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مقدمه:

آنچــه پیــش روی شماســت، حــل تمریــن هــای بخــش ضمیمــه کتــاب »روش تحلیل 
سیاســی1«  اســت. همانگونــه کــه در راهنمــای ایــن بخش از کتــاب آمده اســت: تحلیل 
درســت یــک مهــارت اســت و مهــارت بــا تمریــن بدســت مــی آیــد. در ایــن راســتا، 
خادمیــن شــما در معاونــت آمــوزش مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد، ضمــن توجــه 
بــه بعــد کمــک آموزشــی جــزوات حــل تمریــن، تا حــد امــکان، بــرای تکمیــل خدمات 

آموزشــی بســته رهنمــون، اقــدام بــه تهیــه و تدویــن ایــن جــزوه نمــوده انــد. 
در کتــاب روش تحلیــل سیاســی، دو مــورد از بیانــات تحلیلــی رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی، در موضــوع: مذاکــره بــا آمریــکا و تحلیــل کان انقــاب اســامی بــه عنــوان 
تمریــن و بــا هــدف تطبیــق مباحــث آموزشــی کتــاب بــا بیانــات معظــم لــه، ارائه شــده 

اســت. 
امیــد داریــم، ائمــه محتــرم جماعــات، ضمــن مطالعــه بخــش ضمیمــه کتــاب مذکــور و 
اســتخراج نــکات روشــی متــن، جهــت تصحیــح برداشــت هــا و یادداشــت هــای خــود، 

بــه ایــن جــزوه مراجعــه نماینــد. 
معاونــت آمــوزش مرکــز رســیدگی بــه امور مســاجد، در انتظار پیشــنهادات ســازنده شــما 

بزرگــواران در راســتای بهبــود خدمات آموزشــی اســت.  

                                                                       معاونت آموزش
                                                                  مرکز رسیدگی به امور مساجد

1. روش تحلیل سیاسی: مجموعه بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مد ظله العالی( درباره مهارت ها و فنون تحلیل 
سیاسی/ به کوشش پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مد ظله العالی(، نشر انقاب اسامی
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تمرین اول

موضوع:  مذاکره با آمریکا
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موضــوع اصلــی ای کــه مــن امــروز می خواهــم قــدری دربــاره آن صحبــت کنــم و در 
خطبــه جمعــه اّول مــاه بــه مناســبت یــک موضــوع دیگــر اشــاره ای کــردم و بــه خاطــر 
بــارش بــرف نشــد تعقیــب کنــم و حــال قضایــای تازه تــری هــم پیــش آمــده اســت که 
مــن الزم اســت ایــن موضــع را دنبــال کنــم، جنجــال تبلیغاتــی ای اســت کــه در ایــن 
یکــی، دو هفتــه اخیــر در مــورد مناســبات ایــران و امریــکا، بــه عنــوان یــک خبر تــازه از 
ایــران، همــه دنیــا را متوّجــه بــه خــود کــرده اســت. همان طــور کــه در آن خطبــه قبلــی 
تــا حــدودی اشــاره شــد، دســتگاه های عمدتــاً امریکایــی و دنباله روانشــان، یــک شــگرد 
ــرای این کــه در جهــت مقاصــد و اغــراض خودشــان،  ــد، ب ــال می کنن ــی را دنب تبلیغات
دروغــی را بــه شــکل واقعیــت جلــوه دهنــد و واقعیتــی را بــه کلــی بپوشــانند، کــه مــن 

امــروز قــدری در ایــن زمینــه صحبــت خواهــم کــرد.
 البتــه ایــن مــوج تبلیغاتــی، عمدتــاً از طرف دســتگاه   های تبلیغاتی خارج از کشــور اســت؛ 
منتهــا در داخــل هــم انعــکاس دارد. بعضــی از کســانی کــه پایبندی هــای انقابیشــان 
آن قــدر نیســت کــه مــا از متصّدیــان امــور مطبوعاتی توّقــع داریــم، متأســفانه در برخی از 
مطبوعــات، همان گونــه مشــی می کننــد کــه دشــمنان انقــاب و دشــمنان ملــت ایــران 
و عوامــل وابســته بــه اســتکبار در دنیــا یــا مثــًا در کشــور امریــکا مشــی می کننــد! این 

ایــن هم جــای تأّســف اســت.
مســأله ای کــه موضــوع جنجــال اینهاســت، ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران 
می خواهــد دربــاره مناســبات خــودش بــا دولــت امریــکا، تجدیدنظــر کنــد! ایــن را بــه 

بیانات در خطبه های نماز جمعه )76/10/26(

موضوع:  مذاکره با آمریکا

شناخت نقشه دشمن 
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عنــوان یــک خبــر تــازه منتشــر کردنــد! مطلــب کامــًا بی اســاس و واهــی ای را بــزرگ 
کردنــد و جنجــال و های وهــوی بــه راه انداختنــد. البتــه مقاصــد بســیار خطرناکــی برای 
ملــت ایــران دارنــد. آنهــا دنبــال کارهــای خودشــان هســتند؛ امــا مــا بایــد کار دشــمن 
را بشناســیم.  ولــو هیــچ اقدامــی هــم در مقابــل دشــمن نخواهیــم بکنیــم، بایــد بدانیــم 
ــه کشــور  ــم کــه دشــمن نســبت ب ــد اجــازه بدهی ــا نبای ــد. م دشــمن چــه کار می کن
ایــران و ملــت و مســؤوالن آن، هــر کاری کــه میخواهــد، در زمینــه تبلیغــات بکنــد و 
مــا همین طــور ســکوت کنیــم! اینکــه نمی شــود. الزم اســت اهــداف و مقاصــد دشــمن 

ــناخته شود.  ش
البتــه در بعضــی از رســانه ها و بــه وســیله برخــی از مســؤوالن هــم واقعــاً حرف هــای 
ــور خارجــه  ــرم ام ــر محت ــه وزی ــدم ک ــون دی درســتی زده می شــود. دیشــب در تلویزی
ــه  ــه این ک ــود - ن ــه می ش ــت گفت ــوب و درس ــای خ ــد. حرف ه ــه می کردن مصاحب
نمی گوینــد - امــا مــن هــم موّظفــم آنچــه راکــه وجــود دارد و واقعیــت مطلــب اســت، 

بــرای ملــت عزیزمــان بیــان کنــم
ایــن را هــم بــه شــما عــرض کنــم کــه ایــن اّول بــار هــم نیســت. قبــًا هــم از ایــن 
قبیــل قضایــا اتّفــاق افتــاده اســت؛ بخصــوص آن بــاری کــه بعــد از رحلــت امــام بــود تا 
حــدودی هــم بــا امــروز قابــل مقایســه اســت. آن جا هــم جنجالی درســت کردنــد و حّتی 
روزنامه هــای مــا مقالــه نوشــتند و بعضــی افــراد مخالــف و معانــد بــا انقــاب، چیزهایــی 
نوشــتند و اّدعاهایــی کردنــد؛ صریحــاً بــه تخطئــه دوران امــام پرداختنــد کــه الحمــدهللَّ 
ســیلی ملــت بــر بناگــوش آنهــا، نگذاشــت ادامــه دهنــد. البتــه ایــن دفعــه جنجال هــا 
ــور  ــارج از کش ــال، خ ــِر جنج ــد. س ــال می کنن ــری جنج ــور دیگ ــت و ط ــیع تر اس وس
اســت؛ عمدتــاً آنهــا هســتند. وضــع، وضــع دیگــری اســت؛ آن وقــت هــم بــود؛ هرچند با 

ایــن وســعت و در ایــن ابعــاد نبــود.
بهانــه ای کــه بــرای ایــن جنجــال درســت کرده انــد، مصاحبــه رئیــس جمهــور محتــرم 
مــا در هفتــه گذشــته اســت. ایــن هــم واقعــاً ظلــم بزرگــی اســت؛ هــم بــه ملــت ایــران، 
و هــم بــه رئیــس جمهــور. ایــن اخفــاء حقیقــت و پوشــاندن آنچــه کــه می خواهنــد بــه 

چشــم مــردم نرســد، واقعــاً چیــز عجبــی اســت.
مــن ابتدائــاً الزم اســت عــرض کنــم کــه در آن مصاحبــه، همــه مواضــع اصولــی مــا در 
زمینــه رابطــه بــا امریــکا و اســرائیل بــه خوبــی بیــان شــد. همــه مطالبی کــه بایــد بیان 
ــا امریــکا  ــاره مذاکــره ب ــت گــوش کــردم. آنچــه درب ــا دّق می شــد، بیــان شــد؛ مــن ب
الزم بــود گفتــه شــود، گفتــه شــد؛ آنچــه راجــع بــه رابطــه بــا امریــکا الزم بــود گفتــه 
شــود، گفتــه شــد؛ آنچــه راجــع بــه اســرائیل، راجــع بــه مبــارزان فلســطینی و بعضــی 
قضایــای داخلــی الزم بــود گفتــه شــود، بیــان شــد و خیلــی خــوب بود. مــن دعا کــردم؛ 
هــم ایشــان را، هــم وزیــر امــور خارجــه را، و هــم بعضــی مســؤوالن دیگــر را کــه در 
ایــن زمینه هــا مواضــع خوبــی گرفتنــد. حــال چیزهایــی هــم ممکــن اســت مربــوط بــه 

شناخت نقشه دشمن 

کسب آاگهی 
دینی و تاریخی

توجه به شاخصها
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ســایق و لحن هــا باشــد؛ بــا آنهــا کاری نداریــم. آنچــه اصولــی و مهــم بــود، همیــن 
مســائل مربــوط بــه رابطــه و مذاکــره و حکومــت صهیونیســتی بــود، کــه اینهــا خــوب 
گفتــه شــد و مطالــب خوبــی بــود. حــال دشــمن اگــر نخواهــد کــه بــه ایــن حرف هــا 
-کــه برخــاف میــل اوســت- اعتــراف کنــد، دشــمن اســت دیگــر؛ مــا از دشــمن چــه 

توّقعــی داریم؟مابایدخودمــان بفهمیــم کــه هــدف و غــرض دشــمن چیســت
 مــن اّواًل بــرای شــما بــرادران و خواهــران عزیــز بیــان کنم کــه اهداف جنجــال تبلیغاتی 
امریکایی هــا - عمدتــاً - و مخالفــان مــا در دنیــا چیســت. این کــه دائمــاً می گوینــد ایران 
می خواهــد بــا امریــکا مذاکــره کنــد؛ ایــران می خواهــد بتدریــج رابطــه بــا امریــکا برقــرار 
کنــد، هدفشــان از ایــن حرف هــا چیســت؟ چــه می خواهنــد؟ مخالفــان مــا بــه دنبــال 
چــه چیــزی هســتند؟ آنچــه مســلّم اســت، دنبــال خیر جمهــوری اســامی و خیــر ملت 
ایــران نیســتند؛ این کــه واضــح اســت. تــا بــه حــال در طــول ایــن نــوزده ســالی کــه از 
انقــاب می گــذرد، هــم حکومــت امریــکا، هــم مطبوعــات امریــکا و هــم رســانه ها و 
تلویزیونهــا و رادیوهــای امریــکا، تــا آن جایــی کــه توانســتند، به ملت ایــران ضربــه زدند، 
خنجــر از پشــت زدنــد، اهانــت رواداشــتند، خیانــت کردنــد و دروغ پرداختنــد. در هشــت 
ســال جنگــی کــه مــا داشــتیم و در قضایــای اقتصــادی، یک جــا اینهــا بــه نفــع مــا کار 

نکردنــد؛ حــال هــم از همــان قبیل اســت.
ــه اختصــار عــرض  ــز اســت. کــه مــن ب ــد چی پــس، هدفشــان چیســت؟ هــدف، چن
میکنــم. شــما روی مطالبــی کــه عــرض میکنــم، فکــر کنیــد؛ مخصوصــاً شــما جوانــان 
تحصیلکــرده، دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــاب علــوم دینــی، درســت دقــت و تأمــل 
کنیــد؛ چــون اینهــا مســائل مهمــی اســت. یــک ملــت هــم غالبــاً در همیــن جاهــای 
علی الظاهــر کوچــک اســت که سرنوشــتش ســاخته میشــود. چنین مقطعــی، اگــر مردم، 
جوانــان، مســؤوالن و دیگــران درســت نفهمیدنــد کــه حقیقت قضیــه چیســت، زاویه ای 
بــاز میشــود کــه خــدای نخواســته همیــن زاویــه، بــه فنــای همــه چیــز منتهــی خواهــد 

شــد. معمــواًل این طــور اســت؛ لــذا خیلــی مهــم اســت کــه درســت دّقــت شــود
هــدف اینها چیســت؟ هــدف حکومــت امریکا و دســتگاه امپراتــوری خبــری امریکایی از 

ایــن حرفها چیســت کــه مرتـّـب میگوینــد: ایــران میخواهد مذاکــره کند؟
هــدف، چنــد چیــز اســت: یکــی این کــه اینهــا میخواهنــد آن چیــزی را کــه تــا امــروز 
وســیله وحــدت ملــت ایــران بــوده اســت، بــه وســیله اختاف ملــت ایــران تبدیــل کنند. 
تــا بــه حــال آحــاد ملــت ایــران بــه خاطــر این کــه میدانســتند دولــت امریــکا دشــمن 
آنهاســت، در مقابــل دشــمنی امریــکا، اگــر یــک وقــت اختافــات جزئــی هــم داشــتند، 
کنــار میگذاشــتند و مّتحــد میشــدند. مقابلــه بــا امریــکا، یکــی از وســایل وحــدت ایــن 
ملــت بــوده اســت. اینهــا میخواهنــد بــا ایــن جنجالهــا، همیــن وســیله وحــدت را، بــه 
وســیله اختــاف تبدیــل کننــد. ایــن علیــه آن، آن علیــه ایــن. ایــن بگویــد مذاکــره، آن 
بگویــد مذاکــره چــه فایــده ای دارد؛ آن یکــی بگویــد چــه ضــرری دارد؟ یــک عــّده از این 
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طــرف بحــث کننــد، یــک عــّده از آن طــرف بحــث کننــد! واینهــا هــم ایــن وحــدت 
عظیــم ملــی را کــه ملــت ایــران در مقابلــه بــا حضــور دشــمن دارد، بــه اختــاف ملــت 

ایــران تبدیــل کننــد.
هــدف دوم ایــن اســت کــه میخواهنــد بــا تکرار ایــن قضیــه - مذاکــره و رابطه بــا امریکا 
- قضیــه ای را کــه در چشــم ملــت ایــران، بــه دالیلــی منطقــی، یکــی از زشــت ترین 
چیزهاســت، قبحــش را از بیــن ببرنــد. تــا حــّدی کــه در نمــاز جمعــه میشــود حــرف زد، 
خواهــم گفــت کــه دالیــل منطقــی آن چیســت. میخواهنــد قبــح ایــن را از بیــن ببرنــد؛ 

مثــل کاری کــه ســِر قضیــه اســرائیل بــا اعــراب کردنــد.
یــک روز بــود کــه دولتهــای عــرب، صحبــت کــردن بــا اســرائیل، رابطــه بــا اســرائیل 
و حّتــی آوردن اســم اســرائیل را یکــی از کارهــای بســیار زشــت میدانســتند. اینهــا بــا 
مطــرح کــردن و پیــش کشــیدن ایــن قضیــه، آنهــا را یکــی یکــی از صفوف ملــت عرب 
خــارج کردنــد و بــار را بــه گــردن او انداختنــد. بتدریــج کاری کردنــد کــه قبــح این قضیه 
ریخــت؛ حّتــی دولتهایــی کــه در مرزهــای اســرائیل نیســتند و هیــچ خطر و ضــرری هم 
از اســرائیل نمیبیننــد، در خانــه خودشــان نشســته اند و صحبــت از مذاکــره بــا اســرائیل 

