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  آزاددانشگاه در مراسم فرزندان انقالب در 
بحث بايد بينانه  ي با ادبيات واقعا دربارة مسألة هسته/ندارد بيني واقعمعنايي جز گري  انقالبي :پناهيان

به ابوموسي ) ع(نامة اميرالمؤمنين/قرار دارند هاپرداز اليخ ها، نيب در مقابل واقع/، نه با ادبيات انقالبيكرد
  »باشد اعتنا ياست كه به تجربه ب يكس يشق«: مذاكراتمحل اشعري در 

 نانهيب واقع اتيبا ادباگر  !متوجه نشوند؟ ها يليسوء تفاهم شود، و هم خ ها يليخ يكه هم برا مياستفاده كن ياتيادب كياز  ديچرا ما با: پناهيان
بـه   يازين چيشده كه ه يگر يقدر به نفع انقالب آن ها تيواقعامروز  .ايم و از انقالب دفاع كنيم، اسلحة دشمن را از دستش گرفته ميصحبت كن

ـ معاو ةنـد يدر حـال مـذاكره بـا نما   ) ع(نيرالمؤمنيام ةنديبه عنوان نما ياشعر يكه ابوموس ينگامه.. . ميندار انهيگرا سخنان آرمان در محـل   هي
رسـول   يهـا  آرمـان  امت،ينامه از ق نيحضرت در ا. غه آمده استند كه اين نامه در نهج البالنوشت اي به او نامه) ع(نيرالمؤمنيبود، اممذاكرات 

پـا نگـذار،    ريز راتجربه ! يابوموس يا«: فرمودبنيي سخن گفت و  با ادبيات واقعبلكه . حاكم شود، سخن نگفت ديكه با ييها ارزش اي) ص(خدا
  »است يباشد شق اعتنا يبو عقل كه به تجربه  يكس

. بينانه به جاي ادبيات انقالبي تأكيد كرد اسالمي بر استفاده از ادبيات واقعفرزندان انقالب در دانشگاه آزاد  حجت االسالم پناهيان در مراسم
  :خوانيد را ميمهم در ادامه فرازهايي از اين سخنراني 

  استدشمن  ،خلع سالمبهترين كار در نبرد نرم
 و مهماتي را دارند كه هر كسي در خشاب تفكر خودش ذخيره  ها حكم اسلحه ميمفاه و ها، كلمات در نبرد افكار و مبارزة انديشه

اما در نبرد نرم بهترين نبرد اين نيست كه . خاص خودش را داردنبرد سخت قواعد . فرستد كرده و آن را به طرف خصم انديشه مي
هترين نبرد اين نيست كه هر كسي يعني ب .و از اين مهمات عليه يكديگر استفاده كنيد دبايستي دشمنشما با اسلحة خودت در مقابل 

بهترين كار در نبرد نرم اين است بلكه  .از ادبيات خودش عليه ادبيات خصم استفاده كند و آن را بزند يا حقانيت خودش را اثبات كند
نبرد سخت هم در البته . وسيلة آن سالح، شما را بزند وقت او ديگر سالحي ندارد كه به آن. كه طرف مقابل خودت را خلع سالح كني

 . ، خيلي خوب استيعني انبار مهمات دشمن را نابود كرد تا مهماتي براي جنگيدن نداشته باشد- اگر بشود اين كار را انجام داد

شيوة همدلي و همزباني /مهياستداريم و امكاناتش بيش از هر زماني » همدلي و همزباني«به احتياج االن 
 بر اساس آية قرآن

 بِالَّتي«: فرمايد در آيات قرآن تصريح شده است، خداوند مي اين شيوه از مبارزه ملْهجاد و   يه
اين مجادله يعني . بهترهم مجادله به شيوة  تواني با آنها مجادله كن؛ آن يعني اگر مي) 125/نحل(»أَحسنُ

جا شروع  نتو چه چيزي را قبول داري؟ هر چيزي را قبول داري، از هما«: اينكه به طرف مقابل بگويي
بلكه » !من اينها را قبول دارم و تو آنها را قبول داري، پس بيا با هم بجنگيم«: نه اينكه بگويي» .كنيم مي

ايستم و  طرف مي آيم و همان اي؟ من هم مي تو كدام طرف ايستاده«: معنايش اين است كه بگوييم
. شود و هم همزباني دلي بيشتر ميدر اين صورت هم هم» .كنم كني، نگاه مي طوري كه تو نگاه مي همان

 . رود ها هم از بين مي آيد و ناهمزباني ضمن اينكه بددلي پيش نمي
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 بيشتر احتياج داريم و هم امكاناتش را بيشتر از هر زمان » همدلي و همزباني«ايم كه هم به  االن ما واقعاً در شرايطي قرار گرفته
 .ديگري داريم

