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در محضر
 امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

انگیزه اصلی
 بی بند و باری ، ویران کردن 

بنیاد های اخالقی و نظام خانواده 
هرچند انگیزه اقتصــادی نیز در این حرکت 
توطئه آمیز و خیانت بار) بی بند و باری ( موثر بود و 
مصرف گرایی ناشی از الگوهای زن اروپایی ، سیل 
ســودهای کالن را به ســمت کمپانی های غربی 
سرازیر می ساخت ، لکن شک نباید کرد که انگیزه 
اصلی و اساسی ، همان انگیزه فرهنگی بوده است 
که هدفش ویران کردن بنیاد های اخالقی ، برهم 
زدن نظام خانواده ، ســرگرم کردن نسل جوان به 
جاذبه نیرومند جنسی و خالصه غرق کردن جامعه 
در منجالبی که نجات از آن به آسانی میسر نیست ، 

بوده است.)1(
بی بند و باری صهیونیستی

 ابزار استکبار جهانی 
فرهنگ فســاد انگیز صهیونیســتی در دنیا ، 
هدفش این اســت که عفاف را ، حجاب میان زن 
و مرد را از میان بردارد . بی بندو باری جنســی از 
بزرگترین ابزارهای اســتکبار جهانی است ، در هر 
جای دنیا که بخواهند یک ملتی را به فساد بکشند ، 
آنها را به فحشــا می کشانند ، هر جا بخواهند یک 
ملتی را از شــخصیت انسانی دور کنند ، آنها را به 
برهنگی ، بی بند و باری نزدیک می کنند ، در همه 

جای دنیا این کار ممکن است .)2( 
__________________

1. بیانات در سمینار نقش زن در جامعه ، 64/12/11؛
2. بیانات در نماز جمعه ، 62/10/16.

* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای

دادن اختیار عجیب
 به بنی صدر  

  بعد از اینکه به واسطه سعایت اطرافیان بنی صدر، 
او حکمی صادر کرد که فرماندهی منطقه کردستان 
که شدیداً ضدانقالب در آنجا توطئه می کرد، از من 
ســلب شد و دو درجه هم از من گرفتند،چون من 
فرمان او را به دلیل حساســیت منطقه اجرا نکرده 
بودم و از مسئولیت کنار نرفته بودم، شورای عالی 
دفاع مرا به جلسه ای دعوت کرد که بنی صدر در آن 
حضور نداشت. دبیر شورا حضرت آیت اهلل خامنه ای 
بــود که من در آنجا طرحی برای ادامه عملیات در 
کردســتان به شورا ارائه کردم. پس از جلسه شورا، 
نامه ای برای من فرســتاد که هم مــرا مجدداً به 
فرماندهی منطقه منصوب کرد و هم تصویب کرد  که 
دو درجه را که از من گرفته بودند به من بدهند و 
هم طرحم را برای اجرا تصویب کرده بودند. بعد از 
اینکه بنی صدر از مصوبات جلسه شورای عالی دفاع 
مطلع شد، به محضر امام رفت و گفت که اینها در 
غیــاب من توطئه کرده اند و تأکید کرده بود که یا 
جای این شــخص است یا جای من و امام هم طی 
حکمی که صادر کردنــد، اختیار عجیبی با توجه 
به مســئولیت بنی صدر در جنگ و موقعیت زمانی 
که در آن قرار داشــتیم به ایشان دادند که طی آن 
رئیس جمهور می توانست مصوبات شورای عالی دفاع 
را در صورتی که نخواهد، اجرا نکند. این پشتیبانی 
امام از بنی صدر خیلی از نیروهای حزب اللهی را دچار 
حیرت کرد ولی بعداً مشخص شد که ایشان بنی صدر 
را به اوج رسانیدند که اگر بعد از آن بخواهد خالف 
بکند چنان به زمین بخورد که دیگر بلند نشــود و 
دیدیم که چگونه یازده میلیون رأی را از دست داد 

و امام ایشان را عزل کردند.
شهید صیاد شیرازی
 * برداشت هایی از ســیره امام خمینی )س(،

 ج 4، ص 304.

