
مظهر  مسجد، 

در  جامعه  و  فرد  پیوستیگ  و  آخرت  و  دنیا  آمیختیگ 

دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید 

در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، 

االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که 

آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو 
معارف را از نسیل به نسیل 

یم کند.  آشنا  بادین  و  منتقل 

)مسجد نه فقط در زمان ما و نه 

عزیز  کشور  در  فقط 

اسالیم ما بلکه در نقاط 

مختلف عامل و در طول تاریخ 

بزرگ  آثار  منشـــأ 

و  نهضتهـــا  و 

بزریگ  اسالیم  حرکتهای 

قیام  مثاًل  است  شده 

مردم کشورهای 

که  آفریقا  شمال 

مثل  هستند  مسلمان 

دیگر  و  الجزایر 

کشورهایی که سالها 

نظایم  سلطه  زیر  در 

ر  ستعما ا

فرانسویها بودند از مساجد 

شروع شـــد که به 

هم  پریویز 

رسید و کشورها استقالل 

این  در  انقالب  کردند  پیدا 

کشورها هم 

آن رویز رو به شکست 

استقالل  مّلتها  دوباره  و  رفت 

از  را  خودشان 

دست دادند که رابطه خود 

ِ مساجد قطع  را با مساجد و با دین و امیان

 . ند د کر

حضور در مساجد همیشیگ 

بشود، ائمه جماعات 

محتیو  به 

حرفها 

یم گویند،  که  مسائیل  و 

که 
موعظه ای 

که  حدییث  و  یم کننـــد 

بیفزایند  یم خوانند، 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و 

به آینده دیین امیدوار 

نگه 

دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه 

در  مردم  داشنت 

احوال،  همه 

همه  دوش  بر  که  است  بزریگ  تکلیف 

صدر  در  است. 

اسالم هم در زمان نیب 

مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی 

در زمان حکومت 

با 
برکت 

امریاملؤمننی؟ع؟ مسجد 

کـــز  مر

همـــه 
تصمیم گرییهای 

و  مهـــم 

بزرگ  کارهای 

لحاظ  از  یمن خواهیم  بود 

زمان  وضع 

مسجد 

امروز را به مسجد کوفه 

ن  مـــا ز

تشبیه  امریاملؤمننی 

زیرا  کنیم 

زمان  هر  اقتضاهای 

کیّل  به طور  است  متفاوت 

مسجد به عنوان یک پایگاه دین 

برای  یم تواند  معرفت  و  عبودّیت 

سرآغاز  و  منشأ  اسالیم  جوامع 

ماندگار  برکات  و  بزرگ  حرکات 

این  پریویز  علل  از  ییک  باشد. 

الاقل  یا  و  اسالیم  ایران  در  مبارک  انقالب 

بود  این  پریویز  این  سهولت 

که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان 

مساجد را پر کردند و علمای 

اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم 

تربیت روشنگیر افکار و 

مسجد  و  دادند  قرار  استفاده  مورد  اذهان 

حرکت  برای  مرکزی 

و  فاسد  زمامداران  اسرار  افشای  و  نهضت  گایه  آ

رژیم  خودفروخته 
طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده 

میل  دوره  در  است 
شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان 

این مسأله به حدّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و انقالب هم که 

پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل 

به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در 

چند  فقط  مسجد 

یم کند  وادار 
مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و 

فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد 

عبادات  انواع  مسجد  در  نیست  مناز  برای  فقط 

هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر 

ساعة خری ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که 

»من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین 

هم  است  مدرسه  هم  مسجد  یم آورندبنابراین  دست  به  فقیه  و 

دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز 

خلوص و مرکز اّتصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی 

است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در 

مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در 

مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است 

که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه 

مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با 

مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را 

سیاىس  گروههاى  شماست.  مال  هم  این  و  منى گرید 

خودشان را مى ُکشند که بتوانند یک چننی نقشى را به 

دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى 

هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل 

مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند 
و  دلبستگى  است  روحانى 

و  دلدادگى 

درست  این 
است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

در  هم  بعد  مسجد  اول  درجه ى  در  البته  است. 

درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را 

پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، 

مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و 

دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و 

جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و 

گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. 

مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ 

مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه 

باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع 

دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر 

از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که 

مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به 

مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ 

کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها 

میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشـــکار باشد؛ کما اینکه در 

هر  صهیونیستها  باشد.  آشکار  اسالیم  نشانه های  باید  ما  مهندىس های 

نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی 

سیاىس شان  کار  کنند.  تثبیت  رویش  یکجویر  کردند  سیع  را  داوود 

اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در 

همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. 

مسجد،  در  دلسوز  و  کارشناس  خردمند،  پرهزیگار،  روحاین 

همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی 

باید  جماعت  امامان  اســـت.  مسجد  حیات 

آماده سایز خویش برای طبابت معنیو 
و  بدانند  خود  حتیم  وظیفه  را 

اعتماد به او از 
نوع دیگرى است و ربطى 

به اعتماد به بقیه ى گویندگان و 

قدر  را  نقش  این  باید  ما  ندارد.  سخنوران 

جلسات  قدر  بدانیم  را  مساجد  قدر  بدانیم، 

مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار 

اداره اى  یک  در  که  روحانیونى  با  من  نگرید. 

مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن 

مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو 

مناز  اقامه ى  براى  هفته  در  روز  سه  هفته  در  روز 

چرا؟  مى گوییم  منى روند.  مسجد  به  جماعت 

یا  بود.  شلوغ  سرم  شدم  گرفتار  مى گوید 

مى رود مناز ولى دیـــر مى رود مردم در صف 

جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از 

مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک 
هم  سامسونت  کیف 

است  دستش 

و موفقیتهای  اجتمایع  و  علیم 
دست  ورزیش  و  هرنی 

یم یابند، با صاحب هّمتاین 
به  کمک  همـــت دیگران را وجهه ی که 

نیستم. من با این  موافق  روش 
پیشنماز مسجد باید مسجد را 

و  خود  جایگاه  خود  خانه ى 
وارد  وقتى  بداند  خود  اداره ى 

فى  »کالّسمک  شد  مسجد 
کند  احساس  باشد  باید  املاء« 

و  اوست  جاى  اینجا  که 
عجله اى براى بریون رفنت 

نداشته  مسجد  شد از  با

بریون رکعت  و  یم خوانند  مناز 
یم آیند و این چه تأثریی دارد 

خطاست این طور نیست، اواًّل 
اگر همان چند رکعت مناز هم با 

چشم بصریت نگاه شود خوِد مناز 
که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و 

است  فالح  و  خریالعمل  اذان 
مایه برکات زیاید یم شود 

به  را  ملت  یک  للَّ مناز   ِ قیام

مراکـــز 
رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های 

علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد 

معارف  منربِ  و  حدیث  و  تفسری   ِ َمدرَس باید 

اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق 

باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، 

باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور 

محیط  باید  بسییج  روحیه های  و  جوانان 

مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید 

سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، 

همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای 

برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان 

برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر 

چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق 

شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با 
جواناین که ازدواج میکنند، با 

کســـاین که به 

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حساىس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین
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دیباچه
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا 
و راسخ امام راحل به گوش می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور 
اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز 
حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال 
کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی 

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این سالها، فعالیت های شایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان 
های متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی مدیریت 
مســـجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری مغفول 
و فراموش شـــده بود که در آستانه چهل ســـالگی انقالب اسالمی و عطف به 
فرمایش امام عزیز  که پیروزی ما برای اداره مســـجد است، بر آن شدیم، 

59/4/20   .1
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داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم 
رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد1« 
محسوب می شـــود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع و 
تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دســـت اندرکاران و کارگزاران عرصه 

مسجد تقدیم نماییم. 
امید اســـت ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، بـــا ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود، در تکمیل هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت 
مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه مساجد کیفیت شایسته خود 
را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئوالن 

برداشته خواهد شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.   ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2. رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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13 فصل اول،هویت مسجد

اهمیت مسجد( 1

نقش محوری مسجد در طول تاریخ( 111
ارتش اسالم هر جا رفته است و ســـردارهای اسالم هر جا پا گذاشتند، همان 
جایی که پا گذاشتند اول مسجد درست کردند. وقتی به قاهره رسیدند اول خط 
کشیدند برای مسجد و همه جا این طور بود؛ مسجد مطرح بود، معبد مطرح بود 

و ارتش اسالم برای آباد کردن مساجد و محراب ها کوشش می کردند.1
مســـجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالمی ما، بلکه در نقاط 
مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکتهای اسالمی 
بزرگی شده است. مثاًل قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند 
)مثل الجزایر و دیگر کشـــورهایی که سالها در زیر ســـلطه نظامی استعمار 
فرانسویها بودند( از مساجد شروع شـــد، که به پیروزی هم رسید و کشورها 
استقالل پیدا کردند. انقالب در این کشورها هم، آن روزی رو به شکست رفت و 
دوباره ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با 

1. صحیفه امام، ج 12، ص: 507.
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دین و ایماِن مساجد قطع کردند.
در صدر اسالم هم، در زمان نبی مکّرم اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و هم چنین 
در زمان حکومت با برکت امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم، مسجد مرکز همه 
تصمیم گیری های مهم و کارهای بزرگ بود. نمی خواهیم از لحاظ وضع زمان، 
مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امیرالمؤمنین تشبیه کنیم، زیرا اقتضاهای 
هر زمان متفاوت است. به طور کلّی مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیت 
و معرفت، می تواند برای جوامع اسالمی منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات 

ماندگار باشد.1
پدید آوردن هویتی به نام مســـجد، نخست  در قبا و سپس در مدینه، در شمار 
زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسالم در آغاز تشکیل جامعه ی اسالمی است: 
خانه ی خدا و خانه ی مردم؛ خلوت انس با خدا و جلوت حشـــر با مردم، کانون 
ذکر و معراج معنوی و عرصه ی علـــم و جهاد و تدبیر دنیوی؛ جایگاه عبادت و 
پایگاه سیاست، دوگانه های به هم پیوسته ای است که تصویر مسجد اسالمی 
و فاصله ی آن با عبادتگاه های رایج ادیان دیگر را نمایان می ســـازد. در مسجد 
اسالمی، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگی پاک و خردمندانه و سالم، 
در هم می آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمی آن نزدیک می کند. مسجد، 
مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه ی 

مکتب اسالم است.2

نقش محوری مسجد در انقالب( 211
یکی از علل پیروزی این انقالب مبارک در ایران اســـالمی )و یا الاقل سهولت 

1. بیانات در دیدار علما، طاّلب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقّدس قم به مناســـبت سالروز قیام 19 دی، 
1375/10/19

2. )20/ 07/ 1389 پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز
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این پیروزی( این بود که مردم به مســـاجد اقبال پیدا کردند، جوانان مساجد 
را پر کردند و علمای اعالم، مســـاجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، 
روشنگری افکار و اذهان، مورد اســـتفاده قرار دادند و مسجد، مرکزی برای 
حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اســـرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم 
طاغوت شد. در دوره مشروطیت هم همین طور بوده است، در دوره ملی شدن 
صنعت نفت هم تا حدودی همین طور بود، در زمان انقالب هم که این مسأله، 

به حّداعلی  رسید.  
ملت ایران باید مســـاجد را مغتنم بشـــمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی 
و روشـــنگری و استقامت ملی به حســـاب آورند. اگر کسی خیال کند که در 
مســـجد، فقط چند رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند و این چه تأثیری 
دارد، خطاست. این طور نیســـت. اّوالً اگر همان چند رکعت نماز هم با چشم 
بصیرت نگاه شود، خوِد نماز که به زبان ُمَشرِّع مقّدس نماز و اذان، خیرالعمل و 
فالح است، مایه برکات زیادی می شود. نماز یک ملّت را به قیاِم هلل وادار می کند. 

نماز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکاری نزدیک می کند.
عالوه بر آن، مســـجد فقط برای نماز نیست، در مسجد انواع عبادات هست. از 
جمله آن عبادات، تفکر است که »تفکر ساعه خیر ِمن عباده سنه«1، یا در بعضی 
از روایات است که »من عباده اربعین سنه«، یا »سبعین سنه«2 البته فکرکردن 
درست. افراد مسجد برو، این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عالم دین و فقیه 

به دست می آورند. 

1. بحاراألنوار، ج 68، ص 327، »باب 80: التفکر و االعتبار و االتعاظ«
2. ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین ، ج 3، ص 588.
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جایگاه مسجد( 2
به طور کلی مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیت و معرفت، می تواند برای 
جوامع اسالمی منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد... بنابراین 
هم مدرسه است، هم دانشگاه اســـت، هم مرکز تفکر و تأمل است، هم مرکز 
تصفیه ی روح است، هم مرکز خلوص است، هم مرکز اتصال بنده به خداست. 
ارتباط زمین و آسمان است. جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و 

قدرت وصل می کند. به خدا انسان خود را در مسجد متصل می کند.1

پایگاه جنبش ها و حرکت های اسالمی( 112
اسالم همیشه مرکز جنبش  و حرکتهای اســـالمی بوده؛ از مسجد تبلیغات 
اسالمی شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای اسالمی برای سرکوبی 
کفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ بیرق اسالم بوده است. همیشه در صدر اسالم 
مســـجد مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است. شما که از اهالی مسجد و از 
علمای مساجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسالم و اصحاب آن سرور کنید و 

1. بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقدس قم به مناسبت ســـالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19
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مساجد را برای تبلیغ اسالم و حرکت اسالمیه و برای قطع ایادی شرک و کفر و 
تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید...مسجد وقتی نماز در آن 
بر پا می شده است تکلیف معین می کرده اند؛ جنگها از آنجا شالوده اش ریخته 
می شده است؛ تدبیر ممالک از آنجا، از مسجد شالوده اش ریخته می شده است. 
مسجد مثل کلیسا نیست. کلیسا یک رابطه فردی ما بین افراد و خدای تبارک 
و تعالی- َعلی  َزْعِمهم 1- هست لکن مسجد مسلمین در زمان رسول خدا صلی 
اهلل علیه و آله و سلم- و در زمان خلفایی که بودند- هر جور بودند- مسجد مرکز 
سیاست اسالم بوده است. در روز جمعه با خطبه جمعه مطالب سیاسی است- 
مطالب مربوط به جنگها، مربوط به سیاست مدن، اینها همه در مسجد درست 
می شده است؛ شالوده اش در مسجد ریخته می شده است در زمان رسول خدا و 

در زمان دیگران و در زمان حضرت امیر- سالم اهلل علیه.2

کانون بیداری اسالمی( 212
مســـجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالمی ما، بلکه در نقاط 
مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت های اسالمی 

بزرگی شده است.3
در جاهایی که امروز میلیون ها مسلمان توانسته اند سهم و حّقی در حکومت ها 
به دســـت بیاورند، تا قبل از انقالب اسالمی، کسی جرأت نمی کرد دم از اسالم 
بزند. در این کشورهای اسالمی که امروز ائمه جمعه و جماعاتشان، تشکیالت 
به وجود می آورند و مسجدها رونق پیدا می کنند و کانون تحرک می شوند، تا 
دیروز مسجدها متعلّق به یک مشت پیرمرد از کار افتاده بود. امروز آن مسجدها، 

1. به تصور آنها.
2. صحیفه امام، ج 7، ص: 65

3. بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقدس قم به مناسبت ســـالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19
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جای جوانان و کانون جنبش هاست. این را شما کردید. این را حرکت شما و قائد 
عظیم الشأنتان - آن مرد الهی- بود که انجام داد.1

قیام مردم کشورهای شـــمال آفریقا که مسلمان هستند  مثل الجزایر و دیگر 
کشـــورهایی که سال ها در زیر سلطه نظامی اســـتعمار فرانسوی ها بودند  از 

مساجد شروع شد، که به پیروزی هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند.2
انقالب الجزایر، انقالب اسالمی، انقالب مســـاجد و انقالب علمای دین بود؛ 

انقالب، از مساجد، از مدارس دینی و از حوزه های علمیه شروع شد.3
ملّت های مسلمان اکنون در همه جای عالم، با بهره گیری از تجربه ملّت ایران، 
به مساجد و شعائر دینی اهتمام خاصی نشان می دهند. نهضت فلسطین و بسی 
نهضت های دیگر، امروزه از مســـاجد و نمازهای جمعه و جماعت، نیرو و توان 

می گیرد. 4
در داخل ســـرزمین های غصب شده فلســـطین مبارزات مردم، با شعارهای 

اسالمی و با مرکزیّت  مساجد، عرصه را بر صهیونیست ها تنگ کرده است.5

پایگاه روشنگری و قیام علیه ظلم( 312
علت این که این انقالب مبارک در ایران اســـالمی پیروز شد، یکی از علل این 
پیروزی و ســـهولت این پیروزی الاقل، این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا 
کردند، جوانها مساجد را پر کردند، علمای اعالم مساجد را به عنوان یک مرکزی 
برای تعلیم، برای تربیت، برای روشنگری افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند؛ 

1. در دیدار با خانواده های شهدای هفتم تیر و مکه مکرمه، اقشار مختلف مردم همدان، گناباد، رامیان و شرق 
تهران، مسئوالن و کارکنان قوه قضاییه و سازمان تبلیغات اسالمی 1369/04/06.

2. بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقدس قم به مناسبت ســـالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19

3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب 1377/12/15.
.1368/04/23 4. پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی

5. پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 28/ 02/ 1372.
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و مسجد شـــد مرکزی برای حرکت، برای آگاهی، برای نهضت، برای افشای 
اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته ی رژیم طاغوت، در دوره ی مشروطیت 
هم همین جور بوده اســـت، در دوره ی ملی شدن صنعت نفت هم تا حدودی 

همین جور بود، در زمان انقالب هم که این به حّد اعلی رسید. 1

پایگاه جنگ با شیطان و طاغوت( 412
این مساجد اســـت که نهضت را درست کرد. در عهد رسول اهلل هم، و بعد از آن 
هم تا مدتها، مسجد مرکز اجتماع سیاســـی بود؛ مرکز تجییش جیوش بود. 
»محراب« یعنی مکان حرب؛ مکان جنگ: هم جنگ با شیطان، و هم جنگ با 
طاغوت. از محرابها باید جنگ پیدا بشود؛ چنانکه پیشتر از محرابها پیدا می شد 

از مسجدها پیدا می شد.2 

پایگاه معرفت و استقامت ملی( 512
 مســـاجد را باید ملت ایران مغتنم بشـــمارند؛ پایگاه معرفت و روشن بینی و 
روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند. خطاست اگر کسی خیال کند در 
مسجد، فقط چند رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند، این چه تأثیری دارد، 
این جور نیست. اوالً همان چند رکعت نماز هم اگر با چشم بصیرت نگاه شود، 
خوِد نماز که »خیرالعمل« است، فالح است، به زبان مشّرع مقدس نماز و اذان، 
خوِد همان نماز هم، مایه ی برکات زیادی می شود. نماز یک ملت را به قیام هلل 
وادار می کند. نماز انسانها را از فساد دور می کند، به خلوص و فداکاری نزدیک 

می کنند. 3

1. بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقدس قم به مناسبت ســـالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19

2. صحیفه امام، ج 8، ص: 59
3. بیانات در دیدار علما، طالب و مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 1375/10/19.
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پایگاه تفکر و تأمل( 612
 عالوه بر این که مسجد فقط برای نماز نیست. در مسجد انواع عبادات هست، 
از جمله ی آن عبادات، تفکر اســـت که »تفکر ساعه خیر من عباده سنه« یا در 
بعضی از روایت »من عباده اربعین سنه« یا »سبعین سنه«؛ فکر کردن درست. 
این فکر را افراد مسجد برو، به وسیله ی شنیدن سخنان عالم، عالم دین، فقیه به 

دست می آورند. 1 

پایگاه تبلیغ احکام سیاسی و اداره کشور( 712
مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسالم از همین مسجدها جْیشها، ارتشها، راه 
می افتاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسی اسالم بوده مسجد. هر وقت یک گرفتاری 
الُه بالَجماَعه«، اجتماع می کردند؛ آن  پیدا می شـــد، صدا می کردند که »الصَّ
گرفتاری را طرح می کردند، این صحبتها را می کردند. مسجد، مرکز اجتماع 

سیاسی است.2
در صدر اســـالم، مســـجد و نماز جمعه یک ابزاری بود در دست کسانی که 
می خواستند فعالیت در امور کشوری بکنند. از مسجد همه این مسائل بیرون 

می رفت، شکل می گرفت.3

پایگاه هدایت دینی و سیاسی مردم( 812
من قاطع به شما می گویم برنامه ی ما هدایت مردم است اول هدایت دینی دوم 
هدایت سیاسی ما در دوران اختناق خیلی منبر می رفتیم سخنرانی می کردیم 
بنده در یک مسجدی نماز می خواندم در مشهد هر شب بعد از نماز سخنرانی 

1. بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شـــهر مقدس قم به مناسبت ســـالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19

2. صحیفه امام، ج 10، ص: 18
3. صحیفه امام، ج 17، ص: 37.
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می کردم هر شب برای جمعیت های انبوه مسافرت نمی کردم که سخنرانی من 
تعطیل نشود اینقدر عالقمند بودم به این کار که حرفی که دارم به مردم بزنم هر 

فرصتی را ما استفاده می کردیم برای اینکه حرفهایمان را به مردم بزنیم. 1
در همه ی مراحِل این تاریخ پُرافتخار، مساجد همیشه پایگاه دین داری و حرکت 
مردم در جهت دین بوده است. شما خودتان یادتان است که انقالب از مساجد 
شروع شد؛ امروز هم در هنگامی که حرکت و بسیج مردم مطرح می شود چه 

سیاسی و چه نظامی باز مساجد کانونند؛ این برکت مساجد است.2

پایگاه رتق و فتق امور مردم( 912
این جماعات در تمام کشورهای مســـلمین، و در هر شهر و ده و روستا، این ها 
یک امور اجتماعیـ  سیاسی است که اهل یک بلد در مساجد مجتمع بشوند و 

مشکالت خودشان را نسبت به آن بلد حل بکنند.3
امیدواریم حاال هم مساجد ما برگردد به آن وقتی که مسجد، محّل حل و عقد 
امور باشد، و مسجد محل نقشه های جنگ باشد، همه چیز باشد. و مسجدی ها 

باشند که بتوانند کارها را بخوبی انجام بدهند.4
مسجد ... به عنوان پایگاهی برای رتق و فتق امور مسلمین ... در صدر اسالم 

بوده است.5

پایگاه تبلیغ و تبیین معارف دینی( 1012
شما این رسانه تبلیغی خودتان را مغتنم بشمارید ... این منبر تبلیغ و این پایگاه 

1. بیانات در دیدار اعضای حزب جمهوری اسالمی تبریز 62/6/17
2. ســـخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه ی جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ی ماه 

مبارک رمضان 14/ 12/ 1370
3. صحیفه امام، ج 13، ص: 275.
4. صحیفه امام، ج 17، ص: 233.

5. پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 1368/04/14.
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عظیم تبلیغ مسجد و حسینیه و زیر خیمه امام حسین را قدر بدانید. این 
چیز بسیار نافذ و مؤثر و مبارکی است.1

مسئله مهمی که به نظرم می رســـد عرض بکنم، مسئله پایگاه های اسالمی 
یعنی مساجد و مجالس تبلیغ است. در همه مراحِل این تاریخ پُرافتخار ]انقالب 
اسالمی[، مساجد همیشه پایگاه دین داری و حرکت مردم در جهت دین بوده 

است.2

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام 1378/01/23.
2. ســـخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارک 

رمضان 14/ 12/ 1370.
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وظایف ائمه جماعت مساجد( 3

حضور منظم در هر سه وعده در مساجد( 113
چـرا بنـده باید بشـنوم کـه در تهران بـا این عظمـت، بـرای نماز صبـح در اول 
اذان، چندان مسـجدی باز نیسـت و چنـدان نماز جماعتی برقرار نمی شـود؟! 
مـا بایـد صبحهـا و ظهرهـا و شـبها برویـم و بـا مـردم نمـاز بخوانیـم، ایـن 
اّولی تریـن و ضروری تریـن کار مـا در مسـاجد اسـت. چـرا بایـد در این شـهر 
بـا این عظمـت، با این همـه هیاهوهـای گوناگون از اطـراف و اکنـاف، نغمه ی 
اذان در همـه جای شـهر شـنیده نشـود؟! اذان، عالمت مسـلمانی اسـت. چه 
کسـی گفتـه بایـد در پشـت بام مسـاجد یا در مسـاجد بـزرگ و عمـده، حّتی 
در سـحرها )ظهر و شـب که جـای خـود را دارد از طریق بلندگـو اذان نگویند؟ 
وقـت اذان کـه می شـود، بایـد تهـران یکسـره صـدای اذان باشـد. مگـر اینجا 
قبهاالسـالم نیسـت؟ مگر ما ایـن حـرف را نمی گوییـم؟ اینکه ظهر بشـود، از 
ظهـر یک سـاعت هم بگـذرد، کسـی در خیابـان راه بـرود، اما احسـاس نکند 
کـه ظهر شـده اسـت، آیـا این قضیـه بـا آن ادعا می سـازد؟! اگـر ما مسـاجد را 
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گـرم نگـه نداریـم، در مسـاجد حضور نداشـته باشـیم و در حـد تـوان و امکان 
یـک روحانـی و پیش نماز به مسـجد نرسـیم، چه طـور می توانیـم توقع کنیم 
کـه به هنـگام اذان ظهـر مـردم دکان هاشـان را ببندند و بیایند پشـت سـر ما 
نمـاز بخواننـد؟! ما باید آنجا باشـیم تـا زمینه برای آمـدن مردم فراهم بشـود. 
البتـه آمدن مـردم هم تبلیغـات و گفتن می خواهـد، اما زمینـه و مقتضی آن، 
عبـارت از حضـور ما در آنجاسـت، که متأسـفانه ضعیف شـده اسـت، مـا باید 

اینهـا را عـالج کنیم.1 

برنامه ریزی برای رسیدگی به مساجد متناسب با نیاز روز ( 213
ما با مساجد و مجالس تبلیغ، چه کرده ایم و چه می خواهیم بکنیم؟ این سوالی 
است که ما باید از خودمان بکنیم، ســـوال واجبی است که ما باید از خودمان 
بکنیم؛ و اگر نکنیم، دیگران از ما سؤال می کنند که شما برای تحول بخشیدن 
و پیشرفت دادن به مساجد، چه کارهایی می خواهید بکنید و چه برنامه هایی 

در پیش دارید. 
در دوره های پیش از انقالب، عالمی به مســـجد می رفت؛ نمازی می خواند و 
مسئله ای می گفت؛ درایّام مخصوص هم، یک منبری دعوت می شد و سخنرانی 
می کرد. اگر امروز - که روز حاکمّیت اسالم و ارزشهای اسالمی است - مساجد 
به همان شـــکل، بلکه در مواردی با اُفت کیفی و کّمی اداره بشـــود، آیا این، 
مقتضای حّق و مصلحت است؟ آیا این پیشرفت است؟ پس »من استوی یوماه 
فهو مغبون«2 یعنی چه؟ ما باید برای مساجد برنامه ریزی کنیم. غیر از خود علما 

1. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، ائمه ی جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشـــور در آستانه ی ماه مبارک 
رمضان، 1370/12/14

2. امالی صدوق/ ص 668
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و روحانیون و ائمه جماعات، چه کسی باید برنامه ریزی کند؟ 1

اهتمام به مساجد و سّنت پیش نمازی ( 313
به مساجد باید خیلی اهتمام بشود، من به این سّنت پیش نمازی خیلی معتقدم؛ 
... پیش نمازی یعنی آدم، مسجد را واقعاً محل کار خودش بداند؛ قبل از وقت، 
حتی قبل از دیگران به آنجا برود ]و[ اوضاع مســـجد را ببیند؛ اگر اشکاالتی در 
وضع ظاهری مسجد هســـت، بر طرف کند؛ سّجاده اش را پهن نماید، منتظر 
مردم بماند که بیایند؛ با یک یک افـــرادی که می آیند تا آنجایی که می تواند، 
تماس بگیرد؛ به آنها محّبت بکند؛ از آنها احوال پرسی نماید؛ اگر مشکلی دارند، 
در آن حّدی که برایش میسور اســـت، بر طرف کند؛ نه اینکه پادوی کارهای 
خدماتی مردم بشود؛ ... در آنجا بنشـــیند، مردم به او مراجعه بکنند؛ درد دل 
بکنند؛ خودش را بر مردم عرضه کند؛ در معرض مراجعات مردم قرار بدهد؛ نماز 
را که تمام کرد، برای مردم، مسئله و تفسیری بگوید؛ حرفی بزند و بلند شود ]و[ 

بیرون برود؛ یعنی این طور، ساعتی از وقت خودش را در اینجا صرف بکند. 
به نظر من، این طور پیش نمازی، یک فرد خیلی مفید و مؤثر و با برکت و جلب 
کننده عواطف اســـت. در سایه چنین پیش نمازی اســـت که وقتی او، به آن 
کسانی که با مسجدش ســـروکار رفت و آمد دارند - حّتی کسانی که وقت هم 
نمی کنند به مسجد بروند؛ اما دورادور می دانند و از دیگران شنیده اند که این 
آقا چه آقای خوبی اســـت - اشاره کند که فالن کار باید انجام بگیرد، نه بودجه 
می خواهد؛ نه قدرت قانونی می خواهد و نه بخش نامه الزم است؛ آن کار، طبق 

نظر و گفته او، انجام خواهد گرفت.2

1. ســـخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاّظ نقاط مختلف کشور، ماه مبارک رمضان 
1370/12/14

2. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شـــورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها، 
1369/7/8
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اغتنام فرصت امامت جماعت و سخن گفتن هر روزه( 413
امامت جماعت در مســـاجد را محترم بشـــمارید، مهم بشمارید. کسانی که 
شایستگی دارند، امامت مساجد، خیلی مهم است. در هر وعده ی نماز، یا الاقل 
در هر شبانه روزی یک وعده ی نماز، با مردم حرف بزنید و افکار را باز کنید. با ذکر 

حقایق دین و مناقب ائمه دلها را روشن کنید؛ دلها روشن می شود.1

استفاده از نقش بی بدیل منبر برای ترویج اسالم( 513
مسجد، جلسه ی مذهبی، نشســـتن روبه روی مردم، دهان به دهان و نفس به 
نفس با مردم حرف زدن، یک نقش بی بدیـــل دارد و هیچ چیزی جای این را 
نمی گیرد و این هم مال شماســـت. گروههای سیاسی خودشان را می ُکشند 
که بتوانند یک چنین نقشی را به دســـت آورند؛ اما نمی شود. شما که معمم و 
روحانی هستید، یا آن خانم طلبه یا مبلغ، وقتی در مقابل مخاطبان خودش قرار 
می گیرد و می دانند روحانی است، دل بستگی و دلدادگی و اعتماد به او، از نوع 
دیگری است و ربطی به اعتماد به بقیه ی گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید 

این نقش را قدر بدانیم.2

استفاده از وسائل ارتباط جمعی( 613
من بارها گفته ام که با همه ی این وسایل ارتباط جمعی ای که وجود دارد- البته 
روحانیت باید از همه ی این وســـایل ارتباط جمعی استفاده کند؛ از اینترنت و 
تکنولوژیهای جدید ارتباطاتی باید همه ی روحانیت برای دین استفاده کند؛ 

همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه ی چیزها استفاده می کند. 3

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی در مصاّلی امام خمینی بجنورد، 1391/07/19
2. دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385
3. دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385
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ارتباط تنگاتنگ با جوانان، اقشار و مراکز آموزشی  محل( 713
مساجد باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون 
موعظه و پرورش اخالق باشد...چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز 
در هر محل، در مســـجد و در برابر چشم مردم و از سوی امام جماعت، تشویق 
شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جوانانی که ازدواج می کنند، با کسانی که 
به موفقیت های علمی و اجتماعی و هنری و ورزشی دست می یابند، با صاحب 
هّمتانی که کمک به دیگران را وجهه ی همت می ســـازند، با غم دیدگانی که 
غم گساری می جویند، و حتی با نوزادانی که متولد می شوند، برقرار و مستحکم 

کند.1
در دانشگاه ها و دیگر مراکز انســـانی انبوه، مسجد می تواند جایگاه امن و صفا 
باشد، و امام جماعت، غمگساری و راهنمایی و همدلی را در کنار اقامه ی نماز، 
در آن مهبط رحمت و هدایت الهی به نمازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویی 
و دانش آموزی در آن صورت، جذابترین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و 

مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد.2

اغتنام فرصت امامت جماعت در محیط های دانشجویی( 813
فضال و علما و روحانیون محترم، امامت جماعت در مراکز آموزشی و اقامتگاه های 

دانشجویان، برای نسل نو را فرصتی مغتنم بشمرند.3

جذابیت، خوش خلقی و مردم داری( 913
شما فرض کنید در فالن محله ی تهران یا هر شهر دیگری پیش نماز یک مسجد 

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/18
2. پیام به اجالس سراسری نماز، 1380/06/15
3. پیام به سومین سمینار نماز، 1372/06/16
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هستید. پیش نماز یک مســـجد چگونه رفتار می کند؟ با امر و نهی و پَسرو و 
پیشرو رفتار می کند؟ اگر بکند، مردم به نمازش نمی آیند. همیشه گرم ترین 
نماز جماعت ها متعلق به پیش نمازهای مردمی است: با مردم گرم می گیرند، 
با مردم خوش اخالقی می کنند، بی حوصلگی نشان نمی دهند، بدخلقی نشان 
نمی دهند، جواب مسأله شان را می دهند، یک وقت اگر کسی بیماری و مشکلی 

