مروری برامتیازات و عبرتهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
وحیدجلیلی
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ش ــنبه گذشـــته 30( ،اردیبهشـــت )96؛ مقـــارن با اعالم نتایـــج انتخابات
ش ــوراها و ریاســـت جمهـــوری؛ وحید جلیلی بـــه دعوت تشـــکل مردمی
«فتی ــه» در مشـــهد ،تحلیلـــی تفصیلـــی از انتخابـــات ارایـــه کـــرد که متن
ویراســـتۀ آن را میخوانیـــد.

َ بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ َّ ُ ُ ُ َ
َ«اّل َ َ
نهدینهمسبلنا»
ذینجاهدوافینال ِ
ا گر اجازه بدهید چون دوس ــتان هنوز از شـــوک در نیامدهاند! نگاهی از بیرون به
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیندازیم.

دوازدهم ،پرشکوه است

یادم هس ــت در س ــال  58ی ــا  59در ســـلمانی «ممدآقا» در بیســـتمتری طالب،
بح ــث این بود که ش ــش م ــاه دیگر تمام اس ــت ،نظام ش ــش ماه دیگ ــر نخواهد
ب ــود! خالص ــه این ش ــش ماه ش ــد ش ــش س ــال و االن نزدیک  40س ــال شـــده و
ع ــدهای نگران بودند و عدهای مشـــتاق که جمهوری اســـامی . ...اشـــرار زیادی
در ای ــن آرزو مردن ــد ک ــه هفتۀ دیگر ،م ــاه دیگر ،س ــال دیگر جمهوری اســـامی از
بین مـ ـیرود!
و دیروز ،انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هم برگزار شد.
***
و دقیقا در همین روز ترامپ ،شتافت به عربستان.

این هم پایان تاریخ!

س ــال  1789دو اتفاق در دنیا میافتد؛ یکی انقالب کبیر فرانســـه اســـت ،دیگری
ش ــکلگیری نظام آمریکا.
مجموع ــه بحثهای ــی که تحت عنوان رنس ــانس و نگاه اومانیس ــتی ب ــه عالم و
نگاه س ــکوالر به مناس ــبات زندگی آغاز شـــده بود ،در این مقطع از قرن هجدهم
ب ــه صورت سیاس ــی خ ــاص خ ــودش رس ــید و ای ــن دو اتف ــاق ،آغاز ی ــک جریان
3

سال  58یا  59در
سلمانی «ممدآقا» در
بیستمتریطالب،
بحث این بود که شش
ماه دیگر تمام است،
نظام شش ماه دیگر
نخواهد بود! خالصه این
شش ماه شد شش سال
و االن نزدیک  40سال
شده .اشرار زیادی در
این آرزو مردند که هفتۀ
دیگر ،ماه دیگر ،سال
دیگر جمهوری اسالمی از
بین میرود!

جدید در فلس ــفۀ قـــدرت در دنیا بود.
نزدیک  250س ــال میگذرد و لیبرالهـــا ادعا کردهاند که لیبرالیســـم؛ پایان تاریخ
اس ــت و بعدش هیچی نیست!
حاال س ــال  2017اســـت ،آقای ترامپ به عنوان نمایندۀ لیبرالترین دولت جهان
و نماد بیش از  200ســـال تالش برای تحقق لیبرالیســـم ،اولین سفر خارجیاش را
به چه کش ــوری میرود؟ کشـــوری که یک قبیله ادارهاش میکند!
مدرنتری ــن ریی ــس جمهور جهان ،مش ــتاقانه ب ــه آغ ــوش َبدویترین حکومت
دنی ــا! مـ ـیرود و چـــه دل و قل ــوهای به ه ــم میدهن ــد و میگیرند .جـــای لیلی و
مجن ــون و رومئ ــو و ژولیت خالـــی! این هم پایـــان تاریخ!

همین یک تصویر کافی اســـت که تحلیل روشـــنی را از جهان ،دو و نیم قرن بعد
از انقالب فرانس ــه و تأسیس آمریکا به ما بدهد.
میزب ــان ترامپ ،رییس قبیلهای اســـت که مردم کشـــورش تفـــاوت صندوق رأی
و کن ــدوی عس ــل را نمیدانن ــد! یعن ــی در عمرش ــان یک بـــار هم حضـــور در یک
انتخابات سیاس ــی را تجربه نکردهاند .کشـــوری که خانمها در آن اجازۀ رانندگی
ندارند.
حکومت ــی ک ــه مخالف ــان سیاسـ ـیاش را ب ــا شمش ــیر گ ــردن میزنـــد و همیـــن
حکوم ــت ،بهترین ،صمیمانهتری ــن و گرمترین روابط (نه فقط روابط سیاســـی،
بلک ــه رواب ــط خانوادگی) را با دولتمـــردان لیبرال و مدرن جهـــان دارد و بالعکس
آنه ــا ه ــم بهترین روابطشـــان را با اینها دارنـــد .با همان شمشـــیری که گردن
مخالف ــان سیاسیش ــان را میزنن ــد ب ــا رفق ــای لیب ــرل و مدرنشـــان میرقصند.
هم ــان شمش ــیری که س ــر ش ــیخ نم ــر را از تن ج ــدا ک ــرده ،طالاندود میشـــود و
ترام ــپ در قهقه ــۀ پ ــس از رقص ،باافتخ ــار به عن ــوان هدیه قبولـــش میکند.
نزدیک  250سال میگذرد
و لیبرالها ادعا کردهاند
کهلیبرالیسم؛پایانتاریخ
است و بعدش هیچی
نیست!


ترامپ لیبرال و مدرن؛ همزمان است با انتخابات ما.
اولین سفر
خارجی ِ
ِ
جال ــب این اس ــت که هر دوی اینها؛ هم آقای ملک ســـلمان و هـــم آقای دونالد
ترامپ اعالم میکنند که مقابله با جمهوری اســـامی ،دســـتور کار اصلی «اجالس
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جمهوری
ریاض» اس ــت! در این دنیای اشـــباع شـــده از ریـــا کاری ،باید هـــم؛ این
ِ
اسالم متفاوت با ســـعودی ،مسئلهساز شود.
متفاوت با لیبرالیس ــم و این
ِ
چ ــرا چنین کینهای ،و به تعبیر قـــرآن "غیظ"ی از جمهوری اســـامی در دل این
ریا کارها است؟

نکتهاش این اس ــت که جمهوری اســـامی یک الگوی مســـتقل را به رخ کشیده
ک ــه همۀ اینه ــا را دچار چالش کرده اســـت .این خیلی قابل توجه اســـت که دو
س ــر تحجر و تج ــدد؛ راهزن ــان ِ بدویت مـــدرن و مدرنیت بـــدوی؛ علیه جمهوری
اس ــامی متحد ش ــدهاند و نزدیکی ماهویشان آشـــکار شده است.

ه ــر انتخاباتی در ای ــران ،نخبگان و تودههـــای اینها را مســـئلهدار میکند که در
ُ
دو قدم ــی ما ،ایران که تا  40س ــال پیش پادشـــاهی بود36 ،امی ــن انتخاباتش را
برگ ــزار میکن ــد؛ ،با خ ــودش میگوید ،چرا یـــک قبیله باید بر ما حا کم باشـــند؟
چرا من هیچ نقشی در تعیین سرنوشت کشورم نباید داشته باشم؟!
از اینه ــا ش ــما بگیرید ت ــا لسآنجل ــس و واش ــنگتن و نیویورک؛ ن ــگاه میکنند و
میبینن ــد ،انتخاباتی که در ایران برگزار میشـــود از جهـــت آزادی بیان ،از جهت
نق ــد بیرحمان ــه و صری ــح ،از جهت رقابت ش ــدید و ج ــدی (تا لحظ ــه آخر هیچ
کس ــی نمیداند ،چه کس ــی برنده میشـــود) نه تنها از هیچیک از انتخاباتهای
غ ــرب کم نمـ ـیآورد ،بلکه از بیشـــتر آنه ــا جلوتر اس ــت .در بعضی از ام ــور مانند
درصد مش ــارکت ،م ــا از آنها باالتر هم هســـتیم ،مشـــارکت در آمریـــکا  55درصد
اس ــت و ما  73درصد.
کش ــوری که  40س ــال اس ــت م ــدام دارند علیـ ـهاش تبلیغات میکنند ک ــه اینها
مخال ــف دموکراسـ ـیاند ،اینه ــا مس ـ ّ
ـتبدند ،دیکتاتوریان ــد .از ای ــن منظر نگاه
کنی ــد ،بای ــد هم ریی ــس قبیله م ــدرن ،سراس ــیمه برود ت ــوی بغل ای ــن قبیله و
بگوی ــد جمع ش ــویم ،ی ــک غلطی بکنی ــم ،یک خا ک ــی بر س ــرمان بریزیم.

5

حاال سال  2017است،
آقای ترامپ به عنوان
نمایندۀلیبرالترین
دولت جهان و نماد
بیش از  200سال تالش
برایتحققلیبرالیسم،
اولین سفر خارجیاش
را به کشوری میرود
که یک قبیله ادارهاش
میکند!

غرب؛ چه می توانست که نکرد؟!

