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 مق�مه

ــک�ت ز  کــه م�دم بــ� مشـــ ــتنــ�،    یبــه لحــ�ظ اقتصــــــ�د  ی�دیــ ام�وز  روب�و هســـ

کم  ی�انتق�ده� دارن�. ام�    ىاســـــ�م یدولت و نظ�م جمه�ر  ت،ینســـــبت به ح�

مبلغ�ن در ب�اب�    فهیاســـــت؟ وظ  حیانتق�ده� و اشـــــک��ت صـــــح  نیاز ا  کیک�ام

ــت؟یم�دم چ   جـ�دیا  ی�وار یـ ام  �یـ ـب�  نـکهیا  �یـ کنـن�،    ىـب� م�دم هم�اه  �یـ ـب� �یـ آ  ســـ

ــکـ��ت را ت�ج انتقـ�دات، چـه  نیدر ب�اب� ا  �ـن�؟یـک�م� بـپ�  �یـ کنـن�  هیـ کنـن�؟ اشـــ

 داشته ب�شن�؟  ت�انن�ىم یشنه�دیپ

در  شـــ�نی. ا�یبخ�ان  یاام�م خ�منه �ن�تیدر ب  �یت�انىســـ�ا�ت را م  نیا  ج�اب

ع  نیداشــتن�، ا  تیکه ب� ط�ب و روح�ن  ىجلســ�ت ک�م� تب م�ضــ� ک�ده و    نییرا 

 .کنن�ىرا مشخص م تیروح�ن فیتکل
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 �سییس �تیل بصیتحصل�وم 

 �.  ی�سى �زم دارینش س ی�سى و بی� سید

سیبس از  همی�س ی�رى  خ�دم�ن؛  سی �ن  پ�ی�س ین  هستن� ک�ل  ک�ِن  ج�  همه          ه 

گ�شه و  - ن�ر ک در شه�ه� هستن�، در مطب�ع�ت هستن�، در مجلس هستن�، در 

ه عّلت آن  کدهن�  گ�هى خط�ه�ى ب�رگى انج�م مى   -�ى دولت هستن�یو زوا

ب� نگ�ه  کن است  یا ب�  ک� نگ�ه نمىیش�ر و دنک�سى  ی�ئل س �ن به مسکه  نن�؛ 

 �د.  ک�ن به مس�ئل نگ�ه ک� ب� نگ�ه یب�نن�. ک� نگ�ه مى ی نگ�ه ُخ�د و ر 

ه�ى ق�ى، شع�رى را ى رس�نهله ی� از آن ط�ف م�زه� به وسینیبگ�هى شم� مى 

مى پ�ت�ب  شم�  و  من  دامن  ا کدر  وقتى  م�  و  مى ینن�  نگ�ه  را  شع�ر  م،  ینکن 

ن شع�ر؛ ی�ار و گفتن همکم به ت ینکبى ن�ارد. ل�ا بن� مى یست و ع یب� نم  ینیبمى

ن نقشه داراى  ی�ه و ا یشکنقشه    یکن شع�ر،  یى انن�ه ک ه پ�ت�ب  کن ی غ�فل از ا

�ده،  که در دامن شم� پ�ت�ب  ک�ى است  ی ن چیج�ء آن هم   یک ده ج�ء است؛  

هم ط�ر  ج�ء آن را    یک �د،  ک گ� پ�ت�ب خ�اه�  یج�ى د   یک ج�ء آن را هم    یک

ع ایگ�ى ت�مید گ�  کآورد  وج�د مى اى را به نه� نقشه ین خ�اه� نم�د. مجم� ه ا

�؛ ن�ب�دى اس�م، ن�ب�دى  ین کا�ن آن نقشه را به شم� نش�ن دهن�، وحشت مى 

 جمه�رى اس�مى.  

�  یه�قه ی �. اخت�ف سلیآش مى ی ��ت پکط�ر اش ن ی �ن نب�ش�، اکوقتى نگ�ه  

گ�هى مى ک ى  � و نقطه یآوج�د مىگ� به یمجلس و ج�ه�ى د� در  ینیبه شم� 



 

٨ 

 

ج� م�رد شت� از همه یب�ن عم�مى است، بی زنن� و چ�ن ت�مق�بِل هم ح�ف مى 

ه� ى �د؛ بعضک� آنه� را ع�ج  یضن� و ب�ی ه� م�ىالبته بعض -  �دیگت�ّجه ق�ار مى 

سل یبن�ب�ا   دشمنن�؛  اخت�ف  بحثش�ن  نین  «یقه  من  ست؛  البغض�ء  ب�ت  ق� 

م  و  اأف�اههم  ص�ورهم  تخ��  مبن� به  -١» ��ک�  اخت�ف  نیخ�ط�  به  ی�  ست؛ 

�ه و  یه آن را ب�کل مص�اقى است  ی ام� ج�ئى است؛ به دل  یک ص  ی عّلت تشخ

نن�. پس طلبه  کى آن اشتب�ه مى ان�. ل�ا درب�ره�هیگ�ش دیمنقطِع از اج�اى د

 ٢�. ین ی�ن ببکهم ب� نگ�ه �ست را بشن�س�؛ آن ی� سیو روح�نِى م� ب�

 

  

 
 ١١٨، آیه آل عم�ان س�ره  ١

 ١٣٨٢آذر   ٢٥بی�ن�ت  ٢



 

٩ 

 

گ   ٣ح نسبت به انق�بی�ى صحیدو عنص� ب�اى داشتن م�ضع 

نن�؛  کعّ�ه به جمه�رى اس�مى اعت�اض مى   یکست؟  یه� چ ی �یگام�وز م�ضع 

ن�،  ک�ده است. انس�ن نگ�ه مى ک ج� ب� عمل  ج� و ف�نج� و ف�نچ�ن در ف�ن

شم�ن�، جمه�رى اس�مى  ه آنه� مى ک�  ین ده ج� ی ن�؛ در ا یگ�مى ن� راست  یبمى

نف�    یک�  ی�ده،  ک� غلط عمل ی�ده،  کف عمل  ی� ضع ی�ده،  کواقعً� خ�ب عمل ن 

ن است به  ک�ده، ممک �ا  ین ده نقطه را پیه ا کسى  ک�ده است.  ک ورزى  غ�ض 

اکخ�دش حق ب�ه�   ب�  ای ه  به  اشتب�ه  ب�رگى، دی ن ده  تعّه�ى در  ین  گ� چه 

ا  ایمق�بل  خط�  دارد.  اس�مى  جمه�رى  «سخن ین  گفت:  شن�س  نج�ست. 

انه خط�  دلب�ا،  ان یاى  خط�  ب�کنج�ست  یج�ست».  شم�  م�ضعگ یه  را  ی�  �ى 

 �: ی نکنسبت به جمه�رى اس�مى ب� دو اصِل حتمى است�ار 

 

لف) جمع بن�ى نق�ط مثبت و منفی  ا

اّول، جمع  بب یعنى بگ�دیبن�ى؛  اصل  ا ی نی�  ب��خ�ه    »جمه�رِى مظل�م«ن  ی� 

گ� خ�ا    ؟ � نهیى مثبتى هم دارد  نقطه �ا  ی �د و آن نق�ط مثبت را پکت�ن  ک مکا

را  ی�دک آنه�  بگ�ار ک�،  منفى  نق�ط  ببین�ر  و  آین ی�  ا ی�  وزن  است؟  یکنه�  ی�  ى 

دیخ�اه آدمى  ی�  بن�ه  است.  منفى  نق�ط  وزن  ب�ابِ�  ه�ار  مثبت  نق�ط  وزن   �

 
 هم�ن  ٣
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�،  یدانلى از نق�ط منفى را شم� نمىی؛ نه، خ � نق�ط منفى ش�مکه من کستم  ین

 ه دارم. کشت�ى یخ�ط� اّط�ع�ت بدانم؛ بهمن مى 

 

مى  هم  ا ینکسعى  ع�ج  یم  را  منفى  نق�ط  اینک ن  از  ب��ت�  مس�له  ام�  ن  ی م؛ 

خ�است  غمب� خ�ا مى یه پک�انى است  یى آم�ن اس�م به مح�فه�ست؛ مس�له 

�دن�  ک �ى الهى از اّول ت� آخ� ت�ش یم�م انب�ورد و آورد، و تی�ان بیآن را به آن م 

ى زن�گى ج�امع بش�ى. جمه�رى  �ان اداره یعنى می�ورن�؛  ی�ان بیآن را به م

ن همه  یه�، بع� از اى نک�رشکه� و  �فت کن همه س� یاس�مى بع� از ق�نه�، بع� از ا

�  ه دشمن�نش  ک�رده� د�ر  یلیه�ى استعم�رى، بع� از م نقشه   یک �دن�، ب�  کخ�

 ن�. ک ن بن� را سِ� پ� ی �رانه ت�انسته اکو ف�ا کف و ب�رگ و خط�ن� ی ت عنکح�

گ� الع کـ نـن�  ک� را نمىکن ف یآنـه� ا ه  کـ -  ـن� و ف�و بخ�اـب�ین بـن� بنشـــــ ی�ذـب�� ایـ ه ا

