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بخش�اول
بـا پیشکسـوتان دفـاع  از سـخنان رهبـری  نکته بـرداری 

مقدس

حوادث اخیر درواقع یک »فتنۀ فرهنگی« بود

دربـارۀ حـوادث اخیـر می توانیـم از عبـارت »فتنـۀ فرهنگـی« 

اسـتفاده کنیـم؛ بـه ایـن معنـا کـه حجـاب را بـه عنـوان یـک موضوع 

کـه محـل  فرهنگـی، عامـل فتنـه و غبارآلودکـردن فضـا قـرار دادنـد 

امتحـان و رسـوایی خیلی هـا و محـل بحران هـای اجتماعـی قـرار 

گرفت. البته حجاب موضوعی صرفًا فرهنگی نیست و ابعاد دیگری 

هـم دارد، ولـی در جامعـه ایـن تلقـی وجود دارد کـه حجاب یک امر 

صرفًا ارزشی و طبیعتًا فرهنگی است.

در ایـام آغـاز ایـن فتنـۀ فرهنگـی، رهبـر انقـالب یـک صحبتـی با 
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پیشکسوتان دفاع مقدس داشتند که از همۀ شما می خواهم این 

صحبت هـای هوشـمندانۀ رهبـری را بـا دقـت گـوش کنیـد. ایشـان 

، مطالبی را بیان کردند.  بدون ورود صریح به موضوع حوادث اخیر

از ایـن مطالـب بـرای تحلیـل فتنـۀ اخیـر می توانیـد بهره بـرداری و 

نکته برداری کنید.

رهبـر انقـالب شـخصیتی نیسـتند کـه بـدون ارتبـاط بـا حوادث 

زمانه، صرفًا بخواهند تاریخی صحبت کنند و لذا انسان اطمینان 

پیـدا می کنـد کـه ایشـان بـا عنایـت بـه حـوادث زمانـه و همیـن فتنۀ 

، بسیاری از مطالب را در آنجا بیان کردند. اخیر

نکتۀ 1: این هجمۀ اخیر هم مثل جنگ، به ما تحمیل شـد و فوت 

 بهانه بود
ً
آن خانم صرفا

نکتـۀ اول ایـن بـود که فرمودند: آنهـا نمی توانند علت جنگ یا 

شروع جنگ را به گردن ایران بیندازند، اما ما مقصر نبودیم، بلکه 

دشمنان می خواستند جنگ را به ما تحمیل کنند. دربارۀ موضوع 

توقـف جنـگ بعـد از فتـح خرمشـهر هـم فرمودنـد: ایـن سـخنان 

غیرمسئوالنه ای است که بعضی ها می گویند.

گـر بخواهیم از ایـن تحلیل، بهره بردای کنیم، باید بگوییم  مـا ا
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کامًال روشن است که فوت خانم مهسا امینی واقعًا بهانه بود، مثل 

بهانه هایـی کـه صـدام بـرای حملـه بـه ایـران مـی آورد. ایـن هجمـۀ 

رسانه ای علیه ایران اصًال طبیعی نیست و در دنیا بی سابقه است؛ 

کـه البتـه این طـور  گـر ایشـان عمـدًا بـه قتـل رسـیده باشـد،  حتـی ا

نیست و این با سیاست های جمهوری اسالمی و نیروی انتظامی 

ما سازگاری ندارد.

کـه آمادگـی حضـور دشـمن بـرای به هـم  در ایـن فتنـه دیدیـد 

ریختـن مملکـت چقـدر بـاال بـوده و حتـی احتمـال اینکـه فـوت آن 

خانـم هـم توطئـه باشـد وجـود دارد. ولـی چیـزی که انسـان را متأثر 

می کند نظردادن های غیرمسئوالنه علیه نظام بود.

دشـمنان داخلـی و برخـی دوسـتان، در ایـن فتنـه بـه تخطئـه و 

شماتت جبهۀ خودی پرداختند

االن می بینیـم کـه بخشـی از نیروهـا علـت ایـن فتنـۀ فرهنگی را 

بـه خودمـان برمی گرداننـد؛ از ایـراد گرفتـن به قانون حجـاب گرفته 

کـه بعضی هـا رندانـه هنـوز از عبـارت  تـا »گشـت امنیـت اخالقـی« 

»گشـت ارشـاد« اسـتفاده می کنند، درحالی که سال هاسـت نام آن 

عـوض شـده و گشـت امنیـت اخالقـی نامیـده شـده اسـت، هرچنـد 
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بنده بارها عرض کردم که بجای کلمۀ اخالقی باید بگوییم »گشت 

امنیت اجتماعی«.

به هرحال، بخشی از دوستان داخلی شروع کردند به شماتت 

و تخطئـۀ خـود. هـم برخی از دوسـتان، هم دشـمنان داخلی و هم 

جبهـۀ مخالفـان پیشـرفت ایـران، بـاِر »انتقـاد از خـود« را اضافـه 

کـه در فضـای انقالبـی تنفـس  کردنـد. حتـی برخـی از طلبه هایـی 

کرده اند، تعابیر تندی مثل غلط کردن را مطرح کردند، که موجب 

داغ کردن فضا به نفع دشمنان شد.

