
 طرح استراتژی حرکت انقلاب اسلامی بر محور سوره ناس

 علی مهدیان

الرحمن الرحیم. اللهبسم  

.اله الناس. ملک الناس. قل اعوذ بالرب الناس  

الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. من شر الوسواس الخناس  

  
نستن نظام دا قطعاً. اندبردهجریان انقلاب اسلامی امتداد حرکتی است که همه انبیا و صلحا در طول تاریخ پیش 

و دنبال کردن مسیر ضروری است. بدون در دست داشتن این  یزیربرنامهاندیشه رهبر انقلاب اسلامی برای 

 انقلاب یهااندازهایجاد واقعیتی در حد و قدرت طراحی و  لزوماًدیگر که  یهاشهیاندنظام فکری، ناخودآگاه 

 اسلامی را ندارند جایگزین خواهند شد و این یعنی انحراف از صراط مستقیم.

وحیدی نگاه تپی بردن به نون کلیدی دارد و آن توحید است فلذا نظام فکری همه اندیشمندان مسلمان یک کا

 .به فهم نظام اندیشه او مدد خواهد رساندحضرت امام 

مثل جسم  -دهدیمل کیاو را تش یو ظاهر یه وجود خارجک یر از عوامل و عناصری، غیت هر انسانیصشخ»

نسبت به آن عناصر و عوامل،  یه گاهکز دارد ین یگریمقوّمات د -اتیو خلق هاخصلتات و یو ذهن و روح

)ره(  مثل امام یانسان توانندینم هاینیبجهان ٔ  همه. هادگاهیدو  ینیبجهانار و کدارد؛ مانند اف ییربنایز ٔ  جنبه

امل و امام )ره( عو اگرچه ...دارد یر اساسیت او تأثیل شخصکی، در تشیهر انسان ینیبجهان...نند. کت یترب

، هاآرمانار، ک، با خود برد، اما افدادیمل کیو تش آوردیماو را به وجود  یه وجود ظاهرک یعناصر و مقوّمات

ت یاز شخص یمیبخش عظ اکنونهمار ما گذاشت. یو ابزارها را در اخت هاراه، هاهیتوص، هاهدف، ینیبجهان

بال را دن هانیاد ی. ما باهاستآرمانن ین و بالاتریاو، برتر ٔ  لهیوسبه شدهاعلام یهاآرمانار ماست. یامام در اخت

 بیانات رهبری( 81-3-81)«م.ینک

  
ان فلیکن زاویه نگاه خاصی را در همان دستگاه معرفتی عرنگاه توحیدی امام گرچه خاستگاه عرفانی دارد 

یدی . این رویکرد توحو ویژه باشدمتفاوت  عرفانی او نیز کارسبکنظری به دست داده است که باعث شده 

 موردتوجهوجود حضرت حق را در همه عالم چه پیراسته از همه تکثرات و چه در آینه همه تکثرات  اولاً

 ندیدن او است. درواقعمعتقد است غفلت از تماشای حق در سیمای جامع  اًقتیحقو  دهدیمقرار 

ه عدالت در آن عبارت است از: عدم احتجاب ک د در قلب اهل معرفتیه و جَلَوات توحیدر جلوه معارف اله»

جنود «)ثرت در وحدت.کو  ثرتکت وحدت در ی، رؤیبه عبارت اخر ؛ وحقبهو از خلق  از حق به خلق

 (841ص عقل و جهل 

یگر و د برطرفحکومت است  طرفکیازنیز برای او روشن است. وحدت و کثرت دو وضعیت نسبت  اًیثان

 .درحرکتاز سوی دیگر غایت است به سمت طرف دیگر. وحدت حاکم است و کثرت به سمت او 



 یت عملاس« لیتفع»ه ک« دیتوح»لمه کد از ید. شایعلم توح یاست حت یع علومْ عملیسنده جمیده نویبه عق»

ثرت رو به وحدت رفتن و جهات کد از یمناسبتِ اشتقاق، توح حسببهه کز استفاده شود؛ چه یبودن آن ن

