رویش در صـف
ریزش در ستاد

تحلیلی از عزم اصولگرایی سکوالر
بر استحاله رویشهای مردمی انقالب اسالمی

گفتاری از وحید جلییل

آنچـه میخوانیـد گفتاری از وحیـد جلیلی
در جمـع طالب «مدرسـه انقالب اسلامی»
اسـت کـه در آن بـه آسیبشناسـی
جریـان موسـوم بـه اصولگـرا کـه جلیلی
آنهـا را حزب ّ
اللبـی و متمایـز از جریـان
حزباللهـی تصویـر میکنـد ،پرداختـه
اسـت .او معتقـد اسـت تـا تفکـر انقالبـی
ویروسزدایـی نشـود و بـه پاالیـش بدنـه
مردمـی انقلاب از «خواصـی» کـه قصـد
اسـتحاله آن را دارند دسـت نزنـد بیم آن
وجود دارد کـه مبانی سـکوالر و روشهای
کمونیسـتی؛ اندیشـه اسلام ناب را به کلی
کنـار بزند.
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الْعاق َِبـ ُة لِلْ ُم َّتق َ
نکتـهای کـه بـه نظـرم آمـد در ایـن
جلسـه مطرح بشـود یکی از چالشهایی
اسـت که مـا در دهـهی چهـارم انقالب با
آن بـه طور جـدی مواجه هسـتیم.
چالش مهم دهه چهارم:
رویش در صف؛ ریزش در ستاد
بنظـر میرسـد کـه انقلاب اسلامی
توانسته در «صف»؛ انسان طراز و نمونههای
تربیـت مکتبـی خـودش را ،بازتولید کند.
نمونههـای پنجـاه و هفتـی ،نمونههای
دفاع مقدسـی؛ در بدنه و تودهی حزب اللهی
همچنان در حال رویش اسـت و از «اردوهای
جهـادی» گرفته تـا «مدافعان حـرم» هنوز
رایحـهی تفکر انقالبی حس میشـود.
بعضی از شـهدای مدافـع حرم ،متولد
دهـهی  ۷۰هسـتند .سـالها پـس از پایان
دفـاع مقـدس بـه دنیـا آمدهانـد و امـروز
میرونـد بـا این یقیـن در خطـوط مقدم
دفـاع از انقلاب اسلامی ،جان خودشـان
را نثـار میکنند.
مدافعین حرم در شرایطی برای انقالب
اسلامی جان فدا میکنند که فسـاد ،فقر و
تبعیض در کشـور به چشم میخورد.
معلـوم اسـت که چه بسـا یقینشـان
باالتر از نسـل اول است که اینجور چیزها
هم موجب نشـده که وسوسـه خناسـان،
آنهـا را از فـداکاری در راه جمهـوری

اسلامی باز بـدارد.
بـا گذشـت حـدود ۴۰سـال،
رویشهـای زیـادی در مسـیر آرمانهـا و
مبانی انقالب همچنان در بین نسـلهای
جدیـد ،شـکل میگیـرد .امـا ایـن هـا در
حـوزه «صـف» و بدنـه مردمـی انقلاب
اسـت .اما وقتـی که به سـتاد و به خواص
و چهرههـا نـگاه میکنیـم ،عکـس ایـن
جریـان را میبینیـم!
یعنی انگار انقالب اسلامی از بازتولید
انسـانهای طـراز خـودش در سـطح
«سـتاد» عقیم شـده و کمتر آدمهایی در
طـراز رجاییهـا و چمرانها و خامنهایها
و ...بـه سـطوح سـتادی ،مدیریتـی و...
میرسـند .ایـن یـک خلأ و چالـش مهم
اسـت کـه بایـد در مـوردش فکـر کرد.
امـا االن مـن راجـع بـه ایـن مسـئله
نمیخواهـم صحبت کنـم بلکه میخواهم
از یـک چالش بزرگتر ،یک خطر عظیمتر
کـه احتمـاال اگـر جلویـش گرفته نشـود
خـدای ناکـرده ممکـن اسـت بـه انهـدام
مجموعـهی انقلاب اسلامی بانجامـد
صحبـت بکنم.
خواص منحرف
در اندیشه استحاله صف!
آن چالـش این اسـت که در سـتادها
یـا بـه تعبیر مقـام معظم رهبـری در بین
«خـواص»؛ چـه در خواص و سـتادهای
فکـری ،چـه سـتادهای مدیریتـی ،چـه
سـتادهای سیاسی و  ...االن جریانی شکل
اول
گرفتـه کـه به جـای اینکـه آن نسـل ِ
چهرههـای مکتبـی را الگـوی خـودش
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قـرار بدهـد یـا بـه «صـف» امـروز انقالب
اسلامی نگاه کنـد و از روحیـهی معنوی
و انقالبـی تودههـا الهـام و الگـو بگیـرد و
خـودش را تصحیـح و تکمیـل کنـد و
ارتقـا بدهـد؛ به دنبـال این اسـت که یک
جریـان معکـوس را در صفـوف بدنـهی
اجتماعـی انقلاب اسلامی ایجـاد کند!
بـه جـای ایـن کـه صفـات ممتـاز
مجاهـدان و انقالبیـون واقعـی را در
خـودش بوجـود بیـاورد ،تلاش میکنـد
کـه ویژگیهـای منحوسـی را کـه در
خـودش نفوذ کرده؛ در «صـف» و دربین
مـردم ،نفوذ بدهـد و کاری کند که حتی
نسـل جـوان مومن هـم ،نرم افـزا ِر تفکر
انقالبـیاش اسـتحاله یـا آلـوده بشـود.
در ظاهـر فکـر کنـد انقالبـی اسـت
امـا بـه مرور جنـس نگاهش به مسـایل،
جنـس سـلوکش در فضـای اجتماعـی و
سیاسـی شـبیه بشـود بـه سـتادی هـای
سـرگردان! شـبیه بشـود بـه چهرههـای
مذبـذب قدرتپرسـت!
دارنـد ایـن را تئوریـزه میکننـد و
متاسـفانه چـون بعضـا از تریبونهـای
موجـه و با قیافههای ظاهرالصالح این کار
را انجـام میدهنـد؛ بخشـی از رویشهای
بدنـهی انقلاب را دارنـد آلـوده میکننـد
و ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه «خـواص
منحـرف» به مرور همـان اعوجاجاتی که
در تفکرشـان بـه وجـود آمـده را بـه بدنه
اجتماعی انقالب اسلامی تسـری بدهند.
در همیـن انتخابـات اخیـر هـم
نمونـهاش را شـاهد بودیـم .تشـکیالتی
مرکـب از مخلصها و قالتاقهـا! و معلوم

اسـت بـا صحنهگردانـی کدامشـان!
مخلصهـا برای اینکـه با انرژیشـان
حرکـت ایجـاد کننـد و قالتاقهـا جهـت
بدهنـد و حرکـت را سـکوالریزه کننـد؛
وحـدت مکتبـی را نابـود و ائتلاف
چرتکـهای را جایگزینـش کننـد.
این مشـکلی اسـت کـه در دو دههی
گذشـته کم و بیـش دچـارش بودهایم.
بزرگتریننگرانی:
اصولگراییقالبی!
امـروز به نظر حقیـر یکی از مهمترین
خطـر هایـی که ما باید نگـران و مواظبش
باشـیم همین اسـت .یعنی ویروسی شدن
تفکـر انقلاب اسلامی و تفکـر والیـی
توسـط آدمهای ظاهرالصالح که خودشان
را اصولگـرا و ...نامگـذاری کردهاند.
شـما بـا کسـانی مواجـه هسـتید که
سـالها رای مردم را گرفتند ،انتخاباتهای
پیاپـی را بردنـد ،مجلـس هفتـم را بردند،
مجلـس هشـتم را بردنـد ،مجلـس نهم را
بردنـد و عنـوان اصولگرایـی را هـم یدک
میکشـیدند و امروز وقتـی ما میخواهیم
بررسـی بکنیـم عملکـرد و رویکـرد آنهـا
را کـه چقـدر آنهـا واقعـا براسـاس حجت
شـرعی عمـل کردنـد و بـر اسـاس مبانی
انقالبـی و بـا نـگاه بـه افقهـای آرمانـی
جمهـوری اسلامی در آن جایگاههایـی
کـه حضور داشـتند رفتار کردنـد ،نتیجه،
نتیجـهی درخشـانی نیسـت و کارنامـه
کارنامـهی پرباری نیسـت.
اینهـا حتمـا باید امروز مورد بررسـی
قـرار بگیـرد کـه نعـل وارونـه زده نشـود،

کـه همـه چیـز را بـه قـدرت رقیـب یا به
القیـدی رقیـب نسـبت ندهند.
اگـر مابـه یـک سـری شکسـتهای
ظاهـری میرسـیم؛ حتمـا ضعفهـای
جـدیای در بین خـواص و بدنهی انقالبی
وجـود داشـته اسـت و اگر کسـی بخواهد
اینهـا را بپوشـاند و انگشـت اتهـام را بـه
سـمت دیگـری بگیـرد بعید اسـت که ما
بتوانیـم از ایـن چالـش عبـور بکنیم.
پراگماتیزمکو ِر
زندگیهایانتخاباتی
اگـر بخواهـم عرائضـم را بـه شـکل
صریحتـری خدمت دوسـتان طـرح بکنم،
امـروز خطـر اصلی این نیسـت که جامعه
ما غیرانقالبی بشـود ،مـردم ما غیرانقالبی
بشـوند؛ خطـر اصلـی ایـن اسـت کـه
حزباللهیهـای مـا غیرانقالبـی بشـوند!
جماعتـی کـه بـه ظاهـر و درشـعار،
خـود را اصولگـرا و انقالبـی و حزباللهـی
میداننـد و مینامنـد در عمـل از مبانـی
انقلاب اسلامی فاصلـه بگیرنـد و ایـن
فاصلـه روز بـه روز بیشـتر بشـود و بـه
مبانـی سـکوالر یـا یـک پراگماتیـزم کو ِر
بـدون مبنـایِ بـدون حجت دچار بشـوند
و ذهنیتهـا و زندگیشـان بـه جـای
اینکه بر اسـاس مبانـی اخالقی و معرفتی
دینـی شـکل بگیرد براسـاس یک سـری
تقویمهـای سیاسـی و انتخاباتـی تنظیـم
بشـود و روز بـه روز ،هـم؛ آن ابتهـاج
معنـوی وخلـوص و روحیهی بسـیجی را
از دسـت بدهنـد و هـم مبانـی معرفتـی
در آنهـا تضعیـف بشـود ولـی در ظاهـر