میکننــد! واقعــاً چــه لزومــی دارد؟ امــا میکننــد؛ چــون قبحــش ریخته اســت.
ملــت ایــران بــه دالیــل کامــًا محکــم و با اســتدالل منطقــی، دولــت امریکا را دشــمن 
خــود میدانــد؛ کــه مــن بعــداً اشــاره خواهــم کــرد. همــه ملتهــای دنیــا هــم ایــن را از 
ملــت ایــران شــناخته اند و بــا چشــم تعظیــم و تجلیــل بــه ایــن نــگاه میکننــد. بتدریــج 

میخواهنــد قبــح ایــن را از بیــن ببرنــد و یــک کار عــاّدی و معمولــی بکننــد
ــوان  ــه عن ــکا ب ــرای امری ــران، ب ــا ای ــره ب ــه اصــل مذاک ــن اســت ک ــوم ای ــدف س ه
ابرقــدرت، بســیار مهــم اســت. ممکن اســت بعضــی تعّجــب کننــد و بگویند مگــر ایران 
چیســت کــه بــرای امریــکای ابرقــدرت، مهــم اســت کــه بــا ایــران پشــت میــز مذاکــره 
بنشــینند!؟ بلــه، بســیار مّهــم اســت. اتّفاقــاً چــون ابرقــدرت اســت، برایــش خیلــی مّهــم 
اســت. ابرقــدرت، یعنــی آن قدرتــی کــه از همــه قدرتهــای سیاســی دنیــا باالتــر اســت و 

میتوانــد اراده خــود را بــر آنهــا تحمیــل کنــد.
یــک روز دو ابرقــدرت در دنیــا بودنــد - امریــکا و شــوروی - و هــر کــدام منطقــه نفوذی 
داشــتند؛ هــر کار هم میخواســتند، میتوانســتند بکنند. حّتی امریــکا در مقابل آن دشــمن، 
موشــکهای امریکایــی - کــروز و غیــره - را در کشــورهای اروپایــی مســتقر کــرده بــود؛ 
بیچــاره اروپاییهــا هــم چــاره ای نداشــتند، حرفــی هــم نمیزدنــد؛ چــون بــه عنــوان دفــاع 
در مقابــل شــوروی ســابق بــود. شــوروی هــم در منطقــه نفــوذ خــودش، ایــن کارهــا را 
میکــرد. امــروز کــه شــوروی از بیــن رفتــه اســت؛ امریــکا مّدعــی اســت و بــه شــّدت در 
پــی ایــن اســت کــه نظــام یــک قطبــی در دنیــا بــه وجــود آیــد؛ یــک ابرقــدرت در رأس 

امپراتــوری بزرگــی که اســمش دنیاســت.
ایــن مطلبــی کــه عــرض میکنــم، حرفــی اســت کــه صاحب نظــران سیاســی امریــکا از 
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گفتــن آن ابایــی ندارنــد. در مطبوعــات امریکایــی، مقــاالت سیاســی فکــری بــا همیــن 
ــاه پیــش، در یکــی از مطبوعــات  ــن حــدود یــک م مضمــون چــاپ میشــود. در همی
امریکایــی دیــدم کــه یــک نویســنده معــروف سیاســینویس امریکایــی بــه دنیــا خطــاب 
میکــرد کــه »چــه عیبــی دارد کــه در رأس یــک امپراتــوری واحــد جهانــی، امریــکا قــرار 
داشــته باشــد!؟ امریــکا امــروز چنیــن و چنــان اســت!« آنهــا اصــًا اّدعایشــان این اســت؛ 

ــال این هســتند. دنب
حــال ابرقدرتــی بــا ایــن همــه اّدعــا، بــا ایــن همــه بــاد و بــروت جهانــی و سیاســی، 
یــک جــا هســت کــه برایــش ارزش و اعتبــار و احترامــی قائــل نمیشــوند؛ آن یــک جــا 
کجاســت؟ جمهــوری اســامی ایــران. جمهــوری اســامی و ملــت ایــران، هیبت شــکن 
ابرقــدرت امریــکا در دنیــا شــدند. مــن بارها عــرض کــرده ام که عمــده قــدرت ابرقدرتها، 
مّتکــی بــه هیبتشــان اســت؛ هیبــت آنهاســت کــه میتوانــد کار کنــد. اینهــا همه جــا کــه 
وارد میــدان نمیشــوند، تیــر و تفنــگ کــه بــه کار نمیبرنــد؛ تشــر و هیبتشــان اســت کــه 
رؤســای دولتهــا و رؤســای احــزاب سیاســی دنیــا را وادار میکنــد کــه دســت و پایشــان در 

مقابــل اینهــا بلــرزد و کوتــاه بیایند.
بــرای امریــکا مهــم اســت کــه ایــران اســامی کــه از روز اّول بــه دالیــل روشــنی در 
مقابــل امریــکا ایســتاد و تســلیم امریــکا نشــد و گفــت کــه بــا امریــکا مذاکــره نمیکنم، 
حــاال بگویــد کــه بســیار خــوب، َچشــم، مــا هــم مذاکــره میکنیــم! میگوینــد بفرمــا، 
ابرقدرتــی کامــل شــد! ایــن منطقــه ای هــم کــه زیــر بــار نمیرفت، زیــر بــار آمــد؛ این جا 

هــم عتبــه را بوســیدند! بنابرایــن، ِصــرف مذاکــره برایشــان خیلــی مّهــم اســت.
البتــه در مــورد رابطــه، این طــور نیســت؛ بعــد خواهــم گفــت. امریکاییهــا نســبت بــه 
رابطــه، طــور دیگــری فکــر میکننــد. آن چه کــه بــرای آنهــا خیلــی مّهــم اســت، مذاکره 
اســت. میخواهنــد ایــران پشــت میــز مذاکــره بنشــیند؛ بعــد کــه مذاکــره شــروع شــد، 

آن وقــت ســِر رابطــه داســتانها و حکایتهــا دارنــد.
نکتــه دوم بــرای این کــه مذاکــره بــا ایــران بــرای امریــکا اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه 
حرکــت جمهــوری اســامی و ملــت ایــران موجب شــد کــه احساســات اســامی در هر 
گوشــه دنیــا بیــدار شــود؛ در آســیا، در آفریقــا و حّتــی در اروپــا، مســلمانان بــا نــام اســام، 
احساســات اســامی خودشــان را ســِر دســت گیرنــد و مبــارزه ای را بــه نحــوی شــروع 
کننــد. بعضــی از ایــن مبــارزات، مبارزات سیاســی با دولتهاســت. بعضــی از این مبــارزات، 
مبــارزات اصاحــی اســت؛ باالخــره مشــغول مبــارزه هســتند. همــه اینهــا، از ایــن قلـّـه 

جمهــوری اســامی و امــام و ایــن ملــت، ســرازیر شــده اند.
ــاع دارم کــه مذهــب اهل بیــت را  ــای اســام میشناســم و اّط مــن کســانی را در دنی
بــدون هیچ گونــه تبلیغــی، فقــط بــرای خاطــر قضایــای جنــگ قبــول کردنــد. همیــن 
کــه شــما جوانــان، شــما جانبــازان، شــما ایثارگــران بــه میــدان جنــگ میرفتیــد و ایــن 
خبرهــا در دنیــا بــه همیــن شــکل منتشــر میشــد؛ همین کــه مــادران آن طــور شــجاعانه 
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ــا مســلمان کــرد،  ــد، عــّده ای را در دنی ــه خــرج میدادن میایســتادند و آن شــجاعتها را ب
عــّده ای از مســلمانان را شــیعه کــرد، عــّده بیشــتری را عاشــق انقــاب و عاشــق امــام 
و ملــت ایــران کــرد و احساســات اســامی بــروز کــرد. در حقیقــت، قطــب همــه اینهــا، 

ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی اســت.
 اگــر جمهــوری اســامی بــا امریــکا پشــت میــز مذاکــره بنشــیند، امریکاییها خیالشــان 
از ایــن جهــت راحــت میشــود؛ بــه هرجایــی در دنیــا میگوینــد: شــما بــرای چــه تــاش 
میکنیــد؟ شــما کــه مثــل ایــران نخواهیــد شــد، بــه پــای ایــران کــه نخواهید رســید! هر 
چــه بشــوید، یــک ملــت و یــک نظــام و آن شــکوه و شــجاعت را کــه پیــدا نخواهیــد 
کــرد؛ آنهــا هــم باالخــره مجبــور شــدند و این جــا پــای میــز مذاکــره آمدنــد؛ شــما دیگر 
چــه میگوییــد!؟ یعنــی بــا تســلیم ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه 
نشســتن پــای میــز مذاکــره بــا امریکا، خیــال امریــکا از بســیاری از ایــن مبــارزات دنیای 

اســام آســوده خواهــد شــد.
درســت توّجــه کنیــد! هــر کــدام از اینها، بحثهــای طوالنی و مفّصلــی دارد کــه جایش در 
مجالــس ویــژه ایــن حرفهاســت. مــن مایلم کــه در نمــاز جمعــه، فقــط رؤوس مطالب را 
عــرض کنــم. مذاکــره بــرای اینهــا مّهــم اســت. ببینید؛ بســیاری از کشــورها هســتند که 
دولتهایشــان از دوســتان دولــت امریــکا محســوب میشــوند؛ یعنــی تحــت نفوذ و تســلیم 
دولــت امریــکا قــرار دارنــد، مواضــع سیاسیشــان تابــع دولــت امریکاســت و کًاّ تابــع 
امریــکا هســتند؛ بــا فان جــا قطــع رابطــه کنیــد، فان جــا را معاملــه کنیــد، فان جــا 
را معاملــه نکنیــد، نفــت را این گونــه کنیــد، مــس را آن طــور کنیــد. ایــن دولتهایــی کــه 
تســلیم امریــکا هســتند، بتدریــج ایــن فکــر برایشــان بــه وجــود می آیــد کــه دولتــی بــه 
نــام جمهــوری اســامی ایــران هســت کــه بــه امریــکا هیــچ اعتنایــی نمیکنــد؛ امریــکا 
هــم نســبت بــه آن دولــت نمیتوانــد هیــچ آســیب جــّدی بزنــد. پــس، علـّـت این کــه مــا 

از امریــکا این قــدر میترســیم، چیســت؟
 ایــن ســؤال امــروز در ذهــن بســیاری از مســؤوالن کشــورهای اســامی و غیر اســامِی 
بــه اصطــاح خودشــان جهــان ســومی وجــود دارد و بــرای دســتگاه امریــکا موجــب 
زحمــت جــّدی شــده اســت؛ خــارج شــدن از حالــت تبعیــت و تســلیم، بــه خاطــر وجــود 
جمهــوری اســامی، کــه جمهــوری اســامی هســت، هیــچ اعتنایــی هــم بــه امریــکا 
نمیکنــد و امریــکا نمیتوانــد هیــچ کار مهّمــی بــا آن انجــام دهــد. چــرا؛ گاهــی اوقــات 
هــارت و هــورت میکننــد؛ مثــًا قانــون »داماتــو« یــی میگذراننــد، قانــون هــم بعــد از 
چنــد مــاه بــه خــودی خــود منســوخ میشــود؛ کار اساســی نمیتواننــد بکننــد. پــس، چــرا 

مــا خودمــان را بیخــودی معّطــل کردیــم و اســیر امریــکا شــدیم؟
 بــرای امریــکا خیلــی خطرناک اســت کــه این فکــر در دوســتان و در تبعه دولتهــای تابع 
و پیــرو او رســوخ پیــدا کنــد. امریــکا در پــی یــک جــواب اســت؛ بایــد کاری کنــد کــه به 
آنهــا این طــور تفهیــم شــود کــه: »دیدید، ایــن محاصــره اقتصــادی و همین فشــارهایی 
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کــه مــا علیــه جمهــوری اســامی بــه خــرج دادیــم، باألخــره جمهــوری اســامی را هم 
خســته کــرد و مجبــور نمــود کــه او هــم بیایــد و زانــو بزنــد و از آن پایــگاه و از آن گــردن 
برافراشــته ای کــه داشــت، بناچــار پاییــن آیــد!. ایــن را بــه دولتهایــی کــه پیــرو و تابعــش 
هســتند، تفهیــم کنــد کــه: »نخیــر؛ این طــور هــم نیســت کــه شــما خیــال کنید کســی 
کــه بــا مــا نباشــد، میتوانــد از آســیب در امــان بمانــد. جمهــوری اســامی هــم باالخــره 

مجبــور شــد بیاید«!
یــک نکتــه دیگــر هم هســت کــه موجــب میشــود حقیقتــاً مذاکــره بــرای امریکاییها به 
عنــوان یــک ابرقــدرت مهــم باشــد و آن، ایــن اســت کــه در مصــاف دو قطب مبــارز که 
االن نــوزده ســال یــا بیســت ســال اســت کــه در صحنــه سیاســی عالــم، مبــارزه میکنند 
- قطــب اســتکبار از یــک طــرف، و قطــب اســام از طــرف دیگــر؛ قطــب اســتکبار بــه 
رهبــری امریــکا، و قطــب اســام بــه محورّیــت نظــام جمهــوری اســامی کــه تــا بــه 
حــال هــم گســترش و پیشــرفت، متعلـّـق بــه قطــب اســام بــوده اســت - شــما هرچــه 
صحنــه دنیــا را نــگاه میکنیــد، میبینیــد کشــورهایی که بــوی حرکت و نهضت اســامی 
در آنهــا استشــمام نمیشــد، وضعــی برایشــان بــه وجــود آمــد کــه حکومتهــای اســامی 
- الاقــل بــه تناســب آن کشــورها - در آنهــا بــه وجــود آیــد! در ترکیــه بــه صورتــی، 
در الجزایــر بــه نحــوی و در جاهــای دیگــر نیــز همین طــور. البتــه بــا همــه اینهــا هــم 
برخــورد کردنــد؛ امــا بــا احساســات مــردم کــه نمیتواننــد برخــورد کننــد؛ نمیتواننــد بــا 
احساســات مــردم آن طــور برخــورد کننــد کــه مثــًا بــا حکومــت »رفــاه« در ترکیــه یــا 
بــا بعضــی از حکومتهــای دیگــر برخــورد کردنــد. احساســات مــردم بــه حــال خــود باقی 

. ست ا
تــا بــه حــال در برخــورد ایــن دو قطــب مبــارز بــا یکدیگــر - کــه قطــب، اســتکبار از 
یــک طــرف و قطــب اســام از طــرف دیگــر اســت - پیشــرفت و مبــارزه و پیــروزی، 
متعلـّـق بــه قطــب اســام بــوده اســت. قطــب اســام همیشــه پیــش رفتــه اســت؛ امــا 
قطــب اســتکبار پیشــرفتی نداشــته اســت. اینهــا میخواهنــد با شــایعه مذاکــره جمهوری 
اســامی - کــه بگوینــد جمهــوری اســامی تســلیم شــد؛ طــرف مــا آمــد و مجبــور 
شــد کنــار بیایــد و بــا مــا مذاکــره کنــد - این طــور وانمــود کننــد کــه در ایــن مصــاف، 
ــه عقب نشــینی شــد و قطــب  ــور ب باالخــره قطــب اســامی شکســت خــورد و مجب

اســتکبار در ایــن مصــاف پیــروز گردیــد.
میخواهنــد ایــن را تفهیــم کننــد که دشــمن پیروز شــده و اســام مجبور به عقب نشــینی 
شــده اســت. میخواهنــد بگوینــد کــه اســام انقابــی از حرفهایش گذشــت و برگشــت. 
میخواهنــد بگوینــد همــه ایــن حرفهــا در طــول ایــن نــوزده ســال - ده ســال اول کــه 
امــام گفتــه بــود، و نــه ســال بعــد از امــام، مســؤوالن و ملــت همــه بر زبــان آوردنــد - به 
گوشــه ای گذاشــته شــد، بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد و همــه ایــن حرفهــا تخطئه 
گردیــد؛ چــون امــام بارهــا فرمــوده بودنــد کــه مــا بــا دشــمن کنــار نمیآییــم و تســلیم 
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دشــمن نمیشــویم. ایــن شــایعات بــرای ایــن هــدف اســت کــه آن گذشــته را تخطئــه 
کنــد. باالخــره امریــکا از این کــه شــایع شــود جمهــوری اســامی تســلیم شــده اســت تا 
بــا امریــکا مذاکــره کنــد و پشــت میز مذاکره بنشــیند - یعنــی از حرفهــا و اّدعاهــای خود 
نســبت به اســتکبار دســت بــردارد - بیشــترین اســتفاده را میکنــد. این جنجــال تبلیغاتی 
بــرای ایــن اســت. لــذا بــا این کــه رئیــس جمهــور محتــرم در مصاحبــه اش گفــت کــه 
مــا مذاکــره نمیکنیــم؛ گفــت کــه مــا احتیاجی بــه مذاکــره نداریــم، آنهــا گفتند بلــه، این 
مقّدمــه مذاکــره اســت؛ میخواهنــد مذاکــره کننــد! هر کســی چیــزی گفــت؛ جنجالی در 
دنیــا درســت کردنــد. پــس، انگیزه هــای امریــکا و دســتگاههای خبــری امریــکا از ایــن 

