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بیانات: فهرست  

بررسی ماهیت و چگونگی تشكیل تمدن تاریخی اسالمی           •  

92/6/3131 بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه  

در تمدن اسالمیاهمیت علم            •  

32/3/3131 بيانات در دیدار نخبگان علمی  

خط نظام اسالمی، خط رسیدن به تمدن بزرگ اسالمی           •  

31/3/3132بيانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه ی قم در مدرسه فيضيه   

بینی اسالمی مراحل دستیابی به تمدن اسالمی و خطوط اصلی جهان           •  

39/2/3132بيانات در دیدار كارگزاران نظام   

اجتناب از تقلید در راه تمدن اسالمی ایرانی           •  

39/9/3111بيانات در دیدار جوانان و فرهنگيان در مصلّاى رشت  

احیای تمدن تاریخی ایران           •  

5/39/3111 بيانات در دیدار جمعی از مهندسان  

ى بشر غربى  ادارهى  هاى تجربه ناكامى           •  

  32/9/3111 بيانات در دیدار جمعی از دانشجویان كرمان

آسیبهای انقطاع تمدن غرب از معنویت، ضرورت ایجاد تمدنى متكى به معنویت           •  

13/1/3123 بيانات در محفل انس با قرآن  

سازى نوین اسالمى، پیشرفت در سبك زندگی تمدن           •  

91/3/3123 نان استان خراسان شمالىبيانات در دیدار جوا  
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 درباره تمدن نوین اسالمی

ای است كه رهبر  این جمله .«كند، خطّ رسيدن به تمدّن اسالمى است خطّى كه نظام اسالمى ترسيم مى»

مطرح كرده و به تفصیل درباره آن سخن گفتند.  ۹۷۳۱معظم انقالب اسالمی در بیاناتشان در مدرسه فیضیه در سال 

دولت »، «نظام اسالمی»، «انقالب اسالمی»كمتر از دوماه بعد بود كه ایشان در جمع كارگزاران نظام اسالمی 

گانه تحقق اهداف انقالب اسالمی  را مراحل پنج «تمدن اسالمیتشكيل »و « كشور اسالمی»، «اسالمی

های مختلف به زنجیره اهداف مذكور اشاره كرده و به اقتضاء، ملزومات  دانستند. از آن زمان تاكنون نیز در فرصت

در سفر حضرت « سازی نوین اسالمی تمدن»اند. اما طرح موضوع  تحقق هر یك از مراحل فوق را نیز تبیین كرده

افزاری تمدن اسالمی و  توجهی به ابعاد نرم ای به خراسان شمالی و هشدار نسبت به خطرات بی اهلل خامنه آیت

 .فعلی، بار دیگر این موضوع را در معرض توجه جدی نخبگان قرار داده است سبك زندگیهای موجود  آسیب

و مروری بر سیر تكاملی  "وین اسالمین  تمدن"های رهبر انقالب درباره  در راستای تبیین هرچه بیشتر اندیشه

 .دشو زیر برای مطالعه بیشتر به عالقمندان پیشنهاد می مطالبمطرح شدن این موضوع در بیانات، 
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 بررسی ماهيت و چگونگی تشكيل تمدن تاریخی اسالمی   

 بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه

9۱/6/۹۷۳۷ 

 الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم 

خیلى خوش آمدید؛ برادران بسیار عزیز. براى بنده، با خودتان سرور و امید و رفعِ خستگى به همراه آوردید. 

بحمداللَّه، در جلساتى كه این روزها در گردهمایى خودتان داشتید، حرفهاى بسیار با ارزشى گفته شده است 

تاكنون بحمداللَّه گردهمایى شما مبارك و من از بعضى از آنها مطّلع شدم كه خوب، مفید و عمیق بود. پس، 

طور باشد و با جریانِ آثارِ این نشستن و گفتن و تصمیم گرفتن و به  بوده است. امیدواریم كه بعدها نیز همین

 .شاءاللَّه باز هم مباركتر باشد خود پرداختن و از خدا كمك طلبیدن و تجدید پیمان با خداى متعال كردن، ان

كه البته چنین  -هاى مشابه  بینم كه این مجموعه و مجموعه كنم، مى شما نگاه مىبنده وقتى به جمع  

از لحاظ برخوردارى از موهبتهاى معنوى و الهى، كم نظیر و خیلى ممتازند. شما  -اى را كمتر داریم  مجموعه

ارد، خیلى شوق اید، كه هر یك از اینها، براى كسى كه آن را ند الطافى را از سوى خداى متعال دریافت كرده

كه جوانید كه خودِ این نعمت، از بسیارى  آور و آرزو بر انگیزاست. مجموعه این الطاف، در شماست. اوّل این

نعمتها باالتر است. ثانیاً، دلهاى شما در طریق هدایت قرار دارد. چقدر جوانِ گمراه در این عالم هست! 



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

6 

د و چشم آنها وقتى باز خواهد شد كه وقت گذشته است! برن سر مى جوانانى كه این زندگى را مثل یك كور به

شود، حسرت است و چیز  بعد از آن، آنچه بر آنها حاكم مى(« ۹فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید.)»

شناسید. راه خدا، دین  كه به آن مرحله برسید، چشمهایتان باز است: خدا را مى دیگرى ندارند. شما قبل از آن

 .شناسید ا را مىخدا و اولیاى خد

نعمت دیگرى كه خیلى مهم است، نعمت جهاد است كه شما بحمداللَّه یك جهاد پرشور استثنایىِ كم نظیر  

 .را با پوست و گوشت و رگ و پِىِ خودتان لمس كردید و سختیهایش را دیدید

افرادى كه معرفت  -ند فهمید گونه مبارزات را قبول نداشتند یا نمى در دوران اختناق و مبارزه، بعضى كه آن 

گفتند:  اما آدمهاى مؤمنى بودند، مى -فهمیدند كه چرا باید مبارزه و جهاد كرد  شان كم بود و نمى سیاسى

ها و  اى فراهم شود، تا ما برویم در جایى كه دشمن خدا هست، شمشیر بزنیم. در جبهه اى كاش وسیله»

 .كرد دلشان به سوى چنان حالتى پرواز مى« سنگرها بجنگیم و از فضلیتِ جهاد برخوردار شویم.

گیرد!  گیرد! جهاد با دشمن و در میدان خطر، در اختیار هر كس قرار نمى جهاد در اختیار هركس قرار نمى 

پانزده سال است كه شما در این میدانید. حاال بعضى فقط هشت سال جهاد كردند. اما جهاد سپاه، قبل از آن 

امروز هم ادامه دارد. این هم یك امتیاز دیگر است و از آنهایى است كه  هشت سال شروع شده است و تا

برند. كالمى از امام نقل شد و  ها به آن غبطه مى برند؛ برجسته نیكان و بندگان صالح خدا غبطه آن را مى

مله روى این ج« اى كاش من هم یك پاسدار بودم!»ایشان هم قطعاً و یقیناً آن را از دل فرموده بودند كه 

هاىِ  دقّت كنید كه یعنى چه؟ امام كیست؟ آن مرد بزرگِ فقیهِ عارفِ زاهدى كه در راه خدا، یكى از برجسته

برو برگرد است و هركس در راه خدا باشد، اهل هر دین و ملتى كه باشد، همین قدركه اهل معنویّت باشد،  بى

 !«م یك پاسدار بودماى كاش من ه»گفت:  كند. مى نور وجود امام بزرگوار را درك مى

آورد؟ این، همان چیزى است كه عرض كردم.  گونه به شوق مى پاسدار كیست كه دلِ آن مردِ بزرگ را این 

در پرونده  .یعنى شوق به جهاد، شوق به حضور در میدانهاى خطر و جنگ با دشمن. این را شما درك كردید

 .شما هست. امروز هم هست و تمام نشده است
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گوییم؛ نه جهاد علمى و مالى و اقتصادى و جهاد در  همان جهاد مسلّحانه را مى -نكند كه جهاد كسى خیال  

تمام شده است. البته فضیلتِ جهاد  -سنگر سازندگى كه همه در جاى خود محفوظند و فضیلت دارند 

این هم فرصت  مسلّحانه با فضیلتهاى دیگر قابل مقایسه نیست. میدان این جهاد، میدان بازى است كه خودِ

اى  دیگرى است. اینها نِعَم الهى هستند و شما باید از این فرصتها استفاده كنید. این فرصتها، از شما مجموعه

توانند  توانند برسند و هم مى توانند به آن كمالِ بشرى برسند. البته هم مى وجود آورده است كه افرادش مى به

شما این امكان و این لباس و كفشِ مخصوصِ « ه بارِ ما بسته است.الحمدللَّ»نرسند. مبادا كسى خیال كند كه 

توانید نروید. بعضى با  توانید بروید و مى كوهنوردى و این عضله قوى را دارید. حاال این گوى و این میدان! مى

گردند به طرف تنزّل كه شقاوت عظیمى است.  كه به طرفِ اوج بروند، بر مى همین امكانات، به جاى این

 .كه دچار چنین وضعى شویم نگه دارد. پس، اینها امكانات شماست داوند ما را از اینخ

برادران عزیز! تالش، جهاد و مجاهدت، از همه پسندیده و زیباست؛ بخصوص از كسى كه ابزارِ این كار در  

بهره مورد نظر  .تواند این جهاد را در بهترین جایگاه خود قرار دهد و از آن بهره ببرد اختیار اوست و مى

چیست؟ آن بهره دو بخش دارد: یك بخشِ شخصى دارد كه این اصلِ قضیه است. )این را توجّه كنید!( 

علیكم انفسكم الیضرّكم من ضلّ اذ »قسمت اعظمِ مجاهدت در راه خدا، براى شخصِ خودِ شماست. 

توانیم  بندگى خدا برآییم. یا مى( اصل قضیه این است كه ما باید به عنوان یك بنده خدا، از عهده 9«)اهدیتم

توانیم كه در این صورت، شقاوت است. تالش و  كه در این صورت، سر بلند و سعادتمند خواهیم شد؛ یا نمى

رویم، خدمتى كه به خلق  كنیم، سازندگى، خودسازى و دیگر سازى، كه به دنبالشان مى جهادى كه مى

اندازیم، همه در درجه اوّل، براى این است كه پیشِ  راه مى هكنیم، حكومتى كه ب كنیم، اقامه عدلى كه مى مى

پروردگارا! ما حقّ بندگى تو را تا حدّى كه توانستیم »خداى متعال به عنوان یك بنده بتوانیم عرض كنیم: 

( دعاى خوبى هم ۷«)و جعل من ظنَّ به على عباده فى كفاء لتعزیة حقّه.»در دعا هست كه « جا آوردیم. به

وجعل من ظنّ »دانم.(  كه صادر از معصوم باشد، زیاد است. )حاال سند دعا را درست نمى تمال اینهست. اح

كار بیندازیم،  اگر آنچه را خدا منّت گذاشته و به ما داده است، به»یعنى « به على عباده فى كفاء لتعزیة حقّه.

 .اوّل، تالش مورد نظر است پس در درجه« كافى است كه بتوانیم حقى را كه برگردن ماست، ادا كنیم.
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در درجه دوم، مسائل دیگر مورد نظر است؛ مثل نجات بشریّت، اقامه حكومت عدل و حق و ایجاد راهى كه  

كه ما بتوانیم پیش  اند براى این بشر بتواند از آن راه به خدا و هدایت برسد. این تالشها كه اسم آوردم، مقدّمه

كه كسى برود،  شود. این نیم. البته حقّ بندگى هم جز با همین كارها ادا نمىّ بندگى را ادا ك خداى متعال، حقِ

درِ اتاق را ببندد و فقط عبادت شخصى بكند، حقّ خدا را ادا نخواهد كرد. آن وظیفه و هدف شخصى، با 

د و كن فداكارى، تالش، به فكر بندگانِ خدا بودن، خدمت به خلق خدا و اداى وظایف اجتماعى تحقّق پیدا مى

 .شود. توجّه كنید كه این دو مطلب، با هم خَلط نشود برآورده مى

كه این وظیفه مهم، یعنى اداىِ حقّ بندگى را درست انجام دهیم، چیست؟ راهش را در روایات و  حاال راهِ این 

نى. راه خدا، اند. دو راه وجود دارد: یكى راه خداست و دیگرى راهِ هواهاى نفسا ادعیه و مانند اینها، بیان كرده

ّ  و نهایى؛ یعنى اداىِ حقِ  در مقابل راه نفسانى است. اگر انسان در راه خدا حركت كند، به آن هدف اعلى

اما اگر دنبال هواى نفس باشد و بخواهد خواهشهاى نفسانى را تحقّق دهد، به همان  .بندگى خواهد رسید

 .كند، از پیمودنِ راهِ الهى باز خواهد ماند« خودِ مادّى»اندازه كه نیروىِ خود را صرف هواى نفس و 

اند. بنابراین تكلیف معلوم است: مقابله  شرع مقدّس اسالم و همه شرایع الهى، بر این اساس پایه گذارى شده 

با هواى نفس و شناختن آن و پیمودن راه خدا و تحمّل دردسرهاى آن. اینها عواملى هستند كه یك انسان را 

بینید در دعاها و تضرّعات و در كلمات ائمّه علیهم الساّلم، نفس  براى این است كه مىكنند.  سعادتمند مى

همه مورد مذمّت قرار گرفته، و براى این است كه در دعاى صحیفه  بشرى و هواهاى انسانى و شخصى، این

یهاى نفس ( یعنى پروردگارا! به خاطر سبكسر4«)لنفسه منك.  هذا مقام من استحیى»خوانیم:  سجّادیه مى

گوید! بنده عقیده ندارم كه ائمّه علیهم  السّالم مى ام. توجّه كنید كه این را امام سجاد علیه خودم، از تو شرمنده

اند، فقط براى این بوده است كه ما  گفته السّالم، آنچه راكه در دعا و در نیمه شب و در حال تضرّع و گریه مى

گفتند. منتها مسأله هواى نفس، در مراتب  كردند و حقیقت را مى شا مىاز آنها یاد بگیریم؛ بلكه ایشان قصد ان

داند، ممكن است در زندگى ما، عبادت یا  نفوس بشرى مختلف است. آنچه را كه آن بزرگوار هواى نفس مى

انجام عمل مستحب هم باشد. آن، در زندگى و در تركیب وجودىِ امام سجاد، هواى نفس است؛ چون اوج 

 .اش باالست است، لطافت روح و صفاى معنوى و روحانىایشان زیاد 
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كند پروردگارا! من بر نفس  عرض مى« لنفسه منك و سخط علیها و رضى عنك.  هذا مقام من استحیى» 

ام. رضاى بنده از خداى متعال، مرحله عالىِ انسان بزرگ است. باید در این  خودم خشمگینم، اما از تو راضى

 .ئماً در معرض انتخاب استخط حركت كنیم. انسان دا

یكى از حِكَم و اسرار « اهدنا صراط المستقیم»گوییم  كه ما در هر نمازى مى بنده یك وقت عرض كردم: این 

البته در حدّى كه عقل قاصر و معلومات بسیار ضعیف امثال  -این آیه این است كه انسان بر سرِ دوراهى است 

پس، یكى از  -فهمند  ل معرفت و حكمت، حتماً چیزهاى بیشترى مىدهد. والّا مردان خدا و اه بنده قد مى

حِكَم این آیه این است كه انسان در همه آنات زندگى بر سر دوراهى است. همین االن من و شما براى گفتنِ 

یك كلمه، براى گرفتن یك تصمیم، براى یك قضاوت كردن، براى برداشتن یك قدم و گرفتن و دادن یك 

كند  انتخاب و بر سرِ دوراهى هستیم. انسان در معرض انتخاب است. یا راه خدا را انتخاب مىچیز، در معرض 

یا راه هواى نفس را. لذا هر مقدار كه انتخابِ خدایىِ شما بهتر باشد، عروج شما بهتر خواهد شد و تكامل پیدا 

شود، توانایىِ  اراده بیشتر مى شود، قوّتِ خواهید كرد. هرچه انتخابِ خدایى بیشتر شود، صفاى روح بیشتر مى

شود، حتّى توانایىِ غلبه بر دشمنانِ دنیایى و  شود، قدرتِ انجام كارهاى بزرگ بیشتر مى ذاتى بیشتر مى

 .شود توانایىِ اداره كشور بیشتر مى

حلّ اى در تاریخ اتّفاق افتاده كه اگر ما بخواهیم آن را براساس معادالت معمولىِ تاریخى حل كنیم،  پدیده 

ریزى كرده  كه، ملتى كه در دورانى از اوّلیّات تمدّن بشرى محروم بوده، بنایى را پى آن محال است و آن این

وجود  وجود آورده و آن، نهضت اسالمى است. تمدّن را چه كسانى به كه بزرگترین تمدّنهاى بشرى را به

نازد و در تاریخ و  رن بیستم هنوز به آن مىقدیم، كه اروپاى امروز در اواخر ق آورند؟ تمدّن یونان و رُم مى

كشد، هر قدمش مترتّب بر قدمهاى قبلى بوده است. مگر یك  تفسیرهاى علمى خود، آن را به رخ همه مى

جوشد؟! مگر چنین چیزى ممكن است؟! اما در مورد اسالم، چنین  طورى از یك كویر مى تمدّن عظیم، همین

كه سواد داشتن به خواندن كتابهاى گوناگون و  نداشتند؛ چه رسد به ایناى كه حتّى سوادِ خواندن  شد. عدّه

به پیدا كردن نظر علمى منتهى شود و بعد این نظر علمى در مسابقه بین نظرات علمىِ بشر رتبه باالتر را پیدا 

 !ریزى كردند. لذا، ببینید كه اینها چه راههایى طوالنى هستند كند، تمدّنى عظیم را پى
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كه نظرات علمى او در همه مسائل  اى این راهها را طى كند و بعد از آن ن است كه ملت و جامعهچطور ممك 

بر نظرات علمى مدرن درجه یك دنیا تسلّط پیدا كرد، به سودِ خود، تمدّنهاى دیگر را حذف كند و تمدّن 

علمى نداشت. اصالً  ترى نداشت، بلكه اصالً نظر منحصر گردد؟! ملت عربستان نه تنها نظرات علمى برجسته

گاه، چنین جمعیتى، در طول ده سال حیات مبارك پیغمبر، بعد از هجرت و در دوران  علم و سواد نداشت. آن

هاى مدنیّتى را چید كه آن مدنیّت چند صد سال دنیا را اداره كرد و تمام مدنیّتهاى دنیا را  حكومت، پایه

تمدّن غربى تمدّن برتر بود؛  -چهارم و پنجم و ششم میالدى قرون سوم و  -تحت تأثیر قرار داد. در آن قرون 

بینیم كه تمدّن اسالمى، آن  تمدّن شرقى منقرض شده بود و تمدّن ایرانى هم در واقع چیزى نبود. ولى مى

تمدّن برترِ غربى را از بین برد. بدین معنا كه تمدّن غربى در مقابل این تمدّن منقرض شد؛ مثل ستاره كه با 

خورشید دیگر نور ندارد، یا مثل ماه كه با آمدن خورشید و طلوع روز دیگر هیچ است و یا مثل یك آمدن 

طبیب ابتدایىِ تجربى كه با آمدن یك متخصّص درجه اوّل با چند عنوان دكتراى فوق تخصّص، اصالً پُررویى 

 .وقتى كه تمدّن اسالمى آمد، چنین شد« كسى به من مراجعه كند.»است كه بگوید 

این یك واقعیت است كه همه چیز اروپا در مقابل تمدّن اسالمى رنگ باخت و این تا قرنهاى چهارم و پنجم  

و ششم هجرى هم ادامه داشت. البته بعد از این، تمدّن اسالمى سالها تنزّل كرد تا به دوران رنسانس رسید. 

ن غرب، در تمام آن سالهاى بعد از غلبه بعد از این، تمدّن غربى دوباره شروع به اوج گرفتن كرد. منتها تمدّ

ترین  تمدّن اسالمى، مشغول تغذیه از این تمدّن بوده است. به كتابها و منابع آن زمان نگاه كنید! برجسته

توانستند با آثار اسالمى سروكار داشته باشند و از آنها چیزى بفهمند و  دانشمندان، دانشمندانى بودند كه مى

 .آنها را ترجمه كنند

گویند از آثار ایران گرفتند و  وجود آمد؟ برخى مى حال سؤال اصلى این است كه این تمدّن اسالمى چگونه به 

برخى معتقدند كه از آثار روم گرفتند. اما این حرفها، حرفهاى جاهالنه و بچگانه است. حال فرض كنیم كه ده 

شود؟ آیا تمدّن اسالمى با  تمدّن درست مى عنوان كتاب از جایى ترجمه كردند، آیا با این ده عنوان كتاب،

ترجمه آثار یونانى و رومى و هندى درست شد؟ نه. جوهر تمدّن اسالمى، از درون خودش بود. البته تمدّن 

كار گرفتن علم؛ این كشف  كند. سؤال این است كه این دنیاى آباد؛ این به زنده، از دیگران هم استفاده مى
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ها  وجود آمد؛ این استخدام اندیشه وسیله مسلمین به كه به -همین عالم مادّه  -حقایق درجه یك عالمِ وجود 

وجود آوردن دانشگاههاى عظیم آن روز در مقیاس جهانى؛  و فكرها و ذهنها و فعّالیتهاى عظیم علمى و به

از كجا نظیر در طول تاریخ،  پدید آوردن دهها كشور ثروتمند و مقتدر در آن روزگار و یك قدرت سیاسى بى

وجود آمد؟ شما در طول تاریخ، قدرتى را جز قدرت سیاسى اسالم سراغ ندارید كه از قلب اروپا تا قلب شبه  به

قارّه، یك كشور واحد شده باشد و قدرت ماندگارى بر آن حكومت كند! دوران قرون وسطاى اروپا، دوران 

نامند. همان قرون  مى« ن سیاهى و تاریكىدورا»را   جهالت و بدبختى براى اروپاست. اروپاییها قرون وسطى

وسطایى كه در اروپا تاریكى و سیاهى بود، دوران تشعشع علم در كشورهاى اسالمى، از جمله ایران است. 

اند. چنان قدرت  كتابها نوشته و تحقیقها كرده -كه دوران تشعشع علم است  -اصالً درباره قرن چهارم هجرى 

دنیاآرایى، چنان كشور دارى و چنان استخدام تمام نیروهاى زنده و  سیاسى، چنان قدرت علمى، چنان

وجود آمد؟ بر اثر تعالیم اسالم. مسأله، فقط این است. اسالم یك  سازنده و فعّال بشرى، بر اثر چه چیز به

اش درخشش و تأللؤ و  درس را به مسلمین تعلیم كرد و آن درس هر روز كه در بین مسلمین باشد، نتیجه

معنوى و مادّى است.آن درس درسِ مجاهدتِ خالصانه و مخلصانه است. هرجا كه مجاهدت خالصانه و علوّ 

اش درخشش و تأللؤ خواهد بود. منتها مجاهدت خالصانه و مخلصانه، ممكن است براى  مخلصانه باشد، نتیجه

ت، همیشگى، ماندگار و خدا انجام گیرد، ممكن هم هست براى غیرِ خدا انجام گیرد. اگر براى خدا انجام گرف

زایل ناشدنى است؛ اما اگر براى غیرِ خدا انجام گرفت، ماندگار نیست. ممكن است یكى عاشق كسى باشد؛ 

خالص و مخلص براى او حركتى را انجام دهد. یا عاشق میهنِ خود باشد؛ خالص و مخلص براى میهنش 

به مجرّد  .این هیجان و احساس در او باشد حركتى را انجام دهد. اینها ماندگار نیست و تا وقتى است كه

گوید كه آیا من بروم بمیرم تا فالن  شود و به خود مى كه احساس او یك ذرّه سرد شد، چشمش باز مى این

طور نیست. هرقدر دقّت عقالنى انسان بیشتر  كس بخورد گردنش كلفت شود؟! اما اگر براى خدا باشد، این

؛ آنچه كه براى خدا «ما عندكم ینفذ و ما عنداللَّه باق»داند  كه مى راى اینشد، مجاهدتش بیشتر خواهد شد. ب

 .ماند دادیم مى
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فقراى مدینه « خواهد بیاید. هركس گوشت مى»ذبح كرد و فرمود:  .اى را خدمت پیغمبر اكرم آوردند بزغاله 

همه رفتند، فقط یك كتفِ آن به سوى خانه پیغمبر به راه افتادند. پیغمبر به هر كدام یك تكّه داد. بعد كه 

« اى به این بزرگى رفت؛ همین كتفش ماند!؟ بزغاله !یا رسول اللَّه»مانده بود. یكى از زنان پیغمبر عرض كرد: 

رود و تمام  خوریم، از بین مى یعنى مى« رود. اش ماند؛ فقط همین كتفش است كه مى همه»پیغمبر فرمود: 

د. این، حسابِ دو دوتا چهارتاست. وقتى كار براى خدا باشد، هر قدر عقلِ مانَ شود؛ امّا آنچه كه دادیم مى مى

داند كه این همه عمر گذراندن، در دنیا  انسان بیشتر و تیزتر باشد، فداكارى او بیشتر خواهد شد؛ چون مى

 رود. هر دست آوردن و كیف و عیش كردن، از بین مى تالش كردن، عرق ریختن، فكر كردن، دویدن، پول به

 :شود. همین است كه چه كام بیشتر باشد، ناكامى بیشتر مى

  حساب كفّاره شرابخواریهاى بى 

  هشیار در میانه مستان نشستن است 

اى كه  انسان هرچه بیشتر لذّت ببرد، آن وقت كه لذت از دست او رفت، حسرتش بیشتر است. اما آن لحظه 

گُردانتان ممكن بود در محاصره واقع شود، بلند شدید، خواب كه  العجاله از جانتان گذشتید؛ براى این شما على

با زبان رساندید  -سیم هم نبود  چون بى - نصف شب را زدید، دویدید، خودتان را به قرارگاه رساندید، خبر را

و نیرو آمد و یك گُردان نجات پیدا كرد، آن نیم ساعت شما ماند، ماندگار شد و دیگر تمام شدنى نیست. این 

ساعت چقدر قیمت دارد! قرنها خواهد گذشت، اما از آن نیم ساعت شما، مثل الماس، چیزى كم نخواهد  نیم

شد. حال اگر شما صدتا از این نیم ساعتها داشته باشید، ببینید چقدر قیمت دارد! این، كار براى خداست. 

تواند و آن خودِ شما  عامل مىتواند كارى را كه شما براى خدا كردید از بین ببرد. فقط یك  هیچ عاملى نمى

 .هستید

خداى متعال به انسان توان و نیروى كمى نداده است. این توان را هم به انسان داده است كه همه كارهاى  

خوبِ خودش را خراب كند. اما غیر از خودِ شما، احدى قادر نیست كه كار و لحظه خوبى را كه شما در راه 

 !ببنید كار براى خدا چقدر قیمت دارد اید، از بین ببرد. خدا صرف كرده
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اى دارد، آیا یك لحظه  كنید دانشمندى كه چنین عقیده این را اسالم به مسلمین یاد داد. حال شما فكر مى 

از كار دست خواهد كشید و به بهانه نداشتن حقوق و خانه و سایر امكانات، كوتاهى خواهد كرد؟ همه 

اند كارهاى بزرگى بكنند، با چنین  ارصد سال اخیر غرب توانستهدانشمندان معروف غربى كه در این چه

خواهند انجام  اند به این پیشرفتهاى علمى نائل شوند؛ یعنى با روحیه عشق به كارى كه مى اى توانسته روحیه

 .دهند

د كه این بینی اگر انسان راهِ خدا را پیدا كرد و یاد گرفت كه چگونه كار را براى خدا انجام دهد، آن وقت مى 

خواهد  معمارش وقتى مى :وجود آمد گونه به عشق به كار، چقدر كار را آسان خواهد كرد. تمدّن اسالمى، این

طور است.  گذارد، همین اش وقتى خشتها را روى هم مى گونه است. عمله بنایى را طرّاحى كند، همین

كند،  قتى در خط مقدّم حركت مىطور است. سربازش و اش وقتى در قرارگاه اصلى نشسته، همین فرمانده

طور است. پاسدار و پاسبانِ كوچه و خیابانش كه كشیك  سنگرش همین سنگرساز بى .طور است همین

اش، در جایى كه نشسته و  طور است. حاكمِ سیاسى اش در درس، همین طور است. عالِمِ دینى دهد، همین مى

كنند. آیا چنین ملت و  همه براى خدا كار مى خالصه، .طور است خواهد تصمیم سیاسى بگیرد، همین مى

كشورى، از لحاظ زندگى عقب خواهد افتاد؟! آیا چنین ملت و كشورى، اندكى ذلّت و اهانت در دنیا خواهد 

 !كند به چنین ملتى زور بگوید؟ دید؟! آیا دیگر كسى جرأت مى

ت، رهبرانى فاسد و غافل از خدا و دنیا و آخرتِ چنین ملت و كشورى، تأمین خواهد شد. آرى؛ اگر همین مل 

امیّه و  عبّاس داشته باشد، پایه را سست خواهند كرد. خلفاى بنى امیّه و بنى دل داده به دنیا، مثل خلفاى بنى

اى را كه پیغمبر اكرم در طول ده سال گذاشت، با چكش و تیشه و ارّه،  عبّاس، بناى چند صد ساله بنى

هاى بسیار قابل توجّهى است. كسى مثل یزید با آن همه فساد و خرابى، توانستند خراب كنند. اینها حرف

كافى است كه اصالً تمدّنى را ضایع كند. یكى مثل متوكّل، با آن همه ظلم، كافى است كه مُلكى را از بین 

ببرد. این همه حاكم ظالم؛ این همه حاكم فاسد و این همه مست و ال یعقل كه در طول سیصد، چهارصد 

هاى خود، توانستند بنایى را كه پیغمبر در طول ده سال بر  ها و ارّه ر سرِ كار آمدند، با چكشها و تیشهسال ب

 .زمین چیده بود، از بین ببرند
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عزیزان من! پیغمبر، با انسانهاى مؤمن؛ انسانهاى ساخته شده و مخلص كار كرد. اگر شما این اخالص را كه  

گویم  نمى -ین مجاهدت فى سبیل اللَّه و این صفا و دل به دنیا نبستن را اش در شما هست؛ ا بحمداللَّه زمینه

حفظ كنید و جوانان مؤمن ما هم حفظ كنند، در وسطِ همه  -دنیا را نخواستن و دور انداختن و نفرت داشتن 

 اى گذاشته خواهد شد كه قرنها طول این توفانهاى فساد و این بادهاى مخالف كه در دنیاست، چنان پایه

كه امام  توانید بگذارید؛ كمااین اش را بكَنند. این پایه را شما مى كشد تا مفسدین بتوانند یك گوشه مى

اى در یك روز، توانست این انقالب را به بار آورد. مگر این انقالب  كه مجاهدات مخلصانه گذاشت؛ كمااین

نقالب، شوخى بود!؟ شما ببینید كه گونه مورد طمع همه قدرتها بود، مگر ا شوخى بود!؟ در كشورى كه این

كار كرد! كویت را  كند! براى یك كویت چه كار مى كند! براى یك پاناما چه كار مى امریكا براى یك هائیتى چه

وقت ایرانِ به این عظمت، با این نفت و ذخایر طبیعى، با این  كار كردند! آن دادند؛ دیدید چه از دست مى

استراتژیكى و جایگاه مهمِ جغرافیایى را از دست بدهد؟! حكومت دست  سرزمین بزرگ و با این موقعیت

نشانده مطیعِ گوش به فرمان مخلصِ مریدِ خودش را جلوِ چشمش بر دارند؟! آیا این كار شدنى بود؟! این كار 

« شود. نمى»گفتند:  خوردند، خوشبین ترین آدمها مى ها شبیه بود؛ اما شد. اگر صد تا قسم مى به افسانه

( كه هم روحانى و داراى معرفت و مقامات علمى و هم آدم سیاسى و مبارز و زندان 5مرحوم آیةاللَّه طالقانى)

آن روز كه امام مطرح كرد كه شاه و حكومت »ترسید، به من گفت  رفته بود و از مبارزه هم اصالً نمى

آن وقت كه امام صریحاً این « ؟!شود زند! مگر مى سلطنتى باید برود، من تخطئه كردم و گفتم چه حرفها مى

كالم را گفتند، مگر چندسال پیش از پیروزى انقالب بود؟ یعنى تا همین اواخر، حتّى مردى مثل مرحوم 

بعد ایشان به « امكان ندارد!»گفت  طالقانىِ بزرگوارِ مؤمنِ مبارزِ زندان رفته شالق خورده شكنجه كشیده، مى

این مرد، به جاى دیگرى متّصل است و از جاى دیگرى »كه  -مضمون حرف ایشان این بود  -من گفت 

 «!زند حرف مى

راه بیندازد و كارى را انجام  دنبال خود به اى را به امام، یك مردِ مؤمنِ مخلصِ خدایى بود كه توانست عدّه 

علیه اسالم  دهد كه واقعاً مثل یك افسانه بود؛ یعنى اصالً باور كردنى و شدنى نبود. در دنیایى كه همه چیز

جا باید از اسالم و ایمان و قرآن دور  هاى دنیا بر این است كه آن بود، یك نفر بیاید در جایى كه همه انگیزه
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بماند، حكومت اسالمى برپا كند؟! مگر چنین چیزى ممكن بود؟! اما امام كرد و بعد شما جوانان مؤمن، 

 .مختلف، كردید و شدمخلص، بسیجى، سپاهى، ارتشى و مردم معمولى، در جاهاى 

بحمداللَّه، بنا خیلى مستحكم است. شما باید دنبال كار را بگیرید و براى خدا مجاهدت كنید تا این بنا  

شاءاللَّه امكان ندارد كه گذشتِ زمان بتواند چنین بنایى را تكان دهد؛ و گزندِ باد و باران و  ان .تكمیل شود

 .گذشتِ قرون بر آن اثر نخواهد كرد

 .دهیم گوشم خورد. دیگر وقت ظهر است. بیش از این، ادامه نمى ى اذان بهصدا 

 .والسّالم علیكم و رحمةاللَّه 
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 اهميت علم در تمدن اسالمی

 بيانات در دیدار جمعی از نخبگان علمى

۹۱/۳/۹۷۳1 

  الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم

  

خاطر این كه با تالش خودتان  صمیمانه و از ته دل متشكّرم؛ به -و دختران عزیز پسران  -اواّلً از شما جوانان 

را در كشورمان شاد كردید. من هر یك از  -از جمله دل بنده  - و جدّیت و كوششى كه نمودید، دلهاى زیادى

مسابقه روباتها، هم این برندگان المپیادها، هم این  -گفتند « حدّادعادل»این خبرهایى را كه االن آقاى دكتر 

در روزنامه خواندم یا شنیدم، صمیمانه و عمیقاً خوشحال شدم. من  -و هم بقیه مسابقاتى كه بوده است 

هاواقعاً  كنم و از اسمها و چهره شوند نگاه مى هایى را كه در آزمون سراسرى اوّل مى معموالً نام و عكس بچه

نده و میلیونها نفر مثل من در این كشور است و از این برم. وجود شما و تالشتان مایه خوشحالى ب لذّت مى

شاءاللَّه هم شما و هم دیگران، بتوانید این خرسندیها و خوشحالیها را  كنم. ان جهت از شما صمیمانه تشكّر مى

 .بازهم براى كشور و ملت و دوستدارانتان به بار آورید

چه در دانشگاهها،  -د از لحاظ علمى تالش كنید همچنین از دوستان عزیزى كه به شما كمك كردند تا بتوانی

و شما را پشتیبانى كردند، برایتان تمرین گذاشتند، معلم و  -چه در دبیرستانها و چه در مراكز علمى دیگر 

كتاب فراهم نمودند و فرصت مطالعات و تحقیقات به شما دادند تا این استعدادها شكفته شد، عمیقاً و 

شاید هم برتر از  -روزگار زیادى بر ما گذشت تا استعدادهایى مثل استعدادهاى شما كنم.  صمیمانه تشكّر مى

شكفته شد. در این كشور استعداد وجود داشت؛ اما آن بخشِ دیگر قضیه نبود؛ یعنى كسانى كه این  -اینها 
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اشتند. لذا آن استعدادها را شناسایى كنند، اینها را قدر بدانند و به مسیر تالش و كار بیندازند، وجود ند

استعدادها پوسید و كُند شد، زنگ زد و از بین رفت؛ مثل همه چیزهاى خوب كه وقتى به آن نرسند، هرچه 

كه در شرایطى استثنایى همّتهاى  هم ثروتمند و حائز ارزش باشد بتدریج از بین خواهد رفت؛ مگر این

دوم قضیه، اهمیتش كمتر از بخش اوّل اى پشت سرش باشد كه به جایى برسد. بنابراین، بخش  العاده فوق

كنندگان وسایل براى اصحاب استعداد نباشند، این  سازان و فراهم نیست. اگر مشوّقان و قدردانها و زمینه

 .استعدادها هدر خواهد رفت و احیاناً به دام دیگرانى كه زرنگترند، خواهد افتاد كه این هم یك خسارت است

خواهم از آقایان مسؤوالنى كه در این جا تشریف دارند و نیز دیگرانى كه  من همین جا به این مناسبت مى

پیغام و صداى مرا باید به آنها برسانند، درخواست كنم كه باید این رشته تشویق و فراهم كردن امكانات ادامه 

دارند. ما دیگر چه پیدا كند. این جوانان، بسیار خوب نشان دادند كه اواّلً استعداد خوبى دارند؛ ثانیاً همّت هم 

خواهیم؟ استعداد هست، همّت هم هست. ما بایستى امكان فراهم كنیم تا فرد مستعد بتواند از لحاظ  مى

علمى خودش را پیش ببرد؛ از لحاظ تحقیقات بتواند خودش را اشباع كند تا دیگران نتوانند بیایند از این 

مراكز خاصى براى استعدادهاى درخشان باشد. بردارى كنند. در دانشگاهها بایستى  سرمایه كشور بهره

همچنان كه ما براى استعدادهاى درخشان دبیرستان درست كردیم، بخشى از دانشگاه، بخشى از مراكز 

شود، باید براى این صرف گردد كه به ممتازان استعداد  اى كه صرف این كارها مى تحقیقى و بخشى از بودجه

آورد و  كند؛ به میدان مى نها به نوبه خود كسانى دیگرى را تشویق مىمیدان بدهند؛ چون میدان دادن به آ

دهد. به آن كسى كه استعداد درخشانى داشته، رفته تحصیالت عالى  دایره پیشرفت علمى را گسترش مى

كرده و حاال به كشور برگشته است باید برسند. باید به او توجّه كنند؛ راه را برایش بگشایند و وسیله تقویت 

ریزى  گران را براى او فراهم نمایند. این جزو كارهایى است كه باید آقایان عزیز بنشینند و برایش برنامهدی

پردازد؛ اما یك دانشگاه كافى نیست؛ همه  شریف به این مسأله مى كنند. البته من شنیدم كه دانشگاه صنعتى

 .بپردازد و این قضیه حتماً باید دنبال شوددانشگاهها باید بپردازند. دستگاه آموزش عالى باید به این مسأله 

  

جوانان عزیز! ببینید اهمیت كار علمى چقدر است؛ اهمیتش درجه یك است. اگر ما براى یك كشور، عزّت و 
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گویم براى  آبرو و رفاه و اقتدار جهانى و پیشرفتهاى علمى بخواهیم، باید از طریق علم وارد شویم. من نمى

بینیم كه در دنیا كشورهایى هستند كه علم هم دارند، اما واقعاً  فى است. مىسعادت یك جامعه، علم كا

زنند. قطعاً علم نه فقط یك شرط الزم، بلكه یك شرط  سعادتمند نیستند و در مشكالت فراوانى دست و پا مى

ورى از لحاظ الزمِ بسیار مهمّ است و باید در كشور پیش برود. بنابراین، اهمیت علم معلوم است. اگر امروز كش

علمى پیشرفت نكرد، نه اقتصادش پیشرفت خواهد كرد، نه اقتدار جهانیش پیشرفت خواهد كرد و نه زندگى 

مردم پیش خواهد رفت. باالخره علم باید در كشور پیش برود؛ بخصوص كه ما عقب ماندگى داریم و باید 

ن پیشرفت علمى هست. ما از لحاظ كه در كشور ما از لحاظ تواناییهاى بشرى، امكا تالش شود. دوم این

استعداد، از سطح متوسّط دنیا باالتریم؛ این را من با اتّكا به اطالع كسانى كه در این زمینه مطالعه و تحقیق و 

گویم؛ نه به اتكاى برداشت ذهنى. این است كه استعداد  اند، مى هایى را دیده اند و نمونه بررسى و كار كرده

ح استعداد متوسّط دنیا باالتر است. از این یك قدم باالتر، این است كه استعدادهاى متوسّط كشور ما، از سط

برجسته و درخشان در كشور ما، از لحاظ كمیّت، در سطح كمیّت استعدادهاى برجسته و درخشانِ خوب در 

یك نفر  هزار نفر، دنیاست. مثالً اگر فرض كنیم در كشورهایى كه خیلى استعداد درخشان دارند، از هر ده

تر، در سطح هر پنجاه هزار نفر است، كشور ما جزو آن  درخشان است، و همین عدد در كشورهاى عقب

كشورهاى جلوست؛ یعنى كمیت انسانهایى كه داراى استعداد درخشان هستند، در سطح باالیى است. من 

هاى استثنایى هم خواهم بگویم یك نقطه دیگرى وجود دارد و آن این است كه كشور ما از استعداد مى

آید. این دانشمندان معروفى كه در دنیا  برخوردار است. گاهى استعدادهاى استثنایى در دنیا به وجود مى

بودند و هستند و در طول قرون، اسم و اثرشان باقى است، اینها استعدادهاى استثنایى هستند. كشور ما از 

 -شورهاى پیشرفته است. دلیلش شخصیتهاى بزرگ لحاظ برخوردارى از استعدادهاى استثنایى هم یكى از ك

سیناها، فارابیها، رازیها و كسانى كه از این قبیل هستند و  مثل ابن -چه از لحاظ فلسفه، چه از لحاظ علم 

 .بنابراین، از این جهت بشرى، ما كم نداریم .اید شناسید و اسمهایشان را شنیده شما آنها را مى

است. « دیندارى»تواند یك وسیله مثبت به حساب آید و آن  ود دارد كه مىیك نقطه دیگر در كشور ما وج

سعى كردند چنین وانمود كنند كه  -بخصوص از قرن نوزدهم میالدى به این طرف  -هاى اخیر  در دهه
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دیندارى، عایق و مانع علم و پیشرفت علمى است؛ اما درست بعكس است. پیشرفت علمى، احتیاج به نوعى 

بندوبار و هرزه و كسى كه دنبال بازده نقد و بازده شخصى است، معموالً دنبال  آدم الابالى و بى ایمان دارد.

رود. اگر ایمان بتواند بر دل انسان حكومت كند، این كمك خواهد كرد كه انسان  تحقیقات دشوار علمى نمى

ت، دشوار است و دنبال كار دشوار تحقیق علمى برود؛ چون كار تحقیق علمى ضمن این كه شیرین اس

كند؛ اما یك عالِم  بینید كه یك سوداگر بازارى دالّل چقدر درآمد پیدا مى محرومیت و مشكالت دارد. مى

طور نیست. ممكن است عالِم اوقاتش تلخ باشد كه مثالً امكانات زندگى ندارد؛ اما در دل حاضر نیست به  این

ند. اصالً امكان ندارد كه بگویند شما علمت را هیچ قیمتى این وضع خودش را با آن وضع سوداگر عوض ك

داند. پس، دنبال علم رفتن  بده، پول او را بگیر. حاضر نیست این كار را بكند؛ یعنى قدر علم را عالِم مى

زحمت دارد؛ گاهى محرومیت دارد؛ گاهى مشكالت دارد. اگر ایمانى در دل انسان حاكم باشد، كمك خواهد 

 .ن راه دشوار را طى كندكرد كه انسان بتواند ای

چه اخالق فردى، چه اخالق اجتماعى  -اروپاییها هرچه از لحاظ علمى خوب و جلو هستند، از لحاظ اخالقى 

خواهم مطلق بگویم كه بدند؛ اما خیلى چیزهاى  نمى .آدمهاى ناباب در بینشان خیلى زیاد است -و تاریخى 

 - طور منعكس كردند ریخى و این دروغهاى ملى بزرگ. اینبد در بین آنها هست؛ از جمله همین تحریفهاى تا

خواستند در جامعه حضور داشته  كه تا وقتى علم و دین هر دو مى -البته از همان افكار قرن نوزدهمى است 

ماند! دلیلش چیست؟ دلیلش  داد؛ لذا علم متوقّف مى كرد و اجازه نمى باشند، دین جا را براى علم تنگ مى

آمیز هم بود؛ با این همه علم  ، در بین مردم دین بود و زیاد هم بود، تعصّب ر قرون وسطى! د قرون وسطى

هاى علمى بیرون آمد و  هاى دشوارِ تعصّب و اعتقاد دینى، رگه پیشرفتى نكرد؛ اما بتدریج از البالى این صخره

این تحلیلى است  -ا راند گردان شد و دین را به انزو خودش بیرون آمد و صحنه -جا را براى دین تنگ كرد 

كنند. این تحلیل، تحلیل غلطى است؛ یعنى ناشى از حقایق و واقعیّات نیست. اواّلً قرون وسطایى  كه آنها مى

گویند، قرون وسطاى دوران جهالت و بدبختى اروپاست، نه دوران عقب ماندگى علمى همه جاى  كه آنها مى

چه زمانى   و تاریكى قرون وسطى  فرض بفرمایید اوج قرون وسطىدهند. حاال  دنیا؛ اینها اروپا را تعمیم مى

است؟ قرنهاى دهم و یازدهم و دوازدهم میالدى است؛ یعنى قرنهاى چهارم و پنجم و ششم هجرى؛ یعنى 
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سینا و رازى و  اوج شكوفایى علمىِ كشورهاى اسالمى و در رأس همه ایران؛ یعنى قرن والدت و زندگى ابن

 .همه این شخصیتهاى بزرگ، آفتابهایى هستند كه از این طرف دنیا تابیدند فارابى و دیگران.