در جنگهـای زرگـری سیاسـی ،پرچـم
بدنـهی انقالبـی دسـت اینها باشـد.
حزباهلل واقعی
و حزباهلل دروغین
بـه بعضـی از ایـن تفاوتهـای بیـن
حـزباهلل واقعـی و حـزباهلل دروغیـن در
ایـن جلسـه میخواهـم اشـاره بکنـم.
یکی از مهمترین مبانی نظام جمهوری
اسلامی یا نظـام والیت فقیه این اسـت که
مـا معتقدیـم در نظـام دینـی کسـانی باید
جایگاههـای حقوقی را در سـاختار قدرت در
دسـت بگیرند کـه دارای صالحیت حقیقی
باشـند ،اصلا والیـت فقیـه و جمهـوری
اسلامی با همیـن گـزاره آغاز میشـود که:
«جایگاههای حقوقی در اختیار صالحیتها
و اصلحیتهـای حقیقی»!
ولـی فقیـه اقتـدار خـودش را از کجـا
مـیآورد؟ از اعتباریات؟ از اینکه اسـمش در
فالن لیسـت بوده یا فالن ائتالف چرتکهایِ
سیاسـی حمایتش کـرده؟ یا از یک سـری
حقائق و شایسـتگیهای واقعی؟
چـرا کسـی نمیتوانـد م ّنتـی بر سـر
رهبـر انقلاب بگـذارد ،مثلا یک عـده از
خبـرگان جمـع بشـوند و بگوینـد چون
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جامعه ما غیر انقالبی بشود ،مردم
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این است که حزب اللهیهای ما
غیر انقالبی بشوند!
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مـا بـه شـما رای دادیـم پس شـما اینجا
ایـن خلاف را بکـن! ایشـان بالفاصلـه
بـه آنهـا خواهـد گفت کـه میخواسـتید
رای ندهیـد! چـرا؟ بخاطـر اینکـه آن
ویژگیهایی که برای آن جایگاه مشـخص
تعین پیدا کرده اسـت و شـما
شـده در او ّ
از لحـاظ شـرعی هیـچ حجتی نداشـتید
کـه به کس دیگری بخواهیـد رای بدهید.
م ّنتـی بـر سـر او ندارید.
ولیفقیـه کسـی اسـت کـه نـه تنهـا
صالحیت دارد بلکه اصلحیت دارد .نمیشود
نظامـی با این شـعار ،با این مبنـا آغاز بکند
و بعـد بـه مـرور ،یـک عـده بـا قیافههـای
ظاهرالصلاح تالش کنند که این اصـول را
تغییـر بدهند و بعـد با وقاحت خودشـان را
اصولگـرا ودیگران را ضدوالیت فقیه بنامند!
اصولگراییسکوالر!
این اتفاقی است که در یکی دو دههی
اخیر در جمهوریاسالمی ابتدا به شکل
نامحسوس شروع شد و االن متاسفانه
انارجلمیزندوباوقاحت،میدا نداریمیکند.
بعضـی مناسـبات کـه بـه اسـم
اصولگرایی در کشـور حاکم شـده ،رسـما

بعضی مناسبات که به اسم اصولگرایی
در کشور حاکم شده ،رسما و علنا
مناسبات سکوالر و ضد دینی است،
رسما و علنا مناسبات خالف حجت شرعی
و حجت دینی است ولی همچنان این
نام را یدک می کشند ،نامهای تهی،
عناوین پوچ!

و علنـا مناسـبات سـکوالر و ضددینـی
اسـت ،رسـما و علنـا مناسـبات خلاف
حجت شـرعی و حجت دینی اسـت ولی
هـم چنـان ایـن نـام را یدک میکشـند،
نامهـای تهـی ،عناویـن پـوچ!
یـک عـده آمدنـد گفتنـد کـه مـا در
جمهـوری اسلامی بایـد تشـکیالتی عمل
بکنیم ،خب حرف بدی نیست اما تشکیالت
بـا کدام مبنـا؟ با چـه ضوابطـی؟ تحت چه
مراقبتهایی؟ به مرور دیدیم که تشـکیالت
محض! تشکیالت کمونیستی! مقدسترین
جریانهـای نظام را تلاش کردند تبدیل به
تشکیالت کمونیسـتی و تشکیالت چینی
کننـد .همـهاش از باال به پایین و دسـتوری
و الـزام بدون اقناع ،تبدیل کردن انسـانهایِ
مبتهج معنویِ بصی ِر
اوطلب
مختا ِر مجاه ِد د
ِ
ِ
حجتجـو بـه مهرههـای تشـکیالتی مثل
آدمهای ماشـینی .استحالهی «بسیجی» به
«بسـیطی»! بسـیجی باید مصـداق المومن
کیـس باشـد .پیادهنظـا ِم انقلاب اسلامی
باشـد ولی پیاده و بسـیط نباشد.
اشعریمسـلکی را مـد کردنـد .در
شـهرهای مختلـف در انتخابـات مجلـس
یـا  ...بـه جـای آنکـه ببینند چه کسـانی
شایسـتگی حقیقـی دارنـد و بـرای آنهـا
تبلیـغ کننـد قاعـده را بر عکـس کردند؛
گفتنـد مـا بـه جـای آدم شایسـته دنبال
آدم هماهنـگ (همان حـرف گوش کن و
اهل البی) هسـتیم .هر کـه با ما جماعت
«البیسـت» هماهنگ بود شایسـته است!
«شایسـتگی؛ ملاک حقیقـی نـدارد.
همـهاش اعتبـاری اسـت و مبنـای اعتبار،
تغلب تشـکیالتی اسـت اگر چه از راه اغوا و

حذف و قالتاقبازی به دسـت آمده باشـد!»
ایـن گزاره ،کلی ِد براندازی نظامی اسـت که
اساسـش طبـق نظریـه والیـت فقیـه ،بر
شایسـتگی حقیقـی کارگزاران ،بنا شـده.
اگـر در حالـی کـه تفکـر والیـی
اساسـش شایسـتگی و اصلحیت حقیقی
اسـت مخالفان این تفکر اسـم خودشـان
را گذاشـته باشـند اصولگـرا! بایـد منتظر
خیلـی اتفاقـات ناگـوار باشـیم.
هیچکـس اجـازه نـدارد تفکـر را
تعطیـل کنـد ،آگاهی بخشـی و اقنـاع را
تعطیـل کنـد و تشـکیالت ماشـینی را
جایگزیـن همـه چیـز بکنـد ،ایـن حتمـا
خلاف مبانـی انقلاب اسلامی اسـت.
جریانات هلو  -لولو
در همیـن مشـهد ما یـک جریاناتی،
مـن اسمشـان را جریانـات هلو-لولـو
گذاشـتهام ،بـا لولـو کـردن یـک سـری
جریانـات دیگـر و ایجـاد یـک هیجـان
کاذب تالش کردند و متاسـفانه موفق هم
شـدند ،جریانـات حزباللهـی را و بدنهی
مردمـی انقلاب را بترسـانند و بگویند که
فعلا وقـت ایـن حرفهـا نیسـت؛ چـون
یـک لولویـی وجـود دارد بـه نـام جنـاح
مثلا دوم خـرداد یا اصالحطلـب یا فالن؛
بنابرایـن بایـد مبانـی خودتـان را کنـار
بگذاریـد و رایتـان را بدهیـد مـا دولپـی
مثـل هلو تنـاول کنیم .آگاهـی را ،تحلیل
را ،تبییـن را ،اقنـاع راّ ،بینـه را ،از فضـای
انتخـاب سیاسـی حـذف بکنیم بـه جای
آن ،اضطـرار را ،شـرایط بحرانـی را و بـه
تبعش حکومـت نظامی را ،اجبـار را ،الزام

هیچ کس اجازه ندارد تفکر
را تعطیل کند ،آگاهی بخشی
و اقناع را تعطیل کند و
تشکیالت ماشینی را جایگزین
همه چیز بکند ،این حتما خالف
مبانی انقالب اسالمی است .
را ،تشـکیالت را جایگزیـن بکنیـم.
اینهـا اول میگوینـد «فعلا» شـرایط
اضطراریسـت و لولو ممکن است بخوردتان
و چشـمتان را ببندید و به ما اعتماد کنید.
امـا کمکـم میبیننـد چه فرمـول خوبی!
چـرا همیشـه شـرایط را اضطـراری
نگـه نداریـم؟! وقتی کـه با القای شـرایط
اضطـراری میتوانیـم از پاسـخگویی فرار
کنیـم و حرف غلط خودمـان را و آدمهای
کمصالحیـت یا بعضا فاسـ ِد حـرف گوش
کـن خودمـان را بـه کرسـی بنشـانیم و
ِ
بسـیاری چهرههـای حزباللهـی ِ اصلح و
مسـتقل و ناهماهنـگ با البیهـا را حذف
کنیـم ،چرا بـه خودمان زحمـت بدهیم؟
تعبیـر دیگری که مـن در مورد اینها
بـه کار بـردم« ،دوپینگیهـا» بـود کـه ما
بـه جـای اینکـه پهلوانانـه در صحنـهی
سیاسـی چالش کنیـم؛ دوپینـگ بکنیم.
وقتـی کـه میتوانیـم بـا اسـتفاده از یک
سـری امکاناتـی ،تـوده را بسـیج بکنیم و
ایـن تـوده بسـیج شـده را با ترسـاندن از
حریف ،مجبور بکنیـم که به کاندیداهایی
رای بدهنـد کـه آن کاندیداهـا ،هیـچ
اصلحیتـی الاقـل ندارنـد(در بسـیاری از
مـوارد کـه حتـی صالحیـت هـم ندارند)
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ابتـدا بـا ایـن شـروع کردند ،گفتنـد فعال
رقیـب خیلـی جـدی اسـت ،لولـو خیلی
خطرنـاک اسـت ،فعلا صحبـت نکنیـد،
بـه همین لیسـتی کـه ما میگوییـم رای
بدهیـد ،سـؤال هـم نکنیـد کـه آقـا ایـن
آدم چقدرسادهزیسـت اسـت؟ چقدر اهل
تفکر اسـت؟ چقـدر اهل اصـرار بر موضع
حـق اسـت؟ چقـدر اهل هزینه دادن سـر
بزنگاههـا برای حمایت از انقالب اسلامی
اسـت؟ نـه! این سـوالها را تعطیل کنید،
مـا پشـت درهـای بسـته مینشـینیم،
بـرای شـما تصمیـم میگیریـم ،لیسـت
مشـخص میکنیـم ،شـما برویـد بـه
اینهـا رای بدهیـد .صبـح روز انتخابـات،
لیسـت میآمـد د ِر خانـه ،میگفتنـد
برویـد بـه همینهـا رای بدهید .کسـانی
کـه اسمهایشـان را هـم ،مردم بـه زور بلد
بودنـد ،تـا چـه برسـد به ایـن کـه برنامه
اینهـا را بداننـد ،آرمـان اینهـا را بدانند،
سـابقه اینهـا را اطلاع چندانـی داشـته
باشـند و  ...و اسمش را هم میگذاشتند
لیسـت والیت! لیسـت آقا!
دیگـر ظلـم از ایـن باالتـر بـه والیـت
نمیشـود کـرد؛ که یـک تفکر ضـد والیی
دیگـران را متهم بکند بـه ضد والیت فقیه!

در همین شـهری که شهید دیالمهها
رای میآوردنـد و بچـه حزباللهیهـا
بـرای دیالمههـا تبلیـغ میکردنـد کـه
آنها رای بیاورند ،کسـانی توسـط عناصر
ظاهرالصلاح  -مراکـ ِز
خـواص
موجـه،
ِّ
ّ
ّ
خوشـنام  -تاییـد شـدند و بـا همیـن
شـیوهی کمونیسـتی رای آوردنـد ،کـه
بعدهـا مـا اینهـا را در یـک بزنگاههایـی،
دراردوگاه مقابـل دیدیـم!
کسـانی که بچـه حزباللهیها بـه اینها
رای داده بودنـد و در مسـاجد و پایگاههـای
خودشـان بـرای اینهـا بـدون هیـچ فکـری،
تا ّملـی تبیلـغ کرده بودنـد ،یک دفعـه دیدند
اینهـا کـه صـد و هشـتاد درجـه تفکـرات
مقابـل را دارنـد حمایـت میکننـد!

