
انقالب اسالمی ایران از دیدگاه امام راحل، مرحله  ی اول حرکتی جهانی بود. هرچند 
ابعاد جهانی انقالب اسالمی با روی کار آمدن دولت سازندگی و تکنوکرات  ها تضعیف 
گردید، اما امواج خروشان انقالب اسالمی در جهان خاموش  شدنی نبود. نگاه امام به 
انقالب اسالمی و برنامه  ی جهانی آن چه بود؟ علت تأکید امام به دوقطبی »مستضعفین-

مستکبرین« به جای دوقطبی  های رایج چه بود؟ راه  های مختلف و موثر صدور انقالب 
کدام اند؟ آیا بهتر نیست که تمام نیرویمان را بگذاریم که کشور خودمان را به عنوان 
یک الگو بسازیم و به بقیه کشورها کاری نداشته باشیم؟ آیا ضعیف شدن نگاه جهانی 
مدیریت  در  یا  می  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  ما  خارجی  سیاست  فقط  مسئولین،  بین 
داخلی کشور نیز اثر می  گذارد؟ آیا این نگاه  ها منافع ملی ما را تضعیف نمی  کند؟ و... 
این ها بخشی از سواالتی  اند که با دکتر محمدعلی رامین مطرح کردیم و ایشان به تبیین 

آن   ها پرداختند.
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 مروری بر رشایط جهان قبل از انقالب اسالمی
برای اینکه بگوییم انقالب اسالمی ماهیتاً چه بود، چه فرآیند تاریخی ای را پشت سر گذاشت و چه تحول 
جدیدی را در دنیا ایجاد کرد، باید مرور کوتاهی کنیم بر شرایط دنیایی که انقالب اسالمی در آن رخ داد. 
غربی ها بعد از این که به جمع بندی رسیدند که باید دین از عرصه ی عمومی حذف شود، در مقابل نظام 
قدسی کلیسا، سکوالریسم- جدایی دین از سیاست- را بر مبنای اومانیسم پایه ریزی کردند. بعد از یک 
فرآیند طوالنی سیصد ساله، نظام ملت-دولت در بستر ماتریالیسم و با اصل خدشه ناپذیر سکوالریسم 
پله پله شکل گرفت. نظامی که با نگاه ماتریالیستی- مادی گرایانه- برای سعادت و رهایی انسان طراحی شد 
و شعارش لیبرالیسم یعنی دادن آزادی انتخاب به توده ها بود که بتوانند با انتخاب خودشان سرنوشت شان 

را تعیین کنند )دموکراسی(. 
از اواخر قرن هجدهم دو نمونه از این نظام ها، یعنی فرانسه )بعد از انقالب کبیر( و ایاالت متحده آمریکا 
ایجاد شد که این دو نمونه آرام آرام نظام بین الملل کنونی را شکل داد. در آستانه انقالب فرانسه و پیش 
از آن، درگیری انگلیس و فرانسه در قسمت های شمالی ایالت متحده کنونی شکل می گرفت و در قرن 
نوزدهم جنگ های داخلی آمریکا باعث شد که فرانسوی ها که قباًل موقعیت نسبتاً تثبیت شده ای در قاره 
اروپا داشتند، شکست بخورند و میدان را در آمریکا به انگلیس بسپرند. این درگیری های صد ساله یک 
شاکله قدرتمند و ملی به نام آمریکا را ایجاد کرد. از اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم که آمریکا 
وارد عرصه بین الملل شد، روز به روز بر قدرتش افزوده شد و پس از جنگ اول و دوم جهانی به قدرتی 

بالمنازع تبدیل شد.
پس از جنگ اول جهانی با شکل گیری شوروی جدید، بلوک شرق ایجاد شد که یک رقابت ماتریالیستی 
با ایالت متحده آمریکا را رقم زد و کل جهان تقسیم شد به نظام دولت-ملت ها که انگلیسی ها طراحی 
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کرده بودند. اصل اساسی دو قدرت برتر جهان یعنی آمریکا و شوروی، دین زدایی یا دین گریزی بود. آمریکا 
به دنبال حاشیه نشین کردن دین و شوروی هم به دنبال نابودی آن با شعار »دین افیون ملت هاست« بود. 
پس دو قدرت اول جهانی بر اساس حذف دین شکل گرفته بود. از آن طرف هم کلیسا شعارهای سنتی 
خودش را داشت و طبیعتا جایگاهی نداشت. در واقع شعار کلیسا معنویت و قداست، بدون عدالت 
و آزادی، شعار شوروی، عدالت و برابری بدون آزادی و معنویت بود. شعار آمریکا هم آزادی و 

دموکراسی بدون عدالت و معنویت بود. 

 نهضت امام خمینی؛ درهای جدید به روی جهانیان
این ماجرا ادامه داشت تا به نهضت امام خمینی می رسیم. امام خمینی )ره( با طرح موضوع والیت فقیه، 
عدالت، آزادی و معنویت را در بستر حقیقت توحیدی، طراحی و تئوریزه کردند. والیت فقیه در استمرار 
خط امامت است و رسالت آن انجام مأموریت های پیامبری در زمان غیبت و اولویت اول آن، آماده کردن 
بستر جهانی برای بازگشت امام معصوم است. تالش های سیاسی امام خمینی )ره( بعد از رحلت آیت اهلل 
کاشانی و آیت اهلل بروجردی یعنی زمانی که رژیم پهلوی احساس کرد که دو رزمنده و مجاهد دینی از 

بین رفته اند و می تواند جریان دین زدایی را در ایران شروع کند، تقریباً علنی شد.
ایران و جهان  ظهور امام خمینی )ره(، ورود یک عنصر حماسی به عرصه ی دینی و مذهبی و سیاسی 
بود. بعد از اخراج ایشان از ایران در سال 1343 و طرح موضوع والیت فقیه در سال 1348، یک بیداری 
جدید جهانی شکل گرفت. کسانی که از همان ابتدا این اندیشه ناب امام خمینی )ره( را فهمیدند زیاد 
نبودند؛ مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید سعیدی، شهید طالقانی، شهید مفتح، شهید باهنر و 
امام خامنه ای، این ها پیروان اولیه والیت فقیه بودند، اما با نگرش های مختلف به این موضوع می پرداختند. 

 سه گام نهضت، از نگاه امام خمینی
نکته ای که کمتر کسی متوجه آن شد این بود که امام خمینی )ره( معتقد بودند که نهضت شان توحیدی، 

ناب، خالص و خدایی است. و این نهضت، سه گام دارد: 
گام اول: ایران را با یک انقالب و نهضت انسانی از دست اراذل و اوباش آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی 

و مزدور آن ها که رژیم پهلوی بود، نجات دهند؛ و در گام اول در ایران حکومت اسالمی تشکیل دهند.
گام دوم: بالفاصله جهان اسالم را به اتحاد، اتفاق و همدلی و همگرایی دعوت کنند و حکومت اسالمی را 

در گستره جهان اسالم ایجاد کنند.
گام سوم: بعد از تاسیس امت واحده اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی در جهان اسالم، جهانیان را به 

توحید، معنویت، عدالت و عقالنیت دعوت کند و همه را آماده پذیرایی از امام زمان )عج( کنند. 
این سه گام نهضت امام خمینی )ره( است و اندیشه امام خمینی )ره( بر این اساس شکل گرفته است. 
یعنی در حقیقت پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن 57 که به زعم ما پایان کار است، برای 
امام خمینی )ره( آغاز گام اول است که بعد از آن حکومت تشکیل می دهند و جمهوری اسالمی را در 
تمامی مراحل به رای مردم می گذارند. امام خمینی )ره( می خواهد از این نظام یک الگوی جهانی ایجاد 
کند. ایشان به دنبال اتحاد جماهیر اسالمی است و می خواهد تمام جهان اسالم را هم به استقالل و هم 
به آزادی برساند و هم به عدالت و معنویت نزدیک کند. می خواهد این ها را با یک اتحاد و انسجام درونی، 
زیر یک پرچم واحد مدیریتی کالن، به قدرت اول جهان تبدیل کند. این دیدگاه امام خمینی )ره( است. 
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پس از انقالب اسالمی، سی و چند سال را پشت سر گذاشتیم اما هنوز در اول راه هستیم. در واقع در این 
امام خامنه ای  ایشان می گذرد،  )ره( و رحلت  امام خمینی  امامت  اتمام دوران  از  بیست و چند سالی که 
جز  همدمی  و  یار  و  می کشد  دوش  به  را  )ره(  خمینی  امام  ناب  اندیشه  این  نفره  یک  صورت  به  دارد 
توده های عظیم مردمی که فطرتاً درک و بصیرت و فهم عقالنی-وحیانی دارند، ندارد. ایشان در بین خواص، 
نخبگان، اندیشمندان، فرهنگیان، هنرمندان و روحانیان برای تحقق آن آرمان های بزرگ، همراه و پیشگام 
و پیش قراولی ندارد. این یک واقعیت است. البته در عرصه جهانی و در جوامع مختلف نخبگانی مثل سید 
حسن نصراهلل و امثال ایشان هستند که بعد از گذشتن 22 سال از امامت امام خامنه ای، توانسته اند بیداری 
اسالمی را به یک نقطه تحرک و تحول عمومی و علنی و به یک نقطه سرآغاز برای استمرار این فرآیند 
تاریخی برسانند. تحوالت پدید آمده در این سه سال گذشته در عرصه جهانی، خصوصاً در جهان اسالم، 

بی نظیر است. 

 انواع حکومت از منظر امام خمینی
از نظر امام خمینی )ره( سه نوع حکومت بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد:

یک نوع حکومت شیطانی است که حاکمیت اراذل و اوباش است. حاکمیت رذایل اخالقی، حاکمیت 
ابلیس  اراده  انسانی ندارند و می خواهند  انسان نما که هویت  مفسدین و ظالمین و در حقیقت موجوداتی 
و شیاطین را بر جامعه بشری تحمیل کنند. غارتگری، تجاوز، ظلم، فساد و فحشا از کارهای این حکومت 

شیطانی است. 
می پردازد.  دنیایی  و  مادی  مسائل  به  صرفاً  که  حاکمیتی  است.  حیوانی  حکومت  دوم  نوع  حکومت 
مسائلی مانند پول، ارز، طال، سکه، پراید و غیره. این نگاه از منظر امام خمینی )ره( یک نگاه حیوانی است که 

در آن مسائل اقتصادی، دنیایی و مادی اولویت اول است. 
در مقابل این دو نوع حکومت، حکومت الهی است. البته در حکومت الهی رفاه وجود دارد ولی اولویت 
با عدالت است و نه با رفاه. یعنی فرض کنید قشری غرق رفاه باشند و انواع و اقسام امکانات مادی را داشته 
باشند، ولی گروه انبوه دیگری، در فقر و فالکت به سر برند. حکومت اسالمی چنین شاکله ای را نمی پذیرد. 
این حکومت رفاه و پیشرفت دارد، ولی عدالت را رها نمی کند. دنیا را تأمین می کند، ولی انسان را محدود 
به دنیا نمی کند. دنیا را برای انسان طراحی می کند، نه انسان را برای دنیا. زندگی دنیایی انسان را برای 

ساختن و تجهیز حیات جاودانه مهیا می کند، نه اینکه بگذارد انسان اسیر همین دنیا شود. 
پس این نگاه امام خمینی )ره( به حکومت الهی و حکومت توحیدی، نگاهی است که دو نشئه دنیا و آخرت 

را در حیات طیبه انسانی به هم پیوند می زند. 

