
 
 

 

 عنوان:

 1-گام دوم انقالب یمهم و راهبرد هیانیب نییتب

 

 27/11/1397تاریخ سخنرانی: 

 983-13971127کد سخنرانی : 

 

 

  

nedayepakefetrat@ 

www.nedayepakefetrat.ir 

 پایگاه ندای پاک فطرت



 فهرست
 

 3 ..................................................................................................... انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم

 3 ....................................................................... طرح بیانیه گام دوم انقالب از سوی رهبری حکیم و فرزانه

 4 .............................................................................. بندی انقالب از گذشته تا آینده در بیانیه گام دومجمع

 5 ................................................................ های بیانیه گام دوم انقالبترین بخشسازی ظهور از مهمزمینه

 5 .................................................................................................... مأموریت جوانان در گام دوم انقالب

 5 ................................................................................................. دالیل ضرورت شناخت ماهّیت انقالب

 6 ............................................................. شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده انقالب اسالمی

 6 .............................................................. تربیت نفسهمبستگی عمل به وظایف انقالبی با فطرت، تزکیه و 

 7 .......................................................................................................................... خودسازی انقالبی

 7 ........................................................................................................ نظرّیۀ نظام انقالبیدفاع ابدی از 

 8 ........................................................................................................ هارعایت ُمّر قانون در همه زمینه

 8 .............................................................................. با نظم سیاسی و اجتماعی همسویی جوشش انقالبی

 9 ............................................................................................. آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطۀ صفر

 10 ......................................................................... شناخت گذشته راهبرد مهمی که نباید از آن غفلت شود

 10 ................................................................................... های انقالب، ریشه مشکالتتوجهی به شعاربی

 11 ......................................................................... ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان

 11 ...........................................................................................سبک زندگی صحیح؛ عامل تداوم انقالب
 

 
 
 



رد هب  ات  ب  ت   ینیت ب           |                               الب  یهمم و راهب  گاه  3 1-اگم دوم ان ق  ی پاک فطرتپای  ندا

ٍد َو آلِِه الَطاهِرین َو  ُ َعلی ُمَحمَّ ِحیِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعین.بِْسِم اّلَله  لَعنَُة اّلَله
ِ السمیع العلیم مَِن الشیطان الرجیِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی.  نَستعیُذ بِاّلَله

ٍد َو آِخَر تَابٍِع لَُه َعلَی َذلَِک اللَّ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َل َظالٍِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ َّتِی َجاَهَدِت الُْحَسیَْن َو اللَُّهمَّ الَْعْن َأوَّ ُهمَّ الَْعِن الْعَِصابََة ال
َُّهمَّ الَْعنُْهْم َجمِیعا    .َشایََعْت َو بَایََعْت َو تَابََعْت َعلَی قَتْلِِه الل

حیِم مالِِک یْوِم  ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن الرَّ ِحیِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَط بِْسِم اّلَله یِن ِإیاَک نَعْبُُد َو ِإیاَک نَْستَعیُن اْهِدنَا الصِّ  الدِّ
الِّیَن.  الُْمْستَقیَم ِصراَط الَّذیَن َأنَْعْمَت َعلَیِهْم غَیِر الَْمغُْضوِب َعلَیِهْم َو الَ الضَّ

 
 انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم 

بهای عزیزان را تلف کند کند که وقت گرانمیسروران حقیر خیلی احساس شرمندگی ، محضر اساتید و بزرگواراندر 
نده ، باندحاال چون عزیزان امر فرموده .... ن در این چهل سالگیأفرمایشات رهبر عظیم الش ی کهآن هم در موضوع خاص

ف و کرمش جبران کند، باالخص کنم. ان شاء اّلَله خداوند توفیق دهد و از لطمیاز باب امتثال امر مطالبی را عرض 
 بریم .ازتواضع بزرگواران بهره می

؟ چون این در تحلیل مسائل، قابل توجه است، که در چه جایگاهی است باید توجه کرد که کالم اول ،مورد خود بیانیهدر 
شود؟ مطرح می؟ در چه موضوعی شوداز چه شخصیتی صادر می ؟شود؟ در چه شرایطی بیان میشودکالم کِی بیان می
 .همیت مطلب که باید توجه داشتداللت دارد بر ا هااین ۀهم ؟هست یسیاق این کالم چ

 حثیب له انقالبچ، له عنایت ویژه بودچله که امسال برای چ و خود ،در جایگاه خودشآغاز پیروزی  خودکه توجه دارید 
ا اگر عمری ر ،روز یا چهل ماه یا چهل سال یک عملی چهل ،یک امری ،که قابل توجه است که اگر یک حرکتی هست