  

را « تمدّن اسالمى در قرن چهارم»قرن چهارم هجرى، قرن اوج شكوفایى تمدّن اسالمى است. اگر كتاب 

یعنى همان قرن یازدهم میالدى؛ یعنى اوج ظلمت  -مطالعه كنید، خواهید دید كه در قرن چهارم هجرى 

 -اوج شكوفایى اسالمى مربوط به ایران است. دانشمندانى هم كه هستند  - اروپا كه هیچ چیز نبوده جهل در

اند؛ در حالى كه دین و دیندارى در همان اوقات در ایران از  تقریباً همه ایرانى -جز تعداد خیلى معدودى 

است؛ یك چیز دیگر و یك اروپا كمتر كه نبود، خیلى بیشتر هم بود. پس، این دین نیست كه مانع علم 

شود. آن چیست؟ آن، جهالتهاى گوناگون مردم است؛  هویّت دیگرى است كه مانع از پیشرفت علمى مى

خرافات مسیحیتِ آن روز است. هرگز در دوره اسالمى دیده نشد كه یك عالِم به جرم علم، مورد اهانت قرار 

یكى را سنگسار كردند، یكى را به دار زدند، تعداد گیرد؛ در حالى كه در اروپا به جرم علم یكى را كشتند، 

شدّت  جا اتّفاق افتاده و ناشى از دینِ خرافىِ آمیخته به زیادى را آتش زدند! یعنى آنها آنچه را كه در آن

جهالت زده مسیحیتِ تحریف شده بود، به همه دنیا تعمیم دادند. گناه اسالم چیست؟ گناه مسلمانان 

 المى چیست؟چیست؟ گناه ملتهاى اس

همه  -به جز موارد بسیار معدودى  -دین، طرفدار و مشوّق علم است. آن كسانى كه علماى بزرگ هستند 

 -یعنى بعد از هزار سال  -اش تا اندكى پیش «قانون»سیناى پزشكى كه كتاب  جزو علماى باللَّه اند. مثالً ابن

ده، یك عالم دینى است؛ آدمى است كه در عرفان در اروپا به عنوان یك منبع در دانشگاهها مورد مراجعه بو

البته، موارد بسیار معدودى هم  .طور بودند نویسد. فارابى و دیگران هم همین نویسد، در فلسفه هم مى مى

آمده است. از این قبیل  وجود دارد كه از این قبیل نبودند؛ یعنى عالم علوم طبیعى، عالم دین به حساب نمى

نابراین، علم و دین با هم پیش رفتند و دین به علم كمك كرده است. این یك حقیقت هم داریم؛ اما كم. ب

اند. االن در بین  هاى ما مذهبى و دینى بسیار مهمّ است كه امروز خوشبختانه در كشور ما وجود دارد. بچه

ان تقویت كنید. شما كسانى هستند كه با قرآن مأنوس و آشنایند و بحمداللَّه كم هم نیستید. این را در خودت
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قرار گیرد و این ایمان باید به  -یعنى نیاز به علم  -این استعداد باید در خدمت آن نیازى كه اوّل ذكر كردم 

 -كه یك ذخیره و ودیعه الهى در وجود شماست  -كمك آن بیاید. باید سعى هم بشود كه از این استعداد 

درستى مصرف  ین است كه انسان آن را در راه خودش بهمثل همه ودایع الهى نگهدارى شود. شُكر آن هم به ا

 .كند. سعى كنید این را حقیقتاً براى خیر كشورتان، خیر مردمتان و پیشرفت علمى در كشور، به راه بیندازید

  

ایم. در این دو، سه قرن اخیر، بزرگترین  در این دو، سه قرن اخیر، متأسفانه ما از لحاظ علمى خیلى عقب بوده

هایش را سراغ داریم. البته تا اواخر  تقصیر را حكّام كردند كه استعدادها را از بین بردند. ما نمونه گناه و

شد كه از لحاظ پیشرفت علمى و  هایى پیدا مى صفویه خوب بود؛ شاید مقدارى بعد از صفویه هم نمونه

طور از بین رفت. اواّلً مشوّق  پرورش افكار بزرگ، دانشمندان بزرگى پیدا شدند؛ اما بعد دیگر بتدریج همین

وجود نداشت؛ نه به آن صورت مشوّقِ تحصیل علم وجود داشت؛ نه مشوّق به معناى استفاده كننده وجود 

تك و مورد به مورد در بخشهاى مختلف  توان تك هاى زیادى هست كه مى ها، نمونه داشت. در این زمینه

وران اوّلِ قاجاریه، یك صنعتگر، سالحِ پیشرفته درست مطرح كرد. مثالً در زمینه ساخت سالح، در همان د

اما  -روز دنیا بود  تر از آن هم دیگر نبود؛ مثل همان سالحهاى آن سالحى كه آن روز در دنیا پیشرفته -كرد 

با تدابیرى او را نابود كردند؛ سالحش را هم از بین بردند! در یك مورد دیگر، یك جغرافیادان و آگاه به مسائل 

بردارىِ بسیار  افیایى در زمان قاجاریه بود كه به منطقه خوزستان رفت و متناسب با آن زمان، نقشهجغر

شد،  دقیقى كرد و همه امكانات و كارهایى را كه شده بود و كارهایى را كه نشده بود و كارهایى را كه باید مى

مورد اعتنا قرار نگرفت! من به  اما اصالً -این گزارش هم امروز موجود است  -در یك گزارش فراهم نمود 

مناسبت جنگ و بعد از جنگ، با مسائل خوزستان مقدارى آشنا هستم. این نوشته را كه دیدم با خودم فكر 

اى بود. او درست روى  شد، خوزستان ما، خوزستان بسیار پیشرفته كردم اگر این نوشته همان وقت عملى مى

نهاى خوزستان را مورد بررسى قرار داده بود. اصالً این چیزها مورد نیازها تكیه كرده بود؛ آب خوزستان و زمی

البته در  -اعتنا قرار نگرفته بود. در بخشهاى مختلف، افراد با استعدادى وجود داشتند. در زمینه صنعت 

احترامى و  گرفتند؛ مورد بى افراد پیشرفتهایى داشتند؛ اما مورد اعتنا قرار نمى -زمینه علم جداست 

اندیشیدند اگر  گرفتند كه با خود مى اشناسى و احیاناً دخالت بعضى از این سوداگران خارجى قرار مىقدرن
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چنین متاعى در این جا ساخته شود، باب تجارتشان بسته خواهد شد! همه این عوامل كمك كرده و این 

ه كه مشاهده كشور در ظرف این دو، سه قرن ، از لحاظ علمى و از لحاظ صنعتى، به این وضعى رسید

 .كنید مى

  

بینید كه بحمداللَّه حركتى شده و پیشرفتى  شما آن روزها را ندیدید؛ شما امروز را مى -خوشبختانه  -البته 

ایم. آن روزهاى قبل از انقالب، حقیقتاً محیط علم و صنعت و پیشرفت و امثال اینها، براى هركسى كه  كرده

دید جز  اى نمى شد كه داراى استعداد خوبى بود، چاره اً كسى هم پیدا مىآور بود. اگر احیان شد، گریه مطّلع مى

بردند  كه بلند شود از این جا برود! سوداگران مغزها، مغزهاى برجسته و فعّال را به كشورهاى خودشان مى این

ماندگى  بشد. ما یك عق كردند؛ در واقع به آنها كمك مى و كشورهایى چون كشور ما را از این مغزها خالى مى

شاءاللَّه باید شما جبران كنید؛ یعنى این نسل شما، این زحمت و این مسؤولیت را بردوش  داریم كه این را ان

دارد كه جبران كند. قدرى حركت را سریع كنید و این كار علمى را دنبال بگیرید. حاال كه معلوم شد شما 

چندان دورى ثمرات شیرینش دیده  . مطمئنّاً در آینده نهبحمداللَّه استعداد خوبى دارید، آن را به كار بیندازید

شاءاللَّه كشور مشاهده خواهد كرد. باید بكوشیم تا بتوانیم  خواهد شد؛ هم شما خودتان خواهید دید، هم ان

نیاز كنیم. البته علم چیزى نیست كه هر كشورى بگوید من از مردم  كشور را از لحاظ علمى از دیگران بى

م؛ نه. علم داد و ستدى است. اگر درهاى علم مدّتى در یك كشور بسته شد و از دیگران نیاز دیگر بى

اى نكرد، آنچه هم كه در درون خودش از استعداد هست، از بین خواهد رفت؛ یعنى سركوب خواهد  استفاده

نیاز  گویم بى كند. بنابراین، اگر مى شد. علم از جمله مقوالتى است كه با تبادل و داد و ستد رشد پیدا مى

شویم، مقصودم این نیست كه دیگر با هیچ كسى داد و ستد علمى نداشته باشیم؛ نه. انسان در اوج علم هم 

منتها وضع كنونى كشورهاى عقب مانده علمى متأسفانه  - در این شكّى نیست -باید بدهد و بستاند 

است. فقط باید از آنها التماس كنند اى است كه از لحاظ علمى حركتشان دو طرفه نیست؛ یك طرفه  گونه به

دهند! امروز دانش ممتاز و برجسته و برتر و  دهند و مقدار زیادى نمى و بخواهند؛ آنها هم مقدارى مى

شود.  همچنین صنعت برجسته و برتر، از جمله امكاناتى است كه در اختیار خیلى از كشورها گذاشته نمى

 .شود رود و به این كشورها اجازه استفاده داده نمى نمى اصالً از محیطهاى اختصاصى خودشان بیرون
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ها را  كنم: باید مسؤوالنِ كارِ علمى در كشور، زمینه در پایان مطلبى را كه اوّل عرض كردم مجدّداً تكرار مى

وم فراهم نمایند و همه كمك كنند. راهها را براى جوانان ممتاز و برتر باز كنند؛ هم در علوم ریاضى، هم در عل

طبیعى، هم در علوم انسانى، هم بخصوص در زمینه ادبیّات فارسى، هم در مسائل علوم دینى، هم در فلسفه و 

شاءاللَّه  ها ما احتیاج داریم كه كسانى با این استعدادهاى درخشان ان در مسائل فكرى. در همه این رشته

كند. امیدواریم كه  والن را سنگین مىمیدان جلوشان باز باشد و بتوانند پیشرفت كنند كه این تكلیف مسؤ

شاءاللَّه خداوند باز هم به شما توفیق دهد و در مسابقات جهانى و در میدانهاى علمىِ كارىِ خودتان  ان

 .روز توفیقاتتان زیاد شود؛ هم شما خوشحال شوید و هم ما را خوشحال كنید روزبه

  

 والسّالم علیكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

 
 

جتماعی؛ انوآوری و شكوفایی؛ جوان؛ دین؛ ابو علی سینا؛ كارگزاران نظام؛ انس با قرآن؛ تمدن اسالمی؛ رستگاری انسان؛ اخالق  :ها برچسب

 ابونصر فارابی؛ 
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 خط نظام اسالمی، خط رسيدن به تمدن بزرگ اسالمی    

 بيانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه

۹4/۳/۹۷۳۱ 

 

 الرّحيم الرّحمن الل ّه بسم

 

سیّد األنبیاء والمرسلین. حبیب قلوبنا الحمدللَّه ربّ العالمین. والصّالة والساّلم على سیّدنا و نبیّنا 

المصطفى محمّد و على آله األطیبین األطهرین المنتجبین. الهداة المهدیّین المعصومین. سیّما  القاسم ابى

 .بقیّةاللَّه فى األرضین

ى قم،  ى علمیه در خدمت شما علماى محترم، فضالى گرامى، فضالى جوان، طالّب زحمتكش و خدوم حوزه

هاى بزرگ و حوادث شورانگیز تاریخ نیم قرن اخیر كشور ماست،  اى كه محور و مركز خاطره درسهدر این م

انگیز است. از آقایان علماى محترم و اساتید معظّم  این اجتماع براى من بسیار مغتنم، شیرین و هیجان

ى  در مدرسهفضالى جوان و خواهرانى كه  -ى علمیه و دیگر عزیزانى كه در جلسه حضور دارند  حوزه

كنم و امیدوارم این مجلس ما و دیدار ما و اجتماع ما، مشمول  صمیمانه تشكّر مى -اند  دارالشفاء اجتماع كرده

 .نظر لطف و عنایت و قبول حضرت حق قرار گیرد

 

ها و فرزندان این حوزه  اى طلبگى، و گوینده و شنونده، همه طلبه اى بسیار صمیمى است؛ جلسه جلسه، جلسه

ایم. مطلبى كه امروز در نظر گرفتم در این اجتماع عزیز در میان بگذارم، مطلبى راجع به حوزه  ن مدرسهو ای

است؛ ولى مسائل حوزه از مسائل كلّ جامعه، مسائل كشور، مسائل جهان، بلكه مسائل تاریخ جدا نیست. 
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حسب بافت معمولىِ همیشگىِ اى نیست كه با پیرامون خود ارتباطى نداشته باشد. بر حوزه و روحانیت جزیره

ى  تغییرناپذیر نظام اجتماعى و روابط انسانى ما، حوزه و روحانیت مثل خونى است كه در سرتاسر پیكره

جامعه در جریان است؛ در حركت است؛ با همه جا مرتبط است. لذا مسائل روحانیت و مسائل حوزه، پیوندى 

ائل دنیاى امروز و حتى با مسائلى از تاریخ و گذشته ناگسستنى با مسائل كشور، مسائل نظام اسالمى، مس

 .كنم اى از آن را عرض مى گونه دارد كه من در بحث امروز، فهرست

  

ى این نكته است كه نظام اسالمى چه خطّى را براى خود ترسیم كرده است؟ مسیرى كه  یك مطلب درباره

 -مطلب بعدى این است كه در این مسیر  نظام اسالمى براى خود در نظر گرفته و فرض كرده است، چیست؟

آفرینان اصلى چه كسانى هستند و  نقش -گمان از فراز و نشیبها و چالشها و افت و خیزها خالى نیست  كه بى

اى دارد؟ مطلب سوم این است كه  آفرینى ى علمیه در این میان كجا قرار دارد؛ چه نقشى دارد؛ چه نقش حوزه

، بر حسب طبیعت این نظام، چالشهایى هست؛ این چالشها چیست؟ نظام با در نظام اسالمى در حال حاضر

هایى، با چه پدیدارهایى كه باید با آنها مقابله كند،  چه موانعى، با چه مزاحمتهایى، احیاناً با چه معارضه

مطلب بعدى اندیشى حوزویان قرار گیرد.  روست؟ نوع تقابل با این چالشها باید مورد توجّه و تعمّق و ژرف روبه

به محرّمات  -این است كه با این مقدمات، امروز واجبات روحانیت چیست؟ واجباتى داریم و مستحبّاتى 

ى  طور كه در گزارش مدیر محترم حوزه ى علمیه چیست؟ همان امروز واجبات روحانیت و حوزه - پردازم نمى

از این كارها، كارهایى است كه آثار ى قم شنیدیم، در این چند سال كارهاى مهمى شده است. برخى  علمیه

مدّت و حتى بلندمدّت دانسته خواهد شد. این كارها شده است؛ این خألها بوده و پُر  هاى میان آن در آینده

شده است؛ اما باز هم ما خألهایى داریم كه باید آنها را شناسایى كنیم و راه پُر كردن آن خألها را بشناسیم. 

 .هایى است به شما عزیزان؛ برادران و فرزندان من كه توصیه در پایان، بخش پنجم است

  

مطلب اوّل این است كه خط كلّى نظام اسالمى چیست؟ اگر بخواهیم پاسخ این سؤال را در یك جمله ادا 

است. این یك پاسخ كلّى و قابل  تمدّن اسالمىكنیم، خواهیم گفت خط كلّى نظام اسالمى، رسیدن به 

تواند تمدّن دیگرى  مى -یعنى تمدّن مادّى غرب  -كه در مقابل تمدّن كنونى بشر  توضیح و تشریح. البته این

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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مطرح شود یا نه و این تمدّن براى پیدایش خود و سپس براى ماندگارى و استوارى خود، از چه عناصر و از 

باره سخنها هست. اگر شما به بلندگویانِ تمدّن كنونى غرب مراجعه  واهد گرفت، در اینچه عواملى كمك خ

 -كنید، آنها خواهند گفت تمدّن مادّى غرب ابدى و تغییرناپذیر است. از اوایلى كه این تمدّن اوج گرفته بود 

ى آنچه كه این  همهى سنّت و مدرنیته را مطرح كردند. یعنى  بحث معارضه -یعنى از قرن نوزدهم میالدى 

ناپذیر و جذّاب و خواستنى است و هرچه  كند، چیزهاى مدرن و نو و تازه و اجتناب تمدّن تقدیم بشریّت مى

پذیر است. این بحث را شما  در مقابل آن است، این سنّت است، این منسوخ است، این قدیمى است، این زوال

بینید؛ اما این بحثِ نویى نیست؛ این بحثِ قرن  ما مى روشنفكرىامروز هم گاهى در برخى از محافل 

ى فرهنگها  نوزدهمىِ دنیاى غرب است كه ادامه پیدا كرده است؛ با این هدف كه تمدّن غرب در راه خود، همه

ى آن چیزى را كه  ى روابط انسانى و اجتماعى را، همه ى زیرساختهاى مدنى را، همه ى تمدّنها را، همه را، همه

ى قدرت مادّى و  پسندد، از سر راه خود بردارد و حاكمیت مطلق خود را با پشتوانه تمدّن غرب آن را نمى

 .یى از یك سو، ابدى كند دارى از یك سو، قدرت نظامى و سیاسى از یك سو، قدرت رسانه سرمایه

  

كه نظام ماركسیستى  با این - اركسیستى در شوروى سابق و اروپاى شرقى برافتادشما دیدید وقتى كه نظام م

هاى تفكّر و تمدّن غربى؛  تمدّنى جدید و نو نبود؛ تفكّرى بود بر اساس همان تمدّن غربى؛ عمدتاً با همان پایه

و نگهبانان و افسونگرانِ پاسدار تمدّن غربى  دارى غرب دستگاه سرمایهحال با  هاى مادّى؛ درعین با همان پایه

ى تك ابرقدرتى در دنیا را مطرح كردند. یعنى امروز  ى نظم نوین جهانى و مسأله مسأله -اى داشت  معارضه

را ندارد. یك نقطه  تمدّن غرب حتى در میان اجزاى خود، آن وحدت و انسجام و آن یگانگى و صداقت الزم

طلب است؛  طلب است؛ كلیّت كه یك رشد مادّى بیشترى كرده است، بنا به طبیعت تمدّن مادّى، افزون

 .گیرد ى بخشها را نادیده مى طلب است و بقیه تمامیّت

  

زنند،  هرچه حرف مى - همچنان كه در همین ماههاى جارى در دنیا مشاهده كردید -در تمدّن مادى غرب 

ى اوّل را فرا گرفته بود كه شما  كنند! حاال مگر تمدّن مادّى غرب، سرتاسر هزاره ى دوم را مى ى هزارهطرّاح

ى تمدّن مادّى  ى دوم را هم به آن ملحق كنید؟! مگر بشر از این دو، سه قرنى كه از سیطره خواهید هزاره مى
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ى بشریّت را عالج كند؟! آیا  كهنهغرب گذشته، راضى است؟! مگر تمدّن مادّى غرب توانسته است زخمهاى 

فقر در دنیا از بین رفت؟ آیا گرسنگى از بین رفت؟ آیا ظلم و تبعیض از بین رفت؟ آیا آرامش خاطر انسان 

ى استعمار،  تأمین شد؟ آیا مهربانى و صفاى میان انسانها تأمین شد؟ یا بعكس، تمدّن مادّى غرب در دوره

ى استعمار، مستقیم  ى استثمار، مثل دوره ى حكومتهاى غربى در دوره كه سلطه -استثمار ى  سپس در دوره

ى  ى پنهانى قاهرى كه همه افتاده و فقیر بود؛ همان سلطه نبود؛ به شكل استثمار نیروها در دنیاى عقب

دارى را بیشتر  كرد و جیب كمپانیهاى سرمایه ربود و در خود هضم مى یروها را از آنها مىى ن ها و همه سرمایه

ى این سه دوره، با زور،  در همه -یعنى امروز  -ى ارتباطات  ى رسانه و در دوره و سپس در دوره -انباشت  مى

د میدان شده است؛ در حالى نمایى، با زورگویى، با ایجاد اختناقِ طرف مقابل و صف مقابل همیشه وار با قدرت

كه در باالترین مراكز خود هنوز تبعیض هست؛ تبعیض نژادى هست؛ فاشیسم هست! با این سابقه، با این 

كند! اما این ادّعا، ادّعاى واهى،  همه گرفتارى، با این همه مشكالت، تمدّن مادّى غرب ادّعاى ابدیّت مى

 .غیرعملى و ناكام است

  

اند  اى كه تمدّنهاى بزرگ تاریخ توانسته تواند وارد میدان شود و با همان شیوه المى مىشك تمدّن اس آرى؛ بى

تصرّف كنند و بركات خود یا صدمات خود را  -بزرگ یا كوچك  - اى را وارد میدان زندگى بشر شوند و منطقه

رسد. البته تمدّن اسالمى به به آنها برسانند، این فرآیند پیچیده و طوالنى و پُركار را بپیماید و به آن نقطه ب

در دوران ظهور، تمدّن حقیقى اسالمى و  .صورت كامل در دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه ارواحنافداه است

كنند دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه، آخرِ  دنیاى حقیقى اسالمى به وجود خواهد آمد. بعضى كسان خیال مى

اللَّه، اوّلِ دنیاست؛ اوّلِ شروع حركت انسان در صراط كنم دوران ظهور حضرت بقیة دنیاست! من عرض مى

ى امكانات براى این  مستقیم الهى است؛ با مانع كمتر یا بدون مانع؛ با سرعت بیشتر؛ با فراهم بودن همه

ى انبیا در  ى وسیع، مستقیم و هموارى فرض كنیم، همه حركت. اگر صراط مستقیم الهى را مثل یك جاده

راهها به این جاده برسانند. وقتى به این جاده رسید، سیرْ  اند تا بشر را از كوره گذشته آمدهاین چند هزار سال 

اى است  ى ظهور، دوره تر خواهد بود. دوره ضایعات ضایعات یا كم تر، موفقتر و بى تر، عمومى جانبه تندتر، همه

ى استعدادهاى موجود  تواند از همه تواند راه خدا را طى كند؛ مى تواند نفس راحتى بكشد؛ مى كه بشریّت مى
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ى بهینه  در عالم طبیعت و در وجود انسان به شكل بهینه استفاده كند. امروز از امكانات بشر استفاده

هایى كه  ى این پدیده طور. همه شود؛ استعدادهاى طبیعى هم همین شود؛ استعدادها ضایع و نابود مى نمى

سازى محیط زیست وجود دارد، ناشى از بد استفاده كردن از  هبینید علیه محیط زیست و در آلود شما مى

رود؛ اما این راه درستى نیست؛ راه منحصرى  امكانات طبیعى است. بشر در این راه افتاده است و پیش مى

ى نظام الهى آن راه را بیابد و طى كند. فعالً  تواند در سایه نیست. راه دانش، راههاى فراوانى است. بشر مى

هرحال خطّى كه نظام اسالمى  طلبد. به اهیم وارد این بحث شویم؛ این بحث مجال وسیعترى مىخو نمى

 .كند، خطّ رسیدن به تمدّن اسالمى است ترسیم مى

  

كه به اوجى رسیدند، به خاطر ضعفها و خألها و انحرافهاى  زوال تمدّنها معلول انحرافهاست. تمدّنها بعد از آن

كنیم، كه تمدّنِ علم  ى این انحطاط را امروز در تمدّن غربى مشاهده مى . ما نشانهروند خود رو به انحطاط مى

بدون اخالق، مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بدون عدالت است. وقتى كه در فلسطین اشغالى، در 

طینى از ها از زندگى در آن یا از زندگى آسوده در آن محرومند، یك فلس ى مردمى كه خودِ صاحبخانه خانه

ى  زور آمده بخورد، همه ى به ى غریبه سرِ ناچارى حركتى انجام دهد و آسیبى به یك صهیونیستِ بیگانه

شوند تا این حادثه را بزرگ كنند! اگر كسى كشته شده باشد، عكس پدر  دستگاههاى تبلیغاتى غرب بسیج مى

مجالّت امریكایى و سایر مجالت دنیا چاپ ها و ناراحتیهایشان، در  ى او، خواهر او، گریه او، مادر او، بچه

شود؛  شود! اما امروز یك كودك، یك نوجوان، در آغوش پدرش و در مقابل چشم او، در فلسطین كشته مى مى

شوند. دستگاههاى ارتباطاتى  زن و مرد و كودك نمازگزار در مسجداالقصاى مسلمانان به گلوله بسته مى

ماس گرفتند كه خبرهاى اروپا را كسب كنند، از آن طرف به آنها گفتند جمهورى اسالمى روز اوّل با اروپا ت

ى  ى سلطه ى به این عظمت، در روزهاى اوّل و دوم، در اروپا و در منطقه جا هیچ خبرى نیست! حادثه كه این

شوند،  گیرد، مردم در همه جا بلند مى تمدّن غربى، هیچ خبرى نیست! تا وقتى كه بتدریج تظاهرات اوج مى

اند،  رسانى ، مدّعى اطّالعحقوق بشرندشود؛ آن دستگاههایى كه مدّعى طرفدارى از  صداى اعتراضها بلند مى

و  شوند یك اطّالعى، آن هم البته ناقص و نه كامل، یكجانبه و نه عادالنه، به سود غاصب آن وقت مجبور مى

 .هاى شكست و انحطاط تمدّن غرب است نه به سود مردم مظلوم بدهند! اینها همه نشانه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2248
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ى تدریجى و تاریخى است؛ اما اینها  اى دفعى نیست؛ یك مسأله البته نه پیدایش و نه زوال تمدّنها، مسأله

دهند و  اند، هشدار مى هایش است. امروز بسیارى از متفكّران غرب هم به این حقیقت توجّه پیدا كرده نشانه

ى تمدّنهاى  اى بجهد؛ همچنانى كه همه كه برقى از گوشه بنابراین هیچ شگفتى نباید داشت از این .گویند مى

اند، یك فكر نو، یك پیشنهاد نو براى بشریت مطرح شود و بر اساس آن فكر، یك نظام  عالم به وجود آمده

رد هم جمع كند؛ آن ملت ایستادگى كند؛ آن مردم به شرایط اى از دنیا بتواند یك ملت را گ سیاسى در گوشه

الزمى كه خواهم گفت، عمل كنند؛ زبدگان و نخبگان و خواص جامعه نقشهاى خود را پیدا كنند و طبق آن 

ى تمدّنهاى دیگر  كه این تمدّن مثل همه - اى حتمى است بلكه نتیجه -عمل كنند. لذا هیچ بُعدى ندارد 

رسد، اشعّه و انوار خود را به  السماء مى آید و به وسط ل خورشیدى كه بتدریج باال مىرشد خواهد كرد؛ مث

نقاط مختلف دنیا خواهد تابانید. بنابراین، این نظام اسالمى، نظامى است كه یك خطِّ حركت معقول و 

ت كه منطقى براى خود تصویر كرده است. این سیْرى نیست كه بتواند متوقّف شود؛ این سیْرى هم نیس

مراحل گوناگونى كه در آن هست، براى آن دائمى و ابدى باشد. یك حركت تكاملى است. از آغاز انقالب 

اسالمى این حركت به وجود آمد؛ این برق در این نقطه از عالم درخشید؛ چشمهایى را خیره كرد؛ بعد هم این 

المى هم از آغاز تشكیل، با چالشهاى خود، توفیق را پیدا كرد كه نظام اسالمى را به وجود بیاورد؛ این نظام اس

رود. این خط اگر با جدیّت، با پشتكار،  با مشكالت خود، با امكانات خود، حركتى را آغاز كرده است و پیش مى

حتمى عبارت است سرنوشت با شناخت آنچه كه الزم است، با عمل به آنچه كه وظیفه است، ادامه پیدا كند، 

كه  ى عظیمى از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند. نه به معناى این كه تمدّن اسالمى یك بار دیگر بر مجموعه از این

لزوماً نظام سیاسىِ اسالمى در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا كند؛ نه. معنایش این 

بر اساس یك فكر جدید، یك حرف جدید، یك نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل  نیست؛ بلكه تمدّن

انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است؛ یك زبان نویى است كه دلهاى نسلهاى نوى انسان و قشرهاى محروم 

یج در كنند. به معناى رساندن یك پیام است به دلها، تا بتدر فهمند و درك مى جوامع گوناگون، آن زبان را مى

میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا كند. این امرى است كه شدنى است. با وضعى كه امروز من در 

هاى عمیقى كه تفكّر اسالمى در كشور ما دارد، با حركت بسیار وسیع و  كنم، با ریشه كشورمان مشاهده مى
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امروز به جاهاى خوبى هم رسیده اى كه از اوّل انقالب در راه تعمیق این اندیشه آغاز شده است و  گسترده

 .ناپذیر است ى قطعى و اجتناب رسد كه این آینده براى نظام اسالمى، یك آینده است، به نظرم مى

  

خواهیم ببینیم روحانیت  آفرینان اصلى در این عرصه چه كسانى هستند؟ ما مى مطلب دوم این است كه نقش

كسانى كه نقد ارزشمند جوانى خود را  -فضالى جوان  در این میان كجا قرار دارد و شما طالّب جوان و

آفرینان  خواهید این سرمایه را براى چه و در كجا مصرف كنید؟ نقش مى -برداشتید و به این حوزه آوردید 

جا چه كسانى هستند؟ اوالً باید معلوم باشد كه این حركت عظیم نظام اسالمى و حركت به  اصلى در این

كه ایجاد تمدّن اسالمى است؛ یعنى تمدّنى كه در آن، علم همراه با اخالق است؛  -ى ى آرمان سمت آن آینده

یك حركت  -پرداختن به مادّیات، همراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت سیاسى، همراه با عدالت است 

ى او دارد، برا كند. هر قدمى كه برمى تدریجى است. البته پُرهیجان است؛ اما هر كس بداند چه كار مى

انگیز است؛ اما این كار عظیم و ماندگار تاریخى، این كارى كه سر و كارش با نسلها و قرنهاست، این را  هیجان

نباید با كارهاى دفعى، جزئى و شعارى اشتباه كرد. این كارى است كه باید گام به گام، هر گامى محكمتر از 

كنیم،  و با دید نافذ نسبت به مسیرى كه طى مىداریم  گام قبل، با نگاه دقیق نسبت به هر قدمى كه برمى

 .همراه باشد

  

دو عنصر اساسى الزم است: یكى تولید فكر، یكى  -مانند هر تمدّن دیگر  -براى ایجاد یك تمدّن اسالمى 

پرورش انسان. فكر اسالمى مثل یك دریاى عمیق است؛ یك اقیانوس است. هر كس كه لب اقیانوس رفت، 

ند كه اقیانوس را شناخته است. هر كس هم كه نزدیك ساحل پیش رفت و یا چند مترى در تواند ادّعا ك نمى

تواند بگوید اقیانوس را شناخته است. سیْر در این اقیانوس عظیم و رسیدن  اى فرو رفت، نمى آب در یك نقطه

همگان باید  كارى است كه -شود  ى اینها استفاده مى كه از كتاب و سنّت همه -به اعماق آن و كشف آن 

بكنند؛ كارى است كه در طول زمان باید انجام گیرد. تولید فكر در هر زمانى متناسب با نیاز آن زمان از این 

شد، به گوش  اقیانوس عظیم معارف ممكن است. یك روزى حرفهاى مرحوم شهید مطهّرى كه مطرح مى

اى قرآن بود؛ حرفهاى اسالمى بود؛ اما آمد. حرفهاى شهید مطهّرى، حرفهاى دین بود؛ حرفه بعضى ناآشنا مى
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ى  بسیارى از كسانى كه با دین و قرآن و اسالم هم سر و كار داشتند، با آن حرفها آشنایى نداشتند! در همه

ى استنباط از قرآن و  شناسان، آشنایان با شیوه شناسان، حدیث زمانها این امكان براى متفكّران آگاه، قرآن

اسالمى و مطالبى كه در قرآن و در حدیث اسالمى و در سنّت اسالمى هست، حدیث، آشنایان با معارف 

توانند سخن  وجود دارد كه اگر به نیاز زمانه آشنا باشند، سؤال زمانه را بدانند، درخواست بشریّت را بدانند، مى

ى راهنما و  روز را از معارف اسالمى بیرون بیاورند. حرف نو همیشه وجود دارد؛ تولید فكر، تولید اندیشه

 .راهگشا براى بشریّت

  

آفرینان چه  جایى كه فكر و انسان باید تولید شود، ببینید نقش شرط دوم، پرورش انسان است. حال در آن

آفرینان كسانى هستند كه باید بتوانند افكار را هدایت كنند. این یك بُعد قضیه  كسانى هستند. این نقش

شدنى نیست، باید كسانى باشند كه بتوانند  و نیروى ایمان و عشق طىاست. چون این راه جز با پاى ایمان 

آفرینانند؛ سیاستمداران جزو  روح ایمان را در انسانها پرورش دهند. بدون شك مدیران جامعه جزو نقش

توانند در خور  آفرینانند؛ آحاد مردم هر كدام به نحوى مى آفرینانند؛ متفكّران و روشنفكران جزو نقش نقش

آفرینى كنند؛ اما نقش علماى دین، نقش كسانى كه در راه پرورش ایمان مردم از روش  داد خود نقشاستع

كه  كنند، یك نقش یگانه است؛ نقش منحصر به فرد است. مدیران جامعه هم براى این دین استفاده مى

سیاسى در جامعه نیز سیاستمداران و فعّاالن  .آفرینى كنند، به علماى دین احتیاج دارند بتوانند درست نقش

طور. برقى از سخن یك عالمِ دینِ پارسا و  طور. محیطهاى گوناگون علمى و روشنفكرى نیز همین همین

شناس ممكن است بجهد، ظلماتى را از دلى یا دلهایى بزداید؛ چقدر هدایتها به این ترتیب اتّفاق افتاده  زمان

آفرینى  كنیم؛ اما جایگاه نقش لماى دین منحصر نمىآفرینى را به ع است. این نقش، نقش یگانه است. نقش

ى  بینیم؛ به این دلیل روشن كه در این راه، اندیشه تر مى ى جایگاههاى دیگر برجسته علماى دین را از همه

دینى و ایمان دینى براى انسانها الزم است؛ تولید فكر اسالمى براى این راه ضرورى و الزم است و اگر علماى 

تواند این كار را انجام دهد. البته عالم دین با آن شرایطى كه نیاز به آن  نباشند، دیگرى نمى دین سر صحنه

شرایط هست، اى بسا نتواند این نقش را ایفا كند؛ او هم اگر این شرایط را نداشته باشد، نخواهد توانست؛ كه 

. البته در آحاد مردم هم ى عرایضم مطالبى در این زمینه هم عرض خواهم كرد حاال من بعد در دنباله
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كه در یك  سازى خود براى این آفرینىِ دینى هست؛ از راه امر به معروف و نهى از منكر؛ از راه آماده نقش

 .آفرین قرار گیرند جایگاه نقش

  

ى روحانیت و علماى دین، اگر با آن تربیتِ درست و در آن مدارجِ الزم پرورش پیدا  كنیم، حوزه وقتى نگاه مى

بود، اگر نَفَس  ، نقششان نقش یگانه است. لذا امام بزرگوار ما الگویى براى علماى دین شد. اگر امام نمىكنند

ى  توانست مجموعه و منظومه بود و نمى گرم او و منطق نیرومند و استوار او و ایستادگى او در این راه نمى

افتاد.  حركت عظیم ملت ایران اتّفاق نمى عظیمى از علماى دین را در این راه به حركت بیندازد، یقیناً این

هیچ حزب سیاسى، هیچ رجل سیاسى، هیچ رجل دانشگاهى، هیچ آدم اجتماعى معروف و محبوب امكان 

طور به تالطم بیندازد و مردم را به خیابانها بكشاند. این  نداشت بتواند این اقیانوس عظیم ملت ایران را این

بزرگوار ما با خصوصیاتى كه او داشت؛ كه اگر این خصوصیات را آن  فقط روحانیت بود و پیشوایىِ امام

داشت، باز این كار به این آسانیها ممكن نبود. این نقش یك روحانى است كه شرایط  شخصیت عظیم هم نمى

آفرینى او در تاریخ و در جهان  طور عظیم نقش كند و این الزم را دارد و در زمانِ متناسب ظهور و بروز مى

 .شود. این وضع روحانیت است. پس جایگاه روحانیت این است و مسجّل مى روشن

  

ى حوزه را عمل  خواند و برنامه شود و درس حوزه را مى ى علمیه مى ى جوان وقتى كه وارد حوزه طلبه

كند، چشمش به این است كه بتواند در این حركت عظیم مردمى نقش بیافریند؛ نه لزوماً نقشى همانند  مى

سازى و پرورش انسانهاى واال  قدر آدم بخش و هدایت كننده مثل نقش پیامبران. آن مام؛ نقشهاى آگاهىنقش ا

و باایمان مهم است كه اگر یك روحانى همّت خود را صرف كند و در طول زمان بتواند تعدادى انسانِ مناسب 

وان به فكر آن است كه در این ى جوان و فاضل ج و استوار را بسازد، كار بزرگى را انجام داده است. طلبه

حركت عظیم مردمى، در این خطّ مستقیمى كه نظام الهى و اسالمى به سمت آن سرانجامِ بسیار درخشان و 

كند، بتواند نقش ایفا كند و این حركت را حتمیّت و تسهیل ببخشد. البته امروز نظام  بزرگ خود حركت مى

چه  -ها دانسته نشود  ن چالشها شناخته نشود، اگر معارضهاسالمى با چالشهاى بزرگى مواجه است. اگر ای
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شود واقعیت را  توان درست نقش ایفا كرد؛ نمى نمى -هاى واقع و موجود  هاى ممكن، چه معارضه معارضه

 ى بعدى این است كه چالشهاى كنونى نظام چیست؟ فهمید و با آن مواجه شد. پس مسأله

  

رو  راه حركت كند، این است كه بداند با چه كمینها و موانعى روبهخواهد در این  شرط اوّلِ كسى كه مى

عالمِ به زمان فقط این نیست كه ).۹ («العالم بزمانه ال تهجم علیه اللّوابس .»خواهد شد؛ خودش را آماده كند

جا به گوش او برسد. عالمِ به  جا و آن مردم ارتباط دوستانه داشته باشد، یا خبرهایى از این انسان با تعدادى از

هاى مخالفت  بندیهاى مقابل او چیست؛ انگیزه كند؛ صف زمان كسى است كه بداند در كجاى دنیا زندگى مى

چیست؟ این عالم ِ به زمان كند،  ى آنها تحقّق پیدا مى ها به وسیله با او كدام است؛ طرحهایى كه این انگیزه

است. البته این مخالفتها و این دشمنیها هرگز دشمنى با شخص نیست؛ اما شخص باید بداند كجا قرار دارد و 

 .نظام او و راه او و اهداف او با چه چیزى مواجه است

  

و هر  اى و هر نظامى من این را هم به شما عرض كنم، موانع و مشكالت و كمینها در راه هر جامعه

كند. در واقع  بست درست نمى كند، اما بن اى از انسانها، اگرچه براى آنها دردسر و مشكل درست مى مجموعه

تواند بدون دست و پنجه  ى رشد است؛ نعمت است. هیچ ملتى نمى شود گفت كه مشكالت مایه با یك نگاه مى

. اگر ملت ایران هشت سال جنگ تحمیلى نرم كردن با موانع و مشكالتى كه با آن مواجه است، به جایى برسد

داشت؛ اما این اعتماد به  داشت، البته خیلى از ویرانیها را، خیلى از فقدانها را، خیلى از خسارتها را نمى را نمى

داشت؛ این عزّتى را هم كه در  داشت؛ این قدرت علمى، نظامى و پیشرفت صنعتى را هم نمى نفس را هم نمى

داشت؛ این حالت یأس و ناامیدى از تسلّط بر این ملت هم در  دست آورده است، نمى مقابل چشم جهانیان به

به  -شود تسلط پیدا كرد!  كنند كه مى عقلهایشان خیال مى البته عقالیشان؛ چون بى -دل دشمنان بزرگ او 

اه صالح و اى اگر بخواهد ر طور است و هر ملت و هر مجموعه آمد. بنابراین، مشكالت همیشه این وجود نمى

 .نجاح و راه رسیدن به آرمانها را طى كند، باید با این موانع دست و پنجه نرم كند

  

اى، در هر زمانى موانع مخصوص به خود را دارد. میان هدفهاى  اى، هر كشورى و هر جامعه البته هر مجموعه

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1775#27101
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1775#27101
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ت با آنها دست و پنجه نرم كند، گیرد و مشكالتى كه او مجبور اس هر ملت، با موانعى كه در سر راه او قرار مى

هرچه هدفها واالتر باشد، مشكالت هم به همان نسبت وسیعتر خواهد بود. هرچه  .ارتباط وجود دارد

ایى خواهد كرد. لذا ارتباط آر وجود داشته باشد، به طور طبیعى چیزهایى در مقابل آن آرمانها صفآرمانگرایى 

 .مستقیمى وجود دارد

  

توانیم امروز را به طور كامل با صدر اسالم و زمان نبى مكرم  و اما در نظام اسالمى، این چالشها چیست؟ نمى

ى تقابل دوران  اسالم مقایسه كنیم. شباهتهایى وجود دارد؛ اما فوارقى هم وجود دارد. در صدر اسالم، عمده

كه در  -ى اهل كتاب و یهود  ى منافقین در داخل، جبهه غمبر، با سه جبهه بوده است: جبههى پی دهساله

ى عمده  اینها سه جبهه .ى كفار و مشركین و جبهه -مدینه و محیط حكومت پیغمبر وضع خاصى داشتند 

كنید. در  ى بقره مشاهده مى ى مباركه است كه شما شرح این چالشها را در سرتاسر قرآن و بیشتر در سوره

ى  ى مالى بر مردم مدینه داشتند، مسأله ى فكرى و سیطره تقابل با یهود، چون یهود كسانى بودند كه سیطره

اى داشتند، تاریخى داشتند، افتخاراتى  ى دشمنى از نوع دشمنى كفّار قریش نبود. آنها گذشته آنها، مسأله

ى  اطّالع از همه ریشه و بى قبل از ظهور اسالم، امّى، بى داشتند، كتابى داشتند؛ با اتكاى به آن، با مردمى كه تا

ى یك  ى روحى بر آنها داشتند؛ مثل سلطه كردند؛ یك سلطه معارف الهى بودند، دست و پنجه نرم مى

سواد. نبى اكرم در برخورد با اینها به نقاط اساسى و حسّاسى انگشت  ى بى ى روشنفكر بر یك جامعه مجموعه

همچنین  -ى بقره، تقابل و چالش نبى اكرم با یهودیان  كرد. در سوره ى الهى این كار را مىگذاشت و البته وح

 .به تفصیل بیان شده است -با منافقان 

  

هایى از این قبیل است؛ اما ما هم به حسب تناسب  ى ما فقط با مجموعه توانیم بگوییم مقابله ما امروز نمى

جا مقصود حتماً  تقابل و معارضه در پیش روى خودمان داریم. اینهایى براى  وضع خود و نظام خود، زمینه

خواهیم بگوییم آن كسانى را كه ردیف خواهیم كرد، معارضان سیاسى نظامند  نمى .ى سیاسى نیست معارضه

هاى مبارزه است؛ اینها چالشهایى است كه نظام اسالمى به طور  كنند؛ نه. اینها زمینه یا با نظام مبارزه مى

 .در مقابل خود دارد طبیعى

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=983
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=983
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یك عدّه با اصل دین مخالفند؛ لذا نظامى كه بر اساس سیاست دینى استوار شده است، براى اینها یك نظام 

فند؛ دین را به عنوان یك مخال سیاست دینىاى با  عدّه .غیرقابل قبول است. اصل دین را در دل قبول ندارند

دانند؛ دین را براى حكومت، براى سیاست، براى  ى تخصّصى و مربوط به كنج دل و كنج خلوت مى مسأله

 !دانم دانند. اینها اصل دین را قبول دارند؛ اما این دین كدام دین است، من نمى ى امور مردم نمى اداره

  

ارهایى داده است كه جز با هجرت آن بزرگوار به مدینه و جز نبى اكرم از اوّلِ حركت خود در دوران بعثت شع

با ایجاد نظام اسالمى، این شعارها نامفهوم و غیرقابل درك است. آن توحیدى كه پیغمبر اسالم آن را ترویج 

كند، آن توحیدى كه غالمان و بردگان مظلوم را علیه  كند، آن توحیدى كه تبعیض را در جامعه نفى مى مى

كند، آن توحیدى كه جوانهاى باروحیه و حسّاس را در مقابل كارهاى زشت و غلط و  ن تحریك مىاربابانشا

ى انزوا نیست. همان  دارد، آن یك توحید فردى و قلبى و پنهان در گوشه انحرافىِ پدرانشان به مقاومت وامى

یعنى همان دوران توحیدى است كه بایستى پرچمش برافراشته شود و یك جامعه بر اساس آن زندگى كند؛ 

مدینه و هجرت. از اوّلِ هجرت هم، پیغمبر حكومت اسالمى را تشكیل داد. حال، آن كسى كه دین 

وسلّم را قبول دارد، اما هجرت او، حكومت او، والیت او و اقتدار او را قبول  وآله علیه اللَّه عبداللَّه صلّى محمدبن

هرحال یك عدّه سیاست دینى، یا دینى را  كند! به وجیه مىدانم چگونه مطلب را براى خودش ت ندارد، من نمى

 .اند توانند قبول كنند. اینها هم یك مجموعه نشیند، نمى ى سیاسى مى كه بر عرصه

  

یك عدّه دچار نفاق دینى هستند؛ یعنى نام دین را الزم دارند، عنوان دین را الزم دارند؛ اما حقیقت دین را 

ى واقعیّت خود، با حضور خود، با اقتدار خود در جامعه ظاهر  ایى كه دین با همهج تابند! اینها هم آن برنمى

دیدیم كسانى به نام  .توانند آسان كنار بیایند اندازد، نمى دهد و حكومت راه مى شود و نظام تشكیل مى مى

 !بالغهال زدند؛ اما براى مقابله با مفاهیم حقیقى قرآن و نهج البالغه حرف مى دین با قرآن و نهج

  

ها و  بین اند؛ خودكوچك یك عدّه علمداران تبعیّت از فرهنگ غرب و فریفتگان به زرق و برق غربى

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1687
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ى خود. تاریخ خود را زیر پا له  ها. خود، یعنى ملت خود، فرهنگ خود، میراث علمى خود، گذشته بین خودكم

همان مفاهیم و با همان اصطالحات و كه بتوانند خودشان را به فرهنگ وارداتى غرب و با  كردند، براى این

داد، آشنا و نزدیك كنند. كسانى بودند كه گفتند ما باید از سر تا پا  خطّى كه آن فرهنگ و آن تمدّن ارائه مى

كنیم، سیّئات  فرنگى شویم. آن كسانى كه این مملكت را صد سال عقب انداختند؛ كه امروز ما هرچه نگاه مى

شود. اینها  رانان و وابستگان به آنها در دوران گذشته بیشتر براى ما آشنا مىو كوتاهیها و تقصیرهاى حكم

كه  گونه امید خیرى نیست؛ مگر این همان كسانى بودند كه معتقد بودند از ایران و ایرانى و این ملت، هیچ

زشان را كلّى قلب ماهیت كنند؛ اخالقشان، رفتارشان، كردارشان، لباسشان، زبانشان، خطّشان، همه چی به

چون آن ملت از لحاظ علم  !لوحانه و ابلهانه ى بسیار ساده برطبق ملتهاى غربى قرار دهند؛ یك مقایسه

ى علمى  پیشرفت كرده است، پس همه چیز آن ملت فراگرفتنى است و ما هم اگر بخواهیم به آن رتبه

او در آداب زندگى عمل كنیم! واقعاً  برسیم، بایستى مثل او در اخالق، مثل او در رفتار، مثل او در عقاید، مثل

بین باشند! یك عدّه  اندیش و كوته قدر ساده كند كه چطور كسانى با دعوى روشنفكرى، این انسان تعجّب مى

 .هم اینها بودند و همیشه هستند

  

ندارند. طلبانند؛ تشنگان قدرت. كارى به كار دین و اخالق و اعتقاد و خدا و این چیزها  یك عدّه هم قدرت

ى اوّل مهم است، كسب قدرت است؛ تشنگان قدرت. اینها هم براى نظام اسالمى  براى آنها آنچه در درجه

هاى  توانند مفاهیم اسالمى را درست درك كنند، اینها زمینه هاى چالشند. یك عده از كسانى كه نمى زمینه

 .اند چالش نظام اسالمى

  

معنایش این نیست كه اینها با نظام اسالمى معارضه دارند؛ نه. ممكن ى كسانى را كه اسم آوردیم،  البته همه

تواند حضور اینها را، فكر اینها را،  تواند اینها را نبیند؛ نمى اى هم نباشد؛ اما نظام اسالمى نمى است معارضه

ن حضور دارند، هاى اینها را كه در كنار آن، در مقابل آن، در میان آ تالش اینها را، اهداف و نیتها و انگیزه

ندیده بگیرد. حكمت و تدبیر براى نظام اسالمى این است كه اینها را ببیند؛ اینها را بشناسد و اینها را عالج 

شود باید این فكر را یا  ى از زور و قدرت نیست. تصوّر نشود كه هرجا گفته مى كند. عالج، معنایش استفاده
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اى كه  ؛ نه. زور مال كسانى است كه منطق ندارند. مجموعهاین كار را عالج كرد، یعنى به زور متوسّل شد

اى  ى دیگرى و هیچ قدرت مادّى كند كه هیچ حربه ى استدالل و منطق كارى مى منطق دارد، با حربه

 .تواند آن كار را انجام دهد. بنابراین نیاز به زور نیست نمى

  

هایى  ر نظام اسالمى پنجه بیفكند، چه زمینهكه هر كسى بخواهد د افكندنِ این صفوف گوناگون، و این پنجه

اش را  ، مسؤوالن نظام، سردمداران نظام، مؤثران نظام و مردم دارد؟ من چند نمونهدرون خود نظام اسالمىدر 

 :ام جا یادداشت كرده این

  

ت. نگاه نو به مسائل نكردن، گذرانِ تاریخ و تحوّلِ فكر انسانها را ندیده گرفتن، ها، تحجّر اس یكى از زمینه

تعالى و ترقّىِ فكر و اندیشه و راههاى زندگى را انكار كردن. این تحجّر است. هر دانشى را كه شما نگاه كنید، 

ن بر هر آنچه كه عادت تعالى و پیشرفت آن دانش، فریادى علیه تحجّر است. اگر قرار بود ایستایى، پافشارد

هم از هزار سال پیش تا  فقه ماكرد؛  ایم آن را ببینیم، چیز خوبى باشد، اصول ما هم پیشرفت نمى كرده

ور است. تحجّر، یكى از ط ى امور زندگى این كرد. در همه حال این همه تحواّلت و پیشرفتها را پیدا نمى به

 .بزرگترین آفات است

  

كه انسان هر آنچه را  یعنى این - بندوبارى، چه در فكر در كنار تحجّر، ولنگارى فكرى و عملى. ولنگارى و بى

شود، بدون ارزیابى، بدون نقّادى و بدون فهم درست با آن مواجه شود و با  كه در بازار فكر و اندیشه مطرح مى

ى مقابل تقوا. تقوا،  و چه در عمل؛ یعنى نقطه -ین متاع بسیار حسّاس را براى خود تهیه كند زرق و برق، ا

چه گفتار، چه كردار،  -كه هیچ عملى  همان ضدّ ولنگارى است. تقوا، یعنى دقّت و مراقبت و مواظبت از این

ى مقابلش همین  هبدون رعایت موازین انجام نگیرد. این تقواست. نقط -عمل جوارح، حتى عمل جوانح 

اى این ولنگارى  ى علوم و در هر زمینه ى فكر و اندیشه، در زمینه بندوبارى است. اگر در زمینه ولنگارى و بى

انگارى در قبول،  كه به دنبال آن، سهل -بندوبارى و ولنگارى وارد شد  ى بى باشد، واویالست! هرجا این روحیه
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آن كسانى كه دچار این آفت شوند، وضع و روز خوبى  -واهد بود انگارى در فهم خ انگارى در عمل، سهل سهل

 .نخواهند داشت

  

ى از غرب بخصوص، این هم یكى از آفتهاست. چون تمدّن غربى از لحاظ علمى پیشرفت  تقلید كوركورانه

لسفه، چه جا آمد، بپذیرند؛ چه ف داشته است و زرق و برقى دارد، از او كوركورانه تقلید كنند و هر چیزى از آن

 .اخالق، چه حرفهاى گوناگون

  

جویى است. این آفت بزرگى است. مسند را، مسؤولیت را، مقام اجتماعى را و حتى  ى آفتها، طعمه از جمله

طلبى،  كه بتواند به نان و نوایى برسد. این آفت است. فرصت علم را به عنوان طعمه نگاه كند، براى این

هاى  هاست؛ زمینه قبیل است. اینها آفتهایى است كه وجود دارد. این زمینهطلبى و خوى شرارت، از این  راحت

 .بندیهاى طبیعى است كه در مقابل نظام اسالمى هست درونى، اخالقى، رفتارى خود ماهاست؛ آن صف

  

ى با نظام در  ارجى نقشش این است كه از این امكانات معارضهاست. دشمن خ دشمن خارجىاز طرف سوم، 

هاى دشمن  داخل استفاده كند و آنها را تشدید نماید. بنده گاهى كه در صحبتها بعضى كسان را به توطئه

پردازید؟ چرا به مسائل خودمان، به  گویند: آقا! شما چرا به دشمن خارجى مى دهم، افرادى مى تنبّه مى

كنید؟ حرف باید روشن بشود. اگر دشمن خارجى در مقابل خود كمبودها را،  مان اشاره نمىكمبودهاى خود

كه چیز بدیهى و روشنى است؛ بارها هم  تواند تسلّط پیدا كند. این ها را مشاهده نكند، نمى ضعفها را، زمینه

داخل كشور و  -ظام ایم. اصالً كامیابى دشمن از بیرون در آن صورتى است كه در درون صفوف داخل ن گفته

كه شكّى نیست. اما دشمن خارجى را  نقاط ضعف و نقاط خأل وجود داشته باشد. در این -داخل جامعه 

كند. هیچ انسانى را، هیچ  آید از همین ضعفها حداكثر استفاده را مى شود منكر شد. دشمن خارجى مى نمى

رد كه دشمن را نبیند؛ تالش دشمن را اى را و بیش از همه هیچ مسؤولى را كسى مدح نخواهد ك جامعه

ى دشمن را از ضعفهاى خودى بجا نیاورد. آرى؛ دشمن خارجى یك حقیقت است؛ منتها  نفهمد؛ سوء استفاده

كند. نظام اسالمى اگر در درون توانسته باشد این ضعفها را  آید از ضعفهاى ما استفاده مى دشمن خارجى مى

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1655
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ى  كند، وظیفه م خواهد ماند؛ اما وقتى كه دشمن خارجى حمله مىبرطرف كند، یقیناً دشمن خارجى ناكا

در تشبیه به این  -كند  ى با اوست. فرض بفرمایید وقتى دشمن به مرزها حمله مى فورى و فوتى، مواجهه

علت »وظیفه اوّل این است كه همه بروند جلوِ او را بگیرند. ما بیاییم بحث كنیم كه  -دشمنىِ جنگ نظامى 

شمن این جنگ را شروع كرد، چه بود؟ ممكن است فالن رفتارى كه ما كردیم، فالن پرخاشى كه ما كه د این

؛ جاى این بحثها نیست. هرچه علت بوده «كردیم، فالن عمل خالفى كه ما كردیم، موجب این شده است

تها را هم است، هر ضعفى وجود داشته است، االن باید رفت جلوى دشمن را گرفت؛ بعد البته بپردازید عل

 .برطرف كنید

  

ى جهانى با حقد و كین و دشمنى مراكز قدرت جهانى  امروز حقیقت این است كه نظام اسالمى در صحنه

توانستند یك  ى كارى وارد كنند. اگر مى مواجه است. البته نظام اسالمى مستحكم است. آنها نتوانستند ضربه

این  .دارد كه در هر نظامى باشد، آن را مستحكم نگه مىچیزهایى در این نظام هست  .كردند لحظه تأمل نمى

نظام، مردمى است. این نظام، ایمانى است. این نظام، برخاسته از عواطف مردم و ایمانهاى مردم است. 

