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مقدمه
            وقوع انقالب اسالمی در مقطعی از تاریخ به وقوع پیوسته است که جبهه نظام کفر تاریخی با شرح صدری بلوغ یافته، تمدنی 

مادی را در جهان مستولی کرده است و داعیه جهانی کردن این تمدن را دارد. 
اما در مقابل، تحقق انقالب اسالمی مبتنی بر اسالم ناب، جبهه تاریخی ایمان را در افق جدیدی از مبارزه وارد نمود. 

آرمان انقالب اسالمی تحقق تمدن اسالمی در عرصه جهانی است که در این میان نقش رهبران بی بدیل انقالب اسالمی به عنوان 
معماران تمدن اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. 

با مطالعه تاریخ تکامل جامعه شیعی، به خوبی روشن می گردد که شاخص اساسی بلوغ جامعه شیعی، والیت پذیری از امامان معصوم)علیهم 
السالم( و نواب امام در زمان غیبت می باشد. از این رو، سنگین ترین تکلیف و امتحان جامعه شیعی، قبول والیت و حرکت بر مدار اراده 

و خواست ولی خداست. 
امام راحل اختری تابناک از سلسله فقیهان و مجتهدانی بود که با رهبری داهیانه خود، جامعه شیعی را در افق جدیدی از تکلیف سنگین 

والیت پذیری وارد کرد و آن چیزی نیست جز تولی به این ولی خدا در افق اجتماعی و تمدنی. 
البته انقالب اسالمی گام های آغازین خود را تا رسیدن به تمدن اسالمی برداشته است، و خلف صالح امام راحل، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(، به خوبی مسیر تحقق تمدن اسالمی را ترسیم نموده، با والیت و مدیریت الهی خود و تبیین 

وظایف تمام آحاد جامعه در هر منصب و مقامی در فرمایشاتشان جامعه اسالمی را گام به گام به آرمان شهر خود نزدیک می کند. 
بر این اساس، آنچه بر تمامی مسولین و آحاد مختلف جامعه فرض است، توجه تام و تمام به فرمایشات و مطالبات رهبری انقالب اسالمی 

است؛ فرمایشاتی که عین تکلیف شرعی است و مسیر بندگی الهی را در حوزه حیات اجتماعی به خوبی ترسیم می کند. 
از این رو، معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی والء منتظر)عجل اهلل فرجه( بر آن شد که از ابتدای سال 1391 فرمایشات آن رهبر معظم را 
گرد آوری و تنظیم جدید کرده و همراه با تحلیل و جمع بندی مختصر و استخراج مطالبات ضمنی و صریح ایشان، با عنوان »ره نامه« و 
به صورت دوره ای در اختیار جامعه والیت مدار، به ویژه مخاطبان آن فرمایشات و باالخص تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام اسالمی 

قرار دهند. 
باشد که بتوانیم از منویات آن رهبر فرزانه در جهت رشد و تعالی اسالمی بهره برده، سهمی هر چند اندک در ترویج آن داشته باشیم. 

در پایان از تمامی عزیزانی که ما را در تهیه، تدوین و انتشار این جزوه یاری کرده اند به ویژه جناب آقای جعفرزاده تهیه کننده، هم چنین از 
مدیر عامل محترم مؤسسه جناب حجت االسالم و المسلمین آقای عزّت زمانی و همکاران محترم معاونت فرهنگی و انتشارات مؤسسه، 

تشکر و قدردانی می شود. 
از خوانندگان محترم استدعا و انتظار داریم که دیدگاه های تکمیلی و اصالحی خویش را به منظور هر چه بهتر شدن جزوات بعدی، در اختیار 

ما قرار دهند؛ که با آغوش باز پذیرائیم.              
والسالم          
معاونت پژوهشی            
مؤسسه والء منتظر)عجل اهلل فرجه(          
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ب(	بررسى	مبارزه	تاریخى	ملت	ایران	با	دولت	مستكبر	آمریكا	و	تشریح	نقطه	آغاز	و	سیر	این	مبارزه	و	
نتیجه	آن

1.	در	هر	سه	حادثه	تاریخى	سیزده	آبان،	یك	طرف	مبارزه	ملت	ایران		و	امام	بزرگوار	است	و	در	طرف	دیگر،	دولت	مستكبر	
آمریكاست

در مورد مساله ی سیزده آبان که در ادبیات نظام اسالمی ما به عنوان مبارزه ی با استکبار نام گرفته است، حرف های گفتنی بسیار است. 
مساله فقط این نیست که ما یک خاطره ی تاریخی را مي خواهیم زنده نگه داریم یا به آن افتخار کنیم؛ مضامینی در دل این مساله 
وجود دارد. شما مي دانید که سیزده آبان حامل سه حادثه ی تاریخی است؛ تبعید امام در سال 43، کشتار دانش آموزان نوجوان در سال 
57، و سرانجام تسخیر النه ی جاسوسی در سال 58. در هر سه حادثه، یک طرف ملت ایران است، احساسات مردم است، مظهر مبارزه 
یعنی امام بزرگوار است و مردم ایران؛ یک طرف قضیه هم دولت مستکبر آمریکاست. بنابراین یک مبارزه ای بین نظام جمهوری اسالمی 
و انقالب اسالمی و ملت ایران با این اعتقاد از یک طرف، و دولتمردان آمریکا و حکومت مستکبر آمریکا از طرف دیگر در جریان است.

2.جوان	ها	بر	روى	این	دو	مساله	تامل	كنند	كه	مبارزه	ملت	ایران	با	آمریكا	از	كجا	شروع	شد	و	به	كجا	رسید؟	ونتیجه		این	
مبارزه	چه	شد؟

این مبارزه از ِکی شروع شد؟ شما جوان ها با نگاه تاریخی به مسائل کشور، باید روی این مساله تأمل کنید. دو نکته ی اساسی در اینجا 
وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد: یکی اینکه این مبارزه از کجا شروع شد و چه مراحلی را طی کرد و به کجا رسید؟ دوم اینکه 
نتیجه ی این مبارزه چه شد؟ باالخره دو گروه، دو دسته، دو انسان وقتی با هم مبارزه مي کنند، یکی باید پیروز باشد، یکی باید شکست 

بخورد. نتیجه چه شد؟ در این مبارزه ی طوالنی، کی پیروز شد؟ کی شکست خورد؟

3.	مبارزه	از	قبل	از	سال	43	شروع	شد؛	یعنى	از	سال	32	با	كودتاى	28	مرداد	كه	به	وسیله	ى	آمریكائى	ها	در	ایران	انجام	گرفت
در مورد سؤال اول که مبارزه از ِکی شروع شد؟ مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد؛ یعنی از سال 32 با کودتای 28 مرداد که به وسیله ی 
آمریکائی ها در ایران انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند. مأموران آمریکائی - که اسم و رسم و نام و خصوصیات شان 
کاماًل مشخص است، همه هم آنها را مي شناسند، کتاب ها هم در این زمینه نوشته شده - رسمًا آمدند ایران، با چمدان های پر از دالر، 
الواط و اوباش و اراذل و بعضی از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع کردند و کودتای 28 مرداد سال 32 را در اینجا راه انداختند و حکومت 
مصدق را سرنگون کردند. جالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسیله ی آمریکایی ها سرنگون شد، هیچگونه خصومتی با 
آمریکایی ها نداشت. او در مقابله ی با انگلیسی ها ایستاده بود و به آمریکایی ها اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود که آمریکایی ها به او کمک 
کنند؛ با آنها روابط دوستانه ای داشت، به آنها اظهار عالقه مي کرد، شاید اظهار کوچکی مي کرد. با این دولت، آمریکایی ها این کار را 

کردند. اینجور نبود که دولتی که در تهران سر کار است، یک دولت ضد آمریکایی باشد؛ نه، با آنها دوست بود؛ اما منافع استکباری 

مقدمه
امیدواریم خداوند متعال شما جوانان عزیز و نهال های برومند را 
مشمول دعای حضرت مهدی )سالم اهلّل علیه و عّجل اهلّل فرجه( 
قرار بدهد. سرود و شعر، زیبا؛ آهنگ، زیبا و پرمغز و پرمضمون و 
متناسب با آن چیزی بود که امروز جوان مسلماِن با عزم و اراده ی 
ایرانی باید در دل خود، در جان خود داشته باشد. ان شاءاهلّل موفق 

باشید.

الف(	جایگاه	و	اهمیت	مساله	غدیر

جامعه	ى	 تشكیل	 باب	 در	 مساله	 عالى	ترین	 اسالم،	 	.1
اسالمى	،	نظام	اسالمى	و	دنیاى	اسالمى	را	در	مساله		غدیر	

است كرده	 متجلى	
اواًل تبریک عرض کنیم عید سعید غدیر را، والدت حضرت هادی 
چهره ی  مظهر  که  را  آبان  سیزدهم  روز  و  را،  علیه(  اهلّل  )سالم 
مصمم ملت ایران برای رسیدن به هدف ها و ایستادگی در مقابل 
دشمنان است. غدیر حادثه ی مهمی است؛ یک حادثه ی اصولی است؛ ناظر به توجه اسالم به مهمترین رکن تشکیل نظام اسالمی و 
جامعه ی اسالمی است. یعنی مساله ی امامت و مساله ی والیت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسالم است. مساله 

فقط مساله ی شیعه و معتقدین به والیت امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( نیست. 

2.	اگر	ما	مردم	شیعه	حقیقت	غدیر	را	درست	درك	كنیم	و	به	دیگران	معرفى	كنیم،	خود	مساله		غدیر	مي	تواند	وحدت	آفرین	
باشد

اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درست تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، هم به دیگران معرفی 
کنیم، خود مساله ی غدیر مي تواند وحدت آفرین باشد. بحث اعتقاد قلبی و اتصال یک نحله ی دینی و مذهبی به یک اصل اعتقادی، 
یک بحث است؛ شناخت مساله، بحث دیگری است. اسالم عالی ترین مساله در باب تشکیل جامعه ی اسالمی و نظام اسالمی و دنیای 
اسالمی را در مساله ی غدیر متجلی کرده است. امیدواریم که ما به معنای واقعی کلمه، به دنبال مفهوم و مضمون و معنای حقیقی غدیر 

و والیت باشیم؛ که این را شما جوان ها باید در ذهن تان داشته باشید و ان شاءاهلّل در طول زندگی دنبال کنید.

دیدار دانش آموزان  و دانشجویان
در آستانه ى روز ملى مبارزه با استكبار جهانى 

1391/08/10
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تسخیر النه ی جاسوسی را انجام دادند. اینجا یک بار دیگر آمریکا در توطئه های خود در مقابل ملت ایران شکست خورد.
4.3.از	سال	57	تا	امروز	سلسله	ى	شكست	هاى	آمریكا	ادامه	پیدا	كرد؛	این	شكست	فقط	شكست	آمریكا	در	ایران	نبود،	در	منطقه	بود

سلسله ی شکست های آمریکا ادامه پیدا کرد. در طول این سی و سه چهار سال - یعنی از سال 57 تا امروز - آمریکا به طور دائم در 
حال اخالل کردن است، برای اینکه شکست سال 57 را جبران کند. این شکست فقط شکست آمریکا در ایران نبود که بگوییم یک رژیم 
وابسته ی به آمریکا در ایران از بین رفت و آمریکایی ها را بیرون کردند، دست شان را قطع کردند؛ این شکست آمریکا در منطقه بود. امروز 
مردم این شکست را دارند می بینند؛ با حوادث مصر، حوادث تونس، حوادث شمال آفریقا، حوادث این منطقه ی عظیم عربی، با نفرتی که 
ملت ها نسبت به آمریکایی ها پیدا کرده اند. آن روز کسی از آحاد مردم نمي توانست با دقت این را ببیند؛ اما تئوریسین های سیاسِی 
آمریکایی مي  فهمیدند که این انقالب اگر بماند، اگر ریشه بدواند، اگر از خود بار و برگ صحیح و چشمگیری نشان بدهد، این حوادث 

پیش خواهد آمد. لذا هرچه در توان داشتند، تا امروز علیه انقالب به کار برده اند.
1.4.3.	وقتى	فهمیدیم	كه	بعد	از	این	مدت	مبارزه،	یك	ملت	با	ایمان	و	توكل	به	خدا	پیروز	میدان	است،	این	درسى	براى	همه		ملت	

ها	مي	شود
خب، حاال بعد از این مدت مبارزه، کی در این میدان پیروز شده؟ این خیلی مساله ی مهمی است. از سال 32 تا االن که نزدیک سال 
92 هستیم - یعنی در طول حدود شصت سال - یک مبارزه بین ملت ایران از یک طرف، و دولت مستکبر آمریکا از طرف دیگر، به راه 
افتاده؛ این چیز کوچکی نیست، این خیلی حادثه ی مهمی است. تا امروز کی پیروز این میدان است؟ این در خور تأمل است. وقتی ما 
فهمیدیم که در اینجا آنکه پیروز شده است، اراده و تصمیم قاطع یک ملت همراه با ایمان و توکل به خداست، این درسی مي شود برای 

همه ی ملت ها.
2.4.3.	فلسفه		جدید	تاریخ	مبتنى	بر	اصول	اسالمى،	با	نگاه	كردن	به	این	حادثه	به	بار	مى	نشیند	و	اصلى	در	همه		تحوالت	تاریخى	

مي	شود
این یک ؛ فلسفه ی جدید تاریخ، مبتنی بر اصول اسالمی، با نگاه کردن به این حادثه، به بار می نشیند، تدوین مي شود و مورد قبول 
همه قرار مي گیرد؛ و این واقعیت اتفاق افتاده است؛ یعنی ملت ایران در تمام این مدت و تا امروز، پیروز این میدان عظیم است. به چه 
دلیل؟ به طرف ایران نگاه کنید؛ دلیلش این است که اینها مي خواستند انقالب را از بین ببرند، اما انقالب ماند؛ انقالب نه فقط ماند، بلکه 

روزبه روز قوی تر شد. 

4.اینكه	نسل	جوان	ما	با	همان	عزم	دوران	انقالب	درس	مى	خواند	و	كار	مى	كند،	از	نشانه	هاى	بارز	زنده	بودن	انقالب	است
امروز نسل جوان ما که در زمان انقالب نبوده است، در دوره ی جنگ تحمیلی نبوده است، امام را ندیده است، با همان انگیزه و با همان 

عزم و تصمیمی درس مي خواند، کار مي کند، زندگی مي کند و نفس مي کشد که جوان دوران انقالب با آن عزم و تصمیم، 

اقتضاء کرد، آمریکایی ها با انگلیس ها همدست شدند، پول ها را برداشتند آوردند اینجا و کار خود را کردند. عنصر اصلی کودتا در تهران، 
یک فرد آمریکایی بود؛ اسمش هم معلوم است، شخصش هم مشخص است، بنده هم کاماًل اطالع دارم، در کتابها هم نوشته اند. بعد که 
کودتا را به ثمر رساندند و شاه را که فرار کرده بود، به اینجا برگرداندند، شدند همه کاره ی کشور؛ یعنی زمام اختیار کشور را در دست گرفت.
1.3.	تقریباً	ده	سال	بعد،	حادثه		قیام	مردم	در	پانزده	خرداد	پیش	آمد؛	اینجا	هم	آمریكایى	ها	پشت	سر	حكومت	ظالم	پهلوى	قرار	

داشتند
تقریبًا ده سال از این قضیه گذشت، حادثه ی قیام مردم در پانزده خرداد و انقالب اسالمی و مبارزات اسالمی و نهضت اسالمی پیش آمد. 
یعنی اینها ده سال فشار آوردند، کتک زدند، زندان کردند، اعدام کردند، هر کار خواستند در این کشور کردند؛ باالخره یک انفجاری در ده 
سال بعد از این قضیه در خرداد 42 اتفاق افتاد. اینجا هم طرف قضیه اگرچه حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما آمریکایی ها 
پشت سر این حکومت قرار داشتند؛ آنها بودند که آن را تقویت مي کردند و به وسیله ی او بر همه ی امور کشور ما مسلط شده بودند. 
این مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال 43؛ آمریکایی ها ناگزیر شدند مستقیمًا داخل مسائل بشوند. امام بزرگوار را در سال 43 تبعید کردند. اینجا 
هم به حسب ظاهر، آنها توانستند حرف خودشان را پیش ببرند و به خیال خودشان ملت ایران را مغلوب کنند؛ اما ملت ایران مغلوب نشد.
2.3.	سرانجام	در	مبارزه		طوالنى	از	سال	32	تا	57	،	آن	كه	پیروز	میدان	شد	ملت	ایران	بود	و	حكومت	متكى	به	آمریكا	سرنگون	شد

بعد از سال 43 که حکومت مطلقه ی محمدرضا پهلوی به پشتیبانی آمریکایی ها در کشور هزاران فاجعه آفرید و آمریکایی ها هم هرچه 
توانستند، به غارت و چپاول و توسعه طلبی و تجاوز در ایران ادامه دادند؛ ده ها هزار مستشارشان در ایران بردند، خوردند، پول گرفتند، 
شکنجه تعلیم دادند، هزاران جنایت در ایران کردند، باالخره در سال 56 و دنباله اش سال 57 این حرکت عظیم ملت ایران به رهبری امام 
بزرگوار شروع شد. این دفعه، این مبارزه دیگر مبارزه ای نبود که امید پیروزی برای دشمن وجود داشته باشد. ملت ایستاد، مقاومت کرد، 
فداکاری کرد؛ مردانش، زنانش، حّتی دانش آموزانش در خیابان ها کشته شدند؛ اما سرانجام در سال 1357 ملت ایران پیروز شد. یعنی در 
این مبارزه ی طوالنی از سال 32 تا سال 57 - در طول مدت بیست و پنج سال مبارزه - باالخره آن که پیروز میدان شد، ملت ایران بود.
 انقالب اسالمی پیروز شد، حکومت متکی به آمریکا سرنگون شد، حکومت پادشاهِی طوالنی مدِت استبدادِی خبیِث فاسِد وابسته نابود 

شد و حکومت ملت ایران، حکومت انقالب و نظام اسالمی بر سر کار آمد.
3.3.آمریكایى	ها	از	روز	اول	پیروزى	انقالب		شروع	به	معارضه	كردند؛	تا	در	آبان	58	دانشجوها	تسخیر	النه	جاسوسى	را	انجام	

دادند
از روز اول آمریکایی ها شروع کردند به معارضه، به اخالل در کارها؛ مرکز اخالل و مرکز همه ی توطئه ها هم همین النه ی جاسوسی، یعنی 
سفارت آمریکا در تهران بود. ارتباط بگیرند، تهدید کنند، تطمیع کنند، قرار مدار بگذارند، انسانهای ضعیف را به خودشان جذب کنند، برای 
اینکه شاید بتوانند کاری انجام دهند؛ لیکن در سیزده آبان سال 58 دانشجوها به عنوان زبده ترین قشر مبارز ملت ایران، حرکت 



13 12

حضور در مسائل عمومی و مشارکت های عمومی. این همان انقالبی است که آمریکایی ها مي خواستند نباشد، مي خواستند نابود 
شود، مي خواستند ضعیف شود، به خودشان وعده مي دادند که تا چند ماه دیگر از بین خواهد رفت. آمریکایی ها به این نوکرهای مستبِد 
منطقه ای شان هی دلخوشی مي دادند که تا چند وقت دیگر صبر کنید، انقالب از بین مي رود و نابود مي شود! انقالب روزبه روز بحمداهلّل 

رشد کرده. این، این طرف قضیه است.

