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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خیلــی متشــکر و خرســندم از اینکــه دوســتان همــت 
ــد.  ــکیل دادی ــوب را تش ــیار خ ــه بس ــن جلس ــد ای کردی

ــد.   ــادی ش ــد، ی ــدی ش ــد عه تجدی
اگرچــه از بعضــی از بخشــهای شــما گزارش هایــی یــا 
ــزارش  ــن گ ــن ای ــم لک ــا می خوان ــا می شــنوم ی ــم ی می بین
مبســوط  مشــروح و گویــا بــرادران لطــف کردنــد و دادنــد، 
حقیقتــا بســیار خــوب بــود. هــم پرمغــز بــود هــم حاکــی از 
تــاش و جدیــت فــراوان بــود هــم حاکــی از هوشــمندی و 

ــود.  ــری ب آینده نگ
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ربط دل من و تو ربط عاشقی است
ــه  ــدند ک ــدا ش ــور پی ــی در کش ــره جمع ــدهلل باالخ الحم
بداننــد، بفهمنــد کشورشــان چیســت؟ کیســت؟ ظرفیت هــا 
بــه  بــه بعضی هــا راجــع  چیســت؟ مــا کــه هرچــه 
ــات کشــور و این هــا  ــه امکان ظرفیت هــای کشــور، راجــع ب
ــا الحمــدهلل جماعــت  ــاور نمی کننــد. ام ــی ب میگوییــم خیل
شــما ایــن حقیقــت را بــاور کردیــد و لمــس کردیــد و بــه 

ــد.   ــش درآوردی نمای
ــده  ــد عم ــان کردن ــتان بی ــن دوس ــه ای ــم ک ــی ه مطالب
ــا،  ــن حرف ه ــم همی ــده ه ــه در دل بن ــود ک ــی ب مطالب
ــی  ــی اســت، هم زبان ــود. الحمــدهلل هم دل همیــن توقعــات ب

ــت.  هس
ربط دل من و تو ربط عاشقی ست

اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی رود 
مرحــوم آقــای خوشــوقت می گفــت یــک عارفــی در 
مکاشــفه دیــد کــه یــک ســکوی بلنــدی اســت کــه 
ــت  ــک جس ــا ی ــد. ب ــت می زنن ــد و جس ــا  می آین جوان ه
ــت و  ــرد نتوانس ــرکاری ک ــارف ه ــکو. ع ــد روی س می پرن
افتــاد زمیــن. در عالــم معنویــت هــم همیــن اســت، آنجــا 
ــد  ــر می توان ــت و بهت ــتر اس ــی اش بیش ــوان آمادگ ــم ج ه

ــد.   ــرواز کن پ
الحمــدهلل ایــن مفاهیــم در دل شــما جوان هــا روییــده 
اســت. اینکــه مــن این همــه اصــرار می کنــم آمــوزش 
ــد  ــود بیاوری ــه وج ــد و ب ــت کنی ــد، تربی ــد و بپرورانی بدهی
ــرای خاطــر ایــن اســت. یعنــی همین طــور ایــن نســل ها  ب
پی درپــی، پشــت ســرهم، هــی جــوان پشــت ســر جــوان، 

جــوان پشــت ســر جــوان.  
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ــکنی  ــرو صف ش ــک نی ــگ. ی ــره جن ــای ذخی ــل نیروه مث
ــط  ــدی از وس ــروی بع ــد، نی ــاز می کن ــد و راه را ب می کن
ــد. بعــد خــط  ــد و موقعیــت را تصــرف می کن ــور می کن عب
ــد  ــد، بع ــه می کن ــاً حمل ــد و احیان ــی تشــکیل می ده دفاع
ــم  ــگ فرهنگــی ه ــدی خــط را می شــکافد. جن ــروی بع نی
ــی  ــای خیل ــا ظرافت ه ــه ب ــت البت ــور اس ــاً همین ج عین
ــه  ــر و نیازمنــد ب ــا پیچیدگی هــای خیلــی زیادت بیشــتر و ب

ــتر.   ــی بیش ــمندی های خیل هوش
الحمــدهلل شــما جوان هــا راه افتادیــد، آمدیــد و کار را 
ــا  ــا را ب ــن حرف ه ــم همی ــا ه ــره م ــد. باالخ ــروع کردی ش

ــم.   ــما داری ش
*** 

ــای  ــخص آق ــت اندرکاران و از ش ــم از دس ــکر کن ــد تش بای
ــگاه اول  ــتیم. ن ــپاه گذاش ــده س ــان را فرمان ــری. ایش جعف
ــری  ــای جعف ــت. آق ــری« اس ــپاه »نظامیگ ــده س ــه فرمان ب
ــم  ــری« را ه ــی گ ــری«، »فرهنگ ــی گ ــوازات »نظام ــه م ب
ــگ و کار  ــه فرهن ــد و وارد مقول ــان دادن ــان نش از خودش
ــر  ــد اگ ــتان گفتن ــه دوس ــور ک ــدند. همان ط ــی ش فرهنگ
واقعــاً ســپاه نبــود ایــن مجموعــه کار و این هــا انجــام 

نمی گرفــت.   انجــام  ایــن پشــتیبانی ها  نمی شــد. 
ــش  ــی نق ــن کار خیل ــدازی ای ــه در راه ان ــا ک ــای یکت از آق
ــم از  ــا ه ــای یکت ــم. آق ــکر می کن ــاً تش ــرد، واقع ــا ک ایف
ــور  ــود. همین ط ــام نمی ش ــه تم ــت ک ــی اس آن از آدم های
ــته  ــت خس ــه هیچ وق ــی ک ــب عرب ــل اس ــد. مث می جوش
ــب  ــه اس ــل ب ــال قب ــد س ــودم را چن ــده خ ــود. بن نمی ش
عربــی تشــبیه کــردم. گفتــم اســب عربــی هیچ وقــت 
خســته نمی شــود. یعنــی از پــا نمی افتــد و وقتی کــه 
میافتــد دیگــر می میــرد، تمــام. مــی رود تــا تمــام می شــود. 
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ــت.   ــل اس ــی اصی ــب های عرب ــا از آن اس ــای یکت آق
ــی  خــب الحمــدهلل آقــای عبودتیــان هــم تعریف هــای خوب
از ایشــان شــنیدم، امشــب بیشــتر از ایشــان شــنیدیم، لکــن 
قبــًا گزارش هــای خوبــی می آمــد. از یکایــک شــماها 

ــم.  ــکر می کن ــاً تش واقع
ــیار  ــای بس ــد گزارش ه ــه دادی ــی ک ــن گزارش های ــه ای هم
ــدم. هــم  ــاده دی ــاق افت ــق را گاهــی اتف ــود. هم اف ــی ب خوب
محصــوالت اوج را، هــم بخــش مربــوط بــه فضــای مجــازی 

را.  
*** 

ــن جلســه  ــرای ای ــه ب ــه اوج یکــی از دوســتانی ک راجــع ب
بــه مــن مشــورت دادنــد کــه مطالعــه کنــم، چیــز جالبــی 
ــن  ــم ای ــن معلمــم، خصوصیت ــود م ــود. نوشــته ب نوشــته ب
ــا  ــر غلط ه ــد زی ــتم می دهن ــزی دس ــا چی ــه ت ــت ک اس
ــه اوج  ــع ب ــت. راج ــن اس ــم ای ــت معل ــم. طبیع ــط بکش خ
ــود  ــیده ب ــط کش ــی خ ــم و چیزهای ــرده بودی ــت ک صحب
،لکــن می گویــد درعین حــال معلــم ایــن خصوصیــات 
ــده ای در  ــد، آین ــگاه کن ــل ن ــه محص ــی ب ــم دارد وقت را ه
او می بینــد. می گفــت در ناصیــه روشــن اوج چیــزی را 

ــت.   ــته اس ــی برجس ــه خیل ــم ک می بین

همــه پشــتیبانی مالــی بخــش فرهنگی بــه اندازه 
خــرج چند موشــک آزمایشــی نمی شــود

ــپاه،  ــری و س ــای جعف ــتیبانی آق ــده پش ــش عم ــب! بخ خ
ــت و  ــی الزم اس ــتیبانی مال ــت. پش ــی اس ــتیبانی مال پش
ــرار  ــن اص ــن را م ــت؛ ای ــا مراقب ــا ب ــرد ام ــام بگی ــد انج بای
دارم .امــا اینکــه خــود پشــتیبانی مالــی را بعضــی بگوینــد 
چطــور و چــرا؟ بایــد گفــت اگــر همــه پشــتیبانی های مالــی 
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فعالیت هــای شــما را بــا هــم جمــع کننــد، گمــان نمی کنــم 
بــه قــدر خــرج  چنــد موشــکی کــه مــا بــه عنــوان آزمایــش 
انجــام می دهیــم، باشــد. گاهــی بــا آقایــان جلســه ای 
ــه  ــم ک ــخیص بده ــد تش ــم بای ــم و می گفت ــکیل دادی تش
ــزرگان  ایــن آزمایــش الزم اســت. آقایــان چنــد نفــری از ب
ــن  ــه ای نیروهــای مســلح می نشــینند و می نویســند کــه بل
ــام  ــد انج ــت و بای ــک الزم اس ــن موش ــرای ای ــش ب آزمای
ــر  ــد براب ــاً شــاید چن ــرد. خــرج آن آزمایش هــا مجموع بگی
ــای  ــی، آق ــه فرهنگ ــه در جبه ــد ک ــی باش ــه مخارج هم
جعفــری خــرج می کننــد. بنابرایــن بــا هزینــه کــردن 
ســپاه هیــچ مخالفتــی نــدارم البتــه بــا مراقبــت. بــا خــرج 
بی حســاب و کتــاب موافــق نیســتم؛ چــه در پول هــای 
بــزرگ و چــه در خرج هــای کوچــک. بایســتی همــه چیــز 
بــا حســاب و کتــاب باشــد. چــون باالخــره مــال بیت المــال 