 حامیت از مستضعفین؛ اصل اساسی حکومت الهی
در این نگاه، مبارزه با مستکبرین یک اصل اساسی و حمایت از مستضعفین بنای نهضت اسالمی است. 

از این منظر، جهانیان به دو گروه تقسیم می شوند: گروه 99 درصدی که این ها مستضعفین عالم اند، و 
گروه 1 درصدی به نام مستکبرین که این ها گردن کشان عالم هستند.

وقتی می گوییم »مستضعفین« منظورمان فقرا نیستند. مستضعف کسی است که حقش ضایع شده است. 
ممکن است کسی چیز زیادی هم از دنیا نداشته باشد، اما مستکبر باشد و بخواهد خودش را جای خدا 

بنشاند.در هر حال، مبارزه با مستکبرین و حمایت از مستضعفین اصل اساسی نظام اسالمی است.
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 نظام امت و امامت، جایگزین نظام ملت و دولت
در این بین، امام خمینی )ره( با طرح نظام والیت فقیه، نظام امت و امامت را طراحی کردند. نظامی که نظام 
بین المللی طراحی شده توسط انگلیس، یعنی نظام ملت-دولت را لغو می کند و از 57 کشور اسالمی، یک 
امت واحده تاسیس می کند. انقالب اسالمی در جهانی که 200 سال تحت سلطه مادی گرایی و دین ستیزی 
بوده، یک نظام دینی را خلق و ایجاد می کند. ده سال پس از تأسیس این حکومت دینی، ابرقدرت شوروی 
که برای ضدیت با دین به قدرت رسیده بود، متالشی شد. البته هنوز قدرت مادی غرب سکوالر مانده است، 

اما آن هم پایان کارش نزدیک است. 
رفته رفته در این چند سال که از تاسیس جمهوری اسالمی می گذرد، مطالبه ای که انقالب اسالمی از 
گروه های خاص در دین گرایی، عدالت گستری، عدالت خواهی و جایگزین شدن عقالنیت به جای نفسانیت 
ایجاد کرد، به گروه های عام منتقل شد. به عنوان نمونه، این جریان 99 درصدی که در دو سال پیش در 

آمریکا مطرح شد، آغاز یک فرآیند جدید در جهان است.
تحوالت در کشورهای شاخ آفریقا و خاورمیانه، از یمن، بحرین، عربستان و جاهای دیگر تا مصر، مراکش، 
مقایسه، متوجه می شویم که به ندرت  لیبی و سایر کشورها، ماجراهای عجیبی است. در مقام  تونس، 
ابرقدرت را در  انقالبی توانسته در مدت سه دهه جهان را متحول کند. انقالب اسالمی اولین 
ده سال متالشی می کند و ابرقدرت دوم را با صد سال تجربه حکومت بر کل جهان، زمین گیر 
می کند و گام به گام سنگرهای او را فتح می کند؛ در حال حاضر هر کشوری که قیام می کند، اولین 
انگیزه اش مبارزه با آمریکاست. گرایش هر کشوری که در هر جای جهان از آمریکا مستقل می شود، به 

انقالب اسالمی و رهبری ولی فقیه کاماًل ملموس و غیرقابل انکار است.

 لزوم حرکت گام به گام در جهت تأسیس امت واحده
بیداری اسالمی، نظام ملت-دولت انگلیسی را سرنگون می کند و از نشانه های تأسیس امت واحده است. 
البته نباید تصور کنیم که از همان ابتدا همه چیز برای تحقق بخشیدن به آرمان های ما مهیاست و نباید 

انتظار داشته باشیم که االن هر چیزی که می خواهیم باشد. 
همان طور که انقالب اسالمی هم گام به گام پیش رفت؛ امام خمینی )ره( هم در ابتدای مبارزات، با شاه 
درگیر نشد و فقط مسئله اش کاپیتوالسیون، عدالت، مراعات دین، دین مداران و دین شناسان بود؛ اما شاه با 
امام درگیر شد. بنابراین امام خمینی )ره( هم با کل قوا درگیر شد. پس از خروج شاه از ایران، آمریکایی ها 
هنوز بر کشور مسلط بودند، اگرچه شاه فرار کرد ولی نخست وزیرش و ارتشش بود و غیره. بنابراین امام 
خمینی )ره( با یک انسان انقالبی ضد آمریکایی و ضد استکباری دولت تشکیل نمی دهد؛ بلکه شاپور بختیار 

را خلع می کند و با یک آدم مثل بازرگان شروع می کند.
این اتفاق خاصی برای آمریکا تلقی نشد؛ زیرا بازرگان و بختیار هر دو وضعیت مشابهی از لحاظ جهت گیری 
فکری دارند. همچنین امام خمینی )ره( قرائت حکم بازرگان را به شهید بهشتی، امام خامنه ای، شهید 
انگلیسی ها  و  تا آمریکایی ها  آقای هاشمی رفسنجانی می دهد  به  بلکه  یا شهید مفتح نمی دهد،  مطهری 
نترسند و احساس کنند که اتفاق خاصی نیفتاده است. در همان دولت بازرگان، اداره کشور به دست آقای 
هاشمی می افتد تا نیروهای داخلی رژیم پهلوی و غیره دچار وحشت نشوند. این تدابیر امام خمینی )ره( 
درس آموز است. نباید از این مسائل غافل شویم. امام خمینی )ره( عناصری را روی کار می آورد که ترس و 

وحشتی در دل آمریکا و انگلیس ایجاد نمی کند. این ها برای آغاز نهضت ضروری هستند. 
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زمانی که این اتفاقات می افتد، نیروهای انقالبی عصبانی هستند که چرا امام آقای بازرگان را نخست وزیر 
کرده اند، چرا شهید مطهری که یک ایدئولوگ است حکم را قرائت نکرد، چرا شهید بهشتی که نیروی 
این نهضت  اوائل تصور می کردند  امام چیز دیگری است. آن  تدبیر  ولی  نخواند؟  را  ارزشی است، حکم 
اسالمی امام خمینی )ره(، نهضت ملی است و همه ی عوامل ملی جریان را می چرخانند؛ در حالی که آن ها 

برای دوران گذار ضروری بودند و نگاه امام خمینی )ره( جهانی بود. 
مثاًل آقای هاشمی رفسنجانی برای گذار از حکومت پهلوی به حکومت اسالمی یک عنصر مفید است. اما 
آیا ایشان برای حکومت اسالمی مناسب است و آیا اصاًل آرمان های انقالب اسالمی را قبول دارد؟ ایشان 
به والیت فقیه که امام خمینی )ره( برای زمینه سازی ظهور مطرح کردند اعتقاد دارد؟ خیر! چنین چیزی 
نیست. اگر شما از این عناصر، انتظارات زیادی داشتید و آن ها را بزرگ تر از آن چیزی که هستند کردید، 
هر کس را در حد خودش بپذیرید و مورد استفاده قرار  از همه خودشان متالشی می شوند.  اول 
دهید. چه بسا کسی برای بعضی امور مناسب باشد، ولی اگر او را در جایگاه های ممتاز مدیریتی قرار 
دادید، مدیریتش شما را از اسالم دور می کند و در واقع شما نهضت امام خمینی )ره( را متوقف می کنید. 

 در مسیر تأسیس اتحاد جامهیر اسالمی
خالصه این فرآیند انقالب اسالمی که تا به حال یک ابرقدرت جهانی را منحل و متالشی کرده و ابرقدرت 
دیگر را مجبور به عقب نشینی گام به گام کرده، منجر به ایجاد یک جامعه جدید جهانی خواهد شد. ما با 
همین تحوالت اخیر دو ساله در جهان اسالم، در مسیر تأسیس اتحاد جماهیر اسالمی قرار داریم و البته 

به عواملی بستگی دارد. مثل برنامه ریزی، تالش و حضور و پیگیری ما.
و  است  اسالمی  جمهوری  آرمان  بشری،  جامعه  کل  در  انسان  سعادت  اساسی  قانون   154 اصل  طبق 
جمهوری اسالمی یک مقدمه است. استاد محمدرضا حکیمی از همان سال های آغازین انقالب اسالمی، 
روی عنوان »اتحاد جماهیر اسالمی« تأکیداتی داشته اند و بنده هم در طی 20 سال گذشته روی این 
موضوع اصرار کرده ام. اتحاد جماهیر اسالمی می تواند مقدمه ای برای تاسیس امت واحده اسالمی 
باشد و خود امت واحده اسالمی، مقدمه ای است برای شکل گیری امت جهانی فراتر از اسالم، 

به عنوان یک امت واحده با محوریت امت اسالمی. 

