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شـــنبه گذشـــته، )30 اردیبهشـــت 96(؛ مقـــارن با اعالم نتایـــج انتخابات 
شـــوراها و ریاســـت جمهـــوری؛ وحید جلیلی بـــه دعوت تشـــکل مردمی 
کـــرد که متن  »فتیـــه« در مشـــهد، تحلیلـــی تفصیلـــی از انتخابـــات ارایـــه 

ویراســـتۀ آن را می خوانیـــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُهم ُسُبَلنا« ذیَن جاَهدوا فینا َلنهِدَیّنَ

َ
»َاّل

گر اجازه بدهید چون دوســـتان هنوز از شـــوک در نیامده اند! نگاهی از بیرون به  ا
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیندازیم.

دوازدهم، پرشکوه است �
یادم هســـت در ســـال 58 یـــا 59 در ســـلمانی »ممدآقا« در بیســـت متری طالب، 
که شـــش مـــاه دیگر تمام اســـت، نظام شـــش ماه دیگـــر نخواهد  بحـــث این بود 
بـــود! خالصـــه این شـــش ماه شـــد شـــش ســـال و االن نزدیک 40 ســـال شـــده و 
عـــده ای نگران بودند و عده ای مشـــتاق که جمهوری اســـالمی... . اشـــرار زیادی 
کـــه هفتۀ دیگر، مـــاه دیگر، ســـال دیگر جمهوری اســـالمی از  در ایـــن آرزو مردنـــد 

بین مـــی رود!
و دیروز، انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هم برگزار شد.

***
و دقیقا در همین روز ترامپ، شتافت به عربستان.

این هم پایان تاریخ!  �
کبیر فرانســـه اســـت، دیگری  ســـال 1789 دو اتفاق در دنیا می افتد؛ یکی انقالب 

شـــکل گیری نظام آمریکا.
که تحت عنوان رنســـانس و نگاه اومانیســـتی بـــه عالم و  مجموعـــه بحث هایـــی 
نگاه ســـکوالر به مناســـبات زندگی آغاز شـــده بود، در این مقطع از قرن هجدهم 
بـــه صورت سیاســـی خـــاص خـــودش رســـید و ایـــن دو اتفـــاق، آغاز یـــک جریان 

سال 58 یا 59 در 
سلمانی »ممدآقا« در 
بیست متری طالب، 

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 40 سال 
شده. اشرار زیادی در 

این آرزو مردند که هفتۀ 
دیگر، ماه دیگر، سال 

دیگر جمهوری اسالمی از 
بین می رود!
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جدید در فلســـفۀ قـــدرت در دنیا بود.
که لیبرالیســـم؛ پایان تاریخ  کرده اند  نزدیک 250 ســـال می گذرد و لیبرال هـــا ادعا 

اســـت و بعدش هیچی نیست!
حاال ســـال 2017 اســـت، آقای ترامپ به عنوان نمایندۀ لیبرال ترین دولت جهان 
و نماد بیش از 200 ســـال تالش برای تحقق لیبرالیســـم، اولین سفر خارجی اش را 

به چه کشـــوری می رود؟ کشـــوری که یک قبیله اداره اش می کند!
مدرن تریـــن رییـــس جمهور جهان، مشـــتاقانه بـــه آغـــوش َبدوی ترین حکومت 
دنیـــا! مـــی رود و چـــه دل و قلـــوه ای به هـــم می دهنـــد و می گیرند. جـــای لیلی و 

مجنـــون و رومئـــو و ژولیت خالـــی! این هم پایـــان تاریخ! 

� 
که تحلیل روشـــنی را از جهان، دو و نیم قرن بعد  کافی اســـت  همین یک تصویر 

از انقالب فرانســـه و تأسیس آمریکا به ما بدهد.
میزبـــان ترامپ، رییس قبیله ای اســـت که مردم کشـــورش تفـــاوت صندوق رأی 
کنـــدوی عســـل را نمی داننـــد! یعنـــی در عمرشـــان یک بـــار هم حضـــور در یک  و 
که خانم ها در آن اجازۀ رانندگی  کشـــوری  انتخابات سیاســـی را تجربه نکرده اند. 

ندارند.
گـــردن می زنـــد و همیـــن  کـــه مخالفـــان سیاســـی اش را بـــا شمشـــیر  حکومتـــی 
گرم ترین روابط )نه فقط روابط سیاســـی،  حکومـــت، بهترین، صمیمانه تریـــن و 
بلکـــه روابـــط خانوادگی( را با دولت مـــردان لیبرال و مدرن جهـــان دارد و بالعکس 
آن هـــا هـــم بهترین روابطشـــان را با این ها دارنـــد. با همان شمشـــیری که گردن 
مخالفـــان سیاسی شـــان را می زننـــد بـــا رفقـــای لیبـــرل و مدرنشـــان می رقصند. 
کـــرده، طالاندود می شـــود و  همـــان شمشـــیری که ســـر شـــیخ نمـــر را از تن جـــدا 

ترامـــپ در قهقهـــۀ پـــس از رقص، باافتخـــار به عنـــوان هدیه قبولـــش می کند. 

� 
اولین سفر خارجِی ترامِپ لیبرال و مدرن؛ همزمان است با انتخابات ما.

جالـــب این اســـت که هر دوی این ها؛ هم آقای ملک ســـلمان و هـــم آقای دونالد 
ترامپ اعالم می کنند که مقابله با جمهوری اســـالمی، دســـتور کار اصلی »اجالس 

نزدیک 250 سال می گذرد 
و لیبرال ها ادعا کرده اند 
که لیبرالیسم؛ پایان تاریخ 
است و بعدش هیچی 
نیست!
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کاری، باید هـــم؛ این جمهورِی  ریاض« اســـت! در این دنیای اشـــباع شـــده از ریـــا
متفاوت با لیبرالیســـم و این اسالِم متفاوت با ســـعودی، مسئله ساز شود.

کینه ای، و به تعبیر قـــرآن "غیظ"ی از جمهوری اســـالمی در دل این   چـــرا چنین 
است؟ کارها  ریا

�  
نکته اش این اســـت که جمهوری اســـالمی یک الگوی مســـتقل را به رخ کشیده 
کرده اســـت. این خیلی قابل توجه اســـت که دو  کـــه همۀ این هـــا را دچار چالش 
ســـر تحجر و تجـــدد؛ راهزنـــانِ  بدویت مـــدرن و مدرنیت بـــدوی؛ علیه جمهوری 

اســـالمی متحد شـــده اند و نزدیکی ماهوی شان آشـــکار شده است.

� 
که در  هـــر انتخاباتی در ایـــران، نخبگان و توده هـــای این ها را مســـئله دار می کند 
که تا 40 ســـال پیش پادشـــاهی بود، 36ُامیـــن انتخاباتش را  دو قدمـــی ما، ایران 

کم باشـــند؟ برگـــزار می  کنـــد؛، با خـــودش می گوید، چرا یـــک قبیله باید بر ما حا
چرا من هیچ نقشی در تعیین سرنوشت کشورم نباید داشته باشم؟!

از این هـــا شـــما بگیرید تـــا لس آنجلـــس و واشـــنگتن و نیویورک؛ نـــگاه می  کنند و 
که در ایران برگزار می شـــود از جهـــت آزادی بیان، از جهت  می بیننـــد، انتخاباتی 
نقـــد بی رحمانـــه و صریـــح، از جهت رقابت شـــدید و جـــدی )تا لحظـــه آخر هیچ 
کســـی نمی داند، چه کســـی برنده می شـــود( نه تنها از هیچ یک از انتخابات های 
کم نمـــی آورد، بلکه از بیشـــتر آن هـــا جلوتر اســـت. در بعضی از امـــور مانند  غـــرب 
درصد مشـــارکت، مـــا از آن ها باالتر هم هســـتیم، مشـــارکت در آمریـــکا 55 درصد 

اســـت و ما 73 درصد.
کـــه این ها  کشـــوری که 40 ســـال اســـت مـــدام دارند علیـــه اش تبلیغات می کنند 
مخالـــف دموکراســـی اند، این هـــا مســـتبّدند، دیکتاتوری انـــد. از ایـــن منظر نگاه 
کنیـــد، بایـــد هم رییـــس قبیله مـــدرن، سراســـیمه برود تـــوی بغل ایـــن قبیله و 

کـــی بر ســـرمان بریزیم. بگویـــد جمع شـــویم، یـــک غلطی بکنیـــم، یک خا

حاال سال 2017 است، 
آقای ترامپ به عنوان 

نمایندۀ لیبرال ترین 
دولت جهان و نماد 

بیش از 200 سال تالش 
برای تحقق لیبرالیسم، 
اولین سفر خارجی اش 

را به کشوری می رود 
که یک قبیله اداره اش 

می کند!
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غرب؛ چه می توانست که نکرد؟!  �
بـــه وجـــود آمـــده و غـــرب و  کـــه جمهـــوری اســـالمی  حـــدود 40 ســـال اســـت 
کوچک ترین همدلی و همکاری با جمهوری اسالمی  سرسپردگانش در منطقه، 
کـــه از دستشـــان بر می آمـــده، علیه ایـــران به  نداشـــته اند و برعکـــس هـــر آن چه 
کار علیه  کار برده انـــد. یعنـــی یک نفـــر بیاید ادعـــا بکند، غرب می توانســـت یـــک 
کـــه نداریم؟ )در  ایران بکند و نکرد، بدتر از بمباران شـــیمیایی مناطق مســـکونی 
حلبچـــه و سردشـــت( تـــا این حد غـــرب و صدام با هـــم همکاری کردنـــد، تا زدن 
کار نظامی و سیاســـی و اقتصادی و تبلیغاتی  هواپیمـــای مســـافربری و... . هیچ 
نماند که انجام نداده باشـــند. یک گرگ خونخوار وحشـــی مانند صدام را هشت 
ســـال به جان این جمهوری انداختند، عالوه بر آن فشـــارهای سیاسی، تحریم و 

گاندا علیه ایـــران... . تبلیغـــات عجیب و غریـــب، و پروپا

� 
گرفتند، اما جمهوری  کار  که نکردند، تمام توطئه هایشـــان را هم به  هیچ کمکی 
اســـالمی نابود که نشد، هیچ، تضعیف که نشـــد، هیچ، روز به روز هم قدرتمندتر 

شد.