در دوران دفـاع مقـدس هـم جوانـان مـا بـه جبهـه می رفتنـد 

و شـماتت می شـدند! یکـی از ارزش هـای بـاالی رزمنـدگان دفـاع 

کـه تحـت بمبـاران شـماتت و سـرزنش برخـی  بـود  ایـن  مقـدس 

جریان ها، به جبهه می رفتند و جان می دادند. آثار این شماتت ها 

ایـن  در وصیت نامه هـای شـهدا هـم هسـت و شـهدا در مقابـل 

شـماتت ها نـکات نـاب فراوانـی مطـرح کردنـد کـه حتمـا الزم اسـت 

یـک جمـع آوری صـورت بگیـرد و بـه عنـوان یک سـند عالـی انقالبی 

و درس آمـوز منتشـر بشـود. چـرا در آن دوران، بعضـًا تشـییع جنـازۀ 

شهدا حتی خلوت بود؟ به خاطر همان شماتت ها و کار رسانه ای 
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کـه امثـال جریـان نهضـت آزادی علیـه دفـاع مقـدس انجـام می داد 

و مثـًال می گفتنـد: اینهـا تقصیـر خودتـان و ناشـی از عملکـرد غلـط 

خودتان است، چرا جنگ را ادامه می دهید؟

شـماتتِ  درونـی در دفـاع مقـدس خیلـی بیشـتر از االن بـود/ برای 

شهدای فتنۀ اخیر نباید کم گذاشت

دربـارۀ شـهدای مدافـع حـرم، شـماتت ها خیلـی کمتـر از زمـان 

دفـاع مقـدس بـود، مثـًال اینکـه دربـارۀ مدافعـان حـرم می گفتنـد: 

اینهـا بـرای پـول می رونـد، اینهـا مدافعـان بشـار اسـد هسـتند؛ ایـن 

کمتـر از زمـان دفـاع مقـدس بـود. و االن هـم  شـماتت ها خیلـی 

کمتـر اسـت، در عیـن حـال برخـی  شـماتت ها بـرای شـهدا خیلـی 

بـه  کـه  کسـانی  اخیـر  فتنـۀ  سـریع منفعـل می شـوند. در همیـن 

شـهادت رسـیدند، چگونه می شـود آنها را شـماتت کرد. این شـهدا 

طرفداران خیلی قوی و قدرتمندی در میان تودۀ مردم می توانند 

داشته باشند و کسی نمی تواند آنها را شماتت کند. هیچ کس االن 

بـرای تقدیـر کـردن از ایـن شـهدا نبایـد کـم بگـذارد. این شـهدا ما را 

از بحران هـای عظیمـی عبـور می دهنـد. نبایـد مظلومیتشـان بـه 

فراموشی سپرده شود.
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شماتت درونی، عادت نفاق در صدر اسالم بود

ایـن شـماتت درونـی، عـادت نفاق در صدر اسـالم بوده اسـت. 

حتـی بعـد از شـهادت امام حسـین؟ع؟ هـم بخشـی از گریه کن هـای 

مدینه در اطراف حضرت زینب؟س؟ و امام سـجاد؟ع؟ می گفتند که 

اینهـا تقصیـر امـام حسـین؟ع؟ اسـت! کمـا اینکـه در زمـان خودمان 

هـم آقـای حجاریـان نوشـت ماجـرای کربـال، عاقالنـه نبـود و امامـان 

بعد از امام حسین؟ع؟ عاقالنه رفتار کردند!

نکتۀ 2: باید عالقه به حافظان امنیت ایران را در جامعه باال ببریم

نکتـۀ بعـدی کـه رهبـر انقـالب در آن بیانـات فرمودنـد این بود: 

»دفاع مقدس، عالقۀ نسـبت به نیروهای نظامی ایجاد کرد و این 

عالقه موجب ثبات و امنیت می شـود.« معلوم می شـود که ما باید 

عالقـه بـه حافظـان امنیت ایـران را در جامعه باال ببریم و قوانین ما 

هم در این زمینه اصالح بشود.

ولـی االن مـا می بینیـم هجوم برای تخریب نیروی انتظامی باال 

گر اشـتباهی هم صورت  گرفتـه و خیلی هـا سـکوت کرده انـد. حتـی ا

گرفتـه باشـد و الزم باشـد ایـن قانـون حجـاب یـا نحـوۀ برخـورد بـا 

بی حجابـی تغییـر کنـد یـا کسـی خطایی انجـام داده باشـد، باز هم 
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نباید چنین هجمه ای به حفظ کنندگان امنیت و نظم جامعه وارد 

بشود! باید این مطلب با صدای بلند فریاد زده بشود!

متأسـفانه مـا یـک مرکز تدبیـر برای ادارۀ افـکار عمومی و حفظ 

افکار عمومی از آسیب ها در جامعۀ خودمان نداریم که به صورت 

مشـترک و هوشـمندانه و دقیق، عمل بکند و به دلیل نبود چنین 

تدبیری، بسـیاری از اوقات، در تقابل با عرصۀ تبلیغات و عملیات 

روانی دشمن، عملکرد مدبرانه و صحیحی نداریم. که باید در این 

زمینه، کار شود.

