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به دنبال میان ُبر
که از  لیبرال باشـــید، سوسیالیســـت باشـــید، حزب اللهی باشـــید، هر مبنا و تعریفی 
مفهوم عدالت  داشـــته باشـــید صرفا با حـــرف زدن از تمناهـــا و آرزوها چیزی محقق 

کار و زحمت الزم است. نمی شـــود؛  
یـــک عـــده وقتـــی  که بـــا چالش هـــا و لـــوازم تحقق عدالـــت مواجـــه شـــدند و آمادگی 
روحی  و حوصله انقالبی برای اســـتقامت در مســـیر نداشـــتند با امـــام و والیت فقیه 

کردند.  زاویه پیـــدا 
که ابتـــدا می گفتند عدالت هدف اســـت و تند و تیز هم  بعضـــی آدم هـــا و جمع هایی 

گرفتند. کم کـــم فاصله  گذشـــته،  که  بودند در طول ســـه چهار دهه ای 
کاًل عدالـــت را بـــه عنوان یک هـــدف در زندگی فـــردی و اجتماعی و   بعضی هایشـــان 
سیاســـی  خط زدند: "چرا  عدالت هدف باشـــد؟! نخیر؛ آزادی هدف اســـت. توسعه 

 " است....  هدف 
گفتنـــد : “ اصـــاًل مگـــر تعریفـــی بـــرای عدالت  کردند.بعضـــی  .....، اهـــداف را عـــوض 

گرفتند.  کســـی یـــک تعریفـــی هســـت و .... ” و فاصلـــه  وجـــود دارد؟! در فهـــم هـــر 
گـــر امـــروز  اتفاقـــا یـــک بخـــش آنهـــا هـــم بچه هـــای جنبـــش دانشـــجویی بودنـــد. ا
سرنوشـــت بعضـــی از آدم هـــای تنـــد دفتـــر تحکیـــم دهـــه شـــصت و هفتـــاد  را، نگاه 

بکنیـــد، خیلـــی عبرت آمـــوز اســـت. 
 بیشـــتر داریم این حرف ها را می شـــنویم- بر هدف 

ً
که شـــاید اخیرا یـــک عده دیگر - 

که محقق نشـــد یا بـــه آن میزانی  کیـــد می کنندولی وقتی می بینند  بـــودن عدالت تأ
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یـــا بـــا آن ســـرعتی  که مـــورد توقـــع و مطلوب بـــود ایجاد نشـــد، به جای اهـــداف، در 
مبانی شـــک می کننـــد!  در خاســـتگاه ها و نقاط عزیمت شـــک می کنند :

 "  اصـــاًل چـــرا باید از موضع دین بـــه دنبال عدالت برویم؟ عدالـــت مفهومی فرا دینی 
اســـت. چرا ما بایـــد در منظومه امامت و  والیت  یا در بســـتر جمهوری اســـالمی وارد 
گـــر ما بـــا نقائص و مشـــکالت جدی در تحقـــق عدالت در  عدالت خواهـــی بشـــویم؟  ا
که بـــا مبانی نادرســـت و  جامعـــه خودمـــان مواجـــه هســـتیم، به خاطـــر این اســـت 
کردیـــم. اصاًل چرا از اســـالم،  از مبـــادی اشـــتباه و نقطـــه عزیمت هـــای غلطی شـــروع 
گیرتـــری برای عدالت ســـربازگیری  طلـــب عدالت بکنیـــم؟ می توانیم با یـــک نگاه فرا
بکنیـــم و ... و اشـــتباه مـــا در مبانـــی  و مبادی اســـت."  اینهـــا هم دنبال میـــان ُبر و 

می گردند. درپشـــتی 
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 مبارزه راحت طلبانه
 امـــام فرمود مبـــارزه با راحت طلبـــی جمع نمی شـــود." مبارزه راحـــت طلبانه" یعنی 
مبـــارزه منهـــای پیگیـــری،  منهای اســـتقامت، منهـــای صبر،  منهای تـــالِش منظم 
گشـــایی با   کـــه از مبـــارزه بگیـــری؛  می ماَنـــد خودنمایی و عقده  و مســـتمر! اینهـــا را 

گزاف.  چندتـــا بـــد و بیـــراه، چند تا جیـــغ بنفش و ادعاهـــای 

کردند بـــا تئوریزه  گرفـــت، قاعدین تـــالش  کـــه امـــام َعَلم مبـــارزه را بـــه دوش  زمانـــی 
کنند.  کـــردِن دینـــدارِی راحـــت طلبانه،  امـــام را متهم و خودشـــان را تبرئـــه 

گوشـــه نشـــین های تنزه طلب بـــه جای اینکـــه در میدان هـــای واقعی با اســـتکبار و 
کنند، زبان هایشـــان روی  امام و  طاغـــوت درگیر شـــوند، و بـــه آمریکا و شـــاه حملـــه 

انقالبیـــون دراز بود . 
کـــه این شـــیوه مبـــارزه جـــواب نمی دهـــد و تئـــوری امام   بهانه شـــان هـــم ایـــن بود 
کـــه آن هم صرفـــا با ظهـــور امام  کـــرد  کن  غلـــط اســـت و ظلـــم را بایـــد از بیـــخ ریشـــه 
که مطلوب هم  گام ظلم، نه تنها ممکن نیســـت  گام بـــه  زمـــان ممکن اســـت؛ و رفع 

نیســـت و منافـــی ظهـــور و باعـــث عقب افتـــادن عدالِت ایده آل اســـت!

کش هاِی متحجـــر؛ یک عده دیگر معتقـــد بودند با حجم  بـــر خالف ایـــن جانماز آب 
کارانه اســـت و "سرعت"  که در جامعه هســـت؛ روِش امام  محافظه  فســـاد و ســـتمی 
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مناســـب را نـــدارد و روش بهتـــر، مبارزه  مســـلحانه اســـت. مبارزه  مســـلحانه وجه 
ديگـــری از مبارزه راحـــت طلبانه بود.

گماتیزم  که نـــه ایـــده آلیـــزم انجمـــن حجتیـــه ای و نـــه پرا امـــا باالخـــره معلـــوم شـــد 
"پیـــکار"ی هیچکـــدام نـــه مبنـــای عمیـــق و درســـتی  دارنـــد و نـــه نتیجـــه موثری.

روش امـــام مبتنـــی بـــر تبییـــن و اســـتقامت و صبـــر و اقناع بدنـــه مردم بـــرای قیام و 
اقـــدام : " لیقوم الناُس باالقســـط"؛ جـــواب داد.  

کنار  کوِر انجمن حجتیه ای؛ مبارزه با شـــاه را  راحت طلب هـــا چـــه آنها که با ایده آلیســـِم 
گذاشـــتند و به امید تحقق "صددرصدی و یک باره و بدون زحمت"  عدالت نشســـتند،    
که صبر و طاقت برای هم افزایی مردمی نداشـــتند و می خواســـتند با اتکا به  و چه آنها 
که محور حرکت  گروهکی؛  زود به هدف برســـند؛ با امامـــت،  حرکت هـــای تنِد فـــردی و 

کردند.  گامِ جمعی به ســـمت عدالت اســـت  زاویه پیدا  گام به 
کـــه پیامبر  کمـــا امرت و مـــن تـــاب معک"  اســـتناد می کـــرد  امـــام بـــه آیـــه "فاســـتقم 
که ســـختی های مبـــارزه عمومی و با  کـــرد! ". آیه ای  )ص( فرمـــود : " ایـــن آیـــه مرا پیر 

همراهـــی همگانـــی را به یـــاد می آورد. 

گونـــه دیگـــری تکـــرار شـــد.  امروز مـــا دوبـــاره با  ایـــن ماجـــرا بعـــد از انقـــالب هـــم بـــه 
کـــرده و بـــرای مبارزه بـــا خط امام بـــا قیافه  که خـــودش را بازســـازی  جریـــان تحجـــر 
که  گونه هـــای انقالبی نما به میـــدان آمده مواجه هســـتیم. دقت  حـــق به جانـــب و 

می کنیـــم تشـــابهات قاعدیـــن قبـــل انقالب بـــا قاعدین امروز آشـــکار می شـــود.
گام ظلم و اســـتکبار ممکن نیســـت و باید ایده آلیســـت  گام به  آنهـــا می گفتنـــد رفـــع 

بـــود و فقـــط به حکومـــت امام زمان امید داشـــت . 
گام عدالت ممکن نیســـت و باید ایده آلیســـت بود  گام بـــه  گوینـــد تحقق  اینهـــا مـــی 

و نباید به جمهوری اســـالمی امید بســـت.  
گوشـــه ای می نشســـتند و مبـــارزه را نقـــد می کردنـــد و می گفتنـــد ایـــن روشـــها  آنهـــا 
گوشـــه ای می نشـــینند وتـــالش می کنند مـــردم را از  هر  جـــواب نمی دهـــد اینهـــا هم 
گســـترده  کننـــد. فـــرار از میدانهای  فرصـــت عدالت خواهـــی داخـــل نظـــام  مایـــوس 
گی  گیـــری جمهوری اســـالمی به وجود آمـــده ویژ که به یمن شـــکل  عدالت خواهـــی 

اصلـــی قاعدین جدید اســـت.  
گونه ابتکار و تحـــرِک هدفمنِد مرحله  کاری بـــه هر  جمـــود فکـــری و تهمتِ  محافظه 

گی دیگر این جریان اســـت.  بندی شـــده ؛ یک ویژ
  تنّزه طلبِی  افراطی برای  جلوه گری فردی و گروهکی؛  از دیگر شاخصه های این هاست.
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عدالت؛ مقصد یا راه ؟ 
کـــه می گوینـــد عدالـــت اصـــاًل  "هـــدف"  نیســـت. حـــاال چـــه لیبرالـــش، چه  آنهایـــی 
که می گویند "خاســـتگاهی"  کـــه حزب اللهی ها  خواســـته اند  متحجـــرش؛  و آنهایـــی 
از آن جا برای رفتن به ســـمت عدالت شـــروع بکنند، خاســـتگاه غلطی بوده اســـت، 

کاری نداریم. فعال بـــا هیچکـــدام 

کنید! یعنی فاصله خاستگاه تا مقاصد. مبانی تا اهداف. � به "میانه"  توجه 

کامل یا ناقص، به یـــک تعریف راجع به عدالت می رســـیم،    وقتی درســـت یا غلـــط، 
که در آن قرار داریـــم نگاه می کنیم  بر اســـاس یـــک مبنا و یک جهان بینی به نقطـــه آ 
و یـــک نقطـــه ب هـــم در ذهنمـــان تصـــور می کنیـــم. آن نقطـــه ب  در عالـــم مادی و 

واقعـــی، چگونه به دســـت می آید؟
کردیم، محقق می شود؟ که ما آن نقطه ب را تصور  آیا به صرف این 

آیـــا روش، منـــش، راه، مراحـــل و ابـــزار پیگیـــرِی عدالـــت؛ هـــم موضوعیـــت دارد یـــا 
کـــه بالفاصله بعـــد از تصور،   عدالت خواهـــی صرفـــا ترســـیم یک  تصویر آرمانی اســـت 

ق می شـــود؟  
َ

در عالـــم واقـــع محّق
 در زندگـــی بشـــر بیـــن اراده تـــا  نتیجـــه  و آرزو تـــا عاقبـــت؛ فاصلـــه ای  هســـت به نام 

عمـــل و اقدام .
در فارسی؛ نتیجه را "سرانجام" می گوییم، یعنی انتهای عمل!   

و ِاقـــدام یعنـــی َاقـــدام. مجموعـــه ای از قـــدم هـــا. یعنـــی: عملـــوا الصالحـــات. یعنی 
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بســـته ای از اعمـــال صالـــح. 
گذشـــته و چـــرا مـــا در فـــالن  بعضـــًا دوســـتانی می گوینـــد چهـــل ســـال از انقـــالب 
حـــوزه بـــه عدالت مطلـــوب  نرســـیدیم؟ مثاًل ما ده ســـال پیـــش راجع به مشـــکالت 
عدالت خواهـــی در حـــوزه اقتصـــادی یـــا قضایـــی یـــا سیاســـی بیانیـــه دادیم. چـــرا تا 

حـــاال بعـــد از ده ســـال محقق نشـــده؟
که از مبدأ انقالب بیشـــتر فاصله می گیریم و زمان بیشـــتر می گذرد و این  هـــر چقدر هـــم 

عدد بزرگتر می شـــود، این ســـؤال با هیجان یا اضطراب بیشـــتری مطرح می شـــود. 
که آقـــای برادری  بـــه نظـــرم این یک جـــواب خیلی ســـاده ای دارد. آن هم این اســـت 
که می گویید: " مـــا این حرف را زدیم، پس چرا محقق نشـــده؟ "  گروهی یـــا جریانی  یـــا 
کـــه متأســـفانه شـــما و مـــا و مجموعـــه نظـــام و  دلیـــل خیلـــی ســـاده اش ایـــن اســـت 
کدام هنوز به مقام خدایی نرســـیده ایم! چون  ســـاختارهای حکومتـــی و دولتی هیچ 
کن فیکون" . می گوید و می شـــود.  که وقتـــی اراده می کند: "  قـــال له  فقط خدا اســـت 
که مـــا غیِرخداها  داریـــم، هر چیزی  در عالـــم امـــکان و در زندگی مـــادی و عادی ای 
که فعلیـــت پیدا بکند، باید یک مســـیری و یک راهی طی بشـــود،   صرفا  بـــرای ایـــن 

گر چه ماهها و ســـالها از مقصد حـــرف بزنیم. کفایت نمی کنـــد ا گذشـــت زمـــان 



11

از آ  تا  ب 
گـــر بخواهیـــم از نقطـــه آ به نقطـــه ب برســـیم، این رســـیدن، موکول به یک ســـری  ا
کـــه می خواهم به مشـــهد  گام هایـــی اســـت. بنـــده االن در تهـــران هســـتم. می دانم 
کجا اســـت.  نقطه عزیمـــت و نقطه هدف را مـــی دانم پس  بـــروم و می دانـــم مشـــهد 

چرا به مشـــهد نرســـیده ام؟!
چون دانستن و خواستن کفایت نمی کند.الزم است اما کافی نیست. باید اقدام کرد.

 ممکـــن اســـت هیـــچ مانعـــی هـــم بر ســـر راه تهـــران- مشـــهد نباشـــد ولی بـــه صرف 
فقـــدان مانع،هیـــچ هدفـــی محقـــق نمی شـــود بایـــد مقتضـــی موجود باشـــد! 

مهم ترین دلیل  بر عدم  تحقق هدف، فقدان مقتضی است نه وجود مانع! 
چرا به مشـــهد نمی رســـم؟  چون حرکت متناســـب با مقصـــد انجام نمی دهـــم! نه اینکه 
چون جلویم را ســـد کرده اند. غفلت من از اقتضائاِت رسیدن، مهم ترین مانع من است.   
کـــردن و حـــرف زدن و حرص  مقولـــه عدالـــت هـــم همیـــن اســـت. به صـــرف  تصـــور 

خـــوردن محقـــق نمی شـــود.
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 قّوام: عدالت خواِه عدالت راه 
تحقق عدالت به تعبیر قرآن،قّوام می خواهد.

 حـــاال ممکن اســـت یکی بگوید بنـــده راه  افتادم و مثاًل تا شـــهر ری رفتـــم، پس چرا 
به مشـــهد نرســـیدم؟ چون تو تا شـــهر ری رفتی! 

گام به   "اقـــدام"  الزم اســـت. اقدام یعنی قدم برداشـــتن. یعنـــی تا قدم بر نداریـــم  و 

گام بـــه پیـــش نرویم، نخواهیـــم رســـید. اقدام هـــم یـــک نصابـــی الزم دارد. باید به 
کافی قدم برداشـــت. انـــدازه لزم و 

کارگـــری یا صنفـــی یا سیاســـی یـــا فرهنگی   مـــا جنبـــش عدالتخـــواه دانشـــجویی یـــا 
هســـتیم. مـــا عدالـــت را می دانیـــم چیســـت و تمنـــا داریـــم و مطالبـــه می کنیم. 

"چگونه" مطالبه می کنید؟ 
فقـــط عدالت دان و عدالتخواه  هســـتید یا  "عدالت راه"  هم هســـتید؟حاضرید برای 

کافـــی قدم بردارید؟ عدالـــت  به اندازه 
عدالتخـــواه  بایـــد  "عدالـــت راه" هـــم باشـــد. مســـیر را و مراحلـــش را بـــه رســـمیت 

کافـــی هـــم باشـــد. بشناســـد.  اهـــل اقـــدام بـــه معنـــای  تـــالش بـــه انـــدازه 
بـــودن  از دور  ع  فـــز و  ع  کـــردن هدف،یـــا جـــز فریـــاد  کـــردن  یـــا  بـــه تخیـــل  صرفـــا 

نکنـــد.  کتفـــا  هـــدف،  ا
گام به هدف  شـــهدا جانشـــان را در مســـیر "اقدام" می دهند؛ یعنی  برای اینکه یک 
نزدیـــک بشـــویم. می دانـــد عملیـــات والفجـــر 8 آخرین عملیـــات نیســـت و پیروزی 
نهایـــی در آن به دســـت نمی آیـــد و خیلی تا پیـــروزی نهایی راه هســـت ولی می داند 
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کـــه تکلیف او  "در مســـیر بودن"  اســـت و نـــه الزاما به مقصد رســـیدن.
کـــه چـــرا به مقصـــد نرســـیدید ولی از  شـــهدا را در یـــوم الحســـاب مجـــازات نمی کننـــد 
که : ما لکم ال تقاتلون فی" ســـبیل"  اهلل .چرا در مســـیر نبودید؟  قاعدین می پرســـند 

ِک قضاوت، میزان تحرک در جهت درست است.  مال
ما معتقدیم جمهوری اسالمی؛  سبیل اهلل است!

که تالش و جهاد در او پشیمانی ندارد. مسیری است 
کفران این نعمت پشیمانی دارد.    و غفلت از او و 

بر اســـاس تفکر توحیدی، آنچـــه  موضوعیت دارد تحرک و اقدام در مســـیر پیامبران 
آنهاست. ُاَمنای  و 

کـــه عدالتخواه  کـــه به ما عدالـــت را آموختنـــد و از ما خواســـتند  قرآنـــی و اهـــل بیتی 
کردنـــد و دیگر هیچ؟  باشـــیم، آیا فقـــط مفهـــوم عدالت را بـــه ما یـــاداوری 

یا اینکه مسیر و روش و راه را هم به ما نشان دادند؟ 
و  از استقامت، از صبر، از عمل صالح،  از جهاد فی سبیل اهلل  هم حرفهایی زدند!

که بیـــش از آنکه  امـــروز جامعـــه مـــا مجاهد فی "ســـبیل"  اهلل نیـــاز دارد. مجاهـــدی 
کـــه با مســـیر  دارد برایش دغدغه  کند  فاصله ای  بـــه فاصلـــه خودش با مقصد فکـــر 
اســـت و اینکـــه چقـــدر به منـــش ها و روش هـــا و ابزار هـــا و مراحـــل  و اقتضائاِت این 

حرکت مبـــارک و مقدس، ملتزم اســـت؟ 
که نســـبی اســـت و هر چه  تـــالش می کنـــد خودش را به جاده برســـاند. چون مقصد 

پیـــش بروی، پیش تری هســـت و الـــی آخر.که آخر هم نـــدارد البته.
امـــروز عمـــده مشـــکل مـــا در زمینـــه تحقـــق عدالت بـــه "حرکـــت و مســـیر" برمی گـــردد. 
خیلی هایمـــان اصـــاًل تـــوی راه نیســـتیم و اصـــاًل بـــه راهی معتقـــد نیســـتیم ! معتقد به 
گوشـــه خوابگاه می نشـــینم. پا هایـــم را دراز می کنم.  هلی بـــرن هســـتیم! می گوییم من 
تـــوی تلگرامم یک یادداشـــت تلگرامی تند می گـــذارم. فردا صبح یا اصال ده ســـال دیگر؛ 
گور بابای جمهوری اســـالمی!  گر نشـــده باشـــد،  باید قوه قضائیه اصالح شـــده باشـــد. ا
گذاشـــتیم.   یـــا برادرمـــان می فرماینـــد ما تا حـــاال چهارتا تجمع جلـــوی قوه قضائیه 
چـــرا قـــوه قضائیـــه اصـــالح نشـــده؟ مـــا در طـــی ایـــن شـــانزده ســـال چهار تـــا تجمع 

گذاشـــتیم. حـــاال چهارتـــا نـــه، چهل تا،  چـــرا قـــوه قضائیه اصالح نشـــده؟
کارمندانم  مثاًل بنده در  شـــهرداری یا فالن دســـتگاه دیگر  مســـئول هســـتم. تمـــام 
کنـــم: " بســـم اهلل الرحمـــن الرحیـــم. بـــرادران، عدالـــت خیلی مهم اســـت.  را جمـــع 
عدالـــت این اســـت. بایـــد این اهداف محقق بشـــود و ... و .... و." فـــردا صبح بیایم 

بگویـــم خـــب، این اهـــداف محقق شـــد یا نه؟ 
نـــه آقـــا، محقـــق نشـــده! "  یعنـــی چـــه؟ چـــرا محقـــق نشـــده؟ مگـــر عدالـــت بـــی 

 " نگفتـــم؟  دیـــروز  مـــن  مگـــر  اســـت؟   معناســـت؟موهوم 
گفتی، اتفاق بیفتد.  که تا  بله ولی خب شما خدا نیستی 
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عشرون! 
گام قدم برداشت. گام به  برای تحقق هر چیزی باید 

که در مســـیر تحقق حق  کلش یعنی ایـــن. یعنی مواجهه با چالش هایی  اصـــاًل زندگی 
وجـــود دارد. از درون خود آدم شـــروع می شـــود تا نزدیکان تا حلقه هـــای بعدی  و ...  

کردن مقتضـــی و درگیری با موانع.  کل زندگـــی یعنی  فراهم  و ... .اصـــاًل 
کـــه ما از مفاهیـــم اجتماعی ســـخن می گوییم، آن موقع ایـــن چالش  ابعاد   و وقتـــی 

پیـــدا می کند.  مضاعف هم 
کّمی و عینی هم هست . کاماًل  کیفی نیست. یک مفهوم  مبارزه صرفًا یک مفهوم 

ببینید، قرآن چه می گوید؟
گر بیســـت تا آدم پای  " ِإْن َیُکـــْن ِمْنُکـــْم ِعْشـــُروَن َصاِبـــرًا َیْغِلُبـــوا ِماَئَتْیـــِن« . می گوید ا
کار از مؤمنیـــن وجـــود داشـــته باشـــد،من شـــما را بر دویســـت نفـــر برتـــری می دهم : 

بیســـت تا و دویســـت تا. عـــدد مشـــخص می کند.
خدایـــا مگـــر العیـــاذ بااهلل شـــما ناتوانی؟ مگر نمـــی توانی نـــوزده نفر را یـــا ده نفر  را  بر 
کنی؟! اصـــال مگـــر خـــودت و پیامبـــرت دو تایـــی نمی توانید بر  دویســـت نفـــر پیـــروز 

همه دشـــمنان پیروز بشـــوید؟
چرا موکولش  می کنید به عدد و رقم مومنین و عدالتخواهان و ظلم ستیزان؟ 

کـــه می گوید،  امـــا همچنـــان علیرغـــم این ســـواالت بنی اســـرائیلی،  همـــان خدایی 
کنیـــد و مجاهده  کنیـــد. بـــرای زمین زدن دشـــمن ســـعی  بـــرای ایـــن هدف تـــالش 
کنیـــد و مـــن به شـــما پیـــروزی می دهـــم..... ظرفش را هـــم بیان می کند. شـــرایط و 

کّمـــی آن را هـــم بیـــان می کند. باید بیســـت تا بشـــویم.  لـــوازم 
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7
بیانیه و اتفاق 

آقا فالن سال بیانیه دادیم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
یک تشـــکل دانشگاهی در فالن شـــهر  بیانیه داده، آن دانشگاه هفده هزارتا دانشجو 
دارد. حتـــی هـــزار نفـــر از دانشـــجویان آن دانشـــگاه اصـــال از بیانیه اینها خبر نشـــدند! 
که چرا بر اســـاس  گاهـــی حتی صـــد نفر هم مطلع نشـــده اند!  بعد اینهـــا انتظار دارند 

کـــه مـــا دادیم، جامعه اصالح نشـــده و "کن فیکون"  نشـــده و ... .  آن بیانیـــه ای 
که فعالیت می کنیـــم، یک درصد بچه های  آیا خود ما توانســـته ایم در هر دانشـــگاهی 

که حرف ما را قبول بکنند؟یا بشـــنوند الاقل؟  آن دانشـــگاه را جذب بکنیم 
کن خانه ای در خورد پیل.  یا مکن با پیل بانان دوستی/ یا بنا 

گـــر هـــدف بزرگـــی داریـــم، برای رســـیدن بـــه آن هـــدف بایـــد بتوانیـــم مرحله بندی  ا
کّمـــی آن را هم بـــرای خودمان محاســـبه بکنیم و برای  بکنیـــم. بایـــد بتوانیـــم لوازم 

تحقـــق آن قـــدم برداریم. 
امیرالمؤمنیـــن بـــه آن عظمت؛  فرمود : " لـــو ال حضورالحاضر و قیـــام الحجه  بوجود 

لقیت حبلها علـــی غاربها" . الناصـــر ... ال
ع و   امیرالمؤمنیـــن بـــه آن عظمـــت دســـت نیـــاز دراز می کند: " و لکـــن اعینونـــی بور

کمـــک نکنیـــد، اتفاقـــی نمی افتد!  اجتهـــاد و عفـــه و ســـداد" می گوید شـــماها 
 خیلی صریح، امام معصوم و اسداهلل الغالب. 
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فساد در معامله با خدا
گـــر می گوییـــم: "  العدل یضـــع االمـــور مواضعها" ایـــن در مورد خـــود عدالت خواهی  ا
کـــردی به انـــدازه همان دو  گـــر دو واحـــد عدالت خواهی  هـــم صـــدق می کند.یعنی ا

گیری و نه بیشـــتر! واحـــد نتیجه مـــی 
گر می خواهی به تراز بیست برسی باید به اندازه بیست واحد،کارنامه داشته باشی. و ا

البتـــه مؤمنیـــن و عدالتخواهـــان از یـــک رانـــت ملکوتی برخـــوردار هســـتند. ِإْن َیُکْن 
ِمْنُکـــْم ِعْشـــُروَن َصاِبـــُرًا َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن . تو بیســـت نفر بیاور، من به اندازه دویســـت تا 
بـــه تـــو نیرو می دهم. ولی آن بیســـت تا را باید باشـــید ! َمن َجاَء ِباْلَحَســـَنِة َفَلُه َعْشـــُر 
کار خـــوب بکنیـــد در مقابلـــش من ده تـــا روی آن بگـــذارم. یک  ْمَثاِلَهـــا. شـــما یـــک 

َ
أ

آورده ای بیـــاور، من بـــر آن بیافزایم. 
بـــه نظـــر مـــن امـــروز در جمهوری اســـالمی یـــک مشـــکل مـــا ایـــن اســـت :  فســـاد در 
آرمانخواهـــی! فســـاد در فســـاد ســـتیزی . چطـــور یـــک نفر مـــی رود یک ســـپرده صد 
هـــزار تومانی می گـــذارد و یک میلیارد تومـــان وام می گیرد و  ما می گوییم این فســـاد 

اســـت اما خود مـــا هـــم همیـــن را می خواهیم! 
 می گوییـــم خدایـــا، مـــا یـــک داد می زنیـــم و فـــردا جمهوری اســـالمی را پـــر از عدالت 
جمهوری اســـالمی  دارد!  نکنـــی،  وجـــود  سیســـتمی  فســـاد  نکنـــی  گـــر  ا می کنـــی. 

خداحافـــظ! ایـــن هـــم یـــک نـــوع فســـاد اســـت دیگـــر. فســـاد در معامله بـــا خدا. 
که ما  َة. مشـــکلی  ّنَ َلُهُم اْلَجّنَ

َ
ْمَواَلُهْم ِبـــأ

َ
ْنُفَســـُهْم َوأ

َ
ِإّنَ اهلَل اْشـــَتَرى ِمـــَن اْلُمْؤِمِنیـــَن أ

ِفیَن. یک ریـــال  می بریم.  االن داریـــم، فســـاد در معامله با خدا اســـت. َوْیـــٌل ِلْلُمَطّفِ
خـــدا می گویـــد خیلـــی خـــب، یـــک ریـــال آوردی و مـــن ده تومـــان بـــه تـــو می دهم. 