ح ــدود  40س ــال اس ــت ک ــه جمه ــوری اس ــامی ب ــه وجـــود آمـــده و غـــرب و
سرسپردگانش در منطقه ،کوچکترین همدلی و همکاری با جمهوری اسالمی
نداش ــتهاند و برعکـــس ه ــر آن چه ک ــه از دستش ــان بر میآمـــده ،علیه ایـــران به
کار بردهان ــد .یعن ــی یک نف ــر بیاید ادع ــا بکند ،غرب میتوانســـت یـــک کار علیه
ایران بکند و نکرد ،بدتر از بمباران شـــیمیایی مناطق مســـکونی کـــه نداریم؟ (در
حلبچ ــه و سردش ــت) ت ــا این حد غ ــرب و صدام با ه ــم همکاری کردنـــد ،تا زدن
هواپیم ــای مس ــافربری و . ...هیچ کار نظامی و سیاســـی و اقتصادی و تبلیغاتی
نماند که انجام نداده باشـــند .یک گرگ خونخوار وحشـــی مانند صدام را هشت
س ــال به جان این جمهوری انداختند ،عالوه بر آن فشـــارهای سیاسی ،تحریم و
تبلیغ ــات عجیب و غریـــب ،و پروپا گاندا علیه ایـــران. ...

هیچ کمکی که نکردند ،تمام توطئههایشـــان را هم به کار گرفتند ،اما جمهوری
اس ــامی نابود که نشد ،هیچ ،تضعیف که نشـــد ،هیچ ،روز به روز هم قدرتمندتر
شد.

ترامپ
خارجی
اولین سفر
ِ
ِ
لیبرال و مدرن؛ همزمان
است با انتخابات ما.
جالب این است که
هر دوی اینها؛ هم
آقای ملک سلمان و
هم آقای دونالد ترامپ
اعالم میکنند که مقابله
با جمهوری اسالمی،
دستور کار اصلی
«اجالس ریاض» است!


ّ ً
امروز جمهوری اس ــامی در جهان اســـام و در منطقه اوال امنترین کشور است؛
از عربس ــتان گرفته تا ترکیه تا افغانســـتان و عراق ،هیچ کشـــوری بـــا امنیت ایران
نداریم.
مردمس ــاالرترین کشـــور منطقه اســـت؛ معیارهـــای دموکراســـی در ایـــران در تراز
جهان ــی اس ــت ،پهلو ب ــه پهلوی هم ــه ّ
مدعی ــان میزند.
نقش تعیینکننده و حذفنشدنی در معادالت منطقهای و جهانی دارد.
پیشروترین در علم و فنآوری؛ هستهای ،هوافضا ،نانوتکنولوژی ،موشکی ،حتی
در بعض ــی از اینه ــا در ردۀ جهان ــی اس ــت و جزو هفت ،هشـــت کشـــور اول دنیا
است.
فق ــط هم بحثه ــای صنعتیاش نیس ــت ،حتی در هنر و ســـینما برجســـتهتر و
بالندهتر از اغلب کشـــورها است؛ (مقایسه کنید با کارنامه سی  40سالۀ سینمای
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ــران اعلیحضرت)
ضعیف و س ـ ِ
ـخیف دوران طالی ـ ِـی ارتباط با غرب در ایـ ِ
از این منظر نگاه بکنید به جمهوری اسالمی و به انتخابات.

صدها سال دین منهای سیاست را تبلیغ کردند...
صدها س ــال اس ــت در دنی ــا دارند تبلیغ میکنند که :سیاســـت؛ منهـــای دین و
دین؛ منهای سیاس ــت!
چقدر غربیها و غربزدهها تالش کردند؟
ً
ح ــاال ای ــن انتخاباتی که مث ــا ما دلمان ازش خون اســـت ،دعوا بر ســـر چی بوده
اس ــت؟ چه ــار تا نامزد بودند ،دو تا آخونـــد و دو تا تحصیلکردۀ علوم مدرن ،یکی
تحصی ــل کردۀ فرانس ــه و دیگری در دانشـــگاه داخلـــی .االن آن دو نفـــر ،روی هم
 700ه ــزار رأی آوردن ــد و دو آخون ــد یکی فقط  16میلیـــون! و دیگری  23میلیون!
 200س ــال اس ــت دارند میگویند دین منهای سیاســـت و سیاست منهای دین،
حاال بیش از  40میلیون نفر آمدند یکی میگوید آن روحانی ســـید خوب اســـت،
دیگری میگوید آن روحانی دیگر خوب اســـت! کجـــا رأی گرفتهاند؟ در چند هزار
مسجد.
ّ
از منظرجهان ــی و بیرون ــی ن ــگاه کنی ــد! صده ــا س ــال اس ــت متفکرانشـــان،
نخبگانش ــان ،نظریهپردازانش ــان ،ارتشه ــا و تانکها و دولتهایش ــان ،همه و
همه در غرب بس ــیج ش ــدهاند که اثبات کنند" :دین منهای سیاست و سیاست
منه ــای دی ــن"! و اینه ــا را از ه ــم ج ــدا بکنن ــد ،بع ــد؛ جهانی ــان میبیننـــد در
جمهوری "اس ــامی" با ای ــن اوصاف که گفتیم و آن همه فشـــارهایی که گفتیم:
عج ــب نظ ــام آزادی و عج ــب مردم ســـاالری ّ
جـــدی ،رقابتی و پرشـــوری!
ِ
ِ

انتخابات  88و تأثیرش در شروع بیداری اسالمی

س ــال  89در مس ــجد صنعتگران گفتم و منتشر هم ش ــد که انتخابات  88ایران
ظرفیت این را دارد که به یک مطالبۀ وســـیعی در جهان اســـام و در کشـــورهای
اس ــامی بینجامد .از ش ــانس ما ،هفتۀ بعدش بیداری اسالمی شروع شد! بنده
بر اس ــاس تحلیل گفتم چش ــم برزخی که نداشتیم!
تحلیلم این بود که چون آنها میخواســـتند آقـــای احمدینژاد را تخریب کنند
7

هر انتخاباتی در ایران،
نخبگان و تودههای
اینها را مسئلهدار
میکند که در دو قدمی
ما ،ایران که تا  40سال
پیش پادشاهی بود،
ُ
36امین انتخاباتش را
برگزار میکند؛ ،با خودش
میگوید ،چرا یک قبیله
باید بر ما حا کم باشند؟

انتخاب ــات  88را خیلی خـــوب منعکس کردند ،فحشها و انتقـــادات تند اینها
را در س ــطح جهانی بازتـــاب دادند .این اثر عکس داشـــت ،یعنی هیچ انتخاباتی
ب ــه اندازۀ  88منعکس نشـــده بـــود .البته خـــوب تکنولوژیهـــای ارتباطاتی هم
گس ــترش پی ــدا کرده ب ــود .معلوم اس ــت وقتی در جه ــان عـــرب اینها منعکس
ش ــد ،گفتند ش ــما که میگفتید جمهوری اســـامی استبداد اســـت ،دیکتاتوری
اس ــت ،کس ــی جرأت ندارد حرف بزند ،...عجب نظام آزادی ،عجب دموکراســـی
پرش ــور ّ
جدیای! به شـــدت تأثیر گذاشـــته بود در منطقه.
و ی ــک دلی ـ ِـل اینک ــه در س ــال  88آنط ــور ب ــازی را بهه ــم زدنـــد ،همیـــن بـــود،
از ای ــن میترس ــیدند .خ ــدا لعن ــت کن ــد ،فتنهگران ــی را ک ــه از نفهمیشـــان ،یـــا
قدرتپرستیش ــان ،ی ــا حسادتش ــان ،ی ــا ه ــر اس ــمی ک ــه میخواهیـــد روی ایـــن
رذالتشـــان بگذارید ،که ا گر آن بازی اتفاق نمیافتاد ،خیلی بیش از اینها آن انرژی
ک ــه در جه ــان اس ــام آزاد میش ــد ،ب ــه نتای ــج خیلی باالتری میتوانســـت برســـد.

انتخابات 96یک مدل کامل مردمساالری شد

یک نفر بیاید ادعا بکند،
غرب میتوانست یک کار
علیه ایران بکند و نکرد،
بدتر از بمباران شیمیایی
مناطق مسکونی که
نداریم؟ (در حلبچه و
سردشت) تا این حد
غرب و صدام با هم
همکاری کردند ،تا زدن
هواپیمایمسافربری
و. ...

انتخابات دیروز از این جهت مزیتهای انتخابات  88را دارد.
ً
در س ــال  88ش ــما اوال یک دموکراســـی رقابتی جدی و بیتعارف را به رخ جهان
کشیدید.
ً
ثانی ــا ی ــک دولت با یک رأی خیلی خـــوب ،حاال آن دفعه  63درصـــد ،این بار 57
درصد ،یک دولت مســـتقر منبعث از آرای مردم بـــا رأی خوب و مقتدر،
ً
ثالث ــا یک اپوزس ــیون قـــوی قانونـــی ،که  13میلیـــون رأی داشـــتند ،یعنـــی پازل
سیاس ــی نظ ــام تکمیل ش ــده بود:
مشارکت باال (باالی  80درصد )؛
دولت قوی ( با  63درصد رأی)؛
و اپوزسیون قانونی قدرتمند ( با حدود  15میلیون رأی)؛
ی ــک نظ ــام ای ــدهآل درج ــۀ ی ــک! ک ــه آمریکاییه ــا و فتنهگرهـــا با آن آشـــوبها
ان ــرژیاش را ه ــدر دادند.
ام ــروز ه ــم همین اتفاق افتـــاده اســـت و به معنای واقعـــی ،جمهوریـــت را به رخ
کش ــیده است.
بعض ــی بچهها پیامهـــای آقا را کـــه میخوانند ،با خودشـــان میگویند :آقـــا دارد
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چ ــه میگوید ،میگوین ــد دل ما خون اســـت یا بعضی میگویند قربـــان دل خون
آقا بش ــوم! این پیام تبریک چیســـت ،دیگر باید شـــیعه تقیه کند!
نه آقا ،این چیزهایی که آقا میگوید از سر صدق میگوید ،چرا؟
چ ــون با یک غوره س ــردیاش نمیکند و با یک مویز گرمیاش کند ،چون ســـعۀ
ص ــدر و بصی ــرت دارد .بصیرت نه به معنای کلیشـــهای و بیرمقـــی که بعضی از
ما اس ــتفاده میکنیم.
خ ــوب این ی ــک منظر؛ ک ــه از بیرون ن ــگاه کنی ــم و دلم ــان آرام بگیرد کـــه اتفاق
مثبت ــی افتاده اس ــت؛ ای ــن چیزی کـــه آقا امـــروز در پیامشـــان آوردند ،ایشـــان با
ً
ص ــدق صحب ــت میکنند ب ــا مردم ،آق ــا از باال میبینن ــد ،و قبال ه ــم گفته بودند
ب ــرای من اصل؛ مش ــارکت اس ــت.

