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وظایف مردم در شرایط فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری
حماســه نهــم دی مــاه ،نقطــه افتخــار ملــت ایــران در بــه اثبــات رســاندن
بصیــرت ،تعهــد ،آگاهــی و انســجام مردمــی اســت کــه در راســتای تحقــق
آرمــان هــای ارزشــمند امــام و شــهدا ،همــواره در صحنــه حضــور داشــته انــد.
یــوم اهلل  9دی خــط بطالنــی بــر بافتــه هــای ذهنــی و برنامــه ریــزی شــده
اســتکبار جهانــی ،صهیونیســم بیــن الملــل و عوامــل ســرخورده و فریــب
خــورده داخلــی بــود کــه حفــظ و زنــده نگــه داشــتن آن بــا هــدف تــداوم
روحیــه انقالبــی و فتنــه ســتیزی ،وظیفــه ی دینــی و انقالبــی همــگان اســت.
حوادثــی کــه ایــن چنــد روز در کشــور اتفــاق افتــاد نشــان داد کــه دنیــای
اســتکبارو ضــد انقــاب از حماســه  9دی آن عبــرت بایســته را در ایــن
ماجــرا نگرفتــه و همــواره بــه دنبــال فتنــه هــای جدیــد اســت.
در ذیــل وظایــف مــردم در شــرایط فتنــه از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری
(مــد ظلــه العالــی) را از پیــش رو مــی گذرانیــم:
*شناخت دوست و دشمن و مخلوط نکردن آنها با هم
«مــن توصیــه ام بــه همــه ی ملــت ایــرا ن ایــن اســت :امــروز بیشــتر از
همــه چیــز بــرای مــا هوشــیاری الزم اســت ،شــناخت دوســت و دشــمن
الزم اســت.مبادا دوســت را بــا دشــمن اشــتباه کنیــد؛ مبــادا دوســت و دشــمن
را مخلــوط کنیــد؛ مبــادا رفتــاری کــه بــا دشــمن بایــد داشــت ،بــا دوســت
انجــام بدهیــد .ایــن ،خطــاب بــه همــه ی جنــاح هاســت.
نظــام اســامی بــا اخاللگــران در امنیــت مــردم طبعــا برخــورد مــی کنــد.
ایــن ،وظیفــه ی نظــام اســت.نظام اســامی اجــازه نمــی دهنــد کــه کســانی
دســتخوش فریــب و توطئــه ی دشــمن بشــوند ،زندگــی مــردم را خــراب
کننــد ،آســایش مــردم را بــه هــم بزننــد ،جوانهــای مــردم را تهدیــد کننــد.
فرزنــدان ایــن کشــور عزیزنــد؛ همــه عزیزند.نظــام ایــن اجــازه را نخواهــد
داد»)1(.
وظایف تصریحی:-1شناخت دوست و دشمن.
-2دوست را با دشمن اشتباه نگرفتن.
-3دوست و دشمن را مخلوط نکردن.
-4رفتاری که با دشمن باید داشت نباید با دوست انجام داد.
وظایف استنباطی :-1بــر خــورد بــا اخاللگــران در امنیــت عمومــی وظیفــه ی نظــام اســت نــه
مردم.
-2مــردم در فتنــه هــا بیشــتر شــناخت اخاللگــران و اطــاع بــه مســوولین
نظــام را بــه عهــده دارنــد.
-3اشــتباه در تشــخیص دوســت و دشــمن و رفتــار نادرســت بــا دوســت
زمینــه را بــرای اخاللگــران و دشــمنان مناســب مــی کنــد.
*در اصول همدل باشیم و یکدیگر را تحمل کنیم
«ایــن چیزهاســت کــه بایســتی مــا بیــدار باشــیم ،هشــیار باشــیم.ما مــردم
ایــران هــم همیــن جور.مــا آنچــه کــه مــی گوئیــم ،بــرای دیگــران نیســت؛
در درجــه ی اول بــرای خودمــان اســت.خود مــا هــم بایــد وحــدت را حفــظ
بکنیم.ببینیــد همیــن آیاتــی کــه االن خواندنــد«:و اذکــروا نعمــت اهلل علیکــم
اذ کنتــم اعــداء فألــف بیــن قلوبکــم فأصبحتــم بنعمتــه اخوانا-بــرادر شــدید
بــا هــم-و کنتــم علــی شــفا حفــرة مــن النــار فانقذکــم منهــا»؛ اســام شــما
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-2به کسی نباید بیهوده تهمت زد.
-3بایستی با انصاف عمل کرد و با انصاف حرف زد.
-4نباید بی انصافی و بی عدالتی کرد حتی نسبت به دشمن.
-5همه در زیر پرچم نظام و جمهوری اسالمی جمع شوید.
وظایف استنباطی :-1اختالفــات و تشــدید اختالفهــا در اثــر بــی انصافــی و بــی عدالتــی و
تهمــت زدن بوجــود مــی آیــد.
-2انصــاف ،عدالــت و پرهیــز از تهمــت زدن ،نقشــه بعضــی هــا و دشــمنی در
ایجــاد اختــاف و تشــدید آن را خنثــی مــی کنــد.
*پایبندی به اصول
«اصولــی وجــود دارد ،بــه آن اصــول همــه پابنــدی خودشــان را اعــام
بکننــد.در کنــار هــم باشــند ،اختــاف ســلیقه هــم باشــد.چه اشــکال دارد؟
همیشــه اختــاف ســلیقه بــوده.در دورانهــای مختلــف هــر جائــی کــه
ایــن اختــاف ســلیقه هــا و اختــاف برداشــتها بــا هــوای نفــس انســان
مخلــوط شــد ،کار خــراب مــی شــود.هوای نفــس را بایــد خیلــی مالحظــه کــرد.
بــه خودمــان در فریــب خــوردن از هــوای نفــس ســوء ظــن داشــته باشــیم.نگاه
کنیــم ببینیــم کجــا نفــس اســت و هــوی هــای نفســانی ماســت؛ کجا نــه»)5(.