می گوییـــم نـــه خیر. بایـــد ده میلیـــارد بدهی! 
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کارخانه بی کارگر 

کرده ای. یک  کارخانه تاســـیس  کشـــیده ای یک  کلی زحمت  یک مثال دیگر: شـــما 
کرده ای.حاال  کارخانه،نصـــب  کـــرده ای در ایـــن  فنـــاوری پیشـــرفته ای هم اختـــراع 
گذاشـــته ای و توقع داری  کارگـــر  کیلو مـــاده اولیه با پنـــج تا  آمـــاده تولیـــد اســـت. ده 

هـــزار تن محصـــول بدهد! 
کیلو  کار بیـــش از  همـــان ده  آقـــا بـــا این مقـــدار مـــاده اولیه و ایـــن تعـــداد آدِم پـــاِی 

تولیـــد نمی شـــود! 
کارخانه اســـت! فناوری تان مشـــکل دارد. سیســـتم ایراد دارد. از  » چی؟ نه آقا اشـــکال از 
ایـــن فناوری عبـــور کنیم برویم یک فناوری دیگر بیاوریم! اصـــال برویم یک کارخانه دیگر« 
کار  که خودش جزئی از سیســـتم اســـت. باید ده هزار نفر پای  طرف متوجه نیســـت 

این محصول باشـــند و پنج نفرند! 
آن بخـــش دیگـــر  از این کارخانه دارد کار می کند و جـــواب هم می دهد. بزرگترین پیروزی 
ها را علیرغم خواســـت ابرقدرت ها و ... در ســـوریه و لبنان و یمن و...  به دســـت می آورد.
کار  که  نظـــام، خروجـــی و محصـــول عدالت خواهانـــه دارد یا نـــدارد؟ در هر ســـطحی 

کار بکشـــیم از این دســـتگاه، حتما جـــواب می دهد.  کنیـــم و 
که دســـتگاه  کار نیســـتند این اســـت  که پای  کســـانی  بهتریـــن توجیـــه  بـــرای  تبرئه  

کنیم.   را متهـــم 
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عدالت خواهی ظالمانه ! 

که چهل ســـال بعد از انقـــالب، از انقالب چـــه باقی مانده  کردند  دوســـتمان ســـؤال 
که چه باقی مانده اســـت. این شـــهدا  اســـت؟ شـــهدای حـــرم دارند به تـــو می گویند 
دارنـــد امـــروز برای همین جمهوری اســـالمی؛ جان خودشـــان را فـــدا می کنند. برای 

همین جمهوری اســـالمی. 
چون مصداق » ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا « هستند.

 اهل البصر و الّصبر«
ّ

 »اال و الیحمل هذا العلم اال
که از من و شـــما بیشـــتر محرومیت ها و فســـادها و تبعیض ها  کســـی اســـت  حججی 
را می شناســـد. در عمق روســـتاها حضور دارد و تبعیـــض را ومحرومیت ها را می بیند 
و همیـــن حججـــی هـــا می رونـــد جـــان خودشـــان را ســـرافرازانه در راه همیـــن نظام 
مقـــدس جمهوری اســـالمی فـــدا می کننـــد. بعـــد یـــک عـــده اراذل و اوبـــاش برونـــد 
کنند بـــه فحـــش دادن به  کوچـــه هـــای فضـــای مجـــازی، شـــروع  ســـر  کوچـــه پـــس 
جمهوری اســـالمی. به تصریح یا تلویح، بگویند امروز  روز  عبور از جمهوری اســـالمی 
که بگذاریم  اســـت! شـــهدای مدافع حرم می گویند مگـــر از روی جنازه ما رد بشـــوید 
از روی جمهوری اســـالمی رد بشـــوید. مگر این نظام آســـان به دســـت آمده اســـت؟ 

بعد از هزار و چهارصد ســـال!  
اینهـــا همیـــن وضعیـــت نظـــام را دارند می بیننـــد. اتفاقًا بچه های ســـر بـــه زیری هم 
که بنده می شناســـم،  نیســـتند. الاقـــل آن تعدادی از شـــهدای عزیز مدافـــع حرم را 
کـــه مـــن می شناســـم،  همه شـــان، شـــاید بتوانـــم بگویـــم بـــدون اســـتثنا،  آنهایـــی 
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بچه هـــای فعال، جســـور، بـــه روز، مطلـــع و منتقـــدی بودند. 
کولـــر بخوابند و  در فضـــای مجازی مبانی انقالب اســـالمی را  بعـــد یک عده هـــم زیر 
بـــرای عدالتخوابها تبییـــن بفرمایند. آقا ما خـــواب عدالت دیدیم چرا تعبیر نشـــد؟! 

چـــون تـــو عدالتخوابی؛ نه عدالتخـــواه و عدالت راه ! 
کیســـت. حجت ما حججی اســـت. جواد محمدی اســـت.  که حجت ما  باید ببینیم 
کوچکی اســـت. شـــهید بیضایی اســـت. اینها همه فعاالن اجتماعی و سیاسی  حامد 
و فرهنگـــی جبهـــه انقالب بودنـــد. برای همیـــن نظام، با نـــگاه به لبخنـــد همین آقا، 

کدامشـــان به اندازه مـــا ادعا ندارند.  رفتنـــد جان خودشـــان را دادند و هیچ 
در  کـــه  فرصت هایـــی  بـــه  اعتنایـــی  بـــی  یعنـــی  جمهوری اســـالمی  از  عبـــور 
کردن   جمهوری اســـالمی بـــرای مطالبـــه عدالـــت وجـــود دارد. یعنـــی تهدیـــد تلقـــی 

دانســـتنش!  فرصـــت  جـــای  بـــه  جمهوری اســـالمی 
جمهوری اسالمی بزرگترین فرصت این ملت برای مطالبه عدالت در طول تاریخ است. 

کـــه در قـــول یـــا عمـــل قائـــل بـــه بـــی اعتنایـــی بـــه فرصت هـــای  کســـانی را  حتمـــا 
ک اســـت ( هســـتند،اراذل و  جمهوری اســـالمی )کـــه برآمـــده از صدهـــا هزار خـــون پا

اوبـــاش یـــا بـــه تعبیـــر سیدالشـــهدا : اشـــرا و بطـــرا و مفســـدا و ظالمـــا«  می دانیـــم.
ِة َجّدى. ّمَ

ُ
ْصالِح فی أ ما َخَرْجُت ِلَطَلِب ااْلِ

َ
ِشًرا َوال َبَطًرا َوال ُمْفِسًدا َوال ظاِلًما َوِإّن

َ
ْخُرْج أ

َ
ِإّنی َلْم أ

که برخی قیام هـــا و جنبش ها ظالمانه و مفســـدانه  امـــام حســـین ؟ع؟ اعالم می کنـــد 
گونـــه جنبش ها را نفـــی و از آنها اعـــالم برائت می کند.  اســـت و صریحـــا این 



20

11

عدالت خواهی اجتماعی یا  جلوه فروشی فردی ؟ 
امام حســـین می گوید من آنارشیســـت نیســـتم. من یاغی نیســـتم. حرکـــت من مبنا 
دارد. روش دارد. منطـــق دارد. مرحله بنـــدی دارد و ... و ... و. مـــن یـــک آدم العیاذ 

باهلل الت دنبال نام نیستم.  
ایـــن فحـــش را فالنـــی داد  پـــس مـــن یـــک دانـــه باالتـــرش را بدهـــم. امـــروز بـــا چـــه 
می توانـــم چشـــم ها را بیشـــتر خیـــره بکنـــم و توجه هـــا را بـــه خـــودم جلـــب بکنـــم؟! 

گذرد.  راه عدالت اجتماعی از جلوه فروشی های فردی نمی 
اخیـــرا  یک نـــوع عدالت اجتماعی جالبـــی دارد طراحی می شـــود:  عدالت اجتماعِی 
گـــر عدالـــت اجتماعـــی اســـت، پـــس اول باید اجتمـــاع اصل باشـــد. آن  فردمحـــور. ا
گیر به ســـمت قســـط، بایـــد اصل باشـــد. بعد نگاه  حرکـــت، آن جریـــان، آن قیـــام فرا
گر حرکـــت جوری  کـــه اصـــل هســـتم! ا می کنیـــم و می بینیـــم نـــه. ایـــن من هســـتم 

گیر بشـــود، " لیقـــوم الناس" بشـــود " من"  گم می شـــوم!  کـــه فرا طراحـــی بشـــود 
آن وقت دیگر شاید با  شعاِر عدالت نشود سری توی سرها در آورد !  

یا این ســـؤال بدی که امشـــب شـــد. آقا چـــرا ما متمایز از بقیه نیســـتیم؟ چـــرا دیگر ما به 
اندازه کافی ممتاز از بقیه نیســـتیم؟ هدف اصلی  این اســـت که از دیگران ممتاز باشیم!! 
که  آقـــای جلیلـــی، دســـت زیـــاد شـــده و دیگـــر عدالت خـــز شـــده! ما نـــه بـــرای این 
بـــه هـــدف نزدیک بشـــویم بلکه بـــرای اینکه ممتـــاز و متمایـــز بشـــویم  بگوییم  مثال 
کم کاری هایمـــان رابه یادبیاوریم  که  گویند به جـــای این  آزادی یـــا .... . بعضـــی می 
کنیم! بیاییم  کنیم بیاییم هدف و مبنـــا و ادبیاتمان را متهـــم  و خودمـــان را متهـــم 
که راه درســـت  کنیـــم. در حالی  مبانـــی و خاســـتگاه مان را زیـــر ســـوال ببریم و عوض 

ایـــن اســـت: ربنا اغفرلنـــا ذنوبنا و اســـرافنا فی امرنـــا و ثبت اقدامنـــا و انصرنا .
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 پیشرفت و کمیت 

کنار مباحـــث نظری؛ حتمـــا به یک  گـــر  مســـأله مـــا پیشـــرفت در عدالت اســـت، در  ا
که مـــا داریـــم در جامعه حرف  کّمـــی موکول اســـت. مخصوصـــًا موقعی  ســـری لوازم 
می زنیـــم. شـــما می خواهیـــد در ایـــن جامعـــه هشـــتاد میلیونـــی عدالـــت را محقـــق 

کنیـــد. حـــاال در هر طـــرازی و در هـــر مرحله ای. 
شـــما پیامبر را ببینید. در آن ســـال هایی که در مکه بودند، حضرت تالش می کردند  که 
که اشـــباع می شـــد، خـــود حضرت بلند  حرف شـــان مخاطب پیدا بکند. ظرفیت مکه 
کردند که  کـــه تازه بـــا پیامبـــر آن جـــور برخـــورد  می شـــد و بـــه طائـــف می رفـــت. طائفی 
که  که در طائـــف بودم  می فرماینـــد تلخ تریـــن خاطره من از رســـالت همـــان روزی بـــود 

که به حضرت ســـنگ زدند.  کردند  کـــودکان را وادار  چقـــدر اهانت آمیـــز، 
کـــه در یثرب یـــا مدینه یک  ارتبـــاط برقـــرار کردنـــد. مکـــه نشـــد، طائف نشـــد، مثل ایـــن 
گرفت.  گوش های شـــنوایی هســـت. با آنها ارتباط برقرار بکنیم. شـــاید در آنها در بگیرد و 
کم کـــم، قدم به قدم بـــه آن کّمیت الزم برای تحقق اجتماعی آن اهداف نزدیک شـــدند. 
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شکست صد در صدی !

 شکست ها می تواند مقدمه پیروزی باشد و می تواند بهانه ارتجاع و َپسروی  باشد. 
کـــه مـــا شکســـت می خوریـــم، دلیلش چیســـت؟ ایـــن روزهـــا یک عده  آن جاهایـــی 
کامـــی هـــا در عرصـــه  در تبییـــن دالیـــل برخـــی شکســـتها در عرصـــه سیاســـی یـــا نا
کرده و  عدالت خواهـــی تـــالش می کننـــد بعضی جریـــان ها و عناصـــر فعال را منفعـــل 
ج و از اقدام، یعنی حرکت فعال و منظم و مســـتمر  به ارتجاع بکشـــند؛ از مســـیر خـــار

کنند. گام منصـــرف  گام بـــه  و 

امیرالمومنین در خطبه ســـی و چهار نهج البالغه در آســـیب شناســـی شکســـت؛  به 
کلیدی اشـــاره می کنـــد. می فرماید » ُغِلـــَب واهلل المتخاذلون«  یـــک مفهوم 

که این صفت را داشـــته باشـــند،  کســـانی  که  امیرالمؤمنیـــن قســـم جاللـــه می خورد 
بدون شـــک شکســـت خواهند خورد. 

متخاذلـــون شکســـت می خورنـــد. تخـــاذل یعنـــی چـــه؟ تخـــاذل در عربـــی یعنـــی 
گـــر هم افزایی  همدیگـــر را یـــاری نکـــردن. به تعبیـــر امـــروزی،  هم افزایی نداشـــتن. ا
دارد  حزب اللهی هـــا  بـــه  خطـــاب  می خوریـــد.  شکســـت  واهلل  باشـــید،  نداشـــته 
می گویـــد. دارد بـــه ســـپاه خـــودش می گویـــد. دارد بـــه جمعیـــت مؤمنـــان می گوید. 

المتخاذلـــون.  ُغلـــب واهلل 
خـــوب اســـت ایـــن َقَســـم جاللـــه بزرگتریـــن عدالتخـــواِه همـــه تاریـــخ را قـــدری بـــا 

کنیـــم. خودمـــان زمزمـــه 
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که ما امروز در جامعه مان داریم، همین تخاذل است.  مشکل عمده ای 
ُمـــُر ِباْلَعـــْدِل. خـــدا بـــه عـــدل امـــر می کنـــد یا می 

ْ
کـــه ِإّنَ اهلَل َیأ گـــر قـــرآن می فرمایـــد  ا

ِذیـــَن آَمُنوْا 
ّ
َها اَل ُیّ

َ
گوید« َیـــا أ کنارش هـــم می  فرمایـــد :«  لیقـــوم الناس باالقســـط »در 

اِمیَن ِباْلِقْســـِط ُکوُنـــوْا َقَوّ
قـــّوام یعنـــی آدم پیگیر جدی اهل مقاومت در مســـیر.نه آدم بـــی حوصله خودخواه 

پرسروصدا. کار  کم 
ْقَوى. می گوید با همدیگر معاونت داشـــته باشـــید. در مســـیر   َتَعاَوُنـــوا َعَلـــی اْلِبِرّ َو الَتّ

خوبی ها،کمک تـــان و یاری تـــان به همدیگر برســـد.
ْبـــِر. بـــا همدیگر تواصی داشـــته باشـــید. تخاذل نقطه    َو َتَواَصـــْوا ِباْلَحـــّقِ َو َتَواَصـــْوا ِبالّصَ
مقابـــل ایـــن مفاهیـــم اســـت. مقابل تعـــاون اســـت. مقابل تواصی اســـت. ما چقـــدر از 
گرفته ایـــم؟ چقدر  گرفته ایم؟ما چقدر بـــا مفهوم تعـــاون انس  مفهـــوم تخـــاذل فاصلـــه 
بـــا همدیگـــر هم افزایی داریـــم؟ چـــه در عدالت خواهی ســـلبی، چـــه در عدالت خواهی 

ایجابی.  
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مبارزه یا مازوخیسم ؟ 
بـــه اطرافمـــان نـــگاه بکنیـــم و زشـــتی ها را ببینیـــم. بدی هـــا را ببینیم. آســـیب ها را 
کـــه با بعضی  کســـانی را  ببینیـــم. حتمـــًا بایـــد آنها را هـــم ببینیم. به وضوح می بینم 

اخبـــاِر بد جگرشـــان حال مـــی آید! 
و از اخبار خوب مشـــمئز می شـــوند یا حداقل هیچ به شـــوق نمی آیند.آرمانخواهی  

گرفته اند!  و مبارزه را با مازوخیســـم و سادیســـم اشتباه 
مشـــکالت شـــخصیتی و روانی شـــان را ســـعی می کنند با پزهای تئوریـــک و پرخاش 

های ژورنالیستی پنهان کنند.     
امیرالمؤمنیـــن در خطبـــه شقشـــقیه فرمـــود: »  لـــو ال حضورالحاضـــر و قیـــام الحجه 
کظـــه ظالـــم و ال  بوجـــود الناصـــر و مـــا اخـــذ اهلل علـــی العلمـــاء ان ال یقـــاروا علـــی 
لقیت حبلهـــا علی غاربهـــا. » اخذ اهلل علـــی العلمـــاء. این حدیث  ســـغب مظلـــوم ال
و  دانشـــگاهی  فضاهـــای  و  علمـــی  محیط هـــای  بیـــن  رابطـــه  دارد  امیرالمؤمنیـــن 

دانشـــجویی و طلبگـــی را بـــا بحـــث عدالـــت اجتماعـــی بیـــان می کنـــد. 
می گویـــد خـــدا می خواهـــد َعَلـــم عدالـــت بـــر دوش اهـــل علـــم و منطق باشـــد. امام 
کـــه خرجـــت لطلب االصـــالح فی امه  حســـین در آن خطبـــه مشهورشـــان فرمودنـــد 

جـــدی ال اشـــرًا و ال بطـــرا َوال ُمْفِســـًدا َوال ظاِلًما 
ظلـــم یکبـــاره ایجـــاد نمی شـــود، عدالـــت هـــم یکبـــاره ایجـــاد نمی شـــود. ظلـــم یک 
نفـــری ایجـــاد نمی شـــود، عدالت هم یک نفـــری ایجاد نمی شـــود. هم بایـــد مفهوم 

کمیـــت و جمعیت  را. گرفـــت و هم مفهـــوم  زمـــان و مرحله بنـــدی را در نظـــر 
کنید عالمانه برای عدالت خواهی تان  شـــما هر موضوعی را روی میز بگذارید و شـــروع 

کنید.  کنید و اقدام  طراحی 
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 والفجر 8 و سرسپرده های برنامه ریز 

کولبرها  کولبرها آمـــده. راجع به  که بـــاز یک خبر جدیدی راجـــع به  همیـــن دیروز بود 
کـــرد؟ یک بیانیه تند دیگر بدهیم و بعد هم بـــاز فراموش بکنیم و دنبال  کار  بایـــد چه 
کارهـــای دیگرمـــان برویم؟ شـــش ماه دیگر یا شـــش ســـال دیگر بیاییم بگوییـــم : »  ما 
ک بر ســـر این جمهوری اســـالمی. ای  آن ســـال یک بیانیه دادیم، چرا حل نشـــده. خا
والیت معاش هـــای فالن. شـــما نگذاشـــتید ما به رهبـــری حمله بکنیم، بلـــه. بیایید 

گلولـــه می خورند.« !  کولبرها هنوز دارند  ایـــن هم نتیجـــه اش. 
 یک راه این است. 

گلوگاه ها  کنیـــم،  که مثل بچه های والفجر هشـــت طراحی  یـــک راه دیگر این اســـت 
کنیم. کنیم، هماهنگ بشـــویم و شـــجاعانه حمله  را پیدا 

کردند؟  کـــه اطالعات دقیق جمـــع  ایـــن برای بچه های والفجر هشـــت عیب اســـت 
کردنـــد؟ چـــون  کردنـــد؟ چـــرا مدتهـــا بـــرای آمادگـــی تمریـــن  طراحـــی متـــر بـــه متـــر 

نداشتند؟! شـــجاعت 
کار شـــده بودنـــد وگرنـــه بـــدون اطالعـــات دقیـــق و بـــدون طراحـــی و   »محافظـــه 
مرحله بنـــدی؛ شـــجاعانه بـــه دشـــمن حمله می کردنـــد!! چرا بـــدون تدبیـــر، بدون 
کار، بـــدون بـــرآورد دقیـــق، بـــدون هماهنـــگ شـــدن، بـــه دشـــمن حملـــه  تقســـیم 

کار و سرســـپرده  بودنـــد!« نکردنـــد؟ چـــون ترســـو و محافظـــه 
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گام ســـوم. دانشگاه تهران این  گام دوم،  گام اول،  کولبرها قابل حل اســـت.  مســـأله 
کار را بکند.  کار را بکند. دانشگاه یاســـوج این  کار را بکند. دانشـــگاه رفســـنجان این 

کار را بکند. دانشـــگاه َاَهر این 
کار بکنیم  ، قّوام و  بنشـــینیم عملیاتـــی و مصمم؛  طراحی و مرحله بندی و  تقســـیم 
کار بگیریم ببینیم  کار باشـــیم و همه فرصت ها و امکانات در دســـترس را بـــه  پیگیـــِر 

یا خیر! جواب می گیریـــم 
گر بـــازو به بازوی هم ندهید، با همدیگر همراهی نکنید،  ُغِلـــب واهلل المتخاذلون. یعنی ا

شکســـت می خورید. هر چقدر هم شـــعار شما مقدس باشد و عالی باشـــد و ... و ... . 
کار را پیش  کمـــک بکنیـــد   کـــه همراهی بکنیـــد، به همدیگر  و بـــر عکـــس. بـــه میزانی 

خواهیـــد برد.
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 کلیک های کامیاب! 
چنـــد روز پیـــش دیـــدم راجـــع بـــه امـــام جمعه یکـــی از اســـتانها یـــک چیزی نوشـــته 
گرفتـــه و... . یـــک راه این  کـــه نمی دانـــم برای نوه اش جشـــن تولـــد آنچنانـــی  بودنـــد 
کـــه جگر  کـــه خیلـــی خب،عجـــب چیـــز خوبی شـــد.از همـــان خبرهـــای بدی  اســـت 
آدم حـــال می آیـــد!  یادداشـــت خیلـــی خوبـــی از ایـــن در می آیـــد. فحش زیـــر و باالی 
گذشـــته است و ... . یک  جمهوری اســـالمی را بدهیم و بگوییم چهل ســـال از انقالب 

راه این اســـت.
کلیک خـــورده.   بعـــد هـــم هی ســـاعت بـــه ســـاعت نـــگاه بکنـــد. دویســـت و ســـی تا 
هفتصـــد و چهـــل و شـــش تا خـــورده. چقـــدر عالـــی. دو هـــزار و نهصدتا شـــد. مثاًل تا 
کلیک خورده. باز فـــردا بیایم نـــگاه بکنم. امروز چه فحشـــی بدهم  شـــب ده هزارتـــا 

کلیـــک بخورد؟  کـــه بیشـــتر از دیروز 
کـــه خبـــر چقدر  کـــه خیلـــی خـــب. اول تحقیـــق بکنم  یـــک راهـــش هـــم این اســـت 
واقعـــی اســـت یـــا دروغ اســـت؟ ابعـــاد آن چیســـت. اصـــاًل می توانـــم از خـــود طـــرف 
ج شـــده. لطفـــًا جـــواب مـــا را  بپرســـم. جنـــاب حـــاج آقـــا فالنـــی، چنیـــن خبـــری در
کی اســـت؟  آقای تقـــوی. مســـؤول ائمه جمعـــه. آقا ما  بدهیـــد. مســـؤول باالتـــرش 
که  گر این شـــایعه اســـت  که ا چنیـــن خبری شـــنیدیم. لطفًا شفاف ســـازی بفرمایید 
که تکلیـــف خودمان را  گر نـــه  تصحیـــح بفرماییـــد. تا ما از ایشـــان حمایـــت بکنیم. ا
گام و مرحلـــه به مرحله. خیلی هم طول نمی کشـــد. در عرض چند  گام به  بدانیـــم. 
گوشـــش را  گر واقعیت داشـــته،  که ا کنید  کاری  هفتـــه می توانیـــد تا بیـــخ آن برویـــد. 

کنـــد و دیگر تکـــرار نکند.  کننـــد یا خـــودش تنبـــه پیدا  بگیرنـــد و تنبیهـــش 
که  کاذب، برای این  گر درســـت، منطقـــی، مؤمنانه و مخلصانه، بدون هیجان هـــای  ا
یـــک حقـــی را اقامه بکنید، پیش برویـــد و با همدیگر در این مســـیر معاضدت بکنید، 
همکاری بکنید و تعامل داشـــته باشـــید. بعد ببینید جواب می گیریـــد یا نمی گیرید. 
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وحدت 

گـــر مـــا در معامله بـــا ملکـــوت دچار فســـاد نشـــویم، جـــواب می گیریم. وگرنـــه باید   ا
مرحلـــه بـــه مرحله همـــان داشـــته هایمان را هـــم از دســـت بدهیـــم:  » ... حاال چه 
کـــه مـــا از قـــرآن دم بزنیـــم؟ بگذاریم همه بیاینـــد. بگـــذار آن ملحد هم  لزومـــی دارد 

بیایـــد. آن ضدانقـــالب هـــم بیاید. عیـــب ندارد. مـــا همه با هم هســـتیم« !  
تـــو با بـــرادر مؤمـــِن مســـلماِن حزب اللهِی هم تشـــکلی خـــودت نمی توانـــی وحدت 
بکنـــی. تعامـــل بکنی. تعاون بکنی و یـــک هدفی را پیگیری بکنـــی. از دهها میلیون 
کمـــک بگیری و   کشـــور نمـــی خواهـــی یا نمـــی توانی  آدم مســـلماِن دلســـوز در ایـــن 
کنـــی،  آن وقت حـــاال می خواهی بروی و بـــا ملحدین  همدلـــی و هـــم افزایـــی ایجاد 
کـــه همـــکاری بـــا فـــالن آدم یـــا جریان خوبســـت یا  تعـــاون بکنـــی؟! جـــدای از ایـــن 
بـــد؛ درســـت اســـت یا غلط؛مطلوب اســـت یـــا نا مطلـــوب، تو اصـــاًل ذاتًا اهـــل تعاون 
که واقعـــًا می خواهد یک هدفـــی را محقق بکند.  کســـی اهل تعاون اســـت  هســـتی؟ 
کـــه ما رفتیـــم دادمـــان را زدیم.  که صرفـــا خـــودش را اثبات یـــا  اقناع بکند  نـــه ایـــن 

شدیم!!  ســـبک  الحمداهلل 
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بهترین شرایط و بدترین شرایط
کار بردم. بـــرادران و خواهران، مـــا امروز در  مـــن این تعبیـــر را در این مـــدت زیاد بـــه 

بهترین شـــرایط هســـتیم و در بدترین شرایط. 
که ما در اوج قدرت شکســـت  جنـــگ نرم یعنـــی دقیقًا همین. فاجعـــه این جا اســـت 
می خوریم. امیرالمؤمنین در این شـــرایط شکســـت خورد. امام حســـن در این شرایط 
که می توانستند پیروز بشـــوند و نشدند. با همین  شکســـت خورد. یعنی در شـــرایطی 
کردند. قدم هایش را سســـت  ج  کســـی را به یک بهانه ای از مســـیر خار ویروس هـــا. هر 
کـــه می خواهی تـــوی این بازی هـــا بروی. بیـــا من یک  کردنـــد: » مگـــر دیوانه هســـتی 
که از راه پشـــتی برســـی. مگر خل هســـتی بروی صد نفر  میان ُبر به تو نشـــان می دهم 
کنی  هفت شـــب جلوی فالن اداره و فالن دســـتگاه  دانشـــجوی حزب اللهـــی  را قانع 
کانال  کارتـــن خوابی جنبش(.  یـــک  در هوای ســـرد زمســـتان  بخوابیـــد؟ ) ماجـــرای 
کـــن. شـــروع کن فحـــش دادن بـــه جمهوری اســـالمی. این قدر عالی اســـت.  درســـت 
کشـــور می شناســـند. شـــاید شـــانس بیاوری و آمدنیوز هم  در عرض یک هفته تو را در 

که دیگر عالی اســـت« .  یک دانـــه از پســـت هایت را بزند 
بعد هی مرحله به مرحله هم احساس باالتری به تو دست بدهد و بیشتر جوگیر بشوی.

که مرعوب جنگ نرم نشـــویم. مغلوب  در بهترین شـــرایط هســـتیم. مشـــروط به این 
گر من  جنـــگ نرم نشـــویم. بله. این لیـــوان یک نیمه پر دارد و یک نیمه خالـــی دارد. ا
گل و بلبل اســـت. همه چی آرومه،  که همه چیز عالی اســـت. همه چیز  بیایـــم بگویم 
من چقدر خوشـــبختم و فالن. بخواهم در نیمه پر غرق بشـــوم، مســـخره اســـت ولی 
که مـــا در نیمه خالی  می دانید مســـخره تر از آن چیســـت؟ مســـخره تر از آن این اســـت 
کـــه االن در نیمه خالی غرق  لیـــوان غرق بشـــویم! من یـــک عده از بچه ها را مـــی بینم 

شـــده اند. غرق شـــدن در نیمه خالی لیوان خیلی هنـــر می خواهد!
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عدالت خواهی ظالمانه
یک نکته مهم در عدالت خواهی تناسب جرم و مجازات است. 

