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 مقدمه

خود را باا آن وصاف معرفای نماوده اسات،       میکی از اوصافی که قرآن کری

 است: «آفرینیبصیرت»

بلَُّاسذِ »  .«اسات ن یرت آفار یبصا ماردم   یبارا ن قارآن  یا ؛ اهذا بَصاذِرُ ل

 ۲(۱۳اثیه:ج)

کاه اهلیاتش را    این ویژگی به این معناست که قرآن کاریم بارای کساانی   

باردارد و باه   را تواند پرده بسیاری از مجهاوتت و ابهاماات   داشته باشند، می

نیاز دربااره ایان ویژگای      بسیاری از سؤاتت پاسخ دهد. امام امیرالماؤمنین 

 فرمایند:قرآن می

ونصب» بتلبُْا ل ُ ب ّلَله بل وسایله آن، بیناایی و   باه  هکا تاب خداسات  کاین ؛ َُهبکُتِص

 ۱«کنید.حقایق( پیدا می زدرک عمیقی )ا
                                                        

از آن در  معنای درکی است که با واقعیّت مطابقات دارد؛ و منواور  ، به«بصیرت»، جمع «بصائر»واژه . ۲
عالماه طباطباایی، سایدمحمد حساین؛     این آیه شریفه، آن چیزی است که مایه بصیرت بخشی است. )

 (۲۳۱، ص۲9؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن

   ۲۶۶؛ خطبهنهج البالغه. ۱



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

11 

گری این ویژگی قارآن کاریم، عرصاه    های جلوهترین عرصهیکی از مهم

اش را «های سیاسیآگاهی»و « تقوای عملی»است. آنگاه که انسان، « سیاست»

اش «تیزبینای »و « بصایرت »با انس دائمی با ظاهر و مفاهیم قرآن عجین سازد، 

و در فضاای غباارآلود ناشای از    در مسائل سیاسی، دوچنادان خواهاد باود؛    

اجتمااعی، کاه از وقاوع آنهاا در نواام اساالمی       ا   های گوناگون سیاسیفتنه

 فرمود: پیامبر اکرمگریزی نیست، راه را گم نخواهد کرد؛ همچنانی که 

َصَّصذيْکلمْب» ْلَُّذُمبفص ب لَّسيْذُ ب لْظل ُِ ذ بکصُقطص ب لُْفتصنل َّصيْکلمل ْتبعص ؛ هرگااه  َُذِلْقلْ ننبفصُإذص ب لْتصبصسص

ک شما را فراگرفت، پس بر شماست یشب تارهای همچون پارهها فتنه

   ۲«د.یکه به قرآن پناه بر
هاای متعادد و   اش تاکنون، با فتنهگیریانقالب اسالمی ایران از ابتدای شکل

هاایی کاه هریاک باه تنهاایی، بارای       رو بوده اسات. فتناه  هبعضاً سهمگینی روب

کرد. اما در این میان، آنچاه کاه   الهی، کفایت میخاموش نمودن نور این انقالب 

ها بکاهاد، در درجاه اول الطااف و    های این فتنهبیش از همه توانست از آسیب

نویار اماامین   امدادهای دائمی خداوند و سپس مدیریت و راهباری الهای و بای   

 انقالب در طول این چهل سال بوده است.

هماواره در میاان ماردم،    های سیاسای کوچاک و بازر ،    ها و آزمایشفتنه

هاایی.  آورد و ریازش هایی پدید میخواصّ، نخبگان و مسئوتن جامعه، رویش

هاا  بخشاد و از میازان ریازش   هاا را تاداوم مای   آنچه که بیش از هماه رویاش  

کاهد، تقویت معرفت، شناخت و بصیرت در جامعاه اسات؛ و کادام منباع،     می

 ه تحقق این امر کمک نماید.کریم که بتواند بتر از قرآنتر و متقناصیل
                                                        

 3۱۱، ص۱؛ جالکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛ . ۲
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کتابی که به پیشگاه مخاطبان ارجمند عرضه شده اسات، تاالش دارد تاا باا     

، بیات گیاری از سایره و روایاات اهال    محوریت برخی آیاات قارآن و بهاره   

، و همچنین باا اساتناد باه    نهج البالغهدر  بیانات امام امیرالمؤمنین خصوصبه

، العاالی( ای )مدّظلّهو حضرت امام خامنه فرمایشات و سیره حضرت امام خمینی

بخاش و   3سؤال و شبهه سیاسی روز جامعه پاسخ دهد. این سؤاتت در  ۶۳به 

منافقاان  »، «دشمن؛ مقاومت، صلح یا ساازش »اند: شدهبندی با این عناوین دسته

دولات  »و « های رهباری انقاالب  پیچیدگی»، «ها و فتنه گرانفتنه»، «و بیماردتن

 «.اللّهی جوان حزب

م از عالم فرزانه و فاضل، قارآن پاژوه و اساتاد    یداندر پایان بر خود تزم می

و همچناین   ۲سالم والمسلمین علی رهبار، اتالبالغه، جناب حجتبرجسته نهج

جناااب و  ۱دکتاار هااادی نصاایری  اتسااالم والمساالمین حجااتجناااب از 

نگاارش ایان   که در طول  ۶دکتر محمدجواد نوروزی والمسلمین اتسالمحجت

 یم.یم، سپاسگذاری نمایی ارزشمندشان بهره بردهادیدگاهکتاب از 

 یهاا دیادگاه همچنین مایاه بسای افتخاار اسات کاه خواننادگان محتارم،        

ی مختلااف ایاان کتاااب را از طریااق آدر  هااابخااش شااان پیرامااونارزشمند

www.firuzian62@gmail.com در میان بگذارند. ما، با 
 شبير فيروزيان
 عليرضا معاف

 9311 فروردين

                                                        

   عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان. ۲
   ت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمعضو هیئ. ۱
   عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۶

http://www.firuzian62@gmail.com
http://www.firuzian62@gmail.com




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اولفصل 

 مقاومت، صلح يا سازش ؛دشمن





 

 

 

 

 

 

 

 (1) هآي
 

ََُِّييَ  تاَلُوُُکْم ِى إِنَّام َينْهاُکُم اهلل يِ  َو َأْخَرُجُُکْم ِمْ    َنِ  ا اَدِّ

ََّ إِْخراجِ  دِياِرُکْم َو ظاَهُروا َنىل َُ ُهْم َو َمْ  َيَت ُْ ََّ َُ ُهْم ـُکْم َأْن َل

 َفأُوَئَِک ُهُم اَظَّاِلُُِنَ 

دارد که در یمباز یبا کسان یخداوند شما را فقط از دوست

رون یارتان بیو شما را از د ؛کار کردندین با شما پیامر د

رساندند؛ و  یاریگر یکدیبه رون راندنتان یب یاو بر ؛راندند

 نند.ستمکارا ، همانآنان .ها دوستی کنندکه با آن یکسان

 (۱ممتحنه: )



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

14 

 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 اسالمي چيست؟ هاي دائمي دشمنان نظامجوييعلّت بهانه 

 ترين علّت دشمني جبهه استکبار با ايران چيست؟اصلي 

 اي ندارد؟چرا مذاکره با آمريکا فايده 

 ان بود و هم با آمريکا رابطه خوبي داشت؟توان هم مسلمآيا نمي 

        ايچ چرا برخي مشککالتمان بکا آمريککا و ،کرمچ هممکون مسکتله هسکته

کنيم تکا  اي و مستله حقوق بشرچ را حل نميمستله موشکيچ مسائل منطقه

 ديگر با ما دشمني نداشته باشند؟  

 دشامنان نواام  برای  فهیه شرین آیدر اهایی که قرآن کریم یکی از ویژگی

ن خادا  یت دین خدا و حاکمیآنان با د یت و دشمنی، ضدّشماردبرمی یاسالم

 .استدر جامعه 

ينُب»تعبیر  ضادّیت   کاه  دهاد در این آیه شریفه، نشان می «قِتصَّلوکلْمبُفىب لدِّ

با دین خدا و حاکمیت دین خدا در جامعه است و هر ناوع   دشمنان،اصلی 

ای فرعای و غیراصایل و   مطرح شاود، مسائله   از سوی آنان یت دیگریضدّ

 یت با دین خداست.  ای برای ضدّتنها بهانه

پیشارفت  »با دینی است که مردم را باه   ،دشمنی اصلی دشمنان نوام اسالمی

« اساتقالل »کند و ایان پیشارفت را در ساایه    دعوت می« توأمان مادی و معنوی

دینای   ؛نیسات « پیشرفت ناشی از وابستگی»وجه به دنبال هیچکند و بهطلب می

ناه   ،کناد دعوت مای برای حل مشکالت خود « جهاد»و « تالش»که مردم را به 

؛ دینی که ماردم را باه   «چشم امید داشتن به بیگانگان»و  «طلبیراحت»و « تنبلی»

؛ دینای کاه   «وابساتگی علمای  »ناه   ،کنددعوت می« تولید علم»و « علم آموزی»
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باا   ساازش »کناد، ناه   یدعاوت ما  « زیر بار زور و وابستگی نارفتن »مردم را به 

کند. و ایان  دشمن کسی است که با این دین علناً و عمالً مبارزه می«. زورگویان

 است.« اسالم ناب محمدی»و « اسالم انقالبی»دین، همان 

کاه   ین مؤلّفه اسالم ناب و انقالبا تریمهمو ترین ید گفت اصلیدرواقع با

اساتقالل هماه جانباه از    »اسات؛  « استقالل»زد، یانگبرمی مستکبران را یدشمن

از ای هیا در آخداوناد متعاال    «.همه جانبه به خادا  یوابستگ»و « دشمنان خدا

 د:یفرمامی قرآن

َّْاِبُإلى» بلصقصْدبأصْرسص بفصذُإذ بهلذْمبفصُ يقذُِنببوص ص و ب ّلَله َِبأصُنب ْعبلذدل بأصاذِهلْمبلذُِل  َص ذو ثصظل

ونصب  یما ) هکا فرساتادیم  را « صالح»، برادرشان «ثمود»؛ ما به سوى يصْختصُاظل

گفت(: خداى یگانه را بپرستید! امّاا ناگهاان آناان باه دو گاروه تقسایم       

 (۲3نمل: ) «پرداختند. یگر به دشمنیکدیه با کشدند 

تارین و  طبق بیان این آیه شریفه و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم، اصالی 

ت نفای عبودیّا  »و « عبودیّات خداوناد  »خالصه همه شاعارهای انبیاای الهای،    

و « خادا »، یعنای وابساتگی هماه جانباه باه      «عبودیّت خداوند» ۲بود.« طاغوت

؛ و این، شعاری است که طبق بیان این آیاه  «دشمنان خدا»استقالل همه جانبه از 

 «.فصُإذ بهلْمبفصُ يقُِنبيصْختصُاظلونصب»شود: موجب بروز دشمنی می« بالفاصله»شریفه، 

ه یا ن آیز در این« إذا»کند و می لهات عرب دتلت بر عدم فاصیدر ادب« فاء»

ان یا گر، طبق بیبه عبارت د ۱است.« ناگهان»معنای به و« هیّفجائ»فه، از نوع یشر
                                                        

؛ ۶۱و  ۱۶؛ مؤمناون:  ۶۳؛ نحل: 3۳،۳۲،9۲؛ هود: 3۱،۳3،3۶،93؛ اعراف: ۲۲7و  7۱؛ مائده: ۶۳. نساء: ۲

 .۶۳، ۲۳، ۶عنکبوت: 
   ۶7۱، ص۲3؛ جفی تفسیر القرآن المیزان. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱
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هاای  ک ملّت در هماه عرصاه  ینکه یپس از ا« بالفاصله»فه، یه شرین آیق ایدق

اساتقالل از دشامنان   »و « عبودیّات خادا  »ی وحکومتی، شعار ، اجتماعیفکر

کاامالً   صاورت باه و « ناگهاان »عمل هم به آن ملتزم بود، را سرداد و در « خدا

یی کاه باه دنباال وابساتگی     دشمنان زورگو یاز سوها یل دشمنی، س«یعیطب»

 گردد.  می آغازهمه کشورها به خود هستند، 

« جزئای »و « مصاداقی »کنند مشکل دشمن با نوام اسالمی، برخی گمان می

باا  تصورشاان ایان اسات کاه      ل؛ و باه هماین دلیا   «کلّی»و « ایریشه»است نه 

شاود، دشامنی او   هایی که از طرف دشمن مطرح مای برطرف شدن برخی بهانه

نماید که مشاکل  در حالیکه قرآن کریم به ما گوشزد می !نیز برطرف خواهد شد

عبودیّات  »هماه را دعاوت باه    است کاه   دینیآنان با مسلمانان و نوام اسالمی، 

زماانی کاه    کناد و تاا  مای « دشامنان خادا  استقالل هماه جانباه از   »و « خداوند

تنهاا  ملتزم به این دین باشند، دشمنی آنان پابرجاسات. ایان دشامنان،     مسلمانان

ایدئولوژی خاود  از مردم و مسئوتن انقالبی، زمانی از ما راضی خواهند شد که 

دسات کشایده و در    اسات، « اسالم انقالبای »و « ناب محمدی اسالم»که همان 

، «وابساتگی فکاری  »؛ کاه ایان   ندبه آناان شاو   «وابسته»مالً کا شان مبانی فکری

 :خودبخود منجر به وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد

بلصْنبتصْ ضى» بالب لاساِرىبوص بوص َل و ب لْيصهل اْکص مْببعص بُمَّستصهل ِص تسىبتصتسُب یهاود و   ؛ هرگاز حص

 ناى کآنان پیروى از آیین تا دشمنان( از تو راضى نخواهند شد، ) نصارى

 ۲(۲۱۳: بقره) «.امل تسلیم آنها شوى(طور کبه و)
                                                        

اناد.  . رهبر معوم انقالب در موارد متعددی به دلیل واقعی دشمنی دشمنان نوام اسالمی اشاره فرموده۲
 ، در انتهای همین فصل مراجعه نمائید.  ۲نوشتبرای مطالعه بیانات ایشان به پی



 

 

 

 

 

 

 

 (2)آيه 
 

 إِْن ََتَْسْسُکْم َحَسنٌَة َلُسْؤُهْم َو إِْن ُلِصْبُکْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحُا ِِبا

ُکْم َکْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ  وا َو َلتَُّقُا ال َيُُضُّ باِم اهللَ  َو إِْن َلْصِِبُ

يطٌ َيْعَمُوَُن    ُُمِ

کند و به شما برسد، دشمنان شما را ناراحت مىخیری اگر 

شوند. اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد، خوشحال مى

پیشه  «تقوا»و  بورزید« استقامت»)امّا( اگر )در برابر دشمنان( 

)چراکه(  ؛رساندزیانى به شما نمىاندک ، نیرنگشانکنید، 

 (۲۱۳:عمرانآل) احاطه دارد.دهند، خداوند به آنچه انجام مى
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

  بکا  « سکاش  »اسکت   « پيشکرفت »و موجک   « امنيّکت آفکرين  »کدام راهبرد

 دربرابر او؟« مقاومت»دشمنچ يا 

 ککرديمچ سکرعت   جاي مقاومت دربرابر آمريکاچ با او تعامل مکي آيا اگر به

 اين نبود؟   پيشرفتمان بيش اش

حالات متصاوّر    ۲ر نوع مواجهه هر نوام سیاسی با دشامنانش، بایش از   د

ساازش  »، «چاالش احمقاناه  »، [«مقاومت فعّاتناه »یا ] «چالش عاقالنه»نیست: 

در این میان، آنچاه از انباوه آیاات و روایاات و     «. نرمش قهرمانانه»و « ذلیالنه

دو روش شود، این اسات کاه اساالم،    به روشنی استنباط می بیتسیره اهل

نمایاد. روش اول را  را با قاطعیت رد مای « سازش ذلیالنه»و « چالش احمقانه»

 ۲«.ذلیالنه بودن»و روش دوم را به دلیل « احمقانه بودن»به دلیل 
نارمش  »در میان دو روش دیگرِ ماورد تيییاد اساالم و عقال، بایاد گفات       

شارایط  اسات کاه باه اقتضااء برخای      « تاکتیکی»و « مقطعی»، روشی «قهرمانانه
و یا به دلیل رعایات  « تجدید قوا»و یا « فریب دشمن»خاص سیاسی و به قصد 

دهاد و طایّ آن، از باروز برخای     تری که امام جامعه تشخیص مای مصالح مهم
   ۱گردد.شود، اجرا میتر به جامعه اسالمی جلوگیری میهای جدّیآسیب

                                                        

و بُإلصذىب»فرماید: می« سازش ذلیالنه». قرآن کریم در نهی مسلمانان از انتخاب راهبرد ۲ بتصذْدعل فصالبتصُهالذو بوص
کلْمبأصْعظذِلصکلمْب بلصْنبيصتُ ص َصکلْمبوص بمص ل ب ّلَله بوص ب ْْلصْعَّصْونص بأصنْتلمل َُّْمبوص ؛ هرگاز سسات نشاوید و دشامنان را باه صالح        لسس

که شما برترید و خداوند باا شماسات و چیازى از ثاواب اعمالتاان را      بار( دعوت نکنید درحالى)ذلّت
   (۶3)محمد: « کند.رگز کم نمىه
، مشااهده  «صالح اماام حسان   »و « صالح حدیبیاه  »توان در ماجرای . نمونه انجام این روش را می۱

ساازش  »ای از قرآن کریم، ضمن نهی مسلمانان از انتخاب راهبرد نمود. همچنین خداوند متعال در آیه
ن در برخای شارایط خااصّ را مجااز     دربرابار دشام  « عقب نشینی تااکتیکی »دربرابر دشمن، « ذلیالنه
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مه به برخای از  ، که در ادابیتامّا انبوه آیات قرآن و محکمات سیره اهل

یاا هماان   « چالش عاقالناه »دهند که راهبرد آنها اشاره خواهد شد، گواهی می

ماورد تيییاد اساالم اسات کاه در نهایات،       « دائمی»، راهبرد «مقاومت فعّاتنه»

 دارد.  های دشمن مصون میجامعه اسالمی را از گزند آسیب

دشامنان را   دربرابر که مقاومت یکسانر برخالف تصوّدر واقع باید گفت 

دانناد،  می ت کشوریبه خطر افتادن امنو  آنان یشتر از سویب یهاموجب فشار

ت یا باه هماراه رعا  « دشمندربرابر  مقاومت»، مورد بحث فهیه شریان آیطبق ب

 ناد و یوارد نما یبه جامعه اسالم یبیشود دشمنان نتوانند آسمی ، موجب«تقوا»

و در نقطه مقابل، اگار   ؛مفرما شوددر آن حک )در همه ابعاد(، «تیامن»درنتیجه 

با دشامن روی آورناد،   « سازش»جامعه اسالمی )اعمّ از مردم و مسئوتن(، به 

 های دشمن نیز در امان نخواهند بود.  از آسیب

در تبیین بیشتر مضمون این آیه شریفه باید گفت هدف دشمن از تالش بارای  

و « مطیع کاردن »وام اسالمی، ایجاد آسیب اقتصادی و فرهنگی و ایجاد ناامنی در ن

 دارد که: و او زمانی از این تالش خود دست برمی ۲آن است؛« وابسته ساختن»
                                                                                                             

لُِّهْمبيصب»شمارد: می ذْنبيلذوص بمص ب*بوص َِرص َْ ب ْْلص لُّوهلمل ْحفَِبفصالبتلوص و بزص بکصفص ل ب لسُاينص الو بُإذ بلصُقيتلمل بنمص ِب لسُاينص َلذ ص لبيِبأصيُّهص َل ب
ُِذاد ْومص

يِّزَ بُإلى تص ص بأصْوبمل َِبلُُقتِلد ف تص ص ِّ ببُإالسبمل بفصقصْدبَِءص ُاذي لبُفِصةد ب لْظص َُذِْ ص ب بوص ذاسمل هص ْأو  لبجص بمص بوص
ُ ب ّلَله بُمنص بد ؛ اى کساانى کاه   َُغصضص

شوید باه آنهاا پشات نکنیاد. ه و هار       روروبهاید هنگامى که با انبوه کافران در میدان نبرد ایمان آورده
جادد  گیری از میدان براى حمله مکه هدفش کنارهمگر درصورتى -کس در آن هنگام به آنها پشت کند

)چناین کساى( گرفتاار غضاب پروردگاار       -و یا به قصد پیوستن به گروهى )از مجاهدان( بوده باشاد 
   (۲3-۲۳)انفال: « خواهد شد و ماواى او جهنم و چه بد جایگاهى است.

بلصذْنبتصْ ضذى»فرماید: . خداوند در آیه شریفه دیگری از قرآن کریم می۲ بالب لاساذِرىبوص بوص َل ذو ب لْيصهل اْذکص بعص
مْبحصب بُمَّستصهل ِص تبعیّات  از آیاین آناان   تاا  )دشمنان( از تو راضى نخواهناد شاد،    یهود و نصارى ؛ هرگزتسىبتصتسُب

و در آیاه دیگاری از قاول دشامنان اساالم       (۲۱۳: )بقاره « .طور کامل تسلیم آنهاا شاوى(  به و) نمایی
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 خود سازد.  « عیمط»را  یا به هدف خود برسد و نوام اسالمی. ۲

 جه است.  ینتبی شود و احسا  کند تالشش« و یمي»ا ی. ۱

ورزد و  یداریا اپهایش بخواهد بر آرمان یط، اگر نوام اسالمین شرایدر ا

ن یا جاز ا  یعتااً راها  یع او نسازد، طبیرد و خود را مطیدشمن را نپذ ییزورگو

باه نواام    یب رساان یبا دشمن مواجه شود که او را از آسا ای گونهبه ندارد که

هماراه   یبارا هاایش  جه برساند که تالشین نتیکرده و به ا« و یمي»، یاسالم

دربرابار   مقاومات »دف، جاز باا   ن هیو ا فایده است؛ساختن نوام اسالمی بی

   ۲د.یجه نخواهد رسی، به نت«دشمن

کاامالً   ی، راهبارد «فعاتناه  مقاومات »راهبارد  به همین دلیل بایاد گفات   

ن راهبرد، هرچند ممکان اسات در کوتااه مادت     یاست؛ و عمل به ا« یمنطق»
                                                                                                             

َلو »فرماید: می الو ب تسُب بنمص و بلَُّسُاينص بکصفص ل بقِلصب لسُاينص بُيَّصاِبوص اند، به کساانى کاه ایماان    ؛ و کسانى که کافر شدهسص

 (۲۱)عنکبوت: « از راه و روش ما پیروى کنید.»گویند: اند مىآورده

ورزى ى جهاان اباراز طماع   ها نسبت به هماه آمریکائى»فرمایند: در تبیین این منطق میرهبرانقالب  .۲

شوند. گویاا مناافع آنهاا بار     ه خطر افتاده است، وارد مىجا بکنند و با این بهانه که منافع ما در فالنمى

هاا تارجیح دارد. خاوب، در مقابال ایان زورگاویی و       ى دنیا ترجیح دارد؛ بار مناافع ملات   منافع همه

ناشناسى چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخاورد وجاود دارد:   نشنوى و حقکلفتى و حرفگردن

در مقابال زورگویاان جهاان،    « تسالیم »اسات.   «مقاومات »است؛ یک برخاورد،  « تسلیم»یک برخورد، 

فکاران  ها، تسلیم سیاسایون عاالم، تسالیم روشان    کند. تسلیم ملتمى« تشویق»زورگو را به زورگویی 

است؛ مشاوق آنهاا در    هاى استکبار جهانى، مشوق آنها در پیشرفتجوامع مختلف در مقابل زورگویی

اسات. اگار    «مقاومات »ماناد و آن  اه حقیقى بیشتر باقى نمىها یک رزورگویی بیشتر است. براى ملت

را از سر خاود کام کناد، بایاد در      -و امروز شرّ آمریکا -خواهد شرّ زورگویی زورگویانیک ملتى مى

؛ مراسم ناوزدهمین ساالگرد   ۲۶97/ ۳۶/ ۲۲« )مقابل زورگویی آمریکا با قدرت و صالبت تمام بایستد.

   (ارتحال حضرت امام خمینى
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و « تیا امن»د، در بلند مادّت،  یامّا بدون ترد ۲به همراه داشته باشد،هایی یسخت

ق آن( را در جامعاه حااکم خواهاد    یدر همه ابعاد و با همه مصاد) «شرفتیپ»

هاا  یو جواماع، در ساخت  ها است که اگر انسان ین همان وعده الهینمود؛ و ا

 است: یآنان قطع« شیگشا»داشته باشند، « توکّل»و « تقوا»، «صبر»

ب» قْهل بيصْ زل َِب*بوص ج ْخ ص بمص َصْ بلصهل بيصْج ص ْنبيصتسُقب ّلَله بمص ذْنبوص بمص بوص بالبيصْ تصُسذبل يْذ ل ُمذْنبحص

ْسبلهلب بحص وص بفصهل ُ َّصىب ّلَله کسْ بعص ناد خداوناد   کس تقواى الهاى پیشاه   ک؛ و هر يصتصوص

ه کا خروج او از تنگناها قرار خواهد داد ه و او را از جاایى   یبرا یراه

ناد، خداوناد   کل کا س بر خداوند توکدهد، و هرگمان ندارد روزى مى

 (۱-۶الق: ط) «است. یاو کاف یبرا

ک جامعاه در راه  یا  «اساتقامت »جاه  ینتفه، یه شریک آیدر  خداوند متعال

   ۱:داندمی در آن جامعه« اندوه»و  «تر »ن رفتن یاز ب، را خدا

نلذونصب» بالبهلذْمبيصْ زص َّصذيُْهْمبوص بعص  ٌ ذْو و بفصالباص ب ْستصقِمل بثلمس ل ب ّلَله َُّاِص بقِللو برص ب لسُاينص ؛ ُإنس

ردناد، ناه   کردگار ما اللَّه اسات، ساپس اساتقامت    ه گفتند: پروکسانى ک

                                                        

ماردم و  « توکّال »و « تالش»نیز، هم با « مقاومت»های کوتاه مدّت ناشی از . البته باید گفت تحمل سختی۲

اش را داده است )که در ادامه به وعده« استقامت کنندگان»که خداوند به « امدادهای غیبی»مسئوتن و هم با 

باا  « هماراه »قرآن کاریم، آساانی را   در خداوند متعال  همچنانیکه آنها اشاره خواهد شد(، آسان خواهد شد.

َلْسُ بيلْس  َب»سختی عنوان فرموده است:  ب لْ ِص بمص َلْسُ بيلْس  َب*بُإنس ب لْ ِص بمص ؛ مسلماً همراه با سختى، آسانى است ه فصُإنس

بيصب»فرماید: ای دیگر می( و در آیه3-۳)انشراح: « و مسلماً همراه با سختى، آسانى است. ص ْنبيصتسُقب ّلَله بمص بوص َصْ بلصذهل ْج
 (۲)طالق: « سازد.؛ و هرکس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مىُمْنبأصْمُ ُ بيلْس  َب

انساان،   جانی، اقتصادی و فرهنگی اسات. « احسا  ناامنیِ»یا « ناامنی»، نتیجه «اندوه»و  «تر ». در واقع ۱

بیاباد یاا حاس نمایاد،     « نااامنی »و « طار خ»زمانیکه جانش، معیشتش و هر نعمت دیگاری را در معار    

 به سراغش خواهد آمد.« اندوه»و « تر »
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   ۲(۲۶: احقاف) «شوند.ترسى براى آنان است و نه اندوهگین مى

 :  ندیفرمای مینوران یتیروادر ز ین نیرالمؤمنیامام ام

ة» ب إُلسُتقِمص ةبلصُزمص المص ب لسس َّصبص نبطص خواهاد  مای  ( کاه یا ملتیفرد ) ؛ هرکسمص

   ۶و۱«د استقامت ورزد.ید(، بات داشته باشیامنو) سالم بماند
                                                        

دهاد کاه نتیجاه مقاومات ماردم جامعاه دربرابار        . همچنین در آیات مشابه دیگری، خداوند وعاده مای  ۲
در دنیا، و ورود باه بهشات در   « دوری از اندوه»و « امنیت»های دشمنان، حاکم شدن ها و کارشکنیسختی

نلذ» آخرت است: بالبتصْ زص بأصالسبتصخذِفلو بوص الرُکصذةل ب لْظص َّصذيُْهمل للبعص و بتصتصاصذزس ب ْستصقِمل بثلمس ل ب ّلَله َُّاِص ِللو برص بق ب لسُاينص و بُإنس بأصَُْشذ ل و بوص
بلصب ُةبوص بُفىب ْْلُا ص بوص نِْي ُةب لدُّ ِي کلْمبُفىب لْ ص ؤل بأصْولُِي ب*بنصْ نل ونص دل اسُةب لستُىبکلاْتلْمبتلوعص ِلْجص بَُ ذکلْمبوص کلذْمبُفيهذِبمذِبتصْشذتصُهىبأصنْفلسل

ونصب عل ؛ کسانى که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشاتگان بار   لصکلْمبُفيهِبمِبتصدس
شوند که نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که باه شاما وعاده داده    آنها نازل مى

و مددکاران شما در زندگى دنیا و در آخرت هستیم و باراى شاما هرچاه بخواهیاد      شده است. ه ما یاران
   (۶۳-۶۱)فصلت: « شود.در بهشت فراهم است و هرچه طلب کنید به شما داده مى

؛ همچناین آن حضارت،   ۱99؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلام . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ ۱
ذالمصة» فرمایناد: در روایات مشابه دیگری می ُمب لسس ذدص ةبلصذمبيَص ب إلسذتُقِمص ذنبلصذُزمص ؛ هارکس ایساتادگی ورزد،   مص

 )همان( «سالمتی )امنیت( را از دست ندهد.
 ۲۳های متعادد  است که تجربه« عقالنی»ای کامالً مقاومت، گزاره« پیشرفت زاییِ»و « امنیت آفرینی. »۶

وایی را بارهاا و بارهاا اثباات نماوده     ساله در جمهوری اسالمی، صحت این گزاره عقالنی، قرآنی و ر
مقاومات  »و « تاالش »هاای اقتصاادی، علمای و صانعتی کشاور باا       است؛ چراکه بسیاری از پیشرفت

هاای اقتصاادی،   جوانان انقالبی و دقیقاً در زمانی به دست آمد کاه ایاران اساالمی در تحاریم    « فعّاتنه
 علمی و صنعتی دشمنان قرار داشت.  

جناگ باا   »و تجرباه  « جنگ تحمیلای »ها در عرصه نوامی، تجربه این تجربهترین همچنین از مهم
بود که مقاومت ملّت ایران دربرابر دشمنان، امنیّتی کام نویار بارای کشاور ایجااد نماود. ایان        « داعش

نیز قابل تجربه است؛ همانگونه که برخی کشورهایی کاه اماروزه   « جنگ اقتصادی»گزاره، امروزه و در 
شاوند )همچاون ژاپان، چاین، آلماان،      اقتصادی، کشورهایی پیشرفته محساوب مای  از نور صنعتی و 

توانستند باه پیشارفت برساند. )بارای مطالعاه      « مقاومت اقتصادی»روسیه و ...(، پس از طی یک دوره 
اقتصااد مقااومتی   بیشتر درباره چگونگی پیشرفت اقتصادی این کشورها، ر.ک: مؤمنی، حانیه ساادات؛  

 ش.(۲۶۱9، ۶؛ تهران، سدید، چه )با تيکید بر تولید ملّی(در کشورهای پیشرفت
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م، بارها و بارها باه مسالمانان وعاده    یدر قرآن کرخداوند متعال  نیهمچن

ز باه  یا ن« یبیغ یامدادها»، «دشمناندربرابر  مقاومت»داده است که در صورت 

ه یا ک آیا روز خواهاد کارد. در   یکمک آنان خواهد آمد و آنان را بر دشمنان پ

 د:یفرمامی فهیشر

ذُةبُإْنببَصَّى» ْظسص َُخص َُّکلذْمب کلْمبرص َْ بيصْأتلوکلْمبُمْنبفصْوُرُهْمبها بيلْظُد بتصتسقلو بوص و بوص تصْابُ ل

ُمينصب وِّ سص الُرکصُةبمل ب لْظص بُمنص ٌد نیاد و  کپیشه « تقوا»و « استقامت»؛ آرى! اگر نال

دشمن هم اکنون به سراغ شما بیاید، خداوند شما را با پنج هزار فرشاته  

 (۲۱3: عمرانآل) «دارند، مدد خواهد داد. هاى مخصوصىه نشانهک

 د:  یفرمامی ،ییایمتفاوت از محاسبات دنای گر و محاسبهیدای هیو در آ

بيصغَُّْبلذو ب» بُإْنبيصکلْنبُماْکلْمبُمِرصة  بيصغَُّْبلو بُمِرصتصيُْنبوص ونص بلَُِ ل ونص ُإْنبيصکلْنبُماْکلْمبُعْش ل

نسهلب َُأص و ب بکصفص ل ب لسُاينص َِبُمنص لْف ونصبأص بالبيصْفقصهل هرگاه بیست نفار باا اساتقامت    ؛ ْمبقصْوم 

نناد و اگار صاد نفار     کغلبه مىاز دشمن بر دویست نفر  ،از شما باشند

آنهاا  چراکه  ؛گردندافر شدند پیروز مىکه کسانى کباشند، بر هزار نفر از 

 (۳3انفال: ) «فهمند!ه نمىکگروهى هستند 

 هاای نعمات دهد کاه بار   می وعده کنندگانگر، به استقامتیدای هیو در آ

 ا، خواهد افزود:  ین دنیشان در همیو معنو یمادّ

قَِب» صْسقصيْاِهلْمبمَِءبغصدص ُ يقصُةبْلص َّصىب لطس و بعص بأصْنبلصُوب ْستصقِمل  جنّ] آنها اگر هکاین ؛ ووص

 سیرابشااان فااراوان آب بااا ورزنااد، اسااتقامت( خاادا) راه در[ انااس و

 ۲(۲۳جن: ) «!نیمکمى
                                                        

قَِب». تعبیر ۲ « فراوانای نعمات  »و « توساعه در رزق »)آب فراوان( در این آیاه شاریفه، کنایاه از    « مَِءبغصدص

 (.  ۲۳، ص۱۳؛ جالمیزان فی تفسیر القرآناست )ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ 
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در نقطه مقابل باید گفت برخالف تصور برخی افراد، ساازش باا    همچنین،

« امنیات »و « پیشارفت »دشمن، وابستگی به او و اطاعت از اوامر او، نه تنهاا باه   

جامعه نخواهد انجامیاد، بلکاه از میازان آن خواهاد کاسات و جامعاه و نواام        

م دلیل ایان مسائله ایان اسات کاه نواا       ۲اسالمی را آسیب پذیرتر خواهد نمود.

بار هماه   « برتری»اسالمی و ملتهای مسلمان با دشمنی مواجه هستند که سودای 

بار  « سالطه »همه ملّتها و جوامع باه خاود و   « وابستگی»عالم را دارد و به دنبال 

 اش،آنهاست؛ چنین دشمنی هیچگاه اجاازه نخواهاد داد جواماع تحات سالطه     

که خود تمایل داشاته  ای مستقالنه و تا هرمیزانی که خود بخواهند، در هرعرصه

« پیشارفت »اناد، باه   باشند و با هر روش و ایدئولوژی که خود انتخااب نماوده  

پیشارفت را نیاز او تعیاین    « تئاوری »و « روش»، «عرصاه »، «میزان»برسند؛ بلکه 

دشمنان برتری طلاب، نسابت باه    « سلطه خواهی»خواهد نمود. عالوه بر اینکه 
                                                                                                             

مقاومات دربرابار   »سیاسی را  -در زندگی اجتماعی« تقوا»ق ترین مصادیهمچنین اگر یکی از مهم

گونه نیز هست، آنگاه آیه مورد اشااره، هام مضامون باا ایان آیاه شاریفه        بدانیم، که این« دشمنان خدا

ب لْقل ى»خواهد بود:  بأصهْ ص بلصْوبأصنس ب ْْلصببوص ذظُِءبوص ب لسس بُمذنص کِتد َّصيُْهْمبَص ص ب تسقصْو بلصفصتصْ اِبعص الو بوص ُْبنمص ؛ و اگار مردماى   ْر

کنند، ایمان بیاورند و تقوى پیشه کنناد برکاات آسامان و زماین را     ها زندگى میکه در شهرها و آبادی

 (۱۳)اعراف: « گشائیم.بر آنها مى

، درجات و مراتبی دارد، باه هار   «صبر»و « مقاومت»ازآنجاکه  تذکر این نکته نیز ضروری است که

، «امنیات »نمایناد، از مواهاب آن همچاون    « استقامت»ه دربرابر دشمن میزان که مردم و مسئوتن جامع

 بهره خواهند برد.« های دنیویافزایش نعمت»و « پیشرفت»، «آرامش روانی»

دهاد کاه   ای که در ابتدای این بحث به آن اشاره شد، نیز بر این مطلب گواهی مای آیه« مفهوم مخالف». 1

کلْمب»نمایاد:  انی او را هموارتر میعدم مقاومت دربرابر دشمن، راه آسیب رس ذ ُّ بتصتسقلذو بالبيصضل و بوص بُإْنبتصْاذبُ ل وص
ُ يط ب بمل َّلونص َْظص بَُظِبيص ص ب ّلَله َِبُإنس يِْ هلْمبشص پیشاه کنیاد،    «تقاوا »و  بورزیاد « اساتقامت »؛ اگار )در برابار دشامنان(    کصيْدل

 (۲۱۳)آل عمران: .« رساندزیانى به شما نمىاندک ، نیرنگشان
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ای که اگر آنان به دلیال  گونهد بود؛ بهجوامع مسلمان، بیش از سایر جوامع خواه

هاای مساالمان تساالّط یابناد، بااه طاارز   ساازش زمامااداران اساالمی، باار ملّاات  

تری از پیشرفت آنان جلوگیری خواهند نمود؛ و این نیست جز باه  گیرانهسخت

هاای  های مسلمان؛ دینی کاه مملاوّ از آماوزه   توسط ملت« اسالم»دلیل پذیرش 

اسات و دشامنان   « طلبای نفی برتاری »و « یام بر علیه ظلمق»، «استقالل خواهانه»

   ۲کنند.شدت احسا  خطر میهای برانگیزاننده، بهاسالم از این آموزه
                                                        

هاای ظااهری در برخای منااطق     های سربه فلاک کشایده و زیباایی   ن است برخی با مشاهده برج. ممک۲

تر از ایران اساالمی قلماداد نمایناد؛    خاصّ برخی کشورهای بواهر مسلمان منطقه، آنها را کشوری پیشرفته

« یتئاور »و « روش»، «عرصاه »، «میازان »ای اسات کاه اوتً   ، جامعاه «جامعاه پیشارفته واقعای   »که درحالی

ااً    « بااهم »در آن، « ماادی و معناوی  »های پیشرفت پیشرفتش را خود تعیین نماید؛ و ثانیاً اتفااق بیفتاد؛ و ثاًل

ای کاه از پیشارفت معناوی و    مند شوند. بناابراین، جامعاه  از مواهب آن بهره« عادتنه»صورت همه مردم به

اش باه دسات بیگانگاان    ی و ساطحی های مادی و بعضاً ظااهر بهره باشد، و یا افسار پیشرفتفرهنگی بی

مناد شاوند و ایان اجاازه تنهاا باه       صورت عادتنه نتوانند از مواهب پیشرفت بهاره باشد، و یا همه مردم به

ای، بخش اندکی از مردم آن جامعه )که همان صاحبان قدرت و ثروت هساتند( داده شاود، چناین جامعاه    

شاود:  ای محساوب نمای  اسالم، جامعه پیشارفته های عالم است که در منطق همان جامعه مطلوب فرعون

ُشيددب» بَُ ص ْونص بُفْ عص بمِبأصْم ل بوص ْونص بُفْ عص َلو بأصْم ص ِتسبص ؛ پس، از امر )گفتار، عمل و دستورات حکومتی( فرعاون پیاروی   فص

 (۱7)هود: « دهنده )انسان ها( نیست.نمودند و امر فرعون رشد

اتفااق افتااده باشاد،    « هاای ظااهری  پیشرفت»هم  واقعیّت این است که در چنین کشورهایی، اگر

 هایی است که:  پیشرفت

وابساتگی  »خودشان نبوده، بلکه کامالً ناشای از  « تالش»و ناشی از « درون زا»، «خودجوش»الف. 

ای هساتند  «گاوشایرده »های سلطه گر، باه مًاباه   بوده است. چنین کشورهایی برای دولت« به بیگانگان

از قوانین نوام سلطه تخطی نمایند، در اندک زمانی همه دساتاوردهای توخاالی    که اگر بخواهند اندکی

گار ناازی   هاای سالطه  گونه ایست که اگر دولات شان را از دست خواهند داد؛ در واقع، شرایط آنان به

 !  هاقالبکنند، از هم فرو ریزند 
شامنان، باا تاوان،    ها از سوی دپیشرفت واقعی آن است که یک ملّت، با وجود شدیدترین تحریم
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اراده، تالش و اعتماد به نفس خود و با توکل برخدا، و نه تکیه بر بیگانگان و دشمنان خادا، بتواناد در   
هاای نخساتین دنیاا قارار گیارد؛      ای، هوافضا، سلّولهای بنیادین، پزشکی و غیاره، در رده صنعت هسته

فرمایناد:  نقاالب در هماین زمیناه مای    همچنانیکه ایران اسالمی توانست به آن دست یابد. رهبر معوم ا
ایان  « پیشارفت صاورى  »اسات.  « پیشرفت حقیقاى »نیست، « پیشرفت صورى»، «پیشرفت»مراد ما از »

وبرقاى بادهیم؛ ایان    است که یک رونق ظاهرى به اقتصاد بدهیم، یک مقدارى جنس وارد کنیم و زرق
العجالاه ماردم را یاک مقادارى     اى ندارد؛ این ممکن است علاى ؛ این فایده«پیشرفت صورى»شود می

باشاد  « عمیق»باشد، « حقیقى»خشنود کند، امّا در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد. پیشرفت باید 
؛ پیشارفت واقعاى ایان    «پیشارفت »شود باشد؛ این می« هاى محکم داخلىها و استوانهپایه»و متّکى به 

 [حاجی زاده، فرمانده نیاروی هوافضاای ساپاه    سردار] است. دیروز شنیدم که این فرمانده محترم سپاه
کرده، گفته است که اگر تماام اطاراف   ها و مانند اینها صحبت میکه در تلویزیون راجع به این موشک
چیزى خارج نشود، ماا در سااخت ایان    چیزى وارد نشود و هیچکشور ما را هم حصار بکشند که هیچ

جورى بایستى حرکت بکنیاد کاه اگرچنانچاه    «. فتپیشر»شویم؛ این یعنى ها دچار مشکل نمیموشک
[ آن دشمن احسا  کناد  تحریم هم بکنند و فشار هم وارد بیاورند، پیشرفت شما متوقّف نشود؛ ]بلکه

ماان  انجام بگیرد، باید خصوصایّات انقالباى  « پیشرفت حقیقى»که نیاز دارد بیاید جلو. اگر بخواهیم این 
مان را حفظ کنیم، هضام نشاویم،   فظ کنیم، عزّت و هویّت ملّىمان را حرا حفظ کنیم، حرکت جهادى

ى خطرناک فرهنگى و اقتصادى جهانى هضم نشویم؛ اگار اینهاا را رعایات بکنایم، ایان      و در هاضمه
   ؛ دیدار با رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى(۲۶۱۲/ ۲۱/ ۱۳« )درست خواهد شد.
هاای اصالی   میتی نداشته و اصوتً آن را جزء مؤلّفهمردم، اه« ارتقاء معنوی»و « دین»ب. برای آنان 

مردمشاان  « سقوط معنوی»کنند؛ بلکه برعکس، برای ای نمیپیشرفت محسوب نکرده و برای آن هزینه
ذْمب»خود نگاه دارند: « مطیع»و « سبک مغز»کنند تا بتوانند آنان را هزینه می و لبُإنسهل بفصأصطذِعل ذهل بقصْومص َّس ْسذتصخص فِص
َِبفُِسُقينکِنلو بقصوْب  ؛ پس فرعون قومش را سبک مغز سااخت، در نتیجاه آناان هام از او فرماان بردناد،      م
 (3۲)زخرف: « آنان مردمى فاسق و گناهکار بودند.چراکه 

پیشارفت  »در منطاق اساالم،   « نقطاه نهاایی پیشارفت   »و « پیشرفت اصالی »این درحالی است که 
علمی، صانعتی، اقتصاادی و ..( بایاد در ذیال     است و سایر اقسام پیشرفت )همچون پیشرفت « معنوی

 آن و در ارتباط با آن تعریف شوند.
در این کشورها، نه برای همه مردم، بلکه برای بخاش کاوچکی از آناان    « های مادّیپیشرفت»ج. 

اناد(، اتّفااق افتااده اسات؛ و اکًار      )که عمدتاً وابستگان به پادشاهان و درباریان و صاحبان قدرت بوده
شود، با مشاکالت عدیاده معیشاتی    های نوام سلطه سخنی از آنان گفته نمیدر رسانه« عمداً»ه مردم، ک

 و اجتماعی مواجهند.
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اطاعاات از »و « سااازش بااا دشاامنان » یجااه قهااریط، نتین شاارایاادر ا

خواهاد باود، ناه    « خساارت »و « پسارفت »، «عقبگرد»، «آنانهای دستورالعمل

 م به مسلمانان است که فرمود:یشدار قرآن کرن، همان هیو ا ۲؛«شرفتیپ»

َّى» وکلْمبعص َُّ و بيص ل بکصفص ل َلو ب لسُاينص الو بُإْنبتلُطي بنمص ِب لسُاينص يُّهص َُکلْمبفصتصاْقصَُّبلذو ببيِبأص أصْعقِ

اناد  افر شاده کا ه کسانى کاید اگر از ه ایمان آوردهکسانى ک؛ اى اُِسُ ينصب

ار خواهید کدانند و سرانجام زیانگرنید، شما را به عقب باز مىکاطاعت 

 ۱(۲۲۱: عمرانآل) «شد.
                                                        

نماود و  « سازش». رهبرمعوم انقالب در پاسخ به این سؤال که چرا نباید با دشمن مستکبر و زورگو ۲
فرمایناد؛  را بیاان مای   اینکه آیا سازش با دشمن مشکالت کشور را حل خواهد نمود، دتیال متعاددی  

دتیلی کامالً منطقی که برخی مسئوتنی که گرایش به سازش و مذاکره با آمریکا داشتند، دربرابار ایان   
اند از دوساتانی کاه از روی عقیاده و    با بنده زیاد صحبت شده و افرادی بوده»دتیل، پاسخی نداشتند: 

]امّاا[ بعاد    ؛نشساتیم و صاحبت کاردیم   ها الدر طول این س ؛شودکردند که این کار میعالقه فکر می
کاه   -گیار [ در غیااب و در جلساات رسامیِ تصامیم    نه پیش مان، ]بلکاه   -خود آنها اعتراف کردند 
کانم  گویند؛ استدتلی که بنده در این زمیناه مای  کند جواب ندارد؛ راست هم میاستدتلی که فالنی می

 ام(؛ دیدار با مسئوتن نو۱3/۶/۲۶۱3« )جواب ندارد.

هاای  (، باه برخای از دتیال ماورد اشااره ایشاان در ساخنرانی       ۱نوشات در انتهای این فصل )پی

 مختلف، اشاره شده است.

ای کاه هماواره از عنایاات الهای برخاوردار      برای جامعه« کفر نعمت». همچنین اگر یکی از مصادیق ۱

گونه نیاز هسات، آنگااه بایاد     نبدانیم، که ای« سازش با دشمنان خدا»بوده است را روی آوردن آنان به 

گفت آنان، مطابق سنت الهی، دیر یا زود، به هر میزانی که کفر نعمت کارده باشاند، باه هماان میازان،      

غصذد َب»را خواهند چشید: « تر »و « فقر»طعم  ُِاسذَةبيصْأتُيهذِبُرْزقلهذِبرص ْطظص ثصاَلبقصْ يصَةبکِنصْتبنُماصَةبمل بمص ل ب ّلَله بص بضص ص وص
بمصب َلونصبُمْنبکل ِّ بَُظِبکِنلو بيصْاذاص

ٌُ ْو ب لْخص وُعبوص ب لْجل بلُبِ ص ل ِب ّلَله بفصأصذ قصهص ُ َلُمب ّلَله نْ ْتبَُأص بفصکصفص ص ؛ خداوناد )باراى آنهاا    کِند

کنند( مًلى زده است: منطقه آبادى را کاه امان و آرام و مطمائن باوده، و هماواره      که کفران نعمت مى

خااطر  ده، امّا نعمت خدا را کفران نمودناد، و خداوناد باه   رسیطور وافر از هر مکانى فرا مىروزیش به

   (۲۲۱)نحل: « را در اندامشان پوشانید.« تر »و « گرسنگى»دادند لبا  انجام مى اعمالى که



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

31 

و « جهااد »به مردمای کاه    دقیقاً به همین دلیل است که امام امیرالمؤمنین

دهد که سارانجام خاوار   دربرابر دشمنان را ترک نمایند، هشدار می« مقاومت»

ه، و ذلیل شده، انواع بالها به آنان هجوم آورده، عقل و فهم شاان تبااه گردیاد   

 شوند:حق آنان پایمال شده و مورد ظلم واقع می

ذغصُِرب» َُِلاس ب يِّذ ص َل ب بوص ءل ب لْبصالص ُظَّصهل بشص لبوص ب لاُّ بثصْوبص ل ب ّلَله هل لْبصسص بأص اْهل غْبصَةبعص برص کصهل ْنبتص ص فصظص

ب  ُِ بَُتصْضُيي بُماْهل قُّ ب لْ ص ي ص َُ بأل ُِببوص ْسهص َُِإْلُ َّصىبقصَّْبُُهب بعص ُ بص بضل ُةبوص ِءص ب لْقصظص بوص بوص َُ ذِ لُْجهص

ب َّص ب لاساص ِص ُا بمل بوص ْسَّص ب لْخص دربرابار   و مقاومات( ) ه از جهااد کا مردماى   ؛ُسيمص

پوشااند و باال   ت بر تن آنها مىخداوند لبا  ذلّ، روى برگردانند دشمن

شاان تبااه   عقال و فهام   ؛شاوند حقیر و ذلیل مى ؛آوردبه آنان هجوم مى

هااى  و نشاانه  ؛شودمى تضییع جهاد حق آنها پایمالخاطر به و ؛گرددمى

   ۲«شوند.و از عدالت محروم مى ؛گرددار مىکذلت در آنها آش

« جیتارو » ی، عمدتاً توسط کسان«سازش با دشمن»نکه، نسخه ینکته آخر ا

و  «طلبای راحات »، «تر »همچون « یامرا  قلب»شود که دچار می «عمل»و 

 هستند:  « یتنبل»

بفُب» ىب لسُاينص بنصْخشذىقلَّلوَُُهْمبمصبىبفصتص ص بُفيُهْمبيصقلوللذونص ونص بيلسُِرعل  ْ أصْنبتلُاذيبصاِبب ص

ة ب دوساتى و  ) ه در دلهایشاان بیماارى اسات در   کافرادى را  ینیبمی ؛َ رُ ص

گویناد  گیرناد، و ماى  دیگر پیشاى ماى  کا دشمنان( بر ی) سازش با( آنان

 ۱(3۱مائده: ) «اى براى ما اتفاق بیفتد.ترسیم حادثهمى
                                                        

 .۱7؛ خطبه نهج البالغه. ۲
غالبااً بعضاى در میاان    »فرمایناد:  . رهبرمعوم انقالب در بیاناتی ضمن استناد به همین آیه شریفه مای ۱

کنناد و آن  هاى ما و از خودِ ما، به پیروى از دشمن، ما را به رها کردن اصولمان توصایه ماى  دِ ملتخو
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آناان   -«خیانات »و « طماع »یاا  « غفلات » -ى آناان هرچاه باشاد   نامند! انگیزهمى« تدبیر»و « تاکتیک»را 

بيلسذُِرعلب»مصداق این کالم خداوندند:   ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص بنصْخشذىفصتص ص بُفذيُهْمبيصقلوللذونص أصْنبتلُاذيبصاِببونص

َّى و بعص بُمْنبُعاُْدُ بفصيلْابُ ل بَُِلْفصتُْحبأصْوبأصْم د بأصْنبيصْأتُىص ل ىب ّلَله َصسص بفص ة  ُمينصببَ رُ ص َُ و بُفىبأصنْفلُسُهْمبنذِ ؛ پاس کساانى   مِبأصسص ُّ

گیرناد، و  کادیگر پیشاى ماى   بینى که در )دوساتى باا آناان(، بار ی    را که در دلهایشان بیمارى است مى

شااید خداوناد   « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیاز به کمک آنها داشاته باشایم!(  ترسیم حادثهمى»گویند: مى

پیروزى یا حادثه دیگرى از سوى خود )به نفع مسلمانان( پیش بیااورد؛ و ایان دساته، از آنچاه در دل     

برناد. آمریکاا و   کمک به دشمن هایچ ساودى نماى    آنان از (3۱)مائده: « پنهان داشتند، پشیمان گردند!

کنناد و چاون تااریخ مصارف     شادگان هام رحام نماى    اند که حتى باه تسالیم  غرب، بارها نشان داده

؛ سومین کنفارانس  ۲۶93/ ۳۲/ ۱3« )افکنند.آسانى آنان را به دور مىکنندگان به پایان برسد، بههمکارى

 ین(المللى قد  و حمایت از حقوق مردم فلسطبین

هاای روحای   نیز مبارزه و مقاومت دربرابر مستکبران را باا وجاود بیمااری    حضرت امام خمینی

« قشار محاروم  »آن که ایان هماه جاوان را داد، ایان     » دانند:در انسان، ناممکن می« طلبیرفاه»همچون 

کنناد  یى ماى ها، چند نفر از آنهایى که حاات نشساتند و بادگو   است. بیایند بشمرند، چند نفر از آن مرفه

براى جمهورى اسالم، از آنها چند نفر رفتند به جبهه؟ آنها چند تا شهید دادند؟ اگر یکاى پیادا کردیاد!    

اش مگر آن یکى، از آنها منفصل شده باشد؛ ممکن است؛ ممکن است که یاک نفار از آن خاناه مرفاه    

بینیاد کاه   است، مى« شهید» منفصل شده باشد و حزب اللَّه شده باشد، او برود؛ اما این کم است. هرچه

 (۱3۲، ص۲۱؛ جصحیفة اماماهلل، امام خمینی، روح) «است.« قشر محروم»مال این 

ملت عزیاز ماا کاه مباارزان     »فرمایند: می« پیام پذیرش قطعنامه»ایشان همچنین در پیام معروف به 

ساازگار   «طلباى  رفااه »باا   «مبارزه»اند که ى اسالمى هستند، به خوبى دریافتههاارزشحقیقى و راستین 

در راه اساتقالل و آزادى مستضاعفین و محروماان جهاان باا      « مبارزه»کنند نیست؛ و آنها که تصور مى

اناد. و آنهاایى هام کاه تصاور      بیگاناه « الفبااى مباارزه  »منافات ندارد، با  «طلبى رفاه»و « سرمایه دارى»

شاوند و باه مباارزان راه    حت و پند و اندرز متنبه ماى با نصی« دردمرفهان بى»و « سرمایه داران»کنند مى

، «رفااه و سارمایه  »و « مباارزه »کوبند. بحاث  کنند، آب در هاون مىآزادى پیوسته و یا به آنان کمک مى

اى است که هرگاز باا هام    دو مقوله« جویىآخرت»و « دنیاخواهى»، بحث «طلبىراحت»و « قیام»بحث 

آخر خط باا ماا هساتند کاه درد فقار و محرومیات و استضاعاف را         شوند. و تنها آنهایى تاجمع نمى

 (7۲، ص۱۲)همان؛ ج« چشیده باشند.
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« مقاومات »ب مردم شاعار  یفر یو برا« منافقانه»ست نان، هرچند ممکن ایا

در  یساتادگ یا یی، توانا«عمل»، در یل تسلّط امرا  نفسانیسر دهند، امّا به دل

 مقابل دشمنان را ندارند.

، ماردان  «مقاومات »باه نساخه   « عمل»و « جیترو»شتازان یدر نقطه مقابل، پ

َِّيُّذون»هستند که خداوناد آناان را    ی، خودساخته و پرتالشییخدا ده یا نام ۲«ُر

 م ندارند:یر از قدرت خداوند، بیغ یچ قدرتیاست و از ه

ْمبفُب» هصالو بلُظِبأصلَِصهل بفصظِبوص بکصثُي   بُرَِّيُّونص َصهل بمص بقِتص ص يِّْنبُمْنبنصبُيٍّ بکصأص بىبوص بوص ُ ذبُيُ ب ّلَله سص

ذَُُِ ينصب ب لاس بيلُ بُّ ل ب ّلَله ِنلو بوص ِب ْستصک بمص َلفلو بوص سایار پیاامبرانى کاه    ؛ و چاه ب مِبضص

مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگیدند؛ آنان هیچگاه دربرابار آنچاه در   

رسید سست نشدند، و ناتوان نگردیدند و تن به تسالیم  راه خدا به آنها مى

 (۲۲۳: عمرانآل« )را دوست دارد.کنندگان ندادند و خداوند استقامت

                                                        

اناد و باه هایچ کاار غیرخادایی      قارار داده « ربّ»کسانی هستند که خود را مختصّ بارای  ،ب«ُرَِّيُّونصب. »۲

   (۳۱، ص۲؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین؛  اشتغال ندارند. )عالمه

خصاوص  نمونه برجسته این افراد در زمانه ما، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مادافع حارم و باه   

 سید شهیدان مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی هستند.  



 

 

 

 

 

 

 

 (3)آيه 
 

 َّْل َنىَل َو إِْن َجنَُحُا َِوس کَّ َُ َُ اهللِ  ْوِم َفاْجنَْح ََلا َو َل إِنَُّه ُه

ِميُع اََْعوِيُم * َو إِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُنَُک َفإِنَّ َحْسبََک  َُ اهللُ  اَسَّ ُه

ََّيِ  ِه َو بِ ى ا  ْؤِمننِياَْـمُ أَيََّدَک بِنَْْصِ

به صلح نشان  )واقعی( تمایل)دشمنان، در عمل( و اگر 

نیز تمایل نشان بده و بر خداوند توکل نما که دهند، تو 

او شنوا و داناست. ه و اگر بخواهند تو را فریب دهند، 

خداوند براى تو کافى است؛ )چراکه( او همان کسى 

. نیرومند گردانیداست که تو را با یارى خود و مؤمنان 

 (۳۲-۳۱)انفال: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 ابر پيشنهاد صلح و مذاکره دشکمنچ چگونکه بايکد موگکف گرفکت و      در بر

 عمل نمود؟

 توان با دشمن مذاکره و صلح نمود؟ميى چه شمان 

معناای  باه  ،«جَنَحَ»فه، از ماده یه شرین آیدر ا« فاجنح»و « جنحوا»ر یدو تعب

ن اسات کاه   یا ، ا«رَغبَة  »و تفااوت آن باا    ۲است« ک جهتیافتن به یل یتما»

« ل همراه باا عمال  یم»معنای به «الجُنح»است، امّا « یل باطنیم»معنای به «رَغبَ »

هماراه شاود؛   « یإل»و « تم»تواند با دو حرف می «جَنَحَ»ن ماده یهمچن ۱است.

ش یگارا  یعنا یاسات؛  « یقیل حقیم»انگر یرود، بمی بکار« تم»با زمانی که  امّا

   ۶.ین است، نه ظاهریآنان راست

ْجاصْحبلصهِ»ت بنابراین، معنای عبار َُّْمبفِص و بلَُّسس اص ل بُإْنبجص آیاات شاریفه    در ایان « وص

! اگر دشمن برای صلح با تاو تمایال نشاان داد، و ایان     ای پیامبراین است که:

نیز نمایان باود، و واقعای   « عملش»، بلکه در «ادّعا»و « حرف»تمایل، نه فقط در 

 ۲ی صلح تمایل نشان بده.بودن آن برای تو احراز شد، آنگاه تو نیز به او برا
                                                        

 ۱۳7؛ صالمفردات فی الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲

   ۲۲۳، ص۱؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، حسن؛ ۱
   ۳39، ص۶۱؛ جتفسیر تسنیماهلل جوادی آملی، عبداهلل؛ ت. آی۶
آنچه در اینجا مورد بحث است، ارائه پیشنهاد صالح از ساوی   . بیان این مطلب نیز ضروری است که ۲

چراکه طبق مبانی قرآنی، هرگونه پیشنهاد صلح و ماذاکره ذلّات    دشمن است، نه از سوی نوام اسالمی؛
و بُإلصذىب»از سوی نوام اسالمی، مطلقاً ممناوع اسات:   بار و از موضع پایین به دشمن  بتصذْدعل فصذالبتصُهالذو بوص

کلْمبأصْعظذِلصکلمْب بلصذْنبيصُتذ ص َصکلْمبوص بمص ل ب ّلَله بوص ب ْْلصْعَّصْونص بأصنْتلمل َُّْمبوص ؛ هرگاز )در برابار دشامن( سسات نشاوید و       لسس
داوند با شماسات و چیازى از   که شما برترید و خدشمنان را به صلح )ذلت بار( دعوت نکنید؛ درحالى

   (۶3)محمد: « کند.ثواب اعمالتان را هرگز کم نمى
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همچاون  دشمن، نباید از سوی بنابراین، دربرابر پیشنهاد صلح و مذاکره 

 ۲آن را پاذیرفت؛  «عجله»و « سرعت»با شد و  «ذوق زده»بیماردتن سیاسی، 

اگار   و صداقتش را در این پیشنهاد نشان دهد؛« عمالً»بلکه دشمن باید ابتدا 

یشانهاد صالح و ماذاکره از ساوی     در پ« صاداقت عملای  »ای از هیچ نشانه

دشمن وجود نداشات، بایاد دانسات کاه هادف دشامن از ایان پیشانهاد،         

و « نفاوذ »نوام اسالمی و در ادامه، هموار کاردن راه   «فریب» و «غافلگیری»

، پیشانهادش را  «سااده اندیشای  »نوام اسالمی اسات و نبایاد باا    بر  «تسلّط»

پیاامبر  یه مورد بحث، خطاب به به همین دلیل، خداوند در ادامه آ ۱پذیرفت.

اگر آنها بخواهند با مطرح کردن صلح، تو را فریب دهناد  فرماید می اکرم

چراکاه   و نیرنگى در کار باشد، هرگز تسلیم مشو و نگرانى به خود راه مده،

 ۶خداوند پشتیبان تو است:

ب لسذ» بهلذوص ل ب ّلَله ْسذبصکص بحص بفصذُإنس وکص عل و بأصْنبيصْخدص بُإْنبيلُ يدل بىباُبوص بَُاصْاذُ ُ بوص کص يسذدص أص

ْؤُمُاينصب خدا  (یارى)تو را بفریبند، شنهاد صلح( یدر پ) و اگر بخواهند ؛َُِلْظل
                                                        

ب»فرماید: گونه افراد میدرباره اینخداوند متعال  .۲ بُفذيُهْمبيصقلوللذونص ونص بيلسُِرعل  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص فصتص ص
ة ببنصْخشى شاتابند، و  رای اظهار دوستی( به ساوی آناان مای   بینى که )ب؛ پس بیماردتن را مىأصْنبتلُايبصاِبَ رُ ص

   (3۱)مائده: « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیازمند کمک آنها باشیم!(ترسیم حادثهمى»گویند: مى

در آیه مهمی از قرآن کریم، هرگونه راه نفوذ و تسلّط دشمنان بار جامعاه اساالمی را    خداوند متعال  .۱

َص صب»نفی نموده است:  بلصْنبيصْج بُيالَببوص بسص ْؤُماُينص َّصىب لْظل بعص بلَُّْکُِفُ ينص ل ( مؤمناان،  ؛ و خداوناد هرگاز بار )زیاانِ     ّلَله

 (۲۲۲)نساء: « ( قرار نداده است.براى کافران راه )تسلّطى

تزمه تحقق و عمل به این آیه شریفه این است که مسلمانان از هرعملی که موجاب هماوار شادن راه    

 شود، اجتناب نمایند.عه اسالمی مینفوذ و تسلّط دشمنان بر جام
 ۲۱۲، ص۱۲؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ . آیت۶
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ه تاو را باا یاارى خاود و مؤمناان      کا باود   را( اویز) براى تو بس است.

 ۲(۳۱انفال: ) «نیرومند گردانید.

                                                        

ها در زماان ریاسات جمهاوری اوباماا،     . رهبر معوم انقالب اسالمی درباره پیشنهاد مذاکره آمریکایی۲
د ماا ماایلیم باا    گویا حات دولت جدید آمریکاا ماى  »فرمایند: روی کار آمده بود، می« تغییر»که با شعار 

گویند ما باه سامت ایاران دسات دراز کاردیم.      کنیم؛ بیائید گذشته را فراموش کنیم. مى« مذاکره»ایران 
رویاش باشاد،   « دستکش مخمل»چه جور دستى است؟ اگر دستى دراز شده باشد که یک  خوب، این

ایاران تبریاک   باشد، این هیچ معنااى خاوبى نادارد. عیاد را باه ملات        «دست چدنى»اما زیرش یک 
اى رفاتن و  دارى از تروریسم، دنبال سالح هساته گویند، اما در همان تبریک، ملت ایران را به طرفمى

شاود. ماا   تغییرى مشاهده نماى « عمل»دهند، اما در مى« تغییر»شعار  کنند!...از این قبیل چیزها متهم مى
مهاور جدیاد آمریکاا از اولاین     جهم عو  نشاده اسات. رئایس   « ادبیات»هیچ تغییرى ندیدیم. حتّى 

اى که رسماً به ریاست جمهورى رسید و نطق کرد، به ایران و دولت جمهورى اساالمى اهانات   لحوه
شاود؟  د تغییرى انجام گرفته است، کو این تغییر؟ چرا چیزى دیاده نماى  گوییکرد؛ چرا؟ اگر راست مى
شاود  گران هم بدانند؛ ملت ایران را نه ماى گویم؛ مسئولین آمریکائى هم بدانند، دیمن این را به همه مى
که حات ما چنادان تغییارى در الفااظ     -کافى نیست« تغییر در الفاظ»شود ترساند. اولًا فریب داد، نه مى

هاای  نیات »باشد، نباید باا  « لفاظى»باشد ... این تغییر نباید فقط « تغییر حقیقى»باید « تغییر» -هم ندیدیم
را عاو    «هاا هدف»خواهیم سیاست خودمان را تغییر دهیم، اما ویند ما مىوقت بگباشد. یک« ناسالم
وقات تغییار،   اسات. یاک  « خدعه»کنیم؛ این تغییر، تغییر نیست؛ این را عو  مى «هاتاکتیک»کنیم، نمى
؛ اجتماع بازر  زائاران و   ۲۶99/ ۳۲/ ۳۲« )مشاهده شود.« عمل»است؛ آن وقت باید در « تغییر واقعى»

 م مطهر رضوی(مجاوران حر

ظااهر  باه هاای  گااهى هام حارف   »فرمایناد:  ایشان همچنین در بیانات دیگری در همین زمینه می

اى در این مدت زدند؛ اما هر وقت که لبخندى به روى مسئولین جمهورى اسالمى زدناد،  جویانهآشتى

اناد؛  تهاناد؛ از تهدیاد دسات برنداشا    وقتى دقت کردیم، دیدیم خنجرى در پشت سرشان مخفى کارده 

هاا و کودکاان را   ى تاکتیکى، لبخند و روى خوش تاکتیکى، فقط بچاه نیتشان عو  نشده است. خنده

ى یاک چناین ملتاى، اگار فریاب      دهد. یک ملت بزر  با این تجربه، و مسائولین برگزیاده  فریب مى

« و هاو   غارق در هاوى  »باشاند، یاا بایاد    « لاوح ساده»باشند؛ یا باید « لوحساده»بخورند، خیلى باید 

باشند؛ دنبال زندگى راحت و خوش و همراه با عافیت باشند؛ بخواهند باا دشامن بساازند. و الّاا اگار      

مسئولین کشور باهوش باشند، دقیق باشند، مجرب باشاند، پختاه باشاند، دل در گارو مناافع ملات باا        
 



دشمن ؛ مقاومت، صلح يا سازش فصل اول:   

 

37 

« عمال »بود و صداقتش در « صادق»شنهاد صلحش، یحال اگر دشمن در پ

رفت. یل نشاان داد و آن را پاذ  یا توان به صلح با او تمامی ز ثابت شد، آنگاهین

بوده است و نه باه دنباال    یدشمنکننده ، نه شروعیچراکه اسالم و نوام اسالم

ن، اگار  یبناابرا  ۲را آغااز نمودناد.   ی؛ بلکه آنها بودند کاه دشامن  یجاد دشمنیا

عادم   یبرا یلیباشد، دل ینان دشمیشنهاد صلح، صادقانه به دنبال پایدشمن با پ

ز در یا ن نیرالماؤمن یاست که امای هین همان توصیرش آن وجود ندارد. ایپذ

 ان فرمودند:ینامه به جناب مالک اشتر ب
                                                                                                             

ا، حرفهااى  جمهاور جدیاد آمریکا   خورند. همین رئایس ى وجود داشته باشند، گول لبخند را نمىهمه

قشنگى زد؛ به ما هم مکرراً پیغام داد؛ شفاهى، کتبى، که بیائیاد صافحه را عاو  کنایم؛ بیائیاد وضاع       

اى درست کنیم، بیائید در حل مشکالت عالم با همدیگر همکارى کنیم؛ تا این حد! ما هام گفتایم   تازه

ایجااد کنایم. گفتایم خاوب،      «تغییار »خاواهیم  کنیم. گفتند، مىنگاه مى« عمل»داورى نکنیم؛ ما به پیش

« دساتکش مخملاى  »گفتم اگر  -را. از روز اول فروردین که من در مشهد سخنرانى کردم« تغییر»ببینیم 

کنیم؛ ایان هشادار را   کشیده باشید و دستتان را دراز کنید، ما دستمان را دراز نمى «ى چدنىپنجه»روى 

شت ماه، آنچه ما دیادیم، بارخالف آن چیازى    گذرد. در طول این هاآلن هشت ماه مى -من آنجا دادم

کنیم؛ اماا در کناار   « مذاکره»کنند. صورت قضیه این است که بیائید ظاهر ابراز مىبه زبان، بهاینها  بود که

ى مطلاوب نرساد، پاس چناین و چناان! ایان شاد        ؛ که اگر مذاکره باه ایان نتیجاه   «تهدید»، «مذاکره»

ومایش را ماا   ى گار  اسات کاه اماام گفات: رابطاه     « یشوما ى گار  رابطاه »؟! این هماان  «مذاکره»

 آموزان(؛ دیدار با دانش۲۶99/ ۳9/ ۲۱« )خواهیم.نمى

گاران و  ، رئیس جمهور وقات آمریکاا، از فتناه   «اوباما»ایشان همچنین در بیانات دیگری، حمایت 

هاا  آمریکاایی و همچنین تالش  -که رسماً به دنبال براندازی نوام اسالمی بودند -99اغتشاشگران سال

« تغییار »صداقتی آمریکا در شعار های اقتصادی بر علیه ملت ایران را دلیل دیگر بیبرای افزایش تحریم

 ۲۶9۱/ ۳۲/ ۳۲دانستند. )برای مطالعه تفصیلی بیانات معوم لاه در ایان بااره، ر.ک:    « پیشنهاد مذاکره»و 

 ؛ اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى(  ۳۲/۳۲/۲۶۱۱و 

ةد ب»فرماید: قرآن کریم در این باره می .۲ ذ س لصبمص کلْمبأصوس ؤل بهلذْمبَصذدص نخساتین باار )دشامنی را( آغااز      نآناا وص

   (۲۶)توبه:  .«کردند
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بُفذ» بُفيُهبُرَضِبفصذُإنس ُ بوبّلُلَه کص وُّ دل بُإلصيُْهبعص ِکص عص َص َّْ َِب بلل َصنس بتصْدفص بالص ذَةبىبوص عص َص ذَُّْحب  لاُّ

ةَب برص حص بوص کص َُ الو کصببلُجل َُ بأصْماَِبلُباُلص بوص وُمکص هرگز پیشنهاد صلح از طارف   ؛ُمْنبهلظل

دشمن را که خشنودى خدا در آن است رد مکن، که آسایش رزمنادگان،  

 ۲.«گرددو آرامش فکرى تو، و امنیّت کشور در صلح تيمین مى

باا   یماان صالح  ی، پ«یصاداقت عملا  »اگر پس از احاراز   ین، حتیهمچن

ر ناداده و قصاد   ییا تش را تغیّد مراقب بود که او نیادشمن بسته شد، باز هم ب

 نیرالماؤمن یل، اماام ام ین دلیب و خدعه نداشته باشد. به همیو فر یریغافلگ

 ند:یفرمامی در ادامه همان عبارات قبل، به جناب مالک اشتر

وسب» َصذدل ب لْ ذَُّْ ُهبفصذُإنس بلل َْذدص بَص کص وِّ دل ُربُمْنبعص اص ب لْ ص بکل س رص اص بلصُکُنب لْ ص ببوص بص ذِبقصذِرص َسظص رل

ب تسُهْمبفُب ْزُمبوص ِلْ ص َُ ْاب بفصخل نِّبىبلُيصتصغصفس ص ب للس ْسنص بحل از  کاامالً  صلحلکن پس از  ؛ذصلُکص

شود تاا غاافلگیر   دشمن نزدیک مىبسا چه زیرا برحذر باش؛ دشمن خود

 )باه دشامن(   بااش و خوشابینى خاود را    و محتاط پس دور اندیش ؛کند

 ۱«متّهم کن.

                                                        

   3۶؛ نامهنهج البالغه. ۲

   . همان۱



 

 

 

 

 

 

 

 (4) هآي
 

 ِْيطاَن َوَِيًّا ِمْ  ُدون َفَقْد َخِِسَ ُخِْسانًا ُمبِينًا اهللِ  َو َمْ  َيتَِّخِي اَشَّ

ْيطاُن إاِلَّ ُغُروراً   * َيِعُدُهْم َو ُيَمنِّيِهْم َوما َيِعُدُهُم اَشَّ

و آنها که شیطان را به جاى خدا ولىّ خود برگزینند، قطعاً 

دهد و به مى وعده نه آنااند.ه شیطان بزیان آشکارى کرده

نیست. جز فریب اش لی وعدهو ،سازدآرزوها سرگرم مى

 (۲۲۱-۲۱۳)نساء: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چرا نبايد به وعده و امضاء دشمنان اعتماد کنيم؟ 

 چيست؟ دشمنانى هانتيجه اعتماد به وعده 

 سات، بلکاه  ین« سیابلا »معناای  باه  م، منحصاراً یدر قرآن کر« طانیش»لفظ 
 ۲ق آن اسات. یاز مصااد  یکا یهم « سیابل»است که  یهر موجود شرّمعنای به
ا دساتگاه حاکماه   یا شرور و  یم، بر افراد انسانیر در قرآن کرین تعبین، ایبنابرا

   ۱قابل انطباق است.ای شرور در هر زمانه
ت الهی بر این با این مقدمه کوتاه باید گفت طبق مضمون این آیه شریفه، سن

قرار گرفته است که کسانی کاه در اماور حکاومتی و حال مشاکالت جامعاه       
هاای الهای و اساتفاده از تاوان و     جای اعتماد به خداوناد و وعاده  به ۶اسالمی،
هاای مساتکبر و شایطانی را    های درون جامعه اسالمی، وتیات دولات  ظرفیت
کنند و با آنها دوستی عتماد میاند، چشم امید به کمک آنها دارند، به آنها اپذیرفته

                                                        

 ۱۲۱، ص۱۳ج ؛المیزان فی تفسیرالقرآن. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

و دارای مبانی محکام  « اصیل»، بلکه امری «ذوقی»ای شرور، نه مسئله هاینامیدن افراد و دولت« شیطان. »۱
هایی از این تطبیاق وجاود   نیز نمونه قرآنی و روایی است. در خود آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت

َصَِّْا»بکار رفته است: « الْإِنْسِ شَیاطِینَ»دارد. به عنوان نمونه، در یک آیه، صریحاً لفظ  بجص بکصالُکص ببوص بنصُبذيٍّ لُکلذ ِّ
ْمبُإلى هل َْضل بيلوُحىبَص ب لُْجنِّ نُْ بوص ب إْلُ ُطينص ِي وًّ بشص دل ببعص ْرهلْمبوص َصَّلذو لبفصذاص بمِبفص َُّکص برص بلصْوبشِءص ور َبوص ب لْقصْوُلبغل ل ٌص ْا ل بزل َْضد َص

ونصب  سارّى،  رتصاو باه  آنهاا  دادیام  قرار جنّ و انس شیاطین از دشمنى پیامبرى، هردربرابر  ؛ اینچنینمِبيصفْتص ل
 چناین  خواسات، مى پروردگارت اگر و گفتندمى یکدیگر به( مردم اغفال براى) اسا بى و فریبنده سخنان
 (۲۲۱ -۲۲۶)انعام: « .(ندارد سودى اجبار ولى بگیرد را آنها جلو توانستمى و) کردندنمى

بُإذ ب»رمایاد:  فکنناد، مای  و در آیه دیگری در شرح حال منافقینی که با دشمنان اسالم خلوت مای  وص
نصبباصَّصْو بُإلى ْسذتصْهُزؤل بمل َصکلْمبُإنسظِبنصْ نل بمص يُِطياُُهْمبقِللو بُإنِس  خلاوت  خاود  ىهاا شایطان  باا  کاه  هنگاامى  ؛ وشص
   (۲۲)بقره: « !«کنیممى مسخره( را آنها) فقط ما! شمائیم با ما: »گویندمى کنند،مى

از « اصاحاب جمال  »و « معاویاه »فرادی همچاون  ، در توصیف انهج البالغهنیز در  امیرالمؤمنین
 (۳۳، خطبه ۱۱، خطبه ۲۳، خطبه7اند. )ر.ک: خطبه استفاده نموده« شیطان»تعبیر 
 کامالً قابل تطبیق است. بر مسائل شخصی، بر مسائل سیاسی و حکومتی نیز. ازآنجاکه لفظ آیه، عام است، لذا عالوه۶
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شوند؛ چراکه سیاسات شایطان و   تردید دچار خسارت بزرگی میورزند، بیمی
هاایی باه   های شیطانی، همواره بر این بوده که به طرف مقابلش وعاده حکومت

هلمْبدهد )ظاهر جذاب می َُدل
آرزوهاای  »و « تاوهّم »( و درنتیجاه فارد را دچاار    يص

اِّيُهمْبنمایند )دافش میدر دستیابی به اه« خیالی که تنها چیزی که برای (؛ درحالیيلظص
اش اسات و ناه حتای اصاول     او اصالت دارد، تيمین منافع مادی و امیال نفسانی

اخالقی و انسانی؛ او هرگاه ببیند با وعده دادن و سپس، خلف وعده کردن، منافع 
ب۱و۲.اهد کردشود، حتماً این کار را خواش تيمین میمادی و امیال نفسانی

                                                        

دیگری از قرآن کریم نیز برای مسالمانان یاادآوری شاده اسات.      این رفتار فریبکارانه شیطانی، در آیات. ۲
و  در وعده دادن به یهودیان برای کمک به آنها در نبرد علیاه پیاامبراکرم  « منافقان»در یک آیه شریفه کار 

تشبیه شده است که ابتادا باه انساان در مقابال کافرشادن،      « شیطان»سپس خلف وعده کردنشان، به رفتار 
ذيْطُِنبُإْذبقذِلصب»جوید: دهد و پس از کافر شدن انسان، از او بیزاری میش را میوعده حل مشکالت ثصُ ب لشس کصظص

لصبُإنِّىبَصُ ي بِق ِبکصفص ص نْسُِنب کْفلْ بفصَّصظس ِلصُظينلُْْلُ ب لَْ بس برص ص ب ّلَله ٌل بُإنِّىبأصاِ بُماْکص « شایطان »؛ کار آنها )منافقان( همچاون  ء 
مان از  »امّا هنگامى که کافر شاد گفات:   « شو )تا مشکالت تو را حل کنم(! کافر»است که به انسان گفت: 

 (۲۳)حشر: « تو بیزارم، من از خداوندى که پروردگار عالمیان است بیم دارم!
 همچنین در آیه دیگری که مربوط به جنگ بدر است، به وعده شیطان باه دشامنان پیاامبراکرم   

بقذِلصبالب»ه شده است: برای کمک به آنان و سپس خلف وعده او اشار ْمبوص بأصْعظذِلصهل يْطِنل ب لشس مل بلصهل يسنص بُإْذبزص وص
َّى بعص ُتب لُْفِصتُِنبنصکصصص ِبتص  ءص بلصکلْمبفصَّصظس بُإنِّىبجِر  ُ بوص ب لاِس بُمنص ب لْيصْومص بلصکلمل بقذِلصبُإنِّذىبَصذُ يبغِلُبص ُقبصيْذُهبوص بُمذاْکلْمبعص ء 

بُإنِّىبأصابُإنِّىبأصرى ْونص َُقُِببمِبالبتص ص ب لْ ُديدل بشص ل ب ّلَله بوص ص ب ّلَله ٌل ؛ و )به یاد آور( هنگامى را که شایطان اعماال آنهاا    ِ
گاردد و مان پنااه )و    )مشرکان( را در نورشان زینت داد و گفت هیچکس از مردم بر شما پیروز نماى 

باه  حامی( شما هستم؛ اما هنگامى که دو گروه )جنگجویان و حمایات فرشاتگان از مؤمناان( را دیاد،     
بیانم کاه شاما    عقب بازگشت و )به دوستان و پیروان( گفت: من از شاما بیازارم! مان چیازى را ماى     

 (۲9انفال: )« ترسم و خداوند شدید العقاب است!بینید، من از خدا مىنمى
و « پیماان شاکن  »از قرآن کاریم، صاریحاً دشامنان اساالم را      همچنین خداوند در آیات دیگری

 ۲۶دهد. در همین کتااب و در ذیال بررسای آیاه     و دستور جهاد با آنان می فرمایدمعرفی می« بدعهد»
 (  33-3۳؛ انفال: ۲۱و 9سوره مبارکه توبه، به این آیات اشاره کرده ایم. )ر.ک: توبه: 

خصوص در سالهای اخیر، بیانات متعاددی دارناد   . رهبر معوم انقالب درباره این ویژگی دشمنان، به۱
 های همین فصل قابل مطالعه است.، در انت۶نوشتکه در پی
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اساات کااه امااام   یطانیبکارانااه دشاامن شاا ین رفتااار فریل هماایاابااه دل

کنناد  شتر، به او توصیه مای در نامه معروفشان به جناب مالک ا نیرالمؤمنیام

منعقاد   یماان ی( پیاگاناه یا هر بیو ) با دشمن قصد داشتی، یلیبه هر دل که اگر

نقا    یبتواند از آن بارا م نکن که دشمن یتنوای گونهبه مان رای، متن پیینما

 د:یعهد، سوء استفاده نما

بُفيهُب» زل وِّ ْقدَ بتلجص ُقْدبعص َْ بتص بالص َّص صببوص َُ ؛ هرگز پیمانى با دشمن منعقاد نکان    ْل

    ۲«و سوء استفاده دشمن( باز باشد.) لیکه در تعبیرات آن، راه تيو

رناد  قرار دا یطانیطان و دشمنان شیگر، اعتمادکنندگان به شید یامّا آن سو

و « رانیا ح»ت در کار خاود  یم، در نهایش قرآن کریو فرما یکه طبق سنت اله
                                                        

. دقیقاً به همین دلیل بود که رهبر معوم انقالب با شناخت دقیق از دشمن، درباره چگاونگی تنوایم ماتن    ۲
در یاک  »گویناد کاه   شنود که مىاین حرفى هم که حات انسان مى»فرمایند: ای با آمریکا، میتوافقنامه هسته

پساندم؛ ایان را مان    ، این را هم بناده نماى  «ى جزئیاتنیم، بعد دربارهى اصول کلّى توافق کاى دربارهبرهه
اى خواهاد شاد   کنم که این وسایله اى که از رفتارهاى طرف مقابل داریم، احسا  مىپسندم. با تجربهنمى
و همه را در یاک  « کلّیات»و « جزئیات»کنند، بر سر جزئیات. اگر توافق مى« درپىهاى پىگیرىبهانه»براى 
کاه   -ى واحد تمام بکنند، امضا کنند. اینکه کّلیات را جداگانه توافق کنند، و بعد بر اسا  آن کلّیاات سهجل

بروند سراغ جزئیات، ناه؛ ایان منطقاى     -است« پذیرتحلیل»است، « تفسیرپذیر»یک چیزهاى مبهمى است، 
، «واضاح »، «روشان »، باید شود بین مسئولین ما و بین طرف مقابلى آنچه هم قرارداد بسته مىنیست. همه

وچاناه زدن، کاار   کاردن و چاک  که با دبّه -جور نباشد که طرف مقابلباشد. این« غیر قابل تفسیر و تيویل»
گیارى کناد، دبّاه در بیااورد، کارهاا را مشاکل       بتواند باز سر قضایاى گوناگون، بهانه -بردخود را پیش مى

 ندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش(؛ دیدار با جمعى از فرما۲۶۱۶/ ۲۲/ ۲۱« )بکند.
باید در مذاکره قوى باود و جاورى   »فرمایند: ایشان همچنین در بیانات دیگری در همین زمینه می

باید مذاکره کرد که بعد سرمان کاله نرود. اینکه ما مذاکره بکنیم، روى کاغذ بیااوریم، بنویسایم، امضاا    
ها برطارف نشاود و تجاارت راه    جام بدهند، منتها تحریمحسبِ ظاهر یک کارى انکنیم، بعد آنها هم به

 «نیفتد، پیدا است که یک اشاکالى در آنجاا هسات؛ نبایاد بگاذاریم ایان اشاکاتت باه وجاود بیایاد.          
 (؛ دیدار با جمعى از مداحان اهل بیت۲۶۱3/ ۳۲/ ۲۲)
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اران دلساوز و  یا اسات کاه آناان،     ین درحاال یا خواهند ماند؛ و ا« سرگردان»

عباور از   یآناان دراز کارده و بارا    یبه ساو  یاریهم دارند که دست  یانقالب

   دهند:می ارائه یو عمل یعلمهای مشکالت، به آنان راه حل

بفُبىبِلساُبکصب» يُِطينل ب لشس تْهل بُإلصذىبىب ْستصْهوص ونصذهل بيصْدعل بأصْلذ ِب  بلصذهل يْ  نص بحص ُْ  ْْلصْر

ىب رْتُاِ دص رده کا هاى شیاطین، راه را گم ه بر اثر وسوسهکسى ک؛ همانند  لْهل

ه او را به هدایت دعاوت  کیارانى هم دارد که درحالى و سرگردان مانده،

 (7۲انعام: ) «ه به سوى ما بیا!کند( یگومی و به او) نندکمى

همچنین در آیه دیگری، نتیجه شریک قرار دادن بارای خداوناد در   خداوند 

ترین مصادیق آن در اماور سیاسای و حکاومتی، اتکااء و     کارها، که یکی از مهم

اعتماد به شیاطین و مستکبران عالم و پذیرش وتیت آنان است را چیازی جاز   

 داند:نمی« یاور شدنتنها و بی»و « ش بودندر خور نکوه»، «زمین گیرشدن»

والَب» ْخال َِبمص وم ْامل بمص َلدص بفصتصْق َِبناص ص بُإله ُ ب ّلَله ِص َصْ بمص ؛ هرگز معبود دیگارى را  البتصْج

یاار و یااور خاواهى    وهیاده و باى  که نکا قرار ماده،  ک یشر وندبا خدا

   ۱و۲(۱۱اسراء: ) «نشست!
                                                        

انساان احتماال   به این معناست که کسی کاه  « خذتن»در توضیح واژگان این آیه شریفه باید گفت . ۲
المفاردات فای   دهد، در هنگام احتیاج، یاریش نکند )راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ یاری او را مى
خواهد شد. این تعبیر در قرآن کاریم دربااره   « ذلیل»و « خوار»، «تنها»( و درنتیجه ۱77؛ صالفاظ القرآن

ذ»نسبت به انسان نیز استعمال شده اسات:  « شیطان»رفتار  ب لشس بکذِنص والَبوص نْسذُِنباصذال بلُْْلُ ؛ و شایطان  يْطِنل
   (۱۱)فرقان: « همواره فروگذارنده انسان است.
و « ضاعف »)نشساتن( در ایان آیاه شاریفه، بارای اشااره باه        « قعود»همچنین استفاده از واژه 

اهلل مکاارم شایرازی،   . )آیات است« ضعف»است؛ زیرا در ادبیات عرب، این کلمه کنایه از « ناتوانى»
 (7۱، ص۲۱؛ جتفسیر نمونهناصر؛ 
. رهبر معوم انقالب در بیاناتی ضمن استناد به آیاات دیگاری از قارآن کاریم، در هماین رابطاه       ۱
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دا را به عناوان ولایّ و   که دشمنان خ« مشرکان سیاسی»آری! حکایت این 

اند، تا آنان را تدبیر و محافوت نمایند، حکایات  سرپرست خود انتخاب نموده

ای ساخته اسات؛ امّاا   همان عنکبوتی است که برای حفاظت و پناه خود، خانه

 هاست:  سست بنیادترین خانه اش،غافل از آنکه خانه

بأصب» ُ وُنب ّلَله َل و بُمْنب ال ب تسخص ب لسُاينص ثص ل بمص بُإنس َِبوص ْتبَصيْتذ ذاص َصاْکصبلوُتب تسخص ثصُ ب لْ بکصظص ْوُليِءص

ونصب ََّْصظل َصاْکصبلوُتبلصْوبکِنلو بيص ب لْ ب لْبليلوُتبلصبصيْتل ه جاز  کا ساانى  کایت ک؛ حأصْوهصنص

ایات  کاناد، ح خدا معبودانى را به سرپرستى و تدبیر امور خود برگزیاده 

                                                                                                             

چالش وجود دارد، مشکالت وجود دارد؛ بر سر راه زندگى، این مشکالت هست. اگر »فرمایند: می

خااطر رسایدن باه    ت را باه های داراى خِرَد و تدبیر، مشکالزندگى بخواهد عزتمندانه باشد، انسان

خِرَدناد  هاایى کاه باى   کنند؛ انساناهلل تحمل مىعزت و شرف انسانى و کرامت انسانى و تقرب الى

« وتیات الهاى  »کنند؛ به جاى اینکه همین مشکالت در زندگى آنها هست، آنها را با ذلّت تحمل مى

و »کنند: را قبول مى« وتیت شیاطین»را قبول کنند،  ال ب تسخص ببوص ْمبُعزًّ ب*بکصذالس َةبُليصکلونلو بلصهل بنلُهص ُ وُنب ّلَله َل ُمْنب
َّصيُْهْمبُضدًّ  بعص بيصکلونلونص تُُهْمبوص َص بِ َُ َُ ب ونص يصکْفل ل و آنان غیر از خدا، معبودانى را باراى خاود برگزیدناد تاا      ؛سص

ادت آناان  مایه عزّتشان باشد! )چه پندار خامى!( ه هرگز چنین نیست! به زودى )معبودها( منکر عب

 (9۲-9۱)مریم:« کنند!خواهند شد؛ )بلکه( بر ضدّشان قیام مى

کنناد و  های غافل در دنیا انتخاب مىخِرَد، انسانهاى بىخِرَد، دستگاههای بىفرمولى که انسان

پناه ببرند، باه جااى   « خدا»جور در قرآن کریم رسوا شده است. به جاى اینکه به کنند، ایناتخاذ مى

، «وتیت شایاطین »را قبول بکنند، به جاى اینکه به هدایت الهى چنگ بزنند، به « یت الهىوت»اینکه 

« عازّت »شوند، براى اینکه باراى خودشاان   به وتیت دشمنان اسالم و دشمنان بشریت متمسک مى

آید. آن عبادت شوندگان نابکار هم از آنها سپاسگزارى درست کنند؛ و این عزّت به دست آنها نمى

َّصذيُْهْمبُضذدًّ »هند کرد: نخوا بعص بيصکلونلونص تُُهْمبوص َص بِ َُ َُ ب ونص يصکْفل ل بسص (؛ ایان بیاان قارآن، بیاان     9۱)ماریم: « ؛کصالس

روشنى است؛ باید از این بیان در  گرفات، بایاد راه را درسات شاناخت، خاط هادایت قرآناى،        

؛ دیادار  ۲۶۱۶/ ۳۶/ ۳۳« )رساند، بایستى از خداى متعال کمک خواسات. ها را به سعادت مىانسان

   با مسئوتن نوام و سفراى کشورهاى اسالمى(
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تارین  عا سسات اى براى خود ساخته است و قطه خانهکبوت است کعن

 ۲(۲۲عنکبوت: ) «دانستند.بوت است، اگر مىکها خانه عنخانه

                                                        

های شیطانی کاه باه هایچ تهعاد و اصاول اخالقای و انساانی پایبناد         هرچند نفس اعتماد به دولت. ۲
هاای شایطانی حتای قاادر باه حال       تر از آن این است که این دولات نیستند، عجیب است؛ امّا عجیب

حال برخی افاراد، بارای   گی و اجتماعی خودشان هم نیستند و درعینهای متعدّد اقتصادی، فرهنبحران
بالب»کنند: حل مشکالت کشور از آنها طلب کمک می کلْمبوص بنصْاذ ص َلونص وُنذُهبالبيصْسذتصُطي َل بُمْنب ونص بتصْدعل ب لسُاينص وص

ون ْمبيصاْال ل هل نناد و ناه )حتای(    توانناد شاما را یاارى ک   خوانید، نماى و کسانى را که به جاى او مى  أصنْفلسص
 (۲۱7)اعراف: « خودشان را یارى دهند.