كارگزاران ارشد این نظام با نیّتهاى خوب وارد این میدان  .اند مسؤوالن این نظام براى خودشان كیسه ندوخته

تابع همین چیزهاست.  نصرت الهىكنند. اینها چیز كمى نیست. لطف الهى و  هدت و تالش مىاند و مجا شده

كند، مسؤوالن در آن مجموعه نیّت  كند، در راه خدا سختیها را تحمّل مى وقتى كه ملتى ایستادگى مى

كند. اینها چیزهایى نیست كه  كنند، خداى متعال نصرت خود را نازل مى الص مىخودشان را براى خدا خ

 .شود منكر شد ى دشمن زیاد است. این را نمى بتوانند با آن مقابله و مواجهه كنند؛ والّا انگیزه

  

از شهرستانهاى بزرگ  - ى شهرستانها ى قم و سپس حوزه ى روحانیت و در رأس، حوزه ى علمیه حال، حوزه

ى  ى دین، حوزه یعنى حوزه -اند. شما هستید  در قبال چنین چالشهایى قرار گرفته -تا شهرهاى كوچك 

خواهید بناى شامخ تمدّن اسالمى را باال ببرید و استوار كنید؛ چراغ  كه مى - ى روحانیت علمیه و حوزه

یعنى كارى كه  -را هدایت كنید ى بلند نظام اسالمى به درخشش درآورید و انسانها  هدایت اسالم را در مناره

سبیل اعظم و  -ى اصلى الهى  و آنها را به صراط مستقیم الهى و جاده -ى پیغمبران براى آن آمدند  همه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2208
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كند. حال شما ببینید  نزدیك كنید. حوزه با این چالشها مواجه است؛ با این هدف حركت مى -صراط اقوم 

 ید بكند؟ واجبات این حوزه چیست؟ى علمیه چگونه باید باشد و چه كار با حوزه

  

ها الزم است، عرض نكنم، این موقعیتِ  كنم براى حوزه اگر هیچ چیز هم بنده به عنوان آنچه كه تصوّر مى

ها و چالشهایى كه در پیش روى نظام  حسّاس كه تبیین شد، این هدف بلند كه ترسیم شد، این معارضه

شود این اقتضائات را دانست و بنده هم مختصرى  با توجّهى مى اسالمى هست و بیان شد، اقتضائاتى دارد كه

 .كنم عرض مى

  

ى  ى قم حقیقتاً امروز یك حوزه ى علمیه هاى علمیه است. البته حوزه بخش چهارم بحث ما، واجبات حوزه

ى فیضیه،  برجسته است. من یك وقت در همان چند سال قبل از این، در همین سالن اجتماعات مدرسه

ردم كه قطعاً از اوّل تاریخ اسالم تا امروز، هیچ مجمع علمىِ بزرگِ عمیقِ با كیفیّتى مثل امروزِ عرض ك

اى بوده است كه علماى بزرگ در آن  هاى علمیه ى قم وجود نداشته است. البته و بالشك حوزه ى علمیه حوزه

اند؛ اما با این كمیّت عظیم،  گر بودهاند. در بغداد و در حلّه و در نجف و در كربال و در جاهاى دی حضور داشته

هاى علمى، چنین چیزى وجود نداشته است. امروز  با این تنوّع، با این همه استاد و شاگرد، با این همه حلقه

علیه فرقهاى  تعالى اللَّه ى زمان مرحوم آیةاللَّه العظمى بروجردى رضوان ى علمیه ى علمیه با حوزه هم حوزه

ى حجّتیه بودیم؛ بسیار  ى فیضیّه و مدرسه ى همین مدرسه ا در این حوزه بودیم؛ طلبهزیادى دارد. آن روز م

در كنار احساس مسؤولیت اى داشت؛ اما تحرّك و تالش و آگاهى و هوشیارى و  هم نقاط روشن و برجسته

د در حوزه، امروز با آن روز قابل مقایسه نیست. البته آن روز هم اساتید بسیار كمیّت عظیم استاد و شاگر

لیكن امروز چیزهایى در حوزه هست  -در این شكى نیست  -بزرگ و برجسته در این حوزه حضور داشتند 

؛ آن روز كه آن روز نبود. این آگاهیها، این آشناییها، این مجهّز بودنهاى به جهاز الزم تبلیغ در زمان معاصر

ى واجبات نیست. من  این چیزها نبود. با توجّه اینها، به نظر ما حوزه این واجبات را دارد. البته این، همه

اى كه به نظرم مهم آمده، عرض  ام استقصاء كنم و چند نقطه ( كنم؛ یعنى نخواسته9نتوانستم استقصاء)

 .كردم

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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را از خود بداند و براى  -همین نظام جمهورى اسالمى  -ى علمیه باید نظام اسالمى  اوّل این است كه حوزه

ى كوشش خود را مبذول كند. این نظام از آن حركت و نهضت عظیمى پدید  تكمیل و رفع نقص آن، همه

گذارى شد. نظام دینى است؛ نظامى  ى فیضیّه و در همین مسجد اعظم پایه آمده است كه در همین مدرسه

دینى و ارزشهاى دینى شكل گرفته است. حوزه در مقابل چنین نظامى  است كه بر اساس معارف و احكام

تواند و حق ندارد از  ى شخصى یا صنفى یا سیاسى نمى تفاوت باشد. هیچ مصلحت و هیچ انگیزه تواند بى نمى

بدتر از حمایت نكردن و درصدد تكمیل بر نیامدن و كمر به اصالح  .حمایت حوزه نسبت به نظام مانع شود

شود كه  نظام نبستن، این است كه انسان به دشمنان نظام كمك كند! متأسفانه گاهى دیده مى ضعفهاى

اى؟!  شوند. چرا؟! به چه بهانه ى كسانى تأیید مى ارزشترین دشمنان نظام به وسیله ترین و رذلترین و بى پست

د، یا باید تالش كرد تا چون در نظام، فالن نقص وجود دارد؟ وقتى نقص هست، باید دشمن نظام را تأیید كر

آن نقص برطرف شود؟ یقیناً مسؤوالن نظام، از صدر تا ساقه، ضعفهایى دارند. بنده خودم در اوّلِ صف قرار 

شمار. در این تردیدى نیست. باید این ضعفها را برطرف كرد؛ باید  دارم؛ مجمع ضعفهاى فراوان و عیوب بى

شود گفت یا صددرصد یا هیچ؛ یا باید مثل حكومت  كرد. نمى اینها را جبران كرد؛ باید به رفع عیبها كمك

السّالم باشد، یا اصالً نباشد. حكومت كفّار و فسّاق و فجّار و اینها باشد،  امیرالمؤمنین و پیغمبر اكرم علیهم

ى علمیه به هیچ  ى اوّل است. حوزه كه گفتنى نیست. این، مسأله كه منطقى نیست؛ این خوب است؟ این

هاى  اى، درست نیست كه به دشمنان نظام كمك كند؛ كه البته امروز حوزه ى، با هیچ مصلحت و انگیزها بهانه

اند. امروز مراجع معظّم تقلید، فضالى بزرگ، شخصیتهاى عالى، طالّب  علمیه مثل كوه پشت سر نظام ایستاده

احتیاج به پشتیبانى داشته هاى سیاسى، هر جایى كه نظام  هاى علمى، در زمینه و فضالى جوان، در زمینه

 .اند است، با كمال قوّت و شهامت پشتیبانى كرده

  

ى علمیه است، این است كه حوزه باید بدون فوت وقت،  دومین چیزى كه به نظر بنده جزو واجبات حوزه

د صالحیتهاى الزم را براى مقابله با بحرانهاى فكرى، در حوزه و در میان اعضاى حوزه به وجود آورد. شای

گذرد! توجّه ندارند.  دانند در میان فضاى ذهنى برخى از جوانها و جامعه چه مى بعضى افراد هستند كه نمى
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كه اساساً همتشان این است كه ذهن جوانها را با مشكالت، با  -در داخل و خارج  -امروز مراكزى وجود دارد 

ى اسالم و مفاهیم الهى دور كنند. حوزه ظاهر، از مبان محتوا اما خوش شكوك، با تردیدها و با حرفهاى كم

 .تواند بحران فكرى براى نسل جوان به وجود آورد، ندیده بگیرد تواند این چیزهایى را كه مى نمى

  

رواج تفكّر الحادىِ ماركسیستى یك بحران بود. هر جا  -تقریباً حدود چهل سال قبل  -روزى در این كشور 

ها اثر پاى  گوناگون، حتى در بعضى از گوشه كنارهاى بعضى از حوزه در دانشگاه، در محیطهاى -رفتیم  مى

كردند، مقابله  ى معدودى متوجه بودند كه قضیه چیست؛ با آن مواجهه مى دیدیم. عدّه این تفكّر را مى

كردند. بعد كه خطر آشكار شد، آن وقت بزرگانى به فكر افتادند كه كارى صورت دهند! مگر ما باید  مى

اى از دلها و ذهنها و ایمانها را تباه كند، بعد  عمل كنیم؟! بگذاریم تا بحران فكرى به وجود بیاید، عدّهگونه  این

 !ما به فكر بیفتیم؟

  

بینى كند. بحرانهاى  وجود بیاید كه بحرانهاى فكرى را پیش ى علمیه باید این ظرفیت و این توان به در حوزه

گذارند؛ ناگهان  شوند؛ بتدریج اثر مى ر و صدا و آرام وارد مىفكرى، مثل بحرانهاى سیاسى نیستند؛ بى س

 .كنند؛ در حالى كه عالجشان آسان نیست خودشان را ظاهر مى

  

ایم  كه ما هم بارها گفته - ى فقاهت ى قم كه بحمداللَّه در رشته ى علمیه من همین جا عرض كنم: حوزه

ى اسالمى را  خوبى كرده است، مبادا پرچم فلسفه پیشرفتهاى -ى ماست  هاى علمیه ى اصلى در حوزه رشته

ى اسالمى، آن  ى بسیار واالیى است. فلسفه ى اسالمى، فلسفه كنم. فلسفه زمین بگذارد. من احساس خطر مى

ى  پایگى بسیارى از تفكّرات شبه فلسفى و فلسفى را روشن كند. فلسفه تواند بى اى است كه مى منطق عقالنى

هاى علمیه بوده و  ى اسالمى، همیشه در دست حوزه هاى علمیه است. پرچم فلسفه اسالمى، افتخار حوزه

ى قم آن را در دست داشته است. مبادا این پرچم را زمین  ى علمیه بیش از همه در دورانهاى اخیر، حوزه

در  ى اسالمى باید بگذارید. من از چند طریق هشدارهایى شنیدم كه برایم قدرى نگران كننده است. فلسفه

 .هاى خوب، با كتابهاى قوى و با استفاده از متون راقىِ گذشته تدریس شود سطوح مختلف، با شیوه
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سوم از واجبات حوزه علمیه این است كه مدیران محترم حوزه و بزرگان و اعالم حوزه باید طالّب را از لحاظ 

یى كه در برخورد با امواج گوناگون فكرى و سیاسى مصونیت بدهند. طالّب را از لحاظ فكر اسالمى و ظرافتها

اى احساس كند در مقابل هر منطقى  فكرى وجود دارد، باید مصونیت ببخشند. باید طورى بشود كه هر طلبه

این مایه را دارد كه بتواند مواجهه و مقابله كند.  -ولو برایش از قبل ناآشنا باشد  -آید  كه براى او پیش مى

ى عظیم جوان در  اید قدرت تحلیل سیاسى به طالّب داده شود. این مجموعههاى سیاسى ب همچنین در زمینه

تواند و باید بتواند حوادث سیاسى را جزء به جزء تحلیل كند؛  اى است كه مى ى علمیه، مجموعه این حوزه

كنند، بفهمد تا بتواند آن  معناى هر حركتى را كه صفوف مختلف و جناحهاى مختلف در داخل و خارج مى

 .ستقیم و صراط الهى را در این بین همواره در مقابل چشم داشته باشد و فریب نخوردخط م

  

البته فهم سیاسى، غیر از سرگرمیهاى سیاسى است. بنده به این سرگرمیهاى سیاسى و بعضى از 

كنم.  بندیهاى سیاسىِ تصنّعى، چندان خوشبین نیستم. لذا منظورم آن نیست و به آن هم توصیه نمى دسته

نظور من درك سیاسى و قدرت تحلیل سیاسى است كه راههاى ممكنى هم دارد. بزرگان حوزه و مدیران م

كه اگر شما تحلیل سیاسى  اى ندارند؛ براى خاطر این توانند این كار را بكنند و باید هم بكنند. چاره حوزه مى

كه  -طلبى است  استفاده و طعمه اندازى جریان سیاسى به فكر سوء را به جوان حوزه ندادید، كسى كه با راه

آید از این  گوید كه آقا جوانهایش را آماده نكرده، پس ما سراغ اینها نرویم. او مى دیگر نمى -اشاره كردیم 

كند. این خسارت است؛ بنابراین شما  ناتوانى درك سیاسى و تحلیل سیاسى حداكثر سوء استفاده را مى

اسى و قدرت فهم و تحلیل سیاسى بدهند. طلبه باید بداند كه تحرّكات ناچارید. باید به طالّب، آگاهیهاى سی

دشمن در قبال شوكتى كه امروز اسالم پیدا كرده است، چیست و چگونه است؛ بداند تحركات دشمن در 

 .ى علمیه چیست و چگونه است مقابل خودِ حوزه

  

است كه نظام درسى در حوزه باید كوتاه این  -یعنى آنچه كه به نظر من كار الزم بعدى است  -ى بعد  توصیه

ام كه بنده به هیچ  هاى درسى حوزه عرض كرده ى برنامه روز شود. من قبالً هم راجع به مسأله و كارآمد و به
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گویم این  سواد بارآوردن طلبه نیستم؛ اشتباه نشود. من مى عمق كردن و بى وجه طرفدار رقیق كردن، بى

تر شود. مثالً من ادبیات را عرض  هاى جدید، فشرده تواند با استفاده از شیوه مى كنیم، اى را كه ما طى مى دوره

یا « مغنى»شود؛ اما ادبیاتى را كه ما در كتاب  دانم اكنون ادبیات در چند سال خوانده مى كنم. من نمى

اى مجتهد خوانیم، ادبیات استداللى است؛ یعنى راهى بر مى« مختصر مطوّل»یا « مطوّل»یا « مختصر مغنى»

كه  ى ما این را الزم ندارد. فقیه احتیاج نیست كه در ادبیات مجتهد باشد. این شدن در ادبیات است و طلبه

ى مقدمات اجتهاد، اجتهاد الزم است، حرف محكمى نیست. البته در بعضیهایش اجتهاد الزم  اند در همه گفته

رود. این قدر  ید كه این كلمه به چه معنا به كار مىاست؛ اما در این چیزها اجتهاد الزم نیست. شما باید بدان

رود؛ فالن نحوى  چرا این جمله یا این كلمه به این معنا به كار مى» .علیه در ادبیات وجود دارد چیزهاى متّفقٌ

؛ شما به اینها چه «گونه گفته، این هم استداللش این طور گفته است، این هم استداللش؛ فالن كس دیگر این

ى ادبیات عبور كنند؛  از دوره -یكى، دو سال  -روز، در مدّت كوتاهى  دارید؟! باید كارآمد، كوتاه، به احتیاجى

شوند، غالباً داراى معلوماتى هستند؛ چیزهایى را اطالع  از اول تا آخر. بخصوص امروز طالّبى كه وارد حوزه مى

ى فقه و اصول  و عربى و مخلوط ندارند. درباره اند؛ احتیاجى به این كتابهاى فارسى دارند، چیزهایى را خوانده

ى سطوح، بسیار مهم و براى  تر و مشكلتر است؛ چون دوره جا مسأله پیچیده هم نظراتى هست؛ البته آن

از جمله مواردى كه در  .هرحال نظام درسى باید دائماً مورد توجّه باشد پیشرفتهاى بعدى پایه است. به

طور دائم در حال تحوّل است، نظام درسى و كتاب درسى است. دائم  بزرگ، به ریزیهاى مراكز آموزشى برنامه

 .كنند نقصهایش را برطرف و آن را با خصوصیات الزم براى آموزش و پرورش همراه مى

  

من در چند ماه قبل از این به مدیران محترم حوزه این را است كه شناسایى استعدادها در حوزه مطلب دیگر، 

عرض كردم. این حوزه مجمعى از استعدادهاى گوناگون است. اینها باید شناخته شود. استعدادها براى 

كارهاى مختلف، براى معارف و معلومات مختلف و فعّالیتهاى مختلف علمى یا تحقیقى شناسایى شوند. این 

 .راى بهره بردارى درست در پرورش این استعدادها خواهد كردشناسایى كمك بسیارى ب

  

ى هجرت است. هجرت براى تعلیم و تزكیه؛ براى بودن در  مطلب بعدى كه از واجبات حوزه است، مسأله

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1662
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دوستان و بعضى از فضالى حوزه طرحى به صورت طرح  .ایم میان مردم. در گذشته هم ما این را عرض كرده

رسند، باید  آماده كردند. كسانى كه در حوزه به حدّى از معرفت و آگاهى و علم مىمقدماتى براى هجرت 

بروند به طرف جایگاههایى كه احتیاج به آنهاست. امروز چقدر نیاز به فضالى جوان و فعّال و كارآمد در اقطار 

ر هر كدام از این كشور هست؛ نه فقط در روستاها، بلكه در شهرها؛ حتى بعضى شهرهاى بزرگ! در گذشته د

كردند. امروز با معارف جدیدى كه فضال و مجتهدان ما  شهرستانهاى ما گاهى چند مجتهد مسلّم زندگى مى

دارند، اگر چنین افرادى در شهرستانها باشند، چه بركات عظیمى بر وجود آنها مترتّب خواهد شد. هجرت به 

 .ى بسیار مهمى است امل با مردم، نكتهكند. تع شهرستانها، ارتباط با مردم را براى فضال ممكن مى

  

ى درسى حوزه است و از جمله  گیرد، كامل كردن برنامه مطلب دیگرى كه در این فهرست واجبات قرار مى

توان تاریخ را  آید، تاریخ است. هیچ لزومى ندارد كه تاریخ را درس بدهیم؛ مى نظرم بسیار الزم مى آنچه كه به

اىِ آنها  ى طالب گذاشت؛ منتها از آنها امتحان كرد و در پیشرفتهاى حوزه هبه عنوان كارهاى فوق برنام

این بسیار مهم است. تاریخ تحلیلىِ  .دخالت داد. طالّب باید با تاریخ و عمدتاً تاریخ صدر اسالم آشنا باشند

از  ى ذهنهاست. تاریخ مشروطیت، ى زندگى پیغمبر، از جمله بخشهاى بسیار روشنگر براى همه دهساله

ى مشروطه تا امروز و امثال اینها هم مهم است. البته بخشها و مقاطع دیگرى هم از تاریخ هست كه مهم  دوره

 .خواهم وارد جزئیّات شوم است و من نمى

  

ى كارى طالّب باید حدیث وارد شود. طالّب بایستى با حدیث آشنا شوند؛ باید با  طور حدیث. در برنامه همین

با كتابهاى حدیثىِ مشخّصى آشنا شوند. خواندن كلمات ائمّه براى ما الزم است. به بركت  آشنا شوند؛« كافى»

 .جوشد البالغه، بسیارى از فكرهاى عالى در ذهنها مى السّالم و نیز نهج ى هدى علیهم ى كلمات ائمه مطالعه

  

ى قم، خوشبختانه  لمیهى ع خواهم عرض كنم. امروز در حوزه مطلب دیگرى به عنوان امر الزمى در حوزه مى

بخشهاى تحقیقاتىِ زیادى وجود دارد كه بعضى مربوط به حوزه، بعضى مربوط به خارج حوزه و بعضى مربوط 

دهند؛ اینها را باید با تدبیرى،  به بخشهاى خصوصى است. طالّب و فضالى جوان كارهاى تحقیقاتى انجام مى
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ى كامل براى رصد  ى این تحقیقات، یك منظومه عهمدیریّت حوزه مكمّلِ هم كند؛ به طورى كه از مجمو

ى با این هجوم به وجود آید. امروز براى طالّب، اغلبِ  كردن هجوم فكرى و تبلیغاتى دشمن و امكان مقابله

ى كاربردى پیدا خواهد كرد. باید طورى انتخاب شود كه هر كس  این تحقیقات در بخشهاى مختلف، جنبه

تحقیقاتى درست كند، با مدیریّت حوزه مشورت كند؛ با او در میان بگذارد؛  ى كارىِ خواهد یك مجموعه مى

كنند. یك نگاه كلّىِ به برنامه و كار تحقیق در  ى او را به طور الزامى بپذیرد و آنها بدانند چه كار مى توصیه

زه را از بین نبرد. ى تحقیقات نشود و وقتهاى حو فایده وارد مسأله حوزه باشد؛ كارهاى تكرارى و بیهوده و بى

 .این كار بسیار الزمى است

  

خواستم در باب واجبات حوزه عرض كنم. البته مقدار زیادى از اینها مربوط  اینها بخشى از مطالبى بود كه مى

ى مدیریّت  خواهم از فرصت استفاده كنم و عرض كنم: عزیزان من! مسأله جا مى به مدیریّت است و من این

دانند؛ جدّى است. اگر ممكن بود یكى از  بعضى اشخاص، مدیریّت حوزه را جدّى نمى .یدحوزه را جدّى بگیر

ى مدیریت  قدر مسأله مراجع معظّم، مدیریّت حوزه را به طور اجرایى به دست بگیرد، این اولویّت داشت. این

ز افتاء و ا -ى كارهاى مربوط به مرجعیّت صرف نظر كند  حوزه مهم است. اگر یك مرجع تقلید از همه

قدر مدیریت حوزه مهم  و فقط به مدیریت حوزه بپردازد، جا دارد. این -رسیدن به مقلّدان و تدریس و ... 

اند. همه باید با اینها  است. امروز بحمداللَّه عزیزانى این مهم را بر دوش گرفته و این زحمت را قبول كرده

ه باید از گذشتِ كسانى كه مسؤولیت كار اجرایى همكارى كنند تا كارهاى مدیریّت بتواند پیش برود. هم

 .اند، قدرشناسى كنند مدیریّت را به عهده گرفته

  

كه درس  اوّل این .ها و تذكرات به شما عزیزان است توصیه -و آخرین بخش عرایض من  -قسمت پنجم 

مه هیچ؛ نه. تا برنامه خواندن را جدّى بگیرید عزیزان! نگویید چون این برنامه فالن عیب را دارد، پس برنا

اى كه وجود دارد، باید با جدیّت دنبال شود. باید درس بخوانید. تا قبل از  تغییر نكرده است، همین برنامه

كه از سطح  ى من این است: طالّبى كه مشغول به سطوح هستند، تا قبل از آن ى سطح، توصیه اتمام دوره

زند. درس بسیار جدّى است؛ درس بسیار مهم است؛ علم و خارج شوند، به هیچ كار دیگر غیر از درس نپردا
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توانید ایفا كنید.  توانید ایفا كنید، یا درست نمى ى اصلى است؛ بدون آن هیچ نقشى نمى سواد پایه

 .آفرین نبودن به مراتب خسارتبارتر است آفرینى غلط، از نقش نقش

  

توانم معرفى كنم:  زىّ طلبگى چیست؟ من زىّ طلبگى را در دو جمله مى .استزىّ طلبگى دوم، حفظ 

كند. البته من از اوضاع مادّى  پارسایى با عزّت، و نظم در تحصیل و زندگى. طلبه، پارساگونه زندگى مى

طالّب و فضال با آن دست و پنجه نرم  ى علمیه، حقیقتاً آشفته و ناراحتم. از مشكالتى كه بسیارى از حوزه

 .مطّلعم. گاهى اوقات بعضى از این اطّالعات براى من بسیار تلخ و گزنده است - مشكالت مادّى -كنند  مى

ى  ى دیگرى است كه واقعاً باید برایش فكرى كرد. امروز حقیقتاً طالّب علوم دینى از همه البته آن مقوله

این یك واقعیت  -ترند  از لحاظ حظّ معیشتى پایین -و از كارگر و از دیگران حتى از كارمند  -طبقات جامعه 

دهند. از ظواهر هم چندان چیزى  در حالى كه یكى از بزرگترین و شریفترین كارها را اینها انجام مى -است 

گذارد  ، نمىاند شود فهمید. همان عزّت نفس و مناعتى كه طالّب علوم دینى از گذشته با آن سرافراز بوده نمى

خواهم آن مقوله را با این  آدمهاى سطحى و ظاهربین، بسیارى از بواطن امر را ببینند و بشناسند. من نمى

چه آنهایى كه برخوردارند، چه آنهایى  -كنم، این است كه طالّب  مقوله مخلوط كنم. آنى كه حاالً عرض مى

اند؛ یعنى حالت پارسایى و قناعت، همراه با شان محفوظ بم باید زىّ طلبگى -كه دچار سختیهایى هستند 

 .عزّت نفس؛ این یك. دوم، نظم در تحصیل و به تبع آن نظم در زندگى؛ كه خصوصیت طلبگى نظم است

  

مان؛ این دیگر پیر و  همه -توصیه بعدى من به شما عزیزان این است كه باید اخالق اسالمى را، هم بشناسیم 

ى اخالق پیدا كنیم. امروز خوشبختانه درسهاى  و هم تحلّى به حلیه -و بهترند  جوان ندارد؛ اما جوانها بیشتر

ى ما در باب تخلّق به اخالق حسنه را ایفا  ى وظیفه اخالق در حوزه هست؛ اما عزیزان من! درس اخالق، همه

ى گرفتن كند. هر كسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به طور دائم مشغول تهذیب و مشغول كشت نمى

ى سجادیّه  كه دعاى بیستم صحیفه -دعاى شریف مكارم االخالق را  .با بدیها و زشتیهاى وجود خودش باشد

السّالم در این دعا از خدا خواسته است،  زیاد بخوانید تا ببینید آن چیزهایى كه امام سجاد علیه -است 

شناسیم. مفاهیم و  ه عنوان اخالق نیكو نمىچیست. بسیارى از این چیزها یا بسیارى از دعاهاى دیگر را ما ب

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1663


      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

48 

كه  -« یا من التنقضى عجائب عظمته»ى سجادیّه هست:  مضامینى كه در همین دعاى پنجم صحیفه

هبة الوهّابین بهبتك و اكفنا وحشة القاطعین الّلهم اغننا عن »براى ما درس است؛ - طورى است  شروعش این

تواند بیماریهاى  ى سجادیّه، با این داروهاى شفابخشى كه مى با كلمات ائمّه، با دعاهاى صحیفه).۷ («بصلتك

اخالقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان كند، خودمان را آشنا كنیم. قدر بدانید این دعا و توسّل 

 .شود. این همه چیز است و نورانیّتى كه از این راه حاصل مى و تضرّع و توجه

  

از جوانى در این حرم مطهّر حضرت معصومه  -ام  گونه كه من از بزرگان خودمان شنیده آن -امام بزرگوار ما 

 گفت كرد؛ مى كرد. مرحوم آمیرزا جواد آقاى تهرانى در مشهد، سالها قبل از انقالب براى ما نقل مى عبادت مى

ى نورانى، یك مرد محترم، یك جوان  شدم، هر روز یك چهره من رفتم قم به عنوان طلبه؛ حرم كه مشّرف مى

گفت از نورانیّت و عبادت او دل من مجذوب  دیدم كه غرق در عبادت است. مى نورانى، یك سیّد نورانى را مى

تند. این مربوط به زمانى است كه امام اللَّه خمینى هس اند؟ گفتند ایشان حاج آقا روح شد؛ پرسیدم ایشان كى

هنوز سى سال از عمرشان نگذشته بود. آرى؛ همان عبادتها و همان  -این شخصیّت برجسته  -بزرگوار ما 

توجّهات و همان ارتباط و اتّصال با معدن نورانیّت غیب الهى و اولیاى الهى، همین نتایج را هم دارد. این 

 .در دل شماست، قدر بدانید و مغتنم بشمارید نورانیّتى را كه به خاطر جوانى

  

ى دیگر من به شما عزیزان این است كه از لحاظ علمى و همچنین از لحاظ سیاسى، باید اعتماد به  توصیه

تواند  نفس كاملى را در خودتان به وجود آورید. علم شما، علم بسیار باارزشى است؛ علمى است كه مى

را باز كند. آگاهى سیاسى و موضع سیاسى شما و همچنین آگاهى فكرى و هاى زندگى بشر  بسیارى از گره

طور نباشد كه  مواضع فكرى و اعتقادى شما باید طورى باشد كه در محیطهاى مختلف اثر گذار باشید. این

ى با طوفانهاى فكرىِ مخالف، به خود بلرزد و احساس ضعف و وحشت كند. این  ى جوان در مواجهه طلبه

ى به خود را باید حتماً در خود به وجود آورید. راههایى دارد  این اعتماد به نفس، این قدرت تكیهعزّت نفس، 

 .پیمودنى

  

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1726#27100
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1726#27100
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ى مسائل سیاسى، به دو چیز كه گاهى با هم اشتباه  ى دیگر من این است: من شما عزیزان را در زمینه توصیه

كنند، غیرت  گویند و توصیه مى ند و مىكنم. یكى این است كه همچنان كه بزرگان گفت دعوت مى -شود  مى

كه از  ى علمیه و آحاد آن سلب شود. دوم این ى حوزه دینى، الزم است. نباید بگذارید غیرت دینى از مجموعه

ى  دارند حوزه لحاظ سیاسى عصبى نشوید. اینها با همدیگر نبایستى اشتباه بشود. بعضى كسان دوست مى

ى من این است كه نگذارید.  ى سیاسى مشاهده كنند. توصیه رویّه رهاى بىعلمیه را عصبى و آشفته و دچار كا

حضور سیاسى، سخن سیاسى، موضع سیاسى، بسیار خوب و الزم است و در مواردى مقتضاى غیرت دینى 

توانید از آن  رویّه، حركات عصبى، حركاتى كه اگر پاى صحبت به میان بیاید، نمى هم هست؛ اما حركات بى

 .این نه. این دو را با هم تفاوت بگذارید. مرز بین این دو را همیشه در نظر داشته باشید دفاع كنید؛

  

ى جدایى  كنم كه نگذارند توطئه ى علمیه توصیه مى ى بعدى این است كه من به برادران عزیز در حوزه نكته

خودتان بدانید؛ دو همتا. شما در دانشگاه را همتاى علمى  .و تقابل حوزه و دانشگاه بار دیگر به ثمر بنشیند

جاست،  ى علمى این كنند. یك مجموعه هاى دیگرى تحصیل مى كنید، آنها هم در رشته یك رشته تحصیل مى

ى علمى هم محیط دانشگاهى كشور است. همیشه سعى دشمن این بوده است كه بین حوزه و  یك مجموعه

اى در  ارید این حالت به وجود آید. اگر چهار نفر در گوشهنگذ .وجود بیاورد دانشگاه نفرت و تنافر و دشمنى به

اى، كار غلطى  اى، در گوشه یك دانشگاه یك حركت خالفى انجام دادند، این مثل آن است كه دو نفر در حوزه

ى حوزه و  جا منظورم از رابطه البته این .شود تعمیم داد شود تعمیم داد، نه این را مى كردند. نه آن را مى

ى مدیران امكانپذیر است ولى در  ى علمى و عملى به وسیله البته رابطه .ى صرفاً عاطفى است ه، رابطهدانشگا

 .كنم ى عاطفى را مطرح مى این مقام، من مسأله

  

كنم، در ارتباط طالّب عزیز و جوان و فضالى محترم با مردم است. در  اى كه عرض مى آخرین توصیه

حال اثرگذارى و تبلیغ و هدایت را هرگز نباید  و تواضع و مدارا و درعین ارتباطات خود با مردم، اصل نرمش

هاى علمیه همین است كه بتوانند دل مردم را  ى علمیه و فضالى حوزه فراموش كنید. خصوصیت طالب حوزه

آمیز خودشان قرار دهند. اگر امر بعكس شد، نتیجه بعكس  جلب كنند و فكر مردم را تحت تأثیر سخن هدایت
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اهد شد. اگر در مقامِ دادن فكر، حرف درستى ارائه نشود، متاع قابلى عرضه نشود؛ اما در مقامِ برخورد، خو

امروز،  .برخورد طلبكارانه، متوقّعانه و خشن ارائه شود، دل جذب نخواهد شد؛ فكر هم تسلیم نخواهد شد

ى واالى اسالمى  ر بلند و اندیشهى علمیه نیاز دارد فكر و افكار گوناگون را مجذوب فك روزى است كه حوزه

 .خود كند؛ همچنان كه نیاز دارد براى جلب همراهى و همكارى آنها، دلهاى آنها را متوجه خودش كند

  

پروردگارا! به محمد و آل محمّد، آنچه را كه گفتیم و شنیدیم، براى خودت و در راه خودت قرار بده و از ما 

ى منطقى و طبیعى و رو به رشد كار انبیاى  ما را، نظام مستحكم و ادامهقبول فرما. پروردگارا! نظام اسالمى 

برسان.  -كه ایجاد تمدّن اسالمى است  -بزرگ قرار بده. پروردگارا! نظام اسالمى ما را به آرمان بزرگ آن 

پروردگارا! اسالم و مسلمین را در همه جاى عالم نصرت عنایت كن و دشمنان اسالم را منكوب فرما. 

ى مقام  چنانى كه شایسته ى ما، آن هاى علمیه ردگارا! رشد علمى و عملى و سیاسى و اجتماعى به حوزهپرو

ى این همه  هاى علمیه است، عنایت كن. پروردگارا! روح مطهّر امام بزرگوار را كه سرسلسله واالى حوزه

ر فرما. شهداى عزیز ما را با پیغمبر حركات عزیز و بابركت بوده است، با ارواح مطهّر انبیا و اولیا و شهدا محشو

ها عنایت  ى عرصه آفرینى واال در همه به طالّب جوان و فضالى جوان ما توفیق نقش !محشور كن. پروردگارا

 .فرما

  

 والسّالم علیكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

 
 

 ۷56العقول،  تحف( ۹ 

 جویى و بررسى پى(  9

 65صحیفه سجادیه: ( ۷ 

  
آرمانخواهی؛ تحول در حوزه؛ فقه سنتی و پویا؛ استعمار نو؛ دشمن درونی.دشمن بیرونی؛ استعدادهای ناشناخته حوزه؛ منش  :ها برچسب

 طلبگی؛ جدایی دین از سیاست؛ روشنفكری؛ تمدن اسالمی؛ اخالق اسالمی؛ تزكیه نفس؛ 
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 بينی اسالمی مراحل دستيابی به تمدن اسالمی و خطوط اصلی جهان    

 بيانات در دیدار كارگزاران نظام



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

52 

۹9/۱/۹۷۳۱ 

  الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم

القاسم المصطفى محمّد و على آله األطیبین  الحمدللَّه ربّ العالمین. و الصّالة و السّالم على سیّدنا و نبیّنا ابى

یا ایّها النّبى انّا ارسلناك شاهدا و »األرضین. قال اللَّه تبارك و تعالى:  سیّما بقیّةاللَّه فىاألطهرین المنتجبین. 

اللَّه بأذنه و سراجا منیرا. و بشّر المؤمنین بأنّ لهم من اللَّه فضال كبیرا. و التطع  مبشّرا و نذیرا. و داعیا الى

 (۹كفى باللَّه وكیال.) اللَّه و الكافرین و المنافقین ودع اذاهم و توكّل على

بسیار خرسندم و خدا را شكرگزارم كه در فاصله نزدیكترى از فواصل قبلى، این توفیق را به من داد كه در  

جمع شما دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامى، مسؤوالن بلندمرتبه نظام جمهورى اسالمى ایران و 

ما، حضور پیدا كنم و فرصتى براى طرح برخى از مسائلى  كِشندگان بار این مأموریت و مسؤولیت بزرگِ زمانِ

 .شاءاللَّه مفید باشد، پیش آید شود ان كه احساس مى

هم متشكّرم؛ بیاناتشان مفید بود. آنچه كه در زمینه مبارزه  -رئیس جمهور عزیزمان  -از جناب آقاى خاتمى 

د كه دولت و مسؤوالن در صدد تعقیب آنها با تبعیض و فقر و فساد و گشایش امور اقتصادى مردم بیان كردن

اندركاران  شاءاللَّه خداوند توفیق دهد و دست هستند، اینها حقیقتاً جزو كارهاى مهم است. امیدواریم ان

بخشهاى مختلف به سهم خودشان بتوانند در وصول به این هدفها، وظایفشان را انجام دهند؛ بخصوص انتظار 

ریزى و بخشهاى  رت اقتصاد و دارایى، بانك مركزى، سازمان مدیریّت و برنامهعمده از بخشهاى اقتصادى، وزا

 .نزدیك به اینهاست كه امیدواریم خداوند متعال همه را موفّق كند

كه این جمع  -اى كه ما باشیم  ام عرض كنم، این است كه این مجموعه آنچه كه من امروز یادداشت كرده 

یك فرصت استثنایى  -آیند  ى و اساسى جمهورى اسالمى به حساب مىحاضر تقریباً مسؤوالن بخشهاى كلید

كه كشور  - در اختیارمان قرار گرفته است تا بتوانیم اهداف الهى و اسالمى را در یك بخش مهم از جهان

تحقّق بخشیم و آنها را پیاده كنیم. این دست یافتن به قدرت كه امروز براى شما  -بزرگ و عزیز ایران است 

كند با دست یافتن به قدرت در عرفهاى سیاسى  اضر در بخشهاى مختلف پیدا شده است، فرق مىجمع ح
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جاها ادّعا هم ندارند كه در صدد این هستند كه فالح و صالح انسان و پیشرفت بشریت و امثال  عالم. در آن

اند  رسماً اعالم كرده اینها را تحقّق بخشند و به بشر سعادت و خوشبختى دهند. مراكز فرهنگى و سیاسى عالم

اى مخالفند. بدیهى است وقتى كه مبنا، یك تفكّر و یك  كه با جوامع مبتنى بر ایدئولوژى و مكتب و تفكّر پایه

اندیشه منظم و مدوّن نباشد، هدفها هم به همان نسبت تابع حوادث و پیشرفتهاى عالم و امیال مردم و 

عا كند كه من به دنبال آرمانهاى واالى مورد نیاز بشر هستم؛ شود كسى ادّ گروهها خواهد بود. بنابراین نمى

اند  كنیم. مسؤوالن این نظام با این امید هم وارد این میدان شده كنند. ما چرا؛ ما این را ادّعا مى ادّعا هم نمى

از بعد از كه بتوانند از اهداف الهى كه مورد اعتقاد آنهاست، چیزى را تحقّق بخشند و در زندگى پیاده كنند. 

صدر اسالم تا امروز هم، چنین فرصتى پیش نیامده است. موقعیت بسیار استثنایى و بخصوصى است. باید این 

 -گانه و در همه بخشهاى مدیریّتى این كشور  در قواى سه -موقعیت را مغتنم بشماریم و هر كجا هستیم 

كه  -معِ اداره كننده و مسؤول امور كشور سعى كنیم حقیقتاً اهداف و آرمانهاى اسالمى را در حدّ توانِ ج

پیش ببریم. بر این اساس، وظایفى برعهده همه است. این وظایف چیست؟ من در  -توان باالیى هم هست 

خواهم جزئیات و ریز قضایا را بحث كنم؛ تقریباً  ام كه البته نمى همین زمینه رؤوس مطالبى را یادداشت كرده

 .كرداى را عرض خواهم  گونه فهرست

به طور كلى وظایفى برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت و حكومت، هم ما به عنوان یك فرد مسلمان. اما 

خصوصیت تفكّر اسالمى و مكتب اسالمى و دینى این است. اگر از این  .این وظایف یك مبناى فكرى دارد

ردم وجود داشته باشد، یا هر یك از كنیم كه باید آزادى باشد، یا انتخاب و اختیار در جامعه براى م بحث مى

دهیم، براى هر كدام از اینها مبنایى وجود دارد. اگر از ما  سیاستهاى عمومى و كلّى را مورد بحث قرار مى

بپرسند چرا مردم باید حق رأى داشته باشند، یك استدالل فكرى و منطقى پشت سرش وجود دارد؛ معلوم 

دهد، یك سر این  ها را تشكیل مى ریزیها، خطوط اصلى برنامه ههمه آنچه كه در زمینه برنام .است چرا

بینى اسالمى، تلقّى و برداشت اسالمى؛ كه این  هاى اصلى وصل است به آبشخور اندیشه اسالمى، جهان برنامه

ایمان ماست، اعتقاد ماست، دین ماست؛ براساس آن برداشت و آن تلقّى است كه وظایف خودمان را مشخّص 

جا باید  خواهیم به آنها عمل كنیم. آن مبناى فكرى چیست؟ به طور كوتاه و خالصه از این مىكنیم و  مى
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شروع كنیم و ببینیم كه آن خطوط اصلىِ تلقّى و بینش اسالم از كائنات، از عالم و از انسان چیست. البته این 

ریشه اصلىِ خودشان  در مبناى صحیح و -اگر تحریف نشده باشند  -مخصوص اسالم هم نیست. همه ادیان 

همین بینش را دارند. اسالمِ سالم و دست نخورده و متّكى به منابع متقن، در اختیار ماست. بقیه ادیان ممكن 

 .است این خصوصیات را نداشته باشند

بینى و بینش  یعنى جهان -آید  آن مجموعه معارفى كه خطوط اصلى عملكرد و وظایف ما از آنها به دست مى

فصول متعدّدى دارد؛ همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت داراى تأثیر است؛ كه من پنج نقطه  -اسالمى 

 .كنم ام و عرض مى مؤثّرتر و مهمتر را انتخاب كرده

كه این تركیب پیچیده بسیار عجیب و  از این پنج نقطه، یكى توحید است. توحید، یعنى اعتقاد به این 

هاى عظیم آسمانى و كرات  م آفرینش، از كهكشانها و سحابیها و حفرهآور و قانونمند كائنات و عال شگفت

شمار و میلیونها منظومه شمسى بگیرید، تا سلول كوچك جزء فالن پیكر، فالن جسم و تركیب ریز  بى

قدر نظم در این تركیب عظیمِ متنوّع و پیچیده وجود دارد كه هزاران قانون از آن استنباط  كه آن -شیمیایى 

ساخته و  -شود  تخلّف استفاده مى د؛ چون وقتى نظم غیرقابل تخلّف شد، از آن قوانین تكوینى و بىان كرده

این اعتقاد امرى است كه هر  .پرداخته یك فكر و اندیشه و تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است

گیرى یا  حوصلگى در تصمیم ىذهن سالم و هر انسان عاقل و صاحب تفكّر و دور از شتابزدگى در فكر یا ب

كه این فكر و تدبیر و اندیشه و قدرت عظیم و  كند. نقطه بعدى این پیشداورى در قضایا این را قبول مى

ناپذیرى كه این تركیب عجیب و پیچیده را به وجود آورده، فالن بت ساخته بشر، یا فالن  نهایت و توصیف بى

اى نیست؛ بلكه ذات واحد مقتدر  اى و اسطوره ل و نمادِ افسانهانسانِ محدودِ مدّعىِ خدایى، یا فالن سمب

شناسند. بنابراین، هم اثبات این قدرت و  گویند و او را با آثارش مى مى« خدا»الیزالى است كه ادیان به او 

نظیر و غیرقابل  كه آن مهندس بى اراده و مهندسىِ پشت سر این هندسه عظیم و پیچیده است؛ هم اثبات این

سازد، یا مثل خودش كسى آنها را  ارزشى كه بشر یا خودش مى دستِ بى یف، این چیزهاى كوچكِ دمتوص

هواللَّه الّذى ال اله الّا هو الملك »سازد، یا از قبیل خودش یك موجود زایل شدنى است، نیست؛ بلكه  مى

 (9«.)یشركونالقدّوس الساّلم المؤمن المهیمن العزیز الجبّار المتكبّر سبحان اللَّه عمّا 
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بینى مشتركند؛ ادیان قدیم، ادیان ابراهیمى، ادیان پیش از ادیان ابراهیمى؛  همه ادیان در این بخش از جهان

آلود هندى فعلى. اگر كسى وِداها را نگاه كند، عرفان توحیدى خالصى در كلمات  حتى همین ادیان شرك

سرمنشأ شفّاف و زاللى بوده است. بنابراین، توحید دهنده این است كه سرمنشأ،  زند كه نشان وِداها موج مى

خواهیم براساس آن این حكومت و این نظام و  ركن اصلى بینش و نگاه و تلقّىِ این اسالمى است كه ما مى

 .این حركت را راه بیندازیم

نش توانیم به آن بگوییم انسان محورى. البته انسان محورى در بی تكریم انسان است؛ یا مى ركن دوم، 

كلّى با اومانیسم اروپاى قرون هجده و نوزده متفاوت است. آن یك چیز دیگر است، این یك چیز  اسالمى، به

دیگر است. آن هم اسمش انسان محورى است؛ اما اینها فقط در اسم شبیه همند. انسان محورىِ اسالم، 

سخّر لكم ما فى السّموات و ما فى  الم تروا انّ اللَّه»اساساً اومانیسم اروپایى نیست؛ یك چیز دیگر است. 