اســت. 
*** 

چیزهایی را الزم است تذکر بدهم.  
یــک مســئله اینکــه قــدر  ایــن کار را بایــد بدانیــد. ایــن کار 
فرهنگــی کــه قــرارگاه قــرب برعهــده گرفتــه بــا مجموعه ای 
کــه زیرمجموعــه اش اســت، کار بســیار مهمــی اســت. ایــن 
ــایل  ــد وس ــرد و بای ــا ک ــد ره ــت. نبای ــدر دانس ــد ق را بای
ــه  ــئول ن ــتگاه های مس ــرد. دس ــم ک ــتمرار آن را فراه اس
ــد؛ بعضــی نمی توانســتند و بعضــی شــرایط  ــه نخواهن اینک
ــی  ــک مســئول دولت ــروز ی اداری شــان اجــازه نمــی داد. دی
ــاب  ــد از انق ــا بع ــفانه م ــت متاس ــود می گف ــن ب ــش م پی
آمدیــم نظامــات سیاســی و نظامــی را دگرگــون و منقلــب 
کردیــم و ســپاه آوردیــم، ولــی نظامــات اداری را نتوانســتیم 
دســت بزنیــم. گاهــی نمی تواننــد. گاهــی چنــان ایــن 
ــه  ــش اســت ک ــا آشــغال درون ــگ اســت ی شــبکه آب،  تن
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ــذا  ــد. ل ــور کن ــا عب ــد آب از اینج ــی ده ــازه نم ــا اج اص
ــی  ــم کوتاه ــی ه ــد و بعض ــتگاهها نمیتوانن ــی از دس بعض
ــود:  ــد. فرم ــا شــما الحمــدهلل کوتاهــی نکردی ــد. ام میکنن

مرید پیر مغانم به من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد 
 البتــه ایــن شــیخ های عزیــز مــا همــه جــزء همــان 
پیشــروانی هســتند کــه بــه وجــود این هــا افتخــار می کنــم. 
شــیخی کــه گفتــم مــراد این هــا نیســتند. )خنــده حضــار(  

راه شکست انقالب،
کار نرم و کار فرهنگ است

ببینیــد! مســئله فرهنــگ یــک مســئله اصلــی اســت. بنــده 
ــه  ــد. چ ــس می کنی ــه تنف ــت ک ــل هواس ــم مث ــا گفت باره
ــر چنانچــه  ــم. اگ ــم تنفــس می کنی ــم چــه نخواهی بخواهی
ــر جامعــه حاکــم باشــد، چــه بخواهیــم  فرهنــگ غلطــی ب

ــم . ــرار می گیری ــر آن ق ــت تأثی ــم تح ــه نخواهی چ
ــتی  ــد. بایس ــرار میگیرن ــر آن ق ــت تاثی ــا تح ــای م بچه ه
ــت  ــگ اهمی ــئله فرهن ــذا مس ــرد. ل ــز ک ــوا را تمی ــن ه ای

زیــادی دارد. 
ــه توجــه نداشــت.  ــن نکت ــه ای ــاب، اول کار ب دشــمن  انق
اوایــل انقــاب بــا روش جنــگ ســخت بــا انقــاب برخــورد 
ــد  ــی و بع ــای قوم ــد، جنجال ه ــا راه انداختن ــد. کودت کردن
ــد،  ــادی کردن ــره اقتص ــد. محاص ــگ راه انداختن ــم جن ه
تهدیــد کردنــد امــا این هــا اثــر نکــرد. جنــگ، ملــت مــا را 
منســجم کــرد. ایــن جنــگ واقعــاً بــرای مــا یــک گنــج بــود. 
ــود. بعــد متوجــه شــدند کــه راه  ــف گنــج ب ــاد مختل از ابع
شکســت ایــن انقــاب، کار ســخت نیســت؛ کار نــرم اســت، 

کار فرهنــگ اســت. 
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امــروز یــا دیــروز بــود در روزنامــه ای از قــول یکــی از 
ــق  ــی و رفی ــی صمیم ــا خیل ــا آمریکایی ه ــه ب ــی ک حضرات
ــاب  ــک انق ــکا ی ــران و آمری ــن ای ــود بی ــته ب ــت، نوش اس
ــا ایــن انقــاب اســامی هســت  اســامی نشســته اســت .ت
ایــن دو بــه هــم نمی رســند. اگــر بخواهیــم ایــن دوتــا بــه 
هــم برســند بایــد انقــاب اســامی را از وســط برداریــم. این 
ــکل  ــه ش ــه ب ــد ک ــر افتادن ــه فک ــت. ب ــتی اس ــرف درس ح
مناســب و بــا شــیوه فرهنگــی انقــاب اســامی را بردارنــد 
کــه واقعــاً هــم ممکــن اســت. اگــر غفلــت کنیــم ایــن اتفاق 
مــی افتــد. این جــور نیســت کــه تصــور کنیــم ایــن جــزء 
ــه اینکــه این طــرف  محــاالت عقلــی اســت. بســتگی دارد ب
چــه کار بکنیــم. لــذا شــبیخون فرهنگــی و تهاجــم فرهنگــی 
ــد.  ــاور نکردن ــم بعضــی ب ــا گفتی ــدا کــه م شــروع شــد. ابت
ــاره  ــه درب ــر را ک ــرف حقی ــون ح ــی در تلویزی ــی بعض حت
تهاجــم فرهنگــی ســخنرانی کــرده بــودم، صریحــاً رد 
کردنــد؛ مــن خــودم پــای تلویزیــون بــودم و شــنیدم. بعــد 
مــا یــک قــدم باالتــر رفتیــم و گفتیــم شــبیخون فرهنگــی. 
ایــن مفهــوم بــه تدریــج خــودش را تفهیــم کــرد. ابتــدا هــم 
دشــمن مراکــز اصلــی تهاجــم را نمی دانســت ولــی بعدهــا 
ــورد  ــی م ــز اصل ــرف مراک ــه ط ــبارها را ب ــد و آتش فهمیدن
اهتمــام یعنــی ســتون های اصلــی فرهنگــی روانــه کردنــد. 
ــد،  ــد می کنی ــتید و رص ــگ هس ــه در کار فرهن ــماها ک ش
غالبــاً بیشــتر از مــن مــی دانیــد کــه این هــا دارنــد چــه کار 
می کننــد؛ به خصــوص بــا فناوری هــای جدیــد. یکــی 
مســئله ماهــواره، بعــد مســئله فضــای مجــازی. دشــمنان 
همــه تاششــان را می کننــد و واقعــاً مجاهــدت می کننــد. 
ــم مشــاهده  ــود. داری ــکار نب ــه این طــرف هــم بی خــب البت

می کنیــم. 
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*** 
اعتقــاد قطعــی و عینــی مــن ایــن اســت کــه مــا از لحــاظ 
ســطح فرهنگــی در مجموعــه کشــور از گذشــته وضعمــان 
بهتــر و ســطحمان باالتــر اســت. از لحــاظ کیفیــت بهتریــم، 

از لحــاظ کمیــت هــم اتفاقــاً بهتریــم. 
دهــه شــصت کــه بعضــی از شــما در دنیا تشــریف نداشــتید 
و بعضــی هــم در جریــان مســائل نبودیــد، کســانی بودنــد 
ــد.  ــاع مقــدس حــرف می زدن ــه جنــگ و دف ــاً علی کــه علن
ــت.  ــدس اس ــدر مق ــاال این ق ــه ح ــزی ک ــان چی ــه هم علی
مخالفیــن زیــادی داشــت. کــم نبودنــد خانواده هایــی 
ــه  ــه جبه ــی ک ــا آن های ــگ کاری نداشــتند. م ــه جن ــه ب ک
ــی  ــا و جوان های ــدر خانواده ه ــمردیم. چق ــد، می ش می رفتن
کــه اصــًا نــگاه هــم بــه جبهــه نکردنــد. مــن یک نوشــته ای 
ــری را  ــل  معتب ــاب مفص ــاورم، کت ــم بی ــم اس را نمی خواه
کــه نامه هــای اشــخاصی اســت بــه یــک شــخصیت محتــرم 
داخــل کشــور کــه آن شــخصیت هــم آدم حســابی اســت. 
ــه در  ــرادی ک ــی از اف ــا یک ــرد. آنج ــر ک ــا را منتش نامه ه
ــد از  ــه بع ــت - البت ــاکن اس ــکا س ــاالت آمری ــی از ای یک
انقــاب ســاکن شــده و مــن آن شــخص را هــم از نزدیــک 
می شناســم، دکتــر بــود و بنــده یــک دفعــه بــه او مراجعــه 
کــرده بــودم- نامــه می نویســد بــه ایــن رفیــق تهرانــی اش. 
ــگ. از  ــان دوران  جن ــرای هم ــت ب ــه اس ــش نام ــج، ش پن
ــر  ــم خب ــد و ه ــر می ده ــم خب ــون ه ــه مســائل گوناگ هم
ــران  ــاران ته ــه بمب ــع ب ــه راج ــک کلم ــا ی ــرد ام می گی
ــا تهــران شــنیدیم مثــًا بمبــاران شــده  ــد کــه آق نمی گوی
اســت! یــک کلمــه راجــع بــه اینکــه باالخــره کار  جنــگ بــه 
ــت،  ــور توس ــا کش ــره اینج ــد! باالخ ــید، نمی پرس ــا رس کج
ــه  ــه ب ــه شــده اســت؛ حمل ــه آن حمل ــه توســت کــه ب خان
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جمهــوری اســامی کــه نشــده بــود، حملــه بــه ایــران شــده 
ــن در  ــت! م ــا نیس ــن نامه ه ــه در ای ــک کلم ــا ی ــود. ام ب
ــرت اســت.  ــن عب ــاب یادداشــت کــردم کــه ای حاشــیه کت
ــد.  ــده می گرفتن ــگ را نادی ــه جن ــانی ک ــد کس ــم نبودن ک
پــس امــروز اگــر چنانچــه شــما ببینیــد فــان جــوان، فــان 
خانــواده، فــان شــخصیت فرهنگــی یــا سیاســی به مســائل 
ــد. آن  ــد تعجــب کنی ــی نبای ــدارد، خیل ــی ن انقــاب اعتنای
ــال و  ــود، بی خی ــانی ب ــود و آتشفش ــگ ب ــه جن ــان ک زم
ــد و کار  ــد و می آمدن ــائل می رفتن ــن مس ــه ای ــا ب بی اعتن
ســفر  و  گــردش خودشــان  و  می کردنــد  را  خودشــان 
خارجــی خودشــان را می رفتنــد. مقاله هــا و کتاب هــای 
را  خودشــان  شــعرهای  و  می نوشــتند  را  خودشــان 
ــن  ــه ای ــه ای ب ــد حادث ــگاه نمی کردن ــًا ن ــد. اص می گفتن
ــدارد  ــی ن ــد. اآلن تعجب ــی افت ــاق م عظمــت در کشــور اتف