بعضـی دیگرشـان علنـا خیانت نمی
کننـد امـا آدمهـای سـاکتی هسـتند؛
در بسـیاری از بزنگاههـا اگـر در کنـار
فتنهگـران نایسـتادند ،اما سـکوت کردند،
توان خودشـان را ،آبروی خودشان را برای
حمایـت از انقلاب بـه صحنـه نیاوردنـد.
ایـن چیزهایی که مـن دارم میگویم،
دربـاره مصـداق مشـهد اسـت ،امـا حتما
کسـانی کـه ایـن بحـث را میبیننـد یـا
میخواننـد ،مصادیـق متعـددش را در
ذهنشـان ،در اسـتانها و شهرسـتانهای
خودشـان ،بـه یـاد خواهنـد آورد.
اصولگرانماهایتروریست
و قتلعامهای خاموش!
بـه مـرور بـه جایـی رسـیدیم کـه
همـه چیـز شـد اعتبـاری! و ترورهـا آغاز
شـد .تـرور چـه کار میکنـد؟ تـرور یـک
آدم صالـح را از دسـترس جامعـه خـارج

موجـه ،عناصر
میکنـد .بـا این تروریسـم ّ
بسـیاری را در ایـن ده بیسـت سـال اخیر
کشـتند و حـذف کردنـد.
انقلاب اسلامی نیروهـای زیـادی
را پـرورش داده بـود ،تربیـت کـرده بـود.
نیروهایـی کـه هـم خلـوص داشـتند ،هم
تخصص داشـتند ،هم تجربه داشتند ،ولی
ّ
اتّفاقـا به خاطر همین خلـوص و تخصص
و تجربهشـان ،نمیتوانسـتند بـا البیهای
سیاسـت ،بـا پاتوقهـای قـدرت -چـه
چپش،چه راسـتش ،چـه اصولگرایش ،چه
اصالحطلبـش  -تعامـل بکنند.
میدیدنـد مناسـبات در آن فضاهـا
مناسـبات دیگـری اسـت!
اینهـا ترور شـدند .از لحاظ جسـمی
قابلیت
تـرور نشـدند ،ولـی تـوان آنهـا و ّ
ظرفیـت آنهـا ،از مـردم ،از انقلاب ،از
و
ّ
نظـام ،از رهبـری دریغ شـد.
بـاز شـما نمونههـای متعـدد اینهـا
را در شهرسـتانهای مختلـف میبینیـد.
در همین مشـهد بسـیاری آدمهـای قابل
وجـود داشـتند و وجود دارنـد ،که جریان
حزبالالبـی! آنهـا را حـذف میکنـد
بـا قیافـهی ظاهرالصلاح! در شـهرهای
دیگـر هم کـه من پـای درددل دوسـتان
حزباللهـی مینشـینم ،میبینـم که یک
چنیـن فضایی متأسـفانه وجـوددارد.
یـک اشعریمسـلکی ،یک نـوع تفکر
کمونیسـتی میآید در بیـن حزباللهیها
نفـوذ میکند و آنهـا را مجاب میکند که
از مبانـی انقالبی دسـت بردارند ،از سـلوک
دینـی در عرصه سیاسـت دسـت بردارند و
گـردن بگذارند به تاکتیکها و تکنیکهای

یک سـری آدمهای سیاسـتزده.
تکنیسـینهای انتخاباتی که توسـط
بعضی از نهادها ،تریبون در اختیارشان قرار
میگیـرد ،اینهـا بشـوند ایدئولوگهـای
انقلاب اسلامی! امـروز بـا وفـور ایـن
تاکتیسـینهای سیاستزده،
تکنسینها و
َ
جایـی بـرای ایدئولوژی و سـلوک مکتبی
باقـی نمیماند.
مهـم ایـن اسـت کـه قبیلـهای کـه
اسـمش را اصولگـرا گذاشـتهایم حاکـم
باشـد؛ حاال با مبانی دینی شـد ،شد ،نشد
از چیـن ،کمونیسـتیاش را وارد میکنیم،
بهتـر هـم جـواب میدهد .حوصله پاسـخ
دادن و مسـئولیت پذیرفتـن هـم نداریم.
وقتـی کـه میشـود بـا متهـم کردن
ضدوالیـت فقیـه ،بـه راحتی
دیگـران بـه ّ
فضـا ایجـاد کـرد و دوپینـگ کـرد و
انتخاباتهـای متعـددی را بـرد ،برای چه
مـا بایـد بیاییم برای تـوده ،بـرای جمهور
مـردم وقـت بگذاریم؟ بـرای آحاد تکتک
مـردم ارزش قائـل باشـیم؟ آنهـا را قانـع
بکنیـم ،آنهـا را مجـاب بکنیـم؟ آنها را
از لحـاظ فکـری اشـراب کنیـم ،سـیراب
کنیـم؟ بـرای چه بایـد ایـن کار را بکنیم
وقتـی روشهای بسـیار سـادهتری وجود
دارد کـه بـا دو مانـور سیاسـی ،میتوانیم
بـه نتیجه برسـیم.
اولین مخالفان سلوک انقالبی
خودیاند!
ایـن را از ایـن جهـت خدمـت شـما
عزیـزان عـرض میکنـم کـه شـمایی
کـه داریـد بحمـداهلل روی مبانـی انقالب
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اسلامی کار میکنیـد ،حواسـتان باشـد
کـه در مقابـل شـما ،فقـط آنهایی کـه از
لحـاظ گفتمانـی ،پرچمهـای مخالـف
برافراشـتهاند نیسـتند ،بلکـه امـروز
در گام اول کسـانی جلـوی سـلوک
انقالبـی را میگیرنـد ،کـه در بیـن خـود
انقالبیها متاسـفانه تریبوندار هسـتند و
تشـکیالت دارند و برای خودشـان عناوین
پرطمطـراق میتراشـند.
ویرایش
باید آماده بشـویم ،امروز روز
ِ
تفکـر انقالبـی اسـت .روز ویروسزدایی از
تفکـر انقلاب اسلامی اسـت .تـا مـا این
ویروسزدایـی را انجـام ندهیـم ،آنقـدر
ضعیـف خواهیـم شـد کـه نـه در برابـر
ـدر کـه در برابر حریفهای
حریفهـای َق َ
ضعیـف هـم خواهیـم باخت.
دوپینگیهایقدیم
مافنگیهایجدید!
دوپینگهـا ،بنیهی فکری و اجتماعی
و فرهنگـی ما را به شـدت ضعیـف کرده.
یـک ورزشـکار دوپینگ میکنـد ،میرود
قهرمـان مقابـل را میزنـد .همـان آدم
چنـد سـال بعـد ،یـک آدم مفنگـیای
میشـود کـه از یـک پشـه ممکـن اسـت
بخـورد و زمینگیـر شـود.

امـروز متاسـفانه ما دچار این مسـئله
شـدهایم و نبایـد از آن غافل بشـویم.
اصولگراهـای مافنگـی امـروز همـان
پهلوانپنبههایـی هسـتند کـه بـه
دوپینـگ عـادت کردند .با قـدرت البی و
تشـکیالت ،شایسـتهترها را حذف کردند
و نوچهبـازی و قبیلهگرایـی راه انداختند و
حاال که عمرشـان سـرآمده میخواهند از
طریـق تئوریزهکردن فسـاد سیاسیشـان
و تسـری دادن آن بـه بدنـهی اجتماعـی؛
احتضارشـان را عقـب بیاندازنـد .آدرس
غلـط میدهنـد که مشـکل مـا اجتماعی
و فرهنگـی اسـت .بلـه حتمـا ما مشـکل
فرهنگـی و اجتماعـی داریـم .خـود بنده
هـم در تبییـن خالءهـای فرهنگـی و
اجتماعـی در حد بضاعتم قلـم زدهام .ولی
اسـاس همـهی اینهـا و پشـتیبان همهی
ِ
اینهـا فسـاد سیاسـی جریـان «حـزب
الالبـی» اسـت کـه خـود را رنـگ کـرده
و حزباللهـی یـا اصولگـرا جا زده اسـت.
حتما باید همزمـان با فعالیت اجتماعی و
فرهنگی با این فسـاد سیاسـی که ریشه
در فسـاد عقیدتی و سکوالریسـم روشـی
دارد مبـارزه کـرد تـا نتیجـه درسـت بـه
دسـت بیاید .
دوپینگهـای سیاسـی ،دوپینگهای

اصولگراهای مافنگی امروز همان پهلوان پنبههایی هستند که به
دوپینگ عادت کردند .با قدرت البی و تشکیالت ،شایستهترها را
حذف کردند و نوچهبازی و قبیلهگرایی راه انداختند و حاال که عمرشان
سرآمده میخواهند از طریق تئوریزه کردن فساد سیاسیشان و تسری
دادن آن به بدنه اجتماعی؛ احتضارشان را عقب بیاندازند.

حزباهلل باید به مبانی معرفتی انقالب برگردد و خودش را از
تکنسینهای انتخاباتی و پراگماتیستهای سیاسی خالص کند.
پروپاگاندایـی و تبلیغـات موقتی هیجانی،
اجتماعـی
بنیـهی فکـری و فرهنگـی و
ِ
بدنـهی انقلاب را ضعیف کـرده و در این
مـورد ،ما هیچ تعارفـی نباید بکنیم وگرنه
روز بـه روز وضعیـت بدتر خواهد شـد.
حزب اهلل باید به مبانی
معرفتی انقالب برگردد
بازگشـت به مبانـی انقالب اسلامی،
بایـد از بیـن خـود حزباللهیهـا آغـاز
مدعی
بشـود ،از بیـن همیـن ماهایی کـه ّ
هسـتیم بایـد آغار بشـود ،از مـن گوینده
گرفتـه تـا دیگـران .حـزب اهلل بایـد
بـه مبانـی معرفتـی انقلاب برگـردد و
خـودش را از تکنسـین هـای انتخاباتی و
پراگماتیسـتهای سیاسـی خلاص کند.
خوشـبختانه ادبیات معارفی ما و منابع
دینی ما ،بسـیار سرشار هستند برای ترمیم
تفکـر ما ،بـرای ویروسزدایـی از تفکر ما.
در قـرآن کریـم ،بارهـا و بارهـا در
آیـات متعـدد ،شـما میبینیـد کـه هـم
انـذار و هشـدار داده شـده نسـبت به این
کـه مواظـب باشـید و و هم راهکار نشـان
داده شـده اسـت.
ایـن آیاتـی کـه بـا «یـا ایهـا الذیـن
آمنـوا» شـروع میشـود ،همهاش هشـدار
بـه حزباللهیهاسـت دیگـر.
«یاأیهـا الذیـن آمنـوا لـم تقولـون مـا
التفعلـون کبـر مقتـا عنـد اهلل أن تقولـوا ما