جمهوریت و سبک زندگی انقالبی

خوب ،حاال بیاییم از منظر داخلی یک مقدار نزدیکتر نگاه کنیم.
ً
ــخصا ح ّ
ـــس خـــودم را دارم میگویم ،-من
از نزدی ــک که نگاه میکنیم -بنده شـ
وقت ــی ک ــه میبینم یک همش ــهری و هموطن ــم ذیل پرچم جمهوری اســـامی
دارد ه ــورا میکش ــد و اظه ــار خوش ــحالی میکن ــد ک ــه کاندیدای ــش برنده شـــده
اس ــت ،از ته دلم خوش ــحال میشـــوم ا گر چه دارد به من چنگ و دندان نشـــان
میده ــد و میگوید حالت ــان را گرفتیم!
این فرق ماهایی اس ــت که برایمان اصل نظام فراتر از دعواهای ســـطوح بعدی،
ً
ارزش دارد و موضوعی ــت دارد .ممکـــن اســـت مثـــا بگویم ا گر کاندیـــدای ما رأی
میآورد بهتر میش ــد ،خوش ــحالتر میش ــدیم و حت ــی ناراحت باش ــیم از اینکه
ً
ً
مث ــا چ ــرا آن فرصت بهتر به وجود نیامـــد و . ...ولی واقعـــا آن جنبۀ دیگرش هم
برایم مهم اس ــت.
ش ــما االن نگاه کن ذیل نظام مقدس جمهوری اســـامی؛ بیســـت و ســـه ،چهار
میلیون آدم ،ش ــاد و خوش ــحال هســـتند .احســـاس قدرت میکنند ،احســـاس
آزادی انتخاب دارند .این خیلی ارزشـــمند اســـت .واهلل اینها ارزشـــمند اســـت.
این را ش ــهدای ما آوردند .هزاران ســـال بر این ملت گذشـــت هزاران ســـال ،یک
روز ،دو روز ،ده س ــال ،صد س ــال و پانصد ســـال نیســـت .هزاران سال بر این ملت
گذش ــت؛ این ملت آدم حس ــاب نمیش ــدند .ش ــما ب ــا یک چنی ــن ملتی طرف
9

ً
این انتخاباتی که مثال
ما دلمان ازش خون
است ،دعوا بر سر چی
بوده است؟ چهار تا
نامزد بودند ،دو تا آخوند.
االن آن دو نفر ،روی هم
 700هزار رأی آوردند و
دو آخوند یکی فقط 16
میلیون! و دیگری 23
میلیون!

هیچ انتخاباتی به اندازۀ
 88منعکس نشده بود.
البتهخوبتکنولوژیهای
ارتباطاتی هم گسترش
پیدا کرده بود .معلوم
است وقتی در جهان
عرب اینها منعکس
شد ،گفتند شما که
میگفتیدجمهوری
اسالمی استبداد است،
دیکتاتوری است ،کسی
جرأت ندارد حرف بزند...

هس ــتید ،یک چنی ــن حافظۀ تاریخ ــی دارند ،یک چنین ســـابقۀ ذهنـــی دارند.
نهادین ــه ش ــده اس ــت مظلومی ــت در اینه ــا .چه کس ــی آمد بـــه اینهـــا آزادی
انتخاب داد؟ این افتخار ما اســـت یک ســـید شیعۀ مرجع تقلید مجاهدی آمد،
او گف ــت «جمهوری اس ــامی» نه یک کلم ــه کم ،نه یک کلمه زیـــاد و به ملت ما
حق انتخاب داد.
ش ــاهان در این مملک چه میکردند ،از شـــاپور ذوااال کتاف بگیرید تا ناصرالدین
ش ــاه قاج ــار و رضاخـــان و . ...بعضـــی وقتها تاریـــخ را ورق بزنیـــم .چه جنایاتی
میکردن ــد! العیاذ بـــاهلل خدایی میکردنـــد روی زمین.
االن ملت آزاد اس ــت ،این ارزشـــمند اســـت .واهلل باید اشـــک شـــوق ریخت برای
ً
ای ــن .مخصوصا وقتی کـــه با این گســـتردگی اتفاق میافتد .فقط شـــمال تهران
رأی ندادن ــد ک ــه .امـــروز هم آقـــای روحانی در پیامـــش میگفت .در روســـتاهای
الیگودرز والش ــتر هم ،ایشـــان و رقبایشـــان رأی دارند.
ای ــن خیلی قیم ــت دارد که آحاد مردم به شـــکل برابر حق رای دادن و مشـــارکت
در تعیین سرنوش ــت دولت را دارند.
آن بحثه ــای دیگـــر ب ــه ج ــای خ ــودش( ،در وقت ــش از خجالـــت دولـــت هم در
میآیی ــم) ام ــا میخواه ــم بگوی ــم ای ــن بای ــد جزو س ــبک زندگـــی ما بشـــود که از
خوش ــحالی مردم خوشـــحال بشـــویم .یکی از ارکان ســـبک زندگـــی انقالبی این
اس ــت که از خوش ــحالی تودهها زیر بیرق جمهوری اسالمی خوشحال بشود ،ا گر
چ ــه به خالف نظ ــر او رأی داده باشـــند .ا گر چـــه از یک جهت دیگـــرش ناراحتی
داش ــته باش ــد .این باید بشـــود جزو ســـبک زندگـــی انقالبی ما.
ش ــما فکر کنید ای ــن انرژی که در جامعۀ ما آزاد شـــد ،همین احســـاس آزادی که
مردم کردند ،این خیلی دســـتاورد بزرگی اســـت .این خیلی فرصت مهمی است
ک ــه بای ــد از این فرصت اس ــتفاده کرد .ا گر ب ــا نگاه فرصتمحور نـــگاه نکنیم ،این
فرصتها از دس ــت میروند .ش ــکر ای ــن نعمت را نمیتوانیم بـــه جا بیاوریم.
حتی همین عقدهگش ــاییهایی که ش ــد .کمی حالش خوب شـــد .دو تا فحش
داد ،دو ت ــا نمیدانم باال و پایین ؛ یک دملی نیشـــتر خورد.

مردم؛ هدف هستند نه ابزار!

ی ــک نکتۀ مهم دیگر این اس ــت که ما یک ُکاروان هس ــتیم ،یک ّامت هســـتیم.
ً
اصال نگاه دینی این اس ــت«َ .ف ْاس ـ َـت ِق ْم َكم ــا أ ِم ْر َت َو َم ْن ت ـ َ
ـاب َم َع َك».
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مردم ابزار ما نیس ــتند .مردم هدف ما هســـتند .ما گاهی اوقات فکر میکنیم که
ً
م ــا میخواهیم برویم مث ــا فالن آرمان بزرگ را به دســـت بیاوریم ،فالن قلۀ بزرگ
را فتح کنیم ،خوب این ملت هم باید بشـــود تدارکات ما ،یا عقبه پشـــتیبانی ما؟
ن ــه آقا! همه با هم قرار اس ــت یک کاری را بکنیـــم .و این یک لوازمـــی دارد .او که
پیامب ــر خدا بود با مردم مش ــورت میکـــرد ،و به آن عمل میکرد؛ مشـــورتهایی
ک ــه گاهی در نهایت معلوم میشـــد غلط بوده اســـت .پیامبر خـــدا ،که عقل کل
است.
ّ ُ
ُ
در قص ــۀ اح ــد ،پیامبر م ــردم را جمع کردنـــد فرمودند که چـــه کار کنیم؟ اینها
میخواهن ــد حمله کنند ،یک عده گفتند در مدینه بایس ــتیم ،یک عده گفتند
نه برویم در بیرون درگیر بش ــویم .بحث در گرفت .خود پیامبر هم نظرشـــان این
بود که در ش ــهر بمانن ــد ،ولی نظر جمع را پذیرفتند گفتند خیلـــی خوب برویم و
رفتند و شکس ــت خوردند .ش ــما یکجا بیاورید که پیامبر گفتند :دیدید گفتم!
توبیخ نکردند م ــردم را حتی.

