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جامعه همانند طبیعت همواره نیازمند تغییر اس��ت تا خود را با شرایط 
جدید وفق دهد. تغییر در راستای بازسازی عوامل برای بهره وری بهتر و مناسب 
و متناس��ب با نیازهای انس��انی رخ می دهد. بنابراین، تغییراتی که مطابق با 
طبیعت و در راس��تای همسان سازی و مدیریت بهتر ابزارها و عوامل باشد، 
یک امر طبیعی و به یک معنا یک امر ارزشی و هنجاری است و تنها تغییراتی 
که برخالف طبیعت و خلقت باشد، نه تنها امر ضد ارزشی است بلکه محکوم 
به فناست )نساء آیه 119(؛ زیرا تغییرات ضدطبیعی نمی تواند در برابر فشار 
طبیعت مقاومت کند و به عنوان باطل از میان می رود. از این رو در جنگ میان 

حق و باطل همواره این باطل است که محکوم به فناست. )اسراء، آیه 81(
حق، محور نظام هستی

از نظر آموزه های اسالمی، نظام هستی بر مدار حق است و این حق 
همان امر ثابتی است که از مشیت و اراده الهی برخاسته است. پس خاستگاه 
حق را باید در خداوند دانست. هر آنچه که بر مدار حق نباشد، در حقیقت 

بیرون از مشیت و اراده الهی و باطل است.
البت��ه باط��ل دو وجه دارد، یکی وجه عدمی مطلق اس��ت که اصوال 
نمی تواند حضور و وجود داشته باشد و نوع دیگر وجه دارای وجود و هستی 
است که هستی خود را با زندگی انگلی بر مدار حق به دست آورده است. 
به این معنا که گاه ما از باطل سخن می گوییم و از آن اراده امر وجودی 
می کنیم که خود را به حقیقت بسته است. این باطل، همان وجود ناقص 
چیزی است. به این معنا که وقتی چیزی نتوانسته در شرایط کمالی خود 
باشد، آن باطل است. چنین باطلی است که ما همواره از آن سخن گفته 

و درباره محکومیت آن به فنا سخن به میان می آوریم.
باطل در این معنا همان وجود ناقصی است که برخالف جریان اصلی 
آفرینش حرکت می کند. از این رو سلوک ابلیس را باطل و محکوم به فنا 
می دانیم. هر تغییری که برخالف جریان اصلی آفرینش و فلسفه وجودی 
آن باشد، به حکم بطالن محکوم به فنا خواهد بود؛ چرا که نمی تواند خود 

را با طبیعت هستی و حق، همسان و سازگار کند و به وجودش ادامه دهد.
جامعه انسانی اگر در مدار آفرینش و فلسفه وجودی آن که کمال گرایی 
است حرکت کند، یک حرکت دائمی به سوی کمال را تجربه خواهد کرد 
و نوع��ی تغییر دایمی کمال گرا را در آن ش��اهد خواهیم بود، اما اگر این 
گونه نباشد تغییراتی ضدخلقت و طبیعت خواهد داشت که از نظر قرآن، 
باطل و شیطانی و تحت مدیریت فکری و روش شیطان و ابلیس خواهد 

بود. )نساء، آیه 119(

اما از آنجایی که حرکت وجودی انسان در درون به سوی کمال است، 
اگر انسان بتواند براساس فطرت خود رفتار کند )روم، آیه 30( این احتمال 
می رود که تغییرات در بیرون او مطابق با فلسفه آفرینش و کمالی باشد و 
بتواند او را گام به گام به سوی لقای کمالی آماده تر سازد. )انشقاق، آیه 6(

تغییرات بیرونی، تابع تغییرات درونی
خداوند در آیات قرآنی، تغییرات بیرون به ویژه در جامعه انس��انی را 
مبتنی بر تغییر مناسب در درون و نفوس انسانی و درک و فهم حقیقت 

آفرینش و حرکت در مسیر آن دانسته است. از نظر قرآن چنین تغییرات 
درونی می تواند تغییرات ارزشی و مناسب و متناسب با طبیعت و خلقت 
هس��تی را به دنبال داش��ته باشد و جامعه انسانی را به سوی کمال سوق 

دهد. )انفال، آیه53؛ رعد، آیه11(
پس انقالب به معنای دگرگونی س��اخت و ساختار جوامع انسانی در 
راستای تغییر مناسب و متناسب با طبیعت و حقیقت، نه تنها امری طبیعی 
است بلکه به دلیل اینکه نقش نفوس انسانی در آن جدی و تأثیرگذار است 

و مبتنی بر اراده آزاد و اختیار انس��انی اس��ت، یک امر ارزشی و هنجاری 
است. بنابراین پیامبران همواره شعار انقالب و تغییر مبتنی بر ارزش ها و 
طبیعت حق را داده و در نهایت آدمی را در جامعه به سوی عدالت )حدید، 
آیه25( و تعلیم و تزکیه در درون )جمعه، آیه2( دعوت کرده اند تا تغییرات 