كند كه از نظر  خوبى پیدا مى البالغه و آثار دینى را نگاه كند، این تلقّى را به ( كسى كه قرآن و نهج۷«.)األرض

محورى. در آیات زیادى  این شد انسان .چرخد اسالم، تمام این چرخ و فلك آفرینش، بر محور وجود انسان مى

است، ماه مسخّر شماست، دریا مسخّر شماست؛ اما دو آیه هم در قرآن هست هست كه خورشید مسخّر شم

 -( همه اینها مسخر شمایند 4؛)«سخّر لكم ما فى السّموات و ما فى االرض» -كه همین تعبیرى را كه گفتم 

رى توانید تأثی شان هستید و نمى كند. مسخّر شمایند، یعنى چه؟ یعنى االن بالفعل شما مسخّر همه بیان مى

اند كه همه  اى ساخته شده اید و عوالم وجود و كائنات به گونه روى آنها بگذارید؛ اما بالقوّه طورى ساخته شده

توانید از همه آنها به بهترین نحو  مسخّر شمایند. مسخّر یعنى چه؟ یعنى توى مشت شمایند و شما مى

مان و زمین و ستاره و شمس و قمر را استفاده كنید. این نشان دهنده آن است كه این موجودى كه خدا آس

و لقد »كند، از نظر آفرینش الهى بسیار باید عزیز باشد. همین عزیز بودن هم تصریح شده است:  مسخّر او مى

تكریمى است كه هم شامل مرحله  - آدم را تكریم كردیم بنى -« آدم كرّمنا بنى»( این 5«.)آدم كرّمنا بنى

است؛ تكریم تكوینى و تكریم تشریعى با آن چیزهایى كه در حكومت تشریع و هم شامل مرحله تكوین 

 .هاى انسانى است ها كامالً پایه اسالمى و در نظام اسالمى براى انسان معین شده؛ یعنى پایه
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بینى اسالمى، مسأله تداوم حیاتِ بعد از مرگ است؛ یعنى زندگى با  نقطه اصلى و اساسى در جهان سومين 

بینى است و تأثیر  این معنا هم جزو اصول جهان -. در اسالم و البته در همه ادیان الهى شود مردن تمام نمى

هاى حكومت  بینى، در تنظیم روابط زندگى و در تنظیم پایه طور كه گفتم، تمام این اصول جهان دارد. همان

طور نیست  شویم. این ىاسالمى و اداره جامعه و اداره عالم مؤثّر است. بعد از مرگ، ما وارد مرحله جدیدى م

كه انسان نابود شود؛ از جوى جَستن و رفتن به یك مرحله دیگر است؛ و بعد در آن مرحله، مسأله حساب و 

 .كتاب و قیامت و این چیزهاست

پایان انسان در دارا بودن تمام چیزهایى  بینى، عبارت است از استعداد بى نقطه اصلى این جهان چهارمين 

ل انسان الزم است. انسان استعداد دارد كه تا آخرین نقطه تعالى حیاتِ ممكنات باال برود؛ كه براى تعالى كام

(، 6«)لقد خلقنا األنسان فى احسن تقویم»اما بقیه موجودات این امكان را ندارند. در آیه شریفه 

ش با ایم كه مثالً سرش با دست معنایش این نیست كه ما جسم انسان را طورى آفریده« تقویم احسن»

طور است. در بهترین  كه مخصوص انسان نیست؛ هر حیوانى نیز همین چشمش با تنش تناسب دارد؛ این

اى است كه رشد او دیگر نهایت  گیرى ایم؛ یعنى آن اندازه گیرى انسان را آفریده تقویم، یعنى در بهترین اندازه

تواند از فرشتگان و  التر از آن نیست؛ یعنى مىرود كه در عالم وجود، سقفى با جایى مى اى ندارد؛ تا آن و اندازه

از موجودات عالى و از همه اینها باالتر برود. اگر بشر بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امكانات 

( ۳«.)األرض جمیعا خلق لكم ما فى»گوید  عالم ماده ممكن نیست. این هم جزو مسلّمات است؛ لذا مى

لى و تكاملى انسان در خأل نیست؛ با استفاده از استعدادهاى ماده است؛ بنابراین با هم سیر بنابراین سیر تعا

كنند؛ یعنى شكوفایى انسان، همراه با شكوفایى عالمِ ماده و عالمِ طبیعت است؛ این در شكوفایى او اثر  مى

 .آورد مىآور را به وجود  گذارد و پیشرفتهاى شگفت گذارد، او در شكوفایى این اثر مى مى

كنم، این است كه از نظر اسالم و بینش  اى كه در این زمینه از بینش اسالمى عرض مى آخرین نقطه 

طور كه  اسالمى، جریان عالم به سمت حاكمیت حق و به سمت صالح است؛ این بروبرگرد هم ندارد. همان

همه انبیا و اولیا  -ال تفصیل نیست توانم بگویم، چون مج و االن هم جز به اشاره نمى -یك بار به اشاره گفتم 

گونه مانعى تمام  اى سوق دهند كه وقتى وارد آن شد، بدون هیچ اند تا انسان را به آن بزرگراه اصلى آمده
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تواند بُروز كند. انبیا و اولیا این مردم گمگشته را مرتّب از این كوه و كمر و دشتها و كویرها  استعدادهایش مى

راه اصلى سوق دادند و هدایت كردند. هنوز بشریّت به نقطه شروع آن صراط مستقیم و جنگلها به سمت این 

عصر ارواحنافداه محقّق خواهد شد؛ لیكن همه این تالشها اصالً براساس این  نرسیده است؛ آن در زمان ولى

شود؛ بینش است كه نهایت این عالم، نهایت غلبه صالح است؛ ممكن است زودتر بشود، ممكن است دیرتر ب

طورى است كه در نهایت، صالح بر فساد غلبه خواهد كرد؛ قواى خیر بر قواى شر  اما بروبرگرد ندارد. قطعاً این

 .گونه تردیدى نیست بینى اسالمى است كه در آن هیچ كنند. این هم یك نقطه از نقاط جهان غلبه مى

اند،  انسانهایى كه معتقد به این مبانىآید و وظایفى برعهده  حال براساس اینها یك نتایج عملى به دست مى

كند؛ چه حكومت اسالمى باشد و حاكمیت و قدرت در دست اهل حق باشد، چه  گیرد. فرق نمى قرار مى

فرض كنید مثل دوران حكومت طاغوت باشد، یا انسانى باشد كه در بین كفّار  -حكومت اسالمى نباشد 

هر دو حالت بر دوش یكایك انسانها هست. این وظایف  كنم، در این وظایفى كه عرض مى -كند  زندگى مى

جا  ام كه در این چیست كه اینها نتایج عملى آن بینش است؟ من چند نقطه از این وظایف را یادداشت كرده

 :كنم مطرح مى

یك وظیفه عبارت است از عبودیت و اطاعت خداوند. چون عالَم مالك و صاحب و آفریننده و مدبّر دارد و ما  

جزو اجزاء این عالَمیم، لذا بشر موظف است اطاعت كند. این اطاعت بشر به معناى هماهنگ شدن او با هم 

( ۱«.)قالتا اتینا طائعین»(؛ 1«)الّسموات و األرض یسبّح له ما فى»حركت كلى عالم است؛ چون همه عالم 

وانینى كه خداى متعال در كنند و بر اساس ق آسمان و زمین و ذرات عالم، دعوت و امر الهى را اجابت مى

كنند. انسان اگر برطبق قوانین و وظایف شرعى و دینى كه دین به او  آفرینش مقرّر كرده است، حركت مى

عمل كند، هماهنگ با این حركتِ آفرینش حركت كرده؛ لذا پیشرفتش آسانتر است؛ تعارض  -آموخته است 

ح و فالحِ خودش و دنیا هم نزدیكتر است. البته و تصادم و اصطكاكش با عالم كمتر است؛ به سعادت و صال

عبودیت خدا با معناى وسیع و كامل آن مورد نظر است؛ چون گفتیم توحید، هم اعتقاد به وجود خداست، 

هم نفى الوهیّت و عظمت متعلق به بتها و سنگها و چوبهاى خودساخته و انسانهاى مدّعىِ خدایى و انسانهایى 

خواهند عمل خدایى كنند. پس در عمل، دو وظیفه وجود دارد:  آورند، اما مى مىكه اسم خدایى كردن هم ن
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؛ هر آن چیزى «انداد اللَّه»یكى اطاعت از خداى متعال و عبودیت پروردگار عالم، و دوم سرپیچى از اطاعت 

هاى خواهد در قبال حكمروایى خدا، بر انسان حكمروایى كند. ذهن انسان فوراً به سمت این قدرت كه مى

رود؛ البته اینها مصادیقش هستند؛ اما یك مصداق بسیار نزدیكتر دارد و آن، هواى  مادّى و استكبارى مى

است « اخوف ما اخاف»نفس ماست. شرط توحید، سرپیچى كردن و عدم اطاعت از هواى نفس است؛ كه این 

 .كنم و بعداً آن را عرض مى

این تعالى شامل تعالىِ علمى، تعالىِ فكرى،  .د و دیگران، هدف گرفتن تعالىِ انسان است؛ تعالىِ خودوم 

و تعالىِ اقتصادى است؛  -یعنى جامعه تعالى پیدا كند  -تعالىِ روحى و اخالقى، تعالىِ اجتماعى و سیاسى 

یعنى رفاه امور زندگى مردم. همه موظّفند براى این چیزها تالش كنند: گسترش و پیشرفت علم براى همه؛ 

ه سالم و فكر درست؛ تعالىِ روحى و معنوى و اخالقى، خُلق كریم و مكارم اخالق؛ پیشرفت حاكمیت اندیش

و  -هاى معنوى و علمى و اخالقى یك فرد، بلكه جامعه هم مورد نظر است  نه فقط جنبه -اجتماعىِ بشرى 

تر از امكانات پیشرفت امور اقتصادى و رفاهى انسانها، و بایستى مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیش

زندگى پیش ببرند. این یكى از وظایف همه است؛ مخصوص دوره قدرت و حكومت هم نیست؛ در دوره 

 .حكومتِ غیر خدا هم این وظیفه وجود دارد

، ترجیح فالح و رستگارى اُخروى بر سود دنیوى، اگر با هم تعارض پیدا كردند. این هم یكى از وظایف سوم 

بینى است. یعنى اگر در موردى پیش آمد كه یك سود دنیوى  عتقد به آن جهانعملى هر انسانى است كه م

جایى كه ممكن است، انسان باید سعى كند این سود دنیوى را  در جهت هدفهاى اُخروى قرار نگرفت، تا آن

 در جهت هدفهاى اُخروى قرار دهد. اگر یك جا با هم سازگار نبود، انسان یا بایستى از یك سود چشم بپوشد

یا بایستى گناهى را مرتكب شود كه موجب وزر  -چه سود مالى، چه سود قدرت و مقام و محبوبیّت و...  -

بینى این است كه انسان جنبه اُخروى را ترجیح دهد؛ یعنى از آن سود  اُخروى است. الزمه اعتقاد به آن جهان

گونه عمل كند. انسان باید  یننظر كند و آن گناه را مرتكب نشود. برعهده هر مسلمانى است كه ا صرف

ریزى كند؛ به نحوى كه با تالشهاى عظیم دنیوى كه ناگزیر است آنها را انجام  فعالیتهاى خودش را برنامه
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دهد، منافاتى پیدا نكند و برخالف فالح اُخروى و وظایفى كه تخلّف از آنها ممكن است در آخرت براى انسان 

 .وزر و وبال به بار آورد، نباشد

چه در  -، اصل مجاهدت و تالش و مبارزه است. یكى از كارهاى واجب و اصلى براى هر انسانى ارمچه 

این است كه مبارزه كند؛ یعنى  -موضع یك فرد، چه در موضع یك جمع؛ كه حكومت و یا یك قدرت باشد 

رد، اما نسبت به تعهّدى تن ندهد. گاهى انسان عمل هم دا عملى و بى دائم باید تالش كند و به تنبلى و بى

طور است. انسان به اینها  گوید به ما چه! كجرویهاى برخاسته از هوس نیز همین وظایف اصلى تعهّد ندارد؛ مى

عملىِ خودش مبارزه كند؛ تالش و مجاهدت كند و در این راه  نباید تن بدهد. بایستى حتماً با تنبلى و بى

اللَّه باشد كه آن را در  سبیل مجاهدت باید مجاهدت فى قبول خطر كند. این یكى از وظایف است. البته این

 .كنم بند بعدى عرض مى

اللَّه باشد. كسى كه  و آخرى، امید به پیروزى در همه شرایط است؛ به شرط آن كه جهاد فى سبیل پنجمى 

وزى به مشغول مجاهدت است، حق ندارد ناامید شود؛ چون یقیناً پیروزى در انتظار اوست. آن مواردى كه پیر

اللَّه نبوده است؛ یا اگر  سبیل دست نیامده و نا كامى حاصل شده است، به این خاطر بوده كه مجاهدت فى

اللَّه چیست؟ این  سبیل اللَّه نبوده؛ یا اصالً مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت فى سبیل مجاهدت بوده، فى

تواند در راه آن  اشد و آن را بشناسد؛ بنابراین مىاست كه انسان به سبیل اللَّه ایمان و باور و معرفت داشته ب

 .مجاهدت كند

اینها وظایف یك انسان به عنوان یك فرد و وظایف یك مجموعه به عنوان حكومت است. عرض كردم، اینها  

مخصوص دوران قدرت نیست كه چون امروز حكومت در دست مجموعه مؤمنین باللَّه و مؤمنین به اسالم 

ف را داریم. آن وقتى هم كه قدرت در دست این مجموعه نبود، در دست دشمنانشان بود، است، ما این وظای

كردند،  االرض بود، همه این وظایف وجود داشت. بعضى عمل مى در دست طاغوت بود، در دست مفسدین فى

كردند. این وظایف االن هم  كردند، بعضى كمتر عمل مى كردند؛ بعضى بیشتر عمل مى بعضى عمل نمى

عهده همه مسلمانهاست؛ البته بعضى وظایفشان بیشتر است، بعضى كمتر است. وظیفه اصلى همه انبیا و بر
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توانستند قدرت را  ائمّه و اولیا این بوده است كه مردم را به همین وظایف آشنا كنند؛ چه در دورانى كه مى

چه آن وقتى  -نه اداره كنید گو بگویند بروید مجاهدت كنید و قدرت را به دست آورید و این -كسب كنند 

و كأیّن من نبىّ قاتل معه ربّیون »اند؛  شد قدرت را به دست بیاورند. همه هم تالش و مبارزه كرده كه نمى

( جنگ و مبارزه سیاسى و معارضه با دشمنان، چیزى نیست كه اول بار در اسالم آمده باشد؛ نه. ۹0«.)كثیر

هم بوده است. شاید قبل از  -الهى، از زمان ابراهیم به این طرف  انبیاى بزرگ -در زمان پیغمبران گذشته 

ابراهیم هم بوده كه من اطّالعى ندارم. بنابراین، این وظایف، وظایفى است كه انبیا ما را به آن سمت 

مؤمنین باللَّه و مؤمنین به  -جایى كه قدرت در دست بندگان خدا  كشانند. البته در حكومت حق، در آن مى

تر است. چرا؟ چون توانایى شما به عنوان جزئى از مجموعه حكومتِ  قرار دارد، این وظیفه سنگین -اللَّه  سبیل

دولت، با توانایى فردى مثل شما در بهترین حاالت حكومت طاغوت قابل مقایسه نیست. فرض كنیم در 

جمعى و ... وجود نداشته  حكومت طاغوت، آن اختناق و آن شدّتها و آن گمراهیها و آن اضالل وسایل ارتباط

 - چنانى هم نكنند؛ از قدرتشان علیه شما هم استفاده نكنند. وضع كنونى باشد؛ امكانات بدهند و معارضه آن

شاید هزار مرتبه از بهترین حاالتى كه در حكومت طاغوت ممكن است  -یعنى وضع وجود یك قدرت اسالمى 

الهى داشته باشد، بهتر باشد. پس بایستى این را قدر  یك فرد براى ترویج و پیگیرى و تحقّق آرمانهاى

 .دانست

توانید از  این چیزى كه االن پیش آمده و شما مى .ایجاد این قدرت الهى و اسالمى، امر بسیار دشوارى است

طریق آن، این هدفها را تحقّق ببخشید، آسان به دست نیامده است. صدها شرط و صدها موقعیت باید ردیف 

طور نبود كه در هر زمانى، در  اى مثل انقالب اسالمى بتواند رخ دهد. این ار هم قرار گیرند تا حادثهشوند و كن

اى بتواند پیش بیاید؛ نه. در تاریخ ما، در وضع زندگى ما، در مردم  هر شرایطى، در هر كشورى، چنین حادثه

وضع جغرافیایى ما، در ارتباطات ما، در ارتباطات اجتماعى ما، در اعتقادات ما، در وضع حكومت ما، در 

كه انقالب  قدر حوادثِ فراوان كنار هم قرار گرفت تا شرایط آماده شد براى این سیاسى و اقتصادى عالم، آن

آید. این همه شرایط با همدیگر مجتمع  اسالمى به وجود آید و پیروز شود. این شرایط، آسان به دست نمى

قطعاً اگر شرایط  -كه ممكن نیست  ار مستبعدى است. البته نه اینشوند تا چنین چیزى پیش آید؛ چیز بسی
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هرحال این شرایط پیش آمد و شد؛ و این  لیكن در كشور ما به -را پیش بیاورند، در همه جا ممكن است 

 .پدیده بسیار مغتنم و دیریاب و عجیبى است، باید قدر این را دانست

كومتى را كه بتوان این هدفها را در آن محقّق كرد، به وجود خواهیم آن نظامى، آن تشكیالتى و آن ح ما مى

گوییم،  آوریم. این یك فرآیند طوالنى و دشوارى دارد و شروعش از انقالب اسالمى است. البته انقالب كه مى

بینیم در  حتماً به معناى زد و خورد و شلوغ كارى و امثال اینها نیست؛ برخالف آن برداشتهایى است كه مى

خواهند انقالب را به معناى  ى انقالب بازى كنند! گاهى مى آید با كلمه ها خوششان مى از نوشتهبعضى 

خواهیم؛ یعنى انقالب چیز بدى  سامانى وانمود كنند و بگویند ما انقالب نمى نظمى و بى شورش، اغتشاش، بى

این دگرگونى بنیادى در اغلب  است! این برداشتهاى غلط از انقالب است. انقالب یعنى دگرگونى بنیادى. البته

موارد بدون چالشهاى دشوار و بدون زورآزمایى، امكانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست كه در انقالب حتماً 

اى هم  بایستى اغتشاش و شورش و امثال اینها باشد؛ نه، ولى هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیّج عام و توده

هاى غلطى  جایى است كه پایه عنایش انقالب نیست؛ انقالب آنمعنایش انقالب نیست؛ هر تحولى هم م

شود. این قدمِ اوّل است. انقالب كه تحقّق پیدا  هاى درستى به جاى آن گذاشته مى شود و پایه برچیده مى

كرد، بالفاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسالمى است. نظام اسالمى، یعنى طرح مهندسى و شكل كلّى اسالمى را 

كه وقتى در كشور ما نظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته  پیاده كردن. مثل این در جایى

شود؛ با همین شكل كلّى كه قانون  برداشته شد، به جاى آن، نظام دینىِ تقوایىِ مردمىِ گزینشى جایگزین مى

آن كه نظام اسالمى پیش آمد،  كند؛ یعنى نظام اسالمى. بعد از اساسى برایش معیّن كرده، تحقق پیدا مى

تر، تشكیل منش و روش  رسد؛ یا به تعبیر روشن نوبت به تشكیل دولت اسالمى به معناى حقیقى مى

ى اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تالش باید به  به گونه اسالمى؛ چون این در وهله -یعنى ماها  -دولتمردان 

ا با ضوابط و شرایطى كه متعلق به یك مسؤول دولت وجود آید. مسؤوالن و دولتمردان باید خودشان ر

سر كار بیایند؛ یا اگر ناقصند، خودشان را به  -اگر هستند  -اسالمى است، تطبیق كنند. یا چنان افرادى 

سمت كمال در آن جهت حركت دهند و پیش ببرند. این مرحله سوم است كه از آن تعبیر به ایجاد دولت 

مى قبالً آمده، اكنون دولت باید اسالمى شود. دولت به معناى عام، نه به معناى كنیم. نظام اسال اسالمى مى
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 -كه بعد از این است  -ى چهارم  گانه، مسؤوالن كشور، رهبرى و همه. مرحله هیأت وزرا؛ یعنى قواى سه

اسالمى  گاه كشور به معناى واقعى كلمه كشورِ اسالمى است. اگر دولت به معناى واقعى كلمه اسالمى شد، آن

شود؛ عزّت  كن مى خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه

شود كشور  كند؛ این مى الملل ارتقاء پیدا مى آید؛ جایگاهش در روابط بین حقیقى براى مردم به وجود مى

شود دنیاى اسالمى  ز كشور اسالمى مىاسالمى. از این مرحله كه عبور كنیم، بعد از آن، دنیاى اسالمى است. ا

 .آید درست كرد. الگو كه درست شد، نظایرش در دنیا به وجود مى

تواند  ایم. هیچ كس نمى ى سومیم؛ ما هنوز به كشور اسالمى نرسیده ما در مرحله ایم؟ ما در كدام مرحله 

، یعنى «ما» -ریزى كردیم  ادّعا كند كه كشور ما اسالمى است. ما یك نظام اسالمى را طرّاحى و پایه

جا  و االن یك نظام اسالمى داریم كه اصولش هم مشخّص و مبناى حكومت در آن -همانهایى كه كردند 

گانه وظایفشان معیّن است. وظایفى كه  معلوم است. مشخّص است كه مسؤوالن چگونه باید باشند. قواى سه

عا كنیم كه ما یك دولت اسالمى هستیم؛ ما كم داریم. توانیم ادّ دولتها دارند، مشخّص و معلوم است؛ اما نمى

ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت كنیم. البته اگر در رأس كار یك امام 

الصّالةوالسّالم باشد كه قولش، فعلش و منشش الگوست، كار براى كارگزاران  معصوم مثل امیرالمؤمنین علیه

است؛ چون نسخه كامل را در اختیار دارند و در همه چیزش هدایت هست. وقتى آدمى مثل من نظام آسانتر 

اگر توانستند در این راه  .در رأس كار باشد، البته كارِ كارگزاران مشكلتر است؛ ولى ثوابشان هم بیشتر است

مسؤولیتها خودتان را  شان بیشتر خواهد شد. هر كدام از شما تالش كنید كه براى این حركت كنند، اجر الهى

با الگوى اسالمى منطبق سازید؛ یعنى دینتان، تقوایتان، رعایتتان نسبت به حال مردم، رعایتتان نسبت به 

بازیها و  المال، اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و رفیق شرع، رعایتتان نسبت به بیت

و هوس و این چیزها مطابق با الگوى   عملى و هوى پرستیها و اجتنابتان از تنبلى و بیكارگى و بى وخویش قوم

ها كار خودتان را بكنید و پیش بروید و خودتان را بسازید،  اسالم باشد. هر كدام از شما بتوانید در این زمینه

كرد، یقیناً بیشتر  الصّالةوالسّالم این كار را مى البته ثواب شما از آن كسى كه در زمان امیرالمؤمنین علیه

كرد و آن حضرت الگوى كامل بود؛ اما شما چنین  الصّالةوالسّالم نگاه مى چون او به امیرالمؤمنین علیهاست؛ 
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طور به او نگاه كنید و برایتان الگو باشد؛ لیكن ضوابط در دست همه ما هست و امروز  كسى را ندارید كه آن

  .مان وظیفه داریم همه

انّ اخوف ما اخاف علیكم »خوانم. فرمود:  ل یك روایت مىترین خطر چیست؟ من در پاسخ به این سؤا عمده

پرستى است. تعجّب  پرستى و هوى ( خطر عمده دو چیز است: اوّل، هوس۹۹«.)اثنان اتّباع الهوى و طول األمل

انّ اعدى عدوّك نفسك الّتى بین »نكنید؛ از همه خطرها باالتر، همان هواى نفسى است كه در دل ماست؛ 

و همان خودى است كه در وجود توست؛ « من»تر، همان نفس، همان  همه دشمنها دشمن ( از۹9؛)«جنبیك

انّ اخوف ما »فرماید:  جا هم از زبان پیغمبر همین را مى خواهد. این آن منیّتى كه همه چیز را براى خود مى

عنى پیروى از هواى ( ی۹۷؛)«اخاف علیكم اثنان اتّباع الهوى و طول األمل فأمّا اتّباع الهوى فیصدّ عن الحق

كند. غالب این گمراهیها به خاطر هواى نفس است. البته ما براى خودمان  نفس، شما را از راه خدا گمراه مى

كه از راه خدا منحرف شویم و حرف و عملمان غیر از آن چیزى  كنیم، براى این هزار رقم توجیه درست مى

 -اللَّه  نفس خصوصیتش این است كه شما را از سبیلباشد كه شرع و دین براى ما معیّن كرده است. هواى 

طول امل، یعنى «. و امّا طول األمل فینسى األخرة»كند.  گمراه مى -اللَّه الزم است  كه جهاد در سبیل

كه فالن طور، خانه براى خودت درست كنى؛ تالش كن و  آرزوهاى دور و دراز شخصى: تالش كن، براى این

كه به فالن مقام برسى؛ تالش كن، زید و عمرو را ببین و هزار نوع مشكل را  اى اینمقدّمات را فراهم كن، بر

كه فالن سرمایه را براى خودت فراهم آورى و فالن فعالیت اقتصادى را در مشت  پشت سر بگذار تا این

شم انسان جلوِ چ - اند نشدنى آیند و تمام یعنى آرزوهایى كه یكى پس از دیگرى مى -األمل  بگیرى. این طول

شود. خاصیت این  كنند و هدفهاى حقیر در نظر انسان عمده مى كشند؛ براى انسان هدف درست مى صف مى

شود؛  برند؛ انسان دائماً مشغول هدفهاى حقیر مى ( است؛ آخرت را از یاد انسان مى۹4«)ینسى األخرة»هدفها 

به دعا، میل به انابه، میل به تضرّع و میل به  میرانند؛ میل ماند؛ دلِ انسان را مى براى انسان وقتى باقى نمى

 .گذارند توجّه را براى انسان باقى نمى

خواهم عرض كنم این است: امروز بهترین چیزى كه ممكن است ما  آنچه كه من در پایان مطالبِ امروز مى

ساالرى  ، مردممالك قرار دهیم -یعنى مسؤوالن كشور  -بتوانیم براى تصحیح اخالق و رفتار و منش خودمان 
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ساالرى به  ایم و تكرار شده است. نباید اشتباه شود؛ این مردم دینى است؛ همین چیزى كه بارها گفته

ساالرى دینى دو چیز  هاى دمكراسىِ غربى مطلقاً ارتباط ندارد. این یك چیز دیگر است. اواّلً مردم ریشه

دین سنجاق كنیم تا بتوانیم یك مجموعه كامل  طور نیست كه ما دمكراسى را از غرب بگیریم و به نیست؛ این

ساالرى هم دو سر دارد كه من در یك  ساالرى هم متعلّق به دین است. مردم داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم

كه تشكّل  ساالرى عبارت است از این جلسه دیگر هم به بعضى از مسؤوالن این نكته را گفتم. یك سرِ مردم

كنند،  كنند، دولت را انتخاب مى رأى مردم صورت گیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى نظام به وسیله اراده و

كنند؛ این همان چیزى  واسطه انتخاب مى واسطه یا بى كنند، مسؤوالن اساسى را به نمایندگان را انتخاب مى

گیرد  كسان لجشان مىجا این ادّعا واقعیت هم ندارد. بعضى  كند و البته در آن است كه غرب ادّعاى آن را مى

كنند كه یك  كنیم كه ادّعاى دمكراسى در غرب، ادّعاى درستى نیست. خیال مى كه ما بارها تكرار مى از این

آمیز هم نیست؛ ناشى از ناآگاهى  آمیز است؛ در حالى كه نه، این حرف، حرف ما نیست؛ تعصّب حرفِ تعصّب

آوردنهاى برجستگان ادبیات غربى است. آنها خودشان این  لهم نیست؛ متّكى به نظرات و حرفها و دقّتها و مثا

جا  كنند. آن جایى كه با افكار عمومى سر و كار دارند، اعتراف نمى گویند. بله؛ در تبلیغات عمومى، آن را مى

گویند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متّكى به رأى و خواست مردم است؛ اما واقعیت قضیه این  مى

هایشان هم هست و ما هم از  كنند؛ در نوشته ان هم در سطوح و مراحلى به این معنا اعتراف مىنیست. خودش

بینید؛  اش را مى ایم؛ امروز هم كه شما در كشور ایاالت متحده امریكا نمونه این قبیل اعترافها را فراوان دیده

دم، یكى از دو بخش گوییم. آن بخش انتخاب مر ما آن را نمى !ساالرى است این به اصطالح مردم

ساالرى دینى است كه البته آن هست. مردم بایستى بخواهند، بشناسند، تصمیم بگیرند و انتخاب كنند  مردم

 .تا تكلیف شرعى درباره آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكلیفى نخواهند داشت

من و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها  كه ساالرى این است كه حاال بعد از آن سرِ دیگر قضیه مردم 

البالغه جمع كردند كه  البالغه و غیر نهج وظایف جدّى و حقیقى داریم. بعضى دوستان این روایات را از نهج

و ایّاك والمنّ على رعیتك »خوانم.  اش را مى البته مجال نیست كه من همه آنها را بخوانم؛ دو سه نمونه

فیما كان من فعلك او ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فانّ المنّ یبطل االحسان و التّزیّد  باحسانك او التّزیّد
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فرماید: نه سر مردم منّت بگذارید كه ما  ( مى۹5«.)یذهب بنور الحقّ والخلف یوجب المقت عنداللَّه و النّاس

اش مبالغه  نجام دادید، دربارهخواهیم بكنیم؛ نه آنچه را كه براى مردم ا این كارها را براى شما كردیم یا مى

كه وعده بدهید و عمل نكنید. بعد فرمود:  و نه این -مثالً كار كوچكى انجام دادید، آن را بزرگ كنید  - كنید؛

اگر منّت بگذارید، احسانتان باطل خواهد شد. مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ یعنى همان مقدار راستى هم كه 

یوجب المقت اللَّه و »فروغ خواهد كرد. اگر خلف وعده كنید،  دم بىوجود دارد، آن را در چشم مر

قال اللَّه تعالى: كبر مقتا عنداللَّه ان تقولوا ما »( در نظر مردم و در نظر خدا این مقت و گناه است. ۹6؛)«النّاس

ست، اما خطاب به الصّالةوالسّالم خطاب به مالك اشتر ا ( هرچند اینها كالم امیرالمؤمنین علیه۹۳«.)التفعلون

 .ما هم هست

انصف اللَّه و انصف النّاس من نفسك و »ساالرى دینى است:  نكته دوم از همین قبیل وظایف، مربوط به مردم 

( یعنى درباره خودت، درباره دوستان و خویشاوندان و ۹1؛)«من خاصة اهلك و من لك فیه هوى من رعیتك

و خدا بكن؛ یعنى اختصاص و امتیاز به آنها نده؛ یعنى همین رفقاى خودت، رعایت انصاف را در قبال مردم 

گویند؛ یعنى امتیاز ویژه. امكانات استفاده از  مى «خوارى رانت»مآب ما به آن  چیزى كه دوستان عزیز فرنگى

كه اینها دوست یا  یك شركت و یك منبع مالى را در اختیار جمع خاصى قرار دادن، به مناسبت این

ساالرى است. هر كس كه این كارها را بكند،  ق ما هستند. این كار جزو كارهاى ضدّمردمخویشاوند یا رفی

همان فسادى ایجاد خواهد شد كه االن آقاى رئیس جمهور به آن اشاره كردند. بله، باید با این فسادها مبارزه 

ه باشد، توانایى كار تا این فسادها در مجموعه كارگزاران كشور وجود داشت !شود. برادران و خواهران عزیز

ها و  وجود نخواهد داشت و پیشرفت امكان ندارد؛ هر كار هم بكنید، امكان نخواهد داشت. اینها شكافها و دره

كند؛  هایى است كه وقتى به وجود آمد، هرچه شما دستاورد داشته باشید و در آن بریزید، آنها را پُر نمى حفره

الصّالةوالسّالم است:  اید اینها را عالج كرد. این فرمایش امیرالمؤمنین علیهرود. لذا اوّل ب دستاورد هم از بین مى

؛ به رفقا و نزدیكان و آدمهایى كه دوستشان دارى، نباید امتیاز ویژه بدهى؛ «من لك فیه هوى من رعیتك»

كشى شود،  ههمه باید یكسان امتیاز ببرند. امتیازى كه هست، باید در اختیار همه قرار گیرد. اگر بناست قرع

 .اگر بناست سقف باشد، در عین حال نباید براى كسى امتیازى وجود داشته باشد
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و لیكن احبّ االمور الیك اوسطها فى الحقّ و اعمها فى »ساالرى است؛  سوم: این هم یك نشانه دیگر مردم

د و عدالت را در سطح ( دنبال كارهایى باش كه از افراط و تفریط دور باش۹۱؛)«العدل و اجمعها لرضى الرعیّة

وسیعترى شامل حال مردم كند؛ یعنى سطح تماسش با مردم و منافع آنها هرچه وسیعتر باشد و رضایت و 

یعنى  -هاى مردم را بیشتر جلب كند. دنبال این نباش كه رضایت گروههاى خاص  خشنودى عامّه و توده

خطابیم. االن شما اگر وزیرید، اگر را به دست آورى. من و شما مخاطب این  -صاحبان ثروت و قدرت 

اید، اگر از مسؤوالن مربوط به نیروهاى مسلّحید، اگر مربوط به رهبرى هستید، اگر مربوط به قوّه  نماینده

دهید، در جهت میل صاحبان ثروت  قضایّیه هستید، هرجا هستید، باید توجّه داشته باشید كارى كه انجام مى

تعبیر شده است. بعد « خاصّة»الصّالةوالسّالم به  فرمایش امیرالمؤمنین علیه و قدرت نباشد؛ كه اینها در این

( اگر دل صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوردید 90؛)«فانّ سخط العامة یجحف برضى الخاصة»فرماید:  مى

 -یعنى صاحبان ثروت و قدرت  -و مردم را ناراضى كردید، نارضایتى مردم این گروههاى خشنودشده خواص 

( اما اگر رعایت میل دل صاحبان 9۹؛)«و انّ سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة»را مثل سیالبى خواهد برد. 

اند و براى  شوند؛ بگذار ناراضى شوند. وقتى مردم از شما راضى ثروت و قدرت را نكردید، از شما ناراضى مى

 .ایى بخشوده است؛ این نارض«یغتفر»آنها كار كردید، بگذار اینها ناراضى باشند. 

اى را به پاى صندوقها بكشاند و  ساالرى فقط این نیست كه انسان تبلیغات و جنجال كند و باألخره عدّه مردم 

كه این نیمه اوّل  رأیى را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ كارى به كار مردم نداشته باشد! بعد از آن

اره همین گروههاى خاص، باز امیرالمؤمنین تحقّق پیدا كرد، نوبت نیمه دوم است؛ نوبت پاسخگویى است. درب

( این جمله باز در همین 99؛)«ال تقولنّ انّى مؤمّر آمر فاطاع»الصّالةوالسّالم در این بیان مطالبى دارد:  علیه

نامه مالك اشتر است. فرمود: نگو به من مأموریت داده شده، به من مسؤولیت داده شده و من صاحب فالن 

 -طور حرف نزن  دهم و شما باید اطاعت كنید؛ این ؛ بنده مسؤولم، دستور مى«مر فاطاعآ» -ام  مسؤولیت شده

كند؛ واقعش نیز همین است. بعد چند  این دلِ تو را خراب و نابود مى (9۷؛)«فانّ ذلك ادغال فى القلب»

و نزدیك آلودِ مردم را به ت ( این، برگشت خشم94؛)«و تقرّب من الفتن»كند:  خصوصیت دیگر را ذكر مى
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طور حرف بزنى، مردم از خودخواهى و مَن مَن گفتن تو و خود را محور همه چیز دانستن و  كند. وقتى این مى

 .شوند مسؤولیتى براى خود قائل نبودن، براى همیشه ناخشنود مى

كنند. همه باید از این ساعات و روزها استفاده  .عزیزان! روز ماه رمضان است؛ روزها و ساعات متبرّكى است 

استفاده حقیقى من و شما از این ساعات و از این روزها و شبها این است كه از خدا بخواهیم و خودمان هم 

مجاهدت كنیم تا بتوانیم مانند یك كارگزار اسالمىِ واقعى، یك مسؤول حقیقىِ مؤمن و اسالمى، در هر 

شود تحمّل و قبول  عنى اصالً نمىاى هم نیست؛ ی طور شود و چاره بخشى كه هستیم، عمل كنیم. باید این

باید  .كرد كه ما اجازه دهیم این فسادها در بین ما رواج پیدا كند؛ نه، آن كارها باید بشود و همه هم مسؤولند

كه اصالحات گفته  -اوّلین قدم اصالح  .تالش شود، این مجاهدتها باید بشود، این اصالحها باید صورت گیرد

ماست؛ یعنى این مجموعه مسؤوالن نظام بایستى خودشان را از این روشها و  اصالح درونىِ خود -شود  مى

گاه  منشها و خُلقیّات و رفتارهاى غیر اسالمى خالص كنند و نجات دهند. اگر این كار صورت گرفت، آن

 .پیشرفت كارها ممكن خواهد شد

شاءاللَّه  ین مرحله را نیز بگذرانیم. اندر این ماه رمضان از خداى متعال توفیق بخواهید و دعا كنید تا بتوانیم ا

مرحله بعد تشكیل كشور اسالمى است كه اگر این كشور به وجود آمد، به فضل پروردگار همان الگویى 

شاءاللَّه همه شما را موفّق  خواستند چنین الگویى به وجود آید. خداوند ان خواهد شد كه دشمنها هرگز نمى

 .بدارد

  لَّه و بركاتهوالسّالم علیكم و رحمةال
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 ۳0اسراء:  (5

 4تین:  (6

 9۱بقره:  (۳

 94حشر:  (1

 ۹۹فصلت:  (۱

 ۹46آل عمران:  (۹0

 5۹خصال:  (۹۹

 ۷6، ۳0بحاراالنوار، ج  (۹9

 5۹خصال:  (۹۷

 5۹خصال:  (۹4

 5۷البالغه، نامه  نهج (۹5

 5۷نامه البالغه،  نهج (۹6

 ۷صف:  (۹۳

 5۷البالغه، نامه  نهج (۹1

 5۷البالغه، نامه  نهج (۹۱

 ۹91العقول،  تحف (90

 ۹9۳العقول،  تحف (9۹

 ۹9۳العقول،  تحف (99

 ۹9۳العقول،  تحف (9۷

 ۹9۳العقول،  تحف (94

خواری؛ عدالت اجتماعی؛ عدالت و پیشرفت؛ عوام  كارگزاران نظام جمهوری اسالمی؛ آرمانخواهی؛ پاسخگویی مسئوالن؛ رانت :ها برچسب 

 و خواص؛ مردمساالری دینی؛ نوآوری و شكوفایی؛ اسالم؛ امیدواری؛ انتخابات؛ 
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  جوانان و فرهنگيان در مصلّاى رشتبيانات در دیدار 

۹9/9/۹۷10 

  الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم

فضاى جلسه، فضاى محبّت است. شما به من لطف  .اى سرشار از صفا و صمیمیّت است جلسه امروز ما، جلسه

تا  اى باشد ورزم. امیدوارم كه این فضاى پُرطراوت و پُرنشاطِ امروز زمینه دارید؛ من هم به شما عشق مى

بتوانیم درباره مهمترین مسائلى كه هم براى شما و هم براى من در مركز و كانون توجّهات قرار دارد، با هم 

 .گفتگو كنیم

اید؛ هم از  اید، نشسته كنم؛ هم از شما كه در این جمع متراكم، با زحماتى كه متحمّل شده در ابتدا تشكّر مى

از كسانى كه برنامه اجرا كردند؛ هم از این دختر عزیزم كه آن برادرانى كه این جلسه را تدارك دیدند؛ هم 

هم  -كنم و امیدوارم بتوانم آن را دنبال نمایم  شاءاللَّه با دقت نگاه مى گیرم و ان كه آن را مى -نامه را خواندند 

ملت بر از پسران عزیزى كه غزل حزین الهیجى را براى ما خواندند. براى هر قدمى كه در راه هدفهاى این 

شاءاللَّه به ما اجرى خواهد داد. بنابراین یكایك شما  داریم، در صورت اخالص داشتن، خداى متعال ان مى

 .مأجورید

امروز، روز معلّم است و این جلسه، جلسه جوانان است. بین معلّم و جوان یك رابطه منطقى و دائمى برقرار 

كنم. معلّمان و استادان در سرتاسر  لّمان عزیز عرض مىاست. من با همه دل، احترام و تكریم خودم را به مع

اند، به  ترین مخلصان آنها هستم. كار آنها و زحمتى كه بر دوش گرفته كشور بدانند كه من یكى از قدرشناس

 .قادر نیست آن را توصیف كند -از قبیل بیانهاى امثال من  -قدرى باارزش است كه هیچ بیانى 

طهّرى هم هست. او یك روحانىِ معلّم بود و شهیدِ معلمىِ خود شد. او معلّمى را امروز، روز شهادت شهید م

كرد، در حوزه  رفت، ساعتها تدریس مى داد، دانشكده هم مى منحصر به سر كالس درس نكرد؛ درس هم مى

ش گفت و شاگردان نوشت و سخن مى تر داشت. او مى كرد؛ اما تعلیم او یك دایره بسیار وسیع هم تدریس مى

در این بخشِ نوشتارى و گفتارى، هزاران برابر شاگردان او در داخل كالس بودند. آن سخنى را هم كه نیاز 
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نظیر بپردازم، نیست. توصیه  كه به شرح كارهاى آن شهید كم كرد. االن فرصت این زمان بود، انتخاب مى

كنید. یك روز همه عناصرى  ارتباط برقرار -كه همچنان سخن روز است  -كنم با سخن شهید مطهّرى  مى

كه شهید مطهّرى به عنوان یك استوانه فكرى در مقابل آنها قد علم كرده بود، سرِ او ریختند؛ و از لحاظ 

تنه ایستاد.  فكرى بمبارانشان كردند و از لحاظ حیثیّت اجتماعى نیز وى را مورد تهاجم قرار دادند؛ اما او یك

ن فرهنگهاى وارداتىِ بیگانه گمراه كننده و دامهایى بر سر راه افكار آن مهاجمان چه كسانى بودند؟ مبلّغا

جوانان. آن روز عمدتاً كمونیزم و برخى تفكرات لیبرالیزم غربى مطرح بود؛ امروز هم آن سخنان همچنان 

نب هاى تفكّر اسالمى در جوا كه معرف پایه -الظّاهر كمونیزم مرده است، اما آن سخنان  پابرجاست. امروز على

 .همچنان زنده است -مختلف است 

ام، هم  درباره این مسأله، هم بنده عرایض زیادى كرده .شوم مى -مسأله جوانان  -من وارد بحث اصلىِ خودم 

اند؛ اما امروز این مسأله همچنان با اهمیتِ خود در فضاى ذهنى و  دیگران حرف و گفتِ فراوان صادر كرده

با آن مواجه شد. شما همان قشرى هستید كه موضوع جوانان را تشكیل  علمى جامعه ما موجود است و باید

 .خواهم در این زمینه قدرى با شما صحبت كنم دهد. مى مى

آور است. امروز بیش از نیمى از جمعیت  كمیّت جوانان و نسبت جمعیتىِ آنها با كلّ كشور، یك پدیده شگفت

نظیرى كه افتاده، این است، كشورى كه از  تّفاق كمكشور ما كسانى هستند كه كمتر از سى سال دارند. ا

ترین  جوانترین كشورهاست، یكى از بزرگترین انقالبهاى تاریخ و جوانترین انقالب موجود جهان و مستقل

آورى است. این جمعیت عظیم جوان در  كند. این تقارن، تقارن شگفت نظام سیاسى در همه دنیا را تجربه مى

ه نظام سیاسى آن تابع امریكا و كمپانیهاى مالىِ بزرگ جهان و شركتهاى چند كند ك كشورى زندگى نمى

اش  كند كه نظام سیاسى ملیتى یا تابع فالن كشور و فالن سیاست است؛ بلكه در كشورى زندگى مى

گیرد و مایل نیست كه اسیر و  پسند است. جوان مایل به استقالل است. جوان طبیعتاً سرش را باال مى جوان

رو باشد. نظام سیاسى امروز كشور شما، نظامى است كه سرش را باال گرفته، در مقابل هیچ كس آن را  لهدنبا

اى بیم به  خم نكرده و از توپ و تشر امریكاییها و تهدیدهاى گوناگون هم در طول این بیست و دو سال لحظه

ریزىِ  یك سرعت عملِ همراه با برنامه دل راه نداده است. كشور ما با یك انقالب نو و جوان مواجه است؛ لذا به
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چه  - صحیح در جهت خودسازى و پیشرفت احتیاج دارد تا بتواند زبان دشمنان را كوتاه كند و حضور خود را

بر همه آنها تحمیل نماید. با یك مشت انسان از كار افتاده باالى پنجاه،  -از جنبه علمى و چه از جنبه عملى 

یف محاالت است؛ اما جمعیتى كه نیمى از آن جوانند و قافله جوانان شصت سال، چنین چیزى در رد

انداز در این زمینه كامالً روشن  شوند، این ممكن خواهد بود و افق و چشم طور با سرعت وارد میدان مى همین

 .است

انان ریزان كشور است؛ حرف دیگر با خود شما جو جا دو حرف دارم: یك حرف با مدیران و برنامه من در این

است. در پایان صحبتم استنتاجى هم دارم كه حرف دل من است و آن را عرض خواهم كرد. البته سخن من 

كنم؛ این را در جلساتِ كارىِ گوناگون با مسؤوالن  با مدیران، سخنى نیست كه امروز آن را بر زبان جارى مى

كنم كه این سخن باید بار  ما احساس مىام؛ ا برجسته كشور، و حتّى گاهى در اجتماعات عمومى بر زبان آورده

دیگر و شاید بارهاى دیگر گفته شود تا طنین آن در فضا، هر مانعى را از سر راه اقدام بردارد؛ لذا باز هم عرض 

 .كنم مى

ریزان و مسؤوالن كشور این است: این جمعیت عظیم جوان در كشور را یك  حرف من به مدیران، برنامه

این رودخانه به طور مستمر جریان دارد و سالها بعد از این هم جریان خواهد  .یض بدانیدرودخانه موّاج و پُرف

 :توان با این رودخانه برخورد كرد داشت. دوگونه مى

یك برخورد این است كه شما بنشینید عاقالنه، خردمندانه و با شیوه علمى، اواّلً اهمیت این رودخانه را 

ریزى و  بشناسید؛ ثانیاً نقاط و مراكزى را كه به آب این رودخانه احتیاج دارند، شناسایى كنید؛ ثالثاً برنامه

گاه هزاران مزرعه و باغستان از این  ید؛ آنجایى كه نیاز است، هدایت نمای كشى كنید و آب را به آن كانال

توانید این رودخانه موّاج را به پشت  دریغ الهى سرسبز، و هر نقطه ویرانى آباد خواهد شد. شما مى نعمتِ بى

ساز هدایت كنید و یك منبع عظیم انرژى به وجود آورید و كلّ كشور را به فعالیّت و تالش  سدهاى انرژى

نظیر و استثنایى  گاه این پدیده، یك پدیده پُربركت، بى گونه برخورد كنید، آن وضوع، اینوادارید. اگر با این م

خاطر آن شكر كنند، شكرِ الزم و شایسته را ادا  یك مردم ایران هر روز صد بار خدا را به شود كه اگر یك مى
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ى نیاز را مشخص  كردن، نقطه ریزى كردن، هدایت كردن، راه را باز اند. مشخّصه این نوع برخورد، برنامه نكرده

كردن و این متاع گرانبها و این هدیه الهى را درست در نقطه نیاز قرار دادن است؛ كه نتیجه آن، سرسبزى، 

 .خرّمى، آبادانى، نشاط و بركت خواهد بود

ى آن برخورد دیگر این است كه این رودخانه فیّاضِ موّاج را به حال خود رها كنید؛ روى آن فكر نكنید؛ برا

شود؟ نه تنها مزارعى خشك خواهد شد و باغستانهایى از  ریزى نكنید و قدر آن را ندانید. نتیجه چه مى برنامه

بین خواهد رفت، بلكه خود این آب هم هدر خواهد رفت. در بهترین شكل، آب این رودخانه وارد آبهاى شور 

و مركز تجمّع انواع و اقسام آفتها تبدیل خواهد شد و هرز خواهد رفت. شكل دیگرش این است كه به باتالق 

شود. شكل بدترش این است كه به یك سیل تبدیل شود و همه دستاوردهاى ملت را تخریب كند. اگر 

 .ریزى و دقّت و كار نشد، این نتایج را به دنبال خواهد داشت برنامه

نعمت را در جاى خود مصرف كسى كه باید این  .خداى متعال این نعمت را به ملت و كشور ما بخشیده است

 .هستند -از باال تا پایین  -ریزان  كیست؟ مدیران و برنامه -كه معناى شكر نعمت هم این است  -كند 

برند. ما وقتى به  امروز كشورهایى هستند كه جوان ندارند و از باال بودن سنّ نسلهاى موجودشان رنج مى

ا جوان، لبخندها جوانانه، سرها برافراخته و بازوان و نیروى ه بینیم كه چهره كنیم، مى كشور خودمان نگاه مى

دهد.  درخشد؛ هم وقتى جسم جوان بود، كارایى نشان مى بدنى، تواناست. هم وقتى فكر جوان بود، مى

 .بنابراین باید قدر جوان را دانست

ریزى براى جوانان،  كنند. گاهى به جاى برنامه بعضى با این پدیده، چنان كه شایسته آن است، برخورد نمى

چَه كنیم و از  بَه و چَه شویم، دائم بَه من دوست ندارم وقتى با جوانان مواجه مى .شود تملّق آنها گفته مى

محسّنات آنها بگوییم. این فقط امواج هوا و لفّاظى است؛ به این احتیاجى نیست. متأسّفانه جمعى به این 

مانند، عنوان و تابلوى جوانان را بلند  آورند؛ هرجا درمى نان را مىآورند، اسم جوا اشكال دچارند. هر جا كم مى

كه واقعیت جوان و دغدغه جوان و كیفیّت حركت  سازى از جوان، بدون این گویى و اسطوره تملّق .كنند مى

 .درستى مورد توجّه باشد، یك اشكال است ریزى براى جوان به جوان و برنامه



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

74 

جوانان به عنوان یك كاالى مصرفى استفاده شود؛ از آنها صرفاً براى حضور  اشكال دیگر این است كه گاهى از

در انتخابات و براى بلند كردن نام زید و عمرو استفاده شود. همه اینها منفى است. كارى كه باید بشود، اینها 

و این  ریزان فرهنگى، اقتصادى و سیاسى كشور بنشینند نیست. كارى كه باید بشود، این است كه برنامه

 .ریزى كنند. كشور به این نیاز دارد درستى برآورد و برایش برنامه پدیده عظیم را به

كشور ما زمین پهناور و امكانات فراوانى دارد. البته دشواریهاى زیادى هم دارد. كشور ما جزو كشورهاى پُر 

فته است؛ اما اگر این آب نیست. برخى كمبودهاى طبیعى هم دارد؛ یك كویر بزرگ هم در وسط آن قرار گر

كنند و  اى فرمان بگیرند، همه این كمبودها را مچاله مى شده یافته و غنى دستهاى انسانى از مغزهاى تربیت

 .ریزى، عالمانه و مدبّرانه باشد كه برنامه اندازند و كشور رشد خواهد كرد؛ مشروط بر این دور مى

ام كه یك عزم ملى و همگانى در  من بارها این را گفتهاین جوان عزیز از قول من مطلبى نقل كردند؛ بله، 

باید دنبال مسأله جوان  -از سطوح كشورى تا سطوح استانى تا برسد به شهرستان و روستا  -سطوح مختلف 

باشد. جوانِ شهر با جوانِ روستا، جوانِ تهران با جوانِ دورترین شهر كشور تفاوتى ندارد. خصلتهاى جوانى در 

 .ت؛ گاهى استعداد او بیشتر هم هست. ما این را الزم داریمهمه یكسان اس

خواهم به شما جوانان بگویم كه خودتان هیچ مسؤولیتى ندارید؛ نه. این حرف را هرگز نخواهم گفت  البته نمى

همچنین نخواهم گفت كه همه این مشكالت باید در  -گویم كه یك پایه مسؤولیت، خود شمایید  بعداً مى -

ریزیها بلندمدت است.  خواهد و برنامه ریزى مى و زمان بسیار محدودى برطرف شود؛ نه. اینها برنامهكوتاه مدت 

بعضى از مقاصد در ظرف سه سال، بعضى در ظرف پنج سال و بعضى در ظرف ده سال برآورده خواهد شد. 