گـــر این تناســـب رعایت نشـــود خـــودش بـــی عدالتی اســـت.به همین دلیل اســـت  ا
گر ابتدا ســـراغ  کـــه امر بـــه معروف و نهـــی از منکر؛ مراتـــب دارد. در مواجهـــه با منکر ا
کرده ای و خودت مســـتحق تذکر  مرحلـــه آخر یا ســـراغ مرحله دوم رفتـــی بی عدالتی 

توبیخی!  و 
گنـــاه صغیره  گر  کســـی تـــرک اولی ســـر زده یک جـــور با او برخـــورد می شـــود، ا گـــر از  ا

کبیـــره بوده یـــک جور و الـــی آخر. گناه  گـــر  بـــوده یـــک جور، ا
کســـی  م حرف می زنیم با 

َ
که با یک مفســـد مســـّل که مـــا با همـــان لحنی  نمی شـــود 

کنیم.  کرده برخـــورد  که تـــرک اولی 
کـــه در عدالت خواهی  گی های قوامین باالقســـط این اســـت  یکـــی از مهم تریـــن ویژ
گویی باز  مالحظـــه  فقیـــرو غنـــی را نمی کننـــد! یعنـــی نه قدرت غنـــی آنهـــا را از حـــق 
ِذیَن 

ّ
َها اَل ُیّ

َ
گیرند. “ َیـــا أ مـــی دارد و نـــه از روی ترحـــم به فقیر به ناحق طـــرف او را می 

ْقَرِبیَن ِإن 
َ
ِو اْلَواِلَدْیـــِن َواأل

َ
نُفِســـُکْم أ

َ
ِ َوَلْو َعَلی أ

اِمیَن ِباْلِقْســـِط ُشـــَهَداء هلِلَّ ُکوُنوْا َقَوّ آَمُنوْا 
ْو ُتْعِرُضوْا 

َ
ِإن َتْلـــُووْا أ ن َتْعِدُلوْا َو

َ
ِبُعوْا اْلَهـــَوى أ ْوَلـــی ِبِهَما َفاَل َتَتّ

َ
ْو َفِقیًرا َفاهلَلُّ أ

َ
ـــا أ َیُکـــْن َغِنًیّ

َکاَن ِبَمـــا َتْعَمُلوَن َخِبیًرا”  َفـــِإَنّ اهلَلَّ 
 

 ِ
اِمیَن هلِلَّ ُکوُنـــوا َقّوَ ِذیَن آَمُنـــوا 

َ
َهـــا اّل ّیُ

َ
در آیـــه دیگر هشـــدار مهـــم دیگری می دهـــد: َیا أ

ْقَوى  ْقـــَرُب ِللّتَ
َ
 َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أ

َّ
ال

َ
ُکْم َشـــَنآُن َقْوٍم َعَلـــی أ  َیْجِرَمّنَ

َ
ُشـــَهَداَء ِباْلِقْســـِط َوال

ُقـــوا اهلَل ِإّنَ اهلَل َخِبیـــٌر ِبَما َتْعَمُلوَن 
َ
َواّت

کســـی مشـــکلی دارید در  گر با  اینهـــا تذکـــرات خـــدا به عدالت خواهان اســـت: مبادا ا
ج شـــوید. برخورد بـــا او از حد و اندازه خار
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 فقط نصرت! 

خـــب ایـــن حرف هایی که تو می زنی. یعنی ما از فردا شـــروع بکنیم به کار کـــردن و پس فردا 
بـــه نتیجه می رســـیم؟ نه آقا ! به میزانـــی که پول بدهـــی، آش می خوری. هر چقـــدر آورده 
بیـــاوری، به همان میـــزان هم خدا کمک می کند. نصرت می کند و پیش مـــی روی. فرمود 
ـــَک َهاِدًیا َو َنِصیرً ا. این خیلی نکته مهمی اســـت. فســـاد در معاملـــه با خدا این  َکَفـــی ِبرَ ِبّ َو 

اســـت؛ ما بعضی وقت ها از خدا فقط نصـــرت می خواهیم،هدایت نمی خواهیم!  
حـــاال ایـــن حرف ممکن اســـت خیلـــی تند باشـــد. ولی بعضـــی از تردیدها در مســـیر 
کل دم و دســـتگاه و نظام آفرینـــش منتهی خواهد شـــد. خدایا،  حرکـــت انقالب بـــه 
گر واقعیتـــی به نـــام ربوبیـــت وجـــود دارد، پس چـــرا اتفاقی  گفتیـــم. ا مـــا ایـــن همـــه 

نیفتـــاد. چرا ظلم زیاد شـــد. چـــرا ...  . 
ُلَمـــاِت. وقتی ولّی تو عوض شـــد. وقتی بـــا چندرغاز 

ُ
ـــوِر ِإَلـــی الّظ ُیْخِرُجوَنُهـــْم ِمـــَن الّنُ

عمل و بدون آنکه امتحان خاصی داده باشـــی به خودبســـندگی رســـیدی و نفست 
گام فاصلـــه می گیری.  گام به  ولـــّی تو شـــد،  آن موقـــع 

ـــَک َهاِدًیـــا َو َنِصیرً ا. اول هدایـــت می کنم. توی مســـیر بیا،  َکَفـــی ِبرَ ِبّ خـــدا می گویـــد َو 
ِذیـــَن ُیَقاِتُلوَن ِفي 

َ
بعـــد از من نصرت بخواه. از روشـــش برو.  می گویـــد ِإّنَ اهلَل ُیِحّبُ اّل

ُهـــْم ُبْنَیـــاٌن َمْرُصوٌص. خدا می گوید من دوســـت دارم شـــما بازو به 
َ
ّن

َ
َکأ ـــا 

ً
َســـِبیِلِه َصّف

بازوی هم بدهید. احســـاس اســـتغنا از هم نکنید. به خودبســـندگی نرسید.  چقدر 
کار با همدیگر هســـتید؟  اهـــل همـــکاری و همیاری و هم افزایی و تقســـیم 

یـــک نگاهـــی بـــه خودتـــان بکنیـــد. بارهـــا و بارهـــا و بارهـــا در دوران هـــای مختلـــف 
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بچه های بســـیج یا جنبش یا بعضی دیگر از تشـــکل ها  که بنده  با دوســـتان ارتباط 
که:  داشـــتم، پیش مـــن می آمدند و درددل می کردند. مســـوالن تشـــکل  می آمدند 
» خســـته ام دیگـــر. از هفـــت نفـــر یا پنـــج نفر بچه هـــای شـــورای مرکزی ســـه نفر پای 
کار هســـتیم. بقیـــه یکی دنبال درســـش اســـت. یکی دنبـــال ازدواجش اســـت. یکی 
که ســـربازی اش را درســـت بکند. یکی دنبال ... . یکی حال ندارد  دنبال این اســـت 
بیایـــد.«  در مســـائل مهـــم  و حیاتی!! همان ســـه تا هـــم می بینی با هـــم معاضدت 
کســـی از بیرون نـــگاه بکنـــد، فکر می کنـــد واقعًا  گر  کردنـــد. ا کار خـــوب  کردنـــد، یـــک 

اینها ســـی نفر هســـتند. مـــن اینها را از نزدیـــک دیده ام. 
کمـــک یـــدی و وقتی با  کمک فکـــری و هـــم  کمـــک بکنیـــد. هـــم  گـــر بـــه همدیگـــر  ا
کمـــک بکنید، بعد  کنار هم باشـــید و بـــه همدیگر  همت هـــای بـــاال و با اخـــالص در 
کرد  کارهای بـــزرگ خواهید  ببینیـــد ســـنگ های بزرگ را بـــر خواهید داشـــت یا نـــه. 
گر شـــما به نـــوآوری در رویه ها و روش هایتان دســـت  گونه نباشـــد، ا گر این  یـــا نـــه. ا
که به بدعـــت  در مبانی  نزنیـــد، تنبلـــی و تشـــتت  و راحت طلبی مجبورتـــان می کند 
برســـید. به تعویـــض اهداف برســـید. می گویید ما بایـــد در اهداف بازنگـــری بکنیم. 
کل سیســـتم  کلش را می زنیم: »  تـــا دیدیم یک جا به مشـــکل خوردیـــم، اصاًل زیرآب 
گـــر بخواهی  کـــرد... «  چرا؟ چـــون می بینـــی ا کاری نمی شـــود  فاســـد اســـت. اصـــاًل 
کنی.  اتفاقـــی بیفتـــد، باید زحمت بکشـــی. باید هزینه بدهـــی. باید با خـــدا معامله 

بایـــد از نامـــت بگذری. بایـــد وقت جدی  بگـــذاری و ... و ... و.
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21
مکتب فکری.مشرب اخالقی  

گاهـــی  در ايـــن حق و  � چـــه جـــوری می شـــود از  مناقشـــه حـــق و مصلحـــت رها شـــد؟ 
 ايـــن بـــه طـــور 

ً
گیـــر می کنیـــم. بچه هـــا را تـــوی خـــودش نگـــه مـــی دارد. واقعـــا مصلحـــت 

ملمـــوس ديـــده می شـــود.
گـــر ما بعضـــی جاها دچار ســـرگردانی می شـــویم، دلیـــل آن مکتـــب فکری ما  ببینیـــد، ا
کـــه یـــک جایـــش نقـــص دارد و نمی توانـــد مـــا را درســـت تغذیه بکنـــد و جواب  نیســـت 
بدهد. بعضی  جاها دلیل آن مشـــرب اخالقی ما اســـت. این خیلی نکته مهمی اســـت. 
کـــه عدالتخـــواه از لحـــاظ اخالقـــی بایـــد چـــه نـــوع  ایـــن ســـؤال را از خودمـــان بکنیـــم 
کرده ایم؟! در تعبیر دینی؛  آدم  شـــخصیتی داشـــته باشـــد؟ این ســـؤال را از خودمان 
کبیره مرتکب نشـــود. بر صغیره هم اصرار نداشـــته باشد.  گناه  که  کســـی اســـت  عادل 
اصـــاًل عدالـــت دقیقـــًا از فرد آغـــاز می شـــود و در معارف مـــا یک مفهوم اخالقی اســـت. 
گی هایش  که بعـــد بتواند قّوام باالقســـط باشـــد، یکـــی از ویژ کســـی عادل باشـــد  گـــر  ا
 اهلَل. از خدا می ترسد و از احدی غیر از 

َّ
َحًدا ِإال

َ
 َیْخَشـــْوَن أ

َ
که َیْخَشـــْوَنُه َوال این اســـت 

خـــدا نمی ترســـد. َواَل َیَخاُفـــوَن َلْوَمَة آلِئٍم. ایـــن از هیچ مالمت کننده ای نمی ترســـد. 
گی هـــای عدالتخواه همین اســـت. ممکن اســـت این مالمـــت دو طرفی  یکـــی از ویژ
کـــه بگوینـــد تـــو ضـــد والیـــت فقیـــه  باشـــد. مـــن نمی ترســـم. بلـــه. مـــن نمی ترســـم 
کـــه این حرف و این مبنا درســـت اســـت، با  که من رســـیدم به این  هســـتی. وقتـــی 

که رو در بایســـتی نـــدارم. این حرفـــم را می زنم.  خـــودم هـــم 
گاهـــی اوقـــات ممکن اســـت بـــر عکســـش باشـــد. ای محافظـــه کار !  ای وابســـته به 
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قـــدرت!  ای سرســـپرده .... ممکـــن اســـت شـــما را با ایـــن ادبیات مالمـــت بکنند و 
شـــما را بترســـانند. ایـــن جـــا هـــم ترس اســـت. این جـــا هم رعب اســـت. مـــا بعضی 
گاهی  وقت هـــا ایـــن جوری مرعـــوب می شـــویم.» اشـــجع الناس مـــن غلب هـــواه.« 
که بگویـــی بله. هر چـــه می خواهی بگـــو. منفعل عمل  اوقات شـــجاعت این اســـت 
کـــه اسمشـــان را می گذارنـــد فعـــال اجتماعی؛ بیشـــتر،  منفعل  نمی کنـــد. بعضی هـــا 

اجتماعـــی هســـتند! دوتـــا موج درســـت می شـــود و اینهـــا را منفعـــل می کنند. 
فعـــال آرمانخـــواه، چه بـــه او ضد والیـــت فقیـــه بگویند، چـــه محافظه کار و وابســـته 
کـــه تشـــخیص می دهد.  ک اســـت. در حدی  بـــه قـــدرت بگویند، حـــق بـــرای او مال
کیـــد می کنم،  بـــه خلقیـــات ما  کـــه ایـــن هـــم یـــک مقـــدار زیـــادش. عزیـــزان، بـــاز تأ

برمی گـــردد. بـــه منـــش مـــا، نه فقـــط تفکر مـــا. حواســـمان جمع باشـــد. 
که بخواهـــد در میـــدان اجتماعـــی فعالیت بکند، حتمـــًا باید خلوت داشـــته  کســـی 
باشـــد. یکی از دالیـــل مهم موفقیـــت عدالتخواهان نســـل های اول انقالب این بود 
کـــه فریادهای  کـــه خلـــوت داشـــتند. از خود امام تـــا بقیه. شـــهید دیالمـــه می گفت 
امـــام در میـــدان مبـــارزه انعـــکاس ناله هـــای شـــبانه او در محراب عبادت اســـت. ما 
کـــم می گیریـــم. نمی خواهـــم بگویم میـــدان بیرونی  بعضـــی وقت هـــا اینها را دســـت 
گفت  کســـی یک حال خوشـــی به او دســـت داد، پـــس دیگر هر چه  وجود ندارد و هر 

درست اســـت و ... و .... . 
 نه! هم باید حسن فاعلی داشته باشند و هم حسن فعلی. باید هر دوتایش را تراز کرد. 

گـــر عدالت خواهـــی می خواهـــد پیـــش بـــرود، هـــر دوتایـــش بایـــد تـــراز بشـــود. مـــن  ا
کـــه می خواهـــم بزنم،  بنشـــینم و بیـــن خـــودم و خـــدای خـــودم، ببینم ایـــن حرفی 
کـــه می خواهـــم بکنـــم، برای  کـــه می خواهـــم بگیـــرم، ایـــن ســـکوتی  ایـــن موضعـــی 
کردم. بعضـــی وقت ها با  خوشـــامد این و آن اســـت؟ یـــا نه. واقعًا احســـاس تکلیـــف 

گفتگـــوی یکـــی دو دقیقـــه ای درونی بـــه جواب می رســـید.  یـــک 
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22
تشخیص داشته باشید

که نیت خوانی نکنید و ... . بله در مقام اســـتماع، آدم اســـتدالل های  کرده اند   ُمد 
مختلـــف را می شـــنود ولی در مقام پیـــروی و یارگیری؛ نیت مهم اســـت. نیت خیلی 
که  مهـــم اســـت. اینکـــه شـــما با چـــه انگیـــزه ای ایـــن حـــرف را می زنیـــد مهم اســـت 
کســـی هـــر حرفی بزند،  حـــاال زیـــر َعَلمت بیایم یـــا نیایم. تقویتـــت بکنم یا نکنم. هر 
گوش هایـــم را نمی بندم. چشـــم هایم را نمی بنـــدم ولی برای  حرف هـــا را می شـــنوم. 

خـــودم معیار دارم. منفعل نمی شـــوم.  
کیســـت؟ امیرالمؤمنین  در بحـــث حق و مصلحـــت، غیر محافظه کارتریـــن الگوی ما 
اســـت دیگر. ایشـــان محافظه کار نبـــود. قاطع بود. صریـــح بود. رک بـــود و ... و .... 

هیچ مالحظـــه باطلی را در نظـــر نمی گرفت. 
گفت برگرد؟ آقا، چرا می گویی مالک برگردد؟  بگذار بکشندت!  کسی به مالک  چه 

 چـــرا مصلحت اندیشـــی می کنی؟! مالـــک می گفت آقـــا، یک قدم دیگـــر خیمه های 
گفت برگرد.  معاویه اســـت. 

کســـی باالخره پذیرفت برای حکمیت؛ آقای ابوموســـی اشـــعری بـــرود؟ آقا، چرا  چه 
قبول می کنی؟ مگر تو ابوموســـی را نمی شناســـی. چـــرا پذیرفتی؟

گفته اند تـــا باالی ســـی هزارتا  ام المومنیـــن شـــتر را ســـوار شـــد آمـــد. از پنـــج هزارتـــا 
کمـــه ای، برخـــوردی، ....   . با احتـــرام به  کشـــته شـــدند. آقـــا محا در جنـــگ جمل 

خانـــه اش برگردانیـــد!  ِا یعنـــی چـــی. پس قانون اساســـی چی شـــد؟ 

� 
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23
 دو راهی  

کردیم؟ آن  کار  کـــه مـــا دچـــار تعارض حـــق و مصلحـــت نیســـتیم، چـــه  آن جاهایـــی 
کار  کـــه تشـــخیص می دادیم؛  بـــاز بـــوده، چه  کـــه جلـــوی مـــا در آن حقی  جاهایـــی 

که ســـر دوراهـــی بودیم.  کـــه هی بهانـــه مـــی آوریـــم  از  جاهایی  کردیـــم 
مـــن می گویـــم از این صدتـــا موضوع، مثاًل پنج تایش ســـر دوراهی بـــودی. اصاًل نود و 
کار  که ســـر دوراهی نبـــودی، چه  پنج تایش را ســـر دوراهـــی بودی. آن پنج تای دیگر 
کیس و مورد به مـــورد جلویمان بگذاریم و بررســـی بکنیم. شـــما  کیس بـــه  کـــردی؟ 
در همین نشســـت تان یا نشســـت های دیگـــر، می توانید ده ها مـــورد   ائمه جمعه را 

کولبرها تا نظام ســـالمت، نظام آموزشـــی و ... و ....  . مثـــال زدم تا 
کلـــی راه های بـــاز وجـــود دارد یا ندارد؟ مشـــروط به  ببینیـــد در همـــه این حـــوزه ها 
که ما عدالتخواه در مســـیر باشـــیم. عدالت راه باشـــیم. قّوام باالقســـط باشـــیم. این 
عدالـــت در مقـــام تحقـــق یـــک مفهـــوم مشـــّکک اســـت. یک مفهوم نســـبی اســـت. 
که ظهـــور بکنند، مطمئنًا عدالت در ســـال دهم  یعنـــی امـــام زمان علیه الســـالم هم 
حکومت امام زمان از ســـال اولش بیشـــتر محقق شـــده. حاال شـــما علیه امام زمان 
شمشـــیر بکـــش و بگـــو چرا ســـال اول ایـــن قدر عدالـــت محقق نشـــده بـــود؟ عبور از 
امـــام زمان !  چرا ما ســـال اول این قدر عدالت نداشـــتیم؟ چـــرا االن داریم.عدالت  
که در ظـــرف زمانـــی و مکانی می تواند  اتســـاع پیـــدا  کند.  يـــک مفهومـــی اســـت 
گاهـــی و آمادگی و همراهی آدم ها پیشـــرفت  کند. تکامـــل پیدا  کند. به نســـبت آ
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24
 طرح مسأله

کنید. مسأله یعنی  ح مسأله بکند. حواســـتان را جمع  جنبش دانشـــجویی باید طر
چه؟یعنـــی مجهـــوالت را ببینیم. آســـیب ها را ببینیم. ناهنجاری ها و نابســـامانی ها 
که هســـت. از قـــوه قضائیه، قـــوه مجریه، قـــوه مقننه، شـــهرداری.  در هـــر حـــوزه ای 
دســـتگاه های فرهنگـــی و ... و ... و. فقر، فســـاد، تبعیض، همه اینهـــا را ببینیم ولی 

که فقط دیدن مجهوالت نیســـت.  »مســـأله شناســـی« 
مســـأله یعنی چه؟ تعریف خیلی ســـاده ریاضی آن:  مســـأله ترکیبی اســـت از معلوم ها 
که شـــما بـــا اســـتفاده از معلوم هـــا بتوانیـــد مجهول هایتان را  و مجهول هـــا به شـــکلی 
که  کنار هم قـــرار بدهید  به دســـت بیاورید. شـــما داشـــته ها و نداشـــته ها را جوری در 
بگوییـــد بـــا این داشـــته ها می شـــود ایـــن نداشـــته ها را به دســـت آورد. این می شـــود 

کشـــور طرح مســـأله بکند.  طرح مســـأله. جنبش دانشـــجویی باید در 
گرفته انـــد. یعنی شـــما هی  ح مســـأله را بـــا القـــای بن بســـت اشـــتباه  بعضی هـــا طـــر
که هیچ راهـــی وجود ندارد. بن بســـت اســـت. همه چیز تمام شـــده!  پمپـــاژ بکنیـــد 
کجـــا داری ایـــن حرف هـــا را می گویـــی؟ اخـــذ اهلل علـــی »العلمـــاء« ان ال یقـــاروا  از 
کظـــه ظالم و الســـغب مظلـــوم یعنی ایـــن. یعنی با یـــک نگاه درســـت، دقیق،  علـــی 
گـــر من این داشـــته ها و  بـــدون محافظـــه کاری، هـــم داشـــته هایتان را ببینیـــد) نه! ا
دســـتاوردها را ببینـــم، ممکـــن اســـت به محافظـــه کاری متهم بشـــوم! خـــب متهم 

کار می کند!  کاری؛ محافظـــه  بشـــوی... ( بعضـــی را تـــرس از تهمـــت محافظـــه 
بعضـــی وقت ها مشـــکالت این جا اســـت. یعنی مـــا در عدالت خواهی مان بیشـــتر 
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که  کـــه بـــه دنبـــال حل مســـائل جامعـــه باشـــیم، به دنبـــال این هســـتیم  از ایـــن 
که ایـــن را می داننـــد، می فهمنـــد ما را  خودمـــان انگـــی نخوریـــم و خیلی هـــا هـــم 
چـــه جـــوری منفعـــل بکننـــد. چه جـــوری مـــا را در این موضـــع قـــرار بدهند. چه 

کارانه در پـــازل آنها عمـــل بکنیم.  کـــه محافظـــه  کاری بکننـــد  جـــوری 
کـــه مبنـــای جنبش بـــودن با مـــردم اســـت یـــا مطالبه از مســـؤوالن.  راجـــع بـــه این 
هـــر دویـــش اســـت ولـــی بهتریـــن شـــکل مطالبـــه از مســـؤوالن، مطالبـــه از طریـــق 
گاهـــی را در مـــردم افزایش بدهیـــد، بدنه  کـــه شـــما آ مـــردم اســـت. یعنـــی هر چقدر 
کـــه حرف تـــان جلـــوی مســـؤوالن هـــم بیشـــتر تأثیـــر  اجتماعـــی ای پیـــدا می کنیـــد 
کار بکنیـــم. ایـــن را قبال بنـــده در  می گـــذارد و مـــا در ایـــن زمینـــه خیلـــی می توانیـــم 

گاهـــی« توضیـــح داده ام. یادداشـــتی بـــا عنـــوان » عمـــل و چرخـــه آ



39

25
 غفلت بزرگ  

که مجموعـــه تشـــکل های دانشـــجویی از   بـــه نظـــرم یکـــی از مهم تریـــن چیزهایـــی 
کرده انـــد، فضای خود دانشـــگاه اســـت. هر  کرده انـــد و تقریبـــًا فرامـــوش  آن غفلـــت 
دانشـــگاهی صدتـــا، دویســـت تا، پانصدتـــا، ده هزارتا، بیســـت هزارتا دانشـــجو دارد. 
گر دانشـــگاه تان ده  کار می کنیـــم؟ من نمی گویـــم ا مـــا در خـــود دانشـــگاه داریم چـــه 
هزارتـــا دانشـــجو دارد، هـــر ده هـــزار نفـــر باید جذب شـــما بشـــوند ولـــی باالخره صد 
کـــه بایـــد جذب بشـــوند دیگر. بـــه نظرم مـــا یک هـــدف اصلی مـــان را باید  نفرشـــان 
کالس، با اســـتاد، بـــا همکالســـی و ... و ... و  کـــه در خوابـــگاه، در  ایـــن قـــرار بدهیم 
گر امســـال ده نفر  بایـــد بخواهیـــم و بتوانیـــم یک زبـــان مفاهمه ای برقـــرار بکنیـــم. ا

هســـتیم، ســـال دیگر پانزده نفر بشـــویم. بیســـت نفر بشـــویم. 
گـــر ایـــن هدف گـــذاری را بکنیـــم، امکانـــش وجـــود دارد. بعضـــی وقت هـــا  حتمـــًا ا
کـــن. بـــه تهـــران زنـــگ  ک می کنیـــم. می گوییـــم ولـــش  می بینـــم اصـــاًل هـــدف را پـــا
می زنـــم و می گویم اســـم ما را هـــم پایین بیانیـــه بگذارید. این شـــد فعالیت جنبش 

دانشـــگاه!  فالن  دانشـــجویی 
گفتن داریـــد. انواع و اقســـامش.  کلی حـــرف بـــرای  شـــما در خـــود فضای دانشـــگاه 
ج بدون فیلتـــر«. نمی دانـــم دوســـتان دیدند یا  کانالـــی را دیدم: » خـــار دیـــروز یـــک 
نـــه. خیلی عضو نداشـــت. مشـــابه همیـــن »فرنگ نوشـــت« و » غربـــال«  و اینها بود. 
اینهـــا یـــک جماعـــت ایرانیان مقیم فرنگ هســـتند. از اســـترالیا تـــا اروپا و تـــا آمریکا. 
که  گرو ههای دانشـــکده فـــوروارد بکنی  که توی همیـــن  پســـت هایش جان مـــی داد 
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بعضـــی موقـــع اعصابمان خـــرد می شـــود از این همـــه غربزدگی. 
تصویر واقعی غرب را نشـــان می داد. از زبان شـــاهدان عینی، مســـتند. آقا، در ژاپن 
چـــه خبر اســـت. ایـــن قدر ژاپـــن ژاپـــن می گویند. آمریـــکا آمریـــکا می گوینـــد. ببینید 

خ دانشـــجویان بکشـــانیم.  چه خبر اســـت. داشـــته هایمان را ببینیم و به ر
االن بحث اســـتقالل شـــدیدًا مورد حمله اســـت. دارد انواع و اقســـام حمالت به آن 
گـــر ذهن شـــما درگیر یک ســـری آشـــوب ها و  می شـــود. و خیلـــی چیزهـــای دیگـــر. . ا
اراجیف نشـــود، من می بینم چـــه حجمی از ظرفیت و انرژی از شـــما دارد در همین 
بازی هـــای بچگانـــه تلگرامی و غیره تخلیه می شـــود. شـــما حرف های زیـــادی برای 

که می توانیـــد در فضای دانشـــگاه بزنید گفتـــن دارید 
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26
یاس و تخدیر 

که راجع به شکســـت اصولگرايان نوشـــته بوديد : »چهـــل میلیون نفر آدم  آن مقالـــه ای 
کـــه رأی بدهنـــد. بگوينـــد ايـــن آخوند بد اســـت يـــا ايـــن آخوند خوب اســـت. در  آمدنـــد 
چند هزار مســـجد هـــم رأی دادند.« احســـاس نمی کنید اين نوع جنبه مثبت اســـتخراج 
کـــردن، يک نـــوع نـــگاه تخدير کننده ای به دســـت می آيد و باعث می شـــود به شکســـت 

بشـــود؟  بی توجهی  اصلی 
گفتـــه بودم، حرف شـــما درســـت بـــود ولی آن  گـــر مـــن فقـــط همین یـــک جملـــه را  ا
کی  جملـــه از یـــک ســـخنرانی بیســـت و دو  صفحـــه ای اســـت. ایـــن ســـخنرانی مال 
اســـت؟ مال شـــنبه بعد از انتخابات دوازدهم ریاســـت جمهوری. بچه های مشـــهد 
کردند. توی جمعشـــان رفتم. شـــوکه اند. جوان های هم ســـن و ســـال  من را دعوت 
کـــه زدم اعتقـــاد نداشـــتم. حتمًا بـــه آن حرف  که مـــن بـــه آن حرفی  شـــما. نـــه این 

اعتقـــاد داشـــتم و اعتقاد دارم.
گرفتـــی و  همه تان  که االن افســـردگی  کـــه برادر مـــن، تویی  مـــن باید بـــه آنها بگویم 
گـــر از ایـــن حالـــت فکـــری و احساســـی و ..  در  کـــرده ایـــد و معلـــوم نیســـت ا بغـــض 
نیاییـــد، چه بالیی ســـرتان می آید؛  شـــما از این زاویـــه نگاه بکن. ایـــن را می بینی یا 
کنارش،  کـــن و در  کـــرد. از این زاویه نگاه  نمی بینـــی؟ این جوری هم می شـــود نگاه 

این هـــم نقد مفصـــل اصولگرایی. 
گـــر شـــما نگـــران تخدیر هســـتید، مـــن از آن طرف نگـــران یأس هســـتم. تخدیر هم  ا
نمی کنـــم. امیـــد می دهـــم. امید بیـــن این دوتا اســـت. از مـــن انتظار نداشـــته باش 
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کنم و  کـــه مـــن هـــم بگویم خیلـــی خـــب، عجب فرصتـــی خوبی شـــد. حـــاال شـــروع 
کار را بکنم. این چه نســـبتی  فقـــط و فقـــط نقاط منفـــی را بگویم. نه!  چـــرا باید این 
بـــا حـــق دارد؟ مـــن می گویم از ایـــن زاویه نـــگاه بکنید. اتفاقـــًا خیلـــی زیبایی ها را در 
گفتم، واقعًا اعتقاد داشـــتم.  که  همیـــن انتخابـــات داری می بینی. مـــن آن چیزی را 
که ناراحـــت بودم، خوشـــحال بودم. خوشـــحال  مـــن روز بعـــد از انتخابـــات با ایـــن 
کـــه یـــک عـــده هموطن بـــه مـــا مشـــت نشـــان می دهنـــد و از پیروزیشـــان در  بـــودم 

خوشـــحال اند.  انتخابات 

گیر بیاوريم.  � يعنی در هر وضعیتی يک نقطه مثبت را 
کـــه آن وضعیت  صـــد درصـــد. اصاًل جمهوری اســـالمی یعنی همیـــن. نه به این معنا 
را یـــک وضعیـــت ایـــده آل می دانیـــم ولی برای رفتـــن به ســـمت ایده آل، حتمـــًا باید 
بدانم داشـــته هایم چیســـت. بعـــد، می توانم با همـــان رفیِق رقیبـــم احتجاج بکنم. 