ــ�یالبته چن ــ�م و ح�یت و حکح� -ن نخ�اه� شـ ــ�ط اسـ ت مع�رف یمک�ت و نشـ

عـقـــب خـ�اهـــ  قـ�نـهـــ�  اســــــ�مـى  اهـــ�اف  و  امـ اســــــ�مـى  افـتـــ�د.  مـ�مـنـ یـ �  ن  یـ �اـل

�ةهیعل �مالصـّ وقتى    ٤؛»ء أدب� ثّم أقبلالب�غه ف�م�د: «ولقّلم� شـىطبق نهج  والسـّ

ــ�. انق�ب مــ� کن آب از ج�ى افتــ�د، ب�گ�دانــ�نش حــ��حــ��هــ� ط�ل مىیا شــــ

ى آخ�  ن ضــ�بهیت و م�دم نب�د؛ ایى روح�نت پ�ن�ده ســ�لهکح� یکمحصــ�ل  

عى و حضـ�رشـ�ن یى علم�ى شـ محصـ�ل ق�نه� ت�ِش مخلصـ�نهب�د. انق�ب م�  

 
 ١٦الب�غه، خطبه نهج ٤
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�س ب�د. «مدر صـــحنه ــّ �ازى» در انق�ب م� نقش داشـــت،  ی�زاى شـــ یه�ى حسـ

ــ�نى» نقش داشـــت، «م �ازى» نقش داشـــت،  ی�زا محم� تقى شـــ ی«آخ�ن� خ�اسـ

�جم�ل» نقش داشت،  ین �رى» نقش داشت، «سی� عب�الحسیم�ح�م «آق� س

ــ� و ـپ��ام از علـم�ى ب�رگ نقکـ ه�   ــتـن�. ه� روـح�نِى ـپ�رســـ ه در کـ �امنى کـ ش داشـــ

سـت سـ�ل، سـى سـ�ل را ب� ی� در ف�ن روسـت�، بیى مسـج�ى در ف�ن شـه�  گ�شـه

ن انق�ب  ی�د، در اکت معتـق�  یـ �د و م�دم را ـبه روحـ�نکاـم�ـنت و طـه�رت زـن�گى 

ـــته اســـــت. چن ــ�خى اســـــت؟ اینقش داشـــ ن  ی ن انق�ب ـب� ا ین انق�ب� مگ� شـــ

نن�  ک �ل مىیـ نـن�. خکن را خ�اب  یخ�اهـن� اوج�د آـم�ه؛ مىم ـبه  یى عظ�هیذخ

ن اسـت،  ی�ن چنی�ی� و تل�یدارد، راد �لکج� اشـ ان�: ف�نسـتهکشـ�خ غ�ل را شـ 

ن اســت!  یاقتصــ�د چن�ن اســت، ف�نى چن�ن اســت؛ پس جمه�رى اســ�مى چن

ن  ی ن اّول یبن�ب�ا  .�ن استکِ� ین ب� اث� ع�م دیسه درست است؟ این مق�یمگ� ا

ــت  یته اکن ــ�ن در مق�کن اسـ ــه ب�یه انسـ ــ�. در واقع  کِ� ی� دیسـ ــته ب�شـ �ن داشـ

گه� مىیه� و ب��ن� خ�بیب�آ  �د.یت�ان� منش� قض�وت ق�ار 

 

 ن نظ�م اس�می و دشمن�نشیب) داشتن م�ضع ب

ى و  ک ن  یبن�ى ب� جبههیه م�حظه شـــ�د ام�وز در دنکن اســـت  یى دوم اتهکن

ن  ی � از ا یت�ان� و اصـ�ً مىی�ام جبهه ق�ار داشـته ب�شـ کسـت و بن�سـت شـم� در کی

� ب�شـ  گ�هى انسـ�ن خیدو جبهه خ�ر نج�  یه»؛ نه این� «� لى و � علک�ل مىی�؟ 

�ت انسـ�ن به نفع  ک�ِل ب�طل اسـت. گ�هى سـ ین خیروم. اروم، نه آنج� مىمى
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گ�ى است. مگ�  یع دى است، اخم او هم به نفیکت او به نفع  کى است، ح�یک

سـت. در جنگ  ی� نیپ��نکط�فى ام�؟ پس ب�یدار ن�ر نگهک� خ�د را ب�یت�انمى

ن آم�ن�  ی�الم�منیمسـع�د» خ�مت امبناى از اصـح�ب «عب�ا�ن» عّ�هی«صـّف 

ــت ـت� در آن گفتـن� ـم� را ـبه م�زـه� بف�ســـ � ـق� شـــــ ینک�ر  کـ ـج�  و  ـن� فى ـه�ا  ککم؛ «اـنّ

�ه تق�ا و اصــل معن�ى  که کســى  کن؛  ی�الم�منیِ� ام� جلی�ط و پ�هی». احتالقت�ل

گ�فته و مىیتق�اسـت! او شـمشـ  ه  ک �دن� ک�ط  ینه� احتیجنگ�، ام� ا� به دسـتش 

شـــن�!  کب شـــ�ن� و ب�ادران شـــ�مى خ�د را در جنگى بکمب�دا خ�ف شـــ�عى م�ت

ط�ف،    یکم؟  ی�یگ�ام ط�ف ق�ار مىکم، پس  یط�ف نب�شـ ه بن�سـت ب�کح�� 

ــتـ کـ  اســـ و  کـ ـف�،  و ـب�ش  و  ىـمپـــ�نـ کـ بـــ�ر  ـجهـــ�ـنخـ�ار  و  ىـمپـــ�نـ کـ هـــ�ى  ـنـفتى  هـــ�ى 

ــ� ــلتکــ شـــ ــتنــ� و امپ�ات�رِى عظیهــ�ى تســـ �نى و  ی�یم خب�ى تل�یحــ�تى هســـ

 کنه� پشـت سـ�شـ�ن اسـت؛ تج�رت جه�نى و ب�نینت�نتى و امث�ل ای� و ای�یراد

ــت�انهیجه�نى هم هســـــت؛ و ا ن جبهه،  یان�. در اجبهه یکه�ى  نه� همه پشـــ

ــتـن�؛ ـچه م�دوران  ی��روـه� و ُپ ىنیدب� ــ�ن هم هســـ ـه� وج�د دارد و م�دورانشـــ

ه من  کو چه م�دوران دائمى  -نه�یمثل صـــــّ�ام و ط�لب�ن و امث�ل ا-  م�ســـــمى

ــم بنمى ــتـن� کگ�،  ی�ورم. در ط�ف دیـ خ�اهم از آنهـ� اســـ ن  ی ه از ا کـ ســـــ�نى هســـ

ــت  ک�  یه�نن�؛ ملتیبمى  ب و ضـــ�ر یت آســـ یوضـــع  ه ســـ�له�ى متم�دى از دسـ

ه من و  کخ�رن�، ان� و ا�ن چ�بش را مىم�ن�ه نگه داشـته شـ�هه� عقبنیهم

گ�شــته، ع�ق همه  یم. بیل هســتین قبیشــم� از هم ســت و پنج ســ�ل از انق�ب 

م! یافـت�دگى دار ـق�ر عـقبنیحـ�ل انیاـن�؛ اـم� درع�دهک�ر  کـ هم درآـم�ه، از بس 
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ــت�ن�ار مى م ط�غ�ت  یى رژ ه�ى خ�ئن�نه�ســـــتیگفتم ســـــ ا�ن من به آق�ى اســـ

ــ�د! از لح�ظ  یه دشـــت ق�وک�ده ب�د ک�رى ک � شـ ــ�دى خ�ر  از دور اقتصـ
ً

ــ� ن اصـ

ــلیــ اهم گ�انیــ بســـــ   ک�ى و خــ�یخت حــ�صــــ ــِت  یبهــ�، مــ� در ا�ر  �ان چنــ� دشــــ

ى دشــت مغ�ن اســت.  یکن اســت،  یى دشــت ق�ویکم؛ یشــت� ن�ار یط�رى بنیا

گ�ف ی�ر دارن�، دشــت ق�وکشــ�ورزى ســ�وکه ب� که�  ىلیاســ�ائ ت؛  ن چشــمشــ�ن را 

ــ�وع ـبه  نیـبه ا گ� مـع�ذا� ـخ�ا ـبه رژ کـق�ت  ی�ر و تحقکـ ـج� آـم�ـن� و شـــ م ی�دـن�. ا

  یکشـــ�  ن مىین دشـــت ق�ویگ� بم�ن�، ایداد ت� چن� ســـ�ل دط�غ�ت عم� مى

ــ�ائ ــى را هم راه نمىکگ�  ی؛ دک�چــ کل  یــ اســـ م خــ�ردار یدادنــ�؛ دور آن ســـــ ســـ

ــطیجـ� از به آنکـ � ی�هـ�ی�نـ� و همـ�ن چیـ شـــــ کمى بـ� ت�س و ل�ز  هـ�  ىنیم فلســـ