در فکر خود باش!
ماّل محمدتقی مجلسی می گوید: شش ماه قبل 
از مرگ شیخ بهایی، به همراه او برای زیارت قبر بابا 
رکن الدین به قبرستان تخت فوالد رفتیم. در کنار 
قبر بودیم که شــیخ بهایی صدایی از قبر شنید که: 
»شیخنا در فکر خود باش!« او به ما نگاه کرد و گفت 
این صدا را شنیدید؟ گفتیم: نه. شروع به گریه کرد 
و متوّجه مرگ و آخرت شــد. پس از اصرار زیادی 
که به او کردیم تا ما را از آنچه شــنیده است خبر 
دهد، فرمود: خبر شدم که خود را برای مرگ آماده 
کنم. شــش ماه پس از این خبر، ایشان فوت کرد و 
من به همراه پنجاه هزار نفر دیگر بر او نماز گذاردیم. 
*سفینْهً البحار، شــیخ عباس قمی، ج 1، ص 
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گناهان جدید، عذاب جدید
قال االمام الرضــا)ع(: کلما احدث العباد من الذنوب ما 
لم یکونوا یعلمون احــدث اهلل لهم من البالء ما لم یکونوا 

یعرفون«
امــام رضا)ع( فرمود: هرگاه بنــدگان گناهان جدیدی را که قبال 
نمی دانستند انجام دهند، خداوند برای آنان بال )و عذاب( جدیدی که 

نمی شناختند می آورد.)1(
____________________

1- علل الشرایع، ج 2، ص 522

سخت ترین تکالیف الهی
در روایت نقل شــده که »عبداالعلی« پسر »اعین« از کوفه عازم 
مدینه شد و در خدمت امام صادق)ع( پرسش هایی را که دوست داران 
حضرت کرده بودند از ایشان پرسید، امام همه سواالت را پاسخ دادند 
جز یک پرسش را که درباره حقوق مسلمانان با یکدیگر بود. بی جواب 

گذاشتند.
روزی که عبداالعلی خواســت برگردد، دوباره به امام عرض کرد، 

آقا آن سوال را پاسخ ندادید.
حضرت فرمود: من عمداً جواب ندادم. زیرا نگران بودم، حق را بگویم 
و شــما عمل نکنید، و از دین خدا خارج گردید، و در ادامه فرمود: از 
جمله سخت ترین تکالیف الهی درباره بندگان، سه چیز است: 1- رعایت 
عدل و انصاف میان خود و دیگران، به طوری که با برادر مسلمان خود 

آن گونه رفتار کند که دوست دارد با خودش چنان رفتار نمایند.
2- مــال خود را از برادران مســلمان مضایقه نکنــد و با آنان به 

مواسات عمل نماید.
3- یاد کردن خدا در همه حال، و منظور پیوســته »سبحان اهلل و 
الحمدهلل« گفتن نیست، بلکه مقصودم این است که فرد آنچنان باشد 
که وقتی با کار حرامی مواجه می شــود، یا خدا که همواره در دلش 

هست جلوی او را بگیرد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- داستان راستان، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 364

مصونیت یابی از عذاب الهی
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی چه علل و عواملی موجبات 
مصونیت یابی جوامع از عذاب الهی را فراهم می آورد؟

پاسخ:
از مهم ترین علل و عوامل مصونیت یابی از عذاب الهی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1- اجابت دعوت خدا: خداوند پیامبران را فرستاده تا مردم 
را به دین اســالم دعوت کنند و در صراط مستقیم هدایت قرار 
داده و آنان را به کمال برسانند. از مهم ترین علل مصونیت یابی 
از خشــم و عذاب الهی، اجابت این دعوت الهی است. )ابراهیم، 

آیه 44؛ احقاف، آیه 31(
2- احسان: احسان و نیکوکاری نسبت به دیگران از دیگر 
عوامل مصونیت بخش است که در قرآن از جمله آیه 58 سوره زمر 
به آن اشاره شده است. خداوند در این آیه بیان می کند که وقتی 
کافران عذاب الهی را مشاهده می کنند از خداوند می خواهند تا 
آنان را به دنیا بازگرداند تا با احسان، خود را از عذاب برهانند.