5.	درآن	طرف	قضیه،	آمریكا	در	این	سى	سال،	بیش	از	سى	رتبه	از	لحاظ	اقتدار	،	وجاهت	جهانى	و	موقعیت	آبرویى	سقوط	
كرده	است

آن طرف قضیه، دولتمردان آمریکا هستند؛ دولت مستکبر آمریکاست. در دنیا هیچ کس نیست که شک داشته باشد در این که آمریکا در 
این سی سال، بیش از سی رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهانی سقوط کرده؛ همه این را می بینند و مي دانند؛ خود آمریکایی ها هم به 
همین اقرار مي کنند. همین سیاستمداران قدیمِی کهنه کاِر آمریکایی، دولت ها و دولتمردان فعلی را - که باید گفت دولتمردان و دولتزنان 
)!( فعلی را - مسخره مي کنند که شما آمریکا را از آنجا رساندید به اینجا. راست هم مي گویند؛ آمریکا سقوط کرده. امروز هیچ دولتی 
در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. اگر امروز دولت های منطقه ی ما و دولت های دیگر جرأت کنند و یک روزی را به عنوان روز 
برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند در این روز بیایید راهپیمایی کنید، بزرگترین راهپیمایی تاریخ در دنیا اتفاق 

خواهد افتاد! این از موقعیت آبرویی آمریکا.
1.5.از	لحاظ	موقعیت	منطقى	و	فكرى	نیز،	نسبت	به	اصول	و	ارزش	هاى	آمریكایى	كه	ادعا	مى	كردند،	عقب	رفت	كرده	اند	

از لحاظ موقعیت منطقی و فکری آمریکا: باالخره یک دولت و یک ملت متکی است به آن فکر و منطقی که ارائه مي دهد. ملت ها 
فقط با پول که در دنیا اعتبار پیدا نمي کنند؛ باید فکر و منطقی وجود داشته باشد. آمریکایی ها مي گفتند ما یک اصولی داریم - به قول 
خودشان – ارزش هایی داریم؛ ارزش های آمریکایی. برای این اصول و ارزش ها، در دنیا هی سر و صدا مي کردند. امروز نگاه کنید ببینید 

وضعیت ارزش های آمریکایی به کجا رسیده.
2.5.ادعا	مي	كردند	با	تروریسم	مخالفیم؛اما	امروز	در	منطقه		ما	و	در	بسیارى	از	نقاط	دنیا	با	تروریستها	هم	پیمان	مي	شوند

ادعا مي کردند با تروریسم مخالفیم؛ امروز در منطقه ی ما و در بسیاری از نقاط دنیا با تروریست ها هم پیمان مي شوند، با تروریس تها 
مي روند می نشینند و قرار مدار مي گذارند، پول مي دهند، اسلحه مي دهند که بروند کارهای تروریستی انجام دهند! گروه منافقین را 
که خودشان به ترور هزاران نفر در کشور اعتراف کردند، زیر چتر حمایت قرار مي دهند؛ به قول خودشان از لیست سیاِه خودشان خارج 

مي کنند!
3.5.ادعا	مي	كنند	طرفدار	دموكراسى	اند	؛	اما	از	مستبدترین	و	دیكتاتورترین	حكام	دنیا	و	منطقه	ما	با	همه	وجود	حمایت	مي	كنند

و  مستبدترین  از  اما  هستیم؛  مردم  رأی  حق  و  دموکراسی  و  مردم ساالری  دنبال  ما  گویند  مي  دموکراسی اند؛  طرفدار  کنند  مي  ادعا 
دیکتاتورترین حکام دنیا و منطقه با همه ی وجود دارند حمایت مي کنند! این را همه دارند می بینند؛ این که دیگر پوشیده 

انقالب را به وجود آورد. اینها نشانه های بارز زنده بودن انقالب است.
1.4.عالوه	ى	بر	این،	نظام	اسالمى	استحكام	پیدا	كرد،	ریشه	دوانید،	حرف	خودش	را	به	دنیا	منتقل	كرد	و	توانست	كشور	را	متحول	كند

عالوه ی بر همه ی اینها، نظام اسالمی را مالحظه کنید؛ نظام اسالمی استحکام پیدا کرد، ریشه دوانید، حرف خودش را به دنیا منتقل کرد، 
ملتها را در مقابل عظمت خود وادار به اذعان و اعتراف کرد، خود را در چشم ملت های مسلمان و غیر مسلمان بزرگ کرد. امام بزرگوار ما 
حّتی در چشم دشمنان خود، یک شخصیت عظیم و عالي رتبه است. ملت ایران به عنوان یک ملت پوالدین، یک ملت مقاوم، یک ملت 

مؤمن، یک ملت بابصیرت، در دنیا معرفی شده است و در کشور، نظام اسالمی توانسته کشور را متحول کند.
2.4.	ایرانى	كه	امروز	مى	بینید،	ایراِن	دوران	قبل	از	انقالب	نیست؛	ایراِن	قبل	از	انقالب،	یك	كشوِر	عقب	مانده	و	فراموش	شده	بود

ایرانی که امروز شما می بینید، ایراِن دوران قبل از انقالب نیست. ایراِن دوران قبل از انقالب، یک کشوِر عقب مانده بود؛ یک کشوِر فراموش 
شده بود؛ یک ملِت بی ابتکار بود. با این همه استعداد، با این همه مواریث تاریخی، با این فرهنگ غنی، این ملت هیچ بروز و ظهوری 
نه در صحنه ی علم دنیا داشت، نه در صحنه ی سیاست دنیا داشت، نه در صحنه ی فناوری دنیا داشت، نه حرف نویی برای دنیا داشت، 
نه ابتکاری در زمینه ی مسائل منطقه و مسائل دنیا داشت؛ تابع محض بود. در داخل کشور، بجز یک مناطق معدودی که مورد توجه 
مسووالن و سردمداران رژیم بود، بقیه ی مناطق کشور دچار ویرانی و دچار ناآبادانی بود. امروز از یک گوشه ی کشور یک خبر نابسامان 
مي رسد، همه حساس مي شوند. آن روز اغلب نقاط کشور، آنجوری بود؛ نابسامان بود، مردم زندگی نداشتند، آب نداشتند، برق نداشتند، 
جاده نداشتند، از وسائل زندگی برخوردار نبودند. آنهایی که مي دانستند، با حسرت نگاه مي کردند؛ بسیاری هم اصاًل نمي دانستند چه 

خبر است؛ در نکبت زندگی مي کردند. 
3.4.ایران	در	همه	ابعاد	مادى	و	معنوى	پیش	رفت	و	این	پیروزى	است؛	انقالب	زنده	ماند	و	نظام	روزبه	روز	بارورتر	و	ریشه	دارتر	شد

ایراِن امروز این پیشرفت ها را دارد؛ این کارها، این ابتکارات، این بروز جوانها در میدان علم و سازندگی و حضور قوی در همه ی بخش 
ها. این حرفها آن زمان وجود نداشت. کشور پیش رفته؛ این پیروزی است. انقالب زنده ماند، نظام روزبه روز بارورتر و ریشه دارتر شد، ملت 
روزبه روز آگاهی اش بیشتر شد. آن مقداری که امروز شما جوان های دبیرستانی و نوجوانهای دوران تحصیل، از مسائل دنیا مي فهمید، 

سرتان مي شود، تحلیل مي کنید، آن روز خیلی از روشنفکرها این مقدار نمي فهمیدند؛ این مقدار برایشان قابل فهم نبود. 
امروز بصیرت و آگاهی و تحلیل سیاسی  و عمق در مسائل در کشور همگانی شده. ما پیش رفتیم؛ در زمینه ی مادی پیش رفتیم، در 
زمینه ی معنوی پیش رفتیم؛ این توجهات معنوی، این حضور در عرصه های معنوی. دیدید در هفته ی گذشته در سرتاسر کشور مراسم 
دعای عرفه چه خبر بود. چه کسانی در مراسم دعای عرفه بودند؟ همه جوان. ایام اعتکاف یک جور، ماه رمضان یک جور، ایام محرم یک 

جور، عزاداری یک جور، شادی یک جور. آن عرصه ی علم، این عرصه ی مذهب، آن عرصه ی سیاست و بصیرت.
به  بود،  به حکومت فردی عادت کرده  های متمادی  آباد شد. کشوری که قرن  و  پیشرفت کرد  ابعاد  از همه ی  به رغم دشمن،  کشور 
حکومت استبدادی عادت کرده بود، یکی از بهترین مردم ساالری ها در این کشور رشد پیدا کرد؛ در حضور هنگام انتخابات، در 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2596
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
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کدام سعی مي کنند نسبت به جامعه ی یهود فلسطینی و جامعه ی صهیونیست ها و سرمایه دارهای اسرائیلی بیشتر اظهار اطاعت کنند، 
برای خاطر این است که اسیر آنها هستند. دولتمردانی با یک چنین کشور بزرگی، با یک چنین پیشرفت علمی ای، ملت خودشان را اسیر 

یک مشت صهیونیست کرده اند!
8.5.نتیجه		این	عقب	رفت	ها	این	است	كه	روزبه	روز	دامنه	ى	نفوذ	آنها	در	دنیا	محدودتر	مي	شود	و	در	جنگ	هاى	عمده	شكست	مي	

خورند
ندارند؛  آبرو  دنیا  این است که در  این عقب رفت ها  نتیجه ی  این عقب رفت ها چیست؟  نتیجه ی  اینها همه اش عقب رفت است.  ببینید، 
روزبه روز دامنه ی نفوذ آنها در دنیا محدودتر مي شود؛ در جنگ های عمده شکست مي خورند. آمریکایی ها در عراق به مقصود خودشان 
نرسیدند و شکست خوردند؛ در افغانستان همین جور؛ در جنگ علیه مقاومت در لبنان - که صهیونیست های متصل به آنها راه انداختند 

- همین جور؛ در مقابله ی با ملت های شمال آفریقا همین جور؛ در همه جا شکست خوردند.

6.	در	این	مبارزه،	دولت	مستكبِر	متكبِر	خودبزرگ	بین	آمریكا	شكست	خورده		و	ملت	سرافراِز	مصمِم	مقتدِر	ایران	پیروز	شده	
است

البته در این زمینه ها خیلی حرف هست؛ اگر انسان بخواهد همه ی جوانب قضیه را بگوید، شاید ساعت ها به طول بیانجامد؛ اما در یک 
جمله ی کوتاه مي شود اینجور نتیجه گیری کرد که قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبار آمریکا که در مقابل ملت ایران قرار گرفته بود و 
این مبارزه ی طوالنی را از سال 32 با ملت ایران شروع کرده بود - که امسال سال 91 است - در این مبارزه، آن که شکست خورده، همان 

دولت مستکبِر متکبِر خودبزرگ بین آمریکاست؛ و آن که پیروز شده، ملت سرافراِز مصمِم مقتدِر ایران است.

7.نتیجه	و	درس	این	مبارزه	این	است	كه	وقتى	ملتى	با	عزم	و	توكل	به	خدا	مقاومت	كرد،	ولو	به	قدر	حریف	قدرت	ندارد،	پیروز	
مى	شود

خب، نتیجه چه؟ نمي خواهیم که رجز بخوانیم، نمي خواهیم که حماسه سرایی کنیم؛ مي خواهیم یاد بگیریم، مي خواهیم درس بگیریم؛ 
مي خواهیم از حقایق و واقعیات عالم، به برکت هدایت اسالمی، راهمان را پیدا کنیم. درس این است که وقتی یک ملتی عازم و مصمم 
ایستاد و مقاومت کرد و از درون جوشید و به خدای بزرگ اتکال کرد و در میدان مبارزه، از جان و مال و آبرو دریغ نکرد، ولو آن ملت به قدر 
حریف پول ندارد، به قدر حریف سالح ندارد، به قدر حریف پیشرفت علمی نداشته است، جمعیتش نسبت به حریف کم است، یک صدم 

حریف رسانه ندارد، این ملت در بزرگترین مبارزات و سخت ترین مبارزات، پیروز خواهد شد.
1.7.	لطف	و	عنایت	و	پشتیبانى	خدا	شامل	ملت	هایى	مي	شود	كه	بایستند،	بفهمند،	بصیرت	داشته	باشند،	تشخیص	بدهند	و	حركت	

كنند
چالش های ما با استکبار جهانی تمام که نشده است - تمام هم نخواهد شد، عیبی هم ندارد - چالش و زورآزمایی، برای یک 

نیست. سقوط ارزش ها این است. دولتی مدعی است که طرفدار حقوق بشر است، طرفدار دموکراسی است، در عین حال بیشترین حمایت 
او و بیشترین کمک او به دولت هایی است که از دموکراسی بویی نبرده اند.

4.5.ادعا	مي	كنند	طرفدار	حقوق	بشرند؛	اما	بدترین	كارهاى	ضد	حقوق	بشرى	دارد	زیر	چتر	حمایت	آمریكا	اتفاق	مى	افتد	
ادعا مي کنند طرفدار حقوق بشرند - یکی از ارزشهای آمریکایی که هی رویش سر و صدا مي کردند، این است دیگر - پرچم حقوق بشر 
را اینها در دست گرفته اند؛ اما بدترین کارهای ضد حقوق بشری دارد زیر چتر حمایت آمریکا اتفاق می افتد و اینها نه فقط مقابله نمي کنند، 
بلکه حمایت مي کنند! شصت و پنج سال است که حقوق ملت فلسطین دارد به طور علنی و آشکار به وسیله ی این بی عارها و الواط های 
 صهیونیست در فلسطین اشغالی پامال مي شود؛ آمریکایی ها حّتی اخم هم نمي کنند، بلکه حمایت هم مي کنند، کمک هم مي کنند!

ادعا مي کنند ما طرفدار ملت ها هستیم؛ اما هر جایی که ملت ها یک حرکت آزادي خواهانه ای، اصالح طلبانه ای، حرکت انقالبی ای بر 
علیه بدی انجام دهند، اینها نقطه ی مقابل ملت ها می ایستند!

5.5.ادعا	مي	كنند	ثروتمندترین	ملت	دنیا	هستند؛	اما	كار	ملت	آمریكا	را	به	جائى	رسانده	اند	كه	امروز	مقروض	ترین	دولت	دنیاست
ادعا مي کنند که ثروتمندترین ملت دنیا و دولت دنیا هستند - البته کشور آمریکا کشور ثروتمندی است؛ امکانات طبیعی، زیرزمینی، 
او،  اینها کار ملت آمریکا را به جایی رسانده اند که امروز مقروض ترین دولت دنیا آمریکاست؛ قروض  اما  روی زمینی، همه چیز دارد - 

بدهکاری های او به اندازه ی تولید ناخالص ملی اوست! برای یک کشور، از این بدتر و باالتر، فضاحتی نیست.
6.5.ادعا	مي	كنند	طرفدار	آزادى	هستند؛	اما	هیچ	كشورى	در	دنیا	به	قدر	آمریكا،	به	نسبت	جمعیت،	زندانى	ندارد

اما هیچ کشوری در دنیا به قدر آمریکا، به نسبت جمعیت، زندانی ندارد! نزدیک سیصد میلیون  ادعا مي کنند طرفدار آزادی هستند؛ 
جمعیت دارند؛ اما نسبت زندانی های آنها به این جمعیت، از نسبت زندانی های همه ی کشورهای دنیا به جمعیت شان بیشتر است. در 
کنار این مساله، دادگاه های فرمایشی و دادگاه های دروغین هم وجود دارد. البته در فیلم های سینمایی و فیلم های تلویزیونی، نمایش 
های گوناگونی مي دهند؛ دادگاه با آداب و تشریفات؛ خب، اینها هالیوود است؛ اینها بازی ستاره ها و بازی هنرپیشه ها است؛ واقعیت غیر از 

این است.
7.5.ادعا	مي	كنند	ملت	شان	سرافراز	است؛	اما	ملت	خود	را	ذلیل	و	گمراه	كرده	اند	و	آن	ها	را	در	اسارت	صهیونیست	ها	قرار	داده	اند

ادعا مي کنند که ملت شان ملت سرافرازی است. امروز دولت های آمریکا ملت خود را ذلیل کرده اند، گمراه کرده اند؛ همان طور که قرآن 
درباره ی فرعون مي فرماید: »و اضّل فرعون قومه و ما هدی«.1 مردِم خودشان را گمراه کردند؛ نمي گذارند از حقایق مطلع شوند. این 
حرکت 99 درصدی و حرکت ضد وال استریت که در آمریکا راه افتاده، با توجه به این است که مردم آمریکا از بسیاری از حقایق مطلع 
نیستند؛ اگر مطلع باشند، این حرکت شاید ده برابر شدیدتر شود. مردِم خودشان را در اسارت صهیونیست ها قرار داده اند. این ننگ نیست 
برای یک دولت که نامزدهای ریاست جمهوری اش در مبارزات و مباحثات انتخاباتی جوری حرف بزنند که دل صهیونیست ها را شاد کنند؛ 
نوکری و اطاعت خودشان از آنها را اثبات کنند؟! اینکه شما می بینید در مجادالت انتخاباتی که دو نامزد فعلی آمریکا دارند، هر 
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احساس  کند،  مي  شکست  احساس  دشمن  است.  عصبانی  و  ناراحت  شده،  پیدا  که  اسالمی  بیداری  این  خاطر  به  است،  گذاشته 
و  چنین  ما  بله،  که  است؛  پیروز  ژست  گیرند،  مي  آمریکا  دولتزنان  و  دولتمردان  که  ژستی  البته  است.  ناراحت  لذا  کند؛  مي  ناکامی 
چنان کردیم؛ لیکن خودشان هم مي دانند، دیگران هم مي دانند، محافل سیاسی و محافل مطبوعاتی دنیا هم مي دانند که قضیه 
ناراحتند. خب،  خورده؛  شکست  حوادث،  این  در  کالن،  مبارزه ی  این  در  درگیری،  این  در  آمریکا  دولت  که  فهمند  مي  است؛  خبر   چه 

آنها هی دنبال اینند که یک کاری پیدا کنند. یکی از کارهای مهم آنها این است که با روش های موذیانه و موریانه وار، بین ما اختالف 
بیندازند؛ این جزو کارهای رائج اینهاست، این کار را از قدیم انجام مي دادند. البته متبحر و کارشناس کامل این کار، انگلیسی های خبیثند؛ 
آنها در زمینه ی ایجاد اختالف، از همه کارشناس ترند؛ آمریکایی ها پیش آنها شاگردی مي کنند، از آنها یاد مي گیرند! ایجاد اختالف از 
راه های نفوذ، مثل موش های دزد، مثل موریانه، وارد شدن و نفوذ کردن؛ اینها جزو کارهای متعارف آنهاست. ما باید حواسمان جمع باشد. 

باید اختالفات به حداقل برسد.

3.	اختالف	نظر	هیچ	اشكالى	هم	ندارد،؛	اما	نباید	به	اختالف	در	عمل	و	گریبان	گیرى	و	مچ	گیرى	در	مقابل	چشم	مردم	منتهى	
شود

البته اختالف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالی هم ندارد - دو نفر مسئولند، رفیقند، اختالف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است - اما 
اختالف نظر نباید به اختالف در عمل و اختالف در برخوردهای گوناگون، به اختالف علنی، به گریبان گیری، به مچ گیری در مقابل چشم 
مردم منتهی شود؛ چون آن اختالفات آنقدر اهمیت ندارد. یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند؛ اما این اختالفاتی 
که انسان می بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حاال با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ 

کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم؛ که اهمیتی هم ندارد.