ن صـ�درات  یى از مهمت�یکشـ�ورزى کح�ل صـ�ور محصـ��ت  نی�رن� و درعکمى

�  ی نج� ت�ل ی�رگ� ارزان در اک�نً� ب� ی�ل راحت و احیســتى اســت، ب� خی�نیم صــهیرژ 

ــت. خـ�اى متـع�ل نین ب�اب� زمیه چـن�کـ نى  ی�دـن�؛ منتـه� زمکمى ـه�ى آنجـ�ســـ

گ�شـــته از ا �ره�ى ب� در کن  ی� خ�رد؛ از الى به میه� خن ضـــ�بهینگ�اشـــت. در 

گ�فت؛ و در یت خکممل ـشت� از م�، بعضى  یگ�، بعضـى بیـش�ره�ى دکلى صـ�رت 

ـس�نى کى  �ره� ـش�ه اـست. همهکن  یمت� از م�، همک�  یق�ر م�، بعضـى هم ـش�به

ــع آســـــ یه از اکـ  ى دوم ق�ار دارـن�؛ منتـه� بعضـــــى  اـن�، در جبـهه�هیـ ب دیـ ن وضـــ

ـگ�ـه�ـنه در ا ــ�ن آ ــى نمىن جبـهه  یخ�دشـــ � ـبه آنـه�  یـ دانـن� و ـب�ق�ار دارـن�، بعضـــ

ــنفیـ � من در دیـ نیبه مىکـ نیفهمـ�نـ�. ا �ان و  ک�ارهـ�ى خـ�رجى غـ�لبـً� بـه روشـــ

ــلـم�ن خطـ�ب مى ــت. من مىکن نینم، نظ�م ـبه اکعلـم�ى مســـ خ�اهم  ـته اســـ
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ــنفیا ــلمـ�ِن ع�ب  کن احســـــ�س وجـ�انِى روشـــ ـــت�نى  ک� ـپ�یـ � هـن�ى  یـ ِ� مســـ � یـ ســـ

نى ب� دوشــش ق�ار  یت ســنگی�م ت� ب�ان� چه مســ�ولی� را در دل او ب�انگیق�یآف�

ــجــ�م و امنــهینــ� و زمکم  یدارد و بــه ملــِت خ�دش تفه در آنهـ�    � رایــ هــ�ى انســـ

هــ� را  ىلی�ان خیداننــ�. ملــت اق را مىین حقــ�یهــ� هم اىلیوج�د آورد. خبــه

 �ده است.ک�ار یب

خ�اهن�  مىه ک�  ی�، آنه�ینیخ�اهن� شـــم� بنشـــ ه مىک�  ی�ان من! آنه�ی... ع�

خ�اهن� شـــــم� دوران ام�م و  ه مىک�  ی�، آنه�یى انق�ب ب�گ�دشـــــم� از راِه رفته

�  ی هـ� خ�اهنـ� بـه مـلت�، مىیـ نکح یثـ�ر را تقبی�رانـه و اکـ ى فـ�اجنـگ و مبـ�رزه

م�ن ی�ان خ�دش پشیه ملت اکنن�  کم  یان�، تفه�فتهی� پ�ی�ان ت�ثیه از ملت اک

ـــف�ـنه ه�ـج� ـپ�ى ـب�خ�اـه�ن،   ــت. مـت�ســـ ــع کف جکاســـ ـه� ـبه  هیـ ال�وحفی�ان و ضـــ

� رسیدن م. ه�ج�  ی�دکم  ین اث� را هم گ�اشت. البته م� بع� ت�می�، همی�ى خ�ر

م دو ب�ابِ� قبلش  ی�د، مـ� رفتک  کمـ ک�دنـ�، الحمـ�� خـ�ا  کنهـ� رفتنـ� خ�اب  یا

ــ� ب�اى انق�ب و روح آنج انق�ب� ف�آورده درســـــــت  یى انق�ب� و اهیــ در  ــ�ن  م

ــ�  یم. پس مطلب دوم ای�دک ــ�ز و بخصــــ�ص ج�ان،  کن شــ ه ه� روح�نِى دلســ

ن�  ی � را درســت بشــن�ســ�؛ ببی�ســى دنی�وه�ى ســ یش نی�ســى و آرایى ســ هن�ســه

ــت؛ آنکیى در مـق�ـبل کام�وز   �ر کـ � چـه  یـ فهمـ� ـب�ـن� و مىک�ا مىیـ ـگ�ه راه را پســـ

 ن�.ک
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 ٥ن�ر جمه�ری اس�می در ظلم�ت ارض

ــ�م  یجمه�ر  ظلمـ�ت ارض؛ چ�ن   نین�ر ب�رگ اســـــت در ا  کیـ خ�دش   ىاســـ

ــم� در ز   ىاله �یو مظه� ت�ح تیاهل ب  تیمظه� و� ــ�   �رتیاســـــت. شـــ ام�م رضـــ

ــ�م عل  :�یـ خ�انىم امـ�م رضــــــ�   ىعنین�ر ا� في ظلمـ�ت ا�رض»،    �یـ   کیـ «الســـ

 ســـــت؛ین  یـظ�ه� ین�رـه�  نیا  لیـ ن�ر از قب  نیا  ن؛یاســـــت در ظلـم�ت زم ین�ر 

است، ن�ر تق�ب الى ا� است، ن�ر محبت    تیاست، ن�ر معن�  تیه�ا ن�ر بلکه  

ــ�   کیکه مح�ر   ىبه خ�ا اســـــت. خب، وقت و    الســـــ�مهیعلنظ�م، مثل ام�م رضـــ

 ىعنیهم�ن م�ک� ن�ر؛   شـ�دىنظ�م طبع� م  نیشـ�، ا  السـ�مهیعلمثل ام�م صـ�دق 

ــ�دىـک�ن�ن ن�ر م نجـ�یا از    ىظلمـ�ت ســـــتنظـ�م، ممکن ا نی. حـ�� مـ�هـ� در اشـــ

 ...میخ�دم�ن ب�وز ب�ه

که م�ل خ�د    ش�دى م  یمغل�ب آن ن�ر   کن�،ىکه ب�وز م   ی� ه�ظلمت   ن یا   ام�

 ف�ئق است.  نه�ینظ�م ن�رش ب� همه ا ىعنیاصل نظ�م است؛ 

 

 
 ١٣٨٨م�داد   ٢٢بی�ن�ت  ٥
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کلیت نظ�م ص�مه ن�ده   ١استتخلف�ت به 

  ىگ�ســـنگ   ی�یاســـت؛ دن  یف�ســـ� ی�یدن �،یاســـت؛ دن  یب� ی�یدن �،یام�وز دن

  ...ی�زورگ�  ی�یـ اســـــت، دن  ىع�الت  �ب ی�یـ اســـــت، دن ضیتبع   ی�یـ اســـــت، دن

کم ی�یاسـت، دن ط�ر اسـت. ف�ق    نیا �یاسـت؛ دن  هیسـ�م�  �وشـ�طیق   �ب تیح�

ــ�ره� ىف�ق   نهیزم  نیدر ا  ک�یاروپ� و آم�  کن�؛ىهم نم کشـ هم    یگ�ید  ین�ارن�؛ 

ــتنـ�،یحـ� و انـ�ازه ن  نیســـــطح و در ا  نیدر ا  هکـ  کـ�ر ا   یبـه نح�  ســـ   نی کمـک 

.  � ی پ�گ� و سلطهش�ه به سلطه  میتقس  �یسلطه است؛ دن  ی�یدن  ىعنی  �نن�؛یج�

ــ�،    ی�یــ دن  نیدر مقــ�بــل ا ک�ده و آن نظــ�م   ىنظــ�م  کیــ بــ� و فــ�ســــ ــ� بلنــ�  ســـ

در ب�فت و    ...ی�اســـت؛ شـــع�ره�  ىاســـت، آن انق�ب اســـ�م  ىاســـ�م یجمه�ر 

گ�ه  نیا  ىاصل  س�خت در   ش�د؛ىاوق�ت تخلف م  ىنظ�م وج�د دارد. خب بله، 

ـگ�ه غمب�یزمـ�ن پ ـک�رهـ�  شـــــ�ىاوـق�ت م  ىهم    گ�ـفت،ىانجـ�م م  ىخ�ف   یـکه 

امـ  هـمـ   نیـ �الـمـ�مـنـ یـ زمـــ�ن  ـــ ؛  ر جـ�نیـ هـم  ـــ وجـ�د دارد،    ىاشــــــکـــ��تـ   کی  کی

ــتین  ی�یت�د  نی. در ا وج�د دارد  ی�ه�انح�اف کل  نی. ام� ا  سـ نظ�م به   تیبه 

نظ�م معت�ض اســـــت؛ معت�ض به   کی  ،نظ�م  نیا  زن�؛ىوجه صـــــ�مه نمچیه

ـبه   ىعنی  ؛ىســـــ�خـت اجتمـ�عـ�ت انســـــ�ن نیـبه ا  �،یـ ســـــ�خـت ـق�رت در دن نیا

