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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 توبه و استغفار رمضانی حاکمیّت و حکومت

پرداختن به نیایش و  گزینی و خلوت ماه .های فردی نگاه شده است از جنبه عمدتاً ماه مبارک رمضانبه 

، ماه دعا، ماه تالوت قرآن، ماه ذکر، ماه صییام،  دل سحر در راز و نیاز و نرد عشق باختن با خدای متعال

داده بارهیا و بارهیا از ایین    خدای متعال توفییق  ای عارفانه با خدای متعال داشتن! ه ماه قیام، ماه خلوت

دچار یک اشتباه شده ما در ذهنمان است دیدم ممکن  اامّ ؛ما کرده یهای خدمت عزیزان صحبت منظرها

شیود و ایین میاه     های فردی منحصر می ماه مبارک رمضان فقط در جنبه آن اینکه گمان کنیم باشیم و

های خودش از ماه مبارک رمضیان   تنهایی باید به خلوتی برود و در و هرکس! های اجتماعی ندارد جنبه

هیای   طلبیی، ییبیت از صیحنه   انزوا ت و عرفیان  م، معنویّی ا طور که بارها عرض کیرده  همان و !بهره بگیرد

ایین عرفیان، عرفیان    ! نیسیت  یت قرآنی معنویّی  ،خطرگرییزی و  طلبیی  های اجتمیاعی، عافییت   تولیّؤمس

هیا هیم    برخیی از نوشیته   م و درا هزمینه خدمت عزیزان صیحبت کیرد   نیا در نیست. کراراً بیت اهل

بینیدازیم. ببینییم از   نگیاهی  رمضان مبارک به ماه  بیاییم از منظر اجتماعیبنابراین  .ما تهمطالبی را نوش

 این ماه داریم. قبال درهایی  تولیّمسؤاین ماه چه دستاوردهایی برای ما دارد و ما چه  گاهاین دید

و انسیان مسییر    ،ر شیده مقیر  سیلوک   سییر و  فرد مسیلمان  هر برای  ،ی فردیها جنبه درطور که  همان

به آن  اًگذارد تا نهایت یک پشت سر می به گیرد، مراحل سلوک را یک ی خدا را در پیش میسوبهانفرادی 

ت دینی حاکمیّهای اجتماعی هم یک نظام، یک  جنبه در خدا نائل شود،لقاء بلند  ی هو قل قصوی مقصد 

 در آخرین آنها قرار دارییم،  االن مورد همین سه ماهی که در سیر و سلوکی داشته باشد.باید و اسالمی، 

ها بیه ترتییب سیالک را در     المبارک، گفتیم که این ماه م و رمضانالمعظ  ب، شعبانالمرجّ یعنی ماه رجب



 

 

 2 

 ،گیری از روح والییت علیوی   ب با بهرهمرجّال در ماه رجب .دنکن سه منزل تخلیه، تحلیه و تجلیه وارد می

گییری از   م بیا بهیره  المعظ  ماه شعبان و در ؛کند خالی میخدایی است ییراز آنچه دلش را  ی انسان کعبه

 خانیه، ایین   ،در ماه مبارک رمضان اًنهایت بندد و دلش را زینت می ی کعبه ،های نبوی یها و زیبای لطافت

 شد.دل شاهد خواهد  ی ی حضرت حق را در خانهاهلل تجل  شود و سالک الی خدا می ی خانه

لهیی  حکومت ا و کند، یک نظام دینیباید طی فردی  ی جنبه این مسیر را درسالک طور که  همان !خب

 :ک نظیام دینیی هیم دسیتور سیلوکی دارد     یعنی این سه ماه برای یی  همین مسیر را طی کند.باید هم 

کیه   ن شیدن بیه آنچیه   دستور تحلیه و میزیّ  نظام دینی نیست؛ی یک  از آنچه که شایستهدستور تخلیه 

ییک نظیام دینیی و ییک      اریی عتمامق شدن محق  اًنهایت شایسته و پسندیده برای یک نظام دینی است و

از ایین   خیواهم  میی ولذا  یم.ا نپرداخته از این منظر به این بحثحال در جلسه  تا به شاید  حکومت الهی.

میا،   تسیستم حاکمیّی  و ، حکومتما عینظام اجتما واقعاًببینیم تا منظر نکاتی را خدمتتان عرض کنم 

 چه باید بکند. و  ای دارد ماه مبارک رمضان چه وظیفه نیا در

ُمـم  فرمودنید:   اسیت کیه   رمبراکمغیپمنسوب به  ،ماه مبارک رمضان ی تسمیه  وجه مورد در  ی  انَّمـ  

گناهیان   میاه،  که در ایین  شود، رمضان گفته می ،ت به این ماهبه این عل  1:یه الـُّننمب   ضم فِ رم  نَّهم ي  الرَّم ض نم ِل  

 یکیی از معیانی   چیون رود.  بین می از و شود، شود، آب می گناهان ذوب می شود. سوزد و خاکستر می می

، هیّادی سیجّ  چهیار صیحیفه   و در دعای چهلفر پیدا کردن است. دایی واو  تفتیدن، گداخته شدن، ،ضمر  

ایید در شیب اوّل و روز    حتماً موف ق بیوده )کنند.  هایی را برای این ماه مبارک بیان می نام امام سجّاد

یکیی از  ( و عظیم، بهره بگیرید. قیعم اریبساز این دعای بسیار نورانی و  با تأمّل و تدبّر اوّل ماه مبارک،

 زالل شیدن! و هیا،  صافی شدن، ماه جیدا شیدن آلیودگی   ماه پاالیش، ماه  است. 2صیمحالتَّ  هرم ش  ها آن نام

میاه مبیارک    ،آیید دسیت    هگدازند تا زواید از آن جدا شود و فلز خالص و ناب بی  طور که فلز را می همان
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انسان ]ماهی است که در گرمای خودش  ،این ماه ،های فردیجنبه کند. دررمضان هم چنین کاری می

جسمانی  ی هتشنه، و این تشنگی و گرما در جنب هوا گرم است و انسان ،شکل ظاهریدر   .[گدازدرا می

هرچه را که ییر خداسیت،  ت و عشق الهی های روحانی هم آن گرمای محبّجنبه در؛ گدازدانسان را می

 ت خدا آتشیی اسیت کیه بیر    حبّم 3:احتـ ر ق  الَّ ش يٍء إِ  ن ٌر ال ي ممرن ع لىٰ ه ِ حمبن الل ٰ  برد.کند و از بین میذوب می