 .اى نخواهد بخشید فایدهریزى نشود، نه تنها ده سال، بلكه اگر دهها سال دیگر هم بگذرد،  منتها اگر برنامه

كنم؛ نه شما را، نه مسؤوالن را. نه شما پا به زمین بكوبید كه چه  من هیچ كس را به شتابزدگى دعوت نمى

شد، نه مسؤوالن شتابزده و بلغورشده چیزى درست كنند و بگویند این هم در جواب فالنى كه در فالن جا 

اى ندارد. جوان بایستى صبورانه كار خودش را  هیچكدام فایدهچنین مطلبى گفته؛ بفرمایید این هم برنامه ما! 

دنبال كند و مسؤوالن باید مسؤوالنه و مدبّرانه بنشینند و روى این  -كه امروز مشخص است كار او چیست  -
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بینیم كه براى مسائل جزئى، زودگذر و احساسى،  مسأله، مثل یك مسأله اساسى فكر كنند. ما گاهى مى

اش چیزى نیست تا یك نفر یا  كه اصل قضیه -هیأت رسیدگى به فالن قضیه!  - شود ل مىهیأتهایى تشكی

 .هیأتى بخواهد آن را تعقیب كند. باید كسانى مخصوص این فكر بنشینند و كار كنند

تشكیل سازمان ملى جوانان اقدام بجایى بود. من از مسؤوالنش ناراضى نیستم؛ اما این كارى كه من مطرح 

 .ریزان اقتصادى و سیاسى است فاً كار سازمان ملى جوانان نیست؛ كار كلّ دولت است؛ كار برنامهكنم، صر مى

هاى ستادى و اجرایى نقش دارد؛ آن هم  همه باید خودشان را درگیر كنند؛ سازمان ملى جوانان هم در جنبه

 .ریزى كالن الزم است باید كار خودش را انجام دهد. بنابراین برنامه

كه من این همه روى تعاون و  ینه هم باید تعاون و همكارى میان قوا خودش را نشان دهد. ایندر این زم

براى این است  -گویم  گویم؛ در نامه به رؤساى سه قوّه مى در سخنرانى مى -كنم  همكارى سه قوّه تكیه مى

فصلى و سیاسى و جناحى  به ابتكار چهار نفر آدمى كه فقط به مسائل زودگذرِ -كه با تعارض قوا با یكدیگر 

قوّه مقنّنه و قوّه مجریّه و قوّه قضاییّه باید با  .آید ضررهاى بزرگى براى كشور به وجود مى -اندیشند  مى

البته بیشترین مسؤولیت در این باب متوجه قوّه مجریه است كه در همه سطوح باید  .یكدیگر همكارى كنند

 .له اساسى كشور است؛ شوخى نیستتالش و فعّالیت و پیگیرى كند. این یك مسأ

اگر این پیگیرى صورت گیرد، ما شاهد كشورى با یك نسل پُرنشاط و پُرامید و كارآمد خواهیم بود. یك دهه 

ها  كه بگذرد، اگر كسى به كشور ما نگاه كند، یك لشكر انبوه از دستها و مغزها و دلهاى كارآمد در همه زمینه

زمین مقدّس و ایران عزیزِ خودش را كند خانه پدرى و سر مشاهده خواهد كرد. آن روز هیچ كس رغبت نمى

اهمیت، برود تحقیر یك كشور و یك ملت خارجى را بپذیرد، كه اگر  رها كند؛ به امید یك طعمه كوچك و كم

اى، تو اهل این آب و خاك نیستى! یك روز هم اگر اوضاعى  جا بود، به او بگویند تو بیگانه تا آخر عمرش آن

بر سر خارجیهایى كه در آن كشور هستند، بریزند. من  -ثل همین روزها م -پیش بیاید، نئونازیهاى آلمان 

اند! جوانان  اى هستند كه اسمشان را متمدّن گذاشته زده ام كه اینها وحشیهاى كراوات بسته ادكلن بارها گفته

راً در اتریش كنند كه در كشور آلمان و اخی زنند و لت و پار مى طور مى ها را این ریزند و بیگانه كدام كشور مى
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جا برود؛  كه در فالن مسابقه رتبه باالیى به دست آورده است، به آن و ایتالیا كردند؟! جوان ایرانى به خیال این

كشند؛  توانى براى آنها كار كنى، از تو كار مى جا تا وقتى مى دانند! نه آقا، آن كه قدرش را مى به امید آن

اى! یك  دهند. آخرش هم در خانه خودت نیستى؛ بیگانه و غریبه ىكشند و چیزى هم به تو نم ات را مى شیره

خواهیم تو را  اى؛ مى روز هم ممكن است جوانان آن كشور مست شوند و بر سرت بریزند و بگویند تو بیگانه

كند از ایران عزیزش، از خانه خودش و از  بیرون كنیم! بنابراین اگر آن پیگیرى صورت گیرد، كسى رغبت نمى

كار علمى، كار صنعتى،  -شوند  دان عظیم كار و مجاهدت دل بكَند. این همه جوان وارد بازار كار مىاین می

آورند. این نتیجه  و یك كشورِ از همه جهت كامل را به وجود مى -كار كشاورزى، كار خدماتى، تولید و ابتكار 

انداز این است.  ریزى صورت گیرد، چشم هریزى خواهد بود. اگر این عزم ملى به وجود آید و این برنام آن برنامه

بیند؛ با شوق و رغبت درس  انداز را مى شود، آن چشم جوانى هم كه آن روز تازه وارد محوطه درس و بحث مى

 .برد خواند و رتبه علم را در كشور باال مى مى

ند و براى نسلى كه از راه ریزىِ الزم فكر نكن اما جانب منفى قضیه. اگر به این مسأله نپردازند، اگر به برنامه

نه  .ماند توان روى دست ملت مى آید؟ یك لشكر بیكار و بى رسد، در جامعه جا باز نكنند، چه پیش مى مى

اى، نه زبانى براى ابراز غرور نسبت به میهن خود و نه  احساس امیدى، نه احساس شوق و شورى، نه آینده

از این بدتر هم فرضهایى وجود دارد. همه مسؤولند؛ هم  اصالً غرورى. البته این كمترینش است كه گفتم؛

ها هم مسؤولند. صدا  ها. صدا و سیما هم مسؤول است؛ روزنامه ریزان، هم مجریان و هم متصدّیان رسانه برنامه

داده عیّاش را مطرح  راحت به دردِ تن ها نباید همواره براى جوان الگوى یك جوان اشرافىِ بى و سیما و روزنامه

بافیهاى خود طورى حرف بزنند كه جوان خیال كند همه هدف  ند. بعضى از مطبوعات نباید در فلسفهكن

انسان این است كه از هر راهى شد، یك مشت پول به دست آورد. اگر توانست یك گواهى علمى براى خودش 

؛ ولو قاچاق، ولو اى براى پول در آوردن در دستش هست؛ اگر نشد، هر راه دیگرى كه شد فراهم كند، وسیله

 .تن دادن به ذلّت و خفت و اهانت، ولو با دستبرد زدن به این و آن! نباید پول را عمده كرد؛ پول ارزش نیست

هدف، درآوردن پول نیست؛ پول یك وسیله براى گذراندن زندگى است. پول بسیار كوچكتر از این است كه 

رار ندهند تا او احساس كند كه به جاى استعداد و هدف انسان شود. براى جوان، الگو را یك الگوى غلط ق
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پرسیم: چرا درس  ابتكار و تالش فراوان و كسب تخصص و علم، باید سراغ پول رفت! از یك جوان مى

قدر پول و ثروت دارد كه به درس خواندن احتیاج ندارم! پس معلوم شد كه  گوید: پدرم آن خوانى؟ مى نمى

كننده محض بود، باز هم از نظر او مانعى  اگر بشود بیكار و عیّاش و مصرفدرس براى پول است! با این پول 

هاى جمعى هم  ندارد! آیا این طرز فكر درست است؟! این طرز فكر، غلطترین طرز فكرهاست. بنابراین رسانه

 .متعهّد و مسؤولند

براى خودمان  -نده نزدیك نیافتنى، بلكه در همین آی نه در زمان طوالنىِ دست -توانیم چنان روزى را  ما مى

هاى پنجاه و شصت معجزه آفرید؛ جوان  تصویر كنیم و امیدوار باشیم. چرا نتوانیم؟ جوان این مملكت در دهه

این مملكت كارى كرد كه تا آن روز هیچ ملتى نتوانسته بود چنین كارى بكند؛ جوان این مملكت با تن و 

ن شهر رشتِ شما، در شهرهاى دیگر استان، در شهرهاى در همی -جسم خود به خیابانهاى این كشور آمد 

و چنان این حضور را با همین جسم خود برجسته كرد كه آن نظامِ تا دندان مسلّحِ متّكى به  -دیگر كشور 

پشتیبانى همه سیاستهاى استعمارى دنیا، دید دیگر جاى نفس كشیدن ندارد؛ لذا مجبور شد فرار كند و 

ز ما تكرار شد؛ قبل از ما هیچ جاى دیگر نبود. انقالبهایى كه در جاهاى دیگر رخ برود. این تجربه، بعد ا

داد، نتیجه كارهاى چریكى و پارتیزانى و پرتاب ترّقه و شلیك گلوله بود؛ اما این تجربه، تجربه ملت ایران  مى

 .بود كه به وسیله جوانان ایجاد شد

به  -زمانى كه تازه از زندان آزاد شده بود  -ه پیروزى برسد كه در آفریقاى جنوبى ب قبل از آن« نلسون ماندال»

من به او  .ایران آمد و با من مالقات كرد. راجع به اوضاع آفریقاى جنوبى از او سؤال كردم، چیزهایى گفت

كنم در كشور شما هم قابل عمل باشد؛ و آن تجربه عبارت است از  اى داریم كه گمان مى گفتم، ما تجربه

زن و مرد، با جسمِ خودشان به  -دادند  كه اكثریت جمعیت كشور ما را تشكیل مى -سانهاى داوطلب كه ان این

شان، بلكه با تنِ خودشان  ى تیمى خیابانها آمدند، نه با مشتشان، نه با سالحشان، نه با نارنجكشان، نه با خانه

تواند بایستد.  عل كردند و او هم دید نمىآمدند؛ روى خود را هم نبستند، با صورتِ باز آمدند؛ لذا نظام را منف

خواست حكومت كند؟ گفتم به نظر من این الگو در آفریقاى جنوبى قابل عمل است. او  واقعاً بر چه كسى مى

سرى تكان داد. بعد از رفتن او، یكى دو ماه طول نكشید كه خبرهاى تظاهرات عظیم مردمى در آفریقاى 
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تمام خیابانهاى  .من فهمیدم كه این بذر، سبز شد؛ عین همان وضعیت ایران ها خواندیم! جنوبى را در روزنامه

شهرهاى بزرگ آفریقاى جنوبى از سیاهان پُر شد و یك عدّه از سفیدپوستها هم آمدند و همراه با آنها 

نتیجه نیز همان شد؛ یعنى كسى كه در  !راهپیمایى كردند و گفتند ما هم با حكومت تبعیض نژادى مخالفیم

تواند كارى بكند. اوّل رفت و كس دیگرى را جاى خودش گذاشت؛ او هم دید  س بود، دید اصالً نمىرأ

هم « ماندال»تواند؛ لذا در یك انتقال قدرت آرام، حكومت را به دست سیاهپوستان دادند و خود  نمى

جوان ایرانى در جمهور شد! این حادثه تقلیدشدنى و این الگوى ملتها براى آزادیخواهى، به وسیله  رئیس

 .هاى پنجاه و شصت اتّفاق افتاد دهه

معجزه انقالب اسالمى در دهه پنجاه، و معجزه جنگ هشت ساله در دهه شصت اتّفاق افتاد. اوایل جنگ، 

گویید؟! در  گفتند شما چه مى ها و دستورالعملهاى سنّتىِ نظامى، مى كرده به بخشنامه بعضى از برادرانِ عادت

آورد، باید با پنجاه تانك با او  ك، پنجاه تانك الزم است. عراق وقتى پنجاه تانك به میدان مىمقابل پنجاه تان

گفتند؛ نداشتیم. من خودم یك شب رفتم تعداد تانكهاى تیپى را كه  مقابله كرد؛ ولى ما نداریم! راست هم مى

فده تانك دارد! یك تیپ داشت، شمردم؛ دیدم ه به طور سازمانى باید در حدود صدوبیست دستگاه تانك مى

ارتشى در دُبّ حردان جلوِ نیروهاى عراقى مستقر شده بود؛ اما به جاى صدوبیست تانك، هفده دستگاه تانك 

 -شود. جوان بسیجى، جوان سرباز، جوان افسر  شود؛ اما جوان ایرانى نشان داد كه مى گفتند نمى داشت! مى

 .شود اد كه مىمعجزه آفرید و نشان د -چه ارتشى و چه سپاهى 

آن نیروى مجهّز به همه ابزارهاى مدرن جنگى، نیامده بود كه برود. مگر ارتش عراق به ایران آمده بود كه 

آمد. آمده بود كه خوزستان را از آنِ خود كند؛ منابع نفت را از جمهورى  خواست برگردد، نمى برگردد؟ اگر مى

هورى اسالمى ابدى كند و بگوید جمهورى اسالمى اسالمى بگیرد و این ننگ و ذلّت را بر پیشانى جم

اما پس از مدتى آنها مجبور شدند بعد از تحمّل  .خیز خودش را حفظ كند نتوانست یك استان ثروتمند و نفت

آن همه خسارت و دادن پنجاه، شصت هزار اسیر، راهشان را كج كنند و از زیر تازیانه خشم و اراده جوانان ما 

اند؛ یعنى هم  شور خودشان برگردند. بعد نیز همه دنیا تصدیق كردند كه آنها متجاوز بودهبیرون بروند و به ك

از لحاظ نظامى مغلوب شدند، هم از لحاظ سیاسى شكست خوردند. چه كسانى این كار را كردند؟ جوانان ما 
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هاى  چرا در دهه ها را آفرید، هاى پنجاه و شصت آن معجزه جوان ایرانى كه در دهه .كردند. این معجزه بود

هشتاد و نود نتواند معجزه كند؟ چرا نتواند آن معجزه عظیم را نهادینه كند و در سطح جهان گسترش دهد؟ 

چرا نتواند الگو شدن جوان ایرانى را براى همه جوانان دنیا به طور تردیدناپذیر ثبت كند؟ چه دلیلى دارید؟ 

 .این شدنى است

انان ما مناعت طبع و عفّت اخالقى و اطمینان به نفس و اعتماد به خود كنم، به جو من به مسؤوالن عرض مى

و صداقت و شجاعت بیاموزید؛ در آنها اراده پوالدین و انضباط اجتماعى و وجدان كارى به وجود آورید؛ بعد 

 .ریزى كنید. این كارها شدنى است و این آینده محقّق خواهد شد هم برایشان برنامه

ودو سال این كشور را از این همه گردنه و گذرگاهِ دشوارِ پُرخطر عبور  ند در طول بیستآن كسانى كه توانست

پرورانید؟ چرا یأس درونىِ خودتان را به دیگران تراوش  چرا در خودتان یأس مى .توانند دهند، باز هم مى

روند. یأسِ یك دهید؟ اگر تو مأیوسى، كنار بنشین؛ میدان بده تا این همه جمعیت در راهِ خودشان ب مى

گویم به جاى تملّق  الشّأن را بگیرد. من مى شخص یا یك مجموعه آدم، نباید بتواند جلوِ راه یك ملت عظیم

گفتن از جوانان، با آنها با صراحت و صداقت حرف بزنید؛ مشكالت و امكانات را بگویید؛ بعد هم در خدمت 

شوند و به شما  گاه خود این جوانان لشكر شما مى فراهم كردن امكانات و برداشتن مشكالت قرار گیرید. آن

كمك خواهند كرد تا مشكالت را برطرف كنید. در روابط انسانى، جوان از هیچ چیز بیشتر از صداقت خوشش 

 .آید نمى

توانید آن را انجام دهید. عزیزان  به نظر من خود شما جوانان بزرگترین مسؤولیت را دارید؛ مسؤولیتى كه مى

كند و خاكى كه از آن روییده، عزیز، سربلند،  دارد كشورى كه در آن زندگى مى انى دوست مىمن! هر جو

خواهد جامعه متمدّنى داشته باشد؛ دلش  مقتدر و برخوردار از همه زیباییها و نیكیها باشد؛ دلش مى

دو راه در پیش  خواهد از پیشرفتهاى علمى و عملى برخوردار باشد. این آرزوى هر جوانى است. براى این، مى

اش را  است: یك راه واقعى، یك راه كاذب و بدلى. راه واقعى را باید پیدا كرد، زحمات آن را پذیرفت و هزینه

 .هم باید پرداخت
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راه واقعى چیست؟ این است كه جوان ایرانى تصمیم بگیرد در زمین خود، بذر خود را بپاشد؛ از اندوخته و 

ى خودش را به كار گیرد؛ براى شخصیت و استقاللِ خود ارزش قائل  رادهثروت فرهنگى خود استفاده كند؛ ا

 .گیرىِ الگوهاى بیگانه نباشد شود؛ جامه عاریت نخواهد و دنبال تقلید و عاریه

تمدّن واقعى براى مردم ما تمدّن ایرانى است؛ تمدنى است كه متعلّق به خود ماست؛ از استعدادهاى ما 

در هم آمیخته و چفت شده است. راه حلّ حقیقى، راه حلّ بومى است. باید بذر جوشیده وبا شرایط زندگى ما 

سالمِ خودمان را بپاشیم و مراقبت كنیم تا سبز شود؛ دنبال تقلید از این و آن نباشیم؛ دنبال سخن گفتن با 

هاى علمى  كه از فرآورده هاى دست چندم آنها نباشیم. نه این زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربه

ها را  هاى علمىِ بشرى بهره برد. پنجره دیگران بهره نبریم؛ چرا،صددرصد معتقدم كه باید از همه تجربه

 .كنیم بندیم؛ هركس كه در دنیا كار خوبى كرده، آن را انتخاب مى نمى

من یك وقت گفتم كه فرق تهاجم فرهنگى و تبادل فرهنگى چیست. تهاجم فرهنگى، یك امر منفى است؛ 

كه كمبودى را در بدن  یك وقت هست كه یك انسان براى این .اما تبادل فرهنگى، یك امر مثبت است

از هر جایى كه  -خورد  آن چیزى كه به دردش مى -گردد و غذا و داروى مناسب را  خودش برطرف كند، مى

ه نه، ما انتخاب ریزد. یك وقت هم هست ك كند و با میل خود آن را داخل كالبدش مى گیرش آمد، پیدا مى

كنند و چیزى را كه خودشان  كنند، یا مستمان مى گیرند، یا بیهوشمان مى كنیم؛ دست و پاى ما را مى نمى

من  !كنند. آیا اینها با هم فرق ندارد؟ در بدن ما تزریق مى -نه آن چیزى كه ما الزم داریم  -خواهند  مى

ها، آنچه را كه خودش  دشمن با مدرنترین شیوه گویم ملت ایران نباید خودش را لَخت بیندازد تا مى

 .هاى دست دومِ فرهنگش به جسم ملت ایران تزریق كند خواهد، از تفاله مى

اى غربزده چشمهاى خود را بستند و گفتند ما باید همه چیز را از غرب بگیریم. آنها چه چیزى  یك روز عدّه

ا دارند، خطرپذیرى است. منشأ عمده موفقیتهاى را از غرب گرفتند؟ یكى از خصوصیات خوبى كه اروپاییه

پذیر شدند؟  هاى ما این را گرفتند و به ایران آوردند؟ آیا ایرانیها ریسك آنها این بوده است. آیا غربزده

خصوصیت خوب دیگر آنها عبارت از پشتكار و از كار نگریختن است. آیا آن را به ایران آوردند؟ بزرگترین و 
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اند كه سالهاى متمادى با زندگیهاى سخت در اتاق خود  و دانشمندان غربى كسانىماهرترین مكتشفان 

بیند چگونه زندگى كردند. آیا این  خواند، مى نشستند و چیزى را كشف كردند. انسان وقتى زندگى آنها را مى

بود. اینها را  ناپذیرِ فقط براى علم را به ایران آوردند؟ اینها بخشهاى خوب فرهنگ غربى روحیه تالشِ خستگى

كه نیاوردند؛ پس چه چیزى را آوردند؟ اختالط زن و مرد و آزادىِ عیّاشى و پشت میز نشینى و ارزش كردن 

 !لذّات و شهوات را آوردند

رضاخان قلدر وقتى خواست از غرب براى ما سوغات بیاورد، اولین چیزى كه آورد، عبارت از لباس و رفع 

ه و همان قلدرىِ قزّاقىِ خودش! لباسها نباید بلند باشد؛ باید كوتاه باشد؛ كاله حجاب بود؛ آن هم با زور سر نیز

كرد غیر از  طورى باشد؛ بعد همان را هم عوض كردند: اصالً باید كاله شاپو باشد! اگر كسى جرأت مى باید این

یا غیر از لباس  كاله دیگرى سرش بگذارد، -شد  كالهى كه آن موقع با این عنوان شناخته مى -كاله پهلوى 

شد. این چیزها را از غرب گرفتند! زنها حق نداشتند  خورد و طرد مى كوتاه چیزى بپوشد، باید كتك مى

كردند و  اگر روسرى هم سرشان مى - چادر كه برداشته شده بود -حجابشان را حفظ كنند؛ نه فقط چادر 

آیند!  كه در غرب، زنها سربرهنه مى اى اینخوردند! چرا؟ بر گرفتند، كتك مى شان را مى مقدارى جلوى چانه

اینها را از غرب آوردند. چیزى را كه براى این ملت الزم بود، نیاوردند. علم كه نیامد، تجربه كه نیامد، جِدّ و 

اینها را كه  -هر ملتى باالخره خصوصیات خوبى دارد  -جهد و كوشش كه نیامد، خطرپذیرى كه نیامد 

دریغ قبول كردند. فكر و اندیشه را آوردند، اما بدون تحلیل قبول كردند؛  ه آوردند، بىنیاوردند. آنچه را هم ك

گفتند چون غربى است، باید قبول كرد. فرم لباس و غذا و حرف زدن و راه رفتن، چون غربى است، بایستى 

 .نیست پذیرفت؛ جاى بروبرگرد ندارد! براى یك كشور، این حالت بزرگترین سمّ مهلك است؛ این درست

راه حلّ واقعى این است كه یك ملتْ خودش باشد؛ با مغزِ خودش فكر كند؛ با چشمِ خودش ببیند؛ با اراده 

كند، چیزى باشد كه برایش مفید است. ما باید با حفظ تمدّنمان،  خودش انتخاب كند؛ آنچه را هم انتخاب مى

اشد. بعضى افراد، حتّى فكر را هم ترجمه با دست و بازوى خود كار كنیم و فقط ترجمه، كارِ منحصر ما نب

شناس یا فالن  گویند چون فالن روان كنند؛ حاضر نیستند آن را با معیارها بسنجند؛ مى شده قبول مى

طور گفته و این فرمول را داده، دیگر بروبرگرد ندارد. اگر كسى برخالف او  شناس یا فالن اقتصاددان این جامعه
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گردند و حرف دیگرى  ته است! چهار صباح دیگر آنها از حرف خودشان بر مىكه كفر گف حرف زد، مثل این

كند! براى یك كشور، این بدبختى است. راه  زنند؛ باز این آقا همان حرف دوم آنها را بدون تحلیل قبول مى مى

یشد و حلّ واقعى این است كه یك ملت با دست خود، كار كند؛ براى خود، كار كند؛ با فكر و مغزِ خود بیند

 .كه از همه تجارب هم استفاده كند اجتهاد كند و با ابتكار خود پیش برود؛ ضمن این

راه حلّ كاذب چیست؟ راه حلّ كاذب این است كه یك ملت به تغییر ظاهرى دل خوش كند و از حركت 

اى دارد، نه  بینید آدمى هست كه نه معلوماتى دارد، نه سوادى دارد، نه اراده عمیق رو برگرداند. یك وقت مى

آید؛ لباس و آرایش و شكل خودش را شبیه فالن هنرپیشه یا فالن  اى نشان داده، نه كارى از او برمى تجربه

جوان غربى كرده است. این راه حلِّ كاذب است. آیا شما با این كار، متمدّن شدید و تحولّ پیدا كردید؟! در 

« دروازه تمدّن بزرگ»ست این راه حلّ كاذب را با عنوان خوا نشانده و خائن مى دوران رژیم گذشته، شاهِ دست

بود؛   براى این مردم به ارمغان بیاورد. البته سالها روى این زمینه كار شده بود؛ فالكت اخالقى در حد اعلى

و با نام مدرنیزم « دروازه تمدّن بزرگ»نظیر بود. با نام  ورشكستگىِ معنوى و روحى و علمى در این كشور، بى

سوادِ مفلوك در مقابل  خواستند به بقیه موجودى معنویت كشور چوب حراج بزنند. شاهِ عیّاشِ بى انى مىایر

بیگانه و مقهورِ پنجه امریكا و صهیونیسم، و ملتى كه تحقیر شده و مورد اهانت قرار گرفته بود؛ این مدرنیزم 

یست. مظهر آن راه كاذب این بود كه در كه مدرن شدن و به تمدّن واقعى رسیدن ن ایرانى مال همانهاست. این

اى براى عوامل و ایادى كمپانیهاى خارجى بود. البته به  شد از آن پول ساخت، النه اى كه مى جا هر نقطه این

كردند كه شركاى داخلى هم به همان دستگاههاى دربار و رجال  ى شركاى داخلیشان این كار را مى وسیله

خورد؛ این براى یك ملت، بدبختى و  شدند. این مدرنیزم به درد نمى ربوط مىسیاسىِ وابسته خائنِ آن روز م

آورد. اگر این انقالب اتّفاق نیفتاده بود، اگر آن فریاد رعدگونه همه  بیچارگى و فنا شدنِ همه چیز را به بار مى

ند كه امروز كشور ما دا چیز را در این مملكت به جنب و جوش نیاورده بود و دلها را از جا نكنده بود، خدا مى

نگاه كنید؛ یقین  -چه در آسیا، چه در آفریقا  -در چه وضعى بود. شما به بعضى از كشورهاى عقب افتاده 

بدانید با این موقعیت ممتاز جغرافیایى و اقلیمى و تاریخى ایران، وضع ما از آنها بدتر بود. انقالب به داد این 
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قعر دریایى فرو رود كه دیگر نتواند از آن بیرون بیاید، نجات داد. كه در  كشور رسید و این ملت را از این

 .بنابراین، چنان راه حلّى، راه حلّ كاذب است و جوان نباید دنبال آن باشد

جوانان عزیز من! فرزندان من! دنبال تقلید نباشید. بر روى شیوه و راهى كه در آن ذهن و اراده و ایمان شما 

گاه شما عنصرى خواهید بود كه مثل یك  گردد، فكر كنید. آن پاك و آراسته مىشود و اخالق شما  قوى مى

 .گیرد ستون، سقف مدنیّت این كشور و تمدّن حقیقى این ملت بر روى آن قرار مى

 -بخصوص امریكایى و صهیونیستى  -من به شما عرض كنم، امروز دستگاههاى تبلیغاتىِ فوق مدرن غربى 

اند  كنند. خیال نكنید آنها غافل نشسته احساسات و اراده شما طرح عملیاتى تهیه مى براى ذهنها و فعّالیتها و

بینند؛ آنها براى كار و  بینند. آنها این سى میلیون جوان را مى و این سى میلیون جوان را در كشور ما نمى

ریزى  ما برنامه ریزى هستند؛ آنها براى اخالق و فكر و عقیده و ایمان جوان هدفِ خودشان مشغول برنامه

شود، تفسیرش این  كنند. خیلى از حرفهایى كه گاهى در فضاى مطبوعاتى یا فرهنگى كشورمان زده مى مى

خواهند نسلى كه الگوى جوانان فداكارِ برجسته دنیا شد، به یك  است و با این دید قابل تحلیل است. آنها مى

 .خاصیت تبدیل شود نسل بى

گوید كه اى كاش مدّ نگاه ما  این دختر عزیز ما مى .آیید كنید و به هیجان مى ىشما امروز فلسطین را نگاه م

دانید فلسطینیها از چه كسى یاد گرفتند؟ پنجاه سال است كه فلسطین اشغال شده  مى .رسید به فلسطین مى

 است؛ بیست سال و پنجاه سال پیش هم فلسطین جوان داشت. این جوان فلسطینى كه این گونه به میدان

آمده، از چه كسى یاد گرفته و الگوى او كیست؟ الگوى او جوانِ مبارزِ مؤمنِ بااخالصِ لبنانى است. این را من 

كه منطقه  -گویند. در تظاهراتى كه در نوار غزّه و ساحل غربى رود اردن  گویم، خودشان مى نمى

را سر دست بلند  -حسن نصراللَّه  سید -اللَّه لبنان  اندازند، عكس رهبر حزب راه مى -نشین است  فلسطینى

اللَّه لبنان را روى گنبد مسجداالقصى نصب كردند. البته صهیونیستها  برند. آنها پرچم حزب كنند و راه مى مى

« المنار»تلویزیون  .جا بماند، اما آنها آمدند نصب كردند. بنابراین او شد الگوى جوان فلسطینى نگذاشتند آن

بیشترین بینندگانش در داخل  -كند  به نظرم روزى بیست ساعت برنامه پخش مىكه  -اللَّه لبنان  حزب
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اش را مانند آب  بینند، بلكه مثل تشنه، جرعه، جرعه هاى آن را مى فلسطین اشغالى هستند! نه فقط برنامه

 .نوشند گوارا مى

زمین رویید؟ الگوى او اللَّه لبنان از كجا جوشید؟ او روى كدام سر الگوى جوان لبنانى چه كسى است؟ حزب

بند شما را به  كند؛ همان پیشانى دهد؛ همین كارهاى شما را مى شمایید. او همین شعارهاى شما را مى

رود. بنابراین الگوى آن جوان، سرداران و رزمندگان  بندد؛ مثل رژه نظامى بسیج، رژه مى اش مى پیشانى

یم. آنها فداكارى و براى خدا حرف زدن و براى خدا شهیدى هستند كه در خود گیالن امثال آنها را كم ندار

وقتى در میدان جنگ  -جانشین فرمانده لشكر گیالن  -كاركردن را از اینها یاد گرفتند. شهید امالكىِ شما 

در معرض بمباران شیمیایى بود و بسیجىِ بغل دستش ماسك نداشت؛ او ماسك خودش را برداشت و به 

رمان یعنى این. البته هر دو شهید شدند؛ اما این قهرمانى ماند؛ اینها كه از صورت بسیجىِ همراهش بست! قه

اند؛ هم پیش خدا  ( اینها زنده۹؛)«وال تحسبنّ الّذین قتلوا فى سبیل اللَّه امواتا بل احیاء»رود؛  بین نمى

ى گیالنِ شما، اند. پدر شهیدى از همین شهرها اند، هم در دل ما و در فضاى زندگى و ذهنیّت ما زنده زنده

اش را بوسید؛ اما آه نكشید! اینها  وقتى جوانش را با گلوى بریده از جبهه برگرداندند، گلوى بریده بچه

ها را در چشم من و شما بشكنند، بعد به جایش  الگوست. این الگوها را از من و شما بگیرند و قدر این چهره

 .ى ما را بگیرند، ارزشهاى خودشان را جایگزین كنندالگوهاى دروغین و جعلىِ خودشان را بیاورند؛ ارزشها

چه در تلویزیونشان، چه در  -اى خود  ریزیهاى میلیاردى، در تبلیغات رسانه هاى غربى با برنامه امروز رسانه

كنند و متأسّفانه بعضى از عناصر داخلى هم فریب آنها را  هایى كه دائماً مى رادیوشان، چه در مصاحبه

كوشند تا  مى -كنند  شوند؛ حرفهایى كه آنها مایلند، اینها بر زبان جارى مى ر و نوكر آنها مىخورند و اسی مى

به شما جوانان ایرانى تفهیم كنند كه یك ظرف خالى هستید و مظروف ندارید؛ مظروف شما را ما باید 

شتید، طبعاً فردا هم نخواهید بدهیم؛ ما باید این ظرف را پُر كنیم؛ شما امروز این مایه را ندارید، دیروز هم ندا

خواهند گذشته شما را هم زیر پا لگد كنند؛ نه فقط تاریخِ قدیمِ  شوند؛ مى داشت! تاریخ شما را هم منكر مى

خواهند زیر پا لگد كنند و آن را انكار نمایند. آنها  ساله اخیر را هم مى چند صدساله را، بلكه تاریخِ بیست

خواهند جوان ایرانى و نسل نوى ایرانى، یك نسل  ازى كنند؛ آنها مىسازى و الگوس خواهند فرهنگ مى
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خور باشد تا بتوانند روى او سوار شوند و به او دیكته كنند و آن كارى را كه آنها  تحقیرشده توسرى

كه كسى را به زیر مهمیز بكشند، بهترین راه این است كه بگویند تو چیزى  خواهند، انجام دهد. براى این مى

كه او احساس كند  كنند، براى این اى ندارى. مفاخر یك ملت را انكار مى ى، تو كسى نیستى و گذشتهنیست

 .چیزى نیست

ى «نه»یك  -یعنى روسها و انگلیسیها  -میرزا كوچك، مرد تنهایى بود كه به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا 

خواستند با دستگاه  سانى بودند كه مىبزرگ گفت. نه با روسها ساخت، نه با انگلیسیها؛ اما در كنار او ك

مبارزه كنند، اما به روسها پناه  -خواست سرِ كار بیاید  بعد هم با رضاخان كه تازه مى -حكومتِ آن روز 

بردند؛ به باكو رفتند و بند و بستهایشان را كردند و به ایران برگشتند و سرسپرده آنها شدند. اما  مى

ر نشد سازش كند؛ او، هم با انگلیسیها جنگید، هم با قزّاقهاى روس خان قبول نكرد و حاض میرزاكوچك

خان و  اللَّه مبارزه كرد؛ با احسان -و قبل از رضاخان، آن كسانى كه بودند  -جنگید، هم با لشكر رضاخانى 

مرد  بیند این مرد تنها، این رود و مى خان مى دیگران هم كنار نیامد. وقتى جوان گیالنى سرِ قبر میرزاكوچك

باایمان و باصفا، اگرچه در وسط جنگلهاى گیالن در مظلومیت مُرد، اما شخصیت خودش را در تاریخ ایران 

خان را به یاد  تثبیت كرد؛ مُرد، اما یك مشعل شد. ما در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزاكوچك

ت و اراده و شخصیت و هویّت خود خرج گرفتیم. او از هم خواندیم، نیرو مى آوردیم و شرح حال او را مى مى

كه به یك نسل هویّت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. امثال او تعدادى  كرد، براى این

بینید كه امروز غریب نیستند. جریان تاریخ،  بودند كه در غربت مبارزه كردند، در غربت هم مُردند؛ اما مى

ها و امثال  ها و خیابانى خان ها و میرزاكوچك اللَّه و نخواهد گذاشت شیخ فضلجریان عجیبى است. نگذاشت 

 .خواهند این مفاخر را از دست جوان ایرانى بگیرند اینها، همچنان كه غریب مُردند، غریب بمانند. دشمنان مى

دانید از نظر من  اند؛ اما مى ام، قبل از من هم گفته شود. من گفته راجع به نیازهاى جوانان، زیاد صحبت مى

مهمترین نیاز جوان چیست؟ نیاز عمده جوان، هویّت است؛ باید هویّت و هدف خودش را بشناسد؛ باید بداند 

خواهد هویّت جوان ایرانى را از او بگیرد؛ اهداف را از  خواهد كار و تالش كند. دشمن مى كیست و براى چه مى

یك موجود حقیر و محدود هستى؛ پیش من بیا تا تو را زیر بال بین ببرد؛ افقها را تیره كند؛ به او بگوید تو 
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بگیرم. معلوم است؛ كشور ثروتمند ایران و منطقه بسیار مهم و راهبردى ما و تأثیرات فراوانى كه این ملت از 

آید. امروز برنامه دشمن  تواند بگذارد، همه از طریق تحقیر شخصیت جوانها، در مشت دشمن مى همه سو مى

زنم تا معنایش این باشد كه  ه شما جوانها این است؛ خیلى باید بیدار باشید. این حرفها را به شما نمىنسبت ب

مسؤوالن كشور در قبال نسل جوان مسؤولیتى ندارند؛ چرا، آن را قبالً گفتم؛ آنها هم مسؤولند؛ مسؤولیتهاى 

 .آنها به جاى خود؛ اما شما هم مسؤولید

نسل سوم »كه اصطالحاً به آن  -آید  كنند نسلى كه روى كار مى ور وانمود مىط و اما حرف آخر: كسانى این

پُشتكرده به انقالب و رویگردان از ارزشهاى دینى است؛ یا اگر هم نیست، به طور  -گویند  مى« انقالب

رانگیز كه من عوامل فسادب كنم. نه این گونه خواهد شد! بنده صددرصد حرف آنها را رد مى ناپذیرى این اجتناب

شناسم یا از آنها خبر ندارم؛ نخیر، بنده از ماهواره و اینترنت و رمانها و فیلمها و  بینم یا نمى فرهنگى را نمى

ام.  گیرم. من عمرم را در میان جوانان گذرانده آهنگها و حرفهاى فاسد كامالً خبر دارم و آنها را دست كم نمى

نشگاهى كه خارج از محیط ما بودند، ارتباط برقرار كردم؛ تا امروز از دورانى كه خودم جوان بودم، با جوانان دا

دانم حال و هواى جوانى چیست و امروز در فضاى  هم ارتباط من با جوانان قطع نشده است. بنابراین مى

پذیر و شكننده نیست؛ این را بد  گذرد؛ اما معتقدم نسل كنونىِ امروز این قدر هم آسیب جوانىِ ما چه مى

تر و  وپنج سال قبل به مراتب پاكیزه اند. این نسل در محیطى بار آمده كه از محیط سى سال و سى فهمیده

اند، به بركت هدایت دینى توانستند آن كار عظیم را انجام  كسانى كه در این محیط متولّد شده .بهتر است

نسبت به آن نسل، در محیط دهند و آن ایمانهاى پوالدین و استوار را عرضه كنند. من معتقدم كه این نسل 

بهترى پرورش یافته و آمادگیها و آگاهیهاى به مراتب بهتر و باالترى دارد. بنده وقتى حدود بیست سالم بود، 

هرگز آگاهیهایى كه امروز شما جوان بیست ساله دارید، نداشتم. امروز جوان ایرانى، آگاه و بامعرفت و بصیر و 

 .باالتر باایمان استسیاسى و اهل تحلیل است و از همه 

اى از مطبوعات  اى كه سال گذشته در مجموعه شود كه با این بمباردمان فرهنگى چه چیزى موجب مى

اى علیه مذهب و علیه فكر مذهبى و علیه انقالب و علیه امام و علیه همه چیز صورت گرفت، وقتى  زنجیره

شلوغترین مراكز اعتكاف شود؟ چه كسى به روزهاى اعتكاف ماه رجب فرا رسید، مسجد دانشگاه تهران جزو 



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

87 

جا به عبادت  جوانان گفت بروید اعتكاف كنید؛ سه روز روزه بگیرید و از مسجد بیرون نروید و وقتتان را در آن

و ذكر و دعا و تضرّع و توسّل بگذرانید؟ چه كسى به جوانان بخشنامه كرده بود؟ من خبر دارم كه در رشت 

 .برند روند و استفاده معنوى مى جا مى دارد كه قبله امید جوانان است؛ به آنهم مساجد و مجامعى وجود 

یافته دوران انقالب است، از معرفت دینى برخوردار است؛ ایمانش هم ایمان عمیقى است؛  جوانى كه پرورش

ده نوشته البته احتیاج دارد كه تغذیه معنوى و فكرىِ دائمى شود. بله، این چیزى را كه در نامه خطاب به بن

كنم. ابزارها و فعّالیتها و كارهاى فرهنگى باید در اختیار جوانان  بودند و مقدارى از آن خوانده شد، تصدیق مى

 .قرار گیرد. روحانیون خوشفكر و دانشگاهیان مؤمن باید در مقابل ایمان جوانان احساس مسؤولیت كنند

نباید روى جوانان كار  -ن آموزش و پرورش بخصوص مسؤوالن فرهنگى، و باألخص مسؤوال -مسؤوالن كشور 

سیاسى را تجربه كنند؛ این خیانت است. هر مسؤول و مدیرى كه وظیفه فرهنگى دارد، اگر كار فرهنگىِ 

خودش را در خدمت سیاستهاى خطّى و جناحى قرار دهد، خیانت كرده است. هم آن كسانى كه خیال 

بینند؛ كه  پسندند، مى پسر و دختر را با لباسى كه آنها نمىچون چهار نفر  -كنند نسل جوان فاسد شده  مى

كنند از جوان باید  كنند؛ هم آن كسانى كه خیال مى اشتباه مى - چنان منفى باشد لزوماً هم معلوم نیست آن

كنند. دسته سومى هم  استفاده سیاسى كرد و به عنوان یك كاالى سیاسى او را مصرف كرد، اشتباه مى

اند تا پایان دوران نظام اسالمى را به چشمشان  كنند. آنها كسانى هستند كه دل بسته اه مىهستند كه اشتب

 .اند كنند. آنها هم سخت در اشتباه كه جوانان دیگر از نظام اسالمى دفاع نمى ببینند؛ به امید این

دشمنان ما در مورد این كشور و این انقالب بسیار اشتباه كردند؛ هر بار هم كه اشتباه كردند، سرشان به 

سنگ خورد. نتیجه طبیعى اشتباه كردن، ناكام شدن است. چون ملت و انقالب و مسؤوالن و جوانان ما را 

خورد و این بارِ  ان به سنگ مىشوند؛ لذا سرش كنند و عمل اشتباه مرتكب مى شناسند، اشتباه تحلیل مى نمى

آورد! این در حالى بود كه این انقالبِ  گفتند دو ماه بیشتر دوام نمى چندم است. وقتى انقالب پیروز شد، مى

طور در دنیا غوغا به راه انداخته بود، به پیروزى رسانده بود. وقتى دو ماه گذشت، ضدّ  باعظمت را ملتى كه آن

داخل كشور بودند، پرسیدند پس چه شد؟ گفتند شش ماه دیگر حتماً قضیه تمام  لوحى كه در انقالبهاى ساده

طور شش ماه، شش ماه آن را تمدید كردند! این انقالب، این نظام، این ملت و این نسل،  خواهد شد! همین
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و  مشمول لطف و تفضّل پروردگار است. من و شما و مسؤوالن كشور هستیم كه باید قدر لطف الهى را بدانیم

 .شكر نعمت خدا را ادا كنیم

شوم و نه سیر؛ اما چون وقت گذشته است، به عرایضِ خودم پایان  من از دیدار و صحبت با شما، نه خسته مى

 .سپارم دهم و شما را به خدا مى مى

  والسّالم علیكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

 ۹6۱عمران:  آل( ۹
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 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

جلسه ى بسیار خوب و باارزشى است؛ اوالً جمع برجسته و فرزانه یى از تحصیلكردگان و متخصصانِ این 

 -كشور در این جا اجتماع كرده اید؛ ثانیاً سالروز یكى از ستارگان روشن دانش در تاریخ پرافتخارِ ماست 

را در ذهن ما زنده مى كند؛ ثالثاً مسؤوالن متعددى از بخشهاى و یاد آن بزرگوار  -یعنى خواجه نصیرالدین 

اجرایى كشور حضور دارند و خودشان را در مسأله ى مبتال به این مجموعه سهیم مى دانند؛ بیاناتى هم ایراد 

 .كردند كه مفید بود. من دو سه نكته را عرض مى كنم

 

پیش از انقالب و همچنین بعد از انقالب،  یك نكته این است كه دانشكده هاى فنى ما در طول سالهاى

از دوره ى  -همیشه محل حضور برترین استعدادهاى این كشور بود. از آن زمانهایى كه بنده یادم مى آید 

خوشفكرترین، متحرك ترین و فعال  -جوانى و ارتباط ما با دانشگاه ها و دانشجوها و محیطهاى دانشگاهى 

ه هاى فنى و مهندسى و مراكز علمىِ مربوط به مهندسى با شعب ترین عناصر دانشجویى در دانشكد

مختلفش، اجتماع داشته اند. این را بگذاریم در كنار یك حقیقت دیگر؛ و آن، سطح متوسط باالى ذهنى و 

هوشمندى نسل هاى ایرانى است، كه این جزو چیزهاى مسلّم است و شعار و تبلیغ نیست. ذهن و 

ط ذهن و هوشمندى ملل جهان باالتر است؛ این یك سخنِ علمى و آمارى و هوشمندى ایرانیان از متوس

تحقیق شده است؛ گذشته ى ما هم همین را نشان مى دهد؛ فرهنگ و تمدن ایرانى در ادوار مختلف، براى 

ملل دنیا یك شاخص برجسته و یك پرچم به حساب مى آمده. در دوره ى اسالمى هم ملتى كه توانست 

علوم مختلف و روشهاى زندگى را از اسالم بگیرد و آنها را در چارچوب منطق هاى مستحكم دانش و فلسفه و 

 .پایدار كند و به دنیا ارائه دهد، عمدتاً ایرانى ها بوده اند؛ این را دیگران هم قبول دارند

فت بهترین یك مجموعه ى ملىِ هوشمند و داراى استعدادِ وافر و سرشار را در نظر بگیرید؛ تقریباً مى شود گ

و هوشمندترین فرزندان خود را به بخشهاى فنى و مهندسى مى فرستادند. نتیجه چه باید باشد؟ آنچه انسان 

انتظار دارد، انتظار  -كه زبدگان و نخبگان و برگزیدگان ذهنىِ یك كشور و یك ملتند  - از چنین مجموعه یى

ره هاى گذشته ى ما تا قبل از انقالب، تحقق پیدا خیلى باالیى است. با تأسف باید بگوییم آن انتظار، در دو
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نكرده؛ و این عللى دارد كه اشاره ى كوتاهى به آنها خواهم كرد. بر این بیفزاییم روشن بینى و تفكر زنده ى 

اجتماعىِ دانشجویان این بخش را. همان طور كه درست اشاره كردند، مبارزترین و آگاه ترین دانشجویان در 

 .زمینه هاى سیاسى، باز به نسبت در همین دانشكده هاى فنى بیشتر بوده انددانشگاه ها در 

 

نكته ى بعدى: وقتى یك كشورى در سراشیبىِ انحطاط اجتماعى یا سیاسى یا فنى واقع مى شود، مهمترین 

ضایعه یى كه براى كشور پیش مى آید، این است كه سرمایه هاى كشور به كار گرفته نمى شود؛ این طبیعىِ 

وران انحطاط است. ما در یك دوران تقریباً صد ساله، انحطاط بسیار تأسفبارى را گذراندیم. این دوران از د

اواسط دوره ى قاجار آغاز مى شود تا پایان دوره ى پهلوى؛ یعنى حتى در دوره ى پهلوى هم كه دوره ى 

ت، متأسفانه ما در سراشیب مدرنیزاسیون ایران طبق نگاه خود متولیان دولتى و روشنفكرهاى آن روز اس

انحطاط حركت كردیم. چرا مى گوییم انحطاط؟ شاید اوایل دوره ى قاجار هم ما خیلى هنر بزرگى در زمینه 

هاى مختلف علمى و صنعتى نشان ندادیم؛ اما من آن را دوران انحطاط نمى گویم؛ دوران انحطاط، مربوط به 

 -دوران، دورانى است كه ملت ایران از حركت طبیعى خود  اواسط دوره ى قاجار و بعد است. چرا؟ چون این

كنار افتاد؛ یعنى افسون شد. یك ملت، همیشه  -كه گاه سرعت مى گرفت، گاه دچار بُطئ و كندى مى شد 

پیشتاز نیست. یك ملتِ بااستعداد گاهى به خاطر عوامل مختلف، پیشروى و سرعت و شتاب دارد؛ گاهى هم 

یك ملت افسون مى شود؛ این افسون تحقق پیدا كرد. افسون در مقابل چه چیزى؟  كندى دارد؛ اما یك وقت

در مقابل یك موجود تازه نفسِ زنده ى نگاه كننده ى به مسائل جهان به صورت ریز و كالن؛ و آن، تمدن 

صنعتى و پیشرفت علمى غرب بود. این موجود، با نگاهِ تصرف جهان به میدان آمد؛ لذا براى خودش مفید 

شد، ولى براى دنیا مایه ى زیان شد. تا یك برهه ى طوالنى از زمان، مثل بختكى افتاد روى ملتهاى غافلى از 

كه  -قبیل ملت ما و ملتهاى آسیا و آفریقا و نقاط دیگرى از جهان؛ نگذاشت اینها حركت طبیعى خود را 

 .ادامه دهند؛ اینها را افسون كرد -گاهى شتاب داشت و گاهى كند بود 

 

از اواسط دوره ى قاجار نشانه هاى پیشرفت اروپایى در كشور ما بتدریج شروع كرد ظاهر شدن. روشنفكران 
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ما كسانى بودند كه به اروپا مى رفتند یا نوشته هاى آنها را مى خواندند؛ لذا با پیشرفتهاى آنها آشنا مى شدند 

كرار شده یى است از طرف روشنفكرهاى صدر و خود را در مقابل آنها ناتوان و حقیر مى دیدند. این حرفِ ت

مشروطه، كه ما فقط و فقط باید دنبال غربى ها راه بیفتیم و به هرچه آنها مى گویند، در همه ى شؤون 

زندگى مان عمل كنیم؛ این حرفى كه از تقى زاده و دیگران نقل شده و واقعیت هم دارد. اینها مى گفتند ما 