َّ
ّ
مکلفان ُم ِحق؛ ُم ِحقانمسئول

ی ــک کار جمعی اس ــت .باید برای مردم حـــق انتخاب قائل باشـــی تا بعد بیایند
آنط ــوری جان بدهند پای تکلیـــف .ولی وقتی که بگویی تو فقط تکلیف داری،
ح ــق نداری! پیغمبرش ه ــم واهلل این حرف را نزد .پیغمبـــر میگفت حق دارید،
حق اش ــتباه ک ــردن دارید .یکی از مبانی جمهوری اســـامی این اســـت که مردم
ً
ح ــق دارن ــد اش ــتباه کنند .ام ــام ف ــرق میکرد با من و ش ــما .ام ــام واقع ــا به قول
ش ــهید آوین ــی از هر  10کلمـ ـهای که میگفت ،ه ــر  10کلمهاش دینی بـــود .با مبنا
نکـــه آدم دقیقی بود ،آدم
ح ــرف میزد .چرا امام اینق ــدر پیش برد؟ به خاطر ای 
عمیقی ب ــود .چرا خیلی از دیگران امـــام را نمیفهمیدند؟
ب ــه خاط ــر اینکه امام ی ــک قلۀ باالت ــری بود ،میدانس ــت دارد چ ــه کار میکند،
میدانس ــت اس ــتقرار جمهوری ــت در ای ــران اس ــامی یعن ــی چ ــه ،میدانســـت
حمای ــت از بنیص ــدر یعن ــی چه ،بعض ــی "غوره نش ــده مویز ش ــده"ها میگویند:
"ن ــه آقا ،ایش ــان من باب أ کل میته جمهوریـــت را پذیرفتند!  "...یـــا امام را متهم
میکنن ــد به اینکه" :بیس ــواد بـــود ،فهمی از فلس ــفۀ غرب نداش ــت ،مدرنیته را
نمیفهمی ــد ،آم ــد قاتی کرد س ــاختارهای مـــدرن را با مبانی ســـنت"!
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بعضیبچههاپیامهای
آقا را که میخوانند ،با
خودشانمیگویند:
آقا دارد چه میگوید،
میگویند دل ما خون
است یا بعضی میگویند
قربان دل خون آقا
بشوم! این پیام تبریک
چیست ،دیگر باید شیعه
تقیه کند!
نه آقا ،این چیزهایی که
آقا میگوید از سر صدق
میگوید.

ام ــا ای ــن تأویله ــای الک ــی و این تفس ــیر از جمهوری اس ــامی ،هیچ ســـندی و
ً
حت ــی یک قرین ــه هم در ح ــرف ام ــام ن ــدارد .همینط ــوری رجمـــا بالغیب یک
چی ــزی میپرانن ــد .ب ــا قیافههای ظاه ــر الص ــاح ّ
موجه.
پس جمهوریت در دل مبانی دینی ماســـت .جمهوریتـــی که امام میگفت و این
که آقا دارد بارها تأ کید میکند که جمهوریت ما مشـــابهتهایی با ســـاختارهای
دموکراس ــی در غ ــرب دارد ول ــی فک ــر نکنی ــد ما ای ــن را از آنجـــا گرفتیم .نـــه! این
مبانی ِ خودی دارد.

پ ــس بای ــد خوش ــحال ب ــود ه ــم ب ــه خاط ــر خوش ــحالی مـــردم و هـــم بـــه خاطر
عصبانی ــت دش ــمنان.

استقاللپیشرفتهوپیشرفتمستقل
ِ

هزاران سال بر این ملت
گذشت هزاران سال ،یک
روز ،دو روز ،ده سال،
صد سال و پانصد سال
نیست .هزاران سال
بر این ملت گذشت؛
این ملت آدم حساب
نمیشدند .شما با
یک چنین ملتی طرف
هستید .این افتخار ما
است یک سید شیعۀ
مرجعتقلیدمجاهدی
آمد و به ملت ما حق
انتخاب داد.

درس ــت اس ــت آنها بی ــن بد و بدت ــر میگویند خ ــوب این یکی انتخاب بشـــود از
آن یکی بهتر اس ــت ،ولی آنها با اســـاس مشـــکل دارند .آنها از درون خراشـــیده
میش ــوند وقتی میبینند جمهوری اس ــامی که  40سال اســـت دارند میگویند
رقابت و در
برگزار میشـــود در این ســـطح
دیکتاتوری اس ــت ،این انتخاباتها که
َ ْ َ َ َْ ْ ُ ْ َْ
ُ ُ ُ ُ ْ َ َْ
ْ َ ُ ْ
ی صدورهم أ كبر»
واه ِهم و ما تخفـــ 
این س ــطح آزادی« .قـــد بد ِت البغضاء ِمـــن أف ِ
ً
واقعا همینطور اســـت .میســـوزند از درون .که یک الگویی شـــکل گرفته است
از لحاظ سیاس ــی و ساز و کارهای دموکراتیک ،باالتر از استانداردهای منطقه که
هی ــچ ،تن ــه به تنۀ کلی از کش ــورهای مدع ــی میزن ــد .از جهت علمـــی روز به روز
دارد پیش ــرفت میکند .از جهت نیروی انســـانی روز به روز دارد قویتر میشـــود.
مهارته ــای انس ــانی و فنی و صنعتی و ...دارد در آن گســـترش پیـــدا میکند .از
جهت مع ــادالت بینالمللی روز به روز پایش دارد محکمتر میشـــود .در ســـوریه
اراده کن ــد ،در لبن ــان اراده کنـــد ،در عـــراق اراده کند میتواند کلی دردســـر ایجاد
کند ب ــرای کل قدرتهای جهانـــی ،و مهمتر از همه اینکه تحـــت پارادایم آمریکا
ه ــم نیس ــت .مثل ژاپن نیســـت .ژاپن چه بـــود؟ گفتند آقا اســـتقاللت را بده ،به
تو پیش ــرفت بدهیم .گفت باشـــد .همه چیزش را داد .شـــما بخوانیـــد آمارهای
ژاپ ــن را .بعض ــی وقتها میبینم بعضی از ژاپن با یک حســـرتی حـــرف میزنند.
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آماره ــای ژاپ ــن را آدم ش ــرمش میآیـــد بگویـــد .باالترین رقم فحشـــا و آمـــار زنای
ب ــا مح ــارم ،...ژاپ ــن ژاپنی که میگوینـــد این اســـت .ژاپن چه کرده؟ خـــودش را
فروخته اس ــت .خودفروش ــی کرده است.
یک ــی از بچهه ــا رفته بود هیروش ــیما میگفت ش ــهردار آنجا میگف ــت ا گر بمب
ّ
اتم ــی خوردیم ،حقمان بوده اســـت ،آمریـــکا باید ایـــن کار را میکرد!
ول ــی پیش ــرفت ایران تح ــت پارادایـــم آنها و با کنار گذاشـــتن هویت واســـتقالل
نیس ــت .خ ــوب ،ای ــن ه ــم پ ــس ی ــک نکت ــه ک ــه ه ــم بهخاط ــر خوشـــحالی
هموطنانم ــان و ه ــم بهخاطر غیظ دش ــمنانمان ما باید ب ــه صحنههایی مثل
انتخاب ــات دی ــروز ب ــا افتخار ن ــگاه کنی ــم .ش ــکوهش را ببینیم.

جمهوریتتعارفییاجمهوریت"تعارفی"؟!

نکت ــۀ بعدی این اس ــت که م ــا نیازمند این هس ــتیم که مس ــائل اصلیمـــان را،
مس ــائل ّ
جدیم ــان را بتوانی ــم بـــا ادبیات قرآنـــی ،با ادبیـــات معارفـــی خودمان
بفهمی ــم و برای دیگران توضیح بدهیم .قبل از همـــه ،خودمان این را بفهمیم.
ّ
تلقی ما از جمهوریت چیس ــت؟ ســـاختاری که از رو در بایســـتی و تعارف برآمده و
اصال ــت ندارد؟!
م ــن آنقدری که میفهمم و آنقدری که به عقل ناقصم رســـیده اســـت اینها
جمهوریت را من ذیل معرفت همگانی
را در این چند س ــال گفتهام و نوشـــتهام.
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ
میبینـــم« .یا أیها النـــاس ِإنا خلقنا كم ِمن ذك ٍر و أنثى و جعلنا كم ش ــعوبا و قبا ِئل
َ َُ
ً
عارف ــوا» (حج ــرات )13 ،خداون ــد میفرمای ــد اص ــا ای ــن اختالفاتی ک ــه ما بین
ِلت
ش ــما ایجاد کردیم حکمت دارد .تفاوتهایی که در شـــما ایجاد کردیم حکمت
دارد .حکمتش چیس ــت؟ حکمتش این اس ــت که ش ــما در یک چرخۀ متقابل
کس ــب معرفت وارد بش ــوید" .تعارف" به معنای دانستن از طریق همکاری با هم
ً
اس ــت دیگ ــر .میگوید اصال اختالف کمک میکند که ش ــما به م ــدارج باالتری از
معرفت برسید!
جمهوریت را میش ــود ذی ــل این فهمید .یک نفر یک حرفـــی دارد ،یک نفر یک
ضر ُبوا
ح ــرف مخالف ــی دارد ،ب َّل ــه بای ــد اخالق رعایت بش ــود ولی ب ــه ما گفتن ــد ِ«ا ِ
َّ
الصـــواب» اینها در معارف ما اســـت ،اینها دیگر
َبع ـ َـض ال ـ َّـر ِأی ِب َبعض َتولد ِمنه
حرفه ــای ژان ژا ک روس ــو و هابز و کانت و اینها نیســـت!
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این باید جزو سبک
زندگی ما بشود که
از خوشحالی مردم
خوشحالبشویم .یکی
از ارکان سبک زندگی
انقالبی این است که از
خوشحالی تودهها زیر
بیرق جمهوری اسالمی
خوشحالبشود.