وظایف تصریحی:-1پایبندی به اصول و تحمل اختالف سلیقه ها.
-2سوء ظن به هوای نفس خود و فریب نخوردن از آن .
-3نباید اختالف سلیقه ها با هوای نفس مخلوط شود.
وظایف استنباطی :-1هــوای نفــس اســت کــه اختــاف ســلیقه هــا و برداشــتها را تبدیــل بــه
اختــاف در اصــول مــی کند.بایــد از آن پرهیــز کــرد.
را از آتــش تفرقــه نجــات داد.فرامــوش کردیــد؟ هــی ایــن بــه آن ایــراد -2دشــمن تــاش مــی کنــد تــا اختالفــات در برداشــتها را بــه اختــاف در
بگیــرد ،آن بــه ایــن ایــراد بگیــرد؛ فــروع را اصــل بکنیــم ،اصــول را فرامــوش اصــول تبدیــل کند.بایــد مراقــب آن بــود.
کنیــم ،هــی اختــاف بیــن مــا بیفتــد.
اینکــه قــرآن مــی گویــد«:و اعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعا».یعنــی همــه بــا *در بهترین شرایط هم ،دشمن در کمین است
هــم اعتصــام بــه حبــل اهلل بکنیــد ،خــوب ،ایــن «همــه»در ســطح واحــدی «تجربــه هائــی هــم ایــن انتخابــات داشــت.یک تجربــه بــرای ملــت مــا
نیســتند؛ بعضــی ایمانشــان قویتــر اســت ،بعضــی ایمانشــان ضعیفتــر اســت ،و مســووالن مــا بــود مــن اصــرار دارم بــر اینکــه ایــن تجربــه را همــه
بعضــی عملشــان بهتــر اســت ،بعضــی عملشــان متوســط تــر اســت؛ در عیــن مــان جــدی بگیریــم؛ هــم مســووالن جــدی بگیرنــد ،هــم آحــاد مــردم
حــال خــدای متعــال بــه همــه خطــاب مــی کند.مــی گویــد اعتصــام بــه جــدی بگیرنــد.و آن تجربــه ایــن اســت کــه بــاور کنیــم کــه همیشــه امــکان
حبــل اهلل را جمیعــا بکنیــد ،بــا هــم بکنید.تــو بگوئــی مــن جداگانــه اعتصــام ضربــه زدن از ســوی دشــمنان انقــاب و دشــمنان ایــران اســامی هســت؛
بــه حبــل اهلل کــردم و دیگــری نــه؛ او دیگــری بــاز بگویــد مــن جداگانــه حتــی در بهتریــن شرائط.همیشــه کمیــن دشــمن را در نظــر داشــته باشــیم.
اعتصــام بــه حبــل اهلل کــردم ،ایــن طــرف رانــه؛ اینکــه نمــی شــود.همدیگر غفلــت از اینکــه ممکــن اســت بــه حرکــت عمومــی ملــت ایــران ضربــه
را تحمــل کنید.اصولــی هســت ،محورهائــی هســت؛ اصــل ایــن اســت کــه ای وارد شــود ،چیــز خطرناکــی است.هشــیار باشــید.این همــان توصیــه ی
در ایــن اصــول همــدل باشــیم.ممکن اســت در صــد تــا از فــروع ،افــراد بــا امیرمومنــان (ســام اهلل علیــه) اســت کــه فرمــود«:و مــن نــام لــم ینــم
همدیگــر اختــاف داشــته باشــند ،باشــد؛ ایــن منافــات نــدارد بــا اجتمــاع ،بــا عنــه».در عرصــه ی زندگــی سیاســی دچــار خــواب آلودگــی نشــویم؛ در
پشــت ســنگرها خوابمــان نبرد.اگــر تــو خوابــت بــرد ،بایــد بدانــی کــه
جمیــع شــدن ،مجتمــع شــدن؛ اینهــا بایــد مــاک باشــد»)2(.
دشــمن ممکــن اســت بیــدار باشــد.این تحلیــل نیســت کــه مــا مــی گوئیــم،
وظایف تصریحی:اطــاع است.دشــمنان نظــام جمهــوری اســامی ،ســعی کردنــد ،تــاش
-1هوشیار وبیدار بودن.
کردنــد ،شــاید بتواننــد در فضــای آزادی ای کــه نظــام اســامی بــه مــردم
-2حفظ وحدت اصل است.
داده اســت ،بــرای مــردم دغدغــه و دردســر درســت کنند.ســعی کردنــد ،پــول
-3پرهیز از ایراد گیری های نابجا.
خــرج کردنــد ،رســانه هــای زیــادی بــه را بــه کار انداختنــد ،عوامــل بســیاری
-4فروع را اصل نکردن.
را بســیج کردنــد ،شــاید بتواننــد از ایــن وضعیتــی کــه بــرای ملــت ایــران
-5اصول را فراموش نکردن.
یــک عیــد بــه حســاب مــی آمــد ،یــک جشــن بــزرگ ملــی بــه حســاب مــی
-6اعتصام به حبل اهلل.
آمــد ،وضعیتــی علیــه ملــت ایــران درســت کننــد؛ تــاش شــد.این تجربــه
-7همدیگر را تحمل کردن.
بایســتی بــرای مــا همــه ی مــا ،همــه ی آحــاد مــردم تجربــه ی هشــدار
-8همدلی بر اساس اصول.
دهنــده ای باشــد.اگر مــا در صحنــه ی زندگــی سیاســی و اجتماعــی بــه
وظایف استنباطی :همدیگــر بدبیــن باشــیم ،بــه چشــم دشــمن بــه یکدیگــر نــگاه کنیــم ،ایــن
-1هر عملی که به وحدت عمومی لطمه وارد کند ،نادست و غلط است.
-2هــر عملــی کــه ایجــاد اختــاف کنــد ،همســویی بــا دشــمن و آب بــه فرصــت بــرای دشــمنان حقیقــی مــا پیــش خواهــد آمد.اگــر فکــر نکنیــم،
اگــر بصیــرت نداشــته باشــیم ،اگــر فرامــوش کنیــم کــه دشــمنانی در کمیــن
آســیاب دشــمن ریختــن اســت.