نکتـۀ 3: در ایـن فتنـۀ فرهنگـی از دشـمن عقـب ماندیـم، چـون 

روایت درست  را خوب برجسته نکردیم

نکتۀ بعدی این بود که رهبر انقالب با تعابیر مختلف فرمودند 

»مـا در عملیاتـی کـه دشـمن دارد انجـام می دهـد، نباید از دشـمن 

، واقعًا از دشمن  عقب بمانیم«، ولی ما در این فتنۀ فرهنگی اخیر

عقب ماندیم؛ برای اینکه روایت درست تر را خوب برجسته نکردیم 

و در روایت واقعیت ها اول نبودیم.

هنوز هم مطلبی به این واضحی آنقدر مورد هجمه قرار می گیرد 

تا کسی جرأت نکند یک حرف سادۀ منطقی بزند. حاال چه می شود 
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گر  گفـت؟ بایـد همیـن بزرگ نمایـی مـورد هجمـه قـرار بگیـرد. یعنـی ا

نمی شود در برخی فضاها از اقتدار پلیس و از قانون حجاب و این 

قضایـا دفـاع کـرد، الاقـل باید این هجـوم تبلیغاتـی و عملیات روانی 

پرحجم دشمن مورد تمسخر و تحقیر و تبیین قرار بگیرد.

کثـر  نکتـۀ 4: نبایـد بـرای دشـمن، ابهـت ایجـاد بشـود/ در ذهـن ا

نیروهای انقالبی، دشمن بیا از حد، ابهت دارد

نکتۀ بعدی اینکه فرمودند: »نباید ابهتی برای دشـمن ایجاد 

بشـود و اال در عرصۀ سیاسـی، ترس نشـان داده می شـود و ناتوانی 

در مقابل دشمن پدید می آید.«

االن وقتی دقت می کنید می بینید حتی بسیاری از کسانی که 

در جبهۀ انقالب هستند، برای دشمن، هیمنه ای قائل هستند و 

بـرای جبهـۀ خودمـان ضعـف قائـل هسـتند. اعتقاد شـخصی بنده 

کثریـت نیروهـای انقالبی، دشـمن بیش از  ایـن اسـت کـه در ذهـن ا

حد ابهت دارد؛ در انواع مراتبش. یعنی ذهنیت نیروهای انقالبی، 

دربارۀ اینکه دشـمن خیلی می تواند اثرگذاری داشـته باشد، بسیار 

باال است و دشمن را از هر حیث، قوی تر می دانند. همین مرعوب 

بـودن، موجـب می شـود احسـاس پیـروزی و برتـری در پیروزی ها و 
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موفقیت ها در وجود ما جاری نشود. و در نتیجه اقدامات و تدابیر 

متناسب صادر نشود.

واقعـًا در عیـن همـۀ ایـن شـلوغ کاری ها، شـما شـدت ضعـف 

دشـمن را می توانیـد همیـن االن ببینیـد. فکـر می کردنـد کـه دیگـر 

از فـردای فتنـه، همـه وحشـیانه بـه تمـام نمادهـای انقـالب حملـه 

می کنند و حجاب مطلقًا از بین می رود و جمعیت های زیادی پای 

کار آنهـا می آیـد و دیدیـد کـه اینطور نشـد، حتی آنهایـی که محجبه 

نیستند هم در این هجمه ها با آنها همراهی نکردند.



بخش�دوم
فرصت هایی که این فتنه برای ما ایجاد کرد

در بخش دوم، چند نکته و تحلیل دربارۀ حوادث اخیر عرض می کنم.

دشمنان ما یکی از آخرین برگ های خود را در این فتنه رو کردند/ 

این حساس ترین گسلی بود که می توانستند آن را فعاب کنند

گفـت در ایـن فتنـه  کـه شـاید بتـوان  اولیـن نکتـه ایـن اسـت 

دشـمنان مـا یکـی از آخریـن برگ هـای خودشـان را رو کردند؛ یعنی 

اینهـا مسـائل حساسـی  مسـئلۀ جنسـی، مسـئلۀ زن و حجـاب. 

اسـت کـه می توانـد گسـل هایی را تحریـک کند که بی سـابقه اسـت؛ 

ایـن موضـوع حتـی شـدیدتر از فقر و مشـکالت اقتصـادی می تواند 

تأثیرگزار باشد.

اینهـا حتـی امیـد داشـتند کـه در دانشـگاه ها غوغـا کننـد، ولـی 



13|  بخا دوم  |  فرصت هایی که این فتنه برای ما ایجاد کرد

آن طور که می خواسـتند نشـد. آمار دانشـگاه ها را ببینید که چقدر 

اندک بود. این به خاطر سطح باالی عقالنیت و بنیۀ حق طلبی در 

جامعۀ ماست. بنده تصور می کنم که دیگر نمی شود باطل را اجرا، 

گر می شد که  مستقر یا برقرار کرد؛ در همۀ عرصه ها اینطور است. ا

اسـرائیل، خـودش را حفـظ می کرد! اما بـه هیچ روش و تکنولوژی و 

ثروتی نمی شود، چون باطل در ذات خودش متالشی است.