 الیه های نظام امام و امت
مرکزیت نظام امت و امامت، امام واحدی است که به عنوان ولی فقیه و نایب امام زمان )عج( است. پیرامون 
اسالمی، جماهیری  پیرامون جمهوری  است.  آغازین  نقطه  عنوان  به  ایران  اسالمی  پایگاه جمهوری  او، 
شکل می گیرند که امت واحده اسالمی را شکل می دهند؛ چون کشورهایی هستند که اکثریت مسلمان 
دارند و در یک انتخابات آزاد، به حکومت اسالمی رضایت رأی می دهند و مطالبه اصلی آن ها جمهوری 
اسالمی خواهد بود. البته این ها در کلیت، مجموعه ای از جماهیر اسالمی خواهند بود. امت اسالمی فراتر 
از این هاست. هر مسلمانی در هر جای جهان، عضوی از امت اسالمی است. ممکن است اقلیت های فراوان 
در همه جای جهان، جزو اتحاد جماهیر اسالمی به حساب نیایند، اما عضو امت اسالمی هستند. این امت 
واحده ی اسالمی، به تعبیر قرآن »امت وسط« نام دارد که باید برای کل بشر، الگو و اسوه باشد. بنابراین 
این فرآیند منطقی، عقالنی و قابل دسترس، فرآیندی است که پیش روی ماست و تحقق نهایی آن به 

اراده، همت، برنامه ریزی و هماهنگی ما بستگی دارد.
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 تعارض درونی نظام؛ نخبگانی فراتر از حد جمهوری اسالمی
نکته ی دیگری که وجود دارد این است که جمهوری اسالمی امروز در درون خودش دارای یک تعارض 
جدی است؛ در درون خودش بحران ساز است، به این مفهوم که نظامی نخبه پرور است؛ نظامی الهی است 
که انسان متعالی می سازد؛ اما اگر برای حضور نخبگانش در عرصه جهانی فکری نکند، همین نیروهای 
نخبه، به جان خود جمهوری اسالمی می افتند و از درون آن را متالشی می کنند! چون بسیاری از 

این ها بزرگ تر از جمهوری اسالمی شده اند.
تصور کنید درون خانواده، پدر و مادری فرزند را بزرگ می کنند. می بینید فرزندان این ها از نظر قد و قواره 
از پدر و مادر بزرگ تر می شوند. از نظر علم و دانش و توانمندی ها و استعدادها از خود خانواده بزرگ تر 
می شوند. حتماً این ها باید از خانه به محله و از محله به شهر بروند. در استان و کشور تالش کنند و کار 
کنند و نیروها و استعدادهاشان را از قوه به فعل برسانند. تا هم دیگران را از وجود خودشان منتفع کنند 
و هم خودشان شکوفا شوند. االن جمهوری اسالمی مرتب نیروسازی می کند، ولی در عرصه جهانی 

این ها را به کار نگرفته اند. 

 هجرت و مسئولیت جهانی نخبگان حوزوی ما
در حوزه های علمیه این همه مجتهد پرورش می دهیم که همه در حجره هاشان بنشینند؟! هر کس هم 
مرجع تقلیدی شود، دستگاهی ایجاد می کند. وجوهات شرعی مردم را می گیرد و برای خودش اسم و تابلو 
و عنوانی ایجاد می کند. در حالی که این ها متولیان دین هستند. دین هم یک موضوع ایرانی نیست. اسالم 
مکتب ایرانی نیست که این ها بخواهند در ایران و حوزه های علمیه قم و مشهد و جاهای دیگر بنشینند. 
این ها به عنوان جانشینان پیامبر هستند. رسالت پیامبری بر عهده دارند. حتماً باید هجر ت ها کنند و دین 
اسالم را در عرصه جهانی معرفی کنند. اگر این کار را نکنند، مسئولند. می فرماید »وقفوهم، إنّهم مسئولون، 
مالکم التناصرون« . یعنی این ها را سر پل صراط نگه دارید. گریبان شان را بگیرید. چرا کمک نکردند؟ چرا 

حق، دین و اسالم را یاری نکردند؟ چرا جهانیان را به دین فرانخواندند؟ این از روحانیت ما.

 محدود کردن خودمان در محدوده های مرزهای ساختگی
در طرف دیگر هم دانشگاهیان ما رشد می کنند. صد هزار هیئت علمی و چندین میلیون فارغ التحصیل 
بازار  انگلیسی ها به روی ما کشیدند،  این مرزهایی که  بله، ممکن است در  بازار کار نیست.  داریم، ولی 
کار نباشد؛ همان طور که ممکن است در تهران بازار کار نباشد و جوانی به خوزستان، بوشهر، هرمزگان، 
بلوچستان یا آذربایجان برود، کمی آن طرف تر هم برود. به افغانستان، پاکستان، آمریکای التین، آفریقا، 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا برود. این ها میدان عمل ماست. ما خودمان را در محدوده ای 

که انگلیسی ها برای ما تعریف کرده اند، محدود کرده ایم. 
در  ما  فوتبالیست های  که  می شود  است. چطور  طور  همین  دیگری  نوع  به  نیز  ما  سیاستمداران  درباره 
ازای پول می روند، یا دانشمندان ما را می برند و حقوق و مزایا می دهند؟ خوب سیاستمداران ما هم نخبه 
هستند. این ها اگر در هر کشوری بروند و خودشان را عرضه کنند، پول و امکانات و تجهیزات به این ها 
می دهند تا این ها مدیریت کنند، سیاست را اعمال کنند، تدبیر امور کنند، نیروپروری کنند، آرمان ها را 
ما ترسو و منفعل و محدودنگرند و در چارچوب و مرزهای  ترویج کنند. ولی خب نمی روند. سیاسیون 

انگلیسی محدود شده اند. 
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این صحبت بیست ساله ی من است که نیروهایی که نظام تربیت می کند، باید بیرون از کشور بروند. 
این را به آقای هاشمی گفته ام، به خاتمی گفته ام، به احمدی نژاد هم می گویم. هر کس در زمان خودش 
اگر تصمیم نگرفت، از بزرگواری هم ساقط می شود و تمام سرمایه گذاری نظام برای این ها به هدر می رود. 

 سوال: دیدگاهی وجود دارد که اگر ما پیشرفته شویم، بعد از آن خود به خود الگو می شویم 
و بقیه کشورها هم به سمت ما می آیند. بنابراین ما باید انرژی مان را در داخل بگذاریم، مانند 

کشورهایی مثل سوئد و آلمان.
بعضی ممکن است در این نظر و دیدگاه محدود شوند که ما باید کشور خودمان را بسازیم و به جهان کاری 
نداشته باشیم. یعنی ما یک الگوی نمونه ی خیلی خوب و آرمانی می سازیم، آن وقت دیگران از ما تبعیت 

می کنند و الزم نیست به سراغ دیگر کشورها برویم و به مشکالت شان برسیم.
این حرف یک بخِش درست و عقالنی و منطقی و حقیقی دارد، و بخش دوم آن غلط است. اگر 
ما بخواهیم حکومت اسالمی باشیم، آیا حکومت اسالمی منحصر به ایران است؟ این ایران امروزی را چه 

کسی تأسیس کرده؟ تأسیس ما نیست؛ تأسیس انگلیس است.  
دویست سال، مساحت  این  در طی  بود.  امروزی  ایران  برابر  داشتیم، سه  پیش  دویست سال  که  ایرانی 
کشور ما یک سوم الی یک چهارم مساحت آن زمان شد. آیا در حال حاضر باید ایران را به همین صورت 
بپذیریم؟ اگر فقط همین مرزهای فعلی مد نظرمان باشد، و اگر به همین مرزهایی که انگلیسی ها برای ما 
ترسیم کرده اند محدود شویم، آیا به جایی نمی رسیم که آمریکا و انگلیس در سال 1380 از شرق تا غرب 
و از شمال تا جنوب کشور ما را محاصره کنند و ما را به عنوان »محور شرارت« تهدید به تجاوز، اشغال 
و نابودی کنند؟ اگر در همین محدوده ی مرزهای خودمان منحصر شویم و بگوییم ما می خواهیم 
یک جامعه ی اسالمی آرمانی درست کنیم و کاری هم به بقیه ی جوامع نداریم؛ آیا مفاسدی که 
در اطراف و اکناف جهان وجود دارند، وارد کشور ما نمی شوند؟ آیا مفاسد و فواحش و پلیدی ها، 
شبکه های  و  ماهواره  و  اینترنت  شبکه ی  طریق  از  آن ها  انحرافی  نظریه پردازی های  و  تئوری ها  حتی  یا 

تلویزیونی و غیره به ما و جامعه ی ما منتقل نمی شود؟ 
آیا تمام تالش هایی که امام خامنه ای برای ایجاد امید و انگیزه و طرح افق های نو و چشم اندازهای روشن 
انجام می دهند، در برابر امواج بدون انقطاع یاس آور، سیاه نمایی ها، تخریب، تحریف و شبهه افکنی و غیره 

که توسط رسانه های صهیونیستی تولید می شود، خنثی نمی شوند؟
آیا هرچه ما تالش می کنیم که خانواده ای منسجم، آرام و روحانی داشته باشیم، غربی ها اجازه می دهند؟ 
این که  آیا در کنار  قابل تحقق است؟  نفوذ دشمن  نظر گرفتن  بدون در  ما  زنان و جوانان  پاکدامنی  آیا 
می خواهیم فرهنگ عمومی را ارتقا بدهیم و فرهنگ اسالمی ایجاد کنیم، نقش دشمن را در فرهنگ سازی 

خودمان می بینیم؟ 
اگر بخواهیم برنامه ای فرهنگی برای جامعه طراحی کنیم، باید نقش دشمن را هم در برنامه ریزی ها در 
نظر بگیریم. دشمن بیشترین نقش را در برنامه ریزی فرهنگی ما دارد. دشمن حضور دارد. اگر فرض را بر 
این بگیریم که وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سیمای ما فرهنگ ساز هستند، باید ده ها صدا 
و سیمای دیگر در جهان را هم در نظر بگیریم که در این فرهنگ سازی شریکند. فرهنگ سازی 
آن ها در راستای تخریب فرهنگ ما و تحمیل فرهنگ مبتذل و شیطانی و حیوانی خودشان است. اما ما 
فکر می کنیم که اگر بنشینیم و شورای عالی انقالب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان 
تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد تأسیس کنیم، می توانیم فرهنگ اسالمی و جامعه ی آرمانی درست کنیم. 
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این اشتباه است. باید در ساماندهی فرهنگ کشورمان، عناصر دشمن را هم در نظر بگیریم. سوال اینجاست: 
»ما می خواهیم با این دشمن سازگار باشیم. دشمنی که همه ی اهداف فرهنگی ما را وارونه می کند و یک 
فرهنگ مبتذل و ارتجاعی و مفسده انگیز را به ما تحمیل می کند. ما یا باید با آن ها مدارا و سازش کنیم 
و آن ها را کنار خودمان داشته باشیم یا اینکه برویم و آن ها را اصالح کنیم؟«. چاره ای نداریم جز اینکه 