 بيني ترجمه كنند گري را در مقابل واقع انقالبي ندي سعي كردهاي متعدد جريان ،در طول انقالب

 گاهي . بيني ترجمه و تفسير كنند گرايي يا واقع گري را در مقابل واقع اند انقالبي هاي متعددي سعي كرده در طول مدت انقالب جريان
با ) ع(حضرت ابالفضل«: مثالً اينكه بگوييم بيني قلمداد كند، گري را در مقابل واقع آيد كه انقالبي اوقات انگار انسان خوشش مي

و او هم آب نخورد و اين چقدر ! آب نخور) ع(به خاطر امام حسين: گفت ولي عشق به او مي! آب بخور: گفت اينكه عقل به او مي
  ».گذرد و اين چقدر زيباست آدم انقالبي كسي است كه از هستي خودش مي«: يا بگوييم» !زيباست

 هاي  ادبيات البته گاهي اوقات هم ضرورت دارد كه آدم با. قشنگ استها  براي بعضيبينانه  ادبيات انقالبيِ غيرواقع انگار گاهي اوقات
شما اوقات چون گاهي . مثالً ادبيات انقالبي، حماسي، آرماني يا عاشاقانه و از سر شورديگي،  سخن خودش را بگويد- ديگري
 ,گويي تبيين كني و توضيح دهي، لذا با ادبيات عاشقانه و حماسي سخن ميلف خودت يد واقعيت را براي مخاطب يا مخاتواني نمي

 .گونه نيست ولي االن شرايط ما اصالً اين

 نداريم گرايانه سخنان آرمانبه  ينيازهيچ  شده كهگري  قدر به نفع انقالبي ها آن امروز واقعيت

 اي  نياز داشته باشيم حتي يك جمله از ادبيات انقالبي ،ميرا بزن صحيححرف  نكهيا يبرااي نيست كه  گونه االن اصالً شرايط ما به
گرا  توانيم واقع ، مييي دارندگرا واقعادعاي االن ما بهتر از كساني كه انقالبي نيستند و . مياستفاده كنبينانه است،  كه ظاهراً غيرواقع
 شخصيملي، گروهي و حتي دنبال منافع هركس «: ني بايد بگوييميع. ها حرف بزنيم ها را ببينيم و مبتني بر واقعيت باشيم و واقعيت

زنند،  از ثواب حرف نمي) ع(مثالً حضرت امام در خصوص اهميت عزاداري براي امام حسين» خودش است، راه صحيح اين است
كنند و  ها هم مجلس بپا مى اگر بعد سياسى اينها را اينها بفهمند، همان غربزده«: فرمايد گويندو مي گرايي سخن مي بلكه از واقع
 )16/347/صحيفه امام(».كنند، چنانچه ملت را بخواهند و كشور خودشان را بخواهند عزادارى مى

  اين براي همه . بينانه تفسير و تبيين كنيم را با بيان واقع گري خود انقالبيما االن اگر بخواهيم انقالبيِ حقيقي باشيم بايد
نياز  - براي بيان حقانيت خودتان- اند كه شما گري در كنار هم چيده شده قدر به نفع انقالبي ها آن اقعيتو امروز و. تر است الهضم سهل

 .اي نداريد گرايانه به هيچ سخن آرمان

 /كنيم گوييم، بلكه سخن اخير سيد حسن نصراهللا را مطرح مي ها حمله كنند ديگر از كربال نمي اگر داعشي
  صراهللاسيد حسن ن ةانيگرا واقع اتيادب

  در آن زمان، از زيارت قبر اباعبداهللا . شدند ها متوقف مي شايد خيلي، و مفاهيمش را نداشتيمدر زمان دفاع مقدس، اگر كربال
اگر . اند ها تا پنجاه كيلومتري ما رسيده ولي االن داعشي ،گفتيم سخن مي »هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهللا«و ) ع(الحسين

دولت و كشور نيستند كه يك چون به هيچ چيزي متعهد نيستند و . تر از صداميان حمله خواهند كرد جيبانهحمله كنند خيلي نان
كنند  هايي مي سفاكيو هايي مرتكب  جنايتبينيد كه اينها  و شما مي. شان كند سازمان ملل بخواهد عليه آنها بيانيه بدهد يا تحريم

 . كرد كه صدام هم نمي
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 و يك  بيان كردروز قبل  دوزنيم كه  سيد حسن نصراهللا را مي سخنديگر ما از كربال حرف نخواهيم زد، بلكه اگر حمله كنند،  اينها
گوييم ما اگر تسليم اينها  بلكه مي» هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهللا«: گوييم دفعه ديگر ما نمي اين. بينانه بود سخن كامالً واقع