 طیور کیه در   همیان امّیا   گذارد.ی نمیجا برییرخدا  سوزاند؛گذرد مگر اینکه آن چیز را میچیز نمی هیچ

بایید  های اجتماعی و نظام دینیی هیم   جنبه دارد، درچنین کارکردی فردی ماه مبارک رمضان  ی جنبه

 ا شدن نظام و حکومت دینی باشد.پاالیش و مصف  ماه بایستمیاین ماه داشته باشد.  ارکردیچنین ک

 ،ندا هکار برد به  چهارم صحیفه و مورد همین ماه در دعای چهل در امام سجّاد ی کهیهاباز از اسم

قیام را در برابر صیام شما  وقتکی ام، عرض کرده مورد این دعا قبالً درطور که  هماناست.  4القی م هرم ش  

ا امّ، روز را به روزه گذراندن در مقابل  ،داری و شب را به نماز ایستادنی شب زندهمعنابه ،دهیدقرار می

قوّت ی  مایه است؛قدرت  ی مایه قوام است؛ ی قیام تنها معنایش این نیست؛ قیام یعنی آنچه مایهی  واژه

 ی استن، ماه اقامهخ پا بر یعنی ماهالقی م،  هرم ش  معنای دیگر  است. القی م هرم ش   ییک معنا این است.

رای ب 5: سم بِ ْلِقْسطِ الن    لِیـ قمبم   پیامبران را فرستادیم، فرمودقرآن است.  ءهدف بزرگ بعثت انبیاقسط، که 

 و با بهره ءبه رهبری انبیا همردم است ک ی . وظیفهکنند پا براینکه عدالت را گیری از هدایت و

ام باشید در قوّ تنها قائم هم نباشید، 6:بِ ْلِقْسطِ   كمبنمبا قـ ب امین   فرمود: قسط کنند. ی اقامه ءراهنمایی انبیا

شب را داری و  زندهمعنای ماه شب تنها به ،گفته شده القی م هرم ش   این ماهبه  پس اینکه راه استقرار قسط!

وجود شخص ایستادن، مقاومت در راه خالص شدن پا  بر، کردن امیقمعنی  به نماز گذراندن نیست، به
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های الهی و معنوی  در جنبهو خالص شدن نظام اجتماعی  ،تدر مسیر عبودیّو های فردی  در جنبه

 کرد. معنا پیدا شود  هم میدر بُعد اجتماعی  القی م هرم ش   برای لذا است.

؛ چه با مصادیق گناه آشنا هستیمهای فردی  جنبه درما  .ماه ذوب شدن گناهان است این ماه،

در بحث توبه و استغفار مکر ر اشاراتی به  های فکری. های اخالقی، چه گناهرفتاری، چه گناههای  گناه

 بعد اجتماعی مصداق ندارد؟ درگناه  ؟ آیاا در بعد اجتماعی چطورامّ م.ا هداشتمراتب مختلف ذنوب 

 گداخته شدن، اگر ماه مبارک رمضان، ماهِ م دینی ممکن نیست مرتکب گناه شود؟یعنی یک نظا

ید که از این آماه مبارک رمضان درصدد بر گناهان است، یک نظام دینی نباید در سوختن و پاک شدن 

خود  ی کههای گناهبلکه های اشخاص،  نه گناه استفاده کند؟ که دارد، نیهافرصت برای پاک شدن از گنا

  .را از آنها پاک کند خودشو باید به آن آلوده شده، ت یّخود رژیم، خود حاکمخود سیستم، نظام، 

خواهید به فالح برسید،  یعنی اگر می 7:ل ع لَّکمْم تـمْفِلحمبن   ِمنمبن  اْلممؤْ  أ يـنه      یعِه ج مِ تمببمبا ِإل ی الل ٰ فرمود: کریم قرآن 

 از !از گناهان اجتماعیبلکه گناهان فردی،  ازفقط نه  !تان باید توبه کنید ی برسید، همهبه رستگار

خب  ،اْلممْؤِمنمبن   أ يـنه      یعج مِ  اللٰ هِ تمببمبا ِإل ی فرمود اگر  .وبه کرد و همه هم باید توبه کنندگناهان باید ت ی همه

ُمبلم   آم ن  فرمود:  !سول خدا؟ رمؤمنون کیست هستند؟ مصداق اتمّ مؤمنون چه کسانی ِبم  أمْنِزل    الرَّ

 به پیغمبرهمه در قرآن  اینلذا خدای متعال  است. اهلل ، خود رسولؤمنمپس  8. ِإل ْیِه ِمْن ر ب ه

ترین شود تا پایین بلند آیاز می ی هیعنی مقام توبه و مقام استغفار از آن قل  9فرماید استغفار کن! می

یم ا هو گفت ،ستتوبه مال همه ا اهان و ذنوب است.اقسام و مراتب گن ی آلوده به همه که تا کسی فرد؛

به رو آوردن به که انا طور همان ؛گرداندن از مراتب نقص استبر همه است؛ چون توبه روچرا توبه مال 

محروم باشد. یعنی خود از تکامل نباید کسی و هیچ سیستمی  و هیچ .است مراتب کمال
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آوردن به  گرداندن از مراتب قبلی و رو رو رود. آن دارد مراتبش باال می  به  آنهم  اهلل رسول

پس خیلی به ذهنمان عجیب نیاید که . است اهلل رسول ی انابهمراتب بعدی، همان توبه و 

 .است ن امر به توبه شدهیی مؤمن هطور که به بقیّ همان ،هم امر به توبه شده به پیغمبرگوییم  می

  ون همه باید در مسیر تکامل باشند.چ ؟چرا

ق اجتماعی هم بایید محق ی   ی جنبه ق شود، درفردی محق  ی جنبه دراین تکامل باید رکه طو همان ،خب

 هیا و  ها، عییوب، آلیودگی   ها، نقصشود؛ لذا یک نظام دینی هم باید نظام توبه و انابه باشد. یعنی کاستی

به درسیتی،   ت، رواز بین ببرد و رو به کمال، رو به صحّ؛ آنها را ترک کند؛ ایرادات خودش را کشف کند

 .است یک نظام دینی ی شدن برود. این توبه و انابهرو به بهتر 

 ببیریم   ل این است که باید پیی اوّ ی اینکه گناه بخشیده شود چه مراحلی باید طی شود؟ مرحلهای  بر امّا

نشیود   گناهی دارد، معترف و مقر  هکناهی دارد، باور نکند گ به اینکهپی نبرد  تا انسان ما گناهی داریم.

