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»معرفتهاتـان را بـاال ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهاى سیاسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهاى گوناگـون قـرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اينها نیسـت... سـطح معرفـت دينى بـاال بـرود؛ ايـن يكـى از كارهاسـت كه حتمـاً الزم 

اسـت. به نظر مـن آن كارى كـه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـالمى اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایی کـه می تواند در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگون به خصـوص فعالین 
فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد اندیشـه های مقام معظـم رهبری بوده 

و اصلی تریـن مجـرای ظهور و بُـروز این افـکار نیز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیـل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصـول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنی بر فهرسـت بیانات پایـه و اصلی رهبـری در یک 
موضوع بود کـه هر یـک از بیانـات مربـوط بـه موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی خـاِص خود 
بـود که هم اکنـون نیز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحه ی پیشـخوان ایـن پایگاه قابل دسترسـی 

اسـت.
اینک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعـی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص بـه هر موضـوع بـه صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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حكومت اسالمى به معناى واقعى كلمه يك حكومت مردمى است *

حكومت اسالمى، حكومت خداست
بحث خطبـه ی اّول، ادامه ی سـخنی اسـت که در بـاب مسـائل حکومت اسـامی و مردمی بـودن ایـن حکومت قبًا 
عرض کـرده ام؛ امـروز هم بخشـی بر مطالـب گذشـته اضافـه میکنم تـا این مطلب بـه طرف هرچه روشـن تر شـدن 

پیش بـرود.
اوالً ایـن نکتـه ی کوتـاه را عرض بکنـم که وقتـی مـا میگوییم حکومت اسـام یـک حکومـت مردمی اسـت، معنای 
این حـرف این نیسـت که حکومت اسـامی، حکومـت خدا نیسـت. معلوم اسـت که همـه ی ادیان الهی بـه حکومت 
خدا دعوت کرده انـد و همه ی پیغمبـران و جانشـینان آنها مـردم را به نظامـی الهی کـه در آن حاکمیـت از آِن خدا و 

قوانیـن خـدا اسـت، فراخوانده اند؛

 منافات نداشتن حكومت خدا با حكومت مردم 
« بـا حاکمیـت مـردم بـر سرنوشـت خـود منافاتـی نـدارد. حکومـت مـردم بـه معنای   اّمـا در اسـام حکومـت »اللَّ
حکومت مـردم، آن چنـان کـه در دمکراسـی های غربـی بیـان میشـود، نیسـت و در این بـاره مختصری قبـًا عرض 
کـرده ام. حکومت مـردم به همـان انـدازه ای اسـت که بـر طبق فرمـان خدا بـه مـردم اجـازه و امـکان تصمیم گیری 
و اقدام داده شـده اسـت و لذا در قـرآن دربـاره ی بنی اسـرائیل میفرماید: َو نُریـُد اَن نَُمـنَّ َعلَـی الَّذیَن اسـُتضِعفوا فِی 
ـًه؛1 یعنی حکومت، حکومت مسـتضعفان اسـت و این منافاتـی ندارد که حکومت مسـتضعفان  االَرِض َو نَجَعلَُهـم اَئِمَّ

بـه معنـای حکومـت خـدا و در چهارچوب احـکام الهی باشـد.

*. خطبه های نماز جمعه تهران  1362/05/14
1. سوره ی قصص، بخشی از آیه ی 5
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مردمى بودن حكومت اسالمى و معانى آن  

و اّمـا یک بخـش دیگر و یک گوشـه ی دیگـر از این بحث گسـترده این اسـت کـه مردمی بـودن حکومت اسـامی به 
دو معنا اسـت: یکـی این اسـت کـه مـردم در اداره ی حکومت و تشـکیل حکومـت و تعیین حاکـم و شـاید در تعیین 

رژیم حکومتی و سیاسـی نقـش دارنـد. مردمی بـودِن حکومت یعنـی نقـش دادن به مـردم در حکومت.
 یک معنـای دیگـر بـرای مردمی بـودِن حکومت اسـامی این اسـت کـه حکومـت اسـامی در خدمت مردم اسـت؛ 
آنچـه بـرای حاکم اسـامی مطـرح اسـت، منافـع عاّمـه ی مردم اسـت؛ نـه منافـع اشـخاص معین یـا قشـر معین و 

طبقه ی معیـن. اسـام بـه هـر دو معنـا دارای یک حکومـت مردمی اسـت؛ 
اّمـا مادامی کـه حکومـت مردمی بـه معنـای اّولـی تأمین نشـود، یعنـی مـردم نقشـی در حکومت نداشـته باشـند، 

نمیشـود گفت کـه حکومت بـه معنـای دّومـی - یعنـی آن حکومـت در خدمـت مـردم اسـت  - مردمی اسـت.

مردمى نبودن حكومت هاى امروزى
 نمیشـود از هر حکومتـی در دنیا ایـن اّدعـا را باور کرد کـه در خدمـت مردم خود اسـت. امـروز در دنیـا حکومتهایی 
کـه اّدعـا میکننـد در خدمـت مردمنـد، زیادنـد؛ هـم حکومتهـای وابسـته بـه بلـوك شـرق کـه خـود را مردمـی، 
سوسیالیسـتی، وابسـته ی به عمـوم افـراد جامعـه قلمـداد میکننـد، درحالی که مـردم در تعییـن این حکومـت، در 
تشـکیل این نظـام، هیچ نقشـی نداشـته اند. مـردم خبـر ندارند کـه بعـد از حاکمی کـه مرده اسـت، چه کسـی قرار 
اسـت به حکومت برسـد! اگر خبر هم داشـته باشـند، از او چیـزی نمیداننـد، تمایلی بـه او و بـه حکومـت او ندارند، و 

شـاید و به گمـان قـوی رضایتـی هـم از کارهـای او ندارند.
امـروز ]اگـر[ شـما مثـًا از ملّت بـزرگ شـوروی بپرسـید آیـا بـه اشـغال افغانسـتان راضـی هسـتند؟ آیا بـه صرف 
میلیاردهـا برای نگهداشـتن یـک حکومـت تحمیلی در یـک کشـور همسـایه راضی انـد؟ یقیناً یا بـه احتمـال زیاد، 
اکثـر مردم کشـور پهنـاور شـوروی از این قضیه یـا خبـر ندارند - چـون در چنیـن کشـورهایی اطاع هم درسـت به 

مـردم داده نمیشـود - یـا اگر خبـر دارنـد، از آن سـودی نمیبرنـد و راضی نیسـتند. 
همچنین در کشـورهای غربـی که اّدعـا میکننـد در خدمت مـردم و بـرای مردمنـد، مـردم هیـچ اراده ای، اختیاری 
در کاری کـه دسـتگاه حکومـت انجـام میدهـد، ندارنـد. ایـن ادعا کـه حکومتی بـدون اینکـه با مـردم خـود ارتباط 
مسـتقیم داشـته باشـد، بـدون اینکـه بـه آرای مـردم مّتکـی باشـد، اّدعا کنـد کـه در خدمـت مـردم اسـت، اّدعای 
پذیرفته ای نیسـت. این سـخنی اسـت که همه ی مّدعیـان حکومـت مردمی بر زبـان جاری میکننـد، اّمـا نمیتوانند 
ثابـت کننـد کـه مردمی انـد؛ همـه ی حکومتهـای تحمیلـی هـم خودشـان را مردمـی بـه حسـاب می آورنـد. پـس 
مادامـی که مـردم بـا حکومـت و بـا دسـتگاه حاکـم همـکاری نکـرده باشـند، در صحنه هـای فّعالیـت اجتماعی در 
کنار ایـن دسـتگاه حاضر نباشـند، ایـن اّدعا پذیرفته نیسـت کـه دولتـی و رژیمی بگویـد ما مردمـی هسـتیم؛ ]اّما [

حکومت اسـامی بـه معنای واقعـی کلمه یـک حکومـت مردمی اسـت.در صدر اسـام حکومـت پیغمبر و تـا مّدتی 
بعـد از رحلـت پیغمبـر، حکومـت جامعه ی اسـامی یـک حکومـت مردمـی بود. 
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در دوران امیرالمؤمنیـن )علیـه الّصاة و الّسـام( مردم در صحنـه ی حکومت به معنـای واقعی دخالت داشـتند، نظر 
میدادنـد، رأی میدادنـد، تصمیـم میگرفتند.حّق مشـورت - کـه قـرآن پیغمبر را بـه آن امر کـرده اسـت - متعلّق به 
مردم بـود کـه: َو شـاِورُهم فِی االَمـِر؛2 مـردم حق دارنـد که با آنهـا مشـورت بشـود. بنابراین اگـر یک حکومتـی اّدعا 
میکند که مردمی اسـت، بایـد به معنـای اّول هـم مردمی باشـد؛ یعنـی مـردم در این حکومـت دارای نقش باشـند: 

اّول، در تعییـن حاکم. در حکومت اسـام، مـردم در تعیین شـخص حاکـم دارای نقـش و تأثیرند.

تأثیر حضور مردم در تعیین حاكم 
در حکومتهـای دینـی و حکومت اسـامی، یـک مقطعـی از زمـان و یـک برهـه ای از زمـان، حکومت یـک حکومت 
تعیین شـده ی خدایی اسـت؛ ایـن را همه ی مسـلمین قبـول دارنـد؛ در آنجـا در تعیین حاکم، مـردم نقشـی ندارند. 
البّته اهل سـّنت این فاصله را مخصوص بـه زمان پیغمبـر میدانند، اّما شـیعه آن را غیـر از دوران نبّوت، شـامل دوران 
امامـت هـم میدانـد. در دوران نبـّوت و دوران امامـت، حاکـم جامعـه ی اسـامی از سـوی خـدا تعییـن شـده، مردم 
نقشـی ندارند. مردم چـه بداننـد، چه نداننـد؛ چـه بخواهند، چـه نخواهنـد؛ پیغمبـر، امام و پیشـوای جامعه اسـت؛ 
رهبـر و حاکم مردم اسـت. البّتـه اگر مـردم دانسـتند و پذیرفتنـد، این حاکمیـِت حقیقـی و این حاکمیـِت حقوقی، 
جنبـه ی واقعـی هم پیـدا میکنـد؛ اّما اگـر مـردم ندانسـتند، نشـناختند، یـا نپذیرفتنـد، آن کسـی که بحـق، حاکم 
مردم اسـت، از منصـب حکومت برکنـار میمانـد؛ اّمـا حاکم او اسـت. لـذا مـا معتقدیـم در دوران ائّمـه ی معصومین 
)علیهـم الّصاة و الّسـام( بـا اینکـه آنهـا در جامعـه به عنوان حاکـم شـناخته نشـده بودنـد و پذیرفته نشـده بودند، 
همه ی شـئون حاکـم، متعلّـق بـه آنها بـود و لـذا بود کـه تـاش هـم میکردنـد، فّعالیت هـم میکردنـد. مـا در مورد 
زندگی ائّمـه )علیهم الّسـام( و از جمله در مـورد زندگی امام صـادق از روی شـواهد و قرائن تردیدناپذیـر میدانیم که 

این بزرگـواران تـاش میکردند تـا حکومـت را کـه متعلّق بـه آنهـا و از آِن آنها اسـت، قبضـه کنند.

اركان مشروعیت حاكم اسالمى 
 اّمـا بعـد از ایـن دوران، آنجایی کـه یک شـخص معینی به عنـوان حاکـم از طرف خـدای متعال معین نشـده اسـت، 

حاکـم دارای دو پایـه و دو رکن اسـت: 
رکـن اّول، آمیختـه بـودن و آراسـته بـودن بـا ماکهـا و صفاتی که اسـام بـرای حاکـم اسـامی معین کرده اسـت؛ 
ماننـد دانـش، تقـوا، توانایـی، تعّهـد و صفاتـی کـه بـرای حاکم اسـت، کـه البّتـه در ایـن بـاره هم بعـداً یـک روزی 

ان شـاءاللَّ صحبـت میکنیـم.
رکن دّوم، قبـول مردم و پذیـرش مردم اسـت. اگر مـردم، آن حاکم و شـخصی را کـه دارای ماکهای حکومت اسـت 
نشـناختند و او را بـه حکومت نپذیرفتنـد، او حاکم نیسـت. اگـر دو نفر که هـر دو دارای ایـن ماکها هسـتند، یکی از 
نظر مردم شـناخته شـد و پذیرفته شـد، او حاکم اسـت. پس قبول مـردم و پذیرش مردم، شـرط در حاکمیت اسـت 
و این همان چیزی اسـت کـه در قانون اساسـی جمهوری اسـامی حّتی در مـورد رهبر مورد نظـر بوده و بـر روی آن 
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فکر شـده و تصمیم گیری شـده اسـت. 

تعريف ولى فقیه در قانون اساسى و تأثیر مردم در انتخاب او
رهبر بـر طبق قانون اساسـی جمهـوری اسـامی، آن مجتهـِد عـادِل مدیِر مدبّـِر صاحب نظـِر صاحب بصیرتی اسـت 
که مردم او را شـناخته باشـند، بـه ]عنوان [ مقـام مرجعیـت تقلیـد، از او تقلید کننـد و بـه او گرایش پیدا کننـد و رو 
بیاورند. اگـر مردم چنیـن کسـی را نشـناختند، خبـرگان اّمت جسـتجو میکننـد، چنین کسـی را پیـدا میکنند، به 
مردم معرفـی میکنند. بـاز در اینجا هـم اّوالً خبرگان، نماینـدگان مردمنـد، ثانیاً خود مـردم بعد از معّرفـی خبرگان، 
او را میپذیرنـد، بعد او میشـود امـام. در مـورد رئیس جمهـور هم همین جـور اسـت؛ انتخابـات انجام میگیـرد، مردم 

کسـی را که واجد شـرایط بداننـد، انتخـاب میکنند.

مقبولیت يك شرط اعتبارى است نه حقیقى
 می بینیـد مـردم در تعییـن حاکـم اسـامی در سـطوح طـراز اّول حاکمیـت و والیـت در جامعـه ی اسـامی دارای 
نقشـند و میتـوان گفت کـه مـردم در اصـِل تعیین رژیـم اسـامی هـم دارای نقـش هسـتند. البّتـه ایـن را به عنوان 
یک شـرط حقیقی بیان نمیکنیـم؛ یعنی اگـر مردم رژیـم اسـامی را نپذیرفتنـد، رژیم اسـامی از اعتبـار نمی افتد، 
اّما قاعدتـاً چـون رژیم اسـامی به ایمـان مـردم مّتکی اسـت، مـردم در آن هـم دارای نقش هسـتند. پـس حکومت 
اسـامی، حکومـت مردمی اسـت و بـه این معنا ]اسـت [ هـم کـه مـردم در انتخـاب شـخص حاکـم دارای تأثیرند. 

فرق انتخاب حاكم در حكومت هاى دينى و غیردينى
وقتی کـه مردم حاکـم را انتخـاب کردنـد، در کنـار او هم قـرار میگیرنـد. مـردم از آن زمامداری بیـزار یا نسـبت به او 
بی اعتنـا هسـتند کـه در انتخـاب او نقشـی نداشـته اند. شـما در میـان حکومتهای سـلطنتی عالـم، کـدام حکومت 
را پیـدا میکنیـد کـه عاّمه ی مـردم، تـوده ی مردم، نسـبت بـه زمامـدار عاقه منـد باشـد، در خدمـت او قـرار بگیرد، 
بـا حـرف او حرکـت کنـد، بـه او اعتماد بکنـد. مـردم حـق دارنـد اعتمـاد نکننـد، زیـرا در تعییـن این حاکم نقشـی 
نداشـته اند. پادشـاهی مرده اسـت، کسـی بعد از او به وراثت منصـب پادشـاهی را بـه ارث گرفته اسـت. و همین طور 
اسـت رژیمهای غیـر پادشـاهی کـه در تعییـن حاکم - کـه یا بـا کودتـا روی کار آمـده، یـا بـا تقلّـب روی کار آمده - 
مردم نقشـی نداشـته باشـند؛ اّمـا وقتی مـردم خودشـان نقـش داشـتند و ایـن رژیـم را، این شـخص حاکـم را، این 
سیاسـتمدار را به ایـن مقام رسـاندند، همان طور کـه امام بارهـا فرمودنـد، ]آن وقت [ مـردم ولی نعمـت دولتمردانند؛ 
چون خود آنهـا ایـن دولتمـردان را به ایـن مسـئولیتها و ایـن مأموریتهـا گماشـته اند. وقتی این جور شـد، مـردم در 

کنار ایـن دولتمـردان هـم قـرار میگیرند.
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جمهورى اسالمى ايران، نمونه حكومت مردمى
لذا شـما امروز در کشـور جمهوری اسـامی که پرتـوی از حاکمیت اسـام در آن هسـت، می بینید مـردم در همه ی 
صحنه ها حضـور دارنـد. امروز شـما در زیـر آفتـاب در هوای گـرم، روز جمعـه، در این محشـر عظیـم، بـرای اقامه ی 
نماز جماعـت و جمعه جمـع شـده اید و برادران شـما و عزیزان شـما ]هـم [ در جبهه هـای جنگ با همین فشـردگی 
و اسـتحکام آن وظیفه ی بـزرگ را انجـام میدهنـد؛ بـرادران دیگر شـما، گروه هـای دیگـری در بیابانها، در روسـتاها 
مشـغول جهاد سـازندگی، مشـغول خدمت به مردمند؛ و همچنین در همه ی صحنه هـا: در کارخانه هـا، در نیروهای 
مسـلّح، در دانشـگاه ها، در هـر جایی کـه تأثیری در سرنوشـت ایـن نظـام دارد، مـردم مخلصانـه و پاك بـاز دارند کار 
میکننـد و بارهـای سـنگین را از دوش دسـتگاه حاکـم برمیدارنـد. ایـن به خاطـر همیـن اسـت کـه مردم احسـاس 
میکننـد در ایجـاد حکومـت و در تعییـن حاکمـان و زمامـداران و در ترسـیم خّط مشـی ای که ایـن زمامـداران باید 
بپیماینـد، دارای نقـش بوده انـد. ]بنابرایـن [ همه خـود را سـهیم میداننـد؛ زنهـای در خانـه، پیرمردهـا، نوجوانها، از 
همه ی قشـرها، خودشـان را در کنار این حکومـت میدانند. ایـن حکومت، حکومت بنـدگان خدا، حکومـت مؤمنان، 
حکومت صالحان اسـت، و ایـن بزرگ تریـن نقطه ی قـّوت این حکومـت اسـت؛ و برای همین اسـت که مـا می بینیم 

بذرهـای تبلیغاتی دشـمن هم در میـان مـردم ما اثـری نمیکند.

تالش دشمنان براى تفرقه میان مردم
 شـما میدانیـد امـروز دنیـا بـه دنبـال کوچک تریـن حادثـه ای در کشـور مـا چـه هیاهویـی بـه راه می انـدازد. ده ها 
رادیـو و صـدای تبلیغاتی بیگانـه، ده هـا روزنامـه و مجلّـه و نشـریات گوناگون بـه زبانهای مختلـف، هر هفتـه صدها 
خبـر و مقالـه، شـامل تحلیل هـای دروغ و غیـر واقعـی را از مسـائل ایـران، از جنـگ، از صلـح، از دولـت، از مسـائل 
اقتصـادی، از مسـائل عمومـی، از مسـائل مردمـی، و راجع بـه اشـخاص پخش میکننـد؛ شـکلی را ترسـیم میکنند 
که فکـر میکنند ترسـیم این شـکل بـرای تضعیـف نظـام جمهـوری اسـامی مفید اسـت؛ ]یعنـی [ ایجـاد اختاف 
میکننـد در ذهـن و در فـرد، جریانهـای اختافـی در مقابـل هـم درسـت میکننـد، دولتمـردان را در مقابـل هـم به 
صف آرایـی ذهنـی وامیدارنـد و در خبرهاشـان و در رادیوهـای بیگانـه و در خبرهـای از بیـرون رسـیده این جـوری 
ترسـیم میکنند: اختـاف، غوغـا؛ فقـط بـرای اینکـه شـاید بتواننـد در ذهنیت مـردم مـا، در فکـر آرام و اندیشـه ی 
مخلصانه ی ملّت مـا تأثیر بگذارنـد و آنهـا را تجزیه و تقسـیم کننـد؛ اّما مردم مـا تحت تأثیـر این همه تبلیغـات قرار 
نمیگیرنـد. بیگانـگان و تبلیغاتچی هـای بیگانه که همان شـبکه ی صهیونیسـتی خبری ]انـد[ که همه ی شـما بارها 
از آنهـا مطالبی شـنیده اید، این ]جریـان [ را پیشـقراولی و هدایت میکنند و سـعی میکننـد ذهن مردم ما را مشـّوش 
کنند. خیلـی دلشـان میخواسـت این نمـاز جمعه ها بـا این شـور و هیجـان نباشـد. خیلـی مایـل بودند مـردم ما به 
جـای فّعالیت، به جـای تاش در جبهه و پشـت جبهـه، بین خودشـان اختـاف به وجود بیایـد، به جان هـم بیفتند؛ 
خیلی دلشـان میخواهـد دولتمردان و مسـئوالن کشـور بـه جـای پرداختن به وظائفشـان کـه خدمت به ایـن مردم 
و تاش برای پیشـبرد اسـام اسـت، علیه هم و در مقابل هم قـرار بگیرند؛ و همـه ی اینهـا را در رادیوهـا، در مجلّه ها، 
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در روزنامه هـا، در صداهـای کاذب کـه از حنجره هـای خائنشـان برمی آیـد، تبلیـغ میکنند؛ اّمـا در واقعیـت خارجی 
از این همـه اختافی کـه آنهـا میخواهنـد در اینجا باشـد، خبری نیسـت؛ از ایـن همه دشـمنی و خصومتی کـه آنها 
سـعی میکنند در میـان مردم مـا به وجـود بیاورنـد، خبـری نیسـت؛ از آن همه شـایعه ای که آنهـا سـعی میکنند در 
میان مردم منتشـر بکنند، خبری نیسـت؛ یا اگر شـایعه هسـت، اثـری بر آن شـایعه ها مترتّب نیسـت. هـر حادثه ای 
که در کشـور مـا، در دولت مـا، در بخشـی از بخشـهای این کشـور به وجـود می آیـد، دشـمنان خارجـی، آن بوقهای 
خائن و خبیـث و به دنبـال آنها کسـانی در داخل، که یـا آگاهانه یـا ناآگاهانـه راه آنها را میروند، سـعی میکننـد از آن 

چیزهایی بسـازند، داسـتانهایی درسـت کنند.

تأثیر حضور و صمیمیت مردم در دفع تبلیغات دشمن
 بـرادران و خواهران عزیـز در تهـران، در این مجمـع عظیم و در سراسـر کشـور! من به شـما میگویم: بدانیـد مادامی 
که شـما در صحنـه هسـتید، مادامی کـه میان شـما و دولـت خدمتگـزار جمهـوری اسـامی مهربانـی و صمیمیت 
هسـت، و مادامـی که شـما ماننـد امـروز در همه ی مسـائل کلّـی و خّط مشـی های ایـن دسـتگاه خدمتگزار سـهیم 
هسـتید، هیچ یک از ایـن تبلیغات، نـه در ملّـت و نـه در دولت اثـری نخواهد گذاشـت. من بـه همه ی آن کسـانی که 
تـاش میکنند مردم مـا را نگـران و افسـرده و ناراحت و بیمنـاك از وضع حـال و آینده کننـد، و همچنین به کسـانی 
که در داخل صفوف مـردم، آگاهانـه آن شـایعه پراکنی ها و آن دروغهـا را رواج میدهند، هشـدار میدهـم؛ و به همه ی 
آن کسـانی که ناآگاهانه در خدمت ایـن اهداف خبیـث و پلید قـرار میگیرند نصیحت میکنـم: ملّت مـا در مقابل این 
خباثتهـا، در مقابـل این حرکتهـای موذیانـه، مواضع قاطـع خـود را حفظ خواهد کـرد. مـا در داخل هیچ مسـئله ای 

نداریم؛ همه ی مسـائل مـا بحمـداللَّ رو به بهبـودی اسـت؛ هیچ مشـکلی نداریم.

برخورد با كسانى كه بخواهند چهره ى خدمتگزار در جامعه را زشت كنند
برادران خدمتگـزار ما در دولت جمهوری اسـامی هرکدام به کار خودشـان مشـغول هسـتند؛ ترمیـم کابینه، آمدن 
و رفتـن چنـد وزیـر، درحالی کـه هـم آنها کـه خدمـت میکننـد، هـم آنها کـه می آینـد، هـم آنها کـه میرونـد، همه 
فرزندان مؤمـن و مخلص ایـن انقابند، هیچ مسـئله ای نیسـت. بـرادران خدمتگزاری با هـم دارنـد کار میکنند؛ یک 
روز اینجـا کار میکنند، یـک روز جـای دیگر میرونـد کار میکننـد. چهره هـای مؤمنی کـه در خدمت ایـن جمهوری 
بوده انـد، االن هـم هسـتند، باید با همـان قداسـت در ذهنهـا و دلهای مـردم باقـی بماننـد؛ کمااینکه شایسـته ی آن 
هسـتند. اگر دسـتهایی سـعی کند ایـن یـا آن چهـره ی خدمتگـزار را در جامعه زشـت بکند، یقینـاً بـا عکس العمل 
ما مواجه خواهد شـد. مـردم! بدانید کسـانی مایلنـد این یـا آن چهره ی خدمتگـزار را زشـت کنند، درحالی کـه اینها 
خدمتگـزاران ایـن ملّتنـد، خدمتگـزاران ایـن کشـورند. هرکـس دارد کار میکنـد، در هرجـا کـه کار میکنـد، در هر 
سـنگری که پای فشـاری میکند، بنـده ی صالح خدا اسـت، مـورد لطـف و عنایت پـروردگار اسـت و مورد احتـرام ما 

اسـت و باید هـم مـورد احتـرام بماند.
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انقالب در كشور همه نقش ها را به مردم داد
عالقه و پشتیبانى مردم از نظام 
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مبتنى بودن بر ارزشهاى دينى و مردمى بودن، دو خصوصیت انقالب اسالمى* 

انقالب اسالمى ايران، يك انقالب استثنايى 
مطلبی کـه در خطبـه ی اول مطـرح خواهم کـرد، مطلب کوتاهـی در باب انقـاب عظیم اسـامیمان می باشـد و آن 
این اسـت که اگرچـه در دوران کنونـی و در این قـرن - یعنـی در قرن بیسـتم میادی - در سرتاسـر عالـم انقابهای 
گوناگونی بـه وجود آمـد، اما انقـاب اسـامی در ایران، یـک انقاب اسـتثنایی بـود. تاکنـون، همه چیز ایـن انقاب 

اسـتثنایی بوده اسـت و از این جهـات، بـا انقابهای دیگر قابل مقایسـه نیسـت.
البتـه، بحـث بـر سـر انقابهاسـت. تحوالتی کـه بـا کودتاهـای نظامـی در دنیـا انجـام گرفتـه، اگرچـه در بعضـی از 
کشـورها، اسـم همان تحوالت را هم انقـاب می گذارند، اما آنهـا قابل این نیسـتند که وقتـی دربـاره ی انقاب بحث 
می کنیـم، از آنها هم صحبـت کنیم. وجـود آنها، حسـاب دیگر و مسـأله ی دیگری اسـت. بحث بر سـر انقابهاسـت؛ 
یعنـی آن تحوالتـی که بـه وسـیله ی مـردم انجـام گرفـت و ناظـر بـه اصـول و مبانـی اعتقـادی و اجتماعـی جامعه 
بـود. اگرچـه این گونـه انقابها، در چنـد ده سـال اخیـر در دنیا زیـاد اتفـاق افتاده اسـت، اما هیـچ کدام مثـل انقاب 
اسـامی ما نبود و بـه همین خاطر اسـت که ایـن انقاب با گذشـت یـازده سـال، همچنان درخشـندگی خـود را در 

سـطح جهان حفـظ کرده اسـت.

ويژگى هاى انقالب اسالمى
دو خصوصیـت از خصوصیات اسـتثنایی ایـن انقـاب را مطـرح می کنم که همیـن دو خصوصیـت، بیشـترین تأثیر 
را در وجهه ی ایـن انقـاب در دنیا داشـت؛ همچنان که بیشـترین تأثیـر را در پیروزی و مانـدگاری انقاب در کشـور 

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران)خطبه اول( 1368/11/20
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اسـامی داشـت. همین دو خصوصیـت بود کـه با گذشـت چندین سـال، هنـوز موجب شـده اسـت که در گوشـه و 
کنار عالـم، به پیـروی از ایـن انقـاب و در پرتـو آن، از سـوی کسـانی حداقل حـرکات و تحـوالت و تاشـهایی انجام 

بگیـرد.
یکـی از ایـن دو خصوصیـت، عبارت بـود از ایـن که مبنـای ایـن انقاب، ارزشـهای دینـی و اخاقـی و معنـوی بود و 
خصوصیـت دیگر ایـن بـود کـه انقـاب بـر پایـه ی اراده و خواسـت مـردم در تشـکیل و اداره ی حکومت باقـی ماند. 
یعنـی پـس از پیـروزی انقـاب، اهمیت نقـش مـردم از آنها سـلب نشـد و به عنـوان یـک عنصر بـرای انقـاب باقی 

مانـد. ایـن دو خصوصیـت، در انقـاب ما وجـود دارد.

الف( انقالب اسالمى، مبتنى بر دين و ارزشهاى اخالقى 
انقابهـای دیگر، غالبـاً بر مبنای تفکـرات مـاّدی انجام گرفته اسـت. ممکن اسـت این تفکـرات، افکار مـاّدی مکتبی 
و مسـلکی - یعنـی تفکـرات مارکسیسـتی و کمونیسـتی - باشـد و یـا ایـن کـه اعتقـادی هم به یـک مکتـب ماّدی 
نداشـته باشـند؛ بلکه بر مبنای ماّدی نگـری - مثل گروههای میهن دوسـت و میهن پرسـتی که در بعضی از کشـورها 

اقداماتـی را انجـام می دهند و بینـش دینـی ندارند - عمـل کنند.
همـه  ی انقابهـا این گونه اند. حّتـی انقابهایـی کـه مقّدمات آنهـا مذهبی یا اسـامی بـوده اسـت، در انتهـا از حالت 
اسـامی بودن خـارج شـدند؛ مثـل بعضـی از کشـورها کـه در اول، انقابشـان در مسـاجد شـکل گرفـت و نهضت از 
مسـاجد یا مدارس دینی شـروع شـد - هـم در آسـیا و هـم در آفریقـا - لیکن بعد کـه حرکات رشـد پیدا کـرد، چون 
در میـان مذهبیـون، قـّوت رهبری کافـی وجـود نداشـته، دیگـران آمدند و امـور را قبضـه کردنـد و خـط را از حالت 

مذهبی، بـه سـمت المذهبـی بردند.
تقریبـاً هیچ نقطـه ای از دنیا را که در آن انقاب شـده باشـد، سـراغ نـدارم کـه از این قاعـده ی کلی خارج باشـد؛ ولی 
در کشـور مـا این طور نشـد. انقـاب از خانـه ی مذهـب - یعنی مسـجد و مدرسـه ی دینـی - آغـاز شـد و جهتگیری 
مذهبـی در انقـاب روزبـه روز افزایش پیـدا کـرد و نقش مذهـب و ارزشـهای معنـوی، آن قدر قوی شـد که کسـانی 
را به میـدان انقاب کشـاند که معمـوالً در هیـچ انقابـی، این گونـه آدمها بـه میـدان نمی آینـد. حّتی افراد مسـن و 
بی خبر از مسـایل سیاسـی و آدمهایـی را که در شـهرها و روسـتاهای دورافتـاده زندگـی می کنند، به میـدان انقاب 
و مبارزه کشـاند. عاوه ی بر ایـن، روحیه ی مذهبـی در این انقـاب کاری کرد کـه در دوران انقـاب، کمترین ضایعه 
به وجود آیـد. این، نکتـه ی مهمی اسـت که اگـر کسـانی در انقابهای مـاّدی دنیـا - مخصوصـاً انقاب اکتبر کشـور 

روسـیه - مطالعه کـرده باشـند، معنای ایـن مطلـب را خیلی خـوب می فهمند.
آن جاهایـی کـه انقابی بـر اسـاس المذهبی بـه وجـود آمـده، در هنـگام شـکوفایی انقـاب و اوج نهضـت انقابی، 
ضایعـات فراوانی ایجاد شـده اسـت؛ چـون مردمی کـه تحت هیـچ قانـون و قاعـده و ضابطه یـی نیسـتند و نظامی را 
از بین بردنـد و هنوز هـم چیزی جایگزینـش نشـده، قاعدتـاً در معامات اجتماعـی و برخوردهـا و انتقام گیریشـان، 
خیلـی بی محابا عمـل می کننـد. در آن انقابـی که اشـاره شـد، از این قبیـل قضایا زیـاد اتفاق افتاده اسـت. کسـانی 
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که قضایـای آن انقـاب و امثـال آن را خوانده باشـند، این نکتـه را تصدیـق می کنند. انتقام کشـیها، سوءاسـتفاده ها، 
آدمهـای نابـاب، مدتـی بخشـی از کشـور را بـرای خودشـان قـرق می کننـد و چه قـدر امـوال را از بیـن می برنـد و 

چه قـدر نفـوس بی گنـاه را نابـود می کننـد و از ایـن قبیـل.
این مسـایل، در انقاب ما اتفـاق نیفتـاد. در این جـا، وقتی مردم تهـران دکانهـا را بسـتند و زندگی را تعطیـل کردند 
و همـه وارد میـدان مبارزه شـدند، از شـهرها و روسـتاهای اطـراف، بـرای مردم نـان آوردنـد؛ یعنی همـدردی کامل 
کردنـد. در این جا، مسـأله ی خشـم مردم بـه خاطر یک قضیـه ی مـاّدی نبود؛ بلکه مسـأله ی دیـن و معنویـت و خدا 
بـود و این بـه سـبک دیگـری در زندگـی مـردم اثـر می گـذارد و بـه فعالیتهـای آنها شـکل می دهـد. بعد هـم وقتی 
انقاب پیـروز شـد، حکومتـی کـه به وجـود آمد، بـر اسـاس انقـاب، یک حکومـت اسـامی بـود؛ یعنـی جمهوری 
اسـامی. ایـن حکومـت، به سـمت چـپ و راسـت حرکـت نکـرد؛ بلکـه در خـط مسـتقیم دیـن باقـی مانـد. وقتی 
جمهوری اسـامی هم تشـکیل شـد، با گذشـت زمان راه دیـن را رها نکـرد؛ بلکـه درسـت در قانونگـذاری و انتخاب 
مسـؤوالن و مجریان و کارگزاران اصلـی نظام - مثل نماینـدگان مجلس و دیگـران - مردم با معیارهای اسـامی وارد 
میـدان شـدند.دین، خصوصیت انقاب بـود و مانـد. این طور نبـود کـه روزی دین خصوصیـت انقاب باشـد و پس از 
چندی، ایـن خصوصیـت از انقاب گرفته بشـود و بـه چیز دیگـری تبدیل بشـود. این یـک خصوصیـت، در هیچ یک 
از انقابهـا نبـود وهمیـن، یکـی از مهمتریـن عوامـل بـود تـا هـر جـای دنیـا قلبی بـرای دیـن و اسـام می تپـد، به 
جمهـوری اسـامی - که برای اسـام حرکـت می کنـد و به اعـای کلمه ی اسـام فکـر می کنـد - عاقه مند باشـد.

ب( مردمى بودن انقالب اسالمى
خصوصیـت دوم، مردمـی بـودن اسـت. انقابهای دیگـر - آنهـا کـه حقیقتاً انقـاب بودنـد - پـس از پیـروزی خود، 
اغلب نسـبت به مردم بی اعتنا شـدند. کودتاهـا و حرکات نظامـی و امثـال اینهـا را کاری نداریم. انقابها، همیشـه در 
همه جـای دنیا به دسـت مـردم به وجـود آمده؛ امـا بعـد از آن که بـه پیروزی رسـیده یـا در آسـتانه ی پیـروزی قرار 
گرفته، احـزاب یا حـزب جای انقـاب و مـردم را گرفته اسـت و مـردم کنـار رفته اند. مثل کشـورهای کمونیسـتی و 
سوسیالیسـتی دنیا کـه نظامهای خیلـی از آنهـا، با یک انقـاب به وجـود آمده بـود و مـردم در آن نقش داشـتند و به 
گـروه انقابـی و مبارز مـردم کمک کـرده بودنـد؛ امـا در همه ی ایـن کشـورها، به مجـرد این کـه انقاب بـه پیروزی 
نزدیک شـد یا بـه پیروزی رسـید، مـردم دیگر هیچکاره شـدند و حـزب همه کاره شـد. حزب کمونیسـت یا هر اسـم 
دیگـری که برای حـزِب حاکم داشـتند، هـر کاری که خواسـت بکند، بـه نام مردم کـرد، اما مـردم در هیـچ کار نقش 
نداشـتند؛ همان مردمی کـه به خیابانهـا آمده بودنـد، یا به نحـوی از انحـا مبارزه کـرده بودند، یـا مثًا از گـروه مبارز 
پشـتیبانی کـرده بودنـد. مـردم، حّتی این حـق را نداشـتند که یـک نماینـده به مجلـس قانونگـذاری بفرسـتند. در 
هیچ کدام از این کشـورها که بـه اصطاح کنگره هـای ملی دارند و همـان مجالس قانونگـذاری آنهاسـت، نمایندگان 
مـردم حضـور ندارند! اصـًا مـردم هیچ نقشـی نداشـتند. ایـن، چیز خیلـی عجیبی اسـت. امـا همین چیـز عجیب، 

همه جـای دنیـا بود.
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در یکـی از سـفرهایی کـه یکـی دو سـال قبـل بـه یکـی از همیـن کشـورهای سوسیالیسـتی رفتـه بودیم، یکـی از 
همراهـان ما کـه از نماینـدگان محتـرم مجلس شـورای اسـامی بـود، بـا مقامات مجلـس ملـی آن کشـور راجع به 
مجلـس صحبتهایی کـرده بـود. اطاعاتی از مجلـس ما به آنهـا داده بـود و اطاعاتـی هم از مجلـس آنها گرفتـه بود. 
مـا نشسـته بودیـم و راجع بـه موضوعـی صحبـت می کردیم. ایشـان، بـا یـک قیافـه ی خیلی جـدی پیش مـا آمد و 
گفت: مـا چیزهای مهمـی از ایـن آقایان - که میهمانشـان بودیـم - یاد گرفتیـم. او گفـت: وقتی که راجـع به مجلس 
با اینهـا صحبت کردیـم، از اینها پرسـیدیم کـه مجلِس شـما چگونه اسـت و چنـد عضـو دارد و چه مواقعی تشـکیل 
می شـود و رئیسـش چگونـه انتخـاب می گـردد؟ معلوم شـد کـه مجلس ملـی اینهـا، متشـکل از افـرادی اسـت که 
به وسـیله ی دسـتگاهها و سـازمانهای حزبِی وابسـته به خوِد حکومت تشـکیل می شـود. یعنی مثًا پانصد، ششـصد 
نفـر آدم به عنـوان اعضـا و نماینـدگان کنگره، بـه وسـیله ی همان دسـتگاههای حزبـی انتخـاب می شـوند. بعد این 

افراد که نـام تجمعشـان کنگـره ی ملی اسـت، سـالی دو مرتبـه جلسـه تشـکیل می دهند!!
شـما ببینید در این کشـور که فقـط سـالی دومرتبه مجلـس قانونگذاریشـان تشـکیل می شـود، قانون را چه کسـی 
وضـع می کنـد؟ اختیـار قانونگذاری دسـت کیسـت؟ دسـت همانهایی اسـت کـه در رأس تشـکیات حکومـت قرار 
دارند. اگر بپرسـید اسـم حکومت شـما چیسـت؟ می گوینـد: حکومـت دموکراتیک سوسیالیسـتی؛ یعنـی حکومت 
مردمی. اسـمش مردمـی اسـت، در حالی کـه در هیچ امـری از امـور آن کشـور، مـردم دخالـت ندارند و ایـن، همان 
مردمی هسـتند کـه انقاب را بـه پیروزی رسـاندند. اسـم این کشـورها هم کشـور انقابی اسـت. همـه ی انقابهایی 
که ما در دنیـا دیدیم و کشـورهایی کـه بر اسـاس یک انقـاب، نظامـی را به وجـود آوردنـد، تقریباً به همین شـکلی 

بودند کـه مطرح کـردم.

انقالب در كشور همه نقش ها را به مردم داد
در کشـور مـا، انقـاب از روز اول، همـه ی نقشـها در همه ی امـور را به مـردم داده اسـت. یعنـی مجلـس را - که محل 
قانونگـذاری اسـت - مـردم تشـکیل می دهنـد و نماینـدگان مـردم بـه آن جـا می رونـد و هیچ کـس هم حـق ندارد 
نماینده یی را به مـردم تحمیل کنـد. یک نفـر نماینده هم از ایـن دویسـت و هفتاد نفر، بـدون آرای مـردم به مجلس 
نمی آید. رئیس جمهـور را - کـه مجری امـور و مدیر و رئیس اداره ی کشـور اسـت - مردم بـا آرای خودشـان انتخاب 

می کنند. هـر کسـی را که دلشـان خواسـت، انتخـاب می کننـد. اختیـار با مردم اسـت.
این وضعی کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری در ایـران دارد، حّتـی در کشـورهای دموکراتیک غرب هـم این وضعیت 
نیسـت؛ چـون در آن کشـورها، احـزاب در مقابـل هـم صف آرایـی می کننـد و هـر حزبـی، اسـم کسـی را بـه عنوان 
کاندیـدا ذکر می کنـد. مردمـی کـه بـه آن کـس رأی می دهنـد، در حقیقـت بـه آن حـزب رأی می دهنـد و خیلیها 
آن کـس را اصـًا نمی شناسـند. به هـر جهتی طرفـدار ایـن حزبنـد و انگیزه هـای گوناگـون اقتصـادی و سیاسـی و 
غیرسیاسـی موجـب می شـود که طرفـدار فـان حزب باشـند و بـه خاطـر طرفـداری آن حـزب، بـه کاندیـدای آن 
تشـکیات رأی می دهند و خـود آن کاندیدا را هـم اصًا نمی شناسـند.در ایـران، این گونه نیسـت. در ایـران، یکایک 
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کسـانی کـه کاغـذ رأی را در صنـدوق می اندازنـد، آن شـخص را می شناسـند و به عنـوان رئیـس جمهور بـه او رأی 
می دهنـد. ایـن دوره، همین طـور بـود. دو دوره ی قبـل هم که مـن رئیـس جمهور بـودم، همیـن گونه بـود. دوره ی 
قبلش هم به همین شـکل بـود. در همـه ی ایـن ادوار - که تا حـاال پنج انتخـاب رئیس جمهـوری داشـته ایم - مردم 
به کسـی که رأی دادند، خودشـان او را شـناختند و رأی دادند. پس، در انتخاب دسـتگاه قانونگذاری، مردم مباشـرتاً 

و مسـتقیماً دخالـت می کنند.
در انتخـاب دسـتگاه اجرایـی و رئیـس قـّوه  ی مجریـه، مـردم خودشـان دخالـت می کننـد. حّتـی در انتخـاب رهبر 
- با ایـن کـه رهبـری یـک منصـب الهـی اسـت و تابـع ماکهـای الهـی و معنـوی و واقعی اسـت - بـاز مـردم نقش 
دارنـد؛ کما این که مشـاهده کردیـد مجلس خبرگان کـه نمایندگان مردمند، می نشـینند کسـی را معیـن و انتخاب 
می کننـد. اگر همان کسـی که مجلـس خبـرگان انتخاب کـرد، مورد قبـول مردم نباشـد، بـاز رهبری او جـا نخواهد 
افتـاد. پس، آحـاد و عامـه ی مردم، عـاوه بـر این که بـه صـورت غیرمسـتقیم - از طریق مجلـس خبـرگان - رهبر را 
معیـن می کنند، مسـتقیماً هم نسـبت به شـخص رهبـر نظـر و تصمیم دارنـد و نظـر و تصمیـم و خواسـت و اراده ی 
آنهاسـت کـه در حقیقـت یـک رهبـر را رهبـر می کنـد و بـه او امـکان تصـرف و قـدرت امـر و نهـی و قبض و بسـط 
می دهـد. البتـه، نحـوه ی انتخـاب امـام)ره( بـه ایـن شـکلی کـه مطـرح کـردم، نبـود. در حقیقت، عشـق مـردم به 

امام)رضوان اللَّ تعالی علیـه( و اطاعـت و تبعیـت از ایشـان، بیـش از انتخـاب آنهـا بـود.
در این جـا، پشـتیبانی و حضور مـردم در فعالیتهـای سیاسـی و اقتصـادی و حرکـت نظامی وجـود دارد. اگـر امروز، 
دولت یـا یکی از مسـؤوالن بخواهـد حرکتی را انجـام بدهد کـه مـردم آن را نپسـندند، می توانند جلویـش را بگیرند. 
همه جا مردم حضـور دارند. ایـن، خصوصیت انقاب ماسـت. هیـچ انقابی در دنیـا، این گونه نیسـت. این نکتـه را از 

روی بصیـرت و اطـاِع از نزدیـک می گویم و این اسـتثنایی اسـت.