حتي اگر سه چهارم ما كشته شويم، : گفت مي- دو روز پيش- حسن نصراهللاسيد . برند ما را ميشويم، اينها ذليالنه مثل گوسفند سر 
يعني ما  )13940302000066: شماره- خبرگزاري فارس( ميو ذبح و اسارت زنان و دخترانمان بده ميتن به تسلبهتر از اين است كه 
 .دها بجنگيم و اال ما را از هستي ساقط خواهند كر مجبوريم با داعشي

 بينانه  حتي اگر قيامت را هم كنار بگذاريم، همين سخن واقع. سخن بگوييمبينانه  واقعگونه  كند كه اين ها اقتضا مي امروز واقعيت
 .شويم شويم و در ميدان نبرد با گلوله كشته مي با دشمن درگير مي ،زجر بكشندذبح كنند و با جاي اينكه ما را با  يعني به .كافي است

 .بينانه است اين يك سخن انقالبي نيست، بلكه يك سخن واقع حالي كهدر 

گرايانة  ادبيات واقع/ اگر در سامرا جلوي داعش را نگيريد، بعد از آن پشت مرزهاي خودمان خواهند بود
 سردار سليماني

 حترام به مقدسات هست كه ما از ا مثالً كدام يك !بينانه از آنها دفاع كنيم؟ هاي ما هست كه نتوانيم واقع االن كدام يك از ارزش
االن اگر ما برويم از كربال و نجف ! شود؟ خواهيم خودمان را براي آن فدا كنيم و اين كار به ضرر خودمان تمام مي بينانه مي غيرواقع

 ! ايم؟ ها كرده ها خودمان را فداي آرمان دفاع كنيم، آيا بر خالف واقعيت

  شبكه دانا.(مبارزه ما با داعش عين منافع ملي است: گفت مي - قه بيش از ايران استكه محبوبيتش در منط- سليماني سردارديروز - 
خواهيم خودمان را  ما مي: اصالً شما االن نياز نداريد كه بگوييد. گرايانه است ادبيات ايشان هم كامالً واقع) 324010: شناسه خبر
ضمن . ا نگيريد، بعد از سامرا پشت مرزهاي خودمان خواهند بودشما اگر در سامرا جلوي آنها ر! كنيم) ع(بيت هاي اهل فداي حرم

اي كه به  آنها هر يك گلوله .شود كه در عراق دارد مي كارهاييكند با  د، قصه خيلي فرق مينوقتي جنگ را با ما شروع كن اينكه
 .ماندازند كه ما به ايران ضربه زدي سر و صدا راه ميد، در كل جهان نيكي از تأسيسات ما بزن

  جلوي آنها باز هم ، دپرست باش آتش اي ستينيفم، ماترياليست ،ماركسيست د، حتي اگرباش مكتب و مرامي داشتههر كسي هر
 .گرا كرده است بين و واقع شدت واقع اي كه ما را به دشمن ما االن به اين نقطه رسيده است؛ به نقطه. ايستيد مي

 ا متوجه نشوند؟ه ؟ و خيليسوء تفاهم شود ها يليخ ياكه بر مياستفاده كن ياتياز ادب ديرا ما باچ

 ها  مثالً براي خيليها متوجه نشوند؟  ها سوء تفاهم شود، و هم خيلي بايد از يك ادبياتي استفاده كنيم كه هم براي خيلي ما چرا
ها و  انقالب و آرمان اش را فداي تفاهم شود و تصور كنند انقالبي يعني كسي كه حاضر است منافع خودش و منافع جامعهسوء

  .زنند را به انقالبيون مي ها اتهاماين  ها خيلي كمااينكه. ها كند ارزش

  نگوييد. بينانه بگيرد اصالحات موضع بگيريد، مواضع واقعانحرافات جريان عليه  خواستيدشما اگر . بينانه صحبت كنيم واقعبا ادبيات :
در اوايل دولت «: بگوييد كنيد؟ بندي ايجاد مي چرا گروه! ت؟اين چه سخني اس »!گذاشت را زير پا مي »ما«هاي  اصالحات ارزش«

ن كه ما بايد با طالبا هاي خودش تأكيد داشت در روزنامهكه طالبان در افغانستان قدرت گرفته بود، جريان اصالحات اصالحات 
ما بايد با «: زدند كه شدند و داد مي ارز، در مجلس بلند ميرؤساي جامعة روحانيون مبيا . البته اين كار غلط بودو » !ارتباط برقرار كنيم

