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سؤال هميشگی: چه كار باید كرد؟! 
عمدت��اً وقتي آدم ب��ه پايگاه هاي مختلف 
مي رود، س��ؤالي كه همه ی بچه ها مي پرسند 
اين اس��ت كه »چه كار بايد كرد؟«، »راهكار 
اجرايي چيس��ت؟«، »ما نيرو داريم، امكانات 
داري��م، اما چه باي��د بكني��م؟« در برابر اين 
سؤاالت يك راهكار اين است كه بگوييم شما 
اين امكانات را داريد، ُخب حاال بياييد اين كار 
را بكنيد و هر كسي به فراخور حالش ممكن 
اس��ت يك پيش��نهادي بدهد و انجام شود يا 
نشود، نتيجه بدهد يا ندهد. اما مي بينيم اين 
س��ؤال منحصر به يك يا دو پايگاه نمي شود و 

اپيدمي است. 
يعني ش��ما چه در تهران باش��يد، چه در 
مشهد، چه در اليگودرز، چيزي است كه بين 
همه حزب اللهي ها رايج اس��ت و همه كاس��ة 
»چه كنم؟ چه كنم؟« برداش��ته اند و ش��ايد 
اش��تباه باشد كه با يكي دو پيشنهاد بخواهيد 
معض��ل را برطرف كني��د. بايد فكر كنيم چه 
شده اس��ت كه نيرو هس��ت، امكانات هست، 
زمينه براي كاركردن هس��ت ولي همه كاسة 
»چه كن��م؟ چه كنم؟« به دس��ت گرفته اند. 
يعني يك مقدار عميق تر و ريشه اي تر بايد به 

موضوع نگاه كنيم. 
چه مي شود كه ما ده ها هزار پايگاه و جلسه 
و تش��كل و تجمع منتسب به انقالب و واليت 
و حزب اهلل و امثال اين ها داريم و ساالنه صدها 
ميليارد تومان پول دارد به نام فرهنگ و مقابله 
با تهاجم فرهنگي توي اين كشور خرج مي شود، 
اين همه هم وقت گذاشته مي شود، ولي اوضاع 
اين است كه هست، يعني جماعتي كه كّماً و 

كيفاً از ما كمترند، مي شوند علمدار فرهنگ و 
علم و هنر در اين كشور و ما هميشه در موضع 
انفعال و ضعف قرار مي گيريم. اين يك س��ؤال 

جدي است كه بايد به آن توجه كنيم. 
انقاب این اسام عليه آن اسام

ش��ما تنها 36 هزار پايگاه بس��يج داريد، 
ج��داي از جلس��ات و مجامع مس��تقلي كه 
وجود دارد؛ ما به اين مسأله مي خواهيم توجه 
كني��م. صورت بندي بحث را در دو قس��مت 
ارائ��ه مي كنم، يك قس��مت بح��ث محتواي 
حركت ه��اي فرهنگي اس��ت و ديگري بحث 
ابزارها و ش��كل كارها است كه اين دو به هم 

ربط دارند و جداي از هم نيستند. 
از سؤاالتي كه مي ش��ود، می توان فهميد 
كه بچه هاي حزب اللهي امر برايش��ان مشتبه 
ش��ده اس��ت. فكر مي كنند كه نمي دانند چه 
كار بايد بكنند ي��ا چطوري بايد كار بكنند يا 
راهكارها چيست؟ در صورتي كه وقتي دقيق 
مي شويد مي بينيد كه بيشتر از آن كه مشكل 
ابزار و امكانات و راهكار باش��د، بيشتر مشكل 
هدف است، يعني بچه حزب اللهي ها هدف را 
گم كرده اند، يا به قول امروزي ها راهبرد را گم 
كرده اند، استراتژي ندارند و نمي دانند به كجا 
مي خواهن��د بروند چه چي��زي را مي خواهند 
خراب كنند، چه چيزي را مي خواهند بسازند؟ 
وقتي كه مي گويي��م »جبهه ی فرهنگي 
انقالب اس��المي« قبلش بايد تكليفمان را با 
مفهومی به نام »انقالب اس��المي« مش��خص 
كرده باش��يم. اگرانقالب اسالمي را نشناسيم 
ه��ركاري را كه با انتس��اب به انق��الب انجام 
دهي��م معلوم نيس��ت كه در جه��ت اهداف 

انقالب باش��د و اآلن آسيب بزرگ بسياري از 
حزب اللهي ها اين اس��ت كه نمي دانند انقالب 

اسالمي يعني چه؟! 
همه يك مفهوم خيلي بسيطي از انقالب 
اسالمي در ذهنش��ان است و هر كاري را هم 
كه انجام مي دهن��د، مي گويند ما در خدمت 
انقالب اس��المي كار مي كني��م و بعد كه نگاه 
مي كني مي بيني در همين پايگاه ها! توس��ط 
م��ا ريش داره��اي چفيه به گ��ردن! آن هم با 
نيت هاي خوب! كلي حركت در تضاد با انقالب 

اسالمي انجام مي شود. 
انقالب اسالمي به تعبير امام حركتي بود 
بر عليه يك نوع اسالم! اين تعبير صريح خود 
امام است. مي گويد در انقالب مردم ما بر عليه 
يك نوع اس��الم قيام كردند. در نامه به س��يد 
حمي��د روحاني)رئيس مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي در ديماه67( مي فرمايند: »شما بايد 
نش��ان دهيد كه مردم ما در انقالب عليه ظلم 
و تحج��ر قيام كردند.« اين عي��ن تعبير امام 
اس��ت. انقالب بر عليه تحجر بود، منظورشان 
هم تحجر ديني است كه در ادامه همين پيام 
خود امام توضيح می دهند. من چنين تعبير و 
تفسيري از انقالب را، هيچ كجا نديدم، يعني 
كسی از اين آقايان نظريه پرداز انقالب را نديدم 
كه بيايند و يك چني��ن تعبيري را از انقالب 

ارائه كنند. 
»م��ردم علي��ه ظل��م و بي��داد، تحّجر و 
واپس گراي��ی قي��ام كردند و فكر اس��الم ناب 
محمدی را جايگزين تفكر اس��الم سلطنتي، 
اس��الم سرمايه داري، اس��الم التقاط و در يك 

كلمه اسالم آمريكايي كردند.« 

ما با اس��الم آمريكايي درگير ش��ديم كه 
با آمريكا درگير ش��ديم، ما با اسالم سلطنتي 
در افتادي��م كه با س��لطنت در افتاديم. وقتي 
مي گوييم انقالب اس��المي، يك اسالم خاص 
مورد نظر اس��ت. هر چيزي كه اس��م اس��الم 
داش��ت اسالم انقالبي نيس��ت. اين يك نكته 
اساس��ي اس��ت كه اگر ما امروز هم بخواهيم 
براي اي��ن انقالب كار بكنيم بايد به آن توجه 

داشته باشيم.
اي��ن راجع به انقالب ك��ه امام تكليف آن 
را مشخص كرد. حاال اين ها را شما مي توانيد 
مك��رراً در پيامهاي س��ال هاي 66 و 67 امام 
ببيني��د، ك��ه بحمداللهما ه��زار و يك چيز 
مي خوانيم، انواع و اقسام خبرها را بين همديگر 
رد و بدل مي كنيم ولي اگر در همين جلس��ه 
من بپرسم كه برادران چند صفحه صحيفه نور 
خوانده اند، معلوم نيست نتيجه چه خواهد بود! 
 هم��ان امام��ي كه داري��م اينق��در از او 
دم مي زني��م چن��د صفحه صحيفه ن��ور او را 
خوانده ايم؟ م��ا كه ادعا داريم مي خواهيم كار 
فرهنگ��ي و حزب اللهي بكنيم، اصاًل مي دانيم 
امام ك��ه بود و چه مي گفت؟ ي��ا تلقي مان از 
ام��ام صرفاً ي��ك پيرمرد عارف خوش س��يما 
اس��ت. يك چنين تعبيري را از امام دارند جا 
مي اندازند. امام كه بود؟ امام كسي بود كه مثاًل 
وقت��ي آب مي خ��ورد روي ليوانش يك كاغذ 
مي گذاشت بعد مثاًل دو ساعت ديگر همان آب 
را مي خ��ورد؟ صرفاً از امام يك چهرة اخالقي 
و عرفاني ارائه كرده ان��د، حال آنكه امام تفكر 
سياس��ي داشت. اين ويژگي هايي كه خيلي ها 