عالقه و پشتیبانى مردم از نظام 
نتیجه این اسـت که نظام، نظام مسـتحکمی اسـت؛ زیـرا که مردمـی می باشـد. آن چیزی کـه به وسـیله ی ابرقدرتها 
قابل از بیـن رفتن اسـت، عبـارت از حکومتی اسـت کـه به مـردم متکـی نیسـت. آن چیزی که بـه وسـیله ی عوامل 
سـازمان جاسوسـی امریـکا، در یک کشـور قابـل برداشـتن و گذاشـتن اسـت، حکومت یـا دولتی اسـت که بـا مردم 
رابطه یـی نداشـته باشـد و پشـتوانه ی عظیـِم قـوِی مردمـی، پشـت سـرش نباشـد. حکومتی کـه دشـمن خارجی 
می توانـد چهـار نفـر را علیـه آن بـه کودتـا وادار و تحریـک بکند، حکومتی اسـت کـه روی تخـت حکومت نشسـته، 
اما مـردم بـه او وصـل نیسـتند. مـردم بـرای خودشـان می رونـد و او برای خـودش حرکـت می کنـد. نظامـی که در 
آن حاکـم - چه رهبـر، چه ریاسـت جمهـوری، چه ریاسـت قـّوه ی قضاییـه، چـه مجلس شـورای اسـامی - متکی 
و متصل بـه مـردم و مـورد عاقـه و پشـتیبانی و حمایـت آنهاسـت، نظام جمهوری اسـامی اسـت کـه نـه امریکا و 
متحدانش و نـه شـرق و غـرب - آن روزی که دو قـدرت بـزرگ در دنیا وجود داشـت - و نـه هیچ قدرتی قادر نیسـت 

ایـن نظـام و حکومـت را متاشـی و بلکه متزلـزل کند.
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مردم، ولى نعمت هاى ما هستند
توجه خاص براى خدمت به طبقه محروم 

وظائف مسئولین در برابر مردم
خارج كردن محروم از محرومیت

اقسام اداره نظام ها در دنیا
الف( اداره نظام  با زور

ب( اداره نظام  با تزوير
ج( اداره نظام  با محبت و عطوفت

جلب اعتماد مردم با دورى از تشريفات و تجمالت 
مسئولین 

از سر گذراندن بزرگترين بحرانها 
با عاطفه و محبت مردم نسبت به نظام
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از سر گذراندن بزرگترين بحرانها با عاطفه و محبت مردم نسبت به نظام *

 مردم، ولى نعمت هاى ما هستند
مــن چنــد ســرفصل را در نظــر گرفتــه ام کــه عــرض بکنــم؛ بنــا هــم داشــتم و دارم کــه صحبــت طوالنــی نشــود. 

ــی اســت. ــد؛ اشــاره یی شــما را کاف ــان همــه اهــل فنی وانگهــی، شــما خودت
ــرر  ــام مک ــه ام ــور ک ــردم - همان ط ــن م ــان! ای ــت اســت. آقای ــردم و حکوم ــه مســایل م ــوط ب  ســرفصل اول، مرب
ــدم کــه  ــن شــوخی نیســت. مــن یکــی از مســؤوالن را در محضــری دی ــا هســتند؛ ای ــد - ولی نعمتهــای م فرمودن
ــر می خواهــد  ــه اگ ــد ک ــه ایشــان بگویی ــم ب ــام دادم و گفت ــن پیغ ــود. م ــه ب ــدری متکبران ــردم ق ــا م برخــوردش ب
جبــران آن برخــورد را بکنــد، بایــد در همان طــور محضــری ظاهــر بشــود و بگویــد: ای مــردم! مــن نوکــر شــمایم. 
ــا دروغ گفتــه اســت؟ یــک مســؤول کشــور چــکاره اســت؟ فلســفه ی وجــودی مــا غیــر از  خــاف کــه نگفتــه؛ آی

ــردم چیســت؟ ــه م خدمــت ب
ــن حــرف درســتی  ــد. ای ــر بگوین ــن اســت کــه رهب ــر از ای ــد، بهت ــه مــن خدمتگــزار بگوین ــد: اگــر ب ــام فرمودن  ام
اســت؛ چــون خدمتگــزاری، بــرای انســانی کــه دلــش بیــدار باشــد، مــدح بزرگتــری اســت. امــام، تمــام وجــودش 
ــاً  ــه قطع ــد - ک ــهادت می دادن ــت ش ــن مل ــر ای ــاً اگ ــرد. حقیقت ــه نمی ک ــم ک ــارف ه ــوخی و تع ــود؛ ش ــدار ب بی
ــاد  ــت یکصــدا فری ــه ی مل ــا هم ــد، ت ــحال می ش ــام بیشــتر خوش ــزار آنهاســت، ام ــام خدمتگ ــه ام ــد - ک می دادن

ــو رهبــر مــا هســتی. بزننــد کــه ت

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1370/05/23
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 توجه خاص براى خدمت به طبقه محروم 
 خدمتگــزاری بــه مــردم افتخــار اســت. ایــن اســمها و ایــن ســمتها و ایــن تیترهــا کــه افتخــاری نــدارد. در طــول 
تاریــخ، خیلیهــا بــا ایــن اســمها و بــا ایــن تیترهــا آمدنــد و رفتنــد؛ امــا جــز لعنــت خــدا و بنــدگان خــدا، چیــزی بــا 
خودشــان نبردنــد. واقعــاً چــه ارزشــی دارد؟ مــن رهبــرم، مــن رئیــس جمهــورم، مــن رئیــس قــّوه ی فانــم، مــن 
ــع کنــم کــه مــن خدمتگــزارم، یــک چیــزی؛ وااّل چــه  وزیــرم؛ اینهــا چــه ارزشــی دارد؟ اگــر توانســتم خودم را قان
ارزشــی دارد؟ خدمتگــزار چــه کســانی؟ مــردم. البتــه همــه ی افــراد ملــت و جامعــه را بایــد خدمــت کــرد؛ امــا مراد 
ــه دو دلیــل: اوالً چــون  ــد؛ ب ــرای خدمــت قــرار بگیرن ــاً طبقــه ی محرومنــد کــه بایــد مــورد توجــه خــاص ب عمدت
ــر و  ــدي ت ــام، ج ــا از نظ ــتیبانی آنه ــون پش ــاً چ ــد؛ ثانی ــا می کن ــن را اقتض ــدل ای ــت و ع ــتر اس ــان بیش احتیاجش

ــت. ــوده اس ــور ب ــت و از اول این ط ــر اس ــگي ت همیش
 در جبهه هــا چــه کســانی بودنــد؟ نســبتها را ماحظــه بکنیــد؛ خیلــی از ایــن پولــداران، از ایــن مرفهــان جامعــه، از 
ایــن بی دردهــا و بی احساســها، هشــت ســال جنــگ آمــد و رفــت، امــا اینهــا جنــگ را حــس نکردنــد؛ همــان غــذا، 
همــان راحتــی و همــان آرامــش! اگــر چهــار روز هــم آن شــهر مــورد تهاجمــی بــود، ســوار ماشینشــان می شــدند 
ــه  ــت چ ــن مملک ــر ای ــر س ــه ب ــد ک ــد؛ نفهمیدن ــتراحت می کردن ــت اس ــد و راح ــر می رفتن ــای دیگ ــه یک ج و ب
ــد.  ــا خودُکشــان کنن ــه آنه ــت ب ــرای خدم ــد ب ــت و دســتگاهها بای ــه دول ــی نیســتند ک ــا آن مردم گذشــت! اینه
ــکات  ــایر مش ــی و س ــی و گران ــی و کم برق ــادی و کم آب ــره ی اقتص ــاران و محاص ــگ و بمب ــه جن ــس ک ــه، آن ک ن
ــا همــه ی وجــود در ایــن ده، دوازده ســال احســاس کــرده، در درجــه ی اول او بایــد مــورد توجــه باشــد. مــردم  را ب
ــه  ــان تاریخیشــان ب ــه امیرالمؤمنین)ســام اللَّ علیه( در آن فرم ــی ک ــان عامه ی ــا؛ هم ــی اینه ــم، یعن ــه می گویی ک
ــا  ــی کــه در جنــگ ب ــد کــه عامــه را داشــته باش، خاصــه را رهــا کــن. عامــه، یعنــی همانهای ــک اشــتر فرمودن مال
ــد،  ــت می زداین ــو را از دل ــم ت ــد، غ ــو تقســیم می کنن ــا ت ــو هســتند، ســختیها را ب ــا ت ــو هســتند، در مشــکات ب ت
ــه  ــی ک ــوِر پُرخواه ــرروِی پُرخ ــای پُ ــه عافیت طلبه ــد؛ ن ــد و صادقن ــرار می دهن ــو ق ــای ت ــپر ب ــان را س خودش
ــه  ــه مجــرد این ک ــد؛ ب ــو را می خواهن ــا برســد، ت ــه آنه ــری ب ــه خی ــی ک ــا وقت ــع نمی شــوند. ت ــم قان ــت ه هیچ وق

ــد. ــان را برمی گردانن ــود، رویش ــم ش ــی ک ذره ی

وظائف مسئولین در برابر مردم
 آقایــان! مــا در قبــال مــردم دو کار داریــم: یــک کار ایــن اســت کــه بــه آنهــا خدمــت برســانیم؛ کار دیگــر این اســت 
ــه آنهــا برســانیم، یعنــی چــه؟ یعنــی هرجــا کــه هســتید،  کــه محبــت و اعتمــاد آنهــا را جلــب کنیــم. خدمــت ب
برنامــه ی شــما آن وقتــی درســت اســت کــه نفعــش بــه همیــن مردمــی کــه عرض کــردم، برســد. البتــه دنبــال نفع 
کوتاه مــدت نیســتیم. نگوییــد کــه حــاال برنامــه ی پنجســاله چنیــن و چنــان شــد. حقــوق بگیــران وضعشــان بدتر 
شــد. البتــه دربــاره ی مســایل مربــوط بــه اوضــاع گرانیهــا و تــورم و مشــکات، مطالبــی هســت کــه ان شــاءاللَّ مــن 
در دیــدار جداگانــه ی بــا هیــأت دولــت در میــان خواهــم گذاشــت. نــه، آن برنامــه ی صحیــح و آن راه درســت کــه 
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بــه خیــر عامــه ی مــردم منتهــی خواهــد شــد، مــاك اســت. در دســتگاه قضایــی، مــاك ایــن اســت؛ در دســتگاه 
ــرای  ــد ب ــن اســت. هــر کســی در کشــور بای ــی هــم مــاك ای ــن اســت؛ در دســتگاه اجرای قانونگــذاری، مــاك ای

خدمــت بــه مــردم تــاش کنــد. بــرای ایــن کار بایــد وقــت بگذاریــد.
 کارشناســانی کــه در وزارتخانه هــا هســتند، اگــر آنهــا خودشــان بعضــی از نــکات را نمی داننــد و ملتفــت نیســتند، 
ــرای  ــو ایــن اســت کــه آن وضعیتــی را کــه ب ــه آنهــا تفهیــم کنیــد و بگوییــد کــه کارشناســی مــورد انتظــار از ت ب
مــردم مفیــد و نافــع اســت، بگــردی پیــدا کنــی و ارایــه نمایــی. ایــن کارشناســی، کارشناســی درســتی اســت. آن 
کارشناســی کــه خــودش مســایل مــردم را درك نکــرده، معلــوم نیســت خیلــی امیــن باشــد. حــاال نمی گویــم کــه 
ــا  ــه از آنه ــد ک ــم نمایی ــد و تفهی ــه، توجیهشــان کنی ــد؛ ن ــد و از دســتگاه خــارج کنی دســت کارشناســان را بگیری
ــادی شــده اســت. دوازده ســال  ــات محــروم کار زی ــرای طبق ــروز، ب ــا ام ــاب ت ــه از اول انق ــد.  البت چــه می خواهی
اســت کــه مــن بــا مســایل اجرایــی ایــن کشــور از نزدیــک آشــنایم و می دانــم کــه در ایــن مملکت چــه کاری شــده 
اســت. خیلــی کار انجــام گرفتــه، دســتگاههای مختلــف خیلــی کار کرده انــد؛ امــا آنچــه کــه نیــاز اســت، بــا آنچــه 

کــه شــده، قابــل مقایســه نیســت.

خارج كردن محروم از محرومیت
 مــا نمی خواهیــم فقــط کار کنیــم؛ مــا می خواهیــم محرومیــت را از بیــن ببریــم و محــروم را از محرومیــت خــارج 
ــر  ــک نف ــم ی ــک اداره ه ــم، ممکــن اســت در ی ــن کار می کن ــد م ــر شــما بگویی ــن اســت. وااّل اگ ــدف ای ــم؛ ه کنی
بگویــد مــن بایــد هشــت ســاعت یــا شــش ســاعت کار کنــم، یــا ده ســاعت کار کــرده ام و دیگــر بــس اســت. ایــن 

منطــق، منطــق درســتی نیســت.
ــاده  ــرای کار آم ــا ب ــد، ت ــد اســتراحت کنی ــد، بای ــه اســتراحت داری ــاج ب ــر احتی ــر خســته می شــوید، اگ ــه اگ  البت
بشــوید. مــا اســتراحت را نفــی نمی کنیــم؛ امــا کار حــد نــدارد. کار تــا آن حــدی اســت کــه بــه نتیجــه برســیم و بــه 
آن هــدف و مقصــودی کــه مــورد نظــر اســت، نزدیــک بشــویم. بنابرایــن، تــا آن جایــی کــه انســان تــوان دارد، بایــد 

ــد. کار کن

اقسام اداره نظام ها در دنیا
 سرفصل دوم، مربوط به اعتماد و محبت مردم است. نظامهای دنیا سه گونه اداره می شوند:

الف( اداره نظام  با زور:
ــد.  ــم نمی مانن ــوند، آخــرش ه ــن اســمش اداره اســت؛ اداره نمی ش ــه ای ــه البت ــا، ک ــای پلیســی دنی ــل نظامه  مث
ــا  ــلطنتی را در دنی ــلطنتی و شبه س ــتبدادی س ــتمهای اس ــتی و سیس ــتبدادی کمونیس ــتمهای اس ــن سیس ای

ــتیم. ــکاره نیس ــا این ــد و م ــا برنمی آی ــه از م ــن ک ــد. ای ــه می کنی ماحظ
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ب( اداره نظام  با تزوير: 
ـــت  ـــتبدادی نیس ـــای اس ـــل نظامه ـــش مث ـــاق و داغ و درف ـــار و ش ـــه، فش ـــی. بل ـــیهای غرب ـــن دمکراس ـــل ای مث
و مـــردم علی الظاهـــر آزادی دارنـــد؛ امـــا بـــا تزویـــر اداره می شـــوند. ایـــن سیســـتمها دســـتگاههای عظیـــم 
تبلیغاتـــی در اختیارشـــان اســـت و تمـــام زندگـــی مـــردم را محاصـــره کرده انـــد. اصـــًا کارگـــر و کارمنـــد و 
ــد  ــد، ببینـ ــر کرده انـ ــطش گیـ ــا در وسـ ــه اینهـ ــی کـ ــد گردنده یـ ــرون آن گنبـ ــدارد بیـ ــت نـ ــب وقـ کاسـ
ــورهای غربـــی،  ــروز در کشـ ــد. امـ ــان را می فهمـ ــد، همـ ــا می گوینـ ــه آنهـ ــد؛ هرچـ ــر کنـ ــاره ی آن فکـ و دربـ
در امریـــکا و در کشـــورهای علی الظاهـــر دمکراتیـــک این طـــوری اســـت. تبلیغـــات انبـــوه، مثـــل ســـیل روی 
ـــدا  ـــذی پی ـــتید منف ـــما توانس ـــر ش ـــد. اگ ـــردم بفهمن ـــه م ـــت ک ـــال نیس ـــًا مج ـــزد و اص ـــردم می ری ـــای م ذهنه
کنیـــد، آن وقـــت می بینیـــد کـــه آن دمکراســـی و آن آزادی یـــی هـــم کـــه آنهـــا می گوینـــد، فـــوراً عـــوض 
ـــد.  ـــب نگهدارن ـــر و فری ـــان تزوی ـــا هم ـــردم را ب ـــد م ـــه بتوانن ـــرایطی ک ـــتند؛ در ش ـــرات هس ـــا دمک ـــود! آنه می ش
ـــخت  ـــهای س ـــها و روش ـــوراً داغ و درفش ـــکند، ف ـــا را می ش ـــر آنه ـــار تزوی ـــد و حص ـــزی می آی ـــه چی ـــی ک آن جای
بـــاز پیدایشـــان می شـــود! برخـــورد دولتهـــای امریـــکا و اروپـــا را بـــا حرکتهـــای اســـامی، بـــا حرکتهـــای 
ـــود -  ـــورد می ش ـــا برخ ـــا اینه ـــونت ب ـــت خش ـــا نهای ـــه ب ـــیاهان - ک ـــای س ـــا نهضته ـــکا، ب ـــه در امری آزادیخواهان

ببینیـــد؛ ایـــن هـــم یک طـــور اســـت. طبیعتـــاً ایـــن هـــم شـــأن مـــا نیســـت؛ اســـامی نیســـت

ج( اداره نظام  با محبت و عطوفت:
 یــک نــوع نظــام هــم نظامــی اســت کــه بــا محبــت و عطوفــت مــردم اداره می شــود. بایــد مــردم را مــورد محبــت و 
احتــرام قــرار داد و بــه آنهــا اعتنــا کــرد، تــا بــه دســتگاه حاکمــه وصــل باشــند و پشــت ســرش قــرار گیرنــد. نظــام 
ــن  ــم همی ــا را ه ــن بحرانه ــد. بزرگتری ــور باش ــد این ط ــم بای ــن ه ــد از ای ــت؛ بع ــوده اس ــه ب ــاال این گون ــا ح ــا ت م

عاطفــه و محبــت مــردم از ســر خواهــد گذرانــد.
ــریح  ــن تشـ ــرای مـ ــودش را بـ ــی خـ ــکات سیاسـ ــت مشـ ــوری می خواسـ ــور کشـ ــت رئیس جمهـ  یک وقـ
کنـــد. او می گفـــت کـــه یکـــی از رؤســـای جمهـــور گذشـــته ی مـــا شـــکر را یـــک قـــران گـــران کـــرد، علیـــه 
ـــت.  ـــته اس ـــودش نداش ـــا خ ـــردم را ب ـــه م ـــوده ک ـــن ب ـــکل او ای ـــم مش ـــن گفت ـــت! م ـــن رف ـــد و از بی ـــا ش او کودت
ـــکان  ـــم از آب ت ـــا آب ه ـــی رود، ام ـــاال م ـــر ب ـــان ده براب ـــی قیمتش ـــده گاه ـــهای تثبیت ش ـــا، جنس ـــت م در مملک
ـــه  ـــی ک ـــردم وقت ـــم م ـــد. گفت ـــاد دارن ـــتگاه اعتم ـــه دس ـــتگاهند و ب ـــر دس ـــت س ـــردم پش ـــون م ـــورد؛ چ نمی خ
ـــن  ـــه ای ـــًا ب ـــس را قب ـــن جن ـــًا ای ـــه مث ـــم ک ـــا می گویی ـــه آنه ـــم ب ـــم می آیی ـــا ه ـــتگاهند، م ـــر دس ـــت س پش
قیمـــت می دادیـــم، امـــا حـــاال می خواهیـــم گرانـــش کنیـــم؛ مـــردم قبـــول می کننـــد. پنـــج، شـــش ســـال 
ـــم  ـــردم ه ـــد؛ م ـــک کنن ـــگ کم ـــه جن ـــی ب ـــاد مال ـــوان جه ـــه عن ـــد ب ـــه بای ـــه هم ـــم ک ـــردم می گفتی ـــه م ـــل ب قب
ـــول  ـــگ پ ـــتیبانی جن ـــی پش ـــورای عال ـــی ش ـــاب مال ـــه حس ـــا ب ـــد، ت ـــا ریختن ـــرف بانکه ـــه ط ـــخ ب ـــور و مل ـــل م مث

بریزنـــد.
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جلب اعتماد مردم با دورى از تشريفات و تجمالت مسئولین 
 شــما چگونــه می خواهیــد محبــت و اطمینــان مــردم را جلــب کنیــد؟ مــردم بایــد بــه مــن و شــما اعتمــاد داشــته 
باشــند. اگــر مــا دنبــال مســایل خودمــان رفتیــم، بــه فکــر زندگــی شــخصی خودمــان افتادیــم، دنبــال تجمــات 
ــر حــدی  ــل نشــدیم - مگ ــان قای ــرای خودم ــچ حــدی ب ــال هی ــردن بیت الم ــرج ک ــم، در خ و تشــریفاتمان رفتی
ــد؟  ــی می مان ــردم باق ــاد م ــر اعتم ــم، مگ ــد! - و هرچــه توانســتیم خــرج کردی ــی درســت بکن ــه دردســر قضای ک
ــاب  ــت انق ــه برک ــم ب ــروز ه ــد؛ ام ــا بوده ان ــیارترین ملته ــزو هوش ــه ج ــان همیش ــد؟ ایرانی ــردم کورن ــر م مگ
ــی  ــه زندگ ــا چگون ــه م ــد ک ــردم نمی بینن ــر م ــان! مگ ــیارترند. آقای ــم هوش ــیارها ه ــیارترینهایند؛ از هوش از هوش
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بیان كردن حكومت با تعبیر »واليت« توسط پیامبر
معناى واليت

اساس كار در حاكمیت اسالم
حكومت اسالمى، حكومتى واليى

مسؤوالن كشور، مظهر كامل تفّكر مّلت ايران
ارتباط با مردم، عامل حقیقى پشتوانه ى مسئولیت ها 

خاصّیت نظام واليت
يكجانبه نبودن حركت، اعتماد و محّبت مردم

ارتباط، اتّصال و انسجام با مردم در نظام واليت



مردمساالریدینی

ارتباط، اتّصال و انسجام با مردم در نظام واليت *  

بیان كردن حكومت با تعبیر »واليت« توسط پیامبر
بُعد دیگری کـه من امـروز می خواسـتم قـدری روی آن تکیه کنـم، کلمـه و مضمون والیت اسـت کـه در ماجرای 
غدیـر تکـرار شـد:»من کنت مـواله فهـذا علـی مـواله«1 . پیامبـر اکـرم در ایـن ماجـرای تاریخـی و در ایـن نصب 
بـزرگ، حکومـت را با تعبیـر »والیت« بیـان کرد. در زبـان عربـی و زبانهای دیگـر، برای ایـن پدیده ای که اسـمش 
حکومـت و زمامـداری و حکمرانی اسـت - یعنی کسـی یا جماعتـی که بر یـک جامعـه حکومت می کنـد و فرمان 
می رانـد - تعبیـرات گوناگونی آورده شـده اسـت که هر یـک از ایـن تعبیرات، اشـاره به جهـت خاصی اسـت. مثًا 
تعبیـر حکومت، اشـاره به ایـن دارد که آن کسـی کـه در رأس قدرت اسـت، یـا آن جماعتـی کـه در رأس قدرتند، 
حکـم می کننـد و جامعه و افـراد مردم، حکـم و فرمـان آنهـا را اطاعت می کننـد. یک تعبیـر دیگر، تعبیر سـلطنت 
اسـت که به معنای مسـلّط بـودن و مقتـدر بـودن و امور را در سـلطه خـود درآوردن اسـت. در فارسـی نیـز همین 
تعابیـر وجـود دارد. مثـًا زمامـداری، اشـاره به یـک جنبـه از حکومت اسـت. یـا مثـًا حکمرانـی و فرماندهی، هر 
کـدام به یـک جنبـه اشـاره می کنـد. در اسـام، بیشـتر ازهمه بـر روی کلمـه »والیـت« تکیه شـده اسـت. هم در 
این جـا و هم در آیـه شـریفه »انّمـا ولیکـم اللَّ و رسـوله«2 ، پدیـده حکومت را با نـام »والیـت« بیان کرده اسـت. 

 معناى واليت
والیـت، معنـای عجیبـی اسـت. اصـل معنـای والیـت، عبـارت از نزدیـک بـودن دوچیـز بـا یکدیگر اسـت. فرض 
بفرماییـد وقتی کـه دو ریسـمان، محکم بـه هـم تابیده می شـوند و جدا کـردن آنهـا از یکدیگـر، به آسـانی ممکن 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1376/02/06
1.  امالی شیخ صدوق، ص 106 

2.  مائده: 55
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نیسـت، آن را در عربـی »والیـت« می گوینـد. والیـت، یعنـی اتّصـال و ارتبـاط و قـرب دو چیـز به صـورت مماس 
و مسـتحکم با یکدیگـر. همه ی معانـی ای که بـرای »والیـت« در لغت ذکر شـده اسـت - معنـای محّبـت، معنای 
قیومیـت و بقیـه معانـی، کـه هفت، هشـت معنـا در زبـان عربـی هسـت - از ایـن جهت اسـت کـه در هر کـدام از 
اینهـا، بـه نوعی ایـن قـرب و نزدیکی بیـن دو طـرف والیت وجـود دارد. مثـًا » والیـت« بـه معنای محّبت اسـت؛ 
چون محـّب و محبـوب، بـا یکدیگر یـک ارتبـاط و اتّصال معنـوی دارنـد و جـدا کردنشـان از یکدیگـر، امکان پذیر 

نیسـت.

 اساس كار در حاكمیت اسالم
اسـام، حکومت را با تعبیر »والیـت« بیان می کنـد و شـخصی را کـه در رأس حکومت قـرار دارد، به عنـوان والی، 
ولّی، مـوال - یعنی اشـتقاقات کلمـه والیـت - معرفـی می کند. معنـای آن چیسـت؟ معنـای آن، این اسـت که در 
نظام سیاسـی اسـام، آن کسـی که در رأس قـدرت قـرار دارد و آن کسـانی که قـدرِت حکومت بـر آنهـا در اختیار 
اوسـت، ارتبـاط و اتّصـال و پیوسـتگِی جدایـی ناپذیـری ازهم دارنـد. ایـن، معنای ایـن قضیه اسـت. این، فلسـفه 
سیاسـی اسـام را در مسـأله حکومـت بـرای مـا معنـا می کنـد. هـر حکومتـی کـه این طـور نباشـد، ایـن والیت 
نیسـت؛ یعنـی حاکمیتی کـه اسـام پیش بینی کـرده اسـت، نیسـت. اگـر فـرض کنیـم در رأس قدرت، کسـانی 
باشـند که بـا مـردم ارتباطـی نداشـته باشـند، ایـن والیت نیسـت. اگـر کسـانی باشـند کـه رابطـه آنها بـا مردم، 
رابطه تـرس و رعـب و خوف باشـد - نـه رابطـه محّبـت و التیـام و پیوسـتگی - ایـن والیت نیسـت. اگر کسـانی با 
کودتا بر سـر کار بیاینـد، این والیت نیسـت. اگر کسـی بـا وراثت و جانشـینِی نََسـبی - منهـای فضایـل و کیفّیات 
حقیقـی کـه در حکومـت شـرط اسـت - در رأس کار قـرار گیـرد، این والیـت نیسـت. والیـت، آن وقتی اسـت که 
ارتبـاط والـی یا ولـّی، بـا مردمی کـه والیـِت بـر آنهاسـت، یـک ارتبـاط نزدیـک، صمیمانـه، محّبت آمیـز و همان 
طوری کـه در مورد خـود پیامبر وجـود دارد - یعنـی »بعث فیهم رسـوال من انفسـهم«3 یـا » بعث منهـم«: از خود 
آنها کسـی را مبعوث کرده اسـت - باشـد؛ یعنی از خود مردم کسـی باشـد کـه عهده دار مسـأله والیـت و حکومت 

باشـد. اسـاس کار در حاکمیت اسـام این اسـت.

 حكومت اسالمى، حكومتى واليى
البتـه معیارها سـر جای خـود محفوظ اسـت. اگـر کسـی همین ارتبـاط بـا مـردم را بـدون داشـتن آن معیارهای 
واقعی پیـدا کـرد، این بـاز هم والیـت نیسـت و این ماکهـا را نـدارد؛ اگر چـه ممکن اسـت بُعـد دیگری را داشـته 
باشـد. پس، عـاوه بـر آن معانی حقیقـی ای کـه وجـود دارد، حکومـت در اسـام، حکومـت والیی اسـت و والیت 
یعنـی حکومـت، که بـا این تعبیـر لطیـف و متناسـب با شـخصیت و شـرافت انسـان بیان شـده اسـت. در اسـام، 
چون افـراد جامعـه و افراد انسـان، در حسـاب سیاسـی اسـام بـه حسـاب می آینـد، در واقع همـه چیـز مردمند. 
مردم هسـتند کـه شـخصیت و خواسـت و مصالـح و همـه چیز آنهـا، در نظام سیاسـی اسـام بـه حسـاب می آید. 

3. آل عمران: 164
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آن وقـت، والیـت الهی ، بـا چنیـن حضـوری از مـردم معنـا می دهـد. حقیقت والیـت الهـی این اسـت: ارتبـاط با 
مـردم.

لـذا شـما می بینیـد امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام کـه مظهر والیـِت اسـام و مصـداق کامل ولیّ ای اسـت 
که برای مردم مشـّخص شـده اسـت، در هیـچ برهـه ای، از ایـن حالـت ارتبـاط و اتّصـال و انسـجام با مـردم خالی 
نبوده اسـت. نـه در دورانـی کـه او را عمـًا از حکومـت کنـار گذاشـتند و مـردم را از او به عنـوان ارتبـاِط حکومتی 
جدا کردند؛ یعنـی عمـًا حکومـت را از او گرفتند، والیـت و حکومـت و فرماندهـی و حکمرانی ای که در اسـام، از 
آن به »والیـت« تعبیر می شـود و حـّق او بـود از او سـلب کردنـد - البته والیـت معنـوی، آن چیزی کـه در امامت 
تشـّیع فرض شـده اسـت و وجـود دارد، در هر حال هسـت و بسـته بـه والیت ظاهـری نیسـت - و نـه در دوره های 
دیگر، از ارتبـاط و اتّصـال با مردم خالـی نبوده اسـت. در همـان وقت هـم امیرالمؤمنین یکـی از آحاد ملـت و جزو 
مـردم اسـت. منـزوی و منعـزل و کناره جوی از مـردم نیسـت. آن وقتـی هم که بـه حکومت می رسـد، یـک حاکم 

به تمـام معنـا مردمی اسـت.این چیزی اسـت کـه در نظـام جمهـوری اسـامی، در حـّد باالیی تجربه شـد. 

 مسؤوالن كشور، مظهر كامل تفّكر مّلت ايران
نظام مقـّدس جمهوری اسـامی، قـدرت خـود را از همین معنـا گرفته اسـت. مسـؤوالن و زمامداران امور کشـور، 
به تمـام معنـی کلمـه، بـا مـردم مرتبـط و مّتصلند. هـم از لحـاظ عاطفـی با مـردم یکـی هسـتند؛ یعنـی عواطف 
مـردم، بـا مسـؤوالن نظـام جمهـوری اسـامی پیونـد خـورده اسـت و بـه آنهـا محّبـت می ورزنـد، و هـم از لحاظ 
فکـری ، مرتبط بـا مردمند؛ یعنـی نماینـده طرز فکـر ملت ایراننـد. البتـه در هـر ملّتی ممکن اسـت افکار شـاّذی 
از لحـاظ اعتقـادی و دینـی وجـود داشـته باشـد کـه بر خـاف نظـر اکثریـت مـردم باشـد؛ لیکـن آن چیـزی که 
نمـودار ملّت ایران اسـت، در مسـؤوالن کشـور تجلّـی و ظهور پیـدا کرده اسـت. در واقع، مسـؤوالن کشـور، مظهر 
رسـمی و کامـل تفّکـر ملّـت ایراننـد. ایـن، نکتـه بسـیار مهّمـی اسـت. مـردم در همـه مراحل، بـا نظام سیاسـی 
جمهـوری اسـامی، احسـاس پیوسـتگی و جوش خوردگـی می کننـد. بـا یکدیگـر جـوش خورده انـد، بـا همنـد، 

جدایی ناپذیرنـد. نظـام سیاسـی اسـام، قـدرت خـود را از ایـن گرفته اسـت.

ارتباط با مردم، عامل حقیقى پشتوانه ى مسئولیت ها 
در ایـن جلسـه ای کـه حّضـار آن، اکثـراً شـما مسـؤوالن کشـور هسـتید و در جاهـای مختلفـی مشـغول وظایف 
مّهـِم مسـؤولیت کشـورید - چـه در قـّوه مجریّـه، چـه در قـّوه مقّننـه، چـه در قـّوه قضایّیـه و چـه در بخشـها و 
سـطوح مختلف از ایـن مسـؤولّیتهای گوناگونـی که قـرار داریـد - می خواهم عـرض کنم عزیـزان مـن! عاملی که 
پشـتوانه حقیقـی ایـن مسؤولّیتهاسـت، همین ارتبـاط با مردم اسـت. اگـر می بینید کـه نظـام، حقیقتـاً در مقابل 
تهدیدهـای خارجی قوی اسـت، بـه خاطر این نیسـت کـه نظـام، ابـزار قدرتـی دارد کـه از ابزارهای قـدرت ماّدی 
کشـورهای ابرقدرت باالتر اسـت، یا یک ثـروت مثًا آن چنانـی، یا یک سـاح پیچیـده آن چنانی در اختیـار دارد. 

ت  
الي

م و
ظا

در ن
دم 

 مر
م با

جا
س

و ان
ل 

ّصا
، ات

اط
رتب

ا



یدینی«
ساالر

ضوع»مردم
شتردربارهمو

مطالعهبی
مردمساالریدینی

30

واقعّیت کـه این نیسـت. اّمـا در عین حـال، شـما می بینید کـه نظام سیاسـی اسـام، آن چنـان مسـتحکم و قوی 
اسـت کـه قویتریـن نظامهـای عالـم هـم، هنگامی کـه بـا آن مواجـه می شـوند، هـم احسـاس می کنند کـه نظام 
جمهوری اسـامی قوی اسـت و هـم اقـرار به ایـن معنـا می کننـد؛ یعنی آن قـدری نیسـت کـه بشـود آن را انکار 

کـرد و پنهـان نمود.

 خاصّیت نظام واليت
در همیـن قضایـای اخیر، ماحظـه کردیـد و دیدید کـه چه لشکرکشـی ای کردنـد. این طـور لشکرکشـیهایی که 
امریکاییهـا و صهیونیسـتها، بـا همه امکاناتشـان بـه میـدان بیایند و یک گوشـه دنیـا مثل اروپـا را در نظـر بگیرند 
و تصمیـم بگیرنـد کـه هرطـور اسـت، اروپـا را در مقابل یـک حکومـت و یک نظـام سیاسـی قـرار دهنـد، معموالً 
برای حکومتها شـکننده اسـت و آنهـا را بـه زانـو درمـی آورد و وادار بـه عـدول از مواضعشـان می کنـد. امریکاییها 
و صهیونیسـتها وارد شـوند و دولتـی مثل دولـت آلمـان را در مشـت خودشـان بگیرنـد و او را وادار کننـد که آنچه 
را کـه آنهـا می خواهنـد، برایشـان انجـام دهـد؛ آن هـم بـا ارتباطهایـی کـه آن دولـت با ایـن نظام داشـته اسـت. 
اگر نظـام و رژیـِم جـدا و منفردی باشـد کـه با مـردم خود ایـن پیوندهـا را نداشـته باشـد، ایـن طورکارهـا برایش 
ُکشـنده اسـت. اما شـما می بینید کـه در جمهوری اسـامی، نظـام و مسـؤوالن و رؤسـا و آحـاِد مردم و قشـرهای 
گوناگونـش سیاسـی اند و همه از قضایـا مّطلعند. ایـن طور نیسـت که قضّیـه ای اتفاق بیفتـد و مـردم از آن بی خبر 
بماننـد. همه - چـه نظام، چـه مردم، چـه مسـؤوالن و چه بخشـهای مختلـف - مثل کـوه اسـتواری ایسـتاده اند و 

ایـن نسـیمها یا ایـن توفانهـا، حتـی کمتریـن تزلزلی بـه وجود نمـی آورد.
آنهایـی که طـرف مقابل هسـتند، احسـاِس ناتوانـی در مقابل ایـن همه اسـتحکام می کننـد و نمی دانند کـه ادامه 
کار را چگونـه بایسـتی انجـام داد. واقعـاً در می ماننـد؛ کمـا ایـن کـه درماندند! کسـی که تهدیـد انسـان را تحویل 
نمی گیـرد و اعتنایـی نمی کنـد، در او تهدیـد اثـر نمی گـذارد. او را از قطـع رابطـه و دیگـر مسـائل می ترسـانند؛ 
اعتنایـی نمی کنـد و می بیننـد کـه اصـًا در او اثـری نکـرد. بـا او چـه کار کننـد؟ آنهایـی کـه در ایـن بـازی و در 
ایـن دعـوا، چندان جـّدی نبودنـد و بـازی خـورده بودنـد، به هـم می زننـد و شـاید اگـر الزم شـد، عذرخواهی هم 
می کننـد. آن کسـانی هم کـه در متن ماجـرا بودنـد - مثـل دولـت آلمـان - درمی مانند که بـا جمهوری اسـامی 
چـه باید کـرد. حقیقتـاً بایـد هـم دربمانند؛ چـون بـا ملّت ایـران بـدی کرده انـد. این، بـه برکت آن اسـت کـه این 
نظام سیاسـی، نظام سیاسـِی جـدا و منقطع از مردم نیسـت؛ نظـام والیت و نظام پیوسـتگی اسـت. ایـن، خاصّیت 

نظـام والیت اسـت.