چون او مانند خالد بن وليد شده و در مقابل آمريكا ايستاده است، و دشمن اصلي ما آمريكاست و لذا االن  ،صدام ارتباط برقرار كنيم
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آنها عليه انقالب ما  :نگوييد! بود فتضحمآنها را ببينيد كه چقدر هاي  تحليل. اين هم سخن غلطي بود» !بايد به صدام كمك كنيم
آنها مواضع سياسي غيرعاقالنه : بگوييد !آنها از انقالب خارج شدند: نگوييد .بينانه گفتند يك سخن غيرواقع: حرف زدند بلكه بگوييد

 .اتخاذ كردند و اين مواضع در پروندة سياسي آنها ثبت شده است

 ستي داشت، رسماً در دادگاه گفتي) ره(اي كه در زمان حضرت امام آن روحانيها دارند با اسرائيل صلح  خود فلسطيني«: ك پ
د و دنبال منافع ملي اين حرفها را كنار بگذاري! مرگ بر اسرائيل: گوييد ايد و مدام مي وقت شما كاسة از آش داغتر شده كنند، آن مي

 .ن حرف او در عمل به اثبات رسيدچند ماه بعد از اين سخنان، انتفاضه شروع شد و بطال» !خودمان باشيد

هاي  هاي ما به واقعيت امروز آرمان /بيني؛ و هيچ معناي اضافة ديگري هم ندارد گري يعني واقع انقالبي
 اند ملموس تبديل شده

  گري كسي  مگر در مقابل انقالبي! كنيم؟ استفاده نميبينانه  واقعاز ادبيات ما در دفاع از انقالب، گاهي چرا
بيني، و هيچ معناي  گري يعني واقع انقالبي. ها را مطرح كنيم واقعيت بايد ما هم! گرايي دارد؟ واقعحرفي جز 

 اما! گرايي بيني و هم آرمان گري يعني هم واقع انقالبي: توانيم بگوييم البته مي. اضافة ديگري هم ندارد
هاي  هاي ما تبديل به واقعيت نآرماايم كه  قدر نزديك شده ها آن آرمان واقعش اين است كه االن ما به

 .ملموس شده است

 اند و ما در  ها در دسترس ما قرار گرفته نايافتني باشد و قلة آمال ما باشد، ولي االن اين قله معموالً آرمان چيزي است كه دست
ه اين است كه امروز گرايي خودمان برداشته باشيم، مسأل پس معنايش اين نيست كه ما دست از آرمان. نزديكي قله قرار داريم

 .اند ها تبديل شده هاي ما به واقعيت آرمان

 يها تيهم واقع ند؛يرا بب ها تيواقع ةهم /ولي االن راحت است  ،استكبار سخت بودنفاق و ظلم قبالً توضيح 
 دور يها تيو هم واقع كينزد

 خودش را انجام  اشتباهاتلذا دارد آخرين  ،شود د ميانگار اين آرمان ما هم تبديل به واقعيت شده است كه استكبار جهاني دارد نابو
راه ديگري . كنند هاي خودشان را هم پخش مي همه جنايت ندارد، به حدي كه حتي فيلم جنايت اي جز انجام اين دهد و چاره مي

لذا ديگر . خودش ندارد اي براي مردم جهان و حتي مردم امروز استكبار غرب هيچ جاذبه. ندارند و هيچ منطقي در مقابل ما ندارند
 . همه جنايت ندارد راهي جز اين

 اثباتش سخت بود ولي االن توضيح يا مقدار  يك» ...كند و كند، ظلم مي استكبار جهاني دوگانه برخورد مي«: قبالً براي اينكه بگوييم
ما «: ين بود كه در آن نوشته بودندمثالً يكي از محسنات قطعنامه كه خيلي طرفدار هم داشت ا. بينند راحت است و همه دارند مي

در حالي كه بيش از ده سال پس از دفاع مقدس بود كه سازمان » !حاضريم بررسي كنيم و ببينيم آغازگر جنگ چه كسي بوده است
وب يعني بعد از اينكه ديگر صدام براي آنها يك مهرة سوخته محس! كند كه صدام آغازگر جنگ بوده است تأييد مي: ملل اعالم كرد

ريزد و  داند كه عربستان آغازگر جنگ در يمن بوده و ده برابر صدام هم دارد بمب مي ولي االن همة دنيا مي. شد، اين را اعالم كردند
 .قدر محيط شفاف شده است اين. اين واقعيت را همه قبول دارند
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 هاي دور را  هاي نزديك و هم واقعيت ي هم واقعيتها را ببيند؛ يعن همة واقعيت«بين باشيد، بايد دقت كنيد كه  وقتي خواستيد واقع
 »ببيند