و  ،در به فعلیت رساندن اسرار در عالم قوه خود ،ثیر ظهور قوای باطنی خودأ، در تاین درتثبیت حقیقت خود ،گذر کند
ه کثیرات خاص خودش را دارد. حاال بگذریم أ، یک تدر پایه بودن بر ادامه این راه و این کار و این عمل در روند خود

دار با آن قدرت و اقت را برکت آن که وقتی انقالب این چهل سال در آثار و ،در اهمیت چله است این یک موضوع خاصی
 هاکرد و بعضی از این توطئهمیابر قدرتی را ساقط  ،هایی که حتی بعضی از این توطئههانامالیمات و توطئههمه در برابر 

هایی خود این مطلب پیام ،بایستد قایمگذر کند و مستقیم  هاایناز  ،کردمیساقط  هاییی را با همه پشتیبانهاحتی ابر قدرت
 دارد که احتیاج به یک جلسه ویژه خودش را دارد. 

 
 حکیم و فرزانه  یگام دوم انقالب از سوی رهبر طرح بیانیه

، کنیم، فقط متخصصین در هر رشته شود که وقتی زندگی این شخصیت را مطالعههمچنین این پیام از شخصیتی صادر می 
این هم باز مطلب قابل توجهی است. شخصیتی که  ،د در حد ظرفیت خود بشناسندتوانبُعدی از ابعاد این شخصیت را می

قبل از تولد و از سالله رسول خدا که امام امت بر آن اشاره ؟ از همان بچگی، است از دامان کدام شخصیت پرورش یافته
از حیث  ،از حیث علمیت خود، ر سخت زندگی از همان دوران کودکیاز حیث تحمالت بسیا ،از حیث تربیتی ،داشتند



رد هب  ات  ب  ت   ینیت ب           |                               الب  یهمم و راهب  گاه  4 1-اگم دوم ان ق  ی پاک فطرتپای  ندا

در ورود به میدان جنگ حتی  ،در مسئله جهاد ،همه در اوج بودندبینیم میکنیم هر کدام را که نگاه مییعنی  ،جهاد و ....
ش مام ابعادی مدیریتی در تهادر رشته ،در فضاهای هنری ،زویدر فضاهای حو ،نامنظمهای چریکی و یا منظم و در جنگ

ُ اینتک ، در هر تکترین مراتباز اوج خودش تا پایین  ،عدی از ابعاد وجودی چنین شخصیتی استها که خود یک ب
یط و قضایا ایک طرف و اینکه انسان در این امواج و در این ابعاد نلغزد و بتواند یک شخصیت ثابتی را در تمام شر هااین

یم، در نهایت باید ور بشودر آن غوطه هایی است از حیث مطالعات شخصیتی که هر چهیک بحث هااین ،داشته باشد
 مقام والیتبه به هر حال تا  ،ئورینظری و ت ی عملیاتی نه صرفا  هاندااش در می، همهم که چنین شخصیتینیاظهار عجز بک

 را خبرگان باالتفاق آنطور تایید بکنند و آنطور بزرگان و صاحب نظران و اولیای الهیبرسیم و شخصیتی که والیت ایشان 
 اینکهدرک ز اانسان فقط حیران است در عظمت چنین شخصیتی که فقط باید اذعان کند که عاجز هستیم  ،تمجید بکنند

یک  ،از صفر شروع شده تا امروزبندی این انقالب از آن روزی که و جمع !!؛شودمیاین بیانیه از چه شخصیتی صادر 
گیری لبته پیدا است که این از حیث شکلاز صفر شروع شد، ااین انقالب بندی قابل توجهی است که از روزی که جمع

است که در خود بیانیه به آن  السالمعلیهم ءراه انبیا ۀ، همان ادامهاز حیث مبانی و جوهر از صفر شروع شده است و االَ 
شود که سیاق کلمات طوری است که کلمه کلمه میدر این بیانیه مطرح  آیندهر و در نهایت خط سی ه استاشاره شد

برای  ،تدریس نیاز دارد که  کلمه کلمه این بیانیه، مطالب باز شود ۀبه یک دورتوان گفت میجا دارد باز شود و  هاآن
ن بیانیه اه ایمحال است که در این چند دقیقه کوتاینکه در موضوعات مختلف به اجمال و اشاره گذشته شده است و لذا 

 . تحلیل و بررسی شود
 

 در بیانیه گام دوم بندی انقالب از گذشته تا آیندهجمع
شات  متخصصین فرمای توان عرض کرد که این بیانیه اگرچه فرمایشات این مرد الهی در تمام دورانش حتیمیدر نهایت 
 هانآهیچ تناقضی در  بینندمی با اینکه امروز رهبر است کنند،بررسی می که فرموده استدر دوران قبل از انقالب ایشان را 