ــد.   اگــر یــک عــده توجهــی ندارن
گســترش چتــر گفتمــان انقــالب بــر روی ســر 

همــه آحــاد
ــگاه انقــاب رشــد پیــدا  ــر ایــن، فکــر انقــاب و ن عــاوه ب
کــرده اســت. شــما اآلن مــی گوییــد محصوالتتــان در 
ــدم  ــر می خوان ــروز خب ــه هســت. ام ــان و مصــر و ترکی لبن
ــا  ــه ی ــزه گرفت ــه و جای ــر رفت ــی در مص ــی ایران ــه فیلم ک
ــوالت  ــور محص ــن ج ــده .همی ــراق پخش ش ــه و ع در ترکی
ــن  ــن ممک ــی رود. حــاال در ک ــش م ــی شــما دارد پی انقاب
اســت فیلمــی کــه مــورد توجــه قــرار می دهنــد بــا 
ــما  ــم ش ــد و فیل ــری باش ــز دیگ ــی چی ــای سیاس انگیزه ه
را مــورد توجــه قــرار ندهنــد؛ امــا آن مــاک نیســت. 
ــر  فکــری  ــن اســت کــه در محیط هــای نفوذپذی مــاک ای
و عاطفــی، کــدام فیلــم حضــور دارد. کــدام فیلــم کار 
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می کنــد. ایــن در جبهــه انقــاب کار می کنــد. البتــه 
ــا  ــی جاه ــد و خیل ــان ناشــیگری می کن ــا همچن دشــمن م
اشــتباه و خطــا می کنــد، انشــاءاهلل مــا از خطاهایــش 

ــم.  ــتفاده کنی اس
*** 

عمــده نظــر و هــدف شــما ایــن باشــد کــه چتــر گفتمــان 
انقابــی را در کشــور بــاز کنیــد. بــر روی ســر همــه کشــور 
ــانی  ــمن دارد. کس ــم دش ــیار ه ــن کار بس ــد. ای ــاز کنی ب
ــاب را  ــان انق ــفره گفتم ــد س ــعی می کنن ــه س ــتند ک هس
جمــع کننــد تــا دیگــر تفکــر انقابــی وجــود نداشــته باشــد. 
از اســم انقــاب هــم خوششــان نمی آیــد. از تفکــر انقابــی 
هــم خوششــان نمی آیــد. از شــاخصه های معــروف انقــاب 
ــم  ــی ه ــت اجتماع ــتضعاف و عدال ــتکبار و اس ــی اس یعن
ــام  ــات ام ــه در کلم ــاخصه هایی ک ــد؛ ش ــان نمی آی خوشش
)ره( بــود. از این هــا خوششــان نمی آیــد. وقتــی گفتــه 
ــش را  ــم عکس ــی ه ــد و گاه ــتقبال نمی کنن ــود، اس می ش
بیــان می کننــد. در کشــور هســتند کســانی کــه معتقدنــد 
بایســتی کشــور را بکشــانیم بــه ســمت پیوســتن بــه غــرب. 
ــور  ــم کش ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای ــان ه منطقش
ــه غــرب پیوســته شــود و  پیشــرفت پیــدا کنــد بایســتی ب
طبعــاً پیوســتن بــه غــرب یعنــی دنبالــه روی غــرب باشــیم. 
میگوینــد وقتــی کشــوری فاصلــه ی فاحــش علمــی و 
فنــاوری دارد و می خواهــد بــه کشــوری کــه جلوتــر اســت 
ــن  ــم ای ــد و منطقشــان ه ــه رو او باش ــد دنبال ــدد، بای بپیون
اســت کــه پیشــرفت بــدون ایــن نمی شــود. دیگــر توضیــح 
ــور  ــه کش ــادی ک ــای متم ــر و موم ه ــه مه ــد ک نمی دهن
ــت، چــه شــد؟ بعــد از انقــاب مشــروطیت،  ــن راه را رف ای
ــد  ــم گرفتن ــد و تصمی ــرکار آمدن ــا س ــه پهلوی ه ــد ده چن
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ــادی  ــی اعتق ــری و فرهنگــی و مبان کشــور را از لحــاظ فک
ــد  ــم گرفتن ــد. تصمی ــی کنن ــًا غرب ــی کام ــر زندگ و مظاه
ــاب،  ــف حج ــد. کش ــل کردن ــد و عم ــزی کردن و برنامه ری
ــای  ــی حوزه ه ــون و تعطیل ــای روحانی ــتن عمامه ه برداش
علمیــه از ایــن کارهــا بــود. این هــا چیزهــای آشــکار 
ــی هــم وجــود دارد. ترویــج  ــود و چیزهــای پنهــان فراوان ب
ــت.  ــادی نیس ــای ع ــران از کاره ــرب در ای ــفه های غ فلس
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــبه انج ــا محاس ــًا ب ــا کام ــن کاره ای
ــال  ــاال مج ــه ح ــوع ک ــن موض ــم در ای ــرف داری ــی ح خیل
گفتنــش نیســت. آدم هایــی کتاب هــا را ترجمــه کردنــد کــه 
ــی  ــری و سیاس ــاظ فک ــرب از لح ــه غ ــان ب وابستگی هایش
ــام  ــاب انج ــاب و کت ــا حس ــا را ب ــن کاره ــود. ای ــح ب واض
ــور  ــال کش ــصت س ــاه، ش ــن پنج ــب! در ای ــد. خ می دهن
چــه پیشــرفتی کــرد؟ چــه هنــری کردنــد؟ چــه گلــی بــه 

ــد؟   ســر ایــن ملــت زدن
ــر را  ــور مص ــم، کش ــن را گفت ــاید ای ــار ش ــی دو ب ــن یک م
شــما نــگاه کنیــد. از زمانــی کــه عبدالناصــر از دنیــا رفــت 
تــا زمانــی کــه بیــداری اســامی اتفــاق افتــاد، ســی و چنــد 
ســال گذشــت. انقــاب اســامی هــم ســی و چنــد ســاله 
ــال،  ــد س ــی و چن ــن س ــول ای ــد در ط ــما ببینی ــت. ش اس
ایــران از کجــا بــه کجــا رســیده اســت؟ همیــن را در مصــر 
مطالعــه کنیــد، ببینیــد چــه اتفاقــی آنجــا افتاده اســت .این 
را خــود  مصری هــا گفتنــد کــه ایــران موشــک می ســازد و 
پرتــاب می کنــد و فضاپیمــا دارد ولــی مــا هنــوز گرفتاریــم 

ــم.   کــه مســائل کوچــک را چــه جــوری حل وفصــل کنی
ــه فقــط پیشــرفت ایجــاد نمی کنــد  ــه غــرب ن وابســتگی ب
بلکــه ضــد پیشــرفت اســت. اینکــه ضــد پیشــرفت اســت، 
ــا  ــر بن ــت. اگ ــق نیس ــرف بی منط ــت، ح ــی نیس رجزخوان
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ــی دو  ــم، یک ــت کنی ــه صحب ــن قضی ــه ای ــع ب ــد راج باش
ســاعت می شــود اســتدالل کــرد. حــرف، پشــتوانه منطقــی 

دارد.  
بنــا دارنــد گفتمــان انقــاب را یواش یــواش کمرنــگ کننــد 
و جایــی از آن را بزننــد و جایــی را بُبرنــد تــا صــورت 
بیجانــی از آن باقــی بمانــد. شــما بایــد نقطــه مقابــل عمــل 
کنیــد. یعنــی هــدف اصلــی پــس ایــن شــد کــه گفتمــان 
انقــاب گســترش پیــدا کنــد و چتــرش تمــام ملــت را دربــر 

بگیــرد و در دل هــا نفــوذ کنــد.  