 روروباه های متعددی که آمریکا و کشورهای غربی باا آن  رهبر معوم انقالب در بیاناتی به بحران

 ، در انتهای همین فصل، قابل مطالعه است.  ۲نوشتاند که در پیهستند اشاره فرموده



 

 

 

 

 

 

 

 (5)آيه 
 

 ِةٍ َو ِمْ  ِرباط َُّ ْم َما اْسَتَطْعتُْم ِمْ  ُت وا ََلُ يِْل ُلْرِهُبَُن اَْـَخ  َو أَِندُّ

ُکْم َو آَخِريَ  ِمْ  ُدوِِنِْم ال َلْعَوُمَُِنُمُ اهللِ  بِِه َنُدوَّ   اهللُ َو َنُدوَّ

فَّ إََِْيُکْم َو َأْنُتْم اهللِ  َسبِيلِ  ٍء ِى َيْعَوُمُهْم َو ما ُلنِْفُقُا ِمْ  َشيي َُ ُي

  ال ُلْظَوُمُنَ 

آماده  (براى مقابله با دشمنان)هر نیرویى در قدرت دارید، 

سازید! و )همچنین( اسبهاى ورزیده )براى میدان نبرد(، تا 

را بترسانید! و وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش به

 بترسانید؛ را نغیر از اینا ی دیگر )از دشمنان()همچنین( گروه

شناسد! را مى نشناسید و خدا آنانمىآنان را شما  )دشمنانی( که

کامل به شما  طوربهکنید،  هزینه مالیو هرچه در راه خدا 

 (۳۳شود، و به شما ستم نخواهد شد! )انفال: بازگردانده مى
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 اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد: در اين بخش به

 چرا نبايد با دشمنچ در موگوع کاهش توان دفاعيچ مذاکره نمود؟ 

 ى اش بودجه کشور که متعلق به مردم اسکتچ بکرا  ى چرا بايد بخش هنگفت

 هزينه شود؟ى افزايش توان دفاع

 نه مقابله با تهاجم دشمن است:یدر زم ینکات مهم یفه دارایه شرین آیا
ن یباه ماؤمن  خداوند متعاال   شود،می دهیه فهمیکه از ظاهر آ هگونهمان. ۲
، یعلما ) گونااگون هاای  توانند قدرتشان را در عرصهمی کند هرچهمی هیتوص
 ینشاان عرصاه نواام   ین و اولتریمهمره(، که یو غای ، رسانهی، اقتصادیصنعت
، «تار  »ن یا ادرنتیجاه   ند تا دشمن از آنها بترساد؛ چراکاه  یشتر نمایب ۲است،
سسات  ای ا با ارادهیشود و می تهاجم منصرف یم خود برایا از تصمیدشمن 
 ۱دان نبرد خواهد آمد.یبه م

                                                        

َْتلمْب»است، عمومیت تعبیر آمده « نکره»صورت که به« قوة». کلمه جامع ۲ ذِب ْسذتصطص را تقویات کارده و   « مص
( ۱۱۲، ص 7؛ جتفسایر نموناه  اهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ شود. )آیتهر نوع نیرو و قدرتی را شامل می

های داخلی کشور، کاه دشامن دائمااً    رهبر معوم انقالب نیز در بیاناتی، ضمن برشمردن برخی توانایی
، «توانمنادی اقتصاادی  »، «توانمنادی علمای  »، «ایمان دینی»نهاست، همچون در پی توقف و یا کاهش آ

، راه مصاونیت بخشای   «وجود جمعیت جوان»و « وحدت و انسجام ملّی»، «توانمندی دفاعی بازدارنده»
هاا  کشور دربرابر فشار دشمنان و آسوده شدن خیال مسئوتن و مردم را افازایش هماه ایان توانمنادی    

، فقاط  «قذَوة»ى اینهاا اسات؛   ، شاامل هماه  «قذَوة»»فرمایند: ، میبه آیه مورد بحثدانسته و ضمن اشاره 
ى اقتصاادى و  ى ماادّى و معناوى، از قاوّه   ، اعم است از قاوّه «قَوة»تفنگ و سالح و مانند اینها نیست؛ 

ةدب»ى علمى و اخالقى؛ نوامى، از قوّه َْتلْمبُمْنبقلوس ِب ْستصطص ْمبمص و بلصهل « را زیاد کنیاد. « قَوة»توانید ؛ هرچه می«أصُعدُّ
 ؛ دیدار با مسئوتن و کارگزاران نوام(  ۲۶۱3/ ۳۶/ ۱3)

را « اعاداد »ای نهفته است؛ و آن اینکه، اهال لغات   در این آیه شریفه نیز نکته« أَعِدّوُا». در کاربرد فعل ۱
ب لشسب»اند: گونه معنا کردهاین اِرل ََ ةبإلصيْهبءبقصبْ صبىْبإ )راغاب  « ن چیزی پیش از نیااز باه آن  ؛ ذخیره کرد ل ِجص

(؛ بنابراین، معنای آیه شریفه ایان اسات کاه    3۲3؛ صمفردات الفاظ القرآناصفهانی، حسین بن محمد؛ 
 های بازدارنده مجهز نماید.  جامعه اسالمی باید پیش از ایجاد نیاز، خود را به انواع قدرت
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کاامالً   ی(، حکما یش اقتادار در جامعاه اساالم   یافازا ی )ن حکم الهی. ا۱

کاه   یاست؛ چراکاه مسائله جناگ و جادال و اختالفاات     « یعقالئ»و « یفطر»

 یکاه در جواماع بشار   اسات   یشود، امار می خسارت زاهای منجر به جنگ

حکام  »ل، باه  یا ن دلید؛ و به همیآمی شیاز آن نبوده و خواه ناخواه پ یزیگر

 شه و در هر حال، تا آنجا کاه یواجب است که هم ی، بر جامعه اسالم«فطرت

دهد دشمنش مجهز باشد، خاود را  می که احتمال یتواند و به همان مقدارمی

ل یا کاه باه دل   یرباره نوام اساالم ، دیو فطر ین گزاره عقالئیا ۲د.یمجهز نما

تکاار و  یآناان، دشامنان جنا   یرفتن ظلام از ساو  یگانگان و نپاذ یاستقالل از ب

ن یا ن عمل نکردن به ایصادق است. بنابرا یق اولیدارد، به طر یسرتاپا مسلح

   است.« یعقل یب»از  یحالت، ناشترین نانهی، در خوشبیدستور اله
ر یا که در ظاهر، تعبیاست که در حال نیگر ای. نکته جالب و قابل تيمل د۶

ب» ب ّلَله وس دل ر یا باود، امّاا خداوناد از تعب    یه کااف یا ان مقصود آیب یبرا ییبه تنها« عص

کلمْب» وس دل ب»ر یز در کنار تعبین« عص ب ّلَله وس دل ده است و فرموده است اگار  نمواستفاده « عص

« ن شاما دشام »، «دشمن خدا»ابد، آنگاه عالوه بر یش یقدرت و اقتدارتان افزا

شاتر  یک بیان قرآن را، تحرین نوع بیعلت ا یید. عالمه طباطبایز خواهد ترسین

 ییرسد، گاو می به نور ۱دانند.می مقابله با دشمن یبرا یمردم به کسب آمادگ

ن مطلب به ماردم باوده اسات    یان ایر، درصدد بین تعبیخداوند با بکار بردن ا

 د ویا را هام قباول ندار   ینا یت نواام د یّا ن خدا و حاکمیاگر خدا، د یکه حت

                                                        

 ۲۲3، ص۱؛ جیر القرآنالمیزان فی تفس. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

   . همان۱
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د، یشناسا نمای  تیبه رسم« دشمنان خدا»را به عنوان  یا گروهیافراد درنتیجه 

هن تاان، قادرت و   ین و ما یت خودتاان و سارزم  یا حفاظ امن  خاطربهحداقل 

 ۲د.یش دهیاقتدارتان را افزا

لب». یکی از مصادیق مهمّ عبارت ۲ ب ّلَله مل ونصهل ََّْصظل ونُُهْمبالتص َل بُمْنب بناصُ ينص ذمْبوص هل ََّْصظل ؛ بيص

، منافقاانی  .«شناساد را ماى  نشناساید و خادا آناا   نماى آنان را شما دشمنانی که 

هستند که با پنهان کاری در درون نوام اسالمی حضور داشته و درحاال برناماه   

و مطابق مضمون ایان آیاه شاریفه،     ۱ریزی برای براندازی نوام اسالمی هستند؛

بر دشامن خاارجی، منافقاان داخلای را نیاز       افزایش اقتدار نوام اسالمی، عالوه

آناان از  « یاي  »و « ضعف اراده»، «بازدارندگی»ترسانده و همین تر ، موجب 

 شود.ضربه زدن به نوام اسالمی می

 یو معناو  یج مااد یفه، نتاا یه شار یا ن آیدر بخش آخر اخداوند متعال  .3

 از نفاوذ، سالطه و تهااجم دشامن را     یریجلاوگ  ینه بارا یهرگونه صرف هز

ناه  ین رابطاه هز یا د هرچاه در ا یا فرمامی داند ومی ماً متوجه خود مردمیمستق
                                                        

اند. باه عناوان نموناه، ایشاان     . رهبرمعوم انقالب نیز در برخی بیاناتشان از این ادبیات استفاده نموده۲

حتّای آن کساانی کاه    »، برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، فرمودند: ۱۲پیش از انتخابات سال 

« تباار کشاور بیایناد در انتخاباات شارکت کنناد.      نوام را قبول ندارناد، بارای حفاظ کشاور، بارای اع     

 ؛ دیدار با مردم قم(   ۲۱/۲۳/۱۲)

خداوناد در آیاه    ؛۲۲۳، ص۱؛ جالمیزان فی تفسایر القارآن  . ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱

ذْولصکلب»فرمایاد:  را با عبارتی شبیه به عبارت این آیه شریفه توصیف مای « منافقان»دیگری نیز  ذْنبحص بُمظس ْمبوص
ذمْب هل ََّْصظل بنص ذْمبنصْ ذنل هل ََّْصظل َّصىب لاِّفُِقبالبتص و بعص َل ُدياصُةبمص ص بُمْنبأصهُْ ب لْظص بوص اُِفقلونص ب ْْلصْع  ُببمل ؛ و از )میاان( اعاراب   ُمنص

نشینى که اطراف شما هستند، جمعى از منافقانند و از اهل )خود( مدینه )نیز( گروهاى ساخت باه    بادیه

   (۲۳۲)توبه: « شناسیم.شناسى و ما آنها را مىنمىنفاق پاى بندند که آنها را 
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 یباارا« تیااامن»ن ین آن، تاايمتااریمهاامن و یکااه اولاا) اوتً منااافعش ۲د،یااکن

اً از یا و ثان ۱گاردد  یناً به خودتان باازم یاست(، ع یو معنو یمادهای شرفتیپ

تواند به شاما  میی نگر کسید و دیشونمی ز مورد ظلم واقعیگانگان نیجانب ب

يي»د: ید و ظلم نمایزور بگو بمِبتلاُْفقلو بُمْنبشص بفُبوص نْتلْمبىبءد بأص بُإلصيْکلْمبوص ٌس بيلوص
ُ ُبيُ ب ّلَله سص

ونصب  ۶«.البتلْلَّصظل

ش تاوان  یفه دتلت دارد، افازا یه شرین آیکه مضمون ا گونههمانن، یبنابرا

کنناده  نیتايم  و« یواجاب عقالئا  »ک یا ، ینواام اساالم   یبرا یو نوام یدفاع

 یاز ساو « رش ظلام یعدم پذ»کشور و موجب « شرفتیپ»جه یو درنت« تیّامن»

انات، در  یزه خیا که، چه از سر غفلت و چاه باا انگ   یگانگان است؛ و کسانیب

 ۲اند.شده یشرفت نوام اسالمیورزند، در واقع مانع پ ین امر سستیتحقق ا

                                                        

شاود؛ )ر.ک: عالماه طباطباایی،    در این آیه شریفه مطلق بوده و هرنوع انفاقی را شاامل مای  « انفاق. »۲

 ( اعمّ از انفاق مال، جان، آبرو، علم و غیره.  ۲۲7، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنسیدمحمدحسین؛ 

ذبُيُ ب»صورت دیگری بیان شده اسات:  ز قرآن کریم نیز به. این مطلب در آیه دیگری ا۱ بأصنُْفقلذو بُفذىبسص وص
يُْديکلْمبُإلصىب لتسْهَّلکصةُب بالبتلَّْقلو بَُأص بوص ُ ؛ و در راه خدا انفاق کنید! و )با ترک انفاق(، خود را باه دسات خاود،     ّلَله

   (۲۱3)بقره: « به هالکت نیفکنید!

را « غفلات نواام اساالمی از تاوان دفااعی     »گری از قارآن کاریم   در آیه دیخداوند متعال  . همچنین،۶

توانند با خیالی آسوده در نبرد با نواام اساالمی،   داند؛ چراکه در نتیجه این غفلت میآرزوی دشمنان می

ذتُکلْمبفصيصُظيَّلذو»آن را شکست دهند:  َص بأصْمُت تُکلْمبوص ْنبأصْسَُّ ص بعص و بلصْوبتصغْفلَّلونص بکصفص ل ب لسُاينص َس ةَبوص يَّْصذَةبو ُحذدص َّصذيْکلْمبمص بعص ؛ نص

« خود غافل شوید و دفعتاً به شما حمله ور شاوند. های ها و متاعکافران دوست دارند که شما از سالح

   (۲۳۲)نساء: 

در انتهای هماین فصال، باه     3نوشت. رهبر معوم انقالب، در همین رابطه، بیانات مهمی دارند که در پی۲

 آنها اشاره شده است.  



 

 

 

 

 

 

 

 (6) آيه
 

 ِّن ٍة َأْجَعْل َبْينَُکْم َو ى َخْْيٌ َفَأِنيُنُنِ ى فِيِه َربِّ ى تاَل ما َمکَّ َُّ بُِق

 َبيْنَُهْم َرْدماً 

آنچه پروردگارم در اختیار من »ذو القرنین( گفت: )

نید(! مرا با کاز آنچه شما پیشنهاد مى) گذارده، بهتر است

دشمنان( سدّ ) نیرویى یارى دهید، تا میان شما و آنها

 (۱3کهف: ) مى قرار دهم!کمح
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 اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:در 

 داخلکيچ يکا اعتمکاد بکه دشکمن  ککداميح راه حکل        ى هااعتماد به ظرفيّت

 پيشرفت کشور است؟

 حکل  ى مذاکره بکا ،کرمچ خودمکان بکرا    ى صرف وقت براى جاآيا اگر به

 شديمچ شرايطمان بهتر نبود؟مشکالت دست به کار مي

      اش سکرعت پيشکرفتمان در   ى مچرا سکرعت پيشکرفت مکا در صکنايف نظکا

 صنايف ديگرچ هممون خودروساشيچ بيشتر است؟ى برخ

های عبرت آموز قرآن کریم، ماجرای ذوالقارنین اسات. او   یکی از داستان
و باا   ۲فرد باهوش و پرکاری بود که ظاهراً تحت وتیت یکی از پیامبران الهی

ی اماور ماردم در   گشاای ها و منابع خدادادی، به گرهاستفاده درست از ظرفیت
 ۱کرد.مناطق مختلف اقدام می

در یکی از این موارد، او با مردمی برخورد کرد که از آزار دشامنانی کاه در   
پرداختناد، باه ساتوه آماده     کردند و به غارت آناان مای  نزدیکی آنان زندگی می

اد، ای که به او خواهناد د بودند. آنان به ذوالقرنین پیشنهاد دادند تا در قبال هزینه
 ۶برای آنان سدّی بسازد که از تهاجم و آسیب دشمن به آنان جلوگیری نماید.

                                                        

ای باود کاه   ، فارد شایساته  «طاالوت »، یکی از پیامبران الهی بود یا همچاون  «ذوالقرنین»باره اینکه . در۲
پرداخات، در میاان مفساران    تحت وتیت و نوارت یکی از پیامبران الهی به تدبیر امور حکاومتی مای  

لبیاان  مجماع ا اختالف نور وجود دارد. برای اطالع بیشتر در این باره، ر.ک: طبرسی، فضل بن حسان؛  
، ۲۶؛ جالمیازان فای تفسایر القارآن    ؛ عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ 737، ص۳؛ ج فی تفسیرالقرآن

 .  3۱7، ص۲۱؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ ؛ آیت۶۳۲ص

ي. »۱ بشص بنتصيْاِ لبُمْنبکل ِّ بوص ُْ بُفىب ْْلصْر بلصهل کساِس بمص بصبَِبُإنِس بسص رت و حکومت دادیام؛  ؛ ما به او در روى زمین، قدءد
   (9۲)کهف: « و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم.

َّى. »۶ َِبعص باصْ ج بلصکص َص ل ْ بنصْج بفصهص ُْ بُفىب ْْلصْر ونص ْفُسدل بمل وجص ْأجل بمص بوص وجص بيصْأجل بَصيْاصاذِببقِللو بيِبذص ب لْقصْ نصيُْنبُإنس َصذ ص أصْنبتصْج
دًّ  ْمبسص بَصيْاصهل کنناد؛  اى ذو القرنین! یيجوج و ميجوج در این سرزمین فسااد ماى  : »؛ )آن مردم به او( گفتندوص

   (۱۲)کهف: « اى براى تو قرار دهیم، که میان ما و آنان سدّى ایجاد کنى؟!آیا ممکن است ما هزینه
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، یشنهاد گرفتن پاداش از آنان، با اتکاء به اماداد الها  ین ضمن ردّ پیذوالقرن

خودشاان، باه کماک او     یرویا را باات زده و باا ن  ها نیاز آنان خواست تا آست

 ان بسازد:آن یرَدم( برا) از سدّتر محکم یزیبشتابند تا چ

کساِّب» َِّبىبقِلصبمِبمص ُعيالونُبىبُفيُهبرص بفصأص يْ   مذَِبىباص َْ ْمبرص بَصيْاصهل َصْ بَصيْاصکلْمبوص ْج بأص ةد ذو ) ؛َُقلوس

از ) آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده، بهتر اسات »القرنین( گفت: 

نید(! مرا با نیرویى یارى دهیاد، تاا میاان شاما و     کآنچه شما پیشنهاد مى

 (  ۱3کهف: ) «مى قرار دهم!کدشمنان( سدّ مح) اآنه

کساِّب»ر یتعب َِّبىبمِبمص ْيذ  بىبُفيُهبرص اعتمااد  دهناده  فه، نشاان یه شار یا ن آیا در ا« اص

ُعيالونُب»ر ین به امداد خداوند و تعبیذوالقرن ةدبىبفصأص ناه  یاساتفاده به دهناده  نشان« َُقلوس

ا هرگوناه تهااجم   شرفت جامعه و مقابله با یدر پ« یمردم یرویت و نیظرف»از 

 دشمن است. یو اقتصاد یتیامن

ن بود ی، ا«ت مردمینه از ظرفیاستفاده به»و « اعتماد به خداوند»ن یحاصل ا

 مه شدند:یهر نوع از تهاجم و فشار دشمن بدربرابر  که

بنصقْبذَِب» و بلصذهل ذِب ْسذتصطِعل بمص بوص و ل و بأصْنبيصْلهص ل ِب ْسطِعل ؛ )سارانجام چناان سادّ    فصظص

[ قادر نبودند از آن بات اخت( که آنها ]طایفه یيجوج و ميجوجنیرومندى س

 ( ۱7)کهف:  «توانستند رخنه و راه نفوذی در آن ایجاد کنند.روند و نمى

دشمنان خدا، به خداوند توکال  جای به ، اگری گوناگونهابخش نمسئوت

ز یا ن «عمل»داشته باشند و در  یمان و اعتماد قلبیمردمشان ا یروینموده و به ن

اصالح امور کشور اساتفاده   یجوانان( برا خصوصبهی )مردمهای تیاز ظرف

ماه  یدشامن ب  یتهااجم اقتصااد  دربرابار   کشور را یادیند، آنگاه تا حد زینما
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   ۲اند.ن، راه نفوذ دشمن را بستهیو همچون سدّ ذوالقرناند کرده

کاه دربرابار    نمایدتوصیه می ای دیگر، به پیامبر اکرمدر آیه خداوند متعال

 متّکی باشد: های دشمن، فقط و فقط به یاری خدا و مردم مؤمنخدعه

ب لسذا» بهلذوص ل ب ّلَله ْسذبصکص بحص بفصذُإنس وکص عل و بأصْنبيصْخدص بُإْنبيل يدل بىبوص بَُاصْاذُ ُ بوص کص يسذدص أص

ْؤُماينصب دشمنان( بخواهند تو را فریب دهناد، خادا باراى تاو     ) ؛ و اگرَُِلْظل

ه تاو را، باا یاارى خاود و مؤمناان،      کا سى است کافى است؛ او همان ک

 (۳۱انفال: ) « رد.کتقویت 
با توکل بر خداوند و با اتکاء به مردم و جوانان ماؤمن   یمنافع نوام اسالم

جاد ماانع در  یکه همواره درصدد ضربه زدن و ا ین خواهد شد، نه دشمنانیتيم

کاه   یز دشامنان ت ایّا ل، تبعیا ن دلیهستند. به هم یشرفت نوام اسالمیر پیمس

جاز  ای جاه یز نتیا خواهناد ن نمای  را یر مسالمانان و نواام اساالم   یچگاه خیه

 عقبگرد، پسرفت و خسارت نخواهد داشت:

َّذى» َُّوکلْمبعص و بيصذ ل بکصفص ل َلو ب لسُاينص الو بُإْنبتلُطي بنمص ِب لسُاينص أصْعقذَُِکلْمبفصتصاْقصَُّبلذو ببيِبأصيُّهص

ْوالکلب لبمص ب*بَصُ ب ّلَله ُلُ ينصباُِسُ ينص ب لاِس باصيْ ل بهلوص اید! ؛ اى کسانى که ایمان آوردهْمبوص

گردانند اند اطاعت کنید، شما را به عقب باز مىاگر از کسانى که کافر شده

گاه گاه شما نیستند( بلکه تکیهو سرانجام زیانکار خواهید شد. ه )آنها تکیه

 ۱(۲3۳: انعمرآل« )و سرپرست شما خداست و او بهترین یاوران است.
                                                        

در انتهاای هماین    ۳نوشات . رهبر معوم انقالب اسالمی در این زمینه بیانات مهمی دارند کاه در پای  ۲
 ه شده است.  فصل، به آنها اشار

ای از یکی از کشورهای آسیایی، نتیجه نفوذ و تسالط  در همین زمینه، ضمن بیان تجربهرهبرانقالب  .۱
هااى  در زمیناه »دانناد:  بیگانگان بر اقتصاد کشورها را ایجاد فقر و بدبختی برای مردم آن کشاورها مای  

[ نفاوذ  ب باشاند کاه ]دشامنان   بیناى مسئولین اقتصادى بایستى باز باشاد و مواظا  های اقتصادى، چشم
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ن باود  یا ، ایاسالم یساله جمهور ۲۲ ات مهم در طول عمریاز تجرب یکی

خودماان   یداخلا هاای  تیا که هرگاه چشم به مردم و جوانان خودمان و ظرف

درصد و موشاک نقطاه    ۱۳وم یاوران و توانستیم میشرفت کرده ایم، پیدوخته ا

هاای داخلای،   ظرفیتتوجه به بی هرگاه کنیم؛ امّا دین تولیادیبن یزن و سلّولها

   ۲منان اعتماد کردیم، خسارت دیدیم.گانگان و دشیپوچ بهای به وعدهتنها 

                                                                                                             

کناد. آنجاهاایى کاه نفاوذ     ى اقتصادِ محکام را متزلازل مای   اقتصادى پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه
 هاا مًال یاک بختکاى    اقتصادى کردند، آنجاهایى که توانستند خودشان را بر اقتصاد کشاورها و ملّات  

بل از این، رئیس یکى از هماین کشاورهایى   سوار بکنند، پدر آن کشورها درآمد. اینجا ده پانزده سال ق
ى ما بود، در سفرى که به تهران داشات و پایش ماا آماد باه مان       ى منطقهکه جزو کشورهاى پیشرفته

گفات.  خاطر نفوذ اقتصادى در ظرف یک شب تبدیل شدیم به فقیر، به گدا؛ راسات مای  گفت آقا ما به
ى ناد ایان کشاور را باه زاناو دربیااورد؛ سارمایه       کخاطر فالن خصوصیّت اراده میدار، بهفالن سرمایه
؛ ۲۶۱۲/ ۳۳/ ۱3« )کند که اقتصاد آن کشور باه زاناو دربیایاد.   کشد بیرون یا تصرّفاتى میخودش را می

   دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى(
 «فعّاالِ پُرتحارّک  مادیریّت انقالبایِ   »ماا هرجاا یاک    »فرمایناد:  در این زمینه می . رهبرمعوم انقالب۲

تحارّک  حاال، ناامیاد، غیرانقالبای و بای    ضاعیف، بای  های داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّت
ای اسات کاه وجاود دارد؛    کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسائله  ،داشتیم

تار باشاند، کارآمادتر     پُرانگیزهشاءاهللیک اشکالی و یک ضعفی است که وجود دارد؛ باید مدیرانمان ان
طاور  جور هم خواهد شد. مان باه  ی الهی همینو به حول و قوّه ؛باشند، تالش بیشتری را انجام بدهند

باشاد و   «انقالبای »باشاد،   «متادیّن »مختلف کشور، های کنم که اگر مدیریّت در بخشقاطع عر  می
.« ا مشکل غیرقابل حلّای در کشاور ناداریم   ی مشکالت کشور حل خواهد شد؛ مباشد، همه «کارآمد»
 (؛ اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی۲/۲/۲۶۱۳)

و بدانیاد کاه اگار    »فرمایناد:  ، خطااب باه جواناان مای    «گام دوم انقالب»ایشان همچنین در بیانیه 
-باود  نمای ساله هایی از تاریخ چهلتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههبی

شک دستاوردهای انقالب از این بسای بیشاتر و کشاور در    بی -بار هم بود که متيسّفانه بود و خسارت
.« داشات بزر  بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجاود نمای  های مسیر رسیدن به آرمان

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب(  ۱۱/۲۲/۲۶۱7)
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 هانوشتپي
البتّاه دشامنی در   »فرمایناد:  مای  رهبرمعوم انقالب درباره دتیل دشمنی دشامنان باا نواام اساالمی    . ۲

ایان   ؛ساالمی چارا  لکن در مورد جمهوری ا ،چیز جدیدی نیستها بین قدرت ها،کشورها، بین دولت

جمهاوری  »ای است. چرا؟ علّات چیسات؟ علّات ایان اسات کاه       یک چیز ویژه است؛ دشمنیِ ویژه

جهاانی دارناد بادقّات نگااه     هاای  ای است که در دنیا سابقه ندارد؛ ایان را قادرت  یک پدیده «اسالمی

، در فالن کشورِ دشامن  کنند. اینکه شما احتماتً خواندید یا شنفتید که مًالً در چند سال قبل از اینمی

 ،ایان  ؛تشاکیل شاد   «اسالم سیاسی»و  «اسالم»ی تحقیقاتی مخصوص تحقیق بر روی ما، یک موسّسه

ی اساالم، بار   برای همین است که ببینند این پدیده چیست. یک نوامی به وجود آماده اسات بار پایاه    

هسات،   «ضدّیّت با اساتبداد »، هست «ضدّیّت با استکبار»ی مبانی اسالمی که در این مبانی اسالمی پایه

هسات، ضادّیّت باا     «ضادّیّت باا ربااخواری   »هسات،   «ضدّیّت با تبعای  »هست،  «ضدّیّت با ظلم»

کنند هست. یک نوامی با این مبانی فکری و عملای باه وجاود    در دنیا میها کارهایی که امروز قدرت

اناد متاوقّفش بکنناد؛    نتوانساته  ،اناد کند و هار کاار کارده   روز دارد رشد پیدا میآمده و این نوام روزبه

فاعال  »کشاند کاه ایاران در منطقاه     روز ریشه دوانده و نفوذش زیاد شده. حات خود آنها داد میروزبه

هاا  است و نفوذ ایران قابل قیا  با نفوذ هیچ کشور دیگری در منطقه نیست؛ ایان را آمریکاایی   «مطلق

[؛ ایان،  م رجزخوانی کنم. خب یک چنین نوامی ]اسات گویند، نه اینکه حات بنده بگویم که بخواهمی

آورد و باه وجاود   معنایش این است که امروز در سطح جهان یاک قادرت جدیادی دارد سار برمای     

کشد. دشامنی باا جمهاوری    مستکبر را به چالش میهای ی قدرتآید که این قدرت، منافع ظالمانهمی

چ کشور دیگاری نیسات. بلاه، عار  کاردیم کاه       خاطر این است؛ این دشمنی، دیگر با هیاسالمی به

[ مارزی دارناد، مناافع دارناد،     اختالف ارضای دارناد، ]اخاتالف    -با همدیگر اختالف دارند ها دولت

 «جمهاوری اساالمی  »جور دشمنی، ]فقط[ مخصاوص  امّا این ،کنندو با هم دشمنی می -تجارت دارند

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۱3/۶/۲۶۱3.« )است

تمام عیار دشمنان علیاه ملات   « جنگ اقتصادی»مچنین در بیانات دیگری، ضمن اشاره به ایشان ه

ى حقوق بشار اسات، ناه مساائل     اى است، نه مسئلهى هستهعلت آن هم، نه مسئله»فرمایند: ایران، می
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خاواهى  اساتقالل »دانیم؛ علات،  دانند، ما هم مىدیگرى از این قبیل است؛ علت آن را خود آنها هم مى

است که براى کشاورهاى دیگار   « ى مبانى اسالمداشتن یک حرف نو بر پایه»است؛ علت، « ملّت ایران

هاا  هاا و میادان  دانند که اگر جمهورى اسالمى در این عرصههای مسلمان الگو خواهد شد؛ مىو ملت

شود گرفت و این یک حرکات مهماى اسات؛    موفق شد، دیگر جلوى رشد این حرکت را در دنیا نمى

ساازى اسات، یاک روز    اى اسات، یاک روز غناى   سئله این است. حات بهانه، یک روز انرژى هساته م

اصاالً   هاا علیاه ماا، قبال از اینکاه     بشر است، یک روز حرف هایى از این قبیل اسات. تحاریم  حقوق

اى مطرح هم بشود وجود داشت، بعد از ایان هام وجاود خواهاد داشات. ایان       ى انرژى هستهمسئله

ى حلى برسد، باز خواهید دیاد هماین فشاارها    شاءاهلل به نقطهاى و این مذاکرات اگر انهى هستمسئله

کارد، بایاد باه بنااى داخلاى      « ساازى مصاونیت »وجود خواهد داشات. بایاد در مقابال ایان فشاارها      

از تيثیرگاذارى از ایان ناحیاه مايیو  بشاود؛       بخشى کرد. اقتصاد را باید قوى کنیم تا دشمناستحکام

؛ ۲۶۱۱/ ۲۱/ ۱۳)ب«دشمن ميیو  شد، خیال ملت و مسئولین کشاور هام راحات خواهاد شاد.     وقتى 

 هاى اقتصاد مقاومتى(جلسه تبیین سیاست

 . استدتتت رهبرمعوم انقالب درباره عدم سازش با دشمنان از این قرارند:۱

 کناد. یالف. اصوتً عقب نشینی، دشمن را برای فشار بیشاتر تشاویق و طلبکااری او را بیشاتر ما     

اى هساتند کاه   هاى سیاسىدر داخل کشور ما مجموعه»فرمایند: در تبیین این استدتل، میرهبرانقالب 

دهاد، شاما   ى سگى از خودش نشان ماى گویند وقتى که طرف خیلى چهرهتحلیل شان این است؛ مى

نشاینى،  ه عقاب عقب بنشینید! خوب، شما این را قبول دارید؟ عقب بنشینیم؟ یا نه؛ معتقدید که هرگونا 

گویند آقا اخام کنیاد؛ عاالج    ترسید، مىکند. به مجردى که دیدند شما با اخم مىمى« تشجیع»طرف را 

نشاینى وادار  این آدم اخم است. به مجردى که دیدند تهدید به کتک یا خود کتاک، شاما را باه عقاب    

، [مقابال ] رد. طارف هاایش دسات باردا   ى حارف گویند دو تا بیشتر بزن تا خوب از هماه کنند، مىمى

 (هادانشگاه؛ دیدار صمیمانه و پرشور هزاران نفر از دانشجویان ۲۶9۱/ ۳۳/ ۳۲« )جورى است.این

فرمایناد:  اشااره نماوده و مای   « هند»ها بر منافع ملت ایشان در همین زمینه به ماجرای تسلط انگلیسی
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ها بگذارناد و بگویناد   روى منافع ملتاند دست های زورگوى دنیا )نه امروز، از قدیم( عادت کردهقدرت»

ى هناد را  ها شبه قاارّه اند. انگلیستر شدهاند، آنها جرىها و رهبران آنها کوتاه آمدهاین مال من. هرجا ملت

در قرن نوزدهم گرفتند، ثروت شبه قاارّه را مًال خاونى نوشایدند، خودشاان را قاوى کردناد و هناد را         

کناد،  نشاینى ماى  ورزى دشمنانِ قوى پنجه، عقاب ى در مقابل طمعطورى است. وقتى یک ملتضعیف. این

رحام  اینهاا   طور نیست کاه حاات بگویاد باه    کند؛ او در یک چنین وضعیتى، اینمیدان را براى آنها باز مى

آیاد و بادون   نشینى کند، آن جلاو ماى  نشینى کردند؛ نخیر؛ تا این ملت عقبعقباینها  کنیم، مالحوه کنیم،

کناد و تاا جاایى کاه زورش برساد، از او      اى خود را در گوشت و پوست این ملات فروماى  همانع، پنجه

   ؛ دیدار با بسیجیان(۲۶93/ ۳۲/ ۳۳)ب«کند.کند و خودش را قوى مىکَند؛ او را ضعیف مىمى

ب. دلیل دیگر منطقی نبودن سازش با دشمنان این است که هادف دشامنان از فشاار حاداکًری     

هاای اساالمی و انقالبای و دسات برداشاتن از      رداشتن نوام اسالمی از آرماان بر نوام اسالمی، دست ب

هاای  عوامل اقتدارش و در واقع زمینه سازی برای براندازی اصل نوام اساالمی اسات و بهاناه تراشای    

در رهبارانقالب   موجودیت نوام اسالمی را براندازند، حدّ یقف نخواهاد داشات.  زمانی که  دائم آنان تا

این است که حرف آخر را اوّل نزنناد؛ آرام آرام و   ]ی دشمن[هایکى از طرّاحی»فرمایند: این زمینه می

مجارّدى کاه   کنناد. باه  « نشاینى عقاب »طلبکاارى ایجااد نمایناد و طارفِ مقابال را وادار باه        تدریجبه

گویناد چیازى بادهیم،    هاا ماى  نشینى کردید، طلبکارى دیگرى شروع خواهد شد. حاات بعضای  عقب

چیاز نخواهناد داد...حواساتان    ریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیسات؛ هایچ  چیزى بگی

جا بخورد، این جااخوردن، حادّ یقاف نادارد؛ شاما ایان        ]در مقابل دشمن[انسان  ]اگر[جمع باشد، 

ى دیگارى را  کنیاد، بعاد یاک مطالباه    نشینید؛ فر  کنید فالن الحاقیه را قباول ماى  سنگر را عقب مى

فالن دولت غیر قانونى را به رسمیت بشناسید! بااز هماان فشاارها و هماان تهدیادها.      کنند: مطرح مى

شاود:  مجرّدى که فالن دولت غیرقانونى را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح ماى به

. مان  را از قانون اساسی تان بردارید! شما باید ذرّه ذرّه عقب بنشینید؛ این حدّ یَقِفى نادارد « اسالم»اسم 

ام که حدّ یَقافِ  هایى بودند، گفتهاین موضوع را بارها به بعضى از مسئوتنى که دچار وسوسه و واهمه
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فشار آمریکا کجاست؛ آن را مشخّص کنید، که اگر به آنجا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشارى علیاه  

ناین حقّاى را ناه    کاه چ  -کنم حدّ یقف کجاست؟ آنجایى است که شماما نخواهد بود. من عر  می

حکومات  »و « جمهاورى اساالمى  »، «اساالم »از طرف ملت ایران اعالم کنید که ما  -شما دارید، نه من

دانید، بیاید در این مملکت حکومات کناد! ایان    خواهیم؛ هرکسى که شما مصلحت مىرا نمى« مردمى

 جلس شوراى اسالمى(؛ دیدار با نمایندگان م۲۶9۱/ ۳۶/ ۳7« )حدّ یَقِف است؛ اوّلِ اسارت مملکت.

 «ساوء تفااهم  »وقات باین دو دولات    یاک »فرمایناد:  ایشان در بیانات دیگری در همین زمینه می

ی ارضای اسات، ماًالً فار      وقت اختالف سر یک منطقهشود؛ یکحل می «مذاکره»هست، خب با 

ماذاکره  ایان را باا    ،خب ؛این قدرش مال من است، این قدرش مال تو است ،کنید که این قسمتِ مرز

ی، ی اصال ی پنجااه پنجااه نیسات؛ مسائله    تمامش کنند؛ اینجاا مسائله   ،پنجاه پنجاه ؛توانند حل کنندمی

شاود؛ ایان   حال نمای   «رابطاه »شاود، باا   حل نمی «مذاکره»جمهوری اسالمی است و با  «موجودیّت»

ا اساالم در  تصوّر، تصوّر درستی نیست. آنچه قدرت و استقالل و پیشرفت ناشی از اسالم و منطباق با  

قابال قباول    -موهر استکبار، آمریکاا اسات  که  –عنوان یک پدیده به وجود آورده، برای استکبار دنیا به

هاا، بگاوییم آقاا    شود بنشینیم با آمریکایینیست؛ این یک تصوّر غلطی است که ما خیال کنیم حات می

خودتاان  هاای  از حارف  جوری با همدیگر مصالحه کنیم. مصالحه باه ایان اسات کاه شاما     بیایید یک

هاا از  ای گفاتم آمریکاایی  ی ماذاکرات هساته  من دو سه سال قبل از این در اوایل این قضایّه . بگذرید

کنناد؛  نشینی کند، آنها دیگار دشامنی نمای   همین اتن به ما بگویند اگر جمهوری اسالمی تا کجا عقب

ای ی هساته سات؟ خاب حاات قضایّه    ای حل شد، دیگر قضیّه تمام ای هستهاین را بگویند. اگر مسئله

حال بشاود،   هاا  ی موشاک پایش آماد؛ قضایّه    «هاموشک»ی حل شده، ببینید تمام است قضیّه؟ قضیّه

ی اسات؛ قضایّه   «شورای نگهباان »ی ی حقوق بشر حل بشود، قضیّهاست؛ قضیّه «حقوق بشر»ی قضیّه

ی وتیات فقیاه حال    قضایّه  اسات؛  «اصل رهبری و وتیت فقیاه »ی شورای نگهبان حل بشود، قضیّه

دعاوا سار چیزهاای جزئای      ؛است؛ اینهاسات  «حاکمیّت اسالم»و  «اصل قانون اساسی»ی بشود، قضیّه

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۱3/۶/۲۶۱3.« )نیست. بنابراین این تصوّر، تصوّر غلطی است
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باا  « ینه چاالش هز»ج. استدتل دیگر ایشان این است که حتی طبق محاسبات مادی و دنیایی نیز، 

نیسات، امّاا    هزیناه دارد، بادون   هزیناه مقاومت البتّاه  »با آنان کمتر است: « هزینه سازش»مستکبران از 

ی مقاومت. وقتی شاما در مقابال دشامن تسالیم     هزینهی تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه

خیلای اوقاات هام ناراحات      - در مقابل آمریکا تسلیم بود «رژیم پهلوی»بدهید.  هزینهشوید، باید می

داد، داد، هام بااج مای   داد، هم پول میهم نفت می -ترسیدندامّا تسلیم بودند، می ،بودند، ناراضی بودند

دهاد، هام دتر   هم هماین جاور اسات؛ هام پاول مای       «دولت سعودی»خورد! امروز هم توسری می

گویناد  شانود؛ باه او مای   یکناد، هام تاوهین ما    گیری مای دهد، هم بر طبق خواست آمریکا موضعمی

مراتاب  ه ی مقاومات با  هزیناه ی عدم مقاومات، از  هزینهی تسلیم، هزینه، سازشی هزینه«! گاوشیرده»

؛ مراسام سای اماین    ۲۲/۶/۲۶۱9« )ی معناوی هام دارد.  هزیناه ی ماادّی هام دارد،   هزینهبیشتر است؛ 

یست و هشتمین ساالگرد  ؛ مراسم ب۲۲/۶/۲۶۱۳؛ همچنین، ر.ک: سالگرد رحلت حضرت امام خمینی

 (رحلت حضرت امام خمینی

هاای  ایشان در بیانات دیگری در همین زمینه، مقاومت دربرابر دشمن را حکم عقال و نساخه انساان   

است؛ زیرا بدیهى اسات کاه   « خرد انسانى»دربرابر چنین دشمنى، حُکم قاطع « مقاومت»»دانند: خردمند می

باا اوسات؛ باه    « مقابلاه »ناشاى از  « خسارت احتمالى»بر آن، همان دربرا« تسلیم»ناشى از « خسارت قطعىِ»

المللاى قاد  و حمایات از حقاوق     ؛ سومین کنفارانس باین  ۲۶93/ ۳۲/ ۱3«.« )تحقیر»و « ذلّت»ى اضافه

 مردم فلسطین(

د. دلیل دیگر منطقی نبودن سازش با دشمنان، این است که طرف مقابال، دشامنی بدعهاد، خاائن و     

اناد، کساانى   ها را به آنها کارده ها بدترین خیانتبسیارى از کشورهایى که آمریکایی»ست: غیرقابل اعتماد ا

کنناد؛ فقاط   ى کسى را نماى ها مالحوهاند! آمریکاییاند که با خود آمریکا هم ارتباطات دوستانه داشتهبوده

ًیرى از دا۲۶7۳/ ۳9/ ۲۲« )کنند.ى منافع خودشان را مىمالحوه آماوزان، دانشاجویان   نش؛ دیدار با گروه ک

 و اقشار مختلف مردم(

مشاکالت   «سازش باا آمریکاا  »فرمایند: اشاره نموده و می« برجام»ایشان در همین زمینه به تجربه 
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کند؛ نه مشکالت اقتصادی را، ناه مشاکالت سیاسای را، ناه مشاکالت      وجه حل نمیهیچکشور را به

شاود شامرد   مای  اهد کرد. ده پانزده دلیل وجود دارد وبلکه بدتر خو ؛امنیّتی را، نه مشکالت اخالقی را

است. من چقادر در طاول ماذاکرات     «برجام»ی اش همین قضیّهو ردیف کرد برای این قضیّه؛ آخری

کنیاد! اماروز   ایستند؛ حات مالحوه مای ند، اینها دروغگویند، اینها پای حرفشان نمیبدعهدگفتم که اینها 

دیگار مان ]فقاط[ نیساتم؛ مسائولین محتارم کشاور، خاود          ،ناد بدعهدگوید آنها آن کسی که دارد می

ای ماذاکره کردناد، رفتناد، نشساتند،     همه زحمت کشیدند، یک سال و خارده کنندگان ما که اینمذاکره

همه زحمات، عارق   خارج از کشور، پشت میز مذاکره با آن ،برخاستند؛ ده روز، پانزده روز، بیست روز

هستند؛ سازش کنیاد سار ساوریه،    ]خب اینها این]طور ...گوینددارند می ریختند، زحمت کشیدند، آنها

اهلل، سازش کنید سر افغانستان و پاکستان، سازش کنید سر عراق، ساازش کنیاد   سازش کنید سر حزب

کناد. هدفشاان ایان    ای از دشمنی فروگاذار نمای  سر مسائل داخلی؛ با چه کسی؟ با آن کسی که لحوه

هدفشان این است که نگذارند مشکالت اقتصادی ایان کشاور    ؛کند «رشد»ت است که نگذارند این ملّ

اوّتً طارف دروغگاو اسات، فریبگار      آیند کمک به حلّ مشکالت کنند؟وقت[ اینها میحل بشود؛ ]آن

دهاد، باه   دست مای  ،در همان حالی که دارد با یک دست ؛بزن استاست، خنجرازپشت بدعهداست، 

جاور  دست دیگرش است که بزند به سر طرف مقابل. طارف، ایان   قول خودشان یک مشت سنگ در

 (آموزان و دانشجویاندانشبا دیدار ؛ ۲۱/9/۱3« )آدمی است.

خواهد از همه دنیا باتتر باشاد و تاا جائیکاه    آمریکاست که می« طلبیخوی برتری»ه. دلیل دیگر، 

سیاسات اساسای آمریکاا هضام     »دهاد:  بتواند، به هیچ کشوری اجازه پیشرفتی باتتر از خاود را نمای  

حاات  . ]این مخصوص ]ما نیست ؛آمریکایی استهای ی سیاستدنیا در معدههای و سیاستها قدرت

امّا حتّی نسبت باه   ؛ما از جهت دشمنی یک خصوصیّتی داریم که با ما یک دشمنی خاصّی وجود دارد

ی اقتصاادی  ، در زمیناه جاوری اسات  ی سیاسای ایان  جور است. در زمیناه کشورهای دیگر هم همین

سااز اروپاایی   هاای فایلم  [ کمپاانی جوری اسات. ]اتن این ]می فرهنگی ]هجوری است، در زمینهاین

ی فرهنگی. فرانساه کاه دیگار جمهاوری اساالمی نیسات.       دادشان بلند است از تسلّط هالیوود؛ سلطه
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اتن هم همین نامزدهاای   ؛ویندگاند، دائم هم میسیاست آمریکا این است. این حرف را بارها هم گفته

اناد  با هم مساابقه گذاشاته   ]«دونالد ترامپ»و « هیالری کلینتون»[ ریاست جمهوری آمریکا، این دو نفر

قبال از اینهاا    ؛ی جهاان اسات  کارههمه ،سر اینکه بگویند آمریکا آقای جهان است، سَرور جهان است

گفات ماا اماروز    هاا  همان غرور و ایان حارف  وقتی که شوروی از بین رفته بود، روی  بوشِ پدر، آن

باید خودشان را با ما ]هماهنگ کنند[، نوم جهاانی را ماا بایاد تعیاین      ،فرد دنیا هستیمقدرت منحصربه

« شاود کناار آماد؟   جاور مای  بکنیم؛ ببینید، سیاست این است. خب، این دشمن است دیگر، با این چاه 

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(  ۱3/۶/۲۶۱3)

ملات هاایى کاه تسالیم     »اناد:  دیگر، تجربه تلخ کشورهایی است که تسلیم آمریکاا شاده   و. دلیل

اناد. هارکس   است که به قدر آنها تسلیم نشدهآنهایى  اند، حال و روزشان به مراتب بدتر ازآمریکا شده

که بیشتر تسالیم  آنهایى  که بیشتر تسلیم شد، حال و روزش بدتر است. امروز شما به کشورهاى منطقه

طلبى آمریکا هستند نگاه کنید، حال و روزشان از دیگران بادتر اسات؛ اقتصادشاان بادتر     زور و قدرت

تر است، فشار در میان آنهاا بیشاتر   شان منحطتر است، وضع فرهنگیاست، وضع اجتماعی شان عقب

 دم(آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مر؛ دیدار با گروه کًیرى از دانش۲۶7۳/ ۳9/ ۲۲« )است.

انادرکاران ماا   ى دسات در مجموعه»اند: ایشان در بیانات دیگری نیز به همین مسئله اشاره فرموده

، خیلاى از  بیااییم  کنند اگر از برخى از اصاول خاود و مباانى خاود کوتااه     کسانى هستند که تصور می

اسات و ماا   جور نیست؛ این خطاى بزرگى که ایندرهاى بسته به روى ما گشوده خواهد شد؛ درحالى

ى چناد  در هماین دوره  -خواهم اسام بیااورم  که نمی -نتایج این خطا را در برخى از کشورهاى دیگر

؛ ۲۶۱۲/ ۳۲/ ۳۱« )ى اخیر مشاهده کردیم. راه پیشرفت، ایستادگى است؛ پافشارى بر مبانى اسات. ساله

 دیدار با مسئوتن نوام(

روز باه روز در حاال افاول و دارای     ز. دلیل دیگر این است که دشمنان ملات ایاران، خودشاان   

فرمایناد:  در ایان زمیناه مای   رهبارانقالب   اند.های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعیبحران

خواهد مشکالت ملّت ایران را حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران اسات؛ ایان را چارا    ثانیاً آمریکا می»
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گوناه مساائل در دنیاا، حتّای خاود      ی در اینکنندهوتمهمّ قضا یهادستگاه یگویند؟ این را همهنمی

المللای، بحاران   گویند. آمریکا دچار بحران است؛ بحاران اقتصاادی، بحاران باین    ها دارند میآمریکایی

خواهد بیاید به ایران کماک  این کشور چطور می ..سیاسی، بحران اخالقی؛ خودش دچار بحران است.

اگر با آمریکاا مشاکالتمان را حال کاردیم و ساازش      »گذارند که ها میکند؟ چرا این غلط را در ذهن

؟ نه آقاجاان! ساازش باا آمریکاا مشاکالت کشاور را حال        «کردیم، مشکالت کشور حل خواهد شد

ای اگر داشته باشیم، مشکل اقتصاادی اگار داشاته    کند، بلکه افزایش خواهد داد؛ مشکالت سیاسینمی

.« هاا  یم؛ مشکالت ما را شما بایاد حال کنیاد، شاما جاوان     ما را خودمان باید حل کن باشیم؛ مشکالت

 (آموزان و دانشجویاندانشبا دیدار ؛ ۲۱/9/۱3)

انگیازی  قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه»فرمایند: ایشان در بیانات دیگری در همین زمینه می

اناد؛  پاایین رفتاه   اند ومراتب تنزّل کردهه و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش به این طرف ب

ما این را در محاسبات خودمان باید لحاظ کنیم. اینکه در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتمااعی و  

افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. ایان را بااز بعضای    اقتصادی آمریکا چه اتّفاقاتی افتاده و دارد می

ی ؛ کاه ایان را ]یاک[ نویسانده    «وارموریاناه افاول  »گویناد  ها مای اند، بعضیها گفتهاز خود آمریکایی

؛ یعنای مًال موریاناه از    «وارافول موریاناه »گوید گوید. در مورد افول اقتدار آمریکایی میآمریکایی می

ی اقتصاادی  هام در عرصاه   -گویناد خود نهادهای درون آمریکا این را می -شود درون دارد پوک می

ی سیاسای ایان جاور اسات.     ن جور است، هم در عرصهاجتماعی ای یاین جور است، هم در عرصه

آمارهای واضحی وجود دارد در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا و تيثیر آمریکاا در اقتصااد جهاانی    

یادداشتش را هام   ؛که در طول این چندین دهه به شکل عجیبی سقوط کرده که حات آمارهایش هست

را لزومی ندارد که عر  بکنم. در بخش سیاسی هام اقتادار   ها منتها حات جزئیّات یادداشت ؛من دارم

کنم: افول سیاسی آمریکا اگار  برادران و خواهران عزیز! این را من به شما عر  می .آمریکا افول کرده

عباارت اسات از انتخااب     ،بیشتر نداشته باشد کاافی اسات، و آن دلیال    -گویمکه حات می-یک دلیل 

ی افاول سیاسای آمریکاا    در آمریکا. خود این انتخااب، نشاانه   «د ترامپدونال»فردی با مختصّات آقای 
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ی افاول  است؛ سرنوشت سیصد و اندی میلیون جمعیّت دست یک آدمای باا ایان مختصّاات، نشاانه     

سیاسی آمریکا است. کسی که در خود آمریکا نسابت باه تعاادل روانای او، تعاادل فکاری او، تعاادل        

ی افاول آن کشاور   دهناده شود، نشاان رئیس یک کشوری می اخالقی او این همه حرف هست، وقتی

طاور مرتّاب   ی رژیم صهیونیستی اینها باه هاو آدمکشیها است؛ افول سیاسی، افول اخالقی. از جنایت

گنااه یمان   ی چند دولت در یمن و کشتار ماردم بای  حمایت کردند و دفاع کردند؛ از جنایت مجموعه

در داخال خاود    کنند؛ دیگر سقوط اخالقی از ایان بااتتر؟  ت میاینها حمایت کردند؛ از جنایت حمای

ای، در اوایل ماه رمضاان ایان را گفاتم    آمریکا مشکالت فراوان ]است[. آن روز به نورم در یک جلسه

میلیون نفر در آمریکا با مشاکل گرسانگی    ۲۲که وزارت کشاورزی آمریکا رسماً اعالم کرده است که 

میلیاارد   ۱۱۳۳۳ضع آمریکا این است، وضع اقتصادی آمریکا ایان اسات.   کنند؛ ودست و پنجه نرم می

غیرقابال  هاای  رقم ها،اصالً این رقم .ای استافسانه -تریلیون ۱۱-دتر بدهکاری دولت آمریکا است 

گویاد  کند، مای آن وقت این آقا برای ملّت ایران دلسوزی می ؛هایشان استتصوّر است. اینها گرفتاری

خاواهیم؛ بارو خاودت را درسات کان، اوضااع       سعادت و اشتغال ملّت ایاران را مای  ما خوشبختی و 

ی اوّل اسات؛  راه کنید. آمریکا در جرائم همراه با خشونت، در دنیاا رتباه  بهتوانید روخودتان را اگر می

ی ی اوّل است؛ در کشتار مردم خاود کشاور، در دنیاا در رتباه    در مصرف موادّ مخدّر در دنیا، در رتبه

ی اوّل است. آمارهاایی کاه دارناد    ی پلیس آمریکا، در دنیا در رتبهوّل است؛ در کشتار مردم به وسیلها

نفر از ماردم آمریکاا باه دسات پلایس در خیاباان        9۶۳ماه گذشته دهد که[ در همین هشت ]نشان می

.« ا اسات کشاد، اینها  اند؛ وضع اجتماعی این دولتی که برای ملّت ایاران شااخ و شاانه مای    کشته شده

 (امین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی؛ مراسم سی۲۲/۶/۲۶۱9)

« تنبلای »ها و مسائولین آنهاا را باه سامت     با مستکبران، ملت« سازش»ح. نکته دیگر آن است که 

هاا و مسائولین آنهاا، وادار باه ابتکاار و      شود تا ملّات ، موجب می«مقاومت»که دهد؛ درحالیسوق می

تواناد در  ملتاى ماى  »ها و منابع داخلی شاوند:  لید و استفاده حداکًری از ظرفیتتالش برای تقویت تو

بایستد و مقاومات و از حاق    -مًل آمریکا -هاى دنیاطلببگیرها و زیادهها، گردنهمقابل پرروها، پرتوقّع
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ا فاالن  اگر دشمن بگوید باه شام  « کنیم.آقا! ما خودمان، خودمان را اداره مى»خود دفاع کند، که بگوید: 

شویم و خودماان  فروشیم، بگوید: خوب؛ بهتر! نفروشید. شما که به ما بفروشید، ما تنبل مىچیز را نمى

شما که باه ماا مجّاانى بدهیاد، پاول هام از ماا        « آید.بندى شده مىآقا؛ بسته»گوییم کنیم. مىتولید نمى

هاای خودتاان را باه طارف     ندید و بُنجال اید. اگر شما دَرِ دادوستد را با ما ببنگیرید، به ما خیانت کرده

ى کاار، نشااط، تاالش و تولیاد پیادا      مملکت ما سرازیر نکنید، به نفع ماست. براى اینکاه ماا روحیاه   

خواهاد  ى خام اعالم کرده است که ماى تجربهدلِ بىخواهیم کرد. باور کنید روزى که این مردک ساده

بنده به چند جهات، از تاه دل خوشاحال شادم... ماا در      روابط اقتصادى آمریکا را با ایران ممنوع کند...

های زیادى از قبیل ساالح، مهمّاات و ابزارهااى جنگاى     دوران جنگ، از جهات گوناگون، محدودیّت

خواهند زحمت بکشند و براى ما محدودیّت ایجااد کنناد. مگار ماا در     داشتیم. حال هم این آقایان مى

وقات دیگار هام    آنجا چه کار کردیم؟ من شاید یاک  ى جنگ، محدودیّت نداشتیم؟!هشت سال دوره

خااردار خریاده   کنید اگر بدانید که مسئولین ماا، سایم  این را گفته باشم: برادران و خواهران! تعجّب مى

خااردار  گذاشات! سایم  خواستند از کشور شوروى عبور دهند و بیاورند؛ اماا شاوروى نماى   بودند؛ مى

خاردار؟! از خودش هم نخریاده بودناد کاه مًلًاا بگویاد      ز سیمتر ااى دفاعىدیگر چیست؟! چه وسیله

ى بلکه از جاى دیگر خریده بودند. شما ببینید با جمهورى اساالمى چاه کردناد! گلولاه    « فروشم.نمى»

کناد؟! خاوب؛ ایان    کساى بااور ماى   اصاالً   فروختناد. دستىِ کم اهمیّت را به ماا نماى  آر. پى. جىِ دم

دانیاد نتیجاه   ها را داشات. ماى  ست که در آن وقت این محدودیّتجمهورى اسالمى، همان کشورى ا

ى الهى، جوانان مؤمن این مملکات، باه   چه شد؟ نتیجه این شد که به فضل پروردگار و به حول و قوّه

ها رفتند؛ درها را روى خودشان بستند و مشغول کار شدند. ماا اماروز برخاى    ى انبارها و کارگاهگوشه

هاى جنگى را که دشمن به عقلش هم خطور نخواهد کرد، خودمان در داخل تهیّاه  ترین ابزاراز پیچیده

کارد؛ هماافر و   چطور ما توانستیم؟ در این مملکت، خلبان با هواپیماى آمریکایى پارواز ماى   کنیم...مى

 کدام جرأت نداشتند قطعاات ایان هواپیماا را   دادند؛ امّا هیچاش را انجام مىافسر فنّى کارهاى تعمیراتى

شاد، بایاد   باز کنند، ببینند چه شکلى است. اسمشان هم تعمیرکار بود! قطعات هواپیما وقتى خراب مى
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ى تعمیر قطعات هواپیماى آمریکایى، به تعمیر کار ماا کاه   کردند. اجازهبردند آمریکا، آنجا تعمیر مىمى

کشاور، توانساتند    شاد. هماین نیروهااى مسالّح و ماردم ایان      با آن هواپیما سروکار داشت، داده نماى 

/ ۳۱/ ۲۶) «هاا و جلاوگیری هاا.   پیشرفتى عویم در این زمینه ایجاد کنند. چرا؟ به برکت همان تحاریم 

ب؛ دیدار با کارگران، فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن(۲۶7۲

اناد. در یاک ماورد    هاای آمریکاا اشااره فرماوده    در سخنانشان، به مصاادیقی از بدعهادی  رهبرانقالب  .۶

یکى از کارهاى اصلى که باید انجام بدهیم و همه باید به آن توجه داشاته باشایم، ایان اسات     »فرمایند: می

ى دشمن را نخوریم. در این سى ساال، تجرباه هام پیادا     هاى دروغ جبههکه فریب لبخند دشمن و وعده

واش یاواش فهمیادیم   کاردیم. یا  ایم. گاهى به روى ما لبخند زدند. اوائل، گاهى بعضى از ما باور ماى کرده

ى قادرت  هاى دروغ دشمن را نخاوریم. جبهاه  پشت صحنه چیست. فریب لبخند دشمن را، فریب وعده

کنناد،  ماى  اى عهدشاکنى شکند. بدون هیچ دغدغاه اى که امروز بر دنیا مسلط است، راحت عهد مىمادى

کشاند، ناه   از خلق خجالت ماى کشند، نه زنند، نه از خدا خجالت مىزنند، زیر حرفشان مىزیر قولشان مى

کاه حاات در اینجاا     -هاى زناده دارم گویند! من نمونهکشند؛ راحت دروغ مىاز طرف مذاکره خجالت مى

هاا کردناد،   همین اظهاراتى کاه آمریکاائى   -جاى بحًش نیست؛ شاید آن وقتى که تزم باشد، عر  بکنم

العمال و اقادامى   جوابى که ما دادیم؛ بعد عکاس  اى که به ما نوشت،کرد؛ نامه ]اوباما[رئیس جمهور آمریکا

آن وقتاى کاه تزم    -ها کردند. اینها یاک روزى در اختیاار افکاار عماومى دنیاا     که آنها با مضمون آن نامه

اناد، حرفشاان چقادر اهمیات و ارزش دارد،     قرار خواهد گرفت؛ خواهند دید که اینها چه جاورى  -باشد

ى یکى از کارهاى اساسى ما این اسات کاه فریاب لبخناد و وعاده      شان چقدر ارزش دارد. بنابراینوعده

 هاى نماز جمعه تهران(؛ خطبه۲۶۱۳/ ۲۲/ ۲۲« )دروغ اینها را نخوریم.

ای برخی مسئوتن باا آمریکاا، ضامن    ایشان همچنین در سخنان مهم دیگری، درباره مذاکرات هسته

شادّت اهال فریاب و دروغ و    طرف مقابال باه  »: فرمایندتيکید بر عدم خوش بینی به مذاکره با آمریکا، می

اش در جاورى اسات. یاک نموناه    عهد و حرکت در خالف جهت صحیح است؛ طرف مقابل ایان نق 

شاان تماام شاد، بعاد از     کنندگان ما ماذاکره اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه مذاکره ]ایمذاکرات هسته[همین قضیّه
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کاه   -اى کاه آنهاا منتشار کردناد    یین ماذاکرات. ایان بیانیّاه   ى کاخ سفید منتشر شد در تبچند ساعت بیانیّه

در اغلب موارد خالف واقع اسات؛ یعناى روایتاى کاه اینهاا دارناد از        -«شیتفکت»گذارند اسمش را می

کنند، یک روایات مخادوش و غلاط و خاالف واقاع      مذاکرات و از تفاهم هایى که انجام گرفته است می

یدم؛ چهار پنج صفحه است؛ این چهار پنج صفحه در ظارف ایان دو ساه    است. این بیانیّه را آوردند من د

کردناد، ایان بیانیّاه را هام نشساتند تايمین       ساعت که تهیّه نشده؛ در همان حالى که اینها داشتند مذاکره می

وجاود  زند، بر سر یک موضاوعاتى تفااهم باه   جورى است؛ دارد با شما حرف میکردند. ببینید، طرف این

کناد کاه بارخالف آن    اى تهیّاه مای  زند، دارد یک اعالمیّههمان حالى که دارد با شما حرف میآید، در مى

کناد! طارف   تان تمام شد، آن اعالمیّه را منتشر مای گذرد و تا مذاکرهچیزى است که بین شما و او دارد می

لین ایان  ى بعادى ماا از مسائو   مطالبهجورى است؛ طرف، طرف بدعهدى است، طرف متقلّبى اسات... این

بوده است که گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید. خوشبختانه اخیراً یکى از مسئولین محترم صاریحاً گفات   

که ما به طرف مقابل هیچ اعتمادى نداریم و این خیلى چیز خوبى است. گفتایم باه طارف مقابال اعتمااد      

اعتمااد   -«عمال نقاد  »، ناه  «نقاد ى وعاده » -دهاد ى نقد که مینکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده

« خنادد! اینقادر اینهاا وقیحناد.    گردد و به ریش شاما مای  [ وقتى خرش از پل گذشت، برمینکنید؛ ]چون

 (  بیت؛ دیدار با مداحان اهل۱۳/۳۲/۲۶۱۲)

هاای آمریکاا در توافاق موساوم باه      ایشان همچنین در بیانات دیگری، باه فهرساتی از بدعهادی   

را برطرف کند، برطارف نکارده؛   ها ی طرف مقابل این بود که تحریموظیفه»ایند: فرم، اشاره می«برجام»

اناد، منتهاا در عمال برداشاته     را اینها به یک نحوی برداشتهها برطرف نشده. بخشی از تحریمها تحریم

ل اوّلیّاه را اینهاا باا کماا    هاای  تحاریم . ثانویّه بودهای دانید آنچه محلّ بحث بود تحریمنشده. خب می

کانم کساانی کاه    گذارد. من خاواهش مای  ثانویّه اثر میهای قدرت حفظ کردند و این بر روی تحریم

ی ی معاملاه برداشاته شاده؛ ناه، مسائله    هاا  اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند؛ مدام نگوییم تحریمدست

جاور اسات...   مینها هکشی نفتی بیمهکنند... قضیّهبزر  معامله نمیهای حل نشده و بانکها بانک

طاوری انجاام   هایمان را هماین پرداختما پیش. ها به بخش مهمّی از تعهّداتشان عمل نکردندآمریکایی
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اراک را تعطیال   ،سازی[ بیست درصد را تعطیل کردیم، فُاردو را تقریبااً تعطیال کاردیم    دادیم: ما ]غنی

ما هام بخاواهیم درآمادهای     ]. امروز ]اگرهای ما بوده، حات باز توقّع دارند..پرداختاینها پیش ؛کردیم

کاه در  هاایی  دار است. پولمان را به دست بیاوریم کار دشواری است؛ هم دشوار است، هم هزینهنفتی

طاور کاه   اناد. آن هایشاان قاول داده  شود، نشده؛ یعنی حات بعضیکشورهای دیگر داریم به ما داده نمی

منتها فقط یک کشور نیسات،   ؛از این کشورها قول دادهآقای رئیس جمهور به من گفتند، یک کشوری 

ی دتر باه  باه دتر اسات و مسائله   هاا  های اینها؛ منتها چون پاول چند کشورند. ما پول داریم در بانک

توانند بدهند، کار قفل شده. خاب ایان دشامنی آمریکاا اسات؛ ]مگار[       کند، نمیآمریکا ارتباط پیدا می

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۱3/۶/۲۶۱3.« )دشمنی چیست؟ اینها عمل نکردند

خواهد مشکالت ملّات ایاران را   آمریکا می»فرمایند: های متعدد آمریکا میدرباره بحرانرهبرانقالب  .۲

 مهامّ  یهاا دساتگاه  یگویناد؟ ایان را هماه   حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران است؛ این را چرا نمی

ویند. آمریکا دچار بحاران  گمی ها دارندا، حتّی خود آمریکاییگونه مسائل در دنیدر این یکنندهقضاوت

المللی، بحران سیاسی، بحران اخالقی؛ خودش دچاار بحاران اسات.    است؛ بحران اقتصادی، بحران بین

ی بحاران  دولت آمریکا تقریباً نزدیک به تولید ناخالص کلّ آمریکا است؛ ایان نشاانه  های امروز قر 

گویند هروقتی که دیاون یاک دولات نزدیاک شاد باه تولیاد        گویند. میمی اهاقتصاددان را این ؛است

اقتصاد بحرانی است؛ اماروز آمریکاا    ،ناخالص یک دولت، این دولت در حال بحران است؛ این اقتصاد

جوری است. آن مقداری که بدهکار است، نزدیک به حدود شصت و چند درصد تولیاد ناخاالص   این

خواهاد بکَناد تاا    این می ؛خواهد بمَکدبه چه کسی کمک بکند؟ این میخواهد اش است؛ این میملّی

از لحااظ   .آید به اقتصاد کشوری کمک کناد؟ ایان از لحااظ اقتصاادی    خودش را ترمیم بکند؛ این می

این را من باا قاطعیّات عار      -ای از دنیا سیاسی ]هم[ دچار بحرانند. امروز بدون استًنا، در هر نقطه

تی قیام کند، حرکت کند علیاه مساتبدّی، علیاه دولتای، علیاه حکاومتی، شاعارش        که یک ملّ -کنممی

ی غارب  فقط مال اینجا بود؛ اماروز در منطقاه   «مر  بر آمریکا»روز شعار است؛ یک« مر  بر آمریکا»

ی آفریقاا،  ی آمریکاای تتاین، در منطقاه   ی شرق آسیا، ]حتّی[ در خود اروپا، در منطقاه آسیا، در منطقه
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کنند، اوّلین شعارشان علیه آمریکا است؛ این وضع سیاسی آمریکاا اسات. بحاران    ایی که قیام میهملّت

ی غرب آسیا نقشه داشات. ببینیاد، شاماها یادتاان نیسات، البتّاه ماال        آمریکا برای منطقه از این باتتر؟

ان نیسات.  آن روز را هم یادتا ها سال قبل است، ولی خب شما جوانخیلی وقت نیست، مال ده دوازده

؛ در «ی بازر  درسات کنایم   خواهیم یک خاورمیانهما می»ی آمریکا آن روز آمد گفت که وزیرخارجه

ی بازر  یعنای چاه؟ آنهاا     ی بزر  را آورد. خاورمیانهروزه، اسم خاورمیانه ۶۶ی لبنان و جنگ قضیّه

ای از حادود  طقاه ی بازر  یعنای یاک من   گویند خاورمیاناه؛ خاورمیاناه  ی غرب آسیا را میاسم منطقه

ی ایان  پاکستان تا مدیترانه، یعنی تمام این کشورهای این منطقه، خاورمیانه است و آمریکا بارای هماه  

دارد؛ ی اینهاا را باا محوریّات اسارائیل تاوی مشات نگاه       ی کلّی کشیده بود که هماه منطقه یک نقشه

کاه بیچااره یاک    -زیرخارجاه  ی بازر ِ آن و امروز وضع این خاورمیانهن. ی بزر  یعنی ایخاورمیانه

ی اناد، در قضایّه  ی سوریه ماندهبه جایی رسیده که اینها در قضیّه -خانمی هم بود که این حرف را زد

ی لیبای پاا در گِال    اند، در قضیّهی شمال آفریقا ماندهاند، در قضیّهی لبنان ماندهاند، در قضیّهعراق مانده

المللای  اند؛ این وضع سیاسای باین  اند ]امّا[ ماندهوارد قضیّه کردهی یمن خودشان را اند، در قضیّهمانده

خواهاد بیایاد مشاکالت    خواهد بیاید به کمک شما؟ این مای آمریکاست. بحران از این باتتر؟ این می

 ؛ دیدار با دانش آموزان و دانشجویان(۲۱/9/۱3« )کشور را حل کند؟

ای کاه غالبااً ماورد توجّاه     یک نکته»فرمایند: یایشان همچنین در بیانات دیگری در همین زمینه م

نیست این است که آمریکا اتن در درونِ خودش درگیار مشاکالت بازر  اجتمااعی و اقتصاادی و      

گویناد  نواران مای  اند، منتها صاحبداشتههایی ی اقتصادی یک پیشرفتمانند اینها است؛ البتّه در زمینه

شاان اتن برقارار   لکن مشکالت مهمّ اجتماعی ؛دار نخواهد بوداست، ادامه «مدّتکوتاه»ها این پیشرفت

شاان یاک   یکی-زنند متناق  که میهایی است. وضع دولتشان هم وضع منسجمی نیست؛ این حرف

گویناد، فاردا ضادّ آن را    زند؛ اماروز یاک چیازی مای    شان یک حرف دیگری میزند، یکیحرفی می

ام که گزارشی اسات کاه   ات آنچه من اینجا یادداشت کردهاست. ح «آشفتگی»ی دهندهنشان -گویندمی

اناد؛ ایان   میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیّات غاذائی   ۲۲ ؛وزارت کشاورزی آمریکا داده
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ها و به خیال خودشاان فشاار اقتصاادی باه     وضع آمریکا ]است[. یعنی این هیاهوها و هارت و هورت

چنین دولتی است که در کشور خودش طبق آماری که خودشاان   ملّت ایران وارد کردن، از طرف یک

ِی وضع اجتماعی؛ یک مرکزی دارناد باه   در زمینه. ]نفر[ دچار گرسنگی ]هستند[میلیون  ۲۲دهند، می

در آمریکاا نامشاروع   هاا  گوید چهل درصاد وتدت که این مرکز می« مرکز آمار ملّی حیاتی آمریکا»نام 

نویار اسات؛ یعنای باه     ار زندانی در آمریکا وجود دارد کاه در دنیاا بای   است. دو میلیون و دویست هز

نویر است؛ هیچ جای دنیا، به نسبت جمعیّت، این همه زندانی ندارد. باتترین آماار  نسبت جمعیّت، بی

ببینید! مشکالت اجتماعی اینها اسات دیگار؛ گرفتارناد.    . مصرف موادّ مخدر در جهان در آمریکا است

بینیاد، در  شانوید، مای  افتاد؛ هار روز مای   های جمعی در دنیا در آمریکا اتّفاق میازیدرصد تیراند ۶۲

خوانید که در فالن مدرسه، در فالن باشگاه، در فالن ایستگاه مترو تیراندازی شاده. اینهاا   ها میروزنامه

آیاد  مای  سوزد برای مردم آنها. آن وقت چه کسای وضعِ اجتماعیِ اینها است؛ گرفتارند؛ دل آدم هم می

ایان، دشامن را   بناابر . کاه ایان هماه دور از حقیقات و واقعیّتناد     هایی جمهورشان! آدمشود رئیسمی

؛ دیادار  ۱۲/۱/۲۶۱9.« )ها خیلی بزر  و خطرناک نکنند؛ دشمن، دشمنی است که گرفتار اسات بعضی

اقتصاادی،  ی هاا پیراماون بحاران  رهبارانقالب   برای مطالعه تفصیلی بیاناات با مسئوتن نوام؛ همچنین 

 ۲۶9۲/ ۳۱/ ۲۱، ر.ک: سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در غرب و افاول تادریجی و موریاناه وار آمریکاا    

 (؛)اجتمااع ماردم بجناورد    ۲۶۱۲/ ۳7/ ۲۱ى اساتان کرماان(؛   هادانشگاه)دیدار با دانشجویان و اساتید 

الگرد رحلات اماام   )مراسم سی اماین سا   ۲۲/۶/۲۶۱9)دیدار با دانش آموزان و دانشجویان(؛  ۲۱/9/۱3

 )دیدار با دانش آموزان و دانشجویان((. ۲۱/9/۲۶۱7؛ خمینی

در بیاناتی ضمن اشاره به سخن یکی از مسئوتن وقت کاه در فضاای مجاازی نوشاته     رهبرانقالب  .3

فارداى  »ها بیایناد بگویناد   اینکه بعضى»، فرمودند: «هادنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک»بود: 

گفتاه شاده باشاد،    « ناآگااهى »، این حرف اگر از روى «نیست رداى مذاکره است، فرداى موشکدنیا، ف

[ اسات. چطاور ]چناین چیازى    « خیانت»گفته شده باشد، « آگاهى»است؛ اگر از روى « ناآگاهى»خب 

ى ممکن است؟ اگرچنانچه نوام جمهورى اسالمى دنبال علم برود، دنبال فنّاورى بارود، دنباال ماذاکره   
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امّاا   -ى اینهاا تزم اسات  کاه هماه   -سى برود، دنبال کارهاى گوناگون تجاارى و اقتصاادى بارود   سیا

 سَاروپایى و ]هار[ دولات فِزِرتاى    نداشته باشد، توانایى دفاع کردن نداشته باشد، هر بى« قدرت دفاعى»

ما امکاان  زنایم؛ خاب اگار شا    می کند که اگر فالن کار را نکردید، ما موشکاى او را تهدید میکذائى

بینید با صداى کلفات حارف   های دنیا که شما مىنشینى کنید. قدرتدفاع نداشته باشید، مجبورید عقب

کنناد، بیشاتر از هماه باه     زنناد و زورگاویى مای   کنند، حرفهاى بد میگویند، غلط میزنند، زور میمی

دسات خودماان را خاالى    وقت ماا در مقابال اینهاا بیااییم     استناد همان سالح هایى است که دارند؛ آن

ى افتخاار و مباهاات   دهاد، ناه فقاط مایاه    های موشکى خودش را نشاان مای  کنیم؟ سپاه که پیشرفت

شاود، خیلاى   های سپاه با این دقّت و با این زیبایى آزمایش می[ وقتى این موشکها ]است، بلکهایرانى

ژیم صهیونیستى خاون اسات، خوشاحال    خواهِ دُوروبَر ما که دلشان از آمریکا و از رهای آزادىاز ملّت

گیرد، ما بیاییم اینها را بکوبیم و بگاوییم آقاا! اماروز دیگار روز موشاک      شوند. وقتى اینها انجام میمی

روز کردن خاود و آمااده کاردن خاود اسات،      گذشته! نه، روز موشک نگذشته. دشمن دائم در حال به

و بگاوییم ناه. مًال اوّل انقاالب کاه هماین        خودماان را عقاب بکشایم   « لوحاناه ساده»]بعد[ ما اینجا 

خواستند پس بدهند و بنده نگذاشاتم. مان خبار شادم     خواستند بفروشند و میهاى ما را میچهاردهاف

هایى که رژیام طااغوت خریاده باه     چهاردهکه یکى از رجال دولت موقّت آن روز گفته است این اف

هاا را! پاس بادهیم بهشاان. آنجاا خاب ماا        چهاردهخواهیم چه کار کنیم این افخورد، میدرد ما نمی

خواساتند  ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم و مقابله کردیم، جرئت نکردند این کار را بکنند؛ مای 

پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ایران و عراق پیشامد کرد و حمله کردند به ما و معلاوم شاد کاه    

چهاار و امًاال اینهاا.    چهارده و هماین اف که داریم؛ همین افما چقدر احتیاج داریم به همین وسایلى 

خاواهیم چاه کاار    اند که موشک چیست، موشاک مای  ها همین آهنگ را پیش گرفتهامروز هم بعضى

چیاز اسات.   کنیم؟! روزگار، روزگار موشک نیست! پس روزگارِ چیست آقاا؟ ]اماروز[ روزگاارِ هماه    

وى بود و جورى باید مذاکره کارد کاه بعاد سارمان کااله      روزگار مذاکره هم هست؛ باید در مذاکره ق

حسبِ ظااهر یاک   نرود. اینکه ما مذاکره بکنیم، روى کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم به
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ها برطرف نشود و تجارت راه نیفتد، پیادا اسات کاه یاک اشاکالى در      کارى انجام بدهند، منتها تحریم

ین اشکاتت به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودماان را قاوى کنایم. در    آنجا هست؛ نباید بگذاریم ا

 (بیت؛ دیدار با جمعى از مداحان اهل۲۶۱3/ ۳۲/ ۲۲« )جور.اقتصاد درون کشور هم همین

با دشمن بر سر نقاط قوّت «( معامله»ایشان همچنین در بیانات دیگری، تلویحاً مذاکره )و در واقع 

مذاکره یعنای  »اند: دانسته« بی عقل»، «فاقد غیرت ملّی»های را کار انسان« عیسالح دفا»کشور همچون 

معامله؛ یعنی یک چیزی بدهی، یک چیزی بگیری. آنچه در این معامله ماورد نوار او اسات، درسات     

گویند بیایید راجع به آب و هاوا،  برند. نمینقاط قوّت جمهوری اسالمی است؛ مذاکره را روی این می

شما  «سالح دفاعی»ی گویند بیایید دربارهمی ؛زیست مذاکره کنیمنابع طبیعی، راجع به محیط راجع به م

مذاکره کنیم؛ شما چرا سالح دفاعی دارید؟ خب سالح دفاعی برای یک کشور ضاروری اسات. اینهاا    

گویند بیایید روی این مذاکره کنیم؛ مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنای شاما اگار چنانچاه فار  کنیاد       می

سازید با فالن بُرد، با فالن دقّت، این بُرد را کم کنید به طوری که به پایگااه ماا کاه آمریکاا     موشک می

هستیم نرسد که اگر ما یک روز شما را زدیم، شما نتوانید جواب ما را بدهید؛ خب ایان ماورد معاملاه    

 ،وقتی قبول نکردیاد  .کنیدکنید؟ معلوم است که قبول نمیکنید این را، یا قبول نمیاست؛ شما قبول می

 ؛اش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر و صدا؛ بحث دین و انقالب و مانند اینها نیستهمین

به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معاملاه کناد؛ باا    رود راجع نمی «شعوریایرانی غیرتمند و با»هیچ 

کند اینها را؛ اینها را ماا تزم  اورد، معامله نمیخواهد این نقاط قوّت را از دست او بیرون بیطرفی که می

ما در منطقه خیلی مهم است؛ خب برای هر کشوری مهم است؛ عمق راهبردی  «عمق راهبردی»داریم. 

و ماا بحماداهلل عماق    ها و ملّتها ی دولتای است برای حیات همهی اساسیسیاسی و امنیّتی، مؤلّفه

 «منطقاه »گویند بیاییاد روی مساائل   ت؛ اینها از این ناراحتند، میمان در منطقه خیلی خوب اسراهبردی

 !خاب  .گویند مذاکره کنایم تان را از دست بدهید؛ روی اینها مییعنی شما عمق راهبردی ؛صحبت کنیم

بنابراین اصل مذاکره غلط است. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشد غلاط اسات، حاات اینهاا کاه آدم      

زنند، پابناد باه   زنند، تعهّدشان را به هم میکه زیر حرفشان میهایی ذاکره با[ آدمحسابی هم نیستند؛ ]م
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المللای؛ باه هایچ چیازی     نه یک چیز اخالقی، نه یک چیز قانونی، نه یک عرف بین -هیچ چیز نیستند 

م . البته در عقالی ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشد؛ ملت ها بنابراین مسخره است -پابند نیستند

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۱۲/۱/۲۶۱9) «که خوب معلوم است.

جوانان عزیز در سراسار کشاور   »فرمایند: . رهبر معوم انقالب در بیانیه مهم گام دوم انقالب، می۳

مشاکالت اقتصاادی   »اینکه کسای گماان کناد کاه     . است «داخل کشور»ها در حلی راهبدانند که همه

تسالیم نشادن دربرابار    »و  «مقاومت ضدّ اساتکباری »علّت تحریم هم  است و «تحریم»صرفاً ناشی از 

خطاایی   ،«ی گار  اسات  حل، زانو زدن دربرابر دشمن و بوساه زدن بار پنجاه   است؛ پس راه «دشمن

زدگاان داخلای   ، هرچند گاه از زباان و قلام برخای غفلات    «تحلیل سراپا غلط»نابخشودنی است. این 

ساازان  ی خارجی است که با صد زبان باه تصامیم  فکر و توطئههای شود، امّا منشي آن، کانونصادر می

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب(۱۱/۲۲/۲۶۱7« )د.شوداخلی القاء میافکار عمومی گیران و و تصمیم

ی که در مقطع زمانی خاصای باا آمریکاا و    اایشان در همین زمینه، ضمن اشاره به مذاکرات هسته

کلیاد حالّ   » اناد: پنج کشور دیگر در شهرهایی همچون لوزان، ژنو نیویورک در حال انجام بود، فرموده

نیست؛ در داخل کشور است. همه تاالش کنناد،   « نیویورک»و « ژنو»و  «لوزان»مشکالت اقتصادى در 

 ؛ دیدار با جمعى از کارگران(۲۶۱۲/ ۳۱ /۳۱« )شاءاهلل حل خواهد شد.همه همّت کنند، ان

تواناد آنهاا را بار انجاام     ها هم بدانند که آنچه ماى دولتى»فرمایند: ایشان در تبیین بیشتر این مسئله، می

است. مان بارهاا ایان را    « نیروى مردم»بر  است؛ تکیه« نیروى داخلى»بر  ى خودشان قادر کند، تکیهوظیفه

همچنین در جلساات خصوصاى باا مسائولین دولتاى، نگاهشاان باه         عر  کردم در جلسات عمومى و

نباشد. بله، امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ خاب، حاات اگار    « دست بیگانه»

گنجاد کاه آن را انجاام بادهى؛     آمدند شرط برداشتن تحریم را یک چیزى قرار دادند که شما غیرتت نمى

، هیچ مسئولى معلوم اسات کاه راضاى نیسات و موافاق نیسات کاه در مقابالِ         کنید؟ ... خبچه کار مى

هاا دسات بردارناد؛    ها برداشته بشود یاا کام بشاود، از آرماان    دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه مًلًا تحریم

« مصاونیت »هاا  جور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحاریم خیلى خب، حات که این

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1650
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هاى مسائولین کشاور هماین اسات     ترین مسئولیتى بزر یعنى این....ازجمله« اقتصاد مقاومتى»؛ پیدا کند

که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفااه ماردم   

؛ «رون ملّات د»، باه  «درون کشور»اى وارد نشود؛ راه آن چیست. راه آن این است که مراجعه کنیم به ضربه

آقاا، اگار   »از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیم ... والّا اگر چنانچه چشم ما به دسات دشامن باشاد کاه     

هاا باا کماال وقاحات دارناد      اى ندارد[؛ کمااینکاه آمریکاایى  ]فایده« ماندکار را نکردى تحریم باقى مىاین

؛ ایان  «ها یکجا و همه برداشته نخواهد شاد ریماى ایران کوتاه هم بیاید، تحى هستهاگر در قضیه»گویند مى

شاود  شود اطمینان کارد، نماى  ى این است که به این دشمن نمىدهندهگویند. این نشانرا صریح دارند مى

خواهناد ماذاکره کنناد! مان     اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تاا هروقات ماى   

؛ آنچاه تزم اسات ایان    «هااى خیاالى  نقطه»سپرد، نه به « امیدبخش حقیقى هاىنقطه»معتقدم باید دل را به 

 ؛ دیدار با مردم قم(۲۶۱۶/ ۲۳/ ۲7« )است.