انقالبنــد ،ضربــه خواهیــم خــورد؛ ایــن بــرای مــا تجربــه شــد.
*بــی انصافــی و بــی عدالتــی را کنــار بگذاریــد ،بــرادر و مــا از اول انقــاب در هیــچ انتخاباتــی حضــور چهــل میلیونــی ،هشــتاد و
پنــج در صــدی ،نداشــتیم.در ایــن انتخابــات ،اولیــن بــار چنیــن فرصــت
همــکار باشــید
«بعضــی هــا هــی مــی خواهنــد اختالفهــا و شــکافها را بیشــتر کننــد؛ بزرگــی پیــش آمــد؛ امــا در همیــن فرصــت بــزرگ ،در همیــن شــادی
نــه ،نبایــد اختــاف بــه وجــود بیایــد؛ همــه بــا هــم بردارنــد ،همــه بــا هــم بــزرگ ،دســتهائی بــه کار افتادنــد بــرای اینکــه ضربــه ای بــه ملــت
همــکاری بایــد بکننــد؛ همــه بایــد بــرای ســاختن کشــور بــه یکدیگــر ایــران بزنند.بایــد بیــدار بود.ایــن بیــداری فقــط در زبــان نیســت؛ آحــاد
کمــک بکنند.بــه کســی نبایــد بیهــوده تهمــت زد؛کســی را نبایــد بــه خاطــر ملــت ،گرایــش هــای مختلــف سیاســی ،دلبســتگان بــه کشــور ،دلبســتگان
یــک امــر،از همــه ی آن چیزهائــی کــه صالحیــت محســوب مــی شــود ،بــه نظــام اســامی ،همــه ،همــه ،بایســتی بــه معنــای واقعــی کلمــه بیــدار
انســان را او نفــی بکند.بــا انصــاف بایــد بــود؛ بــا انصــاف بایــد عمــل کــرد؛ باشــند؛ فریــب نخورنــد)6(.
بــا انصــاف بایــد حــرف زد.خــدای متعــال در مــورد دشــمنان مــی گوینــدَ «:و -وظایف تصریحی:
ـر ُب ل ِل َّت ْقـ َوى »؛(-1 )3توجــه بــه ایــن نکتــه کــه همیشــه حتــی در بهتریــن شــرائط امــکان
َال َی ْج ِر َمن َُّکْــم شَ ـ َن ُ
آن َقـ ْو ٍم َعلَــى أَ َّال تَ ْع ِدلُــوا ا ْع ِدلُــوا ُهـ َو أَ ْقـ َ
اگــر بــا کســی دشــمنید ،ایــن دشــمنی موجــب نشــود کــه نســبت بــه او بــی ضربــه زدن از ســوی دشــمنان انقــاب و ایــران اســامی هســت.
انصافــی کنیــد ،بــی عدالتــی کنیــد؛ حتــی نســبت بــه دشــمن؛ حــاال آن کــه -2در عرصه ی زندگی سیاسی دچار آلودگی نشدن.
دشــمن هــم نیســت.بی عدالتــی هــا را همــه کنــار بگذارنــد؛ بــی انصافــی هــا -3بــه همدیگــر بدبیــن نبــودن و بــه چشــم دشــمن بــه یکدیگــر نــگاه
را همــه کنــار بگذارنــد؛ همــه در زیــر پرچــم نظــام اســامی و جمهــوری نکــردن.
-4بصیرت داشتن.
اســامی جمــع بشــود)4(.
-5اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین انقالبند ،ضربه خواهیم خورد.
وظایف تصریحی:-6بیدار بودن به معنای واقعی کلمه و فریب دشمن را نخوردن.
-1اختالفها و شکافها را نباید بیشتر کرد.

ویژه نامه
وظایف مردم در شرایط فتنه
وظایف استنباطی :-1انتخابــات دهــم و حــوادث پــس از آن ،تجربــه بزرگــی اســت کــه بایســتی
آن را جــدی گرفــت و مانــع تکــرار آن شــد.
-2هــر وقــت حضــور ملــت ،افزایــش چشــمگیری پیــدا مــی کنــد ،دشــمن
در صــدد تغییــر آن و ضربــه زدن بیشــتر بــر مــی آیــد.
-3اختالفــات زمینــه را بــرای ســوء اســتفاده دشــمن و بســیج عوامــل
فرصــت طلــب ،فراهــم مــی نمایــد.
*مســوولین را موعظــه ،نصیحــت و پیغــام بدهیــد تــا منحــرف
نشــوند
«نکتــه ی دیگــری کــه فعــاالن سیاســی ،مســووالن ،صاحبــان قــدرت،
صاحــب مســئولیتهای گوناگــون و متفذیــن بشــدت بایســتی مراقــب آن
باشــند ،مســئلهی انحــراف و فســاد پذیــری شــخصی اســت؛ همــه مــان
بایــد مراقبــت کنیم.انســانها در معــرض فســادند ،در معــرض انحرافنــد.