گ�ســنگ  ىع�الت�ب معت�ض    ىمعت�ض اســت، به ظلم معت�ض اســت، به فق� و 

ــت.   ـک�رـه� ]نظـ�م[اســـ ــت در  انجـ�م ـب�ـه� و در آن    خ�اـه�ىـکه م  ی�ممکن اســـ

 
 ١٣٩٦دی   ٢٨بی�ن�ت  ١
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را ب�    ی�کج�ه�یب�ه�،    صیرا ب� تشــــخ  ی�کج�ه�ی ،گ�فته  شیکه در پ  ىراه

  ىو س�خت اصل   تی. ام� آن ه�ستین  ی�یهست و در آن ت�د  نه�یعمل بکن�. ا

 .ب�دىنم نیرا از ب

 

 ١دنی�در دل ج�هلیت  جمه�ری اس�می بعثت

ج�ر اســـت. واقع� هم�ن  یا�هیو  طیشـــ�ا  کیدوره،   نیاســـ�م در ا �میق   طیشـــ�ا

ک�م در دل   غمب�یکه پ مبع�ث شـ� و اسـ�م را آورد، ام�وز    ىسـخت  تیج�هل  کیا

که]    نیظ�اه� قضــیه [ا  نکهیب� ا  �یمســلم�ن در دن  یاو خ�ده �ردیلیم  کیاســت 

ــ�ا ــت، ام� شــ ــ�ا  طیهســ ــت؛    طیهم�ن شــ ــ�م به عن  ىعنیاســ   کی   �انآم�ن اســ

ک�ده  -مکـتب   ـکه خـ�ا ـن�زل  ـــته ب�د، آنچـن�ن  ـکه خـ�ا خ�اســـ   نی در ا   -آنچـن�ن 

کم از ج�هل ی�یدن که    نیمثل ا  ت،یمت�ا وـسط    ،یاـسب�ه  کی  �ی  ىگل کیاـست 

ـــنگ ب ــت؛ ـم� ا�ن در    یج�ر   نیا  �؛یـ �یـ ب �ونیســـ ق�ار    ىطی�اشـــــ  نیچن کیـ اســـ

ک  دهـ�؛ىنشــــــ�ن نم  �یـ . ظـ�ه� قضــــــ�میدار  کـه نگـ�ه  نشــــــ�ن   نـ�،آدم بـه ظ�اه� 

ـــم�  اهـل فک�ـن�، اهـل مـب�حـثه  ىعنی. خـب م�دم متمـ�نـن�،  دهـ�ىنم اـن�؛ اـم� شـــ

ــتکبــ�ر بــه �  یهــ�هیــ �  نیا  �،یــ نیبب ــ�د  یهــ�هیــ اســـ ــ�ن، �یاقتصــــ   یهــ� هیــ شــــ

روز   کیان�! ب� چط�ر پشت در پشت داده  ش�نى�سیس  یه�هی� ش�ن،ىغ�تیتبل

ــ�دىو دو روز و ده روز هم تـم�م نم ــ�ل ـب� ا غمب�ی. خـب پشـــ   �،یـ جنگ  نـه�یده ســـ

 
 ١٣٨٨م�داد   ٢٢بی�ن�ت  ١
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الع�ب تصـ�ف شـ�،  ب��خ�ه سـ�ل هشـتم مکه فتح شـ�، ط�ئف فتح شـ�، ج�ی�ة

اســـ�م شـــ�ن�؛    یوارد واد  نفهم،ىچیهم�ن اع�اب ســـنگ�ل ســـخت خشـــن ه

 کمت�.  ىبعض شت�،یب ىح�� بعض

ــمـ� بب ـم�ا ــت ســـــ   �یـ نیام�وز شـــ ـگ�شـــ ــ�ل، ـت�زه آن �  ىبـع� از  ــل  یهـ�هیـ ســـ   ىاصـــ

  شی که م� ده ـس�ل پ  ی��ه�یچ  ىعنی  ده�؛ىدارد خ�دش را نشـ�ن م ه�ىدـشمن

کم�ل �یآىم  �انیح�� دارد به م  م،ین�اشـــت  شیپ�ن�ده ســـ�ل پ  م،ین�اشـــت . ب� 

کـم�ل وـق�ـحت ـبه م ــ�وت، ـب�  وارد   اـن�آـم�ه  �اتیاـن�؛ ـب� هـمه تجهآـم�ه  �انیـ قســـ

ع مشـــــ�ه �انیـ م تـف�وت   هـ�ی�یگجبهـه کـن�،ىف�ق م �انیـ اـن�. منتهـ� خـب ن�

نخ�ت، ب�  کیســخت، ب�   �هیانگ  کیه� اســت؛ ب� ه�ف هم�ن ه�ف  کن�؛ىم

که در ق�آن هسـت، آم�ه  ت،یج�هل  تیعصـب  کیتعصـب، ب�   کی ان�  هم�نج�ر 

شـ�ه ب�د.   �مکه جنگ تم  ى... سـ�لمیکنىمب�رزه م میان�، دار شـ�ه  �انیوارد م

ــ�ل  کیـ ـح��  ــ�س راحت �یـ ســـ ــ�ل بـع� هـمه احســـ ـکه    ک�دـن�؛ىم  ىدو ســـ «هـمه» 

ــئ�ل  هـ�ىلیخ  هـ�؛ىلیخ  ىعنی  م،یگ�ىم   ]گفتنـ� ىم[  گـ�ن؛یو از بلنـ�پـ� نیاز مســـ

 ح�فه�.  نیو هم یاقتص�د ىبه زن�گ میح�� بپ�داز  م،ی�یکش ىنفس کی

 

ــ   بن�ه گفتم، عم�م  ىهم�ن وقت ب�ره� در جلســـ�ت خصـــ�صـ گفتم،    ىهم  هم 

ت� مب�رزه تم�م شـ�  مب�رزه تم�م نشـ�ه؛ شـکل آسـ�ن  ]ام�[گفتم جنگ تم�م شـ�، 

ـکه   ىف�هنگ تـه�جم ]اـم�[مشـــــخص ب�د، حق و ـب�ـطل معل�م ب�د،    �یچـکه هـمه
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  ه�ىست�دگیا  ىاست، بع� از آن ش�وع ش� و هن�ز هم ادامه دارد؛ ول  ىجنگ اصل

 . کن�ىک�ر خ�دش را م

 

که ه� چ �یب�  یاىاصــــل  یه�ســــت�ن  ی�ه� بن� در  را    ی�یوج�د داشــــته ب�شــــ� 

گ�    ىبشـــــ�د به آنه� متک به آن    هیهم ســـــســـــت اســـــت، ب� تک  ی�ج�  کیک�د و ا

 محکم ب�ش�.  ىستیه ب�در ج�مع  ىاصل ی. ست�نه�ست�یست�ن بت�ان� س� پ� ب�

کســ�ن  ىاصــل  یه�ســت�ن اســت؟ نه؛   ىف�ن اداره ســت�ن اصــل سیرئ  ان�؟ىچه 

 یه�م�نیا  ،ىاـست؟ نه؛ ـست�ن اصـل  ىف�ن مـسج� ل�وم� ـست�ن اصـل نم�ز شیپ

ــ�دق�نه و از رو  ی�آدمه� که صـ  شیو پ�  ان��هیرا فهم  هیقضـــ   �ت،یبصـــ  یاســـت 

  یه� ســـت�ن  نیا  شـــت�یو به نظ� من ب  ان�ىاصـــل  یه�ســـت�ن  نه�یا  ان�؛ســـت�دهیا

ــل ـــه�ا و ـج�نـب�زـه� پ  یـه�هم در ـخ�ن�اده  ىاصـــ ــ�ـن�ىم  �ایـ شـــ . ممکن اســـــت  شـــ

 ه�،ىاسـت. سـسـت  �دیاث�شـ�ن ز   ىلیخ�دشـ�ن هم ن�انن� چق�ر اث� دارن�، لکن خ

که به  یگ�دب�د  کیمثل   �یب� رســ�،ىکه م  نه�یبه ا �ه�،یه�، ت�دضــعف ب�شــ� 

ک را جمع م  ]گ�دبـ�د[  رســــــ�؛ىک�ه م ک و خـ� ک  کنـ�،ىخـ�ر و خـ�شــــــ� کـه    �هبـه 

گ�دب�د رس�،ىم  . ش�دىتم�م م یه� 

ک�ه ـب�  �یـ ـب� ــتیمـثل  ـک�لجـبل   �تیـ ـکه در روا  نیهم �؛یـ ســـ ــت: «الم�من  هم هســـ

ــخ � تح�کـه الع�اصـــــف»؛ ع�اصـــــف   گ�دبـ�دهـ�  ىعنی-ال�اســـ تکـ�نش    -همـ�ن 

کم هم ن  ...ده�ىنم کشـــ�ر  ر همه قشـــ�ه�  د �دن�؛یز   ســـتن�؛یالحم�� ام�وز در 



 

٢٠ 

 

ــتن�. ج�انه� که ا  ی�هم هس ــتن�  خ�د   ن. چ�  ان��هیج�انه� نه ام�م را د  نیهس

و آن    هـ�جـ�نیو آن ه  اـن��هیـ بخش ب�د. ـنه اول انق�ب را دامـ�م، الهـ�م  �نیـ د