 ، نه با ادبيات انقالبيبينانه بحث كرد م با ادبيات واقعاي ه دربارة مسألة هسته

 بينانه بحث  با ادبيات واقع :كنم اي حساس هستند توصيه مي بنده به دوستاني كه در ارتباط با مسائل هسته
منظور شما را متوجه ها  صحبت نكنيد، چون خيلي» عزت انقالبي«مثالً از . كنيد، نه با ادبيات انقالبي

خواهيم  اش اين است كه ما مي بينانه واقع: بگوييد. زنند كنند و به شما تهمت مي تحريف ميشوند،  نمي
 ! آيد؟ ها مي خش كارخانهولي اصالً بويي از چر. هاي ما بچرخد كارخانه

 كرد تا روي ما را كم  مقدار اين دو كشور را آباد مي آمريكا اگر قدرت مديريت جهان را داشت، بعد از اشغال افغانستان و عراق، يك
و آنجا را  انداخت هاي آنجا را راه مي يع كند، چرخ كارخانهزها تو همه بمب كه بياورد در اين منطقه و بين تروريست جاي اين به! كند

كمااينكه در آغاز حملة . شد خيلي دشوار ميها  انقالبيسخن گفتن داد،  انجام مي و عراق اگر اين كار را در افغانستان. كرد آباد مي
جا كند و ما اين  كرة جنوبي ديگر تبديل مي كند و آن را به يك را آباد ميآمريكا افغانستان «: گفتند ها مي آمريكا به افغانستان، بعضي

 !ولي حاال شما ببينيد آمريكا با افغانستان چه كرده است؟» !خوريم حسرتش را مي

 ها مايه بگذاريم بندو باري را بگيريم، الزم نيست از ارزش براي اينكه جلوي بي

 بينانه دفاع  ه واقعخواهيم از حجاب دفاع كنيم با همين نگا مثالً اگر مي. بيني دفاع كنيم با واقع ،خواهيم دفاع كنيم از هر چيزي مي
: فرمود ميبيني  با واقع) ره(حضرت امامكمااينكه . گوييمببينانه  هاي مبتذل نباشد، باز هم با نگاه واقع گوييم كه موسيقي اگر مي. كنيم

را؛ مغز  هاى ما كند دماغ بچه موسيقى خراب مى« .گيرند كنند، انرژي جوانان را مي وقتي جوانان را به هرزگي و موسيقي مشغول مي
ديگر اين جوانى كه . برد به يك مطلب هزل موسيقى از امورى است كه انسان را از جد بيرون مى... .كند هاى ما را فاسد مى بچه

شود،  اين از مسائل زندگى و از مسائل جدى بكلى غافل مى عادت كرد كه روزى چند ساعتش را با موسيقى سر و كار داشته باشد
. نبايد دستگاه تلويزيون جورى باشد كه ده ساعت موسيقى بخوانند...  كند مان كه به مواد مخدره عادت مىكند، مثل ه عادت مى

ماند اين هم اين قدر  جوانى كه نيرومند هست از نيرومندى برگردانند به يك حال خُمار و به يك حال خَلْسه، مثل همان ترياك مى
 )464و 205و 200ص/9 ج/صحيفه امام( ».آورد آن يك جور خلسه مى آورد، با او فرق ندارد، اين يك جور خلسه مى

 اساتيد ما بر اساس اصول . ها مايه بگذاريم باري را بگيريم، الزم نيست از ارزشبندو براي اينكه جلوي بي
باري چه آثاري دارد و اگر نباشد، خالقيت بندو توانند توضيح دهند كه بي مي روانشناسي و تعليم و تربيت

براي اينكه راندمان تحصيلي پايين نيايد، : لذا بخش آموزش دانشگاه بگويد .كند ن ما افزايش پيدا ميجوانا
 .دانشگاه يك ديسيپلين و مقرراتي را در اين زمينه قرار داده است

 آي «تفاوت بين مثالً  .توانند اين را اثبات كنند ، نيازي به آيه و روايت نيست، بلكه اساتيد روانشناسي ميها براي توضيح اين واقعيت
لزوماً بيشتر رشد كسي كه بيشترين هوش را دارد : را توضيح دهيم و بگوييم) هوش شناختي و هوش هيجاني( »وياي ك«و » يوك

 .كند كه بيشترين خودداري را دارد كند بلكه آن كسي بيشتر رشد مي نمي
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پرداز بود  عمر سعد خيال /سخن گفتنه بينا ها سخن نگفت، بلكه واقع با عمر سعد از ارزش) ع(امام حسين
 بين بود واقع) ع(كه جنايت كرد و امام حسين

