
 

 

 1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (۲کشور ) ی ها یناظر بر ناآرام بیّسلسه تذکّرات استاد ط

 و ابهامات ها هیها، گال ضغباز انباشت  یناش اعتراضات

از جمع شدن  یناش ز،یآم خشونت یآن، رفتارها یو در پ ها یها و به دنبال آن، پرخاشگر اعتراض یگاه

و بدون پاسخ مانده است.  افتهیاست که فرصت و مجال گفته شدن ن ینقدها، ابهامات و سؤاالت ها، هیگال

بودن  اسخگوحرف بزند، پ یا عدّه یو برا ندیبنش کروفنیکردن، که شخص مسؤول پشت م یسخنران

: در را باز کن، )از ندیفرما ی! مندیفرما یبه فرماندارانشان چه م السّالم هیعل نیرالمؤمنیام دینی. ببستین

تو و مردم، جز  نیب یحاجب چیه ر،یبپذ یارویبا مردم سخن نگو( مردم را رو ونیزیتلو ۀپشت پرد

 یکه نقد و اعتراض دارد، حتّ ینظرات هم درست نکن( فرد انیب یتصنّع ۀپوست صورتت نباشد! )جلس

کرد، تو  یادب یرا مراعات نکرد و ب یمقام حکومت کیکرد، آداب سخن گفتن با  نیو توه یاگر بددهن

طرح  ۀاو باش، بگذار حرفش را بزند، دهانش را نبند، اجاز یرای! با محبّت پذاشوبیتحمّل کن و برن

جازه بده ا نجای. اکند یسر باز م یگرید یجا ،یاجازه نده نجایو اعتراضات را به او بده. اگر ا راداتیا

شود و  دهیپرس یحرفش را بزند، و با صداقت حرفش را بشنو. قبل از جلسه کنترل نکن که چه سؤاالت

کنند، سؤال و  انیگفته نشود. بگذار مردم راحت حرفشان را بزنند، نقدشان را ب ییزهایچه چ

کن و  حیتصح اعتراضشان را مطرح کنند. تو هم صادقانه پاسخ بگو. اگر نقدشان وارد است، خودت را

 آنها را آگاه کن. ست،یاگر وارد ن

 ییها از مردم، منفعالنه به صحنه یا که عدّه دیرس ینم نجایکار به ا م،یکرد یعمل م وهیش نیما به ا اگر

 کرده است.  یطرّاح رانیو ا مانیاسالم، ا توز نهیشوند که دشمن ک دهیکش

 مردم باشند  یپاسخگو یبا صبور مسؤوالن
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 ندگانیگذاشتند. نما یمطبوعات ۀاوّل انقالب، مسؤوالن چند جلسه مصاحب یها دارم سال ادی به

. شدند یدر آن جلسات حاضر م ها، یها و خبرگزار عنوان خبرنگار روزنامه مختلف به یفکر یها انیجر

 نی. چرا ازدند یحرفشان را م ینه، ول ای شد یگرچه خبر ندارم که آنجا هم سؤاالت از قبل کنترل م

 یمجر ون،یزیپشت تلو دیایب دیبا جمهور سیشده است؟ چرا رئ لیامروز ما تعط ۀسنّت در جامع

 یمطبوعات ۀبدهد؟ مصاحب حیتوض شانیمشخّص شده را مطرح کند و ا شیچهار تا سؤال از پ ونیزیتلو

تندرو و کندرو  انه،یم کال،یاعم از راست، چپ، راد ،یاسیو س یفکر اناتیجر ۀهم دی. بگذاردیبرگزار کن

 نگونهیها ا صورت، عقده نی. در ادیبده حیبزنند و شما توض حیشما حرفشان را صر یرو در رو ندیایب

 ییها افکار و رفتار خود را از دست بدهد و به صحنه تیّریتا فرد معترض، مد شود یهم جمع نم یرو