ن حکومت در دورا، در دوران قبل از انقالباز فرمایشات ایشان  وجود ندارد و در تحلیل این قضیه یک تحلیل جالبی است
 را که کنار هم بگذاریم ایشان یهاحبتصاگر طع زندگی ادر تمام مق، دوران تبعید، دوران رهبری ،ریاست جمهوری و

ا جایگاه این بیانیه توانند سند باشند اممی هاآن ۀاگر چه هم وجود نیاید این یک مطلب قابل توجهی است.ب در آن تناقضی
 تواندمی هااز گذشته و جمع بندی انقالب تا آینده ،شد ای از توصیفاتی از آنچهاشاره ط خودش با مختصریبه لحاظ شرا

و  هاریزیرو بگذارند و بر اساس آن برنامه پیش توانندمیفرهنگی و اجتماعی ، دی باشد که آن را فعاالن سیاسییک سن
ی، ، فعالین سیاسی، اجتماعی، خدماتی، فرهنگخودشان را تنظیم نمایند و جا دارد که فعالین فرهنگی هایو فعالیت حرکات

 هابندی در میدان عملیاتی خود داشته باشند و برنامهاساس این بیانیه یک جمعک دور بر یها هم که آن اقتصادی و غیره
  .را بر اساس این بیانیه تنظیم کنند خود بعدی هایو طرح
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همانطور  دهد.میکه جایگاه یک سخن به اهمیت آن سخن توجه ، بود ای در خصوص جایگاه این بیانیهاین مختصر اشاره
توان به طور کامل میدر این مدت کوتاه ن نیاز به یک دوره آموزشی دارد، وین بیانیه توضیح و تحلیل اکه عرض شد 

  کنم.میکلمات نورانی اشاره بیانات این ارائه کرد و بنده به عنوان نمونه به چند نکته از عمق 
 
 

 های بیانیه گام دوم انقالب ترین بخشسازی ظهور از مهمزمینه
توجه معنا  هبرا  هاآنما  ،رودمیاینجا به کار  وقتیکه  ،کالمۀ نگاه در جوهر این باکردیم یکی از کلماتی که عرض 

ترین ترین و مهمیکی و البته باال بر آن مبنا و توجه،بزنیم و تلقی نشود که یک کلمه و سخنی آمد و گذر کرد ضریب باال 
امید به ظهور  است، آن درخشش خیره کننده قرار گرفتهدر شعاع  هاآندرخشد و همه میکه در این بیانیه بسیار میکال

و آماده شدن برای ظهور حضرت است  میحضرت و توجه به ظهور حضرت و اتصال این انقالب به تمدن بزرگ اسال
وحیه و ر از آن و بخواند هرازگاهی آن را چندین بار که مطلب در این بیانیه خیلی درخشنده است و جا دارد انسان مرتبا  

 امید و انرژی و حرارت و قدرتمندی و تمام توان خود را از آن تغذیه کند. 
 

 مأموریت جوانان در گام دوم انقالب
)هر یک از که باید کار آزموده یید شما های شماست وهای آینده، دههدهه»فرمایند: میخطاب به جوانان 

گش چه بیشتر به آرمان بزر حراست کنید و آن را هر و پرانگیزه از انقالب خودها جای بحث دارد( این واژه
 یمو آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظ که ایجاد تمدن نوین اسالمی )آرمان بزرگ انقالب(

 .«فداه است نزدیک کنیدارواحنا
حضرت هور در خصوص ظبویژه ند که اگر بخواهاین مطلبی است که قابل توجه است، ارتباط اینکه بزرگان در آن سطح 

منوع م خصوصا اینکه در روایات ورود بر این حقیقت بزرگ، مخیلی از محظورات لحاظ رعایته مطلبی را بیان فرمایند ب
شوند و این خودش برای اهل معرفت میای، از آن رد و گریز حاشیه کنایه و ایما، با یک لذا با یک اشاره ؛شده است

 مطلبی نیست که از آن ساده گذر کنند. 
 