باید در دلها نفوذ کرد
نکتــه ای کــه بــاز تأکیــد خواهــم کــرد، ایــن اســت کــه بایــد 
در دل هــا نفــوذ کــرد. ایــن کارهــا خیلــی کارهــای خوبــی 
اســت کــه انجــام گرفتــه امــا ارزیابــی کنیــد ببینیــد ایــن 
ــدر دل  ــت؟ چق ــرده اس ــوذ ک ــا نف ــدر در دل ه ــا چق کاره
ــل  ــه ای نس ــه جوان ــوص ک ــه خص ــت؟ ب ــرده اس ــذب ک ج

ــد.  ــق اطــاع درســتی ندارن ــاً از حقای ــی غالب کنون
ــا از  ــم. م ــت« داری ــا »درای ــد، م ــت« دارن ــا »روای جوان ه
قبــل از انقــاب و دوران انقــاب و پیــروزی انقــاب درایــت 
ــای  ــم. جوان ه ــس کردی ــم و لم ــا را دیدی ــم و این ه داری
امــروز نــه از قبــل از انقــاب خبــر دارنــد، نــه از مقدمــات 
ــه  ــی ک ــه از خــون دل های ــد، ن ــر دارن ــی خب تحــرک انقاب
خــورده شــد و کارهایــی کــه انجــام گرفــت اطــاع دارنــد. 
حتــی از جنــگ و دفــاع مقــدس هــم اطــاع ندارنــد. 
ــرای این هــا تبییــن شــود. ایــن جــزء  ــد ایــن مســائل ب بای
ــه  ــن در برنام ــه نظــر م ــه ب ــای اساســی شماســت ک کاره
ــن اختصــاص  ــه ای ــک بخــش را ب ــان حتمــا ی ــزی هایت ری

ــد.   بدهی
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اولیــن  از  یکــی  آمدنــد،  کار  روی  وقتــی  پهلوی هــا 
کارهایشــان، خــراب کــردن چهــره قاجــار بــود. البتــه قاجار 
چهــره قابــل تمجیــدی نــدارد امــا پهلــوی آن چنــان چهــره 
ــه  ــه هم ــوه داد ک ــت جل ــرد و زش ــراب ک ــاری را خ قاج
بگوینــد خــدا پــدر پهلــوی را بیامــرزد کــه مــا را از دســت 
آن هــا نجــات داد. مــا ایــن کار را در مــورد پهلــوی نکردیــم، 
از  درحالی کــه چهــره پهلوی هــا بــه مراتــب زشــت تر 
چهــره قاجاری هاســت. نمی دانــم شــما خاطراتــی کــه 
رجــال سیاســی پهلــوی در مهــر و موم هــای آخــر نوشــتند 
ــاب چــاپ شــد،  ــد  انق ــل و بعضــی بع ــش قب و بعضی های
دیدیــد یــا نــه؟ چیزهایــی کــه این هــا نوشــتند واقعــاً مــن 
ــاب اســامی،  ــاً انق ــتم واقع ــا نوش ــی از کتاب ه پشــت یک
ملــت ایــران را از یــک ســقوط وحشــتناک نجــات داد. اگــر 
آن هــا ســرکار می ماندنــد و نســل بعدشــان هــم می آمدنــد 
نمی دانــم چــه بایــی بــا ایــن بی ایمانــی و بــا ایــن سســتی 
ــی را  ــای بزرگ ــاً خطره ــد! واقع ــور می آوردن ــر کش ــر س ب
ــد، اطرافیانشــان  ــد. خودشــان ب ــرای کشــور ایجــاد کردن ب
بــد، محمدرضــا بــد، علــم بــد، منصــور بــد، هویــدا بــد، همه 
ــان  ــد، عقایدش ــان ب ــد، دلهایش ــان ب ــد، دور و وری هایش ب
بــد، رفتارهایشــان بــد. جوان هــای مــا از ایــن قبیــل 
ــا، در زمینــه  ــد. در زمینــه رفــع حی چیزهــا اطاعــی ندارن
ترویــج فســاد، در زمینــه ارتــکاب فســاد ،فســادهای مالــی 
کــه هیــچ، فســادهای جنســی و فســادهای گوناگــون، اصــا 
انســان گیــج مــی شــود وقتــی کــه مــی بینــد و مــی شــنود 

ــد.  و مــی خوان
*** 

ــا در  ــت .م ــاب اس ــتاوردهای انق ــئله دس ــم مس ــی ه یک
ــکاری  ــم کم ــاب ه ــتاوردهای انق ــان دادن دس ــورد نش م
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داریــم. اآلن عــده ای میگوینــد در زمینــه اقتصــادی اختــال 
هســت، فــان هســت، بلــه! امــا نقــاط قــوت را مــورد توجــه 
قــرار نمی دهنــد. انقــاب اســامی در زمینــه زیرســاختهای 
کشــور - اگــر مبالغــه نباشــد- کاری شــبیه معجــزه انجــام 
داد. زیرســاختهایی کــه در کشــور ایجــاد شــده چیــز 
عجیبــی اســت. امــروز بــا ایــن زیرســاختها کشــور میتوانــد 
ــع  ــی مناب ــد، یعن ــذاری کن ــرمایه گ ــته ای س ــر رش در ه
مالــی صــرف و آدمهــای متناســب را پیــدا کنــد و بگمــارد. 
میتوانــد بــا دنیــا رقابــت کنــد. کمــا اینکــه در بعضــی جاهــا 
مــی بینیــد خبــر مــی دهنــد در نانــو رتبــه مثــا چهــارم یــا 
ســوم یــا رتبــه هشــتم دنیاییــم. ایــن خیلــی مهــم اســت. 
کشــوری کــه در تــه جــدول علمــی دنیــا قــرار داشــته حــاال 
چیــزی در ردیــف رتبــه هــای اول و دوم و ســوم دنیــا قــرار 

مــی گیــرد. 
*** 

یکــی دیگــر مقولــه ی خدمــات اســت. خدماتــی کــه 
انجــام گرفتــه در ایــن کشــور واقعــا بــی نظیــر اســت. اگــر 
ــد  ــع کنی ــا توزی ــالها و ماهه ــدد س ــه ع ــات را ب ــن خدم ای
آنوقــت بــه شــما ثابــت مــی شــود کــه ایــن همــه خدمــات 
ــن   ــه گفت ــت. البت ــراوان اس ــدر ف ــردم چق ــه م ــون ب گوناگ
ــد.  ــری میخواه ــن  هن ــدارد و گفت ــی ن ــی نتیجــه خوب زبان

ــاد میشــود.  ــم زی ــی ه ــیاه نمای ــا س ــار اینه ــاال در کن ح
ــت  ــیدند، صراح ــت پرس ــاره صراح ــتان درب ــی از دوس یک
ــیاهنمایی  ــید س ــب باش ــا مواظ ــت ام ــی اس ــز  خوب چی
نشــود. اینجــوری نشــود کــه چیــزی را کــه نیســت، هســت 
ــو ناخــودآگاه- و چیــزی را کــه هســت،  نشــان بدهیــم -ول
ــه  ــودآگاه. ب ــم ناخ ــم - بازه ــل کاغ کنی ــک کاغ چه ی
ــا  ــا کســی ی ــه دســتگاهی ی مجــرد  اینکــه یــک اتهامــی ب



ت
ط عاشقی اس

ط دل من و تو رب
رب

18

شــخصیتی متوجــه شــد، اولیــن تاثیــر، تاثیــر  پذیــرش در 
ــه  ــد. ب ــرف کنن ــد و برط ــث کنن ــی بح ــا وقت ــت. ت دلهاس
اینهــا توجــه کنیــد. بــه خصــوص در کشــور هــم متاســفانه 
ــوص در  ــه خص ــت ب ــده اس ــاب ش ــیاهنماییها ب ــن س ای
ــرای اینکــه رقیبهــا همدیگــر را بزننــد،  ــات. ب فصــل انتخاب
ــه جــای اینکــه همدیگــر را  ــه جــان نظــام مــی افتنــد. ب ب
کتــک بزننــد، مثــل دو بــرادری کــه بــا هــم دعــوا دارنــد، 
ــد؛  ــدر را کتــک میزنن ــد، پ ــه هــم بزنن ــه جــای اینکــه ب ب
اینجــوری بــه جــان نظــام مــی افتنــد و دعــوا مــی کننــد.  