گاهــی لغزشهــای کوچــک ،انســان را بــه لغزشــهای بــزرگ و بزرگتــر و
گاهــی بــه پرتــاب شــدن در اعمــاق دره هائــی منتهــی مــی کنــد؛ خیلــی
بایــد مراقــب بود.قــرآن هشــدار داده اســت.در مــوارد متعــدد ،در قــرآن ایــن
ـن أَ َســا ُءوا
ان َعاق َِب ـ َة الَّذِیـ َ
ـم َک َ
هشــدار وجــود دارد.یــک جــا مــی فرمایدُ «:ثـ َّ
الســو َءى أَ ْن َک َّذبُــوا بِآ َیــاتِ َّ
اللِ »()7؛ عاقبــت بعضــی از کارهــا ایــن اســت
ُّ
کــه انســان بــه آن خانــه ی بدتریــن مــی رســد کــه تکذیــب آیــات الهــی
ـم إِلَــى َیـ ْو ِم َیلْ َق ْونَـ ُه
ـم نِفَاقـ ًا ِفــی ُق ُلوب ِ ِهـ ْ
اســت.یک جــا مــی فرمایــدَ «:ف َأ ْعق ََب ُهـ ْ
ب ِ َمــا أَخْ لَفُــوا َّ َ
ــدو ُه »()8؛ خلــف وعــده ی بــا خــدا کردنــد ،ایــن
الل َمــا َو َع ُ
موجــب شــد نفــاق در دلهایشــان بــه وجــود بیاید.یعنــی انســان گناهــی
انجــام مــی دهــد ،ایــن گنــاه انســان را بــه وادی نفــاق مــی کشــاند؛ کــه نفــاق،
کفــر باطنــی اســت.همین جــا در قــرآن ،کافریــن و منافقیــن در کنــار هــم
ـم َی ـ ْو َم
هســتند .در یــک آیــه ی دیگــر مــی فرمایــد«:إِ َّن الَّذِیـ َ
ـن َت َول َّ ـ ْوا ِم ْن ُکـ ْ
ـض َمــا َک َسـ ُـبوا »)9(.اینــی کــه
ان ب ِ َب ْعـ ِ
ـی َط ُ
الْ َت َقــى الْ َج ْم َعـ ِ
ـان إِن ََّمــا ْاسـ َت َزل َّ ُه ُم الشَّ ـ ْ
مــی بینیــد یــک عــده ای در مقابــل دشــمن منهــزم مــی شــوند ،طاقــت
نمــی آورنــد ،نمــی تواننــد ایســتادگی کننــد ،بــه خاطــر آن چیــزی اســت کــه
قبــا از اینهــا ســر زده اســت؛ باطــن خودشــان را بــا گنــاه و بــا خطــا خــراب
کــرده انــد .لغزشهــا انســان را فاســد مــی کند.ایــن فســاد ،بــه انحــراف در
عمــل و گاهــی بــه انحــراف در عقیــده منتهــی مــی شــود.این هــم بهمــرور
پیــش مــی آیــد؛ دفعتــا پیــش نمــی آیــد کــه مــا فکــر کنیــم یــک نفــری
شــب مومــن مــی خوابــد ،صبــح منافــق از خــواب بیــدار مــی شــود؛ نــه،
بــه تدریــج وذره ذره پیــش مــی آید.ایــن ،عالجــش هــم مراقبــت از خــود
اســت.مراقبت از خــود هــم یعنــی همیــن تقوا.بنابرایــن عالجــش تقواســت.
مراقــب خودمــان باشــیم.نزدیکان افــراد مراقبــت کنند؛زنهــا از شوهرهایشــان،
شــوهر هــا از زنهایشــان ،دوســتان نزدیــک از همدیگــر؛ «و تواصــوا بالحــق
و تواصــوا بالصبــر».از یکدیگــر مراقبــت کنیــم ،بــرای اینکــه دچــار نشــویم.
مــردم مســوولین را موعظــه کننــد ،نصیحــت کننــد ،خیــر خواهــی کننــد،
بنویســند بــرای آنهــا ،بگوینــد بــرای آنهــا ،پیغــام بدهنــد تــا مبــادا دچــار
لغــزش بشــوند.خطرات لغــزش مســوولین هــم بــرای نظــام ،بــرای کشــور
و بــرای مــردم بیشــتر است.انســان گاهــی در بعضــی از حرفهــا ،در بعضــی
از اقدامهــا و تحــرکات ،ایــن را احســاس مــی کنــد؛ نشــانه هــای یــک چنیــن
انحرافــی را انســان مشــاهده مــی کند.بــه خــدا بایــد پنــاه بــرد  ،از خــدا بایــد
کمــک خواســت)10(.
وظایف تصریحی:-1تقوا و مراقبت از خود در برابر انحراف و فساد پذیری شخصی.
-2مراقبت از همدیگر در برابر انحراف و فساد پذیری شخصی.
-3موعظه و نصیحت مسووالن و خیرخواهی برای مسووالن.
-4گوشزد کردن لغزش های مسووالن.
-5به خدا پناه بردن و از خدا کمک گرفتن.
-6از لغزشهای کوچک و گناهان پرهیز کردن.
وظایف استنباطی :-1فســاد و انحــراف ذره ذره پیــش مــی آیــد بــا مراقبــت و تقــوا بایســتی از
آن پیشــگیری و جلوگیــری کــرد.
-2انحــراف در عمــل ،بــه انحــراف در عقیــده منتهــی مــی گــردد و لــذا
مراقبــت بــر عمــل مانــع انحــراف در عقیــده اســت.
-3گنــاه انســان را بــه وادی نفــاق مــی کشــاند ،لــذا منافقیــن انســان هــای
گناهــکار و فاقــد مراقبــت و تقــوا هســتند.عدم مراقبــت و تقــوا ،انســان بــه
نفــاق گرفتــار مــی کنــد.
