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گروه سياسى برهان؛ در طول تاريخ بشريت، انسان 
همواره مورد آزمايش هاى الهى قرار گرفته است. هر 
دوره ى زمانى و هر جامعه اى، آزمايش هاى مخصوص 
به خود را داشـت و دارد كه به تناسب رشد فكرى 
مردمـان شـامل حال آنان مى شـود تـا بتوانند به 
مرتبه ى باالترى از انسـانيت صعـود كنند. هر چه 
آزمايش و فتنه ى سخت ترى نصيب آن جامعه شود، 
پيشرفت معنوى بيش ترى هم نصيب كسانى كه در 
آن امتحان موفق شده اند، مى گردد اما آن كسانى كه 
مردود شده اند، به تناسب جايگاه و موقعيتى كه در 

جامعه دارند، دچار سقوط مى شوند.[1]
اين كه هر شخصى در جامعه بتواند تشخيص دهد 
كه كدام خط فكرى در صراط مسـتقيم نيسـت و 
كدام خط فكرى (ولو با وجود اشتباهات) در صراط 
مستقيم است، يكى از نكاتى است كه به طور قطع 
به قبولى در آزمايش ها و فتنه ها كمك مى كند. در 
ضمن همواره بايد توجه داشـته باشيم كه ممكن 
اسـت افراد و جريان هايى دچار انحراف شوند و از 

مسير اصلى حق جدا گردند. 
در اين يادداشـت، سعى شده با استفاده از نظرات 
رهبر معظم انقالب در دوران زعامت ايشان، راجع 
به جريان هاى مختلف كه در اين صراط مسـتقيم 
هستند يا نيستند اطالعات بيش ترى كسب كنيم 
و بدانيم كه چرا گروه هايى در صراط مستقيم بودند 
ولى بعدها منحرف شـدند و هم چنين وظيفه ى ما 

در قبال هر كدام از آن ها چيست؟



1.  كسانى كه اصل نظام را پذيرفته اند
- وحدت يكى از اصول است؛ بايد آن را حفظ كرد.

- مخاطب حفظ وحدت، ملت نيست؛ ملت متحد است و اختالفى 
ندارد.

- مخاطب اين كار، نخبگان و سياسيون از جناح هاى مختلف هستند.
- سياسيون به بهانه هاى مختلف و با اختالف هاى كوچك، در مقابل 
هم قرار نگيرند و با توجيه هاى غلط، عليه هم جنجال راه نيندازند.
ــالم احساس مسؤوليت  ــانى را كه براى نظام و انقالب و اس - كس
ــانى هستند كه با اصل  مى كنند، خودى بدانيد. غيرخودى كس

نظام مخالف اند.[4]
ــات و عمده كردن چيز كوچكى كه  - تظاهر كردن به اين مناقش
ــه انگيز است، باعث دل سردى مردمى مى شود كه بايد از  مناقش

شما حمايت نمايند.
- از همه مهم تر، اين مناقشات شما را از كارتان باز مى دارد.[5]

- تأثيرگذارى غريبه فقط اين نيست كه بيايد مقامى را متصدى شود 
و به عهده گيرد؛ گاهى غريبه از راه هاى ديگرى اعمال نفوذ مى كند. 
ــوند تا غريبه ها  خودى ها نبايد اجازه دهند. بايد به هم نزديك ش

فاصله شان با آن ها آشكار شود.
- هر چه شما خودى ها با هم نزديك تر و مهربان تر باشيد، غريبه ها 

از شما فاصله ى بيش ترى خواهند گرفت.[6]
2.خودى هاى غافل، فريب خورده و به دام افتاده

ــه خودى هم  ــت ك ــمن، غير از آن آدم غافلى اس ــه ى دش «جبه
هست؛ منتها بى چاره دچار غفلت و اشتباه و فريب مى شود؛ بر اثر 
حادثه اى، عقده و كينه اى پيدا مى كند و در مقابل نظام مى ايستد؛ 
در مقابل سخن حق مى ايستد؛ در مقابل امام و راه امام مى ايستد. 
اين، آن دشمن اصلى نيست؛ اين يك آدم فريب خورده است؛ اين 
يك آدم قابل ترحم است! دشمن اصلى آن كسى است كه پشت 

سر اين قرار مى گيرد، اما خودش را نشان نمى دهد.»[7]
3. خودى هاى مطلوب دشمن

ــتحكم خود مى بيند و دلش  ــد مس ــما را س ــمن، ايمان ش «دش
ــود. حاال عناصرى از ميان خود ما  مى خواهد اين سد برداشته ش
ــوراخ كردن. اين ها  ــيدن يا س بيايند و بنا كنند اين ديوار را تراش
گرچه خودى هستند، اما دارند براى دشمن كار مى كنند؛ دشمن 

هم روى اين ها سرمايه گذارى مى كند.»[8]
4.خودى هايى كه دچار اضمحالل درونى شده اند؛

«خودى ها ممكن است در يك نظام، بر اثر خستگى، بر اثر اشتباه 
در فهم راه درست، بر اثر مغلوب احساسات نفسانى شدن و بر اثر 
ــتن آن ها، ناگهان در  نگاه كردن به جلوه هاى مادى و بزرگ انگاش