مل كنیم تا پیش برویم؛ یعنى مجال ابتكار، ابداع، خالقیت و نگاه بومى به باید صددرصد به نسخه ى آنها ع

مسائل علمى و صنعتى مطلقاً در محاسبه ى اینها نمى گنجید. این را از این طرف حساب كنید؛ حاال طرف 

 مقابلى كه ما توصیه مى شدیم به این كه از او تبعیت كنیم، چیست؟ همان انقالب صنعتى و انقالب علمى و

پیشرفت علمى یى است كه نگاهش فقط محدود به چارچوب كشور خود نمى شود؛ بلكه به دنیا به چشم یك 

ذخیره و یك انبار بزرگ كه باید از آن استفاده كند و ببلعد تا این كه بتواند حجم خودش را بیشتر كند و 

ت كه بیش از صد سال از شروع خود را توسعه دهد، نگاه مى كند. این زمانى كه من اشاره مى كنم، زمانى اس

استعمار گذشته بود؛ یعنى پرتغالى ها، اسپانیایى ها، انگلیسى ها، هلندى ها و بخش هاى مختلف اروپا به 

مناطق ثروتمندِ دست نخورده ى دنیا، از جمله منطقه ى ما، منطقه ى اقیانوس هند، شبه قاره ى هند، 

انداخته بودند و آن ثروتهاى عجیب و دست نخورده را پیدا  اندونزى، آفریقا و بقیه ى مناطق گوناگون دست

كرده بودند. البته خُلقیات اروپایى ها هم در این كار تأثیر داشت. بعضى از این خُلقیات مثبت است، بعضى از 

آنها منفى. من از كسانى نیستم كه غربى ها را یكسره داراى خُلقیات منفى بدانم؛ نه، خلقیات مثبتى هم 

خطرپذیرند، شجاعند، دنبالگیرند. اینها سوار كشتى شدند، راه افتادند، رفتند تا به كشورها و مناطق  دارند؛

دست نخورده برسند؛ یعنى انبارهاى ثروت طبیعى. آسیا را فتح كردند، آفریقا را فتح كردند، طبعاً آمریكا را 

 .هم فتح كردند

 

باید صددرصد كوچك ابدال غربى ها و دنباله روِ آنها  وقتى در ایران، متفكرِ عالمِ سیاسى ما مى گوید ما

شویم، چه وضعى پیدا مى كنیم؟ اگر آن طرفى كه ما مى خواستیم كوچك ابدال و نوچه و دنباله روِ او 

بشویم، انسان منصف و موجود عادلى بود و قصد تجاوز و تعرض نداشت، خیلى خوب بود؛ اما طرف مقابل ما 



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

92 

، متجاوز و نگرنده ى به گستره ى عظیم جهانى با عنوان یك انبار مواد رشد و كى بود؟ آن موجود متعرض

تعالى زیستى؛ ما شدیم كوچك ابدالِ او. او هم وارد شد و علم و صنعت خودش را به ما نداد؛ ما را تربیت 

علمى و فرهنگى نكرد، مثل استاد دلسوزى كه شاگرد را تربیت مى كند؛ ما در دوران نوسازى علمى و 

شدیم  -كه بنده از این گونه تعبیرات خوشم نمى آید  -صنعتى ایران و به قول آقایان، دوران مدرنیزاسیون 

یك كارگر ساده ى ساختمانى چه  .مثل یك كارگر ساده ى ساختمانى در اختیار یك معمار و یك مهندس

غیرفكرى؛ گِل بده، آجر بده، كار مى تواند بكند؟ بله، در ساختن خانه نقش دارد، اما صرفاً نقش جسمانى و 

 .گچ بده، یا اینها را روى هم بچین. دوره ى انحطاط ما از این جهت است

ایرانىِ هوشمند و بااستعداد، در این فضا مجبور بود یكى از دو كار را بكند؛ یا تن بدهد و تسلیم این وضعیت 

صنایعى كه ما در  -ع نظامى و هوایى بشود، یا از كشور خارج شود و در خدمت دیگران قرار بگیرد. در صنای

مهندسانى كه امروز در این كشور مى توانند  -طول چند سال گذشته اطالعاتى راجع به آنها پیدا كرده ایم 

هواپیما و پیچیده ترین قطعات را بسازند و ساخت معكوس كنند، در آن زمان وظیفه شان این بود كه چك 

ى كنند و بیایند بگویند این قطعه درست است یا درست نیست. اگر لیست هواپیما را بگیرند، بروند سركش

قطعه یى هم معیوب بود، آن را دربیاورند، تحویل مهندس بیگانه بدهند تا او آن را به خرج ما سوار هواپیما 

د. كند و به امریكا ببرد و در آن جا آن را تعمیر یا تعویض كنند و برگردانند؛ بیش از این اجازه داده نمى ش

كه بیشتر این  -این مهندس و این آدم خوشفكر و با استعداد و قابل جهش، یا این وضع را تحمل مى كرد 

یا اگر روح ماجراجویى داشت، از این كشور خارج مى شد و  -گونه بودند؛ با همین وضع زندگى مى كردند 

ل هم تعداد زیادى داشتیم. بعد از مى رفت در خدمت دیگران قرار مى گرفت، یا اصالً نمى آمد؛ كه از این قبی

 .انقالب، بنده با برخى از اینها برخورد و دیدار و آشنایى هم داشته ام

 

البته آقایان وزرا كه آمدند گزارش دادند، گزارشهاى خوبى دادند؛ لیكن این گزارشها به هیچ وجه نمایانگر 

لى فراتر از این است؛ آقایان فرصت نكردند واقعیت هایى كه آن روز بوده و امروز هست، نیست؛ واقعیت ها خی

مفصل گزارش بدهند. آن روزها كشور و نظام به مهندسِ ما براى ساخت و تحقیق و رشد علمى و حتى براى 
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بهره بردارى میدان نمى داد. من قبالً در مصاحبه یى، بعد از آن كه از سد دز بازدید كردم، این نكته را گفتم؛ 

ید. بعد از آن كه شركتهاى خارجى قسمتى از سد دزِ ما را ساختند، براى مدت شاید شما هم شنیده باش

كوتاهى بهره بردارى از نیروگاه آن را به یك شركت داخلى دادند. بعد مى خواستند ظرفیت نیروگاه را دو 

بردار،  برابر كنند. یك شركت امریكایى كه متعهد شد بیاید ظرفیت نیروگاه را دو برابر كند، وقتى دید بهره

ایرانى است، گفت اینها باید بیرون بروند؛ بنابراین اجازه نداد. دولت ایران بهره بردار ایرانى را بیرون كرد و 

بهره بردارى از نیروگاه دز را به یك شركت ایتالیایى داد؛ آن وقت امریكایى ها ظاهراً حاضر شدند بیایند 

این به ایرانى اصالً اجازه داده نمى شد؛ حتى در زمینه ى بهره پنجاه درصدِ دیگر نیروگاه را تكمیل كنند. بنابر

چه ساختهاى صنعتى، چه سازه هاى  -بردارى. براى همین هم هست كه ما در زمینه هاى ساخت 

واقعاً یك چیز قابل ذكر و قابل عرضه یى كه  -ساختمانى، عمران و مهندسى هاى گوناگون در آن زمان 

درحالى كه نیروهاى ما همان نیروهایند و نسل امروز از نسل دیروز متمایز و  ساخت ایرانى باشد، نداریم؛

متفاوت نیست. همین جوانهایى كه امروز توانسته اند این سدها، این نیروگاه ها، این بزرگراه ها، این خط آهن 

فنآورى پیچیده ها، این كارخانجات گوناگون، این طراحى ماشین ها و هواپیماها، این سالح هاى نظامى و این 

ى هسته یى را تولید كنند، در نسل گذشته ى ما هم بودند؛ اما از این چیزها خبرى نبود. این بزرگترین 

خدمت انقالب به كشور است. به نظر من در زمینه هاى علمى، بزرگترین خدمت این است كه این باور را به 

 .«ما مى توانیم»م كردند: ما ایرانى ها بخشید كه ما مى توانیم؛ همان تعبیرى كه اما

 

آن روز به ما مى گفتند شما بروید لولهنگ بسازید؛ آفتابه هاىِ گلى یى كه آن وقت ها مى ساختند؛ یعنى 

آفتابه ى حلبى هم نه! ما حتى دسته ى بیل را هم از خارج وارد مى كردیم؛ همچنین بقیه ى چیزهاى مورد 

ندگى پیشرفت مى كرد و نیازهاى فراوان روزبه روز پیش مى مصرف و مورد نیاز روزافزون صنعتى را. سطح ز

آمد؛ همه ى اینها را ما باید از دیگران مى گرفتیم و وارد مى كردیم. برنامه ریزانِ آن وقت افتخار هم مى 

در مشهد به دیدن دوستى رفته بودیم و تصادفاً یكى از نمایندگان مجلس شوراى ملىِ  45یا  44كردند! سال 

م به این جلسه آمده بود. دوره ى جوانى و پرشورى ما بود و از وابستگى و تسلط بیگانگان و این آن روز ه
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گونه مطالب حرفهایى زدیم؛ بى توجه به این كه این آقا نماینده ى مجلس است. نماینده ى مجلسِ آن وقت 

 -وقت كه انتخابات نبود یعنى كسى كه دربار لیست داده بود كه ایشان باید نماینده ى فالن جا شود؛ آن  -

در جواب من یك مقدار با تفرعن و تكبر و اخم و تخم حرفهایى زد؛ از جمله این كه گفت شما چه مى گویید 

و به چه چیزى اعتراض مى كنید؟ امروز اروپایى ها و غربى ها مثل نوكر دارند براى ما كار مى كنند. ما نفت 

رگر مایند و مثل نوكر دارند براى ما كار مى كنند! این، منطق یك داریم، پول داریم، پول مى دهیم و آنها كا

نماینده ى مجلسِ آن روز است! دوره ى انحطاط كه مى گویم، یعنى این. فكر این بود كه ما چرا تولید كنیم؟ 

را  چرا بسازیم؟ چرا یاد بگیریم؟ ما در خانه هاى خود مثل آقاها مى نشینیم، برایمان مى آورند و وسایل الزم

در اختیار ما مى گذارند؛ ما هم پول نفت داریم، مى دهیم و زندگى اشرافى مى كنیم. این، منطق آن روزِ یك 

دولتمردِ در سطح باال بود. فرهنگ حاكمِ آن روز بر دستگاه هاى اداره كننده ى كشور، همین بود؛ لذا آن صد 

 .سال، دوره ى انحطاط ماست

 

ز هم به كمك ما آمد؛ این را هم من الزم مى دانم به شما عرض كنم و آن، انقالب این را به هم زد. یك چی

قهرِ دنیاى صنعتى و دنیاى غربى با ما بود؛ همین تحریم ها و اخم و تخم هایى كه از اول انقالب تا االن با ما 

ما كمك داشته اند. بعضى ها از تصور این تحریم ها دلشان آب مى شود؛ من مى خواهم بگویم نه، این به 

كرد. بارها من این خاطره را ذكر كرده ام. اوایل جنگ، ما سیم خاردار الزم داشتیم؛ آن را از یك كشور 

خارجى خریدیم تا به داخل كشور بیاوریم. این محموله باید از شوروىِ آن روز عبور مى كرد. چون آنها 

اتم است، نه توپ است، نه تانك است؛ اما  پشتیبان عراق بودند، اجازه ى عبور ندادند! سیم خاردار كه نه بمب

اجازه ى عبور ندادند! این قدر با ما بد بودند. وقتى ما مى خواستیم توپ بخریم، به ما نمى فروختند؛ تانك 

مى خواستیم بخریم، به ما نمى فروختند؛ سیم خاردار مى خواستیم بخریم، به ما نمى دادند؛ امكانات مى 

؛ اما قاچاقچى با قیمت دو برابر و سه برابر مى فروخت و ما مجبور بودیم باالخره خواستیم، به ما نمى دادند

این لوازم را به قدر نیاز، با قیمت باال تأمین كنیم. نتیجه ى این تحریم ها این شد كه امروز ما در زمینه ى 

جزو ده، یازده كشور ضد زره، جزو ده كشور سطح اول دنیا هستیم. امروز ما در زمینه ى غنى سازى اورانیوم 
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دنیا هستیم كه این فناورى را در این حد داریم. این فناورى، بومى هم هست. ما فرق داریم با آن كشورى كه 

چون نظام كمونیستى داشت، شوروىِ آن روز به او كمك كرد. بعضى ها چین را به رخ ما مى كشند. چین در 

آن روز گرفت؛ آن موقعى كه هنوز میانه شان به هم نخورده  ده سالِ اولِ انقالبش تمام امكانات را از شوروىِ

بود. اما در هیچ سالى از سالها، هیچ قدرتِ داراى دانش و صنعت به ما كمك نكرد. هر كار كردیم، خودمان 

 .كردیم

 

قبل از انقالب جزو حرفهایى كه ما همیشه مى زدیم، این بود كه ما گندم را از امریكا مى خریم و سیلوى ما 

را هم شوروى ها مى سازند. بنده اوایل انقالب به منطقه ى جنوب رفتم و دیدم بچه هاى جهاد سازندگى و 

مهندسان شما یك سیلوى با ظرفیت كم ساخته اند. به نظرم همان جا به سجده افتادم؛ چون سیلو، سازه ى 

ده یى به نظر مى آید؛ اما دشوارى است؛ خیلى آسان نیست. وقتى انسان به ظاهر آن نگاه مى كند، چیز سا

سازه ى پیچیده یى است. ما این چیز پیچیده را توانستیم درست كنیم. امروز ما یكى از سیلوسازهاى معتبر 

بین المللى با ظرفیت هاى باال هستیم؛ براى خیلى جاهاى دیگر هم ساخته ایم. بنابراین قهر و ناهمدلى و كج 

م نشد. بعضى ها این را به عنوان یك فاجعه در نظر مى گیرند و مى تابىِ دنیاى غرب با ما، به ضرر ما تما

گویند تحریم اقتصادى پدر تكنولوژىِ ما را درمى آورد. بله، ممكن است جاده ى آسفالته را از جلوى انسان 

بگیرد، اما همیشه جاده ى آسفالته خوب نیست؛ گاهى هم جاده هایى كه انسان به دست خودش كشیده و 

روى آن طى مى كند، براى محكم كردن عضالت انسان خیلى مفیدتر است؛ گاهى هم راه را مسیرش را 

میانبر مى كند. جاده ى آسفالته یى كه دیگران كشیده اند، ما را به جاهایى مى برد كه كِشنده هاى آن جاده 

نبُر مى زنیم. ما مى خواستند. اگر بخواهیم خودمان جاده بكشیم، گاهى جاده ى میانبُر مى كشیم و راه میا

علت انحطاط خود را در آن افسون شدگى مى دانیم. امروز ما از آن وضعیت بیرون آمده ایم. یكى از 

در زمینه هاى علم و فناورى این است كه  -همان طور كه گفتم  -بزرگترین خدمات نظام جمهورى اسالمى 

دارد و واقعاً ما مى توانیم. ما در زمینه هاى ما را به این باور رساند كه مى توانیم. امروز این باور وجود 

 .اقتباس، قطعه سازى، مشابه سازى و در مدلهاى فناورىِ امروز دنیا پیشرفتهاى خیلى خوبى كرده ایم
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نكته ى سوم این است كه اینها به هیچ وجه كافى نیست. ما هنوز با دانش جهانى خیلى فاصله داریم. البته 

ط، خیلى زیاد بود؛ اما امروز این فاصله به آن اندازه نیست. ما توانسته ایم پیش این فاصله در دوران انحطا

 -برویم، اما هنوز فاصله داریم. این كه من گفتم تولید علم، معنایش این نیست كه علم دیگران را یاد بگیریم 

را بشكنیم، باز  معنایش این است كه ما خطِ مرزِ دانش -آن را كه باید یاد بگیریم و در این شكى نیست 

كنیم و آفاق جدیدى را فتح كنیم؛ البته این كارِ دشوارى است. ما باید به فناورى جهشى دست پیدا كنیم؛ ما 

باید بتوانیم بر فناورى هاى موجود دنیا بیفزاییم؛ ما باید بتوانیم اختراع صددرصد ایرانى را در بازارهاى دنیا 

آمده ایم، خیلى خوب آمدیم؛ در این شكى نیست. من تا حدود زیادى  مطرح كنیم. البته در راهى كه تا امروز

با كارها آشنا هستم. سالهاست كه ما آمارهاى گوناگون را از بخش هاى مختلف مى گیریم و مى خوانیم؛ مى 

دانم خیلى پیشرفت كرده ایم؛ اما این پیشرفت ها براى جامعه ى ایرانى كافى نیست. جامعه یى كه پزشك و 

شناس و عالم اجتماعىِ هزار سال قبلش قرنها بعد در دنیا متأللئ و درخشیده است، این پیشرفت ها  ستاره

براى او كم است. امروز هم با این كه دنیاى پزشكى ممكن است از تحقیقات هزار سال پیش ِ ابن سینا 

ند از آنها در زمینه هایى اگرچه عقیده ام این است كه باز هم دانش امروز مى توا -استفاده ى زیادى نَبَرد 

اما وقتى به این تحقیقات نگاه مى كند، تحسین و تجلیل مى كند. تحقیقات محمدبن زكریاى  -استفاده كند 

رازى و خواجه نصیر و خیام و خوارزمى و دیگران هم همین طور است. شأن ما این است؛ لذا این پیشرفت ها 

از چهره هاى سیاسى ما به یكى از كشورهاى مطرح  براى ملت ما كم است. همین چند روز قبل، یكى

رئیس جمهور آن كشور جلوى حضارِ غیرایرانى و  -كه من نمى خواهم اسم بیاورم  -اسالمى رفته بود 

نه در جلسه ى خصوصى كه حملِ بر مصانعه و تعارف  -غیربومى آن كشور، كه از كشورهاى اروپایى بودند 

به ایران افتخار مى كنیم؛ هم به امروز ایران و نظام جمهورى اسالمى، هم به گفته بود كه ما مسلمانها  -شود 

ایرانِ در تاریخ اسالم. گفته بود این پیشرفت هاى اسالمى، دانش اسالمى و تمدن اسالمى را ایرانى ها رشد 

دمان داریم؛ ما مى داده اند و به بالندگى رسانده اند و به یك معنا پایه گذارى كرده اند. ما این توقع را از خو

خواهیم در زمینه ى دانش و فناورى به جایى برسیم كه شأن ملت ایران است. این فقط یك نگاه غرورآمیز 

ملى نیست، این نژادپرستى نیست؛ این حتى یك نگاه انسانىِ عام به همه ى بشریت است؛ به خاطر این كه 
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زه هاى جهان گیرى و جهان گشایىِ غرب را نداریم؛ اگر ما بتوانیم در دانش، در خط مقدم قرار بگیریم، انگی

انگیزه هاى سودجویانه ى از ملتها را نداریم؛ دانش ما كه به سود ماست، به سود ملتهاى دیگر هم هست. 

رئیس جمهور ما در سفر اخیر به چند كشور آفریقایى، طرح ها و برنامه هایى را مطرح كرده بودند. ایشان به 

حتى به  -و مى گفتند ما مى توانیم بعضى از این طرح ها را به آسانى انجام دهیم من گزارش مى دادند 

اما آنها به چند برابرِ قیمت دارند براى كشورهاى  - شكل نوتر و مدرن تر از آنچه اروپایى ها انجام مى دهند

قرارداد ببندند و او  این كشورها چاره یى هم ندارند؛ مجبورند با یك تاجر اروپایى .آفریقایى انجام مى دهند

مى آید با قیمت چند برابر برایشان تمام مى كند. ما اگر باشیم، این طورى عمل نمى كنیم؛ ما با كشورها راه 

مى آییم. نه این كه سود ملى را ندیده بگیریم، بلكه به این معنا كه سود ناشى از زیاده روى و تعدى و تجاوز 

اگر دانشى داشته باشیم، آن را به دیگران مى دهیم. االن كشورى وجود را براى خودمان حالل نمى دانیم. ما 

كه ما یك روز از اینها یك وسیله ى مورد نیاز در كار نظامى را درخواست  -بلكه شاید كشورهایى  -دارد 

 .ده ما ندادند! اجازه نداشتند بدهنكردیم؛ اما این وسیله با این كه ساخت كشور دیگرى بود، هرچه كردیم، ب

بود.  60البته آن كشور با ما بد نبود، اما اجازه نداشت بدهد. این قضیه، مربوط به سالهاى اوایل دهه ى 

كشورى كه آن روز محصول ساخته شده را حاضر نبود به ما بدهد، امروز فناورى ساخت آن را كه خود ما به 

البته مى فروشیم. ما اگر در صنعت و به او مى دهیم؛  -و او نمى توانست به دست بیاورد  -دست آورده ایم 

در دانش پیشرفت كنیم، به سود دنیا و ملتهاى عقب افتاده و در درجه اول به سود دنیاى اسالم است. 

بنابراین، این كه ما باید پیشرفت كنیم و مرزهاى علم را بشكنیم و باز كنیم، یك نگاه نژادپرستانه ى 

یم، باید این كار را بكنیم. بله، ما غرور ملى هم داریم؛ این را انكار خودخواهانه نیست، كه ما چون ایرانى هست

نمى كنیم. ما به گذشته ى خودمان نگاه مى كنیم و احساس عزت و سرافرازى مى كنیم. ما كسانى بودیم كه 

اسالم را با آغوش باز پذیرفتیم؛ ما كسانى بودیم كه اهل بیت را زودتر از خیلى هاى دیگر شناختیم؛ ما 

كسانى بودیم كه در راه گسترش اسالم این همه تالش كردیم؛ ما كسانى بودیم كه مظلومان اهل بیت را كه 

امان نداشتند، در آغوش خود پذیرفتیم. شما ببینید چقدر  -یعنى مدینه و مكه و كوفه  -در خانه هاى خود 

نبودند. اینها كسانى اند كه به ایران  این امامزاده ها كى هستند؟ اینها كه ایرانى !امامزاده در ایران هستند

آمدند و ایرانى ها با آغوش باز اینها را پذیرفتند؛ حتى گاهى براى اینها جنگیدند و در راه اینها تالش كردند. 
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یك عده یى از ایرانى هاى ما بلند شدند  -منطقه ى شمال رشته كوه البرز  - از همین مازندران ما و گیالن ما

و حكومت شیعه ى زیدى را در آن جا برپا كردند. یمنى ها شیعه ى زیدى هستند و حكومت و به یمن رفتند 

زیدى داشتند؛ این به وسیله ى سربازان ایرانى و مجاهدان و مدافعان اسالم و تشیع صورت گرفت. توقع ما 

همان طور كه  -براى آینده، ناشى از اعتزاز ملى خودمان است؛ این را انكار نمى كنیم؛ اما فقط این نیست 

 .نگاه انسانى و اسالمى است - گفتم

 

البته تحقیقات الزم است، بودجه ى اختصاصى الزم است، فضاى تشویق و میدان دادنِ به كار الزم است، 

اتصال دانشگاه با صنعت الزم است؛ همه ى اینها جزو لوازم كار است. البته مسؤولیت به عهده ى ماهاست، به 

، به عهده ى دولت است؛ در این تردیدى نیست. در چند سال اخیر، فضا هم عهده ى مسؤوالن است

خوشبختانه با تكرار و اصرار بحمداللَّه در محیط دولت به وجود آمده است؛ مى خواهند این كارها انجام بگیرد 

ن است، شما و بحمداللَّه كارهایى هم شده؛ لیكن آن كه عنصر اصلى و میداندار اصلى و پهلوان اصلىِ این میدا

هستید؛ آن نیروى انسانىِ عالقه مند به كار است كه مثل گیاهى كه در دل صخره هاى سخت هم راه خودش 

را باز مى كند، بیرون مى آید و مى بالد. این روحیه ى پیشرفت و روحیه ى تكمیل را باید در محیط 

ن جا تشریف دارید، هم نظام مهندسى و فنى كشور زنده كنید؛ هم مجموعه هایى مثل شما كه امروز ای

 .مهندسى كه مربوطِ به مهندسىِ ساختمان و عمران و امثال اینهاست، و هم بقیه ى بخشهاى مهندسى

 

نكته ى آخر مربوط به مسائل مهندسى ساختمان و شهرسازى و خانه سازى و امثال اینهاست. این مسأله، 

بیفتیم؛ ما باید از گذشته ها عبرت بگیریم. یك سال و بسیار مهم است. ما نباید وقتى زلزله مى آید، به فكر 

اندى پیش زلزله ى بم اتفاق افتاد؛ اندكى بعد از آن، زلزله بلده و منطقه ى شمال اتفاق افتاد كه آن هم 

خساراتى داشت، منتها در كنار زلزله ى بزرگ بم خیلى به چشم نیامد؛ االن هم زلزله ى منطقه ى زرند 

و هر روز هم ممكن است در نقطه یى از این كشور زلزله به وجود بیاید. این حوادث  پیش آمده؛ هر ساعت

چه به ما مى گوید؟ مى گوید ما باید به مسأله ى بنا و ساخت محیطهاى مسكونى اهمیت بدهیم. خانه، مأمن 
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خانه است.  و پناهگاه هر انسانى است. خانواده كه اصلى ترین و مهمترین انس یك انسان است، عمدتاً داخل

بچه هاى انسان، همسر انسان، خود انسان در محیط خانه هستند؛ لذا ما باید كارى كنیم كه احساس امنیت 

باز گذشته ى باشكوه و افتخاربرانگیزى داریم. در دوره  -همان طور كه اشاره كردند  -كنند. ما در این زمینه 

ا بناهاى عظیم دوران اسالمى و دوره هاى مختلف هاى قدیم، از بناى تخت جمشید و ایوان مدائن بگیرید ت

دیگر، كه با معمارى هاى مختلف ساخته شده اند؛ اما همه با شاخص استحكام، زیبایى، مصالح خوب، تناسبِ 

با محیط و مطمئناً صرفه جویى؛ همین اصولى كه شماها در مهندسى ساختمان درنظر مى گیرید. من یادم 

كه آن وقت صد سال یا هشتاد سال از ساخت  -از خانه ى قدیمى ما را هست در دوران بچگى، یك بخش 

مى خواستند تعمیر كنند. من آن موقع ده، دوازده سالم بود و به بنّا و عمله كمك و  -آن مى گذشت 

همكارى مى كردم و آجرهاى كهنه را بیرون مى كشیدیم تا آجر نو بگذارند. وقتى بنّا مى خواست آجرهاى 

ون بیاورد، با چكش روى آنها مى زدند و آنها را نیمه مى كردند؛ نمى توانست سالم بیرون بیاورد؛ كهنه را بیر

مثل سنگ بود. این آجرها در دوره ى زندگى ما تبدیل شد به آجرهاى پوكِ منحوسى كه دیده اید. دوره ى 

ان آمد، اما دقت در انحطاط همین است؛ همه چیز روى همه چیز اثر مى گذارد. مصالح نو و مدرن به مید

ساخت مصالح و استفاده ى از مصالح كم شد؛ تناسب با محیط كه در ساختمان سازىِ قدیمىِ ما رعایت مى 

شد، كم شد. شما ببینید ساختمانهاى قدیمى ما در هر نقطه یى به تناسب نیاز آن نقطه ساخته شده، با 

ور یا در جنوب مى بینید، با ساختمانى كه توجه به جهات اسالمى ساخته شده. ساختمانى كه در شمال كش

مى بینید، با هم متفاوت است؛ هر كدام یك شكل و حالتى دارد.  -مثالً خراسان  -در منطقه ى شرق كشور 

حتى مساجد و ساختمانهاى قدیمىِ بزرگشان هم همین تفاوت ها را با هم دارند. به اقتضاى نیاز و تناسبِ با 

اربرد، شكلهاى مهندسى تغییر پیدا مى كرده. خوب فكر مى كردند، خوب عمل محیط و استفاده ى عملى و ك

مى كردند. اشتباه نشود؛ من طرفدار این نیستم كه ما امروز به شكل صدوپنجاه سال پیش خانه بسازیم؛ نه، 

وجود آمده  ما باید از ابتكارها استفاده كنیم؛ از نیازهاى نوبه نو استفاده كنیم؛ از مسائل جدیدى كه امروز به

استفاده كنیم؛ از مسأله ى صرفه جویىِ در انرژى و  -مثل مسائل زیست محیطى كه آن روز مطرح نبود  -

غیره باید استفاده كنیم؛ از وسایل و مصالح جدید كه پیش آمده و آن وقت ها به كار نمى رفت، باید استفاده 
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كه آن روزها هم ایرانى هاى قدیم و اجداد  -نیز  كنیم؛ در این شكى نیست؛ اما انگیزه و دقت و مبانى كار را

 .مالحظه كنیم؛ سهل انگارى نكنیم -ما مالحظه مى كردند 

 

درباره ى نظام مهندسى و قانونى كه گذاشته شده و مطالبى كه آقایان گفتند، بنده هم اطالعاتى داشتم و 

نید؛ نگذارید اینها مورد غفلت قرار بگیرد؛ دارم؛ اینها خوب است، منتها اینها را به مرحله ى عمل و تحقق برسا

یعنى واقعاً یك مهندس محاسب یا یك مهندس ناظر، خودش را مسؤول بداند. گفتند وقتى این قضایا پیش 

مى آید، جامعه ى مهندسى كشور احساس ناراحتى و شرمندگى مى كند. بله، واقعاً باید خود را مسؤول 

كه در این زمینه ها فعالیت بیشترى دارند. مهندس ناظر باید دانست. همه مسؤولند؛ بخصوص بخشهایى 

امین باشد؛ مثل پزشكى كه وقتى بیمارى را تشخیص مى دهد، داروى مناسب آن را مى نویسد؛ كه اگر 

تشخیص داد و داروى مناسب را ننوشت یا داروى مضر را نوشت یا در تشخیص، بى اهتمامى و بى اعتنایى به 

تِ خود و وجدان خودش و دیگران قرار مى گیرد. در زمینه ى مهندسى هم باید این خرج داد، مورد مالم

فرهنگ به طور كامل جاگیر بشود؛ یعنى باید حقیقتاً مهندسان ناظر، مهندسان محاسب، مهندسان نقشه 

كش و مهندسانى كه در بخشهاى مختلف مشغولند، همه باید خودشان را مسؤول بدانند. زیبایى یك چیز 

تى نیست. بعضى خیال مى كنند زیبایى یك چیز تشریفاتى است؛ نه، زیبایى یكى از لوازم زندگى تجمال

انسان است؛ زندگى را آسان و شیرین مى كند؛ محیط را قابل تحمل مى كند. این كه انسان وارد خیابانى 

نواز در مقابل او جلوه شود و همه ى بناها با انحناها و شكل هاى مناسب و تركیب هاى زیبا و چشم نواز و دل

كنند، این كجا؛ و این كه انسان وارد خیابانى شود و ساختمانهاى ناهماهنگ، ناجور و تحمیلِ بر زمین و بر 

محیط طبیعى، جلوى چشم او جلوه كنند، كجا؟ اینها با هم تفاوت مى كند. داخل خانه ها و درون محیطهاى 

ر بناست. رعایت شاخص هاى بومى و بخصوص شاخص زیبایى، اصل خیلى مهمى د .عمومى هم همین طور

هاى اسالمى در شهرسازى و خانه سازى، بسیار مهم است. من به دوستانى كه زحمات مهم ساخت بم را بر 

اینها الزم است و كارهاى خیلى خوبى هم  - عهده دارند، گفتم فقط به استحكام و صرفه جویى اكتفا نكنید

وقتى انسان وارد خیابان بم شد، از نگاهِ به ظاهر ساختمان ها لذت ببرد. همه اما كارى كنید كه  -كرده اند 
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ى شهرهاى ما باید این گونه باشد. البته ما باید كارهاى اولویت دار و فورى را مورد اهتمام ویژه قرار بدهیم، 

و چند دهمِ كه از جمله ى آنها نوسازى بافتهاى فرسوده است. ما مثل بم زیاد داریم. یك زلزله ى شش 

ریشترى و این همه كشتار، تن انسان مى لرزد. بنده به اغلب شهرهاى ایران رفته ام و آن جاها را گشته ام و 

در كوچه پسكوچه ى آنها رفت و آمد داشته ام. بعضى از شهرها هستند كه اگر خداى نكرده یك حادثه ى 

به فكر افتاد، باید دنبال اینها رفت. بنده سال  آن طورى پیش بیاید، خساراتش غیرقابل تصور خواهد بود؛ باید

گذشته بعد از قضیه ى بم با مسؤوالن دولتى و مسؤوالن ذى ربط جلسات فراوانى داشتم. همه خیلى حرص 

خوردند براى این كه این كارها انجام بگیرد. بحث ها و توصیه ها و تأكیدهاى زیادى شد، كارهایى هم شده 

ویم به این كارها باید اهتمام مضاعف داشت. تاكنون چند صد نفر در این زلزله ى است؛ اما من مى خواهم بگ

 .اخیر كشته شده اند؛ این ما را با مسؤولیت بزرگ خودمان بیشتر آشنا مى كند

 

به هرحال امیدواریم خداوند ان شاءاللَّه به شماها كمك كند. براى من كه با شما فرزانگان، زبدگان، 

حرف گفتنى هم براى شما زیاد دارم و مى دانم  .ان دیدار كردم، روز خیلى خوبى بودمتخصصان و دانشمند

شما هم حرفهاى گفتنى براى ما خیلى دارید؛ منتها مجال به همین اندازه بیشتر نبود. امیدواریم ان شاءاللَّه 

ا بتوانیم وظایف مشمول ادعیه ى زاكیه ى حضرت بقیةاللَّه باشید و خداوند به شما توفیق دهد و همه ى م

 .سنگینى را كه در قبال خداى متعال و مردم داریم، ان شاءاللَّه انجام دهیم

 والسّالم علیكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

؛ صنعت؛ جهاد سازندگی؛ ارتباط صنعت و  ای؛ پیشرفت؛ تحریم اقتصادی؛ تولید علم؛ تولید ملی؛ دانشجو؛ دانشگاه  انرژی هسته :ها برچسب

 دانشگاه؛ روشنفكری؛ تمدن اسالمی؛ 
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 بشر ى ادارهى غربى  هاى تجربه ناكامى

 بيانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان كرمان

21/1/2131 

 

 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

همیشه  -بخصوص جوانان اهل علم و دانش  -جلسه ى بسیار پُرنشاط و پُرجاذبه یى است. جلسات جوانان 

همین طور است. از بیاناتى هم كه دوستان در این جا فرمودند، بدون تعارف من حقیقتاً محظوظ شدم. براى 
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كالم پُرمغز و پُرمعنا  - چه استادان محترم و چه دانشجویان -من بسیار جالب بود كه در گفتار دوستان 

شنیده مى شد. آنچه گفتند، اندیشیده بود و یقیناً نشان دهنده ى سطح راقىِ فكر در مجموعه ى دانشگاهىِ 

كرمان بود. نكاتى را از بیانات دوستان یادداشت كردم؛ امیدوارم این توفیق را پیدا كنم كه از آنها بهره ببرم و 

 .صورت بگیردبر اساس آنها برنامه ریزى هایى 

اما آنچه من در این جلسه عرض مى كنم، مایلم تكرار حرف هایى كه در این چند روزِ طوالنى در شهرهاى 

مختلف كرمان زدم، نباشد. امروز گمانم نهمین روزى است كه من در استان شما هستم و طوالنى ترین 

و شنیده شد. بنده چه از نخبگان و سفرى است كه تا امروز به استان ها داشته ام. حرف هاى زیادى گفته 

چه از آحاد مردم مطالبى شنیدم، اما دانشجو و دانشگاهى قشر برگزیده ى جامعه اند؛ این تعارف نیست. 

شماها امید آینده ى كشورید. در واقع پاره ى دل ملت و دلبستگىِ بلند مدتِ ملت شما هستید. نگاهى كه به 

 .باشد. من در این زمینه مطالبى عرض مى كنم مسائل كشور مى كنید، باید نگاه كالن

نكته ى بسیار درستى را ذكر كردند و آن این  -نماینده ى تشكل هاى دانشجویى  -البته این دانشجوى عزیز 

است كه نسبت میان نگاه به فعالیت هاى امروز و نگاه به تكالیف آینده در فعالیت هاى دانشجویى و جنبش 

؛ لیكن اگر ما نگاه كالنى به مسائل كشور، به آینده ى كشور و چالش هایى كه دانشجویى باید رعایت شود

فراروى ملت و كشور قرار دارد، نداشته باشیم، نه تنها نمى توانیم وظایف آینده را ترسیم كنیم، بلكه در 

 .فعالیت هاى فعلى هم احتمال سردرگمى وجود خواهد داشت

مستقل، نظام مبتنى بر ارزش هاى اصیل، نظام مبتنى بر آزادى  یعنى نظام مردمى، نظام -جمهورى اسالمى 

یك هدیه ى الهى به ملت ایران است. خداى متعال این هدیه را مفت و مجانى به  -فكر و عدالت اجتماعى 

نسل هایى تالش كردند، نسل قبل از شما مجاهدتِ سخت و دشوارى را متحمل  .ملت ایران نداده است

وعده كرده است كه براى مجاهدت پاداش قائل است. پاداش نه فقط پاداش اخروى  شدند؛ خداى متعال هم

؛ «كالً نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك»است، بلكه در همین نشئه ى زندگى هم پاداش داده مى شود؛ 

هركس تالش كند، به نتیجه ى آن تالش خواهد رسید. ملت ایران تالش كردند؛ خداى متعال هم این هدیه 
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به آنها داد؛ یعنى یك نظام مردمى كه پایه هاى آن بر ضدیت با فساد و انحراف و كجروى و وابستگى نهاده را 

شده است. این هدیه را باید نگه داشت. این طور نیست كه اگر خدا به قومى نعمت داد، آن قوم خاطرجمع 

صراط الّذین انعمت علیهم : »شما در سوره ى حمد مى خوانید .باشند كه این نعمت براى آنها خواهد ماند

نباید  .اند«انعمت علیهم»هم جزو « ضالّین»و « مغضوب علیهم»؛ یعنى «غیرالمغضوب علیهم و الالضّالّین

تصور شود كه خدا به عده یى نعمت مى دهد و عده یى را گمراه مى كند و مورد غضب قرار مى دهد؛ نه، 

است. خدا به انسان هاى زیادى « انعمت علیهم»صفت به حسب تركیب نحوى عربى، « غیر المغضوب علیهم»

نعمت داده است. نعمت دادشده گان دو نوع اند؛ یك عده كسانى هستند كه با عمل خود، با سوء رفتار خود، 

با تنبلى خود، با انحراف خود و با دل سپردن و تن سپردن به هوس هاى زودگذرِ منحرف كننده، نعمت را بر 

م كسانى هستند كه نعمت را با كوشش و تالش و شكرانه ى خود نگه داشتند. كسانى باد دادند؛ یك عده ه

غیرالمغضوب »اند؛ آنهایى كه نعمت را نگه داشتند، «ضالین»و « مغضوب علیهم»كه نعمت را بر باد دادند، 

 .اند«علیهم و ال الضّالّین

فاولئك مع الّذین انعم اللَّه علیهم من » -خداى متعال، هم به انبیا و اولیا و شهدا و صالحین نعمت داده است 

اذكروا نعمتى الّتى »هم به بنى اسرائیل نعمت داده است؛  -« النّبیّین و الصّدیقین و الشّهداء و الصّالحین

در سوره ى بقره سه مرتبه این تعبیر تكرار شده است. خدا به بنى اسرائیل هم نعمت داد، «. انعمت علیكم

ذلك جزیناهم بما كفروا و هل »كفران كردند. خداى متعال در سوره ى سبأ مى فرماید: منتها آنها نعمت را 

 .خداوند كفران كنندگان نعمت را تنبیه و مجازات مى كند. پس باید نعمت را نگه داشت«. نجازى الّا الكفور

باید نگه دارید،  نعمت خدا را .انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین كسانى هستند كه نعمت خدا را نگه داشتند

 -كه این نقایص هم باز از عمل ما ناشى مى شود  -پرورش دهید، كامل كنید و نقایص اش را برطرف سازید 

این كار بزرگى است كه بر عهده ى شما جوانها و بخصوص جوانان دانشجوست، كه امیدهاى آینده اید و در 

ران و تصمیم سازان كشور در آینده شماها هستید؛ افق آینده، انسان شماها را مى بیند. مدیران و تصمیم گی

همان طور كه آرزوى نظام جمهورى  -هم مى توانید این كشور را به اوج قله ى افتخار و ترقى برسانید 
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هم مى توانید خداى نكرده نعمتِ به دست آمده را از دست بدهید. لذا به افق دوردست نگاه  -اسالمى است 

 .د و چالش هایى كه در مقابل ماست، چیستكنید و ببینید چه باید كر

من چند مسأله از مسائل كالن كشور را با توجه به وقت و حوصله ى شما عزیزان بیان مى كنم. البته همه ى 

اینها مسائل كنونى و مسائل نقد است، اما در سایه ى تحلیلِ این مسائلِ نقد، مى شود خط ممتد به سوى 

 .د كه چه كار باید بكنیم و چه كار باید نكنیمآینده را پیدا كرد و مشخص نمو

مسأله ى اول، شكل دادن به یك آرمان سیاسى است كه بتواند به فعالیت ها و تالش هاى جوان جهت بدهد؛ 

چون بدون آرمان، نه مى شود درست زندگى كرد و نه تالش انسان، منضبط خواهد بود. باید آرمان و خط 

 ود داشته باشد كه به انسان جهت بدهد. این آرمان چیست؟روشن و افق واضحى در مقابل وج

شاید در جاهاى دیگر هم همین طور باشد؛  -من از این جا شروع كنم كه جوان در ایران اسالمىِ كنونى ما 

من نمى توانم از لحاظ علمى اظهارنظرى بكنم؛ اما آن چیزى كه به تجربه و شناخت از نزدیك به آن رسیده 

آرزوهایش خالصه نمى شود در پیدا كردن خانه و همسر و شغل؛  -ان ایرانىِ كنونى ماست ام، در مورد جو

این، همه ى آرزوهاى یك جوان نیست. البته اینها نیازهاى یك جوان است و دوست دارد تأمین شود؛ اما 

عت جوانى فراتر از این، آرزوهاى بزرگترى هم به طور طبیعى در جوان ما وجود دارد؛ بخشى مربوط به طبی

بخشى مربوط به آرزوهایى است كه نظام جمهورى اسالمى براى  -كه آرمانگرایى در آن وجود دارد  -است 

ملت و آینده ى ما ترسیم كرده؛ برخى شاید بر اثر پیشرفت هایى است كه تاكنون با تجربه به دست آمده؛ 

یض را در جامعه مى بیند، آرزوى عدالت برخى هم بر اثر ناكامى هایى است كه وجود دارد. جوان ما وقتى تبع

جوان ما وقتى فساد را در بخشى از دستگاه هاى مجموعه ى نظام  .اجتماعى در دل او شعله مى كشد

مشاهده مى كند، میل به مبارزه ى با فساد و آرمانِ ریشه كنى فساد در درون او شكل مى گیرد و او را به 

 .جویى و آرمان خواهى در جوانان ایران اسالمى ما وجود دارد حركت وادار مى كند. به این دالیل، كمال

جوان چه مى خواهد؟ جوان ما مایل است در كشورى كه خانه ى اوست، فقر و عقب افتادگى و بدبختى 

نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشد؛ صفا و محبت و روشن بینى بر فضاى زندگى حاكم باشد؛ 
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پیشرفت در برابر او باز باشد؛ احساس پوچى نكند؛ هدف روحى و معنوى و واالیى كه در میدان كار و تالش و 

دل هر انسانى هست، بتواند آن را اشباع كند. این یك ترسیم كلى از آرمان هایى است كه قاعدتاً یك جوان 

 .ایرانى دارد

حیات «. یینّه حیاة طیّبهفلنح»این چیزهایى كه عرض كردم، مجموعاً در اصطالح قرآنى حیات طیبه است؛ 

چه علمى،  -طیبه یعنى زندگى در رویه ى مادى و نیازهاى جسمانى و همچنین در الیه ى نیازهاى معنوى 

 .پاسخگو باشد. بعد ان شاءاللَّه به این آیه ى شریفه باز مى گردم - چه عملى، چه روحى

رش ها را كه مشاهده مى كنیم، مى بینیم با به واقعیت كه نگاه مى كنیم، با جوانها كه برخورد مى كنیم، گزا

وجودى كه آرمان گرایى در جوانهاى ما موج مى زند و بدون تردید وجود دارد، اما در عین حال مجموعه ى 

همه در برابر احساس آرمان گرایى یك طور نیستند و  -كه مجموعه ى بزرگى هم هست  -جوان كشور ما 

لتند، دچار روزمرگى اند، سرشان گرم مسائل روزمره است و یادشان یك طور فكر نمى كنند: بعضى دچار غف

از این قبیل جوانها شما دیده اید؛ بنده هم با این كه پیرم، این گونه  -نمى آید كه آرمانى هم وجود دارد 

ه جوانها را سراغ دارم و مى شناسم و دیده ام؛ نه فقط از صفحه ى تلویزیون، بلكه در واقعیت هم مشاهده كرد

یك دسته هم كسانى هستند كه دغدغه دارند، اما مأیوس و غمگین و افسرده اند؛ نگاهشان بدبینانه  -ام 

است؛ مى گویند نمى شود كارى كرد؛ لذا از خیر حیات طیبه مى گذرند؛ اینها هم با این كه دغدغه دارند و 

هم شما دیده اید، بنده هم دیده ام.  غافل نیستند، در نهایت به دام غفلت و روزمرگى مى افتند. از این قبیل

انسان گاهى  -كه شما مى دانید بنده از این جلسات دارم و كم هم نیست  -در جلسات جوانها و دانشجوها 

نشانه هاى یأس و بدبینى و نگاه منفى را مى بیند: آقا! چه فایده یى دارد؟ نمى شود، فایده یى ندارد. البته در 

 .است، در بعضى ها هم این احساس عمیق است و تغییر دادن آن مشكل استبعضى ها این احساس سطحى 

یك دسته كسانى هستند كه توسعه و رشد و پیشرفت علم و میدان رقابت و آزاداندیشى و امثال اینها را مى 

ره چنان رو كه »خواهند، اما راه آن را در تقلید مطلق از الگوهاى غرب جستجو مى كنند؛ فكر مى كنند 

رهروان چه كسانى هستند؟ فعالً اقلیتى در دنیاى امروز، كه عبارتند از كشورهاى غربى؛  .«ان رفتندرهرو



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

107 

شامل اروپا و كشور ایاالت متحده ى امریكا و بعضى از كشورهاى پیشرفته ى دیگر. من بعد برمى گردم و به 

 .این بخش بیشتر مى پردازم

 :جویند. به قول آن شاعریك عده هم كسانى هستند كه خویش را در خویش مى 

 گوهر خود را هویدا كن كمال این است و بس

 خویش را در خویش پیدا كن كمال این است و بس

اینها فكر مى كنند كه در مجموعه ى اندیشه و معرفت و دستورالعمل موجود در اختیار ملت ایران و یك 

به شكل كامل راه وجود دارد. اینها هم كم جوان آگاه و بیدار ایرانى به قدر كفایت براى رسیدن به آن الگو 

نیستند. بنده با این مجموعه ها هم بسیار برخورد داشته ام و آشنا شده ام. انواع و اقسام نگاه ها به مقوله ى 

 .آرمانخواهى وجود دارد كه عرض كردم

فكرشان  -نند كه راه عالج را تقلید مطلق از غرب مى دا -از آن دو دسته ى اول مى گذرم. دسته ى سوم 

درخور مداقه است. شما جوانها در این زمینه باید حقیقتاً فكر و كار كنید. من به شما در یك جمله عرض 

كنم كه تجربه ى غرب، تجربه ى ناموفقى است. محصول تجربه ى غرب در نظام هاى اجتماعى، یكى 

یكى هم لیبرالیسم است  ،-حكومت بلوك شرق سابق-، یكى كمونیسم است -حكومت نازى -فاشیسم است 

. -حاكمیت مطلق العنان امروز دنیا، كه مظهرش امریكاست و نور چشمى و عزیزكرده اش هم اسرائیل است-

از آغاز روشنفكرىِ غربى در عرصه  -همه ى جنایتهایى كه تقریباً در طول صدوپنجاه سال اخیر صورت گرفته 

نگ جهانى است كه میلیون ها كشته بر ملتها محصول تجربه ى غرب است؛ یك قلم آن، دو ج - ى عمل

تحمیل كرد؛ بدون این كه خودشان بخواهند. گروه هاى سیاسى در اروپا، در فرانسه و در سایر كشورها چقدر 

با مقاالت آتشین، با نطق هاى مهیج، با اجتماعات  -تالش كردند كه از جنگ جهانى اول پیشگیرى كنند 

ونه ى دیگرش را بعد از گذشت تقریباً نود سال از وقوع جنگ جهانى اول، در اما نشد كه نشد. نم -گوناگون 

تهاجم امریكا به عراق مالحظه كردید. دیدید كه در دنیا چقدر راهپیمایى شد؛ دیدید كه ملتهاى اروپایى 
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در  تظاهرات میلیونى راه انداختند؛ این كه دیگر در روزنامه ها منعكس شد و از تلویزیون ها پخش گردید.