يكجانبه نبودن حركت، اعتماد و محّبت مردم
مـن ایـن صحبـت را در دو صحنـه و دو جـا، بـا دو مخاطب عـرض می کنـم. یکـی با مردم اسـت کـه مکـّرر هم در 
ایـن روزهـا، همیـن مطالبـی را کـه امـروز به شـما عـرض کرده ایـم، بـه مـردم گفته ایـم. اما یـک وقـت مخاطب، 
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شـما مسـؤوالن کشـورید. چیـزی کـه می خواهم بـه شـما بگویـم، این اسـت کـه: عزیـزان مـن! در هـر جایی که 
شـما مسـؤول هسـتید، ایـن را بایـد قـدر بدانیـد، نگهـش بداریـد و حفظـش کنید. مـا بایـد ایـن را حفـظ کنیم. 
اعتمـاد و اطمینـان و پیوسـتگی و محّبت مـردم، حرکتـی یکجانبه نیسـت که اگـر مردم به کسـی محّبـت کردند 
و دل بسـتند، هـر کار هـم بکنـی، اینهـا محّبـت دارند. نخیـر؛ این طـور نیسـت. محّبـت و ارتبـاط مردم، یـک امر 
دوجانبـه اسـت. بایـد از طـرِف مسـؤوالن در همه سـطوح، بـه مـردم پاسـخ داده شـود. البتـه این پاسـخ، انـواع و 
میدانهایـی دارد. بایـد بـرای مـردم کار شـود. البتـه کار می شـود. انصافـاً هم هیـچ منصفـی نمی تواند منکر شـود. 
در ایـن کشـور، دسـتگاه کار می کنـد. این هـم از بـرکات همیـن مردمی بودن اسـت که بـا اتّـکای به مـردم، کار و 

تـاش، زیـاد انجـام می گیرد.
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مردم ساالرى دينى، بهترين عامل براى تصحیح اخالق، رفتار و منش مسؤوالن كشور  *

 تصحیح اخالق و رفتار مسئوالن با مردم ساالرى دينى  
آنچــه کــه مــن در پایــان مطالــِب امــروز می خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت: امــروز بهتریــن چیــزی کــه ممکــن 
ــرار  ــاك ق ــی مســؤوالن کشــور - م ــان - یعن ــش خودم ــار و من ــح اخــاق و رفت ــرای تصحی ــم ب ــا بتوانی اســت م
ــتباه  ــد اش ــت. نبای ــده اس ــرار ش ــم و تک ــا گفته ای ــه باره ــزی ک ــن چی ــت؛ همی ــی اس ــاالری دین ــم، مردم س دهی
ــدارد. ایــن یــک چیــز دیگــر اســت.  ــه ریشــه های دمکراســِی غربــی مطلقــاً ارتبــاط ن شــود؛ ایــن مردم ســاالری ب
ــن  ــه دی ــم و ب ــرب بگیری ــی را از غ ــا دمکراس ــه م ــت ک ــور نیس ــت؛ این ط ــز نیس ــی دو چی ــاالری دین اّوالً مردم س
ــق بــه  ســنجاق کنیــم تــا بتوانیــم یــک مجموعــه کامــل داشــته باشــیم؛ نــه. خــوِد ایــن مردم ســاالری هــم متعلّ

ــت.  ــن اس دی

 تشّكل نظام به وسیله اراده و رأى مردم 
مردم ســاالری هــم دو ســر دارد کــه مــن در یــک جلســه دیگــر هــم بــه بعضــی از مســؤوالن ایــن نکتــه را گفتــم. 
ــرد؛  ــورت گی ــردم ص ــیله اراده و رأی م ــه وس ــام ب ــّکل نظ ــه تش ــت از این ک ــارت اس ــاالری عب ــِر مردم س ــک س ی
یعنــی مــردم نظــام را انتخــاب می کننــد، دولــت را انتخــاب می کننــد، نماینــدگان را انتخــاب می کننــد، 
ــن همــان چیــزی اســت کــه غــرب اّدعــای  ــد؛ ای ــا بی واســطه انتخــاب می کنن مســؤوالن اساســی را به واســطه ی
ــا  ــه م ــرد از این ک ــدارد. بعضــی کســان لجشــان می گی ــا واقعیــت هــم ن ــن اّدع ــه در آن جــا ای ــد و البت آن را می کن
ــک  ــه ی ــد ک ــال می کنن ــت. خی ــتی نیس ــای درس ــرب، اّدع ــی در غ ــای دمکراس ــه اّدع ــم ک ــرار می کنی ــا تک باره

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  137۹/0۹/12
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ــه، ایــن حــرف، حــرف مــا نیســت؛ تعّصب آمیــز هــم نیســت؛ ناشــی از  حــرِف تعّصب آمیــز اســت؛ در حالــی کــه ن
ــه نظــرات و حرفهــا و دّقتهــا و مثال آوردنهــای برجســتگان ادبیــات غربــی اســت.  ناآگاهــی هــم نیســت؛ مّتکــی ب
ــد،  ــا افــکار عمومــی ســر و کار دارن ــه؛ در تبلیغــات عمومــی، آن جایــی کــه ب آنهــا خودشــان ایــن را می گوینــد. بل
ــردم  ــه رأی و خواســت م ــردم وجــود دارد و هرچــه هســت، مّتکــی ب ــد آراء م ــد. آن جــا می گوین ــراف نمی کنن اعت
اســت؛ امــا واقعیــت قضیــه ایــن نیســت. خودشــان هــم در ســطوح و مراحلــی بــه ایــن معنــا اعتــراف می کننــد؛ در 
نوشته هایشــان هــم هســت و مــا هــم از ایــن قبیــل اعترافهــا را فــراوان دیده ایــم؛ امــروز هــم کــه شــما در کشــور 
ــم.  ــا آن را نمی گویی ــت! م ــاالری اس ــاح مردم س ــه اصط ــن ب ــد؛ ای ــه اش را می بینی ــکا نمون ــده امری ــاالت متح ای
ــردم بایســتی  ــه آن هســت. م ــه البت ــی اســت ک ــردم، یکــی از دو بخــش مردم ســاالری دین آن بخــش انتخــاب م
ــدون  ــود. ب ــز ش ــا منج ــاره آنه ــرعی درب ــف ش ــا تکلی ــد ت ــاب کنن ــد و انتخ ــم بگیرن ــند، تصمی ــد، بشناس بخواهن

ــد داشــت. ــی نخواهن شــناختن و دانســتن و خواســتن، تکلیف

 وظائف مسئوالن در قبال مردم 
دیگــر قضیــه مردم ســاالری ایــن اســت کــه حــاال بعــد از آن کــه مــن و شــما را انتخــاب کردنــد، مــا در قبــال آنهــا 
ــع  ــه جم ــر نهج الباغ ــه و غی ــات را از نهج الباغ ــن روای ــتان ای ــی دوس ــم. بعض ــی داری ــّدی و حقیق ــف ج وظای

ــم.  ــه اش را می خوان ــم؛ دو ســه نمون ــا را بخوان ــه آنه ــن هم ــه م ــه مجــال نیســت ک ــه البت ــد ک کردن

 اول: منت نگذاشتن بر سر مردم
»و ایّــاك والمــّن علــی رعیتــک باحســانک او الّتزیّــد فیمــا کان مــن فعلــک او ان تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــک 
فــاّن المــّن یبطــل االحســان و الّتزیّــد یذهــب بنــور الحــّق والخلــف یوجــب المقــت عنــداللَّ و الّناس«.1می فرمایــد: 
نــه ســر مــردم مّنــت بگذاریــد کــه مــا ایــن کارهــا را بــرای شــما کردیــم یــا می خواهیــم بکنیــم؛ نــه آنچــه را کــه 
بــرای مــردم انجــام دادیــد، دربــاره اش مبالغــه کنیــد؛ - مثــًا کار کوچکــی انجــام دادیــد، آن را بــزرگ کنیــد - و نه 
این کــه وعــده بدهیــد و عمــل نکنیــد. بعــد فرمــود: اگــر مّنــت بگذاریــد، احســانتان باطــل خواهــد شــد. مبالغــه، 
ــروغ  ــردم بی ف ــم م ــود دارد، آن را در چش ــه وج ــم ک ــتی ه ــدار راس ــان مق ــی هم ــرد؛ یعن ــد ب ــق را خواه ــور ح ن
خواهــد کــرد. اگــر خلــف وعــده کنیــد، »یوجــب المقــت اللَّ و الّنــاس«؛2در نظــر مــردم و در نظــر خــدا ایــن مقــت 
و گنــاه اســت. »قــال اللَّ تعالــی: کبــر مقتــا عنــداللَّ ان تقولــوا مــا التفعلــون«.3 هرچنــد اینهــا کام امیرالمؤمنیــن 

ــه مــا هــم هســت. ــه مالــک اشــتر اســت، امــا خطــاب ب علیه الّصاةوالّســام خطــاب ب

دوم: رعايت انصاف در قبال مردم و خداوند
ــن  ــاس م ــی اســت: »انصــف اللَّ و انصــف الّن ــاالری دین ــه مردم س ــوط ب ــف، مرب ــل وظای ــن قبی ــه دوم از همی نکت
ــاره دوســتان  ــاره خــودت، درب ــی درب ــه هــوی مــن رعیتــک«؛4 یعن ــک فی ــن ل ــک و م نفســک و مــن خاصــة اهل

1. نهج الباغه، نامه 53
2. نهج الباغه، نامه 53

3. صف: 3

4. نهج الباغه، نامه 53
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ــه  و خویشــاوندان و رفقــای خــودت، رعایــت انصــاف را در قبــال مــردم و خــدا بکــن؛ یعنــی اختصــاص و امتیــاز ب
ــه آن »رانت خــواری« می گوینــد؛ یعنــی  ــا ب ــز فرنگی مــآب م ــده؛ یعنــی همیــن چیــزی کــه دوســتان عزی آنهــا ن
ــه  ــرار دادن، ب ــار جمــع خاصــی ق ــی را در اختی ــات اســتفاده از یــک شــرکت و یــک منبــع مال ــژه. امکان ــاز وی امتی
ــا رفیــق مــا هســتند. ایــن کار جــزو کارهــای ضّدمردم ســاالری  ــا خویشــاوند ی مناســبت این کــه اینهــا دوســت ی
ــای رئیــس جمهــور  ــن کارهــا را بکنــد، همــان فســادی ایجــاد خواهــد شــد کــه االن آق اســت. هــر کــس کــه ای
ــن فســادها در  ــا ای ــز! ت ــرادران و خواهــران عزی ــارزه شــود. ب ــن فســادها مب ــا ای ــد ب ــه، بای ــد. بل ــه آن اشــاره کردن ب
مجموعــه کارگــزاران کشــور وجــود داشــته باشــد، توانایــی کار وجــود نخواهــد داشــت و پیشــرفت امــکان نــدارد؛ 
ــه وجــود  هــر کار هــم بکنیــد، امــکان نخواهــد داشــت. اینهــا شــکافها و دره هــا و حفره هایــی اســت کــه وقتــی ب
آمــد، هرچــه شــما دســتاورد داشــته باشــید و در آن بریزیــد، آنهــا را پُــر نمی کنــد؛ دســتاورد هــم از بیــن مــی رود. 
لــذا اّول بایــد اینهــا را عــاج کــرد. ایــن فرمایــش امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام اســت: »مــن لــک فیــه هــوی 
ــد  ــه بای ــی؛ هم ــژه بده ــاز وی ــد امتی ــه دوستشــان داری، نبای ــی ک ــکان و آدمهای ــا و نزدی ــه رفق ــک«؛ ب ــن رعیت م
ــد. امتیــازی کــه هســت، بایــد در اختیــار همــه قــرار گیــرد. اگــر بناســت قرعه کشــی شــود،  یکســان امتیــاز ببرن

ــرای کســی امتیــازی وجــود داشــته باشــد. اگــر بناســت ســقف باشــد، در عیــن حــال نبایــد ب

 سوم: ايجاد حد وسیع عدالت براى مردم
ایــن هــم یــک نشــانه دیگــر مردم ســاالری اســت؛ »و لیکــن احــّب االمــور الیــک اوســطها فــی الحــّق و اعمهــا فــی 
العــدل و اجمعهــا لرضــی الرعّیة«؛5دنبــال کارهایــی بــاش کــه از افــراط و تفریــط دور باشــد و عدالــت را در ســطح 
ــا هرچــه وســیعتر باشــد و  ــع آنه ــردم و مناف ــا م ــد؛ یعنــی ســطح تماســش ب ــردم کن وســیعتری شــامل حــال م
رضایــت و خشــنودی عاّمــه و توده هــای مــردم را بیشــتر جلــب کنــد. دنبــال ایــن نبــاش کــه رضایــت گروههــای 
خــاص - یعنــی صاحبــان ثــروت و قــدرت - را بــه دســت آوری. مــن و شــما مخاطــب ایــن خطابیــم. االن شــما اگــر 
ــه رهبــری هســتید،  ــوط ب ــه نیروهــای مســلّحید، اگــر مرب ــوط ب ــد، اگــر از مســؤوالن مرب ــد، اگــر نماینده ای وزیری
ــه هســتید، هرجــا هســتید، بایــد توّجــه داشــته باشــید کاری کــه انجــام می دهیــد،  ــّوه قضایّی ــه ق ــوط ب اگــر مرب
در جهــت میــل صاحبــان ثــروت و قــدرت نباشــد؛ کــه اینهــا در ایــن فرمایــش امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام 
ــر دل  ــة یجحــف برضــی الخاصــة«؛6 اگ ــاّن ســخط العام ــد: »ف ــد می فرمای ــر شــده اســت. بع ــة« تعبی ــه »خاّص ب
ــای  ــن گروهه ــردم ای ــی م ــد، نارضایت ــی کردی ــردم را ناراض ــد و م ــت آوردی ــه دس ــدرت را ب ــروت و ق ــان ث صاحب
ــرد. »و اّن ســخط الخاصــة  ــدرت - را مثــل ســیابی خواهــد ب ــروت و ق ــان ث خشنودشــده خــواص - یعنــی صاحب
ــما ناراضــی  ــد، از ش ــدرت را نکردی ــروت و ق ــان ث ــل دل صاحب ــت می ــر رعای ــا اگ ــة«؛7 ام ــع رضــی العام ــر م یغتف
می شــوند؛ بگــذار ناراضــی شــوند. وقتــی مــردم از شــما راضی انــد و بــرای آنهــا کار کردیــد، بگــذار اینهــا ناراضــی 

ــی بخشــوده اســت. ــن نارضای باشــند. »یغتفــر«؛ ای
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چهارم: پاسخگويى
ــای صندوقهــا  ــه پ ــن نیســت کــه انســان تبلیغــات و جنجــال کنــد و باألخــره عــّده ای را ب مردم ســاالری فقــط ای
بکشــاند و رأیــی را از مــردم بگیــرد، بعــد هــم خداحافــظ؛ هیــچ کاری بــه کار مــردم نداشــته باشــد! بعــد از آن کــه 
ــاره همیــن گروههــای  ــق پیــدا کــرد، نوبــت نیمــه دوم اســت؛ نوبــت پاســخگویی اســت. درب ایــن نیمــه اّول تحّق
خــاص، بــاز امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام در ایــن بیــان مطالبــی دارد: »ال تقولــّن انّــی مؤّمــر آمــر فاطــاع«؛8 
ایــن جملــه بــاز در همیــن نامــه مالــک اشــتر اســت. فرمــود: نگــو بــه مــن مأموریــت داده شــده، بــه من مســؤولیت 
ــم و شــما  ــده مســؤولم، دســتور می ده ــر فاطــاع«؛ بن ــان مســؤولیت شــده ام - »آم ــن صاحــب ف داده شــده و م
ــود  ــراب و ناب ــو را خ ــن دِل ت ــب«؛۹ ای ــی القل ــال ف ــک ادغ ــاّن ذل ــزن - »ف ــور حــرف ن ــد؛ این ط ــت کنی ــد اطاع بای
ــد: »و تقــّرب مــن الفتــن«؛10  ــز همیــن اســت. بعــد چنــد خصوصیــت دیگــر را ذکــر می کن ــد؛ واقعــش نی می کن
ــه تــو نزدیــک می کنــد. وقتــی این طــور حــرف بزنــی، مــردم از خودخواهــی  ایــن، برگشــت خشــم آلوِد مــردم را ب
و َمــن َمــن گفتــن تــو و خــود را محــور همــه چیــز دانســتن و مســؤولیتی بــرای خــود قائــل نبــودن، برای همیشــه 

ناخشــنود می شــوند.

8. تحف العقول، 127
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عناصرى اصلى كه امام، در بناى انقالب كار كذاشت  
الف: اسالم، اصلى ترين عنصر تشكیل دهنده نظام

ايمان عمیق امام بزرگوار به رسالت اسالم
هر جا ضعفى وجود دارد به خاطر غفلت از اسالم است

ب: مردم
جدانبودن اسالم گرايى از مردم گرايى در نظام اسالمى

مسؤوالن خدمتگزار، مديون و امانتدار مردمند
بهره بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتالى كشور

لزوم آگاه سازى دائمى مردم
ج: نظم و قانون 

د: دشمن ستیزى و سلطه ستیزى

عرصه هاى توجه به مردم در مكتب سیاسى امام خمینى)ره(



مردمساالریدینی

عرصه هاى توجه به مردم در مكتب سیاسى امام خمینى)ره( * 

 عناصرى اصلى كه امام، در بناى انقالب كار كذاشت  
امـروز مـن در این مجمـع عظیـم، یک بُعـد از شـخصیت امـام را بـه عرض شـما بـرادران و خواهـران و همـه ملت 
ایـران می رسـانم. چون سـیره امـام بزرگـوار فقط بیـان شـخصیت یک انسـان نیسـت؛ بلکـه راهنمای عمـل همه 
ملت ایـران و مسـلمانان جهـان اسـت؛ راهنمـای عمل همه کسـانی اسـت کـه می خواهند در سـایه اسـام، برای 
خـود زندگی شایسـته انسـانی فراهـم کنند. البتـه ملت ایـران بیـش از دیگـران مخاطب این سـخنان اسـت؛ زیرا 
بار امانتـی که بـر دوش ماسـت - یعنی حفـظ دسـتاورد عظیم این انقـاب - یـک ویژگی بـرای ملت ایران اسـت. 
با حفاظـت از ایـن ذخیـره عظیـم، باید شـکر ایـن نعمـت را بگزاریـم. این بُعـد از شـخصیت امـام عبارت اسـت از 
این کـه امـام در سـاخت و مهندسـِی نظـام جمهـوری اسـامی، همـه عناصـر و اجزایـی را کـه می توانسـت ایـن 
نظـام را اسـتوار و ماندگار کنـد، مورد ماحظـه قـرار داد و با مهـارِت تمام ایـن عناصـر اصلـی را در درون این بنای 
شـامخ و مسـتحکم کار گذاشـت. این عناصـر اصلی عبـارت اسـت از اسـام، مـردم، قانونگرایی و دشمن سـتیزی. 
امـام بزرگـوار در بنای نظام شـامخی که بـه جای رژیم پوسـیده سـلطنتی در ایـران بر سـر کار آورد، ایـن عناصر و 
اجزا را بـا دّقِت تمـام کار گذاشـت؛ در عمـِل خود بـه آنها پایبنـد و متعّهـد مانـد و در پیام و بیـان و تعالیـِم خود بر 
آنها پافشـاری کـرد. امـروز هم مثل بیسـت ودو سـال گذشـته، همه کسـانی کـه وجـود نظام اسـامی را بـا منافع 
نامشـروع خودشـان ناسـازگار می بیننـد و بـا آن دشـمنی می کننـد، بیـش از همه بـا همین چهـار عنصـر مقابله 
می کنند. عمـده تـاش آنها این اسـت که یـا عنصـر اسـامّیت را از نظـام بگیرنـد؛ یا تکیـه بر مـردم را - بـا همان 
معنای وسـیع و بدیعی کـه امام بـه آن توّجه داشـت - از نظام سـلب کنند؛ یـا در بنـای قانونی نظام خدشـه کنند؛ 

*.بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 1380/03/14
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یا هشـیاری و بیـدارِی دائمـی در مقابل دشـمن را از نظـام بگیرنـد و بیـداری را بـه خواب آلودگی و غفلـت تبدیل 
کنند. لذا بـرای ما ایـن چهار عنصـر اهمیـت پیدا می کنـد. من امـروز دربـاره هر کـدام از اینهـا، نـکات کوتاهی را 

به عـرض شـما می رسـانم:

الف: اسالم، اصلى ترين عنصر تشكیل دهنده نظام
نکتـه اّول - کـه اصلی تریـن عنصـر تشـکیل دهنده نظـام اسـت - عبـارت اسـت از اسـام گرایی و تکیـه بـر مبانی 
مسـتحکم اسـامی و قرآنـی. خیلیهـا از ایـن حقیقِت بسـیار مؤثّـر غفلت کردنـد؛ امـا راز پیـروزی انقـاب در این 
نکتـه بـود؛ چـون ملـت ایـران از اعمـاق قلـب بـه اسـام معتقـد و مؤمـن و وابسـته بـود و هسـت. اغلـب ملتهای 
مسـلمان همین گونه انـد و اگر موانع از سـر راهشـان برداشـته شـود، ایمـان عمیق آنـان به اسـام آشـکار خواهد 
شـد. لذا وقتی مـردم پرچم اسـام را در دسـت امـام مشـاهده کردند و بـاور کردنـد که امام بـرای احیـای عظمت 
اسـامی و ایجاد نظـام اسـامی وارد میدان مبارزه شـده اسـت، ِگـرد او را گرفتنـد. بعد هم کـه انقاب پیروز شـد، 
با همیـن انگیـزه، از روی طـوع و رغبـت در میدانهای خطـر حاضر شـدند؛ چون ایمـان آنها به اسـام، عمیـق بود.

بعضی از کسـانی که خودشـان را در شـمار زبدگان و نخبـگان و احزاب سیاسـی و صاحب نظران مسـائل سیاسـت 
بـه حسـاب می آوردنـد، ایـن را نمی پسـندیدند. جـدای از کسـانی کـه به اسـام عقیـده نداشـتند، بعضی کسـان 
به اسـام عقیده داشـتند، اما نظـام اسـامی را قبـول نمی کردنـد. لـذا از اّوِل انقـاب، در عـرض و به مـوازات خِطّ 
امام، جریانـی پیدا شـد که به یـک نظـام الئیـک و الگوبـرداری شـده از نظامهـای غربی دعـوت می کـرد؛ منتها با 
رنگ و لعاب اسـامی؛ اسـِم اسـامی، اما باطِن غیراسـامی؛ سـاخِت اسـامی، امـا جهتگیـرِی غیراسـامی. البته 
آنهـا بی میـل نبودنـد کـه در کنـار چنیـن نظامـی، آخونـد وجیه الملّـه ای هم بـرای مقبـول جلـوه دادن نظـام در 
چشـم مردم وجود داشـته باشـد - چون مردم به اسـام دلبسـته بودنـد - بدشـان نمی آمـد روحانِی مـورد قبولی 
در کنار نظـام قـرار گیرد تـا نظام را در چشـم مـردم، اسـامی جلوه دهـد؛ دولتمـردان نظام هـم به همان شـکلی 
که خودشـان می پسـندند و تشـخیص می دهنـد، نظـام را بـه همـان صـورت غیراسـامی - و در حقیقت، شـکل 
بازسازی شـده رژیم سـلطنتی، منتهـا طبـق قبـول سیاسـتمداران و قدرتمنـدان دنیـا - اداره کنند. ظاهـر و رنگ 
و لعـاب دین هـم ایـن فایـده را برای آنها داشـته باشـد کـه نیروهـای مـردم را در خدمتشـان قـرار دهـد؛ هرجا به 
حضور مـردم احتیاج اسـت - در هنـگام جنگ و دفـاع و دادن مالّیـات و غیـره - همین ظاهر اسـامی، مـردم را به 
همـکاری بـا آن نظـام وادار کند؛ امـا اگر حقوق شـرعی مردم تأمین نشـد، نشـد؛ اگـر با سـلطه گران مبارزه نشـد، 
نشـد؛ اگر اسـتقال کشـور و فرهنگ و اقتصاد مـردم در قبضه دشـمنان قـرار گرفـت، گرفت! لـذا از اّولی کـه امام 
دسـتور داد قانون اساسـی به وسـیله خبـرگان منتخب مردم تدوین شـود، هرجـا که نام اسـام و نشـانی از حضور 
واقعی اسـام بـود، اینها مقابلـه کردنـد. آن جایی کـه اصل مربـوط بـه »والیت فقیـه« مطرح شـد، اینهـا بی تابانه 
مبـارزه کردنـد. البته بـا والیتـش مخالـف نبودنـد - والیت یعنـی حکومـت؛ آنها تشـنه قـدرت و حکومـت کردن 
بودند - بـا فقیـه اش مخالف بودنـد؛ چون بـه معنـای حضور حقیقـی دیـن در جامعـه بـود؛ ایـن را برنمی تافتند و 
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تحّمـل نمی کردند. هرجـا که نشـانه حضـور واقعی اسـام بـود، اینها معتـرض بودنـد. امـام در مقابل ایـن جریان 
- که بسـیار هـم مدعـی بـود - ایسـتاد؛ روی مبانـی اسـام تکیـه کـرد؛ روی ترکیب و سـاخت اسـامی نظـام، با 
جدیـت اصـرار ورزید؛ چـون امام مانند هرکسـی کـه با اسـام آشناسـت، معتقد بـود - و امـروز هم مـا معتقدیم - 
که سـعادت و رفـاه و آزادگی و عـّزت یک ملـت و نیز عدالـت و تکیه بـه مردم - بـه معنـای واقعی کلمه - در سـایه 

احـکام اسـام تأمین می شـود.

 ايمان عمیق امام بزرگوار به رسالت اسالم
آنهایـی کـه شـعار عدالـت و مردم سـاالری دادند، نشـان دادنـد کـه نمی تواننـد حقـوق و منافـع مـردم را عادالنه 
تأمیـن کننـد؛ امـا اسـام می توانـد ایـن کار را بکنـد. تکیه بـر اسـام، بـه معنـای ایمان عمیـق امـام بزرگـوار به 
رسـالت اسـام بود؛ یعنـی امـروز اسـام می توانـد ملتهـا را نجـات دهـد. لذا هـم در تدویـن قانـون اساسـی و هم 
در تمـام رهنمودهایـی که امـام در طـول ده سـال زندگی مبـارك خود بـه ملتهـای مسـلمان داد، بر روی اسـام 
تکیـه کـرد و همین موجب شـد کـه نظام جمهـوری اسـامی بـا وجـود دشـمنیهای بی انـدازه قدرتهـای جهانی، 
در میـان ملتهـای مسـلمان، هـم طرفـداران بی شـماری پیدا کنـد و هـم در آنهـا شـوق و امیـد و انگیـزه به وجود 
آورد و حرکـت اسـامی را در سرتاسـر جهان اسـام زمینه سـازی کنـد. امروز هـم اگر نظـام جمهوری اسـامی و 
مسـؤوالن و رؤسـای ایـن نظـام در دنیـا عـّزت و آبرویی دارنـد، به برکت اسـام اسـت. چـه آنهایـی کـه در دنیا به 
اسـام معتقدند و چه حّتـی آنهایی کـه به اسـام معتقد نیسـتند، عّزتی کـه برای جمهوری اسـامی و مسـؤوالن 
آن قائلند، به خاطر اسـام اسـت. آنهایـی هم که به اسـام معتقد نیسـتند، نقـش و نفـوذ و تأثیر و اقتدار اسـامی 
را می شناسـند و می داننـد و آن کسـی کـه مظهـر ایـن اقتـدار اسـت، در چشمشـان دارای عظمت و جال اسـت.

امام بـر روی اسـام تکیه کرد؛ به اسـم اسـام قانع نشـد؛ بـر این اصـرار ورزیـد که بایـد قوانیـن اسـامی در تمام 
گوشـه و کنـار دسـتگاههای دولتـی و حکومتی حاکم شـود. البتـه ایـن کار، یـک کار بلندمّدت بـود. امـام هم این 
را می دانسـت که در کوتاه مـّدت، ایـن مقصود تحّقـق پیـدا نمی کند؛ امـا راه را بـاز کرد و حرکـت را شـروع نمود و 
جهت را نشـان داد و همـه فهمیدنـد که بایـد به معنـای حقیقی کلمـه به سـمت احکام و تعالیم اسـام و سـاخت 
اسـامی برای نظام و جامعـه حرکت کننـد تا بتواننـد عدالـت را تأمین، فقـر را برطرف و فسـاد را ریشـه کن کنند؛ 

تـا بتواننـد دردهـای مزمنی را کـه بر ایـن ملت تحمیل شـده اسـت، جبـران کنند.

هر جا ضعفى وجود دارد به خاطر غفلت از اسالم است
امـروز بنده بـه عنوان کسـی که بـا آمـار و ارقـام و واقعّیـات دسـتگاههای حکومتـی از نزدیک آشناسـت، به شـما 
مـردم عزیـز عـرض می کنـم: هرجـا کـه مـا بـا قاطعّیـت، معرفـت و روشـن بینی، احـکام اسـام را بر سـر دسـت 
گرفتیـم، دنبـال آن حرکت کردیـم و صادقانـه خواسـتیم اسـام را پیـاده کنیم، موّفـق شـدیم؛ اما هرجـا ناکامی 
و ضعفـی وجـود دارد، بـر اثـر این اسـت کـه مـا در آن مـورد، از اسـام و حکـم اسـامی و ترتیـب اسـامی غفلت 
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کرده ایـم. هـم در زمینه اقتصـادی، هـم در زمینه سیاسـی، هـم در زمینـه بین المللـی و هـم در زمینـه تربیتهای 
صحیـح مردمـی، امـروز هرجـا کـه ضعـف و ناکامـی ای مشـاهده می شـود، اگـر کسـی دّقـت و ریشـه یابی کنـد، 
بـه این جـا می رسـد کـه در ایـن نقطـه، دسـتور اسـام و حکـم اسـامی مـورد توّجـه قـرار نگرفتـه اسـت. امـام 
می دانسـت کـه اگر مـا بـه اسـام متمّسـک شـویم، هـم عـّزت دنیا، هـم رفـاه مـاّدی، هـم قـدرت سیاسـی، هم 
آسـایش و هم امنیـت عمومی بـرای مـردم پدید خواهـد آمد؛ لـذا امـام اسـامّیت را - به معنـای حقیقـی کلمه - 

در بافـت نظـام اسـامی و ایـن بنای مسـتحکم و شـامخ گذاشـت.

ب: مردم
عنصر دومـی که امـام بـه آن حّداکثر توّجـه را کـرد، عنصر »مـردم« بـود. تقریبـاً در همـه نظامهـای حکومتی در 
دنیـا، از مـردم صحبـت می شـود و هیچ کـس نمی گویـد کـه مـن می خواهـم برخـاف مصلحـت مـردم کار کنم. 
حّتـی در رژیمهـای اسـتبدادِی سـلطنتِی موروثـی، هیچ کـس نمی گوید که مـن می خواهـم بر خاف میـل مردم 
عمل کنـم. بنابرایـن اّدعـای مردم گرایـی وجـود دارد؛ اما مهم این اسـت کـه حقیقتـاً در کجا بـرای مردم شـأن و 
منزلـت و حـّق و نقش قائـل می شـوند. وقتـی امـام بـر روی عنصر »مـردم« تکیـه می کـرد، لّفاظـی نمی کـرد؛ به 
معنـای حقیقـی کلمه بـه اصالـت عنصـر »مـردم« در نظـام اسـامی معتقـد بـود و مـردم را در چند عرصـه مورد 

توّجه دقیـق و حقیقـی خود قـرار داد:

جدانبودن اسالم گرايى از مردم گرايى در نظام اسالمى
عرصـه اّول، عرصـه تکیه نظـام بـه آراء مردم اسـت. تکیـه نظام بـه آراء مـردم، یکـی از میدانهایی اسـت کـه مردم 
در آن نقـش دارنـد. حضـور مـردم و اعتقـاد بـه آنهـا بایـد در این جـا خـود را نشـان دهـد. در قانـون اساسـی مـا 
و در تعالیـم و راهنماییهـای امـام، همیشـه بـر ایـن نکتـه تأکیـد شـده اسـت کـه نظـام بـدون حمایـت و رأی و 
خواسـت مردم، در حقیقـت هیچ اسـت. باید بـا اتّکاء بـه رأی مردم، کسـی بر سـر کار بیایـد. باید بـا اتّکاء بـه اراده 
مردم، نظـام حرکت کنـد. انتخابات ریاسـت جمهـوری، انتخابـات خبـرگان، انتخابات مجلس شـورای اسـامی و 
انتخابـات دیگـر، مظاهـر حضـور رأی و اراده و خواسـت مردم اسـت. ایـن یکی از عرصه هاسـت. لـذا امـام بزرگوار، 
هـم در دوران حیـات خود به شـّدت به ایـن عنصـر در این عرصـه پایبنـد باقی مانـد و هـم در وصّیت نامـه خود آن 
را منعکـس و بـه مـردم و مسـؤوالن توصیه کـرد. در حقیقـت انتخابـات و حضـور مـردم در صحنه انتخـاِب رئیس 
جمهـور، نماینـدگان مجلـس و یـا سـایر انتخابهایـی کـه می کنند، هـم حّق مـردم اسـت، هـم تکلیفی بـر دوش 

آنهاسـت. در نظـام اسـامی، مـردم تعیین کننده انـد. ایـن هـم از اسـام سرچشـمه می گیـرد.
مسـأله اساسـی ای کـه بنـده بارهـا بـر آن تأکیـد کـرده ام، ایـن اسـت کـه اسـام گرایی در نظـام اسـامی، 
از مردم گرایـی جـدا نیسـت. مردم گرایـی در نظـام اسـامی، ریشـه اسـامی دارد. وقتـی مـا می گوییـم »نظـام 
اسـامی«، امـکان ندارد کـه مـردم نادیـده گرفته شـوند. پایـه و اسـاِس حـّق مـردم در این انتخـاب، خود اسـام 
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اسـت؛ لـذا مردم سـاالری مـا - کـه مردم سـاالری دینـی اسـت - دارای فلسـفه و مبناسـت. چـرا بایـد مـردم رأی 
دهند؟ چـرا بایـد رأی مـردم دارای اعتبـار باشـد؟ این مّتکـی بر احساسـات توخالـی و پـوچ و مبتنی بـر اعتبارات 
نیسـت؛ مّتکی بـر یک مبنای بسـیار مسـتحکم اسـامی اسـت. پـس یکـی از عرصه هایـی که امـام همـواره بر آن 
تأکیـد می کـرد و آن را در سـاخت نظام اسـامی کار گذاشـت و بـرای همیشـه آن را مانـدگار کرد، مسـأله حضور 

مـردم در انتخـاب مسـؤوالن نظـام و منتهـی شـدن مسـؤولیتها بـه اراده و خواسـت مردم اسـت.

مسؤوالن خدمتگزار، مديون و امانتدار مردمند
عرصـه دوم، عرصـه تکلیف مسـؤوالن در قبـال مردم اسـت. وقتـی مـا می گوییـم »مـردم«، معنایش این نیسـت 
که مردم بیاینـد رأی بدهند و مسـؤول یا نماینـده ای را انتخـاب کنند؛ بعـد دیگر بـرای آن مردم هیچ مسـؤولیتی 
وجود نداشـته باشـد؛ صرفـاً همین باشـد کـه اگر کسـی می خواهـد بـرای مـردم کاری بکند، بـه این خاطر باشـد 
که مردم بـار دیگر بـه او رأی دهنـد؛ مسـأله این نیسـت. در اسـام و نظام جمهوری اسـامی، فلسـفه مسـؤولیت 
پیدا کـردِن مسـؤوالن در کشـور این اسـت کـه بـرای مـردم کار کننـد. مسـؤوالن بـرای مردمنـد و خدمتگـزار و 
مدیـون و امانتـدار آنهـا هسـتند. مـردم، محورنـد. کسـی کـه در نظـام جمهـوری اسـامی مسـؤولیتی به دسـت 
مـی آورد، باید همـه هـّم و غّمش بـرای مـردم باشـد؛ هم بـرای دنیای مـردم، هـم بـرای مادیّت مـردم، هـم برای 
معنویّـت مردم، هـم بـرای ایجـاد عدالت در میـان مـردم، هم بـرای احیای شـأن انسـانی مـردم، هم بـرای آزادی 
مردم. اینهـا جـزو وظایف اصلـی حکومت اسـت. البتـه وقتی می گوییـم »مـردم«، منظور همـه طبقـات مردمند؛ 
لیکـن بدیهـی اسـت کسـانی از مـردم بایـد بیشـتر مـورد توّجـه قـرار گیرنـد کـه بیشـتر مـورد محرومیـت قرار 
گرفته انـد؛ لذا امـام دائمـاً روی طبقـات محـروم و پابرهنـگان کشـور تکیـه می کردند. این فریب اسـت که کسـی 
ادعـا کند بـرای مـردم کار می کنـد؛ امـا در عمـل، کار او بـرای طبقـات مرّفه باشـد، نه بـرای طبقات مسـتضعف و 
محروم. نـه این که نباید بـرای طبقـات مرّفـه کار کرد؛ آنهـا هم از حقـوق عمومی کشـور بایـد بهره مند شـوند؛ اما 
به آن کسـی کـه محرومیـت دارد و دسـتش از حقوق خـود خالی مانده اسـت، بایـد بیشـتِر توّجه و هّمـت و تاش 
را اختصـاص داد. لـذا امـام بـه طـور دائـم بـر حقـوق مسـتضعفان و محرومـان و پابرهنـگان تکیـه می کـرد. عمًا 
هم در تمـام مدت پیـروزی انقـاب تا امـروز و قبـل از آن، کسـانی کـه بیـش از همه سـینه سـپر کردنـد، از نظام 
دفـاع کردند، سـختیهای نظـام را به جـان خریدنـد و در مقابـل دشـمنان ایسـتادند، طبقـات محـروم و پابرهنه و 

مسـتضعفان جامعـه بوده انـد. اینها بایـد بیـش از دیگران مـورد توّجـه قـرار گیرند.

بهره بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتالى كشور
عرصه سـوم - کـه بـاز بـر محـور مـردم حرکـت می کنـد - عبـارت اسـت از بهره بـرداری از فکـر و عمل مـردم در 
راه اعتـای کشـور؛ یعنی اسـتعدادها را شـکوفا کـردن و معطـل نگذاشـتن. از اوایل انقاب، همیشـه امـام خطاب 
بـه جوانـان، دانشـجویان، متفّکـران کشـور و کسـانی کـه داری اسـتعداد بودنـد، می گفت که بـه خودتـان ایمان 
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بیاوریـد؛ نیـروی خودتـان را باور کنیـد و بدانیـد کـه می توانید. این درسـت در مقابـل تعالیمـی بود کـه در دوران 
طوالنـی اسـتبداد در ایـن کشـور، تلقیـن می شـد کـه مـردم ایـران نمی تواننـد. مـا در دوران انقـاب هـم دیدیم 
همان کسـانی که اسـام را بـه معنای حقیقـِی خود باور نداشـتند، بـه این معنا هم باور نداشـتند. همیشـه چشـم 
آنها به بیـرون مرزهـای کشـور بـود و بـه مـردم و تواناییهای آنهـا اعتقـاد نداشـتند. ایـن فکر و ایـن توّجـه را هم، 
امـام در این نظـام نهادینه کرد، کـه اسـتعدادهای جوان این کشـور، احسـاس توانایی کنند؛ و شـما بعـد از انقاب 
هرچـه از نشـانه های علـم و پیشـرفت علمـی و صنعتـی در کشـور مشـاهده می کنیـد، ناشـی از این اسـت. هرجا 
که نشـانه های وابسـتگی مشـاهده می شـود - که به معنـای تحقیر ملـت ایران و اسـتعدادهای اوسـت - ناشـی از 

نقطـه مقابل ایـن تفّکر اسـت.

لزوم آگاه سازى دائمى مردم
عرصـه چهـارم در خصـوص توجـه امام بـه مـردم، عبـارت اسـت از لـزوم آگاه سـازی دائمـی مـردم. خود امـام در 
سـنین باالی عمـر - بـا حـال پیرمـردی - از هر فرصتـی اسـتفاده کـرد بـرای این که حقایـق را بـرای مـردم بیان 
کند. در دسـتگاههای تبلیغاتـی جهانی، نقـش تحریف و گمراه سـازی، نقـش فوق العـاده خطرناکی اسـت که امام 
به آن توّجه داشـت. وسـایل ارتباطِی فکـرِی نامطمئن و وابسـته به دشـمنان کشـور و ملـت، امـام را وادار می کرد 
که هم خـود او به طـور دائـم در موضع تبییـن و ارشـاد و هدایـت مردم قـرار گیرد و هـم به دیگـران دائمـاً توصیه 
کند که حقایـق را بـه مـردم بگوینـد و افکار آنهـا را نسـبت بـه حقایقی که دشـمن سـعی می کنـد آنهـا را مکتوم 
نگه دارد، آشـنا کننـد. این که مـا دائماً بـه صاحبان بیـان و قلـم و تریبونهـای مختلف توصیـه می کنیم کـه هدف و 

هّمت خـود را بـر تبییـن صحیـِح حقایق قـرار دهنـد، برای این اسـت.
امروز دشـمن، درسـت در موضع مقابل ایـن نقطه اساسـِی اسـامی کار می کنـد. از اوایـل انقاب، یکـی از اهداف 
مهّم دشـمن، تحریـف حقایـق و تاریخ بـود. اگر یـک وقـت در داخل کشـور حنجره یـا قلم مـزدوری پیدا می شـد 
کـه حقایـق جنـگ و انقـاب و اسـام را تحریـف می کـرد، می دیدیـد فریادهـای تشـویق از اطـراف دنیـا بلنـد 
می شـود. امـروز نیـز همین طـور اسـت. امـروز هـم اگـر در داخـل کشـور کسـانی بـه خاطـر خـوش کـردن دل 
اسـتکبار و راضی کـردن دشـمنان اسـام و این ملـت و این کشـور چیـزی بگوینـد و بنویسـند کـه در آن تحریف 
اسـام و تاریخ انقـاب و چهره های انقـاب باشـد، می بینید کـه در دنیا از طـرف دسـتگاههای تبلیغاتی اسـتکبار 
بـرای او هـورا می کشـند و او را تشـویق می کننـد! تبییـن، موضوع بسـیار مهّمی اسـت. انسـانها تابع بینـش و دید 
خودشـان هسـتند. اگر کسـی بتواند حقایـق را در چشـم مـردم تحریف کنـد، یعنـی در واقع عمـل و بـازو و اراده 
مـردم را بـه سـمت گمراهی کشـانده اسـت. ایـن همان چیـزی اسـت که دشـمن می خواهـد. امـروز اگر کسـانی 
علیه اسـام و مقدسـات و مجاهدتهای این ملـت قلمفرسـایی کنند و چیزی بنویسـند؛ اگر کسـانی علیـه بهترین 
فرزندان این کشـور - یعنی شـهیدان مـا و مجاهدان راه خـدا - اظهارنظـری کنند و ریشـی بجنبانند؛ اگر کسـانی 
علیه بسـیج و جهاد و شـهادت حرفـی بزننـد و چیزی بنویسـند؛ می بینید مـورد تشـویق رادیوها و سیاسـتمداران 
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و نویسـندگان خارجی قـرار می گیرنـد. امروز همـه افراد - چه کسـانی کـه بیاناتشـان در حوزه های وسـیع کاربُرد 
دارد، چه کسـانی کـه در حوزه هـای کوچکتـر سخنانشـان مؤثّر واقـع می شـود؛ مثل مدرسـه و کاس و دانشـگاه 
و محیطهـای کارگـری و غیـره - مسـؤولند و اگـر دیدند حقایـق و محکمـات اسـام و انقاب مـورد تحریـف قرار 
می گیـرد، وظیفـه دارند تبییـن کننـد؛ نباید سـکوت کننـد. امام بـه این نکتـه بسـیار توجه می کـرد. و ایـن یکی 

از چیزهایـی اسـت کـه راز اسـتحکام و مانـدگاری و پایداری نظـام در آن مندرج اسـت.