4.	از	امروز	تا	روز	انتخابات،	هر	كسى	احساسات	مردم	را	در	جهت	ایجاد	اختالف	به	كار	بگیرد،	قطعاً	به	كشور	خیانت	كرده	
است

 اختالفات را نباید علنی کرد؛ اختالفات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختالف تحریک کرد. از امروز تا روز 
انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختالف به کار بگیرد، قطعًا به کشور خیانت کرده.

موخره
خوشبختانه مسوولین کشور، مسوولین زحمتکش و دلسوزی هستند؛ مي خواهند برای کشور کار کنند. البته ممکن است غفلت هایی 
انجام بگیرد، اما نیت ها ان شاءاهلّل نیت هایی است برای کار. امیدواریم ان شاءاهلّل خدای متعال بر اساس این نیت های خوب، به همه اجر 

بدهد و ملت ایران را در همه ی میدان ها موفق کند و قطعًا ان شاءاهلّل خواهد کرد.
والّسالم علیکم و رحمةاهلّل و برکاته .

ملت ورزش است و او را روزبه روز قوی تر مي کند؛ ما با این چالش ها قوی مي شویم؛ لیکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، 
فهمید که حریف چه کار مي خواهد بکند، فهمید که راه مقابله ی با حریف چیست. اگر اینها را نفهمیدیم، اگر دچار نفهمی شدیم، اگر دچار 
راحت طلبی شدیم، اگر از بّینات و واضحات غفلت کردیم، شکست مي خوریم؛ خدا که با کسی خویشاوندی ندارد. اگر ایستادید - همچنان 
که تا امروز ایستاده اید - و متکی به خدا و دین خدا بودید، قطعًا پیروز مي شوید؛ اما اگر ما نایستیم، اگر به شرائط الزِم یک مبارزه ی با 
این عظمت توجه نکنیم، خب معلوم است که خدای متعال به ملت های تنبل، به ملت های سرگرم مسائل حقیر، توجهی نمي کند. 
 لطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملت هایی مي شود که بایستند، بفهمند، بصیرت داشته باشند، تشخیص بدهند، حرکت کنند.

2.7.»حفظ	این	اراده	و	عزِم	معطوف	به	اطاعت	از	پروردگار	عالم	«	،	»اتحاد«		و	»تالش«	از	كارهاى	اساسى	ماست
یکی از کارهای اساسی ما، حفظ این اراده و عزِم معطوف به اطاعت از پروردگار عالم است؛ این شرط اول است. یکی اش اتحاد ماست، 
یکی اش تالش ماست. یکی باید تالش کند درس بخواند، یکی باید تالش کند تحقیق کند، یکی باید تالش کند سازندگی کند، یکی باید 
تالش اداری بکند، یکی باید تالش تجاری بکند، یکی باید تالش کند برای اینکه به طور منظم و مرتب راه هایی پیدا کند برای پیشرفت 
کشور؛ هر کسی نوعی تالش دارد؛ همه باید تالش کنند. وقتی همه تالش کردند، همه کار کردند، شکوفایی سریع تر مي شود، پیشرفت 

بیشتر مي شود، پیروزی قطعی تر مي شود.

ج(هشدار	به	مسووالن	نسبت	به	اختالف	افكنى	میان	خود	و	كشاندن	آن	میان	مردم

1.	این	را	من		به	رؤساى	محترم	قوا	هشدار	مي	دهم	كه	هم	اختالفات	بین	مسوولین	مضر	است	و	هم	بدتر	از	آن،	كشاندن	
اختالف	میان	مردم	

یکی از راه ها، ایجاد وحدت است. اختالفات مضر است. هم اختالفات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختالف میان 
مردم مضر است. این را من به مسوولین، به رؤسای محترم هشدار مي دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت مي کنم - 
مسئولند، باید کمک شان کرد - اما به آنها هشدار مي دهم، مراقب باشند. نه اینکه این نامه نگاری ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه 
بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختالفات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزیی را مایه ی جنجال و هیاهو و استفاده ی تبلیغاتی دشمن 
و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ی ما 

بدانیم مسوولیتی داریم، همه ی ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.

2.	امروز	دشمن	به	خاطر	بیدارى	اسالمى	و		تأثیرى	كه	ایران	بر	روى	ملت	ها	گذاشته	عصبانى	است	و	مى	خواهد	بین	ما	اختالف	
بیندازند

دروغ  لیکن  هسته ای،  پیشرفت  گویند  مي  آنها  البته   - ایران  علمی  پیشرفت  خاطر  به  آفریقا،  شمال  حوادث  خاطر  به  دشمن  امروز 
دیگر  های  ملت  روی  بر  ایران  ملت  که  تأثیری  خاطر  به   - شماهاست  علمی  پیشرفت  آنها  مشکل  عمده ی  گویند؛  مي 
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 منابع
1( طه: 79

مطالبات
متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

تبیین 1 درست  را  غدیر  حقیقت 
کنید؛ هم خود درک کنید و هم 

نمایید به دیگران معرفی 

اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درست شیعیان
تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، هم به دیگران معرفی کنیم، خود 
اتصال  قلبی و  اعتقاد  باشد. بحث  تواند وحدت آفرین  مساله ی غدیر مي 
است؛  بحث  یک  اعتقادی،  اصل  یک  به  مذهبی  و  دینی  نحله ی  یک 

شناخت مساله، بحث دیگری است
بر روی این دو مسئله تامل کنید 2

که مبارزه ملت ایران با آمریکا از 
کجا شروع شد و به کجا رسید؟ 

ونتیجه  این مبارزه چه شد؟

این مبارزه از کِی شروع شد؟ شما جوان ها با نگاه تاریخی به مسائل جوانان
کشور، باید روی این مساله تأمل کنید. دو نکته ی اساسی در اینجا 
وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد: یکی اینکه این مبارزه 
از کجا شروع شد و چه مراحلی را طی کرد و به کجا رسید؟ دوم 
باالخره دو گروه، دو دسته، دو  مبارزه چه شد؟  این  نتیجه ی  اینکه 
انسان وقتی با هم مبارزه مي کنند، یکی باید پیروز باشد، یکی باید 
شکست بخورد. نتیجه چه شد؟ در این مبارزه ی طوالنی، کی پیروز 

شد؟ کی شکست خورد؟

باید اراه و عزم معطوف به اطاعت 3
از پروردگار عالم را حفظ کرد و 
این  داشت.  »تالش«  و  »اتحاد«  

امور از کارهای اساسی ماست

یکی از کارهای اساسی ما، حفظ این اراده و عزِم معطوف به اطاعت از پروردگار آحاد مردم
عالم است؛ این شرط اول است. یکی اش اتحاد ماست، یکی اش تالش ماست. 
یکی باید تالش کند درس بخواند، یکی باید تالش کند تحقیق کند، یکی 
باید تالش کند سازندگی کند، یکی باید تالش اداری بکند، یکی باید تالش 
تجاری بکند، یکی باید تالش کند برای اینکه به طور منظم و مرتب راه هائی 
پیدا کند برای پیشرفت کشور؛ هر کسی نوعی تالش دارد؛ همه باید تالش 
کنند. وقتی همه تالش کردند، همه کار کردند، شکوفایی سریع تر مي شود، 

پیشرفت بیشتر مي شود، پیروزی قطعی تر مي شود.

هشدار مي دهم که هم اختالفات 4
بین مسوولین مضر است و هم 
اختالف  کشاندن  آن،  از  بدتر 

مردم  میان 

اختالفات رؤسای قوا هم  است.  مضر  اختالفات  است.  وحدت  ایجاد  راه ها،  از  یکی 
مردم  میان  اختالف  آن، کشاندن  از  بدتر  است؛ هم  بین مسوولین مضر 
مضر است. این را من به مسوولین، به رؤسای محترم هشدار مي دهم. 
من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت مي کنم - مسوولند، باید 
اینکه  نه  باشند.  آنها هشدار مي دهم، مراقب  به  اما  کمک شان کرد - 
این نامه نگاری ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان 
مایه ی  را  جزیی  چیزهای  نکشانند،  مردم  میان  به  را  اختالفات  بکنند،  را 
جنجال و هیاهو و استفاده ی تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای 
بیگانه و تلویزیون های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی 
ما  داریم، همه ی  مسوولیتی  بدانیم  ما  که همه ی  است  این  مهم  ندارد. 
بدانیم موقعیت حساسی داریم... یکی از کارهای مهم آنها ]دشمنان[ این 
است که با روش های موذیانه و موریانه وار، بین ما اختالف بیندازند؛ این 
جزو کارهای رائج اینهاست، این کار را از قدیم انجام مي دادند. البته متبحر 
و کارشناس کامل این کار، انگلیسی های خبیثند؛ آنها در زمینه ی ایجاد 
اختالف، از همه کارشناس ترند؛ آمریکایی ها پیش آنها شاگردی مي کنند، 
از آنها یاد مي گیرند! ایجاد اختالف از راه های نفوذ، مثل موش های دزد، 
مثل موریانه، وارد شدن و نفوذ کردن؛ اینها جزو کارهای متعارف آنهاست. 

ما باید حواسمان جمع باشد. باید اختالفات به حداقل برسد.
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اختالف نظر هیچ اشکالی ندارد،؛ 5
اما نباید به اختالف در عمل و 
در  گیری  مچ  و  گیری  گریبان 

منتهی شود مردم  مقابل چشم 

البته اختالف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالی هم ندارد - دو نفر مسوولند، رؤسای قوا
رفیقند، اختالف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است - اما اختالف نظر 
نباید به اختالف در عمل و اختالف در برخوردهای گوناگون، به اختالف 
علنی، به گریبان گیری، به مچ گیری در مقابل چشم مردم منتهی شود؛ 
مهمی  چیزهای  یک  وقت  یک  ندارد.  اهمیت  آنقدر  اختالفات  آن  چون 
انسان می بیند  اختالفاتی که  این  اما  باید مطلع شوند؛  است، خب مردم 
بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد 
اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم  با ادعاهای گوناگون، ما  که حاال 
را  اختالفات  ندارد.  هم  اهمیتی  که  بدهیم؛  اهمیت  اینها  به  داریم،  نگه 
نباید علنی کرد؛ اختالفات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید 
در جهت ایجاد اختالف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کسی 
احساسات مردم را در جهت ایجاد اختالف به کار بگیرد، قطعًا به کشور 

کرده. خیانت 

1.مرحوم	میرزا	على	آقاى	قاضى		یكى	از	حسنات	
دهر	است؛	یعنى	شخصیت	برجسته		علمى	و	عملى،	

ایشان	حّقاً	در	بین	بزرگان	كم	نظیر	است	
خب، کار بسیار شایسته ای است؛ تجلیل از مرحوم آقای حاج میرزا 
کار  و  مفید  بسیار  کارهای  از  یکی  ان شاءاهلل  قاضی،  آقای  علی 
بزرگی است. مرحوم آقای قاضی - میرزا علی آقای قاضی - یکی 
از حسنات دهر است؛ یعنی واقعًا شخصیت برجسته ی علمی و 
عملی مرحوم آقای قاضی، حاال اگر نگوییم بی نظیر، حّقًا در بین 

بزرگان کم نظیر است.

عرفانى	 و	 معنوى	 مقامات	 بر	 عالوه	 2.ایشان	
خودشان،	شاگردان	زیادى	را	تربیت	كردند	كه	این	

است ارزش	 با	 خیلى	
خب، ایشان عالوه بر مقامات معنوی و عرفانی خودشان، شاگردان 

های بزرگی که ما بعضی از اینها را مالقات کردیم، زیارت کردیم: زیادی را هم تربیت کردند که این خیلی با ارزش است؛ شخصیت 
مرحوم آقای طباطبائی، مرحوم آقای آسید محمدحسن الهی - اخوی ایشان - مرحوم آقای آمیرزا ابراهیم شریفی - که داماد مرحوم آقای 
قاضی بودند، در زابل بودند و جزو شاگردان برجسته ی آقای قاضی بودند - مرحوم آقای حاج شیخ عباس قوچانی، و در این اواخر هم 
مرحوم آقای بهجت؛ بزرگان دیگری هم بودند، مثل مرحوم آقای حاج شیخ محمدتقی آملی، مرحوم آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی 

و شخصیت های متعدد دیگری.

3.در	بین	سلسله		علمى	فقهى	و	ِحكمى	حوزه	هاى	علمیه،	یك	گذرگاه	و	جریان	خاص	الخاص	داریم	كه	مي	
تواند	براى	همه	الگو	باشد

مهمترین مساله در این باب، این است که ما در بین سلسله ی علمی فقهی و ِحکمی خودمان در حوزه های علمیه - در این صراط 
مستقیم - یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم که مي تواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد - علمای بزرگ و کوچک 
- هم برای آحاد مردم و هم برای جوان ها؛ مي توانند واقعًا الگو باشند. اینها کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر اکتفاء نکردند، در 

طریق معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تالش کردند، مجاهدت کردند کار کردند، و به مقامات عالیه رسیدند. و مهم این 

دیدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت فقيه متأله 
حضرت آیت اهلل سيد على قاضى )قّدس سّره(

)این سخنان در روز دوشنبه 1391/4/26 بيان گردید اما در 15 آبان ماه 1391 به مناسبت 
برگزارى  كنگره بزرگداشت آیت اهلل قاضى)قّدس سّره( در تبریز منتشر شده است.(
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است که این حرکت عظیم سلوکی و ریاضتی را نه با طرق من درآوردی و تخّیلی - مثل بعضی از سلسله ها و دکان های تصّوف و عرفان 
و مانند اینها - بلکه صرفًا از طریق شرع مقّدس آن هم با خبرویت باال، به دست آوردند.

1.3.سلسله		مرحوم	قاضى،	همه		مجتهدین	طراز	اول	بودند؛مثل	مرحوم	سید	على	شوشترى،آخوند	مالحسینقلى	همدانى	و	
شاگردان	شان

مرحوم حاج سید علی شوشتری شروع مي شود - همه شان  از  که  بزرگواران  این  قاضی - مجموعه ی  آقای  مرحوم  همین سلسله ی 
مجتهدین طراز اول بودند. یعنی مرحوم آسید علی شوشتری که شاگرد شیخ بود و استاد اخالقی و سلوکی شیخ بود - در فقه و اصول، 
شاگرد شیخ بود، در سلوک و اخالق استاد شیخ بود ]و[ شیخ می آمد از ایشان استفاده مي کرد - بعد از فوت مرحوم شیخ که یک مدت 
خیلی کوتاهی هم ]ایشان بعد از شیخ [ زنده بودند، درس شیخ را از همان جایی که بود شروع کردند؛ شاگردانی که در درس مرحوم حاج 
سید علی شوشتری شرکت کردند، مي گفتند ما فرقی ندیدیم بین شیخ و بین او؛ یعنی مقام او از لحاظ علمی و فقهی در این مرحله 
است. شاگرد برجسته ی ایشان، مرحوم آخوند مال حسینقلی همدانی است که از لحاظ عرفانی و معنوی و سلوکی حقیقتًا در عرش است، 

یعنی عظمت مقام مرحوم آخوند مال حسینقلی همدانی قابل توصیف نیست.
ایشان از لحاظ مالیی و علمی - جزو شاگردان شیخ بودند - جزو شاگردان درجه ی یک شیخ در علم فقه و اصول بودند؛ ولی معنای 
سلوکی و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشان غلبه کرد، چون در این طریق مشی مي کرد. شاگردان ایشان - که اساتید مرحوم آقای 
قاضی باشند - مثل مرحوم حاج سید احمد کربالیی، مرحوم حاج شیخ محمد بهاری و افرادی از این قبیل، اینها همه افرادی بودند که از 
لحاظ فقهی در رتبه ی باال بودند؛ یعنی مرحوم حاج سید احمد کربالیی جوری بود که مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی احتیاطات خودش 
را به ایشان مراجعه مي کرد و قطعًا ]ایشان [ در معرض مرجعیت بود؛ اّما خود ایشان امتناع کردند - گله کردند که چرا احتیاطات را به من 

مراجعه مي کنید، اجتناب کردند - و در همین عالم معنویت بودند. 
مرحوم جّد ما - مرحوم آقای آسید هاشم نجف آبادی - دیده بود، درک کرده بود مرحوم آسید احمد را؛ مي گفت ما وقتی سحر یا شب 
مي رفتیم طرف سهله یا از سهله برمي گشتیم، صدای گریه ی این مرد - آسید احمد - از داخل خانه اش که سر راه بود شنیده مي شد. 

اینها یک حاالت اینجوری ای داشتند.

2.3.	همچنین	شاگرد	پدرشان،	مرحوم	آسید	احمد	و	مرحوم	سید	مرتضاى	كشمیرى	بودند	و	مى	گفتند	نماز	خواندن	را	از	ایشان	
یاد	گرفتم

خب، مرحوم آقای قاضی هم شاگرد اینها است. ایشان البته هم شاگرد پدرشان مرحوم آقای آسید حسین هستند، هم - بعد که می آیند 
نجف - شاگرد مرحوم آسید احمد بودند، ده سال یا دوازده سال هم شاگرد مرحوم سید مرتضای کشمیری بودند؛ البته در این کتابی که 
آقازاده ی مرحوم آقای قاضی - مرحوم آسید محمدحسن - نوشتند، مي گویند ایشان پیش مرحوم آسید مرتضای کشمیری تلمذ نمي 
کرده، از مصاحبت او استفاده مي کرده؛ لکن در همان کتاب یا در نوشته های مرحوم آقای آسید محمدحسین طهرانی دیدم - 

یادم نیست االن کجا خواندم - مرحوم آقای قاضی مي گوید من نماز خواندن را از آسید مرتضای کشمیری یاد گرفتم. 

3.3.	در	حال	نماز	آنچنان	غرق	در	ذكر	و	خشوع	و	توسل	بودكه	از		عالم	فارغ	مي	شد؛	این	یك	گذرگاه	فوق	العاده		و	براى	ما	
است حجت	

شما ببینید معانی این کلمات چقدر عمیق است. ماها هم نماز مي خوانیم و خیال هم مي کنیم که نماِز خوب مي خوانیم. این مرِد 
عارِف بزرگی که سالها پیِش پدرش در تبریز تربیت شده بود و پیش رفته بود، وقتی می آید نجف ]و[ ده سال پیش مرحوم آسید مرتضای 
کشمیری مي ماند، مي گوید: من نماز خواندن را از او یاد گرفتم. آن وقت شاگردهای مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی نقل مي 
کنند که ایشان با همه ی ]گرفتاری [ - خیلی گرفتار بوده در زندگی، عائله ی سنگین و فقر و مشکالت - وقتی وارد نماز مي شد، از همه ی 
دنیا غافل مي شد؛ یعنی آنچنان غرق در ذکر و خشوع و توسل در حال نماز بود که از همه ی عالم فارغ مي شد. خب، این یک گذرگاه 
فوق العاده ای است؛ گذرگاه خاص الخاص است. برای ماها از این جهت حّجت است که ما بفهمیم این هم هست؛ این مقامات، این حرکت، 

این سلوک، این خلوص در راه خدا هست.