ارزشی و هنجاری در انسان و جامعه پدید آید.
بی گمان انقالب اس��المی در میان انقالب های بش��ری از آدم)ع( تا 
قیامت یکی از انقالب های ارزشی و حقیقت محور و حقیقت گرایی است 
که در درون خود همواره همان تغییرات پیاپی را دارد که از آن به اصطالح 
ریزش ها و رویش ها یاد می شود؛ زیرا شرایط متغیر انسان و جهان مقتضی 
آن است که در فتنه ها و ابتالئات، جامعه  اسالمی همواره خود را تحلیل 
کند و براس��اس توصیه های اصلی سنت های آفرینش الهی میزان قرب و 
بعد خود را از هدف ارزیابی کند و برخی از امور را کنار گذاشته و برخی 
دیگر را مدنظر قرار دهد. در این میان برخی به عنوان اصالح طلبان واقعی 
با انقالب همراهی می کنند و برخی دیگر به عنوان محافظه کاران بر طبل 
عدم تغییر می کوبند و اجازه نمی دهند تا انقالب در مسیر رشد و بالندگی 
خود حرکت کند. پس برخی از افراد دچار ریزش ش��ده و برخی دیگر از 
میان خاکستر فتنه ها برمی خیزند و همانند گیاهی تازه جوانه زده، راه اصلی 
انقالب را پی می گیرند. اصالح طلبان واقعی خواهان تغییر در چارچوب اصول 
بنیادین آفرینش و فلس��فه و قوانین و سنت های الهی در جامعه و تاریخ 
هس��تند. آنان هرگز از اصول دس��ت برنمی دارند و به عنوان بنیادگرایان، 
خواهان تغییرات در رویه ها و روش ها جهت دست یابی به مناسبات جدید 
هس��تند که جامعه و تاریخ به حکم اقتضای طبیعی اش تحمیل می کند. 
این درحالی است که اصالح طلبان دروغین بر باطلی پافشاری می کنند که 
مبتنی بر هیچ سنت و اصول و بنیادی نیست و بر خالف طبیعت هستی 
همانند شیطان خواهان تغییراتی برخالف طبیعت و حقیقت می شوند که 

به حکم باطل بودن محکوم به فناست.

انقالب و تغییر
 نیاز طبیعی

جامعه
 محمد حمزه ای

یک�ی از اعضای بیت مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی 
فایل صوتی و تصویری گفت وگوی آن فقیه پارس�ا با 
یکی از برادران سپاه پیرامون ابعاد شخصیتی حضرت 
امام خمین�ی را در اختیار مرک�ز خبر حوزه قرار داده 
که تقدیم ارادتمندان پیر جماران می شود. این فایل 
صوت�ی و تصویری حاوی مطالبی از این مرجع تقلید 
پیرامون ارتباط خود با امام خمینی، ویژگی های منحصر 
به فرد حضرت امام و نیز مسائلی پیرامون حوزه علمیه 
و دف�اع مقدس اس�ت که آن را به نق�ل از حوزه نیوز 

ازنظر می گذرانیم.
***

* ام�ام)ره( دیگ�ران را ب�ر خ�ود مق�دم 
می داشتند

امام در جهات اخالقی در کمال تواضع و خضوع 
حرکت می کردند. کس��انی که در مجالس عمومی با 
امام نشست و برخاست و مصاحبت داشتند، در طول 
بیست سال مشاهده نشد که امام در مجلسی از رفقا 
جلوتر حرکت کنند؛ همیشه دیگران را بر خود مقدم 
می داش��تند. این ویژگی اخالقی را به چش��م خود از 
ایش��ان دیده ام و همواره این تواضع را نسبت به اهل 

علم انجام می دادند.
* پیشگامی در دیدار با مراجع

معم��والً در اعیاد، طالب، فض��الء و عموم مردم 
ب��ه دیدار مراجع و علماء می روند. روش امام این گونه 
بود که در اعیاد، ابتدا خود به دیدار مراجع می رفتند، 

می کند؛ ول��ی ارتش ایران کمال ارف��اق را در مقابل 
دش��من انجام می دهد.    ]به طور مثال[ ارتش ایران در 
رفتار با اسرای عراقی ]در زمان جنگ حزب بعث علیه 
ایران[ کمال برادری و شفقت را مراعات نموده است. 
شاید تاخیر این پیروزی به یاری خدا به نفع اسالم و 

مسلمین تمام شود.
]سپاه[ پاسداران ان شاءاهلل موفق هستند آنچه  که 
حس کرده ام وبرخورد داشته ام، موفق هستند ان شاءاهلل 

فعالیت و توفیقاتشان زیادتر شود.
این افراد فقط پاسدار نیستند. بلکه روحانی و مبلغ 
اس��الم نیز هس��تند. وجود این افراد در هر منطقه ای 
تبلیغ اس��المی است.چقدر خوب اس��ت که پاسدار، 
اسالمی باشد، پاسدار مروج اسالم و مورد توجه حضرت 

ولی عصر)عج( باشد.
*حرکت حوزه به سوی تقویت تقواست

نقش حوزه باید تقوا، پیشرفت در علوم و آگاهی 
به مسائل روز باشد که خداوند در این مسیر ان شاءاهلل 
آنها را تایید می کند و همان گونه که قبال عنوان کردم، 
م��ا راهی غیر از راه ام��ام نداریم. یعنی وجهی به نظر 
نمی رسد. این راه منحصر و اضطراری است و ان شاءاهلل 

پیروزی با امام زمان)عج( می باشد.
*تحول انسانی از نتایج انقالب اسالمی

تحول نفس��انی و تحول انسانی از جمله برکاتی 
است که نصیب مردم شده است.

گاهی انس��ان با پنجاه سال مجاهدت به چنین 
مقامی نمی رسد! اما از برکات انقالب چنین تحولی در 
نفوس انسان ها رخ داده است و بزرگ ترین مجاهدات 
مورد تاکید اس��الم همین مس��ئله است که انسان به 
تحول نفسانی دست پیدا کند. چون تحوالت نفسانی، 
مبدا همه خیرات اس��ت و عدم چنین تحولی منش��ا 

بسیاری از شرور می باشد.
این تحول نفسانی، از جمله نعمت هایی است که 
نصیب مردم ایران ش��ده است و باعث شده که حس، 
ادراک، ذوق، اه��داف، مقاصد و...، مردم تغییر کند و 
این از برکات انقالب می باشد. اگر نفوس، نفوس الهی 
باش��د، توجه به جهات الهی پیدا می کند و به جهات 
مادی توجهی ندارد. همان جمعیتی که برای مسائل 
مادی صبح تا ش��ب در بازار بر س��ر یکدیگر می زدند، 
امروزه جهات الهی پیدا کرده و در جبهه ها به مجاهدت 
می پردازند که ان شاءاهلل به پیروزی اسالم منجر شود.