ما باید مردم را با اخالق تربیت کنیم
ــی  ــما خیل ــای ش ــزارش ه ــه در گ ــی ک ــی از چیزهای یک
پررنــگ نبــود، مســئله گســترش اخــاق و فضائــل اخاقــی 
ــم  ــاد فرهنگــی خات ــه بنی ــوط ب ــود. هــم در کارهــای مرب ب
ــم در اوج،  ــیعی دارد، ه ــای وس ــه کاره ــج( ک ــا )ع االوصی
ــه  ــی ب ــبکه تلویزیون ــم در ش ــازی و ه ــای مج ــم در فض ه
ــد  ــا بای ــد. م ــذاری کنی ــرمایه گ ــن س ــن روی ای ــر م نظ
مــردم را بــا اخــاق تربیــت کنیــم و بــا اخــاق بــار 
ــاب از  ــت، اجتن ــاب از تهم ــئله اجتن ــن مس ــم. همی بیاوری
غیبــت، اجتنــاب از حســادت، اجنتــاب از بیوفایــی، اجتنــاب 
از بدعهــدی، اجتنــاب از ُجبــن، اجتنــاب از بخــل. همینهایی 
ــم  ــا درس اســت. »الله ــا هســت. دعاه ــای م ــه در دعاه ک
انــی اعــوذ بــک مــن الکســل و الفشــل و الجبــن و البخــل 
ــا  ــدا پن ــه خ ــه ب ــت ک ــی اس ــوه...« چیزهای ــه والقس والغفل
ــل  ــه فضائ ــا دور و ب ــود را از اینه ــتی خ ــم و بایس ــی بری م
اخاقــی نزدیــک کنیــم .یکــی از فضائــل اخاقــی حیاســت. 
ــا  ــمنان م ــه دش ــت ک ــی اس ــی از چیزهای ــروز یک ــا ام حی
ــا از مــا بگیرنــد، بــه خصــوص  دارنــد ترویــج مــی کننــد ت
در فضــای مجــازی و فیلمهــای ماهوارهــای. حیــا را از بیــن 
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ــی  ــا خیل ــد. حی ــی کنن ــاب م ــی را ب ــی حیای ــد و ب میبرن
چیــز  مهمــی اســت و جلــوی فســادهای جنســی بــا ترویــج 

ــه میشــود.  ــا گرفت حی

ضرورت ترویج اندیشه ناب اسالمی
تقویــت بنیــه معرفــت دینــی کــه در گزارشــهای دوســتان 
ــود کامــا درســت اســت. احساســات خــوب اســت.  هــم ب
بنــده بــا کســانی کــه مخالــف تحریــک احساســاتند، موافــق 
نیســتم. در همیــن ماجــرای اربعیــن چیــزی کــه مــردم را 

حرکــت مــی دهــد، عواطــف اســت. 
اصــا دنیــا را تــکان مــی دهــد. البتــه عواطــف و احساســات 
ــی  ــه مبان ــد متکــی ب ــا مــی توان ــوچ باشــد ی ــد پ مــی توان
باشــد. ایــن مبانــی را بایــد در اذهــان تقویــت کــرد. مبانــی 
برانگیزاننــده عواطــف و احساســات را بایســتی تقویــت کــرد.  
بنیــه هــای فکــری خیلــی مهــم اســت. نبایــد از آن غافــل 
شــد. ایــن کــه مــن بــه جمــع اندیشــه ورزان دینــی تاکیــد 
کــردم بــرای ایــن اســت. حــاال خوشــبختانه آقایــان اینجــا 
تشــریف دارنــد و همــه صاحــب فکــر و صاحــب بیــان گویــا 
و فکــر آگاه هســتند. ایــن جمــع ،تــازه تشــکیل شــده اســت 
ــکیل  ــش تش ــال پی ــج س ــار، پن ــان چه ــتی هم ــی بایس ول
ــک ســر  ــه ی ــان هــم البت ــت. آقای ــی رف میشــد و پیــش م
ــی  ــتغاالت فراوان ــان اش ــر کدامش ــودا! ه ــزار س ــد و ه دارن

دارنــد. بایســتی وقــت گذاشــته شــود . 
ــه  ــود؛ چ ــخص ش ــد مش ــه ورز بای ــه اندیش ــش مجموع نق
حــاال اندیشــه ورز دینــی در ایــن بخــش، چــه اندیشــه ورز 

ــی.  ــازمانی و مدیریت س
ــد و نقششــان در  ــد بنشــینند، کار کنن ــا بای اندیشــه ورزه

ــا مشــخص شــود .  ــا اجــرا و عمــل و خروجیه رابطــه ب
ــه ورز.  ــات اندیش ــا هی ــد ب ــرق میکن ــورتی ف ــورای مش ش
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ــری  ــای فک ــه ه ــه پای ــت ک ــن اس ــرای ای ــه ورزی ب اندیش
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــورتی ای ــورای مش ــد. ش ــم کن را محک
ــوان اهلل  ــام )رض ــرت ام ــی حض ــم. زمان ــی کنی ــورت م مش
ــی  ــی کس ــون اساس ــه قان ــن قضی ــد در ای ــه( فرمودن علی
گفتــه مــن مشــورت کنــم، ولــی نگفتــه کــه مشــورت شــما 
را قبــول کنــم. بنابرایــن مشــورت اعــم از ایــن اســت کــه 

ــد.  ــته باش ــذاری داش ــما تاثیرگ ــه ش در مجموع
*** 

حــاال همینجــا متذکــر شــوم کــه دیگــر ایــن کلمــه 
ــر  ــک تعبی ــاق فکــر ی ــد. ات ــه کار نبری ــاق فکــر را هــم ب ات
ــر فرنگیســت.  ــرداری شــده از تعبی ــه ب فرنگــی اســت. گرت
ــما  ــد. ش ــم درســت کنی ــن »برخــط« را ه ــه ای ــا اینک کم
الحمــدهلل اهــل زبــان و فرهنگیــد. »برخــط« ترجمــه تحــت 
ــگ«  ــی درن ــد »ب ــا بگویی ــت. مث ــن« اس ــی »آنای اللفظ
یــا »بادرنــگ«. یــک تعبیــر کنایــی بــرای فوریــت. 
بگوییــد »بــی درنــگ«، »بادرنــگ« بــه جــای »آنایــن« و 
ــلیقه  ــما س ــت، ش ــن اس ــن ای ــلیقه م ــاال س ــن«. ح »آفای
مــن را عمــل نکنیــد، چیــز بهتــری خودتــان پیــدا کنیــد. 
یعنــی ایــن تعبیــرات گرتهبــرداری شــده را شــماها حتــی 
المقــدور از فرهنــگ کار تــان خــارج کنیــد. شــما مرجــع و 

ــا هســتید.   مبن
*** 

ــد.  ــدا کن ــامی رواج پی ــاب اس ــه ن ــد اندیش ــن بای بنابرای
ایــن »طــرح والیــت« کــه حضــرت آقــای مصبــاح )ادام اهلل 
ــد  ــت و بای ــی اس ــز خوب ــیار چی ــد، بس ــه( راه انداختن بقائ
ادامــه پیــدا کنــد. ایشــان هــم فکــرش را کــرد یعنــی هــم 
منبــع فکــری داشــت، هــم ابــزار کار داشــت یعنــی طلبــه 
ــن  ــت، از ای ــه اس ــما تجرب ــرای ش ــا ب ــور کاره ــا را. اینج ه

ــد.  ــه هــا اســتفاده کنی تجرب
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گر آن بیگانه هم با ما نشیند آشنا خیزد
امــا دربــاره مســئله ی خلــق مخاطــب کــه گفتیــم در واقــع 
ــرای  ــما ب ــی ش ــت. یعن ــب اس ــف مخاط ــای کش ــه معن ب
ــه  ــردن ب ــت ک ــد. درس ــت کنی ــب درس ــان مخاط خودت
معنــای تولیــد  اصطاحــی نیســت بــه معنــای ایــن اســت 
ــن کشــور  ــه در ای ــانهایی ک ــه ی انس ــن مجموع ــه در ای ک
ــه  ــد مخاطــب رســانه باشــند - حــاال ک هســتند و میتوانن
کار بــا رایانــه و فضــای مجــازی بــه بچــه هــای ســه چهــار 
ســاله هــم رســیده؛ گاهــی در همــان اثنــای بــازی چیــزی 
ــد،  ــان آن را نفهمیدن ــه بزرگترهایش ــد ک ــف میکنن را کش
یعنــی ایــن دایــره وســیع شــده- شــما در ایــن مجموعــه، 
ــد.  ــش دهی ــد و افزای ــان را مشــخص کنی ــان خودت مخاطب
یعنــی مخاطبتــان فقــط آن جوانــی کــه از پیــش بــه شــما 

معتقــد اســت، نباشــد. 
ــر  ــزد« اگ ــنا خی ــیند آش ــا نش ــا م ــم ب ــه ه ــر آن بیگان »گ
ــه  ــد آشــنا وارد شــود. ب ــا شــما نشســت، بای ــه هــم ب بیگان
تعبیــر رایــج، قشــر خاکســتری و حتــی قشــر از خاکســتری 
ــذب  ــد و ج ــد بُربائی ــم بای ــیاه را ه ــرف س ــه ط ــل ب متمای

کنیــد.  
*** 

مــن خیلــی شــماها را دوســت دارم و اصــا قــدر شــماها را 
خیلــی میدانــم. بــه صــدق شــماها کامــا یقیــن دارم .ایــن 
ــول دارم  ــه اش را قب ــد هم ــما میدهی ــه ش ــهایی ک گزارش
کــه گزارشــهای واقعــی اســت. منتهــا همــه ایــن گزارشــها 
نشــان دهنــده واقعیــت  خروجــی نیســت. یعنــی خروجــی  
ــت  ــی اس ــان کیفیت ــم و هم ــان حج ــا هم ــا ب ــما آی کار ش
کــه در گــزارش شــما نشــان داده میشــود؟ معلــوم نیســت. 
ــه ایــن گــزارش ســوء ظــن دارم  ــه اینکــه مــن نســبت ب ن
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،ابــدا! واقعــا شــماها را صــادق میدانــم، ولــی در عیــن حــال 
ســی و چنــد ســال اســت بــا دســتگاههای اجرایــی ســروکار 
ــک آدم   ــم ی ــن ه ــود م ــد. خ ــزارش دادن ــا گ دارم و مرتب
ــوری  ــت جمه ــل از ریاس ــودم. قب ــی ب ــدودی میدان ــا ح ت
دائــم در میــدان بــودم. از نزدیــک نــگاه و ارزیابــی میکــردم. 
میتوانســتم بفهمــم گزارشــها چــه جــوری اســت. االن هــم 
ــه جامعــه بــی ارتبــاط نیســتم. مثــا فــرض کنیــد  ــا بدن ب
ــا  ــه ج ــا هم ــوری را ت ــر ن ــا فیب ــد م ــیما میگوی صداوس
ــه همــه جــا میرســد. بعــد از فــان  بردیــم و تصویــر مــا ب
روســتا بــه مــن نامــه مینویســند کــه آقــا مــا تصویــر کــه 
نداریــم هیــچ، صــدا هــم نداریــم! دفتــر ارتباطــات مردمــی 
ــرای  ــه را ب ــورا نام ــن چیزهاســت، ف ــم منتظــر همی ــا ه م
ــه،  ــاف گفت ــیما خ ــه صداوس ــه اینک ــتد. ن ــن میفرس م
ــن اســت کــه  ــا خــوب واقعیــت ای ــه اســت ام راســت گفت
گزارشــهایی کــه راســت هــم هســت، امــا بــا خروجــی هــا 

ــد.  ــق نمیکن تطبی
برویــد ببینیــد خروجــی هایتــان چیســت؟ شــما میتوانیــد 

ببینیــد.  