 (33ص  الصلوهآداب«)نمودن است مضمحلو  کنِ جمعْ مستهلیثرت را در عک

ثرت کآن،  ؛ ول استیدْ تفعیه. توحیه و قالبیاست قلب یز اعمالید را نیعلم التّوح یاست حت یع علومْ عملیجم»

 یقیقو سبب ح یه واقعیثرات افعالکه است. تا در یه و قلبین از اعمال روحیرا به وحدت برگرداندن است؛ و ا

ه را یعیبر طیه و غیعیثرات طبکو جهات  یدیعت ندیو خدا را در طب یردکدا نیپ نیبحقده یو د یرا نشناخت

فراشته، از خلوص و اخلاص و یدر قلبت علم نت حق یو سلطان وحدت فاعل یردکدر حق و افعال او ن یفان

 ید افعالیحه از نقصان تویقلب یاهایثر رکه و ایافعال یاهای. تمام رید مهجوریدور و از توح یلّکه بیصفا و تصف

 (818ص  الصلوهآداب«)است

به  مان حرکت کثرتحکومتی که غایتش ه نشاندیماین اندیشه توحیدی است که اسلام را در نقطه حکومت 

 سمت وحدت است.

 ام مطلوبات بالعرضکشأن من شؤونها، بل الأح یو ه ن الإسلامیام قوانکو الأح ومة بشؤونهاکهو الح الاسلام»

ونه که إلّا ل ینة لها، لا معنیحصن سور المدکه حصناً للإسلام یالفق فکون ة لإجرائها و بسط العدالة.یو أُمور آل

کتاب «)ة.یع الأُمور السلطانیجم یة علین من الولایهم أجمعیئمّة صلوات الله علاً، له نحو ما لرسول الله و للأیوال

 (883ص  2ج البیع 

بسط عدالت، همان بسط  البته ...نند؟ کچه  خواهندیمومت را کنند، حکومت درست کح اندامده یا نیانب»

 هم به دست یاجتماع، عدالت دهندیمه چشم دارند. بسط عدالت هم ک یاشخاص یاست برا یصفت حق تعال

همه  اهنیاست، ین نین مقصد اکومت عادله باشد؛ لکه حک یومتک، حکنندیمس یومت هم تأسک، حهاستآن

 (818حمد تفسیر .«)اندآمدها یآن، انب یه براک یگرید مرتبهکیه انسان برسد به کله است یوس

خداوند است و حقیقت انسان کامل توجه به این پیوستگی وحدت و کثرت و حقیقت فیض الهی که نور 

. در اندیشه امام بروز و جلوه دیگری دارد. این نه به آن معنا است که این است و همه عالم را فراگرفته است

 ئلهمسگفت توجه جدی به جمع این دو  توانیم قطعاًاندیشه در نظام عرفان نظری یافته جدیدی است ولی 

 در نگاه عرفای ما نیز این مقدار جدی نبوده است. با یکدیگر یک توجه جدید است و شاید

 منعم» صراط آن و( میمُسْتَق صِراطٍیعَل یرَبّ  انَّ) است الانسان رب صراط هک -را میمستق صراط به تیهدا و»

 یفنا هن است آن در یفنا و اللَّه مقام به ثابت نیع رجوع از عبارت هک است نیقیصدّ و ملک یایانب از «همیعل

: رمودهف هک است رمکا رسول به منسوب چنانچه. ندک طلب است ریتقص ای قصور حد در هک گرید یاسما در

 ثرتک را یموس جناب نینَیالْعَ ذُو انَا وَ اءَیعَمْ یسْریالْ نُهُیعَ یسیع یاخ وَ اءَیعَمْ یمْنیالْ نُهُیعَ یمُوس یاخ انَک

 یبرک تیبرزخ مقام را یختم رسول و بود؛ ثرتک بر غالب وحدت را یسیع جناب و داشت وحدت بر غلبه

 (33ص سر الصلوه «).بود است، میمستق صراط و وسط حد هک



وجود داشته لکن توجه جدی به آن در کار حضرت امام وجود  هیفقتیولاکه در فضای فقه اندیشه  طورهمان

 دارد.