3- استغفار: طلب غفران از خداوند زمانی معنا پیدا می کند 
که انســان به گناه و خطای خود آگاه باشــد و آن را بپذیرد و 

درصدد برطرف کردن آن باشد.
خداوند  در آیاتی چند از جمله 33 سوره انفال بیان می کند 
که یکی از مهم ترین عوامل مصونیت یابی انسان از هرگونه عذاب 
الهی استغفار است؛ به این معنا که اگر خطایی کرد توبه کرده و 
استغفار نماید تا عواقب گناه گریبانگیر او نشود. خداوند در آیات 
دیگر قرآن به انسان ها هشدار می دهد تا پیش از وقوع عذاب از 
هر گونه خطا و گناهی استغفار کنند تا از عقوبت الهی مصون 

شوند. )مائده، آیات 73 و 74؛ کهف، آیه 55(
4- اطاعت از پیامبران: از دیگر عوامل مصونیت بخش از 
عذاب الهی، اطاعت از پیامبران است. کسانی که سر تسلیم در 
برابر پیامبران فرود می آورند و به دستورهای آنان گوش می دهند 
از عذاب هــای الهی مصون خواهند ماند. )ابراهیم، آیه 44؛ طه، 

آیه 134؛ قصص، آیه 47؛ احزاب، آیه 66(
5- اطاعت از قرآن: پیروی از بهترین کتاب الهی یعنی 
قرآن، عامل حفظ انســان از عذاب ناگهانی است که خداوند در 

آیه 55 سوره زمر به آن توجه داده است.
6- تسلیم و انابه: بازگشت همراه با تضرع و انابه به سوی 
درگاه پروردگار و تسلیم در برابر امر و مقدراتش از دیگر عوامل 

محفوظ ماندن شخص از عذاب الهی است. )زمر، آیه 54(
7- ایمان: شکی نیست که از مهم ترین و اصلی ترین عوامل 
مصونیت انســان از عذاب و عقوبت الهی ایمان و اسالم است. 
خداوند در آیات بســیاری به ایمان، به عنوان مهم ترین عامل 
مصون ماندن از عذاب الهی توجه داده اســت. )نساء، آیه 147؛ 

انعام، آیات 82 و 158؛ اعراف، آیه 96(
ادامه دارد

اخالص
  شرط تحقق آثار اخروی

)بدان ای ســالک راه خدا!( )اگر( سالک از حد اخالص تجاوز 
نمایــد، عملش روی ریا انجام می گیرد. عمــل در این صورت یا 
برای عوض اســت یا برای اجــرت و یا غرضی از اغراض دیگر. در 
هر صورت عمل بدین ترتیب ارزشــی )اخروی( ندارد، اثری بر آن 
مترتب نیست. 1- به تعبیر دیگر هر عملی اگر بخواهد  آثار دنیوی 
و اخروی بر آن مترتب شود، الزمه اش حسن فعلی و حسن فاعلی 
است. حسن فعلی یعنی اینکه صورت و شکل عمل مورد قبول و 
رضایت شارع مقدس باشد و حسن فاعلی یعنی اینکه نیت فاعل 

اخالص در راه خدا باشد.
___________________

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 3

خداوند در آیات 73 و 74 سوره مریم به امکانات و رفاه بیش از اندازه 
توجه می دهد و آن را از مهم ترین عوامل در استکبارگرایی و ظلم گرایی 
بشر برمی شمارد. اصوال  اشرافیت همواره در برابر عدالت وگفتمان آن 

بوده و در کنار مستکبران قرار گرفته است.

توحید گرایی زمانی در جوامع می تواند حضور یابد و تحقق پیدا 
کند، که جامعه پیش از آن، حق را بشناسد و عدالت را تجربه کند. 
بنابراین ماموریت همه پیامبران معرفی حقوق مردمان به عنوان 
انسان نه مومنان و کمک برای فهم و قیام عدالت در جامعه است 
تا در یک شرایط برابر هر کسی بتواند گفتمان حق را بشناسد و 

با اختیار در پی آن برود. 

حکایت اهل راز

استکبار، گفتمان شیطانی
از آموزه های قرآنی این معنا به دست می آید که 
جریان و گفتمان اســتکباری که در جوامع بشری 
وجود دارد، جریانی شیطانی و بیرون از دایره فطرت 
انسانی است؛ چرا که انسان به طور فطری گرایش به 
خیر و خوبی و زیبایی دارد و از هر گونه امور زشت 
و نقص و بد گریزان است. از آنجا که روحیه و عمل 
استکباری، نوعی بدی و ستم در حق دیگران است، 
با فطرت و روحیه الهی انسان سازگار نیست. از این 
روست که انسان به طور طبیعی اعتدال گراست و 
اموری چون وسوسه های شیطانی است که او را به 

یکی از دو سوی افراط و تفریط می کشاند.