های انسانی پرانگیزه و متخصصی کاه در داخال   ایشان در بیانات دیگری، ضمن اشاره به سرمایه 

د و مشاکالت گونااگون   مشکل اقتصادی را هم اینها باید برطرف کننا »فرمایند: کشور وجود دارند، می

این اصالً نور بناده نیسات.    ؛گویم با دنیا قطع رابطه کنیدمن نمی. آیدها کاری برنمیبیگانهکاری را. از 

اتن هام   -ارتباط با اطراف دنیاا -بودم که اصرار داشتم بر ارتباط هایی آن آدم ءاز اوّلِ انقالب، بنده جز

 عصاای »که ما پاای قدرتمناد و طبیعایِ خودماان را باا       لکن بحثِ من این است ؛همان عقیده را دارم

جای اینکه روی پای خودمان بِایستیم و به پای خودماان تکیاه کنایم، باه     عو  نکنیم. اینکه به «بیگانه

تکیه کنیم، خطا است. ]البتّه مذاکره[ در ارتباطات جهانی عیبی نادارد؛ اشاکالی کاه مان      بیگانه عصای

شتم و دارم و مکرّر با خودِ مسئولین در جلسات خصوصای در خلاوت   ای دانسبت به مذاکرات هسته

گویم اشکالی نداشات ماا ماذاکره کنایم، ماذاکره اشاکالی       من می ؛و جلوت مطرح کردم، همین است

جور نباشاد کاه طارفِ    گرفت تا اینمنتها در این مذاکره بایستی دقّت و مراقبت تزم انجام می ؛نداشت

]امّاا[ ماا اگار یاک مختصار تکاانی        ،د، نق  برجاام محساوب نشاود   مقابل، هر غلطی خواست بکن

خاطر عادم اتّکااء   افتاد؛ این بهبخوریم، نق  برجام محسوب بشود! این خطا است، این نباید اتّفاق می
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اتّکاء باه طارف مقابال و عنصار خاارجی، ایان        ]خاطر]به آید،وجود میو اعتنای به قدرت داخلی به 

 (رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبریبا دیدار ؛ ۶۳/۳/۲۶۱۳« ).آیدوجود میحالت به 

ایشان در بیانات دیگری، ضامن اشااره باه بدعهادی کشاورهای اروپاایی در مساائلی همچاون         

برای اصالح امور هم چشم به خاارج از کشاور نداشاته باشاید؛ دیگاران باه ماا        »فرمایند: ، می«برجام»

کنیاد؟  زند[. اروپاا را مالحواه مای    خارج به ما ضربه ]می زنند؛]بلکه[ ضربه می ،کمکی نخواهند کرد

ما با اینها که دعوایی نداشتیم، ما کاه باا اینهاا اخاتالف      ؛این کشورهای اروپایی که دیگر آمریکا نبودند

کنیاد چاه جاوری    اصطالح روابط خوبِ دوستانه هام داشاتیم. مالحواه مای    شان بهنداشتیم، با بعضی

نباید نگااه کارد.    «بیرون»بنابراین به  ..ی برجام و تعهداتشان و مانند اینها.هبرخورد کردند در همین قضیّ

نیرو هم اینجا بحماداهلل کام نیسات، زیااد     . را نگاه کرد. اصل اینجا است «درون»برای اصالح کار باید 

 «نیروهاای جاوان و نیاروی انساانی فعّاال زیادناد.       ؛جمعیّت، زیااد اسات   ؛است. کشور، بزر  است

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۱۲/۱/۲۶۱9)

هاای دشامن،   تاوان باا وجاود تحاریم    ایشان در بیانات دیگری، ضمن رد این دیادگاه کاه نمای   

هاای  هاای صاورت گرفتاه در عرصاه    هایی از پیشارفت مشکالت اقتصادی را برطرف نمود، به نمونه

م، اتن هام تحاریم هساتیم.    در اینها ما تحریم بودی»فرمایند: نوامی، علمی و صنعتی اشاره نموده و می

های پیشرفته و روز، اتن هم درهاى مراکاز علماى مهام بِاروز دنیاا باه روى دانشامند        در مورد دانش

اى پیشارفت  حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هساته ایرانى و دانشجوى ایرانى بسته است؛ امّا درعین

اعى پیشارفت کاردیم، در صانایع پهپااد و     های بنیادى پیشرفت کردیم، در صنایع دفا کردیم، در سلّول

نتوانیم پیشارفت کنایم؟! ماا کاه در     « اقتصاد»، پیشرفت کردیم؛ چرا در موشک، به کورى چشم دشمن

هاى گوناگون این هماه موّفقیات باه دسات آوردیام، در اقتصااد هام اگار         ها و عرصهاین سر صحنه

قتصااد را شاکوفا کنایم. چشاممان باه      تاوانیم ا عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، ماى 

کناد؛ باه درک! نگااه    دارد، کِى فالن نقطه را موافقت مىنباشد که کِى این تحریم را برمى دست دشمن

 ؛ حرم مطهر رضوى(۲۶۱۶/ ۳۲/ ۳۲« )توانیم بکنیم.کار مىکنیم ببینیم خودمان چه
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اناد کاه   پرداختاه « صااد مقااومتی  اقت»ایشان همچنین در بیانات متعدد دیگری، به تشریح نسخه بومی 

های طبیعی، انساانی و جغرافیاایی داخال    بنیان اصلی آن، تکیه بر توان داخلی و به فعلیت رساندن ظرفیت

های مورد اشاره ایشان که بخش قابل توجهی از آنها مغفاول، بالاساتفاده یاا    کشور است؛ برخی از ظرفیت

درصاد ذخاایر    7جوان، متخصص، انقالبی و مؤمن، وجاود  انی نیروی انساند، عبارتند از: کم استفاده مانده

ًنائی جغرافیاایی   معدنی جهان در ایران، رتبه اول ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز جهاان   ، موقعیات اسات

ای باا داشاتن   میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزر  ملّی، بازار بازر  منطقاه   و ترانزیتی ایران

لیون جمعیّت، سواحل دریایی طاوتنی، حاصالخیزی زماین باا محصاوتت متناوّع       می ۳۳۳همسایه با  ۲3

اى و هاوایى،  ونقال ریلاى و جاادّه   هااى اساساى در انارژى، حمال    وجود زیرساخت ،کشاورزی و باغی

. )برای مطالعه سخنان معوام لاه دربااره    اقتصاد بزر  و متنوّعها، سدّ و ارتباطات، مراکز بازرگانى، نیروگاه

/ ۳۱)دیدار باا ماردم آذربایجاان(؛     ۲۶۱۶/ ۲۲/ ۱۱های گوناگون آن، ر.ک: و ابعاد و مؤلفه« مقاومتی اقتصاد»

)جلساه تبیاین    ۲۶۱۱/ ۲۱/ ۱۳)حرم مطهر رضاوى(؛   ۲۶۱۶/ ۳۲/ ۳۲)دیدار با مسئوتن نوام(؛  ۲۶۱۲/ ۳۲

دار باا مسائوتن   )دیا  ۲۶۱۶/ ۳۲/ ۲۳)دیدار با ماردم قام(؛    ۲۶۱۶/ ۲۳/ ۲7هاى اقتصاد مقاومتى(؛ سیاست

 (  )دیدار با مردم آذربایجان( ۲۶۱۱/ ۲۲/ ۱9نوام(؛ 

هاای مغفاول و اساتفاده نشاده     ایشان در بخشی از بیانیه گام دوم، ضمن اشاره به بخشای از ظرفیات  

مادیران کارآماد و پُرانگیازه و    »فرمایناد:  توانند برای حل مشکالت اقتصادی فعال شوند، میداخلی که می

، درآمادهای ملّای را باا جهشای نمایاان      ]هاا ظرفیات [ گیاری از آن ند با فعّال کردن و بهرهتوانخردمند می

کنناد و مشاکالت کناونی     نفاس اعتمادبهنیاز و به معنی واقعی دارای افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی

عادم  »یعنای  [شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزر بی ...را برطرف نمایند. 

اناداز، بایاد   ی دوّم چشام را برطرف کنید. دهاه  ]«های مادی و معنوی داخل کشوراستفاده بهینه از ظرفیت

کشاور  نشده باشد و پیشارفت  استفادههای برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتزمان تمرکز بر بهره

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب(۱۱/۲۲/۲۶۱7.« )از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد
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 (7)آيه 
 

ُاى ََِّييَ  َأساُؤا اَسُّ ُبُا بِآياِت  ُثمَّ کاَن ناتِبََة ا َو اهللِ  َأْن َکيَّ

 کاُنُا ِِبا َيْسَتْهِزُؤنَ 

ب شدند به که اعمال بد مرتکسانى کسپس سرانجام 

ردند و آن را به کذیب که آیات خدا را تکجایى رسید 

 (۲۳روم: د. )تمسخر گرفتن
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 شوند؟خود پشيمان ميى سياستمداران اش گذشته انقالبى چرا برخ 

 شکود او  شود که موجک  مکي  ميى ن طدر انساى و رفتارى چه فرايند روان

 خود باشگردد؟  ى انقالبى اش مواگف و رفتارها

یی ، کاار انساان را باه جاا    یدر پ یفه، گناهان پیه شرین آیطبق مضمون ا

 مساخره  یب و حتا ین خاود را تکاذ  یشا یپ یباورهاا  ،تدریجبهرساند که می

اماور   یام برخداند که خداوند او را از انجمی ح آنکه، گاه انسانیکند. توضمی

ن وجود، باز هم برخالف خواست خداوناد، آن کاار   یکرده است، اما با ا ینه

توباه   د. چنانچاه انساان از انجاام گناهاان    شومی را انجام داده و مرتکب گناه

( را همچناان اداماه دهاد،    «علم» یبرخالف مقتضا« عمل») ن روندینکرده و ا

 ز انکار خواهد کرد.  یرا ن هایشد که دانستهیخواهد رس ییبه جا تدریجبه

 به ایماان  ،او مخالف باشد «اعتقاد»انسان با  «رفتار»تا زمانى که در واقع 

اگر آنچاه را کاه باا     ،حتى بسیارى از مواقع ؛معرفت یقینى نخواهد رسید و

با آن مخالفات کناد، هماان امار پذیرفتاه شاده        «عمل»پذیرفته در  «برهان»

داومت بر عملى که خاالف اعتقااد انساان    نورى را نیز انکار خواهد کرد. م

این از عجایب روح  ؛ واعتقادى اوستهاى است، موجب سست شدن پایه

کناد، برهاان اقاماه    انسان است که گاهى براى اثباات مطلباى اساتدتل ماى    

هااى خاود   گذرد که تمامى حرفنویسد، اما چیزى نمىکند و کتاب مىمى

   ۲گیرد.را پس مى
                                                        

 ۱۱۱؛ صنیازهای مدیریّت اسالمیپیش اهلل مصباح یزدی، محمدتقی؛ . آیت۲
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 یاز ساوابق انقالبا   یکه زمان یاز خواصّ یاریافکار بس ر رفتار وییعلّت تغ

 ن مسئله است.یز همیبرخوردار بودند، ن یدرخشان

در جناگ احاد،    پیاامبر اکارم  اصحاب  ی، علّت فرار برخخداوند متعال

ن مرتکاب شاده   یا ش از ایداند کاه پا  ی میشان را، گناهانیرغم دستور ا یعل

در آنهاا فاراهم نماود و آناان را باه       طان راینه نفوذ شیبودند و آن گناهان، زم

 لغزش واداشت:

َُْضبمذِب» َُذبص ب ذيْطِنل ب لشس مل لسهل ِب ْسذتصزص ْظَُِنبُإنسظص ب لْتصقصىب لْجص لسْو بُماْکلْمبيصْومص بتصوص ب لسُاينص ُإنس

بلو  شدن دو جمعیت با یکادیگر )روز جناگ    روروبهکه در روز  ن؛ آناکصسص

 )پیش از ایان( اى از گناهانى که ر اثر پارهشیطان آنها را ب ،احد( فرار کردند

 (۲33 :عمرانآل) «به لغزش انداخت. ،مرتکب شده بودند

هاا توباه   شاود و از آن مای  مرتکاب گنااه   یپدره انسان، پیک یاصوتً زمان

 بازر  در او فاراهم  های نه لغزشیزم تدریجبهکند، نکرده و خود را اصالح ن

تواناد در او نفاوذ   ی مای گون، باه راحتا   فتنههای طان در بزنگاهیشود و شمی

 د.ینما یاسیو س ی، اخالقیفکرهای زشیکرده و او را دچار ر

که درباره گروهی  ۲،سوره مبارکه توبه ۳۳در ذیل آیه  مرحوم عالمه طباطبایی

ِنُکلمْب»از منافقان است که با تعبیر  بُإيظ َْدص ص  فرمایند:می اند،توصیف شده «قصْدبکصفصْ تلْمَب

ن است گفته شاود یکاى از مراتاب ایماان، اعتقااد و اذعاان بسایار        ممک»
                                                        

ْمبکذِنلو بملب». ۲ نسهل َُذأص ْببطِرُفصَةب َصاِّ بُماْکلْمبنل ْنبطِرُفصةد بعص ََّْل بُإيظِنُکلْمبُإْنبنص َْدص و بقصْدبکصفصْ تلْمبَص َْتصُارل ؛ )بگاو(  ْجذُ ُمينصبالبتص

ى از عذرخواهى نکنید )که بیهوده است، چرا که( شما پس از ایماان آوردن کاافر شادید؛ اگار گروها     

شما را )به خاطر توبه( مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگرى را عذاب خاواهیم کارد؛ زیارا آنهاا مجارم      

   (۳۳)توبه: « بودند.
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 ضعیفى است که احتمال از بین رفتن هم دارد؛ مانند ایمان بیمااردتن کاه  

« باا »آنان را در شمار مؤمنان آورده است؛ و سپس ایشان را خداوند متعال 

از منافقان؛ و اگر ماا بتاوانیم چناین مرتباه ضاعیفى      « از»نه  ،منافقان دانسته

ایمان را که قابل زوال باشد فر  کنایم، آنگااه چاه ماانعى دارد افارادى      

به طرف کفر بروند. چگوناه چناین    ،داراى ایمان باشند و بعد از ایمانشان

کاریم باه کساانى    در قرآنخداوند متعال  کهفرضى ممکن نیست، درحالی

اناد؛  اشاره نموده که از ایمانى قوى دست برداشته و به سمت کفر گراییاده 

ب لساُب» مانند آن کسى که خداوند در آیه َّصيُْهْمبنصبصأص بعص بىبوص تْ ل َص ذَّص ِنْسص نتصيْاِ لبنيِتُاِبفص

ب بأصْاَّصذدص بلُکاسذهل َْاِ لبَُهِبوص فص بلصْوبُشِْاِبلص ص ب*بوص ب لْغُِوينص بُمنص بفصکِنص يْطِنل ب لشس َصهل تْبص ُماْهِبفصأص

بهصو  ل  ِص ب تسبص بوص ُْ ا بخوان سرگذشت آن کس را کاه آیاات   و بر آنه ُإلصىب ْْلصْر

خود را به او دادیم؛ ولى )سرانجام( خود را از آن تهى سااخت و شایطان   

خواستیم )مقام( او را با ایان  در پى او افتاد و از گمراهان شد! ه و اگر مى

« بردیم؛ )اما( او به دنیا چسبید و از هواى نفس پیاروى کارد!  آیات بات مى

ب» تانش را بیان نموده اسات؛ و نیاز آیاه   ( داس۲73-۲7۳)اعراف:  ب لسذُاينص ُإنس

و بکلفْ  َ  َل  َ ب ْز و بثلمس بکصفص ل الو بثلمس بنمص و بثلمس بکصفص ل الو بثلمس کسانى که ایمان آوردناد،   نمص

سپس کافر شدند، باز هم ایمان آوردند و دیگربار کافر شادند، ساپس بار    

رى دیگار کاه در آنهاا    ( و آیاات بسایا  ۲۶7)نسااء:  « کفر خاود افزودناد.  

شده است؛ هماه ایان آیاات، وجاود چناین       «کفر بعد از ایمان»متعر  

، تاا  «اعتقااد »دانند؛ پس چه مانعى دارد کاه  اى از ایمان را ممکن مىمرتبه

 ۲«رسوخ پیدا نکرده است، از آن خارج شود.« قلب»زمانی که در 
                                                        

   ۶۶۶-۶۶۲، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲
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بیانش  ماان و  یل ایا که باه دل  یخ اسالم و انقالب کم نبودند افرادیدر تار

 ،جاه یناد و در نت یشان را درمان نمایروح یهاسطحی خود، نتوانستند بیماری

 ۲ن درآمدند.یو منافق ین با نوام اسالمیبه جرگه معاند یپس از مدت
                                                        

، جازو  ماان پیاامبر  کساى باود کاه در ز   « زبیار »این »فرمایند: . رهبر معوم انقالب در این زمینه می۲

و نزدیاک باه آن حضارت باود. حتّاى بعاد از دوران        ى پیامبرها و پسرعمّهها و برجستهشخصیت

حکام  »اعتارا  کارد. بلاه؛     ، باه ساقیفه  هم جزء کسانى بود که براى دفاع از امیرالماؤمنین  پیامبر

. گاهى اوقات دنیااطلبى،  مان را به خیر کندخدا عاقبت همه«! است« عاقبت»مستورى و مستى، همه بر 

چناان تغییرهاایى در برخاى از    گاذارد، آن چناان اثرهاایى ماى   هااى دنیاا، آن  اوضاع گوناگون و جلاوه 

شاود؛  هم گاهى اوقات دچاار اشاکال ماى   « خواصّ»آورد که انسان نسبت به ها به وجود مىشخصیت

 (انى تهرهاى نماز جمعه؛ خطبه۲۶77/ ۲۳/ ۲9« )چه برسد براى مردم عامى.

ایشان همچنین در بیانات دیگری ضمن اشاره باه برخای آیاات ماورد اشااره در هماین بحاث،        

هاای  ى دیگرى که فعاتن سیاسى، مسائوتن، صااحبان قادرت، صااحبان مسائولیت     نکته»فرمایند: می

ى انحاراف و فساادپذیرى شخصاى    شدت بایساتى مراقاب آن باشاند، مسائله    گوناگون و متنفذین به 

هاای  ها در معر  فسادند؛ در معر  انحرافند. گاهى لغازش ان باید مراقبت کنیم. انسانماست؛ همه 

هاائى منتهاى   های بزر  و بزرگتر و گاهى به پرتااب شادن در اعمااق دره   کوچک، انسان را به لغزش

کند؛ خیلى باید مراقب بود. قرآن هشدار داده است. در موارد متعدد، در قارآن ایان هشادار وجاود     مى

ذو ى»فرماید: . یکجا مىدارد بأصسذِؤل ب لسُّ ب لسذُاينص بعُِقبصذةص بکِنص ُببثلمس َلو بَُييذُِتب ّلَله (؛ عاقبات  ۲۳روم: « )أصْنبکصذاس

رسد که تکذیب آیات الهاى اسات. یکجاا    ى بدترین مىبعضى از کارها این است که انسان به آن خانه

َِبُفىبقلَّلوَُُهْمبإُب»فرماید: مى ْمبنُفِق ْعقصبصهل و لببلىفصأص دل عص بمِبوص ص بَُظِبأصْاَّصفلو ب ّلَله ى (؛ خلاف وعاده  77توبه: « )يصْوُمبيصَّْقصْونصهل

دهاد،  در دل هایشان به وجود بیاید. یعنى انسان گناهى انجام ماى « نفاق»با خدا کردند، این موجب شد 

در قارآن،  جاا  اسات. هماین  « کفار بااطنى  »، «نفااق »کشااند؛ کاه   مى« نفاق»این گناه انسان را به وادى 

ب»فرمایاد:  ى دیگر ماى در کنار هم هستند. در یک آیه« منافقین»و « کافرین» لسذْو بُمذاْکلْمبيصذْومص بتصوص ب لسذُاينص ُإنس
بلو  َُْضبمِبکصسص بَُبص يْطِنل ب لشس مل لسهل ِب ْستصزص ْظَُِنبُإنسظص اى بینیاد یاک عاده   (. اینى که ماى ۲33آل عمران: « ) لْتصقصىب لْجص

خاطر آن چیزى اسات  توانند ایستادگى کنند، بهآورند، نمىشوند، طاقت نمىمنهزم مى در مقابل دشمن

انساان   «هاا لغازش »اند. خراب کرده« خطا»و با « گناه»از اینها سرزده است؛ باطن خودشان را با  که قبالً

شاود. ایان   منتهى ماى « گاهى به انحراف در عقیده»و « انحراف در عمل»کند. این فساد، به را فاسد مى
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اسات   یاسا یو س یدتی، عقیرات روحییتغ گونهاینل احتمال وجود یبه دل

حالش باشد، ناه  ده زمان ید عمل و عقی، بایکه مالک قضاوت درباره هر فرد

 یل رفتارها و ساخنان انقالبا  یتوان صرفاً به دلنمی ۲اش.عمل و عقیده گذشته
                                                                                                             

خواباد، صابح   آید که ما فکر کنیم یک نفرى شب ماؤمن ماى  آید؛ دفعتاً پیش نمىهم به مرور پیش مى

مراقبات از  »آیاد. ایان، عالجاش هام     شود؛ نه، به تدریج و ذره ذره پیش ماى منافق از خواب بیدار مى

اقاب خودماان   بناابراین عالجاش تقواسات. مر   «. تقاوا »هم یعنى همین « مراقبت از خود»است. « خود

باشیم. نزدیکان افراد مراقبت کنند؛ زنهاا از شوهرهایشاان، شاوهرها از زنهایشاان، دوساتان نزدیاک از       

بْ ُب»همدیگر؛  ْو بَُِلاس بتصو لص بوص قِّ ْو بَُِلْ ص بتصو لص (. از یکدیگر مراقبت کنایم، باراى اینکاه دچاار     ۶عصر: « )وص

خیرخواهى کنناد، بنویساند باراى آنهاا، بگویناد      نشویم. مردم مسئولین را موعوه کنند، نصیحت کنند، 

براى آنها، پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند. خطارات لغازش مسائولین هام باراى نواام، باراى        

هاا و تحرکاات،   ها، در بعضى از اقدامکشور و براى مردم بیشتر است. انسان گاهى در بعضى از حرف

کند. به خدا باید پناه بارد، از  نحرافى را انسان مشاهده مىهاى یک چنین اکند؛ نشانهاین را احسا  مى

   ( ى تهرانهاى نماز جمعهخطبه؛ ۲۶99/ ۳۳/ ۱۳) «خدا باید کمک خواست.

میازان در  »است کاه فرمودناد:    . این، همان مضمون جمله معروف و ماندگار حضرت امام خمینی۲

   (۲3۱، ص۱۲؛ جصحیفه امام ، روح اهلل؛)امام خمینی« او است. «فعلى حال»هرکس، 

ى اساساى دیگار در   یاک نکتاه  »فرمایناد:  مای  رهبر معوم انقالب در تبیین این جمله حضرت امام

بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص باید با معیاار حاال    این است که امام و راه امام مورد خط امام

« حاال فعلاى  »مال آن وقتى است که  ى اشخاص، مورد توجه نیست. گذشتهکنونى اشخاص باشد. گذشته

جورى بوده، حات هام تباد هماان    اینقبالً  معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسک کند و بگوید: خوب،

ى مقابل آن گذشته بود، آن گذشته دیگر کارائى نادارد. ایان   اشخاص در نقطه« حال فعلى»جور است. اگر 

جناب طلحه و جناب زبیر کرد. شما باید بدانید طلحاه و زبیار    با همان قضاوتى بود که امام امیرالمؤمنین

مردمان کوچکى نبودند. جنااب زبیار ساوابقى درخشاان دارد کاه نویار آن را کمتار کساى از اصاحاب          

داشت. بعد از به خالفت رسیدن جناب ابى بکر، در هماان روزهااى اول، پااى منبار اباى       امیرالمؤمنین

د، اظهار مخالفت کردند، گفتند: حق با شما نیست؛ حق باا علاى بان اباى     بکر چند نفر از صحابه بلند شدن

است. اسم این اشخاص در تاریخ ثبت است. اینها چیزهائى نیست که شیعه نقل کرده باشاد؛ ناه،    طالب

بکار بلناد شاد و    ى کتب تواریخ ذکر شده است. یکى از آن اشخاصى که پاى منبر جناب اباى این در همه
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د هام  یا دانسات؛ بلکاه با   یز انقالبین یط فعلیافراد در گذشته، آنان را در شرا

   قرار داد. یابیاو را مورد ارز یفعل یسخنان و هم رفتارها

تناد باه گذشاته   کاه در جناگ جمال، باا اسا      یبه فرد نیرالمؤمنیامام ام

 یبارا  یدانسات، مالکا  نمای  ر، آناان را در جبهاه باطال   یپرافتخار طلحه و زب

د باا افاراد   یا نکاه حاق و باطال را نبا   یح ارائاه فرماود و آن ا  یص صاح یتشخ

 یارهاا ید حق و باطل را شناخت و سپس افراد را با معیشناخت؛ بلکه ابتدا با

 د:یحق و باطل سنج

قسب» ب لْ ص ٌُ  َُْ بلصْمبتص ْنبأصتِص لببُإنسکص بمص ٌص  َُْ بفصتص ُط ص ب لْبِص
ٌُ

َْ ص لصْمبتص ْنبأصتِص ل،بوص بمص ٌص  َُْ ؛ تاو  فصتص

اند بشناسى؛ باطل )ابتدا( حق را نشناختى تا کسانى را که به سراغ حق آمده

 ۲«اند بشناسی.اى تا کسانى را که به سراغ باطل رفتهرا نیز نشناخته
                                                                                                             

« زبیار »است. ماابین آن روز و روزى کاه   « زبیر»ى است. این سابقه« زبیر»کرد،  دفاع نیناز حق امیرالمؤم

با اینهاا چاه کارد؟     شمشیر کشید، فاصله بیست و پنج سال است ... اما امیرالمؤمنین روى امیرالمؤمنین

زبیار.   از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصاره، باراى جناگ باا طلحاه و      جنگید. امیرالمؤمنین

هاا باا   مالکش این بود، معیارش ایان باود. بعضاى    [هم خمینی] یعنى آن سوابق محو شد؛ تمام شد. امام

هاا  خاطر خیانت اعدام شادند! بعضاى  به از پاریس تو هواپیما بودند و آمدند ایران؛ اما در زمان امام امام

ن ارتبااط داشاتند، در اول انقاالب هام     در نجف بود و بعد که به پاریس رفت، با ایشا از دورانى که امام

اینهاا را   هاى اینها موجاب شاد کاه اماام    گیرىها، موضعقرار گرفتند؛ اما بعد رفتار این مورد توجه امام

طرد کرد؛ از خودش دور کرد. میزان، وضعى است که امروز بنده دارم. اگار خاداى نکارده نفاس امااره و      

؛ ۲۶9۱/ ۳۶/ ۲۲« )د، قضااوت چیاز دیگارى خواهاد بااود.    شایطان، راه را در مقابال مان منحارف کردناا    

 (ى تهران در حرم امام خمینىهاى نماز جمعهخطبه

ب»ای دیگر نیز از ایشان نقال شاده اسات:    گونه، بهشبیه این کالم امام؛ ۱۳۱حکمت؛ نهج البالغه. ۲ ُإنس

قُب ُِلبَصْ بَُييصُةب لْ ص جص بَُِل ِّ ٌل َْ ص بيل بالص ُ ب ّلَله ينص عْبَُ ب،بفِص ٌْ  َُْ بتص قس ب لْ ص ٌُ ؛ همانا دین خادا ناه باا افاراد، بلکاه باا       أصهَّْصهلببُ 

« شود؛ پس )ابتدا( حق را بشنا ، آنگااه اهال حاق شاناخته خواهناد شاد.      های حق شناخته مینشانه

   (3؛ صاألمالی )للمفید()مفید، محمد بن محمد؛ 



 

 

 

 

 

 

 

 (8) آيه
 

 َ ََِّيي َا ا ُُنُا يا َأُّيُّ ُُنُا َأمانالُِکْم اهللَ  آَمنُُا ال ََتُ ُسَُل َو ََتُ َو اَرَّ

َُُکْم َو َأْوالُدُکْم فِتْنٌَة َو َأنَّ   َو أَْنُتْم َلْعَوُمَُن * َو اْنَوُمُا َأنَّام َأْمُا

 ِننَْدُه َأْجٌر َنظِيمٌ اهللَ 

خیانت  اید! به خدا و پیامبراى کسانى که ایمان آورده

یز( در امانات خود خیانت روا مدارید، نکنید! و )ن

و ه دانید )این کار، گناه بزرگى است(! که میدرحالى

بدانید اموال و اوتد شما، وسیله آزمایش است و )براى 

کسانى که از عهده امتحان برآیند،( پاداش عویمى نزد 

 (۱7-۱9ست!  )انفال: وند اخدا
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 شد:در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد 

 ى نظکام اسکالم  ى بکرا ى هکاي مستوالنچ چه آسي ى خانوادگى هادلبستگي

 کند؟ايجاد مي

 ه خيانت وادار نمايند؟را بى توانند مديران نظام اسالمها چگونه ميآقاشاده 

هاایی  در این آیات شریفه، ابتدا مؤمنین را از خیانت به امانات  خداوند متعال

هاا شاریکند؛   خود مسلمانان در آن امانات و  فرماید که خداوند، پیامبرنهی می

است که خداوناد باه   « امورات سیاسی و حکومتی»ها نیز، و منوور از آن امانت

نماید و مردم نیاز از مناافع آن   آنها را اجرا می دهد، رسول خداآنها دستور می

هاای سیاسای   آنگاه در آیه بعد، به علّت برخی از این خیانت ۲شوند.مند میبهره

   ۱است.« عالقه به مال و اوتد»نماید که همان ه میاشار

هاای  ناه یاز زم یکا یقت مهمّ هساتند کاه   ین حقیانگر ایفه بیات شرین آیا

خواصّ و کاارگزاران   یدر برخ یانت ورزیجاد نفاق و خیار مهمّ ایبس یروح

« شااوندان ینسبت به خاانواده و خو  یعاطف یوندهایپ»، ینسبت به نوام اسالم

گردد کاه او  می در رفتار انسان آشکار یزمان ینه روحین زمیع، ااست. در واق

دگاه یا را بار خواسات و د  اش دگاه خاانواده ی، خواست و د«تزاحم»در موارد 

 دهد.  می حیخدا ترج یّخدا و ول

فسااد  »، «اشارافی گاری  »گیری رفتارهایی همچاون  یک علّت روحی شکل

نافرماانی از دساتورات ولایّ    » ،«سازش و ارتباط مخفیانه با دشمنان»، «اقتصادی

                                                        

   33، ص۱؛ جآنالمیزان فی تفسیر القر. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

   3۳. ر.ک: همان؛ ص۱
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تواناد  در میان خواصّ سیاسی و کاارگزاران حکاومتی، مای   « خدا و مقابله با او

 همین مسئله باشد.  

از ساوره مبارکاه    یاتیا ن مسئله است کاه خداوناد در آ  یت ایل اهمیبه دل

ان شاده اسات، باه    یا ات آن شرح احاوال منافقاان ب  یاز آ یاریتوبه، که در بس

ح محبّت خانواده به محبّت خدا و رسول خدا و جهااد  یترجن نسبت به یمؤمن

   ۲دهد.می در راه خدا، هشدار

کاه ماانع    ی، همسر و فرزند را، زمانیگریات دین در آیم همچنیقرآن کر

 کند:  ی میانسان شوند، دشمن انسان معرف یاسیو س یف الهیانجام تکال

بُمْنبأصْزو جُب» الو بُإنس بنمص ِب لسُاينص يُّهص وهلمْبيِبأص رل وًّ بلصکلْمبفصِْحذاص دل کلْمبعص َُ بأصْوال  ؛ اىکلْمبوص

 شاما  دشمنان فرزندانتان و همسران از بعضى !ایدآورده ایمان هک سانىک

 (۲۲تغابن: ) «باشید. برحذر آنها از هستند،
 :  ندیفرمامی فهین آیه شریل ایدر ذ یتیدر روا باقر امام

                                                        

يظذِنُب. »۲ َّصذىب إْلُ بعص بُّو ب لْکلْفذ ص بُإُنب ْستص ص بُإْاو نصکلْمبأصْولُيِءص کلْمبوص و بنَِءص الو بالبتصتسُخال بنمص ِب لسُاينص ْمبيِبأصيُّهص لسهل ذْنبيصتصذوص بمص بوص

بأصب کلْمبوص بنَِؤل ب*بقلْ بُإْنبکِنص ونص ِلُظل ب للس بهلمل بأصْمذو ل بُماْکلْمبفصألولُِکص تلکلْمبوص ُشذي ص بعص کلْمبوص بأصْزو جل بُإْاو نلکلْمبوص کلْمبوص َْاِؤل

بُجهذ ذولُُهبوص سل برص بوص
ُ ب ّلَله بُإلصيْکلْمبُمنص بس ْونصهِبأصحص بتصْ ضص سِکُنل بمص هِبوص َص بکصسِ ْونص بتصْخشص ة  بتُجِرص وهِبوص فْتلظل ذبُيَُُّهب قْتص ص بُفذىبسص َد ِ

بَُأصب ل ب ّلَله تسىبيصْأتُىص و بحص َسال ب لْفُِسُقينصبفصتص ص بالبيصْهُدىب لْقصْومص ل ب ّلَله  پادران  گااه  هار ! ایدآورده ایمان که کسانى ؛ اىْمُ ُ بوص

 و! ندهیاد  قارار  خود( گاهتکیه و یاور و یار و) ولىّ را آنها دهند، ترجیح ایمان بر را کفر شما، برادران و

 و بارادران  و فرزنادان  و پادران  اگار »: بگو ه !ستمگرند دهند، قرار خود ولىّ را آنان که شما از کسانى

 و ترساید ماى  شادنش  کسااد  از کاه  تجاارتى  و اید،آورده دست به که اموالى و شما، طایفه و همسران

 اسات،  محباوبتر  راهاش  در جهااد  و پیامبرش و خداوند از نورتان در دارید، عالقه آن به کههایى خانه

 هادایت  را نافرماانبردار  جمعیّات  خداوناد  و کناد  ناازل  شما بر را عذابش خداوند که باشید انتوار در

   (۱۶-۱۲)توبه: « !کندنمى
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 نناد، ک هجارت  خواستندمى مردان از بعضى وقتى هک است این منوور»

 هکا  ساوگند  خدا به را تو: گفتندمى و گرفته را او دامن همسرش و پسر

 شاد.  خاواهیم  سرپرسات باى  تو از بعد ما بروى اگر زیرا ن؛کن هجرت

 از را آنهاا  و شاد  ناازل  فوق آیه ماندند؛مى و پذیرفتنداز آنها مى یبرخ

 هاا زمیناه  ایان  رد زناان  و فرزنادان  اطاعات  و پیشنهادها گونهاین قبول

 ۲«رفتند.مى و ردندکنمى اعتنا دیگر بعضى اما داشت؛ برحذر

 یرگاذار یرا تيث« ریا زب» یاسا یل انحرافاات س یا از دت یکا ی نیرالمؤمنیام

 دانند:  می فرزندش بر او

ب » بْدل بعص ْشِلومل ب لْظص أصب َْالهل تسىبنصشص ب لْبصيُْتبحص ِبأصهْ ص اَلبُماس جل برص َصيْ ل ِبزص لصب لزُّ ُبمص ؛ زبیر همواره ّلَله

 ۱«بود تا اینکه فرزند نحسش عبداهلل به سن جوانی رسید. بیتاز ما اهل

فرزناد  هاای  یاده خواهیرش سخنان باطل و زیل پذیاز دت یکید یتردیب

ن عواطاف  یا ان آنها و عادم کنتارل ا  یم یعاطف یوندهایپدر، وجود پ یاز سو

   ۶توسط پدر است.

حاطاب  »به ناام   یبارکه ممتحنه درباره فردسوره م ییات ابتداین آیهمچن

از اعضاء خانواده و بستگانش در مکّه، که محل  یاست که برخ« بلتعه یبن اب

نکاه نوار   یا یکردناد؛ و او بارا  ی مای بود، زندگ پیامبر اکرماستقرار دشمنان 

وارد  یبیآسا اش د تا مباادا آناان باه خاانواده    یدشمنان را به خودش جلب نما
                                                        

   ۱۳۶، ص۱۲؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ . آیت۲

   ۲3۶؛ حکمتنهج البالغه. ۱

هایشاان  . رهبرمعوم انقالب، بارها و بارها به مسئوتن نسابت باه عواقاب عادم مراقبات از خاانواده      ۶

 ، در انتهای همین فصل، به برخی از آنها اشاره شده است.  ۲نوشتپی اند که درهشدار داده
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فاتح   یبارا  امبریا محرمانه نوشت تا آنها را از قصاد پ ای ان نامهند، به آنینما

 ۱و۲مکّه باخبر سازد.

 ،یاسا یخاواصّ و کاارگزاران س   یعواطاف خاانوادگ  ازآنجاکه  ن،یهمچن

 آنان باا دشامنان اساالم و انقاالب گاردد،      یتواند منجر به ارتباط و دوستمی

اده و تنهاا  ن مسائله هشادار د  یا نسابت باه ا   یگار یات دیدر آخداوند متعال 

، آناان را از  یخاانوادگ  یونادها یداناد کاه پ  می «حزب اهلل»را در زمره  یکسان

 با دشمنان خدا باز ندارد:   یدشمن
                                                        

؛ به دنبال این ماجرا، این آیاات  ۲۳ص ،۱ج ؛مجمع البیان فی تفسیر القرآن. طبرسی، فضل بن حسن؛ ۲

بتلَّْقلو»شریفه نازل شد:  کلْمبأصْولُيِءص وس دل بعص ىبوص وِّ دل و بعص الو بالبتصتسُخال بنمص ِب لسُاينص و بيِبأصيُّهص بقصذْدبکصفصذ ل ُةبوص َس وص َُذِلْظص بُإلصيُْهْمب نص
ْجتلمْب َِّکلْمبُإْنبکلاْذتلْمباصذ ص برص

ُ کلْمبأصْنبتلْؤُمالو بَُِّلَله بُإيِس ولصبوص سل ب ل س ونص بيلْخُ جل قِّ ب لْ ص کلْمبُمنص ببَُظِبجِءص ذبُيَُّىبوص ُجهذَِ َبُفذىبسص
ب ُةبوص َس وص بُإلصيُْهْمبَُِلْظص ونص ْ ضِتُىبتلُس ُّ بمص ب َْتُغِءص ذو ءص بسص ذ س بُمذاْکلْمبفصقصذْدبضص َصَّْهل ْنبيصْف بمص بمِبأصْعَّصاْتلْمبوص بَُظِبأصْافصيْتلْمبوص بأصْعَّصمل أصنِص

َْب بَُظذِبتص ل ب ّلَله بَصيْذاصکلْمبوص ذُةبيصفُْاذ ل ب لُْقيِمص کلْمبيصْومص َل بالبأصْوال کلْمبوص َصکلْمبأصْرحِمل بُيُ ب*...*بلصْنبتصاْفص بَصُاذي  ب لسس َّلذونص  اى ؛ظص

 اظهاار  آناان  باه  نسابت  شما! نگیرید دوست را خودتان دشمن و من دشمن! ایدآورده یمانا که کسانى

 را شاما  و اللَّاه  رساول  و اناد شاده  کافر آمده شما براى حقّ از آنچه به آنهاکه درحالى کنید،مى محبّت

 شاما  اگار  رانناد؛ ماى  بیارون  دیارتان و شهر از شماست همه پروردگار که خداوندى به ایمانخاطر به

 شاما  .!(نساازید  برقرار آنان با دوستى پیوند) ایدکرده هجرت خشنودیم جلب و من راه در جهاد براى

 هماه  از ساازید، ماى  آشکار یا پنهان آنچه به منکه درحالى کنیدمى برقرار دوستى رابطه آنها با مخفیانه

 و بساتگان  هرگاز  ..هه.!اسات  شاده  گماراه  راسات  راه از کند، کارى چنین شما از هرکس و! داناترم

 باه  خداوناد  و افکندمى جدایى شما میان داشت و نخواهند حالتان به سودى قیامت در روز فرزندانتان

 (۲-۶)ممتحنه: « .بیناست دهیدمى انجام آنچه

. این آیات شریفه و شين نزول آن، گویای این حقیقت است که خاواصّ و مسائوتن سیاسایِ ضاعیف     ۱

برناد،  هایشان، به هر دلیلی در کشورهای معاند با نوام اساالمی باه سار مای    خانواده اإلیمان یا بیماردلی که

ممکن است تحت تيثیر عواطف خانوادگی، از بیان مواضع قاطع و انقالبی بار علیاه آن دشامنان اجتنااب     

 ورزند و حتّی بر علیه نوام اسالمی دست به خیانت بزنند.
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بلصذْوب» بوص ذولصهل سل برص بوص ص ب ّلَله َس ذِ ْنبحص بمص َُّونص ب لْيصْوُمب ْْلُاُ بيلو  بوص ُ بَُِّلَله َِبيلْؤُمالونص بقصْوم التصُجدل

هلْمبأصْوبأصَْاِءصب ِنلو بنَِءص بک بأصالبُإنس ُ ب ّلَله بُحذْزبل ُِذکص ْمب...بألول تصهل ُشي ص ْمبأصْوبعص هلْمبأصْوبُإْاو نصهل

ونصب فَُّْ ل ب لْظل بهلمل ُ ب ّلَله  رساتاخیز  روز و خادا  باه  ایماان  کاه  را قومى ؛ هیچُحْزبص

 پادران  چند هر کنند، دوستى رسولش و خدا دشمنان با که یابىنمى دارند

 اناد؛ «اهلل حازب » آناان  باشاند ...  دانشاان خویشاون یا برادران یا فرزندان یا

 (۱۱)مجادله: « .رستگارانند و پیروزان «اهلل حزب» بدانید

د آنقادر خودسااخته و خاداتر     یا با یمسئوتن و خواصِّ نواام اساالم  

شان غلبه نماوده و در ماوارد تازاحم     یباشند، که بتوانند بر عواطف خانوادگ

پیاامبر  ه هایشان، بایساتند؛ همچاون   خانوادهای ، دربرابر خواستهیبا حکم اله

از  یرقاانون یشاتر و غ یبرداشات ب  یهمسارانش بارا   یکه خواسته برخ اکرم

 ۲را قاطعانه رد نمود. یشتر در زندگیجاد رفاه بیو ا یغنائم جنگ

                                                        

ب»فرماید که طلیعه آن چنین است: اجرا اشاره می. آیاتی از سوره مبارکه احزاب به این م۲ ذِب لاسُبذيُّ يذِبأصيُّهص

بسص   ْحکلنس بألسص ِّ بوص َْکلنس تِّ بألمص ِلصيْنص بُزياصتصهِبفصتَص نْيِبوص يِةصب لدُّ ب لْ ص نص َْ بتلُ  بُإْنبکلاْتلنس ُظيالَبقلْ بُْلصْزو ُجکص ؛ اى پیاامبر! باه   حَِبجص

اى شاما را  خواهیاد، بیاییاد باا هدیاه    رق و بارق آن را ماى  اگر شما زندگى دنیاا و ز »همسرانت بگو: 

تار شاين   برای مطالعه دقیاق (؛ همچنین ۱9)احزاب: « مند سازم و شما را به طرز نیکویى رها سازم!بهره

   .۲۲۳، ص۲، جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، هاشم بن سلیمان؛ نزول این آیه شریفه، ر.ک: 



 

 

 

 

 

 

 

 (9) آيه
 

 َر ُخُيوا ما آَليْناُکْم َتُکُم اَطُُّ ُْ َو إِْذ أََخْينا ِميثاَتُکْم َو َرَفْعنا َف

ُا ِى بِ  ُب ُا َسِمْعنا َو َنَصيْنا َو أُْْشِ َُ ُا تا ةٍ َو اْسَمُع َُّ ُتُوُِِبُِم  ُق

 اَِْعْجَل بُِکْفِرِهْم ُتْل بِئَْسام َيأُْمُرُکْم بِِه إِيامُنُکْم إِْن ُکنْتُْم ُمْؤِمننِيَ 

از شما پیمان گرفتیم و به یا دآورید هنگامی که )و نیز(  

اشتیم )و به شما گفتیم( این طور را باتى سر شما برافرکوه

محکم بگیرید و درست  ،ایمدستوراتى را که به شما داده

بشنوید، شما گفتید شنیدیم و مخالفت کردیم! و دلهاى آنها 

با محبت گوساله بر اثر کفر آبیارى شد، بگو ایمان شما چه 

  (۱۶دهد اگر ایمان دارید! )بقره: فرمان بدى به شما مى
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 ن سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:در اين بخش به اي

 ککارگزاران اش دسکتورات و   ى عکدم اطاعکت برخک   ى او ريشکه ى علت روان

 چيست؟رهبرانقالم  ىهاتوصيه

 تواننکد و يکا   مستوالنچ با وجود اظهار اطاعکت اش رهبکريچ نمکي   ى چرا برخ

 ها و دستورات ايشان را در عمل پياده نمايند؟خواهند توصيهنمي

خداوند باه آناان    یل است که وقتیاسرائ یط به قوم بنفه مربویه شرین آیا

ن یا ا»گفتناد  مای  را ابالغ نمود، منافقاناه  یدستورات یق حضرت موسیاز طر

کردند. آنگااه  ی میدر عمل از آن دستورات نافرمان ی، ول«میدیدستورات را شن

د یا فرمامی اشاره ین تخلّف از دستورات حضرت موسیبه علت ا ،در ادامه

بألْشذذُ َلو بُفذذ»بااود: « ید بااه گوساااله سااامریمحباات شااد» ،و آن بقلَّلذذوَُُهملبىبوص

َُکلْفُ ُهمْب ب ْج ص َُ  «. ْل

« نوشاانیدن »، باه معنااى   «افعاال »و در باب « شرب»از ماده « اشربوا»لمه ک

ه کا اسات  « گوسااله »ا هماان  یا « محبت عجل»ز، ین« عجل»است؛ و منوور از 

قارار  « محبت»بجاى « عجل» ه، خودیه حذف شده و در آیدر آ« محبت»کلمه 

ه باه  کا را برساند و بفهماند کاه یهودیاان از شادت محبّتاى     « مبالغه»گرفته تا 

 ۲خود گوساله را در دل جاى دادند. ییگوساله داشتند، گو

سمان باه  یبستن ر» ،ز گفته شده و آنین یگرید یمعنا« اشراب» یالبته برا

ل آنقادر محبات   یائاسار  ین معناا، بنا  یا طباق ا  ۱است.« یزیا چی یگردن کس
                                                        

   ۱۱۶، ص۲؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین؛ . ر.ک: عالمه طباطبایی، سید۲

   ۲۲۱؛ صمفردات الفاظ القرآن. ر.ک: راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۱
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آناان را   یسامان یهمچاون ر  ،تن محبّیگرفته بود که ا یگوساله در دلشان جا

کشااند  مای  ن گوساله آنان را به هرسویبه گوساله متصل نموده بود و محبت ا

 ز تابع و وابسته آن بودند.  یو آنان ن

این گوساله، که محبت شدید به آن، بنی اسرائیل را به مخالفت باا فارامین   

ای اسات کاه ساامری در زماان غیبات      وامیداشات، هماان گوسااله    یموس

، با سوءاستفاده از عدم فهم و بصیرت مردم، آناان را فریاب   حضرت موسی

داد و مردم را به پرستش آن دعوت نمود و مردم نیاز دعاوت او را پذیرفتناد.    

 فرماید:باره میقرآن کریم در آیه دیگری دراین

وسى» ْدنِبمل بُإْذبو عص نْذتلْمببوص بأص ذُدُ بوص َْ بُمذْنبَص ْجذ ص َُ ب لْ ذْاتلمل ب تسخص بلصيَّْصَةبثلذمس ينص َُ ْرَص أص

ونصب ؛ و )به خاطر بیاورید( هنگامى را کاه باا موساى چهال شاب      ظُِلظل

وعده گذاردیم )و او به میعادگاه براى گارفتن فرمانهااى الهاى آماد(     

 که با ایان سپس شما گوساله را )معبود خود( انتخاب نمودید درحالى

؛ همچنین مراجعاه کنیاد باه:    3۲)بقره: « کردید.کار )به خود( ستم مى

 (۱۱ بقره:

اسات؛ و منواور از   « اخاذ »در این آیه شاریفه، مبالغاه در   « اتّخاذ»تعبیر 

در این آیه شریفه این است که بنی اسرائیل با همه وجودشان « اتّخاذ عجل»

ای در زایناده طاور ف و باه  تادریج باه گوساله پرست شدند و محبت گوساله 

 قلبشان جای گرفت.

ر قارآن  یان به آن، که به تعبیهودید یو محبت شد یت گوساله سامریحکا

ن محبت، همه وجودشان را فراگرفته باود و آناان را باه مخالفات باا      یم ایکر
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 ید برخا یو محبات شاد  « غارب »ت یا نماود، حکا مای  وادار یاوامر موسا 

کاه باا هماه     یاست؛ کسان «بغر»مسئوتن و روشنفکران امروز جامعه ما به 

(، غرب پرست شادند  یو هم در سبک زندگ یفکر یهم در مبان) وجودشان

ایان محبّات،   گرفتاه اسات و    یشان جاا یاز غرب در دلها یدیو محبت شد

خته شده و آنان را کاامالً تاابع و وابساته    یبه گردن آنان آو یسمانیهمچون ر

 نموده است.   خود

م ساازان داخال کشاور    یران و تصمیم گیتصم ید برخیمحبت شد همین

و موجاب   ۲آنان را دچاار اخاتالل نماوده    یمحاسبات ذهن است که به غرب

و در نوار   ینا ید یه بار مباان  یا تکجاای  به ز،یآنان در امر اداره کشور ن تاشده 
                                                        

ذى»فرماید: . و این محبت شدید، مصداق این روایت معروف نبوی است که می۲ بلَُّشس بُّذکص ظذىبوبحل ُءبيَل

مان  ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علای؛  « )کند.؛ محبت انسان به چیزی، او را کور و کر میيلُاملب

 (۶9۳، ص۲؛ جت یحضره الفقیه

رهبر معوم انقالب در بیاناتی، ضمن برشمردن فهرستی از جنایات متعادد غارب در حاق ملات     

اعتنااى باه   منطاقِ باى  ایران در طول سالیان متمادی، همچون بر سارکار آوردن یاک عنصار قلادرِ باى     

، اشاغال ایاران و تحمیال قراردادهاای ظالماناه باه ملات، باه راه         های کشور همچون رضاخاناصالت

هاای ملای و   مرداد، تًبیت دیکتاتوری محمدرضاپهلوی که منجر به تاراج سارمایه  ۱9انداختن کودتای 

معنوی مردم و تحمیل فقر و بدبختی بر ملّت، حمایت همه جانبه از صادام در جناگ تحمیلای و دادن    

هااى  دستگاه محاساباتى وقتاى دچاار اخاتالل شاد، از داده     »فرمایند: مه میسالح شیمیایی به او، در ادا

ها هم دیگار باه درد او نخواهاد خاورد.     دست خواهد آورد؛ یعنى تجربههاى غلط بهدرست، خروجى

هاا  وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجرباه 

اى یافتاه اش دساتگاه اخاتالل  ، چون دساتگاه محاساباتى  زدهروشنفکر غرب ...آیدهم دیگر به کار نمى

؛ ۲۶۱۶/ ۳3/ ۳۲« )کناد. بارد، اساتنتاج درسات نماى    کند، بهره نماى ها استفاده نمىاست، از این تجربه

   دیدار با دانشجویان(
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ن یچنا  ۲ناد. یت نمایا تبع یغربا هاای  ، کامالً از نساخه یگرفتن اقتضائات بوم

اظهاار اطاعات   « حرف»اگر در  ی، حتندستهفته و دلباخته غرب یکه ش انیکس

چگااه از  ی، هیو مهام حکاومت   یمات اساسا ید، اما در تصام یخدا نما یّاز ول

اسات،   یانیا و وح یعقالن یخدا، که برگرفته از مبان یّولهای هین و توصیفرام

دی و شارفت ماا  ید عمال باه آنهاا، پ   یتردبی که ینیت نخواهد نمود؛ فرامیتبع

 ۱.د داشتمعنوی کشور را درپی خواه

                                                        

ای مناابع وحیاانی،   جا فرمایاد کاه باه   ای از قرآن کریم، به بیماردتنی اشاره میدر آیهخداوند متعال  .۲

هاای  اناد و از نساخه  های خود قرار دادهنسخه بیگانگان و دشمنان خدا را مالک افکار و تصمیم گیری

نمایند؛ و این نیست جز به دلیل اختاللی که شیطان در دساتگاه محاساباتی شاان    غیروحیانی تبعیّت می

َّ»ایجاد نموده است:  بأصْمبعص ب لْقلْ ننص ونص َس ل َّىبىأصفصالبيصتصدص و بعص ب ْرتصدُّ ب لسُاينص بأصقْفِللهِب*بُإنس ذُدببقلَّلوبد َْ َذُِرُهْمبُمذْنبَص َْ أص

بأصْمَّى ْمبوص بلصهل لص وس بسص يْطِنل ىب لشس دص ب لْهل مل بلصهل مبمِبتصبصيسنص َلکلْمبه  لصهل ذالُطي بسص ل لصب ّلَله بکصُ هلو بمذِبنصذزس ْمبقِللو بلَُّسُاينص نسهل بَُأص ذلُکص

َُْضب ْْلصْم ُب هلمبُفىبَص بُإْس  رص ََّْصمل بيص ل ب ّلَله کنند؟ یا بر دلهای شاان قفال نهااده شاده     ؛ آیا آنها در قرآن تدبر نمىوص

کسانى که بعد از روشن شدن حق پشت کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نورشان زینات  ه است. 

بیماردتن( باه کساانى   خاطر آن است که آنها )ه این به داده، و آنها را با آرزوهاى طوتنى فریفته است.

کاه  کنایم، درحاالى  که از نزول وحى الهى کراهت داشتند گفتند ما در بعضى از امور از شما پیروى ماى 

 (۱۳)محمد: « داند.خداوند اسرار آنان را مى

در طاول حیاات مبارکشاان،     های حضرت امامترین دغدغه. به همین دلیل است که یکی از اصلی۱

خصاوص مراکاز تعلایم و تربیات کشاور      و بهسازی تصمیمگیری، راکز تصمیمنفوذ چنین افرادی در م

 ، در انتهای همین فصل، به بخشی از بیانات ایشان در این زمینه اشاره شده است.۱نوشتبود. در پی



 

 

 

 

 

 

 

 (11) آيه
 

 ََّييَ  ِى َأْضغاَِنُْم اهللُ  ُتُوُِِبِْم َمَرٌض أَْن ََْ  َُيِْرَج  َأْم َحِسَب ا

ُْ َنشاُء ََلََرْيناَکُهْم َفَوَعَرْفتَُهْم بِسيامُهْم َو ََتَْعِرَفنَُّهْم ِى  * ََ  َو 

ِل وَ ـََ  ُْ  َيْعَوُم َأْنامََُکمْ اهللُ  ْحِ  اََْق

 وندکه در دلهایشان بیمارى است گمان کردند خداآیا کسانى 

را به  نکند؟! ه و اگر ما بخواهیم، آناهایشان را ظاهر نمىکینه

هایشان با عالئم و نشانهتو آنان را  تادهیم، تو نشان مى

شان بشناسی تغییرات کالم را از آنانتوانی ؛ و البته میبشناسی

 (۱۱-۶۳داند. )محمد:و خداوند اعمال شما را مى
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 مقاطف حسّکا،چ  ى گويندچ در برخسخن ميى که انقالبى افرادى چرا برخ

 کنند؟اش مواگعشان تنزّل مي

 سياسکيچ مواگکف دو   ى هکا ها و بحکران خواصّ سياسيچ در فتنهى چرا برخ

   گيرند؟پهلو و مبهم مي

ذ»در عباارت   خداوند متعال َْ لصتص ْمبُفذوص در ایان آیاه   « لصْ ذُنب ْلقصذْولُبىبُ فصاسهل

معیاری به مسلمانان برای شاناخت منافقاان و بیمااردتن سیاسای     شریفه، 

اسات. امّاا منواور از    « لحن قول»ارائه داده است؛ و آن، شناخت از طریق 

 چیست؟« لحن قول»

« تمایل یاافتن چیازی باه یاک ساو از جهات اصالیش       »معنای به ،«لحن»

سوق یافتن سخن از یک جهات  معنای به ،«قول»و « کالم»ر مورد و د ۲است؛

صحیح و ثابت به جهت دیگار اسات. امّاا شاناخت منافقاان و بیمااردتن از       

توان آنان را از تغییراتای  طریق تيمّل در لحن قول شان، به این معناست که می

 شود، شناخت. این تغییرات چند ویژگی دارند:که در کالمشان آشکار می

نمایناد کاه نفااق و    منافقان و بیمااردتن هماواره تاالش مای    ازآنجاکه  وتًا

بیماریشان را از مردم پنهان نگاه دارند، بنابراین، این تغییرات که افشاکننده نفااق  

« حوادث و اتفاقات ماورد امتحاان الهای   »و در « ناخودآگاه»صورت آنهاست، به

دن چهاره منافقاان و   شاوند؛ حاوادثی کاه خداوناد بارای آشاکار شا       واقع می

                                                        

   ۱۶۱، ص3؛ جمعجم مقاييس اللغة. ابن فار ، احمد؛ ۲
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ب»عباارت   ۲نمایاد. بیماردتن برای مردم، آناان را طراحای مای    ل ب ّلَله أصْنبلصذْنبيلْخذُ جص

مْب دهد که این کاار )تغییارات کالمای(، توساط     در آیه اوّل نیز نشان می« أصْضغِنصهل

 گیرد.خداوند و بدون خواست و اراده بیماردتن، صورت می

همچاون تُان    یگونااگون هاای  صاورت  رات ممکن است دریین تغیاً ایثان

 ره، ظاهر گردد.  یش، کاربرد کلمات خاصّ و غیصدا، نحوه گو

تواند با انادک تيمّال در آنهاا،    می ست که انسانیا گونهبه راتیین تغیثالًاً ا

   ۱ببرد. یماردتن پیمنافقان و ب« یذهن»و « یقلب»ات یّبه واقع

توانند عالقاه خاود را نسابت    مین ماردتنیعنوان نمونه، گاه منافقان و ببه

ا یا توان از ناوع کاالم و   می ن عالقه رایاهای ند و نشانهیبه دشمنان پنهان نما

 ۶افت.یهنگام مواجهه آنان با دشمنان، در خصوصبهشان، یرفتارها یبرخ

توانناد بغا    ها، نمای نمونه دیگر، زمانی است که در برخی حوادث و فتنه
                                                        

ب» شاوند: خداوند دچاار فتناه مای    . به تصریح قرآن کریم، منافقان و بیماردتن، همواره توسط۲ ْونص البيصذ ص أصبوص
ونصب کس ل البهلْمبيصاس بوص بالبيصتلوَلونص تصيُْنبثلمس َةبأصْوبمص س بمص س بعِمد بُفىبکل ِّ ْمبيلفْتصالونص بینند که در هر ساال یاک یاا    ؛ آیا آنها نمىأصنسهل

هاسات کاه   و در این فتناه ( ۲۱۳به: )تو« شوند!کنند و متذکر هم نمىشوند؟ باز توبه نمىدو بار آزمایش مى

 توانند پنهان نمایند.شان را نمینفاق و بیماردلی 

ْجُهذهُب»فرمایند: می . امام امیرالمؤمنین۱ ُِتبوص فص ص بلص ِنُُهبوص ُتبلُسص بُفىبفصَّصتِص هص ص َِبُإالسبظص يِْ بشص د  بأصحص ِبأصْضظص ص کساى  ؛ مص

 نمایاان  رخساارش  ةو در صفح ناخودآگاهشجز آنکه در سخنان  ،کندچیزى را در دل خود نهان نمی

 (۱۳؛ حکمتنهج البالغه« )گردد.مى

ب»فرماید: گونه افراد میدرباره اینخداوند متعال  .۶ بُفذيُهْمبيصقلوللذونص ونص بيلسُِرعل  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص فصتص ص
ة ببنصْخشى شاتابند، و  ظهار دوستی( به ساوی آناان مای   بینى که )برای ا؛ پس بیماردتن را مىأصْنبتلُايبصاِبَ رُ ص

 (3۱)مائده: « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیازمند کمک آنها باشیم!(ترسیم حادثهمى»گویند: مى

ى»تعبیر  ایان بیمااردتن سیاسای در    « شاتاب »دهنده این واقعیت است که در این آیه شریفه، نشان «فصتص ص

 است.  « قابل مشاهده»، برای دیگران اظهار عالقه زبانی و غیرزبانی به دشمن
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بای و ولایّ خادا پنهاان نمایناد و کالمشاان در       شان را نسبت باه مؤمناان انقال  

ماؤمنین انقالبای   « تمساخر »و یاا باه    ۲یافته« حدّت»و « شدّت»مواجهه با آنان، 

 ۶هایشان فهمید.«کنایه»هایشان را از « کینه»توان ای که میگونهبه ۱پردازند؛می
                                                        

ْمب»فرماید: گونه توصیف می. قرآن کریم، این حالت آنان را این۲ أصيْذتصهل برص ٌل ذْو ب لْخص َّصيْکلْمبفصذُإذ بجذِءص َةبعص أصُش س

لسُاىبيلْغشى ْمبکِص بأصْعيلالهل ورل بتصدل بُإلصيْکص ونص ببيصاْلل ل ٌل ْو ب لْخص ْوُتبفصُإذ بذصهصبص ب لْظص َّصيُْهبُمنص َدبعص بُحذد  لُْسذاصةد ذَّصقلوکلْمبَُأص ؛ آنهاا  سص

)منافقان( در همه چیز نسبت به شما بخیلند، و هنگامى که لحوات تر  و بحرانى پیش آید، مشااهده  

خواهناد قالاب   چرخد کاه گاویى ماى   کنند و چشمهایشان در حدقه مىکنى آن چنان به تو نگاه مىمى

تند و خشان خاود را   های گ( فرو نشست، زبانتهى کنند! اما هنگامى که حالت خوف و تر  )از جن

 (۲۱)احزاب: « گشایند.با انبوهى از خشم و عصبانیت بر شما مى

قُِتب»فرماید: . قرآن کریم درباره این حالت منافقان می۱ ذدص بُفذىب لاس ْؤُماُينص ب لْظل بُمنص ُعينص وِّ طس ب لْظل ونص بيصَُّْظزل  لسُاينص

بُإالسبجلب ونص بالبيصُجدل ب لسُاينص بأصلُيم بوص ا ب  ْمبعص بلصهل ْمبوص بُماْهل ل ب ّلَله ُخ ص ْمبسص بُماْهل ونص هلْمبفصيصْسخص ل ؛ کسانى که از صادقه دادن  ْهدص

کنند و آنهایى را که دسترسى جز به مقدار )نااچیز( تواناییشاان ندارناد )و    جویى مىمؤمنانِ مطیع، عیب

کند )کیفر اساتهزا کننادگان را   خره مىنمایند، خدا آنها را مسدهند( را مسخره مىحال صدقه میدرعین

 (7۱)توبه: « دهد( و براى آنان عذاب دردناکى است.به آنها مى

نقال   ، از صاحابه پیاامبر  (۶۳)محماد:  ی در ذیل این آیه شاریفه در برخی منابع روایی شیعه و سنّ. ۶

آلودشاان نسابت   ن را از لحن بغا   افرمودند ما )پس از نزول این آیه شریفه(، منافقشده است که می

َُذىبطُِلذب» شناختیم:می امیرالمؤمنینبه  بَذُنبأ َُّيِّ بَُبلغُضُهمبعص للب ّلَله سول هُدبرص َّصىبعص اُِفُقينبعص ب لظل ٌل  ُ  بکلاَِبنَص

فای  کاشاانی،   ) «شاناختیم. مای  ، باا بغضشاان نسابت باه علای     ما منافقان را در زمان رسول اهلل

الادرالمنًور فای تفسایر    الادین عبادالرحمن؛   الل؛ سایوطی، جا  ۶۳؛ ص3؛ جتفسیر الصافیمالمحسن؛ 

 (۳۳، ص۳؛ جالميثور

ظااهر  صورت تاکتیکی، به، مواجهات خود با پیامبربرخی ن حتی اگر در ابه عبارت دیگر، منافق

در بسایاری ماوارد نیاز    البتاه  ، کاه  نمودناد دفااع مای   خود را حفظ کرده و صراحتاً از جایگاه پیامبر

آماد، لحان   باه میاان مای    اینکه بحًی از خالفت و یا فضائل امیرالمؤمنینمح  هب گونه نبود، امّااین

از تباالی الفااظ و عباراتشاان     ای بود که عمق کینه و بغ  نسبت باه علای  گونهسخن گفتنشان به

   شد.آشکار می
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نمونه دیگر، زمانی است که برای انقالبی جلوه دادن خاود، شاعار جناگ و    

توانناد ترسشاان را   دهند، امّا هنگام جدّی شدن جنگ با دشمنان، نمای د میجها

ای تغییار  گوناه شود کالمشاان را باه  ، موجب می«تر »و همین  ۲مخفی نمایند

دهند؛ گاه با توجیهات بواهر عقالیی، از سازش و دوساتی باا دشامن، ساخن     

يخیر نینداختاه  کنند که چرا جهاد را باه تا  گاه به خداوند شکایت می ۱گویند؛می

گااه دیگاران را باه     ۲شمارند؛را دروغ می های خدا و پیامبرگاه وعده ۶است؟
                                                        

ة ب. »۲ ورص ة بفصُإذ بألنُْزلصْتبسل ورص لصْتبسل الو بلصْوبالبنلزِّ بنمص بيصقلوللب لسُاينص بُفذىبقلَّلذوَُُهْمبوص ب لسذُاينص أصيْتص للبرص ِب لُْقِت بُفيهص بذلکُ ص ة بوص ْ کصظص مل

ْوُتبفصأصْولى ب لْظص َّصيُْهبُمنص بعص غُْشيِّ ب لْظص بنصلص ص بُإلصيْکص ونص بيصاْلل ل  ْ مبمص ص گویناد چارا   اناد ماى  ؛ کسانى کاه ایماان آورده  لصهل

گاردد کاه در   گامى که سوره محکمى نازل مىشود؟ )که در آن فرمان جهاد باشد( اما هناى نازل نمىسوره

بینى همچون کسى که در آستانه مار  قارار گرفتاه باه تاو نگااه       آن نامى از جنگ است، بیماردتن را مى

   (۱۳)محمد:.« کنند، پس مر  و نابودى براى آنها بهتر استمى

بُفيُهْمبيصقلو». ۱ ونص بيلسُِرعل  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص بنصْخشىفصتص ص ة ببللونص بینای افارادى را کاه    ؛ مای أصْنبتلُايبصاِبَ رُ ص

ترسایم  گویناد ماى  گیرناد، و ماى  در دلهایشان بیمارى است در )دوستى با( آنان بر یکدیگر پیشى ماى 

   (3۱)مائده: « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیاز به کمک آنها داشته باشیم(حادثه

بقُبأصبلصمْب». ۶ بت بُإلصىب لسُاينص ب لُْقتذِللبُإذ بفصُ يذق  َّصذيُْهمل بعص ِبکلتُبص کِةصبفصَّصظس بنتلو ب لزس الةصبوص و ب لاس بأصُقيظل ْمبکلفُّو بأصيُْديصکلْمبوص بلصهل ي ص

َّصيْاصذِب لُْقتذِلصبلصذوْب بعص بکصتصبْتص َساِبلُمص بقِللو برص باصْشيصَةبوص دس بأصْوبأصشص ُ ْشيصُةب ّلَله بکصخص ب لاِس ص ْونص ْمبيصْخشص بباسْ تصاذِبُإلذىبالبأصبُماْهل ذ د أصجص

ب ؛ آیا ندیدى کسانى را که )در مکه( به آنها گفته شد )فعال( دست از جهاد بداریاد و نمااز را برپاا    قصُ يبد

کنید و زکات بپردازید )اما آنها از این دستور ناراحت بودند(، ولى هنگامى که )در مدینه( فرماان جهااد   

ترساند، بلکاه   ترسیدند، همانگونه کاه از خادا ماى   نان( مىبه آنها داده شد جمعى از آنان از مردم )دشم

« بیشتر؛ و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتى؟ چرا این فرماان را کماى تااخیر نیناداختى؟    

   (77)نساء: 
ذو». ۲ سل برص بوص ل ب ّلَله نِص ذدص عص بمِبوص  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ب لسُاينص بوص اُِفقلونص بُإْذبيصقلوللب لْظل ور َبوص بُإالسبغلذ ل خااطر بیاوریاد   ؛ باه للهل

که انبوه ساپاه دشامن    زمانى را که )درجنگ احزاب( منافقان و آنها که در دلهایشان بیمارى بود )زمانی

   (۲۱)احزاب: « اند.هاى دروغین به ما ندادهگفتند خدا و پیامبرش جز وعدهرا مشاهده کردند،( مى
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 و گاه با عذرهای ناموجّه، از پیاامبر  ۲نمایند؛عدم حضور در جنگ ترغیب می

   ۱گرفتند تا میدان جنگ را ترک نمایند.اجازه می

کاه   یلیدت ت المال، بهیم بیخدا در تقس یّاست که ول یگر، زمانینمونه د

دهد و آنان کاه هماواره شاعار    ی میند به آنان سهم کمتریبمی خود مصلحت

 یّاز ولا « ییب جاو یا ع»دادند، کالمشان به سمت می خدا سر یّاطاعت از ول

   ۶ابد.یمی شان بروز و ظهور« یاطلبیدن»ابد و یمی رییخدا تغ

 ییتواناا »بندناد کاه اگار    می خدا عهد یّاست که با ول یگر، زمانینمونه د

ار داشته باشند، حتماً و قطعاً در جهات  یدر اخت« یامکانات حکومت»ا یو « یمال

ا یا « ماال »باه  زماانی کاه    گام برخواهند داشت، امّاا  یرفع فقر در نوام اسالم

    ۲ند.ینمامی ن خود را انکاریشیرسند، سخن پمی «یتیّمسئول»
                                                        

بُماْهلب». ۲ ِرُفصة  ِلصْتبط بُإْذبق َلو وص ْرُج بلصکلْمبفِص قِمص بالبمل بيصثُْ بص بأصهْ ص خاطر بیاورید زمانى را که گروهى از آنها ؛ و نیز بهْمبِي

رب )مردم مدینه(! اینجا جاى توقف شما نیست، به خانه هاى )در جنگ احزاب، به مردم( گفتند: اى اهل ًی

 ( ۲۶)احزاب: « خود باز گردید.
بُماْهلب». ۱ بفصُ يق  بيصْستصْأُذنل بُإالسبُف  ر َبوص ونص بُإْنبيلُ يدل ةد َصْورص َُ ب بمِبُهىص ة بوص ْورص بعص بَليلوتصِا بُإنس بيصقلوللونص ب لاسبُيس ؛ و گروهاى از آناان   مل

هاى ماا بادون   گفتند خانهخواستند و مى)منافقان و بیماردتن( از پیامبر اجازه بازگشت )از میدان جنگ( مى

 (۲۶)احزاب: « خواستند )از جنگ( فرار کنند!آنها فقط مىکه بدون حفاظ نبود، حفاظ است، درحالى

ونصب. »۶ طل ذْو بُماْهذِبُإذ بهلذْمبيصْسذخص َْطص بُإْنبلصْمبيل و بوص ضل و بُماْهِبرص قُِتبفصُإْنبألْعطل دص بُفىب لاس کص ْنبيصَُّْظزل ْمبمص بُماْهل ؛ و در وص

کنناد، اگار از آن باه    تو ایراد ماى میان آنها )منافقان و بیماردتن( کسانى هستند که در )تقسیم( غنائم به 

 (39)توبه: « گیرند )خواه حق آنها باشد یا نه(.شوند و اگر ندهند خشم مىآنها بدهند راضى مى

ذِبنتذِهلب. »۲ ب*بفصَّصظس ذِلُُ ينص ب لاس بُمذنص بلصاصکلونصنس بوص قصنس دس ُْنبنتِنِبُمْنبفصْضَُُّهبلصاصاس بلِص ص ب ّلَله ْنبعِهصدص ْمبمص بُماْهل فصْضذَُُّهببْمبُمذنْبوص
َِبُفىبقلَّلوَُُهْمبُإلى ْمبنُفِق ْعقصبصهل ب*بفصأص ونص َُْ ضل بهلْمبمل لسْو بوص بتصوص بَُظذِببَصُخَّلو بَُُهبوص و لبوص ذدل عص بمِبوص ص بَُظِبأصْاَّصفلو ب ّلَله يصْوُمبيصَّْقصْونصهل

ز فضل خاود روزى  اند که اگر خداوند ما را ا؛ از آنها کسانى هستند که با خدا پیمان بستهکِنلو بيصکُْاَلونصب

کند قطعا صدقه خواهیم داد و از شاکران خواهیم بود. ه اما هنگامى که از فضل خود به آنهاا بخشاید،   
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در منافقان و  «تغییرات کالمی»و « لحن قول»همچنین، یکی از مصادیق 

به عبارت دیگار، گااه    ۲سخن گفتن است.« غیرصریح»و « مبهم»بیماردتن، 

 «سسااتی»و « ابهااام»بااه ساامت « قاااطع»و « صااریح»کااالم آنااان از حالاات 

 ابد.یتغییر می

 نامااردتن و منافقا  یبهای از روش یکید گفت ین مطلب بایح ایدر توض

 ای،د در حادثاه و فتناه  یا اکه ب ین است که هنگامیا یب افکارعمومیفر یبرا

 ساخن  و مبهم حیرصریغ و،دوپهل ند،ینماگیری ح و قاطع موضعی، صریانقالب

ز باا  یا و آنان نداشته  ناز سخن آنا یمتفاوتهای مخاطبان برداشت ند تایگومی

   ۱نگاه دارند. یرا از خود راضها ن حربه بتوانند همه طرفیا

ن و اعالم موضع سست نسابت  راستوار سخن گفتین، گاه مبهم و غیبنابرا

و نفااق   یماریوجود بهای از نشانه یکیتواند می ،یو انقالب یبه عقائد اسالم

گونااگون  هاای  کاه در فتناه   یرگذارید، خواصّ تيثیتردبی در دل انسان باشد.

 ده،یا واقاع گرد  یکاه در نواام اساالم    یو فرهنگا  ی، فکار ی، اجتماعیاسیس

در دفاع از اصاول و مواضاع نواام     یانقالبو  یان مواضع قاطع، علنیبجای به
                                                                                                             

بخل ورزیدند و سرپیچى کردند و روى گردان شدند. ه ایان عمال )روح( نفااق را در دلهایشاان تاا      

پیمان الهى تخلاف جساتند   خاطر آن است که از روزى که خدا را مالقات کنند، برقرار ساخت؛ این به

 (73-77)توبه: « و دروغ گفتند.

را نه یکی از مصادیق، بلکاه یکای از معاانی    « سخن مبهم و غیرصریح»شناسان، هرچند برخی لغت. ۲

؛ 7۶9؛ صالمفردات فی غریاب القارآن  راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ اند. )ر.ک: بیان نموده« لحن»

 (  ۶9۳، ص۲۶؛ جلسان العرب

، در انتهاای  ۶نوشات پای  اناد کاه در  معوم انقالب در این زمینه بیانات مهمی را ایراد فرماوده رهبر . ۱

 همین فصل به بخشی از آنها اشاره شده است.  
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خاود، سسات، دو پهلاو و     یا اجتمااع یا  یاسیگاه سیحفظ جا ی، برایاسالم

 ۲ا جزء منافقان.یو اند یاسیماردتن سیا جزء بینمودند، گیری مبهم موضع

                                                        

توان در همین سیاق تفسایر نماود کاه    را نیز می پیامبر اکرمرسد این روایت مشهور از به نور می. ۲

َلو بأصْلوص تصکلْمبَُِلاسب» فرمودند: ِبتصْاهصبلب ْرفص ،بفصُإنسهص َّصيس ُةبعص قبالص  ؛؛ با صدای بلند بار مان صالوات بفرساتید    َُِلاِّفِص

   (۶3۶، ص۲؛ جالکافیکلینی؛ محمد بن یعقوب؛ ) «برد.نفاق را از بین می ،که آنچرا

زیارا   ؛اخالقی معناا و تفسایر شاود    مفاهیمدر سیاق صِرفاً نباید ، این روایت شریفتوضیح آنکه، 

، باا صادای بلناد صالوات     و متادیّن جلاوه دادن خاود    بارای فریاب ماردم   نیز  امروز نِافقچه بسا منا

در  و بیمااردتن  نایعنی زمان حضور منافقا  -بفرستند؟! اگر در تفسیر این حدیث، به فضای صدور آن

منواور از   ،؛ و آن اینکاه از آن ارائاه نماود  تاری  تفسایر دقیاق   تاوان می توجه شود، آنگاه -صدر اسالم

، اعالم موضع صریح، استوار و بدون سستی و ابهام در کالم، در دفااع از ولایّ   «ت با صدای بلندصلوا»

یگاران اسات.   د، در مواضع حسّا ِ مورد امتحان الهی و نترسایدن از سارزنش   و جانشینانش مسلمین

« صالوات »از بین رفتن نفاق را در این حدیث شریف، معلّل به صِرف  دقت شود که پیامبراکرمباید 

همان اساتواری، صاراحت و    ،بیان کرده اند؛ و این« صلوات با صدای بلند»نفرمودند، بلکه آن را نتیجه 

 است.   اعالم موضععدم سستی در 



 

 

 

 

 

 

 

 (11)آيه 
 

 ُُج َّ ُتْل ال َو َأْتَسُمُا بِاهللَِّ َجْهَد َأْيامِِنِْم ََئِْ  َأَمْرََتُْم ََيَْخر

 َخبٌِْي باِم َلْعَمُوُنَ اهللَ  ُلْقِسُمُا طاَنٌة َمْعُروَفٌة إِنَّ 

به آنان ه اگر ک ،دکخورند، قسمهایى مؤمى سوگندبه خدا 

 ، از خانه و شهر خود(جهادشرکت در  یبرا) ،فرمان دهى

 ؛شوند. بگو هیچ حاجت به سوگند نیستمى خارج

بهتر از سوگند ه آن، ک) دیداشته باش« اطاعت شایسته»

 نید آگاه است.که مىکه خدا از اعمالى ک (خوردن است

 (3۶نور: )
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 منافقان چگونه بايد مواجه شد؟ى با سخنان به ظاهر انقالب 

 ؟کافي استدانستن فرد ى انقالبى آيا صِرف بيان سخنان انقالبيچ برا 

ان یا ، بین انقالبا یب ماردم و ماؤمن  یا فر یمنافقاان بارا   یاز ترفندها یکی

خادا   یّآنان، گاه در دفاع از ولاست.  یعملهای بدون پشتوانه یسخنان انقالب

 کنند:ی میبر زبان جار یانقالب یسخنان

ُب» ذوللب ّلَله سل بلص ص بُإنسکص دل ِللو بنصْشهص بق اُِفقلونص ب لْظل کص ؛ چاون منافقاان نازد تاو     ُإذ بجِءص

 (۲)منافقون: « "دهیم که تو واقعاً پیامبر خدایى.گواهى مى"د: آیند، گوین

م یم و اطاعت خاواه یدیشن»ند: یگومی خدا یّن ولیو گاه در پاسخ به فرام

 کنند:ی میچیخدا سرپ یّ، از دستورات ول«عمل»، اما به هنگام «کرد

بيصب» َْاِبثلمس بأصطص وُلبوص سل َُِل س ب بوص ُ َُِّلَله ب اِس بنمص بيصقلوللونص بوص َُْدبذُلذکص ْمبُمْنبَص بُماْهل لسىبفصُ يق  تصوص

ْؤُمُاين َُِلْظل ب ُِکص بمِبألول ماان داریام و   یبه خادا و پیاامبر او ا  "گویند: می ؛وص

ن وجااود، گروهااى از ایشااان روى یاا؛ آن گاااه بااا ا"ناایمکاطاعاات مااى

 (۲7-۲۱نور: ) «گردانند و آنان مؤمن نیستند.مى

کنند که اگر فرمان جهااد  می ادیم قستر ن با شدّت هرچه تمامیآنان همچن

 م کرد:یداده شود، حتماً اطاعت خواه

نسب» جل ْمبلصيصْخذ ل ذْ تصهل مص ْنبأص
ُِ بأصيْظذِنُُهْمبلصذ ْهذدص بجص ُ َُِّلَله و ب ظل بأصقْسص ؛ باه خادا ساوگند    وص

شارکت   یبارا ) ه اگر به آنان فرمان دهى،کد، کهایى مؤخورند، قسممى

 (3۶نور: ) «شوند.در جهاد، از خانه و شهر خود( خارج مى

جای تمجید از این اظهارات ظاهراً انقالبای، آناان را   امّا خداوند در پاسخ، به

 نماید، تا دروغگویی شان برای همه معلوم شود:دعوت می« عمل انقالبی»به 
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َّلذونصب» َْظص َُظِبتص ب ُبي   باص ص ب ّلَله بُإنس وفصة  َْ ل بمص ة  و بطِعص اد یا ؛ بگاو ساوگند   قلْ بالبتلقُْسظل

که آن، بهتار از ساوگند خاوردن    ) دیداشته باش« اطاعت شایسته»د؛ ینکن

 (3۶نور: ) «نید آگاه است.که مىکه خداوند از اعمالى کاست( 

 ین راه بارا یدهاد بهتار  مای  م با منافقاان نشاان  ین نوع مواجهه قرآن کریا

 ی، مطالباه از آناان بارا   «یساخنان انقالبا  »ان یا منافقان در ب ییدروغگو یافشا

 بیاان اظهاارات انقالبای، فریاب     است. چراکه هدف مناافق از « یبعمل انقال»

 یرانقالبا یاست تا پس از جلب اعتماد آنان، مواضع غ یمردم و خواص انقالب

ن یا دربااره ا  نیرالماؤمن یناد. ام یزه نمایدر ذهن ماردم تئاور   تدریجبهشان را 

 ند:یفرمامی منافقان یژگیو

ْمبُشذذفصب» بقصذذْوللهل بوص وص ء  َص ْمب ْلذذفلهل َصيصذذِءلبوص ب لْ ب لذذدس ءل ذذمل ََّْلهل بُف بوص وصفشااان دارو و  ؛ِء 

   ۲.«ارشان دردى است بى درمانرفتامّا  شفاء،گفتارشان 
سااده  »د یا ان شاد، نبا یا ب ین، هرگاه از زبان منافقان اظهارات انقالبا یبنابرا

شاتر مراقاب باود تاا او از     ید بیا شد؛ بلکه اتفاقااً با « ذوق زده»بود و « شیاند

اساتفاده  اش یرانقالبا یدر مقابل اقادامات غ « سپر»به عنوان اش یسخنان انقالب

ظااهر  هان ساخنان با  یا در سوره مبارکه منافقون، پس از بخداوند متعال  نکند.

 د:یفرمامی پیامبر اکرمت از یآنان در حما یمنافقان و سوگندها یانقالب

ُب» ُبيُ ب ّلَله ْنبسص و بعص دُّ اسَةبفصاص ْمبجل يْظِنصهل و بأص ال َّلونصبب تسخص َْظص بمِبکِنلو بيص ْمبسِءص ؛ آناان  ُإنسهل

[ سپرى بار خاود گرفتاه و ]ماردم را[ از راه     سوگندهاى خود را ]چون

 (۱منافقون: ) «نند.که آنان چه بد مىکاند. راستى خدا بازداشته
                                                        

   ۲۱۲؛ خطبه نهج البالغه. ۲
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ب یار آسا یمناافق، بسا   یباه ساخنان و رفتارهاا   « جزءنگراناه »اصوتً نگاه 

کالّ  »، نگااه  یو قرآن یحِ منطقیوشاند. نگاه صحپمی شتریزاست و نفاق او را ب

، هماه  یتید باا هماه ابعااد شخصا    یا به مقوله نفاق اسات. مناافق را با  « نگرانه

 یل کرد؛ اظهاارات انقالبا  یتحل« کجای»سخنان، همه رفتارها و همه سوابقش، 

د موجاب شاود تاا    یخاص، نبا یطیخاص و به اقتضاء شرا یتیّمنافق در موقع

د باا لحااظ هماه    یم؛ بلکه بایبدان« یانقالب»مان او را یل هایلدر تح« بالفاصله»

 م.یل نمائیاو، سخنانش را تحل ین و فعلیشیپ یسخنان و رفتارها



 

 

 

 

 

 

 

 (12)آيه 
 

 ََو إِْذ تاََْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا َأْهَل َيثِْرَب ال ُمقام 

  ََُکْم َفاْرِجُعُا

اب( گروهى از زمانى را که )در جنگ احز (آورید یادبه )و 

اى اهل یًرب! اینجا جاى »)منافقان و بیماردتن( گفتند:  نآنا

)چراکه دربرابر دشمن توان ایستادگی  توقف شما نیست

 (۲۶بازگردید! )احزاب:  (هاى خودبه خانهپس )؛ ندارید(
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چ «دشککمنى هککاوانککاييت»نسککبت بککه ى در درون نظککام اسککالمى چککه کسککان

 کنند؟ميى چ سياه نماي«مشکالت داخلي»و نسبت به ى بزرگنماي

 يست؟هدف آنان اش اين کار چ 

کاه در آن   یجنگ احزاب است. جنگا  یفه، مربوط به ماجرایه شرین آیا

ز در یا دان آماده باود و مسالمانان ن   یا دشمن با همه توان و نفرات خود باه م 

 یط، هنگاام ین شارا یدر ا ۲بردند.می ربه س یشتیو مع یط سخت اقتصادیشرا

شادت  باه  مسلمانان یکه انبوه سپاه دشمن در مقابل مسلمانان ظاهر شد، برخ

مااردتن  یان، منافقاان و ب یا ن میا در ا ۱دناد. یدند و سخت باه خاود لرز  یترس

به ماردم القااء نمودناد کاه شاما       گونهاینسپاه دشمن،  یی، با بزرگنمایاسیس

نجاا  ید؛ پاس ا یا را ندار یما ین سپاه عویچندربرابر ی روزیو پ یستادگیتوان ا

   ۶د.ینه بازگردیتان در مدید و به خانه هاینمان
                                                        

 3۲۶، ص۱؛ ترجمه: محمد سپهری، جسیرت جاودانهعاملی، جعفر مرتضی؛  .۲

بُمذاْکلْمب»کشد: تصویر می گونه به. قرآن کریم، شرایط مسلمانان را این۱ بُمْنبأصْسفص ص کلْمبُمْنبفصْوُقکلْمبوص ُإْذبجِؤل
ؤْب ب لْظل ب َْتلَُّذىص الونصذِب*بهلاُِلذکص ب للُّ ُ َُذِّلَله ب اُّونص بتصلل بوص اُِج ص ب لْ ص بَصَّصغصُتب لْقلَّلوبل بوص ْاِرل بُإْذبز غصُتب ْْلَص لُْزللذو بوص بزل بوص ُمالذونص

ُديد َب زمانى را که آنها از طرف بات و پائین )شهر( شاما وارد شادند )و مدیناه    خاطر بیاورید ؛ بهُزلْز اَلبشص
را محاصره کردند( و زمانى را که چشمها از شدت وحشت خیره شده باود، و جانهاا باه لاب رسایده      

بردید! ه در آنجا باود کاه مؤمناان آزماایش شادند و ساخت تکاان        بدى به خدا مىهای بود، و گمان
 (۲۳-۲۲)احزاب: « خوردند.

تارین شارایط   تارین شارایط نواامی و ساخت    . غافل از آنکه تدبیر خداوند این بود کاه در بحرانای  ۶
تارین شاکل ممکان )درگارفتن بااد و طوفاان(،       اقتصادی، بدون ایجاد درگیری قابل توجه و به سااده 

ُب»پیروزی بزرگی نصیب مسلمانان شود:  ب ّلَله ذةص َْظص و بُن الذو ب ْذکلذ ل بنمص ِب لسُاينص بيِبأصيُّهص  َ الذو تْکلْمبجل َّصذيْکلْمبُإْذبجذِءص بعص
بَصُاي  َب َّلونص َْظص بَُظِبتص ل ب ّلَله بکِنص ْوهِبوص الوََ بلصْمبتص ص بجل َِبوص َّصيُْهْمبُري  َّْاِبعص ایاد نعمات   ؛ اى کسانى که ایمان آوردهفصأصْرسص
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هاای  از روش یکا یشاود کاه   مای  ن مطلب برداشات یفه ایه شرین آیاز ا

از  ییبازر  نماا  »ماردم،   یدر دستگاه محاسبات یرگذاریتيث یان نفاق برایجر

ي  و یا  ایجااد »یازی جاز   که نتیجه قهاری آن، چ است؛ « دشمنهای ییتوانا

از  یکا ی نیرالماؤمن یل است که امام امین دلیبه هم ۲ست.یدر مردم ن« یناتوان

 ند:یفرمامی فیتوص« ي  به مردمیالقاء »منافقان را های یژگیو

ِءُب» جص وب ل س قُْاطل بمل  ۱«ند.ینمامی لیي  تبدید مردم را به ی؛ و اموص
                                                                                                             

ا بااد و  خدا را بر خودتان به یاد آورید در آن هنگام که سپاهیان )عویمى( به سراغ شما آمدند، ولاى ما  
دیدیاد )و باه ایان وسایله آنهاا را در هام       طوفان سختى بر آنها فرستادیم و لشکریانى که آنها را نماى 

   (۱)احزاب: « دهید، بینا است.شکستیم( و خداوند به آنچه انجام مى

، در انتهای همین فصل به آنهاا  ۲نوشتپی . رهبر معوم انقالب در این باره بیانات مهمی دارند که در۲

   اره شده است.اش
بزرگنماایی  »از سوی منافقان، صرفاً از طریاق  « القاء یي »؛ اصوتً باید گفت ۲۱۲؛ خطبهنهج البالغه. ۱

گیارد؛ بلکاه آناان برخای مشاکالت داخلای )اقتصاادی، اجتمااعی،         صورت نمی« های دشمنتوانایی
بازر  نماایی    شاود را نیاز بارای ماردم    سیاسی( و هر آنچه جزء موانع پیشرفت کشور محسوب مای 

خصاوص جواناان را   کنند تا با القاء ناامیدی و تاریک، سیاه و بن بست نشان دادن آینده، مردم و باه می
از تالش برای پیشرفت نوام اسالمی بازدارند. به همین دلیل است که رهبرمعوم انقالب در بیانیه مهام  

داخلی دشمن در ميیو  نماودن   ، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و دنباله روهای«گام دوم انقالب»
ی مان  چیز، نخستین توصایه امّا پیش از همه»دانند: ترین جهاد جوانان میایترین و ریشهمردم را اصلی

تاوان  ، هیچ گامی نمای «های قفلکلید اساسیِ همه»است. بدون این  «بینانه به آیندهنگاه خوش»و  «امید»
اسات. اینجاناب هماواره از     «عینای های واقعیّت»متّکی به و  «امید صادق»گویم یک برداشت. آنچه می
نیاز برحاذر    «تر  کااذب »و  «نومیدی بیجا»ام، امّا خود و همه را از دوری جسته امید کاذب و فریبنده

ای سیاست تبلیغی و رساانه  -و اکنون مانند همیشه-دارم. در طول این چهل سال ام و برحذر میداشته
سازی مردم و حتّی مسائوتن و مادیران ماا از آیناده اسات.      های آن، ميیو نامهترین بردشمن و فعّال

هاای  پنهاان کاردن جلاوه   »، «هاا نشاان دادن واقعیّات   وارونه»، «های مغرضانهتحلیل»، «خبرهای دروغ»
ی ، برناماه «کوچک نشان دادن یا انکار محسّانات بازر   »و  «بزر  کردن عیوب کوچک»، «امیدبخش

هاای  ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران اسات؛ و البتّاه دنبالاه   رسانه همیشگی هزاران
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شاود،  « دیا ناام»ور از مشاکالت  عبا  یخود براهای ییکه نسبت به توانا یملّت

را تنهاا راه  « گانگانیبه ب یوابستگ»و « سازش با دشمنان»، یعیکامالً طب طوربه

ان نفااق از  یا جر یو اصال  یین، هدف نهاا یانگارد. بنابرامی شرفتینجات و پ

باه   یوابساتگ »و « ساازش باا دشامنان   »شاه  یالقااء اند  ها،ییبزرگنما گونهاین

 ۱و۲است.« گانگانیب

                                                                                                             

کنناد.  ها در خدمت دشمن حرکت مای اند که با استفاده از آزادیآنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده
یاد  ام»باشید. در خود و دیگاران نهاال    «ی تبلیغاتیمحاصره»گام در شکستن این شما جوانان باید پیش

تارین  اینخساتین و ریشاه  »را پرورش دهید. تر  و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این  «به آینده
. دربرابار چشام شاما اسات     -که به برخی از آنها اشااره شاد   -های امیدبخششما است. نشانه «جهاد
مراتاب  ه اماین و خادمتگزار، با   های ودلو دست ؛است «هاریزش»بسی فراتر از  «البانقهای رویش»

دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایاداری ایرانای و ابتکارهاای    بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه
خاداداد،  قدر خود را بدانید و با قوّت . نگردها با چشم تکریم و احترام میایرانی، در بسیاری از عرصه

   ؛ بیانیه گام دوم انقالب(۱۱/۲۲/۲۶۱7.« )آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینیدبه سوی 

َلو ». هرچند هدف منافقان از بیان عبارت ۲ ْرُج بلصکلْمبفِص قِمص تحریک مردم به عادم  ،بدر جنگ احزاب«بالبمل

سعه در معناا و مصاداق و در   در میدان جنگ و بازگشت به خانه هایشان در مدینه بود، امّا با توبتوقّف

جاای دعاوت ماردم باه تاالش و      توان گفت اصوتً منافقان، در هر دوره زمانی، باه تر میبرداشتی کلّی

ای همراه با پیشارفت، باا القااء یاي  در     تحرّک برای برداشتن موانع پیش رو و حرکت به سمت آینده

آینده، ماردم را باه بازگشات باه گذشاته      جامعه و بزرگنمایی از مشکالت و موانع و ترساندن مردم از 

َلو نمایند )شان دعوت می ْرُج ای سیاه که تحت سلطه حکومت وابسته و فاساد طااغوتی، از   (؛ گذشتهفِص

   شدند.هرگونه پیشرفتی منع می

. توجه به این نکته ضروری است که در برخی موارد نیز سیاه نمایی از شرایط کشاور و بزرگنماایی   ۱

صاورت  « فریب خاورده »یا « غافل»دشمن و درنتیجه القاء یي  در مردم، از سوی افراد  هایاز توانایی

ای دشامن خاارجی و منافقاان    در واقع باید گفت این افراد ناخواسته در تله رسانه«. منافق»گیرد، نه می

 گیرند.داخلی، قرار می

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025


 

 

 

 

 

 

 

 (13) آيه
 

 ََِّي با ال َيُقُُمَُن إاِلَّ َکام َيُقُُم ا ََِّييَ  َيأُْکُوَُن اَرِّ َيتََخبَّطُُه ى ا

ْيطاُن ِمَ   َْـمَ اَشَّ  سِّ ا

خیزند مگر مانند کسى که خورند، برنمىکسانى که ربا مى

 (۱73بقره: ) است. بر اثر تما  شیطان، دیوانه شده
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 سخ داده خواهد شد:در اين بخش به اين سؤاالت پا

 در کشور چيست؟ى ترين دليل ايجاد مشکالت معيشتايترين و ريشهاصلي 

 هکاچ چکرا هنکوش در    اش عرصهى چشمگير در بسيارى هار،م پيشرفتىعل

 دچار مشکل هستيم؟ى مسائل اقتصاد

  سککت يککا ا« مککديران»ناکارآمککدي اش ى مشکککالت اقتصککاديچ بيشککتر ناشکک

 ؟«قوانين»و يا « ساختارها»

ه نماوده اسات کاه بار اثار      یتشاب  یفه، فرد رباخوار را به کسیه شرین آیا

وانه شده و تعادل خود را از دسات داده اسات. امّاا باه     یطان با او، دیتما  ش

و  یفه را به گساتره جامعاه اساالم   یه شرین آیتوان مضمون امی رسدمی نور

سااختارهای  ر ن معنا که اگر اقتصاد حااکم د یم داد؛ به ایز تعمین ینوام اسالم

ماردم جامعاه باه هام      یبر ربا باشد، قوام زندگ یمبتن ی، اقتصادیاسالم نوام

را مانند  ین اقتصادیل چنیمردم در ذ یزندگ ،نیزبیخواهد خورد و چشمان ت

 شده است.« خبط»طان با او، دچار ینند که بر اثر تما  شیبی میکس

 عالماه طباطباایی   ۲اسات.  «رفاتن  راه نامتعاادل » معناى به در لغت« خبط»

 امار  بار  و زنادگى  بار  باودن  مسلط» این آیه شریفه در «قیام»معتقدند منوور از 

 را او تمییاز  شیطان نیروى و شده شیطان ممسو  که و انسانى ۱است؛ «معیشت

 یکادیگر  از را شار  و خیار  و مُضِارّ  و نافع بد، و خوب تواندنمى ساخته، مختل

و  ۶سازد.مى جارى آن مقابل طرف در را موارد این از یک ره حکم و دهد تمییز

 گردد.اش نامتعادل و به هم ریخته میدرنتیجه زندگی
                                                        

   ۱7۶؛صمفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲

 ۲۲۲ص ،۱ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنعالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛  . ر.ک:۱

   ۲۲۳ص . همان؛۶
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و « رباا »رسد، حکم ایان آیاه شاریفه را ناه فقاط در موضاوع       به نور می

هاای  اقتصاادِ مبتنای بار آماوزه    »، بلکه دربااره هار ناوع    «اقتصاد مبتنی بر ربا»

م داد. به عباارت دیگار، اقتصاادی کاه باا تقلیاد از       توان تعمیمی« غیروحیانی

غرب و طبق مبانی غیروحیانی و غیراسالمی پایه ریزی شده باشاد، اقتصاادی   

ی حاکمه شیطانی؛ و طبق این آیه شاریفه،  هادستگاهاست ممسو  شیطان و 

 ۲چنین اقتصادی، قوام زندگی مردم را به هم خواهد زد.