 فَلَها«: فرمايد ميمثالً . اند بيني سخن گفته ببينيد آيات قرآن چقدر با واقع أْتُمإِنْ أَس و كُمأَنْفُسل نْتُمسأَح نْتُمساگر  )7/اسراء(»إِنْ أَح
هم با سخنان ) ع(شويم؛ امام حسين تر نمي كه انقالبي) ع(ما هر چه انقالبي شويم از امام حسين. زنيد گناه كنيد به خودتان ضربه مي

امام . رنديگ مرا مى يها كنند و امالك و باغ مى رانيمرا و ةخان: گفت عمر سعد مي. خواست عمر سعد را كنترل كند بينانه مي واقع
 دانست يدهم و عمر سعد هم م بهتر از آن را به تو مى ،نهيخودم در مد يها و باغ صورت از اموال و امالك نيدر ا: فرمود) ع(نيحس

 ديزيالى  ياخرج مع: قال لعمر بن سعد) ع(نايأن حس( رفتيباز هم نپذ يرا دارد ول نهيمد يها امالك و باغ نيبهتر) ع(كه اباعبداهللا
منها من  رايخ كيإذن أعط: قال ؛ياعيإذن تؤخذ ض: لك، قال هايبنأنا أ: قال ؛يإذن تهدم دار: قال عمر ن؛يو ندع العسكر ةيبن معاو

 )186ص/ بالحجاز، فتكرّه ذلك عمر؛ وقعة الطف يمال

 تو اصالً بعد از من زياد: مثالً به او فرمود. بينانه با او بحث كرد ها سخن نگفت، بلكه خيلي واقع با عمر سعد از ارزش) ع(امام حسين 
سال بعد از عاشورا بيشتر  و عمر سعد حدود يك(يعني خبر مرگ او را در آيندة نزديك به او داد ...بخوريزنده نيستي كه از گندم ري 

عمر سعد . ها توجه نكرد گويد ولي او به اين واقعيت حساب سخن نمي بي) ع(دانست كه امام حسين و عمر سعد هم مي) زنده نماند
 .بين بود قعوا) ع(پرداز بود كه جنايت كرد ولي امام حسين خيال

  بينانه است شهادت هم يك عمل واقع/ به دخترش) ع(بينانه امام حسين پاسخ واقع

 ع(وقتي كه حضرت سكينه در روز عاشورا به امام حسين (ما پيغمبر: گفت ما را اول به حرم جد)برگردان بعد به ميدان برو) ص .
؛  الْقَطَا لَنَام  لَو تُرِك هاتيفَقَالَ ه ،أَبه ردنَا إِلَى حرَمِ جدنَا ايفَقَالَت (شد اش آواره نمي گذاشت، پرنده از النه اگر صياد مي: حضرت فرمود

ولي گاهي اوقات ما دوست داريم از امام  .ستبينانه ا و اين يك سخن واقع» اي نداشتم من چاره«يعني  )45/47/بحاراالنوار
با يارانش ) ع(حتي شب عاشورا هم امام حسين !اند بينانه عمل كرده غيرواقع طوري سخن بگوييم كه انگار ايشان) ع(حسين
 .كشند انيد و چه نمانيد، مرا ميچه شما بم: بينانه سخن گفت و فرمود واقع

 لَ: )ع(نيرالمؤمنيام(.كند چون شهادت كه مرگ را نزديك نمي. بينانه است شهادت هم يك عمل واقع فَإِنَّهيس  تونِ الْمعح؛يمص  
كما كَتَب اللّه ُ  تَهيمن هيو كُلٌّ آت نَ،يعلى آخَرِ وتإنّ اللّه َ كَتَب القَتلَ على قَومٍ و الم( و )1/238/ديارشاد مف؛ إِنَّكُم إِنْ لَا تُقْتَلُوا تَموتُوا

دجاهفَطوبى للم ،يسب يف نَيلَههل قتوليف نَيو الم هتشما اگر به ميدان جنگ نرويد و شهيد نشويد، اگر اجل  )111/نيوقعة الصف؛ طاع
 ديهركجا باش«: ديفرما يقرآن هم م. پس چه بهتر كه در راه خدا شهيد شويد. شما رسيده باشد، هر جايي باشيد كشته خواهيد شد

  يما قُتلْنا هاهنا قُلْ لَو كُنْتُم ف ء يلَو كانَ لَنا منَ الْأَمرِ شَ قُولُونَي( و )78/نساء(»الْموت درِكْكُميتَكُونُوا  نَمايأَ ابد؛ي يمرگ شما را در م
بيكُمالَّذ وت رَزلَ نَيلَبع بكُتيالْقَتْلُ إِلى هِم  هِمضاجِع154/عمران آل؛ م( 