اسالم گفتمان های چندی را در جهان ایجاد کرده است. از مهم ترین گفتمان های اسالمی می توان 
به یکتاپرستی، عدالت خواهی، حق گرایی و استکبارستیزی  اشاره کرد.

این گفتمان ها فراتر از دایره دین و مذهب است. به این معنا که اسالم بی توجه به باورها و اعتقادات 
انسان ها و جوامع بشری، خواهان تحقق عدالت و چیرگی حق و رهایی انسان و جامعه از استضعاف و 
ظلم است. این بدان معنا خواهد بود که در این گفتمان ها، تنها محور و اصل اساسی، انسانیت خواهد 
بود؛ چرا که از نظر اسالم،  کرامت و شرافت آدمی تا آن پایه است که بی توجه به نوع دین و مذهب، 

خواهان تحقق این گفتمان ها در جوامع بشری است.
بی گمان، در عصر معاصر که از آن به عصر خمینی)ره( یاد می شود، گفتمان های فوق ، توسط ایشان 
دوباره احیاء و در صحنه جهانی مطرح شده است. از این رو دیپلماسی عمومی و خصوصی جمهوری 
اسالمی، بر این پایه تعیین شده است،  هر چند که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، کوتاهی از 
سوی دستگاه مرتبط با آن انجام شده است، ولی گفتمان های این چنینی، اساس حرکت های اصلی 

جامعه اسالمی و کنش ها و واکنش های آن قرار گرفته است.
نویســنده در این مطلب با نگاهی به آموزه های قرآنی، این گفتمان اسالمی و چرایی و چگونگی 

آن را تبیین کرده است.

استکبارواستکبارستیزیدرقرآن
 مجید ظهرابی

از گزارش های قرآنی برمی آید که نخستین فرد 
متکبــر، موجودی به نام ابلیــس بوده که از قبیله 
جنیان اســت. ابلیس به ســبب توهم برتری ماده 
آتش بر دیگر عناصر و مواد، خود را بزرگ تر از دیگر 
آفریده های الهی دانست و ادعای خالفت الهی کرد. 
از آنجــا که خالفت الهی به معنای برتری نوعی و 
شــرافت و کرامت بر دیگر انواع و آفریده های الهی 
اســت، ابلیس چنین ادعایی را مطرح می کند و بر 
اساس همین توهم خودبزرگ بینی و برتری نژادی، 
در برابر خداوند و دیگر آفریده ها استکبار می ورزد 
و از حد و حدود خود خارج می شــود.)اعراف، آیه 

12؛ ص ، آیه 76(
تجاوزگــری ابلیس از دایره مقام خود و ادعای 
خالفت الهی، موجب می شود تا از سجده به انسان 
به عنوان خلیفه الهی سرباز زند و فرمان الهی را برای 
اطاعت انسان نپذیرد. )سوره بقره، آیات 30 تا 37(
همین روحیه تکبر که در عمل با استکبار بروز 
و ظهور کرد، موجب شــد تا گفتمان جدیدی در 
جهان شکل بگیرد که از آن به گفتمان استکباری 
یاد می شــود؛ چرا که ابلیس پس از خودداری از 
اجرای فرمان الهی و اطاعت انســان، از ســاحت 
قــدس الهــی رانده و هبوط می کنــد و پیش از 
هبوط به سبب وعده ای که از خداوند برای بقا تا 
روز قیامت می گیرد، خداوند به او اجازه می دهد تا 
زمان ظهور حضرت مهدی)عج( در زمین زندگی 
کند و مرگ به سراغش نیاید. او پس از دستیابی 
به این وعده الهی که تخلف ناپذیر است، سوگند 
می خورد تا همه فرزندان آدم)ع( را گمراه کند و 
فرصت خالفت الهی را از ایشــان بازستاند و ظن 
خویش را در باره ناتوانی انســان بــه این مقام و 
مظهریت ربوبیت، راســت نماید. این گونه است 
که به فریب و دسیسه و وسوسه رو آورد تا آدمی 

برابر از دیگران اســت و به عنوان یک مانع جدی 
در برابر رشد و کمال یابی موجودات و آفریده های 