هام کاه ذاتااً طباق     « ساختارهای اقتصادی»در نتیجه باید گفت، آن دسته از 

اناد و قابلیّات   شدهگذاری مبانی غربی و بر مبنای عمل به قوانین غیروحیانی پایه

توانناد در باه هام    تغییر و انطباق بر مباانی وحیاانی و اساالمی را ندارناد، مای     

 ریختگی زندگی مردم جامعه و تغییر سبک زندگی شان مؤثر باشند.

را در جامعاه   یغربا  یبار مباان   یاقتصاد مبتنا  یکساند چه ید پرسیحال با

کاه تحات نفاوذ     یند؟ پاسخ روشن اسات: کساان  ینمای میاده سازیپ یاسالم

ن افاراد از دو حاال   یا اکاه   اناد؛ قرار گرفته یطانیحاکمه ش یهادستگاه یفکر

 یهستند که ناخواساته تحات نفاوذ فکار     یالنفسافراد سلیما یستند؛ یخارج ن

هساتند کاه عامداناه و عالماناه،      یا کساان یو  اند؛قرار گرفته یطانیشهای نوام

 ۱ند.ینمامی ادهیپ یرا در نوام اسالم یطانیش یهادستگاهات یّمنو
                                                        

. چراکه بخش مهمی از استحکام زندگی مردم یک جامعه، عالوه بر مسائل بنیادینی همچاون عقائاد   ۲

   و باورها، معلول سیستم اقتصادی آن جامعه است.

توصایف  « حازب الشایطان  »د در قرآن کریم آنان را این گروه دوم، همان منافقانی هستند که خداون. ۱

ذيْطُِنبهلذملب»فرموده است:  ب لشس بُحذْزبص يْطُِنبأصالبُإنس ب لشس بُحْزبل بألولُِکص ُ ب ّلَله بفصأصنْسِهلْمبُذکْ ص يْطِنل ب لشس َّصيُْهمل ذصبعص ب ْستصْ وص
ونصب رده اسات، آنهاا حازب    ؛ شیطان بر آنها )منافقان( چیره شده و یااد خادا را از خااطر آنهاا با      لْخُِس ل

   (۲۱مجادله: « )شیطانند؛ بدانید حزب شیطان همان زیانکارانند.
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همچنین در آیه دیگاری از قارآن کاریم باه ماردم توصایه        خداوند متعال

کند که اموال و اقتصاد خود، که مایه قوام و استواری زندگی شاان اسات،   می

 نسپارند:« سبک مغز»د را به افرا

ب لستُب» ْمو لصکلمل بأص فصهِءص بالبتلْؤتلو ب لسُّ بلصکلْمبُقيِمَِبىبوص ل ب ّلَله َص ص ه ک -؛ و اموال خود راجص

باه دسات سافیهان     -[ شما قرار دادهیله قوام ]زندگىخداوند آن را وس

 (3نساء: ) «د.ینسپار

من و دشا هاای  ی، هماان منافقاان و نفاوذ   «هیساف »ن افراد یک مصداق ای

 ینا ید یبر مباان  یبه اجرا نمودن اقتصاد مبتن یطان بزر  هستند که اعتقادیش

 کند:می خطاب« هیسف»گر، آنان را یدای هیدر جامعه ندارند و خداوند در آ

ذونصب» ََّْصظل بلُکذْنبالبيص بوص ذفصهِءل ب لسُّ ْمبهلمل  ؛ بدانیاد سافیهان واقعاى اینهاا    أصالبُإنسهل

 ۲(۲۶بقره: ) «د.داننمنافقان( هستند، اما نمى)
                                                        

. در اینجا ممکن است سؤالی به ذهن مخاطب محترم خطور نماید و آن اینکه، با وجود زیرکی بسایاری  ۲

است کاه  توصیف فرموده است؟ پاسخ، آن « سفیه»از منافقان، چرا خداوند متعال در این آیه شریفه، آنان را 

شاود؛ و ایان واژه هام در    گفته می« سفیه»نیز « سبک عقل»است و به شخص « سستی»معنای به« سفاهت»

المفردات فی الفااظ  گردد. )ر.ک: راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ امور دنیایی و هم اخروی استعمال می
اش دچاار  امور دنیایی، کسی است که در اداره «سفیه»( طبق این معنا، یک مصداق شخص ۲۲۲؛ صالقرآن

شاود  مای « فساق »اش سستی ورزیده و مرتکب کم عقلی است؛ اما عالوه بر آن، به کسی که در امور دینی

المیازان فای   شاود. )ر.ک: عالماه طباطباایی، سیدمحمدحساین؛     اطاالق مای  « سافیه »نیز در ادبیات دینای  
اش زیرک باشد، امّاا در واقاع باا    ( چراکه او هرچند ممکن است در امور دنیایی۲7۳، ص۲؛ جتفسیرالقرآن

نماوده  « لذّت زودگذر دنیایی»را فدای « لذّت دائمی بهشت»و « دنیای فانی»را فدای « ابدیّت»سبک مغزی، 

و « امادادهای غیبای  »است. همچنین به کسی که در محاسابات ذهنای خاود، واقعیاات مهمای همچاون       

تاوان  نمایاد، نیاز مای   را بر مبنای مادیات تحلیل مای انگارد و همه چیز را نادیده می« های غیبی الهیسنت»

هایی همچاون  گونه صفات در برخی افراد است که قرآن کریم، گروهاطالق کرد. به دلیل وجود این« سفیه»

 (  ۲۲۱، بقره: ۲۶نامیده است. )بقره: « سفیه»را « یهودیان»و برخی از « منافقان»
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مبارکاه  ساوره   ۲۶۳جوادی آملی در بیانی، ضمن اشاره باه آیاه    اهللآیت

را افارادی سافیه و سابک مغااز     گرداناان از آئاین اباراهیم   بقاره کاه روی  

 فرمایند:می ۲شمارد،می

ب لستذ» :فرمود «نساء» مبارکه سوره اوایل در اگر» بأصْمذو لصکلمل فصهِءص ىبالبتلْؤتلو ب لسُّ

ب َص ص بلصکلْمبُقيِمَِبجص ل حضارت  [ حاق  خلیال  راه کاه  کسای  یعنی ؛(3: نساء) « ّلَله

 کاه  کسی. باشد «اقتصاد اسالمی» دارای تواندنمی نکند، طی را ]ابراهیم

 اماوال بیات   را، مالتاان  فرماود . است «سفیه» این برود، بیراهه نباشد، عاقل

 در «سافه » راگا . هستند «سفیه» اینها چون ندهید، گروه این دست را المال

 و ظااهر  آنکاه . داناد مای  «سفیه» را «منافق». است این شد، مشخص قرآن

 نواام  باه  ظااهراً . نیسات  باطناً است، انقالبی ظاهراً نیست؛ یکسان باطنش

بأصْمذو لصکلملب» اسات؛  «سفیه» این نیست، باطناً است معتقد ذفصهِءص ب لسُّ  ،«التلْؤتلذو 

بلُکذنبالصب»: اموالتان را به دست این منافقان نسپرید بوص ِءل ذفصهص ب لسُّ ذْمبهلذمل أصالصبُإنسهل

ونصب ََّْصظل  ۱(«۲۶)بقره: « يص

و تاارین ید گفاات، اصاالیااان شااد بایااآنچااه ببناادی ن در جمااعیبنااابرا

 یر سابک زنادگ  ییا و تغ یجاد و تداوم مشکالت اقتصادیعلت اترین ایشهیر

 ز است:  یمتفاوت از هم، سه چ یرگذاریب تيثیمردم جامعه، البته با ضر

در  یغربا هاای  بار آماوزه   یمبتنا  یاقتصااد های استینه شدن سی. نهاد۲

   .کشور یارکان اقتصادبخش مهمی از 
                                                        

ْنبُمَّسُةبُإَْ  ». ۲ بعص ْنبيصْ غصبل بمص هوص بنصْفسص ُفهص ْنبسص بُإالسبمص گرداناد، جاز   روی مای  ؛ و چه کسی از آئین ابراهیمهيمص
   (۲۶۳)بقره:  «انسان سبک مغز؟

   www.javadi.esra.ir، برگرفته از سایت: «منافقون»له در جلسه دوم تفسیر سوره مبارکه . بیانات معوم۱
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ایجادشاده توساط غارب، کاه طباق مباانی       ناکارآمد و یا  ی. ساختارها۱

 روزرسانی نشدند.وحیانی و اسالمی، به

   ۲.یغرب زده در درون نوام اسالمغافل یا ان ی. وجود مجر۶

                                                        

، در انتهاای  3نوشات ی دارناد کاه در پای   . رهبرمعوم انقالب پیرامون هریک از این سه عامل، بیاناات ۲

 همین فصل به برخی از آنها اشاره شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 (14)آيه 
ب

َّلَّ َسعى َُ  اَْلَْرِض َِيُْفِسَد فِيها َو ُُّيْوَِک  ِى  َو إِذا َل

َْـَح   ْرَث َو اَنَّْسلا

کوشند رسند، میو آنان )منافقان( هنگامی که به مسئولیت می

را نابود سازند. « نسل»و « حرث»در زمین فساد نمایند و  تا

 (۱۳3)بقره: 
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 اهد شد:در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خو

  اخککتالل« توليککدمعيشککت و رونککق »عامدانککه در رونککد  ى چککرا افککراد 

 کنند؟ايجاد مي

 نمايندچ چيست؟  وارد ميى که به مردم فشار اقتصادى کسانى هدف اصل 

است و در برخی ماوارد،  « کاشتن بذر در زمین»معنای به در لغت« حرث»

زراعات و   ازآنجاکاه  ۲شاود. اطاالق مای  « حارث »نیز « زمین زراعی»به خود 

هاا از  که اگر نباشد، حیات انسان مردم است اشکشاورزی، زیربنای تيمین مع

 ۱.شاده اسات   ایان تعبیار جاامع اساتفاده    در این آیاه شاریفه از   رود، بین می

گیاری و  همچنین وجه دیگر جامعیت این تعبیر آن است کاه زیربناای شاکل   

ت، کاه اگار   رونق بسیاری از صنایع تولیدی دیگر، زراعت و کشااورزی اسا  

بناابراین در یاک    دچار اختالل شود، آنها نیاز از تولیاد بااز خواهناد ایساتاد.     

از باین  »در این آیه شریفه را باه  « اهالک حرث»توان تحلیل و تطبیق کلّی، می

 تفسیر نمود.« های تولید و بهبود اقتصاد و معیشت مردم جامعهبردن زمینه

کارآماد   یانساان  یرویا دن نن بار ی، از با «اهالک نسل»ن مقصود از یهمچن

 ؛داشاته باشاد   یق متناوع یتواناد مصااد  می در زمانه ما، خصوصبهکه  ،است

رفعاال  ید، غیا ت کارآماد و مف یّا ش جمعیاز افزا یریجلوگهمچون:  یقیمصاد

کارآماد باه    یانساان  یرویا کارآمد مردم و جوانان، ساوق دادن ن  یرویکردن ن

   ره.یغ و یفرهنگهای یسمت ناهنجار
                                                        

   ۱۱۳؛ صالمفردات فی الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲

   ۱۳، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیرالقرآن. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱



  فصل دوم: منافقان و بيماردالن

 

121 

، دو مؤلفاه مهام   «نسال »و « حارث »شود که می حات، معلومیوضن تیبا ا

 «اهاالک حارث و نسال   »شوند و می محسوب یدر هر کشور« نیاقتدارآفر»

 .  ک ملّت استی «نیاقتدارآفرهای رساختیز» ینابودمعنای به

شدت با دیان  همچنین باید گفت این آیه شریفه مربوط به منافقانی است که به

و طبیعتاً با نوام برخاسته از دیان خادا و تحات رهباری     خدا و شخص ولیّ خدا 

و طبق مضمون این آیاه شاریفه، اگار ایان      ۲ولیّ خدا، خصومت و دشمنی دارند؛

آن  هاای اصالی و اقتادارآفرین   ، زیرسااخت هایی حضور یابناد مسئولیتافراد در 

؛ که نتیجه طبیعی این رفتاار سیاسای خصاومت    دننماینابود می تدریجبهرا  جامعه

و  ختن نواام اساالمی  ساا  «ناکارآماد »آمیز در نوام اسالمی، چیازی نیسات جاز    

؛ و ایان،  «برانادازی نواام اساالمی   » درنهایتو  نسبت به آنمردم نمودن « دلسرد»

   همان خواست دشمنان بیرونی نوام اسالمی است.

شات  یمنافقان در بهبود مع یز به کارشکنین یگریات دیدر آ خداوند متعال

 رموده است:مردم اشاره ف

َّى» بالبتلاُْفقلو بعص بيصقلوللونص ب لسُاينص ذو بهلمل تسذىبيصاْفصضُّ بحص ُ ذوُلب ّلَله سل برص ْنبُعاْذدص  ؛ آنهاا مص

 ه نزد رساول خادا  کگویند: به افرادى ه مىکسانى هستند کن( یمنافق)

 (7منافقون: ) «نده شوند.کپرااز نزد او( ) نید تاکهستند انفاق ن
                                                        

ب»فرمایاد:  ، دربااره ایان افاراد مای    همان؛ خداوند متعال در آیه قبل از این آیه شریفه. ر.ک: ۲ بُمذنص وص
َّى بعص ص ب ّلَله بيلْشُهدل نْيِبوص يُِةب لدُّ بُفىب لْ ص بقصْوللهل َُْجبلکص ْنبيل ُ بمص ب لُْخاذِمُبب لاِس لصذدُّ بأص بهلذوص ؛ و از ماردم،  مِبُفىبقصَُّْبذُهبوص

حبت شدید شود، )در ظاهر، اظهار مکسانى هستند که گفتار آنان در زندگى دنیا مایه اعجاب تو مى

گیرناد. )ایان در حاالى اسات کاه( آناان،       کنناد( و خادا را بار آنچاه در دل دارناد گاواه ماى       مى

   (۱۳۲)بقره: « ترین دشمنانند.سرسخت
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دشمن بوده و هماان  های یدر واقع نفوذکه  ینافقمنافه، یه شرین آیطبق ا

ی ریا گیرا در داخال کشاور پ   «ینواام اساالم   یبراناداز » یعنیهدف دشمن، 

 یشت مردم، آنان را از نوام اساالم یبه مع یدگیعدم رستعمّد در با  ند،ینمامی

 ریدر مسا همواره  ،زینداشته باشند ن یتیّمسئولاگر  یآنان حت ۱و۲کنند.می دلسرد
                                                        

. تذکر این نکته نیز تزم است که هرچند با حضور جریان نفاق در نواام اساالمی، قطعااً مشاکالت     ۲
گوناه  شه صادق نیست؛ باه عباارت دیگار، ایان    اقتصادی ایجاد خواهد شد، امّا عکس این مطلب همی

نیست که هرگاه مشکالت اقتصادی ایجاد شد، مسئوتن امر، قطعاً منافق اند؛ بلکه ممکن اسات علات   
بروز مشکالت اقتصادی، وجود مدیران ناتیق، ضعیف، تنبل و یا وجود مادیران تحات نفاوذ جریاان     

هاای فکاری،   این مسائله، بایاد باه ساایر ویژگای     تر نفاق باشد، نه مدیران منافق! برای تشخیص دقیق
هاای شخصایتی آناان بار     روحی و رفتاری چنین مدیرانی رجاوع نماود و دریافات کاه آیاا ویژگای      

  کنند یا خیر؟  اند، تطبیق میکه در قرآن و روایات بیان شده« منافقان»های اصلی ویژگی
اناد کاه هادف دشامن از     لب اشاره نماوده . رهبرمعوم انقالب اسالمی در بیاناتشان، بارها به این مط۱

فشار اقتصادی بر ملت ایران، ایجاد فاصله میان مردم و نوام اسالمی و دلسرد نمودن ماردم نسابت باه    
/ ۳۶/ ۳9)دیدار با هزاران نفر از کاارگران سراسار کشاور(؛     ۲۶۱۳/ ۳۱/ ۳7 نوام اسالمی است. )ر.ک:

)دیادار باا کاارگزاران نواام(؛      ۲۶۱۲/ ۳3/ ۳۶؛ )دیدار با نمایندگان مجلاس شاوراى اساالمى(    ۲۶۱۳
 )اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی((   ۲/۲/۲۶۱۳

فشاارهاى  »گویناد کاه هدفشاان از    دشامنان ماا صاریحاً مای    »فرمایناد:  به عنوان نمونه، ایشاان مای  
المى قارار  است. هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نواام اسا  « هدف سیاسى»، یک «اقتصادى

خواهیم فشار اقتصادى بیاوریم تا وضعیّت ماردم ساخت بشاود و    گویند که میبدهند ... این را صریحاً می
خواهند این امنیّتى کاه اماروز   مردم وادار به اعترا  بشوند در مقابل دولت و در مقابل نوام اسالمى ... می

نویار اسات؛   کاه ماا در آن قارار داریام، باى     ى غرب آسیا که این امنیّت، در منطقه-در کشور ما هست را 
بحمداهلل امروز نه در شرق ما، نه در غرب ما، نه در شمال ما، نه در جنوب ماا، در هایچ کشاورى امنیتّاى     

دست مردم از بین ببرناد و ماردم   به -مانند امنیّتى که امروز بر کشور ما و ملّت ما حاکم است، وجود ندارد
؛ اجتمااع  ۲۶۱۲/ ۳۲/ ۳۲« )منیّت و حرکات اعتراضى را در کشور شروع کنناد. را وادار کنند به برهم زدن ا

 (زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى
هاای دشامن در   برناماه سازی های داخلی که وظیفه پیادهبدیهی است که منافقان یا همان نفوذی 

 نمایند.  یری میدرون نوام اسالمی را برعهده دارند نیز، همان اهداف او را در داخل کشور پیگ
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 یشات یچراکاه رفاع مواناع مع    ؛کنناد می جادیمردم مشکل ا یشتیوانع معرفع م

ن ان برخالف هدف منافقا یو ا یش اقبال مردم به نوام اسالمیافزا یعنیمردم، 

 ۲است. ینوام اسالم یدر برانداز

هاایی  جریان نفاق و بیماردتن سیاسی، از این هم فراتر رفته و ناکارآمادی 

ا به ولیّ خدا و درواقع به کلّیّت نواام اساالمی   اند ررا که خود مسبّب آن بوده

دهناد، تاا از اعتباار    تحت مدیریت ولیّ خدا و اصل موجودیّت آن نسبت می

 آن در میان مردم بکاهند:

بيصقلوللو بهذُاُ بُمذْنب» صة  يِِّ ْمبسص بُإْنبتلُابْهل بوص ُ بيصقلوللو بهُاُ بُمْنبُعاُْدب ّلَله اصة  سص ْمبحص بُإْنبتلُابْهل وص

گویند از ناحیه خدا ؛ و اگر به آنها )منافقان( حسنة )وموفقیّتی( برسد، مىُعاُْدکصب

« ( اسات. گویند از ناحیه تاو )پیاامبر  است و اگر سیئة )وشکستى( برسد، مى

 ۶و۱(79)نساء: 

                                                        

های منافقاان را حساادت ورزی آناان نسابت باه      ، یکی از ویژگینهج البالغهنیز در  . امیرالمؤمنین۲
ءُب»رفاه مردم و درنتیجه، ایجاد مشکل برای آنان برمی شمارند:  بوب لْذبصالص کِّدل ؤص بمل اصُِءبوص ةلب ل س دص سص ؛ بار رفااه و   حص

   (۲۱۲؛ خطبه نهج البالغه« )افزایند.احتى آنان مىورزند و بر بال و نارآسایش مردم حسد مى
، اعماال خاوب   «سیئه»و « حسنه»منوور از »فرمایند: در ذیل این آیه شریفه می . مرحوم عالمه طباطبایی۱

و بد نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى خوب و بادى اسات کاه ایان مسالمانان در اثار بعًات رساول         
رو شادند؛ باه   وسایله جهااد، باا آن روباه    دادن دعاوت و آوازه آن باه  هاى دین و نشر و ترفیع پایه خدا

هاا بار دشامن    که در جنگ، فتح و پیروزى و غنیمت است، درصورتى«حسنه»تر، منوور از عبارتى روشن
کاه شکسات بخورناد؛    غالب آیند، و کشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر شدن است، درصورتى

)فاال باد زدن( باوده اسات و یاا      « تطیّار »دادناد، از بااب   نسابت ماى   خادا ها را به رساول  و اگر سیئه
)عالماه  « ضاعف دارد. « تادبیر جامعاه  »و « اندیشاه زماماداری  »اند بگویند که آن حضارت در  خواستهمى

 (9، ص 3، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمد حسین؛ 
کناد کاه   شمن در تبلیغات وسیع خود تاالش مای  د»فرمایند: . رهبر معوم انقالب در همین زمینه می۶

نسبت بدهاد؛ ایان    «جمهوری اسالمی»و به  «نوام اسالمی»کشور را به  اقتصادیهای معیشتی و کمبود
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جور وانمود بکنند که نوام اسالمی قادر نباوده اسات و قاادر    خواهند اینی دشمن است. آنها مینقشه
هاا را بااز کناد؛    ت اساسی ملّت ایران را حل کند و گرهملّت ایران را و مشکال اقتصادینیست مشکل 
خواهند بکنند برای کوبیدن نوام اسالمی. این حرف ناشای از بغا    جوری میی اینیک سوءاستفاده
خادماتی کاه نواام     ؛ی آنها به نوام اسالمی است. این یک حرف خالف واقع اسات و عداوت و کینه

ت ایران در این مدّت کرده است، یاک خادمات برجساته و    اسالمی و جمهوری اسالمی به ایران و ملّ
العاده است. اگر وضع ملّت را و وضع کشور را مقایسه کنایم باا قبال از دوران اساالمی یعنای در      فوق

شود که چه خدمات بزر  و ارزشامندی را نواام اساالمی تقادیم     وقت معلوم میدوران طاغوت، آن
این مرباوط باه    ؛ماها است «مدیریّت»مربوط به ها ن ضعفوجود دارد؛ ایهایی کرده است. بله، ضعف

اند؛ امّا نوام اساالمی  مختلف مشغول کار بودههای های مدیرانی است که در بخشها و ناتواناییکمبود
اناد کارهاای بسایار    هایی را در خود پرورش داده و مدیرانی را تربیت کرده است کاه توانساته  توانایی

که در این سی و چناد  هم درحالیی و چند سال برای کشور انجام بدهند؛ آنبزرگی را در طول این س
؛ اجتمااع  ۲/۲/۲۶۱۳) .«دشمنان باوده اسات   اقتصادیو فشار  فشار تحریمسال، ملّت از همه طرف در 

   (زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226


 

 

 

 

 

 

 

 (15) آيه
 

 ُسُِل َو ُا بِإِْخراِج اَرَّ مًا َنَکُثُا َأْيامَِنُْم َو ََهُّ ُْ َأال ُلقالُِوَُن َت

ةٍ هُ  َل َمرَّ َِنُْم فَ  ْم َبَدُؤُکْم َأوَّ ُْ َش ُه إِنْ  اهللُ َأََتْ ُْ َش  َأَحقُّ َأْن ََتْ

  ُکنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 

ستند و تصمیم به کهاى خود را شه پیمانکچرا با گروهى 

 نآناکه درحالى نید؟کار نمىکگرفتند پی اخراج پیامبر

دند. آیا از رککار با شما را( آغاز یو پ یدشمن) نخستین بار

ه از او که خداوند سزاوارتر است کترسید؟ با اینمى نآنا

 (۲۶توبه: ) اگر مؤمن هستید. ،بترسید
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 بکه دنبکال    افکراد ى مکرّر دشمنانچ باش هم برخى هاچرا با وجود بدعهدي

 مذاکره با آنها هستند؟

چراکاه   سات. آنان ا« بدعهدی»، نوام اسالمیان دشمنهای یژگیاز و یکی

کاه   یمان و قراردایکه پ یآنان زمان اندیشند.آنان به چیزی جز منافع خود نمی

در نقا  آن   یا منفعتینند و یان خود ببیرا به زاند منعقد کرده یبا نوام اسالم

 یبرخا م در یقرآن کرگذارند. می ر پایآن را ز یند، به راحتیمان مشاهده نمایپ

   ۲.دیفرمامی ت اشارهین واقعیات به ایآ

باه   یبناد یم پایدشمنان است که قرآن کار  یرانسانیغ ین خویل همیبه دل

که آنان خاود را ملازم باه آن بدانناد،      یمان با دشمنان را تنها تا زمانیعهد و پ

   ۱.داندمی زیجا
هاایی  فرماید حتی اگر نشاانه ای دیگر میقرآن کریم همچنین در توصیه

                                                        

ذةَب»لف. . ا۲ بالبُذمس َّصذيْکلْمبالبيصْ قلبلذو بُفذيکلْمبُإالًّبوص و بعص ذ ل بُإْنبيصْلهص بوص ؛ چگوناه )پیماان دشامنان ارزش دارد(    کصيَّْص

 (9)توبه: « کنند و نه پیمان را.که اگر بر شما غالب شوند، نه مالحوه خویشاوندى با شما را مىدرحالى

مْب»ب.  ب لْکلفُْ بُإنسهل ةص مْببفصقِتَُّلو بأصرُظس بلصهل آنان را هایچ پیماانى   چراکه  ؛ پس با پیشوایان کفر بجنگید،البأصيْظِنص

 (۲۱)توبه: « نیست )به هیچ پیمانی پایبند نیستند(.

ذو»ج.  بيصاْقلضل ْمبثلذمس بُمذاْهل بعِهصْدتص ب*ب لسُاينص ْمبالبيلْؤُمالونص و بفصهل بکصفص ل ب لسُاينص ُ ب ّلَله بُعاْدص وص بِّ ب لدس بشص س بعصبُإنس هلْمبنص ْهذدص

بهلْمبالبيصتسقلونصب بوص
ةد بمص س ؛ بدترین جنبندگان نزد خدا کسانى هستند که راه کفر پایش گرفتناد و ایماان    ُفىبکل ِّ

شکنند و )از پیمان شاکنى و  آورند. ه کسانى که با آنها پیمان بستى، سپس هر بار عهد خود را مىنمى

 (33-3۳)انفال: « خیانت( پرهیز ندارند.

ِب . »۱ مْبفصظص و بلصهل ْستصُقيظل و بلصکلْمبفِص ؛ پس تا زمانیکه )دشمنان( با شما ]بر سار عهاد و پیماان[ پایدارناد،     ْستصقِمل

 (7)توبه: « )شما نیز( با آنان پایدار باشید.
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خواهد با نق  عهد به شاما خیانات   رفتار دشمن مشاهده کردید که میدر 

، ضمن اعالم به آنها، از آن پیماان خاارج شاوید و آن قارارداد را باه      نماید

 ۲بیندازید.آنان  سوی

مکارر  هاای  یبدعهاد ای دربرابار  ن است کاه چارا عادّه   یاما سؤال مهم ا

 یدر ماوارد  یحتا  دهند؟ وکنش قاطع و عملی از خود نشان نمیدشمنان، وا

   هستند؟ ین دشمنیبه دنبال مذاکره مجدد با چن

خ یه ماورد بحاث، پاس از تاوب    یا م در آیقرآن کار ن سؤال، یسخ به ادر پا

 از خاود نشاان   یدشمن واکنش قاطع و عملا های یبدعهددربرابر  که یکسان

 د:  یفرمامی انین عدم واکنش را بیا« یعلت روان»دهند، نمی

ْمبفصب» ْونصهل تصْخشص ْؤُمُاينصبأص بُإْنبکلاْتلْمبمل ْو ل بأصْنبتصْخشص قُّ بأصحص ل ترساید؟  ؛ آیا از آنها ماى ِّلَله

 «ه از او بترساید، اگار ماؤمن هساتید.    که خداوند سزاوارتر است کبا این

 (۲۶توبه: )

نکته مهم و ظریف در این بخش از آیه ایان اسات کاه خداوناد در آن، باا      

مْب»بکار بردن تعبیر  ْونصهل  .دقیقی از این افراد ارائه نموده استشناسی ، روان«تصْخشص

اسات؛ و تفااوتش آن   « خةف  »انادکی متفااوت از    « يخش»ح آنکه، یتوض

باه   ۱اسات؛ « علام »و « میتعوا »هماراه باا   « تار  »معنای به « يخش»است که 
                                                        

َّذى. »۲ نُْبذْابُإلصذيُْهْمبعص بُايِنصذَةبفِص بُمْنبقصْومد ِبتصخِفصنس ُإمس ب لْخذِرُاُببوص بالبيلُ ذبُّ ص ب ّلَله بُإنس ذو ءد ؛ و هرگااه )باا ظهاور    ينصبسص

هایى( از خیانت گروهى بیم داشته باشى )که عهد خود را بشاکنند و غافلگیراناه باه شاما حملاه      نشانه

طور عادتنه به آنها اعالم کن )کاه پیمانشاان لغاو شاده     کنند(، آن پیمان نامه را به سوی آنان بینداز و به

 (39فال: )ان« دارد.است(؛ زیرا خداوند خائنان را دوست نمى

   ۱9۶؛ صمفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۱
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باات نسابت باه    « شعور»و « علم»است همراه با  ی، ترس« يخش»گر، یعبارت د

« درک»، «لماس »که فرد با همه وجود آن را ای گونهبه طرف مقابل؛« عومت»

است. در واقاع  « منفعل»کند و نسبت به مقوله مورد تر ، کامالً می «حس»و 

علام باه   »ش یاست که به مرور زمان و در اثر افازا  ی، خوف« يخش»د گفت یبا

جاه  یشده است؛ که نت« نهینهاد»باً در دل انسان ی، تقر«ء مورد تر یعومت ش

و « کارنش »ا موجاود،  یا ک فارد  یا از « ناه شاده  یتار  نهاد » ن نوعیا یعیطب

 اوست.  دربرابر  «انفعال»

با این توضیح باید گفت طبق بیان دقیق این آیه شریفه، کسانی که در مقابال  

نمایند و حتّی باه دنباال   های مکرر دشمن، اقدام متناسب و قاطعی نمیبدعهدی

دی هستند کاه دشامنان خادا    های مجدّد با دشمن هستند، افرامذاکرات و پیمان

دانناد و تار  از عومات دشامنان خادا در آناان       مای « قدرتمند»و « بزر »را 

در دلشان ریشه دواناده و درنتیجاه باا    « عبودیّت دشمنان خدا»شده و « نهادینه»

ایان  زماانی کاه    کنناد؛ و تاا  مای « تعوایم »و « کارنش »در مقابل آناان،  « احترام»

 قدام قاطعی از سوی آنان صورت گیرد.پابرجاست، محال است ا« عبودیّت»



 

 

 

 

 

 

 

 (16)آيه 
 

 ِْکَت َى َو َََقْد ُأوح ََِّييَ  ِمْ  َتْبوَِک ََئِْ  َأْْشَ إََِيَْک َو إََِّل ا

ي اَْـخ ََيَْحَبطَ َّ َنَمُوَک َو َََتُکَُن َّ ِم َ    اِِسِ

برای خداوند پیشین وحى شده که اگر  ءبه تو و همه انبیا

تردید شود و بیاعمالت نابود مى تردیدبی شریک قائل شوی،

 (۳3از زیانکاران خواهى بود! )زمر: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چيست؟« شرک به خداوند»ى مصاديق سياس 

 ککه در ييکل واليکت    ى هايدر مورد سياستمداران و يا حکومتى سنت اله

بکه مکردم ارائکه    ى گرچ خکدمات ديى ،يرالهى هادشمنان خدا و يا به انگيزه

 دهندچ چيست؟مي

 ککه بکه   ى ها و خسارات و مفاسد رژيم پهلويچ اش خدماتچرا در کنار بدي

 شود؟مردم ارائه نموده استچ ياد نمي

بای اثار   »و « فاسد شادن »، «نابود شدن»، «باطل شدن»معنای به «حبط عمل»

ر مبناای شارک   طبق این آیه شریفه، کسی که زندگیش ب ۲آن عمل است.« شدن

 ۱اثر خواهند شد.به خداوند پایه ریزی شده باشد، همه اعمال خوبش هم بی

« یشرک فارد »ست و منحصر در ین« یپرستبت» ی، تنها به معن«شرک»اما 

ک حکومات باه   یا ا یو  یاسیک مجموعه سیاستمدار، یک سیست؛ گاه یهم ن

ت اوامار آنهاا و   ت دشمنان خدا، اتکاء باه آنهاا، اطاعا   یّبا عبود ،یظاهر اسالم

و یا صرفاً با هدف جلب رضایت ماردم و کساب اعتباار از     آنها،دربرابر  ذلّت

 نااهیرا در خااود نهاد« شاارک» آنهاا، نااه بااا هاادف جلااب رضااایت خداونااد، 

                                                        

المصاباح  ؛ فیومی، احماد بان محماد؛    ۲۲۲9، ص۶؛ جالصحاح. ر.ک: جوهری، اسماعیل بن حماد؛ ۲

؛ قرشای، علای   ۱۲۳؛ صالمفردات فی الفاظ القرآن؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲۲9؛ صالمنیر

   ۱۳، ص۱؛ جقامو  قرآناکبر؛ 

ْمبمذِبکذِنلو ب»فرماید: . قرآن کریم در آیه دیگری، شبیه به این آیه شریفه می۱ ذاْهل بعص ذبُطص کلو بلص ص بلصذْوبأصْشذ ص وص

َّلونصب َْظص    (99)انعام: « گردد.کردند، نابود مى؛ و اگر آنها مشرک شوند، آنچه را عمل مىيص
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ن یفه، در ماورد چنا  یه شار ین آیمورد اشاره در ا یآنگاه سنت اله ۱و۲سازد.می

 ه مبناا، ک یگر، کسانیرت د. به عباخواهد بودز صادق ینهایی افراد و مجموعه

مختلاف  هاای  در عرصه) مات و اقداماتشانیهمه تصم و انگیزه اصلی اسا 

و یاا  « دشامنان خادا  »، اعتمااد و اعتقااد باه    و...( یاسی، سی، فرهنگیاقتصاد

ر آنهاا  یخوب و خ یاعتماد و اعتقاد به خداست، کارهاجای ، به«بندگان خدا»

نخواهد داشت و خداوناد اثار هماه     یشچ ارزیه یشگاه الهیمردم، در پ یبرا

را لمااس  خواهاد بارد و ماردم نیاز اثارات آن اقادامات      ن یآن کارهاا را از با  

ه یا ن آیا ان ایا اسات کاه در پا  « خسارت محا  »ن، همان ینخواهند کرد؛ و ا

اناد و  در نهایت، نه مردم از آنها راضای  فه به آن اشاره شده است؛ چراکهیشر

بمُب»نه خداوند:  بلصتصکلونصنس ب لْخُِسُ ينوص  ۶«.نص
                                                        

 خی کشورهای عربی منطقه هستند.ها در زمانه ما، رژیم سابق پهلوی و بر. مصداق بارز این حکومت۲

. رهبر معوم انقالب، در بیاناتی ضمن اشاره به فرقه وهابیّت که امروزه در برخای کشاورهای عربای    ۱

رفتن سر قبر یک انسانى و طلب رحمت کردن براى او از خاداى متعاال و   »فرمایند: حاکم هستند، می

این اسات کاه   « شرک»است؟  «شرک»طلب رحمت کردن براى خود در آن فضاى معنوى و روحانى، 

و با این اعماال، دل  « سى. آى. اى آمریکا»و « اینتلیجنس انگلیس»هاى انسان بشود ابزار دست سیاست

مسلمانان را غمدار کند، آزرده کند. اینها اطاعت و عبودیّت و خاکساارى در مقابال طواغیات زناده را     

« داننااد! خااود ایاان، یااک مصاایبتى اساات.ىماا «شاارک»داننااد، احتاارام بااه بزرگااان را نمااى« شاارک»

 اندرکاران برگزارى انتخابات(؛ دیدار با دست۲۳/۳۱/۲۶۱۱)

ذنْب» فرمایند:دهنده در همین زمینه میدر روایتی تکان . پیامبراکرم۶ َّصذبصببمص ببطص ُ ُطب ّلَله ذخص ذِب لاسذُِ بَُسص ُرضص

ُ بذص َمَِب ب لاِس ُِمدص لبُمنص بحص ل ب ّلَله َص ص و رضایت ماردم را باا چیازی بطلباد کاه خداوناد را        ؛ هرکس خشنودیجص

)کلینای، محماد   « دهاد. گرش قرار مای گر او را نکوهشسازد، خداوند همان مردم ستایشناخشنود می

 (  ۶7۱؛ ص۱؛ جالکافیبن یعقوب؛ 
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ظارف  »است کاه در  « ینجاست»قطره ، همچون «شرک»د گفت یدرواقع با

 ۲د.ینمامی رقابل استفادهیآن را غهمه زد و یرمی «آب

                                                        

هاایی همچاون رژیام    . ممکن است در ذهن برخی افراد این سؤال مطرح شود که هرچند حکومات ۲

اناد.  حال خدماتی هم باه ماردم ارائاه نماوده    ای هستند، امّا درعینفاسد و وابستههای پهلوی، حکومت

ای شود و به خدمات آن اشااره ها، فقط مفاسد و خسارات آنها بازگو میچرا در توصیف این حکومت

 گردد؟ آیا این رویّه، برخالف انصاف نیست؟نمی

گیاری  بادون بهاره  « جریان باطل»صوتً در پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه نمود که ا

بارای دوام خاود، مجباور اسات باه انجاام برخای        « جریان باطل»تواند دوام بیاورد. ، نمی«حق»از 

 نیات »پساند،  او برای انجاام خادمات ماردم   « نیت»اقدامات خوب متوسّل شود. درواقع باید گفت 

رضایت بنادگان خادا و یاا دشامنان      نیست؛ بلکه او برای بقاء و منفعت خود، به دنبال جلب« الهی

پشات پرانتازی   « عالمات منفای  »، مانناد هماان   «نیّت بد»است. این « شرک»خداست؛ و این همان 

اند! آن عالمت منفی، نه تنهاا تايثیر هرآنچاه    است که داخل آن، اعداد مًبتی با هم جمع جبری شده

داخال پرانتاز بیشاتر باشاد، در      برد، بلکه هرچه جمع جبری اعاداد داخل پرانتز است را از بین می

 نهایت نتیجه بدتری خواهد داشت.   
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ب
 هانوشتپي

/ ۳۳/ ۲9هایشاان )ر.ک:  ضمن توصیه مسئوتن به ابراز محبت و رسایدگی باه خاانواده   رهبرانقالب  .۲

حاال معتقدناد   درعین ((،)دیدار با مسئوتن نوام ۲۶9۶/ ۳9/ ۳۳لت(، )دیدار با اعضاى هیئت دو ۲۶99

توانند زمینه ساز انحراف فکاری، عقیادتی و سیاسای مسائوتن     می« های خانوادگیمحبت»گاه، همین 

ى شما برادران و جوانان و مردان و زنان عزیازى کاه در اینجاا هساتید،     خواهم به همهمن مى»شوند: 

شوند؛ وقتى ماا  ى فساد مىها وسیلهباشید. گاهى اوقات خانواده هایتانخانواده هشدار بدهم که مراقب

شوند مفسَد ما. چرا؟ چون آنها یاک اهارم فشاارقوى علیاه ماا دارناد؛ آنچاه        مراقبشان نباشیم، آنها مى

گاذارد و ذهان، فکار، عقایاد و     ، روى ماا اثار ماى   «محبات »هاست. ایان  ما به آن« محبت»است؟ آن، 

بینایم  یاواش ماى  گفتیم خوب نیست، بعد یواششود و خیلى چیزهایى که مىان عو  مىمتشخیص

 ى وزارت و دررا خیلى مراقاب باشاید. در مجموعاه   اینها  آفت است؛اینها  که نه، خیلى هم بد نیست!

هاى حین خدمت، حتماً به این نکات، عناصر خودتان را متوجاه  ی آموزشى، عملى و آموزشهابخش

هاى خودتان هم برسید؛ به زن، به فرزند برسید. گاهى آنها بهتار از ماا هساتند؛ گااهى     خانوادهکنید. به 

هم احتیاج دارند به اینکه ما حفوشان کنیم. اگر بهتر از ما بودند، کارى نکنایم کاه خاراب شاوند؛ اگار      

قلذو ب. »دیدیم خداى نکرده طورى هستند که احتیاج به کمک ما دارند، کمکشاان کنایم؛ مراقاب باشاید    

ةلب ب لُْ جِرص بوص ب لاِس ل هِص َل قلو بأصهَُّْيکلْمبنِرَ بوص کلْمبوص هاا و  ى آن انساان گیاره (؛ از آتشى کاه آتاش  ۳)تحریم: « أصنْفلسص

ى حفاظ زن و بچاه   شود کاه وظیفاه  یتان را حفظ کنید؛ معلوم مىها هستند، خودتان و زن و بچهسنگ

شاود؛ ایان را هام بادانیم.     خودِ خداى متعال میسر مى ى ماهاست. البته این کارها با کمکهم به عهده

؛ دیادار باا وزیار،    ۲۶9۶/ ۳7/ ۲۶« )خداوند خودش باید کمک کند؛ باید از خادا هماین را بخواهیاد.   

 (مدیران و کارکنان وزارت اطالعات

دانند کاه تحات تايثیر فرزنادش )عباداهلل بان       هایی میرا یکی از نمونه« زبیر»ایشان در همین زمینه، 

گااهى اوقاات   »ایساتاد:   زبیر(، دچار انحراف شد و سرنوشتش به جایی رسید که در مقابل امیرالماؤمنین 

باا ماا باود، از ماا     « زبیار »فرمود:  دهد. امیرالمؤمنینى کوچک در درون خانواده، ما را تغییر مىیک رخنه



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

134 

ى ر مسجد، در پااى منبار خلیفاه   ، ددانید بعد از رحلت پیغمبرجور بود. مىبیت بود. واقعاً هم همیناهل

دفااع کردناد؛ گفتناد     حدود ده نفر از صحابه بلند شدند و صریحاً از امیرالمؤمنین -«ابوبکر»جناب  -اول

، رفیاق  «زبیار »باود!  « زبیار »است. یکى از آن ده نفار،   طالباى، حق على بن ابىاینجائى که شما نشسته

تسذىب»هماواره باا ماا باود،     « زبیار »فرمود:  . امیرالمؤمنینبود« محنت»نبود؛ رفیق دوران « عشرت»دوران  حص

ب بدل ّلَله بعص َاصهل بإ بس ( ۲۳7، ص۱ج ؛الحدیاد اباى بان تالبالغه شرح نهج؛ هبةاهللابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن « )شص

ها دخالت کرد؛ آن وقات او عاو  شاد.    گیرىبزر  شد، آمد توى عرصه، در تصمیم« عبداهلل»تا پسرش 

ى کوچاک در  شمشیر کشید! گاهى اوقاات یاک رخناه    مانى شد که آمد در مقابل امیرالمؤمنینه« زبیر»

گذارد. لذا باید جلوى این رخنه را گرفت؛ و این هام جاز باا    درون خانواده، یک چنین اثر بسیار مهمى مى

ا سافرا و  ؛ دیادار با  ۲۶۱۳/ ۲۳/ ۳7« )پاذیر نیسات.  توکل به خداى متعال، جز با ذکر، جز با توجه، امکاان 

 هاى سیاسى ایران در خارج از کشور(رؤساى نمایندگى

از « حملاه نواامی  »و « حصار اقتصاادی  »را از خطر « دانشگاه غربزده»، خطر حضرت امام خمینی. ۱

 هاا دانشاگاه هایى کاه در  گوییم که برنامهما مى»فرمایند: دانند و در این زمینه میسوی دشمن بیشتر می

؛ و نبایاد  «غارب »کشیده بشوند یا طارف  « کمونیسم»وانان ما را به اینکه طرف کند جهست، منتهى مى

گوییم که جوانان ما را این معلمینى که یا اساتیدى که در دانشگاه بودناد و بعضاى   طور باشد. ما مىاین

کنناد. ماانع از پیشارفت آنهاا     گذارند تحصیل حسابى بکنند، آنها را متوقف ماى از آنها که هستند، نمى

اساالمى  »خواهند ما در همه چیز محتاج به غرب باشایم. معناى   ست. در خدمت غرب هستند و مىه

جادا کناد و خاودش را از     پیادا کناد و خاودش را از غارب    « اساتقالل »این است که « شدن دانشگاه

وابستگى به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یاک فرهناگ مساتقل داشاته     

ترسیم. آن چیازى کاه   نمى« دخالت نوامى»ترسیم. ما از نمى« حصر اقتصادى»من! ما از  باشیم. عزیزان

ترسایم. ماا از دانشاگاهى    ماى « دانشاگاه اساتعمارى  »است. ماا از  « وابستگى فرهنگى»ترساند ما را مى

؛ اهللروح )اماام خمینای؛  « بکنناد.  کنند کاه خادمت غارب    طور تربیتهای ما را آنترسیم که جوانمى

 (۱3۱-۱3۲، ص۲۱، جصحیفه امام
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هاای دیگار )همچاون وابساتگی اقتصاادی و      را منشاي هماه وابساتگی   « وابستگی فکری»ایشان 

تارین قادم بارای    ( و اولاین و مهام  3۶، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح فرهنگی( دانسته )امام خمینی،

؛ اهللروح ند )امام خمینای، دانبه غرب می« وابستگی فکری»نجات و پیشرفت کشور را رهایی از همین 

 (.  ۶79، ص۱؛ جصحیفه امام

هاای غربای   دشمنان بارای تزریاق اندیشاه   گذاری را نقطه کانونی و اصلی سرمایه« هادانشگاه»ایشان 

از عناصار غربازده    هاا دانشگاه( و درباره تصفیه ۶99، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح دانند )امام خمینی،می

اى کاه عاشاق آمریکاا هساتند و عاشاق      باید تصفیه بشود از این مغزهاى پوسیده ]هاهدانشگا[»فرمایند: می

 (۶۱۱، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح )امام خمینی،« غرب هستند؛ باید تصفیه بشود از این موجودات.

« اساتقالل »ایشان در بیانات دیگری، وجود مسائوتن و اندیشامندان غربازده در کشاور را ماانع      

راه باه اینجاا دارد، شاما باه     « غارب »زدوده بشاود...تا  « غرب»باید از مغزهاى ما اسم »انند: دکشور می

هایى که در همه جا موجودند، از این مملکت نروناد یاا   رسید. و تا این غربزدهخودتان نمى« استقالل»

ه باراى اینهاا   گذارند ... بشکند قلم هاایى کا  نخواهید رسید. اینها نمى« استقالل»اصالح نشوند، شما به 

کناد و ملات را   ها و بِبُرَّد زبان هایى که به نفع اینهاا دارد صاحبت ماى   کند! و بشکند زباندارد کار مى

 (۶۱۳-۶۱۲، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح )امام خمینی،« خواهد تباه کند!مى

ایشان همچناین در بیاناات دیگاری، رهاایی کشاور از شارّ غربزدگاانی کاه زمیناه سااز سالطه            

و « رضااخان »ما از شرّ »دانند: تر از رهایی از رژیم پهلوی میها بوده و هستند را کاری سختابرقدرت

هاا نجاات   زودی باه ایان  « یافتگاان غارب و شارق   تربیات »شدیم، لکن از شرّ  خالص« محمد رضا»

ا هیچ منطقاى  باشند که بها هستند و سرسپردگانى مىنخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت

 (۲۲۳-۲۲7، ص۲3؛ جصحیفه امام؛ اهللروح )امام خمینی،« شوند.خلع سالح نمى

کنند و درماان ساریع آن را   تشبیه می« بیماری مزمن»در کشور را به یک « غربزدگی»ایشان مسئله 

ارى است کاه تاقال پنجااه و چناد ساال بیما      « بیمارى»مًََل کشور ما مًََل »دانند: توقعی غیرمعقول می

زدند، و اآلن از باار قشارهایى کاه دامان باه بیماارى او       کشیده است، و همه قشرها به بیمارى او دامن
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زدند، فارغ شده است؛ لکن بیمار است. از بیمارى که پنجاه و چند سال به بیمارى او کماک کردناد   مى

خارج شدند، بیمار فوراً صاحیح  زنها زدند، نباید متوقع بود که به مجرد اینکه ]اینها[ دامنْو خائنین دامن

خواساتند هماه   پیدا شده است، از ممالک خارجى که مى« غرب»بشود. این بیمارى که در جامعه ما از 

را توقع نداشته باشید که با هشت ماه یا با هشت سال یا با بیسات  « بیمارى غربى»چیزمان را ببرند، این 

شان البته، پنجاه سال اینها از غرب باه مغزهااى   بعضی هستند، هادانشگاهسال رفع بشود. اینهایى که در 

؛ و آنها اینها را هم آماده کردناد  «های غربىتربیت»آنها بیمارى تزریق شده و تربیت شدند اینها به همان 

های ما را آن طورى بار بیاورند. شما بخواهید که فوراً این بیمارها سالم بشوند، یا ایان  براى اینکه جوان

ا کنار بگذارید و سالم پیدا بکنید، این توقع غیرمعقولى است...لکن مايیو  نباشاید. ملات راه    بیمارها ر

ها راه خودتان را پیدا کردید. اگر امروز نشود تصفیه، فردا تصافیه  خودش را پیدا کرده است؛ شما جوان

یازى فهام   شود. ناچار از این تصفیه است؛ یعنى یک ملتى که فهمیده مرضش چیست. ابتداى هر چمى

این است که ما گرفتاریمان چیست. در این پنجاه سال ما را از اینکه بفهمیم گرفتاریمان چیست، اغفاال  

دانستیم! ما آنهایى که ماا را  های فاسد را و مُفسِد را براى خودمان درمان مىکرده بودند. ما آن میکروب

طور درست کرده بودند، باا آن تبلیغاات   یندانستیم. ما را اکشیدند، براى خودمان معالج مىبه تباهى مى

خواهیاد، هار تمادنى کاه     طور حالى کرده بودند که شاما بایاد هرچاه کاه ماى     دارشان به ما ایندامنه

باید براى شما بیاید؛ خودتاان نداریاد. ]باا[ ایان افکاار      « غرب»خواهید، از خواهید، هر فرهنگى مىمى

کننده، ما را همچو وسیله گفتارهاى منحرفهای فاسد و بهقلموسیله اى که اینها تزریق کردند بهپوسیده

های ما را همچو بار آوردند که آنکه زهر مُهلِک براى جامعه ما بود خیال کناد دواى  بار آوردند و جوان

دردش است! اآلن هم همین فاسدها، بعضى از همین فاسدها، در جامعه ما هستند؛ در همه جا هساتند؛  

کاه   -ت، در همه جاى مملکت ما هست...همین چند روز پیش از این یاک آقاایى  در دانشگاه هم هس

آمد اینجا نشست، همچو تُند تُند هِى شروع کرد گفتن که آقا ما محتاجیم باه آنهاا،    -شناسمشمن نمى

جوابش را ندادم. یاک همچاو مغزهاایى    اصالً  ما محتاجیم به آنها، ما از آنها همه چیز باید بگیریم! من

 (۶99-۶۱۳، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح )امام خمینی،« است!
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و ضمن اشاره به این مطلب که دشمنان و فتناه گاران بارای     99در سخنانی درباره فتنه رهبرانقالب  .۶

شناخته نشدن خود و فریب افکار عمومی، همواره به دنبال غبارآلود کردن و غیرشافاف نماودن فضاا    

پرهیااز از »و « گیااری شاافافموضااع»و « صااراحت در بیااان»را « خااواصّ»هسااتند، وظیفااه اصاالی 

اى، عالج چیسات؟ عقال ساالم    خوب، حات در مقابل یک چنین پدیده»دانند: می« دوپهلوسخن گفتن

، «صراحت در تبیاین حاق  »کند: عالج، عبارت است از کند و شرع هم همین را قاطعاً بیان مىحکم مى

شاود، بعاد یاک    ى انتخابات شروع مىیک حرکتى به بهانه بینیدوقتى شما مى«. صراحت در بیان حق»

کاه حارف او،    -بینیاد عامال دشامن   عاملِ دشمنى در این فضاى غبارآلوده وارد میدان شد، وقتى ماى 

آمد توى میدان، اینجا باید خط را مشخص کنیاد؛ اینجاا بایاد     -شعار او حاکى از ما فى الضمیر اوست

، بیشاتر از  «خاواص »؛ و در میاان  «خاواصّ »دارند؛ بیشاتر از هماه،   کنید. همه وظیفه « روشن»را « مرز»

همه، آن کسانى که مستمعین بیشترى دارند، شنوندگان بیشترى دارند. این وظیفه اسات دیگار؛ مرزهاا    

تى گارد  جور نباشد که باطل، خودش را در تبهگوید. اینروشن بشود و معلوم بشود که کى چى مى

خاورد.  ى حق نداند از کجا دارد ضاربه ماى  دان مخفى کند، ضربه بزند و جبههى در میو غبارِ برخاسته

« روشان »بایاد حارف را   « خاواص »مطلوب نیسات.  « خواص»، از «حرف دوپهلو زدن»این است که 

کاه ساران اساتکبار، ساران ظلام، اشاغالگران کشاورهاى        بیان کنند ... وقتى« واضح»بزنند و مطلب را 

ای مولاوم در فلساطین و در عاراق و افغانساتان و خیلاى جاهااى دیگار،        هاسالمى، کُشندگان انسان

گیرند، خوب، باید معلوم بشود ایان کساى کاه    زنند، موضع مىشوند، حرف مىآیند وارد میدان مىمى

بجویاد، بگویاد   « تبرّى»در نوام جمهورى اسالمى است، در مقابل این چه موضعى دارد؛ حاضر است 

، کسانى با زبانشان صاریحاً اساالم   «فتنه»شمایم؟ وقتى در داخل محیط  من دشمن شمایم؟ من مخالف

هم جمهوریت و یک انتخاباات را زیار    کنند، با عملشانو شعارهاى نوام جمهورى اسالمى را نفى مى

برند، وقتى این پدیده در جامعه ظااهر شاد، انتواار از خاواص ایان اسات کاه مرزشاان را         سؤال مى

، کماک کاردن باه غباارآلودگى     «دوپهلاو حارف زدن  »مشاخص کنناد.    مشخص کنند، موضعشان را

، دشامنِ  «ساازى شافاف »ساازى نیسات.   فضاست؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شافاف 
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«. شااخص »، کمک دشمن است. این، خودش شد یاک  «غبارآلودگى»دشمن است؛ مانع دشمن است. 

کناد.  و کى به غباارآلودگى کماک ماى    کندسازى کمک مىکى به شفاف [که]این یک شاخص است 

؛ دیادار باا اعضااى شاوراى     ۲۶99/ ۲۳/ ۱۱« )قارار بدهناد.  « معیار»همه این را در نور بگیرند، این را 

 (هماهنگى تبلیغات اسالمى

و بادون ابهاام و رودربایساتی    « صاریح »ایشان همچنین در بیانات دیگاری، دربااره لازوم تبیاین     

طاور روشان و   بایساتى باه   مواضاع اماام  »فرمایناد:  می خمینیی حضرت امام هادیدگاهمواضع و 

و  تبیین شود؛ این مالک راه اماام  -طور که خود او نوشتطور که خود او گفت، همانهمان -واضح

و صراط مستقیم انقالب است...نباید براى خوشاامد ایان و آن، برخاى از مواضاع حقیقاى       خط امام

کاه   -و این فکر غلطى است -کنندجور فکر مىگه داشت. بعضى اینرا یا انکار کرد، یا مخفى ن امام

مناد  عالقاه  هستند، آنها هم به امام پیروان بیشترى پیدا کند، کسانى که مخالف امام براى اینکه امام

 رنگ کنایم؛ ناه، اماام   را یا پنهان کنیم یا نگوییم یا کم شوند، بایستى ما بعضى از مواضع صریح امام

تارین الفااظ و   هاا، روشان  ترین بیاان خصیتش به همین مواضعى است که خود او با صریحهویتش، ش

هااى  باود کاه تاوده   « مواضع صاریح »ها بود که دنیا را تکان داد. همین کلمات، آنها را بیان کرد. همین

عویم را مشتاق ملت ایران و بسیارى را پیرو ملت ایران کرد. این نهضت عویم جهانى که شاما اماروز   

بایاد  « صاریح »را  بینید، از این طریق به راه افتاد. امامهاى آن را مىدر گوشه و کنار دنیاى اسالم نشانه

آورد وسط میدان. مواضعش بر علیه استکبار، مواضعش بر علیاه ارتجااع، مواضاعش بار علیاه لیبارال       

ساانى کاه تحات    گذاشات. ک  «صاریح »دموکراسى غرب، مواضعش بر علیه منافقان و دورویان را باید 

خااطر اینکاه   شاود باه  تيثیر آن شخصیت عویم قرار گرفتند، این مواضع را دیدند و تسلیم شدند. نماى 

ى کاه  یرا پنهان کنیم یا پوشیده کنیم یا آن چیزها خوششان بیاید، ما مواضع امام زید و عمرو از امام

ما آن دوران را به یااد داریام؛ دوران   که  -اى در یک دورانىرنگ کنیم. عدهآید، کممى« تند»به نورمان 

داراناى پیادا کناد، بعضاى از احکاام اساالم را       منادان و طارف  براى اینکه اسالم عالقه -هاى ماجوانى

گرفتند؛ حکم قصاص را، حکم جهاد را، حکم حجااب را انکاار و پنهاان    کردند، ندیده مىرنگ مىکم
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ز اسالم نیست، جهاد از اسالم نیسات، باراى اینکاه    از اسالم نیست، قصاص ااینها  گفتندکردند، مىمى

فالن مستشرق یا فالن دشمنِ مبانىِ اسالمى، از اسالم خوشش بیایاد! ایان غلاط اسات. اساالم را باا       

 (ى تهران در حرم امام خمینىهاى نماز جمعه؛ خطبه۲۶9۱/ ۳۶/ ۲۲« )کلیتش بایستى بیان کرد.

، یکای از عوامال   ه به سیره حضرت اماام خمینای  ایشان همچنین در بیانات دیگری، ضمن اشار

آن چیازى هام کاه    »دانناد:  در بیاان مواضاع اصاولی مای    « صراحت»کشور را « استقالل»و « پیشرفت»

بار مباانى   « شافّاف »و « صاریح »ى را تيمین بکند براى انقاالب اساالمى ماا، تکیاه    « استقالل»تواند مى

ماورد  « شافّاف »و « صاریح »شاکل  ی انقالب، باه هاارزشانقالب است؛ اصول انقالب، مبانى انقالب، 

ى حارف  از اوّل شروع نهضت، هماه  جور بود؛ امامکه امام بزرگوار اینتکیه باید قرار بگیرد. همچنان

بیان کرد. ... راز ماندگارى نوام جمهورى اسالمى بر ریل انقاالب و بار   « بدون ابهام»، «صریح»خود را 

را، ایان  « شافّافیّت »باوده اسات؛ هایچ نبایساتى ایان      « صاراحت »خطوط اصلى امام بزرگوار، هماین  

را از دست داد. در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضاع جمهاورى   « صراحت»

توانناد  هااى کاار را ماى   توانند عاو  کنناد، شایوه   ها را مىاسالمى باید مواضع شفّافى باشد. تاکتیک

چنان مساتحکم بایاد بماناد؛ ایان راز اساتحکام انقاالب و راز پیشارفت        عو  کنند، ]امّا[ اصول، هم

 (فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتشبا دیدار ؛ ۲۶۱۱/ ۲۲/ ۲۱)« کشور است.

باه نوار مان کاارى کاه      »فرمایناد:  ای به مسئوتن دولات یاازدهم مای   ایشان همچنین در توصیه

داشات؛ یعناى   « صاراحت »اضاع انقالباى، بایاد    العجالاه بایاد کارد ایان اسات کاه در اتّخااذ مو       على

نکشایم،  « خجالات »بیاان کنایم،   « صریح»نکنیم. مواضع انقالبى را، مبانى امام بزرگوار را « رودربایستى»

جمهور و اعضااى هیايت   ؛ دیدار با رئیس۲۶۱۲/ ۳۳/ ۳۲.« )نداشته باشیم« تر »نکنیم، « رودربایستى»

 دولت یازدهم(

که بر شرایط امروز نوام اساالمی نیاز تاا    « جنگ احزاب»ی از آیات مربوط به در تحلیلرهبرانقالب  .۲

در جنگ احزاب، از همه طرف حمله کردند. در جناگ بادر   »فرمایند: حد زیادی قابل تطبیق است، می

های دیگار، قبائالِ کوچاک بودناد؛ اماا در      یک گروه بودند، در جنگ احد یک گروه بودند، در جنگ
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بائل مشرک مکّه و غیرمکّه و ثقیف و غیره آمدناد متحاد شادند؛ ده هازار نفار      ى قجنگ احزاب، همه

ى پیغمبار بودناد،   یافتاه ى پیغمبر بودند و اماان هایى هم که همسایهنیروى رزمنده فراهم کردند؛ یهودى

کاا  خیانت کردند؛ اینها هم با آنها همکارى کردند. اگر بخواهیم این را با امروز مقایسه کنیم، یعناى آمری 

با آنها مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستى مخالفت کرد، فالن رژیام مرتجاعِ نفات    

خوار مخالفت کرد. پولهاشان را خرج کردند، نیروهاشان را جمع کردند، یک جناگ احازاب درسات    

بُإْذبقِلصْتب»فرماید: کردند؛ جنگ احزابى که دلها را خیلى ترساند. اوائل همین سوره مى ْمبيذِببوص بُمذاْهل طِرُفصذة 

َلو  ْرُج بلصکلْمبفِص قِمص بالبمل بيصثُْ بص اى جور است. اتن هام یاک عاده   ترساندند. اتن هم همین؛ مردم را مى«أصهْ ص

آورناد! آن  ى با آمریکاا مگار شاوخى اسات؟ پادرتان را در ماى      ترسانند: آقا بترسید. مقابلهمردم را مى

شاان. در آخار ایان ساوره بااز      هاای تبلیغاى و سیاساى   الیتشان، این تحریمشان، این فعجنگ نوامى

بُفذ»فرماید: مى ب لسُاينص بوص اُِفقلونص ُْنبلصْمبيصاْتصُهب لْظل بُفذىبلِص ْ ُجفلذونص ب لْظل بوص  ْ ذ ص بَُُهذمْبىبقلَّلذوَُُهْمبمص ُدياصذُةبلصالغُْ يصاسذکص «  لْظص

هذا بمذِب»ن ایان اسات:   همین هایند. در یک چنین شرائطى، شرح حال ماؤم « مرجفون(. »۳۳)احزاب: 

وللهلب سل برص بوص ل ب ّلَله نِص دص عص کنیم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند کاه اگار پابناد    (؛ ما تعجب نمى۱۱)احزاب: « وص

آیناد. بلاه،   ها ساراغتان ماى  به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمن

ب»بله، آمدند. گفته بودند، حات هم راست درآمد؛ دیدیم  بُإيظِنذَِبوص هلذْمبُإالس َص بمذِبز  بوص ذوللهل سل برص بوص ل ب ّلَله قص ذدص بلص وص

که طوائاف   -«فى قلوبهم مر »، «اتیمانضعیف»، «منافق»(؛ ایمانشان بیشتر شد. ۱۱)احزاب: « تصْسَُّيظَِب

اللّاه و  کنناد باه ماؤمنین ب   لارزد؛ بناا ماى   بینند، تنشاان مًال بیاد ماى    وقتى دشمن را مى -اندگوناگونى

کنیاد؟  زحمتکشان در راه خدا، عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن: آقاا چارا اینجاورى ماى    

خواهاد، انجاام   کنید؟ همان کارى کاه دشامن ماى   آئید؟ چرا سیاستتان را اینجورى نمىچرا کوتاه نمى

هذا ب»شامنى کنناد؛   کنیم؛ خب، باید دگویند: ما تعجبى نمىدهند. اما از آن طرف، مؤمنینِ صادق مىمى

وللهلب سل برص بوص ل ب ّلَله نِص دص عص  (علما و روحانیون خراسان شمالىبا دیدار  ؛۲۶۱۲/ ۳7/ ۲۱) «.مِبوص

ایشان همچنین با بیانی استدتلی خطاب به مسئوتن و خواصّ سیاسی، تار  از هیبات ظااهری    

دانناد:  واقعای مای  های فراوان برخی کشورهای عربی منطقاه را ترسای غیرمنطقای و غیر   آمریکا و پول
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کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد هیچ کاس؛ یعنای ایان واقعااً خیلای خطاا اسات. آدم         هیچ»

زنناد و وحشات   ها از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و مانند اینهاا جاا مای   کند بعضیاحسا  می

برناد؛ باا   پیش میها کارشان را همین جوری کنند؛ تر  از این هیبت ظاهری غلط است؛ ابرقدرتمی

کنناد نیسات؛ خیلای کمتار اسات؛ منتهاا تشار        هیاهو. آن قدرت واقعی آنها به قدر آن هیاهویی که می

ترسانند. هیچ کاس نبایاد ]بترساد[؛ ناه از آنهاا      کنند، این و آن را میکنند، تهدید میزنند، هیاهو میمی

هایی هم که اطاراف ماا هساتند، هایچ     های خلیج فار ؛ این قارونباید ترسید، نه از ثروت این قارون

مختلاف، باه جاایی هام     ی هابخش اند علیه ما درتوانند بکنند. میلیاردها تا حات خرج کردهغلطی نمی

کاه ساال انقاالب عوایم      ۲۶37یعنی واقعاً دستشان به جایی بناد نشاده. آمریکاا در ساال      ؛اندنرسیده

جمهور آمریکا باود،  جیمی کارتر که آن وقت رئیس. مراتب قدرتمندتر بوده اسالمی ما است، از حات ب

تر بود، هم قادرتش بیشاتر باود؛ ایان، هام      هم عاقل ،[دونالد ترامپ] از این بابا که حات سر کار است

و هام   -اش کمتار اسات  اش کمتر اسات، هام قادرت سیاسای    هم قدرت مالی -قدرتش کمتر است 

ی اماور مسالّط باود؛    شاتند کاه بار هماه    عقلش کمتر است. و یک مايموری هام در داخال ایاران دا    

ی دار آنها باود و در اینجاا هام هماه    کرد، طرفميمور آنها بود، برای آنها کار می «محمّدرضای پهلوی»

حاال، ملّات باا دسات خاالی توانسات آمریکاا را        امور کشور دست او بود؛ این را هم داشتند. درعین

؛ اتن هم انقالب است؛ اتن هم تعاداد  «بود خب آن انقالب» :شکست بدهد. ممکن است شما بگویید

ی انقالبای  کمتار نیسات و عماق اندیشاه     ،پُرشور انقالبی از آن روزی که انقالب پیروز شدهای جوان

هایش را شما در حوادث گوناگونی که در کشاور پایش   آنها بیشتر هم هست؛ این جوری است. نمونه

کنید؛ امروز آن حرکت انقالبای، شاور انقالبای،    حوه میهای انقالب، مالآید، ]مًالً[ در بزرگداشتمی

؛ دیادار  ۱۲/۱/۲۶۱9« )این، هیبت آمریکا کسی را نهراساند.دهد. بنابرخودش را در جای تزم نشان می

 با مسئوتن نوام(

کشاور باه   »فرمایند: های غربی در اقتصاد کشور می. رهبرمعوم انقالب اسالمی درباره عمل به نسخه3

متّکاى اسات و مساتوجب رشاد و شاکوفایى واقعاىِ        اى انسانى و طبیعاى و هویّات ذاتاى   هسرمایه
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براى ما نساخه بنویساند و   « المللى پولصندوق بین»و « بانک جهانى»گونه که اقتصادى است؛ اما نه آن

طاور کاه   ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را تدوین کنیم؛ نه. ما برنامه و سیاست داریم و همان

تاوانیم حرکات   هاا نماى  بگوید ما جز باا تسالیم در مقابال ایان برناماه      اگر کسى«. توانیمما مى»گفتم: 

هااى  در مورد او این است که بگوییم کشاور و ملات و سارمایه   « بینانهقضاوت خوش»اقتصادى کنیم، 

دیادار باا    ؛۲۶9۳/ ۳۲/ ۲۳« )شاود کارد!  هام ماى  « های بدبینانهقضاوت»داخلى را نشناخته است؛ البته 

 گروه کًیرى از اصناف(

هاای اقتصاادی غربای در    برخی مسئوتن به دنبال اجارای سیاسات  زمانی که  ایشان همچنین در

های کلّی اقتصادی اسالم و تفاوت آن باا اقتصااد سارمایه داری غربای،     کشور بودند، در تبیین سیاست

ت. مان فقاط یاک جملاه در بااب      هاسا هاا و برناماه  ى سیاسات ى دوم هم مسايله مسيله»فرمایند: می

و « رفااه عماومى  »عر  کنم... اساا  در نواام اساالمى، عباارت اسات از      « های اقتصادىسیاست»

دارى، هاای سارمایه  همین است. در نوام« دارىهای سرمایهنوام»ى ما با فرق عمده«. عدالت اجتماعى»

ست. هرکاه بیشاتر و بهتار تولیاد     اسا ، رشد اقتصادى و شکوفایى اقتصادى و ازدیاد و تولید ثروت ا

پایش آیاد. فاصاله در    « فاصاله »یاا  « تبعای  »ثروت کند، او مقدّم است. آنجا مسئله ایان نیسات کاه    

دارى، دارى نیسات. در نواام سارمایه   درآمدها و نداشتن رفاهِ جمع کًیرى از مردم، نگرانى نوام سرمایه

دارى، تدابیر منفاى و ماردودى اسات. نواام     هحتى تدابیرى که ثروت را تقسیم کند، از نور نوام سرمای

معنى ندارد که ما بگوییم ثروت جماع کنیاد، تاا آن را از شاما بگیاریم تقسایم       »گوید: دارى مىسرمایه

گونه نیست. نوام اسالمى معتقاد  ؛ نوام اسالمى این«کنیم! این معنى ندارد. اینکه شکوفایى نخواهد شد!

اسات؛  « رشاد اقتصاادى  »مانده. معتقد باه  ى فقیر و عقبجامعهى ثروتمند است، نه یک به یک جامعه

ى اوّل نیسات. آنچاه در   ، مسايله «رفااه عماومى  »و براى « عدالت اجتماعى»براى « رشد اقتصادى»ولى 

ى اوّل است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعای  در اساتفاده از امکاناات    درجه

دش امکاناتى فراهم کرد، متعلّق به خود اوست. اما آنچاه کاه عماومى    عمومى نباشد. هرکس براى خو

تبعیضاى وجاود نداشاته    اینهاا   ى کشور است و باید درها و امکانات، متعلّق به همهاست مًل فرصت
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باشد. معنى ندارد که یک نفر پاى خود را بگذارد روى دوش مايمورین دولتاى و باا ترفناد و خاداى      

آقاا، مان ثاروت را    »اى بکند و بعاد بگویاد:   غلط، امتیاز بگیرد، رشدى افسانهناکرده با اعمال روشهاى 

ى صاحیحى  در نوام اسالمى، چنین چیازى را ناداریم. ثروتاى کاه بار پایاه      « ام.خودم به دست آورده

هام، باه هماین انادازه فاصاله داریام. نواام        « نوام سوسیالیساتى »نیست، از اصل نامشروع است. ما با 

گیارد؛ کاار و تولیاد و ثاروت و ابازار      گیرد؛ ابتکار و میدان را ماى ت را از مردم مىسوسیالیستى، فرص

کند. این، غلط انادر غلاط   ى سرمایه و تولید را در دولت، متمرکز و به آن متعلّق مىتولید و منابع عمده

نواام  »، چنین چیزى نداریم. نه آن را داریم، نه این را. هام آن غلاط اسات، هام ایان.      است. در اسالم

، عبارت باشاد از هرچاه کاه    «نوام اقتصادى اسالمى»طور نیست که درست است. این« اقتصاد اسالمى

وقات از ایشاان   هم این نبود. مان خاودم یاک    اى مصلحت باشد. نخیر! نور شریف امامدر هر دوره

آن ى اساالمى دارد و  پرسیدم. اسالم یک روش خاص خود دارد. مسلکى در مسائل اقتصاادى جامعاه  

عادالت  »و « رفااه عماومى  »کند. اسا  سیاست کلّى اقتصادى کشور، عبارت است از سلک را طى مى

ى بیشاترى باراى خاودش فاراهم     البته ممکن است یک نفر با تالش و استعدادِ بیشتر، بهره«. اجتماعى

شد. ساازمان برناماه   ریزان باید این بانباید باشد. هدف برنامه« فقر»کند. این مانعى ندارد. اما در جامعه، 

؛ ۲۶7۱/ ۳3/ ۲۱)ب«ریازى کنناد.  ریزان کشور، با این سیاست کلّى و بر این اساا  بایاد برناماه   و برنامه

 «(هاشمى رفسنجانى»ى دوم ریاست جمهورى آقاىمراسم تنفیذ حکم دوره

هدف اصالى در کشاور ماا و در نواام     »فرمایند: ایشان همچنین در بیانات دیگری در این باره می

ى ، مقدّماه «تالش سازندگى»و « رونق اقتصادى»است؛ و « تيمین عدالت»جمهورى اسالمى، عبارت از 

ى روناق اقتصاادى، ایان    ى این ساازندگى یاا نتیجاه   خواهیم سازندگى کنیم که نتیجهآن است. ما نمى

ه ماورد  وجا هایچ اى فقیرتار شاوند. ایان، باه    اى از تمکّن بیشترى برخوردار شوند و عدهباشد که عدّه

خاواهیم ساازندگى شاود و کشاور روناق      رضاى الهى و رضاى اسالم و مورد قبول ما نیست. ما ماى 

« عادالت اجتمااعى  »مادّى پیدا کند و از لحاظ اقتصادى رشد کناد، تاا بتواناد باه      اقتصادى و پیشرفت

ناد و  نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگر، طبقات محاروم در جامعاه، احساا  محرومیات نکن    
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ى باین فقیار و غناى، روز باه روز     ى محروم در کشور نداشته باشیم و فاصاله محروم نباشند؛ تا منطقه

؛ پیاام  ۲۶7۱/ ۳۲/ ۳۲« )کمتر شود. این، هدف اصلى است. باید این را در برنامه مورد نور قارار دهناد.  

در ایان بااره،   الب رهبارانق  ؛ همچنین برای مطالعه بیانات دیگار ۲۶7۱نوروزى به مناسبت حلول سال 

)دیاادار بااا  ۲۶79/ ۳۶/ ۲۱)بیانااات در جمااع مااردم چهارمحااال و بختیااارى(؛   ۲۶7۲/ ۳7/ ۲3ر.ک: 

)نخساتین   ۲۶9۱/ ۳۱/ ۲۳(؛ میهمانان داخلى و خارجى دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمیناى 

/ ۱۳شارفت(؛ ) ایراناى پی  -هاى راهبردى الگوى اساالمى  هاى راهبردى، بررسى اندیشهنشست اندیشه

جمهاور و  )دیادار باا رئایس    ۲۶۱۲/ ۳۳/ ۳۲هاى اقتصااد مقااومتى(؛   )جلسه تبیین سیاست ۲۶۱۱/ ۲۱

 ((اعضاى هیيت دولت

ی اقتصاادی کشاور و اجارای    هادستگاهعناصر وابسته در « نفوذ»ایشان همچنین پیرامون خطر 

و « تحاوّل »و « تغییار »عناوان  باه  » فرمایناد: می« داری غربیسرمایه»های اقتصادی مبتنی بر سیاست

و با اصل اسالم و با اصال تادیّن ماردم و باا اصال       هاارزش، کسانى بیایند که با اسا  «پیشرفت»

اناد؛ باا اصال    اند؛ دنبال کیسه دوختن«ساترى غربىسرمایه»اجتماعى مخالفند؛ دچار همان  عدالت

، «تحاوّل »به ناام  اینها  لو به زبان نیاورند!هم مخالفند، و« دین»مخالفند؛ با نام « رفع تبعی  طبقاتى»

اینهاا   دارى کنناد. ، بیایند وارد میدان شوند و میادان «اصالح»، به نام «پیشرفت»، به نام «تغییر»به نام 

ى هاى بیگانه و غریبه در بدناه گونه آدمکنند. اگر این« نفوذ»ى اقتصادى جامعه ممکن است در بدنه

البته خطرناک است؛ چون اقتصاد و مال و ثروت در جامعه مهام اسات   اقتصادى جامعه نفوذ کنند، 

 ى تهران(هاى نماز جمعه؛ خطبه۲۶7۱/ ۳۱/ ۱۶« )های امین باشد.و باید دست انسان

بارای اجارا باه     ۲۶۱۱، کاه در ساال   «اقتصااد مقااومتی  »هاای  ایشان در هماین زمیناه، سیاسات   

تواناد  دانناد کاه مای   مای « فرهنگ انقالباى و اساالمى  » ی مربوطه ابالغ گردید، را برگرفته ازهادستگاه

ایران اساالمى باا اساتعدادهاى سرشاار     »را عینیّت بخشد:  «نوام اقتصادى اسالم»بخش از الگویی الهام

تر از هماه، برخاوردارى   هاى گسترده و مهممعنوى و مادى و ذخائر و منابع غنى و متنوع و زیرساخت

مد و داراى عزم راسخ براى پیشرفت، اگار از الگاوى اقتصاادى باومى و     از نیروى انسانى متعهد و کارآ
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است، پیروى کند، ناه تنهاا بار    « اقتصاد مقاومتى»که همان « فرهنگ انقالبى و اسالمى»علمى برآمده از 

آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادى تماام عیاار دربرابار    همه مشکالت اقتصادى فائق مى

دارد، بلکاه خواهاد توانسات در    نشاینى واماى  رایى کرده، به شکسات و عقاب  آاین ملت بزر  صف

هااى ماالى،   هاى ناشى از تحوتت خاارج از اختیاار، مانناد بحاران    اطمینانىجهانى که مخاطرات و بى

هااى مختلاف   اقتصادى، سیاسى و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهاى کشور در زمیناه 

انداز بیست ساله، اقتصااد متکاى   ها و اصول قانون اساسى و سند چشمحقق آرمانو تداوم پیشرفت و ت

گارا، پویاا و پیشارو را محقاق ساازد و الگاویی       زا و بارون به دانش و فنااورى، عادالت بنیاان، درون   

هاااى ؛ ابااالغ سیاساات۲۶۱۱/ ۲۲/ ۶۳« )را عینیاات بخشااد. «نوااام اقتصااادى اسااالم»بخااش از الهااام

   («ىاقتصاد مقاومت»کلى

« اقتصااد مقااومتی  »ایشان در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، معتقدناد کاه هرچناد نساخه باومی      

دهناد:  ، اجازه عمل باه آن را نمای  «مدیریّتیهای ضعف»و  «عیوب ساختاری»وجود دارد، امّا دو عامل 

ولای   ؛ان دادانقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشا »

دچاار چاالش سااخته اسات. چاالش       «درون»و  «بیارون »، اقتصاد کشاور را از  «عملکردهای ضعیف»

اثار و حتّای   است که در صورت اصالح مشکل درونای، کام   «ی دشمنهاوسوسه»و  «تحریم» ،بیرونی

. اسات  «مادیریّتی هاای  ضاعف »و  «عیاوب سااختاری  »عباارت از   ،اثر خواهد شد. چالش درونای بی

ی وظاایف  از اقتصاد کاه در حیطاه  یی هابخش ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودنمهم

ی اندک از ظرفیّات نیاروی انساانی    دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده

دم اجرائای اقتصااد و عا   هاای  بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثباات سیاسات  کشور، بودجه

ی حکاومتی  هاا دساتگاه از یی هاا بخاش  های زائد و حتّی مسرفانه درو وجود هزینهها رعایت اولویّت

ی ضاعیف و  فقر درآمدی در طبقه ها،ی اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جواننتیجه ت.اس

هاای اجرائای   است که باید برنامه «اقتصاد مقاومتیهای سیاست»حلّ این مشکالت، راه. امًال آن است

پیگیاری  هاا  آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احسا  مسئولیّت، در دولات ی هابخش یبرای همه

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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بنیاان شادن آن، مردمای کاردن اقتصااد و      زایی اقتصاد کشور، مولّد شادن و داناش  و اقدام شود. درون

ی هاا بخاش  که قبالً به آن اشاره شاد، هایی گرایی با استفاده از ظرفیّتنکردن دولت، برونگری تصدّی

هاای  ی جاوان و داناا و ماؤمن و مسالّط بار دانساته      گمان یک مجموعاه ها است. بیحلمهمّ این راه

لیّات  رو بایاد میادان فعّا  خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پایشِ ، اقتصادی در درون دولت

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب اسالمی(۱۱/۲۲/۲۶۱7) .«ای باشدچنین مجموعه
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 (17)آيه 
 

 وا بِِه ُت باِم ََلْ َيْبُْصُ تاَل َفام َخطُْبَک يا ساِمِريُّ * تاَل َبُْصْ

ُسُِل َفنََبْي  ََْت َفَقبَْضُت َتبَْضًة ِمْ  َأَثِر اَرَّ َُّ  َُتا َو َکيََِک َس

 َنْفِس  َِّل 

 کردى، اىرا  این کارو چگونه ( گفت: چرا )موسى 

را دریافتم که گفت: من چیزى سامری  سامرى؟! ه

من قسمتى از آثار رسول را دیگران آن را درنیافته بودند؛ 

را  این کارگرفتم، سپس آن را افکندم، و اینچنین نفس من 

 (۱3-۱۳داد! )طه: جلوه )زیبا( در نورم 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چيست؟ى اجتماعک سياسيى هافتنهى گيرترين علّت و شمينه شکلاصلي 

  ى هکا ايجکاد فتنکه  ى و فرهنگک ى فککر ى هکا در جامعکهچ شمينکه  ى چه کسکان

 نمايند؟را فراهم ميى اجتماع ک سياسي

 سکوق  ى گفتمان جريان ،يرانقالب اش مردم به سمتى هاچ بخشچرا در فتنه

 کنند؟  پيدا مي

اسات کاه    «یساامر » انگیزی فردی باه ناام   فه مربوط به فتنهیه شرین آیا

طاور  او برای عبادت به کوهزمانی که  را در قوم حضرت موسی توانسته بود

پس از بازگشات   ،یموس هنگامی که جناب. رفته بود، گوساله پرست نماید

 علّات » یکاو  درباره برپایی این فتنه توضیح خواست، یاز سامراز کوه طور، 

 ،درونی ان نمود؛ علّتیب فتنه انگیزیشن یا یبرا «دلیل بیرونی»و یک « نیورد

 خودش بود:« تیّنفسان»

لصْتبلُب» وس بسص بکصاُلکص  را در نوارم  ن کاار یا او اینچنین نفس مان   بىنصفْسُبىبوص

 (۱۳طه: )ب«جلوه داد!با( یز)

 مردم بود:  « رتیعدم بص»، دلیل بیرونیو 

و بَُُه ب» َُظِبلصْمبيصبْال ل ب ْ تل گاران آن را  یده کا  افتمیا را درمن چیازى  قِلصبَصال

 ۲(۱۳طه: ) .«افته بودندیدرن
                                                        

ناه خداوناد و ناه حضارت     ازآنجاکه  باید به دو مطلب توجه نمود: اوتً« سامری». درباره این جمله ۲

توان گفت که این تحلیال و پاساخ ساامری    ، این سخن سامری را نفی نفرمودند، بنابراین، میموسی

این فتنه، اجماتً مطلب صحیحی بوده است؛ همچنانیکه خداوند سخن قاارون  درباره چگونگی برپایی 
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توان دریافت که دلیل برپاایی ایان فتناه و هماه     از این جمالت سامری می

از « نیاندیشمندان نفساا »های شبیه آن در جامعه اسالمی، سوءاستفاده برخی فتنه

مردم و نخبگان جامعه است؛ اندیشمندانی که « تیزبینی»و « معرفت»، «بینش»عدم 

خود، تئوریزه کارده  « نبوغ علمی»و « امیال نفسانی»باورهای غلطشان را با کمک 

 کنند.می« فتنه»ها در جامعه، مردم را دچار و با ترویج آن اندیشه

شاه  ی، در ریقا یبا و دقیبارات زز در نهج البالغه در عین نیرالمؤمنیامام ام

 ند:یفرمامی ن مسئله اشارهی، به همیاسیس -یفرهنگهای وقوع فتنه یابی

ب» بوص ُ ب ّلَله ذِبکُتصذِبل بُفيهص ذِلصَّل بيلخص عل بتلبْتصدص م  بأصْحکِص بوص ِل بتلتسبص قلوُعب لُْفتصُنبأصْهوص ء  بول ِبَصْدءل ُإنسظص

َّصىبغصيْذ ِالَبعص بُرجص ِل  ِبُرجص َّصيْهص لسىبعص ُبيصتصوص يذُنب ّلَله َُ هاا، از  آغااز رخ دادن فتناه  ؛ ُ ب

ه بادعت  کا امى اسات  کا گردناد و از اح ه پیروى ماى کهواهایى است 
                                                                                                             

را نفی نفرمود که در پاسخ کسانی که او را از سرمساتی و دنیااطلبی و فسااد در زماین نهای نمودناد،       

َّى»گفت:  بعص بُعاُْديبقِلصبُإنسظِبألوتُيتلهل سات  وسیله دانشى که نزد من است باه د ؛ گفت: این ثروت را بهُعَّْمد

طور ضمنی، علم و مهارت اقتصادی او را تيییاد نماود و در پاساخ باه او     (؛ و به79)قصص: « ام.آورده

ظْب»فرمود:  بجص بأصکْثص ل َةبوص بقلوس بُماْهل دُّ بأصشص ْنبهلوص وُنبمص ب لْقل ل بُمْنبقصبَُُّْهبُمنص بقصْدبأصهَّْصکص ص ب ّلَله ََّْصْمبأصنس بلصْمبيص ذْنبأصوص بعص بالبيلْسذِص ل َذَِبوص

ونصبذلنلو ْجُ مل ب لْظل دانست خداوناد اقاوامى را قبال از او هاالک کارد کاه از او نیرومنادتر و        ؛ آیا او نمىَُُهمل

شاوند )و  ثروتمندتر بودند؟! )و هنگامى که عذاب الهى فرا رسد( مجرماان از گناهانشاان ساؤال نماى    

؛ پیاام قارآن  ناصر؛  اهلل مکارم شیرازی،(. )ر.ک: آیت79)قصص: « مجالى براى عذرخواهى آنان نیست(.