داشته باشد، اگر با پول نتوانند، با اخالق، آن مشکل را تسکین می دهند. گفت:
چو وا نمی کنی گرهی خود گره مباش

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
به عنوان آخوندی، دست ما گشاده نیست، اما ابرویمان که می تواند گشاده باشد. 
بنده خودم سالها پیش نمازی کرده ام، می دانم انسان چگونه باید با مردم رفتار 
کند. وقتی نماز تمام می شـــد، برمی گشتم رو به مردم می نشستم. تسبیحات 
حضرت زهرا را هم که می گفتم، افراد می آمدند و می دیدند راه باز است. جوان 
می آمد، مزلّف می آمد، بازاری می آمد، ریش دار می آمد، بی ریش می آمد. آن 
زمان، پوشیدن پوستین های وارونه در میان جوان های بیتل مد شده بود. یک 
روز رفتم نماز، دیدم یکی از همین جوان های آالمد که موهایش را روغن زده، 
آمده و صف اول کنار متدینین و بازاری های خوب و افراد محاسن سفید نشسته. 
احساس کردم این جوان با من حرفی دارد. نشســـتم و به او پاسِخ نگاه دادم، 
یعنی اجـــازه دادم بیاید حرفش را بزند. جلو آمـــد و گفت: »آقا! من صف اول 
بنشینم، اشکال دارد؟« گفتم: »نه، چه اشکالی دارد؟ شما هم مثل بقیه.« گفت: 
»این آقایان می گویند اشکال دارد.« گفتم: »این آقایان بیخود می گویند!« این 
جوان، دیگر از این مسجد پا نمی کشـــد. این جوان، دیگر از این پیش نماز دل 
نمی کند. همین طور هم بود، از ما دل نمی کندند. بنده وقتی مسجد می رفتم، 
در میان صد نفر، اقاًل نود نفرش جوانها بودند. بنده هیچ چیز خاصی نداشتم، نه 
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یک مایه ی آن چنانی معنوی، نه یک مایه ی دنیوی، اما با مردم بودم. در پادگان 
هم همین طور است، در محیط نیروی انتظامی هم همین طور است، در پاسگاه 
هم همین طور است، هرجا که ما میان مردم هستیم. یک جا مردم ما بازاری اند، 
یک جا مردم ما دانشـــگاهی اند، یک جا هم نظامی اند، سپاه و ارتش و نیروی 

انتظامی، فرقی نمی کند. اگر ما با مردم باشیم، افراد به تظاهر وادار نمی شوند. 1

رسیدگی به امور مردم( 1013
ارتباط با مردم هم یک ارتباط دوجانبه و تنگاتنگ اســـت. مردم به روحانی 
می رســـند، روحانی به مردم می رسد. رســـیدگی روحانی به مردم هم فقط 
مسئله گویی نیست؛ در حالی که در بین ما این طوری جا افتاده است. روحانی 
گره گشایی می کند، مشورت فکری می دهد و حل و فصل خصومتها و اختالفات 
را می کند؛ اآلن هم همین طور است. می نشیند، حرف می زند، نصیحت می کند 
و دل به دل مردم می دهد. لذا هرجایی هم که منصوبان ما در مشاغل گوناگون 
هستند و رفقا و طلبه ها و فضالیی را می فرســـتیم، سفارش من به آن ها این 
است؛ مثاًل در مورد دانشگاه می گویم در دانشگاه آن طور رفتار کنید که گویا در 
مسجد پیش نمازید، با مردم می نشینید حرف می زنید، سؤال می کنند، جواب 
می دهید، گله گزاری دارند، مشکل دارند، مشکل روحی دارند، مشکل فکری 

دارند؛ یعنی همدلی با مردم. 2

آماده سازی خویش برای طبابت معنوی( 1113
روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و 
پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید 

1. بیانات در دیدار مسؤوالن »عقیدتی  سیاسی« نیروی انتظامی، 1383/10/23
2. دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385
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آماده سازی خویش برای طبابت معنوی را وظیفه حتمی خود بدانند و مراکز 
رسیدگی به امور مســـاجد و حوزه های علمیه در همه جا آنان را یاری دهند. 
مساجد باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون 

موعظه و پرورش اخالق باشد. 1

استمرار و پیگیری هدایت مردم( 1213
من قاطع به شـــما می گویم برنامه ی ما هدایت مردم است؛ اول هدایت دینی 
دوم هدایت سیاســـی، ما در دوران احتناق خیلی منبر می رفتیم سخنرانی 
می کردیم، بنده در یک مسجدی نماز می خواندم در مشهد هر شب بعد از نماز 
سخنرانی می کردم هر شب، برای جمعیت های انبوه. مسافرت نمی کردم که 
سخنرانی من تعطیل نشود، اینقدر عالقمند بودم به این کار که حرفی که دارم 
به مردم بزنم. هر فرصتی را ما استفاده می کردیم برای اینکه حرفهایمان را به 
مردم بزنیم. البته مردم هم که می گویم یعنی آن قشـــر عالقمند جوان نترس 
مبارزی که دلش نمی لرزید که بیاید پای صحبت امثال ما آن روز بنشـــیند، 
چون دردسر داشت چون اما یک عیب بزرگی کار ما داشت زحمت می کشیدیم 
حرف درست می کردیم مطالعه می کردیم آیه قرآن، نهج البالغه، حدیث فکر 
زیاد واقعاً بنده گاهی اوقات اتفاق افتاده بود برای یک ســـخنرانی پنج ساعت 
مطالعه کرده بودم، پنج ساعت تا بتوانم یک سخنرانی بکنم همه ی اینکارها را 
می کردیم می نوشتیم تدوین می کردیم حرفهایمان را به مردم می زدیم مردم 
هم می پسندیدند دوست می داشـــتند دنبال می آمدند اما یک عیب بزرگی 
داشـــت و آن این بود، حرف را به مردم می زدیم بعد رها می کردیم به امان خدا 
می رفتیم ممکن بود همان آدمی که شب اول پای صحبت ما بود، تا شب دهم 

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 20/ 07/ 1389
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و بیستم و سی ام هم بیاید اما ما دیگر آن را نمی شناختیم؛ ما مثل زارعی بودیم 
که این بذر را می پاشد و می رود لگدمال شد، آفت آمد، کسی آمد کشید بیرون، 
کسی آمد بغلش یک بذر علف هرزه کاشـــت، اینها را دیگر نمی دانیم بذر را 
می پاشد بعد هم می رود به امید خدا خانه اش یا می رود دنبال یک مزرعه دیگر؛ 
ما آنجوری بودیم لذا محصوالت ما زیاد بود چون ســـرزمینها بسیار مستعد 
اما از کنارش ریخت و پاش هم داشـــتیم. سؤالها بوجود می آمد نمی فهمیدیم 
ســـؤالها را تا جواب بدهیم؛  من یکبار یک شب در کانون انجمن مهندسین در 
تهران سخنرانی کردم، شب عاشورا پنج شب اینها سخنرانی می گذاشتند دهه 
محرم هر شبی یک نفر می رفت منبر بنده را از مشهد چون دعوت می کردند، 
می آمدم برای بنده غالباً دو شب می گذاشتند، یک سخنرانی گرم و پر جاذبه 
آنجا ما سخنرانی کردیم همه این برادرانی که توی انجمن اسالمی مهندسین 
آنوقت ها بودند، بعد در انقالب و بعد از انقالب و قبل از انقالب چهره های معروف 
آمدند دوروبرمان تشویق، اظهار عالقه تحت تأثیر بودند. یکی از برادران ما آمد 
یک حرف خوبی به من زد گفت فالنی تو، فردایش آمد منزل گفت تو دیشب 
این جمعیت را به یک پارچه آتش تبدیل کردی و رها کردی تا دیگران بیایند 
توی این جمعیت این آتش را بگیرند به هر شکلی می خواهند آن را در بیاورند 
و خودشـــان در هر جا که می خواهند بکار بگیرند؛ من یهو تکان خوردم دیدم 
راست می گوید، برافروختنش با ما است بهره بردنش با دیگران کدام دیگران؟ 
آنهایی که حزب داشتن گروه داشتن تشکیالت داشتن می آمدند از این موجود 
برانگیخته نترس یک عضو برای خودشـــان درست می کردند مگر کسانی که 
ایمان در آنها قوی بود همه که ایمان درشان قوی نبود همه جور آدم تویشان بود 
لذا ریخت و پاش داشتیم این برای ما تجربه ای شد اندیشه اسالمی باید بوسیله 
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کسی در ذهنها بطور منظم ریخته بشود که بتواند آن را تعقیب کند.1

برنامه ریزی برای تحول و پیشرفت مساجد ( 1313
در دوره هـای پیـش از انقـالب، عالمـی به مسـجد می رفت، نمـازی می خواند 
و مسـأله یی می گفـت؛ در ایـام مخصـوص هـم یک منبـری دعوت می شـد و 
سـخنرانی می کـرد. اگر امـروز که روز حاکمیت اسـالم و ارزشـهای اسـالمی 
اسـت مسـاجد به همان شـکل، بلکـه در مـواردی با افـت کیفی و کمـی اداره 
بشـود، آیا ایـن مقتضای حق و مصلحت اسـت؟ آیا این پیشـرفت اسـت؟ پس 

»من استوی یوماه فهو مغبون«2 یعنـی چـه؟
ما باید برای مســـاجد برنامه ریزی کنیم. غیر از خود علما و روحانیون و ائمه ی 
جماعات، چه کســـی باید برنامه ریزی کند؟ مـــن نمی گویم حتماً بیاییم در 
مساجد از وسایل و دســـتگاه های تبلیغاتِی جدید مثل فیلم و این طور چیزها 
استفاده کنیم حاال اگر در موردی امام جماعتی مصلحت دانست، بحث دیگری 
است اما من عرض می کنم که همان شیوه ی گذشته را هم می توان با محتوای 

بهتر ادامه داد؛ این کار را باید بکنیم. 3

جذب جوانان با افکار سیاسی متفاوت ( 1413
به نظر من، در بسیاری از جاها و شاید بتوانیم بگوییم در اغلب جاها، این ممکن 
است که روحانی طوری مشی کند و طوری عمل نماید که حّتی آن دانشجویی 
که از لحاظ مشی و فکر سیاسی و به قول معروف خط و ربط، این روحانی را قبول 
ندارد، بگوید انصافاً آقای خوبی است. اگر جایی درد دلی، یا مشکل روانی ای، 

1. بیانات در دیدار اعضای حزب جمهوری اسالمی تبریز 62/6/17
2. )12(. بحاراالنوار، ج 71، ص 173

3. )14/ 12/ 1370( سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه ی جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در 
آستانه ی ماه مبارک رمضان
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یا عقده یی در ذهن و فکرش داشته باشـــد، باز می بیند که این آقا ملجأ است. 
چنانچه یک وقت بخواهد نماز درستی بخواند، پشت سر این روحانی برود و در 

مسجد نماز بخواند.1

برخورد خوش و همراه با مدارا با جوانان ( 1513
با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. فرمود2: »َو ُسنٌَّه ِمْن نَِبیِِّه«، که 
ظاهراً عبارت است از »ُمَداَراُه النَّاِس«؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زننده ای 
داشته باشد؛ داشته باشـــد. بعضی از همین هایی که در استقباِل امروز بودند و 
شما )هم جناب آقای مهمان نواز، هم بقیه ی آقایان االن در این تریبون از آنها 
تعریف کردید، خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها می گویند: »خانم 
بدحجاب«، اشک هم از چشـــمش دارد می ریزد. حاال چه کار کنیم؟ ردش 
کنید؟ مصلحت است؟ حّق اســـت؟ نه، دل، متعلّق به این جبهه است، جان، 
دلباخته ی به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ 

نقص او ظاهر است، نقصهای این حقیر، باطن است؛ نمی بینند.
آیا تو چنان که می نُمایی هستی؟!« »گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم 

ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد 
کنید. البته انسان نهی از منکر هم می کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد 

نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.3

1. )08/ 07/ 1369( بیانات در دیدار با اعضای شـــورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه های کشور و 
مسئوالن دفاتر نمایندگی

لَْهاِث َمْولَی الرَِّضا ع َقاَل َسِمْعُت الرَِّضا ع یَُقوُل اَل یَُکوُن الُْمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحتَّی  2. اشـــاره به روایت رضوی: » َعِن الدِّ
ِِّه َفِکْتَماُن ِسرِّهِ َقاَل اهلل َعزَّ َو  نَُّه ِمْن َرب ا السُّ ِِّه َو ُسنٌَّه ِمْن نَِبیِِّه َو ُسنٌَّه ِمْن َولِیِِّه َفَأمَّ یَُکوَن فِیِه ثاََلُث ِخَصاٍل ُسنٌَّه ِمْن َرب
نَُّه ِمْن نَِبیِِّه َفُمَداَراُه النَّاِس َفإِنَّ اهلل  ا السُّ - عالُِم الَْغْیِب َفال یُْظِهُر َعلی َغْیِبِه أََحداً إاِّل َمِن اْرتَضی ِمْن َرُسوٍل َو أَمَّ َجلَّ
ّراِء «  ْبُر فِی الَْبْأساءِ َو الضَّ نَُّه ِمْن َولِیِِّه َفالصَّ ا السُّ َعزَّ َو َجلَّ أََمَر نَِبیَُّه ص بُِمَداَراهِ النَّاِس َفَقاَل ُخِذ الَْعْفَو َو أُْمْر بِالُْعْرِف َو أَمَّ

)الکافی، ج  2، ص 241(
3. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی در مصاّلی امام خمینی بجنورد، 1391/07/19
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بهره گیری از فضالی جوان و پرنشاط( 1613
امامان محترم جماعت اگر خود بر اثر کهولت و غیره نمی توانند وظیفه ی رابطه 
و اُنس و راهنمایی را برای نمازگزاران بویژه جوانان فراهم کنند، در کنار خود 

فضالی جوان و پرنشاط را به کار گیرند و آنان را در کار با خود شریک سازند.1

 آشکار بودن نشانه های مساجد در شهرها ( 1713
ما بارها، مکرر به آقایان ائمه ی جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محترم در 
شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید 
از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به نماز و اقامه ی نماز را در شهر 
اسالمی- بخصوص در شهرهائی مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور- ببینند، 
باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کسانی که وارد این شهرها می شوند. 

نشانه های اسالمی باید واضح و آشکار باشد. 2

متمرکز شدن بر امامت مسجد و شاغل نبودن در جای دیگر( 1813
قدر مساجد را بدانیم، قدر جلسات مذهبی را بدانیم. و مسجد مورد بی اعتنایی 
قرار نگیرد. من با روحانیونی که در یک اداره ای مشغول کار می شوند، در حالی 
که پیش نماز فالن مسجد هم هســـتند، مخالفم، چون یک روز در هفته، دو 
روز در هفته، ســـه روز در هفته برای اقامه ی نماز جماعت به مسجد نمی روند. 
می گوییم چرا؟ می گوید گرفتار شدم، سرم شلوغ بود. یا می رود نماز، ولی دیر 
می رود، مردم در صف جماعت منتظر نشســـته اند، حاال آقا بعد از مدتی دوان 
دوان می آید، گاهی یک کیف سامســـونت هم دستش است! من با این روش 
موافق نیستم. پیش نماز مسجد، باید مســـجد را خانه ی خود، جایگاه خود و 

1. پیام به اجالس سراسری نماز، 1380/06/15 و 1381/06/16
2. )29/ 08/ 1387( بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسری نماز
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اداره ی خود بداند، وقتی وارد مسجد شـــد، »کالّسمک فی الماء« باید باشد، 
احساس کند که اینجا جای اوست و عجله ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته 
باشد، این درست است. جلسات مذهبی هم همین طور است. البته در درجه ی 
اول مسجد، بعد هم در درجه ی بعد، جلسات مذهبی و ُعرفیات فراوانی که ما در 

این زمینه بحمداهلل داریم. این اولین وظیفه ی ماست و این را باید قدر بدانیم. 1

توسعه عرصه حضور روحانیت؛ در عین رها نکردن مسجد( 1913
روحانیت، عرصه ی حضورش، عرصه ی زندگی مردم بود، که مظهر آن، عبارت 
بود از مســـجد، منبر و محراب. آیا امروز، روحانیت باید عرصه ی حضور خود 
را عوض کند؟ یعنی به جای منبر و مســـجد و محراب، مثاًل برود سراغ اداره، 
تشکیالت، سازمان، رادیو، تلویزیون؟ یعنی آن عرصه ای را که در طول زمان، 
در آنها حضور داشـــته، با مردم مواجه بوده، رها کند و عرصه ی حضور خود را 
تبدیل کند یا نه؛ از این موقعیت، استفاده کند و عرصه ی حضور خود را توسعه 
بدهد. مسجد را نباید رها کرد، محراب را نباید رها کرد، منبر تدریس را نباید 
رها کرد، منبر موعظه و نصیحت و تبیین را نباید رها کرد، منتها در گذشـــته، 
این فضا محدود بود به محیط یک مســـجد، امروز، محیط تلویزیون هم به آن، 
اضافه شده، چه بهتر، محیط اداره و دستگاه نظامی و دستگاه غیر نظامی به او 
اضافه شده، چه بهتر. این را نباید رها کرد. اشتباه است اگر ما بشنویم، ببینیم 
که مساجد، از روحانیون، خالی است، یا عالمی، پیشنماز مسجد است و همیشه 
یک ساعت دیرتر از وقت به محل نماز می رسد! من مواردی از نمونه های این کار 
را در تهران شنیده ام؛ گزارش دارم. شاید در مشهد هم باشد. این، نباید اتفاق 
بیفتد. مسجد، پایگاه است، یک پایگاه اصلی است و مواجهه ی روبرو با مردم که 

1. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان، 1385/08/17
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منبر ما است، یک شی ء بی نظیر است و هیچ مواجهه ی تلویزیونی و رادیویی و 
ماهواره ای و اینترنتی را نمی شود با این مواجهه، مقایسه کرد، که انسان بنشیند 
در مقابل مستمع، چشم به چشم، نََفس به نََفس حرف بزند. این را نباید از دست 

داد. خیلی چیز مهم و الزمی است. آن هم البته اضافه بشود.1

خودسازی( 2013
امامان جماعت باید آماده سازی خویش برای طبابت معنوی را وظیفه حتمی 
خود بدانند و مراکز رسیدگی به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان 

را یاری دهند.2

پرهیز از پادویی برای کارهای خدماتی( 2113
پیش نمازی، یعنی آدم مســـجد را واقعاً محل کار خودش بداند؛ قبل از وقت، 
حّتی قبل از دیگران، به آنجا برود؛ اوضاع مسجد را ببیند؛ اگر اشکاالتی در وضع 
ظاهری مسجد هست، برطرف کند؛ ســـجاده اش را پهن نماید؛ منتظر مردم 
بماند که بیایند؛ با یک یِک افرادی که می آیند، تا آنجایی که می تواند، تماس 
بگیرد؛ به آن ها محبت بکند؛ از آن ها احوالپرسی نماید؛ اگر مشکلی دارند، در آن 
حدی که برایش میسور است، برطرف کند، نه اینکه پادوی کارهای خدماتی 
مردم بشود در بعضی از مساجد، چنین چیزهایی وجود دارد که قطعاً غلط است

توجه به آبادانی معنوی و ظاهری مساجد( 2213
عمران مســـاجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهـــری آن، وظیفه ی 
همگان است و هر کسی به اندازه ی توان و همت باید در آن سهیم گردد. مردم، 

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون استان خراسان رضوی، 1386/02/26
2. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/18
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شهرداری ها و دستگاه های دولتی هر یک در آن باید سهمی ایفاء کنند و روحانی 
دانا و مسؤولیت پذیر و پرهیزگار می تواند و می باید محور این منظومه ی تالش 

مقّدس باشد.1
ما بارها، مکّرر به آقایان ائمه ی جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محترم در 
شهرستان ها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد، صدای اذان باید 

از مساجد بلند شود. 
باید همه ی نشانه های توّجه به نماز و اقامه ی نماز را در شهر اسالمی )به خصوص 
در شهرهایی مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور( ببینند، باید احساس کنند، 
هم مردم خودمان، هم کسانی که وارد این شهرها می شوند. نشانه های اسالمی 
باید واضح و آشکار باشد، کما اینکه در مهندسی های ما باید نشانه های اسالمی 
آشکار باشد. صهیونیســـت ها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختمانی 
بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سعی کردند یکجوری رویش تثبیت 
کنند. کار سیاسی شان این جوری است. ما مســـلمان ها نشانه های اسالمی 
و مهندسی اســـالمی را باید در همه ی کارهایمان، از جمله در باب مهندسی 

بایستی مراعات کنیم.2

بصیرت داشتن و توجه به مسائل سیاسی( 2313
اینکه مـــا می گوییم روحانیون  حاال روحانیونی که درگیر کار سیاســـی هم 
نیستند؛ روحانی است، مدّرس اســـت، پیش نماز است، مشغول یک شأنی از 
شئون روحانی است  سیاسی باشـــند، یعنی چه؟ این، آن نکته اساسی است؛ 
یعنی قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد. من همیشه به دانشجوها و طلبه ها 
می گویم، به شـــما هم عرض می کنم، و این به همه روحانّیت مربوط می شود: 

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/18
2. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسری نماز، 1387/08/29
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باید سیاسی باشـــید؛ منتها نه به معنای ورود در باندها و جناح های سیاسی؛ 
نه به معنای ملعبه و آلت دســـت شـــدن این یا آن حزب یا گروه سیاسی، یا 
سیاســـت بازان حرفه ای؛ این مطلقاً مورد نظر نیست؛ بلکه به معنای آگاهی 
سیاسی، قدرت تحلیل سیاســـی، داشتن قطب نمای سالم سیاسی که جهت 
را درست نشان بدهد. گاهی ما طلبه ها اشتباه می کنیم؛ قطب نمای ما درست 
کار نمی کند و جهت یابی سیاسی را درست نشان نمی دهد. این، چیزی نیست 
که به خودی خود و یک شـــبه به وجود بیاید؛ نه، این ُمزاولت در کار سیاست 
الزم دارد؛ باید با مسائل سیاسی آشنا شوید، حوادث سیاسی کشور را بدانید و 
حوادث سیاسی دنیا را بدانید. طلبه ها امروز به این ها نیاز دارند. یک گوشه ای 
نشستن، سر خود را پایین انداختن، به هیچ کار کشور و جامعه کاری نداشتن و 
از هیچ حادثه ای، پیشامدی، اتفاق خوب یا بدی خبر نداشتن، انسان را از جریان 
دور می کند. ما مرجع مردم هم هستیم؛ یعنی مورد مراجعه مردمیم و اگر خدای 
نکرده یک عالمت غلط نشان بدهیم، یا یک چیزی که مطلوب دشمن است بر 
زبان ما جاری بشود، ببینید چقدر خسارت وارد می کند. بنابراین، یک وظیفه 
مهمی که امروز ماها داریم، ارتباط با سیاســـت است. کناره گیری از سیاست 

درست نیست و کار روحانی شیعه نیست.1

بصیرت دادن به مردم( 2413
تکلیف همه روحانیون، چه خطبایی که منبر تشریف می برند، یا ائمه جمعه و 
جماعت و هر کس که با مردم سر و کار دارد و با آنها صحبت می کند، این است که 
وضعیت قیام حضرت سید الشهدا را به مردم درست بفهمانند که قیام برای 
چی بود، چه بود و با چه عّده ای قیام شد و با تحّمل چه مصایبی آن قیام به آخر 

1. دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385.
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رسید که به آخر نخواهد رسید.1
باید ائمه جماعات و ائمه ُجمعات همه شان توجه کنند به اینکه تکلیفشان این 
است که مسائل را به ملّت بگویند. توجه بدهند مردم را به مسائل سیاسی، به 
مســـائل اجتماعی، خصوصاً، ائمه جمعه که بحمد اهلل امروز در سرتاسر کشور 
جمعه ها بسیار خوب است و مردم هم باید بیشتر باز توجه کنند. مردم خودشان 
را غنی ندانند راجع به مسائل. این مسائل، مسائلی است که باید بروند و گوش 

کنند و عمل کنند.2 
علمای بالد، ائمه جمعه و جماعات، مبلغین، مردم را دعوت کنند به حضور در 

صحنه.3

ایجاد وحدت و همدلی میان مردم( 2513
علما در مساجد مردم را دعوت به وحدت کنند، این جمهوری باقی می ماند و 
امور به تدریج درست می شود. ما هم میل داریم که احکام اسالم صد در صد اجرا 
شود.4 شما هم باید در مساجدتان، در منابرتان  عرض می کنم  مردم را دعوت به 
اجتماع بکنید. این اجتماعات است که اسالم را حفظ کرده، این اجتماعات، این 

فریادها، این زنده بادها، این مرده بادها، اینهاست که ما را پیش برد.5
در هر صورت من راجع به آقایان، هم خیلی ملتمس دعا هســـتم و هم مردم را 
دعوت کنید به اتحاد، دعوت کنید به بستگی به هم، همبستگی به هم. اگر یک 
اختالفی دارند حل کنید شما آقایان. ممکن است حاال در هر جایی اختالفات 
کوچکی هست، آقایان ائمه جماعت و جمعه باید حل بکنند مسائل مردم را، 

1. صحیفه امام، ج 17، ص: 55.
2. صحیفه امام، ج 15، ص: 415.
3. صحیفه امام، ج 17، ص: 119.
4. صحیفه امام، ج 19، ص: 304.
5. صحیفه امام، ج 8، ص: 536. 
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باید بروند با مردم تفاهم کنند، با هم  صحبت کنند.1
کسانی که پشت تریبون ها قرار می گیرند ... مثل مساجد و حسینیه ها...، باید 
زبان و عملشان در خدمت وحدت و یکپارچگی باشد. هیچ کس به هیچ عنوانی 
نباید حرکتی بکند که مردم یا عّده ای از مردم را در مقابله با یکدیگر برانگیخته 

کند.2

1. صحیفه امام، ج 15، ص: 45.
2. سخنرانی در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینیـ  1369/03/14.
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وظایف امنا و متولیان امر اقامه نماز( 4

جذب دلهای پاک جوانان به مسجد( 114
مساجد باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون 
موعظه و پرورش اخالق باشـــد. زمزمه ی محبت متولیان و مدیران و امنای 
مســـاجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و 
روحیه های بســـیجی باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لبریز از 
امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزشی در هر محل، همکاری و پیوند تعریف 

شده و شایسته ای برقرار گردد. 1

تالش برای ساطع شدن نور معرفت، محبت و انس( 214
سفارش اینجانب آن است که مســـجد را نیز همچون دلهای جوان، پاکیزه و 
پیراسته، و لبریز از شور و انگیزه و نشاط کنید. مسجد نیز باید کانونی باشد که 
مشکات نماز در آن بدرخشـــد و نور معرفت و محبت و انس و صفا از آن ساطع 

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/18
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شـــود. امامان جماعت، هیئتهای امناء، خادمان  موظف و متبّرع، هریک باید 
بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند.1

پیشگامی در تحصیل شرائط نماز( 314
اکنون که بحمداهلل به همت شما کمربستگان امر نماز، حرکت تازه یی در جهت 
کشانده شدن دلها به نماز به راه افتاده است، الزم است که از ظرفیت عظیم این 
عطیه ی الهی بیشترین بهره برده شود. جوانان با مضامین و معارف گنجانیده 
در نماز به درستی آشنا شوند. جا و فضا برای نمازگزاران در همه ی مکان هایی 
که مردمی در آن گرد می آیند، به شـــکل شایســـته و جذاب آماده گردد. هر 
برنامه ی مزاحم با نماز در اول وقت از سوی دستگاه های مؤثر مانند مراکز رسانه 
و فرهنگی و مراکز جابجایی مسافران و مراکز کسب و کار برطرف گردد. آهنگ 
اذان و لزوماً با صدای خوش در همه ی اوقات نماز در همه جای کشور به گوش 
رسد. ائمه ی جماعت و کسانی که در عمل، خود مقتدای دیگرانند، در تحصیل 
شرائط نماِز مقبول مجاهدت بلیغ کنند. و مانند اصحاب معروف ائمه ) در 
کیفیت و کمیت نمازهای فریضه و نافله سرمشق دیگران باشند و خالصه نماز 
را که ده ها ســـال پیش از انقالب در کشور ما مورد بی مهری و تهاجم تبلیغات 

گوناگون قرار گرفته بود، در کیفیتی شایسته همگانی کنند. 2
کمبود مسجد در شهر و شهرک و روستا، نبود جایگاه نماز در مراکز اجتماعات 
همچون ورزشگاه و بوستان و ایستگاه و مانند آن، مراعات نشدن وقت نماز در 
وسائل مسافرتهای دوردست، نپرداختن شایسته به نماز در کتابهای درسی، 
نپرداختن به پاکیزگی و بهداشت در مساجد، نپرداختن امام جماعت به تماس 
و رابطه با مأمومین، و هر کمبود دیگری از این قبیلها، نقاط ضعفی است که باید 

1. )12/ 08/ 1388( پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسری نماز
2. پیام به نهمین اجالس نماز، 1378/06/18
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هّمتهای بلند، بر زدودن آن، برانگیخته شود و نشانه ی ایمان صاحبان تمکن 
یعنی اقامه ی نماز، در جامعه ی اسالمی ما روزبه روز نمایان تر گردد.1

ترویج نماز با پرداخت جذاب و هنری( 414
ترویج نماز، هر حرکت و تالشی اســـت که در راه همگانی کردن آن، و تبیین 

اهّمیت آن، و آسان کردن دسترسی به آن، بتوان صورت داد.
صاحبان اندیشـــه و بیان، با گفتن و نوشـــتن، دارندگان رسانه ها و منبرها با 
پرداخت جّذاب و هنری، مســـؤوالن دستگاهها هر یک متناسب با کارکرد آن 

دستگاه، می توانند این وظیفه ی بزرگ را ادا کنند. 2
آشنایان با معارف اسالمی، شان نماز و روح و محتوا و گستره ی تأثیر آن در جان 
فرد و مجتمع را با شـــیوه های رسا تبیین کنند، و به ویژه هنرمندان، برای این 

مقصود، از ابزار کارآمد هنر بهره بگیرند...
ائمه ی محترم جماعات، مساجد را از همیشه فّعال تر کنند و آموزش ترجمه و 

مفهوم و روح نماز را به شکل نوین و جذاب، در برنامه های خود بگنجانند.3

جدیت و استفاده از همه امکانات در امر اقامه نماز( 514
ما اّوالً از همه ی دوســـتان، به خصوص از شخص آقای قرائتی که واقعاً تالش 
مجّدانه ای و مخلصانه ای در این راه انجام دادند و کسانی که با ایشان همکاری 
کردند، صمیمانه تشـــّکر می کنیم. ثانیاً تأکید می کنیم »این کار را نیمه کاره 
نگذارید« میان راه، خسته نشـــوید. این، برای همیشه است؛ این، کاری است 
که به طور مستمر، باید ادامه داشته باشد؛ این، مثل خود نماز )که تعطیل بردار 

1. پیام به اجالس سراسری نماز، 1392/06/11
2. پیام به اجالس سراسری نماز، 1392/06/11

3. پیام به اجالس نماز، 1376/07/07
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نیست(، توقف نمی پذیرد. چون غفلت انسان، موجبات فراوانی دارد و خیلی 
چیزها انسان را غافل می کند. برای اینکه با این غفلت، مبارزه بشود، »نماز« الزم 
است، صبح، نماز، ظهر، نماز، شب، نماز، نافله، فریضه. به اهّمیت نماز، به تأثیر 
نماز، به شـــرائط معنوی نماز، باید مردم را آشنا کرد و از همه ی ابزارهای مفید 

تبلیغ، بایستی در این راه، استفاده کرد.1

برنامه ریزی برای مساجد( 614
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کرده ایم و چه می خواهیم بکنیم؟ این سؤالی 
است که ما باید از خودمان بکنیم. در همه ی مراحِل این تاریخ پُرافتخار، مساجد 
همیشه پایگاه دینداری و حرکت مردم در جهت دین بوده است. شما خودتان 
یادتان است که انقالب از مساجد شروع شد، امروز هم در هنگامی که حرکت و 
بسیج مردم مطرح می شود )چه سیاسی و چه نظامی(، باز مساجد کانونند. این، 
برکت مساجد است، لیکن مساجد که فقط در و دیوار نیست. این سؤال واجبی 
است که ما باید از خودمان بکنیم، و اگر نکنیم، دیگران از ما سؤال می کنند که 
شما برای تحّول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد چه کارهایی می خواهید 

بکنید و چه برنامه هایی در پیش دارید.
در دوره های پیش از انقالب، عالمی به مســـجد می رفت، نمازی می خواند و 
مسأله یی می گفت، در ایام مخصوص هم یک منبری دعوت می شد و سخنرانی 
می کرد. اگر امروز )که روز حاکمیت اسالم و ارزش های اسالمی است( مساجد 
به همان شکل، بلکه در مواردی با افت کیفی و کمی اداره بشود، آیا این مقتضای 
حق و مصلحت است؟ آیا این پیشرفت است؟ پس »َمِن اْسَتَوی یْوَماُه َمْغُبون «2 

1. بیانات در دیدار اعضای ستاد اقامه ی نماز، 1385/06/27
2. أمالی الصدوق، ص 668، ح 4. 
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یعنی چه؟ ما باید برای مساجد برنامه ریزی کنیم. 1

تسهیل شرکت در نماز جماعت( 714
نماز، همه چیز است. آن کسی که همه ی رابطه هایش قطع شده، اگر توانسته 
باشد رابطه ی نماز را نگه دارد، این، او را نجات می دهد. نماز خیلی مهم است. 
مخاطبانتان را به نماز تشویق کنید، راه های شرکت آنها در نمازهای جماعت 
را آسان کنید. این سمینار نماز که هر سال برگزار می شود، من نمی دانم تا حاال 
در کرمانشاه برگزار شده یا نه، این را در اینجا برگزار کنید، یک رونق و جلوه ای 