 ماهیّت انقالب دالیل ضرورت شناخت 
است  یی که در این بیانیه آمدههاو اینکه ماهیَت انقالب چیست؟ عبارت اندرا تعریف کرده این انقالب ماهیت دوم اینکه

ده ه آماهموارمیکه انقالب اسال اند، همه جا این عبارت بیانیه را پر کردههااینکه بعضی ،اشاره به مشکالتی در جامعه دارد
گر ا! اند، این قابل توجه استکرده پرهمه جا با عبارت درشت بعضی از این موارد را ، تصحیح خطاهای خویش است

نظرشان این باشد که این انقالب چقدر ارزشمند است و چقدر عاشق حق است که حاضر  هااین گروهو کنیم  حسن ظنَ 
مستبدین های دیکتاتورها و صالح لجباز نیست، چرا که این از ویژگیبرابر ا در ،ها و خطاهای خود را بپذیرداست که اشتباه
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لجاجت  ،ورزندمیاشتباه و خطاهای خود اصرار هم  بر پذیرند ومیی قلدر است که هیچ وقت اشتباه خود را نهاروحیه
طالب ماز میان ، اندکردهدرشت  ب مهمالاز میان این همه مطبکنیم که این مطلب را  با این نگاه حسن ظنَ  حاال؛ کندمیهم 

ن ظن فرض اینکه حس بر اندکلمه را همه جا بزرگ کرده تا فوق العاده تعیین کننده، جهت دهنده در این بیانیه این دو
اگر مگس این طرف و آن طرف را می ،هم بشود این هم که دیگر واضح هست ظنَ اگرسوء؛ ، مطلب همین هستکنیم

هایی که که این عبارت ،ای اوست بدون اینکه درست بفهمدکه متناسب شرایط تغذیه کندپیدا می را گردد و یک جایی
در این جلسه و اگر نشد توفیق شد ر اّلَله اگءشاکه ان !است اصالح خطا از چه قرار جایگاه خطا و است دراین بیانیه آمده

، هست اگرخطاهایی هم مورد نظر دکنیم به خودی خوبه ماهیت انقالب توجه ما اگر کنیم. عرض می های بعددرفرصت
شود نمیاصال معنای خاص خودش را دارد، و این را و خطای شکلی با توجه به ماهیت عمل  ندخطاهای شکلی هستها آن

کج رض کنید ف ،شکلش تغییر کرداگر جنس طال است ز انگشتری که ا ، شمااز زاویه انحراف نگاه کرد؛ مثالبعنوان خطا 
این شکلش عوض شده، اوال  ؛ ندسطل آشغال بینداز آن را در گویید کهشما نمیوضعی پیدا کرد،  شد، خرد شد، هر

ماهیت آن که مدنظر است آن قابل بررسی است، و ثانیا  اینکه این خطاهایی که مورد نظر هست از چه نوع خطاهایی 
ها همه در خود بیانیه آمده است؟ و ایناند؟ و چطور شده که این خطاها پیش هستند؟، این خطاها از کجا نشأت گرفته

 است متفاوت کامال  این  اندکرده درشتاینطور آن خطایی که مورد نظر بعضی از مغرضین است که  آمده است، و اصال  
این خطاها اوال  طلبد که معلوم شود بحث مستقلی را میخودش یک که آماده تصحیح خطاهاست این  موضوعو خود این 

 در ادامه این خطاها چه اتفاقی افتادهبعدها ؟ است ؟ عللش چی بودهاست م موارد هستند؟ چطورشدهچی هستند؟ کدا
مختصر  یکفعال  آن بحث شود که ما ؟ و مسائل دیگری که باز جا دارد در است روند انقالب چه بوده ؟ نسبت آن دراست
 کنیم.میاشاره ای به تعریف ماهیت انقالب اشاره

 
 فطری، درخشان و همیشه زنده انقالب اسالمیهای جهانی، رشعا 
شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده اما کرد؛  فرضتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف میبرای همه چیز »

آزادی، . رشته استهمه عصرها با آن سِ  فایده نخواهند شد زیرا فطرت بشر درمصرف و بیهرگز بیها . آناست یمستثن
هیک جامعه مربوط نیست تا در دور هیچ یک به یک نسل و ،اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت، عقالنیت، برادری

اندازهای مبارک دلزده را تصور کرد که از این چشم توان مردمیای دیگر افول کند، هرگز نمیای بدرخشد و در دوره
ها و نه از پایبندی به آن است های دینی بودهاین ارزش ن ازاز رویگردانی مسئوال ،هرگاه دلزدگی پیش آمده .شوند

  «.هاکوشش برای تحقق آن
 

 تزکیه و تربیت نفس با فطرت،  عمل به وظایف انقالبیهمبستگی 
فی معر هاناعبارت اخرای همان فرمایش حضرت امام راحل هست که این انقالب را یک حرکت فطری انس ،بحث ماهیت

و  هاناو به فطرت آسم هاآنبه فطرت ، خدابه دعوت مردم در السالم هست که حضرت ابراهیم علیه ن همانای کند ومی
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را به دین فطری بکنید. این قسمت  خوددهد که باید توجه را دستور می ماهمان هست که قرآن این  ،دهدزمین توجه می
 دیگر کنیمتوجه  انقالب را با آن نگاهما وقتی د که دهمی مامعنای تعریف ماهیت شعارهای انقالب یک نگاه عمیقی به  از