 (.79، ص۲ج

ثانیاً سامری در اداماه ایان جملاه، در عباارات دیگاری، مقصاودش را بیشاتر توضایح داد و گفات:          

ِ ب» وُلبفصاصبصْاتله سل َةبُمْنبأصثصُ ب ل س بقصبْضص من قسمتى از آثار رسول )و فرساتاده خادا( را گارفتم، ساپس آن را     فصقصبصْضتل

سو مفسّران در تفسیر صحیح این جمله سامری، با یکادیگر اخاتالف دارناد    ؛ امّا از آنجاکه از یک «افکندم

و بَُهُبو از سوی دیگر، همان جمله ابتدایی سامری ) بَُظِبلصْمبيصبْال ل ْ تل لصبَصال (، به تنهاایی ساؤال طارح شاده     ِق

 ه دوم از پاسخ سامری نپرداختیم.دهد، لذا به جملدر ابتدای بحث را پاسخ می
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شاود و مرداناى از   م خدا مخالفات ماى  کشوند و در آن با حگذارده مى

 ۲.«نندکیت مین خدا حمایف دمردانى دیگر، برخال

بأصْحکصذِم ب»رسد عبارت می به نور بوص ِل بتلتسبصذ علببأصْهذوص ء  ن بخاش از  یا در اب«تلبْتصذدص

نفاس   یاز هاوا  یرویا است کاه باا پ  هایی همان سامریشتر ناظر به یخطبه، ب

باه  تئاوریزه کارده و   ز و خالف کتاب خادا را  یخود، احکام و آراء بدعت آم

نش و یا ل عادم ب یا ز باه دل یا ناد؛ و آناان ن  نمایمای  مردم و نخبگان جامعه القاء

ذِب»ناد:  ینمای مای رویا پ یننفساهای شهی، از آن اندیمعرفت کاف َّصيْهص لسىبعص بيصتصذوص وص

ُب يُنب ّلَله َُ َّصىبغصيُْ ب ِاَلبعص بُرجص ِل  ب«.ُرجص

ا هماان عادم   )یا  ، شاک و گماان  «نیعا یالمطمناجات»نیز در  امام سجاد

 دانند:ها میفتنهگیری نه ساز شکلی( را زمینیقیمعرفت 

ب لُْفذذتصن» بلصذذوص ُقحل الذذونص ب للُّ بوص ذذکلوکص ب لشُّ  هااا،و گمااانهااا ؛ همانااا شااکفصذذُإنس

   ۱«هستند.ها بارورکننده فتنه

مردم احاطه علمای و معرفتای نسابت باه     زمانی که  واقعیت این است که تا

پیدا نکنند، آن را نخواهند پاذیرفت  « اسالم انقالبی»و « انقالب اسالمی»گفتمان 

هاای  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگای از آراء و اندیشاه  و ممکن است در فتنه

عالمان نفسانی و بیماردل پیروی نمایند. قرآن کریم علّت عدم پاذیرش گفتماان   

آناان  « عادم احاطاه علمای   »را  قرآن کریم توسط بخشی از مردم زمان پیاامبر 

 داند:نسبت به قرآن کریم می
                                                        

   3۳خطبه؛ نهج البالغه. ۲

 ۲۲7، ص۱۲؛ جبحاراألنوارمجلسی، محمدباقر؛ . ۱



گرانها و فتنهفصل سوم: فتنه  

 

113 

ِبيصْأتُُهْمبتصْأُويَّلذه» بلصظس َُّْظُهبوص َُ َُ و ب َُظِبلصْمبيلُ يطل َلو ب ا چیازى را  ه آنها کا ؛ بلَصْ بکصاس

ه آگااهى از آن نداشاتند، و هناوز واقعیاتش بار آناان       کردند کذیب کت

 (۶۱ونس: )ی «روشن نشده است.

کاه ماردم و   یز صاادق اسات. هنگام  یخدا ن یّن مسئله درباره شخص ولیا

دشامن  هاای  و رساانه  یشمندان نفسانیاند یر برخیجامعه، تحت تيث خواصّ

 یّت ولا یّنسبت به شخصا  یرفت اندکدهند، معمی آنان را نشرهای شهیکه اند

ت یا ا اصال مقاام وت  ی یعیطب طوربهاو داشته باشند،  یاسیس یخدا و رفتارها

 او سر باز خواهند زد:   یا از اطاعت عملیاو را انکار خواهند نمود و 

ونصب» اُْکذ ل بمل ذْمبلصذهل ْمبفصهل ذولصهل سل َُْ فلو برص ْمبلصْمبيص [ ؛ یاا پیاامبر خاود را ]درسات    أص

 (۳۱مومنون: ) «اند.ار او پرداختهکو ]لذا[ به اننشناخته 
همچاون فتناه    یمتعادد هاای  با فتناه  یکه نوام اسالمای ن در زمانهیبنابرا

، «نیای تب»فاه و جهااد جبهاه انقاالب،     یوظتارین  یمواجه است، اصال  یسامر

 ۲ممکن و مشروع است.ای با هر ابزار رسانه« یرت بخشیبص»و « یروشنگر»

                                                        

، در انتهاای هماین فصال باه     ۲نوشت. رهبرمعوم انقالب، در این زمینه بیانات مهمی دارند که در پی۲

    برخی از آنها اشاره شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 (18) آيه
 

 ََِّييَ  ِى ا ا ُتُوُِِبِْم َزْيٌغ َفيَتَّبُِعَُن ما َلشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء اَِْفتْنَِة َو  َفَأمَّ

  اْبتِغاَء َلأِْويوِه

شان انحراف است، از متشابهات قرآن هایاما آنها که در قلب

اند )تا مردم را گمراه انگیزىنمایند، زیرا به دنبال فتنهپیروی می

 (7: عمرانآلطلبند. )سیر )نادرستى( براى آن مىسازند( و تف
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

  توجيکه عملککرد يکا ديکدگاه ،لطشکان      ى سياسکتمدارانچ بکرا  ى چرا برخک

 بيکت به قرآنچ روايکات و سکيره اهکل   ى و ،يراصولى صورت گزينشبه

 کنند؟استناد مي

 ؟چگونه بايد پاسخ دادى به چنين کسان 

و  ۲اسات « رجوع و بازگشت باه اصال  »معنای به «اول»، از ماده «تيویل»

بُماْهلب»منوور از  قارآن اسات؛ و   « آیات متشاابه »در این آیه شریفه، « مِبتصشَِصهص

رساد و احتمااتت   معانى آن در ابتدا پیچیده به نور مای آن، آیاتی است که 

نیسات و   و مقصود از آن بارای مخاطاب روشان    ۱رود؛متعددى در آن مى

، معنای آنهاا  «آیات محکم»گردد؛ اگرچه با ارجاع به میان چند معنا مردّد می

   ۶گردد.نیز روشن می

بنابراین، معنای آیه شریفه مورد بحث این است که کسانی که در دلهایشاان  

نمایند تا مردم را گماراه و دچاار   انحراف است، از آیات متشابه قرآن پیروی می

خواهند آن آیات متشاابه را باه آن مقصاود و مصاداق     ناً مینمایند و ضم« فتنه»

 دلخواه خود برگردانند.

فکری ن و بیماردتن اهای منافقیکی از روشبنابراین این آیه شریفه، به 

اساتناد باه   »به نفع خود اشااره دارد و آن،   مردم بینشسیاسی برای تغییر و 
                                                        

   ۱۱؛ صمفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲

   ۲۶۶، ص۱؛ جتفسیر نمونهی، ناصر؛ اهلل مکارم شیراز. ر.ک: آیت۱

   ۱۲، ص۶؛ جالمیزان فی تفسیرالقرآن. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۶
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آن و روایااات آنااان در واقااع، آیااات قاار ۲.اساات« کااریم متشااابهات قاارآن

اماام   ۱دهناد. است، ارجاع مای « دلخواه نفس شان»را به آنچه که  بیتاهل

 فرمایند:، در توصیف این فریبکاران بیماردل میامیرالمؤمنین

بُمذْنب» ُِلي ص بأصضص بوص ِلد هس بُمْنبجل ُِر ص هص بجص بَُُهبفصِقْتصبص ص بلصيْ ص َِبوص ُِلظ ىبعص ظس بقصْدبتصسص بناص ل وص

بصب بنصاص بوص لد الس ببضل ذ ص ظص بقصذْدبحص ورد بقصذْوُلبزل بوص ورد ُرذُ بغلذ ل بِص ُ بأصْشذ ص کَِبُمذْنبحص لَُّاِس

َّصىبأصْهوص رُهُب بعص قس ب لْ ص َّص طص بعص َّصىبنرص رُُهبوص بعص بص اسات کاه    ی؛ دیگرى، کسا  لُْکتِص

سلساله از   کعاالم نیسات. او یا   که درصورتى خویش را عالم خوانده،
                                                        

آن ندارد، بلکه بیماردتن و منافقاان، بارای   « متشابهات»و « قرآن کریم». البته این مسئله اختصاصی به ۲

ز هار ماتن و امار مقاد  دیگاری      فتنه انگیزی و گمراه نمودن مردم، باه تفسایر باه رأی متشاابهات ا    

پردازناد. آناان همچناین، عاالوه بار      و سایره آن بزرگاواران( نیاز مای     )همچون روایات اهل بیات 

 نمایند.  نیز، زمینه گمراهی مردم را فراهم می« استنادات گزینشی به محکمات»، با «متشابهات»

، از افکاار  برخی افراد ت اصوتًگیری این مسئله باید گف. در تحلیلی روان شناختی از چگونگی شکل۱
اگرچاه گماان    اسات.  الهاام کارده   آناان دلشان پسندیده و باه   گیرند که قبالًاى را مىخود همان نتیجه

در انتخااب   آنهاا، « میال بااطنىِ  »اماا   ،طور طبیعى، از استدتل عقلى به دست آمدهکنند این نتیجه، بهمی
. شاده اسات   «مغالطاه »بسا موجاب  ثر بوده و چهؤت، مات یک دلیل یا در کیفیت تنویم آن مقدماممقد

توصیف نمود، در همة مراحل تفکر محتمال اسات.   « تيثیر امیال بر ادراک»توان آن را این پدیده که می
هااى خاود   که آن را مناافى باا خواساته    ،اى فکرىمیل نداشتن انسان به گرفتن نتیجهبه عبارت دیگر، 

 تغافال  موجب یا به آنو فکر نکردن از آن موضوع  تغافل موجب ممکن است در مرحلة اول،بیند، مى
عبور و باه   هاین مرحلاز ر اثر عوامل خارجى، ب و برخالف میلشحال، اگر انسان  .شودآن  از مقدمات

ممکان اسات در ایان مرحلاه،     ، رسید که با امیالش تعاار  دارد ای به نتیجه اما آن موضوع فکر کرد،
 کاه  باود  قادر قاوی  آن برهاان  و دلیل اگر حال آید.بردر نتیجة حاصله  ههدرصدد تشکیک و ایجاد شب

آن  مادت کوتااهی،  در اش خیانت کند و ممکن است انسان به حافوه، راه نداشتاى در آن شبهههیچ 
پاذیرش  »را به خاطرش بیااورد، از  مسئلة صحیح و مستدل آن  ،اگر عاملى حال .سپاردبرا به فراموشى 

اهلل مصاباح  . )ر.ک: آیات نمایاد آن را انکاار ماى   «لجوجاناه »کند و ه آن خوددارى مىب «ایمان»و  «قلبى
   (۲۲۳-۲۲۲؛ صخودشناسی برای خودسازییزدی، محمدتقی؛ 
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نناده، از  کمطاالبى گماراه   رده و کا ها را از جمعى ناادان، اقتباا    نادانى

هااى  هااى فریاب و گفتاه   هایى از طنااب گمراهانى آموخته است و دام

ناد(؛  کآگاهاان را باه دام اف  سر راه مردم نصب کرده است )تا ناباطل، بر 

هااى خاود تطبیاق داده و حاق را مطاابق      قرآن را بر امیاال و خواساته  

   ۲«رده است.کهاى خویش تفسیر هو 

ای که اکًریت مردم آن مسالمان هساتند، اساتناد    بدیهی است در جامعه

، برای ماردم حجّات   بیتسیره اهلیا استناد به  روایات و و آیات قرآنبه 

از آن ن اآور اساات؛ و ایاان همااان چیاازی اساات کااه بیماااردتن و منافقاا  

 نمایند.سوءاستفاده می

مستند به ساخنان حاق   ای گونهبه خود را و عملکرد نادرستدگاه یآنان د

 باشد.   آورو حجت ریمردم باورپذ یبرا که کنندمی اتیات و روایآ در

اد یا « یر به رأیتفس»ن روش منافقانه با عنوان ی، از ابیتاهلات یدر روا

در  ۱اناد. قارار گرفتاه   خیو توب مورد مذمّتشدت به شده است که صاحبان آن

ا یا و  خاود  یده باطال و نفساان  یا اثباات عق  یکاه بارا   یفردواقع باید گفت 
                                                        

فاراد نیاز   ، بار ایان ا  «نامنافقا »از  امیرالمؤمنینرسد این توصیف به نور می؛ 97؛ خطبهنهج البالغه. ۲

هلونصب: »منطبق باشد وِّ بفصيلظص بيصُافلونص بوص ونص بِّهل بفصيلشص گویند، ولی سخن باطل خود را شبیه حاق  ؛ سخن میيصقلوللونص

 «دهناد. کنند، ولی با توصیف زیبای خود از باطل، دیگاران را فریاب مای   می و توصیف دهندجلوه می

 (۲۱۲؛ خطبه نهج البالغه)

وساائل  حرعاملی، محمد بن حسن؛  ؛۳9؛ صالتوحید)ابن بابویه(؛ . ر.ک: صدوق، محمد بن علی ۱

 ؛عاوالی اللئاالی  ؛ ابن ابی جمهاور؛ محماد بان زیان الادین؛      ۱۳3و  ۱۳۱و  ۲۱۳، ص۱7؛ جالشیعه

 ۲۳۲، ص۲ج
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اناات  یبباه  مند رقاعدهیو غ یراصولیغ، ینشیگز صورتبه، عملکرد غلط خود

 یاصال هاای  از شاخصاه  یکا ی کند،می استناد بیتاهلم و یبرحق قرآن کر

 ۲را داراست. یماردلینفاق و ب

شامندان مهاذّب و شاجاع، کاه بادون      ی، عالماان و اند ین ماواقع یدر چن

ات قارآن و  یا و قاعاده مناد، آ   یولکامالً اص صورتبهو  ینفسان امیالدخالت 

، به شبهات مطارح  ید با جهاد علمیبا ۱ند،ینمامی ریرا تفس بیتاهلات یروا
                                                        

بنای اسارائیل بارای     انو منافقا  ن، دقیقاً همان روشی بود کاه بیمااردت  «تفسیر به رأی»و  «تحریف». ۲

فرمایاد:  . قرآن کریم در یک آیه شاریفه مای  بردندمحاسباتی مردم از آن بهره میتيثیرگذاری بر دستگاه 

بيصب» ب لُْکتُِببوص بُمنص بمِبهلوص ب لُْکتُِببوص بلو لبُمنص ْمبَُِلُْکتُِببلُتصْ سص بأصلُْساصتصهل ونص َِبيصَّْول ْمبلصفصُ يق بُماْهل بُإنس بُمذْنبُعاْذُدبوص بهلوص قلوللونص

بُمْنبُعاُْدب بمِبهلوص بوص ُ ونصب ّلَله ََّْصظل بهلْمبيص بوص ب لْکصُابص ُ َّصىب ّلَله بعص بيصقلوللونص بوص
ُ ؛ در میان آنها ]یهاود[ کساانى هساتند کاه      ّلَله

خوانناد،( از  گردانند که گمان کنیاد )آنچاه را ماى   به هنگام تالوت کتاب )خدا(، زبان خود را چنان مى

آن از طارف  "گویناد:  کاه از کتااب )خادا( نیسات! )و باا صاراحت( ماى       کتاب )خدا( است، درحالى

)آل عماران:  « دانناد! کاه ماى  بندند، درحالىبا اینکه از طرف خدا نیست؛ و به خدا دروغ مى "خداست!

   (۲۲و ۲۶، مائده: ۲۳نساء: ، 79، آل عمران: 73؛ همچنین در این زمینه مراجعه نمائید به: بقره: 79

تاوبیخ   ،خااطر انجاام آن  ار نهی و یا بهبه همین دلیل خداوند در قرآن کریم، آنان را از انجام این ک

ذونصب»: نموده است ََّْصظل بأصنْذتلْمبتص بوص ذقس ب لْ ص ونص بتصکْتلظل بَُِلْبُِطُ بوص قس ب لْ ص ونص بتصَّْبُسل ب لُْکتُِببلُمص ؛ اى اهال کتااب!   يِبأصهْ ص

را کنید )تاا دیگاران نفهمناد و گماراه شاوند(، و حقیقات       و( مشتبه مى آمیزیدچرا حق را با باطل )مى

 (۲۱بقره: ؛ همچنین، 7۲)آل عمران: « دانید؟!که مىدرحالى ،داریدپوشیده مى

و  7ر.ک: آل عماران:  یااد نماوده اسات )   « راسخان در علم»گونه عالمان، با عنوان قرآن کریم از این. ۱

 (؛ این دسته از عالمان، کسانی هستند که برخالف عالماان بیمااردل، قلبشاان را از هواهاای    ۲۳۱نساء: 

در توصایف   اند. امام امیرالماؤمنین نفسانی پاک کرده و عنان فکر و دل خود را به دست قرآن سپرده

ب»فرمایند: این افراد می َُذُهبالص ب َْظص ل بيص بوص قس ب لْ ص ْنبنصْفُسُهبيصُاَّل ىبعص وص ب لْهص ْدلُُهبنصفْىل لصبعص بأصوس نص َصْدلصبفصکِص ب لْ هل بنصْفسص مص قصْدبأصلْزص

يْ ُب بلَُّْخص عل ذبيصدص ِمل بُإمص ُرذدل لبوص بقِص وص ُِمُهبفصهل بُمْنبُزمص بص ب لُْکتِص بقصْدبأصْمکصنص هِص دص بقصاص ُلاسَةبُإالس بمص بالص ِبوص هص بأصمس ِيصَةبُإالس بغص يْذ ل بحص ذ ُّ بيص ل هل

اُْزللهلب بمص نص بکِص يْ ل بيصاُْزللبحص بوص بثصقصَّلهل  ایان  عادالتش  مرحلاه  نخساتین  و نموده، مالزم« عدالت»با  را ؛ او خودحص س
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دشان را آشاکار  یت پلیمستدل پاسخ دهند و ن صورتبهن افراد یشده توسط ا

 ت شده است که فرمودند:یروا پیامبر اکرماز  ۲ند.ینما

بفُب» عل ُتب لْبُدص هص ص تُبىبُإذص بظص هلبفصبىبألمس بُعَّْظص ِلُمل َص ُبَّْيلْلُهُ ب لْ ب ّلَله َْاصذةل َصَّصيْذُهبلص َصْ بفص ْنبلصْمبيصْف ؛ ،بفصظص

ها ظاهر گردند، پس بر عالم واجاب اسات کاه    هرگاه در امّت من بدعت

علمش را اظهار نماید؛ پس هرعالمی این کار را نکند، لعنت خداوناد بار   

 ۱«او باد!

ن عالماان و مطالعاه   یبه ا یال فکرد با اتصیز باین ین، مؤمنان انقالبیهمچن

 یبارا  یند کاه مجاال  یق نمایتعمای گونهبه خود را یاعتقاد یآثارشان، باورها

بنماند. یدر جامعه باق یاسیو س یماردتن فکریب یزیفتنه انگ

                                                                                                             

 نیسات،  خیارى  کار هیچ کند؛می عمل حق به و گویدمى حق رانده، بیرون را دل هاىخواسته که است

. افتااده  باه راه  آن به سوى که این جز نبرده نیکى گمان جا هیچ در و خاسته بپا انجامش براى آنکه جز

 باار  او د،آیا  فارود  قارآن  هرجاا  اسات؛  او پیشاواى  و رهبر قرآن و سپرده قرآن به دست را خود زمام

؛ نهاج البالغاه  ) «.ساازد  خاویش  منزلگاه را آنجا او نماید، منزل هرجا و افکند، جا همان در را خویش

 (97خطبه 

هاای  اند، با تقویت مایاه . در همین زمینه باید گفت رهبرمعوم انقالب همواره از عالمان دینی خواسته۲

دان شاده و باه شابهات فکاری و     وارد میا  و شهید مطهاری  علمی خود، همچون عالمه طباطبایی

، در انتهاای هماین فصال، بیاناات     ۱نوشتخصوص نسل جوان پاسخ دهند. در پیاعتقادی مردم و به

 ایشان در این زمینه قابل مطالعه است.  

   3۲، ص۲؛ جالکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛  .۱



 

 

 

 

 

 

 

 (19) آيه
 

 ُفُها إِنَّا باِم أُ  َو ما َأْرَسْونا ِى ْرِسْوُتْم َتْرَيٍة ِمْ  َنِييٍر إاِلَّ تاَل ُمْْتَ

  بِِه کافُِرونَ 

مگر  ،دهنده نفرستادیمپیامبرى بیمای جامعهو ما درهیچ 

ما به »اینکه مترفین آنها )که مست در نعمت بودند( گفتند: 

 (۶۲)سبي: « کافریم! ،ایدآنچه فرستاده شده



گرانها و فتنهفصل سوم: فتنه  

 

141 

 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 کدام طبقه است؟ى ام اسالممخالفان نظى ترين طبقه اجتماعاصلي 

     بککه ى طلکک چ در نظککام اسککالم  چککرا نبايککد اجککاشه داد اشککراف راحککت

 برسند؟ى کليدى هامستوليّت

گیری هر نهضت اسالمی )از نهضت انبیاء طبق این آیه شریفه، در شکل

و به تعبیار قارآن کاریم،    « اشراف»، «طلبانراحت»تا انقالب اسالمی ایران(، 

همواره در خط مقادم مباارزه سیاسای و فرهنگای باا      آن جامعه،  ۲«مترفین»

 ۱اند.مصلحان و رهبران الهی جامعه بوده

دقیقاً به دلیل همین مخالفت و معارضه همیشگی متارفین و اشاراف باا    

وجه نباید به آنان اجازه داد در مناصب کلیادی  هیچرهبران الهی است که به

هاای  خش مهمی از فتناه چراکه همواره ب ۶نوام اسالمی حضور داشته باشند.
                                                        

 دچاار  را نعمات  صااحب  نعمات،  کاه  اسات  آن معنااى  به است «مترفین»کلمه  مصدر که «اتراف. »۲

 یعناى  شاده؛  «اتاراف » او گویند:مى با او اینچنین کند، نعمت که اصطالحاً به کسى کند؛ طغیان و مستى

 متارف » پاس  گشاته اسات.   غافل نعمت ماوراى از که کرده مشغول را او چنان آن نعمت به سرگرمى

ایی، سیدمحمدحساین؛  )عالماه طباطبا   است. دنیوى هاىنعمت به او «دلبستگى» معناى به انسان «بودن

(؛ همچنین در بسیاری از آیات قرآن کریم از گروهای باه ناام    ۲۱۲؛ ص۲۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن

اجتماعی( نام برده شاده کاه هماواره ساردمدار     ، )بزرگان متکبّر، اشرافی و صاحب نفوذ سیاسی« مأل»

، 73 -7۳، اعاراف:  ۳۳، اعاراف:  ۳۳ مبارزه با پیامبران الهی بودند. برای نمونه رجوع کنیاد باه: اعاراف:   

  .۳، ص: ۶9قصص:  ،۱۳، قصص: ۱۲، مؤمنون: ۲۱7، اعراف: ۲۳۱، اعراف: 99اعراف: 

است، لاذا آیاه شاریفه درصادد بیاان ایان       « حصر»مفید «( إت«...»ما)»ترکیب نفی و استًناء ازآنجاکه  .۱

 ییرناپذیر عالم بوده و هست.مطلب است که مخالفت مترفین با پیامبران الهی، همیشگی و قانون تغ

درد هاى مجلّال، راحات و باى   و آنهایى که در خانه»فرمایند: در این باره می . حضرت امام خمینی۶
هااى  جاان فرسااى ساتون محکام انقاالب و پابرهناه      های ها و مصیبتاند و فارغ از همه رنجآرمیده
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شود، مستقیم یا غیرمساتقیم،  اجتماعی که در نوام اسالمی واقع می -سیاسی

 گردد.گونه افراد، طراحی یا اجرا میتوسط این

نویر فدکیه، علت اصالی مخالفات   در بخشی از خطبه بی حضرت زهرا

و در نتیجااه، کتمااان حقیقاات ماااجرای غاادیر و حقانیاات   بااا اماار پیااامبر

طلبای  آسایی و رفااه طلبی، تنتوسط برخی از صحابه را راحت ؤمنینامیرالم

دانند. ایشان پس از طارح ایان ساؤاتت از اصاحاب کاه:      خواص جامعه می

پس چرا امروز بعد از اقرار و اعتراف، سارگردان شادید؟ و پاس از آشاکار     »

کردن عقیده، امروز پنهان کاری دارید؟ و بعد از آن پیشگامی و پیشارفت، باه   

 فرمایند:، می«ایمان، مشرک شدید؟گردید؟ و بعد از عقب بر می

ىبأصْنبقصْدبأصْاَّصْدتلمْب» بقصْدبأصرص فْضُببُإلصىبأصالص ب لْخص ِلْبصْسذُطبوص َُ ب ذقُّ بأصحص ذْنبهلذوص َصْدتلْمبمص َْ بأص ،بوص

ْجذتلب جص َصُة،بفصظص ِلسس َُ يُقب ب لضِّ ْوتلْمبُمنص بنصجص ُة،بوص عص ِلدس َُ باصَّصْوتلْمب ب لْقصبُْض،بوص يْذتلْم،بوص عص ذِبوص ْمبمص

ب لساُب َْتلمل سص :بىبَص ٌص غْتلْم،ب وس ْنبفُب»تصسص بمص و بأصنْتلْمبوص صبىبُإْنبتصکْفل ل ب ّلَله ُظيَذَِبفصذُإنس بجص ُْ  ْْلصْر

ُظيد ب بحص ایاد  خو کارده « آساییتن»؛ آگاه باشید که جز این نیست که به «لصغصاُيٌّ

« آساایش »و « رفااه »باا  ایاد و  و امام واقعی خود را از زمامداری دور کرده

« خوشاگذرانی »و « راحتای »خلوت کارده ایاد و از ساختی زنادگی باه      

اید. به همین سبب آنچه را حفظ کارده بودیاد، از دسات دادیاد و     رسیده
                                                                                                             

هاای  اند، نباید باه مسائولیت  ر آتش نگرفتهاند و حتى از دور هم دستى بمحروم، تنها ناظر حوادث بوده
جا راه پیدا کنند، چه بسا انقاالب را یکشابه بفروشاند، و حاصال هماه      کلیدى تکیه کنند، که اگر به آن

اناد و فارق و ساینه    اینها هرگز عمق راه طى شاده را ندیاده  چراکه  زحمات ملت ایران را بر باد دهند؛
هاای  اناد و از هماه زجرهاا و غربات    خبران مشاهده نکردهیشکافته نوام و ملت را به دست از خدا ب

اناد،  قرارى مجاهدان که براى مر  و نابودى ظلم بیگانگان دل به دریاى بال زدهمبارزان و التهاب و بی
 (۶۶۲، ص۱۳؛ جصحیفه امام، روح اهلل؛ امام خمینی)« خبرند.غافل و بی
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اگر شما و هار کاه در   "آنچه را که فرو بردید، بات آوردید؛ پس بدانید که: 

   ۲«"نیاز از همگان است.زمین است کافر شوید، خداوند بی
درد باا  بای  نیاشراف و مرفه یشگیان علّت مخالفت و مبارزه همیدر بامّا 

 توان به چند مسئله اشاره نمود:هایش میو آرمان ینوام اسالم

و هاا  یش، مساتلزم تحمال ساخت   یهاا به آرمان ینوام اسالم یابیاوتً دست

 ۱ت.سین افراد سازگار نیطلبانه اه رفاهی، با روحمسئله نیاست که ا یمشقات
                                                        

   ۱۶۳، ص۱۱؛ جبحار األنوار. عالمه مجلسی، سیدمحمدباقر؛ ۲
ى هاا ارزشتاوان  با زندگانى اشرافى و مصرفى نماى »فرمایند: در این باره می . حضرت امام خمینی۱

اسالمى را حفظ کرد. جوانان ایران و زنان و مردان که در زمان طاغوت با تربیت طاغوتى باار   -انسانى
؛ صاحیفه اماام  ، روح اهلل؛ ینای )اماام خم « آمده بودند، هرگز نتوانستند با قدرت طاغوتى مقابلاه کنناد.  

 (۲7۲، ص۲9ج
قشار  »آن که این هماه جاوان را داد، ایان    »فرمایند: ایشان همچنین در بیانی دیگر در این باره می

ها، چند نفر از آنهایى کاه حاات نشساتند و بادگویى     است. بیایند بشمرند، چند نفر از آن مرفه« محروم
د نفر رفتند به جبهه؟ آنها چند تا شهید دادند؟ اگر یکاى پیادا   کنند براى جمهورى اسالم، از آنها چنمى

کردید! مگر آن یکى، از آنها منفصل شده باشد؛ ممکن است؛ ممکن اسات کاه یاک نفار از آن خاناه      
اسات،  « شاهید »اش منفصل شده باشد و حزب اهلل شده باشد، او برود؛ اما این کم اسات. هرچاه   مرفه
 (۱3۲، ص۲۱)همان؛ ج «است.« مقشر محرو»بینید که مال این مى

ملت عزیز ما کاه مباارزان حقیقاى    »فرمایند: می« پذیرش قطعنامه»و باز هم در پیام معروف به پیام 
ساازگار نیسات؛ و    «طلبى رفاه»با  «مبارزه»اند که ى اسالمى هستند، به خوبى دریافتههاارزشو راستین 

سارمایه  »الل و آزادى مستضاعفین و محروماان جهاان باا     در راه اساتق « مبارزه»کنند آنها که تصور مى
کنناد  اناد. و آنهاایى هام کاه تصاور ماى      بیگاناه « الفباى مبارزه»منافات ندارد، با  «طلبى رفاه»و « دارى
شاوند و باه مباارزان راه آزادى    با نصیحت و پند و اندرز متنباه ماى  « دردمرفهان بى»و « سرمایه داران»

، بحاث  «رفااه و سارمایه  »و « مباارزه »کوبند. بحث کنند، آب در هاون مىمک مىپیوسته و یا به آنان ک
اى است که هرگز با هام جماع   دو مقوله« جویىآخرت»و « دنیاخواهى»، بحث «راحت طلبى»و « قیام»

شوند. و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هساتند کاه درد فقار و محرومیات و استضاعاف را چشایده       نمى
 (7۲، ص۱۲ج)همان؛ « باشند.
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ای معناوی و مقارّب باه    ثانیاً هدف از تشکیل نوام اساالمی، ایجااد جامعاه   

هاایی در جامعاه   خداوند است که طبیعتاً برای نیل به این هدف باید محدودیت

ها با طبیعت و غریزه مترفین کاه اِعماال هایچ    اعمال شود. ایجاد این محدودیت

له، مخالفات باا نواام    محدودیتی را برنمی تابند، در تضاد است؛ و هماین مسائ  

 ۲اسالمی را در پی خواهد داشت.

 پاذیرفتن  از هکا  شااند کمى جایى به را انسان ارک لذایذ در روى زیاده ثالًاً

ن معناا  یهما  هام  هیا ن آیا بعد از ا از آیه هک چنان هم ۱ورزد.می بارکاست حق

بأصْمو اَلبوصبوصب»شود: می استنباط بأصکْثص ل َُينبمِأصْوالََ بوصبقِللو بنصْ نل َصاس َُظل ب  و (؛۶3سابي:  ) «نصْ نل

 قلاب  هکا  اسات  همین مادى ىهانعمت در شدن ورغوطه و اتراف خاصیت

 داشاتن  در را خود سعادت و بشمارد عویم را آنها و شود متعلقآنها  به انسان

 یااد  باه  همواره نتیجه، در آن. مخالف یا باشد، حق موافق چه حال بداند؛ آنها

و کسای کاه    ۶کناد؛ ماى  فراماوش  را آن مااوراى  و باوده  دنیاا  ظاهرى حیات

های مهم سیاسی، کشاور و انقاالب و   گونه دلبسته به دنیا باشد، در بزنگاهاین

 اش خواهد نمود.مردم را فدای منافع دنیایی
                                                        

همه چیزهایى که ما داریام از ایان ماردم اسات،     »فرمایند: در این باره نیز می . حضرت امام خمینی۲
ها به مردم کارى ندارند؛ آنها مشاغول کاار خودشاان هساتند؛     آن باتیی«. مستضعفین»خصوصاً از این 
طاور آزاد  واتى کاه باه  اش هم معلوم اسات کاه از آن شاه   خواهند درست کنند؛ و نکتهآنها ناراضى مى
اى که آنها داشتند، هار کاارى دلشاان بخواهناد     توانند داشته باشند. آن شهوات آزادانهداشتند، حات نمى

بکنند، هر مجلسى بخواهند تهیه کنند، هر بساطى بخواهناد درسات کنناد، حاات دیگار در جمهاورى       
)اماام  « ند یا کاارى باه شاماها ندارناد.    کنشود این معنا. از این جهت، آنها یا کارشکنى مىاسالمى نمى

 (.۶3۳، ص۲3؛ جصحیفه امام، روح اهلل؛ خمینی

   ، نوام اسالمی تحت وتیت ولیّ خداست.«حق». بدون شک، یکی از مواهر ۱
   ۶9۶؛ ص۲۳؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۶



 

 

 

 

 

 

 

 (21)آيه 
 

 ُم الَّبُِعُا ما أَْنَزَل َُُا َبْل َنتَّبُِع ما َأََْفْينااهللُ  َو إِذا تِيَل ََلُ َنَويِْه  تا

ُْ کاَن آباُؤُهْم ال َيْعِقُوَُن َشْيئاً َو ال َُّيْتَُدون ََ   آباَءنا َأَو 

رده کاز آنچه خدا نازل »ه به آنها گفته شود: کو هنگامى 

نه، ما از آنچه پدران خود »گویند: مى« نید!کاست، پیروى 

اگر پدران  (یحت) آیا« نماییم.را بر آن یافتیم، پیروى مى

از هم باز ) افتندیت نیکرده و هدانمی را درکزى آنها، چی

 (۲7۳بقره: ) رد(؟!کآنها پیروى خواهند 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

  را در جامعهچ ترويج نمود؟« گراييملّي»آيا بايد 

  در جامعه چيست؟« گراييى ملّ»حدّ و مرش ترويج 

  دارد؟ى تعارض يات« اسالم انقالبي»با « گراييى ملّ»آيا 

از  یکا ی م،یات قارآن کار  یا گار از آ ید یاریفه و بسیه شرین آیان ایطبق ب

رش ساخنان حاق و مساتدل    یعادم پاذ   یامبران خدا برایمخالفان پهای بهانه

   ۲شان بود. یغلط و نامعقول آباء و اجدادهای شان، استناد به سنتیا

سان را باه مقابلاه باا    تواند انمی افتن آنیکه شدّت  یاز عالئق یکیاصوتً 

« یو آداب و رساوم ملّا  هاا  عالقه به سنت»بکشاند، « ینوام اسالم»و « اسالم»

ابد که انسان، در ماوارد تازاحم   یمی ن عالقه گاه آنچنان شدّتیاست؛ چراکه ا

 ند.  یگزبرمی را ی، دوّمیو تعصبات ملّ یان دستورات اسالمیم

ن مسئله سوءاساتفاده  یاره از از هموین یل، دشمنان نوام اسالمین دلیبه هم

کنناد تاا   مای  در جامعاه، تاالش  « یتعصبات ملّ»ک یج و تحرینموده و با ترو

 سوق دهند.« یاسالم انقالب»مردم را به سمت مقابله با 

سیاسای، بارای هماراه     -همچنین یکی از ترفندهای فتنه گاران اجتمااعی  

ای اسات. اماام   نمودن مردم با خود، ترویج و تحریک تعصبات ملّای و قبیلاه  

ی مهمای از آن باه موضاوع    هاا بخاش  که ۱،«قاصعه»در خطبه  امیرالمؤمنین
                                                        

  ۱۲؛ لقمان: 7۲؛ شعراء: 3۶-3۲؛ انبیاء: 79؛ یونس: ۳9-7۳؛ صافات: ۱۶؛ زخرف:۲۳۲. مائده: ۲

است کاه بخاش مهمای از آن باه تحلیال       نهج البالغهترین خطبه (، طوتنی۲۱۱)خطبه « قاصعه»خطبه  .۱

در مناسابات فاردی و اجتمااعی اختصااص     « تکبّار »و « تعصاب ورزی »روان شناختی و جامعه شناختی 

جاویى  در اواخر دوران خالفات ایشاان، برتارى   رمودند که این خطبه را زمانی ایراد ف دارد. امیرالمؤمنین
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گوناه تعصّابات را از   ایان کننادگان  اختصاص دارد، تحریک« تعصّبات قومی»

 شمارند:ها در جوامع برمیگذاران فتنهپایه

بکلبصذ ص ُرکلْم » َص ُتکلْمبوص ذِ ذُةبسص ِعص بُمْنبطص رص اص ب لْ ص رص اص بفصِلْ ص ذْنببأصالص و بعص بتصکصبسذ ل  لسذُاينص

َُِّهمْب َّصىبرص بعص ُجياصةص لْقصول ب لْهص بأص بُُهْمبوص بنصسص َلو بفصْوقص فس بتص ص بُُهْمبوص سص َّصىببحص بعص ص و ب ّلَله دل ِحص بجص وص

ذُبيسُةب َصاص ُِ ب لْ بأصسص ْمبقصوص ُعدل رُُه بفصُإنسهل غصِلصبصَةبُْلالص بمل ِرُُهبوص َةبُلقصضص َص ص کِص بَُُهْمبمل ِص اص ِبلص بمص وص

ب ٌل يلو بسل ُنب لُْفتْاصُةبوص بأصْرکِص ِرُمل عص ُِهَُّيسةبَص به هاوش باشاید، بترساید و    ؛  ْعتُزص ُءب لْجص

 ان و رؤساایتان؛ بزرگا از ورانه( کور)ک حذر باشید از پیروى و اطاعتبر

ورزند و خویش را بااتتر از  بّر مىکه به سبب موقعیت خود، تکهمانها 

دهند و ود را به خدا نسبت مىشمرند، اعمال نادرست خنسب خود مى

یز کنناد و بار   خیزناد تاا باا قضاایش سات     ى او بر ماى هانعمتار کبه ان

و ساتون و   «بتعصّا »اسا  و بنیان  ناهایش چیره شوند؛ زیرا آننعمت

 ۲«اند.بّر جاهلیّتکو فساد و شمشیرهاى ت «فتنه»ان کار

بناترین ناوع  مآنگاه حضرت در ادامه، تعصّبات قومی و ملّی را یکی از بی

و سپس، نگاه مخاطبانش را در مصاادیق تعصّاب، از    ۱دارندتعصّبات بیان می
                                                                                                             

هاى جاهلى آنقدر در میان اهل کوفاه شادّت یافتاه باود، کاه حتای منجار باه         قبائل بر یکدیگر و تعصّب

 (۶3۱، ص7؛ جپیام امام امیرالمؤمنیناهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ هایی شد. )ر.ک: آیتخونریزی

   ۲۱۱؛ خطبه نهج البالغه. ۲
ذيْببوصب». ۱ بلُشص بل َصاس بيصتص َصِلصُظينص ب لْ دَ بُمنص بأصحص ْدتل جص ِبوص بفصظص ْ تل بلصقصْدبنصلص بتصْظُويذهص بتصْ تصُظذ ل ذْنبُعَّسذةد بعص ُءبُإالس ب ْْلصْشذيِص بُمذنص ءد

ب ٌل َْ ص ِبيل بمص بُْلصْم د بلونص َصاس کلْمبفصُإنسکلْمبتصتص ُِءبغصيْ ص فصهص َلقلوُلب لسُّ َُ ب بتصَُّيطل ةد جس ُءبأصْوبحل الص هص بب لْجل ذِبُإََُّْذي ل بأصمس بُعَّسذة  بالص بوص ذبصب  بسص لصهل
بُطياُي ب بأصنْتص بوص ُريٌّ بنِص لصبأصنِص َّصيُْهبُفىبُاَّْقصتُُهبفصقِص بعص َصنص بطص بُْلصْلَُُّهبوص مص َص َّصىبن بعص بص َصاس ذُمببفصتص فصذُةب ْْللمص تْ ص بُمْنبمل ءل ِب ْْلصغْاُيِص بأصمس وص

ب ٌص َصُمب ب لاِّ ُِ وص ُق ُربمص بلو بُْلثِص َصاس َُينصبقِللب"فصتص َصاس بَُظل بمِبنصْ نل بأصْوالَ َبوص بأصْمو اَلبوص بأصکْثص ل ؛ مان در رفتاار و کاردار    "و بنصْ نل
به خرج دهد، جز اینکاه دلیال و   « تعصّب»کس را نیافتم که درباره چیزى مردم جهان نور افکندم، هیچ
لیلاى در فکار و   خواهد حقیقت را بار جااهالن مشاتبه ساازد، یاا باا د      هدفى براى خویش دارد: یا مى
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 ۲دهند.تغییر می« تعصّبات اخالقی و دینی»به سمت « تعصّبات قومی»

« آداب و رساوم ملّای  »گیری کلی باید گفت اسالم، بنابراین، در یک نتیجه

توانناد  ی مای تنها زمان «یآداب و رسوم ملّ»بلکه  کند؛کامل نفی نمی طوربهرا 

دار نکنناد و  اوتً امنیت و ثباات جامعاه اساالمی را خدشاه     ممدوح باشند که

اساالم  »ساترش  ج و گیا به تارو یو  ایجاد ننماید« یاسالم انقالب»با  یتقابلثانیاً 

   ۱کمک نمایند.« انقالبی
                                                                                                             

ورزید که ناه ساببى دارد و ناه هادفى.     اندیشه سفیهان نفوذ کند؛ جز شما که درباره چیزى تعصّب مى
ورزید؛ آفرینش آدم را مورد طعان قارار   « تعصّب»به سبب اصل و ریشه خود  «آدم»دربرابر « ابلیس»

مّتهااى پیشاین، تعصّبشاان باه     داد و گفت: من از آتشم و تو از گل. و اما ثروتمندان عیّااش و متکبّار ا  
گفتند: ثروت و فرزندان ماا  هاى گوناگون )و زر و زیورها( و فزونى نفراتشان بود؛ آنها مىسبب نعمت

هاا را هام باراى تعصّاب     بینیم. )امّا شما حتى این بهاناه از همه بیشتر است و هرگز کیفر )الهى( را نمى
 (۲۱۱؛ خطبه نهج البالغه) «کورکورانه خود ندارید(.

ُِسذ». ۲ بمص ص َصذُِلبوص ُِمذُدب ْْلصْف بمص ص ُِلبوص ُرُمب لُْخاص کِص بلکلْمبلُظص َصاُّ بُيسُةبفصَّْيصکلْنبتص َصاص ب لْ بُمنص َلدس بالص نص ذوُرب لسُتذىبفصُإْنبکِص ُنب ْْللمل
رُُ ب َصُِسيُبب لقصبِص بيص ُببوص َص ص ُتب لْ بُمْنبَليلوتِص دص ءل ب لاُّجص بوص دص ءل جص ِب لْظل َّصْتبُفيهص ضص ذُةبتصفِص َصُليظص ُمب لْ ب ْْلصْحذالص ُغيبصُةبوص ُقب ل س َُِْْلصْاالص

ب لْوصب ب لُْ فُْظبلَُُّْجذوص ُربوص ْظُدبُمنص ُلب لْ ص بلو بلُُخالص َصاس ُةبفصتص َص و ْ ظل ُرب لْظص ب ْْلثِص َُّيَّصُةبوص ُِرب لْجص ب ْْلصْاطص ذُةبوص ِعص ب لطس ُِمبوص مص فصذُِءبَُِلذاِّ
َُْايصُةبلَُُّْکبُْ بوصب ب لْظص بوص ب لْکصْلذُمببلَُّْبُ ِّ َّْذُقبوص بلَُّْخص ٌُ ذِ نْاص ب إْلُ ذُِمبلَُّْقصتْذُ بوص ْعلص ب إْلُ ُنب لْبصْغذُىبوص بعص ب لْکصَِّّ  ْْلصْاُابَُِلْفصْضُ بوص

بُفىب ْْلصْرْ  َُ ِ ُبب لْفصسص ب ْجتُاِص اگر قرار است تعصّبى انجام گیرد، باید تعصّاب شاما باراى اخاالق      لَُّْغصيُْظبوص
و شایسته باشاد. هماان افعاال و اماورى کاه ماردان بزرگاوار و        پسندیده، کارهاى نیک و امور خوب 

جساتند؛  هاى باارزش عرب و سران با شخصیّت قبایل در آنها بر یکدیگر پیشاى ماى  شجاع از خاندان
خواهیاد  هاى وات و مقامات بلناد و آثاار ساتوده )آرى! اگار ماى     )یعنى( در صفات پسندیده و اندیشه
هاى مطلوب، تعصّاب باه خارج دهیاد؛ از جملاه حفاظ حقاوق        لتتعصّبى داشته باشید( درباره خص

همسایگان، وفاى به عهد و پیمان، انجام کارهاى نیک، مخالفت باا تکبّار، اقادام باه جاود و بخشاش،       
خوددارى از ستم، بزر  شمردن قتل نفس )و پرهیز شدید از آن(، انصاف دربااره ماردم، فروخاوردن    

 (۲۱۱؛ خطبه ج البالغهنه)« خشم و اجتناب از فساد در زمین.
. همچنانیکه اسالم، برخی از آداب و رسوم خوب زمان جاهلیّت )همچاون ممناوع باودن جناگ و     ۱

   ماه از سال( را به رسمیّت شناخت و به ترویج آنان کمک نمود. ۲خونریزی در 
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در فضاای  « تعصّابات ملّای  »رسد اماروزه  این در حالی است که به نور می

در ذهان   تادریج باه شود کاه  ای ترویج میگونههای عمومی بهی و رسانهمجاز

، نهادینه گردد. ایان سیاسات   «باورِ غیرقابل خدشه»صورت یک مردم جامعه، به

غلط، ممکن است در درازمدّت به این نتیجه بینجامد که ماردم در تزاحماات و   

اساالم  »د، زننا هایی که دشامنان نواام اساالمی باه آن دامان مای      دوگانه سازی

 ۲نمایند.« تعصبات ملّی»را فدای « انقالبی

                                                        

بیاناات  و حد و مارز آن،  « گراییملّی»و رهبر معوم انقالب اسالمی در زمینه  . حضرت امام خمینی۲

 ، در انتهای همین فصل، به آنها اشاره شده است.  ۶نوشتپی مهمی دارند که در



 

 

 

 

 

 

 

 (21) آيه
 

 ََُکْم َبْل ا  َسُبُُه َْشًّ ْفِک ُنْصبٌَة ِمنُْکْم ال ََتْ ََِّييَ  جاُؤ بِاْْلِ إِنَّ ا

ََّيِ  ْثِم َو ا َُ َخْْيٌ ََُکْم َُِکلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْکَتَسَب ِمَ  اْْلِ ى ُه

ُه مِ  َّلَّ کِِْبَ َُ  نُْهْم ََُه َنياٌب َنظِيمٌ َل

 ردند گروهىکه آن تهمت عویم را عنوان کسانى کمسلّماً 

نید این کگر( از شما بودند امّا گمان نل و توطئهکّمتش)

آنها  .ه خیر شما در آن استکاست، بل شرّماجرا براى شما 

ب شدند که مرتکدام سهم خود را از این گناهى کهر 

 ،بخش مهمّ آن را بر عهده داشته کسى ک ،دارند و از آنان

 (۲۲:نور) عذاب عویمى براى اوست!
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 اعالم نمودند؟ى نظام اسالم« خط قرمز»را « 88فتنه»رهبرانقالم  چرا 

 چه بود؟ 88ترين هدف فتنه گران سالاصلي 

فقاان بارای   منا ،اسات کاه در آن   ییفه مرباوط باه مااجرا   یات شار ین آیا

شاان و نواام   یو کاستن از اعتبار و قداسات ا  اسالمتخریب شخصیت پیامبر

شان که به هنگام بازگشات  یاز همسران ا یکیشان، به یا یتحت رهبر یِاسالم

ناه  یاز صحابه به مد یکیاز جنگها، از کاروان جا مانده بود و به کمک  یکیاز 

دروغ را در سطح جامعاه   نیآورده شده بود، تهمت روابط نامشروع زدند و ا

تحات   یِو نواام اساالم   امبریا گسترش دادند تا اعتماد ماردم باه پ   یاسالم

پیاامبر  نباال ایان مااجرا، آیااتی بار      به د ۲ند.یشان را خدشه دار نمایت ایریمد

ات یا ات است و تيمّال در جزئ یش گفته، مطلع آن آیه پینازل شد که آ اکرم

 ز است.  یار عبرت انگیآنها بس

در « عصةب  » کلماه  و ۱است؛« دروغ»معنای به در این آیه شریفه «افک» کلمه

و معناای   ۶کننده یکدیگر است؛جماعتی متعصب، متشکّل و یاریمعنای به لغت

 معادودى  اشاعه دادند، جماعت را دروغ این که کسانى که است آیه شریفه این

گوناه  ایان  نیاز  «عصةب  »از تعبیار   دارناد؛  ارتباط و تبانى هم با که هستند شما از

 و قداسات  تاا  باوده  اى«توطئاه » تهمات و اشااعه آن،   شود که اینبرداشت می
                                                        

اهلل مکاارم شایرازی، ناصار؛    . برای آگاهی بیشتر درباره شين نزول این آیه شریفه، رجوع کنید به: آیت۲

   ۶97-۶۱۲، ص۲۲؛ جتفسیر نمونه

   7۱ص؛ المفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۱

   3۳9. همان؛ ص۶
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 ۲سازند. رسوا مردم میان در را او و ساخته دارلکّه را خدا رسول نزاهت

گر، یکاد یب و باا کماک رسااندن باه     ن منافقان با اجمااع و تعصّا  یبنابرا

از درنتیجاه   از اعتبار او و رواج دادند تا ولیّ خداه یرا در جامعه بر عل یدروغ

 او بکاهند.   یتحت رهبر یاعتبار نوام اله

فرمایاد گماان   در ادامه، خطاب به جامعاه ماؤمنین مای   خداوند متعال  آنگاه

« خیار »اسات، بلکاه برآیناد آن،    « شارّ »نکنید که این ماجرا برای جامعه اسالمی 

آن جامعاه )کاه    در فساد و ضاللت بوده و خیریّت آن نیز در این است که اهل

 آنهاا  وضاع  به نسبت جامعه تا شوند، شناخته همان منافقان و بیماردتن هستند(

 ۱بزند. اقدام به دست فاسد اعضاى این اصالح براى و کند، پیدا «بصیرت»

ن دروغ را یا ا یپرداخته است که وقتا  یخ کسانیه بعد به توبیخداوند در آ

چراکه فتناه   ۶اند؛از آن مبرّا ندانستهرا  یدند، آن را رد نکردند و نوام اسالمیشن

 اثبات حرفشان ارائه ندادند:   یبرا یچ شاهد و مدرکیگران ه

ب لْکذُِذَلونصب» بهلذمل ُ ب ّلَله بُعاْذدص ُِذکص د ُءبفصألول ذهص ِلشُّ َُ زماانی کاه    ؛ پاس فصُإْذبلصْمبيصْأتلو ب

 خاادا پیشااگاه در آنااان نیاوردنااد، شاااهدانی باارای اثبااات ایاان مساائله 

 (۲۶)نور:  «!دروغگویانند

ن دروغ یا پاردازد کاه ا  ی میخ کسانیز به توبیات بعد نیدر آ خداوند متعال

ن یا رفتند و آن را زبان به زبان منتشار سااختند و ا  یق، پذیرا بدون فکر و تحق

 است:« بزر  یگناه»نزد خداوند  کهدرحالیشمردند؛ « سبک»کار را 
                                                        

   ۱۳ص ،۲3؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲
   . ر.ک: همان۱
   ۲۱. ر.ک: نور:۶
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بتصقلوللونصب» لُْساصتُکلْمبوص بَُأص بهصيِّاذَِببُإْذبتصَّصقسْونصهل بلونصهل بتصْ سص بوص بلصکلْمبَُُهبُعَّْم  فْو ُهکلْمبمِبلصيْ ص َُأص

ُليم بعص ُ ب ّلَله بُعاْدص بهلوص بیاورید زمانى را کاه )باه اساتقبال ایان دروغ      خاطربه؛ وص

گرفتید، و باا دهاان   بزر  رفتید و( این شایعه دروغ را از زبان یکدیگر مى

کردیاد ایان   شاتید، و گماان ماى   گفتید که به آن یقاین ندا خود سخنى مى

 (۲3)نور: « که نزد خداوند بزر  است!مساله کوچکى است، درحالى

علت بزر  بودن زشتی این عمل نزد خداوند را دو چیاز   عالمه طباطبایی

دانند؛ اول اینکه نفس بهتان و افترا به افراد دیگار، عملای اسات قبایح و دوم     می

ولی نیست، بلکه تهمات باه پیاامبر    اینکه این تهمت، تهمت به یک شخص معم

 آن کاه  شودمى باعث مردم، میان در ایشان درباره «افک» است؛ وشیوع اسالم

 ۲شود. اش تباهدینی دعوت امر و گشته رسوا جامعه در حضرت

متشکّل و باا   یگروه یکه از سو ید گفت هر افک، دروغ و تهمتیحال با

سااخته و   یدر جامعاه اساالم   خدا یّو ول یهدف ضربه به اعتبار نوام اسالم

 رد.  یگمی فه قراریات شرین آیت ایره شمولیشود، در دامی جیترو

ن توطئه توسط منافقاان  یهم یقاً اجرایاتفاق افتاد، دق 99آنچه در فتنه سال 

ل در یا ، همچاون منافقاان دخ  99باود. فتناه گاران ساال      یدرون نوام اسالم

، ابتادائاً باه دنباال    «انتخاباات عه تقلّاب در  یشاا »، با گساترش  «افک» یماجرا

 یبراناداز »تاً باه دنباال   یو نها« ینزد افکارعموم یکاستن از اعتبار نوام اسالم»

 یاثباات دروغ تقلاب در انتخاباات مادرک     یبودند؛ آنان نه بارا « ینوام اسالم

نکاه  یرغام ا یاحتارام گذاشاتند؛ و علا    ین نوام اسالمیارائه دادند و نه به قوان
                                                        

 ۱۱. ر.ک: همان؛ ص۲
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رهبارانقالب   زمانی کاه  کردند، امامی هیفق یّاظهار اطاعت از ولبارها در زبان، 

ت کردند، از اطاعات او سارباز   برخالف خواسته آنان، حکم به صحت انتخابا

 و زمینه ایجاد اختالف و دوقطبی در جامعه را فراهم نمودند.   ۲زدند

این در حالی است که ایجاد اختالف در میان مردم و عدم اطاعات ماردم   

ن از اوامر ولیّ خدا، اقتدار و ابهت نواام اساالمی را از باین بارده و     و مسئوت

درنتیجه طمع دشمنان را برای ضاربه زدن باه ماردم و نواام اساالمی بیشاتر       

ای از قرآن کاریم کاه مرباوط باه جناگ بادر       در آیهخداوند متعال  نماید.می

 فرماید:است، می

بالبتصاِ» بوص ولصهل سل برص بوص ص َلو ب ّلَله ُطي بأص و بوص ب ْلذبُ ل کلذْمبوص بُري ل بتصذْاهصبص َّلو بوص و بفصتصفْشص عل زص

َُُِ ينصب ب لاس ِص بمص ص ب ّلَله نیاد و باا هام نازاع     کو از خدا و پیامبرش اطاعات   ؛ُإنس

و  ؛رودمای  شاما از باین   و شاوکت  شوید و مهابتمی ه سُستکنید کم

 (۲۳ل: انفا) «یبایان است.کبا ش ونده خداکنید کصبر 
                                                        

ب» فرماید:گونه بیماردتن سیاسی می. قرآن کریم درباره دوگانگی رفتاری این۲ بوص ُ َُذِّلَله اسذِب بنمص بيصقلوللونص وص

سلب ُبَُِل س ذو بُإلصذىب ّلَله عل َل بُإذ ب ب*بوص ْؤُمُاينص َُذِلْظل ب ُِذکص بمِبألول بوص ُدبذلُکص َْ ْمبُمْنبَص بُماْهل لسىبفصُ يق  بيصتصوص َْاِبثلمس بأصطص بوُلبوص بوص

اْب بيصْأتلو بُإلصيُْهبمل قُّ ب لْ ص مل بُإْنبيصکلْنبلصهل ب*بوص ونص َُْ ضل ْمبمل بُماْهل ْمبُإذ بفصُ يق  بَصيْاصهل ولُُهبُليصْ کلمص سل ب*بأصبُفىبقلَّلذوَُُهْمبرص ُعُاينص

ونصب ُِلظل ب للس بهلمل بَصْ بألولُِکص وللهل سل برص َّصيُْهْمبوص بعص ل ب ّلَله بأصْنبيصُ يَّص بأصُمب ْرتَِلو بأصْمبيصخِفلونص  ْ گویناد باه   ؛ آنها ماى مص ص

کنایم، ولاى پاس از ایان ادعاا، گروهاى از آنهاا رویگاردان         خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت مى

آنها )در حقیقت( مؤمن نیستند. ه و هنگامى که از آنها دعوت شود که به ساوى خادا و   شوند. مى

شوند. ه ولى اگار )داورى  داورى کند، گروهى از آنها رویگردان مى پیامبرش بیایند تا در میان آنان

ى آنهاا  آیند. ه آیا در دلهابه نفع آنها بوده باشد و( حق داشته باشند، با نهایت تسلیم به سوى او مى

ترسند خدا و رسولش بر آنها ستم کند؟ اما خاود اینهاا   بیمارى است؟ یا شک و تردید دارند؟ یا مى

 (۲7-3۳)نور:« ستمگرند!
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« حیا ر»و واژه  ۲اسات؛ « میضعف تصام »و « اراده یستس»معنای به «فشل»

   ۱است.« شوکت»و « عزّت»، «قدرت»، «غلبه»معنای به فهیه شرین آیز در این

اطاعات از خادا   »د: ینمامی ن را به دو مسئله امریابتدا مؤمنفه، یه شرین آیا

ت یا جه عدم رعای؛ آنگاه، نت«ان خودیدر مو تفرقه  عدم نزاع»و « خدا یّولو 

و  ن رفتن ابهات یاز ب»و « یضعف درون: »داندمی زیز دو چین دو مسئله را نیا

از درون دچار ضعف شد و ابّهات   یکه نوام اسالم ی؛ و هنگام«یرونیب اقتدار

ز یا ، طمع دشمنان نیعیطب صورتبهن رفت، آنگاه یز از بیناش یرونیو اقتدار ب

 شود.می شتریب یضربه زدن به نوام اسالم یبرا

 خصاوص بهو  یمقاطع از انقالب اسالم یبرخر فه دیه شرین آیامضمون 

اوامار  از  فتنه گران عدم اطاعتل یافت؛ چراکه به دلیمصداق  99سال  فتنهدر 

و  یدوقطبا جاد یا یبه قانون و تالش آنان برا یالتزام عمل یبرا یخدا مبن یّول

 ینواام اساالم   «یرونیب اقتدار»و « یدرون استحکام»از  ،نزاع و تفرقه در جامعه

و  یاسا یس یفشاارها ش یافازا  یبرا اندشمنن، موجب طمع یکاسته شد و هم

 ۶.ران شدیبر ملت ا یاقتصاد
                                                        

معناای  ؛ برخای ایان واژه را باه   ۱۱، ص۱؛ جالتحقیق فی کلمات القارآن الکاریم  . مصطفوی، حسن؛ ۲

؛ مفاردات الفااظ القارآن   ماد؛  اناد )راغاب اصافهانی، حساین بان مح     گرفته «تر »همراه با « ضعف»

نهفتاه نیسات؛ بلکاه    « تار  »رسد در همه کاربردهای این واژه، لزوماً معناای  (؛ امّا به نور می۳۶7ص

« تار  »است که ممکن است در مواردی ناشای از  « سستی و ضعف اراده»اصل معنای این واژه همان 

 (  ۱۱ص ،۱؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمنیز باشد. )مصطفوی، حسن؛ 

، ۲؛ جمجماع البیاان فای تفسایر القارآن     ؛ ۲۳۲، ص۱؛ جمعجم مقاییس اللغه. ر.ک: ابن فار ، احمد؛ ۱

 ۱3، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن؛ عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ 9۲۱ص

 ت.نتهای این فصل، قابل مطالعه اس، در ا۲نوشتزمینه بیاناتی دارند که در پی. رهبرمعوم انقالب دراین۶



 

 

 

 

 

 

 

 (22) آيه
 

دى َْبَيِّناِت َو اَْلُ ََِّييَ  َيْکتُُمَُن ما َأْنَزَْنا ِمَ  ا ِمْ  َبْعِد ما  إِنَّ ا

َْکِتاِب ُأوَئَِک َيْوعَ  َبيَّنَّاُه َِونَّاِس ِى  َو َيْوَعنُُهُم اَالَِّننُُن اهللُ  نُُهمُ ا

ََِّييَ  لاُبُا َو َأْصَوُحُا َو َبيَّنُُا َفُأوَئَِک َأُلُُب َنَويِْهْم َو َأَنا  * إاِلَّ ا

ِحيم اُب اَرَّ َُّ  اَتَّ

ایم کسانى که دتئل روشن و وسیله هدایتى را که نازل کرده

کتمان  بعد از آنکه در کتاب براى مردم بیان ساختیم،

کنندگان کند و همه لعنکنند، خداوند آنان را لعنت مىمى

نمایند ه مگر آنها که توبه کرده و )اعمال نیز آنها را لعن مى

بد خود را با اعمال نیک( اصالح نمودند و )آنچه را کتمان 

پذیرم و کرده بودند،( آشکار ساختند؛ که من توبه آنها را مى

 (۲3۱-۲۳۳م. )بقره: پذیر و رحیممن بسیار توبه
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 دارد؟ى چه شرايطى اجتماع ک سياسيى هاتوبه اش فتنه 

 اش اقداماتشکان توبکه نماينکدچ نظکام     ميان خکود و خکداچ    چگرانآيا اگر فتنه

 آنان را خواهد بخشيد؟ى اسالم

کار و دساتگاه   بار ف  یاسات کاه باه ناوع     یفه، درباره کساان یه شرین آیا

از حاق و   ییا واروناه نماا  یا مردم جامعه اثرگذارند و باا کتماان و    یمحاسبات

ی و فرهنگا  ی، اجتمااع یاسا ی، سیدتیا عقهاای  قت، مردم را دچاار فتناه  یحق

افاراد کاه دچاار گناهاان      گوناه ایان فه، توبه یه شرین آیان ایند. طبق بینمامی

از ماردم جامعاه را    یهستند و بخش قابل توجه یو اجتماع یاسی، سیفرهنگ

ن یای تب» د همراه باا ی، بایند، برخالف گناهان فردینمامی و فتنه یدچار گمراه

   ۲باشد.« یاصالح عمل»و « یعلن
                                                        

برادران عزیاز! بعضاى از کارهاا توباه دارد، بعضاى از      »فرمایند: . رهبر معوم انقالب در این زمینه می۲
بتذَِلو »کارها توبه هم ندارد؛ چون اصالحش ممکن نیست. شما ببینید در قرآن کریم بعد از  ب لسذُاينص « ُإالس

و »(، در موارد متعدّدى دارد: ۲۳۳)بقره:  بأصْلَّص ل ؛ ۲۲۱؛ نحال:  ۲۲۳؛ نسااء:  9۱؛ آل عمران: ۲۳۳)بقره: « وص
( گاهى توبه نسبت به کار شخصى ماست. در مساائل فاردى، کاار اشاتباه و غلطاى از ماا سار        3نور: 
کنایم: پروردگاارا! اشاتباه کاردیم، غلاط کاردیم. ایان تماام         زند، بعد هم به خداى متعال عر  مىمى
گذارد؛ واقعیتى را باه وجاود   ى جامعه تيثیر مىوقت است که این کار در صحنهرود. یکشود و مىمى
ى این، به این است که آن را اصالحش کنیم. مگر ممکن اسات همیشاه   برد؛ توبهآورد یا از بین مىمى
ى موارد ممکن است آب رفته را به جوى بازآورد؟ لذا بسایار بایاد دقّات    کرد؟ مگر در همه« اصالح»

 ى ششم مجلس شوراى اسالمى(دگان دوره؛ دیدار با نماین۲۶7۱/ ۳۶/ ۱۱« )کرد.
اى دل باه  این بسیار بد است که در نوام اساالمى عادّه  »فرمایند: ایشان همچنین در بیانات دیگری می

های دشمن بپردازند؛ به این هم اکتفا نکنند، مقدّساات  دشمن بدهند؛ اکتفا به این هم نکنند، به تکرار حرف
خواهد، عیناً انجام دهند؛ یعنى آن م اکتفا نکنند، همان کارى را که دشمن مىنوام را زیر سؤال ببرند؛ به این ه

هاا از باین   ایمان را که شرط اوّلى بود، در مردم متزلزل کنند؛ آن شجاعت و اعتماد به نفس را در دل جوان
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کاه جامعاه    یگرانا ، طبق آیات دیگر قارآن کاریم، فتناه   نصورتیرایدر غ
شاان   یزیا و خسارت کرده و سپس از فتنه انگ یرا دچار فتنه و سخت یاسالم
د در آخارت دچاار   یا تردبای  روناد، می ایو در همان حال از دن کنندنمی توبه

 خواهند شد:   یعذاب اله
ْمب» بلصهل بوص اسمص هص بجص ا بل ْمبعص بلصْمبيصتلوَلو بفصَّصهل ْؤُماُِتبثلمس ب لْظل بوص ْؤُمُاينص بفصتصالو ب لْظل ب لسُاينص ُإنس

ُ يقُب ب لْ ص ا بل دناد و  ه مردان و زنان با ایمان را دچاار فتناه کر  کسانى ک؛ عص

اسات، و عاذاب آتاش     نسپس توبه نکردند، عاذاب دوزخ باراى آناا   

 (۲۳بروج: ) «سوزان.

متقلّاب  ای و تهمت زدن به آن و ارائه چهاره  یت نوام اسالمیکتمان حقان
 درجااد طمااع  یاز ماردم جامعاه و ا   یجاه گماراه نماودن بخشا    یاز آن و درنت
 99گاران ساال   ه فتناه ن گنای، بزرگتریشتر به نوام اسالمیفشار ب یدشمنان برا

 ۲اند.نکرده یبود که هنوز از آن توبه و عذرخواه
                                                                                                             

بعاد نواام باا آنهاا      ى این نوام بزنند، تا رخنه ایجاد کنند! این کارها را بکنناد، ببرند؛ تیشه بردارند به دیواره
ى ننگ ابدى است؛ برخورد کند و طبق قوانین، مجرمشان بشناسد؛ که مجرم شدن در نوام اسالمى، یک لکّه

بَصيسالو » مگر آنکه: و بوص بأصْلَّص ل َِلو بوص بت ب لسُاينص کناد؛ چیازى را کاه افسااد کارده،      « توباه »(؛ کساى  ۲۳۳)بقره: « ُإالس
ى خودش را روشان کناد؛ آن   کند؛ خطاى گذشته« تبیین»اد کرده، تبدیل به کند؛ ابهامى را که ایج« اصالح»

شود. ولى مادامى که ایان کارهاا را   وقت خداى متعال از او خواهد گذشت و جرمش، تبدیل به صالح مى
است؛ آن وقت کسانى برخالف قانون، به حمایت از این مجرم بپردازند که ایان جازء   « مجرم»نکرده، یک 
ًیرى از پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانشبا دیدار  ؛۲۶7۱/ ۳9/ ۲۲) «ست!بدترین کارها  (آموزانگروه ک

، آن کساانى کاه فکار    در انتخابات سال هشتاد و هشت»فرمایند: . رهبر معوم انقالب در همین زمینه می۲
کردناد؟ چارا ایان را    ى با تقلّب، اردوکشاى خیاباانى   کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجههمى

دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شاکلى کاه قابال جاواب دادن     جواب نمى
گویند ماا اعتاراف   مى« جلسات خصوصى»کنند؟ در نمى« عذرخواهى»بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا 

ه بود، چارا کشاور را دچاار ایان ضاایعات      کنیم که تقلّب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتفاق نیفتادمى
 ؛ دیدار با دانشجویان(۲۶۱۱/ ۳3/ ۳۳« )کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟



 

 

 

 

 

 

 

 (23)آيه 
 

َمَک ِمَ  اَظُُّوامِت  َو َََقْد َأْرَسْونا ُمُسى ُْ  بِآيالِنا َأْن َأْخِرْج َت

امِ  ْرُهْم بَِأيَّ  ذََِک ََلياٍت َُِکلِّ  إِنَّ ِى اهللِ  إََِّل اَنُُِّر َو َذکِّ

  َصبَّاٍر َشُکُرٍ 

:( به او گفتیمرا با آیات خود فرستادیم )و  ما موسى

روزهای »نور بیرون آر! و سوی به ها تاریکیقومت را از 

، یادآوری در اینکه قطعاً ! ی نمارا به آنان یادآور« خدا

 شکرگزارو صبرکننده کس که بسیار هایى است براى هرنشانه

 (3)ابراهیم: !باشد
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 پاسخ داده خواهد شد:در اين بخش به اين سؤاالت 

 ى حکواد  ى و بکاشگوي ى در بياناتشکان اصکرار بکه يکادآور    رهبرانقالم  چرا

ى سککليمان و تشککييف جنککاشه باشکککوه سککردار  88دي9هممککون حماسککه 

 ( دارند؟98دي61)در

 شوند؟ى مردم يادآورى گونه حوادث بايد دائماً براچرا اين 

 ؟اين وقايفچ واهمه دارندى افراد اش يادآورى چرا برخ 

فرمایاد:  مای  موسای فه خطاب به جنااب  یه شرین آیدر ا خداوند متعال

فه، یه شار ین آیدر ا« ام اهللیا»و منوور از  «نما. یادآوریقومت  یرا برا ایام اهلل»

که در آن واقع شده، امار خداوناد    یحوادث خاص خاطربهاست که  ییروزها

هر و آشاکار  و اقتادار و سالطنت خداوناد ظاا     یبزرگا هاای  ات و نشانهیو آ

 ۲ده است.یگرد

، روزهای خاصای اسات کاه در آن    «ایام اهلل»به عبارت دیگر، منوور از 

روزها دست قدرت و عزت الهی در جامعه ظهور و بروز بیشتری داشاته و  

همگان بعینه دیدند و لمس کردند که اتفاق مهمی )چه نازول نعمات و یاا    

ده اسات؛ و چناین   نزول عذاب( خارج از اسباب و علل مادی واقاع گردیا  

 روزهایی باید دائماً برای مردم یادآوری شود.

هاای پرکااربرد قارآن کاریم بارای      توضیح آنکه، اصاوتً یکای از روش  

و « تاذکّر »در وقاایع سیاسای،    خصاوص باه تيثیرگذاری بار بیانش ماردم،    

هاا  است؛ و در این میان، یکی از اموری که یاد خادا را در ذهان  « یادآوری»
                                                        

   ۲9، ص۲۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲
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، حوادث عبرت آموزی است که در برخای ایاام خااص در    سازدمتبادر می

حیات یک جامعه به وقوع پیوسته است و مردم جامعه در آن ایاام خااص،   

 ملمو  درک نمودند. طوربههای رحمت یا غضب الهی را جلوه

ش یع خاص پا یوقا ید برخیها، نوعاً فراموشکار هستند، باازآنجاکه انسان

و هاا  اد خدا و سانت یع، همواره مالزم با یوقاآن  یادآوریآمده در جامعه که 

د یا جدای هیا ن کار روحیشود؛ چراکه ا یادآوریآنان  یاست، برا یقدرت اله

 د.  ینمامی جادیشرفت، ایر پیادامه مس یدر آنان برا

قرآن کریم در آیات متعددی به یادآوری ایاام اهلل در زماناه برخای پیاامبران     

پااردازد. ایاان ( ماایحضاارت موساایو  زمانااه پیااامبر اکاارم خصااوصبااه)

   ۲ها آنقدر پرتکرار است که گویی تعمّدی برای بیان آنها وجود دارد.یادآوری

قاوم بنای اسارائیل و     ات، مرباوط باه  یا آ گوناه ایناز  یبخش قابل توجه

   ۱آنان است. یبرا یاله یهاو نقمت هایادآوری نعمت

که انفاال اسات. ایان    در سوره مبار« جنگ بدر»آیات دیگر، مربوط به واقعه 

بار سار    سوره پس از جنگ بدر و در زمانی که برخی صحابه رساول خادا   

 ۶تقسیم غنائم جنگی با یکدیگر اختالف کردند و دچار تفرقه شدند، نازل شد.

و  خاواصّ  یاسیت سیترب ین سوره، برایا ییات ابتدایدر آ خداوند متعال

ات خااص خاود در   یه، عناهودیدن آنان از اختالفات بیعامه مردم و دست کش
                                                        

از تعاابیری همچاون    ای که در گذشته اتفاق افتااده اسات،  . در بسیاری از این آیات، برای بیان واقعه۲
   استفاده شده است.« إذ»یا « وَاذکُرُوا»، «وَاذکُر»
   3۲، 3۶، 3۲، 3۳، ۲۱، ۲7، ۲۳. ر.ک: بقره: ۱
   . آیه اول این سوره مبارکه به همین اختالف اشاره دارد.۶
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 نفاره اساالم   ۶۲۶آن، ساپاه  درنتیجه  کند کهی میادآوریجنگ بدر را به آنان 

و ساپس   ۲روز شاد؛ یا ت پیا باا قاطع  ،هازار نفاره دشامن   تقریبااً  سپاه دربرابر 

جااد  یاختالفاات در جامعاه ا   گوناه ایان که باه واساطه   ای مسلمانان را از فتنه

 ه را متايثر خواهاد کارد، برحاذر    خواهد شد و عواقب آن، همه ماردم جامعا  

دوران سخت مکه و نجات مسلمانان از شرّ کفاار   یادآوریآنگاه، با  ۱دارد.می

 ین عزّت و حکومت را باه راحتا  یدهد که ایحاً به آنان هشدار میش، تلویقر

 ۶از دست دهند. یتا آن را به راحت اند،اوردهیبه دست ن

از  یاتیا احازاب اسات کاه آ   م، جنگ یگر در قرآن کریوم اهلل دین یهمچن

 ۲کند.ی میادآوریسوره مبارکه احزاب، آن را به مسلمانان 

م اصارار باه   یقارآن کار  در کاه خداوناد    یاز موارد یکیگر، ید یاز سو

و  یسست کاردن و ماي   یبرا «منافقان»آنها دارد، سخنان و اقدامات  یادآوری

شارفت نواام   یر پیآناان در مسا  هاای  یو کارشاکن هاا  دن مسلمانان و فتنهنمو

ی ادآوریا ماردتن در جنگ بدر یه، سخن منافقان و بیک آیاست. در  یاسالم
                                                        

   ۲۱، ۲۲، ۱، 7. ر.ک: انفال: ۲

و بُماْکلب. »۱ َّصظل بظص ب لسُاينص َُقذُِببوص تسقلو بُفتْاصَةبالبتلُايبصنس ب لْ ذُديدل بشص ص ب ّلَله و بأصنس ب ْعَّصظل َةبوص اى بپرهیزیاد  ؛ و از فتناه ْمباصِلس

رسد )بلکه همه را فرا خواهاد گرفات( و بدانیاد خداوناد کیفار شادید       که تنها به ستمکاران شما نمى

 (۱3)انفال: « دارد.

ب. »۶ ُْ بُفذىب ْْلصْر َصفلونص ْستصْض بمل و بُإْذبأصنْتلْمبقصَُّي   ب ْذکل ل بوص َُاصْاذُ ُ بوص کلْمب بأصيسذدص بفصذيو کلْمبوص ب لاسذِ ل فصکلمل طس بأصْنبيصذتصخص تصخذِفلونص
ونصب َصَّسکلْمبتصْشکل ل ُتبلص يِِّب ب لطس قصکلْمبُمنص زص ؛ و به یاد آورید هنگامى کاه شاما گروهاى انادک و ضاعیف در روى      رص

ولاى او )خداوناد( شاما را پنااه     ترسیدید مردم )مشرکین مکّه( شما را بربایند؛ زمین بودید؛ آن چنان که مى

 (۱۳)انفال: « آورید.جای به مند ساخت تا شکر نعمتش راهای پاکیزه بهرهداد و یاریتان کرد و از روزی

   ۱-۱7. احزاب: ۲
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 یساپاه ساه برابار   ، دربرابار  شود که مسلمانان را که با وجود تعداد انادک می

در آیاات دیگاری،   و  ۲کردناد؛ مای  کرده بودند، نکوهش یدشمن، صف آرائ

   ۱آنان را در جنگ احزاب. یهاها و یي  پراکنیکارشکنی

منافقاان در جناگ    یهای از قرآن کریم کارشکنیگریات دین در آیهمچن

مااردل و  ین فارار مسالمانان ب  یاحد و عدم شرکت آناان در جناگ و همچنا   

   ۶شده است. یادآوریمسلمانان  یمان برایف اإلیضع

از  هاای مکارر حضارت یعقاوب    رسد یکی از دتیل یادآوریبه نور می

ن بارای پسارانش باود. نبایاد تنهاا منشاي       های تربیتی آ، جنبهحضرت یوسف

را، احساساات و عواطاف    های اشک آلاود آن حضارت از یوساف   یادآوری

ای باود کاه نسابت    های ایشان به دلیل شدّت عالقاه دانست؛ هرچند قطعاً گریه

ای کاه  «یادآوری فتنه»، یعنی داشت، اما یادآوری یوسف به حضرت یوسف
                                                        

َّصذى. »۲ کسذْ بعص ذْنبيصتصوص بمص مبوص يذالهل َُ الُءب بهذؤل بغص س  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ب لسُاينص بوص اُِفقلونص ببُإْذبيصقلوللب لْظل ُزيذز  بعص ص ب ّلَله بفصذُإنس ُ  ّلَله
ُکيم ب [ را دینشاان  ایناان ]مؤمناان  "گفتناد:  ؛ آن گاه که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود مىحص

.« ؛ و هرکس بر خدا توکل کند )بداناد کاه( در حقیقات خداوناد عزیاز و حکایم اسات       "فریفته است

   (۲۱)انفال: 

ُفقلب. »۱ ِا بُإْذبيصقلوللب لْظل ْمبوص بُمذاْهل ِرُفصذة  ِلصذْتبط بُإْذبق ور َ*بوص بُإالسبغل ل وللهل سل برص بوص ل ب ّلَله نِص دص عص بمِبوص  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ب لسُاينص بوص ونص
ذْورصب ِبعص بَليلوتصاذ بُإنس بيصقلوللذونص ب لاسُبذيس مل بُمذاْهل بفصُ يق  بيصْستصْأُذنل َلو بوص ْرُج بلصکلْمبفِص قِمص بالبمل بيصثُْ بص بأصهْ ص بِي بُإْنبة بوص ةد َصذْورص َُ ب ِبُهذىص مذ

بُإالسبُف  ر َب ونص خادا  "گفتناد:  خاطر بیاورید زمانى را که منافقان و آنها که در دلهایشان بیمارى بود ماى ؛ بهيلُ يدل

خاطر بیاوریاد زماانى را کاه گروهاى از آنهاا      . ه و نیز به"اندهاى دروغین به ما ندادهو پیامبرش جز وعده

رب )مرد"گفتند:  ، و "هااى خاود بااز گردیاد    م مدینه(! اینجا جاى توقف شما نیست، باه خاناه  اى اهل ًی

، "هااى ماا بادون حفااظ اسات     خاناه "گفتناد:  خواستند و مىگروهى از آنان از پیامبر اجازه بازگشت مى

 (  ۲۱-۲۶احزاب: ) «خواستند )از جنگ( فرار کنند!که بدون حفاظ نبود، آنها فقط مىدرحالى
   ۲۳9، ۲۳7، ۲3۲، ۲3۶. رک: آل عمران: ۶
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ن، همواره موجب عاذاب وجادان آنهاا باود، تاا      برادران برپا نموده بودند؛ و ای

   ۲جائیکه در این باره به پدرشان اعترا  کردند.

نگوناه باود و   یز همیا از واقعاه عاشاورا ن   حضرت ساجاد های یادآوری

ن خاود،  یا کردناد؛ و ا می ادیاز آن واقعه دردناک ای ن بهانهیشان با کوچکتریا

ه منافقاان  یا ماان و بار عل  آن ز یه حکومات طااغوت  یبر عل« مبارزه نرم» ینوع

 جاد حادثه عاشورا نقش داشتند.یبود که در ا یکوف

، «یاساالم انقالبا  »ن بهتار گفتماان   ییعالوه بر کمک به تب ها،یادآورین یا

 یدر پا  ،خواص جامعه یعموم مردم و هم برا ی، هم برایگرید متعدد دیفوا

خای از فوایاد   برخواهد کارد.   یانیان نفاق کمک شایدارد که به مبارزه با جر

ش اعتمااد  یافزا» ،«ان مردمیش وحدت در میافزا»یادآوری ایام اهلل، عبارتند از: 

و « ناده ید باه آ یا ه اعتماد به نفس و امیش روحیافزا»، «یالههای مردم به وعده

دشامنان  دربرابار   وهاا  یساخت دربرابار   مقاومات  یه مردم برایش روحیافزا»

 .«یو خارج یداخل

و  و بیماردتن سیاسای  ان نفاقیجر یق ناکارآمدیمصاد یادآورین یهمچن

مااد  ، موجاب عادم اعت  یشرفت جامعه اساالم یدر راه پ های آنانیا کارشکنی

مردم به این جریان شده و ضمناً بر اراده و روحیه خود منافقاان و بیمااردتن   

هاای  و شکسات هاا  یناکارآمد ید وقتیتردبی . چراکهاثر خواهد گذاشت نیز

ماردتن دائماً بازگو شاود، اراده آناان در مواجهاه باا نواام      ین و بمتعدد منافقا

    ف خواهد شد.یسست و ضع یاسالم
                                                        

ب لْهِلُُکينصب. »۲ بُمنص َِبأصْوبتصکلونص ض بحص ص تسىبتصکلونص بحص َّص بيلوسل بتصفْتصؤل بتصْاکل ل ُ ّلَله  یااد  قادر  آن تاو  بخادا  ؛ گفتناد قِللو بتِص
   (93)یوسف: « !گردى هالک یا شوى مر  به مشرف تا کنىمى یوسف
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منافقاان   یباا همکاار   یبود که دشمنان خارج یار بزرگی، فتنه بس99فتنه 

د آتاش  یا تردبای  ، آن را برپاا نمودناد.  ینوام اسالم ی، با هدف براندازیداخل

او،  یبا یغ یص خداوناد و امادادها  ات مخصاو ی، بدون عناین فتنه بزرگیچن

ر هوشامندانه رهبارمعوم   ی، در تدابیخاص اله ینبود. امدادها یخاموش شدن

روز  ییماا یر در راهپینوبی حضور یمردم برا یو فکر یت قلبیانقالب و هدا

، ین واقعاه بزرگا  یچن یادآوری، به وضوح قابل مشاهده بود. ۲۶99 ی سالد۱

 یعنا ی، یاسا یط سیشارا تارین  یو بحرانا تارین  عبور از سخت یادآوری یعنی

 یناکارآماد  یادآوریا  یعنا ی، یک رهبر الها ی یحکمت و هوشمند یادآوری

 یادآوریا  یعنا یمردم و  یجوهره انقالب یادآوری یعنیان نفاق و فتنه گر، یجر

 ۲.یخداوند از نوام اسالم یشگیهم یبانیپشت

ناازه  ، تشاییع ج ۱9دی  ۱7رهبر معوم انقالب، در نمااز جمعاه تااریخی    

دانساتند.  « ایاام اهلل »باشکوه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نیاز ازجملاه   

نویر او، درواقاع  بود و تشییع جنازه کم« مقاومت»چراکه سردار سلیمانی، نماد 

 ملت ایران بود.« خواهی و استکبارستیزیرفراندوم بزر  مقاومت»

ی باه پایگااه   ایشان همچنین حمله موشکی سپاه پاسداران انقاالب اساالم  

دانستند؛ چراکه در ایان حملاه،   « ایام اهلل»را نیز ازجمله « األسدعین»آمریکایی 

بار تلفاات جاانی و    هیمنه پوشالی و غیرواقعی آمریکا شکسته شاد و عاالوه  

دار شاد. در ایان یاوم اهلل، هماه     ها ساله آمریکاا خدشاه  تجهیزاتی، حیًیت ده
                                                        

، در انتهاای هماین فصال، قابال     3نوشتپی در . رهبر معوم انقالب در بیاناتی در این زمینه دارند که۲

 مطالعه است.  
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بق نیست کاه تهدیاداتش را عملای    فهمیدند که آمریکا، دیگر آن آمریکای سا

رغام تهدیاد علنای    کس جرأت مقابله با او را نداشت. زیرا علیکرد و هیچمی

نقطه ایران، نتوانست پس از حمله موشکی سپاه باه پایگااهش،    3۱به بمباران 

 تهدیدش را عملی نماید.

گونه حوادث نباید برای مردم یادآوری شاود؟ و  حال باید پرسید چرا این

 رخی از یادآوری هر ساله آن بیم دارند:چرا ب

ةدب» رص ْتبُمْنبقصْسذوص ة ب*بفص س ْستصاُْف ص بمل ظل   ْمبحل نسهل ب*بکصأص َُْ ُضينص ُةبمل ُنب لتسْاکُ ص ْمبعص ؛ فصظِبلصهل

ه کا  همچون گورخرانى رمیده ه ر گریزانند؟ هکچرا آنها این همه از تذ

 (۲۱-3۲مدثر: ) «اند!ردهکاز شیر فرار 

های انقالبی کاه حقیقات و درساتی آن در    فراگیری گفتمانچه کسانی از 

ایاان ایااام اهلل باارای مااردم اثبااات شااد، واهمااه دارنااد؟ چااه کسااانی و چااه  

 های انقالبی، از جامعه طرد خواهند شد؟هایی با فراگیری گفتمانگفتمان
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 هانوشتپي

معرفت و بصایرت دینای   جوانان را در دو سطح به افزایش  خصوصبههمواره مردم و رهبرانقالب  .۲

 اند:و سیاسی دعوت نموده

دربااره لازوم تقویات و تعمّاق در     رهبارانقالب   و سياسي؛ى دينى الف. سطح اول: تقويت مبان

طاور روى  وقت یاک کساى هماین   خیلى مهم است. یک دینى تعمیق معرفت»فرمایند: مبانی دینی می

اعتکاف هم شرکت کناد، در مجلاس    ، در نماز جماعت هم ممکن است شرکت کند، در«احساسات»

عزاى حسینى هم شرکت کند، در فالن تواهرات دینى هم شرکت کند، اما این معرفت در عماق جاان   

رود؛ بینیاد کاه از جاا در ماى    اندازى، یکهو مىاو وجود نداشته باشد؛ لذا سر یک پیچى، سر یک دست

هااى انقاالب، اوائال انقاالب     مجموعاه خاطر این است. ما نوائرش را زیاد دیدیم. توى هماین  این به

تار و  متادین اینهاا   رسید کهبه نور مى اینها، کسانى بودند که از ماها که ریش داشتیم و عمامه داشتیم و

یاک   -همان طورى کاه عار  کاردم    -وقتترند؛ بعد یکمقیدتر و پابندتر و نسبت به دین، متعصب

وبسات محکماى   وب، پیداسات کاه چفات   اندازى پیش آمد، یکهو دیدیم تایرش در رفات! خا  دست

، خیلى مهم است؛ انس با معاارف اساالمى، خیلاى مهام اسات.      «دینى تعمیق معرفت»نداشته. بنابراین 

؛ دیادار باا وزیار علاوم و     ۲۶99/ ۲۲/ ۲۶« )این هم یک بخش کار فرهنگى است که باید ترویج شود.

 استادان دانشگاه تهران(

ایشان به دانشجویان و جوانان، تعمیق معرفت دینای و مطالعاه   های همیشگی همچنین یکی از توصیه

اولًا معرفتهاتان را بات ببرید. عزیزان مان! ساقف معرفات خودتاان را،     »آثار اندیشمندان اسالمی بوده است: 

های گوناگون قارار ندهیاد؛ ساقف معرفات     ها و پرسه زدن در سایتهای سیاسى و اوراق روزنامهسایت

.سطح معرفت را بات ببرید. با قرآن، با نوشتجات مرحاوم شاهید مطهارى، باا نوشاتجات      شما اینها نیست..

هاى علمیاه حضاور دارناد، آشانا شاوید. اماروز فضاالى        فضالى بزرگى که خوشبختانه امروز در حوزه

های دانشاگاهى یاارى   ى جوانتوانند در این قسمت به مجموعههاى علمیه هستند که مىجوانى در حوزه

باات بارود؛ ایان یکاى از      دیناى  گیارد. ساطح معرفات   کمااینکه کارهاى خوبى هم دارد انجام ماى بدهند؛ 
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« مطالعاات اساالمى  »کارهاست که حتماً تزم است. به نور من آن کاارى کاه مهام اسات انجاام بگیارد،       

زمیناه،  ؛ دیدار با دانشجویان؛ همچنین برای مطالعه بیانات دیگر معوام لاه در ایان    ۲۶۱۲/ ۳3/ ۲۳) «است.

