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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (6های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 حفظ نظام تا کجا؟! 

 عتاًیآنان است، طب یکنندگان کشور و عملکردها مسؤوالن، رهبران و اداره ران،یاگر مقصود از نظام، مد

کار عزل و  مسؤول خالف دیو عمد در کار باشد، با یورز کرد. اگر غرض یعملکرد خالف را نقّاد دیبا

سالم  یصورت، افراد وبرکنار شوند و در هر د دیمجازات شود؛ و اگر مقامات مسؤول، ناتوان هستند، با

 .ندیایمند بر سر کار بو توان

 نیاز د ینید تیتوجّه داشت که حاکم دیاست، با ینید تیاگر مقصود از نظام، خود حاکم اما

 یعنوان جزئ به ینیو حکومت د تیبود و به حاکم نیّو متد رفتیاسالم را پذ دیبا ایاست.  ریناپذ ییجدا

و انفکاک  یجزّجزء از آن کل، قابل ت نیکنار گذاشت. ا یطور کلّ اسالم را به ایباور داشت، و  نیاز د

که  میریپذ یم ریشده حفظ کرد، ناگز یمتیرا به هر ق نید دیکه با می. پس اگر قبول داشته باشستین

 شده، حفظ کرد یمتیبه هر ق دیرا هم با ینینظام د

 مقتدر  رانیا کیدشمن از  هراس

که مقام  یریاست که به تعب نیا تیّ. واقعستین انیدر م ینیبحث نظام د یحتّ ر،یاخ یها آشوب در

باشد.  یاسالم ریولو حکومت آن غ ترسد؛ یبزرگ و مقتدر م ،یقو رانیا کیفرمودند، دشمن از  یرهبر

 و شانیداخل یها گروهک یها هستند؛ مقامات مسؤولشان و سرکرده رانیا یۀآنها در صدد تجز

ندارند  یپوش هم پرده یا اند؛ ذرّه کرده انیرا به صراحت ب نیمخالف نظام هم بارها ا اناتیجر انیسخنگو

 تیریاست که مد یمخالف نظام مقصودم کسان اناتیکنند. از جر هیرا تجز رانیا خواهند یم نکهیدر ا
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سر عناصر آشوبگر در  شتاند و ناآگاهانه پ آمده جانیرا در دست دارند، نه آنها که به ه انیجر نیا

 اند. تادهراه اف ابانیکوچه و خ

 است  رانیا هیدشمن تجز هدف

است، و  یمقتدر و قو رانیا یکشور و نابود یارض تیبردن تمام نیحال حاضر، هدف دشمن از ب در

حفظ کرد؛ چراکه  دیرا هم با رانیا ینیدوم است. نظام د ۀدر مرتب یو اسالم ینیبا نظام د رانِیبحث ا

 یۀبا تجز ستا ینظام مساو نیا یفروپاش ناًیقی ،یحفظ اسالم و نظام اسالم یشرع ۀفینظر از وظ صرف

. کنند یم دییموضوع را تأ نیا ،یو خارج یرانیا قیو دق میافراد فه ۀ. همدینکن دیامر، ترد نی. در ارانیا

. الندیدر خواب و خ م،یکن یم رونیآخوندها را ب نیکشور، ا یارض تیّبا حفظ تمام ندیگو یکه م یکسان

 ۀشد هیتجز رانیا کی یها، در پ آشوب نیا زانیر و برنامه رانی. مددهد یرا نشان م نیاز ا ریغ ها تیواقع

 یکس یبرا یکشور گره خورده است. حتّ تینظام با تمام نیهستند. در حال حاضر، سرنوشت ا رانیو

 ران،یو اقتدار ا تیحفظ تمام یعالقمند است، برا رانیهم ندارد و صرفاً به وطنش ا ینید یکه باورها

نظام را با تمام توان حفظ کرد؛  نیا دیوجود ندارد. لذا با یسالما ینظام جمهور یجز بقا یفعالً انتخاب

