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 انه خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و به نستعین بسم الله الرحمن الرحیم

 .و طابا  شما برااران بزیز مقاول ارگاه الهی واقع شده باشدانشاااالله باااا  

انقلاب ارلامی ار این راز مسالله رارنوشا ترین ارباره مهم ،بتوانیم ار این جلساه

نکا  مفیدی را خدم  شما  ،آیندههای نین رالچو همها و این رالها روزها و هفته

  .برض بکنیم

با این بنوان صحا  کرایم که مسلله ار جلسه گذشته ما ار باره مسلله تحول 

تحول  .آن هم تحول مرام .مسالله تحول ار  ،ماهای اصالی این اوران و این راال

 ،شتاب ،شوا و این تحول ار انقلاب جهشمی که منجر به تحول قومی ،انفسای مرام

  .کندمی ررب  و تغییرا  بنیاای ایجاا

ا کنیم تمی ااآوری رااریعیک ی ،را گفتیمها ار جلساه گذشااته ما بعباای بح 

  .بملیاتی که ما ار صحنه امروز باید به آن توجه بکنیمهای برریم به بخش

یعنی  .مختلف تمدنی کشور و نظام ار های ار حقیق  بخش ،موضاو  تحول

 ،منجر به تغییرا  بنیاای بشااوانهایتاً تحولی که ار مرام اتفاق بیفتد و برض کرام 

  .را  تمدنی کشور و نظام ار تغیی ،این تغییرا  بنیاای

یزهایی اراا  چالان هم برض کرایم و ما باید به یک  ،مفهوم تحول را گفتیم

ما باید این مشاااهورا   .یزهایی را هم کنار بگذاریم و ترک کنیمچیک  ،یادا کنیمپ

 ،فرمایندمی حباار  آقا ار جایی .کنار بگذاریم ،ای ما را بسااتهپغلطی که اراا  و 
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ذهنی های الشچ .الش ذهنی ار چ ،امروز ار کشاور ما برای مرامالش چمهمترین 

هایی اینها همین مایه .ازحرک  انداخته ،بساااته و متوقف کراهها ارااه ،که مثل بند

  .ار  که ار مفهوم تحول وجوا اارا

بلندی ار انقلاب های مرام بالاخره یک گام .موجواهای اکتفا نکران به ااشااته

 .حالا برویم و این مسیر را ااامه ندهیم ،ند همین مقدار کافی ارا بگوی ،اندبرااشاته

  .ارا رر اارا و بعد منافعش را ناینند و بگویند همین مقدار بس ار  ،الش ااراچ

از یک  ،کنیممی و وقتی از مرام صااحا  ،گفتیم مخاطب تحول مرام هسااتند

قشر  ،قشر انقلابیون ،قشر متدینین ،زنیمنمی ه و محله و یک قشار خاصی حر چکو

همه این مرامی که  .مرام ،نه ،اانشاااگاهی ،جوانان انقلابی حوزوی ،جوانان انقلابی

 میلیون نفر مرامی که 75بالای  .باشدرااز تواند رارنوشا می ی آنهاأامروز هریک ر

  .کنیممی ما تحول ار اینها .بدهندراز ی ررنوش أتوانند رمی

-41آن مدل و فرمولی که حبر  آقا ار بیانا   این ار  که ما از ،لازمه تحول

 ،هم فنون و رموز تحول را بشناریم و آشنا باشیم .اراتفااه کنیم ،ایراا کراند 3-99

ده شبندی که اینها بساته ،خواهیم کاری بکنیممی ار حدی که الان برای این او ماه

بخواهیم  ،یمآموزشی بگذارهای این طور نیس  که بخواهیم اوره ،آمااه ارا  ،ارا 

 و خیلی رااریع .خیلی جمع و جور شااده اراا ها الان این بح  ،نه ،کلاس بگذاریم

  .شوا به اینها مجهز شد و وارا میدان شدمی

ی هااومین خصاوصی  این ار  که بعد از اینکه ما آشنا شدیم با فنون و رو 

به صور   ،هریک از ما به صور  یک رزمنده ،ار برصه بمل به صور  فرمانده ،تحول

لازمه تحول این ار   .شویممی وارا بمل ،به صور  یک کارگراان صحنه ،یک مدیر

  .که ما فقط این مااح  را به شکل نظری و تلوریک یاا نگیریم

بنده بعبی از آنها را که  .شمارندمی از تحول راهایی برصه ار آنجا حبار  آقا

الاته  .کنممی اینها را برض ،امشاامراهتای آن را  9 ،8 ،امروز با آنها خیلی کار ااریم

