
 ١٢ دين، همه دين است

ولي جامعه  .  انسان كامل، امام دين كامل است       .  “اليوم اكملت لكم دينكم    ”:  در آيه غدير هم هست      
يك جزء متروك   .  گذارد يك جزء از دين به نفع جزء ديگر مصادره شود              اسالمي كسي است كه نمي    

از اين  .  بماند و بعد مسابقه حفظ و قرائت و مفاهيم قرآن بگذاريم و اسمش را بگذاريم رواج اسالم                       
 .تواني داشته باشي در آمريكا هم مي. تواني داشته باشي هاي قرآني در مالزي و عربستان هم مي شبكه

ما بايد به ويژگيهاي بسيجي توجه كنيم و بسيجي با اين ويژگيها و تمايزاتي كه با                    .  بحث را جمع كنيم   
امام آمد و يكسري بدعتها را كنار زد و سعي كرد جوهره            .  شود  كند، شناخته مي    اسالم قبل از امام پيدا مي     

گرايي است، مطرح كرد و از آن بينش آدمهايي             شيعه را كه شانه به شانه بودن عدالتخواهي و معنويت           
بينيد امروز ما اين آدمها را كم داريم، چون آن مباني را از  اگر مي. مثل رجايي و باكري و همت درآمدند

 .صلوات. ايم دست داده
 

www.lunahad.ir 
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 ١١ وحيد جليلي

در زيارت عاشورا   .  عاشورا يعني نفي يك نوع اسالم و فرياد كردن يك نوع اسالم ديگر            .  زيارت عاشورا 
آنهايي .  را كشتند؟ نه، همه را) ع(كنيم؟ فقط آنهايي كه آمدند در مسلخ امام حسين چه كساني را لعن مي 

عاشورا فقط در مسلخ    .  روي اينها تأمل كنيد   .  كه در برابر اين قضيه تمكين كردند و ممهد ماجرا شدند            
از همان زمان كه روي اسبهايشان زين گذاشتند و حركت كردند و تمام احزابي كه كمك                  .  اتفاق نيفتاد 

به راحتي هم    .  كشتند  خواندند و هم حسين را مي         كردند به رواج اين حركت، هم نماز جماعت مي            
 .برايشان قابل جمع بود

اش   چپ و راست و اينها همه      .  بنابراين بايد چشمهايمان را باز كنيم و از اين مشهورات فاصله بگيريم               
آن طرف هم   .  اينها دشمن اسالمند  !  كنند كه آقا    رسند يقه همديگر را پاره مي       به ماها كه مي   .  جوك است 

پژو !  بيني ديوار به ديوار هم است در شمال شهر          هايشان را كه مي     خانه. اند گويد كه اينها دشمن آزادي  مي
يكسري مباحث نظري كه     .  قاپند  هايشان مي   رسد از ذوب در واليتشان تا دوم خردادي            پرشيا كه مي   

خب، !  اي معتقدم كه ايشان به آن معتقد نيست         من در پستوي ذهنم به يك گزاره      !  گويد نه آقا    رسد مي   مي
گيرد و هم      فالن پول مي   ...  ا  آيد، وقتي از شهرام جزايري هم آيت            در عملتان كه نمي     !  به درك 
ات را پاره كني براي واليت و تو هم نعره بزني براي                 كند كه تو يقه     االسالم فالن، چه فرقي مي       حجت

آن واليتي  !  گويد واليت؟ بگو يا علي      مي.  ها بايد برود روي ارزشها      مرزبندي!  آزادي؟ اينها جوك است   
اميرالمؤمنين را خداوند به زكات دادن      .  شناسم، واليت قرآن است، واليت اميرالمؤمنين است        كه من مي  

چرا؟ چون اگر ما در آن       .  اين اميرالمؤمنين را من به حكومت قبول دارم         .  در حال ركوع معرفي كرده     
گويند   چون هم بقيه نمي   !خوانديم    شديم نماز مي    كرديم؟ پا مي    شد چه مي    مسجد بوديم و فقير وارد مي     

اين چرا كمك نكرد؟ چه آدم خسيسي بود و هم وجدانش پيش خودش راحت است كه من داشتم نماز                   
 .خواندم مي

اسالمي نيست كه معنويت و عبادتش توجيهي بشود براي            .  اسالم اميرالمؤمنين با اسالم ماها فرق دارد        
در اوج نماز؛   .  فرارش از مسؤوليت اجتماعي    

خب يك  .  “يؤتون الزكوه و هم راكعون       ”
شود ولي جامعه اسالمي و اين   چنين آدمي مي 

تواند دين را در كمال         شخص است كه مي    
دين، همه دين    «خودش حفظ كند؛ يعني        