را  وهیش نینظام هم هم یها رده ۀکرده است. در مورد هم یطرّاح شیشود که دشمن برا دهیکش

رو شدن با مردم  روبه نیاز ا دیمسؤول، همه با نیتر نیینظام تا پا ۀرد نیاز باالتر یعنی کنم؛ یم هیتوص

و  نندیبنش زیآم گشاده، با لبخند محبّت ۀبا چهر ،ی. با صبورینه؛ واقع یشیو نما یاستقبال کنند؛ تصنّع

 رایرا هم پذ ها یادب یو ب ها یندان آداب یحتّ کردم،مردم گوش کنند. همانطور که عرض  یها به حرف

 نیحالت ا کی. ستیکردم؛ از دو حال خارج ن عرضپاسخ دهند.  ستهیشا یا وهیگاه به ش باشند. آن

که  میندار مانینید یها کنم. مگر ما در آموزه حیخود را تصح دیو من با دیگو یاست که او درست م

مرا  یها بیاست که ع یبرادران من در نزد من، کس نیتر : محبوبَأْهَدى ِإَليَّ ُعُیوِبيَأَحبُّ ِإْخواِني ِإَليَّ َمْن 

از  یکیدارد  اد،یو داد و فر تیّعصبان ،یبداخالق ،یکه ولو با فحش، تند یپس فرد دهد؟ هیبه من هد

بدارم و دوست  یلیاو را خ دیو من با دهد یرا به من م هیهد نیبهتر کند، یمرا به من گوشزد م وبیع

 اتیّاز واقع یا او از پاره یاطّالع یاز ب یاو ناش یو برآشفتگ ستین نگونهیاز او استقبال کنم. اگر هم ا

 ییکارها نیاو به سامان و آرامش مبدّل شود. ا یآشفتگ نیبدهم تا ا حیتوض شیاست، رو در رو برا

 تازه است. رند،یرا هروقت از آب بگ ینشده. ماه ریکرد. هنوز هم د توان یاست که م

  نشاند یم شیمردم، دشمن را سرجا یو مذهب یملغیرت   
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. ستندین نهایو امثال ا رانیشدن ا هیکشور، و سور یۀبه تجز یاضمردم در عمق وجودشان، ر الحمدهلل

آنها  زنند، یدهن آنها م یبه دشمن نخواهد داد. تو یا اجازه نیمردم، چن نیا ینید رتیو غ یملّ رتیغ

را هم متنبّه و اصالح  خورده بیعمل شود که گروه فر یشاءاهلل طور . اننشانند یخودشان م یرا سر جا

درمان کرد.  دیو مبتال را با ماریکشت؛ امّا عضو ب دیرا با روسیو و کروبیجدا سازند. م منکنند و از دش

 . ستندین یکیدو  نیا

 ،ییجو پرخاش یفضا نیبه آرامش و ا ها یآرام نا نیارواحنافداه، ا اهلل ۀیّحضرت بق اتیبا عنا میدواریام

 مبدّل شود.  تیّآرامش و امن یبه فضا ،یو ترور و ناامن تیخشونت، جنا ت،یّعصبان

 و تعامل با مردم  یتیّریمد وهیش رییتغ لزوم

که کشور و نظام متحمّل شد، و  ینیسنگ یها نهیهز نیکه افتاد، با ا یاتّفاقات نیاز ا دیبا مسؤوالن

کنند. بعد از آرام شدن اوضاع،  حیو خود را تصح رندیکند، درس بگ دایو کجا ادامه پ یتا ک میدان ینم

 دیدید ندی. نگونگردندبحران و آشوب را فراهم کرد، باز طیشرا نیآمدن ا دیپد ۀنیکه زم یبه روش غلط

دردناک و  یها و صحنه طیشرا نیکه منجر به ا ی! و دوباره برگردند به همان روشم؟یرا خفه کرد نهایا

