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بسم الله الّرحمن الّرحیم 
الّلهم سّدد السنتنا بالّصواب و الحکمة.1

سیصدوسیزدهنفرامابهقدریکامت!
من از این که باالخره چنین جلســه ای که از مدت ها پیش مایل به تشکیل آن بودم، 
برگزار شد، خیلی خوشحالم. شاید بنده با اکثر برادران و خواهرانی که این جا تشریف 
دارند، از نزدیک آشنا نباشم؛ لکن فی الجمله معتقدم که مجموعة حاضر، بخش مهّمی 
از آن سیصد و سیزده نفر »بدرِ« این روزگارند. پس بدیهی است فردی چون بنده که 
مرید و مخلِص اصحاب بدر و سیصد و سیزده ها هستم، به این برادران و خواهران هم، 

به خاطر تأثیر و آثارشان اخالص داشته باشیم.
مقصود از تشکیل این جلسه، بیاِن مطلبی جدید نیست؛ بلکه در درجة اّول نْفِس این 
گردهمایی اســت که بنده آن را در این روزگار، الزم می دانم و هر چه زمان می گذرد، 

تجّمع اصحاب حق را واجب تر و فوری تر احســاس 
می کنم. ثانیاً، به نظرم رسید بعضی از حرف هایی را که 
مکّرراً به ذهن بنده می آید و گاهی آن ها را با فردفرِد 
دوستانی که در این صراطند در میان می گذارم، امروز 
در این جمع عرض کنم. البته ما وقِت جلســه را هم 
موّســع قرار داده ایم، تا بعد از عرایض بنده، برادران 
و خواهرانــی که می خواهند مطلبی بگویند، مجال و 
فرصت داشــته باشند؛ تا شاید ان شاءاهلل از این دیدار 

دوستانه، بهره ای ببریم.
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  درمیدانسیاستوضعمانخوباست؛مادرموضعفعالیمو
دشمندرموضعانفعال!

ابتدا عرض کنم که بنده به عنواِن گرانبارترین مسئول در نظام جمهوری اسالمی که 
سنگینی این بار را هم خیلی خوب و با همة وجود حس می کنم، در عالم سیاست هیچ 
دغدغه ای ندارم. چون امروز، در میدان سیاســْت در دنیا، وضع ما بسیار خوب است و 
دشــمن را دنبال خودمان می کشانیم. ما در موضع فّعالیتیم؛ اما دشمن با همة حجم 
و عرض و طوِل عظیم و با تسلّطی که بر دنیای سیاست دارد - و می دانیم - در برابِر 
ما در موضع انفعال است. الحمدهلل جبهة خودی در دنیای سیاست، بسیار قوی است.

احســاِس واقعِی بنده این است؛ نه این که بخواهم به شما چیزی گفته باشم .واقعاً در 
صحنة گیتِی امروز، جمهوری اســالمی، با همین حّد و رسمی که دارد، با هیچ گونه 
مشــکلی در دنیاِی سیاسْت مواجه نیست. ما دشمنان زیادی داریم و آدم های عاقل و 
ورزیده و برجسته ای هم در بین دشمنانمان هستند. اما خدای متعال، این طور پیش 
آورده که در این میدان، دســت ما قوی تر از دست دشمنان است. به گونه ای که، اگر 

کسی با دّقت به دنیا نگاه کند، نشانه های آشکارِ این قوی تر بودن را خواهد دید.

   هرچندغمطبقاتضعیفجامعهرا
دارمولیهیچدلنگراننیستم.

در عرصة مسائل اقتصادی - که آن هم فصل مهّمی 
از مسائل کشور است - بنده از لحاظ حرکِت اقتصادی 
جامعه، هیچ دل نگرانی نــدارم. چون در این زمینه، 
کاری در حال انجام گرفتن اســت و در مجموع که 
نگاه می کنیم، کار بدی هم نیست. امروز همة جوامع 
دنیا، گرفتارِی اقتصادی دارند. حّتی همان کسانی که 
سعی می کنند فشارهای خودشان را هم به ما منتقل 
کنند، از این بابت گرفتارِی ســختی دارند. البته ما 
هم بی گرفتاری نیســتیم. لکن بنده، در باب اقتصاد، 
هیــچ دغدغه و نگرانی ندارم. بــا این حال، غمی در 
دل دارم که غِم گرفتارِی گرفتاران و طبقات ضعیِف 
جامعه اســت. باالخره هر کس که بخواهد اسالمی 
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فکر و احســاس کند، این غــم را دارد. اما در کنار 
این غم، امید نسبتاً درخشــانی هم دارم که ان شاءاهلل 

مسئولین کشور بتوانند مشــکالِت اقتصادِی جامعه را 
حل کنند. آن طور که برنامه ها نشــان می دهد، به نقطة 
حّل مشــکالت هم - هرچند نه در کوتاه مّدت - خواهیم 
رســید. امروز در زمینه های اقتصادی، حرکت خوبی آغاز 
شده است. کسی که در چنین مسائلی اهل بصیرت باشد 
و خوش بینانــه نگاه کند، اگر از شــعارهای روزنامه ای و 
متلک گویی هایی که در گوشــه و کنار می شــود و نیز از 
بعضی ابراز عصبانیت های ناشــی از ندانستن واقعّیات یا 
ندانستن مسائل کشور و مسائل اقتصادی بگذرد، خواهد 
دید که کارِ خوبی در شرف انجام شدن است. اما به هرحال، 

آن غمی که عرض کردم، نسبت به طبقات ضعیف جامعه، در 
دل های ما هست.
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وامادرعرصةفرهنگ،بندهبهمعنایواقعِیکلمه،احساسنگرانی
میکنموحقیقتاًدغدغهدارم.ایندغدغهازآندغدغههاییاست
کهآدمیبهخاطرآن،گاهیممکناستنصِفشبهمازخواببیدار
شودوبهدرگاهپروردگارتضّرعکند.منچنیندغدغهایدارم.البته
درسخنرانیها،ازایندغدغهبامردمنخواهمگفت؛امانمیشودکه
بهشمانگویم.شماخودتاندستاندرکارانمسائلفرهنگیهستید
وبایدازایندغدغةمنخبرداشــتهباشــید.خوِدمنهمآدمی
بیاّطالعازمسائلفرهنگینیستم؛همانطورکهازمسائلکشورنیز
هیچگاهبیخبرنبودهام.لذاستکهحقیقتاًدربابفرهنگ،احساس
نگرانِیعمیقیدارم.البتهدراثرتربیتهایاولّیةاسالمی،احساس
مبارکیدرمابهوجودآمدهبود.بعدهمخدایمتعالمّنتگذاشت
وکسیمثلامامرابرماگماشتوایشانباوجودوحرکتخود،آن
احساسراکهاحساسامیدبهآیندهاست،درماتقویتکرد.منخدا
راشاکرمکهحّتیبراییکلحظههم،امیدخودرادرهمینعرصةپر
دغدغهازدستندادهام.اگرتالشیمیکنم،حرفیبرزبانمیآورم
ودستبهاقدامیمیزنم،همهناشیازآنامیداست.انشاءاهللوبه
فضلپــروردگار،روزبهروزهمبهاینتالشواقداموحرکتخواهم
افزود.کمااینکهچونامیدوارم،ازاّولانقالبتاامروزهم،دراین

روند،روزبهروزتالشوحرکتخودرابیشترکردهام.

   دغدغهفرهنگی،شبیهدغدغهدر
میدانجنگاست.

بااینهمه،آندغدغهکهشــبیهدغدغه
درمیدانجنگاست،وجوددارد.میدان
جنگ،ازدغدغةبسیاریبرخورداراست.
اغلِبشماالبدجبههایهستیدواینرا
میدانید.البتــهدغدغةمیدانجنگ،به
معنایرهاکردنســنگر،عقبنشینیو
سوای دغدغهای نیســت؛ شدن ناامید
اینهاستکههمدرخطوطمقّدموهمدر
قرارگاهها،باآدماست.منهردوجابودهام

ودراینعرصهدغدغةجّدیدارم.

   درعرصــةفرهنگ،بندهبهمعنایواقعِیکلمه،احســاس
نگرانیمیکنم.
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گذشتهازاینمسائل،امروزواقعیتهاییوجودداردکهمیخواهم
راجعبهآنهاقدریصحبتکنم.البتههیچپیشــنهادعملیهم

ندارم.
پس،ازمنتوّقعهمنکنیدکهبنشینموبهشماپیشنهاِدعملیبدهم.
اینشــماییدکهبایدهمپیشنهاِدعملیبدهیدوهمخودتانعمل
کنید.بحمداهلل،همةشمامسئولید؛ومنآنموضوِعسیصدوسیزده
نفریراکهاّولصحبتمدربارةشماگفتم،مبتنیبرتعارفنبود؛بلکه

اعتقادمایناست.
منایناعتقادرادربارةکســانیازشماکهمیشناسمتان،راسختر
ازکسانیکهنمیشناســم،دارم.لذامیخواهمباهمیناحساسی
کهدربارةشمادارم،آنقاّلدةمعنوِیتکلیفیراکهبرگردندارید،

سنگینترومحکمترکنم.
اینتکلیفمناست.اصاًلمعنایتکلیف
همیناست؛یعنیُکلفترابردوشکسی
بارکردن.خدا،بزرگترینمکِلّفوانسان
برترینمکَلّفاست.ومنبهعنوانبندة
خــدا،میخواهمامروزتکلیفشــمارا
سنگینکنم.لذا،برخیازواقعیتهاییرا
کهمیدانم،میگویم. ازهمینحاالعرض
میکنم،کهخوِدشماهماینواقعیتهارا

میدانید.
منتهادرشــنیدناثریهســتکهدر
اینکه با دانســتننیســت.میخواهم

خودتانمیدانید،بازهمبشنوید.

  اینشماییدکههمبایدپیشــنهادعملیبدهیدوهمعمل
کنید.



8

می دهد.
علی اَیِ ّحــال، یک جبهة خوب و وســیع، در مقابل 
جبهه ای عظیم در همین وادی روشــن فکری و هنر، 
که اعضایش به انقــالب ایمان نیاوردند و به آن کفر 
ورزیدنــد، پدید آمد. جبهة به وجود آمدة خودی، در 
مقابل آن جبهة عظیم قرار گرفت؛ اما تیِغ انقالب، در 
هیچ جبهه ای ُکندتر از جبهة روشن فکری و هنر نبود!

انقالب توانست در همه جا -حّتی در میدان جنگ و 
در نظامی های طاغوتی- نفوذ کند.

مــا نظامی های طاغوتی ای که از بُــِن دندان انقالبی 
شدند، کم نداشتیم و نداریم. اما به تعداد نظامی های 
انقالبی شــده که هیچ، حتی خیلی کمتر از آن ها را 
در جبهة روشــن فکری سراغ نداریم که انقالبی شده 
باشند. نه این که من ســراغ نداشته باشم؛ هیچ کس 

سراغ ندارد.

  بهجبههخودیجوشیدهازانقالبتوجهکنید.
می خواهم به شما عرض کنم که ما یک جبهة خودِی روشن فکری و یک جبهة خودِی 

هنر داریم که از انقالب جوشیدند و جوشیدنشان هم طبیعی بود.
در همــة صحنه های جامعة ما، افــرادی در زیِر باراِن پر برکت انقالب، از ســرزمین 
حاصل خیز فطرت انسانی روییدند که دو صحنه اش، یکی جبهة روشن فکری و دیگری 
جبهة هنر بود. این دو جبهه، دو مقولة جداگانه اند؛ چون روشن فکری، غیر از هنر است. 
ای بســا هنرمندی که روشن فکر نیست و ای بسا روشن فکری که هنرمند محسوب 

نمی شود.
اما این دو مقوله، با یکدیگر جمع هم می شوند. امروز هر دو مقوله مورد نظر من است و 

به تعبیری روشن تر، حّد مشترک این دو مقوله را مورد توّجه قرار داده ام.
در اثر انقالب، به خودی خود، جبهه ای به وجود آمد. هیچ کس نمی تواند به سر دیگری 

مّنت بگذارد و بگوید »این جبهه با تالش من یا با کمک من به وجود آمده است.«
در واقــع، این جبهه مثل جنگلی که خودش می روید، رویید و هیچ کس در آن نهالی 
غرس نکرد. البته باران انقالب و فطرت پاک و صافی که زمینة این معنا بود، دخالت 
داشــت، و همان گونه که می دانید، ویژگی انقالب این است که می پرورانَد و پرورش 



من به عنوان بنده ی 
خدا، می خواهم امروز تکلیف 

شما را سنگین کنم. لذا، برخی از 
واقعیت هایی را که می دانم، می گویم. از 
همین حاال عرض می کنم، که خوِد شما 
هم این واقعیت ها را می دانید. منتها در 

شنیدن اثری هست که در دانستن 
نیست. می خواهم با این که خودتان 

می دانید، باز هم بشنوید.
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   بهخاطروابستگیهاییکهداشتند،
انقالبنتوانستآنجبههرافتحکند.