این مرزهای جغرافیایی تحمیلی را پشت سر بگذاریم و به جهان بپردازیم. 
روایتی از پیامبر )ص( نقل است با این تعبیر که ساکنان زمین سرنشینان یک کشتی هستند. اگر فرد 
یا افرادی در یک گوشه ی کشتی بنشینند و بگویند که ما فقط می خواهیم زیر پای خودمان را سوراخ 
کنیم، تمام ساکنان کره ی زمین و تمام سرنشینان کشتی غرق می شوند. امروز وسایل ارتباط جمعی 
به شما اجازه ی عملکرد ملی را نمی دهند. هر چه شما در مدت بیست سال و سی سال بسازید، در 
مدت چند ساعت همه را تخریب می کنند. شما در ماه مبارک رمضان و ماه های رجب و شعبان و محرم و 
صفر، در هیئت ها و مساجد و مراسم حج کار فرهنگی انجام می دهید و آن ها با یک فیلم، یک سریال، یک 
ماجراجویی، همه ی تالش های شما را خنثی می کنند. شما برای حفظ هویت فرهنگی ملی خودتان 
ناگزیرید جهانی عمل کنید. باید یا همه را به فرهنگ اصیل خودتان دعوت کنید و مقابل همه ی 
مفاسد فرهنگی جهان بایستید یا فرهنگ شما را نابود می کنند. بنابراین بخش دوم سوال که ما چه 

کار به دنیا داریم، حرف غلطی است! دنیا به ما کار دارد.
بین خودشان  و  کنند  فحشا  نشسته اند  بسته ای  اتاق  در  که  نفری  از جهان، چند  گوشه ای  در  اگر  االن 
منکرات انجام دهند، همه ی این ها هم زمان به فیلم تبدیل می شود و در اتاق خواب میلیون ها ایرانی از 
طریق اینترنت و ماهواره پخش می شود. امروز مگر ما می توانیم بگوییم با ما ربطی ندارد و ما فقط 

خودمان را می سازیم؟
هیچ یک از نهاد های فرهنگی ما مستقل از دشمن نیست. هر نوع برنامه ریزی که بکنند، موفق نمی شوند. 
باید دشمن را دید. باید نوع ساماندهی امور فرهنگی ما به گونه ای باشد که به خودمان اجازه ندهیم بگوییم 
مسائل بولیوی و ریودوژانیرو به ما چه مربوط است؟! مسائل سانفرانسیسکو به ما چه ربطی دارد؟! به ما چه 

دخلی دارد که در رم چه اتفاقی افتاده است؟! به ما مربوط است!
لذا با وجود این همه نیرویی که داریم، مثاًل فرض کنید دویست هزار روحانی داریم، این ها باید بروند و 
جامعه ی بشری را به اسالم دعوت کنند. اصوالً ما اگر مسلمانیم باید جهانی فکر کنیم. چون االن دین 
منتهی  انحرافی است.  این یک جریان  ایرانی داریم.  اسالم یک دین ملی است! ما االن اسالم 
منظور من این نیست که این جریان انحرافی در دولت دهم اتفاق افتاد. این در حوزه های علمیه ی ما بیشتر 
از دولت است. این جریان انحرافی در جریان ها و حزب ها و جبهه های ما بیشتر حضور دارد. در صدا و سیما 

و سازمان تبلیغات بیشتر از همه حضور دارد. 
مثاًل می بینید که از یک مرکز در لندن دو موج ارسال می شود. یک موج به طرف کشورهای عربی حوزه 
عربی خلیج فارس، که به آن ها می گوید: شما چند کشور هستید. اکثریت کشورها شما هستید. ایران یک 
کشور است. چرا اسم اینجا خلیج فارس باشد؟ اینجا خلیج عربی است. این هم جزوه و تحلیل و سند. 
در همان نقطه بیست  از طرفی دقیقاً  سمینار بگذارید، موضع گیری کنید، ما هم حمایت تان می کنیم. 
عنوان کتاب نوشته می شود با این هدف که نگذارید عرب های ملخ خور خلیج فارس شما را خلیج عربی 
بسرایید، جشنواره،  بخوانید، شعر  ترانه  بسازید،  کنند! مقاومت کنید. مقاومت شما مقدس است. آهنگ 
تبلیغات، سمینار و ... برگزار کنید. کار کنید تا این خلیج، خلیج فارس بماند. حتی در اخبار روی عنوان 
»خلیج همیشه فارس« زیاد مانور بدهید. بگویید در فالن شهر خلیج همیشه فارس این تعداد توریست 
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رفت و آمد کردند و پرچم جمهوری اسالمی در خلیج همیشه فارس به اهتزاز در آمد. و این گونه می شود 
که انگلیسی که طراح موضوع بوده وسط می آید و می خواهد بین ایران و کشورهای عربی آشتی برقرار کند 

و تهدید می کند که اگر ایران آشتی نکند، جنگ راه می اندازیم. 
تمام جزایر خلیج فارس پایگاه های انگلیسی و آمریکایی می شود. حاال ما در این طرف مدام بگوییم 
خلیج همیشه فارس. این بازی خوردن است. در زمین دشمن بازی کردن است. تا به حال شنیده اید 

یک بار امام خامنه ای بگوید »خلیج همیشه فارس«؟
می خواهم عرض کنم نگاه ما نگاه غلطی است و باید اصالح شود. ما مکتب ایرانی هم نداریم. گاهی وقت ها 
دوستان سیاسی می گویند که مکتب ما مکتب ایرانی است. خوب منظورتان از مکتب ایرانی چیست؟ اگر 
از آن ها بپرسی، می گویند مکتب ما شیعه است، ولی برای اینکه بحث شیعه و سنی را مطرح نکنیم که 
موجب اختالف بین مسلمانان شود، از عنوان مکتب ایرانی استفاده می کنیم. ولی متوجه نیستند که با نیت 
خیرشان دو تا اشتباه بزرگ می کنند. اوالً طرح ایرانی در مقابل غیر ایرانی یک جریان ناسیونالیستی است 
که قطعاً اراده ی انگلیسی هاست، دوم اینکه شیعه را به عنوان مکتب ایرانی معرفی می کنند. کجای شیعه 
ایرانی است؟ آیا امامان شیعه ایرانی هستند؟ اتفاقاً امامان اهل سنت ایرانی هستند! پس ایرانیت در مقابل 
عربیت یک خیانت، یک توطئه، یک اشتباه و یک انحراف است، و شیعه را به نام مکتب و مذهب ایرانی 

معرفی کردن، یک خطای غیر قابل جبران است.
به هر حال نوع نگاه ما ایرانی و ناسیونالیستی است و ما هنوز از نوع نگاه ناسیونالیستی تحمیل شده از سوی 
انگلیسی ها خارج نشده ایم. ما دنبال ایران اسالمی نیستیم. بلکه به دنبال اسالم ایرانی هستیم. در حالی که 

ما ایران مذهبی، ایران دینی، و ایران اسالمی می خواهیم. 
از طرف دیگر در عصر ارتباطات جهانی، خدای ما، دین و اعتقادات ما به ما اجازه نمی دهد نسبت به دیگران 
بی تفاوت باشیم، و همین ما را وادار می کند که جهانی بیاندیشیم. ما مجبوریم که تا یک جایی به فکر 
جامعه ی خودمان باشیم؛ اما از یک جایی به بعد اگر در جامعه ی خودمان منحصر شویم، همان جامعه ی 

ما را هم دیگران از بین می برند.
زمانی که شوروی فروپاشید، بسیاری از ملت های جداشده قصد داشتند به ایران ملحق شوند. این اتفاق 
در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی افتاد و ایشان اجازه ی این کار را ندادند. مرزها را بستند و  به افراد 
اجازه ی ورود به ایران را ندادند. در حالی که مردم می خواستند با عکس های امام خامنه ای از طریق رود 
ایران شوند، به آن ها تیراندازی کردند. اجازه ندادند به سرزمین مادری شان برگردند و کشور  ارس وارد 

خودشان را به ایران متصل کنند. 
آقای هاشمی رفسنجانی هنوز هم از این که ما از این مرزها عبور کنیم و به یک قدرت جهانی تبدیل شویم، 
ناراحت است. ایشان از این که حماس و حزب اهلل در اختیار رهبر انقالب است و سوریه در حال تبعیت از 
نائب امام زمان )عج( است، ناراحت است. ایشان در این چند سال اخیر تمام تالشش را کرد نائب امام زمان 
)عج(، امام خامنه ای را با ترفندها و شگردهای مختلف در ایران زمین گیر کند. تالش کرد آن قدر چالش 
و مشکالت در ایران متوجه ایشان شود تا نتوانند نهضت بیداری اسالمی را در جهان پیش ببرند. این یک 
رقابت شیطانی و یک ظلم بزرگ تاریخی است. ایشان اگر دوست دار ایران است، باید به این جریان کمک 
کند و افتخار کند. اما مسئله این است که من به عنوان مسلمان می خواهم حاکم باشم، نه اینکه 
بخواهم اسالم را ترویج کنم. نگاه این است که اسالم، پیامبر داشته، امام زمان دارد و هر وقت امام زمان 
)عج( آمدند، خودشان اسالم را تبلیغ کنند. این نوع نگاه، شیطانی و غلط است. آقایان بعضاً چنین نگاهی 

دارند و باید با آنان مقابله کرد. 
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ادبیات  و مستکبرین در جهان،  تقسیم بندی مستضعفین  ارائه ی  با  )ره(  امام خمینی  سوال:   
و شیعه-غیرشیعه مطرح کردند.  رایج مسلمان-غیرمسلمان  تقسیم بندی  با  را نسبت  متفاوتی 
این نوع نگاه، تبعات زیادی هم داشت. آیا اولویت ما مسلمانان اند یا مستضعفین؟ به کدام باید 
نزدیک تر باشیم؟ مثاًل در حال حاضر در دنیا می بینیم که ما به غیرمسلمان های آمریکای التین از 
کشورهای اسالمی حوزه خلیج فارس، نزدیک تر هستیم. آیا واقعا اولویت بندی ما این طور است؟

در جواب این که آیا مستضعفین برای ما اولویت دارند یا مسلمانان؟ باید بگوییم که اینجا اولویت با مستضعفین 
است. مثاًل فرض کنید که مسلمانی گرسنه، و غیر مسلمانی در حال مرگ است. نجات آن انسان از مرگ 

اولویت دارد. 
بحث دوم هم این است که هرکس آرمان، دین، مذهب و خدای شما را می پذیرد، به شما نزدیکتر است. 
اولویت با کسی است که خدای شما و کلی ترین آرمان شما را که عدالت است، قبول دارد. چنین 
اولویت  نیستم،  بر کسی که می گوید من مسلمان هستم، شیعه هستم، ولی دنبال تحقق اسالم  شخصی 
دارد. باید برای آن شخصی که می گوید: »به دنبال حقیقت می گردم. لطفاً مرا راهنمایی کنید. من عدالت 
می خواهم. من در مقابل گردن کشان و ظالمان جهانی ایستاده ام. دست من را بگیرید«، اولویت قائل شد و 

کمکش کرد. 
اما از نظر منطق دینی مان، باید امت اسالمی را در اولویت قرار دهیم. امت اسالمی با ما اشتراکات بیشتری 
را  همبستگی های جدی تری  می توانیم  امت ها  این  با  ما  می شوند.  همراه  ما  با  راحت تر  کلیت  در  و  دارند 
ساماندهی کنیم. اما جوامع عربی امروز، گرفتار مستبدینی شده اند که زیر سلطه ی آمریکا هستند و چون 
زندگی روزمره ی آن ها به همین شکل تأمین است ، ممکن است نسبت به آن ها که از فقر و گرسنگی رنج 

می برند و آماده ی قیام هستند، بیداری شان دیرتر اتفاق بیفتد. 
در کل، از بعضی جهات اولویت با مسلمانان و از بعضی جهات با مستضعفینی است که قیام کرده اند. 