4.3.	هیچ	اهل	بُروز	مكاشفات	و	مانند	اینها	هم	نبودند؛	اصالً	مكاشفات	در	زندگى	این	بزرگوارها	اهمیت	و	نقشى	ندارد
هیچ اهل بُروز مکاشفات و مانند اینها هم نبودند؛ خب خیلی چیزها از آنها نقل شده - نقلیات موثقی که در مورد عجایب زندگی مرحوم 
آقای قاضی که به نظر ماها عجایب است نقل شده، یکی دو تا نیست؛ موثق هم هست، آدم یقین پیدا مي کند از صّحت ُطرقی که 
دارد - لکن اصاًل اینها در زندگی این بزرگوارها اهمیتی ندارد، نقشی ندارد. خود ایشان هم به شاگردهاي شان مي گفتند؛ مي گفتند: اگر 
چنانچه یک حالت مکاشفه ای برایتان دست داد اعتناء نکنید، کارتان را بکنید، ذکرتان را بگویید، آن حالت خشوع را حفظ بکنید؛ یعنی 

مقامات اینها این است.

4.	خیلى	مهم	است	كه	شخصیت	هاى	اینجورى	احیاء	شده	و	معرفى	شوند؛	منتها	در	معرفى	این	بزرگان	
از	آدم	هاى	خبره	استفاده	كنید

 باالخره خیلی مهم است که شخصیت های اینجوری احیاء بشوند، شناخته بشوند، معرفی بشوند؛ منتها در معرفی اینها از آدم های خبره 
استفاده کنید؛ یعنی کسانی بیایند درباره ی اینها حرف بزنند که بتوانند مقامات اینها را - الاقل در لفظ، در زبان - برای ماها بیان کنند 
که ما یک استفاده ای ببریم، بهره ای ببریم؛ وااّل ِصرف ]بیان [ مقامات علمی و فقهی - که در حد اعلی اینها داشتند - کافی نیست برای 

معرفی امثال شخصیتی مثل مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی.
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5.	اگربتوانید	نامه	هایى	كه	ایشان	به	شاگردانشان	نوشتند	را	جداگانه	منتشر	كنید،	به	نظر	من	یك	یادگار	
خیلى	خوبى	است		

خب، ایشان عمر طوالنی هم الحمدهلل داشتند، و توفیقات زیادی هم داشتند، شاگردهای زیادی هم تربیت کردند، از لحاظ معانی سلوک 
و عرفان و مانند اینها هم از افرادی است که عرض کردم حداقل این است که بگوییم کم نظیر ]است [، یعنی واقعًا شخصیت ایشان 
برجسته است. در این کتابی که آقازاده ی ایشان - مرحوم آقای آسید محمدحسن - نوشتند که من چند سال پیش دستم رسید و مکرر 
نگاه کردم، چند تا نامه از ایشان هست ]ولی [ در این کتاب جوری حاشیه زده شده که آدم نمي فهمد کدام قسمت جزو متن است، کدام 
قسمت جزو حاشیه است. اگر بتوانید متن این نوشته ها را که حتمًا در اختیار بقیه ی بازماندگان آن مرحومین است به دست بیاورید - چهار 
پنج نامه است که یکی اش به احتمال قوی خطاب به آقای طباطبایی است، البته عنوان ندارد اّما آدم از متنش حدس مي زند که خطاب 
به آقای طباطبائی است؛ یکی اش احتمااًل خطاب به مرحوم آقای آسید محمدحسن الهی است؛ یکی دو نامه خطاب به مرحوم آشیخ 
ابراهیم شریفی زابلی است که داماد ایشان بوده است؛ یکی هم خطاب به عموم شاگردان شان است به مناسبت حلول ماه رجب یا حلول 
ماه ذیقعده که مي گویند ماه حرام شروع شد و درباره ی اهمیت ماه های حرام چیزهایی آنجا مي نویسند؛ و شاید بعضی هم خطاب به 
دیگرها - و اگر خود این نامه ها را جداگانه منتشر کنید، به نظر من یک یادگار خیلی خوبی است. به هر حال از آقایان متشکر هستیم و 

امیدواریم ان شاءاهلل کار به بهترین وجهی پیش برود.

مطالبات

متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

باید سلسله مرحوم میرزا علی 1
آقای قاضی، به عنوان یک 

جریان خاص الخاص و سلسله 
ای علمی فقهی و حکمی ، 

الگو باشد

علمای بزرگ 
و کوچک،آحاد 
مردم و جوان ها

مهمترین مساله در این باب، این است که ما در بین سلسله ی علمی 
فقهی و ِحکمی خودمان در حوزه های علمیه - در این صراط مستقیم 
- یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم که مي تواند برای همه 
الگو باشد، هم برای علما الگو باشد - علمای بزرگ و کوچک - هم 
برای آحاد مردم و هم برای جوان ها؛ مي توانند واقعًا الگو باشند. اینها 
اکتفاء نکردند، در طریق  پایبندی به ظواهر  به  کسانی هستند که 
معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تالش کردند، مجاهدت کردند 
کار کردند، و به مقامات عالیه رسیدند.  مهم این است که این حرکت 
عظیم سلوکی و ریاضتی را نه با طرق من درآوردی و تخّیلی - مثل 
بعضی از سلسله ها و دکان های تصّوف و عرفان و مانند اینها - بلکه 
 صرفًا از طریق شرع مقّدس آن هم با خبرویت باال، به دست آوردند.

بزرگواران  این  مجموعه ی   - قاضی  آقای  مرحوم  سلسله ی  همین 
که از مرحوم حاج سید علی شوشتری شروع مي شود - همه شان 

بودند. اول  طراز  مجتهدین 
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مقدمه
اواًل خیلی خوشحالم و حقیقتًا خیلی متشکرم از یکایک حضار، 
بودند، تحقیق  برادران و خواهرانی که زحمت کشیده  بخصوص 
کردند، مقاله تنظیم کردند، بعد کوشش کردند آن مقاله را خالصه 
کردند - پیدا بود دیگر، مقاله ها کاماًل خالصه شده بود - که باید 
خدا به ما توفیق بدهد، بتوانیم اصل مقاله ها را که حاال چاپ کردند، 
در اختیار گذاشتند، وقت کنیم و ان شاءاهلّل ببینیم. حاال بنده که 
اقبال این وقت پیدا کردن را بعید است داشته باشم، اما دوستان 
خوب است به اصل مقاالت مراجعه کنند و تأمل کنند؛ چون ما 
عزیزمان  و  محترم  مجری  از  همچنین  داریم.  کار  مقوله  این  با 
آقای دکتر واعظ زاده که طبق معمول با سخنان کوتاه، مطالب 
زیادی را بیان مي کنند و با تظاهر کم، عقبه ی وسیعی از کار را 
این طرف و آن طرف مي کشانند، تشکر مي کنم.  با خودشان 
 واقعًا ایشان و همکاران شان خیلی زحمت مي کشند؛ مي دانم.

بکنیم.  از همه ی دست اندرکاران  الزم است یک تشکر ویژه هم 
خب، این روزها مشاهده مي کنید به تبع این گالویز شدن هایی که استکبار جهانی و در واقع دشمن درجه ی یک آزادی، با کشور ما و 
با جمهوری اسالمی پیدا کرده - سر همین قضایای اقتصادی و آثار آن بر عملکرد مجموعه ی حکومت و در زندگی مردم - طبعًا یک 
دغدغه ی عمومی در فضای سیاسی کشور وجود دارد؛ یعنی هیچکدام مان فارغ از این فکر نیستیم؛ در عین حال این کار اصلی و اساسی 
و بلندمدت، دچار وقفه و تعطیل نشد؛ یعنی تقریبًا به طور دقیق، طبق همان برنامه ریزی ای که کرده بودند، این اجالس در زمان خود 

تحقق پیدا کرد. این، بنده را، هم خوشحال مي کند، هم متشکر مي کند از همه ی دست اندرکاران.

الف(	نكاتى	در	زمینه	برگزارى	نشست	هاى	اندیشه	هاى	راهبردى

1.	جمهورى	اسالمى	از	برگزارى	جلسات	نشست	هاى	اندیشه	هاى	راهبردى،	چند	هدف	عمده	دارد
جمهوری اسالمی از برگزاری جلسات نشست های اندیشه های راهبردی چند هدف عمده دارد، که این هدف ها را ما نمي خواهیم فراموش 

کنیم و از جلوی چشم مان خارج کنیم. 
1.1.كشور	در	مقوالت	زیربنایى،	نیاز	شدیدى	به	فكر،	اندیشه	و	اندیشه	ورزى	دارد

میرزا 2 چون  بزرگانی  معرفی  در 
های  آدم  از  قاضی،  آقای  علی 

کنید استفاده  خبره 

برگزار کنندگان 
کنگره 

بزرگداشت 
مرحوم قاضی

باالخره خیلی مهم است که شخصیت های اینجوری احیاء بشوند، 
شناخته بشوند، معرفی بشوند؛ منتها در معرفی اینها از آدم های خبره 
استفاده کنید؛ یعنی کسانی بیایند درباره ی اینها حرف بزنند که بتوانند 
مقامات اینها را - الاقل در لفظ، در زبان - برای ماها بیان کنند که ما 
یک استفاده ای ببریم، بهره ای ببریم؛ وااّل ِصرف ]بیان [ مقامات علمی 
و فقهی - که در حد اعلی اینها داشتند - کافی نیست برای معرفی 
قاضی. آقای  علی  میرزا  حاج  آقای  مرحوم  مثل  شخصیتی   امثال 

به 3 قاضی  مرحوم  که  هایی  نامه 
شاگردان شان نوشتند را جداگانه 

کنید منتشر 

برگزار کنندگان 
کنگره 

بزرگداشت 
مرحوم قاضی

در این کتابی که آقازاده ی ایشان - مرحوم آقای آسید محمدحسن 
- نوشتند که من چند سال پیش دستم رسید و مکرر نگاه کردم، 
چند تا نامه از ایشان هست ]ولی [ در این کتاب جوری حاشیه زده 
شده که آدم نمي فهمد کدام قسمت جزو متن است، کدام قسمت 
جزو حاشیه است. اگر بتوانید متن این نوشته ها را که حتمًا در اختیار 
بقیه ی بازماندگان آن مرحومین است به دست بیاورید - چهار پنج 
نامه است که یکی اش به احتمال قوی خطاب به آقای طباطبایی 
است، البته عنوان ندارد اّما آدم از متنش حدس مي زند که خطاب 
آقای  به مرحوم  احتمااًل خطاب  آقای طباطبایی است؛ یکی اش  به 
آسید محمدحسن الهی است؛ یکی دو نامه خطاب به مرحوم آشیخ 
ابراهیم شریفی زابلی است که داماد ایشان بوده است؛ یکی خطاب 
به عموم شاگردان شان است به مناسبت حلول ماه رجب یا حلول 
اهمیت  درباره ی  و  شد  شروع  حرام  ماه  گویند  مي  که  ذیقعده  ماه 
ماه های حرام چیزهایی آنجا مي نویسند؛ و شاید بعضی هم خطاب 
به دیگرها - و اگر خود این نامه ها را جداگانه منتشر کنید، به نظر 

من یک یادگار خیلی خوبی است. 

بيانات در چهارمين نشست اندیشه هاى راهبردى 
با موضوع آزادى 

1391/08/24
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یکی این است که کشور در مقوالت زیربنایی، نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه ورزی. خیلی از مقوالت اساسی وجود دارد، که حاال 
این چهارمی است که داریم مطرح مي کنیم، و می بینیم احتیاج داریم به این که در آنها اندیشه ورزی کنیم و فکر را به کار بیندازیم. بنده 
در یک دیدار ماه رمضان در این حسینیه که با جمعی از دانشگاهیان بود - حاال یا اساتید، یا دانشجویان؛ یادم نیست - آنجا اشاره کردم 
به سخن یکی از حضار و سخنرانان سال قبِل همان جلسه، که به من خطاب کرده بود که شما که این چند ساله اینقدر روی مساله ی 
علم و پیشرفت علمی و شکوفائی علمی تکیه میکنید، روی فکر هم تکیه کنید. من فکر کردم، دیدم بسیار حرف مهمی است. خب، ما 
اینجا هم گفتیم که برویم فکری بکنیم برای فکر، برای اندیشه ورزی، فعال کردن اندیشه ها. البته این مساله شرائطی دارد، زمینه هایی دارد، 
امکاناتی دارد؛ بعضی اش را داریم، بعضی اش را نداریم، مي توانیم کسب کنیم. این جزو چالش های اساسی یک ملت است؛ ملتی مثل 
ما که مانند مرداب یک جا نمانده؛ مثل رودخانه ی خروشان در جریان است. ما اینجوریم دیگر؛ ما در حال جریانیم، داریم پیش مي رویم. 
زد و خورد و به این طرف و آن طرف خوردن و مواجه شدن با مانع هست، اما پیشرفت متوقف نمي شود. ما یک چنین ملتی هستیم؛ 
پس احتیاج داریم به این که به این مساله فکر کنیم. بنابراین نیاز شدید کشور به فکر و اندیشه،بخصوص  در مقوالت زیربنایی، یکی از 

هدف های این جلسات است.
2.1.هدف	دیگر	این	جلسات،	اهمیت	ارتباط	مستقیم	و	بى	واسطه	با	نخبگان	است

یک هدف دیگر، اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگان است. من ممکن است کتاب شما را بگیرم بخوانم؛ اما این فرق مي کند با این که 
سخن شما را از خودتان بشنوم، ولو به صورت خالصه شده. همه ی حضاری که اینجا تشریف دارند، این حکم درباره شان صادق است. سخن 

یکدیگر را بی واسطه تخاطب کنند، بشنوند؛ این هم یک نکته ی مهم است.
3.1.هدف	بسیار	مهم	دیگر،	زمینه	سازى	علمى	براى	دست	یافتن	به	پاسِخ	سؤال	هاى	مهم	در	مقوله	هاى	بنیادین	است

نکته ی سوم - که این هم نکته ی بسیار مهمی است - زمینه سازی علمی برای دست یافتن به پاسخ سؤال های مهم در مقوله های 
بنیادین است. همین طور که بعضی از دوستان اشاره کردید، ما با سؤال هایی مواجه ایم؛ این سؤال ها باید پاسخ داده شود. این سؤال ها 
شبهه آفرینی نیست، فقط بیان شبهات و گره های ذهنی نیست؛ بلکه طرح مسائل اساسی حیات اجتماعی ماست. با ادعایی که ما داریم، 
که مي گوییم ما جمهوری اسالمی و نظام اسالمی هستیم، اینها طرح مسائل اساسی است. باید گفت، باید پاسخ داد. آیا این مساله حل 

شده است؟ جواب روشنی دارد یا ندارد؟ در این زمینه، ما احتیاج به کار داریم. این، اهداف این جلسه است.

2.	در	این	نشست	ها،	سخن	آخر	زده	نمى	شود؛	ما	مي	خواهیم	این	حركت	وجوشش	راه	بیفتد	تا	كار	اصلى،	بعد	از	این	جلسه	
شروع	شود

البته این نشستی که امشب داریم و نشست های سه گانه ی قبلی، هیچکدام برای این نبود که سخن آخر در اینجا زده شود. نه شما حرف 
آخر را مي زنید، نه بنده حرف آخر را مي زنم؛ اینجا فقط زمینه سازی است. ما مي خواهیم این حرکت راه بیفتد؛ این جریان به مثابه ی یک 
چشمه ی جوشنده ای، دهنه اش باز شود، تا جوشش راه بیفتد. کار اصلی، بعد از این جلسه باید شروع شود؛ که آن هم به دست 

پژوهشگران و استادان خوشفکر و باانگیزه، هم در حوزه و هم در دانشگاه انجام خواهد گرفت. 

3.	تابلو	نداشتن	این	نشست	ها	،	درخواست	خود	بنده	بود؛	وگرنه	كارهاى	مربوط	به	نشست	هاى	راهبردى	خوب	پیش	مى	رود	
خب، کارهایی که بعد از نشست اول انجام گرفت - که نشست درباره ی الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت بود - جناب آقای دکتر واعظ زاده 
شرح دادند؛ کارهای خوبی شده، کارهای اساسی شده. نشست بعدی هم که با موضوع عدالت بود، به همان مرکز سپرده شد. نشست سوم 
درباره ی خانواده بود. کارهای مهمی در آن زمینه انجام گرفته؛ چه در مرکز، و چه در برخی مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تخصصی. کار دارد 
پیش مي رود. تابلو نداشتن این کار، درخواست خود بنده بود. ما از اول مایل نبودیم که برای این کار تابلو بزنیم. ما مي خواهیم کار انجام 
بگیرد؛ وقتی که تحقق پیدا کرد، تابلو پیدا مي شود. البته اخیراً من به دوستان گفتم برای اینکه این جریان سازی، بخصوص در مقوله ی 
چالشی ای مثل آزادی، در خارج تحقق پیدا کند، از آقایان درخواست کردیم سیاست رسانه اِی مرتبی را دنبال کنند، تا صاحبنظران، افراد 
عالقه مند، افرادی که احیانًا به خمودگی در این زمینه ها دچار شدند، یا دنبال یک بهانه ای برای انگیزش هستند، اینها بتوانند از جلسه ی 

امشب ما بهره مند شوند و وارد جریان شوند؛ لیکن ما بنا بر تبلیغات - به معنای متعارف - نداریم.

ب(	منشا	ایجاد	موج	فكرى	در	زمینه	آزادى،	در	غرب	و	ایران

1.	بیانات	و	تحقیقات	صاحب	نظراِن	نشست،	این	باور	را	در	بنده	تشدید	كرد	كه	ما	در	مسئله	آزادى	خالء	و	كمبود	داریم
اما درباره ی موضوع نشست امشب - یعنی مساله ی آزادی - چند تا نکته وجود دارد. بیاناتی که دوستان کردند، بیانات خیلی خوبی بود. 
یعنی واقعًا انسان وقتی گوش مي کند - که بنده هم مستمع خوبی هستم و حرفها را با دقت گوش مي کنم - استفاده مي کند. از 
همه ی این بیاناتی که دوستان کردند - از بعضی بیشتر، از بعضی کمتر - واقعًا استفاده کردیم؛ نکات قابل توجهی بود. البته این را هم 
من بی رودربایستی بگویم؛ از مجموع فرمایشات آقایان هم فهمیدیم که چقدر ما در این زمینه خأل داریم. خود بیانات و تحقیقات شما این 
باور را که در بنده بود، تشدید کرد، که فهمیدیم ما چقدر در این مساله کمبود داریم؛ که حاال به این مساله ی کمبودمان اشاره خواهم کرد.