بعد در منزل حاضر ش��ده و افراد برای زیارت ایش��ان 
مراجعه می کردند.

حضرت امام در تذکرات خود به حوزویان، مصالح 
حوزه و مصالح طرف مقابل را درنظر می گرفتند. اما به 

هیچ وجه به مصالح خود نمی اندیشیدند.
* امام خمینی اهل تشریفات نبود

امام)ره( با انگیزه مصلحت به طرف مقابل تذکر 
می دادند. در برنامه زندگی بنیانگذار جمهوری اسالمی، 
هیچ تشریفاتی وجود نداشت. حتی تشریفات شاگردی 
و استادی در سیره امام جایی نداشت و هیچ تفاوت و 
امتیازی بین خود و ش��اگردان به صورت عملی، قائل 
نبودند؛ گاهی دیده می ش��د که تشکیالت جلسه، از 
سوی ش��اگردان ایشان اداره می ش��د و امام با کمال 
تواضع در آن جلسات شرکت می کردند و این تشریفاتی 
که بین مردم معموالً وجود دارد. )استادی و شاگردی( 

در برنامه امام به هیچ وجه یافت نمی شد.
* تعبدات امام

تعبدات امام بس��یار عجیب ب��ود. بنده در موقع 
برگشتن از سفر حج، به کربال مشرف شدم. در کربال 
مش��اهده کردم که ایش��ان بس��یار به زیارت حضرت 
سیدالش��هدا)ع( مشرف می شوند. روزی در حرم سید 
الشهدا به بنده فرمود: شما به منزل بروید تا من بیایم؛ 
ب��ه این خاطر این را فرمود ک��ه زیارات طوالنی را در 
حرم جدشان قرائت می کردند و نمی توانستند از جوار 

حضرات ائمه)ع( جدا شوند.
*تجلیل و احترام به روحانیت

حضرت امام از ابتدا س��عی و کوشش فراوانی در 
تجلیل روحانیت انجام دادند تا کس��ی جرات نکند به 
روحانیت کوچک ترین اهانتی داش��ته باشد و خود را 

آماده کرده بود تا روحانیت را حفظ نماید.
*هیچ موضوعی امام را نگران نمی کرد

به صورت قطعی یادم نیس��ت. ام��ا تقریبا 56یا 
57 س��ال این آشنایی من س��ابقه دارد. در این مدت 
غی��ر از حس��ن نیت و تذکرات مش��فقانه از امام چیز 
دیگری مش��اهده نکردم. در طول این 57سال حتی 
ی��ک نگرانی را در امام ندیدم و چیزی نمی توانس��ت 

امام را نگران کند.
خوشبختانه مردم در مسیر واحد )انقالب اسالمی( 
قرار گرفته اند. اما اگر راه های مختلفی در مسیر حرکت 
مردم قرار داشت که نتوانند درست تشخیص دهند و 

در انتخاب راه با تردید مواجه بودند، می توانست مورد 
بحث قرار گیرد. لکن امروز مس��یر حرکت به س��وی 
تعالی واحد است و این مسیر، اضطراری و منحصر در 
همین راه است. به نظر ما، وجه دیگر و مسیر دیگری 
غیر از مسیر فعلی انقالب که بتوان از آن وجه و مسیر 

حرکت کرد، وجود ندارد.
دعوت شرق و غرب به سازش و مصالحه چیزی 
جز تسلیم شدن ایران نیست و کوچک ترین عوارض 
چنین س��ازش و مصالحه ای، فلسطینی دیگر را رقم 
خواهد زد. یعنی اگر س��ازش با ش��رق و غرب صورت 
گیرد، نتیجه آن به وجود آمدن کشوری مانند فلسطین 

خواهد بود.
*نقش اساسی حوزه های علمیه

آثار حرکت امروزه در حوزه های علمیه مش��هود 
است. اگر حرکت علمی و حرکت تقوایی در حوزه های 
علمیه ادامه داشته باشد، شرق و غرب تسلیم حوزه های 

علمیه خواهند شد.
امروز جبهه ها، نقش تبلیغ اسالم را ایفا می کنند. 
برنامه های ارتش جمهوری اس��المی در هیچ کجای 
جهان یافت نمی شود. حال هر چقدر تبلیغات بر ضد 
ارتش هم باشد، اثری نخواهد داشت. چه بسا تبلیغات 
دشمنان، ملت ها را بیدار کند که واقعیت   ها چیست؟ 
فعال وضعیت ارتش، نمونه ای از مجاهدان صدر اسالم 

را تداعی می کند.
گرچه ارتش دش��من با کم��ال بی رحمی عمل 

ناگفته های آیت اهلل بهاءالدینی)ره(
 از امام خمینی)ره(

به صورت قطعی یادم نیست. اما تقریبا 56یا 57 سال آشنایی من با امام 
سابقه دارد. در این مدت غیر از حسن نیت و تذکرات مشفقانه از امام چیز 

دیگری مشاهده نکردم. در طول این 57سال حتی یک نگرانی را در ایشان 
ندیدم و چیزی نمی توانست او را نگران کند.

