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حيم ّ
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بسم الّله الر

كتابي كه پيش رو داريد، گزيده اي از سخنان رهبر معظم انقالب، 

اسالمي انقالب  تبيين شاخص هاي  در  خامنه اي  اهلل  آيت  حضرت 

 از ابتداي زعامت ايشان تا كنون مي باشد كه ذيل ده عنوان شاخص 

ارائه شده است.

فصل اول :

شاخصیعنیقطبنما!



ايران اسالمی از زمان بازگشت امام )ره( به وطن تا 22 بهمن 57 ايام باشکوهی را پشت 
سر گذاشت؛ روزهايی كه ميان نسل های مختلف انقالب به »دهه فجر« معروف شد و 
در آن، بزرگداشت انقالب پررنگ تر از روزهای ديگر سال برگزار می گردد. به منظور 
پاسداری بهتر از جمهوری اسالمی ـ كه ثمره اصلی اين انقالب است ـ يکی از مهمترين 
انقالب«  اصيل  خط  كردن  »تبيين  روزها  اين  در  انقالب  دوستداران  مأموريت های 
بيان  »به عمد«  بعضاً  يا   »بی بصيرتی«  دليل  به  انحرافی است كه  تفکرات  با  مواجهه  در 
می شوند؛ خط اصيل انقالب كه محور و اساس آن واليت مطلقه فقيه است و آگاهی 
نسبت به آن برای »تحليل شرايط روز و آينده« و »بصيرت افزايی« ضروری و الزم است. 
در جهت تبيين خط اصيل انقالب از خطوط انحرافی، يکی از بهترين گزينه های پيش 

رو »تعيين شاخص و مايز« است.

چراشاخصتعيينمیکنيم؟
از  اصيل  خط  تفکيک  برای  شاخص  تعيين  ضرورت  چرايی  در  انقالب  معظم  رهبر 

خطوط انحرافی می فرمايند:
»]كسانی[ شعار طرفداری از قانون مي دهند، عمل صريحاً بر خالف قانون انجام مي دهند. 
شعار طرفداری از امام ميدهند، بعد كاری مي كنند كه در عرصه ی طرفداران آن ها، يک 
اين،  بشود.  اهانت  امام  به عکس  اهانت بشود،  امام  به  بگيرد؛  انجام  بزرگی  چنين گناه 
كار كمی نيست؛ كار كوچکی نيست. دشمنان از اين كار خيلی خوشحال شدند. فقط 
خوشحالی نيست، تحليل هم مي كنند. بر اساس آن تحليل، تصميم مي گيرند؛ بر اساس 
آن تصميم، عمل مي كنند؛ تشويق مي شوند عليه مصالح ملی، عليه ملت ايران. اينجا آن 
چيزی كه مشکل را ايجاد مي كند، همان فريب، همان غبارآلودگی فضا و همان چيزی 
هذا  من  يؤخذ  لکن  »و  هست:  الّسالم(  و  الّصالة  )عليه  اميرالمؤمنين  بيان  در  كه  است 
ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالک يستولی الّشيطان علی اوليائه«؛ يک كلمه ی حق 
را با يک كلمه ی باطل مخلوط مي كنند، حق بر اولياء حق مشتبه مي شود. اينجاست كه 

روشنگری، شاخص معيّن كردن، مايز معيّن كردن، معنا پيدا مي كند.« 1
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اگرشاخصبدتبيينشود،خطرجدیاست!
بزرگ  تحوالت  همه ی  اصلی  چالش  كه  ميکند  پيدا  اهميت  جهت  اين  از  نگاه  »اين 
اجتماعی - از جمله انقالبها - صيانت از جهتگيری های اصلی اين انقالب يا اين تحول 
است. اين مهمترين چالش هر تحول عظيم اجتماعی است كه هدفهائی دارد و به سمت 
به  اگر جهتگيری  بايد حفظ شود.  اين جهتگيری  ميکند.  و دعوت  آن هدفها حركت 
سمت هدفها در يک انقالب، در يک حركت اجتماعی صيانت نشود و محفوظ نماند، 
آن انقالب به ضد خود تبديل خواهد شد؛ در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد 
كرد... تغيير جهتگيری ها و منحرف شدن از راه اصلی - كه هويت اصلی هر انقالبی به 
آن جهتگيری هاست و در واقع، سيرت انقالبها همين جهتگيری های اصلی است - بکلی 
راه را عوض ميکند و اين انقالب به هدفهای خود نميرسد. اهميت اين قضيه از اين باب 
است كه تغيير جهتگيری ها تدريجی است، نامحسوس است؛ اينجور نيست كه از اول 
با زاويه های خيلی كوچکتر،  بيفتد؛ اول  اتفاق  با 180 درجه  تغيير جهتگيری  اين  كار، 
اين تغيير شروع ميشود؛ هرچه ادامه پيدا ميکند، فاصله ی راه اصلی - كه صراط مستقيم 

است - با اين انحراف، روزبه روز بيشتر ميشود. اين يک جهت است.
 جهت ديگر اين است كه آن كسانی كه در پی تغيير هويت انقالب بر می آيند، معموالً 
با پرچم رسمی و با تابلو جلو نمی آيند؛ آنچنانی حركت نميکنند كه معلوم بشود اينها 
دارند با اين حركت مخالفت ميکنند؛ حتّی گاهی به عنوان طرفداری از حركت انقالب، 
يک اقدامی ميکنند، يک اظهاری ميکنند، كاری ميکنند، زاويه ايجاد ميکنند؛ انقالب از 

جهتگيری خود بکلی دور می افتد، بركنار ميشود.
 برای اينکه اين جهتگيری غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد، احتياج به شاخصهای معينی 
هست. بايد سر راه، شاخصهائی وجود داشته باشد. اگر اين شاخصها بود، روشن بود، 
واضح بود، در معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق نمی افتد؛ اگر كسی هم در جهت 
انحراف كار كند، از نظر توده ی مردم شناخته ميشود؛ اما اگر شاخصی وجود نداشت، 

آن وقت خطر جدی خواهد شد.«2
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نخبگانهمبهشاخصاحتياجدارند!

البته بايد توجه داشته باشيم كه تعيين شاخص فقط در جهت كمک به مردم عادی نيست؛ 

رويدادها  تحليل  در  بهتر  تشخيص  برای  شاخص ها  به  توجه  نيازمند  هم  نخبگان  بلکه 

هستند:

»اميرالمؤمنين در آن لحظه ی فريب و فتنه، به دوستان خود نهيب مي زند: »امضوا علی 

حّقکم و صدقکم«؛ اين راه حقی كه در پيش گرفتيد، اين حركت صادقانه ای كه داريد 

انجام مي دهيد، اين را از دست ندهيد و رها نکنيد؛ با حرف های فتنه گران و فتنه انگيزان، 

»امضوا علی حّقکم و صدقکم«؛ راهتان راه درستی  نيايد؛  به وجود  تزلزل  در دل شما 

است. خاصيت دوران فتنه - همان طور كه بارها عرض كرده ايم - غبارآلودگی است، 

مه آلودگی است. نخبگان گاهی دچار خطا و اشتباه مي شوند. اينجا شاخص الزم است. 

شاخص، همان حق و صدق و بيّنه ای است كه در اختيار مردم قرار دارد. اميرالمؤمنين 

مردم را به آن ارجاع ميداد. امروز ما هم محتاج همان هستيم.

 اسالم به ما مي گويد بايد جامعه ی اسالمی با دستور اسالم اداره و هدايت شود و زندگی 

بايد مرزبندی  با قدرت برخورد كرد؛  بايستی  با دشمنان متعرض  كند. اسالم مي گويد 

روشن و شفاف با آنها به وجود آورد. اسالم مي گويد فريب دشمن ها را نبايد خورد. 
اين، خط روشن اميرالمؤمنين است؛ امروز هم ما همين خط روشن را احتياج داريم.«3

سعی كرده ايم با مروری بر فرمايشات مقام معظم رهبری در 21 سال گذشته، مهم ترين 

شاخص های انقالب اسالمی را انتخاب و در قالب يادداشت های نه گانه بازگو نماييم. 

اين شاخص ها عبارتند از:
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1. نگاه به الگوی حکومت اسالمی پيامبر )ص(

2. قله ای به نام حکومت علوی

3. حركت به سمت عدالت

4. مکتب سياسی امام خمينی )ره(

5. دوست و دشمن هر پديده كيست؟

6. دارا بودن هويت اسالمی

7. شاخص های سياست خارجی

8. ايمان دينی و اراده مردمی

9. شاخص های سياست های كلی
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فصل دوم :

نگاهبهالگویحکومت

م
اسالمیپيامبرصّلي الّله علیه و آله و سلّ



حال  در  كه  است  راهی  از  كامل  الگوی  يک  يافتن  شاخص،  تعيين  راه های  از  يکی 

طی كردن آن هستيم و پيدا كردن تفاوت ها و ويژگی های بارز آن الگو نسبت به ساير 

پيامبر  است كه  الگو حکومتی  بهترين  اسالمی،  انقالب  تبيين شاخصه های  در  مسيرها. 

اكرم )ص( در مدينه آن را بنيان نهاد. مقام معظم رهبری در اين رابطه می فرمايند:

»دوره ی مدينه، فصل دوم دوران بيست وسه ساله ی رسالت پيغمبر است. سيزده سال در 

مکه، فصل اّول بود - كه مقدمه ی فصل دوم محسوب می شود - و تقريباً ده سال هم 

دوران مدينه ی پيغمبر است كه دوران شالوده ريزی نظام اسالمی و ساختن يک الگو و 

نمونه از حاكميّت اسالم برای همه ی زمانها و دورانهای تاريخ انسان و همه ی مکانهاست. 

البته اين الگو، يک الگوی كامل است و مثل آن را ديگر در هيچ دورانی سراغ نداريم؛ 

ليکن با نگاه به اين الگوی كامل، می شود شاخصها را شناخت. اين شاخصها برای افراد 

بشر و مسلمانها عالمتهايی است كه بايد به وسيله ی آنها نسبت به نظامها و انسانها قضاوت 

كنند. هدف پيغمبر از هجرت به مدينه اين بود كه با محيط ظالمانه و طاغوتی و فاسد 

سياسی و اقتصادی و اجتماعی ای كه آن روز در سرتاسر دنيا حاكم بود، مبارزه كند و 

هدف، فقط مبارزه ی با كّفار مکه نبود؛ مسأله، مسأله ی جهانی بود. پيامبر اكرم اين هدف 

با اين اميد  را دنبال می كرد كه هرجا زمينه مساعد بود، بذر انديشه و عقيده را بپاشد؛ 

كه در زمان مساعد، اين بذر سبز خواهد شد. هدف اين بود كه پيام آزادی و بيداری و 

خوشبختی انسان به همه ی دلها برسد. اين جز با ايجاد يک نظام نمونه و الگو امکانپذير 

نبود؛ لذا پيغمبر به مدينه آمد تا اين نظام نمونه را به وجود آورد. اين كه چقدر بتوانند 

آن را ادامه دهند و بعديها چقدر بتوانند خودشان را به آن نزديک كنند، بسته به هّمت 

آنهاست. پيغمبر نمونه را می سازد و به همه ی بشريت و تاريخ ارائه می كند.
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نظامی كه پيغمبر ساخت، شاخصهای گوناگونی دارد كه در بين آنها هفت شاخص از 

همه مهمتر و برجسته تر است:

شاخص اّول، ايمان و معنويّت است. انگيزه و موتور پيشبرنده ی حقيقی در نظام نبوی، 

ايمانی است كه از سرچشمه دل و فکر مردم می جوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها 

اّول، دميدن و تقويت روح  را در جهت صحيح به حركت در می آورد. پس شاخص 

ايمان و معنويت و دادن اعتقاد و انديشه ی درست به افراد است، كه پيغمبر اين را از مکه 
شروع كرد و در مدينه پرچمش را با قدرت باال برد.« 4

در چگونگی استفاده نظام جمهوری اسالمی از اين شاخص كه عنوان »موتور پيشبرنده« 

را داراست، می توان گفت:

»اگر امروز نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظامهای گوناگون عالم سخنی برای گفتن 

دارد، مطلبی برای تحدی در قبال نظامهای مادی در نظام جمهوری اسالمی وجود دارد، 

به خاطر همين است كه شاخص عمده، ايمان است. امروز بشر به خاطر بی ايمانی، دچار 

منجالبهای گوناگون زندگی است. بنابراين شاخص عمده، ايمان است. ايمان به خدا و 

راه خدا و راه انبياء - كه دنبال آن، عمل به اين تعاليم است - فقط برای تعالی معنوی 

است؛  اخالقی  و  انسانی  تکامل  و  معنوی  تعالی  آن،  ثمره ی  اگرچه عمده ترين  نيست؛ 

چون دنيا مزرعه ی آخرت است. از حركت در زندگی دنياست كه انسان ميتواند مدارج 

و معارج را طی كند و پيش برود. لذا زندگی مادی هم در گروی ايمان به خداست. 

پس ايمان به خدای متعال نه فقط سعادت معنوی را تأمين ميکند، بلکه سعادت مادی را 

هم تأمين ميکند... به گفته ی قرآن: »قد جائکم من اهلَلّ نور و كتاب مبين. يهدی به اهلَلّ من 

اتّبع رضوانه سبل الّسالم«؛ راه های سالمت را، راه های آرامش را، راه های امنيت روانی 

ميرساند؛  روانی  به آرامش  را  بشر  است كه  راهی  اين  ميدهد؛  تعليم  انسان  به  قرآن  را 
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مادی  پيشرفت  است.  التهاب  در حال  آن،  فقدان  در  دنيا  امروز  همان چيزی كه  يعنی 

اما  هست؛  جوامع  دست  در  كالن  ثروتهای  هست،  علمی  و  فناوری  پيشرفت  هست، 

آسايش نيست، آرامش نيست. اين به خاطر كمبود اين عنصر اساسی در زندگی انسان 

است، كه عبارت است از ايمان. اين يک مطلب اساسی با استفاده ی از قرآن كريم است 

كه در جمهوری اسالمی، من و شما، همه ی آحادمان، همه ی جوانهايمان، همه ی نسلهای 

رو به جلو كه ميخواهند فردای سعادتمندی را برای كشورشان و برای خودشان و برای 

فرزندانشان تأمين كنند، بايد به اين توجه داشته باشند. اساس كار در نظام اسالمی ايمان 

است، كه بايد اين ايمان را تأمين كرد؛ نه فقط در دل، بلکه در عمل، در برنامه ريزی ها 
و در همه ی اقدامها.« 5

»شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس كار بر عدالت و قسط و رساندن هر حّقی به 

حقدار - بدون هيچ مالحظه - است.

شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوی، پايه ی همه چيز، دانستن و شناختن 

و آگاهی و بيداری است. كسی را كوركورانه به سمتی حركت نمی دهند؛ مردم را با 

آگاهی و معرفت و قدرِت تشخيص، به نيروی فّعال - نه نيروی منفعل - بدل می كنند.

شاخص چهارم، صفا و اخّوت است. در نظام نبوی، درگيريهای برخاسته از انگيزه های 

خرافی، شخصی، سودطلبی و منفعت طلبی مبغوض است و با آن مبارزه می شود. فضا، 

فضای صميميّت و اخّوت و برادری و همدلی است.

رذائل  و  مفاسد  از  و  تزكيه  را  انسانها  است.  رفتاری  و  اخالقی  صالح  پنجم،  شاخص 

اخالقی، پيراسته و پاك می كند؛ انساِن با اخالق و مزّكی می سازد؛ »و يزّكيهم و يعلّمهم 

الکتاب و الحکمة«. تزكيه، يکی از آن پايه های اصلی است؛ يعنی پيغمبر روی يکايک 

افراد، كار تربيتی و انسان سازی می كرد.
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شاخص ششم، اقتدار و عّزت است. جامعه و نظام نبوی، توسری خور، وابسته، دنباله رو 

و دست حاجت به سوی اين و آن درازكن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميم گير است؛ 

صالح خود را كه شناخت، برای تأمين آن تالش می كند و كار خود را پيش می برد.

شاخص هفتم، كار و حركت و پيشرفِت دائمی است. توقّف در نظام نبوی وجود ندارد؛ 

به طور مرتّب، حركت، كار و پيشرفت است. اتفاق نمی افتد كه يک زمان بگويند: ديگر 

تمام شد؛ حال بنشينيم استراحت كنيم! اين وجود ندارد. البته اين كار، كاِر لّذت آور و 

تعب آورنده ای  به  و  ملول كننده  و  و كسل كننده  كار خستگی آور  است؛  شادی بخشی 
نيست؛ كاری است كه به انسان نشاط و نيرو و شوق می دهد.« 6
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فصل سّوم :

قلهایبهنامحکومتعلوی



در ادامه بررسی شاخص های انقالب اسالمی، پس از شاخص قرار دادن حکومت پيامبر 
قله ای  عنوان  به  علوی  حکومت  شاخص های  از  می توان  الگو،  عنوان  به  )ص(  اسالم 
توقع  كسی  كه  قله ای  برد؛  نام  كنيم  حركت  خود  توان  حد  در  آن  سمت  به  بايد  كه 
كه  است  بديهی  است.  ضروری  و  الزم  آن  دامنه  در  حركت  اما  برسيم  آن  به  ندارد 
آن  سمت  به  می توانند  همه  اما  كند؛  مقايسه  علی  با  را  خودش  نمی تواند  كس  »هيچ 
و  وظيفه  مسؤوالن  ما  اول،  درجه ی  در  است.  اميرالمؤمنين شاخص  كنند.  قلّه حركت 
تکليف داريم كه خودمان را با رفتار اميرالمؤمنين تطبيق دهيم و جهت حركِت خودمان 
اميرالمؤمنين،  كرديم،  دارند. عرض  را  تکليف  همين  نيز  مردم  آحاد  بسنجيم.  او  با  را 
همه ی  است.  معمولی  شهروند  يک  هم  است،  امور  مدبّر  يک  و  سياستمدار  يک  هم 
و قشرهای مختلف  مرد  و  پير و جوان، زن  دارد.  اميرالمؤمنين وجود  ابعاد در زندگی 
می توانند از اميرالمؤمنين درس بگيرند؛ ولی وظيفه ی مسؤوالن سنگين تر است. من آن 
روز گفتم، امروز هم می گويم؛ وظيفه ی مسؤوالن سنگين است. بايد رفتار علوی در ميان 
ما مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی نهادينه شود. آن روز است كه هيچ گونه آسيب و 

خطری اين نظام را تهديد نخواهد كرد.
به وجود  دادن همين شخصيِت همه جانبه ی كامل  قرار  الگو  اساس  بر  اسالمی  انقالب 
ديگر  كشورهای  حوادث  بعضی  از  و  گذشته  انقالبهای  از  خواستند  كه  آنهايی  آمد. 
برای انقالب اسالمی شبيه سازی كنند، به اين نکته توّجه نکردند. انقالب اسالمی الگو 
و نمونه ی خود را از اميرالمؤمنين گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود آمد. امام 
اميرالمؤمنين عليه الّصالةوالّسالم بودند، در  بزرگوار ما كه يک شاگرد و رهرو مکتب 
رفتار و گفتار خود، همين توصيه ها را می كردند. اگر نگاه كنيد، در تعاليم امام بزرگوار، 
بوده است كه دشمنان،  به خاطر همين  را مشاهده می كنيد.  جابه جا شاخصهای علوی 
نقطه ی مقابل راه امام را هدف فعاليت خودشان قرار داده اند. تبليغات دشمنان انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی - كه دشمنان ملت ايرانند - هدف خود را همين قرار داده اند كه 
نقطه ی مقابِل راهی را كه امام بزرگوار با شاخصهای معيّن ترسيم كرده بودند، در ميان 

مردم ترويج كنند.« 7
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رعایتشاخصههایالگویحکومتعلوی

بايستی  اين شاخصه ها  كه  دارد  در حکومت چيست؟ شاخصه هايی  علوی  »الگوی  اما 

رعايت شود. مردم هم بايد به ما نگاه كنند، ببينند اگر شاخصه های حکومت علوی را 

رعايت می كنيم - حاال به قدر توانايی خودمان - آن وقت قبول كنند كه ما حکومتی 

در راه علی هستيم. اگر ديدند ما آن شاخصه ها را رعايت نمی كنيم يا عکس آنها عمل 

می كنيم - بحث اين نيست كه قدرت ما كمتر از علی است و اراده ی دنبال كردن آن راه 

را نداريم - آن وقت گفتار ما و اّدعای ما را قبول نکنند و بگويند نه، اين حکومت علوی 

نيست؛ اين حکومِت واليت اميرالمؤمنين نيست. مالك اينهاست. اينها را بايستی مورد 

بخواهيم شاخصه های حکومت  اگر  البته  اين شاخصه ها چيست؟  داد. حاال  قرار  توّجه 

شاخصه  چند  كرد.  بيان  بشود  را  مهم  شاخصه ی  ده  شايد  كنيم،  بيان  را  اميرالمؤمنين 

اينهاست كه من عرض می كنم:
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اقامهدینالهی

اّول، پايبندِی كامل به دين خدا و اصرار بر اقامه ی دين الهی. اين شاخصه ی اّول است. 

هر حکومتی كه اساس كارش بر اقامه ی دين خدا نباشد، علوی نيست. در وسط جنگ 

- آنهايی كه در دوران دفاع هشت ساله، در ميدان بودند می فهمند من چه می گويم - در 

آن بحبوحه ی رزم كه هر رزمنده و هر سربازی هّمتش اين است ببيند چطور می تواند 

و  اميرالمؤمنين آمد  نزد  نفر  نمايد، يک  دفاع  از خودش  حمله كند و چطور می تواند 

مسأله ای راجع به توحيد پرسيد. گفت در »قل هواهلَلّ احد« اين كلمه ی »احد« يعنی چه؟ 

حاال اين يک مسأله ی اصلی هم نيست. از اصل وجود خدا سؤال نکرد؛ يک مسأله ی 

فرعی را سؤال كرد. دوروبريهای اميرالمؤمنين آمدند جلو كه مرد حسابی، حاال وقت اين 

سؤالهاست!؟ حضرت فرمود: »نه؛ بگذاريد جوابش را بدهم. ما برای همين می جنگيم.« 

دلهای  اميرالمؤمنين، خون  اميرالمؤمنين، جبهه بندِی  اميرالمؤمنين، سياسِت  يعنی جنِگ 

اميرالمؤمنين و همه ی خطوط اصلی ای كه در حکومت خود انتخاب می كند، برای اين 

است كه دين خدا اقامه شود. اين يک شاخصه است. اگر در نظام اسالمی و در جمهوری 

اسالمی كه به نام حکومت علوی خود را معّرفی می كند، اقامه ی دين خدا هدف نباشد؛ 

مردم به دين خدا عمل بکنند يا نکنند؛ اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند؛ اقامه ی حّق 

الهی بشود يا نشود و بگوييم به ما چه ربطی دارد - اگر اين طور باشد - اين حکومت 

علوی نيست. اقامه ی دين الهی، اّولين شاخصه است و اين مادِر همه ی خصوصيّات ديگِر 

اين است.  از  ناشی  او هم  اميرالمؤمنين است. عدالت  اميرالمؤمنين و حکومت  زندگی 

مردم ساالری و رعايت مردم در زندگی اميرالمؤمنين هم مربوط به همين است.
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عدالتمطلق
اميرالمؤمنين عدالت است؛ عدالِت مطلق.  خصوصيت دوم و شاخصه ی دوِم حکومت 
يعنی هيچ مصلحت شخصی و هيچ سياست مربوط به شخص خود را بر عدالت مقّدم 
«؛ من حاضر نيستم پيروزی را از راه  نمی كند. »أتأمرونّی ان اطلب النصر بالجور ال واهلَلّ
ظلم به دست آورم. ببينيد چقدر اين تابلو، تابلِو درخشانی است؛ چه پرچم بلندی است. 
به شما می گويند ممکن است در اين ميدان سياست، در اين ميدان مسابقه ی علمی، در 
اين ميدان انتخابات، در اين ميدان جنگ، پيروز شويد؛ اما متوقّف به اين است كه اين 
پيروزی  اين  اميرالمؤمنين می گويد من  انتخاب می كنيد؟  را  انجام دهيد. كدام  را  ظلم 
را نمی خواهم. من شکست بخورم عيبی ندارد، اما ظلم نمی كنم. همه ی اين حرفهايی 
كه راجع به اميرالمؤمنين درباره ی عدالت شنيده ايد، محورش همين عدالت طلبی مطلِق 
اميرالمؤمنين است. عدالت برای همه و عدالت در همه ی شؤون؛ يعنی عدالت اقتصادی، 
عدالت سياسی، عدالت اجتماعی و عدالت اخالقی. اين يکی ديگر از معيارهای حکومت 
ولو  نمی شود،  تسليم  ظلم  به  هم  خودش  نمی كند؛  را  ظلم  تحّمِل  است.  اميرالمؤمنين 
مصالحش از دست برود. يکی از ظلمهای بزرگ، تبعيض است؛ چه تبعيِض در اجرای 
احکام، چه تبعيِض در اجرای مقّررات. اينها به هيچ وجه برای اميرالمؤمنين قابل قبول 
نيست. يک نفر از طرفداران پروپا قرص او كه تبليغاتچِی بسيار ماهری است و دائماً به 
نفع او تبليغاِت حق می كند، مرتکب عمل خالفی می شود و اميرالمؤمنين حّد الهی را بر 
او جاری می كند. طرفدار مذكور كه چنين انتظاری ندارد، می گويد: يا اميرالمؤمنين! منی 
كه اين قدر طرفدار شمايم؟ منی كه اين قدر از شما دفاع می كنم؟ حضرت می فرمايد: 
بله، ُحکِم خداست. آن طرفداری ای كه از ما می كنی، ان شاءاهلَلّ قبول باشد، خيلی هم 
او هم گفت: خيلی  برايش جاری كرد؛  را  اين است. حّد خدا  اما حکم خدا  متشّکر؛ 
خوب؛ حال كه اين طور است، سراغ دربار معاويه می روم كه قدر مرا می دانند! و رفت.
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تقوا

ببينيد؛  تقواست.  اميرالمؤمنين  حکومت  شاخصه های  و  خصوصيّات  از  ديگر  يکی 

اينها هر كدام يک پرچم است، هر كدام يک عالمت است. تقوا يعنی چه؟ يعنی آن 

شّدت مراقبتی كه انسان در اعمال شخصی خود از راه حق هيچ تخّطی نکند؛ اين معنی 

تقواست. يعنی كاماًل مراقب خود باشد. در دست زدن به پول مراقبت كند؛ در دست 

زدن به آبروی انسانها مراقبت كند؛ در گزينشها مراقبت كند؛ در طرد كردنها مراقبت 

كند؛ در حرف زدن مراقبت كند كه برخالف حق سخنی نگويد. يعنی شّدت مراقبت. 