  .بسیار مهم ار  99-3-41باید مراجعه بشوا به بیانا  حبر  آقا ار بیانا  

ه بکنیم که مل  از حال  خموا و چیک مسالله این ار  که ما باید باینیم که 
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 شما این مسلله را ار او تا وضعی  خیلی .تسلیم تادیل بشوا به یک مل  مطالاه گر

یک ا هشما گاهی وق  .توانید باینیدمی به هم به لحاظ فاصله زمانی ار مرام نزایک

 ،از این مل  اراا هایی مقصااوا بخش ،گوییم مل می بینید الاته وقتیمی ملتی را

وضا  تسلیم ا ،بینیم مرام تسلیم شرایط هستندها میگاهی وق  .همه مل  نیساتند

ه بسا تحولا  خارجی که ار بیرون از چ ؛شم انتظار تحولا  بیرونی هستندچ ،هستند

  .این حال  تسلیم و خمواگی ار  .مرزهای ما اتفاق بیفتد

ما یک ملتی را ایدیم که  ،به فاصااله خیلی نزایک ،این صااحنه را شااما اارید

انتقامی که ممکن ارااا  به  .انتقام ااا ،آمد ار میدان و فریاا انتقام ،مطالاه گر بوا

یساا  و این تحول چمفهوم اولاً شااوا که می این معلوم .ندنزایکی جنگ ما را بررااا

 هاییون یک بح چ .و بعد برض کرام اینها خیلی به هم نزایک هساتند ،یچیعنی 

 وشناری تلوریک و جامعههای اینها بح  ،شوامی مطرح ارا  که اینهایی که گفته

آن  .این طور نیس  ،کلانی ار  که باید ار ارازمد  اینها را اناال کرا! نههای بح 

شااوا یکدفعه یک می کوتاه همهای اما ار مد  ،کار ارازمد  جای خوا  هساا 

  .کنیممی که اینها را برض .اتفاق بزرگ را رقم زا

مسالله اینکه مرام از این تحقیر خوا و خواتحقیری مادل بشااوند به وضعیتی 

 ،محلی ،کچکو ،حقیرتحول ار مطالاا   .کنندمی که ار آن احساس بز  و توانایی

و بالاخره فقرا و  ،اینکه امروز مرام ما گرفتار بعبااای امور معا  هساااتند ،محادوا

ار  راشان اما اینکه مرام مطالاه ،گرفتار این مسلله هستند ،زیاای از مرامهای بخش

ر ه ؟شوامی قدر اضاافهچیارانه مثلاً مثل انتخابا  محدوا به اینکه هایی یک صاحنه

گذاشااته شااوا برای مساالله ای یک مزایده ،کندمی قدر یارانه اضااافهچکاندیدایی 

  .کچمطالاا  کو

ه مصاااال  و منافع بزرگی چار مقابل اگر مرام بدانند که ار اصااالاح حاکمی  

یک  ،ون اریایی مرامچ .به رم  آن حرک  خواهند کراحتماً  ،برایشاان وجوا اارا

  .کندمی طوفان ارر  ،و اگر حرک  بکند .رقدرتی ار پاریایی 

نجه پکه اند مرام ما باا  کراه .جهانیهای نین تحول ار نگاه به قدر چهم



 

 
7 

شااده اراا  که تر برای مرام محسااوسها نجه ارااتکاار انداختن و ار این رااالپار 

  .ذیر هستندپذیر و آریب پضربه  ،جهانیهای قدر 

ما وا امروز هم شمی تحولهای اصالی ارا  که ار برصههای اینها بح  ،خب

ارخوارا  من این ار  برااران بزیزان ما روی این مطالب و بیانا   .اراتفااه کنیم

 .مل کنند و خواشاااان مورا مداققه قرار اهند و با هم گفتگو کنندأحبااار  آقاا تا

 ،ون جواب خیلی از ابهاما چ ،شوامی این مطالای که گفته .تشکیل بشواهایی جمع

بعد از اینکه این بیانا   ؟کار بکنیمچررند حالا ما پها میگاهی وق  .همین جا ارا 

ه شوا کرؤال می ،کنیممی شوا به اندازه وقتی که ااریم و ار باره آن صحا می ارائه

ررااد که بساایاری از ابهاما  ار لابه می من به نظرم .ما ابهام ااریم ،کار کنیمچحالا 

  .یدا کرا و راهش را مشخص کراپشوا می شوا و اینها رامی لای همین بیانا  رفع

وقتی صااحا  از  ،کنیممی تحولهای وقتی ما صااحا  از برصااه ،برض کرام

شما باید مبمون گفتگوهایی که ار بین  ،شوامی جهانیهای تحول ار نگاه به قدر 

توانیم می یدا بکنید که ماپتوانید می یدا کند را از لابه لای این بیانا پمرام جریاان 