وقوع انقالب اس�المی تغییرات و تحوالتی 
را در پی داش�ت که ذیال به برخی از آنها اش�اره 

می شود :
1- تغییرشاه فاسق به امام عادل

انتقال از س��لطه فاس��ق ب��ه حاکم ع��ادل. این 
خودش یک مسئله است. قدم اول است. به چه دلیل 
ش��اه باید بر ما حکومت کند؟ سوادش بیشتر است؟ 
سابقه ای داشت؟ پدرش رضاخان قلدر بود، آمریکایی ها 
می خواستند او حکومت کند. خواست آمریکا بود. کسی 
ازما پرسید که شما به شاه رای دادید یا ندادید؟ یک 
سلطه فاسق تبدیل شد به یک حکومت عادل، حاکم 

عادل امام خمینی، این خیلی مهم است.
2 - پش�توانه مردم�ی قدرت، به جای 

ابر قدرت ها
قدرت حکومت از پشتوانه ابر قدرت ها تغییر کرد 
به پش��توانه مردمی. پشت سر شاه که بود؟ پشت سر 
امام خمینی که بود؟ منتهی چون در آن هستیم خیلی 
خبر نداریم. آدم وقتی صبح تا ش��ام روی آسفالت راه 
می رود، چند متر، صدمتر، دویست متر اگر ماشینش 
در چاله ها افتاد، وقتی به آسفالت رسید می گوید: خدا 
پدرش را بیامرزد. این »تعرف االشیاء باضدادها« است. 
ش��ما چند متر چش��مت را ببند و راه برو، بعد که باز 
کردی می گویی: اوه! نگاه کردن که ساده نیست. اصال 
رابطه شما با دنیا با همین دو مثقال پی است. پی چشم!

قدرت نفسانی با قدرت »صائنا لنفسه« )وسایل 
الشیعه/ج27/ص131( این مهم است. قدرت نفسانی، 
چه دوس��ت دارند، دیگران چه دوست دارند. یا قدرت 
»مخالفا لهواه« در روایات آمده است. یعنی دنبال کسی 
بروید، از مجتهدی تقلید کنید به امر مجتهدی جبهه 
بروید که »مخالفا لهواه« یعنی در فرمانش هوا و هوس 
نباشد.  مقایسه حاکمی که همه کارهایش روی نفس 
است با کسی ک همه کارهایش روی فرمان الهی است.
3 - تعهد و دلسوزی، به جای تملق و چاپلوسی

ارتش دکوری یا ارتش مردمی، زمان شاه ارتش در 
خدمت فرد بود. االن ارتش در خدمت اسالم است. چه 
کسانی مسئول می شدند؟ هر کس فاسق تر، فاسدتر، 
متملق تر بود، مسئول می شد. هویدا خم می شددست 
شاه را می بوسید. نخست وزیر می شد، هر کس تملقش 
بیشتر بود پس��ت می گرفت. البته االن هم متاسفانه 
بعضی اداره ها و بعضی از مس��ئولین به کسانی پست 
می دهند که تملق بیش��تری داشته باشند. این عیب 
هنوز ریش��ه هایش االن هم هس��ت. منته��ا آن زمان 
همه گیر بود حاال نه، ما مس��ئول داریم که 30 س��ال 
مسئولیت داش��ته و یکی از بستگانش را نبرده است. 
رئیس سازمان هم بوده، دهها هزار هم نیرو داشته. ولی 
یکی از بستگانش را، همشهری هایش را سر کار نبرده، 
االن گاهی پیدا می ش��وند اف��رادی که چون فامیلش 
است، البته فامیل اگر لیاقت داشته باشد عیب نیست. 
آنجایی عیب اس��ت که فقط به خاطر فامیلی باش��د، 
حاال اگر دو نفر الیق هس��تند، یکی الیق است و او را 
می شناسند و یکی هم الیق نیست و او را نمی شناسند. 
خوب آن کسی را که می شناسد عیب نیست. بی لیاقتی 
که فقط به خاطر تملق جلو آمده اس��ت.بی لیاقتی که 
فقط به خاطر فامیلی جلو آمده است. و هیچ امتیازی 
ندارد. بحث آنجاست.ولی حاال ممکن است ذهن شما 
بگوید: بله فالنی هم برادر خانمش راسرکار برد. فالنی 
ش��وهر خواهرش را س��رکار برد. ممکن اس��ت کسی 
برادرخانم الیقی داشته باشد. پسر الیقی داشته باشد، 

اگر لیاقت باشد عیب نیست.
ارتشی بودن شغل بود، االن ارتشی بودن وظیفه 
است. خیلی فرق می کند. دایه، شیر به بچه اش می دهد 
چون ش��غلش است، پول می گیرد وشیرمی دهد. ولی 
مادر هم اینطور اس��ت؟ مادر چون مادر اس��ت ش��یر 
می ده��د. اینه��ا  ارزش دارد. یک تحقیقی پزش��کان 
کرده اند که اگر کس��ی که غذا می خورد با اشتها غذا 
بخورد، ش��ما که او را نگاه می کنی، شما هم به اشتها 
می افتی. اما اگر کس��ی اش��تها ندارد  وظاهری فیلم 
بازی می کند غذا می خورد.شما هر چه به او نگاه کنی 
گرسنه نمی شوی. یعنی اشتهای درونی من دراشتهای 
بیننده من اثر می گذارد . این مهم است. یک چیزی را 

می گویند: حرف که از دل برآید، بر دل نشیند.
اگردایه ای شیرش را در سر شیشه  ای کند. و این 
بچه از س��ر شیش��ه ای شیر بخورد، با این  دایه محرم 
نمی شود. یعنی باید از سینه بمکد تا به این زن )محرم 

بشود( نه به مادرش. 
4- عزت و کرامت، به جای ذلت وحقارت

نظام تحقیر ش��ده یا نظام با کرامت. خیلی مهم 
است. رجایی که رئیس جمهور شد، وقتی آمریکا رفت، 
رئیس جمهور آمریکا وقت مالقات خواست به او نداد. 
رجایی که بود؟ یک معلم بود. معلم تحقیر شده، شالق 
خورده، زندان رفته. اما به جایی رسید که مردم به او 
رای دادند و ایشان به رئیس جمهور آمریکا که اجازه 
مالقات خواست گفت: نمی خواهم ببینمت! خوب این 

خیلی مهم است.
ب��ی رودربایس��تی، جمهوری اس��المی کارهای 

بی رودروایسی خیلی کرد. 
م��ا االن خیلی قاضی داریم که چون در قضاوت 

آنچه در پی می آید چکیده ای از سخنرانی حجت االسالم قرائتی است که در روز 12بهمن 
91 از سیمای جمهوری اسالمی پخش شد. وی در این سخنرانی به برخی دستاوردها و برکات 
نهضت اسالمی ایران اشاره می کند. گفتنی است این مطلب از سایت درسهایی از قرآن انتخاب 

شده است. 