یت خالصانه دید. فعال یمرت، تزکیه نفس و تربیت نفس نخواههیچوقت درعمل به وظایف انقالبی آن را جدای ازدین، فط
ت سیر تربیۀ های پیچیدناخودش یک مید ،اطاعت اوامر ولی امرمسلمین دریک انقالِب حرکِت فطری و مخلصانه در

کند و آنچه را که در های جالبی هست که این معنا را خوب باز میاین بیانیه عبارت ؛ البته دراست باز کرده مارا به نفس 
شاءاّلَله که ان است میگیرد که باز این یک بحث مهمی شد به برکت انقالب وسیله تربیت زیبا قرارظاهر تضاد تلقی می

 هایکه در درگیر !هستهمین همین بوده و  طبعهمین عالم  هدف خلقت در که اساسا   در جای خود باید بیشتر باز شود
 صرفا   ایم،در فضای عملیاتی جدی قرار نگرفتهما بینانه ظهور و بروز بکند تا تربیت نفس بصورت جدی و واقع وضعیت

السالم و و اوصیا علیهمانبیا  ۀ، آیات و روایات و سیررکه براین ام یمنگذراالیه ذهنی و فکری خود را می ۀیک مرحل
اّلَله درجای خود این سرفصل ءشاثبات کننده این حقیقتی است که انی زمان اهااین برهه در سیره بزرگان دین مخصوصا  
 شود.بحث  باید مفصل

 
 خودسازی انقالبی

تحصیل و تربیت کند که اگر در کنار میایجاد  مایک آرامش ثابتی در  کند،دوباره دلگرم می را مااین نگاه پس در 
 است هضایع شد انکه عمرم یمنیست این نگران مطلقا  یم ای در این انقالب قرار بگیرهای سخت مجاهدهنافردی وارد مید
ی که امام امت است که در کوتاهی در این وظایف این ای بسا حقو م؛ یاای نکرده کاری بیهوده انجام دادهو یا اینکه خد
شود خطابش به جوانان میکند در جاهای متعددی معلوم میبه جوانان سلمین وقتی خطاب ، ولی امر منأرهبر عظیم الش

جوانان با آن  و اینکه خطاب به دارد؛ با آن خواص تکوینی و طبعی و وضعی خودشای که در ادامه این چله است
و باید  بداریمر جوانان معطوف ها را به دیگنباید این خطاب ما است که مییکی از موارد مه ، بازهستکه یی هاویژگی

هم مخاطب قرار دهیم و نسبت به آن وظائف بعنوان یک امر موال  بریمخودمان را بعنوان یک جوانی که درآن بهره می
د که خوب شاید تلقی این بو ،مستقیم نبود هاریزی داشته باشیم. اگر تا دیروز این خطابآن برنامهنسبت به توجه کنیم و 
ستقیم یی که آمده اینطور مهااما وقتی با آن عبارت هستم، جربه ندارم و فعال در مسیر تحصیلت، جوان هستممن که حاال 

 است. یقابل توجه گیرد مطلبمیمورد خطاب قرار 
 

 دفاع ابدی از نظریّۀ نظام انقالبی
این الب ثبیت انقکه خصوصا بعد از پیروزی و ت است یک روش حرکت، در بخش دیگری از این بیانیه توجهی است

 دوۀ لمه اما جهت دهنده و تعیین کنندک سه دو است، این در گرفتهها قرار میهمورد اختالف بعضی از گرومسئله خیلی 
و  خطرات أتن این دو طرز تفکر در آینده منشزاویه گرف، دخواهند فاصله و زاویه بگیرنمیاز هم  ای که مرتبا  اندیشه
میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی » ؛له در اینجا آن را جهت داده استهایی است که معظم مصیبت
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فاصله این است که به  زاویه و؛ «کندبیند بلکه از نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع میتضاد و ناسازگاری نمی
تمام کارها را  و جنبشی باشیمگویند ما فقط باید جوشش انقالبی داشته باشیم و به اصطالح باید نهضتی و میمرور برخی 

 وخورد ما باید وارد صحنه بشویم میدیگر به درد ن هااینمسئول قانون، مسئول بیقانون بیبایستی انقالبی پیش ببریم، 
 کارها را باید انقالبی پیش ببریم؛ این یک نگاهی است که گاهی ظهور و بروز دارد.