*سکوت کردن و حرف نزدن ،کمک به فتنه است
«ایــن را هــم عــرض بکنیــم؛ بعضــی هــا در فضــای فتنــه ،ایــن جملــه ی
«کــن فــی الفتنــة کابــن البــون ال ظهــر فیرکــب و ال ضــرع فیحلــب»را
بــد مــی فهمنــد و خیــال مــی کننــد معنایــش ایــن اســت کــه وقتــی فتنــه
شــد و اوضــاع مشــتبه شــد ،بکــش کنــار! اصــا در ایــن جملــه ایــن نیســت
که«:بکــش کنار».ایــن معنایــش ایــن اســت کــه بــه هیــچ وجــه فتنــه گــر
نتوانــد از تــو اســتفاده کنــد؛ از هیــچ راه«.ال ظهــر فیرکــب و الضــرع
فیحلب».نــه بتوانــد ســوار بشــود ،نــه بتوانــد تــو را بدوشــد؛ مراقــب بایــد
بــود.در جنــگ صفیــن مــا از آن طــرف عمــار را داریــم کــه جنــاب عمــار

یاســر دائم-آثــار صفیــن را نــگاه کنید-مشــغول ســخنرانی اســت؛ ایــن
طــرف لشــکر ،آن طــرف لشــکر ،بــا گروههــای مختلــف؛ چــون آنجــا واقعــا
فتنــه بــود دیگــر؛ دو گــروه مســلمان در مقابــل هــم قــرار گرفتنــد؛ فتنــه ی
عظیمــی بــود؛ یــک عــده ای مشــتبه بودند.عمــار دائــم مشــغول روشــنگری
بــود؛ ایــن طــرف مــی رفــت ،آن طــرف مــی رفــت ،بــرای گروههــای
مختلــف ســخنرانی مــی کرد-کــه اینهــا ضبــط شــده و همــه در تاریــخ
هســت-از آن طــرف هــم آن عــده ای کــه «نفــر مــن اصحــاب عبــداهلل بــن
مسعود»...هســتند ،در روایــت دارد کــه آمدنــد خدمــت حضــرت گفتند«:یــا
امیــر المومنین-یعنــی قبــول هــم داشــتند کــه امیرالمومنیــن اســت-انا قــد
شــککنا فــی هــذا القتــال»؛ مــا شــک کردیم.مــا را بــه مرزهــا بفرســت کــه در
ایــن قتــال داخــل نباشــیم!خوب ،ایــن کنــار کشــیدن ،خــودش همــان ضرعــی
اســت کــه یحلب!همــان ظهــری اســت کــه یرکب!گاهــی ســکوت کــردن،
کنــار کشــیدن ،حــرف نــزدن ،خــودش کمــک بــه فتنــه اســت.در فتنــه همــه
بایســتی روشــنگری کننــد؛ همــه بایســتی بصیــرت داشــته باشــند»)11(.
وظایف تصریحی:-1آلــت دســت فتنــه گــران نشــدن و مراقبــت از ایــن کــه بــه هیچوجــه
فتنــه گــر نتوانــد از مــا اســتفاده کنــد.
-2توجــه بــه ابــن نکتــه کــه گاهی ســکوت کــردن ،کنــار کشــیدن ،حرف نــزدن،
خــودش کمــک بــه فتنــه اســت.
-3روشنگری و بصیرت در شرایط فتنه وظیفه همگانی است.
وظایف استنباطی :-1آنهایــی کــه ســکوت مــی کننــد یــا کنــاره مــی گیرنــد فکــر مــی کننــد
کــه بــه حدیــث معــروف عمــل مــی کنند.فهــم آنــان از حدیــث غلــط اســت.
-2در شــرایط فتنــه ،آگاهــان و نخبــگان وظیفــه بیشــتری در روشــنگری بــه
عهــده دارنــد.
-3ســکوت و کنــار کشــیدن در شــرایط فتنــه ،کمــک بــه فتنــه گــران در
غبــار آلودگــی بیشــتر جامعــه اســت.
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بــر شــما مســلط مــی شــود.این قطــب نمــا همــان بصیــرت اســت.
در زندگــی پیچیــده ی اجتماعــی امروز،بــدون بصیــرت نمــی شــود حرکــت
کرد.جوانهــا بایــد فکــر کنند،بیاندیشــند ،بصیــرت خودشــان را افزایــش
بدهند.معلمــان روحانــی ،متعهــدان موجــود در جامعــه ی مــا از اهــل ســواد
و فرهنــگ،از دانشــگاهی و حــوزوی ،بایــد بــه مســئله ی بصیــرت اهمیــت
بدهنــد؛ بصیــرت در هــدف ،بصیــرت در وســیله ،بصیــرت در شــناخت
دشــمن ،بصیــرت در شــناخت موانــع راه ،بصیــرت در شــناخت راه هــای
جلوگیــری از ایــن موانــع و برداشــتن ایــن موانــع؛ ایــن بصیرتهــا الزم
اســت.وقتی بصیــرت بــود ،آنوقــت شــما مــی دانیــد بــا کــی طرفیــد ،ابــزار
الزم را بــا خودتــان بــر مــی دارید.یــک روز شــما مــی خواهیــد تــو خیابــان
قــدم بزنیــد ،خــوب ،بــا لبــاس معمولــی ،بــا یــک دمپائــی هــم مــی شــود
رفــت و تــو خیابــان قــدم زد؛ امــا یــک روز مــی خواهیــد برویــد قلــه
ی دماونــد را فتــح کنیــد ،او دیگــر تجهیــزات خــودش را مــی خواهــد.
بصیــرت یعنــی اینکــه بدانیــد چــه مــی خواهیــد ،تــا بدانیــد چــه بایــد بــا
خودتــان داشــته باشــید»)12(.
وظایف تصریحی:-1توجــه بــه معنــای بصیــرت کــه چــه مــی خواهیــد و چــه بایــد بــا خودتــان
داشــته باشــید.بصیرت قطب نماســت.
-2بصیــرت وقتــی بــود ،غبــار آلودگــی فتنــه نمــی توانــد انســان را گمــراه
کنــد.
-3توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اگــر بصیــرت نبــود ،انســان ولــو بــا نیــت
خــوب ،گاهــی در راه بــد قــدم مــی گــذارد.
-4توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در زندگــی پیچیــده ی اجتماعــی امــروز ،بــدون
بصیــرت نمــی شــود حرکــت کــرد.
-5ضرورت و لزوم داشتن.
-1/5بصیرت در هدف.
-2/5بصیرت در وسیله.
-3/5بصیرت در شناختن دشمن.
-4/5بصیرت در شناختن موانع راه.
-5/5بصیرت در شناخت راه های جلوگیری و برداشتن این موانع.
-6روحانیــون ،دانشــگاهی هــا ،متعهــدان جامعــه بــه بصیــرت اهمیــت
بدهنــد.
-7جوانان بصیرت خودشان را افزایش دهند.
وظایف استنباطی :-1بایــد در حــوادث و اتفاقــات اندیشــید و فکــر کــرد تــا از فریــب خــوردن
در امــان بــود.
-2اهــل ســواد و فرهنــگ از حــوزوی و دانشــگاهی بایــد در افزایــش بصیرت
جوانــان و جامعــه ،تــاش نمایند.