جنجــال این اســت.
حــال موضــع مــا چیســت؟ البتــه موضــع مــا بارهــا گفتــه شــده اســت؛ چیــزی نیســت 
کــه حــاال مــن بخواهــم آن را بیــان کنــم. امــام بارهــا فرمودنــد، بعــد از امــام هــم مــا، 
مســؤوالن سیاســت خارجــی و کســانی کــه در ایــن زمینه هــا حــرف میزدنــد و اقــدام 
میکردنــد، حرفهــا را گفته انــد. حرفهــا همــان حرفهاســت؛ حرفهــای محکمــی اســت؛ 
حرفهایــی نیســت کــه بشــود امــروز گفــت و فــردا از آنهــا برگشــت؛ درعین حــال مــن 

بــه طــور مختصــر عــرض میکنــم.
  موضــع انقــاب و موضــع نظــام جمهــوری اســامی این اســت کــه اّواًل هــر تصمیمی 
کــه مــا بــرای انقــاب و به عنــوان مواضــع اصولی انقــاب بگیریــم، باید تابع اســتدالل 
باشــد. مــا اهــل منطقیــم. ما حکومتمــان هــم حکومت اســتدالل اســت، قوانینمــان هم 
قوانیــن مســتدل اســت، معارفمــان هــم معــارف اســتداللی اســت، مواضــع سیاســی مــا 
هــم مواضــع اســتداللی اســت. ممکــن اســت یک وقت کســی نســبت بــه ایــن مواضع 
شــعار بدهــد - خیلــی خــوب؛ مانعــی نــدارد - امــا پشــت ســِر ایــن شــعار، اســتدالل و 
برهــان و منطــق وجــود دارد. اســاس ایــن منطــق هــم یکــی نفع ملــت ایــران و مصالح 
کشــور اســت، یکــی هــم اصــول و عقایــد و باورهایــی اســت کــه ملــت ایــران در راه این 
باورهــا مبــارزه و مجاهــدت کــرده، شــهید و جانبــاز داده، ایســتادگی کــرده اســت و مردم 
دنیــا را متوّجــه خــودش کــرده اســت. مواضــع مــا تابــع ایــن چیزهاســت. حــال مــن در 

ســه عنــوان کوتــاه، مطلــب را خاصــه میکنم
ــا امریــکا - اّول ایــن را بیــان میکنــد کــه  وضــع کنونــی - یعنــی قطــع رابطــه مــا ب
ایــن وضــع، نتیجــه رفتــار و وضــع طبیعــی اســتکبار امریکایــی اســت؛ در واقــع، نتیجــه 
مظلومیــت ملــت ایــران اســت. حــرف دوم ایــن اســت کــه مذاکــره بــا امریــکا، هیــچ 
فایــده ای بــرای ملــت ایــران نــدارد. حــرف ســوم ایــن اســت کــه مذاکــره و رابطــه بــا 

امریــکا، بــرای ملــت ایــران ضــرر دارد.
امــا مطلــب اّول کــه گفتیــم ایــن قطــع رابطــه، ناشــی از رفتــار امریکاســت. عزیــزان 
مــن! سیاســت دولــت امریــکا از ســالهای 1۳۲۰ بــه بعــد - تقریبــاً ســالهای بیســت ویک 
ــواش  ــد و ی ــدا کردن ــوذ پی ــد و نف ــج آمدن ــد؛ بتدری ــا ش ــور م ــت ودو - وارد کش و بیس
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یــواش جــای انگلیســیها را گرفتنــد. در طــول ایــن تقریبــاً بیســت وهفت هشــت ســالی 
کــه امریکاییهــا در ایــن کشــور حضــور قدرتمندانــه داشــتند، همــه اهانتهــا و بدیهــا و 
ســتمگریهایی کــه یــک دولــت مســتکبر بــا یــک ملــت مظلــوم میتوانــد انجــام دهــد، 
انجــام دادنــد؛ منابــع را بردنــد، رژیــم مســتبد پهلــوی را تقویــت کردنــد، به مســؤوالن ما 
اهانــت کردنــد، بــه مــردم اهانــت کردنــد، کاپیتوالســیون را آوردنــد، حکومتهــای ملی را 
ســرنگون کردنــد و خیلــی جنایــات کــه واقعــاً اگر کســی بخواهــد جنایــات امریــکا را در 
طــول مــّدت تقریبــاً بیســت وهفت، هشــت ســال قبــل از انقــاب بنویســد، یقینــاً یــک 

کتــاب قطــور خواهــد شــد.
انقــاب پیــروز شــد. وقتــی انقــاب پیــروز شــد، یکــی از کارهایــی کــه مــردم کردنــد، 
ــد و  ــکا رفتن ــه ســفارت امری همــان اّول روزهــای بیســت ویک و بیســت ودو بهمــن ب
امریکاییهــا را گرفتنــد و در آن روزهــا آن جایــی کــه مــا مســتقر بودیــم، مــن خــودم دیدم 
کــه چشــمهای اعضــای ســفارت امریــکا را بســتند و به آن جــا آوردنــد. من یقین داشــتم 
کــه امــام دســتور خواهنــد داد اینهــا را یــا اعــدام و یــا مثــًا زندانــی کننــد! برخــاف 
تصــّور همــه و برخــاف تصــّور خــود امریکاییهــا، امــام دســتور دادنــد کــه اینهــا را آزاد 
کردنــد و بــه سفارتشــان رفتنــد. البتــه بعضیشــان از ایــران رفتنــد؛ چــون اوضاع ایــران را 

بــرای خودشــان مناســب ندانســتند؛ بعضــی هــم در ایــران ماندنــد.
بعــد از پیــروزی انقــاب، رابطــه مــا بــا امریــکا، از طــرف مــا قطــع نشــد. یعنــی ملــت 
ایــران در حــال اقتــدار، مظلومیتهــای گذشــته خــودش را ندیــده گرفــت و دولــت امریــکا 
را عفــو کــرد. دیگــر از ایــن بزرگــواری باالتــر!؟ مــا ســی ســال از طــرف امریکاییهــا 
ــم و عکس العمــل نشــان  ــل کنی مظلومیــت داشــتیم؛ منتهــا نمیتوانســتیم مقابله به مث
دهیــم. انقــاب کــه پیــروز شــد، ملــت ایــران اقتــدار را بــه دســت گرفــت و میتوانســت 
ــع طبیعــی ایــن بــود کــه عکس العمــل نشــان دهــد؛  عکس العمــل نشــان دهــد. توّق
عکس العمــل کــه نشــان نــداد هیــچ، امــام دســتور دادنــد رهایشــان کنیــد! البته عــّده ای 
از آنهــا رفتنــد؛ ولــی عــّده ای هــم ماندنــد و روابــط سیاســی مــا و امریــکا برقــرار بــود.

امــا دولــت امریــکا ایــن بزرگواریهــای ملــت ایــران و انقــاب را ندیــده گرفــت. از همــان 
روزهــای اّول کــه خیالشــان آســوده شــد، محــّل ســفارت را محــّل توطئــه علیــه نظــام 
جمهــوری اســامی کردنــد. در خــود امریــکا، علیــه ایــران شــروع بــه اقدامــات کردنــد. 
مجلــس ســنای امریــکا آن وقــت حرکــت زشــتی انجــام داد کــه در این جا خروش خشــم 
مــردم علیــه آن حرکــت بلند شــد. در یکــی از میدانهــای تهران اجتماع عظیمی تشــکیل 
شــد و مــردم در آن جــا نســبت بــه ایــن کار امریکاییهــا اعــام خشــم کردنــد. امریکاییها 
از همــان روزهــای اّول، شــروع بــه توطئــه و بــدی کردنــد؛ دشــمنان جمهوری اســامی 
را دیدنــد و آنهــا را بــه کارهایــی وادار کردنــد؛ مقدمــات کودتایــی را فراهــم آوردنــد؛ یعنی 
از گذشــته درس نگرفتنــد! نتیجــه قهــرِی ایــن کارهــا هــم ایــن بــود کــه دانشــجویان 
مســلمان پیــرو خــّط امــام ریختنــد ســفارت را تصــّرف کردنــد و اعضــای ســفارت را 
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گــروگان گرفتنــد. ایــن حرکــت، در واقــع مجازاتــی نســبت بــه امریکاییهــا بود.
امــروز امریکاییهــا وقتــی میخواهنــد تاریــخ دشــمنیهای بیــن دولــت امریــکا و دولــت 
ایــران را بیــان کننــد، از قضیــه ســفارت شــروع میکننــد. در زمــان ریاســت جمهــوری، 
در ســالی کــه بــه ســازمان ملــل رفتــه بــودم، اّولیــن حرفــی کــه خبرنــگار در هنــگام 
مصاحبــه بــا مــن مطــرح کــرد، مســأله ســفارت بــود کــه شــما اعضــای ســفارت مــا 
را بــه گــروگان گرفتیــد! در حالــی کــه تاریــخ از آن جــا شــروع نمیشــود؛ قبــل از ایــن 
قضیــه اســت. اگــر قضایــای قبــل را بگوییــم، میگوینــد اینهــا متعلّق به گذشــته اســت! 
اگــر متعلـّـق بــه گذشــته اســت، قضیــه ســفارت مگــر متعلّق بــه گذشــته نیســت؟ آن را 
همیشــه بــه عنــوان حرکتــی مطــرح میکننــد کــه چــرا شــما بــه مــا حملــه کردیــد؛ در 
حالــی کــه در واقــع ایــن یــک حرکــت متقابــل ناشــی از خشــم انقابــی ملــت ایــران 
بــود. مــردم ایــران نجابــت کردنــد کــه آنهــا را بــه قتــل نرســاندند؛ وااّل اگــر جوانــان مــا 
میخواســتند بیمراعاتــی کننــد و بیتقوایــی به خــرج دهنــد، همان جــا نابودشــان میکردند؛ 
امــا ایــن کار را نکردنــد، جــان آنهــا را حفــظ نمودنــد و بعــد از مّدتــی هــم به دســتور امام 

کــه بــه مجلــس محــّول کردنــد، آزاد شــدند و رفتنــد.
ــا درســت کردنهــا  ــی و خنجرزدنهــا و خیانتهــا و کودت ــات امریکای ــه ضرب پــس، قضی
و قضیــه کودتــای پایــگاه شــهید »نــوژه« و قضایــای دیگــر، پشــت ســِر هــم علیــه 
جمهــوری اســامی انجــام گرفــت و ادامــه یافــت، تــا جنــگ تحمیلــی شــروع شــد. در 
جنــگ، بــه دشــمن ملــت ایــران ســاح دادنــد. یکــی از چیزهایــی کــه در عــرف همــه 
ملتهــا و دولتهــای دنیــا ورود در جنــگ محســوب میشــود، همیــن اســت کــه دو کشــور 
کــه در حــال جنگنــد، یکــی بیایــد بــه آن طرفــی کــه بــا ایــن کشــور جنــگ میکنــد، 
ســاح بدهــد، یــا امکانــات نظامــی بدهــد، یــا مشــورت نظامــی بدهــد. ایــن ورود در 
جنــگ اســت. اینهــا را نبایــد به کلـّـی ندیــده گرفــت. ملــت ایــران در مقابل ایــن حرکتها 

و ایــن ظلمهاســت کــه این طــور در مقابــل امریــکا ایســتاده اســت.
مــن پارســال گفتــم کــه ایــن ملــت، مثــل امــام خــود - امیرالمؤمنیــن علیه الّســام 
ــدرت و  ــه ق ــما ب ــود. ش ــا ب ــدر دنی ــان مقت ــن انس ــن، مظلومتری ــت. امیرالمؤمنی - اس
اقتــدار امیرالمؤمنیــن کســی را نمیشناســید؛ امــا مظلومتــر از امیرالمؤمنیــن هم کســی را 
نمیشناســید! ملــت ایــران، مثــل امــام خــودش اســت. مــا در زمــان خودمان، هیــچ ملتی 
را بــا ایــن نشــاط و ســرزندگی و اقتــداری کــه ملــت ایــران در ایــن دو دهــه ظاهــر شــده 
اســت، نمیشناســیم؛ امــا مظلومتریــن ملتهــا هــم ملــت ایران اســت! چــه کســی از همه 

بیشــتر بــه او ظلــم کــرده اســت؟ شــیطان بــزرگ!
میگوینــد چــرا بــه مــا شــیطان بــزرگ میگوییــد!؟ شــیطان یعنــی چــه؟ شــما شــیطنت 
میکنیــد. شــیطنت نکنیــد، تــا بــه شــما شــیطان بــزرگ نگوییــم. شــیطنت میکننــد، 
خیانــت میکننــد، ضربــه میزننــد، جنایــت میکننــد، تکّبر میکنند، اســتکبار میکننــد. ملت 
ایــران، یــک ملــت زنــده اســت؛ او را بــا ملتهــای دیگــر مقایســه نکنیــد. ملت ایــران هم 
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در مقابــل چنیــن دولــت و چنیــن حکومتــی می ایســتد، مقاومــت میکنــد، بی اعتنایــی 
میکنــد، رابطــه را قطــع میکنــد، بــا او حــرف نمیزنــد و در صحنه هــای جهانــی، مواضــع 

خــود را برخــاف مواضــع باطــل او اتّخــاذ میکنــد.
یــک جهــت دیگــر، مواضع جهانــی امریکاســت. امریکا امــروز بزرگترین حامــِی حکومت 
غاصــب صهیونیســتی اســت. حکومــت صهیونیســتی، بدتریــن دولتهــا و مجموعه هــای 
سیاســی دنیاســت؛ چــون یــک ملــت را از مملکــت خــودش بیــرون کــرده اســت. شــما 
چنیــن چیــزی را در دنیــا ســراغ داریــد؟ در تاریــخ ســراغ داریــد؟ آخــر، یــک خانــواده را، 
یــک فامیــل را، یــک شــهر را، یــک میلیــون آدم را از مملکــت خودش بیــرون کنند، یک 
مطلــب اســت؛ کســی بیایــد یــک ملــت را از کشــور خودش بیــرون کنــد، آنهایــی را هم 
کــه در داخــل کشــور هســتند، در نهایــت ضعــف و شــّدت و فشــار قــرار دهــد و خــودش 
بــر آنهــا حکومــت کنــد، چیــز واقعــاً عجیبــی اســت! حکومــت از ایــن بدتــر و زشــت تر!؟ 

بعــد هــم بــا ملــت بــا نهایــت قســاوت رفتــار میکنند.
تروریســم دولتــی کــه در همــان مصاحبــه گفتــه شــد - کــه حــرف بســیار درســتی هم 
هســت - امــروز مظهــرش حکومــت غاصــب صهیونیســتی اســت. ایــن حــرف، خیلــی 
هــم بــه صهیونیســتها برخــورده اســت! ایــن حــرِف کامــًا درســتی اســت. شــما دیدیــد 
بــا مردمشــان چــه میکننــد! دیدیــد بــا فلســطینیها چــه میکننــد! دیدیــد بــا مــردم لبنان 
چــه میکننــد! بــا هلیکوپتــر بــه روســتاهای لبنــان میآینــد و آدمهــا را از خانه هایشــان 
میدزدنــد و میبرنــد! کجــا دیگــر چنیــن چیــزی در دنیــا هســت؟ امریکاییهــا بزرگترین و 
جّدیتریــن حامــی صهیونیســتها هســتند. ایــن جــرم، بــزرگ نیســت؟ ایــن جــرم، کافــی 
نیســت؟ ایــن بــس نیســت بــرای این کــه ملــت حق طلبــی مثــل ملــت ایــران بگویــد 
مــن بــا شــما کاری نــدارم، مــن شــما را رد میکنــم، مــن رفتــار شــما را محکــوم میکنم؟ 