 .»است

 
. اسالم اميرالمؤمنين با اسالم ماها فرق دارد 

اسالمي نيست كه معنويت و عبادتش توجيهي 
 . بشود براي فرارش از مسؤوليت اجتماعي

 
 

 الرحمن الرحيم... ا بسم
خواهم در اين جلسه خدمت دوستان عرض بكنم، گامي است براي رسيدن به تحليل                    بحثي را كه مي    

خواهيم براي تصحيح وضع      آنچه كه در ده، پانزده سال گذشته در جامعه ما اتفاق افتاده و امروز كه ما مي     
موجود يا راه افتادن به طرف وضع موعود گام برداريم، ناگزير از اين هستيم كه يك روايت جامعي از                      

 . گذشته خودمان داشته باشيم
خواهيم بوجود    خواهيم كار كنيم، يك انقالب جديدي كه در جامعه نمي               ما ابتدا به ساكن كه نمي       

اي متصل     بنابراين بايد بدانيم كه به چه عقبه        ؛ سال است  23اي كه داريم      باالخره، حداقل ديرينه  .  بياوريم
از مجموعه حركت خودمان و       (شناسي كنيم      شناسي و آفت     نقاط ضعف و قوتش را آسيب        .  هستيم

 ).حركتي كه در سالهاي گذشته به آن منتسب هستيم
ها حفظ و به ديگران انتقال        اصالً يكي از فوايد تشكلها اين است كه تجربيات انباشت بشود؛ يعني تجربه             

اي شروع نكند كه من دانشجوي ورودي           است از همان نقطه    80دانشجويي كه ورودي سال     .  داده شود 
امروز خيلي از بحثهايي كه در جمع دوستان شنيدم، نوعاً بحثهايي است كه ما                .   از آنجا شروع كردم    70

كرديم و متأسفانه بعد از ده سال حتي به شكل              در تشكلي به اسم بسيج دانشجويي مطرح مي         70در سال   
اي دارد؟ نبايد يك چنين اتفاقاتي        خب پس اين بحث ها چه فايده      .  شود  ترش در بين شما مطرح مي       ناپخته
 .بيفتد

هايي كه ما به مسؤولين بسيج        ها، نامه   بايد شما ده سال جلوتر از بنده شروع كني و بنده هم نسبت به قبلي               
اينها به  .  دقيقاً همين بحثها بود     -صورت جلساتش حتي هست       –شد    نوشتيم يا بحثهايي كه مطرح مي       مي

 .خواهند از صفر شروع كنند؛ بگذريم رسد چون همه مي فرجامي نمي
 يا خيلي   42 خرداد   15كنيم به جاي اينكه بخواهيم به شروع انقالب و               از يك مقطع مياني شروع مي       

تر بپردازيم يا اينكه بخواهيم خيلي جلوتر بيابيم تا دوم خرداد، مبداء تحليل را پايان جنگ قرار                         عقب
ها و جريان     اللهي  اي در مجموعه انقالب اسالمي و حيات بچه حزب           كننده  دهيم كه بسيار مقطع تعيين      مي

اي از هويتش را در       به خاطر اينكه بسيج هم اگرچه قبل از جنگ تشكيل شد اما بخش عمده              .  بسيج است 
اصل بسيج قبل از     .   تشكيل شد؛ يعني بعد از جنگ        67البته بسيج دانشجويي در سال       .  جنگ پيدا كرد  

 .جنگ تشكيل شد و بسيج دانشجويي، بعد از جنگ

  در دانشگاه علم و صنعت1381 سخنراني وحيد جليلي، سردبير ماهنامه سوره در سال
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 ٣ وحيد جليلي

بسيج چه كار بايد بكند؟ بايدها و نبايدهايش چيست؟؛ بايد پيام             :  اگر زمينه بحث امروز ما اين است كه        
فهميم مگر اينكه آن مقطع را          را نمي )  ره(پيام امام .  براي تشكيل بسيج دانشجويي را بفهميم       )  ره(امام

 مبني بر تشكيل بسيج دانشجو و طلبه چه             67در آذر    )  ره(يعني اگر بخواهيم بدانيم پيام امام       .  بفهميم
 . را بفهميم68 تا خرداد 67از تير ) ره(مفهومي دارد، بايد مجموعه پيام ها وحركت هاي امام

موفق شديم يا   .   جنگ تمام شد، حاال به هر دليلي        67اصالً مبناي تشكيل بسيج دانشجويي چه بود؟ سال          
داند كه جامعه وارد فضاي جديدي          جنگ تمام شد و امام مي       67 تير   27.  نشديم، به اينها كاري نداريم    

يكي از  .  گيرد  شود و يك مقطع جديدي از تاريخ جامعه ايران و حتي تاريخ جامعه شيعي شكل مي                    مي
شد وقايع    ويژگيهاي امام اين بود كه منتظر نمي          