درون، دچار آفت زدگى شوند.»[9]
5. منحرفين از جريان خودى

ــالم) تحميل شد،  «بعد از آن كه حكميت بر اميرالمؤمنين(عليه الس
ــل اردوگاه آن حضرت– اين ها ديگر خودى بودند؛ از  عده اى از داخ
ــعار دادند: «ال حكم اال هللا»؛ يعنى  ــدند و ش بيرون نبودند - بلند ش
حكومت فقط از آن خداست. آرى؛ معلوم است و در قرآن هم هست 
كه حكومت از آن خداست؛ اما اين ها چه مى خواستند بگويند؟ اين ها 
مى خواستند با اين شعار، اميرالمؤمنين(عليه السالم) را از حكومت خلع 
كنند. آن حضرت، نقشه ى آن ها را افشا كرد و گفت حكم و حكومت 
مال خداست؛ اما اين ها اين را نمى خواهند بگويند. اين ها مى خواهند 
بگويند «ال امرة»؛ مى خواهند بگويند بايستى خدا بيايد مجسم شود و 
امور زندگى شما را اداره كند. يعنى اميرالمؤمنين(عليه السالم) نباشد! 
اين شعار، عده اى را از اردوگاه اميرالمؤمنين(عليه السالم) خارج كرد و 
به آن جماعت بدبخت نادان غافل ظاهربين و احياناً مغرض، ملحق 

نمود و قضيه ى خوارج به وجود آمد.»[10]
صفات خودى ها

1.بصيرت
«انقالبى بايد بصير باشد، بايد بينا باشد، بايد پيچيدگى هاى شرايط 
ــاده نيست كه يكى را رد  ــأله اين جور س زمانه را درك كند. مس
كنيم، يكى را اثبات كنيم، يكى را قبول كنيم؛ اين جورى نمى شود. 
بايد دقيق باشيد، بايد شور انقالبى را حفظ كنيد، بايد با مشكالت 
هم بسازيد، بايد از طعن و دق ديگران هم روگردان نشويد اما بايد 
خامى هم نكنيد؛ مراقب باشيد. مأيوس نشويد، در صحنه بمانيد؛ 
ــيد رفتار بعضى از كسانى كه به نظر  اما دقت كنيد و مواظب باش
ــما جاى اعتراض دارد، شما را عصبانى نكند، شما را از كوره در  ش

نبرد. رفتار منطقى و عقاليى يك چيز الزمى است.» [11]
2. جهت گيرى انقالبى

«وظيفه اى بر دوش همگان سنگينى مى كند و آن حفظ اين امانت 
ــان را حافظ اين انقالب بدانند.  ــت. مردم بايد خودش بزرگ الهى اس
انقالب هويتش، معنايش به شعارهاى انقالب است؛ به جهت گيرى هاى 
انقالب است؛ به ارزش ها و مبانى انقالب است. هميشه بوده اند، امروز 

ــودى» يكى از كليد  ــودى» و «غيرخ «خ
ــت كه  واژگان مهم رهبر معظم انقالب اس
ــانى كه در  ــناختن كس مى توانيم براى ش
ــتند و يا كسانى كه  ــتقيم هس صراط مس
ــعى كرده ايم  ــتند، استفاده كنيم. س نيس
ــاخص هاى خودى  ــه ى معرفى ش در ادام
ــامل اين افراد  و غيرخودى، صفاتى كه ش
مى شوند و معيارهاى تشخيص آن صفات 
ــل از ورود به بحث، يك  ــم. قب را بگنجاني
تعريف كلى از «خودى» و «غيرخودى» و 
لزوم شناخت آن، ضرورى به نظر مى رسد.

خودى و غيرخودى كيست؟
- آحاد ملت، همه خودى اند.

ــودى و  ــى، خ ــاى سياس - در جريان ه
غيرخودى داريم.

ــت كه دلش براى اسالم  - خودى آن اس
ــراى انقالب مى تپد؛ به  مى تپد؛ دلش ب
ــام ارادت دارد؛ براى مردم به صورت  ام
حقيقى - نه اّدعايى - احترام قائل است.

- غير خودى كسى است كه دستورش را از 
بيگانه مى گيرد؛ دلش براى بيگانه مى تپد؛ 
ــكا مى تپد.  ــتن آمري دلش براى برگش
ــت كه از اوايل  غيرخودى آن كسى اس
انقالب در فكر ايجاد رابطه ى دوستانه با 
آمريكا بود. به امام اهانت مى كرد؛ اما براى 

آمريكا اظهار عالقه مى نمود![2]

خودآگاهى براى شـناخت خودى و 
غيرخودى

ــؤوالن خوب، باتقوا و شجاع هم اگر  - مس
ــت و  ندانند امروز صف بندى دنيا كجاس
دشمن كجا نشسته است و از كجا حمله 

مى كند، ضربه خواهند خورد.
ــان در ميدان جنگ نفهمد كه  - اگر انس
شليك از طرف دشمن است يا از طرف 
خودى، گمراه مى شود و نمى فهمد بايد 
چه كار كند. ممكن است در مقابل آن 
ــيت به خرج ندهد و يا  ــليك حساس ش