کیه میا گنیاهی    است  لین مرتبه، اعتراف به اینبخشیدن گناه دیگر معنی ندارد. پس اوّ که گناهی دارد،

ی توبیه   ل در مرتبهست. این قدم اوّوجودمان ه ایرادی در ؛انحرافی داریمو  کاستی ؛نقصی داریم؛ داریم

   و پاک شدن است.

فیردی مصیداقش را    ی در جنبیه کیه   است م بر عدم ارتکاب گناه برای همیشهترک گناه و عز ،قدم دوم

هیای   یعنی یک نظام دینی بعید از اینکیه عییب    است.ماجری اجتماعی هم همین  جنبه در؛ امّا دانیم می

، اینهیا را  رخ داده هیایی کیه در آن    رخنه کرده، انحراف که در آن یایرادهای خودش، فسادهایخودش، 

قدم دوم باید اینها را ترک  درهست،  شد به اینکه چنین ایراداتی در آن معترف کشف کرد، قبول کرد و

 و هایی که ممکن است این فسیاد زمینه ؛تکرار اینها را از بین ببرد ی زمینه سپس و ؛کنار بگذارد و کند

 در یپروایی  گراییی، ایین بیی    قبیلیه  و بازی، این بانداختالسو  ءشاارت تبعیض، این و ، این ظلمانحراف را

را تکیرار کنید، ایین     ، و هر انحراف دیگیری های دینی ایی به آموزهاعتنض به حقوق عمومی، این بیتعر 

را کنیار   نهیا ند، آمشیکالت ب ایین  افرادی هستند که مسبّ ،ها این زمینه اگر ها را از بین ببرد. حالزمینه
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بسیتر   ست کهااینها را لغو کند؛ ساختار و نظاماتی ند، نآفری  فساد ی هستند کهنرات و قوانیمقر  بگذارد؛

 ببرد و سیاختار سیالمی جیایگزین کنید؛    آن ساختارها را از بین  کند،بروز چنین فسادهایی را فراهم می

ین فسیادها و انحرافیاتی اسیت، ایین     ساز بروز چنی  ظام وجود دارد که آن روابط زمینهروابطی در داخل ن

رای عیدم ارتکیاب بیرای    یعنی تیرک گنیاه و عیزم بی     دوم ی را باید از بین ببرد. این همان مرحله روابط

   قدم دوم است. ، این! برای یک نظام دینیاست همیشه

جیا   بیه فردی نمازی را ترک کردم، بایید قضیایش را    ی ! اگر من در جنبهخب قدم سوم چیست؟ جبران

بیه فیردی آسییب رسیاندم، بیه میال و       اگیر   بایید آن را بپیردازم؛   ،حقوق شرعی را نپیرداختم اگر  ؛ورمآ

دم، باید بروم آنها را ش، به افکار و عقایدش آسیب رسانیرض و آبروجسم و جانش، به عِهایش، به یدارای

ای  های فردی چنین وظیفیه  طور که در جنبه های فردی است. همان جنبه جبران کنم. اینها در وترمیم 

راد . اگر در اثیر افی  انجام دهدحکومت دینی هم باید چنین کاری را  و یک نظام ،در گام سوم توبه هست

بیه کسیی شیده، آن ظلیم را     ند، ظلمی ا هدر مسند قدرت قرار گرفت و  هفاسدی که در آن نظام نفوذ کرد

بیین   فسادی گسترانده شیده، آن فسیاد را از   ، آن حق را احقاق کند؛ع شدهیی تضیاگر حق  جبران کند.

وارد  کارکرد خطای این نظیام دینیی   در اثرکه  را هر آسیبی اش این است کهوظیفه ببرد و ترمیم کند.

 ، جبران کند. این هم گام سوم!شده

عیال  طور که فیرد بایید بیایید در پیشیگاه الهیی و از خیدای مت       ؟ عذرخواهی! همانو گام چهارم چیست

 وعییوب   به یک حکومت دینی، یک نظام دینی هم وقتی عذرخواهی کند، طلب مغفرت و بخشش کند،

ف بیرد و اعتیرا    نحرافات به جامعه وارد آورده، پیی که در اثر این عیوب و ایها انحرافات خودش و آسیب

نکنید و آنهیا را جبیران    ای برای تکرار اینها فراهم  م شد که دیگر زمینهمّکرد و اینها را از بین برد و مص

از خدا باید هم  ،حکومت دینی .خواهی کندشگاه الهی و در پیشگاه مردم، عذرتازه باید بیاید در پی کرد،

ت اثر اشتباهات و انحرافات و اییرادات موجیود در ایین حاکمیّی     طلب مغفرت کند و هم از مردمی که در

 طلب بخشش کند.  وخواهی عذر ،ندا هآسیب دید
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مسیر پیاک   در باید همت دینی گوییم حاکمیّ این است. لذا اگر می ،تگناه حاکمیّ بخشیده شدن مسیر  

راهیش ایین اسیت؛ بایید چنیین مسییری را طیی کنید.          ،ضان بهره ببیرد شدن از گناه از ماه مبارک رم

 منسیوب بیه امیام ر یا     شود. گناه فردی بخشیده نمی یزبانبا استغفار  صرفاًدانید  میطور که  همان

کنید و   اسیتغفار میی  از گنیاه  کسیی کیه    10:الممست غِفرم ِمن  الَُّّنِب و  ي فع لمهم ك  لممست هِزِئ ِبر ب هِ  :نداست که فرمود

باهلل، خدا را به  کند، گویا العیاذ زمان همان گناه را تکرار میا همگوید خدایا! مرا ببخش! استغفراهلل، امّ می

 گفت: !؟ستاین چه نوع استغفاری ا .است مسخره گرفته

 سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه
 

 آییید ز اسییتغفار مییا! معصیییت را خنییده مییی  

 

هایی است که عرض  اصل استغفار همان ،فردی ی جنبه طور که در همان !؟است یاستغفاراین چه نوع 

بر ترک آنها  عزم آنها و ، اعتراف کردن به ارتکابهاجود آنپیدا کردن عیوب، اقرار کردن به و کردم:

،( کند خواهی فراهم میلیه را برای عذراوّ ی اینها اقداماتی است که زمینه) جبران آنها، برای همیشه و

را توبه آیات  ،های فردی جنبه درما اقدام کند. به همین صورت دینی هم باید ت یک نظام و حاکمیّ

ْن  فرمود: برای نمونه قرآنیم. ا هخواند ایم، کراراً خواندهزیاد  بعد از ظلم، کسی که  :    ِمْن بـ ْعِد ظمْلِمهِ تف م 

