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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
یماریبکیوآشوبهابهمثابههایناآرام

ها برای ها و آشوبه و حائز اهمّیّت است که ناآرامیپیرامون اتفاقات اخیر در جامعه این نکته قابل توجّ

ها و نقاط نفوذپذیری در او ضعف قطعاً ،شودکسی که بیمار می .جامعۀ ما حکم یک بیماری را دارد

که عامل ایجادکنندۀ بیماری از قبیل میکروب یا ویروس توانسته است از آن نقاط وارد  ،وجود داشته

بسا آن شخص در اثر آن بیماری از دنیا او را بیمار کند و از پا بیندازد؛ و چه ،تکثیر شود ،پیکر او شود

سو باید نقاط ضعف و نفوذپذیر خود را از یک :دو کار باید بکند ،ر شدبرود. درنتیجه وقتی کسی بیما

وارد بدن او شود و ایجاد بیماری  ،تا میکروب و ویروس نتواند از آن نقاط ،و از بین ببرد ترمیم کند

از بین  ،یعنی میکروب و ویروس را به هر تمهیدی شده ،زاباید آن عوامل بیماری ،از سوی دیگرکند. 

  .هر دو ضروری است ،این دو کار. ببرد

به  ،شودهایی همانند بحران فعلی جامعۀ ما میدر مورد جامعه نیز وقتی نظام سیاسی آن دچار بحران

ها و ناکارآمدی ،هاضعف ه داشت که حتماًباید توجّ ،در وهلۀ نخسته کرد. همین دو نکته باید توجّ

پذیر نظام اینها نقاط آسیبرایط پیش آمده است. ت کشور وجود داشته که این شفسادهایی در مدیریّ

سازد که مورد کند و مستعد میخاطر میع مردم است؛ آنها را رنجیدهاست؛ جاهایی است که خالف توقّ

ای که مدیران جامعه باید به لین نکتهاوّ ،شودپا میها بهها و آشوبوقتی این بحران تحریک واقع شوند.

چه  که ما چه ضعف و ایرادی داشتیم که دشمن توانست از آن استفاده کند؟ این است ،ه کنندآن توجّ

چیز سبب شد که مردم ناخرسند و ناراحت باشند و دشمن بتواند از آن نارضایی و ناراحتی 

ط عوامل سرسپرده و مزدور خود بر سوءاستفاده کند و موضوعی را پیراهن عثمان کند و جامعه را توسّ

هدیشب برای نماز به مسجد محلّگیرد. ی است که گاه مورد غفلت قرار میمهمّ مسألۀهم بریزد؟ این 

به منبر رفت و  ،ها داردتی هم در یکی از سازمانیی که مسؤولیّروحانی ،بعد از نماز مان رفته بودم.
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این ه نداشت که در توجّ کوبید؛ به این نکته اصالًطرف مقابل را می ،ل تا آخر سخنشصحبت کرد؛ از اوّ

. این کرده است هایی مستعدّایم که جامعه را برای بروز چنین بحرانما چه عیب و ضعفی داشته ،طرف

 روش درستی نیست.

میمنصفانهقضاوتکن

 ،خواهیم آن را مورد داوری قرار دهیمکنیم و میام؛ وقتی یک پدیده را بررسی میهم اشاره کرده قبالً

قرآن کریم وقتی میهر دو را ببینیم.  ،آنهای منفی های مثبت آن و هم جنبهباید هم جنبه حتماً

از تو در مورد شراب و قمار سؤال می ای پیامبر! :فرمایدمی ،خواهد دربارۀ شراب و قمار صحبت کند

های عظیمی گناه بزرگ و خسارت ،: به آنها بگو در این دواسِلنّلِ عُنافِمَ وَ یرٌبِکَ مٌثْما إِیهِفِ لْقُ .کنند

هایش از هشود؛ غم و غصّشنگول می ،خوردهایی هم دارند. باالخره کسی که شراب میا منفعتاست؛ امّ

 ،کنیدهمانطور که مالحظه می .تر از منافعش استها و گناهانش بزرگ ا خسارت؛ امّ...رود و یادش می