این یکی از حسـاس ترین گسـل هایی بود که می توانسـتند آن 

را فعـال کننـد، کمـا اینکـه برخـی می گفتنـد »کاوۀ آینـدۀ ایـران، یک 

زن خواهد بود!« دیگر از این سـوژه بهتر برای آنها وجود نداشـت؛ 

چـون می توانسـت چنـد گسـل را باهـم فعـال کنـد. امـا نتیجـه اش 

بـرای آنهـا چـه شـد؟ در خود کردسـتان چـه کار توانسـتند بکنند؟ از 

 ، بـاال بـه ایـن مسـئله نگاه کنید. مثـًال ببینید چقدر از مـردم در بازار

مشغول فعالیت های حتی غیرضروری خودشان هستند، آن هم از 

همان کسانی که انتظار داشتند به آنها بپیوندند. این اتفاق میزاِن 

عقالنیت و حق فهمی و حق طلبی در جامعه را نشـان می دهد که 

کنـون و رهبری  حاصـل تجـارب انباشـته شـده از ابتـدای انقـالب تا

داهیانۀ امامین انقالب است.
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 از نام ایران استفاده می کنم/ 
ً
دشمنان ایران دیگر رمق ندارند/ عمدا

نباید اجازه دهیم دیگران به دروغ نام ایران را تصاحب کنند 

آنهـا  فریب خورده هـای  و  ایـران  دشـمنان  جبهـۀ  واقعـًا  االن 

کـه بسـیار  دیگـر رمـق ندارنـد؛ در مقابـِل منطـق مدافعـان ایـران 

منطـق روشـنی اسـت. مـن عمـدًا از نـام »ایـران« اسـتفاده می کنـم. 

می شـود گفـت نظـام یـا انقـالب، ولـی واقعـًا، هـم دشـمنان نظـام و 

انقـالب، دشـمنان ایـران هسـتند، و هـم جبهـۀ انقـالب و نظـام، 

هدف مشـخص اش اعتالی ایران و پیشـرفت ایران اسـت. ما نباید 

اجازه بدهیم دیگران با دروغ و نفاق یا سـطحی نگری، نام ایران را 

تصاحـب کننـد. همانطـور کـه نبایـد اجـازه بدهیم کلماتـی مثل زن 

آزادی زندگـی و هـر کلمـه ای کـه بـار مثبـت دارد را دیگـران بـه دروغ 

برای خود شعار قرار بدهند.

این فتنه، هم نشانۀ پیروزی طرفداران پیشرفت و استقالب ایران 

کسینه کرد بود، هم ما را برای وقایع آینده وا

تحلیل اول بنده این است که این فتنه از جهاتی نشان دهندۀ 

پیروزی مطلق جبهۀ طرفداران پیشـرفت و اسـتقالل ایران است و 

کسیناسیون انجام شد. برای آینده هم به نوعی وا
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این فتنه دوباره حماقت دشمن را نشان داد

ضمن اینکه این فتنه باز هم حماقت دشـمنان را نشـان داد. 

مثـًال گروهـک کوملـه که مردم می دانند سـابقۀ جنایت  و سـربریدن 

دارد، در ایـن فتنـه فعـال می شـود و خودشـان می گوینـد این دفعه 

همه چیز برنامه ریزی شده است. فقط هفتاد نفر از اعضای کومله 

در این اغتشاش ها دستگیر شدند.

دستگاه محاسباتی دشمن را نگاه کنید! انگار اینها نمی دانند 

آمریـکا، عربسـتان و اسـرائیل وقتـی در یـک حرکتـی علنـی مداخلـه 

می کننـد، اتفاقـًا سـطح طرفـداری مـردم از آن جریـان، کاهـش پیدا 

می کند. بله؛ آنها واقعًا این مسائل را نمی فهمند و احمق هستند!

قبـل از ایـن فتنـه، چطور می توانسـتید اثبات کنیـد که حجاب یک 

مسئلۀ امنیتی است؟

واقعًا آنها گاف بزرگی دادند، همه اش چشمتان را به اشتباهات 

داخلی ندوزید و بیش از حد آنها را بزرگ کنید، ببینید دشمنان ما 

گر نیروی انتظامی  چه افتضاحات واقعًا بزرگی پیش آوردند. حتی ا

گـر قانـون حجـاب،  هـم در ایـن زمینـه اشـتباه کـرده باشـد و حتـی ا

اشـتباه باشـد. االن این طوری شـده است که انگار ما طراحی کرده 
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بودیـم بـرای اینکـه آنهـا را بـه وسـط میـدان بکشـانیم، تـا خیلـی از 

مسائل برای مردم روشن شود و مفتضح بشوند.

شـما قبـًال چطـوری می توانسـتید اثبـات کنیـد کـه بی حجابـی 

و بی بندوبـاری یـک مسـئلۀ امنیتـی اسـت کـه قدرت هـای زورگـو به 

دنبال تحمیل آن به ملت ما هستند؟ قبًال اثبات این مسئله خیلی 

سـخت بـود، ولـی االن در کف خیابان بـرای همۀ مردم عادی، این 

مسـئله ثابـت شـده اسـت کـه حجـاب االن در جامعـۀ مـا دیگـر یک 

حکم سادۀ شرعی نیست، بلکه تبدیل به یک مسئلۀ امنیت ملی 

شـده و بی بندوبـاری می توانـد امنیـت جامعـه را بـه خطـر بینـدازد. 