اینه ــا حرفه ــای خودمان اس ــت وقت ــی خودم ــان از اینها اســـتفاده نکنیم،
مجب ــور میش ــویم ی ــک ع ــده برون ــد از خ ــارج واردات کننـــد ،غلـــط غلـــوط یک
حرفه ــای س ــردرگمی ،کلی ه ــم هزینهه ــا و آس ــیبهای بعـــدیاش را تحمل
کنی ــم .جمهوریت آنق ــدری که من میفهمم یعنی همه با هـــم بدانیم ،همه با
ه ــم بخواهی ــم ،همه با ه ــم بتوانیم.
کار ما در این حوزه دعوت است!

ما گاهی اوقات فکر
میکنیم که ما میخواهیم
ً
برویم مثال فالن آرمان
بزرگ را به دست
بیاوریم ،فالن قلۀ بزرگ
را فتح کنیم ،خوب این
ملت هم باید بشود
تدارکات ما ،یا عقبه
پشتیبانی ما؟ نه آقا! همه
با هم قرار است یک کاری
رابکنیم.

استقامت در کاروان جمهور َ َ َ ُ
َ
ام ــام میگوین ــد که این آیۀ ش ــریفۀ «ف ْاس ــت ِق ْم كم ــا أ ِم ـ ْـرت» دو بار در قـــرآن آمده
اس ــت .یکی در س ــورۀ هود اســـت یک بار در ســـورۀ دیگـــر آمده اســـت .اما پیامبر
ـورۀ هود مرا پیـــر کرد.
فرمودن ــد َس ـ ُ
َ
َ
«ف ْاس ـ َـت ِق ْم كما أ ِم ْرت» اســـتقامت کردن برای پیامبر کار راحتی بوده اســـت ،با آن
ُُ
خلق عظیمی که پیامبر داشـــتند اســـتقامت کردن برای ایشـــان کاری نداشت.
َ
چرا ُمیگویند مرا پیر کرد؟ به خاطر آن دومی اســـت ،آنجا که میگوید «ف ْاس َت ِق ْم
َكم ــا أ ِم ْر َت َو َم ْن َ
تاب َم َع َك» (هود )112 ،و کس ــانی که همراهت هســـتند .جامعه
را ب ــا خود نگاه داش ــتن ،بـــا خود همراه کـــردن ،وارد این کاروان کردن ،با شـــتاب
مناس ــب به س ــمت مقصد حرکت دادن ،این اســـت که کار پیامبرانه است وگرنه
ً
عارف و زاهد ،ش ــخصا ممکن َاســـت مقاماتی پیدا بکند.
هر ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ََ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـات و أنزلن ــا َمعه ُم ال ِكت ـ َ
ـاب و المیـــزان ِل َیقـــوم الن ُاس
«لق ــد أ ْر َس ــلنا ُر ُس ــلنا ِبال َب ِّین ـ ِ
ْ
ُ
امناءالر ُســـل هســـتند ،ا گر امام میگفت
ِبال ِق ْس ــط» (حدید )25 ،ا گر فرمود فقها،
والی ــت فقی ــه ادامۀ والیـــت رســـول اهلل اســـت ،اختیاراتی کـــه فقیـــه دارد همان
اختیارات ــی اس ــت کـــه پیامبـــر دارد ،از این جهت بـــود که آقا مـــا میخواهیم یک
حرک ــت اجتماع ــی را ،یک حرک ــت فرا گی ــر و همگانی را س ــامان بدهیم.
اینه ــا را م ــن قب ــا گفتـ ـهام ک ــه از ی ــک نظر ش ــاید بت ــوان گفت جمهـــوری یک
ً
نظ ــام تربیتی اس ــت برای حزباللهیه ــا .ا گر به ش ــما بگویند مثال ســـوم خرداد
ً
بی ــا خرمش ــهر راهیان نور اس ــت؛ مثال میخواهیم برویم شـــلمچه زیـــارت کنیم.
ّ
مـ ـیروی بلی ــط میگیری میروی آب ــادان آنجا حظت را میبـــری و بر میگردی.
ام ــا ا گ ــر بگویند ک ــه بچههای مس ــجدت را ب ــردار بی ــاور ،جمهوریت ایـــن دومی
اس ــت .آق ــا برو بچهه ــای مس ــجدت را بردار بی ــاور .این اســـت که زحمـــت دارد.
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همت ب ــاال میطلبد.
دی ــروز بن ــده در ک ــوی طالب مشـــهد رأی دادم ،در شـــمال شـــهر تهـــران که رأی
ن ــدادم .چ ــرا ای ــن جوانهای ــی ک ــه بچ ــه محل م ــن هس ــتند میآیند بـــه آقای
روحان ــی رأی میدهن ــد؟ من غلط میکنم بیایم اینها را متهم کنم .شـــاید ،30
 40درصد کس ــانی که رأی مینوشـــتند ،به آقای روحانـــی رأی میدادند .من که
عرض ــه ندارم با همینها مفاهمه برقرار کنم 50 ،تا جلس ــه در دانش ــگاه امیرکبیر
و دانش ــگاه تبری ــز و بوش ــهر داش ــتم ،چهار ت ــا جلس ــه در مس ــجد انصارالمهدی
خودم ــان نداش ــتم ،ای ــن را ّ
متهمش کن ــم؟ این چه از من ش ــنیده اس ــت؟ چه
ورودی داش ــته اس ــت که بعد ما انتظار داشته باشـــیم خروجیاش این نباشد؟

َّ
َ
َ
ّ
َ
واصـــوا بالحق و ت َ
جمهوری ــت ،را ذیل تواصی «ت َ
واصـــوا ِبالصبر» باید ببینیم ،ذیل
ِ ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ
َ َ
ـــر و التقوى»
«ِلتعارف ــوا» باید ببینیم .ذیل تعـــاون باید ببینیم« .و تعاونوا على ال ِب ِ
(مائ ــده )2 ،س ــاز و کاره ــای جمهوریتی برای ما ســـاز و کارهای مبارک هســـتند،
چ ــرا؟ چون در خدم ــت امور مقدس میتوانند باشـــند.

کاربرد دینی و انقالبی دارد.
پس جمهوریت در انقالب اسالمی هم مبنا و هم
ِ

تواند حرف حق را به مردم برساند؟
چه کسی می
َ َ ْ َ َُْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
َّ َ ُ َ ّ
ُ
َ
اهَّلل و یخش ــونه و ال یخش ــون أحدا
ـاالت ِ
ق َــرآن گفته اس ــت« :الذین یب ِلغون ِرس ـ ِ
ّ َ َ
ـاهَّلل َحس ــیبا» (اح ــزاب )39 ،خداون ــد میفرمای ــد ک ــه رســـاندن
ِإال
اهَّلل َو كف ــى ِب ـ ِ
وظیفۀ شما اس ــت« .تبلیغ» یعنی رساندن .حرف را برســـانید .اما قرآن میگوید
حرف حق َ را به مردم برســـاند؟ کســـی کـــه از خدا
میدانی ــد چه کس ــی میتواند
َ ْ َ َُْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ّ
َ
بترس ــد« .یخش ــونه و ال یخش ــون أحدا ِإال اهَّلل» و از هیچکس غیر از خدا نترســـد.
میگوی ــد« :بل ــه بل ــه درس ــت اســـت .م ــا از آمری ــکا نمیترس ــیم .از انگلیـــس هم
نمیترس ــیم»! نه آق ــا بیا پایینتر .ا گر ترســـیدی از فـــان آقا ،از فالن تشـــکیالت،
از ف ــان اس ــم ،ا گر چشـ ـمهایتان را درویش کردید چون قرار اســـت کـــه از دیگران
بترس ــید ،پس تبلیغ نمیش ــود کرد ،تبلیغات نمیش ــود کرد .چ ــرا؟ چون وقتی
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ّ ُ
قصۀ ا ُحد ،پیامبر مردم
در
را جمع کردند فرمودند
که چه کار کنیم؟ یک
عده گفتند در مدینه
بایستیم ،یک عده گفتند
نه برویم در بیرون درگیر
بشویم .خود پیامبر هم
نظرشان این بود که در
شهر بمانند ،ولی نظر
جمع را پذیرفتند .رفتند
و شکست خوردند .شما
یکجا بیاورید که پیامبر
گفتند:دیدید گفتم!

ت ــو ح ــرف را بخواهی برســـانی به مردم ،بـــروی با مردم مخاطبـــه و مفاهمه برقرار
کنی ،ملت را که خدا چوب خلق نکرده اســـت! درســـت اســـت دو تا گوش دارند
ول ــی یک زبان ه ــم دارند .حرف بزنی حـــرف میزنند .و باید تو آزاده باشـــی ،باید
وامدار ای ــن و آن نباشـــی .بایـــد ترســـان از این و آن نباشـــی که بتوانی بـــا او حرف
بزن ــی و او در تو صدق ببیند .خشـــیت از خدا ،خشـــیت دیگـــران را از بین میبرد.
َ َ ُ
الص ــدق»؛ فق ــط بحث ف ــردی نیس ــت؛ در بحث اجتماعـــیاش و
«ا ّلنج ــاۀ ِف ــی ِّ
سیاسـ ـیاش هم هس ــت .آقا م ــا چرا نج ــات پیدا نمیکنیـــم؟ مرتـــب مرحله به
مرحل ــه ...ب ــه خاطر اینکه صـــدق نداری ،چـــرا صدق نداری؟ چون خشـــیت و
پ ــروا و مالحظ ــه از دیگ ــران داری .خ ــوب پس تبلی ــغ که تعطیل ،چـــرا؟ چون ما
نمیتوانیم خش ــیت خدا را داشـــته باشیم و خشـــیت دیگران را نداشته باشیم و
صدق داش ــته باشـــیم .پس چـــه کار کنیم؟
میگوییم آقا همۀ س ــاز و کارها تعطیل! س ــاز و کار اقناع تعطیل! تبیین تعطیل!
اقن ــاعَ ،پر ،تبیی ــنَ ،پر ،تواصـــیَ ،پر .بصیرتبخشـــیَ ،پر .چه کار کنیـــم پس؟ آقا
ای ــن مدله ــای جدید چینی آمده اســـت ،دوســـتان ما که اســـکلههای قاچاق
دارن ــد وارد کردهاند از چین!