ملــت ایــران بــه امریــکا همیــن را میگویــد.
عنــوان دوم ایــن اســت کــه رابطــه و مذاکــره بــا دولــت امریــکا، بــه حــال ملــت ایــران 
هیــچ فایــده ای نــدارد. امــروز از چیزهــای جالــب ایــن اســت کــه دســتهای امریکایــی و 
ــه اّول ایــن مــاه عــرض کــردم - در  تبلیغــات امریکایــی - همان طــوری کــه در هفت
دنیــا این گونــه شــایع میکننــد کــه ملــت ایــران مشــکاتی دارد؛ راه حــل و کلیــد ایــن 
مشــکات هــم ایــن اســت کــه بیایــد بــا امریــکا مذاکــره کنــد! تــو گفتــی و مــن بــاور 
کــردم! مذاکــره، هیــچ فایــده قابــل ذکــری بــرای ملــت ایــران نــدارد. البتــه ضررهایــی 

دارد کــه بعــد عــرض میکنــم؛ امــا اصــًا فایــده نــدارد.
کســی کــه خیــال کنــد اگر مــا بــا امریــکا مذاکــره کردیــم، محاصــره اقتصــادی و قانون 
»داماتــو« و ... از بیــن خواهــد رفــت، اشــتباه کــرده اســت. اّواًل هــر کــدام از رفتارهــای 
امریــکا بــا ایــران، بعــد از مّدتــی محکــوم به شکســت شــده اســت. مگر بــار اّولی اســت 
کــه اینهــا این طــور بــا مــا رفتــار میکننــد؟ مگــر بــار اّولــی اســت کــه تهدیــد میکننــد؟ 
مگــر بــار اّولــی اســت کــه محاصــره اقتصــادی میکننــد؟ مگر بــار اّولی اســت کــه اینها 
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راه میافتنــد و بــه ایــن کشــور و آن کشــور میگوینــد کــه شــما بــا ایــران فــان معامله را 
نکنیــد، یــا فــان قــرارداد را نبندیــد؟ بــار اّول کــه نیســت؛ همیشــه این طــور کرده انــد. 
مــا در ایــن هجــده، نــوزده ســال، همــه پیشــرفتهایی کــه بــه دســت آورده ایــم؛ همــه 
کارهــای برجســته ای کــه دولتهــای مــا در ایــن چنــد ســال کرده انــد، در همــان حالــی 

بــوده کــه امریــکا نمیخواســته اســت. مگر بــه خواســت امریکاســت!؟
در ســال گذشــته، بــه مناســبت قانــون »داماتــو«، قــرارداد شــرکت خودشــان با شــرکت 
گاز مــا را ابطــال کردنــد. قانونــی گذراندنــد کــه هیــچ شــرکتی حق نــدارد از فــان مبلغ 
بیشــتر، بــا ایــران معاملــه نفتــی کنــد. اّواًل همــان شــرکت بــه مســؤوالن مــا پیغــام داد 
کــه مــا ناراحتیــم و در اّولیــن فرصتــی کــه بتوانیــم، بــاز قــرارداد را میبندیــم! االن یکــی 
از مشــکات امریــکا همیــن شــرکتهایی هســتند کــه نمیتوانند بیاینــد در کارهــای نفتی 
مربــوط بــه مــا در خلیــج فــارس ســرمایه گذاری کننــد. شــرکتهای نفتــی امریــکا بــه 
شــّدت ناراحتنــد. مربــوط بــه حــاال هــم نیســت؛ مربــوط بــه تقریبــاً یــک ســال اخیــر 
اســت. روی دولــت فشــار آوردنــد، اجتمــاع درســت کردنــد، قطعنامــه درســت کردنــد؛ 
لــذا همــان تاشــها توانســته اســت تــا حــدود زیــادی آن قانــون امریکایــی »داماتــو« را 

تضعیــف کنــد. پــس، آنهــا بیشــتر احتیــاج دارنــد.
ــا  ــه مجــّرد این کــه آن شــرکت امریکایــی در ســال گذشــته قــرارداد خــود را ب ــاً ب ثانی
شــرکت گاز مــا فســخ کــرد، بــه فاصله کوتاهــی یک شــرکت فرانســوی آمــد و داوطلب 
انعقــاد قــرارداد شــد. امریکاییهــا بنــا کردنــد بــه جنجــال کــردن کــه چــرا میخواهیــد 
قــرارداد ببندیــد!؟ دولــت فرانســه، بلکــه بعــداً همــه جامعــه ی اروپــا ایســتادند و گفتند که 
بایــد ایــن قــرارداد بــا ایــران بســته شــود و امریــکا نبایــد بتوانــد حــرف خــودش را در این 
قضیــه ســبز کنــد. این طــور نیســت کــه حاال مشــکات ملــت ایــران بــه دســت امریکا 
باشــد و امریــکا بتوانــد مشــکل جــّدی ای درســت کنــد. البتــه تــاش میکننــد، خباثــت 

خودشــان را میکننــد - نــه این کــه نمیکننــد - امــا کارهــا دســت آنهــا کــه نیســت.
وانگهــی، شــما ماحظــه کنیــد! دولت هایــی کــه امــروز امریــکا بــه اصطــاح وزارت 
خارجــه خودشــان آنهــا را مجــازات میکنــد - مثــل چیــن، روســیه، ترکیه زمــان حکومت 
حــزب رفــاه - مگــر بــا امریــکا رابطــه ندارنــد؟ مگر مذاکــره نمیکننــد؟ همه کســانی که 
امریــکا بــا آنهــا برخــورد خشــن میکنــد، در زمینه هــای سیاســی و اقتصــادی بــا امریــکا 
ــع  ــکا، مان ــا امری ــا مذاکــره ب ــکا ی ــا امری ــد. این طــور نیســت کــه رابطــه ب رابطــه دارن
از دشــمنی امریــکا شــود. االن کشــورهایی هســتند کــه سفارتهایشــان در امریکاســت، 
ــد؛ از لحــاظ  ــاز اســت و فّعالیــت میکن ــز در پایتختهــای آنهــا ب ــکا نی ســفارتهای امری
سیاســی و کنســولی و غیــره هــم بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد؛ امــا امریــکا آنهــا را جــزو 
لیســت تروریســتهای دنیــا معرفــی میکنــد! مــن حــاال نمیخواهــم اســم آن کشــورها را 
بیــاورم. خــوب اســت کــه بــرادران مــا در وزارت خارجــه و جاهــای دیگــر، اینهــا را بــه 

مــردم بگوینــد و تبییــن کننــد.

کسب آاگهی 
دینی و تاریخی
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خیــال نکنیــد کــه حــاال اگــر بــا امریــکا رابطــه برقــرار شــد، یــا مذاکــره شــد، دیگــر از 
ســوی امریــکا، اندکــی حــرف نازکتــر از گل هــم بــه جمهــوری اســامی گفتــه نخواهد 
شــد؛ نــه. بســیاری از کشــورها بــا امریــکا رابطــه هــم دارنــد، خیلــی هــم روابطشــان 
علی الظاهــر در ســطح جهانــی خــوب و صمیمــی و مؤّدبانــه اســت؛ درعین حــال امریــکا 
هرجایــی کــه الزم باشــد، ضربــه خــودش را میزنــد؛ محاصــره اقتصادی میکنــد، تحریم 

! میکند
ــال ســبز کــردن حــرف  ــت مســتکبر، دنب امریکاییهــا مســتکبرند. آدم مســتکبر و دول
خــودش اســت. بنابرایــن، این طــور نیســت کــه رابطه بــرای کشــور مــا فایــده ای داشــته 
باشــد؛ کــه اگــر رابطــه نباشــد یــا مذاکــره نباشــد، ایــن مشــکات بــه وجــود خواهــد 
آمــد و اگــر ایــن مذاکــره و رابطــه انجــام شــد، مشــکات از بیــن خواهــد رفــت؛ نــه. نــه 
امریــکا بــرای ایجــاد مشــکات آن چنــان دســتش بــاز اســت و نــه رابطــه و مذاکــره این 
چنیــن معجزه گریــای بــرای رفــع مشــکات دارد. هیچکــدام از اینهــا نیســت؛ بســته 
بــه تــوان ملــت اســت، بســته بــه ُعرضــه یــک حکومــت اســت، بســته بــه اقتــدار و 
عّزت خواهــی ماســت کــه بتوانیــم در مقابــل امریــکا بایســتیم و برطبــق اراده و برطبــق 

مصالــح کشــورمان اقــدام کنیــم.
ایــن تبلیغــات در حالــی انجــام میگیــرد کــه وقتــی دولــت امریــکا در مقابــل خــود دولتی 
را داشــت کــه در حــال جنــگ بــود، نتوانســت کاری بــا آن انجــام دهــد. مــا یــک روز 
در حــال جنــگ بودیــم. قبــل از آن، اوقاتــی بــود کــه حکومــت مــا از لحــاظ امکانــات، 
ــد. آن روز  ــا کاری انجــام دهن ــا م ــود. آن روز نتوانســتند ب ــف ب ــی بســیار ضعی حکومت
نتوانســتند ضــرر اساســی وارد کننــد. امــروز بحمــداهللَّ دولــت ایــران، دولتــی عزیــز و 
مقتــدر اســت و در ســطح جهانــی بــه عنــوان یــک کشــور مقتــدر و عزیز شــناخته شــده 
اســت؛ رئیــس کنفرانس اســامی اســت. در بســیاری از کنفرانســهای جهانی، بــه عنوان 
یــک عضــو محترم شــناخته شــده اســت؛ دولتهــا برایــش احتــرام قائلنــد، ملتهــا برایش 
احتــرام قائلنــد. امــروز مــا از چــه بترســیم؟ چــرا بترســیم؟ چــرا خیــال کنیــم کــه اگــر با 
همیــن وضعــی کــه در ایــن نــوزده ســال داشــتیم، ادامــه دهیــم، چنیــن و چنــان خوهــد 

؟ شد
امریــکا احتیــاج دارد. امریــکا امــروز آن قــّوت و قــدرت ده ســال، پانزده ســال قبــل را هم 
نــدارد. روزی بــود کــه حــرف دولــت امریــکا در اروپــا و جاهــای دیگــر، بــا احتــرام تلّقــی 
میشــد و بــا آن بــا احتــرام رفتــار میشــد؛ امــروز آن طــور هــم نیســت. امــروز امریکاییهــا 
از لحــاظ دیپلماســی و سیاســت خارجــی، در موضــع ضعفنــد؛ در موضــع قدرت نیســتند. 
میخواهنــد در حــال ضعفشــان، همــان هیبــت ابرقدرتــی را علیــه مــا و در مقابــل ملــت 

ایــران بــه کار ببرنــد!
عنــوان ســوم کــه ایــن را هــم مــن خیلــی مختصــر عــرض میکنــم، چــون میترســم 
وقــت نمــاز بگــذرد، ایــن اســت کــه رابطــه و مذاکــره، بــرای ملت ایــران و بــرای نهضت 

عدم برخورد سطحی 
با مسائل

عدم برخورد سطحی 
با مسائل

تامل در افاکر 
بازیگران سیاسی

تردید نکردن

لک نگری

درک پیچیدگی های 
شرایط زمانه
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جهانــی مّضــر اســت. اولیــن ضــرر ایــن اســت کــه امریکاییهــا بــا ورود در ایــن میــدان، 
این طــور تفهیــم خواهنــد کــرد کــه جمهــوری اســامی از همــه حرفهــای دوران امــام و 
دوران جنــگ و دفــاع مقــّدس و دوران انقــاب صرف نظــر کــرده و گذشــته اســت. اّولین 
چیــزی کــه امریکاییهــا اّدعــا میکننــد، ایــن اســت. اّولیــن مطلبــی کــه در دنیــا شــایع 
میکننــد، ایــن اســت کــه انقــاب اســامی تمــام شــد و پایــان گرفــت؛ کمااین کــه هنوز 

هیــچ چیــز نشــده، همیــن حرفهــا را زمزمــه میکنند!
همیــن دو، ســه روز قبــل از ایــن، تلکســی دیــدم که رئیــس یکــی از دولتهــای آفریقایی 
ــر  - کــه چنــد روز قبــل از ایــن، یکــی از مســؤوالن مــا حرفــی را علیــه آن دولــت ب
زبــان رانــده بــود - مصاحبــه کــرده و گفتــه اســت کــه بلــه، ایــران مّدتــی اّدعــا میکــرد 
کــه بــا امریــکا مخالــف اســت؛ امــا حــاال مقّدمــات جــور میکنــد بــرای این کــه بتوانــد 
بــا امریــکا دســت دوســتی بدهــد! هنــوز هیچ چیــز نشــده، این طــور میگوینــد! در دنیــا، 
تبلیغــات و شــایعات علیــه ملــت ایــران و علیه جمهــوری اســامی و علیه دولــت فضا را 
ُپــر خواهــد کــرد کــه اینها از انقــاب برگشــتند. اینها آبــروی انقــاب را در دنیــا در پیش 
مســتضعفان خواهــد بــرد، دلهــا را مــرّدد خواهــد کــرد، نهضــت جهانــی اســامی را دچار 

افــول خواهــد کــرد، اســتقال ملــت ایــران را از دســت او خواهــد گرفــت.
ایــن ملــت در طــول دوران طوالنــی تقریبــاً بیــش از صدوپنجــاه ســال - یعنی از اواســط 
دوران ناصرالّدیــن شــاه قاجــار تــا روز انقــاب - همیشــه زیــر چتــر قدرتهــا و زیــر بــار 
قدرتهــای خارجــی بــود. حــاال ســاطین قبلــی اگــر مســتبد بودنــد، بــد بودنــد، ظالــم 
بودنــد، ملعــون بودنــد، هرچــه بودنــد، اقــًاّ عــّزت کشــور ایــران و ملــت ایــران را حفــظ 
میکردنــد و زیــر بــار بیگانه هــا نبودنــد. از اواســط و اواخــر دوران ناصرالدیــن شــاه قاجــار، 
نفــوذ خارجیهــا و دخالتهــا خارجیهــا در امــور ایــران شــروع شــد و مرتّــب زیــاد گردیــد 
تــا بــه دوران پهلــوی رســید و ایــران یکســره بــه دســت خارجیهــا افتــاد. رضاخــان را 
انگلیســیها آوردنــد؛ او در مشــت انگلیســیها بــود. بعــد کــه رضاخــان را بردنــد، محّمدرضا 
را خودشــان آوردنــد؛ او هــم کامــًا در مشــت انگلیســیها بــود. بعــد از چنــد ســالی هــم 
امریکاییهــا بــا پــول و امکانــات وارد میــدان شــدند. کشــور ایران و سرنوشــت ملــت ایران 
در دســت خارجیهــا بــود. ملــت ایــران توانســت ایــن خّفــت و این اهانــت و این جســارت 

بــه خــودش را در انقــاب جــواب دهــد.
عزیــزان مــن! یکــی از ابعــاد انقــاب اســامی، مشــتی بود کــه به دهــان وطن فروشــان 
ــع،  ــد. در واق ــی زده ش ــمنان خارج ــب و دش ــزدور اجان ــتگاههای م ــتگان و دس و وابس
انقــاب، خشــم ملــت ایــران در مقابــل نفــوذ خارجــی بــوده اســت. انقــاب، اســتقال را 
بــه ایــن مــردم داد. حــال بعــد از آن کــه ایــن همــه خــون در راه ایــن اســتقال ریختــه 
شــده اســت، مّدعیــان آقایــی بــر ایــن کشــور، مّدعیــان مالکیــت بر ایــن کشــور - یعنی 
امریکاییهــا کــه خودشــان را مالــک این کشــور میدانســتند - برگردنــد داخل این کشــور 
بیاینــد و خرده فرمایــش و دخالــت در کارهــا و نفــوذ در دســتگاههای گوناگــون و جمــع 