براي امام برمي شمارند ويژه امام نيست. 
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ما هم سكوالر هستيم! 
پ��س بايد اص��ل اول در كار فرهنگي مان 
اين باش��د كه براي كدام اس��الم مي خواهيم 
كار بكني��م؟ هدفم��ان چيس��ت و تعريفمان 
از اس��الم چيس��ت؟ كدام اس��الم؟ وگرنه آن 
موقع دلمان خوش اس��ت ك��ه مثاًل ما زيارت 
عاش��ورا برگزار كرديم، بي��الن كار مي دهيم؛ 
رفتي��م بهش��ت رضا و قب��ر ش��هدا را زيارت 
كردي��م، اردوي راهيان رفتيم و فالن و فالن. 
ُخب اين كارها را كه قبل از انقالب هم ش��ما 
مي توانستيد بكنيد. بعد آن موقع تعريفي كه 
ما از نيروي مطلوبمان مي كنيم اين است كه 
اي��ن بچه اي كه آورديمش به مس��جد قبل از 
اين رپي بود حاال آمده نماز ش��ب خوان شده! 
يا از اين چيزهايي كه ضرب المثل شده است. 
آن دختر توي دانشگاه بي حجاب بود، خوبش 
كرديم؛ يك زيارت عاشورا گذاشتيم گريه كرد 
روسري اش را كشيد جلو يا چادر سرش كرد! 
واجبات فردي اش را انجام مي دهد؛ در صورتي 
كه حركتي كه ما مي خواهيم انجام دهيم اين 
است كه واجبات اجتماعي مان را انجام دهيم. 
البته اين خلط نش��ود كه ما مي خواهيم اين 
كار)خوان��دن دعا، اصالح وضع حجاب و... ( را 
انكار كنيم، اين ها خيلي پيش پا افتاده اس��ت 
اين ها كه ديگر جزء نقطة ش��روع انقالب بوده 
اس��ت. بعد از 23س��ال به اين چيزها افتخار 
كردن مس��خره است چون يك چيز معمولي 
بوده است. گويي تعريف ما از انقالب اين است 
كه يك واقعه تاريخي در س��ال 1357 اتفاق 
افتاده اس��ت و تمام شده رفته، ما مي خواهيم 

دستاوردهايش را حفظ كنيم! 
دستاوردهاي انقالب چه بوده است؟ مثاًل 
قبل از انقالب بدحجابي ب��وده بعد از انقالب 

حج��اب آمده م��ردم نمازخوان ش��ده اند و... 
مي بايد اين ها را )اصول ارزش هاي انقالب را( 

حفظ كنيم! 
همه اين ها در حوزة مسائل فردي و عبادي 
تعريف مي شود و ما بايد اين ها را حفظ كنيم. 
ديگر براي انقالب ي��ك حركت تكاملي قائل 
نيستيم، كه اين انقالب بايد مرحله به مرحله 
پيش ب��رود. اين تعبير كه اخيراً مقام رهبري 
در دانشگاه اميركبير داشتند: »محافظه كاري 
قتلگاه انقالب است« نمي دانم كسي روي اين 

تأمل كرد؟ فكر كرد؟ 
وقت��ي اي��ن ني��رو را آورديم و ب��ا او كار 
فرهنگي كرديم چق��در امر به معروف و نهي 
از منكر مي كند؟ واجبات اجتماعي اش مانده، 
مي بيني مس��تحبات فردي انج��ام مي دهد! 
واجبات مانده روي زمين، مس��تحب را بهانه 
مي كند! امر به معروف و نهي از منكر نمي كند 
حاال صد تا زيارت عاش��ورا بخواند، به چه درد 
مي خورد؟ واجبات��ش را انجام نمي دهد مثل 

اين كه نماز نمي خواند. 
مگر سكوالريس��م يعني چ��ه؟ يك نوع 
سكوالريسم اين است كه كاًل شما بگوييد دين 
نبايد در مسائل شخصي انسان ها دخالت كند، 
نبايد فرد را مجبور كند كه نماز بخواند. يا اگر 
ش��راب خورد نبايد شالقش بزنند.به دين چه 
مربوط كه مي خواهد شراب بخورد يا نخورد...

ولي يك نوع سكوالريسم هم هست كه همة 
ما مبتال به  آن هستيم و پاي َعلَمش هم محكم 
س��ينه مي زنيم و آن اينكه دين حق ندارد در 
مسائل اجتماعي دخالت كند. حكومت ديني 
حق ندارد دغدغه ی مس��ائل اجتماعي داشته 
باش��د. افراد مسائل فردي شان را، نمازشان را، 
روزه ش��ان را انجام  دهند، روزه خواري نكنند، 
ش��راب نخورند و بدحجاب نباش��ند و ريش 

خيلي ه��ا بودن��د كه نماز شبش��ان ترك 
نمي شد، خيلي ها بودند كه اسراف نمي كردند 
يا مثاًل با خانواده خيلي خوب بودند، پدربزرگ 
بن��ده هم همين طور بوده اس��ت. ام��ام براي 
خودش تفكر دارد و س��عي كرده بدعت هاي 
گذش��تگان را بكوبد و آن اس��الم واقعي را و 

اسالم ائمه را دوباره احياء كند. 
در بحث جنگ ه��م همين طور، اآلن كه 
اردوهاي راهيان نور راه افتاده است و همه مان 
هم مي گوييم »كجائيد اي شهيدان خدايي« 
ُخب ام��ام چه تعبيري از جن��گ دارد؟ همه 
مي گويند آقا ما بايد دستاوردهاي دفاع مقدس 

را حفظ كنيم. 
ببينيم امام راج��ع به جنگ چه تعبيري 
دارند: )در پيام به روحانيت س��ال67( »ما در 
جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم، ما 
در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد روي 
پاي خودمان بايس��تيم، ما در جنگ ابهت دو 

ابرقدرت  شرق و غرب را شكستيم.« 
بعد مي گويند كه »و از همة اين ها مهم تر، 
اس��تمرار روح اس��الم انقالبي در پرتو جنگ 

تحقق يافت«، اين عين تعبير امام است. 
ُخب حاال اسالم انقالبي يعني چه؟ يعني 
همين اسالم ماها؟ يعني همين اسالم كجائيد 
اي ش��هيدان خدايي؟ اسالم انقالبي چيست؟ 
اس��الم غيرانقالب��ي چيس��ت؟ اينه��ا را امام 
توضيح داده است. الزم نيست كه ما بخواهيم 
تفسيرش��ان كنيم. صريح ترين تعابير را امام 
گفته اس��ت؛ و ما هم محكم »َكأَنَّ فِی أُُذنَْيِه 

َوْقراً«، گوش هايمان را گرفته ايم كه نشنويم! 
پ��س اول بايد اس��الم را بشناس��يم بعد 
ذيل آن ببيني��م كه ما كار فرهنگي بكنيم يا 
نكنيم. چون اگر آن ش��ناخت بدست نيايد و 
آن تمايزات اسالم انقالبي و اسالم غيرانقالبي 

مشخص نشود، يك دفعه چشم باز مي كنيد، 
مي بينيد ده س��ال، بيست س��ال در خدمت 
اسالم غيرانقالبي بوده ايد. يعني تابلوي خيلي 
از نهادها را مي شود پايين كشيد و به جايش 
زد شعبة فالِن انجمن حجتيه! اسالمي كه امام 
از آن حرف مي زند يك اس��الم تنها، فردي و 
عبادي نيس��ت اين جزء بحث آسيب شناسي 
محت��واي جبهه ی فرهنگي انقالب اس��المي 
اس��ت. دقيقاً با ابزارها و راهكارهاي آن ارتباط 
دارد. اين عين تعبير امام است: »اسالم عبادي 
و فردي«. ما اسالممان عبادي و فردي نيست 
يعني نه اينكه نيست، به اين محدود نمي شود 
و هدف امام و هدف انقالب اس��المي هم اين 
نيست كه يك سري واجبات فردي و عبادي 
را در جامع��ه رواج بدهد. قب��ل از انقالب هم 
مي ش��د اين كارها را كرد كسي مخالف نبود. 
انواع و اقس��ام جلس��ات مذهبي ب��ود، انواع و 
اقس��ام كارهاي فرهنگي بود. يكي از كارهايي 
كه بايد انجام دهيم اين است كه يك بررسي 
تاريخ��ي انجام دهيم كه اين حركت فرهنگي 
انقالبي وقتي شروع شد چه جوري شروع شد 

و در مقابلش چه جرياناتي بودند؟ 
خيلي ها بودند زمان امام و قبل از انقالب 
كار فرهنگ��ي مي كردن��د ب��ا انگيزه ه��اي به 
اصطالح مذهبي! در همان پيام امام به س��يد 
حميد روحاني خيلي نكات جالبي هست. فكر 
نمي كنم در اين پايگاه صحيفهنور باش��د! آقا 

هست؟ � نه! 
در اي��ن پايگاه مثاًل كت��اب از خانم »هانا 
آرنت« هس��ت، تاريخ موسيقي جهان هست، 
ديوان جامي هس��ت، اما صحيفه نور به چشم 
نمي خ��ورد! البته در همه پايگاه ها همين طور 
است! كتاب هاي خطرناك را بايد از دسترس 

بچه ها دور كرد! 