به نماز می دهد.2

توجه و حضور قلب در نماز، پس از ترویج اصل نماز( 814
در نماز، آنچه که مهم است و باید روی آن، تکیه کرد، بعد از ترویج اصل نماز )که 
همه را نمازخوان باید کرد و همه، نمازخوان بشوند عبارت است از: »توّجه در 

نماز«. همان چیزی که »حضور قلب« به آن گفته می شود.
حضور قلب و توّجه، کاری اســـت که به »تمرین« احتیاج دارد. کسانی که این 
کارها را کرده اند و بلدند، به ما یاد می دهند که انسان باید در حال نماز، خود را در 
حضور یک مخاطب عالی شأن و عالی مقام که خالق هستی است و مالک همه ی 
وجود انسان است، احساس کند. هر مقدار از نماز که توانست این حالت را داشته 
باشد، به تعبیر روایات، این نماز، نماِز مقبول است و آن خاصیت و اثر را خواهد 
بخشید. و دیگر آثار نماز که نمی شود آثار نماز را در چند جمله یا در چند فقره ی 
کوتاه، خالصه کرد بر این مترتّب می شود. البته مقدمه ی اول و الزم، این است 

1. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، ائمه ی جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشـــور در آستانه ی ماه مبارک 
رمضان، 1370/12/14

2. بیانات در جمع روحانیون شیعه و سّنی کرمانشاه ، 1390/07/20
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که ما همه ی جوانها و همه ی مردممان را با نماز، آشنا کنیم و اهّمیت نماز را برای 
اینها شرح بدهیم.1

در جامعه ی جوان کشور، بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز 
دلش روشن می شود، امید پیدا می کند، شادابی روحی پیدا می کند، بهجت 
پیدا می کند. این حاالت بیشـــتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی 
است، می تواند لذت ببرد. و اگر خدا به من و شما توفیق بدهد، نمازی بخوانیم که 
با توّجه باشد، خواهیم دید که انسان در هنگام توّجه به نماز از نماز سیر نمی شود. 
انسان وقتی به نماز توّجه پیدا کند، آن چنان لذتی پیدا می کند که در هیچ یک 
از لذائذ مادی این لذت وجود ندارد. این در اثر توّجه اســـت. بی توجهی به نماز، 
کسالت در حال نماز، از خصوصیات منافقین است )نه اینکه حاال هر کسی در 
حال نماز، کسالت داشت، منافق اســـت، نه(. خدا منافقین را در قرآن معرفی 
می کند و می گوید: »اینها را از این بشناس«. در زمان پیغمبر منافقینی بودند 
که برای خاطر این و آن نماز می خواندند و در دل به نماز اعتقادی نداشتند. »َو 
الهِ قاُموا کسالی  یراُؤَن النَّاس «2. بله، وقتی کسی طرف خطاب  إِذا قاُموا إِلَی الصَّ
ندارد، با خدا حرف نمی زند، خســـته می شود و برایش یک کار طوالنی به نظر 
می آید. چهار رکعت نماز که چهار دقیقه، پنج دقیقه طول میکشد، برای او یک 
زمان طوالنی به نظر می آید، در حالی که چهار دقیقه مگر چقدر است؟ انسان 
اگر در این حالت با خدا طرف خطاب بشـــود، آن وقت خواهد دید که مثل برق 

گذشت، دریغ میخورد، افسوس میخورد و دلش می خواهد طوالنی تر بشود. 
این معنا را در جوان ها، ترویج کنید. جوانها اگر از حاال عادت کنند به نماز خوب، 
وقتی به سن ماها رسیدند، نماز خوب خواندن برایشان دیگر مشکل نیست. در 

1. بیانات در دیدار اعضای ستاد اقامه ی نماز، 1385/06/27
2. سوره ی نساء، آیه ی 142.
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سنین ما آدمی که عادت نکرده باشد به نماز خوب، نماز خوب خواندن ممکن 
است، اما مشکل اســـت. برای آنکه از جوانی عادت کرده به اینکه خوب نماز 
بخواند، یعنی نماز با توّجـــه )نماز خوب معنایش نماز با صدای خوش و قرائت 
خوب نیســـت(، یعنی نماِز با توجه، با حضور قلب، قلبش در محضر پروردگار 
حاضر باشـــد، از دل و با دل حرف بزند آن وقت این سجیه ی او می شود و دیگر 

برایش زحمت ندارد، تا آخر عمر همین جور خوب نماز می خواند.1
نام گذاری اجالس امســـاله ی نماز به نام جوانان، کاری بسزا و برآمده از نگاه 
درست به این سرچشـــمه ی فیاِض یاد و راز و نیاز است. دل و جان نیالوده ی 
جوان، آماده ترین کانونی است که این ِمشـــکاِت نور و حضور می تواند در آن 
گرمی و روشـــنی بپراکند و راه سلوک و عروج معنوی را در میانه ی کژ راهه ها، 
نمایان سازد. آشـــنا کردِن جوانان، با صفا و بهجتی که در نماز و ذکر هست، 
خدمتی بزرگ به آنان و به آینده ای است که باید با دست توانا و عزم جوانانه ی 

آنان ساخته و پرداخته شود.2

ترویج فلسفه و معارف نماز، عالوه بر احکام( 914
حقیقت آن است که در کار معرفی نماز کوتاهی های زیادی شده است، و نتیجه 
آنکه نماز هنوز جایگاه شایسته ی خود را، حّتی در نظام اسالمی ما به دست نیاورده 
است. این مسؤولیت سنگین، بر دوش دانشوران و آشنایان به معارف اسالمی است 
که نماز را به همه، بخصوص به نسل جوان بهتر بشناسانند. از کودک دبستانی تا 
پژوهشگر دوره های عالی، هر یک فراخور ذهن و معرفت خود، می توانند در راه 
شناختن نماز و رازهای آن، قدم هایی بردارند و با ناشناخته هایی آشنا شوند. حّتی 
عرفای بزرگ نیز برای سالکان وادی معرفت، »اسرار الّصالهًْ« نوشته و آموخته اند، 

1. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسری نماز، 1387/08/29
2. پیام به هجدهمین اجالس سراسری نماز، 1388/08/12
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یعنی اعماق این اقیانوس، همچنان ناشناخته و پیمودنی است.
در جامعه ی ما فصل مهّمی باید در معرفی نماز در همه ی سطوح گشوده شود. 
رسانه ها و بخصوص صدا و سیما، با شیوه های گوناگون، نماز را معرفی و یادآوری 
کنند. همه جا و همیشه در رادیو و تلویزیون، نماز در اولویت گذاشته شود و شوق 
ایمان و عطش یاد خدا در دلها پدید آید. در کالسهای دروس دینی مدارس و 
دانشـــگاهها، درس نماز جایگاه خود را بازیابد و سخنان سنجیده و افکار بلند 
در بازشناســـی نماز، فراهم و در معرض ذهن و دل دانشجویان و دانش آموزان 

گذاشته شود.
فلسفه ی نماز و تحلیل رازها و رمزهای آن، با زبان هنر در معرض دید همگان 
قرار گیرد، تا هرکس به قدر ظرفیت خود از آن متمّتع گردد. کتابها و جزوه ها در 
سطوح مختلف و از دیدگاه های گوناگون به وسیله ی محّققان و عالمان به سلک 
تحریر درآید و مایه ی کارهای هنری و ادبی گردد. فصلی نیز باید برای آســـان 

کردن انجام نماز گشوده شود.1
نشانه ها و شاخص هایی هست که هرگاه و هرجا دیده می شوند می توان گفت: 
حق نماز، گزارده شده است... نشـــانه ی دیگر، مطرح شدن نماز در عرصه ی 
مطالعات و تحقیقات علمی اســـت، همان طور که بحث فقهی درباره ی نماز و 
مقدمـــات آن، طوالنی ترین مباحث فقهی در حوزه های علمیه را تشـــکیل 
می دهد، بحث کالمی، عرفانی و اجتماعی نماز نیز باید سلســـله ی مهّمی از 
مباحث دینی مطرح در سطح جامعه را پدید آورد. آگاهان دینی و محققان و 
نویسندگان در این باره مقاالت و تحقیقات و کتابهایی فراهم کنند و بحث نماز 
بطور مکّرر در همه ی جایگاه های تبلیغ دین، با زبانها و شیوه ها و از زاویه های 
گوناگون مطرح گردد. در کتابهای درسی دوره های مختلف، به تناسب، فصل 

1. پیام به اولین اجالس سالیانه ی نماز در مشهد مقدس، 1370/07/15
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فشرده یا گسترده ولی به هرحال، عمیق و متینی درباره ی نماز گنجانیده شود. 
در صدا و سیما نماز همچون موضوعی که باید به همه آموخت، تلقی گردد و در 
برنامه یی جداگانه یا در دل برنامه های گوناگون، از آن سخن رود و اعماق و رازها 
و درسهای آن برای همه ی مردم بیان گردد. در سخنرانی های دینی در مساجد 

و غیره بارها و بارها معارف نماز نیز همچون مسائل آن بازگو شود.1

رونق نمازهای جماعت( 1014
نشانه ها و شاخص هایی هست که هرگاه و هرجا دیده می شوند می توان گفت: 
حق نماز، گزارده شده است، ... نشانه ی دیگر، آبادی مساجد و افزایش نمازهای 
جماعت اســـت، و این به معنای بروز برکات نماز در سطح همکاری و همدلی 
اجتماعی است. بی شک این فریضه نیز با همه ی اتکالش به عامل درونی یعنی 
توّجه و ذکر و حضور، همچون دیگـــر واجبات دینی، ناظر به همه ی عرصه ی 
زندگی انسان است و نه به بخشی از آن یعنی زندگی فردی و شخصی هر کس. 
و آنجا که پای فعالیت و نشاط دسته جمعی افراد جامعه به میان می آید، نماز 
همچون گرم ترین و پرشورترین عبادت دسته جمعی، نقش بزرگی را بر عهده 
می گیرد. مظهر این خصوصیت، همین نمازهای جماعت پنجگانه و نماز جمعه 

و نمازهای عید است.2

1. پیام به گردهمایی ساالنه ی نماز، 1373/06/10
2. پیام به گردهمایی ساالنه ی نماز، 1373/06/10
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بسیج( 5

مسجد خانه بسیج( 115
بسیج مظهر حضور ملت ما در حساس ترین صحنه انقالب ماست که عبارت 

است از دفاع مسلح از انقالب. فلسفه بسیج اصاًل این است... .
انقالب ما انقالب مردم بود یعنی جز با نیروهای مردمی که با بســـیج عمومی 
امکان پذیر شده این انقالب به پیروزی نمی رسید، امروزهم معنی ندارد. هر کی 
سعی کند پای نیروهای مردمی را از میدانهای حساس بُِبرد سعی در بریدن پای 
انقالب کرده، هر کی نتواند دخالت دست مردم را در حساس ترین کارها تحمل 
کند، دخالت انقالب را نتوانسته تحمل کند، هر جا ملت ما بیشتر آنجا هست 
بسیج هم بیشتر آنجاست و باید آنجا را خانه خودش بداند. خانه بسیج به همین 
دلیل مسجدها شد، جا برای تشکل نیروهای مسلح مردمی کم نیست اما برای 
سازماندهی بندگان خدا کجا بهتر از خانه خدا، لذا بسیج ما بسیج مساجد است 
چون خانه ما مساجد اســـت چون انقالب ما از دل مساجد جوشید و با هدف 

مساجد گسترش پیدا کرد.1

1. بیانات در سومین روز از هفته بسیج در استادیوم آزادی 63/9/5
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خودسازی باید بکنید. مســـاجد را رها نکنید. نیروی مقاومت بسیج، بهترین 
جایی که دارد، همین مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگه دارید. با امام 
جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مســـجد و با مؤمنینی که در مسجدند، 
برادرانه صمیمی باشید که بحمد اهلل هستید و آن را حفظ کنید و بیشتر کنید. 
اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پیش نماز هر مسجدی  که در آن هستید، 
بخوانید. در مراســـم دینی مسجد و تبلیغات آن شرکت کنید. در مراسم دعا و 
قرآن و مراسم مذهبی شرکت کنید. شما و امام جماعت آن مسجد هرکس که 
هست مشترکاً مسجد را حفظ کنید. برای مسجد، جاذبه درست کنید تا بچه ها، 
جوانان و زن و مرد محله، مجذوب مسجدی  شـــوند که شما در آن هستید و 

بیایند. مسجد، پایگاه بسیار مهمی است.1
با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد و با مؤمنینی که در مسجدند، 
برادرانه صمیمی باشـــید - که بحمداهلل هستید - و آن را حفظ کنید و بیشتر 

کنید.2

1. بیانات در دیدار فرماندهان»بسیج« سراسر کشور 27/ 08/ 1371
2. بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
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کانونهای فرهنگی ( 6

رابطه کانون فرهنگی با امام جماعت و مسجد( 116
 خب، این کار خوبی است، کار فعال کردن کانونهای فرهنگی مساجد. منتها 
مساجد - شما می دانید - یک رئیس طبیعی دارد و آن امام جماعت است. اگر 
شما جوری عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او 
را تنگ می کنید، یا واقعاً جای او را تنگ کنید، یک معارضه یی در بطن این کار 
وجود دارد، حواستان باشد! و حاال اگر یک وقتی امر دائر شد بین کانون فرهنگی 
یا امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم می دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، 
حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد! چون قوام 
مسجد به آن آقای پیشنمازی اســـت که آن جاست. حاال ممکن است توشان 
یک آدمی باشد که خیلی فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. 
خیلی خب، حاال اگر شـــما جوری عمل کنید که آن آقا با شما همکاری کند و 
تشویق بشود به همکاری، این دیگر نوٌرعلی نور است. غرض، حواستان باشد؛ 
به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما عن بصیره حرکت 
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کنید. ان شاءاهلل موفق باشید. زنده باشید. 
از نیروهای فرهنگی حزب اللهی هم هرچه می توانید استفاده کنید، یعنی اگر 
نیروهای مؤمِن خودجوِش خودروِی عالقه مند به کارهای فرهنگی دیدید، رها 
نکنید. من گاهی این جوانهایی هستند، می آیند، پنج نفر، چهار نفر، ده نفر، دور 
هم جمع شده اند توی یک مسجدی، تو یک چیزی، یک کاری شروع کرده اند، 
کمک می خواهنـــد از ما گاهی اوقات، مختلف هم هســـت، گاهی کمکهای 
کوچکی می خواهند، گاهی کمکهای بزرگی می خواهند، من غالباً این چیزهای 
خودجوش و خودرو را، دست رد به سینه ی اینها نمی زنم، تا آن جایی که ممکن 
باشد؛ و چون می فهمم که این باشوق و انگیزه است، این کارهای خودجوش اگر 
دیدید تو یک مسجدی، تو یک گوشه ای، تو یک محله یی، چهار تا جوانی جمع 
شدند، کار فرهنگی دارند می کنند با شور و شوق، خودتان را برسانید به اینها، 
اینها را زیر بال بگیرد؛ نه به قصد این که ما به اینها همه چی یاد بدهیم، این که 
نمی شود، این که ما، آدم بخواهد همه چیز را به همه کس یاد بدهد که نمی شود 
که! خب، مردم خودشان یک چیزهایی بلدند. نه، به قصد این که از اینها حمایت 

کنید، اینها را میدان بدهید برای این که بتوانند کار کنند.

برخورد نیکو با کانونهای فرهنگی1 هنری مساجد( 216
من سفارش می کنم که کانونهای فرهنگی- هنری مساجد را فراموش نکنید؛ 
البته با همکاری بسیج. بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد، اختالف 
به وجود بیاید. نه، با همکاری بســـیج، این کانونهای فرهنگی- هنری مساجد 
را مؤثر کنید، برایش کار کنید. بنشـــینید فکر کنید، مطالعه کنید و سخنی 
که متناســـب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می کند، فراهم کنید. 
مطالعه کنید. کتابهائی وجود دارد که می شـــود از این کتابها استفاده کرد. 
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کتابهائی هست؛ بروید بپرســـید، تحقیق کنید از کسانی که اهلش هستند. 
خودتان را مجهز کنید، مسلح به ســـالح معرفت و استدالل کنید، بعد به این 
کانونهای فرهنگی- هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. با روی خوش هم پذیرا 

باشید؛ با سماحت، با مدارا.1

1. )19/ 07/ 1391( بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی
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خادمان( 7

تالش برای ساطع شدن نور معرفت و انس در مسجد( 117
سفارش اینجانب آن است که مســـجد را نیز همچون دلهای جوان، پاکیزه و 
پیراسته، و لبریز از شور و انگیزه و نشاط کنید. مسجد نیز باید کانونی باشد که 
مشکات نماز در آن بدرخشـــد و نور معرفت و محبت و انس و صفا از آن ساطع 
شـــود. امامان جماعت، هیئتهای امناء، خادمان  موظف و متبّرع، هریک باید 

بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند.1

تطهیر، غبارروبی و عطرافشانی مساجد( 217
بحمد اهلل مسأله ی تنظیف و تطهیر و پاک ســـازی و غبارروبی و عطرافشان 
مساجد- کارهایی که این روزها انجام می گیرد- همه جزو کارهای خوبی است 

که بحمد اهلل انجام هم می گیرد و خوب است که انجام دهید.2

1. )12/ 08/ 1388( پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسری نماز
2. )19/ 10/ 1375( بیانات در دیدار علما، طالب و اقشـــار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 

19 دی ماه
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ضرورت ایجاد تشکیالت و کار تشکیالتی( 1
تشکیالت یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می کنند. 
تشکیالت یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای 
کارکردن؛ این معنای تشکیالت است. این چیزی است که نه فقط بد نیست؛ 
بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری اســـت. هیچ کاری در دنیا بدون 
تشکیالت پیش نمی رود. انقالب اسالمی ایران هم بدون تشکیالت پیش نرفت 

و پیروز نشد.1
بدون ســـازماندهی، بدون تشـــکیالت، مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش 
نمیرود. نخیر، بنده معتقد به نظم ســـازمانی هستم؛ اما معتقدم که این نظم 

سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند.2
باید توجه داشته باشـــید که در همه کار... ساز و کار تشکیالتی و اداری نقش 
مهمی دارد. این نه به معنای گم شدن در هفت توی بوروکراسی و دیوان ساالری 
است، بلکه به معنای بودن تشـــکیالت، بودن مسئول و وجود یک مرکز فکر 

است.3

1. مصاحبه با روزنامه اطالعات 1360/11/27، دغدغه های فرهنگی ص143
2. بیانات در دیدار اعضای نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 1389/04/20
3. بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/02/14
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آثار و برکات کار تشکیالتی( 2

ایجاد تجمع و انسجام بین نیروهای متعهد( 112
هر آنچه که یک جمع متعّهِد صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند 
مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکی از بزرگترین رحمت ها و نعمت های 

الهی است. 1
یک کار تشکیالتی، یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید خودش 
را در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن، عین بازیافتن به نحو درســـت 
است. چیزی کم نمی شود از آدمها، چیزها افزوده می شود. من مثال می زنم به 
این لیوان آبی که توی آن یک حبه قند را می اندازید. این یک حبه قند یک چیز 
مشخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد، به قدر خودش همه چیزهایی که 
توی قند هست، در این است. وقتی در لیوان آب انداختی، تمام است؛ یعنی یک 
دانه از این ذرات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشـــان 
می داد که هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی ماند، تمام حل می شود در آب. در 

1. بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم 11/08/ 1381
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آنجایی که قبل از آن، یا بعد از آن، ده حبه قند دیگر حل شده. اما به نظر شما از 
این حبه قند یک ذره اش، یک سر سوزنش از بین رفت؟ هیچ چیز از آن از بین 
نرفت. این قند یک ذره کم نشد، بلکه یک خورده به آن زیاد شد. زیرا آن مقدار 
شـــیرینی که در این قند بود آمیخته شد با شیرینی های دیگر که در قندهای 
دیگر بود و در تمام اعضای این آب حل شد، ســـرایت پیدا کرد، چیزی هم از 
آن کم نشد؛ اما آن تشـــخص خودش را از دست داده؛ آن فردیت خودش را از 
دست داده؛ یک تشکیالت باید اینجور باشد. شکل کامل یک تشکیالت درست، 
این جوری است که باید فرد در جمع حل بشود. این شکل درست تشکیالت 
است، البته کاری است در اصل آسان، اصاًل انسان اینجوری است، اما در تجربه 
و عمل ما که پنجاه ســـال در اختناق رضا خانی و محمد رضا خانی گذراندیم و 
اگر خود ما هم این پنجاه سال را با وجودمان لمس نکردیم، اما فرهنگش برای 
ما به ارث مانده است. ما بر اثر این تجربه طوالنی حکومت مطلقه در ایران، در 
این پنجاه سال اخیر و البته در قبل از آن در 2500 سال اخیر، محکوم به نوعی 
فردگرایی شدیم؛ البته شرقی ها کاًل فردگرایند، از قدیم تاریخ شرق، یک تاریخ 
فردگرایی است؛ هنر شرق، موسیقی شرق، آهنگ شرق، ورزش شرق، آهنگ 
دسته جمعی آن طرف ها است؛ اینجا نیســـت، ورزش دسته جمعی آن جاها 
هست، اینجا ورزشش کشتی است؛ مثاًل آنجا ورزشش والیبال است؛ فوتبال 
است. در هنرهای گذشته، موسیقی، آن آهنگ های دسته جمعی و یک ارکستر 
با همه انواع و اقسام و یک آواز برآمده از چندین حنجره و یا چندین دست، این 
در هنر شرق نیست. اینها اگر هست، خیلی کم یاب است. به هر حال شرقی ها 

یک نوع فردگرایی در تاریخ شان است.
اســـالم همه چیز را جمعـــی دارد، حتی عبادت؛ می دانیـــد عبادت یعنی 
شـــخصی ترین کار آدم، کار آدم با خدا که هیچ ارتباط به کارهای معمولی و 
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دنیوی و همکاری و تعاون ندارد دیگر، رابطه ای ست بین انسان و خدا آن عبادِت 
نوعِی نیایش و تقدیس را می گوییم، نه مفهوم عاّم عبادت، همین عبادتی که 
در ذهن مردم هم بیشتر است  این یک رابطه انسان است با خدا. همین را اسالم 
می گوید دسته جمعی انجام بدهید؛ نماز جماعت، حج و... به هرحال ما از این 

روح جمعِی اسالم دور ماندیم.1 
یک تشکیالت واحد، اولین و واضح ترین معنایش این است که افرادی در این 
تشکیالت کار می کنند، اینها به دنبال یک جهت واحدی، به دنبال گمشده ی 
واحدی می گردند، آنهم با همکاری و همراهی و همگامی با یکدیگر. پس اخالق 
تشکیالتی، یعنی اخالق اســـالمی؛ اخالق تشکیالتی، یعنی اخالق اسالمِی 
منّظم، یعنی چگونگی برخورد دو برادر. دو همفکر، دو هم آهنگ، دو هم جهت. 
اگر دو نفر از دو طرف که باهم صدوهشتاد درجه اختالِف جهت دارند، می آیند 
به طرف هم، این یک جور برخورد است، این برخورد اصطکاک است. اگر کسانی 
با هم به یک جهت حرکت می کنند، این نوع دیگر این برخورد است؛ برخورد 

همکاری، همگامی، و همراهی است.2

استفاده از تجربیات و ایده های دیگران( 212
باید از تجربه  و علم و تخصص دیگران اســـتفاده کرد؛ ما راه یادگیری را به روی 
خودمان نمی بندیم. در شـــرق و غرب عالم، هرجا علم و تجربه ای هست، ما 
می رویم تا آن را در خدمت خودمان در بیاوریم. این، اســـالمی و دستور اسالم 

است و هیچ مخالفتی با آن نیست.3
هر تشکلی برای روحانیون، چیز خوبی است. روحانیون بایستی دور هم باشند، 

1. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1359/3/2. دغدغه های فرهنگی ص143
2. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1359/3/2. دغدغه های فرهنگی ص144

3. سخنرانی در دیدار با وزیر، مسئوالن و جمعی از جهادگران جهاد سازندگی، خانواده های شهدا، گروهی از 
عشایر، و جمعی از بازماندگان زمین لرزه ی استانهای گیالن و زنجان  28/ 03/ 1370
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همفکری کنند، اشـــتباهات یکدیگر را رفع کنند، کارهای یکدیگر را کامل 
کنند. ما مجموعه یی هستیم که کارهای همسانی در رابطه ی با مردم داریم. 
ممکن است همه، ظرفیت الزم را به قدر کافی نداشته باشیم؛ اما از تجربیات و از 
حرفهای یکدیگر استفاده کنیم. به نظر ما، این کار بسیار خوبی است؛ و این در 

تشکل های روحانی انجام می گیرد.1

1. بیانات در دیدار با امام جمعه، علما و روحانیون کرمان 1370
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شاخص ها و لوازم تشکیالت موفق انقالبی( 3

مدیریت متمرکز( 113
مجموعه ی تشکیالتی، حیاتش به این است که از باال مرتّب زیر نظر باشد. یعنی 
یک نفر، دائم به آن تشـــکیالت نگاه کند. این نگاه، مثل نور چراغ قّوه است و تا 
زمانی که به یک نقطه افتاده باشـــد، آن نقطه روشن است. اما به مجّردی که 
چراغ قّوه را گرداندید، دیگر آن نقطه روشن نیست. کسی که باال سر است، باید 
دائم مجموعه را زیر نظر داشته باشد و با چشم و نگاه اوست که مجموعه جان 

می گیرد.1

پیوستگی و انسجام تشکیالتی( 213
هر تشکیالتی  تشکیالت یک خانواده هم همین طور است  باید منسجم باشد، تا 

مورد اعتماد قرار بگیرد. ما باید به هم پیوسته باشیم.2

1. بیانات در دیدار هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور 1373/04/22
2. بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور 1370/02/03
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حواستان باشد؛ انشعاب و انشقاق و دودســـته شدن خطرناک است؛ یکی به 
خاطر یک فکری از مجموعه ای جدا بشود، باز یکی دیگر از آن طرف به خاطر 
یک فکر دیگر جدا بشود؛ در حالی که این فکرها ممکن است درست هم باشد، 
اما آنقدر اهمیت نداشته باشـــد که انسان این یکپارچگی را به خاطر آن به هم 
بزند. بنده که عرض کردم اتحاد ملی، خوب، اتحاد ملی برای شما دانشجویان 
بسیجی از همین بسیج خودتان شروع می شود: اتحاد سازمانی و تشکیالتی. 

نگذارید شما را تکه تکه و پاره پاره کنند. 1

خودباوری و اعتماد به کمک الهی( 313
خودباوری  در علم، سیاست و در دفاع از کشور به ما کمک کرد. در دوران جنگ 
هشت ساله اگر خودباوری  نداشـــتیم، پدِر این ملت درآمده بود و این کشور 
پامال شـــده بود. همین بود که جوان بیست وپنج ساله به خودش باور و اعتقاد 
و اتّکاء داشت. یک لشکر را به یک جوان بیست وپنج ساله می سپردند؛ می رفت 
می ساخت، می پرداخت، آماده می کرد، حرکت می کرد، اقدام می کرد و کارهای 

بزرگ انجام می داد. امروز این خودباوری  وجود دارد.2
اینکه شـــما می بینید ما امروز در دانش هســـته یی، در دانش ســـلولهای 
بنیادی- که از دانش های بسیار کمیاب دنیاست- و در بسیاری از رشته های 
دیگر پیشرفت هایی کرده ایم که دشـــمنان ما را هم به اعتراف وادار می کند، 
نشان دهنده ی این است که در محیطی که خودباوری  وجود دارد و ملت توان 
خود را باور کرده است و آزادانه و بدون سلطه ی بیگانه مشغول کار است، همه 

نوع قله یی را می توان فتح کرد.3

1. بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها 1386/02/31
2. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 24/ 11/ 1382

3. بیانات در دیدار اعضای اتحادیه ی انجمن های اسالمی دانش آموزان 24/ 12/ 1383
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حفظ و گسترش ارزش های انقالبی در تشکیالت( 413
هر تشکیالتی که بتواند بافت انقالبی را در خود حفظ کند و ارزشهای انقالبی را 

در تار و پود خود نفوذ دهد، قادر به انجام وظایف و کارهای بزرگ خواهد بود.1
جوانان ما، مخصوصاً دانشـــجویان، شورانگیزی در مبارزه با دشمن و مقابله با 

تهاجم او بر دوش دارند.2 

هدف گذاری و حرکت به سمت اهداف( 513
اگر تشکیالتی به وجود آمد، اما هدف روشنی نداشت، یا هدف داشت و لیکن 
برنامه ریزی برای رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیالت بی کار ماند، 
به خودی خود، تشکیالت از هم خواهد پاشید و اگر هم بماند، صورت بی جانی 
خواهد بود. خاصیت تشکل انسانی این است. هدف را محّدد کنید و مشخص 

نمایید که می خواهید چه کار کنید.3

برنامه ریزی و تقسیم کار( 613
هدف را محّدد کنید و مشـــخص نمایید که می خواهید چه کار کنید... بعد بر 
اساس آن هدف، برنامه ریزی  کنید و بر پایه ی آن برنامه ریزی ، هر دستگاهی 

مشغول کار خودش بشود. 4
به نظر من، اساســـی ترین کار مجموعه، این اســـت که بر اساس آن هدفها و 
سیاستهایی که گفته شده، برنامه ریخته بشـــود و معلوم گردد که ما از اول تا 
آخر امسال، چه کارهایی را باید بکنیم و تا کجا باید پیش برویم. بعد آخر سال 
بسنجیم، ببینیم شد یا نشد. برنامه های پنج ساله و ده ساله ریخته بشود. ما باید 

1. دیدار مسئولین وزارت جهاد سازندگی با رهبر انقالب 1376/11/20
2. پیام به مناسبت گردهمایی مسئوالن انجمنهای اسالمی دانشگاهها 10/ 05/ 1377

3. بیانات در دیدار مجمع نمایندگان طاّلب و فضالی حوزه ی علمیه ی قم 1368/09/07
4. بیانات در دیدار مجمع نمایندگان طاّلب و فضالی حوزه ی علمیه یقم 1368/09/07
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عن بصیرهٍ پیش برویم .1 
برنامه ریزی  باید اصولی و عمومی و کالن باشـــد. البته اگر جزئیات هم فرض 
بشود، خوب و الزم است؛ منتها باید با آن حالت بلندنظری باشد، تا انسان بتواند 

هر شرایطی را به خدمت بگیرد.2
بایستی یک تقسیم بندی صحیحی  انجام  بگیرد بین تالشها و فعالیتهائی که 
باید بشود، و بین این مسیری که ما تا آن اهداف داریم، تا در هر برهه ای از زمان، 

به تناسب امکان آن برهه، پیشرفت کرده باشیم.3

پایبندی به قانون( 713
قانون گرایی خیلی مهم اســـت. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج 
شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب 
است؛ اّما همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود  که منتهی به بلبشو و 
هر که هر که خواهد شد  ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون 
است. این را باید نهادینه کرد؛ در مجموعه ی دستگاهها این باید نهادینه بشود.4 
نکته ی دیگری که الحمد هلل همه به آن توجه دارید، مراقبت بر قانونمندی است. 
قانونمندِی مجموعه را به هیچ قیمتی از دســـت ندهید. در این تشکیالت  غیر 
دولتی، اگر بند قانونمندی پاره شد، آشفتگی ظهور می کند و همه چیز به هم 
می ریزد. جوهر این قانونمندی، در بنیاد موجود است و باید موجود باشد و شما 

آن را بدون امساک یا زیاده روی حفظ کنید.5

1369 /07 /29 1. بیانات در دیدار با اعضای دبیرخانه ی مجمع جهانی اهل بیت
2. بیانات در دیدار با اعضای بعثه ی حج، به همراه حجه االسالم و المسلمین محّمدی ری شهری، نماینده ی 

ولّی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  23/ 04/ 1370
3. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 08/ 06/ 138
4. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1392/06/06

5. بیانات در دیدار با مسئوالن بنیاد مستضعفان و جانبازان  05/ 09/ 1368
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اگر شما در ماشینی  که پشت فرمانش نشسته اید، کار درست انجام دادید؛ یعنی 
سویچ را بجا باز کردید، پدال گاز را به اندازه فشار دادید؛ وقتی که پا را به میزان از 
روی کالچ برداشتید، این ماشین در جهتی که شما می خواهید، حرکت خواهد 
کرد. قوانینی که در ساختن این ماشین به کار گرفته شده است، قوانینی است 
که اگر شما این طور که من گفتم، درست عمل کنید، این ماشین حرکت خواهد 
کرد؛ به سمتی هم که شـــما می خواهید، می رود. این فرمان را طوری درست 
کرده اند که هر طرف شما می خواهید، بچرخد؛ مهم این است که شما بدانید 
کجا باید فرمان را چرخاند و چه موقع باید چرخاند. اگر شـــما نفهمیدید که 
فرمان را چه موقع باید چرخاند، دیرتر و زودتر چرخاندید، به صخره خورد و در 
دره افتاد، این تقصیر شماست. آن قانونی که بر این ماشین حاکم است، قانونی 
است که اگر شما درست عمل کردید، شما را بوقت و راحت و بسرعت به مقصد 

خواهد رساند؛ طبیعت زندگی بشر این طوری است.
آن قوانینی که در ساختن من و شـــما و در ساختن این طبیعتی که ما در آن 
زندگی می کنیم آب، خاک، باد، زمین، صنعت، معدن، دریا، حیوانات و سایر 
موارد به کار رفته، قوانینی اســـت که اگر شـــما برطبق دستورالعمل شرع و 
دستورالعمل اسالم عمل کردید، این قوانین در خدمت شمایند؛ مثل همین 
که گفتم اگر شما کشتی را درست هدایت کنید، اتفاقاً باد موافق هم در سمت 
شماست. وقتی که شما با اسالم حرکت کنید، خالف جریان حرکت طبیعی 