� 
کشور است؛  امروز جمهوری اســـالمی در جهان اســـالم و در منطقه اّواًل امن ترین 
کشـــوری بـــا امنیت ایران  گرفته تا ترکیه تا افغانســـتان و عراق، هیچ  از عربســـتان 

نداریم.
کشـــور منطقه اســـت؛ معیارهـــای دموکراســـی در ایـــران در تراز  مردم ســـاالرترین 

جهانـــی اســـت، پهلو بـــه پهلوی همـــه مّدعیـــان می زند.
نقش تعیین کننده و حذف نشدنی در معادالت منطقه ای و جهانی دارد.

پیشروترین در علم و فنآوری؛ هسته ای، هوافضا، نانوتکنولوژی، موشکی، حتی 
کشـــور اول دنیا  در بعضـــی از این هـــا در ردۀ جهانـــی اســـت و جزو هفت، هشـــت 

است.
فقـــط هم بحث هـــای صنعتی اش نیســـت، حتی در هنر و ســـینما برجســـته تر و 
کارنامه سی 40 سالۀ سینمای  کنید با کشـــورها است؛ )مقایسه  بالنده تر از اغلب 

اولین سفر خارجِی ترامِپ 
لیبرال و مدرن؛ همزمان 
است با انتخابات ما.
جالب این است که 
هر دوی این ها؛ هم 
آقای ملک سلمان و 
هم آقای دونالد ترامپ 
اعالم می کنند که مقابله 
با جمهوری اسالمی، 
دستور کار اصلی 
»اجالس ریاض« است!
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ضعیف و ســـخیِف دوران طالیـــِی ارتباط با غرب در ایـــراِن اعلی حضرت(
از این منظر نگاه بکنید به جمهوری اسالمی و به انتخابات.

� 
صدها سال دین منهای سیاست را تبلیغ کردند...

که: سیاســـت؛ منهـــای دین و  صدها ســـال اســـت در دنیـــا دارند تبلیغ می کنند 
دین؛ منهای سیاســـت! 

 چقدر غربی ها و غربزده ها تالش کردند؟ 
حـــاال ایـــن انتخاباتی که مثـــاًل ما دلمان ازش خون اســـت، دعوا بر ســـر چی بوده 
اســـت؟ چهـــار تا نامزد بودند، دو تا آخونـــد و دو تا تحصیل کردۀ علوم مدرن، یکی 
تحصیـــل کردۀ فرانســـه و دیگری در دانشـــگاه داخلـــی. االن آن دو نفـــر، روی هم 
700 هـــزار رأی آوردنـــد و دو آخونـــد یکی فقط 16 میلیـــون! و دیگری 23 میلیون! 
200 ســـال اســـت دارند می گویند دین منهای سیاســـت و سیاست منهای دین، 
حاال بیش از 40 میلیون نفر آمدند یکی می گوید آن روحانی ســـید خوب اســـت، 
گرفته اند؟ در چند هزار  کجـــا رأی  دیگری می گوید آن روحانی دیگر خوب اســـت! 

مسجد.
کنیـــد! صدهـــا ســـال اســـت متفّکران شـــان،  از منظرجهانـــی و بیرونـــی نـــگاه 
نخبگان شـــان، نظریه پردازان شـــان، ارتش هـــا و تانک ها و دولتهایشـــان، همه و 
همه در غرب بســـیج شـــده اند که اثبات کنند: "دین منهای سیاست و سیاست 
منهـــای دیـــن"! و این هـــا را از هـــم جـــدا بکننـــد، بعـــد؛ جهانیـــان می بیننـــد در 
گفتیم:  که  گفتیم و آن همه فشـــارهایی  که  جمهوری "اســـالمی" با ایـــن اوصاف 

عجـــب نظـــاِم آزادی و عجـــب مردم ســـاالرِی جـــّدی، رقابتی و پرشـــوری!

انتخابات 88 و تأثیرش در شروع بیداری اسالمی �
که انتخابات 88 ایران  گفتم و منتشر هم شـــد  ســـال 89 در مســـجد صنعتگران 
کشـــورهای  که به یک مطالبۀ وســـیعی در جهان اســـالم و در  ظرفیت این را دارد 
اســـالمی بینجامد. از شـــانس ما، هفتۀ بعدش بیداری اسالمی شروع شد! بنده 

بر اســـاس تحلیل گفتم چشـــم برزخی که نداشتیم!
کنند  تحلیلم این بود که چون آن ها می خواســـتند آقـــای احمدی نژاد را تخریب 

هر انتخاباتی در ایران، 
نخبگان و توده های 
این ها را مسئله دار 

می کند که در دو قدمی 
ما، ایران که تا 40 سال 

پیش پادشاهی بود، 
مین انتخاباتش را 

ُ
36ا

برگزار می  کند؛، با خودش 
می گوید، چرا یک قبیله 
کم باشند؟ باید بر ما حا
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کردند، فحش ها و انتقـــادات تند این ها  انتخابـــات 88 را خیلی خـــوب منعکس 
را در ســـطح جهانی بازتـــاب دادند. این اثر عکس داشـــت، یعنی هیچ انتخاباتی 
بـــه اندازۀ 88 منعکس نشـــده بـــود. البته خـــوب تکنولوژی هـــای ارتباطاتی هم 
کرده بـــود. معلوم اســـت وقتی در جهـــان عـــرب این ها منعکس  گســـترش پیـــدا 
شـــد، گفتند شـــما که می گفتید جمهوری اســـالمی استبداد اســـت، دیکتاتوری 
کســـی جرأت ندارد حرف بزند...، عجب نظام آزادی، عجب دموکراســـی  اســـت، 

پرشـــور جّدی ای! به شـــدت تأثیر گذاشـــته بود در منطقه. 
و یـــک دلیـــِل اینکـــه در ســـال 88 آن طـــور بـــازی را به هـــم زدنـــد، همیـــن بـــود، 
کـــه از نفهمی شـــان، یـــا  کنـــد، فتنه گرانـــی را  از ایـــن می ترســـیدند. خـــدا لعنـــت 
کـــه می خواهیـــد روی ایـــن  قدرت پرستی شـــان، یـــا حسادتشـــان، یـــا هـــر اســـمی 
گر آن بازی اتفاق نمی افتاد، خیلی بیش از این ها آن انرژی  رذالتشـــان بگذارید، که ا
کـــه در جهـــان اســـالم آزاد می شـــد، بـــه نتایـــج خیلی باالتری می توانســـت برســـد.

انتخابات 96 یک مدل کامل مردم ساالری شد �
انتخابات دیروز از این جهت مزیت های انتخابات 88 را دارد.

در ســـال 88 شـــما اواًل یک دموکراســـی رقابتی جدی و بی تعارف را به رخ جهان 
کشیدید.

ثانیـــًا یـــک دولت با یک رأی خیلی خـــوب، حاال آن دفعه 63 درصـــد، این بار 57 
درصد، یک دولت مســـتقر منبعث از آرای مردم بـــا رأی خوب و مقتدر،

که 13 میلیـــون رأی داشـــتند، یعنـــی پازل  ثالثـــًا یک اپوزســـیون قـــوی قانونـــی، 
سیاســـی نظـــام تکمیل شـــده بود:

مشارکت باال )باالی 80 درصد (؛
دولت قوی ) با 63 درصد رأی(؛

و اپوزسیون قانونی قدرتمند ) با حدود 15 میلیون رأی(؛
کـــه آمریکایی هـــا و فتنه گرهـــا با آن آشـــوب ها   یـــک نظـــام ایـــده آل درجـــۀ یـــک! 