ْن ت ،، هر ظلمیباشد ییرلم چه ظلم به نفس و چه ظلم به حال این ظ توبه کرد،      ِمْن بـ ْعِد ظمْلِمِه و  ف م 

فقط به صرف اینکه آقا مرا ببخش، من اشتباه کردم که کار  !اصالح کرد ،توبهیعنی بعد از  :أ ْصل ح  

ْن ت !شود توبه پذیرفته نمی !شود درست نمی ه  غ فمبٌر ِه ِإنَّ الل  أ ْصل ح  ف ِإنَّ الل ه  يـ تمب م ع ل یْ  ظمْلِمِه و      ِمْن بـ ْعِد ف م 

ُمبءا  ِبج هم   یا فرمود: و 11.ر ِحیمٌ   :أ ْصل ح  و   ه از سر نادانی مرتکب کار بدی شد،سی کک : ل ةٍ ْن ع ِمل  ِمْنكمْم 

جاست که خدا را بسیار این 12:ف أ نَّهم غ فمبٌر ر ِحیمٌ تصحیح کرد، جبران کرد،  واصالح کرد، ترمیم  آن را بعد

                                            

 .285، ص 96، ج االنوارمجلسی، بحار و 164، ص 6ج الشیعه،  ؛ حرّعاملی، وسائل566، ص 2. کلینی، کافی، ج 16

 .19ی  ی مائده، آیه سوره .11

 .56ی  ی انعام، آیه سوره .12
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های  در جنبه ،های فردی این موارد را داریم  طور که در جنبه بخشنده و مهربان خواهد یافت. همان

د پشت تریبون و بگوید که ما قبول داریم، یت دینی ولو بیایعنی یک حاکمیّ اجتماعی هم همین است.

ی  در توبههایی که  آن اقدامابتدا ! ودش کار درست نمیکه  اشتباه کردیم، ایراد داشتیم، خب با این

مردم  ی خاطر آن ایرادات از همهبه پشت تریبون و بیاییم بعد ؛فاق بیفتدباید ات  ،اشاره کردیمحاکمیّت 

، ذاشته بودیمگکار  سرفاسد را  های که انسان]به مردم بگوییم[ ما را ببخشید  !کنیم عذرخواهی

حقوق شما را که کار گذاشته بودیم  یارتگر و ستمگری را سر گوی قربان لوس و بلهپچا   های انسان

ما در  .ا را بر باد دادندهای شم سرمایهکه گذاشتیم کار  سرهای ناالیقی را  انسان؛ ع کردندیتضی

ه شدیم اشتباه بوده، ما را حاال متوجّ؛ گیری کردیمها تصمیم هایمان مبتنی بر ندانستن سیاستگذاری

! ا کافی نیستاین الزم است، امّ! کند ها مشکل را حل نمی ا این حرفخوب! امّها  حرفاین ببخشید. 

معترف شویم به و ایراد داشتن،  اقرار کنیم به م ایراد داریم،که ما باور کنی است اینه اصل قضیّ

بعد  ،جبران کنیم. بله و ی تکرارش را از بین ببریم؛ زمینهو ترک کنیم آنها را  مان،یاشتباهات و خطاها

 الزم است. خواهی  روری و هم این عذر

من به این دعای  باید از چه گناهانی توبه کند؟ خب حاال یک حکومت دینی در ماه مبارک رمضان

دیدم عجب! چقدر صریح دارد به کردم.  می نگاه ،وانیمخ که در تعقیبات نماز می بسیار زیبا و نورانی

های  جنبه طور که در همان توبه کن! از چه چیزهایی ماه رمضان گوید در یک حکومت دینی هم می

 خواهد، در می ی ]محروم[ها برای انسانکند و خیراتی را  ار در تعقیبات نمازش دعا میزنمازگ ،فردی

وجود اینها  ایراد بداند؛وجود اینها را  ه کند؛ت دینی باید به اینها توجّهای عمومی هم یک حاکمیّ جنبه

هممَّ لل ٰ ا   نورانی و زیبای همین دعای بسیاردر از اینها توبه کند.  ای خودش بداند وه عیب ورائم را جزء ج

ش این یاخدایا! بر اهل قبرها سرور و شادی را وارد کن. یک معن گوییم: می، السنرمور أ ْهِل اْلقمبمبرِ  ىٰ أ ْدِخْل ع ل

 االن یمگین هستند، ناراحتعالم برزخند،  درو  و به خاک سپرده شدهاز دنیا رفته که کسانی  است که

 فردی ی جنبه دراین  کن. دلشان را شاد !ها را شاد کناین تلخی و عذابند، خدایاو  فشار محزونند، در و
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اداره کرد که زندگی برای وری اگر یک حکومت دینی جامعه را ط ]اجتماعی[ ی جنبه ا در؛ امّاست

للٰ هممَّ أ ْدِخْل ع لٰى أ ْهِل ا   :وییمباید بگ ،شد اندوهه و پر از یصّی مردم  های همه دلو  مردم قبرستان شد،

این  از و بوده، این خالف و انحرافش بوده او خطای و حکومت باید بداند که این جرم! السنرمور اْلقمبمبرِ 

 و سیاسی است. درت اجتماعی یک مدیریّ و جرائم یک حکومت از گناهان و توبه کند. فقر! وجود فقر

  ُمدَّ فـ ْقر نا للٰ هممَّ  ،هممَّ ا ْغِن کملَّ ف قیرٍ ا لل ٰ  فقر را مطرح کرده: ی مسأله سه جای مختلف که بینید میهمین دعا 

و این نقش مهلک  ؛فقر است ،شده تکرار این دعا تنها موردی که سه بار در !  ِمن  اْلف ْقرِ أ ْغِنن ا للٰ هممَّ  و  ك  ِبِغن

حکومت، فقیر شدن مردم  ورد و خروجی  یکدستااگر دهد.[  ]را نشان میدن جامعه فقر در نابود کر

 ؟ و آن حکومت نباید از این جرم توبه کند؟بود، این جرم و گناه آن حکومت نیست

 هی از میردم بیه  قابیل تیوجّ   بخشه بودند و گرسنای  جامعه رسنگی! اگر مردم درگ : ِئعٍ أ ْشِبْع كمـلَّ جـ للٰ هممَّ ا  

)راجع بیه ییذاهای   ی یذاهای جسمانی، ، حت دیذایی خودشان دست پیدا نکردنو های حیاتی  نیازمندی