بعضيها  بين  در  متأسفانه  حاال  مطالب.  اين  از  است  پُر  كنيد،  نگاه  را  نهج البالغه  شما 

معمول شده كه هر غلطی می خواهند بکنند، به اسم اين كه اميرالمؤمنين اين گونه بود و 

اميرالمؤمنين اين طوری عمل می كرد، انجام می دهند. به چه دليل؟ از كجا؟ اميرالمؤمنين 

در نهج البالغه است. اميرالمؤمنين در روايات فراوانی است كه از آن بزرگوار و اوالد 

طاهرينش باقی مانده است. كو اين چيزهايی كه بعضی می گويند علی اين طور بود، علی 

آن طور بود!؟ نخير؛ علی آن است كه در نهج البالغه است. شما نهج البالغه را از اّول تا 

آخر نگاه كنيد! سرتاپای نهج البالغه تحريِض بر تقواست؛ دعوت به تقوا و پرهيزكاری 

است. تا انسان پرهيزكار نباشد نمی تواند اقامه ی دين خدا كند. آلوده دامانی بد دردی 

است. آلوده بودِن دل انسان به گناه، نمی گذارد انسان حقيقت را درك كند، چه برسد 

به اين كه دنبال حقيقت حركت كند. تقوا يکی از شاخصه های حکومت اميرالمؤمنين، 

برخاسته از اراده ی مردم و خواست مردم است. »تغلّب« - يعنی از راه غلبه و زور بر مردم 

حاكم شدن - در منطق اميرالمؤمنين نيست. با اين كه خود را بر حق می دانست، اما كنار 

التماس  ابرام كردند، شايد گريه كردند،  تا وقتی مردم آمدند، اصرار كردند،  نشست، 
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كردند كه آقا شما بيا زمام امور ما را در دست بگير. آن وقت آمد و زمام امور مردم را 

در دست گرفت. خودش گفت كه اگر مردم نيامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمی كردند، 

اگر اين طلب جّدی مردم نبود، من عالقه ای به اين كار نداشتم. قدرت در دست گرفتن 

و اعمال اقتدار، برای اميرالمؤمنين جاذبه ای ندارد. قدرت طلبی برای كسانی جاذبه دارد 

برای  نه  ارضا كنند،  را  نفسانی خودشان  و هواهای  نفسانی  كه می خواهند خواهشهای 

اميرالمؤمنين. او دنبال تکليف شرعی است؛ دنبال اقامه ی حّق است. مردم قدرت را به 

او سپردند، او هم قدرت را گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آن جايی 

هم كه كسانی با قدرت اسالمی او، با حکومت اسالمی او معارضه كردند، هيچ مجامله 

باشند! سابقه ی جهاد در راه  باشند! موّجهينند،  پيغمبرند،  و مالحظه ای نکرد. صحابه ی 

اسالم دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله كرده اند و بايد در مقابلشان با 

اقتدار ايستاد؛ و ايستاد! اين سه جنگ اميرالمؤمنين از اين قبيل بود. اينها شاخصه ی يک 

حکومت صحيح است.
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مردماینشاخصههاراازمسئولينبخواهند

ما امروز اگر جمهوری اسالمی هستيم، اگر حکومت علوی هستيم، بايد اينها را رعايت 

كنيم. شما مردم هم اينها را بايد از ما بخواهيد. اقامه ی دين خدا را بايد بخواهيد. اين كه ما 

نگاه كنيم ببينيم شرق و غرب در مفاهيم حکومتی و مفاهيم سياسی حرفشان چيست، آنها 

چه می گويند، ما هم سعی كنيم خودمان را آن طور تطبيق دهيم، اين مثل همان خالفت 

پيغمبر  اسمشان خليفه ی  آنها هم  بنی عبّاس است.  و  بنی اميّه  مثل خالفت  عثمانيهاست، 

بود؛ اسمشان حاكم اسالمی بود؛ اما رسم و عملشان حکومت كسری و قيصر و حکومت 

اينها هم همان طور عمل می كردند.  بود. همان طور كه آنها عمل می كردند،  پادشاهان 

اسممان حکومت علوی و حکومت اسالمی باشد، بعد برويم سراغ سرمايه داری غرب، 

سراغ حکومتی كه سرمايه داران و كمپانی داران و زشت روترين ظالمان و ستمگران عالم 

آن را اداره می كنند؟! اين درست است؟ اين همان نفاق خواهد شد. پرچمی را با يک 

نامی بلند كنيم، آن وقت در زير اين پرچم سراغ چيزهای ديگر برويم!؟ امروز در نظام 

اسالمی، همه ی كارگزاران حکومت، از پايين تا باال؛ از رهبری - كه خدمتگزار همه 

است - از رئيس جمهور، از وزرا، از مسؤولين قضايی، از نمايندگان مجلس و از مديران 

گوناگونی كه در اكناف كشور هستند، بايد هّمتشان اين باشد كه دين خدا را اقامه كنند، 

عدالت را احيا كنند، تبعيض در اجرای مقّررات را از ميان بردارند، بيشترين توّجهشان 

به طبقه ی محروم و مستضعف و فقير باشد - همچنان كه اميرالمؤمنين بود - شعار تقوا 

اين  دنيا  اين كه  ماست.  وظيفه ی  اين  دهند؛  قرار  عمومی خودشان  و  شعار شخصی  را 

طور حکومت را می پسندد يا نمی پسندد، اين برای ما معيار و مالك نيست. جهت، اين 
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است، سمت و سو، اين است. البته زمانه روزبه روز پيچيده تر می شود؛ ارتباطات انسانی 

روزبه روز دشوارتر و پيچيده تر می شود؛ اِعمال عدالت و اقامه ی حق كار آسانی نيست؛ 

اما هدف اين است و اين است كه مردم را خوشبخت می كند؛ اين است كه سعادت 

مردم را تأمين می كند؛ اين است كه فقر و تبعيض را از بين می برد؛ اين است كه ريشه ی 

فساد را در جامعه می َكند. وااّل اگر اين نباشد، حکومتهای جائِر دنيا دم از حقوق بشر 

می زنند ولی زشت ترين كارها را عليه حقوق بشر انجام می دهند. عراق را به جرم اين كه 

سالح  كه  حالی  در  می دهند؛  قرار  تهاجم  مورد  است،  كرده  مصرف  شيميايی  سالح 

شيميايی را خودشان به او دادند! خودشان او را تشويق كردند! آن وقت كه او سالح 

اينها طرفدار حقوق  اينها عادلند؟!  شيميايی مصرف كرد، چشم را روی هم گذاشتند! 

بشرند؟! اينها از انسانيت چيزی سرشان می شود؟! به نام مبارزه با ترور، می خواهند دنيا 

را به آتش بکشند. زشت ترين و فجيعترين نوع ترور، امروز در اراضی مقّدس فلسطين 

جاری است؛ نه فقط اخم نمی كنند بلکه تشويق هم می كنند؛ از آن دفاع می كنند؛ آن را 

الزم می دانند! اينها حکومتهايی هستند كه انسان از اينها تقليد كند؟!

نام  زير  در  ليبراليزم،  نام  زير  در  دمکراسی،  نام  زير  در  كه  است  مفاهيمی  همان  اينها 

آنها شويم،  دنباله رو  بياييم  ما  است.  در حال جريان  آزادی،  نام  زير  در  و  بشر  حقوق 

همان مفاهيم را بگيريم، آن وقت چه كار كنيم؟! مثل خوِد آنها به ظلم عمل كنيم و 

آن وقت اسم عدالت را بياوريم؟! اين غير از نفاق چيز ديگری است؟! امروز بشريت در 

رنج است؛ امروز بشريت از يک تبعيض بزرگ رنج می برد؛ بشريت از يک ظلم بزرگ 

به جان می آيد. اين ظلم بزرگ را همين قدرتمندان می كنند؛ دستشان هم پرچم حقوق 
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بشر است! يعنی نفاق محض. از اينها بايد تقليد كرد؟! در مقابل اينها بايد رودربايستی 

داشت؟! مفاهيم اينها را بايد گرفت و به جای مفاهيم علوی و اسالمی گذاشت؟! نه؛ اين 

غلط است. راه درست برای كسی كه پيرو اميرالمؤمنين است، اين است كه شاخصه های 

حکومت علوی را در نظر داشته باشد؛ همان اندازه ای كه می تواند و قدرت دارد، طبق 

آنچه كه ساز و كارهای جهانی اقتضاء می كند - دوران صنعت و صنعتهای پيچيده و 

روشهای فوق مدرن صنعتی و اينها اقتضائاتی دارد - اينها را رعايت كند تا آن جهتگيری 

يک سر سوزن منحرف نشود. اين می شود يک انسان واال؛ می شود يک حاكم علوی. 

چنين جامعه ای قدرتمند می شود؛ چنين جامعه ای پوالدين می شود؛ جامعه ای كه مردمش 

راست بگويند و از مسؤوالنشان راست بشنوند؛ آنچه را كه وعده می دهند، آنچه را كه 

می گويند، آنچه را كه به عنوان پرچم بلند می كنند، همان را عمل می كنند و »لِم تقولون 

ممکن  اميرالمؤمنين  بركت  به  اين  و  است  درست  روش  آن  اين،  نباشند.  ماالتفعلون« 

است.
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ميزانموفقيتجمهوریاسالمیدرعملبهشاخصها

اّدعای من اين است كه ما توانسته ايم در حّد قدرت معقوِل انسانهايی در حّد انسانهای 

ضعيفی مثل ما، علی رغم همه ی دشمنيهای جهانی، اين راه را ترسيم كنيم و اين شاخصها 

نام  و  عليه  رضوان اهلَلّ  امام  مبارك  نام  امروز  كه  جاذبه ای  علّت  دهيم.  نشان  دنيا  به  را 

جمهوری اسالمی در دنيا دارد، همينهاست؛ چون توانسته ايم اين شاخصه ها را در رفتار 

حکومت اسالمی ثبت كنيم. البته مزاحمت می كنند، مخالفت می كنند، اذيّت می كنند؛ 

اما تنها راه مقابله با مزاحمتها و اذيّتها و كارشکنيها، استقامت و ايستادگی است. ملت 

ايران بحمداهلَلّ ايستاده است. بخصوص جوانان با اراده و مؤمن ما ايستاده اند؛ ما هم به 

فضل الهی ايستاده ايم. اين امواج جهانی و اين تبليغات گمراه كننده نخواهد توانست ما 

را تسليم خواسته های آنها كند. آنها می خواهند اين نظام هم مثل نظامهای دست نشانده ی 

آنها تسليم خواست آنها شود و برای اِعمال سلطه ی ديکتاتوری بين المللی امريکا و اشباه 
امريکا راه را باز كند.« 8
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فصل چهارم :

حرکتبهسمتعدالت



در يادداشت های قبلی عدالت را هم در شاخص های حکومت اسالمی پيامبر اعظم )ص( 
و هم در حکومت علوی به عنوان يکی از اصلی ترين شاخص ها معرفی كرديم. اما سؤال 
و  می شود  تعريف  به چه شکل  ايران  امروزی  در جامعه  عدالت  كاربرد  است كه  اين 

جمهوری اسالمی ايران به »عدل« به عنوان يک شاخص چگونه می نگرد؟
عدالت؛یکنظاماجتماعی

»در جمهوری اسالمی، عدل يک پيام شخصی نيست؛ بلکه يک نظام اجتماعی است. 
اين طور نيست كه هر كس فقط در محيط خود، عادالنه رفتار كند. اين كافی نيست. 
عدل معنايش اين است كه بايد جامعه قائم به قسط باشد. »ليقوم الناس بالقسط.« قانون، 
اين،  عادالنه.  تقسيم،  عادالنه؛  قضاوت،  عادالنه؛  نظارت،  عادالنه؛  اجرا،  عادالنه؛ 
خصوصيتی است كه برای جمهوری اسالمی ارزش محسوب می شود. ما اگر از لحاظ 
امروز كسانی  به كشورهای پيشرفته ی دنيا هم برسيم، كافی نيست.  مادی و سازندگی 
می شود،  تا صحبت  است،  قبيل  اين  از  و  محاسباتی  و  مادی  در حسابهای  سرشان  كه 
می گويند: ما می خواهيم خودمان را مثل فالن كشور بسازيم. البته هركس هم، سليقه و 
نظری برای خودش دارد. اگر ما ايران را مثل كشورهای برخوردار مادی ساختيم، اما از 
عدالت خبری نبود، اين هيچ ارزش ندارد. پيام اسالم، اقامه ی عدل است. قيام اسالمی 
در ايران، برای اقامه ی عدل بود. پيغمبران كه آمدند، برای اقامه ی عدل و قسط آمدند. 
بشريت كه با عطش تمام منتظر امام زمان عج اهلَلّ تعالی فرجه الشريف است و می خواهد 
مهدی موعود بيايد و چشم انتظار آن حضرت است، برای اين است كه او بيايد تا دنيا را 
از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامی كه انقالب اسالمی برای دنيا دارد و خودش 
هم متعهد و متکفل آن است. اصل قضيه اين است كه اگر ما كم داشته باشيم، اما عادالنه 

عمل كنيم، به مراتب ترجيح دارد بر اين كه زياد داشته باشيم و غيرعادالنه عمل كنيم.
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سياستهابراساسعدالتتنظيممیشوند

هدف، زياد داشتن نيست. هدف، عدل است. بسياری از كشورها در دنيا وجود دارند 

كه خيلی ثروتمندند. نگاه كنيد به كشورهای سرمايه داری دنيا! نگاه كنيد به بعضی از 

بيرون  حکامشان  و  آنهاست  خاكهای  زير  در  الهی  عظيم  سرمايه های  كه  كشورهايی 

می آورند و بی محابا می فروشند و پولهايش را خرج می كنند! اينها ثروتمندند. كشورهای 

را  كشوری  سرانه ی  وقتی  است،  اقتصاديون  بين  معمول  كه  آنچه  طبق  سرمايه داری، 

محاسبه و مالحظه می كنند، خودشان ده برابر كشورهای متوسط سرانه دارند. معنای اين 

چيست؟ آيا معنايش اين است كه همه ی مردم آن كشورها از اين سرانه برخوردارند؟ 

ابداً معنايش اين نيست! اگر شما در بعضی از كشورهای سرمايه داری، جلوه های ثروت، 

از جمله كارخانه های عظيم، آپارتمانها و ساختمانهای سر به فلک كشيده را می بينيد؛ 

اگر ثروتهای زياد و پولهای افسانه ای را مالحظه می كنيد، آيا به اين معناست كه در اين 

كشورها عدالت وجود دارد؟ خوب؛ معلوم است كه از عدالت خبری نيست! در همين 

به شدت در  نبود مسکن،  از  و  بی دارويی  از  از گرسنگی،  كشورها كسانی هستند كه 

رنجند و بعضی به دليل همين كمبودها و ناراحتيها، در همان كشورها می ميرند.

ما كه اين را نمی خواهيم! انقالب كه برای اين نيست! انقالب برای اين است كه عدالت 

برقرار شود. البته اين نکته را به شما عرض كنم كه اگر در جامعه ای عدالت باشد، يعنی 

قانون، عادالنه؛ قضاوت، عادالنه؛ اجرا، عادالنه و نظر به آحاد ملت، نظر عادالنه باشد، 

تالش اجتماعی و اقدام سازنده ی اقتصادی هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت 

هم بيشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. اما اصل قضيه، عدالت است و ما دنبال عدالتيم. 
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عدالت  براساس  سياستها  اسالمی،  در جمهوری  كه  می كنم  عرض  را صريحاً  اين  من 

بود.  خواهد  همين  نيز  هميشه  تا  و  است  بوده  همين  انقالب  ابتدای  از  می شود.  تنظيم 

هدف جمهوری اسالمی، تأمين عدالت در جامعه است. مبادا كسانی در گوشه و كنار 

كشور پيدا شوند و تصور كنند كه هدف ما عبارت است از افزايش حجم ثروت مادی! 