. جمعی که به حاکمیت حق و غایت ردیگیمو خلق و جمع بین آن دو شکل  حقبهپس توحید امام در توجه 

اویی در اندیشه دینی  یسوبه. به قول شهید مطهری دو واقعیت از اویی و انجامدیمبودن حق برای خلق 

 مبتنی بر توحید سایه انداخته است.

که چرا اندیشه توحیدی حضرت امام به دو مفهوم اساسی به نام جمهوری و اسلامی گره  شودیمحالا معلوم 

. جمهوری اسلامی دو حقیقت منضم به یکدیگر نیستند بلکه عبارت است از یک حقیقت و آن دخوریم

د و آنچه باید اتفاق بیفت اندمردمموتور حرکت  کنندیمتوحید. در این حقیقت این مردم هستند که حرکت 

که برای  خوانند قیامیقیام این مردم است. در مقابل علمای حقیقی اسلام کسانی هستند که مردم را به قیام فراب

 حرکت به سمت معارف الهی و مقاصد دین باشد.

خواهد را ن هاآنوحدت میابند و هیچ قدرتی تاب مقابله با  شوندیممظهر توحید  کنندیممردم آن زمان که قیام 

 و عصمت در جهت خواهند یافت. کنندیمداشت. قدرتی لایزال پیدا 

آن  یسوکیهستند و سوی دیگر آن مردم.  هاحوزهآن  یسوکیمکانزیم حرکت در کار امام دو سوی دارد 

آن  یسوکیآن اسلام است و سوی دیگر آن جمهوری.  یسوکیاست و سوی دیگر آن قیام لله.  هیفقتیولا

 توحید است و سوی دیگرش وحدت.

مردمی هستند  اولاًتمام نهادهایی که حضرت امام در جامعه شکل داده است همین دو سوی کلیدی را دارند 

 توحیدی چه بسیج چه سپاه چه جهاد سازندگی چه کمیته انقلاب و چه هر نهاد دیگری. اًیثان

مردم در  .ردیگیمم امام از بسیاری از اندیشمندان معاصر نسبتی است که او با مرد زکنندهیمتمامحور اساسی 

 است. پرمعنانگاه حضرت امام حقیقتی بسیار 

 کسچیهحکومت دین در مفهوم کلیدی ولایت نهفته است. ولایتی که ریشه در ولایت حضرت حق دارد و 

 شودینماز جانب مردم و یا هیچ قدرت دیگری به حاکمان داده ن آن را ندارد. این حکومت حق مقید کرد

این قدرت را به کار بگیرند و در رشد مردم استفاده کنند. و باید  شدهدادهاز جانب خدا است  هاآنبلکه وظیفه 

ه صحنه شد ب حاکمیتی شروعکه انقلاب به پیروزی رسید و نظام سازی  یانقطهرا امام از  هیفقتیولااندیشه 

نیز  ردکیمقم تلاش حوزه  دربروجردی  اللهتیآرای محوریت نکشید بلکه این اندیشه حتی آن زمان که او ب

 اللهتیآبا  از نسبت او توانیمزمان خود  هیفقیوللذا سیره امام را در نسبت با  .در اندیشه او وجود داشت

امام از جایگاهی که برای فقها قائل بود با کل دستگاه بروجردی،  اللهتیآ. بعد از رحلت بروجردی تحلیل کرد

در مدد رساندن به آقای بروجردی که او را علم اسلام  کردیم. کاری که قبل از آن سعی شدیم رودرروحاکم 



یفه را امام این وظ گرفتینمدر قانون اساسی قرار  هیفقتیولاحتی اگر بعد انقلاب نیز انجام دهد.  دانستیم

 .دانستیمبرای فقها قائل بود و آن را بالاتر از قانون 

احکام  هچراکنه حتی احکام فقهی بود و پایگاه دین نیز فقیه بود این جایگاهی بود که امام برای دین قائل 