ج: نظم و قانون 
عنصر سـومی کـه بـرای امـام اهمیـت داشـت، نظـم و قانـون بـود. لـذا حّتـی قبـل از آن کـه انقـاب به پیـروزی 
برسـد، امام دولـت معّیـن کـرد. انقابهـای دنیا یـا کودتاهایـی که بـه اسـم انقـاب در دنیا بـه وجـود می آمدند - 
که دهه هـای میانـی قـرن گذشـته میـادی از این گونـه انقابهـا پُـر بـود - هیچکـدام این طـور نبودنـد. وقتی در 
کشـوری انقاب می شـد - یا انقاب حقیقـی، یـا کودتایی به اسـم انقـاب - مدتها از دولـت و تشـکیات دولتی و 
نظـم دولتی خبـری نبود. یک گـروه به نـام مسـؤوالن انقاب، زمـام کشـور را در دسـت می گرفتند و طبـق میل و 
تشـخیص خودشـان - هرطور بـود - عمـل می کردنـد. در انقاب اسـامی، امام اجـازه نـداد این طور بشـود؛ حّتی 
از قبـل از پیـروزی انقاب دولـت تعیین کـرد تا نظـم وجود داشـته باشـد. با این کـه آن وقـت شـورای انقاب هم 
بود، امـا امام خواسـت با شـکل قانونـی و منطقی، کشـور اداره شـود. اصل تشـخیص این کـه چه نظامی در کشـور 
بر سـر کار بیاید، ایـن را امـام به عهـده رفرانـدم و آراء عمومـی گذاشـت. این هـم در دنیا سـابقه نداشـت. در هیچ 
انقابـی در دنیـا، مـا نشـنیدیم و ندیدیـم کـه انتخـاب نـوع نظـام را - آن هـم در همـان اوایل انقـاب - بـه عهده 
مـردم بگذارند. هنـوز از پیـروزی انقـاب دو ماه نگذشـته بـود که امـام همه پرسـی درباره نظـام اسـامی را اعان 
کرد، کـه مردم بـه نظام جمهـوری اسـامی رأی دادنـد. چند مـاه از پیـروزی انقاب نگذشـته بـود که امـام گفت 
بایـد قانـون اساسـی نوشـته شـود. آن کار هم نه بـه وسـیله جمعی که خـود امـام معّیـن کند، بلکـه باز به وسـیله 
منتخبـان مردم صـورت گرفت. مـردم اعضـای مجلس خبـرگان را - کـه منتخبـان مردم بودنـد - انتخـاب کردند 
تـا قانون اساسـی تدوین شـود؛ بـاز مجـدداً همـان قانـون را بـه رأی مـردم گذاشـتند. هنوز یـک سـال از پیروزی 
انقاب نگذشـته بود کـه مـردم در انتخابات ریاسـت جمهوری شـرکت کردنـد؛ بعد از مـدت کوتاهی هـم مجلس 
شـورای اسـامی به راه افتـاد. بنابرایـن از اّول، مبنـای کاِر انقـاب بر نظـم و قانون بـود. کسـانی که با ایـن ترتیب 
منطقی انقـاب نمی توانسـتند کنـار بیایند، یـا نمی توانسـتند تحّمـل کنند که ایـن انقـاب این گونـه قدم به قدم 
منطقـی حرکت کنـد، در همـه این مـوارد اخال کردنـد. تفاله هـای آنهـا امروز هـم انقاب را بـه بی قانونـی مّتهم 
می کننـد! ایـن انقـاب، مظهر نظـم و قانـون بـود؛ در هیچ جـای دیگـر دنیـا، در ایـن انقابهایی کـه اتّفـاق افتاده 
اسـت - چه در انقابهای ایـن قرن و چـه قبـل از آن - چنین چیزی دیده نشـده اسـت. ایـن را باید مغتنم شـمرد. 

پایبنـدی به نظـم و قانـون و مسـؤولیتهای قانونـی قوا بایـد مـورد احترام همه باشـد.
اگـر شـما امـروز می بینیـد کـه بـا تبلیغـات و تحریـک دشـمنان، در هـر برهـه ای از زمـان، قـوای قانونی کشـور 
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مـورد تعـّرض تبلیغاتی قـرار می گیرنـد، ایـن دنبالـه همـان دشـمنی ای اسـت کـه از اّول با اسـاس نظـم و قانون 
در جمهوری اسـامی وجـود داشـت و امـام مقابل آن ایسـتاد. ما همیشـه ایـن را تأکیـد کرده ایـم و باز هـم تکرار 
می کنیـم، وظایفـی کـه در قانون اساسـی بـرای قـوای سـه گانه و مسـؤوالن قانونـی معّین شـده، معتبـر و محترم 
اسـت و همه بایـد در مقابـل ایـن قانـون، حالـت تسـلیم داشـته باشـند. بی قانونی بـه شـکلهای مختلفی خـود را 
نشـان می دهـد. یکـی از آنهـا همین اسـت کـه علیـه اسـاس و ترتیبـات قانـون اساسـی مبـارزه تبلیغاتی شـود و 
لجن پراکنـی صورت گیـرد و به مسـؤولیتهای قانونـی در هر بخشـی از بخشـها بی احترامـی گردد. ایـن آن چیزی 

اسـت که از اّوِل انقـاب، دشـمنان امـام و اسـام بـر روی آن پافشـاری می کردنـد و امـام در مقابل آن ایسـتاد.

د: دشمن ستیزى و سلطه ستیزى
عنصـر اساسـی چهـارم کـه امـام آن را در پایه هـای نظـام جمهـوری اسـامی کار گذاشـت - و بحمـداللَّ مایـه 
مانـدگاری نظـام شـد - مسـأله دشمن سـتیزی و سلطه سـتیزی اسـت. امـام یـک لحظـه نـه خـود از کیـد و مکر 
و حیلـه دشـمن غفلت کـرد و نه گذاشـت کـه مسـؤوالن غفلـت کننـد. نظامی مثـل نظام جمهـوری اسـامی که 
منافـع دسـتگاههای اسـتکباری دنیـا را در ایـن نقطـه از عالـم و در بسـیاری از کشـورهای اسـامی تهدیـد کرده 
اسـت، بدیهی اسـت کـه مـورد دشـمنی اسـت. در ایـران عزیـز مـا، اینهـا سـالهای متمـادی مثل مـاری بـر روی 
منابـع ملـی و دسـتگاههای سیاسـی کشـور چنبـره زده بودنـد. در نظـام سـلطنتِی غاصب و وابسـته، مگر کسـی 
جرأت داشـت بـه کسـانی کـه وارد این کشـور شـده بودنـد تـا ملـت را تحقیـر و فقیـر و منابـع او را غـارت کنند و 
او را عقب مانـده نگه دارنـد، انـدك اهانتـی کند؟! کسـی جرأت نداشـت بـه آنهـا بگوید باالی چشـمتان ابروسـت! 
امریکاییهـا و صهیونیسـتها و دیگـر غارتگـران و چپاولگـران دنیـا، در کمال امنیـت و آرامش بـه ایـران می آمدند، 
می رفتنـد و می بردند. سیاسـت کشـور، در دسـت آنهـا؛ آمـدن و رفتـن حکومتهـا، در دسـت آنهـا؛ آوردن و بردن 
شـاه مملکت، در اختیـار آنها؛ تعییـن نخسـت وزیران، بـا صوابدیـد آنهـا؛ و موضعگیریهای سیاسـی کشـور، تماماً 
در جهـت خواسـته ها و منافـع آنها بـود. نظـام جمهوری اسـامی آمـد و ایـن بسـاط را به کل بـه هم ریخـت. امام 
می دانسـت که این دشـمن سـاکت نمی نشـیند و تعـّرض می کند. اگـر در برهـه ای تعّرض کـرد و تودهنـی خورد، 
موّقتـاً عقب نشـینی می کنـد تـا باز تعـّرض کنـد؛ لـذا باید هشـیار و بیـدار بـود. امـروز مـن متأسـفانه می بینم که 
کسـانی طبق خواسـته آن دشـمنان، تبلیغ می کننـد که این توّهم اسـت! دشـمن همیـن را می خواهد کـه مردم، 
مسـؤوالن، کارگـزاران حکومـت، اداره کننـدگان کشـور و طّراحـان و قانونگـذاران امـور زندگـی مـردم، از تهدید 
دشـمن غفلت کننـد. نباید اجـازه داد؛ باید دشـمن و شـیوه های دشـمنِی او را شـناخت. ایـن آن چیزی اسـت که 
باید بـرای همیشـه به یـاد ما بمانـد و امـام بـر روی این نکتـه تأکیـد می کـرد. این کـه می دیدیـد امـام می فرمود: 

»هرچـه فریـاد داریـد، بر سـر امریـکا بکشـید«، بـه خاطر این اسـت.
بـرادران و خواهران عزیـز! جوانـان عزیز مـن! ملت عزیز ایـران! اینهـا چهار نقطه قّوت اساسـی اسـت. هـم مردم و 
هم مسـؤوالن بایـد قـدر اینهـا را بداننـد. این چهـار عنصر موجـب پایـداری نظام اسـت. ایـن چهار عنصـر موجب 
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آن اسـت کـه هیچ وقـت دشـمن نتوانـد به ایـن نظـام ضربـه بزند. هـر جـا مـا از این چهـار عنصـر غفلـت کردیم، 
ضربـه خوردیـم. اگـر ضربـه اقتصـادی خوردیـم، اگـر عقب ماندگـی اقتصـادی پیـدا کردیـم، اگـر در زمینه هـای 
سیاسـی دچار ضعفـی شـدیم، بر اثـر غفلـت از ایـن عناصر بـوده اسـت. آن جایی کـه پیشـرفت کردیـم، آن جایی 
کـه عـّزت بـه دسـت آوردیـم، آن جایـی کـه توانسـتیم موانـع را از سـر راه برداریـم، آن جایی کـه دشـمن را ناکام 
کردیـم، به خاطـر تکیه بـر ایـن عناصر بـوده اسـت. نگذارنـد و نگذاریـد ایـن عناصر از دسـت مـردم بـرود و مورد 
تهاجـم قرار گیـرد. نگذارید دشـمن بـه میل خـود، راه را بـرای تسـلّط مجّدد بر این کشـور همـوار کند. هشـیاری 

مسـؤوالن کشـور و آحاد مـردم الزم اسـت.
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يكى از زيباترين جلوه گاههاى قدرت اليزال الهى

اعالم همبستگى ملت ايران با اسالم، امام و نظام
تاثیر حضور آگاهانه مردم

حفظ منافع ملى، در وحدت كلمه و پرهیز از اختالف
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حضور بهنگام ملت، يكى از زيباترين جلوه گاههاى قدرت اليزال الهى 

 اعالم همبستگى ملت ايران با اسالم، امام و نظام
ــت عزیــز ایــران! حماســه ی عظیــم و پرشــکوهِ بیســت و دوم بهمــن امســال، بــار دیگــر همــت و اراده ی شــما را  ملّ
در حراســت از عــّزت انقابــی و شــرف ملّــی بــه همــه نشــان داد؛ دلبســتگی شــما بــه نظــام اســامی را بــه نمایــش 

نهــاد؛ و عــزم راســخ شــما را در دفــاع از پرچــم برافراشــته ی اســام تجّســم بخشــید.
ــان،  ــه و پرمعنــا یکبــار دیگــر قــدرت الیــزال الهــی را کــه بیــداری ملتهــا و حضــور بهنــگاِم آن ایــن حضــور آگاهان

ــید. ــم کش ــاده نگران عال ــان و س ــه رخ ماّدی اندیش ــت، ب ــای آن اس ــن جلوه گاهه ــی از زیباتری یک
درود بــر شــما کــه در همــه ی دورانهــای انقــاب، نیــاز لحظه هــا را بخوبــی تشــخیص داده و بــه نیکوتریــن وجهــی، 

نقش آفرینــی کرده ایــد.
دیــروز هــر تحلیلگــر سیاســی در هــر گوشــه ی جهــان، مضمــون راهپیمائــی سراســری شــما را بدرســتی دریافــت. 
ــه و صریــح  ــه پاســخ غیوران ــد کــه ســخنان تهدیدکننــده و اهانت آمیــز ســردمداران کاخ ســفید چگون همــه دیدن
ملــت ایــران را بــه دنبــال داشــت. در بیســت و ســه ســال گذشــته همــواره چنیــن بــوده و از ایــن پــس نیــز همــواره 
چنیــن خواهــد بــود. شــیطان بــزرگ بخطــا، ملّــت ایــران را جــدا از نظــام اســامی قلمــداد نمــود، و ملــت ایــران، 
بــا صــدای بلنــد دلبســتگی خــود بــه اســام و امــام و نظــام را فریــاد کــرد. شــیطان بــزرگ مکارانــه خدمتگــزاران 
ــره ی  ــه ی مســئوالن نظــام، یکصــدا و یکپارچــه پیک ــران و هم ــت ای ــد، و ملّ ــه فراخوان ــه تفرق نظــام اســامی را ب
مّتحــد و بــا صابــت خــود را بــه او نشــان دادنــد. شــیطان بــزرگ متکّبرانــه از چنــگ و دنــدان خونیــن خــود حــرف 

ــه رخ او کشــیدند. ــی خــود را ب ــدرت شکســت ناپذیر انســانی و ملّ ــردم و خدمتگزارانشــان ق زد و م

*. پیام به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن   1380/11/23
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ملّــت ایــران و مســئوالن کشــور بــا عبرت گیــری از سرنوشــت ملتهائــی کــه در پنجــه ی اســتکبار جهانــی گرفتــار 
شــده اند، حیلــه ی شــیطان بــزرگ را در اتهاماتــی کــه بــه نظــام مقتــدر جمهــوری اســامی وارد می ســازد بخوبــی 
شــناخته و هــدف او را کــه ســیطره بــر ایــران عزیــز و تأمیــن منافــع نامشــروع خــود از ثروتهــای مــاّدی و معنــوی 

ملّــت مظلــوم ماســت، بدرســتی تشــخیص داده انــد.
ــا  ــمنی را ب ــترین دش ــه، بیش ــه راه انداخت ــادی ب ــالهای متم ــول س ــا را در ط ــترین تروره ــه بیش ــکا ک ــم آمری رژی
حکومتهای مســتقل آســیا و آفریقــا و آمریــکای جنوبــی ســازمان دهی کــرده، مرتجعتریــن حکومتهــای کودتائی و 
تحمیلــی را زیــر حمایــت خــود گرفتــه، پرشــمارترین ســاح مرگبــار را بــه سراســر جهــان فرســتاده، خطرناکترین 
ــراد  ــترین اف ــرده، بیش ــزرگ ک ــود ب ــن خ ــا در دام ــته ی ــیل داش ــدان گس ــه می ــود ب ــت خ ــه دس ــتها را ب تروریس
ــن  ــت فلســطین را از طبیعی تری ــی ملّ ــان یعن ــت جه ــن مل ــه خــاك و خــون کشــیده، مظلومتری ــی را ب غیرنظام
حقــوق انســانی محــروم دانســته و بــه درنده تریــن رژیم هــای جهــان یعنــی رژیــم صهیونیســتی بیشــترین کمــک 
ــران در صحنــه ی اقتصــادی و  ــت ای ــا ملّ ــا نگهداشــته و ب ــار و فاســد پهلــوی را برپ را کــرده، دههــا ســال رژیــم جّب
نظامــی و سیاســی زشــت ترین جفاهــا و خیانتهــا را روا داشــته، اکنــون نظــام مردمــی و مســتقل و آزاده ی ایــران را 

ــد! ــروش ســاح متهــم می کن ــا ف ــد ی ــداری از تروریســم و نقــض حقــوق بشــر و تولی ــه طرف ب
کیســت ندانــد کــه شــعار طرفــداری از حقــوق بشــر و دموکراســی ســردمداران کاخ ســفید فریــب و دروِغ رســوائی 
بیــش نیســت؟ کیســت ندانــد کــه جــرم ملــت ایــران و نظــام اســامی از نظــر اســتکبار آن اســت کــه با شــجاعت و 

صراحــت، دســت رد بــه ســینه ی فزونخواهــی چپاولگــران و مداخله جویــان بیگانــه زده اســت؟
ــر آن  ــد و ب ــه انتخــاب کرده ان ــی و اســتقال طلبی را آگاهان ــران و مســئوالن کشــور، راه عدالت خواه ــت ای آری، ملّ
پــای خواهنــد فشــرد و بی گمــان پیــروزی در همــه ی میدانهــا از آن مــردم حق طلــب و رشــید و آگاه خواهــد بــود.

تاثیر حضور آگاهانه مردم
الزم میدانــم بــه ملــت عزیــز و شــریف عــرض کنــم: بخاطــر حضــور آگاهانــه ی شــما در میــدان اســت کــه انقــاب 
ــاره ی خــود را  همچنــان زنــده و توفنــده اســت و تــا شــما در صحنه ایــد دشــمن نخواهــد توانســت ســیطره ی دوب
بــر کشــور عزیزتــان برقــرار کنــد. فتوحــات و موفقیتهــای شــما در بیســت و ســه ســال گذشــته، بســیار بــزرگ و 
ــن راه اســت  ــا اســتقامت در ای ــا ب ــوده اســت و تنه ــذار در سرنوشــت کشــور و سرنوشــت اســام ب تاریخــی و اثرگ
کــه کشــور عزیــز مــا خواهــد توانســت آثــار شــوم مــادی و معنــوی ســلطه ی درازمــدت بیگانــگان را بزدایــد و در 

ــه هدفهــای بــزرگ خــود برســد. همــه ی میدانهــا ب
ــزرگ الهــی را کــه همــان  ــدر نعمــِت ب ــم کــه ق ــادآوری می کن ــز ی ــرم همــه ی دســتگاهها نی ــه مســئوالن محت ب
ایمــان و عــزم و آگاهــی و حضــور ایــن ملــت ســرافراز اســت بداننــد و شــکر آنــرا کــه خدمتگــزاری صادقانــه اســت 

به جــای آورنــد.
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حفظ منافع ملى، در وحدت كلمه و پرهیز از اختالف
ــی در  ــع مل ــظ مناف ــه حف ــد ک ــی بدانن ــاالن سیاســی و فرهنگ ــه ی فّع ــه گانه و هم ــوای س مســئوالن کشــور در ق
ــکار  ــه ی اف ــد در صحن ــاوت نبای ــلیقه ها و گرایشــهای متف ــاف اســت. س ــه و اخت ــز از تفرق ــه و پرهی وحــدت کلم
ــا هــم  ــه و کشــمکش تبدیــل شــود و دشــمن کمیــن گرفتــه را امیــدوار کنــد. همــه ب ــزاع و مجادل ــه ن عمومــی ب
ــه  ــن آن دســت ب ــرای تأمی ــور اقتصــادی و فرهنگــی بیندیشــند و ب ــردم در ام ــا و خواســته های بحــق م ــه نیازه ب
دســت یکدیگــر بدهنــد. شــجره ی خبیثــه ی فســاد اقتصــادی را کــه از جملــه ی دامهــای مهلــک دشــمن و موجب 
بیعدالتــی در اداره ی امــور کشــور و مایــه ی ورشکســتگی مــادی و معنــوی اســت خطرنــاك بداننــد و همــه بــا هــم 

ــد. ــکاری کنن ــه کنی آن هم در ریش
ــرلوحه  ــاف را، س ــدل و انص ــاوت ع ــد؛ در کار قض ــه کنن ــردم توج ــی م ــای حقیق ــه نیازه ــذاری، ب در کار قانون گ
ــوران  ــران و مأم ــه مدی ــراء، ب ــت و اج ــمارند؛ در کار مدیری ــزرگ بش ــی ب ــراد را فریضه ئ ــروی اف ــظ آب ــازند و حف س
امیــن و کارآمــد تکیــه کننــد و دســتهای خائــن را از بیت المــال مســلمانان قطــع نماینــد. بــه خــدا تــوکل کننــد 
و بــه ایــن ملــت بــزرگ اعتمــاد بورزنــد و مطمئــن باشــند کــه خــدا همــراه نیکــوکاران و ســنتهای الهــی مدافــع و 

ــا اســت. پشــتیبان آنه
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مردم ساالرى دينى، آنچه ما به عنوان حاكمیت 
اسالمى شناخته ايم 

مشروعیت راى مردم در حكومت اسالمى و نظام هاى ديگر
مردم با افراد مشكل دارند، نه با نظام اسالمى

اسرافها و تبلیغات پر خرج مطلقاً نبايد انجام گیرد
دوا نشدن درد مردم با دمكراسى به شیوه آمريكائى 

تفاوت مردم ساالرى دينى با دموكراسى



مردمساالریدینی

تفاوت مردم ساالرى دينى با دموكراسى *

مردم ساالرى دينى، آنچه ما به عنوان حاكمیت اسالمى شناخته ايم 
ــیار  ــأله ی بس ــد - مس ــان فرمودن ــه آقای ــور ک ــام - همان ط ــه در اس ــور جامع ــت و اداره ی ام ــأله ی حکوم مس
ــأله و  ــن مس ــاره ی ای ــوند و درب ــع می ش ــم جم ــت دور ه ــرگان اّم ــردم و خب ــان م ــر منتخب ــت و اگ ــی اس مهّم
ــب  ــاز و موج ــم و سرنوشت س ــد مه ــا می توان ــن بحثه ــه ی ای ــر دقیق ــد، ه ــث می کنن ــوازم آن بح ــی و ل حواش
ــه معنــای یــک  ــر مــردم، ب ــواب الهــی باشــد؛ چــون مســأله بســیار مهــّم اســت. در اســام حاکمیــت ب جلــب ث
ــرای حاکــم نیســت؛ همچنیــن حکومــت یــک امــر بی مــاك و بی منــاط نیســت - مثــل  ــژه ب امتیــاز و حــّق وی
ــده  ــر عه ــا ب ــر رده ای از رده ه ــردم را در ه ــور م ــام ام ــد زم ــر بیای ــک نف ــال، ی ــانس و اقب ــب ش ــر حس ــه ب این ک
ــکان  ــه ام ــود. البت ــت ش ــا رعای ــن معیاره ــه ای ــن اســت ک ــن کار ای ــع معیارهاســت و مهمتری ــه تاب ــرد - بلک گی
ــا داده  ــه آنه ــبت ب ــتی نس ــخیص درس ــانی که تش ــرد کس ــم در عملک ــخیص و ه ــم در تش ــتباه، ه ــا و اش خط
شــده، همیشــه متصــّور اســت؛ بنابرایــن مــا از کســی انتظــار عصمــت نداریــم؛ لیکــن اســام در بــاب گزینــش 
ــور  ــزرگ و اداره ی ام ــای ب ــه سیاســتهای کان، کاره ــاال - ک ــای ب ــا، چــه رده ه ــر رده ای از رده ه ــان در ه حاکم
کلّــی کشــور در دســت آنهاســت - چــه رده هــای متوّســط و پاییــن، معیارهــا و شــرایطی گــذارده اســت و آنچــه 
ــه  ــا ب ــذا در اســام آنچــه م ــت شــود. ل ــن معیارهــا به طــور کامــل رعای ــن اســت کــه ای ــر عهــده ی ماســت، ای ب
عنــوان حاکمیــت اســامی شــناخته ایم و امــروز هــم بنــای کلّــی ایــن جامعــه بــر آن قــرار دارد، مــردم ســاالری 

ــاف دارد.  ــاد اخت ــا در بنی ــج دنی ــا دمکراســیهای رای ــه ب ــی اســت ک دین

*. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  1381/12/13
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مشروعیت راى مردم در حكومت اسالمى و نظام هاى ديگر
ــا مشــروعیت رأی مــردم در نظــام مــردم  ریشــه ی مشــروعیِت رأی مــردم در دمکراســیهای رایــج دنیــا اساســاً ب
ــاب  ــه حس ــام ب ــت اس ــامی و حاکمی ــت اس ــتیم و آن را حکوم ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــه م ــامی ک ــاالری اس س
ــی، ضوابطــی  ــِج جهان ــذا در روشــها، تفــاوت بیــن اینهاســت. در دمکراســیهای رای ــم، متفــاوت اســت. ل می آوری
ــدارد؛ ممکــن اســت ضوابــط دیگــری  ــرای مدیــران آن قائــل هســتیم، وجــود ن ــرای اداره ی کشــور و ب کــه مــا ب
ــن باشــد کــه چــه کســی  ــر ســر ای ــوا ب ــدارد. این طــور نیســت کــه دع باشــد. در این جــا قدرت طلبــی وجــود ن

ــن کار اســتفاده کنــد. ــرای ای ــد از هــر وســیله ای ب ــا بتوان ــازد ت ــر اســب قــدرت ســوار شــود و بت ب
ــه  ــرف قضی ــک ط ــن سیاســت اســت، ی ــا عی ــت م ــت اســت و دیان ــن دیان ــا عی ــم سیاســت م ــه می گویی این ک
ایــن اســت کــه سیاســت و بنیــان آن بایــد براســاس دیــن باشــد. روی دیگــر ســّکه هــم ایــن اســت کــه فّعالیــت 
سیاســی نمی توانــد از معیارهــا و ضوابــط دینــی و اخاقــی خــارج باشــد. کار غیراخاقــی بــرای کســب قــدرت، 
ــذا  ــدازد؛ ل ــت می ان ــت و صاحی ــرار دارد، از اهلّی ــت ق ــراط مدیریّ ــه در ص ــی را ک ــت و کس ــز نیس ــاً جای مطلق
ــری، ریاســت جمهوری،  ــرای رهب ــون ب ــود. قان ــت ش ــا رعای ــه ی رده ه ــل در هم ــور کام ــد به ط ــط بای ــن ضواب ای
ــا رده هــای شــوراهای شــهر و روســتا و دیگــر جاهــا  ــت، ت مســؤوالن قــوای ســه گانه و رده هــای مختلــف مدیریّ
ضوابطــی را معّیــن کــرده اســت کــه برخاســته از همــان دیــد و فکــر اســامی اســت. ایــن ضوابــط بایــد احــراز 
ــد تشــخیص داده شــود کــه ایــن شــرایط در ایــن شــخص وجــود دارد، بعــد او در معــرض رأی مــردم  شــود. بای
ــی از  ــل بعض ــت؛ مث ــاب اس ــاك، انتص ــر م ــود، اگ ــب ش ــا نص ــت؛ ی ــردم اس ــاك رأی م ــر م ــرد، اگ ــرار گی ق
مســؤولیتهایی کــه وجــود دارد. حاکــم اســامی در قبــال مســائل مهــّم جامعــه، در مقابــل فقــر مــردم، در مقابــل 
تبعیــض و شــکافهای اجتماعــی، در مقابــل اخــاق و معنویــت مــردم، در قبــال حفــظ اســتقال کشــور و حفــظ 
آزادی مــردم - در آن حــدودی کــه اســام مقــّرر کــرده اســت - مســؤول اســت. اینهــا مسؤولیتهاســت و چــون 
ــذا  ــد، ل ــاد دارن ــه اســام اعتق ــا ب ــردم م ــم داده شــده اســت و م ــردم تعلی ــه م ــن ب ــن را خواســته و ای اســام ای
توّقعشــان از مســؤوالن امــر در کشــور در هــر رده ای ایــن اســت کــه بــه ایــن مســؤولیتها عمــل کننــد و آنچــه را 
کــه بــه عنــوان وظیفــه بــر عهــده ی آنهاســت، انجــام دهنــد. کارآمــدی حکومــت بــه ایــن معناســت. اگــر مــردم 
ــام  ــامی و اس ــام اس ــه نظ ــا و ب ــه آنه ــان ب ــد، اعتقادش ــاهده کنن ــور مش ــؤوالن کش ــدی را در مس ــن کارآم ای

ــد شــد.  ــه روز بیشــتر خواه روزب

مردم با افراد مشكل دارند، نه با نظام اسالمى
ــام  ــا اس ــردم ب ــه م ــد ک ــرار می کنن ــن را تک ــم ای ــور دائ ــا به ط ــی دنی ــای تبلیغات ــام و بلندگوه ــمنان اس دش
ــد و  ــود آوردن ــامی را به وج ــام اس ــن نظ ــان ای ــردم خودش ــه م ــد؛ در حالی ک ــکل دارن ــامی مش ــام اس و نظ
ــا تبعیــض  ــا ب ــد؛ آنه ــچ مشــکلی ندارن ــا نظــام اســامی هی ــردم ب ــد. م ــروز آن را حفــظ کرده ان ــا ام خودشــان ت
ــه  ــران جامع ــوص مدی ــور در خص ــکیات اداری کش ــی از تش ــط در بخش ــت ضواب ــدم رعای ــاد و ع ــر و فس و فق
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ــام اســامی. ــا نظ ــه ب ــد، ن ــراد مشــکل دارن ــا اف ــردم ب ــد. م مشــکل دارن
ــد.  ــاع می کنن ــم دف ــروز ه ــد و ام ــاع کردن ــد و از آن دف ــه آن معتقدن ــد و ب ــول دارن ــامی را قب ــام اس ــردم نظ م
ــا  ــم. ب ــات شــوراها تشــّکر کن ــردم به خاطــر حضورشــان در انتخاب ــه از م ــم ک ــه ی خــود می دان ــده وظیف ــذا بن ل
ــار رســمی،  ــق آم ــد طب ــما ماحظــه کنی ــال ش ــتند، درعین ح ــوراها داش ــی از ش ــای بحّق ــردم گله ه ــه م این ک
ــف  ــه وظای ــوراها ب ــر ش ــاً اگ ــد. یقین ــدند و رأی دادن ــر ش ــا حاض ــای صندوقه ــر در پ ــت میلیون نف ــش از بیس بی
ــاز  ــردم ب ــتقبال م ــد، اس ــدوار می کردن ــان امی ــی خودش ــا و کارآی ــه نّیته ــردم را ب ــد و م ــل می نمودن ــود عم خ
ــود  ــّق خ ــهم و ح ــد و س ــل کنن ــود عم ــه ی خ ــه وظیف ــد در اداره ی کشــور ب ــردم مایلن ــد. م ــم بیشــتر می ش ه
ــاءالَلّ  ــده اند، ان ش ــاب ش ــور انتخ ــر کش ــوراهای سراس ــه در ش ــم ک ــانی ه ــر کس ــد. اگ ــتیفاء نماین ــز اس را نی
ــا  ــف آنه ــه وظای ــوری ک ــه ام ــن ب ــری سیاســی و پرداخت ــال و غوغاگ ــد و از جنج ــل کنن ــود عم ــف خ ــه وظای ب
ــتاها  ــهرها و روس ــور ش ــا اداره ی ام ــه ی آنه ــه وظیف ــد - ک ــود بپردازن ــه ی خ ــه وظیف ــد و ب ــز کنن نیســت، پرهی
ــبت  ــردم نس ــه ی م ــک عاق ــت - باش ــان اس ــف خودش ــدوده ی وظای ــردم در مح ــکات م ــه مش ــیدن ب و رس
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــده، بیش ــد ش ــی روی آن تأکی ــون اساس ــه در قان ــامی ک ــوری اس ــّم جمه ــاد مه ــن نه ــه ای ب
دشــمنان نظــام و جمهــوری اســامی در ایــن چنــد روز حنجره هــای خــود را پــاره کردنــد بــرای این کــه فریــاد 
بزننــد و از پدیــده ای کــه در نظــام جمهــوری اســامی به وجــود آمــده اســت - یعنــی حضــور مــردم در شــوراها 
ــا  ــه آنه ــزی اســت ک ــر از چی ــه غی ــت قضی ــد. حقیق ــه کنن ــراد - اســتفاده های نادرســت و مغرضان و انتخــاب اف
می گوینــد. آنهــا بازیگــران میــدان سیاســتند و بــرای مصالــح سیاســی در دنیــا علیــه جمهــوری اســامی آنچــه 
ــد و آنچــه را  ــرار می کنن ــا را تک ــان حرفه ــم در داخــل، هم ــّده ه ــک ع ــد؛ ی ــد، حــرف می زنن ــان برآی از عهده ش
ــه نظــام و نهادهــای  ــد. حقیقــت قضیــه ایــن اســت کــه مــردم ب ــان می آورن ــر زب ــد، ب کــه آنهــا دوســت می دارن
ــن  ــت. در ای ــان اس ــام دادن وظایفش ــت و انج ــد، کار و خدم ــؤوالن دارن ــه از مس ــی ک ــد و توّقع آن عاقه مندن
خصــوص، فرقــی بیــن شــورای شــهر، مجلــس شــورای اســامی، دولــت و بقیــه ی دســتگاهها نیســت؛ هرکــدام 
ــانی  ــر کس ــرد. اگ ــد ک ــرم خواهن ــد و دلگ ــان عاقه من ــه خودش ــردم را ب ــد، م ــام دهن ــود را انج ــه ی خ وظیف
ــاً افســاد کننــد -  ــه کارهــای دیگــر ســرگرم شــوند و احیان وظیفــه ی خــود را انجــام ندهنــد، کوتاهــی کننــد، ب
ــد،  ــاب کردن ــرای کاری انتخ ــا را ب ــردم آنه ــانی که م ــت کس ــده اس ــاهده ش ــوارد مش ــی از م ــه در بعض کمااین ک
ــه  ــه ب ــردم نیســت، بلک ــع م ــه نف ــاً ب ــه مطلق ــد ک ــی پرداختن ــه کارهای ــد، ب ــه آن کار بپردازن ــه ب ــای این ک به ج

ــد شــد. ــردم دلســرد خواهن ــاً م ــردم اســت - طبع ــان م زی

اسرافها و تبلیغات پر خرج مطلقًا نبايد انجام گیرد
ــاالری  ــه در مردم س ــت ک ــن اس ــی ای ــاالری دین ــام مردم س ــا نظ ــا ب ــج دنی ــیهای رای ــر دمکراس ــاوت دیگ تف
دینــی کارهــای رایــِج دنیــا و اســرافها و تبلیغــات پــر خــرج مطلقــاً نبایــد انجــام گیــرد. مــا در همیــن سیســتان 
ــور  ــرای اداره ی کش ــتفاده ب ــل اس ــد و قاب ــل رش ــوب و قاب ــتعدادهای خ ــا اس ــوان را ب ــزاران ج ــتان ه و بلوچس
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ــه  ــرای این ک ــد ب ــی مانده ان ــیله ی جزئ ــک وس ــر ی ــل و منتظ ــا معّط ــا در یک ج ــه اینه ــم ک ــاهده می کنی مش
بتواننــد کار خــود را دنبــال کننــد؛ آن گاه عــّده ای بیاینــد میلیاردهــا صــرف تبلیغــات کننــد بــرای این کــه نظــر 
ــه شــنیده  ــط و بعضــاً خاف شــرع، ک ــا روشــهای بعضــاً غل ــم ب ــد؛ آن ه ــب نماین ــه ســمت خــود جل ــردم را ب م
ــا شــعارهای ضّداســامی و ضدنظــام خواســته اند نظــر مــردم  شــد در بعضــی از مناطــق، نامزدهــای انتخابــات ب
ــا بی اعتنایــی خــود، پاســخ اینهــا را دادنــد؛ لیکــن معلــوم شــد دســتگاه نظــارت  را جلــب کننــد! البتــه مــردم ب
بــر ایــن امــور، دســتگاه دقیقــی نبــوده و بــه وظیفــه ی خــود عمــل نکــرده و درك و احســاس مســؤولیت مــردم 
ــد.  از آن دســتگاه، نظــارت بیشــتر بــوده اســت و غالبــاً دســت رد بــه ســینه ی اینهــا زده انــد و اینهــا را رد کرده ان
البتــه انتخابــات گذشــت؛ امــا این کــه مســؤوالن امــور بــه وظیفــه ی خــود عمــل نکننــد، نگذشــته اســت. ایــن 
ــه. کســانی  ــا ن ــد داشــته اند ی ــاً تعّم ــوم شــود واقع ــد معل ــری اســت و بای ــب و پیگی ــل تعقی ــل بررســی و قاب قاب
ــام و  ــرادی برخــاف نظــر ام ــد اف ــد، چــرا بای ــه ی سیاســت کشــور خــارج کرده ان ــام صریحــاً از گردون ــه ام را ک
ــه اینهــا پاســخ رد  برخــاف آنچــه مبنــای نظــام جمهــوری اســامی اســت، وارد میــدان کننــد؟ البتــه مــردم ب

ــد. ــردم ندارن ــن م ــی در بی ــگاه و وزن ــچ پای ــد، هی ــا می کردن ــوم شــد برخــاف آنچــه اّدع ــد و معل دادن
رعایــت ضوابــط در همــه ی بخشــها و زمینه هــا یــک امــر الزم اســت و بایــد بــا دّقــت و بــه طــور کامــل مراعــات 
شــود؛ آن وقــت افــرادی کــه صالــح هســتند، در اختیــار مــردم قــرار گیرنــد تــا آراِء مــردم، اصلــح را در بیــن آنهــا 
انتخــاب کنــد؛ آن گاه انتخابــات بــه نحــوه ی رایجــی کــه وجــود دارد، ان شــاءالَلّ مفیــد خواهــد بــود. همــه بایــد 

ایــن معنــا را رعایــت کننــد. 

دوا نشدن درد مردم با دمكراسى به شیوه آمريكائى 
ــعار،  ــن ش ــر ای ــت؛ پشت س ــی نیس ــر کوچک ــن ام ــم، ای ــام را می دهی ــق اس ــعار تحّق ــا ش ــا در دنی ــی م وقت
ــم  ــا بتوانی ــر م ــرار دارد. اگ ــن ق ــره ی زمی ــت ک ــی از جمعی ــِن بخــش عظیم ــده و دی ــان و عقی ــات و ایم احساس
ــی دارد، آن گاه  ــن شــعار کارآی ــه ای ــم ک ــت کنی ــن شــعار هســتیم و ثاب ــال ای ــه دنب ــاً ب ــه حقیقت ــم ک ــت کنی ثاب
ــز  ــن چی ــت؛ ای ــد گرف ــرار خواهن ــعار ق ــن ش ــر ای ــت پشت س ــر جمعی ــون نف ــد میلی ــد ص ــارد و چن ــک میلی ی
ــا  ــادی در دنی ــای زی ــامی، دله ــه ی اس ــر از مجموع ــامی و غی ــه ی اس ــر از منطق ــروز غی ــت. ام ــی نیس کم
ــن  ــا - ای ــروز امریکاییه ــه ام ــیوه ای ک ــا ش ــی ب ــه دمکراس ــد ک ــام را بپذیرن ــن پی ــد ای ــه می توانن ــتند ک هس
ــر  ــکا مظه ــد. امری ــردم دوا نمی کن ــای م ــده اند، دردی از درده ــدارش ش ــدری - پرچم ــی و قل ــر زورگوی مظاه
قلــدری و زورگویــی و زورمــداری اســت و ابزارهــای مــاّدی زورگویــی هــم دارد، امــا اینهــا کافــی نیســت؛ اینهــا 
جولــه اســت: »للباطــل جولــه«. مــا در عمــر خــود شــبیه ایــن جولــه را نســبت بــه قدرتهایــی کــه امــروز اثــری 
ــر  ــاد جماهی ــی. اتّح ــطوح بین الملل ــه در س ــی و چ ــطوح مل ــه در س ــم؛ چ ــدارد، دیده ای ــود ن ــان وج از آثارش
شــوروی کــه امــروز نشــانی از آن در دنیــا وجــود نــدارد، تــا همیــن چنــد ســال قبــل یــک قــدرت بــود و تــا چنــد 
ــتان،  ــورویها در مجارس ــرد. ش ــا را می ک ــال قدرته ــور اِعم ــا و همین ط ــن زورگوییه ــن، همی ــش از ای ــه ی پی ده
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ــد  ــد می کن ــا تهدی ــد ی ــا می کن ــکا در دنی ــروز امری ــه ام ــی را ک ــد! کارهای ــای شــرقی چــه کردن لهســتان و اروپ
ــب  ــت و رقی ــود داش ــب وج ــدرت و دو قط ــه در آن روز دو ق ــا این ک ــد. ب ــام می دادن ــا انج ــرد، آنه ــد ک خواه
یکدیگــر بودنــد، امــا وجــود آن رقابــت مانــع از فجایع آفرینــی و جنایــات نمی شــد. آن کشــور وســیع در 
ــرد  ــل می ک ــودش مّتص ــه خ ــت و ب ــا را می گرف ــی از دنی ــرد. مناطق ــا را می ک ــن کاره ــم همی ــود ه ــل خ داخ
ــی  ــدارِی بین الملل ــدری و زورم ــا قل ــا ب ــه دنی ــت ک ــی نیس ــار اّول ــی داد. ب ــر م ــه زور تغیی ــی را ب و حکومتهای
ــه  ــم ک ــم دیدی ــد ه ــت، بع ــته اس ــود داش ــم وج ــًا ه ــت؛ قب ــه اس ــت - مواج ــرش امریکاس ــروز مظه ــه ام - ک
به کلّــی محــو و مضمحــل شــدند. بنابرایــن هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد کــه قدرتهــای زورگــو در جولــه ای کــه 
ــرو می نشــیند و  ــم ف ــد ه ــود و بع ــد می ش ــه بلن ــعله ای اســت ک ــل ش ــه مث ــن جول ــد. ای ــی بمانن ــد، باق می کنن

ــت. ــه اس ــود آن نهفت ــت در خ ــن حرک ــودی ای ــل ناب عوام
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احیاى بعد سیاسى اسالم، مهمترين كار امام)ره(
محــور همــه اصــول و قواعــد کار امــام بزرگــوار مــا در دو چیــز خاصــه می شــد: اســام و مــردم. اعتقــاد بــه مــردم 
را هــم امــام بزرگــوار مــا از اســام گرفــت. اســام اســت کــه روی حــّق ملتهــا، اهمیــت رأی ملتهــا و تأثیــر جهــاد و 
ــذا امــام بزرگــوار محــور کار را اســام و مــردم قــرار داد؛ عظمــت اســام، عظمــت  حضــور آنهــا تأکیــد می کنــد؛ ل

ــردم. ــت ناپذیری م ــام، شکس ــت ناپذیری اس ــردم؛ شکس ــدار م ــام، اقت ــدار اس ــردم؛ اقت م
ــی و  ــاد سیاس ــه ابع ــود ک ــن ب ــام داد، ای ــام انج ــای اس ــطح دنی ــا در س ــوار م ــام بزرگ ــه ام ــن کاری ک مهمتری
اجتماعــی اســام را احیــاء کــرد. از روزی کــه اســتعمار وارد کشــورهای اســامی شــد، همــه تــاش اســتعمارگران 
ــتقال طلبی  ــی و اس ــی، آزادیخواه ــام، عدالتخواه ــی اس ــی و اجتماع ــاد سیاس ــه ابع ــود ک ــن ب ــلطه گران ای و س
ــورهای  ــع کش ــا و مناب ــر ملته ــود را ب ــتیای خ ــه اس ــرای این ک ــلطه گران ب ــد. س ــذف کنن ــام ح ــام را از اس اس
ــد کــه ابعــاد سیاســی اســام را از اســام جــدا  اســامی هرچــه بیشــتر گســترش دهنــد، خــود را ناچــار می دیدن
کننــد و اســام را بــه معنــای تســلیم در مقابــل حــوادث، تســلیم در مقابــل اشــغالگر و تســلیم در مقابــل دشــمن 
ــی اســام را  ــرد؛ عدالتخواه ــاء ک ــده اســام را احی ــق فراموش ش ــام حقای ــد. ام ــه تفســیر کنن ــوی پنج ــم و ق ظال
ــا  ــا تبعیــض و اختــاف طبقاتــی و اشــرافیتها علنــی کــرد. از روز اّول ت ســِر دســت بلنــد کــرد؛ ضّدیــت اســام را ب
روزهــای آخــر عمــر، امــام بزرگــوار روی قشــرهای مســتضعف، پابرهنه هــا و محرومــان تکیــه کــرد. بارهــا و بارهــا 
ــه  ــامی، ب ــام اس ــری نظ ــام رهب ــش در مق ــا برکت ــر ب ــال عم ــول ده س ــامی و در ط ــام اس ــکیل نظ ــاز تش در آغ
مســؤوالن و بــه همــه مــا تأکیــد کــرد کــه بایــد رعایــت حــال ضعفــا را بکنیــد؛ شــما مرهــون طبقــه پابرهنــه ایــن 

*. بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1382/03/14
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کشــورید. عزیــزان مــن؛ ملــت بــزرگ ایــران! هــر جــا و در هــر مــوردی مــا بــه ایــن توصیــه امــام توّجــه نمودیــم و 
در برنامه ریزیهــا، قانونگذاریهــا، اجــرا و عــزل و نصبهــا، بــه ایــن نصیحــت عمــل کردیــم، پیــروزی نصیــب مــا شــد.