چون می بینند که بی حجابی در کشور ما چقدر برای تروریست ها، 

کومله ها و صهیونیست ها و داعشی ها اهمیت پیدا کرده است.

حماقـت دشـمن و برتـرِی منطق انقالب، باعث شـد کـه این فتنه، 

فرصت هایی برای ما ایجاد کند

ببینیـد دشـمنان مـا چقـدر احمـق هسـتند! یـک موضوعـی را 

کـه مـا نمی دانسـتیم چطـوری بـرای مـردم کشـورمان جـا بیندازیم، 

خودشـان وسـط آمدنـد و ایـن را جـا انداختنـد و بـرای مـردم ثابـت 

کردند که حجاب موجب تقویت امنیت کشور می شود.
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بایـد از طـرِف ضدانقالب هـا و از زبـان آنهـا خطـاب بـه خـود 

ضدانقالب هـا ایـن حـرف را بیـان کـرد. یعنـی کاری کنیـم که گروهی 

ک بر سرتان! یک فرصتی برای  از آنها به گروهی دیگر بگویند: »خا

از بیـن بـردن حجـاب در ایـران داشـتیم، ولـی شـما این فرصـت را از 

بین بردید!« 

حماقـت دشـمن و برتـرِی منطـق مـا، باعـث شـد کـه ایـن فتنه، 

فرصت هایـی را بـرای مـا ایجـاد کند. اینها وجوه مثبت ماجرا اسـت 

و مطمئن باشید ما در آینده در جامعه مان مشکل حجاب، کمتر 

گرچـه ممکـن اسـت تعـداد افـرادی کـه لجبـازی  خواهیـم داشـت. ا

کننـد در خیابان هـا بیشـتر بشـود. ولـی در یـک جمع بنـدی، شـما 

خواهید دید که در درازمدت، خون هیچ کدام از این شهدای فتنۀ 

اخیر بی اثر نخواهد شد.



بخش�سوم
بررسی ریشه های اصلی این فتنه

چرا مشکالتی از این دست در جامعۀ ما این قدر تنا زا می شود؟ 

به دلیل پدیدۀ شوم دوقطبی سازی!

بخش بعدی عرایض بنده، به ریشه های این ماجرا برمی گردد. 

چـرا اساسـًا مشـکالتی از ایـن دسـت در جامعـۀ مـا این قـدر تنـش زا 

می شود؟ به دلیل پدیدۀ بسیار شوم دوقطبی سازی جامعه!

نفـاق، چیـزی اسـت کـه نمی شـود برچسـب آن را بـه کسـی زد و 

گفـت کـه »او منافـق اسـت« چـون منافـق، در ظاهـر مؤمـن اسـت و 

تـو حـق نـداری به او بگویی منافـق! لذا دربارۀ نفاق، باید به صورت 

»کلـی« صحبـت کنیـم، مثـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه می فرمـود: پای 

رکاب من، منافق هست، کمااینکه پای رکاب پیامبر؟ع؟ هم منافق 



19|  بخا سوم  |  بررسی ریشه های اصلی این فتنه

بود. یعنی خودتان بروید اینها را بشناسید.

امـا یـک نـوع نفـاق هسـت کـه بایـد معرفـی بشـود و بـا انگشـت 

نشـان داده بشـود. کـدام نفـاق اسـت کـه طبـق قـرآن کریـم، اجـازه 

داریم آن را معرفی کنیم؟ آن منافقی که جامعه را دوقطبی می کند. 

منافقی که صریحًا در قرآن معرفی شده، کسی است که در دوقطبی 

می دمـد. عبـداهلل بـن ُاَبـی کـه آیـات سـورۀ منافقیـن دربـارۀ او بـود، 

ى 
َ
ل ا �إِ

ْع�نَ َ �نْ َر�ج �ئِ
َ
چـون در دوقطبـی مهاجـر و انصـار دمیـد و گفـت: »>ل

گـر به مدینـه بازگردیم، عزیزان  <؛ ا ّلَ
�نَ
�ئَ

ْ
َها �ل َع�نُّ ِم�نْ

�ئَ
ْ
�نَّ �ل ِ��جَ �نْ �يُ

َ
�ةِ ل �نَ َمِد�ي

ْ
�ل

ذلیالن را بیرون می کنند!« )منافقون/8(

، تمام مشکالت مملکت را تبدیل می کند به  جریان دوقطبی ساز

مشکِل الینحل!

 ، گفتگـو، مانـع تفکـر کـه مانـع  دوقطبی سـازی اقدامـی اسـت 

موجـب تـرس و واهمـه و تحقیر بشـود و به صـورت اجتماعی باعث 

شـود کـه مـردم از برچسـب خـوردن بترسـند و نوعـی خفقـان روانی 

شـکل بگیـرد. االن خیلـی از نخبـگان جامعـه جـرأت اظهـار نظـر 

ندارند، به دلیل ترس از برچسب خوردن.
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، جریان دوقطبی _ در این وضعی که ما داریم که  از طرف دیگر

یـک قطـب مـدام نقـش اپوزیسـیون بـازی می کند- تمام مشـکالت 

مملکت را تبدیل می کند به بحران و یا مشکِل الینحل! این جریان 

نفـاق، تمـام مشـکالت قابـل اصـالح جامعـه را تبدیـل می کنـد بـه 

. عوامل تضعیف نظام و قدرت کشور

بسـترهای اجتماعی شـکل گیری »موانع اصلی پیشرفت«، ناشی 

از دوقطبی سازی است

تقاضـا می کنـم، برویـد بسـترهای اجتماعـی شـکل گیری چنـد 

موضوع را ببینید که بی تردید همین دوقطبی سازی است:

کنی سِر هر موضوعی  1. افتخارنکردن به آنچه داریم 2. نفرت پرا

که مشکالت مملکت ما است و البته باید حل بشود 3. عدم امکان 

حل مشکالت نظام و جلوگیری از هرنوع اصالح در جامعه.