الهی مطرح می باشد. 
راغب اصفهانی، فرهنگ شــناس قرآنی مشهور 
جهان اسالم، ریشــه استکبار را در روحیه تکبر و 
خودپسندی شخص می داند و می گوید که شخص 
دارای این روحیه، بی آنکه مستحق برتری طبیعی 
و ذاتی و یا اکتســابی باشــد، می خواهد خود را بر 
دیگران مقدم دارد و دیگران را به استضعاف بکشاند.
از آیات قرآن به دســت می آید که استکبار در 
مقابل استضعاف اســت؛ چرا که عمل استکباری 
اســت که حق دیگران را تباه می سازد و دیگری را 

به استضعاف می کشاند؛ زیرا استضعاف، خواستن 
ناتوانــی و ضعف برای شــخص دیگری اســت و 
مســتضعف، کســی اســت که ضعیف قرار داده 
می شود.)الّتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن 

المصطفوی، ذیل وا ژه ضعف(
استکبارستیزی

 مصداقی از گفتمان عدالت خواهی
اســتکبارگرایی به سبب آنکه مصداقی از ظلم 
و ســتم اســت، در گفتمان ظلم و بی عدالتی قرار 
می گیرد. بنابراین، مستکبر، مصداقی از ظالم است. 
از آنجا که ظلــم در برابر عدل قرار دارد، گفتمان 
استکباری در برابر گفتمان عدالت قرار می گیرد. از 
این رو، هرکسی منادی گفتمان عدالت در جهان 
اســت، نمی تواند استکبارستیز نباشد و یا در کنار 

و زیرشاخه های گفتمان ظلم و بی عدالتی است.
نخستین عاملی که موجب می شود تا شخص 
از حالت عدالت و اعتدال خارج شود،  خودپسندی، 
خودبزرگ بینی و خودبرتربینی است. خداوند در 
آیاتی از جمله 74 تا 76 سوره ص گزارش می کند 
که چگونــه خودپســندی و خودبرتربینی نژادی 
موجب شد تا ابلیس استکبار ورزد و از حدود خود 

تجاوز نماید و نافرمانی کند.
دومین و ســومین عامل مهم در ایجاد بســتر 
گفتمان استکباری قدرت و ثروت است. کسانی که 
در رفاه و آسایش غرق می شوند، موقعیت خویش 
را فرامــوش می کننــد و از فقر به غنا و اســتغنا 
می رســند و سرکشی و طغیان می کنند. با نگاهی 
به پیرامون خود و تحلیل کسانی که مرتکب گناه 
و فســاد می شوند و از حدود عقالنی و الهی خارج 
می شوند، می توان به سادگی به نقش مخرب و غیر 
ســازنده امکانات زیاد و رفاه و خوشی آگاه شد. در 
جریان های فتنه در تاریخ اسالم به سادگی می توان 
نقش  اشرافیت را علیه عدالت دید. شاید دشمن ترین 
دوستان امیرمومنان)ع( که زمینه شهادت وی را در 
محراب عبادت و عدالت رقم زدند، اشرافیت بی درد و 
مرفهان خوشگذران بودند. اگر طلحه وزبیر قارونی 
واشرافی نبودند هرگز عدالت در محراب این گونه 

به ششمیر اشرافیت فرقانی شکافته نمی شد. 
خداوند در آیاتی به این دو عامل اصلی اشــاره 
کرده و مردمان را به آن حساس می کند. از جمله 
در آیات 73 و 74 سوره مریم به امکانات و رفاه بیش 

از انــدازه توجه می دهد و آن را از مهم ترین عوامل 
در اســتکبارگرایی و ظلم گرایی بشر برمی شمارد. 
اصوال  اشرافیت همواره در برابر عدالت وگفتمان آن 
بوده و در کنار مستکبران قرار گرفته است. مال در 
اصطالح قرآنی اشرافیت حاضر در قدرت است که 
پایه های مستکبران را استواری می بخشند و حقوق 

مستضعفان را به غارت و چپاول می برند.
خداوند درآیه 15 سوره فصلت به قدرت به عنوان 
عاملی که گفتمان استکباری را سبب می شود اشاره 
می کند؛ چرا که قدرت هر گونه مقاومت را تاب بر 
نمی دارد و زمینه را برای گرایش استکباری فراهم 
می آورد. این گونه است که اهل خودپسندی و ثروت 
و قدرت، نسبت به حقوق خویش بسنده نمی کنند و 
فراتر از حق خویش می جویند. پس علیه هر گونه 
حقوق عقالنی و شــرعی قیام می کنند و به گناه و 
زشتی و بدی رو می آورند.)اعراف، ایه 133؛ یونس، 