شما باید برای هر کاری برنامه داشته باشید. دین شما هم دین مستضعفان است. باید از این منظر نگاه کنید 
که دین اسالم، دین مسلمانان نیست، بلکه دین بشریت است. دینی است که برای بشریت آمده 

و نباید در انحصار مسلمانان تلقی شود. 
دوستان اندیشمندی هستند که دغدغه شان این است که دشمن چه کار می کند. اما من در بحث اینکه 
با دشمن چه کار کنیم، حرف های جدی دارم. معتقدم به محض اینکه متوجه شدیم دشمن در حال چه 
کاری است، باید بدلش را بزنیم. نباید اجازه بدهیم که مدام پاسخگو و منفعل باشیم و توطئه های دشمن 

را خنثی کنیم.
مثاًل اگر وارد سرزمین کفر شدید و قصد داشتید آرمان های اسالم را به طور جدی پیگیری کنید، یکی از 
حوزه هایی که می توان در آن فعالیت کرد، اسالم هراسی است. ما از سی و چند سال پیش سمینارهایی را در 
اروپای مرکزی به محوریت آلمان برگزار می کردیم. آلمان، اتریش و سوئیس از کشورهایی بودند که در آن ها 
به صورت ساالنه و سالی دو مرتبه سمینارهایی برگزار می شد. اما حدود ده سال است که از رفتن به اروپا 
محروم شده ام. اروپایی ها اعالم کردند که سخنرانی های شما امنیت ملی اروپا را به خطر می اندازد. ما که از 
ترور و جنگ و جهاد حرفی نزدیم. اما حدود ده سال پیش رفتیم و والیت فقیه را به عنوان طرحی برای 

اداره ی جهان مطرح کردیم. بالفاصله هم گفتند که دیگر اجازه ی سخنرانی علنی ندارید. 
ما با دوستان مان در آلمان در مورد اسالم هراسی صحبت کردیم. گفتیم چه کسی گفته است که اسالم برای 
ایرانیان و شیعیان و مسلمانان است؟ ما باید اسالم را از انحصار مسلمانان در بیاوریم. گفتیم چرا آن ها از 
اسالم و مسلمانان می ترسند؟ پیشنهاد دادیم اسم سمینار را »اسالم برای اروپا« بگذارید. بگویید می خواهیم 
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اسالم را به اروپا عرضه کنیم.  بعد به مردم پیشنهاد می دهیم که اگر معتقدید مسلمانان انسان های بدی 
ما  کنید.  اجرا  مسلمانان  از  بهتر  و  بپذیرید  را خوب  اسالم  پیشرفته هستید،  و  باهوش  که  هستند، شما 
مسلمانان قدیمی تر هم زیر پرچم شما می آییم! آیا از این بهتر می خواهید؟ ما اصاًل دنبال مسلمان بهتر و 

اصلح هستیم. ما در اسالم به دنبال شایسته ساالری هستیم. 
در واقع همین حرف همه، را منفعل می کند. چون اسالم یک دین ملی نیست. دین عرب ها و ترک ها نیست. 
در قبال این شعار همه منفعل شدند. پرچم اسالم در دست هر کسی که باشد من حاضرم به زیر آن پرچم 
بروم. این شدنی است. ممکن است 5 سال دیگر همین اتفاق بیفتد. ما ایرانی ها باید تالش کنیم. وگرنه آنقدر 

از ظرفیت ها استفاده نمی کنیم تا دیگران بیایند و پرچم را از ما بگیرند. 
یادم می آید بیست سال پیش، در موسسه ای در شهر هامبورگ سمیناری داشتیم. یکی از رهبران کلیسا 
آمده بود. بین من و ایشان مناظره ای شکل گرفت. ایشان بعد از گفتگو گفت من متحیرم از ظرفیت های 
بزرگی که شما دارید و حسرت و غبطه می خورم که اگر این ظرفیت ها را ما داشتیم، جهان را مدیریت 
می کردیم. گفتم کدام ظرفیت ها؟ گفت شما با رهبری که دارید، با این ویژگی هایی که از ایشان برشمردید، 
با  اداره کنید. این همه نیروهای فدایی هم در اختیار رهبرتان هست. چرا نمی توانید  می توانید جهان را 
این نیروها و این رهبری جهان را اداره کنید؟ گفتم چون ما نخبگان، دانشمندان، فرهنگیان، رسانه ای ها، 
حوزویان و دانشگاهیان را که باید حلقه های واسطه بین امت و امام امت باشند، گم کرده ایم. این ها ارتباط 
برقرار نمی کنند و زمانی که این ارتباط توسط حلقه ی واسطه برقرار نشود، امور پیش نمی رود. این هایی 
که باید حلقه واسطه بین امام و امت باشند، نیستند. این ها رابطه را برقرار نمی کنند. این رابطه که برقرار 

نشود، کار پیش نمی رود.

بگوییم  که  می شود  منجر  ویژگی هایی  چه  است؟  کسی  چه  »مستضعف«  از  منظور  سوال:   
افرادی »مستضعف« هستند؟ 

مستضعف یعنی کسی که حق دارد و حق از او سلب شده است. تضعیف شده است و حقش ضایع شده است. 
حاال ببینید از این 7-6 میلیارد انسانی که روز زمین است، بزرگ ترین مستضعف جهان در روزگار ما کیست؟

امام خامنه ای مستضعف ترین انسان روی زمین است. برای اینکه آن الطاف الهی، آن استعدادها و 
خودسازی ها، ویژگی هایی در وجود ایشان ایجاد کرده که ایشان را مستحق مدیریت جهان در زمان غیبت 
می کند و ما این حق را از او دریغ می کنیم. منظورم از ما، ما ایرانی ها، شیعیان جهان، مسلمان ها و بقیه 
مردم جهان است. این حق بشری است که از این تحفه الهی و این فرصت مغتنم الهی استفاده کند و ما 
اجازه نمی دهیم. لذا او یک مستضعف است. او رهبر مستضعفان است. هر انسانی به هر میزانی که استعداد 
دارد و به او اجازه داده نمی شود که به استعدادش برسد، مستضعف می شود. باید استعداد های انسانی، به 

هر میزانی که هست، شکوفا شود.
بنابراین ما یک مستضعف مادی داریم و یک مستضعف فکری. خیلی از این افرادی که حق و حقیقت به 
آن ها منتقل نشده و رسانه ها اجازه نشر حقیقت بین آن ها را نمی دهند، مستضعف هستند. این ها مستضعفان 
فکری جامعه هستند. این کسانی که در ایران ما هستند و به جای آنکه در پی کشف حقایق علمی و دریافت 
حقایق سیاسی و اجتماعی باشند، به دنبال این هستند که رئال مادرید می برد یا بایرن مونیخ، استقالل 
می برد یا پرسپولیس، این ها مستضعف فکری هستند. عرض کردم مستضعف مفاهیم مختلفی دارد که 
اکثریت قریب به اتفاق مردم روی زمین مستضعف هستند. این ها باید نجات پیدا کنند. مستضعف آن 
کسی است که راه سعادت بر او بسته است. سعادت هم حرکت در مسیر تکاملی است و کسانی سعادتمند 
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هستند که بتوانند در مسیر تقرب به خداوند ظرفیت های وجودی شان را از قوه به فعل دربیاورند. بسترسازی 
برای این امر، یک وظیفه دینی است! هرکسی را که دیدید در این عرصه نیازمند است، باید به او کمک کنید.

 سوال: بعضی می گویند امروز با وجود رسانه های مختلف در دنیا، دیگر این طور نیست که حرف 
حق به کسی نرسد. یعنی حرف حق به همه می رسد و شاید دیگر مفهوم مستضعفی که در ادبیات 

دینی ما از قدیم وجود داشت، مصداق نداشته باشد. نظرتان در این رابطه چیست؟
انتقال حقایق یک رسالت والیی و الهی است. مسئولیت اولیه انبیا و رسل الهی ابالغ حقیقت بوده است. تبلیغ 
به معنی ابالغ حقیقت است. تبلیغ مرحله اول است. بعد مراحل بعدی است تا به تحقق آن پیغام می رسد. 
این ها اموری هستند که انبیا و رسل الهی، امامان معصوم و در دوره ما والیت فقیه و نهاد و نظام والیت 
فقیه به عهده دارند. از منظر پیامبر اسالم )ص( همه ما در این راستا مسئولیت عام داریم. این یک مأموریت 
عمومی است. »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«. همه ما باید مبلغ اسالم و مبشر حقایق دینی باشیم. 

در این بین، با وجود این همه رسانه، ظاهر قضیه این است که داریم به جایی می رسیم که هر نفر دارد یک 
رسانه تبلیغی می شود. اما این یک واقعیت کاذب است، و درست نیست. حقیقت این است که هرکس با 
رسانه اش در اختیار چند منبع است. یعنی همین االن که رسانه ملی ما50 شبکه رادیویی، تلویزیونی و 
اینترنتی دارد، در اختیار منابع خاصی هستند. آسوشیتدپرس، یونایتدپرس و چند خبرگزاری صهیونیستی، 
ما هستند. گاهی وقت ها  منابع تحلیلی  ماهواره ای غربی،  این شبکه های  اند.  ما  اصلی خبر  منابع 
تحلیل در واژگان شکل می گیرد و گاهی در تصویر. مثاًل سال ها بود که در صدا و سیما به دوستان 
می گفتم که مداوم ناوهای آمریکایی که هواپیماهای سریع السیر از روی آن ها پرواز می کنند را نشان می دهید. 