2.	بحث	آزادى	در	بین	غربى	ها،	در	سه	چهار	قرِن	حول	و	حوش	رنسانس	و	بعد	از	رنسانس،	یك	شكوفایى	بى	نظیرى	پیدا	
كرده	است

خب، حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها، در همین سه چهار قرِن حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، یک شکوفایی 
بی نظیری پیدا کرده. چه در زمینه ی علوم فلسفی، چه در زمینه ی علوم اجتماعی، چه در زمینه ی هنر و ادبیات، کمتر موضوعی مثل 

مساله ی آزادی در غرب، در این سه چهار قرن مطرح شده. این یک علت کلی دارد، علل پیرامونی هم دارد. 
1.2.علت	كلى	این	شكوفائى	در	درجه	اول،	حادثه	رنسانس	بود

علت کلی این است که این بحثهای بنیانِی اصولی برای اینکه راه بیفتد، یک ماجراانگیزی الزم دارد؛ یعنی غالبًا یک طوفان 
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این بحث های اساسی را به راه می اندازد. در حال عادی، بحث های چالشِی عمیِق مهم درباره ی این مقوالت اساسی اتفاق نمی افتد؛ یک 
حادثه ای باید پیش بیاید که آن حادثه زمینه شود. البته عرض کردم؛ این اشاره ی به عامل اصلی است - که حاال عامل اصلی را عرض 
مي کنم - عوامل جانبی هم هست. آن حادثه در درجه ی اول رنسانس بود - رنسانس در مجموعه ی کشورهای اروپایی؛ از ایتالیا بگیرید 
که سرمنشأ بود، بعد انگلستان، فرانسه و جاهای دیگر - بعد از آن مساله ی انقالب صنعتی بود، که در اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن 

هجدهم در انگلستان به وجود آمد. 
2.2.انقالب	صنعتى	و	انقالب	كبیر	فرانسه	كه	در	پى	رنسانس	شكل	گرفتند،	علل	پیرامونى	شكوفایى	فكر	آزادى	در	غرب	هستند

خود انقالب صنعتی یک حادثه ای بود، مثل یک انفجار، که انسان ها را به فکر وادار مي کند، اندیشمندان را به فکر وادار مي کند. بعد 
هم در نیمه ی قرن هجدهم مقدمات انقالب کبیر فرانسه - که زمینه ی اجتماعی تحقق یک انقالب عظیم بود - در منطقه ای که از 
این انقالب ها نداشت، فراهم شد. البته نظیر آن در صد سال، دویست سال قبل از آن مختصراً در انگلیس اتفاق افتاده بود، لیکن قابل 

مقایسه نبود با آنچه که در انقالب فرانسه اتفاق افتاد.
1.2.2.واقعیت	انقالب	فرانسه،	عمدتاً	آزادى	از	قید	سلطنت	و	حكومت	مستبِد	مسلط	از	چند	قرن	پیش	بود

مقدمات انقالب فرانسه، همان آمادگی داخل مجموعه بود؛ همان چیزی که زیر پوست جامعه وجود داشت و اندیشمندان آن را میدیدند. من 
به شما عرض بکنم؛ آن مقداری که امثال مونتسکیو یا روسو از واقعیت های جامعه ی فرانسه استفاده کردند؛ برای گرفتن فکر، واقعیت 
های جامعه ی فرانسه از فکر آنها آنقدر استفاده نکرده. هر کس نگاه کند، این را خواهد دید. مي دانید که خود مونتسکیو اصاًل بیرون 
فرانسه بود. واقعیتهایی وجود داشت. قبل از اینکه آن انفجار بزرِگ سال 1789 اتفاق بیفتد - که خب، انفجار عظیمی بود؛ چقدر ضایعات، 
چقدر خرابی ها به وجود آورد - در زیر پوست جامعه و شهر و کشور اینقدر حوادث اتفاق می افتاد که نشان مي داد یک چیزی در جریان 
است. حاال در خصوص آزادی، بحث عقل را مطرح فرمودند. نه، من به شما عرض بکنم؛ در انقالب کبیر فرانسه ممکن است چهار تا 
روشنفکر یک جوری حرف مي زدند، اما در میدان عمل روی زمین، آنچه که مطرح نبود، مساله ی عقل و عقالنیت و گرایش به عقل 
بود. نخیر، آنجا فقط مساله ی آزادی بود؛ عمدتًا آزادی از قید سلطنت و حکومت مستبِد مسلط از چند قرن پیش؛ حکومت بوربن ها که بر 

همه ی ارکان زندگی مردم مسلط بودند. فقط هم دستگاه دربار نبود، بلکه اشراف فرانسه هر کدام یک پادشاهی بودند.
 اینکه شنیدید راجع به باستیل و زندانی های باستیل، این مال همان چند صباح که نبود؛ شاید چند قرن گذشته بود و باستیل، همان 
باستیل بود. یعنی وضع، وضع آشفته ای بود. خب، آدم های صاحب فکری مثل ولتر و روسو و مونتسکیو این وضعیت را که مي دیدند، 
استعداد اندیشیدن و فکر داشتند، به یک جایی مي رسیدند، یک حرفی مي زدند؛ حرف های آنها هم در واقعیت و در متن عمل در 
فرانسه اصاًل مورد توجه قرار نگرفت. حاال شما نگاه کنید، نطق هایی که در آن وقت همان بزرگاِن نّطاق - میرابو و دیگران - کردند، 
هیچکدام ناظر به حرف های مونتسکیو و حرف های ولتر و اینها نیست؛ همه اش ناظر به فساد دستگاه، استبداد دستگاه و اینهاست. 

واقعیت انقالب فرانسه این است.

2.2.2.	انقالب	كبیر	فرانسه	یك	انقالب	ناكام	بود؛	چراكه	حداكثر	دوازده	سال	بعد	از	آن،	پادشاهِى	مطلق	ناپلئون	به	وجود	مى	آید
انقالب کبیر فرانسه به یک معنا یک انقالب ناکام بود. حداکثر یازده سال یا دوازده سال بعد از انقالب، امپراتوری پرقدرت ناپلئون به وجود 
می آید؛ یعنی یک پادشاهِی مطلق، که پادشاهان قبل از لویی شانزدهِم کشته شده ی در انقالب هم اینجور که ناپلئون پادشاهی کرده 
بود، پادشاهی نکرده بودند! ناپلئون مي خواست تاجگذاری کند، پاپ را آوردند تا تاج سلطنت را روی سر ناپلئون بگذارد؛ اما ناپلئون اجازه 
نداد پاپ بگذارد؛ از دست پاپ گرفت، خودش روی سرش گذاشت! حاال اینها در حاشیه و توی پرانتز است. در مقایسه ی با انقالب ما، بد 
نیست به این نکته توجه شود: در انقالب ما آن چیزی که نگذاشت چنین حوادث و فجایعی پیش بیاید - الاقل به یک شکلی، ولو مثاًل 
خفیف ترش - وجود امام خمینی بود. آن رهبری ای که مّتبع و متنّفذ و مطاع عندالکل بود، او بود که نگذاشت؛ وااّل مطمئن باشید که حاال 
اگر نه آنجور حوادث، حوادثی شبیه آن پیش می آمد. در همین ده دوازده سالی که مابین انقالب تا ظهور ناپلئون و قدرت گرفتن ناپلئون 
است، سه گروه بر سر کار آمدند؛ که هر گروه، گروه قبلی شان را کشتند، نابود کردند و خودشان سر کار آمدند؛ باز گروه بعدی آمد، این 
گروه را نابود کرد و کشت. مردم هم که در نهایت بلبشو و بدبختی زندگی مي کردند. این انقالب کبیر فرانسه بود. انقالب اکتبر شوروی 
هم از جهات زیادی همین جور است - یعنی شبیه انقالب کبیر فرانسه است - منتها آنجا یک وضع خاصی بود و عوامل گوناگون 
دیگری که به یک شکلی مردم را هدایت و کنترل کرد. بد نیست اینها مورد توجه قرار بگیرد. در محافلی که حاال بنده با اینها برخورد 
 دارم - چه محافل تاریخی، چه محافل دانشگاهِی این چنینی - متأسفانه نمی بینم که به نکات موجود در این انقالب ها توجه کنند.

البته مي دانید در فرانسه چند انقالب اتفاق افتاده. این انقالبی که در پایان قرن هجدهم اتفاق افتاد، انقالب کبیر فرانسه است. بعد از 
حدود چهل سال، یک انقالب دیگر؛ بعد از حدود بیست سال بعد از آن، یک انقالب دیگر به وجود آمد؛ یک انقالب کمونیستی. اولین 

انقالب کمونیستی دنیا در فرانسه اتفاق افتاده، که آنجا کمونها را تشکیل دادند.
3.2.2.حوادث	فراوان	بعد	از	رنسانس	باعث	شد،	هزاران	تحقیق	و	مقاله	و	كتاب	توسط	فالسفه		متعددى	در	غرب	نوشته	شد

بنابراین عوامل رشد این حرکت فکری، اینها بود: در درجه ی اول، رنسانس بود. طبعًا رنسانس یک حادثه ی دفعی نبود، اما حوادث فراوانی 
در طول دویست ساِل اوِل رنسانس پیش آمد، که یکی اش مساله ی انقالب صنعتی بود، یکی اش مساله ی انقالب کبیر فرانسه بود. خود 
اینها فکر آزادی را مطرح کرد؛ لذا کار کردند. فالسفه ی فراواِن متعددی هزاران تحقیق و مقاله و کتاب نوشتند. در همه ی کشورهای غربی 

صدها کتاب مدون در باب آزادی نوشته شد. بعد هم که این فکر به آمریکا منتقل شد، در آنجا هم همین طور کار کردند. 

3.	مشروطیت	حادثه	ى	بزرگى	بود	كه	به	طور	مستقیم	با	مسئله	ى	آزادى	مرتبط	بود	و	در	ایران	یك	موج	فكرى	در	این	زمینه	
ایجاد	كرد

نداشتیم.  بیفتیم،  آزادی  مثل  مقوله ای  فکر  به  تا  کند  ایجاد  فکری  موج  قبیل که یک  آن  از  موقعیتی  ما یک  از مشروطیت،  قبل  تا 
مشروطیت فرصت خیلی خوبی بود. مشروطیت حادثه ی بزرگی بود، به طور مستقیم مرتبط هم بود با مساله ی آزادی؛ لذا جای این داشت 

که این دریاچه ی آرام فکر علمی ما را - چه در حوزه های روحانی، چه در غیر روحانی - برآشوبد؛ یک طوفانی به وجود بیاورد و 
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یک کاری انجام دهد؛ کمااینکه کرد. 
1.3.تقلید	از	نظریه	آزادى	غربى	در	مشروطه	،	نقیصه	بزرگى	بود	كه	باعث	شد	هیچ	زایش	نو	و	منظومه	فكرى	به	وجود	نیاید

تفکرات مربوط به آزادی آمد و مطرح شد، منتها یک نقیصه ی بزرگی وجود داشت که این نقیصه نگذاشت ما به آن راه درست در این 
تفکر بيفتیم و در آن راه پیش برویم؛ آن نقیصه عبارت از این بود که از چند سال قبل از مشروطه - شاید از دو سه دهه ی قبل از 
مشروطه - تفکرات غربی بتدریج به وسیله ی عوامل اشرافی، شاهزاده ها و عوامل سلطنت، داخل ذهن یک مجموعه ای از روشنفکران 
راه باز کرده بود. روشنفکر هم که میگوییم، در آن دوران اولیه، روشنفکر مساوی است با اشرافی. یعنی ما روشنفکر غیراشرافی نداشتیم. 
روشنفکران درجه ی اول ما همین رجال دربار و وابستگان و متعلقین به آنها بودند؛ اینها از اول با فکر غربی در زمینه ی آزادی آشنا شدند. 
لذا شما وقتی که وارد مقوله ی آزادی در مشروطیت مي شوید - که یک مقوله ی خیلی پرجنجال و شلوغی هم هست - می بینید همان 
گرایش ضد کلیسایی در غرب که شاخصه ی مهم آزادی بود، در اینجا هم به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا مي 
کند. خب، این یک قیاس مع الفارق بود. اصاًل جهتگیری رنسانس، جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود؛ لذا بر پایه ی بشرگرایی، 
انسان گرایی و اومانیسم پایه گذاری شد. بعد از آن هم ، همه ی حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده، تا امروز هم همین جور است. با 
همه ی تفاوت هایی که به وجود آمده، پایه، پایه ی اومانیستی است؛ یعنی پایه ی کفر است، پایه ی شرک است - که اگر مجال بود، بعداً 

اشاره خواهم کرد - عین همین آمد اینجا. 
شما می بینید مقاله نویس روشنفکر، سیاستمدار روشنفکر، حّتی آن آخونِد تنه زده ی به تنه ی روشنفکر هم وقتی در باب مشروطیت کتاب و 
مقاله مي نویسد، همان حرف های غربی ها را تکرار مي کند؛ چیزی بیش از آن نیست. این بود که زایش به وجود نیامد. ببینید، خاصیت 
فکر تقلیدی این است. شما وقتی که نسخه را از طرف مي گیرید برای اینکه همان نسخه را بخوانید و عمل کنید، دیگر زایش معنی 
ندارد. اگر چنانچه دانش را، یا انگیزه و فکر و ایده را از او گرفتید، خب بله، خودتان به کار می افتید، زایش به وجود می آید. این اتفاق 
نیفتاد؛ لذا زایش بعداً به وجود نیامد؛ لذا در زمینه ی کار مربوط به آزادی، هیچ حرف نو، هیچ ایده ی نو، هیچ منظومه ی فکری نو - مثل 

منظومه های فکری که غربی ها دارند - به وجود نیامد. 
2.3.از	منظومه	هاى	فكرى	صاحب	نظران	غربى	تقلید	كردند؛	با	وجود	اینكه	اسالم	منابع	زیادى	در	خصوص	آزادى	دارد	

خیلی از این صاحبان فکر در غرب، یک منظومه ی فکری در خصوص آزادی دارند. همین نقدهایی که بر لیبرالیسم قدیمی انجام گرفته 
و همچنین نقدهایی که بعداً بر نسخه های جدید لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی و آن چیزهایی که بعد از لیبرالیسِم مثاًل قرن هفدهم یا 
شانزدهم است، وارد آوردند، هر کدام برای خودش یک منظومه ی فکری است؛ اّولی دارد، آخری دارد، پاسخ سؤاالت فراوانی دارد. ما یک دانه 
از آنها را در کشورمان به وجود نیاوردیم؛ با اینکه منابع ما زیاد است، ما فقر منبعی نداریم - همین طور که دوستان اشاره کردند - یعنی 
واقعًا مي توانیم یک مجموعه ی فکری مدون، یک منظومه ی کامل فکری در مورد آزادی - که به همه ی سؤاالت ریز و درشت آزادی 
پاسخ دهد - تأمین کنیم. البته این کار همت مي خواهد؛ کار آسانی نیست. ما این کار را نکرده ایم. ما در عین حال که منابع داریم، 

اما همان منظومه های فکری آنها را آوردیم؛ حاال هرکسی به هرجا دسترسی پیدا کرد؛ یکی با اتریش ارتباط داشت، از آنچه که دانشمند 
اتریشی گفته بود؛ یکی زبان فرانسه بلد بود، از آن که در فرانسه حرف زده بود؛ یکی با انگلیس یا آلمان مربوط بود، از آن که با زبان 
انگلیسی یا زبان آلمانی حرف زده بود، تقلید کرد؛ شد تقلیدی. مخالفین هم که مخالفین آزادی محسوب مي شدند، در واقع از همین 
سوراخ گزیده شدند - که هر دو گروه از یک سوراخ گزیده شدند - آنها هم چون دیدند که حرف ها، حرف های ضد دینی است، حرف 

های ضد الهی است، با آن مواجه شدند.

ج(	ماهیت	آزادى	در	اسالم	و	غرب	و	منظرها	و	راهبردهاى	دستیابى	به	منظومه	فكرى	اسالم	در	آزادى

1.	با	اینكه	منابع	خوبى	داریم،	منظومه	ى	فكرى	نداریم	؛	باید	به	سمت	منظومه	سازى	در	مقوله	آزادى	برویم
امروز ما کمبود داریم، ما خألهای زیادی داریم، شکاف های زیادی وجود دارد ؛ و ضمن اینکه منابع داریم، منظومه ی فکری نداریم. اینجا در 
جمع امروز، آقای دکتر برزگر - اگر اشتباه نکنم - به نظرم تنها دوستی بودند که یک منظومه ارائه کردند. ممکن است شما آن منظومه را 
ناقص بدانید و ناقص باشد؛ حرفی نیست. ما باید برویم به سمت منظومه سازی؛ یعنی قطعات مختلف این پازل را در جای خود بنشانیم، 
یک ترسیم کامل درست کنیم؛ به این احتیاج داریم. این هم کار یک ذره، دو ذره نیست؛ کار یک جلسه، دو جلسه نیست؛ کاِر جمعی 

است و تسلط الزم دارد؛ هم تسلط به منابع اسالمی، هم تسلط به منابع غربی؛ که عرض خواهم کرد.

2.	در	مساله	تبیین	موضوع،	مى	توان	دو	اصطالح	در	آزادى	معنوى	در	نظر	گرفت

1.2.آزادى	معنوى	به	معناى	قرب	الى	اهلل،	محل	بحث	ما	نیست؛	بلكه	منظورما	آزادى	هاى	فردى	و	اجتماعى	است
خب، دو سه نکته من عرض بکنم. یک مسئله، مسئله ی تبیین موضوع است. ببینید، دوستان اینجا اشاره کردند به آزادی معنوی. آزادی 
معنوی به آن معنائی که در بعضی از روایات ما هست و برخی از متفکرین ما مثل مرحوم شهید مطهری به آن اشاره کردند، برترین انواع 
فضیلت های انسان است - در این شکی نیست - منتها این، محل بحث ما نیست. اصاًل بحث ما درباره ی آزادی معنوی به معنای 
سلوک الی اهلّل و قرب الی اهلّل و پیش رفتن در وادی توحید - که آدم هایی مثل مال حسینقلی همدانی یا مرحوم آقای قاضی یا مرحوم آقای 
طباطبایی محصول این هستند - نیست؛ بحث ما درباره ی آزادی های اجتماعی و سیاسی، آزادی های فردی و اجتماعی است؛ مساله ی 

امروز دنیا این است. 
خیلی خوب، ممکن است ما صد مساله ی دیگر هم داشته باشیم که غرب از آنها اصاًل خبر نداشته باشد - همین سلوک های معنوی 
و اینها از این قبیل است - خب، آن را هم در جای خودش بحث کنیم. آنچه که ما دنبالش هستیم، آزادی به همین معنای متداول و 
دارج بین محافل دانشگاهی و سیاسی و روشنفکرِی امروز دنیاست، که راجع به آزادی بحث مي کنند. ما راجع به این مي خواهیم بحث 
کنیم. آزادی معنوی به آن معنای سلوک الی اهلّل و قرب الی اهلّل و نظر الی اهلّل و حب اهلّل و اینها، آن به جای خود، یک موضوع دیگر است. 