که به لیســـت رقیب مـــن رأی داده.  کســـی  با همان 
کشـــت  گلوله و  که هـــزاران ســـال، قـــدرت با  کشـــوری  کـــه در  ایـــن عیـــن آرمان اســـت 
کشـــتار یـــا بـــا زور و از بـــاال جابجا می شـــده، انتقـــال قدرت با مـــردم ســـاالری انجام  و 
می شـــود.  ایـــن عیـــن آرمان اســـت و ما بـــه ایـــن افتخار می کنیـــم. یک مرجـــع تقلید 
کرد.  کردن ســـازوکارهای مردمســـاالری؛  جا به جایی قدرت را نهادینه  آمد، با مســـتقر 

کـــه آقـــای روحانـــی بیشـــترين فاصلـــه را بـــا  � شـــما بـــه ايـــن بعـــدش نـــگاه نکرديـــد؟ 
آورد.  رأی  ايشـــان  و  داشـــت  گزينه هـــا  آن  در  امـــام  آرمان هـــای 

آقای خاتمی هم از نگاه ما همین طور بود. 

گر يکی فاصله بیشتری داشت، مردم به او رأی می دادند. � چه بسا ا
که آن  گزینـــه ای  آقـــای خاتمـــی در ســـال هفتاد و شـــش بیســـت میلیـــون رأی آورد. 
گزینـــه حـــزب اهلل تلقـــی می شـــد، هفـــت میلیـــون رأی آورد. فاصلـــه ســـیزده  زمـــان 
کمتر  میلیـــون بـــود. بعد از بیســـت ســـال، با این همـــه فـــراز و فرودها فاصلـــه خیلی 
گزینـــه رأی داده. چرا این  شـــده. چرا ایـــن را نمی بینید؟ پانزده میلیـــون نفر به این 

را نمی بینید؟چـــرا ایـــن را نمی بینیـــد؟ پانـــزده میلیـــون نفر!  
اینها آدم هســـتند آقا. چرا اینها را آدم حســـاب نمی کنید؟ اینها چی هســـتند؟ اینها 
کردند. در  پانزده میلیون انســـان هســـتند. پانـــزده میلیون نفر حرف شـــما را تأییـــد 
ایـــن فضـــای تبلیغاتی. با صدتـــا ماهـــواره خارجی روی ایـــران. پانـــزده میلیون نفر.

چرا اینهـــا را نمی بینیم؟ 
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سی و هشت درصد مردم هستند.  �
کم است؟ مگر اینها آدم نیستند؟ سی و هشت درصد مگر 

کـــه چـــی ايـــن حـــرص و ولع بـــه جنبـــه هـــای منفـــی را تولید  � شـــما بايـــد نـــگاه بکنیـــد 
می کنـــد. ريشـــه آن چیســـت؟

روانـــی اســـت. مازوخیســـم اســـت. من می گویـــم شـــما همین تجربـــه قبلـــی را نگاه 
گفتنـــد. دیگر  کـــه آقـــای خاتمـــی رأی آورد.  بکنیـــد. ســـال هفتـــاد و شـــش، موقعی 
نابـــود شـــد. من یـــادم هســـت. در روزنامه بچـــه ها می گفتنـــد بعد از آقـــای خاتمی، 
عـــزت اهلل ســـحابی رأی مـــی آورد یـــا صـــادق طباطبایـــی. قشـــنگ یادم هســـت .اما  

احمدی نـــژاد رأی آورد. چـــرا؟ 

گذاشته بودند.  � سال هفتاد و شش ناطق را نماينده اصولگراها 
که به قول شـــما برآینـــد حزب اهلل ناطق نوری شـــده بود،  باالخـــره در همان شـــرایط 
که برآینـــد حـــزب اهلل احمدی نژاد شـــد؟ چه  هشـــت ســـال بعد چـــه اتفاقاتی افتـــاد 
کـــه داشـــتند بـــه مـــردم فحـــش می دادنـــد.  جـــور بـــاال آمـــد؟ در همـــان جامعـــه ای 
گام بعـــدی دیگـــر  می گفتنـــد : " ایـــن مـــردم  از انقـــالب برگشـــته انـــد و تمـــام شـــد. 

لیبرالیـــزم اســـت و .... " . 
که از آن نگذشته.  که دیگر پیش چشم مان است. دویست سال  این 

مـــن راجـــع بـــه جمهوریت، مفصـــل حرف زده ام. یک مشـــکل شـــما هم این اســـت 
کتاب حرف  کـــه فقـــط تلگـــرام می خوانید. مـــن راجع بـــه جمهوریت بـــه اندازه یـــک 
کـــه از ســـرگردانی امثـــال شـــماها  زده ام. همـــه اش را هـــم بـــا همیـــن دغدغه هایـــی 
کردم مســـتدل حرف بزنم. پنج شـــش تا ســـخنرانی  کردم. ســـعی  گرفتم. رفتم تأمل 

مفصـــل راجـــع بـــه جمهوریـــت دارم. مبانی جمهوریـــت در نظام دینی چیســـت. 
گفتم، اتفاقًا  کاروان جمهـــور"   که راجع به "اســـتقامت در  آنهـــا را بخوانید. چیزهایـــی 
که  که دارنـــد در ذهـــن و دل بچه هـــا ایجـــاد می کنند،  ناظـــر بـــه همین شـــبهاتی بـــود 
آقا، جمهوری بد اســـت یا خوب اســـت؟ ما شکســـت را چه جـــوری هضمش بکنیم؟ 
اتفاقـــًا وقتـــی شـــما مبانی نظری داشـــته باشـــید، بـــه راحتـــی آن را هضـــم می کنید. 
که همه چیز از دســـت رفت و نابود شـــد  کـــه شـــروع می کنند به داد و فریاد  اینهایـــی 
و ... اتفاقـــًا اینهـــا مبانی نظـــری ندارند. به یـــک غوره سردی شـــان می کند و به یک 
که ما می خواهیـــم مبانی تئوریک  گرمی شـــان. بعد ادعایشـــان هم این اســـت  مویز 

نظام را بازنگـــری بکنیم و ... 
گر شکســـت هـــم می خـــوری، بتوانی  نـــه آقا جـــان. تـــو موقعی مبانـــی تئوریـــک داری که ا
شکست را هم درست هضم بکنی و آن را بفهمی. در چارچوب خودت توضیحش بدهی.  
کـــه پیـــروز شـــدیم حـــرف زدم هـــم در شکســـت، از هشـــتاد و  بنـــده  هـــم آن موقـــع 
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که شکســـت خوردیم،  هشـــت یـــا حتی قبلـــش. اینهـــا را بخوانیـــد. ببینید آیـــا وقتی 
کـــه مـــن زمـــان پیـــروزی زده بـــودم دیگـــر معنـــا نـــدارد؟ فقـــط ناظر به  حرف هایـــی 
که در شکســـت و پیروزی  موقعیـــت پیروزی اســـت؟ یا نـــه. یک مبنای نظـــری دارد 

جـــواب می دهـــد. حـــاال در حـــد فهـــم قاصر خـــودم و عقـــل ناقـــص خودم. 
کنید.  کنید. فکر  کار  راجع به جمهوریت 

دغدغه ما هم همان است.  �
گـــر دغدغه تـــان باشـــد، بایـــد یـــک مقـــدار روی آن تأمـــل بکنیـــد. ببینیـــد، دغدغـــه بـــا  ا
گرافـــی و اینهـــا جواب  گرافـــی و دوتـــا پارا یادداشـــت های تلگرامـــی و دو خطـــی و یـــک پارا
نمی دهـــد. من خیلـــی از این بچه ها را می بینم. راجع به پانصدتا موضـــوع حرف زده اند، 
گراف اســـت. آقا، دغدغـــه داری. برو همیـــن را یک کتاب بکن.  همـــه اش در حـــد یک پارا

آقای جلیلی، می شود سؤال من را جواب بدهید. سؤال دومی. �
دومی چی بود؟

بازی در زمین دشمن.  �
که چی؟

کمیت  � يعنـــی همـــان حـــق و مصلحـــت. يـــک عـــده عدالتخـــواه هســـتند امـــا ضـــد حا
مـــا عدالتخواه هســـتیم.  هســـتند. 

کی؟ بگو.  مثاًل 

يادم نمی آيد ولی مثالش هست. �
من یک مقاله تحت عنوان "اضالع سه گانه نقد"  دارم. 

آخر شما نقد بعضی از دوستان را سیاه نمايی و غر زدن می دانید.  �
متأسفانه این سؤال ها تکراری است. همه اینها را در آن جا توضیح دادم.

کنیم. االن  کـــه  بیاییم خـــوِد نقد را نقـــد  در "  اضـــالع ســـه گانه نقـــد"  توضیـــح دادم 
گفتم نقد یعنی یـــک: دیدن خالءها.  خـــود جریان هـــای انتقادی باید نقد بشـــوند. 

دو: دیدن معایب. ســـه: دیـــدن خوبی ها. 
که می شـــود.  کارهای بدی  کـــه نمی شـــود.  کارهای خوبی  هر ســـه تا بـــا هم اســـت. 

که می شـــود. این ســـه تا را با همدیگـــر ببینی، این می شـــود نقد.  کارهـــای خوبـــی 

 دارم  �
ً
مـــن با شـــنیدن صحبت های شـــما بیشـــتر يأس را احســـاس می کنـــم. من واقعـــا
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کـــه آرمان های انقـــاب دارد به  که الن به منطقه ای رســـیديم  ايـــن جوری فکر می کنـــم 
وقـــوع می پیوندنـــد. من چـــه حرکت بکنم و چـــه حرکت نکنـــم، به وقـــوع می پیوندند.

گفتم؟ من این را 

اين برداشت من است.  �
کالم بنـــده باشـــد. جمله صریـــح من را  کـــه نمی توانـــد خالف متـــن  برداشـــت شـــما 

کفران هســـتیم.  کـــن. می گویـــم امـــروز در دوران  نـــگاه 

کفران نعمت؟ �
گفتم.  کولبرها را برای شـــما  که شـــکر آن چیســـت. من قضیـــه  بلـــه. و توضیـــح دادم 

کنید؟! گفتـــم اینها را ســـکوت  گفتم. من  قضیـــه آن  امـــام جمعه را به شـــما 

که خوب است را فرياد بزنیم.  � گفتید آن چیزهايی  شما بیشتر در برابرش 
که اینها را عـــالج بکنیم، یکـــی از بهترین راه هایش این اســـت  گفتـــم برای ایـــن  مـــن 

کنیم. که مـــا خوب هـــا را در مقابل اینهـــا َعَلم 
که به آقای تقوی نامه بنویســـید و  گفتـــم  کـــه اینها را نگوییم. من االن به شـــما   نـــه 

گفتـــم یا نگفتم؟  کرده یا نکرده؟  بگوییـــد فـــالن امام جمعه همچین غلطـــی 
کـــه داریـــد: " نـــه. مـــن  ایـــن شـــایعه را  مشـــکل همـــان هیجـــان بچگانـــه ای اســـت 

بترکـــد!"  جمهوری اســـالمی  بایـــد  فردایـــش  شـــنیدم.پس؛ 
کنیـــم. بایـــد تالش بکنیـــم. آقا، مـــن این نقطه ســـیاه را دیـــدم. خیلی  کار   آقـــا، بایـــد 
کـــن. نه!  من می خواهم  کش  ک بکنیـــم. پارچه را بردار و پا خـــب. مـــا باید آن لکه را پا
که دیگر اصاًل نابودش بکنم!  برادر من، الزم نیســـت شیشه  با ســـنگ بزنم و بشـــکنم 
کش بکنی.  را بشـــکنی. یـــک راه دیگر هـــم وجود دارد. می توانـــی پارچه را بـــرداری و پا
نـــه! مـــن حوصلـــه نـــدارم. مـــن فقـــط ســـنگ حاضـــرم بزنـــم، قصـــه این اســـت. من 
کی حوصله دارد. بلند شـــویم تـــا آن جا برویم  کـــن. می گویی نه.  کش  می گویـــم برو پا

کار بکنیم و فـــالن. دوتا فحش می دهیـــم، تمام می شـــود می رود.  و شـــش مـــاه 
گـــر بخواهـــی از نقطـــه آ بـــه نقطه ب  کـــرد. می گویـــم ا کار  مـــن اتفاقـــًا می گویـــم بایـــد 

کار بکنـــی.  برســـی،  عدالت خواهـــی بـــا حـــرف نمی شـــود. بایـــد بایســـتی و 
مثل جواد  جالل فرد رحمه اهلل علیه.

چند نفر ما مثل او هســـتیم؟ می توانســـت بگویـــد من می نشـــینم و چهارتا فحش به 
کرد؟ ایـــن الگوها را هم داریم و بـــاز در می رویم.  دولـــت می دهـــم.او  این جـــوری رفتار 
که جالل فـــرد را الگـــو بکنـــم. الگوهای دیگـــر را توی  می گوییـــم مگـــر من خل هســـتم 
کلیک خـــورد. الیک  تلگـــرام می بینـــم. چـــه جالب. عجـــب فحشـــی داد. پنج هزارتـــا 
خورد. مگر دیوانه هســـتم بروم روش جالل فرد را انتخاب بکنم. وســـط راه جوانمرگ 
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هـــم بشـــوم. بلند شـــوم و از این طرف تا پرند بـــروم، از آن طرف تـــا پردیس. یکی یکی 
که در مســـکن مهر بیچاره شـــده اند، بروم پرونده هایشـــان را بگیرم.  بـــا خانواده هایی 

بـــه ایـــن دادگاه بروم و به آن جلســـه بروم و ... و ... و. مگر خل هســـتم. 
کردند. عالـــی. روش دارد.  کبند. یک ســـری از بچه هـــا از چین وارد  آقا، عدالت خواهی آ
دوتا فحش می دهی دیده می شـــوی. االن مثاًل فحش به آقـــا داده. دو روز دیگر فحش 

که. پیشـــرفت می کنی. دیده می شـــوی.  کاری ندارد  به دیـــن. بعدش به خود خدا. 
من می گویم اینها پیش چشم مان است. آن یکی دیگر. روح اهلل نامداری. 

کتابـــش را در آورد. االن "جدال دو اســـالم"   را  شـــما می توانی دســـتت بگیری  رفـــت 
و بـــروی دانشـــگاه به دانشـــگاه بـــه بچه ها بدهـــی. با خیال جمـــع. آخر انتقـــاد و در 

کامـــاًل آرمانخواه و در مســـیر.  عیـــن حال 
مـــن االن دارم بـــه عنوان یک ناظر اجتماعی شـــماها را می بینم. من می گویم شـــما 
کارهـــا از شـــما برمی آیـــد و نمی کنید.  خیلـــی داریـــد ضعیف عمـــل می کنیـــد. خیلی 
نماینـــدگان  و نمی کنیـــد. شـــما می توانیـــد روی  بکنیـــد  کارهـــا می توانیـــد  خیلـــی 
مجلـــس خیلـــی تأثیر بگذاریـــد و نمی گذارید. حالـــش را ندارید. شـــما می گویید یک 
کردن،  ســـر و صدا می کند  ک  دانه ســـنگ زدن به شیشـــه انـــدازه صدتا با پارچـــه  پا
که شـــش ماه  و احســـاس عذاب وجدان را از شـــما برمی دارد. مگر من خل هســـتم 
کـــش بکنم. یک  کثافت پا گـــرد و غبـــار و دود و  ایـــن شیشـــه را دســـتمال بکشـــم و از 

دانـــه ســـنگ می زنم و تا شـــش مـــاه همـــه می گویند آقـــا دیدی عجب ســـنگی زد!  
که تشـــخیص دادید ســـنگ هـــم بزنیـــد، بزنید.  حـــرف مـــن ایـــن اســـت، آن جایـــی 
مـــن نمی خواهم شـــماها را محافظـــه کار مصلحت اندیش بار بیـــاورم ولی می خواهم 
بگویـــم این قضیه ظریف اســـت. حواســـتان باشـــد. حواســـتان باشـــد وقتـــی دارید 
بـــه چـــی حـــرف می زنیـــد. مـــن دارم  می گوییـــد جمهوری اســـالمی، داریـــد راجـــع 
می بینـــم بعضـــی از بچه هـــا یـــک جـــوری بـــا تحقیـــر  می گوینـــد جمهوری اســـالمی، 
از  اســـتغنا  موضـــع  از  جـــوری  یـــک  می شـــوم.  اذیـــت  ســـلول هایم  همـــه  بـــا  مـــن 
که چنـــد هزار  کانـــه ایـــن احمـــق نمی فهمد  کـــه  جمهوری اســـالمی حـــرف می زننـــد 
گرفته. چنـــد صد هـــزار خون پـــای این  کـــه این نظـــام شـــکل  کشـــیده  ســـال طـــول 

رفته.  نظـــام 
کدام از شـــماها  بلـــه. من به محســـن حججی احتجاج می کنـــم!  من می گویم هیچ 
گـــر می گویید  بـــه اندازه مدافعین حرم عدالتخواه نیســـتید و ظلم ســـتیز نیســـتید و ا
مـــا از اینهـــا عدالتخواه تر هســـتیم، دروغ می گوییـــد. ببینید اینها با چـــه تجلیلی، با 
چـــه تعظیمـــی از همیـــن جمهوری اســـالمی نـــام می برنـــد. از این انقالب اســـالمی و 
از رهبـــر ایـــن انقالب اســـم می برنـــد و می روند جان خودشـــان را فدایـــش می کنند. 

کـــه مصداق واقعی  مـــن با بی ادبی ها مشـــکل دارم. با این لحن های از ســـر اســـتغنا 
است. نعمت  کفران 
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" ســـیدعلی خامنـــه ای؟  او یکـــی و من هم یکـــی!  حاال او یک فکـــری دارد و من هم 
دارم."  فکری  یک 

 مـــن بـــا این مشـــکل دارم. نمی فهمـــم این حس هـــا و ایـــن لحن ها را.  بـــه نظر من 
ایـــن لحـــن هـــا و روش ها  بـــا دین، با ملکـــوت، با خـــدا و پیغمبر نســـبتی ندارند. 

کردن است.  � اصًا اين نگاه غرغر 
کـــه یک عده  کـــه می خواهیـــد بگذارید. مـــن دارم می بینم  حـــاال اســـمش را هر چه 
کار واقعی؛  وقاحت خودشـــان را تعمیـــم بدهند. می خواهند  می خواهنـــددر فـــرار از 

گســـترش این حرمت شـــکنی ها بکنند. کاری برای  یـــک 
کـــه به تهمـــت ضد والیـــت فقیه بـــودن بارها و  کســـی دارد می گویـــد   ببیـــن، ایـــن را 
بارها ســـخنرانی اش در دانشـــگاه ها لغو شده. از بسیج اخراج شـــده. این را من دارم 
می گویـــم. این را یـــک آدم محافظـــه کار ســـازش کار بادمجـــان دور قاب چین متملق 
به شـــما نمی گوید. من می گویم حواســـتان به این باشـــد. این را حواســـتان باشـــد. 
کـــه تهـــران بـــودم  یک بـــار در طرشـــت رفتـــه بـــودم، قصابی. یکـــی آمد  ســـال هایی 

گفـــت ا فالنـــی، راســـتی اصغر هـــم مرد. 
گفـــت ِا خـــدا بیامـــرزدش. یـــادش به خیـــر. ما یک بـــار زمان جنـــگ با هم رفتیـــم ترکیه 
کجایـــی هســـتید. اصغـــر  گفـــت شـــماها  کابـــاره یـــارو عرق فروشـــه  عرق خـــوری. تـــوی 
گفـــت... )حاال  گفـــت ایرانی. عرق فروشـــه یک فحشـــی به امـــام داد. اصغر غیرتی شـــد 
کرد فحـــش دادن به آتاترک و   نمی توانـــم بگویم چی گفت(  بطری را شکســـت و شـــروع 
کردیم و بیـــرون آوردیم !! می خواســـت همان جا شـــاهرگ یارو را بزند. بـــه زور جمعش 
که غوره نشـــده مویز شـــدند. حس فالن  کســـانی  مـــن او را خیلـــی عاقل تـــر می بینم از 
کفران  و ناشـــکری هـــر پرت و پالیی   بـــه آنها دســـت داده و همین جور دارند از موضع 
بـــه ذهنشـــان می رســـد را روی دایره می ریزند. من می گویم این را حواســـتان باشـــد. 
کـــه داریـــد را بدانید. مگـــر این نعمت  که قـــدر آن چیزهایی  ایـــن را حواســـتان باشـــد 
بـــزرگ و مغتنم چقدر دیگر هســـت؟  حواســـتان باشـــد. اینهـــا می گویند مـــا برای بعد 
از ایشـــان یک چیزی بـــرای خودمان آماده بکنیم! تشـــخیص  من این اســـت. الاقل 
کردنـــد: "ما ده  خیلی هایشـــان اینطورنـــد. بعضا تصریـــح هم می کنند. از حاال شـــروع 
پانـــزده ســـال دیگـــر هنـــوز جوانیم. تـــازه می خواهیـــم در ایـــن جامعه رشـــد بکنیم! از 
که بعدش  گذاشـــته باشـــیم  کـــه زمـــان دروی آن خواهد رســـید!  آماده  حـــاال بکاریم 
بگوییـــم ما با اینهـــا نبودیـــم ... "  صورتش را مـــی خواهند آرمانخواهـــی جلوه بدهند 
کثیـــف ترین دو دو تـــا های نفســـانی و سیاســـی و دنیاخواهانه اســـت.  امـــا  باطنـــش 
ایـــن اراذل و اوباش دنیاپرســـت خودخواه قالتاق ، خودشـــان را آرمانخـــواه جا نزنند.
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اين صحبت ها مربوط به بچه های جنبش است؟ �
نه. کلی اســـت. بعد از انتخابات دوازدهم ریاســـت جمهوری و این یکی دو ماه اخیر  , من 

شیطنت هایی   را دیدم. 
شـــیطنت ها بیشـــتر جنگ روانی اســـت تـــا بحث فکری. تشـــخیص من این اســـت. 

بیشـــتر هجمه اخالقی و نفســـانی  اســـت تـــا چالش نظری.
گـــر این قالتاق هـــا بتوانند  حتی یکـــی از  بچه   و خیلـــی جای دریغ و تأســـف اســـت ا
کـــه در میدان هســـتند منفعل و مرعـــوب بکننـــد. بگویند بله.  حزب اللهی هایـــی را 
کـــه آزاده هســـتی. تو  کـــردی  ببینیـــد، مـــا آزاده هســـتیم. مـــا حـــر هســـتیم. تو غلط 
کـــه از حـــاال داری بـــرای آن برنامـــه  داری دم تـــکان می دهـــی بـــرای آن آینـــده ای 
که دوتا شـــبکه ضـــد انقالب برایـــت دوتا الیک  ریـــزی می کنـــی. تو آزاده هســـتی؟ تو 
کجایـــت آزاده اســـت؟ تـــو اســـیری. تو بـــرده آنها  می زننـــد، دلـــت غنـــج مـــی رود. تـــو 

هســـتی. تو بـــرده خودت هســـتی. 
این را حواســـتان باشـــد. الحمداهلل جنبـــش در این ده پانزده ســـال این خط میانه 
کـــه با یک "آیـــت اهلل العظمی امـــام خامنه ای  را رفتـــه. یعنـــی نـــه از آن طرفی افتاده 
گفتن،  احســـاس والیتی بودن بکند؛  یادتان هســـت درایام  نشســـت  دامت برکاته" 
کنـــم؛ یک شـــایعه علیـــه جنبـــش رواج داده  اهـــواز ســـال هشـــتاد و هفـــت بـــود فکر 
کـــه : " جزوه نقـــد صد صفحـــه ای جنبش بر   گفتند  بودنـــد؛  چنـــد نفـــر به خود مـــن 

آقـــا را مـــی دهید ما هـــم ببینیم؟!" 
گفتم برو  کـــه جنبـــش در آورده. صد صفحـــه.  گفت همین جـــزوه ای  گفتـــم چـــی؟   
که تو خیلی نســـبت به  گفتـــه،  بگو مثل ایـــن  که این شـــایعه را بـــه تو  کســـی  بـــه آن 
گر ســـؤالی داشـــته باشـــیم و نقدی داشـــته  آقـــا حرف توی دلت هســـت، ما فوقش ا
گفته صـــد صفحه، معلوم اســـت  کـــه  باشـــیم، یـــک صفحـــه و دو صفحـــه اســـت. او 

طفلـــک خـــودش خیلی نســـبت به آقا مســـأله دارد. 
کـــه آدم در این "طریق  کرده و هنر در این اســـت  جنبـــش یک چنیـــن دورانی را طی 
کنند  و  که متهمـــش  کن  بترســـد  ُوســـطی"  باشـــد. نـــه از آن قالتاق های شـــایعه پرا
که  کوتـــاه بیایـــد در آن جایی  که الزم باشـــد غیرتمندانـــه دفاع بکند،  نـــه آن جایـــی 

می بینیم یـــک عـــده می خواهند حرمت شـــکنی بکنند.
کـــه بمیر، نمی پرســـم چرا. می پرســـم  گرفالنـــی بـــه من بگوید  آن  یکـــی می گویـــد: " ا

چگونـــه!! " بعـــد اینهـــا بیایند و بـــه ماها بگوینـــد والیت معاش؟! 
کیش شـــخصیت هســـتند. صریح  که ته  که خودشـــان ته فرقه هســـتند. اینها  اینها 

می گوید: نمی پرســـم چرا، می پرســـم چگونه!! 

گرمی تـــان نکند ولی راه  � گفتید با يک غوره ســـردی و با يک مويز  آقـــای جلیلی، شـــما 
حـــل نگفتیـــد. مـــا الن خودمان قشـــنگ داريم ايـــن را در جنبش می بینیـــم. حال فقط 
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جنبش نه. در بســـیج هســـت. اين ور هســـت،  آن ور هســـت. اين همه جا هســـت. در 
 ديده شـــد. حال هم نظـــر خودتـــان را در مورد 

ً
بحـــث اخیـــر رضا شـــهابی هم ايـــن دقیقا

ايـــن قضیـــه می خواســـتیم. حـــال آن بنـــده خدا يک نامه ای ســـال نـــود و يـــک زده بود. 
کردند. الن هم ســـر حواشـــی ای  که بچه هـــا اهمـــال  گفـــت  کـــرده بود. می شـــود  تقاضـــا 
کـــه پیـــش آمد، همیـــن قضیه غوره و مويز شـــده. بچه هـــا از آن طرف می خواســـتند جلو 
کشـــیده اند. يک ســـری از بچه هـــا دارنـــد می گويند چون  برونـــد. الن يکهـــو همه عقب 
کردند.  کردند و فان  کمونیســـت يکـــی  مثـــًا مـــا را راه نداده و فحش مان دادند و ما را با 

کـــه شـــبکه های اصولگرا دارنـــد می کنند...   همیـــن صحبت هايی 
درایـــن مصـــداق بـــه نظـــرم یـــک رگه هایـــی از انفعـــال هســـت. از تـــرس ایـــن و برای 

خوشـــامد آن و فـــالن. 
مـــا راجع به قوه قضائیه حتما نقد داریم. بســـم اهلل. شـــما چندتـــا دکترای حقوق فقط 
توی جنبش دارید. بســـم اهلل. زیر یک خمش برویم. بنشـــینیم و لیســـت بکنیم. یکی 

از محورهای ســـخنرانی من بعـــد از انتخابات اخیر همین لزوم نقـــد قوه قضائیه بود. 
ح جامـــع داشـــته باشـــید. یـــک دهـــم یـــا یـــک پنجاهمـــش ممکن اســـت  یـــک طـــر
گـــزارش بـــه بیت باشـــد اما  مـــن می گویـــم اصاًل نقـــد در فضـــای عمومی. بســـم اهلل. 

قـــوه قضائیـــه را وســـط بگذاریـــم و بگوییـــم مـــا می خواهیـــم نقـــدش بکنیم. 
که بـــه زندان افتـــادن امثال  کشـــور روزهایـــی بود  که در این  امـــا یادتـــان هم باشـــد 
کـــه می گویم مال پانصد ســـال  پســـر آقای هاشـــمی اصاًل افســـانه بـــود. آرزو بود. این 

پیش نیســـت ها. ایـــن مال پانزده ســـال پیش اســـت. اتفاقات بزرگـــی افتاده. 
کـــه دارنـــد می گیرنـــد. واقعـــًا بعضـــی وقت هـــا اصـــاًل اســـم بعضی هـــا را  همین هایـــی 

آوردن در پانـــزده ســـال پیـــش و بیســـت ســـال پیـــش ســـخت بود. 
که در قوه قضائیه می شود را نبینید.  کارهای مثبتی  که  فساد این هم هست 

کنید.  چقدر می شود؟ مثال پنج درصد؟  همان را  حتمًا ببینید و حمایت 
کرده باشـــیم ولی مـــا حتمـــًا و حتمًا در ایـــن زمینه  که ما ســـکوت  ایـــن جـــور نبـــوده 
کم کاری هایمـــان را جبران  گـــر می خواهیم  کـــم کاری داریم. من می گویم بســـم اهلل. ا
که  که یک حرکت هنجارشـــکنانه انجـــام بدهیم  بکنیـــم، جبـــران آن به این نیســـت 
کارها جبران نمی شـــود. کم کاری ها بـــا این  کم کاری هـــای مـــا جبران بشـــود. آن  آن 

افراط،تفریـــط را جبران نمی کند. 