 اناتیها و جر ها، جناح قتل و کشتار گروه ۀاست که صحن یرانیو و شده هیتجز رانیآن، ا ویآلترنات رایز

 نظام را حفظ کرد. نیا دیکه با رسد یم جهینت نیبه ا یوستد هنیمختلف است. لذا هر انسان عاقل و م

او  یرو شیهم در پ یگرید ۀنیگز ،ینینظام د نینداشته باشد و عالوه بر ا ینید یباورها یکس اگر

 طیدارد؛ امّا در شرا حیکدام ترج ندیکند و بب سهیرا با هم مقا نهیباشد، معقول است که آن دو گز

ندارد. اما اگر  ودوج رانیا یرانیو و هیجز تجز یگرید ۀنیگز ،ینظام اسالم یبقا ۀنیدر مقابل گز ،یکنون

 .  میده حیترج ینیرا بر نظام د ینظام چیه میتوان یقطعاً نم م،یداشته باش ینید یباورها

. امام گرید زیچ کی ینیاست و خود نظام د زیچ  کی شود، یاآلن در کشور ما اجرا م  آنچه منتها

سال طول  ستیب یشد، شاه رفت؛ ول روزیکه انقالب شد، فرمودند انقالب پ یهم روز هیعل اهلل رضوان
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سال  چهلزدند. اآلن که  نیتخم نانهیخوشب یلیخ شانی. البته امیبرس یاسالم رانیتا به ا کشد یم

 یگریبحث د م،یا دهیچرا نرس نکهی. امیا دهیتمام کلمه نرس یبه معنا یاسالم رانیشده، هنوز هم به ا

 است.

 تفاوت دارد رانینظام با عملکرد مد اصل

و رهبران و  رانیبحث مد وقت کیبحث اصل نظام است و  وقت کی پسحفظ شود  دینظام با اصل

 دیاصالح کرد و نظام را با دیاداره را با انی. متصدمیاز هم جدا کن دیدو را با نیکنندگان کشور. ا اداره

 ینظام ضرور نیحفظ ا م،ینگاه کن میبخواه یا زهیبرود. به هر انگ نینظام از ب مینگهداشت. نگذار یباق

 رانیا کیمند به  امّا عالقه نیّمتد ریغ یرانیا کی ۀزیو چه به انگ نیّانسان متد کی ۀزیبه انگ هاست؛ چ

 .یقو

حفظ آن با تمام توان  یرا بخواهند و برا ینظام اسالم یاست که آحاد ملّت، بقا یضرور گرچه

شناخته و  شانیعملکردها وبیباب نقد و انتقاد را باز بگذارند تا هم ع دیبکوشند؛ اما دولتمردان هم با

امر  انیمتصد یبرطرف شود و هم منتقدان عملکرد آنها جذب مخالفان نظام نشوند. ممکن است برخ

 رانیمد ،یاجتماع یموارد فشارها نیا عملکردشان ندهند. در رادیتن به مطرح شدن ضعف و ا یآسان به

. سازد یو اصالح عملکردشان وادار م حیو به تصح آورد یم در یریو انتقادناپذ یو سرسخت یرا از قُدّ

و  یمأموران انتظام کشتنو با  یاموال عموم بیسازنده، با آتش زدن و تخر یاجتماع یمنتها فشارها

الشعاع آن  هم داشته باشد، تحت یحرف حق ف،اگر گروه منتقد و مخال رایز شود؛ ینم جادیا یتیامن

باب نقد باز و زبان همه گشوده  نکهی. اما اشود یها که قطعاً باطل و مردود است، گم م آشوب و اغتشاش

اگر بخواهد سر  ندیکنند که آن مسئول بب جادیا یو فشار ندیو انتقادات را بگو راداتیا نکهیا یباشد برا

کند، بعضاً تنها راه بهبود  حیخودش و عملکردش را اصالح و تصح نکهیا جزندارد  یا بماند، چاره شیجا
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رهبران نظام باب  ابدیشناخته است و  تیرا به رسم یامر نیما هم چن یامور است. قانون اساس ۀادار

 آن را باز کنند.
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