انقالب ما نتوانست آن جبهه را فتح کند و این البته 
عللی دارد. شما که خودتان هنرمند و روشن فکرید و 
مســائلی را که برای یک هنرمند و روشن فکر مطرح 
اســت لمس می کنید، می توانید به راحتی این علل 
را بیابید. روشن فکران همواره وابستگی هایی دارند که 
تصّرف آن ها، ولو از ناحیة یک فکر زالِل پاِک خالص، 
مشــکل است. یعنی اگر فرض کنیم که ما یک وقت 
نتوانستیم روح حّساسی را جذب کنیم، دلیلش این 
اســت که بد یا غلط می گوییم. دلیلش این نیســت 
که تصادفــاً، در ارتباط با آن روح حّســاس، وضع و 
محاذات مناسب برای این که جذب شود، پیدا نشده 
اســت. روحی که با یک اخــم، با یک تأخیر و با یک 
بی توّجهی، افسرده و پژمرده می گردد، نمی شود توّقع 

داشت که حتماً هر فکر صحیحی او را جذب کند.
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  روشنفکریکهمســئولیتهایفردیاسالمراقبولنکند،
نمیتواندایننظامراهمراهیکند.

پس، نتیجه می گیریم که دلیِل عدم انجذاب روشن فکران به انقالب، نقِص ایده و فکر 
و اندیشــة انقالب نبود؛ چون پیش از آن، خیلی از همین روشن فکران، به دستگاهی 
که اصاًل فکر و اندیشه نداشت - یعنی دستگاه حکومت پهلوی - جذب شدند. چقدر 
شــاعِر خوِب درجة یک و چقدر هنرمنِد فیلم ساز و موسیقی دان خوِب درجة یک در 
این مملکت مجذوب دستگاه پهلوی شدند و از دل و جان برای آن دستگاه کار کردند! 

نمی خواهیم بگوییم که آن ها به آن دستگاه هم اعتقادی نداشتند.
چون مقوله، اصاًل مقولة اعتقاد نیست؛ بلکه مقولة رفاقت و همراهی و همکاری است. 

اعتقاد چیست؟ وقتی که عقیده ای هست، اعتقاد موضوع پیدا می کند.
وقتی که عقیده و فکری وجود ندارد، اعتقاد معنا پیدا نمی کند .در دســتگاه پهلوی، 
چیزی که بشود به آن عقیده بست، وجود نداشت؛ اما درعین حال، کسانی با دل و جان 
برای آن کار کردند. من خیلی از آن ها را از نزدیک می شــناختم و می دانستم که چه 
کاره اند. واقعاً دفاع می کردند؛ واقعاً دوســت می داشتند؛ واقعاً برای دستگاه پهلوی کار 
می کردند. خوب؛ کدام فکر، کدام روال و کدام مسلک از فکر و روال و مسلِک حکومتی 
مبتنی بر فساد و زور -که دســتگاه پهلوی بود- عقب تر و ناتوان تر است؛ که بگوییم 

»نظام اسالمی و انقالب اسالمی، این طوری است«؟
پس، این دلیِل نقص در فاعل نبود؛ دلیل نوعی حالت خاص در »قابل« بود. گاهی در 
یک قشر، َگهگیری ای هست که نمی شود راحت با آن کنار آمد. گذشته از این، اسالم 

خصوصیتی هم دارد.
اسالم به مسئولیت های اجتماعی بسنده نمی کند؛ بلکه به مسئولیت فردی هم قائل 

است. جزو ارزش های اســالمی، یکی هم این است 
که طرف اهل فحشــا نباشد؛ ُشرب خمر نکند؛ فساد 

جنسی نداشته باشد؛ دروغ گو نباشد.
این ها هم هست دیگر! خوب؛ آن هنرمندی که خیلی 
هم آدم صاف و سالم و نجیب و خوبی است، اما اهل 

این کارهاست، می تواند با این نظام همراهی کند!؟
طبیعی است که نمی تواند؛ مگر با یک گذشت. خوب؛ 

گذشت را که همه کس ندارد! 
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  نمونهایازحاالتخاص؛عدمپذیرشحکمحجاب.
یکی از روشــن فکران فّعال معروف که هنوز هم در قید حیات است و قبل از پیروزی 
انقالب، اندک مقاالت خوبی هم با امضای مستعار در روزنامه ها به دست چاپ می سپرد، 

اوایل انقالب با ما آشنا شد.
پمن این فرد را از دور می شناختم، ولی از نزدیک با وی آشنایی نداشتم. من و مرحوم 
بهشتی و آقای هاشمی و مرحوم باهنر، با چند نفر دیگر در »کانون توحید« نشسته 

بودیم که گفتند این شخص آمده است. 
دیگرانی که آن جا حضور داشــتند وی را نمی شــناختند؛ اما من کــه دورادور او را 
می شناختم، گفتم: »بگویید بیاید.« آمد و خیلی با ما گرم گرفت و با جمع ما مأنوس 
شد. مردی روشن فکر و هوشمند و از لحاظ ذهنی، انسانی فرهیخته بود. آدِم کوچِک 

بدی نبود.
جلسة دومی که ایشــان از ما وقت گرفت و با عجله نزدمان آمد، مصادف با روزهایی 
بود که امام دستور داده بودند زن های بی حجاب نباید در ادارات حضور داشته باشند.

یادتان هســت دیگر! امام در همان اوایل انقالب -ماه اّول بود یا دوم، نمی دانم- چنان 
دســتوری صادر کرده بودند. باری؛ این شــخص، یقه َکنان آمد و گفت: »آقا! این چه 

دستوری است امام داده اند!؟
این چه کاری اســت که می کنید!؟ این چه حرفی است که می زنید!؟« خالصه، با ما 

بنای محاّجه کردن را گذاشت و بعد هم رفت که رفت!
شما ببینید همین یک کلمه حرف امام که به موضوع حجاب و پوشش زن ارتباط پیدا 
می کرد -یعنی حکمی است در اسالم که نمی شود آن را ندیده گرفت- چه تعداد افراد 

را از ما روی گردان کرد!

در زمینة ارزش های فردِی اسالمی، هر قدم که جلو 
برویــد به موارد زیادی از این قبیل برخورد می کنید. 
خوب؛ فالن آدم دلش می خواهد بنشیند و مشروبات 
الکلی مصرف کند. در سروده های شاعران ما، این همه 
از می صحبت می شــود؛ یعنی اصــاًل می در زندگی 

نباشد!؟
اگر کســی با چنین منطقی به باده گساری بنشیند، 
می شود!؟ اسالم می گوید: »نه فقط نمی شود، بلکه حِدّ 
شرعی هم دارد.« اســالم برای دروغ گفتن و غیبت 
کردن، حِدّ شــرعی قائل نشده، اما برای می خوارگی 

حّد شرعی قائل شده است.
برای ارتباط با جنس مخالف، به شکل لطیِف آمیختة 
به شــهوت -یعنی همان محبت های لطیفی که در 
آن ها شــهوت هم هست و کســی نمی تواند بگوید 

نیست- مجازات در نظر گرفته است.
مثاًل فرض کنید که فــالن آقا با فالن فرد از جنس 
مخالف، خیلی دوست اســت و خیلی هم دوستش 
دارد. آیــا در این میان، هیچ رقیقة شــهوانی وجود 

ندارد!؟ چه کسی می تواند چنین اّدعایی بکند!؟ 
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  ایستادندرمقابلخالفکاریها،عدهایراازماگرفت.
خوب؛ خیلی از افراد که جوان بودند یا حّتی فراتر از عمر جوانی قرار داشــتند، سر و 

کارشان با چنین مسائلی بود و دلشان را به این حرف ها خوش می کردند.
اســالم این را قبول نمی کرد. انقالب اسالمی، نظام اسالمی و ارزش های اسالمی، این 
مسائل را قبول نمی کرد. چنین مسائلی را نه پیغمبر قبول کرده است و نه قرآن. شوخی 

که نیست! ما از خودمان که در نیاورده ایم!
ایستادن در مقابل چنین خالف هایی، عّده ای را از ما گرفت. اگر ما برای این خالف ها 
و خالف کارها، منع و مجازات نداشتیم، یک نفر در این نظام کافی بود که بتواند صد 
نفر از برجستگان عالم روشن فکری را جذب کند. یک نفر به راحتی می توانست چنین 

کاری را بکند.
چون روشــن فکر و هنرمند و آن روح لطیف، همچنان که از آن طرف َگهگیری دارد، 
از این طرف هم َگهگیری دارد. گاهی با یک لبخند می شــود آن ها را جذب کرد. »به 
ُحسن خلق توان کرد صیِد اهل نظر -»اهل نظر« را باید بگویند »اهل هنر«- به دام و 

دانه نگیرند مرغ دانا را.«
طرف، نه مقام می خواســت، نه پست می خواست و نه وزارت می خواست. یک لبخند 
و یک توّجه و احیاناً یک گعدة دوســتانه - به قول ما طلبه ها - می خواســت. خوب؛ 

نمی شد دیگر! 

  انقالبخشنشــورویبسیاریاز
روشنفکرانراجذبکرد.

من وقتی با دید مقایســه به انقالِب سوسیالیســتِی 
شــوروِی ســابق و انقالب اســالمی خودمان نگاه 
می کنم، می بینم آن انقالب چقدر خشن بوده است! 
اگر کســی تاریخ وقایع آن انقالب را خوانده باشــد، 
به خشــونتش پی می برد. متأّســفانه، اغلب جوانان 
ما، اصالً از انقالب هــای دیگر خبر ندارند. من گاهی 
از این بابــت، واقعاً غّصه می خــورم. اصاًل نمی دانند 
انقالب سوسیالیستی شــوروی سابق که بزرگ ترین 
انقالب زمان معاصر تا قبل از انقالب اســالمی بود و 
این همه هیاهو در دنیا داشــت، در مقایسه با انقالب 
ما، از چه ظواهر ناخوشــایندی برخوردار بود. انسان 
وقتی با دید مقایسه به این انقالب در قبال آن انقالب 
نگاه می کند، می بیند واقعاً فرقشان از زمین تا آسمان 
است. بنده مطالب زیادی در این زمینه ها خوانده ام و 
تقریباً جزئّیــاِت قضایا را می دانم. یعنی هم از طریق 
نوشته های مســتقیم و تاریخ نگاری و هم از طریق 
داســتان هایی که در این زمینه نوشته شده است و 
خیلی از خصوصیات را دقیق تر و ریزتر و روشــن تر 
بیــان می کند، می دانم که در شــوروی ســابق چه 
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گذشــته است. علی ای حال، وقتی انقالب خودمان را با انقالِب سوسیالیستِی شوروِی 
ســابق مقایســه می کنم، می بینم انقالب ما خیلی بهتر از آن انقالب است. اما همان 
انقالِب خشِن غیر قابِل پذیرش، عّدة بی شماری از روشن فکران، نویسندگان و شعرای 
درجة یک روســیة آن زمان را جذب کرد. حتی کســانی هم که ابتدا مخالف انقالب 
سوسیالیســتی بودند، پس از مّدتی، جذب آن شــدند. یکی از آن مجذوبین آلکسی 
تولستوی است که من یکی دو بار، به مناسبتی اسم او را در جمع بعضی از شما آقایان 
که به این جا آمده بودید، آورده ام؛ چون از او خیلی خوشــم می آید. او که چند کتاب 

معروف هم دارد، نویسندة عجیبی است.
آلکســی تولستوی تا سال 1925 میالدی، ضّدانقالب بوده است و حّتی از کشور فرار 
می کند و به قول آقایان، به اصطالح به عنوان »عنصر ســفید« آن روزگار، به آلمان یا 
فرانسه می رود. ولی پس از مّدتی که به شوروی برمی گردد، کتاب »گذر از رنج ها« را 
می نویسد. نمی دانم این کتاب را دیده اید یا نه؟ »گذر از رنج ها« رمانی بسیار عالی در 
باِب انقالِب سوسیالیستِی شوروی است. این آدم که ابتدا ضّد انقالب بوده است، چنین 

کتابی می نویسد.
همان طور که می دانید، تاکنون کتاب های بسیاری راجع به انقالب اکتبر نوشته شده 
است. اما بنده، دو رمان از رمان های معروف و درجة یک در این خصوص را خواندم و 
با هم مقایسه کردم؛ اگرچه بیش از دو کتاب و تقریباً می شود گفت تعداد زیادی کتاب 
راجع به انقالب اکتبر خوانده ام. یکی از این دو رمان »ُدِن آرام« اثر شولوخف است که 

معروف است. خوِد شولوخف هم، بالتشبیه مثل شما آقایان است.
یعنی اصاًل پدید آمدة انقالب اســت؛ مربوط به طبقة انقالب اســت؛ نویسندة انقالب 
است. او که در دوران انقالب اکتبر در جوانی به سر می برده است، »ُدن آرام« را تحت 
تأثیر حوادث و وقایع انقالب نوشته است. دومین رمان هم »گذر از رنج ها«ی آلکسی 

تولستوی است که گفتیم ابتدا ضّدانقالب بود.
رمان »گذر از رنج ها« نه فقط از لحاظ داســتانی، که 
از لحاظ گرایش به اصول انقالب و مجذوب بودن در 
مقابل حوادث و پدیده های انقالب و ترســیم زیبای 
حوادث آن، بهتر از رمان »ُدِن آرام« اســت. »گذر از 
رنج ها« در واقع چهرة انقالب را زیبا ترســیم کرده و 

زیبا نشان داده است.
راجع به رمان »ُدِن آرام«، در جایی خواندم: زمانی که 
شولوخف نوشتن آن را به پایان برد، به او اجازة انتشار 

و پخشش را ندادند.
ولی بعداً ماکسیم گورکی که رئیس شورای ممّیزِی 
فرضاً وزارت ارشاِد شوروِی آن روز بود -و آن وزارتخانه 
هم، از اّول انقالب، خودِی خودی محسوب می شد- 
گفت: »من به عهده می گیرم که شــولوخف خودی 
است.« و ااّل، مسئولین فرهنگِی نظاِم سوسیالیستِی 
شوروی، مّدعی بودند چون شولوخف اهل قّزاقستان 
اســت، لذا در رمان خود، احساســات قّزاقی و بومِی 

منطقة »ُدن« را منعکس و القا کرده است.
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بههرحال،ایننویسنده،یکضّدانقالببودهاستکهتبدیلبهفردیانقالبی
میشودوچنانرمانیرامینویسد.ماچنینکسانیرانداریم.