*به بصیرت اهمیت بدهید و آن را افزایش دهید
ببینیــد بــرادران و خواهــران عزیز!خــدای متعــال بــه پیغمبــرش در آن دوران
دشــوار مکــه مــی فرمایــد:ای پیغمبر!مــن بــا بصیــرت حکــم مــی کنــم؛
«قــل هــذه ســبیلی ادعــوا الــی اهلل علــی بصیــرة انــا و مــن اتبعنــی»؛ خــود
پیغمبــر بــا بصیــرت حرکــت مــی کنــد ،تابعــان و پیــروان و مدافعــان فکــر
پیغمبــر هــم بــا بصیرت.ایــن مــال دوران مکــه اســت؛ آن وقتــی کــه هنــوز
حکومتــی وجــود نداشــت ،جامعــه ای وجــود نداشــت ،مدیریــت دشــواری
وجــود نداشــت ،بصیــرت الزم بــود؛ در دوران مدینــه ،بــه طریــق اولــی.
اینــی کــه مــن در طــول چنــد ســال گذشــته همیشــه بــر روی بصیــرت
تأکیــد کــرده ام ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه یــک ملتــی کــه بصیــرت دارد
مجموعــه ی جوانــان یــک کشــور وقتــی بصیــرت دارنــد ،آگاهانــه حرکــت
مــی کننــد و قــدم بــر مــی دارنــد ،همــه ی تیغهــای دشــمن در مقابــل *نگذارید حق و باطل مشتبه شوند
آنهــا کنــد مــی شــود.بصیرت ایــن اســت.بصیرت وقتــی بــود ،غبــار آلودگــی «مــن فقــط یــک جملــه عــرض بکنــم؛ مخاطــب مــن عمــوم مردمنــد،
فتنــه نمــی توانــد آنهــا را گمــراه کنــد ،آنهــا را بــه اشــتباه بیندازد.اگــر بصیرت بخصــوص جوانــان؛ همــه ی مــردم کشــورند ،بخصــوص ایــن مناطق حســاس.
نبــود ،انســان ولــو بــا نیــت خــوب ،گاهــی در راه بــد قــدم مــی گذارد.شــما در جوانــان عزیز!هــر چــه مــی توانیــد در افزایــش بصیــرت خــود ،در عمــق
جبهــه ی جنــگ اگــر راه را بلــد نباشــید ،اگــر نقشــه خوانــی بلــد نباشــید ،اگــر بخشــیدن بــه بصیــرت خــود ،تــاش کنیــد و نگذاریــد ،نگذاریــد دشــمنان
قطــب نمــا در اختیــار نداشــته باشــید ،یــک وقــت نــگاه مــی کنیــد مــی بینیــد از بــی بصیرتــی مــا اســتفاده کننــد؛ دشــمن بــه شــکل دوســت جلــوه
در محاصــره ی دشــمن قــرار گرفتــه ایــد؛ راه را عوضــی آمــده ایــد ،دشــمن کنــد ،حقیقــت بــه شــکل باطــل و باطــل در لبــاس حقیقت.امیرالمومنیــن
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در یــک خطبــه ای از جملــه ی مهمتریــن مشــکالت جامعــه همیــن را
مــی شــمارد«:انما بــدء وقــوع الفتــن اهــواء تتبــع و احــکام تبتــدع یخالــف
فیهــا کتــاب اهلل»)13(.در همیــن خطبــه ،امیرالمومنیــن مــی فرماید:اگــر
حــق بــه طــور واضــح در مقابــل مــردم آشــکار و ظاهــر بشــود ،کســی
نمــی توانــد زبــان علیــه حــق بــاز کند.اگــر باطــل هــم خــودش را بــه طــور
آشــکار نشــان بدهد،مــردم بــه ســمت باطــل نخواهنــد رفت«.ولکــن یوخــذ
مــن هــذا ضغــث و مــن هــذا ضغــث فیمزجــان».آن کســانی کــه مــردم را
مــی خواهنــد گمــراه بکننــد ،باطــل را بــه صــورت خالــص نمــی آورنــد؛
باطــل و حــق را آمیختــه مــی کننــد ،ممــزوج مــی کننــد ،آن وقــت نتیجــه
ایــن مــی شــود کــه «فهنالــک یســتولی الشــیطان علــی اولیائــه»؛ حــق ،برای
طرفــداران حــق هــم مشــتبه مــی شــود.این اســت کــه بصیــرت مــی شــود
اولیــن وظیفــه ی مــا ،نگذاریــم حــق و باطــل مشــتبه بشــود»)14(.
وظایف تصریحی:-1تالش در جهت افزایش و عمق بخشیدن به بصیرت خود.
-2تــاش در جهــت کســب بصیــرت در شــناخت دشــمن و تشــخیص حــق
و باطــل.
-3نباید گذاشت حق و باطل مشتبه بشود.
وظایف استنباطی :-1باید دشمن را در لباس دوست و باطل را در لباس حق شناخت.
-2مهمتریــن راه نفــوذ دشــمن و بســتر مــورد اســتفاده او ،عــدم آگاهــی و
جهــل نســب بــه دشــمن و شــیوه هــا و ابزارهــای دشــمنی اوســت.
*وفاداری ،اعتماد ،حضور و پشتیبانی مردم از مسوولین
«مردمــی بــودن ،یعنــی ایــن انقــاب از ســوی مــردم وفادارانــه مــورد
حمایــت قــرار بگیرد؛نظــام اســامی از ســوی مــردم مــورد تأییــد و حمایــت
و پشــتیبانی کامــل قــرار بگیرد.ایــن هــم در طــول ایــن مــدت تامیــن بــوده
اســت.اگر حضــور مــردم نمــی بود،اگــر فاصلــه ی بیــن مــردم و نظــام
ایجــاد مــی شــد،نظام نمــی توانســت در مقابــل دشــمنان مقاومتــی بکنــد.