 .شدندیمفقیه و حکومت اسلام شمرده  شئوناز  یخودشانفقهی 

. مردم هویت کار فقیه را اندهیفق. مردم غایت کار اندهیفقاما روی دیگر سکه مردم هستند. مردم موضوع کار 

مردم را رشد دهد. مردم باید بخواهند و باید قیام کنند  کهنیاچون اسلام کار دیگری ندارد مگر  دهندیم شکل

 کندیمکه میل به دنیا و استکبار و انانیت را ترویج  کسآندنیایی را پاره کنند و باید با هر  یهاحجابو باید 

 مقابله کنند. مبارزه و جهاد فرع آن حرکت و قیام لله برای برپایی حکومت الله است.

 اساساً امام حتی در شکل دادن حکومت حرکت دادن مردم است. مردم باید حکومت را عوض کنند  کارسبک

سیار قی بمردم. این توده واحد برای فقیه حقی رنگیبتوده  همآنهر اقدامی باید توسط مردم شکل بگیرد. 

و  ندیبیمتکثرات حق را  همهنیااست برای او آینه وحدانیت و توحید حضرت حق است و او در دل  پرمعنا

 حق را به ظهور بکشد. کندیمسعی 

یر تعب« فطرت»ایدئولوژی عام و انسانی مانند ایدئولوژی اسلامی نوعی شناخت از انسان دارد که از آن به »

ن در جریان خلقت، مقدّم بر تأثیر عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی، دارای بُعد اسلام، انسا ازنظر. شودیم

 دهشدادهبه او  بخشدیمو به او هویت  کندیموجودی خاص شده و استعدادهایی والا که او را از حیوان متمایز 

 است.

 مندبهرهوجود دارد  هاانسانطبق این نظر، انسان در متن خلقت از نوعی شعور و وجدان نوعی که در همه 

، حرکت و جنبش داده شدنواقعشده و همان وجدان فطری به او تعین نوعی و صلاحیت دعوت، مخاطب 

و حرکت  کنندیمبا تکیه به وجدان فطری مشخّص نوع انسان دعوت خود را آغاز  هایدئولوژیااست. این 

آن فطرت انسان است. لهذا مخاطب اسلام  بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول و خاستگاه...نندیآفریم

 (88ص  2ج شهید مطهری. مجموعه آثار «)است« النّاس/ عموم مردم»

 

 .دهدیمخودجوش مردمی تحت رهبری اسلام قلب تپنده حرکت انقلاب را شکل  یهاحرکتبا این حساب 

مردمی حذف شود  یهاحرکتاگر دست روحانیت از مردم کوتاه شود و اگر جوشش و قیام و بیداری از 

 منتظر مرگ انقلاب بود که ان شاء الله چنین نخواهد شد. توانیم وقتآن

ه در ، نقشیمتعارف معمول یمعمار را بدانیم. اگر در یک بنا ٔ  نقشهاینکه راه را درست برویم، باید  یما برا»

اه دست باشند، ممکن است اشتبمعلوم نباشد، سازندگان و بنایان هرچه هم چیره یاصل ٔ  نقشهاختیار نباشد، 

اء و در احی یدر سازندگ ی، اگر هنریاصل ٔ  نقشهآن  بر اساسرا دانست تا بتوان  یاصل ٔ  نقشهکنند؛ باید 

ود؛ دالله بعننبود که فقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعاً مؤیدمن یااو نقشه ٔ  نقشه. به کاربردهست، آن را 



آنچه پیش آمده است با دست قدرت  گفتیمو به آن معترف بود؛ خود او  دانستیمخود امام بزرگوار این را 

او درست دیده بود. ما مواظب باشیم؛ آن نقشه را  یاست و درست فهمیده بود و چشم بصیر و بینا یاله

روز یدا شد، روزبهزاویه پ ی؛ وقتمیکنیمم، زاویه پیدا بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه بدهیم. اگر نقشه را ندانستی