التفعلون»؛ خیلی آیهی تفکر برانگیزی است.
«کبـر مقتـا عنـداهلل أن تقولـوا مـا
التفعلـون»؛ یعنـی ممکـن اسـت خـدا
از شـما اهـل ایمـان ،از همیـن شـما
حزباللهیهـا ،به شـدت به خشـم بیاید.
این عیـن آیهی قرآن اسـت .ما میگوییم
نـه! خـدا فقـط از فلان جنـاح به خشـم
میآیـد ،از کارهایـی کـه آنهـا میکننـد
نـه از کارهایـی کـه مـا نمیکنیـم!
امـا قـرآن بـر ایـن دومی هـم تاکید
میکنـد« :تقولـون مـا التفعلـون»؛ وقتی
بیـن قـول و عمـل شـما فاصلـه بیفتـد
خشـم خـدا متوجـه شـما خواهـد شـد:
«کبـر مقتـا عنـداهلل»
کاله خودمـان را قاضـی کنیم ببینیم
چقـدر بین قول و عمل ما فاصله هسـت؟
در رفتـار سیاسـی ،مـا چقـدر بـه مبانـی
دینـی معتقدیـم؟ در بزنگاههـا ،آن موقـع
که هیجـان نتیجه ما را می گیـرد ،آیا هر
وسـیلهای را بـر خودمان مبـاح میدانیم؟
یکدفعـه ملـت نـگاه میکننـد
میبیننـد کـه ما چقدر شـبیه آن کسـی
هسـتیم کـه داریـم بـا او میجنگیـم!
مـا هـم که شـبیه رقیبمان هسـتیم!
در منشهـا ،مثلا او الاُبالـی اسـت .هرچه
بـه زبانـش بیایـد میگویـد ،هر تهمتـی را
میزنـد ،هـر دروغی را حاضر اسـت بر زبان
برانـد .بعد ملت نـگاه میکنـد ،میبیند ما
هـم که برای اینکـه بر او غلبـه پیدا کنیم،
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قرآن در آخر سورهی مجادله،
حزباهلل را تعریف میکند .از
مهمترین ویژگیهایی که خداوند
برای حزباهلل مشخص میکند،
این است که اینها باندی عمل
نمیکنند ،عشیرگی و قبیلگی
رفتار نمیکنند.
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چـون در خیـال خودمـان هدف مقدسـی
داریـم ،بـه همـان منـش دچـار شـدیم؛
میخواهیـم ایـن را بـه ملـت منتقل کنیم
که اگر او قالتاق اسـت ،مـا از او قالتاقتریم!
چـون فکر میکنیـم که ملت بـه قالتاقها
رای میدهنـد .و تالش میکنیـم در زمین
حریـف بازی کنیم و بـازی را ببریم و وقتی
که اینبـار میبازیـم ،دیگر فقـط انتخابات
را نباختیـم؛ بلکـه گفتمـان خودمـان را
باختهایـم ،مبانـی خودمـان را باختهایـم
و خسـارت عظیـم و شکسـت بـزرگ
اینجاسـت ،کـه اگر ایـن را باختیـد ،دیگر
نمیتوانیـد خودتـان را بازسـازی کنید.
قـرآن در آخـر سـورهی مجادلـه،
حـزباهلل را تعریـف میکنـد .از مهمترین
ویژگیهایـی کـه خداونـد بـرای حـزباهلل
مشـخص میکنـد ،این اسـت کـه اینها
بانـدی عمـل نمیکننـد ،عشـیرگی و
قبیلگـی رفتـار نمیکننـد.
تس ّری آلودگی
به بدنهی اجتماعی
یک عده در این کشـور علمدار شـدند
کـه میگویند حزباهلل باید قبیلگی عمل

کنـد! صد و هشـتاد درجه خلاف قرآن و
خـدا حـرف میزنند و خودشـان را نه تنها
حزباللهـی میداننـد ،بلکـه خودشـان را
علمـداران اصولگرایی میدانند!
آن چیـزی کـه بایـد نسـبت بـه آن
حسـاس بشـویم ،ایـن اسـت.
یـک نمونـهاش دو جنـاح سـازمان
مجاهدیـن انقالبانـد کـه از همـان اوایل
دههی شـصت چـون تـوی فولکـس برای
همهشـان جـا نبـود با هم دعوایشـان شـد
و گفتنـد ما با هم اختالف عقیدتـی داریم.
یکی شـد چپ یکی شـد راسـت! حاال بعد
از چنـد دهه وقتی نگاه میکنیم می بینیم
مثل اینکه اختالف بیش از آن که عقیدتی
باشـد قبیلگـی بـود .حـاال بـاز راه افتادهاند
بـا همـان رندیهـای سیاسـیکارانه ،بـا
همـان ملـکات کاسـبکارانهی سیاسـی
میخواهنـد زمـام بدنـهی انقالبـی را بـه
دسـت بگیرنـد و حزباللهیهـا را بـه نفـع
دوقطبیهای نخنمای سیاسـی مهار کنند.
چنـد تا قبیله کوچولوی سیاسـی که
سـابقهی سـازمان مجاهدینـی یـا جبهه
 8+7فالن و شـورای ناهماهنگی بهمان را
دارنـد دوبارهی عـزم ارتجاع به مناسـبات
شکسـت خورده و فسـیل شـده و سکوالر
قبلـی را دارند.
عـرض کـردم ،آن خواصـی کـه
خودشـان آلـوده شـدند؛ دارنـد تلاش
میکننـد بدنـهی اجتماعـی حـزباهلل را
هـم آلـوده کننـد و بعضـا تا حـدودی هم
موفـق شـدند .چـرا؟ چـون مـا بارهـا بـه
خاطـر مصلحتاندیشـی و محافظهکاری،
مقابـل اینهـا سـکوت کردیـم .توضیـح

نخواسـتیم  -بـا احتـرام؛ نـه اینکـه
بخواهیـم شـخصی کنیـم قضیـه را  -که
آقـا ایـن رفتارهای شـما ،بـا کدامیـک از
موازیـن انقلاب اسلامی تطبیـق دارد؟
یـک نمونـهاش ،همین بحـث اخیری
کـه مقـام معظـم رهبـری مطـرح کردند
در مـورد انتخابـات کـه گفتنـد بعضـی از
ایـن آقایـان ،بـه مـن مراجعـه میکنند و
اعتـراض میکننـد.
ولـی جامعـه ،بـه نائـب امـام
بـه
ّ
زمان(عـج) اعتـراض میکنند بـه صراحت،
که شـما چرا مردم را به شـرکت وسـیع در
انتخابات ،دعـوت میکنید؟ مگر نمیدانید
که اگر شـرکت وسـیع در انتخابات صورت
بگیـرد ،ممکـن اسـت مـا رای نیاوریم؟
بـرای ولیفقیـه تعییـن تکلیـف
میکننـد؛ میگوینـد کـه شـما از آن
پراگماتیزمـی که ما آن را جایگزین مبانی
انقالب اسلامی کردهایـم ،فراتـر رفتهای!
ایـن پراگماتیسـتهای بیحجـت،
اینقـدر رو دارنـد ،کـه حتـی میخواهنـد
ولیفقیـه را هـم مجـاب کننـد ،کـه بـه
مبانی غیرشـرعی آنها گردن بگـذارد .آقا
میگوینـد آمدنـد پیـش مـن صریحـا به
مـن گفتنـد ایـن حرفهـا را نـزن ،مبانی
جمهوری اسلامی را فریاد نکن ،سـکوت
کن؛ وقتی بـا ولیفقیه اینجـوری برخورد

میکننـد ،معلـوم اسـت اینهـا بـا صـف
و بدنـهی حـزب اللهـی چگونـه برخـورد
میکننـد؛ اگـر امکانات فالن نهـاد و فالن
سـازمان هـم پشتشـان باشـد کـه دیگـر
واویالست.
یـک لفظی رایج شـده بـرای کوبیدن
جنـاح مقابـل کـه آقـا اینهـا میخواهند
ولیفقیـه را بـه تصمیـم برسـانند و او را
مجبـور کنند جـام زهر بنوشـد!
زاویه آشکار ِاصولگراها با رهبری
در مهمترین مبانی نظام!
اینجـا صراحتـا خـود ولیفقیـه
دارد میگویـد آقـا یـک گروهـی از بیـن
خـود شـماها میخواهـد مـرا بـه تصمیم
برسـاند ،میخواهد مرا به عـدول از مبانی
انقلاب اسلامی ،مجـاب کنـد .اینها چه
کسـانی هسـتند؟ نبایـد در مـورد اینهـا
آژیرهـای خطـر بـه صـدا در بیایـد؟! آقـا
مـن ولـی
چـه میفرماینـد؟ میگوینـد ِ
فقیه خـودم را موظف میدانـم ،وظیفهی
شـرعی خـودم میدانـم کـه آحاد مـردم،
تکتـک افـراد جامعـه ،را دعـوت کنـم و
از آنهـا خواهـش کنـم کـه بیاینـد پـای
صندوقهـای رای .ایـن را ولـی فقیـه
دارد میگویـد .مرجـع تقلیـد مـا دارد
میگویـد؛ یـک متفکـر بـزرگ اسلامی

خود ولی فقیه دارد میگوید آقا یک گروهی از بین خود شماها
میخواهد مرا به تصمیم برساند ،میخواهد مرا به عدول از مبانی
انقالب اسالمی ،مجاب کند .اینها چه کسانی هستند؟ نباید در مورد
اینها آژیرهای خطر به صدا در بیاید؟!
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معاصـر دارد میگویـد .ایـن کـه یـک
حـرف ژورنالیسـتی کـه نیسـت .ایـن که
کالم یـک آدم سیاسـتزده یا تکنیسـین
سیاسـت ورزی فلان نهاد که نیسـت .ما
میگوییـم او نائب امام زمان اسـت .یعنی
دقیق تفکر وحی
او دارد مبانـی صحیـح و
ِ
و والیـت را بـرای مـا تبییـن میکند .بعد
ببینیـم سـاز وکار هایـی کـه در جامعـه
بـه نـام اصولگرایـی دارد تدارک میشـود،
اینها خالف مبنای رهبری اسـت! بیشـتر
از اقناع بر اغوا متکی اسـت .بیشـتر از رای
آگاهانـه بـر مشـارکت کور مبتنی اسـت.
بعد همچنـان بگوییم اینهـا اصولگرا
هسـتند .کـدام اصولگرا؟ کـدام اصول؟
بعـد همانهـا نعـل وارونـه بزننـد و
بگویند علی تنهاسـت! بله ،علی تنهاست،
در بیـن شـما اصولگراهـا تنهاسـت .در
مهمتریـن مسـائل فلسـفه سیاسـی
جمهوری اسلامی ،شـما با او دچـار زاویه
شـدید .یـا نمیفهمیـد ،یـا میبینیـد اگر
بفهمیـد ،بـه نفعتان نیسـت.
فهم درست از جمهوریت نظام
فهـم درسـت از جمهوریـت نظـام ،از
مردمسـاالری دینـی ،ایـن چیـزی اسـت
کـه کمکـم دارد در بیـن حزباللهیهـا
بـه کیمیـا تبدیـل میشـود .ایـن خیلـی
خطرنـاک اسـت؛ در حالیکـه بخـش
مهمـی از مبانـی انقالب اسلامی ،مربوط
بـه تبییـن جمهوریـت در نظـام دینـی
اسـت .هم از سـوی امام(ره) ،هم از سـوی
مقـام معظم رهبری اینها چیزهایی اسـت
کـه کسـانی کـه امـروز در ایـن مقطـع