نتراشند و... كافي است! سكوالريسم اجتماعي 
ام��روز يك اپيدمي اس��ت و در خيلي از بچه 

حزب اللهي ها هم وجود دارد. 
امر به معروف تعطيل ش��ود؟خب بشود! 
اين واجب مهم اجتماعي اس��الم كه تعطيل 
ش��د، حاال ما چط��وري وجدانمان را آس��وده 
كنيم؟ سعي مي كنيم در حوزه اي ديگر فشار 
بياوريم. دعاي توس��ل برگزار مي كنيم، دعاي 
ف��الن برگزار مي كنيم؛ حال اين كه اينها همه 
مستحبات اس��ت و ما واجب اجتماعي اسالم 
را كنار گذاش��ته ايم. اص��اًل بزرگترين حركت 
فرهنگي كه در كل آفرينش انجام ش��ده چه 
بوده اس��ت؟ غير از ارس��ال ُرُسل بوده و انزال 
كتاب؟ »لَقد اَرَس��لنا ُرُس��لَنا بِالَْبيناِت َو اَنَْزلْنا 
َمَعُهُم الِْكتاَب َوالْميزاَن لِيُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط« 
يعني اگر ما تم��ام اين كتاب ها را انزال كنيم 
و تمام اين پيامبران را بفرس��تيم و معيارها و 
ارزشها تبيين بش��ود ولي آن ادامه آيه نباشد 
ب��ه درد نمي خ��ورد. ه��دف دارد: اينها باز به 
بحث محتوايي ما برمي گردد كه كار فرهنگي 
حزب الله��ي و اس��المي هدف بيرون��ي دارد؛ 

خودش هدف نيست. 
زيارت عاشورا خودش هدف نيست، چرا؟ 
دليل دارد، همان موقعي كه امام حس��ين)ع( 
در مس��لخ بود )اين را م��ن در كتاب »حيات 
فكري و سياسي امامان شيعه« ديدم (يك عده 
روي ي��ك تپه نزديك قتل گاه دس��ت به دعا 
برداش��ته بودند كه خدايا حسين)ع( را ياري 
كن! داشتند دعا مي خواندند تا امام حسين)ع( 
ياري شود! در جبهه ی مقابل امام حسين)ع( 
يك عده داش��تند نماز جماعت مي خواندند! 
ام��ام حس��ين)ع( مي گويد: »َه��ل ِمن ناصر 
يَنُصرن��ی؟«، اين مي گفت من ب��روم به نماز 
جماعت برس��م، آن يكي مي گف��ت من بروم 

به دعا برس��م! حاال چه فرقي مي كند كه امام 
حسين)ع( بگويد: »َهل ِمن ناصر يَنُصرنی؟«، 
ش��ما در حال نماز خواندن باش��ي يا در حال 
زيارت عاش��ورا خواندن؟ آن زيارت عاشورايي 
ارزش دارد كه در خدمت مفهوم عاشورا باشد 
و اال خ��ودش مي ش��ود ضد عاش��ورا! زيارت 
عاشورا اگر ارزش دارد به خاطر عاشورا است و 
عاشورا يعني يك نوع اسالم، همان اسالمي كه 
خيلي راحت احكام فردي اش را انجام مي دهد، 
نماز جماعت هم مي خواند امام حسين)ع( را 
هم مي كشد! يا با تمكين در برابر ظلم، ممّهد 

اين فاجعه مي شود. 
كار فرهنگي ل ساختارهاي اجتماعي

پس حرك��ت فرهنگ��ي حزب اللهي ذيل 
انقالب اسالمي، معطوف به تحقق يك سري 
اهداف در بيرون است. اگر از اين كار فرهنگي 
كه ما مي كنيم ظالمين ترسيدند، مفسدين به 
لرزه افتادند، كار فرهنگي ما در راستاي اقامه 
قس��ط در جامعه بوده و درس��ت است وگرنه 
غلط اس��ت؛ وگرنه مي ش��ود همان درگيري 
ام��ام با حضرات! امام مث��اًل در همان پيام به 
روحانيت هم اش��اره مي كند كه آن سال قبل 
از انقالب چراغاني نيمه شعبان را امام تعطيل 
و تحريم كرد، آقايان گفتند: نيمه ش��عبان را 
تعطيل كني��م كه مث��اًل مي  خواهيم به ظلم 
درب��ار اعتراض كنيم! اين حرف ها چيس��ت؟ 
اين مناسك مهم و اين شعائر مهم را تعطيل 
كنيم بخاطر فالن؟ تعبير امام اين اس��ت كه 
تمام تالشش��ان را كردند واليتي هاي متحجر 
كه اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را بشكنند. 

خود اين مناسك توجيه گِر ما مي شود. 
پس كار فرهنگي حزب اللهي اوالً معطوف 
به جامعه است. ثانياً يك حركت مستمر است. 
يعني صرف��اً به حوزة مس��ائل فردي معطوف 

نمي ش��ود و دلم��ان به اين خوش نباش��د كه 
فالن��ي را آورديم ب��ا حجاب كردي��م. حركت 
فرهنگي معطوف به جامعه است. اول اينكه در 
ساختار هاي جامعه و روابط اجتماعي سياسي 
چقدر توانست تأثير بگذارد؟ چقدر اين حركت 
فرهنگي ما توانسته ساختارها را جابجا كند؟ نه 
اين كه فق��ط رفتارهاي چند نفر را عوض كند! 
دوم اين كه يك حركت است و معطوف به حفظ 
نيس��ت كه فقط مي خواهد اين باشد كه وضع 
جامعة ما از اين بدتر نش��ود، نمي خواهيم هيچ 
تحول مثبتي در جامعه ايجاد كنيم. مي گوييم 
همين كه هست خوب است. فقط اگر حجاب ها 
كمي بهتر شود و يك سري ظواهر بيشتر رعايت 
ش��ود ديگر خوب اس��ت؛ يك سري چيزهايي 
را بدس��ت آوردي��م مي  خواهي��م حفظ كنيم، 
تفكرانقالبي معطوف به حركت است و معطوف 

به آينده... 

ماهيت حركت فرهنگي؛ ابزار و اهداف
بحث ديگر اين است كه حركت ف�رهنگي 
ح���زب اللهي، اب��زارش فرهنگي اس��ت و نه 
اهداف��ش؛ بلك��ه اهداف��ش خيل��ي عيني و 
اجتماعي و حتي اقتصادي هم مي تواند باشد؛ 
يعني بايد باش��د. يعني نمي تواني بگويي كار 
فرهنگ��ي خودش هدف اس��ت، بلكه بايد در 
خدمت جامعه باش��د كه حتي اقتصاد جامعه 
هم اصالح شود. بايد در خدمت اين باشد كه 
س��اختار طبقاتي هم به آن س��متي برود كه 
اس��الم مي خواهد و يك مقدمه اي باشد براي 
حركت، مثل همان كار فرهنگي كه امام كرد. 
امام كار فرهنگي كرد؛ نظريه واليت فقيه داد، 
نيرو پرورش داد و... به همراه عده اي ديگر كه 
با امام بودند، سعي كردند آن اسالم انقالبي را 

از زير آوار اسالم فردي و عبادي دربياورند. 