لحظه  شناسی

مالحظه نسبت 
آرمان ها و 

واقعیت ها
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کــردن دشــمنان انقــاب کننــد! مگــر ملــت ایــران اجــازه خواهــد داد کــه چنیــن چیزی 
انجــام گیــرد؟ مگــر ملــت ایــران از انقــاب، از امــام، از عظمــت و از شــوکت خود دســت 

برداشــته اســت کــه اجــازه دهــد امریکاییهــا بــاز پایشــان در ایــن مملکــت بــاز شــود؟
البتــه بارهــا گفته ایــم و تکــرار شــده اســت؛ مــن هــم گفتــه ام، مســؤوالن هــم گفته انــد 
کــه مســأله مــا، مســأله دولــت امریکاســت؛ بــا ملــت امریــکا بحثــی نداریــم. طــرف مــا 
ملــت امریــکا نیســت؛ ملــت امریــکا هــم مثــل بقیــه ملتهــای دیگــر، خوبی هایــی دارد، 
بدی هایــی دارد؛ مربــوط بــه خودشــان اســت. مســأله، مســأله دولــت امریــکا و رژیــم 
امریکاســت، و رژیــم امریــکا دشــمن نظــام جمهــوری اســامی و دشــمن انقــاب و 
ــد. البتــه  ــد و بارهــا هــم گفته ان دشــمن ملــت ایــران اســت، و ایــن را تصریــح کرده ان
مصلحــت خودشــان نمیداننــد کــه ایــن را بــر زبــان آورنــد؛ لیکــن باطــن قضیــه همیــن 
اســت که با اســتقال شــما دشــمنند، با اســام شــما دشــمنند، با عّزت شــما دشــمنند، 
بــا ایســتادگی شــما در مقابــل زیاده خواهیهایشــان دشــمنند؛ خیلــی هــم تــاش میکنند 

کــه بتواننــد بلکــه اینهــا را از بیــن ببرنــد.
البتــه قانــون الهــی، عکــس خواســت آنهاســت. قانــون الهــی این اســت که شــما بمانید، 
شــما قــوی شــوید، شــما پیــروز شــوید؛ ان شــاءاهللَّ پیــروز هــم خواهیــد شــد و مــا هیــچ 
احتیاجــی بــه رابطــه بــا امریکاییهــا نداریــم؛ همچنــان کــه رئیــس جمهورمــان هــم در 
آن مصاحبــه گفتنــد و دیگــران هــم تصریــح کردنــد. الحمــدهللَّ خیلــی خــوب بــود؛ هیچ 
احتیاجــی بــه مذاکــره و و بــه رابطــه بــا اینهــا نداریــم و علی رغــم میــل دشــمنان ملــت 
ایــران، ملــت مــا ان شــاءاهللَّ مــدارج ترّقــی و پیشــرفت را روزبــه روز بیشــتر خواهــد پیمود

اصلی و فرعی 
کردن مسائل

جهان بینی 
توحیدی :
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دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز )87/2/14(

موضوع:  تحلیل کالن انقالب اسالمی

آنچــه کــه مــن اینجــا میخواهــم بــه شــما عزیــزان عــرض کنــم، اندکــی تفصیــل در 
ــگاه  ــم؛ و آن، ن ــردم گفت ــی اســت کــه در روز اول در جمــع عمومــی م ــاب آن مطلب ب
کان و جمع بنــدی شــده ی بــه انقــاب اســت. چــون مــا در آســتانه ی ورود در دهــه ی 
چهارمیــم، نزدیــک بــه ســی ســال، گذشــته؛ معمــواًل در یــک چنیــن دورانــی نــگاه بــه 
یــک حادثــه - مثــل حادثــه ی عظیــم انقــاب - یــک نگاه همــراه بــا قضــاوت و داوری 
در مــورد کارکردهاســت. اگرچــه در ســی ســالگی، انقــاب هنــوز در عنفــوان جوانــی 
اســت؛ در ایــن شــک نیســت - نیــروی انقــاب بحمــداهللَّ خیلی زیــاد اســت، مخصوصًا 
ایــن انقــاب - لیکــن در عیــن حــال در دوره ی ســی ســاله وقتــی انســان نــگاه میکنــد، 
یــک داوری ای نســبت بــه عملکــرد و توفیــق و کارآمــدی بــرای انســان پیــش می آیــد. 
ــا یــک نــگاه کان امکان پذیــر  مــا در ایــن داوری بایــد اشــتباه نکنیــم؛ و ایــن جــز ب
ــا  نیســت. مــن مطالبــی را در ایــن زمینــه عــرض میکنــم. البتــه دوســت میداشــتم ب
تفصیــل و جزئیــاِت بیشــتر بگویــم، منتهــا وضــع هــوا و آفتــاب یــک مقــداری مــن را 
متــأذی میکنــد کــه بخواهــم بــا تفصیــل عــرض کنــم. آنچــه هــم کــه مــن عــرض 
میکنــم، شــما جوانهــای عزیــز میدانیــد. شــما بنــده را هــم میشناســید. مــن بارهــا هــم 
گفتــه ام ایــن چیزهائــی کــه مــا عــرض میکنیــم، بــه معنــای آیــه نــازل کــردن نیســت. 
نــه اینکــه خیــال کنیــد حــاال مــا آنچــه میگوئیــم، وحــی منــزل اســت؛ نــه، مــن نظــرم 
را میگویــم و مایلــم در محیطهــای دانشــجوئی اینهــا بحــث شــود. عمــده ی نظــر مــن 

لک نگری

آزاد اندیشی
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ایــن اســت کــه بحــث خواهــد شــد. حــاال شــاید مــن در پایــان جلســه یــک جمع بندی 
کامــل هــم نکنــم، بــا همیــن نیــت که جمع بنــدی را شــما بکنیــد؛ چــه در تشــکلها، چه 

در مجموعه هــای دانشــجوئی، چــه بــا خودتــان.
اگــر مــا نــگاه کان بــه انقــاب و حادثــه ی پدیــد آمــدن جمهــوری اســامی بکنیــم، 
جزئی نگریهــا نمیتوانــد مــا را گمــراه کنــد. گاهــی جزئی نگــری و نــگاه نکــردن مســیر 
مســتمِر از ابتــداء تــا انتهــاء، انســان را گمــراه میکنــد؛ حّتــی گاهــی آدم راه را گــم میکند، 
هــدف را گــم میکنــد. نمیخواهیــم بگوئیــم جزئی نگر نباشــیم؛ چــرا، نگرش بــه جزئیات، 
یعنــی همــان برنامه ریــزی؛ ایــن را مــا منکــر نیســتیم. برنامه ریــزی، نــگاه بــه فصــول 
مختلــف و بخشــهای مختلــف، یعنــی جزئی نگــری. میخواهیــم بگوئیــم ایــن نــگاه بــه 
بخشــها و اجــزاء و ابعــاض موجــب نشــود کــه مــا غافــل بشــویم از نــگاه بــه کل. چــون 

نــگاه بــه کل بــرای مــا درس آمــوز اســت.
مــن چنــد تــا حلقــه بــرای ایــن بحــث در نظــر گرفتــم، کــه اینهــا را عــرض بکنــم. 
حلقــه ی اول ایــن اســت کــه هــدف انقــاب چــه بــود؟ هــدف انقــاب عبــارت بــود از 
ســاختن یــک ایرانــی بــا ایــن خصوصیاتــی که عــرض میکنــم: مســتقل، آزاد، برخــوردار 
ــابقه ی  ــرو در مس ــاق، پیش ــت و اخ ــد از معنوی ــن و بهره من ــت، متدی ــروت و امنی از ث
جامعــه ی عظیــم بشــری در علــم و بقیــه ی دســتاوردها - کــه از اول و ازل بیــن آحــاد 
بشــر یــک مســابقه اســت در دســتاوردهای بشــری، در علــم و در بقیــه ی خواســته ها و 
دســتاوردهای بشــری - برخــوردار از آزادی بــا همــه ی معانــی آزادی. آزادی فقــط آزادی 
اجتماعــی نیســت - اگرچــه آزادی اجتماعــی، یکــی از مصادیق مهــم آزادی اســت - هم 
آزادی اجتماعــی مــورد نظــر اســت، هــم آزادی بــه معنــای رهــا بــودن و آســوده بــودن 
و آزاد بــودن کشــور از دســت اندازی بیگانــگان و اســتیای آنهــا - کــه گاهــی کشــور 
بظاهــر مســتقل هــم هســت، امــا زیــر نفــوذ اســت - و هــم آزادی معنــوی، کــه آن 
رســتگاری انســان و تعالــی اخاقــی انســان و عــروج معنــوی انســان اســت، کــه هــدف 
اعلــی، ایــن اســت. همــه ی کارهــا مقدمــه بــرای تکامــل انســان و عروج انســانی اســت. 

ایــن بایــد در جامعــه ی اســامی خــود را نشــان بدهــد.
ــای  ــه از کج ــید ک ــما بپرس ــود. ش ــاب ب ــوب انق ــات، مطل ــن خصوصی ــا ای ــران ب ای
ــم از  ــن عــرض میکن ــن شــد؟ م ــد؟ کجــا تدوی ــات در می آم ــن خصوصی ــاب، ای انق
کلمــه ی اســامی. اســام اصــًا همین هاســت. آن کســی کــه غیــر از ایــن در مــورد 
اســام تصــور میکنــد، اســام را نشــناخته. آن کســی کــه تصــور میکنــد اســام فقــط 
بــه جنبه هــای معنــوی، آن هــم بــا برداشــت و تلقــی خــاص از جنبه هــای معنــوی - 
عبــادت و زهــد و ذکــر و امثــال اینهــا - میپــردازد، بــه دنیــای مــردم، بــه لذات مــردم، به 
خواســته های بشــری مــردم نمیپــردازد، او اســام را درســت نشــناخته؛ اســام اینجــوری 
نیســت. همــه ی ایــن چیزهائــی کــه گفتیــم؛ هــم آن چیــزی کــه مربــوط بــه مســائل 
دنیائــی جامعــه اســت - مثــل عدالــت، مثــل امنیــت، مثــل رفــاه، برخــورداری از ثــروت، 

لک نگری

شنیدن همه ی 
سخنان  انتقادها و 

انتخاب بهترین

التزام به شاخص ها

 توجه به داللت الفاظ 
بر معانی

عدم برخورد سطحی 
با مسائل



  تحلیل را تمرین کنیم28

برخــورداری از آزادی و اســتقال - هــم آنچــه کــه مربــوط بــه مســائل اخــروی اســت؛ 
مثــل رســتگاری، تقــوا، پرهیــزگاری، رشــد اخاقــی، تکامل معنــوی انســان، در کلمه ی 

اســامی منــدرج اســت.
آیــه ی قــرآن بــه مــا میفرمایــد کــه: »و لــو اّن اهــل القــری امنــوا و اتّقــوا لفتحنــا علیهم 
بــرکات مــن الّســماء و األرض«؛ ایمــان و تقــوا کــه باشــد، برکات آســمان و زمیــن جاری 
خواهــد شــد. بــرکات آســمان، همــان فتــوح معنــوی اســت، همان رحمــت الهی اســت، 
همــان تقــرب الی اهللَّ اســت، همــان اســتغفار مائکــه ی آســمان و حَمله ی عــرش برای 
بنــدگان خــدا در روی زمیــن اســت. بــرکات ارض، یعنــی همــه ی آنچــه کــه بــه زندگــی 
زمینــی انســان ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ یعنــی آزادی، یعنــی رفــاه، یعنــی اســتقال، یعنــی 
امنیــت، یعنــی ســعه ی رزق، ســامت بــدن و از ایــن قبیــل. اگر ایمــان و تقوا باشــد، هم 
آن بــرکات و هــم ایــن بــرکات بــرای بشــر وجــود دارد. ایــن، اســام اســت. پــس وقتــی 

کــه گفتیــم انقــاب اســامی، معنایــش ایــن اســت کــه عرض شــد.
ــا ایــن  خــوب، ایــن چیــزی بــود کــه در انقــاب بــود؛ میخواســتیم ایرانــی بســازیم ب
خصوصیــات. ایــن مطلــب یــک اضافــه ای دارد و آن ایــن اســت کــه مســئله فقــط ایران 
ــرای جوامــع اســامی در درجــه ی اول، و  ــوان یــک الگــو ب ــه عن ــران ب ــود؛ ای هــم نب
همــه ی جوامــع بشــری در درجــه ی بعــد، مــورد نظــر بود. مــا میخواســتیم ایــن جامعه را 
بــا ایــن خصوصیــات بســازیم - مــا یعنی ملــت ایــران، انقــاب ایــران، انقابیــون ایران؛ 
منظــور، شــخص بنــده و چنــد نفــر دیگــر نیســت - و آن را بگذاریــم جلــوی چشــم آحاد 
بشــر و امــت اســامی؛ بگوینــد ایــن اســت کــه هم مطلوب اســام اســت، و هم میســور 
مــردم ایــن روزگار اســت. اینجــور نباشــد کــه خیــال کنند بلــه، ایــن مطلوب هســت، اما 
میســور نیســت؛ کــه میگفتنــد در دوران مبــارزات نهضــت اســامی. بعضــی از کســانی 
کــه نیتهــای خوبــی هــم داشــتند، میگفتنــد آقا بیخــود چــرا زحمت میکشــید، فایــده ای 
نــدارد؛ بلــه، ایــن حرفهــای شــما درســت اســت، امــا شــدنی نیســت. انقاب میخواســت 
بــه همــه ی کســانی کــه در هــر نقطــه ای از دنیــای اســام هســتند، نشــان بدهــد کــه 
ایــن الگــو تحقق یافتنــی و شــدنی اســت؛ ایــن هــم نمونــه اش. ایــن آن چیــزی بــود که 
بــه عنــوان هــدف انقــاب وجــود داشــت. ایــن هــدف از اول بــود، بــه شــما عــرض کنم 
کــه امــروز هــم همیــن هــدف هســت، در آینــده هــم همیــن هــدف خواهــد بــود؛ ایــن 

هــدف ثابــت اســت. ایــن حلقــه ی اوِل بحــث مــا.
حلقــه ی دوم بحــث ایــن اســت کــه ایــن هــدف را انقــاب اســامی داشــت؛ مــا در خأل 
کــه زندگــی نمیکنیــم، مــا در یــک واقعیاتــی داریم زندگــی میکنیــم؛ این واقعیــات چقدر 
بــرای رســیدن بــه ایــن هدفهــا کمــک بــود یــا مزاحمــت بــود؟ یقینــاً ا گــر مزاحمهائــی 
کــه حــاال میشــمارم، وجود نداشــت، رســیدن بــه این هــدف، زمــان زیادی نمیخواســت. 
شــاید در طــول پنــج ســال، ده ســال یــک گروه متشــکل قــوی میتوانســتند ایــن اهداف 
را بــرآورده کننــد؛ منتهــا در ســر راه انســان موانــع وجــود دارد. اساســاً همیــن وجــود مانع 
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اســت کــه بــه تــاش انســان معنــا و حقیقــت معنــوی میبخشــد و اســمش میشــود 
جهــاد؛ وااّل اگــر مانــع نبــود، جهــاد معنــی نداشــت. جهــاد یعنــی جــد و جهــد همــراه بــا 