يعنی عده ای از انواع و اقسام راههای توليد ثروت برخوردار شوند؛ ديگران هم هر طور 

زندگی كردند، كردند! ما هم دلمان به اين خوش باشد كه سرانه ی متوسط كشور را 

از فالن مقدار به دو برابر، يا توليد كل كشور را از فالن ميزان به فالن ميزان رسانده ايم. 

به  نشان دهنده ی حركت  مواردی می تواند  اين شاخصها، در  البته  نيست!  هرگز چنين 

سمت عدالت باشد؛ اما هميشه اين گونه نيست.

هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما اين را می خواهيم. همه ی كارها برای اقامه ی 

عدل، ارزش پيدا می كند. در جامعه ی نابرابر، اگر ثروت هم زياد شد، به سود يک قشر 

و يک گروه از مردم است. اما در جامعه ای كه برابری و عدالت جريان داشته باشد، به 

سود همه است. البته عدالت، همه جا به معنای »برابری« نيست. اشتباه نشود. عدالت يعنی 

هر چيزی را در جای خود قرار دادن. اين معنای عدل است. عدالت آن معنايی نيست 

كه در ذهن بعضی از ساده انديشان و آدمهای كم عمق وجود دارد. شايد حاال هم خيال 

كنند كه همه ی جامعه بايد برداشت يکسان داشته باشند. خير! يکی كار بيشتری می كند، 

يکی استعداد بيشتری دارد، يکی ارزش بيشتری برای پيشرفت كشور دارد. عدالت يعنی 

برطبق حق عمل كردن، و حِق هر چيز و هر كسی را به او دادن. اين معنای عدالت است 

و برای جامعه الزم است. هدف اين است كه عدالت حاكم شود. آن وقت اگر جامعه 
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ثروتمند هم بشود، اين ثروت درست تقسيم خواهد شد. مقصود حركت اسالمی همين 

است.

به  را  ما  و  ماست  اختيار  در  اسالم  احکام  است.  فراهم  ما  در كشور  زمينه  خوشبختانه 

عدالت سوق می دهد. قانونگذار كه مجلس شورای اسالمی است، بحمداهلَلّ از انسانهايی 

تشکيل شده است كه برای كشور و جامعه دلسوز و طالب و عاشق عدالتند. دولت از 

عناصری تشکيل شده است كه مشتاق تأمين عدالت در جامعه اند. رئيس جمهور و مدير 

قضايی  دستگاه  است.  بوده  عدالت  منادی  هميشه  كه  است  كسی  كشور  اين  اجرايی 

اينها چهره های برجسته ای هستند. در چنين زمينه ی  كشور و عناصر آن نيز همين طور. 

مناسبی، با اين ملت كار آمد و عالقه مند و مشتاق و با اين مسؤولين مؤمن و خوب، بايد 
حركتمان به سمت عدالت باشد. اين، آن شاخص اصلی است.« 9
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فصل پنجم :

مکتبسياسیامامخمينی)ره(



معرفی شاخصه های مکتب سياسی  به  اسالمی،  انقالب  معرفی شاخص های  ادامه ی  در 

آن،  از  انحراف  كه  مکتبی  می پردازيم؛  اسالمی  انقالب  بنيانگذار  عنوان  به  )ره(  امام 

موجب انحراف از هدف های انقالب می شود. البته بايد توجه داشته باشيم درست است 

كه رفتار و گفتار امام )ره( برجسته ترين شاخص هاست اما »نبايد اجازه داد اين شاخصها 

تبيين  بد  ما  را  اين شاخصها  اگر  بشوند.  فراموش  يا  بمانند،  پنهان  يا  تبيين شوند،  غلط 

كرديم، غلط ارائه داديم، مثل اين است كه يک قطب نما را در يک راه از دست بدهيم، 

يا قطب نما از كار بيفتد. فرض كنيد در يک مسير دريائی يا در يک بيابان كه جاده ای 

هم وجود ندارد، قطب نمای انسان آسيب ببيند و از كار بيفتد؛ انسان متحير ميماند. اگر 

راه  بيفتد،  كار  از  قطب نما  كه  است  اين  مثل  شد،  تبيين  بد  شد،  بيان  بد  امام،  نظرات 

گم ميشود؛ هر كسی به سليقه ی خود، به ميل خود حرفی ميزند. بدخواهان هم در اين 

ميان از فرصت استفاده ميکنند، راه را جوری تبيين ميکنند كه ملت به اشتباه بيفتد.«10                  

مقام  زبان  از  را  )ره(  امام  سياسی  مکتب  گرفته ايم شاخص های  تصميم  دليل  همين  به 

معظم رهبری تبيين كنيم:
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تنيدگیمعنویتوسياستدرمقابلسياستازمدافتادهیغربی!

»در مکتب سياسی امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. در مکتب سياسی امام، 

معنويت از سياست جدا نيست؛ سياست و عرفان، سياست و اخالق. امام كه تجسم مکتب 

سياسِی خود بود، سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال می كرد؛ حتّی در 

او بود. همه ی رفتارها و همه ی  امام، معنويت  مبارزات سياسی، كانون اصلی در رفتار 

مواضع امام حول محور خدا و معنويت دور می زد. امام به اراده ی تشريعی پروردگار 

اعتقاد و به اراده ی تکوينِی او اعتماد داشت و می دانست كسی كه در راه تحقق شريعت 

بود  معتقد  او  اوست.  گار  كمک  آفرينش  سنت های  و  قوانين  می كند،  حركت  الهی 

را  شريعت  قوانين  امام  حکيما«.  عزيزاً  اهلَلّ  كان  و  األرض  و  الّسماوات  جنود  »وهلَلّ  كه: 

بستر حركت خود می دانست و عالئم راهنمای حركت خود به شمار می آورد. حركت 

»تکليف  لذا  بود؛  اسالمی  شريعت  هدايت  مبنای  بر  ملت،  و  سعادت كشور  برای  امام 

الهی« برای امام كليد سعادت به حساب می آمد و او را به هدفهای بزرِگ آرمانی خود 

می رساند. اين كه از قول امام معروف است و همه می دانيم كه گفته بودند »ما برای تکليف 

عمل می كنيم، نه برای پيروزی«، به معنای بی رغبتی ايشان به پيروزی نبود. بدون ترديد 

پيروزی در همه ی هدفهای بزرگ، آرزوی امام بود. پيروزی جزو نعمتهای خداست و 

امام به پيروزی عالقه مند بود - نه اين كه عالقه مند نبود يا بی رغبت بود - اما آنچه او را 

به سوی آن هدفها پيش می برد، تکليف و عمل به وظيفه ی الهی بود؛ برای خدا حركت 

كردن بود. چون انگيزه ی او اين بود، لذا نمی ترسيد؛ شک نمی كرد؛ مأيوس نمی شد؛ 

مغرور نمی شد؛ متزلزل و خسته هم نمی شد. اينها خاصيت عمل به تکليف و عمل برای 

خداست. كسی كه برای تکليف عمل می كند، دچار ترديد و تزلزل نمی شود؛ ترسيده 
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و خسته نمی شود؛ از راه برنمی گردد و مصلحت انديشی های شخصی، تعيين كننده ی راه 

با  را  معنويت  و  عرفان جمع می كند  با  را  نمی شود. كسی كه سياست  او  و جهتگيری 

حركت سياسی، يکجا در برنامه زندگی خود قرار می دهد، برای او ترس از مرگ معنا 

ندارد؛ ترس از شکست هم معنا ندارد. اين درست نقطه ی مقابل سياسِت كهنه شده و 

از مد افتاده ی غربی است كه بدروغ آن را سياسِت مدرن می گويند؛ يعنی تفکيک دين 

از سياست، و تفکيک دولت از معنويت. تمدن غربی بر پايه ی ستيز با معنويت و طرد 

معنويت بنا شد؛ اين خطای بزرگ كسانی بود كه تمدن و حركت علمی و صنعتی را 

در اروپا شروع كردند. به علم اهميت دادند - اين خوب بود - اما با معنويت به جنگ 

برخاستند؛ اين بد و انحراف بود. لذا اين تمدن مادی و دور از معنويت هرچه پيشرفت 

كند، انحرافش بيشتر می شود؛ هم خود آنها و هم همه ی بشريت را با ميوه های زهرآگين 

دهها  كه   - استعمار  پديده ی  است.  كرده  امروز  تا  همچنان كه  می كند؛  تلخکام  خود 

كشور و ميليونها انسان را سالهای متمادی غرق در سخت ترين و شديدترين محنتها كرد 

- يکی از چيزهايی است كه در نتيجه ی تفکيک علم از معنويت، سياست از معنويت و 

دولت از اخالق در اروپا اتفاق افتاد. دو جنگ جهانی اول و دوم هم از همان ميوه های 

تلخ  نتيجه ها و ميوه های  اختناق ماركسيستی هم جزو  بود. كمونيزم و حکومتهای  تلخ 

جدايی حركت علمی و صنعتی از معنويت بود. ويران شدن كانون خانواده، سيالب فساد 

جنسی و طغيان سرمايه دارِی افراطی، همه نتايج همان تفکيک است... حرف نوی مکتب 

برنامه ريزی های يک  اركان  اين است كه در همه ی  برای دنيا  ما  بزرگوار  امام  سياسی 

قدرت سياسی، سياست با معنويت، و قدرت با اخالق همراه شود و اصول اخالقی مورد 

مراعات قرار گيرد. شاخص اول از شاخصهای اساسِی مکتب سياسی امام اين است.
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اعتقادراسخوصادقانهبهنقشداخلیوجهانیمردم
هم  انسان،  كرامت  هم  است؛  مردم  نقش  به  صادقانه  و  راسخ  اعتقاد  دوم،  شاخص   
تعيين كننده بودن اراده ی انسان. در مکتب سياسی امام، هويت انسانی، هم ارزشمند و 
دارای كرامت است، هم قدرتمند و كارساز است. نتيجه ی ارزشمندی و كرامت داشتن 
اين است كه در اداره ی سرنوشت بشر و يک جامعه، آراء مردم بايد نقش اساسی ايفا 
كند. لذا مردم ساالری در مکتب سياسی امام بزرگوار ما - كه از متن اسالم گرفته شده 
و  شعار  آن،  امثال  و  امريکايی  مردم ساالری  مثل  است؛  حقيقی  مردم ساالرِی   - است 
فريب و اغواگرِی ذهنهای مردم نيست. مردم با رأی خود، با اراده ی خود، با خواست 
خود و با ايمان خود راه را انتخاب می كنند؛ مسؤوالِن خود را هم انتخاب می كنند. لذا 
دو ماه از پيروزی انقالب نگذشته بود كه امام اصل نظاِم برآمده ی از انقالب را به رأی 
مردم گذاشت. شما اين را مقايسه كنيد با رفتاری كه كودتاگران نظامی در دنيا می كنند، 
رفتاری كه حکومتهای كمونيستی می كردند، و رفتاری كه امروز امريکا می كند. امروز 
امريکا بعد از پانزده ماه كه با اشغال نظامی عراق را گرفته است، هنوز به مردم اين كشور 
می خواهند.  را  كسانی  چه  و  چيز  چه  برای حکومِت خود  بگويند  كه  نمی دهد  اجازه 
عراق  در  امريکايی ها  می گويد چون  و  می كند  مصاحبه  ديروز  ملل  سازمان  نماينده ی 
حضور نظامی دارند، بايد رأی حاكم امريکايی در انتخاب عناصر دولت مراعات شود! 
دمکراسی اينها اين است. نام دمکراسی، اغواگری است. دمکراسی حتّی در كشورهای 
خودشان هم، يک مردم ساالری حقيقی نيست؛ جلوه فروشی به وسيله ی تبليغات رنگين 
لذا آراء مردم گم است. در  اين راه خرج می كنند؛  پولهای بی حسابی است كه در  و 
مکتب سياسی امام رأی مردم به معنای واقعی كلمه تأثير می گذارد و تعيين كننده است. 
اين، كرامت و ارزشمندی رأی مردم است. از طرف ديگر امام با اتکاء به قدرت رأی 
مردم معتقد بود كه با اراده ی پوالدين مردم می شود در مقابل همه ی قدرتهای متجاوز 
جهانی ايستاد؛ و ايستاد. در مکتب سياسی امام، مردم ساالری از متن دين برخاسته است؛ 
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از »امرهم شوری بينهم« برخاسته است؛ از »هو الّذی ايّدك بنصره و بالمؤمنين« برخاسته 
است. ما اين را از كسی وام نگرفته ايم. عده يی می خواهند وانمود كنند كه نقش مردم 
در اداره ی حکومتها را بايد غربی ها بيايند به ما ياد بدهند! غربيها خودشان هنوز در خم 
يک كوچه گرفتارند! همين امريکايی ها و همين مدعيان دمکراسی، ديکتاتورهايی از 
مطلق  ديکتاتوری  مملکت  اين  در  سال  سی وپنج  كه   - را  پهلوی  رضای  محمد  قبيل 
داشت و قبل از او پدرش حدود بيست سال در اين كشور ديکتاتوری كرد - در آغوش 
گرفتند و پشتيبانی كردند و از آنها حمايت كردند. اينها طرفدار دمکراسی اند؟! دروغ 
می گويند. هر كس می خواهد دمکراسی اينها را ببيند، به عراق برود. برود رفتار آنها را 
با مردم مظلوم افغانستان ببيند. برود دمکراسِی امريکايی را از حمايت بی دريغ امريکا از 
شاروِن جنايتکار ببيند. دمکراسی آنها اين است؛ ما از اينها دمکراسی ياد بگيريم؟! اينها 
ببينيد امروز در فلسطين چه فجايعی دارد اتفاق  برای انسان نقش و ارزش قائلند؟ شما 
می افتد. آيا فلسطينی ها انسان نيستند؟ آيا صاحب سرزمين خود نيستند؟ آيا حق ندارند 
رأی و عقيده داشته باشند؟... بسيار غافالنه است اگر كسی در داخل جوامع ما و در ميان 
امت اسالمی خيال كند كه غربی ها بايد بيايند به ملتهای ما دمکراسی و مردم ساالری ياد 
بدهند! ما توقع داريم گويندگان و نويسندگانی كه از انصاف برخوردار هستند، طوری 
حرف نزنند و طوری ننويسند كه گويی امروز آنها دارند به مردم ما پيام مردم ساالری 
می دهند. مردم ساالری را امام آورد؛ مردم ساالری را انقالب آورد. در كشوری كه در 
طول قرنهای متمادی، جز در برهه های بسيار كوتاه - كه مثل يک لحظه گذشته است - 
معنای رأی و اراده ی مردم را نمی دانستند )ما در طول عمر خود چشممان به صندوق رأی 
نيفتاده بود! برای رأی مردم ايران كسی ارزش قائل نبود و ديکتاتورها در تمام دوران 
حکومِت خود بيشترين بی اعتنايی را به مردم ما می كردند( امام و انقالب و نظام اسالمی 
ما مردم ساالری را آورد. عده يی طوری حرف می زنند كه گويا ما تازه داريم وارد ميدان 

مردم ساالری می شويم! اين بی انصافی نيست؟ اين چشم بستن بر روی حقيقت نيست؟
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عطرمکتبامام)ره(درهمهدنيامیپيچد

اين مکتب  بين المللی و جهانِی  نگاه  امام،  از شاخصهای مکتب سياسی   شاخص سوم 

است. مخاطب امام در سخن و ايده ی سياسی خود، بشريت است؛ نه فقط ملت ايران. 