جسیمانی، وجیود    همیین گرسینگی ظیاهری و   امّیا   (بحث کیردیم،  های گذشته سال بار در روحانی یک

نیازمنیدان  بیه  ه خیدماتی  تانی کی دوسی  آیا جزء جرائم حکومیت نیسیت؟   های گرسنه در جامعه، انسان

هایی هستند کیه   وجود دارد. خانواده در جامعه راستی گرسنگی بهند که ا هاز نزدیک لمس کرد ،کنند می

کنید   که نان خشیک جمیع میی    گردنان خشکی از یک دوره! ندا های گوشت نخوردهذرّو  گذردها می ماه

جیرائم حکومیت    ءآییا ایین جیز    .شوند قانع می کنند و به همان بسنده می و برای زنده ماندن گیرند می

 !و از این نباید توبه کند؟ ؟نیست

ای  شایسیته  ی های فراوانی که جامیه  آیا انسان !ای را جامه بپوشان هر برهنه خدایا : نٍ اْكسم كمـلَّ عمْريـ للٰ هممَّ ا  

 چییزی ندارنید کیه   رت برای پوشاندن و ستر عو های مندرس و کهنه جز جامهد، ناقل بر تن نداردر حدّ

 !آن توبه کند؟ جرائم حکومت نیست و نباید از وجزشرایطی چنین استفاده کنند، وجود 

اگر جمع زیادی از مردم برای دستیابی ! ی هر بدهکاری را تو ادا کنبده خدایا :اْقِض د ْين  كمـل  م ـِدينٍ  للٰ هممَّ ا  

اران و زییر تیابش   اش زیر بهزن و بچّ اقل امکانات زندگی، یعنی یک فضای کوچکی که خودش وبه حدّ
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نظیام   ، آن هیم در برونید  زیر بار قرض، باید که از گرسنگی نمیرندی یذای اقل موادّحدّ آفتاب نباشند، و

نابودش گذارد و  از او باقی نمی چیز بلعد و هیچ ی هستی او را می که همهربوی بانکی جمهوری اسالمی 

نظیام  و حکومیت   آن هم به این تعداد، جزء گناهان یکجامعه،  آیا وجود چنین مقرو انی در کند، می

 ! نیست و نباید از آن توبه کند؟

 است، ه و تلخکامیکه در تنگنا دچار یصّ  از هر گرفتاری، از هر انسانی خدایا :فـ ر ْج ع ـْن كمـل  م ْكـرمو ٍ  للٰ هممَّ ا  

یادی دچار چنیین  های ز ای انسان حال اگر در جامعه !گشایش ایجاد کن ردار و برایشها را ب این سختی

ت نیسیت و  آیا این گنیاهی بیرای حاکمیّی    ،تنگنا هستند در  یق وو چار تلخکامی گرفتاری هستند، د

 !توبه کند؟ نباید از آن

 ای جامعهاگر در ! برگردان ی خودش هر یریبی را به موطن خودش، به آشیانه دایاخ :رمدَّ كمـلَّ غ رِيـبٍ  للٰ همـمَّ ا  

و ناچارنید از آن جامعیه   قبیولی داشیته باشیند     قابل اقلی توانند در موطن خودشان زندگی حدّ نمی افراد

وادار ، دان را ترک کننید و در یربیت بیه سیر ببرنی     شهر و دیار خودش ،د، آن کشور را ترک کنندبگریزن

و  خطاهیا  ءجیز  کند، تال میمب گزینی به چنین یربت شرایط اجتماعی که افراد راو شدن به این یربت، 

 !؟ایرادات یک نظام اجتماعی و یک حکومت دینی نیست

یرٍ  للٰ هممَّ ا   ُِ خیب اگیر حکیومتی شیرایط     ! را آزاد کنبندی فرد زندانی و درهر اسیری، هر  خدایا :فمكَّ كملَّ أ 

شیرایطی  شیود، شیرایط اجتمیاعی     افزوده می که هر روز بر جمع زندانیانش ای کرد گونه بهاجتماعی را 

افکنید، ییا نیه،     هیای زنیدان میی    میلیه پشیت  را  افیراد  و زایید،  کنید، جیرم میی    است که بزه تولید میی 

کنید، اسییر    تابید و او را توقییف میی    نمیی ی را برای است که هر منتقید  گونه های حکومت به نظری تنگ

 !نباید آن حکومت از اینها توبه کند؟ ناهان نیست؟گ ءجز ء خطاها نیست؟آیا این جز کند، می

ٍد ِمْن أمممـبِر اْلممْسـِلِمین   للٰ هممَّ ا   ُِ اگیر در  ! ز امیور مسیلمانان اصیالح کین    هیر فاسیدی را ا  خیدایا   :أ ْصِلْح كملَّ ف 

ابی جذ  خبر اختالس یک خبر خواری فراهم است، بستر اختالس فراهم است، دیگر حکومتی بستر رانت

هیزار    اگیر خبیر اخیتالس چنید ده     آورد، کسی را به شگفتی نمی اصالًو  تکراری است خبریک  ،نیست
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هیزار   یی، چنید ده  هزار میلییارد ییورو   ی چندحت  میلیاردی شنیده شود، میلیارد تومانی، چند صد هزار

، اگیر بسیتر اجتمیاعی    ی شیده اسیت  عادو دیگر چیز عجیبی نیست،  اصالً ،میلیارد دالری شنیده شود

هیا   تولیّهزار فامیل در مسیند مسیؤ   ،های فامیلی با رابطهو گرایی  تری شده، اگر فقط با قبیلهچنین بس

جیایی بیین افیراد     هکنند و فقیط جابی   ها را با همدیگر عوض می پستها  ها و گروه حزب گیرند و می قرار

بیاالتر و   یک پسیت  کنند فردا جای دیگر اینجا عزلش میاز یکی اینجا اختالس کرده،  گیرد، صورت می

 !جرائم یک حکومت نیست و نباید از اینها توبه کند؟ ءآیا این جز دهند، می تر به او اسحسّ

 در اقل امکانیات درمیانی  اگر دسترسی به حدّ !بیماران را شفا ببخش ی همه خدایا :اْشِف كملَّ م رِيضٍ  للٰ هممَّ ا  

هیای نجیومی    ها و آگیاهی از رقیم   بیمارستانبا مراجعه به ) ت مردم جامعه نیست،جامعه در وسع اکثریّ

ت ایین  کیه اکثریّی   فهمید   میی انسیان   ،کنند ها از مریض مطالبه می بیمارستان های درمانی که در هزینه