اگــر نمــی توانســتیم، تکلیــف از مــا خواســته 
نمــی شــد 

ــاتی  ــرف احساس ــک ح ــد، ی ــما میتوانی ــم ش ــه میگوی اینک
نیســت، مســتند بــه بیــان قطعــی الهــی اســت »ال یُکلــُف 
اهلل نفســاً اال ُوســعها« )آیــه 286 ســوره بقــره(. مــا معمــوال 
ــود  ــکل ب ــود و مش ــخت ب ــورده س ــک خ ــه ی ــرکاری ک ه
ــتر از  ــر بیش ــن دیگ ــم م ــی گویی ــید، م ــتمان نرس و دس
ــه اســت  ــک طــرف  قضی ــن ی ــا ای ــدارم. ام ــف ن ــن تکلی ای
ــان  ــرف انس ــا از آن ط ــت. ام ــت اس ــی درس ــک جاهای و ی
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ــی  ــرُه عل ــان داده »لُیظه ــه انس ــی ب ــدا تکالیف ــد خ میبین
ــه آیــه 33( بایســتی ایــن دیــن  ــه« )ســوره توب الدیــن  ُکُل
لُیظهــرُه یعنــی غبلــه پیــدا کنــد. امــا خــدا کــه مســتقیم 
غلبــه نمیدهــد، بــه وســیله شــما غلبــه میدهــد. شــما بایــد 
بتوانیــد ایــن دیــن را، ایــن اندیشــه را، ایــن فکــر نــاب را، 
ایــن برنامــه زندگــی را بــر تمــام بشــریت تطبیــق بدهیــد و 
غالــب کنیــد. ایــن را خــدا بــه عهــده مــن و شــما واگــذار 
ــرد.  ــذار نمیک ــه واگ ــود ک ــا نب ــع م ــر وُس ــرده اســت .اگ ک
از ایــن طــرف قضیــه نــگاه کنیــد وقتــی تکلیــف ســنگین 
ــم هســت.  ــه ُوســعتان ه ــد ک روی دوشــتان هســت، بدانی
بــه جــای اینکــه بگوییــم ایــن تکلیــف ســنگین اســت، پــس 
ُوُســع مــن نیســت و تکلیــف برداشــته اســت بگوییــد ایــن 
تکلیــف از مــا خواســته شــده اســت پــس مــا میتوانیــم. اگــر 

نمــی توانســتیم از مــا خواســته نمــی شــد.  
ــاص   ــای خ ــه معن ــه ب ــه تقی ــتیم ک ــی هس االن در دوران
ــدرت  ــه اســام ق ــی هســتیم ک ــم. در دوران خــودش نداری
سیاســی دارد و در ایــن دوران از مــا خواســته شــده اســت. 
زمانــی میگفتنــد اخــوان المســلمین دو میلیــون عضــو دارد، 
ایــن یــک جریــان بــود امــا قدرتــی نداشــت. ایــن دو میلیون 
ــهای  ــق بخش ــی از طری ــه راحت ــد ب ــوری بودن ــر کش در ه
امنیتــی  دولتهــا تعطیــل و دســتگیر میشــدند ،کمــا اینکــه 
شــدند. ایــن خاصیــت  اســام  بیقــدرت اســت. هیچکــس از 
اســام بیقــدرت نمیترســد. حتــی بعضیهــا ایــن اســام بــی 
قــدرت را تامیــن و تقویــت میکننــد و حتــی کمــک مالــی 
ــدرت میترســند، اســامی کــه  ــد. از اســام باق هــم میکنن
تجهیــزات و دولــت و سیاســت خارجــی و نیروهــای مســلح 
دارد. اســامی کــه متفکریــن را زیــر چتــر میــآورد. از ایــن 
اســام میترســند. ایــن اســام االن دســت شماســت و شــما 
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میتوانیــد خیلــی کارهــا انجــام بدهیــد. بســیاری از کارهــا را 
میتوانیــد انجــام بدهیــد. معتقــدم میتوانیــد. 

االن همیــن کارهایــی کــه شــما کردیــد همیــن اوج و افــق 
و... ده ســال پیــش اگــر کســی میگفــت ایــن کارهــا بناســت 
انجــام بگیــرد، غالبــا میگفتنــد آقــا! مگــر میشــود؟ امــا خب 
شــما انجــام دادیــد و توانســتید. بنابرایــن مخاطــب را فقــط 

بچــه هــای انقابــی نگذاریــد.  
*** 

در مســئله ســیر مطالعاتــی هــم کــه گفتیــد خــوب اســت، 
منتهــا مصــرف کتــاب را هــم نــگاه کنیــد. شــمارگان چــاپ 
شــده کتابهــای انقابــی باالســت ولــی بایــد خوانــده شــود، 
صــرف  خریــدن کافــی نیســت. خاطرجمــع شــوید کتــاب 

خوانــده شــود . 
*** 

کارهــای قــوی تلویزیونــی هــم بــه فکــرش هســتید. 
در بخــش مســتند خوشــبختانه مــا توانایــی هایمــان 
ــا  ــد. منته ــی خــوب اســت. بچــه هــا خــوب کار کردن خیل
مســتندهایی بــرای تقویــت فکــر مخاطــب بســازید. یعنــی 
ــد  ــد کــه جــوان بتوان ــن نیــت و هــدف درســت کنی ــا ای ب

ــد.   ــارزه کن ــه و مب مجادل
 

ضــرورت پیونــد کارهــای فرهنگی بــه کارهای 
اجتماعی

ــه  نکتــه ی دیگــر هــم وصــل کــردن کارهــای فرهنگــی ب
کارهــای اجتماعــی اســت .ایــن اردوهــای جهــادی خیلــی 
ــادی در  ــی در اردوی جه ــما وقت ــت و ارزش دارد. ش قیم
روســتایی مدرســه تعمیــر میکنیــد یــا مســجد و غســالخانه 
میســازید و ...وقتــی بــا اخــاق خــوب رفتــار میکنیــد و بــا 
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بچــه هــای آنهــا مرتبــط میشــوید، آنوقــت رفتــار شــما بــه 
طــور طبیعــی منعکــس میشــود. اگــر مثــا دویســت گــروه 
جهــادی در هــر فصلــی داشــته باشــیم کــه کار کننــد، بعــد 
در طــول ســال بــا ضریــب باالیــی تعــدادش افزایــش پیــدا 
ــد  ــی خواه ــر مهم ــور تاثی ــطح کش ــن در س ــد و ای میکن
ــی اســت  ــت و کمیت ــش کیفی ــان افزای ــن هم گذاشــت. ای
کــه عــرض کــردم دارد حاصــل میشــود؛ از اینهــا اســتفاده 

کنیــد. 
*** 

بحــث آســیبهای اجتماعــی خیلــی مهــم اســت. مــا چنــد 
شــب قبــل از ایــن جلســه ای داشــتیم، ســه ســاعت طــول 
کشــید. البته جلســه شــما ســه ســاعت بیشــتر شــده اســت 
.نشســتیم بحــث کردیــم و حــرف زدیــم راجــع بــه مســائل 
ــم اســت. در  ــی مه ــی. خیل ــه آســیبهای اجتماع ــوط ب مرب
ایــن زمینــه هــا هــم بخشــی از گروههــای فعــال در حــوزه 
ــد موضــوع  ــا میتوان ــه قطع ــی هســت ک آســیبهای اجتماع
کارهــای شــما قــرار بگیــرد. مثــا در مــورد خدماتــی کــه 
عــرض کــردم کاری در منطقــه جنــوب شــرقی کشــور بــه 
ــام »قلعــه گنــج« انجــام شــده اســت. آنجــا مثــا وزارت  ن
ــزارش  ــب گ ــه آن ش ــت ک ــام داده اس ــی انج ــور اقدام کش
ــد. ایــن موضــوع  یــک مســتند میتوانــد باشــد. خــود  دادن
ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــرای اقتص ــی ب ــد الگوی ــن میتوان ای
ــتند، از  ــر هس ــا فقی ــردم واقع ــه م ــر ک ــه فقی در آن منطق
مــردم همیــاری خواســتند و یــک مبلــغ کانــی بــا همــان 
ــدوق درســت  ــک صن ــده و ی ــع ش ــان جم ــت اندکش بضاع
ــردم  ــی م ــنه. یعن ــرض الحس ــه و وام ق ــرای اعان ــد ب کردن