آیه 75؛ جاثیه، آیات 7 و 8 و 31(
روحیه افراد خودپسند و قدرتمند و ثروتمند به 
ایشان اجازه نمی دهد تا در گفتمان حق و عدالت 
قرار گیرند. این گونه است که راه لجاجت را در پیش 
می گیرند و حتی حق ملموس و قســط را نادیده 
می گیرنــد و آن را انکار می کنند.)احقاف، آیه 10( 
و در نهایت بــه جای اصالح امور و ایجاد گفتمان 
عدالت، به افساد امور می پردازند و گفتمان ظلم و 
بی عدالتی و استکباری را زنده و تقویت می کنند و 
جوامع را به فســاد می کشند تا در فضایی آلوده با 
استفاده از ابزارهای قدرت و ثروت بیش تر از جامعه 
بگیرند و خون مردمان را در شیشــه کنند و چون 

فهم و قیام عدالت در جامعه است تا در یک شرایط 
برابر هر کســی بتواند گفتمان حق را بشناسد و با 

اختیار در پی آن برود. 
از آنجــا که گفتمــان باطل و کفــر، گفتمان 
ظالمانه ای است، هرگز اجازه نمی دهد تا گفتمان 
دیگری در جامعه شــکل گیــرد و مردم از حق و 
حقوق خویش آگاه شوند و خواهان عدالت فراگیر 
و همه جانبــه از جمله عدالت مشــهود و ملموس 
شوند. ازاین رو خداوند ماموریت اصلی را مبارزه با 
جنبه های عدالت ستیزانه باطل و کفر کرده است. 
بر این اساس، مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یک 
اصل و محور اصلی گفتمان در گفتمان جامع عدالت 

قرار گرفته و تفسیر شده است.)حدید، آیه 25(
خداوند همان گونه که گفتمان عدالت را گفتمان 
اصلی جامعه ایمانی قرارداده است، هر گونه گرایش 
به اســتکبار و یا اســتکبارگرایی را مردود دانسته 
و عذاب هــای خوارکننده دنیــوی و اخروی برای 
مستکبران بیان کرده است.)انعام،آیه 93 و اعراف،آیه 

40 و نساء، آیه 172(
خداونــد از مومنــان می خواهد تــا در جبهه 
مســتضعفانی قرار گیرند که در جامعه بشــر به 
ایشان ظلم شده و حقوقشان تضییع شده است. این 
همکاری تنها در سطح رسانه و تبلیغات وهمراهی 
و همدلی نیست، بلکه فراتر از هر نوع همکاری در 
مقام مجاهدت است. به این معنا که بر مومنان است 
تا ســالح بر گیرند و در کنار مستضعفان بی توجه 
به دین و آیین آنان، علیه مستکبران بجنگند و حق 

وظیفه کارمند 
در قبال فساد اداری همکارش

س( وظیفه شرعی کارکنان دولت در قبال 
فساد یا نقض حق و حقوق مردم یا انحراف و 
دروغگویی همکار و مدیر کارمند چیست، تا 
چه حّدی وظیفه شرعی دارد، اگر این کارمند 

مسئولش باشد چطور؟
ج( در هر صورت وظیفه شما - با وجود شرایط 
امــر به معروف و نهــی از منکر - امر و نهی زبانی 
است و در صورت نیاز به مراتب باالتر، موضوع را از 

طریق مراجع ذیربط پیگیری نمایید.

استکبارگرایی به سبب آنکه مصداقی از ظلم و ستم است، در گفتمان ظلم و بی عدالتی قرار می گیرد. بنابراین، مستکبر، 
مصداقی از ظالم است. از آنجا که ظلم در برابر عدل قرار دارد، گفتمان استکباری در برابر گفتمان عدالت قرار می گیرد. از 

این رو، هرکسی که منادی گفتمان عدالت در جهان است، نمی تواند استکبارستیز نباشد و یا در کنار
 گفتمان مستضعفین قرار نگیرد و ایشان را به عدالت نخواند.