 هادفهاز صراط مستقیم دور شدیم، از  ی؛ وقتمیشویمو صراط مستقیم دور  یهرچه پیش برویم، از راه اصل

گم  اینکه راه را یاینکه به هدف برسیم، باید راه را گم نکنیم؛ برا ی؛ برامیرسینم هاهدف، به میشویمدور 

 یلامام، کار اص ٔ  نقشهچشم ما باشد، آن را بشناسیم و بدانیم.  ی، جلویو اساس یاصل ٔ  نقشهنکنیم، باید 

 ٔ  نکتهدو  یو سیاس یآن نظم مدن یبنا در ...بود؛  یبراساس عقلانیت اسلام یسیاس - ییک نظم مدن یامام، بنا

 ییک حقیقت است: یک یوجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو رو یاساس

 و دوم اینکه این حرکت و از طریق انتخابات یسالارعبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم

ن کار به مردم است و سپرد یسالاراز حرکت مردم یکه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناش -

باشد. این، دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت  یباید در چهارچوب شریعت اسلام -

 مقام معظم رهبری( 8333/۳3/84«).است

واقعی ابزار کار امام بود او انقلاب را با همین روش پیش برد. بسیاری از  شناسنیدحرکت مردم و رهبری 

ه امام ک یبندصورتبا  یحرکتامام و  دییتأز انقلاب مورد مسلحانه قبل ا یهاحرکتو  ترورهاو  هایزیخونر

 بود. تیهانیبکه  دادیمرا شکل  یقدرتنیاهمه قیام کنند و  خواستیمنبود. امام فقط  خواستیم

همه جمع د. شما یگران هستیر بار دیامت هم در زیتا ق آخوند ید و منهاید خودتان باشیاگر شما بخواه»

ن قدرت ملت یاست، ا زالیلاقدرت  کینیاد. ینکرا رد ن هانیاد، ید، همه برادر باشیباش باهمد، همه یبشو

 ،میخواهینمد ما یی. شما هر چه هم بگومیخواهینمد ما یید بگوینار نگذارکن قدرت ملت را یاست؛ شما ا

 (241، ص: 3ج فه امام، ی)صح«.خواهندیمخوب مردم 

 (851ص  88ج صحیفه امام «)میهستمردم  زالیلا یرویبه خدا و ن کیما مت»

 .شودیمکه دست قدرت الهی که قدرت لایزال از او است توسط مردم قیام کرده محقق  دهدیماین نشان 

سبک امام در مبارزه جوشش و قیام مردم است و سبک امام در نظام سازی نیز تکیه بر مردم و بیداری و 

قیام  اساساًکنند.  یدهجهتآن باشند و آن را  رأساست. بیداری و خروشی که علمای دین در  هاآنحضور 

این قیام ریشه وحدت مردم است و همین  ؛ وو حاکمیت دین نیز به قیام لله انجامدیملله به حاکمیت دین 

 .باشدیمحرکت مغزای مبارزه با استکبار در عالم 

 یشان فرمودند: آن عاملیم. اینکد آن را فراموش یه هرگز نباکزمان هست یامام عز ٔ  نامهتیوصدر  یاجمله»

مان مردم به یال به خدا و اکات یعنی؛ رساند، همان عامل، انقلاب را تداوم خواهد داد یروزیه انقلاب را به پک

ن، یو تداوم انقلاب است. ا یروزیلمه، رمز پکو وحدت  یو اسلام یاله ٔ  فهیوظم قاطع بر انجام یاسلام و تصم

 مقام معظم رهبری( 81-4-28«)ماست. ٔ  همه یبرا یشگیدرس هم یک



دم رخ مر یهاجوششو  هاحرکت واسطهبهبا این حساب باید دقت کرد که عامل رشد و پیشرفت انقلاب نیز 

 که توسط فقهای حقیقی پیش برود. ییهاجوششخواهد 

است و نقش مردم  هاحرکتخودجوش و برداشتن موانع این  یهاحرکتنقش حاکمیت و روحانیت ایجاد 

 قیام لله در جهت معرفت حضرت حق و پیگیری مقاصد حضرت حق است.