 
 هارعایت ُمّر قانون در همه زمینه

حضرت امام آن زمان حتی یک سال را مخصوص قانون تعیین  ،کشور قانون دارداالن ، آقا خیرنوم این است که نگاه د 
اتفاقی جدای از قانون انجام  هر و هر کار و ،همه چیز باید ُمَر قانون رعایت شوددر و به قول حضرت آقا  ، سال قانون!کرد
 ند، چقدر دست ورا یک عده عنوان کردهمین  د انقالبی است.یک کار ضخودش و  ،ربطی به انقالب ندارداصال  شود 
 ،ندانقالب را تعطیل کن حتی امور مبنایی چقدر از قانون ۀببندند و به بهانخواهند میی حزب اللهی و انقالبی را هانیروپای 
مواردی گاهی گهاگرچه ظهور واقعی در بیرون  ،رودمیدو قطب تضاد عجیبی تحت این عنوان پیش دارد به جامعه  و

ی های تربیتی سیاسی پیداست و از محتوای روشهای گروههااز روش فعالیت که یطوراما آنبیفتد که پیش بیاید، اتفاق 
منتظر یک  ها، اینشودمیپیش بینی  هاآنکنند و از روش تربیت نیروهای می ، نیرو تربیتشانخود که برای تشکیالت

 ،ی مجازیهار فضاد هاهمدیگر را بکوبند؛ کما اینکه از طعنه زدن هااین ،وبدکبما را من تی هستند که قبل از اینکه دشفرص
یک  هااینحضرت آقا در این بیانیه برای هر دوی  وسفانه گاهی ترشحاتی از این دو حرکت مضر ظهور و بروز دارد أمت

پیش بروند  ،استفاده گرایانهسوء، بلکه  انحرافیفرماید که مبادا افراد در این دو نگاه، اگر نگوییم میتعیین  یجهت مشخص
 کنند.بندی و قطب

 
 و اجتماعی  با نظم سیاسی جوشش انقالبیهمسویی 

چطور  ما د. پسنبینمی، تضاد و ناسازگاری ن!، جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی!خیلی مطلب قابل توجهی است 
الح بیپس از مدتی نه به اصط که کنیم سازی؟ چگونه نیروهیمبدرا جهت خود ؟ چطور تشکیالت شویمباید تربیت 

خواهند بدون قانون کار کنند و میافرادی که نکند، بکوبد، تهمت بزند برای کار انقالبی فعالیت به نام حساب و کتاب 
مدارند معنای قانون را درست هایی هم که قانونآن، و چگونه باید تربیت و نیروسازی کرد تا گذارندبه قانون احترام می

 استفاده کنند. هاو آیین نامه هاو بخش نامه کانونبفهمند و تخصصی در 
کنند به زیر مجموعه مینامه درست به هوای نفس خودشان چهارتا آیینو شوند میافرادی جمع  عدهای یک در یک اداره

 ۀنامه و بخشنامه بر اساس کدام ماداین آیین، ضد قانون استدر حالی که خود این ، !قانون قانون گویندو میبرند میخود 
و  استفاده کندسوءنامه که از موقعیت نامه و آیینها را جواب بدهند. هر بخشاینباید  !قانون مدون شرعی کشور است؟

 بگوید اگر تکان بخوری و کنم پس قانون شد!، دست و پای یک حرکت نورانی را بگیردبگوید من دستور صادر می
 .قانون تعریف دارد خود ها اصول دارد،ایناینطور نیست؛  خالف قانون کردی!
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و ، بررسی شود و تعریف روشنی از قانون این موضوع دقیقا  به هر حال جا دارد است که  این مطلب یک سرفصل مستقلی
 ی که یکیو مسائل دیگر هانامهها، اساس، آیین نامههاهی مربوط به آن، مبانی تدوین بخشنامهاتفسیرو قانون بودن قانون، 

جا به ا در اینقآفرهنگی و سیاسی است که حضرت  اجتماعی، ی قابل توجه فعاالنهادر جامعه از نکته است کهاز مطالبی 
ن یک مطلبی ای پس ؛دید که هیچ تضادی با هم ندارند این نکته توجه دادند که اگر ما این دوتا را درست بشناسیم خواهیم

 در وقت خودش باید باز شود.شاءاّلَله اناست که برای درست شناختن انقالب و نظم سیاسی که 
 

 صفر ۀ آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقط
ه در البتاست، فرماید که این انقالب از هیچ جایی الگو نگرفته مییک مطلب هم مربوط به الگوی انقالب است که اشاره 

گیری از صفر شروع کرده و هیچ است و در شکلالسالم علیهمکه همان ادامه راه انبیاء  انقالب نه در ماهیتانقالب شکل 
الگویی را نپذیرفته است. چرا حضرت آقا در این بیانیه به این نکته اشاره دارد؟ برای اینکه یک عده از افکار التقاطی که 