حتى به طرف خودى شليك كند.
ــى از مهم ترين  ــروز خودآگاهى يك - ام

نيازهاى مسؤوالن كشور ماست.[3]

خودى و غيرخودى

خودى ها را بيش تر بشناسيم
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هم هستند، در آينده هم خواهند بود كسانى كه بخواهند به بهانه ى اين كه اوضاع 
ــت، شعارهاى انقالب را تغيير بدهند يا شعار دينى - بعد  ــده اس جهان عوض ش
دينى - را از انقالب جدا كنند يا بعد عدالت اجتماعى را از انقالب جدا كنند يا بعد 
سلطه ستيزى و بيگانه ستيزى را از انقالب جدا كنند يا بعد ضد استبداد بودن را از 
انقالب جدا كنند. انگيزه هاى مختلف، به بهانه هاى مختلف هميشه ممكن است 
وارد ميدان شوند، براى اين كه شعارهاى انقالب و هدف هاى انقالب را تغيير دهند. 
مردم بايد هوشيار باشند؛ بدانند. اين انقالب با شعارهاى خود زنده است. اصلى ترين 
شعارهايى كه در اين انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده است، شعار اسالمى 
بودن است؛ پاى بند بودن به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است؛ سلطه ستيزى 
است؛ ستيزه ى با استكبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صريح و 

صادقانه ى از همه ى مظلومان.» [12]
3. تقواى سياسى

«تقواى سياسى؛ يعنى هر كس كه در كار سياست است، سعى كند با مسايل 
ــوزى برخورد كند. سياست به  ــى صادقانه و دردمندانه و از روى دل س سياس
معناى پشت هم اندازى و فريب و دروغ گفتن به افكار عمومى مردم، مطلوب 
اسالم نيست. سياست يعنى اداره ى درست جامعه؛ اين جزو دين است. تقواى 

سياسى، يعنى انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل كند.» [13]
4. نقد منصفانه

ــود، از كسى انتقاد شود؛ نه. يك  ــت كه حرفى زده ش «من نگرانى ام از اين نيس
ــدن اخالق  نفر انتقاد مى كند، يك نفر هم جواب مى دهد. نگرانى من از رايج ش
ــان همه را كنار  ــت. خدمات فراوانى انجام مى گيرد، انس بى انصافى در جامعه اس
بگذارد، به نقطه اى بچسبد، اين درست نيست. البته اين خطاب به همه است. اين 
را ما به شخص خاصى، به گروه خاصى، به جناح خاصى عرض نمى كنيم، اين را 
به همه عرض مى كنيم. همه مراقب باشند يك ديگر را تخريب نكنند. اين فضاى 
تخريب، فضاى خوبى نيست. مردم هم خوششان نمى آيد. من اين را حاال در حضور 
شما مردم به آن حضرات مى گويم: اگر شما خيال مى كنيد كه شما بياييد بنشينيد 
ــؤول يا فالن جريان را مذمت كنيد، مردم لذت مى برند و خوششان  و فالن مس

مى آيد، اشتباه مى كنيد. مردم از فضاى تخريب خوششان نمى آيد.» [14]
5. انضباط قانونى

-  همه بايد آن كارى را كه برحسب قانون بر عهده ى آن هاست، خوب، كامل 
و سالم انجام دهند.[15]

-  اگر ما قانونى مى گذاريم كه روح قانون پذيرى را در مردم تقويت مى كند، اين خوب 
است؛ اگر بالعكس، قانونى مى گذاريم كه روح قانون شكنى و بى اعتنايى به قانون 
را در مردم به وجود مى آورد - ولو به طور غير مستقيم - اين مرجوح است.[16]

6. جذب حداكثرى و دفع حداقلى
ــان را بيان مى كنند و نظام هم بناى  - مخالفين نظراتى دارند، نظرات خودش

برخورد ندارد. در اين جا بناى نظام جذب حداكثرى و دفع حداقلى است.
- اما كسانى با مبانى نظام معارضه مى كنند و با امنيت مردم مخالفت مى كنند؛ 

در اين جا نظام مجبور است در مقابل او بايستد.[17]
7. دشمن شناسى

-  اين راهى كه ملت ايران مى خواهد برود، يك راه آسفالته ى بى مانع نيست؛ 
ما در اين راه چالش هم داريم. ما دو دشمن بزرگ داريم.

ــمن داريم: يك دشمن، دشمن درونى است؛ يك دشمن، دشمن  - ما دو دش
بيرونى است. دشمن درونى خطرناك تر است.