کنیم؟  � چه 
کلـــی  کنیـــم؟" را روی میـــز بگذاریـــم و بحـــث بکنیـــم. بســـم اهلل. االن  همیـــن "چـــه 
کرده اند. آنها را بیاوریـــم حرف بزنند.  کار  که راجع به قـــوه قضائیـــه  بچه هـــا هســـتند 

کند. شما آقای محسن مقصودی را بیاورید. قصه "کاداستر"  را تشریح 
کنیـــم. مطالبه  که حلـــش بکنیم؟ پیگیری  کاداســـتر نمی رویم  چـــرا ما دنبـــال قضیه 
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کار را نمی کنیم؟ کنیم. چرا ایـــن  بکنیـــم. بیانیه بدهیم. بیانیه تنـــد بدهیم. تحصن 
در جمهوری اســـالمی یـــک قانونی هســـت که باید "ملکیـــت و کاربری " تمـــام زمین های 
کشـــور مشخص باشد. ســـانت به سانت. فایده این چیســـت؟  می تواند جلوی بسیاری 
از زمین خواری هـــا را بگیرد. به خاطر این خالء سیســـتمی، هزاران فســـاد روی می دهد.

که خیلی از معایب نظام ما ناشی از نواقص است.  گفته ام    من این را بارها 
کاداســـتر بیانیـــه بدهد،  کـــم کاری در  کســـی علیـــه  گر  کاداســـتر. بله. ا مثـــل همیـــن 
کار خوبی.  کســـی برایـــش تـــره خـــرد نمی کنـــد. هیـــچ جـــا نمی گوینـــد به بـــه، عجـــب 
گر مـــن عدالتخواه  کـــف نزند برای شـــما. ولی ا کانال و ســـایتی  شـــاید هیچ رســـانه و 

گـــر چه جنجالی نیســـت.  واقعـــی هســـتم، بایـــد اهمیت ایـــن موضـــوع را ببینم، ا
کار برای آن طراحی بکنید.  کاداســـتر بگذارید. پنج تا  شـــما این ترم یکی از اولویت ها را 
کارهای  که مثـــاًل اعتصاب غـــذا جلوی قـــوه قضائیه. ولـــی  آخـــری اش هـــم این باشـــد 
که  قبلـــی اش را طراحـــی بکنیـــد و انجام بدهید. بحمـــداهلل بچه هـــای عدالت خواهی 

کرده باشـــند و نظر تخصصی هم داشـــته باشـــند داریم. کار  در این حوزه 
مثال دیگر: یک فیلم مستند ساخته شد: "داد"

کرد. توانســـتید با آن حرف بزنید. از ابزار رســـانه استفاده  چقدر برای شـــما فضا ایجاد 
کردیـــد. مـــن می گویم چـــرا از این ابزار بیشـــتر اســـتفاده نکنیـــم؟  آیا ابزارهـــای دیگری 

کـــه ما از این ها اســـتفاده بکنیم و بعـــد نتیجه اش را هـــم در عمل ببینم.  نیســـت 
کـــرد. ذهن ها را  فیلـــم "داد"  شـــاید بـــه انـــدازه چندتـــا تحصـــن برای مـــا فضا ایجـــاد 
کـــه  اجـــازه ندادند  کـــرد. بعضـــًا خیلی هـــا را زیـــر ســـؤال بـــرد.  آن جایی هم  روشـــن 
پخـــش بشـــود، خودشـــان  زیر ســـؤال رفتنـــد. این هـــم برای مـــا برد بـــود. یعنی چه 
بتوانیـــم پخـــش بکنیـــم و چـــه نتوانیـــم پخش بکنیـــم، به اصطـــالح برد برد اســـت. 
کار بگیریم،  که مـــن می گویم ما بیاییـــم در حوزه روش هـــا ابتکارات را بـــه  آن بحثـــی 
این جا اســـت. ما بیاییم از همه ابزارها اســـتفاده بکنیم. در فضای دانشـــگاهی، ما 
کاداســـتر.  کارهـــا می توانیم بکنیـــم. االن من می گویم نقد  کاداســـتر خیلی  در قصـــه 
کاداســـتر چی  کاداســـتر را شـــنیده اند و می دانســـتند  در همین جمع چند نفر اســـم 
اســـت؟ دســـت ها باال. این جنبش عدالتخواه دانشـــجویی است. ســـه چهارم اصال 

کاداســـتر چی هســـت! !   نمی دانند 

کارشناس بشويم؟! � کار تخصصی بکنیم و  ما در هر وادی بايد بیايیم 
گر مـــا روی این زوم بکنیم،  بـــا یک موضع عالمانه به این گلوگاه ها دســـت پیدا بکنید. ا

مثال بیســـت درصد پرونده های مفاســـد و...  قابل حل است. حرف من این است. 
کـــه شـــما پنـــج ســـال روی این پیگیـــری بکنیـــد. پیگیـــری عالمانه  ایـــن ارزش دارد 

دقیـــق. پیگیری صریـــح بـــدون مجامله. 
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کاداســـتر پیگیـــری نکرديـــد. می گويـــم مـــا رفتیـــم پیگیـــری  شـــما می گويیـــد روی بحـــث 
گر بودجه هم داشـــته باشد.طبق  کاداســـتر هم نیســـت. اين ا کرديم. مســـأله مال خود 
گر بودجه هم داشـــته باشـــد، قابل حل نیســـت. چون  اظهـــارات آقـــای آملی لريجانی ا
کشور ما حل نشـــده. ريشـــه آن هم بحث فقهی است.  اصًا مســـأله اســـناد و ســـند در 
گفتیم مســـأله فقهی دارد. بـــه قم هم آدم  بـــه خود آقـــای آملی لريجانی هم در جلســـه 
کارهـــا را انجام  کـــه بـــا مراجـــع صحبت بکند و مســـأله را حـــل بکند. مـــا اين  فرســـتاديم 

داديم. 
ِکی؟

گذشت.  � که  در همین امسالی 
پـــس چـــرا ایـــن را جلـــوی آقـــا نگفتیـــد؟ آقا مرجـــع تقلیـــد اســـت دیگـــر. مرجع حل 

کشـــور اســـت دیگر.  مشـــکالت فقهـــی 

حال اين يک بحث جدا است.  �
مـــن می خواهـــم بـــه راهـــکار برســـیم. ببینیـــد، مـــن چـــه می گویـــم. مـــن می گویـــم 
گر  که داریم، حجم عملیات متناســـب بـــا آن تعریف بکنیم. ا متناســـب با آن هدفی 
گلوگاهی مهم  کاداســـتر رســـیدیم و دیدیم یک مســـأله  مثـــاًل ما به یک موضوع مثل 
و اساســـی اســـت، بیاییـــم حجم عملیـــات متناســـب بـــا آن تعریف بکنیـــم. بگوییم 
کار بکننـــد. خودشـــان بـــه شـــکل ماهانه  ده نفـــر از بچه هـــا بایـــد متمرکـــز روی ایـــن 
جلســـه داشـــته باشـــند و این قضیه را پیگیـــری بکنند. حـــاال می خواهـــد مخفیانه 
باشـــد. نامه سربســـته باشد. سرگشاده باشـــد. تحصن باشد. فیلم ســـاختن باشد. 
کردن باشـــد. نامه به  کردن باشـــد. پیـــش رهبری صحبـــت  گالیه  بـــه صدا و ســـیما 
گذاشتن باشـــد و ... و .... کمیســـیون اصل نود جلســـه  مجلس زدن باشـــد. مثاًل با 
کـــردن بقیه تشـــکل ها  کـــه شـــما می توانیـــد بکنیـــد. همـــراه  کارهایـــی اســـت  اینهـــا 
گفتمان ســـازی یعنی این. یعنی مســـأله خودتان را به مســـأله ده ها  باشـــد. ببینید، 
گر مســـتقیم بســـیج،  نفـــر دیگر و تشـــکل های دیگر تبدیل بکنید. مطمئن باشـــید ا
کشـــاورزان فالن، مجمع محیط زیســـت فـــالن، بتوانید  یـــا، مجامع صنفی،  مجمع 
کردم.  کـــه عرض  که هم افزایی داشـــته باشـــید. همان بحثی  اینهـــا را همـــراه بکنید 
کاداســـتر را امضا بکنند، آن موقع  کشـــور بیایند و پای  ده تا تشـــکل اساســـی در این 
گوش بیاندازد. با این فشـــار افـــکار عمومی ...   قـــوه قضائیـــه نمی تواند این را پشـــت 

می تواند آقا؟ �
کار بـــرای شـــما ارزش و  اهمیـــت دارد؛  به  گر این  کنیـــد. ا نـــه. نمی توانـــد. امتحـــان 
کار تعریف بکنید.  که بـــرای آن اهمیت قائل هســـتید، وقت تعریف بکنیـــد.  میزانـــی 
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کرد نشـــنید. مرحله بعد،  کردیم. نشـــنیدند. بیخود  نگوییـــد آقا، ما حـــرف را پرتاب 
مرحلـــه بعـــد، مرحلـــه بعد، بـــرای پاســـخگو نبودن او پاســـخ داشـــته باشـــید. یعنی 

شـــما مرحله بعدی را تعریـــف بکنید. 
گیـــر نکنید. مثـــاًل بگویید مـــا یک نامه نوشـــتیم  کلیشـــه ها هم  مـــن می گویـــم تـــوی 
کـــه از چـــه طریقی می شـــود فشـــار  و جـــواب ندادنـــد. شـــما بنشـــینید فکـــر بکنیـــد 
کـــردن نامـــه از نمایندگان  آورد. از طریـــق مجلـــس نمی شـــود؟ مثـــاًل از طریق جمع 
کمپین دانشـــجویی در ده تا دانشـــگاه  نمی شـــود؟ مثاًل از طریق به راه انداختن یک 

اصلـــی تهران نمی شـــود؟ 
گاهـــی اوقـــات حتی چالش هـــای آن چنانی نیـــاز ندارد. شـــما می رویـــد و اصل قضیه  
کاداســـتر  را در دانشـــگاه های مختلـــف مطـــرح می کنیـــد. می گوییـــد بســـم اهلل  مثـــال 
کســـی  کشـــتگی داریم، نه اصـــاًل می خواهیم از  کســـی پدر  الرحمـــن الرحیـــم. مـــا نه با 
کاداســـتر را برای شـــما دانشـــجویان  انتقـــاد بکنیـــم. ما می خواهیم مفهوم و ماجرای 
گر این  گر این قانون حل بشـــود، ا توضیح بدهیم. بســـم اهلل. یک، دو، ســـه، چهـــار. ا
کشـــور حل شـــده. خداحافظ شـــما.  گیر فقهی حل بشـــود، nدرصد مســـائل حقوقی 

آقای رحیم پور یک جمله قصار داردمی گوید: “  نبین چه می گویی، ببین چه می شنود!”   
می دانیـــد مشـــکل مـــا چیســـت؟ بعضی وقت هـــا تولیـــد محتـــوا می کنیـــم. محتوای 
کو بکند. همه  کـــه بتواند ا خوبـــی هم تولید می کنیم. جنبش دانشـــجویی یعنی این 
مـــرگ بر آمریـــکا می گفتند. مرگ بر آمریکا شـــعار همه ملت ایران بـــود. یک دفعه اینها 
از دیوارهـــای ســـفارت بـــاال رفتند. در دنیـــا ترکید. یعنی متناســـب با آن تهدیـــد، ابزار 

کو شـــد.  کردند و آن حرف  ا کردنـــد. از این فرصت اســـتفاده  مناســـبش را انتخـــاب 
که دغدغه مند  که شـــما باید بکنید، یکیش این است  کاری  حرف من این اســـت. آن 
که فـــالن ظلم اتفـــاق افتـــاد و ... و ....  باشـــید، حـــرص بخوریـــد، زجر بکشـــید از این 
ٍة. همـــه توان تان  وا َلُهـــْم َما اْســـَتَطْعُتْم ِمـــْن ُقّوَ

ُ
ِعـــّد

َ
گام دوم َوأ گام دومـــش چیســـت؟ 

کار نمی آورید. همه توان شـــما  کار بیاوریـــد. مـــن دیدم همـــه توان تان را پـــای  را پـــای 
چیســـت؟ اصلـــش آن قدرت خالقیت شـــما و ابتکار شـــما اســـت. مثـــل همان قضیه 
کـــه ابتکاری بود. بچه ها نشســـته  گرفـــت، این بود  که  کارتن خوابـــی. یـــک دلیل این 

کرده بودند.  بودند فســـفر ســـوزانده بودند. پیوســـت رســـانه ایش را فکر 
که چنین اتفاقی می افتاد.   اولین بار بود 

کـــه باید در شـــورای مرکـــزی جنبش و دیگر تشـــکل  مـــن می گویـــم یکـــی از اتفاقاتـــی 
که بـــا مطالبات حـــاد و ســـریع بیاییم و  هـــا  بیفتـــد، این اســـت. فقـــط این نیســـت 
کجا منفجر  کـــی ضامن را بکشـــیم.  گلوله انفجاری بشـــویم. نـــه. باید بدانیم   مثـــل 
بکنیـــم. بایـــد در این قضیـــه حرفه ای بشـــویم. یعنی جنبـــش در پانزدهمین ســـال 

حیـــات خودش باید نســـبت بـــا پانزده ســـال پیشـــش  خیلی جلوتر باشـــد. 
کـــه بگوینـــد جنبـــش دارد پخته تـــر عمل می کنـــد. من  ایـــن اصاًل ضعف شـــما نیســـت 
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کار بگیرید.  نمی گویـــم محافظه کارانه تـــر، من می گویم پخته تر. تجربیات گذشـــته را بـــه 
کجا  کردیم.  کجا اشـــتباه  قضیه منصور نظری را وســـط بگذارید. بســـم اهلل. بگوییم ما 
گـــر مـــا در آن نقطـــه ورود می کردیـــم، قوی تـــر می توانســـتیم تأثیـــر بگذاریـــم تـــا این که  ا

گذاشـــتیم ماجرا حاد شـــد، حاد شـــد، حـــاد شـــد، در نقطه آخر وســـط آمدیم. 
کـــه بایـــد ابـــزار تخصصـــی عدالت خواهی  بـــه نظـــر مـــن اتفاقًا جنبـــش جایی اســـت 
کـــه در نظام وجـــود دارد؛ بـــه میـــدان بیاورد.  را بـــا اســـتفاده از همـــه فرصت هایـــی 
کارهای مختلفی  فرصت هـــای قانونـــی، فرصت های قانون اساســـی،  فرصت  ســـاز و 

کـــه وجـــود دارد، االن بایـــد این را ســـامان بدهید. 

آقـــای جلیِلـــی، ايـــن امکانـــش نیســـت. مثـــًا يـــک تـــوان محـــدودی يک تعـــدادی با  �
ح مســـأله بکنیـــم. راهـــکار در  کار تخصصـــی بکنیـــم. طـــر همیـــن جمعیـــت، مـــا بیايیـــم 

ح مســـأله بکنیم.   بتوانیم طـــر
ً
بیاوريـــم. ايـــن وظیفـــه مـــا نیســـت. مـــا نهايتـــا

ح مسأله یعنی چه. گفتم طر

کارتن خواب ها.  � کف خیابان بخوابند. بگويند الن  مثًا بچه ها 
که  ح مســـأله فقط نشـــان دادن آسیب نیســـت. ببینید، مشکل شـــما این است  طر
که مـــن ســـؤال می کنم چرا  پنجـــاه نفـــر فقط تـــوی نشســـت تان شـــرکت دارنـــد. اواًل 
گر  کم جاذبه اســـت؟  خب ا کشـــور  کم هســـتید. عدالـــت این قدر در  شـــما ایـــن قدر 
کنـــار بگذاریم دیگـــر. من می گویـــم این جوری نیســـت. ما  ایـــن جوری اســـت، پس 

که تکثیر بشـــویم؟  کردیم  چقدر تـــالش 
کشـــور  گفتـــه؟ در این  کی  شـــما می گوییـــد تـــوان مـــا این قدر اســـت. مـــن می گویـــم 
چهـــار میلیون دانشـــجو وجـــود دارد. شـــما یک اتحادیه دانشـــجویی هســـتید، چرا 
پانصـــد نفـــر نیســـتید؟ ما نمی توانیم در نســـل جـــوان، در چهار میلیون دانشـــجوی 
گر  از  کشـــور بـــه انـــدازه پانصد نفـــر ســـربازگیری بکنیم؟  پـــس ما یـــک عیبی داریـــم. ا
کارآمد باشـــد. من  کارآمـــدی را مطالبـــه می کنیـــم، باید خـــود این مطالبـــه  نظـــام،  
کـــرده و ابزارهای  می گویـــم خـــود این مطالبه ما در این ده پانزده ســـال چقدر رشـــد 

کارامدتـــری را به دســـت آورده؟ 
کار واقعی بکنیـــم، جـــواب می گیریم. من  کـــه  حـــرف من این اســـت. مـــا به میزانـــی 
کار تنـــد بکنیـــد ولی تـــا آخر  کار تنـــد هـــم بکنیـــد،  گـــر شـــما می خواهیـــد  می گویـــم ا
پـــای آن بایســـتید. نروید یـــک داد بزنیـــد و بیایید. یک شیشـــه بشـــکنید و بیایید. 
امـــروز یک شیشـــه شکســـتید، فردا برویـــد دوتا بشـــکنید. پس فردا می روید و ســـه تا 
می شـــکنید. نمی گوینـــد: » اینها شیشـــه را شکســـتند و به خانه شـــان رفتنـــد. اینها 
گام بعـــدی به ســـراغ یـــک موضـــوع دیگـــر می روند. اینهـــا این  دیگـــر ارضـــا شـــدند. 
کـــه عذاب وجـــدان خودشـــان را  تیپـــی هســـتند. عدالت خواهـــی اینهـــا این اســـت 
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تمـــام بکنند.یـــا اسمشـــان در چهـــار تا رســـانه بیاید ارضا می شـــوند  و مـــی روند پی 
کارشـــان.  شیشـــه ما را شکســـتند، دیگر تا شـــش ماه دیگر به ســـراغ ما نمی آیند. باز 

ســـراغ فـــالن و فـــالن می روند تـــا دو مرتبـــه نوبت ما بشـــود...« ! 
مـــن می گویـــم این حـــس را به مســـؤولین ندهیـــد. بداننـــد وقتی جنبـــش پای یک 
کارتن خواب ها را  کاری آمـــد، تـــا فیها خالدون شـــان مـــی رود. حاال شـــاید شـــب اول 
کـــه اینها حاضر نیســـتند بروند. تازه  تحویـــل نگرفتنـــد. دوم، ســـوم، چهارم، دیدند 
کجا ختم شـــد؟ در مســـجد  همـــان هم طراحی خیلی جالبی شـــده بود. روز آخرش 
کردنـــد. روز آخـــر دیگر فقط  گرفتند و همـــه مـــردم را دعوت  هدایـــت مجلـــس ختـــم 
کـــه ما یک  کردند.  کلـــی از مردم هـــم آمدنـــد و این را منتقـــل  دانشـــجوها نبودنـــد. 

کرد.  بدنـــه اجتماعـــی داریم و ایـــن را فعـــال خواهیم 
کـــرد؟ آقای حســـن رحیم پـــور. دیگر  کســـی را به آن جـــا آوردند ســـخنرانی  بعـــد چـــه 
گـــر مثاًل یک  کردند. ا گیر  حســـن رحیم پـــور را نمی توانســـتند متهم بکنند. تـــوی آن 
آدم اشـــرا و بطـــرا  ســـابقه دار سیاســـی  را می آوردنـــد شـــاید آن تأثیر را نمی گذاشـــت. 
کرد. ایـــن یعنی اســـتفاده از  رحیم پـــور آمـــد و محکـــم و خیلـــی صریـــح هم صحبـــت 
که وابســـته بـــه قدرت اســـت!  ما برای  فرصت هـــای داخـــل نظـــام. نگفتند نه. این 
چـــی ایـــن را دعوت بکنیـــم. این هر شـــب توی تلویزیون جمهوری اســـالمی اســـت. 

کردند.  ایـــن یک فرصـــت بـــود و بچه ها به درســـتی از ایـــن فرصت اســـتفاده 
گـــر همین تجربیات موفـــق را آنالیز بکنید، به نظرم چیزهـــای خوبی از آن در  اتفاقـــًا ا
که در بچه هـــای جنبش وجود  گســـتاخی ای  گر آن صراحت و شـــجاعت و  می آیـــد. ا
دارد، ایـــن بـــا یک قدرت ابتـــکار و پختگی همراه باشـــد، به نظرم این خیلی بیشـــتر 
که  می توانـــد در جامعـــه برکت داشـــته باشـــد. مـــن نمی گویم ایـــن قدر پخته بشـــود 

ســـوخته بشـــود و دیگر هیچی ته تـــان نماند. 
همیـــن » داد «  را مثـــال زدم. االن چندتـــا مثـــال زدیـــم دیگر. داد یـــک مثال دیگرش 
کارگـــر را بردند  کـــه جگر طرف می ســـوزد.  گفتید  اســـت. شـــما دیگر آخر مظالـــم را هم 

شـــالق زدند و...   . 
گزارش مفصلـــی داد راجع به آق دره. شـــما چرا   همیـــن چنـــد روز پیش مجلس یـــک 
کارگران آق دره را  گـــزارش  بعـــدش یک بیانیه ندادید؟ اصاًل مطلع شـــدید؟ در مجلس 
خواندند. اصاًل شـــما مطلع هم نشـــدید. چون موضوع دیگر برای شـــما تمام شـــده! 
گزارش داده، بگوییـــد قاضی باید تحت پیگرد قـــرار بگیرد. نه  کـــه مجلس هم  حـــاال 
گور  که خـــود قدرت آمـــد، پس  که مجلـــس هم آمـــده، حاال  کـــه بگوییم حـــاال  ایـــن 
کارگرهـــا! چون قـــدرت هم حامـــی اینها اســـت!! نماینده ها هـــم آمدند.  بابـــای آن 

گیریم!!  کنـــار قدرت قرار نمـــی  نـــه. ما هیـــچ وقت در 
کســـی جرأت  کنیـــد، خیلی بیشـــتر نتیجـــه می گیرید. دیگر  گر دنبال  مـــن می گویـــم ا
کارگـــر را شـــالق بزنـــد. حتـــی این جـــا مثـــاًل می توانید تشـــکر بکنیـــد. از آن  نمی کنـــد 
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گـــزارش را در مجلـــس خوانـــده. بگوییـــد مـــا برایـــت تریبـــون درســـت  کـــه آن  کســـی 
گـــزارش را در فـــالن دانشـــگاه بخوان.  می کنیـــم بیـــا عین ایـــن 

که هســـت،  کنار موانـــع زیادی  مـــن می گویـــم فرصت هـــای زیـــادی وجـــود دارد. در 
فرصت هـــای زیادی هم هســـت. یـــک عده می خواهنـــد شـــما از فرصت های داخل 
گـــور پدر ایـــن نظام. ایـــن نظام همـــان نظام  نظـــام اســـتفاده نکنیـــد. بگوییـــد نه!  
کشـــور  شاهنشـــاهی اســـت. اصـــاًل بعـــد از انقـــالب، اتفاقـــی نیفتـــاده. اصـــاًل در ایـــن 
ســـاختارهای مطالبـــه عدالـــت وجـــود نـــدارد. می خواهند اینهـــا را القـــا بکنند. من 
می گویـــم نگذاریـــد ایـــن دروغ را به شـــما و از طریق شـــما بـــه جامعه تلقیـــن بکنند. 
کـــه وجـــود دارد اســـتفاده بکنید.  که می توانیـــد از ایـــن فرصت هایی  تـــا آن جایـــی 
از فرصت های زیرســـاختی و اعتبار شـــما به عنوان یک اتحادیه رســـمی دانشجویی 
که نمی تواننـــد اینها را مرعوب بکنند. شـــما امثال همین  گرفتـــه تا شـــخصیت هایی 
کـــه آوردیـــد. آقـــای رحیم پـــور را بیاوریـــد. آقـــای حســـن عباســـی را  کالم  آقـــای زیبـــا
کوشـــکی را  بیاوریـــد. نمی دانـــم پناهیـــان را بیاوریـــد. آن یکـــی و آن یکـــی و آن یکی. 
بیاوریـــد. از ظرفیـــت اینها اســـتفاده بکنید. و چهـــره های بیشـــتر و جدیدتر. ممکن 
اســـت یکـــی در حرکتـــی با شـــما همراه باشـــد و در یـــک حرکـــت دیگر نباشـــد. عیب 

نـــدارد. مخلص شـــما هم هســـتیم. نفـــر بعدی. 
کـــه تشـــخیص می دهیداولویـــت دارد، » تمام«   کـــه آن جایی  حـــرف من این اســـت 
کار بیاوریـــد. تـــا مـــا از این حرف هـــا می زنیـــم، شـــاخک های یک عده  تـــوان را پـــای 

حســـاس می شـــود. می گویند :
 » نه. اینها دارند شما را به محافظه کاری دعوت می کنند! 

کردن شیشه نیست. وظیفه ما فقط شکستن شیشه است!  ک   وظیفه ما پا
کـــه یک قضیه را دو ســـال و ســـه ســـال پیگیـــری بکنیـــم تا به  وظیفـــه مـــا این نیســـت 
که همین را نوک بزنیم و ســـراغ  بعدی برویم.«  نتیجه برســـانیم. وظیفه ما این اســـت 

 من می گویم این غلط است. 
کالســـه  گـــر جنبـــش عدالتخواه دانشـــجویی شـــده اید یعنی هـــر چیزی یک پرونده  ا
کاداســـتر را این هفته رفتیم. یک مـــاه دیگر به ســـراغش بیاییم. دو  داشـــته باشـــد. 
مـــاه دیگر بـــه ســـراغش می آییم. چـــرا اصـــاًل دو ماه دیگـــر. ما پنجـــاه نفـــر می توانیم 
کاداســـتر  مال این ده نفـــر. دوتا از بچه های حقوق شـــهید  پانصـــد نفر بشـــویم. آقا، 
کاشـــمر، دوتا هم دانشـــگاه  بهشـــتی، نمی دانـــم دوتـــا از بچه هـــای حقوق پیـــام نور 
کار بکنیـــد. ماه به  کاداســـتر   آزاد بندرعباس. شـــما شـــش نفر موظف هســـتید روی 

گزارش بدهیـــد. تا بعـــد ببینید اثـــر می گذارد یـــا نمی گذارد.  مـــاه بیاییـــد 
راجـــع  تلگرامـــی  کانـــال  یـــک  بکنـــی.  درســـت  تلگرامـــی  کانـــال  می خواهـــی  آقـــا، 
گفتـــم ِإْن َیُکـــْن ِمْنُکْم  کـــه  کمّیـــت بگذارید. آن چیـــزی  کـــن.  کاداســـتر درســـت  بـــه 
کنید.  کنید. والفجر هشـــت تعریف  ِعْشـــُروَن َصاِبـــُراً َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن. عملیـــات تعریف 
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که فقط یـــک عده آدم  کنید. والفجر هشـــت این جـــوری نبود  کربـــالی پنـــج تعریـــف 
گذشـــته باشـــند. نه آقا. ســـه مـــاه قبلش تمریـــن می کردند.  شـــجاع مخلص از جان 

کردنـــد.  پیچیده تریـــن عملیات هـــای نظامـــی را طراحـــی 
گر طراحی بکنیم، می گویند  : من می گویم ما چرا می ترسیم طراحی بکنیم. ا

کالش را بردارید و   »نـــه. شـــما محافظـــه کار شـــده اید! یعنـــی چه؟ شـــما فقـــط بایـــد 
کبـــر. به طـــرف عراقی هـــا حملـــه بکنید. » بگوییـــد اهلل ا

کســـی بگویـــد من می خواهـــم غواصی بکنم نه دیگر!  معلوم اســـت ترســـیده ای  گر  ا
کارها  و شـــجاعت نـــداری!   نه آقا. طراحـــی بکنید. جنبش جای طراحی بـــرای این 
گرفتند. شـــما  کردنـــد و ســـفارت آمریـــکا را هـــم  که آنهـــا طراحـــی  کمـــا ایـــن  اســـت. 