بوده،  ینای مارکسیستی است که از اول هابه بینش هاآناستنادات ، دکننمیدر بحث بین قانون و انقالب اختالف ایجاد 
 عالمه طباطبایییت اّلَله آفتد که البته ور یک انقالب مارکسیستی اتفاق بیحتی قبل از انقالب خوف این بود که در این کش

شان را نبهپبه اصطالح دکتر ارانی را، ی خطرناک هابینش ،در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسمضوان اّلَله تعالی علیه ر
در پاورقی آن مطالب عالمه را به زیبایی باز کرده و که کند و شهید مطهری میرا روشن  هااینکند و خیلی زیبا میباز 

ذ این نفو هاآن موقع که در دانشگاه .ها را بفهمداینتواند بآموز دبیرستانی هم کرده که حتی یک دانش شیرفهمآنقدر 
در انقالب، این حرکت را به دنیا اثبات کرد که این انقالب ما هیچ ربطی  ضوان اّلَله تعالی علیهر امام داشتند،خطرناک را 

 ونه این انقالبما نمنیاید بگوید که هندی و ... ندارد کسی فردا ، ایروسیه، فرانسوی، های مارکسیستیهای انقالببه روش
با را یی هاخواستند شباهتمی هاکه در آن اوائل خیلیم داشتیم؛ مخصوصا آن انقالبی هروسیه ، فرانسه، را در هندوستان

که باز یک بحث خیلی خاص خودش را دارد. اگرچه الحمدّلَله به برکت پیروزی انقالب ؛ درست کنند انقالب مارکسیستی
می رای تشکیالت خودشب هر گروهیکه  شودبر پیکره انقالب وارد  خواستمیها و خطرات مهلک که این بینش
ی هادر همان روزهای اول با آن ظرافت رضوان اّلَله تعالی علیه امامکه تلقی بکند، از آن خودش انقالب را  خواست

بدون استثنا  هامدیریتی، صالبت مدیریتی، نورانیت ایمانی و عبودیت الهی  نه برای ملت بلکه برای همه دنیا و همه گروه
؛ مدل و شکل است روش انقالبی مدل برداری نکردهای، از هیچ یشهاند ی، از هیچاثبات کرد که این انقالب از هیچ گروه

که  و این یک مطلبی است است. اسالم ناب بودهو از خود انقالب بوده و برگرفته از ایمان، معرفت  منحصرا   آن حرکت
این مطلب قابل  است و ین مسائل را ول کن نیستند که حضرت آقا توجه به آن دادهگران اهای فتنههنوز هم در نگاه

های بدیهی است که قیام .ای در برابر ما وجود نداشتهیچ تجربۀ پیشینی و راه طی شده» توجهی است.
 ،پدید آمده است توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمیمارکسیستی و امثال آن نمی

ت و ترکیب جمهوریّ و  بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند انقالبیون اسالمی. الگو محسوب شود
زرگ امام ب ۀاندیش جز با هدایت الهی و قلب نورانی و ،ت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آناسالمیّ 
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دم تا عنایت داشته نرا خوابه عنوان نمونه این تکه از متن بنده حاال  «.به دست نیامد رضوان اّله تعالی علیهخمینی 
که از  صفر انقالباز ای است از قضایای این چهل سال از شروع یک مجموعهکلمه کلمه این بیانیه شاءاّلَله انکه  مباشی

الگو برداری نکرده است.  ،ماهیتو در  گیریشکلدر  روش حکومتی و مدیریتی هیچ الگویی، از هیچ انقالب، و هیچ
میها از آنکه  ریو زمینه نفوذ شدند و مطالب دیگدر روند کارها دخالت داشتند  هایشهانداین باز شود که چگونه این

 گذریم.
 

 راهبرد مهمی که نباید از آن غفلت شودشناخت گذشته 
خوانیم سریع می اندخیلی مهربانانه بیان فرمودهدر عین حال و مندانه م که حضرت آقا دردمندانه و دغدغهای هیک گالیه 
آن را »فرمایند: گذرم. میخوانم و میگیرند بنده فقط میاّلَله خود عزیزان مطلب را میءشاان کنم،عرایضم را تمام میو 

 . !این یک مطلب ؛«رداشمعمل میهای بینعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف
باید گذشته را درست شناخت و از  ،های استوار در آیندهامگبرای برداشتن » فرمایند:می در جای دیگر

آینده  و ها بجای حقیقت خواهند نشستغفلت شود دروغ برداین راهاز اگر  ؛ها درس گرفتتجربه
 باشند!(،میتوجه  قابلکه  هستندها هشدارهای پیش روی ما این) دیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.همورد ت