/ ۳7/ ۱۱هااى مختلاف دانشاجویى(؛    )دیدار با دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکل ۲۶93/ ۳7/ ۱3ر.ک: 

 )دیدار با دانشجویان(( ۲۶۱۶/ ۳3/ ۳۲؛ )دیدار با بسیجیان استان کرمانشاه( ۲۶۱۳

در همین راساتا، ایشاان، بارهاا و بارهاا، دانشاجویان و طاالب را باه مطالعاه و تعمّاق در آثاار           

اناد. ایشاان نواام اساالمی را برآماده از      ندیشمندان اسالمیِ مهاذّب و ماورد اعتمااد، توصایه نماوده     ا

و برخای دیگار از شااگردان     و شهید مطهری های فکری متفکرانی همچون عالمه طباطباییتالش

ن ( و باه همای  ؛ دیدار با علما و روحانیون خراساان شامالى  ۲۶۱۲/ ۳7/ ۲۱دانند )می عالمه طباطبایی

)دیادار   ۲۶9۶/ ۳۲/ ۲3اناد. )ر.ک:  دلیل، همواره جوانان را به مطالعه آثار این بزرگواران توصیه فرموده

/ ۲۱)دیدار با روحاانیون شایعه و اهال سانت کرمانشااه(؛       ۲۶۱۳/ ۳7/ ۱۳با روحانیون استان همدان(؛ 

/ ۳7/ ۱۱جویان(؛ )دیادار باا دانشا    ۲۶۱۲/ ۳3/ ۲۳؛ ۱)دیدار با روحانیون خراساان شامالى   ۲۶۱۲/ ۳7

/ ۳۱/ ۲۲)دیدار با بسیجیان اساتان فاار (؛    ۲۶97/ ۳۱/ ۲۲)دیدار با بسیجیان استان کرمانشاه(؛  ۲۶۱۳

/ ۲9ى حکمات مطهار(؛   )دیدار با اعضاى کنگاره  ۲۶9۱۳/ ۲۱/ ۲9)دیدار با روحانیون کرمان(؛  ۲۶9۲

ار باا کاارگران و معلماان(؛    )دید ۲۶79/ ۳۱/ ۲3؛ ى حکمت مطهر()دیدار با اعضاى کنگره ۲۶9۱/ ۲۱

)دیاادار بااا مساائوتن دفاااتر  ۲۶7۶/ ۳۱/ ۳9)دیاادار بااا روحااانیون اسااتان مازناادران(؛  ۲۶7۲/ ۳7/ ۱۱

/ ۲۱/ ۳3)دیادار باا معلماان و کاارگران(؛      ۲۶7۲/ ۳۱/ ۳۱ى کشور(؛ هادانشگاهنمایندگى ولى فقیه در 

 )دیدار با مسئوتن سازمان تبلیغات اسالمى(( ۲۶7۳

، شابهات فکاری   و عالماه طباطباایی   های بعد از فقدان شهید مطهاری در سالزآنجاکه ا همچنین

جدیدتری در میان مردم و جوانان از ساوی عوامال فکاری دشامن در داخال کشاور، مطارح و تارویج         

)دیدار باا علماا    ۲۶9۲/ ۳۱/ ۲۲را مطلوب ندانسته )ر.ک:  گردید، لذا ایشان توقف در آثار شهید مطهری

( و همگاان را باه اساتفاده    ى حکمت مطهار( )دیدار با اعضاى کنگره ۲۶9۱/ ۲۱/ ۲9(؛ ن کرمانو روحانیو

تارین شااگردان مرحاوم عالماه     که خود از برجسته[ «مصباح یزدی اهللآیت»از شخصیت فکری و معنوی 
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دعاوت نمودناد و از ایشاان باه عناوان کسای یااد نمودناد کاه در زماناه ماا خاأل             ] بودناد  طباطباایی 

 ۲۶79/ ۳۳/ ۲۶)ر.ک: را پار نماوده اسات.     و عالمه طباطباایی  هایی همچون شهید مطهریشخصیت

)دیاادار بااا دانشااجویان بساایجى  ۲۶7۱/ ۳۳/ ۲۳؛ «(طاارح وتیات »در دوره کنناادگان )دیادار بااا شاارکت 

/ ۲۲/ ۲۲)دیدار با جمعى از دانشاجویان بسایجى(؛    ۲۶77/ ۳۱/ ۱3؛ «(طرح وتیت»کننده در دوره شرکت

« گاروه ویاژه  »)دیدار با اعضااى   ۲۶7۳/ ۲۱/ ۲۶)دیدار با اعضاى بسیج دانشجویى دانشگاه تهران(؛  ۲۶7۳

ب((.صداى جمهورى اسالمى ایران« گروه معارف اسالمى»و 

رهبارمعوم انقاالب، در زمیناه لازوم      روزبکشذور ىبسيِسذىبب.بسطحبَوم:بمسذِر بوبييشذِمدهِ

هایی کاه در آن  بیانات متعددی دارند. یکی از عرصهافزایش بصیرت سیاسی در مسائل روز کشور نیز 

در رهبارانقالب   هاای سیاسای، اجتمااعی اسات.    ، امری تزم و ضروری است، عرصه فتناه «بصیرت»

اند که در آن فضا، برای تشاخیص راه  تشبیه نموده« فضای غبارآلود»و « مه غلیظ»را به « فتنه»بیاناتشان، 

/ ۳۱اسات. )ر.ک:  « بصایرت »تزم است، که هماان  « قبله نما» و« قطب نما»، «چراغ مه شکن»صحیح، 

)دیدار باا دانشاجویان و    ۲۶9۱/ ۳9/ ۳۲(؛ هادانشگاه)دیدار با اعضاى بسیجى هیئت علمى  ۲۶9۱/ ۳۲

 (()دیدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى ۲۶99/ ۲۳/ ۱۱جوانان استان قم(؛ 

توانیاد در  جواناان عزیاز! هرچاه ماى    »فرمایناد:  می« یرتبص»ایشان در تبیین بیشتر اهمیت مسئله 

خود، در عماق بخشایدن باه بصایرت خاود، تاالش کنیاد و نگذاریاد دشامنان از          « بصیرت»افزایش 

ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست جلوه کند، حقیقات باه شاکل باطال و باطال در      « بصیرتىبى»

تارین مشاکالت جامعاه، هماین را     ى مهام ملاه اى، از جدر یک خطباه  لبا  حقیقت. امیرالمؤمنین

قلوعُب»شمارد: مى بول ِبَصْدءل ُبب لُْفذتصنُببُإنسظص ب ّلَله ذِبکُتصذِبل بُفيهص ذِلصَّل بيلخص عل بتلبْتصذدص بأصْحکصذِم  بوص ِل بتلتسبصذ ؛ نهاج البالغاه  « )أصْهذوص ء 

آشاکار و  طور واضح در مقابال ماردم   فرماید: اگر حق بهمى در همین خطبه، امیرالمؤمنین (3۳خطبه

طاور آشاکار نشاان    تواند زبان علیه حق باز کند. اگر باطال هام خاودش را باه    ظاهر بشود، کسى نمى

َّصذىب» :[بدهد، مردم به سمت باطل نخواهند رفت بعص بلصذْمبيصْخذَّص ذقِّ بُمذْنبُمذزص ُجب لْ ص باصَّصذصص ُطذ ص ب لْبِص فصَّصذْوبأصنس

بُمْنبلصبْب باصَّصصص قس ب لْ ص بلصْوبأصنس بوص ينص َُ ْ تِص َصُِنذُدينصب لْظل ب لْظل ذنل بأصلْسل اْهل َصْتبعص ُطُ ب نْقصطص بُمذْنبهصذاص ب» ]«ُ ب لْبِص بلصُکذْنبيلْؤاصذال وص
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ِنُب جص بفصيلْظزص بُمْنبهصاص بُضْغ   بوص خواهند گمراه بکنناد، باطال را باه صاورت     . آن کسانى که مردم را مى«ُضْغ  

شاود کاه   ن وقت نتیجاه ایان ماى   کنند، آکنند، ممزوج مىآورند؛ باطل و حق را آمیخته مىخالص نمى

بيصْستصْولُب» لُکص اِص رُهىبفصهل َّصىبأصْولُيِص بعص ِنل يْطص شاود. ایان اسات کاه     داران حق هم مشتبه مى؛ حق، براى طرف« لشس

؛ دیادار  ۲۶99/ ۳7/ ۲3) «ى ماا. نگاذاریم حاق و باطال مشاتبه بشاود.      شود اولین وظیفهمى« بصیرت»

 (عمومى مردم چالو  و نوشهر

اگر من بخواهم یک توصیه به شاما بکانم، آن   »فرمایند: بیان دیگری در همین زمینه، میایشان در 

هاا وارد  بالهاائى کاه بار ملات    «. بصایرت »خودتان را زیاد کنید؛ « بصیرت»توصیه این خواهد بود که 

یاد  بینماى  -کنناد است. خطاهائى که بعضى از افراد مى« بصیرتىبى»شود، در بسیارى از موارد بر اثر مى

کنناد. نخبگاان   ى مردم و بیشتر از نخبگان، خطاهائى مىى خودمان هم گاهى بعضى از عامهدر جامعه

که حات انتوار هست که کمتر خطا کنند، گاهى خطاهایشان اگر کمّاً هم بیشاتر نباشاد، کیفااً بیشاتر از     

« بصایرت »اش. هگاوییم هما  هایش، نماى است؛ خیلى« بصیرتىبى»بر اثر  -ى مردم استخطاهاى عامه

باه   -را  ى امیرالماؤمنین خودتان را بات ببرید. مان مکارر ایان جملاه    « آگاهى»خودتان را بات ببرید؛ 

ذبْ »در گفتارها بیان کردم که فرمود:  -نورم در جنگ صفین ب لاس ُ بوص ب لْبصاص بأصهْ ل بُإالس َصَّصمص بهصاص ب لْ بيصْ ُظ ل بالص ؛ و وص

( ۲7۶خطباه  ؛نهاج البالغاه  ) «کشاند. بار دوش نماى  « باا اساتقامت  »و « تیازبین »این پرچم را جز افراد 

، از جهااتى بیشاتر باود؛ چاون در پارچم      از پارچم پیغمبار   دانید، سختى پارچم امیرالماؤمنین  مى

دشامن و دوسات    دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زیار پارچم امیرالماؤمنین    پیغمبر

زند؛ همان نماز جماعت را کاه  زد که دوست مىى را مىهایفن واضح نبودند. دشمن همان حرچناآن

در جناگ جمال و صافین و     -خواندند، در اردوگااه طارف مقابال هام    مى در اردوگاه امیرالمؤمنین

گویند: آقا! این طرفِ مقابال، باطال   کنید؟ به شما مىخواندند. حات شما باشید، چه کار مىمى -نهروان

شان مًل خوارج که خیلى هام عبادتشاان آب   نماز؟ با این عبادت؟ بعضى گویید: با ایناست. شما مى

زنام باه   هااى سیاساى را مًاال ماى    هاى سیاسى و صاحنه و رنگ داشت؛ خیلى... بنده بارها این جبهه

ى زماین در اختیارتاان نباشاد، احتماال     ى جناگ نواامى، هندساه   ى جنگ. اگر شاما در جبهاه  جبهه
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روند. یکى از کارهااى مهام در عمال    مى« شناسائى»هم هست که خطاهاى بزر  هست. براى همین 

از نزدیک، که زمین را بروند ببینند؛ دشمن کجاست، چاه جاورى   « شناسائى»است؛ « شناسائى»نوامى، 

است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه کار باید بکنند. اگار کساى ایان    

اش بینیاد کاه دارد خمپااره   وقت مىنشناسد، دشمن را گم بکند، یکشناسائى را نداشته باشد، میدان را 

کند به طرفى، که اتفاقاً این طرف، طرفِ دوست است، نه طارفِ دشامن.   اش را آتش مىخانهرا، توپ

نداشاته باشاید، دوسات را    « بصایرت »جاور اسات. اگار    ى سیاسى عینااً هماین  داند دیگر. عرصهنمى

ى تبلیغات شما و گفت و شنود شاما و  خانهبینید آتش توپوقت مىکنشناسید، دشمن را نشناسید، ی

عمل شما به طرف قسمتى است که آنجا دوستان مجتمعناد، ناه دشامنان. آدم دشامن را بشناساد؛ در      

؛ دیدار با اعضاى دفتار رهبارى   ۲۶99/ ۳3/ ۲9)« تزم است.« بصیرت»شناخت دشمن خطا نکنیم. لذا 

 (و سپاه حفاظت ولى امر

و « تبیاین »ترین وظیفه اندیشامندان، صااحبان تریباون و خاواصّ را     مین راستا، ایشان اصلیدر ه

است؛ حقائق را بادون تعصاب   « تبیین»یکى از کارهاى مهم نخبگان و خواص، »دانند: می« روشنگری»

 و« جنااح »مضارّ اسات.   اینها  روشن کنند؛ بدون حاکمیت تعلقات جناحى و گروهى بر دل آن گوینده.

عمّاار  »را فهمید. در جنگ صفین یکى از کارهاى مهم جناب « حقیقت»را باید کنار گذاشت؛ باید ا اینه

بود. چون آن جناح مقابل که جناح معاویاه باود، تبلیغاات گونااگونى داشاتند.      « تبیین حقیقت»، «یاسر

موظاف  گویند...این کسى که از این طارف، خاودش را   مى« جنگ روانى»همینى که حات امروز به آن 

باود، کاه در   « عمّاار یاسار  »بایستد و مقاومت کناد، جنااب   « جنگ روانى»دانسته بود که در مقابل این 

قضایاى جنگ صفین دارد که با اسب از ایان طارف جبهاه، باه آن طارف جبهاه و صافوف خاودى         

 -هام  های جادا جاداى از  ها یا تیپبه تعبیرِ امروز، گردان -ئى را کههاگروهطور این رفت و همینمى

کارد؛ حقاائقى را   ایستاد و مبالغى براى آنهاا صاحبت ماى   رسید، در مقابل آنها مىبودند، به هرکدام مى

اى دچاار تردیاد   دید اختالف پیدا شده، یک عدهگذاشت. یکجا مىکرد و تيثیر مىبراى آنها روشن مى

زد، صاحبت  ماى  رساند و برایشان حارف شدند، بگومگو در آنها هست، خودش را به سرعت آنجا مى



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

192 

هم از این ابازار   الحسینعبداللَّهکرد ... حتّى حضرت ابىها را باز مىکرد؛ این گرهمى« تبیین»کرد، مى

اسات، ایان    ى نهضت استفاده کرد. حات چون ایام مربوط به امام حسیندر شروع نهضت و در ادامه

اشورا نباید شناخت؛ آن یاک بخاش   را فقط به جنگِ روز ع جمله را عر  کرده باشیم. امام حسین

او، توضایح مساائل   « نهاى از منکار  »او، « امار باه معاروف   »او، « تبیین»است. به  از جهاد امام حسین

حضارت بیاناات عجیباى دارد     -گوناگون در همان منى و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان

ى کاربال و  هام در خاود عرصاه   بعد هم در راه به سامت کاربال،    -ها ثبت و ضبط استکه در کتاب

رفتناد، صاحبت   بودناد؛ ماى  « تبیاین »ى کربال حضرت اهل میدان کربال، باید شناخت. در خود عرصه

کردند. حات میدان جنگ است، منتورند خون هم را بریزند، اما از هر فرصتى این بزرگاوار اساتفاده   مى

را بیادار کنناد. البتاه بعضاى خاواب بودناد،        کردند که بروند با آنها صحبت بکنند، بلکه بتوانند آنهامى

هاائى کاه خودشاان را    بیدار شدند؛ بعضى خودشان را به خواب زده بودند و آخر هم بیدار نشدند. آن

؛ ۲۶99/ ۳3/ ۲9) «زنند، بیدار کردن آنها مشکل اسات، گااهى اوقاات غیارممکن اسات.     به خواب مى

 (دیدار با اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولى امر

بسوره مبارکه فرقان ) 3۱ایشان همچنین در بیانات مهم دیگری، ضمن شرح آیه ب لْکذُِفُ ينص ُِ فصالبتلُطذ

بجُِهْدهلْمبَُُهبُجهََِ بکصبُي  َب ، یعنای  «جهااد کبیار  »را باه   پیامبر اکارم ( که خداوند در دوران سخت مکّه، وص

کاه احتماال جهااد     -شرایط امروز ما فرامی خواند،« مرزبندی با دشمن»و « عدم تبعیّت از کفّار»همان 

دانناد کاه هماین ناوع از جهااد را اقتضااء       را هام شارایطی مای    -نوامی با دشمنان بسیار اندک است

، اماروز بار   «تبیاین »ى وظیفاه »اسات:  « تبیاین »نماید؛ جهادی که تحقق آن تا حد زیادی متوقف بر می

کانم، باراى خااطر    همه تکیه مای این« ینتبی»دوش همه است؛ از جمله بر دوش شما. اینکه بنده روى 

اسات؛ تبیاین، بیاان کاردن،     « تبیاین »به میزان زیاادى متوقّاف باه    « جهاد کبیر»این است که امروز این 

یابى، به اعماق حقاایق و مساائل   ها را با عمقروشنگرى؛ امروز روشنگرى تزم است. سعى کنید ذهن

 (دانشجویان دانشگاه امام حسینآموختگى ؛ مراسم دانش۲۶۱3/ ۳۶/ ۳۶« )برسانید.

رهبرمعوم انقالب درباره لزوم پاسخگویی به سؤاتت و شبهات فکاری نسال جاوان، خطااب باه      . ۱
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بینید جاوان خاوبِ ماا    شبهات زیاد است. شما اگر در میان جوانان بروید، مى» فرمایند:عالمان دینی می

آیاد؛ نبایاد باه جاوان     ه به ذهن همه ماى هم گاهى در ذهنش شبهه وجود دارد. ایرادى هم ندارد؛ شبه

ى ماا  آید. بر عهاده ایراد گرفت که تو چرا شبهه دارى. وقتى ذهن فعال و کارگر شد، شبهه به ذهن مى

ى اماروز شاما ایان    ها را با پیشگیرى یا با درمان برطرف کنیم. چاالش عماده  هاست که این شبههطلبه

هاسات، هام باه طاالب و فضاالى      به بزرگان حوزهخواهید بکنید؟ خطاب من، هم کار مىاست؛ چه

و « شارح لمعاه  »و « مطاوّل »خواهیاد بکنیاد؟ در  را بایاد خواناد. یقینااً      ها؛ چه کار مىجوان حوزه

گفاتم  قابالً   ماا تزم اسات. مان   « هاى خارجِ معماول سانتىِ  در »و « کفایه»و « مکاسب»و « رسائل»

کاافى هام هسات؟ مان     اینها  حتماً تزم است؛ اما آیا «فلسفه»و « کالم»مایه فطیر است. علوم عقلى بى

اى را کاه  هاى کارىِ خود باید جریان خلّاق فکارى کنم: نه، کافى نیست. ما در برنامهبه شما عر  مى

ى قبل از ما شروع شده و تا حدودى اتساع هام پیادا کارده اسات،     هاى ما بحمد اللّه از دورهدر حوزه

)رضاوان اهلل تعاالى علیاه( در     ى طباطباایى ى مًال مرحاوم عالماه   وسعت و عمق بیشترى بدهیم. کس

توانسات در  خاارج فقاهِ    ى قم پیدا شد؛ ایشان، هم فقیه بود و هم اصاولى؛ هام ماى   ى علمیهحوزه

توانست در  خارجِ اصول مفصلى ترتیب دهد و فضال را جمع کند؛ اماا او باه   مفصلى بدهد؛ هم مى

اینهاا   دانست. بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد بار اینکاه  زم مىکارى پرداخت که آن روز آن را ت

هاا جاا   ى کااذب مارکسیساتى را در ذهان   بینم که دارند تفکرات و فلسافه تزم است. او گفت من مى

جااى خاودش را دارد؛   « توضیح المساائل »را پاسخ دهیم؛ اینها  «توضیح المسائل»شود با دهند؛ نمىمى

را نوشات. یکاى   « اصول فلسفه و روش رئالیسم»ا چیز دیگرى باید داد. ایشان ها را بجواب این شبهه

کارد، اماروز بایاد    « شاهید مطهارى  »است. کارى کاه  «  مرحوم شهید مطهرى»هاى او، شدهاز تربیت

ى فضالى جوان درصدد باشند خود را براى آن آمااده کنناد؛ و اگار آمااده هساتند، اقادام کنناد.        همه

ى جاوان و  ترین سؤاتت ذهنیات جامعاه  ى ذهنیت جامعه نگاه کرد و عمدهرصهبه ع« شهید مطهرى»

ى اساالمى و منطاق   فکر کشور را بیرون کشید و آنها را با تفکر اسالمى و فلسفهکرده و روشنتحصیل

مرحاوم شاهید   »قرآنى منطبق کرد و پاساخ آنهاا را در ساطوح مختلاف در مقابال افاراد گذاشات؛ ...        
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تواناد در چاالش اول، کاارِ    ک شخصیت روحانىِ متناسب با زماان اسات کاه ماى    ى ینمونه« مطهرى

درست بکند و اقدام بجا انجام دهد. البته شبیه ایشان باازهم داشاتیم و بحماد اللّاه اماروز هام داریام.        

امروز در قم فضالى جوانى به این کارها مشغول هستند؛ خوب هم مشغول هستند؛ مان باا بعضاى از    

هاى ما باید به صورت یک جریان اصایل در بیایاد. هماه بایاد     آشنایم؛ اما این در حوزهآنها و آثارشان 

ام کاه  دانم و بارهاا هام ایان نکتاه را گفتاه     خود را با این حرکت و این جریان آشنا کنند. من تزم مى

در ى اهل منبر، یک دور آثار آقاى مطهارى را بخوانناد. ... یکاى از کارهااى تزم     ى طالب و همههمه

ى آثار ایشان است. جوانان عزیز ما باید با آثار شاهید مطهارى آشانا شاوند. اگار بناده       ها مطالعهحوزه

گذاشاتم کاه   ى قم را بنویسم، بالشک یکى از مواد برنامه را این مىى علمیهى حوزهخواستم برنامهمى

بته در این آثار هام نبایاد   نویسى شود و امتحان داده شود. الکتابهاى آقاى مطهرى خوانده شود، خالصه

کاه در تهاران باا مان مالقاات      « حکمت مطهار »اندرکاران برگزارى همایش متوقف شد. من به دست

« داشتند، همین نکته را یادآورى کردم؛ گفتم در آقاى مطهرى متوقف نشوید. این، نهایات کاار نیسات.   

 ؛ دیدار با علما و روحانیون استان همدان(۲۶9۶/ ۳۲/ ۲3)

را در ساایه تعاالیم   « ملیات »ماا  »فرمایناد:  می« ملّی گرایی»، درباره حد و مرز امام خمینیحضرت . ۶

کنایم؛ اماا   قبول داریم ... ملت، ملت ایران است، براى ملت ایران هم، همه جور فاداکارى ماى  « اسالم»

« اساالم »، حادودش حادود   «ملیت»اش گَبْریَّت؛ اش ملیت و همهاست؛ نه اینکه همه« اسالم»در سایه 

کند او را؛ ممالک اسالمى را باید حفاظ کارد؛ دفااع از ممالاک اساالمى،      هم تيیید مى« اسالم»است؛ و 

بازنیم و  « ملیات »جزء واجبات است؛ لکن نه اینکه ماا اساالمش را کناار بگاذاریم، و بنشاینیم فریااد       

 (۲۱۶، ص۲۳؛ جصحیفه امام؛ اهللروح ،)امام خمینی«!« ایرانیسمپان»

را « احساساات ناسیونالیساتی  »م انقالب نیز در تحلیلی روان شناختی، اکتفااء انساان باه    رهبرمعو

ایماان  »»فرمایناد:  در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی دانسته و در این زمیناه مای  « بی هدفی»موجب 

توانیاد یاک   نداشته باشاید، نماى  « ایمان به غیب»بخشد؛ و لذا وقتى شما مى« هدف»به انسان « به غیب

های مادى هساتند کاه هادف هام     قبول بکنید. ممکن است شما بگویید بسیارى از آدم« هدف واقعى»
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و « عاادت »و « احساساات »کنم: این هدف را باید در آن جاهایى محاسبه کرد که دارند. من عر  مى

ک نباشاد، آنجاا تاالش یا    « نیااز »و « عادت»و « احساسات»غلبه نکرده باشد؛ و لذا آن جائى که « نیاز»

شود. البته بعضى برطبق نیاز مجبورند تالش کنند؛ مادى هم اگار هسات، بایاد    انسان مادى متوقف مى

احساسااات »هااا یااک احساساااتى دارنااد، مًلًااا تااالش کنااد تااا آن نیاااز خااودش را باارآورد. بعضااى

تاا  کناد  او را وادار به یک حرکت و تاالش فاراوان ماى   « احساسات ناسیونالیستى». این «ناسیونالیستى

« عقالناى »و « منطقاى »اسات؛  « احساساات »دهد؛ لکان ایان،   آنجا که جان خودش را هم از دست مى

کند، آن وقتاى کاه در بحبوحاه و    نیست. اگر از یک آدم مادى که در راه وطن، خودش را دارد فدا مى

گدازد، یک نفر او را بکشاد کناار و بگویاد: آقاا شاما چارا خاودت را از دسات         تنور احساسات مى

زنده باشاد! وقتاى تاو نیساتى ایان      « وطن»خواهى تو بمیرى که دهى؟! تو بمیرى که چه شود؟! مىمى

اى دارد؟ چرا و به چه جهت تو بمیرى تا دیگرى زندگى کند؟ البتاه ایان   وطن باشد یا نباشد چه فایده

و از « وجادان »ى، های عاال بگویید، در جواب هدف« گرامادّى»کند؛ بلکه اگر به اقرار نمى« گرامادّى»را 

شاود  گوید؛ لیکن این اعتراف را در گوشاه و کناار ساخنان هوشمندانشاان ماى     این قبیل چیزها را مى

 ؛ جلسه هشتم تفسیر سوره مبارکه بقره(۲۶7۳/ ۳7/ ۱۲« )مشاهده کرد.

اگر ملتى همه چیز داشته باشد، اماا  »فرمایند: ایشان همچنین در بیانات دیگری، در همین زمینه می

های خاود درسات اساتفاده کناد. باراى      تواند از موجودیى درونى و معنوى نداشته باشد، نمىگیزهان

ى ایمانى کاه نیسات،   انگیزه -اى به مردم بدهند همین است که در بعضى از کشورها براى اینکه انگیزه

 را، حاسّ « ناسایونالیزم »مجبورناد حاسّ    -سااز کاه نیسات    ى حرکات ى فکرى و یک اندیشهانگیزه

ى معناوى را  را در آنها تقویت کنند، تا شاید بتوانند خأل آن انگیازه  «پرستىوطن»را، حسّ « گرایىقوم»

شادت  ورزد؛ زباان خاود را باه   ى تاریخ خود عشق مىپُر کنند. البته ملّت ما به میهن خود و به گذشته

قاراردادى، دارد و آن   ى معناوى حقیقاى، ناه جعلاى و    یاک انگیازه  اینهاا   ى بردوست دارد؛ اما عالوه

 (  ؛ اجتماع بزر  مردم اراک۲۶7۱/ ۳9/ ۱۲« )است.« ایمان»

ًبات  »باه  « ناسیونالیسم»ایشان همچنین ضمن تقسیم  ، ضامن  «ناسیونالیسام منفای  »و « ناسیونالیسام م
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ى جزئیت انساان از خاانواده  که با نفی « ناسیونالیسم»ها به میهنشان، ترویج نوعی از تيیید اصل عالقه انسان

اثبات وابستگى او به وطنش است و با این ترفند، به دنبال توطئاه و حیلاه بارای    به دنبال عمومى و جهانى، 

؛ دیادار باا اعضااى ساتاد برگازارى      ۲۶۳۱/ ۳۲/ ۱۳دانناد. )ر.ک:  دیگران است را کار دشمنان اسالم مای 

 (بیتکنفرانس جهانى اهل

« ناسیونالیسام »ناخواسته، باا تارویج    طوربهشاید ایشان در همین زمینه، ضمن انتقاد از کسانی که 

شاید نزدیاک باه صاد     -چندین سال»فرمایند: های مسلمان، به دشمن کمک نمودند، میدر میان ملت

کنناد. در  هاای اساالمى تقویات ماى    را در ملت« احساسات ناسیونالیستى»هایى است که دست -سال

ترکاى را؛ در ایاران    ر ترکیاه احساا  ناسیونالیسام   عربى را؛ د کشورهاى عربى، احسا  ناسیونالیسم

های مسلمان، احساسات ناسیونالیسمى دیگر را. کساانى  ایرانى را و در سایر ملت احسا  ناسیونالیسم

های اسالمى تزریق کردند و دمیدند، شاید نور بدى نداشاتند؛ اماا توجّاه    که این احساسات را در ملت

و مانند آن به چاه قیمات تماام خواهاد شاد.      « ایرانیسمپان»و « ترکیسمپان»و « عربیسمپان»نکردند که 

هاای یکپارچاه،   توجّه نکردند که تزریق چنین احساساتى به قیمت ایان تماام خواهاد شاد کاه ملات      

/ ۲۲« )خواهند بار سار مسالمانان بیاورناد.    گسیخته شوند و دشمنان اسالم هر بالیى مىطور از هماین

 گزاران و مسئوتن نوام در روز عید سعید فطر(؛ دیدار با کار۲۶7۶/ ۲۱

/ ۳۳همچنین برای مطالعه سایر بیانات معوم له در این باره، رجاوع کنیاد باه ساخنان ایشاان در:      

هاى نمااز جمعاه   )خطبه ۲۶9۱/ ۲۲/ ۲3 ؛جمهورى و اعضاى هیئت دولت()دیدار با رئیس ۲۶۱۳/ ۳۳

)دیادار   ۲۶7۱/ ۲۱/ ۱۱؛ «(عید سعید فطر»م به مناسبت )دیدار با کارگزاران نوا ۲۶73/ ۲۲/ ۱۲تهران(؛ 

 با کارگزاران نوام در روز عید فطر(.  

« جرأت بخشیدن باه دشامن  »را موجب « اختالف در درون نوام اسالمی». رهبرمعوم انقالب، وجود ۲

علایم  شود. قرآن به ماا ت مى« فشل»ى در درون، موجب اختالف در درون، منازعه»فرمایند: دانسته و می

کلمْب»دهد: مى بُري ل بتصْاهصبص َّلو بوص و بفصتصْفشص عل بالبتصاِزص  -(. اگر منازعه کنایم، سار مساائل گونااگون    ۲۳)انفال: « وص

شاود. یاک   یقه شویم، دشمن ما جرى ماى بهدست -مسائل سیاسى، مسائل اقتصادى، مسائل شخصیتى
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؛ ۲۶۱۲/ ۳۲/ ۳۲« )ختالفاات باود.  خااطر ا های گذشته پیدا کرد، باه مقدار از جرأتى که دشمن در سال

   (، در حرم امام رضا۲۶۱۲بیانات معوم له در آغاز سال 

بارای ضاربه زدن باه     99ایشان همچنین در بیانات دیگری پیرامون امیدوار شدن دشمنان در فتنه 

دهناد،  هاا در کشاور انجاام ماى    اندرکاران فتناه گناه بزرگى که برخى از دست»نوام اسالمی، فرمودند: 

تواناد منفاذى در باین ماردم، در باین      کنند کاه ماى  است؛ دشمن را امیدوار مى« امیدوار کردن دشمن»

با کارهاى اینهاا امیادوار    [99سال ] عوامل گوناگون، در بین مسئوتن نوام باز کند. دشمن سال گذشته

باات،  که آن انتخابات عویم، آن حضور به آن عومات، آن شارکت عوایم ماردم در انتخا    شد؛ درحالى

های سیاساى موفاق کناد. اینهاا     توانست کار را خیلى پیش ببرد و ملت ایران را در بسیارى از میدانمى

شاد کاه بتواناد باه     « امیادوار »شاد،  کردند؛ لذا دشمن که از حرکت عویم مردم ميیو  ماى  ایجاد فتنه

 ان گیالن(؛ دیدار با هزاران نفر از مردم است۲۶9۱/ ۲۳/ ۳9« )انقالب صدمه و ضربه بزند.

دشمنان از این کاار خیلاى خوشاحال شادند. فقاط      »ایشان در بیان دیگری در همین رابطه فرمودند: 

گیرند؛ بر اساا  آن تصامیم، عمال    کنند. بر اسا  آن تحلیل، تصمیم مىخوشحالى نیست، تحلیل هم مى

ار با جمعاى از طاالب   ؛ دید۲۶99/ ۳۱/ ۱۱« )شوند علیه مصالح ملى، علیه ملت ایران.کنند؛ تشویق مىمى

 و روحانیون(

را کند شدن پیشرفت کشور به دلیل امیادواری دشامنان    99ایشان همچنین یکی از نتایج تلخ فتنه 

حات یا خودشان طراحى کرده بودناد،   -را شروع کردند 99ى سال کسانى که فتنه»دانستند و فرمودند: 

 -طراحاى شاده باود    هرحال این فتنه م، ولى بهخواهیم نسبتى بدهییا دیگران طراحى کرده بودند؛ نمى

نبود، بالشاک کارهااى گونااگون کشاور بهتار پایش        ى سختى زدند. اگر این فتنهبه کار کشور ضربه

بنادى  رفت. اینها دشمنان را امیدوار کردند و روحیه دادند به کسانى که علیاه نواام اساالمى جبهاه    مى

رئایس جمهاور و اعضااى هیئات     باا  دیدار  ؛۲۶9۱/ ۳۳/ ۳9) «اند.اى تشکیل دادهاند و یک جبههکرده

 دهم( دولت

هاایى  انگیازه »فرمایناد:  رهبر معوم انقالب درباره لزوم یادآوری وقایع مهام و بازر  تااریخی مای    . 3
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این روزهاى بزر  و ایان حاوادث بازر ؛     نوجود دارد براى فراموش کردن و در طاق نسیان گذاشت

کننده و عموماً افتخارآمیز باراى انقاالب و دوران   د براى اینکه سوابق تعیینکننکنند و تالش میکار می

ى خواهناد باه فراموشاى بساپرند. حادثاه     دفاع مقدّ  و امًال اینها، فراموش بشود. نهم دى را هم می

 یزیناب کبار   ؛خواساتند نگذارناد بااقى بماناد    عاشوراى حسینى را هام ساتمگران و ظالماان مای    

باود باه    «اساارت »انجام داد: یک حرکت، حرکت  - یزینب کبر -ى ما عمّه ،نگذاشت. دو حرکت

ى افشاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگار، آمادن باه    ها و آن بیانات که مایهکوفه و شام و آن روشنگرى

به معنااى ایان اسات کاه      ،اربعین اوّل یا دوّم یا هرچه. این حرکت بود؛ حات «اربعین»زیارت کربال در 

آلودى که قصد دارند مقااطع عزیاز و اثرگاذار و مهام را از یادهاا      هاى خباثتداد که انگیزه نباید اجازه

در کار اسات،   «گوهاى حقزبان»اند، تا زندهها ببرند، موفّق بشوند؛ البتّه موفّق هم نخواهند شد. تا ملّت

کاه  رند؛ همچناان داراى انگیزه هستند، نخواهناد توانسات ایان را باه فراموشاى بساپ       هاى مؤمنِتا دل

طوتنى باقى بود؛ یعناى متوکّال   های هاى معاند و معار  در صدر اوّل تا دوراناند. این انگیزهنتوانسته

را  ى عاشاورا، درصادد برآماد قبار مطهّار اباعباداهلل      سال از حادثه ۲9۳یا  ۲7۳عبّاسى بعد از حدود 

هاای  ها و خباثات که دشمنان به کارها و فتنهتخریب کند؛ یعنى ملّت ایران حاتحاتها باید منتور باشد 

دارد؛ تاا انقاالب    دست برنمی ،هاى انقالب از یاد برود ادامه بدهند. دشمنخودشان براى اینکه زیبایى

ى خاود و  را یا تحریف کنند یا به دست فراموشى بسپرند و کارى کنند که ملّت حرکت خاود، ساابقه  

ى افتخاارآمیز  دچار نسیان و غفلت بشود؛ کسى که گذشاته  کار بزرگى را که کرده است فراموش کند،

تواند در آینده هم حوادث افتخارآمیز براى خودش درست کناد، ایان تاالش را    داند، نمیخود را نمی

را زناده نگاه    «ونهام بهمان  بیسات »را شما زناده نگاه داشاتید،     «نوزدهم دى. »کننددشمنان دارند می

باا انگیازه   -ى مشابه بود که یک حادثه -را  «نهم دى»نده نگه داشتید، را ز «ودوّم بهمنبیست»داشتید، 

آمیاز در مقابال دشامنان اسات، آنهاا      زنده نگه داشاتید؛ ایان یاک حرکات مجاهادت      ،هاى مشخّص

کنناد، کاار   خواهند حقایق انقالب تحریف بشود، به دست فراموشى سپرده بشود؛ پاول خارج مای   می

بیناد کاه دشامنان    شد، آگاه باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات و مقاله مای کنند. کسى که آشنا بادارند می
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رژیام   -ى خاندان خبیاث و منحاو  پهلاوى را    کنند چهرهکنند؛ امروز اینها سعى میکار دارند میچه

متمادى به عقب انداختند و ملّات ایاران را آن  های فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما را سال

همان جبهاه  شود ]توسّط[بَزک کنند، آرایش کنند امروز سعى مى -کالت عویم کردند جور دچار مش

همان کسانى هستند که با اصل انقالب مخالف بودند، باا مردماى کاه    ها ى مقابل نوام اسالمى. پشتیبان

 انقالب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقالب بشدّت مخالفناد. تااکنون موفّاق نشادند؛    

گاردان کنناد، نتوانساتند. نسال ساوم      امید بسته بودند بلکه بتوانند نسال دوّم و ساوّم انقاالب را روى   

همین نسل سوّم انقاالب   ها،را همین جوان «نهم دى»انقالب را نتوانستند از انقالب روى گردان کنند. 

ورت کسانى نواختند کاه  صوجود آوردند؛ آن سیلى محکم را بهى عویم را بهبه راه انداختند؛ آن حادثه

منحارف بکنناد؛ ایان کاار را چاه کساى        «فتنه»شان این بود که مسیر حرکت اسالمى را با ایجاد سعى

بعادى، باه   هاای  چشام دوختناد باه نسال     ،کردند. اماروز  «نسل سوّم انقالب»کردند،  «هاجوان»کرد؟ 

هاا در آنهاا وجاود دارد؛ تاا     زهى ملّت ایران مردمند. ایان انگیا  دانند سرمایهچون می ؛بعدىهای جوان

خوب و مردم مؤمن در میدان هستید، باانگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چاه  های وقتى شما جوان

 ؛ دیدار با جمعی از مردم قم(۲7/۲۳/۱۶.« )کنید، البتّه نخواهند توانستکار دارید می
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 (24)آيه 
 

 ِفينَُة َفکاَنْت ِلَِساکنَِي َيْعَمُوَُن ِى ا اَسَّ اَْبَْحِرَفَأَرْدُت َأْن  َو َأمَّ

  َأِنيَبها و َکاَن َوراَءُهْم َموٌِک َيأُْخُي ُکلَّ َسِفينٍَة َغْصباً 

از  یکه آن را سوراخ کردم(، از آنِ گروه) شتىکاما آن 

ردند؛ خواستم آن کمی ارک با آن( در دریا) هکازمندان بود ین

ه ک[ پیشاپیش آنان پادشاهى بود هکنم، ]چرا کرا معیوب 

ن یو با ا) گرفت.[ را به زور مىینقصیشتى ]بکهر 

 نخواهد داشت.( یگر در غصب آن طمعی، دیگذاربیع

 (7۱کهف: )
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 نمود؟ عمل چگونه بايد يّ خداول «متشابهى رفتارها» مواجهه با در 

 سياسکي ى رفتارهکا »رسکد ککه   گونه به نظکر مکي  موارد اينى چرا در برخ »

 ايشان نيست؟« انقالبيى هاآرمان»بر ى رهبرانقالمچ مبتن

 نکردند؟ى ترچ با عامالن فتنه برخورد قاطف88در شمان فتنهرهبرانقالم  چرا 

ن انقالبی این اسات کاه   یکی از سؤاتت و شبهات در میان برخی افراد مؤم

هاای  آرماان »انقالب، مبتنای بار    رهبر« رفتارهای سیاسی»چرا در برخی موارد، 

« تشاابه »ایشاان نباوده و درنتیجاه برخای رفتارهاای ایشاان از ناوعی        « انقالبی

 نیست؟« عدالت»آیا وجود این تخالف، به دور از  ۲برخوردار شده است؟

در برخی مصاادیق خااص، بسایار    هرچند پاسخ به این سؤال بسیار دقیق و 

ناماه و یاا یاک کتااب مفصّال      تواند موضوع یک پایانپیچیده است و حتی می

باشد، امّا به اجمال باید گفات رفتارهاای سیاسای ولایّ خادا، تنهاا مبتنای بار         

باا ضامیمه شادن باه     « هاای انقالبای  آرماان »نیست، بلکه « های انقالبیآرمان»

دهناد. حاال در   ولیّ خدا را شکل می« رفتارهای سیاسی»هاست که «مصلحت»

نباشاد، رفتاار ولایّ خادا،     « مصلحت»مواردی که نیازی به دخالت دادن عنصر 

رفتاری صریح، بدون ابهام و کامالً مبتنی بر گفتمان انقالبی او خواهد باود و در  

شاود، ممکان   هاایش اضاافه مای   گیریبه تصمیم« مصلحت»مواردی که عنصر 

 باشد.« مبهم»و بعضاً  «متشابه»است رفتارش، 
                                                        

گفتماانی  « محکماات »، برخی رفتارهای موردی و مصداقی است که با «رفتارهای متشابه». منوور از ۲
، در ظاهر ساازگاری ندارناد و در ذهان انساان شابهه و ابهاام       «پرتکرار»و « غیرقابل تفسیر»و رفتاریِ 
 نمایند.  ایجاد می
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از گفتماان و   یجادا  یزیا ، ناه چ «مصالحت »د گفات عنصار   یدرواقع با

و هادف   ۲و در عر  آن، بلکه جزء آن اسات؛  یو انقالب یاسالم یهاآرمان

   ۱است.« یت و ارتقاء نوام اسالمیحفظ، تًب»ز یاز اِعمال آن ن

د خواهد باود.  ، مفیبرای تبیین بیشتر این مطلب، بیان روایتی از امام صادق

 اماام  و بااقر  امام اعتماد مورد بسیار و خاص اصحاب از یکی اعین، ابن زرارة

 بادگویی  او از مجاالس،  برخای  در صاادق  گاه امام بود؛ با این حال صادق

 مواجاه  آن باا  ماا  زمان سیاسی خواصّ از اگر برخی شاید که رفتاری. کردندمی

 خصوصای  پیاامی  در امام. دهد ییرخدا تغ ولیّ به نسبت را آنان موضع شوند،

 زماان  آن ظاالم  حکومت تعرّ  از جلوگیری را خود رفتار این علت زراره، به

 یااران  بارای  زیاادی  تبعات ،صادق امام با ارتباط چراکه کنند؛می بیان زراره به

 رفتاار  ایان  و کردمی تحمیل آنان به را زیادی فشارهای و داشت درپی حضرت

 کاست:می او به برای آسیب زدن اندشمن طمع از ،امام

                                                        

و « واقعیّات »و « آرماان »و نسابت آن باا    «مصالحت »عوم انقاالب در بیانااتی باه موضاوع     . رهبر م۲

 ، در انتهای همین فصل، قابل مطالعه است.  ۲نوشتپی اند، که درچگونگی جمع میان آنها پرداخته

های احتمالی که ممکن است مالحوه آنها رفتارهای سیاسای ولایّ خادا را    برخی از مصلحت .۱
، «جلوگیری از ایجااد تفرقاه و دوقطبای هاای اجتمااعی خطرنااک      »، عبارتند از: نماید« متشابه»
جلاوگیری از  »، «کنترل روانی منافقان و بیماردتن برای جلوگیری از فتنه انگیزی های بیشتر آنان»

فریب دادن دشمن و جریان نفاق برای پی بردن باه ترفنادها و   »، «قبح زدایی مخالفت با امر ولیّ
همراه نماودن هماه افاراد و گروههاای مختلاف سیاسای در امار اداره        »، «نانه آنانهای خائنقشه

فرصات  »، «تيلیف قلوب و بازگشت احتمالی منافقان و بیماردتن باه داماان انقاالب   »، «حکومت
جلاوگیری از  »، «دادن به مردمِ متيثّر از جریان نفاق برای تجربه کردن عاقبات برخای اشاتباهات   

جلاوگیری از تزلازل و یاا فروپاشای     »، «نوامات اخالقای در جامعاه   هتک حرمت افراد و حفظ
 .  «کاستن از طمع دشمنان برای آسیب زدن به نوام اسالمی»و « ساختارهای قانونی نوام اسالمی
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َِبُماِّب» فصِع َُ ب ِبأصُعيبلکص ذْنبىبُإنسظص بمص بُإلصىبکل ِّ ونص ُِرعل بيلسص وس َصدل ب لْ بوص ب لاِس ص ،بفصُإنس اْکص عص

بستُب بُلظص ص ونصهل مُّ بيصال ،بوص َلهل بنلقص ِّ بوص ْنبنلُ بُّهل اصُِلب ْْلصذصىبُفيظص َْ ،بإُلُ نصهل کِص بمص ُظْدنِص بحص َْاِص لبوص اصذِبقص س

ْنب بمص بکل س ونص دل بيصْ ظص ،بوص بقصتَّْصهل َّصيُْهبوص اصِلصب ْْلصذصىبعص َْ بُإ ْونص بيص ص ،بوص ُ بُماِس نلوِّ َل ب بقلْ َُُهبوص بوص لصهل

بُفذ بأصنْذتص بُإلصيْاصذِ،بوص يَُّْذکص َُظص ب بوص بَُاِص ْ تص ب ْشتصهص جل   برص بُْلصنسکص ِبأصُعيبلکص ىبُعبْاِص ل،بفصُإنسظص

ب لاسب بُعاْدص وم  ْامل بمص اْکصبذصُلکص ُهْمبعص بشص ِّ ِص َص ُف ب بذصُلکص عیبگاذاری مان   ؛ ُِ ،بفصيصکلونل

)درحقیقت( برای دفاع از توست. چراکه مردم و دشمن به سرعت بر تو 

کنایم و از او ساتایش   درپی کسی هستند که ما او را به خود نزدیک می

کنیم آزار تا به کسی که او را ستایش کرده و به خود نزدیک می ،کنیممی

و در  ،کنناد محبت ما و نزدیکی به ما مذمّت می ه دلیلد و او را ببرسانن

آیناد. و هرکسای را کاه ماا عیاب او را      اندیشه اذیت و قتل او بار مای  

گویم، فقاط باه ایان    ستایند. پس همانا من عیب تو را میگوییم، میمی

دلیل که تو مردی مشهور به ارتباط و گرایش نسبت باه ماایی و تاو در    

من بر تو، شرّ آناان را  گذاری پس این عیب ؛د مردم مذمومیاین باره نز

 ۲«نماید.از تو دفع می
 باه  زراره، یبارا  خاود  رفتار نیعلت ا تر شدنروشن یبرا حضرت آنگاه

 کاه  ۱نمودناد  اشااره  خضار  حضارت  توساط  یکشت کردن سوراخ یماجرا
                                                        

قلین تفسیر. حویزی، عبد علی بن جمعه؛ ۲    ۱93ص ،۶ج ؛نوراًل

ند و پس از مادتی، جنااب   ، سوار بر کشتی شدو جناب خضر . ماجرا این بود که جناب موسی۱

قْتصهذِب»شروع کردند به سوراخ کردن آن کشتی:  خضر قصهذِبقذِلصبأصاص ص ُفياصُةباص ص کُبِبُفىب لسس تسىبُإذ برص َّصقِبحص نْطص فِص
َِبُإْم  َب يِْ بشص بأصهَّْصهِبلصقصْدبُجِْتص کشاتى را   ]خضار [؛ آنها به راه افتادند تا اینکه سوار کشتى شادند و او لُتلغُْ قص

آیا آن را سوراخ کردى که اهلش را غرق کناى، باه راساتى چاه کاار      "گفت:  ]موسى[کرد؛  سوراخ

   (7۲)کهف: « "فاجعه باری انجام دادى؟!
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 انیا ب در شان،یبا ا یجناب موس یان مدّت همراهیپا از ، پسجناب خضر

  فرمود: خود زیبرانگ سؤال رفتار نیا علّت

بُفذ» َّلونص َْظص بيص سُِکينص بفصکِنصْتبُلظص ُفياصةل ِب لسس مس بأص بىبوص بأصْنبأصُعيبصهذِبوص تل َْ رص  لْبصْ ذُ ،بفصذأص

بغصْابَِب ُفياصةد بسص بکل س بيصْأالال َُّک  هلْمبمص ر ءص بوص که آن را ساوراخ  ) شتىکآن  اما ؛کِنص

 ردناد؛ کیم ارک دریا در با آن() هک بود انازمندیاز ن یگروه آنِ از کردم(،

 هکا  باود  پادشااهى  آنان پیشاپیش[ هک چرا] نم،ک معیوب را آن خواستم

 ،یگاذار  بیا ع نیا ا و باا ) گرفات. می زور به را[ ینقص یب] شتىک هر

 (7۱: کهف) .(«داشت نخواهد یطمع آن غصب در گرید
 یبرخا  اماا  نشد، کاسته هم یاندک صادق امام به زرارة ارادت از هرچند

 کاه  شاان، یدر ا ینینچنیمتشابه ا یرفتارها دنید با صادق امام گرید ارانی از

 باه  ماتهم  را شاان یا و شاده  گاردان یرو شاان یا از باود،  «هیا تق» دوران اقتضاء

 کردند.می ییدروغگو

 ما زمانه خضر و انقالبى کشت

 دیا نبا کاه  ستا یکلّ نکته نیا به دادن توجه ،ینوران تیروا نیا انیب از هدف

 کرد. قضاوت ، عجوتنهخدا یّمتشابه ول یرفتارها درباره

 زماناه  امّاا  نیسات،  «تقیّاه » زماناه  ،صاادق  امام زمان همانند امروز شکبی

 خااموش  بارای  ولیّ خادا  است ممکن که است خطرناکی و گوناگونهای فتنه

 انجاام  به رمجبو گاه بزرگتر، مصالح رعایتخاطر به وها فتنه این تدریجی کردن

 شود. متشابه رفتارهای

 آشاکار  بعادها  کاه  یمصاالح  و لیا دت به ما، زمانه خضر باشد تزم دیشا
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 از تاا  شاود  بیا ع دچاار  انقالب یکشت ازیی هابخش دهد اجازه شد، خواهد

ن ترفناد، از طماع   یا شاود و باا ا   یریجلوگ یکشت نیا بهتر یجدّهای بیآس

 ، کاسته شود.یسالمب رساندن به اصل نوام ایآس یدشمن برا

د یا با اول، مرحلاه  در م،یا دار اعتمااد  ماان یّولا  به اگر ای،زمانه نیچن در

 شاان یا« پرتکارارِ  یِمحکمات گفتمان» به را شانیا« یِمورد یِمتشابهات رفتار»

 روشان  صاورت  در و د؛یآ دست به موضوع از یدرست لیتحل تا میده ارجاع

 رفتاار  حکمات  تادریج باه  تا ردک «صبر» دیبا دوم، مرحله در موضوع، نشدن

اسات کاه   « یصابر انقالبا  »، از جنس هماان  «صبر»ن یشود. ا روشن خداولیّ

   ۲اند.ن انقالبی را به آن توصیه فرمودهرهبرمعوم انقالب، جوانا

 رهیا دا از را یاریبسا  خادا،  یّمتشابه ولا  یرفتارها از «قضاوت زودهنگام»

 نیرالماؤمن یام باه  نیمعترض یبرخ که گونههمان. کرد خواهد خارج انقالب

 رشیپاذ  یماجرا در حسنامام به نیمعترض و ،تیّحکم رشیپذ یدر ماجرا

 و ،«هیّا تق»اسات  یس شابرد یپ در صاادق اماام  به نیمعترض و ،هیصلح با معاو

 و هضام  عدم لیدل به ،یتعهدیوت رشیپذ یماجرا در رضاامام به نیمعترض

 رهیا دا از تادریج باه  امامشان، به اداعتم عدم و عیوقا از درست لیتحل و درک

 شدند. خارج یانقالب نیمؤمن

                                                        

 ، در انتهای همین فصل مراجعه نمائید.  ۱نوشت. برای مطالعه بیانات ایشان در این زمینه، به پی۲



 

 

 

 

 

 

 

 (25)آيه 
 

 ُا * َأالَّ َلتَّبَِعِ  أََفَعَصيَْت تاَل يا هاُروُن ما َمنََعَک إِْذ َرَأْيتَُهْم َضوُّ

َخِشيُت ى إِنِّ ى َو ال بَِرأِْس ى * تاَل َيا ْبَ  ُأمَّ ال َلأُْخْي بِوِْحيَتِ ى أَْمرِ 

ْتَت َبنْيَ َبنِ أَْن لَ  ِل ى ُقَُل َفرَّ ُْ  إِِْسائِيَل َو ََلْ َلْرُتْب َت

گفت: اى هارون! چرا هنگامى که دیدى آنها  موسی

)توسط سامری( گمراه شدند. ه از من پیروى نکردى؟! 

گفت: اى  آیا فرمان مرا عصیان نمودى؟! ه هارون

فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویى تو 

میان بنى اسرائیل تفرقه انداختى و سفارش مرا به کار 

 (۱۱-۱۲نبستى! )طه: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 خککدا را ولککيّى حکککومتى کککه رعايککت آنچ رفتارهککاى تککرين مصککلحتمهککم

 نمايدچ چيست؟مي« سؤال برانگيز»و « متشابه»

 حضرت امام رهبرانقالمچ متفاوت اشى آيا اقتضائات مديريت است؟ 

ترین مصالحی که مانع از اعمال برخی تصامیمات صاریح انقالبای    یکی از مهم

ساؤال  »و « متشاابه »توسط ولایّ خادا شاده و بعضااً رفتارهاای سیاسای او را       

هاای  جلوگیری از ایجاد و یا تشدید دوقطبی»سازد، مصلحتی به نام می« برانگیز

   ۲است.« خطرناک در جامعه

و درعاین حاال   « زیارک »کاه عاالمی   « یسامر»فه قرآن، یات شریمطابق آ

او بارای عباادت باه    زماانی کاه    را در قاوم موسای   بود، توانست« نفسانی»

نیاز،   جنااب هاارون  طور رفته بود، گوساله پرست نماید. از سوی دیگر کوه

به عنوان نائب و جانشین ایشان منصوب شاده   که از سوی حضرت موسی

امّاا   ۱میان مردم بود تا آنان را از این کار بازدارد؛ یشنگررودائماً در حال  بود،
                                                        

ای ماذموم  ه، مذموم نیست؛ دوقطبی و تفرقاه گیری هر نوع دوقطبی در جامع. تزم به ذکر است که شکل۲
 را در معر  خطر قرار دهد.  « ثبات نوام اسالمی»آسیب رسانده و « دین و امنیّت مردم»است که به 

بفصقذِللو بهذا ب»کشد: گونه به تصویر می. قرآن کریم این ماجرا را این۱ بالذو ر  ذد َبلصذهل سص ْمبُعْجاَلبجص بلصهل جص ْا ص فصأص
بُإل کلْمبوص وسىُإلهل بمل بلصقصذْدبقذِلصببهل بالبنصْفَذَِب*بوص ْمبضص ًّ بوص بلصهل بالبيصْظَُّکل بُإلصيُْهْمبقصْوالَبوص ِل بأصالسبيصْ ُج ْونص ب*بأصبفصالبيص ص فصاصُسىص

َلذو بأصْمذ بأصُطي َلونُىبوص تسُب بفِص ْحظنل ب ل س َسکلمل برص بُإنس بيِبقصْوُمبُإنسظِبفلتُاْتلْمبَُُهبوص بُمْنبقصبْ ل ونل ْمبهِرل ؛ و )ساامری( باراى   ى ُبلصهل
اى که صدایى همچون صداى گوساله )واقعاى( داشات پدیاد آورد؛ ساپس )او و     آنان مجسّمه گوساله

پاس ساامری )پیماانی کاه باا خادا       « این خداى شما، و خداى موسى است!»یارانش به مردم( گفتند: 
دهاد، و مالاک   ناان نماى  بینند که )این گوساله( هیچ پاسخى باه آ بسته بود را( فراموش کرد ه آیا نمى

اى قوم من! شاما  "هیچ گونه سود و زیانى براى آنها نیست؟! ه و پیش از آن، هارون به آنها گفته بود: 
اید! پروردگار شما خداوند رحمان اسات! پاس، از مان پیاروى     به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته

   (99-۱۳)طه: « "کنید، و فرمانم را اطاعت نمایید!
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شاان، خواساتار   یاطاعات از ا جاای  باه  نکارده و  یبه ساخنان اوتاوجه  مردم 

 رند:  یماً از او دستور بگیشدند، تا مستق یبازگشت خود موس

بُإلصيْاِبملوسى» ِص تسىبيصْ ُج بحص َّصيُْهبعُِکُفينص بعص حص ماا  »گفتناد:  ؛ ولى آنان قِللو بلصْنبنصبْ ص

باه   تا موسى ،م داشتیگوساله( دست برنخواه) هرگز از پرستش آن

 ۲(۱۲طه: ) ««سوى ما بازگردد!

قاومش   یبت چهل روزه به ساو یاز پرده غ یکه حضرت موس یهنگام

عادم   یای بار چرا  یشاان مبنا  یدر پاسخ به ساؤال ا  بازگشت، جناب هارون

 فرمود: یبا سامر یبرخورد انقالب

صاُباصشُبىبُإنِّب» َب صيْنص َب قْتص بأصْنبتصقلولصبفص س بلصْمبتصْ قلْببقصذْولُيىبيتل بوص ؛ مان ترسایدم   ُإْس  رُي ص

 (۱۲)طه:« اسرائیل تفرقه انداختى و سفارش مرا به کار نبستى!بگویى میان بنى

بارای عادم    شود، دلیل منطقای جنااب هاارون   که مالحوه می گونههمان

« جلوگیری از ایجااد تفرقاه  »به نام برخورد صریح و شدید با سامری، مصلحتی 

ت تًبیا »ای که خطرش از فتناه ساامری نیاز بیشاتر باود و      میان مردم بود؛ تفرقه

 را نشانه گرفته بود.« حکومت

پیاامبر  یات مبارکشاان بعاد از وفاات    ز در دو مقطع از حین نیرالمؤمنیام

ن مصالحت، شادند. مقطاع اول، مرباوط باه      ی، ناچار به مالحواه هما  اکرم

 ن باره فرمودند:یبود، که در ا« غصب خالفت»و « فهیسق» یراماج
                                                        

هاای منحارف زماناه ماسات کاه      ها و فرقاه ستدتل بنی اسرائیل، شبیه به استدتل برخی گروه. این ا۲

شناسند و در نتیجه اطاعات از  به رسمیّت نمی حضور ندارد، ای که خود امامرا در زمانه نائب امام

جنااب   شمارند؛ و شاید همین فکر غلط بود که برخی از شیعیان کوفه را از اطاعات از او را مجاز نمی

   ، بازداشت.«مسلم»
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بلصکلاَِب» ب لَدينل بيصبورص بوص ب لْکلفْ ل َص و ب ْنبيَص بوص ْسَُّظينص ب لْظل ب لْفلْ قصُهبَصيْنص خِفصةل بلصْوبالبمص ُ ب ّلَله ب يْمص وص

َّى َّصيْهُببعص ْمبعص به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین  ؛غصيُْ بمِبکلاَِبلصهل

 ۲«.طور دیگر بود و بازگشت کفر و تباهى دین نبود، رفتار ما با آنان

بود، کاه در  « هیرش صلح با معاویپذ»و « تیّحکم» یمقطع دوم، در ماجرا

 فرمودند: یاشعر یبه ابوموسای ز در نامهین باره نیا

ُ ب» ب] لاِس صص ْعَّصْمبأصْح ص ددبفِص ظس ُةبمل ص ُةبألمس ِعص ظص َّصىبجص بأللْفصتُبب[بعص ِبُماِّبوص َْتصغُبىبهص بىبأص لُکص َُذاص

يُبب ب لْظص مص بکص ص ب لثسوص ُببوص ْسنص وحدت ه بدان که هیچ کس نیست که نسبت ب؛ حل

و انسش به آن از من بیشتر باشد. تر از من حریص و اتحاد امت محمد

 ۱«طلبم.من در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا مى

 و حضرت موسای  اجهه جناب هارونماجرای سامری و تفاوت نوع مو
                                                        

رهبار معوام انقاالب دربااره ایان رفتاار       ؛ ۳۶۲، ص ۱؛ ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، محمد باقر؛ ۲
حاق   که: یا علاى!  کسانى در همان وقت آمدند پیش امیرالمؤمنین»فرمایند: می سیاسی امیرالمؤمنین
نارو.  اینهاا   کنایم، زیار باار   حمایات ماى  کنایم، از تاو   کنیم، چناان ماى  آئیم چنین مىبا توست؛ ما مى
خواست از حق خود دفاع کند و قیام کند، احتیاج به کساى  ردشان کرد. خود او اگر مى امیرالمؤمنین

و درگیرى را نادارد؛ لاذا کناار کشاید. ایان       ى اسالمى تاب تحمّل این اختالفنداشت؛ اما دید جامعه
 (اقشار مختلف مردم در روز عید سعید غدیر خمبا دیدار  ؛۲۶9۳/ ۲۳/ ۳9« )در  است براى ما.

های اختالف و تفرقه در درون جامعه اسالمی، ایجااد  ترین آسیبهمچنین باید گفت یکی از مهم
دشامن  »فرمایناد:  در این زمینه میرهبرانقالب  طمع در دشمن برای آسیب زدن به نوام اسالمی است.

در سال پنجاه و نه شد. سال پنجاه و ناه، دو جریاانىِ    شود؛ همچنان کهبا اختالف میان ما، وسوسه مى
دشامن را وسوساه    -آن را راه انداخته بود [بنی صدر] جمهور فرارىِ مطرودکه آن رئیس -داخل نوام

به جان هم افتادند. دشمن وسوسه شد و به ما حمله کرد. البتاه دشامن   اینها  کرد. گفتند اختالف شد و
ارد شد و هشات ساال وقات ماا باه جناگ گذشات. نگذاریاد باا          تودهنى خورد، اما خسارت هم و

« یاى بزناد.  شود، دشمن وسوسه شود و به ماا ضاربه   اختالفاتى که گاهى اوقات به آن حتّى تواهر مى
 (مسئوتن و کارگزاران نوام جمهورى اسالمى ایرانبا دیدار ؛ ۲۶9۱/ ۳3/ ۲3)
   79؛ نامهنهج البالغه. ۱
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 ای دیگر نیز هست و آن اینکه، اقتضائات جایگاه امام معصومبا او، بیانگر نکته

و همچنین اقتضائات جایگاه مؤسّس انقالب با جانشینش،  با جایگاه نائب امام

ترین دلیل این تفاوت نیز آن است که اصوتً منافقاان  کمی متفاوت است؛ و مهم

ن سیاسی که همواره بر بینش مردم اثرگذار هستند، در زمان وتیات و  و بیماردت

و یا مؤسّس انقالب، نسبت به زماان وتیات و حکومات     حکومت خود امام

 و یا جانشین مؤسّس، قدرت مانور کمتری دارند.  نائب امام

ز یا نهاا  م و فتناه یشاو تر میکینزد که به ظهور امام عصرای در زمانه 

ت و حفاظ  یا تًب یبارا  نائاب اماام  های یشوند، مصلحت سنجیتر مدهیچیپ

 شاتر از خاود اماام   یار بیبس اش،یتا سپردن آن به صاحب اصل ینوام اسالم

 ۲د شد.نخاموش نخواه ییجز با دست موساها فتنه یاست. برخ
                                                        

را پاذیرفت و   منطق جنااب هاارون   اجرای فتنه سامری، حضرت موسی. تزم به ذکر است که در م۲
اش برخوردی شدید نمود. قارآن کاریم پیراماون چگاونگی برخاورد حضارت       خود با سامری و گوساله

ْوُعد َبلصذ»فرماید: با سامری می موسی بمص بلصکص بُإنس بوص ُةبأصْنبتصقلولصبالُمسِ ص ِي بُفىب لْ ص بلصکص ْذهصْببفصُإنس لصبفِص بِق ْنبتلْخَّصفصذهل
ْ بُإلى ب نْلل بنصْسفَِببوص بُفىب لْيصمِّ بلصاصاُْسفصاسهل بثلمس قصاسهل َِبلصال ص ِّ َّصيُْهبعِکُف بعص َّْتص ب لسُاىبظص ( گفات: بارو کاه بهاره     ؛ )موساى ُإلُهکص

تو در زندگى دنیا این است که )هرکس با تو نزدیک شود( خواهى گفت با من تما  نگیر! و تاو میعاادى   
خدا( دارى که هرگز از آن تخلف نخواهد شد. )اکناون( بنگار باه معباودت کاه پیوساته آن را       )از عذاب 
 (۱7)طه: « پاشیم!سوزانیم، سپس ذرات آن را به دریا مىکردى و ببین ما آن را نخست مىپرستش مى

قاالَ  » ؛ اوتً جملاه اش برخورد نمودچندگونه با سامری و گوساله مطابق این آیه شریفه، موسی
او را از اینکه با کساى تماا  بگیارد و یاا      ، حکم به طرد او از میان اجتماع است و موسی «فَاذْهَبْ

طور کلاى  کسى با او تما  بگیرد یا به او منزل دهد و با او هم کالم شود و با او بنشیند، منع کرد؛ و به
هاا اسات.   ن اناواع شاکنجه  تریهمه مواهر اجتماع انسانى را از او منع نمود؛ و این خود یکى از سخت

( ثانیااً دو وعاده باه    ۲۱7، ص۲۲؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ )
او داد که صِرف فکر کردن راجع به آنها، به تنهایی موجب عذاب روحی اوست؛ اول اینکاه باه زودی   

ماید؛ و دوم اینکاه او را باه مجاازات    نشود که در نتیجه آن، همه را از خود دور میبه مرضی دچار می
اً گوساله سامری را سوزاند و خاکسترش را به دریا افکند.الهی در روز قیامت واگذار می  کند. ثاًل



 

 

 

 

 

 

 

 (26)آيه 
 

 ََِِّييَ  ُيْؤُذوَن اَنَّب َُ ُأُذنٌ  ىَّ َو ِمنُْهُم ا ََُُن ُه ُتْل ُأُذُن َخْْيٍ  َو َيُقُ

ََُکْم ُيْؤِمُ  بِاهللَِّ َو ُيْؤِمُ  َِْوُمْؤِمننَِي َو َرْْحٌَة َِوَِّييَ  آَمنُُا ِمنُْکْم َو 

ََِّييَ  ُيْؤُذوَن َرُسَُل  ْم َنياٌب َأَِيمٌ اهللِ  ا  ََلُ

را آزار  برخی از آن منافقان کسانى هستند که پیامبر

باور( است! بگو گوش گویند او گوش )زود دهند و مىمى

وند خدا)سخنان( بودن او به نفع شماست )ولى بدانید( او 

منان ؤبه نفع م)امّا سخنان افراد دیگر را( دارد و  را باور

 اند،، و براى کسانى از شما که ایمان آوردهنمایدتصدیق مى

را آزار  وندآنها که فرستاده خدابرای رحمت است و مایه 

 (۳۲دارند. )توبه:  عذاب دردناکى ،دهندمى
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 رفتکار  ى اگونکه افراد ،يرانقالبيچ بکه ى در مواجهه با برخرهبرانقالم  چرا

 به آنان اعتماد دارند؟ى گويند که گويکرده و يا سخن مي

  تأييکد  ى معنکا بکه  اش ايکن افکراد  رهبرانقالم  «حمايت»ى و حت« تعريف»آيا

نابهنجکار  ى نسکبت بکه رفتارهکا   رهبکرانقالم   د آنکان نيسکت؟چرا  عملکر

 نمايند؟مي« تغافل»ى افراد ،يرانقالبى برخ

 افکراد  ى در تعريف و يا حمايت وليّ خدا اش برخى کليّچ چه مصالح طوربه

 نهفته است؟ى ،يرانقالبى و يا ساختارها

آناان  ، کاه منافقاان هام جازء     یبا همه افراد جامعاه اساالم   امبریرفتار پ

امبر آماده و ساخنان خاالف    یا بود که اگر نزد پای گونهبه شدند،می محسوب

باه آناان    ییشاد کاه گاو   مای  با آنان مواجهای گونهبه شانیگفتند، ای میواقع

ا یا د ساخن  ییا تيمعناای  به د،یین تيیبردند که امی اعتماد دارد و منافقان گمان

نغاوذ بااهلل( ماتّهم    ) را اکرمپیامبر ل، ین دلیز هست؛ و به همیعملکرد آنان ن

   نمودند:می «یخوش باور»به 

ب لاسُبذ» بيلذْؤذلونص ب لسذُاينص مل بُماْهل بألذلن ببىسبوص بهلذوص بيصقلوللذونص از آن منافقاان   ی؛ برخا وص

زود بااور(  ) گویند او گوشرا آزار داده و مى ه پیامبرکسانى هستند ک

 (  ۳۲توبه: ) «است!

 د:یفرمامی منافقانن اتهام یخداوند در پاسخ به ا

الو بُمذاْکلْمب» بنمص بلَُّسُاينص ة  ْحظص برص بوص ْؤُمُاينص بلَُّْظل بيلْؤُمنل بوص ُ َُِّلَله ب بلصکلْمبيلْؤُمنل يْ د باص قلْ بألذلنل

ُليم ب بأص ا ب  ْمبعص بلصهل ُ ب ّلَله ولص سل برص بيلْؤذلونص ب لسُاينص بگو گاوش باودن او باه نفاع     ؛ وص
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امّاا ساخنان   ) دارد و ا باوروند رخداسخنان( ) ولى بدانید( او) شماست

ساانى از شاما   ک، و باراى  دینمامی منان تصدیقؤبه نفع مگر را( یافراد د

 وناد ه فرساتاده خدا کآنها برای رحمت است و ه یما اند،ه ایمان آوردهک

 (  ۳۲توبه: ) «ى دارند.کعذاب دردنا ،دهندرا آزار مى

ْؤُماُب»طبق بیان عالمه طباطبایی تعبیر  بلَُّْظل در این آیه شاریفه، حااوی   « ينصبيلْؤُمنل

نیاز در  « تم»اسات و  « تصادیق »معناای  به «ایمان»نکته دقیقی است و آن اینکه: 

ْؤُماُينصب»است؛ بنابراین، منوور از عبارت « نفع»، تم «للمؤمنین» بلَُّْظل این است « يلْؤُمنل

ی که هرکسی از جامعه اسالمی )حتی منافق یا بیماردل و یا ضعیف اإلیمان( برا

فرمایاد؛ و  ، به نفع جامعه اسالمی تصدیق مای پیامبر اکرمایشان خبری بیاورد، 

تصدیقی که به نفع جامعه اسالمی باشد آن است که در مواجهه با آورنده خبار،  

نمایاد کاه   ای با او برخورد مای گونهنماید، بلکه بهاو را تصدیق نمی« خبر»الزاماً 

صدیق، تصدیقى است که حتى در خبرهاى داند؛ و این تگویی او را راستگو می

شد( نیز، به نفع همه جامعه اساالمی تماام   آور )که از سوی منافقان ابراز میزیان

، بدون اینکه اصل خبر را تصدیق نمایاد،  پیامبر اکرمشود. به عبارت دیگر، می

دانام، هرچناد در واقاع    کند که من تو را راستگو مىمی« وانمود»به آورنده خبر 

کند و مطابق خبر داند و آثار صدق بر خبرش بار نمیاو را خبر نادرستى می خبر

گونه رفتار این کند؛ چراکه اگر پیامبرگیرد و عمل نمینادرست او تصمیم نمی

  ۲شود.نکند، امورات جامعه و نوام اجتماع مؤمنین دچار اختالل می

                                                        

؛ شبیه به ایان  ۶۲۲-۶۲3، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

باا پسارانش نیاز مشااهده      ن در برخورد جناب یعقوبتوابا منافقان را می نوع برخورد پیامبراکرم
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ن رفتاار  یا ر  باه ا مؤمنان معت یفه، عالوه بر منافقان، به برخیه شرین آیا

دن سخن منافقاان و حفاظ   یدهد که شنمی ن پاسخ رایز این امبریمداراگونه پ

رسد، امّاا در مجماوع   می ند به نوریناخوشا یامر آنان، هرچند در ابتدا یآبرو

باا  بساا  چه را اوتًیکند؛ زمی نیرا تيم« یمصلحت جامعه اسالم»بوده و « ریخ»

ل شاود؛  یتباد  یمیدوسات گارم و صام    ب و دشمن انسان باه ین عمل، رقیا

کاه از   یست و تنهاا ماردان صاابر   ین یرفتار کردن، کار آسان گونهاینهرچند 
                                                                                                             

را باا خاود باه صاحرا ببرناد، باه        خواستند از پدرشان اجازه بگیرند تا یوسفنمود. زمانیکه آنها می

َّى»پدرشان گفتند:  بعص اِس بالبتصْأمص ونصببقِللو بيِبأصَِنِبمِبلصکص بلصاُِل ل بلصهل بُإنِس بوص َّص  ؛ )برادران نازد پادر آمدناد و(   يلوسل

« کاه ماا خیرخاواه او هساتیم؟    کناى درحاالى  گفتند: پدر جان! چرا تو درباره یوسف به ما اطمینان نمى

 (۲۲)یوسف: 

اش به این سؤال آنها، پاسخ نداد؛ چراکه درواقع به آنها اعتماد نداشات؛ نشاانه   امّا جناب یعقوب

؛ زیرا ممکن اسات بارای   خوابت را برای برادرانت نقل نکن»فرماید: می هم این است که به یوسف

هاای دیگاری را بارای    (؛ بلکه ایشاان در پاساخ پسارانش بهاناه    3)یوسف:« ای تدارک ببینند.تو توطئه

ب»همراه آنان، بیان فرمود:  نفرستادن یوسف بوص رْبل ب لذاِّ بأصْنبيصْأکلَّصذهل ٌل بأصاذِ نلاُىبأصْنبتصْاهصبلو بَُُهبوص قِلصبُإنِّىبلصيصْ زل

بغُِفَّلب اْهل ترسم که گر  او را بخاورد  شوم و از این مى؛ )پدر( گفت من از دورى او غمگین مىونصبأصنْتلْمبعص

 (۲۶)یعقوب: « و شما از او غافل باشید!

ایان آیاه، حکایات    »فرمایناد:  مای  درباره این پاسخ جنااب یعقاوب   مرحوم عالمه طباطبایی

انکار نکرده که مان از   ن جوابپاسخى است که پدرشان در ازاى پیشنهاد پسرانش به آنها داده و در ای

شما ایمن نیستم. بلکه وضع درونى خود را در حال غیبت یوسف بر ایشان بیان کرده، و کالمش را باا  

َُذُه ب»تيکید بیان فرموده که:  نلُاذىبأصْنبتصذْاهصبلو ب یقینااً و مسالماً از اینکاه او را ببریاد انادوهگین      ُإنِّذىبلصيصْ زل

این پیشنهاد چنین پرده برداشته که آن مانع، نفس خود من اسات؛ و نکتاه    ؛ و از مانع پذیرفتن«شوممى

نسبت به ایشان را کرده و هام  « رعایت تلطّف»لطیفى را که در این جواب بکار برده، این است که هم 

المیازان فای   عالماه طباطباایی، سیدمحمدحساین؛    « )ایشان را تهییج نکرده اسات. « کینه»و « لجاجت»

   (۱9، ص۲۲؛ جتفسیر القرآن
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   ۲ند.یآبرمی برخوردارند، از عهده آن« میحظّ عو»

کناد  مای  را از جامعه دور یرینه تنش و درگیعمل کردن، زم گونهایناً یثان

ن رفتاار  یا د ایا فرمامی وندن رو خدایاست؛ از ا ین، به سود جامعه اسالمیو ا

 یبرخا  یر اسات، هرچناد بارا   یا هماه خ  یبرا امبریمانه و مداراگونه پیحک

   ۱ند باشد.یناخوشا

« ریدخیا »ست؛ بلکاه  یهمه افراد امّت ن یبرا« ریاُذُن خ»خدا، تنها  یّالبته ول

افاراد   یجاذب برخا  » یخدا برا یّن معنا که ولیز هست. به این« ریلسان خ»و 

ا یا د باه اصالحشاان وجاود دارد، باه داماان انقاالب و       یا ه امکا « یرانقالبیغ

ت یا تًب» یا بارا یا و  یشتر آنان در نوام اسالمیبهای یزیاز فتنه انگ یریجلوگ
                                                        

فرمایاد:  گونه رفتار نمایناد، مای  توانند این. قرآن کریم درباره این نوع رفتار و آثار آن و افرادی که می۲

ة ب» د وص بعص بَصيْاصهل بوص بفصُإذص ب لسُاىبَصيْاصکص نل بأصْحسص بَُِلستُىبُهىص ِْ فص َْ ب  صةل يِِّ بالب لسس بوص اصةل سص بالبتصْستصُوىب لْ ص بحصبوص ُلذيٌّ بوص نسذهل ب*بکصأص ُظذيم 
ُليمدب بعص ظٍّ هِبُإالسبذلوبحص بمِبيلَّصقِس و بوص بص ل بلص هِبُإالسب لسُاينص بمِبيلَّصقِس ؛ هرگز نیکى و بدى یکسان نیسات، بادى را باا    وص

نیکى دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمى شوند! ه اما به ایان مرحلاه جاز    

 (۶۲-۶3)فصلت: « گردند.ئل نمىبهره عویمى دارند، نا صابران و جز کسانى که

اهلل مکاارم شایرازی نیاز در    ؛ آیات ۶۳۳، ص۶3؛ جتفسیر تسنیماهلل جوادی آملی، عبداهلل؛ . ر.ک: آیت۱

 حفاظ  را آنهاا  آباروى  طریق، این در مواجهه با منافقان معتقدند ایشان از تحلیل این رفتار پیامبراکرم

 و محبات  حفاظ  باراى  و ساازد نمى دارجریحه را اآنه عواطف کند ونمى خرد را شخصیتشان و کرده

 زدماى  بات را هاپرده فوراً پیامبر اگرکه درحالى کند؛مى کوشش طریق این از جامعه وحدت و اتحاد

 آباروى  اینکاه  بار  عاالوه  آماد؛ ماى  فاراهم  آنهاا  براى فراوانى دردسر مى نمود، رسوا را دروغگویان و

 قابال  کاه  اىآلاوده  افاراد  و شدمى بسته آنها بر توبه و بازگشت اهرفت و رمى بین از سرعت به اىعده

 مهرباان  رهبر یک .شدندمى دور پیامبر اطراف از گرفتند ومى جاى بدکاران صف در بودند، هدایت

 خاود  روى باه  را آنهاا  از بسیارى باید ولى بفهمد، را چیز همه باید دانا، و پخته حالدرعین و دلسوز و

 بارون  پارده  از ماردم  اسارار  و نکنند فرار او مکتب از و شوند تربیت تربیتند، شایسته که هاآن تا نیاورد،

   (۲3-۲۳، ص9؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ )آیت .نیفتد
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که خاوف لغزششاان وجاود دارد، در داماان انقاالب و      « یافراد انقالب یبرخ

ش آناان باه سامت    ین افراد و گرایدشمن در اهای ر وسوسهیاز تيث یریجلوگ

کاه  ) ۲نماوده « ژهیا و یماال های تیحما»ممکن است آنان را مشمول دشمن، 

« تیا حما»و « فیا تعر»از آنان  یا در مواردیبودن است( و « رید خی»مصداق 

   بودن است(.« ریلسان خ»که مصداق ) دینما یزبان

و  ، بارهاا یرانقالبا یانات غیدر مواجهه با افراد و جر یاسین نوع رفتار سیا

ز مشااهده شاده   یا و رهبرمعوم انقالب ن ینیمام خمره حضرت ایبارها در س
                                                        

برخی افراد غیرانقالبی، به آنان ساهم بیشاتری از   « تيلیف قلوب»، گاه برای که پیامبراکرم . همچنانی۲

ند که این رفتار ایشان، از سوی برخی مسلمانان قابل هضم نبوده و حتّی به دلیل ایان  دادبیت المال می

نمودند. آیاتی از قرآن کریم، به این مسائله اشااره نماوده    ، به ایشان توهین و اعترا  میرفتار پیامبر

ب»است:  و بوص ضل و بُماْهِبرص قُِتبفصُإْنبألْعطل دص بُفىب لاس کص ْنبيصَُّْظزل ْمبمص بُماْهل بوص ب*بوص ونص طل ْو بُماْهِبُإذ بهلذْمبيصْسذخص َْطص ُإْنبلصْمبيل
و سل برص بُمْنبفصْضَُُّهبوص ل ب ّلَله يلْؤتُياِص بسص ل ب ّلَله ْسبلاِص بقِللو بحص بوص وللهل سل برص بوص ل ب ّلَله و بمِبنتِهلمل ضل ْمبرص بلصْوبأصنسهل بر ُغبلذونص

ُ بُإنسذِبُإلصذىب ّلَله للهل
ب لْب بلَُّْفلقص  ُءبوص قِتل دص ِب لاس بُفذىب*بُإنسظص بوص ب لْغذُِرُمينص قذُِببوص بُفذىب ل ِّ ْمبوص لسفصُةبقلَّلذوَلهل ؤص ب لْظل َّصيْهِبوص بعص ب لَُِْمَُّينص سِکُيُنبوص ظص

ُکيم ب بحص َُّيم  بعص ل ب ّلَله بوص ُ ب ّلَله َةبُمنص بُيُ بفصُ يضص ب َُْنب لسس بوص ُ بُيُ ب ّلَله ؛ و در میان آنهاا کساانى هساتند کاه در )تقسایم(      سص

گیرناد  شاوند و اگار ندهناد، خشام ماى     یرند، اگر از آن به آنها بدهند، راضى مىگغنائم به تو ایراد مى

دهاد راضاى باشاند و    )خواه حق آنها باشد یا نه(. ه ولى اگر آنها به آنچه خدا و پیامبرش به آنهاا ماى  

بخشاد، ماا تنهاا    بگویند خداوند براى ما کافى است و به زودى خدا و رسولش از فضل خود به ما مى

طلبیم )اگر چنین کنند، به ساود آنهاسات(. ه زکاات مخصاوص فقاراء و مسااکین و       را مى رضاى او

کنناد، و کساانى کاه باراى جلاب محبتشاان اقادام        آورى( آن کاار ماى  کارکنانى است که براى )جمع

شود، و براى )آزادى( بردگان، و بدهکاران، و در راه )تقویت آئین( خادا، و وامانادگان در راه، ایان    مى

 (39-۳۳)توبه: « یضه )مهم( الهى است و خداوند دانا و حکیم است.یک فر

و اعتراضااتی کاه   « تيلیف قلاوب »برای آگاهی بیشتر پیرامون شين نزول این آیات شریفه و مسئله 

؛ ۲۲۲، ص۱؛ جالکاافی  ؛کلیناى، محماد بان یعقاوب    شد، رجوع نمائید به:  در این باره به پیامبراکرم

قلینتحویزی، عبدعلی بن جمعه؛   .  ۱۶۳-۱۶۱، ص۱؛ جفسیر نوراًل
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و  یاسا یت مصاالح متعادد س  یا ل رعایا موارد و باه دل  یشان در برخیاست. ا

 یبرخا  یهاا دیادگاه ح و شافاف از عملکارد و   یو با وجود انتقاد صر ی،تیترب

 است:   بوده گونه دو ها، هموارهتین حمایا اند.ت نمودهیافراد، از آنان حما

به این معنا که اماامین انقاالب از افارادی     و ساختاري:ى قحمايت حقو الف.

 اناد؛ به لحاظ جایگاه حقوقی و یا ساختارهای تحت مسئولیتشان، حمایت نموده

درواقع باید گفت حمایت از ساختارهای قاانونی و یاا مسائوتنی کاه در رأ      

چاه   اند، چه مسائوتن انقالبای و  امور هستند و عمدتاً با رأی مردم انتخاب شده

   ۲بوده است. و حضرت امامرهبرانقالب  غیرانقالبی، شیوه همیشگی
                                                        

در حمایات از مسائوتن    در بیانات متعددی به روش همیشگی خود و حضرت اماام رهبرانقالب  .۲

هااى نمااز جمعاه    )خطبه ۳7/۳۲/۲۶7۲)دیدار با مسئوتن نوام(؛  ۲۲/۳۱/۲۶۳۱اند )کشور اشاره نموده

هاى نمااز  )خطبه ۳9/۳3/۲۶79در (؛ پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت م )جلسه ۲۱/۳۳/۲۶77تهران(؛ 

)دیادار باا    ۳3/۳۳/۲۶9۳)دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتى شریف(؛  ۳۲/۳۱/۲۶79ى تهران(؛ جمعه

)دیادار باا دانشاجویان و نخبگاان علماى(؛       ۳۲/۳۳/۲۶99جمهاور و اعضااى هیئات دولات(؛     رئیس

فرمانادهان بسایج سراسار کشاور(؛      )دیدار باا  ۱۱/۳9/۲۶۱۱)دیدار با مردم آذربایجان(؛  ۱9/۲۲/۲۶۱۲

 .((بیت)دیدار با مداحان اهل ۱۳/۳۲/۲۶۱۲)دیدار با مسئوتن نوام(؛  ۲۳/۳۲/۲۶۱۶

معناای حمایات از جزئیاات    شاان از مسائوتن را باه   «کلّای »و « معنوی»ایشان همچنین، حمایت 

بناده  »اناد:  مواره باز گذاشتهدانند و به همین دلیل، راه انتقاد از مسئوتن را هتصمیمات اجرایی آنها نمی

ى به معنااى ایان نیسات کاه هماه     ؛ این، کنممى ام، از این دولت هم حمایتها حمایت کردهاز دولت

گیرد، مورد تيیید مان است...بعضاى از اشاخاص و بعضاى از کارهاا      کارهائى که انجام مى« جزئیات»

ورد اعتماد و مورد تيییاد ماسات،   ى دولتى وجود داشته باشد که صددرصد مممکن است در مجموعه

اما آن کار را ما تيیید نکنیم؛ چون دلیل ندارد کاه رهبارى وارد محایط اجرائاى شاود؛ باه دلیال اینکاه         

ها مشخص است و باید مسئول، وزیر، رئیس فاالن مرکاز یاا بنگااه فرهنگاى یاا اقتصاادى،        مسئولیت

« ضادّیت »و « مخالفات »را « قااد کاردن  انت»وجاه  هایچ وظائف خودش را انجام بدهد. بناابراین ماا باه   

کنیم، ایان  کنند که ما چون از مسئوتن کشور، از دولت محترم...حمایت مىدانیم. بعضى تصور مىنمى
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البته حمایت امامین انقالب از مسئوتن انقالبی، امری بادیهی اسات و نیااز    

امّا حمایت ایشان از برخی مسائوتن غیرانقالبای نیاز از دتیال      ۲به دلیل ندارد؛

جلاوگیری  »، «ی مردماحترام به رأ»منطقی برخوردار بوده است؛ دتیلی همچون 

جلوگیری از تضاعیف  »، «از طمع دشمنان برای ایجاد اختالف در میان مسئوتن

جلاوگیری از ایجااد هارج و مارج و     »، «و یا فروپاشی ساختارهای قانونی نوام

فرصت دادن باه مسائوتن و ماردم بارای تجرباه کاردن       »، «قانونی در کشوربی

 ۱غیره. و« اتمام حجت با مسئوتن»، «هابرخی راه
                                                                                                             

دارى، به معناى این است که انتقاد نباید کرد، یا مان خاودم انتقااد نداشاته باشام؛      حمایت و این طرف

 ؛ دیدار با دانشجویان(۲۶9۳/ ۳7/ ۲7)ب«ممکن است مواردى هم انتقاد داشته باشم.

البتّاه  »اناد کاه:   ها را همیشگی ندانسته و بر این مسائله تيکیاد نماوده   ایشان همچنین، این حمایت

« عملکردهاا »و برحساب  « عملکردهاا »کانم باه   دهام. نگااه مای   هم به کسى نمی« چک سفید امضاء»

 «هام عمال خاواهم کارد.    « دهاا عملکر»کنم و به توفیق الهى و به کمک الهاى، برحساب   قضاوت می

   ؛ سخنرانی در حرم مطهر رضوى(۳۲/۳۲/۲۶۱۲)

گیاری  اند که از مسئوتنی که جهات رهبر معوم انقالب در برخی بیاناتشان تيکید کرده. همچنانی که ۲

های انقالبی و اسالمی، خدمت به مردم و محرومان، ایساتادگی دربرابار   عملکردشان در راستای ارزش

و زورگو و دوری از اشرافی گری، عدالت طلبی، زیّ مردمی و ساخت کوشای باشاد،    دشمن مستکبر 

؛ اجتمااع زائاران و مجااوران    ۳۲/۳۲/۲۶9۳و  ۲۶99/ ۳۲/ ۳۲نمایند )طور خاصّ و ویژه حمایت میبه

 حرم مطهر رضوی(.

هاای  در حمایات از برخای دولات    . رهبر معوم انقاالب در هماین زمیناه، باه روش حضارت اماام      ۱

اداماه داشات، هار     در طول این ده سالى که حیاات بابرکات اماام   »فرمایند: قالبی اشاره نموده و میغیران

هاایى سار کاار بودناد کاه      دانید، دولات مقید به دفاع از آن بودند. بااینکه شما مى دولتى سر کار بود، امام

از آنهاا   سار کاار بودناد، اماام    که و امت بودند؛ اما تا وقتى بعضى از آنها وقتى کنار رفتند، مغضوب امام

وزیاران در اوایال انقاالب    هایى که ایشان از بعضى از رؤساى جمهور و نخسات کرد. حمایتمى حمایت

؛ دیادار باا   ۲۶۳۱/ ۳3/ ۳7)ب«کردند، هنوز یادمان است. چرا؟ چون دولتاى سارکار باود کاه مسائول باود.      

 (مسئوتن صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران
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هایی همچون دولات بازرگاان و بنای    از دولت در این سخن، به حمایت امامنقالب رهبرا اشاره

از بنی صدر تا جایی بود که ایشان حتای فرمانادهان ارتاش را     حمایت علنی امامصدر است. چراکه 

نمودناد و دلیال ایان کاار را رعایات      به تبعیت از او، که در آن زمان فرمانده کل قوا بود، توصایه مای  

، ۲۱؛ جصاحیفه اماام  )اماام خمینای، روح اهلل؛    تب و حفاظ نوام و انساجام بیاان داشاتند.     سلسله مرا

همچنین در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر نیاز باه آحااد ماردم و مسائوتن       امام( ۱۱3ص

 (  ۲۶۱، ص۲۱)همان؛ ج توصیه کردند با حسن نیت از دولت پشتیبانی نمایند.
ود که ایشان، هماواره در جلساات خصوصای نسابت باه      های علنی در حالی بهمه این حمایت

دادناد. ایشاان در ساخنانی پاس از عازل بنای صادر از        اقدامات غیرانقالبی بنی صدر، به او تذکر مای 
جادا نکارده؛    ]از مناافقین [شما دیدید که آقاى بنى صادر حساابش را   »فرمایند: ریاست جمهوری می

کاه دور تاو جماع    هایى کنند. این گر اینها تو را تباه مى داند که من مکرر به این گفتم که آقا،خدا مى
برند؛ گوش نکرد؛ هى قسم خورد که اینها فاداکار  اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین مىشده

دانستم که ایان جاور   هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنى آنهایى که دور و بر او هستند. خوب، من مى
 (۲97، ص۲۲؛ همچنین، ر.ک: همان؛ ج۶۳، ص۲3؛ جصحیفه امامخمینی، روح اهلل؛ )امام « نیستند.
هاا  ها در برخی مسئولیتهمچنین در نامه به آقای منتوری صریحاً فرمودند که از برخی انتخاب امام

وزیارى  قسم، مان باا نخسات    قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ... و اللَّه و اللَّه»ناراضی بودند: 
قسم، من رأى به ریاسات جمهاورى بناى     دانستم. و اللَّهبازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مى
 (۶۶۲، ص ۱۲؛ جصحیفه امام)امام خمینی، روح اهلل؛ « صدر ندادم و در تمام موارد نور دوستان را پذیرفتم.