این چه تصویری است که عظمت و ابهت آمریکا را نشان می دهید، و رعب و وحشت ایجاد می کنید؟!
است،  اهداف خودش  راستای  در  که  منابع دشمن  از  را  تصاویر  است.  القائات  از  برخی  حامل  تصویر  یک 
و چه در  ما چه در سایت ها  از آن ها می گیریم. مدام کارشناس های رسانه ای  غالباً  را  تحلیل ها  می گیریم. 
خبرگزاری ها، رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما تحلیل هایشان را مبتنی بر اخبار و تحلیل های شبکه های 
دشمن انجام می دهند؛ خبرهایی که غالباً شایعات است و نیمی از حقایق است. غالباً مسائل اولویت دار نیست 

و با این نوع خبرسازی نوعی اولویت    سازی هم می کنند. 
باالتر از این ها شخصیت پردازی هاست؛ مثاًل یک هنرپیشه، یک ورزشکار الگو و بت همه رسانه ها می شود. 
بعد یک مرتبه می گویند این بت شما یک هم جنس باز است. این بت شما -مارادونا- معتاد است. یک مرتبه 
میلیون ها، بلکه میلیاردها آدم را از طریق این بت سازی به یک مسئله ای گرفتار می کنند. با این شخصیت هایی 

که تلویزیون تبلیغ و ترویج می کند، بزرگ نمایی می کند.
بعد شما می بینید این همه رسانه داریم، اما شخصیتی مثل امام خامنه ای، فارغ از اینکه ایشان ایرانی هستند، 
یا رهبر ما، سید و سادات و روحانی باصفایی هستند و فارغ از این همه علم و دانش و اشراف ایشان به معارف، 
در رسانه ها مطرح نمی شود. اگر رسانه هایی باشند که فقط ویژگی های انسانی، اخالقی و رفتاری، واکنش های 
اجتماعی، نوع تواضع، محبت و صمیمیتی که درون خانواده دارند را به جهانیان معرفی کنند، تمام جهانیان 
مجذوب این آدم می شوند. اما رسانه های ما چون می بینند رسانه های غربی ایشان را بایکوت کرده اند، می روند 
»نه! شما  می فرمایند:  ایشان هم  بسازیم؟  برنامه  درباره شما  ما  اجازه هست  که  اجازه می گیرند  ایشان  از 

بفرمایید کارتان را بکنید«.
باید قطب رسانه ای در برابر رسانه های دشمن باشند، هنوز جایگاه  ما بلد نیستیم. رسانه های ما که ظاهراً 
اگر  که  می بینید  لذا  نشده اند.  تبدیل  دشمن  برابر  در  مستقل  منبعی  به  هنوز  نکرده اند.  پیدا  را  خودشان 
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کوچک ترین گرایش استقاللی در خودشان ایجاد کنند، یعنی وقتی دیگر صدا و سیما می خواهد در تحلیل، 
خبر، تصویر یا... به بی.بی.سی و سی.بی.اس و... رجوع نکند، بالفاصله شبکه هایش در سراسر جهان قطع 

می شود.
االن شما می بینید این فیلم های ما، در راستای انقالب نیستند. بلکه فیلم هایی هستند که در ایران برای 
آن ها ساخته می شوند، لذا خودشان می برند، جایزه هم می دهند، تبلیغ و ترویج هم می کنند. از آن طرف 
هم تمام فیلم ها و سریال های آن ها را می گیرند. برهنگی ظاهری را حذف می کنند. عشق و عاشقی های آن ها 
را می گویند خواهر و برادر هستند یا زن و شوهر هستند. بعد بقیه مطلب را پخش می کنند. محتوا و قالب 

این ها، تعامالت ضدانسانی و ضداخالقی را تبلیغ و ترویج می کند. 
نگاه  با  را کردم که رسانه هایی  ارشاد، تمام تالش خودم  در دوران مسئولیتم در معاونت مطبوعاتی وزیر 
اسالمی ایجاد کنیم، ولی کسی حاضر نشد که با من همکاری کند. در سال 89، 6 یا 7 ماه قبل از بیداری 
اسالمی رسانه های داخلی را جمع کردیم که به شما پول و امکانات و مجوز می دهیم که بروید در کشورهای 
اسالمی و کشورهای مستضعف در آمریکای التین و آفریقا، خبر، گزارش، تحلیل و تصویر تهیه کنید که 
در کشور پخش کنیم. بروید از این جامعه ها برای ما تصویر بگیرید و منتشر کنید. حاضر نشدند و نرفتند. 

 سوال: ضعیف شدن نگاه جهانی بین مسئولین ما، در مدیریت داخلی کشور چه تأثیری دارد؟ 
انجام کارهای داخلی مان و  آیا منجر به این می شود که ما فقط کار جهانی مان را نکنیم، یا در 
کارامدی یک مدیر هم تبعاتی دارد؟ به عبارت ساده تر، فرض کنیم ما دو مسئول داریم که یکی 
نگاهش جهانی است و دیگری نگاهش جهانی نیست. آیا این تفاوت، فقط در سیاست خارجه ی 
این دو تاثیرگذار است یا وقتی این دو می خواهند مسائل داخلی را حل کنند -مثاًل در وزارت 

اقتصاد- هم این نگاه ها اثرگذار است؟
یک  مدیریت ها  و  هدف گذاری ها  سیاست گذاری ها،  تمام  در  باشیم،  داشته  جهانی  نگاه  اگر  ما 
مسیر را دنبال می کنیم. اگر هم یک نگاه بسته درون گرایانه داشته باشیم به گونه ای دیگر عمل خواهیم 
کرد. به طور مثال اگر بخواهیم بین تهران و اردبیل یا بین تهران و نهاوند، جاده ای تاسیس کنیم، نگاه مان 
این است که اگر جاده تا فالن روستا برود و مثاًل روزی هزار کامیون هم از این جا رد شود، کافی است. ولی 
اگر گفتیم که می خواهیم این را به مرزهای عراق، از آنجا به دمشق، از دمشق به اردن، از اردن به اطراف 
دنیا ببریم؛ وضع فرق می کند. اگر با این نگاه پیش برویم، جاده را 6 متری نمی گیریم، خط آهن را هم سه 

خطه می کنیم به جای دو خط و یک خط. در واقع نوع نگاه ما عوض می شود. 
از آن طرف در سیاست گذاری ها صرفًا به منابع درون کشور توجه نمی کنیم. اگر نگاه مان جهان شمول 

اسالمی باشد، بازار جهان را میدان خرید و فروش خودمان می دانیم. 
تأمین  برای  را  پیرامون خود  نمی شویم. همین کشورهای  به چند کشور  منحصر  تجارت  در  کنید  فرض 
نیازهای خودمان و نیازمندی های آن ها بهترین فرصت می شماریم، و دیگر نیازمان رفع می شود از این که 
به چند کشور اروپایی و آمریکایی منحصر شویم که راحت بتوانند ما را تحریم کنند. اگر ما روابط قدرتمند 
همسایگی را ایجاد کنیم، دیگر الزم نیست از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کارمان را انجام 
دهیم. ما می توانیم ارز مشترک داشته باشیم و بگوییم اصاًل به دالر و یورو احتیاجی نیست. از طرف دیگر 
این نیروهای کارآمد و توانایی که در جمهوری اسالمی ساخته می شود و نو به نو مجموعه های جدید از 
آن ها وارد عرصه مدیریت می شوند، می توانند فراتر از این مرزهای جغرافیایی بروند. کلی ظرفیت های ملی 
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ما را افزایش می دهد. منابع ملی ما را توسعه می دهد. در مسائل امنیتی، اگر محدود به ایران باشیم، دشمن 
می تواند وارد مرزهای ما شود و ما را از درون آسیب پذیر کند. ولی اگر ما امنیت ملی خودمان را با امنیت 
ملی عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس پیوند زدیم، 
و گفتیم امنیت ملی شما، امنیت ملی ماست، آن وقت می رویم و این کشورها را از زیر سلطه ظالمانه آمریکا 
در می آوریم. ولی وقتی می گوییم به ما چه؟ بگذار کشور آن ها در دست آمریکا باشد، ولی ما امنیت خودمان 
این ها  از  اقتصاد و فرهنگ را درون گرایانه نگاه می کنیم، در هیچ کدام  امنیت،  را تأمین می کنیم، وقتی 
نمی توانیم موفق باشیم. یعنی همین طور که امروز رسانه ها ما را محاصره کرده اند و رسانه های ما هم در 
اختیار آن هاست، همین طور اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما هم دچار مشکل است! باید برای این ها فکری کرد.

انقالب اسالمی کاربرد ویژه ای دارد و  ادبیات  از واژگانی است که در  انقالب«   سوال: »صدور 
راه های مختلفی هم در این سال ها برای آن تجربه کرده ایم. لطفًا در مورد راه های مختلف صدور 
امنیتی، دیپلماسی  نظامی-  کارهای  را موثرتر می دانید؟  بفرمایید کدام  و  انقالب صحبت کنید 

عمومی، کارهای عرفی دیپلماسی، ارتباط های مردمی، کارهای اقتصادی-بازسازی، یا...؟ 
ما وقتی انسان را هدف خودمان می گیریم و نجات او را آرمان خودمان می شناسیم، باید این انسان را به 
اشتغال،  فرهنگ،  و  او  روانی، سیاسی  اخالقی،  امنیت  بگیریم.  نظر  تفکیک ناپذیر در  صورت یک مجموعه 

تأمین معیشت و بسترسازی برای رشد و تعالی او، همه وظیفه ما می شود.
حاال ما اگر ما بحث صدور انقالب را مطرح کردیم و گفتیم صدور انقالب مثاًل از طریق نیروهای قدس باشد، 
بعد نیروهای قدس را هم گفتیم همین نیروهای سپاه هستند، آن وقت اگر ما سپاه قدس را متولی این کار 
کردیم که سازماندهی کند و از همه قشرهای دیگر جامعه در راستای این هدف استفاده کند، حرف درستی 
است؛ ولی اگر منحصر شد به نیروهای اطالعاتی-امنیتی و نظامی، خودش نمی تواند کارش را پیش ببرد؛ 
چون این یعنی این همه نیروی داخل کشور را نادیده گرفته ایم و این همه نیروی انقالبی والیی که 

از ملیت های مختلف در سراسر جهان وجود دارد را نشناخته ایم. 
به راحتی می توانند در صدور  ما  تجار  و  بازرگانان  اقتصادیون،  انقالب.  انقالب یعنی صدور فرهنگ  صدور 
با نگاه اسالمی و  بازارهای جهانی، حضورشان در مجامع جهانی، اگر  انقالب سهیم باشند. ورود این ها به 