خودجوش که حرکت از پایین به بالا است به حکومت که مقام از بالا به پایین است  یهاحرکتبرای پیوند 

لت حکومتی و منصوب دو نیمسئوله گماشتن شاید برخی این پیوند را ب شودیمراههای متنوعی پیشنهاد 

قانون را باعث پیوند این دو جریان بدانند. ارتباط  کنندیماسلامی بخواهند شکل دهند یا برخی دیگر سعی 

 قانونی که ارتباطی حداقلی است. ارتباط توسط گماشتگان حکومت نیز اجرایی نیست.

الوهیت و  حکومتباید تربیت را نیز به  زنندیمیت پیوند که حاکمیت را به الوه طورهمانمردم  رسدیمبه نظر 

پیوند بزنند. اگر نقطه اولوهیت و حکومت و تربیت به هم گره بخورد آنگاه باید انتظار داشته باشیم که 

 خودجوش مردمی به ساختار کلان نظام اسلامی گره بخورد. یهاحرکت

 ...قل اعوذ بالرب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. 

حکومت است که باید مقدس شود و ریشه در الهیت داشته باشد که با  دهدیمآنچه ساختار کلان را شکل 

قیام فقهای حقیقی ممکن است اما در دل همین حکومت الهی باید تربیت دیگری شکل بگیرد تربیتی که 

 با حکومت و الهیت داشته باشد. نسبت روشنی

حاکم بلکه مربی هم ببینند. اگر ذیل اندیشه امام  عنوانبه صرفاً مردمی رهبر را نه  یهاانیجرلذا کافی است که 

تربیت شویم و تحصیل کنیم. اگر ذیل شخصیت مقام معظم رهبری تربیت شویم. این پیوستگی شکل خواهد 

 د این پیوستگی را نیز شکل دهد.گرفت. نهاد روحانیت اصیل اسلام بای

 . نقشرندیگیمو ذیل این حکومت شکل  شوندیمردمی داریم که با انقلاب تربیت م یهاانیجرنیاز به 

 روحانیت در شکل دادن به این جریان کلیدی است.

حکومت  اولاً هاانساناست که پیامبران برای رشد این حقیقت  دهدیمحاکمیت رخ تربیت در نگاه دینی در دل 

 ساساً ااست به این معنا است که تربیت  لقاءالله. اینکه در نظام مقاصد پیامبران حکومت مقدمه کنندیمبه پا 

 .دهدیمدر بستر حاکمیت رخ 

؛ «همکیزی مة وکتاب و الحکعلّمهم الی»ند؛ که کیم دهد و تزیه مردم را تعلکن مبعوث شده بود یا یغمبر برایپ»

 ونده شکی، هم آموزش داده شوند و هم تزهاانسان دیبا «.مةکتاب و الحکعلّمهم الیهم و کیزی»گر ید یا در جای

ند و از ک یمال را طکسالم، راه  ٔ  خانواده یکبتواند مثل  یبزرگ بشر ٔ  جامعهن یو ا کیخا ٔ  کرهن یتا ا

به نبوّت مبعوث ا یدام از انبکن است. هریا هابعثتو  هانبوّت ٔ  همهشود. هدف  مندبهرهن عالم یرات ایخ

خاتم  نیش بردند؛ اما دی، پدادیمانات زمان اجازه که امک یت را تا آن حدّیم و تربین اقدام بزرگِ تعلیشدند، ا

ر به مبعوث نخواهد شد تا بش یگریغمبرِ دیت بخشد؛ چون پیرا ابد یم الهیت عظکن حرید ایخاتم با یو نب



د همراه با صلح و ی، بایبشر ٔ  خانوادهو در  کیخا ٔ  کرهدر  یه زندگکن عالم یخود در ا ییآن سر منزل نها

ت یشرب شودیمشود و بالاخره به آن برسد. چگونه  یکرات عالم باشد نزدیاز خ یمندبهرهصفا و عدالت و با 