انـــرژی اش را هـــدر دادند.
امـــروز هـــم همین اتفاق افتـــاده اســـت و به معنای واقعـــی، جمهوریـــت را به رخ 

کشـــیده است. 
کـــه می خوانند، با خودشـــان می گویند: آقـــا دارد  بعضـــی بچه ها پیام هـــای آقا را 

یک نفر بیاید ادعا بکند، 
غرب می توانست 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 
هواپیمای مسافربری 
و... .
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چـــه می گوید، می گوینـــد دل ما خون اســـت یا بعضی می گویند قربـــان دل خون 
کند! آقا بشـــوم! این پیام تبریک چیســـت، دیگر باید شـــیعه تقیه 

نه آقا، این چیزهایی که آقا می گوید از سر صدق می گوید، چرا؟
چـــون با یک غوره ســـردی اش نمی کند و با یک مویز گرمی اش کند، چون ســـعۀ 
که بعضی از  کلیشـــه ای و بی رمقـــی  صـــدر و بصیـــرت دارد. بصیرت نه به معنای 

ما اســـتفاده می کنیم.
کـــه اتفاق  کنیـــم و دلمـــان آرام بگیرد  کـــه از بیرون نـــگاه  خـــوب این یـــک منظر؛ 
کـــه آقا امـــروز در پیامشـــان آوردند، ایشـــان با  مثبتـــی افتاده اســـت؛ ایـــن چیزی 
صـــدق صحبـــت می کنند بـــا مردم، آقـــا از باال می بیننـــد، و قباًل هـــم گفته بودند 

بـــرای من اصل؛ مشـــارکت اســـت.

جمهوریت و سبک زندگی انقالبی  �
خوب، حاال بیاییم از منظر داخلی یک مقدار نزدیک تر نگاه کنیم.

که نگاه می کنیم -بنده شـــخصًا حـــّس خـــودم را دارم می گویم-، من  از نزدیـــک 
کـــه می بینم یک همشـــهری و هم وطنـــم ذیل پرچم جمهوری اســـالمی  وقتـــی 
کـــه کاندیدایـــش برنده شـــده  دارد هـــورا می کشـــد و اظهـــار خوشـــحالی می کنـــد 
گر چه دارد به من چنگ و دندان نشـــان  اســـت، از ته دلم خوشـــحال می شـــوم ا

گرفتیم! می دهـــد و می گوید حالتـــان را 
که برایمان اصل نظام فراتر از دعواهای ســـطوح بعدی،  این فرق ماهایی اســـت 
کاندیـــدای ما رأی  گر  ارزش دارد و موضوعیـــت دارد. ممکـــن اســـت مثـــاًل بگویم ا
می آورد بهتر می شـــد، خوشـــحال تر می شـــدیم و حتـــی ناراحت باشـــیم از این که 
مثـــاًل چـــرا آن فرصت بهتر به وجود نیامـــد و... . ولی واقعـــًا آن جنبۀ دیگرش هم 

برایم مهم اســـت.
شـــما االن نگاه کن ذیل نظام مقدس جمهوری اســـالمی؛ بیســـت و ســـه، چهار 
میلیون آدم، شـــاد و خوشـــحال هســـتند. احســـاس قدرت می کنند، احســـاس 

آزادی انتخاب دارند. این خیلی ارزشـــمند اســـت. واهلل اینها ارزشـــمند اســـت.
گذشـــت هزاران ســـال، یک  این را شـــهدای ما آوردند. هزاران ســـال بر این ملت 
روز، دو روز، ده ســـال، صد ســـال و پانصد ســـال نیســـت. هزاران سال بر این ملت 
گذشـــت؛ این ملت آدم حســـاب نمی شـــدند. شـــما بـــا یک چنیـــن ملتی طرف 

این انتخاباتی که مثاًل 
ما دلمان ازش خون 

است، دعوا بر سر چی 
بوده است؟ چهار تا 

نامزد بودند، دو تا آخوند. 
االن آن دو نفر، روی هم 

700 هزار رأی آوردند و 
دو آخوند یکی فقط 16 

میلیون! و دیگری 23 
میلیون!



10

هســـتید، یک چنیـــن حافظۀ تاریخـــی دارند، یک چنین ســـابقۀ ذهنـــی دارند. 
کســـی آمد بـــه این هـــا آزادی  نهادینـــه شـــده اســـت مظلومیـــت در این هـــا. چه 
انتخاب داد؟ این افتخار ما اســـت یک ســـید شیعۀ مرجع تقلید مجاهدی آمد، 
کلمـــه کم، نه یک کلمه زیـــاد و به ملت ما  گفـــت »جمهوری اســـالمی« نه یک  او 

داد. انتخاب  حق 
کتاف بگیرید تا ناصرالدین  شـــاهان در این مملک چه می کردند، از شـــاپور ذوااال
شـــاه قاجـــار و رضاخـــان و... . بعضـــی وقت ها تاریـــخ را ورق بزنیـــم. چه جنایاتی 

می کردنـــد! العیاذ بـــاهلل خدایی می کردنـــد روی زمین.
االن ملت آزاد اســـت، این ارزشـــمند اســـت. واهلل باید اشـــک شـــوق ریخت برای 
گســـتردگی اتفاق می افتد. فقط شـــمال تهران  کـــه با این  ایـــن. مخصوصًا وقتی 
کـــه. امـــروز هم آقـــای روحانی در پیامـــش می گفت. در روســـتاهای  رأی ندادنـــد 

الیگودرز والشـــتر هم، ایشـــان و رقبایشـــان رأی دارند.
ایـــن خیلی قیمـــت دارد که آحاد مردم به شـــکل برابر حق رای دادن و مشـــارکت 

در تعیین سرنوشـــت دولت را دارند. 
آن بحث هـــای دیگـــر بـــه جـــای خـــودش، )در وقتـــش از خجالـــت دولـــت هم در 
می آییـــم( امـــا می خواهـــم بگویـــم ایـــن بایـــد جزو ســـبک زندگـــی ما بشـــود که از 
خوشـــحالی مردم خوشـــحال بشـــویم. یکی از ارکان ســـبک زندگـــی انقالبی این 
گر  که از خوشـــحالی توده ها زیر بیرق جمهوری اسالمی خوشحال بشود، ا اســـت 
گر چـــه از یک جهت دیگـــرش ناراحتی  چـــه به خالف نظـــر او رأی داده باشـــند. ا

داشـــته باشـــد. این باید بشـــود جزو ســـبک زندگـــی انقالبی ما.
کنید ایـــن انرژی که در جامعۀ ما آزاد شـــد، همین احســـاس آزادی که  شـــما فکر 
کردند، این خیلی دســـتاورد بزرگی اســـت. این خیلی فرصت مهمی است  مردم 
گر بـــا نگاه فرصت محور نـــگاه نکنیم، این  کـــه بایـــد از این فرصت اســـتفاده کرد. ا

فرصت ها از دســـت می روند. شـــکر ایـــن نعمت را نمی توانیم بـــه جا بیاوریم.
که شـــد. کمی حالش خوب شـــد. دو تا فحش  حتی همین عقده گشـــایی هایی 

داد، دو تـــا نمی دانم باال و پایین ؛ یک دملی نیشـــتر خورد.

مردم؛ هدف هستند نه ابزار! �
کاروان هســـتیم، یک اّمت هســـتیم.  یـــک نکتۀ مهم دیگر این اســـت که ما یک 

ِمْرَت َو َمْن تـــاَب َمَعَك«. 
ُ
َکمـــا أ اصاًل نگاه دینی این اســـت. »َفاْســـَتِقْم 

هیچ انتخاباتی به اندازۀ 
88 منعکس نشده بود. 
البته خوب تکنولوژی های 
ارتباطاتی هم گسترش 
پیدا کرده بود. معلوم 
است وقتی در جهان 
عرب این ها منعکس 
شد، گفتند شما که 
می گفتید جمهوری 
اسالمی استبداد است، 
دیکتاتوری است، کسی 
جرأت ندارد حرف بزند...
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که  گاهی اوقات فکر می کنیم   مردم ابزار ما نیســـتند. مردم هدف ما هســـتند. ما 
مـــا می خواهیم برویم مثـــاًل 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؟ 
که  کاری را بکنیـــم. و این یک لوازمـــی دارد. او  نـــه آقا! همه با هم قرار اســـت یک 
پیامبـــر خدا بود با مردم مشـــورت می کـــرد، و به آن عمل می کرد؛ مشـــورت هایی 
که عقل کل  گاهی در نهایت معلوم می شـــد غلط بوده اســـت. پیامبر خـــدا،  کـــه 

است.
کنیم؟ این ها  کار  که چـــه  کردنـــد فرمودند  در قّصـــۀ ُاُحـــد، پیامبر مـــردم را جمع 
گفتند  گفتند در مدینه بایســـتیم، یک عده  کنند، یک عده  می خواهنـــد حمله 
گرفت. خود پیامبر هم نظرشـــان این  نه برویم در بیرون درگیر بشـــویم. بحث در 
گفتند خیلـــی خوب برویم و  که در شـــهر بماننـــد، ولی نظر جمع را پذیرفتند  بود 
گفتم!  گفتند: دیدید  که پیامبر  رفتند و شکســـت خوردند. شـــما یک جا بیاورید 

توبیخ نکردند مـــردم را حتی.