 حجت االسالم  محسن قرائتی

منحرف ش��ده، قوه قضایی��ه او را عزل کرده.قاضی ها 
خودشان دادستان دارند. اینطور نیست که قاضی هر 
کاری خواست بکند. قرآن به پیغمبر می  گوید:حکومت 
دین��ی حکوم��ت  رودربایس��تی نیس��ت. پیغمبر بی 
رودروایسی به تو بگویم. تو هم خالف کنی، حال تو را 
می گیرم.سه جا  به پیغمبر اولتیماتوم داده است.گفته: 
»لئن أش��رکت لیحبطن عملک« )زمر/ 65( مشرک 
شوی تمام زحماتت نابود می شود. ما در توحید و شرک 
رودربایس��تی نداریم. یک کلمه با قرآن رودربایستی  

کنی رگ گردنت را قطع می کنم.
»ول��و تقول علین��ا بعض االقاوی��ل، الخذنا منه 
بالیمین« )حاقه/ 44 و 45( اگر کلمه ای را به ما نسبت 
بدهد، رگ گردنش را قطع می کنیم. علی را در غدیر 
خ��م معرفی کن، »و ان لم تفعل فما بلغت رس��الته« 
)مائ��ده / 67( عل��ی را معرفی نکن��ی، تمام زحمات 
23 س��اله ات نابود می شود. من با کسی  رودربایستی 
ندارم. بی  رودربایس��تی! البته این ک��ه گفتم بدنه را 
می گویم.متاس��فانه االن هم یک آدم هایی هستند که  

رودربایستی  دارند.
5- جایگزینی ارزش های الهی با ارزش های 

مادی
کمی راجع به ارزش ها صحبت کنم چون دارد از 

بین می رود. این جمله را عنایت کنید.
ناقلش آیت اهلل س��بحانی اس��ت. من از ایش��ان 

شنیدم.
می گف��ت: امام وارد مس��جد فیضیه ش��د درس 
بدهد. مس��جد فیضیه یک مدرس��ه دارد مثال هشتاد 
متر. باقی اش هم کتابخانه است.هر روز امام آنجا درس 
می داد. امام به طور طبیعی وارد فیضیه شد و به سمت 
مدرسه رفت. تا وارد شد دید یک بچه طلبه ای کتابی 
باز کرده، روی کتابش افتاده و دارد مطالعه می کند. تا 
ام��ام دید این بچه طلبه روی کتابش افتاده و مطالعه 
می کند، فرمود: هیچی نگویید: برگردید. این بچه طلبه 
ه��م نفهمید که امام آمد و برگش��ت. گفتند: آقا چرا 
درس نمی دهی؟ گفت: ایشان مطالعه می کند. گفتند: 
آقا ما صد نفر هس��تیم. )حاال آن زمان شاگردان امام 
صدنفر بودند.(  این یک نفر. گفت: باشد. قرآن نگفته: 
»ان اکرمک��م عند اهلل اکثرکم« می گوید: »ان اکرمکم 
عن��داهلل اتقاکم« )حجرات/13( یک��ی و صد تا ندارد. 
گفتند: آقا شاگردان ش��ما مجتهد هستند. این طلبه 
سال اول طلبگی اش است. این در مدرسه ابتدایی است 
و آنها دارن��د دوره تخصصی می خوانند. فرمود: نگفته 
»ان اکرمکم عنداهلل متخصصکم«. این حرف ها نیست. 
گفتند: آقا ما هر روز می آمدیم. این بی خود امروز آمده 
و نشس��ته. جای ما اس��ت. فرمود: هر روز شما زودتر 
می آمدید جای شما بوده، امروز این زودتر آمده جای 
ایش��ان است. گفتند: آقا به او بگوییم خودش می رود. 
گفت: در رودربایستی گیر می کند. سرش را بلند کند 
می بیند صد تا آقا باالی س��رش ایستاده است، خوب 
می رود. این »الماخوذ حیاء کالماخوذ غصبا« کسی اگر 
از رودربایس��تی جایش را به شما بدهد، نماز شما هم 
باطل است. گفتند: حاال چه کنیم؟ گفت: هیچی دور 
حوض فیضیه قدم بزنید، اگر این رفت درس می دهیم. 
منته��ی به او اطالع ندهید. اگر خودش رفت می رویم. 

این بچه طلبه نشسته بود، درس می خواند.
آیت اهلل س��بحانی می گفت: امام یک ساعت دور 
حوض فیضیه قدم زد و ما هم مثل مکه طواف کردیم. 
هیچی، آن روز امام به ما درس نداد. آن وقت می دانید 

لیسانس ها بیش از لیسانس ها سالم کردند، زنده باد این. 
اگر لیسانسه ها بیش از دیپلمه ها، اگر دیپلمه  ها بیش از 
راهنمایی ها، اگر آمار مس��جدها را گرفتید، بچه های 
دانشجو بیشتر از دبیرستانی ها بودند. دبیرستانی ها در 
مسجد بیشتر از راهنمایی ها بودند، مدرسه هایشان اگر 
اینطور بود. اگر ادب باس��وادها نسبت به استادشان و 
پدر و مادرشان بیشتر بود این علم مفید است. ارزش 