میخواهنـد وارد فضـای دفـاع از مبانـی
انقلاب اسلامی بشـوند ،باید تشـخیص
بدهنـد و در مـوردش ،بـه یـک اولویـت
گـذاریای برسـند؛ چون شـما ممکن بود
همیـن دورهی آموزشـی را مثال در سـال
شـصت داشته باشید ،یا سـال مثال هفتاد
و پنـج داشـته باشـید یـا سـال هشـتاد
داشـته باشـید .االن در سـال نود و شـش
وقتـی دارید یـک دوره را برگـزار میکنید،
حواسـتان باشـد که اگـر درک درسـت و
دقیقـی از آسیبشناسـی امـروز جامعه و
نسـبتش با مبانی انقالب اسالمی نداشته
باشـیم شـاید آن چیـزی کـه کـه امـروز
میخوانیـد و مطالعـه میکنیـد و بحـث
میکنیـد و در مـوردش بـه جمعبنـدی
میرسـید درسـت نتوانید در میدان عمل
اجتماعـی بـه کار بگیرید.
شـاید بخشـی از انرژی شما هرز برود.
بنابراین «مسئلهشناسی» مهم است.
خـدا رحمت کند مرحـوم اقای علی
صفایـی(ع-ص) را کـه گفتـه بـود قـرآن
مثـل داروخانـه اسـت شـما نمیتوانیـد
وارد داروخانـه شـوید همـه را از یـک
کنـار شـروع کنیـد خـوردن بعـد بگویید
داروسـت دیگر! نه؛ ممکن اسـت بمیرید!
اگـر کسـی میخواهد نسـخه بدهـد باید
بیماری را درسـت تشخیص بدهد آسیب
را درسـت بتوانـد تبییـن کنـد و بعـد بـر
اسـاس مبانی و معارف دینـی بتواند برای
ایـن مسـائل جـواب پیـدا کند.
یـک بحـث بسـیار مهـم دیگـر در
حـوزهی سـلوک انقالبی و سـبک زندگی
انقالبـی بحـث اخلاق اسـت  -فکـر کنم

شما می بینید در این البیها در این قبیلهبازیهایی که به اسم
اصولگرایی شکل میگیرد این رذائل به وضوح به چشم میآید،
هرچند بخواهیم انکارش کنیم  .معصوم فرمود رذیله حسد آنچنان
ایمان را می خورد مثل این که آتش هیزم را.
پارسـال هم کـه خدمت عزیزان «مدرسـه
انقلاب» بودم تذکـر دادم به مقـداری که
بـه عقـل ناقصـم میرسـید -واقعا انسـان
وقتـی وارد فضاهای عملیاتیتر و فضاهای
مدیریتـی میشـود میبینـد کـه یکـی از
مشـکالت اساسـی ما بحث اخالق اسـت.
حزب الالبیها
و غارت اخالق اسالمی و انقالبی
در بیـن آن حزبالالبیهایـی کـه
گفتـم در برابـر جریـان زالل و ریشـهدار
تفکـر حزباللهـی کمکـم شـکل گرفته؛
برخـی اوقـات اخلاق بـه تـاراج مـیرود.
اصلا آغـاز قصـه آفرینـش چگونـه
اسـت؟ اولـش با حسـد شـروع میشـود.
آقـای شـیطان میگویـد چـرا ایـن؟ پس
از هبـوط بـاز دوبـاره ،بـرادر بـرادر را می
کشـد بخاطر حسـد.
ما هم از بنیآدمیم دیگر ،شما میبینید
در ایـن البیهـا در ایـن قبیلهبازیهایی که
بـه اسـم اصولگرایـی شـکل میگیـرد این
رذائـل به وضوح به چشـم میآیـد ،هرچند
بخواهیـم انکارش کنیم.
معصـوم فرمـود رذیلـهی حسـد
آنچنـان ایمـان را میخـورد مثـل ایـن
کـه آتـش هیـزم را .االن شـما میبینیـد
در سـطوح مختلـف از پایتخـت تـا فلان

شـهر دورافتـادهی مـرزی ،صـورت قضیه
ایـن اسـت کـه بحـث مـا بـر سـر اصـول
اسـت ولی یک مقـدار کـه ورود میکنید
میبینیـد کـه بخـش عمـدهای هـم
بحثهـای نفسـانی و بازیهـای بچهگانه
اسـت کـه متاسـفانه حـاد هـم هسـت.
برتریطلبـی بیمبنـا و معضل « بچه
تهرون»هـا یک مسـئلهی واقعـی و جدی
و یکـی از مهمتریـن عوامـل شکسـت در
جبههی انقالب اسـت .کسانی که بیهیچ
حجتـی خودشـان را بـه شـکل اتوماتیک
باالتـر و دیگـران را «شهرسـتونی» و
شـهروند درجـه دو تلقـی میکنند.
در پایتخـت کـه بـه شـکل بیمارگونه
و فاجعهآمیـزی بـا این واقعیـت مواجهیم؛
یـک عـده هم که تنهشـان به تنـهی اینها
خورده در هر شهرسـتان و استانی احساس
«بچـه تهرون» بـودن پیـدا کردهاند.
اگـر تقـوا وجـود نداشـته باشـد اگـر
خویشـتنپایی وجـود نداشـته باشـد اگـر
خـود سـازی وجـود نداشـته باشـد و اگـر
فقـط ادعا وجود داشـته باشـد و دائم دنبال
ظاهرسـازی باشیم و هر روز عنوانی درست
کنیـم و یـک اسـمی را علـم کنیـم بدون
اینکـه در واقـع متصـف بـه یـک ویژگـی
ممتاز دینی شـده باشـیم؛ آن وقت خیلی
اتفاقـات فاجعهآمیـز در راه خواهـد بـود.
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خطبهی متقین را امیرالمومنین علیه
السلام بـرای چـه کسـی گفتهانـد؟ برای
مثلا قبایل آمـازون گفتهاند؟ بـرای اهالی
توکیو گفتهاند؟ برای اسـکیموها گفتهاند؟
بله بـرای آنها هـم گفتهاند چـون آنها هم
ابنـاء بشـرند و انشـااهلل بایـد تحـت پرتو
خورشـید والیـت قـرار بگیرند ولـی اول از
همـه بـرای ما شـیعیان گفتهاند.
امیرالمومنیـن علیـه السلام بیش از
 100صفـت بـرای متقیـن میشـمارند.
« تلْ َ
ِين ال
ـك َّ
الـد ُار ْالخِ َر ُة ن َْج َع ُلهـا لِلَّذ َ
ض َو ال َفسـادا ً َو الْعاق َِب ُة
يُ ِر ُ
ون ُع ُل ًّوا فِي ال ْْر ِ
يد َ
ِيـن» بسـیاری از فسـادها نتیجـهی
لِلْ ُم َّتق َ
برتریطلبیها اسـت .شـما چـه میبینید
در فضـای سیاسـتورزی اصولگرایی؟
آیـا قصـهی برتریطلبی یـک قصهی
حـادی هسـت یـا نـه؟ یـا میخواهیـم
همچنـان تعـارف کنیـم بـا هم؟
کسانی بدون داشتن کمترین صالحیتی
یا اصلحیتی ،با پروپاگاندا ،با زور ،با تشکیالت،
با جنگ روانی ،با وابسـتگی به فالن امکانات،
میخواهنـد همچنـان خودشـان را برتـر از
دیگـران قرار دهند ،خوب این فسـاد میآورد!
ِين
بعد میفرمایدَ :و الْعاق َِب ُة لِلْ ُم َّتق َ
اینهـا میگوینـد باید نتیجهگـرا بود،
خـوب به تصریح قـرآن؛ نتیجـه و عاقبت

اینها می گویند باید نتیجه گرا
بود ،خوب به تصریح قران؛ نتیجه
و عاقبت هم ،برای متقین است.
نتیجه در طول تقواست
نه در عرضش!

هـم ،برای متقین اسـت .نتیجـه در طول
تقواسـت نه در عرضش!
اگـر میخواهید به آن آسـیبها دچار
نشـوید به متقیـن نزدیک شـوید .بیش از
 100صفـت امیرالمومنیـن علیه السلام
در خطبـهی متقیـن بـرای پرهیـزگاران
برمیشـمارند ما بـه چندتایش متصفیم؟
ایـن بحثهـا کجـا انجـام میشـود؟
ایـن همـه دوره برگـزار میشـود کجایش
اخلاق گفته میشـود؟
آن قـدر کـه فلسـفهی سیاسـی
غـرب میخوانیـم یـا تکنیـک انتخاباتـی
و سیاسـی یـاد هـم میدهیـم ،گاهـی
اوقـات یک دهـم یا یـک صدمش اخالق
اسلامی نمیخوانیـم ،بعـد میخواهیـم
بـرای انقلاب و امامـی سـینه بزنیـم کـه
اولیـن کتابهایـش «اربعیـن حدیـث» و
«جنـود عقـل و جهـل» اسـت.
مگـر شـما میتوانیـد بگوییـد که آن
کتابهـا بـا صحیفـه نور نسـبت نـدارد؟
افتخـار مـا این اسـت کـه صحیفه نـور را
کسـی گفته و نوشـته اسـت کـه مصباح
الهدایه ،آداب الصاله و سـرالصاله را نوشته
اسـت امـا اگـر همه اینهـا را جـارو کنیم
و بگذاریـم کنـار معلـوم اسـت تـه تهش
میمانـد یک سـری مباحث ژورنالیسـتی
سـطحی سیاسـی و صبـح تـا شـب توی
تلگـرام داریـم میچرخیـم و اراجیـف بـه
همدیگـر فـوروارد میکنیم.
در همین یکـی دو هفته اخیر ببینید
چنـد بـار ذهـن مـا را همیـن جـوری بـا
همیـن بازیهای سیاسـی و تبلیعاتی باال
و پاییـن بردند درگیر کردنـد یک موضوع