ــدان وارد میشــوند.  ــوی می ــد، ت وقتــی صداقــت دیدن
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ساختن آدم ها مهم تر است از ...
ــر از  ــا مهمت ــاختن آدمه ــینمایی، س ــدات س ــورد تولی در م
ــن در  ــت. م ــم اس ــی مه ــن خیل ــت. ای ــاختن فیلمهاس س
مــورد تولیــد محصــوالت کشــور میگویــم تولیــدی کــه در 
داخــل ُمیســر اســت از خــارج نیایــد، چــون نیــروی داخلــی 
انگیزهــاش ضعیــف و توانایــی اش کــم میشــود. عیــن ایــن 
ــه  ــما ب ــر ش ــت. اگ ــم هس ــق ه ــورد اوج و اف ــه در م قضی
ــی  ــی منف ــی و گاه ــای خنث ــه فیلمه ــی ک ــان کارگردان ف
میســازد یــک پــول حســابی دادیــد - الحمــدهلل پــول هــم 
ــتید  ــم نیســت- و از او خواس ــما ک ــال ش ــوی دســت و ب ت
ــم  ــازد، او ه ــی بس ــما فیلم ــه ش ــورد عاق ــوع م در موض
ــه درد  ــی ب ــن خیل ــد، ای ســاخت و خــوب هــم از آب درآم
شــما نمیخــورد. کســی کــه فیلــم خنثــی میســازد، نوکــر 
ــه نوکــر گفــت: بادمجــان خــوب  بادمجــان اســت. اربــاب ب
ــد؟ گفــت: شــما چــی میفرماییــد؟ مــن نوکــر  ــا ب اســت ی

ــد.   شــما هســتم، هــر چــی شــما بگویی
ــا  ــد و ب ــردان میآوری ــک کارگ ــمندانه ی ــما هوش ــی ش زمان
او کار میکنیــد تــا بــه شــما بپیونــدد و جــذب شــود، ایــن 
خــوب اســت. بنــده هــم از اول انقــاب در آن بخشــهایی که 
میتوانســتم مثــل شــعر، همیــن کار را کــردم. امــا ســفارش 
دادن بــه خــارج از مجموعــه و آدم بیگانــه، درســت نیســت 
در حالــی کــه در داخــل مجموعــه شــما آدمهایــی هســتند 

کــه میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد .
حــاال شــما میگوییــد مــا االن کســی نداریــم، خــب بگذارید 
همیــن جوانهــای خــودی دوتــا، ســه تــا فیلــم خــراب کنند، 
فیلــم چهارمشــان خــوب خواهــد شــد. مــن اصــرار دارم بــر 
اینکــه شــما  بــه قــول خودتــان- کادرســازی کنیــد. )البتــه 
ــم کــه  ــم در مقابلــش چــی بگذاری کلمــه »کادر« را نمیدان
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ایــن کلمــه فرنگــی را بــه کار نبریــم.( 
بایســتی کارهــای شــما از لحــاظ کیفیــت و از لحــاظ کمیت 
انشــاءاهلل بــر ســینمای کشــور غلبــه کنــد. ســینمای کشــور 
ــه  ــه توصی ــته ب ــال گذش ــده از س ــدارد. بن ــی ن ــع خوب وض
ــورد ســینما یــک  یکــی از دوســتان تصمیــم داشــتم در م
ــردم.  ــت نک ــفانه وق ــا متاس ــم، منته ــال کن ــی را دنب جریان
حــاال شــماها کــه اهــل ایــن کار هســتید، کاری کنیــد کــه 

در ســینمای کشــور غلبــه کنیــد.  
همتتــان را هــم در ســاخت فیلــم بــاال ببریــد. همــت کنیــد 
ســالی بیســتتا فیلــم باکیفیــت بســازید. شــما اگــر همــت 

کنیــد میتوانیــد. 
ــدرت  ــت. ق ــن اس ــش از ای ــما بی ــی ش ــا توانای ــی واقع یعن
ــان  ــی در خودت ــماها خیل ــت. ش ــن اس ــش از ای ــما بی ش
ظرفیــت داریــد. ببینیــد! دســت انســان در حالــت معمولــی 
و بــدون تمریــن، قــدرت زیــادی نــدارد و تاثیــری نمیگذارد. 
امــا حــاال برویــد باشــگاه کاراتــه. چنــد مــاه آنجــا کار کنیــد 
ــازوی  ــد ب ــت میتوانی ــن دس ــا همی ــرون. ب ــد بی ــد بیایی بع
ــن همــان دســت اســت دیگــر.  کســی را هــم بشــکنید. ای
ــا  ــت را قب ــما آن ظرفی ــه ش ــت ک ــن هس ــی در ای ظرفیت
ــی  ــه کارهای ــتها چ ــا ژیمناس ــد. مث ــرده بودی ــف نک کش
ــدر کشــش دارد؟  ــر چق ــدن انســان مگ ــد؟ خــب! ب میکنن
مگــر چقــدر انعطــاف در بــدن ایجــاد میشــود؟ امــا 
ــد.  ــا را انجــام میده ــواع و اقســام انعطــاف ه ژیمناســت ان
ــا را  ــن کاره ــود و نمیتوانســت ای ــام ب ــا خ ــدن، قب ــن ب ای
ــن  ــد ای ــت. بای ــتعداد در او هس ــن اس ــا ای ــد ام ــام ده انج
ــن اســتعداد  ــرد. ای اســتعداد را شــناخت و اســتخراجش ک
ــن کار  ــد ای ــما میتوانی ــدم ش ــن معتق ــت. م ــما هس در ش
ــم. شــاید  ــه شــماها معتقدی ــی ب ــا خیل ــد. م را انجــام دهی



ت
ط عاشقی اس

ط دل من و تو رب
رب

28

ــم.  ــاد داری ــه شــما اعتق ــدر ب ــد چق ــان نیای ــان باورت خودت
*** 

ــد،  ــه میتوانی ــر چ ــری و... ه ــوزه هن ــیما و ح ــا صداوس ب
ــد.   ــل کنی تعام

شــبکه افــق هــم کــه در جلســه ســال 92 آقــای جعفــری 
اشــاره کردنــد و مطــرح کردیــد مــن هــم حقیقتــش خیلــی 
بــاورم نمیآمــد بشــود ایــن کار را انجــام داد، ولــی الحمــدهلل 
صداوســیما قبــول کــرد و شــماها وارد شــدید و کار انجــام 
شــد. البتــه چنــد مــاه هــم همــه را ســر  کار گذاشــتید و 
هــر وقــت تلویزیــون را بــاز کردیــم دیدیــم دارد همینطوری 

خــط و خطــوط نشــون میدهــد. 
ــد.  ــک کنی ــگری کم ــای عس ــیما آق ــت صداوس ــه مدیری ب
ایــن آقــای عســگری خیلــی آدم بــدرد بخــوری اســت. هــم 
ــوز  ــا دلس ــد و واقع ــدی و عاقمن ــم ج ــت، ه ــل کار اس اه
اســت .هــر چــه میتوانیــد بــه ایشــان کمــک کنیــد، ایشــان 
ــت  ــد کــه مدیری ــد. جــوری عمــل کنی هــم اســتقبال کنن

ســازمان دو شــقه نشــود. 
 

فضای مجازی قتلگاه جوانان ما شده است
ــاعت  ــوال س ــه معم ــن البت ــذرد. م ــت میگ ــی دارد وق خیل
ده میخوابــم. حــاال بایــد برویــم شــام هــم بخوریــم و بعــد 

ــم.   بخوابی
ــای  ــد. فض ــرح نکن ــود آدم مط ــازی را نمیش ــای مج فض
ــت. االن  ــده اس ــا ش ــان م ــگاه جوان ــا قتل ــازی حقیقت مج
ــمن  ــار دش ــازی در اختی ــای مج ــی از فض ــه عظیم منطق
اســت و هــر کار دلــش میخواهــد در آن فضــا میکنــد. انــواع 
ضربــه هــا را بــه مــا در فضــای مجــازی وارد میکنــد .شــما 
ــی  ــد، ول ــی هــم خــوب کار کردی ــد و خیل ــه کار کردی البت
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ــد بکنیــد. بایــد  ایــن کافــی نیســت. کارهــای ابتــکاری بای
دشــمن را از فضــای مجــازی کشــور برانیــد و بتارانیــد. ایــن 
بایــد نتیجــه و نهایــت کار شــما باشــد. البتــه یــک تحــول 
هوشــمندانه ای در فضــای مجــازی بایســتی انجــام بگیــرد. 
تشــکیل هیاتهــای اندیشــه ورز قــوی و پیداکــردن راهــکار، 
بــرای همیــن موضوعــات اســت. شــما واقعــا بــه هیاتهــای 
ــرادی  ــماها اف ــود ش ــل خ ــد. مث ــاج داری اندیشــه ورز احتی
هســتند کــه بــر ایــن فضــا مســلط انــد. همــه جــوان و همه 
عاقمنــد و همــه معتقدنــد و میتواننــد کار کننــد. همیــن 
آقــای دکتــر انتظــاری هــم کــه قبــا بــود از جملــه همیــن 
هاســت .هــم مســلط  از لحــاظ اطاعــات فنــی و هــم آدم 
خوبــی اســت کــه انشــاءاهلل آقــای جعفــری حمایــت کننــد. 
یــک شــبکه پیــام رســان  وســیعی بــا ظرفیــت 20 
میلیونــی ایجــاد کنیــد. یعنــی واقعــا کاری کنیــد کــه مــردم 
ــه  ــی ی ــرام نداشــته باشــند. یعن ــه شــبکه تلگ احتیاجــی ب
ــا  ــون ب ــت میلی ــبکه بیس ــا ش ــا ب ــان  واقع ــبکه پیامرس ش
همــان جذابیــت هایــی کــه آن شــبکه هــا دارنــد بــه وجــود 
ــد.   ــد، شــما میتوانی ــرار دهی ــن ق ــر ای ــد. همــت را ب بیاوری
ســوالی از مــن شــده کــه آیــا ایــن جبهــه مردمــی انقــاب 
و جبهــه ای کــه بنیــاد خاتــم االوصیــاء )عــج( راه انداختــه، 
آیــا اینهــا در شــبکه هــای مجــازی وارد بشــوند یــا نــه؟ بــه 
ــا  ــی خــوب اســت منته ــده ورود هوشــمندانه خیل نظــر بن
حواســتان هــم باشــد آدمهایــی و گــروه هایــی وارد شــوند 
ــدان را  ــر. کســانی کــه می ــه اثرپذی کــه اثرگــذار باشــند، ن
ــام و  ــت غ ــود حکای ــد. نش ــارج کنن ــمن خ ــت دش از دس