امام)ره( عماًل نشان داد كه اسالم سیاسى، همان اسالم معنوى است
ــاه  ــرای رف ــف اســت. اســام ب ــم و تبعیــض مخال ــا فســاد و ظل اســام ســعادت مــردم را دنبــال می کنــد. اســام ب
مــردم در کنــار معنویــت مــردم بــه میــدان آمــده اســت. امــام ایــن را از آغــاز شــروع مبــارزات تــا تشــکیل نظــام 
ــا آخــر عمــر، مکــّرر بیــان کــرد. امــاِم عظیم الّشــأن مــا در دنیــای اســام ایــن را نشــان داد کــه فقــه  اســامی و ت
ــق و  ــن بینانه و عمی ــر روش ــی تفّک ــام - یعن ــفه اس ــار فلس ــردم - در کن ــی م ــّررات اداره زندگ ــی مق ــام - یعن اس
اســتداللی - و عرفــان اســام - یعنــی زهــد و انقطــاع الــی اللَّ و دامــن برچیــدن از هواهــای نفســانی - چــه معجــزه 
ــد بیافرینــد. امــام عمــًا نشــان داد کــه اســام سیاســی، همــان اســام معنــوی اســت. در طــول  بزرگــی می توان
ــد کــه اســاِم معنــوی  دوران اســتعمار، دشــمنان اســام و دشــمنان بیــداری ملتهــای اســامی، تبلیــغ می کردن
ــروز هــم دســتگاههای  ــد. ام ــروز هــم همیــن را تبلیــغ می کنن ــی از اســاِم سیاســی جداســت. ام و اســاِم اخاق
ــد اســاِم  ــی ســعی می کن ــواع و اقســام وســایل تبلیغات ــا ان ــی دشــمن و جبهــه دشــمِن نظــام اســامی ب تبلیغات
ــه عنــوان چهــره ای خشــن در دنیــا معرفــی کنــد و مــردم را  سیاســی و اســاِم عدالتخــواه و اســاِم اجتماعــی را ب
بــه اســاِم منــزوی، اســاِم تســلیم طلبانه و اســامی کــه در مقابــل متجــاوز و ظالــم و زورگــو هیــچ عکس العملــی 
ــرد و  ــل ک ــن از اســام را باط ــگاره دروغی ــن ان ــن را شکســت و ای ــام ای ــد. ام ــوق ده ــد، س ــود نشــان نمی ده از خ
اســام نــاب را مطــرح نمــود. اســام نابــی کــه امــام مطــرح کــرد، یعنــی ضــّد اســام متحّجــر و خرافــی و همچنین 
ــرای  ــه و التقاطــی. هــم آن روز، هــم در طــول ســالهای مبــارزه ب ــل مکاتــب بیگان ضداســام رنــگ باختــه در مقاب
تشــکیل نظــام اســامی، و هــم تــا امــروز، ایــن یکــی از نقاطــی اســت کــه جبهــه دشــمن اســام روی آن تأکیــد 
ــِر خــود  ــد س ــد مســلمان باشــد، بای ــر کســی می خواه ــی اگ ــردن؛ یعن ــت جــدا ک ــد: سیاســت را از معنوی می کن
ــه این کــه دشــمن چــه می کنــد، متجــاوز چــه می کنــد، اشــغالگر چــه می کنــد،  بگیــرد و گوشــه ای بنشــیند و ب
کاری نداشــته باشــد. امــروز هــم ایــن را تبلیــغ می کننــد. امــام نقطــه مقابــِل ایــن را در دنیــای اســام مطــرح کــرد 
ــر کشــوری از کشــورهای اســامی  ــه ه ــما ب ــود دارد. ش ــم را در درون خ ــوج عظی ــن م ــام ای ــای اس ــروز دنی و ام
ــا،  ــا و آزادگاِن آن ج ــان، دانشــگاهیان، دانشــمندان، علم ــگان، جوان ــر نخب ــده، در نظ ــد اســاِم زن ــد، می بینی بروی
اســامی اســت کــه بتوانــد ملــت خــود را در مقابــل زورگویــان و قلــدران و قدرت طلبــان و متجــاوزان عالـَـم حفــظ 
و حمایــت کنــد و بــه آن مصونّیــت ببخشــد و اجــازه دخالــت و تســلّط و ســیطره دشــمن را بــر مــردم ندهــد. آنهــا 

ــن. ــی همی ــدی یعن ــاب محّم ــد و اســام ن ــن اســام را می خواهن ای

نظام جمهورى اسالمى، يك نظام مردم ساالر به تمام معنا
ــه طّراحــان  ــوم مردم ســاالری را از چیزی ک ــه مفه ــود ک ــن ب ــرد، ای ــام ک ــه ام ــن کاری ک ــردم، مهمتری ــورد م در م
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ــعی  ــرد. س ــی دور ک ــد، به کلّ ــان دهن ــتند نش ــی می خواس ــای عمل ــا در صحنه ه ــل آنه ــی و عوام ــی غرب دمکراس
ــا دیــن ســاالری و دینــداری ســازگار نیســت. امــام  ــود کــه این طــور القــاء کننــد کــه مردم ســاالری ب آنهــا ایــن ب
ایــن مفهــوم باطــل را زایــل کــرد و مردم ســاالری دینــی - یعنــی همــان جمهــوری اســامی - را در دنیــا مطــرح 

نمــود. او بــه زبــان هــم اکتفــا نکــرد؛ صرفــاً اســتدالل فکــری هــم نکــرد؛ عمــًا ایــن را نشــان داد.
ــی آن از  ــای ارزش ــول و پایه ه ــد و اص ــت و قواع ــی اس ــام دین ــک نظ ــه ی ــامی - ک ــوری اس ــام جمه ــروز نظ ام
ــک از کشــورهای اســامی،  ــه تمــام معناســت و در هیچی ــک نظــام مردم ســاالر ب ــرد - ی ــن سرچشــمه می گی دی
ــرای  ــن حقیقــت ب ــه ای ــدارد. البت ــه شــکل وســیعی کــه در جمهــوری اســامی هســت، وجــود ن مردم ســاالری ب
جبهــه دشــمنان تلــخ اســت. آنهــا حاضــر نیســتند ببیننــد در مقابــل چشمشــان پرچــم دیــن و دمکراســی روی 
ــد؛  ــاد کنن ــه ایج ــن فاصل ــاالری و دی ــن مردم س ــه بی ــت ک ــن اس ــا ای ــعی آنه ــود. س ــته می ش ــم برافراش ــک َعلَ ی
ــا را از  ــی دنی ــکار عموم ــد اف ــه بتوانن ــرای این ک ــد. ب ــان می ده ــامی رنجش ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــذا واقعی ل
ــران  ــت ای ــِی خــود، ملّ ــال تبلیغات ــی و ابزارهــا و عّم ــا وســایل تبلیغات ــد، ب ــن حقیقــت درخشــان منحــرف کنن ای
ــخ اســت. همــان  ــن نقطــه تاری ــا و ای ــروز م ــزرِگ ام ــن یکــی از طنزهــای ب ــد! ای ــه دمکراســی دعــوت می کنن را ب
ــچ از  ــای هی ــی و نظامه ــای نظام ــوی، کودتاه ــتبدادی دوران پهل ــام اس ــاه، نظ ــی ش ــام طاغوت ــانی که نظ کس
ــه  ــامی را ک ــوری اس ــام جمه ــد، نظ ــرار می دهن ــق ق ــول و تصدی ــورد قب ــناخته را م ــده و نش ــی نفهمی دمکراس
ــت  ــا ریاس ــری ت ــده و از رهب ــزار ش ــات در آن برگ ــد انتخاب ــت و چن ــرش، بیس ــال عم ــت وچهار س ــول بیس در ط
جمهــوری تــا نماینــدگان مجلــس و ارکان نظــام آن، بــا واســطه و بی واســطه، بــه انتخــاب مــردم ســِر کار می آینــد 
و مــردم آنهــا را می شناســند و می پســندند و انتخــاب می کننــد، بــه دمکراســی و مــردم ســاالری دعــوت 
می کننــد! ایــن در حالــی اســت کــه مردم ســاالری و میــل مــردم بــه شــرکت در انتخــاب مســؤوالن، مثــل کشــور 
مــا، در خــود امریــکا - کــه دشــمنان مــا و قدرتهــای گزافه گــوی امریکایــی، از پشــت بلندگوهــای خــود، ملــت مــا 
ــاالرِی  ــد مردم س ــاف قواع ــکا برخ ــروز امری ــوِر ام ــدارد. رئیس جمه ــود ن ــد - وج ــرار می دهن ــب ق ــا را مخاط و م
ــون  ــد، چ ــار می آین ــتبدادی کن ــای اس ــا نظامه ــا ب ــد. آنه ــه می دانن ــن را هم ــت؛ ای ــده اس ــِر کار آم ــورش س کش
تســلیم هســتند؛ بــا نظامهایــی کــه بــر اثــر کودتــا به وجــود آمده انــد، کنــار می آینــد، چــون مطیــع هســتند؛ امــا 
نظــام اســامی را چــون معتقــد بــه اســتقال و مّتکــی بــر ارزشــهای خــود اســت و حاضــر نیســت ســلطه آنهــا را 
بپذیــرد، مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد و بــه آن، تهمــت اســتبداد و دیکتاتــوری می زننــد، کــه مناســب خودشــان 
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عدم مشروعیت دموكراسي هاى غربى
تناقض در رفتار و گفتار دستگاه استكبار 

مردم يك ركن مشروعیتند، نه همه ى مشروعیت
امام يعنى پیشواى دين و دنیا

منطق مردم ساالرى دينى
معناى واليت مطلقه فقیه

مجلس، يكى از مهمترين مظاهر مردم ساالرى دينى
شرط شركت مردم در انتخابات

ويژگى هاى نماينده مردم در نظام جمهورى اسالمى
مردم، بهترين احراز كننده صالحیت نامزدها 

مجلس جاى حضور مخالفان نظام نیست

در اسالم مردم يك ركن مشروعیتند، نه همه ى پايه ى مشروعیت
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در اسالم مردم يك ركن مشروعیتند، نه همه ى پايه ى مشروعیت *

عدم مشروعیت دموكراسي هاى غربى
امـروز مناسـبت انتخابات به مـن حکم می کند کـه دو سـه موضوِع دیگـر را که تناسـب با مسـأله ی انتخابـات دارد و 

البته جـزو مسـائل ذهنی و فکـری برای نسـل جوان ماسـت، مطـرح کنم.
یـک مسـأله، اصـِل مسـأله ی انتخابـات و ربـط آن بـا مردم سـاالری از نظر اسـام اسـت. دموکراسـِی غربـی - یعنی 
دموکراسـِی مّتکی بـر لیبرالیسـم - منطقی بـرای خـودش دارد. آن منطـق پایه ی مشـروعیت حکومتهـا و نظامها را 
عبـارت از رأی اکثریـت می دانـد. مبنای ایـن فکر هم همـان اندیشـه ی لیبرالی اسـت؛ اندیشـه ی آزادِی فـردی، که 
هیچ قیدوبنـد اخاقی نـدارد، مگر حـّد و مـرز ضرر رسـاندن بـه آزادی دیگـران. تفّکـر لیبرالیسـِم غربی این اسـت: 
آزادِی شـخصی و فـردِی مطلـق انسـان در همه ی زمینه هـا و در همـه ی عرصه ها کـه تجلّیـگاه آن در تشـکیل نظام 
سیاسـی کشـور هم خواهد شـد. چـون در جامعـه، اقلّیـت و اکثریّتی هسـتند، چاره ای نیسـت جـز این کـه اقلیت از 
اکثریـت پیـروی کند. ایـن پایه ی دمکراسـی غربـی اسـت. اگر نظامـی این را داشـت، ایـن نظـام از نظر دموکراسـِی 
لیبرالی مشـروع اسـت؛ اگـر نظامی ایـن را نداشـت، نامشـروع اسـت. این تئـورِی دموکراسـِی لیبرالیسـمی اسـت، 
در حالـی کـه به کلّی عمـل دموکراسـیهای غربـی با ایـن تئـوری متفاوت اسـت و آنچـه امـروز در عرصـه ی عمل در 
دموکراسـیهای غربی مشـاهده می شـود، ایـن نیسـت. اگر پایـه ی مشـروعیت عبـارت اسـت از رأی اکثریّـِت مردم، 
یعنی کسـانی کـه صاحبـان رأی هسـتند، پـس حکومـت امریـکا و همین رئیـس جمهـور امریکا نامشـروع اسـت؛ 
چـون اکثریّت ندارد. سـی وپنج یا سی وهشـت و یـا چهل درصـد از صاحبـان حـقِ  رأی در انتخابات شـرکت کرده اند 
که از آن تعـداد هم مثـًا بیسـت ویک درصد بـه ایشـان رأی داده انـد - البته این طـور هم نبـود؛ می دانید که ایشـان 
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ناپلئونی به کاخ سـفید رفتنـد؛ یعنی به حکـم قاضی و بـه زور ُهلش دادنـد به کاخ سـفید! که اگر فـرض کنیم همین 
رأی هم بـرای مشـروعیت او کافی اسـت، بنابرایـن حکومت فعلی امریکا مشـروع نیسـت. مـا برای عدم مشـروعیت 
حکومـت امریـکا دلیلهـای بیشـتری داریـم؛ ولـی اکنـون بـا منطـق خـوِد آنهـا بحـث می کنیـم کـه ایـن منطـق 
مخصوص آن حکومت هم نیسـت؛ بسـیاری از همین دمکراسـیهای رایج و سـینه سـپر کـرده ی دنیای دموکراسـِی 
غـرب، در انتخاباتهـای گوناگونشـان این رقم شـصت و شـصت وپنج و هفتاد درصدی که شـما در جمهوری اسـامی 
ایران ماحظـه می کنید، ندارنـد و رقمشـان خیلی کمتر از اینهاسـت. البتـه بعضی از اوقـات رقم آنها همین شـصت 

و شـصت و چند درصد اسـت؛ امـا غالبـاً چهل وچنـد درصـد و پنجـاه و سی وهشـت درصد و... اسـت.

تناقض در رفتار و گفتار دستگاه استكبار 
تناقـض در رفتـار و گفتـار غربیهـا و دسـتگاه اسـتکبار و بخصـوص امریـکا - کـه مـا امـروز بـا امریـکا کار داریـم؛ با 
دیگـران فعـًا کاری نداریم - خیلـی بیش از ایـن حرفهاسـت. اینها چقـدر از حکومتهای غیـر دموکراتیـک را، یعنی 
حکومتهایـی که بـرای یک بار هـم در کشورشـان صنـدوق انتخابـات گذاشـته نشـده و از کسـی رأی گرفته نشـده، 
قبول کـرده و بـا آنها مثل یـک حکومت دموکراسـی رفتـار کرده انـد و چقـدر از دموکراسـیها را با کودتـای نظامی به 
هم زده انـد! ان شـاءالَلّ عمرتـان آن قدر طوالنی خواهد شـد که ده بیسـت سـاِل دیگـر که بتدریـج اسـناد کودتاهای 
بیسـت، سـی سـاِل گذشـته ی امریـکای التیـن را از آرشـیوهای وزارت خارجه ی امریـکا بیـرون می دهنـد، ببینید 
- البتـه بعضـی از ایـن اسـناد االن هـم بیـرون آمـده؛ بعضـی اش را هـم خـوِد مـا بـدون این کـه آنهـا از آرشیوشـان 
بیـرون بیاورنـد، می دانیم - کـه در سرتاسـر امریـکای التین شـاید کشـوری نمانـد کـه در آن اگـر انتخاباتی شـد و 
آزادی ای بود و اگـر رئیس جمهور مـورد عاقه ی مردمی بـود، »سـیا«ی امریکا وارد کار نشـد و کودتـا راه نینداخت؛ 
مزاحمت ایجاد نکـرد و پدر دموکراسـیهای مردمـی را درنیاورد. حاال شـیلی معروف اسـت و همه ماجرای آن کشـور 
را می داننـد. در آفریقـا و آسـیا و در جاهـای مختلـف دیگـر هـم ایـن کار را کردنـد. چقـدر حکومـت دیکتاتـوری به 
پشـتوانه ی امریـکا به وجـود آمد کـه از نظامـی در یـک کشـور، بی قید و شـرط حمایـت کردنـد و آنها به پشـتگرمی 
امریکا ُکشـتند، زدند، بردند و بیسـت سـی سـال حکومت کردند! در کشـور خوِد ما حکومـت طاغـوت و دیکتاتوری 
سـیاهِ دوره ی رضاخـان را کـه نظیـرش کمتـر در تاریـخ مـا دیـده شـده، انگلیسـیها سـِرکار آوردنـد، بعـد همانهـا 
محمدرضـا را هـم سـِرکار آوردنـد. پـس از مـدت کوتاهـی کـه دکتر »مصـّدق« بـا نهضت ملـی سـِر کار آمـد، یکی 
دو سـالی هر طـور بـود تحّمـل کردند، آخـر تحملشـان تمـام شـد و خـوِد امریـکا و انگلیس با هم همدسـت شـدند 
و کودتـای 28 مـرداد را راه انداختنـد و بیسـت وپنج سـال حکومـت دیکتاتوری سـیاهِ مبتنـی بر کودتای سرلشـکر 

»زاهـدی« را در ایـران سـِرپا نگه داشـتند.

مردم يك ركن مشروعیتند، نه همه ى مشروعیت
در اسـام مردم یـک رکـن مشـروعیتند، نـه همـه ی پایـه ی مشـروعیت. نظام سیاسـی در اسـام عـاوه بـر رأی و 
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خواسـت مـردم، بـر پایـه ی اساسـِی دیگری هـم کـه تقـوا و عدالـت نامیـده می شـود، اسـتوار اسـت. اگر کسـی که 
برای حکومـت انتخـاب می شـود، از تقـوا و عدالـت برخـوردار نبود، همـه ی مردم هـم که بـر او اتّفـاق کننـد، از نظر 
اسـام این حکومـت، حکومت نامشـروعی اسـت؛ اکثریـت که هیـچ. وقتـی امـام حسـین علیه الّسـام را در نامه ای 
که جـزِو سـندهای ماندگار تاریخ اسـام اسـت به کوفـه دعوت کردنـد، این طـور می نویسـند: »و المری مـا االمام اال 
الحاکـم بالقسـط«؛ حاکـم در جامعه ی اسـامی و حکومت در جامعه ی اسـامی نیسـت، مگـر آن که عامِل به قسـط 
باشـد؛ حکم بـه قسـط و عدالت کنـد. اگر حکـم بـه عدالت نکـرد، هر کـس کـه او را نصب کـرده و هـر کس کـه او را 
انتخـاب کرده، نامشـروع اسـت. این موضـوع در همـه ی رده های حکومـت صدق می کنـد و فقط مخصـوص رهبری 
در نظـام جمهوری اسـامی نیسـت. البتـه تکلیف رهبـری سـنگینتر اسـت و عدالـت و تقوایی کـه در رهبـری الزم 
اسـت، به طور مثـال، در نماینـده ی مجلـس الزم نیسـت؛ اما ایـن، بدیـن معنا نیسـت کـه نماینده ی مجلـس بدون 
داشـتن تقوا و عدالـت می توانـد بـه مجلـس بـرود؛ نخیـر، او هـم تقـوا و عدالـت الزم دارد؛ چرا؟ چـون او هـم حاکم 
اسـت و جزِو دسـتگاه قدرت اسـت، همان طور کـه دولت و قـّوه ی قضایّیـه هم حاکم هسـتند؛ چـون اینها بـر جان و 

مـاِل جامعـه ی تحـت قـدرت خودشـان حکومـت می کنند.

امام يعنى پیشواى دين و دنیا
«؛ باید راهِ دیـن خـدا را بپیماید. در قـرآن، در خطـاب خداوند متعال بـه ابراهیم  »الحاکم بالقسـط، الدائـن لدیـن الَلّ
این نکتـه ی بسـیار مهم آمده اسـت کـه خداونـد بعـد از امتحانهـای فراوانی کـه از ابراهیـم کـرد و ایشـان از کوره ی 
آزمایشـهای گوناگـون بیـرون آمـد و خالـص و خالصتر شـد، گفـت: »انّی جاعلـک للنـاس امامـا)200(«؛ مـن تو را 
پیشـوای مـردم قـرار دادم. امام فقـط به معنـای پیشـوای دینـی و مسـأله ی طهارت و غسـل و وضـو و نماز نیسـت؛ 
امام یعنـی پیشـوای دیـن و دنیـا؛ راهبِر مـردم به سـوی صـاح. این معنـای امـام در منطـق شـرایع دینـی از اّول تا 
امروز اسـت. بعد ابراهیم عرض کـرد: »و مـن ذریّتـی«؛ اوالد و ُذّریه ی مـن هم در ایـن امامت نصیبی دارنـد؟ خداوند 
نفرمـود دارند یـا ندارند؛ بحـث ُذّریه نیسـت؛ ضابطـه داد. »قـال ال ینال عهـدی الظالمیـن«؛ فرمان و دسـتور و حکم 

امامت از سـوی مـن بـه سـتمگران و ظالمـان نمی رسـد؛ باید عادل باشـد.
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام امـام دادگـران عالم و مظهـر تقـوا و عدالت اسـت. وقتی بعـد از قتـل عثمان در 
خانـه اش ریختند تـا ایشـان را به صحنـه ی خافـت بیاورند، حضـرت نمی آمـد و قبـول نمی کـرد - البتـه دلیلهایی 
دارد کـه بحث بسـیار مهـم و پرمعنایی اسـت - بعـد از قبول هـم فرمـود: »لـوال حضورالحاضـر و قیام الحجـة بوجود 
الناصر و مـا اخـذ الَلّ علی العلمـاء ان ال یقـاّروا علـی کّظة ظالم و سـغب مظلـوم اللقیت حبلهـا علی غاربهـا)201(«؛ 
اگـر وظیفـه ی من بـا توّجـه، قبـول، بیعـت و خواسـت مـردم بر مـن مسـّجل و منجـّز نمی شـد کـه در مقابـل ظلم 
بایسـتم و بـا تبعیـض مبـارزه و از مظلـوم دفـاع کنم، بـاز هـم قبـول نمی کـردم. یعنـی امیرالمؤمنیـن می گوید من 
قـدرت را به خاطر قـدرت نمی خواهـم. حاال بعضیهـا افتخـار می کنند: مـا باید برویـم، تا قـدرت را به دسـت بگیریم! 
قـدرت را برای چـه می خواهیـم؟ اگر قـدرت برای خـوِد قـدرت اسـت، ِوزر و وبـال اسـت؛ اگر قـدرت برای مبـارزه با 
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ظالـم در همه ی ابعـاد ظلم و سـتم - داخلـی، اجتماعـی و اقتصـادی که حادترینش اسـت - می باشـد، خوب اسـت. 
بنابراین، پایه ی مشـروعیت حکومـت فقط رأی مردم نیسـت؛ پایه ی اصلـی تقوا و عدالت اسـت؛ منتها تقـوا و عدالت 
هـم بـدون رأی و مقبولیت مـردم کارایی نـدارد. لـذا رأی مردم هم الزم اسـت. اسـام بـرای رأی مـردم اهمیت قائل 

اسـت. فرق بیـن دمکراسـی غربـی و مردم سـاالری دینی کـه ما مطـرح می کنیـم، همین جاسـت.

منطق مردم ساالرى دينى
مردم سـاالری غربی یـک پایـه ی فکرِی متقـن که بشـود بـه آن تکیه کرد، نـدارد؛ امـا مردم سـاالری دینـی این طور 
نیسـت. چون پایه اش پایـه ی دینی اسـت، لـذا پاسـخ روشـنی دارد. در مردم سـاالری دینـی و در شـریعت الهی این 
موضـوع مطرح اسـت کـه مـردم بایـد حاکـم را بخواهنـد، تـا او مورد قبـول باشـد و حق داشـته باشـد کـه حکومت 
کند. ای کسـی که مسـلمانی، چـرا رأی مردم معتبر اسـت؟ می گویـد چون مسـلمانم؛ چون به اسـام اعتقـاد دارم و 
چـون در منطق اسـام، رأی مردم بر اسـاس کرامت انسـان پیـش خدای متعـال معتبر اسـت. در اسـام هیچ والیت 
و حاکمیتـی بر انسـانها مقبـول نیسـت، مگـر این که خـدای متعال مشـّخص کنـد. ما هرجـا که در مسـائل فـراوان 
فقهی کـه به والیـت حاکم، والیـت قاضی یـا به والیـت مؤمن - کـه انواع و اقسـام والیـات وجـود دارد - ارتبـاط پیدا 
می کند، شـک کنیم کـه آیا دلیل شـرعی بـر تجویز ایـن والیت قائم هسـت یـا نـه، می گوییم نـه؛ چرا؟ چـون اصل، 
عـدم والیت اسـت. این منطـق اسـام اسـت. آن وقتـی این والیـت مـورد قبول اسـت کـه شـارع آن را تنفیـذ کرده 
باشـد و تنفیذ شـارع به ایـن اسـت کـه آن کسـی کـه والیـت را بـه او می دهیـم - در هـر مرتبـه ای از والیـت - باید 
اهلّیـت و صاحیـت یعنـی عدالت و تقـوا داشـته باشـد و مـردم هـم او را بخواهنـد. این منطـق مردم سـاالری دینی 
اسـت که بسـیار مسـتحکم و عمیق اسـت. یک مؤمن می تواند بـا اعتقـاد کامل ایـن منطـق را بپذیرد و بـه آن عمل 

کند؛ جای شـبهه و وسوسـه نـدارد.

معناى واليت مطلقه فقیه
جمهوری اسـامی نظـام پارلمانی را که یکی از اشـکال مردم سـاالری اسـت و شـکل خوبی هم هسـت، قبـول کرده 
و پذیرفته اسـت. این بخـش از حاکمیت، یعنـی قانونگـذاری - غیر از قـّوه ی مجریّه و رهبـری که آنها هـم به نحوی با 
انتخاب مردم صـورت می گیـرد - به انتخاب مسـتقیم مـردم با همیـن قانونی کـه وجـود دارد، که در قانون اساسـی 
مـا پیش بینـی شـده و قوانیـن عـادی هـم ترتیبـات آن را مشـخص کرده اند، صـورت می گیـرد، تـا کسـانی بروند و 
قانـون بگذارند. قانـون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشـت یک کشـور؛ قانون یعنی سرنوشـت انسـانها در یـک جامعه. 
چون همه مّتبـع هسـتند و مجبورند از قانـون تبعّیت کننـد. دولت هـم باید از قانـون تبعّیت کنـد؛ رهبر هـم باید از 

قانون تبعّیـت کند.
بعضیهـا خیـال می کننـد که ایـن »والیـت مطلقـه ی فقیـه« کـه در قانـون اساسـی آمـده، معنایـش این اسـت که 
رهبری مطلق العنان اسـت و هـر کار کـه دلش بخواهـد، می توانـد بکند! معنـای والیت مطلقـه این نیسـت. رهبری 
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بایسـتی موبه مو قوانیـن را اجـرا کند و بـه آنها احتـرام بگـذارد. منتهـا در مـواردی اگر مسـؤوالن و دسـت اندرکاران 
امـور بخواهنـد قانونی را کـه معتبـر اسـت موبه مو عمـل کننـد، دچار مشـکل می شـوند. قانـون بشـری همین طور 
اسـت. قانون اساسـی راه چـاره ای را باز کـرده و گفتـه آن جایی که مسـؤوالن امـور در اجرای فـان قانـون مالیاتی یا 
سیاسـت خارجـی، بازرگانی، صنعتـی و دانشـگاهی دچار مضیقـه می شـوند و هیـچ کار نمی توانند بکننـد - مجلس 
هم این طور نیسـت که امـروز شـما چیـزی را ببریـد و فـردا تصویب کننـد و به شـما جواب دهنـد - رهبـری مرجع 
اسـت. زمان امام هـم همین طور بـود. بنده خـودم آن وقـت رئیس جمهـور بـودم و جایی کـه مضیقه هایی داشـتیم، 
بـه امام نامـه می نوشـتیم و ایشـان اجـازه می دادند. بعـد از امـام، دولـت قبلی و دولـت فعلی گاهـی راجع به مسـائل 
گوناگون نامه می نویسـند کـه در این جـا مضیقه وجـود دارد، شـما اجازه بدهیـد که این بخـش از قانون نقض شـود. 
رهبری بررسـی و دّقـت می کند و اگر احسـاس کرد کـه بناگزیر بایـد ایـن کار را بکنـد، آن را انجام می دهـد. جاهایی 
هم که به صـورت معضـل مهّم کشـوری اسـت، بـه مجمع تشـخیص مصلحـت ارجاع می شـود. ایـن معنـای والیت 

مطلقه اسـت، وااّل رهبـر، رئیـس جمهـور، وزرا و نمایندگان، همـه در مقابل قانون تسـلیمند و باید تسـلیم باشـند.

مجلس، يكى از مهمترين مظاهر مردم ساالرى دينى
قانـون آن قدر مهـم اسـت کـه قالـب عملکـرد مـن و شماسـت. آن کسـی را که مـا انتخـاب می کنیـم و بـه مجلس 
می فرسـتیم، کسـی اسـت که سرنوشـت کشـور را در چهارسـال معّیـن می کند. ابتـدا که مـا ایـن نظـام پارلمانی را 
قبـول کردیـم، بعضـی از سیسـتمهای منطقه ای که اسـامی هـم بودنـد، اعتـراض کردند کـه این چه چیزی اسـت 
شـما قبول کرده اید؟! مـن حـاال نمی خواهم اسـم بیـاورم. یکی از همیـن دولتهـای مّدعـی می گفت چرا شـما نظام 
پارلمانـی را قبـول کردید؟! ما با اسـتدالل به ایشـان ثابـت کردیم کـه همین نظـام پارلمانی درسـت اسـت. بنابراین 
نکته ی اّول این اسـت کـه مردم سـاالری دینـی که یکـی از مهمتریـن مظاهـر آن همیـن انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی اسـت، به پایه ی فکـری و اعتقادِی اسـامی تکیـه دارد.تاکنـون مجالـس متعّددی در ایران تشـکیل شـده 
کـه همـه برخاسـته از آراءِ مـردم و مّتکـی به یـک اسـتدالل منطقـِی قـوی هسـتند. مجلِس امـروز مجلس ششـم 
اسـت و همه ی ایـن مجالـس معتبرنـد و بایسـتی آنچـه را که آنهـا تصویـب می کننـد، همه عمـل کنند. اگـر جایی 
تصّورمـان این اسـت کـه ایـن مصّوبه یـا این مجلـس یا ایـن برهه بـر طبـق مصالح کشـور نیسـت، باید بـه خودمان 
مراجعه کنیـم و ببینیـم که اینهـا را غیـر از ما کـس دیگری انتخـاب نکـرده؛ مـا انتخابشـان کرده ایم. این کـه من بر 
روی انتخابـات پُرشـور و حضور همگانـی در آن تأکیـد می کنم، وجهش همین اسـت. بعضـی خیال می کننـد اگر ما 
انتخابات پُرشـوری داشـته باشـیم، نظام جمهوری اسـامی مشـروعیت پیـدا می کنـد و اگـر انتخابات پُرشـور نبود، 
نظام مشـروعیت پیـدا نمی کنـد. این حرف، حرف درسـتی نیسـت. نظامهـای دمکراسـی در دنیا بـا نصـف آراءِ ما در 
ریاسـت جمهـوری و مجلـس نظامهایشـان را اداره می کنند و احسـاس عدم مشـروعیت هـم نمی کننـد. این که من 
بر حضـور مـردم اصـرار می کنـم به خاطـر این اسـت که ایـن یـک وظیفـه شـرعی و وجدانـی و عقانی اسـت؛ چون 
مجلس وقتـی قانـون تصویب کـرد، همـه باید تسـلیم آن قانـون باشـیم، پس شـما بایـد در ایجـاد آن مجلسـی که 

د...
یتن

وع
شر

ن م
 رك

ك
م ي

رد
م م

سال
در ا



یدینی«
ساالر

ضوع»مردم
شتردربارهمو

مطالعهبی
مردمساالریدینی

68

می خواهـد ایـن قانـون را تصویـب کنـد، نقـش ایفـا کنیـد. اگـر خودتـان را کنـار بکشـید، این کنـار کشـیدن هیچ 
مشـکلی را حـل نمی کنـد؛ بایـد وارد میـدان شـوید. اگـر تاشـتان را کردیـد و آنچـه را کـه خواسـتید نشـد، شـما 

تاشـتان را کرده ایـد؛ وظیفه تـان را انجـام داده ایـد.

شرط شركت مردم در انتخابات
عزیـزان من! ایـن را به شـما عرض کنـم که دعـوت به شـرکت در انتخابـات به خاطـر تبلیغـات دیگران نیسـت. قبل 
از انقـاب در کتابهـا خوانـده بودیـم، از اّول انقـاب تـا به حـال هـم بیسـت و پنج سـال اسـت کـه تبلیغـات جهانی 
رسـانه ها و این امپراتـوری عمدتاً صهیونیسـتی را تجربـه می کنیم. اینهـا هیچ وقت دسـت از بدگویی کردن نسـبت 
بـه جمهـوری اسـامی و هـر تشـکیاتی در دنیـا کـه بـا آن موافـق نباشـند، برنمی دارند. اگـر مـردم ایـران در یک 
انتخابـات پُرشـور شـرکت کننـد، یک طـور حـرف می زننـد؛ اگـر شـرکت نکننـد، یک طـور دیگـر حـرف می زننـد. 
حرف مـا برای خاطر بسـتن دهن آنهـا نیسـت. در انتخابـات دوم خرداد سـال هفتادوشـش - که انتخابات پُرشـوری 
شـد؛ جمعیت عظیمی شـرکت کردند کـه البته بی سـابقه نبـود و آن درصد قبـًا هم در بعضـی از انتخاباتهـای دیگر 
شـرکت کرده بودنـد؛ امـا در آن انتخابات درصد بسـیار خوبی شـرکت کردنـد - رادیوهـای بیگانه گفتند ملـت ایران 
جمـع شـدند و رأی در صندوقهـا ریختنـد، بـرای این که بـه جمهـوری اسـامی بگویند نـه! شـما را به خـدا ببینید؛ 
مـردم به دعـوت رهبری، نظـام و مسـؤوالن آمدند و مسـؤولی را بـرای جمهوری اسـامی انتخـاب کردنـد. وقتی که 
شـلوغ بود و جمعیت پـای صندوقها بـا درصد باال شـرکت کردنـد، آن طـور گفتنـد؛ در انتخابات شـوراها هـم که در 
شـهرهای بـزرگ، مخصوصاً تهـران، شـرکت مـردم خیلـی پایین بـود، بـاز گفتند مـردم شـرکت نکردنـد؛ یعنی به 
جمهوری اسـامی گفتند نـه! بنابرایـن و به نظر آنها اگـر مـردم در انتخابات شـرکت کننـد، گفته اند نه؛ اگر شـرکت 
هم نکننـد، گفته انـد نـه! تبلیغات دشـمن این گونه اسـت. هرچه هـم مردم شـرکت کنند، تبلیغات دشـمن هسـت.

من همـان روز گفتـم، امـروز هـم می گویم کـه اگـر مـردم در انتخابـات شـوراها شـرکت نکردنـد، به خاطر ایـن بود 
که از عملکـرد شـوراها راضـی نبودند. اگـر شـوراها ایـن دوره خوب عمـل کنند، خواهیـد دید کـه مـردم در دوره ی 
بعد، اگـر بخواهنـد برای شـوراها به پـای صنـدوق بیاینـد، پُرشـور خواهند آمـد. آن جایـی که مـردم امیـد دارند که 
کاری انجـام گیـرد، می آینـد. وقتـی دیدند نـه، شـوراها خوب عمـل نکردنـد، مـردم دلسـرد و ناامید می شـوند. من 
تقریبـاً یک مـاه و نیـم قبـل در زنجان بـه مسـؤوالن گفتم کـه اگـر می خواهیـد مـردم در انتخابـات شـرکت کنند، 
عملکردهایتان را خـوب کنید. اگـر مردم عملکردهـا را ببیننـد، بـرای ورود در انتخابات تشـویق می شـوند. بنابراین 

مسـأله ی شـرکت در انتخابـات از نظـر وظیفه بـرای ما مهّم اسـت.

ويژگى هاى نماينده مردم در نظام جمهورى اسالمى
در دموکراسـیهای غربـی، صاحیتهـای خاّصی موردنظر اسـت کـه عمدتـاً در این صاحیتهـا، وابسـتگیهای حزبی 
رعایـت می شـود. هم کسـانی کـه نامـزد می شـوند، هـم آنهایـی کـه نامـزد می کننـد و هـم آنهایی کـه بـه نامزدها 
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رأی می دهنـد، در واقـع بـه این حـزب یـا بـه آن حـزب رأی می دهند. حـاال در آن کشـورهایی کـه دو حزبی اسـت، 
مثـل امریـکا و انگلیـس و یا در کشـورهایی کـه چند حزبی اسـت، بـه یکـی از ایـن دو یا چنـد حـزب رأی می دهند. 
در نظـام جمهـوری اسـامی غیـر از دانایـی و کفایـت سیاسـی، کفایت اخاقـی و اعتقـادی هـم الزم اسـت. افرادی 
نگوینـد که اخـاق و عقیده مسـأله ی شـخصی انسانهاسـت. بلـه، اخـاق و عقیده مسـأله ی شـخصی انسانهاسـت؛ 
اما نه برای مسـؤول. مـن اگر در جایـگاه مسـؤولیت قرار گرفتم و اخاق زشـتی داشـتم؛ فهـم بدی از مسـائل جامعه 
داشـتم و معتقد بـودم کـه باید جیـب خـودم را پُـر کنـم، نمی توانم بـه مـردم بگویـم این عقیـده و اخاق شـخصی 
من اسـت و اخـاق و عقیـده ربطی به کسـی نـدارد! برای یـک مسـؤول عقیده و اخاق مسـأله ی شـخصی نیسـت؛ 
مسـأله ای اجتماعی و عمومی اسـت؛ حاکم شـدن بر سرنوشـت مردم اسـت. آن کسـی که بـه مجلس مـی رود، یا به 
هر مسـؤولیت دیگـری در نظـام جمهوری اسـامی می رسـد، اگـر فاسـد، بیگانه پرسـت و در خدمت منافـع طبقات 
برخـوردار جامعه بـود، دیگـر نمی تواند نقشـی را که ملـت و طبقـات محـروم می خواهند، ایفـا کند. اگر آن شـخص 
انسـان معامله گـر، رشـوه و توصیه پذیـر و مرعوبی بـود؛ در مقابل تشـِر تبلیغـات و سیاسـتهای خارجی جـا زد، دیگر 
نمی توانـد مـورد اعتماد مـردم قـرار گیـرد و برود آن جـا بنشـیند و تکلیـف ملک و ملـت را معّیـن کند. این شـخص 
غیر از کفایـت ذاتـی و دانایـِی ذاتی، بـه شـجاعت اخاقی، تقـوای دینـی و سیاسـی و عقیده ی درسـت هـم احتیاج 
دارد.البتـه این حـرف من نباید موجب شـود کـه تفتیـش عقایـد راه بیندازند و نفـر به نفر سـؤال کنند کـه عقیده ی 
شـما راجع به فـان موضوع چیسـت. مـن با تفتیـش عقایـد موافـق نیسـتم و آن زمـان هم کـه در سـالهای دهه ی 
شـصت عده ای تندرو بـرای ورود دانشـجو به دانشـگاهها چیزهـای عجیب و غریـب سـؤال می کردند، بنـده مخالف 
بـودم و بارها هم اعـام مخالفـت کردم. کسـی که عمـًا و صریحـاً نشـان داده و اثبات کـرده؛ اصـرار دارد کـه تظاهر 
کند با مبانـی ارزشـی نظام مخالـف اسـت و موافقـت نـدارد، نمی توانـد نماینده ی مـردم شـود و به مجلس شـورای 
اسـامی که رکـن نظـام اسـت، بـرود. بنابرایـن صاحیـت اخاقـی الزم اسـت و همـه بایـد روی ایـن بُعد حّسـاس 

باشـند.

مردم، بهترين احراز كننده صالحیت نامزدها 
بعضـی می گوینـد حـّق شـهروندِی انتخـاب شـدن را نبایسـتی سـلب کـرد. حـّق انتخـاب شـدن، حق شـهروندی 
معمولی مثل حّق شـغل و کسـب و کار و سـاکن شـدن در شـهر و راه رفتن در خیابـان و خریدن اتومبیل و... نیسـت. 
این یـک حـّق شـهروندی اسـت کـه بـرای دارنـده ی آن صاحیتهایـی الزم اسـت کـه ایـن صاحیتهـا بایـد احراز 
شـود. مسـؤول احرازش هـم فقط شـورای نگهبـان نیسـت؛ هم وزارت کشـور اسـت، هـم شـورای نگهبان، کـه باید 
صاحیتهـا را احراز کننـد. در احـراز صاحیت نامزدهـا خوِد مـردم بهترین افراد هسـتند و بیشـترین مسـؤولیتها را 
دارند کـه وقتی انسـانی را احـراز صاحیـت کردند، بـه همدیگر معرفـی کنند و آن کسـانی کـه می توانند، بـرای آن 

شـخص امکانـات فراهـم نمایند، تـا انسـان صالـح بتوانـد وارد این میدان شـود.
مـن البتـه بـا شـورای نگهبـان و بـا وزارت کشـور حرفهایـی داشـتم و دارم و خواهم داشـت کـه به خـود آقایـان در 
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جلسـات کاری که با مـن دارند، می گویـم و آن وقتـی هم که الزم باشـد، عمومـی خواهم گفـت. هر کـدام وظیفه ای 
دارنـد که باید وظیفه شـان را طبـق قانون انجـام دهند و هیـچ تخلّفی هـم از هیچ دسـتگاهی پذیرفته نیسـت؛ لیکن 

حـاال به طور کلّـی عـرض می کنیم کـه انتخابـات وظیفـه مشـترك بین اینهاسـت.