او وقايع را پشت سر     .  بيايند او را پشت سر بگذارند     
كرد،   نگري مي   بيني داشت، آينده    پيش.  گذاشت  مي

كرد   شد، به هرحال سعي مي      بينش يا الهامي به او مي     
ديد جامعه وارد  مي) ره(امام. بر حوادث محيط بشود

شود و براي ورود به اين فضاي          فضاي جديدي مي  
 . جديد نياز به شناخت، تحليل و گفتمان دارد

 .شوند گفتمان يعني فضايي فكري كه بقيه مفاهيم تحت سيطره و در متن آن معنا مي
ها شوك ايجاد شده است چون         تير جنگ تمام شده و با انتشار خبر قبول قطعنامه در بين بچه بسيجي               27

. شود  دو يا سه روز بعدش پيام امام راجع به قطعنامه منتشر مي              .  چنين اتفاقي بعيد بود     تا يك هفته قبلش   
ها عادت    متأسفانه بچه بسيجي  » .امروز جنگ آغاز شده است    «:  يكي از جمالت امام در اين پيام اينست       

دانم اين پيام قبول قطعنامه و پيامهاي قبل و بعدش را چقدر                     نمي.  ندارند زياد صحيفه نور بخوانند      
هيچكدام از ما به عنوان يك متفكر و          .  ايم؟ از امام تصوير يك پيرمرد عارفي در ذهنمان است             خوانده

 .دانيم؛ بگذريم امام را يك عارف شاعر مي. استراتژيست قبولش نداريم
بينيد بيشتر تالش ما بعد از جنگ،             شما مي .  كند  در آن پيام اعالم يك جنگ جديد مي            )  ره(امام
زنند توي    اينها مي !  گويد اآلن هم جنگ است      امام مي .  خواني براي يك جنگ از دست رفته است          مرثيه

حاال يك تعبير معنوي و      » !كجائيد اي شهيدان خدايي؛ اي واي دربهاي فالن بسته شد            «  :سرشان كه 
عرفاني براي اين است، جاي خود، ولي يك وقت هست كه اين به صورت يك استراتژي اجتماعي براي     

 .ما درآمده كه بسيجي تا وقتي كه جنگ نظامي در مرزهاي ايران و عراق بود، معنا داشت

 

 
يكي از ويژگيهاي امام اين بود كه 

شد وقايع بيايند او را  منتظر نمي
او وقايع را پشت . پشت سر بگذارند

 .گذاشت سر مي

 ١٠ دين، همه دين است

المال   گويد كه امر به معروف و نهي از منكر دعوتي به اسالم است كه با تقسيم عادالنه بيت                       مي!  داريم
اي است كه آقاي حياتي در        آن امر به معروف كجا و امر به معروف ما كجا؟ اصالً اين خطبه             .  همراه باشد 

. يعني زندة زنده  !  به ملت ايران  )  ع(تواند همين امشب بخواند و بگويد پيام امام حسين           اخبار تلويزيون مي  
 .تك فرازهايش در جامعه امروز ما مصداق دارد تك

اند   اند سعي كرده    آمده.  البته فضا خيلي شبهه آلود است     .  خب، بنابراين ما بايد به شناخت اسالم امام برسيم    
انقالب اسالمي امروز در     .  اند  چه علناً و چه غير مستقيم و چه ناخودآگاه، اسالم امام را تحريف كرده                 

خواهيم بدانيم رمز موفقيت زمان جنگ و اول انقالب چي بود،             اگر مي .  خيلي از جاها تحريف شده است     
! فقط شباهتها را نگوييم كه شهدا ريش داشتند، ما هم ريش داريم                .  بايد آن شرايط را دقيق بشناسيم       

ها   اللهي  همان زماني كه بچه حزب     .  اينها كه معيار اصلي نبود     !  خانمها چادر داشتند، ما هم چادر داريم       
خواندند، پشت جبهه هم يك عده داشتند زيارت عاشورا                  داشتند توي جبهه زيارت عاشورا مي         

گفتند يا حداقل اينكه اهل جبهه و انقالب و غيره نبودند؛              و بعدش هم بد و بيراه به امام مي         .  خواندند  مي
. شان بجا، زيارتشان بجا       مگر كم داريم؟ زيارت عاشورايشان بجا، روضه          .  هاي غير انقالبي     مذهبي

هاي الت و الابالي و سوسول        خواهند بچه بسيجي را تعريف كنند در مقابل بچه          متأسفانه، امروز وقتي مي   
تمايز بچه بسيجي با الوات و سوسولها       .  اين كه يك چيز بديهي است     .  گويند فالني بچه بسيجي است      مي

 .هاي غير انقالبي است آن چيزي كه بايد تبيين شود تفاوت بچه بسيجي با مذهبي. بديهي است
تمايز بچه بسيجي با    .  كند  اسم كه كفايت نمي   .  ايم به هم    ما چي داريم كه آنها ندارند؟ ما خيلي شبيه شده         