این است. امام آن روز به شما درس داد.
یک انقالب عظیمی شد. بحث این نیست که همه 
مردم خوب شدند. من یک چیزی به شما بگویم. این 
پنبه را از گوشتان بیرون آورید. اگر فکر می کنید که 
ی��ک زمانی بیاید که همه مردم عادل باش��ند، زمان 
ام��ام زمان)عج( هم یهودی خواهد بود. مس��یحی ها 
هم خواهند بود. س��ؤال؟ در زمان امام زمان)ع( کسی 
بخواهد فحش بدهد، الل می ش��ود؟ ن��ه. زبان ها کار 
می کن��د. ، زبانی که کار می کند  فحش هم می دهد. 
نظام عوض می ش��ود، ن��ه اینکه هم��ه آدم ها، عادل 
می ش��وند. نظام عوض می شود: »وعد اهلل الذین آمنوا 
منک��م و عملوا الصالحات لیس��تخلفنهم فی االرض« 
)نور/55( یعنی مؤمنین و اینهایی که کار نیک می کنند، 
اینها حکومت را بدست می گیرند. معنایش این نیست 
که همه مردم عادل شوند. گاهی وقت ها تا یک چیزی 
می گوییم، می گوید: آقا این شیخ قرائتی در تلویزیون 
چه می گوید؟ دلش خوش اس��ت! خودش خبر ندارد 
که فالنی پارتی بازی کرد. فالنی عزل بی خود و نصب 
بی خود کرد. بله ممکن اس��ت خیلی کار بی خود هم 

شود. اما نظام چه؟ انقالب و ارزشها چه؟
نماز جمعه ها، باالی ششصد تا نماز جمعه داریم. 
زمان ش��اه چند تا نماز جمعه داشتیم؟ اعتکاف ها، در 
زمان شاه تا آنجایی که من یادم است یک جا اعتکاف 
می کردند، در قم، آن هم مس��جد امام، آن هم فرض 
کنید با کم و زیادش صدنفر، دویست نفر. اعتکاف چند 

صدهزار نفری نبود.
6 - مهجوریت زدایی از قرآن در جامعه

تالش برای حفظ قرآن، ما اوایل انقالب پاکستان 
رفتیم. آنجا با ما یک مصاحبه کردند که در ایران چقدر 
حافظ قرآن است؟ من راستش اول انقالب بود ترسیدم 
بگویم. چون خیلی حافظ قرآن نداش��تیم. دیدم اگر 
راست بگویم آبروی ایران می ریزد. دروغ بگویم دروغ 
حرام اس��ت، گناه کبیره است، آن هم از آخوند بدتر. 
می دانید آخوندها، مسئولین، معلمین، پدر و مادرها، 
اینهایی که مس��ئولیتی دارند، مثال در خانه پدربزرگ 
اس��ت، مادربزرگ است، مادر است. بچه به مادر نگاه 
می کن��د. بچه ب��ه پدر نگاه می کند. اگر کس��ی مورد 
نگاه دیگران است، اگر گناه کند گناهش دوبله است. 
می خواهید آیه اش را هم بخوانم. »بس��م اهلل الرحمن 
الرحیم« »یا نس��اء النبی« ای زنان پیغمبر! »من یات 
منکن بفاحش��ه مبینه« )احزاب/30( اگر شما که زن 
پیغمبر هستید خالف کنید، »یضاعف« عذاب شما دو 
برابر است. چرا؟ برای اینکه مردم به شما نگاه می کنند.

شقرانی چه کسی بود؟ فامیل امام صادق)ع( بود. 
حضرت به او فرمود: بدی از هر کسی بد است ولی از 
تو بدتر است. چون تو فامیل من هستی. بنابراین این 
زن و بچه مس��ئولین، زن و بچه روحانیون، زن و بچه 

امام جمعه ها، اینها باید از دیگران بهتر باشند.
برپایی نم��از جماعت در اداره ها، اصال در ادارات 
نماز جماعت نبود. من س��راغ دارم کسی را که به من 
می گفت: می خواس��تم نماز بخوانم یک پالستیک در 

اینطور بود. البته همه جا اینطور نبود. زمان شاه یک 
جاهایی نماز می خواندند. دور از انصاف نرویم. اما اینطور 
ک��ه بعد از انقالب ه��م نمازخوان ها باالخره حاال زیر 
زمی��ن و یک جاهای دخمه ای را نمازخانه می کردند. 
هم��ه اتاق های مدیرکل بهتر از نمازخانه بود. االن نه! 
االن هم خیلی جاها، اداره جناب مدیر اتاقش بهتر از 
نمازخانه است. ولی کم کم من بسیاری از موارد دیدم 
و مقایسه کردم بین نمازخانه و اتاق مدیر و دیدم نه، 
نمازخانه قش��نگ ش��ده. خیلی بد است که هرکس 
بخواهد با من مدیرکل مذاکره کند. مدیرکل کیه؟ از 
ترس پش��ه در پشه بند می رود. هر کس می خواهد با 
مدیرکل مذاکره کند باید در اتاق لوکس برود. هر کس 
می خواهد با خدا گفت وگو کند باید در دخمه برود. به 

ما گفتند: برای نماز لباس ویژه تهیه کنید.
خانم ه��ا ی��ک خوبی دارن��د که مرده��ا ندارند، 
این اس��ت ک��ه خانم ها اگر بخواهند نم��از بخوانند با 
چادر س��فید نماز می خوانند. چادر نمازش��ان با باقی 
چادرهایشان فرق می کند. این کار، کار قشنگی است. 

چند کار خوب زن ها می کنند که مردها نمی کنند.
چند کار خوب اهل س��نت می کنند که شیعه ها 
ندارند. توجه به قرآن، توجه به اهمیت نماز جماعت. 
ما هرکس خوب اس��ت، باید بگوییم: این خوب است. 