، خیز برداشـته اسـت و دارد آشـکارا  االن جریان دوقطبی سـاز

می گوید که »این حوادث اخیر برای ما یک فرصت است که مردم 

عملکرد افتضاح قبلی ما را فراموش کنند، و بتوانیم سربلند کرده 

و دوباره به عرصۀ قدرت و سیاسـت بیاییم!« االن مشـکل اصلی، 

احیاشـدِن این پدیدۀ شـوم دوقطبی اسـت و اال مگر این مسـئلۀ 
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اخیـر دربـارۀ حجـاب، چقـدر می توانـد بـرای جامعـۀ مـا مشـکل 

کند؟ ایجاد 

با دوقطبی سازِی اجتماعی »محجبه و غیرمحجبه« مخالفیم

ما قطعًا باید حق بودن حجاب را روشـن کنیم؛ از طریق بیان 

فوائد حجاب و مضرات بی حجابی، حتی از قانونی بودن حجاب 

دفـاع کنیـم. و تبییـن کنیـم بی حجابـی تخلـف اسـت؛ البتـه نحـوۀ 

برخورد با آن می تواند بحث شود. ولی با دوقطبی سازِی اجتماعی 

کامـًال مخالفیـم! چـون فضـای جامعـۀ  »محجبـه و غیرمحجبـه« 

اسالمی، یک فضای تربیتی است و اصًال فلسفۀ حکومت اسالمی، 

 ، مدیریـت تربیتـی اسـت. شـما می دانیـد که رد شـدن از چـراغ قرمز

جریمـه دارد و حـرام اسـت، امـا حـق نداریـم کسـی کـه او را به خاطر 

عدم رعایت این قانون جریمه می کنیم، تحقیر کنیم. سـرزنش در 

. اینکـه سـرزنش ممنـوع  اسـالم ممنـوع اسـت؛ حتـی بـرای گنهـکار

است، یعنی دوقطبی درست نکنیم. یعنی با برچسپ زدن  به افراد 

جامعـه، آنهـا را دو تکـه نکنیم و روبروی هم قرار ندهیم.

اجـرای قانـون، بـا حرمـت ایمـان و اسـالم و حرمـت اخالقـِی 

شـخص، فـرق می کنـد. شـما ممکـن اسـت از نظـر قانونـی مقصـر 



نکاتی دربارۀ فتنۀ فرهنگی اخیر / مهر 1401 22

شناخته بشوید، و جریمه بشوید، اما حرمت شما باید حفظ بشود.

ماهیـت اجـرای قانـون، کامًال با بحث دوقطبی سـازی متفاوت 

است. جزء ماهیت دوقطبی سازی است که امکان تعلیم و تربیت 

و رشد جامعه را از بین می برد.

آن، زیـادی حساسـیت در جامعـه  کـه دربـارۀ  هـر موضوعـی 

پدیـد بیایـد و آن موضـوع زیـادی داغ بشـود )مثـل حجـاب، مثـل 

کـه بسـتر اساسـی  عدالت خواهـی در امـور مالـی و دوقطبی سـازی 

آن اسـت( بـه ایجـاد شـکاف و تشـدید مشـکالت در جامعـه کمـک 

می کند، نه حل و اصالح مشکالت.



بخش�چهارم
با این ماجرا چگونه برخورد کنیم؟

1. احساس قدرت، به دلیل داشتن این همه دشمن!

حـاال سـؤال ایـن اسـت کـه االن در ایـن ماجـرا چـه مواجهـه ای 

می توانیم داشـته باشـیم؟ یکی از آنها، احسـاس قدرت و احسـاس 

پیـروزی داشـتن، به دلیـل تعـداد زیـاد دشـمنان کشـورمان اسـت؛ 

کـه این قـدر دشـمن داریـم و ایـن  یعنـی مـا تنهـا کشـوری هسـتیم 

نشانۀ قدرت ما است.

حاال این وسط باید از این اقتدار و اهمیت مدام حرف بزنیم. 

دشـمن سـعی دارد بـه ذهن هـا القـا کنـد شـما در بحران زده تریـن و 

عقب مانده تریـن کشـور زندگـی می کنیـد. ما باید ایـن واقعیت را جا 

بیندازیم که بله مشکالتی داریم، ولی این مشکالت برای یک کشور 
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مقتـدری کـه در حـد ابرقدرتهـای جهانـی ظهـور کـرده و می خواهد 

یک تمدن نوین پی ریزی کند و االن به سـرعت در حال پیشـرفت 

است، یک مشکالت طبیعی است. و آینده از آن ماست، زیرا ما به 

دلیل اینکه همیشه پیشرفت های غیرقابل پیش بینی داشته ایم، 

در آینده هم فوق تصور پیشرفت خواهیم کرد.