كنم كه بسيجي يعني جامع عدالت و            خب با يك چنين نگاهي من فكر مي           .  اينها بايد آشكار شود    
توانيم   اگر اين دو تا دوش به دوش هم رفتند، مي          .  كسي كه الگويش اميرالمؤمنين و امام است       .  معنويت

ولي اگر از خوف خدا غش كرد يا شش ساعت سينه زد اما دغدغه                   .  بگوييم كه طرف بسيجي است     
گويند او يك جمله در امور دنيوي حرف         مي. شود خواجه ربيع فوقش مي. عدالت نداشت، بسيجي نيست 

) ع(آن جمله هم اين بود كه وقتي به او گفتند حسين بن علي             .  زد آن هم مدتها به خاطرش استغفار كرد        
اِه؟ فرزند  :  را در كربال كشتند، يك لحظه از قبري كه براي مناجاتش كنده بود بيرون آمد و گفت                         

! اي را من گفتم؟     كرد كه چرا چنين جمله      بعد مدتها استغفار مي   !  رسول خدا را كشتند؟ بد كاري كردند      
 چرا به دنيا آلوده شدم؟ 

فرق .  خواندند  در مسلخ بود در سپاه شمر يك عده داشتند نماز جماعت مي           )  ع(همان موقع كه امام حسين    
، شما در حال نماز جماعت باشي يا           “هل من ناصر ينصرني    ”:  گويد  مي)  ع(كند وقتي امام حسين      نمي
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 ٩ وحيد جليلي

 .امام هم همينجوري بود. معنويت محض
كه يك مفهوم     -كاري خودش و فرار از وظيفه خودش را در حوزه عدالت              داد كسي كم    امام اجازه نمي  

اش را بگذارد و      واجبات اجتماعي .  با كار اضافي در حوزه معنويت توجيه كند         -صد در صد ديني است      
امر به  .  هايمان اينجوري هستيم ديگر     ما خيلي .  برود مستحبات فردي انجام دهد و بگويد من متدين هستم          

زيارت عاشورا  !  ايم، حاال هي نافله بخوان       معروف و نهي از منكر مگر واجب نيست؟ اين را گذاشته              
وقتي در چنين بينشي از اسالم افق ديد شما . آن موقعي اينها ارزش دارد كه در كنار اين باشد! برگزار كن

 .يعني چي؟ مثالً واليت. شود تغيير كرد، خيلي از مفاهيم ديگر هم استحاله مي
گويند ما يك     زنند ولي منظور آنها چيست؟ مي         اي دم از واليت مي       در جنگ زرگري هم يك عده       

ولي فقيه يعني كسي كه بايد باالسر مردم بايستد تا مردم احكام فردي و                .  خواهيم  حكومت عربستاني مي  
ولي فقيه ديگر كسي نيست كه خواسته باشد ساختارهاي جامعه را جابجا              .  عبادي را درست انجام دهند    

 گفت در حكومت اسالمي       واليت مطلقه يعني چي؟ امام مي       .  اختالف فقير و غني را برهم بزند        .  كند
احكام اسالمي مشخص   !  گفتند نه آقا    يك عده مي  .  ولي فقيه حق دارد در تحصيل مال شرط بگذارد           

! گفت نه   امام مي .  تواني بگذاري   طبق همين احكام هر كس معامله كند شما شرط جديدي نمي             .  است
مثالً تجارت  .  تواند بخرد   مثالً اين جنس را بخش خصوصي نمي      .  تواند شرط بگذارد    حكومت اسالمي مي  

تواند مصادره    دوم اينكه مال مشروط و مشروع شما را هم مي           .  خارجي در يك مدت دست دولت بود       
بيند   تواند جايي كه الزم مي       يعني حق شروط حكومت را هم كه لحاظ كرده باشي، ولي فقيه مي               .  كند

يعني در چارچوب يك سري احكام فردي گير          .  شود واليت مطلقه    اين مي .  مال شما را مصادره كند     
 .اما ديديم واليت مطلقه را يك جورهاي ديگر تفسير كردند. كند نمي

. ايم  گويند آقا ما كه كار غير شرعي نكرده         اخيراً اين بحث دادگاه شهرام جزايري خيلي جالب است؛ مي         
 آيا اين غير شرعي است؟ وقتي نگاه حكومتي نباشد، نخير،                 !  ايم  اند، ما هم گرفته       يك پولي داده   
ولي اگر حكومت اميرالمؤمنين باشد، . در حكومت عثمان، مطمئناً مشروع مشروع است. غير شرعي نيست

دار باشند، آن وقت نامه عثمان بن          اگر يك شام را جايي بخوري كه فقير سر سفره نباشد و همه سرمايه               
 .نويسد حنيف برايت مي