را از عبودیت خدا بازداشته به عبودیت شیاطین 
و طاغوت و جبت دعوت کند و فرصت مظهریت 

ربوبیت و ربانی شدن را از انسان ها بگیرد.
این گونه اســت که گفتمان ابلیسی و شیطانی 
به عنوان گفتمان استکباری در جهان شکل گرفت 
تا از رسیدن انسان و جنیان مومن به حقیقت خود 
بــاز دارد و اجازه ندهد تا انســان در یک گفتمان 
عدالت محور و اعتدالی و حق جویانه، خود را چنانکه 
شایســته و بایسته است، بســازد و دستگیر دیگر 

آفریده ها از جمله جنیان شود. 
از گزارش قرآن در ســوره جــن بر می آید که 
تنها بخشــی از جنیان، گفتمان استکباری ابلیس 
را پذیرفتند و به عنوان شــیاطین در این گفتمان 
مشارکت جستند، اما بخشی از جنیان، در مخالفت 
با گفتمان اســتکباری او برخاســتند و با پذیرش 
خالفت انسان، تابعیت و اطاعت انسان را در پیش 
گرفتند و با ایمان آوری به شریعت اسالم از آدم)ع( 
تا خاتم)ص( مسیر کمالی را پیمودند و توانستند به 
عنوان پیروان صادق پیامبران به درجات و مقامات 
عالی خود دست یابند و اهل بصیرت شوند، چنانکه 
داستان عفریت جنی، از درباریان حضرت سلیمان 
پیامبر)ص( معروف و مشهور است.)نمل، آیه 39( 
زیرا این شــخص با پذیرش خالفت و انسانی چون 
حضرت سلیمان)ع( توانست به مقامات شایسته و 

بایسته خود برسد.
به هر حال، در دو جامعه انسانی و جنی، گروهی 
از شــیاطین جنی و انسی، راه استکبار را در پیش 
گرفتند و به اســتضعاف دیگر انــواع از جمله نوع 
انسان و جن پرداختند و حقوق آفریده های دیگر را 
پایمال کرده و اجازه رشد و بالندگی به آنها ندادند؛ 
زیرا مستکبران، با خروج از دایره عدالت و اعتدال، 
حقــوق دیگران را پایمال می کنند و شــرایطی را 
برای مستضعفان پدید می آورند که نتواند در یک 
بستر سالم و مناسبی به رشد و بالندگی خود ادامه 
دهنــد و به کماالت خویش برســند. در حقیقت 
استکبارگرایی در جهان، به معنای سلب فرصت های 

گفتمان مســتضعفین قرار نگیرد و ایشــان را به 
عدالت نخواند.

به ســخن دیگر، هر کســی در دایره گفتمان 
عدالت قرار دارد، در جبهه مســتضعفان ودر کنار 
ایشــان قرار می گیرد و علیه مستکبران و ظالمان 
می جنگــد. در این میان،  برای او هیچ فرقی ندارد 
که شــخصی که علیه او به عنوان ظالم و مستکبر 
می ستیزد، مدعی ایمان و دین باشد یا نباشد؛ هم 
چنانکه فرقی نمی کند که مســتضعف و مظلومی 
که در کنارش قرار گرفته اســت،  متدین باشد یا 
نباشد؛ چرا که دایره گفتمانی عدالت، فراتر از دایره 

گفتمانی ایمان قرار دارد.
البته شرط ایمان واقعی در اسالم، پذیرش چنین 
گفتمان عدالت خواهانه و حق جویانه است. بر این 
اساس، اسالم بی توجه به دایره گفتمانی ایمان و کفر، 
خواهان توجه به گفتمان عدالت است و از همگان 

می خواهد تا به این گفتمان بپیوندند.
برخی از مفســران بر ایــن باورند که آیه 25 
ســوره حدید، نگاهی به ایــن گفتمان دارد؛ زیرا 
در این آیه ســخن از ناس یعنی توده های مردم 
بی توجه به وجوه اعتقادی آنان است. به این معنا 
که هر کســی که نام مردم بر آنان نهاده می شود، 
می بایست در دایره گفتمانی عدالت قرار گیرند و 

برای عدالت قیام کنند.
خداونــد به صراحت به عنــوان یک فرمان به 
مومنان در حوزه دفاع از عدالت و استکبارستیزی 
می فرماید: چرا در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان 
و کودکانی که )به دست ستمگران( تضعیف شده اند، 
پیکار نمی کنید؟! همان افراد )ســتمدیده ای( که 
می گویند: »پروردگارا! ما را از این شهر )مکه(، که 
اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای 
ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری 