اگرچهقبلازانقالبهمرماننویسنداشتیم؛اماهنرمندانبرجستةمعروِف
آنزمان،خیلیبهندرتبهانقــالبگراییدند.واقعاًبهندرتبهاینطرف
آمدند.ازآننویسندگانمعروِفحسابی،ازآنشاعرانمعروِفحسابی،از
آنطنزنویسانمعروِفحسابی،ازآنموسیقیدانانمعروِفحسابی،ازآن
فیلمسازانمعروف-اگرچهدراینمیدان،اثرچندانبرجستهایمثلشعرو
ادبّیاتنداشتیم-ازآنادبایمعروِفحسابیوازآنمطبوعاتیهایمعروِف

حسابی،هیچیکبهاینطرفنیامدند؛هیچیک!
بااینحساب،سِراصلمطلببرگردیم.یکجبهةخودِیخالِصجوشیدةاز

انقالبکهمتشّکلازعناصرصددرصدخودیبود،بهوجودآمد.
اینجبهه،حّتیازچهرههاییبرخوردارشدکهازنظامقبلبهنظاماسالمی
منتقلشدندوبعضیازآنهاازجوانانساختهوپرداختةانقالبنیزخودیتر

وصمیمیترازآبدرآمدند.
ازاینچهرههاکسانیراداشتیمکهبهاینجبههپیوستند.البتهنمیتوانم
بگویمکهدرمیاناینچهرههاکســانیهمبودندکهازجبهةمقابلبهاین
جبههآمدند.امابهعنوانمثال،کسانیچونمرحومقدسیمشهدی-اگر
نخواهیماززندههااســمبیاوریم-درعالمشــعربودندکههمانزمانهم
انقالبی،اهلزندانواهلمبارزهبهحسابمیآمدند.بههرحال،اینجبهه،

کهجبهةجوانانبود،بهوجودآمد.

جبهةجوانان،دربدوتشکیل،ازدومشکلرنج
میبــرد:اّوالًدرمقابلخود،یکجبهةخیلی
قوی،گردنکلفت،مدّعــیوازلحاظکّمیو
کیفی،داراینفروِعّدهوُعّدهداشــت.ثانیاً،
عناصرتشکیلدهندةآن،ازلحاظاعتقادات،

همسطحنبودند.
یعنیهرچهانقالببهآنهادادهبود،بهفراخور
ظرفّیتوعالقةخود،گرفتهبودند.انقالب،هم
»فکر«میدهدهم»شعار«.هم»اندیشه«در

آنهستهم»احساس«.
اماایبساکسانیکهبیشــتربهاحساسش
به بهشــعارش، یعنی میشــوند. مجذوب

  بسیاریازهنرمندانمعروفقبلازانقالببهمانپیوستند.

  جبهــهجوانانهنرمنــددربدو
تشــکیل،درمقابلخودیکجبههقوی

داشت.
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حوادثش،بهجنگش،بهدرگیــریاشوبهضّدیتباامریکایش؛تافرضاًبه
تفّکراِتمتینوعمیِقشهیدمطّهری،یابعضیازمتفّکریندیگرش.کسانی
کهدراینجبهةخودی،عمقاعتقاداتشانزیادنبود-اگرچهگاهیتظاهرات
انقالبیشــانخیلیخوببود؛امابعضاًپایداریشانکمبهنظرمیرسید-

غربالشدند.
اینجبههدرطولپانزدهسالگذشته،تغربُلداشتهاست:»و لتغربال غربلة.«

این»تغربال«؛یعنیغربالشدن،درجبهةخودیوجودداشتهاست.
امروزبحثمادربارةجبهةخودیاســتکهعرضکردم:بندهآنراهمان
مجموعةسیصدوسیزدهنفر»بدر«میدانم.امروزهمروزجنگ»بدرکبری«
اســت.ایبساهمینهاییکهدراینبدرکبراِیامروزشرکتخواهندکرد،
انشاءاهللهمانهاییباشــندکهدرظهورولّیعصرارواحنافداه،جزوآن
سیصدوسیزدهنفریارانآنحضرتبهحسابخواهندآمد.کسانیکهدر
اینمجموعههستند،اگرزندهبمانند،بالشکدرآنمجموعههمخواهند

بود.مگربهشهادتیامرگ،صحنهراخالیکنند.
واما،حاصلوخالصةحرفمنایناستکهاحساسمیکنماینجبهه،دچار

آفِتسایششدهاست.حالمیخواهیمببینیم
چهکارمیشودکردکهاینساییدگیمتوّقف
واینحالِتسایِشروزافزونکمشود؟ازشما
میخواهیمکهبرایمابیانوروشنکنیدکه

واقعاًچهکارکنیم؟
البتهاینسایشیکهگریبانگیرجبهةمذکور
شدهاست،عواملیدارد.اگرشماچندساعت
بنشینیدوفکرومشورتکنید،ممکناست
فهرستیبنویســیدودرآنبیستعاملاز
عواملســایِشنیروهاِیخــودیرابیاورید.
ممکناستمواردیازاینفهرست،درستو

مواردیاشهمنادرستباشد.
خوِدبندهمیخواهمبــهچندعاملکهحّقاًو
حقیقتاًباعثسایشدراینجبههشدهاست،

اشارهکنم.
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  عدمتوجهمســئولینبهگزینشوشناسایی،یکیازعوامل
سایشجبههخودی.

یکی از عوامل سایش در جبهة خودی، این است که مسئولین خودِی فرهنگ، مانند 
وزارت ارشــاد و بعضی دستگاه های دیگر، به آن کم توّجهی کردند. از ابتدا که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تشــکیل شد، بایستی دفتر گزینش دایر می کرد و به سراغ 
کسانی که اهل نویسندگی، شعر، فیلم سازی، موسیقی حالل و دیگر رشته های هنری 
بودند، می رفت. حتی به ســراغ کســانی می رفت که صدای خوبی برای خوانندگی 
داشــتند. بنده گاهی اوقات که می بینم نوجوانی را به تلویزیون می آورند که از صدای 
خوبی برخوردار است، دلم می لرزد که آیا بناست این نوجوان، فردا، پس فردا خوانندة 
خوِب جبهة مستضعفین و جبهة حق شود، یا قرار است به خود و مادر و پدرش پولی 
بدهند، بعد هم ببرندش و یک استودیوی مّجانِی پر زرق و برق در اختیارش بگذارند و 

یکی دیگر بر خیل آدم های ناباب اضافه کنند؟
دایر کردن چنان دفتر گزینشــی در وزارت ارشاد الزم بود تا مراجعه کنندگاِن دارای 
استعداد هنری را جذب می کردند، یا حتی به سراغشان می رفتند. اگر چنین می شد، 
وزارت ارشــاد را که گاهی النة مراکز فســاد فرهنگ گذشته بود، به تدریج و به مرور 
اســتحاله و تبدیل به مرکزی برای انقالب و اسالم و خدا و حّق و آزادگی می کردند و 
مسلّماً پس از گذشت ده سال، می توانستند در همة رشته های هنری، شخصیت های 
عظیمی را پرورش دهند و معرفی کنند. اما چنین کاری نکردند. حال »مقّصر چه کسی 
است؟« ما که این جا قاضی نیستیم. »با مقّصرین باید چه کار کنیم؟« ما که دادستان 

نیستیم. فعاًل می خواهیم وصف الحال کنیم و ببینیم از حاال به بعد باید چه کار کرد؟

  استعدادهایسرگرداندچارضعف
وسایشخواهندشد.

مســلّماً وقتی یک مرکِز دارای قدرت و امکانات، به 
جذب اســتعدادها نپردازد، استعدادهای سرگردان و 
یا حّتی غیر سرگردان، دچار ضعف هایی خواهند شد 
که آن ضعف ها به ســایش و ریزش منتهی می شود. 
من خود ناظر بودم و می دیدم که مســئولین وزارت 
ارشــاد، غالباً به همان قدیمی ها چشم می دوختند. 
کســی که هیکلش درشت تر و ظاهرش چشمگیرتر 
اســت، چگونه عوام را جذب می کنــد؟ آن ها هم به 
همین حالِت عوامانه، پیوسته به نام و نشان دارها نگاه 
می کردند و گاهی هم، نه هوشمندانه که ناشیانه، به 

سراغشان می رفتند.
و چنین بود که این سبزه های نو دمیده، این نهال های 
نورسته و این جست های پای درخت پیر را، که خون 
جوانی در رگ ها داشــتند، نادیــده گرفتند. یکی از 

عوامل سایش در جبهة خودی، این بود. 
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  خودباختگی؛عاملدیگرسایش.
اما عامــل دیگر، خودباختگِی عناصر جبهة خودی، در مقابل شــخصیت های جبهة 
دشمن، به خاطر احساِس برترِی صنفِی آن شخصیت ها بر این عناصر بود. این حقیقت 

قابل انکار نیست.
مثاًل فرض بفرمایید وقتی یک هنرمنِد این جبهه، در رشته ای از هنر، سرافراز و بی اعتنا، 
مقداری پیش می رفت و بعد در جایی احساس خستگی می کرد و می خواست لحظه ای 
بایستد و نفس تازه کند، تا چشمش به هنرمند رشتة خودش در جبهة مقابل می افتاد، 

مرعوب او می شد! اصاًل نسبت به آن طرف، احساس مرعوبّیت داشت.
البته این مرعوبّیت، گاهی مرعوبّیِت صرف و گاهی تأثّر و انجذاب از طرف مقابل بود. 
بنده در موارد زیادی دیدم که هنرمند جبهة خودی، به هنرمند جبهة مقابل به چشمی 

نگاه می کند که گویی آن هنرمند، »بزرگ« است!
دیگر این را نمی دانست که ممکن است هنرمند جبهة مقابل، هنرش باالتر باشد، اما 

شخصّیتش کوچک تر از شخصّیت اوست که در جبهة خودی است.
نمی دانست که هنرمند جبهة مقابل، از شجاعت، آزادگی و هّمتی که او دارد، بی بهره 
است و در محیط باز، پرورش نیافته است. نمی دانست که او همان کسی است که روی 
پاهای نوکران شاه و فرح افتاده و کفش آن ها را بوسیده است. پس چه اهمیت دارد!؟

لقِب با طنطنة »استاد« چه ارزشی دارد و مگر می تواند واقعیت را تغییر دهد!؟
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  هنرمندجبههخودیکهمرعوبمیشوند،غالبًانمیدانندکه
آنهاکیاندوچهکارهاند.