انقالبی باشد، خود عامل صدور است. 
دانشجویان ما، ارتباطات دانشگاهی و حوزوی ما خیلی کم است. اعزام مبلغین، دعوت از کشورهای دیگر، 
ارتباط ادیان توحیدی، این ها می تواند عامل صدور انقالب باشد. چرا سی و چهار سال از انقالب می گذرد 
ولی هنوز روحانیت، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، علما، سیاسیون و فرهنگیان ما هنوز 
نتوانسته اند سراغ پاپ بروند؟! پاپی که در جهان در یک انزوای اجتماعی به سر می برد و محدود به کلیسا 
از دست داده است. دین، مذهب و اخالق مسیحیت همه جا لجن مال  را  تاریخی خودش  شده، و قدرت 
می شود. چرا ما نتوانستیم دست این پاپ ها را بگیریم و بیاوریم تا با نائب امام زمان بیعت کنند، و با کمک 

آن ها دین، اخالق، معنویت و فرهنگ توحیدی را در جهان توسعه دهیم؟ چرا دنبال این حرف ها نرفتیم؟ 
اگر نگاه جهانی داشته باشیم، نگاه صدور انقالب داشته باشیم، می توانیم از همه عناصر استفاده 

کنیم. 
ما این همه توریست داریم که برای گردش به خارج از کشور می روند. اگر به این ها نگاه اسالمی-انقالبی 
بدهیم، می روند مبلغ و مروج اسالم و انقالب ما می شوند. االن سالی چند میلیون از ایرانی ها زیارت عتبات 
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عالیات و مکه و مدینه می روند. چرا ما این ها را آموزش عقیدتی-اسالمی نمی دهیم؟ مبلغین ما این کار 
را نمی کنند. در روز اربعین 10 تا 15 میلیون نفر در عراق جمع می شوند. صدها هزار ایرانی هم می روند. 
اما  این ها واقعاً یک کار فرهنگی، انقالبی می کنند؟! این نگاه را ما به آن ها نمی دهیم. مداحان ما این نگاه 
را نمی دهند. اهل منبر ما این نگاه را نمی دهد. به زیارت امام حسین )ع( می روند، اما نمی روند دین امام 

حسین )ع( را به دینداران جهان معرفی کنند.  
در همین جریان سلفی گری که پیش آمده، ببینید چه نفرتی از شیعیان دارند و می خواهند شیعیان را 
نابود کنند. حاال ببینید مداحان ما در این فرآیند چه نقشی داشتند؟ آیا مداحان ما امام حسین )ع( را 
همان گونه که خود امام خود را معرفی کردند، معرفی می کنند؟ ایشان فرمودند: »لم اخرج عشرا و ال بطرا 
و... بل انما خرجت لطلب اصالح فی امه جدی«. من برای اصالح امت جدم قیام کردم. من می خواهم امت 
جدم را نجات بدهم. من فدایی اسالم و مسلمانان هستم و می خواهم خودم را قربانی نجات مسلمانان 
کنم. چرا امام حسین )ع( را به عنوان قربانی امت اسالمی نشان نمی دهیم؟ ما اگر امام حسین )ع( را 
برای اهل سنت به عنوان کسی که خودش را قربانی اسالم کرده معرفی کنیم، آن گاه می توانیم 
بگوییم ما هم شیعه هستیم و حاضریم جان خود را فدا کنیم تا تو برادر اهل سنت نجات پیدا 

کنی. ببینید در این صورت چه حس جدیدی ایجاد می شود! این می شود »صدور انقالب«.
اگر به جای این نگاه ناسیونالیستی، این نگاه را پیدا کنیم که ما ایرانی ها باید پرچم دار خداپرستی و نجات 
بشریت شویم، همه عاشق ما می شوند. اگر شیعه را به همان صورتی که حقیقت ائمه ی اطهار )ع( بوده 
معرفی کنیم و نشان دهیم که ایشان عاشق و فدایی مردم بودند، همه ی اهل سنت فدایی امام حسین 

)ع( می شوند. منتهی اربعین و عاشورا و محرم می آید، ولی ما از نگاه جهان شمول اسالمی غافلیم. 

 سوال: بحثی هست مبنی بر اینکه ما اگر بخواهیم قدرت جهانی شویم، باید قدرت اقتصادی 
شویم. از طرف دیگر هم این بحث هست که برای اینکه قدرت اقتصادی شویم باید سرمایه 
گذاری کنیم و قدرت جهانی شویم. ارتباط این قدرت جهانی شدن و قدرت اقتصادی شدن 

چگونه است؟
ما اگر ایده و برنامه و فکر نو داشته باشیم، کل اقتصاد جهان متعلق به ما می شود. کل منابع زیرزمینی 
و روزمینی جهان به ما تعلق می گیرد. مثاًل ما سی سال پیش، از حقیقت اسالم و والیت فقیه و تشیع 
یک حرف هایی زدیم و این حرف ها در سراسر جهان نشر پیدا کرد. بسیاری از مسلمانان امروز، از همان 
آگاهی هایی که ما به آن ها منتقل کردیم، مسلمان شدند؛ شیعه و انقالبی شدند و وجوهات شرعی خود 
را جمع می کنند و از آن سر جهان به دست نائب امام زمان )عج( می رسانند. حاضرند عاشقانه و مخلصانه 

جان شان را در راه امام خامنه ای بدهند.
این همه شیعه و مسلمان در سراسر جهان وجود دارد. اگر ما ایران را با نگاه اسالمی مدیریت کنیم، ایران 
عبادتگاه جهانیان می شود. یعنی ساالنه صدها میلیون از بندگان خدا از همه ی ادیان الهی برای عبادت و 
سیاحت به کشور ما می آیند، و با ورود آن ها دیگر هیچ نیازی به فروش نفت و گاز و مرکبات و هیچ چیز 
دیگری نداریم. اگر به عنوان مثال هرکدام از این صد میلیون، هزار دالر با خودش داشته باشد، صدها 
میلیارد دالر می شود. در حال حاضر در ایران 12 هزار امامزاده داریم که بسیاری از این ها در جاهای 
خوش آب و هوا هستند. همچنین 13 یا 14 پیامبر در ایران دفن شده است. اگر پیرامون این آرامگاه ها؛ 
مراکز علمی، تحقیقاتی، تجاری، صنعتی و تفرج گاه های زیبا ساخته شوند، بسیاری از شیعیان جهان برای 
استراحت خودشان و خانواده هاشان به این اماکن می آیند که هم جاذبه ها را ببینند، هم استراحت کنند، 
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هم پول هاشان را خرج کنند، هم زندگی کنند، و هم روش و منش اسالمی شما را به کشور خودشان ببرند. 
ایده ها را در اختیار شیعیان ثروتمند که تعدادشان کم هم نیست، قرار دهید، آن ها  این طرح ها و  اگر 
حاضرند سرمایه گذاری کنند حول مکان های مذهبی ما. می توان خیلی کارها کرد. اگر نگاه جهان شمول 
اسالمی پیدا کردیم، همه ی این ظرفیت ها ایجاد می شود. به عنوان مثال، مکان مقدسی مانند حرم امام 
رضا )ع( را داریم، اما متأسفانه در پیرامون آن، »پدیده شاندیز« و تفرج گاه هایی می سازیم که همه ردپایی 
از تفکر غربی هستند و معنویت را کم رنگ می کنند. این نگاه اقتصادی غلط است. نگاه ها را باید اصالح کرد.

اآلن برای همین عبادتگاه هایی که عرض کردم؛ بیایید این ها را در اختیار شیعیان جهان قرار دهید. آن قدر 
ثروتمند شیعه در جهان داریم که برای این کارها حاضرند بیایند سرمایه گذاری کنند. برای شهرک سازی، 

ایجاد تفریحات پیرامون امام زاده ها در کشور و... طرح ها و ایده های زیادی هست. 
این حرف ها را سی سال است که در کشور دارم مطرح می کنم. به هرکسی که رسیده ام، گفته ام. من سال 
اول دولت آقای احمدی نژاد در سازمان میراث فرهنگی، مدیر کل فرهنگی بودم. به آن ها گفتم می خواهیم 
منشور اسالمی گردشگری تدوین کنیم. گفتند یعنی چه؟! منشور اسالمی گردشگری؟! گردشگری مگر 
اسالمی و غیراسالمی دارد؟! بعد در ده حوزه تعریف گردشگری اسالمی را گفتم. مثاًل علم آموزی که یک 
عمل و برنامه ریزی اسالمی است. اسالم می گوید: »اطلبوا العلم ولو بالّصین«. مثاًل برای مداوا؛ شما باید با 
انگیزه اسالمی بروید بنشینید برنامه ریزی کنید برای مداوای کل جهان. برای سیاحت، گردش، تفریح، و 
تنوع، آیه و حدیث داریم. برای عبرت آموزی از تاریخ، دیدن آثار تاریخی و نشان دادن آن، انگیزه اسالمی 
داریم. برای هر کاری بخواهید بکنید، هر کاری که اآلن انجام می گیرد، شما یک انگیزه اسالمی به 
آن بدهید. هیچ لذتی از لذات مادی آن را کم نمی کند، اما انگیزه اسالمی به ما بینش می دهد. 
انگیزه اسالمی آن را به یک عمل عبادی تبدیل می  کند. یعنی اگر شما با این نگاه، گردش و تفریح 

و یا زیارت بروی، عبادت محسوب می شود. 
ایجاد  این ها حرف هایی جدی است. این حرف هایی که به نظرم سرنوشت را تغییر می دهد. روندی که 
می کند، روند مطلوب جهانی شدن است. یعنی شما می توانید جهانی شوید و جهان را مال خود کنید؛ نه 
اینکه شما غرق در دنیای دیگران شوید و در ساختارهایی که می خواهند برای شما ایجاد کنند، مستحیل 

بشوید.