زحمــت و چالــش بــا موانــع.
ایــن موانــع چــه بودنــد؟ مــا دو نــوع موانــع داشــتیم: یکــی موانــع درونــی، یکــی موانــع 
بیرونــی. موانــع درونــی یعنــی چــه چیزهائــی؟ یعنــی آن چیزهائــی کــه در درون خــود 
مــا انســانهاچه تصمیم گیرانمــان، چــه آحــاد مردممــان، چــه ناظریــن بیــرون از گــود 
مبــارزه و انقــاب - وجــود دارد؛ اینهــا موانــع درونــی اســت. موانــع درونــی، ضعفهاســت؛ 
ضعفهــای فکــری اســت، ضعفهــای عقانــی اســت، راحت طلبــی اســت، آســان گرائی 
اســت، آســان پنداری اســت؛ ایــن گاهــی اوقــات خــودش یکــی از موانــع تحقــق آن چیز 
اســت. بایــد بــرآورد و تقویــم نســبت بــه کار و مشــکات کار، مطابــق بــا واقــع یــا الاقل 
نزدیــک بــه واقــع باشــد. آســان پنداری هــم مثــل آســان گیری و ســهل انگاری اســت؛ 
آن هــم یکــی از موانــع راه اســت. گریــز از چالــش هــم یکــی از ضعفهای درونی ماســت. 
بــه گریــز از چالــش، بغلــط میگوینــد عافیت طلبــی. عافیت طلبــی چیــز خوبــی اســت. 
عافیــت یکــی از بزرگتریــن نعمتهــای الهــی اســت؛ »یــا ولــّی العافیــة نســئلک العافیــة؛ 
عافیــة الّدنیــا و األخــرة«. عافیــت بــه معنــای پنجــه نیفکندن نیســت؛ به معنای درســت 
عمــل کــردن، بجــا قــدم گذاشــتن، بجــا ضربــت زدن و بجــا عقــب کشــیدن اســت. 
عافیــت از بــا، مثــل ایــن اســت کــه بگوئیــم عافیــت از گنــاه. بنابرایــن عافیت طلبــی 
چیــز بــدی نیســت؛ لیکــن بغلــط بــه گریــز از چالــش میگوینــد عافیت طلبــی؛ یعنــی در 
واقــع همــان راحت طلبــی، مواجهــه ی بــا مشــکات را زشــت و ناپســند دانســتن، آمــاده 

نبــودن بــرای مواجهــه ی بــا مشــکات. اینهــا ضعفهــای درونــی ماســت.
ــود و  ــِی موج ــای اجتماع ــت از تربیته ــارت اس ــی عب ــای درون ــر از ضعفه ــی دیگ یک
عادتهــای تاریخــی، کــه اینهــا در مــا ملــت ایــران در آغــاز انقــاب بــود. شــما جوانهــا 
شــاید از حــاالت روانــی و تربیتهــای تاریخــِی مــا در هنگامــی کــه انقــاب پیــروز شــد، 
تصویــر درســتی نداشــته باشــید. امــروز مــا میبینیم کــه عنــوان »مــا میتوانیــم« در همه 
هســت. واقعــاً هــم اگــر بگویند آقــا شــما میتوانید بزنیــد روی دســت صنعتگران پیشــرِو 
دقیق تریــن و ظریف تریــن صنایــع دنیــا، شــما میگوئیــد بلــه؛ اگــر همــت کنیــم، تاش 
کنیــم، میتوانیــم. واقعــاً جــوان دانشــمنِد مســلماِن در جمهوری اســامی خــودش را قادر 
بــر هــر کاری میدانــد؛ ایــن در اول انقــاب اینجــور نبــود. تربیتهای قبلی درســت عکس 
ایــن بــود. هــر کاری کــه مطــرح میشــد، میگفتنــد آقــا مــا کــه نمیتوانیــم! آقــا فــان 
چیــز را بســازید، میگفتنــد مــا کــه نمیتوانیــم! با فــان شــعار غلــط در دنیا مقابلــه کنیم، 
میگفتنــد آقــا مــا کــه زورمان نمیرســد، مــا که نمیتوانیــم! »مــا میتوانیــِم« امــروز، آن روز 
»مــا نمیتوانیــم« بــود. ایــن، آن تربیــت اخاقــی و تاریخــِی بازمانــده ی از دوران گذشــته 

ست. ا
توســری خــوری، شــنیدن زور، دیــدن فســق در کســانی کــه از آنهــا جامعه توقــع عدالت 
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و انصــاف و طهــارت و پاکیزه دامنــی دارد، عــادت شــده بــود. یعنــی اگــر در دوران پیش از 
انقــاب میآمدنــد بــه مــردم میگفتنــد آقــا فــان مســئول عالی کشــور - حاال شــخص 
اول کــه خــود شــاه بــود - یــا وزرا یــا مســئولین فــان عیاشــی را کردنــد، فــان فســق 
را کردنــد، فــان عمــل زشــت و ناهنجــار را انجــام دادنــد، مــردم تعجــب نمیکردنــد؛ 
میگفتنــد خــوب، هســت دیگــر؛ معلــوم اســت! یعنــی عــادت کــرده بودنــد بــه اینکــه 
مســئوالنی را کــه بایــد پــاک باشــند و پاکدامــن باشــند، آلوده دامــن و ناپــاک ببیننــد. 
ــه مســت رفــت  ــم از اینکــه در صــدر اســام چطــور یــک خلیف ــا تعجــب میکردی م
بــرای مــردم نمــاز صبــح خوانــد! هــم دربــاره ی خلیفــه هســت، هــم دربــاره ی یکــی از 
امــرای منصــوب از ِقبــل یــک خلیفــه. ایــن در تاریــخ اســام هســت و معروف و مســلّم 
هــم هســت. نمــاز صبــح دو رکعــت اســت؛ امــا او چــون ســرکیف بــود، شــش رکعــت 
خوانــد. گفتنــد آقــا نمــاز صبــح را زیــادی خوانــدی؛ گفــت بلــه، حالــم خــوش اســت؛ 
اگــر بخواهــی، بیشــتر هــم میخوانــم! ایــن در تاریــخ بــود. در آن زمــان مــردم میدیدنــد 
کــه خلیفــه یــک چنیــن فســقی را دارد انجــام میدهــد، امــا تحمــل میکردنــد و بیتفاوت 
از مقابــل ایــن قضیــه میگذشــتند. زمــان مــا هــم همین جــور بــود. در دوره ی طاغــوت - 
کــه ماهــا تــا قبــل از پیــروزی انقــاب بــا طاغــوت مواجــه بودیــم - قضیــه همین جــور 
بــود. مــردم تعجــب نمیکردنــد از اینکــه پادشــاه کشــور اســامی فســق کنــد، فجــور 
کنــد، باده گســاری کنــد، کارهــای هــرزه انجــام دهــد. شــاید مــن قبــًا گفتــه باشــم 
کــه یکــی از علمــای بــزرگ تبریــز کــه مــرد بســیار دانشــمند و عالمــی بــود و بنــده هم 
او را دیــده بــودم - اســتاد پــدر مــا بــود - پیرمــردی بــود بســیار عالــم، امــا بســیار ســاده! 
مــن یــک وقتــی رفتــه بــودم تبریــز، شــاگردان و دوســتاِن عاقه منــد خــود ایشــان نقل 
میکردنــد؛ میگفتنــد یــک وقتــی محمدرضــا در دوره ی جوانــی اش آمــده بود تبریــز، رفته 
بــود ســراغ ایــن آقــا. احتــرام کــرده بــود از ایــن آقــا، رفتــه بــود تــوی آن مدرســه ای کــه 
ایــن آقــا تدریــس میکــرده. بعــد کــه محمدرضــا رفته بــود، ایــن آقــای عالم - کــه عالم 
هــم بــود، متقــی هــم بــود، منتهــا ســاده بــود - مجــذوب شــاه شــده بــود و از او تعریــف 
میکــرد. دوســتان گفتــه بودنــد آقــا شــما کــه از ایــن شــخص تعریــف میکنید، ایــن مرد 
ایــن کارهــای خــاف را انجــام میدهــد - حــاال کارهائــی کــه در نظــر آن عالــم، خیلــی 
بــزرگ بایــد مینمــود؛ مثــًا او شــراب میخــورد - گفتــه بــود خــوب، شــاه اســت دیگــر؛ 
میخواهــی شــراب نخــورد؟! گفتــه بودنــد آقــا مثــًا قماربــازی میکنــد، گفتــه بــود شــاه 
اســت دیگــر؛ پــس میخواهــی مثــًا چــه بــازی کنــد؟! عــرف ایــن بــود کــه چــون شــاه 
اســت، چــون وزیــر اســت، پــس بایــد بتواند فســق کنــد، فجــور کنــد، ناپاکــی از خودش 
نشــان بدهــد. ایــن جــزو عاداتــی بــود کــه در جامعــه ی مــا وجــود داشــت. اینهــا همــان 
موانــع درونــی اســت؛ اینهــا آن چیزهائــی اســت کــه در مقابــل رســیدن بــه یــک هــدف 
و مقصــود واال عایــق ایجــاد میکنــد. خشــم و شــهوت های بی مهــار و تربیــت نشــده، 
ــد فهمیــدن دســتور دیــن جــزو  ــه عــادات و عقایــد خرافــِی میراثــی، و ب دلبســتگی ب
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ضعفهــای درونــی اســت. بعضیهــا خیلــی از چیزهــا را نمی فهمیدنــد. مبــارزه میکردیــم؛ 
بعضی هــا بــه اســتناد روایاتــی کــه هــر پرچمــی کــه قبــل از برافراشــته شــدن پرچــم 
حضــرت مهــدی )ارواحنــا فــداه( برافراشــته شــود، در آتــش اســت، بــا مبــارزه مخالــف 
بودنــد. میگفتنــد آقــا شــما قبــل از مبــارزه ی حضــرت صاحب الزمــان )عّجــل اهللَّ فرجه( 
میخواهیــد مبــارزه شــروع کنیــد؟ خــوب، ایــن پرچــم مبــارزه را کــه بلنــد میکنیــد، در 
آتــش اســت. معنــای حدیــث را نمیفهمیدند. یــک عــده ای از صدر اســام، از زمــان ائمه 
)علیهم الّســام( کــه شــنیده بودنــد مهــدی ظهــور خواهــد کــرد و دنیــا را پــر از عــدل و 
داد خواهــد کــرد، ادعــای مهدی گــری میکردنــد؛ بعضــی بــر خودشــان هــم امــر مشــتبه 
بــود. بعــد نیســت بدانیــد هــم در بنی امیــه ادعــای مهدویــت بــود، هــم در بنی عبــاس 
بــود، هــم در افــراد دیگــری کــه چــه در زمــان بنی عبــاس و چــه در زمانهــای بعــد تــا 
امــروز وجــود داشــتند، ادعــای مهدویــت وجــود داشــت. بلــه، ایــن پرچــم مهدویــت را 
کســی بلنــد کنــد، در آتــش اســت. ایــن معنایــش این نیســت کــه مردم بــا ظلم مبــارزه 
نکننــد، مــردم بــرای تشــکیل جامعــه ی الهــی و جامعــه ی اســامی و علــوی مبــارزه و 
قیــام نکننــد. ایــن، بــد فهمیــدن دیــن اســت. میبینیــد اینهــا همــه موانــع درونــی ای بود 
کــه بعــد از آنکــه انقــاب پیــروز شــد، مــا ملــت ایــران بــا ایــن زمینه هــا میخواســتیم 
کشــور را بــه ســمت آن اهــداف ببریــم. خــوب، اینهــا هــر کدامــش یــک مانع بــود. البته 
اینهــا برطــرف شــدنی بــود، نــه اینکــه برطــرف شــدنی نبــود؛ خیلــی اش هــم بــا تبییــن 
برطــرف شــد. لــذا در مبــارزات اســامی، تبییــن خیلــی نقــش دارد. مــن ایــن را به شــما 
جوانانــی کــه احســاس مســئولیت میکنیــد، تــوی پرانتز عــرض میکنم کــه تبیین خیلی 
اهمیــت دارد. در مبــارزات اســامی، در همــه حــال تبییــن - بیــان واقعیــت و رســاندن 
واقعیــت؛ تبلیــغ، بــاغ - خیلــی اهمیــت دارد و ایــن را نبایــد از دســت داد؛ برخاف تفکر 
مارکسیســتی کــه آن روز رائــج بــود و اعتقــاد بــه تبییــن نداشــتند؛ میگفتنــد مبــارزه یک 
ســنت اســت، تحقــق خواهــد یافــت؛ چــه شــما بخواهیــد، چــه نخواهیــد؛ چــه بگوئیــد، 
چــه نگوئیــد. یعنــی دیالکتیکــی کــه آنهــا تفســیر کــرده بودنــد، الزمــه اش ایــن بــود که 
ایــن مبــارزه، احتیــاج بــه تبییــن نــدارد. در ســال 49 یــک جوانــی از همیــن کســانی کــه 
مشــهدی بــود، بــا مــا هــم آشــنا بــود، وابســته ی بــه یکــی از همیــن گروهک هائــی بود 
کــه آن روز تــازه ســر بلنــد کــرده بودند، کمونیســت بودنــد - گــروه جنگل و امثــال اینها 
- یــک جائــی بــا مــن ماقــات کــرد؛ شــرح داد کــه میخواهیــم ایــن کارهــا را بکنیــم. 
مــن گفتــم تــوی ایــن زمینــه ی اجتماعــی کــه نمیشــود؛ یک قــدری بــا مــردم صحبت 
کنیــد، تبییــن کنیــد، حــرف بزنیــد، بــه مــردم تفهیــم کنیــد چــه کار میخواهید بکنیــد. با 
کمــال بی اعتنائــی گفــت: آن روش اســامی اســت! بلــه، روش اســامی همیــن اســت. 
روش اســامی تبییــن اســت و همیــن تبیین هــا موجــب شــد کــه انقــاب اســامی بــر 
ــق  ــد و فائ ــق بیای ــط فائ ــن پیش زمینه هــای تاریخــی و تربیت هــای غل بســیاری از ای
آمــد. البتــه در بعضــی اش هــم هنــوز فائــق نیامدیــم، کــه آن انگیزه هــای دیگــری دارد 
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- مثــل ایــن مصرف گرائــی و اســراف و ایــن چیزهــا کــه حــاال گفتنــد - ایــن جــزو 
میراثهــای مــا از گذشــته اســت و متأســفانه ایــن میــراث را نگــه داشــتیم. مــا ملــت 
ایــران بایــد ایــن جامــه ی ناســازِ بیانــداِم زشــت را از تنمــان بیــرون بیاوریــم. مــا خیلــی 
مصــرف زده هســتیم؛ بایــد ایــن را حلــش کنیــم. همــه باید دســت به دســت هــم بدهند 
و ایــن قضیــه را حــل کننــد. البتــه صــدا و ســیما هــم باشــک نقــش دارد. خــوب، اینها 

عوامــل درونــی بــود.
آن وقــت عوامــل بیرونــی اســت، کــه دیگــر الــی ماشــاءاهللَّ وجــود داشــته اســت؛ همه ی 
کســانی کــه بــه نحــوی از انقــاب یــا از هدفهــای انقــاب متضــرر میشــدند، اینهــا 
جلــوی انقــاب ایســتادند. از امنیــت یــک عــده ای متضــرر میشــوند، از عدالــت یــک 
عــده ای متضــرر میشــوند، از نفــی حاکمیــت طاغــوت یک عــده ای متضــرر میشــوند، از 
نفــی ســلطه ی بیگانــه یــک جماعتــی متضــرر میشــوند، از نفــی اســتبداد یــک عــده ای 
متضــرر میشــوند. اینهــا را شــما میدانیــد؛ توضیــح الزم نــدارد. کی هــا از عدالــت یــا از 
اســتقال یــا از آزادی و امثــال اینهــا متضــرر می شــوند؟ اینهــا همــه در مقابــل انقــاب 

ــه دارد. ــن صف کشــی ادام ــم ای ــا االن ه صــف کشــیده اند. ت
اول انقــاب شــما جوانهــا یادتــان نیســت. ســال اول انقــاب در تقریبــاً چهارگوشــه ی 
کشــور بــا شــعار قومیــت، کانونهای جنــگ و درگیــری به وجــود آمــد. در بلوچســتان، در 
کردســتان، در ترکمن صحــرا، در نقــاط مختلــف؛ بــا بهانــه ی قومیــت. دنبالــش میرفتند، 
میدیدنــد ایــن اقــوام هیچکدامــش بــا اســام و بــا انقــاب اســامی مســئله ای ندارنــد. 
مــن خــودم در بلوچســتان زندگــی کرده بــودم. آنجا تبعیــد بــودم و بلوچها را میشــناختم. 
میدانســتم اینهــا بــا انقــاب کوچکتریــن مســئله ای ندارنــد؛ امــا یــک عــده ای بــه نــام 
بلــوچ و بــا یــک اســتفاده و ترفنــدی بــا انقــاب درافتادنــد. عیــن همیــن قضیــه در مورد 
کردســتان بــود. عیــن همیــن قضیــه در مــورد ترکمن صحــرا بــود. بعــد تحریــکات اینها 
روشــن شــد، معلــوم شــد کــه از کجــا تحریــک میشــوند. خــوب، اینهــا موانعــی بودنــد 
کــه جلــو راه انقــاب را میگرفتنــد. اینطــور نبــود کــه ایــن اتومبیــل در جــاده ی آســفالته 