مجلس جاى حضور مخالفان نظام نیست
نکتـه ی دیگـر در زمینه ی انتخابـات این اسـت که شـباهت مهّمی هـم بیِن دمکراسـی در مجلـس ما با دمکراسـیها 
و پارلمانهـای غربـی وجـود دارد و آن این کـه در همـه جـای دنیـا پارلمانهـا بـرای حفـظ و تقویـت نظـام به وجـود 
می آینـد، نه بـرای مبارزه بـا نظـام - آن کسـانی که مخاطـب این حـرف هسـتند گوشهایشـان را واکنند، بشـنوند - 
چـون پارلمان جـزو نظام و بـرای تکمیـل آن اسـت. پارلمان جای حضـور مخالفـان نظام نیسـت که عـّده ای بگویند 
ما از طریق وارد شـدن به مجلس شـورای اسـامی بـا قانون اساسـی یا با نظـام جمهوری اسـامی مبـارزه می کنیم! 
این در همـه جای دنیـا کامـًا غیرمنطقی و غلط اسـت. شـما هیچ جـای دنیـا را نمی بینیـد کـه در پارلمان بـا نظام 
مخالفت کننـد. البته بـا دولتهـا مخالفـت می کننـد؛ اسـتیضاح می کننـد، پایین می کشـند، بـاال می برنـد؛ اما هیچ 
پارلمانـی با سـاخت نظـام سیاسـی مخالفـت نمی کند؛ چـون پارلمـان جزو سـاخت نظـام اسـت و معنی نـدارد که 
مخالفـت کند. البتـه در داخل مجلس شـورای اسـامی مثل همـه ی پارلمانهـای دیگـر گروههای مختلـف - به قول 
خودشـان فراکسـیونهای مختلـف - حضـور دارنـد کـه برنامه هـا و مذاقهـای گوناگونی دارنـد، کـه باید هم باشـد و 
مجلس جای مناقشـات پُرشـورِ مسـتدل و سیاسـی و کارشناسـی اسـت. باید خیلی پُرشـور بحـث و مناقشـه کنند؛ 
اما بـا اسـتدالل برنامه هایشـان را به طـرف مقابل خـود بقبوالننـد و آنهـا را قانـع کنند. بنـده طرفدار مجلِس سـاکت 
و سـر بـه زیـر و سـربجنباِن در مقابـل هر حـرف نیسـتم. معتقـدم مجلس نبایسـتی رکود و سـکون داشـته باشـد و 
باید متحـّرك و فعال و پُرنشـاط باشـد. خود مـن هـم اّول انقـاب و در دوره ی اّول مجلـس نماینده ی مجلـس بودم. 
مجلس بـه نماینـده ی فّعال کـه کار کنـد، فکر و بحـث و اسـتدالل کنـد و به طور منطقـی اثبـات و رد کنـد، احتیاج 
دارد. امـام بارها به مـا می گفتند کـه مباحثه های طلبگی باید سرمشـق شـما در مجلس شـورای اسـامی باشـد. در 
مباحثـه ی طلبگـی، دو طلبه وقتـی با هـم مباحثه می کننـد، حرف هـم را رد می کنند، سـر هـم داد می کشـند، بعد 
که مباحثـه تمام شـد، با هـم رفیقند؛ بـا هم غـذا می خورنـد، بـا هـم درس می روند، بـا هم چـای درسـت می کنند. 
مجلس بایـد این گونـه باشـد: جـای مباحثـه ی مسـتدل، منتهـا همـه در چهارچوب نظـام. مجلـس جـای تاش و 

برنامه ریـزی و پیشـرفت در نظام اسـت، نـه بر نظـام. ایـن نکته ای اسـت که همـه باید بـه آن توّجـه کنند.
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صندوقهاى رأى، بارزترين مظهر حضور مردمى 
انتخابات مجلس، مظهر دخالت مردم در سرنوشت 

خود و كشور
بى پشتوانه شدن كشور و نظام با نبود انتخابات

دخالت وقیحانه پارلمان اروپا در امور كشور
اگر دشمن براى شما كف زد

همراهى اسالم با جمهوريت در نظام

اهمیت انتخابات در نظام مردم ساالرى دينى



مردمساالریدینی

اهمیت انتخابات در نظام مردم ساالرى دينى *

صندوقهاى رأى، بارزترين مظهر حضور مردمى 
دو سـه موضوِع حائز اهمیـت وجود دارد کـه مهمترین آنها مسـأله انتخابات اسـت. انتخابـات، هم برای ملـت ما مهّم 
اسـت، هم برای دوسـتان مـا در دنیا مهّم اسـت، هـم برای دشـمنان ما مهّم اسـت. ایـن انتخابـات مثـل انتخاباتهای 
قبلی، یـک نقطـه توّجـه و دّقت اسـت؛ هم برای دوسـتان مـا، هم بـرای دشـمنان ما؛ بـرای ملت مـا هم بسـیار حائز 

اهمیت اسـت.
اهمیـت انتخابات مجلـس از دو جهـت اسـت؛ اّول از ایـن جهت که حضـور شـما در پـای صندوقهـای رأی بارزترین 
مظهـر حضـور مردمی اسـت و ایـن پشـتوانه انقاب و کشـور اسـت. کسـانی که بـا اخبـار سـروکار دارنـد، می بینند 
که مراکز سیاسـی دنیـا از گوشـه و کنار سـر بلند می کننـد و می گوینـد ما نگـران انتخابات ایران هسـتیم و مسـائل 
انتخابـات ایـران را پیگیـری می کنیـم؛ ایـن بـه همیـن خاطر اسـت. نـگاه می کننـد تا ببیننـد آیـا مـردم در صحنه 
حضور دارنـد یا نـه؛ اگـر دارنـد، مثل گذشـته نمی شـود بـا ایـن نظـام کاری کـرد؛ اگـر حضور مـردم ضعیف شـود، 
آن وقـت اسـتنتاج می کنند کـه بین مـردم و نظام فاصلـه افتـاده اسـت؛ در این صـورت راه را بـرای دخالت و سـلطه 
و پنجـه انداختـِن دوبـاره بر کشـور همـوار می بیننـد؛ از این جهـت متوّجـه انتخاباتنـد. پـس اهمیـت اّوِل انتخابات 
به خاطر این اسـت که انتخابات سـنگر کشـور اسـت؛ حضـور مـردم در پـای صندوقهای رأی، مصون سـاز سرنوشـت 
ملت و مردم اسـت و دشـمن را از تعـّرض و تجـاوز و پُررویِی بیشـتر باز می دارد. در این بیسـت وپنج سـال، دشـمنان 
ایران برای تسـلّط بر این کشـور راههـای گوناگونـی را پیمودنـد و همه نـاکام. یـک راه برای آنهـا باقی مانده اسـت و 
آن، جدا کـردن مردم از مسـؤوالن و نظام اسـت؛ چشـم به ایـن راه دوخته انـد. همه تاشـها و تبلیغاتی کـه می کنند 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه دوم(  1382/11/24
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و همـه حرفهای زیـادی ای هم کـه می زننـد، به خاطر همیـن اسـت؛ می خواهند مـردم را جـدا کنند. انتخابـات توی 
دهن دشـمن می زنـد و او را مأیـوس می کند؛ احسـاس می کند که مـردم در میـدان دفاع از کشـور و مرزهـا و مصالح 

و نظامشـان قـرص و محکم ایسـتاده اند.

انتخابات مجلس، مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و كشور
جهـت دوِم اهمیـت انتخابـات مجلس این اسـت که شـما بـا انتخاب نماینـده مجلـس، در واقع سرنوشـت کشـور را 
در چهار سـال آینده رقـم می زنیـد. انتخابـات مجلس مظهـر دخالت مـردم در سرنوشـت خود و کشورشـان اسـت؛ 
چـون مجلـس مرکـز قانونگـذاری اسـت. قانون یعنـی جـاده ای کـه بـاز می شـود تـا مسـؤوالن اجرایـی از آن جاده 
حرکـت کنند و بـا تـاش خـود گوشـه و کنـار و زوایـای کشـور را آبـاد و اصاح کننـد. ایـن جـاده بازکنی بـه عهده 
قانـون اسـت و قانـون را هم نماینـده شـما در مجلـس وضع می کنـد؛ بنابرایـن مجلـس خیلی مهّم اسـت. عـاوه بر 
این، طبـق قانون اساسـِی مـا، مجلس ناظـر بر دولـت اسـت. اگر دولـت در جایـی بد و یـا کج حرکـت کند، پـا در راه 
نادرسـتی بگذارد و خـدای نکـرده سوءاسـتفاده ای بشـود و فسـادی به وجـود آید، مرکـزی کـه می تواند جلِو فسـاد 
و انحـراف را بگیـرد، مجلـس اسـت؛ ببینیـد چقـدر مهّم اسـت! ایـن مجلس بـا آراءِ مـردم تشـکیل می شـود. هرچه 
آراء بیشـتر باشـد، مجلـس قویتـر خواهـد شـد. شـما وقتـی کسـی را صالـح و شایسـته دانسـتید و او را بـه مجلس 
فرسـتادید، توانسـته اید بخشـی از تـوان خـود را در سـاختن و پیشـرفت آینـده بـه کار بگیریـد؛ اهمیـت مجلـس از 
این جاسـت. لذا مردم بـرای مصالح خـود، مصالح کشـور و مصالح نظام بایـد نگذارند انتخابـات از آن شـکوه و عظمت 
خودش بیفتـد. متأسـفانه بعضـی از افرادی کـه تریبـون دارند - یـا قلم یـا بیـان - و می تواننـد حرف بزننـد، ملتفت 
نیسـتند که انتخابـات و مجلس چـه عظمتـی دارد؛ حرفی ندارنـد کـه کاری کنند یـا چیزی بگوینـد که مـردم را از 
حضـور در صحنـه انتخابـات و عرصـه رأی دادن دلسـرد کنند؛ ایـن بر اثـر بی توّجهـی و غفلت اسـت، وااّل هـر ایرانِی 
غیـور و عاقه منـد بـه عـّزت ایـران و آبـادی کشـور و سرنوشـت ملت بایـد تـاش کند تـا مجلسـی قـوی و آبرومند 
تشـکیل شـود. البته مجلس هفتم یـک خصوصیت اضافـه هـم دارد و آن این اسـت که اّولیـن قدم دوره ای به سـمت 
چشـم انداز بیست سـاله را بایـد بـردارد. چشـم انداز بیست سـاله ای تصویـب و بـه دسـتگاهها ابـاغ شـده اسـت که 
حقیقتـاً جاده بسـیار مسـتحکمی به سـمت یک آینده روشـن، زیـر پای ملـت و مسـؤوالن باز می کنـد. اّولیـن دوره 
چهار سـاله به سـمت آن چشـم انداز، به وسـیله ایـن مجلس باید طـی شـود و اّولیـن حرکت را ایـن نماینـدگان باید 

انجـام دهند کـه اهمیـت دارد. 

 بى پشتوانه شدن كشور و نظام با نبود انتخابات
در دنیا عـّده ای هسـتند که بـه مصالح جمهـوری اسـامی عاقه مندنـد؛ در بین ملتهـا هم هسـتند، در بیـن دولتها 
هم هسـتند. بعضـی از دولتها هم هسـتند که بـه دالیل متعـّدد به مصالـح جمهوری اسـامی عاقه مندند. بسـیاری 
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از ملتهـا، بخصـوص ملتهای اسـامی هـم عاقه مندنـد. نگاه همـه اینها بـه ایـن انتخابات اسـت؛ دلشـان می خواهد 
این انتخابـات، قوی، پُرشـور و نشـان دهنده عزم اسـتوار ملـت ایران باشـد. یک عّده هـم در دنیـا بدخواهِ ملـت ایران 
هسـتند؛ اینها می خواهنـد این انتخابـات یا اصـًا برگزار نشـود تـا این پشـتوانه مردمـی گرفته شـود؛ یا اگـر برگزار 
شـد، بسـیار سـرد و بی روح برگزار شـود. دو روز قبل بعضی از نمایندگان کنگره امریـکا در مقابل چند نفـر از مریدان 
خـود ظاهر شـدند و به ملـت ایران دسـتور دادنـد در پـای صندوقها حاضر نشـوند! چـه دلیلـی از این واضحتـر بر آن 
مطلبی کـه من هفتـه پیش خطاب بـه ملت ایـران عرض کـردم که راهبـرد کلّی دشـمن این اسـت کـه انتخابات در 
کشـور انجام نگیـرد؟ دلیلش هـم واضح اسـت؛ چون اگـر انتخابـات نباشـد، کشـور و نظام بی پشـتوانه خواهد شـد؛ 

اینهـا ایـن را می دانند؛ لـذا می خواهنـد انتخابات نباشـد.

دخالت وقیحانه پارلمان اروپا در امور كشور
بعضـی از پارلمانهـای اروپایی هـم دخالت خـود را در ایـن کار به وقاحـت رسـانده اند. البتـه حرف زدنشـان اهمیتی 
نـدارد؛ حـرف می زننـد، بزنند؛ مـا هم دربـاره خیلـی از کارهـای آنهـا حـرف داریم و حـرف هـم می زنیم؛ نـه این که 
ماحظه کنیـم و حرف نزنیم؛ نه، مسـؤوالن کشـور ما هـم نقاط ضعفـی را کـه در کارهای آنهـا وجود دارد، همیشـه 
با صـدای بلنـد بیـان می کننـد؛ بنابرایـن از گفتِن آنهـا بـه هیچ وجـه گله منـد نمی شـویم و از آنهـا بیـش از این هم 
توّقعـی نداریم؛ امـا همه بایـد بدانند - چـه دولتهایشـان، چـه پارلمانهایشـان - تـا کار در مرحله حـرف زدن و گفتن 
اسـت، اهمیتی نمی دهیـم؛ اما اگر قرار شـد ایـن را بـه دخالت در امور کشـور مـا منتهی کننـد، ملت ایران تـو دهنِی 
محکمی بـه همـه آنهـا خواهـد زد. مـردم و مسـؤوالن طبق وظیفـه انقابـی و دینـی خـود آنچـه را که مصالـح آنها 

ایجـاب می کند، بـا همـان آگاهـی و روشـن بینی خود بـه فضل پـروردگار عمـل خواهنـد کرد.

 اگر دشمن براى شما كف زد
 البتـه انسـان گاهـی چیزهایی مشـاهده می کنـد؛ بعضـی دسـتگاهها از هم گلـه می کننـد و گاهـی هـم گایه ها را 
بـزرگ و درشـت می نمایاننـد. بنـده اعتقادی نـدارم بـه این کـه مسـؤوالن در چنیـن موقعیتهای حّساسـی دسـت 
به شـکوه و گایـه از یکدیگـر بزننـد. باید نـگاه کرد بـه آنچه مصلحـت این کشـور و ایـن ملت اسـت. در یکـی دو ماه 
اخیـر بعضی کارهای دشـمن شـادکن هم صـورت گرفـت. البته ملت مـا آگاه و هشـیار بود و هسـت؛ فهمیـد چه کار 
بایـد بکند و چـه کار بایـد نکنـد؛ همان طـور که درسـت بـود، عمل کـرد؛ آفریـن بر شـما ملت! ولی انسـان متأسـف 
می شـود که ببینـد بعضـی کسـان دوسـت می دارنـد کاری کنند کـه در آن سـوی مرزهـا دشـمنان این ملـت برای 
آنها کـف بزننـد! این ننگ اسـت. اگـر دیدید دشـمن برای شـما کـف می زنـد، نگاه کنیـد اشـکال کارتان کجاسـت. 
امـام فرمودنـد وای از آن روزی کـه دشـمن از مـا تعریف کنـد! خوب؛ دشـمن چه موقـع از انسـان تعریـف می کند؟ 
خیلی از نقـاط تحسـین برانگیز در ملت و کشـور و امام ما بود و هسـت که دشـمنان ما در دلشـان تصدیـق می کنند، 
امـا نمی خواهنـد بـه زبـان بیاورنـد. آن جایـی که دشـمن برای کسـی کـف می زنـد و هـورا می کشـد و او را تشـویق 
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می کنـد، باید انسـان بفهمـد که اشـتباه می کند. کسـانی بـر طبل تعطیلـی انتخابـات می کوبیدنـد - البتـه به فضل 
پـروردگار در متن ملـت نیسـتند؛ منزوی انـد - االن هـم در گوشـه و کنار کسـانی پیـدا می شـوند که بگوینـد نباید 

شـرکت کنیـد، یا مـا شـرکت نمی کنیم. ایـن غلط اسـت؛ راه درسـتی نیسـت. 

همراهى اسالم با جمهوريت در نظام
ملـت بایـد بـا وحـدت و اتّحـاد کلمـه آنچـه را کـه مصلحـت اوسـت، انجـام دهـد. ایـن را هـم بنـده بـه هیچ وجـه 
موافـق نیسـتم کـه یـک عـّده بگوینـد اگـر فان طـور نباشـد، اسـام از بیـن خواهـد رفت؛ یـک عـّده هـم بگویند 
اگـر فان طـور نباشـد، جمهوریت از بیـن خواهـد رفت؛ نـه آقـا، این حرفهـا نیسـت. در ایـن کشـور و در ایـن نظام، 
اسـام با جمهوریت همـراه اسـت. جمهوریـِت مـا از اسـام گرفته شـده و اسـاِم ما اجـازه نمی دهـد در این کشـور 
مردم سـاالری نباشـد. ما نخواسـتیم جمهوریـت را از کسـی یـاد بگیریم؛ اسـام این را بـه ما تعلیـم داد و امـاء کرد. 
این ملت، متمّسـک به اسـام و معتقـد به جمهوریت اسـت. در ذهـن این ملـت و در این نظـام، خدا و مـردم در طول 
هم قـرار دارنـد و خـدای متعال ایـن توفیـق را داده اسـت کـه مـردم ایـن راه را طـی کننـد. عـّده ای بیاینـد بگویند 
اگـر ما نباشـیم یـا اگـر فان طـور نباشـد، اسـام نابـود می شـود؛ یـک عـّده هـم بیاینـد بگوینـد اگر مـا نباشـیم یا 
اگـر فان طـور باشـد، جمهوریـت و مردم سـاالری از بیـن مـی رود؛ نـه، این طـور نیسـت. ایـن ملـت، این نظـام، این 
چارچوب و این قانون اساسـی توانسـته اسـت هم اسـام را تضمین کند و هـم جمهوریـت را. البته این کـه ما گفتیم 
حرکات دشـمن شـادکن، ذهـن به سـراغ مسـؤوالن نـرود؛ نـه، مسـؤوالن کشـور و بسـیاری از نمایندگان مـردم در 
مجلـس شـورای اسـامی و در مراکز دیگـر عاقه منـد و دلسـوزند. جمعهـای کوچکی هسـتند، باالخـره در همه جا 
هـم هسـتند، در داخل لبـاس ما هم هسـتند، ممکـن اسـت در مرکـز قانونگـذاری و در مراکز دیگـر هم باشـند؛ این 
کارهای دشـمن شـادکن کار افـراد معدودی اسـت؛ بنابراین ذهن نسـبت بـه جمع بزرگ مسـؤوالن کشـور - چه در 

مجلـس، چـه در دسـتگاههای اجرایـی و چـه در نقاط دیگـر - بدبین نشـود.
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حضور مردم در صحنه، سدى جلوى تعرض دشمنان

ظالمان حقیقى ملت ايران
يادگیرى مردم ساالرى ملت ايران از انقالب 

تصمیم گیرى خود مردم ايران
حضور مردم، يعنى دفاع از جمهورى اسالمى و قانون 

اساسى
تأثیر حضور مردم در دفع اراده ى خبیثانه ى استكبار

انتخابات، يك حادثه ى شیرين 
فراموش شدن كدورت هاي دوران انتخابات 

همكارى و همدلى با رئیس جمهور منتخب



مردمساالریدینی

حضور مردم در صحنه، سدى جلوى تعرض دشمنان *

ظالمان حقیقى ملت ايران
این روزهـا مناسـبت مهم دیگـری کـه وجـود دارد، انتخابات اسـت. بـه پایـان مسـابقات انتخاباتـی و بـه روز حضور 
و اظهـار هویـت یـک ملـِت بـزرگ داریـم نزدیـک می شـویم؛ لحظـه ی بسـیار مهـم و تعیین کننـده ای در زندگـی 
جامعه ی ماسـت. جامعه ی مـا چنین لحظـه ای را به معنـای واقعی کلمـه از اول انقـاب تا امـروز بارهـا و بارها لمس 

کـرده و بـه آن نزدیـک شـده و در این میـدان، امتحـان پس داده اسـت.
کسـانی که امروز بـا لحن هـای دور از شـأن یک انسـاِن مسـتقل و آزاد، بـه تبع میـل دل رسـانه های غربـی، این طور 
وانمـود می کننـد که ملـت مـا دارد دمکراسـی را یـاد می گیـرد، حقیقتـاً بـه این ملـت ظلم می کننـد. ملـت بزرگی 
که بارهـا و بارها در طول سـالهای بعـد از انقاب، آحـاد آن، بـا انگیزه و ایمان و شـور و شـوق، پـای صندوق های رأی 
رفته انـد و بدون این که از کسـی خجالت بکشـند، از کسـی بترسـند و به کسـی طمـع بورزنـد، رأی و عقیـده ی خود 
را روی کاغـذ نوشـته اند و در صنـدوق انداخته اند، حـاال ما به آنهـا بگوییم شـما دارید یـواش یواش به مردم سـاالری 
نزدیک می شـوید! این همـان حرفی اسـت کـه رسـانه های امریکایـی و صهیونیسـتی و دشـمنان ملت ایـران، برای 

تحقیـر این ملت شـریف، دارنـد آن را بـزرگ و بـزك و تکـرار می کنند.

يادگیرى مردم ساالرى ملت ايران از انقالب 
چرا باید کسـانی کـه از دل ایـن ملت برخاسـته اند و شـاهد حضـور این مـردم و همچنین میـدان گسـترده ی آزادی 
انتخـاب در دوران جمهـوری اسـامی بوده اند، این حـرف ظالمانـه و غیرمنصفانـه را تکرار کننـد؟ نه، ملـت ایران در 

*. بیانات  در دیدار اقشار مختلف مردم   1384/03/25
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حال آمـوزش مردم سـاالری نیسـت؛ ملـت ایـران ایـن را از انقـاب یاد گرفـت. مـا آحـاد ملـت، از اوِل تاریخ خـود تا 
دوران انقـاب، در هیـچ برهـه ای این طـور آزادانـه نمی توانسـتیم مسـئوالن بلندپایـه ی کشـور را خودمـان انتخاب 
کنیـم؛ ِکی چنین چیـزی برای ایـن ملت میسـر بود؟ امـروز هم در بسـیاری از نقـاط دنیا هنوز میسـر نیسـت. حّتی 
در کشـورهایی هم که اسـم دمکراسـی دارند و پرچـم دمکراسـی را در دسـت گرفته انـد، آدمهای تیزبیـن می بینند 
و می دانند که دمکراسـی بـه معنای مردمـِی شـفاِف همگانی کـه در ایـران وجـود دارد، در آن جاها نیسـت. جاهایی 
کـه انتخابات حزبـی برگـزار می شـود، مردمی کـه بـه کاندیـدای حـزب رأی می دهنـد، آن نامـزد را نمی شناسـند؛ 
گاهی اسـم او جـز از طریـق تبلیغـاِت دوران انتخابات به گوششـان نرسـیده اسـت؛ حـزب گفته بـه ایـن رأی دهید، 
آنهـا رأی می دهنـد. در ایـران این طـور نیسـت. در ایـران مـردم بـا شـناخت، بـا معرفـت، بـه قـدری کـه می توانند 
و بـدون این که کسـی بـاالی سـر آنها باشـد و بگویـد بـه ایـن رأی بده، بـه ایـن رأی نـده، نامـزد مـورد نظر خـود را 
انتخاب می کننـد. حّتـی حزبی باالی سرشـان نیسـت که بگویـد باید بـه این شـخص رأی دهیـد؛ تا آدمـی که جزو 
حزب اسـت، مجبور باشـد به همان کسـی کـه چنـد نفـر در رأس حـزب نشسـته اند و انتخـاب کرده انـد، رأی دهد.

می خواهنـد احساسـات عمومـی و مردمـی را تحقیـر کننـد و آن را عوامگرایـی معنـا کنند. آنهـا دلشـان می خواهد 
احزاب در کشـور ما همان نقشـی را ایفا کننـد کـه در امریـکا و در برخی از کشـورهای اروپایـی ایفا می کننـد؛ یعنی 
چند نفـر آدم در رأس حـزب بنشـینند و با بده بسـتان های سیاسـی و اقتصـادی و با پـول و یـا بند و بسـت درباره ی 
فان پـروژه ی پول سـاز نفتـی و غیرنفتـی، یک نفـر یا چنـد نفـر را انتخاب کننـد، بعد بـه پیـروان و طرفـداران خود 
بگویند به ایـن شـخص رأی دهید؛ مردم هم چشم بسـته و گوش بسـته بـه او رأی دهنـد. در ایران هم بعضی دلشـان 
می خواهـد این طوری بشـود؛ امـا این جـا این گونه نیسـت. در کشـور ما بحمـداللَّ تـا کنـون نتوانسـته اند؛ امیدواریم 

بـاز هـم نتوانند.

تصمیم گیرى خود مردم ايران
این جـا هیچ کـس - نـه رهبـری، نـه دولت، نـه متنفذیـن حزبـی - به مـردم مـا امـر و نهـی نمی کنـد؛ مردم بـه قدر 
سـعه ی اطاعاِت خودشـان تحقیـق و مطالعـه و مشـورت می کننـد و فـرد مـورد نظرشـان را برمی گزیننـد. ممکن 
اسـت آنچه آخر سـر به نظرشـان می رسـد، درسـت هم نباشـد - اشـتباه باشـد - اما خودشـان هسـتند کـه تصمیم 
می گیرنـد؛ و اگـر ایـن کار را بـرای خـدا و حاکمیـت ارزشـهای الهـی بکننـد، اجـر وافـری هم پیـش خـدای متعال 
دارند؛ ایـن خیلی اهمیـت دارد. انسـان برود هـم رئیس جمهـور، نماینـده ی مجلس، نماینـده ی مجلس خبـرگان و 
عضو شـورای شـهر را انتخاب کند - یعنی کسـی را که خـودش می پسـندد، یک قـدم برای سـر کار آمـدن او بردارد 
- و هم پیـش خـدای متعال ثـواب ببـرد؛ ایـن یـک درآمـد دو جانبه اسـت. امـروز بحمـداللَّ در کشـور مـا این گونه 

اسـت.
در ایـن انتخابات هم خـدای متعـال این طور مقـدر فرمود کـه انواع سـایق مختلـف بتواننـد در بین نامزدهـای این 
انتخابات، یـک نفـر را پیدا کننـد. این، چیزی اسـت کـه امروز بـرای کشـور و ملت مـا پیش آمـده اسـت. در جامعه، 
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اختاف سـلیقه و اختاف دیـد و نظر درباره ی مسـائل سیاسـی و اقتصادی و مدیریتـی و اجتماعـی و فرهنگی وجود 
دارد؛ خیلـی خـوب، هر کس شـخصی را کـه فکـر می کند بـه نظـر او نزدیکتر اسـت، امـروز می توانـد انتخـاب کند. 
میـدان انتخـاب بـازی در مقابـل ملت مـا قـرار دارد و ملت هـم الحمـدللَّ شـور انتخاباتـی دارنـد؛ پیداسـت آماده ی 

حضور هسـتند و بـه توفیـق الهی حضـور خوبی هـم به وجـود خواهـد آمد.

 حضور مردم، يعنى دفاع از جمهورى اسالمى و قانون اساسى
البتـه شـرکت در انتخابـات، هم حق مـردم اسـت و هم تکلیف شـرعی و واجب شـرعی اسـت. دشـمنان ملـت ایران 
هم با ایـن بشـدت مخالفند. محاسـبه هـم محاسـبه ی دو دو تا چهارتاسـت. کسـانی که با نظـام جمهوری اسـامی 
و بـا هویت اسـامِی ملت ایـران بشـدت مخالفنـد و آن را بـر خاف منافـع خودشـان می داننـد، به خاطر پشـتیبانی 
مردم از نظام جمهـوری اسـامی، درمانده انـد؛ وااّل قدرتهای مـادی دنیا بمـب اتم و تـوپ و تانـک و اراده های خبیث 
و خدانشناسـی و بی رحمی و سـنگدلی کم ندارنـد. آن چیزی کـه تا امروز مثل سـدی جلـوی تعرض آنهـا را به نظام 
جمهوری اسـامی گرفته، حضور شـما مردم اسـت. حضـور مـردم در روز انتخابات، حضـوری واضح تـر از همه جای 
دیگـر اسـت. همـه ی مـردم کشـور پـای صندوق هـای رأی می آینـد و می تواننـد بیاینـد؛ این یـک حضـور همگانی 
اسـت. هر کس پای صنـدوق رأی می آیـد، در واقـع رأی به جمهـوری اسـامی، رأی به قانـون اساسـی و رأی به مواد 
غیرقابل تغییر قانون اساسـی - یعنی اسـام و ارزشـهای اسـامی - می دهـد. حضور مـردم، یعنی دفـاع از جمهوری 
اسـامی؛ یعنی دفـاع از قانون اساسـی نظام جمهوری اسـامی. ایـن برای دشـمنان ملت ایـران مطلوب نیسـت؛ لذا 

سـعی می کنند حضـور مـردم را کمرنـگ کنند.

تأثیر حضور مردم در دفع اراده ى خبیثانه ى استكبار
از دو سـه ماه قبل تـا امـروز، همـه ی تبلیغـات جهانـی و اسـتکباری جهـت گرفته اسـت بـرای این که با شـیوه های 
تبلیغاتـِی گوناگون حضـور مـردم را کمرنـگ کننـد؛ آنها دلشـان می خواهـد مـردم پـای صندوق هـای رأی نیایند. 
البتـه ناراحـت و دسـتپاچه اند؛ چـون گمانه زنی های آنها نشـان می دهـد که اکثریـت مردم پـای صندوق هـای رأی 
خواهنـد آمـد؛ ایـن را فهمیده انـد. ملـت ایـران بـرای صیانـت کشـور خـود، بـرای حفظ منافـع خـود، بـرای تزریق 
خون تـازه در رگهای نظام اسـتوار خـود، باید در پـای صندوق هـای رأی حاضر شـود و علیـه ایـن اراده ی خبیثانه ی 

اسـتکباری اقـدام کند.
بنده مثل همیشـه متضرعانـه از خداونـد متعال مسـألت می کنم که ایـن ملت را بـه حرکتی کـه خیر و صـاح او در 
آن هسـت، هدایت کنـد؛ او را دسـتگیری کنـد و آن چیـزی که بـرای این کشـور و این ملـت مایه ی عـزت، صیانت و 
رفع مشـکات اسـت، پیش بیـاورد. بنده مثل همیشـه بـه فضل و کـرم الهی هـم بسـیار امیـدوارم. خدا را شـکر که 

یک لحظـه اطمینان بـه لطـف و فضل الهی از ما سـلب نشـده اسـت.
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انتخابات، يك حادثه ى شیرين 
دو سـه نکته ی کوتـاه را هـم تذکراً عـرض کنم؛ هم بـه مردم، هـم به کسـانی که بـرای نامزدهـای محتـرِم انتخاباتی 

کار می کننـد، و هم بـه مسـئوالن دسـت اندرکار انتخابات.
نکتـه ی اول ایـن اسـت کـه انتخابـات در ذات خـود بـرای جوانهـا، بـرای مـرد و زن و بـرای قشـرهای مختلـف، یک 
حادثـه ی شـیرین اسـت؛ چـون میـدان حضـور اسـت و احسـاس می کننـد کـه می تواننـد رأی و اراده ی خودشـان 
را به نحـوی اعمـال کننـد. نبایـد بگذارنـد ایـن حادثه ی شـیرین تلـخ شـود. دشـمنان ملت ایـران سـعی می کنند 
این حادثـه ی شـیرین را تلخ کننـد. دیدید کـه در چنـد روز گذشـته چندجا حـرکات مذبوحانـه ای کردند و دسـت 
بـه انفجاراتـی زدند؛ ایـن برای این اسـت کـه فضـای انتخابات تلخ شـود. مـا همیشـه افتخـار کرده ایم کـه انتخابات 
ایـران در دوران انقـاب، در نهایت امنیت و سـامت برگزار شـده اسـت. در خیلی جاهای دنیـا، روز انتخابـات، مردم 
بـه جـاِن هـم می افتنـد؛ دعـوا می کننـد؛ خونریـزی می شـود؛ آدمکشـی می شـود. افتخـار مـا ایـن بـوده اسـت که 
در امنیـت و آرامـش کامـل، دو نفـر رفیـق پـای صنـدوق رأی می رونـد؛ یکی بـه این آقـا رأی می دهـد، یکـی به آن 
آقـا رأی می دهـد. دشـمن می خواهـد ایـن محیـط امـن و امـان از بین بـرود. خـود افـراد، خـود آحـاد مـردم، خود 
دسـت اندرکاران سـتادهای انتخاباتِی نامزدها، به دشـمن با قاطعیت »نـه« بگویند؛ نگذارنـد از طریق آنهـا انتخابات 
تلـخ شـود. این که خـود نامزدهـا در یکدیگـر خدشـه کنند، داسـتان دیگری اسـت کـه االن وقـت مطرح کـردن آن 
نیسـت؛ اما دسـت اندرکاران، عاقه منـدان و هـواداران - کـه یکی از زیـد طرفـداری می کند، یکـی از عمـرو، یکی از 
بکر - مراقب باشـند بـه همدیگر تعـرض نکنند. شـما به این آقـا عاقـه داری، طبق عاقه و تشـخیِص خـودت عمل 
کن؛ آن دیگـری هم عاقه و تشـخیص دیگـری دارد؛ شـما بـه او چـه کار داری؟ او هم طبـق عاقه ی خـودش عمل 
کنـد. بنابرایـن نباید بـه یکدیگـر تعـرض کنند و فضـا را تلـخ نماینـد. این نکتـه را مـن به کسـانی که دسـت اندرکار 
تبلیغـات نامزدهای مختلف هسـتند - یکـی از زید تبلیـغ می کند، یکـی از عمـرو تبلیغ می کنـد؛ یکـی از این، یکی 

از آن - مؤکـداً توصیـه می کنـم که هـر کـدام کار خودشـان را بکنند؛ بـه همدیگر کار نداشـته باشـند.

فراموش شدن كدورت هاي دوران انتخابات 
مطلـب دوم ایـن اسـت کـه اختاف نظرهایـی کـه در دوران انتخابات پیـش می آیـد، ممکـن اسـت کدورت هایی را 
بیـن بعضـی از بـرادران و خواهـران به وجـود بیـاورد؛ نگذارید ایـن کدورت هـا باقـی بماند. فـرض کنید یکی از شـما 
دو رفیـق، طرفدار یـک نفر هسـتید؛ دیگری هـم طرفدار یـک نفر دیگـر. در مقـام بحـث و مجادله، شـما می خواهی 
حـرف خـودت را ثابـت کنـی؛ او هـم می خواهد حـرف خـودش را ثابـت کند؛ لـذا ممکن اسـت از هـم کـدورت پیدا 
کنیـد. ایـن کدورت هـا روز جمعـه باید زیـر خاك دفـن شـود و تمام گـردد. کسـی کـه روز جمعه بـا انتخـاب مردم 
برگزیده شـد، او دیگـر رئیس جمهور همه اسـت؛ چه کسـانی کـه بـه او رأی داده اند، چه کسـانی که بـه دیگری رأی 
داده انـد، چـه حّتی کسـانی که فرصـت نکردنـد رأی بدهنـد؛ چون بعضـی در حال سـفرند، بعضـی بیمارنـد، بعضی 
مریضدارنـد، بعضـی گرفتـار کارهـای شـخصی اند. کدورت هایـی کـه در دوران انتخابـات به وجـود می آیـد، باید در 
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روزی کـه انتخابات برگـزار شـد، فراموش شـود. بـرادران و دوسـتانی کـه در سـتادهای مختلـف کار می کننـد، اگر 
کدورتی از هـم پیـدا کردنـد - آنهایی کـه با هـم مرتبطنـد - کدورت هـا را کنـار بگذارند و مسـأله تمام شـود.

همكارى و همدلى با رئیس جمهور منتخب
نکتـه ی سـوم ایـن اسـت کـه انتخابات یـک مسـأله ی شـخصی نیسـت؛ یـک مسـأله ی عمومـی اسـت و ما هـم دو 
نفـر رئیس جمهـور نمی خواهیـم. مـا هشـت نفـر داوطلـب ریاسـت جمهـوری داریـم، کـه یکـی از ایـن هشـت نفر 
رئیس جمهور خواهد شـد. همه موظفند نسـبت به کسـی کـه رئیس جمهور شـد، همـکاری و همدلی نشـان دهند. 
کسـی که شـورای نگهبان او را تأیید کـرده اسـت، در واقـع ُمهر صاحیت بـه او زده اسـت. اختـاف و دعوا سـر پیدا 
کـردن صالح تر اسـت. باالخـره حداقـل صاحیت ها را داشـته اسـت که شـورای نگهبان بـه او ُمهـر تأیید زده اسـت. 
اگر هر کـدام از اینهـا رئیـس جمهور شـدند، آحـاد مردم احسـاس نکننـد که آن کسـی که ما می خواسـتیم، نشـد؛ 
پـس او به درد نمی خـورد؛ او صالح نیسـت؛ نـه، در یـک دوره ی چهارسـاله، او رئیـس جمهور اسـت. البته مـردم باید 
از او مطالبـه کننـد و بخواهنـد؛ مـا هم مطالبـه می کنیـم؛ همچنـان کـه تـا االن ایـن کار را کرده ایـم. تـا االن هم ما 
مطالبـات مـردم و نظـام را از کسـانی که رئیـس جمهـور بوده انـد، خواسـته ایم. بنـده اهـل این کـه بیایـم در مقابل 
مـردم بـا کسـی دعـوا و جنجـال راه بینـدازم، نیسـتم؛ اما خـدای متعـال کمـک کـرده اسـت و در جریـان کار، یک 
لحظه از مطالبـه ی حقوق مـردم و ارزشـهای نظام از مسـئوالنی کـه تا کنـون سـر کار بوده اند، فـارغ نبـوده ام. من از 
اینهـا مطالبه کـرده ام؛ امـا این که بعضی توانسـته اند عمـل کنند، بعضـی نتوانسـته اند؛ بعضـی مقداری توانسـته اند، 

بعضـی به جهاتـی عمـل نکرده انـد؛ بحـث دیگری اسـت.
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ب( تحقق پیدا كردن خواست اكثريت
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عرصه هاى مختلف حضور ملت ايران  *

معناى حضور مردم در صحنه
مسـئله ی حضـور ملـت ایـران در صحنه هـای مختلـف اداره ی کشـور، یـک پدیـده ی بسـیار برجسـته و ممتـاز 
اسـت. خطاسـت اگر خیـال کنیم کـه حضور ملـت ایـران، فقـط در صحنـه ی انتخابـات نمایان و نشـان دار اسـت. 
بلـه، انتخابـات در نظـام جمهـوری اسـامی همیشـه در طـول ایـن بیسـت و هفـت سـال، یـک مقطع درخشـان 
بـرای ملـت بـوده اسـت و نشـان دهنده ی عمـق اعتقـاد ایـن ملـت و ایـن نظـام بـه دخالـت مـردم در سرنوشـت 
خود محسـوب شـده اسـت؛ ولی عمـق، بـرکات، گسـتره و آثـار حضـور ملت ایـران بیـش از اینهاسـت. امـروز اگر 
در صحنـه ی داخلـی و پیشـرفتهای گوناگـون علمـی و فنـی و اجتماعـی و اقتصـادی ای کـه در کشـور مشـاهده 
می شـود و همچنیـن در صحنـه ی بین المللی، عـزت ملـت ایران و برجسـتگی و شـاخص شـدن سیاسـتهای این 
ملـت در منطقه و سـطح جهان یـک پدیده ی مهمی اسـت و همـه ی تحلیلگـران و چشـمهای بینا و کاوشـگر را به 

خود جلـب کـرده اسـت، همـه ی اینهـا محصـول حضـور مـردم در صحنه هـای گوناگون اسـت.
همین شـعار انـرژی هسـته ای - کـه مردم مـا در هـر نقطـه ی کشـور و بـه هـر مناسـبتی آن را مطـرح می کنند و 
یک خواسـت ملی را اینطـور در صحنه تجسـم و عینیت می بخشـند - نشـان دهنده ی حضـور آگاهانـه ی مردم در 
صحنه اسـت. حضور مـردم در صحنـه، معنایش این اسـت که آحـاد مردم - پیـر و جـوان، قشـرهای مختلف، مرد 
و زن در هر نقطه ای از کشـور - مسـائل اساسـی کشور را مسـائل خودشـان بدانند؛ مسـائل علمی و پیشرفت علمی 
و فنی را مسـئله ی اساسـی خودشـان به حسـاب آورند؛ پایبندی کشـور و نظام و مسـئوالن به ارزشـهای اساسـی 
انقـاب را بـه عنـوان یـک خواسـت حقیقـی خودشـان همه جـا مطـرح و مطالبـه کننـد؛ اینهـا حضـور مـردم در 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  در آستانه انتخابات  مجلس خبرگان  1385/0۹/22
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صحنه اسـت. حضـور مـردم در صحنه یعنـی بی تفـاوت نبودن؛ سرنوشـت کشـور را رها نکـردن؛ بی رغبـت نبودن 
نسـبت به حوادثی کـه در کشـور می گـذرد؛ ایـن معنای حضـور در صحنه اسـت.

وقتی یک ملـت - پیـر و جوانـش، بـزرگ و کوچکـش، قشـرهای مختلفش - نسـبت بـه مسـائل گوناگون کشـور 
خـود دارای انگیـزه و فکـر اسـت، آن فکـر را بـر زبـان مـی آورد، بـر آن پـای می فشـرد و از آن دفـاع می کنـد، این 

ملت، ملـت زنـده ای اسـت و آینـده ی آن تضمین شـده اسـت.

انقالب صفحه را برگرداند
مشـکل ملت بزرگ مـا - قبـل از پیـروزی انقاب اسـامی - فقـط در ایـن نبود کـه بیگانگان، مسـئوالن سیاسـی 
کشـور را بـدون اطـاع آنهـا روی کار می آوردنـد و کنار می گذاشـتند؛ ایـن البتـه مصیبت بزرگـی بود، اما مسـئله 
این بود که مردم از جریانات کشـور، پیشـرفت کشـور، مقایسـه ی کشـور با کشـورهای دیگـر، اندازه گیـری میزان 
سـرعت حرکت کشـور به سـوی اهـداف، بکلـی بی خبـر و بیگانـه بودنـد. اگر کسـی اهـل کار بـود، بـرای خودش 
اهـل کار بود؛ دنبـال کار خـودش بود؛ کار کشـور مسـئله ی آحـاد مردم محسـوب نمی شـد. نتیجه هم همان شـد 
کـه ماحظـه می کردیـد؛ جوانها هـم یـا در تاریـخ می خواننـد یـا از بزرگترهـا می شـنوند؛ بعضـی هم کـه یادتان 
هسـت، و می دیدیـد کـه کشـور بـه دسـت عـده ی معـدودی - کـه خـود آنهـا بازیچـه ی سیاسـتهای بین المللی 
بودنـد - چگونه اداره می شـد. ملـت به یک ملـت عقـب افتـاده ی در زمینه هـای گوناگون تبدیل شـده بـود؛ چون 
مـردم کاری بـه کار کشـور و مسـائل کان آن نداشـتند؛ خبـر هـم از آنها نداشـتند کـه در کشـور چـه می گذرد، 
چه سیاسـتی بـر کشـور حاکم اسـت، چـه آینـده ای در انتظار کشـور اسـت، چه کسـانی دارنـد در کشـور دخالت 
می کننـد؛ مـردم بـه اینهـا توجهـی نداشـتند و کسـی هـم آنهـا را وارد میـدان معرفـت و علـم نمی کـرد. نتیجـه 
هـم همـان بـود کـه می دیدیـم: یـک عـده در رأس کارهـای کشـور قـرار می گرفتند کـه نه بـه ایمـان مـردم، نه 
به دنیـای مـردم و نه بـه آخرت آنـان هیـچ دلبسـتگی نداشـتند. دلبسـتگی آنها بـه زندگی شـخصی خودشـان و 
به خاطـر حفظ زندگـی شـخصی، به بنـد و بسـت بـا اربابهـای خارجـی منحصر می شـد؛ ایـن وضع زندگـی ملت 
مـا در پیـش از انقـاب بـود. انقـاب صفحـه را برگردانـد؛ مـردم شـدند صاحـب کشـور، صاحـب اختیار کشـور و 

تصمیم گیـر در مسـائل کشـور. حضـور مـردم در صحنه بـه این معناسـت. 