که ا  ی�... ج�انه�]را[شــــ�ر     ن�؛یه�ام� ا�ن ج�و ســــت�ن �ن�یرا ن� نه�یهســــتن� 

ج�و   ]ک  ن�یبىم[را،   نه�یا  ن�یبىانســ�ن م  ىوقت  دهم؛ىبن�ه شــه�دت م ىعنی

 دارن�. وج�دبه  ىدر ه� نسل شهیمحکمن�؛ هم یه�آن ست�ن

 

که مشت به قلب رهب�ی است  ١انتق�دی 

به    یکه ا�ن ه� تلنگ� -من    یاست، انتق�د آنه� ب�ا  یانتق�د  ه�لم یاز ف   ىبعض

  ن ی من احس�سم نسبت به نظ�م، ا  ىعنینظ�م، مثل مشت به «من» است،    ن یا

گ�شه  که ه�  مشت به    کی   نکهیمثل ا  �،ی تلنگ� ب�ن  کینظ�م را شم�    یاست 

  ب�م ىرنج نم  طلق�ً آور ب�ش�، ام� از نفس انتق�د، م ممکن است رنج  -�یا«من» زده

م  خ�شم  ا   �،یآى و  احس�سم  من  ا   ن یو  که    ی مجم�عه   یهی روح   ن،یاست 

گ بن�ب�ا�دیز   �یکم    ىبعض   �میدستگ�ه است، ح��  ا  ن،ی.          ن�ارد   ی �ادیانتق�د، 

ک�د  ىکه بعض-  � که    نی که مهم است، ا  ی �یآن چ   -�یاز دوست�ن، مط� است 

 بش�د.  ت یاحس�س مس�ول

 

 
 ١٣٨٥خ�داد  ٢٥بی�ن�ت  ١



 

٢١ 

 

 ١همگی در قب�ل مشک�ت جمه�ری اس�می م�ظفیم

ـک�ام   ــتاز ه�  ـکه هســـ کن�یـ [ـب�  میـم� در ه�ـج�  ــک�ت را    م،ی] نـگ�ه  انح�افـه� و مشـــ

کن  میکن  ىو ســــع   میبشــــن�ســــ  .  م ی آنه� را در ح� وســــع و ت�ان خ�دم�ن ب�ط�ف 

کن�؛ شـم�   ت�ان�ىج�ر م  کی  ىه�کسـ  کن  �یت�انىج�ر م کیب�ط�ف  من    �،یک�ر 

کنم  ت�انمىج�ر م  کی ن را  ی[چ�ن] ســ�خت، ســ�خت ب�رگ اســت. من ا...  ک�ر 

ک�ن م ـکه تنهـ�   �یـ ر دند  ىنظـ�م  کیـ   میگ�ىمن م نم؛یبىنگـ�ه  ـبه وج�د آمـ�ه 

که ب� اســ�س ت�ح ىنظ�م کی  م؛ین�ار   ىدوم �یهم هســت و م� در دن و    �ی اســت 

ب� اس�س اس�م به وج�د آم�ه و ه�فش و شع�رش و راهش عب�رت از «اعت�اض  

کن�ن کن�ن �»یدن  ىبه وضــع  که وضــع  گ� �یدن  ىاســت  اســت،    ىســنگظلم اســت، 

که    �ینیبىاســت؛ م یب�ز اســت، همجنس  ىاســت، فســ�د جنســ   ىفســ�د اخ�ق 

 ! رودىم شیچق�ر به سمت لجن دارد پ �یدن

ک�د، از   �ینظ�م را ب�  نیاسـت؛ ا  ىاسـ�م  ینظ�م جمه�ر   نیدر مق�بل ا  ام� حفظ 

گفتم [ه� تلنگ�  نکهیک�د. ا یشـــ�ت خ�ددار ه ب ىســـتیب�  فشیتضـــع  به   یمن 

ـک�ـنه ســـــ  ــ�    ســـــت؛یقـ� [نظـ�م]» نبحـث «ن  زنـن�ىـبه من م ىلینظـ�م]  بحـث ســـ

ــفـ�ـنه اســـــت؛ ا �یغ  یهـ�ی�ج�بیـ ع ا� ـب��خ�ه نقـ� را   م�اد اســـــت، و نیمنصـــ

 
 ١٣٩٦دی   ٢٨بی�ن�ت  ١



 

٢٢ 

 

گ� چن�نچه واقع�   ســتین  یب�  �یاســت و چ  �خ�ب  �یو نق� چ  شــن�دىم ســ�نان ا

 نظ�م. نینسبت به ا کنن�ىم ىانص�ف �ب ه�ىام� بعض �د؛یمنصف�نه انج�م بگ

 

 ١متن را ف�ای ح�شیه نکنیم

  ى ت یروا  ک یغلبه داد.    � یرا نب�  ه یک�د؛ ح�ش   هیح�ش  ی متن را ف�ا  �یوقت نب�  چ یه

ک�م  ىکی  �یگ�ى هست که م در هم�ن    لی اس�ائ  ىبن  یه�و شکست   ه�ىاز علل ن�

که اص�ل را ره� م   ن ی به ا  لی اس�ائ  ىحض�ر بن  یه�دوره ف�وع را    ک�دن�،ىب�د 

 .  �ن� یچسبىم

  � ینی ب  ى مک�ر افت�ده؛ شم� م  خ،یاست که به ج�ن م� هم در ط�ل ت�ر   ی� ب�  ] ن یا[

کش  کیدست را    نی ا  � یب�  نکه ی دو نف� ب� س� ا کش   �ی  �ی ب�ر آب  به    �،یدو ب�ر آب 

م هم  کله  و  حق  ک�بن�،ى س�  معن�  �یت�ح  قت یام�  دارد   � یت�ح  ی و  ج�معه  در 

م�    نه�یاز ا  ش�د؛ىنم  خته ی ب�انگ  تش�نیحس�س  رود،ى م  نی و از ب  ش�دى ح�ف م

 .  میاهم در ط�ل زم�ن داشته 

کن  �یـ ج�ر اســــــت؛ مـ� ـب�نیهم در دوره انق�ب هم  ا�ن اصـــــل   مینیبب  مینگـ�ه 

ــت؛یچ ــم  ی�یآن چ  سـ ــت؛ آن را    یبق�  کنن�هنیکه تضـ ک�ام اسـ ــت،  ــل اسـ اصـ

ــخ ــب  میبـ�ه  صیتشـــ و    خـتیالبتـه ر   اشهیـ حـ�� در حـ�شـــــ   م؛یو بـه آن بچســـ

 
 ١٣٨٨م�داد   ٢٢بی�ن�ت  ١



 

٢٣ 

 

 ســـت؛یخط� ن  مییخط� را بگ�  نکهیا  هســـت. نه  ی�هســـت، خط�ه�  ی�ه�پ�ش

 ىعنی  م؛ییبگ�  میخ�اهىدروغ هم نم  م،ییبگ�  میخ�اهىنمنــه، خ�ف هم  

ــلحت را ب�حق  میخ�اهىنم کنمیغلبه ب�ه  قتیمصـ   نی که وزن ا   می. ام� ت�جه 

کن �یرا ب� نه�یخط� چق�ر اســت، وزن آن متن چق�ر اســت؛ ا گ� امیت�جه    نه�ی. ا

کن  .ش�دىحل م میرا ت�جه 

 

 ١�ن�ه ج�انی�ز مخ�طب به ویشن�خت زب�ن و ن

را ب�انک ن است  ی گ� ایى دته کن زب�ن مخ�طب�نت�ن  ا یه  از بس  را  ی�.  ن ح�ف 

نج� شم� ح�ود سى ه�ار دانشج�  یم. ایخ�اهم دوب�ره بگ�ام، نمى�دهک �ار  کت

ایدار  ب�  رادی�. ع�وه  ب�  تل� ینه�، ج�ان�ن شه� شم� هم  و  ای � ی�  و  و  ی�ن  نت�نت 

س�و   لی وس� ارتب�طى  گ�ِن  ب�کگ�ن� را  ج�ان  دارن�.  ق�نع  ی�ر  ب�ک �  فهمی�د؛  �  ی� 

را آم�ده  ک�ر  کست؛ روى آن س�ال و استفه�م  یس�ال و استفه�مش چ �د و آن 

 داشت و به او داد. 

 

 
 ١٣٨٢آذر   ٢٥بی�ن�ت  ١



 

٢٤ 

 

 ١تیشن�سی ب�اى روح�نو دشمن �تیض�ورت بص

تم�م   م�  ب�  را  حجت  ا کخ�ا  امی�ده؛  اکن  زمی �ن،  ح�ی ن  پ ین کت  کنه.  ش  ی � 

�ر  کن�، ب� اف کثِ� استف�ده را بک� ح�ای�ن ب�کن ام ی ن زم�ن از ای �. روح�نِى ایب�و

راه یج� را بشن�سن� و به زم�ن خ�دش�ن  �هیه� و ش� آشن� ش�ن�،  ه�ى دشمن 

َعلَ  َتْهُجُم   َ� ِبَ�َم�ِنِه  «اْلَع�ِلُم  ش�ن�؛  َ�اِبس یع�لم 
َ
الّل مثل  ِه  درست  ى  جبهه ». 