یک وقت عّده ای از آقایاِن ادبا به این جا آمده بودند؛ و من خاطره ای را که به یادم آمده 
بود، برایشان تعریف کردم. مضمون حرفم این بود که گفتم: »من، بزرِگ این اساتید و 
هنرمندان جبهة مقابل را دیدم که روی پای شاه افتاد و کفش او را بوسید!« این را که 
می گویم »دیدم«، نه این که خودم به عینه دیده باشــم؛ بلکه در زمان ما و علی مرئی 

و مسمع ما واقع شد.
آری؛ به مناسبتی، اســاتید و رؤسای دانشکده های آن روزگار، در صِف سالم ایستاده 
بوده اند که آن فرد، با آن همه تحقیق و کتاب و اسم و رسم، روی پای شاه افتاد. مّدتی 
از این رســوایی گذشــته بود که یک روز به او گفتم: »استاد! این چه کاری بود شما 
کردید!؟ این مردک بی سواد کیست که روی پایش افتادید!؟ «گفت: »هیبِت سلطانی، 

مرا گرفت!« این عذرش بود!
به آن آقایاِن ادبا گفتم: »عناصر جبهة غیر خودی، کسانی هستند که رئیسشان چنان 
فردی بود. آن وقت شما می خواهید من که دل باختة انقالبم، برای کسی که در مقابل 
آن بت، آن طور جبهه بر زمین می سایید -بتی که ما آن را با دست خودمان شکستیم- 

اندک ارزش و حرمتی قائل باشم!؟ معلوم است که قائل نیستم!«
هنرمنــدان جبهة خودی کــه مرعوب عناصر جبهــة غیرخودی می شــدند، غالباً 
نمی دانســتند آن ها کی اند و چه کاره اند. نمی دانستند آن ها همان کسانی هستند که 
مّنت کشی می کردند و پول می گرفتند، تا بتوانند به فالن قهوه خانة روشن فکری بروند 

و تا ساعت دوِی بامداد، عرق بخورند!
در یکــی از خیابان های تهران - که نمی خواهم اســمش را ذکر کنم - به شــاعری 

مّدعی - هم مّدعِی شــعر و هم مّدعِی آزاداندیشی و 
روشــن فکری - خانه ای دادند و او در آن خانه اقامت 
گزید. اجازه هم دادند منقل تریاکش رو باشــد و او 

به کلّی از همة آرمان هایش چشم پوشید!
عناصری چنین، در همین شهر تهران، حاضر بودند 
در مقابل کســی که با رئیس دفتِر فالن شــخصّیت 
وابسته به دربار ارتباط داشت، تا کمر خم شوند؛ برای 
این که به فالن سفر تحقیقی و علمی اعزامشان کنند، 
یا به آن ها فالن بورس و فالن امتیاز را بدهند و یا اگر 

در جیبشان تریاک دیدند، به زندان نبرندشان! 
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  عناصرجبههمقابلکسانیاندکهدردودنیاآبروندارند.
عناصر جبهة مقابل، چنین آدم هایی هستند. آن جوانی که وسط میدان ایستاده، در 
مقابل شیطان بزرگ صالِی مردی و مردانگی سر داده و اصاًل نظام جهانی را به محاکمه 
کشــیده است و همة دنیا روی او حساب می کنند و از او می ترسند، چرا باید در برابر 
آدمی که گیرم هنرش از او باالتر اســت، اما شخصّیت انسانی اش یک صدم او نیست، 
احساس مرعوبّیت کند!؟ متأسفانه نمی شناختند و احساس مرعوبّیت می کردند. آن 
وقت، از مرعوب کننده ها، عّده ای که در ایران بودند، به ســوراخ ها خزیده بودند و در 

اوایل حتی جرأت نمی کردند خودشان را نشان دهند!
آن عّده هم که در خارج به سر می بردند، به خیال خودشان به جمهوری اسالمی متلک 
و لیچار می گفتند؛ آن را مذّمت می کردند؛ در ذّمش شــعر می سرودند و مقالة صد تا 

یک غاز می نوشتند.
مانند امروز، هیچ کس هم به حرف های آن ها اعتنایی نداشت. من به شما عرض کنم: 
همین هایی که گاهی در مجاّلت ایران اسمشان را با عظمت می آورند، هیچ آبرویی در 
محیط های علمی و فرهنگی دنیا ندارند! چون متصّدیان محیط های مذکور می دانند که 
این ها مأمور و نان خورِ سازمان های اّطالعات و امنّیت آن هایند! شما مالحظه کنید: اگر 
بزرگ ترین شخصّیت فرهنگی دنیا، در زمان رژیم طاغوت به ایران می آمد و بعد معلوم 
می شد که وی مهمان ساواک بوده است، ممکن بود کسی - ولو کسانی که خودشان 

هم چندان مقابل با ساواک نبودند- اندک ارزشی برایش قائل شود؟
این ها در دنیا چنین وضعیتی دارند. معلوم اســت که از ســیا و اینتلیجنت سرویس 
پــول می گیرند و نوکر آن هایند. این ها در دنیا آبرویی ندارند. اما وقتی نوبت به ما -به 

جمهوری اسالمی و به مردم ایران می رسد- زبان پیدا می کنند.

؛ و فی الحروِب نُعاَمة.« به ما که  گفت: »اََســٌد َعلَیَّ
می رسند شــیرند، اما در میدان نه؛ شتر مرغ یا روباه 
یا از این قبیل جانورانند. جوان هنرمنِد جبهة خودی، 
نمی دانســت که این ها از لحاظ شــخصیت، این قدر 

پستند. لذا مجذوب و مرعوبشان می شد.
یکی از عوامل سایش در جبهة خودی، همین بود. این 
را قبول کنید. متأسفانه من چنین سایشی را دیده ام.
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بحثمادربارهیجبهةخودیاستکهعرضکردم:
بندهآنراهمانمجموعهیسیصدوسیزدهنفر»بدر«میدانم.

امروزهمروزجنگ»بدرکبری«است.
ایبساهمینهاییکهدراینبدرکبراِیامروزشرکتخواهندکرد،

همانهاییباشندکهدرظهورولّیعصرارواحنافداه، انشاءاهلَلّ
جزوآنسیصدوسیزدهنفریارانآنحضرتبهحسابخواهندآمد.

کسانیکهدراینمجموعههستند،اگرزندهبمانند،بالشکدرآنمجموعههمخواهندبود.
مگربهشهادتیامرگ،صحنهراخالیکنند.
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  عناصــرجبههمقابل،باتعریفوتمجیدنوعیرابطهوعالقه
بهوجودآوردند.

مّدت زمانی که گذشت، عناصر جبهة مقابل، مقداری دل و جرأت پیدا کردند و شیر 
شدند! آن گاه بدجنسی را هم شــروع کردند. کافی است غربی ها از هنرمندی که در 
ایران اســت، ناگهان تمجید کنند. بدیهی است جوان هم فوراً جذب می شود .خوب؛ 
انســان که از تمجید بدش نمی آید. امثال ما که پیریم و مّدعی هزار تجربه، در مقابل 
چنین مؤثّراتی، دل هایمان می لرزد. آن که جواِن نرِم روشِن مصّفاست، معلوم است چه 

حالی پیدا می کند!
طوری وارد شــدند که اگر از آن طرف دنیا بگویند، فالن کس عجب شــعری گفت و 
عجب مقاله ای نوشت، آن که این طرف دنیا نشسته است و جوان هم هست، احساس 
کند با آن ها پیوندی دارد! متأسفانه از این کارها کردند و نوعی مرعوبّیت، به اضافة نوعی 
رابطه و علقة عاطفی به وجود آوردند. واقعاً یکی از عوامل سایش، خودباختگی عناصر 

جبهة خودی در مقابل عناصر جبهة دشمن بود. 



حاصل و خالصة حرف من این 
است که احساس می کنم این جبهه، 
دچار آفِت سایش شده است. حال 

می خواهیم ببینیم چه کار می شود کرد 
که این ساییدگی متوّقف و این حالِت 

سایِش روزافزون کم شود؟
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  تردیددرپایبندینظامبهحرفهاوآرمانهایش،عاملدیگر
سایش.

عامــل دیگری که وجود دارد، این اســت که در جبهة خودی، بعضــاً به دالیلی، در 
پایبندی نظام به حرف ها و آرمان های خودش، تردید شد.

اگر بخواهیم مثال کاماًل واضحی بزنیم -و البته در خصوص این مثال، عاملی هم وجود 
داشــت که مشکل را تا حدودی برطرف می کرد- مسألة قبول قطعنامة 598 و پایان 
جنگ بود که عّده ای را مرّدد کرد. منتها گفتم: در آن قضیه، عاملی وجود داشت که 
همان وجود امام بود. چون امام ُکر بود، دریا بود و مورد تردید قرار نمی گرفت، لذا عّدة 
کثیر یا اکثری -نمی گویم همه- به خاطِر ُگِل روِی امام و به اتکای ایشان، ّحجت را بر 

خود تمام شده دانستند.
اما نفس این حرکت، خیلی از دل ها را تکان داد که: »هان! چه شد!؟« آن ها در این که 

نظام به حرف های خودش پایبند است، احساس تردید کردند.
ناگفته نماند که در طول پانزده سال اخیر، از این قبیل قضایا مکّرر اتّفاق افتاده است. 
گاهی احساس تردید در عنصر خودی بجا، ولی اکثراً بیجا بوده است. چون خوِد من در 
سطوح تصمیم گیری کشور بوده ام و با خیلی از جوانان و عناصر مرّدد ارتباطات عاطفی 
داشته ام، غالباً می دیدم بیهوده دچار تردید شده اند و اصاًل جای تردید و نگرانی نبوده 

است. آن ها بیهوده احساس نگرانی می کردند که »هان! چه شد!؟« 
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  اگرافرادمرددصبرمیکردند،آنتعریفهابهدشنامتبدیل
میشد.

مثاًل یک وقت می دیدیم که رسانه های دشمن، حساب شده و روی مقاصدی، از یک 
شخص که در جمهوری اسالمی مسئولیتی داشت، تعریف می کردند!

این تعریــف، ایجاد تردید می کرد که »هان! چه شــد!؟ چرا تعریف می کنند!؟ نکند 
حادثه ای در ُشرف تکوین است!؟« خوب؛ اگر افراِد مرّدد، صبر می کردند، بعد از گذشت 
دو، ســه سال معلوم می شد که آن تعریف ها تبدیل به دشنام شده است! کما این که 

امروز هم می بینید از این کارها هست. منتها آن ضربه، کار خودش را می کرد.
این هم یک عامل بود که بعضی از نیروهای خودی را به واســطة عللی موّجه یا غیر 
موّجه، در مواردی دچار چنین تردیدهایی کرد. در واقع، یکی از عوامل سایش در جبهة 
خودی همین عامل بود. من بعضی از نوشته های جنگ را که می خواندم - و بعضاً هم 
می خوانم - می دیدم مثاًل فالن برادرِ جبهه اِی بسیجِی مؤمِن خوبی که دربارة جنگ، 
داستان یا خاطره نوشته است، فرض کنید در سفری که به تهران آمده، از چیزی آزرده 

شده است؛ آن هم در زماِن امام.
بنده که غالباً در حواشــی کتاب های مورد مطالعه ام، چند ســطر به عنوان یادداشت 
می نویســم، در جاهایی از این نوشــته ها و کتاب ها هم، یادداشتی کرده ام. دلیلی که 
آن بــرادر را دچار -اگر نگوییم ســرخوردگی- تردید کرده بود، واقعاً دلیل نبود. بلکه 

-همان گونه که گفتیم- صرفاً ناشی از احساس بود.
ما اّول سنگ هایمان را با هنرمندان حق کردیم.ما مشهدی ها به این حالت »َگهگیری« 
می گوییــم. آقای معلّم منظور را می فهمند. دیگر نمی دانم شــماها هم »َگهگیری« 

می گویید یا نه؟

به هرحال، چنیــن حالتی وجــود دارد و در جامعة 
هنرمندان، با آن لطافت و حساســیت، احیاناً چنین 
تردیدهایــی را به وجود می آورد. ایــن تردیدها، در 
زمینه هــای اقتصادی، در سیاســت و حتی در خوِد 
جنگ -همان طور که گفتیم- ایجاد گردید. این هم 

عامِل دیگری از سایْش در جبهة خودی است.
بنــده با خود فکر کردم: اگر همین تردید و تزلزل را، 
عوامل رزمندة ما پیدا می کردند، چه فاجعه ای اتّفاق 
می افتاد! فرض کنید که مثــاًل فرماندهان و عناصر 
اصلی جنگ، ناگهان مرّدد می شدند که »آیا نظام، پای 
حرف هایش ایستاده است یا نه؟« ببینید در جنگ چه 
اتّفاقی رخ می داد! اتّفاقی نه به آن عظمت؛ اما تقریباً 
شبیه آن، تقریباً در مقولة هنر و روشن فکری و ادبیات 
و فرهنگ افتاد. البته قابل مقایسه با آن نیست؛ اما یک 

حالِت آن چنانی، در جبهة خودی پیش آمد.



آن جوانی که 
وسط میدان ایستاده، در 

مقابل شیطان بزرگ صالِی مردی و 
مردانگی سر داده و اصالً نظام جهانی را 

به محاکمه کشیده است و همه ی دنیا روی 
او حساب می کنند و از او می ترسند، چرا 
باید در برابر آدمی که گیرم هنرش از او 

باالتر است، اما شخصّیت انسانی اش 
یک صدم او نیست، احساس 

مرعوبّیت کند!؟
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  عاملدیگرســایش،ورودعناصرجبههخودیبهدعواهای
خطیوحزبیاست.

یک عامل دیگر از عوامل هزم جبهة خودی و سایش آن، کشیده شدِن پاِی عناصِر این 
جبهه به دعواهای خّطی است که در برهه ای از زمان، در این کشور واقعاً فاجعه آفرید.

ناگهان بین سیاســّیون، نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولین، دعواهایی بروز 
کرد که اصل آن دعواها، موّجه نبود. هر دو خط، بالشک، در حّدی جرم داشتند.