 /شقي است اعتنا باشد كسي كه به تجربه بي: در حال مذاكره به ابوموسي اشعري) ع(اميرالمؤمنيننامة 
 پرداز، به توصية حضرت گوش نكرد و فريب خورد ابوموسي اشعريِ خيال

 در محل در حال مذاكره با نمايندة معاويه ) ع(هنگامي كه ابوموسي اشعري به عنوان نمايندة اميرالمؤمنين
در اين حضرت . نامه در نهج البالغه آمده است نيا ند كهنوشت اي نامهبه او ) ع(اميرالمؤمنينبود، مذاكرات 
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 اتيبلكه با ادب. هايي كه بايد حاكم شود، سخن نگفت يا ارزش) ص(هاي رسول خدا نامه از قيامت، آرمان
اعتنا باشد  بيو عقل تجربه را زير پا نگذار، كسي كه به تجربه ! ابوموسياي «: فرمودو سخن گفت  ييبن واقع

دانيد كه  شما مي )78نامه /البالغه نهج؛ منَ العقلِ و التَّجرِبةِ يمن حرِم نَفع ما اُوت يإنَّ الشَّق(»شقي است
 .گويند شقي گويند، مثالً به كسي مثل ابن ملجم مي شقي به هر كسي نمي

 كه اينها  داني يعني اگر مي. اعتنا نباشد بيخواست كه به تجربه  از ابوموسي اشعري مي) ع(اميرالمؤمنين
داني كه فريبكار هستند، پس  شناسي و مي تو كه عمر و عاص را مي. نخور فريبكار هستند، فريبشان را

  .پرداز، به توصية حضرت گوش نكرد ولي ابوموسي اشعريِ نادان و خيال .حواست باشد

  ،زيقدر در م آنهايش اين بودكه  يكي از حربهابوموسي اشعري را فريب داد؟  چگونهحاال عمر و عاص 
گذاشت،  ميبه او هايي كه عمر و عاص  با همين احترام. احترام گذاشتنداشعري  يمذاكره به ابوموس

ابوموسي اشعري با معاويه مخالف بود ولي با . ابوموسي اشعري احساس كرد كه طرف مقابل انصاف دارد
و به جاي  حركت كندو ميانه معتدل  يليو خخواست وسط را بگيرد  هم مخالف بود و مي) ع(اميرالمؤمنين
 .ولي در نهايت فريب دشمن را خورد .ش را برقرار كندجنگ، آرام

را در كنار  ها در سخنانش ليبرال) ره(امام /گويد داعش را ليبرال دموكراسي غرب درست كرده  تجربه مي
 داد ها و منافقين قرار مي تروريست

 حضرت . دموكراسي غرب درست كرده است گويد كه داعش را ليبرال تجربه به ما مي. اعتنا باشيم بايد به تجربه بينگوييم  ما مي
اي با يك خبرنگار فرانسوي بوده ولي  يك دفعه قبل از انقالب در مصاحبه. اند ها استفاده كرده كالً يازده مرتبه از كلمة ليبرال) ره(امام
در هر ده مرتبه هم كلمة . شان بوده است عمر شريف) ده ماه آخر(مرتبة بعدي كه از كلمة ليبرال استفاده كرده است در سال آخر  10

 .منافقين: گفتند ها مي ها قرار داده است كه آن زمان به تروريست ليبرال را در كنار كلمة تروريست

 همان كساني كه سرِ پدر خانواده را در سر سفرة : بار براي اينكه منظور خودش را از منافقين توضيح دهد، فرمود يك) ره(حضرت امام
اين سخنان امام را با  انقالبيونبرخي در آن زمان  )326ص/21ج/امام ةفيصح( برند اش گوش تا گوش مي افطار جلوي زن و بچه

ها به ظاهر  چون ليبرال! برند، چه ربطي دارند؟ هايي كه سر مي ها با تروريست ليبرال: گفتند كردند و پيش خود مي تعجب نگاه مي
حتي آن خانم وزير . كنند ها در كشورهاي غربي تمام مايحتاج داعش را تهيه مي رالداند كه ليب همة دنيا مي اما امروز. باكالس بودند

با كشورهاي عربي هم صحبت كرديم كه با . ريزي كرديم گويد كه ما داعش را پي خارجة سابق آمريكا در كتاب خاطراتش مي
 .داعش همكاري كنند

 گري است، نه انقالبيبرخواسته از تجربه  »آشام غرب خون يدموكراس براليمرگ بر ل«

 »ها  ها هميشه مؤيد تروريست ليبرال. گري گويد نه انقالبي سخني است كه تجربه مي» آشام غرب مرگ بر ليبرال دموكراسي خون
ها حرف  طلب را ببينيد كه عليه بشار اسد و به نفع تروريست هاي اصالح از همان اوايلي كه سوريه شلوغ شده بود، روزنامه. هستند