2. این ماجرا نشان داد چقدر جامعۀ ما عدالت خواه است!

نکتۀ دیگر اینکه این ماجرا نشــان می دهد اوًال چقدر جامعۀ 

ما عدالت خواه اســت و ثانیًا چقدر پلیس ما ســالم اســت. یک نفر 

آدم در کالنتــری یا محلی که پلیــس او را فراخوانده، فوت می کند، 

کــه البتــه او هــم ســابقۀ بیمــاری داشــته اســت، و کل مملکــت در 

کنــش بــه ایــن مســئله به هــم می ریــزد، پــس جامعــۀ مــا خیلی  وا

گر  عدالت خواه اســت و این نتیجۀ کار جمهوری اســالمی اســت. ا

ملت بی تفاوتی داشتیم خوب بود؟ مثل خیلی از ملت های غربی 

کــه پلیــس هر روز و هر هفته تجاوز می کند و می کشــد، و آب از آب 

تکان نمی خورد.

آنهـا می خواهنـد بـر  کـه االن  ایـن روحیـۀ عدالـت خواهـی را 

موجش سـوار بشـوند، خود نظام و شـخص رهبری در این جامعه 
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تقویت کرده است. البته عقالنیتی هم در این جامعه هست که در 

نهایت قضاوت درستی خواهد داشت.

3. این ماجرا نشان داد پلیس ما سالم است

موضوع دیگر این اسـت که پلیس ما چقدر سـالم اسـت و مثل 

، در پرونده اش قتل و تجاوز ندارد. اصًال خود  پلیس کشورهای دیگر

گر پلیس کشور ما هم  لت بر این واقعیت دارد. ا همین حادثه، دال

مثـل پلیـس کشـورهای غربـی این قـدر قتـل و تجاوز انجـام می داد، 

طبیعتـًا همیشـه بایـد در خیابان هـای مـا شـورش می شـد. شـما 

ببینیـد در کشـوری مثـل آمریـکا هـر سـال بیش از هزار نفر به دسـت 

گر بنا باشـد برای هر کدام از این  پلیس آمریکا به قتل می رسـند و ا

کشته شدگان مردم شورش کنند، چه وضعیتی درست می شود!

4. در مقابل شعارهای آنها چه خطی را دنباب کنیم؟ 

کـردن  درسـت  رسـانه ای،  نبـرد  در  مـا  مهـم  مسـائل  از  یکـی 

کـه بسـیار اهمیـت دارنـد. هـم مـا خـوب شـعار  شـعارهایی اسـت 

کـردن شـعارهای  درسـت نمی کنیـم، هـم آنهـا خیلـی در درسـت 

دروغشـان ماهـر هسـتند. مـا بایـد مفاهیـم درسـت و مؤثـر را از آنهـا 
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بگیریـم و بهتریـن شـعارها را بسـازیم و بـه آنهـا فرصـت دروغ گویـی و 

عوام فریبی ندهیم.

گر آنها شعار درست کرده اند »زن، زندگی، آزادی« شما بگویید  ا

»زن، آزادی، امنیت« یا مثًال آنها گفتند: »مرد، میهن، آبادی« شما 

گاهی، غیرت« بگویید »مرد، آ

یادمـان باشـد هر شـعاری که می دهند مـا می توانیم از کلمات 

خوبـش بهتـر از آنهـا اسـتفاده کنیـم. واقعـًا مـا به دنبـال آزادی زنان 

هستیم نه آنها، ما به دنبال زندگی آرام و آباد هستیم نه آنها. 

و بعد باید برای رفتار تمدن غرب و پیروان غرب شعار بسازیم 

کـه آنهـا می خواهنـد زن ماننـد آنچـه در غـرب اتفـاق افتـاده اسـت، 

تبدیـل بـه کاالی جنسـی بشـود و مـا اجـازه نمی دهیـم زن در ایران 

ذلیل بشود. ما اصًال شعارهای تهاجمی هم بلد نیستیم بسازیم.

گذشـته اسـت،  کـه دوران بی بندوبـاری  کنیـم  شـعار درسـت 

کـی اسـت. مـا دیگـر بـه گذشـته  آینـدۀ جهـان سرشـار از نجابـت و پا

برنمی گردیـم، از آینـده حـرف بزنیـم و از نابـودی گذشـته، و از اینکه 

این سبک زندگی غلط دورانش گذشته و ما کهنه پرستی نمی کنیم. 

ما آیندۀ جهان را تغییر خواهیم داد.
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کـه مـا می خواهیـم  بایـد از اسـتقالل شـعار بدهیـم؛ بگوییـم 

خودمان باشـیم، نمی خواهیم کسـی برای ما تعیین تکلیف بکند. 

کارتل هـا در خیابان هـای شـهر فعـال  یـا اینکـه برده هـای جنسـی 

شـده اند، ولـی مـا بـه بردگـی کشـیده نخواهیـم شـد. یـا اینکـه حـاال 

حجـاب بـرای مـا مهـم شـد، وقتـی می بینیـم کوملـه که بـا موزاییک 

سر می بَرد، با آجر به خیابان های شهر آمده و آدم می کشد تا ما را 

بی حجاب کند.