ایــن حضــور مســتحکم مــردم اســت کــه پشــتوانه ی ایســتادگی مســووالن
اســت.این دو تــا نقطــه ی اصلــی اســت؛ دیــن ومردم.لــذا دشــمن هــم
همینهــا را آمــاج حمــات خــود قــرار داده اســت؛ دیــن را یــک جــور،
وفــاداری و اعتقــاد مــردم را یــک جور.اینکــه شــما مالحظــه مــی کنیــد
از ســالهای دهــه ی  ،60از دوران حیــات بــا برکــت امــام ،چــه دشــمنان
بیرونــی و چــه مــزدوران یــا نوکــران بــی مــزد و منــت آنهــا از داخــل،
مقدســات دینــی را ،حقایــق دینــی را ،بینــات اســامی را مــورد تردیــد و
انــکار قــرار دادنــد ،ایــن یــک چیــز تصادفــی نبــوده اســت؛ روی ایــن تکیــه
داشــته انــد.
ایــن مســئله از ماجــرای ســلمان رشــدی آغــاز شــد تــا فیلمهــای ضــد
اســام هالیــوودی ،تــا کاریکاتورهــا ،تــا قــرآن ســوزی ،تــا حــوادث
گوناگونــی کــه علیــه اســام در ایــن گوشــه و آن گوشــه اتفــاق افتــاد ،بــرای
اینکــه ایمــان مــردم را بــه اســام و مقدســات اســامی کــم کننــد.در داخــل
کشــور ،از طــرق مختلــف ،پایــه هــای ایمــان مــردم ،بخصــوص نســل جوان
را متزلــزل کننــد؛ از اشــاعه ی بــی بنــد و بــاری و اباحیگــری ،تــا ترویــج
عرفانهــای کاذب-جنــس بدلــی عرفــان حقیقی-تــا ترویــج بهائیــت ،تــا
ترویــج شــبکه ی کلیســاهای خانگــی؛ اینهــا کارهائــی اســت کــه امــروز
بــا مطالعــه و تدبیــر و پیــش بینــی دشــمنان اســام دارد انجــام مــی گیــرد؛

ویژه نامه
وظایف مردم در شرایط فتنه
هدفــش هــم ایــن اســت کــه دیــن را در جامعــه ضعیــف کنــد.
در زمینــه ی تضعیــف وفــاداری مــردم نســبت بــه نظــام هــم کارهــای
زیــادی مــی کنند:شــایعه مــی ســازند ،بــرای اینکــه مــردم را ار مســوولین
کشــور ،از روســا قــوا مأیــوس کنند.تخــم بدبینــی مــی پراکنند.هــر کار
شایســته ی بــا ارزشــی کــه در ســطح کشــور انجــام بگیــرد ،ایــن را در
وســائل تبلیغــات گوناگــون مــورد تردیــد قــرار مــی دهند.اگــر ضعفهائــی
هســت ،چنــد برابــر مــی کننــد و نقــاط قــوت را نشــان نمــی دهنــد ،بــرای
اینکــه مــردم را ناامیــد کننــد ،بخصــوص نســل جــوان را ناامیــد کنند افــق آینده
را در مقابــل نســل جــوان و مــردم تیــره و تــار نشــان مــی دهنــد ،بــرای اینکــه
مــردم را از صحنــه خــارج کنند.لیکــن نکتــه ی اساســی ایــن اســت که دشــمنان
ملــت ایــران و دشــمنان نظــام اســامی در طــول ایــن ســی و دو ســال ،همـهی
تالشــی را کــه در ایــن دو مــورد انجــام داده انــد ،ســرمایه گــذاری هــای
خســارتباری بــود اســت؛ نتیجــه ای نگرفتنــد و شکســت قطعــی خوردنــد.
آنهــا خیــال مــی کردنــد مــی تواننــد مــردم را از نظــام اســامی جــدا کننــد.
روز بــه روز کــه گذشــته اســت ،مــی بینیــد مــردم پــای بندیشــان بــه مســائل
دینــی و ارزشــهای معنــوی بیشــتر شــده اســت.کی در کشــور مــا ایــن همــه
جــوان در مراســم معنــوی شــرکت مــی کردنــد؛ در مراســم عبــادی مــاه
رمضــان ،در روز عیــد فطــر؟ ایــن اجتماعــات عظیــم ،ایــن روشــن بینــی
مــردم در زمینــه ی مســائل سیاســی ســابقه نداشــته اســت.بعد از اهانتــی
کــه در روز عاشــورای ســال  88بــه وســیله ی یــک عــده تحریــک شــده
نســبت بــه امــام حســین انجــام گرفــت ،دو روز فاصلــه نشــد کــه مــردم در
روز  9دی تــوی خیابانهــا آمدنــد و موضــع صریــح خودشــان را علنــی ابــراز
کردند.دســتهای دشــمن و تبلیغــات دشــمن نــه فقــط نتوانســته مــردم را از
احساســات دینــی عقــب بنشــاند ،بلکــه روز بــه روز ایــن احساســات تندتــر و
ایــن معرفــت عمــق تــر شــده اســت.
بــدون تردیــد دشــمن در جــدا کــردن مــردم از نظــام اســامی شکســت
خــورده است.ســال گذشــته در انتخابــات ،چهــل میلیــون مــردم کشــور پــای
صندوقهــای رأی رفتنــد.در واقــع یــک رفرانــدوم چهــل میلیونــی بــه نفــع
نظــام جمهــوری اســامی و بــه نفــع انتخابــات انجــام گرفــت؛ همیــن بــود
کــه دشــمن را عصبانــی کرد.خواســتند بــا فتنــه اثــر آنــرا از بیــن ببرنــد ،امــا
ایــن را هــم نتوانســتند انجــام دهند.مــردم در مقابــل فتنــه هــم ایســتادند.
فتنــه ی ســال  88کشــور را واکســینه کــرد؛ مــردم را بــر ضــد میکروبهــای
سیاســی و اجتماعــی ای کــه مــی توانــد اثــر بگــذارد ،مجهــز کــرد؛ بصیــرت
مــردم را بیشــتر کــرد.