2.2.	آزادى	معنوى	به	معناى	رها	شدن	از	قیود	درونى	،	كه	مانع	عمل	آزاد	و	آزاداندیشى	مى	شود،	در	بحث	ما	قابل	طرح	
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است	
به یک معنا، یک آزادی دیگری وجود دارد که مي توان آن را آزادی معنوی دانست و آن، آزادی از چنگ عوامل درونی ای است که مانع عمل 
آزاد ما در جامعه مي شود، یا مانع آزاداندیشی ما در جامعه مي شود؛ مثل ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از فقر. در قرآن به این 
�ش  خ : »و �ت يغم�ب ه پ «،)2( خطاب ب خ افومه و خافون ان كن�ت مؤمن�ي خ اس و اخشون«،)1( »فال �ت ّن شوا ال خ ترس ها اشاره شده است: »فال �ت
شاه«.)3( یا ترس از سلب امتیازات. فرض کنید ما در فالن دستگاه یک امتیازی داریم؛ اگر این حرف را بزنیم، اگر  خ  ان �ت

ّ
 احق

ّ
اس و الل ّن ال

این آزادگی را به خرج دهیم، اگر این امر به معروف را بکنیم، ساقط مي شویم یا طمع، طمع موجب مي شود که من عیب شما را نگویم، 
با شما آزادانه برخورد نکنم - شمایی که صاحب قدرت هستید - برای خاطر اینکه در شما طمع دارم. یا حسادت، یا تعصب های بیجا و 

غلط، یا تحجر؛ اینها هم یک نوع موانع درونی است، که آزادی از اینها را هم مي شود اسمش را گذاشت آزادی معنوی. 
بنابراین ما دو تا اصطالح در آزادی معنوی داریم: یک اصطالح، آن اصطالح اول است که عروج الی اهلّل و قرب الی اهلّل و حب اهلّل و اینهاست. 
آن اصاًل وارد بحث ما نیست، آن یک مقوله ی دیگر است. دیگری، آزادی معنوی به معنای رها شدن از قیود درونی و پابندی های درونی 
است که نمي گذارد من جهاد بروم، نمي گذارد من مبارزه کنم، نمي گذارد من صریح حرف بزنم، نمي گذارد من مواضع خودم را آشکارا 

بگویم، من را دچار نفاق مي کند، دچار دورویی مي کند. در مبارزه ی با موانع آزادی، این بحث قابل طرح است.

3.	اولین	محدودیت	ما	در	بحث	آزادى	این	است	كه	خودمان	را	به	نظر	اسالم	و	چهارچوب	اسالمى	محدود	مى	كنیم
نکته ی بعدی این است که ما مي خواهیم نظر اسالم را پیدا کنیم. ما که با کسی رودربایستی نداریم. ما اگر بخواهیم نظرات منهای 
اسالم را - هرچه که ذهن ما مي پزد و مي پروراند - دنبال کنیم، به همان آشفتگی هایی دچار مي شویم که متفکرین غربی در زمینه های 
گوناگون مبتالیش هستند؛ هم در فلسفه دچار هستند، هم در ادبیات و هنر دچار هستند، هم در مسائل اجتماعی دچار هستند؛ آراء 
 متضارب گوناگون علیه یکدیگر، که غالبًا هم اینها امتداد عملی پیدا نمي کند. نه، ما دنبال این هستیم که ببینیم نظر اسالم چیست.

پس ببینید ما در بحث آزادی، اولین محدودیت را برای خودمان درست مي کنیم. آن محدودیت چیست؟ عبارت است از این که ما نظر 
اسالم را مي خواهیم؛ خودمان را محدود مي کنیم به نظر اسالم و چهارچوب اسالمی. این، اولین محدودیت. 

1.3.در	بحث	آزادى،	از	محدودیت	نترسیم؛	چون	از	اول	هیچ	پیش	فرضى	وجود	ندارد	كه	بخواهد	به	انسان	آزادى	مطلق	بدهد
در بحث آزادی، از محدودیت نترسیم. چون وقتی گفته مي شود آزادی، آزادی در معنای اّولی - که با حمِل اّولِی ذاتی مشخص مي شود 
- یعنی رها شدن. کسی که مي خواهد درباره ی آزادی بحث کند، کأنه هر چیزی که اندکی با این رها شدن منافات داشته باشد، برایش 
سنگین می آید؛ یعنی دنبال استثناء مي گردد. قاعده عبارت است از رهایی مطلق. او دنبال این مي گردد که »ااّل ما خرج بالّدلیل«اش 
چیست، که بگوید خب، در این زمینه ها آزادی نه، در آن زمینه ها آزادی نه؛ از این چند تا زمینه که بگذریم، آزادی بله. این اشتباه را انسان 
ممکن است در مواجهه ی با بحث آزادی بکند. من عرض مي کنم اینجوری نیست. از اول هیچ پیش فرضی وجود ندارد که بخواهد به 
ما آزادی مطلق را بدهد - که حاال عرض خواهیم کرد که اصاًل منشأ آزادی در اسالم چیست - از اول چنین پیشفرضی نداریم 

استثناها کدام است،  ببینیم که  ارزش است، حاال بگردیم  انسان  برای  انسان است،  به  انسان است، متعلق  آزادی مطلق حق  که یک 
بالّدلیل«ها کدام است؛ نخیر، قضیه اینجوری نیست. ما از محدودیت نترسیم. همان طور که عرض کردم، اولین محدودیت  »ما خرج 
ما که درباره ی مباحث آزادی در اسالم حرف مي زنیم، این است که مي گوییم در »اسالم«؛ یعنی از اول، چهارچوب درست مي کنیم؛ 
این است. این خودش شد محدودیته. نه، بحث ما اصاًل  آزادی در اسالم به چه معناست؟   از اول برایش محدودیت درست مي کنیم. 
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این واضح ترین آیه در قرآن برای آزادی است، که »اصر« را برمي دارد. »اصر« آن طناب هایی است که به پایه ی خیمه مي بندند تا باد 
رض«؛)5( این اخالد الی األرض است. »او اصر« ما آن چیزهایی 

أ
د اىل اال ه اخل كّن آن را نبرد؛ یعنی آن را متصل مي کند به زمین. »و ل

است که ما را مي چسباند به زمین، مانع پروازمان مي شود. »غل« هم که غل است دیگر، غل و زنجیر است؛ که پیغمبر آمده است غل 
بات  ّي

ّ
ط  هلم ال

ّ
ل م« را بگوید، مي گوید: »و �ي �ي �ت اكنت عل

ّ
غالل ال

أ
م ارصمه و اال و زنجیر را بردارد. در همین آیه، قبل از آنکه »يضع ع�خ

بائث«. خب، حالل و حرام یعنی چه؟ حالل و حرام یعنی حد گذاشتن، منع کردن؛ ممنوعیت همراهش است. از وجود  م الخ �ي ّرم عل و �ي

محدودیت و ممنوعیت در ذهنمان، هنگامی که راجع به آزادی بحث مي کنیم، اصاًل ابا نداشته باشیم.
2.3.	انسان	محورى	در	مقابل	خدامحورى	و	توحید،	مهمترین	تفاوت	جوهرى	نظریه	آزادى	در	غرب	و	اسالم	است	

بعضی از آقایان گفتند تفاوت های جوهری بین نگاه به آزادی و نظریه ی آزادی در اسالم و در غرب وجود دارد؛ حاال بخصوص در غرب، 
لیبرالیسم را مطرح کردند؛ که البته مکاتب دیگر هم هست، لیکن همه در آن جهت شریکند. بله، راست است؛ همین تفاوتهایی که 
عبارت  ارزش،  عنوان یک  به  یا  عنوان حق  به  آزادی،  منشأ  لیبرالیسم،  در  است:  این  تفاوت  مهمترین  لیکن  دارد؛  وجود  گفتند،  آقایان 
هم  آن  انسان؛  از  است  عبارت  کْون  عالم  این  در  اختیار  محور  و  وجود  عالم  محور  چون   - اومانیسم   - انسان گرایی  تفکر  از  است 
را  اختیار  و  است. جبر  اختیار«  و  اختیار »جبر  از  غیر  اختیار،  این  البته  باشد.  داشته  آزادی  و  اختیار  باید  ندارد؛ پس  معنی  اختیار  بدون 
هم بعضی از آقایان مطرح کردند. بحث اختیاری که در جبر و اختیار مي کنیم، این است که انسان »توانایی انتخاب« دارد - توانایی 
انتخاب حق و حق  توانا یی  بین  انتخاب« دارد.  انتخاب مي کنیم، مي گوییم »حق  اینجا که صحبت  اما در  ذاتی و طبیعی دارد - 
انتخاب، یک مالزمه ی قطعی وجود ندارد. البته مي شود یک مالزماتی برایش فرض کرد، اما اینجوری معلوم نیست قانع کننده باشد. 
پس آنچه که آنها مي گویند، این است؛ آنها مي گویند انسان، محور است؛ یعنی در واقع خدای عالم وجود، انسان است و نمي تواند 
اراده - که همان معنای دیگر آزادی است - امکان ندارد که  اراده، وجود داشته باشد. یعنی بدون اعمال  انتخاب و بدون  بدون قدرت 
 ما فرض کنیم انسان، صاحب اختیار عالم وجود است. این، پایه ی بحث آزادی است. این، مبنای تفکر اومانیستی درباره ی آزادی است.

در اسالم مساله بکلی از این جداست. در اسالم مبنای اصلی آزادی انسان، توحید است. البته دوستان بعضی از موارد دیگر را هم ذکر 
کردند - آنها هم درست است - اما آن نقطه ی کانونی، توحید است. توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا؛ توحید عبارت است 

 
ّ

عبد اال  ن
ّ

ينمك اال ا و ب ن ن ي وا اىل ملكة سواء ب عال از اعتقاد به خدا، و کفر به طاغوت؛ عبودیت خدا، و عدم عبودیت غیر خدا؛ »ت



37 36

ه احدا« - البته یک جایی هم »احداً« دارد، اما اینجا اعم از آن است – مي فرماید:  ك ب ي گويد »ال ن�ش
ئا«.)6( �خ ه شي ك ب  و ال ن�ش

ّ
الل

ه شيئا«؛ هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید. یعنی شما اگر از عاداِت بی دلیل پیروی کنید، این برخالف توحید است؛  ك ب »و ال ن�ش

از انسان ها پیروی کنید، همین جور است؛ از نظام های اجتماعی پیروی کنید، همین جور است - آنجایی که به اراده ی الهی منتهی 
قد استمسك   ف

ّ
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نشود - همه ی اینها شرک به خداست، و توحید عبارت است از اعراض از این شرک. »�

«؛)7( کفر به طاغوت وجود دارد، بعدش هم ایمان به خدا. خب، این معنایش همان آزادی است. یعنی شما از همه ی قیود،  وث�ت عروة ال ل �ب

غیر از عبودیت خدا، آزادید.
3.3.اسالم	برخالف	برخى	ادیان	كه	مردم	را	فرزند	خدا	مي	دانند؛	مي	گوید	فرزند	هر	كس	مي	خواهى	باش،	ولى	باید	غالم	خدا	باشى

بنده سال ها پیش در نماز جمعه ی تهران، ده پانزده جلسه راجع به همین بحث آزادی صحبت کردم؛ آنجا به یک مطلبی اشاره کردم 
و گفتم ما در اسالم، خودمان را بنده ی خدا مي دانیم؛ اما بعضی از ادیان، مردم و خودشان را فرزند خدا مي دانند. گفتم این یک تعارف 
است؛ فرزند خدا هستند و غالم هزاران انسان، غالم هزاران شی ء و شخص! اسالم این را نمي گوید؛ مي گوید فرزند هر کس مي خواهی، 
 باش؛ فقط باید غالم خدا باشی، غالم غیر خدا نباید باشی. عمده ی معارف اسالمی که در باب آزادی وجود دارد، ناظر به همین نکته است.

این حدیث معروفی که هم از امیرالمؤمنین نقل شده، هم ظاهراً از امام سجاد نقل شده، من در ذهنم هست که از امام هادی )علیه الّسالم( 
ها« - این آزادی است - آیا آزاده ای نیست که این متاع پست را - لماظه را،  هل
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آب بینی یا دهان حیوان پستی را - جلوی اهلش بیندازد؟ خب، تا اینجا چیزی فهمیده نمي شود. معلوم میشود که ُحر کسی است که 
ها«؛)8( قیمت شما  غ�ي بيعوها ب ة فال ت ّن  الب

ّ
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ليس ال این را جلوی اهلش بیندازد، خودش دنبال این نرود. بعد مي گوید: »ف

فقط بهشت است. معلوم مي شود که برای آن لماظه مي خواستند قیمت بپردازند؛ یعنی آن لماظه را مي دادند که نْفِس این را بَبرند، 
هستی این را بَبرند، هویت و شخصیت این را بَبرند؛ بحث معامله در کار بوده، از آن معامله نهی مي کند. اگر بناست معامله کنید، چرا 
نفس تان را در مقابل این لماظه مي دهید؟ فقط در مقابل بهشت و عبودیت خدا بدهید. بنابراین نقطه ی کانونی، این است. البته یک 
ة« آن را نشان مي  ّن  الب

ّ
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أ
ليس ال نقطه ی کانونی دیگر هم وجود دارد که عبارت است از همان کرامت انسانی، که همین »ف

دهد؛ که دیگر حاال وارد این قضیه نشویم.

4.	فقط	نباید	اثبات	كنیم	بحث	درباره		آزادى،	هدیه		غرب	به	ما	نیست؛	بلكه	باید	منظومه		فكرى	آزادى	را	از	منابع	اسالمى	
كنیم استخراج	

یک نکته ی دیگر این است که ما در تمسک به منابع اسالمی - که همین طور که بعضی از آقایان اشاره کردند، منابع قرآنی و غیر قرآنی 
و حدیثی، فراوان وجود دارد؛ که باز بنده در همان سلسله سخنرانی های آن وقت، فرصت و مجال داشتم، گشته بودم و مبالغی را پیدا کرده 
بودم، که آن ها را در نماز جمعه مي خواندم - فقط نباید به دنبال این باشیم که اثبات کنیم بحث درباره ی آزادی، هدیه ی غرب و هدیه ی 
اروپا به ما نیست. چون گاهی برای این استفاده مي کنیم، که آقا چرا بعضی از غربزده ها مي گویند این مفاهیم را اروپایی ها به ما یاد 

دادند؛ نه، قرنها پیش از پیدا شدن این مباحث در اروپا، بزرگان اسالم اینها را گفته اند. خیلی خوب، این یک فایده است؛ اما فقط این نیست. 
ما باید به منابع مراجعه کنیم، برای اینکه بتوانیم آن منظومه ی فکری مربوط به آزادی را از مجموع این منابع بگیریم.

5.مي	توانیم	از	چهار	منظر	درباره	ى	آزادى	بحث	كنیم:	حق	به	اصطالح	قرآنى،	حق	به	اصطالح	فقه	و	حقوق،	تكلیف	و	نظام	
ارزشى	اسالم

نکته ی دیگر این است که ما درباره ی آزادی، از چهار منظر مي توانیم بحث کنیم: یکی از منظر حق، به اصطالِح قرآنی، نه به اصطالح 
فقه و حقوق؛ که حاال مختصر توضیحی عرض خواهم کرد. یکی از منظر حق، به اصطالح فقه و حقوق؛ حق، ملک، حق در قبال ملک. 
یکی از منظر تکلیف. یکی هم از منظر ارزشگذاری، نظام ارزشی. به نظر من از همه مهم تر، آن بحث اول است که ما راجع به آزادی از 
منظر حق، به اصطالح قرآنی عمل کنیم. حق در اصطالح قرآن - که شاید تعبیر »حق« بیش از دویست مرتبه در قرآن تکرار شده؛ خیلی 
چیز عجیبی است - یک معنای عمیِق وسیعی دارد؛ که حاال آنچه به طور خالصه و مجمل در دو کلمه شاید بشود یک معنای سطحی 

از آن داد، به معنای دستگاه نظام مند و هدفدار است. 
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«؛)10( یعنی این دستگاه عالم وجود و دستگاه آفرینش - از جمله وجود طبیعی انسان، منهای مساله ی اختیار و اراده در انسان  ّ
لق رض �ب

أ
اال

- یک دستگاِه ساخته و پرداخته و به هم پیوندزده ی متصل به یکدیگر و دارای نظام و دارای هدف است. بعد عین همین مساله را درباره ی 
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لق ناك �ب «،)11( »ارسل ّ

لق خّل الكتاب �ب تشریع بیان مي کند. در مورد تکوین، به برخی از آیات اشاره کردم. در مورد تشریع مي فرماید: »�خ
«.)13( این حق، همان حق است؛ آن در عالم تکوین است، این در عالم تشریع است. این 

ّ
لق ا �ب ن قد جائت رسل رّب ا«،)12( »ل ذ�ي ا و ن ش�ي ب

معنایش این است که عالم تشریع، به حکمت الهی، صددرصد منطبق با عالم تکوین است. اراده ی انسان مي تواند یک گوشه هایی از آن را 
خراب کند. البته چون منطبق با عالم تکوین است و جهت، جهت حق است - یعنی آنچه که باید باشد، حکمت الهی آن را اقتضاء کرده - 
لذا در نهایت، آن حرکت عمومی و کلی غلبه پیدا مي کند بر همه ی این کارهای جزیی ای که تخطی و تخلف و انحراف از این راه است. 
بنابراین تخلف هایی ممکن است انجام بگیرد. این عالم هستی است، این هم تشریع است. خب، یکی از مواد این عالم، اراده ی انسان است؛ 
 یکی از مواد این تشریع، آزادی انسان است؛ پس این حق است. با این دید به مساله ی آزادی نگاه کنیم، که آزادی حق است در مقابل باطل.

یک نگاه هم از لحاظ حق به اصطالح حقوقی است، که عرض کردیم این توانایی مطالبه کردن را به او مي دهد - یعنی دارای یک 
انتخاب در جبر و اختیار. با آن بحث اختیار در حق  این تفاوت مي کند   خصوصیتی است که مي تواند چیزی را مطالبه بکند - که 

آزادی  خوب،  خیلی  بگوییم  که  نیست  اینجور  کنیم.  نگاه  باید  تکلیف  یک  دیدگاه  از  را  آزادی  که  است،  تکلیف  مساله ی  هم  یکی 
هم  و  خود،  آزادی  هم  باشد؛  آزادی  دنبال  به  انسان  باید  شود،  نمي  نخیر،  خواهم.  نمي  را  خوب  چیز  این  من  اما  است،  خوبی  چیز 
»ال  فرمود:  )علیه الّسالم(  امیرالمؤمنین  بماند.  باقی  محکومیت  و  ذلت  و  استضعاف  در  کسی  که  بدهد  اجازه  نباید  دیگران؛  آزادی 

المستضعفین«15  و  اهلّل  سبیل  فی  تقاتلون  ال  لکم  »ما  است:  فرموده  هم  قرآن  حّرا«.14   
ّ

الل جعلك  قد  و  ك  غ�ي عبد  تكن 

است. گوناگون  های  بحث  دیگر  اینها  حاال  که  قتال؛  با  ولو  کنید،  تأمین  هم  را  دیگران  آزادی  موظفید  شما   یعنی 
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چهارمین نقطه هم ارزش است؛ که این در نظام ارزشی اسالم، از عناصر درجه ی اول است؛ البته همان آزادی ای که موجود است.