ملت ايران اين پيام را به گوش جان شنيد، پايش ايستاد، برايش مبارزه كرد و توانست 

عزت و استقالل خود را به دست آورد؛ اما مخاطب اين پيام، همه ی بشريت است. مکتب 

سياسی امام اين خير و استقالل و عزت و ايمان را برای همه ی امت اسالمی و همه ی 

با  امام  تفاوت  البته  انسان مسلمان.  بر دوش يک  اين رسالتی است  بشريت می خواهد؛ 

كسانی كه برای خود رسالت جهانی قائلند، اين است كه مکتب سياسی امام با توپ و 

تانک و اسلحه و شکنجه نمی خواهد ملتی را به فکر و به راه خود معتقد كند. امريکايی ها 

راه  دهيم.  توسعه  را  دمکراسی  و  بشر  حقوق  دنيا  در  داريم  رسالت  ما  می گويند  هم 

گسترش دمکراسی، كاربرد بمب اتم در هيروشيماست؟! توپ و تانک و جنگ افروزی 

و كودتاگری در امريکای التين و آفريقاست؟! امروز هم در خاورميانه اين همه دغل 

با اين وسايل می خواهند حقوق  بازی و فريبگری و ظلم و جنايت به چشم می خورد. 

بشر و رسالت جهانی شان را گسترش دهند! مکتب سياسی اسالم فکر درست و سخن 

نوی خود را با تبيين در فضای ذهن بشريت رها می كند و مثل نسيم بهاری و عطر گلها 

در همه جا می پيچد. كسانی كه شامه ی درستی داشته باشند، آن را استشمام می كنند و از 

آن بهره می برند؛ همچنان كه امروز در بسياری از كشورهای دنيا بهره ی آن را برده اند.
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پاسداریازارزشها

ارزشهاست، كه مظهر  از  پاسداری  ما  بزرگوار  امام  شاخص مهم ديگر مکتب سياسی 

آن را امام بزرگوار در تبيين مسأله ی واليت فقيه روشن كردند. از اول انقالب اسالمی 

و پيروزی انقالب و تشکيل نظام اسالمی، بسياری سعی كرده اند مسأله ی واليت فقيه را 

نادرست، بد و برخالف واقع معرفی كنند؛ برداشتهای خالف واقع و دروغ و خواسته ها 

و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسی اسالم و فکر سياسی امام بزرگوار. اين كه گاهی 

امروز  به  مربوط  می پراكنند،  را  حرفها  اين  دشمنان  مجذوب  تبليغاتچی های  می شنويد 

نيست؛ از اول، همين جريانات و دست آموزها و تبليغاِت ديگران اين حرفها را مطرح 

می كردند. عده يی سعی می كنند واليت فقيه را به معنای حکومت مطلقه ی فردی معرفی 

كنند؛ اين دروغ است. واليت فقيه - طبق قانون اساسی ما - نافی مسؤوليت های اركان 

مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه های مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است. 

واليت فقيه، جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيری از انحراف به 

چپ و راست است؛ اين اساسی ترين و محوری ترين مفهوم و معنای واليت فقيه است. 

بنابراين واليت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتِی محض و احياناً نصيحت كننده است 

- آن طوری كه بعضی از اول انقالب اين را می خواستند و ترويج می كردند - نه نقش 

و  قضايی  اجرايی،  مسؤوالن  دارد؛ چون كشور  اركان حکومت  در  اجرايی  حاكميت 

تقنينی دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليِت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگوی 

مسؤوليتهای خود باشند. نقش واليت فقيه اين است كه در اين مجموعه ی پيچيده و در 

هم تنيده ی تالشهای گوناگون نبايد حركت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد 
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به سمت  نظام  پاسداری و ديده بانِی حركت كلی  پيدا شود.  انحراف  به چپ و راست 

هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترين و اساسی ترين نقش واليت فقيه است. امام بزرگوار 

اين نقش را از متن فقه سياسی اسالم و از متن دين فهميد و استنباط كرد؛ همچنان كه 

در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعی در تمام ادوار، فقهای ما اين را از دين فهميدند 

و شناختند و به آن اذعان كردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پيدا نکردند، اما اين 

اين مسؤوليِت  را جزو مسلّمات فقه اسالم شناختند و دانستند؛ و همين طور هم هست. 

بسيار حساس و مهم، به نوبه ی خود، هم از معيارها و ضابطه های دينی و هم از رأی و 

خواست مردم بهره می برد؛ يعنی ضابطه های رهبری و واليت فقيه، طبق مکتب سياسی 

امام بزرگوار ما، ضابطه های دينی است؛ مثل ضابطه ی كشورهای سرمايه داری، وابستگی 

به فالن جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان 

باند قدرتمند و ثروتمند بودن،  انتخاب می كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فالن 

ضابطه،  اسالم،  سياسی  مکتب  در  ندارند.  را  ضابطه  باشند،  باند  آن  از  خارج  اگر  كه 

اينها نيست؛ ضابطه، ضابطه ی معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. 

علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين 

می كند؛ اينها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سياسی اسالم. كسی كه در آن مسند 

حساس قرار گرفته است، اگر يکی از اين ضابطه ها از او سلب شود و فاقد يکی از اين 

ضابطه ها شود، چنانچه همه ی مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد 

شد. رأی مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش 

ولی فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه ی علم يا ضابطه ی تقوا يا ضابطه ی درايت از او 
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سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صالحيت می افتد و 

نمی تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است 

و با رأی مردم كه به وسيله ی مجلس خبرگان تحقق پيدا می كند - يعنی متصل به آراء و 

خواست مردم - انتخاب می شود، نمی تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم 

بايد از من بپذيرند. »بايد« نداريم. مردم هستند كه انتخاب می كنند. حق انتخاب، متعلق به 

مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينی و اراده ی مردم تركيب يافته است؛ آن 

هم در حساس ترين مركزی كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد. بديهی 

است كه دشمنان امام خمينی و دشمنان مکتب سياسی او از اين نقش خوششان نمی آيد؛ 

امام  بركت  به  اينها كسانی هستند كه  قرار می دهند. در رأس  آماج حمالت  را  او  لذا 

بزرگوار ما و مکتب سياسی او، دستشان از غارت منابع مادی و معنوی اين كشور كوتاه 

می فهمند  بعضی  می كنند.  حركت  دنبالشان  هم  عده  يک  جلودارند،  آنها  است.  شده 

چه كار می كنند، بعضی هم نمی فهمند چه كار می كنند.

مدنظرقراردادنعدالتاجتماعیدرتمامبرنامههایحکومت

مسأله ی  می كنم،  عرض  امام  سياسی  مکتب  شاخصه ی  به عنوان  كه  نکته يی  آخرين 

در  خطوط  اصلی ترين  و  مهمترين  از  يکی  اجتماعی  عدالت  است.  اجتماعی  عدالت 

مکتب سياسی امام بزرگوار ماست. در همه ی برنامه های حکومت - در قانونگذاری، در 

اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعی و پُر كردن شکافهای طبقاتی، مورد نظر و هدف 

باال  را  ملی  ناخالص  توليد  يعنی   - می كنيم  ثروتمند  را  بگوييم كشور  ما  اين كه  باشد. 

می بريم - اما ثروتها در گوشه يی به نفع يک عده انبار شود و عده ی كثيری هم از مردم 

دستشان خالی باشد، با مکتب سياسی امام نمی سازد. پُر كردن شکاف اقتصادی در بين 

مردم و رفع تبعيض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در ميان طبقات مردم، مهمترين و 

سخت ترين مسؤوليت ماست. همه ی برنامه ريزان، قانونگذاران، مجريان و همه ی كسانی 

بايد اين را مورد توجه قرار دهند و  كه در دستگاه های گوناگون مشغول كار هستند، 
يکی از مهمترين شاخصهای حركِت خود به حساب آورند.« 11
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فصل ششم :

دشمنیاشرارعالمباانقالب



در روايات اسالمی آمده است كه برای شناخت هر فرد، می توانيد دوست و دشمن او 

را بشناسيد و پی به شخصيت خود او ببريد. اين قاعده در مورد پديده های اجتماعی هم 

صادق است؛ زيرا هر پديده ی اجتماعی در نظام هستی، دارای موافقين و مخالفينی است. 

يکی از شاخص های حق يا باطل بودن آن پديده، شناخت دوستان و دشمنان آن است. 

اين معيار در زمان فتنه از كارايی بااليی برخوردار است؛ زير در شرايط فتنه، شناخت 

حق و باطل از هم سخت و دشوار است، اما می توان با كمک شناخت موافقين و مخالفين 

هر گروه، به حق و باطل بودن آن پی برد.

ایدهعمار

مقابل  جبهه    ی  نداشت؛  قرار  كه  كفار  مقابل  در  اميرالمؤمنين  در جنگ صفين،  »ببينيد 

اميرالمؤمنين جبهه     ای بودند كه نماز هم ميخواندند، قرآن هم ميخواندند، ظواهر در آنها 

محفوظ بود؛ خيلی سخت بود. كی بايد اينجا روشنگری كند و حقائق را به مردم نشان 

دهد؟ بعضی ها حقيقتاً متزلزل ميشدند. تاريخ جنگ صفين را كه انسان ميخواند، دلش 

ميلرزد. در اين صف عظيمی كه اميرالمؤمنين به عنوان لشکريان راه انداخته بود و تا آن 

منطقه ی حساس - در شامات - در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل اتفاق می   افتاد؛ 

بارها اين اتفاق افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول كشيد. يک وقت خبر می    آوردند كه در 

فالن جبهه، يک نفری شبهه ای برايش پيدا شده است؛ شروع كرده است به اينکه آقا 

يعنی  اميرالمؤمنين -  اينجا اصحاب  فايده دارد؟ چه، چه.  ميجنگيم؟ چه  ما چرا داريم 

از  و  بودند  اميرالمؤمنين همراه  با  اسالم  اول  از  واقع اصحاب خاص و خالصی كه  در 

اميرالمؤمنين جدا نشدند - جلو می  افتادند؛ از جمله جناب عمار ياسر )سالم اهلَلّ عليه( كه 
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مهمترين كار را ايشان ميکرد. يکی از دفعات عمار ياسر - ظاهراً عمار بود - استدالل 

كرد. ببينيد چه استداللهائی است كه انسان ميتواند هميشه اينها را به عنوان استداللهای 

زنده در دست داشته باشد. ايشان ديد يک عده    ای دچار شبهه شده    اند؛ خودش را رساند 

آنجا، سخنرانی كرد. يکی از حرفهای او در اين سخنرانی اين بود كه گفت: اين پرچمی 

كه شما در جبهه    ی مقابل می    بينيد، اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول 

ايستاده بودند كه  اميه - زير اين پرچم، همان كسانی آن روز  بنی  خدا ديدم - پرچم 

امروز هم ايستاده اند؛ معاويه و عمروعاص. در جنگ احد، هم معاويه، هم عمروعاص 

و ديگر سران بنی اميه در مقابل پيغمبر قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم بنی      اميه بود. گفت: 

همين  زير  همينها  ايستاده    اند،  طرف  آن  پرچم،  اين  زير  در  می بينيد  شما  كه  اينهائی 

پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من اين را به چشم خودم ديدم. اين طرفی كه 

اميرالمؤمنين هست، همين پرچمی كه امروز اميرالمؤمنين دارد - يعنی پرچم بنی     هاشم - 

آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همين كسانی كه امروز زيرش ايستاده     اند، يعنی 

علی  بن   ابی  طالب و يارانش، آن روز هم زير همين پرچم ايستاده بودند. از اين عالمت 

بهتر؟ ببينيد چه عالمت خوبی است. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان 

آدمهايند، در يک جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان آدمهايند 

در جبهه     ی ديگر، در جبهه     ی مقابل. فرقش اين است كه آن روز آنها ادعا ميکردند و 

معترف بودند و افتخار ميکردند كه كافرند، امروز همانها زير آن پرچم ادعا ميکنند كه 

پرچم  پرچم هم همان  اما آدمها همان آدمهايند،  پيغمبرند؛  و  قرآن  و طرفدار  مسلمند 

است. خوب، اينها بصيرت است. اينقدر كه ما عرض ميکنيم بصيرت بصيرت، يعنی اين.
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از اول انقالب و در طول سالهای متمادی، كی    ها زير پرچم مبارزه   ی با امام و انقالب 

ايستادند؟ آمريکا در زير آن پرچم قرار داشت، انگليس در زير آن پرچم قرار داشت، 

نظام استکبار و سلطه،  به  مستکبرين در زير آن پرچم قرار داشتند، مرتجعين وابسته  ي 

همه در زير آن پرچم مجتمع بودند؛ االن هم همين جور است. االن هم شما نگاه كنيد 

از قبل از انتخابات سال 88، در اين هفت هشت ماه تا امروز آمريکا كجا ايستاده است؟ 

داخل،  در  ايستاده اند؟  كجا  صهيونيستی  خبرگزاری    های  است؟  ايستاده  كجا  انگليس 

جناحهای ضد دين، از توده    ای بگير تا سلطنت     طلب، تا بقيه    ی اقسام و انواع بی دين    ها 

كجا ايستاده   اند؟ يعنی همان كسانی كه از اول انقالب با انقالب و با امام دشمنی كردند، 

سنگ زدند، گلوله خالی كردند، تروريسم راه انداختند. سه روز از پيروزی انقالب در 

بيست و دوی بهمن گذشته بود، همين آدمها با همين اسمها آمدند جلوی اقامتگاه امام 

در خيابان ايران، بنا كردند شعار دادن؛ همانها االن می آيند توی خيابان، عليه نظام و عليه 

انقالب شعار ميدهند! چيزی عوض نشده. اسمشان چپ بود، پشت سرشان آمريکا بود؛ 

اسمشان سوسياليست بود، ليبرال بود، آزادی طلب بود، پشت سرشان همه  ي دستگاه   های 

ارتجاع و استکبار و استبداد كوچک و بزرگ دنيا صف كشيده بودند! امروز هم همين 

اينها شاخص است؛ و مهم اين است كه ملت اين شاخصها  اينها عالمت است،  است. 