نیستید؛ زود پیشرفت می کنید.1

جذب افراد و افکار جدید( 813
یـک مجموعـه بسـته و بـدون تبّدل خـون و هـوای آزاد، بعـد از مّدتـی به طور 

1. بیانات در جمع اعضای شورای اداری استان بوشهر 12/ 10/ 1370
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طبیعی فرسـوده و کهنه خواهد شـد. شـما بایـد خونهای جدیـد را وارد کنید. 
البتـه خـون سـالم وارد کنیـد و حواسـتان جمع باشـد کـه خـون هپاتیتی یا 
ایـدزی وارد نکنیـد! ... صافـی داشـته باشـید و بدانیـد کـه خـون هپاتیتـی و 
ایـدزی هم هسـت و وارد می شـود! ولو نشـاطی هم ایجـاد می کنـد؛ لکن آدم 
را در بلندمـّدت دچـار بیماریهـای مهلـک و عالج ناپذیـر می کنـد. بـرای این 
کار احتیـاج اسـت بـه این کـه شـما بعضیهـا را رشـد دهیـد. پس کار سـومی 
به وجـود می آیـد که عبـارت اسـت از جسـتجو کـردن اسـتعدادهای خوب و 
تابناک، گزینـش کردن صحیح و عادالنـه، آوردن و وارد مجموعـه کردن آنها. 
در ایـن هیـچ تردیـدی نکنیـد. االن در سرتاسـر کشـور یک حرکـت عمومِی 
عجیبـی شـروع شـده اسـت؛ از همیـن جمعیتهـای کوچـک دانش آمـوزی 
گرفتـه تا دانشـجویی و باالتر از دانشـجویی. االن هزارها نقطـه و کانون در این 
کشـور به وجـود آمـده اسـت. در همیـن تهـران و در شهرسـتانهای گوناگون 
خیلی هسـت. همـه اینها محض احسـاس تکلیف مبـارزه می کنند. ایـن تابلِو 
تهاجـم فرهنگـی را که ما چند سـال پیش بلنـد کردیم و عده ای سـنگبارانش 
کردند، خوشـبختانه اینها قبـول و بلند کرده انـد. االن در همه این تشـّکلهای 
کوچـک ناشـناخته و احصانشـده، جهـِت واحـدی وجـود دارد و آن مبـارزه با 
تهاجـم فرهنگی اسـت. از بچه ها می پرسـید شـما می خواهید چـه کار کنید؛ 
ایـن کتـاب، نمایشـنامه، جـزوه، بروشـور و شـعر را بـرای چـه نوشـتید و این 
انجمن را برای چه درسـت کردیـد؟ می گویند می خواهیم بـا تهاجم فرهنگی 
مبـارزه کنیـم. این کار خیلی مبارک اسـت و این را دسـت کم نگیریـد. در بین 
همینهاسـت که شـما آن معدنهـای المـاس و طال را پیـدا می کنیـد: »الّناس 
معادن کمعادن الّذهب والفّضه«. برویـد و آنهـا را شناسـایی و گزینـش کنید و 
به شـکل حسـاب شـده ای وارد مجموعه نمایید. البتـه می توانیـد مجموعه را 
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دارای دهلیزهـا و گردون هـا و گیتی هـای گوناگـون کنیـد تا اینهـا را راحت و 
بی دغدغـه وارد کنیـد؛ یعنی از یـک قرنطینه ناآشـکاری بگذرانیـد و بعد وارد 

اصـل مجموعه کنیـد. از ایـن کارها بایـد بکنید. 1

مردمی بودن( 913
تشکیالت  بایستی مردمی بشود، تا مثل نیمه ی شعبان برگزار گردد. خودتان 
می دانید که برای نیمه ی شعبان، هیچ کس به کسی نمی گوید که بیایید طاق 
نصرت ببندید. اگر هم یک روز بگویند نبندید، مردم تشنه تر می شوند که ببندند 

و به هر قیمتی هست، می خواهند آن را برپا بدارند. همت اصلی، این است.2

وحدت و وفاق با دیگر تشکیالت انقالبی ( 1013
نکته دیگر این که کارهای دیگر هم از لحاظ فرهنگی، بعضی رسانه ای و بعضی 
نیمه رسانه ای در کشور می شود که اینها را رفیق به حساب بیاورید. مبادا رقیب 
به حساب بیاورید. یعنی توی محیط انقالب و کارهای انقالبی مراقب باشید که 
نگاهتان همساز باشد با کسانی که در بسیاری از روشها موافق هستید، اما احیانا 
در یک گوشه ممکن است ناسازگاری وجود داشته باشد. این اهمیتی ندارد. با 
نگاه رقیب نگاه نکنید، مثـــال در همین مجموعه هایی که با بعضی از نهادهای 
انقالبی مرتبطند، دو یا ســـه جریان فرهنگی دیگر وجود دارد، هر کدام جای 

خود چیزهای خوبی هستند، با اینها کامال رفیق و مانوس باشید. 3
برای وفاق باید همه تالش کنند. معنای وفاق این نیست که گروهها و تشکیالت  
و جناحهای گوناگون اعـــالم انحالل کنند؛ نه، هیچ لزومی ندارد. معنای وفاق 

1. بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم 11/08/ 1381
2. بیانات در دیدار اعضای شواری هماهنگی تبلیغات اسالمی 03/ 02/ 1370

3. بیانات در دیدار با مجتمع رسانه ای اطلس92/11/7، قرارگاه های فرهنگی ص49
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این است که نسبت به هم خوش بین باشند؛ »رحماء بینهم« باشند؛ همدیگر 
را تحّمل کنند؛ در جهت ترسیم هدفهای واال و عالی و برای رسیدن به آن ها به 
یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تشّنج، بداخالقی، درگیری، اهانت و مّتهم کردن 

بپرهیزند. امروز به نظر من وظیفه ی ما این است.1
توصیه می کنم که از اختالف نظرها، اختالف سلیقه ها جّداً پرهیز کنید. اختالف 
سلیقه ها را کنار بگذارید، دنبال وجوه مشترک بگردید. من تعجب می کنم از 
کسانی که حاضرند با افرادی که از لحاظ دارا بودن ایدئولوژی مادی و الحادی 
نقطه ی مقابل ما هســـتند وجه مشترکی پیدا کنند اما با برادران مسلمانشان 
حاضر نیستند. بگردید دنبال وجه مشترک، مشترکات بین ما زیاد است. اآلن 
شـــاید به تعداد افرادی که در اینجا حضور دارند در جمع حاضر، نقطه نظرها 
و ســـلیقه ها وجود داشته باشـــد؛ اما باالخره یک انگیزه ی واحدی، یک وجه 
مشترکی ما را اینجا جمع کرده است. این وجه مشترک را پیدا کنیم، تقویت 
کنیم. این یک هوشمندی بزرگ است، این یک هوشمندی الزم است و امروز 

مسلمان مبارز انقالبی باید این هوشمندی را داشته باشد. 2

کار و تحرک دائمی( 1113
کار یک مجموعه، هر چه تندتر و پُرمعناتر باشـــد، ماندگارتر خواهد شد. اصاًل 
سازمانهای بشری با کار زنده اند. مثاًل اگر شـــما به یک یگان نظامی، تحّرک 
و برنامه و دســـتور ندهید، یک ماه که در یک جا بماند به خودی خود منحل 
می شود. الزم نیست کســـی آن را منحل کند؛ به خودی خود منحل می شود! 
قدرت و نفوذ فرماندهی در سراسر تمام اجزای این مجموعه است که آنها را به 
حرکت و نشاط در می آورد و حیات جمعی شان را حفظ می کند. شما این کار را 

1. بیانات در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1381/3/7
2. بیانات مقام معظم رهبری 1358/3/16، دغدغه های فرهنگی ص148
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بکنید؛ یعنی در این مجموعه خودتان کار را چنان بدمید که تحّرک آن دائمی 
باشـــد و اصاًل این فکر به ذهن کسی نیاید که ممکن است روزی این مجموعه 

منشعب یا منحل شود1.

انعطاف پذیری( 1213
آرایـش سـازمانی و رسـانه ای مـا بایـد به گونـه ای باشـد کـه بتوانیـم همه ی 
کشـور را در همـه ی ابعـاد بپوشـانیم. ایـن آرایـش بایـد کارآمد باشـد؛ دارای 
قـدرت انعطاف  برای انطباق با شـرایط گوناگون و پیش بینی نشـده باشـد؛ در 
برخـورد با مسـائل گوناگون، توانایی، سـرعت و چاالکی داشـته باشـد؛ بتواند 

موضـع خـودش را اتخاذ کند و کارسـاز باشـد.2

پذیرش خطا در تصمیم گیری ها و تالش برای برطرف کردن آن( 1313
از یک مجموعه ی بشری انتظار نمی رود که هیچ قصور و خطایی نداشته باشد 
و همچنین از یک مجموعه ی نوپا که از صفر شـــروع کرده و اول کارش است و 
در طول این مدت  که در عمر کارهای نهادی و ســـازمانی عمر کوتاهی است  
هیچ گونه سابقه و تجربه یی از گذشته به او به ارث نرسیده، انتظار نمی رود که 
بتواند خودش را آن قدر کامل بکند که کاستی و کمبودی از او سر نزند. کمبودها 
و بی تجربگی ها و کاستی ها، طبیعی است. خطاها و اشتباهات هم  در آن حدی 

که بوده  قابل قبول است.3
ما در نظام جمهوری اســـالمی اهداف و مبانی و ارزشهایمان الهی است، لیکن 
ابزارها و روشـــها و انسان هایمان، مادی و بشـــری اند و آن اهداف الهی را هم 

1. بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم 11/08/ 1381
2. بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما 11/ 09/ 1383

3. بیانات در مراسم تودیع کارکنان نهاد ریاست جمهوری 05/18/ 1368
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صدیقین، انبیاء، معصومین و مالئکه نمی خواهند در جامعه ی ما عمل کنند، 
بلکه همین انســـانها و آدم های معمولی- که مالحظه می کنید- می خواهند 
عمل کنند و آن اهداف واال و عالی را تحقق ببخشند. بنابراین، احتمال  خطا و 
آسیب پذیری در همه جا وجود دارد. البته به خاطر همین خطاها هم است که 
آسیب پذیری ها به وجود می آید؛ لذا یک وظیفه ی عمده ی همه ی مسئوالن 
در بخشهای مختلف، این است که دائماً خود را رصد کنند؛ خطاهای خودشان 
را شناسایی کنند و آن خطاها را اصالح کنند و از خطاهای گذشته ی خودشان 
عبرت بگیرند؛ ما همه به این کار موظفیم و باید از اشـــتباهاتی که کرده ایم، یا 
اشتباهاتی که دیگران کرده اند، عبرت بگیریم و با دقت و پیگیری، اشتباهات و 

خطاهای خودمان را پیدا کنیم و آن ها را برطرف کنیم.1

آفت شناسی تشکیالت( 1413

تحجر( 111413

مســـأله ی تحّجر، فقط بالی محیطهای دینی و افکار دینی نیست؛ در همه ی 
محیطها، تحّجر، ایســـتایی و پایبند بودن به جزمی گرایی هایی که بر انسان 

تحمیل شده بدون اینکه منطق درستی به دنبالش باشد یک بالست.2
ما وقتی می گوییم تحّجر، فـــوراً ذهنمان می رود به تحّجر مذهبی؛ بله آن هم 
یک نوع تحّجر است، اما تحّجر فقط تحّجر مذهبی نیست، بلکه خطرناک تر از 
آن، تحّجر سیاسی است؛ تحّجرهای ناشی از شکل بندی تحّزب و سازمانهای 
سیاسی اســـت که اصال امکان فکر کردن به کســـی نمی دهند. اگر ده دلیل 
قانع کننده برای حّقانیت یک موضع ذکر کنیـــم، قبول می کند، اما در عمل 

1. بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری 31/ 06/ 1383
2. بیانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر 09/ 12/ 1379
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طور دیگری نشان می دهد! چرا؟ چون حزب، آن تشکیالت  سیاسی باالی سر 
مثل پدرخوانده ی مافیا از او این گونه خواسته است. این را انسان متأّسفانه در 
برخی از گوشه کنارهاِی حّتی محیط دانشگاهی می بیند. پس، آن مجموعه ای 
که دچار چنین تحّجری باشد، دیگر روشـــن فکر نیست؛ چون روشن فکری 

الزمه اش حق طلبی، چشم باز و تکیه به منطق و استدالل است.1

فرسوده شدن تشکیالت( 211413
کار دوم این است که برای نگهداشتِن آن )انجمن قلم(، بالشک احتیاج دارید 
به اینکه مرتّب نَفس و خون جدید وارد آن کنید؛ چون یک مجموعه ی بسته 
و بدون تبّدل خون و هوای آزاد، بعد از مّدتی به طور طبیعی فرســـوده و کهنه 
خواهد شد. شما باید خونهای جدید را وارد کنید. البته خون سالم وارد کنید 
و حواستان جمع باشد که خون هپاتیتی یا ایدزی وارد نکنید!... صافی داشته 
باشید و بدانید که خون هپاتیتی و ایدزی هم هست و وارد می شود! و لو نشاطی 
هم ایجاد می کند؛ لکن آدم را در بلندمّدت دچار بیماریهای مهلک و عالج ناپذیر 
می کند. برای این کار دوم که وارد کردن خون جدید و پاک است احتیاج است 

به اینکه شما بعضی ها را رشد دهید.2

رکود و عدم تحرک( 311413
سازمانهای بشری با کار زنده اند. مثاًل اگر شـــما به یک یگان نظامی، تحّرک 
و برنامه و دســـتور ندهید، یک ماه که در یک جا بماند به خودی خود منحل 
می شود. الزم نیست کســـی آن را منحل کند؛ به خودی خود منحل می شود! 

1. بیانات در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها 1381
2. بیانات در دیدار اعضای انجمن اهل قلم 1381/11/08
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قدرت و نفوذ فرماندهی در سراسر تمام اجزای این مجموعه است که آن ها را 
به حرکت و نشـــاط در می آورد و حیات جمعی شان را حفظ می کند. شما این 
کار را بکنید؛ یعنـــی در این مجموعه ی خودتان کار را چنان بدمید که تحّرک 
آن دائمی باشـــد و اصاًل این فکر به ذهن کسی نیاید که ممکن است روزی این 

مجموعه منشعب یا منحل شود.1

انشعاب و تصادم اعضا( 411413
مراقب باشید تشکلهای  دانشجوئی تحت تأثیر اختالف سلیقه ها، نه خودشان 
در درون دچار انشعاب بشوند، نه با همدیگر اصطکاک و تصادم پیدا کنند. یکی 
از مصادیق برجسته ی وحدتی که ما به آن توصیه و دعوت میکنیم، همین است. 
آنجائی که انســـانها را از هم جدا میکند یا به هم نزدیک میکند، اصول و مبانی 
معرفتی است. وقتی این مبانی مورد اتفاق و مورد قبولشان نباشد، آنها را از هم 
جدا می کند؛ اما آن وقتی که مورد قبولشان باشد، آنها را به هم متصل می کند. 
اما سالئق نه؛ هر کسی یک ســـلیقه ای دارد، هر کسی یک ذوقی دارد. یکی 
دانشجوی مهندسی است، یکی دانشجوی هنر است، یکی دانشجوی پزشکی 
است این سه جور سلیقه در هر کدام هم طیف وسیعی از سالئق و گرایشهای 
مختلف هست؛ یکی از چیزی خوشش می آید، یکی خوشش نمی آید؛ اینها را 

مایه ی جدائی بین خودتان قرار ندهید، که به نظر من خیلی مهم است.2

موازی کاری( 511413
موازی کاری به معنای دوباره کاری درست نیست. نه این که هر کاری موازی غلط 
باشد. نه! گاهی کارهای موازی چون نیاز زیاد است، الزم است، اما دوباره کاری ها 

1. بیانات در دیدار اعضای انجمن اهل قلم 1381/11/08
2. بیانات در دیدار صمیمانه و پرشور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاهها 1389
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و اضافه کاری های بی منطق را مواظب باشید پیش نیاید و جلویش را بگیرید.1
کار موازی  چند عیب دارد: اواًل هزینه ی انسانی زیادی بی جا مصرف می شود، 
ثانیاً هزینه ی مالی زیادی مصرف می شود، ثالثاً تناقض در تصمیم گیری ها به 
وجود می آید وقتی دو دستگاه مســـئول یک کاری هستند، این یک تصمیم 
می گیرد، آن هم یک تصمیم دیگر می گیرد و رابعاً از همه باالتر، مسئولیت لوث 

می شود.2

گم کردن هدف( 611413
تشکل های  دانشجوئی مواظب باشند هدفهایشان را گم نکنند. هدفهای اصلی 
تشکل های  دانشجوئی همان چیزهائی اســـت که بر روی طاق بلند جنبش 
دانشجوئی نوشته شده: ضدیت با استکبار، کمک به پیشرفت کشور، کمک به 
اتحاد ملی، کمک به پیشرفت علم، حضور و شرکت در مبارزه و پیکار همگانِی 
ملت ایران برای غالب آمدن بر توطئه ها و بر دشمنی ها؛ این ها هدف اصلی است؛ 

این را باید فراموش نکنند.3 

راحت طلبی( 711413
یکی از این لغزشگاه ها این اســـت که انسان تصور کند دست یافتن به آرمانها 
بدون هزینه امکان پذیر اســـت. ما در دوران مبارزات هم می دیدیم؛ بعضی ها 
بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، اما حاضر نبودند در راه این مبارزات 
هزینه ای بدهند، قدمی بردارند. امروز چنین کسانی هم هستند؛ تصور می کنند 
که باید به هدفها رسید، بدون دادن هزینه؛ لذا آنجایی که پای هزینه دادن در 

1. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء 92/2/2، قرارگاه های فرهنگی ص34
2. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 08/ 06/ 1389

3. دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 1387
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میان است، عقب می کشـــند. این عقب کشیدن ها در بسیاری از موارد موجب 
می شود انسان در محاسبه اشتباه کند.1

ندید  ن واقعیت های موجود( 811413
یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتها را ببینیم، بخش دیگری از 
واقعیتها را نبینیم؛ این هم موجب خطاســـت؛ خطای در محاسبه را به دنبال 

خواهد داشت. واقعیتها را باید با هم دید و دانست. 2
یکی از لغزشـــگاه ها در دیدن واقعیت، برمی گردد بـــه درون خود ما. گاهی 
دلبستگی های ما فلج کننده است. دلبستگی های ما موجب می شود که ما یک 
چیزهایی را واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد؛ در واقع خطایی است که نفس 
راحت طلب ما یا دلبسته ی ما به مسائل مادی، بر ما تحمیل میکند؛ در حالی که 

واقعیت ندارد. 3

1. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03
2. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03
3. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03
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مدیریت در تشکیالت( 4

اهمیت مدیریت در تشکیالت( 114
آنجاهایی که موفقیتی نبوده، ناشـــی از چند عامل بوده است که کم کاری و 
کم ابتکاری از جمله ی آن هاست. این ها به مدیریّتها مربوط می شود. مدیریّتهای 
ضعیف، معمواًل کارشان، ابتکارشان و گزینش انسانهای کارآمدشان کم است.1

قدرت و نفوذ فرماندهی در سراسر و تمام اجزای این مجموعه است که آن ها را به 
حرکت و نشاط در می آورد و حیات جمعی شان را حفظ می کند.2

چند ســـال قبل از این، من حرفی را از یک فرد نظامی سابقه دار و کارآمدی 
شنیدم و بعد آن را در عمل فرماندهان نیروهای مسلح، بارها مشاهده و تجربه 
کردم. او می گفت  و درست هم است  که فرماندهی باید جوهری از رهبری در 
خودش داشته باشد و بدون آن، فرماندهی نیست. فرماندهی، فقط فرمان دادن 
نیســـت که بکن یا نکن. فرماندهی، یک امر معنوی، یک نوع رهبری، یک نوع 

1. بیانات در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22/ 12/ 1379
2. بیانات در دیدار اعضای انجمن اهل قلم 08/ 11/ 1381
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اداره ی همه جانبه و یک چیز متکی به ذهن و احساس و عمل و جسم و روح و با 
سازماندهی  و شکل سازمانِی صحیح است.1

وظایف مدیر تشکیالت( 214

نسبت به تشکیالت( 11214

الف( حفظ تشکیالت و حراست از آن ●

کاری که شما باید بکنید این است که اّول این انجمن را محکم نگه دارید؛ یعنی 
مانِع لق شدن خشتها و پایه های این تشکیالت  شوید.2

تشکیالت  را اســـتحصال کنید تا از نابودی حفظ شود. مبنا را بر حفظ اساس 
تشکیالت  بگذارید و از مسائل جزیی بپرهیزید به عنوان سرچشمه یی جوشان 
همراه با شفافیت،. باقی بماند تا إن شاء اهلل به مصرف صحیح و درست و به دور از 

هرگونه کاِر بی بندوبارانه ای برسد.3

ب( خردگرایی و حکمت در کارها ●
یک شـــاخص دیگر، مســـئله ی حکمت و خردگرایی در کارها اســـت؛ کار 
کارشناسی، مطالعه ی درست، مالحظه ی جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، و 
حّتی گاهی مالحظه ی تبعات یک اظهارنظر. گاهی یک اظهارنظر از سوی یک 
مســـئوِل دارای جایگاه و به اصطالح دارای تریبون، دارای منبر، یک تأثیرات 
سویی میگذارد که این تأثیرات را اگر انســـان بخواهد برطرف کند، مبالغی 
بایستی کار کند؛ همان قضّیه ی ســـنِگ توی چاه است؛ واقعاً مشکالت ایجاد 

1. بیانات در دیدار بـــا فرماندهان عالی رتبه ی نیروهای نظامی و انتظامـــی، و اعطای آیین نامه ی انضباطی 
نیروهای مسلح به رئیس ستاد فرماندهی کل قوا 1369/10/22

2. بیانات در دیدار اعضای انجمن اهل قلم 08/ 11/ 1381
3. بیانات در دیدار با مسئوالن بنیاد مستضعفان و جانبازان  05/ 09/ 1368
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می کند. بایستی سنجیده اظهارنظر کرد؛ این جور نباشد که ما حاال یک مدیری 
هستیم، یک مسئولی هستیم، درباره ی یک مسئله ای یک مطلبی به ذهنمان 
می رسد، کارشناسی نشده، بررسی نشده، جوانْب دیده نشده، این را نباید پرتاب 
کرد در فضای افکار عمومی؛ گاهی اوقات جمع کردنش کار سخت و مشکلی 

است. این خردگرایی و حکمت در مدیریّتها و در کارها است.1 

ج( کارآمدتر کردن تشکیالت ●
تشکل های موجود، سازمانهای موجود را باید کارآمد کرد...همین مجموعه های 

موجود را بایستی تقویت کرد.2

د( ارتقاء کیفیت سازماندهی ●
باید آماده باشید. آمادگی تان هم در این چند مورد باشد: اّوالً هر چه می توانید 
سازماندهی ها را محکمتر و با کیفّیِت بهتر کنید. در استفاده و کاربری نیروی 

انسانی، اصل، سازماندهی است. مدیران به امر سازماندهی اهمیت بدهند...3

هـ (صبر و ایستادگی در مواجهه با مشکالت ●
در مواجهه ی با مشکالت، با موانع طبیعی، با همه ی موانعی که سد راه انسان در 
همه ی حرکتهای کمال می شوند، اگر صبر تمام نشود، آن مانع، تمام خواهد 
شد. اینی که گفته می شود اســـالم پیروز است، یعنی این. اینی که می فرماید 
»و اّن جند اهلل هم الغالبون« یعنـــی این. جند اهلل، حزب اهلل، بنده ی خدا، عباد 
اهلل، این ها با ارتباط و اتصالشان با آن منبع ال یزال، در مقابل همه ی مشکالتی 
که انسان ممکن است مغلوب آن مشکالت بشود، ایستادگی می کنند. وقتی 
ایستادگی این طرف وجود داشـــت، به طور طبیعی در آن طرف زوال وجود 

1. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1392/06/06
2. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها 1388

3. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش 1374/01/30
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خواهد داشت؛ پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد.1

و( مبارزه با فساد ●
من نقش فســـاد را در نابود کردن همه ی دستاوردها، نقش بسیار خطرناکی 
می بینم. در هرجایی که نابســـامانی وجود دارد، یکی از محتملهای بسیار باال 
وجود فساد است. البته ممکن است در جایی بی تدبیری و سوء مدیریّت باشد؛ 
اما یکی از محتمالتی که به هیچ وجه قابل اغماض نیست، وجود فساد است. با 

فساد باید مبارزه  شود.2
در نظام اســـالمی، چیزی که به شّدت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد است. 
در نظام اســـالمی، با اعتقاد بد و نادرست، این طور مقابله نمی شود که با عمل 
غیر صحیح و عمل غیر اخالقی و خدای ناکرده رســـوخ فساد مبارزه  می شود. 
چیزی که امروز، در دوران بازسازی، مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران 
درجه ی دو و سه در دستگاه های دولتی، تا پایین ترین رده ها، باید با دّقت مراقب 
باشند، این اســـت که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جّدی و 
فلج کننده است. واقعاً فلج کننده اســـت! در این کار، فساد که نمی گوید »من 
فسادم«! فرد مفسدی که دیگران را به وادی فساد می کشاند فساد مالی، فساد 
کاری، قرارهای نامشروع و ناموّجه در زمینه های مسائل کاری کسی که انسان 
را تشویق می کند و می لغزاند به این سمت، از اول نمی گوید »من آمدم که شما 
را فاسد کنم.« اّول با یک عنوان موّجه؛ با یک چیز کوچک وارد میدان می شود. 
انسان است و آسیب پذیرِی شدید. انسان، به شدت آسیب پذیر است. لذا، خیلی 

باید مراقب بود.3

1. دیدار رؤسای سه قوه و مسئوالن و مدیران بخشهای مختلف نظام  19/ 06/ 1387
2. بیانات در جمع کثیری از مردم استان گیالن در استادیوم شهید عضدی شهرستان رشت  11/ 02/ 1380
3. بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای »هاشمی رفسنجانی« 12/ 05/ 1372
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ز( نظارت مستمر بر کل تشکیالت و پیشبرد آن به سمت اصالح و ارتقاء کیفی ●
مجموعه ی تشکیالتی، حیاتش به این است که از باال مرتّب زیر نظر باشد. یعنی 
یک نفر، دائم به آن تشـــکیالت نگاه کند. این نگاه، مثل نور چراغ قّوه است و تا 
زمانی که به یک نقطه افتاده باشـــد، آن نقطه روشن است. اما به مجّردی که 
چراغ قّوه را گرداندید، دیگر آن نقطه روشن نیست. کسی که باال سر است، باید 
دائم مجموعه را زیر نظر داشته باشد و با چشم و نگاه اوست که مجموعه جان 
می گیرد. »نگاه« که عرض می کنم، نگاه ظاهری نیست؛ مقصود، مدد رساندِن 

فرد ناظر و باالسر است. 1
با تجربه ای که در کار اجرایی در طول چندین سال پیدا کرده ام، به این نتیجه 
رسیده ام که اگر یک مدیر بخواهد حیطه ی کار خود را سالمت نگه بدارد، باید تا 
پایین ترین رده ای را که در انجام کار تأثیر دارد، مراقبت کند. نمی شود بگوییم: 
»ما حاال یک وزیر خوب را اینجا گذاشتیم؛ همه چیز تمام شد.« نه! آن وزیر هم 
باید معاونین خوبی بگذارد؛ مدیران خوبی را باید بگمارد؛ مسئولین بخشهای 
خوبی را باید بگمارد. البته، کار هرچه ســـنگین تر است، معیارها باالتر است. 
توّقعی که در مسئول باال هست، از مسئول درجه ی دو نیست. اما صالح و امنیت 
و شناختن کار و عالقه به انجام کار و رعایت تقوا و طهارت در همه ی رده ها، الزم 

است. 2

ح( اولویت سنجی در کارها ●
اولویت های کاری را مشخص کنید؛ معنایش این نیست که به کارهای غیر اولی 
نپردازید؛ نه، چند نقطه ی برجسته را که می تواند در بخشهای دیگر اثر بگذارد 
و حالت سرفصل و چهارراه به خود می گیرد، این ها را مشخص کنید و به طور 

1. بیانات در دیدار هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور 1373/04/22
2. بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای »هاشمی رفسنجانی« 12/ 05/ 1372
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مداوم روی آن ها تکیه کنید؛ اگر امر دائر شد بین آن ها و غیر آن ها، آن ها را مقّدم 
بدارید.1

یک نکته دیگری که وجود دارد، بحث اولویت هاســـت. نگاه کنید ببینید چه 
کاری زمین مانده اســـت. حاال یک وقتی هست یک مجموعه ای دارند کاری 
را خودشـــان انجام می دهند، شـــما برای آن نظیری هم سراغ ندارید؛ خوب 
پشتیبانی می کنید اشکالی هم ندارد. چنانچه هر جا مالحظه کردید این کاری 
که شما می خواهید انجام دهید، قبال جای دیگری برای این کار تدارک دیده 
شده، خوب اقدام اول این اســـت بروید سراغ آنجا، ببینید این تدارک، تدارک 
کافی و قانع کننده ای هست یا نیست. اگر بود، بار از دوش شما برداشته است 
و شما توجه تان را به آنجا جلب کنید، تشـــکیالت و افراد را هم به آنجا ارجاع 

می دهید. اگر نبود، سعی می کنید تکمیل کنید.2

ط( تطبیق اولویت ها با امکانات ●
از جمله مصادیق  امانت ، رعایت اولویّت ها در هزینه کردن است. گاهی هزینه ها، 
هزینه های درستی است؛ اما اولویّت دار نیست. شما نگاه کنید، اولویّت ها را با 
امکانات تطبیق کنید. امکانات ما محدود است؛ لذا اولویّت ها را با امکانات ِچفت 

کنید... خالصه اینکه باید برای بیت المال، بسیار اهمیت قائل شد.3
یک نکته ی مهم دیگر این است که این فعالیتها اولویت بندی  شود. ما ظرفیتهای 
کشور، امکانات  اعتباری و بودجه ای، توانائی هائی که دولت می تواند در اختیار 
بخش های گوناگون بگذارد، اینها را مالحظه کنیم. مسئله ی زودبازده بودن 
طرح های گوناگون را هم مالحظه کنیم. بعضی طرحها طرحهای مفید و الزمی 

1. رهبر معظم انقالب، دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  1385/6/6
2. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء 92/2/2، قرارگاه های فرهنگی ص32

3. رهبر معظم انقالب، دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  1380/6/5
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است، اما در دسترس نیســـت؛ بعضی ها در دسترس است، نزدیک است. اینها 
همه تعیین کننده ی اولویت است. اولویتها را رعایت کنیم، بر اساس اولویتها 

کار پیش برود1

ی( تعریف کار به میزان توانایی نیروها و بودجه موجود ●
مطلب دیگر این است که شـــما بضاعت و توانایی تان را که الحمدهلل خوب هم 
هست، شناسایی کنید و بر اســـاس آن فعالیت هایتان را تعریف نمایید. یعنی 
زیادتر از سرمایه، تعریف موضوع و کار نکنید. ببینید سرمایه انسانی و سرمایه 
مالی و مادی چقدر اســـت، فرض کنید شـــما می توانید یک مجله خوب راه 
بیندازید،10 مجله یا 5 مجله راه نیندازید. چون 5 مجله ی غیر خوب خواهد 
شد. توانایی ها را ببینید، چنانچه سرریز شد و اضافه گردید، آن وقت می شود. 
من یک تجربه و اطالع از سوابق جریان های مخالف انقالب دارم، یک وقتی آنها 

توانایی گسترش نداشتند و یک جا مثل نشاء در مزرعه متراکم شده بودند.
چون مجله و مطبوعات را نگاه می کردم، نشانه هایش را فهمیدم و حدس زدم 
یک خبری اســـت. خدا مرحوم صابری )گل آقا( را رحمت کند، با ما دوست 
بود و مدتی با ما کار می کرد. او با اینها مرتبط بود و خبر داشـــت. آمد و گفت 
اینها متراکم شده اند. بعد هم دیدیم بعد از آنکه فرصتی بدست آوردند، ناگهان 
پخش و پال شدند. هر چند مخالفین این کار را کردند، اما نفس کار، کار خوبی 
بود. اگر چنانچه شما فرضا دیدید گسترش، یک مقداری مایه دردسر بود  حاال 
از هر جهتی  یک جا نشـــاء کنید، نگهدارید و متراکم و ذخیره کنید و در یک 

فرصتی اینها را گسترش دهید. 2

1. بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی 25/ 07/ 1391
2. بیانات در دیدار با مجتمع رسانه ای اطلس92/11/7 
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ک( توجه به کادرسازی و تربیت مدیران پس از خود ●
من یک وقت به مسئوالن یک بخشی گفتم که وظیفه ی اّول شما این است که 
هرکدام برای خودتان یک جانشـــین یا تربیت کنید، یا فکر کنید و پیدا کنید؛ 
چون اگر یک روز خدای نکرده در راه، پای شما وارد چاله ای شد و شکست، کار 
ما لنگ نماند. بعضی کســـان این کار را نمی کنند تا مبادا برای خودشان هوو 
درست شـــود! غافل از اینکه اگر قرار شد هوو درست شود، یکی از موجبات آن 
همین است که آدم نتوانســـته این کار را بکند. پس افراد ذخیره داشته باشید 
و آن ها را روی نیمکت بنشـــانید. اگر دیدید بازیکن تیم یک خرده کج و معوج 
حرکت می کند، بالفاصلـــه او را عوض کنید. باید دائم افراد خود را زیر نظر نگه 