بکنید.  بنشـــینید و طراحی 
همه طراحی ها هم ســـلبی نیســـت. یک ســـری طراحی ها ایجابی اســـت. نترسید از 
که بچه های جنبش آن ســـال نترســـیدند  کما این  کســـی تجلیل بکنید.  که از  ایـــن 
کـــه یـــک وزیـــر دوم خـــردادی را بیاورنـــد، بـــه عنـــوان تشـــکر از عدالت خواهـــی او در 

جمـــاران به او جایـــزه بدهند. 
بـــرادران،  اســـت. خواهـــران،  ایـــن  مـــن  بکنیـــد. حـــرف  کارهـــا می توانیـــد  خیلـــی 
گـــر هـــی روحیـــه  کارهـــا می توانیـــد بکنیـــد. حواســـتان باشـــد ولـــی ا شـــما خیلـــی 
دلخـــوری، دلســـردی، فحـــش، انتقـــاد، فقط آســـیب، فقـــط خالءهـــا، .... بعد هی 
کـــه خطای  هـــر روز هـــم بگویند خطـــای راهبـــردی داریـــد. االن رســـانده اند به این 
تئوریـــک داریـــد. هـــی مرحلـــه بـــه مرحلـــه هـــم می خواهنـــد شـــما را از ظرفیت های 
عدالت خواهـــی داخـــل نظـــام ناامیدتـــر بکننـــد. مـــن می گویـــم نـــه خیـــر. در همین 
کنید.ضعـــف اصلـــی ما  نظـــام ظرفیـــت عدالت خواهـــی وجـــود دارد. اینهـــا را فعـــال 
ضعـــف اجرایی اســـت .ضعـــف در هم افزایی اســـت. بعضی می خواهنـــد جلو ترمیم 
کاری هـــا را بپوشـــانند و بعد به شـــماها بگویند  کم  ایـــن ضعـــف هـــا را بگیرند و ایـــن 
راه را اشـــتباه آمـــده ایـــد. باید با عبور از جمهوری اســـالمی و انـــکار فرصت های ذیل 
که برای  انقالب اســـالمی به شـــکلی  فراایدئولوژیک و آنارشیســـتی از  عدالتی دم  زد 
کمونیســـت ها و صهیونیســـت ها و ضدانقالب هـــا هم جّذاب  ســـلطنت طلـــب ها و 

 . شد با

که يک همگرايـــی به وجود  � کاری انجـــام داد  بـــرای انســـجام عدالتخواهان بايد چـــه 
گرايی دورتر بشـــويم؟  که از ايـــن وا کنیـــم  کار  بیايـــد؟ مثـــًا در روش نقـــد حکومـــت، چه 
يـــک ســـؤال ديگـــر هـــم دارم. می گويـــم چـــرا عدالت خواهی شـــما در مقابـــل نهادهايی 
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مثل ســـپاه و قـــوه قضائیه غاف شـــده؟
کـــه غـــالف نشـــده. بنده پانزده ســـال پیش  در نقـــد مواضع بعضی  در ســـپاه مقاله  اواًل 
کردم. در دوره دانشـــجویی با اینکه بچه  نوشـــتم و در ســـایت مطالبه مشـــهد منتشـــر 
بســـیجی  های دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ به مـــن رای دادند برای عضویت در شـــورای 
مرکـــزی، بعضـــی ســـرداران عزیزســـپاه  ورود کردنـــد، انتخابـــات را ابطال کردند و مـــا را از 
بســـیج انداختند بیرون.  چند  ســـال پیش در مشـــهد در نقد عملکرد بعضی  سرداران 
کردم. جزوه »نقد بســـیج«  بنده هم  ســـپاه خراســـان در مسجد صنعتگران ســـخنرانی 
که چند هزار نســـخه اش منتشـــر شـــده و در اینترنت هم موجود اســـت مربوط به سال 
1383 اســـت.بله البتـــه نقدها درون گفتمانی بوده و البد انتظـــار ندارید که امثال بنده 
کشـــور  داشـــته به  که برکات التعد و ال تحصی برای نظام و انقالب و  بخواهیم نهادی را 

خاطـــر برخی آســـیب ها و آفت هـــا با ادبیـــات ضدانقالبی بزنیم.   
کـــه متن ســـخنرانی  اخیر بنـــده  را هـــم نخوانـــده ای. درباره قـــوه قضائیه،  مثـــل این 
که ســـردبیر روزنامه ابرار بودم اوایل دهه هشـــتاد  یک ســـتون در صفحه  بنده موقعی 
کـــه بعضا تند ترین  دو روزنامـــه راه انداختـــه بـــودم با عنـــوان: »از عدالتخانه چه خبر«  
نقدهـــا و تعریض هـــا حتی در مـــورد رییس قـــوه در آن منتشـــر می شـــد. در دوره اقای 
گزارشـــهای  بنـــده راجـــع بـــه پرونـــده قتلهـــای زنجیـــره ای.  شاهرودی.یادداشـــتها و 
کهریـــزک. ماجرای  کـــردن حـــرام خـــوار هـــا. ماجـــرای  شـــالق زدن شـــرابخوارها و رهـــا 
کرمان. پیگیـــری پرونده  قاتالن شـــهید پیروی  طلبه ســـیرجانی و زمیـــن خـــواری در 
که در  گیـــالن  در دســـترس اســـت. و البته همان طـــور  و ماجـــرای  جنـــگل خوارهـــای 
کاری های زیـــادی داریم. کم  گفتم حتما در این زمینـــه  ســـخنرانی بعـــد از انتخابـــات 

موانع و لوازم همگرايی 
که من می فهمم، ســـوره صف  گفتید. آن قـــدر  کـــه در مورد همگرایـــی  امـــا نکتـــه ای 
ســـوره همگرایـــی اســـت. صف یعنـــی چه؟ یعنـــی همه با هـــم مجتمع بـــودن و یک 
کاری را با همدیگر انجام دادن. ســـوره صف این جوری شـــروع می شـــود:  اعوذ باهلل 
ـــَماَواِت َو َما  ِ َما ِفي الّسَ

َح هلِلَّ ِحیِم. َســـّبَ ْحَمـــِن الّرَ من الشـــیطان الرجیم. ِبْســـِم اهلِل الّرَ
 َتْفَعُلوَن. َکُبَر 

َ
ِذیَن آَمُنوا ِلـــَم َتُقوُلوَن َمـــا ال

َ
َهـــا اّل ّیُ

َ
ْرِض َو ُهـــَو اْلَعِزیـــُز اْلَحِکیُم. َیا أ

َ ْ
ِفـــي األ

ا 
ً

ِذیَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َســـِبیِلِه َصّف
َ
 َتْفَعُلوَن. ِإّنَ اهلَل ُیِحّبُ اّل

َ
ْن َتُقوُلوا َمـــا ال

َ
َمْقًتـــا ِعْنـــَد اهلِل أ

ُهـــْم ُبْنَیاٌن َمْرُصوص.
َ
ّن

َ
َکأ

که شـــما حزب اللهی ها،  آیـــه چهـــارم چه می گویـــد؟  می گویـــد خداوند دوســـت دارد 
کـــه ادعـــای اعتصام بـــه ریســـمان ملکوت  شـــما مؤمنین، شـــما جنبشـــی ها، شـــما 
کنـــار هـــم  با دشـــمن بجنگید. دشـــمن هر چه می خواهد باشـــد. فســـاد  داریـــد. در 
اســـت. ظلـــم اســـت. فقر اســـت. تبعیض اســـت. هر چه هســـت. خدا دوســـت دارد 
شـــما مثـــل دانه های زنجیر به هم متصل باشـــید. بـــازو به بازوی هم داده باشـــید. 
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مـــن از آن دو آیـــه قبلـــش ایـــن را می فهمم. چگونه ایـــن حلقه های زنجیـــر از همدیگر 
گسســـته می شـــوند؟ چرا مـــا نمی توانیم با همدیگـــر اتحاد بکنیم و هم افزایی داشـــته 
ِذیَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن 

َ
َها اّل ّیُ

َ
کلیدش در دو آیه قبلی باشـــد. می گوید َیا أ باشـــیم؟ شـــاید 

ْن 
َ
َکُبَر َمْقًتا ِعْنـــَد اهلِل أ  َتْفَعُلوَن. می گویـــد چـــرا بین قول و فعل تان فاصله اســـت. 

َ
َمـــا ال

که یک آدمـــی یک حرفی   َتْفَعُلـــون. می گویـــد خدا خیلـــی بدش می آیـــد 
َ

َتُقوُلـــوا َمـــا ال
بزنـــد ولی بـــه حرف خودش التزام نداشـــته باشـــد. بین قول و عملش فاصله باشـــد. 

همگرايی؛  از فرد فرد ما شروع می شود �
گـــر مـــن خـــودم نتوانســـتم بـــا خـــودم  گـــر بیـــن قـــول و عمـــل مـــن فاصلـــه افتـــاد. ا ا
وحـــدت بکنـــم، قولـــم یک طـــرف رفـــت و فعلم یـــک طرف رفـــت. انتظاری نیســـت 
کـــه آن موقـــع بتوانم با رفیق هم تشـــکلی و هم دانشـــگاهی و همشـــهری و هم وطنم 
گفتم  گفتم.  وحـــدت بکنـــم. من ایـــن را در نقد یکـــی از تشـــکل های انتخاباتی هـــم 
تـــو خـــودت دو شـــخصیتی هســـتی. بعد چـــه جـــوری می خواهی محور شـــخصیت 
کل جماعت حزب اللهی ها بشـــوی؟! تو خودت اول بـــا خودت ائتالف  کـــردن  پیـــدا 
بکـــن. امـــروز یک چیـــزی می گویی. فـــردا یک چیـــز دیگـــری می گویی. یا امـــروز یک 

چیـــزی بگویـــی و فـــردا خالف آن را عمـــل بکنـــی و ... و ... و. 
کســـی خودش به یک انســـجام  پـــس همگرایـــی؛  از فرد فرد ما شـــروع می شـــود. هر 
که من و شـــما روی خودمان  شـــخصیتی برســـد. به عدالت فردی برســـد. به میزانی 
کار بکنیـــم و قـــول و فعل مـــان را نزدیـــک بکنیـــم، همدیگـــر هـــم بـــه هـــم نزدیـــک 
می شـــویم. چـــرا؟  زنجیـــر چه جـــوری از هـــم باز می شـــود؟ من یک حرفـــی می زنم و 
عمـــل نمی کنـــم. مثاًل مـــا االن بـــا همدیگر قـــرار می گذاریـــم و می گوییم فـــردا همگی 

جلـــوی وزارت نفت برویـــم تحصن. قبـــول ؟ قبول! 
 همه می گویند بله. قبول. فردا می رویم و می بینیم فقط پنج نفر آمده اند! 

 بیـــن قـــول و عمـــل  بعضی هـــا فاصلـــه بـــوده. پس اصـــل اول این اســـت. هـــر چقدر 
اخـــالص بیشـــتر بشـــود، خویشـــتن پایی بیشـــتر بشـــود، اخالق در فـــرد فرد مـــا ارتقا 

کرد.  کمک خواهـــد  پیـــدا بکنـــد، بـــه انســـجام اجتماعـــی و تشـــکیالتی ما هـــم 

هم افزايی؛  برنامه و ابتکار می خواهد  �
کارهای ســـلبی  بحـــث دوم. بایـــد بـــرای هم افزایـــی برنامه داشـــته باشـــیم. چـــه در 
کارهـــای ایجابـــی. یادم هســـت یک ســـالی جنبش آمد. شـــاید هشـــتاد و  و چـــه در 
که صدر تـــا ذیل را  ســـه بـــود. در نشســـت جماران به ســـه نفـــر جایزه داد. جنبشـــی 

شمشـــیر می کشـــید و انتقـــاد می کرد.
کـــه یـــادم هســـت، آقـــای پزشـــکیان بـــود. آن زمـــان وزیـــر بهداشـــت آقای   یکیـــش 
کردیم آن جا خراب اســـت  گفت ما بررســـی  خاتمـــی بـــود. جنبش یـــک بیانیـــه داد. 
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و آن جـــا آســـیب اســـت و آن جا فـــالن و امـــا از جناب آقای پزشـــکیان، وزیـــر محترم 
بهداشـــت تشـــکر می کنیم. بـــه این دالیل : یک دو ســـه چهار پنـــج. دو نفر دیگر هم 

که االن یادم نیســـت.  بودنـــد 
االن ببینیـــد، در همیـــن قصـــه ائمـــه جمعـــه!  بعضی ها هســـتند  در بیـــن نزدیک به 
کلـــی ائمه جمعه  دو هـــزار امـــام جمعـــه و امام جمعـــه موقت؛ قالتاق هســـتند ولی ما 
کســـی امام  که یـــک نفر هم اینها را نمی شناســـد. مثاًل این جا چه  بســـیار عالـــی داریم 
جمعـــه نهاونـــد را می شناســـد؟ در این جمع چند نفر می شناســـند؟ یکی دســـتش را 
بلنـــد نمی کنـــد ولی همان امـــام جمعه یا یـــک امام جمعـــه دیگر فردا یک اشـــتباهی  

کـــردن می کنیم.  بکنـــد، بالفاصلـــه همه قربه الی اهلل شـــروع بـــه فوروارد 

طبیعی است.  �
اصاًل طبیعی نیست. 

کسی يک فسادی انجام می دهد... � خب وقتی يک 
کـــه دارد القا می شـــود »همه«  فاســـد هســـتند  اصـــاًل طبیعـــی نیســـت. در شـــرایطی 
حتمـــا مـــا موظـــف  به امر به معـــروف و نهی از منکرهســـتیم. و امر بـــه معروف مقدم 

بـــر نهی از منکر اســـت.
کـــه شـــما یک نقطـــه مثبـــت را می بینیـــد، حتمـــًا بایـــد حمایـــت و ترویجش   وقتـــی 

ْث.  ـــَك َفَحّدِ ا ِبِنْعَمـــِة َرّبِ ّمَ
َ
کنیـــد. َو أ

شما خودتان هم در حوزه سینما منفی صحبت  می کنید و آسیب ها را می گويید...  �
مجموعـــه  شـــما  ام.  زده  حـــرف  صفحـــه  هـــزار  حداقـــل  ســـینما  بـــه  راجـــع  بنـــده 
گفتـــم، از ده تا  گـــر من از ده تـــا فیلم بد  حرف هـــای مـــن را راجع به ســـینما ببینید. ا
گفتم. اصـــاًل عمار یعنی چـــه؟ اصاًل جشـــنواره عمار بر اســـاس این  فیلـــم هم خـــوب 
راهبـــرد ایجاد شـــد. مـــا دیدیم بچـــه حزب اللهی هـــا فقط دارنـــد آن طرفی هـــا را نقد 
می کننـــد: » ایـــن بد اســـت. آن افتضاح اســـت. آن فاســـد اســـت. آن فـــالن و فالن و 

اســـت...«   فالن 
 بعـــد دیدیـــم صدهـــا فیلمســـاز حزب اللهی و خـــوب و ســـالم و مؤمن وجـــود دارند؛  

کـــس فیلم هـــای اینهـــا را نمی بیند!  ســـال تا ســـال هیـــچ 
که بر اســـاس فحش به  گرفت؟ جشـــنواره عمار  که جشـــنواره عمار شـــکل   چه شـــد 

این و آن شـــکل نگرفت. 
نمی دانم دوســـتان مقاله »دشمن شناســـان دوســـت فراموش« بنـــده  را خوانده اند 
گفتیم ما باید در حـــوزه ایجاب ورود بکنیـــم. نه به این  کـــه  یـــا نه. اساســـش آن بود 
گر فســـادی دیدیـــم، ظلمی دیدیم  که موضع ســـلبی مان را از دســـت بدهیم. ا معنا 
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که دیدن یک ظلم و ســـکوت  اعتـــراض نکنیـــم ولی اینها باالنس بشـــود. همان قدر 
گر مـــا یک تحقـــق عدالتـــی را دیدیم،  یـــک نقطه  در برابـــر آن غیـــر طبیعـــی اســـت، ا

نورانـــی را دیدیـــم و آن را بـــه دیگران منتقـــل نکردیم، این هم غیر طبیعی اســـت. 
مثـــاًل امـــام جمعـــه ایـــالم را هـــم ببینید. امـــام جمعـــه بیرجند آقـــای عبـــادی را هم 
کس اســـمش را نشـــنیده!   ببینیـــد. ایـــن هـــم نماینـــده ولی فقیه اســـت ولـــی هیچ 
نماینـــده ولی فقیه در یک اســـتان اســـت. مثل ضعفه الناس زندگی می کند. بســـیار 
زاهـــد و ... و ... . شـــما عبـــادی را ســـر دســـت بگیرید. ایـــن از صدتا نقد بـــه دیگران 
که  مؤثرتر اســـت. امام جمعه نهاوند را ســـر دســـت بگیرید و بســـیاری دیگـــر. نه این 
که در تراز عمـــل می کنند، اینها را  اینهـــا را مطلـــق بکنیم اما  در حد همان حـــوزه ای 

کم نیســـتند.  کنیم. و از این آدم ها  کنیم. تبلیـــغ  کنیـــم. حمایت  معرفـــی 
کار می کننـــد. بـــه  کلـــی آدم دارنـــد شـــبانه روز  در حـــوزه اقتصـــاد مقاومتـــی، االن 
خـــدا قســـم در حـــوزه اقتصـــاد فقـــط مفســـدین و قالتاق هـــا و حقوق هـــای نجومی 
کلـــی آدم فعـــال مجاهد فی ســـبیل اهلل  و رانت خـــواران نیســـتند. در حـــوزه اقتصـــاد 

کـــس اینهـــا را نمی بینـــد.  دارنـــد شـــبانه روزی زحمـــت می کشـــند. هیـــچ 
کرد ســـنی مهابادی شـــبانه روزش  فیلـــم آفرانـــدن هفده دقیقه اســـت. یک جـــوان 
کار  کاال بی نیاز بکنـــم و این  گفتـــه مـــن بایـــد ایـــران را از واردات فـــالن  گذاشـــته و  را 
کس  کـــرده. خـــط تولیـــد  باســـکول راه انداختـــه. فـــروش هـــم دارد. اینهـــا را هیچ  را 

نمی بینـــد. مـــال پنجاه ســـال پیـــش هم نیســـت. مال همین پارســـال اســـت. 

به خودآزاری دچار شده ايم �
صدهـــا نقطـــه امیدبخش این جوری وجـــود دارد ولی ما اینهـــا را ضریب نمی دهیم. 
مـــا بـــه یـــک مازوخیســـم دچـــار شـــده ایم. به یـــک خـــودآزاری دچار شـــده ایـــم. به 
تلگرام هایتـــان مراجعـــه بکنیـــد، می فهمیـــد مـــن چـــه می گویـــم. یعنـــی از اخبار بد 

خیلـــی بیشـــتر اســـتقبال می کنیم. ایـــن را خیلی بیشـــتر ِشـــیر می کنیم. 
گـــر ما یک صـــدم این  کامـــل دیدم. ا مـــن در ایـــن »مشـــهد دوست داشـــتنی« دیگر 
گاف داده بودیم، صد برابر منتشـــر می شـــد!  از طریق همین  کار بزرگ و ارزشـــمند؛  

حزب اللهی!  بچه هـــای 
کار صدهـــا نفـــر از  کار مـــن هـــم نبـــود.  کـــه در ایـــن تـــراز انجـــام شـــد.  کاری   ولـــی 
کردنـــد. بـــا ســـکوت مطلق  کار را  کـــه مجموعـــًا جمـــع شـــدند و آن  بچه هایـــی بـــود 
خیلـــی از مجموعه هـــا و رســـانه های خودی روبرو شـــد!  خـــب این یک اتفـــاق بود.
معرفـــی یـــک فناوری جدیـــد و موثر فرهنگی بـــود.   ما در عرصـــه فرهنگ یک چیزی 
کی؟ بـــا تدبیر همیـــن بچه  کردیـــم. یـــک الگـــو در تـــراز جهانـــی دادیـــم. بـــا  را اثبـــات 
کـــه خبرهای خوب  کس شـــوقی ندارد  کـــی دید؟ هیچ  کی شـــنید؟  حزب اللهی هـــا. 

کنـــد و در میـــان بگذارد.  را ِشـــیر 
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کنار   کـــه در  کارهایتان این باشـــد  انســـجام چـــه جـــوری به وجـــود می آیـــد؟ یکـــی از 
کارهـــای ایجابی  هم  ســـهمی قائل بشـــوید.  کارهـــای ســـلبی تان بـــرای 

کند و از آنها تشـــکر  بگوییـــد جنبـــش می خواهـــد هر ماه؛  ســـه تا مســـؤول را معرفـــی 
کشـــور راه بیاندازید. الزم هم نیســـت آن مســـؤول حتمًا  کل  بکند. شـــبکه تان را در 
گشـــتیم  کنید مـــا در همه وزرا و وکال  وزیـــر باشـــد یا وکیل باشـــد. مثاًل این مـــاه اعالم 
کبرآباد  کارمند در بخشـــداری ا که ما از آنها تشـــکر بکنیم. یـــک  در ایـــن تـــراز نبودند 
کردیـــم. می خواهیـــم ایشـــان را بـــه دلیـــل ایـــن  ســـفلی در مثـــاًل جازموریـــان پیـــدا 
که من  کارهـــای دیگر  گی هـــا بـــه عنوان مســـؤول نمونـــه معرفی بکنیـــم. و خیلی  ویژ
و شـــما می توانیـــم بکنیم ولی شـــوق و هیجانـــی برای ما ایجـــاد نمی کند!! بـــرو بابا، 
کـــی اصاًل پوشـــش می دهد. دوتـــا فحش بدهیم  صد نفر ِشـــیر می کننـــد. باید چقدر 
که این واقعـــًا ارزش تجلیل  زحمـــت بکشـــم تـــا آن آدم را پیدا بکنم. مطمئن بشـــوم 

را دارد یا نـــدارد و .... . 
کار خوب دیدیـــد، یک آدم  گر یـــک  تـــالش بـــرای تحقـــق عدالت یعنـــی این. یعنـــی ا
خـــوب دیدیـــد، یـــک اقـــدام درســـت دیدیـــد، آن را برجســـته بکنید و بـــه آن ضریب 

که شـــما می توانیـــد بکنید. کارهایی اســـت  بدهیـــد. اینهـــا 
 العـــدل یضـــع االمور مواضعها یعنی این دیگر. یکی از بزرگترین ظلم ها قدرنشناســـی 
کار خوبی  کارخانـــه، در فـــالن اداره، در فالن مزرعه، یـــک  اســـت. یـــک آدم در فالن 
کنید.تا بعد ببینید  کس خبر هم نمی شـــود. شـــما برجســـته اش  انجام داده. هیچ 
دل هـــا بـــه هم نزدیـــک می شـــود. امیدهـــا برانگیخته می شـــود ولی وقتـــی اذهان از 
اخبـــار منفی پر شـــد. هـــی همه دوســـت دارنـــد همدیگر را بخراشـــند. اصـــاًل به یک 
مشـــرب تبدیـــل می شـــود. در وجـــود آدم تبدیـــل به یـــک ملکه می شـــود. ما عادت 
داریـــم هـــی به هم فقط خبـــر منفی بدهیم. این خراب اســـت. این فالن اســـت. آن 

که مـــا االن داریم. فالن اســـت. این یک مشـــکلی اســـت 

آقای جلیلی، يک مجموعه ای که منحرف شـــده را چه جوری می شـــود دوبـــاره احیا کرد؟  �
يـــا مثـــًا يک مجموعـــه ای که اصـــًا از ماجرا پرت اســـت ولـــی خب به اين مســـأله عاقمند 

شـــده و پـــای کار آمده. اين را چه جوری می شـــود تربیت کرد و به اين ســـمت کشـــاند؟ 

ح بکنیم. ما هـــم عدالت خواهی  � يک ســـؤال ديگـــری هم که می خواســـتیم اين جا مطـــر
می کنیـــم. برخـــی آن ور آبی هـــا هـــم عدالت خواهـــی می کنند. فرق مـــا در اين اســـت که آنها 
می خواهنـــد کًا نظـــام را بزنند و برانـــدازی و اينها. ما می خواهیم اصـــاح بکنیم. خب حال 
کـــه ما بـــرای عدالت خواهی مـــان انجام می دهیـــم، از کجـــا مثًا خط  در ايـــن حرکت هايـــی 
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قرمزهـــا را بشناســـیم که بعضـــی کارها را نبايد انجـــام بدهیم و در زمین دشـــمن بازی نکنیم
کسی ممکن است دچار خطا بشود. گفتم، هر  که  ببینید، با همه این اوصافی 

کن. قبلش  که خدایـــا، ما را پیـــروز  کـــه از خداونـــد می خواهید  شـــما در دعـــا موقعی 
چـــه می گویید؟

ْقَداَمَنا َو اْنُصْرَنا َعَلی اْلَقْوِم اْلَکاِفِریَن. 
َ
ْت أ ْمِرَنا َو َثّبِ

َ
َنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو ِإْسَراَفَنا ِفي أ  َرّبَ

گـــر در میادین مختلف پیروزی می خواهید؛ حاال نظامی اســـت، سیاســـی اســـت،  ا
فرهنگـــی اســـت، هـــر چه هســـت. خـــدا می گویـــد قبلـــش اشـــتباهات خـــودت را به 
یـــادت بیـــاور. اســـراف ها یعنی افراط هـــا و تفریط هایـــت را به یادت بیـــاور. از خودت 
آسیب شناســـی داشـــته باش و بر اســـاس آن آسیب شناســـی خـــودت را ترمیم بکن. 

کن.  کـــن. بعـــد از اینها  بگـــو خدایا من را بر دشـــمنانم پیـــروز  ثبـــات قـــدم پیدا 
مـــا در معارف مـــان یـــک چیـــزی تحـــت عنـــوان احبـــاط و تکفیـــر داریـــم. یا تـــدارک. 
کـــه می فهمید و  تـــدارک در لفـــظ عرب یعنـــی جبران و تکمیل. شـــما بـــه آن میزانی 
کارهایی انجـــام می دهید. ممکن اســـت دچار  ان شـــاءاهلل تقـــوا را رعایت می کنیـــد، 
خطاهایـــی هـــم بشـــوید. خـــدا آن خطاهـــا را جبـــران می کند. اصـــاًل اســـتغفار یعنی 
چـــه؟ اســـتغفراهلل ربـــی، غفرانـــک یـــا رب، ربنااغفرلنـــا . اســـتغفار یعنـــی چـــه؟ یعنی 
خدایـــا، ما را بپوشـــان. یعنی چه؟ بـــه نظرم همین تعبیر ورزشـــی اش هم معنا دارد. 

یعنـــی خدایـــا، ما را پوشـــش بده. 
کارهایـــی می کنیم. در حد خودمـــان تالش مان را  خدایـــا، ما داریـــم در جنبش یک 
که وظیفه مان  کارمان نقص هم نداشـــته باشـــد. آن جـــا  که خطا نکنیم و  می کنیـــم 
اســـت در میدان حاضر باشـــیم ولی باالخره یک جماعت انســـانی هســـتیم و انسان 
هـــم جائـــز الخطا اســـت. ممکن اســـت جایـــی عقل مان نرســـد، غفلت بکنیـــم و ... 
کـــه می بینی ما  و ... و. اســـتغفراهلل یعنـــی خدایـــا، مـــا را پوشـــش بـــده. آن جاهایی 
گنده نشـــود. غفلت های  داریـــم خطـــا می کنیم، مواظـــب باش خطاهای مـــا خیلی 

کن. کرم و لطفـــت جبران  ما را بـــا 
بـــه مـــا توفیق بـــده. توفیـــق یعنی چـــه؟  تعبیـــر فارســـی توفیـــق یعنی جفـــت و جور 
کن. مـــا تـــوی راه می آییـــم. مـــا تالش مان را  کـــردن. خدایـــا، خـــودت جفت و جـــور 
 ِباهلِل َما اْســـَتَطْعُت. 

َّ
می کنیـــم ولـــی تو هم هوای ما را داشـــته بـــاش. َو َما َتْوِفیِقـــي ِإال

ایـــن ارتبـــاط باید دائم وجود داشـــته باشـــد. 
که مثـــاًل ما شـــش ماه اســـت داریـــم در یـــک میدان  مـــن بعضـــی وقت هـــا می بینـــم 
ســـخت عدالتخواهانـــه ای چالـــش می کنیم. درگیـــری پیـــدا می کنیـــم و .... در این 
که با دانشـــگاه  شـــش ماه یک نمـــاز باحـــال نخوانده ایم. یـــک بـــار در چالش هایی 
کردیم، به  کردیم، بـــا  قوه قضائیه پیـــدا  کردیـــم، نمی دانم با فرمانـــداری پیدا  پیـــدا 
که  کالغی خواندیـــم: » ما  خـــدا پنـــاه نبردیم. اصاًل احســـاس نیاز نکردیم. یـــک نماز 

عدالتخـــواه هســـتیم، عبادت مال بقیه اســـت«!! 
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برای دوری از  انحراف، اصل اول؛  معنویت و اخالص و استعاذه  و استغفار  است.
دوستان گفتند یک آدمی هست که ما تشخیص دادیم که مثاًل انحراف پیدا کرده.

گاهی  اینهـــا چنـــد نـــوع اســـت. اینهـــا همـــه اش در معارف مـــا توضیـــح داده شـــده. 
کنیـــد. به او  اوقـــات از ســـر جهـــل اســـت. طـــرف یـــک چیـــزی را نمی دانـــد. تبییـــن 

ک فکـــری و تحلیلی برســـانید.  خـــورا
گاهی اوقات نه. می داند و اصاًل تعمد دارد.