-  دشمن درونى خصلت هاى بدى است كه ممكن است ما در خودمان داشته 
باشيم. تنبلى، نشاط كار نداشتن، نااميدى، خودخواهى هاى افراطى، بدبين 
بودن به ديگران، بدبين بودن به آينده، نداشتن اعتماد به خود - نه به شخص 

خود و نه به ملت خود – اين ها بيمارى است.
ــعى كرده اند اين ميكروب ها را در  ــه دشمنان بيرونى ملت ايران س -   هميش
درون جامعه ى ايرانى رسوخ دهند: «شما نمى توانيد»، «شما قادر نيستيد»، 
ــت»، «بيچاره شديد»، «پدرتان  ــت»، «افقتان تيره اس «آينده تان تاريك اس
درآمد». سعى اين بوده است كه ملت ما را نااميد، كسل، بى اعتماد به نفس، 

تنبل و چشم به دست بيگانه بار بياورند؛ اين ها دشمنان درونى هستند.
ــمن بيرونى عبارت است از نظام سلطه ى بين المللى؛ يعنى همان چيزى  -دش
كه به او مى گوييم استكبار جهانى. استكبار جهانى و نظام سلطه، دنيا را به 

سلطه گران و سلطه پذيران تقسيم مى كند.
ــلطه گران از منافع خود دفاع كند، سلطه گران با  اگر ملتى بخواهد در مقابل س
ــمنى مى كنند؛ روى او فشار مى آورند و سعى مى كنند مقاومت او  آن ملت دش
را در هم بشكنند. اين، دشمِن يك ملتى است كه مى خواهد مستقل، عزت مند، 
آبرومند و پيشرفته بشود و زير بار سلطه گران نرود؛ اين دشمِن بيرونى است.[18]

8.  وحدت كلمه
- آن چه كه من، امروز براى كشورمان مثل گذشته از همه چيز الزم تر مى دانم، 
«وحدت كلمه» ى آحاد ملت و وحدت كلمه ى نخبگان و مسؤوالن در مبانى 
اصولى است. يكى از چيزهايى كه براى كشور ما حقيقتاً مهم است اين است 
ــاس امنيت سياسى و روانى بكنند؛ فضاى روانى جامعه دچار  كه مردم احس
ــعى مى كنند التهاب  آفرينى كنند؛ اين هست. اين، جزو  ــد. س التهاب نباش
ــت هاى مخالفان نظام جمهورى اسالمى است البته خود ما هم گاهى  سياس

اوقات، نادانسته اين التهاب ها را افزايش مى دهيم.
- مردم نگاه مى كنند به بعضى از گفت وگوها و بگو مگوهاى بى جا و بى مورد كه 
گاهى در بين نخبگان سياسى مشاهده مى شود؛ نگاه مردم نگاه رضايت مندانه 

نيست. اين را ما از مراجعات مردم به خوبى مى فهميم.[19]
1.كسانى كه محيط كشور را متشنج مى كنند

ــنج فكرى و ذهنى و  ــنج عملى هم به وجود آورد، محيط تش - اگر نتواند تش
ــت ها، دست هاى خدومى نيستند؛  ــازى مصنوعى مى كند. اين دس بحران س

دست هاى خودى ها نيستند؛ دست هاى بيگانه و دست هاى خائن اند.[20]
- چيزهايى كه حاكى از حضور و پيوند مردم با دستگاه ها و با دولت و با نظام است، 
سعى مى كنند اين ها را كم رنگ كنند؛ خودى ها مبادا اين كار را بكنند؛ قلم ها 
مبادا اين كار را بكنند؛ مبادا حرف هايى را منعكس كنند كه به دروغ نشانه ى 
دل سردى باشد، تا شايد آن دل سردى روى كسى كه اين مطالب را مى خواند، 

تأثير بگذارد و او را هم دل سرد بكند؛ اين كارها به سود دشمن است.[21]
2. ايستادن در كنار سر دهندگان شعار «دين منهاى حكومت»

ــالم را دوست مى دارند. دشمن  ــم اسالم را مى خواهند و اسم اس - عده اى اس
ــالم به آن معنا هم نيستند؛ اما مطلقاً اعتقادى به فقه اسالمى، به احكام  اس

اسالمى و به حاكميت اسالمى ندارند. معتقد به همان روش هاى فردى اند.
ــد؛ اما در كنار  ــالم هم مى زنن ــا دم از اصالح مى زنند؛ گاهى دم از اس - اين ه
كسانى قرار مى گيرند كه صريحاً عليه اسالم شعار مى دهند و با آن ها اظهار 
ــالم مى زنند، اما در كنار كسانى قرار  ــتگى مى كنند! گاهى دم از اس همبس
ــعار ضّديت با حكومت اسالمى، شعار سكوالريزم و حكومت  مى گيرند كه ش
منهاى دين و حكومت غيردينى و حكومت ضّد دينى و الييسم را مى دهند! 

پيداست كه اين ها نفوذى اند.[22]
3. كسانى كه حرف غيرخودى ها را تكرار مى كنند

ــانى كه نظام را قبول ندارند و عازم بر معارضه ى با نظام اند،  - ما بياييم با كس
ــا خودى ها به جان هم  ــود را كم رنگ كنيم و دايماً ب ــه روز مرزهاى خ روزب

بيفتيم! اين درست نيست.
- معناى غير خودى اين نيست كه او نبايد در اين كشور زندگى كند؛ نه. غير 
خودى هم زندگى كند؛ منتها معلوم شود كه او با نظام ميانه اى ندارد؛ براى 
اين كه او در مواردى منشأ اثر خواهد بود. مرز حفظ شود، حرف او تكرار نشود، 