ان مسئول  �
ّ

فان ُمِحق؛ ُمِحق
َّ

مکل
کار جمعی اســـت. باید برای مردم حـــق انتخاب قائل باشـــی تا بعد بیایند  یـــک 
آن طـــوری جان بدهند پای تکلیـــف. ولی وقتی که بگویی تو فقط تکلیف داری، 
حـــق نداری! پیغمبرش هـــم واهلل این حرف را نزد. پیغمبـــر می گفت حق دارید، 
که مردم  کـــردن دارید. یکی از مبانی جمهوری اســـالمی این اســـت  حق اشـــتباه 
حـــق دارنـــد اشـــتباه کنند. امـــام فـــرق می کرد با من و شـــما. امـــام واقعـــًا به قول 
کلمه اش دینی بـــود. با مبنا  کلمـــه ای که می گفت، هـــر 10  شـــهید آوینـــی از هر 10 
حـــرف می زد. چرا امام این قـــدر پیش برد؟ به خاطر این کـــه آدم دقیقی بود، آدم 

عمیقی بـــود. چرا خیلی از دیگران امـــام را نمی فهمیدند؟
کار می کند،  بـــه خاطـــر این که امام یـــک قلۀ باالتـــری بود، می دانســـت دارد چـــه 
می دانســـت اســـتقرار جمهوریـــت در ایـــران اســـالمی یعنـــی چـــه، می دانســـت 
حمایـــت از بنی صـــدر یعنـــی چه، بعضـــی "غوره نشـــده مویز شـــده "ها می گویند: 
کل میته جمهوریـــت را پذیرفتند! ..." یـــا امام را متهم  "نـــه آقا، ایشـــان من باب أ
می کننـــد به این که: "بی ســـواد بـــود، فهمی از فلســـفۀ غرب نداشـــت، مدرنیته را 

کرد ســـاختارهای مـــدرن را با مبانی ســـنت"!  نمی فهمیـــد، آمـــد قاتی 

بعضی بچه ها پیام های 
آقا را که می خوانند، با 

خودشان می گویند: 
آقا دارد چه می گوید، 
می گویند دل ما خون 

است یا بعضی می گویند 
قربان دل خون آقا 

بشوم! این پیام تبریک 
چیست، دیگر باید شیعه 

تقیه کند!
نه آقا، این چیزهایی که 
آقا می گوید از سر صدق 

می گوید.
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 امـــا ایـــن تأویل هـــای الکـــی و این تفســـیر از جمهوری اســـالمی، هیچ ســـندی و 
حتـــی یک قرینـــه هم در حـــرف امـــام نـــدارد. همین طـــوری رجمـــًا بالغیب یک 

چیـــزی می پراننـــد. بـــا قیافه های ظاهـــر الصـــالح موّجه.
که امام می گفت و این  پس جمهوریت در دل مبانی دینی ماســـت. جمهوریتـــی 
که جمهوریت ما مشـــابهت هایی با ســـاختارهای  کید می کند  که آقا دارد بارها تأ
دموکراســـی در غـــرب دارد ولـــی فکـــر نکنیـــد ما ایـــن را از آن جـــا گرفتیم. نـــه! این 

دارد. مبانی ِخودی 

� 
پـــس بایـــد خوشـــحال بـــود هـــم بـــه خاطـــر خوشـــحالی مـــردم و هـــم بـــه خاطر 

دشـــمنان. عصبانیـــت 

استقالِل پیش رفته و پیشرفت مستقل  �
درســـت اســـت آن ها بیـــن بد و بدتـــر می گویند خـــوب این یکی انتخاب بشـــود از 
آن یکی بهتر اســـت، ولی آن ها با اســـاس مشـــکل دارند. آن ها از درون خراشـــیده 
که 40 سال اســـت دارند می گویند  می شـــوند وقتی می بینند جمهوری اســـالمی 
که برگزار می شـــود در این ســـطح رقابت و در  دیکتاتوری اســـت، این انتخابات ها 
ْکَبر« 

َ
ْفواِهِهْم َو ما ُتْخفـــی  ُصُدوُرُهْم أ

َ
این ســـطح آزادی. »َقـــْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمـــْن أ

گرفته است  که یک الگویی شـــکل  واقعًا همین طور اســـت. می ســـوزند از درون. 
که  کارهای دموکراتیک، باالتر از استانداردهای منطقه  از لحاظ سیاســـی و ساز و 
هیـــچ، تنـــه به تنۀ کلی از کشـــورهای مدعـــی می زنـــد. از جهت علمـــی روز به روز 
دارد پیشـــرفت می کند. از جهت نیروی انســـانی روز به روز دارد قوی تر می شـــود. 
گســـترش پیـــدا می کند. از  مهارت هـــای انســـانی و فنی و صنعتی و... دارد در آن 
جهت معـــادالت بین المللی روز به روز پایش دارد محکم تر می شـــود. در ســـوریه 
کلی دردســـر ایجاد  کند می تواند  کنـــد، در عـــراق اراده  کنـــد، در لبنـــان اراده  اراده 
کل قدرت های جهانـــی، و مهم تر از همه این که تحـــت پارادایم آمریکا  کند بـــرای 
هـــم نیســـت. مثل ژاپن نیســـت. ژاپن چه بـــود؟ گفتند آقا اســـتقاللت را بده، به 
گفت باشـــد. همه چیزش را داد. شـــما بخوانیـــد آمارهای  تو پیشـــرفت بدهیم. 
ژاپـــن را. بعضـــی وقت ها می بینم بعضی از ژاپن با یک حســـرتی حـــرف می زنند. 

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 
نمی شدند. شما با 
یک چنین ملتی طرف 
هستید. این افتخار ما 
است یک سید شیعۀ 
مرجع تقلید مجاهدی 
آمد و به ملت ما حق 
انتخاب داد.
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آمارهـــای ژاپـــن را آدم شـــرمش می آیـــد بگویـــد. باالترین رقم فحشـــا و آمـــار زنای 
بـــا محـــارم...، ژاپـــن ژاپنی که می گوینـــد این اســـت. ژاپن چه کرده؟ خـــودش را 

فروخته اســـت. خودفروشـــی کرده است.
گر بمب  یکـــی از بچه هـــا رفته بود هیروشـــیما می گفت شـــهردار آن جا می گفـــت ا

کار را می کرد! اتمـــی خوردیم، حّقمان بوده اســـت، آمریـــکا باید ایـــن 
کنار گذاشـــتن هویت واســـتقالل  ولـــی پیشـــرفت ایران تحـــت پارادایـــم آن ها و با 
کـــه هـــم به خاطـــر خوشـــحالی  نیســـت. خـــوب، ایـــن هـــم پـــس یـــک نکتـــه 
هم وطنانمـــان و هـــم به خاطر غیظ دشـــمنانمان ما باید بـــه صحنه هایی مثل 

کنیـــم. شـــکوهش را ببینیم. انتخابـــات دیـــروز بـــا افتخار نـــگاه 

جمهوریت تعارفی یا جمهوریت "تعارفی" ؟! �
که مســـائل اصلی مـــان را،  که مـــا نیازمند این هســـتیم  نکتـــۀ بعدی این اســـت 
مســـائل جّدی مـــان را بتوانیـــم بـــا ادبیات قرآنـــی، با ادبیـــات معارفـــی خودمان 
بفهمیـــم و برای دیگران توضیح بدهیم. قبل از همـــه، خودمان این را بفهمیم. 
تلّقی ما از جمهوریت چیســـت؟ ســـاختاری که از رو در بایســـتی و تعارف برآمده و 

اصالـــت ندارد؟!
که به عقل ناقصم رســـیده اســـت این ها  که می فهمم و آن قدری   مـــن آن قدری 
گفته ام و نوشـــته ام. جمهوریت را من ذیل معرفت همگانی  را در این چند ســـال 
ُکْم ُشـــُعوبًا َو َقباِئَل  ْنثی  َو َجَعْلنا

ُ
ُکْم ِمْن َذَکٍر َو أ ا َخَلْقنا

َ
ـــاُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
می بینـــم. »یا أ

کـــه ما بین  ِلَتعاَرُفـــوا« )حجـــرات، 13( خداونـــد می فرمایـــد اصـــاًل ایـــن اختالفاتی 
کردیم حکمت  که در شـــما ایجاد  کردیم حکمت دارد. تفاوت هایی  شـــما ایجاد 
که شـــما در یک چرخۀ متقابل  دارد. حکمتش چیســـت؟ حکمتش این اســـت 
کســـب معرفت وارد بشـــوید. "تعارف" به معنای دانستن از طریق همکاری با هم 
اســـت دیگـــر. می گوید اصاًل اختالف کمک می کند که شـــما به مـــدارج باالتری از 

برسید! معرفت 
 جمهوریت را می شـــود ذیـــل این فهمید. یک نفر یک حرفـــی دارد، یک نفر یک 
حـــرف مخالفـــی دارد، بلـــه بایـــد اخالق رعایت بشـــود ولی بـــه ما گفتنـــد »ِاضِرُبوا 
ـــواب« این ها در معارف ما اســـت، این ها دیگر  د ِمنه الّصَ

َ
أِی ِبَبعض َتوّل َبعـــَض الـــّرَ

کانت و این ها نیســـت! ک روســـو و هابز و  حرف هـــای ژان ژا

این باید جزو سبک 
زندگی ما بشود که 
از خوشحالی مردم 

خوشحال بشویم. یکی 
از ارکان سبک زندگی 

انقالبی این است که از 
خوشحالی توده ها زیر 

بیرق جمهوری اسالمی 
خوشحال بشود.
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این هـــا حرف هـــای خودمان اســـت وقتـــی خودمـــان از این ها اســـتفاده نکنیم، 
کننـــد، غلـــط غلـــوط یک  مجبـــور می شـــویم یـــک عـــده برونـــد از خـــارج واردات 
کلی هـــم هزینه هـــا و آســـیب های بعـــدی اش را تحمل  حرف هـــای ســـردرگمی، 
کنیـــم. جمهوریت آن قـــدری که من می فهمم یعنی همه با هـــم بدانیم، همه با 

هـــم بخواهیـــم، همه با هـــم بتوانیم.
کار ما در این حوزه دعوت است!