میآیـد تا دو سـه روز دغدغهی ذهنی من
و شـما هسـت بـاز کنـار مـیرود و دوباره
موضـوع بعـدی همیـن جور موضـوع بعد
موضـوع بعـد و ...شـدهایم خسهایـی بـر
امواج رسـانههای مجـازی بعد میخواهیم
کشـتی انقلاب را هم مثال نجـات بدهیم.
وحی ُمن َزل
و آسیبشناسی مومنان
اگـر مـا عدالتخـواه هسـتیم  ،دنبـال
آرمـان ها هسـتیم قـرآن میفرمایـد« :يا
امين ِ َّل ِ شُ َـهدا َء
ذيـن آ َم ُنوا ُكون ُوا َق َّو َ
أَي ُّ َهـا ال َّ َ
آن َق ْو ٍم َعلى أَالَّ
ب ِالْق ِْسـطِ َو ال يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم شَ َن ُ
تَ ْع ِدلُـوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُب ل ِل َّتقْـوى َو اتَّقُوا َّ
اللَ
إ ِ َّن َّ
بيـر ب ِما تَ ْع َم ُلون »
اللَ َخ ٌ
خـدا بـه مـا هشـدار میدهـد کـه دو
آسـیب ممکن اسـت شـما را دچـار کند.
از دو طـرف ممکـن اسـت شـما بـه
ضـد خودتـان تبدیـل شـوید و دیگـر
نتوانیـد آرمانهـا و موازیـن حـق و عـدل
را درسـت دنبال کنید .یکـی میگویدَ « :و
آن َق ْو ٍم َعلـى أَالَّ تَ ْع ِدلُوا»
ال يَ ْج ِر َم َّن ُك ْـم شَ َـن ُ
در مقابـل رقیـب خودتان،کسـی کـه از او
بدتـان میآیـد و بـا او زاویـه داریـد و ...از
مسـیر عدالـت و انصـاف خارج نشـوید!
این قرآن است!
ایـن کـه دیگر مقاله کیهان و پسـت

تلگرامـی رجانیوز نیسـت کـه بگوییم این
کـه وحـی منزل نیسـت ،اتفاقـاً این وحی
آن َق ْو ٍم
منـزل اسـت! « َو ال يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم شَ ـ َن ُ
َعلـى أَالَّ تَ ْع ِدلُوا»
در جـای دیگـر بـاز همیـن عبـارت
را آورده و در کنـارش میگویـد« :يَـا أَيُّ َهـا
ِين ب ِالْق ِْسـطِ شُ ـ َه َداء
ِين آ َم ُنوا ْ ُكون ُوا ْ َق َّوام َ
ال َّذ َ
َ
َ
ُ
ِ َّل َول َ ْـو َعلى أنفُسِ ـك ْم» از عدل بگویید ولو
بـر خلاف منافـع شـخصی و جناحـی و
باندی شـما باشـد.
چقدر به این ما ملتزم هستیم؟
آیا قوه قضائیه
خیلی پاک است؟
دولـت فلان کار را میکنـد فلان
خطاهـا در آن وجود دارد ،بلـه ،وجود دارد.
خـوب آیا قـوه قضائیه خیلی پاک اسـت؟
سـر تا ذیلـش نـور دارد میبـارد؟ آیا همه
اش بـر اسـاس موازیـن حـق و عـدل اداره
مـی شـود؟چرا یـک دهم نقدهایـی که ما
بـه قوه مجریـه داریم -که باید بیشـتر هم
بشـود کـم هـم هسـت -بـه قـوه قضائیه
نداریم؟چـرا کمکـش نمیکنیـم کـه
آسـیبهای خودش را بیشـتر و بهتر بداند
و بـرای ترمیمـش گامهـای جدیتـری
بـردارد؟ مگـر اصل هشـتم قانون اساسـی
جـدا از آن وظیفـه شـرعی به عنـوان یک

چرا یک دهم نقدهایی که ما به قوه مجریه داریم -که باید بیشتر هم
بشود کم هم هست -به قوه قضائیه نداریم؟ چرا کمکش نمی کنیم
که آسیب های خودش را بیشتر و بهتر بداند و برای ترمیمش گام
های جدی تری بردارد؟
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وظیفـه ملـی و قانونـی امـر بـه معـروف
و نهـی از منکـر را بـر دوش مـن و شـما
نگذاشـته اسـت؟ آیا هیچ منکـری در قوه
قضائیـه ،در قـوه مقننـه وجود ندارد؟ سـه
دوره مجلس دسـت شـما بود .دوازده سال
کـم زمانی اسـت؟ دوازده سـال!!
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برجامرامگرهمینمجلساصولگرا
در بیست دقیقه تصویب نکرد؟!
دوازده سـال مـردم بـه شـما رأی
دادهانـد وقـوه مققنـه را در اختیـار شـما
گذاشـتهاند .قـوه مققنـه چگونـه عمـل
کـرد؟ مجلس خیلی قوی عمـل کرد؟ در
بعـد قانونگـذاری ،در بعد نظارتی ،در بعد
گفتمانسـازی درفضـای کشـور چگونـه
عمل کـرد؟ برجام را مگـر همین مجلس
اصولگرا در بیسـت دقیقـه تصویب نکرد؟!
بعضـی از همین چهرههـای خیلی موجه
روز تصویـب برجـام کجـا بودند؟
چرا ما شاخص نداریم؟
شـاخص ارزیابـی خـواص؛ عملکـرد
آنهـا در بزنـگاه هاسـت.
نقدهای ما چرا فقط
به یک سو میرود؟
نقدهـای مـا چـرا فقـط بـه یک سـو
مـیرود؟ اگـر از نظـام صحبـت میکنیم
و میخواهیـم نظـام پیـش بـرود نظـام
مجموعـهی همـه ایـن دستگاههاسـت.
بعضی از نهادهایی که عناوین مقدسی
هـم دارنـد در آنهـا دیگـر هیـچ اشـکالی
نیسـت؟ سـازمان تبلیغـات اسلامی واقعا
دارد درسـت عمـل میکند؟ و بسـیاری از

نهادهـای دیگر .اینها دیگر هیچ اشـکالی
در کارشـان نیسـت؟ دخالتهـای بیوجه
و مفسـدانه در انتخابـات نمیکنند؟
هیـچ فسـادی ،هیـچ انحرافـی هیـچ
اهمالی ،هیچ کـمکاری ،هیچ ناکارآمدی در
اینهـا به چشـم نمیخـورد که شایسـتهی
بررسـی باشـد ،شایسـته تذکـر باشـد،
شایسـته نقـد سـازنده و تذکـر برادرانـه از
سـوی جماعـت حزباللهـی باشـد؟
این صدا و سـیما با بیسـت شـبکهی
شـبانهروزی!! بیسـت و پنـج سـال اسـت
دسـت اصولگراهاست!
چند میگیرد در تطبیـق با آرمانهای
انقالب؟ ده میگیـرد؟ پنج میگیرد؟
اگـر بـر اسـاس مبانـی قرآنـی عمـل
نکنیم چگونـه میخواهیم کـه وعدههای
الهـی محقق بشـود .وعدههـای الهی همه
مشـروط است.
َ
ِ
ـم
ه
ن
ي
د
ه
ن
ل
فينـا
وا
ـد
ه
جا
ذيـن َ ُ
«ال َّ َ
َ ْ َ َّ ُ ْ
ـبلَنا» اگـر در ایـن مسـیری کـه خـدا
ُس ُ
تعییـن کرده بـا ایـن آسـیبهایی که در
قـرآن بـه آن اشـاره شـده حرکـت کردید
حتمـا نو بـه نو راههـای جدید برای شـما
بـاز میکنیـم ولـی وعده مشـروط اسـت.
ـروا َّ
اللَ
«يـا أَي ُّ َهـا ال َّ َ
ذين آ َم ُنـوا إ ِ ْن تَ ْن ُص ُ
ذين آ َم ُنـوا إ ِ ْن تَ َّتقُوا
يَ ْن ُص ْر ُكـ م »«،یا أَي ُّ َها ال َّ َ
َّ
اللَ يَ ْج َع ْـل ل َ ُك ْـم ُف ْرقانا» .خـدا میگوید به
شـما بصیـرت میدهـم ،فرقان مـی دهم،
قـدرت تشـخیص و تمییـز بیـن حـق و
باطـل می دهـم ،بین خوب وبـد میدهم،
بیـن خـوب و خوبتـر میدهـم ،بیـن بد
و بدتـر میدهـم .ولی چگونـه؟ موقعی که
تقوا داشـته باشـید .تقوا چیست؟

َیـر اهلل ِ تَ َتقُـون» آیـا از غیـر خـدا
«ا َ َفغ َ
پـروا میکنیـد و اسـم خـود را متقـی
میگذاریـد؟ متقـی کسـی اسـت کـه
ُون ِرسـاالتِ َّ
الل ِ َو يَ ْخشَ ْـون َ ُه َو
ذين يُ َبلِّغ َ
«ال َّ َ
َ
َّ
ال يَ ْخشَ ْـو َن أ َحدا ً إِالَّ الل» از هیچ کس جز
خدا نمیترسـد .بـه او بگوینـد ضدوالیت
فقیـه .نمیترسـد بـه او بگوینـد افراطـی.
نمیترسـد بـه او هـزار و یکـی از ایـن
تهمتهایـی کـه حضـرات در جیبشـان
دارنـد نسـبت بدهند.
ما اگـر برگردیم إنشـاءاهلل بـه مبانی
دینی خودمـان؛ به منابع کامل و درسـت
و دقیـق معارف خودمان حتماً در واقعیت
میـدان هم به پیش خواهیـم رفت .بخش
مهمی از شکسـتهای میدانی مـا بازتاب
شکسـتهای درونـی ماسـت .بازتـاب
عقبنشـینی جـدی ما از مبانی شـرعی و
اخالقی خودمان اسـت .إنشـاءاهلل خداوند
توفیـق بدهد که هم از هدایـت او و هم از
نصرت او برخوردار شـویم.
این نکتـه را من به عنوان نکته پایانی
تذکـر دهـم .خودم ایـن را تجربـه کردهام
کـه مـا فقـط از خـدا نصـرت میخواهیم
هدایـت نمیخواهیـم! خدایـا مـا کار را
خودمـان بلدیم شـما را العیاذ بـااهلل ،فقط
بـه عنـوان مدیـر تـدارکات قبـول داریـم!
رهبر ما هسـتیم .ما مدیریت اسـتراتژیک
خواندهایـم ،مـا دورهی فلان را رفتهایـم،
مـا کالسهـای فلان را گذراندهایـم ،مـا
خودمـان میدانیم چکار باید بکنیم شـما
فقـط کمـک کـن؛ شـما فقط پشـتیبانی
کن .ملکوت فقط لجسـتیک ما باشد! این
معاملـهای اسـت کـه مـا داریـم میکنیم