را ميفهمد؛ اين چيزی است كه انسان اگر صدها بار شکر خدا را بکند، حقش را به جا 
نياورده است؛ سجده    ی شکر كنيم.« 12
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دشمنیاشرار،مایهیافتخارجمهوریاسالمی
»عده     ای نگاه ميکنند به دشمني ها، دلشان را از دست ميدهند؛ زهره     شان آب ميشود از 
اينکه می     بينند دهانهای از خشم گشوده، عليه جمهوری اسالمی بدگوئی ميکنند، حرف 
ميزنند. خوب، همه     ی نظامهای عالم، همه     ی حکومتهای عالم دشمنانی دارند و دوستانی؛ 
پيدا  شما  را  حکومتی  هيچ  بوده.  اينجور  هم  تاريخ  طول  در  است،  اينجور  هم  امروز 
نميکنيد كه همه     ی مردم در داخل آن حکومت و خارج آن حکومت با او خوب باشند 
يا همه با او بد باشند؛ نه، يک عده     ای موافق دارند، يک عده     ای مخالف. حکومت پيغمبر 
هم همين جور بود، حکومت اميرالمؤمنين هم همين جور بود، حکومت معاويه و يزيد 
هم  اسالمی  مخالف. جمهوری  عده     ای  موافق، يک  عده     ای  بود؛ يک  همين جور  هم 
همين جور است؛ يک عده     ای موافقش هستند، يک عده مخالفش هستند؛ منتها مسئله 
اين است كه ببينيم موافقين يک حکومت كی     هايند، مخالفين اين حکومت كی     هايند؛ 

اين شاخص است.
هرچه  است؛  مخالف  او  با  است،  بين      المللی  غارتگر  هرچه  كه  هست  حکومتی  يک 
زورگوی بين     المللی است، با او مخالف است؛ هر دولت دارای سابقه     ی سياه استعمارگری 
اين  است. خوب،  مخالف  او  با  خبيثی  سرمايه     دار صهيونيست  هر  است؛  مخالف  او  با 
كی     هايند؟  موافقينش  بترساند.  را  كسی  نبايد  كه  اينها  است؛  افتخار  مايه     ی  مخالفتها 
ملتهای مؤمن در سرتاسر دنيا موافق با او هستند؛ ملتهای مسلمان، غير ايرانی؛ در آفريقا، 
تا  اندونزی،  تا  نقاط مسلمان     نشين آفريقا، در آسيا،  در كشورهای آفريقای شمالی، در 
مالزی، در كشورهای عربی، غير عربی، در اروپا، جماعتهای مسلمان، ملتهای مسلمان، 

دوستدار او هستند، هوادار او هستند.« 13
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فصل هفتم :

شاخصهایهویتاسالمی



برخی مواقع برای اينکه بخواهند در يک نظام قدرتمند، انحرافی ايجاد كنند، دشمنان آن 

نظام تالش می كنند تا با قبول شرايط ظاهری نظام، در باطن نظام انحراف ايجاد كنند. 

البته همواره بايد در نظر داشت كه در صورت ضعف ايمان، داشتن صفاتی مانند جهل، 

حسد، كينه و شهوت پول و قدرت در خودی ها هم می تواند باعث انحراف باطنی نظام 

شود. بنابراين در تبيين شاخص ها بايد به شاخص های هويتی انقالب اسالمی هم توجه 

ويژه داشته باشيم.

»نظام اسالمی، نظام اسالمی است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسالمی در ظاهر. صرف 

اينکه حاال يک شرائطی در قانون اساسی برای رئيس جمهور و برای رهبر و برای رئيس 

قوه ی قضائيه و برای شورای نگهبان و برای كه و كه معين شده؛ و چه و چه، اينها كافی 

نيست؛ اگرچه اينها الزم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگيری ها را بايد 

اين سالهای طوالنی -  ما در طول  اين چيزی است كه  نيايد. و  مراقبت كرد كه پيش 

درگيری های  جزو  بوديم؛  درگيرش   - امام  رحلت  از  بعد  و  جنگ  از  بعد  بخصوص 

اساسی در اين دو دهه ی گذشته، يکی همين بوده. تالشهای زيادی شده است برای اينکه 

جمهوری اسالمی را از روح و معنای خودش خارج كنند. تالشهای زيادی كرده اند؛ به 

شکلهای مختلف؛ چه در زمينه های سياسی، چه در زمينه های اخالقی، چه در زمينه های 

اجتماعی؛ از اظهاراتی كه شده و حرفهائی كه زده شده. ما يک دوره ای را هم مشاهده 

اعالن  را  سياست  از  دين  تفکيک  و  جدائی  علناً،  رسماً،  ما  مطبوعات  در  كه  كرديم 

كردند! اصاًل مسئله ی يکی بودن دين و سياست را كه اساس جمهوری اسالمی و اساس 

حركت عمومی مردم بود، زير سؤال بردند. از اين باالتر؟! در دورانی، در مطبوعات ما 
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ديده شد كه صريحاً، علناً، از رژيم ظالم، جبار و سفاك پهلوی دفاع شد! برای اينکه 

چنين حالتی پيش نيايد و برای برخورد با اين انحراف، ميشود با برجسته كردن مرزهای 

اعتقادی و فکری و سياسی، جلوی اين انحراف را گرفت. شاخصهای هويت اسالمی 

بايستی معلوم باشد: شاخص عدالت طلبی، شاخص ساده زيستی مسئوالن، شاخص كار 

و تالش مخلصانه، شاخص طلب و پويائی علمی بی وقفه، شاخص ايستادگی قاطع در 

مقابل طمع ورزی و سلطه ی بيگانگان، شاخص دفاع از حقوق ملی. از حقوق ملت، دفاِع 

شجاعانه كردن يک شاخص است؛ مثل همين حق هسته ای؛ مسئله ی هسته ای. اين يکی 

از ده ها نياز كشور ماست؛ تنها مسئله ی ما نيست؛ اما وقتی دشمن روی اين نقطه متمركز 

شد، ملت هم ايستادگی كرد. در اين نقطه ای كه دشمن روی او تمركز پيدا كرده است، 

اگر ملت عقب نشينی كند، اگر مسئولين عقب نشينی كنند و از اين حق قطعی و روشن 

صرف نظر كنند، بدون ترديد راه برای دست اندازی به حقوق ملی برای دشمن باز خواهد 

شد.
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اشرافيگری؛یکضدارزش

اين نکته وجود داشت؛  انقالب ما  از اشرافيگری؛ يعنی ضد ارزش كردن. در  اجتناب 

اين را بتدريج بعضی ها سعی كردند كمرنگ كنند. اين در مسائل اقتصادی ما اثر دارد، 

در مسائل روانی ما اثر دارد. اشرافيگری و گرايش به اشرافيگری، يک ضد ارزش بود 

نسبت  اشرافيگری  به  اينکه  از  كه  بودند  مختلف  سطوح  در  افرادی  يعنی  انقالب.  در 

داده شوند، يا از آنها چيزی ديده شود كه جزو خصوصيات اشرافيگری باشد، بشدت 

اجتناب ميکردند. مسئولين كشور در درجه ی اول متعهد به اين قضيه هستند و بايد باشند. 

اشرافيگری،  ارزش كردن  امروز خوشبختانه همان موج ضد  تدريجاً ضعيف شد.  اين 

اين  و  هستند  مردمی  ساده زيستند،  دولتی  مسئولين  دولت،  يعنی  دارد؛  وجود  بحمداهلَلّ 

خيلی فرصت خوبی است؛ نعمت بزرگی است. اين يکی از شاخصهاست.

جهادوشهادت،پرچمجمهوریاسالمی

مقام  مجاهدت،  ارزش  شاخصهاست.  از  ديگر  يکی  شهادت،  و  جهاد  ارزش  مسئله ی 

دستهائی  - كسانی،  عناصری  وسيله ی  به  بود كه  از جمله ی چيزهائی  واالی شهادت، 

- زير سؤال رفت. جهاد را زير سؤال بردند، شهادت را زير سؤال بردند. اين، يکی از 

شاخصهاست؛ بايد برجسته شود. احترام به شهيدان، احترام به جهاد و مجاهدان بايستی 

جزو بخشهای برجسته ی پرچم جمهوری اسالمی قرار بگيرد. جمهوری اسالمی به جهاد 

و شهادت شناخته مي شود.
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اعتمادبهمردم

اعتماد به مردم، عقيده ی واقعی به مشاركت مردم. بعضی ها اسم مردم را می آورند؛ اما 

مردم  به  اما  می آورند؛  را  مردم  اسم  بعضی  ندارند.  مردم  مشاركت  به  اعتقادی  حقيقتاً 

اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.

جرأتمسئوليتدربرابردشمن

شجاعت در برابر هيبت دشمن، جزو شاخصهاست. در مقابل دشمن اگر مسئولين كشور 

احساس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد. آن ملتهائی كه 

ذليل و مقهور دست دشمن شدند، عمده ی علت اين بود كه مسئوالن - پيشروان قافله ی 

ملت - شجاعت الزم، اعتماد به نفس الزم را نداشتند. گاهی در بين آحاد مردم عناصر 

مؤمن، فعال، فداكار، آماده ی به جانبازی هستند، منتها مسئولين و رؤسا وقتی خودشان 

اين آمادگی را ندارند، نيروهای آنها هم از بين مي رود و اين ظرفيت هم نابود مي شود. 

و  قرار گرفت  مورد غارت  اصفهان در دوره ی شاه سلطان حسين  آن روزی كه شهر 

مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شد، خيلی از افراد غيور بودند كه 

حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما شاه سلطان حسين ضعيف بود. اگر جمهوری 

اسالمی دچار شاه سلطان حسين ها بشود، دچار مديران و مسئوالنی بشود كه جرأت و 

جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نميکنند، در مردم خودشان احساس توانائی و 

قدرت نميکنند، كار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود.
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ملتهایمسلمان؛عمقاستراتژیکجمهوریاسالمی

نزديکی با ملتهای مسلمان. ملتهای مسلمان عمق استراتژيک نظام جمهوری اسالمی اند. 

ملتهای مسلمان  بين  انگليسی سعی مي كنند  تبليغات عجيب و غريب آمريکائی و  چرا 

مسئله ی سنی، شيعه؟ چون  با  قوميت،  مسئله ی  با  بيندازند؟ چرا؟  ايران جدايی  ملت  با 

مي دانند آنها عمق راهبردی و عمق استراتژيک جمهوری اسالمی محسوب مي شوند. 

تکيه گاه يک ملت به عمق استراتژيک اوست. نمي خواهند ملت ايران و نظام جمهوری 

اسالمی از اين حمايت و طرفداری ای كه از او در كشورهای مختلف مي شود - كه البته 

بی نظير هم هست - برخوردار باشد. شما در هيچ جا نمی بينيد كه در يک كشوری از 

رؤسای يک كشور ديگری، آحاد مردم - نه سياسيون - تجليل و احترام كنند؛ عکسشان 

را بلند كنند، نامشان را با هيجان بياورند؛ جز جمهوری اسالمی. در كشورهای مسلمان 

هر جا برويد، آنجائی كه رد پائی از جمهوری اسالمی هست، مردم نسبت به آن و نسبت 

به جمهوری اسالمی ابراز احساساتشان اينجوری است. دشمن اين را نميخواهد؛ دشمن 

نميخواهد اين ارتباط برقرار باشد. جمهوری اسالمی بايد اين را يکی از وظائف خودش 

بداند. اين جزو آن شاخصهای اصلی است.