استقامت در کاروان جمهور  �
ِمـــْرَت« دو بار در قـــرآن آمده 

ُ
َکمـــا أ که این آیۀ شـــریفۀ »َفاْســـَتِقْم  امـــام می گوینـــد 

اســـت. یکی در ســـورۀ هود اســـت یک بار در ســـورۀ دیگـــر آمده اســـت. اما پیامبر 
فرمودنـــد ســـورۀ هود مرا پیـــر کرد.

ِمْرَت« اســـتقامت کردن برای پیامبر کار راحتی بوده اســـت، با آن 
ُ
»َفاْســـَتِقْم َکما أ

کاری نداشت.  کردن برای ایشـــان  که پیامبر داشـــتند اســـتقامت  ُخُلق عظیمی 
که می گوید »َفاْسَتِقْم  کرد؟ به خاطر آن دومی اســـت، آن جا  چرا می گویند مرا پیر 
کســـانی که همراهت هســـتند. جامعه  ِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك« )هود، 112( و 

ُ
َکمـــا أ

کـــردن، وارد این کاروان کردن، با شـــتاب  را بـــا خود نگاه داشـــتن، بـــا خود همراه 
مناســـب به ســـمت مقصد حرکت دادن، این اســـت که کار پیامبرانه است وگرنه 

هر عارف و زاهد، شـــخصًا ممکن اســـت مقاماتی پیدا بکند.
اُس  ْنَزْلنـــا َمَعُهُم اْلِکتـــاَب َو اْلمیـــزاَن ِلَیُقـــوَم الّنَ

َ
نـــاِت َو أ ْرَســـْلنا ُرُســـَلنا ِباْلَبّیِ

َ
»َلَقـــْد أ

گر امام می گفت  گر فرمود فقها، امناءالُرُســـل هســـتند، ا ِباْلِقْســـط« )حدید، 25( ا
کـــه فقیـــه دارد همان  والیـــت فقیـــه ادامۀ والیـــت رســـول اهلل اســـت، اختیاراتی 
کـــه پیامبـــر دارد، از این جهت بـــود که آقا مـــا می خواهیم یک  اختیاراتـــی اســـت 

گیـــر و همگانی را ســـامان بدهیم.  حرکـــت اجتماعـــی را، یک حرکـــت فرا
کـــه از یـــک نظر شـــاید بتـــوان گفت جمهـــوری یک  این هـــا را مـــن قبـــال گفتـــه ام 
گر به شـــما بگویند مثاًل ســـوم خرداد  نظـــام تربیتی اســـت برای حزب اللهی هـــا. ا
کنیم.  بیـــا خرمشـــهر راهیان نور اســـت؛ مثاًل می خواهیم برویم شـــلمچه زیـــارت 
مـــی روی بلیـــط می گیری می روی آبـــادان آن جا حّظت را می بـــری و بر می گردی. 
کـــه بچه های مســـجدت را بـــردار بیـــاور، جمهوریت ایـــن دومی  گـــر بگویند  امـــا ا
که زحمـــت دارد.  اســـت. آقـــا برو بچه هـــای مســـجدت را بردار بیـــاور. این اســـت 

ما گاهی اوقات فکر 
می کنیم که ما می خواهیم 
برویم مثاًل 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 
را بکنیم. 
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بـــاال می طلبد. همت 
کـــوی طالب مشـــهد رأی دادم، در شـــمال شـــهر تهـــران که رأی  دیـــروز بنـــده در 
کـــه بچـــه محل مـــن هســـتند می آیند بـــه آقای  نـــدادم. چـــرا ایـــن جوان هایـــی 
کنم. شـــاید 30،  روحانـــی رأی می دهنـــد؟ من غلط می کنم بیایم این ها را متهم 
که  که رأی می نوشـــتند، به آقای روحانـــی رأی می دادند. من  کســـانی  40 درصد 
کنم، 50 تا جلســـه در دانشـــگاه امیرکبیر  عرضـــه ندارم با همین ها مفاهمه برقرار 
و دانشـــگاه تبریـــز و بوشـــهر داشـــتم، چهار تـــا جلســـه در مســـجد انصارالمهدی 
کنـــم؟ این چه از من شـــنیده اســـت؟ چه  خودمـــان نداشـــتم، ایـــن را مّتهمش 
که بعد ما انتظار داشته باشـــیم خروجی اش این نباشد؟ ورودی داشـــته اســـت 

� 
بر« باید ببینیم، ذیل  جمهوریـــت، را ذیل تواصی »َتواَصـــوا ِبالَحّقِ و َتواَصـــوا ِبالّصَ
ْقوى «  »ِلَتعاَرفـــوا« باید ببینیم. ذیل تعـــاون باید ببینیم. »َو َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبـــّرِ َو الّتَ
کارهای مبارک هســـتند،  کارهـــای جمهوریتی برای ما ســـاز و  )مائـــده، 2( ســـاز و 

چـــرا؟ چون در خدمـــت امور مقدس می توانند باشـــند.

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

چه کسی می تواند حرف حق را به مردم برساند؟  �
َحدًا 

َ
ُغوَن ِرســـاالِت اهلِل َو َیْخَشـــْوَنُه َو ال َیْخَشـــْوَن أ ذیَن ُیَبّلِ

َ
گفته اســـت: »اّل  قـــرآن 

کـــه رســـاندن  َکفـــی  ِبـــاهلِل َحســـیبا« )احـــزاب، 39( خداونـــد می فرمایـــد   اهلَل َو 
َ
ِإاّل

وظیفۀ شما اســـت. »تبلیغ« یعنی رساندن. حرف را برســـانید. اما قرآن می گوید 
کـــه از خدا  کســـی  کســـی می تواند حرف حق را به مردم برســـاند؟  می دانیـــد چه 
 اهلَل« و از هیچ کس غیر از خدا نترســـد.

َ
 ِإاّل

ً
َحدا

َ
بترســـد. »َیْخَشـــْوَنُه َو ال َیْخَشـــْوَن أ

می گویـــد: »بلـــه بلـــه درســـت اســـت. مـــا از آمریـــکا نمی ترســـیم. از انگلیـــس هم 
گر ترســـیدی از فـــالن آقا، از فالن تشـــکیالت،  نمی ترســـیم«! نه آقـــا بیا پایین تر. ا
کـــه از دیگران  گر چشـــم هایتان را درویش کردید چون قرار اســـت  از فـــالن اســـم، ا
کرد، تبلیغات نمی شـــود کرد. چـــرا؟ چون وقتی  بترســـید، پس تبلیغ نمی شـــود 

ُحد، پیامبر مردم 
ُ
در قّصۀ ا

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 
یک جا بیاورید که پیامبر 

گفتند: دیدید گفتم! 
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تـــو حـــرف را بخواهی برســـانی به مردم، بـــروی با مردم مخاطبـــه و مفاهمه برقرار 
گوش دارند  که خدا چوب خلق نکرده اســـت! درســـت اســـت دو تا  کنی، ملت را 
ولـــی یک زبان هـــم دارند. حرف بزنی حـــرف می زنند. و باید تو آزاده باشـــی، باید 
که بتوانی بـــا او حرف  وام دار ایـــن و آن نباشـــی. بایـــد ترســـان از این و آن نباشـــی 
بزنـــی و او در تو صدق ببیند. خشـــیت از خدا، خشـــیت دیگـــران را از بین می برد.