جــوی کــه: 
شد غامی که آب جوی آرد

آب جوی آمد و غام ببرد 
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قرار ما از ابتدا تشکیل جبهه ی مردمی بود...

ــن دارم و آن  ــم م ــه مه ــک دغدغ ــه اساســی و ی ــک نکت ی
ایــن اســت کــه قــرا ر  مــا از اول کــه ایــن حرفهــا مطــرح 
شــد و شــماها وارد میــدان شــدید، ایــن بــود کــه مــا یــک 
ــکیل  ــی تش ــه مردم ــک جبه ــم، ی ــکیل بدهی ــه تش جبه
بدهیــم. اگــر قــرار باشــد کــه مــا چندتــا ســازمان درســت 
کنیــم کــه میشــود ســازمان درســت کــرد. امــا آن موردنظــر 

مــا نیســت. ایــن ســازمانها بایــد کار ســتادی بکننــد .
ــردم  ــد. م ــاع کنن ــان دف ــان از انقابش ــد خودش ــردم بای م
ــاده و اســتفاده بشــوند. حواســمان  بایســتی وارد میــدان اف
ــک موجــود متحجــر  ــه ی ــل ب ــج تبدی ــه تدری ــه ب باشــد ک
نشــویم .یــک واحــد انقابــی و مردمی اول تشــکیل میشــود 
ــه یــک شــئ   ــل میشــود ب ــرور همینطــور تبدی ــه م بعــد ب
متحجــر و بســته و منقطــع. ایــن اتفــاق نبایــد بیفتــد. بــه 
شــدت مراقــب ایــن معنــا باشــید، بــه خصــوص مجموعــه 
خاتــم االوصیــا )عــج( کــه ایــن رقمهایــی کــه شــما گفتیــد، 
رقمهــای افســانهای اســت؛ هزارتــا هیــات، دوهزارتــا فــان. 
ــوی  ــه نح ــا ب ــا اینه ــاط ب ــت ارتب ــم اس ــی مه ــب! خیل خ
باشــد کــه اینهــا فعــال باشــند و فعــال بماننــد تــا واقعــا بــه 

معنــای واقعــی کلمــه، جبهــه محســوب بشــود. 
*** 

خــب! مجموعــه هســته فکــری دینــی هــم کــه بحمــداهلل 
تشــکیل شــده اســت .البتــه مــا اصــرار داریــم موثــر باشــند 
ــه  ــرای کل مجموع ــی ب ــگاه مطمئن ــد و تکیه و کار بکنن
باشــند. جهتگیــری فکــری کل مجموعــه هــم طبعــا 

ــد.   ــاب باش ــام و انق ــری ام جهتگی
البتــه آقایانــی کــه میشناســم جــز ایــن هــم نخواهــد بــود. 
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ممکــن اســت بیــن نفــرات در مســائل حاشــیه ای یــا فرعــی 
ــته  ــود داش ــی وج ــاف نظرهای ــی اخت ــه فرع ــاال نیم ــا ح ی
ــی  ــاف نظرهای ــت و اخت ــاد اس ــاب اجته ــره ب ــد. باالخ باش
وجــود دارد. اینجــا بایســتی مرجــع حــل نهایــی را نظــرات 
امــام و خــط امــام قــرار داد. البتــه اگــر بشــود ایــن مجموعــه 
ــرای  ــودش ، ب ــان خ ــی از می ــری، مدیریت ــی و فک ی روحان
ــد  ــن را نشــان میده ــا ای ــه م ــد. تجرب خــودش درســت کن
کــه مجموعــه هایــی کــه رئیــس ندارنــد، پیشــرفت کارشــان 

کمتــر از مجموعــه هایــی اســت کــه رئیــس دارنــد. 
*** 

گزارشــهایی هســت کــه مجموعــه هــای بنیــاد و اوج و ســراج 
ــد، اگــر چنانچــه واقعیــت  ــی ندارن ــا هــم هــم افزای ــی ب خیل
دارد حتمــا ایــن را عــاج کنیــد، حتمــا عــاج کنیــد. یعنــی 
ناهماهنگــی بیــن مجموعــه هــای زیرمجموعــه قــرارگاه 
وجــود نداشــته باشــد. قــرارگاه اصطــاح خوبــی اســت. جایــی 
ــر  ــرد و تحــت ام ــرو میگی ــف نی اســت کــه از جاهــای مختل
قــرار میدهــد یعنــی کنتــرل وضعیــت و ماموریــت و کنتــرل 
ــان  ــی زم ــد. یعن ــم هماهنگن ــا ه ــگار ب ــد ،ان ــی میکن عملیات
جنــگ مثــا قــرارگاه کربــا بــود کــه آقــای جعفــری بودنــد، 
فــرض کنیــد از لشــکر نصــر یــا عاشــورا یا لشــکر سیدالشــهدا 
ــت و  ــرو میگرف ــد نی ــه واح ــا س ــا دو ی ــک ی ــدام ی ــر ک از ه
کنتــرل عملیاتــی میکــرد .هماهنگــی اینهــا بــا اوســت. یعنــی 
ــی،  ــی خودشــان، از لحــاظ عملیات ــگان اصل ــا از ی ــی آنه حت
ــرار میگرفتنــد .بایــد  ــرارگاه ق منقطــع میشــدند و زیرنظــر ق
چنیــن حالتــی وجــود داشــته باشــد. بایــد هماهنگــی حتمــا 
وجــود داشــته باشــد. حــاال راه ایــن هماهنگــی چیســت؟ ایــن 
بــاز بــه عهــده خــود  شماســت. شــماها خیلــی بهتــر از بنــده 

میتوانیــد در ایــن زمینــه نظــر بدهیــد. 
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مواظــب باشــید نیروهایــی کــه پــرورش 

دادیــد را از دســت ندهیــد
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه نیروهــای خوبــی که شــما پــرورش 
ــید از دســت  ــب باش ــد، مراق ــق کردی ــد و خل ــد و تولی دادی
ندهیــد. یکــی از کارهــای اساســی ایــن اســت کــه نیروهایــی 
ــی از  ــر یــک مســاله جزئ ــر اث کــه مــال  انقابنــد، گاهــی ب
دســت انقــاب خــارج میشــوند. گاهــی یــک جملــه کوچک، 
گاهــی یــک برخــورد نامناســب اینهــا را از زیــر ســایه انقاب 
خــارج میکنــد. مراقــب باشــید چنیــن چیــزی اتفــاق نیفتــد. 

از ظرفیت بانوان غفلت نکنید
مســئله بانــوان هــم مهــم اســت. بانــوان جــوان خیلــی کار 
ــتفاده  ــوب اس ــره و خ ــوان خب ــه از بان ــر چنانچ ــد. اگ دارن
ــان جــوان را دور   کنیــد اینهــا بیاینــد و مجموعــه هــای زن
هــم جمــع کننــد- همــان کاری کــه شــما در مــورد جوانهــا 
انجــام میدهیــد، آنهــا در مــورد دختــران جــوان و خانمهــا 
ــی  ــتعدادهای خوب ــی اس ــد- خیل ــد و کار کنن ــام بدهن انج
بیــن اینهــا یافــت میشــود. بعضــی از همیــن کتابهایــی کــه 
ــن  ــندهاش همی ــاند، نویس ــد و پُرفروش ــاره کردی ــما اش ش

ــد و نوشــتند.   دخترهــای جواننــد. اینهــا تنظیــم کردن

ــه کار  ــدا ب ــد، خ ــدا کردی ــرای خ ــی ب وقت
ــد ــت میده برک

آخریــن ســخن هــم ایــن اســت کــه کارهــا را بــرای خــدا 
ــت  ــه کار برک ــدا ب ــد، خ ــدا کردی ــرای خ ــی ب ــد. وقت بکنی
ــر کار  ــدا اث ــد. خ ــق میده ــما توفی ــه ش ــدا ب ــد. خ میده
ــون  ــود، چ ــدا ب ــرای خ ــی کار ب ــد. وقت ــترش میده را گس
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ــه او کمــک  ــال ب ــت الهــی وارد شــدید، خــدای متع ــا نی ب
ــاص  ــد اخ ــه میتوانی ــر چ ــد. ه ــاز میکن ــد و راه را ب میکن

ــد.  ــش دهی ــان را افزای خودت
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