بتوانــد درســت حرکــت کند.
بعــد از ایــن مســئله ی قومیتهــا، تنافســهای درونــی خــود ماهــا بــود بــا یکدیگــر، کــه 
آن هــم یــک ماجــرای تلــخ و بــدی دارد؛ ماجــرای مــال آوری دارد. بعــد جنــگ تحمیلی 
بــود؛ هشــت ســال. شــما ببینیــد ایــن نیــروی متراکمــی کــه ملــت مــا در مقابلــه ی بــا 
دشــمن گذاشــت و توانســت دشــمن را بــه زانــو دربیــاورد - نــه فقــط صــدام را، بلکــه آن 
کســانی که پشــت ســر صــدام بودنــد، اینها بــه زانــو درآمدنــد در مقابل انقاب اســامی 
ــی و ســازندگی جمهــوری  ــی و آبادان ــه ســمت هدف هــای عمران - اگــر در خدمــت ب
اســامی بنــا بــود قــرار بگیــرد، چقــدر کار پیــش میرفــت. البتــه مــا از تحمیــل جنــگ 
ســود بردیــم. مــا از ایــن تهدیــد بــه مثابــه ی بهتریــن فرصتهــا اســتفاده کردیــم. ملــت 
ایــران ایــن تهدیــد را بــه معنــای حقیقــِی کلمــه تبدیــل کــرد بــه یــک فرصــت بــزرگ، 
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یــک آزمایشــگاه عظیــم؛ یــک میــدان عظیــِم تجربه هــا شــد و خیلی بــرکات عاید شــد؛ 
امــا واقعیــت قضیــه هــم ایــن بــود کــه تحمیــل جنــگ بــر یــک کشــور مشــکات را 
درســت میکنــد. بنابرایــن انحصارطلبــان جهانــی از یــک طــرف، اشــرار داخلــی از یــک 
ــی و سیاســی و  طــرف، توطئه هــای ابرقدرتهــا از یــک طــرف، دســت اغواگــر تبلیغات
اقتصــادِی آن ابرقدرتــی کــه دســتش از ایــران بــا انقــاب اســامی کوتــاه شــده بــود از 
یــک طــرف - یعنــی آمریــکا کــه تــا امــروز هــم ادامــه دارد - اینها همــه در مقابــل این 
حرکــت عظیــم ملــت ایــران ایســتادند. شــما ببینیــد بــا وجــود ایــن موانــع، حــاال بیائیــد 
ارزیابــی کنیــد ببینیــد حرکــت انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی بــه ســمت آن 
هدفهــا چطــور بــوده. مــن اگــر بخواهــم ارزیابی کنــم، عملکــرد را بســیار خــوب میدانم. 
جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی عملکــردش یــک عملکــرد بــا نمــره ی بســیار 
خــوب اســت. در مقابــل ایــن همــه مشــکات مگــر طاقــت می آورنــد؟ در دوره ی مــا 
حــوادث جابه جایــی قــدرت در آفریقــا و در آســیا و در خیلــی جاهــا انجــام گرفتــه بــود؛ 
هیچکــدام طاقــت نیاوردنــد. در دوران قبــل از مــا هــم انقابهــای بــزرگ دنیــا - مثــل 
انقــاب کبیــر فرانســه، مثــل انقــاب اکتبــر شــوروی - در مقابل ایــن حــوادث گوناگون 

هیچکــدام طاقــت نیاوردنــد، یعنــی از همــان اول منحــرف شــدند.
خصلــت مردمــی بــودن، خصلــت اســامی بــودن، خصلــت آرمانگــرا بــودن، اینــی کــه 
جــوان انقابــِی امــروز بعــد از ســی ســال اینجــا می ایســتد، آرمانهــای انقــاب را بــه 
عنــوان آرزوهــا و مطالبــات خــودش در میــان میگــذارد و بــا صــدای بلنــد مطــرح میکند، 
ایــن خیلــی توفیــق بزرگــی اســت بــرای انقــاب. هرگــز در انقابهــای دیگــر اینطــور 
نبــود. شــما نــگاه کنیــد آثــار ادبــی قــرن نوزدهــم فرانســه را کــه در آخر قــرن هیجدهم 
انقــاب کبیــر فرانســه انجــام گرفتــه. در اوائــل قــرن نوزدهــم ناپلئــون ســر کار آمــده، 
ــاد هــم  ــًا 18۳۰، 184۰ را کــه زی ــی مث ــرن یعن ــی اواســط ق ــار ادب آن وقــت شــما آث
هســت؛ هــم شــعر، هــم رمــان، نــگاه کنیــد، خواهیــد دیــد کــه آنهــا بعــد از ســی ســال 
از پیــروزی انقابشــان در چــه وضعــی بودنــد؛ یــک اســتبداد مطلــق، یک فســاد مطلق، 
یــک تبعیــض طبقاتــی بســیار وحشــت انگیز آن وقــت وجــود داشــته؛ بــا اینکــه آنجا هم 
شــعار عدالــت بــود، شــعار مســاوات بــود، شــعار نفــی اســتبداد بــود. ایــن توفیــق انقاب 
اســامی یــک توفیــق بــی نظیــری اســت. بدتــر از او انقــاب اکتبــر شــوروی. در زمــان 
مــا هــم کــه ایــن اتفاقهائــی کــه افتــاد - اســمش البتــه انقــاب بــود؛ امــا غالبــاً کودتــا 
بــود یــا اینکــه گــروه مســلحی آمدنــد ســر کار؛ مثــل کوبــا و جاهــای دیگــر - غالــب 
اینهــا همــان حالتــی را کــه عــرض کــردم، داشــتند؛ یعنــی طاقــت نیاوردند و نتوانســتند 

در مقابــل ایــن موانــع بایســتند.
خــوب، حــاال بینیــد ایــن موانــع را. همــه ی ایــن موانــع جــزو ســنتهای الهــی اســت. 
وجــود ایــن موانــع تصادفــی نیســت. اینهــا ســنت الهــی اســت؛ یعنــی تــاش و حرکت 
بــا مانــع مواجــه اســت، وااّل جهــاد معنــا نمیداشــت: »و کذلــک جعلنــا لــکّل نبــّی عــدّوا 
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ــرورا«؛ در  ــول غ ــرف الق ــض زخ ــی بع ــم ال ــی بعضه ــس و الجــّن یوح ــیاطین االن ش
همــه ی دعوتهــای انبیــا، دشــمنان - موانــع - از جــن و انــس وجــود داشــتند. در آیــه ی 
دیگــر: »و کذلــک جعلنــا فــی کّل قریــة اکابر مجرمیهــا لیمکروا فیهــا و ما یمکــرون ااّل 
بانفســهم«. در درون جوامــع، طبقاتــی کــه وجــود آنهــا مایــه ی فســاد، مایه ی مکــر بوده 
اســت؛ اینهــا جــزو سنتهاســت. یعنــی هرگــز انبیــاء نگفتند مــا آن وقتــی که جــاده صاف 
اســت وارد میــدان میشــویم؛ نــه، در همیــن فضــا و صحنــه ی بشــدت درگیــر و دشــوار، 
آنهــا وارد شــدند؛ مثــل جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی. امــا متقابًا ســنت الهی 
هــم ایــن اســت کــه اگر حرکــت نبــوی، حرکــت الهی کــه مصداقــش انقاب اســامی 
اســت، بــه کار خــود ادامــه بدهــد و دنبالگیــری کنــد، بر همــه ی ایــن موانع فائــق خواهد 
آمــد؛ ایــن هــم ســنت الهــی اســت. در ســوره ی مبارکــه ی فتــح آمــده اســت: »و لــو 
قاتلکــم الّذیــن کفــروا لولـّـوا االدبــار ثــّم الیجــدون ولــّی و ال نصیــرا. ســّنة اهللَّ الّتــی قــد 
خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســّنة اهللَّ تبدیا«؛ اگــر بایســتید، اگر اســتقامت کنیــد، اگر 
هــدف را گــم نکنیــد، اگــر تــاش را متوقــف نکنیــد، بــدون تردیــد غلبــه در ایــن عرصه 

بــا شماســت. حاصــل حــرف مــن همیــن اســت بــا شــما جوانــان عزیــز.
امــروز بــدون تردیــد همــه ی آن صف آرائیهائــی کــه روز اول علیــه ایــن انقــاب بــود، 
وجــود دارد؛ بعضــی شــکل عــوض کــرده، بعضــی صف آرائیهــا هــم بمــرور زمــان اضافه 
ــی و  ــد، مصرف گرائ ــن جوانهــا گفتن ــروز متأســفانه همان طــور کــه ای شــده اســت. ام
مســابقه ی تجمل پرســتی و مســابقه ی پــول درآوردن و تــاش بــرای پــول کــردن، یک 
طبقــه ی جدیــدی درســت کــرده. نظــام اســامی بــا تولیــد ثــروت مخالــف نیســت، بــا 
ایجــاد ثــروت مخالــف نیســت، بلکه مشــوق اوســت. اگر تولیــد نباشــد، اگر ایجــاد ثروت 
نباشــد، حیــات و بقــای جامعــه بــه خطــر خواهــد افتــاد، اقتــدار الزم را جامعــه به دســت 
نخواهــد آورد؛ ایــن یــک اصــل اســامی اســت. امــا اینــی کــه آحــاد مــردم دلشــان 
لــک بزنــد بــرای مســابقه ی اشــرافی گری، بــرای تجمل پرســتی، ایــن یــک چیز بســیار 
نامطلــوب اســت؛ ایــن چیــزی اســت کــه متأســفانه در درون مــا هســت؛ همان طــور که 

قبــا هــم گفتــه ام: اســراف و مصرف گرائــی افراطــی.
ــا  ــکا ب ــد آمری ــم میبینی ــود دارد. االن شــما ه ــم وج ــی ه ــای بیرون و آن صــف آرائیه
همــه ی تــوان خــودش امــروز در مقابــل ملــت ایــران ایســتاده اســت. ایــن همــه ی توان 
آمریکاســت؛ تــوان تبلیغاتــی، تــوان سیاســی، تــوان اقتصــادی، نفــوذ بین المللــی. بعضی 
تصورشــان ایــن اســت کــه در درون آمریــکا دولتهــای آمریکائــی احتیــاج دارند بــه اینکه 
در بیــرون خودشــان یــک دشــمن داشــته باشــند. بــرای همین اســت که نظام اســامی 
را دائــم بــزرگ میکننــد؛ جمهــوری اســامی را بــه عنــوان یــک خطــر بــزرگ معرفــی 

میکننــد. ایــن البته درســت اســت.
یکــی از سیاســتهای رهبــران آمریــکا همیــن اســت که بــرای اینکــه مشــکات درونی، 
تبعیض هائــی کــه وجــود دارد، اختاف طبقاتیهــای عجیبی کــه وجــود دارد، گرفتاریهای 
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فراوانــی کــه مــردم آمریــکا دارنــد، بــرای اینکــه مــردم را از ایــن مســائل منصــرف کنند، 
همیشــه یــک دشــمنی در بیــرون الزم دارنــد. ایــن را فهمیده ایــم و اطــاع داریــم؛ امــا 
مســئله ی بــزرگ کــردن ایــران یــک مســئله ی بنیانــی اســت در تفکــر سیاســتمداران 
ســلطه در آمریــکا؛ حقیقتــاً همین طــور اســت. قــوام آنهــا بــه تجاوزطلبــی و به ســلطه و 
دســت اندازی بــه اینجــا و آنجــای دنیاســت. دولتهــا را قانــع کردنــد، ملتهــا را هم ســاکت 
کردنــد. تنهــا پرچمــی کــه در مقابــل آنهــا ایســتاده اســت، دولــت و ملــِت بــدون تفــاوت 
کجاســت؟ جمهــوری اســامی. آحــاد مــردم و دولــت، همــراه آنهــا؛ و رئیــس جمهــور، 
ــد،  ــم را نفــی میکنن ــه ظل ــدون تقی همــراه آنهــا؛ و مســئولین کشــور، همــراه آنهــا، ب
تبعیــض را نفــی میکننــد، دســت اندازی را نفــی میکننــد؛ ایــن خطــر بزرگــی اســت برای 
آن قدرتــی کــه بــه درون حصارهــای ملــِی خــودش، خــودش را محــدود نمیکنــد. چــون 
فریــاد ایــن ملــت، قیــام این ملت بــرای ملتهــای دیگــر بیدارکننده اســت، هشــداردهنده 
اســت، کمــا اینکــه بــوده تــا حــاال؛ کمــا اینکــه ایــن بیــداری بــه وجــود آمــده اســت. 
خــوب، اینهــا احســاس خطــر میکننــد. همــه ی تاششــان را هــم گذاشــته اند، ولــی بــا 
همــه ی اینهــا ملــت ایــران، شــما جوانــان، شــما دانشــجویان میتوانیــد در مقابــل همه ی 
اینهــا بایســتید و بــر همــه ی اینهــا غلبــه پیــدا کنیــد؛ امــا شــرائطی دارد. مــا امــروز از 
بیســت ســال قبــل، از ســی ســال قبــل خیلــی جلوتریــم، تجربه مــان بیشــتر اســت، 
ــدرت  ــر اســت، ق ــب جلوت ــا بمرات ــر اســت، توانائیهــای علمــی م ــان قویت مدیریتهایم
تحــرک اقتصادیمــان بمراتــب از آن روز بیشــتر اســت، تصــورات مــا از پیشــرفت نســبت 

بــه آن روزهــا خیلــی بهتــر اســت.
ــه ی  ــپ ده ــپ؛ چ ــوی چ ــون در الگ ــیاری از انقابی ــرفت را بس ــه ی اول، پیش در ده
شــصت، یعنــی الگــوی گرایشــمند بــه سوسیالیســم میدیدنــد. هــر کــس هــم مخالفت 
میکــرد، یــک تهمتــی، لکــه ای، چیزی متوجهــش میکردنــد. یک عــده ای از مســئولین، 
دســت اندرکاران، فعالیــن عرصــه ی کار در جمهوری اســامی، نگاهشــان نــگاه حاکمیت 
دولــت و مالکیــت دولــت بــود؛ خــوب، ایــن نــگاه، نــگاه غلطــی بــود. نــگاه به پیشــرفت 
کشــور از زاویــه ی دیــد تفکــر شــرقِی سوسیالیســتِی چــپ محســوب میشــد؛ ایــن غلــط 
بــود. البتــه غلــط بــودن ایــن خیلــی زود فهمیــده شــد، حّتــی آن کســانی کــه آن روز 
مــروج همیــن دیــدگاه بودنــد، ناگهــان صــد و هشــتاد درجــه برگشــتند! آن افــراط بــه 