هیچ فسادی ،هیچ انحرافی
هیچ اهمالی ،هیچ کم کاری،
هیچ ناکارآمدی در اینها به
چشم نمیخورد که شایسته
بررسی باشد ،شایسته تذکر
باشد ،شایسته نقد سازنده و
تذکر برادرانه از سوی جماعت
حزباللهی باشد؟
در حالـی کـه وقتـی بـه واقعیت قـرآن و
مکتـب اهلبیت نـگاه میکنیـم « َو َكفى
ب َِرب ِّ َـك هادِيـاً َو ن َصيـراً» اول هـادی اسـت
ـاك ن َْسـ َتعين»
بعـد نصیـر اسـت .اگر «إِيَّ َ
میخواهیـم بگوییـم قبلـش «إِيَّ َ
ـاك
ـد» بایـد گفتـه باشـیم اول باید رجل
ن َ ْع ُب ُ
معبـد شـده باشـی ،یعنـی نفـس خودت
ّ
را آسـفالت کـرده باشـی .در عربـی طریق
ُم َع َّبـد یعنی راه آسـفالت.
از کبیـره دوری کنیم .یکی از گناهان
کبیـره که جلـوی اجابت دعـا را میگیرد
تـرک امر به معروف و نهی از منکر اسـت.
مـا امـر بـه معـروف را تـرک میکنیـم از
تـرس فلان حـاج آقا ،فلان آقـای دکتر،
فلان آقـای مهنـدس ،فلان مسـئول،
فلان نهـاد .میبینیـم دارد منکـری
مرتکـب میشـود؛ میبینیـم دارد زاویـه
میگیـرد ،میبینیـم دارد یـک چیـزی را
مدعی میشـود کـه در چارچـوب انقالب
اسلامی و مبانـی دینـی نیسـت ولی من
بـاب مصلحت ،مـن باب احتـرام ،من باب
تـرس ،سـکوت میکنیـم.
ِّ
ـي
ل
و
ي
«
انـدک
بعـد کمکـم و انـدک
َ
َُ َ
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ـر ُار ُكم» ،بعـد میبینیـد در
علیکـم شِ َ
جامعه ،دور ،دسـت یک مشت آدم قالتاق
میافتد.حـاال کـه بـه اینجـا میرسـیم
دو مرتبـه بـه معنویـت پنـاه میبریـم
ـون» بعـد خـدا میگوید« َف َلا
ـم ت َْد ُع َ
«ثُ َّ
َ
ُ
اب لكـم» .امیرالمومنیـن علیـه
يُ ْسـ َت َج ُ
السلام میفرماینـد کـه ایـن معنویـت
بعـد از تـرک وظایف اجتماعـی ،معنویت
حقیقـی نیسـت و راهـی بـه آسـمان
و ملکـوت نـدارد .آن معنویتـی جـواب
میدهـد کـه معنویـت بچـه بسـیجیها
بـود کـه اول وظایف فـردی و اجتماعی و
سیاسـی خودشـان را انجـام میدادند بعد
بـه درگاه خـدا هـم پنـاه میبردنـد و اهل
تضـرع و دعـا بودند و آن دعـا باال میرفت
و به ملکوت میرسـید و پاسـخ میشنید.
***
سوال یکی از حضار:
غالـب دوسـتان ما در مسـاجد
حلقاتـی دارند که به بسـط اندیشـه
امـام خمینـی(ره) میپردازند شـما
چـه پیشـنهادی بـرای پیشـبرد
کارشـان دارید؟
منتقـل کردن مبانی انقالب اسلامی
بـه تـودهی مـردم صرفـا از راه ریشـهها
نیسـت گاهـی از راه میوههاسـت .امـام
بـرای خـواص درس والیت فقیه میگفت.
خیلـی هـم موثـر بـود .یـک طیـف نخبه
حـوزی بصیـرو شـجاعی تربیـت کـرد و
همـان در انقلاب خیلی بـه کار آمـد؛ اما
فقـط ایـن نبود.
بخـش دیگـر از بصیرتبخشـی بـه

مـردم و آگاه کـردن جامعـه از طریـق
میوههـای ایـن شـجرهی طیبـه اسـت،
یعنـی گاهـی اوقات یـک رفتاری از شـما
سـر میزنـد ،یـک موضعـیای میگیرید
کـه امتیـازش در خودش هسـت ،خودش
ممتـاز اسـت .وقتـی که ملـت بـه او نگاه
میکننـد و بعـد مقایسـه میکنـد بـا
رفتارهـای دیگـر ،بـا سـلوکهای دیگـر؛
یـک نورانیتـی در او میبیننـد.
شـخصیت امام اینگونه بود .امام وقتی
که سـخنرانی عاشـورای  42را انجام داد ،که
دو روز بعـدش در12محـرم کـه مصـادف با
15خرداد  42بود ،بازداشـت شـد.
سـخنرانی او را جامعـه میشـنید،
مـردم کـه پـای درس فقـه و اصـول امام
نبودنـد ،مبانـی و ریشـههای او را به دقت
و تفصیـل مثـل حوزویـان نمیدانسـتند.
ولـی امـام میـوهی آن شـجره را آنجا
آشـکار میکـرد .ملـت او را میچشـید و
بـا تمـام جانـش بـا حلاوت اسلام نـاب
آشـنا میشـد .بچههـای جهادسـازندگی
ایـن جـور نبود کـه برونـد مثلا در فالن
روسـتا بگوینـد :بسـم اهلل الرحمن الرحیم
میخواهیـم یـک دوره ،کتاب والیت فقیه
تدریس کنیـم؛ ولی حضورشـاون در آنجا
نـور بـود ،جنـس سـلوک آنهـا و رفتـار
آنهـا  ،موضـع آنهـا ،زندگـی آنهـا که
منبعـث از همـان معـارف بـود ،منبعث از
همـان اخالق دینی و سـلوک انقالبی بود؛
مـردم را تحـت تاثیر قرار مـیداد .ما امروز
نیازمنـد ایـن هسـتیم که اینگونـه هم با
مـردم مواجهـه پیدا بکنیم ،صرفـاً آنها را
بـه کالس دعوت نکنیم ،صرفـا آنها را به

سـخنرانی دعوت نکنیم.
ایـن را هـم فکـر نکنیـد کـه بگویید
خیلـی خـوب مـا باید مثلا یـک دورهی
شـش سـاله فعال صحیفه امام را بخوانیم،
نـه ،ایـن از جنـس بینـش اسـت « ال ْ ِعلْ ُم
ُـور يَ ْق ِذ ُفـ ُه َّ ُ
ب َم ْن يَشَ ـاء» .
الل فِـي َقلْ ِ
ن ٌ
بـه قـول حضـرات یـک یقظـهای
هسـت کـه اگـر در مـا ایجـاد بشـود ،این
حرفهایـی کـه امام میگفـت یک دلیلی
کـه پیـش رفـت و ایـن طور فراگیر شـد
ایـن بـود کـه حرفهـا فطـری اسـت.
رفتارهایـی کـه امـام میکـرد ،ملـت
وقتـی بـا فطـرت خودشـان بـا آن مواجـه
میشـدند جذبـش میشـدند .ما امـروز در
کنار تفکر انقالبی ،نیازمند رفتارها و مواضع
انقالبـی هسـتیم .مـردم موضع انقالبـی را
سالهاسـت کمتـر دیدنـد ،بخصـوص در
بین کسـانی که ادعای انقالبیگـری دارند.
ملـت انصاف را ببینند ،صـدق را ببینند در
مـا؛ اینها را ما بایـد در جامعه ظاهر کنیم،
بـه هـر میزانـی کـه میتوانیـم خودمـان
انشـاءاهلل ملتزم بشـویم.
پـس کار شـما دو سـطح دارد ،یـک
سـطحش ایـن اسـت کـه آنهایـی کـه
حالـش را دارنـد ،اسـتعدادش را دارنـد در
فضای نخبگانی بیاورید ،اهل مطالعهشـان
کنیـد ،اهـل بررسیشـان کنیـد .مبانی را
بـه شـکل اسـتداللی و تبیین اسـتداللی
بـه اینها منتقـل بکنید .و در یک سـطح
وسـیعتر هـم ،بـه شـکل تبییـن عملـی،
نتیجـهی آن تفکـر را بـه ظهور برسـانید
تـا مـردم جذبـش بشـوندُ « .كون ُـوا ُد َعـا ًة
ـاس بِغ َْي ِر أَلْسِ ـ َن ِت ُكم».
ل ِل َّن ِ

سوال یکی از حضار:
ایـن جماعـت ظاهرالصلاح که
گفتیـد ،وظیفـه مـا در قبـال اینها
چیسـت؟ ما بایـد با اینها دشـمنی
کنیـم ،مثلا زیرآبشـان را بزنیـم،
چیکارکنیم؟
میپرسـند کـه وظیفـه مـا در برابـر
جماعـت ظاهرالصلاح چیسـت؟ اولـش
این اسـت که مواظب باشـیم که خودمان
جـزو آن هـا نباشـیم .یـا یکـی از آنهـا
نشـویم .اولینـش ایـن اسـت« .ادب از که
آموختـی ،از بی ادبان» یعنـی اولش برای
خودمان اسـتفاده کنیم .ببینیم رفتارهای
غلطی کـه آنها مرتکـب میشـوند .اول از
همـه دائـم بـه خودمـان نهیـب بزنیـم و
تذکـر بدهیـم .این قصهی محاسـبهی هر
روزه؛ حدیـث امـام معصـوم اسـت «لیس
منا من لم یحاسـب نفسـه فـی کل یوم».
مـا بـد بختیمـان ایـن اسـت کـه
تقویمهـای مـا ،چهـار سـاله شـده .مـا
موظفیـم هرشـب خودمـان را محاسـبه
کنیـم .کـه کجـای کاریـم .در صـراط
مسـتقیم هسـتیم یا نـه داریـم هِی چپ
و راسـت میزنیـم .حـاال چـه در زندگـی
فـردی مان ،چـه در زندگی اجتماعیمان،
سیاسـیمان و ....اولینـش ایـن اسـت.
بعـدش هم وظیفـهی امر بـه معروف
و نهـی از منکـر داریم .ما بـه خصوص آن
زمانـی کـه میبینیـم معروفهـا دارنـد
منکـر میشـوند و منکرهـا دارنـد معروف
میشـوند .آنجـا حتمـا بایـد حساسـیت
باالتـری نشـان بدهیم.
ایـن نکتـه کـه مقـام معظـم رهبری
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ما به خصوص آن زمانی که
میبینیم معروفها دارند منکر
میشوند و منکرها دارند معروف
میشوند .آنجا حتما باید حساسیت
باالتری نشان بدهیم.
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فرمودنـد راجـع بـه جمهوریت نظـام که
آقـا مبنـای مـا این اسـت که مـردم ،آحاد
مـردم هرچـه وسـیعتر در پـای انتخابات
حضـور پیـدا بکنند .یـک عده اگـر آمدند
بـا قیافههـای ظاهرالصلاح گفتنـد ،نه! ما
بایـد یـک کاری کنیم ملت هـر چه کمتر
بیاینـد ،بهتر اسـت .چـون زیـاد بیایند به
ضـرر ماسـت .یعنـی نفـع و ضـرر اینهـا
میبینیـد بـا نفع و ضـرر نظام دوتا شـده.
کسـی کـه نفـع و ضررش بـا نفـع و ضرر
نظام دو تا میشـود ،ایـن نمیتواند ادعای
حزباللهـی بودن بکنـد .و ایـن نمیتواند
ادعـای اصولگرا بـودن بکند .بایـد مواظب
باشـیم ابتدا خودمان به این دچار نشـویم
و ثانیا حسـاس باشیم و تذکر بدهیم البته
امـر به معـروف و نهی از منکر مراتب دارد
و بایـد در امـر بـه معـروف و نهـی از منکر
هـم اخالق رعایت بشـود .حتی اگر حریف
شـما به اخالق ملتزم نباشـد البته اخالقی
بـودن بـه معنـای ترسـو بودن نیسـت ،به
معنـای محافظهکار شـدن نیسـت .حتما
بایـد اخالق رعایت بشـود ولی حتما باید
ُون
ذين يُ َبلِّغ َ
رساالت الهی تبلیغ بشـود «ال َّ َ
ِرسـاالتِ َّ
الل ِ َو يَ ْخشَ ْـون َ ُه» حتمـا بایـد از
خـدا بترسـیم و افـراط و تفریـط نکنیم و