دارید.1

ل( تعامل با مشاوران و نخبگان ●
نکته ی بعدی، تعامل  با نخبگان  همفکر و بااخالص است... کسانی هستند که با 
شما همدلند و از جنس شمایند و حقیقتاً هم نخبه ی فکری و دارای نظر صائب 
هستند. اصال نباید خود را از تعامل با این ها و استفاده ی از وجود این ها محروم 

کرد؛ همچنان که از ظرفیت مدیریتی کشور نباید غافل شد.2

م( رعایت انضباط مالی ●
ریخت وپاش مالی و زیاده روی در خرج کردن و زیاده روی در مصرف، به هیچ وجه 
صفت خوبی نیست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشی است. 
فقط اسمش »بی انضباطی اقتصادی و مالی« است. کسانی که بی خود خرج 
می کنند؛ زیادی خرج می کنند و زیادی برای خودشـــان مصرف می کنند و 
رعایت موجودی جامعه را از لحاظ امکانات اقتصادی نمی کنند، انسان هایی 

1. رهبر معظم انقالب، دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  1380/6/5
2. رهبر معظم انقالب، دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  1385/6/6
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هستند که از نظر من بی انضباط از لحاظ امکانات اقتصادی و مالی هستند... من 
از مسئولین امور می خواهم جّداً در زمینه ی مصرف اموال عمومی، در جاهایی 
که اولویّت ندارد و لو ممکن است مورد نیاز هم باشد، اما نیاز درجه ی یک نیست 
خودداری کنند. آن جایی که امر دایر است بین نیاِز بااولّویت و نیاز بی اولویّت، 
خودداری کنید. آن جایی که نیاز نیست و حاجت نیست، حتماً مصرف نشود. 
آن جایی که حاجت هست، اما حاجت باالتری نیز هست آنجا هم مصرف نشود 

و این امکان مالی در حاجت برتر و باالتر مصرف گردد.1

نسبت به افراد تشکیالت( 21214

الف( تقویت ایمان در مجموعه زیردست ●

عزیزان من! ایمان  را تقویت  کنید؛ هم در خودتان، هم در مجموعه ی زیردستتان. 
یک مدیر در هر سطحی که هست، تأثیر مستقیم روی زیرمجموعه اش دارد؛ 
آن ها به شما و به رفتارتان، به حرکاتتان، به برخوردتان، به خدمتتان و خدای 
نکرده به گناهتان نگاه می کنند؛ این طور هم نیست که گناه ماها را کسی نفهمد:

لطف حق با تو مداراها کند
چون که از حد بگذری رسوا کند

ادامه که دادیم، رسوا می کند. »ااّل اللمم«. »لََمْم« یعنی اینکه یک وقت از انسان 
خطایی از روی جهالت ســـر می زند، فوراً هم متوجه می شود و می گوید خدایا 
غلط کردم؛ توبه می کند؛ این، »لمم« است. البته ممکن است این کار از انسانی 
مکرر هم سر بزند؛ اما اصرار بر خطا، اصرار بر گناه نیست؛ خطایی است که یک بار 
انسان مرتکب می شـــود؛ همه ی ماها هم داریم؛ غیِر معصوم همه مان گرفتار 
همین »لمم« هســـتیم. اگر مراقب باشیم، گرفتار »لمم« هستیم؛ اگر مراقب 

1. رهبر معظم انقالب، پیام نوروزی به مناسبت حلول سال جدید 1374/1/1
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نباشیم که هیچ؛ مثل کسی که در ســـرازیری قرار بگیرد که دیگر نمی تواند 
خودش را کنترل کند؛ می رود تا پایین دره.1

ب( جذب و گزینش استعدادهای برتر ●
یک جمله ی دیگر از این نامه ی مبارک این است: »ثم انظر فی امور عّمالک«؛ 
کارها و امور کارگزاران خودت را مورد توجه قرار بده. اول، انتخاب کارگزاران 
اســـت؛ »فاستعملهم اختباراً«؛ با آزمایش آن ها را انتخاب کن؛ یعنی نگاه کن 
ببین چه کسی شایسته تر است. همین شایسته ساالری یی که امروز بر زبان ماها 
 تکرار می شود، به معنای واقعی کلمه باید مورد توجه باشد. امیر المؤمنین
هم در اینجا به آن ســـفارش می کنند. »و ال تولهم محاباه و أثره«؛ نه از روی 
دوستی و رفاقت کسی را انتخاب کن، که مالکها را در او رعایت نکنی  فقط چون 
رفیق ماست، انتخابش می کنیم  نه از روی استبداد و خودکامگی؛ انسان بگوید 
می خواهم این فرد باشد؛ بدون اینکه مالک و معیاری را رعایت کند یا با اهل فکر 

و نظر مشورت کند.2
از نیروهای  مخلص  و باکفایت غفلت نکنید. در سرتاسر کشور نیروهایی هستند 
که ای بسا برای مرکزنشینان  که ماها باشیم  شناخته شده نیستند، اما کفایت 
و اخالص الزم را دارند؛ این ها را در چرخه ی کارها قرار دهید و از نیرویشـــان 

استفاده کنید.3

ج( پشتیبانی معنوی و ارتقاء علمی، ایمانی نیروها ●
نیروهای انسانی را رها نکنید. نیروی انسانی، دائم به تدارک و پشتیبانِی معنوی 
احتیاج دارد... اینها را دائم پشـــتیبانی معنوی کنید... درس و کالس و غیره 

1. بیانات در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت اطالعات  13/ 07/ 1383
2. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 17/ 07/ 1384

3. بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور 08/ 12/ 1384
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در جای خود الزم اســـت؛ اما اهمیتش درجه دو است. درجه اّول، حرف زدن، 
نصیحت کردن و روحیه دادن اســـت و اینها با علم حاصل نمی شود که برویم 
و علم دین به اینها یاد بدهیم. اینها با خـــود دین، یعنی با ایمان دینی حاصل 
می شود... کار اصلی روحانی، مخاطب قرار دادن دلها، با دلها حرف زدن و آنها را 
تحت تأثیر قرار دادن است و این مهم است. البته درس واستدالل و برهان و غیره 
هم در جای خود الزم است؛ اما ارتقای کیفّیت نیروهای انسانی از لحاظ ایمان، 

در درجه اّوِل اهمیت است.1

د( سازماندهی و ارتقاء نیروها ●
مسؤوالن محترم بسیج باید به ســـازماندهی خیلی اهمیت دهند؛ زیرا اصل 
قضیه، سازماندهی است و در چارچوب سازماندهی خوب، آموزش و پشتیبانی 

و تغذیه ی فکری خوب شکل می گیرد.2
تشکیالت  بسیج، یعنی هیئت رئیسه و مدیران و مسئوالن بسیج، باید آن چنان 
ظریف عمل کنند که بتدریج بتوانند همه ی آحاد مســـتعد کشور را مستعد 
به همان معنا که اول گفتم داخل در خیمه ی بســـیج کنند، تا او ضمن اینکه 
احساس می کند زن خانه دار است، احساس کند یک نظامی است؛ ضمن اینکه 
احساس می کند یک دانشجو است، احساس کند یک نظامی است. این کار، با 
تبلیغات و سازماندهی خوب و توجه به اینکه از هر قشری چه انتظاری هست و 
ذهن آن قشر را چگونه می شود با حقیقت مسأله ی بسیج، سیراب و اشباع کرد، 

میسر است.3

1. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش 1374/01/30
2. بیانات در مراسم بیعت بسیجیان نمونه  کشور 1368/04/06

1369 /09 /01  3. سخنرانی در مراسم ویژه ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی
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1( گزینش افراد مومن و مخلص برای مسولیت در سطوح باالی تشکیالت
سعی بشود در باره ی گزینش، زیاد دقت بشود. در سطوح باال، آن نیروی مؤمن 
و بااخالص را جستجو بکنید. البته این به معنای آن دعوای معروف »تخصص  
یا تعهد« نیست؛ نه، بحث بر سر کارآمدها و کاردانهاست. ما نمی گوییم به یک 
مسجد بروید و ببینید چه کسی بهتر عبادت می کند، او را بیاورید؛ نه، در بین 
آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا و تعهد و اخالص بگردید و او 
را در رأس کار بگذارید، تا آن بطانه و مجموعه ی نزدیک به شما، همواره بتواند 

اعتماد شما را جلب کند و شما بتوانید کار را انجام بدهید.1
من این طور می خواهم تعبیر کنم و این تعبیر، حاکی  و گویاســـت : عرض من 
این اســـت که آن جّو حزب اللهی را غالب کنید. با همان بارِ معنایی که کلمه ی 
»حزب اللهی« دارد. باید آدم های متدیّن بر سرنوشت تشکیالت حاکم باشند. 
البته در سطوح مختلف، انســـان می تواند از همه ی کسانی که اندک چیزی 
بلدند و خودشان هم با ما هم عقیده نیستند و حتی می گویند که »هم عقیده 
نیســـتیم«، استفاده کند. حرفی نیســـت. بنده در بخشهای مختلف کشور، 
قسمتهایی را می شناســـم که آن مدیری که در آن قسمت کار می کند البته 
مدیر در سطوح پایین، یا یک کارشناس متخّصص اعتقادی هم به راه انقالب ما 
ندارد؛ اما خودش را در خدمت این مدیریّت قرار داده؛ در خدمت این تشکیالت 
یا این وزارتخانه یا این اداره قرار داده است و کار می کند. به این شکل می توانید 
از خدمات افراد استفاده کنید. اما آن هایی که تعیین کننده اند، راه را مشّخص 
می کنند و بخصوص، در ســـطوح باالی مدیریّت و نیز کارشناسی هایی که 
خط دهنده هســـتند، باید افرادی باشند با روحیه ی انقالبی و اسالمی عمیق. 

1. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت وزیران، به مناســـبت گرامیداشت هفته ی دولت  03/ 06/ 
1370
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این، آن اساس کار است که اگر شـــد، به اعتقاد بنده تمام هدفهایی که شما 
برای خودتان مشّخص کرده اید و در برنامه هایتان آورده اید و در سخنرانیها و 

بیاناتتان اظهار کرده اید، تحّقق می پذیرد.1

2( برخورد متناسب با سطح عملکرد نیروها
نقاط قّوت و ضعفتان را بســـنجید و بدون تعصب داوری کنید. از نظرات افراد 
دلســـوز در این داوری حتماً استفاده کنید. آن کســـانی را که دچار ضعف یا 
عملکرد نامطلوب هســـتند، به طور طبیعی به شکلهای مختلف مورد تعرض 
قرار می دهید؛ اما در کنار آن، مدیری را هم که خوب عمل کرده، حتماً تشویق 
کنید؛ یعنی آن چیزی را که من اینجا می خواهم توصیه کنم، این است که، اخم 
به ضعفها و عملکردهای ضعیف را ما در عملکرد مســـئوالن و رئیس جمهور و 
بعضی دیگر مشاهده می کنیم؛ اما لبخند و تشویق و توجه به آن کسانی هم که 
خوب عمل کرده اند، این هم باید حتماً در کنارش باشد. پس ارزیابی و مترتب بر 

ارزیابی و تقویم عملکردها، باید برخورد متناسب با نوع و سطح عملکرد باشد.2
مراقبت، چیز خیلی مهمی اســـت. مدیران بخشهای مختلف، باید به مراقبت 
نسبت به محوطه ی کار خودشان  و تشـــویق  و تنبیه، خیلی اهمیت بدهند. 
منظورمان از تنبیه، تنبیه قضایی و نوع کار قضایی نیست؛ باالخره ترتیب اثر 
داده بشود. اگر کسی خوب و صحیح و مطابق برنامه کار می کند، باید تشویق 
شود. کسی هم که تخطی می کند، کار بد انجام می دهد... باید با او برخورد شود.3

1. بیانات در دیدار »هیئت دولت« در آغاز کار دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای »هاشمی رفسنجانی« 03/ 
1372 /06

2. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  06/ 06/ 1385
3. بیانات در دیدار با مسئوالن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  07/ 05/ 1369
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هـ (الگو بودن برای افراد تشکیالت ●
او ]پیامبر اکرم[ لباس  ســـاده  می پوشید. هر غذایی که در مقابل او بود و فراهم 
می شد، می خورد؛ غذای خاصی نمی خواست؛ غذایی را به عنوان نامطلوب رد 
نمی کرد. در همه ی تاریخ بشریت، این خلقیات بی نظیر است. در عین معاشرت، 
او در کمال نظافت و طهارت ظاهری و معنوی بود، که عبد اهلل بن عمر گفت: »َما 
َرأَیُْت أََحداً أَْجَوَد َو ال أَنَْجَد َو ال أَْشَجَع َو ال أَْوَضَأ ِمْن َرُسوِل اهلل «؛1 از او بخشنده تر و 
یاری کننده تر و شجاعتر و درخشان تر کسی را ندیدم. این، رفتار پیامبر با مردم 
بود؛ معاشرت انسانی، معاشرت َحَسن، معاشرت مانند خود مردم، بدون تکبر، 
بدون جبروت. بااینکه پیامبر هیبت الهی و طبیعی داشت و در حضور او مردم 
دست و پای خودشان را گم می کردند، اما او با مردم مالطفت و خوش اخالقی 
می کرد. وقتی در جمعی نشسته بود، شناخته نمی شد که او پیامبر و فرمانده 
و بزرگ این جمعیت است. مدیریت اجتماعی و نظامی او در حد اعلی بود و به 
همه کار سر می کشید. البته جامعه، جامعه ی کوچکی بود؛ مدینه بود و اطراف 
مدینه، و بعد هم مکه و یکی، دو شهر دیگر؛ اما به کار مردم اهتمام داشت و منظم 
و مرتب بود. در آن جامعه ی بدوی، مدیریت و دفتر و حساب و محاسبه و تشویق 
و تنبیه را در میان مردم باب کرد. این هم زندگی معاشرتی پیامبر بود، که باید 
برای همه ی ما هم برای مسئوالن کشور، هم برای آحاد مردم اسوه و الگو باشد.2

و( منبع نشاط و امید بودن در مجموعه  ●
در درون تشـــکیالت خود به مدیرانی که زیردست شما هستند، نشاط و امید 
بدهید و آن ها را وادار کنید کار را زیـــاد کنند. البته یک مقدار هم با پیگیری، 
کارها درست می شود... اگر باید اقدامی صورت گیرد... نباید بگذارید شما را از 

1. شیخ حسن )فرزند شیخ طبرسی(، مکارم االخالق، ص 18
2. رهبر معظم انقالب، خطبه های نماز جمعه ی تهران  1370/7/5
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پیشرفت آن بی خبر بگذارند؛ یعنی باید دائم سؤال و پیگیری کنید. این خودش 
ایجاِد نشاط می نماید.1

نسبت به مردم( 31214

الف( پرهیز از منت گذاری ●

»ایّاک و المّن علی رعیتک باحسانک«؛ سر مردم منت نگذارید و بگویید ما این 
کارها را برای شماها کرده ایم. وظیفه بوده، انجام داده اید. اگر انجام داده باشید، 
وظیفه تان را انجام داده اید؛ منتی ســـر مردم نگذارید. »او التزیّد فیما کان من 
فعلک«؛ کارهایی را که انجام داده اید، بزرگ نمایی نکنید. گاهی انسان کاری را 
انجام می دهد، بعد در ستایش آن کار خیلی مبالغه می کند؛ چندین برابِر آنچه 
حقیقت کار اســـت. »او ان تعّدهم فتتبع موعدک بخلفک«؛ خلف وعده هم با 
مردم نکنید. آنچه به مردم وعده می دهید، اصرار داشته باشید که آن را انجام 
دهید؛ یعنی خودتان را گردن گیر آن وعده بدانید. این طور نباشد که بگوییم 
نشد که نشـــد؛ چه کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته یک وقت انسان به اضطرار 
برخورد می کند، آن بحث دیگری است؛ اما تا آنجایی که توان و قدرت در شما 
هست، تالش کنید وعده ای را که به مردم دادید، عمل کنید و منت هم نگذارید. 
»فإّن المّن یبطل االحسان و الّتزیّد یذهب بنور الحق«؛ منت، احسان را باطل 
می کند و بزرگ نمایی نور حق را از بین می برد. »و الخلف یوجب المقت عند اهلل 
و الّناس«؛ خلف وعده موجب می شود انسان، هم از چشم مردم بیفتد و هم از 

نظر خدای متعال. 2

1. رهبر معظم انقالب، دیدار اعضای هیئت دولت، به مناسبت هفته ی دولت  1381/6/4
2. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت  17/ 07/ 1384



93 فصل دوم: کار تشکیالتی در مسجد

ب( انتقادپذیری ●
انتقادپذیری را در خودتان  نهادینه  کنید... البته این کار، سخت هم هست، اما 
باید با سعه ی صدر برخورد کرد، که: »آله الّرئاسه سعه الّصدر«1. البته ریاست 
به معنای آن باالنشینی ها نیست. اگر بخواهید مدیریت کنید، ناچارید سعه ی 

صدر داشته باشید و یک چیزهایی را تحمل کنید.2
برای شنیدن  نقد، سینه ی گشـــاده و روی باز و گوش شنوا داشته باشید. هیچ 
ضرر نمی کنید از اینکه از شـــما انتقاد کنند. البته این انتقادهائی که می شود، 
همه یک جور نیســـت. بعضی ها به قصد اصالح نیست، بلکه به قصد تخریب 
است؛ داریم می بینیم دیگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانه ی 
آن ها. ده ها رادیو و تلویزیون بیگانه و رسانه ی عمومی و بین المللی در اختیار 
حرفها و افکاری هســـت که بنایش بر تخریب است؛ یعنی هیچ بنای اصالح 
ندارند. آنچه که نقل می کنند و ذکر می کنند، برای تخریب است. لذاست که 
واقعیت و غیر واقعیت و خالف واقع و ضد واقع، همه چیز تویش اســـت. گاهی 
یک چیز کوچک را بزرگ می کنند، گاهی یک چیزی که نبوده، به عنوان یک 
حقیقت مســـلّم جلوه می دهند. این ها البته هست. این، تخریب است. لیکن 
در کنار این ها، نقد هم وجـــود دارد؛ نقدهای مصلحانه، خیرخواهانه. گاهی از 
سوی دوستان شماســـت، گاهی حّتی از سوی کسانی است که دوست شما و 
طرف دار شما هم نیستند؛ گاهی این جوری است. به انسان یک نقدی می شود؛ 
عیب جوئی ای از انسان می شود، انتقادی می شود، که آن طرف هم دوست آدم 
نیست که آدم به اعتماد دوستی او بخواهد بگوید که خوب، ما گوش می کنیم. 
نه، دوست هم نیست، اما دشمن هم نیست؛ دشمنی اش هم ثابت نشده. لیکن 

1. نهج البالغه، حکمت 176
2. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 08/ 06/ 1389 



94

نقد است؛ انتقاد است. آن را هم حّتی باید گوش کرد. شاید در خالل این نقدها 
حرفی وجود داشته باشـــد که به درد ما بخورد و باید به هر حال با سعه ی صدر 

برخورد بشود.1
به  انتقادها هم  توجه  کنید؛ البته بعـــد هم عرض خواهم کرد. انتقاد با تخریب 
فرق دارد. متأسفانه خیلی ها تخریب می کنند، ولی اسمش را می گذارند انتقاد. 
آن جایی که واقعاً انتقاد است و کسانی با نظر خیرخواهانه، نقاط مثبِت کاری 
را توجه می کنند و نقاط اشکالش را هم ذکر می کنند، این ها را با سعه ی صدر 
گوش بدهید؛ نه این که همه جا قبول کنید چون ممکن است آن منتقد اشتباه 
کرده باشـــد اما گوش کنید تا آنجایی که واقعاً درست است از شما فوت نشود. 
این ها چیزهایی اســـت که قبلها عرض کرده ایم؛ حاال هم تأکید می کنیم. به 

بعضیها توجه شده، بعضی را هم باید بیشتر توجه بکنید.2
اگر بخواهیم در این جایگاهی که هستیم، از احتمال خطای خودمان کم کنیم، 
باید از سخن درشـــت خیرخواهان نرنجیم؛ یکی از راههای سالمت این است. 
البته بدخواهانی هم هستند که سخن درشت و نرم و همه نوع سخنی دارند و از 
شایعه پراکنی و جنگ روانی و دروغ بستن به این و آن واهمه یی ندارند و انسان 
ممکن است در دلش از آن ها برنجد؛ اما کسی که می دانید قصد عناد و دشمنی 
ندارد، و لو با لحن  درشـــتی  هم حرف می زند، از او نباید واقعاً برنجید. به سخن 
نرم و دلنشین چاپلوسان هم دل نسپرید. اگر ما این را رعایت کنیم، به نظر من 

خیلی به سود ماست.3

نسبت به خود( 41214
امیر المؤمنین برای کسانی که مسئول بخشی از بخشهای تشکیالت  دولتی 

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 18/ 06/ 1388
2. دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت  02/ 06/ 1387

3. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت  17/ 07/ 1384
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هستند، الگوست. گویا در جمع شما، عّده ای از مسئولین محترم دستگاه های 
اداری و دولتی حضور دارند. در هرجا که هستند چه کوچک، چه بزرگ باید کار 
را با دلسوزی برای مردم انجام دهند. باید بدون مّنت انجام دهند. و ُمراجع خود 
را احترام و تکریم کنند. آن هـــا را تحقیر نکنند. بر آن ها مّنت نگذارند. از آن ها 
توّقع نکنند. سالمت دست، سالمت چشم، سالمت زبان، سالمت جیب، بلکه 
ســـالمت قلب که از همه ی این ها مشکل تر است را از ما خواسته اند که داشته 

باشیم. امیر المؤمنین در راه احیای انسانها کار کرد.1

الف( پذیرش مسئولیت در صورت داشتن کفایت و لیاقت الزم ●
تنبلی و بی حالی و ســـهل انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن، 
اّولین بالیی است که ممکن است یک مدیر را از صالحیت کافی و الزم ساقط 
کند. جّدی بودن در کار، آرام نداشتن برای کار، احساس مسئولیت برای اصل 
اقدام و کار و وظیفه ای که بر عهده گرفته، بســـیار مهم است. به همین جهت 
هم هست که اگر کسی واقعاً در بخشـــی از بخشهای کشور احساس می کند 
که کفایت الزم برای این کار را ندارد، معلوم نیست که پذیرش آن کار، مشروع 
باشد. چون قبول این کار، به معنای این است که تعّهد کند و بپذیرد که این کار را 

به انجام برساند. این، بدون کفایت و لیاقت، امکان پذیر نیست.2

ب( کسب آمادگی روحی و معنوی و رعایت اخالق اسالمی ●
اگر شما می خواهید بر مخاطبانتان تأثیر بگذارید... باید با اخالق با آنها مواجه 
شوید. باید نشان دهید که اخالقمان تغییر پیدا کرده است. ما باید اثبات کنیم 
که اسالم در آن بطن البطن جان ما و در آن ژرفای روح ما نفوذ و رسوخ کرده و به 
خورد جان ما رفته است، واال اگر اسم اسالم و ظاهر اسالم و ادعای اسالم و ادعای 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، به مناسبت روز »عید مبعث« 20/ 10/ 1372
2. بیانات مقام معظم رهبری  در مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری 1372/5/12
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جمهوری اسالمی باشـــد، قبل از ما هم دیگران کرده اند؛ بعد از ما هم کسانی 
کرده اند و خواهند کرد. خیلی هم ارزش ندارد؛ گاهی اوقات به ضرر هم هست.1

به  خدا توکل  کنید. از خدای متعـــال توفیق بخواهید. رابطه تان را روز به روز با 
معنویت و خدای متعال تقویت کنید. مبادا اشـــتغاالت کاری، شما را از ذکر و 
توجه و پرداختن به معنویات باز بدارد! یعنی یکی از خطرها این اســـت که در 
عمل زدگی غرق بشویم و از آن ارتباط قلبی خودمان غافل بمانیم. آن چیزی 
که پشتوانه ی نشاط و شور و شوق و تحرک و توفیق ماست، کمک الهی است. 
کمک الهی را باید به معنای واقعی کلمه از خدا خواست و از خدا طلب کرد. هم 
باید نعمت الهی را نعمت این مســـئولیت و این توفیق خدمتی که به شما داده 
شکر کرد و هم اینکه ازدیاد و دوام و استمرار آن را از خدای متعال طلب کرد و 

خواست. 2

ج( حراست از اخالص و صدق نیت خویش ●
صدق و اخالص، شرط اول است. اگر ما در کسی صدق و اخالص نبینیم، خیلی 
احتمال دارد که کار او هم به درد نخورد و یا در مواقعی مشـــکل درست کند. 
انسانی که صدق و اخالص ندارد، ولی کارآیی دارد، مثل ماشینی می ماند که اگر 
مراقبش نبودند و یک پیچ آن اشکال پیدا کرد، گاهی می بینید که ضربه ای هم 
به آدم می زند. کارآیی انسانی به این است که هر فردی، از روی اخالص و صدق 
و نیت صحیح، کاری را که به عهده اش اســـت، انجام دهد تا انسان تلقی شود و 

ماشین نباشد. 3

1. رهبر معظم انقالب، دیدار با حجهاالسالم والمسلمین محمدی ری شـــهری و دست اندرکاران امور حج 
 1376/12/13

2. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت و در 
آستانه ی نیمه ی شعبان 06/04/ 1386

3. بیانات در مراسم تودیع کارکنان نهاد ریاست جمهوری 05/18/ 1368
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د( پرهیز از دنیاطلبی و تن آسایی ●
اخالق انسان، خصوصیات و خصال اخالقی انسانها، عمل آن ها را جهت می دهد 
و ترســـیم می کند. اگر ما در یک جامعه ای یا در سطح دنیا کج رفتاری هائی را 
مشاهده می کنیم، باید ریشـــه ی آن ها را در ُخلقیات ناپسند مالحظه کنیم. 
این حقیقت، امیر المؤمنین را به بیان یک حقیقت مهم تری وادار می کند و آن 
حقیقِت باالتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسانها، برمی گردد 
به دنیاطلبی . لذا امیر المؤمنین می فرماید: »الّدنیا رأس کّل خطیئه«؛ دنیاطلبی  
ریشه و مرکز اصلی همه ی خطاهای ماست، که در زندگی جمعی ما، در زندگی 

فردی ما، این خطاها اثر می گذارد.1
بـــرادران و خواهران عزیز! مواظب  خودتان  باشـــید. آدم های فاســـدی که 
اسمهایشان را شنیده اید یا توصیفشان را می شـــنوید، این ها از اول که فاسد 
نبودند؛ یک وقت یک لقمه ی چرب و نرمی، دهن شیرین کنی دانسته یا ندانسته 
کسی توی دهن این ها گذاشته، به کامشان شیرین آمده، بعد لقمه ی بعدی و 

لقمه ی بعدی را خودشان برداشته اند و شده اند فاسد. خیلی مراقب  باشید.2
یک توصیه هم که واقعاً به آن احتیاج دارید  با اینکه شماها بسیجی هستید و 
تحرک شما زیاد است  این است که مراقب باشید تحرک خود را از دست ندهید 
و از تنبلی بپرهیزید؛ این چیز مهمی است. تن آسایی نکردن، چیز مهمی است. 3

هـ( تکلیف محوری، بی توجهی به پست و مقام ●
در جبهه به یکی می گویند ســـر برانکار را بگیر و مجروحـــان را ببر؛ به یکی 
می گویند آر.پی.جی بزن؛ به یکی می گویند برو نگاه کن، هر وقت دیدی کسی 
می آید، ما را خبر کن. بنابراین، هرکسی کاری می کند. چنانچه هر کدام این کار 

1. خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429 - 30/ 06/ 1387
2. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور، مسئوالن و کارگزاران نظام  09/ 04/ 1386

3. بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها 1386/02/31
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را نکردند، جبهه شکست خواهد خورد. نمی شود ما بگوییم این هم کار شد که 
به دست ما داده اند؛ برو مجروحان را بردار حمل کن! در حقیقت، اهمیت حمل 

مجروح در جای خود، کمتر از زدن آر.پی.جی که نیست.
 در جمهوری اسالمی، هر جا که قرار گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و 
 ،آگاه باشید که همه ی کارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت امام
مرتب از من می پرسیدند که بعد از اتمام دوره ی ریاست جمهوری می خواهید 
چه کار کنید. من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد عالقه دارم؛ فکر می کردم که بعد 
از اتمام دوره ی ریاست جمهوری به گوشه یی بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از 
من چنین سؤالی کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره ی ریاست جمهوری، امام 
به من بگویند که بروم رئیس عقیدتی، سیاسی گروهان ژاندارمری زابل بشوم  
حّتی اگر به جای گروهان، پاســـگاه بود  من دســـت زن و بچه ام را می گیرم و 
می روم! واهلل این را راســـت می گفتم و از ته دل بیان می کردم؛ یعنی برای من 
زابل مرکز دنیا می شد و من در آن جا مشغول کار عقیدتی، سیاسی می شدم! به 
نظر من بایستی با این روحیه کار و تالش کرد و زحمت کشید؛ در این صورت، 

خدای متعال به کارمان برکت خواهد داد.1

و( توکل و توجه به خدا ●
یک توصیه همین مسئله ی توکل  و توجه  به خدای متعال است، برای اینکه باطن 
خودتان و دل خودتان را بتوانید مستحکم و قوی نگه دارید. این شرط اول است. 
واقعاً اگر ما در درون خودمان، ساخت درونی محکم باشد، هیچ مشکل بیرونی 
نخواهد توانســـت بر ما فائق بیاید. باید دل را، باطن را آن چنان محکم کرد که بر 
همه ی کاستی ها و کمبودهای ظاهری و جسمانی و محیطی فائق بیاید. این هم با 

1. بیانات در دیدار با مسؤوالن سازمان تبلیغات اسالمی 1370/12/05 
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توکل به خدای متعال و با توجه به خدای متعال حاصل خواهد شد، بدانید.1
پیروزی در جنگ تحمیلی و ناکام کردن دشمن، به خاطر توّکل به خدا و تقوا و 
پرهیزکاری بود. امروز هم در میدانهای دشوار، آنچه ما را قطعاً موّفق می کند، 
توّکل  و توّجه  به خدا، حفظ تقوا و بی اعتنایی به زخارف و جذابّیت های زندگی 
ماّدی است. این نکته به معنای آن نیست که به فکر نیازهای ماّدی خود نباشیم. 
هرکس حق دارد بلکه وظیفه دارد به دنبال نیازهای ماّدی خود باشد؛ معاش 
خود را تأمین و حّتی لذایذ مشروع خود را هم تأمین کند. اما همه ی این ها غیر از 
این است که کسی دل به دنیا بسپارد، راه خدا را فراموش کند و همه ی فّعالیت و 

فکر و حرکت و سکون او را توّجه به امور ماّدی تشکیل دهد.2

ز( پرهیز از خودشیفتگی و عالقه به ستایش شدن ●
می فرماید »و ایاک و االعجاب بنفسک و الثقه بما یعجبک منها«؛ برحذر باش 
از اینکه خودشگفتی به ســـراغ تو بیاید. اعجاب به نفس، یعنی خودشگفتی؛ 
اینکه انسان از خودش خوشش بیاید. حضرت می گویند مواظب باش در این 
دام نیفتی. انسان گاهی در خودش امتیازاتی مشاهده می کند فهم خوبی دارد، 
قدرت بدنی خوبی دارد، قدرت ذهنی خوبی دارد، اطالعات وسیعی دارد، بیان 
ویژه ای دارد، صدای خوشی دارد، جمالی دارد به مجرد اینکه دیدید نسبت به 
خودتان حالت خودشیفتگی وجود دارد که معنایش این است که با دیدن این 
امتیازات، عیوب را در کنارش نمی بینید بدانید که این خطر است؛ این همان 
چیزی است که می فرمایند برحذر باش. ممکن است شما بگویید من این امتیاز 
را در خودم می بینم، حاال چه کار کنم؟ باالخـــره من مثاًل در میان این همه 
جمعیت شاگرد اول فالن دوره ی تحصیلی شده ام یا در فالن کار اساسی امتیاز 

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 18/ 06/ 1388
2. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 14/ 03/ 1372
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برجسته ای به دست آورده ام؛ چه کار کنم؟ این امتیاز را نبینم؟ نه، این امتیاز 
را ببینید؛ اما آن نقض ها و عیب ها و کمبودها و نقاط بسیار منفی یی هم که در 
خودتان هســـت، در کنارش ببینید. آنچه انسان را شیفته ی خودش می کند، 
جمع بندی انسان است. ما نقاط خوب خود را می بینیم، اما نقاط نفرت انگیز و 
بد و زشت را مشاهده نمی کنیم؛ لذا جمع بندی ما می شود جمع بندِی انسانی 
که شیفته ی خودش هست؛ این اشکال دارد. بنابراین ما باید ضعفها را هم در 
کنار نقاط قوت ببینیم. »و ایاک و االعجاب بنفسک و الثقه بما یعجبک منها«؛ 
به آن چیزی که در وجود تو هست و تو را شیفته ی خودت می کند، اعتماد نکن؛ 
یعنی حتماً باور نکن که این نقطه ی امتیاز در تو وجود دارد. گاهی انسان خیال 
می کند نقطه ی برجسته ای در او وجود دارد؛ در صورتی که تصور و توهم است؛ 
چون خودش را با آدم ســـطح پایینی مقایسه کرده، و به خودش نمره داده؛ در 
حالی که اگر با افراد دیگری مقایســـه می شد، اصاًل نمره ی خوبی نمی گرفت. 