 رییکشور و تعامل با مردم را تغ تیّریمد ۀویش م،یکن حیخودمان را تصح م،یریدرس بگ دیتلخ شد! نه؛ با

. چرا میباش ریپذ انعطاف م،یدگم نباش م،یکن اصالح یینظام وال کی ۀو تصوّرمان را از ادار ریتصو م،یده

 روشن کند؟!  ما یرا برا قیحقا یها بعض صحنه نگونهیا میبگذار

که جز به منافع خود  یو فقط به مدّاحان چاپلوس میکرد یاز ناصحان، با آغوش باز استقبال م اگر

 یشدن و پ انیها هم قابل ب صحنه نیقبل از ا ق،یحقا نیاز ا یاریبس م،یداد ینم دانیم شند،یاند ینم

 ران؛یا تیّو تمام ماسال ت،یّمعنو ن،ید ت،یو دشمن ضدّ وال یخارج یها ونیزیبردن بود؛ نه از زبان تلو

به  م،یطردشان نکرده بود م،یداده بود دانی. اگر قبالً به نقّادان ناصح مرخواهانیبلکه از زبان خ

و  گفتند یرا به ما م رادهایآنها ا م،یمأیوسشان نکرده بود یاز اثربخش م،یسکوتشان نکشانده بود
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تحمّل  ازمندیو انجام اصالحات، ن راداتیدرک ا یو برا میکن حیخودمان را زودتر تصح میتوانست یم

 .مینباش ینیسنگ یها نهیهز نیچن

وارد صحنه شود  السّالم هیعل اهلل ۀیّکند و دست مقدّس حضرت بق تیمتعال عنا یکه هم خدا میدواریام

ؤول، به مس نیتر نییمقام تا پا نیکشور، از باالتر رانیکشور حاکم کند و هم مد نیو آرامش را بر ا

 م،یکه هست نیو بهتر از ا میهست نیکه ما بهتر میکنند. تصوّر نکن دایو اصالح خود سوق پ حیتصح

 م،یا قابل تصوّر است. اگر درست عمل کرده یتر خوب ،یکه باالتر از هر خوب می. بدانستین یشدن

است. تعصّب  یکار شدن نی. امیتر عمل کن اشتباه کم م،یا اگر اشتباه عمل کرده م؛یتر عمل کن درست

 است.  وختهبه ما آم نیاست که د یا وهیش نی. امیمنعطف باش م،یدگم نباش م،ینورز

 هم مصداق دارد  یاجتماع تیّریو سلوک در مد ریس مراحل

و  ریاست. اگر ما در س شتنیخو بیو تهذ هیو انعطاف است؛ راه تزک یریپذ راه حق انت،یاسالم و د راه

وجود  هیتزک نیهم دیهم با یاجتماع تیّریدر مد م،یکن ینفس م بیو تهذ هیسلوک، صحبت از تزک

 کند یدر او باشد. تالش م یبیکه ع دهد یکه احتمال م یکس کند؟ یم هیتزک یداشته باشد. چه کس

آن  کند یرا ندارد، تالش م یکه حُسن دهد یرا بشناسد و سپس آن را برطرف سازد؛ احتمال م بیآن ع

 هیبه تزک ازمندیجامعه هم ن تیّریاست. مد هیراه تزک نی. ادیرا دروجود خود مستقر نما را بشناسد و آن

 تیّریام، در مد ام و در شراب طهور نوشته گفته تانیو سلوک برا ریکه در س یآن مراحل ۀاست. هم

 ه،یو رو ریمس رییاز خواب غفلت، حالت توبه و تغ یداریب قظه،یحالت  یعنیهم مصداق دارد؛  یاجتماع

 تیّریدر مد ناًیام، ع و سلوک خدمتتان عرض کرده ریکه در س یگرید یها حالت طلب و حالت

 .میباش یواد نیاهل ا میدواریکشور هم مصداق دارد. ام کی یاسیو س یاجتماع

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