یــک تفریــط حــاال تبدیــل شــد.
یــک برهــه ای از زمــان، نــگاه بــه پیشــرفت، نــگاه غربــی بــود؛ یعنــی همــان راهــی که 
آنهــا رفتنــد، اینهــا هــم بایــد برونــد؛ تصورشــان ایــن بــود. خودشــان را در حــِد انگلیــس 
و فرانســه و آلمــان هــم نمیدیدنــد؛ در حــد همیــن کشــورهائی مثــل کــره ی جنوبــی 
ــه صــورت یــک  ــن هــم رد شــد. امــروز در ذهــن و فکــر مســئوالن و ب ــد. ای میدیدن
ــگان، نقشــه ی پیشــرفت غربــی کشــور  گفتمــان عمومــی در ذهــن نخبــگان و فرزان
ردشــده اســت؛ غلــط از آب درآمــده اســت. علتــش هــم این اســت کــه انتقاد از نقشــه ی 
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پیشــرفت بــه شــیوه ی غربــی، امــروز مخصــوص ملتهای شــرق نیســت، مخصــوص ما 
نیســت؛ خــوِد اندیشــمندان غربــی، خــوِد فرزانــگان غربــی، زبــان بــه انتقــاد گشــوده اند؛ 
ــای  ــم در زمینه ه ــی، ه ــای اخاق ــم در زمینه ه ــادی، ه ــای اقتص ــم در زمینه ه ه
سیاســی. همــان چیــزی کــه بــه آن افتخــار میکردنــد بــه عنــوان لیبــرال دموکراســی، 
امــروز مــورد انتقــاد اســت؛ پــس ایــن هــم نقشــه ی پیشــرفت نیســت. امــروز ما اینهــا را 
میدانیــم. البتــه نقشــه ی پیشــرفت اســامی - ایرانــی چیســت؟ ایــن بایــد تدوین شــود، 
بایــد روشــن شــود، بایــد ابعــاد و زوایایــش مشــخص شــود؛ ایــن کار بــه طــور کامــل 
انجــام نگرفتــه اســت و بایــد بشــود. امــا همینــی کــه مــا فهمیده ایــم کــه بایــد برگردیم 
بــه نقشــه ی اســامی - ایرانــی، ایــن خــودش موفقیــت بزرگــی اســت. این موفقیــت را 

امــروز داریــم.
خــوب، ایــن مســیر پیشــرفت اســت. مســیِر پیشــرفت، مســیر غربــی نیســت، مســیر 
منســوخ و برافتــاده ی اردوگاه شــرِق قدیــم هــم نیســت. بحرانهائــی کــه در غــرب اتفاق 
افتــاده اســت، همــه پیــش روی ماســت، میدانیــم کــه ایــن بحرانهــا گریبانگیــر هــر 
کشــوری خواهــد شــد کــه از آن مســیر حرکــت کنــد. پس ما بایســتی مســیِر مشــخِص 
ایرانــی - اســامی خودمــان را در پیــش بگیریــم و ایــن را بــا ســرعت حرکــت کنیــم؛ با 

ســرعت مناســب.
راه حلــی کــه بــر اســاس ایــن مقدمــات وجــود دارد، ایــن راه حــل را شــما باید پیــدا کنید. 
شــما بایــد بــه نتیجــه برســید، بــه ایــن اســتنتاج برســید، امــا آنچــه که مــن میتوانــم به 
عنــوان راهنمائــی و راهبــرد کلــی بــه شــما عــرض کنــم، تــاش و مجاهــدت جوانانــه 
و پیگیــر اســت. شــما کــه در دانشــگاهید، فعالیــت شــما فعالیــت دانشــگاهی اســت؛ باید 
درس بخوانیــد، تحقیــق کنیــد، بــه فکــر نظریه ســازی باشــید. الگــو گرفتــن بــی قیــد و 
شــرط از نظریه پردازهــای غربــی و شــیوه ی ترجمه گرائــی را غلــط و خطرنــاک بدانیــد. 
مــا در زمینــه ی علــوم انســانی احتیــاج داریــم بــه نظریه ســازی. بســیاری از حــوادث دنیا 
حّتــی در زمینه هــای اقتصــادی و سیاســی و غیــره، محکــوِم نظــرات صاحبنظــران در 
علــوم انســانی اســت؛ در جامعه شناســی، در روان شناســی، در فلســفه؛ آنهــا هســتند کــه 
شــاخصها را مشــخص میکننــد. در ایــن زمینه هــا مــا بایــد نظریه پردازیهــای خودمــان را 
داشــته باشــیم و بایــد کار کنیــم؛ بایــد تــاش کنیم؛ دانشــجو بایــد تاش کند. دانشــجو 
و محیــط دانشــگاه بایــد نــگاه کان بــه هدفهــای انقــاب داشــته باشــد؛ دنبــال آنهــا 
بــرود. مراقــب باشــید دشــمن نتوانــد از محیــط دانشــگاه و از عنصــر دانشــجو و اســتاد 
اســتفاده کنــد. ایــن آن چیــزی اســت کــه مــن روی آن تأکیــد میکنــم. میبینیــد یــک 
حادثــه ی کوچکــی اتفــاق میافتــاد، حــاال در همیــن دانشــگاه خودتــان، یــک تعــدادی 
مثــًا شــاید در یــک قضیــه ای گله مندنــد، معترضنــد؛ ببینیــد بافاصلــه در دنیــا روی آن 
تفســیر میگذارنــد، تحلیــل میگذارنــد، نــه بــا جهتی کــه آن دانشــجو به خاطــر آن جهت 
ایــن حرکــت را انجــام داده، ایــن اقــدام را کــرده، بلکــه درســت در نقطــه ی مقابــل آن 
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جهــت. یعنــی حاکمیــت را، نظــام را، اســام را زیــر ســؤال میبرنــد بــا ایــن وســائل. بایــد 
هشــیار بــود؛ در محیــط دانشــگاه ایــن هشــیاری از همیشــه الزمتــر اســت.

یــک عنصــر دیگــری که بــاز بــا جوانهــا بایــد در میان گذاشــت، مســئله ی تدین اســت. 
جوانهــای عزیــز! تدیــن، رعایــت دینــی، در حــد وســع و امــکان، ایــن مایــه ی توجهــات 
الهــی اســت؛ مایــه ی توفیقــات انســانی اســت؛ مایــه ی پیشــرفت اســت؛ ایــن را دســت 
کــم نگیریــد. مــن میخواهــم بگویــم شــما اگــر فــان فرمــول ریاضــی، یا فــان عنصر 
شــیمیایی، یــا فــان اختــراع را بــه وجــود میآوریــد یــا کشــف میکنیــد و پیــدا میکنیــد و 
حــل میکنیــد، در همــان حــال توجه تــان بــه خــدا، بــه شــما کمــک خواهــد کــرد. اواًل 
خــدای متعــال مــدد میکنــد شــما را؛ کارها دســت خداســت. شــاید گفته باشــم مــن، آن 
روزی کــه همیــن مســئله ی ســلولهای بنیــادی را جوانهای ما داشــتند دنبــال میکردند و 
کشــف میکردنــد، خــدا رحمــت کنــد مرحــوم مهنــدس کاظمی، رئیــس این مؤسســه ی 
رویــان آمــده بــود بــا همــان جمــع پیــش مــن گــزارش میــداد. گفــت مــن تلفــن کــردم 
کــه ببینــم مهنــدس جوانــی که مشــغول تعقیب ایــن قضیــه بــود، کار را به کجا رســانده 
- چــون مثــًا دیــروز گفتــه بــود کــه فــردا کار را تمــام میکنیــم - خانمــش بود، گوشــی 
را برداشــت و گفــت آقــای مهنــدس آن نقطــه ی آخــر را توانســته پیــدا کنــد و افتــاده بــه 
ســجده، دارد گریــه میکنــد. وقتــی مرحــوم مهنــدس کاظمــی ایــن قضیــه را میگفــت، 
هــم خــودش گریــه اش گرفــت، هــم آن جــوان کــه در مجلــس بــود، گریــه اش گرفــت. 

بنــا کردنــد گریــه کــردن. نقــش معنویــت را دســت کــم نبایــد گرفت.
بــا توجــه بــه خــدا و تقــرب بــه خــدا، بــا توســل بــه دامــان قــدس الهــی و ذیــل عنایــت 
الهــی میتــوان خیلــی کارهــای دشــوار را انجــام داد. شــماها جوانیــد. شــما بــا مــا فــرق 
داریــد؛ ایــن را بــه شــما بگویــم. شــما خیلــی از ایــن جهت جلوتــر از مــا هســتید. دلهای 
شــما پــاک، نورانــی، بیتعلــق، بی آالیــش، مثــل یــک آئینــه ی روشــن، بافاصلــه نــور را 
منعکــس میکنــد؛ آلــوده نشــده اید؛ ایــن را قــدر بدانیــد. بــا خــدای متعــال رابطــه برقــرار 
کنیــد. بــا نمــاز، بــا نافلــه، بــا تــاوت قــرآن، بــا دعــا، بــا صحیفــه ی ســجادیه. ایــن 
صحیفــه ی ســجادیه پــر از معــارف دینــی اســت. بــا ایــن کار بنیــه ی دینــی و انقابــی 
خودتــان را هــم محکــم میکنیــد. جــوان مــا اگــر بنیــه ی دینــی اش مســتحکم باشــد، 
خیلــی از ایــن کســانی کــه در همیــن شــهر شــیراز شــما و در اســتان فــارس و سراســر 
کشــور - اینجــا هــم مــن خبرهایــش را دارم - مشــغول تاشــند بــرای منحــرف کردن 
ذهنهــا بــه ســمتهای گوناگــون، وقتــی دیدنــد جــوان مــا محکــم اســت، میکشــند کنار. 
امــروز در همیــن شــهر شــما و در جاهــای دیگــر کــه حــاال نمیخواهــم زیــاد قضیــه را 
بــاز کنــم، شــاید خــود شــماها خیلــی خــوب میدانیــد؛ از عرفانهــای مــادِی پــوِچ بیمحتوا 
گرفتــه تــا ادیــان منســوخ، تــا ســازمانهائی کــه اســمش دیــن اســت، باطنــش ســازمان 
سیاســی اســت، مشــغول تاشــند، مشــغول کشمکشــند برای اینکــه از ایــن مجموعه ی 
انبــوه نیــروی اســامی هرچــه میتواننــد، بکننــد؛ کــم کننــد. جــوان مــا وقتــی بنیــه ی 
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ــود، او هــم میفهمــد کــه دیگــر نبایــد دنبــال جــوان  فکــری و اعتقادیــاش محکــم ب
ــا همیــن تضــرع،  ــا همیــن توجه هــا، ب مــا بیایــد. ایــن اســتحکام بنیــه ی اعتقــادی ب
توســل بــه پــروردگار، در همیــن دعاهــای صحیفــه ســجادیه بــه دســت می آیــد. ایــن 
دعاهــا فقــط یــارب یــارب گفتــن نیســت، لبریــز از معــارف اســامی اســت کــه اعتقــاد 
انســان را عمیــق میکنــد. تــاوت قــرآن هــم همین طــور، خــود نمــاز هــم همین طــور. 

به هرحــال، ایــن توصیــه ی مــن اســت بــه همــه ی شــما جوانــان.
و اتحادتــان را حفــظ کنیــد، اتحــاد! در مقیــاس ملــت ایــران هــم حفــظ اتحــاد یــک 
وســیله ی اصلــی اســت؛ در مقیــاس قشــر دانشــجو هم در سراســر کشــور همین اســت؛ 
در مقیــاس دانشــجویان در یــک شــهر یــا در یــک اســتان هــم همیــن اســت. نگذاریــد 
اختــاف ســلیقه ها شــما را در مقابــل هــم ســینه بــه ســینه قــرار بدهــد. یــک وقتــی 
بعضیهــا منافعشــان ایجــاب میکــرد کــه دانشــگاه ها را عرصــه ی بازیهــای سیاســی و 
ــن  ــدهللَّ ای ــروز الحم ــد؛ ام ــرار بدهن ــا و دســت به گریبان شــدنهای سیاســی ق درگیریه
معانــی کمتــر اســت. نگذاریــد تشــکلهای دانشــجوئی و اجــزای نهضــت دانشــجوئی به 

دشــمنان تبدیــل شــوند. رقیــب خــوب اســت؛ رقیــب، رقابــت مثبــت.
یکــی از ایــن برادرهــا گفــت مــا حاضریــم؛ پژوهشــگاه بــه مــا بدهید یــا اجــازه بدهند ما 
پژوهشــگاه درســت کنیــم تــا در فــان قضیــه - مثــًا فــرض کنید انــرژی خورشــیدی 
یــا هــر چیــز دیگــر - فعالیــت کنیــم. خیلــی خــوب، آن گــروه دیگــر دانشــجوئی هــم 
بگوینــد خیلــی خــوب، مــا هــم در فــان مســئله ی دیگــر رقابــت مثبت علمــی میکنیم 
بــا اینهــا. رقابــت مثبــت یعنــی ایــن؛ یعنــی مســابقه ی دویــدن: »ســابقوا الی مغفــرة من 
ربّکــم«. مســابقه ی در کار خیــر، مســابقه ی در تولیــد، مســابقه ی در فراگیــری و تحقــق 
دادن آن معلومــات در خــارج و کمــک کــردن بــه محیــط زندگــی مــردم. ایــن مســابقه 
خیلــی خــوب اســت، رقابــت خیلــی خــوب اســت؛ امــا دســت بــه گریبــان شــدن، دعــوا 
کــردن، آن هــم ســر چیزهــای کوچــک، ســر چیزهــای بســیار کوچــک و حقیر، نــه. این 
را مــا نمیپســندیم؛ هــم در محیــط دانشــگاه، هــم در محیــط کل کشــور، هــم در محیط 

روحانیــت؛ در همــه ی محیطها.
پــس علــم یکــی از ایــن محورهــای اصلــی اســت؛ اتحــاد یکــی از محورهــای اصلــی 
اســت؛ تدیــن یکــی از محورهــای اصلــی اســت؛ اقتصاد کشــور هــم یکــی از محورهای 
ــوآوری کــه  ــا ایــن شــعار ن ــا اینهــا را در ایــن دوره ی از زمــان ب ــی اســت. اگــر م اصل
بــه شــکوفائی قطعــاً منتهــی خواهــد شــد، عملیاتــی و اجرائــی کنیــم و دنبالــش برویــم، 
همیــن چنــد محــور در همیــن مرحلــه خواهــد توانســت دشــمن را به شکســت بکشــاند 

بــدون تردیــد.
البتــه فعالیــت اقتصــادی و کار اقتصــادی و تــاش اقتصــادی حتمــاً بایــد بــا شــاخص و 
شــاقول عدالــت باشــد. بــدون عدالت هــر تاش اقتصــادی به ضــرر منتهی خواهد شــد. 
عدالــت هــم معنایــش ایــن نیســت کــه مــا ســرمایه گذاری نکنیــم یــا بــه ســرمایه گذار 

التزام به 
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التزام به 
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ــِط آن افــرادی اســت کــه آن روز  اجــازه ی ســرمایه گذاری ندهیــم. ایــن تصــورات غل
خودشــان را طرفــدار عدالــت معرفــی میکردنــد. نــه، کارآفرینــی هــم یــک خیــر اســت، 
یــک عبــادت اســت، یــک کار بــزرگ اســت کــه بایــد انجــام بگیــرد. مســئله، صحیــح 
مدیریــت کــردن ایــن مجموعــه اســت. مدیریتهــای کشــوری، مدیریتهــای دولتــی چه 
در بخــش تقنیــن، چــه در بخــش اجــراء، چــه در بخــش قضــا، بایســتی مدیریــت کنند 
تــا تجــاوز از حــق انجــام نگیــرد؛ تجــاوز از حقــوق انجــام نگیــرد؛ تعــرض بــه یکدیگــر 

انجــام نگیــرد؛ ایــن کاروان بــا همــه ی اجــزای خــودش ان شــاءاهللَّ بــه پیــش بــرود.
پــروردگارا ! آنچــه را کــه گفتیــم و شــنیدیم، بــرای خــودت و در راه خــودت قــرار بــده. 
پــروردگارا ! مــا را بــه آنچــه موجــب رضــای تــو از ماســت، موفــق بــدار. پــروردگارا ! 
کشــور مــا را روزبــه روز ســربلندتر و پیشــرفته تر بفرمــا. پــروردگارا ! ایــن جوانــان عزیــز و 
پاکنهــاد را بــر ســاختن آینــده ی کشــور بــه صــورت مطلــوب و مــورد آرزو موفــق بــدار. 
پــروردگارا ! ایــن جوانهــا را بــه ایــن کشــور و ایــن ملــت ببخــش. پــروردگارا ! قلــب 

مقــدس ولیعصــر را از مــا راضــی و خشــنود گــردان.
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تحلیل درست یک مهارت است؛
 مهارت با تمرین بدست می آید. 