خاصیت حضور مردم در صحنه هاى مختلف 
بعضـی نگوینـد کـه مـردم را فقـط بـرای انتخابـات می خواهنـد؛ نـه، انتخابات یـک نشـانه اسـت. انتخابـات یک 
مقطـع از مقاطع حضـور مردم اسـت. مطالبـه ی خواسـتها، مطالبه ی هدفها، دلبسـتگی بـه این اهـداف، دغدغه ی 
اینکـه چقـدر پیـش رفتیـم و تـا کجا پیـش رفتیـم و چـه خواهیـم کـرد؛ بامشـکات چگونـه دسـت و پنجـه نرم 
خواهیـم کـرد؛ امـروز ایـن دغدغه هـا در بیـن مـردم مـا عمومیـت دارد. مـردم نسـبت بـه مسـائل خاورمیانـه 
حساسـند. امـروز شـما دربـاره ی مسـئله ی عـراق، دربـاره ی مسـئله ی لبنـان، دربـاره ی مسـئله ی مـردم مظلوم 
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فلسـطین و درباره ی مسـائل مسـلمانان، جوان و پیرتان نسـبت به این مسـائل حساسـید، سـؤال دارید، اسـتفهام 
داریـد و انگیـزه دارید. دنبـال این انگیـزه، اقدام اسـت. ایـن، خاصیت حضـور مـردم در صحنه اسـت و این خدمت 
بزرگی اسـت کـه انقاب اسـامی به کشـور مـا کـرد و ایـن ملت، یـک ملت زنـده اسـت. نشـانه ی زنده بـودن هم 
پیشـرفت کـردن در میدانهـای مختلـف اسـت. و می بینیـد کـه ملـت ایـران در طـول مـدت انقـاب، در میـدان 
مختلف به سـرعت پیشـرفت کرده اسـت. همان ملتـی که سرنوشـت خـود او را هم دیگـران دور هم می نشسـتند 
و برایـش تصمیم گیـری می کردنـد و ملت ایـران حّتی در تعیین رؤسـای خـود و مدیران کشـور دخالتی نداشـت؛ 
همان ملـت، امروز به جایی رسـیده اسـت کـه نقـش او در مسـائل منطقه تعییـن کننده اسـت. اینکـه دیگر حرف 
ما نیسـت. این حـرف مسـتکبران و قدرت مـداران دنیـا و صاحبان امـر و نهی در مسـائل جهانی اسـت کـه اعتراف 
می کنند بـدون حضـور و خواسـت ایـران، مسـائل مهـم منطقـه ی خاورمیانـه قابل حل شـدن نیسـت؛ بایـد نظر 
ایـران را خواسـت؛ باید نظـر ملت ایـران را دانسـت. عمًا هـم آنجایـی که ملت بـر یک چیـزی پافشـاری می کند، 
همـه ی دسـتگاههای قـدرت جهانـی - بـر روی هـم - نمی تواننـد در مقابل خواسـت ملت ایـران حرف خودشـان 
را پیـش ببرنـد. در همیـن قضیـه ی انـرژی هسـته ای، همـه بـر ایـن متفـق شـدند کـه ایـران بایـد این فنـاوری 
و پیشـرفت را نداشـته باشـد؛ امـا ملـت ایـران یکپارچـه بـر دارا شـدِن ایـن حـق پافشـاری کردنـد؛ و نتیجـه این 
شـده اسـت که خود را بـه مراحـل بسـیار پیشـرفته ی ایـن کار رسـانده اند؛ و البته ایـن پایان کار نیسـت؛ بـاز هم 

ان شـاءاللَّ پیشـرفتهای بیشـتری خواهند داشـت.

عزم راسخ و اتحاد ملى، شرط موفقیت
این را عـرض کردیم بـرای اینکه جوانهای کشـور مـا - که بحمـداللَّ اکثریت ملـت ما جواننـد - برای آینـده ی این 
کشـور خودشـان را آماده کننـد؛ جوانها از هـر قشـری - بخصوص قشـرهای تحصیلکـرده - بایـد بداننـد آینده ی 
ایـن کشـور متعلق بـه آنها و دسـت آنهاسـت. امـروز شـما هسـتید که فـردای ایـن کشـور را بـا دسـتان و اراده ی 

خودتـان می سـازید و طراحـی می کنیـد.
اگـر ملت بـر چیـزی مصمم شـد و پـای آن حـرف ایسـتاد، هیـچ قدرتـی در دنیا قـادر نیسـت که بـر ایـن اراده ی 
متحـد ملـی فائـق آیـد. شـرط ایـن موفقیـت، اراده و عـزم راسـخ اسـت؛ شـرط دیگـرش اتحـاد ملـی اسـت؛ که 
بحمـداللَّ مـردم مـا از آن برخوردارنـد. البتـه عـده ای مایـل هسـتند بیـن مـردم اختـاف بیندازنـد؛ شـعارهای 
تفرقه آمیـز می دهنـد؛ می خواهنـد مـردم را در مقابل هـم قـرار بدهند؛ امـا تاکنـون موفق نشـده اند؛ و ان شـاءاللَّ 

بعـد از ایـن هـم موفـق نخواهند شـد.

آثار مهم حضور مردم در انتخابات
الف( نشان دهنده ى حیات و خودآگاهِى يك ملت 

امـروز مسـئله ی انتخابات مطـرح اسـت. هـر انتخاباتی مهـم اسـت. اهمیـت انتخابـات از دو نظر اسـت: یکی اصل 
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حضور مـردم اسـت؛ که وقتـی یک ملت دسـت بـه انتخـاب می زنـد، وارد صحنـه ی انتخاب می شـود، یعنـی زنده 
اسـت. آن کسـی که برای خـود انتخـاب می کند، زنـده بودن خـود را اثبـات می کند. انسـانی کـه بـرای او تصمیم 
می گیرنـد، بـرای او انتخاب می کننـد و او بیـکار و بی تأثیر می نشـیند و نـگاه می کنـد، عامت حیـات در او ضعیف 

اسـت؛ نمی تـوان او را یک انسـان زنـده یا یـک ملت زنـده به حسـاب آورد.
پـس اولین اثـر انتخابات این اسـت کـه نشـان دهنده ی حیـات و خودآگاهـِی یک ملت اسـت؛ ایـن را بایـد ملت ما 
با اسـتفاده از فرصـت انتخاباتهای گوناگـون و پی درپی، تمریـن و اثبات کنـد. همچنان کـه از اول انقاب تـا امروز، 
مـا تقریبـاً به طـور متوسـط هر سـال یـک انتخابـات داشـتیم کـه مـردم بـه میـدان آمده انـد و انتخـاب کرده اند؛ 
برگزیده انـد؛ تعییـن کرده انـد؛ رأی و عـزم خـود را در صحنه ی عمل نشـان داده انـد و آن را به کرسـی نشـانده اند؛ 

این خیلـی مهم اسـت.

ب( تحقق پیدا كردن خواست اكثريت
اثـر بعدی هم این اسـت کـه وقتـی اراده ی مـردم در یـک انتخاباتـی وارد میـدان می شـود، آن چیزی کـه بر طبق 
نظر اکثریت مـردم و خواسـت و آرمـان آنهاسـت، آن تحقق پیـدا می کند؛ چـه در انتخـاب رئیس جمهـور، چه در 
انتخـاب نماینـدگان مجلـس و چـه در ایـن دو انتخابـی کـه دو روز بعد ان شـاءاللَّ بـرای ملـت ایران مطرح اسـت؛ 

یعنـی انتخابات مجلـس خبـرگان و انتخابات شـوراها.
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واليت فقیه، الگوى نوين مردم ساالرى دينى
شاخص هاى اصلى در الگوى نوين مردم ساالرى دينى

شرط مهم موفقیت هاى آينده

ارائه راه جديد به بشريت در الگوى نوين مردم ساالرى دينى



مردمساالریدینی

ارائه راه جديد به بشريت در الگوى نوين مردم ساالرى دينى *

واليت فقیه، الگوى نوين مردم ساالرى دينى
تشـکیل چهارمین دوره ی مجلـس خبـرگان، گام موفق دیگری اسـت که ملت بزرگ ایـران در اسـتمرار موفقیت در 
جبهه هـای گوناگون، برداشـته و بـا حضور قاطـع خود در سـالی که به نـام پیامبـر اعظم صلـی الل علیـه و آله مزین 

اسـت پیام روشـنی به همـه ی بدخواهان داده اسـت.
این بیعت چندیـن باره ی مـردم با نظام جمهـوری اسـامی و وفاداری هوشـمندانه و شـجاعانه آنان بـه اصل مترقی 
والیـت فقیـه، مسـئولیت خطیـر و سـنگین منتخبـان معتمـد آنان یعنـی اعضـا محتـرم این مجلـس معظـم و نیز 
مسـئوالن نظـام در رده هـای گوناگـون را به آنان یـادآوری مـی کند و الطـاف و تأییـدات الهـی را در پیمودن مسـیر 

حیاتی ایـن نظـام در برابر آن مجسـم می سـازد.
الگـوی نویـن مردمسـاالری دینـی، راه جدیـدی را بـه بشـریت ارائه کـرده اسـت کـه زندگـی انسـان در آن، از آفات 
نظامهای بنا شـده بر اسـتبداد فـردی و حزبی یـا برآمـده از نفـوذ زرسـاالران و چپاولگـران، و از غرقه شـدن در وادی 
مادیگری و اباحیگـری و دور افتـادن از معنویـت، مبرا گـردد، و تقابل و تضاد خداپرسـتی بـا مردم گرایـی را در عمل 

تخطئـه کند.
هرگـز انتظار نبـوده اسـت کـه نظامهـای مبتنـی بـر زر و زور و قدرتهـای مسـتکبر و باندهای تحکـم و اسـتثمار، در 
برابر ایـن پدیده بی تفـاوت بماننـد و با آن سـتیزه نکنند. ایـن الگـوی نوین، در رشـد خـود و در بقا و اسـتحکام خود 
در دسـت یابی بـه هدفهای خـود، حجتـی قاطع بـر ضد همـه ی نظامهایی اسـت کـه به نـام انسـان گرایی مـردم را 
از خـدا و معنویـت بیگانه سـاختند و با نـام مردمسـاالری انسـانها را بـه شـکلهای گوناگـون در پنجه ی اقتـدار خود 

*. پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس خبرگان  1385/12/01
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فشـردند.توطئه های متراکم و پیوسـته ی دشـمنان نظام اسـامی پس از نومیدی از نابـود کردن این نظـام، همواره 
در جهـت جلوگیـری از دسـتیابی جمهوری اسـامی بـه آن هدفها و الگو شـدن بـرای دیگـر ملتهای مسـلمان بوده 
اسـت.امروز و همیشـه وظیفه ی اساسـی مسـئوالن گوناگون جمهوری اسـامی آن اسـت کـه در پیمودن مسـیری 
که ملـت ایـران را بـه آن هدفهـای واال می رسـاند، درنـگ را جایز نشـمرند و بـه حـول و قـوه ی الهی مسـیری را که 
اسـام عزیـز مشـخص سـاخته و در گفتـار و رفتـار امام راحـل یگانـه ی مـا تجلـی یافته و بـا فـداکاری شـهیدان و 

ایثارگـران طـراوت و صفا گرفتـه، دنبـال کننـد و بـه اذن الل آن هدفهـا را یکی پـس از دیگـری به دسـت آورند.

شاخص هاى اصلى در الگوى نوين مردم ساالرى دينى
شـاخص های اصلی ایـن راه، پایبنـدی به تکلیف شـرعی، شـجاعت در اقـدام، حـزم و حکمـت در تدبیـر، و صداقت 
و وفـاداری به مـردم اسـت و عدالـت اجتماعی، سـامت اخاقی، پیشـرفت علمـی، قدرت و ثـروت ملـی، از جمله ی 
مهمتریـن هدفهـای این نظام اسـامی اسـت.خدا را سـپاس بـی پایان مـی گوییم کـه کشـور و ملت ما و مسـئوالن 
دلسـوز در مدت نزدیـک به سـه دهـه راههـای دشـواری را پیمـوده و از گردنه هـای خطرناکی به سـامت گذشـته 

اند.ادامـه این مسـیر نیز با همـان ایمـان و تـوکل و عزم راسـخ پیمودنی اسـت.

شرط مهم موفقیت هاى آينده
شـرط مهم موفقیتهـای آینده، وحـدت کلمه و تـاش پرحوصلـه و اعتمـاد به وعـده ی الهی اسـت و در ایـن صورت 

تحقـق آرمانهای نظام اسـامی قطعی اسـت، انشـاءالل.
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دين؛ ستون فقرات انقالب اسالمى 
پشتوانه ى ايستادگى مسئوالن، حضور مستحكم 

مردم در صحنه
نمونه هاى تالش دشمنان براى تضعیف ديندارى مردم
نمونه هاى تالش دشمنان براى تضعیف وفادارى مردم

واكسینه شدن كشور با فتنه 88
اسالم منهاى روحانیت و سیاست

حفظ حضور مردمى و معارف اسالمى 

دو نقطه آماج حمالت دشمنان، دين و وفادارى مردم به نظام
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دو نقطه آماج حمالت دشمنان، دين و وفادارى مردم به نظام *

دين؛ ستون فقرات انقالب اسالمى 
دشـمنان این انقـاب وقتـی خواسـته اند در طـول این مـدت بـه این انقـاب و ایـن نظـام صدمـه ای وارد کننـد، آماج 
حمات آنها چـه بوده اسـت؟ آمـاج حمـات دشـمنان، دو نقطه ی اساسـی اسـت: یکی دیـن، یکی مـردم و وفـاداری 
آنهـا. میداننـد کـه اگر ایـن انقـاب، یک انقـاب دینـی نبـود، قـدرت مقاومت نداشـت؛ چـون دین اسـت کـه پیروان 
خود را از تسـلیم شـدن در مقابل ظلـم منع میکنـد، به مقابلـه ی با ظالـم تشـویق میکنـد؛ عدالـت و آزادی و معنویت 
و پیشـرفت را بـه زندگـی انسـانها پیشـنهاد میکند. ایـن، خصوصیـت دین اسـت. پـس آن نظامی کـه بر مبنـای دین 
باشـد، معنی ندارد کـه تسـلیم فشـار و زور دشـمنان و زورگویـان و زیاده طلبان بشـود. اگر عنصـر دین در ایـن انقاب 
نبود، ممکـن بود مسـئولین انقاب و سـرکردگان انقـاب با گرفتن یـک امتیـازی در مقابل دشـمن کوتاه بیاینـد و راه 
را برای سـلطه ی دوبـاره ی دشـمن باز کننـد؛ اما چـون دین سـتون فقـرات این انقـاب اسـت، چنین چیـزی تاکنون 
پیش نیامده اسـت و بعـد از این هم پیـش نخواهـد آمد. درس بـزرگ امـام عزیز ما بـه ما و بـه همه ی ملت همیـن بود؛ 
به نیـروی خودتـان ایمان داشـته باشـید، در افزایـش این نیـرو به صـورت روزافزون تـاش کنیـد و به خـدای متعال و 
وعـده ی الهی اطمینـان داشـته باشـید؛ اگر ایسـتادگی کردیـد و با تدبیـر حرکـت کردید، مطمئن باشـید کـه نصرت 

الهی با شـما همـراه اسـت. ایـن، خصوصیت دینـدار بـودن مـردم و دینی بـودن ایـن انقاب و نظام اسـامی اسـت.

پشتوانه ى ايستادگى مسئوالن، حضور مستحكم مردم در صحنه
 مردمـی بـودن، یعنی ایـن انقـاب از سـوی مـردم وفادارانـه مـورد حمایت قـرار بگیرد؛ نظـام اسـامی از سـوی مردم 

*. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم   137۹/07/27
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مـورد تأیید و حمایـت و پشـتیبانی کامل قـرار بگیرد. ایـن هم در طـول این مـدت تأمین بوده اسـت. اگر حضـور مردم 
نمیبود، اگر فاصله ی بین مـردم و نظام ایجاد میشـد، نظام نمیتوانسـت در مقابل دشـمنان مقاومتی بکنـد. این حضور 
مسـتحکم مردم اسـت که پشـتوانه ی ایسـتادگی مسـئوالن اسـت. این، دو تـا نقطه ی اصلی اسـت؛ دیـن و مـردم. لذا 

دشـمن هم همینهـا را آماج حمـات خود قـرار داده اسـت؛ دیـن را یک جـور، وفـاداری و اعتقاد مـردم را یـک جور. 

نمونه هاى تالش دشمنان براى تضعیف ديندارى مردم
اینکه شـما ماحظه میکنید از سـالهای دهـه ی 60، از دوران حیات بابرکـت امام، چه دشـمنان بیرونی و چـه مزدوران 
یا نوکـران بی مزد و منـت آنها از داخل، مقدسـات دینـی را، حقایق دینـی را، بّینات اسـامی را مـورد تردید و انـکار قرار 
دادنـد، این یـک چیـز تصادفی نبـوده اسـت؛ روی ایـن تکیـه داشـته اند. ایـن مسـئله از ماجرای سـلمان رشـدی آغاز 
شـد تا فیلمهای ضد اسـام هالیـوودی، تـا کاریکاتورها، تا قرآن سـوزی، تـا حـوادث گوناگونی کـه علیه اسـام در این 
گوشـه و آن گوشـه اتفاق افتاد، بـرای اینکه ایمان مردم را به اسـام و مقدسـات اسـامی کم کننـد. در داخل کشـور، از 
طرق مختلف، پایه هـای ایمان مردم، بخصوص نسـل جـوان را متزلزل کننـد؛ از اشـاعه ی بی بندوبـاری و اباحیگری، تا 
ترویج عرفانهـای کاذب - جنـس بدلی عرفان حقیقـی - تا ترویـج بهائیت، تا ترویج شـبکه ی کلیسـاهای خانگی؛ اینها 
کارهائی اسـت که امـروز با مطالعـه و تدبیر و پیش بینی دشـمنان اسـام دارد انجام میگیـرد؛ هدفش هم این اسـت که 

دیـن را در جامعـه ضعیف کند.

نمونه هاى تالش دشمنان براى تضعیف وفادارى مردم
 در زمینه ی تضعیف وفاداری مردم نسبت به نظام هم کارهای زیادی میکنند: شایعه میسازند، برای اینکه مردم را از مسئولین 
کشور، از رؤسای قوا مأیوس کنند. تخم بدبینی میپراکنند. هر کار شایسته ی باارزشی که در سطح کشور انجام بگیرد، این را 
در وسائل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار میدهند. اگر ضعفهائی هست، چند برابر میکنند و نقاط قوت را نشان نمیدهند، 
برای اینکه مردم را ناامید کنند، بخصوص نسل جوان را ناامید کنند. افق آینده را در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان 
میدهند، برای اینکه مردم را از صحنه خارج کنند. لیکن نکته ی اساسی این است که دشمنان ملت ایران و دشمنان نظام 
اسامی در طول این سی و دو سال، همه ی تاشی را که در این دو مورد انجام داده اند، سرمایه گذاری های خسارتباری بوده 
است؛ نتیجه ای نگرفتند و شکست قطعی خوردند. آنها خیال میکردند میتوانند مردم را از نظام اسامی جدا کنند. روزبه روز 
که گذشته است، می بینید مردم پایبندی شان به مسائل دینی و ارزشهای معنوی بیشتر شده است. ِکی در کشور ما این همه 
جوان در مراسم معنوی شرکت میکردند؛ در مراسم عبادی ماه رمضان، در روز عید فطر؟ این اجتماعات عظیم، این روشن بینی 
مردم در زمینه ی مسائل سیاسی سابقه نداشته است. بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال 88 به وسیله ی یک عده تحریک 
شده نسبت به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز ۹ دی توی خیابانها آمدند و موضع صریح خودشان 
را علنی ابراز کردند. دستهای دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینی عقب بنشاند، بلکه روزبه روز 

این احساسات تندتر و این معرفت عمیق تر شده است.
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واكسینه شدن كشور با فتنه 88
 بدون تردیـد دشـمن در جدا کـردن مردم از نظام اسـامی شکسـت خورده اسـت. سـال گذشـته در انتخابـات، چهل 
میلیـون مـردم کشـور پـای صندوقهـای رأی رفتنـد. در واقـع یـک رفرانـدوم چهل میلیونـی به نفـع نظـام جمهوری 
اسـامی و به نفع انتخابـات انجـام گرفت؛ همیـن بود کـه دشـمن را عصبانی کرد. خواسـتند بـا فتنـه اثـر آن را از بین 
ببرند، اما ایـن را هم نتوانسـتند انجـام دهند. مـردم در مقابل فتنه هم ایسـتادند. فتنه ی سـال 88 کشـور را واکسـینه 
کرد؛ مـردم را بر ضـد میکروبهای سیاسـی و اجتماعـی ای که میتوانـد اثر بگـذارد، مجهز کـرد؛ بصیرت مردم را بیشـتر 

کـرد.

اسالم منهاى روحانیت و سیاست!
 سـالهای گذشـته در برخـی مطبوعـات کشـور، بعضـی افـراد مدعی فهـم و دانـش، علیـه دین، علیـه مبانی اسـامی 
افاداتی مینوشـتند؛ اینها هـم در مردم اثـری نکرد. این را توجه داشـته باشـید؛ دشـمنان دو نکتـه ی اساسـی را در باب 
دیـن دارند دنبـال میکننـد؛ چـون دیده اند که ایـن دو نقطـه در زندگـی مردم چقـدر تأثیرگذار اسـت: یکی مسـئله ی 
اسـام منهای روحانیت اسـت؛ چون دیده انـد که روحانیـت در جامعه ی ایرانـی چه تأثیر شـگرفی را به وجـود آورد و بر 
حرکت مردم گذاشـت. البتـه از قبـل از انقاب هـم این زمزمه هـا را میکردنـد. حضور روحانیـون در انقاب و پیشـروی 
آنها در انقـاب، موقتـاً این معنـا را از صحنه خـارج کـرد؛ اما باز شـروع کردند. یکی هم اسـام منهای سیاسـت اسـت، 
جدائـی دین از سیاسـت اسـت. اینهـا از جملـه ی چیزهائی اسـت کـه امـروز دارند بـا اصـرار فـراوان در مطبوعـات، در 

نوشـته جات، در وسـائل اینترنتی ترویـج میکنند. مسـئله برای آنهـا اهمیـت دارد. این را توجه داشـته باشـیم؛

حفظ حضور مردمى و معارف اسالمى 
هر آنچـه را که دشـمن بـر روی آن تکیه میکند و نقشـه ی راه دشـمن و طرح کلی دشـمن بـر روی آنها متمرکز اسـت، 
او میتوانـد برای مـا هم یک طرح کلـی و نقشـه ی راهـی را در اختیار بگـذارد. همان چیـزی را کـه آنها آمـاج حمله قرار 
میدهنـد، ما بایـد توجه داشـته باشـیم و بدانیم کـه آنها را بایسـتی حفـظ کنیم، بایـد بـر روی آنها تکیه کنیـم: حضور 
مردمی و معـارف دینی و اسـامی. از سـال 58 و 5۹ تحریم را علیه کشـور ما شـروع کردند؛ لیکن این تشـدید تحریمها 
در واقـع بـرای این اسـت کـه روی مردم فشـار بیایـد و مـردم از نظام اسـامی جدا شـوند. خوشـبختانه هم مسـئولین 
گفتنـد، هـم مـردم اعـان کردند، هـم عمًا نشـان داده شـد کـه ایـن تحریمهـا بـه توفیق الهـی اثـر قابـل توجهی بر 
زندگی مـردم نخواهد گذاشـت و مردم کـه آن زحمات و مشـکات دهـه ی 60 و اوائل انقـاب را تحمل کردنـد، امروز با 
پیشـرفتهای عظیمی که پیدا شده اسـت، اطمینانشان بیشـتر و امیدشـان به آینده روشـن تر اسـت و در مقابل دشمن 

می ایسـتند و توطئه ی دشـمن را خنثـی میکنند.
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نقش مردم، معیار است
تمام نشدن نقش مردم با پیروزى انقالب 

صاحب كشور خود مردم اند
اداره شدن جنگ بوسیله ى مردم

گذر از تحريم ها با صبر و بصیرت مردم
گذر از فتنه ها با اراده و پشتیبانى مردم

فتح قله هاى علم و فناورى با حضور مردم
اين نظام به خاطر حضور مردم، يك نظاِم داراى 

استحكام و اقتدار است
پیدا كردن راه هايى براى حضور مردم توسط 

مسئولین 
پیدا كردن فرمول هاى اعتمادبخش براى مشاركت مردم

انتظارات و مطالبات مردم از مسئولین

نقش تاريخى مردم در تحوالت قبل و بعد از انقالب
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نقش تاريخى مردم در تحوالت قبل و بعد از انقالب *

نقش مردم، معیار است
مسـئله ی اصلی ما، مسـئله ی مـردم اسـت؛ حضـور مـردم، میـل مـردم، اراده ی مـردم، عزم راسـخ مـردم. ایـن را باید 
عـرض کنیـم؛ در همـه ی تحـوالت و جنبشـهای گوناگـون اجتماعی بـزرگ، نقـش مـردم، نقش معیـار اسـت. یعنی 
گسـترش یک تحول، گسـترش یک فکر، گسـترش نفـوذ یک مصلـح اجتماعـی، وابسـته ی به این اسـت که بـا مردم 
چقـدر ارتبـاط داشـته باشـد. هرچـه ارتبـاط او و آن جریـان و آن جنبـش و آن تحـول بـا مـردم بیشـتر باشـد، امکان 
موفقیت او بیشـتر اسـت؛ اگر از مـردم منقطع شـد، دیـری نخواهـد پائیـد، کاری نخواهـد کرد. البتـه در تاریخ کشـور 
مـا جابه جائی های قـدرت، آمدن سلسـله های سـاطین و رفتـن آنها، بـه مـردم ارتباطی نداشـته اسـت؛ لیکن همین 
سلسـله های حکومتی و سـلطنتی ای که در طـول تاریخ ما وجـود داشـته اند، هر کـدام از آنها کـه توانسـته اند رابطه ی 
خودشـان را با مردم به یک نحـوی محکم و گـرم و دوسـتانه کننـد، پایداری شـان، موفقیتشـان در اداره ی کشـور و در 
عزت ملی بیشـتر بوده اسـت؛ هـر کـدام، از مـردم منقطع شـدند، همـه چیـز را از دسـت دادنـد؛ کـه نمونه ی اتـّم آن، 
سلسـله ی قاجار و سلسـله ی منحوس پهلـوی در ایـن دوره های اخیر اسـت. ما یـک تجربـه ی مشـروطیت را داریم در 
دوران نزدیـک خودمان، و یـک تجربه ی ملی شـدن صنعت نفت را. در این دو، مردم حضور داشـتند، شـرکت داشـتند؛ 
عامل پیروزی هـر دو نهضـت، مردم بودنـد؛ ولی از مـردم جدا شـدند. در نهضت مشـروطیت، انگلیسـها با مکـر و کلک 
خودشـان، با حیلـه و خدعـه ی خودشـان، آمدند بـر امواج مشـروطیت سـوار شـدند، مـردم و رهبـران مردمـی را کنار 
زدند؛ مشـروطیت سـر از قلـدری رضاخـان درآورد. در قضیه ی صنعـت نفت و ملی شـدن نفـت هـم در اول دهه ی 30 
شمسـی در کشـورمان، مردم عامـل بودند، مـردم مؤثر بودنـد، حضور آنهـا موفقیـت آور بود؛ لیکـن دیری نپائیـد که از 

بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  13۹0/07/20
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مردم جدا شـدند، بـه مردم پشـت کردنـد؛ کودتـای آمریکائـی آمد امـور را قبضه کـرد و کشـور را مجـدداً به اسـتبداد 
کشـاند.

تمام نشدن نقش مردم با پیروزى انقالب 
 در طول تاریخ ما، هیـچ حادثه ای مثـل حادثه ی پیروزی انقاب اسـامی و حـوادث بعد از آن نبوده اسـت کـه مردم در 
آن، نقش مسـتقیم داشـته باشـند. در انقاب اسـامی مردم آمدنـد؛ همه ی مـردم، همه ی قشـرهای مردم، از شـهری 
و روسـتائی، از زن و مـرد، از پیـر و جـوان، از تحصیلکـرده و بیسـواد، همـه و همـه در کنـار هـم حضـور پیدا کردنـد. با 
اینکه متکـی بـه قـدرت و زور هم نبودند، سـاح هـم نداشـتند، اگر هـم داشـتند، بـه کار نمیبردنـد، اما در عیـن حال 
توانسـتند یک رژیِم تا دندان مسـلِح متکـی به قدرتهـای اسـتکباری را بکلـی از پـا در بیاورند و انقـاب را پیـروز کنند. 
منتهـا نکتـه ی اساسـی در انقاب مـا این بـود که نقـش مـردم با پیـروزی انقـاب تمـام نشـد؛ و ایـن از حکمـت امام 
بزرگوار مـا و ژرف نگـری آن مرد حکیـم و معنوی و الهـی بود. او ملت ایران را بدرسـتی شـناخته بـود، ملت ایـران را باور 
کرده بـود، به سـامت و صداقت و عـزم راسـخ و توانائی های ملـت ایران ایمان داشـت. همـان روزها بعضی هـا بودند که 
میگفتند خیلی خـوب، انقاب پیروز شـد، مـردم برگردنـد بروند خانه هاشـان. امام محکـم ایسـتاد و کارها را بـه مردم 
سـپرد. یعنی پنجاه روز بعـد از پیـروزی انقاب، نظام سیاسـی کشـور به وسـیله ی رفراندوم مردم تعیین شـد. شـما به 
انقابهـای گوناگون نـگاه کنید تا معلوم شـود کـه اهمیت این حـرف چقدر اسـت. پنجـاه روز بعـد از پیـروزی انقاب، 
مردم فهمیدند چه نظامی را میخواهند. خودشـان پـای صندوقهای رأی آمدنـد و با آن رأی عجیب و تاریخی مشـخص 
کردند که نظام جمهـوری اسـامی را میخواهند. در این دویسـت سـال اخیر - که سـالهای انقابهای بزرگ اسـت - در 
هیچ انقابی چنیـن اتفاقی نیفتاده اسـت که بـا این فاصله ی کـم، نظام جدید به وسـیله ی خـود مردم، نه به وسـیله ی 
یک عامل دیگر، تعیین شـود. بعـد بافاصله امـام بزرگوار دنبـال قانون اساسـی بود. مـن فراموش نمیکنـم؛ در ماه های 
اردیبهشـت یا خـرداد سـال 58 - یعنی سـه مـاه چهار مـاه بعـد از پیـروزی انقـاب - امام شـورای انقـاب را کـه ماها 
بودیم، برای یـک کار مهمی به قم خواسـتند. مـا خدمت امـام رفتیم. مـن از یاد نمیبرم چهره ی خشـمگین امـام را که 
نظیر آن را مـن در امام کم دیدم. حرفشـان ایـن بود که چـرا برای قانون اساسـی فکری نمیکنیـد. این در حالـی بود که 
هنوز سـه ماه از پیروزی انقاب بیشـتر نگذشـته بود. همان جلسـه تصمیم گیری شـد کـه انتخابات مجلـس خبرگان 
برگزار شـود. مسـئولین کشـور - کـه دولت موقـت بـود - آمدنـد انتخابـات را برگـزار کردنـد. مـردم در یـک انتخاباِت 
سراسـری شـرکت کردند، نمایندگان خود را - که خبرگان قانون اساسـی بودنـد - معین کردند. خبـرگان هم در ظرف 
چند مـاه قانون اساسـی را تدویـن کردند. بعد امـام باز دوبـاره فرمودند که این قانون اساسـی ای که تدوین شـده اسـت، 
باید به رأی مردم برسـد. بـا اینکه نماینـدگان مـردم آن را تدوین کرده بودنـد، اما امام فرمـود باز هم بایسـتی رأی مردم 
باشـد. لذا آمدنـد رفراندوم قانـون اساسـی کردند، مـردم هم بـا رأی باالئـی قانون اساسـی را تصویـب کردنـد. بنابراین 
نقش مـردم بعـد از پیـروزی انقـاب تمـام نشـد. در خصوصیـات اداره ی کشـور، این نقـش ادامه پیـدا کـرد. هنوز یک 
سـال از پیروزی انقاب نگذشـته بـود که رئیس جمهـور بر طبق قانون اساسـی انتخاب شـد. بعـد از چند مـاه، مجلس 



مردمساالریدینی

101

شـورای اسـامی انتخاب شـد. از آن تاریخ تا امروز، در طول این سـی و دو سـال، مرتباً خبرگان رهبری، رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی، نمایندگان شـوراها، به وسـیله ی مردم انتخاب شـدند. مردم خودشـان هسـتند 
که تصمیـم میگیرنـد، شـرکت میکننـد، انتخاب میکننـد؛ کار دسـت مردم اسـت. حضـور مـردم، یک چنیـن حضور 

برجسـته ای است.

صاحب كشور خود مردم اند
در طول این سـالهای متمـادی، دولتهـای گوناگـون و ذائقه های سیاسـی گوناگـون بر سـر کار آمدند - چـه در مجلس 
با سـائق سیاسـی مختلف، چـه در قـوه ی مجریـه - بعضی ها حّتـی با اصـول نظـام زاویه هم داشـتند؛ لیکـن ظرفیت 
عظیم نظام، بدون اینکه ناشـکیبائی نشـان بدهد، توانسـته اسـت همه ی این مسـائل را از سـر بگذراند؛ توانسـته اسـت 
همـه ی این مشـکات را در خود حـل و هضم کنـد؛ به خاطـر حضور مـردم، به خاطـر ایمان مـردم، به خاطـر پایبندی 
مردم به نظام اسـامی؛ یعنی خودشـان را صاحب کشـور دانسـتن. در گذشـته همیشـه میگفتند کشـور صاحب دارد؛ 
منظورشـان این بود کـه فان امیـر و فان حاکم و فان سـلطان صاحب کشـور اسـت! مردم نقشـی نداشـتند، کاره ای 

نبودند. امـروز به برکـت انقاب اسـامی، مـردم میدانند کشـور صاحـب دارد؛ صاحب کشـور هم خـود مردمند.
 ما وقتی تجربه ی سـی و دو سـاله ی انقـاب را بازخوانی میکنیـم، ژرِف ژرفائی حکمت امـام و تدبیر امـام را درمی یابیم؛ 
چرا؟ چون هـر نظامی مثل نظـام جمهوری اسـامی، با ایـن آرمانهـای بلند، با ایـن ضدیـت و مخالفتی که با اسـتکبار 
و بی عدالتـی بین المللـی دارد، بـا ایسـتادگی ای کـه در مقابـل شـیاطین قـدرت در سرتاسـر جهـان دارد، دشـمنهای 
گردن کلفتـی دارد. چالـش ایجاد میکنند، مشـکل به وجـود می آورنـد. اگر اینچنیـن نظامـی بخواهد بمانـد، باید یک 
نیرو و ظرفیت عظیمـی از او نگهبانی کنـد، تا بتواند ایسـتادگی کند، تا بتواند پیشـرفت کند و متوقف نمانـد. در انقاب 
اسـامی، با تدبیر امـام - کـه از متن اسـام گرفته شـده بود - ایـن نیروی نگهبـان عبـارت اسـت از اراده ی مـردم، عزم 
مردم، حضور مـردم. لذا نظـام اسـامی چالشـها را درنوردید و بر چالشـها پیروز شـد. بـه اطمینان کامل میشـود گفت 
که جمهوری اسـامی تا امـروز بر همه ی چالشـهای سـخت و نرم کـه در مقابـل او قـرار گرفت، پیروز شـده اسـت و به 

عون الهـی، به فضـل الهی، بـه هدایت الهـی، بر هـر چالش دیگـری هـم در آینده پیـروز خواهد شـد.

اداره شدن جنگ بوسیله ى مردم
 یکی از چالشـهای بزرگـی که همان اول انقاب به سـراغ کشـور آمد، همین جنگ تحمیلی هشـت سـاله بود. شـوخی 
نیسـت؛ هشـت سـال! جنگی را بر این کشـور تحمیل کردنـد. هر نظامـی باشـد، بـا ناآمادگـی ای کـه در اول انقاب به 
طور طبیعـی هسـت، در یک چنین چالشـی شکسـت میخـورد؛ اما کشـور عزیز مـا، نظام مقـدس جمهوری اسـامی 
شکسـت نخورد؛ پیروز شـد. جنگ به وسـیله ی مردم اداره شـد. هم ارتش و هم سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی و هم 
نیروهـای گوناگـون، متکی به مـردم بودنـد؛ به ایمـان مردم، به عشـق مـردم، به صفـای مـردم. از خط مقدم تـا همه ی 
صفـوف عملیاتی، تا پشـت جبهه و پشـتیبانی، مردم بـا صفـا و صداقتی مثال زدنـی و فراموش نشـدنی، بـرای فداکاری 
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آمادگی داشـتند. آن کسـانی که در سـنین جوانِی بعـد از آن دوران هسـتند، متأسـفانه به یـاد نمیدهنـد. چقدر خوب 
اسـت کـه آن حـوادث ممتـاز و برجسـته و زیبـا بازخوانی شـود. در همیـن شـهر کرمانشـاه برای مـن نقـل کردند که 
جعفرآبـاد بمباران شـده بود، یـک خانـواده ای زیـر آوار مانـده بودنـد. بچه های فرمانـداری رفتنـد کمک کردنـد، اینها 
را از زیـر آوار بیـرون آوردنـد. پیرمـرِد پدر ایـن خانـواده بعد برای تشـکر بـه فرمانـداری آمده بود. تشـکر میکـرد که به 
من کمک کردیـد. مسـئولین فرمانداری به او گفتند شـما فهرسـت خسـارتهاتان را بدهیـد که ما به شـما کمک کنیم 
و جبـران خسـارتهاتان بشـود. در ایـن نقـل، این پیرمـرد گفـت: حیف اسـت از تو همشـهری! مگـر من بـرای جیفه ی 
دنیا اینجـا آمـده ام؟ ببینید، او کرمانشـاهی اسـت ها! ایـن تعبیر، همـان تعبیر پرگذشـت و پـر اغماضی اسـت که یک 
انسـان واال انجام میدهـد. از ایـن نمونه ها در این شـهر شـما و اسـتان شـما فـراوان اسـت. در همه ی مناطـق عملیاتی 
غرب و جنـوب غربـی و شـمال غربـی، از ایـن نمونه ها میشـود پیدا کـرد. اینهـا چیزهائی اسـت کـه در ملتهـای دیگر 
پیدا نمیشـود. یک نمونه هـای برجسـته ی اینچنیـن را، آن هم با ایـن فراوانی، نمیشـود پیدا کـرد. جنگ را مـردم اداره 

کردند؛ مـردم پـای کار بودند.
 

گذر از تحريم ها با صبر و بصیرت مردم
یکی دیگر از چالشـهای بـزرگ، همیـن چالش فشـارهای اقتصـادی و تحریمها بـود. امروز سـخن از تحریـم میگویند؛ 
تحریم بـرای ما چیـز تازه ای نیسـت. از سـال اول پیـروزی انقـاب، تحریمهـای یکجانبه از طـرف آمریکا و کشـورهای 
اروپائـی شـروع شـد و در طـول جنـگ، ایـن تحریمهـا و محدودیتهـا بـه اوج خود رسـید. مـن یک وقتـی گفتـه ام؛ ما 
میخواسـتیم از خارج از کشـور سـیم خـاردار تهیـه کنیم. کشـوری که این سـیم خـاردار بایـد از آنجـا عبـور میکرد - 
شـوروی سـابق - اجازه نمیداد که ایـن کاال از داخـل خاك او عبـور کند، بیاید ایـران! حـاال کاال نه کاالی نظامی اسـت، 
نه سـاح تهاجمی اسـت؛ سـیم خاردار اسـت! اینقدر محدودیت علیه کشـور ما به وجود آوردند. در همـه ی زمینه های 
اقتصادی بـه دنبال ایجـاد تحریـم بودند؛ غرضشـان هم ایـن بود کـه ملت ایـران را بـه زانـو در بیاورنـد، نظام را بـه زانو 
در بیاورنـد؛ اما نظـام جمهوری اسـامی بـه کمک صبر و بصیرت شـما مـردم، همـه ی آن سیاسـتها و  سیاسـتگذاران 
را بـه زانـو درآورد. ما توانسـتیم از همیـن محدودیتها به عنـوان یک فرصت اسـتفاده کنیـم. همین منعهـا و تحریمها و 
محدودیتها موجب شـد که مـا در میدانهـای نـوآوری و ابتـکار، در همـه ی زمینه ها، به پیشـرفتهائی دسـت پیدا کنیم 
که کشـورهای منطقه در طول سـالهای متمادی هم نتوانسـتند به آن پیشـرفتها دسـت پیـدا کنند. ملت ما، مـردم ما، 
جوانان مـا، دانسـتند. مـن مثالهائـی دارم در انقابهـا، که حـاال مجال نیسـت من اینهـا را عـرض کنم؛ شـاید در خال 
بعضـی از دیدارهـای دیگـر گفتـم. انقابهائـی کـه در دهـه ی 70 میـادی - یعنـی چند سـال قبـل از انقاب مـا - در 
بعضی از کشـورها اتفاق افتاده بودنـد، وضع رقتباری داشـتند؛ قابل مقایسـه نبودنـد. انقاب عظیم ما توانسـت اینجور 

پیشـرفت کند.
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 گذر از فتنه ها با اراده و پشتیبانى مردم
 یکی دیگـر از چالشـها - کـه البته ایـن چالـش پیچیده تـری بـود - چالشـهای فتنه انگیـزی بود کـه در فتنـه ای مثل 
هجدهم تیر سـال 78 و فتنه ی سـال 88، با فاصله ی ده سـال، اینهـا در تهـران راه انداختنـد. امیدوار بودند کـه بتوانند 
با این فتنـه، نظام را شکسـت بدهنـد؛ ضربه وارد کننـد؛ اما بعکس شـد. در فتنـه ی هجدهم تیـر، پنج روز بعـد از اینکه 
فتنه گران فتنه ی خود را شـروع کردنـد، مردم آن حرکـت عظیِم 23 تیـر را، نه فقط در تهران، بلکه در سـایر شـهرها به 
راه انداختنـد. در فتنـه ی 88، دو روز بعد از حـوادث عاشـورا، آن قضیه ی عظیم نهم دی بـه راه افتاد. همـان وقت بعضی 
از ناظـران خارجی کـه از نزدیـک دیده بودنـد، در مطبوعـات غربی نوشـتند و ما دیدیـم، که گفتـه بودند آنچـه در نهم 
دی در ایـران پیـش آمد، جز در تشـییع جنـازه ی امـام، چنین اجتماعی، چنین شـوری دیده نشـده بـود. ایـن را مردم 

کردنـد. حضور مـردم اینجوری اسـت.
 مسـئله ی هسـته ای، یکی دیگر از چالشهاسـت. آن حصار مسـتحکمی که توانسـت به مسـئوالن جرأت بدهد، قدرت 
بدهـد و آنها در مقابـل زورگوئی و تحمیل دشـمنان در قضیه ی هسـته ای بایسـتند، اراده ی مردم بود، پشـتیبانی مردم 

بود؛ پایـگاه اقتـدار مردمی بود که توانسـت ایـن موفقیت بـزرگ را نصیب کشـور کند.