ـــدق«؛ فقـــط بحث فـــردی نیســـت؛ در بحث اجتماعـــی اش و  جـــاُۀ ِفـــی الّصِ »َالّنَ
سیاســـی اش هم هســـت. آقا مـــا چرا نجـــات پیدا نمی کنیـــم؟ مرتـــب مرحله به 
مرحلـــه... بـــه خاطر این که صـــدق نداری، چـــرا صدق نداری؟ چون خشـــیت و 
پـــروا و مالحظـــه از دیگـــران داری. خـــوب پس تبلیـــغ که تعطیل، چـــرا؟ چون ما 
نمی توانیم خشـــیت خدا را داشـــته باشیم و خشـــیت دیگران را نداشته باشیم و 

کنیم؟ کار  صدق داشـــته باشـــیم. پس چـــه 
کار اقناع تعطیل! تبیین تعطیل!  کارها تعطیل! ســـاز و  می گوییم آقا همۀ ســـاز و 
کنیـــم پس؟ آقا  کار  اقنـــاع، َپر، تبییـــن، َپر، تواصـــی، َپر. بصیرت بخشـــی، َپر. چه 
که اســـکله های قاچاق  ایـــن مدل هـــای جدید چینی آمده اســـت، دوســـتان ما 

کرده اند از چین! دارنـــد وارد 

تشکیالت؛ جایگزین همه چیز!  �
جمهوریـــت بـــه جـــای این کـــه مبنایـــش بشـــود اســـتدالل و اقنـــاع و تبییـــن و 
گری،  گانـــدا و اغوا تبلیغـــات، - تبلیغات به معنای درســـتش نه بـــه معنای پروپا
تبلیغـــات بـــه معنـــای قرآنـــی؛ تبلیغ یـــک واژه ملکوتی اســـت - چـــه جایگزینش 
کردند، تشـــکیالت می آوریم.  بشـــود؟ تشـــکیالت! یک مدل چینی بـــرادران وارد 

تشـــکیالتی رأی بدهید.
ـ به چه کسی رأی بدهیم؟

کت شو. االن که وقتش نیست! ـ سا
ـ بابا پنج روز دیگر انتخابات است.

کت شـــو! صبح جمعه، لیســـت برایت می آورند در خانه ات، بچه ها می آیند  ـ ســـا
توزیـــع می کنند می روی به آن هـــا رأی می دهی.

مدل جالبی اســـت! می پرســـی این ها شعارشان چیست؟ برنامه شان چیست؟ 
کارنامه شـــان چیســـت؟ با چه ســـازوکاری کشـــف شـــدند؟ به جای اینکه جواب 

بعضی وقت ها می بینم 
بعضی از ژاپن با یک 
حسرتی حرف می زنند. 
آمارهای ژاپن را آدم 
شرمش می آید بگوید. 
باالترین رقم فحشا و آمار 
زنای با محارم...، ژاپن 
ژاپنی که می گویند این 
است. ژاپن چه کرده؟ 
خودش را فروخته است. 
خودفروشی کرده است.
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کـــردی؟ ذنـــب الُیغَفر مرتکب شـــدی! مـــرگ بر ضد  بدهنـــد، می گوینـــد: ســـوال 
فقیه! والیت 

که ما  ـ ِا ... . آقـــا این چه والیت فقیهی اســـت؟ این چه فقهی اســـت؟ آن فقیهی 
که می گویند مردم باید با تحلیل رأی بدهند،  می شـــناختیم امام بود، آقا اســـت 

تحلیل گر باشـــند، ملت را تحلیل گر بار بیاورید.
ـ نـــه! یـــک چیز دیگر در پســـتو به ما گفتنـــد. گفتند ملت را تحلیل گر بـــار نیاورید، 

ملت را تحلیل گیر بـــار بیاورید!
کـــه یک لفظ قرآنی و یـــک مفهوم ملکوتی اســـت و خدا دقیق  بعـــد، حزب اللهی 
ْو 

َ
کاُنوا آباَءُهـــْم أ کـــرده اســـت: »... َو َلـــْو  آن را در آیـــات آخـــر ســـورۀ مجادله تعریف 

ْو َعشـــیَرَتُهْم ... « )مجادله، 22(، اصاًل خدا می گوید حزب اهلل 
َ
ْو ِإْخواَنُهْم أ

َ
ْبناَءُهْم أ

َ
أ

کســـی اســـت که عشـــیره ای و قبیلگی عمل نمی کند. این ها می گویند نه! خدا از 
حزب اهلل یک تعریف دارد، آن تعریف منسوخ شـــده اســـت! ما تعریف تازه برایش 
کردیم عالی.  کردیـــم چینـــی اش را آوردیم. حزب اللهـــی چینـــی وارد  داریـــم. وارد 

جـــواب می دهد!
بلـــه. دوپینـــگ یک بار، دو بار، ســـه بار جواب می دهد ولی یـــک بار هم آن چنان 

کنی. که رّبـــت را یاد  می خوری زمین 

هی! �
ّ

بی جایگزین الگوی حزب الل
ّ

الگوی حزب الال
هنـــوز شـــاید وقـــت زدن یـــک ســـری حرف هـــا نرســـیده، ولـــی حتمًا یک ســـری 
گذاشـــت و حرف های جـــدی در روزهـــای آینده قابل  کنـــار خواهیم  تعارفـــات را 
طـــرح خواهـــد بود. چـــون شـــنیدم بعضی عناصـــر وقیـــح در مشـــهد، در توجیه 
که به این نتیجه منجر شـــد، دســـت پیش زده اند که پس  فســـاد سیاسی شـــان 

نیفتند.
کـــه 45 ســـال پیش علـــم دار تفکر و  این جـــا مشـــهد اســـت! این جا جایی اســـت 
پرچم دار روشـــنفکری دینی در این شهر، سیدعلی خامنه ای ها بودند! ]صلوات 
حّضـــار[ که قبـــل از این که بخواهند دســـتوری بدهند و ابالغی بکننـــد، موّلد فکر 
بودنـــد و تبلیـــغ می کردند. هنوز که هنوز اســـت آدم می خواند ایـــن کتاب »طرح 
کلـــی اندیشـــۀ اســـالمی در قـــرآِن« آقـــا را بـــوی بهـــار از آن می آیـــد! تازگـــی را حس 
می کنـــد. پیوند بـــا حقیقـــت را در آن حـــس می کنـــد، زنده کننده اســـت. جریان 

ِمْرَت« 
ُ
اْسَتِقْم َکما أ

َ
»ف

استقامت کردن برای 
پیامبر کار راحتی بوده 

ق 
ُ

است، با آن ُخل
عظیمی که پیامبر 
داشتند استقامت 

کردن برای ایشان کاری 
نداشت. چرا می گویند 

مرا پیر کرد؟ به خاطر آن 
دومی است، آن جا که 
اْسَتِقْم َکما 

َ
می گوید »ف

ِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك« 
ُ
أ
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ناب اســـالمی، تفکر روشـــنفکری دینی به معنای دقیق و درســـت خودش، یکی 
از مبادی مهّمش مشـــهد بوده! بعد در این مشهد یک عده بیایند بگویند تفکر 
تعطیل! تحلیـــل تعطیل! تبیین تعطیـــل! اقناع تعطیل! تشـــکیالت جایگزین 

چیز! همه 
که فرزنـــدان خمینی، فرزنـــدان خامنه ای  بعد با وقاحت انتظار داشـــته باشـــند 
این جـــا خفه بشـــوند؟ در برابر یک چنین جریان منحـــّط عقب ماندۀ نان به نرخ 

کنند!؟ روزخور متوّهم قالتاقی ســـکوت 
 بدانند که پای شان را از گلیم شان درازتر کرده اند!

کاندیدا شـــد در انتخابات مجلس همین  یادمان نرفته همین آقای دکتر جلیلی 
شـــهر، و چه ها نگفتند همین آقایان مّدعی والیت!

که با ایشـــان عکس یـــادگاری  که بعضـــا امـــروز دنبال این انـــد  همیـــن دوســـتانی 
کردی؟  بگیرنـــد. یادت رفتـــه چه می گفتـــی؟! چه فضاســـازی های مســـخره ای 
کـــه در مســـجدی که تمـــام عکس هایـــش رفقای ســـعید آقا بودنـــد، بعضی بچه 
کـــه آقـــا این هـــا می خواهنـــد »لیســـت آقـــا«! را  کننـــد  بســـیجی ها را مســـئله دار 
ملکوک کنند! »لیســـت آقا« چه کســـی بود؟ ســـر لیســـتش برادر گرامی ما جناب 
حجت االســـالم آقـــای تیمورعلی عســـکری مشـــاور محترم رییـــس فقید مجمع 
گفت؟ اجازه هســـت اســـم  کـــه بودند؟ می شـــود  تشـــخیص بودنـــد. حامیانش 

بیاوریـــم؟ بگوییم چه نهادهایی پشـــت آن لیســـت جعلـــی بودند؟ 
جاعالن »لیســـت آقا«! جـــرات دارند امروز بـــا بچه حزب اللهی های مشـــهد روبرو 

بشوند؟!
این اتفاقات در همین شهر افتاده! بگذریم. برگردیم به بحث خودمان.

کـــه باید بیفتـــد تازه گردانـــی فکر ماســـت و تازه گردانـــی روحیه های  اصـــل اتفاقی 
ماست.