تك معصومين    العقول تك   تحف.  اين را حتماً دوستان بخوانند    .  دارد در منا  )  ع(اي امام حسين    يك خطبه 
راجع به امر به    .  نقل كرده برويد بخوانيد   )  ع(اي را كه از امام حسين       اولين خطبه .  را به ترتيب آورده است    

معروف و نهي از منكر ببينيد چي گفته؟ امام حسين واقعي نه امام حسيني كه خيلي از ماها ادعايش را                         

 ٤ دين، همه دين است

 اين  ».درد شروع شده است     ها و مرفهين بي     امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ پابرهنه            «
البته جنگ جديدي هم    .  كند  پس امام يك جنگ جديد را طراحي مي       .  67پيام امام است در آخر تيرماه       

كند و بعد براي ورود به  گذاري و تأكيد مي روي آن سرمايه) ره(نيست و سابقه دارد ولي با اين تعابير امام
. بايد جبهه دشمن و جبهه خودي و مرز بين اينها شناخته شود                .  كند  شناسي مي   جنگ شروع به جبهه    

 . توانند توي اين جنگ مصدر تأثير باشند فراخوان شوند تا به نتيجه خوبي برسيم نيروهايي كه مي
بيني مثل يك فرماندهي كه وارد منطقه شده، كالك           كني مي    را كه نگاه مي    67تمام پيامهاي بعد از تيرماه      

انواع و اقسام آدمهايي را كه امام فكر         .  كند  نيروهاي خودش را فراخوان مي     .  كند  عملياتي را توجيه مي   
هاي   دهد، به بچه     به آنها پيام مي     67توان به آنها اميد بست مثالً فرزندان شاهد، در شهريور               كند مي   مي

 ...سپاه، به هنرمندها، به دانشجويان و 
اين متن را بايد بفهميم تا بدانيم پيام بسيج دانشجويي يعني چي؟ اين جنگ فقر و غنا يك مبناي نظري                        

تر از آنها ديگر ممكن        ترين تعابير كه صريح      كند آن مبناي نظري را به صريح          دارد كه امام سعي مي     
 و  »اسالم ناب «مبناي نظري بحث چيست؟      .  نيست، بيان كند تا ديگر جايي براي توجيه و تفسير نماند            

بيند كه يك جنگ واقعي قرار است در          پس امام مي  ).  به اين بحث برخواهيم گشت      (»اسالم آمريكايي «
كند كه اين جنگ را به نفع نيروهاي حق             كند كه اين جنگ را فرياد بكند و سعي مي             بگيرد، سعي مي  

 .رهبري كند
بينيد كه كمتر از يكسال بعد از پذيرش              افتد چيست؟ شما مي      مي)  ره(اتفاقي كه بعد از رحلت امام        

البته بعد از امام يك جنگ        .  افتد  بينيم بعد از امام چه اتفاقي مي           كند و مي     قطعنامه، امام رحلت مي    
يك جنگ خيلي پر سروصدا كه بسياري از نيروها را هم به خودش مشغول كرد، يك جنگ                  .  درگرفت
يك گروه بلند شدند گفتند كه آقا دين امريست قدسي و عرفاني و باطني؛ دين را به سياست                     .  زرگري
. آدمهاي موجهي هم بودند   .  تر از ايدئولوژي است؛ دين را ايدئولوژيزه نكنيد          اش نكنيد؛ دين فربه     آلوده
به نام دفاع از دين، شروع كردند دين را از            .  خوانند و اهل مستحبات هم هستند        گويند نماز شب مي     مي

افكني آمده، نه براي پاسخ به        گفتند دين يك امر باطني و معنوي است و براي حيرت          .  اجتماع جداكردند 
خب، يك گروه ديگر    .  در حكومت از او نظر نخواهيد     .  انتظار بشر را از دين خيلي گسترده نكنيد       .  نيازها

خود ما در يك     .   بود »مرگ بر بدحجاب  «ترين شعارشان     در برابر اينها قد برافراشتند كه استراتژيك        
اش هم ما بوديم كه       يك نمونه .  حركتهاي متعدد و متنوعي بود    .  مقطعي از اعضاي فعال اين گروه بوديم      

تحت عنوان اسالم   ...  دربند، دركه و  .  بريزيم نمايشگاه فالن را در پارك ملت و پارك ساعي به هم بزنيم            
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 ٥ وحيد جليلي

يك گرد و خاك عجيبي در      .  اين به او مي گفت ليبرال؛ او به اين مي گفت فاشيست           .  به همديگر تاختند  
 ميليارد دالر سرمايه مفت به عنوان استقراض وارد            40 ميليارد دالر يا      35در حالي كه     .  جامعه برپا شد  