تشکیالت؛جایگزینهمهچیز!

بعضیوقتهامیبینم
بعضی از ژاپن با یک
حسرتی حرف میزنند.
آمارهای ژاپن را آدم
شرمش میآید بگوید.
باالترین رقم فحشا و آمار
زنای با محارم ،...ژاپن
ژاپنی که میگویند این
است .ژاپن چه کرده؟
خودش را فروخته است.
خودفروشی کرده است.

نک ــه مبنای ــش بش ــود اس ــتدالل و اقنـــاع و تبییـــن و
جمهوری ــت ب ــه ج ــای ای 
تبلیغ ــات - ،تبلیغات به معنای درســـتش نه بـــه معنای پروپا گانـــدا و اغوا گری،
تبلیغ ــات ب ــه معن ــای قرآن ــی؛ تبلیغ ی ــک واژه ملکوتی اس ــت  -چـــه جایگزینش
بش ــود؟ تش ــکیالت! یک مدل چینی بـــرادران وارد کردند ،تشـــکیالت میآوریم.
تش ــکیالتی رأی بدهید.
ـ به چه کسی رأی بدهیم؟
ـ سا کت شو .االن که وقتش نیست!
ـ بابا پنج روز دیگر انتخابات است.
ـ س ــا کت ش ــو! صبح جمعه ،لیس ــت برایت میآورند در خانهات ،بچهها میآیند
توزی ــع میکنند میروی به آنهـــا رأی میدهی.
مدل جالبی اس ــت! میپرســـی اینها شعارشان چیست؟ برنامهشان چیست؟
کارنامهش ــان چیســـت؟ با چه ســـازوکاری کشـــف شـــدند؟ به جای اینکه جواب
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ُ َ
الیغفر مرتکب ش ــدی! م ــرگ بر ضد
بدهن ــد ،میگوین ــد :س ــوال ک ــردی؟ ذن ــب
والیت فقیه!
ـ ِا  . ...آق ــا این چه والیت فقیهی اســـت؟ این چه فقهی اســـت؟ آن فقیهی که ما
میش ــناختیم امام بود ،آقا اس ــت که میگویند مردم باید با تحلیل رأی بدهند،
تحلیلگر باش ــند ،ملت را تحلیلگر بار بیاورید.
ـ ن ــه! ی ــک چیز دیگر در پس ــتو به ما گفتن ــد .گفتند ملت را تحلیلگر ب ــار نیاورید،
ملت را تحلیلگیر ب ــار بیاورید!
دقیق
بع ــد ،حزباللهی ک ــه یک لفظ قرآنی و ی ــک مفهوم ملکوتی اس ـ
ـت و خدا ُ َ
ََ ْ ُ
ـــم أوْ
كانوا َ
آباءه ْ
َآن را در َآی ــات آخ ــر َس ــورۀ مجادله تعریف کـــرده اســـت ...« :و لـــو
ً
ْ َ ُ ْ ْ ْ َ
وان ُه ْم أ ْو َعش ـ َ
ـیر َت ُه ْم ...» (مجادله ،)22 ،اصال خدا میگوید حزباهلل
أبناءهم أو ِإخ
کس ــی اس ــت که عش ــیرهای و قبیلگی عمل نمیکند .اینها میگویند نه! خدا از
حزباهلل یک تعریف دارد ،آن تعریف منسوخشـــده اســـت! ما تعریف تازه برایش
داری ــم .وارد کردی ــم چینـ ـیاش را آوردیم .حزباللهـــی چینـــی وارد کردیم عالی.
ج ــواب میدهد!
بل ــه .دوپین ــگ یک بار ،دو بار ،ســـه بار جواب میدهد ولی یـــک بار هم آنچنان
میخوری زمین که ّرب ــت را یاد کنی.

ّ
ّ
الگویحزباللبیجایگزینالگویحزباللهی!

ً
هن ــوز ش ــاید وق ــت زدن ی ــک س ــری حرفه ــا نرس ــیده ،ول ــی حتما یک ســـری
تعارف ــات را کن ــار خواهیم گذاشـــت و حرفهای جـــدی در روزهـــای آینده قابل
ط ــرح خواه ــد بود .چ ــون ش ــنیدم بعضی عناص ــر وقی ــح در مش ــهد ،در توجیه
فس ــاد سیاسیش ــان که به این نتیجه منجر ش ــد ،دس ــت پیش زدهاند که پس
نیفتند.
اینج ــا مش ــهد اس ــت! اینجا جایی اس ــت ک ــه  45س ــال پیش علـ ـمدار تفکر و
پرچمدار روش ــنفکری دینی در این شهر ،سیدعلی خامنهایها بودند! [صلوات
ّ
ّ
حض ــار] که قب ــل از اینکه بخواهند دســـتوری بدهند و ابالغی بکننـــد ،مولد فکر
بودن ــد و تبلی ــغ میکردند .هنوز که هنوز اســـت آدم میخواند ایـــن کتاب «طرح
ـرآن» آق ــا را ب ــوی به ــار از آن میآی ــد! تازگ ــی را حس
کل ــی اندیش ــۀ اس ــامی در ق ـ ِ
میکن ــد .پیوند ب ــا حقیق ــت را در آن ح ــس میکن ــد ،زندهکننده اس ــت .جریان
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َ ْ َ َ ُ َ
است ِق ْم كما أ ِم ْرت»
«ف
استقامت کردن برای
پیامبر کار راحتی بوده
ُ ُ
است ،با آن خلق
عظیمی کهپیامبر
داشتنداستقامت
کردن برای ایشان کاری
نداشت .چرا میگویند
مرا پیر کرد؟ به خاطر آن
است ،آنجا که
دومی
َ ْ َ َ
است ِق ْم كما
ُمیگوید«ف
َ
أ ِم ْر َت َو َم ْن َ
تاب َم َعك»

ً
ا گر به شما بگویند مثال
سوم خرداد بیا خرمشهر
ً
راهیان نور است؛ مثال
میخواهیمبرویم
شلمچه زیارت کنیم.
میروی بلیط میگیری
میروی آبادان آنجا
ّ
حظت را میبری و بر
میگردی .اما ا گر بگویند
که بچههای مسجدت
را بردار بیاور ،جمهوریت
این دومی است.

ناب اس ــامی ،تفکر روشـــنفکری دینی به معنای دقیق و درســـت خودش ،یکی
از مبادی ّ
مهمش مشـــهد بوده! بعد در این مشهد یک عده بیایند بگویند تفکر
تعطیل! تحلی ــل تعطیل! تبیین تعطی ــل! اقناع تعطیل! تشـــکیالت جایگزین
همه چیز!
بعد با وقاحت انتظار داشـــته باشـــند که فرزنـــدان خمینی ،فرزنـــدان خامنهای
اینج ــا خفه بش ــوند؟ در برابر یک چنین جریان منح ـ ّـط عقبماندۀ نان به نرخ
روزخور ّ
متوهم قالتاقی ســـکوت کنند!؟
بدانند که پایشان را از گلیمشان درازتر کردهاند!
یادمان نرفته همین آقای دکتر جلیلی کاندیدا شـــد در انتخابات مجلس همین
ش ــهر ،و چهها نگفتند همین آقایان ّ
مدعی والیت!
همی ــن دوس ــتانی که بعض ــا ام ــروز دنبال اینان ــد که با ایشـــان عکس یـــادگاری
بگیرن ــد .یادت رفت ــه چه میگفت ــی؟! چه فضاس ــازیهای مســـخرهای کردی؟
ک ــه در مس ــجدی که تم ــام عکسهای ــش رفقای س ــعید آقا بودنـــد ،بعضی بچه
بس ــیجیها را مس ــئلهدار کنن ــد ک ــه آق ــا اینه ــا میخواهنـــد «لیســـت آقـــا»! را
ملکوک کنند! «لیســـت آقا» چه کســـی بود؟ ســـر لیســـتش برادر گرامی ما جناب
حجتاالس ــام آق ــای تیمورعلی عس ــکری مش ــاور محترم رییـــس فقید مجمع
تش ــخیص بودن ــد .حامیانش ک ــه بودند؟ میش ــود گفت؟ اجازه هســـت اســـم
بیاوری ــم؟ بگوییم چه نهادهایی پشـــت آن لیســـت جعلـــی بودند؟
جاعالن «لیس ــت آقا»! جـــرات دارند امروز بـــا بچهحزباللهیهای مشـــهد روبرو
بشوند؟!
این اتفاقات در همین شهر افتاده! بگذریم .برگردیم به بحث خودمان.
اص ــل اتفاقی ک ــه باید بیفت ــد تازهگردان ــی فکر ماس ــت و تازهگردانـــی روحیههای
ماست.