  .نین فباهایی بشویمچا یک وار

 ما موظف به .یک باطنی اارا ،نکتاه آخر اینکه ما باور کنیم که حقیق  تحول

 یکی از بلماواقعاً  .هساااتیم که ار ااامه خواهیم گف مان بمال به تکالیف ظاهری

هاا ج ،جانانه وارا بشوید ،یزهایی که تکلیف اارید وارا بشویدچگف  شاما ار آن می

 ه خارجچشوا و آنمی یروزی شماپار آن امور بزرگی که منجر به  ،بریزیدبرق  ،کنید

 یزهایی ار طاق چیک  .بروید بخوابید و به آن کاری نداشته باشید ،از ارااه شامار 

اما گفتن بعباای  .تحول قلب مرام که ار اختیار و ار قدر  ما نیساا  ،ما نیساا 

 .تایین مسائل به بهده ما هس و شاان ابو  مرام نساا  به امور و تکالیف ،حقایق

ما  ،نیمما ابلاغ ک ،ما بیان کنیم ،لیس بلینا الا الالاغ .توانیم بکنیممی ماا این کار را

بقل مرام را مخاطب قرار  .ما انتقال بدهیم ،ماا تایین کنیم باه مرام ،تالیغ بکنیم

  .گفتیمقالاً آن حرک  بقلانی که  .و با بقل مرام صحا  بکنیم اهیم

 خدای ،باطن این تحول أمنش .  این ار  که این تحول به ار  خدار حقیق
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آن تغییر  .منتها ما کارمان این اراا  که بسااتر و زمینه را آمااه کنیم .متعال اراا 

توانیم مرام را ار آن جاهایی که نمی ما .ار  ما نیس  ،انفسای هم ارا  خدار 

ارمان ما ک .اکراه و الزام و اجاار وجوا نداراار اینها  .به تغییر وا ااریم ،باید تغییر کنند

کناد و بعد این تغییر به می خادای متعاال تغییر انفسااای ار مرام ایجااا .را بکنیم

شا  رر هم خواهد انجامید و یک افعه ما با یک واقعه بزرگ پی و پی ار پتغییرا  

  .شویممی مواجه

 ،اباین انقل .کنیم به خوامانیااآوری  .باینید! اینها را ما باید با هم مرور کنیم

همین  ،و یکی از کارهای بزرگ ،انقلاب کارهای بزرگ اراا  ،انقلاب معجزا  اراا 

  .یش ااریمپاتفاقی ار  که ما ار 

 ،مسااایری که باید ار آن این تحول اتفاق بیفتد ،اماا این مسااایر تحول مرام

ک حرک  بمومی ی .98خرااا -4گراا باه بیانا  رهار معظم انقلاب ار تاری  برمی

 یک حرک  بمومی .و این حرک  بمومی باید انبااا  ااشته باشد .باید بوجوا بیاید

  .منتظم و بقلایی ،صحی   ،معقول و منباط

ه این معنا ب .ما باید بتوانیم انتخابا  را ار کشورمان یک انتخابا  ارلامی بکنیم

ر الاته اشمنان از ر ،ایگرانه یک کسانی از رر غفل  یا باا  یا هر الیل متأرافکه 

اشاامن آمد به قصااد  .آمدند تا این تجربه مرام رااالاری اینی را خراب کنند ،تعمد

اما  ،بینیممی حرک  بمومی ،لذا ما ار انتخابا  .خواِ ما هم غفل  کرایم ،تخریاب

 ،این حرک  بمومی که صحا  شده .هیجانی ار  ،حرک  بمومی احساارای ار 

ه اینکه این چ .و منحصاار هم به انتخابا  نیساا  ،ا  اراا انتخاب ،که یک برصااه آن

شاااوا و قصاااد ما این نمی وب انتخابا  مطرحچارچتنها ار قالب و  ،بح  تحول ما

ار بستر انتخابا  ااریم  ،ما ار فباای بمومی کشاور .برااران توجه بفرمایند .نیسا 

  .هاار همه برصه ،تحولی ار  همه جاناه ،اما این تحول .کنیممی حرک 

باید  ،اما ما ار یک برصااه ایگری .این جا صااحا  از تحول ار انتخاب اراا 

آن خوا  یک فصاالی اراا  که  .تحول ار نظار  مرام بر مساالولان را ایجاا بکنیم

تحول ار مشارک  مثلاً یا  .شویمنمی وارا آن ،ون موضاو  بح  ما نیس چفعلاً الان 
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رازی شارک  بمومی مرام ار خواِ اول م .بمومی مرام ار اهدا  باقی مانده انقلاب