حاال شما نگاه كنيد در اين نوشتجات آدمهای يا كوته نظر - كه خوشبينانه اش اين است 

كه بگوئيم كوته نظرند - يا اگر بدبينانه نگاه كنيم، مغرض و خائن، كه از ارتباط جمهوری 

اسالمی با مردم لبنان، با مردم عراق، با مردم افغانستان، با مردم فلسطين، صريحاً و بارها 

از  بعضی  ما و در  متأسفانه در مطبوعات  ميکنند. ديده ايد شما،  انتقاد  و  انتقاد كرده اند 

تريبونهای سياسی، كه اين چيزها گفته ميشود. اين ضديت با يکی از شاخصهای اساسی 
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منافع خودش  را  مسلمان  ملتهای  منافع  اسالمی  نه، جمهوری  است.  اسالمی  جمهوری 

ميداند؛ با آنها مرتبط است، از آنها دفاع ميکند؛ از مظلوم دفاع ميکند، از ملت فلسطين 

دانشگاهی،  و  دانشجو  شود.  برجسته  بايستی  اينها  و  شاخصهاست  اينها  ميکند؛  دفاع 

بخصوص دانشجو ميتواند در اين ميدان نقش آفرين باشد؛ ميدان حفظ شاخصها، برجسته 

كه  ظاهری  مختصات  از  غير  اسالمی؛  جمهوری  حقيقی  مختصات  و  شاخصها  كردن 

اسمها و مقامات رسمی و حقوقی و اينهاست. شما ميتوانيد سهيم باشيد، ميتوانيد اقدام 
كنيد. و البته و خوشبختانه، ملت ما ملت بيداری است.« 14
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فصل هشتم :

شاخصنظاماسالمیدردنيا



بشناسد  الگو  به صورت  بايد آن ها را  بر شاخص هايی كه  ايران عالوه  انقالب اسالمی 

و اساس و پايه خود را بر آن بنا نهاده است، در سياست خارجی خود نيز همواره بايد 

معيارهايی را مدنظر داشته باشد. به عبارت ديگر جمهوری اسالمی در نوع و شکل روابط 

خود با ديگر كشورها متفاوت از آن چيزی است كه ديگر نظام های سياسی دنيا بر پايه 

آن حركت می كنند.

استقالل،  عزت،  يعنی   - دنياست  در  اسالمی  نظام  كه شاخصه ی  آن چيزی  لحاظ  »از 

ما يک  نظام  امروز  المؤمنين -  اشداء علی الکفار، رحماء علی  مقابل كفار،  مناعت در 

نظام موفق و پيشرفته است. االن من اخبار را می شنيدم كه يک نفر از سردمداران يکی از 

مجموعه های مهم غربی گفته كه يک امپراتوری اسالمی در حال تحقق و شکل گيری 

نمی گويد  است؛  جالب  نکته  اين  ترساند!  را  او  نمی شود  وسيله يی  هيچ  به  كه  است 

نمی شود او را از بين برد - بحث از بين بردن نيست؛ معلوم است كه ابرقدرتها نمی توانند 

يک ملت را از بين ببرند - می گويد نمی شود او را ترساند! ابرقدرتها با ترساندن است 

كه ملتها و دولتها را از ميدان خارج می كنند؛ نهيب می زنند، دست و پای ملتها و دولتها 

می لرزد و كنار می روند. بنده در دوران رياست جمهوری اين را در مجامع جهانی ديدم. 

در همين سفری هم كه رئيس جمهور عزيزمان به كنفرانس اسالمی رفته بودند و ما هم 

در اين جا اطالع پيدا كرديم، همين طور بوده است؛ دلشان با حرفهايی هماهنگ است، 

اما می ترسند! ملتها هم می ترسند؛ مخصوص دولتها نيست.

آمده  به وجود  امروز  كه  است  الهی  موهبت  اين يک  می بينيد،  اين شجاعتی كه شما   

است.  برخاسته  بحمداهلَلّ  كه  است  موجی  اين  هم  اسالمی  كشورهای  در  البته  است؛ 

استقالل و سربلندی دارد و دشمن احساس  بنابراين، جمهوری اسالمی در دنيا عزت، 
می كند كه اين نظام، مستحکم و پوالدين است و به اين آسانی نمی شود آن را لرزاند.« 15
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عزت،حکمتومصلحت

 اما برای اينکه جمهوری اسالمی در دنيا عزتمند و سربلند باشد، نياز به رعايت سه اصل 

به عنوان شاخص دارد:

»جمهوری اسالمی ثابت كرده است كه در پی تشنّج آفرينی در روابط خود با كشورها 

نيست، و به روابطی برابر كه با سه اصل عزت و حکمت و مصلحت، در سياست خارجی 

منطبق باشد، عالقمند و پايبند است؛ و ثابت كرده است كه در اين روابط، منافع مادی و 

معنوِی كشور و رعايت مصلحت و عزت ملت عظيم الشأن ايران و صيانت از آرامش و 
ِسلم در فضای سياسی جهان، شاخص و راهنمای اصلی اوست.« 16
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فصل نهم :

ایماندینیوارادهمردمی



يکی از شاخصه های بارز انقالب اسالمی ايران توجه همزمان به دين و مردم است. در 

واقع امام )ره( به عنوان بنيانگذار انقالب، دينی كه از مردم جدا باشد را دين تحريف 

با ارتقای آگاهی و بينش مردم، زمينه های استحکام جمهوری  شده ناميد و سعی كرد 

اسالمی را تقويت كند.

»آنچه در طول سالهای مبارزات نهضت اسالمی در ايران گذشت هرگز در تاريخ شناخته 

شده ی ما نظير نداشته است. در زير ظاهر آرام زندگِی ملت، جريان مبارزات اسالمی 

شبکه ی عظيمی از انواع تالش های مبارزاتی مردمی به وجود آورده بود: از سخنرانيهای 

روشنگر، و جلسات آشکار و پنهاِن درسهای اسالمی، و تهيه و پخش بيانيه ها و جزوه ها و 

فعاليتهای تربيتی و تعليمی بر اساس رهنمود اسالم، تا تظاهرات و راهپيمائيها و تجمعهای 

شگفت آور  فداكاريهای  و  عملياتی  مجموعه های  تشکيل  تا  و  مردمی  و  دينی  بزرگ 

و  عمومی  مبارزه ی  اين  تپنده ی  قلب  به  مرتبط  و  متصل  بنوعی  همه  و  زدنی،  مثال  و 

برخوردار از رهبريهای آن روح بزرگ و ايمان ناب و مغز متفکر.

 امام بزرگوار ما در اين مدت در عين هدايت مردم و گستردن دامنه ی آگاهی همگانی 

و كشاندن توده ی ميليونی به مبارزه، انديشه ی حکومت اسالمی را نضج و قوام بخشيد 

و در مقابل دو مکتب رائج سياسی عالم يعنی حکومت ديکتاتوری حزبی كمونيستی 

در شوروی سابق و چين و اقمار آنها در اروپا و آفريقا و ديگر نقاط، و حکومت های 

پارلمانی غربی كه سلطه ی سرمايه داران و كمپانيها بر فکر و اخالق و سرنوشت مردم 

بنام دموكراسی بود، راه اسالمی را مطرح كرد كه در آن بر دو عنصر دين و انسان بطور 

اساسی تکيه شده و ايمان دينی و اراده ی مردمی بزرگترين شاخصه ی آن است. نظام 
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اسالمی در مکتب امام خمينی نظام عدل و ايمان و عقل و آزادگی و مردمگرايی است، 

چنين  دارای  ما  بزرگوار  امام  مکتب  در  بين المللی  سلطه ی  نظام  رد  و  ملی  استقالل  و 
ريشه های عميقی است.« 17

»ارزشهايی كه ما در انقالب برای آنها می خواهيم تالش كنيم و كارمان برای آنهاست، 

ما  نيست؛ چون مکتب  بدون مردم متصّور  پايه دارد: مکتب و مردم. مکتب  و  مبنا  دو 

مکتبی نيست كه از مردم جدا بشود. اصاًل اين يک فريب است كه ما بياييم اسالم را از 

نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و 

اسالم بچسبيد! اين، همان اسالِم تحريف شده است. اين، همان چيزی است كه امام)ره( 

از اول شروع مبارزه با آن جنگيد. بسياری از آدمهای خوب و عالِم، حرف امام را در اين 

راه فهميدند و البته بعضی از متحّجران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضی 

اين حقيقت را نمی فهمند. تفکر اسالمی، از خيل مردم و برای مردم بودن جدا نيست. 

هر چيزی كه شما ديديد به نظرتان اسالمی است، اما از صالح مردم مجرد است، بدانيد 

در شناخت و فهم اين كه آن اسالم است، اشتباه می كنيد يا در فهم خود آن شيئ محققاً 

اشتباهی وجود دارد. پس، پايه ی ارزشهای اسالمی و انقالب ما، بر دو پايه ی مکتبی و 
مردمی است.« 18
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فصل دهم :

چشمانداز



در  انحراف  از  جلوگيری  برای  را  اسالمی  انقالب  شاخص های  قبلی،  فصول  در 

كه  يادداشت  اين  در  بيان كرديم.  رهبری  معظم  مقام  منظر  از  كارها  و  جهت گيری ها 

برای  پديده ای  هر  كه  می پردازيم  اين  به  می باشد،  يادداشت  سلسله  اين  پايانی  قسمت 

نيست.  مستثنی  قاعده  اين  از  هم  انقالب  است؛  برنامه  نيازمند  خود  اهداف  به  رسيدن 

در  كه  است  برنامه ای  نيازمند  خود  چشم انداز  به  رسيدن  برای  هم  اسالمی  انقالب 

برنامه ريزی آن بايد شاخص هايی را در حوزه های گوناگون در نظر بگيرد.  

رونقاقتصادیدرکنارخودکفایی

»در زمينه ی اقتصادی، چيزهايی كه ما به آنها اهميت می دهيم، رونق اقتصادی و اشتغال 

و كاهش توّرم و خودكفايی در مواد اساسی كشاورزی است؛ يعنی امنيت غذايی كشور. 

اينها مسائل بسيار مهم و اساسی است و بايد در اين دوره، ما به حّد مطلوب به اين اهداف 

نائل شويم. ما بايد توّرم را يک رقمی كنيم.

عدالتاجتماعینتيجهیمردممحوربودنتوسعه

در عرصه ی اجتماعی، توسعه بايد با مردم گره بخورد؛ مردم بايد محور توسعه باشند. 

عدالت حتماً يکی از شاخصهای اصلی است. برنامه ريزی و سياستگذاری ای كه عدالت 

و توزيع عادالنه ی ثروت را در جامعه نديده بگيرد، نمی تواند چشم انداز مورد نظر ما 

را تأمين كند و برنامه ی مطلوب ما نيست. چون برادران سازمان مديريّت و كارشناسان 

عدالت  عنصر  حتماً  كنيد  توّجه  می گويم:  را  مطلب  اين  هستند،  اين جا  برنامه ريزان  و 

اجتماعی و اقتصادی و توزيع عادالنه ی ثروت رعايت شود. نمی گوييم همه درآمد برابر 

از  از عنصر عدالت كه يکی  نمی توانيم  اما  نيست -  اين كه مورد بحث  باشند -  داشته 

اساسی ترين عناصر در نظام جمهوری اسالمی است، صرف نظر كنيم؛ بايد حتماً رعايت 

شود.
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اعتقادریشهایودینیبهآزادیوتامينحقوقشهروندی

 رفع فقر و ايجاد امنيت مدنی و قضايی هم بسيار مهّم است و بايد حتماً مالحظه شود. 

آزادی بايد به شکل منطقی و صحيح در جامعه تأمين شود؛ همان آزادی ای كه انقالب 

اسالمی و نظام اسالمی پرچمش را در دنيای اسالم بلند كرد؛ نه آزادی به شکل افراطی، 

تقليدی و من درآوردی. كجا بحث آزادی در اين منطقه از دنيا مطرح بود؟ در دنيای 

و  »استقالل«  بلند كرد؛ در شعارهايش  اسالمی  نظام جمهوری  را  پرچم آزادی  اسالم، 

هم  را  و شعارش  دارند  آزادی  اّدعای  از كشورها  البته خيلی  بود.  طنين انداز  »آزادی« 

اروپا و هم در  به شّدت نقض می شود. هم در  اما آزادی مدنی در بخشهايی  می دهند؛ 

كه  است  آن جايی  تا  آزادی  امريکا  در  است.  اين گونه  امريکا  متّحده ی  اياالت  خوِد 

 - امريکايند  نظام  صحنه ی  پشت  صحنه گردانهای  كه   - سرمايه داران  اساسی  منافع  به 

از  به شّدت سركوب می شود؛  لطمه نخورد. هرجا مختصر خدشه ای وارد آيد، آزادی 

هيچ كس هم مالحظه و تقيّه نمی كنند. ما به آزادی معتقديم. اعتقاد ما به آزادی و تأمين 

حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی هم، ريشه دار و دارای مبنای دينی است.

حضورفعالدرمناسباتجهانی

در  فّعال  حضور  و  بودن  جهتدار  بی وقفه،  تحّرك  كارآمدی،  ديپلماسی،  زمينه ی  در 

معاهدات و مجموعه ها و هسته های منطقه ای و جهانی مورد نظر است.
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نهضتنرمافزاریوتوليدعلم

در زمينه ی علمی، نهضت نرم افزاری و توليد علم - كه ما دو سه سال است مرتّب آن را 

مطرح كرده ايم - بايد تحّقق پيدا كند. اين شعار نيست. من دنبال اين قضيه را گرفته ام و 

به همه ی مراكزی كه ممکن بوده، توصيه كرده ام. منتها من كار اجرايی نمی كنم؛ كار 

اجرايی را بايد دستگاههای اجرايی بکنند. بحمداهلَلّ اين كار شروع شده؛ اما بايد مسأله ی 

توليد علم جّدی شود. ما بايد در همه ی زمينه ها - چه علوم طبيعی و چه علوم انسانی - 

علم توليد كنيم. اتّصال علم و صنعت - كه من بارها روی آن تأكيد كرده ام - بايد تحّقق 

پيدا كند. همه ی اينها ساز و كار دارد و می تواند در برنامه گنجانده شود.

عظيمترینکارفرهنگی:تقویتروحيهایمان

 در زمينه ی فرهنگی، بايد به تقويت روحيه ی ايمان توّجه شود. آقای رئيس جمهور در 

ايشان، كاماًل صحيح  منطق  بيان كردند.  بسيار خوبی  مطالب  اخالقی  زمينه ی جامعه ی 

و درست است. ما بايد روحيه ی ايمان و عنصر ايثار و فداكاری را در درجه ی اّول در 

خودمان و سپس در مردم تقويت كنيم. اين هم بايد در برنامه ها گنجانده و ديده شود. 