ســالهای گذشــته در برخــی مطبوعــات کشــور ،بعضــی افــراد مدعــی فهــم و
دانــش ،علیــه دیــن ،علیــه مبانــی اســامی افاداتــی مــی نوشــتند؛ اینهــا هم در
مــردم اثــری نکــرد .ایــن را توجــه داشــته باشــید؛ دشــمنان دو نکتهی اساســی
را در بــاب دیــن دارنــد دنبــال مــی کننــد؛ چــون دیــده انــد کــه ایــن دو نقطــه
در زندگــی مــردم چقــدر تأثیــر گــذار اســت:یکی مســئلهی اســام منهــای
روحانیــت اســت؛ چــون دیــده انــد کــه روحانیــت در جامعــه ی ایرانــی چــه
تأثیــر شــگرفی را بــه وجــود آورد و بــر حرکــت مــردم گذاشــت.البته از قبــل
از انقــاب هــم ایــن زمزمــه هــا را مــی کردند.حضــور روحانیــون در انقــاب
و پیشــروی آنهــا در انقــاب ،موقتــا ایــن معنــا را از صحنــه خــارج کــرد؛ امــا
بــاز شــروع کردند.یکــی هــم اســام منهــای سیاســت اســت ،جدائــی دیــن پی نوشت ها :
از سیاســت اســت.اینها از جملــه چیزهائــی اســت کــه امــروز دارنــد بــا اصــرار -1سالروز والدت حضرت امیرالمومنین علیه السالم.1388/4/15 ،
فــراوان در مطبوعــات ،در نوشــته جــات ،در وســائل اینترنتــی ترویــج مــی کننــد.
-2دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی.1388/5/3 ،
-3سوره مائده ،آیه .8
-4همان.
-5همان.
-6مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری.1388/5/12 ،
-7سوره روم ،آیه.10
-8سوره توبه ،آیه .77

مســئله بــرای آنهــا اهمیــت دارد.ایــن را توجــه داشــته باشــیم؛ هــر آنچــه را
کــه دشــمن بــر روی آن تکیــه مــی کنــد و نقشــه ی راه دشــمن و طــرح
کلــی دشــمن بــر روی آنهــا متمرکــز اســت ،او مــی توانــد بــرای مــا هــم
یــک طــرح کلــی و نقشــه ی راهــی را در اختیــار بگذارد.همــان چیــزی را کــه
آنهــا آمــاج حملــه قــرار مــی دهنــد ،مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم و بدانیــم
کــه آنهــا را بایســتی حفــظ کنیــم ،بایــد بــر روی آنهــا تکیــه کنیــم؛ حضــور
مردمــی و معــارف دینــی واســامی»)15(.
وظایف تصریحی: -1ادامه وفاداری نسبت به نظام.
 -2بــی توجهــی بــه شــایعه ســازیها،بدبینی هــا و یأســی کــه دشــمن
مــی پراکنــد.
 -3تقویت ارتباط و اعتماد به مسوولین.
 -4بــی اعتنایــی بــه زمزمــه هــای دشــمن در دو توطئــه اســام منهــای
روحانیــت و اســام منهــای سیاســت.
وظایف استنباطی : -1تجربه اندوزی و افزایش بصیرت از حوادث و فتنه سال .88
 -2افزایــش روز افــزون معرفــت و فهــم دینــی و آگاهــی سیاســی بــرای
خنثــی کــردن توطئــه هــای پیچیــده دشــمنان.
 -3تقویت روز افزون اعتماد و ارتباط خود با روحانیت.
 -4جدی گرفتن وحدت ملی و همبستگی با سه قوه
بــرای اینکــه بــه نمــاز اول وقــت مومنیــن ضربــه ای نخــورد ،مــن بــه
طــور مختصــر چنــد اصــل را بــرای رفتــار خودمان-بــا توجــه بــه نقشــه ی
دشــمن-مطرح مــی کنــم.
یــک مســئله ،مســئله ی وحــدت کلمــه ی ملــی اســت.مخاطب ایــن ،هــم
خواصنــد ،هــم عامــه ی مردم.مســئله ی وحــدت را بایــد جــدی گرفــت.
مــن دربــاره ی وحــدت کلمــه ی مــردم خیلــی صحبــت کــردم ،یــک
خصوصیــات و شــاخصهائی هــم گفتم.صــرف اینکــه کســی بگویــد مــا
طرفــدار وحدتیــم ،کافــی نیســت؛ شــاخصهائی دارد،عالمتهائــی دارد.
مســئله ی دیگر،همبســتگی روز افــزون مــردم و خــواص بــا ســه قــوه اســت.
همبســتگی بــا قــوای ســه گانــه ی کشــور باید روز بــه روز بیشــتر شــود ،باید
کمــک بشــوند؛بخصوص قــوه ی مجریــه کــه بارهــای زیــادی را بــر دوش
دارد.ایــن شــایعه درســت کــردن و زحمــات را ندیــده گرفتــن ،بــه هیــچ وجــه
صــاح کار کشــور و آینــده ی کشــور نیســت)16(.
وظایف تصریحی:-1جدی گرفتن وحدت کلمه.
-2همبستگی روز افزون با سه قوه.
-3توجه به زحمات قوا بویژه قوه مجریه.
وظایف استنباطی :-1توجــه بــه شــاخص هــا و عالئــم وحــدت کلمــه واقعــی و اینکــه افــراد و
گروههــا تــا چــه انــدازه پایبنــد بــه آن باشــند.
-2نادیــده انگاشــتن زحمــات قــوا بویــژه قــوه مجریــه و بــی انصافــی دربــاره
ی اقدامــات دولــت ،بــه نفــع دشــمنان اســت.

-9آیه  ،155سوره بقره.
-10خطبه های نماز جمعه تهران.1388/6/20 ،
-11دیدار با اعضاء خبرگان رهبری.1388/7/2 ،
-12دیدار با مردم چالوس و نوشهر.1388/7/15 ،
-13نهج البالغه ،خطبه .50
-14همان.
-15اجتماع مردم قم.1389/7/27 ،
-16بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم.1389/7/27 ،