 .اما حداقل نگفتند كه ما اشتباه كرديم. ها منتشر شد، ديگر ساكت شدند هاي سر بريدن اما بعد از اينكه عكس. دزدن مي
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 خصوص عدم حمايت جدي از مقاومت و تمايل به مذاكره در نژاد و آقاي روحاني  گويد كه مواضع آقاي احمدي بيني به ما مي واقع
و هر دوي آنها هم زياد ميانة خوبي با  دهند  تمايل زيادي نشان ميمت عربستان و تركيه هر دوي آنها به س. با هم ندارد فرق چنداني

اينكه رهبر  هر دو نيز مايل به مذاكره بودند، كما .بعد ميانة خوبي با مقاومت داشته باشند البته اميدوارم كه من. مقاومت نداشتند
 .دادند يدر هر دو دولت عالقه به مذاكره نشان م: انقالب هم فرمود

  مردان ما در دولت  دانم دولت ولي نمي. ها درآمده بود رييس جمهور و نخست وزير تركيه نبودند تا حاال دمار از روزگار داعشياگر
يك محبت به سمت عربستان وسط كشتار بحرين، پ. گيرند قدر اينها را تحويل مي مصلحتي اينبر اساس چه قبلي و فعلي، 

 .بينانه بوده است چيست؟ استراتژي اينها غيرواقع اينها معنايش. ندفرست مي
بينانه جلو برويم، اسلحة دشمن را از دستش  اگر با ادبيات واقع/ بينانه از انقالب دفاع كنيم با ادبيات واقع

 ايم گرفته

  نانه در قرآن بي اين ادبيات واقع. گري را تفسير كنيم و از انقالب دفاع كنيم بينانه انقالبي با ادبيات واقع بايدما
گرايانه در  اين ادبيات واقع. هست) ع(و امام حسين) ع(، اميرالمؤمنين)ص(هست، در سخنان پيامبر اكرم

 يآقاخواستند  ميوقتي حضرت امام مثالً . هم فراوان استو مقام معظم رهبري ) ره(بيانات حضرت امام
ها و منافقين  به دست ليبرال كار را اي هستيد و شما آدم ساده: فرمودند عزل كنند،را  يمنتظر
 )21/330/صحيفه امام.(دهيد مي

 حتي . شود ايم و ديگر جنگ تمام مي بينانه جلو برويم، اسلحة دشمن را از دست او گرفته اگر با ادبيات واقع
شما االن به ادبيات مقام معظم رهبري نگاه . با جهانيان سخن بگوييد بينانه واقع شما امروز با همين ادبيات

بينانه با  مثالً ديديد كه رهبر انقالب چقدر واقع. گويند بينانه سخن مي بينيد كه مدام دارند واقع نيد، ميك
به : بلكه فرمودند. ها دعوت نكردند گري و ارزش آنها را به ايمان، قيامت، انقالبي. جوانان غربي سخن گفتند

را ) ص(قرآن و زندگي پيامبردتان برويد شما خواما گويند،  شما دربارة اسالم و قرآن يك چيزهايي مي
 . مطالعه كنيد

  ما االن هزاران برابر دوران دفاع مقدس در منطقه اقتدار داريم و اين يك سخن انقالبي نيست، يك سخن
ولي االن از . جنگيدند در دفاع مقدس از بسياري از كشورها سربازاني در مقابل ما مي. واقع بينانه است

 .جنگند، ببينيد اوضاع چقدر تفاوت كرده است سربازاني به نفع مقاومت دارند ميبسياري از كشورها 

 بين قرار دارند زيادي خوشهاي پرداز ها، خيال بين مقابل واقعنقطة در 

 مثل آن كسي كه با يك سطل . بين هستند زيادي خوشو » پرداز خيال«كساني كه ها چه كساني قرار دارند؟  بين در مقابل واقع
ولي اگر بشود چه «: گفت مي »شود نمي«گفتند  كساني كه مي و در مقابلِ. خواست همة آب دريا را تبديل به دوغ كند يماست م

 »!شود مي
 بيني انقالبيون را به جهانيان سرايت دهد اين واقع. بين قرار دهد خواهيم مسئولين ما را از هر جناحي كه هستند، فقط واقع از خدا مي .

 .شوند، اگر قابل هدايت نيستند، از سر راه اين ملت بر دارد گريزي مي سر بيماري روحي دچار واقعيت و آن كساني كه از

  