كار او مورد تأييد قرار نگيرد. اين اساس قضيه است.[23]
4.غريبه ها در لباس خودى

«شعارهاى انقالب را كه پرچم هاى راهنما در راه اعتال و سربلندى و آبادانى اين 
ــور است، گرامى بداريد و با همه ى وجود از آن دفاع كنيد و سهل انگارى  كش
ــودى در مى آيند و با زبان  ــبت به آن را از بيگانگانى كه احياناً به لباس خ نس

خودى سخن مى گويند، تحمل نكنيد.»[24]
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ت؟ ی  ا سا ه  ت؟    ی  ا سا ه     
در دكترين مقام معظم رهبرى دايره در دكترين مقام معظم رهبرى دايره 
خودى به وسعت آحاد ملت فراخ  و خودى به وسعت آحاد ملت فراخ  و 
گسترده است و تنها كسانى كه به گسترده است و تنها كسانى كه به 
جاى مبانى اعتقادى ملت و منافع ملى، جاى مبانى اعتقادى ملت و منافع ملى، 
دل در گرو دشمن دارند در دايره غير دل در گرو دشمن دارند در دايره غير 
خودى مى گنجند...خودى مى گنجند...

غيرخودى ها را بيش تر بشناسيم
صفات غيرخودى ها

1.خيانت ملى
تخريب كنندگان دولت قانونى

ــتيبانى  «رمز موفقيت دولت و قوه ى قضاييه و مقننه، در پش
قاطبه ى ملت از آن هاست. هر حركت و گفتارى كه روح اعتماد 
مردم به اين قوا و كارگزاران آن را متزلزل و در اين پشتيبانى، 
اندك خللى وارد سازد، حرام شرعى و خيانت ملى است.»[25]

فاسدان مالى و ادارى
ــأله ى «مبارزه ى با فساد» است؛  «از جمله ى شاخص ها، مس
فساد ادارى و مالى، جزو بدترين عوارض است. اين، از همان 
ــت كه مراكز بين المللى تأييد كرده اند كه در اين  مواردى اس
ــال و نيم اخير، رتبه ى كشور در مبارزه ى با فساد باال  يك س
ــت و در اين زمينه پيشرفت هايى وجود داشته است  آمده اس
ــاد ادارى و مالى و  ــتيم. بايستى فس البته ما به اين قانع نيس

خيانت در امانت هاى ملى در كشور ريشه كن شود.»[26]
مرعوبين استكبار

«مى خواهند با مطرح كردن نام جنگ و تهديد به جنگ، ملت 
و در درجه ى اول مسؤوالن را مرعوب و وادار كنند كه در مقابل 
آن ها تسليم شوند؛ منافع آن ها را تأمين نمايند و به ملت خود 
ــؤوالن كشور و در  خيانت كنند. اين را بدانند كه در ميان مس
قواى سه گانه، هيچ كس نمى تواند اندك انگيزه اى داشته باشد 
براى اين كه ملت ايران و مصالح او را تسليم دشمن بيگانه كند. 
اگر كسى در جهت تسليم منافع ملى و ملت ايران به دشمن 
حركت كند، ملت او را با نهايت بى رحمى كنار خواهد زد.»[27]

كسانى كه قصد مذاكره با سلطه گران دارند
- اين كه بعضى بردارند طبق ميل دل كارشناسان سياى آمريكا، 
دم از نزديكى و مذاكره و ارتباط بزنند و فضا را عاّدى سازى 

كنند، اين بزرگ ترين توهين و خيانت به اين مردم است.
- اگر قرار است سخن از رفع دشمنِى دشمنان سوگند خورده بر 
زبان آورد، بايد آن روزى باشد كه اين كشور از لحاظ اقتصادى 
ــد؛ محروميت ها را  ــتحكم كرده باش پايه هاى خودش را مس
ــبت بى كارى را از بين برده باشد؛  ــد؛ اين نس رفع كرده باش
آينده ى جوان ها را روشن كرده باشد؛ جوان تحصيل كرده و 
فارغ التحصيل دغدغه ى معاش و دغدغه ى كار نداشته باشد؛ 
از لحاظ مسايل فرهنگى اين كشور بتواند هنرمندانى تربيت 
كند كه بر طبق منافع و مصالح ملى، سينماى كشور را اداره 
كنند؛ هنر كشور را اداره كنند؛ مطبوعات كشور را اداره كنند. 
ــد، آن  وقت نوبت اين خواهد رسيد كه براى  اگر اين  طور ش
رفع دشمنى فكر كنيم؛ واّال در غير آن صورت، هرگونه نزديك 
شدن به دشمن، هرگونه نرمش نشان دادن در مقابل دشمن، 

تيز كردن آتش دشمنى وستمگرى دشمن است.[28]
القاى نااميدى به جوانان در خصوص آينده

ــى دستگاه هاى مسؤول در كشور را با دروغ، با بيان  «اگر كس
مطالب خالف و يا بيان نكردن بخش هاى مهّمى از حقيقت، 
ــگاه درس  ــه براى جوانى كه در دانش ــورى معرفى كند ك ط
مى خواند، براى جوانى كه در كارگاه كار مى كند، اصًال اميد و 
نشاطى به آينده باقى نماند – بگويد آقا، چه فايده دارد ما كار 