را زهیرا    بهشیت  آدرسباید آدرس بیمارستان  به جای ،هایی شوندچنین بیماری جامعه اگر مبتالی به

 !نیست؟چنین شرایطی جزء جرائم حکومت  بپرسند!(

ُمبء  حغ   للٰ هممَّ ا   تغیییر  و  ل کین این بدحالی ما را با حال نیکوی خیودت مبیدّ   خدایا 13: ِلك    ِبحمْسِن ح لِنیـ ْر 

خیود   در؛ انید  افسیرده ؛ نشیا  ندارنید  ؛ شیاداب نیسیتند  ! مردم حالشان خوب نیسیت  کهای  جامعه! بده

ء جیرائم  ایین جیز   اند، هشد گونه فاقشان اینبه ات ت قریب ای که اکثریّ جامعه اند، هاند و مچاله شد رفتهفرو

 !آیا حکومت نباید از اینها توبه کند؟ حکومت نیست؟

خیالص و   ی بیا توبیه  و  ،کند ایجاد می مبارک رمضان فرد با بستر مساعدی که ماه نطور که گناها همان

 ایین گناهیانی   برایو  استفاده کنداز این بستر تواند  می، حکومت دینی هم تواند ذوب شود میراستین 

ایین   م شیود بیرای حیل    مصیمّ  ثانییاً  م؛ا هکیرد  ین گناهانینچ مند که شوالً معترف اوّ ،مرتکب شده که

ها و معضالت اجتمیاعی   که در سیستم رخنه کرده و بستر بروز چنین بحرانرا آن فسادهایی  عضالت!م

                                            

 .666، ص 6الوسائل، ج  محدّث نوری، مستدرکو  126، ص 95، ج االنوار؛ مجلسی، بحار418. کفعمی، مصباح، ص 11
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کن کند. استفاده از ماه مبارک رمضان برای ذوب شدن گناهان ییک   ریشهو  ببرد راستی از بین به شده،

های پدید  ریشه خشکاندن  و ،ندو این معضالت را حل کر ،این معضالتسمت  ت، یعنی آمدن بهحاکمیّ

  .در نظام اداری و سیاسی و حکومتی جامعهآمدن این معضالت 

حکومت وسیله است، حکومت در اسالم هدف نیست؛ که  ام ر اشاره کردهمکر  ییهای عاشورا بحث در

. ق شوداهداف محق  ،حکومتی حکومت دینی است که در پرتو آن سری از اهداف! ق یکبرای تحق 

مؤمن و منافق هر دو ؟ مؤمن با یک منافق چیست فرق یک ،ما ههای فردی عرض کرد جنبه ببینید در

نماز  دو ظاهراً هر؛ دهند می رسالت پیامبردت به اهدو ش هر؛ هندد ت خدا میدت به وحدانیّاهش

کنند. فرق مؤمن  مسلمان برای خودشان درست می ی قیافهو  گذارند ریش می هر دو ظاهراً ؛خوانند می

 :گویند هم می منافقان واال  حرفشان! عا ونه در ادّظاهرشان! ردشان است نه در قیافه و و منافق در عملک

طلب واقعی ما هستیم. مبارز با فساد  اصالح فاقاًگویند ات  ؟ میییر از این است :ِإنَّم  ن ْحنم ممْصِلحمبن  

گویند فساد  نها میآوقتی به  :اْل ْرضِ  یل  ل همْم ال تـمْفِسدموا ِفیِإذا قِ  فرماید: میتماعی ما هستیم. قرآن اج

، نه در سخنشفرق مؤمن با منافق در عملکردش است نه در  14!  ن ْحنم ممْصِلحمبن  ِإنَّم :گویند نکنید، می

در  ،دینی بودن عی فرق نظام دینی راستین با نظام مدّ اش، نه در اسم و نامش! ظاهرش، نه درقیافه

 ی انگیزه. است وجود آمدهه است که آن نظام برایش بق اهدافی در تحق  عملکردش است وو  کارکرد

اگر هدف من  است. اید باشد و آن عمل به تکلیف الهییک چیز ب اصالً عمقشایجاد یک نظام دینی در 

، ریاستم در جامعه اعمال أس قرار بگیرمحفظ حکومت این باشد که من در ر در برپایی حکومت یا

یا هدفم از تالش برای تشکیل  ،من جلو بیفتم ها ها و مقام دستیابی به پست ی مسابقهدر ، شود

 من به منابع اقتصادی  شتن و عدم سقو  حکومت این باشد که دستیابی دا، یا سر پا نگه حکومت

                                            

 .11ی  ی بقره، آیه سوره .16
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خودم  صندوق شخصی ت درهای بیشتری از جیب مل  بیشتر آسیب نبیند و هر روز بتوانم اندوخته

  است؟ حکومت دینی ی این چه انگیزه بریزم،

 هر که حسینال البالیه هست، هم منسوب به اباعبداهلل در نهج نینمنسوب به امیرالمؤمهم 

 کراراً ند.ا هحکومت دینی و الهی بیان کرد ی از تالش برای اقامه را هدف خودشان ندوی این بزرگوارا

د: نفرمای هست که می عبارات منسوب به امیرالمؤمنیندر  تکرارش الزم است. ام؛ منتها هخواند

ُمْلط  نٍ   ممنك ن  ِمن    یي كمِن الَُِّّ ِإنَّك  تـ ْعل مم أ نَّهم ل ْم ا للٰ هممَّ  عبارت منسوب به  یا در 15، ف س ة  ِفي 

ُمْلط ن ن  ِمن  م  ک ِإنَّک  تـ ْعل مم أ نَّهم  ا للٰ هممَّ  :هست که حسینال اباعبداهلل خدایا! تو خودت  16:  ت ن فمس   ِفی 

یا ای تالش در جهت ایجاد حکومت دینی، ما بر ی دانی که انگیزه میو  آگاهی، خودت از همه داناتری

 به قدرت نیست؛ دستیابیمبارزه و مسابقه برای  الًشتن و عدم سقو  حکومت دینی، اوّپا نگه دا سر

م ُ   ِمْن تِ  الْ ال   و   :حسینال عبارت منسوب به اباعبداهلل یا در ، مِ ِمْن فمضمبِل اْلحمط  س  ش ْىءٍ اْلتم ال   و   مدو

به پست و  ندوزیم؛بی بیشتربرای خودمان ما این هم نیست که از حطام دنیا  ی انگیزه :اْلحمط مِ فمضمبِل 