در زماان ریاسات جمهاورى    »یناد:  فرمااز بنی صدر می های امامرهبرمعوم انقالب درباره حمایت
صادر قباول بکنناد، خادمت     بناى  ى آقاىحرف ما را در باره صدر، وقتى ميیو  شدیم از اینکه امامبنى

باار  گفتایم. مان یاک   گفتیم، زبانى مىیى مىرفتیم، نوشتهرفتیم، چند نفرى مىیکى مىایشان رفتیم. ما یکى
صادر  بناى  شاود باا آقااى   ام که چون دیگر نمىنتیجه رسیدهرفتم و صریحاً گفتم من به این  خدمت امام

زدیام،  هاایى ماى  برخورد بکنیم، من به همان روش قبل از انقالب باید عمل بکنم. ما قبل از انقالب حرف
کرد. من باه ایشاان گفاتم    اندیشید، موضعى نسبت به آن دستگاه پیدا مىها مىکه وقتى کسى در آن حرف

صادر بگیارد.   بناى  ى آنها اندیشید، موضعى علیه آقاىبزنم، که وقتى کسى در باره هایىمجبورم اآلن حرف
شاد کاه مان باا دل پُار      هاا، گااهى ماى   چیز نگفتند. در آن زماننگاه کردند و تبسمى کردند و هیچ امام

و  دستى به سر و صاورت ماا کشایدند    گفتم که امامآمدم، به رفقا مىرفتم؛ اما وقتى مىمى خدمت امام
آمادیم، بااز در   ى حلوایى با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشتند، ما را رها کردند؛ بعد کاه ماى  لقمه

صادر! یعناى هماان، هماان باود! ایشاان       جمهاور، آقااى بناى   گفتند: آقااى رئایس  سخنرانى خودشان مى
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افاراد   ین انقالب به برخا ین معنا که امامیبه او فردي: ى ب. حمايت حقيق

را از آناان   یا صافات ناپساند  یو اند را نسبت داده ییکویصفات ن یرانقالبیغ

، «اِخباار »ات و لحن یموارد، هرچند با ادب یکه در برخ یصفات ۲اند؛نموده ینف
                                                                                                             

اقعاى باود؛ یعناى    یک حکیم باه معنااى و   بودند. امام« حکیم»دیدند؛ چون باتخره ایشان مى« مصلحت»
دید، که ماهاا قاادر نباودیم آن را ببینایم. ایشاان چیزهااى خیلاى        واقعاً پشت دیوار و پشت حجاب را مى

گارفتیم، چاه کاار    دید. ما وقتى در آن شرایط قرار ماى ریزترى از آنچه که در حد دید ما بود و هست، مى
اسات. آدم کاه نبایاد ببُارد؛     « بریادن »اسمش ها بریدند. این شد که ول کرد. بعضیتوانستیم بکنیم؟ نمىمى

کناد. اگار ماا هام     بُراند؛ از انواع و اقسام وسایل هم اساتفاده ماى  باید باتخره بایستد. دشمن دارد ما را مى
 ؛ دیدار با جمعى از هنرمندان(  ۲۶7۳/ ۳۱/ ۳۲)ب«ایم.بریدیم، به دشمن کمک کرده

، «بنای صادر  »اتشان، از اینکه به افارادی همچاون   در یکی از بیان . به عنوان نمونه، حضرت امام۲
شود، انتقاد نمودند و آناان را افارادی   ، تهمت آمریکایی بودن زده می«قطب زاده»و « ابراهیم یزدی»
کنید روز تهمت اسات!  طور که مالحوه مىو امروز هم همین»توصیف فرمودند: « متقی»و « مؤمن»

داند کاه  گوید! نمىخواهد هرچى مىهرکس دلش مىدانم چه جور شده است که هرکه به من نمى
داند غیبات کاردن از ماؤمن چاى هسات.      تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمى

دانناد؟ هرکاه هرچاه دلاش     داند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت اهلل است، اینهاا را نماى  نمى
زنناد! خاوب،   اص متقى تهمت ماى خواهد، حات به هرکس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخمى

خواهند تهمت بزنند. اینها از یک اشخاصاى تار  دارناد، خاوف     البته یک دسته هم هستند که مى
دارند. ما اولى که آمدیم در اینجا، و اینها خیال کردند که ما این اشخاص را، بع  این اشاخاص را  

[، مًال آقااى   آنها آشانا ]هساتم   شناسیم، شروع کردند راجع به چند نفرى که بیست سال من بانمى
، اینهایى که من بیست سال با آنهاا آشانا باودم و اینهاا     ، آقاى بنى صدر، آقاى قطب زادهدکتر یزدى

بیست سال در خارج خدمت کردند به ضد اینها، به ضد رژیم عمل کردند؛ باه مجاردى کاه اینهاا     
نها اصالً مگر فارسى هم بلدند! نسابت باه   آمد که اینها آمریکایى هستند! ایآمدند، فوراً هى کاغذ مى

گویند مگر فارسى بلد است این؟! اینکاه آمریکاایى اسات. آخار چارا بایاد انساان        آقاى یزدى مى
 (۱73، ص۲۳؛ جصحیفه اماماهلل؛ )امام خمینی، روح« طور باشد.این

خرساندی   ایشان همچنین در نامه به بنی صدر، نسبت به نجات یافتن او از ساانحه هاوایی اباراز   

در خادمت باه   « صادیق »کرده و آن را معجزه الهی و لطف و عنایات خداوناد دانساته و او را فاردی     

   (۲۳۱، ص ۲۶؛ جصحیفه امامکشور توصیف فرمودند. )ر.ک: امام خمینی، روح اهلل؛ 
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 یبار آنکاه اصاوتً صافات اخالقا      عالوه ۲گردند.می انیب« انشاء»امّا با هدف 

باا حاداقل    یتوان افرادمی بوده و یو حداکًر یمراتب مختلف حداقل یدارا

ترین دلیل این نوع برخورد نیاز،  عمده ۱ز واجد آن صفات دانست.یمراتب را ن
                                                        

، این است که گوینده، ساخنی را باا بیاان و جمالتای باه مخاطاب       «معنای إنشاءإخبار به». منوور از ۲
یاا  « امار »که درواقع منواورش  ای است، درحالیید که گویی در حال حکایت و خبر دادن از واقعهبگو
گیری منفای فرزنادانش،   مخاطب است. مانند اینکه که گاه پدر خانواده برای جلوگیری از موضع« نهی»

دهاد و  صورت مستقیم به آناان دساتور نمای   اند، بههای اخالقیخصوصاً فرزندانی که در آستانه لغزش
، بلکاه در مواجهاه باا او و    «نزدیک فالن کار نشاو »و یا « با دوستانت دعوا نکن»گوید: مًالً به آنها نمی

پسرم اهل دعاوا  »گوید: قرار بگیرد، می« رودربایستی»بکند و یا در « عزّت نفس»ای که احسا  گونهبه
گوناه ساخن گفاتن،    ماوارد، ایان   در بسیاری از«. پسرم اهل فالن کار نیست»و یا « با دوستانش نیست

گوناه  تيثیرات بیشتری بر مخاطب دارد، نسبت به زمانیکه مستقیماً به او امر و نهی شاود؛ و اصاوتً ایان   
از وقاوع فعال   « اِخباار »سخن گفتن، بر تيکید بیشتری دتلت دارد؛ چراکه جمله خبریاه، در حقیقات،   

گوناه ادعاا   شود، گویی گویناده ایان  استفاده می از جمالت خبریه« نهی»یا « امر»است و زمانیکه برای 
نموده که امتًال امر یا نهی از سوی مخاطب، امری است حتمی. )بارای مطالعاه بیشاتر در ایان زمیناه،      

در ماواردی از ناوع   « نهای »یاا  « امار »( البته ممکان اسات   9۱؛ صاصول الفقهر.ک: موفر، محمدرضا؛ 
 باشد.  « ارشادی»و در مواردی نیز از نوع « مولوی»

قرآن کریم نیز در مواردی برای بیان برخی احکام، از این ادبیات استفاده نموده اسات؛ باه عناوان    
(؛ ۱۳۲، ص۱؛ جالمیازان فای تفسایر القارآن    )عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛  ۲9نمونه، ر.ک: توبه: 

 ۱۶۲ره: (؛ بقا 39۳، ص۱؛ جمجماع البیاان فای تفسایر القارآن     )طبرسی، فضل بان حسان؛    ۱۶۶بقره: 
)طبرسای، فضال    7۱(؛ واقعاه:  39۳، ص۱؛ جمجمع البیان فی تفسیر القارآن )طبرسی، فضل بن حسن؛ 

، تفسایر نموناه  اهلل مکارم شیرازی، ناصار؛  ؛ آیت۶۲۲، ص۱؛ جمجمع البیان فی تفسیر القرآنبن حسن؛ 
 (۱۳9، ص ۱۶ج

باه قصاد ریااء و خودنماایی باه       در قرآن کریم، حتی منافقانی که کامالًخداوند متعال  که . همچنانی۱

بإالبقصَّذياَل ب»داناد:  ترین مراتب ذکر خداوند میایستادند را نیز واجد حدّاقلینماز می ص ب ّلَله ونص بالبيصذاکل ل و وص

ای منافقاان مرتباه   کاه  دهدمی شریفه نشان آیه این(؛ ۲۲۱)نساء: « کنند، مگر اندک.آنان خدا را یاد نمی

آذرخشای دیگار از آسامان    اهلل مصباح یازدی، محمادتقی؛   )ر.ک: آیت اند.هداشت را توجه به خداوند از
   (3۲ ؛ صکربال
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هاای احتماالی او باه نواام     مدیریت روانی طرف مقابال و کاساتن از آسایب   

 ۲اسالمی است.

رچند ممکن است در کوتاه مادت منشاي ساؤاتت و    وه برخورد، هین شیا

و نواام   یباشد، اما در مجموع و در بلندمدت به نفاع جامعاه اساالم    یابهامات

 است. یاسالم

 یخادا از برخا   یّول یا مالی یزبانهای تیست که حماین گونهاینن یبنابرا

 ایا آناان و   یتیّمًبت شخصهای یژگیو یف از برخیا تعریو  یرانقالبیافراد غ

 یاخالقا  یر برخوردهایا سایناهنجار آنان و  یرفتارها یتغافل نسبت به برخ
                                                        

ُنب لسذُاىب»فرمایند: می در یک آیه شریفه خطاب به پیامبراکرم . خداوند متعال۲ بعص و بلصيصفْتُالونصکص َل ُإْنبکِ وص
و ال بُإذَ بالتسخص بوص َّصيْاِبغصيْ ص ل بعص بلُتصفْتصُ ىص يْاِبُإلصيْکص ذيَِِْبأصْوحص بُإلصذيُْهْمبشص بتصذْ کصنل بلصقصْدبُکذْدتص بلصْوبالبأصْنبثصبستْاِکص باصَُّياَلب*بوص کص

ایم بفریبناد، تاا غیار آن را باه ماا      هاى خود( تو را از آنچه وحى کرده؛ نزدیک بود آنها )با وسوسهقصَُّيالَب

کاردیم،  نمای  نسبت دهى، و در آن صورت تو را دوست خود انتخاب کنند! ه و اگر ماا تاو را تًبیات   

 (7۶-7۲)اسراء: « نزدیک بود کمى به آنها تمایل کنى!
ایشاان  « عصامت »نیز « تًبیت»بوده و مراد از  هرچند این آیه شریفه در مورد شخص پیامبراکرم

( و ۲7۶، ص۲۱؛ جالمیاازان فاای تفساایرالقرآن طباطبااایی، سیدمحمدحسااین؛  اساات، )ر.ک: عالمااه 
، حتی انادکی هام باه    «عصمت الهی»و « تًبیت»، به دلیل راکرمدهنده این واقعیت است که پیامبنشان

نیاز منحصار   « تًبیات »سمت دشمنان متمایل نشد، امّا مضمون آیه شریفه، منحصر در ایشان و مصداق 
نیست؛ بلکه از این آیه شریفه یک روش تربیتی کلّی قابل اخاذ اسات؛ و آن اینکاه اگار     « عصمت»در 

یاا یاک جامعاه، فرزنادان و متربّیاانش را، کاه هماواره در معار          یک مربّی یا پدر یک خاانواده و  
نمایاد،  « تًبات »های خاصّ کالمی و غیرکالمی در جبهه حاق  های احتمالی قرار دارند، با روشلغزش

و یاا از   داردمای آنگاه تا حد زیادی آنان را از گرایش به سامت شایطان و دشامنان شایطانی مصاون      
« عازّت نفاس  »هایی که به نوعی موجب تزریاق  در این میان، روش کاهد؛های احتمالی شان میآسیب

تواند در تحقاق ایان هادف، کارآماد باشاند. برخای از ایان        شوند، بسیار بیشتر میدر طرف مقابل می
های شخصیتیِ هرچند کوچک، حمایت و دفاع منطقای و  ها عبارتند از: تعریف از برخی ویژگیروش

   ت به برخی رفتارهای غلط و غیره.به موقع، مشورت کردن، تغافل نسب



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

224 

ت یا ل رعایا آناان باشاد؛ بلکاه باه دل    « عملکارد »د ییا تيمعنای به با آنان، لزوماً

 ل گردد.یرت، کشف و تحلیصاحبان بص ید از سویاست که با یمصالح

ناه   ، و«یواقعا »خادا از افاراد را    یّت ولا یا ف و حمایتوان تعری میزمان

ن یشاتر یآناان، ب « عمال »و هام  « شهیاند»، دانست که هم «شانهیمصلحت اند»

د یا نصورت بایر ایخدا داشته باشد؛ در غ یّشه و دستورات ولیق را بر اندیتطب

کاه   یصفات مًبت باه افاراد   یف و انتساب برخیتعار یان برخیدانست در ب

 نهفته است.« یمصالح»مراتب آن هستند، ترین یواجد حداقل



 

 

 

 

 

 

 

 (27) آيه
 

 َ ُکنَْت َفظًّا َغوِيَظ اََْقْوِب اهللِ  َفباَِم َرْْحٍَة ِم ُْ ََ ْم َو َِنَْت ََلُ

ْم َوَشاِوْرُهْم ِى  ََِک َفاْنُف َننُْهْم َواْستَْغِفْر ََلُ ُْ ُا ِمْ  َح  اَلْنَفضُّ

ْل َنىَل  کَّ َُ ونِيَ اَْـمُ ُُيِبُّ اهللَ  إِنَّ اهللِ  اَْلَْمِر َفإَِذا َنَزْمَت َفَت کِّ َُ  َت

پس به ]برکت[ رحمت الهى با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدى 

و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده 

پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در  ؛شدندمى

بر خدا  ،کار]ها[ با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى

 .داردمی را دوستکنندگان توکل کن زیرا خداوند توکل

 (۲3۱: عمرانآل)
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 يشکان  هاديکدگاه هاي مختلف سياسي که حتکي  به گروهرهبرانقالم  چرا

ي ايشان فاصله معنکاداري دارنکدچ اجکاشه ککنش و اظهکارنظر      هاديدگاهبا 

 ؟دهندسياسي مي

 اه شوندچ باش هم بايکد بکه ر ي   آيا حتي اگر مردم در انتخابشان دچار اشتب

 ؟و نظر آنان در اداره کشور اهميت داد

    چکککرا رهبکککرانقالمچ در جزئيکککات برخکککي تصکککميمات اتخايشکککده در

 ؟کنندساختارهاي نظام اسالميچ دخالت نمي

 پیاامبر اکارم  خوانیم، خداوناد باه   که در این آیه شریفه می گونههمان

متی، باا اصاحاب خاود    دهد تاا در موضاوعات گونااگون حکاو    دستور می

مشورت با اصحاب، چه پیش از نزول این آیه شاریفه و   ۲نماید.« مشورت»

عاالوه بار    ۶و۱باود.  چه پس از آن، سیره همیشگی و پرتکرار رسول خدا
                                                        

اسات، ناه   « موضاوعات »، تنهاا در  . باید به این نکته توجه داشت که حیطه مشورت کردن پیامبر اکرم۲
)برای  ؛ زیرا احکام شرعی فقط در حیطه اراده و تصمیم الهی است و دیگران در آن سهمی ندارند.«احکام»

 (۲3۲و  ۲۲۲، ص۲۳؛ جتفسیر تسنیمادی آملی، عبداهلل؛ اهلل جوآگاهی بیشتر در این باره، ر.ک: آیت
پیش از جنگ بدر، پیش از جناگ احاد، در جناگ احازاب، چگاونگی       . به عنوان نمونه، رسول خد۱

نبرد با یهودیان بنی قریوه، چگونگی نبرد باا یهودیاان بنای نضایر، در مااجرای حدیبیاه، در فاتح مکاه و         
ارش شد، در غزوه طائف، در غزوه تباوک و در برخای انتصاابات،    هنگامی که آمدن ابوسفیان به ایشان گز

الکامال فای   با اصحاب خود مشورت نمودند. )برای آگاهی تفصیلی از این موارد، ر.ک: جزری، ابن األثیر؛ 
؛ ۱3۶، ص۲؛ ج(هشنا   البن  ) النبوية السيرة؛ حمیری، ابن هشام؛ ۱۳7، ص۱؛ همان؛ ج۲۱، ص۲؛ جالتاریخ
ور فای تفسایر المايثور    الادین عبادالرحمن؛   وطی، جاالل ؛ سی۱۶۱، ص۶همان؛ ج ؛ ۱۳، ص۱؛ جالادرالمًن

اإلصنابة  ؛ عسقالنی، ابان حجار؛   ۲۲۲-۲۲3، ص۱؛ همان؛ ج3۱، ص۲؛ جالمغازىواقدی، محمد بن عمر؛ 
؛ حلبای،  ۱۲9، ص۲؛ جالسانن الکباری  ؛ بیهقی، ابوبکر احمد بن حساین؛  ۶۳۲، ص۱؛ جفي تمييز الصحابة

 (۲۲۱، ص۶؛ جالسيرة الحلبية في سيرة األمي  المأمونعلی بن برهان الدین؛ 
یکاى از رماوز   را  . رهبرمعوم انقالب در یکی از فرمایشاتشاان، ایان سابک مادیریت پیاامبراکرم     ۶
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نیز خود، ملتزم به ایان سایره بودناد و     ، سایر امامان معصومرسول خدا

، دیگران را رالمؤمنینکه امی نمودند؛ همچنانیمردم را نیز به آن دعوت می

و کارگزارانشان را نیز به مشورت باا دانشامندان    ۲به مشورت دادن به خود

 ۱نمودند.توصیه می

امّا این سیره سیاسای، در برخای ماوارد و مصاادیق، منشاي ساؤاتت و       

، و اماماان معصاومان   پیامبر اکرمابهاماتی است. چراکه گستره مشورت 

ها و بیماردتن و حتای  البی تا ضعیف اإلیمانای از مؤمنین انقطیف گسترده

گرفت و ایشاان حتّای در برخای ماوارد،     در مواردی منافقان را نیز دربر می

خاواصّ  »یاا  « عماوم ماردم  »علی رغم مخالفت قلبی و فکاری باا دیادگاه    
                                                                                                             

باه فرماان    پیاامبر گراماى اساالم   » دانند:سابقه مسلمین در آغاز تاریخ اسالم میپیشرفت سریع و بى

ُِوْرهلْمبُفىب ْْلصْم ُب»الهى  شص فرمودناد و حتّاى   مى مشورت( در مهمات حکومتى اسالم ۲3۱)آل عمران: « وص

کردناد. شااید   در صورت غلبه رأى جمع بر نور مبارک ایشان، در مواردى به نور اصحاب عمال ماى  

سابقه مسالمین در آغااز تااریخ اساالم باوده      بتوان گفت که این امر یکى از رموز پیشرفت سریع و بى

   (المجالس اسالمىپیام به کنفرانس بین ؛۲۶79/ ۳۶/ ۱3) «است.

بُفذىب»فرمایناد:  از نامه به مرزبانانشان مای  یدر بخش . امام امیرالمؤمنین۲ ونصکلذْمبأصْمذ  َبُإالس َل ب بأصْطذُوىص بالص وص

کْمدب  انجاام  شاما  باا  مشاورت  بادون  شارع،  حکم جز را ؛ )از حقوق شما بر من این است که( کارىحل

 ایشان همچنین در پاسخ به ابن عبّا  که در موضوعی خاصّ باه اماام  ( 3۳؛ نامهنهج البالغه« )ندهم.

َّصب»مشورت داد، فرمود:  بعص بأصْنبتلُشي ص َْاُيبىسبلصکص ُط بفصأص يْتلکص اص ىبفصُإْنبعص بأصرص  خاود  مشورتى نور دارى حق ؛ تووص

 تصامیم  تاو  ورن برخالف اگر اما بگیرم(؛ نهائى تصمیم )و بیندیشم آن( )پیرامون من و بگویی به من را

   (۶۱۲؛ حکمتنهج البالغه« ) کنى. اطاعت من از باید گرفتم،

ذُِءبُفذىبتصثْبُيذُتب»فرمایند: در نامه به جناب مالک اشتر می . امام۱ کصظص ب لْ ل فصثصةص اِص بمل ُِءبوص َلَّصظص ب لْ ةص سص دص رص بأصکْثُْ بمل وص

ِب ْستصقِص ُةبمص مص بُإقِص بوص کص َُ بَاُلص َّصيُْهبأصْم ل بعص َّصحص ِبلص بقصبَّْصکصبمص بَُُهب لاِس ل برای استوار ساختن آنچه امور شاهرهایت را   ؛مص

به سامان آورد و برپا داشتن نوام نیکویی که مردم پیش از تو برپا داشته بودناد، باا دانشامندان فاراوان     

   (3۶، نامه نهج البالغه« )گفت و گو کن و با فرزانگان سخن بسیار بگو.
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 ۲دادند؟، دیدگاه آنان را بر دیدگاه خود ترجیح می«عمل»، در مقام «سیاسی

خادا   یّمشاورت ولا   یتاوان بارا  می را یر متعدّدل و آثایدت ها،حکمت

ن بااره داده  یسؤاتت و شبهات در ا یاریبرشمرد که با تيمل در آنها، پاسخ بس

   ۱خواهد شد:
                                                        

ی تااریخی ایان مسائله را پیشانهاد و اصارار جنااب مالاک اشاتر باه          هاا . شاید بتوان یکی از نمونه۲

در  برای انتصاب و ابقاء ابوموسی اشعری در فرمانداری بصره دانسات. امیرالماؤمنین   امیرالمؤمنین

بتصقصذدسب»فرمایند: این باره می ب لسذُاينص بلصقصذْدبکصذِنص َِبوص ُل  بنِص بالص َِبوص ا ْؤتصظص بُعاُْدىبمل نص ِبکِص بمص
ُ ب ّلَله َّصذىبوص ونُىب ْسذتصْولصْو بعص مل

بُفيذهُب لصاُىب ْْلصْشذتص ل أص بفصسص ْزلصهل بعص تل َْ بلصقصْدبأصرص ُ بوص َّصىب لاِس ُةبعص ْم ص
بَُِإْلُ و ل َّسطل بسص لسْو لبوص بوص تُُهبوص َس وص َّصذىببمص بعص ْرتلذهل قْ ص أصْنبألُقذ س لبفصأص

َْدلب ْ ُفُهبُمْنبَص َّصىبلص بعص َّْتل ظس بتص ص بوص بُماِّىبلصهل دا سوگند او )ابوموسی اشعری( نزد مان ماورد اطمیناان    به خ؛ کلْ  د

و دلسوز نبود؛ کسانی که پیش از من زمامدار بودند، دلباخته او بودناد و او را باه وتیات و حکومات     

از من خواسات او را ابقااء نماایم؛ پاس     « اشتر»بر مردم گماشتند و من تصمیم داشتم او را عزل نمایم. 

)مفیاد، محماد بان محماد؛     « ولی پس از آن، تصامیم بار عازلش گارفتم.     با کراهت او را ابقاء نمودم،

 (۱۱3-۱۱۳؛ تحقیق: استاد ولی، حسین؛ غفاری، علی اکبر؛ صاألمالی

با مردم برای اداماه جناگ باا معاویاه و یاا پاذیرش        همچنین، نمونه دیگر مشورت امام حسن

بملب»در این زمینه خطاب به مردم فرمود:  صلح است؛ امام بُإنس بوص بالص بوص بُفيذُهبُعذزٌّ بلصيْ ص ِبُإلصىبأصْم د عص َص بقصْدب َصُِويصةص
،بفصُإنْب فصة  تلملببنصاص َْ ببأصرص ْوتص يصذِةصبقصبَُّْاصذِ ل،ب لْظص ب لْ ص تلمل َْ بُإْنبأصرص يلوٌ،بوص بُىب لسُّ َ بََلص بجص بوص بعزس ُ ِکصْظاِص لبُإلصىب ّلَله بحص َّصيُْهبوص نِص لبعص َْ َص برص

ِ ضص بلکمب ل ِّ بأصاصْانِص همانا معاویه به چیزی دعوت نمود که ناه در آن عزتای اسات و ناه شارافت و       ؛ ووص

انصافی؛ پس اگر آماده شهادتید، دعوت او به صلح را رد کرده و با تکیه بر شمشیرمان کاار را باه خادا    

در «. دارید، صلح او را بپذیریم و برای شما تيمین بگیاریم واگذاریم؛ امّا اگر ماندن در دنیا را دوست می

، خواهان پذیرش صلح شدند و حضرت نیاز صالح را   «البقية، البقية»با سر دادن شعار این هنگام، مردم 

 (۲۳۳ ص ،۶؛ جالکامل فی التاریخجزری، ابن األثیر؛ پذیرفت. )ر.ک: 

، ۶نوشات خورد که در پای در رفتار سیاسی امامین انقالب نیز مصادیقی از این مسئله به چشم می

 ، قابل مطالعه است.  در انتهای همین فصل
. برخی از دتیلی که در ادامه بیان خواهند شد، مربوط باه مشاورت باا عماوم ماردم، برخای دیگار        ۱

مربوط به مشورت با خواصّ سیاسی، برخی دیگر مربوط به مشورت با نخبگان علمی و برخی دیگار  

 باشد.ها میهمربوط به تلفیقی از این گرو
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ن است کاه او  یگران، ایخدا از د یّل و اثر مشورت گرفتن ولین دلی. اول۲

 نیا کناد؛ و ا می منتقل« عزّت نفس»و « تیّاحسا  شخص»ن کار به آنان یبا ا

انحرافاات و   یاریدارد و از بسا  یشماری بیتیاحسا  عزّت نفس، فوائد ترب

 خواهد نمود.   یریجلوگها یزیفتنه انگ

و  یاسا ین است که اگر عموم ماردم، خاواصّ س  ین کار، ایاز فوائد ا یکی

 شاود و هام  مای  دهیدگاه آنان، هام شان  یند که دی، احسا  نماینخبگان علم

ی خاود  هادیدگاهتوانند با ارائه آزادانه می و آنانتواند مؤثر و کارآمد باشد می

و حل مشکالت، مشارکت داشته باشاند،   یحکومتهای یریگدر روند تصمیم

را از آن خاود دانساته، از آن    یکشور و حکومات اساالم   یعیطب طوربهآنگاه 

خواهناد  « تاالش »شارفت آن  یاعاتالء و پ  ینموده و بارا « دفاع»و « تیحما»

ن کار، همه خواصّ، نخبگان و عماوم  یخدا، با ا یّد گفت ولیادرواقع ب ۲نمود.

هاا  و شکسات هاا  یروزیا مردم را در اداره کشور دخالت داده و آناان را در پ 

 ۱د.ینمامی میسه

« عازّت نفاس  »همچنین ولیّ خدا با مشورت با خواصّ و نخبگان و تزریق 

خبگاان و خاواصّ   ن« تًبیات »نماید؛ و می« تًبیت»در آنان، آنان را در جبهه حق 

و « تمایال »سیاسی در جبهاه حاق، آناان را از بسایاری از انحرافاات همچاون       

 دارد:به دشمنان بازمی« رکون»
                                                        

« تنبال »باود، ماردم   « دیکتااتورى »وقتاى در یاک کشاورى    »فرمایند: اره میب. رهبر معوم انقالب در این۲

  ؛ دیدار با کارگزاران نوام(۳۶/۳3/۲۶۱۲« )شوند.وارد نمى« عمل»و « تجربه»به میدان « استعدادها»شوند؛ مى

ی هاا دیادگاه اسات کاه   « انتخابات»گیری از عموم مردم در زمانه ما، عرصه ترین عرصه مشورت. اصلی۱

 پردازند.  لف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به رقابت با یکدیگر میمخت
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َِبقصَُّذيالَب» ذيِْ بُإلصذيُْهْمبشص بتصْ کصنل بلصقصْدبکُْدتص بلصْوبالبأصْنبثصبستْاِکص ؛ و اگار ماا تاو را    وص

پیادا  « ایال تم»کردیم، نزدیک بود کمى به آنهاا )دشامنان(   نمی« تًبیت»

 (7۲)اسراء: « کنى!

این قاعده، حتی در مورد بیماردتنی کاه در مارز نفااق هساتند و امیاد باه       

هایشان وجود دارد، نیز صادق است و آنان نیز ممکان اسات باا    بهبودی بیماری

شاوند و یاا از آسایب هایشاان     « تًبیات »، در جبهه حق «عزّت نفس»احسا  

مان کسانی هستند که به تعبیر قرآن کاریم،  کاسته شود؛ چراکه بخشی از اینان، ه

 نمایند:خواهان کسب عزّتند، ولی به اشتباه آن را نزد دشمنان خدا جستجو می

ةصب» ذزس َُ ب لْ هلمل بُعاْذدص يصبْتصغلذونص بأص ذْؤُمُاينص وُنب لْظل َل بُمْنب ْوُليِءص بأص ب لْکُِفُ ينص ونص بيصتسُخال  لسُاينص

ُظيََِب بجص ُ بّلُلَه ةص زس َُ ب لْ خاود بار    یّافران را، بجااى مومناان، ولا   که کهمانها  ؛فصُإنس

ه هماه  کا نند با اینک« عزت»سب کخواهند از آنان گزینند، آیا اینها مىمى

 (۲۶۱نساء: ) «عزّتها مخصوص خدا است؟!

گاران  یخدا، فرصت دادن باه د  یّگر از فوائد مشورت کردن ولید یکی. ۱

خادا و   یّدگاه ولیت دیشان و اثبات حقّان یلیبردن به اشتباهات تحل یپ یبرا

موارد و در موضاوعات   یاصالح افکارشان است. چراکه ممکن است در برخ

متفااوت   یاسیاز خواصّ س یاز مردم و برخ یل بخشیدگاه و تحلی، دیخاصّ

 خدا باشد. یّدگاه ولیاز د

در مساائل   تادریج بهده و یرس یند مشورت، مردم به بلوغ فکری. در فرآ۶

 شوند.می صاحب نور یومتحک

ح ی، امکاان نقاد صار   یاسیا مصالح سیو  یتیل تربیخدا به دت یّ. گاه ول۲

ا امکان ارائه استدتل و منطاق خاود را نادارد؛ در    یافراد و  یدگاه غلط برخید
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ان شاود.  یا ب یگار یدهاد ساخنش از زباان افاراد د    مای  حین موارد، او ترجیا

 ن امر است.یتحقق ا ین بسترها برایاز بهتر یکی، «مشورت»

هاای  ناه یازمناد وجاود زم  یخادا ن  یّولا  یاقدامات از ساو  ی. انجام برخ3

و  یاسا یبا مردم، خاواصّ س « مشورت»خدا با  یّاست. ول یاسیو س یاجتماع

   ۲د.یرا خواهد سنجها نهین زمیزان وجود ای، مینخبگان علم

ان، می، ضعف ایدر مواقع بحران خصوصبهخدا،  یّ. گاه در مشورت ول۳

ن یمتنفاذ  یبرخا  یضادانقالب  یو حتا  یرانقالبا یشاه غ ی، نفااق و اند یماردلیب

 ۱شود.می افشاء یمردم و خواصّ انقالب ی، برایاسیس
                                                        

و ب»پیش از جنگ بدر، چندین بار رو باه اصاحاب خاود فرماود:      . به عنوان مًال، پیامبراکرم۲ أصُشذي ل
َّصيس ب کارد،  و هربار که یکی از اصحاب برمی خاست و نور خاود را بیاان مای   « به من مشورت بدهید.عص

َّصىس ب» فرمود:بار دیگر می و بعص از تکارار ایان جملاه و     ؛ هادف پیاامبر  «به مان مشاورت بدهیاد.   أصُشي ل
برای جنگ بود. چراکه آناان هام   « انصار»تقاضای مشورت از اصحاب، درواقع سنجیدن میزان آمادگی 

بیم آن را داشت که مبادا انصار باا بادفهمی از پیماان عقباه،      جمعیتشان بیشتر بود و هم رسول خدا
را بر عهاده دارناد و در خاارج از     ند که تنها در داخل مدینه وظیفه دفاع و حمایت از پیامبرگمان کن

« ساعد بان معااذ   »افتااد. نهایتااً   ای ندارند؛ چراکه جنگ بدر در خارج از مدینه اتفااق مای  مدینه وظیفه
ود: آری؛ فرما  پیاامبر « پدرو مادرم فدایت یا رسول اهلل! گویاا باه ماا نوار داری؟    »برخاست و گفت: 

بیان نمود که موجب خوشاحالی ایشاان شاد و     آنگاه سعد سخنانی در حمایت و دفاع از پیامبراکرم
دستور حرکت برای جنگ را صادر فرمود. )برای مطالعه بیشتر در این بااره، ر.ک: دمشاقی، ابان کًیار؛     

جازری،  ؛ ۳۲3ص ،۲ج؛ (هشنا   الب ) النبوية السيرة؛ حمیری، ابن هشام؛ ۱۳۱ص، ۶ج؛ النهاية و البداية
   (۲۱۳ص؛ التاریخ فی لکاملاابن اثیر؛ 

باا یارانشاان پایش از جناگ بادر، برخای اصاحاب         . به عنوان نمونه، در ماجرای مشورت پیامبراکرم۱
انقالبی ایشان برخاسته و آمادگی خود را برای نبرد با دشمن اعالم نمودند و برخای اصاحاب غیرانقالبای    

تفسایر  نمودناد. )ر.ک: قمای، علای بان اباراهیم؛      را به نجنگیدن ترغیب مای  برنیز با اظهار ضعف، پیام
الادین عبادالرحمن؛   ؛ سیوطی، جالل۱۲7، ص۲۱؛ جبحاراألنوار؛ مجلسی، محمدتقی؛ ۱39، ص۲؛ جالقمی

   (۲۳۳، ص۶؛ جالدرالمنًور فی تفسیر الميثور
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. در برخی موارد، ولیّ خدا برای پی بردن به نقشه و ترفناد منافقاان   7

و بیماردتن و یا دشمنانی که با آناان در ارتباطناد، آناان را باه مشاورت      

 ۱و۲اید.نمدعوت می

اظهاارنور   یشود که آنان برامی و نخبگان، موجب . مشورت با خواص9ّ

از  یق، انباوه یا ن طریق و پژوهش وادار شوند؛ که از ایق تر، به تدبّر، تحقیدق

 ۶گردد.می دیمرتبط با اداره کشور و حل معضالت آن تول یعلم یکارها
                                                        

خاود، دربااره چگاونگی     باا برخای اصاحاب    نمونه تاریخی این مسئله، مشورت پیامبراکرم. یک ۲
موافاق جنگیادن باا دشامن در      مواجهه با کفار قریش در جنگ احد است. برخی اصاحاب پیاامبر  

بیرون از شهر بودند و برخی دیگر، از جمله عبداهلل بن ابیّ، که سردمدار منافقان باود، موافاق جنگیادن    
بر این عقیده بود کاه در داخال   نیز  در داخل شهر بودند. برخی سیره نویسان معتقدند که خود پیامبر

حمیاری، ابان   ؛ ۱۳۱-۱۲۲، ص۲؛ جالمغاازى واقدی، محمد بان عمار؛   شوند. ) روروبهشهر با دشمن 
رساول   ( امّا در این میان، علّامه هاشم معروف حسنى معتقد است کاه ۳۶، ص۶؛ جالسيرة النبويةهشام؛ 
با دشمن باید از مدینه بیارون روناد، امّاا    برخالف عبد اللّه بن ابىّ، معتقد بود که براى جنگیدن  خدا

کرد تا از نور دیگار مسالمانان آگااه شاود و     مى« تواهر»ایشان به موافقت و همراهى با دیدگاه ابن ابىّ 
باا ایان ناوع     ( درواقع پیاامبر ۶۱۳؛ صالمصطفی سيرةحسنی، هاشم معروف؛ نیّت آنان را دریابد. )

ه، از جمله منافقانی که با دشمن در ارتباط بودناد، باا احساا     برخورد، این زمینه را فراهم نمود تا هم
نماوده و از ترفناد و   « تخلیه اطالعاتی»آزادی کامل، دیدگاه خود را اظهار نمایند، تا به اصطالح آنان را 
 برنامه ریزی آنان برای ضربه زدن به نوام اسالمی آگاهی یابد.

برگزاری جلسات هام  »معنای به «مشورت»اختصاصی به . تزم به ذکر است که سه مورد اخیر ذکر شده، ۱
تاوان  هاا را نیاز مای   های سیاسی در مطبوعات و رساانه ندارد؛ بلکه اظهارنور آزادانه افراد و گروه« اندیشی
 به ولیّ خدا دانست.« مشورت»مصداق 

، باه ایان   . برای مطالعه برخی دیگر از دتیل و آثار مشورت ولیّ خدا با مردم و اصحاب خاصّ خود۶
اهلل جاوادی  ؛ آیات ۶۱7-۶۱۱؛ صسیره سیاسی پیاامبر اعوام  منابع رجوع نمائید: جمعی از محققان؛ 

الکبیار )مفااتیح    التفسایر ؛ فخر رازی، محمد بن عمر؛ ۲۲۶-۲۲۲، ص۲۳؛ جتسنیم تفسیرآملی، عبداهلل؛ 
لی، عالمه جعفار  ؛ عام۲۲۱، ص۶؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ ؛ آیت۲۳۱، ص۱؛ جالغیب(
   .۳۳۱، ص۲؛ جسیرت جاودانهمرتضی؛ 
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رصات دادن باه   ولیّ خدا، اجازه و ف« مشورت»یکی از مواهر و مصادیق . ۱

ساختارهای متعدّد نواام اساالمی و باه رسامیّت شاناختن آنهاا، بارای اتخااذ         

 ۲تصامیمات آنهاسات؛  « جزئیاات »تصمیمات کارشناساانه و عادم دخالات در    

ساختارهایی که مسئوتن آن، عمدتاً با رأی مستقیم یا غیرمستقیم ماردم انتخااب   

 همراه دارد:   اند. این رفتار سیاسی ولیّ خدا، چند فایده بهشده

ن سااختارها خواهاد   یشتر ایب« استحکام»و « تیتًب»ن کار موجب یالف. ا

ن و تاری مهمدر بلندمدت به همراه دارد؛ که  ی، فوائد متعدّد«تیتًب»ن یشد و ا

قاانونی و ایجااد هارج و    از بای  یریو جلوگ« یقانون مدار»ت ین آن، تقویاول

ن یا ا یتارها در نواام اساالم  گر استحکام سااخ یفائده د ۱در کشور است.مرج 

 یهاا گروهرش همه یمورد پذ ینوام اسالم یقانون یساختارها یاست که وقت

ن یت هما یّا خدا باا اساتفاده از ظرف   یّدرون نوام قرار گرفت، آنگاه ول یاسیس
                                                        

ای از ایان رفتاار سیاسای    های برجساته و رهبرمعوم انقالب، نمونه . در سیره حضرت امام خمینی۲

 ، در انتهای همین فصل، قابل مطالعه است.  ۲نوشتوجود دارد که در پی

رهای قاانونی نواام اساالمی در    از سااختا رهبارانقالب   . یکی از مصادیق برجسته این مسئله، دفااع ۱

قانونی بود. اگار در  های راه و دعوت معترضین و فتنه گران به پیگیری مطالباتشان از 99انتخابات سال 

آن فتنه، ایشان تحت تيثیر اعتراضات خیابانی و فشار فتنه گران، از سااختارهای قاانونی نواام دفااع و     

هاای  راه ای، ازداد در هر مسائله گر به خود اجازه میتنهکردند، آنگاه جریان غیرانقالبی و فحمایت نمی

غیرقانونی و ایجاد ناامنی، دیدگاه خود را به اکًریّت مردم و نوام اسالمی تحمیل نمایاد. درواقاع بایاد    

با ایستادگی خود دربرابر خواسته غیرقانونی فتنه گران، ساختارهای قاانونی نواام در   رهبرانقالب  گفت

دهاد  ای دیگر هیچ فرد یا جریانی به خود اجازه نمای گونهتًبیت و مستحکم نمودند؛ به امر انتخابات را

غیرقانونی مطالبات خود را پیگیری نماید. برای مطالعاه بیاناات   های راه با ایجاد آشوب و ناامنی و یا از

 در انتهای همین فصل مراجعه نمائید.   3نوشتایشان در این زمینه، به پی
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هاای  و فتناه هاا  تواند بحاران تر میار راحتیمورد قبول همه، بس یساختارها

 د.یت نمایرینده را مدیآ یاحتمال

در  خصاوص باه ، ینوام اساالم  ید گفت استحکام ساختارهاین بایهمچن

 یباا نواام اساالم    یوند عاطفیا که پیدن یر کشورهایزمانه ما، در مسلمانان سا

د اجاازه داد  یا د. نبایا نمامای  جااد یزه ایا د و غارور و انگ یا دارند، احساا  ام 

را مايمن   یکه نوام اسالم یدر ذهن مسلمانان یمتزلزل از نوام اسالم یریتصو

   ۲رد.یدانند، شکل گمی خود

کاه  هاا  زماان  یدر برخا  یگر آنکاه، هرچناد اساتحکام سااختار    ینکته د

بر آن ساختارها حاکمند، ممکن اسات در کوتااه مادت     یرانقالبیانات غیجر

 ین سااختارها یا بار ا  یان انقالبا یا کاه جر  یداشته باشاد، امّاا زماان    یمضرّات

از  ی، آنگااه برکاات و مناافع فراوانا    مسلّط شوند یافته نوام اسالمیاستحکام 

 یبا وجاود سااختارها   ۱ب مردم خواهد شد.یمستحکم نص یهمان ساختارها

                                                        

انقالب اسالمی در همین زمینه، ضمن انتقاد از برخای افاراد کاه دائمااً در حاال تضاعیف       . رهبر معوم ۲

نهادهاى قانونى که هرکدام در زیر این بناى شاامخ، یاک ساتون    »فرمایند: نهادهای قانونی کشور هستند می

اسات و   هاست که این بناى باعومت را سرِپا نگااه داشاته  ى اینهستند، بارى را بر دوش دارند. مجموعه

ى فهمیادن و ادراک کاردن دارناد،    یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان در اطراف عالم، کسانى که قاوّه 

   (هاى نماز عید سعید فطرخطبه ؛۲۶7۱/ ۲۳/ ۳7) «کنند.نگرند و احسا  غرور مىبه آن مى

مااجرای همراهای    ، باه بخشای از  «ذوقی». شاید بتوان برای فهم بهتر این مطلب و در برداشتی کامالً ۱

اشاره نمود؛ و آن زمانی بود که این دو بزرگوار وارد شاهری شادند    با جناب خضر جناب موسی

و از مردم آن شهر درخواست غذا کردند؛ امّا هیچ یک از مردم آن شهر، حاضر نشادند آناان را مهماان    

شد کاه دیاواری در آن    متوجه خود نموده و به آنان غذا بدهند؛ با این وجود، زمانی که جناب خضر

تسذىبُإذ ب»شهر در حال فرو ریختن است، دست به کار شده و آن را مرمّت و مستحکم نماود:   َّصقذِبحص نْطص فِص
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افاراد  تارین  نیو متدترین و متخصصترین یانقالب یده، حتیمتزلزل و فروپاش

 ۲ش ببرند.یاز پ یتوانند کارنمی هم
                                                                                                             

ق بفصأص بأصْنبيصذاْقصضس د بُفيهِبُجذد ر َبيلُ يذدل جص يِّفلوهلظِبفصوص َصْو بأصْنبيلضص َصظِبأصهَّْصهِبفصأص ب ْستصْط بقصْ يصةد بقذِلصبلصذْوبأصتصيِبأصهْ ص ذهل بِمص ُشذِْتص

َّصيُْهبأصْج  َب بعص ْاتص اى رسیدند؛ از مردم آنجاا  به راه خود ادامه دادند، تا به قریه ]موسی و خضر[؛ پسالتسخص

حاال( آنهاا در    خواستند که به آنها غذا دهند، ولى آنها از مهمان کردنشان خوددارى نمودناد؛ )باا ایان   

گفات: )تاقال(    ]موساى [ا برپا داشت، آن ر ]خضر[خواست فرود آید، آنجا دیوارى یافتند که مى

 (77)کهف: « خواستى در مقابل این کار اجرتى بگیرى!مى

که نسبت به استحکام سااختار ایان بناا بارای      ، در پاسخ به جناب موسیآنگاه جناب خضر
بفصکذِ»مردم شهری که حتی حاضر نشدند به آنان غذایی بدهند معتر  بود، فرمودناد:   ذِب لُْجذد رل بأصمس بوص نص

بأصْنبيصبْب َُّذکص برص َص بأصَلوهلظذِبلذِلُ َِبفصذأصر  بکِنص ظِبوص بلصهل بکصاْز  بتصْ تصهل بکِنص ُدياصُةبوص يُْنبُفىب لْظص يُْنبيصتُيظص بلُغلالمص هلظِبوص ذدس َّلغذِبأصشل
َِّکصب َةبُمْنبرص ْحظص هلظِبرص  ؛ و اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شاهر باود، و زیار آن   يصْستصْخُ جِبکصازص

خواسات آنهاا باه    گنجى متعلق به آنها وجود داشت، و پدرشان مرد صالحى باود، پروردگاار تاو ماى    
 (9۱)کهف: « برسند، و گنجشان را استخراج کنند؛ این، رحمتى از جانب پروردگارت بود.« بلوغ»

آری! ولّی خادا سااختارها را، اگرچاه موقتااً جریاان غیرانقالبای از آن منتفاع شاوند، اساتحکام          
رسیدند و بر آن ساختارها حاکم شدند، بتوانناد از  « بلوغ فکری»خشد تا زمانیکه جوانان انقالبی به بمی

  های قیمتی برای مردم استخراج نمایند.  دل همان ساختارها، گنج
با وجود نامشروع دانستن حکومت خلفا، بارهاا و بارهاا از    . به عنوان نمونه باید گفت امیرالمؤمنین۲

هاای حکاومتی او،   وان خلیفه )و نه از عملکرد او(، در مقابل ماردم معتار  باه سیاسات    عًمان، به عن
بنثُظَِب»فرمودند: که تاجایی دفاع نمودند؛ بأصْنبأصکلونص تسىباصُشيتل بحص اْهل بعص َْتل فص َص بلصقصْدب ُ ب ّلَله ؛ به خدا سوگند آنقادر  وص

 (  ۱۲۳؛ خطبهغهنهج البال« )از او )عًمان( دفاع نمودم که ترسیدم گناهکار باشم!
این دفاع، درواقع دفاع از ساختار خالفتی بود که تزلزل آن، حداقل دو آسیب عماده در پای داشات؛    

نماود و درصاورت تسالّط    و آن اینکه، اوتً طمع دشمنان برای ضربه زدن به اسا  اساالم را بیشاتر مای   
انیاً اگر هر فارد یاا جریاانی در درون    ماند؛ ثاحتمالی آنان بر جامعه اسالمی، حداقلی از اسالم هم باقی نمی

داد تاا باا نافرماانی و آشاوب، سااختار خالفات را متزلازل نماوده و         نوام اسالمی باه خاود اجاازه مای    
شاد،  های خود را به حکومت تحمیل نماید و این مسئله تبدیل به یک مدل و روال همیشگی مای خواسته
هام باه    گار فاردی همچاون خاود امیرالماؤمنین     حکومت از بین رفته و حتای ا « اقتدارساختاری»آنگاه 

 گونه نیز شد.که اینگونه که باید، تدابیرش را عملیاتی نماید؛ همچنان توانست آنرسید، نمیخالفت می
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« کشاور  یو قاانون  یحفظ و اساتحکام سااختار  »به نام  یت مصلحتیرعا

از زماان، ماردم و    یآن و در مقااطع درنتیجه  نقدر مهم است که ممکن استآ

 ۱و۲شوند.هایی یز متحمّل سختیخدا ن یّخود ول

                                                                                                             

 های دیگاری نیاز در سایره امیرالماؤمنین    صورتدفاع مصلحت اندیشانه از ساختار خالفت، به

م مشاروع ندانساتن خالفات خلفاای پایش از خاود و       شد؛ از جمله اینکه، ایشان علی رغمشاهده می

(، هماواره در  ۶؛ خطباه نهاج البالغاه  انتقادات مبنایی و روشی که نسبت به عملکرد آنان داشتند )ر.ک: 

و  ۲۶۲هاای  ؛ خطباه نهج البالغهدادند؛ )برای نمونه، ر.ک: می« مشورت»امور مختلف حکومتی به آنان 

َّ»گفت: شده است که می ای که از خلیفه دوم نقلگونه( به۲۲۳ ظص بىٌّبلصوالبعص بعل َّصکص نباود   ؛ اگار علای  لصهص

 (۲۳، ص۲؛ جنهج البالغه شرح)ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد؛ « عمر به هالکت افتاده بود.

، متولّیاان آن را اساسااً   حال باید گفت، اگار دفااع از سااختارهای حکاومتی کاه امیرالماؤمنین      

صحیح باشد، دفاع از موجودیّات سااختارهایی کاه در ذیال نواام اساالمیِ       دانستند امری مشروع نمی

تحت وتیت ولیّ خدا قرار دارند و متولّیان آن ساختارها، با رأی مستقیم یا غیرمساتقیم ماردم انتخااب    

 اند، به طریق اولی صحیح خواهد بود.   شده

سائله، راهگشاا خواهاد باود.     با پسرانش در فهم بهتر ایان م  . تيمل در نوع برخورد جناب یعقوب۲

 اعتمااد باود  که به گواهی آیات قرآن نسابت باه پسارانش بسایار بادبین و بای       براستی چرا یعقوب

را همراه آنان به صحرا بفرستد و با ایان عمال    دربرابر اصرار آنان، حاضر شد یوسف ( :3)یوسف

یاک دلیال مهامّ ایان باود:      رساد  نماید؟ باه نوار مای   « اظهار خوش بینی و اعتماد»خود، به پسرانش 

« خوش بینای »و « اعتماد»ای که بر مبنای ؛ خانواده«جلوگیری از فروپاشی ساختار خانواده پیامبرخدا»

توانسات امار   یابد و فروپاشی آن در آن مقطع زمانی میافراد به یکدیگر پایه ریزی شده و استحکام می

اند که گااه حفاظ   رهای نوام اسالمی آنقدر مهمرا دچار اختالل نماید. ساختا دعوت دینی پیامبر خدا

کند؛ و ایان هماان مضامون    هایی میها و محرومیتها را هم متحمل سختی«یوسف»و استحکام آنها، 

 -باشاد  و لاو اماام عصار    -حفظ جمهورى اسالمى از حفظ یک نفر»است که فرمود:  جمله امام

 (  ۶۳3، ص۲3؛ جامام صحیفه، روح اهلل؛ )امام خمینی« اهمیتش بیشتر است.

وجاه  هایچ . تذکر این نکته نیز ضروری است که حفظ و اساتحکام سااختارهای قاانونی کشاور، باه     ۱

توانناد منشاي   معنای عدم تحول در ساختارهای ناکارآمد نیست؛ چراکه ساختارهای ناکارآمد، خود میبه

اسات؛ و هار   « قاانون »ماوارد،  درواقع باید گفت ماالک در هماه    ایجاد مشکل در نوام اسالمی باشند.
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 یقاانون  ید تاا سااختارها  یا نمامای  جادیا یخدا فرصت یّولزمانی که  ب.

ناد، آنگااه   ینماگیری میتصم یمردم، در مسائل مختلف حکومت یبرآمده از رأ

اشاکاتت و انتقاادات خاود را متوجاه مسائوتن آن       یعا یطب طوربهز یمردم ن

   ۲.یخواهند دانست، نه کلّ نوام اسالم یقانون ینهادها

خادا باا ماردم، خاواصّ      یّل مشاورت ولا  ین، با تيمل در آثار و دتیبنابرا

ن کاار در  یا ااگار   یم کاه حتا  یرسا می جهین نتی، به ایو نخبگان علم یاسیس

حرکات نواام    یود و در مقااطع شا هاایی  بیکوتاه مدت، موجب باروز آسا  

دارد کاه   یدیا د فوایتردبی د،یش را کند نمایهابه سمت تحقق آرمان یاسالم

   سازد.می را منتفع یو جامعه اسالم یدر بلندمدّت، نوام اسالم

                                                                                                             

های قانونی برخاوردار باود، بایاد حمایات شاود؛ حاال ممکان اسات         ساختاری تا زمانیکه از پشتوانه

نمایناد؛ در  مسئوتن به این نتیجه برسند که برخی ساختارها، در مسیر اداره کشور مزاحمت ایجااد مای  

حاذف نماوده و یاا تغییار داده و یاا       های قانونی، آن سااختارهای مازاحم را  توان از راهاینصورت می

 .نمودساختارهای جدیدی ایجاد 

اناد، هماواره   . این درحالیست که جریانات غیرانقالبی که بعضاً با رأی خود مردم به مسئولیت رسیده۲

اند را به ولیّ خدا و اصل موجودیّات نواام   هایی را که خود مسبب آن بودهکنند تا ناکارآمدیتالش می

های دشامن در درون نواام   دهند. به عبارت دیگر، متيسفانه جریانات غیرانقالبی و نفوذیاسالمی ربط 

هاا،  کنند که برخی مشکالت و ناکارآمادی گونه القاء میای، به غلط ایناسالمی با انواع ابزارهای رسانه

 مردم.« انتخاب»مردم است، نه « انقالب»نتیجه عملکرد 



 

 

 

 

 

 

 

 (28) آيه
 

َُُا إِنَُّکْم َأْنُتُم اَظَّاِلُُِنَ  َفَرَجُعُا إَِّل  َأْنُفِسِهْم َفقا

 یپاسخ میاستدتل ابراهدربرابر  ز آنکهپس ا) انپس آن

گفتند:  (با خود) و مراجعه نمودهخود  نفسبه  نداشتند(

 ید که حتیپرستمی را یزیکه چ) دیحقاً که شما ستمکار

 (۳۲اء: یانب) قدرت تکلّم ندارد(.
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 مربکودن  اش بکي ى و آگکاه  ىانقالمچ با وجود عکدم تمايکل قلبک    چرا رهبر 

 ايچ با انجام آن موافقت فرمودند؟مذاکره با آمريکا در موگوع هسته

 مردم چه بود؟ى برا« برجام»ترين فايده تجربه مهم 

توساط حضارت   هاا  شکساتن بات   یه مورد بحث، مربوط باه مااجرا  یآ

شان باا ماردم اسات    یو گذاردن تبر بر دوش بت بزر  و احتجاج ا میابراه

 تبر بر دوش بت بزر  است، پاس شاواهد نشاان   ازآنجاکه  نان فرمودکه به آ

را بات بازر  انجاام داده     هاا( شکستن بت) ن کاریدهد که ممکن است امی

 ن کار را انجام داده است، اگار یا ید که چه کسیبپرسها باشد؛ پس، از آن بت

 د!  یتوانند سخن بگومی

را  میده حضارت اباراه  که استدتل کوبن یم درباره مردمیآنگاه قرآن کر

آناان   یبارا  میت ساخن اباراه  یا آن نداشتند و حقّان یبرا یدند و پاسخیشن

 د:یفرمامی آشکار و حجّت بر آنان تمام شد،

َلو بُإلى» جص ونص ببفص ص ذُِلظل ب للس نْذتلمل نْفلُسُهْمبفصقِللو بُإنسکلذْمبأص آناان باه نفاس خاود     أص

   ۲(۳۲اء: یانب) «ستمگرید.ه شما کبه خود( گفتند: حقا ) مراجعه کرده و
                                                        

ذْمبُإلصيْذُهب»کشد: ونه به تصویر میگ. قرآن کریم این ماجرا را این۲ َصَّسهل ذْمبلص ذا ذَ بُإالسبکصُبيذ َ بلصهل ذْمبجل َصَّصهل فصجص

بلصذهلب هلْمبيلقذِلل َْاِبفصتَىبيصْاکل ل ُظ ب*بقِللو بسص ُِلُظينص ب للس بلصُظنص تُاِبُإنسهل بها بَُيلُهص َص ص ْنبفص ب*بقِللو بمص َلونص ب*بيصْ ُج بُإَْذ  ُهيمل

َّى بَصذْ بأصببقِللو بفصْأتلو بَُُهبعص ب*بقذِلص تُاِبيذِبُإَْذ  ُهيمل بها بَُيلُهص َصَّْتص بفص بأصنْتص ب*بقِللو بأص ونص دل ْمبيصْشهص َصَّسهل ُ بلص ْعيلُنب لاِس

َلو بُإلى جص ب*بفص ص هلْمبها بفصْسِصَّلوهلْمبُإْنبکِنلو بيصاُْطقلونص بکصُبي ل َصَّصهل ب*بثلذمسببفص ونص ذُِلظل ب للس بأصنْفلُسُهْمبفصقذِللو بُإنسکلذْمبأصنْذتلمل

َّى و بعص بالببنلُکسل َِبوص ذيِْ َلکلْمبشص بمذِبالبيصذاْفص ُ وُنب ّلَله َل بُمْنب ونص بلدل َْ فصتص بأص ب*بقِلص الُءبيصاُْطقلونص بمِبهؤل َُّْظتص ُسُهْمبلصقصْدبعص ؤل رل

ُقَّلونصب َْ بأصفصالبتص ُ وُنب ّلَله َل بُمْنب ونص بلدل َْ بُلظِبتص بلصکلْمبوص ٌٍّ کلْمب*بأل رگشاان  جاز بات بز   -( همه آنها؛ )ابراهیميصضل ُّ
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 یبارا  یو روشانگر  یپس از مادتها ساخنران   میدر واقع، حضرت ابراه

تصویرسازی حرفاه  »و یک « ده خالقانهیا»ک یمردم بت پرست زمان خود، با 

کاامالً   صاورت باه و  آماده عمال نماود کاه ماردم باه خاود        یاگونه، به«ای

   ۲ببرند. یده خود پی، به بطالن عق«محسو »

اساتنباط اسات و آن اینکاه،    قابال   یار مهما یفه، مسئله بسیه شریآ نیاز ا

ش فهام و معرفات   یافازا »، یجامعاه اساالم   یدر رهبار  یو اساس هدف مهمّ

نناد،  یگزبرمای  را یشاه غلطا  یکاه ماردم راه و اند   یاست و در ماوارد « مردم

رت مردم اسات  یرتش، افزودن فهم و بصیاران بابصیخدا و  یّن کار ولتریمهم

                                                                                                             

قطعه قطعه کرد، تا شاید به سراغ او بیایند ه گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین کرده که قطعاا   -را

از ستمگران است )و باید کیفر ببیند(! ه )گروهى( گفتناد: شانیدیم جاوانى از )مخالفات باا( بتهاا       

م ماردم بیاوریاد تاا    اى( گفتند: او را دربرابر چشا گفتند. ه )عدهگفت که او را ابراهیم مىسخن مى

را حاضار کردناد( گفتناد تاو ایان کاار را باا         )بر علیه او( گواهى دهند. ه )هنگامى که اباراهیم 

اى، اى ابراهیم؟! ه گفت: بلکه بزرگشان کرده باشد! از آنها سؤال کنیاد اگار ساخن    خدایان ما کرده

ه شما ساتمگرید. ه ساپس   گویند!! ه آنان به نفس خود مراجعه کرده و )به خود( گفتند: حقا کمى

داناى  )از حالت پذیرش حق( به همان حال سابق )باطل( خود بازگشتند )و گفتند:( تو خاوب ماى  

پرساتید کاه ناه کمتارین     گویند! ه )ابراهیم( گفت: آیا چیزى را غیر از خدا ماى که اینها سخن نمى

ید یاا از زیانشاان   رساند )که به سودشاان چشام دوختاه باشا    سودى براى شما دارد و نه زیانى مى

« کنیاد )و عقال نداریاد(؟!   پرستید، آیا اندیشه نماى بترسید( ه اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می

  (39-۳7)انبیاء: 

بُإَْذ ص ُهيمصب» خاوانیم: ماى در ذیل این آیه شریفه  در روایتى از امام صادق. ۲ ذِبقصذِلص:ببُإنس ب»ُإنسظص َصَّصذهل َصذْ بفص

هلْمبها  حُب،بُإرصب«کصبُي ل ْلالص ب إْلُ ةص َص ، فقاط  «بت بزر  این کار را کارده »از بیان این سخن که  ؛ هدف ابراهیم 

   (۶۶9ص ، ۱؛ جالکافی)کلینی، محمد بن یعقوب؛ « و فقط اصالح )فکر و رفتار( مردم بود.
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امّاا   ۲بازگردند؛ اند،ش گرفتهیکه در پ یت، آنان به خود آمده و از راهیهاتا درن

و  یان اساتدتتت عقلا  یو ب ین هدف مهمّ، صِرف سخنرانیتحقق ا یگاه، برا

د همچون قاوم  یست؛ بلکه در کنار آن، مردم و خواصّ جامعه باین یکاف ینقل

ورت کاامالً  اشاتباه را باه صا    یاسا یده و رفتاار س یا ک عقیا ، بطالن میابراه

« فطارت »و « عقال »فه، باه  یه شار یا ن آیر ایند، تا به تعبیدرک نما« محسو »

 ببرند.   یخود رجوع کرده و به اشتباهشان پ

ده، یا ک عقیا محساو  نماودن بطاالن    هاای  از روش یکیان، ین میدر ا

آن اسات. باه   « تجرباه کاردن  » یبه مردم و خواص جامعه برا« فرصت دادن»

ک یاثبات بطالن  یص دهد که برایتشخ گونهایندا خ یّگر، اگر ولیعبارت د
                                                        

اسات. رهبارمعوم   « گفتمان ساازی »ترین روش ولیّ خدا برای افزایش فهم و بصیرت مردم، . اصلی۲

، ر یکی از بیاناتشان در نمازجمعاه تهاران، در خاالل بیاان اصاول حکومات امیرالماؤمنین       انقالب د

« بخشانامه »گذاریاد؛ برویاد   البته ممکن است کسى بپرسد چرا اینها را با مردم در میان ماى »فرمایند: می

لًاا هماه یاا    گونه کنند؛ یا بروید مسئوتن را نصیحت کنید. اوّرا این کنید تا مسئوتن حکومت رفتارشان

بساته  اى و دستورى نیست. اینها مسائلى است کاه باا ایماان و بااور و دل    نامهاغلب این چیزها، بخش

پذیر است. البته آن چیزهاایى کاه   ى پوتدینِ ناشى از ایمان تحقّقبودن به یک حقیقت و با عزم و اراده

ه مسائوتن دساتور هام    کنایم؛ آن چیزهاایى کاه دساتورى اسات، با      اى است، بخشنامه ماى نامهبخش

کنایم،  هام ماى  « نصیحت»ى همه چیز نیست. به مسئوتن کننده، حل«بخشنامه»و « دستور»دهیم؛ اما مى

را « مطالباات جامعاه  »درآیاد و  « عارف »اما این هم کافى نیست. این حقایق باید در جامعه به صورت 

ى با ظلام و ظاالم و مفساد را    ابلهتشکیل دهد. در نوام جمهورى اسالمى، مردم باید از مسئوتنشان مق

بخواهند. باید معیارشان براى پذیرش یک حاکم و یک مسئولِ بات و واتى نواام، ایان چیزهاا باشاد:     

ى با ظلم، کنار نیامدن باا ظاالم، تسالیم نشادن در مقابال زورگاویى، حفاظ حرمات انساان و          مبارزه

هاایش. بناابراین مان اینهاا را در     و میادان هاا  ها و شکلى قالبانسانیّت، سعى در احقاق حق در همه

   (تهران هاى نماز جمعه؛ خطبه۲۶9۳/ ۳۱/ ۲۳« )کنم.محضر عامِ مردم مطرح مى
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 یل بااطن یا سات، آنگااه بارخالف م   ین یکاف« یانیب یروشنگر»ده، صِرف یعق

، ی قارار نگیارد  شا ی در معر  فروپاکه نوام اسالمای گونهبه و« موقتاً»خود، 

ج تلاخ  یدهاد تاا نتاا   مای  را« فرصت»و « اجازه»ن یبه مردم و خواصّ جامعه ا

ناد تاا بلکاه از آن    ینما« تجرباه »، «محساو  » صاورت بهرا  عقائدشان یبرخ

   دست بردارند.

ت، از آن بهاره  یّا حکم یز در مااجرا یا ن نیرالمؤمنیبود که ام ین روشیا

ت، مادّت  یّانجام مذاکرات حکم یدند که چرا برایشان پرسیاز ازمانی که  برد.

 د؟ در پاسخ فرمودند:ین فرمودییتع یزمان

ِبقصْوللکلمْب» مس بأص اَلبفُببوص ْمبأصجص بَصيْاصهل بوص بَصيْاصکص َصَّْتص بجص بىبلُمص بذصُلذکص َصَّْذتل ِبفص  لتسْ ُکيُمبفصُإنسظص

بفُب بأصْنبيلْاَُّحص ص ب ّلَله َص س بلص بوص َصِلُمل ب لْ بيصتصثصبستص بوص ُِه ل ب لْجص بهصذُاُ بىبُليصتصبصيسنص ْمذ ص ْدنصُةبأص هصُاُ ب لْهل

ِبفصتصب ُِمهص کْلص َُأص ب بتلْؤاصاص بالص ُةبوص ُلب لْغصذيَب ْْللمس بُْلصوس َص بتصاْقصذِ بوص قِّ ْنبتصبصيُُّنب لْ ص بعص اماا  ؛ َْجص ص

میّات  کها( مادّتى باراى ح  مکَحَ) گویید: چرا میان خود و آنهاه مىکاین

ن مادّت( خواساتم آن   یدر ا) هکآن بود خاطر به ؟ این تنهاتعیین نمودی

 ش روشن شاود و آنکاه حاق را   یکند تا برا یداند، بررسنمی که حق را

ن مدّت صلح ید خداوند در ایگردد و شاتر راسخاش دهیداند، در عقمی

ش از ید و مردم در تنگنا نباشند تاا پا  یو آرامش، کار امّت را اصالح نما

   ۲«ن فکر گمراه شوند.یم نخستیشناخت حقّ، شتاب کنند و تسل

ُِه لب»ر یتعب ب لْجص قاع  دهاد کاه دروا  مای  ان حضارت، نشاان  ین بیدر ا« ُليصتصبصيسنص

د باا  یا دادند تا خود بفهمناد کاه نبا  « فرصت تجربه»ن کار، به مردم یبا ا امام
                                                        

 .۲۱3؛ خطبه نهج البالغه. ۲
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است، مذاکره نماود.   یکه در آستانه شکست قطع یث و عهدشکنیدشمن خب

چهاره   یوست و مردم به چشم خود آن سویبه وقوع پ امام ینیش بیاتفاقاً پ

که حضارت را   یاز همان افراد یدند و برخیه را دیبکار و عهدشکن معاویفر

ت، از یا رش حکمیپاس از پاذ   یمجبور به قبول صلح کردند، به فاصله کوتاه

 مان شدند.یکار خود پش

بارای انجاام ماذاکرات    رهبارانقالب   رسد یکی از دتیال اجاازه  به نور می

خااص باا آمریکاا، نیاز هماین باود کاه ماردم و          طوربهای با دشمنان، و هسته

کنند تا ایان  « تجربه»محسو   طوربهریکا را خواصّ سیاسی، نتایج مذاکره با آم

مردم نسابت باه دشامن را افازایش دهاد. چراکاه       « بصیرت»و « بینش»تجربه، 

ایشان یقین داشتند که ایان ماذاکرات باه سارانجام مطلاوب نخواهاد رساید و        

ها سرانجام بدعهدی کرده و پاس از انجاام تعهادات از ساوی ایاران،      آمریکایی

بخشای از ماردم و برخای    ازآنجاکاه   نخواهند نمود. اما آنان به تعهداتشان عمل

خواصّ سیاسی، این مسئله را باور نداشتند، به همین دلیل ایشان باا موافقات باا    

گیری این باور و فهم نسبت باه دشامن را فاراهم    مذاکره با آمریکا، زمینه شکل

کاه   ای رقام خاورد  گونه نیز شد؛ چراکه با عنایات الهی، صاحنه نمودند؛ که این

بخشی از مردم و خواصّ جامعه، به چشم خود باطن خبیاث دشامن را کاه در    

ورای ظاهری بزک شده، مخفی شده بود را ببینند و باه ایان یقاین برساند کاه      

دشمن هیچگاه قابل اعتماد نیست و امتیاز دادن باه او، تنهاا و تنهاا زورگاویی،     

 کند.  توهین و تحقیرش را بیشتر می

ی دشامن ساخنران   یبکاار یو فر یراماون بدعهاد  یپهاا  د اگر سااعت یشا
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ر نداشات  یرت مردم نسبت به دشمن تايث یش فهم و بصیشد، آنقدر در افزامی

او را  یبکاار یو فر یکه آنان در تجربه مذاکره با دشمن، با چشم خود بدعهد

در « تجرباه »تردیاد ایان   ؛ و بای دند و با هماه وجاود آن را لماس کردناد    ید

که اماام   گونههماندم نیز تيثیر مًبتی خواهد داشت؛ های آینده مرگیریتصمیم

 فرمود: امیرالمؤمنین

رُب» ب اُلْاُتيِص ْسنل ب لتسْجُ َصُةبحل ةل  ۲«، انتخاب درست است.نتیجه تجربه ؛ثصظص ص

                                                        

رهبر معوام انقاالب   ؛ ۲۲۲؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلمتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ . ۲

برای ملت و مسائوتن یااد   « تجربه»به عنوان یک « ات هسته ایمذاکر»و « برجام»در بیانات متعددی از 

، در انتهاای هماین   ۳نوشات پی باشد. بخشی از بیانات ایشان در« مایه عبرت»کردند که باید برای همه 

 فصل، قابل مطالعه است.



 

 

 

 

 

 

 

 (29)آيه 
 

 َو ما َأْرَسْونا ِمْ  َتبْوَِک ِمْ  َرُسٍُل َو ال َنبِيٍّ إاِلَّ إِذا ََتَنَّى َأََْقى

يْطاُن ُثمَّ ُُيْکِمُ ى ما ُيْوقِ اهللُ  ُأْمنِيَّتِِه َفيَنَْسُخ  ْيطاُن ِى اَشَّ  اهللُ  اَشَّ

 َنوِيٌم َحکِيمٌ اهللُ  آيالِِه وَ 

ما هیچ رسول و پیامبرى را پیش از تو نفرستادیم مگر 

و طرحى براى پیش برد اهداف ) ردکه هرگاه آرزو مىکاین

رد، اما کر آن مىریخت( شیطان القائاتى دالهى خود مى

د. سپس آیات خود رَبَخداوند القائات شیطان را از میان مى

 یم است.کبخشد و خداوند علیم و حام مىکرا استح

 (3۱حج: )
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 بککه ى فککورى يککابدر دسککتى اسککالمحکومککت  دليککل تککأخيرتککرين اصککلي

 چيست؟ هايشآرمان

 طکور کامکل   هنکوش بکه  سکال اش انقکالم اسکالميچ     16 شکت چرا پس اش گذ

 ؟هايش محقق نشده استآرمان

 یاسا یس -یاجتمااع هاای  از سانت  یکا یفه به یه شرین آیم در ایقرآن کر

ح و ماتقن  یصاح  و قانون نکه، با وجود برنامهید و آن ایفرمامی خداوند اشاره

و هاا  طارح  ا،ها گر، همه آرزوها، آرماان ید یاز سو یاله رهبرانک سو و یاز 

، یجامعاه اساالم   یو معناو  یشارفت مااد  یپ یخدا بارا  یّولهای یزیربرنامه

نه را در عاالم  ین زمیا «طانیش» یخداوند براشود؛ بلکه نمی محقق «بالفاصله»

فراهم نموده است تا او بتواناد باا کماک جناود و حازب خاود، کاه هماان         

شرفت یر پید، در مسهستن ینوام اسالم« یدشمنان خارج»و  «ین داخلیمنافق»

 .  دیجاد نمایمانع ا یحکومت اسالم یو معنو یماد

در ، ین انقالبا یخداوناد و تاالش ماؤمن    یاری، به یطبق وعده اله هرچند

، تیا نهاو در برداشته خواهاد شاد   ،جاد کردهیطان ایکه ش یت همه موانعینها

ن یا اماا ساؤال ا  افات،  یتحقق خواهد  یرهبران الههای یزیآرزوها و برنامه ر

 یو خاارج  یدشامنان داخلا  طان و یشا ن اجازه را به یاست که چرا خداوند ا

و بالفاصاله و بادون   عمل کنند؟ چارا از هماان ابتادا،     گونهاینداده است تا 

ن ساؤال  یا رساند؟ پاسخ ای را به اهداف و آرمان هایشان نمیرهبران الهمانع، 

 بعد داده شده است:   اتیدر آ
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بمِبيلَّْقُب» َص ص بفُب لشسبىبُليصْج بُفتْاصَةبُلَّسُاينص ْمبىبيْطِنل ب لْقُِسيصُةبقلَّلذوَلهل بوص  ْ َُُهْمبمص ص قلَّلو

بلصفُب ُِلُظينص ب للس بُإنس بُمذْنبىبوص قُّ ب لْ ص نسهل بأص َّْمص َُ بألوتلو ب لْ ب لسُاينص ََّْصمص بُليص ب*بوص يدد َُ بَص ُشقِقد

صب ب ّلَله بُإنس ْمبوص بقلَّلوَلهل بلصهل َُُهبفصتلْخُبتص بفصيلْؤُمالو ب َِّکص الو بُإلىرص بنمص ب لسُاينص َُ بببلصهِ ُل  طد

ْستصُقيمدب هدف این بود که خداوند القاى شیطان را آزمونى باراى آنهاا   ؛ مل

قرار دهد، و ظالماان  اند که در قلبشان بیمارى است و آنها که سنگدل

اند ه و نیز هدف این باود  در عداوت شدیدى دور از حق قرار گرفته

داده شده است، بدانند ایان حقاى اسات از    کسانى که به آنان علم که 

و دلهایشان دربرابار   آوردهبه آن ایمان تا درنتیجه سوى پروردگار تو، 

آن خاضع گردد و خداوند کسانى را که ایمان آوردند به سوى صراط 

 (3۶-3۲)حج:  «کند.مستقیم هدایت مى

با کمک جنود و حازب  « طانیش»که  یموانعفه، یه شریآن یاش یطبق فرما

 جااد یا یاساالم  نواام  حرکات ر یدر مسا  ،خداوناد  «ینیتکاو »به اذن خود و 

خاواصّ  مردم و هم  ش عمومیآزماهم  ۲مردم است؛ «شیآزما» ی، برادینمامی

، یمعرفتا مختلاف   یهاا گروهخداوند است که  یِاحن طرّیا متنو در  جامعه؛

بُفذ) «مااردتن یب»رند: یگمی شکل یاسیسو  یاخالق بقلَّلذوَُهُبىب لسذُاينص  ْ ذ ص (، ْمبمص

مْب) «مرده دتن» َّْمصب) «رتیبصاهل علم و »و  ( لْقُِسيصُةبقلَّلوَلهل َُ بألوتلو ب ْل  (. لسُاينص

کاه اماام   ) «یرهبار الها  »و « یقاانون الها  »د گفات عاالوه بار    یدرواقع با

ر یهام در مسا   یاست(، مؤلّفه ساوم  م امام معصومیا نائب حکیو  معصوم
                                                        

هاای همیشاگی و بادون تغییار خداوناد در      ، که جزء سانت «فتنه»درواقع باید گفت خداوند سنّت . ۲

   نماید.است، را از طریق شیطان و جنودش در عالم، محقق میعالم 
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اعامّ از  ) «ماردم »رگذار است و آن یتيث یمجامعه اسال یو معنو یشرفت مادیپ

و « صابر »زان یا شامندان( و م یو نخبگاان و اند  یاسا یتوده مردم و خواصّ س

خداوناد دچاار    یخادا، از ساو   یّآنهاست. مردم در حکومات ولا  « رتیبص»

رهبار  »و هم با « یقانون اله»هم با زمانی که  و تا ۲شوندمی «شیآزما»و « فتنه»

م نکنناد،  یخدا تنوا  یّشان را با ولیشه هایفتارها و اندنکنند و ر یهمراه« یاله

 هاا، ر تحقق آرمانیند، مسیت ننمایخدا تبع یّن ولیو با صبر و استقامت از فرام

 کُند خواهد بود.

بنابراین، باا وجاود بهتارین قاانون و تادبیرحکومتی و باا وجاود رهباری         

خواهناد و  در رأ  حکومت اسالمی نیاز، اگار ماردم ن    همچون امیرالمؤمنین

همراهی نکنند، هیچ پیشرفت قابل توجّهی اتفاق نخواهد افتاد. باه هماین دلیال    

هاا و تادابیر   از مردم زماناه خاود کاه باا سیاسات      است که امام امیرالمؤمنین

ایشاان   ۱کردند، بارها و بارها شِکوِه و شکایت نمودند؛حکیمانه او همراهی نمی
                                                        

پس از پذیرش خالفت، پیرامون امتحان شدن و غربال شدن مردم در حکومات   . امام امیرالمؤمنین۲

بنصبُيسهلب»خود فرمودند:  ل ب ّلَله َص ص بَص ِبيصْومص يِْصتُهص ْتبکصهص َص ِ بَصَُّيستصکلْمبقصْدبعص بُإنس بوص ب لسُاىبَصببأصالص بوص بَصَّْبصَّصذَةبوص بلصتلبصَّْذبصَّلنس قِّ َُذِلْ ص ب َصثصهل
بلصيصْسذبُقصببلصتلغصْ َصَّلنصب کلذْمبأصْسذفصَّصکلْمبوص بأصْعالص کلذْمبوص بأصْسذفصَّلکلْمبأصْعالص َص َلو تسىبيص ب لُْقْدُربحص ْوطص بسص نس ِطل بلصتلسص بغصْ َصَّصَةبوص ذَُِقلونص بسص نس

بکِص قلونص بِس بسص نس بلصيلقصاِّ ص و بوص نلو بقصاس ل بصقلو کِص شاما درسات همانناد روزى کاه     هاای  ؛ آگاه باشاید آزماون  نلو بسص

را به حق فرساتاده ساوگند،    خداوند پیامبرش را مبعوث ساخت، بازگشته است! به خدایى که پیامبر

شوید و همچون محتواى دیگ به هنگاام جوشاش، زیار و رو    که همه شما به هم مخلوط و غربال مى

نشین، بات و باتنشینان، پایین قرار خواهناد گرفات؛ و آناان کاه در     پایین خواهید شد؛ آن گونه که افراد

اند و برکنار شده بودند، بار دیگر سرکار خواهند آمد و کسانى که با حیلاه و تزویار   اسالم پیشگام بوده

   (۲۳؛ خطبهنهج البالغه« )پیشى گرفتند، کنار زده خواهند شد!

 ۲۱۲و۲۳9، ۱7، 7۲، ۳۱ ،۶۱، ۶3، ۶۲، ۱۱، ۱7های ؛ خطبهالغهنهج الب. برای نمونه رجوع کنید به: ۱
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نکاوهش مردمای کاه دربرابار     ، پاس از  «خطباه جهااد  »در خطبه معروف به 

تجاوزات معاویه به مال و نامو  مسالمانان و حتای غیرمسالمانان، ساکوت     

نمااوده و دعااوت امااام خااود باارای جهاااد و مقاوماات دربراباار دشاامن را   

 رند، فرمودند:پذینمی

َّصب» ْدتلْمبعص فْسص بأص ْأيُببىسبوص نُبىبرص ب لُْخذْاالص ُنبوص ْايِص
َُ ر یتادب  یبارا ) ؛ و برناماه ام را َُِلْ

   ۲«د.ینکردن، تباه ساخت یاریو  ی(، با نافرمانیجامعه اسالم
و درعبارت کوتاه و پرمعنای دیگری در همان خطبه، باه ایان نکتاه اشااره     

تدابیر از سوی بهترین رهبران، بادون همراهای    ها وفرمایند که بهترین برنامهمی

 و اطاعت مردم، به سرانجام نخواهند رسید:

أْب» برص بلصُکْنبالص بوص ِعلبىص بيلطص ْنبالص برناد،  نمای  که فرماانش را  یکس یبرا ی؛ ولُلظص

 ۱«ست.یکارساز نای و برنامه یرأ

مردم فریب پیشنهاد صلح معاویاه را خوردناد و دساتان    زمانی که  همچنین،

« ابوموسی اشاعری »چدنی مخفی شده در زیر دستکش مخملین او را ندیدند و 

 خطاب به مردم فرمود: امبرگزیدند، ام« عمروعاص»را برای مذاکره با 

نِّب» بلصْوبأص ُ ب ّلَله ِبوص مص بأص ةص َلقْدص ب لْ کص ْنبتص ص بمص زص ءل َّصذىبىبهصاص بجص َّْذتلکلْمبعص ظص ْ تلکلْمبَُُهبحص مص بأص ُحينص

وُ ب لساُب کْ ل ْجتلْمبىب لْظص جص بُإُنب ْعذوص يْتلکلْمبوص يْذ َ بفصذُإُنب ْسذتصقصْظتلْمبهصذدص بُفيُهباص ل ب ّلَله َص ل يصْج

ْمتلکلمْب ببقصوس ذْنبألُريذدل بُإلصىبمص ْنبوص َُظص بلصُکْنب ثْقصىبوص نصُتب لْول کْتلکلْمبلصکِص َصيْتلْمبتصدص رص بُإْنبأص وص

َص وُب بأصْنبأل َص رُبىص نْتلْمب بأص با امام خاود  ه بیعت کسى است کزاى ساین  ؛ىَُکلْمبوص
                                                        

   ۱7؛ خطبه نهج البالغه. ۲

   . همان۱
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ه شاما  کا خدا سوگند هنگامى ه بد یبدان ؛ندکند و پیمان را بشک کرا تر

ه کا  وادشاتم ارى کا ه شما را ب ،ر معاویه( دادمکبا لش) جهاده را دستور ب

بار  اگار   .خوشایندتان نبود، ولى خداوند خیرتان را در آن قرار داده باود 

 کردم و اگار منحارف  یی میشما را راهنما ،دیکردی میداریفرمان من پا

د، یا کردی مای کشااندم و اگار خاوددار   ی مای د، شما را به راستیشدمی

مطمائن   یتین صورت موقعیساختم و در امی تانیاینبرد مه یدوباره برا

 بجانگم؟  ینان به چه کسیو با اطم یغ، با کمک چه کسیدر یداشتم. ول

نم، اماا شاما خاود درد    کرا مداوا ها شما بیماریوسیله به خواهممن مى

   ۲.«یدهست من

نتیجه آنکه، نقش مردم و خواصّ تيثیرگذار و همراهی آنان با ولایّ خادا در   

کنناده اسات؛ اگار    یشرفت مادی و معنوی جامعه، بسیار مهامّ و تعیاین  تحقّق پ

تبعیّات از  »و « وحادت »خود و با « بصیرت»مردم و خواصّ سیاسی، با افزایش 

نمودناد و در  « مقاومت»، دربرابر مشکالت داخلی و دشمنان خارجی «ولیّ خدا

ن سیاسای  های گوناگون، مجذوب شعارهای فریبنده جریان نفاق و بیماردتفتنه

نشدند و کسانی را برای اداره امور کشور برگزیدند که بیشاترین قرابات فکاری    

تردیاد، سارعت پیشارفت نواام     را با مبانی دینی و انقالبای داشاتند، آنگااه بای    

 ۱اسالمی به سمت تحقّق آرمان هایش، چندبرابر خواهد شد.
                                                        

   ۲۱۲؛ خطبه نهج البالغه. ۲

، 7نوشات . برای فهم بهتر این مطلب، تيمل در برخی بیانات رهبرمعوم انقالب در این باره که در پای ۱

 واهد بود.  در انتهای همین فصل به آنها اشاره شده است، راهگشا خ
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 هانوشتپي

« علنای »صاورت  د برخای موضاوعات، باه   در پاسخ به ایان ساؤال کاه چارا در ماور     رهبرانقالب  .۲

جور نیست که تصور بشود اگر چنانچه یاک ایارادى، اشاکالى    این»فرمایند: کنید، میگیری نمیموضع

ى مسئولین اجرائى کشور وجود دارد و رهبرى با آنها مخالف است، حتماً بایساتى ایان را   در مجموعه

« علناى »در این است که انسان یک چیزى را « مصلحت قطعى»در بلندگوها بیان کند؛ نه، گاهى اوقات 

جازء آن  « مصالحت »و « حقیقات »ایان تقابال   «. مصالحت »و « حقیقات »د آقاا  گویینکند. حات اینجا ن

جور نیست کاه هرچاه اسام    است. این« حقائق»هم یکى از « مصلحت»محکم نیست. خود های حرف

کننااد: آقااا خیااال مااى جااوراى باشااد. بعضااى ایاانرویااش بااود، ایاان یااک چیااز منفااى« مصاالحت»

کنااد. خااود مااى «اندیشااىمصاالحت»کنیااد؟ خااوب، بلااه، گاااهى انسااان  مااى« اندیشااىمصاالحت»

اسات کاه بایاد باه آن توجاه داشات؛ ایان جازء مسالّمات و          « حقاائقى »یکى از  «اندیشىمصلحت»

واضحات اسالم است. البته این مسئله حات جاى بحث و شکافتنش نیست، اما جازء مسالّمات اسات.    

؛ دیدار باا دانشاجویان و   ۲۶99/ ۳۳/ ۳۲« )کند.« علنى»صالح نیست گاهى اوقات انسان یک چیزى را 

 نخبگان علمى(

فرمایناد:  را ممکن دانساته و مای   «هامالحوه مصلحت»و « آرمانگرایی»ایشان همچنین جمع میان 

کناد،  به انسان دیکته مى «گرائىآرمان»و « جوانى»هیچ منافاتى وجود ندارد بین انجام دادن وظائفى که »

ى تادبیر و درایات مادیریتى در    ى قاانون، مالحواه  ى مصالح مدیریتى کشور، مالحوهو بین مالحوه

« اقتضااى جاوانى  »هم پاسخ داد و بر طبق « احساسات جوانى»بود، به « گراآرمان»توان کشور. یعنى مى

کشاور و باا مصاالح مادیریتى      حتحال جورى هم بود که با مصال عمل کرد؛ درعین« گرائىآرمان»و 

    (  ؛ دیدار با دانشجویان۲۶۱۲/ ۳3/ ۲۳« )کشور تعار  و اصطکاکى نداشته باشد.

دانند، امّاا آن را زمیناه سااز    را امری ضروری می «هامالحوه مصلحت»حالی که ایشان درعین

رویّاه  »ک بارای مسائوتن نواام اساالمی باه یا      « مصلحت سانجی »دانند؛ اول اینکه، می« آفت»دو 

تبدیل شود و مسئوتن به بهانه رعایت مصالحت، دائمااً مرتکاب اشاتباه شاوند و آن را      « همیشگی
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ى ؛ دیاادار بااا جمعاای از جوانااان در دومااین روز از دهااه۲۶/۲۲/۲۶77بخشااند. )ر.ک: « اسااتمرار»

ى هاا ها، نشاریات، هیئات  ها، کانون؛ دیدار با جمعى از اعضاى تشکل۲3/۳9/۲۶9۱ى فجر؛ مبارکه

 مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى(  

هاای  ، از آرماان «مصالحت سانجی  »دومین آفت این است که جوانان انقالبی )و مسئوتن(، به بهاناه  

هااى  اگر شما جوانان نگااه باه قلّاه   »فرمایند: اسالمی و انقالبی خود کوتاه بیایند. ایشان در این زمینه نیز می

گرایى شما و چاالش مسائوتن باا    غلطى به وجود خواهد آمد. برآیندِ آرمان آرمانى را کنار بگذارید، برآیندِ

گرایاى رفتیاد و گارایش    ها، برآیند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصالحت مصلحت

وارد محایط فکارى و روحاى دانشاجو و      -ها کناار آمادن  یعنى صددرصد با واقعیت -اندیشانهمصلحت

هاا از ریشاه قطاع و گام خواهاد شاد.       ریازد و بعضاى آرماان   مه چیز به هام ماى  وقت هجوان شد، آن

هاا،  ؛ دیادار باا جمعاى از اعضااى تشاکل     ۲۶9۱/ ۳9/ ۲3« )گرایاى را رهاا کنناد.   دانشجویان نباید آرمان

 هاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى(ها، نشریات، هیئتکانون

دانناد کاه نبایاد از آن دسات     را امری ضاروری مای   هاگریِ آرمانمطالبهایشان در بیانات دیگری 

اگر چنانچه این حجم عویم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از ساوی ضادّ انقاالب    »: برداشت؛ چراکه

مطارح کاردن    هاا، ها مواجه نشود، قطعااً ویرانگاری خواهاد کارد. یاادآوری آرماان      گریبا این مطالبه

یک سدّی است در مقابال تخریاب   ها به تحقّق این آرمانطلبکاری نسبت  ها،خواستن آرمان ها،آرمان

و  -کنناد که متيسّفانه روی فضاهای نخبگانی هام دارناد کاار مای    -افکار عمومی و فضاهای نخبگانی 

ماؤمن و  هاای  تيثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوانفضاهای مدیریّتی؛ که در مواردی هم متيسّفانه بی

را و خودشان کمک کنند باه تحقّاق ایان    ها ان بشوند، مطالبه کنند آرمانانقالبی تزم است که وارد مید

پس بنابراین، احتیااج اسات باه     ...جوری کمک کنند، جای بحث دارد که البتّه اینکه حات چه ؛ها آرمان

اسات،   «صاراحت »ی جوانِ مؤمنِ انقالبی که از خصوصیّاتش با همان زبانِ ویژهها یادآوری این آرمان

؛ 7/۶/۲۶۱7) «اسات؛ اینکاه شاجاعانه حارف خاودش را بزناد.       «شجاعت در گفتار»یّاتش از خصوص

 دیدار با دانشجویان(
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فرمایناد:  در جوانان مای « خشم انقالبی»در کنار « صبرانقالبی»رهبرمعوم انقالب درباره لزوم تقویت . ۱

وقتای شاما سارِ باار     ؛ باباجاان! ایان غاذا را    «صابری بی»است.  «صبریبی»، [پیشرفت] یکی از موانع»

مجرّد اینکه آتش زیرِ غذا را روشن کردید، بنا کنید پا به هم کاوفتن کاه مان    ه شود که بگذاشتید، نمی

کاه  هایی جوری است؛ بعضی از فعّالیّتکنید تا بپزد. گاهی اوقات این «صبر»خواهم! خب باید غذا می

اسات؛   «صابور نباودن  »، ناشای از  دهناد برادرها و خواهرهای خوب انقالبی یک جاهاایی انجاام مای   

امّاا   ،داریام  «خشام انقالبای  »انقالبی است. بلاه،  های هم یکی از خصلت «صبر»تزم است؛  «صبوری»

تار کاه   از او عاادل  ؛اسات دیگار   ، امیرالماؤمنین «عدالت»هم داریم. موهر اتمّ و اکمل  «صبر انقالبی»

بینیاد دیگار.   را می تاریخ زندگی امیرالمؤمنین کرد؛ «صبر»هم یک جاهایی  امّا امیرالمؤمنین ؛نداریم

بفُب»گوید: یک جا می بوص بص تل َصيُنبقصاَبىبفصاص بفُبىب ل جِىبوص َُّقبشص که خار در چشام  پس صبر کردم درحالی ؛ ل ص

( یک جا هم در مقابل فشار خاوارج و مانناد اینهاا در    ۶؛ خطبهنهج البالغه« )و استخوان در گلو داشتم.