فتح قله هاى علم و فناورى با حضور مردم
 یکـی از صحنه های بسـیار مهم دیگـری که مردم عزیـز مـا در آن نقش ایفاء کردند و کسـی هـم تصور نمیکـرد که این 
صحنه اینجور بـرای نقش آفرینـی ظرفیت داشـته باشـد، عرصه ی علـم و فناوری اسـت. کی خیـال میکـرد جوانان ما 
اینجـور وارد این میدان شـوند؟ بمجـرد اینکه نهضت تولیـد علم و جنبـش نرم افزاری با نخبـگان و زبدگان دانشـگاهی 
مطرح شـد، آنچنان حرکت عظیمـی به وجود آمد که شـد یـک گفتمان عمومی، شـد یک حرکـت همگانی. امـروز در 
سرتاسر کشـور، در اسـتانهای مختلف، در شـهرهای کوچک و بزرگ، بخصوص در مراکز علمی و حسـاس، جوانهای ما 
کارهای حسـاِس بزرگـی را از لحاظ علمـی و فناوری دارنـد انجام میدهنـد؛ کارهائی اسـت که بعضی از آنهـا صددرصد 
به نتیجه رسـیده اسـت، بعضی هـم در راه اسـت. اینها را ملـت ایـران خواهند دیـد. این کارهـای علمی مایـه ی اعتماد 
به نفـس ملت ایران اسـت، مایـه ی رونق اقتصادی اسـت. تجارتهای پرسـود مادی، ناشـی از پیشـرفتهای علمی اسـت. 
جوانـان مـا در این زمینـه وارد شـدند. آمارهـای جهانی هم ایـن را تأییـد کرد. البته مسـئوالن هم تاشـهای باارزشـی 

. میکنند

اين نظام به خاطر حضور مردم، يك نظاِم داراى استحكام و اقتدار است
 خب، مـن از این بخـش از عرایضم میخواهـم دو تا نتیجـه بگیـرم: اوالً همه ی دنیـا بداند، دشـمنان غربی مـا بدانند که 
این نظام بـه خاطر حضور مـردم، یک نظاِم دارای اسـتحکام و اقتدار اسـت. سیاسـتگذاران غربی، اینجا را اشـتباه نکنند 
با بعضـی از کشـورهائی که انقـاب کردنـد، بعد هـم همان جـوری که غـرب مایل بـود راهشـان را تغییر بدهـد، تغییر 
دادنـد. اینجا مردمنـد. اینجا بافت عمومی کشـور - یعنـی مردم در بخشـهای مختلف کشـور و از طبقات مختلـف - در 
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ایـن انقـاب ذی سـهمند، ذی نظرنـد، اراده و عزم آنهـا تأثیر میگـذارد. اگـر یک مسـئولی هـم بخواهد کجـروی کند، 
بخواهد حرکـت دیگـری در قبال حرکـت انقاب بـه راه بینـدازد، مـردم او را حـذف میکنند. ایـن آن چیزی اسـت که 
همه ی مردم دنیا و سیاسـتگذاران کشـورهای گوناگـون باید ایـن را بدانند؛ و البته میداننـد، این را احسـاس هم کردند. 
امثال همیـن حضـور مردمِی امـروز شـما، بـه نظـام اسـتحکام و اقتدار بخشـیده اسـت؛ که مـن واقعـاً الزم اسـت هم 
تشـکر کنم از این حضور گـرم و صمیمانه ی شـما در ایـن خیابانها، و هـم معذرت خواهی کنـم. من واقعاً راضی نیسـتم 
به اینجور زحمت کشـیدن مـردم و ایـن رنجی کـه در ایـن اسـتقبالها بـر آنهـا وارد میشـود. ...1 خیلی متشـکر، خیلی 
متشـکر، خیلی متشـکر. پس نتیجه ی اّولی که از ایـن بحِث حضـور مردم گرفتیم، این اسـت کـه دیگران بداننـد، دنیا 
بداند، سیاسـتگذاران اسـتکبار و غیر اسـتکبار بدانند کـه ایران این اسـت؛ اینجـا مردمند، ملتنـد، عزم عمومی اسـت، 

عـزم ملی اسـت.

پیدا كردن راه هايى براى حضور مردم توسط مسئولین 
 اما نتیجـه ی دومـی کـه میخواهـم بگیـرم، در واقع خطـاب به همـه ی مسـئولین محترم کشـور اسـت. هـر جائی که 
مسـئولین کشـور توانائی های مـردم را شـناختند و بـه کار گرفتنـد، ما موفـق شـدیم. هر جائی کـه ناکامی هسـت، به 
خاطر این اسـت کـه مـا نتوانسـتیم حضـور مـردم را در آن عرصه تأمیـن کنیم. مـا مسـائل حل نشـده کم نداریـم. در 
همه ی مسـائل گوناگون کشـور، مسـئولین بایـد بتوانند با مهـارت، بـا دقت، بـا ابتـکار، راه هائـی را برای حضـور مردم 
پیدا کننـد - همچنان کـه در عرصه ی بسـیار دشـوارِ جنگ ایـن اتفـاق افتـاد، راه باز شـد؛ کسـانی توانسـتند راه را باز 
کننـد - تا هـر جوانی، هر پیـری، هر مـردی، هر زنـی که بخواهـد در ایـن کار بزرگ شـرکت کنـد، راه برایش باز باشـد. 
در زمینه هـای گوناگون هـم میشـود، در اقتصاد هم میشـود. اقتصـاد کشـور، تولید کشـور میتواند به وسـیله ی همت 
مـردم، با پول مـردم، بـا ابتکارهـای مردم، بـا انگیزه هـای مـردم، چندیـن برابر شـکوفائی پیدا کنـد. سیاسـتهای اصل 
44 را که مـا تدویـن کردیم، بر اسـاس همیـن نکته بود. بـرای آینده ی کشـور، هدفهائی مشـخص شـده اسـت. ما این 
دهه را »دهـه ی پیشـرفت و عدالـت« نامیدیم؛ مـا سیاسـتهای اصـل 44 را تدویـن کردیم؛ ما چشـم انداز بیست سـاله 
را تدویـن کردیـم؛ سیاسـتهای برنامه هـای پنج سـاله را تدویـن کردیـم و میکنیـم. همـه ی ایـن سیاسـتگذاری ها بـر 
اسـاس واقع بینی اسـت. اینجور نیسـت کـه یک عده ای نشسـته باشـند و بـا توهمات خودشـان سیاسـت پنج سـاله یا 

چشـم انداز بیست سـاله بنویسـند؛ نه، این بـا واقعیتهـا تطبیـق میکند؛ متکـی به واقعیتهای کشـور اسـت.

پیدا كردن فرمول هاى اعتمادبخش براى مشاركت مردم
 خـب، اینها هدفهـای تعیین شـده اسـت. اگر حضـور مـردم در ایـن راه ها و بـرای ایـن هدفها تأمین شـود، ایـن هدفها 
حّتـی زودتـر از دورانـی کـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حاصـل خواهد شـد. حضـور مردم چـه جـوری اسـت؟ این، 
همـان نکته ی اصلی اسـت. اینجاسـت کـه مسـئولین بایـد زمینه هـا را، مدلهـا را، فرمولهای عملـی و قابل فهـم عموم 

1. شعار مردم: »ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند«، »خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست.«
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را، فرمولهـای اعتمادبخـش را برای مشـارکت مـردم فراهـم کنند. در هر بخشـی میشـود این کارهـا را کرد. هـم قوه ی 
مجریه، هـم قـوه ی قضائیه، هم قـوه ی مقننه به شـیوه ی خاص خـود میتواننـد ایـن را تأمین کننـد؛ از ابتکار مـردم، از 
فکر مـردم، از نیرو و انگیزه ی مردم، از نشـاط جوانِی جوانان ما - که قشـر عظیم و وسـیعی هسـتند - میتوانند اسـتفاده 
کنند؛ این جـزو کارهائی اسـت که باید ان شـاءاللَّ با سـازوکار شـفاف از سـوی مسـئولین انجام بگیـرد. البتـه کارهائی 
در زمینه هـای مختلف شـده اسـت، راه هائی باز شـده اسـت؛ اما بیـش از این میشـود کار کـرد و حضور همه ی مـردم را 
تأمین کـرد، تا یک جـوان، یک پیـر، یک صنعتگر، یـک مبتکر بدانـد که در ایـن حرکت عمومـی در کجا قـرار میگیرد. 

همه چیز بـا یک چنیـن سـازوکاری به سـامان میرسـد؛ مثل گذشـته.

انتظارات و مطالبات مردم از مسئولین
 البتـه مـردم انتظاراتـی دارنـد؛ ایـن انتظـارات بجا هم هسـت. مسـئوالن بایـد قـدردان مـردم باشـند. حضور مـردم، 
آمادگی مردم، نعمت بسـیار بزرگی اسـت که همـه باید قدردان آن باشـیم. مسـئوالن نیت خدمتگزاری خالص داشـته 
باشـند. آنچـه کـه مـردم از مسـئولین - بخصـوص رده هـای باالتـر - توقـع دارند، این اسـت کـه با هـم تعامل داشـته 
باشـند، وحدت داشـته باشـند، همکاری داشـته باشـند؛ هم در سـطوح باال، هم در سـطوح میانه؛ بر اولویتهای کشـور 
تمرکز داشـته باشـند، مسـائل اصلی را جلو بیندازند، سـرگرم مسـائل فرعی و حاشـیه ای نشـوند، کار و تاش بی وقفه 
انجام بدهند. مـردم صداقت را توقـع دارند، عمل بـه وعده ها را توقـع دارند، پرهیـز از مناقشـات را توقع دارنـد، پرهیز از 
سـرگرم شـدن به حواشـی و مسـائل فرعی را توقع دارند، امانت و پاکدسـتی و برخورد با متخلف و خائن را توقـع دارند؛ 
اینهـا در صدر مطالبـات مردم قـرار دارد. اگر ما مسـئولین کشـور یـک وقتی یـک کاری را نتوانیـم انجام بدهیـم - یک 
جاده ای، یک سـدی، یـک کار اقتصـادی - بیائیـم به مـردم بگوئیـم نمیتوانیم انجـام بدهیم، مـردم حرفی ندارنـد. اگر 
چنانچه مسـئولین کشـور بگویند آقا این امکانات نیسـت، نمیتوانیـم ایـن کار را انجام بدهیـم، مردم حرفـی ندارند؛ اما 
مردم حرفشـان آنجاسـت که مـا در زمینـه ی برخـورد با متخلـف کوتاهـی کنیـم، در دنبال گیـری از عدالـت کوتاهی 
کنیم؛ مردم اینهـا را نمی پسـندند، مـردم از این چیزهـا عصبانی میشـوند. اقـدام مدبرانه، عـزم راسـخ، عدالت خواهی، 
مسـئله ی مبارزه با فسـاد اداری و فسـاد مالی، مهم اسـت. در همین فسـاد اخیـر بانکی که پیـش آمد و همـه را متوجه 
خودش کـرد، مـن می بینم و شـاهدم که خوشـبختانه سـه قـوه با هـم همکاری بسـیار خوبـی دارنـد؛ هـم از مجلس، 
هـم از دولت، هـم از قـوه ی قضائیه، بـا همدیگر دارنـد کار میکننـد برای اینکـه ایـن را دنبال کننـد. باید این مسـئله را 
دنبال کنند، به نتیجه برسـند، متخلـف را - هر که هسـت - مجـازات کنند، تا ایـن برای دیگـران عبرت شـود. البته در 
مبارزه ی با فسـاد، در درجه ی اول، مسـئله ی پیشـگیری اسـت؛ اما اگر در پیشـگیری کوتاهی شـد، به یـک نحوی یک 
فسـاد واقع شـد، درمان، دنبال گیـری اسـت؛ این نباید مـورد غفلت قـرار بگیـرد، که ان شـاءاللَّ نمیگیـرد، و ان شـاءاللَّ 

مراقبـت هم میشـود کـه نگیرد.
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دلها دست خداست
اوالً تشـکر میکنیـم از برادران عزیـز، حضرت آقـای جنتی و بـرادران فعـال در شـورای هماهنگی؛ کـه همین طور 
که فرمودنـد، بحمـدالل در طول سـالهای متمـادی، هـر جائی کـه وظیفه ای احسـاس کردنـد بـرای مدیریت این 
حـرکات عمومـِی مردمـی، وارد میـدان شـدند. البتـه همـه میدانیم کـه دلها دسـت خداسـت. آورنده ی مـردم به 
عرصـه ی خیابانهـا، و این حضـور عظیـم مردمی، و جسـم جامعـه کـه روح خروشـاِن آنها را خـوب نشـان میدهد 
- در مراسـم گوناگـون: مثـل 22 بهمن، مثـل روز قدس، و اخیـراً در این دو سـال، مثـل روز ۹ دی - خـدای متعال 
اسـت؛ دسـت قدرت اوسـت؛ دلها دسـت اوسـت. نه حاال حضورهای میلیونـِی عظیم مثـل قضیـه ی ۹ دی و امثال 
آن، بلکـه اگـر چنانچه هـزار نفر آدم هـم بخواهنـد یک جـا جمع شـوند، یـک مدیریتی الزم اسـت؛ ایـن مدیریت 
را شـورای عالـی تبلیغـات انصافـاً خـوب انجـام داده. مـا هـم همیـن را گواهـی میکنیـم و تشـکر هـم میکنیـم از 

دوسـتانی کـه دسـت اندرکار ایـن قضایا هسـتند.

عنصر حضور مردم در صحنه
 در قضیـه ی ۹ دی سـال 88 یـک نکته اساسـی اسـت و آن نکتـه برمیگـردد به هویـت انقـاب و ماهیـت انقاب. 
یعنـی همان روحـی که حاکـم بود بـر اصل انقـاب مـا و آن حضـور عظیـِم بی نظیـِر تاریخـی در سـال 57، همان 
روح در ماجـرای ۹ دی نشـان داده شـد؛ کمااینکـه در قضایـای گوناگـوِن دیگر هم نشـان داده شـده، لیکـن در ۹ 
دی به شـکل بارزی نشـان داده شـد؛ بـه طـوری که جـای انـکار و تردیـد و تأمل بـرای هیـچ کـس از بدخواهان و 

*. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی   13۹0/0۹/21
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دوسـتان و دشـمنان و دیگران باقـی نگـذارد. آن روح چه بـود؟ روح دیانِت حاکـم بر دلهـای مردم بود. پـس اینجا 
مـا دو تا عنصـر در کنـار هم داریـم: یک عنصـر، عنصـر مردم اسـت؛ که مـردم در هـر کشـوری، در هـر جامعه ای، 
اگر چنانچـه همت کننـد، بصیرت بـه خرج بدهنـد، عمل کننـد و وارد میـدان بشـوند، میتوانند همه ی مشـکات 
را حل کننـد. یعنی بزرگتریـن کوه هـا در مقابل حضـور مردم از بیـن میـرود؛ میتوانند کوه هـای بـزرگ را جابه جا 
کننـد. ایـن یـک حقیقـت آشـکاری اسـت کـه بسـیاری از تحلیلگـران اجتماعـی در کشـورهای اسـامی و دیگر 
کشـورها آن را درسـت لمـس نکردنـد، درك نکردنـد؛ مـا ایـن را لمـس کردیـم. هنر بـزرگ امـام بزرگـوار ما هم 

بود. همیـن 
 من یـک وقتـی، پانزده سـال، بیسـت سـال پیـش، بـه یکـی از فعـاالن عرصـه ی مبـارزات ضـد اسـتعماری - که 
خـب، آدم معروفی اسـت؛ نمیخواهم اسـم بیـاورم - ایـن را گفتـم؛ او رفـت بافاصلـه این نسـخه را عمل کـرد. ما 
این را حـس کردیـم. گفتم هنـر امـام بزرگـوار ما ایـن بـود کـه مـردم را وارد صحنه کـرد. مردم بـا جسمشـان، با 
حضورشـان آمدند و آنچه را کـه میخواسـتند، آنچه را کـه بر آن همت گماشـته بودنـد، با حضور خودشـان تثبیت 
کردنـد. همـه ی موانع سیاسـی و غیـر سیاسـی و اسـتعمار و قدرتهـای عظیم جهانـی که بر امـور ملتها مسـلطند، 
در مقابـل ایـن حادثـه مجبورند عقب نشـینی کننـد. االن هـم همین جـور اسـت. االن هم در هـر نقطـه ای از دنیا 
اگـر ملتهـا وارد میـدان بشـوند با یـک هـدف مشـخص، بـا شـعارهای مشـخص، و اگـر آن ایمـان راسـخ در دل و 
همچنیـن عمـل صالح در کنـار ایـن ایمان راسـخ وارد میـدان شـود، هیـچ مانعـی در مقابل آنهـا قادر بـر مقاومت 
نیسـت. این یـک نسـخه اسـت؛ ایـن نسـخه را امـام بزرگـوار مـا در انقاب مـا عمـل کـرد. خـدای متعال بـه امام 
کمک کـرد و در بیان او ایـن نفوذ و تأثیـر را قـرار داد که در دلهـای مردم اثر گذاشـت؛ مـردم، مؤمن بـه آن راه و به 
آن هدف شـدند و بـه دنبال ایـن ایمان، عمـل خودشـان را انجـام دادند. عمـل صالح، یعنـی همان عمِل متناسـب 
بـا ایمـان. در همه جـا همین جـور اسـت. لـذا در اینجـا کاری انجام گرفـت که بـرای همـه ی تحلیلگران سیاسـِی 
جهانـی غیـر قابـل بـاور بـود و متحیـر ماندنـد؛ هـم قدرتمنـدان، هـم حاشـیه ها، هـم دنباله هـا، هـم دامنه هـا. 

بنابرایـن عنصـر اول، عنصـر حضور مردم اسـت.

عنصر ايمان دينى مردم
 عنصـر دوم هم عنصـر ایمـان دینی مـردم اسـت. ایمـان دینـی، آن معجزه گری اسـت که قـادر اسـت اوالً همه ی 
مردم را بسـیج کند و بیـاورد، ثانیـاً آنهـا را در صحنـه نگـه دارد، و ثالثاً سـختی ها را برای آنهـا هموار و آسـان کند؛ 
هیچ ایمان دیگـری ایـن خصوصیت را نـدارد. ایمـان دینی میگوید شـما اگـر چنانچه فائق شـدید و پیـش بردید، 
پیروزیـد؛ اگـر کشـته هـم شـدید، پیروزیـد؛ اگـر زنـدان هـم افتادیـد، پیروزیـد؛ چون بـه وظیفـه عمـل کردید. 
وقتی کسـی یـک چنیـن اعتقـاد و ایمانی داشـت، دیگـر شکسـت برایـش معنـا نـدارد؛ لـذا وارد میدان میشـود. 
ایـن همـان عاملـی اسـت کـه در صـدر اسـام هـم اثـر کـرد، در انقـاب مـا هـم اثـر کـرد؛ ۹ دی ایـن را نشـان 
داد. ۹ دی یـک نمونـه ای بـود از همـان خصوصیتـی کـه در خـود انقـاب وجـود داشـت؛ یعنـی مـردم احسـاس 
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وظیفـه ی دینـی کردنـد و دنبـال ایـن وظیفـه، عمـل صالـِح خودشـان را انجـام دادنـد. عمـل صالـح این بـود که 
تـوی خیابـان بیایند، نشـان بدهنـد، بگوینـد مردم ایـران ایننـد. با ایـن حرکت مـردم، آن حجـم عظیـم تبلیغات 
دشـمن که میخواسـت فتنه گران را مـردم ایران معرفـی کنـد و اینجور نشـان بدهد که مـردم ایران از انقابشـان، 
از نظامشـان برگشـتند، بکلی نقـش بر آب شـد؛ یعنی مردم نشـان دادنـد که ایـن، مردم ایـران اسـت. تحلیلگران 
خارجـی وقتی نـگاه کردنـد، گفتنـد از بعـد از رحلت امـام بزرگـوار، یا شـاید بعضـی گفتند از بعـد از حـرکات اول 
انقـاب، هیچ اجتماعـی با ایـن بزرگی، بـا این تپـش، با این شـور و هیجـان وجود نداشـته، کـه مـردم وارد میدان 

شـدند. ایـن، حقیقت ۹ دی اسـت.
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عوامل اقتدار ملت، ايستادگى نظام و حضور هوشمندانه مردم   *

زنجیره هاى اقتدار ملت
دو چیـِز بـه هـم پیوسـته وجـود دارد کـه اینهـا زنجیره هـای اقتـدار ملـت را تشـکیل میدهد: یکـی تصمیـم قاطع 
نظـام مقدس جمهوری اسـامی اسـت بر عـدم انحـراف، عـدم تسـلیم، ایسـتادگی کـردن در مقابـل زیاده خواهی و 
زورگوئی از سـوی ابرقدرتها و از سـوی اسـتکبار. نظام اسـامی به مجموع خود، بـا هویت جمعی خـود، به طور قاطع 
میداند چه کار میکند و راه را انتخاب کرده اسـت و ایسـتاده اسـت. ایـن، عامـل اول. عامل دوم، حضور هوشـمندانه و 
مصممانه ی مـردم وفـادار. اگر ایـن دو از هم جدا میشـدند، اگر مسـئوالن نظـام و مدیران کشـور بودند، امـا مردم در 
صحنه نبودنـد، یقیناً کار پیـش نمیرفت. اگر مدیـران نظام دچـار اختال میشـدند در نیت خود، در تشـخیص خود، 
در فهـم خـود، در تصمیم گیـری خـود در مقابـل لشـکر متراکم کفـر و ضالـت کـه در مقابلشـان صف کشـیده اند، 
یقیناً ایـن در اختـال نظام تأثیـر میگذاشـت؛ مردم را هـم از صحنه خـارج میکـرد. ایـن دو عامل با یکدیگر هسـت، 
امـروز هم هسـت و ان شـاءالل در آینـده هم خواهـد بود. بـا وجـود ایـن دو عامـل، هیچکـدام از ضربه هـا و ترفندها و 

کیدهـا و توطئه هـای دشـمن در ایـن ملت اثـری نخواهد گذاشـت.

ما امروز در شرايط بدر و خیبريم
 امروز جبهـه ی مقابل ما - کـه سـردمدار آن جبهه هـم آمریـکا و صهیونیسـتهایند - به تمـام طرقی که میتوانسـته 
اسـت متوسـل و متشـبث بشـود، متشـبث شـده؛ از تمام راه ها که میتوانسـته برای مقابله ی با ملت ایران بهره گیری 
کنـد، بهره گیـری کـرده اسـت، بـرای اینکـه بتوانـد ایـن دو عامـل، یعنـی عامـل تقویـت کننـده ی نظـام، و عامـل 

*. بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 1۹ دی  13۹0/10/1۹
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ایسـتادگی مـردم در صحنـه را تضعیف کنـد و از بین ببـرد. خودشـان هم همیـن را تصریـح میکننـد؛ میگویند این 
تحریمهائـی کـه مـا بـر علیـه ایـران تصویـب و اجـرا میکنیـم - و با عنـاد کامـل دنبـال میکننـد - بـرای این اسـت 
که مـردم را خسـته کنیـم، مـردم از صحنه خـارج شـوند، مـردم به نظـام اسـامی پشـت کنند. یـا ایـن کار صورت 
بگیـرد، یـا در اراده ی مسـئولین رخنه بـه وجود بیایـد؛ مسـئولین در محاسـباِت خودشـان تجدیدنظر کننـد. تعبیر 
آنهـا این اسـت: میگوینـد میخواهیم مسـئولین جمهوری اسـامی احسـاس کنند کـه هزینـه ی تصمیم گیری های 
آنها باالسـت. ایـن یعنی رخنـه ایجاد کـردن در اراده ی مسـئولین کشـور. با همـه ی توانشـان، با همـه ی ترفندهائی 
که بلدنـد، دارنـد ایـن دو کار را دنبـال میکنند. یـا در مـردم ایجـاد تردید کننـد و مـردم را از نظـام جدا کننـد، یا در 
مسـئولین ایجـاد تردیـد کننـد و مسـئولین را وادار کنند کـه در تصمیمهـای خودشـان تجدیدنظـر کنند. اشـتباه 

کردنـد؛ هیچکـدام را نمیتواننـد انجـام دهند.
 یـک روز در صدر اسـام، دشـمنان به نظرشـان رسـید کـه با ِشـعب ابی طالـب و محاصـره ی اقتصـادی مسـلمانها، 
آنهـا را از پـا بیندازنـد؛ امـا نتوانسـتند. ایـن روسـیاه های بدمحاسـبه گر خیـال میکننـد مـا امروز در شـرائط ِشـعب 
ابی طالبیـم. اینجـور نیسـت. مـا امـروز در شـرائط ِشـعب ابی طالـب نیسـتیم؛ مـا در شـرائط بـدر و خیبریـم. مـا در 
شـرائطی هسـتیم که ملت ما نشـانه های پیـروزی را به چشـم دیده اسـت؛ بـه آنها نزدیک شـده اسـت؛ به بسـیاری 
از مراحـل پیـروزی، با سـرافرازی دسـت پیدا کـرده اسـت. امروز مـردم مـا را از محاصـره ی اقتصـادی میترسـانند؟ 
بـا ایـن حرفهـا، بـا ایـن ترفندهـا میخواهنـد مـردم را از صحنـه بیـرون کننـد؟ مگر چنیـن چیـزی ممکن اسـت؟ 
امـروز میخواهنـد در اراده ی مسـئولین اختـال ایجاد کننـد؟ »قل هذه سـبیلی ادعـوا الی الل علـی بصیرة انـا و من 
اتّبعنـی«؛1 این راهی اسـت که بـا بصیرت انتخاب شـده اسـت، این راهی اسـت که بـا مجاهدت باز شـده اسـت، این 
راهی اسـت که با خـون عزیزترینها هموار شـده اسـت. مـا از ایـن راه رفتیـم، بـه قله هائی هم دسـت پیـدا کردیم. ما 
متوقف نمیشـویم، ان شـاءالل پیش میرویـم؛ ولی تا امـروز هم به قله های بسـیاری دسـت پیـدا کرده ایـم. جمهوری 
اسـامی، امروز کجا، بیسـت سـال و سـی سـال قبل کجـا؟ دشـمنان جمهـوری اسـامی، هیمنه و بـاد و بـروِت آن 
روزشـان کجا، ضعف و انکسـار امروزشـان کجـا؟ اینها نشـانه هائی اسـت که ملت ایـران را تشـویق میکنـد. نخیر، در 
ادامه ی راه اسـام - کـه راه خداسـت، راه دین اسـت، راه سـعادت دنیا و آخـرت اسـت - اراده ی مسـئولین همچنان 

مسـتحکم خواهد مانـد؛ مردم هـم امـروز و در آینـده، پـای ثابت ایـن حرکت عظیـم خواهنـد بود.

انتخابات مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود
 یکی از جاهائـی که مـردم میتوانند حضورشـان را نشـان بدهنـد، همیـن انتخابات اسـت. نـه از حـاال، از مدتی قبل 
شـروع کرده اند؛ کـه شـاید کاری کننـد کـه در ایـن انتخابات، حضـور مردم کـم شـود. میشـنوید دیگـر، می بینید؛ 
حـاال در آن مقـداری که به گـوش مردم میرسـد، به چشـم مـردم میرسـد، در مطبوعـات و در رسـانه های گوناگون، 
دشـمنان ما، از آن صـدر گرفته اسـت، که مرکـز و قـرارگاه فرماندهی جبهه ی کفر و اسـتکبار اسـت، تا ایـن پادوها و 
ایادی کوچـک و پیاده نظامشـان که همـه جا پخشـند - اینجا هم هسـتند، بیـرون هم هسـتند - همه ی تاششـان 
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این اسـت که کاری کننـد که مـردم در ایـن انتخابات شـرکت نکننـد. من بـا تجربه ای کـه از رفتـار این مـردم دارم، 
و بـا اعتمـادی که بـه لطـف خـدای متعـال دارم، پیش بینـی میکنـم که بـه لطف الهـی، بـه فضل الهـی، بـه حول و 
قوه ی الهـی، حضور مـردم در ایـن انتخابـات، یک حضور دشمن شـکن خواهـد بود و بـا ایـن انتخابات، خـون تازه ای 
به پیکـر انقاب و کشـور و نظـام جمهوری اسـامی دمیـده خواهد شـد؛ حرکت تـازه ای بـرای او پیش خواهـد آمد، 
نشـاط تـازه ای پیدا خواهـد کـرد؛ همچنان کـه همـه ی انتخاباتها همیـن جور اسـت. انتخابـات مظهر حضـور مردم 

اسـت؛ مظهر دخالت مـردم در سرنوشـت خود اسـت.

احترام به انتخاب مردم 
 البتـه آفتهائـی وجـود دارد؛ بایـد سـعی کنیـم ایـن آفتها پیـش نیایـد. مـردم مـا و کشـور مـا از انتخابات سـال 88 
بهتریـن خاطره هـا و بدتریـن خاطره هـا را دارنـد. بهتریـن خاطره هـا حاصـل حضـور عظیـم چهـل میلیونـی مردم 
پای صندوقهـای رأی بـود، که دنیـا را خیره کـرد؛ بدتریـن خاطره هـا مربوط بـه جرزنی های سیاسـی یک عـده آدم 
نـادان، نابـاب و بعضـاً معانـد در قضیـه ی انتخابـات بـود. خب، در هـر قضیـه ای، در هـر حادثـه ای ممکن اسـت یک 
عده ای قبول نداشـته باشـند، معترض باشـند. چگونه باید اعتـراض را نشـان داد؟ قانـون، راه معین کرده اسـت. چرا 
قانون شـکنی کنند؟ چرا بـرای مردم هزینه درسـت کننـد؟ چرا کشـور را دشمن شـاد کنند؟ چـرا برنامه هائـی را که 
عفونـت تصمیم گیری ها و ترفندهـای دشـمن از آن بلند و آشـکار اسـت، اجرا کننـد؟ قانـون، راه معین کرده اسـت. 
آنجا ما گفتیـم، به همـه هم گفتیـم، همـه ی اطـراف قضیه هم ملـزم بودنـد که بر طبـق آنچه که گفته شـده اسـت 
- کـه مّر قانون اسـت - عمـل کنند. چـرا نکردنـد؟! آنهـا کاری از پیـش نبردند. و تـا این ملت تـوی صحنه انـد، تا این 
پیوند وجـود دارد، هیچ کـس در این کشـور، در کارهـای خـاف، کاری از پیـش نخواهد بـرد. کاری از پیـش نبردند 
و نمیبرند، امـا برای کشـور هزینه درسـت کردند، بـرای ملت هزینه درسـت کردنـد؛ چرا؟ بـا آن انتخابات باشـکوه و 
پرعظمت، میشـد کشـور این هزینه را تحمـل نکند.عوامـل گوناگونی وجود داشـتند. باید ایـن برای ما تجربه باشـد، 
باید درس باشـد، باید همه مراقب باشـیم. انتخابـات مظهر حضور مـردم و محصـول آن، مظهر رأی مردم و خواسـت 

مردم اسـت؛ بایـد بـه آن احترام گذاشـت.
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اسالم، لُب و ماده ى اصلى در مردم ساالرى اسالمى  *

اتكاى نظام مردم ساالرى دينى به انتخابات
ــات یــک حادثــه ی  ــات اســت. انتخاب مطلبــی کــه مــن میخواهــم عــرض بکنــم، حــول و حــوش مســئله ی انتخاب
ــات رکــن مهــم نظــام  ــد تأمــل کنیــم. اوالً انتخاب ــذا روی ایــن بای ــه ی اثرگــذار اســت؛ ل گــذرا نیســت، یــک حادث
ــود.  ــد ب ــات، مردم ســاالری نخواه ــدون انتخاب ــات اســت. ب ــه انتخاب ــی ب ــی، متک اســت. نظــام مردم ســاالری دین
ــن  ــات اســت. بنابرای ــن انتخاب ــری، همی ــل اندازه گی ــار مشــهود و محســوس و قاب ــردم، معی ــه م ــه ی ب ــار تکی معی
هر کســی بــه نظــام اســامی اعتقــاد دارد، در ایــن اعتقــاد صــادق اســت، شــرکت در انتخابــات را وظیفــه ی خودش 
ــه یــک شــکلی از  ــات، ب ــن انتخاب ــه خــود ای ــه یــک چیــزی، ب ــو حــاال ممکــن اســت اعتراضــی هــم ب ــد؛ ول میدان
ــات میشــود؛ ایــن  ــا وجــود اعتــراض، وارد میــدان انتخاب ــات داشــته باشــد؛ لیکــن در عیــن حــال ب اشــکال انتخاب
وظیفــه اســت. بنابرایــن همــه ی کســانی کــه در سرتاســر کشــور وارد ایــن عرصــه شــدند، بــه ایــن واجــب عمــل 
کردنــد؛ ایــن وظیفــه را انجــام دادنــد؛ فهــم صحیــح خودشــان را نشــان دادنــد. ایــن فهــم صحیــح نشــان میدهــد 
کــه مســئله ی انتخابــات، مســئله ی رکــن نظــام اســت. مــا نمیتوانیــم از ایــن مســئله صــرف نظــر کنیــم، بــه صرف 
اینکــه یــا بــه زیــد و عمروئــی معترضیــم، یــا بــه شــیئی و شــیئی معترضیــم. ایــن اعتراضهــا مانــع از این نمیشــود؛ 

ایــن نکتــه ی اساســی و اصلــی اســت.

رأى به هر نامزد انتخاباتى، رأى به نظام اسالمى 
ــت.  ــی اس ــئله ی توّهم زدائ ــر را دارد - مس ــن اث ــاً ای ــا غالب ــت - و انتخاباته ــات داش ــن انتخاب ــه ای ــری ک ــک اث  ی

*.بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری   13۹0/12/18
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انتخابــات مثــل یــک ســیلِی بیــدار کننــده و هشــیار کننــده اســت بــه کســانی کــه در توّهمــات خودشــان غوطــه 
ــردم، راجــع  ــه م ــه اصــل نظــام، راجــع ب ــه آینــده ی نظــام، راجــع ب ــد؛ راجــع ب ــردازی میکنن ــد و خیال پ میخورن
ــتند.  ــات هس ــن توّهم ــرق در ای ــد، غ ــی دارن ــد، تخیات ــن دارن ــی در ذه ــمن توّهمات ــه دش ــع ب ــور، راج ــه کش ب
ــن  ــا دو روز پیــش از ای ــوی اینهــا میگــذارد. م ــن توّهمــات خــارج میکنــد؛ حقیقــت را جل ــات، اینهــا را از ای انتخاب
ــا ایــران فکــر نمیکنیــم. خیلــی خــوب؛ ایــن  شــنیدیم کــه رئیــس جمهــور آمریــکا گفتــه اســت مــا بــه جنــگ ب
ــا  ــا ب ــه م ــه اســت ک ــارش گفت ــم اســت. در کن ــروج از توّه ــن خ ــه ای اســت، ای ــرِف عاقان ــن ح خــوب اســت، ای
ــه مضمــون - ایــن توّهــم اســت. آن خــروج از توّهــم در آن  ــو درمی آوریــم - نقــل ب ــه زان تحریــم، مــردم ایــران را ب
بخــش اول خــوب اســت، باقــی مانــدن در توّهــم در ایــن بخــش دوم بــه آنهــا ضربــه خواهــد زد. وقتــی محاســبات 
انســان بــر مبنــای توّهــم بــود، بــر مبنــای واقعیتهــا نبــود، پیداســت کــه در برنامه ریــزی ای کــه بــر اســاس ایــن 
ــه  محاســبات انجــام میدهــد، شکســت خواهــد خــورد؛ و ایــن، همیــن اســت. خــب، االن یــک ســال اســت کــه ب
قــول خودشــان تحریمهــای فلج کننــده و چــه و چــه اعمــال میکننــد - البتــه تحریــم مــا ســی و ســه ســال اســت 
- گفتنــد هــم کــه هــدف، جــدا کــردن مــردم از نظــام اســامی اســت؛ امــا دیدند کــه مــردم آمدنــد آنجــا، بــه نظام 
اســامی رأی دادنــد. رأی بــه هــر نامــزد انتخاباتــی، آمــدن پــای هــر صنــدوق، رأی بــه نظــام اســامی اســت؛ مردم 
ایــن را نشــان دادنــد. مــا عــرض کردیــم کــه انتخابــات، یــک ســیلی اســت؛ ایــن ســیلی انــواع و اقســامی دارد؛ یکی 
از انــواع ســیلی، ســیلِی بیــدار کننــده اســت، هشــیار کننــده اســت. بنابرایــن، ایــن انتخابــات مــا خاصیــت ســیلی 

ــت. ــم داش زدن را ه

انتخابات نشان دهنده ى اعتماد مردم به نظام 
ــام  ــه نظ ــردم ب ــاد م ــده ی اعتم ــان دهن ــات نش ــه انتخاب ــت ک ــن اس ــد، ای ــرض ش ــارتاً ع ــه اش ــه ی دوم ک  نکت
ــد کــه  ــه ی ســال 88، بعضــی اینجــوری پیش بینــی میکردن ــر حادث ــر ســر و صــدای پ ــاِت پ ــد از انتخاب اســت. بع
اعتمــاد مــردم از نظــام ســلب شــد؛ مــردم دیگــر پــای صندوقهــا نمی آینــد. ایــن انتخابــات، یــک پاســخ قاطــع و 
ــا را  ــن گمانه زنی ه ــردم ای ــی خطــا. م ــن گمانه زن ــط، ای ــن اســتنتاج غل ــه ای ــط، ب ــن تصــور غل ــه ای ــود ب روشــن ب
تخطئــه کردنــد؛ نشــان دادنــد کــه نخیــر، بــه نظــام اســامی پایبندنــد، بــه آن اعتمــاد دارنــد، بــه نــدای او - کــه 
میگویــد مــن صنــدوق رأی گذاشــتم، بیائیــد رأی خودتــان را بدهیــد و برنامــه را تنظیــم کنیــد - پاســخ میدهنــد و 
می آینــد وارد میــدان میشــوند. همیــن طــور کــه عــرض کردیــم، هــر یــک رأی، در واقــع رأی بــه نظــام جمهــوری 
اســامی بــود. ایــن اکثریــت قاطعــی کــه بــه میــدان آمدنــد، یکــی از باالتریــن رقمهــا و نســبتهای انتخابــات مــا 
در طــول ایــن ســی و ســه ســال بــود. بعــد از گذشــت ســی و ســه ســال، مــردم اینجــور وارد میــدان میشــوند؛ ایــن 

ــت. ــل اس ــاد کام ــان دهنده ی اعتم نش
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بصیرت و تعالى فكرى مردم در انتخابات
ــردم  ــری م ــی فک ــرت و تعال ــود، بصی ــهود ب ــد و مش ــات میدی ــن انتخاب ــان در ای ــه انس ــری ک ــه ی دیگ ــک نکت  ی
ــواِن رأی  ــد از آن ج ــما میدیدی ــتند. ش ــل داش ــد؛ تحلی ــدند و رأی دادن ــات ش ــل وارد انتخاب ــا تحلی ــردم ب ــود. م ب
ــی  ــک تحلیل ــد، ی ــا ســؤال میکــرد کــه شــما چــرا رأی میدهی ــرد و زن کهنســال، هــر کــس از آنه ــا آن م ــی ت اّول
پــای آن میگذاشــتند، یــک دلیلــی ذکــر میکردنــد؛ صــرف ایــن نبود کــه خــب، انتخابــات اســت، بایــد بیائیــم رأی 
بدهیــم؛ نــه، میگفتنــد بــرای چــه میخواهیــم رأی بدهیــم: چــون دشــمن مــا کمیــن کــرده اســت، چــون گرگهای 
ــه اینهــا  گرســنه کمیــن کرده انــد؛ کــه ان شــاءاللّ  بنــده در یــک گفتــار دیگــری تشــریح خواهــم کــرد کــه چگون
ــّره اســت و میشــود دریــدش؛ نمیداننــد شــیر  کمیــن گرفتنــد بــرای بلعیــدن و دریــدن، بــه خیــال اینکــه ایــن ب
اســت و نمیشــود نزدیکــش شــد! مــردم دیدنــد ایــن جبهــه را، دیدنــد دشــمنی ها را، دیدنــد هدفگــذاری دشــمن و 

ــا تحلیــل وارد شــدند؛ و ایــن خیلــی مهــم اســت. ــا بصیــرت وارد شــدند، ب ــذا ب ــد را؛ ل جبهــه ی معان

سنگینى بار مسئولیت 
 یــک نکتــه ی دیگــری کــه بــر ایــن انتخابــات مترتــب اســت، ایــن اســت کــه حــاال مجلســی کــه برآمــده ی از ایــن 
انتخابــات اســت، مســئولیت ســنگینی دارد. همیشــه همیــن جــور اســت؛ رؤســای مــا هــم کــه منتخــب مردمنــد، 
هــر مســئولی در هــر ســطحی کــه منتخــب مــردم اســت، بــه انــدازه ی ســنگینی بــار انتخــاب، بــار مســئولیت او 
ــا ایــن هیاهــوی دشــمن، آمــدن مــردم تــوی ایــن میــدان، ایــن مجلســی کــه  ســنگین اســت. در ایــن شــرائط، ب
تشــکیل خواهــد شــد، مجلــس بســیار پرمســئولیتی اســت. مــا از همیــن حــاال بــه ایــن بــرادران و خواهرانــی کــه 
ــاب  ــه ی دوم انتخ ــه در مرحل ــی ک ــده اند و آنهائ ــاب ش ــه انتخ ــی ک ــد - آنهائ ــد آم ــس خواهن ــاءاللّ  در مجل ان ش
ــر،  ــا خردمنــدی و تدبی ــد ب ــر دوش آنهاســت؛ بیاین ــار ســنگینی ب ــم بداننــد چــه ب خواهنــد شــد - عــرض میکنی

ــد وظائفشــان را انجــام بدهن
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