بنابراین خیلی هم اطمینان نکن به آنچه در خود می بینی. 1
»و حب االطراء«؛ از عالقه ی به ستایش شـــدن از طرف دیگران برحذر باش. 
»فإن ذلک من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان 
المحسنین«؛ اینکه انســـان دوست داشته باشد او را ستایش کنند، از بهترین 
فرصتهای شیطان است که از آن بهره می برد؛ می آید احسان محسنین را از بین 
می برد؛ یعنی آن نیکوکاری ها و زیبایی ها و آرایش های معنوی و روحی را از شما 

سلب می کند. 2

ح( پرهیز از استبداد در رای ●
»و ال تقولن انی مؤمر آمر فاطاع«؛ این طور نباشـــد که تو بگویی چون در این 

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت  17/ 07/ 1384
2. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت  17/ 07/ 1384
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کار به من مسئولیت سپرده شد، من باید دستور بدهم و دیگران از من اطاعت 
کنند. »ال تقولن« یعنی با تأکید و مبالغه می گوید مبادا چنین فکری بکنی و 
چنین حرفی بزنی. این روحیه که من اینجا چون مسئولیتی دارم، باید بگویم و 

دیگران بی چون و چرا حرف من را گوش کنند .1

ط( مسئولیت پذیری و پاسخگویی ●
هنر یک مدیر این است که مسئولیت پذیری داشته باشد. بر مبنای یک پایه ی 
منطقی، کار را انجام دهید و مسئولیتش را هم  به  گردن  بگیرید؛ بگویید این کار 
را کردم، مسئولیتش هم با من است. از مسئولیت نباید هراس داشت. آن چیزی 
که پیش خدای متعال و پیش مســـئوالن ارشد نظام و پیش مردم عذر واقعی 
شمرده می شود، همین است که انســـان بگوید من این اقدام را بر این اساس 
منطقی کرده ام. پس باید یک اســـاِس منطقِی قانونی وجود داشته باشد، که 

مالک هم قانون است. بنابراین هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد.2
به  نظر من  اصلِ  قضیه  این است که ما اگر در کار خود احساس مسئولیت داشته 
باشیم و کار را بر مبانی منطقی استوار کنیم، چنانچه نقصی هم در کار به وجود 
آید، عالوه بر اینکه خدای متعال ما را مؤاخذه نخواهد کرد چون »ال یکلّف اهلل 
نفساً ااّل وسعها « مردم هم ما را مؤاخذه نخواهند کرد؛ مردم هم خالف توّقعشان 
نخواهد بود. ما باید تالش خود را بکنیم و کار را بر پایه ی منطقی استوار سازیم. 
وقتی می گوییم پایه ی منطقی، معنایش این نیســـت که حتماً و صددرصد 
درست است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما باید تالشمان را 
برای جستجو از یک منطِق درست آغاز کنیم و کار را بر پایه ی درستی استوار 

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت  17/ 07/ 1384
2. رهبر معظم انقالب، دیدار اعضای هیئت دولت، به مناسبت هفته ی دولت  1381/06/04
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سازیم و مشورت های الزم را هم بکنیم.1
پاسخگویی یک حقیقت اسالمی است؛ این همان مسئولیت است. مسئولیت، 
یعنی هر انسانی در هر مرتبه یی که هست، در درجه ی اول از خود سؤال کند، 
ببیند رفتار و گفتار و تصمیم گیری او تحت تأثیر چه بود؛ عاقالنه و بر اســـاس 
پرهیزگاری بود، یا خودخواهانه و برای شهوات و اغراض شخصی بود. اگر انسان 
توانســـت وجدان خود را آرام کند و به ندای اندرون خود پاسخ گوید، خواهد 
ْمَع َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد ُکلُّ أُولِئَک  توانست به دیگران هم پاسخگو باشـــد. »إِنَّ السَّ
کاَن َعْنُه َمْسُؤالً«.2 همین چشمی که شما دارید که می تواند ببیند، بشناسد و 
تشخیص دهد همین گوشی که دارید که می تواند سخن حق را بشنود و به دل 
شما منتقل کند و جوارح شما را تحت تأثیر قرار دهد همین قلبی که دارید که 
می تواند احساس کند، تصمیم بگیرد و راه را انتخاب کند )که از هویت واقعی 
انسان به »قلب« تعبیر می شود( وســـیله ای است که خدای متعال شما را در 
مقابل این ها پاســـخگو می داند. همه ی ما باید جواب دهیم با چشِم خود چه 
دیدیم؛ آیا دیدیم؟ آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ خواستیم بشنویم؟ 
خواستیم تصمیم بگیریم و عمل کنیم؟ این همان پاسخگویی است. فرمود: 
»ُکلُُّکْم َراٍع َو ُکلُُّکْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّته «؛ همه ی شـــما مسئولید. البته کسی 
که حیطه ی وسیعی از زندگی انســـانها با قلم و زبان و تصمیم او تحت تأثیر 
قرار می گیرد، مسئولیتش به همان نسبت بیشتر است؛ ... همه باید پاسخگو 
باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر 
زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک 
حقیقت اسالمی است و همه باید به آن پایبند باشیم. هر انسان وقتی می خواهد 

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، به مناسبت هفته ی دولت  04/ 06/ 1381
2. گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد. )سوره اسراء، آیه 36(
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حرفی بزند، اگر بداند در مقابل این حرف باید پاســـخگو باشد، یک طور حرف 
خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق العنان است و پاسخگو نیست، طور دیگری حرف 
خواهد زد. انسان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر بداند در مقابل 
اقدام خود پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس کند نه، 
مطلق العنان اســـت و از او سؤال نمی شود و او را به بازخواست نمی کشند، طور 

دیگری عمل می کند.1

ی( گذر از موانع ●
موانع نباید کسی را بترساند. هنر مدیریّت همین است که از موانع عبور کند. 
موانع نه باید انســـان را متوّقف کند فضال از اینکه به  قهقرا بکشاند و به عقب 
برگرداند نه باید انســـان را مأیوس نماید و بگوید چون در مقابل ما این مانع به 
وجود آمد، پس نمی شـــود جلو رفت. نه؛ باید مانع را از بین برد یا از مانع عبور 
کرد یا یک راه غیر مواجه با مانع جستجو نمود. نباید مانع را بزرگ کرد و گفت 

نمی شود کار کنیم. نه؛ باید کار و تالش کرد.2

ک( سرعت؛ همراه با دقت ●
سرعت  را با دقت  همراه کنید. ســـرعت غیر از شتابزدگی است؛ شتابزدگی بد 
است. سرعت وقتی با دقت همراه شد، کار معقول و صحیح است. سرعِت بدون 
دقت، می شود شتابزدگی. مواظب باشـــید در تصمیم گیری ها و نوع کارها، 
شتابزدگی پیش نیاید و دست پاچه مان نکنند. گاهی اوقات دست پاچه کردِن 
مسئوالن به مســـائل مختلف گاهی بعضی از نخبگان، بعضی از آحاد مردم و 
بعضی از مرتبطین، آدم را ســـر یک کاری دست پاچه می کنند آن ها را عقب 
می اندازد. انسان وقتی که دست پاچه شد، حّتی گاهی همان کاری هم که در 

1. رهبر معظم انقالب، دیدار اقشار مختلف مردم  1383/1/26
2. رهبر معظم انقالب، دیدار اعضای هیئت دولت، به مناسبت هفته ی دولت  1381/6/4
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فرصت معینی می توانست انجام بدهد، آن را هم نمی تواند انجام بدهد؛ یعنی 
تأخیر هم می افتد. عالوه بـــر اینکه خیلی اوقات کار هم غلط و همراه با ضایعه 

انجام می گیرد.1

ل( واگذاری مسئولیت به دیگران در زمان الزم ●
اگر در جایی احساس کردید که مسئولیت شما موجب این است که کارها راکد 
بشود، حتماً مسئولیت را واگذار کنید... آقایی است که اشتغاالت خیلی زیادی 
دارد... این، به کارها نمی رسد و همین طور در آنجا مانده است. این شغل را به یک 
نفر دیگر واگذار کنند که بیاید، سریع این کار را انجام بدهد. یعنی این طور نباشد 

که برای ما، شغل مسأله ی اول باشد. مسأله ی اول، کار است.2

1. رهبر معظم انقالب، دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  1385/6/6
2. رهبر معظم انقالب، دیدار با رئیس و مسؤوالن قّوه ی قضائیه  1369/4/4
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وظایف عناصر تشکیل دهنده تشکیالت( 5

افزایش معرفت دینی بدنه ی تشکیالت( 115
مادامی که شما ایمان و تقوا و عمل صالح را برای خودتان حفظ می کنید؛ تمام 
قدرت خدا، تمام نوامیس طبیعت و تمام امکانات یک گروه  برگزیده در اختیار 

شماست.1

پایبندی تمامی اعضای تشکیالت به اسالم و مکارم اخالقی( 215
شـــما باید خدا را فراموش نکنید، به یاد خدا باشـــید، به خدا توکل کنید و از 
دستورات او الهام بگیرید. این، روح مطلب است. آن چیزی که شما را از همه ی 
تشکیالت  علی الّظاهر مردمی در کشورهای دیگر ممتاز می کند، همین است. 
آنچه که شما را به این حد از کارایی می رساند، همین یاد خداست. بخصوص 
شـــما جوانان، یاد خدا را هرگز از دست ندهید؛ خودتان را با خدا مأنوس کنید. 
شما جوانید؛ دلها و روحهای شـــما، پاک و مطهر است. شما آلوده به زخارف 
این زندگی ماّدی نشده اید. شما کســـانی هستید که روحها و دلهایتان، برای 

1. بیانات در دیدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1374
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پرتوگیری از انوار الهی آماده است؛ این را قدر بدانید و برای خودتان حفظ کنید.1

افزایش خلوص و تقوا در تشکیالت( 315
اینجوری نیست که شـــما بیایید افراد ضعاف االیمان را از دائره خارج کنید، 
به بهانه ی اینکه می خواهیم خالص کنیم؛ نه، شـــما هرچه می توانید، دائره ی 
خلّصین را توسعه بدهید؛ کاری کنید که افراد خالصی که می توانند جامعه ی 
شما را خالص کنند، در جامعه بیشتر شوند؛ این خوب است. از خودتان شروع 
کنید؛ دور و بر خودتان، خانواده ی خودتان، دوستان خودتان، تشکل  خودتان، 
بیرون از تشکل  خودتان. هرچه می توانید، در حوزه ی نفوذ تشکل  خود، برای باال 
آوردن میزان خلوصهای فردی و جمعی تالش کنید؛ که نتیجه ی آن، خلوص 

روزافزون جامعه ی شما خواهد شد. راه خالص کردن این است.2
ما باید مراقب  باشـــیم ؛ »لعلّکم تّتقون«؛ یعنی تقوا داشته باشید. مکرر عرض 
کرده ایم که تقوا، یعنی مواظب خود بودن. تقوا یعنی مراقب خودتان باشید و 
با چشـــم باز خودتان را زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. خیلی اوقات 
هست که چشم ما به خطاهای دیگران باز است، نگاه می کنیم ببینیم کجا یک 
اشتباهی، خطایی یا شبه خطایی کردند که آن را در ذهن خودمان حمل بر خطا 
بکنیم اما چشممان به خطاهای خودمان بسته است؛ این بد است. ما به عنوان 
شخص، به عنوان مسئول، به عنوان مدیر در هر رده ای به اشکاالت و خطاهای 
خودمان نگاه کنیم. البته این سخت است. برای انسان، تصدیق کردن به خطای 
خود، پیدا کردن خطای خود و محکوم کردن خود، کار آسانی هم نیست؛ اما این 
کاِر سخت را باید بکنیم. خدای متعال در معرض قیامت، در آن دادگاه سخت 
و دشـــوار، یقه ی ما را خواهد گرفت و از ما سؤال می کنند؛ و اگر حاال فکرش را 

1369 /09 /05  1. سخنرانی در مراسم ویژه ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی
2. بیانات در دیدار صمیمانه و پرشور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاهها 1389
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نکنیم، آنجا در جواب درمی مانیم.1
یک تقوای جمعی هم داریم. تقوای جمعی این است که جمعها مراقب خودشان 
باشند. جمع به حیث جمع، مراقب خودشان باشند. بی مراقبتی جمعها نسبت 
به مجموعه ی خودشان، موجب می شود که حّتی آدمهایی هم که در بین آن 
جمعها تقوای فردی دارند، با حرکت عمومِی آن جمعها بغلتند و به جایی بروند 
که نمی خواهند. در طول این سی سال، ما از این ناحیه ضربه خورده ایم. یکی 
از جاهایی که ضعف نشان داده ایم، همین بوده در دهه های قبل، یک جریانی 
در کشور وجود داشـــت به نام جریان چپ. آنها شعارهای خوبی هم می دادند، 
اما خودشـــان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانشان 
آدمهایی بودند که تقوای فردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آنها 
را به جایی رساند که فتنه گِر ضد امام حسین و ضد اسالم و ضد امام و ضد انقالب 
توانســـت به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقالب بدهند، اما 
شعار دهنده ی ضد امام و ضد انقالب توانست به آنها تکیه کند؛ این خیلی خطر 

بزرگی است. آنها غلتیدند. بنابراین تقوای جمعی الزم است.2

پرهیز از دنیاطلبی( 415
مسأله ی دنیاطلبی که من این همه رویش تأکید می کنم و متأّسفانه هر وقت 
انسان راجع به آن حرف می زند، بعضیها را می گزد و ناراحت می شوند به خاطر 
همین است. دنیاطلبی یک لغزشگاه است که هیچ مرزی هم نمی شناسد ااّل 
تقوا، یا یک نظارت قرص و محکم که کســـانی ناچار باشند چیزهایی را رعایت 

کنند.3

1. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 18/ 07/ 1385
2. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1390/03/08

3. بیانات در جلسه ی پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 1377
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تشکل  مردمی موفق( 6

بسیج مستضعفان( 116
سازماندهی بسیج، یکی از نوآوری های امام بزرگوار بود. سازمانی به نام بسیج 
بعد از آنکه بســـیج عبارت بود از مجموعه ی انگیزه های مقدس و احســـاس 
مسئولیت و تعهد، آن را در قالب یک ســـازمان درآوردن، این جزو ابتکارات 
ماندگار امام بزرگوار بود. ما دیدیم برخی از سران کشورهای اسالمی نسبت به 
این قضیه با صراحت اظهار کردند که این کاِر بسیار بزرگی است. حقیقتاً هم کار 

بزرگی بود که امام انجام دادند.1
اّولین تشکیالت مسلِّح نظامِی انقالب که از انقالب جوشید، در حقیقت فرزند 
بسیج بود. کمیته ی انقالب اســـالمی هم، در واقع از بسیِج نیروها به جود آمد. 
خوِد سپاه پاسداران انقالب اســـالمی، با این همه برکاتی که در طول سالهای 
متمادی از آن دیده شـــد، در واقع فرآورده ای از فرآورده های بسیج نیروهای 

1. بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس 1387/02/14
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مردمی است. 1
بسیج  می تواند در میدان ســـازندگی هم محور باشد و در میدان علم، مقدم بر 
دیگران قرار گیرد. بســـیج در همه جای کشور حضور دارد. بسیج در دانشگاه، 
در حوزه، در بین متخصصین، در دســـتگاه های علمی، در میان روحانیون، 
در روستاها، در شـــهرها و در طبقات مختلف حضور و نمود دارد و نشان داده 
اســـت که در حقیقت نمونه ی کامل ملت ایران است. شاید بشود گفت که در 
میان یادگارهای ارزشـــمند باقی مانده از امام عزیز و عظیم القدر ما، یادگاری 
که از همه بیشـــتر گسترش دارد، بسیج اســـت. عظیمترین و ماندگارترین 
یادگار آن بزرگوار، همین بســـیج مردمی  است که در همه جا حضور دارد؛ در 
همه ی فعالیتها می تواند پیشرو باشـــد و روحیه ی بسیجی را نشان دهد. باید 
هم همین طور باشد. خیلی ها می خواســـتند بعد از تمام شدن جنگ، چنین 
وانمود کنند که بسیج تمام شد. این، یک تلقین شیطانی بود، که شاید دستهای 
دشـــمن هم در آن بی تأثیر نبود. اما من عرض می کنم که بسیج تمام شدنی 
نیست. بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند و قوی شود. روحیه ی بسیجی و 
معرفت بسیجی باید فراگیر شود، تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش 
دارد که همان بار هدایت الهی و سعادت انسان هاست به سر منزل برساند. لذا، 

بسیج، تمام شدنی نیست.2 
آنچه بنده توصیه می کنم این اســـت که توانایی های مجموعه ی بسیج را باید 
باال برد؛ الزاماتی وجود دارد: الزامات اخالقی، الزامات رفتاری، الزامات عملی. 
الزامات اخالقی، یعنی ما در درون خودمان اخالقّیات نیکوی اسالمی را پرورش 
بدهیم؛ از جمله ی این اخالقّیات صبر است، از جمله ی این اخالقّیات گذشت 

1. بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور 1375/08/30
2. بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 27/ 08/ 1371
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است، از جمله ی این اخالقّیات حلم و ظرفّیت داشتن و جنبه داشتن است، از 
جمله ی این اخالقّیات تواضع است؛ این خصوصّیات را در درون خودمان تقویت 
کنیم. الزامات رفتاری هم این است که همین خلقّیات نیکو را در عمل با مردم، 
در عمل با محیط، در تعامل با جامعه و انسانها به کار ببریم. امام صادق به 
اصحابش می فرمود: جوری عمل کنید در بین مردم که هر کس شما را می بیند، 
بگوید اینها یاران امام صادقند، رحمت خدا بر امام صادق، مایه ی تحسین 
برای ما بشـــوید. رفتار یکایک عزیزان بسیجی، شما جوانها، شما عناصر پاک، 
شما دلهای پاکیزه و روشن، رفتار یکایک شما با آحاد مردم  که خیلی هایشان 
همان طور که گفتم به معنای واقعی کلمه بســـیجی اند  باید جوری باشد که 
بگویند اینها پرورش یافتگان نظام اســـالمی اند؛ مایه ی جلب محّبت، مایه ی 
جلب احترام برای نظام اسالمی و برای جمهوری اسالمی. این الزامات عملی، 
الزامات جهادی، الزامات اجتماعی، کارهایی اســـت که بایستی انجام بگیرد؛ 
یعنی تقویت خصال نیک در خود، برخورد مهربان و خدوم و تحسین برانگیز 
با محیط، عمل جّدی در همه ی جبهه ها  هم در جبهه ی علم، هم در جبهه ی 
فّعالّیتها و خدمات مردمی، هم در جبهه ی کار، هم در جبهه ی سیاست، هم در 
جبهه ی تولید  در هر جا که حضور دارید، کار جّدی و بدون احساس خستگی و 

با پرهیز از تنبلی؛ کار کنیم. 1

1. بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور در مصالی امام خمینی تهران 29/ 08/ 1392
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لزوم سازماندهی جبهه فرهنگی انقالب( 7
خب وقتی انســـان مقابل خودش را نگاه می کند، یک جبهه ای می بیند. ما در 
مقابلمان جبهه فرهنگی سیاسی غرب وجود دارد که در دل این جبهه، باز یک 
جبهه سرمایه داری خطرناک و آدم خوار وجود دارد، باز در کنار این یک جبهه 
صهیونیستی با اهداف مشخص وجود دارد، باز در کنار این یک جبهه ارتجاع 
فکری و خوک صفتی در زندگی بشری وجود دارد، سالطین و این مسئوالن و 
متولیان امور خیلی از حکومت ها، زندگی حیوانی شان مثل خوک و اهدافشان، 
اهداف دشمنان و فکرشـــان، فکرهای متحجر، که اینها همه یک مجموعه ای 
را تشکیل دادند در مقابل ما؛ یک جبهه هستند، ما اگر بخواهیم در مقابل این 
جبهه کار کنیم هم ما باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم 
باید انگیزه داشته باشـــیم، هم باید برنامه داشته باشیم؛ کارمان هدایت شده 
باشد و این نمی شود مگر با تشکیل جبهه. این طرف هم باستی جبهه تشکیل 
داد. از افراد و حتی مجموعه ها به تنهایی کار برنمی آید، باید یک کار وســـیع 
جبهه ای انجام داد، این کار هم جز با حضور مردم امکان ندارد؛ یعنی ابتکارات 
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مردم خیلی از کارها را می کند.1
استکبار بر روی تبلیغات، خیلی حساب می کند و البته این غلط هم نیست! به یک 
معنا دستگاه استکبار، اشتباه هم نمی کند که بر روی تبلیغات حساب می کند. 
هم در زمینه های سیاسی، که ما وقتی در زمینه سیاسی بحث می کنیم، جبهه 
مقابل را تعبیر به »استکبار« می کنیم  که این نامگذاری دالیلی دارد  و هم وقتی 
در جبهه مبارزه ی فرهنگی بحث می کنیم، جبهه مقابل را »فرهنگ غربی« یا 
»فرهنگ تهاجم« می گوییم  که ایـــن نامگذاری هم باز دالیل خودش را دارد  
فعاًل بحث من بر سر مواجهه استکبار با نظام جمهوری اسالمی است... در مقابل 

جبهه استکبار، هر چه می توانید خودتان را یکپارچه کنید. 2
دو خط بیشتر نیســـت: یک خط، خط انقالب و طرفداران انقالب و امام است؛ 
یک خط هم، خط دشمنان این انقالب اســـت. االن از جناحهای مختلف، از 
غربِی غربی، تا شرقِی شرقی سابق  که حاال همه یکی شده اند کسانی هستند که 
وابستگیهای گوناگون گروهی و باندی و حزبی و تشکیالتی به جاهای مختلف 
داشتند؛ اما امروز همه زیر این خیمه ی ننگین جمع شده اند، تا با تمام ابزارها و 
روشهای مختلف، با جمهوری اسالمی مخالفت کنند!امروز از همه خطرناکتر، 

روشهای فرهنگی دشمن است.
امروز به نظر من، از همه خطرناکتر در داخل، روشـــهای فرهنگی است؛ که حاال 
متأسفانه دیگر مجال نیست، تا راجع به مسایل فرهنگی جامعه صحبت بکنم. از 
اساسی ترین مسایل ما، مسایل فرهنگی است و من احساس می کنم که در زمینه ی 
اداره ی فرهنگ اسالمی این جامعه، داریم دچار یک نوع غفلت و بی هوشی می شویم  

یا شده ایم  که بایستی خیلی سریع و هوشیارانه، آن را عالج کنیم.

1. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء 92/2/2
2. بیانات در خطبه های نمازجمعه 1376/10/12
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در جبهه ی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، عده یی از دشمنان اسالم و این نظام، 
دور هم جمع شده اند. این، یک خط است. خط دوستان انقالب، دوستان امام و 
دوستداران این راه  چه کسانی که سابقه دارند و چه کسانی که ندارند  نیز یک 
خط اســـت. من نمی خواهم بین آنهایی که سوابق دارند، با آنهایی که ندارند، 
فاصله قایل بشوم. اگر کسی هم سوابق دارد، باالخره برای خدا و در راه اوست. 
این جوانانی که هیچ سابقه ی مبارزاتی هم نداشتند، کسانی بودند که در انقالب 
آمدند. در آن دورانی که ماها خیال می کردیم کاری می کنیم، اینها بچه بودند؛ 
ولی آمدند و از ماها میدانها جلو رفتند و ما به گرد و خاک آنها هم نمی رســـیم. 
بنابراین، آنهایی که مؤمـــن به این نظامند و با ایمان کار می کنند، در یک خط 
دیگر قرار می گیرند. در هرجا که هستید، در هر تشکیالتی که کار می کنید و 
هر سلیقه یی که دارید، جزو این جناحید؛ یادتان نرود. هر مسلک سیاسی و  به 
تعبیر رایج  هر خط سیاسی یی که دارید، جزو این جناحید؛ این را همیشه به یاد 

داشته باشید. 1
این که شما می بینید بنده مســـأله ی تهاجم فرهنگی را مطرح کردم و گفتم؛ 
روی آن اصرار ورزیدم؛ راجع به آن حقیقتـــاً غّصه خوردم و تالش کردم و باز 
هم به فضل الهی تالش می کنم؛ گاهی در ریِز مســـائل وارد شدم و اگر کسی 
در این زمینه به من اشـــکالی کرد، در یک سخنرانی به اشکال او جواب دادم، 
همه به خاطر این اســـت که چنین میدان و صحنه ای را به طور واضح مشاهده 
می کنم و می بینم که اینها چطور با اســـتفاده از همان توانی که در خودشان 
هست، از ضعفهای جمهوری اسالمی استفاده می کنند. عمده ی نظر اینها هم 
سست کردن ایمانها، کور کردن امیدها، متشّتت کردن جبهه ها و جذب کردن 

1. سخنرانی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران، به همراه حجه االسالم والمسلمین 
حاج سّید احمد خمینی 1369/09/14
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سرمایه هاست.
البته این نکته را هم به شـــما بگویم که اگر خدای ناکرده همگی تان یک وقت 
بگویید »ما می خواهیم این کار و فّعالیت و حضور را ببوســـیم و کنار برویم«، 
عقیده ندارم که این میدان، خالی خواهد ماند؛ نه. عقیده ی من این اســـت که 
باِر خدا، زمین نمی ماند. بنده از قبـــل از انقالب به طلبه ها و رفقای جوانی که 
با من بودند، مکّرر در مکّرر می گفتم این را شـــما بدانید که وقتی اراده ی الهی 
تعلّق گرفت، باِر خدا زمین نمی ماند. قرآن، ناطق به این است: »من یرتّد منکم 
عن دینه فسوف یأتی اهلَلّ بقوم یحّبهم و یحّبونه« خدا دســـت دیگری، پشت 
دیگری و بَر و دوش و بازوِی ستبِر دیگری را مأمور برداشتِن این بار و حمل آن 
خواهد کرد. ولی باالخره، کار به تأخیر می افتد. در این شکی نیست که وقتی 
ما بخواهیم باری را بر زمین بگذاریم، تا دیگری بیاید و آن بار را بردارد، وقفه ای 
ایجاد می شود. البته، وقفه در راه خدا، نارواست. استفاده از این فرصت و موقعیت 
هم که خدا به ما داده است تا بتوانیم این بار را برداریم، بزرگ ترین کاِر ماست. 
اصاًل بزرگترین افتخار این است که خدا ما را بنده ی خودش بداند و از ما بخواهد 
که این بار را برداریم. لذاســـت که من عرض می کنم: شما باید تالش کنید تا 
جبهه ی خودی و آن جمع سیصد و سیزده نفری بدِر کبراِی امروز، سایش پیدا 

نکند..
علی ایّ حال، اگر جبهه ی خودی یکپارچه شد، تالش مضاعف کرد و از تالش 
مضاعف خسته نشد، به کارها کیفّیت بخشـــید و به ایجاد یک تمرکز واقعی 
پرداخت، آن وقت »لدی المصلحه، لدی االقتضاء« این جبهه حق دارد به سراغ 
کسانی از آن جبهه برود. مثل انســـانی که با معده ی سالم، به سراغ لقمه ای 
می رود تا آن را بخورد و هضم کند و جزو بدنش ســـازد. حرفی نیست. اما مادام 
که چنین ابتکار عمل و اقتدار و توانایی ای در جبهه ی خودی نیست، بیش از هر 
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کار، واجبتر از هر کار، باید مواظب خودش باشد تا جبهه ی مقابل او را نخورد و 
به هضمش نپردازد!1

1. بیانات در دیدار هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور 1373/04/22 
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کودکی و همراهی با پدر در مسجد( 1
از اوایِل مدرسه َقبا تنم می کردم. ده یازده ساله بودم که معمم شدم. عمامه بر سر 
و َقبا بر تن. البته تابستان  ها خلوت می کردم. این لباس پوشیدن ما، جلوی بچه ها 
یک جور درد ســـر بود. یعنی خیلی تو ی دید بود. فکرش را بکنید میان حدود 
سیصد نفر، یک نفر با یک لباس دیگر! البته نمی گذاشتم خیلی سخت بگذرد، 
با شیطنت و بازی و رفاقت جبران می کردم. می دویدم، شیطنت می کردم؛ مثل 
بقیه. موقع نماز هم وقتی می خواستم با پدر به مسجد بروم، دوباره عمامه را بر 

سر می گذاشتم و عبا را روی دوش. با همان کوچکی و کودکی.

محور قرار دادن مسجد در تبلیغ نوین ( 2
»بی دعوت منبر می رفتیم؛ با ســـختی منبر می رفتیم؛ اما منبر می رفتیم؛ اما 
می گفتیم... در مشهد مســـجدی داشتیم. کاسبی را خدا به دلش انداخته بود و 
مغازه اش را تبدیل به مسجد کرده بود. هروقت رفقا می پرسیدند: »مسجد شما 
کجاست؟« می گفتم: »از کوچه فردوس، پل فردوس، وارد خیابان فالن که شدید، 
دست راست، دکان اّول نه، دکان دّوم نه، دکان سوم، مسجد ماست!« واقعش هم 
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همین بود؛ مسجد ما، دکان سّوم بود! اّما همان دکان کوچک، محور شده بود. در 
مشهد، مرکزی برای حرفهای نو و جاذبه های نو برای مذهب، شده بود.«1

تمرکز بر فعالیت و گسترش حرکتهای فکری از مسجد ( 3
»مـن قبـاًل امام جماعـت مسـجدی بودم بـه نام مسـجد امام حسـن مجتبی 
کـه در نزدیـک منزلمـان بـود و در یـک خیابـان نسـبتاً خلوتـی... خیلـی هم 
محـل رفـت و آمد جمعیـت نبـود. آن جا نمـاز را شـروع کردم و مسـجدی که 
بـرای اول بـار مـن را دعـوت کردنـد بـرای امـام جماعـت کـه همین مسـجد 
باشـد، بـه این شـکل بود کـه یـک اتاقکی بـود کوچـک... و مسـتمعینش هم 
دو صـف 5، 6 نفـره، از پیرمردهـا و آدمهای متوسـط آن حول و حوش مسـجد 
بودنـد. یـک باربر بـود به نـام مال... یـک قهوه چی بـود آن نزدیک، یک شـاگرد 
مکانیـک بـود، غالباً هم در سـنین مسـن یا متوسـط، یک حاجی خیـری بود 
کـه مسـجد را او سـاخته بود؛ همسـایه ی مسـجد بود. یـک عـده ای بودند در 

حـدود مثـاًل شـاید 20 نفـر 18 نفر. 
دو سه شب که گذشته بود، پا شدم رو کردم به مردم؛ گفتم: با این چند شبی که 
ما دور هم جمع شدیم، یک حقی شما بر گردن من پیدا کردید، یک حقی من بر 
گردن شما پیدا کردم. حق شما بر گردن من این است که من یک قدری برایتان 
حرف بزنم و یک حدیثی، چیزی برایتان بخوانم. حق من هم بر گردن شما این 
است که شما آن حرفهای من را گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم را عمل 
می کنم؛ شماها هم حاضرید حق خودتان را ادا کنید؟ خیلی خوششان آمد و 
گفتند: آری. در طول مدت خیلی کمی، این مسجد کوچک پر شد؛ به طوری 
که جا کم شـــد و همان حاجی همسایه ی مسجد، همت کرد و از عقب مسجد 

1. بیانات در دیدار مسؤوالن سازمان تبلیغات اسالمی سراسر کشور، 1372/02/06
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یک مقدار را اضافه کرد و مسجد بزرگتر شد. 
در مدت شاید دو ســـه ماه، آوازه ی این مسجد در مشهد به خصوص در میان 
جوانها پیچید؛ به طوری که وقتی مســـجد کرامت  که مزین ترین و بهترین و 
بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب می شد  ساخته شد و آراسته شد و 
کامل شد، بانی آن مسجد و کسبه ی دور و بر آن مسجد فکر کردند که مناسب 
است بیایند و بنده را که توی این مسجد پیش نماز بودم، ببرند آن جا و در این 
صورت، در آن مســـجد اجتماعی خواهد شد. همین جور هم شد؛ من را بردند 
آن مســـجد و اجتماع خیلی زیادی شد و واقعاً مبدأ یک حرکت فکری در بین 

قشرهای متوسط شد. 
قبل از آن، ما با دانشـــجوها و جوانان ارتباطات زیادی داشتیم، من کالسهای 
متعددی داشتم برای جوانها و دانشجوها و طلبه ها. لکن قشرهای متوسط شهر 
و مردم کوچه و بازار که از مســـائل انقالب به خصوص مسائل بنیانی انقالب 
چندان اطالعی نداشتند، و از سال 42 که مسائل همه گیر بود هم چند سالی 
گذشته بود و مسائل فراموش شـــده بود، از مسجد کرامت مجدداً این فضای 

انقالب را حس کردند و یک تحولی در مشهد به وجود آوردند.
... هم ظهر صحبت می کردم، هم شب صحبت می کردم خیلی پر کار آن جا کار 
می کردیم و شاید در هفته 7 روز و 6 شب در آن مسجد صحبت می کردم؛ روز و 
شب در آن مسجد صحبت بود؛ مردم هم زیاد می آمدند. به هرحال ساواک تعطیل 
کرد و برگشتیم ما به مسجد امام حسن. منتها دیگر مسجد امام حسن این دفعه 
گنجایش آن جماعتی که با من بودند را نداشـــت؛ لذا اهل محل و همان حاجی 
سابق الذکر  که خدا ان شاءاهلَلّ حفظش کند؛ خیرش بدهد؛ مرد خیر و خوبی بود  
او همت کرد و یک مسجدی بزرگتر از مسجد کرامت، در همان محله مسجد امام 
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حسن بوجود آورد که االن آن مسجد هست؛ مسجد نسبتاً بزرگ خوبی است.«1