الف( ترسیم آیندۀ بی بندوباری در کشور

، شـعارهایی را  کـه در ایـن ماجـرای اخیـر کسـانی  در مقابـل 

درست کردند، چند تا خط را باید دنبال کرد:

خط اول، ترسیم آیندۀ بی بندوباری در کشور است. مثًال اینکه 

گر بنا باشد بی بندوباری در کشور رواج پیدا کند، در دانشگاه ها و  ا

کز بی بندوباری درست خواهد شد و نتایج دیگری  ، مرا نقاط دیگر

که به دنبالش خواهد آمد. اینها را طوری باید ترسیم کنیم که حتی 

بسـیاری از کسـانی که مخالف حجاب هسـتند هم از غفلت خارج 

شوند و بگویند »نه، ما تا این حد از بی بندوباری را نمی خواهیم.« 

ما باید واقعیت را به آنها نشان دهیم که این حد از بی بندوباری را 
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که شما نمی خواهید، نتیجۀ قهرِی آن وضعیت است. این چیزی 

کـه بعضی هـا در ارتبـاط بـا نفـی پلیـس اجتماعـی می گوینـد، بایـد 

گر کمی آخر و عاقبتش ترسیم  بدانند که آخرش به کجا می رسد. ا

شود، همه حالشان از رواج بی حجابی به هم خواهد خورد.

گرفتن توسـط داعشـی ها سـکوت  ب( چـرا فمنیسـت ها علیـه کنیز

می کنند؟

خـط بعـدی کـه در مقابل آنهـا باید دنبال کرد، موضوع داعش 

و کنیز گرفتن آنها و ظلم های فاحشـی که به زنان کردند اسـت. آیا 

اینها با این کارهایشان که زمینۀ ایجاد ناامنی توسط گروهک های 

تروریسـتی شـد، می خواهنـد زمینه سـازی بـرای حضـور داعشـی ها 

بکنند تا مانند سوریه و عراق، از زن های ایرانی کنیز گرفته شود؟! 

آنطور که ما در این ماجراها فهمیدیم، همان کسـانی که داعش را 

درسـت کرده اند، همین فتنه را در اینجا راه انداختند و پشـتیبانی 

گشـت ارشـاد انـگار دارد جامعـۀ مـا را  کـه  کردنـد! االن فهمیدیـم 

نگـه مـی دارد کـه نامـوس ایرانـی بـه کنیـزی نـرود. کسـی کـه نسـبت 

بـه کنیزگرفتـن داعشـی ها اعتـراض نکـرد و بـه مخالفـان داعشـی ها 

می گفـت »مدافعـان بشـار اسـد« و اینگونـه داعشـی ها را تقویـت 
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می کرد، اصًال حق ندارد در این کشور دربارۀ حجاب و گشت ارشاد 

حرف بزند.

کـه علیـه داعشـی ها  چـرا فمینیسـت های غربـی الل هسـتند 

کنیزگرفتـن از  و حامیانشـان حـرف بزننـد؟ داعشـی ها در جریـان 

کردنـد؟ مگـر آمریـکا داعـش را درسـت نکـرده؟ شـما  زن هـا چـه کار 

می توانستید آمریکا و تمدن غرب را یک پدیدۀ شوم ضد زن معرفی 

کنیـد. البتـه هنـوز هـم دیـر نشـده اسـت و ایـن موضـوع را می شـود 

برجسته کرد.

شما می توانید جمعیت های مدافع آزادی زنان درست کنید. 

نـه اینکـه مثـًال خانم هـای چـادری جمع بشـوند و جمعیـت مدافع 

ارزش هـای اسـالمی درسـت کننـد! خداونـد هـم دربـارۀ حجـاب، با 

ادبیـات انسـانی و اجتماعـی بحـث می کند. نمی گویـد »بی حجابی 

خیانت به خون شهدا است!« شهید برای ما خیلی قیمت دارد و 

ما نباید به غلط، بی حجاب ها را ضِد شهدا قرار بدهیم!

ج( تحقیر زندگِی بی بندوبار غربی

زندگـِی  حقـارت  تبییـن  بـرای  داریـم  خوبـی  فرصـت  االن 

گـر زندگـی غربـی درسـت تبیین بشـود، مردم ما  بی بندوبـار غربـی! ا
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و حتـی افـراد بی حجـاب از زندگـی غربی بدشـان خواهد آمد. حتی 

کـه عالقـه بـه حجـاب ندارنـد هـم از زندگـی  دختـران دبیرسـتانی 

دختـران دبیرسـتانی در غـرب، بدشـان خواهـد آمـد و اصـًال نیـاز بـه 

ایـن نخواهیـم داشـت کـه از دین برای حجاب خـرج کنیم! همین 

تجربۀ موجود در غرب کافی است.

بایـد بـا دشـمنان »ایران« مقابلـه کنیم، نیازی نیسـت بگوییم 

ما از انقالب اسـالمی دفاع می کنیم، آنها مخالف اسـتقالل و قدرت 

ایران هستند. فرهنگ حجاب، موجب تقویت »ایران« و پیشرفت 

»ایران« می شود. 