مقایسه میهای آنها را با منافع آنها کند؛ خسارتخدا به همین شیوه به موضوع شراب و قمار نگاه می

سره نه اینکه یک .تر استگیرد که باید آنها را ترک کرد؛ چون خسارتشان بزرگکند و بعد نتیجه می

  ها را بگوید و آثار مفید را نگوید.خسارت

سره طرف مقابل یکیعنی منصفانه حرف بزن.  «!عیب می جمله بگفتی؛ هنرش نیز بگو»به قول حافظ 

 ،اشتباهات بگو! ،هایی را هم که در عملکرد خودت بودهنقد کن. ضعفبرگرد و خودت را هم  ،را نکوب

ها و فسادها و دیگر چیزهایی که بوده و منجر به مستعد شدن جامعه برای بتعصّ ،هاجهالت ،خطاها

 .قدری هم از آنها بگو! خودت را تصحیح و اصالح کن! این یک جنبه ،هایی شده بروز چنین بیماری

توان جامعه را به دست نمی هرحال با این میکروب و ویروس باید مبارزه کرد.بههم اینکه جنبۀ دوم 

کشور را تجزیه کنند و  ،کشور ناامنی ایجاد کنند در کلّ ،ها جامعه را نابود کنندتا آشوب ،آشوبگرها داد

 فاق افتاد.مان اتّاش در کشورهای دیگر منطقهل سازند؛ همان چیزی که نمونهای مبدّآن را به ویرانه
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های ها ضروری است؛ هم پرداختن به برطرف کردن عیب ها و ویروسپس هم مقابله با میکروب

 .پذیری که در نظاممان هست، هر دوی اینها ضروری استخودمان و نقاط آسیب

خوردگانبیدشمنِمزدورازفرکیضرورتشناختوتفک

آیند و در خیاباناین است که همۀ کسانی را که به هیجان می ،نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کنم

شده هستند؛ ی کنیم. تعداد زیادی از آنها اشخاصی تحریکنباید دشمن مزدور تلقّ ،دهندعار میها ش

 ،اند و با موضوعی که پیش آمدهمردان و حاکمان داشتهیی از عملکردهای نظام و دولتدلخوری

نها را همۀ ای دهند و ... .آنها را تحریک کرده و به خیابان کشانده و اکنون دارند شعار می ،دشمن

  ی نکنیم و با همه مثل دشمن مواجه نشویم.دشمن تلقّ

در ماجرای مقابلۀ  .کندکار خالف می کند با کسی که عمداًفرق است بین کسی که اشتباه می

 قَّحَالْ رادَاَ نْمَ سَیْلَفرمودند:  .حضرت همین را فرمودند ،با معاویه و با خوارج نهروان امیرالمؤمنین

سوء  ،ت درستی داردنیّ ،حق را اراده کرده ،کسی که دشمن نیست :هُصابَأَفَ لَباطِالْ رادَاَ نْمَکَ هُأَطَخْأَفَ

با کسی که آگاهانه و عامدانه چیزی را که خالف  ،ا در تشخیص حق دچار خطا شده استت ندارد؛ امّنیّ

این دو  ،باید در این جمعبنابراین  مساوی نیست؛ ولو اینکه از خوارج نهروان باشد. ،دهدانجام می ،است

بگیر دشمن مزدور و حقوق ،دشمن ،ت خوبی داشتندکسانی که نیّگروه را از یکدیگر تفکیک کرد؛ 

اینها یکسان نیستند با کسانی که  ،گول خوردند و تحریک شدند ،اشتباه کردند ،ا خطا کردندنبودند؛ امّ

و برای تجزیۀ  اسالمی و حکومت دینی گیرند برای نابود کردن نظامعامدانه از دشمن مأموریت می

راحتی بشود سرکوبشان کرد و کشور بزرگ و مقتدری مثل ایران به کشورهای بسیار کوچکی که به

این دو گروه یکسان نیستند و لذا با این دو گروه باید به دو شیوه مواجه  آنها را تحت استعمار درآورد.