از مسـیر انصـاف خارج نشـویم ولی حتما
بایـد « َو ال يَ ْخشَ ـ ْو َن أَ َحـدا ً إِالَّ َّ
الل» هـم
باشـیم« .الیخافون لومه الئم» هم باشـیم.
یـه مقـدارش هـم در تجربـه بـه دسـت
ِـل ب َِمـا يَ ْعلَ ُمَ ،علَّ َمـ ُه َّ ُ
الل
ن َعم َ
میآیـدَ « .م ْ
ـم يَ ْعلَم» یعنی شـروع بکنید آنجایی
َمـا ل َ ْ
کـه یک منکـر واضحـی را که تشـخیص
میدهیـد یـا نـه حتی آقـا در یک سـری
مباحثی میگویند نقاط اسـتفهام برانگیز
را هـم مـورد پرسـش قـرار بدهیم ممکن
اسـت یقیـن نداریـد که آن حتمـا مثال به
آن منکـر آلـوده شـده ولـی حـدس قوی
داریـد کـه یک چنیـن اتفاقی افتـاده او را
بایـد در میـان بگذاریـد .نقاط اسـتفهام را
بایـد تبیین بکنیـد .فرصتی بـرای تعارف
باقـی نمانده.
سوال یکی از حضار :
بـرای پیشـبرد انقالب اسلامی
چگونـه بایـد با مـردم مواجه شـد؟
ببینیـد مـردم بایـد ببینند که شـما
« َفلَ َعلَّ َـك باخِ ٌع ن َ ْف َس َ
ِـم إ ِ ْن
ـك َعلـى آثا ِره ْ
َ
ً
ـم يُ ْؤ ِم ُنـوا ب َ
ِهذا ال ْ َحد ِ
ِيث أ َسـفا» هسـتید.
لَ ْ
ببینند که واقعا شـما دلسوز آنها هستید
اگـه حرفـی میزنیـد از عمـق جانتـان
میزنیـد .در هـر مبحثـی کـه میخواهد
باشـد .میخواهد در فالن مبحث سیاسی
باشـد ،فالن مبحـث اخالقی باشـد ،فالن
مبحـث اعتقـادی باشـد ،فلان مبحـث
نمیدانـم انـرژی هسـتهای باشـد.
ملـت ببیننـد کـه شـما داریـد حرص
میخوریـد چـرا ایـن حقیقـت بـر مـردم
پوشـیده است .همین انرژی هستهای را فکر

کنـم در اهـواز یـک بار مثـال زدم ،هیچ کار
مـا نکردیم راجـع به انرژی هسـتهای .انرژی
هسـتهای بـه مـدد خـون شـهدای مـا بـه
دسـت آمد و به راحتی از دسـت رفت .چرا؟
چـون ما اص ً
ال مـردم را توجیه نکردیم انرژی
هسـتهای چیسـت؟ کار به جایی رسید که
رهبری نظام در سـخنرانیهای عمومیاش
راجـع به کار ویژههای انرژی هسـتهای برای
مـردم حرف مـیزد .بعـد از قضیهی لـوزان
اگـر یادتـان باشـد آقـا در سخنرانیشـان
آمدنـد گفتنـد :آی مـردم انرژی هسـتهای
یدانید
که دارند از دسـت شـما میگیرند م 
چیست؟ شـما بحران آب خواهید داشت در
این کشـور و ما نیاز به آب شـیرینکن داریم
و آب شـیرینکن یکـی از لوازمـش انـرژی
هسـتهای اسـت .اگـر مـا انـرژی هسـتهای
داشـته باشـیم در این صنعت خیلی به کار
مـا خواهد آمد .یعنـی آقا دیگر آمـده بودند
در ریزتریـن جزئیـات خودشـان کار ص ّفی
میکردنـد .ایـن یعنـی آقـای صداوسـیما
تـو بـه وظیفـهی خـودت عمـل نکـردی.
آقای46هزارتا پایگاه بسیج شما به وظیفهی
خودتان عمل نکردید .شـما این آگاهیها را
به مـردم منتقل نکردید درحالـی که اینها
آگاهیهـای چالشبرانگیـزی هـم نبود.
شـما میرفتیـد در یـک مدرسـه
میگفتیـد مـا میخواهیـم راجـع به مثال
ویژگیهـای انرژی هسـتهای حـرف بزنیم
نـه بـه سیاسـت کار داریـم و نه بـه برجام
کار داریـم .نه بـه لـوزان کار داریم به هیچ
کدام ما فقط میخواهیـم واقعیت را مردم
بداننـد و درسـت و بـا چشـم بـاز انتخاب
کننـد همیـن .هـر انتخابی هـم کردند ما

بـه انتخـاب آنها گـردن میگذاریـم .ولی
وظیفـهی ما این اسـت کـه بصیرتافزایی
کنیـم و آگاهیبخشـی کنیم.
چـه کار بایـد بکنیـم؟ در جهـاد
فرهنگـی ،در جنـگ نـرم آگاهیهـا بایـد
گسـترش پیدا بکنـد .علم الینفع نباشـد.
االن این تلگرام من و شـما پر اسـت از
علـم الینفع ،کـه در ادبیات دینی ما معادل
َ
ان
ـي َط ِ
شـیطان اسـت «أ ُعـو ُذ بـاهلل م َِن الشَّ ْ
ـم َل يَ ْن َفع»
ِن ِعلْ ٍ
ِـك م ْ
الرجِ يـم» و «أَ ُعـو ُذ ب َ
َّ
علـم الینفـع علم هسـت ،اطالعاتی اسـت
باالخـره ذهـن انسـان را مشـغول میکند
مجهـول بـوده و بـر انسـان معلـوم شـده
اسـت ،خداونـد میفرمایـد کـه از او به من
پنـاه بیـاور همانگونه کـه از شـیطان فرار
میکنـی از علـم الینفع هم فـرار کن! یکی
از کارهایـی کـه بایـد بکنیم این اسـت که
بدنبال کسـب علم نافع باشیم در خطبهی
ـما َع ُه ْم
متقین چه میفرماید؟ « َو َو َق ُفوا أَ ْس َ
ـم ال َّنافِع » یک ویژگی متقین این
َعلَـى ال ْ ِعلْ ِ
اسـت که گـوش بـه زنگ حرف حسـابند،
گـوش به زنـگ حرفهای دقیق و درسـت
هسـتند؛ ایـن ویژگیهـا را بایـد اوالً در
خودمـان به وجود بیاوریـم ،دوماً در جامعه
رواج بدهیم .شـما از همین فرصت تابستان
اسـتفاده کنید دانشـجویان را دانشآموزان
را ببینیـد یک فهرسـتی از علم نافـع برای
آنهـا از آن علمـی کـه بایـد کسـب کنند
تهیـه کنیـد و بـه سـراغ آنهـا برویـد و به
آنها منتقـل کنید.
حضـرت آقـا یـک نکتـهای در همین
دیـدار پریـروز فرمودند کـه خیلی نکتهی
مهمـی هسـت .فرمودنـد جـوان امـروز

رویش در صــف
ریزش در ستاد

23

رویش در صــف
ریزش در ستاد

24

ارزش اسـتقالل را نمیدانـد .چـرا؟ چـون
طـرف بـه دنیـا کـه آمـده در یـک نظامی
چشـم بـاز کـرده کـه ایـن نظام همیشـه
سـرش برفراشـته بوده و مقابـل بزرگترین
قدرتهـای عالـم گردنفـرازی کـرده؛
اصلا درکـی از ذلت نـدارد تـا ارزش عزت
و اسـتقالل را بفهمد! این در دورهی قاجار
کـه زندگـی نکـرده ،در دوره پهلـوی کـه
زندگـی نکـرده کـه بفهمد بـا یک اشـاره
اَبـروی ملکـهی انگلیس یـا رییسجمهور
آمریـکا چـه طور همـهی حکومت به خط
میشـد .و فرمودنـد ایـن خیلـی وضعیت
خطرناکـی اسـت؛ اگـر جوانـان ارزش
اسـتقالل را نفهمنـد خیلـی خطرنـاک
اسـت و ممکـن اسـت ما برگردیـم به یک
دورهی چند ده سـالهی انحطـاط مجدد -
ایـن سـخنرانی اخیـر آقا در جمع اسـاتید
دانشـگاه را گـوش کنید بنظرم سـخنرانی
بسـیار مهمـی بـود  -علـم نافـع را ببریـد
در میـان مـردم ،همیـن چیزهایـی که به
زندگی واقعیشـان و حیات طیبهی امروز
آنها بسـتگی دارد و در آن تاثیرگذار است
اینهـا را بنشـینید فهرسـت کنید.
مـا االن آدمهـای نخبـه در فضاهـای
مختلف ،در فضایهای تخصصی داریم .بچه
حزباللهیهـا تـا آخـر تابسـتان میتوانند
بسـیج شوند و سطح جامعه را یک گام ارتقا
بدهند .میگویند بسیج 46000پایگاه دارد،
میگویند 200000حلقهی صالحیـن دارد؛
انشـاءاهلل کـه داریـم ،اگـر این باشـد اینها
خیلـی کار میتواننـد بکننـد200000 .نـه

آقـا 2000حلقـهی صالحیـن  20تـا هـم
ون
باشـد خوب اسـت« .إ ِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم عِشْ ُر َ
ون يَ ْغل ُِبـوا مِائ َ َت ْيـن»اینهـا بیایند هر
ِـر َ
صاب ُ
کدامشـان کاری بکننـد کـه قـدر نعمـت
انقلاب معلـوم بشـود ،قدر پیشـرفتهای
نظـام را بداننـد ،همـان حـدی کـه هسـت
نمیخواهیـم اغـراق کنیم.
در خطبـهی متقیـن میفرمایـد
ي َو َه ُّمـ ُه الشُّ ـ ْكر» روز را به شـب
«يُ ْمسِ ـ 
میرسـانند در حالـی که دغدغـهی آنها
ایـن اسـت که آیا من شـکرگزار بـودهام یا
نـه؟ نعمـت انقلاب خیلی نعمـت بزرگی
اسـت مـن و شـمای حـزب اللهـی -مـن
و شـمای حزباللهـی را میگویـم نمـی
گویـم مـردم؛ چـه بسـا مـردم بیشـتر
قـدر انقلاب را بداننـد -مـن و شـمای
حزباللهـی قـدر فرصتهـای عظیـم و
بیشـماری کـه انقلاب پدیـد آورده را
نمیدانیـم .من و شـمای حزباللهی دائم
در تلگـرام دنبـال خبـر منفـی هسـتیم،
همـش دنبـال تهدیدهـا هسـتیم و ازش
کانـه لـذت میبریـم به هم که میرسـیم
مـی گوییـم :چـه خبـر؟ منظورمـان این
اسـت که چـه خبر منفـی تـازه داری که
روحمـان تـازه بشـود؟! در حالی کـه باید
نگاهمـان را عـوض کنیـم و توجهمـان
را بیشـتر روی فرصتهـا و نعمتهـا و
ظرفیتهـا متمرکـز کنیـم و مناسـباتی
را کـه جلـوی شـکوفایی ظرفیتهـا و
اسـتفادهی حداکثـری از فرصتهـا را
میگیـرد بـه چالـش بکشـیم.