هردو خط، هم آدم های بسیار خوب داشتند، هم آدم های ناباب داشتند، هم آدم های 
متوّسط داشتند. سال ها بیهوده با هم دعوا کردند که خوشبختانه و به فضل پروردگار، 
چندی است آتش نزاع بین آن ها فروکش کرده است. آن دعواها به شدت قبل نیست. 
بحمداهلل خیلی کم شده و تقریباً نزدیک به نبودن است. این دوگانگی، در محیط هنری 

و روشن فکری انقالبی و خودی هم پدید آمد.
عّده ای بیهوده شــروع به دادِن شعارهای آن دعواگرها کردند؛ در حالی که هیچ وجه 
و دلیلی نداشــت. البته این جا تقصیر از سیاسّیون بود. آن ها فکر می کردند بد نیست 
حرف های خودشــان را در این محیط هم مطرح کننــد. دیگر نمی فهمیدند، وقتی 

می نشینند و مثاًل بدگویِی فالن شخصیت را می کنند، به نوعی، از نظام بد می گویند.
نمی دانســتند وقتی چنین حرف هایی می زنند، در دروِن مخاطبشــان چه چیز فرو 
می ریزد. از این کارها هم شــد. ولی خوشــبختانه، آن عامل، امروز یا نیست یا خیلی 

کم است.
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  عاملدیگر،دنیاوجلوههایفریبندهاشمیباشد.
عامل دیگر که امتحان بسیار بزرگی بر سر راه همه است، عامل دنیا و جلوه های فریبندة 
آن بود. در جبهة خودی، برخورداری ماّدی کم و امکانات ناچیز بود. جلوه های دنیا پر 
جاذبه است و چشم ها و دل ها را می فریبد؛ چنان که بعضی از کسان را فریفت. »دنیا« 
هم که می گویم، فقط پول و خانه و خودرو شخصی نیست. چیزهای دیگر هم هست. 
اسم در کردن، تعریف شنیدن، ستایش شنیدن، تمّتعات ناروا و نادرسِت جنسی و همة 

امکاناتی که نفِس انسان آن ها را می خواهد، دنیا و جلوه های آن است.
چنین وسوسه هایی هم در عّده ای پدید آمد. البته عّدة زیادی، واقعاً ایستادند و مردانه 
مقاومت کردند. ولی بعضی از افراد هم - به ندرت - در مقابل این وسوسه ها و جلوه های 
دنیوی، پایشان سست شد. کسانی در قبل از انقالب، اهل تمّتع بردن از شهوات حیات 

بودند؛ اما انقالب که آمد، درِ تمّتعات را به کلّی به روِی دِل خودشان بستند.
یک وقت کســی پیش من آمد و از فردی در همین جمع شــما -که من خیلی به او 
عالقه و ارادت داشتم و دارم- بدگویی کرد. بدگویی اش هم این بود که گفت: این فرد، 
قبــل از انقالب چنین و چنان بوده اســت و برای صّحت ادعایش، عکس هایی هم به 

من نشان داد. من به آن کس گفتم »همین عکس ها 
و مدارک، دلیل اســت که ارادت من به این شخص، 
مضاعف شــود.« واقعــاً هم خدا می دانــد که ارادتم 
مضاعف شــد. به آن کس گفتــم -حاال نمی خواهم 
خصوصّیات و جزئّیات را بگویم؛ و ااّل همه تان تصدیق 
می کردید- : »ارادت من مضاعف شد. این حرف هایی 
که تو می گویی، موجب می شــود ارادت من به این 
شخص، بیشتر شــود. این آدم آن طوری بوده و حاال 
این اســت!؟« اما بعضی افراد، این طور نبودند. یعنی 
حّتــی بعد از آمــدن انقالب هــم، از آن تمّتعات و 
وسوســه ها دست نکشیدند. این هم یک عامل دیگر 

که باعث سایش جبهة خودی شد.
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  خصوصیتجبههدشمن،اساسًاضعفوترساست.
و اّما چند جمله هم دربارة جبهة دشمن - یعنی همان جبهة مقابل - بگویم. اگر کسی 
خیال کند که آن ها با هم تشّکل دارند و آدم های پیگیری هستند، به شّدت در اشتباه 
است. شاید در جمع شما، معدودی باشند که آن جماعت را به قدر من شناخته باشند. 

آن جماعت را من می شناسم.
آدم هایی بی عرضه، بی پیگیری، بی اراده و اهل نقد و اهل دنیا هســتند -دنیا در مقابل 
آخرت .خصوصیت دنیا، نقد بودن است دیگر!- و خصوصیتشان، اساساً ضعف و ترس 
اســت. وضع من اقتضا نمی کند که از کسی اسم بیاورم. و ااّل اگر اسم می آوردم، برای 
شــما خیلی شــنیدنی و تفریحی بود. من از جناح های مختلفشان -البته عمدتاً و نه 

منحصراً، از نویسندگان و شعرایشان- خیلی ها را می شناسم.
با آن ها نشست و برخاســت و صحبت کرده ام و می دانم که چه وضعی دارند. همین 
کســانی که گاهی اوقات وقتی به قلمشــان می نگرید، خیال می کنید شیر می دانند، 
جز روباه نیستند! در نوشــتن به گونه ای دیگر ظاهر می شوند: وقتی احساس امنیت 

می کنند، به گونه ای و وقتی هم سیر و پر هستند، به گونه ای دیگر.

در عربی می گویند این کســان حالت »دعه« دارند! 
نمی دانم در زبان فارســی بــرای »دعه« چه معادلی 
می توان پیدا کرد؟ حالت ولنگاری دارند. یعنی معناِی 
حقیقــِی ولنگاری اند و خــود را در مقابل هر عامل 
مؤثّری رها می کنند! این ها این گونه اند. اگر می بینید 
حرکت منّظمی از سوی این ها انجام می گیرد -با همة 
صفاتی که برایشــان برشمردیم، حرکت منّظمی که 
بعداً راجع به آن خواهم گفت، از ســوی این ها انجام 
می گیرد- ناشی از این است که فکر و اندیشه ای خارج 
از محیط ادبی، هنری و روشن فکری، یعنی از محیط 
سیاســت و امنیت، این ها را هدایت می کند و پیش 

می برد. قضیه این است!
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  درجناحضدانقالببرسرکوچکترینمسألهایباهمدعوا
میکنند.

اگر می بینید مقاالت هماهنگ، نوشته های هماهنگ و کارهای هماهنگ از سوِی جناِح 
ضّدانقالب و بیگانه از جمهوری اســالمی و اســالم، در داخل و خارج منتشر می شود 
و انجام می گیرد، ناشــی از تجّمع روشن فکران نیســت. این ها خیلی پایین تر از این 
حرف هایند که بتوانند تجّمع صحیحی داشــته باشند؛ با هم نجنگند؛ با هم معارضه 
نکنند و یکی شان حاضر باشد دیگری را بر خود ترجیح دهد. در آن عالم خودپرستی 

و خود خواهی، غوغایی است!
اگر شــما امروز میزگردی تشــکیل دهید، این ها را پشت دوربین تلویزیون بیاورید و 
بگویید بنشینید و مثاًل به فالن دشمن مشــترکتان بدگویی کنید، سِر این که کدام 
یک بیشــتر حرف بزند، کدام یک بهتر حرف بزند و کدام یک جالب تر و زودتر حرف 
بزند، با هم دعوا می کنند؛ آن هم دعوای واضح و محسوس! همین مطلبی که گفتم، 
اتّفاقاً این روزها مثال های واضحی دارد. به این معنا که، بعضی از شبکه های تلویزیونِی 
ظاهراً ایرانی و باطناً وابسته به سیا، این ها را می آورند تا سخنرانی کنند و حرف بزنند. 
نوارهایــش را آوردنــد و من نگاه کردم. بعضی از این افــراد را از نزدیک دیده بودم و 

می شناختم، بعضی را هم دورادور می شناختم که چه کسانی اند.
همان طور که قبل از انقالب این ها را دیده بودیم، می شناختیم و می دانستیم که بر سر 
کوچک ترین مسأله ای با هم دعوا می کردند؛ امروز هم همان طور دعوا می کنند. سِر یک 
»احسنت« گفتن دیگری به یکی از آن ها، با هم دست به یقه می شوند! یعنی اگر یکی 

احسنتی برای این پرتاب کند، آن دیگری برزخ و ناراحت می شود!

  دستیزیرکانهوهوشمندانهعناصر
جبههدشمنراحرکتمیدهد.

چنین جماعتی را یک دسِت اّطالعاتِی سیاسِی داراِی 
یک اندیشــة حساب شــده و منّظِم ضّد جمهوری 
اســالمی، که آگاه از تأثیر فرهنگ اســالمی و واقف 
بر تأثیر فرهنگی در جامعة ماســت، هدایت می کند. 
اجماالً وضع جبهة دشــمن چنین است. پس، یک 
تشــّکل صوری هســت؛ اما در واقع تشّکل نیست. 
انبوهی هستند که دستی، خیلی هنرمندانه و انصافاً 
زیرکانه و هوشمندانه، از آن ها استفاده می کند. مثاًل 
به آن می گوید: »شما ســردبیر این روزنامه شو.« به 
این می گوید: »شــما در موضع منتقد فّعالیت کن.« 
به دیگری می گوید: »این طور بنویس.« به یکی دیگر 
می گویــد: »این کار را بکن.« البته نه با این جزئّیات 
و دقت ها. اما جمع بندی و حاصلش این می شود که 
من عرض می کنم. آن دست، بدین نحو عناصر جبهة 

دشمن را در داخل ایران حرکت می دهد.



از این قبیل قضایا مکّرر 
اتّفاق افتاده است. گاهی احساس 

تردید در عنصر خودی بجا، ولی اکثراً 
بیجا بوده است. چون خوِد من در سطوح 

تصمیم گیری کشور بوده ام و با خیلی از جوانان 
و عناصر مرّدد ارتباطات عاطفی داشته ام، غالبًا 

می دیدم بیهوده دچار تردید شده اند و اصاًل 
جای تردید و نگرانی نبوده است. آن ها 
بیهوده احساس نگرانی می کردند که 

»هان! چه شد!؟«
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  جبههدشمنازوضعجبههخودیسوءاستفادهمیکند.
ناگفته نماند که این تشّکل، در داخل کشور، خیلی بهتر از خارج کشور حرکت می کند. 
چون در خارج کشــور، به همان مقدار که عناصر جبهة مذکــور آزادی و امکانات و 
قهوه خانه رفتن و کافه نشــینی و شــبگردی دارند، به همان مقدار هم از کارشان باز 
می مانند. وقتی شــب ها تا ساعت سه بامداد نشســتند و نوشیدند و عربده کشیدند، 
روزها نمی توانند سِر وقت، مثاًل در فالن جلسه حاضر شوند. اما این جا که این خبرها 
نیست، شب ها زودتر می خوابند تا روزها به کار و بارشان برسند. پس، این جا به همین 
نسبت، وضعش بهتر از خارج است. آن وقت همین عناصر، از وضع جبهة خودی سوء 
استفاده می کنند. البته در بین عناصر جبهة مقابل -همان عناصری که گفتم بی هّمت و 
بی عرضه و ترسویند و جرأت اقدام ندارند و حاضر نیستند در میدان بایستند- آدم های 
هفت خط هم پیدا می شوند. از آن هفت خط های بزرگ پاِی حسابی که وقتی در محیِط 
امن و امانی می نشینند، اگر بخواهند حرف بزنند، خوب حرف می زنند؛ موقعیت ها را 
خوب می سنجند؛ خوب می توانند اشخاص را زیر ذّره بین بگذارند و ضعف ها را ببینند، 

و خوب هم استفاده می کنند.
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  جبههدشمنعناصرضعیفراجذبوعناصربااستقامترا
میکوبد.