تقلید َم ِنشی
از انفعال بینشی تا
ِ

االن نمیخواه ــم ورود کن ــم ب ــه آسیبشناس ــی انتخاب ــات اخیر ،شـــاید یکی از
دالی ــل عدمالفتحی کـــه اتفاق افتـــاده این بود کـــه مثل انتخابات قبلـــی دوباره
بعض ــی از دوس ــتان س ــعی کردند به رقیب تش ــبه کنند.
س ــال  92در جری ــان انتخاب ــات تفکر طرف مقاب ــل و آسیبشناســـیاش از وضع
کش ــور را پذیرفتند ،مقاله نوشـــتند گفتند بله ما باید هژمونـــی آمریکا را بپذیریم.
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کاندیداه ــای اصولگ ــرا هم آمدند بـــا نوع بینش ِ آقـــای روحانی همراهـــی کردند.
گفتم ــان آنها غالب ش ــد ،ملت گفتند خیلی خ ــوب حاال که اینطوری اســـت
ّ
چ ــرا ما به تقلبـ ـیاش رأی بدهی ــم ،ما به اصلـــش رأی میدهیم.
ای ــن بار ّاما دوس ــتان م ــا ،فراتر از بینـــش طرف مقابـــل ،منـــش او را پذیرفتند .با
هم ــان من ــش و روش خواس ــتیم او را بزنی ــم .گفتیم ا گ ــر منش او این اســـت که
ً
مثال روی مصداقها ،افش ــا گری و رســـوا گری کند ،ما هم بیاییم با همان روش و
منش وارد بش ــویم .از لحاظ اخالقی شـــبیه شدیم به او ،گفتیم ببینید ملت مگر
ً
ش ــما نمیخواهی ــد یک آدم زرن ــگ یا قالتاقی باشـــد تا مثال ریاســـت جمهوری را
بدهی ــد به او؟ اینطوری بهتر میپســـندید؟ تحلیلمان ایـــن بود .حاال ،ببینید
ک ــه ما از او قالتاقتری ــم! ملت گفتند نه ،تا اینجا که آمـــدی ،تو هم پذیرفتی که
رجل سیاس ــی جمهوری اس ــامی َم ِن َشـــش باید این باشـــد ،منشـــی که ما نه در
رجای ــی دیده بودی ــم ،نه در خامنهای دیـــده بودیم ،باالخره ما در ایـــن طراز اول
رجل سیاس ــی جمهوری اس ــامی الگوهایی داریم ،نه در چمران دیده بودیم...
ولی ش ــما میگویی ــد نه! آن منش درســـت نبوده این منشـــی کـــه آن روز مقابل
چم ــران ب ــوده آن منش درس ــت اس ــت .خیلی خ ــوب ا گر او درس ــت اســـت ،که
همان اصل ــش را باز رأی میدهیم! اینها همه س ــطوح تحلیلی مناقشبرانگیز
و جدلی اس ــت که ممکن اس ــت یکی دیگر بگوی ــد نه اینطوری نب ــود آنطوری
ب ــود ،اینه ــا را میش ــود بح ــث ک ــرد .یک ــی از تفریح ــات بع ــد از انتخاب ــات هـــم
میتوان ــد همی ــن بحثها باش ــد ،مش ــروط ب ــه اینکه ب ــاز خیلی هم خـــود این
موجب ش ــقاق نشود.

مبانیدینیمانرابازخوانی کنیم

ام ــا به نظرم اصل قضیه همان اس ــت که م ــا ا گر پرچممان پرچم والیت اســـت،
والی ــت یعن ــی آق ــا ،یعنی ام ــام خمین ــی ،یعنی کس ــانی که مبانیش ــان روشـــن
اس ــتّ ،بین است ،آشکار است ،منطقی است ،اســـتداللی است ،اقناعی است.
کتابهاش ــان هس ــت .من پیش ــنهادم این اس ــت به همۀ بچههای مشهد ،که
اولین کاری که در دستور کار قرار بدهند بعد از انتخابات ،بازخوانی کتاب «طرح
کلی اندیش ــۀ اس ــامی در قرآن» باشد .طلبهها و دانشـــجوهای حزباللهی؛ هم
خودش ــان این کتاب را بخوانند و هم نهضت بازخوانیاش را در مســـاجد مشهد
راه بیاندازند.
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خداوند میفرماید که
رساندن وظیفۀ شما
است«.تبلیغ»یعنی
رساندن .حرف را
برسانید .اما قرآن میگوید
میدانید چه کسی
میتواند حرف حق را به
مردم برساند؟ کسی که از
َ ْ َ َ
ش ْون ُه َو
خدا بترسد« .یخ
َ ً َّ
ْ َ
َ
ال َیخش ْو َن أ َحدا ِإال اهَّلل»
و از هیچکس غیر از خدا
نترسد.

ی ــک ب ــار برگردیم مرور کنیم .مطمئن شـــویم این دینـــی که ما داریـــم از آن حرف
میزنی ــم ،این انقالبی که مـــا داریم از آن حرف میزنیم ،همان چیزی باشـــد که
آقا میگوید؛ یک اشـــترا ک لفظی نباشـــد ،آن جهادی که شما میخواهید انجام
بدهید آن جهدی ،تالشـــی و اقدامی که میخواهید بکنید ،ا گر جهتگیریاش
خیلی نکتۀ مهمی است.
درست نباشد واویالســـت .این
َ َّ َ َ
َ
ُ
َ
َ
هدنا ِّ َ ُ
َ
وب علیهم و
ِ«ا ِ
یر المغض ِ
علیهم غ ِ
الصراط المســـتقیم ِصـــراط الذین انعمت ِ
ّ ّ
الالضالین» .
دو گروه هس ــتند ،یک عده مغضوب علیهم هس ــتند ،یک عده ضالین هستند.
مغض ــوب که خدا نکنـــد آدم جـــزء مغضوبین باشـــد ،ولی ضالیـــن هم مغضوب
علیهم نیس ــتند ولی گمراهنـــد .این هم خیلی بد اســـت! خســـرالدنیا و واالخره
ً
ک ــه میگویند اینها هس ــتند .گمراهی فقط در این نیس ــت که الزامـــا تو یک کار
صریح ــی را انج ــام بدهی که غضب الهی در آن باشـــد.
ص ــراط مس ــتقیم ه ــم حداق ــل ی ــک معنای ــش نزدیکتریـــن راه اســـت .بعضی
وقتها دوس ــتان چون صراط مســـتقیم را نزدیکتریـــن راه نمیدانند ،میروند
از چی ــن؛ میان ُب ــر وارد میکنند ،میگویند راه خدا هزار تـــا پیچیدگی دارد ،معلوم
ََ َ
نصرکم» َ«و ّالذی َ َ
نص ـ ُـروا َ
اهلل َی ُ
نیس ــت ِ«ان َت ُ
هد َی ّنهـــم »...جواب
ـــن جاهدوا فینا لن ِ
ً
بده ــد!! بیایی ــد از راه میان ُبـــر برویم .شـــیوههای کامال ســـکوالر بـــا مبانی غلط!
ب ــا مبان ــی مخالف انق ــاب اس ــامی را تحمیل کردند ب ــه حزباللهیها به اســـم
والیت و تفک ــر والیی!

ّ
تشکیالت ادعایی اینها ،یک جنس بنجل چینی است!

مانمیتوانیمخشیت
خدا را داشته باشیم
و خشیت دیگران را
نداشته باشیم و صدق
داشته باشیم .پس چه
کار کنیم؟

ـکیالت» ادعایـــی آقایان ،یک جنس بنجل چینی اســـت که بر اطاعت
این «تش ـ
ِ
ک ــور و ابلهان ــه مبتنـــی اس ــت و مش ــابه همانهای ــی ک ــه مشـــهد را پـــر کردنـــد از
پاس ــاژهایی که بارانـــداز اجناس بنجل چینی اســـت ،میخواهنـــد با قیافههای
ح ــق ب ــه جان ــب ،با تیپه ــای ظاهرالص ــاح ،تفک ــر والی ــی را در این شـــهر نابود
کنند و نگاه بچگانۀ خودشـــان به تشـــکیالت و ســـازماندهی سیاسی را جایگزین
ّ
همهچیز کنند .تفک ــر والیی از جانب حزبالالبیها در همه کشـــور و از جمله در
مش ــهد در خطر است .تمام زندگیشـــان شده اســـت البی کردن و از این جلسه
ب ــه آن محف ــل رفتن و س ــهمخواهی ک ــردن و برنامهریزی برای حـــذف اصلح در
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لیسـ ـتها و جایگزی ــن ک ــردن ب ــه قول خودش ــان «حرف گ ــوش کنه ــا»! و بعد
هم ــه را ب ــه ضدوالیت فقیه بودن متهم کردن .خطـــر این جماعت ظاهرالصالح
و پرخس ــارت را باید ب ــا تبیین و آ گاهیبخشـــی ،دفع کرد.
ما طرفدار والیت فقیه هس ــتیم ،فقیه یعنی چـــه!؟ فقاهت یعنی چه؟! فقاهت
یعنی فهم! فهم عمیق ،فهم روشـــنّ ،بین ،وقتی میگویـــی ولی فقیه؛ باید فضا
باز بش ــود ،باید ملت احس ــاس گشـــایش بکنند! چـــرا؟ چون یعنـــی اقناع پیش
آم ــد ،فه ــم پیش آم ــد ،والیت فقیه ب ــرای ما این اس ــت .ما فهممان این اســـت
که در والیت فقیه گش ــایش هس ــت .نور هست.