يك حرك��ت فرهنگي انجام ش��د كه به 
دنبالش ي��ك حرك��ت وس��يع اجتماعي به 
نام انقالب اس��المي اتفاق افت��اد. ما هم امروز 
باي��د با يك چنين ديدي حرك��ت بكنيم. ما 
مي خواهيم يك حركت فرهنگي راه بياندازيم 
از لح��اظ فك��ري، از لحاظ هن��ري، از لحاظ 
خبري كه به دنبالش ي��ك اتفاقي در جامعه 
بيافتد و يك تحول در جامعه صورت بگيرد. ما 
زمينه س��از يك حركت در جامعه بايد باشيم، 
نه اين كه فقط بخواهيم صرفاً چيزهايي كه تا 

حاال بدست آمده را حفظ كنيم. 
بح��ث  دوم  بخ��ش  وارد  همين ج��ا  از 
مي ش��ويم. اگ��ر م��ا از امكان��ات نمي توانيم 
اس��تفاده كنيم اگ��ر م��ا از ابزارهايي كه در 
اختيارمان هس��ت نمي توانيم خوب استفاده 
بكني��م اگر ما دنبال راه��كار مي گرديم اگر، 
اگ��ر، اگر... اين ها دليل عمده اش اين اس��ت 

كه نمي دانيم چرا بايد كار كنيم؟ 
اسالم فردي و عبادي بيشتر از اين كشش 
ن��دارد. داريم خوب كار مي كنيم؛ بس اس��ت 
ديگر؛ يك سري مناسك و شعائر را احيا كنيم 

و انجام بدهيم. 
اگ��ر مي خواهي��م از امكاناتمان درس��ت 
استفاده كنيم بايد دوباره اهدافمان را تعريف 
كني��م، انگيزه هايمان و مباني م��ان را دوباره 
تعريف كنيم تا اين مباني را هم خوب بتوانيم 
بكار بريم. بايد يك هدف واقعي براي خودمان 

ترسيم كنيم. 
اگر يك گرگي دنبال شما بكند آن موقع 
مي فهمي كه چقدر ق��درت دويدن داري. آن 
گرگ دنبال ما نكرده اس��ت. اگر قله را جلوي 
چشمت ببيني آن موقع عزمت را جزم مي كني 
كه اين دامنه ها را هر چه سريعتر طي بكني، 
ول��ي ما اصاًل به قله  ن��گاه نمي كنيم. بايد آن 
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يك هدف واقعي را در جامعه محقق كنيم. اگر 
مي خواستيم توي مجموعة مشهد تأثير گذار 
باش��يم، آن موقع مجبور بودي��م با هم ارتباط 

داشته باشيم. 
يك��ي از ويژگي هاي اس��الم انقالبي اين 
است كه آرمانگراست و آرمانش در يك فضاي 
جهاني ش��كل مي گي��رد، ما دائم��اً محدود و 
محدودتر شده ايم يعني اسالممان يك اسالم 
فردي و عبادي ش��ده اس��ت. ديگ��ر حداكثر 
مح��ل خودمان را ن��گاه مي كنيم، حال آن كه 
مي خواهيم ش��هر را، كش��ور را، جه��ان را به 

وضعيت مطلوب برسانيم. 
شبهات در حزب اهلل

يكي ديگر از كارهايي ك��ه ما بايد امروز 
بكنيم اين اس��ت كه ش��بهاتي ك��ه در ميان 
بچه حزب اللهي ها وج��ود دارد از بين ببريم، 
حزب اللهي ها به ش��دت دچار شبهه هستند. 
نه ش��بهه آكل و مأكول و يا مثاًل واليت فقيه 
از باالس��ت يا از پايين! اين ها نه، اين ها بازي 
اس��ت! اين ها يك س��ري جنگ هاي زرگري 
اس��ت كه حض��رات راه مي اندازن��د و ملت را 

مشغول مي كنند. 
شبهات مي دانيد يعني چه؟ شبهه يعني 
ش��ما يك ش��باهت ببيني، فكر كني واقعيت 
اس��ت. عكس خودت را نگاه مي كني! ريش و 
چفيه اي و بع��د هم عكس حاج همت را نگاه 
مي كني عكس شهدا را نگاه مي كني مي گويي 
ُخب ما هم مثل همين ش��هدا هستيم ديگر! 
م��ا هم ميراث دار اين ها هس��تيم، چ��را؟ زيرا 
كه ظاهرمان ش��بيه هم اس��ت. چون بعضي 
از كارهاي��ي ك��ه آن ه��ا مي كردن��د را ما هم 
انجام مي دهي��م! در صورتي كه حاج همت يا 
متوسليان يا كاوه يا ديگران وقتي نگاه مي كني 
مي بيني كه آرمان هايشان خيلي با آرمان هاي 

ما فرق دارد. متوس��ليان بلند مي شود مي رود 
لبنان كه اسرائيل را نابود كند. اصاًل ما چنين 
ديدگاه��ي را نداريم! آن ه��ا وقتي مي گفتند: 
»ه��دف ما؛ زدن پرچم الاله االاهلل در سراس��ر 
جهان« واقع��اً به آن معتقد بودند. ما آمده ايم 
مرتب واقعيت ها را خالصه كرده ايم و از اين ها 
يك كاريكاتوري براي خودمان تصور كرده ايم 
و م��دام فكر ه��م مي كنيم كه چقدر ش��بيه 
به اين ها هس��تيم! و آن ها هم منتس��ب به ما 
هستند. نه آقا! آن ها هيچ نسبتي با ما ندارند! 
اگر آن واقعيتي را كه آن ها به آن معتقد بودند 
ما به آن معتقد بوديم درست مي شد. رابطه اي 
ك��ه اين ها با امامش��ان داش��تند، ب��ا رهبري 
خودشان داشتند اصاًل آن رابطه امروز هست؟ 
آيا رابطه مان با امام يا رهبري آن طور اس��ت؟ 
اين كه دغدغه داشته باشيم رهبري يك كلمه 

حرف زد حتماً محقق شود؟! 
آق��ا مث��اًل مي آي��د مي گويد س��ال امام 
علي)ع(، مي گويد مبارزه بي امان با فقر و فساد 
و تبعيض، همي��ن بچه هايي كه در اين جمع 
نشسته اند هر كدام يك حركت را بگويند كه 
در اي��ن زمينه انجام داده اند؟ هش��ت ماه هم 
گذش��ته اس��ت. با حرف و ادعا و ظاهرسازي 
كه چيزي درست نمي شود. اين شبهات بايد 
زدوده ش��ود. ش��بهه يعني چيزي كه شبيه 
حق اس��ت. اين ش��بهات عملي باي��د از بين 
بچه حزب اللهي ها زدوده ش��ود. ما فقط اداي 
شهدا را درآورده ايم، خيلي از اوقات فقط اداي 
بس��يجي بودن را درمي آوريم، و ادا هيچ وقت 

جاي حقيقت را نمي گيرد. 
تأم��ل كنيم آن ش��هدايي ك��ه الگوهاي 
ما هس��تند و قرار اس��ت در آينده هم باشند 
ويژگي ها يش��ان چه بود؟ با يكي از دوس��تان 
ش��هيد آوين��ي در م��ورد ش��هيد آوين��ي 

جامعه ی مطلوب دوباره برايمان تعريف شود. 
بدانيم دنبال كدام اس��الم، دنبال كدام امام و 
دنبال كدام انقالبيم، بعد بر اساس آن خواهيد 
ديد كه اگر امكانات هم نداشته باشيد، از هيچ، 

 امكانات مي سازيد. 
يك نفر رفت��ه بود پيش يك��ي از آقايان 
گفته بود كه اوضاع خيلي خراب است و بچه 
حزب اللهي ها هيچ امكانات ندارند و... بعد آن 
آقا كه از مسؤولين جمهوري اسالمي هم بود 
ب��ه او گفته ب��ود: »يعني وض��ع از زمان قبل 
انقالب هم بدتر ش��ده اس��ت؟ قبل از انقالب 
ما چطور كار مي كرديم. با آن سيستم پليسي 
كه مواظب ب��ود ما كار نكنيم و هيچ امكانات 
نداشتيم،كلي كار مي كرديم. اعالميه امام شب 
مي آمد فردا صبح تمام كش��ور پخش مي شد 
يعني امكانات شما از آن ها هم كمتر است؟!« 

مشكل كجاست؟ 
پ��س مش��كل در خ��ود ماس��ت، يعني 
م��ا هدفم��ان گم ش��ده، هدفم��ان كوچك 
ش��ده اس��ت. اگر هدفمان بزرگ باش��د آن 
موق��ع امكاناتم��ان ه��م احياء خواهد ش��د. 
وقتي مي گوييم »جبه��ه ی فرهنگي انقالب 
اسالمي« يعني ما به اين مقوله در گستره اش 
ن��گاه مي كنيم. وقتي مي گوييم »جبهه« اين 
جبه��ه يعني چه؟ در جبه��ه نظامي آيا فقط 
ت��ك تيران��داز هس��ت؟ يا همه بيس��يم چي 
هستند؟ يا همه تخريب چي هستند؟ يا همه 
فرمانده ان��د؟ يا همه در اطالعات عمليات اند؟ 
يا همه آش��پزند؟ يا هم��ه راننده اند؟ نه! يك 
جبهه اس��ت يك هدفي را مي خواهند محقق 
بكنن��د، حاال هدفي آفندي يا پدافندي، همه 
اين ها با هم هستند. اين جبهه هم به رزمنده 
نياز دارد، هم به راننده، هم به آشپزخانه، هم 