خجالت هم نکشیم. این از من بهتر است.
نماز عاشورا، یادم نمی رود در یکی از شهرها، حاال 
می دانم کدام شهر است اما نمی خواهم اسمش را ببرم. 
این را آیت اهلل فاضل لنکرانی می گفت، خدا رحمتش 
کن��د. می گفت: در فالن ش��هر به فالن آیت اللهی که 
مرجع تقلیدشان بود گفتند: آقا شما امشب به مسجد 
نیا. شب عاشورا است می خواهیم سینه بزنیم. نمازت 
را در خانه بخوان. یعنی هیئتی به خودش اجازه می داد 
که به مرجعش بگوید: امشب نماز نخوان. در خانه نماز 
بخوان، می خواهیم سینه بزنیم. ولی االن نماز جماعت 
تا دل نیویورک پیش رفته است. شیعیان دنیا در خیابان 

نماز می خوانند.
عرض کردم پاکستان بودیم گفتند: اینجا حافظ 
قرآن پانصد هزار تا اس��ت. ایران چند تا حافظ قرآن 
دارد؟ م��ن دیدم چه بگویم؟ من هروقت در جواب ها 
گیرمی کنم می گویم: این سؤالتان را یک خرده توضیح 
بدهی��د. تا توضیح می دهد من فکر می کنم. این فوت 
کوزه گری ما است.آخوندها روی منبر وقتی یک چیزی 
یادش��ان می رود می گویند: سه تا صلوات بلند. دراین 

سه صلوات اینها فکر می کنند.
پاکستان 500 هزار حافظ قرآن دارد. ایران چند 
تا؟ باالخره آنجا گفتم که در ایران حافظ قرآن تربیت 
نمی کنیم. ما محافظ قرآن تربیت می کنیم. این قاطی 
ک��رد و گفت: حاال ت��و توضیح بده. گفتم:حافظ قرآن 
تیزهوش است و قرآن را حفظ می کند. محافظ قرآن 
ممکن اس��ت حمد و س��وره اش هم غلط باشد، ولی 
تکه تکه می ش��ود و یک وجب از زمینش را به صدام 
نمی دهد.این محافظ قرآن اس��ت. شما حافظ تربیت 

می کنید و ما محافظ.
چقدر کتاب زمان شاه تألیف می شد و اآلن چقدر؟ 
ش��ما بگو جمعیت هم دو برابرش��د. خیلی خوب زمان 
شاه سی و پنج میلیون بوده، حاال هفتاد میلیون باکم و 
زیادش. جمعیت دو برابر شده. تولید کتاب دو برابرشده 
یا چند برابر شده؟ نوع کتاب هایی که تولید می شود. اینها 

باید آدم بنشیند و ببیند دهه فجر چه بود و چه شد؟
7- احیاءزکات و رسیدگی به محرومان

مسئله زکات، قبل از انقالب جز افراد نادری که 
ش��خصا زکات می دادند، زکات نب��ود، یکی از آقایان 
می گفت: زکات )رض��وان اهلل تعالی علیه(! یعنی مرد! 
نماز هست زکات هیچی به هیچی! زکات نبود. در سایه 
انقالب مسئله زکات مطرح شد. امسال اینطور که به 
من گفتند: صدمیلیارد تومان زکات است.تازه اآلن که 
زکات هس��ت شاید ده درصد مردم زکات بدهند. این 
قدر حدیث داریم که اگر همه مردم زکات بدهند روی 

کره زمین گرسنه ای نمی ماند.
زکات برای خودت نیست: »انتم تزرعونه ام نحن 
الزارعون« )واقعه/ 64( تو فکرمی کنی، تو زارع هستی. 
خدا زارع است. تو در این 15 کیلو گندم حق کشتت را، 
برداشتت را، درو کردنت را، آبیاری ات را، سمپاشی ات 
را، هر چه می خواهی بردار، آیا خورشید در این گندم 
س��هم ندارد؟ آیا باد س��هم ندارد؟ باران سهم ندارد؟ 
خورش��ید و باران برای خدا نیس��ت؟ درپانزده کیلو، 
بیست کیلو، یک کیلویش برای خداست. تازه به خدا 

که نمی دهی. خدا که ش��کم ندارد. زکاتت را به فقرا 
بده. این زکات باید احیاشود.

خود س��یمای ش��هر، خانه های مناطق فرس��وده 
تغییر پیدا کرد. در هر طرف آدم می رود می بیند خیلی 
ساختمان س��ازی زیاد شده است. البته ما یک گله ای از 

ساختمان سازها و مس��کن مهر و وزارت مسکن و اینها 
داریم. خدمت وزیر هم گفتیم. ایشان هم یک جواب هایی 
داده. می گوید: مسجد داریم. منتهی می گوییم: مسجدش 

کجاست؟ می گوید: مسجد آن پشت هاست.
یک کسی برنج س��فید آورد. گفت: خورشت اش 
کو؟ گفت: خورش��ت اش آن زیرهاست! چنگال بزن در 
می آید.  خورشت باید رو باشد. یعنی وقتی مسکن مهر را 
افتتاح می کند، رئیس جمهور یا هر کس، باید این منار و 
گنبدش هم پیدا باشد. ما خیلی برج می بینیم. نمی گویم 
مسجد نیست. حاال فردا یک وقت نگویند: آقای قرائتی! 
حق ما را از بین بردی. باید مطرح باشد. مسجد باید اول 
ساخته شود. قرآن می گوید: »ان اول بیت وضع للناس« 
)آل عمران/ 96( یعنی یک جایی که می خواهید شهرک 
بس��ازید، اول مسجدش را درست کنید و بعد براساس 
مس��جد خانه بس��ازید. ما اول خانه می سازیم. آدم که 
زن می خواهد، ش��وهر می خواهد، اول به پدر و مادرش 
می گوید. این دختر و پسرها اول خودشان حرف هایشان 
را می زنند، آخر جهت اطالع به مادرشان می گویند. اول 

به پدر و مادرت بگو و بعد به دیگران.
8 - تقویت روحیه شجاعت در جوانان

روحیه ش��جاعت در نسل نو، زمانی که در زمان 
شاه راهپیمایی می شد، یادم نمی رود که بود. در ذهنم 
هست که بود. گفت: شما حرف حسابتان چیست؟ مگر 
نمی گویید: مرگ بر ش��اه! آدم نمی تواند مستاجرش 
را از خانه اش بیرون کند. ش��ما می خواهید ش��اه را از 
مملکت بیرون کنید؟ بچه ها می گفتند: مرگ بر شاه، 
مرگ بر شاه! هر چه می گفت: بچه ها شما نمی فهمید. 
ش��اه نمی رود. می گفتند: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه! 
باالخره بچه های ایران فهمیدند به خودش��ان اعتماد 