جوانگرایی و اعتنا به تازه واردهای مسجد ( 4
»من خودم سالها پیش نمازی کردم... مســـجد من، همیشه مملو از جوانان 
بود. مشهدی هایی که ســـن آنان کفاف دهد، می دانند مسجدی که بنده نماز 
می خواندم، بعد از نماز مغرب و بین نماز مغرب و عشا، در مسجد، جای خالی 
نداشت. همیشه بیرون مسجد، جمعیت، مترصد بود، صدی هشتاد هم جوان 
بودند. برای خاطر این که با جوان تمـــاس می گرفتم. یک روز جوانی را دیدم 
از آن جوانان پوسیتن وارونه )آن ســـالها مد شده بود که جوانان خیلی آالمد، 
پوستین های وارونه می پوشیدند!( که صف اول نماز، پشت سجاده من نشسته 
بود. یک حاجی محترم بازاری هم که خیلی مرد فهمیده ای بود )خیلی خوشم 
می آمد که او می آمد و صف اول می نشست( نشســـته بود. دیدم او در گوش 
جوان، چیزی گفت و آن جوان، مضطرب شـــد. حس کردم که حرف خوبی 
نگفته است. پرسیدم: »چه گفتی؟« گفت: »هیچ چیز« جوان هم گفت: »هیچ 
چیز« گفتم: »نه، چه گفتی؟« فهمیدم که آن آقا به او گفته است: »شما مناسب 
نیست با این لباس، صف اول بنشینیند.« گفتم: »نه آقا! اتفاقا شما مناسب است 
همین جا بنشـــینید، از این جا هم تکان نخور!« گفتم: »حاجی! چرا می گویی 
 که جوان برود عقب؟ بگذار بدانند که جواِن پوستین وارونه هم می تواند به نماز 

جماعت بیاید و به ما اقتدا کند.«2 

الگویی برای پیشنمازی مسجد( 5
»بنده خودم سالها پیش نمازی کرده ام، می دانم انسان چگونه باید با مردم رفتار 

1. مصاحبه با شبکه ی 2 تلویزیون درباره ی خاطرات 22 بهمن 1363/11/11
2. بیانات در دیدار مسووالن سازمان تبلیغات اسالمی سراسر کشور، 1376/03/26
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کند. وقتی نماز تمام می شـــد، برمی گشتم رو به مردم می نشستم. تسبیحات 
حضرت زهرا را هم که می گفتم، افراد می آمدند و می دیدند راه باز است. جوان 
می آمد، مزلّف می آمد، بازاری می آمد، ریش دار می آمد، بی ریش می آمد. آن 
زمان، پوشیدن پوستین های وارونه در میان جوان های بیتل، ُمد شده بود. یک 
روز رفتم نماز، دیدم یکی از همین جوان های آالمد که موهایش را روغن زده، 
آمده و صف اول کنار متدینین و بازاری های خوب و افراد محاسن سفید نشسته. 
احساس کردم این جوان با من حرفی دارد. نشســـتم و به او پاسخ دادم... این 
جوان، دیگر از این مسجد پا نمی کشـــد. این جوان، دیگر از این پیش نماز دل 
نمی کند. همین طور هم بود، از ما دل نمی کندند. بنده وقتی مسجد می رفتم، 
در میان صد نفر، اقاًل نود نفرش جوانها بودند. بنده هیچ چیز خاصی نداشـــتم: 
نه یک مایه ی آن چنانی معنوی، نه یک مایـــه ی دنیوی، اما با مردم بودم. در 
پادگان هم همین طور است؛ در محیط نیروی انتظامی هم همین طور است؛ در 
پاسگاه همین همین طور است؛ هر جا که ما میان مردم هستیم. یک جا مردم 
ما بازاری اند، یک جا مردم ما دانشگاهی اند، یک جا هم نظامی اند، سپاه و ارتش 
و نیروی انتظامی، فرقی نمی کند. اگر ما با مردم باشـــیم، افراد به تظاهر وادار 

نمی شوند.«1 

زمینه سازی برای انس اهل مسجد با قرآن( 6
ما در سالهای قدیم، دوره ی بی قرآنی را در این مملکت گذراندیم؛ قرآن بتدریج 
داشت از همه جای کشور جمع می شد. در گذشته های دور، مکتبخانه یی بود 
که بچه ها قرآن را در آن جا یاد می گرفتند؛ لیکن در دوران پهلوی اینها را بکلی 
از بین برده بودند؛ این مدارس رسمی هم که مطلقاً چنین چیزی نداشت. البته 

1. بیانات در دیدار مسووالن »عقیدتی – سیاسی« نیروی انتظامی، 1383/10/23
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فقط تعدادی از این جلسات و دوره های قرآن فعالیت داشتند و بعضی از افراد 
در گوشه و کنار کشور - تهران، مشهد، اصفهان و سایر جاها - مشغول بودند؛ اما 
هیچ چیز نبود؛ هرچه شده، از انقالب به این طرف است؛ درعین حال ما احساس 

می کنیم که از کاروان فراگیری و انس با قرآن عقب هستیم.
در آن دوران طاغوت، من در مشهد جلســـات تفسیر و درس قرآن داشتم؛ به 
جوانانی که می آمدند، می گفتم که هر کدام از شـــماها یک نسخه ی قرآن در 
جیب بغلتان داشته باشید؛ اگر در جایی منتظر کاری می ایستید و فراغتی پیدا 
می کنید - یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ســـاعت - قرآن را باز کنید و 
به تالوت آن مشغول شوید، تا با این کتاب انس پیدا کنید. تعدادی که این طور 
عمل کرده بودند، هرچند بسیار اندک بودند، لیکن احساس می کردم که اینها با 
این که غالباً هم عربی نمی دانستند، اما از لحاظ فهم معارف اسالمی، از دیگران 

برجسته تر بودند و به طور ممتازی با آنها تفاوت داشتند.«1

بی اعتنایی به تهمت ها و شبهه افکنی ها ( 7
من قبل از انقالب مدتی در مشهد سخنرانی داشتم. جوانان بسیاری برای گوش 
دادن به سخنرانی من می آمدند. این سخنرانی ها بعد از نماز مغرب و عشا بود. 
حرفهایی از این قبیل که حاال با شما می زنم، می گفتم. خبر می دادند که: »فالنی 
گرایش سّنی پیدا کرده است«! بعد دیدند این کم است. گفتند: »گرایش وهابی 
پیدا کرده اســـت«! این اخبار به گوش من می رسید. آدمهای مغرضی نبودند، 
بلکه جاهل بودند. عده ای از من می خواســـتند که برخوردی داشته باشم. من 
در ســـخنرانی می گفتم: »وقت ندارم و نمی خواهم به این منازعات بپردازم. 
پرداختن به منازعات سخنانی از این قبیل که شما سّنی شده ای ، شیعه نیستی! 

1. بیانات: در دیدار با قاریان مصری: شحات محّمد انور و سید متولی عبدالعال 70/11/3
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و من هم بخواهم شیعه بودن خود را اثبات کنم، بیهوده است.« مهم نبود عده ای  
شـــیعه بودن مرا باور کنند یا نکنند. من کار دیگری داشتم؛ کاری که همه ی 
عشق و زندگی مرا تشکیل می داد: می خواســـتم معارف عمیق اسالمی را به 
نسلی  که در اختیار و در دسترس من بود منتقل کنم و این کار، مؤثر واقع شد. 
همین کارها بود که ذّره ذّره جمع شد و در سراسر کشور، گفتمانی انقالبی به 
وجود آورد. مردم، همه جا بدون آنکه مبلغی به ســـراغ آنها رفته باشد، دنبال 

انقالب اسالمی بودند.1

ارائه مباحث در تبیین پایه های حکومت اسالمی ( 8
مسجد امام حسن مشـــهد، در رمضان 1394 )27 شهریور تا 24 مهر 1353( 
شاهد سخنرانی ها و جلســـه های پرشوری بود. بنابر آن چه که در اسناد آمده، 
استقبال جوانان، به ویژه دانشـــجویان از این جلسه ها افزایش یافته بود. آقای 
خامنه ای ظهرهای این ماه با تفسیر آیاتی از قرآن، مفاهیم حرکت آفرینی از 
اسالم را برای حاضران بازگو می کرد و از ناراستی های موجود در جامعه پرده 
برمی داشت. تقابل حکام و پیامبران؛ تقابل اسالم با ظلم و بیداد؛ برابری انسان ها 
و نبود فاصله ارزشی میان غنی و فقیر؛ مانع تراشی ثروتمندان، اشراف، رهبانان 
و حاکمان در برابر پیامبران؛ مبارزه با جهل و بی سوادی از جمله موضوعاتی بود 

که با استفاده از آیه های قرآن ترجمه و تفسیر می شد.
تلقی گزارشگر ســـاواک این بود که آقای خامنه ای »به تشریح اصول انقالبی 
قرآن و به طور کنایه در لفافه به تشویق و تحریک مردم و به پایداری ]در برابر[ 

اختالفات طبقاتی و استثمار و خفقان« می پردازد. 2

1. بیانات در دیدار روحانیون اهل تسنن سیستان و بلوچستان، 1381/12/06
2. کتاب شرح اسم؛ زندگی نامه آیت اهلل سید علی خامنه ای )مدظله(، نوشته هدایت اهلل بهبودی
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»بنده یک ماه رمضان در مسجد امام حســـن مشهد، سخنرانی مستمر 30 
جلسه ای  داشتم که یکی از پامنبری های ما در آن موقع، همین آقای سلیمی 
بودند. آن زمان به ضبط سخنرانی ها خیلی اهمیت داده نمی شد، اما استثنائا 
همه ی این 30 سخنرانی، ضبط شده اســـت... 1 در آن سخنرانی ها راجع به 
توحید، امامت، والیت، نبوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که االن 
هم آنها را تأیید می کنم. این ها پایه های فکری برای ایجاد یک نظام اســـالمی 
بود، اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسالمی، شش هفت سال دیگر 
محقق شود. می گفتیم: » اگر پنجاه سال دیگر هم ایجاد نشود، باالخره پایه های 

فکری اش این هاست.« آن کار، جهت دادن به فکر نسل جوان آن روز بود.«2
ســـخنرانی معظم له در ظهر روزهای 26 و 27 رمضان درباره »والیت مطلقه 
امام« بود. او با تأکید بر این که ولی، حاکم مطلق، فرمانروای مردم، باید از طرف 
خدا منصوب شـــود، گفت که نقش ولی و امام مانند جان در بدن انسان است. 

جامعه بدون امام مانند کالبد بی جان است.
»ولی را خدا معرفی می کند؛ مانند دوازده امام، ولـــی بعد از امام را امام زمان 
معرفی کرده است: کسی که جانشین من است، چهار شرط باید داشته باشد: 

»صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه و مطیعاً المر مواله« 
آقای خامنه ای پس از قرائت این نکته، خطاب به حاضران گفت: 

»با این بیان امام زمـــان، خودتان فکر کنید، قالب گیری نمایید و اندازه گیری 
کنید و از آلبوم ]علمای بزرگ[ آن را انتخاب کنید... قضاوت با خودتان؛ انتخاِب 

»ولّی« با خود شما.«
سخنان وی به قدری آشکار بود که گزارشـــگر ساواک در پایان گزارش خود 

1. کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی«، ماحصل سخنرانی های آن ماه است.
2. بیانات در دیدار هیئت موسس و هیئت امناء موسسه ی »پژوهشی  فرهنگی« انقالب اسالمی، 1381/04/04 
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نوشت: »منظور خامنه ای از جانشین امام در این شرایط خمینی است.«1

شیوه جذاب و متفاوت تبلیغ قرآنی در مسجد ( 9
در مسجد امام حســـن مجتبی ابتدا پدر آقا نماز می خواندند؛ سپس آقا 
آمدند و آنجا هم جلساتی داشتند. به خصوص یک جلسات تفسیرگونه ای در 
ظهرهای ماه مبارک رمضان داشـــتند و بحثی را شروع فرموده بودند با عنوان 

»طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« که بعدها چاپ شد. 
خود آقا به من فرمودند که شما ضبطی تهیه کن و بیا این بحث را ضبط کن.

من دوتا از این ضبط های بزرگ سونی خریدم؛ یکی برای خودم و یکی برای آقا. 
توی کار لوازم صوتی و این ها بودم و مغازه ای داشتم. ضبط را بردم خدمت آقا و 

آن جلسات را ضبط کردم؛ بیست و هفت یا بیست و هشت نوار شد.
بعد نوارش را هم تکثیر می کردم. گاهی هم خود آقا فردی را معرفی می کردند 
که این نوار را به او بدهم. من آن نوارها را زیاد تکثیر کردم؛ در پوششی که ویژه 
نوار قرآن داریم، تکثیر می کردیم؛ کارهای انقالبی می کردیم. دانشجوها زیاد 

از من نوار می گرفتند؛ از شهرستان ها هم زیاد می آمدند و از ما نوار می گرفتند.
کتاب »طرح کلی اندیشه ی اسالمی« دقیقاً پیاده شده همان نوارهاست. شاید 
یک مقداری بازنگری و کم و زیاد شده باشد، اما اصل مطلب همان است. نکات 
مهم را قباًل توی برگه هایی پُلی کپی می کردند و بین دانشجویان و مستمعان 
پخش می کردند. یعنی افراد می دانســـتند که بناست راجع به این آیات بحث  
بشـــود و یک مضمونی از آیه را در نظر داشتند؛ ترجمه ی تحت اللفظی اش را 
می دیدند و زمینه ای داشتند. بعد ایشان می ایستادند و در مورد آیات، چکیده ای 
از تفسیر و مفاهیمی که در نظر داشتند را می گفتند. بعد می فرمودند حاال که 

1. کتاب شرح اسم؛ زندگی نامه آیت اهلل سید علی خامنه ای )مدظله(، نوشته هدایت اهلل بهبودی
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معنی این آیات را فهمیدید، ایـــن قاری عزیزمان بیاید با لحن و صدای خوش 
بخواند تا شما بیشتر لذت ببرید. مردم چون معنی قرآن را فهمیده بودند، راحت 

ارتباط برقرار می کردند.
آقا ایستاده آیات را معنی می کردند و تفسیر می گفتند؛ بعد ما قرآن می خواندیم. 
خیلی هم آقا تجلیل می کردند. چهارده یا پانزده روزش را من قرآن خواندم و 
چهارده روزش را دو نفر از دوستان دیگر؛ آقای رضایی و آقای روحانی نژاد. یک 

روز درمیان من قاری بودم.
ایشـــان از زمینه ای که در جامعه بود، بهره برداری کردند و گفتند حاال که این 
جلسات هست، ما بیاییم و مردم را عالقمند به مفاهیم قرآن هم بکنیم. یعنی 
جلسه ی قرائت قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مقدمه ای باشد تا مردم 
با مفاهیم قرآن آشنا شوند و انس بگیرند. بذر آشنایی با مفاهیم قرآن را در بین 
نوجوانان و جوانان مشهد در آن دوره، ایشان پاشیدند؛ به خصوص بین قشری 

که به آن جلسات می آمدند، آقا این انس را ایجاد کردند.
این روش برای مردم هم تازگی داشـــت. دانشجوها پای بحث بودند. روزهای 
آخر جوری شده بود که خیابان دانش را می بستند و مردم در سواره رو حصیر 
پهن می  کردند و می نشستند. فکر می کنم سال پنجاه و سه یا پنجاه و چهار بود. 
نزدیک اوج گیری انقالب بود. چند روزی هم وســـط خیابان بسته شد و دیگر 
کار از دست ساواک خارج شد. چون دانشجوها زیاد می آمدند، ساواک حساس 
شده بود. ابتدا شاید جلسه با جمعیت زیادی شروع نشد، اما آرام آرام جمعیت 
خیلی زیاد شد. روزهای آخر مسجد شلوغ شد و مردم مجبور شدند در خیابان 

بنشینند؛ اصاًل خیابان بسته شد.
انقالب داشت شکل می گرفت و مردم روشن شـــده بودند؛ به خصوص قشر 
دانشجو که حسابی وارد عمل شـــده بودند. جلسه عنوانش تفسیر قرآن بود و 
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رژیم نمی توانست به این راحتی ها تعطیلش کند. یک بهانه ی قوی الزم داشتند. 
البته آقا را خیلی محدود کردند. کار به جایی رسید که ایشان را ممنوع المنبر 
کردند. از نماز جماعت خواندن هم ایشان را منع کردند. تبعید هم شدند؛ مرتب 

ایرانشهر و این طرف و آن طرف؛ زندانشان کردند و شکنجه و...1

ایستادگی بر هدف علیرغم مشکالت مسجد ( 10
یک بار در مسجد امام حسن، هنگام سخنرانی او، وقتی جریان برق قطع شده 
بود و حدود پنج هزار نفر شـــرکت کننده در محوطه ای بدون سقف، آن هم در 
ماه مبارک رمضان منتظر شنیدن بقیه سخن او شده بودند، از حاضران خواسته 
بود سر جای خود بنشینند. احتمال داده بود عوامل شهربانی یا ساواک خللی 
در برق رســـانی ایجاد کرده باشند. به میان جمعیت رفته و ایستاده بود. بدون 

بلندگو و با دهان روزه، سخنانش را پایان داده بود و همه شنیده بودند. 2

تالش برای کادرسازی و تربیت مؤمنین معتقد ( 11
»سال های 51 و 52 در مشهد، برای یک مشـــت دانشجوهای جوان، درس 
تفسیر می گفتم. جلسه ی خیلی شلوغی هم بود، می آمدند؛ االن هم خیلی از 
این هایی که در کشور مسؤولند، آقایان دکتر فرهادی و فیروزآبادی و دیگران 
که در مشهد بودند، همه جزو بچه های آن جلسه اند؛ همه هم دانشجو بودند. 
برای آن ها تفسیر می گفتم. آن جلسه، جلسه خیلی پر تأثیر و پر جاذبه عجیب 
و غریبی بود! سعی داشتم طوری نشود که این جلسه تعطیل شود. وضع من در 
مشهد طوری نبود که اصال اجازه بدهند تا جماعتی را که اطرافم جمع می شوند، 
داشته باشـــم! ما این را چند مدتی نگه داشته بودیم، باالخره هم تعطیل شد! 

1. گفت وگو با مرتضی فاطمی قاری پیشکسوت قرآن کریم 1378/7/4
2. همان، از 9 ه به 311، شم 21343/ه 1، مورخ 57/9/19
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سعی داشتم که این جلسه باشد، حیفم آمد تعطیل شود.«1

حفظ امامت جماعت؛ علیرغم محدودیت های ساواک( 12
یـک درس تفسـیر شـروع کـردم، در حـوزه ی علمیـه ی مشـهد... دیـدم کـه 
جوانهـای دانشـجو کمتـر می تواننـد بـه ایـن درس طلبه هـا  کـه در حوزه ی 
علمیـه و در مرکـز حـوزه، مدرسـه ی میرزاجعفِر آن روز، تشـکیل می شـد که 
مرکـز و قلـب حـوزه ی علمیـه بـود  کمتـر می تواننـد آن جـا بیاینـد، من یک 
درسـی مخصـوص دانشـجوها شـروع کـردم، درس تفسـیر قرآن کـه بسـیار 
پرشـور و جالب بود و بیشـتِر آن کسـانی که در آن درسـها شـرکت می کردند، 
بعدهـا ]اکثـر[، بلکه همه شـان شـاید، آن عده ی چنـد صد نفری که شـرکت 
می کردنـد، جـزو ایـن گروههـای مبـارز و انقالبـی بودنـد. البتـه بعضـی راه 
درسـت را تـا امـروز هـم ادامـه دادنـد، بعضـی هـم در ایـن ریخت و پاشـهای 
انحرافـی کـه در ایـن مـدت بـود، بدبختانه دچـار انحـراف شـدند و از راههای 
دیگـر رفتنـد. به هرحـال آن جا یـک پایـه ی متینی بـود، بـرای ارائـه ی تفکر 
اسـالمی و آشـنایی جوانها با قرآن. سـاواک هـم مرتباً مزاحم بـود دیگر، یعنی 
مسـأله ی یـک بـار و دوبـار و ده بار نبـود، مرتـب اذیـت می کردنـد؛ مزاحمت 
می کردنـد؛ درس را تعطیـل می کردنـد؛ مـن را می خواسـتند؛ شـاگردها را 
می خواسـتند؛ بـه انـدک چیـزی بهانـه می گرفتنـد اینهـا؛ باألخـره هـم بعد 
از مدتـی آن درس را تعطیـل کردنـد. این درس تفسـیِر جوانها را هـم مثل آن 
درس دیگـر تعطیـل کردنـد و بنـده ممنوع التفسـیر شـدم در مشـهد؛ یعنی 
سـخنرانی اگـر می کـردم یـک جایی اشـکال نداشـت؛ اما تفسـیر قـرآن حق 
نداشـتم بگویـم. مـن بعـد از این کـه ایـن درسـها تعطیل شـد، نمـاز جماعت 

1. بیانات در دیدار اعضای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1376/08/12
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می رفتـم در یکی از مسـاجد مشـهد به نام مسـجد کرامت و همچنین مسـجد 
دیگـری به نام مسـجد امام حسـن؛ امام جماعت بـودم در دو مسـجد. آن جا بعد 
از نمـاز، هـر شـب بدون هیـچ تعطیلـی و وقفه ای مـا معـارف اسـالمی را از روی 
متـون اسـالمی بیـان می کردیـم، چه حدیـث و چـه نهج البالغه بـه خصوص و 
چـه قـرآن و این شـیوه ی تخته نویسـی را  یعنی بردن تخته سـیاه توی مسـجد 
و نوشـتن روی تختـه و ارائـه ی به مـردم از طریق سـمعی و بصـری ایـن را ما در 
مشـهد بـاب کردیم؛ کـه خیلی هـم عالقه مند پیـدا کـرد. جمعیتهـای زیادی 
جمـع می شـدند. آن زمان هـای دوران اختنـاق که خـب جمعیتها مثـل امروز 
]نبـود[؛ امـروز جمعیتهـا صحبت یـک میلیـون و پانصد هـزار و اینهاسـت؛ آن 
وقتها هـزار نفر، دو هزار نفر، سـه هزار نفـر، پنج هزار نفر جمعیت جمع می شـد. 
امـا در آن جلسـات مـا، گاهی چنـد ده هزار نفـر جمعیت جمع می شـدند؛ توی 
خیابانهـا پر می شـد، و جلسـات خیلـی موفق و خوبـی بـود. باألخره آنهـا را هم 
تعطیـل کردنـد؛ یعنی سـاواک بـاز بنـده را خواسـتند و گفتند که این مسـجد 

کرامـت بایـد تعطیل بشـود؛ آن هم تعطیل شـد.1

سوق دادن دانشجویان به فعالیت فکری در مسجد ( 13
جوان های مسلمان و مبارز در محیط دانشـــگاه ، دنبال این بودند که سنگر 
مســـتحکمی بیابند تا بتوانند با این تفکرات2 مقابله کنند. من یک مســـجد 
جداگانه را برای تفسیر قرآن مخصوص دانشـــجویان تعیین کردم و گفتم: 
»روزهای جمعه فقط برای دانشجویان، قرآن تفسیر می کنم.« همه کسانی که 
مجامع جوان را دیده بودند، این استقبال، باعث تعجبشان شده بود. مسجدی را 

1. مصاحبه با صدا و سیما پس از مراسم تحلیف 1360/07/19
2. اندیشه های کمونیستی و ضد دینی
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که تعیین کرده بودیم، از جوانان پر شد1 و چون ظرفیت آن جوابگو نبود، جای 
دیگر رفتیم.2 البته به یک سال هم نکشید که از طرف ساواک آمدند و جلسه را 

تعطیل کردند. بهانه ای  هم آوردند،3 لذا جلوی سخنرانی و تفسیر مرا گرفتند.4
»قبل از انقالب، بعضـــی از روحانیون، از جمله بنده ی حقیر با دانشـــجوها 
ارتباطاتی داشـــتیم. این ارتباطات، ارتباطات ســـازمانی نبود، ارتباطات 
تشـــکیالتی نبود، ارتباطات در مســـائل مبارزاتی تند نبود، ارتباط فکری و 
تبیینی بود، یعنی جلساتی داشته باشیم که دانشجوها در آنجا شرکت کنند، 
یا ما احیانا در جلسه ای  از جلسات دانشـــجویی در دانشگاه شرکت کنیم. در 
آن اوقات، بنده در مشهد جلســـه ای  داشتم که بین نماز مغرب و عشاء برگزار 
می شد. پای تخته می ایســـتادم و به قدر بیست دقیقه یا نیم ساعت صحبت 
می کردم. مستمعین هم نود درصد جوان بودند، جوانها هم غالباً دانشجو و بعضاً 
دبیرستانی. یک شب مرحوم شهید باهنر مشهد بود، با من آمد مسجد ما. 
وضعیت را که دید، شـــگفت زده شد. حاال آقای باهنر کسی بود که در تهران با 
مجامع جوان و دانشجویی هم مرتبط بود. ایشان گفت که من به عمرم اینقدر 
جمعیت دانشجویی و جوان در یک مسجد ندیده ام. حاال توی مسجد ما مگر 
چقدر جوان بود؟ حداکثر مثال سیصد و چهل پنجاه نفر. در عین حال برای یک 
روحانی روشنفکر مرتبط با جوانها، مثل آقای باهنر، که خودش هم دانشگاهی 
بود و دوره های دانشگاهی را دیده بود و محیط های دانشجویی را می شناخت و 

 1. مسجد امام حسن مجتبی
2. مسجد کرامت

3. بنده سال 50 در مشهد برای دانشجوها درس تفسیر می گفتم و اوایل سوره ی بقره )ماجراهای بنی اسرائیل( 
را تفسیر می کردم. بنده را به ساواک خواستند و گفتند: »چرا شما راجع به بنی اسرائیل حرف می زنید؟« گفتم: 
»آیه ی قرآن اســـت، من دارم آیه ی قرآن را معنا و تفسیر می کنم.« گفتند: »نه، این اهانت به اسرائیل است«! 
درس تفسیر بنده را به خاطر تفسیر آیات بنی اسرائیل )چون اسم اسرائیل در آن بود( تعطیل کردند! )بیانات در 

دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های کرمان، 1384/02/19( 
4. دیدار با دانشجویان 79/09/17
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از فعالیت های مذهبی به روز و متجّددانه هم مطلع بود، جمع شدن حدود 300 
و یا 350 نفر جوان )که شاید از این تعداد، مثال 200 نفرش دانشجو بودند( چیز 
عجیبی بود و ایشان را دهشت زده و تعجب زده کرده بود؛ 200 تا دانشجو یک 

جا جمع بشوند و یک روحانی برایشان صحبت کند؟!«1

استقامت برای ایجاد پایگاه فکری اصیل در مسجد( 14
»من به شما که نگاه می کنم )عزیزان جوان دانشجو(، مسجد کرامت و مسجد 
امام حسن مجتبی را به یاد می آورم؛ که آنجا هم همین شماها )شماهای 
35 سال قبل( می نشســـتید و درس تفسیر قرآن و تفسیر نهج البالغه و مبانی 

نهضت اسالمی، مذاکره و بحث می شد، نوشته می شد و گفته می شد. 
چوبش را هم می خوردیم؛ هم شـــما می خوردید، هم ما می خوردیم. دستگاه 
جبار طاغوت، آن روز، تحمل نمی کرد که یک طلبه، با جمعی دانشجو بنشینند 
و از »دین« حرف بزنند! بخصوص که محفل دانشجویی ما آن روز، محفل گرمی 
هم بود؛ محفل پرجمعّیت و متراکمـــی بود. البته این جمعیت هایی که امروز 
شـــما بعد از انقالب می بینید، قبل از انقالب، در هیچ جا و به هیچ مناسبتی 
شکل پیدا نمی کرد؛ اما نسبت به جلسات و اجتماعات آن روز، هیچ اجتماعی 
شاید در کشور )اجتماع دانشجویی(، به یکپارچگی، یکدستی و تراکم اجتماع 
مسجد امام حسن یا مسجد کرامت که بنده آنجا درس تفسیر برای دانشجوها 

می گفتم، وجود نداشت. شما حاال یادآور آن خاطره ها برای من هستید.«2

1. بیانات در دیدار اعضای دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، 1389/04/20
2. بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 1386/02/25
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زیرکی در انتقال مفاهیم اصیل دینی ( 15
»در رژیم گذشـــته، آن وقتی که کار خیلی بر ما سخت می شد و من در مسجد 
کرامت یا مسجد امام حسن مشهد ســـخنرانی می کردم، مطلبی را که فکر 
می کردم دانستن آن برای نظام و رژیم به شّدت مضر است، بدون اینکه اندک 
 اشاره ای به دستگاه بکنم، مطرح می کردم. هیچ گوشه و کنایه ای هم مطلقاً به 
دستگاه نمی زدم. مثاًل فرض کنید آن زمان می گفتیم: »حکومت علوی«! اگر 
می گفتیم: »حکومت اسالمی«، حّساس می شدند! می گفتیم: »نظام علوی« 
یا »حکومت علوی«. بحثهای آن وقِت من، از این گونه تعابیر پر بود. کانّه دیلم 
را می دادیم زیر ریشه دستگاه، تا آن را با یک فشار بیرون بکشیم. دستگاه هم 

ملتفت نبود، چون به تنه او، هیچ گونه بر نمی خورد.1

دعوت از سخنرانان اثرگذار برای سخنرانی( 16
مسجد جاوید تهران پس از گشایش در سال 1352 و استقرار آقای محمد مفتح 
به عنوان پیشنماز و سپس مدیر، توانسته بود در عرض یک سال و نیم با وجود 
سه مسجد دیگر در نزدیکی خود، تبدیل به یکی از مساجد پرآوازه تهران شود. 
این شهرت به دست نیامده بود مگر با سخنرانی روحانیان سیاسی و چهره های 

مبارز، تشکیل کالس های مختلف و جلب جوانان.
آقای مفتح به مناسبت شهادت امام جعفر صادق از آقای خامنه ای خواست 
که برای دو روز 18 و 19 آبان در این مکان سخنرانی کند. ده روز مانده به زمان 

موعود آگهی آن نیز چاپ و توزیع شد.
آقای مفتح دست به کار شد تا از مقامات شهربانی اجازه سخنرانی آقای خامنه ای 
را کســـب کند. تالش های او تا روز هجدهم به بار ننشست. موضوع را به اطالع 

1. بیانات در دیدار اعضای »مجمع هنرمندان و نویسندگان مسلمان«، 1371/04/08
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آقای خامنه ای رساند و گفت که اجازه سخنرانی نخواهند داد. آقای خامنه ای 
که بلیت هواپیما گرفته بود، نیم بها، پس داد. اما آگهی سخنرانی توزیع شده، 
مردم در ساعت موعود مسجد را پر کرده بودند. آقای مفتح خطاب به حاضرات 
جمالتی به این مضمون گفت که سخنران امشب، آقای خامنه ای، نتوانست به 

موقع در محل حاضر شود.
اجتماع آن شـــب که خیلی زود متوجه منظور آقای مفتح شد، با سر دادن اهلل 
اکبر صدای اعتراض خود را بلند کرد. به گفته یکی از دانشجویان آن زمان مردم 
در حالی که معترضانه مسجد را ترک می کردند با دادن شعارهای ضدحکومتی 
پا به فرار گذاشـــتند. کالنتری که اوضاع را خطرناک ارزیابی کرده بود، از آقای 
مفتح خواست که با شرایطی مراسم سخنرانی فردا را لغو نکند؛ مبادا تظاهرات 
مشابهی رخ دهد. آقای خامنه ای با اصرار بعدی دکتر مفتح بار دیگر به زحمت 
بلیت خرید و روز نوزدهم خود را به مسجد جاوید رساند. پس از مشورت با آقای 
مفتح به این نتیجه رسید که ایســـتاده صحبت کند و بر منبر ننشیند. این ها 
موجب نشد که آقای مفتح تاوان دعوت از آقای خامنه ای را ندهد. وی چهارم 

آذر در تهران دستگیر شد و آقای خامنه ای بیست و یکم ماه بعد در مشهد.
بنابر مدارک موجود، ایشان ماه محرم و صفر 1391ه.ق؛ )49/12/8 تا 50/2/6( 
را نیز در تهران بسر بردند و حداقل در دو مکان، »هیأت انصارالحسین« و 

»مسجد همت تجریش«، سخنرانی هایی ایراد کردند. 1 

مساجد؛ پایگاه مبارزات انقالبی( 17
یکی از شـــهرهایی که معظم له با جوانان آن ارتباط برقرار کرده و سفرهایی 

روشنگرانه به آنجا داشت، شاهرود بود:

1. کتاب شرح اسم؛ زندگی نامه آیت اهلل سید علی خامنه ای )مدظله(، نوشته هدایت اهلل بهبودی
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»من خودم در دوران مبارزات، ارتباط نزدیک با شـــاهرود داشتم. دوستان ما، 
رفقای همراه و همگام ما به شـــاهرود می آمدند و مورد استقبال جوانان اینجا 
قرار می گرفتند. در مساجد مختلف این شهر، جلساتی که در آنها مبانی انقالب 
و مفاهیم انقالبی و مسائل مربوط به نهضت اسالمی، گسترش پیدا می کرد و 
تبیین می شد، در این شهر، فراوان بود. خدا رحمت کند مرحوم آقای توحیدی و 
بعضی از علمای دیگر این شهر را که به این جوانهای ما کمک می کردند و با بنده 
هم مرتبط بودند. تعدای از جوانهای مومن و پرشـــور این شهر، با ما در مشهد، 
در ارتباط بودند. من هم چند بار شـــاهرود آمده بودم. از جمله در روزهای اوج 
انقالب، شبی را در شاهرود در جمع جوانان پرشور و مومن این شهر گذراندم. 