برای ما تعیین فرما!. )نساء، آیه 75(
ریشه های استکبارگرایی

با نگاهی به ریشه ها و خاستگاه استکبارگرایی 
می توان دریافت که چرا گفتمان استکبار از مصادیق 

زالو از آن بمکند.)نمل، آیه 14(
از نظر قرآن استکبار نه تنها ضد عدالت است، 
بلکــه ضد حق اســت؛ چرا که ریشــه در تکبر و 
خودپسندی دارد که بر حق نیست.)احقاف، آیات 

20 و 46(
مبارزه جهانی علیه استکبار

از آیات قرآن از جمله آیه 25 ســوره حدید بر 
می آید که عدالت گرایــی گفتمان اصلی پیامبران 
بوده اســت. به این معنا که پیامبران)ع( در حوزه 
عمل اجتماعی و سیاسی در جامعه، درصدد بودند 
تا جلوه های حق و عدالت را برپا دارند؛ زیرا در سایه 
عدالت است که حق می تواند خود را نشان دهد و 

باطل ازمیان رود.
در حقیقــت توحید گرایی زمانــی در جوامع 
می تواند حضور یابد و تحقق پیدا کند، که جامعه 
پیش از آن، حق را بشناسد و عدالت را تجربه کند. 
بنابرایــن ماموریت همه پیامبــران معرفی حقوق 
مردمان به عنوان انســان نه مومنان و کمک برای 

ایشــان را بستانند و ظلم و بی عدالتی را ریشه کن 
کننــد تا در یک فضای گفتمانی عدالت محور، هر 
کســی خود راه خویش از چاه بازشناسد و مسیر 

تعالی و حق را بپیماید. )نساء، آیه 75(
گفتمانــی که امام خمینی)ره( در عصر کنونی 
داعیــه دار و پرچمدار آن بود، گفتمان عدالت بود. 
بارها آن بزرگوار سیاســت جمهوری اســالمی را 
حمایت از مظلومان و مســتضعفان جهان در برابر 
مســتکبران و قاسطان معرفی کرده است. چنانکه 
فرمود: »خداوند همیشه با مستضعفان است و حق 
همواره بر باطل غلبه کرده و ایمان همیشــه فائق 
شده است.« )در جست وجوی راه از کالم امام، دفتر 

اول، مستضعفین، مستکبرین، ص 119(
وعده خداوند چنین است که مستضعفان وارث 
زمین خواهند شــد و ســتم و بیداد، محو و عدل 
و داد بتمامه رخ خواهــد نمود. که : »امامت حق 
مســتضعفین اســت، وراثت از مستضعفین است، 
مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج 

بشوند.« )صحیفه نور، ج 6، ص 168(
 این حقیقتی اســت که با توفیق الهی محقق 
خواهد شد : »خداوند تعالی وعده فرموده است که 
مستضعفین ارض را به امید خودش و توفیق خودش 
بر مســتکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد و 

پیشوا قرار دهد«.)صحیفه نور، ج 5، ص 235(.
امام خمینی تحقق عدالت و قســط را چه در 
نفس و وجود فرد و چه در درون جامعه بشــری 
یک تکلیف فطری و الهی و انسانی می داند که هر 
فردی از افراد جامعه نسبت به انجام آن مسئول 
است. مسئولیت انسانی ایجاب می کند که در برابر 

ظلم و بی عدالتی ســاکت ننشیند و برای قیام به 
قسط برخیزد.

ایشــان می فرماید : اسالم خدایش عادل است، 
پیغمبرش هم عادل اســت و معصوم، امامش هم 
عادل و معصوم اســت، قاضي اش هم معتبر است 
که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است که عادل 
باشــد، شــاهد طالقش هم معتبر است که عادل 
باشــد، امام جماعتش هم معتبر اســت که عادل 
باشــد، امام جمعه اش هم باید عادل باشد-از ذات 
مقدس کبریا گرفته تا آن آخر. زمامدار باید عادل 
باشد؛ والتشان هم باید عادل باشند. این والتي که 
در اسالم مي فرستادند، والیهایي که مي فرستادند 
به این طرف و آن طرف، امام جماعتشان هم بود، 
باید عادل باشــد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در 
بین زمامداران نباشد، این مفاسدي است که دارید 
مي بینید. اسلحه دست اشخاص غیرصالح، اسلحه 
دست اشخاص ناصالح، اشخاص بي انصاف، بي عدالت. 

)صحیفه امام؛ ج 3، ص 304(