کردند. خودشان را یافتند.
اگر می خواهید جمهوری اسالمی کامل شود راه 
تکامل جمهوری اس��المی این اس��ت. ماشین چطور 
ماش��ین شد؟ هر طور ماشین ش��د خودمان هم باید 

همان طور شویم. چگونه ماشین، ماشین شد؟
1 - کشف معدن

2 - استخراج معدن
3 - ذوب معدن
4 - قطعه سازی

5 - اتصال قطعات. ماشین شد.
جمهوری اس��المی چه زمانی کامل است؟زمانی 
که  همه استعدادها کشف شود. شما باور می کنید که 
انرژی هس��ته ای در طبیعت و ماده و جمادات باش��د، 
در مخ ش��ما نباش��د؟ حتی دختر و پسرهایی که فکر 
می کنند تیزهوش نیستند. در کنکور رد می شوند، فکر 
می کنند استعدادش پایین است، اینها ممکن است در آن 
رشته ای که می خواهند رد شوند، اما در رشته های دیگر 
ممکن است نابغه باشند. داروین در دو رشته در دانشگاه 
شکست خورد. داروین رئیس علوم طبیعی شد. من نابغه 
نیستم ولی در معلمی قوی هستم به لطف خدا. من که 
در معلمی س��ی و چند سال است در تلویزیون هستم، 
در یک روستا رفتم روضه بخوانم مرا بیرون کردند. صدا 

ندارم. هر چه روضه می خواندم مردم می خندیدند.
ممکن است کسی در یک رشته شکست بخورد، 
منتها باید کشف کنیم که به چه دردی می خوریم؟ بعد 
باید خودمان را استخراج کنیم. »یخرجهم من الظلمات 
ال��ی النور« )بق��ره/ 257 ( من! پهلوی این!؟ خوب چه 
اشکالی دارد؟ مادر شوهر بی سواد است پیش عروسش 
درس بخواند. نه! توهین به من است. من پیش دخترم 
درس بخوانم؟ من پیش عروسم درس بخوانم؟ ما سالی 
چند صد میلیون تومان پول تکبر پیرزن ها را می دهیم؟ 
در خانه عروس باسواد است، داماد با سواد است دختر 
و پسر باسواد است، مادرشان بی سواد است، می گوید: 
مادر جان شبی نیم ساعت کنار این درس بخوان. نه! 
نه! می گوییم: چرا نه؟ می گوید: من پهلوی این درس 
بخوانم؟ می گوییم: پس چه کنیم؟ می گوید: یک معلم 
بگی��ر. هیچی ما پ��ول می گیری��م از دولت به نهضت 
سوادآموزی می دهیم، این می آید به این درس می دهد.

در یک سری از کارها باید ذوب شویم. ولش کن 
خودت را نبین. او را ببخش. نخیر! کینه داریم. خودمان 
را تصفیه نکردیم. قطعه س��ازی، خودس��ازی، اتصال 
قطعات. اگر بشر خودش را کشف کند، استخراج کند، 
خودش را آب کند، خودسازی کند، افراد خودساخته 
به هم متصل شوند، متحد شوند، مونتاژ شوند، همان 
کاری که روی ماشین کردیم و ماشین شد، همان کار 

را روی آدم ها کنیم آدم می شود.

م��ن چ��ه گفتم؟ گفتم: ام��ام آن روز به ش��ما درس 
داد. درس واقعی همین اس��ت. باق��ی که می خوانیم 
اینها درس نیس��ت که ما می خوانی��م. امیرالمؤمنین 
می فرماید: »ثمره العلم العباده ]العبودیه[« )غررالحکم/ 
حکمت 798(. ثمره درس تواضع و بندگی است. اگر فوق 

جیب من بود، پالستیک را بیرون می آوردم، می رفتم 
دستش��ویی، به اس��م دستش��ویی می رفتم شیلنگ 
می گرفتم اطراف دستش��ویی را می شستم که شرعا 
پاک باش��د. نایلون می انداختم که پای من تر نشود. 
روی نایلون در مس��تراح نماز می خواندم. بعضی جاها 

آخوندها، مسئولین، معلمین، پدر 
و مادرها، اینهایی که مسئولیتی 

دارند، مثال در خانه پدربزرگ است، 
مادربزرگ است، مادر است. بچه 
به مادر نگاه می کند. بچه به پدر 
نگاه می کند. اگر کسی مورد نگاه 

دیگران است، اگر گناه کند گناهش 
دوبله است.

چه  اس�المی  *جمهوری 
است؟زمانی  کامل  زمانی 
که همه استعدادها کشف 
شود. ش�ما باور می کنید 
که ان�رژی هس�ته ای در 
طبیعت و ماده و جمادات 
باشد، در مخ شما نباشد؟ 
حتی دختر و پس�رهایی 
می کنن�د  فک�ر  ک�ه 
در  نیس�تند.  تیزه�وش 
کنکور رد می شوند، فکر 
استعدادش�ان  می کنن�د 
اینها ممکن  است،  پایین 

اس�ت در آن رش�ته ای که می خواهند رد ش�وند، اما در رش�ته های دیگر ممکن است 
نابغه باشند. 

بی گمان انقالب اسالمی 
در میان انقالب های 
بشری از آدم)ع( 
تا قیامت یکی از 
انقالب های ارزشی 
و حقیقت محور و 
حقیقت گرایی است که 
در درون خود همواره 
همان تغییرات پیاپی 
را دارد که از آن به  
ریزش ها و رویش ها
 یاد می شود.