 سوال: بعضی از افراد -حتی از جریان های اصول گرا و اصطالحًا حزب اللهی-، نگاه جهانی را 
به این نحو قبول دارند که ما باید برای تأمین منافع مالی مان در فلسطین و لبنان و جاهای دیگر 
هزینه کنیم. در واقع در این نگاه، نهضت های آزادی بخش به عنوان متحد استراتژیک کشورمان 
مطرح اند و مانند دیگر کشورهایی که برای تأمین بهتر منافع شان، در دنیا متحدانی دارند، ما 
هم طبیعی است که چنین کنیم. تبعات و نتایج این نگاه، در مقابل نگاهی که ایران را یک دژ 
و سنگر برای حمایت از مستضعفین و ساختن جهان می داند هم بعضًا در عملکرد ما در نقاط 

مختلف دنیا متفاوت می تواند باشد. کدام نگاه صحیح است؟ و چرا؟
در یک نگاه فراملی، عده ای معتقدند که ما باید نگاه فراملی خود را تأمین کنیم و این منافع ملی اگر در 
راستای همکاری و هماهنگی با دشمنان بشریت هم باشد، اشکالی ندارد. باالخره ما می خواهیم منفعت مان 
را تأمین کنیم. بعضی تلقی شان این است که ما می خواهیم آمریکا را پس بزنیم و به عقب نشینی 
واداریم تا خودمان جای آمریکا را در جهان بگیریم. این  نگاه ها اسالمی نیست! این ها نگاه های 
ضدتوحیدی و ضداسالمی است. ما می خواهیم در جهان، آمریکا و استکبار نباشد. نه این که 
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دیگران مستکبر نباشند، ولی ما مستکبر شویم. حق گرایی، عدالتخواهی، حفظ کرامت انسانی و نجات 
جامعه ی بشری آرمان هایی هستند که ما پیگیری می کنیم. خود ما هم اجازه نداریم در مسیری حرکت 
کنیم که مسلط بر سرنوشت دیگران باشیم و مستکبرانه دیگران را زیر یوغ اراده ی خودمان درآوریم. ما همه 
می خواهیم در برابر خدا بنده باشیم و بنده ترین بنده ی خدا باید بندگان خدا را به بندگی خدا دعوت کند. 
یعنی حکیمی که از همه صبورتر، شجاع تر، عالم تر، مردمی تر، متواضع تر، سخاوتمندتر، بزرگوارتر و پاک تر 
باشد می تواند و حق دارد سرنوشت جامعه ی بشری را از منظر مدیریت بر عهده بگیرد. حال این فرد ایرانی 

باشد یا عرب، شرقی باشد یا غربی، فرقی نمی کند.
به طور  قرار دهی،  نجات جامعه ی بشری  را  نهایی خودت  توحیدی، شما وقتی هدف  منظر  در 
را  شما  منافع  می شوند.  هم دل  و  همراه  پیمان،  هم  شما  با  بشری  جامعه ی  از  اکثریتی  طبیعی 
دیگران تأمین خواهند کرد. شما هیچ نیازی به تالش برای تأمین منابع و منافع خود ندارید. هر 
چه منفعت در عالم باشد، به تبع آن آرمانی که دنبال می کنید، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. مثل کسی 
که می خواهد برای اسب و استر خودش کاه تهیه کند. یکی تالش می کند که کاه بخرد، ولی یکی گندم 
می کارد و به تبع کاشت گندم که معیشت خودش را تأمین می کند، باقی مانده ی آن که کاه است برای اسب 

و استرش کافی است. گندم می کارد و به تبع آن کاه هم برای دام هایش دارد. 
حاال اگر ما هم در عالم هستی گندم بکاریم، کاه را که تأمین کننده ی معیشت اسب و استر ماست، یعنی 

تأمین کننده ی منافع مادی ماست، به ما خواهند داد. 
مثاًل شما اگر به دنبال نجات جامعه ی بشری باشید، مجموعه های بزرگی از بشریت هم تابع شما می شوند 
و تمام منافع جهانی را در اختیار شما قرار می دهند. بنابراین باید پذیرفت که نوع نگاه و جهان بینی ما، 
راهبردهای ما را تعیین می کند، و تعیین آن راهبردها، تاکتیک ها، تکنیک ها و عملکرد ما را تعیین خواهد 

کرد.

می کند،  کشورها  دیگر  از  متفاوت  را  ما  ملی«،  »منافع  بحث  در  که  ما  نظام  ویژگی  سوال:   
چیست؟

نظام ما، یک نظام دو بخشی است. یک بخش آن به مسائل ملی و محدوده ی جغرافیایی ای که در آن هستیم 
برمی گردد. یعنی درون همین مرزهایی که انگلیسی ها برای ما ترسیم کرده اند. این ساختار )کشور ایران(، 
بخشی از حاکمیت اسالمی ماست به عنوان یک عنصر از مجموعه ی جامعه ی مللی که از جنگ اول جهانی 
تاسیس شده، و کارهای خودش را دارد. بخش دیگری از نظام و حاکمیت ما، حاکمیت اسالمی است. نگاه 

جهان شمول با محوریت والیت فقیه.
رهبری  مقام  آن  نازل ترین جایگاه  که  دارد  جایگاه  چهار  ما  نظام  در  اساسی  قانون  منظر  از  فقیه  ولی 
جمهوری اسالمی ایران است. یعنی حداقل شأنی که ولی فقیه در قانون اساسی ما دارد، این است که بگوییم 

»مقام معظم رهبری«. یعنی رهبری نظام و کشور و ملت ایران.
شأن باالتر این است که ایشان در جایگاه نیابت از امام زمان )عج(، مرجع شیعیان جهان است. شیعیان 
را از پراکندگی، سرگردانی، بی هویتی و تحقیر دشمنان نجات می دهد و آن ها را به عزت و اتحاد و انسجام 
می رساند. یعنی آن چیزی که در طول تاریخ به عنوان نهاد مرجعیت شکل گرفته بود و بسیار هم ضروری 
بود، در هر محله ای و هر شهری و هر والیتی، یک نفر مجتهد بود که وجوهات شرعی را از مردم می گرفت 
و مشکالت و نیازهای آن ها را تأمین می کرد، حقوق قضایی را بر آن ها جاری می کرد، مبتنی بر احکام اسالم 
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قضاوت می کرد، با تشکیل حکومت اسالمی جای خودش را به نهاد اجتهاد داده است. یعنی بعد از آن، ما 
دیگر مرجعیت نداریم، مجتهد داریم. این مجتهدین واجدالشرایط هستند که در زمان غیبت، وقتی که ولی 
مبسوط الید وجود دارد، همه باید تحت امر او زندگی کنند و به انسجام شیعه بپردازند و شیعه را در عرصه ی 

جهانی هدایت و حمایت کنند و پاسخ های دینی و مذهبی به پرسش های زمان بدهند. 
شأن سوم ولی فقیه، مقام امامت امت اسالمی است؛ تا ولی فقیه بتواند در زمان غیبت، امت محمد مصطفی 
)ص( را از این همه سرگشتگی، بی پناهی و اسارتی که در تشکیالت دشمن هست، بیرون بیاورد و امت 
واحده ی اسالمی را، و مقدمه ی آن که اتحاد جماهیر اسالمی است را شکل بدهد و با ایجاد هماهنگی و 
انسجام درونی در میان مسلمانان، با حفظ انواع مذاهب و دیدگاه هایی که هست و با حفظ تمام فرهنگ ها 
و ارزش های قومی و قبیله ای که دارند، تدبیری بیاندیشد تا این امت واحده ی اسالمی به عزت و کرامت و 

عظمتی که شایسته ی آن هستند برسند.
باید  او  امام زمان )عج(، شأن واالیی است. مأموریت بزرگی است.  نائب  شأن چهارم ولی فقیه به عنوان 
زمینه ی ظهور و آماده سازی جامعه ی بشری برای پذیرش امام زمان )عج( را فراهم کند. هر کس که مسلمان 
است، باید به تبع مسلمانی خود نائب امام زمان )عج( را کمک کند تا ایشان زمینه ی ظهور را گام به گام، 

نقطه به نقطه و مرحله به مرحله فراهم کند. 
ولی فقیه با این چهار جایگاه که فقط یکی از آن ها مربوط به ایران می شود، یک فرصت جهانی و 
بین المللی و فرامرزی را برای ما ایرانی ها فراهم کرده است که ما به خوبی از این موقعیت استفاده 
نمی کنیم و متأسفانه بسیاری از مسئولین و روحانیون و دانشگاهیان و هنرمندان و اهل فرهنگ ایران از این 
موقعیت که به خوبی می تواند منافع جهانی برای ما تأمین کند و منافع فراملی ما را توسعه بدهد، کم ترین 

استفاده را می کنند. 

 سوال: تبعات نگاه غلط به مفهوم »منافع ملی« در سیاست خارجه ی ما چه بوده است؟ 
 نظام ما یک نظام دو ساَحتی است. یک ساحت ملی و یک ساحت جهانی دارد. در یک تعامل متقابل، آن 
بخش ملی ما که همان جمهوری اسالمی ایران است، باید بتواند هم از بستر جهانی والیت فقیه برای منافع 
ملی خودش استفاده کند و هم در راستای توسعه ی منافع ملی، بستر جهانی را برای حضور و تقویت نفوذ 
ولی فقیه فراهم کند. یعنی اگر نظام جمهوری اسالمی ایران بخشی از نظام بین المللی کنونی است، این 
نظام باید از ساحت والیت فقیه استفاده کند تا فراتر از چهارچوب سازمان ملل، نفوذ و قدرت 

جامعه ی اسالمی ایران را، فراتر از یک دولت ملی، توسعه و گسترش دهد. 
وزارت امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران در طول این سی و چهار سال باید می توانست بستر جهانی 
را برای حکومت والیت فقیه فراهم کند، ولی فقیه را به سراسر جهان بشناساند و خالصه چهارچوب های 

سازمان ملل را در راستای اهداف عدالت خواهانه ی بشری و اهداف توحیدی جهان شمول اصالح کند. 
اما ظاهراً وزارت خارجه ی ما در سی سال گذشته، نه چنین دغدغه ای را دنبال کرده و نه به چنین هدفی 
نزدیک شده است. مثاًل کسی که باتجربه ترین سیاست مدار جهانی ما محسوب می شود، در طول 16 سالی که 
وزیر امور خارجه بوده، یادم نمی آید حتی در یک موضعگیری جزئی هم، نظام سلطه بین الملل را آزرده خاطر 
بین المللی فکر  نهادهای  باشد. همیشه در چهارچوب سازمان ملل و  ناراحت کرده  را  کرده و آمریکایی ها 
کردند، سخن گفتند و این شیوه ی کار را بهترین شیوه می دانستند. هرگز ترویج انگیزه ی حماسی و اندیشه ی 

انقالبی را وظیفه ی خودشان نمی دانستند.    



بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه ای ها برسانید! 
همچنین می توانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید باقری 

)q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.

اگر در همین محدوده ی مرزهای خودمان منحرص شویم 

و بگوییم ما می خواهیم یک جامعه ی اسالمی آرمانی 

درست کنیم و کاری هم به بقیه ی جوامع نداریم؛ آیا 

مفاسدی که در اطراف و اکناف جهان وجود دارند، وارد 

کشور ما منی شوند؟ امروز وسایل ارتباط جمعی به شام 

اجازه ی عملکرد ملی را منی دهند. شام برای حفظ هویت 

فرهنگی ملی خودتان ناگزیرید جهانی عمل کنید. باید 

یا همه را به فرهنگ اصیل خودتان دعوت کنید و مقابل 

همه ی مفاسد فرهنگی جهان بایستید یا فرهنگ شام را 

نابود می کنند.