ح��  -  �ه ب�شن� یه�ى جنگ را دن جمع ح�ض� جبهه ی�رى از ا ی� بسیجنگ. ش�

گل�له در داخل جبهه   -ان��ه یت�ه� آن روزه� را ن�ج�ان  ى  ى جنگ، از اط�اف 

ب�رد و از ب��ى  �، ان�اع و اقس�م آتش از اط�اف مىیآ�، خمپ�ره مى یآت�پخ�نه مى

گ�هى  کش�د؛ به ط�رى  س� انس�ن رد مى  گم مى یگانس�ن جهت ه  ن�؛  ک�ى را 

گل�له ی دان� انمى � از ط�ف  ی�،  یآ�، از ط�ف دشمن دارد مىیآه دارد مى کاى  ن 

  یک لى خط� ب�رگى است. ب�اى  ین خ ی�ب�. ا کدوست دارد م�اضع دشمن را مى

ب�رگت�  ایرزمن�ه  خط�  است  ی ن  جهتگکن  گم  ی ه  را  دشمن  ک �ى  ن�ان�  ن�؛ 

گ� ن�انسک ج�ست، دوست  ک ج�ست،  کج�ست و دوست  کت دشمن  ج�ست. ا

ه دارد به ط�ف  کن ی�ل این�؛ به خکن است به ط�ف دوست آتش کوقت مم آن

مى  آتش  اکدشمن  خ ین�.  خط�ن�ینه�  ط�ف    کلى  به  م�  از  بعضى  است. 

مى  آتش  خینکدوست�نم�ن  مى یم،  دار ی نک�ل  دشمن  ط�ف  به  آتش  یم  م 

 
 ١٣٨٨اردیبهشت  ٢٣بی�ن�ت  ١



 

٢٥ 

 

اخت�ف م�هبى، نقشه و  ج�د  یه اکن یم از اینکم! بعضى از م� غفلت مىین کمى

� دشمن است ب�اى ا م؛  ین کن�. غفلت مى ک ه م� را مشغ�ل به خ�دم�ن  کن یط�

همت  همه مى یش   یک ى  همه ی�بکش�د  عه  سنى،  همت  �ن  سنى    یک ى 

شی�بکش�د  مى ای�ن  خ�ب،  خ یعه.  ت�سف ین  الى  دشمن  و  است.  را  یآور  ن 

 خ�اه�. مى

 

کسب بصی�ت  ١ب�اى مبلغ�ن ض�ورت 

که آن  ام�وز   گ� جه�ن، ی� �اقل ج�معه خ�د را درســـت نشـــن�ســـیم، ه�چه هم  ا

ع را خ�ب بل� ب�شــیم، نمى ت�انیم یک مبّلغ خ�ب ب�شــیم. ب�ی� بفهمیم  م�ضــ�

که م� مى کج� ارتب�ط پی�ا مىاین ح�فى  کن�؛ چه جن�حى را در سـطح  زنیم، به 

کشـ�ر تق�یت مى مثل    کن�.کن�، چه جن�حى را تضـعیف مىجه�ن نه در سـطح 

ــمنى م�اجـه مى  وقـتیـک جبهـه نب�د. یـک ــ�د و  یـک نف� انســــــ�ن، بـ� دشـــ شـــ

کنـ�. این، یـک ط�ر دفـ�ع اســــــت. یـک وقـت هم  مى خ�اهـ� از خ�دش دفـ�ع 

گ�فته اســــت و   کیل�مت�ى در ســــنگ�ى ق�ار  ع یک جبهه چن�  انســــ�ن در مجم�

کن�. این دف�ع، ط�ر دیگ� اســــت. یکمى وقت ب�ی� به مصـــلحت  خ�اه� دف�ع 

ــ�ن خی�ل وقت هم ب�ی� به مصــــلحت عقب آم�. یکت، یکجل� رف  وقت انســ

 
 ١٣٧٦اردیبهشت  ١٣بی�ن�ت  ١



 

٢٦ 

 

گه�ن مىمى ــمن اســــت؛ ام� ن� که در ح�ل حمله به دشــ که به خ�دى  کن�  بین� 

 کن�!تی�ان�ازى مى

گ�شه و   که در  از اّول تشکیل این نظ�م ت� ام�وز، بعضى از اف�اد ب�دن� و هستن� 

نظ�م و حق�یق آن ب�ز است.   نشینن� و زب�ن انتق�دش�ن م�ّتب روى این کن�ر مى 

که در سنگ�ه�ى خ�د،  اشتب�ه اس�سى آن  کس�نى هستن�  که مثل  ه� این است 

گ�فته است   که از اط�اف جبهه پیش�فته�ی� ص�رت  خ�ابش�ن ب�ده است؛ بع� 

عّ�ه  رفته و  گ�فته اى  جل�ه�  جل�  آن  را  م�اضع دشمن  از  ان�  ح��  آق�  این  ان�، 

که خ�دى خ�اب پ� ش�ه است و آن ج�ی� ر  گ�فتها  گی�د؛ به  ان�، زی� رگب�ر مى ه� 

ه�ین�؛ ام� این آق� خ�اب ب�ده و  که دشمن آنج�ست! آنج�، خ�دى  خی�ل آن

گ�هى این ط�ر نت�یجى مى ده�.  خب� ن�ارد! خ�اب م�ن�ن در مس�ئل سی�سى، 

 کن�. تبلیغ، این ق�ر اهمیت پی�ا مى

کن�ر،  گ�هى شنی�ه مى  کنن� و ح�فه�ی�  کس�نى اظه�راتى مىش�د که در گ�شه و 

کنن�. این، ب� اث� ع�م ت�ّجه به  زنن� و ب�ون ت�ّجه، به ج�ی� ض�به وارد مى مى

است.   دشمن  و  دوست  مح�ذات  و  وضع  و  دنی�  سی�سى  مح�ذات  و  وضع 

دانن� که جبهه خ�دى کج�ست، جبهه دشمن کج�ست. ک�فى نیست که  نمى

له،  �هیم آنه� را بگ�ییم. گ�هى بی�ن یک مسم� چه�رت� مسئله ی�د بگی�یم و بخ�ا

گ� آن شی�ه رع�یت نش�د، ممکن است ض�به وارد بی�ی�.   که ا شی�ه خ�صى دارد 



 

٢٧ 

 

ب�ی� ه�شی�ر ب�د. این، خص�صیت فض�ى اق�مه دولت حّق است. در فض�ی�  

مى  مض�عف  مسئ�لیتش�ن  حق،  اهل  همه  است،  ق�ئم  حق  دولت  ش�د.  که 

 ب� اس�س دین است، مسئ�لیت مبّلغ�ن دین   که دولت و نظ�م اجتم�عىوقتى 

ک�دیم این است  مض�عف مى  که ع�ض  ش�د. اس�س همه اینه� هم هم�نط�ر 

 که دین و سی�ست از هم منفک نیستن�. 

 

 ١ه�ى م�زب�نیسی�سی؛ از نی�زمن�ى شج�عت، ه�شی�رى و بصی�ت

ى  خ�اه�؛ ه�شی�رى و بی�ارى و تحلیل سی�ساین م�زب�نى، فقط شج�عت نمى

 هم �زم دارد. 

که به خ�ط� ن�اشتن فهم سی�سى و تحلیل سی�سى، در   کس�ن هستن�  بعضى 

البته یک عّ�ه هم به خ�ط� اغ�اضش�ن به جهّنم مى جهّنم مى  افتن�؛  افتن�. 

ام� بعضى اف�اد، غ�ض چن�انى هم ن�ارن�، ولى به خ�ط� نفهمی�ن و ن�اشتن  

امی�الم�بصی�ت، در جهّنم واقع مى  ل�ا  ف�م�د:  ش�ن�.  منین در جنگ صّفین 

کن�ر هم   ٢». ا� ... �یحمل ه�ا العلم ا�ّ اهل البص� و الّصب�« کلمه در       این دو 

پ�ی�ارى- و  پ�چم    -بصی�ت  این  ب�دن�،  هم  ب�  دو  این  گ�  ا زیب�ست!  چه 

 
 ١٣٨٠اردیبهشت  ١٣بی�ن�ت    ١

 ١٧٣ى خطبه ، الب�غهنهج ٢



 

٢٨ 

 

نم�نه یک  م�ن�.  خ�اه�  نم�نهب�اف�اشته  و  ب�د  ی�س�  عّم�ر  ف�اوان  اش  ه�ى 

دارد.   وج�د  نی�  بصی�ت دیگ�ى  رایج -  ام�وز  ع�ف  تعبی�  تحلیل    -به  هم�ن 

کج�ست؛    سی�سى و فهم سی�سى است. ب�ی� بفهمیم دشمن  کج�ست، دوست 

کیست. بسی�رى از شم� در دوران جنگ تحمیلى به   کیست، دوست  دشمن 

رفته  مىجبهه  ت�پخ�نه  ص�اى  نشسته،  واح�ى  در  انس�ن  گ�هى  آی�.  ای�. 