به بيس��يم چي، به همة اين ها نياز هست. اين 
مي ش��ود »جبهه ی فرهنگ��ي«. در ما چنين 
اتفاق��ي نيفت��اده اس��ت، چون اص��اًل جبهه 
نيستيم. سي هزار تا س��نگر است بدون هيچ 
ارتباطي ب��ا هم، بدون فرماندهي مش��ترك، 
بدون وجود بيسيم چي، بدون حضور ديده بان! 
نيرو هست، امكانات هست، پول هست ولي 
جبهه شكل نگرفته است، چون ما نمي خواهيم 
يك ه��دف اجتماع��ي كالن را محقق كنيم، 
نمي خواهي��م در جامعه تأثيرگذار باش��يم. ما 
مي خواهيم همان اس��الم ف��ردي را حفاظت 
بكنيم و اين وضعيت براي ما كفايت مي كند؛ 
يعني هر پايگاهي، هر جلسه اي، چهار نفر، ده 
نفر، پنجاه نفر، صدنفر جذب كند و دلش خوش 
باشد كه آقا اين ها نمازشان را مي خوانند، زيارت 
عاشورا مي آيند، اردوي راهيان هم سالي يكبار 
مي روند و گريه مي كنند و كجاييد اي شهيدان 
خدايي را هم بلدند! ببينيد اين مشكل محتوايي 
چگونه در بخش هاي شكلي هم دردسر ايجاد 
مي كن��د! ديگ��ر من ني��ازي نمي بين��م كه با 
بچه هايي كه در فارس هستند يا با آن ها كه در 
تبريز هستند يا حتي توي مسجد محل خودم 
هستند ارتباط برقرار كنم، من كارم مشخص 
است. ما كار جمعي نمي خواهيم بكنيم، ما كار 
حكومتي نمي خواهيم بكنيم، ما نمي خواهيم 
يك يد واحد بشويم، ما نمي خواهيم يك بنيان 
مرصوص اجتماعي بش��ويم. نه، ما مي خواهيم 
همان كارهايي را كه قبل از انقالب مي كرديم 
همان ها را داشته باشيم. جلسه قرآن بگذاريم، 
تواشيح بخوانيم، بچه هاي كوچك را بياوريم تا 
قرآن حفظ كنن��د، يك بار از اول به آخر، يك 
بار از آخر به اول، يك بار سوره ی كوچك، يك 
بار س��وره ی بزرگ، يك بار ترجمه ی انگليسي 
و يك سري كارهاي مناسكي و... نمي خواهيم 
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مي خواستيم مصاحبه بگيريم، مي گفت خب 
من چه بگويم، اآلن شش، هفت سال گذشته 
اس��ت، گفتم همان چيزهايي ك��ه به فكرت 
مي رسد بگو! گفت: »وقتي آويني شهيد شد، 
ديدم يك َعلَم هايي بلند ش��د كه بله! آويني، 
آويني ش��د چون نماز اول وق��ت مي خواند و 
آويني، آويني ش��د چون هميشه با وضو بود. 
خيلي ها هستند كه با وضو هستند، خيلي ها 
هس��تند كه نم��از اول وق��ت مي خوانند، اما 
چرا آويني نش��دند؟« گفت: »آمدند اين ها را 
برجسته ترين ويژگيهاي اين آدم قرار دادند و 
سريع به مطلوب خودشان مصادره كردند. ما 
ديديم ديگر چه بگوييم، فضا اين طور ش��كل 
گرف��ت، در حالي كه هن��ر آويني اين بود كه 
عدالت خواهي و آرمان گرايي جهاني و معنويت 
ناب ش��يعي را با هم داشت. معنويت شيعي، 
معنويت متصوفه نيس��ت كه دلش��ان خوش 

باشد كه هرشب از خوف خدا غش  كنند.« 
الگوه��اي م��ا چگونه اند؟ خود ام��ام)ره( 
عدالت و معنويتش دوش به دوش هم اس��ت. 
هم قله ی عدالت اس��ت و هم قله ی معنويت. 
ما حوصله نداريم عدالت خواه باش��يم، از ورود 
به ميدان مبارزه با ظلم مي ترسيم، از ورود به 
ميدان امر به معروف و نهي از منكر مي ترسيم، 
م��دام مي خواهيم از اين طرفي جبران كنيم، 
ريش را بلندتر می كنيم، مستحبات را بيشتر 
می كني��م، ه��ی اردوي راهي��ان می روي��م و 
... كه آن بُعد را بپوش��انيم! پ��س بايد به اين 
قصه جبهه اي نگاه كرد، اگر گفتيم »جبهه ی 
فرهنگي انقالب اس��المي« ديگر نمي ش��ود 
همه ی نيروها ي��ك كار را انجام بدهند، آنجا 
باي��د به صورت حلقه هاي مكم��ل كار كنند؛ 
چيزي كه در بين بچه حزب اللهي ها كاماًل محو 
است و اصاًل وجود ندارد. ما اصاًل اجزای ديگر 

را نمي شناس��يم كه حاال با آنها ارتباط برقرار 
كنيم يا نكنيم. چرا؟! چون اصاًل نيازي نداريم 
به ارتباط برقرار كردن. براي يك زيارت عاشورا 
خواندن در يك مسجد كه الزم نيست با صد 
نفر ارتباط برقرار كنيم، ما چرا با بسيجي هاي 
آن طرف كشور و آن طرف دنيا ارتباط برقرار 
كنيم؟! كار ما مشخص است، ما فقط بچه هاي 
خوبي باشيم، اهل معنويت باشيم و... دنيا هم 
به هر سمت دلش مي خواهد پيش برود. مثاًل 
جهاني شدن اتفاق بيافتد، نظام سلطه جديد 
در جهان شكل بگيرد و ما هم عشق خودمان 
را بكني��م، حاال س��الي يكي دوب��ار هم توي 

خيابان ها مرگ بر آمريكا بگوييم يا نگوييم! 

خداي فرهنگ، همان خداي اقتصاد است
آرمان خواهي و عدالت خواهي دوباره بايد 
در »جبهه ی فرهنگي انقالب اسالمي« احياء 
ش��ود؛ يعني همانقدر كه من و ش��ما در اين 
جبهه نگران اين هس��تيم كه فالني در پايگاه 
ما مثاًل ش��راب مي خ��ورد، نماز صبحش قضا 
مي ش��ود يا نماز نمي خواند، چه شوكي به ما 
وارد مي ش��ود؟ همان طور هم بايد در واجبات 
اجتماعي باشد. يعني وقتي گفتند فالني اهل 
ام��ر به معروف و نهي از منكر نيس��ت، همان 
اتفاق بايد بيافتد. اگر اين اتفاق افتاد آن وقت 
مي تواني��م بگويي��م ما مس��لمانيم، انقالبي و 

حزب اللهي هستيم. 
باالخره اگر خدا هست، همان خدايي كه 
گفته: »أقيموا الصلوه« همان خدا گفته است: 
اِميَن هلِلِهّ ُشَهَداء بِالِْقْسِط« اين همان  »ُكونُواْ َقوَّ
خداست، دو تا كه نيست؛ اين هم مي شود كفر 
كه ما فقط خداي��ي را كه گفته نماز خواندن 
خوب اس��ت را قبول داش��ته باش��يم. توحيد 
همين اس��ت يعني خداي ف��رد همان خداي 

جامعه اس��ت خ��داي فرهنگ هم��ان خداي 
اقتصاد اس��ت، همان خداي��ي كه گفته خانم 
حجاب را رعايت كن، همان خدا هم گفته يك 
درهم ربا فالن است. چطور رباخواري در اين 
جامعه بي خيالش، اما اگر بگويند مثاًل يك نفر 
فالن گناه فردي را مرتكب شده »كن فيكون« 
مي ش��ود. بايد ميان ما اس��المی كه امام)ره( 

مطرح كرده اند زنده شود. 

ما را دور زده اند! 
در يك جلس��ه يكي دو ساعته با بضاعت 
محدود من نمي شود خيلي تحليل جامعي داد 
ولي برادرها بين ما نفوذي زياد هس��ت، ما را 
دور زده اند. بچه حزب اللهي ه��ا را دور زده اند. 
شايد بش��ود گفت بعضي هايش از روي جهل 
و غفلت بوده اس��ت ولي ش��ايد بعضي هايش 
از روي غ��رض ورزي بوده اس��ت. يك حركت 
ارتجاع��ي در م��ا حاك��م ش��ده اس��ت، ما را 
برگردانده اند به اس��الم قبل از انقالب. ما بايد 
برگردي��م دوباره ببينيم انقالب چه بوده، امام 
كه بوده؟ فرق اس��الم ناب و انقالبي با اس��الم 

غيرانقالبي چيست؟ 
اي��ن اتفاق كه افت��اد و آن وقت خودمان 
را تنه��ا ح��س كرديم، مجبور مي ش��ويم كه 
همديگر را پيدا كنيم و دس��ت نياز به س��وي 
همديگر دراز كنيم. آن موقع »تعاونوا علي البر 
و التقوي« اتفاق مي افتد و گرنه »ان االنس��ان 
لفي خسر« يعني تا آن »تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر« در ما بوجود نيايد، اين ارتباط متقابل 
بين ده ها هزار پايگاه فرهنگي كه در كش��ور 

وجود دارد كماكان در خسران خواهد بود. 