كنيم - اين خيانت نيست؟!»[29]
2. يارگيرى دشمن

ــه خاطر ضعف هاى  ــت كه خودى ها ب ــه اين طور نيس هميش
درونى به سمت دشمن و مطابق ميل دشمن عمل كنند. گاهى 
اوقات دشمن مترصد يارگيرى است. دشمن براى افراد خاصى 
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برنامه ريزى مى كند و آن ها را يار خود مى پندارد. از آن جمله اند:
كسانى كه خالف مصلحت امت اسالمى موضع مى گيرند

ــتى در مقابل يك ميليارد و نيم مسلمان عددى نيست و  «دشمن صهيونيس
ــاب نمى آيد. اختالف در دنياى اسالم - اين ضعفى كه در درون دنياى  به حس
ــت - موجب مى شود كه دشمن ضعيف بتواند راه خود را پيدا كند،  اسالم اس
يارگيرى كند، از بين برادران مسلمان دشمن براى خود يارگيرى كند.»[30]

خودى هاى غافل
- چشم اميد دشمن به كسانى است كه در داخل هستند؛ منتها براى يارگيرى 

و سربازگيرى، دشمن روش هاى گوناگونى دارد. 
- اين طور نيست كه همه ى كسانى كه به دشمن كمك مى كنند، كسانى باشند 
كه دشمن را شناخته اند و نقشه ى كلى و مهندسى كالن او را نسبت به نظام 
ــتند كه  ــته اند و عالماً و عامداً به او كمك مى كنند؛ نه، عده اى هم هس دانس
اگر به آن ها گفته شود شما داريد به دشمن كمك مى كنيد، حاضراند يقه ى 
خودشان و شما را بگيرند و پاره كنند و بگويند اين حرف ها چيست! اين ها 
واقعاً هم با دشمن مخالف و بدند. اگر شما مهندسى كلى و كالن نظام را در 

نظر داشته باشيد، از اين پرهيز خواهد شد. 
- هر كس متوجه و مراقب خود و رفتارش باشد، از اين كه نادانسته و ناخواسته 

كمك دشمن باشد، پرهيز خواهد كرد.[31]
3. دنبال كنندگان انشقاق

«انشعاب و انشقاق و دو دسته شدن خطرناك است؛ يكى به خاطر يك فكرى 
از مجموعه اى جدا بشود، باز يكى ديگر از آن طرف به خاطر يك فكر ديگر جدا 
بشود؛ در حالى كه اين فكرها ممكن است درست هم باشد، اما آن قدر اهميت 

نداشته باشد كه انسان اين يك پارچگى را به خاطر آن به هم بزند.»[32]
4.مديريت ناسالم

ــالم) در رأس حكومت قرار  ــن على بن ابى طالب(عليه الس ــى اميرالمؤمني «وقت
ــالح حركت  ــه، به طرف ص ــاخه هاى مديريت در جامع ــام ش ــرد، تم مى گي
ــتگاه مديريت،  ــه از مجموعه ى اين دس ــد؛ به طورى كه اگر يك گوش مى كن
ــع و قلع و قمع آن،  ــد، براى قط ــالم و ناپاك و غيرمنطبق با معيارها باش ناس
ــالم) جنگ چندين ماهه را بر خودش هموار مى كند.  اميرالمؤمنين(عليه الس

يعنى مجموعه ى دستگاه مديريت كشور، بايد علوى باشد.» [33]
5. نخبگان خطاكار

چرا نخبگان خطاكار مى شوند؟
«اين كه كسانى از ممشا و روش قبلى خودشان برگردند، چيزى نيست كه خيلى 
ــد؛ باالخره انسان در معرض تغييرهاى گوناگونى است و  غريب و بى سابقه باش
عواملى هم گاهى اين تغيير را زمينه سازى مى كنند و يا سرعت مى بخشند: منافع 
دنيوى هست، منافع شخصى هست، حّب و بغض ها هست. اين كسانى كه از راه 
درست منحرف مى شوند، اگر فرض كنيم كه اين افراد واقعاً از آن طريق مستقيم 
انقالب و معارف انقالب و بّينات انقالب انحراف پيدا كرده باشند، عواملش غالباً 
همين چيزهاست. البته كج فهمى ها هست، مواجه شدن با برخى از نابسامانى ها 

هست؛ همه ى اين ها عواملى است كه تأثير مى گذارد.»[34]
هزينه ى خطاى نخبگان بيش تر از مردم است

ــت كه كم تر خطا كنند، گاهى خطاهايشان اگر  «نخبگان كه حاال انتظار هس
ــت - بر اثر  ــد، كيفاً بيش تر از خطاهاى عامه ى مردم اس كماً هم بيش تر نباش

بى بصيرتى است؛ خيلى هايش، نمى گوييم همه اش.»[35]
چگونه نخبگان آگاه شوند؟

«آن كسى كه براى انقالب، براى امام، براى اسالم كار مى كند، به مجردى كه 
ــده است كه يك جهت گيرى اى عليه اين  ببيند حرف او، حركت او موجب ش

اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه مى شود.»[36]
6. فضاى سوِءظن

اهميت اخالق از عمل بيش تر است
ــت.  ــيم. اخالق اهميتش از عمل هم بيش تر اس «به اخالق خودمان هم برس

فضاى جامعه را فضاى برادرى، مهربانى، حسن ظن قرار بدهيم. من هيچ موافق 
نيستم با اين كه فضاى جامعه را فضاى سوءِظن و فضاى بدگمانى قرار بدهيم. 