همین كشورهاى اروپایى تظاهرات میلیونى راه انداختند براى این كه از تهاجم امریكا و انگلیس به عراق 

جلوگیرى كنند؛ اما نشد. تمام تالش هاى مخلصانه یى كه در طول این مدت از سوى بعضى از گروه ها انجام 

ستى استوار شده بود، كه عرض خواهم كه البته مخلصانه بود، منتها غلط بود؛ چون بر پایه ى نادر -گرفت 

 .بیهوده شد - كرد

البته آن نویسنده، «. خانواده ى تیبو»چند سال قبل، از یك نویسنده ى قوىِ فرانسوى رمانى خواندم به نام 

معروف نیست؛ اما این رمان خیلى قوى است.معموالً رمان هاى بزرگ و قوىِ فرانسوى ها و روس ها و دیگر 

ان هاى بزرگ از آن جاها منتشر شده، تصویر هنرمندانه ى واقعیت هاى زندگى است. شما كشورهایى كه رم

كتابهاى بالزاك یا ویكتورهوگو یا نویسندگان روسى را ببینید؛ اینها تصویر هنرمندانه یى است از واقعیت 

پ و هایى كه در متن جامعه جریان دارد. این كتاب هم همین طور است. در آن جا، مجموعه هاى چ

سوسیالیست در فرانسه و آلمان و اتریش و سوئیس چقدر تالش كردند براى این كه بتوانند جلوى جنگ 

بگیرند؛ اما نتوانستند و همه ى این تالش  -كه استشمام مى كردند جنگى دارد راه مى افتد  - جهانى اول را

دكى، این حاكمیت در روسیه ى ها هدر رفت. تالش آنها براى ایجاد حاكمیت سوسیالیستى بود. بعد از ان

تزارى به وجود آمد؛ آن هم شد یك تجربه ى ناموفق دیگر براى این حركت غربى. تجربه ى شوروى هم 

تجربه ى غربى هاست؛ متعلق به شرق نیست. درست است كه در بلوك بندى مى گفتند شرق و غرب، اما آن 

ى ها و از تفكر ماركس و انگلس است؛ یعنى یك هم متعلق به اروپاست؛ آن هم برآمده ى از افكار اروپای

 .تجربه ى ناموفق

یك نمونه ى دیگر از ناكامى هاى تجربه ى غربى در اداره ى بشر و تأمین خوشبختى انسان، مسأله ى 

استعمار است. شما ببینید پدیده ى استعمار چه بر سر دنیا آورد. اگر شما به آفریقا مسافرت كنید، یك نمونه 

یده ى استعمار را در آن جا مى بینید. آفریقا قاره یى است كه هم استعداد انسانى در آن جا هست، ى بارز پد

هم استعداد عجیب طبیعى. اروپایى ها به آن جا رفتند و با كشتار و قتل و غارت، از بى خبرى مردم استفاده 

آن جاها نصب كردند؛ یك كردند و حتّى مجسمه هاى خودشان را به عنوان آزادكننده ى این كشورها در 
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كه از  -نمونه اش كشور زیمبابوه بود. من وقتى به آن جا رفتم، دیدم مجسمه یى را در وسط جنگلى 

نصب كرده اند. گفتم این كیست؟ گفتند مجسمه ى سردار انگلیسى  -تماشاگاه هاى معروف زیمبابوه است 

بود، كه كشور زیمبابوه « رودْز»یا « رودِز»! اسم او است كه اول بار زیمبابوه را فتح كرد و به انگلیسى ها داد

نامیده مى شد! شماها یادتان نیست؛ قبل از انقالب، زمان جوانى ما، اسم « رودزیا»سالهاى متمادى به نام او 

كشور زیمبابوه به رودزیا تغییر داده شد. آمدند كشور را گرفتند، روى منابع دست گذاشتند، انسانها را تحقیر 

، برده گرفتند و ده ها بال بر سر مردم آوردند؛ آخر هم اسم خودشان را روى آن كشور گذاشتند؛ یعنى كردند

كه حدود  -را « نهضت آزادى هند»این كشور متعلق به ماست! هند یك نمونه ى دیگر آن است. اگر كتاب 

ه ى هند چه شده است. ببینید، نشان مى دهد كه در شبه قار -سى وپنج سال پیش بنده آن را ترجمه كردم 

 .بنابراین مسأله ى استعمار، یك نمونه از تجربه ى غربى است

یك نمونه ى دیگر، فاشیسم است. ممكن است كوره هاى آدم سوزى یى كه یهودى ها ادعا مى كنند، دروغ 

اى كار باشد؛ اما جنایات هیتلر دروغ نیست. فاشیسم یك نمونه از تجربه ى غربى است. كمونیسم و اردوگاه ه

اجبارى و به سیبرى فرستادن و بقیه ى چیزها از همین قبیل است. لیبرالیسم را هم امروز شما دارید 

مشاهده مى كنید؛ زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو و زندان هاى دیگر. من در گزارشى خواندم كه امریكایى 

ند؛ اما هیچ كس از آنها خبر ندارد و اجازه ى ها ده ها زندان شبیه ابوغریب و گوانتانامو در سرتاسر دنیا دار

افشاء نمى دهند. در افغانستان امریكایى ها زندان دارند و خدا مى داند در بسیارى جاهاى دیگر هم دارند. در 

گزارش هاى موثق این را خوانده ایم، امریكایى ها هم این را انكار نكرده اند. استعمار نوینى كه ده ها سال بر 

كم بود، و استعمار فرانوینى كه امروز حاكم است، و طرح هاى بلندپروازانه و جاه طلبانه و ظالمانه كشورها حا

 .یى كه نسبت به كشورها دارند، نمونه هایى از این جنایت هاست

تجربه ى غربى،  .یك نمونه ى دیگر از محصول تجربه ى غربى، ساخت بمب هاى اتمى و شیمیایى است

هم براى بشریت ناموفق بود، هم براى مردم خودشان. تصور نشود كه اروپا و امریكا  تجربه ى ناموفقى بود؛

براى كشورهاى دیگر بدبختى آوردند، اما مردم خودشان را خوشبخت كردند؛ این طور نیست. البته آنها دنیا 

 -دشان سفید را به انسانهاى درجه ى یك و درجه ى دو تقسیم مى كنند. آنها معتقدند كه انسانِ به قول خو
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انسان درجه ى یك است و انسانهاى دیگر، درجه ى دو هستند. اگر به نفع انسان  -یعنى انسان اروپایى 

درجه ى یك، هرگونه جفایى به انسان درجه ى دو شود، از نظر منطق تمدن غربى و فرهنگ حاكم بر تجربه 

نبودند. امروز در امریكا و كشورهاى غربى  ى غربى ایرادى ندارد! اما اینها حتّى براى مردم خودشان هم مفید

علم و ثروت و قدرت نظامى و همه چیز وجود دارد، جز خوشبختى. در آن جا خوشبختى نیست؛ خانواده 

نابود شده است؛ آمار جنایت و قتل و انواع و اقسام فسادها حیران كننده است؛ احساس امنیت نیست؛ 

وچ گرایى از اروپا برخاسته اند. زمان جوانى ما هیپى ها بودند؛ احساس آرامش نیست؛ لذا اغلب جریان هاى پ

االن هم انواع و اقسامى از اینها هستند كه شماها اسمهاشان را شنیده اید یا خوانده اید یا در تلویزیون 

 .فیلمهایشان را دیده اید

امروز در كشورهاى پیشرفته در تجربه ى غربى، عدالت اجتماعى و حتّى دمكراسىِ واقعى نیست. شما ببینید 

اپوزیسیون به معناى واقعى كلمه وجود ندارد؛ اختالف بر سر این است كه به  -به قول خودشان  -ى غربى 

عراق حمله كنیم یا نكنیم؛ حزب كارگر در انگلیس معتقد به حمله است، حزب محافظه كار معتقد است كه 

كه با اسرائیل این طورى برخورد كنیم؛ دیگرى معتقد است  نه، حمله نكنیم. در فرانسه، فالن آقا معتقد است

كه نخیر، آن طورى برخورد كنیم. در اتریش و جاهاى دیگر هم همین طور است. دعوا بر سر این نیست كه 

اصول پذیرفته شده ى آن كشورها مورد خدشه قرار بگیرد و خدشه كننده اجازه داشته باشد در صحنه ى 

ارد شود یا به او اعتنایى بشود؛ این طورى نیست. در دوره ى قبل ریاست جمهورى انتخابات یا تبلیغات و

امریكا شخصى كه جزو دو حزب معروف امریكا نبود، آمد وارد صحنه شد؛ ثروت زیادى هم داشت و پول 

زیادى هم خرج كرد؛ اما مطلقاً نگذاشتند به مراحل مقدماتى و ابتدایىِ انتخاب هم برسد؛ با شیوه هاى 

 .وناگون و روش هاى خاص، او را از صحنه خارج كردندگ

در آن جا رسانه ها آزاد است؛ اما رسانه ها متعلق به چه كسانى است؟ رسانه ها متعلق به سرمایه داران بزرگ 

است. در امریكا، معناى آزادى رسانه ها، آزادىِ سخن گفتنِ بزرگ سرمایه داران است. عمده ترین مطبوعات، 

سرمایه داران است. یكى از مسؤوالن كنونى متعلق به آنهاست. مهمترین چاپخانه ها و ناشران كتاب متعلق به 

درباره ى تسخیر النه ى جاسوسى كتابى به زبان انگلیسى نوشته بود. این مسؤول محترم خودش به من مى 
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گفت: به هر ناشرى در امریكا مراجعه كردیم، حاضر نشدند این كتاب را چاپ كنند؛ چون ناشران عمده، 

ند؛ بنابراین مجبور شدیم به كانادا برویم. در آن جا با زحمت توانستیم وابسته به دستگاه هاى سرمایه دارى ا

یك ناشر پیدا كنیم كه این كتاب را چاپ كند. ایشان مى گفت آن ناشر بعداً با من تماس گرفت و گفت از 

شود وقتى من تعهد كرده ام این كتاب را چاپ كنم و آنها این را فهمیده اند، به من تلفن هاى تهدیدآمیز مى 

و جان من را تهدید مى كنند! آزادى واقعىِ بیان و آزادى انتخاب هم به معنایى كه آنها شعارش را مى دهند، 

 .در آن جا نیست

دو سال قبل همه ى مطبوعات نوشتند كه یك مأمور عالى رتبه ى امنیتى در امریكا معلوم شده جاسوس 

مى كرده. او را گرفتند و با او مصاحبه كردند.  شوروى سابق بوده؛ بعد هم براى روسیه ى كنونى جاسوسى

بنده این مصاحبه را در یكى از مجالت امریكایى دیدم؛ یا تایم بود یا نیوزویك. از او پرسیدند تو كه مأمور 

عالى رتبه ى امنیتى بودى، چرا براى بیگانه ها جاسوسى مى كردى؟ گفت من در آرزوى ساختن یك ویالى 

بودم؛ و این آرزو از این طریق براى من حاصل نمى شد! این، زندگى یك مأمور  كوچك و یك زندگى راحت

عالى رتبه است كه براى این كه ویالى كوچكى براى خودش بسازد، ناچار است جاسوسى كند؛ آن هم در 

 !موقعیت شغلىِ حساس و خطیرى كه دارد

ىِ مهربانانه و سرشار از عاطفه محروم باشند. در آن جا شب و روز باید كار كنند و خانواده ها از دیدار خانوادگ

در مطبوعات امریكا نوشته بودند كه اغلب خانواده هاى امریكایى چون نمى توانند یكدیگر را در خانه ببینند، 

ناچارند سر ساعتى با هم در بیرون از خانه قرار بگذارند و مثالً یك استكان چاى بخورند! بعد هم خانم یا آقا 

ت خود نگاه مى كند تا وقت شغل دومش نگذرد! خانواده به این شكل درآمده؛ این خوشبختى مرتب به ساع

 !است؟

روزى كه غرب در دوره ى رنسانس، علم و سیاست و روش زندگى را از دین جدا كرد، مى خواستند به جاى 

امروز به جهنم تبدیل بهشتى كه ادیان به انسانها وعده مى دهند، در دنیا برایشان بهشت بسازند. این بهشت، 

شده؛ خودشان هم این را مى گویند. یك روز اینها با دین مخالفت كردند. البته دینى كه روشنفكرىِ اروپا با 
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آن مخالفت كرد، الیق زندگى بشرى نبود؛ دین پُر از خرافات بود؛ همان دینى كه گالیله را به اعدام محكوم 

به خاطر این كه یك كشف علمى كرده! دین مسیحیتِ تحریف  مى كند و یكى دیگر را زیر شكنجه مى كُشد؛

شده، نه مسیحیت واقعى. ایرادى به جدا شدن از آن دین نیست؛ ایراد به جدا كردن معنویت و اخالق از علم 

و سیاست و نظام زندگى و روابط فردى و اجتماعى است. علم و عقل را مطلق كردند و گفتند دین كنار برود 

یاید. قرن نوزدهم و بیستم این طورى گذشته. حدود چهل پنجاه سال است كه در عقل هم و علم و عقل ب

دارند خدشه مى كنند؛ با صداى بلند محكمات عقلى را انكار مى كنند و به نسبى گرایى و شكاكیت در همه 

یى نیست  كشانده شده اند. این تجربه، تجربه -اصول اخالقى، اصول عقالنى و حتّى اصول علمى  -ى اصول 

 .كه كسى از آن تقلید كند. خطاست كه ما راه طى شده ى به منزل نرسیده ى غرب را دنبال كنیم

كه پیشرفت بود، علم بود، ماشین بود و  -یك روز در آغاز گشایش دروازه ى زندگى غربى به روى ایران 

به جاى این كه وقتى آن سیاستمداران و متفكران و نخبگان آن روزِ ما  -ایرانى ها هیچ چیز نداشتند 

كارى كه امیركبیر در زمان ناصرالدین شاه كرد و مى  -پیشرفت ها را دیدند، به فكر جوشش از درون باشند 

شصت سال، هفتاد سال بعد از زمان امیركبیر، آقایى در دوره ى مشروطه پیدا شد كه گفت  -خواست بكند 

اهراً و باطناً فرنگى شود! به جاى این كه براى جبران عقب راه نجات كشور ایران این است كه جسماً، روحاً، ظ

افتادگى ها به درون مراجعه كنند و گوهر خویش را جستجو كنند، به جاى این كه خویش را در خویش پیدا 

كنند، رفتند سراغ این كه خود را در راه طى شده ى اروپا پیدا كنند! آنها این اشتباه را كردند. بعد هم رژیم 

به وسیله ى خود انگلیسى ها روى كار آمد و پس از آن، امریكایى ها جاى انگلیسى ها را گرفتند. پهلوى 

بهترین انتخاب براى امریكا و انگلیس، رضاخان و محمدرضا بودند؛ چون همان نقشه ها، همان فرهنگ، همان 

غرب مایل بود، در وابستگى، همان عقب افتادگى و همان سرپوش گذاشتن بر روى استعدادهاى درونى كه 

كشور به دست كسانى اجرا مى شد كه بظاهر ایرانى بودند. امروز خطاست كه جوان ما بخواهد آن راه را طى 

 .كند. آن راه، راه خطایى است

صین یعنى «. اطلبوا العلم ولو بالصّین»ما علم را از همه كس مى گیریم؛ حرفى نداریم. اسالم به ما گفته: 

ارث یك تمدن كهن و پیشرفته بود، با آن فاصله؛ و مطلقاً هم بویى از اسالم به مشامشان چین. چینِ آن روز و
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فناورى را هرجا بود،  -به زبان امروزى ما  -نرسیده بود؛ در عین حال پیغمبر فرمود علم و دانش و تجربه و 

 .یاد بگیرید بروید طلب كنید؛ یعنى شاگرد عالم بشوید، در مقابل عالم زانوى ادب بزنید و از او

من یك وقت در جمع دانشجویىِ دیگرى گفتم هیچ ننگمان نمى كند كه علم را از غربى ها و اروپایى ها یاد 

بگیریم؛ اما ننگمان مى كند كه همیشه شاگرد بمانیم. شاگردى مى كنیم تا استعداد خود را پرورش دهیم و 

را در ما سرازیر كنند و هر وقت هم خواستند،  از درون بجوشیم. ما نمى خواهیم مثل استخرى باشیم كه آبى

آب را بكشند یا اجازه ندهند بیاید، یا هرگونه آب آلوده یى را در این استخر بریزند. ما مى خواهیم مثل 

چشمه ى جوشان باشیم؛ مى خواهیم از خودمان بجوشیم؛ مى خواهیم استعدادهاى خود را به كار بگیریم. 

مكان به كارگیرى این استعدادها را مى بینم. فقط هم پیشرفت در انرژى اتمى من به هرجا نگاه مى كنم، ا

است كه مردم در جریان آن قرار گرفته اند و مى دانند در این بخش چه اتفاقى افتاده است؛ یك نمونه ى 

دیگر، بحث سلول هاى بنیادى است كه حیرت بینندگان خارجى را برانگیخت. نمونه هاى فراوان دیگرى هم 

 .وجود دارد

من دیروز براى بازدید از مجتمع مس سرچشمه به آن جا رفته بودم. یك روز همین مس سرچشمه را 

انگلیسى ها و بعد هم امریكایى ها مى خواستند اداره كنند؛ چند سال هم كار و طراحى كردند، اما راه اندازى 

اندازى كردند؛ محصول به دست آوردند و نشد. بعد وقتى انقالب پیروز شد، مهندسان ما آمدند و آن را راه 

تقریباً از نزدیك سال  - كارهاى خوبى انجام دادند؛ بعد هم طرح توسعه را خود مهندسان ما در دهه ى سوم

راه اندازى كردند و باز هم دارند آن را توسعه مى دهند. این كار، جزو بهترین و تمیزترین  -تا االن  10

ولت دارد انجام مى گیرد. آن روز اگر خارجى ها سود مى بردند، استفاده مى كارهایى است كه به وسیله ى د

كردند و یا منافع ملى پامال مى شد، همه ى اینها به كنار؛ ملت ایران را تحقیر مى كردند؛ این تحقیر از همه 

كنار تا ما برایت چیز سنگین تر است. ملتى بنشیند و عده یى از بیرون بیایند به او بگویند تو نمى توانى؛ برو 

درست كنیم؛ او را كنار بزنند و اجازه ندهند حتّى از تجربه ى آنها استفاده كند؛ خودشان بیایند این منبع 

درونى را استخراج كنند؛ چیزى به او بدهند و لُب و خالصه ى سود را هم خودشان ببرند. این كار در نفت 
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و سازهاى گوناگون مى شده، در سدسازى مى شده، مى شده، در مس مى شده، در آهن مى شده، در ساخت 

 .در سیلوسازى مى شده، در بخش هاى دانشگاهى و علمى مى شده

آقاى خاتمى رفته بودند از مركز انرژى اتمى در كاشان بازدید كنند. وقتى آمده بودند، بهت زده بودند؛ مى 

 .ندگفتند این همه جوانِ متخصص و دانشمند در آن جا دارند كار مى كن

دیروز در محوطه ى مس سرچشمه نمایشگاه كوچكى فراهم كرده بودند تا بنده محصول كارهاى تحقیقاتىِ 

عالى اینها را ببینم. گفتم اینها را به كمك چه نهادى تهیه كرده اید؟ گفتند به كمك دانشگاه. این دخترخانم 

كه بنده چند سال است دارم دنبال مى عزیز به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره كرد؛ این از شعارهایى است 

كنم و بحمداللَّه تا حدود زیادى هم تحقق پیدا كرده است. گفتم كدام دانشگاه؟ روى میز، پایان نامه هاى 

تحصیلىِ كارشناسى ارشد و به نظرم دكترى را چیده بودند كه درباره ى همین موضوعات تدوین شده بود و 

ى شریف، شهید باهنر كرمان و دیگر دانشگاه هاى كشور استفاده كرده از دانشجویان دانشگاه تهران، صنعت

 .بودند

جوان هاى ما دارند مى جوشند. صنعت ما، معدن ما و كشاورزى ما مى تواند به همین استعدادهاى داخلى 

متكى باشد. استعداد طبیعى هم كه الى ماشاءاللَّه داریم؛ جیرفت یك نمونه ى آن است. همه ى كرمان از 

 .حاظ منابع زیرزمینى یك مركز فوق العاده و استثنایى در كشور ما و در بعضى از جهات در خاورمیانه استل

چرا ما راه دیگران را برویم؟ چرا از خودمان غافل شویم؟ ما مى توانیم؛ ما پیشرفت كرده ایم؛ یك نمونه اش 

كه من از ایشان تجلیل مى  -افضلى پور جامعه ى دانشگاهى ماست. قبل از انقالب، مرد خیّرى به نام مرحوم 

كنم؛ شنیده ام همسر ایشان حیات دارند، كه از همین جا به همسر ایشان كه به مرحوم افضلى پور كمك 

با پول خودش و به قدر توانش، مركز تحصیالت دانشگاهىِ كوچكى درست كرد.  -كرده اند، سالم مى كنم 

نشجو تحصیل مى كردند؛ اما امروز كرمان نزدیك به هفتادهزار نفر یك روز در این استان كمتر از سه هزار دا

جمعیت كشور دو برابر شده؛ خیلى خوب، سه هزار نفر یا شش هزار نفر دانشجو باید داشته  .دانشجو دارد

 .این، توسعه و پیشرفت است .باشد؛ اما امروز ما در این استان هفتاد هزار نفر دانشجو داریم
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ران مى ساختند، سدهاى ما را دیگران مى ساختند. همه ى هشت نُه سدى كه در زمان راه هاى ما را دیگ

طاغوت ساخته شد، به دست بیگانه ها ساخته شد. براى ساخت سد دز چهار كشور اروپایى و كانادا همكارى 

از لحاظ ریخت عمومى اش شبیه سد دز است؛ بتونى است و ظرفیت آب آنها به یك  ۷كردند. سد كارون 

كه بچه هاى ما آن را ساخته اند، چهار برابر  ۷ندازه است؛ با این تفاوت كه ظرفیت تولید برقِ سد كارون ا

ظرفیت تولید برق سد دز است و احجامى كه براى ساختن این سد به كار رفته، گاهى ده برابر، بیست برابر و 

به كار برده اند، آهنى كه به كار برده  از لحاظ بتونى كه -سى برابر احجامى است كه در سد دز به كار رفته 

 .علتش هم این است كه آنها جاهاى آسان را براى سدسازى انتخاب كرده بودند -اند، سنگى كه كنده اند 

بهره بردارى از این نیروگاه در اختیار یك شركت كانادایى بود. یك سرمایه دار ایرانى تالش مى كند، زحمت 

ند و رشوه مى دهد؛ باالخره موفق مى شود اجازه ى بهره بردارى از نیروگاه مى كشد، البد بند و بست مى ك

بعد از دو سه سال، ایرانى ها مى خواهند ظرفیت تولید برق سد دز را دو برابر كنند؛ باید  .سد دز را بگیرد

لذا خارجى ها مى آمدند؛ در داخل به كسى اعتماد نمى كردند و كسى هم نمى توانست این كار را بكند. 

امریكایى ها را دعوت كردند تا بیایند ظرفیت نیروگاه سد دز را دو برابر كنند. امریكایى ها وقتى آمدند دیدند 

ایرانى ها در آن جا مشغول كارند، گفتند ما نمى آییم. شرط آمدن ما این است كه ایرانى ها بكلى خلع ید 

دولت ایران این كار را كرد؛ بهره بردار ایرانى و  شوند و همان شركت كانادایى دوباره بیاید مشغول كار شود.

همه ى عواملش را بیرون كرد و مجدداً شركت كانادایى آمد و بهره بردارى از سد را به دست گرفت؛ بعد 

 !امریكایى ها لطف كردند، آقایى كردند، تفضل كردند و تشریف آوردند ظرفیت نیروگاه را دو برابر كردند

ا و مهندسان ایرانى ساخته اند. ظرفیت آبش همان اندازه است، ظرفیت برقش چهار را جوان ه ۷سد كارون 

برابر آن است؛ خودشان طراحى كرده اند، خودشان ساخته اند و خودشان هم بهره بردارى مى كنند. این بهتر 

است. آنها  است یا آن؟ آنچه امریكا و اروپا و كانادا و دیگران براى ملت و كشور ما مى خواهند، آن وضعیت

 .نمى خواهند ما از درون بجوشیم، جوانه بزنیم و رشد كنیم. آنها فقط اسم آزادى و دمكراسى را مى آورند
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من خاطره یى را براى شما نقل كنم. شماها واقعاً یادتان نیست، چون در آن زمان نبودید؛ اما افرادى كه 

بنده را به زندان قزل قلعه بردند. در همان  49سال  بودند، مى دانند اختناق چه بود؛ اصالً قابل تصویر نیست.

زمان، چند جوان تهرانى را هم آوردند. من از پشت درِ سلول شنیدم كه دارند حرف مى زنند؛ فهمیدم اینها را 

تازه دستگیر كرده اند. قدرى خوشحال شدم؛ گفتم چند روزى كه بگذرد و بازجویى ها تمام شود، داخل 

گشایشى پیش مى آید؛ با اینها تماس مى گیریم و حرفى مى زنیم و باالخره یك هم زندانِ انفرادى هم 

صحبتى پیدا مى كنیم. شب شد؛ دیدیم یكى یكى آنها را صدا كردند و بردند. یك ساعت بعد من در همان 

ت: سلول مشغول نماز مغرب و عشا شدم. بعد از نماز دیدم یك نفر دریچه ى روى درِ سلول را كنار زد و گف

حاج آقا! ما برگشتیم. دیدم یكى از همان تهرانى هاست. گفتم در را باز كن، بیا تو. در را باز كرد و آمد داخل 

شهید باهنر ماه  .سلول. گفتم چرا زود برگشتى؟ معلوم شد آنها را پاى منبر مرحوم شهید باهنر گرفته بودند

؛ ساواكى ها هجوم مى آورند و عده یى را در شبستان مسجد جامع تهران منبر رفته بود 49رمضان سال 

همین طورى مى گیرند؛ این پنج شش نفر هم جزو آنها بودند. خود شهید باهنر را هم همان وقت گرفتند و 

به زندان قزل قلعه بردند. از این افراد بازجویى مى كنند، مى بینند نه، اینها كاره یى نیستند و فعالیت مهمى 

ا مى كنند. وقتى وسایل جیب آنها را مى گردند، تقویمى از این شخصى كه او را باز ندارند؛ لذا آنها را ره

گردانده بودند، پیدا مى كنند كه در یكى از صفحات آن با خط بدى یك بیت شعر غلطِ عوامانه نوشته شده 

 :بود

 جمله بگویید از برنا و پیر

 لعنت اللَّه رضا شاه كبیر

ر را چاپ كرده بود، نه جایى آن را نقل كرده بود؛ فقط در تقویم جیبى اش او نه شعار داده بود، نه این شع

 !این شعر عوامانه را نوشته بود. به همین جرم، او را شش ماه به زندان محكوم كردند

در  50بحث این نبود كه كسى در جایى شعار بدهد، حرفى بزند یا در تریبونى اظهارنظرى بكند. بنده سال 

را تفسیر مى  -ماجراهاى بنى اسرائیل  -ها درس تفسیر مى گفتم و اوایل سوره ى بقره مشهد براى دانشجو
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كردم. بنده را به ساواك خواستند و گفتند چرا شما راجع به بنى اسرائیل حرف مى زنید؟ گفتم آیه ى قرآن 

! درس تفسیر بنده است؛ من دارم آیه ى قرآن را معنا و تفسیر مى كنم. گفتند نه، این اهانت به اسرائیل است

تعطیل كردند. اختناق در آن زمان  -چون اسم اسرائیل در آن بود  - را به خاطر تفسیر آیات بنى اسرائیل

عجیب بود؛ اما نه از طرف دولت امریكا، نه از سوى دولت فرانسه، و نه از طرف دولت هاى دیگر مطلقاً رژیم 

ن زمان انتخابات برگزار مى شد؛ اما مردم اصالً نمى طاغوت به مخالفت با آزادى و دمكراسى متهم نشد. آ

فهمیدند كى آمد، كى رفت و چه كسى انتخاب شد. به آن صورت رأى گیرى وجود نداشت؛ صندوق رأیى 

درست مى كردند و اسم نماینده یى را كه خودشان مى خواستند و از دربار تأیید شده بود، از صندوق بیرون 

رت مسخره یى از یك رأى گیرى را به نمایش مى گذاشتند. امروز هم كه در مى آوردند. با این كار، صو

بعضى از كشورهاى منطقه ى ما از این چیزها وجود دارد، مطلقاً آنها مورد تعرض نیستند؛ اما ایران اسالمى 

 كه در طول بیست و شش سال تقریباً بیست و پنج انتخابات برگزار كرده، باز متهم به این است كه مردم

ساالرى ندارد و این جا انتصابات است و انتخابات نیست! پس مطلب اول این است كه تجربه ى غربى به درد 

 .نمى خورد

آرمان گرایىِ جوان ایرانىِ ما عبارت است از ترسیم آینده یى با این خصوصیات. ما نظام و كشورى مى 

شند؛ غفلت زده و خواب آلوده نباشند؛ كشور خواهیم كه پیشرفته باشد و مردم آن دانشمند و بیدار و زنده با

چه اشراف  -برخوردار از عدالت باشد؛ مبراى از فساد باشد؛ طبقه ى اشراف بر آن حاكمیت نداشته باشد 

سنتى، چه طبقه ى جدیدى كه ممكن است اسمشان اشراف نباشد، اما در واقع اشراف باشند و به قول آقایان 

برخوردار از قدرت و استحكام سیاسى باشد؛ و همه ى اینها  - ستفاده كننداز رانت هاى گوناگون اقتصادى ا

 .الهام گرفته ى از معارف دین و اسالم عزیز باشد. اسالم این ظرفیت را دارد كه اینها را به ما تعلیم دهد

ما این تجربه را شروع كرده ایم. پیشرفت هاى زیادى هم در زمینه هاى مختلف داشته ایم كه گوشه ى 

كوچكى از آنها را عرض كردم. البته نواقصى هم داشته ایم. بدیهى است كه ساختن چنین دنیایى، تالش 

مستمر الزم دارد. ما با چالش هاى جهانى مواجه ایم و دشمن جهانى داریم. نمى خواهند بگذارند زیر پرچم 

ه، اهداف استكبارى را هدف دین و معنویت و اسالم، جامعه یى با این خصوصیات به وجود بیاید. این جامع
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قرار مى دهد و مى كوبد؛ لذا مخالفت وجود دارد. ما با مسائل گوناگونى در عرصه ى كشور مواجه هستیم؛ 

چه مسائل خارجى، چه مسائل داخلى. من همیشه به بعضى از دوستان كه مى آیند سؤالى مى كنند و چیزى 

با رژیم طاغوت مبارزه مى كردیم و طرف مقابل ما پلیس مى گویند، مى گویم میدان مبارزه است. ما یك روز 

شاه بود؛ امروز با نظام قدرت طلبِ خونریزِ جهانى داریم مبارزه مى كنیم. مبارزه مشكالتى دارد؛ این مشكالت 

را باید تحمل كنیم و به جان بخریم. بنده خودم براى تحمل مشكالت آماده هستم؛ در هر مسؤولیتى كه 

م نشان داده اند كه آماده اند؛ همان طور كه یكى از برادران عزیز ما االن گفت. ملت ما باشم. ملت ما ه

امتحان خوبى داده اند. مبارزه، سختى دارد؛ عقب نشینى و پیشرفت دارد؛ اما همه چیز باید با حساب و كتاب 

فرار كرد؛ نباید  باشد. در جنگ، عقب نشینى هم گاهى تاكتیك است. عقب نشینى غیر از فرار است؛ نباید

منهزم شد. عقب نشینىِ تاكتیكى یكى از فنون جنگ است؛ مثل پیشروىِ تاكتیكى است. فرار یعنى عقب 

نشینىِ بى نقشه؛ كمااین كه پیشروىِ بى نقشه هم منجر به شكست خواهد شد. همه چیز باید با میزان و با 

 .حساب باشد؛ منتها در جهت حركت به جلو

اهى را مطرح كردم؛ فضایى در كشور به وجود آمد و جوان هاى ما به این مسأله عالقه بنده نهضت عدالت خو

چرا، انقالب بر پایه  -مند شدند. این معنایش این نیست كه ما از اول انقالب نهضت عدالت خواهى نداشتیم 

نها را اما این تجدید مطلعى شد و روح تازه یى در جوان ها به وجود آورد و همت آ -ى عدالت است 

برانگیخت. همچنین آزادفكرى و تولید علم و امثال اینها آرمان جوان است و براى این كه به این آرمان برسد، 

به علم و فعالیت سیاسىِ منظم و صحیح و كسب تجربه و دانایى احتیاج دارد. جوان باید در خود دانایى را به 

 .اندیشمندى هم ارتباط پیدا مى كند دانایى،فقط علم آموختن نیست؛ دانایى به .وجود بیاورد

باید روى مسائل فكر كرد. عزیزان من! روى مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید. نهضت آزادفكرى یى كه من 

پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد، براى همین است. تریبون هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛ 

و تحریك شده ى به وسیله ى جریانات سیاسى و احزاب سیاسى كه فقط به  منتها نه متعصبانه و لجوجانه

فكر آینده ى كوتاه مدت و مقاصد خودشان هستند و براى انتخابات و امثال آن از جوان ها استفاده مى كنند؛ 
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بلكه براى پخته شدن، ورز خوردن و ورزیده شدن و با هدفِ آماده شدن براى ادامه ى این راه طوالنى و 

 .شوار، اما بسیار خوش عاقبتد

در محیط دانشجویىِ جوان، پرداختن به معارف دینى، پرداختن به الگوهاى دینى، توسالت به پروردگار، 

توسالت به ائمه )علیهم السالم(، خواندن دعاى عرفه، برگزارى مراسم اعتكاف و خواندن نماز جماعت، بسیار 

اسم مذهبى به روح مراسم توجه كنید؛ فقط صورت سازى خوب است. البته این را هم عرض بكنم؛ در مر

نباشد؛ انسان شعرى بخواند، اشكى بگیرد یا بریزد. روح دعا و نماز عبارت است از ارتباط با خدا، آشنا شدن 

با خدا، بهره بردن از معنویت، پاكیزه كردن و پیراستن روح، و پاالیش كردن ذهن از وسوسه ها. نماز را با 

وقت بخوانید. تحجر بد است؛ فكر نكردن در الیه هاى زیرین ظواهر، عیب بزرگى است؛ مواظب توجه و اول 

باشید به این عیب دچار نشوید. حرف هاى زیادى در این زمینه مطرح است كه چون وقت نماز نزدیك است، 

ولى متأسفانه ما با شما خیلى حرف داریم؛ «. یك سینه حرف موج زند در دهان ما»از آنها مى گذرم. گفت: 

 .مجال زیادى نیست

دو موضوع كوتاه دیگر هم عرض كنم؛ یكى از آنها وضع سیاسى كشور است؛ این هم از مسائل كالن است و 

اگرچه مسأله ى مبتالبه امروز ماست، اما نگاه به آینده دارد. در كشور، اختالفات سیاسى و جناح بندى و دعوا 

دشمن هم به این اختالفات دامن مى زند. همه ى این  -دانشگاه در دانشگاه و بیرون  -و مبارزه هست 

اختالفات طبیعى نیست؛ یك مقدار هم دامن زدن بیگانگان است. البته منافع اشخاص هم بى دخالت نیست؛ 

لیكن هدف دشمن باالتر از این است؛ این نكته ى مهمى است. هدف دشمن فقط دامن زدن به اختالفات 

اى سیاسى نیست؛ ایجاد اختالف و دوگانگى در رأس حاكمیت نظام و ایجاد شكاف سیاسى در بین جناح ه

هم هدف مهم اوست. یعنى در رأس نظام و در تصمیم گیرى نظام، دو فكر متعارض وجود داشته باشد كه سر 

دند كه هیچ مسأله یى نتوانند با هم كنار بیایند. روى این پروژه كار كرده اند؛ یك عده هم در داخل فشار آور

همین كار بشود. روى آقاى خاتمى هم خیلى فشار آوردند، اما ایشان تدین و عقل به خرج داد و زیر بار 

اینها مى خواستند كارى كنند كه در رأس نظام، بین رهبرى، رئیس جمهور و دیگر مسؤوالن دعوا و  .نرفت
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حاكمیت دوگانه، و در خیلى از جاها اختالف باشد؛ دائم این تصمیم بگیرد، آن نقض كند. صریحاً هم گفتند 

 .این را اعمال كردند

چند سال قبل بنده مسأله ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه ى هشت ماده یى را نوشتم؛ اما از 

فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛  -كه باید مركز مبارزه ى با فساد باشد  -داخل مجلس شوراى اسالمى 

بنده  .كه مبارزه ى با فساد، سرمایه ها را از كشور فرارى مى دهد! در حالى كه قضیه بعكس استبا این بهانه 

همان وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه ى با فساد، سرمایه گذار سالم را كه قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده 

خواندم كه درباره ى همین ندارد، به كار تشویق مى كند. اخیراً گزارشى از یك سازمان معتبر بین المللى 

این سازمان اعالم كرده كه یكى از موانع اصلى سرمایه گذارى در بعضى از كشورها  .مسائل كار مى كند

عبارت است از فساد اقتصادى. اینها مى گفتند مبارزه ى با فساد جزو موانع سرمایه گذارى است؛ ببینید 

به جاى این كه عناصر دست اندركار استقبال كنند و در چقدر فاصله است! مبارزه ى با فساد مطرح مى شود؛ 

حد وظایفِ خود ایفاى نقش كنند، بعكس عمل مى كنند. این، یكى از گوشه هاى كوچك حاكمیت دوگانه 

 .است كه اینها دنبال مى كردند

قبول االن هم نظام را متهم مى كنند كه مى خواهد دستگاه را یكدست كند؛ نه، یكدست كردن مطلقاً مورد 

دستگاه نیست. اگر مراد از یكدست كردن این است كه همه ى كارهاى كشور به یك جناح سپرده شود، این 

چیز غلطى است و بنده هم اصالً اعتقادى به این ندارم. دو جناح مقابل در مجموعه ى نظام مى توانند باشند 

. اینها بر كارِ هم نظارت مى كنند، با و فعالیت كنند؛ ولى شرطش این است كه به قانون اساسى وفادار باشند

هم رقابت سالم مى كنند. این مسابقه، پیشرفت به وجود مى آورد و از در بسته بودنِ تشكیالت گوناگون 

 .حكومتى جلوگیرى مى كند؛ این چیز مغتنم و خوبى است

الند، كه كشور با بنده سه چهار سال قبل در نماز جمعه ى تهران گفتم دو جناح براى این كشور مثل دو ب

این دو بال مى تواند پرواز كند. اما اگر یكدست كردنى كه آنها دستگاه را متهم مى كنند، معنایش حاكمیت 

یكپارچه و اجازه ندادن به شكاف در حاكمیت و در اصول است، این الزم است. در هیچ جاى دنیا به كسانى 
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جازه نمى دهند در بخش هاى حاكمیت وارد شوند. در كه به قانون اساسى و اصول آن كشور معتقد نیستند، ا

كجاى دنیا چنین اجازه یى داده مى شود؟ آیا در امریكا و انگلیس و جاهاى دیگر به كسى كه با اصول و 

ارزش هاى امریكایى مخالف است، اجازه مى دهند در رأس حكومت بیاید؟ شما مى بینید در مبارزات 

ب و دو جناح بر سر چیزهاى بسیار جزئى تر از این حرف هاست؛ بزرگترین انتخاباتى شان اختالف بین دو حز

یك جناح مى گوید حمله كنیم، یك جناح مى گوید حمله  -اش این است كه به عراق حمله كنیم یا نكنیم 

والّا اختالف سر مسائلى از این قبیل است كه مالیات فالن جنس را افزایش دهیم یا نه؛ راجع به  -نكنیم 

ل زیست محیطى چنین بكنیم یا نه. مگر در دنیاى دمكراسى اجازه مى دهند كه كسانى كه با اصول و مسائ

مبانى یك نظام مخالفند، بیایند داخل حاكمیت آن نظام شوند؟ هیچ جاى دنیا چنین اجازه یى نمى دهند. 

د، كسانى كه اصل نظام البته معلوم است كه ما هم اجازه نمى دهیم. كسانى كه قانون اساسى را قبول ندارن

جمهورى اسالمى را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهورى اسالمى قرار بگیرند؟! اسم این اصالح 

 طلبى است؟

بنده دعواى اصالح طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم بندى را غلط مى دانم. نقطه ى مقابل 

ابل اصالح طلب، اصولگرا نیست. نقطه ى مقابل اصولگرا، آدم بى اصول اصولگرا، اصالح طلب نیست؛ نقطه مق

و الابالى است؛ آدمى كه به هیچ اصلى معتقد نیست؛ آدم هرهرى مذهب است. یك روز منافع او یا فضاى 

عمومى ایجاب مى كند كه بشدت ضد سرمایه گذارى و سرمایه دارى حركت كند، یك روز هم منافع اش یا 

كند كه طرفدار سرسخت سرمایه دارى شود؛ حتّى به شكل وابسته و نابابش! نقطه ى مقابل فضا ایجاب مى 

اصالح طلبى، افساد است. بنده معتقد به اصولگراى اصالح طلبم؛ اصول متین و متقنى كه از مبانى معرفتى 

 .اسالم برخاسته، با اصالح روش ها به صورت روزبه روز و نوبه نو

ح كنیم. در روش ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهى به مرحله یى مى رسیم كه امروز ما باید روش ها را اصال

دیگر جواب نمى دهد؛ باید مرحله ى دیگرى را شروع كنیم. حفظ اصول و اصالح روش ها، معناى اصالح 

 .طلبى است
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ت راه انداخت؛ البته از نظر امریكایى ها اصالح یعنى ضدیت با نظام جمهورى اسالمى. رضاخان آمد اصالحا

محمدرضا هم آمد اصالحات راه انداخت؛ این همان چیزى است كه بنده گفتم اصالحات امریكایى. این 

 .ملت ایران اصالح را براساس اصول خود انجام مى دهد .اصالحات به درد خودشان مى خورد

غالباً نیمه كاره مى ماند. بنده یك جمله هم راجع به انتخابات عرض كنم. البته این بحث ها دامنه دار است و 

معتقدم كه در این انتخابات، ملت باید به عنوان یك تكلیف و یك حق شركت كند. البته من راجع به 

انتخابات در سخنرانى كرمان و سخنرانى هاى دیگر در همین سفر مفصل صحبت كرده ام؛ اما آنچه االن 

بات است. دشمنان ما مى خواهند اصالً انتخابات برگزار عرض مى كنم، از دیدگاه چالش هاى دشمنان با انتخا

نشود. چرا؟ براى این كه بتوانند شاهدى بیاورند كه در ایران مردم ساالرى و دمكراسى نیست. وقتى ما 

انتخابات برگزار مى كنیم، حربه ى آنها كند مى شود. بنابراین اولین خواسته هاى آنها برگزار نشدن انتخابات 

ن كه زمان برگزارى انتخابات مجلس هفتم هم تالش كردند انتخابات را تعطیل كنند؛ اما خدا است؛ كما ای

نگذاشت. آنها خیلى تالش كردند؛ انواع و اقسام راه ها را پیمودند و بعضى از عناصر غافل داخلى را هم به كار 

داد و جلویش را گرفت و  ؛ خداى متعال مكر آنها را پاسخ«انهم یكیدون كیدا و اكید كیدا»گرفتند؛ اما 

 .بحمداللَّه انتخابات خوب برگزار شد. در این انتخابات هم اولین هدف آنها این است كه انتخابات برگزار نشود

گام دوم این است كه اگر نتوانستند، انتخابات را متهم كنند. خواهند گفت در انتخابات تقلب شده؛ خواهند 

د گفت چرا فالنى رد صالحیت شد؛ چرا فالنى نیامد؛ چرا فالنى آمد. گفت انتخابات تبعیض آمیز است؛ خواهن

در هر صورت این حرف ها را مى زنند. اگر ما به جاى سالى یك بار، هفته یى یك انتخابات هم داشته باشیم، 

باز این حرف ها را خواهند زد. آن جایى هم كه رد صالحیت نیست، باز همین حرف ها را مى گویند. در 

ات دور دوم شوراها مطلقاً رد صالحیت نبود. همان آدم هایى كه واقعاً به نظام عقیده یى ندارند، آمدند انتخاب

در انتخابات شركت كردند و به خاطر بى اعتنایى مردم رأى هم نیاوردند؛ اما باز هم حرف مى زنند! به هرحال 

 .سراسرى و پُرشور مخالف است اینها انتخابات را زیر سؤال مى برند. دشمن با یك انتخابات موفق،
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كه این غلط  -رد صالحیت از دو حال خارج نیست؛ یا رد صالحیتِ كسى است كه طبق قانون صالحیت دارد 

یا رد صالحیت كسى است كه واقعاً طبق قانون صالحیت ندارد، كه این درست است. نمى شود به  -است 

صورت رد صالحیت خوب است، در یك صورت طور مطلق گفت رد صالحیت خوب است یا بد است. در یك 

بد است. باید به مسؤوالن احراز صالحیت ها توصیه كنیم كه با دید صددرصد قانونى و بدون هیچ مالحظه 

 .یى از هیچ طرف نگاه كنند. این، چیزى است كه بنده همیشه توصیه مى كنم

چنین كسى را نداریم كه سر كار بیاید و كه البته ما  -اگر كسى سر كار بیاید كه مطیع و تسلیم آنها باشد 

البته آنها خوشحال خواهند شد و حرفى هم ندارند؛ اما اگر كسى آمد كه احساس كردند به  -مطیع آنها باشد 

انقالب و اسالم و منافع ملى پایبند است و به مبارزه ى با دشمنان بین المللى و تسلیم نشوى در مقابل 

خواهند گفت مردم ساالرى وجود ندارد؛ اگر شخص متدین باشد، بیشتر هم  زورگویى هاى آنها معتقد است،

خواهند گفت. آنها معتقدند كه مردم ساالرى، مردم ساالرىِ سكوالریزه شده است؛ باید حتماً از دین جدا 

 .شود تا اسمش را مردم ساالرى بگذارند

خوبى هم بكند. امیدواریم به حول و قوه ى من معتقدم ملت ما این توانایى را دارد كه انتخاب كند و انتخاب 

الهى این انتخابات جزو بهترین انتخابات هاى ما باشد و آن كسى كه مورد رضاى خدا و براى مردم مفید 

 .است، با همت و روشن بینىِ مردم سر كار بیاید

یل دل غربى ها این را هم كه بعضى بگویند ما در نیمه ى راه دمكراسى هستیم، بنده قبول ندارم. براى م

نباید حرف زد؛ مخصوصاً مسؤوالن. مى گویند ما یك كشور استبدادزده هستیم، ما در نیمه ى راه دمكراسى 

هستیم، ما یك ملت نابالغ هستیم؛ نخیر، این حرف ها غلط است. چرا متهم مى كنند؟ ملتى كه در طول 

ارى به راه انداخته، چرا او را مورد كمتر از صد سال، سه مرتبه مبارزات وسیع ضداستبدادى و ضداستعم

 .اهانت قرار مى دهند؟ براى این كه غربى ها و اروپایى ها خوششان بیاید؟ خوششان نیاید

 .از دیدار امروز خیلى خرسند شدم و خدا را شاكرم. به همه ى شما دعا مى كنم

دل هاى پاك و نورانى اینها را پروردگارا! رحمت و تفضل خودت را بر جوانان عزیز ما نازل كن. پروردگارا! 