نگاه باید جبهه اي باشد
اگ��ر مي خواهيم در ي��ك پايگاه كوچك 

در روس��تاي ابرقو هم فعاليت كنيم ابتدا بايد 
يك نگاه جبه��ه اي به وضعيت نظام و انقالب 
و جامعه داشته باشيم. كسي نمي تواند بگويد 
كه آقا م��ن چكار دارم به وض��ع جامعه! من 
مي خواهم كار فرهنگي ام را بكنم، همين يكي 

از مشكالتمان است. 
شما بدون اين كه كوچك ترين تحليلي از 
مسائل جامعه و جهان داشته باشي مي تواني 
كار فرهنگ��ي بكني! چون يك كليش��ه هاي 
مش��خصي دارد. كار فرهنگي يعن��ي اين ها! 
م��ن بعض��ي از نمونه هايش را نوش��ته ام اين 
گزارش هايي اس��ت كه براي يك��ي از نهادها 
آمده بود. شهرس��تانهاي مختلف گزارش داده 
بودن��د كه مثاًل ما چكار كرده ايم: ش��ركت در 
غبارروب��ي مس��اجد، غبار روبي مزار ش��هدا، 
ش��ركت در جش��ن نيكوكاري، ش��ركت در 
راهپيماي��ي 22بهمن، ش��ركت در مراس��م 
13آبان، شركت در مراسم درختكاري، اجراي 

مراسم صبحگاهي، نمايشگاه كتاب و... 
ش��هر ديگر: تهي��ه و نص��ب روزنامه هاي 
ديواري، مراس��م ش��بي با قرآن، آذين بندي 
واحده��اي ف��الن، پخ��ش س��رود، برگزاري 
س��خنراني يكي از برادران، برگزاري مس��ابقه 
دو، اجراي جنگ ش��ادي، مسابقه فوتبال گل 
كوچك، اجراي مراسم جشن فالن، برگزاري 

دعاي توسل و... 
همه ش��هرها همين طور مشابه بود! پس 
ما بايد نگاه جبهه اي داشته باشيم؛ مثاًل شما 
كه مي خواهيد متخصص بزرگ س��االن شويد 
ده سال درس بخوانيد شمايي كه مي خواهيد 
متخصص اطفال شويد يكسال درس بخوانيد؛ 
ن��ه فرقي نمي كند هر دو به ي��ك مقدار بايد 
درس بخوانن��د و زحمت بكش��ند. ش��ما به 
عنوان مسؤول پايگاه يا مسؤول واحد فرهنگي 
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چيزي كه اآلن دارد توليد مي ش��ود چقدرش 
مصرف مي ش��ود؟ ولي آن ط��رف چه اتفاقي 
افتاده اس��ت؟ آن طرف نگاه، ن��گاه جبهه اي 
است و اين ارتباطات دقيقاً شكل گرفته است. 
يك كتاب ك��ه درمي آيد تيراژش س��ه هزارتا 
است يك نش��ريه تيراژش ده هزارتاست ولي 
همه اش فروش مي رود. چون آن ها اگر ده هزار 
نفر هستند اگر صد هزار نفر هستند همه شان 
نس��بت به اين موض��وع دغدغه دارن��د. يادم 
نمي رود، در همين مشهد در تاكسي نشسته 
بودم يكي از اولين فيلم هاي ايرج قادري كه از 
توقيف درآمده بود، در س��ينما اكران مي شد. 
دو نفر كه اصاًل از تيپ هاي روش��نفكري هم 
نبودند )دو تا الت بودند( با هم مي گفتند كه 
راس��تي فيلم جديد ايرج را ديدي؟ گفت: نه! 
گفت بايد برويم، گفت: شنيدم فيلمش خوب 
نيست. گفت اين حرف ها كدام است؟! ما بايد 
برويم تا اين ه��ا بدانند فيلم ايرج فروش رفته 
است! ديدم اين بچه الت، شعور فرهنگي اش 
از خيلي از مس��ؤولين درجه يك فرهنگي ما 

بيشتر است! 
بهت��ر اس��ت از آن طرف بگوي��م، بعضي 
از مس��ؤولين فرهنگي ما به ش��دت آدم هاي 
بي شعوري هس��تند. شعور مديريتي را عرض 
مي كنم. خيلي از اين ها واقعاً ممكن است در 
بحث فردي آدم هاي خوبي هم باش��ند. شما 
مي بينيد بهترين فيلم ها توليد مي شود، مثاًل 
همين »بچه هاي آس��مان«، دو سال پيش در 
مش��هد پرسيدم كسي اسمش را نشنيده بود! 
اآلن اين جا چند نفر اسم »بچه هاي آسمان« 

را شنيده اند؟ 

رابطه امام و امت
 ارتباط بسيجي ها و حزب اللهي هاي قبلي 

ب��ا امام چه بود و ام��روز ارتباط ما با ولي فقيه 
چيست؟ مي گوئيم ما اهل كوفه نيستيم. اهل 
كوفه ه��م مي گفتند ما اهل كوفه نيس��تيم؛ 
هجده هزار نامه نوش��تند. آن ه��ا اولش اهل 
كوفه نبودند، خيلي هم ادعاشان مي شد. »اي 
رهبر آزاده، آماده ايم، آماده«! بايد اين شعار را 
برعكس كرد: »اي رهبر آماده آزاده ايم آزاده.« 
آمادگ��ي دو چي��ز مي خواهد؛ يكس��ري 
چيزهايي را بايد داشته باشي. آمادگي به اين 
نيس��ت كه فقط سالح دس��تت باشد! منتظر 
باش��ي تا محرم گردد! بلكه به اين هم مربوط 
اس��ت كه شما به يكسري از چيزها هم تعلق 
نداشته باشي. ما چسبيديم به اينكه زندگي مان 
را بكنيم، صدايي بلند نشود، امنيت خاطرمان 
هم به هم نريزد، معيش��تمان را هم بكنيم، با 
هيچكس هم درگير نش��ويم و از صد نفر هم 
پروا داشته باش��يم. آسه برو آسه بيا كه گربه 

شاخت نزنه! كجا، آماده ايم آماده؟! 
پس چون جبهه اي وجود ندارد توليدات 
فرهنگ��ي روي ه��وا مي مان��د. بهترين فيلم 
توليد مي شود، بهترين كتاب نوشته مي شود، 
همچنين بهترين رمان، بهترين مجله منتشر 
مي شود، روي هوا مي ماند، چون آن كسي كه 
در خط مقدم هست مي گويد اصاًل ما مهمات 
نمي خواهيم! ما آمده ايم توي جبهه براي اينكه 
زيارت عاشورا بخوانيم! در حاليكه توي جبهه 
اگر زيارت عاش��ورا مي خواندند، به چه خاطر 
ارزش داشت؟ همان زمان كه يك عده داشتند 
توي جبهه زيارت عاش��ورا مي خواندند پشت 
جبهه هم يك عده داش��تند زيارت عاش��ورا 
مي خواندن��د، گريه هم مي كردند؛ آخرش هم 
امام را لعنت مي كردند! اين جلسات واقعاً بوده 
است. ضد انقالب هاي مذهبي يا مذهبي هاي 

ضدانقالب و غيرانقالبي. 

نمي توان��ي بگويي ك��ه در همين حد براي ما 
كافي است، شما بايد يك ديدگاه كلي نسبت 
به جامعه داش��ته باش��ي، بعد بر اين اس��اس 

بگويي اين نيرو را كجاي جبهه بچينم. 