اين عادات را از خودمان بايد دور كنيم.»[37]
رسانه ها به فضاى سوِءظن دامن نزنند

«مجادالت سياسى براى كشور زيان بار است. نه فقط امروز كه دشمن ما را تهديد 
مى كند، بلكه هميشه مضر است؛ براى سازندگى و راه انداختن چرخ هاى اقتصادى 
مضر است. اگر بعضى ها هر روزى به نحوى مسأله ى جديدى درست كنند و افكار 
عمومى را متوجه به يك مسأله ى موهوم كنند، اين ها به ضرر كشور است.»[38]

7. فتنه سازى
«دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحت اند؛ فضاى شفاف را برنمى تابند؛ فضاى 
غبارآلود را مى خواهند. در فضاى غبارآلود است كه مى توانند به مقاصد خودشان 
نزديك شوند و به حركت ملت ايران ضربه بزنند. فضاى غبارآلود، همان فتنه است. 
فتنه معنايش اين است كه يك عده اى بيايند با ظاهِر دوست و باطِن دشمن وارد 
ميدان شوند، فضا را غبارآلود كنند؛ در اين فضاى غبارآلود، دشمِن صريح بتواند 

چهره ى خودش را پنهان كند، وارد ميدان شود و ضربه بزند.»[39]
8. سياسى كارى و سياسى بازى

- اين سياسى بازى ها و سياسى كارى هاى متعارف نيست؛ اين ها خالف عقل است.
-  عقل آن چيزى است كه راه عبادت خدا را هموار مى كند.

- شاخصش براى ما، بين خودمان و خدا، اين است كه نگاه كنيم ببينيم در بيان 
اين حرف اخالص داريم يا نه؟ به فكر خداييم يا نه؟ من دارم براى خاطر خدا، 
ــما دارم حرف مى زنم؟  رضاى خدا حرف مى زنم يا براى خاطر جلب توجه ش

براى خاطر خداست يا براى خاطر دل مستمع و غير مستمع است؟[40]
9. برخورد غيرفكرى با يك فكر غلط

«يكى از چيزهايى كه به پا گرفتن فكر غلط كمك مى كند، برخورد غيرفكرى 
با آن است. بعضى ها خوششان مى آيد كه يك حرف بى ربط مهملى بزنند، بعد 
به جاى اين كه يك نفر بلند شود، در مقابلشان بايستد و بگويد اين حرف شما به 
اين داليل، باطل است، يك نفر بلند شود و فحششان بدهد! از خدا مى خواهند! 
ــتدالل، از روى دوششان برداشته مى شود و راحت مى شوند؛ در  چون تكلّف اس
موضع مظلوميت و حق به جانبى مى گويند بله، نمى گذارند ما حرف بزنيم! حاال 
هم مى بينيد كه بعضى ها حرف مهملى را مى زنند، هيچ كس هم در مقابل، هيچ 
چيز نمى گويد، ولى فوراً داد مى زنند كه آقا، نمى گذارند ما حرف بزنيم! نه آقا، كى 

نمى گذارد؟ حرفت را بزن؛ كسى كه جلوى حرف را نگرفته است.»[41]
نتيجه گيرى

سال هايى كه در آن زندگى مى كنيم، آبستن حوادث فتنه گون بسيارى است. 
فتنه طراحى شده اى از سوى دشمن كه ملت ايران در سال 88 با موفقيت از 
آن عبور كرد و فتنه ى سختى كه علما و بزرگان خبر از آن مى دهند و ممكن 

است فتنه هاى عظيم بسيار ديگرى در پى داشته باشد!
به طور قطع باال بردن بصيرت در شناخت سره از ناسره و بصيرت پراكنى در اين 
شرايط، از جمله وظايف شيعيان است. بايد توجه داشته باشيم كه براى اين كه 
همواره گوش به فرمان ولى فقيه زمانه باشيم، نياز داريم تا در فرمايشات ايشان 

تأمل كنيم و راه مستقيم را از راه انحرافى بازشناسيم. 
يكى از بزرگ ترين ضرباتى كه در طول تاريخ به شيعيان خورده است، به دليل 
افراط و تفريط در دفاع از واليت بوده است؛ در حالى كه دفاع واقعى از واليت يعنى 
همگام، همراه و گوش به فرمان واليت بودن در تمامى لحظه ها؛ اگر زمانى مانند 
دوران امام حسن مجتبى(عليه السالم) دستور صلح صادر شد، بدون كوچك ترين 
ــكى آن را بپذيريم و اگر زمانى مانند دوران امام حسين(عليه السالم) دستور  ش

جهاد و جانبازى داده شد، با آغوشى باز از آن استقبال كنيم. 
در شرايط كنونى هم بايد همواره توجه داشته باشيم كه اگر ولى فقيه زمانه، 
ــكوت دادند ولو اين كه انحرافاتى در برخى جريان ها حس كنيم،  دستور به س
فرمان او را بپذيريم و اگر روزى دستور تبيين حقيقت دادند، تمام تالش خود 