گوییم حاال حوصله ندارم ولی دشمن همچنان با انگیزه کار میخوابیم می مدام)ما  ،دشمنان انقالب با انگیزه قوی
ان حاال با حضور شاهد)کنند گذشته و حتی زمان حال را دنبال می ۀپردازی دربارتحریف و دروغکند( می

 ،ایا استشاهد عینی قضیک و خود حضرت آقا  است عینی که هنوز نسل جنگ و نسل انقالب کال در کشور پایان نیافته
سرداران شاهد عینی قضایای انقالب و جنگ بودند حاال با وجود این شاهدهای عینی  فرماندهان جنگ و، رزمندگان ما

که است این هشداری  ،کنندمیرا اینطور دارند قلع  هاکنند و زیباییمیاینقدر دارند پررویانه گذشته انقالب را تکذیب 
از پول و همه ابزارها برای آن و  (کنندمی؟ حتی زمان حال را دنبال یهای بعد چنسل؟ یبعد از پنجاه سال دیگر چ

توان حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیند؛ رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیار. گیرندبهره می
 ن توجه کرد(.آبی است که باید در این بیانیه براین پیاده نظام مطل). «شنید

 
 ، ریشه مشکالتهای انقالبتوجهی به شعاربی

های انقالب و غفلت از جریان توجهی به شعاربدانید که اگر بیو »فرمایند: میدر بخش دیگری از بیانیه 
بی شک  -که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود-بودی از تاریخ چهل ساله نمییهاانقالبی در برهه

جلوتر  های بزرگ بسیانقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرماندست آوردهای 
فرمایش که در  همینسیاق در یک بخش دیگر از  .«نداشتبود و بسیاری از مشکالت کنونی کشور وجود نمی

ها از ریزش های انقالب بسی فراتررویش؛ اما در عین حال خیلی مهربانانه ،نامه استگالیه و رنج به نوعی واقع



رد هب  ات  ب  ت   ینیت ب           |                               الب  یهمم و راهب  گاه  11 1-اگم دوم ان ق  ی پاک فطرتپای  ندا

دوختگان ن و خائنان و کیسهار به مراتب بیشتر از مفسدازگهای امین و خدمتاست و دست و دل
 هستند(.زا ها مشکلاین ،گذارندنمی هااین ،بودند ها)این ،«است

 
 ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان 

 ها در داخل کشورحلدر سراسر کشور بدانند که همۀ راه جوانان عزیز»فرمایند : میدر یک عبارت دیگر 
است. اینکه کسی گمان کند که مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت 
ضّد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن 

خشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچندگاه از زبان و قلم برخی بر پنجۀ گرگ است، خطایی ناب
ا صد زبان بهای فکر و توطئۀ خارجی است که شود، اما منشأ آن، کانونزدگان داخلی صادر میغفلت

 «.شودگیران و افکار عمومی داخلی القاء میسازان و تصمیمبه تصمیم
ی همراه ی عزیزان که بصیرت آفرینهاهمین حرکت ،هستند روپیشریزی برای برنامهی هاوظیفه ،کد هستند هااینبرای ما 

در واقع همان اطاعتی است که در این بیانیه  اندعلمیت، مبنای کار و فعالیت قرار داده وافزایی با تربیت نفس و با مهارت
 آمده است.

 
 سبک زندگی صحیح؛ عامل تداوم انقالب

یگر آن را به فرصتی د .سخن الزم در این باره بسیار است»است:  دگیشان درباره سبک زنای آخر فرمایش
 ،کنم که تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایرانگذارم و به همین جمله اکتفا میوامی

 میرس ۀچهرک یبا امکانات دولت در مکان و شرائط خاص به نام  ، جشن)مثال نمونه این جشن تولد گرفتن یک بی لیاقتی
دهی ها نکاتی است که دردمندانه و جهتایندهد بخواهد سبک زندگی به ما یاد میجامعه و بدعت در آن شرائط خاص 

و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما  جبران اخالقیهای بینازی(، ...برای خودش امبارزات ر
نه احساساتی ) و هوشمندانه( !سازدمینن مبارزات ای ، بانه خوابیدناخدر) جهاد همه جانبه ،مقابله با آن ؛زده است

 . «است هاطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانمینه خموشی به نام ُمَر قانون(  به نام انقالبی بودن و
دلسوزان نمان و أخشنودی قلب نازنین رهبر عظیم الشبتوانیم مضامین بیانیه را آنطور که  بدهد،توفیق  ونداّلَله خداءشاان

ودی ها خشنآنکاران و مسئوالن دلسوز به اسالم و در راس اندرانقالب و بزرگان دینمان، مراجع و فقهای عظام و همه دست
 .کنیدالسالم قرار بدهد صلواتی ختم آقا امام زمان علیه
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