6.	این	یك	نكته	ى	اساسى	است	كه	در	بحث	از	مساله	آزادى،	نسبت	ما	با	نظرات	غربى	كه	فاصله	عمیقى	با	نگرش	اسالم	
دارد،	چه	باشد

خب، من آخرین حرفم را این قرار بدهم که ما حاال که مي خواهیم درباره ی مساله ی آزادی بحث کنیم و تحقیق کنیم و پژوهش کنیم و 
پیش برویم، نسبتمان با نظرات غربی چه باشد؟ این یک نکته ی اساسی است. خب، بحث هایی که آقایان و خانم ها کردید، همه نشان 
مي داد که یک فاصله ی عمیقی بین نگاه و نگرش اسالم و نگاه و نگرش غرب وجود دارد؛ و درست هم هست، همین است. منشأ اصلی 
هم - همین طور که عرض کردیم - این است که مالک و معیار آزادی در آنجا بحث انسان ساالری است، در اینجا بحث خداساالری است، 

عبودیت خداست، توحید الهی است؛ این به جای خود محفوظ. 
1.6.یك	نگاه	این	است	كه	نظرات	غرب	در	باره	آزادى	خروجى	خوبى	نداشته	اند؛	لذا	باید	همه	این	نظرات	را	رد	كرد	

یک وقت ما نگاه مي کنیم به نظرات غربی، می بینیم این نظرات خروجی خوبی نداشته اند؛ واقع قضیه این است دیگر. حاال این همه 
متفکرین برجسته و بزرگش ان - کانت و غیر کانت و دیگران - راجع به آزادی حرف زده اند و مطالبی گفته اند؛ کو حاال؟ کجای دنیای 
غرب از لحاظ عمل، رفتارشان منطبق است با آن چیزهایی که آنها گفته اند و آنها خواسته اند؟ آن محدودیت هایی که آنها مراعات کرده اند 
و مالحظه کرده اند، وجود ندارد. اگر فرض کنیم این چیزی که امروز در واقعیت غرب می بینیم، عینًا ترجمه ی عملیاتی آنهاست، پس آنها 
هم خیلی وضع شان بد بوده؛ چون امروز وضعیت غرب از لحاظ آزادی، وضعیت بسیار تأسف بار و بدی است؛ یعنی به هیچ وجه قابل 

دفاع نیست.
1.1.6در	حوزه	ى	اقتصادى،	تصاحب	موقعیت	هاى	اقتصادى	به	وسیله	ى	اشخاص	معدود	اتفاق	مى	افتد

در غرب، امروز آزادی اقتصادی به همین شکلی است که آقایان اینجا اشاره کردند. در حوزه ی اقتصادی: تصاحب موقعیتهای اقتصادی به 
وسیله ی اشخاص معدود. اگر کسی توانست با زرنگی یا با تقلب یا با هر شکل دیگری، خودش را به باشگاه توانگران اقتصادی برساند، 
همه چیز مال اوست. البته در آمریکا نگاه نمي کنند به سابقه ی اشرافیگری؛ برخالف اروپا و سنت های اروپایی که آنجاها یک مقداری به 
این مسائل اهمیت مي دادند؛ در گذشته بیشتر، در حاال کمتر. در آمریکا آنجور سابقه های اشرافی و خانوادگی و اینها وجود ندارد. آنجا هر 
کسی - ولو یک باربر، یک حّمال - بتواند یک وقت از یک موقعیتی استفاده کند و خودش را به آن نقطه ی باالی سرمایه داری برساند، 
در ردیف آن سرمایه دارهاست و از امتیازات برخوردار مي شود و امتیازات مال آنهاست. در آن منشوری که آمریکایی ها درست کردند، یکی 
از بزرگان و پیشروان و بنیانگذاران آمریکای امروز - که مال دویست سال قبل است و من االن یادم نیست کدام شان است؛ تقریبًا اندکی 
پیش از انقالب کبیر فرانسه، که در آمریکا آن حوادث اتفاق افتاده و دولت آمریکا تشکیل شده – مي گوید اداره ی کشور آمریکا باید به 
دست همان کسانی انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست آنهاست. این یک اصل کلی است، هیچ ابایی هم نمي کنند. ثروت 
کشور دست این عده است، اینها هم باید کشور را اداره کنند؛ درست نقطه ی مقابِل آنچه که برادر عزیزمان مي خواهند با 

تعاونی ها درست کنند، که همه حق مدیریت داشته باشند، ولو یک سهم داشته باشند. خب، این آزادی اقتصادی شان.
2.1.6.در	زمینه	ى	سیاسى،	بازى	تزاحمات	دوحزبى	را	مى	بینید	كه	صحنه	ى	سیاسى	را	در	انحصار	خود	درمى	آورند

در زمینه ی سیاسی هم شما این بازی تزاحمات دوحزبی را می بینید که صحنه ی سیاسی را در انحصار خودشان درمی آورند و قطعًا کسانی 
که وابسته ی به این احزاب هستند، مراتب و اندازه هاشان بسیار بسیار کمتر از یک درصد و اینهاست. اصاًل این احزاب امتداد حقیقی و 
واقعی در بطن جامعه ندارند؛ در واقع باشگاه هایی هستند برای تجمع یک عده ای. آنهایی که می آیند رأی مي دهند، یا به شعارها فریب 
مي خورند، یا تحت تأثیر تسلط رسانه ای هستند که فوق العاده در غرب غنی و پیشرفته است؛ بخصوص در آمریکا که واقعًا فاصله اش 
با ما فاصله ی زمین تا آسمان است از لحاظ توانایی آنها در تبلیغ و دگرگون کردن واقعیت ها - سیاه را سفید نشان دادن، سفید را سیاه 

نشان دادن - فوق العاده در این زمینه ها پیشرفته و کارآمدند. به این وسیله ها مردم را مي ِکشند.
3.1.6.در	زمینه	ى	مسائل	اخالقى	هم،	مفاسد	زیادى	مثل	همجنس	بازى	وجود	دارد

در زمینه ی مسائل اخالقی هم همین همجنس بازی است که این خواهر عزیزمان آمدند گفتند؛ همین مفاسدی که وجود دارد. البته برخی 
قیود هنوز باقی است. این قیود هم آدم حدس مي زند که بزودی از بین خواهد رفت؛ یعنی ازدواج با محارم، زنای با محارم؛ منطقًا هیچ 
منعی نباید برای اینها داشته باشد. اگر فرض کنیم مالک و جواز همجنس بازی و زندگی مشترک بدون همسری، میل انسان است، خب 
یک نفر هم میل پیدا مي کند فرضًا با محارم خودش یک چنین فجوری را انجام دهد؛ چرا باید مانعی وجود داشته باشد؟ یعنی منطقًا 

وجود ندارد. قاعدتًا هم این موانع از بین خواهد رفت، این موانع هم از آنها گرفته خواهد شد.
4.1.6.	واقعیت	هاى	جامعه		غربى،	واقعیت	هاى	خیلى	بد،	تلخ،	زشت	و	بعضاً	نفرت	انگیزى	است

بنابراین واقعیت های جامعه ی غربی، خیلی واقعیت های بد، تلخ، زشت و بعضًا نفرت انگیز است؛ نه عدالتی هست، نه چیزی هست؛ 
و  پول  به  اسلحه  تولید  کارخانه های  اینکه  برای  هست.  جنگ افروزی  جهانی،  مسائل  زمینه ی  در  هست؛  زورگویی  هست،  تبعیض 
نوایی برسند، بین دو ملت جنگ به راه می اندازند، برای اینکه آن کارخانه ورشکست نشود! می آیند کشورهای خلیج فارس را از ایران، 
گیرد. مي  انجام  دارد  دائم  طور  به  کارها  این  بفروشند!  میراژ  بفروشند،  فانتوم  آنها  به  اینکه  برای  ترسانند،  مي  اسالمی  جمهوری   از 

با مقوالت شریف - مقوله ای مثل حقوق بشر، مقوله ای مثل مردم ساالری - برخورد گزینشی مي شود؛ برخوردهای بسیار بد و غیر اخالقی 
با این مقوالت انجام مي گیرد. بنابراین وضعیت واقعیت های کنونی زندگی در غرب، همان غربی که فالسفه اش آن همه در باب آزادی 

حرف زده اند، وضعیِت واقعًا بدی است. انسان به این نظریات نگاه کند، پس آن نظریات را رد کند؛ این یک جور نگاه است. 
2.6.	معتقدم	مراجعه		به	نظرات	غربى،	به	خاطر	پیشكسوتى	در	زمینه		فكرآرائى	و	منظومه	آرائى،	به	شرط	عدم	تقلید،	براى	ما	مفید	

است
بنده معتقدم که این نگاه را نباید مطلق کرد. بله، این واقعیتها تا حدود زیادی نشان دهنده ی این است که آن متفکرین که از خدا دور 
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متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

سیاست رسانه ای مرتبی را برای 1
راهبردی  های  نشست  جلسه 
دنبال  آزادی  موضوع  با  چهارم 

کنید

مسووالن 
نشست های 
اندیشه های 

راهبردی 

به دوستان گفتم برای اینکه این جریان سازی، بخصوص در مقوله ی 
چالشی ای مثل آزادی، در خارج تحقق پیدا کند، از آقایان درخواست 
کردیم سیاست رسانه اِی مرتبی را دنبال کنند، تا صاحبنظران، افراد 
عالقه مند، افرادی که احیانًا به خمودگی در این زمینه ها دچار شدند، 
یا دنبال یک بهانه ای برای انگیزش هستند، اینها بتوانند از جلسه ی 
امشب ما بهره مند شوند و وارد جریان شوند؛ لیکن ما بنا بر تبلیغات 

- به معنای متعارف - نداریم.

مطالبات
شدند و خودشان را از هدایت الهی مستغنی یافتند و فقط به خودشان متکی شدند، دچار گمراهی شدند؛ خودشان را گمراه کردند، قومدشان 
را هم گمراه کردند؛ خودشان را جهنمی کردند، قوم شان را هم جهنمی کردند؛ در این تردیدی نیست. منتها من اینجور فکر مي کنم که 
مراجعه ی ما به نظرات متفکرین غربی، با تضارب آرایی که آنها دارند، با پیشکسوتی در این زمینه ی فکرآرایی و منظومه آرایی و چینش 
موضوعات کنار هم، برای متفکرین ما مفید خواهد بود، به یک شرط؛ و آن شرط، عدم تقلید است؛ چون تقلید، ضد آزادی است؛ نباید تقلید 

انجام بگیرد؛ اما نوع کار آنها مي تواند به شما کمک کند.

موخره
ما حرفهای دیگری هم اینجا نوشته بودیم، که دیگر خیلی دیر شد؛ مخصوصًا برای خود بنده که این ساعت معمواًل بنا داریم بیدار نباشیم و من این 
ساعت بیدار نیستم. حضور آقایان محترم و خواهران و دوستان عزیز آنچنان نشاطی به انسان مي دهد که خواب از انسان دور مي شود. گفت: »آنگه 
 رسی به دوست که بی خواب و خور شوی«. »خواب«ش فعاًل امشب اینجوری شد که تأخیر افتاد، اما »خور«ش در خدمت آقایان هستیم ان شاءاهلّل!

والّسالم علیکم و رحمةاهلّل و برکاته .

منابع
 1( مائده: 44.

 2( آل عمران: 175.
 3( احزاب: 37.
 4( اعراف: .15.
 5( اعراف: 176.

 6( آل عمران: 64.
 7( بقره: 256.

 8( تحف العقول، ص 390.
 9( دخان: 39.

 10( جاثیه: 22.
 11( بقره: 176.
 12( بقره: 119.

 13( اعراف: 43.
15( نساء: 75. 14( نهج البالغه، نامه ی 31.    
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در 2 سازی  منظومه  سمت  به 
کنید حرکت  موضوعات 

متفکرین و 
اندیشمندان

امروز ما کمبود داریم، ما خألهای زیادی داریم، شکاف های زیادی 
نداریم.  فکری  منظومه ی  داریم،  منابع  اینکه  و ضمن  ؛  دارد  وجود 
اینجا در جمع امروز، آقای دکتر برزگر - اگر اشتباه نکنم - به نظرم 
ارائه کردند. ممکن است شما  تنها دوستی بودند که یک منظومه 
باید  ما  نیست.  باشد؛ حرفی  ناقص  و  بدانید  ناقص  را  منظومه  آن 
برویم به سمت منظومه سازی؛ یعنی قطعات مختلف این پازل را در 
جای خود بنشانیم، یک ترسیم کامل درست کنیم؛ به این احتیاج 
داریم. این هم کار یک ذره، دو ذره نیست؛ کار یک جلسه، دو جلسه 
منابع  به  تسلط  هم  دارد؛  الزم  تسلط  و  است  جمعی  کاِر  نیست؛ 

اسالمی، هم تسلط به منابع غربی؛ که عرض خواهم کرد.

زمینه 3 در  غربی  متفکرین  به 
چینش  و  آرایی  منظومه 
مراجعه  هم،  کنار  موضوعات 

کنید

متفکرین و 
اندیشمندان

من اینجور فکر مي کنم که مراجعه ی ما به نظرات متفکرین غربی، 
با تضارب آرایی که آنها دارند، با پیشکسوتی در این زمینه ی فکرآرایی 
و منظومه آرایی و چینش موضوعات کنار هم، برای متفکرین ما مفید 
خواهد بود، به یک شرط؛ و آن شرط، عدم تقلید است؛ چون تقلید، 
ضد آزادی است؛ نباید تقلید انجام بگیرد؛ اما نوع کار آنها مي تواند 

به شما کمک کند.

مقدمه
ّرسول   و سالمه عىل ال

ّ
خ و صلوات الل عامل�ي  رّب ال

ّ
المد لل

. خ ه امليام�ي خ و حصب خ املنتجب�ي ر�ي خ و عىل اهل املطّه م�ي
أ
عظم اال

أ
اال

دیگر  بار  و  رسید  فرا  برکت،  و  رحمت  از  سرشار  حج،  موسم 
سعادتمندانی را که شرف حضور در این میعاد نورانی یافته اند، در 

داد. قرار  الهی  فیض  معرض 

الف(	جایگاه	واالى	حج	و	ویژگى	ها	و	بركات	این	
الهى پرمضمون	 فریضه	

1.	خداى	حكیم	و	قدیر،	حج	را	جایگاهى	قرار	داده	است	كه	
مؤمنان،	منافع	فردى	و	اجتماعى	خویش	را	در	آن	مشاهده	

خواهند	كرد
 اینجا، زمان و مکان، یکایک شما حج گزاران را به ارتقاء معنوی 
و مادی فرا مي خواند. اینجا، مرد و زن مسلمان، با دل و زبان، 
گویند.  مي  لبیک  را  رستگاری  و  به صالح  بزرگ  خدای  دعوت 

اینجا، همه فرصت می یابند که برادری و یکرنگی و پرهیزگاری را تمرین کنند. اینجا، اردوگاه تربیت و تعلیم است؛ نمایشگاه وحدت و 
عظمت و تنوع امت اسالمی است؛ آوردگاه مبارزه با شیطان و طاغوت است. اینجا را خدای حکیم و قدیر، جایگاهی قرار داده است که 
مؤمنان، منافع خویش را در آن مشاهده خواهند کرد. آنگاه که ما چشم خرد و عبرت را بگشاییم، این وعده ی آسمانی، همه ی گستره ی 

زندگی فردی و اجتماعی ما را فرا مي گیرد. 

2.ویژگي	هاى	انحصارى	شعائر	حج	و	این	فریضه	ى	پرمعنى	و	پرمضمون،	در	آمیختگى	دنیا	و	آخرت	و	آمیختگى	فرد	و	اجتماع	
است

ویژگی شعائر حج، در آمیختگی دنیا و آخرت و آمیختگی فرد و اجتماع است. کعبه ی بی پیرایه و پرشکوه؛ طواف جسم ها و دل ها بر گرد 
یک محوِر استوار و ابدی؛ سعی و تالش مداوم و منظم میان یک مبدأ و منتها؛ کوچ همگانی به عرصه های رستاخیزِی عرفات و مشعر، و 
حال و حضوری که دل ها را در این محشر عظیم، صفا و طراوت مي بخشد؛ هجوم همگانی برای مقابله با نماد شیطان؛ و آنگاه همگامی 
همه، از همه جا و همه رنگ و همه گون، در همه ی این مراسم پر رمزو راز و لبریز از معنی و نشانه های هدایت... ویژگي های انحصاری 

این فریضه ی پرمعنی و پرمضمون است.

پيام به كنگره ى عظيم حج
1391/08/04
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3.	چنین	مراسمى	دل	ها	را	با	یاد	خدا	پیوند	مي	زند	و	آدمى	را	به	اصالح	خود	و	اصالح	امت	برمى	انگیزد
چنین مراسمی است که هم دلها را با یاد خدا پیوند مي زند و خلوت دل آدمی را به نور تقوا و ایمان روشن مي سازد، و هم فرد را از حصار 
خودی بیرون آورده و در جمع متنّوع امت اسالمی حل مي کند؛ هم لباس پرهیزگاری را که حافظ جان او از پیکان های زهرآلود گناه است، 
بر او مي پوشاند، هم روحیه ی تهاجم به شیطان ها و طاغوت ها را در او برمی انگیزد. در اینجاست که حج گزار، هم نمونه ای از دامنه ی 
گسترده ی امت اسالمی را به چشم می بیند و به ظرفیت و توانایی آن پی مي برد، و هم به آینده امید می بندد، و هم برای نقش آفرینی 
در آن احساس آمادگی مي کند، و هم نیز اگر توفیق و کمک الهی را دریابد، بیعتی دوباره با پیامبر عظیم الشأن و میثاقی مستحکم با 

اسالم عزیز مي بندد و برای اصالح خود و اصالح امت و اعالء کلمه ی اسالم، عزمی راسخ در خود می آفریند.
1.3.	اصالح	خود	و	اصالح	امت،	دو	فریضه	ى	تعطیل	ناپذیر	است	و	راهكارهاى	آن،	با	ژرفنگرى	در	وظائف	دینى	و	بصیرت	،	دشوار	

نیست
این هر دو - یعنی اصالح خود و اصالح امت - دو فریضه ی تعطیل ناپذیر است. راهکارهای آن، با ژرفنگری در وظائف دینی و بهره گیری 

از خردورزی و بصیرت، برای اهل تدبر و تأّمل، دشوار نیست.
اصالح خویش، از مبارزه با هوس های شیطانی و کوشش برای پرهیز از گناه آغاز مي شود؛ و اصالح امت، از شناخت دشمن و نقشه های 
او، و مجاهدت برای بی اثر کردن ضربه ها و خدعه ها و دشمنی های او، و آنگاه از پیوند دل ها و دست ها و زبان های آحاد مسلمان و ملت 

های اسالمی، سامان مي گیرد.

ب(	فرصت	حج	و	ضرورت	تامل	و	بهره	گیرى	امت	اسالمى	از	قیام	هاى		منطقه	و	دیگر		مسائل	جهان	اسالم	

1.	اگر	مسلمانان	از	حوادث	انقالبى	شمال	آفریقا	و	منطقه،	در	راه	اصالح	امت	اسالمى	بهره	نگیرند،	خسران	بزرگى	كرده	اند
در این مقطع زمان، یکی از مهمترین مسائل جهان اسالم که به سرنوشت امت اسالمی پیوند خورده است، حوادث انقالبی در شمال 
آفریقا و در منطقه است، که تا کنون به اسقاط چند رژیم فاسد و مطیع آمریکا و همدست صهیونیسم انجامیده و رژیم های دیگری از این 
قبیل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان این فرصت عظیم را از دست بدهند و از آن در راه اصالح امت اسالمی بهره نگیرند، خسران 
بزرگی کرده اند. اکنون همه ی تالش استکبار متجاوز و مداخله گر، برای منحرف کردن این حرکت های عظیم اسالمی به کار افتاده است.