این ها از ضعف های جبهة خودی -این جا دیگر منظورم از »جبهة خودی« فقط جبهة 
روشن فکری و هنر نیست؛ بلکه کل جبهة سیاسی و فرهنگی نظام است- خوب استفاده 

می کنند.
تا کوچک ترین مشکلی، مثاًل در زمینة فالن حادثه در کشور پیدا شود، این ها فوراً از آن 
برای تضعیف ارادة عناصِر مؤمن و خودی استفاده می کنند. تا عنصر ضعیفی پیدا شود، 
ســعی در جذب و کشاندن او به طرف خودشان دارند. اما تا یکی از عناصر ما را اصل 

اصابت و استقامت می یابند، به طور هماهنگ شروع به کوبیدن وی می کنند.
تا یک نقطه را نقطة خطرناکی برای خودشــان، یا نقطة امیدی برای آیندة جمهوری 
اســالمی می دانند، برای تصّرف آن، لشکرکشــی می کنند. جبهة دشمن، به چنین 

کارهایی مشغول است.
این که شما می بینید بنده مسألة تهاجم فرهنگی را مطرح کردم و گفتم؛ روی آن اصرار 
ورزیدم؛ راجع به آن حقیقتاً غّصه خوردم و تالش کردم و باز هم به فضل الهی تالش 
می کنم؛ گاهی در ریِز مسائل وارد شدم و اگر کسی در این زمینه به من اشکالی کرد، 
در یک ســخنرانی به اشکال او جواب دادم، همه به خاطر این است که چنین میدان 
و صحنه ای را به طور واضح مشاهده می کنم و می بینم که این ها چطور با استفاده از 
همان توانی که در خودشان هست، از ضعف های جمهوری اسالمی استفاده می کنند. 
عمدة نظر این ها هم سست کردن ایمان ها، کور کردن امیدها، متشّتت کردن جبهه ها و 

جذب کردن سرمایه هاست. چند نکته ای که گفتم، اساس کار این هاست.
اگر شما می گویید »نه«، هیأتی را مأمور کنید یا خودتان وارد شوید و مثاًل گزیده ای از 

مقاالت همین چند مجلّه ای را که هست -مجاّلتی که 
در خارج منتشر می شود و از خارج می آید- شعرهایی 
را که می سرایند و داستان ها و نمایشنامه هایی را که 
می نویســند، بخوانید و ببینید اوضاع چگونه است و 

می خواهند چه کار کنند.
همین است که گفتم! می خواهند ایمان ها را سست و 
امیدها را کور کنند .می خواهند اگر سرمایه ای هست، 
جذب و تصّرف کنند. می خواهند در جمع ها، اختالف 
و تشــّتت ایجاد کنند. این ها این شیوة کار را دنبال 

می کنند.



من مجموعه ی شما 
را - هر جا هستید - 

مجموعه ای می بینم که 
اگر یک وقت در دل 
خود احساس غربتی 
در این زمینه بکنم و 

ناگاه نور امیدی در آن 
بدرخشد، آن نور امید 
شمایید. این را حقیقتًا 

می گویم. کسانی از شما 
را که می شناسم، در واقع 

این طور هستید.
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  جبههخودیراازهزم،سایشوریزشنجاتدهید.
آنچه در مجموع می خواهم عرض کنم این اســت که شما باید کاری کنید که جبهة 
خودی را، از هزم و ســایش و ریزش نجات دهید. جبهة خودی هم، به شما برادران و 

خواهران نگاه می کند.
در حّدی که شــما آقایاِن حاضر در جلســه را می شناسم -اسامی شریف خواهران را 
نمی دانم. چون معرفی نشــدند- می بینم از مراکز مختلفی هســتید. از حوزة هنری 
هستید، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستید، از صدا و سیما هستید و 

از مجموعه های کوچک هنری از بخش های مختلف دیگر هم هستید.
شاید بعضی از شما، همدیگر را هم نشناسید، یا با هم کار نکرده باشید و یا بعضی از 
شما، در بعضی دیگر عیوبی را سراغ داشته باشید. به طوری که اگر بپرسند »حاضرید 
با بغل دستی خود کار کنید« بگویید: »نه. من با این فرد کار نمی کنم.« ممکن است 

این طور باشد و شما عیبی را در همدیگر ببینید.
امــا من که از یک نقطة دیگر به مجموعة شــما که بعضی تان شــاعرید، بعضی تان 
فیلم ســازید، بعضی تان نمایشــنامه نویســید، بعضی تان نویســنده اید، بعضی تان 
موسیقی دانید و بعضی تان سینماگرید، نگاه می کنم، عیوب احتمالی را -که شاید وجود 
داشته باشد، شاید وجود نداشته باشد- نمی بینم. من مجموعة شما؛ چه آخوندتان، چه 
، خیلی  غیــر آخوندتان، چه زنتان، چه مردتــان و چه جوان و پیرتان را پیر، الحمدهلَلّ

ندارید همان طور که گفتم جمعی از آن سیصد و سیزده نفر را می بینم.
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  وقتیارادهالهیتعلقگرفت،بارخدازمیننمیماند!
من مجموعة شــما را - هر جا هستید - مجموعه ای می بینم که اگر یک وقت در دل 
خود احساس غربتی در این زمینه بکنم و ناگاه نور امیدی در آن بدرخشد، آن نور امید 

شمایید. این را حقیقتاً می گویم.
کسانی از شما را که می شناسم، در واقع این طور هستید. بدانید من مجموعة شما را 

تقریباً هر شب به طور خاص دعا می کنم.
حتی در دعا، از بعضی اشخاص و گروه ها اسم می آورم. مثاًل مجموعة حوزة هنری، یا 
آن عّده ای که با فالن کس پیش من آمده بودند. منظورم این اســت که به مجموعة 
شما امید بسته ام. البته این نکته را هم به شما بگویم که اگر خدای ناکرده همگی تان 
یک وقت بگویید »ما می خواهیم این کار و فّعالیت و حضور را ببوسیم و کنار برویم«، 

عقیده ندارم که این میدان، خالی خواهد ماند؛ نه.
عقیدة من این اســت که بارِ خدا، زمین نمی ماند. بنده از قبل از انقالب به طلبه ها و 
رفقای جوانی که با من بودند، مکّرر در مکّرر می گفتم این را شما بدانید که وقتی ارادة 

الهی تعلّق گرفت، بارِ خدا زمین نمی ماند.
قرآن، ناطق به این است: »من یرتّد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبّهم 
و یحبّونه2« خدا دســت دیگری، پشت دیگری و بَر و دوش و بازوِی ستبِر دیگری را 

مأمور برداشتِن این بار و حمل آن خواهد کرد. ولی باألخره، کار به تأخیر می افتد.
در این شکی نیست که وقتی ما بخواهیم باری را بر زمین بگذاریم، تا دیگری بیاید و 

آن بار را بردارد، وقفه ای ایجاد می شود. البته، وقفه در راه خدا، نارواست.
اســتفاده از این فرصت و موقعیت هم که خدا به ما داده اســت تا بتوانیم این بار را 

برداریم، بزرگ ترین کارِ ماست.

اصاًل بزرگ ترین افتخار این اســت که خدا ما را بندة 
خودش بداند و از ما بخواهد کــه این بار را برداریم. 
لذاست که من عرض می کنم: شما باید تالش کنید 
تا جبهة خودی و آن جمع سیصد و سیزده نفری بدِر 

کبراِی امروز، سایش پیدا نکند.
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  ازعواملدرونیخودتانشــروعکنید!مخاطبتانراخلق
کنید!

من می گویم برای این که سایش پیدا نکنید، از عوامل درونِی خودتان شروع کنید؛ عواملی 
 که در جمِع خوِد شما هست. البته برای عواملی هم که مربوط به بیروِن شماست، فکر کنید.

فکر کنید، پیشنهاد بدهید، طلب کنید و بخواهید؛ اما پیشرفِت کار را متوّقف به آن ها 
ندانید.

از خودتان شروع کنید و با شرایِط موجود، کار را دنبال نمایید.
از جمله کارهایی که باید بکنید، یکی این است که مخاطِب خودتان را خلق کنید. اگر 
به فکر این باشــید که مخاطب جبهة مقابل را تصّرف کنید، ممکن است همین فکر، 

شما را وسوسه کند که به تقلیِد کارِ جبهة مقابل بپردازید.
بعضی از عناصر جبهة خودی که مثاًل داستان می نویسند یا فیلم می سازند، با این خیال 
که مخاطبین جبهة مقابل را جذب کنند، به مسائلی می پردازند که نویسنده یا فیلم ساز 
جبهة مقابل به آن ها پرداخته اســت. مثالً آن ها برای جاذبة فیلم از عامل زن - یعنی 

عامل جنسی - استفاده می کنند؛ این ها هم همین کار را می کنند.
این کار، به هیچ وجه صحیح نیست؛ چون به سایش در جبهة خودی کمک می کند. 
بنــده این را قبول ندارم. نه فقط قبول ندارم، بلکه تصّور می کنم این فکر، غلط و این 

کار، اشتباه است.
ما باید مخاطب خودمان را خلق کنیم. اگر دشمِن ما با تکرار یک حرف، گوش ها را با 
آن آشنا می کند، ما نباید مجبور شویم حرفی را که او می خواهد، تکرار کنیم. اگر او با 
خوراندن یک خوراک، ذائقة جدیدی برای مردم کشور خلق می کند، ما نباید تبِع آن 

ذائقة خلق شده باشیم.

خودمان باید ذائقة دیگری خلق کنیم؛ یعنی همانی 
که مطابق فکر و ایمان و عقیدة ماست. خالصه این که، 
اگر دشــمن خصوصّیاتی را در کار خودش برجسته 

می کند، ما تقلید نکنیم.
فرض کنید دشمن در قّصه و شعر و فیلم و فیلم نامة 
خود، از خصوصیت انتقاد از وضع موجود اســتفاده 
می کند. آیا ما هم باید برای عقــب نماندن از او، در 
قّصه و شــعر و فیلم و فیلم نامة خود، از وضع موجود 
انتقاد کنیم؟ می دانید نتیجة این کار چه خواهد شد!؟ 

می دانید آخرش به کجا خواهد رسید!؟
آیا انتقاد از وضع موجود یک ارزش است که ما آن را 
ارزش به حساب بیاوریم!؟ اصاًل چرا از وضع اسالمی 
و الهی خودمان انتقاد کنیم!؟ چرا انتقادی کنیم که 
به معنای عیب جویی، ایرادگیری و نیش زدن است!؟ 
چرا به خودمان نیش بزنیم!؟ آیا وضع موجود، اشکالی 
دارد؟ اگر دارد، هّمت بگماریم تا اشــکال را برطرف 

کنیم. چرا خرابش کنیم!؟
ما نباید به خودُروی که در گردنة نفس گیری، ناله کنان 
باال می رود؛ حرکتش ُکند است و مشکلی دارد، سنگ 
بزنیم. چون اگر سنگ بزنیم، متوّقف می شود. باید به 

آن خودرو کمک کنیم و ُهلش بدهیم تا باال برود.
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  چهداعیداریمکهبیهودهبهآتشیکهآنهامیافروزند،باد
بزنیم!

البته یکی از شــگردهای جبهة دشــمن، انتقاد از وضع موجود است. چون می دانند 
طبیعت انســان از انتقاد خوشش می آید، می خواهند یکی را پیدا کنند و به انتقاد از 

او بپردازند.
معلوم هم هست که آن ها برای مورد انتقاد قرار دادن، چه کسانی را انتخاب می کنند: 
مســئولین و اصِل نظام را. منتها اگر جرأت نکردند به انتقاد از اصل نظام بپردازند، به 

اشخاص نظام و سیاست های آن حمله می کنند.
ما چرا این کار را بکنیم؟ ما اگر می خواهیم انتقاد کنیم، خیلی موارد و مسائل هست 

که می شود از آن ها انتقاد کرد.
در اوایل انقالب، یک وقت سراِغ یکی از همین معاریف را - که با بنده آشنایی داشت 
و حاال از دنیا رفته است - گرفتم. )من در همان اوایل، این فکر را داشتم که با بعضی 

از رفقا یا آشناهای قدیمی، حداقل تماِس تلفنی برقرار کنم و سراغی از آن ها بگیرم.(
در آن گرفتاری های فراواِن اوایل انقالب، عمدة خواب و استراحت من، در خودروی بود 
که با آن، از جایی به جایی می رفتم. واقعاً ما وقت خواب و استراحت نداشتیم! با این 
همه، در همان گرفتاری ها، گاهی از فرصتی استفاده می کردم و به وسیله تلفن، از این 

افراد احوالی می پرسیدم؛ به تصّور این که شاید برای انقالب، کاری شده باشد.
باری؛ به آن آشنای معروف تلفن زدم که »آقا، چطوری؟ رفیق، کجایی؟ انقالب شده. 
خبر داری، نداری؟ نظام شــاه رفته و اوضاع عوض شده.« و از این حرف ها. ناگهان با 
لحِن خیلی بدی شــروع کرد به حرف زدن و گفت: »بنای ما بر این است که همیشه 
بر سلطه باشیم نه با سلطه!« گفتم: »اّوالً بنای بسیار غلطی است! مگر سلطه همیشه 

بد است که شما می خواهید »بر سلطه« باشید؟ نه؛ 
اگر سلطه خوب است، بیایید نوکر سلطه بشوید و »با 

سلطه« باشید.
ثانیاً شما می خواهید »بر سلطه« باشید؟ خیلی خوب؛ 
سلطة امریکا دارد پدر ما را درمی آورد. ]سال 58 بود.[ 
می بینید سلطة امریکا که باالتر از همه است، چه کار 

می کند!؟
بر این ســلطه باش و هر چه دلت می خواهد، بگو!« 
اِن و اون کرد؛ گوشــی را گذاشتم و تا آخر هم سراغ 
او نرفتیم. البته او بعدها - یعنی این ســال های اخیر 
- آمــد که دیگر اجِل محتوْم مهلتــش نداد و به آن 

دنیا رفت.
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بودنــد که حاال که پیر و از کار افتــاده و بی ابتکار و 
بی زایش و واقعاً سترون شده اند، چه باشند! در روزگار 
سترونی شــان نصیب جمهوری اســالمی شدند؛ ما 
بیاییم و از این ها تجلیل کنیم!؟ برای چه چیزشــان 
تجلیل کنیم؟ چه خدمتــی به این مملکت کردند؟ 
کدام قّصة خوب، کدام رمان خوب، کدام مقالة خوب و 
کدام شعر خوب را به نفع این ملت نوشتند و سرودند؟ 
این ها جز این که با شــعر خودشان مردم را به طرف 
فحشا کشاندند، مگر کار مثبتی هم کردند، که ما از 
این آقا یا از خانمشان تجلیل کنیم؟ این ها در دوران 
طاغوت، یک ذّره احســاس وظیفه نکردند؛ یک ذّره 
احساس وجدان نکردند؛ یک لحظه با ظلمی که بر این 
مملکت حاکم بود، نجنگیدند؛ یک ســیلی که هیچ، 
حتی یک اخم را هم در راه خدا، در راه این ملت، در 

راه این کشور و برای آبادی آن تحّمل نکردند.
مــا بیاییم و از این ها تجلیل کنیــم!؟ آن که از این ها 
تجلیل می کنــد، ابــزار کارش این تجلیل اســت. 