بخش مهّمی كه قدرت ملی ما را تشکيل داد، همين روحيه ی ايثار بود كه در جنگ به 

صورت شهادت طلبی ظاهر شد. در ميدانی هم كه امروز در مقابل خود داريم - كه يقيناً 

از ميدان جنگ پيچيده تر و دشوارتر است - نيروی ايثار و فداكاری كه همه ی معادالت 

را به هم می ريزد، بايد مطرح شود. اگر ما بتوانيم اين را در خودمان تقويت كنيم، همه ی 

معادالت قدرت در دنيا به سود ما به هم خواهد ريخت.
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قانون؛ستونوپیانقالب

 تبيين مبانی ارزشی و تقويت قانون اساسی هم مهّم است. قانون اساسی مثل ستونها و 

پِی های يک بناست. اگر ما بخواهيم عمارت بزرگ و رفيعی بسازيم، پِی و ستون الزم 

اساسی  قانون  همان  ستونها،  و  پِی ها  اين  دهد.  كلّی  شکل  ساختمان  به  بتواند  تا  دارد 

است. قوانين عاّدی عبارت است از كاری كه در داخِل بنا انجام می گيرد؛ تقسيم بنديها، 

ديواركشيها و آرايشها. ارزشها به مثابه ی مصالح ساختمانی اند. همه ی ستونهايی كه ايجاد 

قانون  بخش  در  چه   - می گيرد  انجام  عمارت  اين  در  كه  كارهايی  همه ی  و  می شود 

اساسی، چه در بخش قانون عاّدی - مصالحش همان ارزشهای ماست؛ از ارزشهای ما 

تشکيل و تركيب می شود. ما اين قانون اساسی و اين چارچوب مستحکم را داريم. در 

اين بيست وچهار پنج سال، برای آراستن داخل اين بنای رفيع و فخيم سعی زيادی هم 

شده است. ما می توانيم يک بنای مستحکم و زيبا به دنيا ارائه دهيم. همه ی تالش دشمن 

اين است كه اين نمونه ارائه نشود؛ لذا به ستونها و پِی ها حمله می كند، برای اين كه آنها 

قوانين عاّدی،  بروز كردن  تغيير و  برای  قوانين عاّدی منعطف است.  البته  را فرو ريزد. 

هيچ وقت  دكور،  يک  تغيير  برای  بريزيم.  هم  به  را  پِی ها  كه  نيست  مدبّرانه  و  عاقالنه 

ستونها را خراب نمی كنند. برای عوض كردن تقسيم بنديها، پِی را خراب نمی كنند. پِی 

را بايد محکم نگه داريم؛ اين پِی، خوب ريخته شده است.

ببينيد در دنيا دولتهايی كه گاهی اعتراضهايی هم به جمهوری اسالمی می كنند، قانون 

اساسِی دويست سيصد ساله ی خود را محکم نگه داشته اند. ارزشهای كهنه ی دويست 

سيصد ساله، بلکه بيشتر را محکم و دو دستی نگه می دارند و نمی گذارند به آن خدشه 
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روشنفکران  به اصطالح  از  عّده ای  گذشته  سال  كه  نامه ای  در  ديديد  شما  شود.  وارد 

دار و دسته اش صادر كردند،  و  امريکا  توجيه جنگ طلبی رئيس جمهور  برای  امريکا 

روی ارزشهای امريکايی تکيه كردند. اين ارزشها، ارزشهای »جورج واشنگتن« است كه 

دويست سال از عمر آن می گذرد. ارزشهای امريکايی برای آنها اصل شد، كه بر اساس 

آن ارزشها حتّی جنگ طلبی و استعمال بمب اتم نيز مطرح گرديد. همان روزها »بوش« 

تهديد كرد كه من چند كشور را با بمب اتم می زنم! اين كار توجيه می گردد و جايز 

شمرده می شود. روی ارزشهای خودشان اين طور تکيه می كنند؛ اما وقتی نوبت به ما و 

قانون اساسی و ارزشهای ما می رسد، ما می شويم اصولگرا به معنای متحّجر! اصولگرايی 

و  استدالل  و  عقل  و  منطق  به  متّکی  اسالمِی  اصولگرايی  اما  مثبت؛  می شود  امريکايی 

محکوم،  چيِز  يک  می شود  ملت  يک  استقالل طلبِی  و  آزادی خواهی  شوِق  و  تجربه 

و  كرده اند  عوض  را  »اصولگراها«  تعبير  است  مدتّی  البته  اصولگراها!  فحش:  می شود 

همه شان  مختلف  جناحهای  ما  كشور  در  اين كه  از  غافل  »محافظه كارها«؛  می گويند 

اصولگرايند. البته ممکن است تعدادی تندرو در هر گوشه ای وجود داشته باشند، اما ُجلِ ّ 

عناصر كشور ما كه در دستگاهها هستند، اصولگرايند و همه شان به اين اصل معتقدند. 

اين اصول بايد در اين چشم اندازها كاماًل ديده و رعايت شود. ما به مرحله ای رسيده ايم 

كه می توانيم و بايد اين بنا را بر اساس اين اصول حفظ كنيم و پيش برويم.
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برنامهبومیپيشرفت
البته برنامه خصوصياتی دارد؛ بايد منطبق بر خصوصيات جغرافيايی، تاريخی و فرهنگی 
كشور باشد. از برنامه ی كشورهای ديگر نمی شود تقليد كرد؛ برنامه يک چيز تقليدی 
نيست. اين كه فالن كشور از اين راه به توسعه رسيد، پس ما هم از اين راه برويم، غلط 
است. بايد امکانات و موجودی و تواناييها و زمينه های كشور محاسبه و راه انتخاب شود. 
بايد  نباشد. در برنامه، فرهنگ، امنيت، معنويّت و اخالق  برنامه، فقط اقتصادِی محض 
حتماً ديده شود. فقط رشد اقتصادی مورد تکيه نباشد؛ در چارچوب سياستهای كالنی 

باشد كه عرض شد.
تواناسازیبرایرقابتجهانی

باشيد. من  اين را توّجه داشته  اقتصاد جهانی رعايت شود؛  برنامه، هضم نشدن در   در 
يکی دو بار ديگر هم تکرار كردم: پيوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر من كاری 
است مثبت؛ اما هنگامی كه ما زيرساختهای الزم را برای اين كار داشته باشيم، كه االن 
اين را نداريم. االن برداشتن تعرفه ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهانی، يعنی هضم 
شدن در يک اقتصاد برتر، بدون امکان رقابت؛ يعنی َكم شدن و غرق شدن؛ يعنی همين 
توليد داخلی را هم كه تا امروز با زحمت و خون دل فراهم شده، از دست دادن و نابود 
كردن. بله؛ سازمان تجارت جهانی ميدان گسترده ای برای فّعاليت است؛ اما بايد قدرت 
شنا داشته باشيم. آن روز من گفتم اين كار مثل اين است كه ما يک تيم فوتبال را به 
مسابقات جام جهانی بفرستيم؛ در حالی كه اعضای آن هيچ تمرينی نکرده باشند. نتيجه ی 
اين كار اين است كه ما بيست تا گل می خوريم و برمی گرديم! ما بايد آمادگی را فراهم 
كنيم و عّجله هم نداشته باشيم. پنج سال ديگر شد، ده سال ديگر شد، دير نمی شود. اّول 
بايد زيرساختهای اقتصادی مستحکم شود و ما خاطر جمع شويم، بعد با خيال راحت و 
با ميل وارد صحنه شويم. االن توصيه ی هضم شدن در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی 

و مستقل ما سّم مهلکی خواهد بود.
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مامیتوانيم

 چيزهای ديگری هم در كنار برنامه وجود دارد. اعتماد به نفس ملی را از دست ندهيم. 

اين كه امام فرمودند »ما می توانيم«، جمله ی بسيار مهم و پُرمعنايی است. باور كنيم كه 

می توانيم. با اين همه دشمنی، شما توانستيد كار كنيد. حتّی اگر هيچ كار مثبتی هم نکرده 

بوديد و توانسته بوديد بمانيد، هنر بود. اين همه كارهای مثبت و ارزشمند صورت گرفته؛ 

اين نشان دهنده ی آن است كه می توانيد و می توانيم. اگر انسان بخواهد نمونه های اين 

ناراحتند. صريحاً  توانستنهای ماست كه  از همين  بگويد، خيلی زياد است.  را  توانستن 

از  و  برتر هسته ای  فناوری  به  اسالمی  ببينيم جمهوری  نمی توانيم  ما  اعالم كرده اند كه 

اين قبيل چيزهايی كه وجود دارد، برسد. در زمينه های گوناگون، در زمينه های گياهی 

بنابراين ما می توانيم اين  و غيره هم انصافاً كارهای خيلی خوبی در كشور شده است. 

اعتماد به نفس را حفظ كنيم.

نخبگانوسياسيونهموحدتداشتهباشند

و  اتّحاد  و  به مسأله ی حفظ وحدت  بايد حفظ كرد. من خواهش می كنم  را   وحدت 

 - نيست  ملت  اين كار،  البته مخاطب  است.  اصول  از  يکی  اين  دهند؛  اهميت  همدلی 

ملت متّحد است و اختالفی ندارد - مخاطب اين كار، نخبگان و سياسيّون از جناحهای 

مختلف هستند. به بهانه های مختلف و با اختالفهای كوچک، در مقابل هم قرار نگيرند 

نيندازند. ظريفی از دوستان ما می گفت اين  با توجيه های غلط، عليه هم جنجال راه  و 

مسأله ی خودی و غيرخودی را كه شما مطرح كرديد، همه قبول كردند؛ منتها بعضيها 

جای خودی و غيرخودی را عوض كردند! كسانی را كه برای نظام و انقالب و اسالم 

نظام  اصل  با  هستند كه  غيرخودی كسانی  بدانيد.  می كنند، خودی  مسؤوليت  احساس 

مخالفند.
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خستهنشویمونفسخودرامهارکنيم

ابتکار و كار خستگی ناپذير هم يکی از كارهايی است كه ما الزم داريم. مهار نفس   

اين  بعد  آمد،  پيش  پيروزی  افتاد.  اتّفاقی  چه  می دانيد  اُحد  جنگ  در  است.  مهّم  هم 

پيروزی تبديل به شکست و خسارت شد؛ به خاطر اين كه جمعی نتوانستند نفس خود را 

مهار كنند. آيه ی قرآن می فرمايد: »اّن الذين تولّوا منکم يوم التقی الجمعان انّما استزلّهم 

و  كنند  را حفظ  نتوانستند خود  اُحد  در جنگ  كه  آنهايی  كسبوا«؛  ما  ببعض  الّشيطان 

پايشان لغزيد، شيطان به خاطر بعضی از كارهايی كه خودشان بر سر خود آورده بودند - 

نانی كه خودشان در سفره ی خود گذاشته بودند - آنها را به اين بال دچار كرد. خودشان 

برای خودشان مشکل ايجاد كرده بودند؛ اين عدِم مهار نفس است. ما بايد نفس خود را 

مهار كنيم. ما در مسؤوليتهايی كه قرار گرفته ايم، بايد به لّذات و شهوات و جمع آوری 

ثروت دل نسپاريم. مقطع ما، مقطع عظيمی است؛ در تاريخ، يکی از مقاطع بسيار حّساس 

و برجسته است. بدانيد همه ی ما زير ذّره بين قضاوت مردم در طول صدها سال آينده قرار 

خواهيم داشت؛ روی اعمال و كارهای ما قضاوت می كنند. اگر خطا كنيم، بلغزيم و دل 

به لّذت و راحت و شهوت دنيا بدهيم - كه اين برای انقالب گران تمام خواهد شد - در 

پرونده ی ما در تاريخ ثبت خواهد شد. پيش خدای متعال هم كه معلوم است و عرض 

كرديم چقدر هم دشوار است.
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مااصاًلبرایخدمتبهمردمآمدهایم

برای  اصاًل  ما  دارد.  منطقی  خدمت رسانی  است.  مردم  به  خدمت رسانی  بعد،  مطلب   

خدمت به مردم آمده ايم. فلسفه ی وجود ما خدمت به مردم است. در روايات وارد شده 

است كه والی و حاكم اسالمی - حاكم در همه ی سطوح؛ وزير و استاندار و باالتر و 

بايد مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان  با مردم  پايين تر و همه، مشمول اين جمله اند - 

از گرسنگی،  از گرما،  از سرما،  بيماری،  از  فرزندتان  برسد كه  به شما خبر  اگر  باشد. 

از تحقير، از اهانت و از غربت رنج می كشد، چه حالی پيدا می كنيد؟ می توانيد تحّمل 

كنيد؟ در سطح كشور نسبت به هر كس چنين اتّفاقی بيفتد، تا آن جايی كه شما علم و 

اطالع داريد، بايد همين احساس را داشته باشيد؛ نبايد آرام و قرار داشته باشيم. نهضت 

خدمت رسانی يعنی اين. اين خدمت را بايد برای مردم محسوس كنيم. كارهای بزرگی 

را كه صورت گرفته، بايد به زندگی مردم بکشانيم تا لّذتش را حس كنند. انضباط مالی 
و مبارزه با فساد هم از كارهای الزم است.« 19
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1 . بيانات در ديدار با جمعي از طالب و روحانيون 1388/9/22

2 . فرمايشات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 1389/3/14

3 . بيانات رهبر معظم انقالب در ديدارمردم بوشهر در روز ميالد امام علی)ع( 1389/4/5

4 . بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/2/28

5 . بيانات رهبر معظم انقالب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي 1389/1/1

6 . بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/2/28

7 . بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ زائران حرم مطهر امام رضا )ع( 1380/1/1

8 . بيانات رهبر معظم انقالب به مناسبت ميالد اميرالمؤمنين علی)ع( 1381/6/30

مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران و قشرهای مختلف مردم، در روز والدت حضرت  بيانات   .  9

اميرالمؤمنين عليه السالم 1371/10/17

10 . بيانات رهبر معظم انقالب در بيست و يکمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 1389/3/14

11 . بيانات مقام معظم رهبری در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينی)ره( 1383/3/14

12 . بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار مردم قم در سالگرد قيام نوزدهم دی ماه 1388/10/19

13 . بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 1388/6/20

14 . ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 1387/9/24

15 . بيانات رهبر معظم انقالب در خجسته سالروز ميالد حضرت مهدی)عج( 1370/11/30

16 . پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام 1377/1/12

17 . پيام به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقالب اسالمی 1377/11/21

18 .  سخنرانی در ديدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی، در آستانه ی يازدهمين سالگرد 

پيروزی انقالب اسالمی ايران 1368/11/9

19 . بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ايران 1382/5/15
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