چقدر .  تپيد، در اين فضاها رفتند      مي...  ا  جامعه شده بود، آنهايي كه دلشان براي مذهب و انقالب و حزب            
چرا؟ به  .  ولي اين جنگ، زرگري بود     .  نيرو صرف شد، چقدر درگيري راجع به اين قضايا پيش آمد              

گرا و چه اين اسالم ظاهرگرا به مثابه دو تيغه يك قيچي براي حذف تفكر                 خاطر اينكه چه آن اسالم باطن     
دو تا تيغه قيچي در ظاهر با هم دعوا دارند          .  امام و حذف تفكر انقالب اسالمي از جامعه به كار گرفته شد           

اين دين ظاهرگرا و آن     .  دهند، چون يك محور مشترك دارند       ولي در واقع يك كار را دارند انجام مي         
گرا هر دويشان دين فردگرا بودند و در تقابل مطلق با تفكر و مبناي امام بودندكه اسالم                            دين باطن 

 .اجتماعي بود
دهد، چه در آن ادعايي كه        را تشكيل مي  ...  ا  كند و بسيج و حزب      جالب اينجاست امامي كه  انقالب مي      

يعني .  گرايي و عرفان و چه در رعايت ظواهر شرعي فردي، در اوج است             كنند يعني در باطن حضرات مي 
گويد   منكر هيچكدام از اين دو نيست بلكه مي       .  از يك طرف يك عارف است و از يك طرف يك فقيه           

كند تمام ابواب اسالم را در ذيل          دهد و بعد سعي مي      نظريه واليت فقيه را مي    ». دين، همه دين است   «
 .اين نظريه باز تعريف كند و در جامعه جا بيندازد؛ همان خطي كه خط اصيل تشيع است

نظريه   -يك مقدار بيشتر توضيح بدهم كه تفاوت چيست؟ شما كتاب واليت فقيه امام را كه نگاه كنيد                    
اصالً  امام اين نظريه را در تقابل با اسالم رايج آن روز                -واليت فقيه امام مربوط به قبل از انقالب است           

خواهيد تفاوت اسالم واقعي را با اسالم رايج ببينيد             گويد كه اگر مي      آنجا مي )  ره(امام.  كند  مطرح مي 
البته خودش هم رساله    .  هاي عمليه بيندازيد و اين دو تا را با همديگر مقايسه كنيد             نگاهي به قرآن و رساله    

كند، در تقابل با اسالم آن روز است؛           دارد، نافي آن قصه نيست ولي نظريه واليت فقيه را كه مطرح مي             
) ره(امام.   را بخوانيد  67پيام امام به روحانيت در اسفند       .  اسالمي كه در آن روز حاكم و غالب بوده است         

زد را با صريح ترين تعابير گفته         در اواخري كه نزديك به رحلتشان است خيلي از حرفهايي كه قبالً نمي             
رفت كه از قرون وسطي بدتر           ها داشت به جايي مي      گويد وضعيت حوزه    در اين پيام مي   )  ره(امام.  است
خون دلي كه پدر پيرتان از اين متحجرين خورده از هيچكس نخورده                «:  تعبير امام اين است    .  شد  مي

 .»است

دهد، يك تعبير      به رئيس وقت مركز اسناد انقالب اسالمي مي           67حتي در پيامي كه دي ماه         )  ره(امام
مردم ما در   «گويد كه     امام مي .  جالبي دارد كه من اين تعبير از انقالب را در هيچ جاي ديگر نديدم                  

 ٨ دين، همه دين است

 .تازه ما كه دانشجوهاي بسيجي بوديم، واي به حال بقيه. اي ازش نكرديم هيچ استفاده
شود گفت برو توي خانه       چون باالخره به بچه بسيجي نمي     .  خب، پس يك جنگ زرگري شكل گرفت      

برو پارك چيتگر آنجا چهار تا       !  خواهي دعوا كني؟ دشمن نشانت بدهيم درجه يك           گفتند مي .  بنشين
شدند يا    ليسانس پا مي     تا نيرو، دانشجوهاي ليسانس و فوق        150!  كنند  سواري مي   دختر دارند دوچرخه  

در آن شرايط بايد هم يك چيزهايي ريشه بدواند كه بعد در دوم خرداد              !  برويم ببينيم چه خبر است    !  علي
 كه خداداد عزيزي به استراليا گل زده بود و مردم ريخته بودند توي               76آذر  .  يك جوري تقش در بيايد    

شهرك .  آنجا ايستاده بوديم؛ معلوم بود چه جوري بود ديگر        .  ها رفته بوديم شهرك غرب      خيابانها، با بچه  
اش عقب بود و داشت كف         يك دختري از پنجره ماشين آمده بود بيرون و روسري            .  غرب جشن بود  