را براى پيروى از ايشان به كار گيريم.
ــت.  ــادگى امكان پذير نيس ــرايط غبارآلود فتنه، به س اما تبيين حقيقت در ش
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ــد و بدون  ــاخص هاى واليت تا عمق جانمان نفوذ كرده باش بايد معيارها و ش
ــخصى نسبت به انسان ها و گروه هاى ديگر بررسى الزم  ذره اى حب و بغض ش
ــاخص هاى خودى و غيرخودى در كنار صفات آنان، همواره  را انجام دهيم. ش
بايد در خاطرمان باشد. بدانيم كسانى كه اصل نظام را پذيرفته اند (ولو با وجود 
اشتباهات) خودى هستند. به خاطر داشته باشيم كه «وحدت» مهم ترين نياز 
ــور است و كسانى كه چه با اعمال خود و چه با رسانه هاى خود به فضاى  كش
سوءِظن و اختالفات دامن مى زنند، خودى نيستند. بدانيم كه اگر كسى حرف 
ــت و «ارايه ى برهان» و نه هتاكى و  بيهوده اى زد، راه برخورد با آن «نقد» اس
ــى كه حرف بيهوده زده، بار  ــى و يا حتى موضع گيرى سخت! زيرا كس فحاش

«تكلف استدالل» از روى دوشش برداشته مى شود و مظلوم نمايى مى كند.
مراقب كسانى باشيم كه به خاطر «سياسى كارى و سياسى بازى» خود طرف دار 
ــا از واليت اگر با بصيرت و  ــده اند. هم چنين بدانيم كه دفاع م ــت فقيه ش والي
ــت به ضرر ولى فقيه تمام شود؛ پس  ــد، ممكن اس ــمندى همراه نباش هوش

بصيرت، بصيرت، بصيرت...
[1]- برگرفته از سخنان رهبر معظم انقالب 1388/4/29

[2]- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت مقام معظم رهبرى، 1378/05/08
[3]- بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دى ماه، سالروز قيام مردم قم، 1380/10/19

[4]- بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران، 1382/05/15
[5]- بيانات در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 1380/09/21

[6]- بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1378/07/09
[7]- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1378/09/26

[8]- بيانات در ديدار خانواده هاى شهداى كرمان، 1384/02/12
[9]- بيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيروى انتظامى، به مناسبت سوم شعبان، 1371/11/06

[10]- بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1379/01/26

[11]- بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار طالب، فضال و اساتيد حوزه ى علميه ى قم،  1389/7/29
[12]- بيانات رهبر معظم انقالب در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره)، 1387/3/14

[13]- بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار اعضاى ستادهاى نماز جمعه ى سراسر كشور، 1381/5/5
[14]- بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1387/6/30

[15]- بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 1380/12/27
[16]- بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 1388/4/3

[17]- خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1388/6/20
[18]- بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته ى بسيج، 1376/9/5

[19]- بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1387/6/30
[20]- بيانات در خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 1378/10/18

[21]- سخنرانى در ديدار با فضال، طالب و اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت سالگرد قيام نوزدهم دى ماه، 1370/10/19
[22]- بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1379/02/23
[23]- بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان، 1380/06/15

[24]- پيام به مناسبت گردهمايى مسؤوالن انجمن هاى اسالمى دانشگاه ها، 1377/05/10
[25]- پيام به نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و مردم ايران درباره ى حفظ وحدت و يك پارچگى، حمايت از دولت، جايگاه 

مجلس شوراى اسالمى و دفاع از اصل واليت فقيه، 1368/10/18
[26]- ديدار با مردم گرمسار، 1385/8/21

[27]- بيانات در چهاردهمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران حضرت امام خمينى(ره)، 1382/03/14
[28]-بيانات در ديدار گروه كثيرى از جوانان استان اردبيل، 05/05/1379[9]- 

[29]-بيانات در ديدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى، 15/07/1377[10]- 
[30]- بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمومنين(عليه السالم)،  15/04/1388

[31]- بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 1384/03/08
ــيج دانش جويى دانشگاه هاى سراسر كشور،  ــالمى  در ديدار هزاران نفر از اعضاى بس [32]- بيانات رهبر معظم انقالب اس

1386/2/31
[33]- سخنرانى در ديدار با مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير، 1369/4/20

[34]- بيانات در جلسه ى پرسش و پاسخ با مديران مسؤول و سردبيران نشريات دانش جويى، 1377/12/4
[35]- بيانات در ديدار با اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولى امر، 1388/5/18

[36]- بيانات در ديدار با جمعى از طالب و روحانيون، 1388/9/22
[37]- خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 1388/6/29

[38]- بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1381/1/16
[39]- ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى، 1388/10/29

[40]- بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث، 1388/4/29
[41]- بيانات مقام معظم رهبرى  در ديدار شركت كنندگان در همايش آسيب شناسى انقالب ، 1377/12/15

7 www.borhan.ir