  شد؛
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میکثّرتالسّوادنباشمیمواظبباش

بدانند که آنها هم تبعات این اشتباهشان  ،اندیجان آمدهمنتها همان گروهی که دشمن نیستند و به ه

پیامد  ،ت نداشتیماینگونه نیست که ما چون به هیجان آمدیم و سوء نیّ ل خواهند شد.را متحمّ

برای ویرانی و تجزیۀ کشور و  گرچه ما با کسانی که عمداً .گرددبرمی ،بله .کارهایمان به ما برنگردد

لشکر سیاهی لشکر دشمن شدیم.سیاهیا متفاوتیم؛ امّ ،به میدان آمدندنابودی دین و نظام دینی 

الم را در این کشور از السّبیت علیهماسالم و حاکمیت مکتب اهل ،خواستند ایرانکسانی شدیم که می

 رتَثَّکَهم در دنیا و هم در آخرت برای ما پیامد دارد. ماجرای  ،لشکر شدنبین ببرند؛ و این سیاهی

فردی  .امهای عاشورایی برایتان گفتهدر بحث ،طاووس در لهوف نقل کرده استدبنرا که سیّ دواالسَّ

در  ماجرا را تعریف کرد؛ گفت: های سالمی داشتی!تو که چشم !رفیقش از او پرسید چه شد؟ .نابینا شد

صدا زدند اند و یک طشت پر از خون در مقابلشان است؛ من را نشسته عالم رؤیا دیدم پیامبراکرم

نه نیزه ،نه شمشیری من که برای جنگیدن به کربال نرفتم! :و فرمودند چرا به کربال رفتی؟ عرض کردم

ار من نجّ .در روز عاشورا هم من نجنگیدم .چیز با خودم نبردمنه کمانی؛ هیچ ،نه تیری ،نه خنجری ،ای

شد را درست ی که خراب میهای خیمه و وسایل دیگرسپاه عمرسعد مرا برده بودند که چوب .بودم

ا امّ کرد!اگر جنگیده بودی که حسابت فرق می ،بله حضرت فرمودند: من آنجا کار دیگری نکردم. .کنم

با بودن تو تعداد آنها بیشتر نشد؟  لشکر آنها شدی؛سیاهی ،همین که تو با سپاه عمرسعد رفتی

هایشان را در آن بعد حضرت انگشت او گفت: کردی. لشکر آنها را زیادتو سیاهی: وادَالسَّ رتَثَّکَ فرمودند:

 .دو چشمم نابینا بود ،و من از خواب که بیدار شدم ،طشت خون کردند و بر دو چشم من گذاشتند

لذا پیامد  لشکر دشمن که شدی!ا سیاهیت خوب هم رفتی؛ امّولو با نیّ که هست!واد السّ رتَثَّکَ ،آری

باید بدانند کارشان پیامد دارد؛ لیکن کسانی  ،روندها میمیدان آشوبپس کسانی که اینگونه به  .دارد

 ،اندپول گرفته ،باید حساب آنها را از حساب آن گروهی که دشمنند ،خواهند با آنها مواجه شوندکه می

های جاسوسی آمریکا و مثل منافقین یا در رأس آنها از سازمان ،ت دارند و از یک فرماندهیمأموریّ
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ت جامعه و مردم مدیریّ .اینها حسابشان با هم فرق دارد جدا کنند. ،اندو اسرائیل دستور گرفتهانگلیس 

باید بدانند که کارشان بی ،شوندلشکر میا خود کسانی که سیاهیباید با اینها دو گونه رفتار کنند؛ امّ

امیدواریم خدای هم پیامدهای دنیوی برایشان خواهد داشت و هم پیامدهای اخروی.  پیامد نیست.

 ،هاضعف ،هاها هرچه زودتر به آرامش تبدیل شود؛ نظام به ناکارآمدیمتعال عنایت کند این ناآرامی

های این تصحیح را اعتراف کند و در صدد تصحیح برآید و نشانه ،اشتباهات و فسادهایی که وجود دارد

شدۀ دشمنان اهلن و مأموران بسیجدشمنا ها از بین برود و متقابالًخاطریمردم ببینند و رنجیده

و اسالم و ایران هم هرچه زودتر مهار شوند و میدان بر آنها بسته شود تا نتوانند چنین آشوب بیت

 .هایی به راه بیندازند

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