از خدا باید هم هدایت خواست هم نصرت

کارمان به جایی رس ــیده که از خدا فقط کمک و نصرت میخواهیم! در حالیکه
در ق ــرآن ک ــه نگاه کن ــی ،نصرت و هدایت کنار هم اســـت .اما مـــا میگوییم که ما
خودم ــان میدانیم چه میکنیم .ش ــما فقط کم ــک کن! ِ«ا ّی ــا َک َن ُ
عب ـ ُـد ِو ِا ّیا َک
َ
الص َ
راط ُ
المس ــتقیم»؛ یعنی «نستعین» هم
هدنا ِّ
نس ـ َـتعین»؛ بعد هم میگوید ِ«ا ِ
ب ــه تعبد مقید اس ــت ،ه ــم به هدای ــت .یعنی هم ب ــه ّنیتها ،هم ب ــه اقدامات.
ام ــا م ــا از خدا فق ــط نص ــرت میخواهیم! مـــا راه را پیـــدا کردیم ،تو نصـــرت بده!
العیاذب ــاهلل خ ــدا ش ــده اس ــت مدی ــر ت ــدارکات م ــا! م ــا خودم ــان برنامهریـــزی
اس ــتراتژیک بلدیم ،از چین هم که دوســـتان مـــدل وارد کردند فقـــط االن از خدا
نص ــرت میخواهیم!
ً
َ
ً َ
ّ
ق ــرآن میگوید «کف ــی ِب َر ِبک هادیـــا و نصیـــرا» هادیا ،را مقدم میکنـــد .ا گر نصرت
میخواهی ،هدایت هم بخواه .مســـیر را درســـت برو .تا بهت گفتند فالن جلسه
را بگ ــذار ،فالن ائتالف را بکن ،فالن شـــعار را بده ،ســـریع انجام نـــده .مزمزه کن.
اول در مس ــیر خ ــدا باش بعد از خدا نصـــرت هم بخواه.

جریان روشنفکری دینی باید در مشهد تازه بشود

حرکت ــی ک ــه باید آغاز بش ــود این اس ــت ک ــه تفکر روشـ ـنفکری دینی در مشـــهد
ت ــازه بش ــود .با هم ــان قرائت آیـ ـتاهلل خامنهای .ا گ ــر این تفکر تازهگردانی شـــد،
ش ــما هم میتوانی ــد از ثمراتش اس ــتفاده کنید .آنه ــا در چنان جامعـ ـهای ،زیر
چکمههای آمریکا ،در مس ــجد کوچکی مثل مسجد امام حسن (علیه السالم)،
در آن ش ــرایط ش ــکنجه و تبعید و زندان ،آن پرچم را بلند کردند و پیش بردند و
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میگوییم آقا همۀ ساز
و کارها تعطیل! ساز
و کار اقناع تعطیل!
تبیین تعطیل! اقناعَ ،پر،
تبیینَ ،پر ،تواصیَ ،پر.
بصیرتبخشیَ ،پر .چه
کار کنیم پس؟ آقا این
مدلهای جدید چینی
آمده است.

پیروز شدند.
«ا َّن ُه ــم ف ٌ
ُ
ّ
َ
ً
َ
تیه آمنوا ِبر ِبهـــم و ِزدناهم هدی» (همین آیه خودتان) ا گر اســـمتان را از
ِ
ِ
این آیه ش ــریف گرفتید ،باید با منشها و از مســـیرهای درســـت برویـــد .امروز آن
روز اس ــت .وقتی سرتان به ســـنگ میخورد ،برگردید ببینید کجا اشتباه کردید.
آنچی ــزی ک ــه ب ــه ذه ــن من میرس ــد ،این اس ــت ک ــه در مشـــهد باید مســـجد
امام حسـ ـنها و مســـجد کرامتها احیا بشـــود .این حرفی که بعضی دوســـتان
میزنند که مش ــکل ما تشـــکیالت اســـت ،من قبول ندارم .و یک آدرس انحرافی
میدان ــم .حداقل این اســـت که اولویـــت ندارد .وقتی افراط بشـــود و بخواهد جا
را ب ــر آرم ــان و تفک ــر و نرمافزار تنگ کندّ ،
مضر هم هس ــت.
نرماف ــزار تفک ــر دین ــی در مش ــهد بای ــد تازهگردانی بش ــود .بایـــد برگردد بـــه مبانی
دقی ــق فقاهت ــی خـــودش با قرائ ــت مقام معظ ــم رهبری .مشـــهد چـــه از جهت
فض ــا ،چ ــه از جه ــت مخاطب ــان ای ــن قابلی ــت را دارد .راهش چیســـت؟ ارجاع
مس ــائل روز ب ــه مبانی و منابع معارفـــی قرآنی و والیی .ونه تکنیکهـــای وارداتی
چینی و انگلیس ــی و تایلنـــدی و. ...

شهید مطهری خودش را در معرض سؤاالت جامعه قرار داد

خدا میگوید حزباهلل
کسی است که عشیرهای
و قبیلگی عمل نمیکند.
اینها میگویند نه!
خدا از حزباهلل یک
تعریف دارد ،آن تعریف
منسوخشده است! ما
تعریف تازه برایش داریم.
وارد کردیم چینیاش را
آوردیم.

ً
آق ــای مطه ــری چ ــرا مطه ــری ش ــد؟ جل ــد دوم ق ــرآن را داشـــت مثـــا؟! یـــا یک
احادیث ــی را ش ــنیده بود که دیگران نشـــنیده بودند مثال؟! آقای مطهـــری از این
جه ــت مطهری ش ــد که با س ــؤاالت ت ــازه درگی ــر میش ــد .واال خیلیهـــای دیگر
خدم ــت عالم ــۀ طباطبایی بودند که همشـــا گردی آقای مطهـــری بودند ،آنها
مطهری نش ــدند .مطهری چـــه کار میکرد؟ به او میگفتند «تو قم باشـــی مرجع
ً
بعد آقای بروجردی مثال تو جزو امیدهای مرجعیت هســـتی» .گفت
میش ــویِ ،
آق ــا من تکلیفم را چیز دیگری تش ــخیص میدهم .بلند شـــد آمد تهران ،انجمن
اس ــامی مهندسان ،انجمن اسالمی پزشـــکان ،عمدۀ کتابهای آقای مطهری
را ش ــما ن ــگاه کنید ،محصول تقاضـــای جامعه اســـت .البته او خـــودش را هم در
مع ــرض ق ــرار داد ولی آن تقاضا وجود داشـــت .آقـــا چند بار فرمودنـــد؛ که بعضی
از فضالی ــی ک ــه م ــا امروز در کشـــور داریـــم از دورۀ جوانـــی ما جلوتر هســـتند ،این
عین تعبیر آقا اس ــت .ولی از آنها اســـتفاده نمیشـــود .باید آقایان در معرض قرار
بگیرند .باید س ــؤاالت جدی جامعه با آنها در میان گذاشـــته بشـــود؛ در سبک
زندگ ــی ،در س ــبک سیاسـ ـتورزی .بعضیه ــا را من و ش ــما االن میشناســـیم،
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ممکن اس ــت خیلیها باش ــند من و شما اصال اسمشـــان را هم نشنیده باشیم.
در همی ــن حجرهه ــا در همین مدارس مش ــهد که خیلیهایش را ما آدرســـش را
ه ــم بلد نیس ــتیم ،باید رف ــت اینها را پیدا کرد ،خدمتشـــان رســـید و اســـتفاده
ک ــرد .خود آق ــای علمالهدی به نظرم خیلی از این جهت قابل اســـتفاده اســـت.
مش ــروط به اینکه ش ــما بروید و از ایشـــان بخواهید که آقا ما یک فضای مسجد
کرامتی در مش ــهد کم داریم .همان درس تفســـیر مهدیۀ ایشان هم درس خوبی
اس ــت ،ول ــی من هر وقت رفت ــم آنجا یک تعداد پیرمرد و میانســـال نشســـتند و
چه ــار پنج نفر که آنج ــا آمدهاند نامه بدهند به حاجآقـــا ،وگرنه آقای علمالهدی
عاِلم خوشذوقی اس ــت در اس ــتفاده از آیات و ادعیه و احادیث و اینها ،تا برسد
ب ــه خیلی از فضالیی که در مش ــهد هســـتند و باید اینهـــا را آورد پای کار.
آقای نظافت یک جلس ــه آمد در شـــهرداری ،ســـه چهار تا بحث مدیریتی گفت.
حدیث خوان ــد .با یک ذوق تبیینی قابل توجهی .خیلی شـــیرین بود من دیدم
ّ
مدیران ــی ک ــه در آن جلس ــه بودند واقعا اســـتفاده کردنـــد .ولی اینهـــا جرقهای
اس ــت .اس ــتمرار ندارد .باید تازهگردانی معرفتی نهادینه بشـــود.

جریان ناب اسالمی،
تفکر روشنفکری دینی به
معنای دقیق و درست
خودش ،یکی از مبادی
ّ
مهمش مشهد بوده!
بعد در این مشهد یک
عدهبیایندبگویندتفکر
تعطیل!تحلیلتعطیل!
تبیینتعطیل!اقناع
تعطیل!تشکیالت
جایگزینهمه چیز!
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