از انفعال بینشی تا تقلیدِ  َمِنشی  �
کنـــم بـــه آسیب شناســـی انتخابـــات اخیر، شـــاید یکی از   االن نمی خواهـــم ورود 
کـــه مثل انتخابات قبلـــی دوباره  کـــه اتفاق افتـــاده این بود  دالیـــل عدم الفتحی 

بعضـــی از دوســـتان ســـعی کردند به رقیب تشـــبه کنند.
 ســـال 92 در جریـــان انتخابـــات تفکر طرف مقابـــل و آسیب شناســـی اش از وضع 
گفتند بله ما باید هژمونـــی آمریکا را بپذیریم.  کشـــور را پذیرفتند، مقاله نوشـــتند 

گر به شما بگویند مثاًل  ا
سوم خرداد بیا خرمشهر 
راهیان نور است؛ مثاًل 
می خواهیم برویم 
شلمچه زیارت کنیم. 
می روی بلیط می گیری 
می روی آبادان آن جا 
حّظت را می بری و بر 
گر بگویند  می گردی. اما ا
که بچه های مسجدت 
را بردار بیاور، جمهوریت 
این دومی است. 
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کردند.  کاندیداهـــای اصولگـــرا هم آمدند بـــا نوع بینشِ آقـــای روحانی همراهـــی 
که این طوری اســـت  گفتند خیلی خـــوب حاال  گفتمـــان آن ها غالب شـــد، ملت 

چـــرا ما به تقّلبـــی اش رأی بدهیـــم، ما به اصلـــش رأی می دهیم.
ایـــن بار اّما دوســـتان مـــا، فراتر از بینـــش طرف مقابـــل، منـــش او را پذیرفتند. با 
که  گـــر منش او این اســـت  گفتیم ا همـــان منـــش و روش خواســـتیم او را بزنیـــم. 
گری کند، ما هم بیاییم با همان روش و  گری و رســـوا مثاًل روی مصداق ها، افشـــا
منش وارد بشـــویم. از لحاظ اخالقی شـــبیه شدیم به او، گفتیم ببینید ملت مگر 
شـــما نمی خواهیـــد یک آدم زرنـــگ یا قالتاقی باشـــد تا مثاًل ریاســـت جمهوری را 
بدهیـــد به او؟ این طوری بهتر می پســـندید؟ تحلیل مان ایـــن بود. حاال، ببینید 
که  که آمـــدی، تو هم پذیرفتی  گفتند نه، تا این جا  کـــه ما از او قالتاق تریـــم! ملت 
رجل سیاســـی جمهوری اســـالمی َمِنَشـــش باید این باشـــد، منشـــی که ما نه در 
رجایـــی دیده بودیـــم، نه در خامنه ای دیـــده بودیم، باالخره ما در ایـــن طراز اول 
رجل سیاســـی جمهوری اســـالمی الگوهایی داریم، نه در چمران دیده بودیم... 
کـــه آن روز مقابل  ولی شـــما می گوییـــد نه! آن منش درســـت نبوده این منشـــی 
که  گر او درســـت اســـت،  چمـــران بـــوده آن منش درســـت اســـت. خیلی خـــوب ا
همان اصلـــش را باز رأی می دهیم! این ها همه ســـطوح تحلیلی مناقش برانگیز 
که ممکن اســـت یکی دیگر بگویـــد نه این طوری نبـــود آن طوری  و جدلی اســـت 
کـــرد. یکـــی از تفریحـــات بعـــد از انتخابـــات هـــم  بـــود، این هـــا را می شـــود بحـــث 
می توانـــد همیـــن بحث ها باشـــد، مشـــروط بـــه این که بـــاز خیلی هم خـــود این 

موجب شـــقاق نشود.

مبانی دینی مان را بازخوانی کنیم �
گر پرچم مان پرچم والیت اســـت،  که مـــا ا امـــا به نظرم اصل قضیه همان اســـت 
که مبانی شـــان روشـــن  کســـانی  والیـــت یعنـــی آقـــا، یعنی امـــام خمینـــی، یعنی 
اســـت، بّین است، آشکار است، منطقی است، اســـتداللی است، اقناعی است. 
کتاب هاشـــان هســـت. من پیشـــنهادم این اســـت به همۀ بچه های مشهد، که 
کتاب »طرح  کار قرار بدهند بعد از انتخابات، بازخوانی  که در دستور  کاری  اولین 
کلی اندیشـــۀ اســـالمی در قرآن« باشد. طلبه ها و دانشـــجوهای حزب اللهی؛ هم 
خودشـــان این کتاب را بخوانند و هم نهضت بازخوانی اش را در مســـاجد مشهد 

راه بیاندازند. 

خداوند می فرماید که 
رساندن وظیفۀ شما 
است. »تبلیغ« یعنی 

رساندن. حرف را 
برسانید. اما قرآن می گوید 

می دانید چه کسی 
می تواند حرف حق را به 

مردم برساند؟ کسی که از 
خدا بترسد. »َیْخَشْوَنُه َو 
 اهَّلَل« 

َّ
 ِإال

ً
َحدا

َ
ال َیْخَشْوَن أ

و از هیچ کس غیر از خدا 
نترسد.
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یـــک بـــار برگردیم مرور کنیم. مطمئن شـــویم این دینـــی که ما داریـــم از آن حرف 
که  که مـــا داریم از آن حرف می زنیم، همان چیزی باشـــد  می زنیـــم، این انقالبی 
ک لفظی نباشـــد، آن جهادی که شما می خواهید انجام  آقا می گوید؛ یک اشـــترا
گر جهت گیری اش  که می خواهید بکنید، ا بدهید آن جهدی، تالشـــی و اقدامی 

درست نباشد واویالســـت. این خیلی نکتۀ مهمی است.
ذیَن َانَعمت علیِهم َغیِر الَمغُضوِب علیهم و 

َ
راَط الُمســـتقیَم ِصـــراَط اّل  »ِاهِدنا الّصِ

الالّضاّلین« .
گروه هســـتند، یک عده مغضوب علیهم هســـتند، یک عده ضالین هستند.  دو 
که خدا نکنـــد آدم جـــزء مغضوبین باشـــد، ولی ضالیـــن هم مغضوب  مغضـــوب 
گمراهنـــد. این هم خیلی بد اســـت! خســـرالدنیا و واالخره  علیهم نیســـتند ولی 
کار  که الزامـــًا تو یک  گمراهی فقط در این نیســـت  کـــه می گویند این ها هســـتند. 

صریحـــی را انجـــام بدهی که غضب الهی در آن باشـــد.
صـــراط مســـتقیم هـــم حداقـــل یـــک معنایـــش نزدیک تریـــن راه اســـت. بعضی 
وقت ها دوســـتان چون صراط مســـتقیم را نزدیک تریـــن راه نمی دانند، می روند 
از چیـــن؛ میان ُبـــر وارد می کنند، می گویند راه خدا هزار تـــا پیچیدگی دارد، معلوم 
هـــم...« جواب  نیســـت »ِان َتنُصـــُروا اهلَل َینُصرکم« »َواّلذیـــَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَیّنَ
بدهـــد!! بیاییـــد از راه میان ُبـــر برویم. شـــیوه های کاماًل ســـکوالر بـــا مبانی غلط! 
کردند بـــه حزب اللهی ها به اســـم  بـــا مبانـــی مخالف انقـــالب اســـالمی را تحمیل 

والیت و تفکـــر والیی!

تشکیالت اّدعایی این ها، یک جنس بنجل چینی است! �
که بر اطاعت  این »تشـــکیالِت« ادعایـــی آقایان، یک جنس بنجل چینی اســـت 
کـــه مشـــهد را پـــر کردنـــد از  کـــور و ابلهانـــه مبتنـــی اســـت و مشـــابه همان هایـــی 
که بارانـــداز اجناس بنجل چینی اســـت، می خواهنـــد با قیافه های  پاســـاژهایی 
حـــق بـــه جانـــب، با تیپ هـــای ظاهرالصـــالح، تفکـــر والیـــی را در این شـــهر نابود 
کنند و نگاه بچگانۀ خودشـــان به تشـــکیالت و ســـازماندهی سیاسی را جایگزین 
کشـــور و از جمله در  کنند. تفکـــر والیی از جانب حزب اّلالبی ها در همه  همه چیز 
کردن و از این جلسه  مشـــهد در خطر است. تمام زندگی شـــان شده اســـت البی 
کـــردن و برنامه ریزی برای حـــذف اصلح در  بـــه آن محفـــل رفتن و ســـهم خواهی 

ما نمی توانیم خشیت 
خدا را داشته باشیم 
و خشیت دیگران را 
نداشته باشیم و صدق 
داشته باشیم. پس چه 
کار کنیم؟
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گـــوش کن هـــا«! و بعد  کـــردن بـــه قول خودشـــان »حرف  لیســـت ها و جایگزیـــن 
همـــه را بـــه ضدوالیت فقیه بودن متهم کردن. خطـــر این جماعت ظاهرالصالح 

کرد. گاهی بخشـــی، دفع  و پرخســـارت را باید بـــا تبیین و آ
ما طرفدار والیت فقیه هســـتیم، فقیه یعنی چـــه!؟ فقاهت یعنی چه؟! فقاهت 
یعنی فهم! فهم عمیق، فهم روشـــن، بّین، وقتی می گویـــی ولی فقیه؛ باید فضا 
گشـــایش بکنند! چـــرا؟ چون یعنـــی اقناع پیش  باز بشـــود، باید ملت احســـاس 
آمـــد، فهـــم پیش آمـــد، والیت فقیه بـــرای ما این اســـت. ما فهم مان این اســـت 