سیاستش این است.
او باید هم تجلیل کند. اگر این ها را نداشت -همان طور 
کــه عرض کردم- از چوب هم آدم می تراشــید و به 
معرفی و تجلیلش می پرداخت! ما چرا تسلیم جبهة 

مقابل شویم؟

  برایچهچیزشــانتجلیلکنیم؟چراتسلیمجبههمقابل
شویم؟

امروز سیاســت جبهة مقابل، همان سیاست است. به قول معروف، استدالل و منطق 
چرندی هم برای آن درست کرده اند و می گویند: باید »بر سلطه« باشیم. چرا انسان »بر 
سلطه« باشد؟ مگر دیوانه است که »بر سلطه« باشد؛ آن هم سلطة خوب و الهی!؟ شما 
به دولت هایی که از اّول تاریخ تا به امروز در دنیا و در ایران خودمان روی کار آمده اند 
نــگاه کنید! آیا دولتی مثل این دولــت و دولت مردانی مثل این دولت مردان که پاک، 
سالم، وطن دوست، مردم دوست، خداپرست و خداترس باشند سراغ دارید؟ چرا انسان با 
این ها مخالفت کند؟ تاریخ خودمان را بردارید و بخوانید. این از تاریخ دوران پهلوی که 
هیچ؛ واویالست. تاریخ دوران قاجاریه را بخوانید و ببینید در اواسط و اواخر این سلسله، 
رجال کشور چه کسانی بوده اند! ببینید کسانی که امروز بر سر کارند، جانشین کیانند!

با این حال، آیا ســزاوار است که به تبع عناصر جبهة دشمن، در آثار هنری خودمان 
حتماً نیشی به دستگاه بزنیم؟

چرا؟ چه داعی داریم که بیهوده به آتشــی که آن هــا می افروزند باد بزنیم، یا آب به 
آسیاب آن ها بریزیم؟ استفاده از عامل جنسی در فیلم ها، یا طرح چهره های ضّدانقالب 
و مخالف نظام، از کارهای آن هاســت. آن ها اصرار دارند که از چوب هم آدم بتراشند 
و معرفی کنند. چهرة پوسیدة فسیل شده ای را می آورند و به مطرح کردن شعرش و 
اسم و فالنش می پردازند. آیا ما هم باید همان را تکرار کنیم؟ چرا؟ ما چه داعی داریم.

این بدبخت، فسیل شده است و آن روز هم که جوان بود، راه و رسم درستی نداشت. 
امیرالمؤمنینg دربارة »عبداهلل بن عمر« فرمود: »این آدم، وقتی جوان بود بد اخالق 
بود. حاال که پیر هم شــده، دیگر واویالســت!« این ها هم آن روز که جوان بودند چه 
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  وقتییکپارچهشدید؛تالشمضاعفکردید،آنگاهبهسراغ
جبههمقابلبروید.

علی ایّ حال، اگر جبهة خودی یکپارچه شــد، تالش مضاعف کرد و از تالش مضاعف 
خسته نشد، به کارها کیفّیت بخشید و به ایجاد یک تمرکز واقعی پرداخت، آن وقت 
»لدی املصلحة، لدی االقتضاء« این جبهه حق دارد به ســراغ کسانی از آن جبهه برود. 
مثل انســانی که با معدة سالم، به سراغ لقمه ای می رود تا آن را بخورد و هضم کند و 

جزو بدنش سازد. حرفی نیست.
اما مادام که چنین ابتکار عمل و اقتدار و توانایی ای در جبهة خودی نیســت، بیش از 
هر کار، واجب تر از هر کار، باید مواظب خودش باشد تا جبهة مقابل او را نخورد و به 

هضمش نپردازد!
عرایض ما قدری طوالنی شد. البته بنده خیز را برای یک ساعت و نیم بر نداشته بودم 
و قصدم این بود که خیلی کمتر از این صحبت کنم، تا شما هم فرصت داشته باشید 

حرف بزنید. اما مع االسف نشد و به طول انجامید.

  مخاطبشماهمهبشریتاند.
و اما راجع بــه مطلبی که آقــای »ارگانی« در باب 
مخاطب فرمودند؛ من اصاًل نمی گویم که »مخاطبتان 
یک عّده خودی باشند.« مخاطب شما، همة بشریّتند: 
»َو ما ارسلناک اال کافة للّناس3« نمی گویم که »شما 
یک مشــت حزب الّلهِی مؤمن را پیدا کنید؛ آن ها را 
آهسته و مثاًل خصوصی، بیاورید، حرف هایی به آن ها 
بزنید و ســپس ول شــان کنید؛ بقیه هم خودشان 
بروند.« من ایــن را نمی گویم. من می گویم: شــما 
مشّخصة خودتان را در پیامتان حفظ کنید و بگذارید 
کســانی که مخاطبتــان قرار می گیرنــد، این طعم 
برایشان خوشایند باشد. مثل همان کاری که پیامبران 
و مصلحین دنیا کردند. و ااّل اگر قرار باشــد با دست 

خودمان، دْور خودمان دیوار بکشیم که واویالست!



39



40

  میشــودبرنامهایهمحزباللهیمسلمانینابباشدهم
بسیارزیبا،شیرینوجذاب.

در باب جاذبه ها هم، معلوم اســت که اعتقاد من چیســت. یــک وقت به چند تن از 
برادران که این جا هم حضور دارند، گفتم: »اگر بنا شــد فیلم یا برنامه ای حزب الّلهی 
باشد، عقیدة من این نیست که اُّمل و بی جاذبه و بد و قدیمی و تکراری باشد؛ نه. بنده 
معتقدم می شود برنامه ای، هم حزب الّلهِی واقعاً مسلمانِی ناب باشد و هم بسیار زیبا و 

شیرین و جّذاب.
می شــود این کار را کرد.« البته این هم که می گویم »می شــود«، نه این که بخواهیم 
آرمان گرایــی کنیم. اتّفاقاً مواردی از آنچه مورد نظر اســت، وجود دارد و بد نیســت 
همین جا از آن ها اســم ببریم. یکی از موارد، مربوط به آقای رهگذر اســت که البته 
می خواستم خصوصی به ایشان بگویم. برنامة رادیویی صبح جمعة4 آقای رهگذر، انصافاً 

برنامة کم نظیری است. برنامة بسیار خوبی است.
نمی دانم شــما خانم ها و آقایان، اصاًل وقت دارید این برنامه را بشنوید؟ اصوالً از وجود 
چنین برنامه ای خبر دارید یا ندارید؟ این طور که به نظر می رسد، خوِد رادیویی ها هم 
نمی دانند قضیه چیســت!؟ این آقا که خودش در رادیو کار می کند، می گوید: »ظهر 
جمعه«! نخیر! ایشــان برنامة بسیار خوبی دارند که از ساعت هشت و نیم تا نُه صبح 

پخش می شود.
واقعاً گاهی اتّفاق افتاده که خوِد من با دســتپاچگی ساعت را نگاه کرده ام که ساعت 

هشت و نیم نگذشته باشد و بنشینم این برنامه را گوش کنم.
البته مّدتی پیش به ذهنم بود بگویم ولی غفلت کرده بودم که اّطالع بدهید، ایشــان 

زحمت بکشند و به این جا بیایند تا من حضوراً ازشان تشکر کنم.

برنامة رادیویی ایشان که در خصوص زندگی پیغمبر 
است، کشــِش این را دارد که به همة زبان های زندة 
دنیا ترجمه شــود. من در این موضــوع واقعاً دقت 

کرده ام که می گویم.
یعنــی اگر همین امروز برنامة ایشــان به زبان عربی 
ترجمه شود و کاری کنیم که به وسیله ای، این برنامه، 
فرضاً از رادیــو کویت یا رادیو ســعودی - بی آن که 
بگویند مال کجاست - پخش شود و بعد مستمعین 
بفهمند این برنامه در ایران تهیه شده است، خوِد این 

به قدر یک عالم، تبلیغات به نفِع ایران دارد.
مسلماً برای مردم جذابّیت خواهد داشت و در مردم 

ایجاِد جذابّیت خواهد کرد.



مجموعة تشکیالتی، 
حیاتش به این است که از باال مرتّب 

زیر نظر باشد. یعنی یک نفر، دائم به آن 
تشکیالت نگاه کند. این نگاه، مثل نور چراغ 

قّوه است و تا زمانی که به یک نقطه افتاده باشد، 
آن نقطه روشن است. اما به مجّردی که چراغ قّوه 

را گرداندید، دیگر آن نقطه روشن نیست. کسی که 
باال سر است، باید دائم مجموعه را زیر نظر داشته 

باشد و با چشم و نگاه اوست که مجموعه جان 
می گیرد. »نگاه« که عرض می کنم، نگاه 
ظاهری نیست؛ مقصود، مدد رساندِن 

فرد ناظر و باال سر است.
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  چندمثالازاثرهنریخوب.
پس ببینید که می شود! البته ایشان برای آماده سازی و پخش این برنامه، از عناصر و 
عوامل گوناگونی استفاده کرده اند. من نمی دانم سازندة این برنامه کیست. همین قدر 
می دانم که نویسنده، آقای رهگذر است. از سازندة برنامه هم -هر که هست- اگر این جا 
حضور ندارند، باید جداگانه تشّکر کرد. اما ایشان -آقای رهگذر- نوشته اند و انصافاً هم 
بســیار خوب نوشته اند. البته در خصوص این برنامه، تذّکرات و انتقاداتی هم دارم که 

بعداً به خودشان عرض خواهم کرد.
یا از موارد دیگری که می شــود به آن اشــاره کرد، فیلم بسیار خوبی است که آقای 
حاتمی کیا ساخته اند. به اسم آقای شمقدری اشاره شد. باید بگویم ایشان هم فیلم ساز 
قابلی اســت. البته فیلم های دیگری هم که آوردند، خیلی خوب است؛ اما فیلمی که 
اآلن در ذهن من است، فیلم آقای حاتمی کیاست. این فیلم، فیلِم بسیار خوب، زنده و 
برجسته ای است که این جا آوردند و ما دیدیم. البته نه این که انتقاد ندارد. چرا؛ انتقاد 
هم دارد؛ اما انتقاد داشــتن، دلیِل بد بودن نیســت. پس، می شود با رعایت موازین و 

ارزش ها، کار هنرِی بسیار خوب و پر جاذبه ای تولید کرد.
ما در زمینة آثار ســینمایی، خوشــبختانه، فیلم های خوب، کم نداریم. به اسم آقای 
شــمقدری اشاره شد؛ یادم آمد که فیلم نامة »بر بال فرشتگان« خودشان را آوردند و 
من خواندم. هم فیلم نامه خیلی خوب بود، هم فیلم. نمی دانم فیلم نامه را هم خودشان 

نوشته بودند یا نه؟ واقعاً ما چنین کارهایی داریم. این یک نکته.
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  شاخصایناست!بیگانهودشمننیشمیزنندومیسوزانند.
یکی از دوستان بحث انتقاد را پیش کشید و اتفاقاً به نکتة خوبی اشاره کرد. به عنوان 
مثال، آمدیم و لحنی را که شما برای دوست معّین کرده اید، دشمن به کار برد. فرضاً 
گفت: »حیف اســت که شما مرِد به این خوبی، نظاِم به این خوبی را به این شائبه ها 
آلوده و دچار کنید.« آن وقت، مطالبی هم ذکر کرد که به منزلة نیش بود. آیا از لحن 
کالم می شود فهمید که این طرف -گوینده و انتقاد کننده- دوست است یا دشمن؟ 
چون آنی که شما گفتید، شاخصه اش لحِن کالم بود. خوب؛ هر دشمنی خیلی راحت 
می تواند لحِن کالِم دوست را بگیرد. همه هم نمی شناسند. همه که »و لتعرفنهم فی 
لحن القول5« نیستند. پیغمبر اســت که »لتعرفّنهم فی لحن القول«؛ همه که لحن 
را نمی شناســند. آنی که من گفتم، نیش زدن است و نیش زدن هم مشّخص است. 
خیلی از اوقات ممکن اســت پدری از پسرش انتقاد کند، بدگویی هم بکند؛ اما هرگز 
نمی خواهد با نیش زدن، دل فرزندش را بیازارد. لکن بیگانه و دشــمن نیش می زند و 

طرف را می سوزاند. شاخصه اش این است.