نمى اص�ً  ن�واردن�،  که  دشمن  آدمه�ی�  و  است  ط�ف  ک�ام  از  ص�ا  دانن� 

کن، یک   را پشت ت�پ بگ�ارن� و بگ�ین� آتش  ن�وارد  آدم  این  گ�  ا کج�ست. 

مى  جبهه وقت  روى  که  مى بینی�  ریخت!  آتش  خ�دى  در  ى  ع�اق  که  دان� 

گ�هى   گ�هى در جن�ب و  غ�ب ای�ان است؛ ام� آی� دشمن همیشه در غ�ب ب�د؟ 

انس�ن ب�ان� د که دانستی�، راحت  در شم�ل ب�د. ب�ی�  کج�ست. وقتى  شمن 

که نشن�ختی�، آتشت�ن روى س�  ری�ی� و به ه�ف مى آتش مى  ام� وقتى  زنی�؛ 

مى خ�دی ع�م  ه�  و  فهم  ع�م  و  بصی�ت  ع�م  خ�ط�  به  عّ�ه  یک  ری�د. 

ری�ن�! ام�ن از وقتى که این ع�م فهم  ه� مى تشخیص، آتش را روى س� خ�دی

گ�  و ضعف و ع�م تشخیص، ب� ب�خى از اغ�اض   که ا ه�ى اخ�قى ت�أم ش�د؛ 

ک�ر، ب�رگ است؛ ام� در مق�بل بحم�ا� شم�   ش�، واوی�ست! وظیفه، سنگین و 

کن�ه نیستی�. ح�زه  کمی�؛ متف�ق و پ�ا ه�ى علمیه محل  ت�ان� و ج�ان و مت�ا

کم و م�ک� اشع�عن�؛ ب�یستى ن�ر خ�دش�ن را به همه که  تجّمع و ت�ا ک�ى  ى م�ا

 ی�ج دارن�، بپ�شن�. به آن ن�ر احت



 

٢٩ 

 

 ١�تینم�نه اى از ت�ش دشمن ب�اى س�ء استف�ده از ع�لم ب� بص

قضی نیبب در  حم�ه ی �،  فلسطیى  از  مى   یک ن  ی ا-  نیت  است  خ�اهم  مث�لى 

ى  ن را همه ی�. ا ی چ دولتى به گ�د جمه�رى اس�مى ن�سیش�ر و ه کچ  یه  -ب�نم

تص� یدن ش�  ک ق  ی�  ج�رى  از  ک�دن�.  بعضى  ن�راحتى  که  از  ع�ب�  ش�ره�ى 

ا گفتن�  ش�،  بلن�  ای دادش�ن  خ�د  مق�ص�  ب�اى  دارد  مى ی�ان  ت�ش  ن�!  کنج� 

در  -  ى غ�هه ی�دن�. از جمله در قضک � نی ن ح�ف اعتن�یه� به ا نى یالبته فلسط

بیا جنگ  دوین  و  قبلروزه  ست  م�ه  چن�  همه   -ى  در  اس�مى  ى  جمه�رى 

ر  و  رهب�ى  از  مسیسط�حش؛  و  جمه�رى  و  ی ئ�ل�ست  م�دم  و  گ�ن  گ�ن� ن 

و   غ   کمکتظ�ه�ات و پ�ل  و  فلسطیو سپ�ه  ب�ادران  نِى  ی�ه، همه در خ�مت 

گ�فتن�. در بحب�حه ه  کم ی�یوقت دیک ن ح�فه�، ی ى امظل�م و مسلم�ن ق�ار 

ش بعضى از ب�رگ�ن، بعضى  یرون� پن�؛ دائم مى ک� مثل مى ی ثک �وسى دارد تیو

�؛ اهل  ین کمى   کمکى  ک� به  یآق�! شم� دار ه  کن،  ی از علم�ء، بعضى از محت�م

ن�صبى ن�صبى  غ�ه  بیان�!  اهل  دشمن  ب�ور    یکت.  یعنى  هم  �دن�!  ک ع�ه 

پی�ید پسغ�م  یم  و  مى کغ�م  آق�،  ایگ�ه  ن�صبى ین�  گفتنه�  پن�هیان�.  ب�خ�ا،  م 

ن على بن  ی�الم�منیث. در غ�ه مسج� ا�م�م ام ی ِم خبی ط�ن رجیلعنت خ�ا ب� ش

ان�؟! بله،  نه� ن�صبى ین هست، چط�ر ایسج� ا�م�م الحسط�لب هست، ماب� 

 
 هم�ن  ١



 

٣٠ 

 

�ر کج�ر  ن ی�دن�، اکج�ر اق�ام  ن یج�ر ح�ف زدن�، ان یان�؛ ام� ن�صبى؟! اسنى 

نقطه ک هست:  �دن�.  هم  مق�بلش  �ب�ى    یک ى  قم،  ب�ون�  ش�ن�  بلن�  ع�ه 

ج� اه�نت به مق�س�ت اهل سنت است،  کنن�  ینن�، بب ک عه را نگ�ه  یت�به�ى شک

ع او  بگک از  بی س  پخش  ی�ی�ن�،  سنى  مح�فل  ت�  ببکن�  ای نینن�،  آق�!  ن  ی � 

شک است.  یت�به�ى  غ�فل  ن�هیگ�  یک�  یعه  ن�دان،  منب�  یى  روى  مغ�ضى   �

ا ب�ن�؛  ب�ى  و  مهمل  ح�ف  سنت  اهل  مق�س�ت  به  ن�ار  ینسبت  را  نن�،  کن 

اکدى  سى ب�ون�  پخش  ینن�،  آنج�  بگ�ک نج�  ببینن�،  ا ی نی ن�  آق�!  ش ی�  عه  ین 

ا  ب�بیاست.  او  به  را  اکن  ی ن  به  را  او  ب�بی نن�،  ا کن  ین  معن�ینن�.  ش  ین 

�ا  ی گ�. وقتى اخت�ف پین دی عنى همیعنى چه؟  ی  ١»م کَح یست؟ «وَت�َهَب ر یچ

�ا ش�، وقتى نسبت به هم س�ءظن وج�د داشت، وقتى  یش�، وقتى تف�قه پ

دانستی�یک خ�ئن  را  طب یگ�  است  یم،  هم کعى  ب�هم  نخ�اه که  �د.  ک م  ی�رى 

گ� بکهم �ى است  ین هم�ن چیم ب�د. ا یمى نخ�اهیم، ب�هم صمین ک�رى هم ا

شک ع�لم  هم  اوست.  دنب�ل  دشمن  آن  ب�یه  سنى،  ع�لم  هم  ایعه،  را  ی �  ن 

ا در ی بفهمن�؛  را  ب� ک  ک ن  در  ینن�.  از اص�ل،  ب�خى  در  دوت� م�هب  است  هى 

دارن�. ام�  �رى هم ب�هم اتح�د  یب�خى از ف�وع ب�هم اخت�ف دارن�؛ البته در بس

ن دشمنى  معن�ى  به  ش ی اخت�ف  فقه�ى  فت�واى  و  یست.  ص�  م�اردى  در  عه 

 
 ٤٦، آیه  لانف�س�ره  ١



 

٣١ 

 

�ر یى اهل سنت در م�اردى بسهشت�د درجه ب�هم اخت�ف دارد. فت�واى ائمه 

گ�  یگ� اخت�ف دارد؛ ام� ل�ومى ن�ارد وقتى اخت�ف دارد، انس�ن به هم�یب� هم�

خ کب�گ�ئى   ب�هن�.  فحش  و  م�هبش  ینن�  او  خ�ب،  هم  ی الى  آن  است،  ن 

ا  است.  یم�هبش  هم  ١... ن  سنت  اهل  است.  یبله،  هین  نب�کچ یعنى  �  ی س 

بکن�  ک�ل  یخ اهل  پی ه  شیت  به  متعلق  و  مخص�ص  م�ل  عهی غمب�  نه،  ان�؛ 

را قب�ل    ه�یعلا�س�مى زه�ا  ه ف�طمهکسى است  ک�ى اس�من�. چه  یى دنهمه

�ا شب�ب اهل الجّن�  یس  هم�الّس�م یعلن یه حسن کسى است  کن�اشته ب�ش�؟ چه 

عه را قب�ل ن�اشته  یى ب�رگ�ار شه ائمهکسى است  کرا قب�ل ن�اشته ب�ش�؟ چه  

ام�م و واجب یک ب�ش�؟ ح��   را  او  الط�ع� مى   �ا�ط�عى  ى  یک دان�،  و مف�وض 

انمى دارن�.  قب�لش�ن  ام�  حق�یدان�؛  ب�ینه�  است،  ایقى  فهمی�  را  ب�ینه�  � ی�، 