نداریم؛ پس چه هدفی داری یا کنیم. این دو هدف را  پول پربیشتر جیب خودمان را  تا مقامی برسیم

و ٰلِكْن ودند: فرم ، ایشانمنسوب به حضرت منین؟ چه هدفی داری یا اباعبداهلل؟ بنابه این عبارتِامیرالمؤ

 : ِلم  ِمْن ِديِنكلِنمِری  اْلم ع هست که: حسینال اباعبداهلل منسوب به عبارت یا در ، ِلم  ِمْن ِديِنك  اْلم ع دَّ لِنـ رم 

داشتن و عدم سقو   پا نگه سری حکومت دینی و  در جهت ایجاد و اقامهتالش هدف ما برای لین اوّ

 !از دست رفتآنها د. برگرد های دین تو به جامعه شاخصخواهیم آن  ؟ میحکومت دینی چیست

های  چه در جنبه ی دینی ندارد؛ کنی هیچ تناسبی با سیمای جامعه سیمای جامعه را که نگاه می

 ،ی، چه فرهنگییهای سیاسی، چه اقتصادی، چه قضا چه در جنبه ،های اجتماعی جنبه فردی، چه در

 لین هدف ماست. این اوّ به جامعه برگردد. وت های دین م و شاخصاین عالئ خواهیم می

                                            

 .125، ص 28و مجلسی، بحاراالنوار، ج  189البالغه، ص  سیّدرضی، نهج .15

 .86، ص 96و مجلسی، بحاراالنوار، ج  169، ص 15کاشانی، وافی، ج  فیض؛ 219ص العقول،  حرّانی، تحف ی شعبه ابن .14
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خواهیم صالح و  های تو را گرفته! می فساد سرزمینخدایا  : ِدكِبال و  نمْظِهر  اْْلِْصالح  ِفی :دومین هدف

  :و  نمْظِهر  اْْلِْصالح  ِفی ِبالِدكکن شود.  خواهیم این فسادها از جامعه ریشه می ؛شودحاکم  بر جامعهاصالح 

عبارت منسوب به  و در ،فـ ی ْأم ن   :سومکن کنیم.  فساد را ریشهو  های تو اصالح را حاکم کنیم سرزمیندر 

دیده، مستضعف و ناتوان، ستم و بندگان مظلوم و : ِدك  ِمْن ِعب اْلم ْظلمبممبن   ي ْأم ن   و   :هست اباعبداهلل

حزب و گروه رسد، آشنایی ندارند، پارتی ندارند، به هیچ تشکیالت و  که دستشان به جایی نمی  کسانی

 ند، مورد ، اینها مورد تعر شود پایمال میدر این جامعه لذا حقوقشان و جمعی وابسته نیستند و

شوند، محزون  شوند، هر روز بیشتر از روز قبل دایدار می تهاجمند، هر روز بیشتر از روز قبل فقیر می

 تا مردم مظلوم پا شود رار بگیرند. حکومت دینی برت قخواهیم اینها در امنیّ می شوند، شوند، له می می

ْظلمبممبن  فـ ی   ت قرار بگیرند؛امنیّ در تعر  ات قدرتمندان، از یارت و چپاول رؤسا و حک ام، از ِمْن  ْأم ن  اْلم 

  . ِدك  ِعب

و  يـمْعم ل  ِبف راِئِضك   هست: اباعبداهلل حضرت عبارت منسوب بهیا در  ، م  اْلممع طَّل ةم ِمْن حمدموِدك  تمق و   :چهارم

ُمن ِنك  و  أ ْحك ِمك   ل مانده و که احکام معط ق حکومت دینی این است هارمین هدف ما از تحق خدایا چ :و  

 هم ها را بزرگترین جرم ،مخفی شدن پشت یک صاحب قدرت نکه بانه ای ؛جاری شود تو ی اجرا نشده

جامعه زندگی  در داری خوش و خر م دادگاه هم محکوم شدی، اما  مرتکب شدی، اثبات هم شد، در

که با رفاه  است زندانت هم یک قصر! ابروست باالی چشمت بگوید کس هم جرأت ندارد کنی، هیچ می

ت درگذش و عروسی فالن فامیل ی ه یا به بهانهی معالج به بهانههم  ایلب اوقات ،کنی میزندگی  آن در

! اگر یک فرد شود حدود الهی اجرا نمیمرخصی بیرون زندان هستی.  فالن فامیل دیگر و امثال اینها

  ا آن فرد وابستهکنند. امّ جا مجازاتش می در ،جرمی مرتکب شودیا   عیف کوچکترین خطایی، خالفی

و  ؛شمت ابروستباالی چ أت ندارد بگویدکسی جرمرتکب هر جرمی شود،  ،مند حکومتبه جناح قدرت

  !دنکن فردا خود او را مجازات می ،بگویدو اگر خطا کند 
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است. دینی حکومت راستین  ق شد،حکومت محق  در هااین ف حکومت دینی است؛ اگراهدا هاپس این

ای دینی، مسمّهای  شاخصنیست.  ای دینی در آنمسمّ دینی است؛ ماًحکومت اس ،ق نشداگر محق 

وم سیاسی یربی و شرقی استخراج عالم عل فالناز کتاب  یم!ا هخودمان در نیاورد اینها را ما از اینهاست.

زهد  .سنگین استها  این حرفگفتن و شنیدن  دانم می گرچه ؛کنمای را هم عرض  نکته! یک ایم هنکرد

ما تالش  ندبله اینکه فرمود کافی نیست! ا کافی نیست؛امّ ؛شر  الزم است حاکم دینیفردی برای 

یک حاکم دینی  ص این شاخ ن را پر کنیم، این درست است؛های خودما اینکه جیب م برای کنی نمی

منسوب به . به تعبیر باشدزیست  که ساده است. این شر  الزم برای حاکم دینی است

سر سرزمین اسالمی احدی به ای زندگی کند که در سرتا گونه البالیه به در نهج امیرالمؤمنین

 در .شب را به صبح نبرد ،ندارد]زندگی[ واری های فقر و دش سختی اینکه هیچ همتایی در ی هیصّ

 ،است نوشته حنیف فرماندار بصره بن  به عثماناست و حضرت  منسوب به امیرالمؤمنین ای که نامه

ن عم  أ   ؟حکومت دینیروای فرمانبه من بگویند  به اینکه چگونه قانع شوم من ند:ایفرم می بِأ ْن   ینـ ْفسِ   ِمنْ   أ قـْ

با  هها و دردهای زمان سختیها و  تلخیل تحمّ درامّا  :م ك رِِه الدَّْهر یْؤِمِنین  و  ال أمش رِكمهمْم فِ يمق ل  ٰهُّا أ ِمیرم اْلمم 

ة  ل همْم فِ  أ ْو أ كمبن  ؟ نباشم مردمم شریک ب  ُْ ، است ا این شر  الزمامّ ؛این را فرمود خب 17!جمشمبب ِة اْلع ْیشِ  یأم

همه جنایت  ل و دوم که یاصبانه آنبروید مطالعه کنید. همان خلفای اوّشما شر  کافی نیست. 