تزم  ؛ضاروری اسات   «صابر »دهد؛ پس یک جاهایی تن می «حکمیّت»ند و به کجنگ صفّین صبر می

اماا تزم اسات    ،است؛ یک جاهایی صبر، ]از روی[ ناچاری است، یک جاهایی هم نه، ناچاری نیست

 آن و مصار  باه  آمدناد  پیغمباری  از بعاد  که حضرت موسای وقتی...که انسان این صبر را انجام بدهد

اسرائیل منتور بودند دیگار؛ از گذشاته خبار    خب، بنی ؛ها وت و این حرفدع و دادند نشان را معجزه

منتوار   آماده،  موسی حات است؛ ای خواهد آمد و آن منجی هم موسیداده شده بود که یک منجی

گویاد آمدناد   قارآن مای  بود.  نشده بشود؛ فیکون کن فرعون دستگاه آمد، که موسیمجرّدیه بودند ب

ُدبمِبُجِتصاِ» که: ندگفت و پیش حضرت موسی بُمنبََص تاو کاه    (۲۱۱اعاراف:  « ) وذياِبُمنبقصبُ ب صنبتصأتُيصاِبوص

 ؛زیار فشاار باودیم    ؛کردناد آمدی چه فرقی کرد؟ چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار می

. «صابری بای »اسات؛   «اسارائیلی صبریِ بنیبی»حات هم که آمدی باز زیر فشاریم. ببینید! این آن حالت 

تسقذين»: کنید «صبر» خب گفت: حضرت موسی بلَُّظل ب لَُِقبصذةل  بوص
َُ بُمنبُعبذِ نبيصشِءل بيوُرثلهِبمص بّلَله ْص ب الصر « ُ نس

تزم اسات. ایان حالات را نبایاد      «صبر»اگر داشته باشید، عاقبت مال شما است؛  «تقوا»( ۲۱9اعراف: )

؛ 7/۶/۲۶۱7.« )شد، پا به زمین بزنیم، درسات نیسات  جوری داشته باشید؛ اینکه ما بگوییم چرا نشد، چه

 دیدار با دانشجویان(
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فرمایناد:  ، مای 99ایشان همچنین در بیانات دیگری درباره علت صبر خود دربرابر فتنه گران ساال 

کند؟ من عار   مى« مالحوه»کند؟ چرا فالنى مى« صبر»کنند که چرا فالنى گاهى هم از بنده گله مى»

 «فتناه »ى امکاناتِ خاود درصادد طراحاى یاک     ى وجود، با همهى که دشمن با همهکنم؛ در شرائطمى

خواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازى کماک نکارد.   است و مى

وارد شد ... اگر بادون دقات، بادون    « قاطعیت»و در وقت خودش، با « تدبیر»و « احتیاط»خیلى باید با 

شاوند؛ ایان   گناهانى که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال ماى ن وارد برخى از قضایا بشود، بىحزم، انسا

نیسات؛ کشاور مساائل    « اغتشاشاگران »نباید اتفاق بیفتد ... مسائل کشور که فقاط مساائل مرباوط باه     

ارد؛ المللاى دارد، مساائل امنیتاى د   اقتصادى دارد، مسائل علمى دارد، مسائل سیاسى دارد، مساائل باین  

را انجاام بدهناد؛ بایاد کشاور را     اینهاا   ى مهم پیش روى مسئوتن کشاور هسات؛ بایاد   صدها مسئله

کشاور از کاار   هاای  خواهد با این حاوادث، چارخ  مدیریت کنند؛ باید کشور را جلو ببرند. دشمن مى

گوناه حاوادث، چارخ پیشارفت اقتصاادى      خواهد باا ایان  بیفتد؛ نباید به دشمن کمک کرد. دشمن مى

خواهد چرخ پیشرفت علمى کاه بحماد اللَّاه دور برداشاته اسات و حرکات       توقف بشود؛ دشمن مىم

خواهاد حضاور سیاساى    علمى خوبى آغاز شده و رو به رشد هم هست، متوقف بشود؛ دشامن ماى  

المللاى را کاه اماروز از گذشاته بسایار باارزتر و       هااى باین  ى جمهورى اسالمى در عرصهقدرتمندانه

« جاورى؛ نبایاد باه دشامن کماک کارد.      مخدوش کند، خراب کند با این مسائل اینتر است، پرجلوه

 ؛ دیدار با مردم قم(۲۱/۲۳/۲۶99)

، در نامه معروف به آقاای منتواری باه ایان مسائله اذعاان فرمودناد کاه در برخای          حضرت امام. ۶

بتادا باا انتخااب شاما     قسام، مان از ا   واللَّاه »اناد:  انتصابات، دیدگاه دیگران را بر نور خود ترجیح داده

مخاالف باودم ولاى او را هام آدم خاوبى      « بازرگاان »وزیرى قسم، من با نخست مخالف بودم ... واللَّه

ندادم و در تمام ماوارد نوار دوساتان    « بنى صدر»قسم، من رأى به ریاست جمهورى  دانستم. و اللَّهمى

 (۶۶۲، ص ۱۲؛ جصحیفه امام؛ اهللروح )امام خمینی،« را پذیرفتم.

برای خاود توصایف   « تراز زهر کشنده»و « نوشیدن جام زهر»را  3۱9ایشان همچنین پذیرش قطعنامه
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تمامى کارشناسان سیاسى و نوامى سطح بااتى کشاور دانساته    حال آن را حاصل نور فرمودند، اما درعین

سائله بسایار تلاخ و    و اماا در ماورد قباول قطعناماه کاه حقیقتااً م      »: و به همین دلیل با آن موافقت نمودند

ناگوارى براى همه و خصوصاً براى من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شایوه دفااع   

دیدم؛ ولاى باه   و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نوام و کشور و انقالب را در اجراى آن مى

به امید خداوند در آینده روشان خواهاد    کنم، وخوددارى مىفعالً  واسطه حوادث و عواملى که از ذکر آن

شد و با توجه به نور تمامى کارشناسان سیاسى و نوامى سطح باتى کشور، که من باه تعهاد و دلساوزى    

و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتاش باس موافقات نماودم؛ و در مقطاع کناونى آن را باه        

ام و جام زهرآلود قباول قطعناماه را سار    ال من که هنوز ماندهدانم... و بدا به حمصلحت انقالب و نوام مى

گاویم کاه   کنم... من باز ماى ام، و دربرابر عومت و فداکارى این ملت بزر  احسا  شرمسارى مىکشیده

ولى راضى باه رضااى خادایم و باراى رضاایت او ایان        تر است؛این مسيله براى من از زهر کشندهقبول 

 (7۲-۱3، ص۱۲؛ جصحیفه امام؛ اهللروح خمینی،)امام « جرعه را نوشیدم.

توان به مواردی از ایان ناوع رفتاار سیاسای     همچنین در دوران رهبری مقام معوم رهبری نیز می

ای، علای رغام   اشاره نمود؛ که نمونه متيخر آن، موافقت ایشان با مذاکره با آمریکاا در موضاوع هساته   

دولتماردان آن دولات، بعاد هام      -ئولین و دولتماردان بعضاى از مسا  »اظهار بدبینی نسبت به آن است: 

ها ماذاکره کنایم ]تاا[ موضاوع     اى ما با آمریکایىى هستهکنند در قضیهفکر مى -دولتمردان این دولت

دارید شما، در این موضاوعِ بالخصاوص برویاد ماذاکره کنیاد؛      « اصرار»حل بشود؛ گفتیم خیلى خب، 

« نیساتم.  کنم، اماا خوشابین  نیستم؛ مخالفتى نمى ن خوشبینولى در همان سخنرانى اول امسال گفتم م

 ؛ دیدار با مردم آذربایجان(۲۶۱۱/ ۲۲/ ۱9)

وقات نسابت باه    مان البتّاه هایچ   »در هماین زمیناه فرمودناد:     ایشان همچنین در بیانات دیگاری 

کاردیم. حاات   ؛ تجرباه  «تجربه»بلکه از باب « توهّم»نبودم. نه از باب یک  بینى با آمریکا خوشمذاکره

شاءاهلل در جریان حوادث و جزئیّاات  شماها ان -ما که در آن روز قاعدتاً نخواهیم بود -اگر یک روزى

ى ماا از کجاا حاصال    هاى این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که ایان تجرباه  ها و نوشتهو یادداشت
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ى با آمریکاا، باا ایان ماذاکرات     نبودم به مذاکره بینشده؛ تجربه کردیم. لکن با وجود اینکه من خوش

 (بیت؛ دیدار با مداحان اهل۲۶۱۲/ ۳۲/ ۱۳« )موردى مخالفت نکردم؛ موافقت کردم.

مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری، که از ایشان دربااره   اهللآیتدر نامه به ، امام خمینی .۲

ناه آقایاان صاالح دانساتند عمال کنناد. مان        هرگو»فرمایناد:  متمم قانون اساسی نور خواسته بود، می

مان را بدون سرپرست رهاا کنایم.   توانیم نوام اسالمى. فقط در مورد رهبرى، ما که نمىکنمنمى دخالتى

مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کناد. مان از ابتادا    باید فردى را انتخاب کنیم که از حیًیت اسالمى

ماورد تيییاد خبرگاان    « مجتهاد عاادل  »تزم نیسات.  « مرجعیات »معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط 

کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عاادلى را باراى رهبارى    محترم سراسر کشور کفایت مى

حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تاا رهبارى را باه عهاده بگیارد، قهارى او       

شود و حکمش نافاذ اسات. در اصال    ورت او ولىّ منتخب مردم مىمورد قبول مردم است. در این ص

پافشاارى کردناد، مان هام قباول      « مرجعیت»گفتم، ولى دوستان در شرط قانون اساسى من این را مى

)اماام  « دانستم که این، در آینده ناه چنادان دور قابال پیااده شادن نیسات.      کردم. من در آن هنگام مى

   (۶7۲، ص۱۲ج؛ صحیفه امام؛ اهللروح خمینی،

که پیش از این نیز اشاره شد، ایشان در برخی انتصاابات )همچاون انتصااب     گونههمانهمچنین، 

(، 3۱9بازرگان، بنی صدر و آقای منتوری( و برخی تصمیمات حکاومتی )همچاون پاذیرش قطعناماه     

 علی رغم میلشان، دیدگاه مشورتی مسئوتن و خواصّ را مالک عمل قرار دادند.  

اند که اصاوتً وظیفاه رهباری ایان     انقالب نیز در بیانات متعددی بر این مسئله تيکید کرده رهبرمعوم

)دیدار باا اساتادان    ۲۶9۱/ ۳۱/ ۱۳نیست که در جزئیات تصمیمات اجرایی مسئوتن دخالت نماید. )ر.ک: 

( باه  تى(ى پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید بهشا )جلسه ۲۶9۱/ ۳۱/ ۱۱(؛ و دانشجویان قزوین

رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائاى نیسات. ایان اشاکال و     »فرمایند: عنوان نمونه، ایشان می

اشتباه هم در طول زمان، از اول انقالب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجاور تلقاى کنناد کاه     

یریت اجرائاى در بخاش قاوه    رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى مشخص است. ماد 
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کاه آن هام    -ى قضاائیه هام  ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قاوه 

ى مقنناه هام کاه معلاوم اسات.      همین طور، هر کدام مسئولیت هائى دارناد؛ قاوه   -مدیریت اجرائى است

مراقبات کناد... حاات    « ت کلاى نواام  حرکا »بر اینهاست. به چه معنا؟ به ایان معناا کاه از    « ناظر»رهبرى، 

شاود. ناه،   هاا بادون نوار رهبارى گرفتاه نمای      طور بگویند؛ فالن تصمیمدارند همینها دوست میبعضى

مشخصاى دارناد. در بخاش اقتصاادى، در     هاای  مختلف، مسئولیتی هابخش اینطور نیست. مسئولین در

ودشان، مسائوتن قاوه قضاائیه در    خی هابخش بخش سیاسى، در بخش دیپلماسى، نمایندگان مجلس در

تواند دخالت کناد، ناه حاق    ى اینها، رهبرى نه میمشخصى دارند. در همههای بخش خودشان، مسئولیت

اقتصاادى ممکان   هاای  امکان نادارد. خیلاى از تصامیم   اصالً  دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛

کناد؛ مسائولینى دارد، مسائولینش بایاد     ت نمای است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالا 

عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاساتى منتهاى خواهاد شاد باه کاج شادن راه انقاالب، رهبارى          

 دانشجویان استان کرمانشاه( دیدار با؛ ۱۲/7/۱۳« )کند.مسئولیت پیدا می

همچاون   همچنین ایشاان در برخای بیاناتشاان، در ماورد برخای تصامیمات خااص مسائوتن،        

ای، برخی مصاوبات مجلاس، ادغاام نیروهاای انتواامی، جزئیاات مساائل اقتصاادی،         مذاکرات هسته

گوناه مساائل   اند که در جزئیات ایان برخورد با برخی مطبوعات و برخی احکام قضائی، تصریح کرده

باا   )دیادار  ۲۶۱۲/ ۳۲/ ۳۱(؛ بیات )دیدار باا ماداحان اهال    ۱۳/۳۲/۲۶۱۲نمایند. )ر.ک: دخالتی نمی

 ۲۶۳۱/ ۲۳/ ۲۳)دیدار با پنجاه هزار فرماناده بسایج سراسار کشاور(؛      ۲۶۱۱/ ۳9/ ۱۱؛ مسئوتن نوام(

ى ( جلساه ۲۶77/ ۲۱/ ۳۲)؛ هااى انقاالب اساالمى   )دیدار با فرماندهان و جمعى از پاساداران کمیتاه  

ار دهماین  ( آغاز بک۲۶7۶/ ۳۳/ ۱۲)؛ پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى

 ((گردهمایى سراسرى ائمه جمعه

یکای از  »فرمایند: ایشان در پاسخ به سؤالی که تصویب برجام را به رهبری منتسب نموده بود، می

اند؛ خاب بلاه، امّاا شاما کاه چشام داریاد،        نسبت داده «رهبری»را به  «برجام»دوستان گفتند تصویب 

ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصاویب چاه   نامهفهمید! آن ماشاءاهلل هوش دارید، همه چیز را می
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شاود. البتّاه اگار چنانچاه     جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این ]توافق[ تصویب می

ی رهبری این نیسات کاه بیایاد وساط و     این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه

ی رهباری در ایان جاور    ای است که وظیفهه[خود این، یک مقولهنباید اجرا بشود. ]البتّ «برجام»بگوید 

، رهباری نبایاد وارد میادان    «اجرائای »هاای  ما این است که در زمینهی چیست. عقیده «مواقع اجرائی»

حرکات کلّای   »بشود و یک کاری را اجرا کند یا جلوی اجرای یک کاری را بگیرد، مگر آنجایی که به 

را باه   «برجاام » ؛نه. بنابراین نه ،امّا در موارد دیگر ؛شویمند؛ آنجا چرا، وارد میکارتباط پیدا می «انقالب

آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم باه خاود مسائولینِ ایان     

باه   ایم و موارد زیادی راهمین را گفته -جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگرانبه آقای رئیس -کار

 ؛ دیدار با دانشجویان(۲/۶/۲۶۱9.« )ایمآنها تذکّر داده

و دفااع از سااختارهای    99. رهبرمعوم انقالب درباره لزوم پیگیری قانونی اعتراضاات در مااجرای فتناه   3

دهند، باید حتماً رسیدگى بشاود؛ البتاه   اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه مى»فرمایند: قانونی نوام می

نخاواهم رفات.   « غیرقاانونى هاای  بدعت»رى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار از مجا

قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخابااتى دیگار مصاونیت نخواهاد داشات.      های امروز اگر چهارچوب

عتمااد قارار   اند، بعضى برناده نیساتند؛ هایچ انتخابااتى دیگار ماورد ا      باتخره در هر انتخاباتى بعضى برنده

نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کارد. بناابراین هماه چیاز دنباال بشاود، انجاام بگیارد، کارهااى          

اصاالً   بدانیاد. انتخاباات   الخطااب را فصال « قانون»است؛  الخطاب، فصل«قانون«... »قانون»درست، برطبق 

رأى حال و فصال بشاود. بایاد     ها سر صندوق ى اختالفبراى چیست؟ انتخابات براى این است که همه

خواهند؛ نه در کف خیاباان هاا. اگار    خواهند، چى نمىرأى معلوم بشود که مردم چى مىهای در صندوق

دارانشاان را  هاائى کاه رأى نیاوردناد، اردوکشاى خیاباانى بکنناد، طارف       قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آن

اردوکشاى کنناد، بکشاند باه خیاباان،       آنها، در جواب اند هم،هائى که رأى آوردهبکشند به خیابان؛ بعد آن

پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ ... زورآزمائى خیاباانى بعاد از انتخاباات کاار درساتى نیسات؛ بلکاه باه         

خاواهم باه ایان روش خاتماه     ساترى است. من از هماه ماى  چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم



هاي رهبري انقالبفصل چهارم: پيچيدگي  

 

241 

ومارج آن،  وقت مسئولیت تبعاات آن، هارج  اتمه ندهند، آنبدهند. این روش، روش درستى نیست. اگر خ

هاست. این تصور هم غلط است که بعضاى خیاال کنناد باا حرکاات خیاباانى، یاک اهارم         ى آنبه عهده

کنناد تاا باه عناوان     کنناد، وادار ماى  کنناد و مسائولین نواام را مجباور ماى     فشارى علیه نوام درست ماى 

هااى نمااز   ؛ خطباه ۲۶99/ ۳۶/ ۱۱« )ند. نه، این هام غلاط اسات.   آنها برو« تحمیالت»، زیر بار «مصلحت»

    ى تهران(جمعه

[ بنده هم اوّلِ امسال در مشاهد مقادّ  در ساخنرانى گفاتم ]کاه     »فرمایند: در این زمینه میرهبرانقالب  .۳

ن مذاکره در موضوعات خاص اشکالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم؛ خوشبین نیستم باه ماذاکره؛ لکا   

 ایاران  در اختیاار ملّات  « اىتجرباه »کنایم. یاک   اهلل ضررى نماى خواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم باذنمى

« ملّت ما را بات خواهاد بارد.  « ظرفیّت فکرى» این تجربه -که حات من مختصراً عر  خواهم کرد -است

 ؛ دیدار با دانش آموزان(۲۱/9/۱۱)

اثبات بدعهدی و فریبکاری و تلاوّن دشامن، حتای بارای برخای      های برجام را ایشان یکی از تجربه

المللاى پایبناد باودیم؛ ماا در     ى تعهّدات بینما در این مذاکرات به همه»دانند: روشنفکران داخل کشور می

اسالمى پایبند بودیم؛ ما نق  عهاد نکاردیم؛ ماا دو جاور حارف      این مذاکرات به تعهّدات اخالق سیاسى

کردناد؛   هاا هساتند؛ عهدشاکنى   ى مقابل و طرف مقابل ماا آمریکاایى  خرج ندادیم؛ نقطهنزدیم؛ ما تلوّن به

« ى عبارت مایاه »تلوّن در آراء نشان دادند؛ تقلّب نشان دادند؛ رفتار آنها یک رفتارى است که براى ملّت ما 

شاان،  ى روشنفکرى کشور هنوز ملتفت نبودند کاه طارف مقابل  است؛ آن کسانى هم که در درون مجموعه

آمریکا، کیست، خوب است نگاه کنند به این مذاکرات و بفهمند با چه کسى مواجهند و آمریکاا اماروز در   

 ؛ دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى(۲۶۱۲/ ۳۲/ ۳۲« )دهد.دنیا چه دارد انجام می

نناد کاه هرچاه    داایشان همچنین یکی از تجربیّات به دست آمده از برجام را، اثبات این گزاره می

ای «تجرباه »یاک  »از حقوق مسلّم و اصول خود تنازل کنیم، دشمن دست از دشمنی برنخواهد داشت: 

این است کاه اگار    «تجربه»را نباید فراموش کنیم. این  «تجربه»ای پیدا کردیم؛ این ما در مذاکرات هسته

ای را ما در ماذاکرات هساته  دارد؛ این  ما تنازل هم بکنیم، آمریکا دست از نقش مخرّب خودش برنمی
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ی ها مذاکره کردیم بارای قضایّه  ، و حتّی جداگانه با آمریکایی3+۲کردیم. ما نشستیم در جمع  «تجربه»

ای؛ برادران ما، فعّاتن پرتالش ما به یک نقاط مشترکی رسیدند، به یک نتاایجی رسایدند؛ طارف    هسته

تعهّادات خاودش را انجاام داد، ]ولای[ آن     یک تعهّداتی کرد؛ جمهاوری اساالمی    -که آمریکا باشد-

 «تجرباه »کند؛ تا اتن دبّه کرده است. خیلی خب، این یاک  دارد دبّه می ،طرفِ بدقولِ بدعهدِ بدحساب

امّاا بعضای هام کاه      ؛دانساتند هام مای   «تجرباه »هاا قبال از ایان    . حات خیلای «تجربه»است، این شد 

ی هم که با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شاما کوتااه   ی دیگردر هر زمینه ؛دانستند، حات بدانندنمی

بحاث حقاوق    ؛هاا ی زمینهبیایید، تنازل کنید، باز او نقش مخرّب خودش را حفظ خواهد کرد؛ در همه

-ای که شاما باه فار     بشر، بحث موشک، بحث تروریسم، بحث لبنان، بحث فلسطین؛ در هر قضیّه

نور بکنید، بدانید او کوتااه  از مبانی خودتان کوتاه بیایید، صرفاز اصول خودتان،  -که البتّه محال است

نخواهد آمد؛ اوّل با زبان و با لبخند و با تبسّم وارد میدان خواهد شد، بعد در عمل، کااری را کاه بایاد    

برای ملّت ایاران؛ ایان    «تجربه»دهد؛ این شد یک کند و تعهّد خودش را انجام نمیانجام بدهد، دبّه می

 ؛ دیدار با مسئوتن نوام(۲۱/۲/۲۶۱3.« )را مغتنم بشمرید «هتجرب»

باا آمریکاا   کننادگان  ایشان همچنین در بیانی دیگر، به اثبات بدعهدی دشمن بارای خاود ماذاکره   

ناد، اینهاا دروغگویناد، اینهاا پاای      بدعهدمن چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینها »فرمایند: اشاره می

دیگار مان    ،ناد بدعهدگوید آنها کنید! امروز آن کسی که دارد میالحوه میایستند؛ حات محرفشان نمی

همه زحمت کشیدند، یک ساال و  کنندگان ما که این]فقط[ نیستم؛ مسئولین محترم کشور، خود مذاکره

ای مذاکره کردند، رفتند، نشستند، برخاستند؛ ده روز، پاانزده روز، بیسات روز خاارج از کشاور،     خرده

؛ ۲۱/9/۱3.« )گویناد همه زحمت، عرق ریختند، زحمت کشیدند، آنها دارند مای ره با آنپشت میز مذاک

 دیدار با دانش آموزان و دانشجویان(

جواناان و   خصاوص باه ، همگاان و  «آرماانگرایی »در بیاناتی ضمن تيییاد و تيکیاد بار    رهبرانقالب  .7

ى ى بادون مالحواه  یا گراآرماان : »خوانناد و معتقدناد  نیز فرامای « هامالحوه واقعیت»دانشجویان را به 

 (؛ دیدار با دانشجویان۲۶۱۱/ ۳3/ ۳۳ «خواهد انجامید.« توهّم»و « پردازىخیال»ها، به واقعیت
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، ضمن اشاره به ایان مطلاب کاه آرماان     «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی»ایشان در در همین راستا 

ع خورشید وتیت عومی )ارواحناا فاداه(   نوام اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلو

انقاالب اساالمی و   »فرمایناد و آن اینکاه:   است، به واقعیتی در ابتدای مسیر تحقق این آرمان اشاره مای 

چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طااغوت کاه   همه آغاز شد؛ اوّتً «ی صفرنقطه»نوام برخاسته از آن، از 

و کودتایی بودن، اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود کاه باه دسات     بر وابستگی و فساد و استبدادعالوه 

بار سارِ کاار آماده باود، و چاه دولات آمریکاا و برخای دیگار از            -و نه به زور شمشیر خود-بیگانه 

آور در علام و فنّااوری و   افتاادگی شارم  غربی، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلی و عقبهای دولت

ای دربرابار ماا وجاود    شدهی پیشینی و راه طیثانیاً هیچ تجربه. دیگرسیاست و معنویّت و هر فضیلت 

توانست برای انقالبی که از ماتن ایماان و   مارکسیستی و امًال آن نمیهای بدیهی است که قیام .نداشت

معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجرباه آغااز   

مهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهای و قلاب   کردند و ترکیب ج

.« و ایان نخساتین درخشاش انقاالب باود      ؛ی بزر  امام خمینای، باه دسات نیاماد    نورانی و اندیشه

 ؛ بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران(  ۱۱/۲۲/۲۶۱7)

اساالمی از یاک ساو، و وجاود      های انقالببودن دست یابی به آرمان« تدریجی»واقعیت دیگر، 

هاایى انقاالب کردناد. ایان     ماردم باراى تحقّاق آرماان    » ، از سوی دیگر است:«موانع احتمالی»برخی 

ها عبارت باود از سااختن یاک ایاران آبااد و آزاد، داشاتن ماردمِ آگااه و برخاوردار از عادالت           آرمان

ى کاه آن روز بار ایان مملکات     ماندگىِ علمى و اساتبداد و قهار  اجتماعى، نجات از وابستگى و عقب

کنم که تحقّاق ایان اهاداف،    ایم؛ من عر  مىپرسید ما چقدر به این اهداف رسیدهحکمفرما بود. مى

قدم پایش رفات.   بهکرد و قدم« مجاهدت»و « تالش»است؛ چیزهایى است که باید براى آن « تدریجى»

ت؛ نوامى است که باید آجار آجار و   ساخته نیسهاى پیشساخته مًل خانهنوام اسالمى، یک نوام پیش

سنگ سنگ روى هم چید و آن را بات برد. در اثناى این کار، طبیعى است کاه مشاکالتى پایش بیایاد.     

این مفاهیمى هم که من گفتم عدالت اجتماعى، آزادى، آگاهى، معنویّت؛ که جازء مباانى ایان نوامناد     
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که برحسب پیشرفت و اقتضائات زمان، ممکان   چیزهایى هستنداینها  مفاهیم ایستا و متحجّرى نیستند.

است مصادیقشان تغییر پیدا کند. در اثناى این کار بسیار پُرتالش و پُرزحمت، بسیار طبیعاى اسات کاه    

طور پیوسته و دائم بایستى مهندسى و معمارى کرد و مراقب بود کاه هایچ   مشکالتى پیش آید؛ چون به

خته نشود. البته ممکن است گاهى اختالف نوار و کمباود   اى از این بنا برخالف جهتِ صحیح سانقطه

اى از آن را ویاران  مصالح و کمبود نیروى کار پیش بیاید و دشمن این بنا را به منجنیق ببنادد و گوشاه  

ى این بنا، کارى را نادرست انجاام دهاد، کاه بایاد     کند. گاهى ممکن است فالن بنّا یا عمله، در گوشه

ى بناا هساتند،   گاهى ممکن است در کسانى که خودشاان معماار و ساازنده   رفت و آن را ترمیم کرد. 

طور نیست که بگوییم ضعفها تحمیلاى و  اش هم اینیى وجود داشته باشد. همه«هاتنبلى»و « هاضعف»

رفیاق  »، «کمباود مصاالح  »ى دیگران است. بنابراین در این راه، مشکالت فراوانى وجاود دارد.  از ناحیه

، بخشى از این مشکالت است. ما باید این نوام را بساازیم و  «طلبهاى طمّاع و قدرتمآد»و « راهنیمه

ایم، خواهم گفات ماا زیااد    قدم پیش برویم. البته اگر از من بپرسید که چقدر پیش رفتهبهذرّه ذرّه و قدم

که ماا بسایار   ى این کشور آشنا باشد، خواهد دید طور که گفتم، اگر کسى با گذشتهایم. همانپیش رفته

 (ى پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتى امیرکبیر؛ جلسه۲۶7۱/ ۲۱/ ۱۱« )ایم.پیشرفت کرده

هاا کاه   ترین موانع احتماالی در مسایر تحقاق آرماان    رسد اصلیدر همین زمینه باید گفت به نور می

ز اسات: اوّل،  سرعت پیشرفت نوام اسالمی را در برخی مقاطع، با کنادی مواجاه سااخته اسات، دو چیا     

بخشی از مردم، برخی اندیشمندان علمی، خاواصّ سیاسای و مسائوتن حکاومتی و     « های درونیِضعف»

تر اسات. چراکاه اگار ماردم، اندیشامندان علمای،       ؛ که اوّلی از دومی مهم«دشمنی دشمنان خارجی»دوّم، 

تواناد در  ان نیاز نمای  ها نشوند، آنگاه دشمنی دشمنخواصّ سیاسی و مسئوتن حکومتی، دچار این ضعف

های نواام اساالمی را   ایشان شرط دستیابی به آرمانها اختالل قابل توجهی ایجاد نماید. مسیر تحقق آرمان

؛ دیادار  7/۶/۲۶۱7) دانناد در مردم، خواص و مسئوتن مای « استمرار انقالبی گری»و « زنده ماندن انقالب»

ضاعف روحیاه   »کاه موجاب   « هاای درونای  ضعف» برخی ازو در برخی فرمایشاتشان به  با دانشجویان(

هاای  فرمایناد؛ ایان ضاعف   کند، اشااره مای  شده و حرکت به سوی آرمانها را با کندی مواجه می« انقالبی
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ارادگی، درست نشاناختن محایط، درسات نشاناختن مسائله، اختالفاات       صبری، بیدرونی عبارتند از: بی

گرایی، خودشگفتی، ضعف ایمان، عدم تزکیه اخالقای، عادم   مورد، تنبلی، اشرافی گری، دنیاطلبی، قبیله بی

توجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی. )برای مطالعاه بیاناات   استقامت، عدم کارآمدی، بی

هااى نمااز   )خطباه  ۲۶۱۳/ ۲۲/ ۲۲ های ایشاان در: تفصیلی معوم له در این باره، رجوع نمائید به سخنرانی

)دیادار باا    ۲۶77/ ۲۱/ ۲3 (؛)دیدار با مسئوتن نوام جمهورى اسالمى ایران ۲۶۱۳/ ۳3/ ۲۳جمعه تهران(؛ 

؛ )مراسام ساالگرد رحلات امااام    ۲۶۱۲/ ۳۶/ ۲۲شناساى انقاالب(؛   کننادگان در هماایش آسایب   شارکت 

 )دیدار باا دانشاجویان(؛   7/۶/۲۶۱7 )دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى(؛ ۲۶9۶/ ۳۳/ ۶۲(؛ خمینى

 بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران((.) ۱۱/۲۲/۲۶۱7
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 دولت جوان حزب اللّهي





 

 

 

 

 

 

 

 (31)آيه 
 

 َّْم نَبِيُُّهْم إِن ُا أَنَّى َيُکُُن اهللَ  َو تاَل ََلُ َُ َُُت َموِکاً تا َُکْم طَا َتْد َبَعَثَ 

ْـمُ ََُه  ْـمُ وُْک َنوَيْنا َو نَْحُ  أََحقُّ بِ َا ْـامُه َو ََلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَ  وِْک ِمنْ َا ِل َا

ْعِوِْم وَ  اْصطَفاُه َنوَيُْکْم َو زاَدُه َبْسطًَة ِى اهللَ  تاَل إِنَّ  ْـجِ  َا اهللُ  ْسِم وَ َا

 واِسٌع َنوِيمٌ اهللُ  ُمْوَکُه َمْ  َيشاُء وَ ى ُيْؤلِ 

طالوت( را براى ) خداوند»گفت:  نو پیامبرشان به آنا

چگونه او بر ما »گفتند:  «است، تهخیبرانگزمامدارى شما 

تریم، و او ثروت ه ما از او شایستهکند، با اینکومت کح

او را بر شما برگزیده، و او  وندخدا»گفت:  «زیادى ندارد!

است. خداوند  به کمال رساندهعلم و جسم، با بسط در  را

خداوند  بخشد؛ و احسانس بخواهد مىکش را به هرکمل

 «ها( آگاه است.ت افراد براى منصباز لیاق) وسیع است و

 (۱۲7بقره: )
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چيست؟« اللّهيدولت جوان حزم»ى هاترين شاخصهاصلي 

    هکا را  متخصّکِِ خودسکاختهچ مسکتوليّت   ىِ اساساً چرا بايکد جوانکان انقالبک

 برعهده بگيرند؟

 رخوردارنکدچ در اداره کشکور   بى ککه اش سکنّ و تجربکه بيشکتر    ى آيا کسان

 تر نيستند؟  موفق

به زمامداری بنی اسرائیل است. « طالوت»این آیات شریفه، مربوط به انتخاب 

دچاار از   ماجرا این بود که قوم بنی اسرائیل که بعد از وفات حضرت موسای 

نیاز  « جاالوت »هم پاشیدگی و ضعف شده بودند و از جانب دشمنانی همچون 

گرفتند، از پیامبرشان درخواست نمودند تا بارای آناان   ید قرار میدائماً مورد تهد

زمامداری انتخاب نماید که در امور اجرایی و نوامی، سخن او فصال الخطااب   

 د.را برای این کار برگزی« طالوت»پیامبرشان نیز به دستور خداوند،  ۲باشد.

هاایی  یژگا یاز و« طالوت»ات پس از آن، یآ یو برخ مطابق این آیه شریفه

اسات. در   یضارور  یبرخوردار بود که وجود آنها در مسئوتن نواام اساالم  

 م نمود.یاشاره خواهها یژگین ویادامه به ا

 ى  در موضوعات و مسائل حکومتى . علم کاف1

باود. باه   « بسط در علم»های مهم طالوت، مطابق این آیه شریفه، یکی از ویژگی

امار زماماداری و تادبیر جامعاه،      عبارت دیگر، علم او در موضوعات مرتبط باا 
                                                        

کشور هم باود.  « زمامدار»، تنها فرمانده لشکر نبود، بلکه «طالوت»آید که چنین بر مى« ملکاً»از تعبیر . ۲

   (۱۶7؛ ص۱؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ )آیت
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 در لغات « بساط »برای توضیح بیشتر این مطلاب بایاد گفات،     ۲داشت.« بسط»

است؛ و این، معنایی غیار از   ۶«امتداد داشتن»و  ۱«نشر و توسعه داشتن»معنای به

کاه در آیاات قارآن باه     « بسط در رزق»است. به عنوان مًال، تعبیر « زیاد بودن»

است، لزوماً و همواره به این معنا نیسات کاه خداوناد    خداوند نسبت داده شده 

دهد؛ بلکاه  می« افزایش»باشد، را می« رزق»مال، ثروت و هر چیزی که مصداق 

در بسیاری موارد، به این معناست که خداوند هماان ماال   بسا چه در مواردی، و

کاه  ای گونهدهد؛ بهمی« گسترش»و « امتداد»و رزق اندک فرد را در طول زمان، 

 ۲اش برآید.تواند از عهده زندگیبا همان مال اندک می

 نیاز در ایان آیاه شاریفه، لزومااً     « بسط در علم»رسد تعبیر حال، به نور می

نیسات؛ بلکاه منواور، آن    « تخصص در همه علاوم »و یا « زیادی علم»معنای به

اناد  هم برخوردار بود، بتو« علم اجمالی»است که اگر فردی در امر زمامداری، از 

در  تادریج باه اش را «علم اجماالی »باتی خود، « عقالنیّت»و با « عنایت الهی»با 

های اولیه علمای در  دهد و از آن مایه« گسترش»و « امتداد»، هابخش بسیاری از

  های مختلف اجرایی استفاده نماید.زمینه
                                                        

َّْمُب»در تعبیر « علم». توجه به این نکته تزم است که منوور از ۲ َُ َةبُفىب لْ لوم نواامی و  ، نه صِرف ع«َصْسطص

جنگی است و نه همه علوم موجود در عالم هستی! بلکه منوور، علوم اصلی مرتبط باا امار زماماداری    

و تدبیر امور مردم جامعه است، که علوم نوامی و جنگی نیز یکی از آنهاست. بنابراین، هرچناد جملاه   

َّْمُب» َُ َةبُفىب لْ بَصْسطص َص ل بز  هاای علاوم   امّاا نسابت باه ساایر رشاته     است، « نصّ»نسبت به مسائل نوامی، « وص

 (۳۲۲، ص۲۲؛ جتسنیماهلل جوادی آملی، عبداهلل؛ اسالمی کشورداری ظهور اطالقی دارد. )ر.ک: آیت

   ۲۱۱؛ صمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ . ۱
   ۱۲7، ص۲؛ جمعجم مقاييس اللغةابن فار ، احمد؛  .۶
   شود.گفته می« برکت»بیات دینی و عرفی، به آن . این، همان چیزی است که در اد۲
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، «بساط در علام  »ه تزماه وجاود فضایلت    دهاد کا  مای  ن مسئله نشانیا

اثباات   یکس یبرا« بسط در علم»لت یاست و اگر فض« تیّمعنو» و« تیّعقالن»

 ز ثابت خواهد شد.یاو ن« تیّمعنو»و « تیّعقالن»شد، مالزم با آن، 

« تیّا عقالن» ۲،«یدر موضوعات مرتبط با امر زمامادار  یعلم کاف»ن، یبنابرا
                                                        

هاای  های کاری خاود، بایاد مبتنای بار آماوزه     بدیهی است علم دولتمردان دولت اسالمی در حوزه. ۲

 صورت، امورات جامعه اصالح نخواهد شد. چراکه:وحیانی و اسالمی باشد؛ در غیر این

توانناد آن جامعاه   یک جامعه می« دارانزمام»و « اندیشمندان»، اوتً مطابق حدیث معروف نبوی

نُب»تبدیل نمایند: « فاسد»یا « صالح»ای را به جامعه ذدص ببُلاْفِص بُإذص بفصسص ُتذىبوص ْتبألمس ذَّص ص ِبلص ذَّص ص ُتذىبُإذص بلص ُمْنبألمس

ب ْْللمص ص ءلب بوص ِءل لصب لْفلقصهص ْنبهلْمبقِص بمص بوص ُ ولصب ّلَله سل برص بيِص تُىبُقي ص ْتبألمس دص اناد کاه اگار صاالح     مان دو دساته  ؛ از امت فصسص

شدند، امّت من صالحند و اگر فاسد شدند، امّت من فاساد گردناد؛ گفتاه شاد: ایان دو چاه کساانی        

 (3۳؛ صتحف العقول)ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی؛ « هستند؟ فرمود: علماء و کارگزاران.

میاان اندیشامندان و چاه    ای از قرآن کریم، مصلحان واقعی جوامع بشاری، چاه از   ثانیاً مطابق آیه

هاای مختلاف فاردی، اجتمااعی و     و در عرصاه « عمال »و « نوار »زمامداران، کساانی هساتند کاه در    

ب»گیاری از کتااب خادا نمایناد:     حکومتی، خود را ملزم به تمسّک و بهره بَُِلُْکتذُِببوص ذکلونص سِّ بيلظص وص لسذُاينص

ْاَُّ ُب ب لْظل بأصْج ص ِل بالبنلُضي بُإنِس الةص و ب لاس ؛ و آنها که به کتاب )خدا( تمسّک جویند و نماز را برپاا دارناد،   ينصبأصقِمل

 (۲7۳)اعراف:« )پاداش بزرگى خواهند داشت؛ زیرا( ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد!

، این واقعیت را نمایان خواهاد سااخت کاه    تيمل همزمان در این آیه شریفه و آن روایت نبوی

امعه، زمانی رخ خواهد داد که هم اندیشمندان و هام کاارگزاران آن   اصالح واقعی )مادی و معنوی( ج

، ملتازم و  «تصامیمات و عمال حکاومتی   »و « تصمیمات و عمل فردی»، «اندیشه شخصی»جامعه، در 

« سیاسات »، «اقتصااد »های منبعث از کتاب خادا باشاند. تاا زمانیکاه     متمسّک به مبانی، اصول و روش

هاا و جواماع   و هر علمی که باا انساان و اصاالح انساان    « هنر»، «تتعلیم و تربی»)داخلی و خارجی(، 

نشود، اصالح واقعای و کامال در جامعاه    سازی در جامعه پیاده« اسالمی»انسانی مرتبط است، با مبانی 

« جامعاه اساالمی  »گیری ، زمینه ساز و مقدمه شکل«دولت اسالمی»تردید اتفاق نخواهد افتاد. چراکه بی

 خواهد بود.  
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َةبُفذ»ر یست که از تعبا یا، سه شاخصه«تیّمعنو»و  َّْذمُبىبَصْسذطص َُ ه یا آ نیا در ا«  لْ

 فه، قابل استنباط است.  یشر

تواند مصاادیق متناوعی   برای مدیران حکومتی، می« بسط در علم»همچنین، 

داشته باشد کاه یکای از آنهاا، قادرت ابتکاار و خالقیّات علمای بارای حال          

« جواناان »، عمومااً در  «بسط در علام »معضالت نوام اسالمی است. این نوع از 

ای است کاه در مساائل نواری و ارائاه     گونهشود. ذهن جوان بهبیشتر یافت می

بیشتری برخوردار است؛ و این، دقیقاً در نقطاه  « ابتکار»و « خالقیّت»راه حل، از 

از خالقیّت علمای   تدریجبهمقابل روحیه سالخوردگان است که با گذشت سنّ، 

ای از قارآن کاریم دربااره    در آیاه خداوناد متعاال    شود.و نوری آنان کاسته می

 فرماید:های علمی سالخوردگان میتوانایی

بُإلى» َُّ ْنبيل ص بُماْکلْمبمص کلْمبوص فِس بيصتصوص َّصقصکلْمبثلمس باص ل ب ّلَله ُ بُلکصببوص َلظل ُلب لْ بىبأصْرذص َْذدص بَص ََّْصمص البيص

بقصذُدي  ب َُّيم  بعص ص ب ّلَله َِبُإنس يِْ بشص ؛ و خداوناد شاما را آفریاد، ساپس شاما را      ُعَّْمد

ى که بعاد  طوربهرسند، سنین باتى عمر مى میراند؛ بعضى از شما بهمی

« از علم و آگاهى چیزى نخواهند دانست. خداوند عاالم و قاادر اسات.   

 (7۳)نحل: 

 ند:فرمایشناختی از این آیه شریفه، میاهلل مصباح یزدی در تفسیری روانآیت

ا ی «دیجد یرأ»رفتن ینکه پذیباشد به اای تواند اشارهمی فهیه شرین آیا»

ز اساتعداد  یا شاود و ن می ار دشواریبس «سالخوردگان» یبرا «ه تازهقیسل»

کاه   یامور ین قوه ضبط و نگهداریدقت، و همچن یعنیتمرکز حوا ، 

ن هماه  یا رود و امای  در آنان رو باه ضاعف   ،شوندمی بر ذهن عار 
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 ۲«اموزند.ید بیجد یشود که آنان نتوانند مطلبمی موجب

، کاه  وسفیت حضرت یریوه مددر نح یت و ابتکار علمیه خالقیروح

هام   ،شانیز کامالً مشهود است؛ ایمنصوب شد ن یبه زمامدار ین جوانیدر سن

نجات دهد و هام در عرصاه    ی، مصر را از قحطیتوانست در عرصه اقتصاد

 د.ی، مردم مصر را خداپرست نمایفرهنگ

« تجربه»ازطریق « کسب علم»تواند می« بسط در علم»همچنین مصداق دیگر 

و « بساط »، «امتاداد »، «کیفیات »، «عمق»تنها زمانی « علم»باشد. چراکه « عمل»و 

 ۱شاود. « عمال »شاود کاه وارد عرصاه    می« شکوفا»و « بارور»یابد و می« رشد»
                                                        

   ۲7۳؛ صجامعه و تاریخ در قرآناهلل مصباح یزدی، محمدتقی؛ ت. آی۲

اشاره شده است. باه عناوان نموناه،    « عمل به علم»، نیز مکرراً به مسئله لزوم . در روایات اهل بیت۱

 شود:به چند روایت در این باره اشاره می

إاَلب: »الف. پیامبراکرم بوص َِصهل ُ ،بفإنبأج َصظص ِل َُ ب بيصهتَُّل ََُّمص ب ل زناد، اگار   ؛ علام، عمال را صادا ماى    ب رتص ص صبإنس

 (۳۳، ص۲؛ جعوالی اللئالیالدین؛ جمهور، محمدبن زینابی)ابن« رود.ماند وگرنه مىپاسخش را بدهد، مى

َصظص ُب: »ب. پیامبراکرم ب ل بقصَّي ص ََُُّمبوإنبکِنص بَُِل ظص ل نبيَص بمص ب لَِلُمص إنس ؛ هان! عالم کسى است کاه باه   أالبوص

ثاواب  )ابن بابویه )شیخ صادوق(، محماد بان علای؛     « ل کند، هرچند عمل اندکی باشد.علم خود عم
 (۱۱۶؛ صاألعمال و عقاب األعمال

ب: »ج. امام امیرالمؤمنین ُظ ص نبعص بلُظص شد  برل ََُّمل « رشاد »؛ علام، کساى را کاه باه آن عمال نمایاد،       َُهُب ل

 (۲3۱؛ صدررالکلمتصنیف غررالحکم و )تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ « دهد.می

َصظص ُب: »د. امام امیرالمؤمنین بَُِل ََُّمل )تمیمای  « ؛ علم، به عمل کردن اسات )وگرناه، علام نیسات(.     ل

 (۲3؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلمآمدی، عبدالواحد بن محمد؛ 

ََُُّظهُب: »ه. امام امیرالمؤمنین َُ ْ ب ظص نبلصمبيَص بمص َُّمص « لم نیسات. ؛ کسى که به علم خود عمل نکند، عاا مِبعص

 (۲3۶؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلم)تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ 

ُ بَُهُب: »و. امام امیرالمؤمنین َصظص بَُُظثُ ب ل ََُّمل کِب ل ؛ هیچ چیز مانناد بکاار بساتن علام، آن علام را      مِبزص

   (۲3۶؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلم)تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ « ندهد.« رشد»
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از امور اجرایی و حکومتی نداشاته باشاد،   « تجربه حداقلی»بنابراین، کسی که 

 در این آیه شریفه نخواهد بود.« بسط در علم»مصداق 

مشاورت فاراوان باا    »، «بسط در علام »تحقق های از روش یکین یهمچن

حال مساائل و مشاکالت کشاور اسات. اماام        یبارا « شمندانینخبگان و اند

 ند:  یفرمامی ن رابطهیدر نامه به جناب مالک اشتر، در هم نیرالمؤمنیام

ُِءبفُب» کصظص ب لْ ل فصثصةص اِص بمل ُِءبوص َلَّصظص ب لْ ةص سص دص رص بأصکْثُْ بمل بتصثْبُبىبوص ْمذ ل َّصيْذُهبأص بعص ذَّصحص ذِبلص يُتبمص

بقصبَّْصکصب بَُُهب لاِس ل ِب ْستصقصِمص ُةبمص بُإقصِمص بوص کص َُ استوار ساختن آنچه اماور   یبرا ؛َاُلص

ش از یکه مردم پ ییکویت را به سامان آورد و برپا داشتن نوام نیشهرها

تو برپا داشته بودند، با دانشمندان فراوان گفت و گو کن و باا فرزانگاان   

 ۲«ار بگو.یبس سخن

 . نشاط جسمي2

ویژگی تزم دیگر برای مسئوتن اجرایی کاه باه مادیریت بهتار آناان کماک       

بات در آنان است. مفسّاران منواور از تعبیار    « نیروی جسمی»نماید، وجود می

این ویژگی نیاز   ۱اند.در این آیه شریفه را همین مسئله دانسته« بسط در جسم»

شود. هرچه افراد از سنّ بااتتری برخاوردار   فت میبیشتر یا« جوانان»نوعاً در 

باشند، توانایی و نشاط تزم برای انجام کارهای اجرایای ساخت را نخواهناد    

داشت و بالعکس، افرادی که از نشاط جوانی بیشتری برخوردار باشند، قطعااً  

 با سرعت و جدّیت بیشتری کارها را به پیش خواهند برد.  
                                                        

   3۶؛ نامه نهج البالغه. ۲
اهلل مکاارم  ؛ آیات ۱97، ص۱؛ جالمیازان فای تفسایرالقرآن   . ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱

   ۱۶9، ص۱ج ؛تفسیر نمونهشیرازی، ناصر؛ 
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هاای  بس که بادون آن، بسایاری از ویژگای    در اهمیت این ویژگی همین

خوب دیگر یک مسئول اجرایی نیز عمالً در اداره حکومت کاارآیی خاود را   

از دست خواهند داد؛ به عبارت دیگر، مسئولی که تا حد زیادی عاالم، عاقال،   

مؤمن و انقالبی باشد، اما برای عملیاتی نماودن تادابیرش، از نشااط جسامی     

 سئول کارآمدی نخواهد بود.کافی برخوردار نباشد، م

 . شجاعت و مقاومت3

انش یکاه در ساپاه   یشاجاعت  ۲او بود؛ یبات« شجاعت»گر طالوت، ید یژگیو

فه، توانستند با وجود تعاداد  یه شرین آیات پس از ایافت و مطابق آی یز تجلین

مقاومات نماوده و   « جاالوت »لشاگر فاراوان و سارتاپا مسالّح     دربرابر  اندک،

 یاتیّاز ضارور  یمسئوتن نوام اسالم یز براین یژگین ویا ۱وند.روز شیتاً پینها
                                                        

اناد.  طاالوت دانساته  « شاجاعت »در این آیه شریفه را کنایه از « بسط در جسم». برخی مفسّران تعبیر ۲
(؛ همچناین در روایتای از   ۳۲۶، ص۱؛ جمجمع البیان فی تفسیر القرآنن حسن؛ )ر.ک: طبرسی، فضل ب

قمای، علایّ بان     معنا شده اسات. )رک: « شجاعت بات»و « توانایی جسمی»نیز این تعبیر به  امام باقر
   ( 9۲، ص۲؛ جالقمی تفسیرابراهیم؛ 

بيصللب»فرماید: . قرآن کریم در توصیف این رویارویی می۱ ب لسُاينص بقِلص بکصْمبُمْنبُفِصذةد ُ القلو ب ّلَله ْمبمل نسهل بأص اُّونص
َُ ُب الو بجل بوص و بُلجِللوتص زل ِبَص ص بلصظس ب*بوص َُُ ينص ِ ب لاس ِص بمص ل ب ّلَله بوص ُ َُُإْذُنب ّلَله َةب بغصَّصبصْتبُفِصَةبکصُثي ص

ْفذُ ْ بقصَُّيَّصةد َساذِبأص بقِللو برص
ْ نِبعصب ب نْال اِبوص ْقد مص بثصبِّْتبأص بْ َ بوص َّصيْاِبلص بعص بجذِللوتص َل بَ ول بقصتصذ ص بوص ُ َُذُإْذُنب ّلَله وهلْمب مل زص ب*بفصهص ؛ َّصىب لْقصْوُمب لْکُِفُ ينص

دانستند خدا را مالقات خواهند کرد )و به روز رساتاخیز،  )در میان لشکریان طالوت( آنها که مى
هااى عویماى   هاى کوچکى که به فرمان خادا، بار گاروه   چه بسیار گروه"ایمان داشتند( گفتند، 

و خداوند، با صابران )و اساتقامت کننادگان( اسات. ه و هنگاامى کاه در برابار        "یروز شدند!پ
پروردگارا! پیمانه شاکیبایى و اساتقامت را بار ماا     "و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند:  "جالوت"

بریز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران، پیروز بگاردان! ه ساپس باه فرماان     
)نوجاوان نیرومناد و شاجاعى کاه در      "داوود"آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و  خدا،
  (۱۲۱-۱3۲)بقره: « را کشت. "جالوت"بود(،  "طالوت"لشکر 



اللهيفصل پنجم: دولت جوان حزب  

 

277 

   شتر است.یب« جوانان»آن در  یروحهای نهیاست که باز هم زم

و هام در  « یمقابله با دشامن خاارج  »مسئوتن، هم در عرصه « شجاعت»

ار یبسا « یتحمال مشاکالت داخلا   »و « یمات داخلا ینماودن تصام   یاتیّعمل»

 کارآمد خواهد بود.

ن ترسو، سازشکار و راحت طلاب، باه سارعت و باا کمتارین      مسئوت

فشار از سوی دشامن، خاود و ماردم و کشاور خاود را تسالیم دشامن        

و در مواجهه با مشکالت و معضالت داخلی نیاز هماواره باه     ۲نمایندمی

ها هستند، نه بهترین آنها؛ آنان جرأت و جسارت ترین راه حلدنبال آسان

 نیز ندارند. ر  راعملیّاتی نمودن تصمیمات بز

 . ساده زيستي4

ی نیاز ضاروری   ن نواام اساالم  یگر طالوت، که وجود آن در مسئولید یژگیو
                                                        

فرمایناد:  . رهبر معوم انقالب درباره ضرورت و اهمیت وجود این ویژگی در مسئوتن نوام اسالمی مای ۲
هاست. در مقابال دشامن اگار مسائولین کشاور احساا        شجاعت دربرابر هیبت دشمن، جزء شاخص»

هاایی کاه ذلیال و مقهاور دسات      رعب و خوف بکنند، بر سر ملت بالهاى بزر  خواهد آماد. آن ملات  
شجاعت تزم، اعتماد باه نفاس    -ى ملتپیشروان قافله -ى علت این بود که مسئوتندشمن شدند، عمده

ى باه جانباازى هساتند، منتهاا     اصر مؤمن، فعال، فداکار، آمااده تزم را نداشتند. گاهى در بین آحاد مردم عن
رود و این ظرفیات هام   مسئولین و رؤسا وقتى خودشان این آمادگى را ندارند، نیروهاى آنها هم از بین مى

ماورد غاارت قارار گرفات و      «حساین  سالطان  شاه»ى شود. آن روزى که شهر اصفهان در دورهنابود مى
و حکومت باعومت صفوى نابود شد، خیلى از افراد غیور بودناد کاه حاضار بودناد     مردم قتل عام شدند 

ضعیف بود. اگار جمهاورى اساالمى دچاار شااه سالطان        «حسین سلطان شاه»مبارزه و مقاومت کنند؛ اما 
ها بشود، دچار مدیران و مسئوتنى بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خاود احساا  قادرت    حسین
« کنند، کار جمهورى اسالمى تمام خواهاد باود.  ردم خودشان احسا  توانائى و قدرت نمىکنند، در منمى
 (  ؛ دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت۱۲/۳۱/۲۶97)
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ل دربااره او  یاسارائ  ین جمله بنی، از ایژگین وی. ااست« ساده زیستی»است، 

امبرشاان گفتناد:   ین انتخااب، باه پ  یا ان است که در اعترا  به اینما یبه خوب

َصَةبُمنصبوصب» بسص  «.  ؛ و او ثروت زیادى ندارد لْظِلُببلصْمبيلْؤتص

تاوان باه   نمای  دارد کاه  یار مهمّا یمسئوتن آثار و فوائاد بسا   یستیزساده

شاتر ماردم   یاعتماد ب»ن آثار عبارتند از: یاز کنار آنها گذشت. از جمله ا یسادگ

لماس کاردن مشاکالت    » ۲،«یآنان با نوام اساالم  یو همراه یبه نوام اسالم

 دربراباار شااجاعت و یداریاات پایااتقو» ۱،«نآنااا بااا یمااردم و هماادرد 
                                                        

دانناد کاه   گری زمامداران را موجب طغیان و سرکشی مردم جامعاه مای  ، اشرافی. امام امیرالمؤمنین۲

َصفصُةب»مسئوتن است: اعتمادی آنها به نتیجه بی ذ ْمبَُضص ذهل و بأصنْفلسص رل َصْدُلبأصْنبيلقصذدِّ ُةب لْ َّصىبأصرُظس بعص ْص َصِلصىبفص ص بتص ص ب ّلَله ُإنس
بَُِلْفصُقيُ بفصقْ ل لب بيصتصبصيسغص ُ بکصياْلص  همساو  نااتوان  ماردم  با را خود که کرده واجب عادل پیشوایان بر خداوند ؛ لاِس

 (۱۳۱؛ خطبه نهج البالغه) «نیاورد. هیجان و سرکشی به را تنگدست ندارى، و فقر تا کنند،

گری در میاان برخای   های ابتدایی پس از دفاع مقد  که خطر اشرافیرهبر معوم انقالب در سال

اعتماد مردم به نواام  »و « ساده زیستی مسئوتن»ارتباط میان ] مسئوتن در حال ظهور بود، در این زمینه

، در انتهاای هماین   ۲نوشات بیانات مهمی را ایراد فرمودناد کاه در پای    خطاب به مسئوتن، [«اسالمی

 فصل، قابل مطالعه است.  

ب»فرمایند: در این باره می امام امیرالمؤمنین. ۱ ذُ بوص َصسص ذفسىبهصذاص ب صلْ اص بُإلصذىبمل ُ يذقص ب صلطس يْتل بالصهْتصدص بلصْوبُشِْتل وص
ِرُُجبهصاص ب صلْقصب بنصسص ُببهصاص ب صلْقصْظُحبوص بللبِص ذُةبوص ظص

َُ يُّذُ ب صْْلصْط َُىبُإلصذىبتصخص ذ شص نُىبجص َص بيصقلو بوص بأصْنبيصغَُّْبصاُىبهصوص ىص ِتص بلصُکْنبهصيْهص بوص زِّ
بُمبْطصب بأصْوبأصَُيذتص ُِ ذبص بَُِلشِّ بلصذهل ْهدص بالصبعص بُفىب صلْقلْ ُصبوص بلصهل ِص ظص ْنبالصبطص ُةبمص ِمص ُِزبأصْوب صلْيصظص بَُِلُْ جص َص س بلص ذون  ذْولُىبَلطل بحص َِبوص ِنذ

:ب رُ ل لصب صلْقِص ِبقِص بکصظص ىبأصْوبأصکلونص بحص س  َ بأصکْبِص بُإلصذىب»غصْ ثصىبوص بتصُ ذنُّ  َ بأصکْبصذِ ْولصذکص بحص بوص
بَُبُْطاصذةد َص َءبأصْنبتصبُيذتص ب ْسبلکص بحص وص

کِصب« صلُْقدِّب ْمبُفىبمص ُِرکلهل بالصبألشص بوص ْؤُماُينص ب صلْظل لصبهصاص بأصُمي ل ْنبيلقِص بُمْنبنصْفُسىبَُأص ِل ذْمبُفذىبأصبأصقْاص َةبلصهل بألْسذوص هُْ بأصْوبأصکلونص ُرُ ب صلدس
َصيْشُب ب صلْ وَصُة شل  باراى  ابریشم، هاىبافته و گندم، مغز از و پاک، عسل از توانستممى خواستم،مى اگر من؛ جل

 وا مارا  طماع  و حارص  و گاردد،  چیره من بر نفس هواى که هیهات امّا آورم، فراهم لبا  و غذا خود

 نرساد،  ناانى  قرص به که باشد کسى «یمامه» یا «حجاز» درکه درحالى برگزینم، ذیذل هاىطعام که دارد

 پشات  باه  گرسانگى  از کاه  هاایى شاکم  پیراماونم  و بخوابم سیر من نخورد، یا سیر شکمى هرگز یا و

این درد تاو را باس کاه    »یا چنان باشم که شاعر گفت: باشد داشته وجود سوخته جگرهاى و چسبیده،
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انتقاال  »و  ۱«یانات باه نواام اساالم    یو خ یورزاز نفاق یریجلوگ» ۲،«دشمن
                                                                                                             

آیا به هماین   ؛«هایى گرسنه و به پشت چسبیده باشدیر بخوابى و در اطراف تو شکمشب را با شکم س

هااى روزگاار باا ماردم شاریک نباشام و در       رضایت دهم که مارا امیرالماؤمنین خوانناد و در تلخاى    

   (۲3؛ نامه نهج البالغه.« )هاى زندگى الگوى آنان نگردمسختى
ب»نمایند: ن مسئله اشاره میبا تشبیهی زیبا به ای . امام امیرالمؤمنین۲ بهصاص بقلوتل نص رَُُّکلْمبيصقلوللبُإذص بکِص نِّىبَُقِص کصأص

ب صل بُإنس َصُِنبأصالصبوص ْج لصُةب صلشُّ زص اِص بمل ُلب صْْلصقْ ص ُنبوص ْنبُقتِص بعص ََّْل بَُُهب صلضس َصدص بفصقصْدبقص ِلُبد بُ َُْنبأصَُىبطص وَ َبوص بعل بأصْلَّصبل يسةص ةصب صلْبص ِّ جص ص شس
ذ صل سب سل بُمذْنبرص بأصنِص وَ َبوص ألبالظل بأصَْطص قلوَ َبوص ىبوص بأصقْوص ْايصةص

َُ ُتب صلْ َُتِص ب صلاِس َّلوَ َبوص بجل قُّ ةصبأصرص ُض ص ب صلْخص ِص بوص ُت ذْوُءبُمذنص لضس بکِص ُ وُلب صّلَله
لُىبلصظصب َّصىبُقتِص بعص بل َص ص ُتب صلْ ِهص ص بلصْوبتصلص ُ ب صّلَله ُدبوص َصضل ب صلْ رص ُعبُمنص ب صلاِّ ْوُءبوص بُمذْنب صلضس صل بلصذْوبأصْمکصاصذُتب صلْفلذ ص ِبوص اْهص بعص لسيْتل ِبوص

ب صلُْجْسمُب َْکلوُ بوص ْخُصب صلْظص بُمْنبهصاص ب صلشس ْص ب صْْلصْر هِّ ص بُفىبأصْنبألطص دل ْجهص أص بسص ِبوص بُإلصيْهص ْعتل ِرص ِبلصسص َُهص تسذىبُرقِص ْ کلذوُ بحص ب صلْظص
ُايدُب ب صلْ ص بِّ بُمْنبَصيُْنبحص ةل رص دص ب صلْظص جص اگر غاذاى فرزناد اباى    »گوید: شنوم که شخصى از شما مىگویا مى؛ تصْخ ل

آگااه  «. طالب همین است، پس سستى او را فرا گرفته و از نبرد با هماوردان و شجاعان باز مانده اسات 
تر اسات. درختاان   تر، و درختان کناره جویبار پوستشان نازکدرختان بیابانى، چوبشان سخت که باشید

مان و رساول خادا    . تار اسات  ورتر و پار دوام شوند آتش چوبشان شعلهن سیراب مىبیابانى که با بارا
ایام، باه   چونان روشنایى یک چراغیم، یا چون آرنج به یک باازو پیوساته   (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)

خدا سوگند اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند، از آن روى بر نتابم، و اگر فرصت 
کنم که زمین را از این شخص مسخ شده و این جسام  و تالش مى. شتابمته باشم به پیکار همه مىداش
 (۲3؛ نامه نهج البالغه« )ها جدا گردد.، پاک سازم تا سنگ و شن از میان دانه(معاویه) اندیشکج

خاوف و هارا  در مقابال    اگار بخواهیاد بای   : »ایندفرممیدر این باره  نیز امام خمینیحضرت 
هاای آناان   های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئاه باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سالح

زیساتی عاادت دهیاد و از تعلاق     در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان بدر نکند، خود را به ساده
   (۲۲، ص۲۱؛ جامامصحیفه اهلل؛ ، روح)امام خمینی «قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.

تردیاد یکای از   داناد کاه بای   می« عالقه به مال»های خیانت به نوام اسالمی را . قرآن کریم یکی از زمینه۱
ونلذو ب»های اشرافی در مسئوتن است: نمودهای آن، زندگی بتصخل ذولصبوص سل ب ل س صبوص ونلذو ب ّلَله الو بالبتصخل بنمص ِب لسُاينص بأصيُّهص ِي

بأصب ِتُکلْمبوص ِن ُلذيم بأصم بعص بُعاْذدص لبأصْجذ   ص ب ّلَله بأصنس کلْمبُفتْاصذة بوص َل بأصْوال ِبأصْمو للکلْمبوص و بأصنسظ ب ْعَّصظل ب*بوص ونص ََّْصظل اى کساانى کاه   ؛ نْتلْمبتص
کاه  اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و )نیاز( در اماناات خاود خیانات روا مداریاد، درحاالى      ایمان آورده

و بدانیاد اماوال و اوتد شاما، وسایله آزماایش اسات و )باراى         ه زرگى اسات(! دانید )این کار، گناه بمی
   (۱7-۱9انفال: « ) کسانى که از عهده امتحان برآیند،( پاداش عویمى نزد خداست!

 ایم.تزم به یادآوری است که پیرامون این آیه شریفه در فصل دوم همین کتاب، تفصیالً سخن گفته
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 ۲«.به مردم جامعه ییفرهنگ قناعت و صرفه جو

 . توکّل، ايمان و معنويّت باال  5

ویژگی دیگر طالوت، ایمان قویّ و توکل باات و اناس دائمای او باا خداوناد      

ترین ویژگی مسئوتن در نوام اسالمی است که باز هم مهم این ویژگی، ۱بود.
                                                        

گاری  تردید یکی از مصادیق آن، مسئله ساده زیستی یا اشارافی ایتی که بیدر رو . امام امیرالمؤمنین۲

ب»فرمایند: مسئوتن است، می مبَُيَِرُُهمبَُِمص  رُُهمب لاَِ ل بُماهل ترناد تاا باه    ؛ مردم باه مسئولینشاان شابیه   أشبصهل

 (۱۳9؛ صتحف العقول)حرّانی، ابن شعبه؛ .« پدرانشان

یک وقت هست که ما در زندگی شخصای خاود   »فرمایند: ه میرهبرمعوم انقالب نیز در این زمین

یی داریم بین خودمان و خدا؛ که اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مکروه باشد، گونهمًالً حرکت اشراف

مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما یک وقت هست که ماا جلاوی چشام ماردم یاک ماانور       

ی دهناده که تعلیمخاطر ایناش حرام است؛ بهو مکروه ندارد؛ همهدهیم؛ این دیگر مباح اشرافیگری می

شاوند. ماا نبایاد    های خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق میاشرافیگری است به: اوتً زیردست

ممکن است در داخل جامعه کسانی پولدار باشاند و ریخات و پااش     .مردم را به این کار تشویق کنیم

اما ریخت و پااش ماا اوتً از جیبماان     -ین کار بدی است، ولی به خودشان مربوط است البته ا -کنند 

النّا  علی »المال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است. واقعاً نیست، از بیت

 «وکملا »نیست که بگوییم ما پادشااه ناداریم؛ ناه،     «پادشاهان»در اینجا به معنی  «ملوک»«. دین ملوکهم

 (؛ دیدار با اعضاء هیئت دولت نهم9/۳/9۲) «ا.شماها هستید؛ النّا  علی دین ماه

چراکاه اوتً طاالوت برگزیاده    توان به این ویژگی طالوت پی برد. . از برخی تعابیر این آیه شریفه می۱

َّصيْکلمْب»خداوند بود:  فِ لبعص ب ْلطص ص ب ّلَله ، بار ظرفیّات و کماال    «مجسا »و « علام »ثانیاً خداوند با بساط در    «ُإنس

ب لُْجْسمُب»روحی او افزود:  ََُُّْمبوص َةبُفىب لْ بَصْسطص َص ل بز  ااً خداوناد مُلاک و سالطنتش را باه او اعطااء        ب«وص و ثاًل

ْنبيصشِءلب»نموده بود تا به تدبیر امور بندگان خدا بپردازد:  بمص َّْکصهل بيلْؤتُىبمل ل ب ّلَله که خداوناد در ایان ماوارد     ب«وص

، ۲۲؛ جتسانیم  تفسایر اهلل جوادی آملای، عباداهلل؛   آیتقرار داده است. )« تقوا»و « صالح»ا معیار اعطاء ر

بر این اسا ، خداوند فردی را که از صفای باطن و ملکات اخالقی برخاوردار باود، بارای    ب(۳۲۱ص 

ه همچنین توکّل باتی طالوت به خداوند که در جهاد نابرابر باا ساپا  ( ۳۲۳همان؛ صاین کار برگزید. )

 (  ۱۲۱-۱3۲زند. )بقره: جالوت و نترسیدن از او نمایان بود، ایمان قویّ او را فریاد می
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تار و بیشاتر اسات و ایان     ، قاوی «جواناان »های آن، نوعاً در باید گفت زمینه

 د.افزایمسئله، بر شجاعت ذاتی آنان می

دهاد کاه دو علّات    مای  نشاان « اصحاب کهاف »ات مربوط به یتيمل در آ

ظاالم زماان خاود،     یحکاومت  ه دساتگاه یا ام برعلیا آنان در ق« اقدام شجاعانه»

 «:یجوان یروین»و « یمان و توکّل قویا»عبارت بود از: 

ب» نِهلْمبهلذدَىب*بوص َْ بُز َُِّهْمبوص الو بَُ ص بنمص ْمبُفتْيصة  بُإنسهل قِّ َُِلْ ص هلْمب بنصبصأص َّصيْکص بعص بنصقلصُّ نصْ نل

َّى َصْطاِبعص ظِو برص ب لسس بُّ َُّاِبرص و بفصقِللو برص وص بقلَّلوَُُهْمبُإْذبقِمل بلصْنبنصذْدعل ُْ ب ْْلصْر ُتبوص

طَِب طص َِبلصقصْدبقلَّْاِبُإذَ بشص ونُُهبُإله َل ؛ ما داستان آنها را به حق براى تاو باازگو   ُمْنب

کنیم، آنها جوانانى بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند، و ماا بار   مى

هاى آنها را محکم ساختیم در آن هنگام کاه  هدایتشان افزودیم. ه ما دل

هاا و زماین اسات،    کردند و گفتند: پروردگار ما پروردگاار آسامان  قیام 

پرستیم که اگار چناین گاوییم ساخنى باه      هرگز غیر او معبودى را نمى

 (۲۶-۲۲)کهف: « ایم.گزاف گفته

دهاد کاه اصاحاب کهاف،     در این آیات شریفه نشاان مای  « فتية»تعبیر 

َُذ صب»بودند؛ تعبیر « جوان»همگی و یا اغلب آنان،  الو ب نذِهلْمبهلذدىَبنمص َْ بُز « َُِّهْمبوص

َّذى»آنان دارد؛ و تعاابیر  « ایمان سرشار»دتلت بر  َصْطاذِبعص برص َُُهمْببوص ُإْذب»و « قلَّلذو

و  و سخنانی که در مخالفت باا عقیاده حااکم ظاالم زماان خاود بیاان        « قِمل

دهاد کاه آناان    زیااد آناان دارد و نشاان مای    « شاجاعت »نمودند، دتلت بر 

 ۲ر  و اهل اقدام و قیام بودند.جوانانی انقالبی، نت

                                                        

هاای الهای، بار    . اصوتً باید گفت توکل بات و ایمان قوی به خداوند و اعتماد و حسن ظن به وعاده ۲
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ش تعلقاات  یش سنّ، افزایافزا یاحتمالهای بیاز آس یکیگر، ید یاز سو

ن یا اسات کاه ا   یل اخالقا یا رذا ینه شدن برخیش گناهان و نهادی، افزایماد

دهاد. قارآن   مای  را کاهش یطانیشهای وسوسهدربرابر  مسئله مقاومت انسان

در جناگ احاد باا امار      امبریپ اصحاب یل مخالفت برخیاز دت یکیم یکر

آنهاا   تدریجبهداند که روحشان ی میگناهان ،بر رها نکردن تنگه را یشان مبنیا

 را کسب کرده بود:

بلو » َُْضبمِبکصسص بَُبص يْطِنل ب لشس مل لسهل ِب ْستصزص اى از را بار اثار پااره    آنان؛ شیطان ُإنسظص

   (۲33: عمرانآل) .«به لغزش انداخت ،بودند کسب کرده (گناهاز ) آنچه

کاه   یکساان  ی، برایطانیشهای وسوسهدربرابر  د گفت مقاومتیاصوتً با

شاود؛ و  تار مای  ساخت  اناد، مرتکب شده یدر طول عمرشان، گناهان متعدد

، کمتار در  یکمتر به تعلقات مااد  یبندیل سن کمتر و پایعموماً جوانان، به دل

 ب هستند.  ین آسیمعر  ا
                                                                                                             

 افزایاد؛ و ایان توکال و ایماان حاصال     خصوص دشمنان نیز مای شجاعت انسان دربرابر غیرخدا و به

شود، جز با انس و اتصال دائمی با خداوند؛ و این مسئله، برای مسئوتنی که از یک ساو در حاال   نمی

های گوناگون و فریبناده دنیاایی و تهدیادات و    مبارزه و جهاد و از سوی دیگر دائماً در معر  جلوه

دلیال اماام    ای برخاوردار اسات. باه هماین    تبلیغات و تطمیعات دشمنان هستند، از اهمیت فوق العاده

ب»فرمایند: در نامه به جناب مالک اشتر می امیرالمؤمنین ُ ب ّلَله بَصذيْنص بوص ِبَصيْاصذکص بُفيظص َصْ بلُاصْفُسکص ب ْج َصذِلصى]وص [بتص
ِمُب ب ْْلصْقسص لصبتَُّْکص بأصْجزص وص ُقيُتبوص ب لْظص بتَُّْکص هااى عمارت را باراى    ؛ باید بهترین اوقات و بهترین بخاش أصفْضص ص

 (3۶؛ نامه نهج البالغه« )قرار دهى.خلوت با خدا 

رهبر معوم انقالب درباره اهمیت توکل بر خداوند و تقویت معنویت در مباارزات، باه معنویات    

نمایند که این معنویت و توکل بات، موجاب شاده باود تاا شاجاعت و      اشاره می باتی حضرت امام

در انتهاای هماین فصال     ۱نوشات پای  همقاومت ایشان نیز بیشتر شود. برای مطالعه بیانات معوم لاه با  

 مراجعه نمایید.  
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ش سانّ،  ی( افازا یناه حتما  ی )احتمالهای بیآساز  یکیگر، یبه عبارت د

در انسان است که او را به مخالفات باا اوامار خادا و     « قساوت قلب»ش یدایپ

 ند:یفرمامی ن مسئله اشارهیبه ا یتیدر روا امبر اکرمیکشاند. پمی خدا یّول

َصثصب» بَص ص ب ّلَله َة بإنس ُِدص بأف قُّ مبأرص ي َ  بفصُإنسهل ُنباص بِس َُِلشُّ َصشذي َ بونصذاي َ ،بىباذألوليکلمب

بواِلصفصاُبىبفص ِلصفصاُب نل بِس أص:بىب لشُّ بقص ص .بثلمس يوخل ذْتب" لشُّ بفصقصسص ذدل ب ْْلصمص َّصذيُْهمل بعص فصطذِلص

مْب کنم؛ چراکاه آناان   ؛ شما را درباره جوانان به نیکی سفارش می"قلَّلوَلهل

های رقیقی دارند؛ به راستی که خداوند مرا بشیر و نذیر مبعاوث  قلب

جوانان با من پیمان بستند )و بیعت کردند( و ساالمندان باا    کرد؛ پس

من مخالفت نمودند. آنگاه حضرت این آیه شاریفه را قرائات نماود:    

« هایشان قساوت پیدا کارد. سپس زمانی طوتنی بر آنها گذشت و دل

 ۲(۲۳)حدید: 

ال یا ام ید برخا ی، تشاد یریا دوران پ یروحا های بیاز آس یکین یهمچن

 ،یای اجراهاای  تیاسات کاه خصوصااً در عرصاه مسائول      در انساان  ینفسان

امبر یا باشاند. پ  یمتعادد  یاسا یو س ی، اقتصااد یتوانند منشي مفاسد اخالقا می

 ند:یفرمای میتیدر روا اکرم

ملب» بيصْه ص ب ْْلصمص ب َْنلببوص بوص ُنب لُْ ْ صل ب ثْاصتِص بُماْهل بتصُشبُّ بوص مص َص  ریا انسان پزمانی که  ؛ن

 ۱«شود: حرص و آرزو.می جوان شود دو خصلت در اومی

بنابراین دوران پیری و ساالخوردگی، باا چناد آسایب جسامی، فکاری و       
                                                        

   ۲9۳؛ صاز نگاه قرآن و اهل بیت پیامبر اعومشهری، محمد؛ اهلل محمدی ری. آیت۲

   3۳؛ صتحف العقول. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ ۱
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روحی همراه است: ضعف جسمانی و رخوت، عدم خالقیت و ابتکاار، تار    

 کاری، جسارت اقدام نداشتن و تشدید برخی امیال نفسانی فسادآور.و محافوه

 یو روحا  ی، فکار یجسمهای تیاز مز ین در مقابل، دوران جوانیهمچن

هاای  تیرش مسائول یپاذ  ینه را در جوانان برایبرخوردار است که زم یفراوان

و عمال مجاهداناه، شاجاعت در اقادام،      ید: نشاط کارینمامی فراهم ییاجرا

ماان و  یش ایافازا  یمساعدتر بارا  یروحهای نهیو زم یت و ابتکار علمیخالق

ب۱و۲ت.یت معنویتقو

                                                        

را  اسالمی، پیشارفت آیناده کشاور   رهبرانقالب  هایی در جوانان است که. به دلیل وجود چنین زمینه۲

متوقف بر حضور و تيثیرگذاری جواناان ماؤمن، متعهاد، انقالبای، خردمناد، پرانگیازه و پارتالش در        

، در ۶نوشات پای  دانند. برای مطالعه بیاناات ایشاان در ایان زمیناه، باه     های اجرایی و فکری میعرصه

 انتهای همین فصل مراجعه فرمائید.  

های اجرایی نباید موجب غفلت از مشورت باا  ت. بدیهی است که اهمیت دادن به جوانان در مسئولی۱

   اند.های اجرایی بودهای شود که پیش از آنان در مسئولیّتافراد با تقوا و با تجربه
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 هانوشتپي

زیساتی مسائوتن و اعتمااد بیشاتر ماردم باه نواام اساالمی         انقالب درباره لازوم سااده   . رهبر معوم۲

خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم بایاد باه مان و شاما     شما چگونه می»فرمایند: می

اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسایل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتاادیم، دنباال   

مگار   -المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشادیم جمالت و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیتت

و هرچه توانساتیم خارج کاردیم، مگار اعتمااد ماردم بااقی         -حدی که دردسر قضایی درست بکند! 

اناد؛ اماروز هام باه برکات      ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشایارترین ملتهاا باوده   می

بینند کاه ماا چگوناه    هایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی ب از هوشیارترینانقال

رفات و  اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فالن وزارتخانه مای آن وقتی که جوان حزب کنیم؟زندگی می

ی حقاوق  گفت ایان حرفهاا چیسات، مگار مان بارا      خواهی، میقدر حقوق میگفتند که چهبه او می

ات باید بگردد؛ یک چیازی بگیار. باه    کردند که باتخره زندگی خودت و زن و بچهام؟ اصرار میآمده

نور شما اینها افسانه است؟ به نورم اگر شما بروید در دنیا این را نقل کنید، چنانچه کسی وضاع چناد   

ت. ایان رویاداد، در   سال قبل ما را ندیده باشد، خواهد گفت که افسانه است؛ ولای ایان واقعیات اسا    

های ماا اتفااق افتااد؛ یکای، دو ماورد هام نباود.        همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه

وقتی اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضای از دوساتان    ،ی مجلسنماینده

وق بگیرند! گفتناد ماا حقاوق    ی اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقما در دوره

خاوریم؛ فراماوش نکنیاد، آن را ماردم دیدناد.      برادران! من و شاما داریام از آن ذخیاره مای     بگیریم!؟

شود ما در زندگی مادّی مًل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگااه  نمی

این راه، از خیلی چیزهاا بایاد گذشات. ناه      در. لیات زندگی محرومندشان از اوّ کنند؛ مردمی که خیلی

کمتر خارج کنایم، کمتار باذل و بخشاش       ...فقط از شهوات حرام، از شهوات حالل نیز باید گذشت 

من و شما همان طلبه یا معلام پایش از انقالبایم.    . بیجا کنیم، کمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازیم

طاور باودیم؛   مان ایان به بود، یکی منبری بود، همهیکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طل
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مًال حرکات    !ی اشاراف خاناه درسات کنایم    مًل خانه !اما حات مًل عروسی اشراف عروسی بگیریم

حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقاط ریششاان تراشایده باود،     ها اشراف در خیابان

ثروتمنادان مسات در   ] «متارفین »؟ ناه، ماا هام    ایام، هماین کاافی اسات!    ولی ما ریشمان را گذاشاته 

ی به وجاود بیایاد. از آیاه    «مترف»ی اسالمی هم ممکن است شویم. واللَّه در جامعهمی [خوشگذرانی

قلو بُفيهِ»ی شریفه ُفيهِبفصفصسص تْ ص ْ نِبمل بقصْ يصَةبأصمص نِبأصْنبنلْهَُّکص َْ بُإذ بأصرص هام   «ساق فِ»، «تُرف»بترسیم. ( ۲۳)اسراء: « وص

اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییار دکوراسایون اتااق مادیر کال و      ...  آوردبال خودش میدن

ی گوناگون دیگار باشاد، ایان    هابخش معاون وزیر و وزیر و فالن مسؤول قضایی و فالن مسؤول در

کناد،  به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه داریاد؛ اینهاا ماا را از ماردم دور مای      ... جرم و خطاست

شایرین  هاا  اعتنایی باه دنیاا در چشام   روحانیون، به تقوا و ورع و بی کند.روحانیون را از مردم دور می

شایرین ماناد. ماردم رودربایساتی     هاا  شاود در چشام  شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنیا، نمی

 م(؛ دیدار با مسئوتن نوا۱۶/3/۲۶7۳.« )ندارند؛ خدا هم با کسی رودربایستی ندارد

رهبرمعوم انقاالب دربااره اهمیات معنویات و خودساازی در عرصاه جهااد سیاسای و فرهنگای          ب.2

کنیاد و حقیقتااً باه     ترین امر در ذهنتان این باشد که به خدا توکلبه اعتقاد من بایستى مهم»فرمایند: می

یش نیساتیم؛ ایان   یى با معناى واقعى کلمه از او کمک بخواهید و از او استغاثه کنید. اشخاصِ ما، عجزه

ناپذیر شاویم. مان طهاارت و    نهایت پروردگار وصل کنیم، تا بکلى آسیبعجز را بایستى به قدرت بى

دانم؛ اما روز به روز باید این بیشتر بشاود. توساالت و توجهاتتاان را باه پروردگاار      صفاى شما را مى

در خداوناد متعاال    یاد کاه  ى مهماى اسات. شاما ببین   ى شب وسیلهبیشتر کنید. نوافل مخصوصاً نافله

زند. بعد از آنکه او را به برخاستن در شاب و تضارع   ى مزمل با پیامبر خودش چگونه حرف مىسوره

الَّْقُب»فرماید: کند، مىى شب امر مىدر نیمه بسص بقصْواَلبثصُقياَلبىبُإنِس َّصيْکص ؛ همانا ما باه زودی ساخن سانگینی    عص

کناد؛ طبعااً آن ثقلاى کاه بار      بته قیام او با قیام امًال ما فارق ماى  ( ال3)مزمل: « به تو القاء خواهیم نمود.

کناد؛ باه هماان    هایى که بر دوش تغر و ضاعیف ماا هسات، فارق ماى     دوش آن بزرگوار بود، با ثقل

 نسبت، خود ما هم کوچک و ضعیفیم و همان تمرین براى ماا هام تزم اسات. مان در زنادگى اماام      
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یه( این را یافتم که وقتى بار عویماى بادون ساابقه بار دوش او قارار      بزرگوارمان )رضوان اهلل تعالى عل

ایشاان   معماوتً کرد. در این اواخار،  گرفت، با اتصال و ارتباط معنوى و قلبى، خودش را تقویت مىمى

کاردم، باه   کردند. من بعد از ماه رمضان کاه ایشاان را زیاارت ماى    در ماه رمضان با کسى مالقات نمى

عمرشاان  های خاطر همین نورانیت بود که ایشان تا آخرین ماهاند؛ بهتر شدهنورانىدیدم که وضوح مى

فصل ضعف و انحطاط جسمى و روحاى در انساان اسات؛     معموتًمًل کوه ایستاده بودند. سن پیرى 

ولى جوان از لحاظ روحى و جسمى هر دو قوى است؛ اما این را بایستى به خداى متعال وصال کناد،   

ى عویمى که در مقابال شماسات و بایاد آن را    هرحال، در این مبارزهچیزى نفوذ نکند. بهتا در او هیچ

؛ دیادار باا اعضااى کاادر     ۲۶7۳/ ۲۱/ ۲۱« )دانام. ادامه بدهید، من تقویت جانب معنوى را واجب ماى 

 (اهلل لبنانمرکزى جنبش انقالبى حزب

ای معناوی بارای کساب آماادگی در     ها ایشان همچنین در بیانات دیگری، جوانان را به تقویات بنیاه  

ى معناوى  بارِ سنگینى بار دوش داریاد و باراى تحمال آن، بنیاه     »فرمایند: انجام کارهای بزر  توصیه می

الَّْقُب»اى تزم است. قوى بسص بقصْواَلبثصُقياَلبىبُإنِس َّصيْکص ؛ همانا ما باه زودی ساخن سانگینی باه تاو القااء خاواهیم        عص

هاا در طاول تااریخ،    پیغمبر و عزیز و حبیب خودش که برترین انساان  ( حضرت حق، به3)مزمل: « نمود.

شاب برخیاز، ارتبااط و اتّصاال خاود را      از اوّلین و آخرین بود، خطاب فرمود که نماز شب را بخوان. نیمه

الَّْقُب»مستحکم کن؛ چون کارِ سنگینى در پیش دارى.  ِبسص بقصذْواَلبثصُقذياَلبىبُإنس َّصيْذکص تحمال ایان باار، ساخت     « عص

است. آنانى که در وسط ایان راهِ پردشامن و شایطان، لرزیدناد، لغزیدناد، منصارف شادند، باه دشامن          

عیاب داشاته اسات... شاما جوانیاد؛       -معنویّات  -پیوستند، یا به آفات دیگر مبتال شدند، این جاى کارشان

ه را اماروز فاراهم   مانید. ایان سارمای  طور نمىکم است؛ اما همیشه این دلهاى شما نورانى است و تعلّقاتتان

ى معناوى خاود   ها و تعلّقاتْ از اطراف به شما حمله کرد، بتوانید از آن ذخیاره کنید تا آن روز که گرفتاری

استفاده کنید. من یقین دارم، آن پیرمرد نورانى، معنوى، عالم، زاهاد و عاارف کاه ایان انقاالب باا دسات        

هاا، تفکّرهاا و   جوانى، آن راز و نیازهاا و آن عباادت   تواناى او بنا، غر ، آبیارى و میوه چینى شد، اگر در

آماد، ایان کارهااى بازر  از او صاادر      ها را نداشات و آن دل ماؤمن و ناورانى در او پدیاد نماى     توسّل



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

288 

ى زنادگى شخصاى   شاوند و حاال اداره  پیرمردها، در زودتر از این سن بازنشساته ماى   معموتً شد...نمى

ناپاذیرى را باه وجاود آوردناد و     در آن سن، چنین بناى عویم و توصیف خودشان را هم ندارند؛ اما امام

طور ایستادند که انسان از شجاعت و پایادارى ایشاان در مقابال حاوادث و مصاائب،      در مقابل دشمن، آن

ماند. در همین قم، اوایل انقالب، به مناسبتى ما خدمت ایشاان رسایده باودیم. صاحبتى شاد و      مبهوت مى

مطلبى را فرمودند که درست و دقیق، یادم نیست. اما مضمون آن ایان باود   « سیّد احمد آقا»ى ایشان درباره

اگر این احمد را بگیرند یا شکنجه کنند و یا بکشند، من در باطن قلبم هام متزلازل نخاواهم شاد. ناه      »که 

؛ دیادار باا   ۲۶7۲/ ۳۱/ ۲۳« )این، تعبیار ایشاان باود.   « اینکه بخواهم خودم را نگهدارم، تواهر و تصبّر کنم.

بروحانیون و طالب ایرانى و خارجى(

ای از مسایر  فقاط قطعاه   ،شاده امّا راه طی»فرمایند: . ایشان در بیانیه گام دوم انقالب خطاب به جوانان می۶

ی این مسیر که باه گماان زیااد، باه     بلند نوام جمهوری اسالمی است. دنبالههای افتخارآمیز به سوی آرمان

طای شاود.    «جواناان »نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمال و ابتکاار شاما     هادشواریِ گذشته

سیاسای و  هاای  ی میادان مدیران جوان، کارگزاران جاوان، اندیشامندان جاوان، فعّااتن جاوان، در هماه      

هاای  های دین و اخالق و معنویّت و عادالت، بایاد شاانه   المللی و نیز در عرصهاقتصادی و فرهنگی و بین

ی نگااه انقالبای و روحیاه    ؛گذشته بهره گیرناد های ها و عبرتاز تجربه ؛به زیر بار مسئولیّت دهند خود را

.« ی اساالمی بساازند  انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگاوی کامال نواام پیشارفته    

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب(۱۱/۲۲/۲۶۱7)

شامار طبیعای و   های بای انیه حکیمانه، فعال نمودن ظرفیتایشان همچنین در بخش دیگری از این بی

استفاده یا کم اساتفاده ماناده اسات، را باا     انسانی موجود در کشور که با غفلت دست اندرکاران، تاکنون بی

بسایاری  »فرمایند: دانند و در ادامه میقابل تحقق می« های جوان و انقالبیانگیزه»و « های بلندهمت»وجود 

ی طبیعای  نشدهاستفادههای ظرفیّت»است که ایران از نور  نخورده مانده است. گفته شدهدستها از ظرفیّت

خواهیاد توانسات ایان     «جوانان ماؤمن و پُارتالش  »شک شما است. بی «ی اوّل جهانرتبه»در  «و انسانی

از دساتاوردهای   بارداری انداز، باید زمان تمرکاز بار بهاره   ی دوّم چشمرا برطرف کنید. دهه «عیب بزر »
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نشده باشد و پیشرفت کشور از جملاه در بخاش تولیاد و اقتصااد ملّای       استفادههای گذشته و نیز ظرفیّت

 ؛ بیانیه گام دوم انقالب(۱۱/۲۲/۲۶۱7.« )ارتقاء یابد

دانناد  مای « اقتصااد مقااومتی  »های اقتصادی را ایشان همچنین در این بیانیه، نسخه عبور از چالش

هاای اقتصاادی در درون دولات خواهناد     ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانساته یک مجموعهکه 

 آن را تحقق بخشند.   توانست

ماا  »فرمایناد:  یی از بیانیه گام دوم انقالب میهابخش ایشان همچنین در بیانات دیگری در تشریح

کشاور راه  انداز نیاز داریام؛ بایاد یاک حرکات عماومی در      به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم

پیدا کند و پیشارفتش باه    «سرعت»پیدا کند،  «انضباط»منتها بایستی  ،بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد

هاای  جوان»است؛  «جوان متعهّد»با محوریّت  باشد. این حرکت طبعاً «محسو »انداز سمت آن چشم

 «نواام مادیریّت کشاور   »توانند در یم ،باشند «متعهّد»اینها هستند که اگر  ... ، محور این حرکتند«متعهّد

ی مدیریّت شاد، و مادیران   وارد عرصه «نسل جوان»طبعاً اگر ...یک تحوّل عویمی را به وجود بیاورند

، یعنای  «های اللّمتعهّد حزبهای جوان»که من گفتم -]شدند[  «متعهّدهای جوان»ی ارشد نوام از جمله

آن وقات آن حرکات عماومی     -«های اللّحزب»ی رست کلمهدمعنای به باشند؛ «هیاللّحزب»واقعاً باید 

ایان، اگار چنانچاه    بناابر ...گیارد کناد و انجاام مای   پیدا می «سرعت»کند، پیدا می «استمرار»کشور طبعاً 

دولات  »پایش برویاد و زمیناه را بارای روی کاار آوردن یاک       ها با این حرکتها شاءاهلل شما جوانان

هاای شاما و   های شما و دغدغهبنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی آماده کنید، «هیاللّجوان و حزب

 .«هاا هام البتّاه فقاط مخصاوص شاماها نیسات       های شما پایاان خواهاد پاذیرفت؛ ایان غصّاه     غصّه

 ؛ دیدار با جمعی از دانشجویان(۲/۶/۲۶۱9)
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