نه�یا را  اکنه  یدنه�  البته  بعضى  نمىی �د.  را  متح�ن  تح�  ک فهمن�،    یک به 

دهن�.  �ر درست را انج�م مى که کنن� ک�ل مى یه خکش�ن�. در ح�لى دشمن مى 

ئُ  ْخَس�ک«ُقْل َهْل ُنَنّبِ
َ � ی ْم ِب��ْ

َ
. اّل ْعم��ً

َ
 َسْع یَن أ

َ
نْ یاْلَح  ى ُهْم فِ یَن َضّل

ُ
ُهْم    � َو ی�ِة الّ�

ُهْم  ی ّنَ
َ
نن�، غ�فل از  ک�ر خ�ب مىکنن�  ک�ل مى یخ  ٢ْحِسُن�َن ُصْنعً�»؛یْحَسُب�َن أ

 ِت زم�ن م�ست. ین خص�ص ی نن�. اک�ر مىکه دارن� ب�اى دشمن کنیا

 
ک�د:   ١  یکى از اف�اد ح�ض� در جلسه این شع� را ق�ائت 

 بی� الیمین صحیفتى /  آل الّنبّى ذریعتى/ و هم الیه وسیلتى/ ارج� بهم اعطى غ�ا             

 ١٠٤و   ١٠٣ کهف، آیه س�ره ٢



 

٣٢ 

 

 ١ى نف�ذ دشمن در ذهن ج�ان�نت ب� ت�طئهیى روح�نل�وم مق�بله

ش رفته،  یپ  ،زم�ن�دم؛  ک ه ع�ض  کى اولى  ته کاز لح�ظ عملى هم ت�جه به آن ن

�  ی� بشن�س یه� را ب�ن راهی�د ش�ه. ا یه�ى نف�ذ در ذهن ج�انه� ز �د ش�ه، راه ی� ز ییتغ 

ت  ی� و احس�س ج�انه� اهمکى تف ى ب� دشمن را در ح�زه� م�اجهه یو بخص�ص ب�

ب�انیب�ه و  اول ک�  ی�  دشمن  نقطه یه  را  ن  مى کاى  ق�ار  ت�جه  م�رد  آن  ه  ده�، 

ه�ى آن، عب�رت است از نسل ج�ان؛ چ�ن  از بخش  ىیکه  کى فع�ل است  نقطه

ن�ه، نسل ج�ان است، ل�ا آنج� را دشمن  یى آ� به نسل ج�ان است و س�زن�هیام

البته  ه�ف ق�ار مى  از نق�ط حس�س هم علم�ى د یکده�.  ن هستن�؛ دشمن  یى 

گ�ن ه�ف ق�ار مى   �لکآنج� را هم به ان�اع مختلف و اش ده�. ش�ه�ش هم  گ�ن�

فش�ر یهم است  یه�ن  م�س�ىک�  آق�ى  جن�ب  و  دارد  وج�د  ه  ک�دن�  ک اش�ره    ه 

� را متحمل ش�ن� و شه�اى  ی�دست�ن در س�له�ى اول انق�ب چه فش�ره�کعلم�ى  

پ ی�وز ت�ف یه دک  - هفت�د نف�-  �دى دادن�یز  ای�دک�ا  یق  از  ن  ی م ب� س� م�ار بعضى 

ع� یشه ش�ی�ان  ح�ض�  شه�ا  گل�ار  در  ف�تحه ی�  ب�ام،  ق�ائت  یاى  م.  ی�دکش�ن 

 ن�. کت� م خ�اون� درج�ت شه�ا را روز به روز ع�لى ی�وار یام
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٣٣ 

 

 ١ب�رک�ى ح�زه در ب�اب� استیگ ض�ورت م�ضع

گ� م� به د گســت�ش دیج دین و ت�ویق دین و تعمیا م،  یدهت مىین�ارى اهمین و 

ه ام�وز از کگ�ه و آن ق�رتى یســـت آن ج�کیم.  ی�د را بشـــن�ســـ یکن رویا  � دشـــمِن یب�

ــت؟ ا کمن�ین�ارى بیق دین و تعمیت�ش دگســ  ــمن اس ــت و ب� آن دش ن نقطه یاس

ه� ســتی�نینش صــهیت��ســت و فع�لیکه در رأســش آم�کب�ر،  کعب�رت اســت از اســت

نه� دشـمن یسـتى؛ ای�نیسـتى، هم دولت جعلى صـهی�نیى صـههکهسـتن�؛ هم شـب

 ان�. ن�ارىید

ه  ی �ت�ره�ى علیک�ر کى  ن مسـئلهی�، ای�یم نگکسـ�زى را دسـتى ق�آنمسـئله نیا

�. البته ـش�وعش از ـسلم�ن رـش�ى ـش�؛ ام� قبل  ی�یم نگک�م اـس�م را دـستکنبى م

�ودى ب�اى  یه�ى ه�لتک�ود و شــ�یســ�زى ه�للمیم ف یاز او و بع� از او دســتگ�ه عظ

ن�  یگ�ى�ان میروه�شـــ�ن در ا�دن�. آن وقت دنب�لهک�ا  یت پی�ى م�م�ر یســـتاســـ�م

� ب� دـست�ر ین�! ـشم�ه� دار که هن�من� ب� دـست�ر عمل  کجمه�رى اـس�مى ت�قع دارد 

ــت�ر اســــت  یفهمى�لت�ن م� نمی�؛ به خینکىعمل م ه  ی ه اســــ�م، علیه علکم؟! دســ

� و ت�یه ق�آن، علیت، علیروح�ن لم بســ�زن�، فضــ�ً از انق�ب اســ�مى؛  ین ف یه تشــ�

 نه� دشمنن�.ین�؛ ایگ�ىس�زن� و مىمه انق�ب اس�مى یلى واضح علیه خ�ب، خک

 
 ١٣٨٩آب�ن  ٢بی�ن�ت  ١



 

٣٤ 

 

اعتق�د به د یپ�نی ن�ارى و د ی�د دیک رو  دشمِن  ا ی�ى و  گست�ش  ن معن�  ین و 

ن  یت بم�ن�؛ ا کت�ان� س�ى ب�ر نمکب�ر. ح�زه در مق�بل است ک عب�رت است از است

 � م�ضع داشته ب�ش�. یشه ب�یب�ر همک نم. ح�زه در مق�بل استکرا من ع�ض ب

 

ه�ى ن نم�نهی�ت� ب�اى دشمن؛ از مهمیاق�ام�ت مفشن�خت 

 ١�تیبص

ن است از  ک�ر ممک�ام  کم  ینی ه ببکن است  ی ا  �تی ه�ى بصن نم�نهی از مهمت�

ب�ن�   س�  اکم�  و    ک مکن  ی ه  ب�رگ�ن  ب�ش�.  ح�اسم�ن  ب�ش�؛  دشمن  آن  به 

گ�هى ین�، همه ب�ک�ن ح�زه ف�ق نمى ک�چک   یک ح�ف،  یک � م�اظب ب�شن�. 

ن قص� انج�م  یت به نفع آن دشمن است. م� به اکح�  یک �ام،  اق   یک عمل،  

چیدهنمى از  بعضى  ام�  نی م،  قص�  ت�بع  مى ی�ه�  را  خ�دش  اث�  بخش�.  ست؛ 

ى ط�ف خ�رد، خ�ب، ط�ف  نه ی ش� و به س  یکى تفنگ شل �ى از ل�له یوقتى ت

�  ی ن�. ت�ثک�، چه مخطئ؛ ف�ق نمىی�د؛ ح�� شم� چه ع�م� ب�شیمافت� مى مى

� ی�. ب�ی ه شم� عم� داشته ب�شکست  ین نی ى او مت�قف به انه ی� در سین تیا

ب�ش نی م�اظب  خط�  در  ین ک�  چیچن  یک�.  خط�ی ن  ب�اى  هم  ک�ى،  نن�ه 
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ق�ار  بن�ب�اداده   مج�زات  ب�ی ان�.  ب�د  ین  ا  ک مک� م�اقب  ب�  ه  ک نینش�د. ع�وه 

 ستى ب� آن مب�رزه ش�د. ینش�د، ب� کمک

 

 ١کمیت اس�م در ای�انه�؛ وج�د ح�دلیل اف�ایش دشمنی

ح�ف ب� شم� خیلى داریم. ب�اى علم�ء و بخص�ص ب�اى ط�ب ج�ان خیلى  

اجم��ً ب�انی� که ام�وز دشمنِى    ...ه� کم است ح�ف گفتنى هست؛ منته� مج�ل

ج�ى  گ�شته  از  اس�م  در ب�  اس�م  کمیت  ح� وج�د  هم  آن  دلیل  است،  ت� 

کمیت اس�م، از پ�چم   ى اس�م در ای�ان، احس�س  ب�اف�اشته اینج�ست. از ح�

کمیت را ب�ی� همه  خط� مى  کنن�. این پ�چم را ب�ی� محکم نگه داری�. این ح�

من� است، ه�که به ق�آن معتق� است، ب�ی�  ق�ر ب�انن�. ه�که به اس�م ع�قه

کلى است.  کمیت را ق�ر ب�ان�. این، ه�ف و جهت   این ح�

 

 
 هم�ن  ١
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