آخه ما اين همه    :  با يك سوز و دردي از عمق جانش گفت        .  يك بچه بسيجي كنار ما ايستاده بود      .  زد  مي
شهيد داديم تا اين كثافت اينجوري بيايد بيرون؟ و من ديدم اين برادر عزيزم هيچ اعتراضي ندارد كه اين                   

حاال اگر يك خانم چادري     .   ميليوني است؟ تنها اعتراضش به روسري اوست       60كثافت چرا سوار ماشين     
حجابها   يعني اگر اين بي   .  يك زماني واقعاً اينجوري بود    .  توي آن ماشين نشسته باشد اصالً انگار نه انگار         

اللهي به    خواهيم با حجاب برويم بيرون، اصالً بچه حزب          گفتند امروز مي    كردند و مي    دست به يكي مي   
ديگر چه جور احساس حضور و احساس وجود كنيم در جامعه؟ خب اين را مقايسه                   .  رسيد  پوچي مي 

امام تنگه احد بچه    .  درد  ها و اسالم مرفهين بي      اسالم پابرهنه .  گويد  كنيد با آن جنگ فقر و غنا كه امام مي         
خيلي .  گفت آقا اين تنگه را داشته باشيد         هي مي .  زد  ها را شناخته بود كه آنجوري فرياد مي          اللهي  حزب

 .تعابير خيلي صريح! شعور گفت متحجرين احمق بي هم مبادي آداب بود ولي به وقتش مي
كنند   ها فكر مي    گفت بعضي   حاج احمد آقا مي   

به نظر من    .  بزرگترين كار امام انقالب بود       
بزرگترين كار امام در افتادن با متحجرين بود؛        

اند به يك اسالم فردي       يعني كساني كه راضي   
ولي اسالم امام، اسالم         .  رفتاري مناسكي  
اسالم پيوند عدالت و         .  اميرالمؤمنين بود  

شناسيم؟ به    اميرالمؤمنين را به چي مي    .  معنويت
نه .  هر دو تا هم در اوج      .  معنويت و به عدالت   

سازد و نه        عدالت محض اميرالمؤمنين مي      

 

 
 . اسالم امام، اسالم اميرالمؤمنين بود

 . اسالم پيوند عدالت و معنويت
 شناسيم؟  اميرالمؤمنين را به چي مي

 . به معنويت و به عدالت
نه عدالت محض . هر دو تا هم در اوج

w . سازد و نه معنويت محض اميرالمؤمنين مي
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 ٧ وحيد جليلي

كدام .  يعني دشمن اول اينهايند   .  خون دلي كه پدر پيرتان از متحجرين خورده از هيچكس نخورده است            
محدود كردن اسالم به    «:  مĤبي يعني اينكه    تر؟ اما در بينش امام تحجرگرايي و مقدس         دشمن از اين اولي   

 .گويد؛ يعني يك اسالم رفتارگرا  در همان پيام به روحانيت هم مي»احكام عبادي و فردي
 چرخهاي توسعه به گردش افتاده بود،       
فساد مالي داشت به شدت در جامعه           

دواند، انواع و اقسام معادالت        ريشه مي 
پشت پرده قدرت و ثروت داشت شكل       

گرفت، آن وقت منِ بچه بسيجي           مي
توي پارك ساعي يقه خانم را گرفته          

كشي   ات را نمي    بودم كه چرا روسري    
 ! جلو؟

گفت به صورت     ها با افتخار مي     ها از پارك ملت برگشته بودند، يكي از بچه            بچه  71يادم هست در سال     
آور ماليدم و خفه خون        شوهر زني كه تذكر داده بودم و غيرتي شده بود با دستهاي خودم گاز اشك                  

خب بله، ما بايد برويم دنبال اينجور حركتها تا آن اتفاقها پشت صحنه كه هيچ، روي صحنه رخ                    !  گرفت
در آن فضا علمدار اينجور حركتها ما جوجه دانشجوها بوديم و امثال                 .  بدهد؛ كه توسعه شكل بگيرد     

 گفتند اين كيه؟ ها مي شدند، بچه آويني كه شهيد مي
يادم هست روزي كه آويني شهيد شد، اخبار تلويزيون اعالم كرد؛ ما به دو آمديم در اتاق مسؤول                          

. گفت چي شده؟ گفتيم آويني شهيد شده        .  فرهنگي بسيج و گفتيم يك پارچه سياه بده بزنيم به تابلو              
گفتم يكي بود در روايت فتح صداي        .  گفت آويني كيه؟ خواستم بگويم سوره؟ آينه جادو؟ خبر ندارد          

. ايم  بعد از يك ساعت آمد ديد خيلي تابلو را به هم ريخته           !  گفت اِه؟ .  خيلي قشنگي داشت، او شهيد شده     
اش به    براي تشييع جنازه   !  ايد  گفت حاال اين آنقدرها هم ارزش داشت؟ خيلي ديگر شلوغش كرده               