از  یمستمرّ تیم و تربید تعلیت مستمر باشد. باین تربیا کهیوقترد؟ آن ک یکنزد ییرا به آن سرمنزل نها

 یربش ٔ  جامعهن یمعصوم ا یعنیغمبر؛ یمثل پ یسک یاسیآن هم قدرت س یاسیومت و قدرت سکموضع ح

 یانقطه ت بتواند به آنیاهش دهد تا بشرک هاآنان یرا در م هایناهنجارند و کت یش ببرد و تربیج پیتدر بهرا 

أرواحنا فداه  عصریولحضرت  ٔ  دورهه ما آن دوره را، ک هاستانسان ٔ  همه ٔ  سعادتمندانه یه شروع زندگک

 (یرهبر 13-82-24)«برسد. میدانیم

 نیه در چنک یسک. هاستذهنت در یو مقبول هادلومت، نفوذ در کست. حین ییومت، فقط فرمانرواکح»

د؛ ب باشیمشغول تأد ید در درونِ خود به صورت دائمی، اوّل بادهدیما خود را قرار ی ردیگیمقرار  یتیموقع

 یومت ما به معناکح میخواهیماگر  امروز ...دیر دهد و خود را موعظه نماکخود تذ ند، بهکت یخود را هدا

 رهبری( 13-82-28«)میکنت کن راه حرید در همیباشد، بدون ملاحظه با یلمه اسلامک یقیحق

یژه و و هیدوسویک ارتباط  یارابطهو هم در دل چنین  کندیمدین هم ارتباط با جامعه به نحو کلان برقرار 

اگر قرار باشد جامعه به سمت اهداف خود  ردیگیمبین آحاد افراد و حاکمان که عالمان دین هستند شکل 

 نیست یاچارهخودجوش مردمی به سامان شود  یهاحرکتپیش برود و اگر قرار باشد نسبت ساختارها و 

کمیت مقدس است. نهاد آن مردم و سوی دیگر حا یسوکیمگر اینکه بستری از تربیت فراهم شود که 

را هموار کند و  ردیگیمروحانیت باید بتواند راه ارتباط چنین تربیتی که در چارچوب حکومت شکل 

 .خورندیممردمی باقی خواهند ماند و به حکومت نیز گره  هاحرکت بیترتنیابه

یعنی ؛ ت دارندیکی از خطاهای رایج این است که در حکومت دینی انتظار هر حرکتی را از سمت حکوم

ی یا پیشرفت و توسعه کشور یا هر امر دیگر یسازفرهنگاهدافی چون برقرار عدالت یا ایجاد تربیت نفوس و 

اتکای به مردم است  اساساً. این اندیشه خطا است هویت حکومت الهی کنندیمرا بحثی حکومتی قلمداد 

 دهدیمنمردم هستند و تا این حرکت از پایین و از بدنه مستمر نباشد پیشرفت رخ  هاحکومتموتور حرکت 

هم در حیطه اقدام و عمل در همه موارد مردم باید پیش  یگذارهدفهم در حیطه  یدهسازمانهم در حیطه 

باید  هاآن سطبرای لیقوم الناس بالق اندآمده هاآناقامه قسط نیست بلکه  صرفاًبرنده باشند. هدف پیامبران 

 .شودیمدر حکومت به مردم ختم  زیچهمهمردم عدالت را پیاده کنند و این حقیقتی است که  واسطهبه

است که مردم را موتور حرکت قرار  گونهنیاروش انقلاب اسلامی و حاکمان آن  رسدیمبا این توضیح به نظر 

 .دهندیمساختارها را تغییر  هاآن واسطهبهو  دهندیم

اتفاقی که امروز باید تشدید شود این است که مردم ذیل شخصیت امام و آقا تربیت شوند اگر این راه باز شود 

خودکار با دستگاه اداره و حاکمیت هماهنگ و منسجم  صورتبهخودجوش مردمی  یهاحرکتآنگاه همه 

 عمل خواهد کرد.
 