سه شاخصه در جبهه فرهنگي 
اگر بخواهيم بحث را يك مقدار كاربردي تر 
بكنيم و به واقعيت نزديك تر، ش��ايد بتوان در 
اين تقسيم بندي بيان كرد كه ما سه شاخصه 
براي كار فرهنگي در نظر مي گيريم: »توليد«، 
»توزي��ع« و »مصرف«.اگر بهترين توليدات را 
هم داشته باش��يم ولي مصرف وجود نداشته 
باشد به درد نمي خورد، اگر ما مصرف فرهنگي 
داشته باشيم ولي توليد فرهنگي صورت نگيرد 
يا توليد وجود داشته باشد ولي به دست مصرف 
كننده نرس��د و توزيع نشود، جواب نمي دهد. 
يكي از كارهايي كه ما بايد بكنيم اين اس��ت 
كه ببينيم مركز توليدات فرهنگي ما كجاست؟ 
اين ه��ا همه در ذيل آن بح��ث اول معنا پيدا 
مي كند يعني بدون آن بح��ث اصاًل توليدات 

فرهنگي معناي ديگر پيدا خواهد كرد. 
اآلن مد شده در هر پايگاهي يك مجله در 
مي آورند. چقدر هم روي اين ها سرمايه گذاري 
مي ش��ود! در بيالن كار ه��م مفصل مي توان 
روي آن مانور داد؛ 400نشريه مال فالن نهاد، 
500 نش��ريه مال فالن جا و... شمايي كه اين 
نشريه ضعيف را با اين هزينه توليد مي كني و 
انتظار هم داري كه مخاطبت بخواند، خودت 
چق��در قوي تري��ن مجله اي كه توس��ط بچه 
حزب اللهي ها در اين مملكت توليد مي شود را 
مي خواني؟! قوي ترين و هنري ترين نشريات را 
نمي خواني بعد انتظار داري مجله ضعيف تو را 
بخوانند؟ بعضي وقتها الزم است بجاي اينكه 
ما از نقطه صفر ش��روع كني��م برويم متصل 

بشويم به يك عده اي و نيروي آن ها را افزايش 
دهيم. نمي خواهد من يك نش��ريه كشكي در 
بي��اورم كه آي��ا تأثير بگذارد يا نگ��ذارد. مثاًل 
پاي��گاه ما مجله »كمان« را در مش��هد توزيع 
كند. خيلي ها حتماً اس��م اين نشريه را بعد از 
صد شماره نشنيده اند، مجله كمان را چند نفر 

مي شناسيد؟ ... يكي دو نفر!! 
آقاي بهبودي و س��رهنگي اين نشريه را 
توليد مي كنند. كساني كه رهبري در موردشان 
مي گويد: »درود بر بهبودي ها و سرهنگي ها« 
اين جمله آقاس��ت؛ )در همين كتاب »كتاب 
وكت��اب خوان��ي در آينه رهنموده��اي مقام 
معظم رهبري«(. خب اين را اكثر ش��ما بچه 
حزب اللهي هاي بزرگترين ش��هر كشور بعد از 
تهران نمي دانيد! صد شماره هم تا حاال از آن 
چاپ ش��ده است. همة مطالبش هم درباره ی 
دفاع مقدس اس��ت. اين نمونه خيلي كوچك 
اس��ت، اينكه كلي مجالت تعطيل شد بخاطر 
عدم اس��تقبال، بماند! »سوره« بهترين مثال 
اس��ت. س��وره اي كه آويني چهار سال در آن 
فعاليت مي كرد و در هر ش��ماره مقاله داشت، 
اواي��ل ب��ه عنوان نويس��نده و بعد ب��ه عنوان 
سردبير. با اين وجود كسي نمي شناختش، كما 
اينكه هنوز هم خيلي ها به عنوان يك نويسنده 
و متفكر نمي شناس��ندش. چرا به عنوان يك 
آدم خ��وش تي��ِپ فالن، بچ��ه حزب اللهي ها 
مي ش��ناختندش، ول��ي اينكه اي��ن آدم چي  
گفته؟ چي نوشته، چه افكاري داشته؟ اصاًل! 

پ��س در بحث »توليد � توزيع � مصرف« 
گفتيم، خيلي از توليدات خوب فرهنگي اآلن 
در جبهه فرهنگي حزب اهلل دارد انجام مي شود 
البت��ه خيل��ي ج��اي كار دارد و در خيلي از 
حوزه ها بايد كار بشود. نسبت به آن چيزي كه 
بايد و امكانش هست خيلي عقبيم ولي همين 
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آن زيارت عاش��وراي بچه بس��يجي ها به 
اي��ن خاطر ارزش داش��ت كه بعدش عمليات 
بود، بعدش اثبات مي كرد وااّل زيارت عاش��ورا 
كه در طول تاريخ زياد خوانده ش��ده اس��ت. 
در مجموعه هاي فرهنگي م��ا هم اين زيارت 
عاش��ورا و اين معنويت اگر در خدمت دين و 
اهداف اجتماعي دين بود، ديني است و گرنه 
ارزش آن به ان��دازه همان نماز جماعت هايي 
اس��ت كه در س��پاه ش��مر خوانده مي شد. به 

همين سادگي و صراحت! 
گفتي��م چرا نگاه جبه��ه اي وجود ندارد؟ 
چون ما اهداف كالن اجتماعي نداريم. اصاًل به 
اسالم اجتماعي معتقد نيستيم. نمي خواهيم 
براي جامعه يك س��اختار جديد طرح بكنيم. 
نظ��ام را به پيش ببريم. ب��ه همين جهت در 
همي��ن موقعيت كوچ��ك خودمان س��اكن 
مي شويم و مي گويند: همين كارهاي تكراري 
را انجام دهيد! ديگر الزم نيست هر لحظه يك 
س��الح جديد براي ما بيايد. يك فيلم جديد، 
ي��ك رمان جديد، يك جمله جديد در مقابله 
با تهاجم، فقط ادعا مي كنيم تهاجم فرهنگي. 
اگر تهاجم اس��ت پس اين طرف هم الزم 
اس��ت آمادگي هاي ما باال رود، در صورتي كه 
آمادگي همين امروزمان با آمادگي ده س��ال 
پيش چقدر فرق كرده اس��ت؟ پاي��گاه ما ده 
سال پيش با يك شور بيشتري امسال با شور 
كمتر. چون تفكر، تفكر محافظه كاري است و 
اكتفا به آنچه داريم. تعبيري كه آقا داش��تند 
كه »محافظه كاري قتلگاه انقالب است« و ما 

انقالب را به مسلخ برديم. 

فقط حاضریم سر بدهيم! 
پ��س توليد بايد حمايت بش��ود و اين در 
صورتي اس��ت كه نگاه مانگاه جبهه اي باشد و 

اس��الم ما اس��الم اجتماعي و انقالبي باشد نه 
اسالم فردي. اگر اين نگاه را داشته باشيم آن 
موقع مي بينيد كه چگونه مي شود كار كرد. ما 
بايد مصرف فرهنگي ح��زب اهلل را باال ببريم. 
شما مي ديديد آن موقعي كه روزنامه ها چاپ 
مي ش��د، طرف مي آمد نشاط مي خريد، صبح 
امروز مي خريد، خرداد مي خريد و... ش��ش تا 

روزنامه با هم مي خريد! 
تعدادش��ان هم ك��م بود ولي ن��گاه، نگاه 
جبهه اي بود، نگوييد پولش را نداريم. امكانش 
را نداريم، اين حرف ها كش��ك اس��ت. از يكي 
از مخارج��ت ب��زن. از مخارج مفت��ي  ات بزن. 
مي خواس��تي براي بچه ات پفك بخري؟ نخر! 
برايش كتاب بخر! اصاًل از نان ش��بت بزن! نه! 
همه ما فقط و فقط يك راه در دفاع از انقالب 
داري��م؛ ما فقط حاضريم س��ر بدهي��م براي 
انقالب. كمتر از آن ديگر نه! خرج كنيم براي 
انقالب؟ نه! جبهه فرهنگي را تقويت كنيم؟ نه! 
اصاًل چ��را بايد كاري بكني كه وضع به جايی 

برسد كه الزم باشد بروي خون بدهي؟! 
همي��ن اآلن ه��ر حزب اللهي م��ا پانصد 
تومان خرج مس��ائل فرهنگ��ي اش بكند. بعد 
مي دانيد چه اتفاقي مي افتد؟ يك ميليون كه 
هس��تيم؟ يا نه؟ دويست س��يصد هزار شهيد 
داريم اگ��ر فقط خانواده هاي آنها را حس��اب 
كنيم يك ميليون نفر مي ش��ويم. اگر هر ماه 
نفري ه��زار تومان خرج بكند، مي ش��ود يك 
ميليارد تومان! اصاًل ش��ما س��ازمان تبليغات 
را تعطي��ل كن، صدا و س��يما را تعطيل كن، 
اين ها هيچ. اگ��ر ماهي يك ميليارد تومان به 
جبهه ی فرهنگي حزب اهلل تزريق بشود كه ما 
نبينيم نويسنده حزب اللهي بعد از بيست سال 
نويسندگي هش��تش گرو نهش باشد و پيش 
زن و بچه اش شرمنده بشود آن وقت مي دانيد 

چه تحولي خواهد شد؟ من اين موارد را ديدم 
كه عرض مي كنم. 