ْنُفُسُهْم .یقین داشتند ولی انکار می کردند.
َ
 َو َجَحُدوا ِبَها َو اْسَتْیَقَنْتَها أ

ّنِي َرُسوُل اهلِل ِإَلْیُکْم.
َ
َو َقْد َتْعَلُموَن أ

کـــه مـــن پیامبر خدا هســـتم.   موســـی بـــه قومـــش می گفـــت، شـــما یقینـــًا می دانید 
گر  که ا یقیـــن داریـــد ولـــی باز هـــم من را اذیـــت می کنیـــد. یعنی ایـــن جوری نیســـت 

کند. کـــرد، حتمًا همراهـــی  کســـی علم پیـــدا 
کـــه انکار طرف و اذیت طـــرف چه جوری اســـت. اینها را هم  بایـــد تشـــخیص بدهید 

باز در قـــرآن توضیح داده. 
ببینیـــد، بعضـــی وقت ها شـــما با یک ســـری آدم هـــا دعوایتـــان می شـــود. می گوید َفـــِإَذا 
کـــردم. راجع به این تجربه  ـــُه َوِلّيٌ َحِمیٌم من این را تجربه 

َ
ّن
َ
َکأ ـــِذي َبْیَنَك َو َبْیَنـــُه َعَداَوٌة 

َ
اّل

که ســـایه ما را با تیر می زدند. می گفتند  شـــخصی دارم. در دانشـــگاه ما بچه هایی بودند 
اینها روشـــنفکر هســـتند. اینهـــا ضد والیـــت فقیه هســـتند. اینها فالن هســـتند. بعضی 
کـــه با مـــا رفیق بودنـــد. ما یک مقدار بـــا بعضی از بچه هـــای ایـــن ور و آن ور  از بچه هایـــی 
که همین رفقای ما فاصله  درگیر شـــدیم. حجم شـــایعات و تهمت   ها این قدر زیاد شـــد 
گرفتنـــد. فاصله عجیب و غریـــب. اما بعدها جـــزو نزدیکترین و صمیمی تریـــن رفقای ما 

کـــرده بودنـــد. کینه مقدس! شـــدند. همـــان ها که  اصاًل نســـبت بـــه ما کینه پیدا 

مـــن احســـاس می کنم شـــما همین نســـبت را هم با بعضـــی از بچه هـــای تلگرام نويس  �
که دارنـــد می گويند... داريـــد. به آن چیزهايـــی هم 

کـــه ایـــن جـــور نباشـــد. و از آن طرفـــی اش هـــم نباشـــد. آن را هـــم باز  حـــاال ان شـــاءاهلل 
شـــما باید تشـــخیص بدهید. ببینید، شـــما حرف هـــای مختلف را بشـــنوید. من اینها 
کـــد بشـــود بـــرای  ده ســـال دیگـــر. همـــه را بشـــنوید. مـــن  کـــه در ذهنتـــان  را می گویـــم 
که مـــن دارم  کـــس ببندیـــد. ایـــن حرف هایـــی  گوش تـــان را بـــه روی هیـــچ  نمی گویـــم 
که ســـالی یک بار  می زنـــم. حرف های بقیه را شـــنیدید دیگر. اینها را هم بشـــنوید. من 
کلمه حرف می زنم و مـــی روم. این همـــه حرف های مخالف  دعوت می شـــوم. چهارتـــا 

را شـــنیده ایـــد . نیم ســـاعت هـــم این حرف هـــا را بشـــنوید. بگذارید رســـوب بکند. 
ْرِض. 

َ ْ
اَس َفَیْمُکُث ِفي األ ا َما َیْنَفُع الّنَ ّمَ

َ
َبُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء َو أ ا الّزَ ّمَ

َ
َفأ

گذشـــت زمـــان  عیـــار هـــر حرفـــی در می آیـــد. ممکن هـــم هســـت به ایـــن نتیجه  بـــا 
گوش هایتان  گفته بود. ولـــی  برســـید. بگوییـــد این جلیلی چه چـــرت و پرت هایـــی 
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کنیـــد. خیلی بخوانیـــد. خیلی ببینیـــد. تجربیات  کنیـــد. چشـــم هایتان را باز  را بـــاز 
کـــه تاریخ، تاریـــخ، تاریـــخ، تاریخ.  کید شـــده  قبلـــی را ببینیـــد. ایـــن هـــم در قرآن تأ

شـــما تاریـــخ عدالت خواهـــی ایـــران را از مشـــروطه بخوانید تا بـــه امروز. 
کـــی بـــود؛ مـــن این را تشـــخیص  کـــی بـــود. بفهمیـــد خامنـــه ای  بفهمیـــد خمینـــی 
چـــه  دارد  نیســـت  حالیـــش  اصـــاًل  خامنـــه ای،  می گویـــد  طـــرف  وقتـــی  می دهـــم، 

کـــه مـــن از آقـــای خامنـــه ای بـــت بســـازم. می گویـــد. ایـــن بـــه ایـــن معنـــا نیســـت 
که به   یکـــی از تهمت هـــای مـــن ایـــن بوده دیگـــر. یکـــی از جرم های مـــن این بـــوده 

آقـــای خامنـــه ای می گفتم آقـــای خامنه ای.

 »دیدی آقا نمی گوید. می گوید آقای خامنه ای! «  �

کـــه انگار   ولـــی مـــن می بینـــم بعضی ها یـــک جـــوری می گوینـــد :"آقای خامنـــه ای"  
دارد راجـــع بـــه یـــک آدم معمولـــی بـــی فضیلت حـــرف می زنـــد. مـــن نمی توانم این 
ظلـــم را ببینـــم. ایـــن همه حقـــارت و تالش بـــرای خودنمایی بـــا بی ادبـــی به آقای 

گربه اســـت. خامنـــه ای را ببینـــم بعـــد بگویم نه. ان شـــاءاهلل 
کســـی نقـــد هم داشـــته باشـــد ولـــی لحـــن،  خیلـــی چیزها را نشـــان   ممکـــن اســـت 
که فالنی  می دهـــد. ادب خیلی چیزها را نشـــان می دهـــد. فقط این جوری نیســـت 

کـــرده. روش مهم اســـت. منش مهم اســـت.  ح  گـــزاره ای را مطر یـــک 
گی هـــای من قالتاق شناســـی اســـت. می توانید از بچه ها بپرســـید.  بلـــه. یکـــی از ویژ
کمی، عمدتـــًا صائب  نمی گویـــم خطـــا نکـــرده ام ولی بـــا یک ضریـــب خطای خیلـــی 

بـــوده. باالخره بعد از حداقل بیســـت ســـال تجربه . 
مـــن خیلی فراز و فرودها را دیدم. یادم هســـت یک دفعه در دانشـــگاه اصفهـــان راجع به 
امـــام صحبـــت می کردم. یـــارو باال آمـــد. من انواع و اقســـام مریضی هـــا را دیده ام. ســـؤال 
شـــفاهی: » شـــما در صحبت هایتان همه اش از امام خمینی صحبت کردید. مگر ایشان 

گرد مقام معظم رهبری محســـوب می شـــد!«  گر ایشـــان امروز بود، شـــا کی اســـت؟  ا
گفتم چه بگویم به این دیوانه !  

کردند مثاًل امام پرسپولیس است و آقا هم استقالل است!  که فکر  آدم هایی 
مـــن دارم ایـــن دعوای اســـتقالل- پرسپولیســـی را می بینـــم. اصـــاًل محتوایی وجود 

کســـی بـــوق بزرگتـــری مـــی آورد. دودود دودود دود... .   ندارد. هر 
کفراِن نعمِت رهبری برای بعضی ها شده پز!  االن از این طرفی اش را دارم می بینم. 

کفـــران نعمت در او  به پرســـتیژ  که  وای بـــه حـــال هـــر جامعـــه ای  و هر مجموعـــه ای 
و پز تبدیل بشـــود.

کار بکنم. خیلی جاها ســـکوت هم می کنم.  کنم؟ نبینم؟ خب دارم می بینم. چه  چکار 
ایـــن بـــرای من حجت اســـت، نه برای شـــما. شـــما باید تجربـــه بکنید. تـــا آن جایش که 
گر فضایی فراهم شـــد، مطرح  می شـــود به شـــکل اســـتداللی عرضه کرد، تالش می کنم ا
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که بگویم. باید تجربه بشـــود.  بکنـــم. خیلی هایش را هم نمی گویـــم. حجتی ندارم 
گرمی تان  که بـــا یک غـــوره ســـردی تان نکنـــد، با یـــک مویـــز  حـــرف مـــن این اســـت 
نکند. قرار داشـــته باشـــید. اســـتقرار داشـــته باشـــید. از آن وری هم وقتـــی می بینم 
یکـــی  به نظـــام فحـــش داده، خیلی بـــه هیجـــان نمی آیم. خیلـــی از بچه هـــا غلیان 
گفت هـــا. اصاًل  می کننـــد. از آن وری اش هـــم بـــه هیجـــان نمی آیم. عجـــب نکته  ای 

نظـــام را زمین زد!  اســـتراتژی انقالب اســـالمی زیر ســـؤال رفـــت!  ... 
 قرار داشته باشید. 

کـــه از خودتان بپرســـید مـــن چقدر بـــرای نظام  گفتـــم اصـــل اولش هـــم این اســـت 
و بـــرای انقـــالب دارم هزینـــه می دهـــم. مـــن بـــرای آرمان هایـــم چقـــدر دارم هزینـــه 
کاری هســـتم.  می دهـــم. هزینه توهمـــی نه ها. هزینـــه واقعی. چقـــدر حاضر به فدا
چقـــدر وقـــت می گـــذارم. چقـــدر واقعـــًا در میـــدان حقیقـــی هســـتم. نـــه در فضـــای 

مجـــازی همیـــن جـــوری بچرخم و احســـاس عدالتخـــواه بـــودن بکنم. 
کـــردم. در این  کار  از خـــودم بپرســـم مـــن بـــرای تحقق عدالـــت در ایـــن جامعه چـــه 
کردی؟  کار  یـــک ماه ده ها نفر از ســـوریه تا ایالم برای عدالت شـــهید شـــدند. تو چـــه 

کردم!   کانـــال تلگرامی را بـــاال پایین  پنجاه تـــا 

می گويید حججی رفته شهید شده. پس وضعیت خوب است.  �
گفتم حججی در حالی می رود شـــهید می شـــود  داریـــد مغالطـــه می کنید. اتفاقًا من 
کـــه وضعیت بـــد را می بینـــد، وضعیت خـــوب را هم می بینـــد. دیـــدن محرومیت ها 
که نمی شـــود بـــرای این نظـــام جان داد. مـــی رود برای  او را بـــه این جا نمی رســـاند 

همین نظـــام جانش را فـــدا می کند. 

خـــب مـــا هم يک ســـری مســـائل را می بینیم امـــا می گويیم چهل ســـال گذشـــته، بعد  �
کنیـــم. راجع به  کم فکر  اتفاقـــی نیفتاده. مشـــکل بیشـــتر جای ديگر اســـت. بیايیـــم يک 
که فکر می کند، شـــما می گويید نـــه. اين يک  کســـی  کنیم. بعد يک  کم فکـــر  مبانـــی يـــک 

جور ديگر اســـت. 
مـــن یـــک مقاله در ســـال هفتـــاد و پنـــج دارم. در مجله نیســـتان چاپ شـــده. البته 
گفتند این روشـــنفکری است  ســـال هفتاد و چهار نوشـــتم و به مجله بســـیج دادم. 
کـــرد. عنوانش این اســـت: » آن  و منتشـــر نمی کنیـــم. یک ســـال بعد نیســـتان چاپ 

کجا تولید خواهد شـــد«  فکـــر 
که   کجا تولید خواهد شـــد« مضمونش این اســـت   عنـــوان مقالـــه این اســـت: » آن فکر 
کنیم. عمل زده نباشـــیم و ... و ... .  کنیم. باید تحلیل  کنیم. باید تأمل  که ما باید فکر 
می خواهـــم بگویـــم مـــن از یـــک راه طی شـــده بـــا شـــما ســـخن می گویم. ایـــن جوری 
کـــردن را انکار  کـــردن، ایســـتادن و ارزیابی  کـــردن، تأمل  که مـــن اهمیت فکر  نیســـت 
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کـــردم، این را بپذیرید .  که دوتا پیراهن از شـــما بیشـــتر پاره  بکنـــم ولی باالخره از منی 

گفتگو صورت بگیرد.  � ما خیلی دوست داريم 
کـــردم. در دی ماه   بنـــده در آنتـــن زنـــده تلویزیـــون با اقـــای  علـــی مطهری مناظـــره 

ســـال هشـــتاد و هشت. 
کبیان، شکوری راد و... . با علیرضا بهشتی مناظره کردم. با اقایان حق شناس، کوا

که مســـوول بســـیج دانشـــجویی  کانی-موقعی  مناظـــره 9 ســـاعته بنده را  با آقای زا
کشـــور بود-  بچه های بســـیج دانشـــگاه شریف یادشـــان است. 

گـــر فکر می کنید  گـــو   و بحث و مناظره و... نترســـانید. ولی ا گفت و  بنابـــر ایـــن مـــا را از 
کـــه بنـــده بایـــد چشـــم بـــه روی تجربیات خـــودم ببنـــدم. مـــن دارم ارزیابی خـــودم را 
که بلد هســـتم و یاد دارم، اســـتداللم را  می گویـــم. برای حـــرف خودم هم تا آن جایی 
کـــه حرف های دیگران را نشـــنوی. تا  کس هم جلوی شـــما را نگرفته  می گویـــم. هیچ 
دلـــت بخواهـــد این حرف هـــا االن دارد تضارب آرا می شـــود. حرف هـــای مختلف دارد 
گری را می بینم و خـــودم را مکلف می دانم  زده می شـــود ولـــی من دارم هیاهـــو  و فتنه 

بعضـــی هشـــدار ها را بدهـــم و پای فحش خـــوردن های بعدش هم ایســـتاده ام.

کرده باشـــیم، بـــه نتیجه مورد  � گـــر زود انقاب   ببینیـــد، آيـــا مـــا زود انقاب نکرديـــم؟ ا
نظـــر نمی رســـیم و فقـــط قالب قدرت عوض شـــده اســـت.

ایـــن دیگـــر از آن حرف هـــا اســـت. یعنـــی در عالـــم تنبلی و بیکارگـــی و عالفـــی و فرار از 
عمـــل، بـــازار حرف های صدتـــا یک غـــاز رونق می گیـــرد. حاال مـــا بیاییم بـــرای خدا 
تکلیـــف معین بکنیـــم: »خدایا، ایـــن چه وضعی اســـت. درســـت برنامه ریزی بکن!  

مـــا هنوز آماده نیســـتیم. چـــرا انقالب پیروز شـــد.« 
تعییـــن تکلیـــف بـــرای خـــدا ! االن دیگـــر انتقاد بـــه نظام و رهبـــری و ... نیســـت. به 
کی بایـــد وارد  که شـــما  خـــود خـــدا اســـت! العیاذ بـــااهلل  خدایا  مـــا تعییـــن می کنیم 

کی… تاریـــخ بشـــوید و 

اين حرف در فضای مجازی  از شهید مطهری نقل شده...    �
گوش برود.  گوش بیاید و از آن  من هم دیدم. اینها باید از این 

گفت چـــه برایت  گفـــت آن طرف چـــه خبر.  یکـــی مـــرده بود. یکـــی خوابـــش را دید. 
کار جدی ای  گرفتند. هـــر  کرده بودیـــم، این جا جـــدی  بگویـــم. مـــا هر چی شـــوخی 

گرفتند.  کردیـــم، اینها شـــوخی 
که  کنـــار !! ما شـــنیده ایم  کتـــاب دارد. آنهـــا را بگذاریـــم  آقـــای مطهـــری صـــد جلـــد 
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که احتمااًل  که او از تقی و او از نقی شـــنیده اســـت  حســـن از حســـین شـــنیده اســـت 
گـــوش یکی از  کوچـــه فالن رد می شـــده، در  که داشـــته از  ایشـــان یـــک شـــب موقعی 
گفته. عجب مبنایـــی ! واقعًا ما زود انقـــالب نکردیم؟! رفقایـــش یک چنین چیـــزی 

گفت! که بیشتر می شود   خب العیاذ باهلل این را راجع به خود اصل اسالم 
کـــه آن اتفاقات افتاد؟ پس بگوییم این چه اســـالمی  گذشـــته بود   چنـــد روز از غدیر 

اســـت. چه بعثتی اســـت؟! چه قرآنی است؟! 

کردیم؟  �  مگر »ما«  انقالب 
ً

اصال
ْحَســـُن َعَماًل. اصاًل عالـــم عرصه ابتال و امتحان اســـت. اصاًل 

َ
ُکـــْم أ ّیُ

َ
َخَلَقکـــْم ِلَیْبُلَوُکـــْم أ

کـــه مـــا آمادگـــی صـــد درصد داشـــته باشـــیم . از اتفاقـــات طبیعی اش  قـــرار نیســـت 
گرفتـــه تا اتفاقـــات اجتماعـــی اش و ... و ... و. ضمـــن اینکه؛ جامعـــه ایرانی الاقل از 
زمان مشـــروطه،و قبلـــش، از بعد از جنگ های ایـــران و روس و ... و ... و، این همه 
کـــرده. ما صد ســـال پیـــش،  آدمـــی در طراز مدرس داشـــتیم. ســـال  کســـب  تجربـــه 
پنجـــاه و هفت انقالب شـــده، زود بوده؟ ملک الشـــعرای بهار می گویـــد بعد از حمله 

مغـــول مـــا آدمی در طراز شـــخصیتی مدرس نداشـــتیم. 
شـــما آدمـــی در طـــراز امام داشـــته باشـــی و انقالبی به وجـــود نیاید؟ مگر می شـــود؟ 
که خیلی از شکســـت های ما ناشـــی از  اینها یک نگاه های مهندســـی به عالم اســـت 
کن. به  کمک  همیـــن نگاه مهندســـی اســـت. خدایا، ما مهندســـی می کنیم و شـــما 
هدایـــت الهـــی معتقد نیســـت. فقط بـــه نصرتش معتقد اســـت! مثاًل ما محاســـبات 
گر یازده مهر ســـال هزار  کردیم. به جای بیســـت و دو بهمـــن پنجاه و هفت، ا دقیـــق 
و ســـیصد و شـــصت و چهار انقالب بشـــود؛ خوبست.شـــما در این روز باید دل های 

مـــردم را بـــا هم مهربان بکنـــی. به همه آنها انگیـــزه بدهی و بیـــاوری و ... و ... و. 
که مـــا را به راه هدایت بکنـــد : " اهدنا  مـــا هـــر روز حداقل ده بار از خـــدا می خواهیم 

الصراط المســـتقیم".خدایا، ما در مســـیر باشیم.
کـــه هفتـــه پیـــش در ایـــالم شـــهید راه خدمت بـــه محرومین   ایـــن بـــرادران عزیـــزی 
کـــه وجود  گالیه  داشـــتند از  انـــواع و اقســـام مظالمی  کلـــی  شـــدند؛ حتمـــًا آنهـــا هم 
کـــه هســـت. چون آنهـــا برطرف  دارد. مفاســـدی، تبعیض هایـــی، محرومیت هایـــی 

کردند؟  کامـــل ایـــن محرومیـــت هـــا را ندیدند، پـــس آنها خســـارت  شـــدن 
که  کفاف نداد  " آقـــای شـــهید حججی ببین، ما از تو برتر هســـتیم!  چون عمر شـــما 

که به مقصد برســـیم!"  به مقصد برســـی ولی ما هنوز امیدوار هســـتیم 
کـــه عدالتخـــواه هســـتیم، بـــه عدالـــت مطلـــوب نرســـیم. اتفاقی  اصـــاًل بـــر فـــرض ما 
که بـــه عدالت "برســـیم"؟ خواســـته شـــده ما  می افتـــد؟ اصـــاًل از مـــا خواســـته شـــده 
بـــه مقصـــد برســـیم؟ میلیون هـــا انســـان در راه رســـیدن به عدالت شـــهید شـــدند. 
که در  کـــه ســـال پنجاه و هفت شـــهید شـــدند، بـــه آن اهدافـــی  کســـانی  نرســـیدند. 
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کردند؟ چـــون به مقصد نرســـیدند ؟!  ذهنشـــان بود نرســـیدند. پس آنها خســـارت 
مثـــاًل حضرت یاســـر یا حضرت ســـمیه چون در همان ســـال های اولیه ظهور اســـالم 
کامـــل را ندیدند.  شـــهید شـــدند، آنهـــا به مقصد نرســـیدند دیگـــر. حتی اینها قـــرآن 
که  که در رکاب پیامبر شـــهید شـــدند، حتـــی توفیق این را نداشـــتند  کســـانی  همـــه 
کل قـــرآن را یـــک بـــار بخواننـــد. اصاًل خیلـــی از آیات بـــه آنها نرســـید. آیـــا اینها چون 

کردند؟   کامل نشد،خســـارت  منظومـــه فکریشـــان 
کـــه زیر پرچم پیامبر)ص(قدم برنداشـــتند،اقدام  کردند  یا اینکه خســـارت را آنهایی 

نکردنـــد، در راه قرار نگرفتند. 
که در  کـــه به مقصد برســـیم؟  یـــا این اســـت  تکلیـــف چیســـت؟  تکلیـــف این اســـت 

باشیم؟ راه 

کـــه وارد جنبش می شـــوند بعـــد از مدتی جذب  � آقـــای جلیلـــی، بعضـــی از بچـــه هايی 
کارشناســـی و مجموعـــه هايـــی مثـــل ايتـــان و... می شـــوند  فعالیـــت هـــای تخصصـــی و 

گذارند....    وکمتـــر در فعالیت هـــای جنبـــش وقت مـــی 
ببینیـــد، یـــک قـــدم عقب تـــر بیاییـــم. در واقـــع چـــرا ایـــن دغدغه بـــه وجـــود آمده. 
می گوییـــم ای بابـــا، چهارتـــا نیـــرو داریم. اینهـــا را هـــم ایتانی ها می روند مخشـــان را 
کـــه از نظـــر مـــا اولویت دوم و ســـوم اســـت.  کاری می اندازنـــد  می زننـــد و تـــوی یـــک 
کار بـــدی اســـت ولـــی از اولویـــت اصلـــی جنبش بـــاز می ماند. چـــرا این  نمی گوییـــم 
کشـــور چهارصدتا  گر تو  در   کاًل چهارتا نیرو داریـــد ولی ا اتفـــاق می افتـــد؟ چون شـــما 
نیـــرو می داشـــتی، تـــازه بـــه ایتـــان زنـــگ مـــی زدی. می گفتـــی من بـــرای دویســـت و 
گر  کـــردم. صد و پنجـــاه نفر دیگر عالف هســـتند. ا پنجاه تـــا از اینهـــا عملیـــات تعریف 
گر توانســـتید اینها  ح بکنید. ا گر اولویتی می رســـد، بیایید با اینهـــا طر بـــه نظر شـــما ا

کار بکنند.  را قانـــع بکنیـــد، اینها بیاینـــد و برای شـــما 
کشـــور  کـــه در چهـــار میلیـــون جمعیـــت دانشـــجویی  یـــک مشـــکل مـــا ایـــن اســـت 
کشـــوری مثل جمهوری اســـالمی  نمی توانیـــم چهارصـــد نفر را جمع بکنیم. واقعًا در 
بـــا هشـــتاد میلیـــون جمعیـــت، بـــا این وســـعت، بـــا ایـــن مســـائل پیچیده، بـــا این 
جنـــگ  اقتصادی، با این فســـادها و فقرهـــا و تبعیض ها و با آن آرمان هـــای بلند، آیا 
کارند  کامـــل پای  که تـــازه آنها هم نه  مـــا می خواهیـــم عدالت خواهی را بـــا چهل نفر 
و نـــه برنامه ریـــزی ابتکاری مشـــخصی برای اســـتفاده بهینه و مضاعف از وقتشـــان 

ببریم؟  پیـــش  دارند 
کـــه ما ســـی چهل نفر بیشـــتر  مـــن دارم می بینـــم، شـــما بـــه راحتـــی رضایـــت دادید 
که چرا از  کردید. خیلـــی اذیت نمی شـــوید  نبایـــد باشـــیم!  ایـــن را پذیرفتیـــد و قبول 
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کاًل چهل نفر یا پنجاه نفر یـــا صد  نفر به  کشـــور  چهـــار میلیون جمعیت دانشـــجویی 
گیوه ها  که بعـــدش  اردوی شـــما می آینـــد. اصـــاًل دغدغه تان نیســـت. دغدغه جدی 
را ور بکشـــید و بگوییـــد مـــا می خواهیـــم امســـال و ایـــن تـــرم تعـــداد اعضـــای فعـــال 
جنبـــش را از چهـــل نفر به چهارصد نفر برســـانیم. حـــاال چهارصدتـــا را هدف گذاری 

بکنیـــد تا الاقل دویســـت نفر بشـــوند. 
که شـــما دویســـت نفر نیرو داشـــته باشـــید، دیگـــر با ایتـــان درگیر نمی شـــوید  وقتـــی 
که  کم باشـــد، معلوم اســـت  کـــه چـــرا نیروهای من را دزدیـــدی ولی وقتی نیروهایت 

درگیـــر می شـــوی. من هم باشـــم، همین جوری هســـتم.
کنید. کادرسازی  که  پس یک راه آن این است 

که ما  کم بیاوریـــم؟  یک دلیل آن این اســـت  کادرســـازی  کنیـــم چرا مـــا باید در  فکـــر 
که ما داریـــم داد می زنیم،  کم حـــرف می زنیم. بچه هـــا صرفًا موقعـــی  با دانشـــجوها 

کـــه بچه ها باید حـــرف زدن معمولی ما را هـــم ببینند.  مـــا را می بیننـــد. در حالی 
که در این دانشگاه تشکل  شـــما یک داد زدید و بچه ها شـــما را شـــناختند. فهمیدند 
کـــه نمی توانـــی از فردا هـــر روز بیایـــی و داد  جنبـــش عدالتخـــواه وجـــود دارد. بعدش 
بزنـــی. بعـــد از یـــک مدتی خســـته می شـــوند. آن داد برایشـــان عادی می شـــود. امروز 
داد زدی. فـــردا بگـــو بیـــا این فیلـــم »آفرانـــدن«  را هم ببین. بیـــا این جا. مـــا راجع به 
هســـته ای ایـــن حرف هـــا را داریـــم. بیا این جـــا. ما می خواهیـــم در شـــهرمان از فالنی 
کارآمـــدی اش،  بـــه خاطـــر  تجلیـــل بکنیـــم. بـــه خاطـــر ساده زیســـتی اش، بـــه خاطـــر 
عدالت خواهـــی اش. بیـــا این جـــا. فردا می خواهیـــم برویم و فالن جـــا تحصن بکنیم. 
کـــه بچه ها را جـــذب بکنید و بچه ها در شـــما یـــک جذابیتی  برنامه داشـــته باشـــید 
کاذب باســـمه ای، جذابیت واقعی. طـــرف بیاید و حس  ببیننـــد. نـــه جذابیت های 
کـــه دارد می خوابد.  گـــر در تشـــکل جنبش باشـــد، مفیـــد اســـت. شـــب  کـــه ا بکنـــد 

کردم.  کردم. از حـــق یک آدمی دفـــاع  بگویـــد مـــن چـــه روز متفاوتی را تجربـــه 
که شـــما خودت حـــق دیگری را  قســـط دفـــاع از حق دیگران اســـت. عدل یعنی این 
که اجـــازه ندهی این آقا حـــق آن آقا را بخـــورد. به منافع  نخـــوری. قســـط یعنی این 

تو تعرضی نشـــده، بـــه منافع دیگری تعرض شـــده ولی تو اجـــازه ندادی. 
اُس ِباْلِقْســـِط. شـــما باید مفهوم قســـط را در دانشـــگاه ها  آیه قرآن می گوید ِلَیُقوَم الّنَ

راه بیندازید. چـــرا راه نمی اندازید؟ 
چـــه در مفهـــوم جهانـــی آن. بگوییـــد آمریـــکا می خواهـــد حـــق ملـــت مـــا را بگیـــرد. 
می خواهد نگذارد ما پیشـــرفت بکنیـــم. نگذارد ما در نانو، در هســـته ای، در هوافضا، 
در موشـــکی، در ماهـــواره و فـــالن و فـــالن پیشـــرفت بکنیـــم. این حـــس را چقدر توی 

کالس هـــا و تـــوی خوابگاه هـــا و ... و ... و.  الیه هـــای دانشـــگاه ها بردیـــد؟ تـــوی 
ـــَك َباِخٌع َنْفَســـَك َعَلـــی آَثاِرِهـــْم ِإْن َلْم 

َ
شـــما بایـــد این را دغدغه داشـــته باشـــید. َلَعّل

َســـًفا. توی دانشـــگاه هایتان رســـوالنه و پیامبرانـــه حضـــور 
َ
ُیْؤِمُنـــوا ِبَهـــَذا اْلَحِدیـــِث أ
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کـــه چـــرا ایـــن آدم عدالتخواه نیســـت.  داشـــته باشـــید. پیغمبـــر حـــرص می خـــورد 
حـــرص می خـــورد. ما خیلـــی وقت ها ایـــن حـــرص را نمی خوریـــم. می گوییم همین 
که مـــا می خواهیم بکنیم یک  کاری  بیســـت و چهار نفر هســـتیم دیگر. چرا؟  چـــون 
بیانیه اســـت. فوقش ســـالی دوتا تحصن اســـت. آن هم با ده پانزده نفر. این اســـت 

کـــه نیـــاز ندارد زیاد بشـــویم و تکثیر بشـــویم و آدم بســـازیم! 
در دوره هایی بعضی واحدهای جنبش تجربیات موفقی در جذب نیرو داشتند. 