گفتيم . گردد رفتيم ديديم يك ماشين با اسكورت دارد بر مي داشتيم مي. بوس جور شد بدبختي يك ميني 
يك تعداد . رسيديم حوزه هنري) الريجاني آن زمان وزير ارشاد بود. (اين ماشين كيه؟ البد الريجاني بود

حاال البته عكس شهيد    .  كه زودتر آمده بودند گفتند آقا را ديديد؟ تازه فهميديم كه آن ماشين كي بود                
دانم   ولي كتابهايش نمي   !  تيپ است، همه جا هست        ايم يك مقدار خوش      آويني چون شانس آورده    

ولي . ، يعني در هنگام جنگ66آويني مال زمان جنگ است؛ سال » توسعه و مباني تمدن غرب«چقدر؟ 

 

 
مĤبي   در بينش امام تحجرگرايي و مقدس        

محدود كردن اسالم به احكام     «:  يعني اينكه 
 در همان پيام به روحانيت       »عبادي و فردي  

 .گويد؛ يعني يك اسالم رفتارگرا هم مي

 ٦ دين، همه دين است

شما بايد  «:  گويد كه   خطاب به آن آقا مي     .  اين عين تعبير امام است     !» انقالب عليه تحجر قيام كردند     
گرايي قيام    يكي ظلم و بيداد و ديگري تحجر و واپس        :  نشان دهيد كه مردم ما در انقالب بر عليه دو چيز          

 و در   »اسالم التقاط «،  »داري  اسالم سرمايه «،  »اسالم سلطنتي «كردند و فكر اسالم ناب را جايگزين          
 امام حركت انقالب را جايگزيني يك اسالم به جاي يك اسالم            ». كردند »اسالم آمريكايي «يك كلمه   
 . دو تا اسالم با يكديگر در افتادند. داند ديگر مي

خب، اآلن اين روزها خيلي بحث پاسخ به                
شبهه يعني چه؟ يعني      .  شود  شبهات مطرح مي   

خب اين  .  اندازد  شباهتهايي كه ما را به غلط مي       
دو تا اسالم خيلي جاها ممكن است به هم شبيه            

كند   امام در اين ماههاي آخر سعي مي         .  بشوند
منش با متحجرمسلك را روشن كند كه         آميز ليبرال   مرز بين اسالم واقعي و اين اسالم تحريف شده بدعت         

اند و زياد     دو روي يك سكه   )  درد و اسالم مقدس نمايان متحجر        اسالم مرفهين بي  (هر دوي اين اسالم     
 .تفاوتي با هم ندارند

حاال يك  !   كسي هست كه تا حاال نشنيده باشد         »بسيج لشگر مخلص خداست    «اين جمله امام را كه        
مملكتي كه مخالف با استكبار و      «:  اند  گويم ببينم چند نفر شنيده      جمله ديگر از امام راجع به بسيج را مي         

 اين را كي شنيده      .»پرستي و تحجرگرايي و مقدس مĤبي است، همه افرادش بايد بسيجي باشند                  پول
به فرزندان عزيز   «:   امام به شما دوستان است      67اين جمله عين پيام آذر       .  است؟ عين جمله امام است     

يكي نبايد تبيين   .  در همين پيام دستور داده كه بسيج دانشجويي تشكيل شود           .  »ام در دانشگاهها    بسيجي
 كند كه آقا اين جمله يعني چه؟ امام منظورش چي بوده؟

. بينيد كه در خيلي جاها اينجور در ذهن ها جا افتاده كه بسيجي بودن يعني مقدس مĤبي                       اآلن شما مي  
منظور امام از اين تحجر و مقدس مĤبي چي بود؟ با آن ذهنيتي كه                    !  شود به تساوي     تضاد تبديل مي   

كسي كه از اول بچگي      !  دهند، اول متحجر عالم خود امام است         ها دارند در اين جامعه رواج مي         بعضي
اش درست بود، از جواني نماز شبش ترك نشده بود، خانم حاج احمد آقا                  تمام ظواهر و عبادات فرعي    

پس .  داد  رفت، امام تذكر مي     كرديم و آستينمان عقب مي      گفت سر سفره كه ما دستمان را دراز مي           مي
اين تحجري كه امام با آن مخالف است، چيست؟ هر وقت يك نفر آمد خواست مقابل تحجرگرايي                      

گويد     امام مي .  حرفي بزند، گفتند آقا فعالً چيزي نگوئيد، ممكن است يك عده ديگر سوء استفاده بكنند              

 

 
امام حركت انقالب را جايگزيني يك         

. داند  اسالم به جاي يك اسالم ديگر مي      
 . دو تا اسالم با يكديگر در افتادند
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