این تجربه ها از یاد انسان نمی رود.« 1
»قبل ورود امام به ایران، آقای مطهری پیغام داد که به تهران بیایید... راه افتادم 
و شب شاهرود ماندیم. جوانهای شاهرود آمدند و گفتند: »بیایید پیش ما.« وارد 
مسجد شدم و در جلسه ی آنها شرکت کردم. آن زمان در مشهد دودستگی ای 
به وجود آمده بود ) که عمدتا هم منافقین در آن نقش داشـــتند( و می گفتند: 
»جوانان مجاهد خلق این طورند، دیگران فالن طورند «، که ما جلوی این دو 
دستگی را در مشـــهد گرفته بودیم. وقتی وارد شاهرود شدم، از بعضی حرفها 
احساس کردم که این دو دستگی در اینجا هم هست. گفتم: » من می خواهم 
سخنرانی کنم. « خوشحال شـــدند. رفتم باالی منبر و این آیه را مطرح کردم: 
»و لقد صدقکم اهلل وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی االمر 
و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید 
االخره«: بعد از آن که دشمن را زیر فشار قرار دادید و تا رو مار کردید، سه عامل 
موجب شد که شما شکست خوردید: فشل، تنازع و عصیان رهبری. این آیه را 

1. بیانات در دیدار مردم شاهرود، 1385/08/20
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عنوان کردم و گفتم: » االن من می بینم که خدای متعال دارد این تجربه را برای 
ما پیش می آورد.« آن وقت بدون اسم آوردن، به کسانیکه داشتند این تنازع را 
ایجاد می کردن، حمله کردم و گفتم: »عده ای دلشان می خواهد این فضا را به 
صد خانه قسمت کنند و بین آن دیوار بکشند. ما می گوییم ای دیوارها را از وسط 
بردارید. چرا می گویید ما حزب فالنیم، ما گروه فالنیم؟ همه، ملت مســـلمان 
ایرانیم، رهبر هم که امام اســـت.« آنها حسابی تحت تأثیر قرار گرفتند. جلسه 
طوالنی شد و تا نزدیک صبح ادامه داشت ! همان موقع پس از پایان جلسه راه 
افتادیم. مبارزات و حضور در خیابانها همه جا بود، اما این ها عالوه بر این قضیه، 
در مسجد، جمع شده بودند و بحثهای  به اصطالح آن روز  ایدئولوژیک و فکری 

با هم می کردند.«1 

مسجد؛ پایگاه تربیت عناصِر محوری در پیشبرد انقالب( 18
غیر از نیشـــابور که در آنجا درس های تفسیر قرآن می فرمودند و قوچان که با 
ورود ساواک، رشته ارتباطشان با آنجا قطع شده بود، یکی دیگر از این پایگاه ها 

همدان بود؛
»اولین سفر من به همدان در ســـالهای دهه ی 40 اتفاقا برای شرکت در یک 
جلسه ی مربوط به جوانان بود. من تا آن وقت همدان نیامده بودم. همین آقای 
آقا محمدی )که االن اینجا هســـتند( آن وقت یک جوان شاید بیست ساله 
یی بودند. ایشـــان به تهران آمد و بنده را پیدا کرد، من هم آن موقع تصادفا در 
تهران بودم. گفت: »ما در همدان یک مشت جوان هستیم، شما بیایید برای ما 
ســـخنرانی کنید.« حاال چه کسی بنده را به ایشان معرفی کرده بود، من دیگر 
نمی دانم. پرسیدم: »وقتی به همدان آمدم، کجا بروم؟« آدرسی به من دادند و 

1. بیانات در دیدار گروهی دوشنبه در مشهد، 1375/04/11
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گفتند: »اینجا بیایید.« من در روز معین رفتم. حتی پول کرایه ی ماشین هم به 
ما ندادند! رفتم بلیت اتوبوس گرفتم. عصر بود که راه افتادم. پنج شش ساعتی 
شد تا به همدان رسیدم. شب بود. آدرس را دستم گرفتم و شروع کردم به پرس 
و جو. ما را به خیابانی راهنمایی کردند که از یک میدان منشعب می شد، همین 
میدانی که پنج شش خیابان دور و برآن هست. وارد کوچه یی شدیم که منزل 
آقای »سید کاظم اکرمی« در آنجا بود، همین آقای اکرمی ای که وزیر و نماینده 
بودند و االن هم بحمداهلل در تهران، استاد دانشگاه هستند. ایشان هم جوان بود، 
البته سنش بیشتر از آقای آقا محمدی بود. ایشان معلم ساده یی بود در همدان. 
منتظر من بودند. معلوم شد شب، محل پذیرایی ما، خانه ی آقای اکرمی است. 
فردای آن روز، بنده را به مسجد کوچکی بردند که حدود بیست، سی نفر جوان 
در آنجا حضور داشـــتند و همه دانش آموز. وقتی این جوان عزیز دانش آموز، 
اینجا صحبت می کردند، من به یاد آن جلسه افتادم و آن صحنه جلوی چشمم 
مجسم شد. آنها در سنین ایشان بودند. صندلی گذاشته بودند و من رفتم بحث 
گرم گیرای جذابی برای آنها انجام دادم. یک ساعت و خرده ای برایشان صحبت 
کردم. وقتی پا شدم بروم، این جوانها من را رها نمی کردند، می گفتند باید باز هم 
بنشینیم حرف بزنیم. چون در شبستان، نماز جماعت برگزار می شد و بنا بود 
امام جماعت بیاید، اینها با دستپاچگی میز و نیمکتها را جمع کردند و بنده را به 
اتاقک باالی شبستان بردند. من دیگر زمان نمی شناختم، شروع کردم با این 
جوانها مبالغی صحبت کردن. این، اول آشنایی من با همدان است. چند نفر از 
آن جوانها را که من می شناسم. امروز، جزو برجستگان و فعاالن کشور عزیز ما و 

نظام جمهوری اسالمی هستند.«1

1. بیانات در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان استان همدان، 1383/04/17
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تالش برای ارتقای سطح تحلیل امام جماعت ( 19
تبعید به ایرانشـــهر نه تنها به انزوا و دوری ایشان از اخبار و ارتباطات سیاسی 
کشور منجر نشد، بلکه سطح گسترده تری از ارتباطات و اطالعات سیاسی را نیز 

برای ایشان به ارمغان آورد؛
»سالی که ما در ایرانشهر بودیم، از همه اخبار و اطالعات و آمار مطلع می شدیم. 
با علما و بعضی از روشنفکرها و با آحاد مردم ارتباط داشتیم و می دانستیم که در 
آنجا چه می گذرد و مبلغی که اجازه دادند آن مردم به استعدادهای خود مراجعه 
کنند، چه اندازه است. آن زمان، وضعیت، واقعا در نهایت بدی بود. به نظرم در 
همه ی استان به آن بزرگی ) که آن موقع حدود 800 هزار نفر جمعیت داشت ( 
از مردم آنجا3 نفر لیسانس داشتند و تعداد و دیپلمه های آن، چند ده نفر بودند! 
وضع بد و گریه آوری داشتند.... ما پیش از انقالب، در ایرانشهر بودیم که خبر 
اولین کودتای افغانستان آمد. من در مسجد آل رسول، نماز جمعه می خواندم و 

در خطبه ی نماز، از حوادث افغانستان یاد کردم.«1

پایه گذاری جشنهای هفته وحدت در مساجد اهل سّنت( 20
گام دیگری که وی در ایجاد زمینه وحدت میان شیعیان و اهل سنت برداشت 
برپایی جشـــن در روزهای 12 تا 17 ربیع االول بود؛ آن چه که پس از انقالب 
اســـالمی به عنوان »هفته وحدت« نامگذاری شد. روز نخست را اهل سنت و 
روز بعدی را اهل تشیع تاریخ تولد پیامبر اسالم  می دانند. با علماء سنی به 

1. بیانات در دیدار آقای حسین مولوی و مسئوالن استان سیستان و بلوچستان،1379/08/16
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توافق رسیدند که جشنی مشترک برپا کنند؛ 1 
»بد نیســـت این نکته را در اینجا بگویم که نطفه ی اصلی هفته ی وحدت- که 
حاال بحمد اهلل سالهاست تشکیل می شود- قبل از پیروزی انقالب شکل گرفت. 
ما در سال 57 قبل از پیروزی انقالب، با این آقای مولوی قمر الدین در ایرانشهر 
مذاکره کردیم که بیاییم یک عید دوطرفه  داشته باشیم و از دوازدهم تا هفدهم 
ربیع را جشن بگیریم. مذاکره اش در آن وقت انجام شدکه اتفاقاً همان روزها هم 
بود که در ایرانشهر سیل آمد و جشن و همه چیز ما را برد. البته، آن سیل هم یکی 
از الطاف خفّیه ی الهی بود و ما را با وضع زندگی مردم بیشـــتر آشنا کرد. داخل 
کپرها و خانه ها رفتیم و وضع زندگی مردم را از نزدیک دیدیم. قبل از آن، چند 
ماه در ایرانشهر بودیم؛ اما ظاهر قضیه را می دیدیم. مردم، ما را نمی شناختند و ما 
هم مردم را نمی شناختیم. بعد که سیل آمد، هم ما مردم را شناختیم و هم مردم 

قدری با ما آشنا شدند.«2

1. من در بلوچستان- سالهای قبل از انقالب هنگامی که آنجا تبعید بودم- به مرحوم مولوی شهداد )از علمای 
معروف بلوچستان بود که آقایان بلوچ ایشان را می شناسند؛ مرد فاضلی بود. آن زمان ایشان در سراوان بود و ما 
در ایرانشهر بودیم( پیغام فرستادم که بیایید فرصتی است بنشینیم و مبانی یک اتحاد عملی، حقیقی و واقعی 
قلبی بین اهل سنت و شیعه به وجود آوریم. ایشان هم متقاباًل از این قضیه استقبال کرد؛ منتها بعد به مسائل 
انقالب رسید؛ بعد از انقالب در اولین کنگره ی نماز جمعه ای که ما تشکیل دادیم، عده ای از علمای اهل سنت 
حضور داشتند؛ از جمله ایشان هم بود؛ بحثهایی شد و در همین زمینه ها صحبت کردیم. )بیانات رهبر معظم 

انقالب اسالمی در دیدار هم اندیشی علمای شیعه و اهل تسنن 25/ 10/ 1385(
2. سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم )روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان( )1370/1/26(
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محور قرار دادن مسجد در امدادرسانی به سیل زدگان ایرانشهر( 21
آقای خامنه ای تجربیات خود را در سازماندهی، تقسیم کار و ایجاد تشکیالتی 
منظم برای کمک رسانی به کار بست.1 هم مدیریت می کرد، و هم کار. دیدند که 
کیسه آرد بر دوش، با شلوار تا خورده، توی آب، می رود و می آید. خبر اقدامات 
او خیلی زود به زاهدان منعکس شـــد و رضوانی، رئیس ســـاواک سیستان و 
بلوچستان، در نامه ای به تهران نوشت که »روحانیان تبعیدی مقیم ایرانشهر به 
سرپرستی سیدعلی حسینی خامنه ای ضمن تماس با اهالی شهرستان هایی 
نظیر یزد و زاهدان، آرد، برنج، نان و غیره تهیه و با در اختیار گذاردن حواله ای به 
شرح »مسجد آل الرسول – گروه امداد علمای اسالمی – سید علی خامنه ای 

]امضاء[« موارد مزبور را بین سیل زدگان توزیع می نماید.«2
»ما وقتی در ایرانشـــهر بودیم، سیل آمد. همان روز، من به جاهای مختلف، از 

1. در رژیم طاغوت، هر جا اتفاقی می افتاد، بنده این توفیق و این شوق را داشتم که برای امداد بروم. االن شاید 
مشکل بشود برای مردم گفت که آن وقت، دستگاهها چطور رفتار می کردند: مثل دشمن! شیر و خورشید آن 
روز که مربوط به دستگاه طاغوت بود، مثل یک بیگانه ی بی عاطفه، با حوادث برخورد می کرد. مگر این گونه که 
حاال می روند و با دل و جان کمک می کنند، به مردم کمک می کردند؟ در نقطه ای از جنوب خراسان زلزله آمد؛ 
تا چندین ســـال بعد که بنده با آن محل رابطه داشتم و می رفتم و می آمدم، هنوز یک عده مردم زیر چادرهای 

پوسیده ی رنگ ورو رفته زندگی می کردند. )خطبه های نماز جمعه ی تهران 1371/12/7 (
به یاد می آورم سال 47 که در فردوس بودم، آنجا هم مشکِل کمیابی چادر برزنتی داشتیم. خودم برزنت خریدم 
و از فردوس به مشهد فرستادیم تا چادر بدوزند. )بیانات در دیدار مسؤوالن صندوق قرض الحسنه امام خمینی 

قم، 1373/05/10(
فردوس، شهر خاطره های ماست. سال 47 که زلزله یی در اطراف فردوس اتفاق افتاد، من به یکی از شهرهای 
اطراف فردوس رفتم، نمی دانم گناباد بود یا دشـــت بیاض و یا کاخک. بـــه هرحال با جماعتی به آنجا رفتیم. 
دوستانمان هم می آمدند و می رفتند. من نزدیک سه ماه آنجا ماندم. چون کار ساختمانی، مانند مدرسه سازی 
و... داشتیم، تا دو سه سال به فردوس رفت و آمد می کردیم. با دوستان اهل فردوس خیلی مأنوس بودم. فردوس، 
مردم بســـیار خوب و نجیب و متدیّن و مهربانی دارد، آقای بخشایش، یک نمونه اش است. ما رفقای قدیمی را 

همیشه به یاد داریم، دوستانی که روزهای سختی را با ما بودند.
یادم هســـت از طرف رژیم، ما را زیر فشار قرار می دادند تا به مردم کمک نکنیم. کار ما را تعطیل کردند، اما از رو 
نرفتیم و ایستادگی کردیم و ماندیم. زلزله مقداری از شهر فردوس را خراب کرده بود و مقداری هم که مانده بود، 
نامطمئن بود، به همین دلیل، تمام شهر را صاف کردند و شهر جدیدی ساخته شد. )بیانات در دیدار گروهی 

دوشنبه ها، خطاب به مسؤوالن شهرستان فردوس، 1380/10/24(
2. اسناد ساواک، نامه ساواک سیستان و بلوچستان به 312، شم 11/11129 ه، مورخ 57/4/26
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جمله زاهدان، مشهد، کرمان و یزد، تلفن کردم. حدود پنجاه روز، ما با جمعی 
از رفقا به مردم، کمک می رساندیم. برکاتی که از ناحیه ی یزد و شخص مرحوم 
آیت اهلل شهید صدوقی، عاید مردم ایرانشهر شد، از هیچ جای دیگر نشد، یعنی 
منقطع نمی شد. بمجردی که به ایشان اطالع دادم، همان روز، رشته ی مبارک 
بی منتهای خدمات ایشان، بسرعت شروع شد، با اینکه فاصله ی یزد تا ایرانشهر، 

زیاد بود... وقتی من در ایرانشهر بودم، یزدی ها دائم می آمدند و می رفتند... «
روحانیان با ســـر زدن به کپرها، چادرها و خانه ها با مردم مالقات کرده، آمار 
خانوارها را تهیه می کردند. هرچند ارقام و آمارهای ارائه شـــده دقیق نبود، اما 
حمل بر درستی می شد و از این طریق اعتماد بین مردم و کمک رسانان افزایش 
یافته، عالقه میان آنان فزونی می گرفت. مبنای توزیع مواد غذایی همین آمارها 
بود. کارت های مخصوصی که بدان اشاره رفت، تهیه و میان خانواده ها توزیع 
شد تا سهم خود را از طریق ارائه آنها تحویل بگیرند. غیر از مواد غذایی، فانوس، 

پتو و ظرف نیز به مردم سیل زده داده شد.
»نزدیک دو ماه، ما در آنجا خدمت کردیم. بـــه قدری با مردم، انس پیدا کرده و 
دوست شده بودم که وقتی با ماشـــین خودم از خیابان عبور می کردم، میراب 
شهرداری از دور، با اشاره ی دست، سالم می کرد، یا بچه های مدرسه برای ما دست 
تکان می دادند. اواسط تابستان، آقای »حجتی«1 را از پیش ما برده بودند. بعد از 
وقوع سیل، ایشان از شـــهربانی، مرخصی گرفته بود تا به کرمان برود. از فرصت 
استفاده کرده و از کرمان به ایرانشهر آمده بود. دوستان ایشان را قدری در شهر 
گرداندند. ایشان بعد، به من می گفت: »با این مردم، چه کار کردی که این طور با تو 

صمیمی و مانوس شده اند ؟« گفتم: » این را خدا کرد، به وسیله سیل!«2

1. حجت االسالم و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی ) متولد 1311 ش. (
2. بیانات دردیدار مسٌووالن حاضر در بم ،1382/10/26
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یکی از دردهای سینه ایشـــان، بی اعتنایی مسئولین رژیم به دردهای جانکاه 
مردمی بود که مورد هجوم این بالی طبیعی واقع شده بودند:

»آن زمانی که بنده در ایرانشهر تبعید بودم، به مناسبتهای مختلف، با مسووالن 
ارتباط پیدا می کردیم. آن وقت، به بنده گفتند که: »یک معاون اســـتاندار تا 
حاال به ایرانشهر نیامده است!« در سال 57 در ایرانشهر سیل آمد و 80 درصد 
شهر قطعا خراب شد، یعنی من، یک به یک، تمام مناطق شهر را با پای خودم 
رفتم و دیدم. پنجاه روز ما امداد و پشـــتیبانی می کردیم. یک نفر، از مرکز که 
هیچ، از زاهدان هم یک نفر آدم برجســـته ی متشخص به ایرانشهر نیامد که 
بگوید: »اینجا چه خبر است؟!« به صورت ظاهری هدایایی به وسیله ی »شیر 
و خورشید« فرستادند که اوال اگر به دست مردم می رسید، یک دهم نیازهایی 
که مردم داشتند و یک دهم آنچه که ما تبعیدیها برای مردم فراهم کرده بودیم، 
نمی شـــد، ثانیا همان را هم نمی دادند و از آن هدایای ناچیز، مبالغی هم برای 
خودشان الزم داشـــتند تا بخورند! یعنی اصال ایرانشهر که مرکز جغرافیایی و 
به یک معنا مرکز فرهنگی بلوچســـتان بوده، همیشه در طول زمان، به کلی 
مغفول عنه بود، زاهدان هم همین طور. برای شتر سواری و استفاده از شراب 
چند ده ساله به بیرجند می رفتند و برای این که در آنجا عیاشی کنند، بیرجند، 
فرودگاه داشت، اما چون در اینجا وسیله ی عیاشی فراهم نبود، به بلوچستان 
نمی آمدند ! یعنی هر نقطه ای در کشور )چه بلوچستانی، چه هر نقطه ی دیگر( 
که محرومیت داشت، مغفول عنه بود. مازندران خوب بود برای اینکه بروند آنجا 

استفاده کنند. رژیم گذشته این طوری بود... 
من می دانم زن بلوچ زن محرومی است. بنده از دیدن بعضی از منظره ها خیلی 
رنجها کشیده ام، چون خودم تا توی کپرها رفته ام. وقتی سیل آمد، جماعتی 
برای کمک به ما آمدند، اما خیلی از جاها هم خودم می رفتم و به خاطر دیدن 
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یک منظره، اشکها از چشمم جاری شده است. عمده ی محرومیتها هم برای زن 
است.«1

این ارتباطات محبت آمیز و صمیمانه، فصلی دیگر از شخصیت عمیق و رازآلود 
این عالم مبارز را آشکار ساخت؛ روابطی که هنوز هم پس از گذشت ده ها سال از 

آن وقایع در عمق جان ایشان حضور دارد:
»شهر عزیز ایرانشـــهر، برای من، نقطه ی درخشنده ای  در خاطرات گذشته 
است. هر کدام از مردم این شهر )از مرد و زن و جوانان آن( در فصلی از خاطره ی 

تاریخی من، نقش و جایی دارند...«
ایرانشهر بیست و پنج شش سال قبل، امکان زندگی متعارف هم در آن نبود، 
شهری کوچک، با تنگناهای زیاد و با مردمی که از همه جهت، به شدت محروم 
بودند. اما دلهای گرم این مردم و محبتهای جوشان آنها توانست در آن مدتی 
که بنده و بقیه ی دوستان تبعیدی، در این شهر بودیم، پیوند محکمی به وجود 
آورد. بنده همیشه به دوستان گفته ام که: » احساس می کنم ایرانشهر را از خود 
و خود را از ایرانشهر می دانم. ایرانشهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای 
یک انسان، دوســـت می دارم.« البته جا به جای میهن بزرگ اسالمی، دوست 

داشتنی است، اما ایرانشهر برای من، نقطه ی ممتازی است.«2

محوریت مسجد در تبعید به جیرفت( 22
فصل دوم از »زندگی در تبعید« معظم له، به جیرفت اختصاص دارد:

»تقریبا 27سال قبل، در یک روز گرم تابستانی، بنده با چند مامور ژاندارمری، 
وارد شهر جیرفت شدم. در شـــهر، هیچ کس را نمی شناختم. در ابتدای ورود، 
ماموران، بنده را به شـــهربانی جیرفت راهنمایی کردند. با این وضعیت، وارد 

1. بیانات در دیدار نخبگان استان سیستان و بلوچستان، 1381/12/05 
2. بیانات در جمع مردم ایرانشهر، 1381/12/10
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جیرفت شـــدم، اما هنوز چندروزی از ورود من به این شـــهر نگذشته بود که 
احساس کردم در میان خویشـــاوندان، برادران و عزیزان خود هستم. مردم 
جیرفت، آغوش محبت خـــود را روی این بنده ی ضعیف و دیگر افرادی که آن 
روز، در این شهر، به وســـیله ی رژیم طاغوت، تبعید شده بودند، باز کردند و 
همراهی و همدلی و حمایت خود را نسبت به کسانی که آنها را سربازان راه حق 
و حقیقت می دانستند، مبذول کردند. البته آن روز، شهر جیرفت، به این بزرگی 
و زیبایی نبود ؛ شهر کوچکی بود با خیابان های معدود، ولی دریایی از محبت 
و صمیمیت، در این شـــهر، موج می زد. ماه رمضان، در گرمای تابستان، این 
مسجد جامع جیرفت، زنان و مردان و جوانان بسیاری را به سمت خود جذب 
می کرد تا بتوانند حقایقی را از زبان طلبه های تبعیدی بشنوند. من خودم آن 
شبها در مسجد جامع جیرفت، چندین سخنرانی کردم. ماموران رژیم طاغوت، 
مانع بودند، اما شـــوق و عالقه ی مردم، این مانع ها را برمی داشت. بنده الزم 
می دانم بخصوص از بانوان شجاع آگاه و هوشمند جیرفتی یاد کنم. در همان 
جلساتی که با سایر دوستان تبعیدی در مسجد جامع شرکت می کردیم و مردم 
می آمدند، اولین شعار انقالبی و فریاد اعتراض علیه رژیم طاغوت، از پشت پرده 
یی که زنها نشسته بودند، بلند شد. زنهای جیرفتی، آن روز، همان شعارهایی 
را در مسجد خودشـــان با صدای بلند، تکرار کردند که مردم قم و تهران و سایر 

شهرهای مرکزی، کم و بیش، آن شعارها را می دادند.«1

محوریت مسجد در تحصن دانشگاه تهران( 23
پس از بازگشت از بهشت زهرا، نشستند به رایزنی و چاره سازی برای چگونگی 
بازگشت امام خمینی. آقای خامنه ای پیشنهاد کرد تا بازگشت امام تحصن کنند. 

1. بیانات در اجتماع بزرگ مردم جیرفت، 1384/02/17
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»سایرین نیز موافقت کردند. ســـپس بحث درباره مکان تحصن بود. ]مسجد 
دانشگاه تهران پذیرفته شد.[ این مسجد از جهت وابستگی به دانشگاه، شبیه 
بیمارستان ]امام رضا[ بود. بنا شد برنامه پنهان بماند، جز برای افراد خاص از 

دانشگاهیان، چرا که امکان داشت رژیم درهای دانشگاه را ببندد.«
قرار بود یکشنبه، هشتم بهمن آغاز تحصن باشد.

شنبه، هفتم بهمن/ 28 صفر چهارمین راهپیمایی بزرگ، پس از روزهای تاسوعا، 
عاشـــورا و اربعین، در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک انجام شد. کشتار 
مردم تهران در روز جمعه نتوانسته بود میل آنان را برای شرکت در این گردهم 
آیی بزرگ از بین ببرد. وقتی قطع نامه هشت ماده ای در ضلع شرقی میدان آزادی 

خوانده می شد، دنباله جمعیت در خیابان آیزونهاور ]آزادی[ موج می زد.
»صبح روز بعد ]هشتم بهمن[ گروهی از جمله آقای ]محی الدین[ انواری برای 
آماده کردن مسجد به دانشگاه تهران رفتند. ]چندی بعد[ من و ]آقای[ بهشتی 
به سمت دانشگاه روانه شدیم. آنجا آقای انواری مژده داد که همه چیز بر وفق 

مراد است.«
پس از اعالم خبر تحصن، نخستین بیانیه نیز خطاب به مردم صادر شد. در این 
اعالمیه، کشتار روز جمعه در شهرهای تهران، تبریز، رشت، گرگان، آبادان و 

سنندج و نیز بسته شدن فرودگاه تهران محکوم و در ادامه، تأکید شد که:
»اینجانبان به عنوان اعتراض با اعمال ضد انسانی دولت غیر قانونی بختیار از 
ساعت 9 صبح روز یکشنبه 8 بهمن ماه جاری تا بازگشت آیت اهلل العظمی امام 
خمینی )دام ظله( به وطن و آغوش پر از مهر ملت در مســـجد دانشگاه تهران 
تحصن اختیار می کنیم و از این محل مقدس درکنار برادران دانشجوی خود 
ندای حق طلبانه خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند. بر قرار باد جمهوری 
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اسالمی به رهبری امام خمینی، روحانیون متحصن مسجد دانشگاه تهران.«1
شمار روحانیان در همان روز اول به یکصد تن رسید. چیزی نگذشت که مردم 
برای حمایت از این بست سیاسی، دانشگاله تهران و خیابان های اطراف آن را 
پر کردند. حمایت ها به تهران محدود نشد، بلکه شبیه چنین اقدامی در دیگر 

شهرها شکل گرفت. 
»دانشـــجویان به تنهایی برای پر کردن مســـجد و اطراف آن کافی بودند. به 
مرکزی برای فعالیت های گوناگون تبدیل شد. ما برای مردمی که به مالقات 
تحصن کنندگان می آمدند، همچنان در ذهنم هست. نشریه ای به اسم تحصن 
منتشر می کردیم که دو شماره آن را هنوز دارم. شبانه روز مشغول کار بودیم.«

اهتمام ویژه به نماز ( 24
یکی از اعضای جامعه ی روحانیت مبارز تهران نقل می کند: درست یادم هست، 
ایشان )آیت اهلل خامنه ای( وقتی به تهران می آمدند ، جامعه ی روحانیت ]مبارز[  
که از قبل هم تشکیل شده بود   جلسه ی فوق العاده می گذاشت که حتماً ایشان 
باشند؛ به نظر من، ایشـــان آن گونه پیش آقایان ]آیات عظام[ مهدوی کنی، 

مرحوم شهید بهشتی و مرحوم شهید مطهری جایگاه داشتند... 
جلسه، منزل مرحوم شهید شاه آبادی در خیابان پیروزی بود. آقا آمدند... 

آن زمان بعضی ها عمـــل زده بودند؛ به معنای عمل انقالبی. یعنی اگر نماز اول 
وقت نشد، نشد. فعاًل جلسه سیاســـی داریم، مهم تر است! انقالب و سیاست 
مهم تر است. نماز را می شـــود آخر وقت هم خواند! حتی گاهی بعضی ها دیگر 
افراطی بودند. وقتی آدم به آن ها می گفت: التماس دعا، پاسخ می دادند که اآلن 

دیگر دعا گذشت؛ التماس عمل! این قدر افراطی بودند. 

1. روزنامه اطالعات، شم 15771، ص 8.
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در آن زمان برای من به عنوان یک طلبه ی جـــوان، جالب بود که آقا آمدند و 
جلسه تشکیل شـــد. بحث داغ سیاسی هم شروع شد. حاال موضوع بحث یادم 
نیســـت اما جدی بود. به محض این که صدای اذان بلند شد، آقای خامنه ای  

فرمودند: 
»خوب، اذان را گفتند. بحث را تعطیل کنیم و نماز را بخوانیم، بعد بحث را ادامه 

بدهیم.«
برای من این ریزه کاری ها خیلی قشنگ بود. ببینید، یک آدم، انقالبی است؛ در 
اوج انقالبی بودن هم هست. اما در عین حال اهل مراقبه است. مراعات اول وقت، 

مراعات نماز جماعت. 
بعد هم ایشان را انداختند جلو. آقایان همه بودند؛ اما ایشان شد امام جماعت. 
با یک صالبتی نماز جماعت اول وقت را خواندند و بعداً نشستیم بحث سیاسی 

را ادامه دادیم. این هم یکی از نقاط عطف در نحوه ی ارتباط من با ایشان بود.1

آرامش و طمأنینه در نماز( 25
بنده نیز همراه مقام معظم رهبری در ایرانشهر تبعید بودم. تعدادی از مردم و 
روحانیون از شهرهای مختلف به دیدار ما آمده بودند. وقت نماز فرا رسید. همه 
آماده برگزاری نماز جماعت شدیم. آیت اهلل خامنه ای به عنوان امام جماعت، در 

جلوی نمازگزاران ایستادند و مشغول نماز شدیم. 
در همین هنگام، بزغاله ای وارد شد و در جلوی جمع، به پریدن پرداخت. همه ما 

را خنداند، تنها کسی که با طمأنینه و آرامش، نماز را به پایان برد، آقا بود.  
پس از نماز، از ایشان پرسیدیم: شما چطور خود را کنترل کردید و نخندیدید؟

معظم له گفتند: من اصال متوجه نشدم! 

1. گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری 1388/11/12
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چقدر ایشان در نماز متوجه راز و نیاز با پروردگار بودند که اصال بزغاله را ندیده 
بودند. این خیلی مهم است.1

اهمیت دادن به نماز( 26
و خاطره ای که بیانگر اوج دلدادگی ایشان به نماز و رنج ایشان از بی اعتنایی به 

آن است؛
»شـــماها اغلب قبل از انقالب را یادتان نیست... ما عراق رفته بودیم، یک سفر 
عتبات مشرف شـــدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح، توقف نکرد؛ یعنی اصاًل 
نمیشد؛ جوری تنظیم کرده بودند که نمیشد. و بنده مجبور شدم از اواخر قطار 
- که نزدیک ایستگاه یا اوائل ایستگاه بود -خودم را از پنجره بیندازم بیرون، که 
بتوانم نماز بخوانم؛ چون در داخل قطار کثیف بود و نمیشد نماز خواند. به هر 
حال، این چیزها هیچ رعایت نمی شد. حاال خیلی تفاوت کرده؛ منتها بیش از 

اینها انتظار هست. اهمیت نماز باید معلوم باشد.«2

توسالت در مسجد( 27
در مدرسه حجیته، ]مدتی[ با ایشان هم حجره بودم و شب زنده داری معظم له 
در همان ایام جوانی، یک عبادت خاصی بود. هر روز، هنگام اذان صبح، ایشان 

جلوی در مدرسه حجتیه، با صدای بلند اذان می گفتند. 
هرگاه همراه ایشان به جمکران رفتم، معظم له را مردی استثنایی دیدم. ایشان 

توجهات خاصی به حضرت امام زمان داشتند.3
نماز مغرب و عشای ایشان معموالً همین طور است. من گاهی نماز مغرب و عشا 

1. پرتوی از خورشید ، به نقل ازسردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی، ص 74.
2. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29
3. پرتوی از خورشید، ص 72، به نقل از حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی 
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خدمت ایشـــان بودم و دیدم نماز مغربشان که تمام شد، حدود نیم ساعت آقا 
نشسته بودند و دستشان به صورتشان بود و گریه می کردند. ما نافله های مغرب 
را خواندیم و نشستیم و دیدیم هنوز ایشان تو حال خودشان هستند. پس از نیم 
ساعت، تازه برخاستند و نافله های مغرب شان را خواندند، و بعد از نافله ها، نماز 
عشا را. فکر می کنم آن روز، نماز مغرب و عشای با ایشان، نزدیک به یک ساعت 
طول کشید؛ از مقدمه اذان تا پایان نماز عشا. با بعضی از اعضای مجلس خبرگان 
که صحبت می کردم، آنان هم گفتند ما هم نماز مغرب خدمت ایشـــان بودیم 
و این صحبت من را تأیید می کردند. همچنین مســـئول مسجد »جمکران« 
نقل می کرد که آقا مکرر به آن جا مشّرف می شوند. یک بار که ایشان تشریف 
آورده بودند، به داخل محراب جلو مســـجد  که نسبتاً گود هم هست  داخل 
شدند و ما هم عقب تر ایســـتاده بودیم که اگر یک وقت آقا کاری داشتند، در 
خدمتشان باشیم. ایشان حدود سه ساعت نشسته بودند و گریه می کردند، و 
سپس تازه برخاستند و نماز امام زمان )ارواحنافداه( را خواندند و به آقا امام زمان 

)ارواحنافداه( متوسل شدند.1

تقّید به انجام وظیفه امامت جماعت ( 28
من خودم در مشهد پیش نماز بودم، نه از آن پیش نمازهای مسن و پیر؛ اما همین 
حالت در بنده هم بود... یک سفر به مازندران )ساری( رفته بودیم... جوانها مرا 
شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستانی از شبستانهای مسجد 
جامع ســـاری برای نماز جماعت بردند. نماز خواندم و برایشان صحبت کردم. 
اصرار کردند که باید شما دو ســـه روز بمانید. گفتم: »نه«. التماس کردند )از 
آن التماسهایی که هر روحانی را میخکوب می کند.« هر کاری کردند، گفتم: 

1. همان، به نقل از آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری
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»نمی شود.« آنها گفتند: »ای کاش پیشـــنماز ما هم مثل شما بودند، ایشان 
مرتب به تهران می روند و خیلی اهمیت نمی دهند!«1

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت امنای مساجد ، 1377/10/19
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