خیلی ات فاقاً زندگی شخصیشان  در اسالم پایه گذاشتند،و آن انحراف عظیم را در تاریخ  ،رتکب شدندم

ا زاهد زاهد بودند. امّگرایی از زمان عثمان شروع شد. آنها خیلی  تاشرافیّ !هم فقیرانه زندگی کردند

ا شر  امّ ؛الزم است کند. شر  کفایت نمی ،راستین باشد یک حاکم دینی انسان بودن برای اینکه 

، بگوییدبه بخش دیگری که  کافی نیست. مؤمن به بخشی از دین! مؤمن بودن هم شر  کافی نیست!

شما به آیا  :ت ْكفمرمون  بِبـ ْعضٍ   ِ  و  بِبـ ْعِض اْلِكتأ فـ تـمْؤِمنمبن  ببینید:  آیه رااین کند.  قبول نمی ، آنجا دیگرنه
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گوید شما ایمان ندارید و  نمی د؟یورز یکفر م گرشیبه بخش د وایمان دارید بخشی از کتاب دینی 

  ف م !ورزید ا به بخش دیگرش کفر میامّ ،گوید شما به بخشی از دین ایمان دارید می !نه .گویید دروغ می

ْنی یفِ  یٌ ِلك  ِمْنكمْم ِإال  ِخزْ يـ ْفع لم ذٰ ج زاءم م ْن  ی ِة الدن جزای کسی که  18:أ ش د  اْلع ُّا ِ   و  يـ ْبم  اْلِقی م ِة يـمر دنون  ِإلىٰ   اْلح 

جز خواری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت هم  کند، گونه عمل می و این رفتهچنین روشی را پیش گ

 ؛ امّابخشی از دین را قبول داردکه است کسی این جزای ها برگردانده خواهد شد.  به شدیدترین عذاب

و  نش را بستاباید ده ،اگر کسی هم حرفش را بزند !آقا حرفش را نزن گوید بخش دیگر دین را می

لمبن  ِبغ ِفٍل ع م   للٰ هم ام    و   !دوخت  کنید یافل نیست. خدا از آنچه که شما می :  تـ ْعم 

مییاه  شیب اوّل  م والمعظ ی  آخیر مییاه شیعبان   شیب  دعیایی کیه   ،ندعاهیای آییاز میاه مبیارک رمضییا     در

ـل ْمهم  :خواهیم از خدا میکه  این تعبیر هست ،شود خوانده می المبارک رمضان  ُ ـل ْمن  ِمْنـهم و    ُ ل ْمن  ِفیـِه و    ُ و  

ـل ْمن ا للٰ هممَّ  :هست مبارک رمضان یت هالل ماهیا در دعای رؤ .است تبحث سالم شا همه! ببینید 19 ،ل ن  ُ  

ل ْمن ِلش ْهرِ   ُ هم حکومت دینی  و ،هم فرد سالمت بیابیم! ما در این ماهیعنی  20:  ِفیـهِ ر م ض ن  و  ت س لَّْمهم ِمن   و  

ْلنِإْن ِمْلن ، و  ممح مٍَّد و  آِلهِ  ىٰ ا للٰ هممَّ ص ل  ع ل هست: دعای ورود به ماه شود. درسالم و  باید برگردد  ، و     ِفیِه فـ ع ـد 

میا   به راه برگردان! اگر ما کج رفتیم، خدایا ما را اگر ما منحرف شدیم، خدایا خدایا 21:   ِفیـِه فـ ق ب ْمنـِإْن زمْغن

 !ت هم باید باشدکن! خب این دعای حاکمیّ  را مستقیم

                                            

 .85ی  ی بقره، آیه سوره .18
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فرمود: قرآن ) خود شروع کرد، انبایست از خود و نزدیک طور که در اصالح فردی می ، همانآخرو سخن 

یکان خیودت را  دبعد نز ،اصالح کن و آتش دوزخ نجات بدهاز ل خودت را اوّ 22:قمبا أ نـْفمس كمْم و  أ ْهِلیكمْم نـ را  

از خیودش و از  ( حاکم حکومت دینی هم باید همین کار را بکند. از آتش دوزخ نجات بده و اصالح کن!

خودش، از نهادهای وابسته بیه خیودش، از سیتادهای وابسیته بیه       ترین افراد به خودش، از بیت نزدیک

 ی وابسته بیه خیودش، از هیر چیه بیه خیودش      ها های وابسته به خودش، از آستان هلدینگ خودش، از

بخش اسیت.   دهد و یقین داریم نتیجه کند، اصالح نتیجه میاست، اگر اصالح را از آنجا شروع  تر نزدیک

 وع شود،اینجاها شر اصالح ازی وابسته به خودش، اگر خودش، از صدا و سیماح وابسته به ل از قوای مس

 ه این اصالح تمام سیستم را خواهد گرفت.ه به پل پل 

ین چیزی بود که . ادای ببر از این بستر ماه مبارک رمضان چنین بهره حکومت دینی ما امیدوار هستیم

معنوی میاه   و های فردی، عرفانی من در جنبه ها سال .ت دارمولیّمسؤدر قبال گفتنش من گمان کردم 

کنیم  گمان می نگفته گذاشتیم. ؛یما هیافل ماندبحث از این  ما ا دیدمامّ ؛ما همبارک رمضان صحبت کرد

های اجتمیاعی   تولیّمسؤ اعتنایی نسبت به  طلبی، ماه به خلوت رفتن، ماه بیرمضان ماه انزوامبارک ماه 

در اصیالح فیردی میا کیارکردی دارد، بایید در اصیالح       طور که ماه مبارک رمضان  همان امّا .و اینهاست

 داشته باشد.اجتماعی و سیاسی ما هم کارکرد 

 مْ هممَّ ص ل  ع لٰی ممح مٍَّد و  آِل ممح مٍَّد و  ع ج ْل فـ ر ج هم ا لل ٰ 

                                            

 .4ی  ی تحریم، آیه . سوره22