م��ا اآلن حضرات جناح مقاب��ل را بهتر از 
خودشان مي شناسيم! در جبهه هنري يا حتي 
فكري اآلن به بنده بگويند حضرات را نام ببر: 
اكب��ر گنجي، عليرضا عل��وي تبار، حميدرضا 
جاليي پور، ماش��اءاهلل شمس الواعظين، سيد 
ابراهيم نبوي، محمد قوچاني، عمادالدين باقي 
و... در جبهه ی هنري: بهرام بيضائي، داريوش 
مهرجويي، عباس كيارستمي و... خيلي خوب 
حاال چند نفر از حزب اللهي ها را هم اسم ببر! 
يعني يك دوره همين مجالت حزب  اللهي 
را ورق بزنيد )بعضي كه كار سياسي مي كنند( 
با كل��ي هنرمند و نويس��نده و روزنامه نگار و 
متفكر ضدانقالب و ضد واليت آشنا مي شويد، 
اين طرف را هم تحويل بگيريد، اين طرف هم 
كم نيس��تند. اما مثاًل مي بين��ي حداكثر يك 

حاتمي كيا را مي شناسند! 
خب وقتي ط��رف مي بيند ك��ه اگر يك 
فحش به انقالب يا اسالم بدهد چهرة جهاني 
مي شود و تمام كش��ور اسمش را مي برند، اما 
اگر بيس��ت س��ال توي جبهه حزب اهلل بماند 
كس��ي اس��مش را نمي برد، زن و بچه اش هم 
بايد گرس��نه بمانند، انگي��زه ای برايش باقی 

نمی ماند.

شاه لخت است! 
پس يك��ي از كارهايي كه بايد بكنيم اين 
اس��ت كه حلقه توزيع را بايد درس��ت كنيم و 
توليدات فرهنگي حزب اهلل را بطور خالصه در 
سه زمينه خبر، نظر، هنر اوالً شناسايي كنيم، 
ثانياً برايش مصرف كننده جور كنيم. در همين 
پايگاه، شما نگاه كنيد: كتابهاي تاريخ، موسيقي 
جه��ان، فرهنگ علوم آزمايش��گاه، انقالب اثر 

خانم هانا آرنت و... هس��ت! ولي چند تا رمان 
از بچه حزب الهي ها هست؟ چندتا صحيفه نور 

هست؟ چند تا حديث واليت هست؟ 
عك��س از »آقا« هس��ت؛ ريز و درش��ت 
در بهتري��ن كيفيت! اما يك پيام آقا را ش��ما 
بخواهيد پيدا كنيد همين اآلن شما سخنراني 
آقا دربارة فقر و فس��اد و تبعيض را كه ش��ش 
ماه از آن گذشته بخواهيد پيدا كنيد بايد عزا 

بگيريد: »پيام چيه، عكس را بچسب!«
خب اين ها يكسري بديهيات است. فقط 
يكي بايد بلند شود بگويد: »شاه لخت است!«. 
ما مي خواهيم همين ظواه��ر را حفظ كنيم. 
يك اس��الم مناس��كي و ظاهري. ام��ا اين كه 
واقعي��ت اين ها چ��ه بوده كه م��ا كاري با  آن 
نداريم! بهترين مثال همين است كه در پايگاه، 
فرهنگ علوم آزمايشگاهي هست اما آيا چهارتا 

كتاب از شهيد آويني هست؟ 

مقایسه حزب اهلل آماده با رهبر آزاده
حداقل اينكه مس��تقاًل كار كنيم، همين 
بودجة كمي كه به ما مي دهند خودمان خرج 
كنيم، كتاب بخريم، بچه ها را ببريم س��ينما. 
من معتقدم اگر بچه حزب اللهي هاي ما نروند 
ب��ه طرف س��ينما، س��ينما مي آي��د به طرف 
بچه حزب اللهي ها. اگر امام جماعت بلند نشود 
بگويد برويد سينما فالن فيلم خوب را ببينيد! 
سينما مي آيد س��راغ امام جماعت. اصالً يك 
چيز عجيب و غريبي به حساب مي آيد كه شما 
برويد به امام جماعت بگوييد كه حاج آقا اين 
فيلم حزب اللهي آمده، ش��ما مردم را تشويق 
بكنيد بروند اين فيلم را ببينند، العياذ باهلل... ! 

در مس��جد، بياييم ترويج كنيم كه مردم 
بروند سينما!؟ همان بينش هاي صد سال قبل! 
اما »آقا« )رهبري( مي گويد يك دوره فيلم هاي 
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چارل��ي چاپلين را بياورند ببينم و بعد هم در 
سخنراني ش��ان راجع به سينما مي گويند: بله 
در فيل��م عصر جديد اين ج��وري بود در فيلم 
فالن آن جوري بود و... رهبري تمام رمان هاي 

معروف جهان را خوانده اند. 
يكي ديگر از شبهاتي كه در ميان ما وجود 
دارد اين است كه فكر مي كنيم خيلي واليتي 
هس��تيم! در اين كتاب )كتاب و كتابخواني از 
ديدگاه مقام معظم رهبري( شخصيت ش��ان 
مشخص اس��ت. مي گويند: ويكتور هوگو يك 
حكيم است، كتاب بينوايان اينجوري است و 
آنجوري اس��ت، كتاب لئوتولستوي اينجوري 
است، رومن روالن در ساير كتاب هايش هم بد 
عمل نكرده ولي كتاب گاندي اش به نظر من 
توصيف صحنه فالنش خوب اس��ت و...اين ها 
جمالت »آقا«ست نه جمالت فالن روشن فكر. 
ن��ه به عنوان اظهار فض��ل بلكه به عنوان يك 
ض��رورت، چون رهبري حق ن��دارد وقتش را 
الكي هدر بدهد. وقتش مال خودش نيس��ت 
كه بگويد من عشقم كشيده، مي خواهم كتاب 
بخوان��م، بلكه به عنوان يك ضرورت مي گويد 
كه من بايد اش��راف داشته باشم روي فضاي 
فرهنگي جه��ان! حاال بچه حزب اللهي هاي ما 

چطور عمل مي كنند؟ 
آق��ا مي فرمايند من ه��زار و پانصد رمان 
خارجي خوان��ده ام، ما چند تا خوانده ايم؟ اگر 
اي��ن را بد ندانيم خيلي روش��ن فكر حس��اب 
مي شويم! هر چه بخواهيم بگوئيم. واقعيتش 
اين اس��ت ك��ه حرف هاي بنده چ��ه تأثيري 
مي تواند داشته باشد؟ رهبري آمده در تريبون 

عمومي اعالم كرده، تأثير نگذاشته! 

اتفاقي نخواهد افتاد... 
جبه��ه فرهنگي انق��الب اس��المي بايد 

مبنايش روشن باش��د. اگر مبناي اين جبهه 
روشن نشود، خود جبهه از هم خواهد پاشيد، 
و اصاًل جبهه اي ش��كل نخواهد گرفت. يعني 
موقعي »جبهه ی فرهنگي انقالب اس��المی« 
ش��كل مي گيرد كه شما به يك اسالمي، و به 
يك انقالبي معتقد باشيد. آن اسالم و انقالب 
آمده اس��ت كه براي جامع��ه تعيين تكليف 
بكند، نه صرفاً براي فرد. آمده اس��ت واجبات 
اجتماع��ي را در جامعه احي��اء بكند، نه صرفاً 
واجبات فردي. اگر اين اتفاق بيافتد آن موقع 
ش��ما مجبور هستيد ش��كل حركتتان را هم 
ج��وري تنظيم كنيد كه بتواند در خدمت آن 
هدف قرار بگي��رد، و ااّل اگر هدفتان را فردي 
و ش��عائري و مناس��كي تعريف كرديد صرفاً 
اتفاق��ي بيش از آن كه تا ح��اال افتاده نخواهد 
افتاد. نكته بعدي در بحث »جبهه ی فرهنگي 
انقالب اس��المي« اين اس��ت ك��ه جبهه بايد 

فرماندهي اش مشخص باشد. 
جبهه ی فرهنگي انقالب اسالمي بايد در 
رابطه بين امت و امام شكل بگيرد. يعني چه؟ 
ببينيد م��ا يك امام داريم، ي��ك نظام داريم، 
يك امت داريم، رهبري صرفاً رهبر جمهوري 
اسالمي يا رهبر نظام نيست. يك عده آمده اند 
اي��ن كار را كرده اند كه جلوي بچه حزب اللهي 
ايستاده اند يعني حق نداري مستقيماً حرفهاي 
رهبري را بش��نوي من بايد ب��ه تو بگويم چه 
چي��زي را بش��نوي و چه چيزي را نش��نوي، 
مي خواهند ارتباط رهبري را با حزب اللهي ها 
قط��ع كنن��د! رهب��ري دارد مي گوي��د: فقر، 
فس��اد، تبعيض و من دارم مي بينم تويي كه 
داري خودت را منتس��ب به رهبري مي كني 
در عملكردت كوچكترين دغدغه اي راجع به 

دغدغه رهبري نداري!
والسالم    
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