2.پایه	هاى	اساسِي	قیام	هاى	مردمى،	مي	تواند	پایه	هاى	اساسى	اصالح	امت	بزرگ	اسالمى	را	استوار	سازد
در این قیام های بزرگ، مرد و زن مسلمان، بر ضّد استبداد حاکمان و سیطره ی آمریکا که به تحقیر و تذلیل ملت ها و هم پیمانی با 
رژیم جنایتمدار صهیونیستی انجامیده بود،  بپاخاستند؛ عامل نجاتبخش خود در این مبارزه ی مرگ و زندگی را اسالم و تعالیم و شعارهای 
نجاتبخش آن دانستند و این را به صدای رسا اعالم کردند؛ دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با رژیم غاصب را سرلوحه ی خواسته های 

خود قرار دادند؛ دست دوستی به سوی ملت های مسلمان گشوده و خواستار اتحاد امت اسالمی شدند.

اینها پایه های اساسِي قیام های مردمی در کشورهایی است که در دو سال اخیر پرچم آزادی و اصالح برافراشته و با جسم و جان خود در 
میدان های انقالب حضور یافتند؛ و همین ها است که مي تواند پایه های اساسی اصالح امت بزرگ اسالمی را استوار سازد. ایستادگی بر 

سر این اصول اساسی، شرط الزم برای پیروزی نهایی قیام های مردمی در این کشورها است.

3.دشمن	مى	خواهد	پایه	هاى	اصلى	را	متزلزل	كند؛	پس	از	نومیدى	از	حذف	اسالم،	به	فتنه	انگیزى	میان	فرقه	هاى	اسالمى	
روآورده	است

برخی غفلت  از  استفاده  با  و صهیونیسم  ناتو  و  آمریکا  فاسد  ایادی  کند.  متزلزل  را  اصلی  پایه های  است که همین  آن  پی  در  دشمن 
ها و سطحی نگری ها مي کوشند حرکت سیل آسای جوانان مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسالم به جان یکدیگر بیندازند 
مسلمانان  خون  تا  کنند،  تبدیل  اسالم  جهان  های  خیابان  و  کوچه  در  کور  تروریسم  به  را  ضدصهیونیستی  و  ضداستعماری  جهاد  و 
کنند. جلوه  زشت چهره  و  بدنام  مجاهدانش  و  اسالم  و  یابند  نجات  بن بست  از  اسالم  دشمنان  و  بریزد  زمین  بر  یکدیگر  دست   به 

آنان پس از نومیدی از حذف اسالم و شعارهای اسالمی، اکنون به فتنه انگیزی میان فرقه های اسالمی روآورده و با توطئه ی شیعه هراسی 
و سنی هراسی، بر سر اتحاد امت اسالمی مانع تراشی میکنند.

4.	دشمنان	در	سوریه	بحران	مى	آفرینند	تا	ذهن	ملت	ها	را	از	مسائل	مهم	كشورهاى	خود	و	خطراتى	كه	در	كمین	آنها	است،	
منصرف	سازند

آنان با کمک عوامل خود در منطقه، در سوریه بحران می آفرینند تا ذهن ملت ها را از مسائل مهم کشورهای خود و خطراتی که در کمین 
آنها است، منصرف ساخته و به ماجرای خونینی که خود تعمداً به وجود آورده اند، معطوف کنند. جنگ داخلی در سوریه و کشتار جوانان 
مسلمان به دست یکدیگر، جنایتی است که به وسیله ی آمریکا و صهیونیسم و دولت های مطیع آنان آغاز شده و در آتش آن دمیده مي 
شود. چه کسی مي تواند باور کند که دولت های حامی دیکتاتوري های سیاه در مصر و تونس و لیبی، اکنون حامی دموکراسی خواهی 
ملت سوریه شده اند؟ ماجرای سوریه، ماجرای انتقام گیری از حکومتی است که سه دهه به تنهایی در برابر صهیونیست های غاصب ایستاده 

و از گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان دفاع کرده است.
1.4.	ما	طرفدار	ملت	سوریه	و	مخالف	هرگونه	دخالت	خارجى	هستیم؛	هرگونه	اصالح	در	آن	كشور	باید	به	وسیله		خود	ملت		صورت	

گیرد
ما طرفدار ملت سوریه و مخالف هرگونه تحریک و دخالت خارجی در آن کشوریم. هرگونه اصالح در آن کشور باید به وسیله ی خود ملت و 
با روش های کاماًل ملّی صورت گیرد. اینکه سلطه طلبان بین المللی به کمک دولت های منطقه اِی گوش به فرمان، در کشوری به بهانه ای 
بحران بیافرینند و آنگاه به دستاویز وجود بحران، خود را به ارتکاب هر جنایتی در آن کشور ُمجاز شمارند، خطری جدی است که اگر دولت 

های منطقه بدان نپردازند، باید منتظر فرارسیدن نوبت خود از این خدعه ی استکباری باشند.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2077
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5.	در	فرصت	حج	و	در	سایه	ى	همدلى	و	همگرایى	شما	حج	گزاران،	باید	قضایاى	مهم	جهان	اسالم	مورد	تأمل	و	تعمق	قرار	
گیرد

انقالب های منطقه و تالشهایی  برادران و خواهران! موسم حج، فرصت تأمل و تعّمق در قضایای مهم جهان اسالم است. سرنوشت 
که از سوی قدرت های زخم خورده از این انقالب ها برای انحراف آنها به کار مي رود، در شمار این قضایا است. نقشه های خائنانه برای 
اختالف افکنی میان مسلمانان و ایجاد سوءظن میان کشورهای بپاخاسته با جمهوری اسالمی ایران، مساله ی فلسطین و کوشش برای 
منزوی کردن مبارزان و خاموش کردن جهاد فلسطینی، تبلیغات اسالم ستیزانه ی دولتهای غربی و حمایت آنان از اهانت کنندگان به مقام 
قدسی پیامبر اعظم )صلّی اهلّل علیه و اله( زمینه سازی برای جنگ های داخلی و تجزیه ی برخی از کشورهای مسلمان، ترساندن دولت 
ها و ملت های انقالبی از معارضه با سلطه خواهان غربی و ترویج این توّهم که آینده ی آنان در گرو تسلیم در برابر آن متجاوزان است... 
و مسائل مهم و حیاتی دیگری از این قبیل، در شمار قضایای مهمی است که در فرصت حج، و در سایه ی همدلی و همگرایی شما 

حج گزاران، باید مورد تأمل و تعمق قرار گیرد.

موخره
بی شک هدایت و دستگیری الهی، راه های امن و سالمت را به مؤمنان تالشگر نشان خواهد داد: »و الّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا...« .

والّسالم علیکم و رحمة اهلّل و برکاته 
سّید علی خامنه ای 

30 مهر 1391
مصادف باپنجم ذی الحجه 1433

متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

آفریقا 1 انقالبی شمال  از حوادث 
امت  اصالح  راه  در  منطقه،  و 

بگیرید بهره  اسالمی 

به مسلمانان از مهمترین مسائل جهان اسالم که  این مقطع زمان، یکی  در 
سرنوشت امت اسالمی پیوند خورده است، حوادث انقالبی در شمال 
تا کنون به اسقاط چند رژیم فاسد و  آفریقا و در منطقه است، که 
مطیع آمریکا و همدست صهیونیسم انجامیده و رژیم های دیگری از 
این قبیل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان این فرصت عظیم 
را از دست بدهند و از آن در راه اصالح امت اسالمی بهره نگیرند، 
و  متجاوز  استکبار  تالش  همه ی  اکنون  کرده اند.  بزرگی  خسران 
مداخله گر، برای منحرف کردن این حرکت های عظیم اسالمی به 

کار افتاده است.

مطالبات

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=989
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2077
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قضایای 2 و  منطقه  های  انقالب 
مهم جهان اسالم را مورد تأمل و 

دهید قرار  تعمق 

قضایای حج گزاران در  تعّمق  و  تأمل  فرصت  موسم حج،  خواهران!  و  برادران 
مهم جهان اسالم است. سرنوشت انقالب های منطقه و تالش هایی 
که از سوی قدرتهای زخم خورده از این انقالب ها برای انحراف آن 
خائنانه  نقشه های  است.  قضایا  این  شمار  در  رود،  مي  کار  به  ها 
برای اختالف افکنی میان مسلمانان و ایجاد سوءظن میان کشورهای 
ایران، مساله ی فلسطین و کوشش  با جمهوری اسالمی  بپاخاسته 
برای منزوی کردن مبارزان و خاموش کردن جهاد فلسطینی، تبلیغات 
اسالم ستیزانه ی دولت های غربی و حمایت آنان از اهانت کنندگان 
زمینه سازی  اله(  و  علیه  اهلّل  )صلّی  اعظم  پیامبر  قدسی  مقام  به 
مسلمان،  کشورهای  از  برخی  تجزیه ی  و  داخلی  های  جنگ  برای 
با سلطه خواهان  انقالبی از معارضه  ترساندن دولت ها و ملت های 
غربی و ترویج این توّهم که آینده ی آنان در گرو تسلیم در برابر آن 
متجاوزان است... و مسائل مهم و حیاتی دیگری از این قبیل، در 
شمار قضایای مهمی است که در فرصت حج، و در سایه ی همدلی 
گیرد. قرار  تعمق  و  تأمل  مورد  باید  حج گزاران،  شما  همگرایی   و 

با	نهضت	جنگل	چند	كار	بزرگ	 1.	اگرچه	هم	زمان	
میرزا	 قضیّه		 اما	 ؛	 افتاده	 دركشوراتّفاق	 هم	 دیگر	

است ویژه	 قضیّه		 یك	 جنگلى	 كوچك	
است؛  ویژه  قضّیه ی  یک  جنگلی  کوچک  میرزا  مرحوم  قضّیه ی 
اگرچه که در آن دوره ی خاص - یعنی در دوره ی فاصله ی بین 
مشروطّیت و سِر کار آمدن رضاخان - حوادث گوناگونی در کشور 
دیگر  بزرگ  کار  چند  جنگل،  نهضت  با  هم زمان  و  آمده  به وجود 
هم در گوشه و کنار کشور - مثل مرحوم شیخ محّمد خیابانی 
در تبریز، یا کلنل محّمدتقی خان پسیان در مشهد - اتّفاق افتاده 
یک  جنگل  قضّیه ی  لکن  است،  هم زمان  تقریبًا  همه  اینها  که 
مرحوم  حضور  و  را  تبریز  قضایای  ما  خب  است.  ویژه  قضّیه ی 
شیخ محّمد خیابانی و اینها را خوب مي دانیم دیگر، هم در تاریخ 
نوشته شده و هم قضایای خصوصی و اّطالعات زیادی داریم، اّما 
آن صبغه ی مردمی و نجابتی که در کار مرحوم میرزا کوچک خان 
جنگلی هست، در هیچ کدام از این دو سه کار دیگری که هم زمان 

در آن دوره اتّفاق افتاد در سرتاسر ایران، نظیر ندارد.

2.	میرزا	كوچك	یك	روحانى	است	و	منشأ	حركت	ایشان	یك	منشأ	صددرصد	دینى	و	اعتقادى	است
 میرزا کوچک - همین طور که اشاره کردید - یک روحانی است، یک طلبه است. البّته من شنیده بودم، نقل شد برای ما از سال ها پیش 
که ایشان مرحوم میرزای شیرازی را درک کرده، لکن خیلی باورکردنی نیست. این را مرحوم پدرم نقل مي کرد از مرحوم آ سّید علی اکبر 
مرعشی - که شوهر خواهر پدر ما بود، یعنی باجناق مرحوم شیخ محّمد خیابانی بود - که او از بزرگان علمایی بود که منزوی بود در 
تهران؛ او گفته بود که میرزا کوچک درس میرزا را درک کرده. به نظرم نمی آید این خیلی قابل تأیید باشد، زیرا که سّن میرزا کوچک در 
وقتی که میرزای شیرازی از دنیا رفته، چهارده پانزده سال بیشتر نبوده، بعید به نظر مي رسد که ایشان توانسته باشد درک کند مرحوم 
میرزای شیرازی را؛ لکن در اینکه طلبه بوده، در اینکه روحانی بوده، هیچ شّکی نیست؛ در حوزه ی خوِد رشت، بزرگانی هم در آن وقت 
بوده اند که مي توانسته از آنها استفاده کند، در این هیچ تردیدی نیست. بنابراین منشأ حرکت میرزا کوچک خان یک منشأ صددرصد دینی 

و اعتقادی است.

دیدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره بزرگداشت 
ميرزا كوچك خان جنگلى
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3.	رفتار	او	هم	یك	رفتار	دینى	است؛	با	اینكه	در	تشكیالت	خود	مخالفینى	داشت،	در	برخورد	با	آن	ها	كاماًل	
حدود	شرعى	را	رعایت	مي	كرد

رفتار او هم یک رفتار دینی و اعتقادی است، یعنی انسان مشاهده مي کند با اینکه در درون تشکیالت خودشان مخالفینی داشت، بعضی 
از اقشار گوناگون ممتاز هم با او مخالفت مي کردند، اّما مرحوم میرزا کوچک در برخورد با اینها کاماًل حدود شرعی را رعایت مي کرده و 
اهل درگیری با داخل نبوده . مثاًل کسانی بودند که  مخالفت های اعتقادی با ایشان داشتند؛ همراهان ایشان - آن افراطی ها – مي گفتند 
اینها را بزنیم سرکوب کنیم! میرزا کوچک نمي گذاشته، جلوی اینها را مي گرفته و مانع مي شده از اینکه این کار را بکنند؛ یعنی رفتار 

هم یک رفتار دینی است.

4.	حركت	میرزا	صددرصد	اسالمى	و	ایرانى	است؛	به	خاطر	پایبندى		به	اسالم،	جذب	تفّكر	ماركسیستى	نشد	
و	با	اجنبى	هم	مخالف	بود

و حرکت، یک حرکت صددرصد اسالمی و ایرانی است. خب آن زمان – مي دانید دیگر - آن غوغای نهضت مارکسیستی و تشکیل شوروی 
و هیاهویی که در دنیا و در بین ملّت ها راه افتاده بود و جاذبه ای که برای بعضی از ملّت ها به وجود آورده بود، طبعًا یک عده ای را مجذوب 
خودش کرده بود و دوروبری های ایشان هم از این طریق به ایشان خیانت کردند؛ لکن این مرد، هم به خاطر پایبندی اش به اسالم ، جذب 
تفّکر مارکسیستی نشد و رد کرد به طور صریح و قاطع آن نظرّیه را - با اینکه جزو نزدیک ترین هایی که با او از اّول همراه بودند، گرایش 
پیدا کردند؛ البّته آنها هم ناکام از دنیا رفتند، هیچ کدام آنها هم خیری از این زندگی ندیدند و از آن جریان بلشویکی هیچ خیر و تجاوب 
جوانمردانه ای مشاهده نکردند - و مخالفت کرد، هم با اجنبی مخالف بود؛ یعنی چون سیاستی بود که از طرف اجانب بود، با اینکه اینها 
مقابله شان با دستگاه های حاکم مثل انگلیس و روس های قّزاق و مانند اینها بود، اّما درعین حال به آن طرف هم جذب نشد؛ استقالل را 

حفظ کرد. یک نمونه ی خیلی برجسته ای است میرزا کوچک خان؛ خداوند ان شاءاهلّل درجاتش را عالی کند.

5.	اخالص	این	مرد	موجب	شده	كه	اسمش	سر	زبان	ها	باشد	و	همه	او	را	بشناسند	و	كتاب	درباره		ایشان	
نوشته	شود

کار شما هم با این اهدافی که ذکر کردید و با ترتیبی که گفتید بسیار کار خوبی است. البّته کتاب درباره ی میرزا کوچک زیاد نوشته 
شده. خوشبختانه اخالص این مرد موجب شده که بر خالف دیگر کسانی که در این صراط های مبارزات و مانند اینها وارد شدند، اسمش 
سر زبان ها باشد و همه بشناسند او را، در حالی که خیلی از این کسانی را که من اشاره کردم مردم نمی شناسند اصاًل و اسم شان را 
هم - بعضی ها را - نشنفته اند، لکن ایشان در بین مردم شناخته شده است، کتاب درباره اش نوشته شده. سعی بشود یک کار جامع و 
دارای نکته - نکته های اساسی زندگی او - به وجود بیاید، تا ان شاءاهلّل چهره ی او بیشتر در بین مردم ما، جوان های ما شناخته بشود.

6.	ایشان	یك	واحد	مینیاتورى	از	نظام	اسالمى	و	جمهورى	اسالمى	را	در	رشت	و	گیالن	به	وجود	آورده	است
بله یک واحد مینیاتوری را ایشان از نظام اسالمی و جمهوری اسالمی را در رشت و در همان محدوده ی خاّص خودش - گیالن - به وجود 
آورده. از شما دوستانی که در این زمینه کار مي کنید متشّکریم، و مي خواهیم هم که همکاران دولتی و مسوولین تبلیغاتی و مانند اینها 

با شما همکاری کنند، و کمک کنند ان شاءاهلّل این کار به بهترین وجهی تمام بشود.
والّسالم علیکم و رحمةاهلّل و برکاته  

متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

با مسوولین ستاد برگزاری کنگره 1
کوچک خان  میرزا  بزرگداشت 
جنگلی همکاری کنید و کمک 

نمایید

همکاران دولتی 
و مسوولین 
تبلیغاتی و 

مانند اینها

این زمینه کار مي کنید متشّکریم، و مي  از شما دوستانی که در 
خواهیم هم که همکاران دولتی و مسوولین تبلیغاتی و مانند اینها 
با شما همک اری کنند، و کمک کنند ان شاءاهلّل این کار به بهترین 

وجهی تمام بشود.

مطالبات
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به کنگره »فقیه آگاه«، بزرگداشت 
العظمی گلپایگانی، تاکید کردند: آن  مقام علمی مرحوم آیت اهلل 
عالم بزرگوار از خصلت ها و خصوصیات برجسته ای برخوردار بود 
که بارزترین آن، صالبت در امر دین و ایستادگی بر سر مواضعی 

است که بر اساس تشخیص دین اتخاذ می نمودند.
متن پیام رهبر انقالب که توسط حجت االسالم محمدی گلپایگانی 
رییس دفتر رهبری در مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( قم قرائت شد، 

به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برجسته ترین  شمار  در  گلپایگانی  آقای  العظمی  آیت اهلل  مرحوم 
 32 طوالنی  مرجعیت  دوران  اخیرند،  قرن  نیم  در  تشیع  مراجع 
ساله ی ایشان مشحون از فعالیت ها و اقداماتی است که از یک 

است. انتظار  مورد  عظیم الشأن  و  ذی نفوذ  مرجع 
احداث مدارس و مساجد و بیمارستان و نمایندگی در خارج از کشور 
و ورود در عرصه ی نوآوری های خدماتی از قبیل کارهای رایانه ای 

و ساختن مدرَس مخصوص تدریس از جمله مجموعه کارهای برجسته آن مرحوم است.
به جز علم و تقوا که شرط اصلی مرجعیت شیعه است، آن بزرگوار از خصلت ها و خصوصیات برجسته ای برخوردار بود که بارزترین آن 

صالبت در امر دین و ایستادگی بر سر مواضعی است که بر اساس تشخیص دین اتخاذ می نمودند.
رحمت خدا بر این عالم بزرگوار و جزاه اهلل عن العلم واهله خیرالجزاء.

سید علی خامنه ای
17 آبان

پيام به كنگره بزرگداشت مقام علمى
آیت اهلل العظمى گلپایگانى
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