کرده است؟ � کمی چقدر تغییر  جنبش از لحاظ 
کم  فـــراز و فـــرود داشـــته اســـت. در بعضـــی مقاطـــع زیـــاد بودنـــد. در بعضـــی مقاطـــع 
کـــه من می بینم تقریبًا ثابت اســـت. یک مقـــدار آن به  بودند. االن چند ســـال اســـت 
کیفیت  که ما هـــی آمدیم از شـــما  همیـــن نشســـت ها و همیـــن چیزهایی برمی گـــردد 
گفتـــم عدالت  کردیـــد، من آمدم  که شـــما دعوت  خواســـتیم. یعنـــی مثاًل اســـتادی را 
گفتـــه نمی دانم ظلـــم از دیدگاه حدیـــث. آن یکی آمده  از دیـــدگاه قـــرآن. بعدی آمده 
گفتـــه مفاســـد قـــوه قضائیـــه و آن یکـــی فـــالن. بـــه آسیب شناســـی خودمـــان چندان 
گـــر هم به آسیب شناســـی پرداختیـــم، فوقش مباحث نظـــری را مطرح  نپرداختیـــم. ا
کّمًا هم زیاد بشـــویم. اصاًل تشـــکیالت یعنی ایـــن. اصاًل ما برای  کردیـــم. نه آقا، ما باید 

که قـــدرت تکثیر پیـــدا بکنیم.  چه تشـــکل می شـــویم؟ تشـــکیالت برای این اســـت 

خیلـــی عـــذر می خواهم. نـــه تنها در تشـــکل عدالتخـــواه فرايندی بـــرای جذب وجود  �
گلدکوئیســـتی اســـت.  گروه های  کار  که جذب؛   گفته می شـــود  نـــدارد، حتی به صراحت 
يعنـــی نـــه تنها جـــذب ســـتايش نمی شـــود بلکه اصـــًا ســـنگ اندازی هم هســـت. يعنی 
کـــه بتوانـــم تشـــکل را پیـــدا بکنـــم، فقـــط توانســـتم توی ســـايت  مـــن خـــودم بـــرای اين 
که زنگ  گرفتم. به مـــن قول دادنـــد  يـــک شـــماره همـــراه پیـــدا بکنم. دفعـــه اول تمـــاس 
بزننـــد. زنـــگ نزدند. وقتـــی من زنـــگ زدم، جـــواب نمی دادنـــد. پیام مـــی دادم، جواب 
کجـــا بايد پیـــدا بکنـــم. يعنی بحث  کـــه مـــن بدانم تشـــکل  را  نمی دادنـــد. آدرســـی نبـــود 
که ســـر  کاری بکنیم جـــذب بشـــوند. بحث اين اســـت  کـــه يـــک  اصـــًا ســـر اين نیســـت 

جـــذب آنها مانـــع نگذاريم. 
ببینید، قصه جذب قصه دامنه داری اســـت. این را االن باید بچه های شـــورای مرکزی 

کیفی اســـت.  که من می گویم، به یک معنا جذب  جـــواب بدهند. این جذبـــی 
کـــه به ایـــن جا آمدنـــد،  مـــال چندتا دانشـــگاه  مـــن می گویـــم همیـــن پنجـــاه نفری 
هســـتند؟ مـــال ده تا دانشـــگاه هســـتند. مثاًل بنده دانشـــجوی دانشـــگاه فردوســـی 
کـــه بنـــده از این جا به دانشـــگاه فردوســـی برمی گـــردم، باید  مشـــهد هســـتم. وقتی 
گر االن ســـه نفر هســـتیم. تا پایان ترم  که ا که این بار روی دوش من هســـت  بدانـــم 
حداقـــل باید ســـی نفر بشـــویم و باید برای این برنامه داشـــته باشـــم. ممکن اســـت 
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گر تالش  برنامـــه من به شکســـت بخـــورد ولی باید تالشـــم را بکنم. بـــه نظرم اتفاقـــًا ا
بکنیـــم، می توانیـــم هم جـــذب بکنیم. 

که  کل حضـــور مـــا در هر تشـــکیالتی فایـــده فردی اش بـــرای ما همین اســـت  اتفاقـــًا 
بـــا مســـائل تشـــکیالتی مواجـــه بشـــویم، اســـتعدادهای ما شـــکوفا بشـــود. مثاًل من 
کار بکنم؟ آن  می خواهـــم در خوابـــگاه، هم خوابگاهـــی ام را جذب بکنـــم. باید چـــه 
کـــه این ده تـــا فیلـــم را به یـــک بهانـــه ای به او  که فکـــر من این می شـــود  جـــا اســـت 
گـــر اهل خواندن اســـت، این جزوه را  کتاب را بدهـــم بخواند یا ا نشـــان بدهـــم. این 
کوه برویم.  کار عملیاتی اســـت، مثاًل این هفتـــه بیاید و با هم بـــه  گـــر اهل  بخوانـــد. ا
گـــر از هیجان خوشـــش می آید، بگوییم برویـــم فالن  جا مشـــت  بزنیم)با خنده(  یـــا ا

کاری بکنیم.  نمی دانـــم. خالصه یـــک 

 فضا منفعل شده... �
ً
آقای جلیلی، واقعا

که این فضا را برگردانید.  بارک اهلل. پس وظیفه شما است 

که به اين جا رسیده. � کرده  کم کاری  بسیج هم 
کرده.  کـــم کاری  حتمـــًا همیـــن طور اســـت. حتمـــًا این طور اســـت ولـــی جنبش هـــم 
بـــه خودتـــان، در فضـــای  کـــه شـــما در فضـــای نزدیـــک  حواســـتان باشـــد. وقتـــی 
که برای اعتـــراض  به وزارت نفت  دانشـــجویی نمی توانید یک مـــوج  راه بیندازید.بعد 
می رویـــد می گوید بابـــا جان، تو توی دانشـــگاه خـــودت برای چهارتا دانشـــجوی یک 
که به آرمانگرایی و هیجان انقالبی و ... مشـــهور هســـتند، نتوانســـتی هفت  ال قبایی 
که توی وزارت نفت بیســـت  نفـــر را جـــذب بکنی. بعد انتظار داری من از این مدیرانی 

ســـال اســـت دارند حقوق هـــای نجومی می گیرنـــد، از اینهـــا عدالتخـــواه در بیاورم؟
مـــن می گویـــم یک ســـوزن به خودمـــان بزنیم و یک جوالـــدوز به دیگـــران. خودمان 
کارآمـــدی را از نظـــام مطالبـــه بکنیم.  کارآمد بشـــویم، بعـــد آن موقـــع  در ایـــن حـــد 
کـــه باالخـــره فطـــرت جوانهـــا بـــه مفاهیم  کـــه مـــا در فضـــای دانشـــجویی  نـــه ایـــن 
عدالت خواهـــی و آرمانخواهـــی و اینهـــا نزدیک تر اســـت، عرضه نداشـــته باشـــیم ده 
که ای  نفـــر را جذب بکنیـــم. بعد آن موقع از صدر تـــا ذیل نظام را داریم می شـــوریم 

نظـــام بی عرضه فـــالن... ! 
 تـــو اول عرضـــه خـــودت را نشـــان بـــده. نمی گویـــم بـــه بی عرضگی هـــای موجـــود در 
که  نظـــام اعتـــراض نکنیـــم ولـــی این قـــدر هم بـــرای خودمـــان ســـهم قائل بشـــویم 

عرضـــه بـــرای من چـــه تعریفـــی دارد؟!
کارآمد هســـتم؟ آیا دچار فســـاد نشـــده ام؟   آیا من به عنوان یک تشـــکل دانشـــجویی 
کـــه در خودتان  کارآمدی نشـــده ام؟ شـــما به میزانـــی  دچـــار فقـــر نشـــده ام؟ دچـــار نا
کارآمد بکنید و این از شـــما برمی آید.  کارآمـــدی به وجـــود بیاورید، می توانید نظـــام را 
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و  نظـــری  بحث هـــای  ایـــن  از  بعضـــی  بـــه  راجـــع  مـــن  کـــه  نگرانی هایـــی  از  یکـــی 
کـــه انـــرژی شـــما و تمرکـــز شـــما هی  حاشیه ســـازی ها و جنجال هـــا دارم، ایـــن اســـت 
کارهای خوب  کلی  تـــوی ایـــن مویرگ های تلگرامی و فضای مجـــازی و ... هرز بـــرود. 
که ته اش  می توانیـــد بکنید. هـــی ذهنتان و درگیـــری فکری تان روی چیزهایی بـــرود 
کـــه دلخوری ها و دلســـردی هایتان را بیشـــتر بکند.  هـــم هیچـــی در نمی آیـــد. جز این 
من می گویم شـــما باید توی جامعه و به خصوص در دانشـــگاه بمب انرژی باشـــید. 
که آن  گرمـــای انـــرژی ای  کنـــار دفتر جنبـــش رد می شـــود، باید هرم  کســـی از  یعنـــی 
جـــا هســـت او را بگیـــرد. خودتـــان داریـــد می گوییـــد. می گوییـــد فضـــا َلخت شـــده، 
کـــه شـــما بتوانیـــد فضای  ســـرد شـــده. آن را از ایـــن لختـــی در بیاوریـــد. بـــه میزانـــی 
دانشـــجویی و فضـــای دانشـــگاهی را پنـــج درصد، ده درصـــد؛ هر قـــدر  از این َلختی 
در بیاوریـــد، ایـــن به اضعـــاف مضاعـــف در جامعه تکثیر می شـــود و تأثیـــر می گذارد.
بـــه نظر مـــن این را هـــدف قرار بدهیـــد. بگویید جنبش تـــا پایان ترم آینـــده حداقل 
کار بکنید.  بایـــد چهارصدتـــا نیرو داشـــته باشـــد و بـــرای ایـــن، بســـم  اهلل!  بســـیجی 
کار را بکنید. شـــما  شـــبانه روزتـــان را برای ایـــن بگذارید و به نظر مـــن می توانید این 
گی های جنبش این اســـت. در مباحث اندیشـــه ای،  حـــرف زیـــاد دارید. یکـــی از ویژ

در مباحـــث فرهنگی، در مباحث هنری و رســـانه ای، همیشـــه پیشـــتاز بوده. 
کـــه هنوز اســـت  با  پانـــزده ســـال پیـــش نشـــریه خیـــزش در می آمـــد. به نظـــرم هنوز 
کشـــور انجام  کـــه دارد در  کارهـــای درجـــه یـــک مطبوعاتی دانشـــجویی  بســـیاری از 
می شـــود قابـــل مقایســـه اســـت. آن مجله صوتـــی بچه های علـــم و صنعـــت را دیده 
بودیـــد؟ اینهـــا را ببینید. شـــما تاریخ جنبش را هـــم نمی دانید. مثـــاًل بچه های علم 
کنم چهار پنـــج شـــماره در آمد. همان  و صنعـــت مجلـــه صوتـــی در می آوردند. فکـــر 

را بدهیـــد بچه ها. 
گروه  گفت  یـــا ابزارهـــای دیگـــر. ببینید، آقا دوســـال پیـــش، شـــش تا پیشـــنهاد داد. 
گفـــت از ایـــن ابزارهـــا  کاریکاتـــور.  گـــروه ســـرود، شـــعر، طنـــز، مجلـــه صوتـــی،  تئاتـــر، 
گذشـــته  کـــس نکرد ! من نشـــنیدم تا حاال در این دو ســـال  اســـتفاده بکنیـــد. هیچ 

گروه تئاتری تشـــکیل شـــده باشـــد. 
گـــروه تئاتر پارتیزانی فعال داشـــته باشـــید. یک ســـال  گـــر یک  کنیـــد. مثاًل ا شـــما فکر 
من یک متن نمایشـــنامه نوشـــته بودم. به بچه ها دادم. جـــرأت نکردند اجرا بکنند. 
خیلـــی ضـــد انقالبی بـــود. ماجـــرای فروپاشـــی جمهوری اســـالمی بـــود با یـــک روایت 
کنیـــد. جنبش یک دفعـــه بیاید و دوتا  خاصـــی. یک تئاتر نیم ســـاعته بود. شـــما فکر 
کشـــور اجرا  کل  گروه تئاتر دو ســـه نفره درســـت بکند. اینها پارتیزانی بروند و در  ســـه تا 
کـــه می خواهید بگوییـــد، بیاییـــد از قالب های هنری  بکننـــد. یعنـــی آن مفاهیمی را 

کار را بکنید؟  که ایـــن  گرفته  کســـی جلوی شـــما را  اســـتفاده بکنیـــد. چه 
که شـــما پانزده ســـال پیش ســـابقه اش را داریـــد و در آورده  یـــا همـــان مجلـــه صوتی 
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کـــه دیگر با این قصه تلگرام و اینها خیلی بیشـــتر هم امکانش هســـت.  بودیـــد. االن 
کجا هســـتند. یکیش از مســـؤولین بیت رهبری اســـت.  نمی دانـــم االن بچه هایـــش 
یکیـــش در آمریـــکای التین زندگـــی می کند. یکـــی در آمریکا فرصـــت مطالعاتی دارد.

کشـــاورزی می کند در دشـــت قزوین ....  یکیـــش دارد 

کرد.  � اين را هم بايد آسیب شناسی 
غ التحصیالن  نـــه. آســـیب نیســـت. اینهـــا خیلی مثبـــت اســـت. اتفاقـــًا من بـــه فـــار
جنبـــش افتخـــار می کنم. یعنی با همه تشـــکل ها قابل مقایســـه هســـتند. نمی گویم 

ریزش نداشـــتیم ولـــی الحـــق و االنصاف....

 به حق بايد می رسیدند؟ �
ً
که واقعا که الن رسیده اند، جايی است  جايی 

کـــه ایســـتاده اند،  باالخـــره اســـتعدادها و عالئـــق متفـــاوت اســـت. ولـــی آن جایـــی 
کثرشـــان همچنـــان عدالتخواه هســـتند. یعنی در زندگی شـــان  که ا مهم این اســـت 
که در  ســـالمت اند. مـــا در این ده پانزده ســـال چه چیزهایـــی دیدیـــم!!  بچه هایی 
همیـــن فعالیـــت های جنبـــش دانشـــجویی بودند؛ بعضی هـــا در عرض چهار ســـال 
اســـتحاله شـــدند و بعضی هـــا در شـــش  مـــاه و بعضی هـــا در عـــرض یک هفتـــه. این 
رفیـــق مـــا، آقـــای ایکـــس از  رهبـــران فعالیت های  دانشـــجویی بـــود دیگـــر. تندتر از 

این نداشـــتیم. 
یکی از دالیلی که ما ضد والیت فقیه و روشنفکر شدیم، لگد زدن به ایشان بود دیگر!
اعتراض می کردیم : »  آقا چرا روی بدحجاب ها کلت می کشی؟  چرا فالن می کنی؟ ...«

ک برجام و  کســـیون فـــالن مجلس و مدافع ســـینه چـــا حاال شـــده اســـت رییس فرا
الریجانـــی و روحانی و ...  . 

 از راه نامشروع به دست آورده؟ �
ً
يک سؤال داشتم. هر جايی که پولداری هستند، حتما

که از  ببینیـــد، در قصـــه تکاثـــر بحمـــداهلل  در معـــارف مـــا مفصـــل آمـــده. آن بخشـــی 
خطبـــه شقشـــقیه خوانـــدم، همیـــن بـــود دیگر. اخـــذ اهلل علـــی العلمـــاء ان ال یقاروا 
گرســـنگی مظلوم  کظه ظالم و ال ســـغب مظلـــوم. در مقابل پر خـــوری ظالم و  علـــی 

حساســـیت داشـــته باشـــید. ثروت با تکاثر فـــرق دارد. 
کشـــیدن اســـت. مثـــاًل ما در  خ  کـــه تکاثـــر دارد، به ر تکاثـــر یعنـــی چـــه؟ یـــک وجهی 
کـــه پولـــش از پـــارو بـــاال می رفتـــه ولـــی  کســـانی داشـــتیم  ثروتمنـــدان ســـنتی مان 
کـــه ما داریـــم، این  زندگـــی اش خیلـــی زندگـــی قانعانـــه ای بـــوده. االن یک مشـــکلی 
که به هیچ صراطی مستقیم  که با یک نســـلی از ســـرمایه داری روبرو هســـتیم  اســـت 

ج می کند.  نیســـت. یعنـــی هـــم حـــرام به دســـت مـــی آورد و هم حـــرام خـــر
گفتم االن خیریه ها همه خیریه های  گفتـــم.  گفتم. چند بار  یـــک بار در همین جنبش 
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فقرســـتیزی اســـت. شـــما بیایید خیریه های تکاثرســـتیزی ایجـــاد بکنید. چند ســـال 
کردند. بچه های بســـیج  کاری  پیـــش بچه های دانشـــکده فنی دانشـــگاه تهـــران یـــک 
گرفتند. یک اردوی جهادی. به  گرم. رفتند گمرک بوشـــهر را  دانشـــکده فنی. دم شـــان 
کار  گرفتند. فکر می کنـــم دو ماه  گمـــرک را  جـــای ایـــن که به روســـتاها بروند، رفتند یک 

کار کردند؟  کردنـــد. درآمـــد گمرک بوشـــهر در عرض دو ماه نه برابر شـــد. چـــه 
کامپیوتر و مهندســـی های  که داشـــتند. سیســـتم ها و   آنهـــا رفتند همـــان علمـــی را 

مدیریتـــی و ... رفتنـــد آن جـــا را یک نظم و نســـقی دادنـــد. درآمدش 9 برابر شـــد. 
گفـــت مثاًل یـــارو پدرش  کاره هســـتند؟  گفتنـــد می دانیـــد آقازاده هـــا آن جا چه  مـــی 
باســـکول  کنـــار  مـــی رود  اســـت.  باســـکول  چی  جـــا  آن  اســـت.  اســـتاندار  معـــاون 
کیلو  کیلو اســـت یا مثـــاًل پانصـــد  کـــه می آیـــد. می گوید ایـــن پنجـــاه  می ایســـتد. بـــار 
کاغذی  اســـت. هیچی سیســـتمی نیســـت.  اســـت. چـــرا. چون همه چیز دســـتی و 

کردنـــد و ســـامان دادند.  کار  اینهـــا دو مـــاه 
یـــک بـــار میثم میرزایـــی را بیاورید تـــا تجربیـــات عدالت خواهی این جـــورِی عملی را 
که دولت  گمرک شـــهید رجایی بـــود  بـــرای شـــما توضیح بدهـــد. پروژه بعدی شـــان 
کار  عـــوض شـــد و ... . االن بچه هـــا خیلـــی می تواننـــد در همیـــن حـــوزه تخصصـــی 
کشـــاورزی. فقر،  کل دانشـــکده های  کـــه اصـــاًل بچه هـــای  گفتم  بکننـــد. مـــن بارهـــا 
کدامش  گلوگاه هایش را پیـــدا بکنید. برای هر  کشـــاورزی.  فســـاد و تبعیض در حوزه 

یـــک پرونده درســـت بکنید. بســـم اهلل. با ابزارهـــای مختلف پیگیـــری بکنید. 
در حوزه مســـکن، در حوزه حقوق، در حوزه بانک، در حوزه مسائل سیاسی،  آزادی های 
سیاســـی، حقـــوق مدنـــی و ... و ... و. جنبـــش بایـــد در همـــه حوزه ها فعال باشـــد. افق 
کّمی هم ایده آل باشـــید.  کثری نگاه بکنیـــد. از نظر  کم بـــاال ببرید. حدا نگاهتـــان را یک 

ایده آلیســـت باشـــید. چرا جنبش فقط باید در دو ســـه تا حـــوزه عدالت خواهی بکند؟ 

 ضریب آرمانگرایی بین  �
ً
که آرمانخواه باشـــید. اتفاقا اینها شـــدنی است. مشروط به این 

کـــه در هپروت  که بزرگ فکـــر می کند. نه اين  شـــماها ضعیف شـــده. آرمانخواه يعنـــی آدمی 
فکـــر می کنـــد. نه! همت های بلند دارند. به قول سیدالشـــهدا معالـــی الِهَمم ...  . 

که در شـــورای مرکزی  همت هـــا بایـــد یـــک مقدار بلند بشـــود. به خصـــوص آنهایـــی 
و مجمـــع عمومی هســـتند. همت شـــماها باید خیلی بلند باشـــد. مگـــر همت چند 
ســـالش بـــوده. مگـــر رجب بیگـــی چنـــد ســـالش بـــوده ؟ رجب بیگـــی بیســـت و یکی 

که شـــهید شده.  دوســـالش بوده 
که بزرگ فکر بکنید. همت ها پایین است. به خودتان اجازه نمی دهید 

کار جـــدی عدالتخواه در   بگوییـــد  مـــا می خواهیم چهارصد نفر نیـــروی ورزیده پای 
کشـــور داشته باشیم.  کل دانشگاه های 
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 "مازوخیســـم" بنامید، به  �
ً
کـــه ریشـــه تولیـــد همـــه ی جنبه هـــای منفـــی را مطلقـــا ایـــن 

کار هستند،  کســـانی بر "ســـر"  گذشـــته و  غایت محل نقد اســـت.چهل ســـال از انقالب 
 به ازاء هـــر رئیس قوه یک 

ً
کـــه به ازاء هـــر یک، یک بـــرادر پرونده دار وجـــود دارد. دقیقـــا

که اجمـــاال این  کـــه  "محک" اســـت . غـــرض آن  بـــرادر. ایـــن توهم اســـت؟ این هاســـت 
جنبـــه هـــای منفی، عالوه بر مازوخیســـم درونی، منشـــا بیرونی هـــم دارد. اجازه بدهید 
که بـــه این موضع تـــان وارد اســـت و آن  از همین جـــا برســـم بـــه یک ســـطح دیگر نقـــدی 
که هســـته مرکـــزی تحلیل شـــما از پدیده مازوخیســـم ندیـــدن نقاط مثبـــت و بزرگ  ایـــن 
کـــردن نقـــاط منفی اســـت. فـــوق فوقش یـــک اشـــتباه تحلیلی می کنـــم )می کنیـــم(، چرا 
می فرماییـــد بیمـــار روانی و اخالقی؟ الیجرمنکم... الغرض پیشـــنهاد این اســـت محور 
کـــه خروجـــی اش می شـــود "جلوه فروشـــی فـــردی"، ببرید  را از نقـــدی اخالقی-روانـــی 
 "غرق 

ً
کـــه خروجی اش می شـــود همچیـــن تیتری مثـــال بـــه ســـمت نقد تحلیلـــی- فکری 

شـــدن در نیمه خالـــی لیوان".

که به جای ملکه شـــکر، در بســـیاری از ما  کفران اســـت  منظور از مازوخیســـم ملکه 
شده.  نهادینه 

)همیـــن  جمهوری اســـالمی  در  خـــوردن  آب  و   کشـــیدن  نفـــس  مـــن  نظـــر  بـــه 
جمهوری اســـالمی فعلـــی(  یـــک نعمت بزرگ و بـــی نظیر در جهان و در تاریخ اســـت 

کـــه بســـیاری از اولیـــای خـــدا از آن محـــروم بـــوده انـــد. 
نـــام جمهوری اســـالمی )همیـــن جمهوری اســـالمی  فعلـــی(  و اینکه پس از 40ســـال 
هنـــوز هست،مســـتکبران عالـــم را عصبانـــی و مومنـــان را  در ایـــران و جهـــان دلگرم 

. می کند
دقیقـــا موقعیت مـــا از جهت غفلـــت از نعمت، موقعیـــت ماهی در آب اســـت، و این 

بهتریـــن تمثیل برای وضعیت ماســـت. 
یقینـــا معتقدم آســـیبهای مدیریتی نظام در ســـطوح مختلف بازتـــاب بی عملی ها، 

کاری هـــا و فرار از صحنه در  قاعـــده نظام یعنی )نخبگان +توده( اســـت.  کـــم 
لوال حضور الحاضر !

کنیم. به جنبش دانشجویی نگاه 
4 میلیـــون دانشـــجو داریم و بعضی تشـــکل هـــای مدعی،  مجموعا 40نفر نیســـتند! 

یعنـــی از هر 100 هـــزار نفر،یک نفر!
از هر صد هزار نفر یک نفر! 

کـــردن  ال اقل یک  کـــه هیـــچ دغدغـــه ای و هیچ شـــوقی برای همـــراه   و جالـــب ایـــن 
هـــزارم دانشـــجویان ندارند! 

کار ناممکنی است؟ نه! ولی زحمت دارد.
و اصال  چه ضرورتی دارد؟ 
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کنیم چـــرا باید  وقتـــی 5 نفـــری مـــی توانیـــم توجـــه رســـانه ها را بـــه خودمان جلـــب 
دنبـــال  لیقـــوم" الناس"  باشـــیم؟ 

مـــا نـــه به دنبـــال قیـــام نـــاس و حضـــور الحاضر بلکـــه بـــه دنبـــال انتقـــام از ظالمان 
کـــه ترجیحشـــان تـــرور و برداشـــتن موانع از  گروهک هایی  هســـتیم مشـــابه موضـــع 

ســـر راه بود. 
برای تحقق قسط، مقتضی الزم است و نه فقط رفع موانع. 

کیفی مقتضی ممکن است. کمی و  حتی رفع موانع با غنی سازی 
کنیم؟  می خواهیم با 40نفر مملکت رابه سامان 

نرم افزار مبارزه ویروسی شده است. 
کنیم.  همه می خواهیم فقط از خود رفع تکلیف 

کـــه تکلیفمـــان ایجـــاد مقتضـــی اســـت، بـــه چالـــش بـــا برخـــی موانع ســـر  در حالـــی 
گـــرم می کنیـــم.  خودمـــان را 

از مردم  و قیام ناس ناامیدیم به اصالح از باال دخیل می بندیم.
که  کردیـــد، دارد در قم  که شـــما درســـوالتان به او حمله  همیـــن علی آقای الریجانی 
کم نیـــروی حزب اللهی را  کشـــور اســـت یا الاقل بیشـــترین ترا حزب اللهی ترین شـــهر 

دارد،  از مـــردم، از توده مـــردم رای می گیرد.
گونه  که این  کســـی ندارد . شـــما  رای نـــدادن بـــه علی الریجانی هیچ هزینه ای برای 
نســـبت بـــه او موضـــع دارید، چـــرا این همه طلبـــه حزب اللهـــی نتوانســـتید با مردم 

که بـــه او رای ندهند. کنید  حـــرف بزنید و مجابشـــان 
گیر می دهیـــم و از اســـالمی نبودنش  فکـــر می کنیـــم داریـــم به اســـالمی بودن نظـــام 
که  عصبانی هســـتیم  امـــا در حقیقت ناراحتی مـــان از جمهوری بودن نظام اســـت! 

گذاشـــته. کرده و اقناع مردم را روی دوشـــمان  کار ما را ســـخت 
کنـــارش دارد! رای می دهند. نه  که عقیـــل مرفـــه  در  کســـی  مـــردم دارنـــد به همان 

یکـــی و دوتـــا و صدهزار تـــا و دو ســـه میلیون نفر.
که بیست و چند میلیون نفر! 

بیســـت و چندمیلیـــون نفر دارنـــد به عقیل  پرورهـــا رای می دهند.اقای هاشـــمی با 
ان همه عقیـــل دوربرش، رای اول تهـــران را می آورد . 

کینه مردم و توده هاست؟! گویید نظام به خاطر عقیل پروری مورد  بعد شما می 
که بیست و چندمیلیون نفر جزوش نیستند؟! کدام توده ای است  آن 

گرفتـــن  رو برگردانـــدن از مـــردم و تمـــام نورافکن هـــا را بـــه طـــرف دولـــت و حکومـــت 
که محصول همان فرار از تکلیف و شـــوق رفع  خطای بزرگ و خســـارت باری اســـت 

تکلیف از خود اســـت. 
بخشـــی از جریـــان مبـــارزه یـــا مطالبه  یـــا عدالتخـــواه یا... به اســـم مکلف دانســـتن 
کردن بی مســـوولیتی در  نظام و مطالبه مســـولیت از باالدســـتی هـــا در حال تئوریزه 
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که البته بســـیار شـــیرین اســـت. نخبگان و توده هاســـت 
کـــردن فاضـــل الریجانی  کـــه بـــرای متهـــم یـــا مجـــازات   یـــک دهـــم  شـــور و شـــوقی 
کاالی داخلی نداریـــم. رفتارهـــا و مواضع و  گیـــر مردمـــی از  داریـــم بـــرای حمایـــت فرا

فعالیتهایمـــان ایـــن را نشـــان می دهـــد. 
کاالی داخلـــی نمی کنیم اما  هیـــچ تالشـــی برای قیـــام "ناس"  در جهـــت حمایـــت از 
که با رای داوطلبانه مردم شـــهرخودمان  ذهنمـــان دائم درگیر  مثال الریجانی اســـت 

به مجلس راه یافته اســـت.
کـــه مبـــادا تکلیفی  مـــا داریـــم وســـع خودمـــان را  درایـــن  جمهـــوری انـــکار می کنیم 

کـــردن نظـــام( دارد. کـــه زحمت زیـــاد )الاقـــل زیادتـــر از متهم  متوجهمـــان بشـــود 
که در فعاالن انقالبی  کفران جمهوریت از مبانی و نشـــانه های مازوخیســـمی اســـت 

و ضدانقـــالب می بینم.
کتب اخـــالق در عین  ملـــکات فاســـده اخالقـــی هم حتما ابعـــاد  معرفتی دارنـــد ولی 
کنار  اینکـــه بحـــث نظـــری می کننـــد ریشـــه را در عـــدم تهذیب نفـــس می داننـــد و در 
کـــه یـــک تلنگـــر معرفتی اســـت، مراقبـــه دائمـــی و  ریاضـــت عملـــی را توصیه  یقظـــه 

می کننـــد نـــه بحثهـــای نظـــری و جدلی را. 
کفران مراقبه عملی نداریم. نسبت به فضیلت شکر و رذیله 
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