گشـــایش هســـت. نور هست.  که در والیت فقیه 

از خدا باید هم هدایت خواست هم نصرت �
که از خدا فقط کمک و نصرت می خواهیم! در حالی که  کارمان به جایی رســـیده 
کنـــی، نصرت و هدایت کنار هم اســـت. اما مـــا می گوییم که ما  کـــه نگاه  در قـــرآن 
َک  َک َنعُبـــُد ِو ِاّیا کن! »ِاّیـــا کمـــک  خودمـــان می دانیم چه می کنیم. شـــما فقط 
راَط الُمســـتقیم«؛ یعنی »نستعین« هم  َنســـَتعین«؛ بعد هم می گوید »ِاهِدنا الّصِ
بـــه تعبد مقید اســـت، هـــم به هدایـــت. یعنی هم بـــه نّیت ها، هم بـــه اقدامات. 
امـــا مـــا از خدا فقـــط نصـــرت می خواهیم! مـــا راه را پیـــدا کردیم، تو نصـــرت بده! 
العیاذبـــاهلل خـــدا شـــده اســـت مدیـــر تـــدارکات مـــا! مـــا خودمـــان برنامه ریـــزی 
کردند فقـــط االن از خدا  اســـتراتژیک بلدیم، از چین هم که دوســـتان مـــدل وارد 

نصـــرت می خواهیم!
گر نصرت  قـــرآن می گوید »َکفـــی ِبَرّبِک هادیـــًا و َنصیـــرًا« هادیا، را مقدم می کنـــد. ا
گفتند فالن جلسه  می خواهی، هدایت هم بخواه. مســـیر را درســـت برو. تا بهت 
کن.  را بگـــذار، فالن ائتالف را بکن، فالن شـــعار را بده، ســـریع انجام نـــده. مزمزه 

اول در مســـیر خـــدا باش بعد از خدا نصـــرت هم بخواه.

جریان روشن فکری دینی باید در مشهد تازه بشود �
کـــه تفکر روشـــن فکری دینی در مشـــهد  کـــه باید آغاز بشـــود این اســـت  حرکتـــی 
گـــر این تفکر تازه گردانی شـــد،  تـــازه بشـــود. با همـــان قرائت آیـــت اهلل خامنه ای. ا
کنید. آن هـــا در چنان جامعـــه ای، زیر  شـــما هم می توانیـــد از ثمراتش اســـتفاده 
کوچکی مثل مسجد امام حسن )علیه السالم(،  چکمه های آمریکا، در مســـجد 
کردند و پیش بردند و  در آن شـــرایط شـــکنجه و تبعید و زندان، آن پرچم را بلند 

می گوییم آقا همۀ ساز 
و کارها تعطیل! ساز 
و کار اقناع تعطیل! 

تبیین تعطیل! اقناع، َپر، 
تبیین، َپر، تواصی، َپر. 

بصیرت بخشی، َپر. چه 
کار کنیم پس؟ آقا این 

مدل های جدید چینی 
آمده است.
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شدند.  پیروز 
گر اســـمتان را از  هـــم و ِزدناُهم هدًی« )همین آیه خودتان( ا ُهـــم ِفتیٌه آَمنوا ِبَرّبِ

َ
»ِاّن

گرفتید، باید با منش ها و از مســـیرهای درســـت برویـــد. امروز آن  این آیه شـــریف 
کردید.  روز اســـت. وقتی سرتان به ســـنگ می خورد، برگردید ببینید کجا اشتباه 
کـــه در مشـــهد باید مســـجد  کـــه بـــه ذهـــن من می رســـد، این اســـت  آن چیـــزی 
که بعضی دوســـتان  کرامت ها احیا بشـــود. این حرفی  امام حســـن ها و مســـجد 
که مشـــکل ما تشـــکیالت اســـت، من قبول ندارم. و یک آدرس انحرافی  می زنند 
می دانـــم. حداقل این اســـت که اولویـــت ندارد. وقتی افراط بشـــود و بخواهد جا 

را بـــر آرمـــان و تفکـــر و نرم افزار تنگ کند، مضّر هم هســـت.
نرم افـــزار تفکـــر دینـــی در مشـــهد بایـــد تازه گردانی بشـــود. بایـــد برگردد بـــه مبانی 
دقیـــق فقاهتـــی خـــودش با قرائـــت مقام معظـــم رهبری. مشـــهد چـــه از جهت 
فضـــال، چـــه از جهـــت مخاطبـــان ایـــن قابلیـــت را دارد. راهش چیســـت؟ ارجاع 
مســـائل روز بـــه مبانی و منابع معارفـــی قرآنی و والیی. ونه تکنیک هـــای وارداتی 

چینی و انگلیســـی و تایلنـــدی و... .

شهید مطهری خودش را در معرض سؤاالت جامعه قرار داد �
آقـــای مطهـــری چـــرا مطهـــری شـــد؟ جلـــد دوم قـــرآن را داشـــت مثـــاًل؟! یـــا یک 
احادیثـــی را شـــنیده بود که دیگران نشـــنیده بودند مثال؟! آقای مطهـــری از این 
که با ســـؤاالت تـــازه درگیـــر می شـــد. واال خیلی هـــای دیگر  جهـــت مطهری شـــد 
گردی آقای مطهـــری بودند، آن ها  خدمـــت عالمـــۀ طباطبایی بودند که همشـــا
کار می کرد؟ به او می گفتند »تو قم باشـــی مرجع  مطهری نشـــدند. مطهری چـــه 
می شـــوی، بعِد آقای بروجردی مثاًل تو جزو امیدهای مرجعیت هســـتی«. گفت 
آقـــا من تکلیفم را چیز دیگری تشـــخیص می دهم. بلند شـــد آمد تهران، انجمن 
اســـالمی مهندسان، انجمن اسالمی پزشـــکان، عمدۀ کتاب های آقای مطهری 
را شـــما نـــگاه کنید، محصول تقاضـــای جامعه اســـت. البته او خـــودش را هم در 
که بعضی  معـــرض قـــرار داد ولی آن تقاضا وجود داشـــت. آقـــا چند بار فرمودنـــد؛ 
کـــه مـــا امروز در کشـــور داریـــم از دورۀ جوانـــی ما جلوتر هســـتند، این  از فضالیـــی 
عین تعبیر آقا اســـت. ولی از آن ها اســـتفاده نمی شـــود. باید آقایان در معرض قرار 
گذاشـــته بشـــود؛ در سبک  بگیرند. باید ســـؤاالت جدی جامعه با آن ها در میان 
زندگـــی، در ســـبک سیاســـت ورزی. بعضی هـــا را من و شـــما االن می شناســـیم، 

خدا می گوید حزب اهَّلل 
کسی است که عشیره ای 
و قبیلگی عمل نمی کند. 
این ها می گویند نه! 
خدا از حزب اهَّلل یک 
تعریف دارد، آن تعریف 
منسوخ شده است! ما 
تعریف تازه برایش داریم. 
وارد کردیم چینی اش را 
آوردیم. 
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ممکن اســـت خیلی ها باشـــند من و شما اصاًل اسمشـــان را هم نشنیده باشیم. 
در همیـــن حجره هـــا در همین مدارس مشـــهد که خیلی هایش را ما آدرســـش را 
هـــم بلد نیســـتیم، باید رفـــت این ها را پیدا کرد، خدمتشـــان رســـید و اســـتفاده 
کـــرد. خود آقـــای علم الهدی به نظرم خیلی از این جهت قابل اســـتفاده اســـت. 
که آقا ما یک فضای مسجد  مشـــروط به این که شـــما بروید و از ایشـــان بخواهید 
کرامتی در مشـــهد کم داریم. همان درس تفســـیر مهدیۀ ایشان هم درس خوبی 
اســـت، ولـــی من هر وقت رفتـــم آن جا یک تعداد پیرمرد و میانســـال نشســـتند و 
چهـــار پنج نفر که آن جـــا آمده اند نامه بدهند به حاج آقـــا، وگرنه آقای علم الهدی 
عاِلم خوش ذوقی اســـت در اســـتفاده از آیات و ادعیه و احادیث و این ها، تا برسد 

کار. بـــه خیلی از فضالیی که در مشـــهد هســـتند و باید این هـــا را آورد پای 
آقای نظافت یک جلســـه آمد در شـــهرداری، ســـه چهار تا بحث مدیریتی گفت. 
حدیث خوانـــد. با یک ذوق تبیینی قابل توجهی. خیلی شـــیرین بود من دیدم 
کردنـــد. ولی این هـــا جرّقه ای  کـــه در آن جلســـه بودند واقعا اســـتفاده  مدیرانـــی 

اســـت. اســـتمرار ندارد. باید تازه گردانی معرفتی نهادینه بشـــود. 

جریان ناب اسالمی، 
تفکر روشنفکری دینی به 

معنای دقیق و درست 
خودش، یکی از مبادی 

مهّمش مشهد بوده! 
بعد در این مشهد یک 
عده بیایند بگویند تفکر 
تعطیل! تحلیل تعطیل! 

تبیین تعطیل! اقناع 
تعطیل! تشکیالت 

جایگزین همه چیز!