پروردگارا! جوانان عزیز ما را به ساختن دنیایى آباد، آزاد،  .روزبه روز با محبت و معرفت خود روشن تر كن

پیشرفته، توسعه یافته و مایه ى عزت اسالم موفق كن. پروردگارا! قلب مقدس ولى عصر را از ما راضى كن و 

 .در راه خودت قرار بده آنچه گفتیم و شنیدیم، براى خودت و
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 والسالم علیكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

خواری؛  طلبی؛ جنبش دانشجویی؛ حیات طیبه؛ رانت آرمانخواهی؛ آزاداندیشی؛ اپوزیسیون؛ اصولگرایی؛ اصالح :ها برچسب

 عدالت اجتماعی؛ عدالت و پیشرفت؛ مردمساالری دینی؛ مفاسد اقتصادی؛ 
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و لذت از تالوت قرآن  انس با قرآنى زوایاى جان سپاسگزاریم كه توفیق خداى متعال را از اعماق دل و همه

یقیناً هر یك از این جلساتى كه براى قرآن و تالوت قرآن  .را به ما، به ملت ما، به مردم ما عنایت كرده است

سرائى میكنند، تأثیر بسزائى در تعمیق ایمان و عشق و محبت آنى در آن نغمهتشكیل میشود و عندلیبان قر

ى به قرآن و معارف ى به حق را، عقیدهما به قرآن دارد؛ و همه چیز در گرو همین است. اگر ملتى عقیده

ى اسالمى را همراه كرد با محبت، رنگ و بوى لطیف گل محبت است كه میتواند اعتقادات عمیق را در عرصه

هاى عقالنى، با محبت و با عواطف عجین و همراه شد، زندگى انسان بارور كند. اگر این عقاید، این پایبندى

درپى خواهد شد؛ ما ى عمل قرآنى خواهد شد؛ توفیقات، روزافزون خواهد شد؛ پىآن وقت عرصه، عرصه

ى عاطفى و علقهى عقالنى، از جنبهنبهدنبال این هستیم. اگر این محافل قرآنى بتواند دلهاى ما را فراتر از ج

ى اسالمى است، برطرف خواهد شد؛ ى عشق و محبت، به قرآن نزدیك كند، مشكالتى كه بر سر راه جامعه

 .این اعتقاد ماست

ى البته ما به احساسات و عواطفِ تنها مطلقاً اكتفاء نمیكنیم، اما این را الزم میدانیم. و خوشبختانه در جامعه

السّالم( یاد گرفتیم، این معنا وجود دارد؛ عقل و بیت )علیهماى كه ما از طریق اهلمعارف اسالمىما، در 

 .عاطفه، هر دو همراه یكدیگر

ى انس با قرآن، امتحان خوبى دارند میدهند. این آشنائىخوشبختانه كشور ما، ملت ما، جوانان ما، در مرحله

بیند، و آنچه كه ا كه انسان كامالً در این جلسات و در این تالوتها مىهفهمىها و قرآنها و خبرویتها و آگاهى

بینیم، اینها خیلى تفاوت دارد با آنچه كه در سالهاى قبل، در اوائل خارج از این جلسه هم میشنویم یا مى

قرآن  انقالب، در این كشور وجود داشت. بحمداهلل جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با

 .ى بزرگى است؛ ما یك روزى از اینها محروم بودیمپیشرفت كردند؛ این خیلى مژده

و تأمل و تفكر در معارف قرآن به دست خواهد آمد. قرآن را نمیشود تدبر وقتى انس با قرآن پیدا شد، مجال 

اى از كلمات و هر تركیبى از ى بر روى هر كلمهگذشت؛ قرآن احتیاج دارد به تدبر، تكیهسرسرى خواند و 

ى بیشترى تركیبهاى كالمى و لفظى. انسان هرچه بیشتر تدبر كند، تأمل كند، انس بیشترى پیدا كند، بهره

 .خواهد برد؛ قرآن اینجور است

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1696
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1227
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حل معضالت نى، مشكالت حل میشود. قرآن راهاى با قرآن حل خواهد شد. با معارف قرآمشكالت هر جامعه

ى دوران اسالم هم این را نشان ى قرآنى است و تجربهزندگى بشر را به فرزندان آدم هدیه میكند؛ این وعده

چه در روح ما، چه در اعمال جسمانى  -داده. هرچه ما به قرآن نزدیكتر شویم، هرچه عمل قرآنى در میان ما 

 .بیشتر شود، به سعادت، به حل مشكالت و معضالت نزدیكتر میشویم -در اجتماع ما ما، چه در فرد ما، چه 

ى قرآن است، ى قرآن است، پیشرفت مادى و معنوى در سایهى قرآن است، رفاه در سایهعزت در سایه

ر ى قرآن است. ما ملتهاى مسلمان اگى بر دشمنان در سایهى قرآن است، سلطه و غلبهاخالق نیك در سایه

هاى زیادى خواهیم این حقایق را بدرستى درك كنیم و در راه رسیدن به این هدفها تالش كنیم، یقیناً بهره

 .برد

ى تسلط كسانى كه نگاهشان به آفرینش، نگاه امروز ملتهاى مسلمان درگیر مشكالت فراوانى هستند از ناحیه

از معنویت بوئى نبرده. امروز تمدنى كه مادى است؛ نگاه سودجویانه است؛ نگاه پست یك انسانى است كه 

امكانات نظامى را در اختیار مستكبران قرار داده، مبتنى بر نگاه مادى به عالم آفرینش است. همین نگاه 

مادى است كه دنیا را بدبخت كرده؛ خود آنها را هم بدبخت كرده. وقتى نگاه، نگاه مادى بود، سودپرستانه 

از اخالق انسانى بود، نتیجه این میشود كه قدرت نظامى و قدرت سیاسى و  بود، دور از معنویت بود، دور

قدرت اطالعاتى در راه به زنجیر كشیدن ملتها به كار میرود. تمدن غرب در این چند قرن اخیر كه به اوج 

مشان رسیده، هیچ هنرى غیر از این نداشته است؛ بشریت را استثمار كردند، ملتها را به زنجیر كشیدند، از عل

 .ى بر آنها، بر فرهنگ آنها، بر اقتصاد آنهااستفاده كردند براى نابودى تمدنهاى ملتهاى دیگر و غلبه

همانى كه  -اگر شما اوضاع و احوال قرن هجدهم و قرن نوزدهم و قرن بیستم میالدى را مطالعه كرده باشید 

بینید كه مى -شمنان آنها تدوین كردند ها تدوین كردند و گفتند، نه آنچه كه مخالفان آنها و دخود غربى

اینها چه كردند در شرق آسیا، در هند، در چین، در آفریقا، در آمریكا؛ چه بالئى بر سر بشریت آوردند؛ چه 

كشى، براى استثمار. در علم جهنمى براى ملتها و انسانها به وجود آوردند و آنها را سوزاندند؛ فقط براى بهره

اورى پیشرفت كردند، صنعت خودشان را به اوج رساندند، اما این را در خدمت بدبخت پیشرفت كردند، در فن

وقتى معنویت  .ى معنوى نداشت، معنویت در آن نبودكردن ملتها به كار بردند؛ چرا؟ چون آن تمدن پایه
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. بله، در نبود، اخالق هم نخواهد بود. ادعاى آنها نسبت به اخالق، ادعاى دروغین است؛ هیچ واقعیتى ندارد

فیلمهاى سینمائى، در تالش هالیوودى، اخالق هست، صبر هست، عقل هست؛ اما در واقعیت زندگى، این 

 .حرفها وجود ندارد. وقتى دورى از معنویت شد، این میشود

هزاران انسان مسلمان دارند  - میانماردر  -همین امروز شما مالحظه كنید؛ در یك كشورى در شرق آسیا 

اگر نگوئیم دستهاى سیاسى در خود همین  -كشته میشوند، دارند فدا میشوند، بر اثر تعصب، بر اثر جهالت 

مدعیان  -مسئله وجود دارد؛ فرض كنیم همان طور كه ادعا میشود، بر اثر تعصبهاى دینى و مذهبى است 

لب تر نمیكنند. همانهائى كه براى حیوانات دل میسوزانند، همانهائى كه اگر در جوامعى  حقوق بشردروغین 

اى پیدا كنند، صد برابر آن را بزرگ ى به آنها نیستند، كوچكترین بهانهكه مستقل از آنها هستند، وابسته

دفاع، زن، مرد، كودك، سكوت میكنند؛ توجیه هم گناه، بىبى میكنند، اینجا در مقابل كشتار یك عده انسان

میكنند! این، حقوق بشر اینهاست؛ حقوق بشرِ منقطع از اخالق، منقطع از معنویت، منقطع از خدا. میگویند 

البته دروغ میگویند، سیصد چهارصد سال است كه اینها در آنجا  -اینها میانمارى نیستند؛ خب، گیرم نباشند 

باید كشته شوند؟! همین حالت در طول سالهاى متمادى در  -میكنند؛ آنطور كه به ما گزارش میشود زندگى 

ها، بخصوص از سوى انگلیس، نسبت به همان مردم وجود همان كشور و در كشورهاى مجاور، از سوى غربى

همان طور كه خداى  -جز فساد و نابودى حرث و نسل داشته. پدر این مردم را درآوردند؛ هرجا پا گذاشتند، 

كارى نكردند. بله، براى اینكه بازار محصوالت پیدا كنند، بازارهائى را آراسته  - متعال در قرآن میفرماید

ه تجارت خودشان را رونق بدهند. این تمدن، كردند؛ مردم را با محصوالت جدید آشنا كردند، براى اینك

 .منقطع از معنویت و قرآن است

ى ما ایجاد تمدنى است متكى به معنویت، متكى به خدا، متكى به وحى الهى، متكى به تعلیم الهى، داعیه

كه بحمداهلل بسیارى از ملتهاى  -متكى به هدایت الهى. امروز اگر یك چنین تمدنى را ملتهاى اسالمى 

ى گذارى كنند، بشر سعادتمند خواهد شد. داعیهبتوانند پایه -اند اند و به پا خاستهشدهبیدار المى اس

این را شما جوانهاى عزیز  .جمهورى اسالمى و انقالب اسالمى این است؛ ما دنبال یك چنین تمدنى هستیم

 .خاطر بسپارید، این را شاخص و معیار قرار بدهیدبه 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2248
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=205#23465
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=205#23465
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1648
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عمل خودمان را باید قرآنى كنیم، الهى كنیم. به گفتن نیست، به زبان نیست، به ادعا كردن نیست؛ باید در 

عمل، در این راه حركت كنیم و قدم برداریم. با قرآن كه انس میگیرید، قرآن را كه تالوت میكنید، هر جائى 

ى اول سعى كنید آن را در وجود خودتان، در باطن یتى است، نصیحتى است، در درجهدستورى است، هدا

خودتان، در دل خودتان پایدار كنید و آن را به عمل خودتان نزدیك كنید. هر كدام از ما اگر در عمل این را 

 .متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنى خواهد شد

 

ى حفظ قرآن این مسئله .كشور ما، نهضت انس با قرآن، نهضت خوبى شده استى ما، در بحمداهلل در جامعه

بحمداهلل دارد در میان جوانهاى ما انتشار پیدا میكند؛ باید هم انتشار پیدا كند؛  كه ما قبالً سفارش كردیم،

ویم، مأنوس شویم. وقتى قرآن را حفظ كردید، میتوانید معانى قرآن را درست بفهمید؛ باید هم با قرآن آشنا ش

انسان وقتى معناى قرآن را فهمید، میتواند در آن تدبر كند؛ وقتى تدبر كرد، میتواند به معارف عالى دست 

 .پیدا كند و رشد پیدا كند. انسان با انس با قرآن، در درون رشد پیدا میكند

ى قرآنى قرار بده؛ ى ما را جامعهبه محمد و آل محمد، ما را از قرآن جدا مكن. پروردگارا ! جامعه پروردگارا !

پروردگارا ! به محمد و آل محمد، قرآن را در قیامت  .زندگى ما را با قرآن، و مرگ ما را در راه قرآن قرار بده

كه دو ثقل بزرگى هستند كه پیغمبر در  - بیتپروردگارا ! دست ما را از قرآن و از اهل .شفیع ما قرار بده

عصر  بیت پیغمبر و ولىكوتاه مفرما. پروردگارا ! قرآن را از ما راضى كن؛ اهل -میان ما باقى گذاشته است 

)ارواحنا فداه( را از ما راضى بفرما. پروردگارا ! ما را در انجام وظائفمان موفق بگردان. در این ماه مبارك 

هاى بابركت و شبهاى بابركت، توفیق بندگى و تضرع و خشوع و قرب به خود را به ما رمضان، در این روز

 .عنایت بفرما

 والسّالم علیكم و رحمةاهلل و بركاته

 

 بینی مادی؛ بیداری اسالمی؛ انس با قرآن؛ غرب؛ حقوق بشر؛  تدبر در قرآن؛ جهان  :ها برچسب

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16851
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16851
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16851
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 در سبك زندگیسازى نوین اسالمى، پيشرفت  تمدن

  بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى

9۷/۳/۹۷۱۹ 

 در مصلی امام خمینی بجنورد

 

 

 الرّحيمالرّحمناللّهبسم

 األطیبین القاسم المصطفى محمّد و على ءالهالحمدللّه ربّ العالمین و الصّالة و السّالم على سیّدنا و نبیّنا ابىو 

 .األرضین فى بقیّةاللّه سیّما المنتجبین األطهرین
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هاى مثبت جوانى است. امید هم به شما جوانهاست؛ هم ى ویژگىى كامالً جوان، با همهجلسه، یك جلسه 

براى امروز، و هم بیشتر براى آینده. مطالبى كه این جوانان عزیز در اینجا بیان كردند، با دقت آنها را گوش 

ست كه بسیار خوب بود. این، همان نظر قبلى بنده را در مورد كردم. قضاوت من در مورد این بیانات این ا

از  -تعالى سطح فكر و اندیشه در این استان تأیید میكند. در این چند روز، هر جا كسانى از این استان 

هاى آنها براى ى گفتهدر اینجا بیاناتى كردند، لحظه لحظه -هاى شهدا، از معلمان و اساتید جوانان، از خانواده

ى این است كه بحمداللّه شهر بجنورد و استان دهندهآفرین و خرسند كننده بود. این نشانبنده شادى

خراسان شمالى از سطح راقىِ فكر و فرهنگ برخوردار است؛ این را باید حفظ كنید، و باید این تعالى را روزبه

ه داریم كه از این نعمت بزرگ وظیف -هم بنده، هم دیگر مسئولین  -روز افزایش دهید؛ و البته ما هم 

 .خداداد، به شكل درستى به نفع انقالب و به نفع نظام استفاده كنیم؛ كه امیدوارم این توفیق نصیب ما شود

اى است كه روز اول بحثى كه امروز میخواهم براى شما جوانهاى عزیز عرض كنم، در توضیح و تبیین مسئله 

یار مهمى است كه باید مطرح كنیم. البته با طرح این موضوعات، ى پیشرفت. موضوع بسمطرح كردم: مسئله

خودمان را قانع نمیكنیم كه قضیه تمام شد؛ این یك شروع است. عرض كردیم كه آن مفهومى كه میتواند 

اهداف نظام اسالمى را تا حدود زیادى در خود جمع كند و به ما نشان دهد، مفهوم پیشرفت است. توضیحى 

ى حركت است، راه است. چطور ما میگوئیم پیشرفت هدف كنندهردیم كه پیشرفت، تداعىهم بعداً عرض ك

است؟ عرض كردیم علت این است كه پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. بله، پیشرفت، حركت است، راه 

شدنى نیست و همین طور ادامه دارد؛ چون انسان ادامه دارد، چون است، صیرورت است؛ اما متوقف

، با پیشرفت در مفهوم اسالمىاى بشرى حد یقف ندارد. گفتیم پیشرفت داراى ابعادى است؛ و استعداده

 .پیشرفت یك بُعدى یا دو بُعدى در فرهنگ غربى متفاوت است؛ چند بُعدى است

 -ى زیستن عبارت است از سبك زندگى كردن، رفتار اجتماعى، شیوهیكى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى  

این یك بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یك قدرى بحث  -اینها عبارةٌ اخراى یكدیگر است 

باید به سبك  -كه هدف انسان، رستگارى و فالح و نجاح است  -كنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه كنیم 

ت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى اهمی

ى داختن به سبك زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئله، باز پراخالقىو  امنیت روانىزندگى برخوردار از 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2275
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2273
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ى سبك زندگى چه باید گفت، چه میتوان گفت. ى اینكه در زمینهاساسى و مهمى است. بحث كنیم درباره

 .عرض كردیم؛ این سرآغاز و سرفصل یك بحث است

 

باالخره یك مصداق عینى و  -بگیریم  سازى نوین اسالمىتمدنجانبه را به معناى ما اگر پیشرفت همه 

دارد؛ اینجور بگوئیم كه هدف ملت ایران و هدف انقالب خارجى براى پیشرفت با مفهوم اسالمى وجود 

این تمدن نوین دو بخش دارد:  -ى درستى است اسالمى، ایجاد یك تمدن نوین اسالمى است؛ این محاسبه

یك بخش، بخش ابزارى است؛ یك بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید 

 .رسید

ابزارى عبارت است از همین ارزشهائى كه ما امروز به عنوان پیشرفت كشور آن بخش ابزارى چیست؟ بخش  

المللى، تبلیغ و ، اعتبار بیننظامىمطرح میكنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و 

ش ابزارى تمدن است؛ وسیله است. البته ما در این بخش در كشور پیشرفت ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخ

ى مسائل علمى، هم ى سیاست، هم در زمینهایم. كارهاى زیاد و خوبى شده است؛ هم در زمینهخوبى داشته

اش را مالحظه كردید و كه شما حاال اینجا نمونه -ى اختراعات ى مسائل اجتماعى، هم در زمینهدر زمینه

و از این قبیل، الى ماشاءاللّه در سرتاسر كشور انجام گرفته است. در  -ین جوان عزیز براى ما شرح دادند ا

 .و این چیزها، پیشرفت كشور خوب بوده استتحریمها رغم فشارها و تهدیدها و بخش ابزارى، على

ش حقیقى، آن چیزهائى است كه متن زندگى ما را تشكیل میدهد؛ كه همان سبك زندگى است كه اما بخ 

ى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع عرض كردیم. این، بخش حقیقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئله

ى كسب و كار، ى زبان، مسئلهى خط، مسئلهخوراك، نوع آشپزى، تفریحات، مسئله ، نوعالگوى مصرفلباس، 

رفتار ما در محل كار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، 

سر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما اى كه در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همرفتار ما در رسانه

با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1934
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
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ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان 

 .است

 

در بخش اصلى، از این چیزها تشكیل  -آن چیزى كه ما میخواهیم عرضه كنیم  -المى تمدن نوین اس 

میشود؛ اینها متن زندگى است؛ این همان چیزى است كه در اصطالح اسالمى به آن میگویند: عقل معاش. 

 عقل معاش، فقط به معناى پول در آوردن و پول خرج كردن نیست، كه چگونه پول در بیاوریم، چگونه پول

ى وسیعى كه گفته شد، جزو عقل معاش است. در كتب حدیثىِ اصیل و ى این عرصهخرج كنیم؛ نه، همه

ى همین چیزهاست. در خود قرآن العشرة درباره؛ آن كتاب«العشرةكتاب»مهم ما ابوابى وجود دارد به نام 

 .كریم آیات فراوانى وجود دارد كه ناظر به این چیزهاست

 

افزارى تمدن به حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهاى ى بخش نرمرا به منزله خب، میشود این بخش 

ى پیشرفتهائى افزارى به حساب آورد. اگر ما در این بخشى كه متن زندگى است، پیشرفت نكنیم، همهسخت

همچنان كه در بخش اول كردیم، نمیتواند ما را رستگار كند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانى ببخشد؛ 

بینید در دنیاى غرب نتوانسته. در آنجا افسردگى هست، ناامیدى هست، از درون به هم ریختن هست، كه مى

هدفى و پوچى هست؛ با اینكه ثروت هست، بمب اتم عدم امنیت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بى

ین است كه ما بتوانیم متن هست، پیشرفتهاى گوناگون علمى هست، قدرت نظامى هم هست. اصل قضیه ا

زندگى را، این بخش اصلى تمدن را اصالح كنیم. البته در انقالب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ 

شناسى كنیم؛ چرا ما در در این زمینه، ما مثل بخش اول حركت نكردیم، پیشرفت نكردیم. خب، باید آسیب

 این بخش پیشرفت نكردیم؟

 

را پیدا كردیم، آن وقت بپردازیم به این كه چگونه میتوانیم اینها را عالج كنیم. اینها به بعد از آنكه علتها  

ى جوانها. ى شما، به عهدهبه عهده -نخبگان فكرى، نخبگان سیاسى  -ى نخبگان ى كیست؟ به عهدهعهده
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ه باشد، میتوان مطمئن اگر در محیط اجتماعى ما گفتمانى به وجود بیاید كه ناظر به رفع آسیبها در این زمین

بود با نشاطى كه نظام جمهورى اسالمى و ملت ایران دارند، با استعدادى كه وجود دارد، ما در این بخش 

ى اسالمىِ ملت پیشرفتهاى خوبى خواهیم كرد؛ آن وقت درخشندگى ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه

 .شناسى كنید و بعد عالج كنید. باید آسیبایران و انقالب اسالمى ایران در دنیا آسانتر خواهد شد

دارها موظفند؛ مدیران ها موظفند، تریبوننخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه 

هائى كه با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروكار دارند، موظفند؛ كسانى كه ها، بخصوص دستگاهبسیارى از دستگاه

ریزى آموزشى میكنند، در این زمینه موظفند؛ كسانى كه سرفصلهاى مدارس برنامهها یا براى براى دانشگاه

اى است بر دوش همه. باید ما آموزشى را براى كتابهاى درسى تعیین میكنند، موظفند. اینها همه یك وظیفه

 .همگى به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید كار كنیم، حركت كنیم

شناسى كنیم؛ یعنى توجه به آسیبهائى كه در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این بنابراین باید آسیب 

شده فرض كنیم؛ فهرستى مطرح میكنیم: چرا فرهنگ كار آسیبها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسئله را تمام

خودشان ثبت ها به اسم ى ما ضعیف است؟ این یك آسیب است. با اینكه كار جمعى را غربىجمعى در جامعه

و اعتصموا بحبل اللّه »( یا: ۹،)«تعاونوا على البرّ و التّقوى»اند، اما اسالم خیلى قبل از اینها گفته است: كرده

( چرا در برخى از ۷«.)و ال تفرّقوا»جمعى باشد؛ اللّه هم باید دسته( یعنى حتّى اعتصام به حبل9.)«جمیعا

بخشهاى كشورمان طالق زیاد است؟ چرا در برخى از بخشهاى كشورمان روى آوردن جوانها به مواد مخدر 

ى رحم در بین ما ضعیف است؟ ان رعایتهاى الزم را نمیكنیم؟ چرا صلهمزیاد است؟ چرا در روابط همسایگى

ى فرهنگ رانندگى در خیابان، ما مردمان منضبطى به طور كامل نیستیم؟ این آسیب است. چرا در زمینه

ى اساسى است. آپارتمانى كوچكى هم نیست، مسئلهوآمد در خیابان، یكى از مسائل ماست؛ مسئلهرفت

راى ما ضرورى است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتى دارد كه باید آنها را رعایت كرد؟ چقدر نشینى چقدر ب

ى ما چگونه است؟ ببینید آن الزامات را رعایت میكنیم؟ الگوى تفریح سالم چیست؟ نوع معمارى در جامعه

است؛ در این  ى سبك زندگىى بخشهاى زندگى، داخل در این مقولهچقدر این مسائل متنوع و فراگیرِ همه

بخش اصلى و حقیقى و واقعى تمدن، كه رفتارهاى ماست. چقدر نوع معمارى كنونى ما متناسب با نیازهاى 

ى آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ ماست؟ چقدر عقالنى و منطقى است؟ طراحى لباسمان چطور؟ مسئله

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=5&npt=7&aya=2#27001
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=103#27001
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=103#27001
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معاشرتهاى روزانه، به همدیگر به طور  چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در

ها با كامل راست میگوئیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یكدیگر حرف میزنیم؟ بعضى

هاى بىها پرخاشگرىداشتن توان كار، از كار میگریزند؛ علت كارگریزى چیست؟ در محیط اجتماعى، برخى

و نابردبارى در میان بعضى از ماها چیست؟ حقوق افراد را چقدر صبرى مورد میكنند؛ علت پرخاشگرى و بى

ها چقدر مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشود؟ چقدر به قانون احترام مراعات میكنیم؟ در رسانه

در  وجدان كارىدر برخى از مردم چیست؟  -كه یك بیمارى خطرناكى است  -گریزى میكنیم؟ علت قانون

در تولید چقدر وجود  كارىمحكمجامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟ 

دارد؟ تولید كیفى در بخشهاى مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخى از حرفهاى خوب، 

ما میگویند هاى خوب، در حد رؤیا و حرف باقى میماند؟ كه دیدید اشاره كردند. چرا به نظرهاى خوب، ایده

هاى ادارى ما كم است؟ هشت ساعت كار باید به قدر هشت ساعت فایده كه ساعات مفید كار در دستگاه

داشته باشد؛ چرا به قدر یك ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشكل كجاست؟ چرا در بین بسیارى از مردم 

آوریم، گرائى یعنى اینكه ما هرچه گیر مىگرائى افتخار است؟ مصرفرواج دارد؟ آیا مصرفگرائى مصرفما 

ى ربا در جامعه قطع شود؟ چه ت زندگى ما نیست. چه كنیم كه ریشهصرف امورى كنیم كه جزو ضروریا

حق فرزندان رعایت شود؟ چه كنیم كه طالق و فروپاشى  -حق زن، حق شوهر  -كنیم كه حق همسر 

ى ما، هم خانواده، آنچنان كه در غرب رائج است، در بین ما رواج پیدا نكند؟ چه كنیم كه زن در جامعه

اش را انجام دهد، هم اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعىت خانوادگىكرامتش حفظ شود و عز

اش را اش محفوظ بماند؟ چه كنیم كه زن مجبور نباشد بین این چند تا، یكىحقوق اجتماعى و خانوادگى

ى ما چیست؟ من اشاره كردم؛ یك انتخاب كند؟ اینها جزو مسائل اساسى ماست. حد زاد و ولد در جامعه

دار و نیاز به زمان و مقطعى را انتخاب كردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثالً فرض كنید میمِ زمانتص

به شما بگویند آقا این شیر آب را یك ساعت باز كنید. بعد شما شیر را باز كنى و بروى! ماها رفتیم، غافل 

ى نه چندان دورى، ى ما در آیندها جامعهشدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حاال به ما گزارش میدهند كه آق

ى ایرانى دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ى جوانى كه امروز جامعهى پیر خواهد شد؛ این چهرهجامعه

هاى مجردى وجود دارد؟ این بیمارى غربى چگونه در ولد چقدر است؟ چرا در بعضى از شهرهاى بزرگ، خانه
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چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب  گرائىتجمل؟ ى ما نفوذ كرده استجامعه

ست؟ چه كار كنیم كه از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینها بخشهاى گوناگونى از مسائل سبك ا

ها مسئله از این قبیل وجود دارد؛ كه بعضى از اینهائى كه من گفتم، مهمتر است. این یك زندگى است، و ده

یك تمدن، مبتنى بر ى فهرستى است از آن چیزهائى كه متن تمدن را تشكیل میدهد. قضاوت درباره

 .اینهاست

 

نمیشود یك تمدن را به صرف اینكه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت كرد و تحسین كرد؛ در  

حالى كه در داخل آن، این مشكالت فراوان، سراسر جامعه و زندگى مردم را فرا گرفته. اصل اینهاست؛ آنها 

تا مردم احساس آسایش كنند، با امید زندگى كنند، با امنیت  ابزارى است براى اینكه این بخش تأمین شود،

 .زندگى كنند، پیش بروند، حركت كنند، تعالى انسانىِ مطلوب پیدا كنند

 

ى فرهنگ زندگى. باید ما به دنبال این آورد، به عنوان مقولهاى در اینجا مطرح میشود و سر بر مىیك مقوله 

م، تدوین كنیم و به شكل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم. البته اسالم باشیم كه فرهنگ زندگى را تبیین كنی

هاى این فرهنگ عبارت است از خردورزى، هاى یك چنین فرهنگى را براى ما معین كرده است. بُنمایهبُنمایه

اخالق، حقوق؛ اینها را اسالم در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به این مقوالت به طور جدى نپردازیم، 

یشرفت اسالمى تحقق پیدا نخواهد كرد و تمدن نوین اسالمى شكل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پ

پیش برویم، هرچه اختراعات و اكتشافات زیاد شود، اگر این بخش را ما درست نكنیم، پیشرفت اسالمى به 

 .ایم. باید دنبال این بخش، زیاد كار كنیم؛ زیاد تالش كنیممعناى حقیقى كلمه نكرده

دو سه نكته پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتى كه دنبال این فرهنگ رفتن براى ما ایجاد میكند، وجود  

ى اول این است كه رفتار اجتماعى و سبك زندگى، تابع تفسیر ما از دارد، كه باید به اینها توجه كنیم. نكته

كنیم، براى خودمان ترسیم كنیم، به زندگى است: هدف زندگى چیست؟ هر هدفى كه ما براى زندگى معین 

ى اصلى وجود دارد و آن، طور طبیعى، متناسب با خود، یك سبك زندگى به ما پیشنهاد میشود. یك نقطه
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به آن ایمان پیدا كنیم. بدون ایمان، پیشرفت  -هدف زندگى را  -ایمان است. یك هدفى را باید ترسیم كنیم 

درست انجام نمیگیرد. حاال آن چیزى كه به آن ایمان داریم، میتواند پذیر نیست؛ كارِ در این بخشها امكان

لیبرالیسم باشد، میتواند كاپیتالیسم باشد، میتواند كمونیسم باشد، میتواند فاشیسم باشد، میتواند هم توحید 

فت. ناب باشد؛ باالخره به یك چیزى باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش ر

ى ایمان، مهم است. ایمان به یك اصل، ایمان به یك لنگرگاه اصلى اعتقاد؛ یك چنین ایمانى باید مسئله

 .وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان، سبك زندگى انتخاب خواهد شد

 

ن نماى غربى عنوااى وجود دارد، كه من براى شما جوانها عرض بكنم: چند تا فیلسوفدر اینجا یك مغالطه 

ایدئولوژى»، عنوان روشنفكرىبینید گاهى در بعضى از این مقاالت را مطرح كردند. مى« زدائىایدئولوژى»

ربى این نماى غمطرح میشود: آقا جامعه را با ایدئولوژى نمیشود اداره كرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف« زدائى

وار، بدون اینكه عمق این حرف را درك كنند، بدون اینكه ابعاد این اى هم اینجا طوطىاند؛ یك عدهرا گفته

سازى دارد، ى تمدنحرف را بفهمند چیست، همان را تكرار كردند، باز هم تكرار میكنند. هیچ ملتى كه داعیه

رده است. هیچ ملتى بدون دارا بودن یك فكر و یك بدون ایدئولوژى نمیتواند حركت كند و تا امروز حركت نك

سازى كند. همینهائى كه امروز شما مالحظه میكنید در دنیا تمدن ایدئولوژى و یك مكتب نمیتواند تمدن

اند، اینها با ایدئولوژى وارد شدند؛ صریح هم گفتند؛ گفتند ما كمونیستیم، گفتند ما مادى را به وجود آورده

اعتقاد داریم؛ مطرح كردند، به آن اعتقاد ورزیدند، دنبالش كار  دارىاقتصاد سرمایهند ما به كاپیتالیستیم، گفت

اى هم بر دوش آنها گذاشته شد. بدون داشتن یك مكتب، كردند؛ البته زحماتى هم متحمل شدند، هزینه

سازى امكان هاى آن، تمدنبدون داشتن یك فكر و یك ایمان، و بدون تالش براى آن و پرداختن هزینه

 .ندارد

 

اند، زندگى خودشان را عضى از كشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن مادى یك چیزى را گرفتهالبته ب 

اند. بله، اینها ممكن است به یك پیشرفتهائى هم برسند، به یك پیشرفتهاى صورى و بر اساس آن شكل داده
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پذیرند؛ اگر چنانچه یك ریشه و آسیبساز نیستند، اینها بىسطحى هم میرسند، اما مقلدند؛ اینها تمدن

دار نیستند. عالوه بر اینكه كار آنها تقلید است و طوفانى به وجود بیاید، اینها از بین خواهند رفت؛ چون ریشه

اش گیرشان نمىآید و بسیارىآورد، برخى از منافع تمدن مادى غرب گیرشان مىتقلید پدرشان را در مى

 .آیدىى زیانهاى آنها گیرشان مآید، اما همه

 

من نمیخواهم از كشورها اسم بیاورم. بعضى از كشورها هستند كه رشد اقتصادى آنها به عنوان یك الگو، در  

گفتار و نوشتار برخى از روشنفكران ما مطرح میشود. بله، ممكن است آنها به یك صنعتى هم دست پیدا 

نعت كرده باشند، اما اوالً مقلدند؛ ذلت ى علم و صى مادى یا در زمینهكرده باشند، پیشرفتى هم در زمینه

ى آسیبهاى تمدن كنونى مادى ى بر این، همهتقلید و فرودستى تقلید، روى پیشانى آنها حك شده؛ عالوه

غرب را آنها دارند، ولى اكثر منافعش را ندارند. امروز این تمدن مادى غرب دارد نشان میدهد مشكالتى را كه 

 .خودش به وجود آوردهبراى بشریت و براى پیروان 

 

پس بدون مكتب و بدون ایدئولوژى نمیتوان یك تمدن را به وجود آورد؛ احتیاج به ایمان است. این تمدن  

داراى علم خواهد بود، داراى صنعت هم خواهد بود، داراى پیشرفت هم خواهد بود؛ و این مكتب، هدایت 

مكتب توحید را مبناى كار خودش قرار میدهد، آن ى اینها خواهد شد. آن كه ى همهكننده و اداره كننده

سازى است، به دست ى این خیراتى را كه متوقف بر تمدناى كه به دنبال توحید حركت میكند، همهجامعه

دار خواهد ساخت و فكر و فرهنگِ خودش را در دنیا گسترش خواهد آورد؛ یك تمدن بزرگ و عمیق و ریشه

ایمانى، یكى از همان ب اول، كه احتیاج به ایمان است. كشاندن جامعه به بىخواهد داد. بنابراین، این مطل

اند و االن هم با شدت این را دارند دنبال سازى اسالمى دنبال آن بودههائى است كه دشمنان تمدنتوطئه

 .میكنند

 

هاى گوناگون، اینها ما را از امروز در محیطهاى روشنفكرى، كسانى هستند با شكلهاى گوناگون، با قد و قواره 
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است، زیر سؤال میبرند؛ امروز  60ى شعارهاى مكتبى برحذر میدارند؛ دوران اوج شعارهاى مكتبى را كه دهه

هم از تكرار شعارهاى مكتبى و شعارهاى انقالبى و اسالمى، خودشان واهمه دارند و میخواهند در دل دیگران 

دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. نگاه خوشبینانه این است كه واهمه بیندازند؛ میگویند آقا، هزینه 

اینها اگر تاریخ خوانده بودند و اطالع  -هاى بدبینانه هم وجود دارد البته نگاه -اند بگوئیم اینها تاریخ نخوانده

روز میخواهد داشتند از سرگذشت و منشأ و مبدأ تمدنهائى كه وجود دارد و همین تمدن مادى غرب كه ام

 .انداطالعند، تاریخ نخواندهدنیا را فتح تصرف كند و این حرف را نمیزدند. باید بگوئیم اینها بى

 

ى بدون آرمان، بدون مكتب، بدون ایمان، ممكن است به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتى هم جامعه 

و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر  -ند كه به ثروت و قدرت برسد، تازه میشود یك حیوان سیر و قدرتم

اسالم این را نمیخواهد. اسالم طرفدار انسانى است كه هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، و  -بیشتر است 

ى خدا و ى عبودیت بر خاك بساید. انسان بودن، قدرتمند بودن و بندهى خدا باشد؛ جبهههم شاكر و بنده

 .سازى استاست كه اسالم میخواهد؛ میخواهد انسان بسازد، الگوى انسان عبد خدا بودن؛ این آن چیزى

 

سازىِ اسالمىِ نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدین به اسالم، پیدا ى اول، نیاز تمدنپس در درجه 

نچه را كه مورد ى آایم. ایمان ما، ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگى اسالمى، همهكرده

نیاز ماست، میتوانیم پیدا كنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسالمى و 

ایم؛ باید در اخالق اسالمى و عقل عملى اسالمى هم یك كار پرحجم و باكیفیتى حقوق اسالمى زیاد كار كرده

مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند،  ها مسئولیت دارند، دانشورانحوزه -انجام دهیم 

مان قرار دهیم، آن را در آموزشهاى خودمان وارد كنیم؛ این ریزىآن را مبناى برنامه -دانشگاه مسئولیت دارد 

ى اول در باب تمدنچیزى است كه امروز ما به آن احتیاج داریم و باید دنبال كنیم. این مطلب اول و نكته

 .ین اسالمى و به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسى از تمدن است، كه سلوك عملى استسازى نو



      

 
 

ی
الم

س
ن ا

مد
ه ت

ن ب
ید

س
ط ر

 خ

139 

 

هیچكدام از این چیزهائى كه من فهرست كردم و گفتم، شما نمیتوانید پیدا كنید كه یا به صورت خاص، یا  

ان با آنها ارتباط دارد، تحت یك عنوان عام، در اسالم به آن پرداخته نشده باشد. انواع سلوك با افرادى كه انس

انواع رفتارهاى ما، انواع چیزهائى كه در زندگى اجتماعى براى انسان وجود دارد، اینها در اسالم هست؛ در 

وآمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مورد سفر كردن هست، در مورد رفت

ى رفتار با دشمن هست. در با دوست هست، در زمینه ى رفتارمادر هست، در مورد تعاون هست، در زمینه

ى چیزها، یا به طور خاص در منابع اسالمى ما موجود است، یا تحت یك عنوان كلى وجود دارد؛ كه اهل همه

 .استنباط و اهل نظر میتوانند آن چیزى را كه مورد نیازشان است، از آن به دست بیاورند و پیدا كنند

وجود دارد و آن این است كه ما براى ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمى،  ى دومى در اینجانكته 

بشدت باید از تقلید پرهیز كنیم؛ تقلید از آن كسانى كه سعى دارند روشهاى زندگى و سبك و سلوك زندگى 

ینكه را به ملتها تحمیل كنند. امروز مظهر كامل و تنها مظهر این زورگوئى و تحمیل، تمدن غربى است. نه ا

گرى و ستیزه -این حرف، ناشى از بررسى است  -گرى با غرب داشته باشیم ما بناى دشمنى با غرب و ستیزه

ى غرب و هاى غرب و توطئهدشمنىِ احساساتى نیست. بعضى بمجرد اینكه اسم غرب و تمدن غرب و شیوه

. نه، ما با غرب پدركشتگىِ ستیزى: آقا، شماها با غرب دشمنیدآید، حمل میكنند بر غربدشمنى غرب مى

 .شده استغرض نداریم. این حرف، بررسى -البته پدركشتگى داریم!  -آنچنانى نداریم 

تقلید از غرب براى كشورهائى كه این تقلید را براى خودشان روا دانستند و عمل كردند، جز ضرر و فاجعه به  

اعى و ثروتى هم رسیدند، اما مقلد بودند. علت بار نیاورده؛ حتّى آن كشورهائى كه بظاهر به صنعتى و اختر

ى فرهنگهاست. هرجا است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودكنندهفرهنگ مهاجم این است كه فرهنگ غرب، یك 

اساسىِ اجتماعى را از بین بردند؛ تا آنجائى كه ها وارد شدند، فرهنگهاى بومى را نابود كردند، بنیانهاى غربى

ها وارد توانستند، تاریخ ملتها را تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر جا انگلیس

شدند، زبان مردم بومى را تبدیل كردند به انگلیسى؛ اگر زبان رقیبى وجود داشت، آن را از بین بردند. در شبه

هاى حكومتى، دولتى، ى هند، زبان فارسى چند قرن زبان رسمى بود؛ تمام نوشتجات، مكاتبات دستگاهارهق

ها آمدند زبان مردم، دانشوران، مدارس عمده، شخصیتهاى برجسته، با زبان فارسى انجام میگرفت. انگلیس

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010
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ى هند كه یكى از كانونهاى زبان ارهقفارسى را با زور در هند ممنوع كردند، زبان انگلیسى را رائج كردند. شبه

فارسى بوده، امروز در آنجا زبان فارسى غریب است؛ اما زبان انگلیسى، زبان دیوانى است؛ مكاتبات دولتى با 

این تحمیل شده.  -باید انگلیسى حرف بزنند  -انگلیسى است، حرف زدن غالب نخبگانشان با انگلیسى است 

در دوران استعمار در آنجا حضور داشتند، این اتفاق افتاده است؛ تحمیل  هاى كشورهائى كه انگلیسدر همه

ى خود شده است. ما زبان فارسى را بر هیچ جا تحمیل نكردیم. زبان فارسى كه در هند رائج بود، به وسیله

ها استقبال شد؛ شخصیتهاى هندى، خودشان به زبان فارسى شعر گفتند. از قرن هفتم و هشتم هجرى هندى

ها، شعراى زیادى در هند بودند كه به فارسى شعر میگفتند؛ مثل همین زمان اخیرِ قبل از آمدن انگلیس تا

و بسیارى از شعراى دیگر. اقبال الهورى اهل الهور  -كه اهل دهلى است  -امیرخسرو دهلوى، بیدل دهلوى 

ها كه انگلیسى را در هند نگلیستر از شعر به هر زبان دیگرى است. ما مثل ااست، اما شعر فارسى او معروف

وآمد شاعران و عارفان و عالمان و اینها رائج كردند، زبان فارسى را رائج نكردیم؛ فارسى با میل مردم، با رفت

ها آمدند مردم را مجبور كردند كه باید فارسى حرف نزنند؛ براى فارسى به طور طبیعى رائج شد؛ اما انگلیس

 .ازات معین كردندحرف زدن و فارسى نوشتن، مج

 

ها هم در كشورهائى كه تحت استعمار آنها بود، زبان فرانسه را اجبارى كردند. یك وقتى یكى از فرانسوى 

زمان ریاست جمهورى با  -ها بر آنجا سلطه داشتند كه سالها فرانسوى -رؤساى كشورهاى آفریقاى شمالى 

ى عربىِ آن جمله اى را بگوید، واژهواست یك جملهبنده مالقات داشت. او با من عربى حرف میزد؛ بعد میخ

یادش نیامد، بلد نبود. معاونش یا وزیرش همراهش بود، به فرانسه به او گفت كه این جمله به عربى چه 

میشود؟ او هم گفت كه بله، این جمله به عربى میشود این. یعنى یك عرب نمیتوانست مقصود خودش را با 

با فرانسه از رفیقش بپرسد، او هم بگوید كه این است! یعنى اینقدر اینها از زبان عربى ادا كند، مجبور بود 

ها هم همین جور، هلندىاصلىِ خودشان دور مانده بودند. این مسئله را سالها بر اینها تحمیل كردند. پرتغالى

ند؛ این میشود ها هم همین جور؛ هر جا رفتند، زبان خودشان را تحمیل كردها هم همین جور، اسپانیائى

 .فرهنگ مهاجم. بنابراین فرهنگ غرب، مهاجم است
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ها آنجائى كه توانستند، بنیانهاى فرهنگى و اعتقادى را از بین بردند. در مثل كشور ما كه استعمارِ غربى 

ها نتوانستند به طور مستقیم وارد مستقیم وجود نداشت و به بركت مجاهدت یك عده از بزرگان، انگلیس

كه معروف به قرارداد وثوق -میالدى  ۹۱۹۱، یعنى ۹9۱۱افرادى را عامل خودشان كردند. اگر قرارداد شوند، 

در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضى از آزادیخواهانِ دیگر مواجه نمیشد و این  -الدوله است 

ند این اتفاق بیفتد. اما آنها به مردانى نگذاشت -مثل هند  -قرارداد عملیاتى میشد، استعمار ایران حتمى بود 

ى به غرب در ى عوامل خودشان، با گماشتن رضاخان پهلوى و تقویت او و گذاشتن روشنفكران وابستهوسیله

فرهنگ خودشان را بر ما تحمیل  -كه باز الزم نیست من اسم بیاورم، دوست ندارم اسم بیاورم  -كنار او 

ى فرهنگى داشتند، اینها عامل غرب بودند ستگاه پهلوى كه جنبهكردند. بعضى از وزرا و نخبگان سیاسى د

ى كشف حجاب بود، اش مسئلهبراى دگرگون كردن فرهنگ كشورمان؛ و هرچه توانستند، كردند؛ یك مقوله

اش فشار بر روحانیون و زدودن حضور روحانیون از كشور بود، و مقوالت فراوان دیگرى كه در یك مقوله

زدائى میكند؛ پهلوى دنبال میشد. فرهنگ غربى، فرهنگ مهاجم است؛ هرجا وارد شود، هویتدوران رضاخان 

هویت ملتها را از بین میبرد. فرهنگ غربى، ذهنها را، فكرها را مادى میكند، مادى پرورش میدهد؛ هدف 

یشود. زندگى میشود پول و ثروت؛ آرمانهاى بلند، آرمانهاى معنوى و تعالى روحى از ذهنها زدوده م

 .خصوصیت فرهنگ غربى این است

 

هاى جنسى را عادى میكنند. امروز این سازى گناه است؛ گناهیكى از خصوصیات فرهنگ غربى، عادى 

وضعیت در خود غرب به فضاحت كشیده شده؛ اول در انگلیس، بعد هم در بعضى از كشورهاى دیگر و آمریكا. 

بازى فالن سیاستمدار اعتراض میكنند كه چرا او با همجنس بازى شده یك ارزش! بهاین گناه بزرگِ همجنس

بازها مخالف است! ببینید انحطاط اخالقى به كجا میرسد. این، فرهنگ غربى مخالف است، یا با همجنس

 .است. همچنین فروپاشى خانواده، گسترش مشروبات الكلى، گسترش مواد مخدر
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ى جنوب خراسان، بزرگان و افراد صاحب فكر و در منطقه - 40و  ۷0ى در دهه -من سالها پیش  

هاى مخصوصى در بین مردم رائج ها چگونه تریاك را با شیوهپیرمردهائى را دیدم كه یادشان بود كه انگلیس

میكردند؛ والّا مردم تریاك كشیدن بلد نبودند؛ این چیزها وجود نداشت. این افراد یادشان بود، سراغ میدادند 

گفتند. با همین روشها بود كه مواد مخدر بتدریج در داخل كشور توسعه پیدا كرد. و خصوصیاتش را می

 .فرهنگ غربى اینجورى است

 

فرهنگ غربى فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگى و وسائل سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ  

آلودِ زندگى مادىِ شهوت كننده نیست؛ باطن فرهنگ غربى عبارت است از همان سبكغربى است، كه تعیین

ى اول این زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسالمىِ نوین در درجهآلودِ هویتگناه

ایم است كه از تقلید غربى پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهاى متمادى، یك چیزهائى را عادت كرده

 .تقلید كنیم

 

 در مورد لباس، در مورد مسكن، در مورد سایر چیزها، یكباره یك حركت بنده طرفدار این نیستم كه حاال 

سازى جمعى و عمومى انجام بگیرد؛ نه، این كارها باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستورى هم نیست؛ اینها فرهنگ

براى  سازان است. و شما جوانها باید خودتان راالزم دارد. همان طور كه گفتم، كار نخبگان است، كار فرهنگ

 .این آماده كنید؛ این، رسالت اصلى است

 

ما از علم ترویج میكنیم، از صنعت ترویج میكنیم، از اختراع و نوآورى ترویج میكنیم، هر مبتكرى و هر  

اما همان طور كه گفتیم،  -این به جاى خود محفوظ  -ابتكارى را با احترامِ تمام بر روى چشم مینشانیم 

اصل قضیه، درست كردن سبك زندگى است، رفتار اجتماعى است، اخالق  اصل قضیه جاى دیگر است؛

عمومى است، فرهنگ زندگى است. باید در این بخش، ما پیش برویم؛ باید تالش كنیم. تمدن نوین اسالمى 
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اش هستیم و دنبالش هستیم و انقالب اسالمى میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش كه ما مدعى

است؛ ثروت هم دنبالش  عزتنخواهد كرد. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج  تحقق پیدا

المللى هم دنبالش هست؛ همه چیز با او هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بین

 .ه با معنویتخواهد بود، همرا

 

ى با دنیاى غرب كامالً به آن توجه داشت، عامل و ابزار هنرى است كه در یكى از نكاتى كه باید در مواجهه 

اند براى ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویتهاست. اینها از هنر حداكثر استفاده را كردهاختیار غربى

اى اند. اینها به صورت پروژهحداكثر استفاده را كردهسوز؛ بخصوص از هنرهاى نمایشى، بخصوص از سینما 

شناس و مورخ و شناس و جامعهیك ملت را تحت مطالعه قرار میدهند، نقاط ضعفش را پیدا میكنند، از روان

هنرمند و اینها استفاده میكنند، راههاى تسلط بر این ملت را پیدا میكنند؛ بعد به فیلمساز، به فالن بنگاه 

لیوود سفارش میكنند كه بسازد و میسازد. بسیارى از فیلمهائى كه براى ماها و براى كشورهائى هنرى در ها

نظیر ما میسازند، از این قبیل است. من از فیلمهاى داخل خود آمریكا خبرى ندارم؛ اما آنچه كه براى ملتهاى 

بعضى از كشورهاى بزرگ  ى تهاجم دارد. چند سال پیش از این در خبرها بود كه دردیگر میسازند، جنبه

اروپائى تصمیم گرفته شد كه با فیلمهاى آمریكائى مقابله شود. آنها مسلمان نیستند، اما آنها هم احساس 

خطر میكردند؛ آنها هم احساس تهاجم میكردند. نسبت به كشورهاى اسالمى البته بیشتر، و در مورد كشور 

ات را میسنجند، وضعیت را میسنجند، فیلم را بر اساس آن انقالبى ما هم به طور ویژه؛ نگاه میكنند، خصوصی

میسازند، خبر را بر اساس آن تنظیم میكنند، رسانه را بر اساس آن شكل میدهند و میفرستند فضا. باید به 

ها را ها را عوض كردند، ذائقهسازى میكنند؛ بعد از آنكه سلیقهسازى میكنند، فرهنگاینها توجه داشت. سلیقه

دند، آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دالرها را وارد میكند، نیروهاى نظامى و ژنرالها را وارد عوض كر

ایجاد تمدن مسئولیت هاست؛ باید مراقب بود. باید همه احساس كنند كه ى حركت غربىمیكنند. این، شیوه

ى با تمدن غرب است، به صورتى كه مىِ نوین بر دوش آنهاست؛ و یكى از حدود و ثغور این كار، مواجههاسال

 .تقلید از آن انجام نگیرد

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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ها باز هم حرف در پایان، من یك نكته را هم اضافه كنم: بحث امروز ما آغاز یك بحث است؛ در این زمینه 

در مراكزى كه میتوانند و اهلیت و صالحیت این كار را دارند، در  خواهیم زد. انتظار داریم اهل فكر و اهل نظر

گرى و ها كار كنند، فكر كنند، مطالعه كنند؛ بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار سطحىاین زمینه

دچار سكوالریسمِ پنهان هم نشویم.  -این یك طرف قضیه است  -ظاهرگرائى نشویم، دچار تحجر نشویم 

ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینى است؛ حرف، حرف دینى است؛ شعار، شعار دینى است؛ اما در  گاهى اوقات در

ها و در ریزىباطن، سكوالریسم است؛ جدائى دین از زندگى است؛ آنچه كه بر زبان جارى میشود، در برنامه

آید، از آنچه كه ن مىعمل دخالتى ندارد. ادعا میكنیم، حرف میزنیم، شعار میدهیم؛ اما وقتى پاى عمل به میا

 .شعار دادیم، خبرى نیست

 

انقالب اسالمى تواناست. آن قدرتى و ظرفیتى و انرژى متراكمى كه در انقالب اسالمى وجود دارد، این  

اش را هم نگفتم، از سر راه بردارد و آن تمدن ى این موانعى را كه من گفتم و بسیارىتوانائى را دارد كه همه

ى دنیا برقرار كند؛ و این در زمان شما خواهد متعالىِ باشكوه اسالمى را جلوى چشم همهى ممتازِ برجسته

شاءاللّه به دست شما خواهد بود، با همت شما خواهد بود. هرچه میتوانید، خودتان را از لحاظ علم و بود، ان

شاءاللّه این  ید و انآماده كن -همان طورى كه بارها عرض شده  -عمل و تزكیه و تقویت روح و تقویت جسم 

 .بار سنگین را به دوش بگیرید

 

 والساّلم علیكم و رحمةاللّه و بركاته    

 
 9مائده: (  ۹

 ۹0۷آل عمران: (  9

 همان(  ۷

گرایی؛ وجدان   ایرانی؛ تهاجم فرهنگی؛ تحریم اقتصادی؛ كار؛ مصرف اصالح الگوی مصرف؛ الگوی پیشرفت اسالمی :ها برچسب

 كاری؛ تجملگرایی؛ روشنفكری؛ تمدن اسالمی؛ اتقان كاری؛ اقتدار نظامی؛ 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=5&npt=7&aya=2#27001
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=103#27001
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