  مجموعهتشکیالتیحیاتشبهاین
استکهازباالمرتبزیرنظرباشد.

متأسفانه، وقت رو به اتمام است. راجع به مطلبی هم 
که خواهرمان، خانم ثقفی گفتند و بعد آقای پورنجاتی 
ادامه دادند، باید بگویم: کاری نکنید و حرفی نزنید که 
تعلیق بر محال شــود. واقعاً بنده با این همه کار و با 
شرایطی که دارم، می توانم رئیس »مجمع هنرمندان و 
روشن فکران انقالبی« شوم!؟ چنین چیزی می شود!؟ 
من وقتــش را دارم!؟ توانایی اش را دارم!؟ اخیراً آقای 
زم نامه ای به من نوشته بودند و موضوعی را یادآوری 

کرده بودند.
در آن نامه، خطاب به من آمده بود: »شــما در زمان 
ریاست جمهورِی خودتان گفتید، وقتی دوره اش تمام 
شــد، به حوزة هنری می آیم و هفته ای هفت، هشت 

ساعت کار می کنم.« واقعش نیز همین بود.
در ذهــن بنده بود که اگر فراغتی پیــدا کردم، وارد 
همین مجموعه های شــما - بیشتر از همه هم حوزة 
هنری - شــوم و کار کنم. اما امــروز که مجال پیدا 
نمی کنم و فرصتش نیست. شما بیایید و فکر دیگری 
برای تمرکز خودتان بکنید. رئیس و سرپرست موّفق 
آن کسی است که بتواند سر و سامانی به تشکیالت 
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بدهد و خودش به سازماندهِی آن برسد.
من اگر بخواهم تشکیالت درست کنم و اعضای آن تشکیالت -به قول شما بازوهایش- 
همین برادران و خواهران روشــن فکر و هنرمند انقالبی باشند، این با اسم نمی شود. 
خاصیت مجموعه های انســانی این است. اگر کسی در امور حزبی و تشکیالتی کار و 

فعالیت کرده باشد، این ها را خوب می داند.
بنده چون سال های متمادی در تشکیالِت دولتی کار کرده ام -کار و فعالیت در حزب و 
نظایر آن، به جای خود محفوظ- می دانم که مجموعة تشکیالتی، حیاتش به این است 

که از باال مرتّب زیر نظر باشد. یعنی یک نفر، دائم به آن تشکیالت نگاه کند.
این نگاه، مثل نور چراغ قّوه اســت و تا زمانی که به یک نقطه افتاده باشــد، آن نقطه 
روشن اســت. اما به مجّردی که چراغ قّوه را گرداندید، دیگر آن نقطه روشن نیست. 
کسی که باال سر است، باید دائم مجموعه را زیر نظر داشته باشد و با چشم و نگاه اوست 

که مجموعه جان می گیرد.
»نگاه« که عرض می کنم، نگاه ظاهری نیســت؛ مقصود، مدد رساندِن فرد ناظر و باال 
سر است. با این حساب، آیا من فرصِت نظارت بر مجموعة مورد اشاره را دارم؟ معلوم 

است که ندارم.
اگر واقعاً به این نتیجه می رســید که این مجموعه، احتیاج به یک تمرکز دارد و آن 
تمرکز هــم منافات با تجمع های کوچک تر ندارد، خودتان قدم پیش بگذارید. خوب؛ 

امروز بارزتریِن این تشکیالت، حوزة هنری است.
تشــکیالت دیگری هم از قبیــل »کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان« و 
مجموعه های به اصطالح غیر ســازمانی -مثل همان گروهی که اسم آوردند- داریم. 

آقایانی که هستند -آن نویسندگان و هنرمندان- همه در آن، جا بگیرند.
مجموعه ای تشــکیل دهید که همة این ها در آن، جا بگیرند و ریاســتی هم برایش 

انتخاب کنید. از میان خودتان یک مجموعة سه الی 
پنج نفری، واقعاً انتخاب کنید.

ولو فردی را در این مجموعة کوچک، چندان هم توانا 
نمی دانید؛ ولی هنگامی که این مجموعة سه الی پنج 
نفری، مطلبی را عنوان کرد و سخنی گفت، همه قبول 

کنند.
البته مجموعة منتخب هم احترام خودشــان را نگه 

دارند، و زیاده گویی نکنند؛ مقداری بگویند.
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  گاهیباشــماجلسهداشتهباشــم«،پیشنهادبسیارخوبی
است.

اگر چنین مجموعه ای به وجود بیاورید، خیلی خوب است. بنده هم حمایت و کمک 
خواهم کرد و گاهی با شــما جلسه خواهم داشت. این که خواهرمان گفتند »گاهی با 
شما جلسه داشته باشم«، پیشنهاد بسیار خوبی است. جلسه داشتن با شما، برای من 

از آن تکلیف هایی است که مطابِق هوای نفس است.
برای من، نشســتن در مجموعة شما جزو آن تکالیفی است که با هواِی نفسم موافق 
اســت. شاید ثواب هم از این جهت، واقعاً نداشته باشد؛ چون طبق هوای نفس است. 
چون مطابق هوای نفسم، نشستن در مجموعة شما را دوست می دارم، می ترسم خدای 
ناکرده، ثواب هم نداشته باشد. به هرحال، حرفی نداریم. گاهی یک بار هم می نشینیم 

و با شما صحبت می کنیم.
شما می گویید، ما هم می گوییم .اما اّول شما باید آن به اصطالح تنِش تشکیالتی را به 
وجود بیاورید. اّول این تنش انجام گیرد؛ بتنید آنچه را که باید بتنید؛ آن وقت ما هم 
با تنیدة شما، ارتباطی برقرار خواهیم کرد. حرفی هم نداریم که گاهی تذّکراتی بدهیم، 

مطلبی از شما بشنویم و کمک ماّدی یا معنوی ای بکنیم. این، می شود.
این مطلب را هم عرض کنم که من در انتخاب و تعیین اشخاص، هیچ نقشی نداشته ام 
و نگفتم چه کسی باشد یا چه کسی نباشد. حتی دفتر ما هم نقشی نداشته است. ما 
فقط گفتیم به این آقایان بگویید از بعضی از برادران که با مجموعه ها سر و کار دارند 
- مثاًل آقای شریعتمدار، آقای زم، و مجموعه ای از دوستاِن با این خصوصیات- دعوت 

کنند. ضمناً، آن خواهرمان، نکتة خوبی را به یاِد من آوردند.
من حس می کنم که بعضی از افراد، در این جلسه حضور ندارند؛ اگرچه حضور نداشتن 

در این جلسه، به معنای خروج از مجموعة سیصد و 
سیزده نفری نیست. این را به یاد داشته باشیم.

هم شــهید آوینی و هم آقای زارعــی -که خداوند 
ان شــاءاهلل درجاتشــان را عالی کند- در این جلسه 
نیســتند. در اجتماعاتی که جمع دوستان در این جا 
داشــتند، آن دو نفر هم -بعضاً یا هردو یا یکی شان- 

حضور داشتند.
خداوند درجاتشــان را عالی کند. از آقای نصیری هم 
معذرت می خواهم که به حکم برادری از نوبتشــان 

استفاده کردم.
 ان شاءاهلل موّفق باشید. وقِت نماز است.



بنده در موارد زیادی 
دیدم که هنرمند جبهة خودی، 

به هنرمند جبهه ی مقابل به چشمی نگاه 
می کند که گویی آن هنرمند، »بزرگ« است! 

دیگر این را نمی دانست که ممکن است هنرمند جبهة 
مقابل، هنرش باالتر باشد، اما شخصّیتش کوچک تر از 

شخصّیت اوست که در جبهة خودی است. نمی دانست که 
هنرمند جبهة مقابل، از شجاعت، آزادگی و هّمتی که او 
دارد، بی بهره است و در محیط باز، پرورش نیافته است. 

نمی دانست که او همان کسی است که روی پاهای 
نوکران شاه و فرح افتاده و کفش آن ها را بوسیده 

است. پس چه اهمیت دارد!؟ لقِب با طنطنة 
»استاد« چه ارزشی دارد و مگر می تواند 

واقعیت را تغییر دهد!؟
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پی نوشت
f1. دعای حرضت مهدی

2. مائده: 54
3. سبأ: 28

4. اشاره به برنامة »از رسزمین نور« که مربوط به زندگی رسول 
اکرمa است.

5. محّمد: 30
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دغدغههایفرهنگی
)شرحمزجییکیازبیاناتمحوریمقام
معظمرهبریدرسال1373بااستفادهاز

دیگربیاناتمعظمله(
قیمت:75.000ریال

شابک:8-20-6275-600-978
قطع:وزیری

آخرینچاپ:چاپ21خرداد1392
شمارگانتاکنون:حدود65000نسخه

تعدادصفحات:272
ناشر:موسسهجهادی
نویسنده:مرکزصهبا

کتاب »دغدغه های فرهنگی« که در اردیبهشت 
ماه ســال 1390 به چاپ رسیده، شرح مزجی 
بیانــات حضرت آیت اهلل خامنــه ای در 22 تیر 
سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات 

معظم له تکمیل شده است.
جهت تولید این کتاب، بیش از پانصد سخنرانی 
از بیانات معظم له مطالعه شده و هشتاد سخنرانی 

برای استفاده در این کتاب انتخاب گردید.
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متن محوری کتاب، مربوط به دیدار رهبر انقالب اســالمی با عناصر جبهه ی 
خودی در حوزه ی فرهنگ، مندرج در نخستین شماره از نشریه آفتاب )نشریه 
حاضر( اســت که به روش »مزجی«، با دیگر بیانات مقام معظم رهبری شرح 

و بسط داده شده است.
مزجی به معنای ترکیب و آمیختگی اســت و وقتی متن با شــرح متن، به 
گونــه ای در هم بیامیزند که متنی جدید به وجود بیاید، به این گونه شــرح، 
»مزجی« می گویند. کتاب های زیادی وجود دارند که به روش شــرح مزجی 
نوشته شده اند. معروف ترین آن، کتاب شرح لمعه است. کتاب لمعه ی شهید 
اول از مشــهورترین کتب فقهی شیعه اســت. این کتاب به خاطر محدودیت 
زمانی، ظرف مدت یک هفته در زندان نوشته شده و پس از شهادت او، شهید 
ثانی شــرحی مزجی بر این کتاب می نویسد که به شرح لمعه معروف است. 
او در میان کلمات و جمله های کتاب، کلمات و جمالت خود را می نویســد و 
برای آنکه تفکیکی ایجاد کند بین متن اصلی و شــرح آن، کلمات و جمالت 
متن اصلی را داخل پرانتز می گذارد. شــرح با متن اصلی ترکیب شده است 
اما بــا این حال خودش را به گونه ای تفکیک می کند تا خدشــه ای به متن 
اصلی وارد نشود. این سبک کار برای اولین بار است که در مورد بیانات مقام 
معظم رهبری انجام گرفته است. جهت دریافت این کتاب می توانید با شماره 

02122585382 تماس بگیرید و یا به سایت jahadi.ir مراجعه نمایید.
در ادامه بخشــی از سواالتی که با مطالعه کتاب دغدغه های فرهنگی، پاسخ 

آن ها را می یابیم آورده شده است:
- دغدغه اصلی نظام اســالمی کدام یک باید باشــد؟ سیاســی، اقتصادی یا 

فرهنگی؟
- بزرگ تریــن دغدغه رهبر انقالب اســالمی، 

دغدغه فرهنگی است؛ چرا؟
- چه کســانی و با چه ویژگی هایی باید َعلَم دار 

کار فرهنگی کشور گردند؟
- کار سیاســی کــردن راحت تر اســت یا کار 

فرهنگی؟
- آیا فرهنگ جامعــه، بر مبنای تفکر و روحیه 

انقالب، تحول الزم را پیدا کرده است؟
- چه اتفاقی می افتد که یک فرد فعاِل پیش رِو 

اثرگذار به موجودی منفعل تبدیل می شود؟
- چرا کارهای فرهنگی کشور زمین مانده است؟

- نقش هنــر و فرهنگ در تــداوم راه انقالب 
چیست؟

- اوِل انقــالب چه امری باید تحقق می یافت تا 
وضع فرهنگی امروز ما مطلوب می شد؟

- فرهنگ را چگونه می توان گسترش کمی داد 
و این کار بر عهده کیست؟

- منظور از گســترش کیفی فرهنگ چیست؟ 
کدامیک مهم تر است؛ گسترش کیفی یا کمی؟
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