به معنای رازی و ار تمدنراازی مشاارک  بمومی مرام ار جامعه .غیر از انتخابا 

  .کلان

 ،خارجی ،ااخلی ،بلمی ،اقتصاای ،اجتمابی ،مختلف فرهنگیهای بعد ار برصه

را جلو کار  ،ارااه مرام ،کار به ار  مرام باشد ،مرام محور باشند ،مرام رالار باشند

اما  .نظار  و مشارک  باشد ،انتخابهای برصه ،هااین تحول باید ار همه برصه .بارا

  .کنیممی امروز ما ار باره انتخاب صحا 

  این حرک ،گذرامی گوییم مسیر تحول از یک حرک  بمومیمی بنابراین وقتی

مختلف و های از مشاااارک  ،گذرامی از نظار  مرام ،گذرامی بمومی از انتخابا 

  .کندمی متنو  مرام باور

حرک  بمومی هیجانی  ،او تا الگو برای آن وجوا اارا ،ار انتخابا  ،این حرک 

 احساااراای باطفی او قطای و ار مقابلش آن حرک  بمومی که حباار  آقا مطرح

کنم این را توجه می خواهش .کناد کاه ماا باایاد ار انتخاابا  این کار را بکنیممی

خواهد روی کررااای می کهای ر که ما روی گزینه منتخب و گزینهبفرمااییاد! اینقد

 .یزها فکر بکنیمچار کنار  باید به این  ،کنیممی ریارااا  جمهوری بنشااایند فکر

هر بار  ؟ما کی باید این بسترهای انتخاباتی را آمااه کنیم ،هل رال از انقلاب گذشتهچ

حالا ولش کنیم تا اوضااا  آرام گوییم می شااوا و بعدمی ابوا ،شااوامی که انتخابا 

اوباره ار انتخابا   .روا تا انتخابا  بعدیمی شوا و ما یاامانمی اوضاا  آرام .بشاوا

ای و یک بده هم حرفه ...شوا ومی آید و اوباره ابواها میاوباره همان باا  ،بعدی

 .نندتقل کطوری انتخابا  را هر بار به فبای هیجانی منچکه اند و یاا گرفتهاند شده

او  ؟یک ابوای باقلانه اراا واقعاً  ،لماراای و میدانپبینید ابوای ایمی شااما اارید

 گوید ما فقطمی کدام باقلی ؟یک امر معقولی ار واقعاً  ،لمارای و میدانپقطای ای

 فبااای ،برای اینکه فبااا ؟شااوامی را این مطرحچس پ ؟به یکی از این او نیاز ااریم

 چهی ،آید خراه بگیرانمی کس چکنند هیمی اینها فکر برای اینکه .هیجانی ارااا 

آیند ار می .اندازندمی را راهها آید راارزنش بکند کسااانی را که این جریاننمی کس
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  .روندمی فروشند ومی مطا  خواشان را ،این بلاشو

حالا ممکن ار  کسی به من خراه بگیرا که آقا!  ،لذا اینها مااح  مهمی ار 

کنیم ه بچالان باید باینیم که  .الان وق  انتخابا  ار  .نیس ها حر  الان وق  این

  .ه بکنیم که مشارک  کنندچ ،که مرام انتخاب خوب بکنند

 ،کنیممی خواهم برض بکنم که ما ار کشور مرام رالاری اینی زندگیمی بنده

ن او از ایکدام  چار هی .شرایط بعد از انتخابا  کشرایط قال از انتخابا  ااریم ی یک

یشه هم .همیشه ار  ،آن الان ،گوییم وقتش نیس می آن الانی که .تا وقتش نیسا 

 یعنی ما ،کنیممی اما این کاری که ما .راازیمپیزها بچوقتش نیسااا  که ما به این 

همان  ،اهیمنمی و اصلاح رفتارها و نظام انتخاباتی رارازی ارس تحول و ارس رالم

به شااکلی که حباار   .خواهیم ار بمل اینها را اناال بکنیممی طور که برض کرام

ما اناال این مدل هستیم  ،شدمی امام مثل یک فرمانده میدان وارا کار ،آقا فرمواند

ه بله الات .یزهایی نیسا  که خیلی اور از اراترس باشدچاینها  .و این شادنی ارا 

وی این بنا بگذاریم و آجرهایی ر ،بعدها ،آثاری بگذارا ،ممکن اراا  ما شاارو  بکنیم

م ه بتوانیچاما الان باید ایجاا کنیم و هر .آن بنای مورا نظرمان بتدریج ایجاا بشاااوا

  .ار کوتاه مد  هم بهره خواهیم برا ،اصلاح کنیم

معنای اینها روشاان  ؛بقلایی ،منتظم ،صااحی  ،منباااط ،فرمواند حرک  معقول

  .باطفی و این کارها نااشد هیجانی و ،بلاشو نااشد ،ار  و غوغارالاری نااشد

ند چبه  ،فرمایند ما ار این حرک  اگر بخواهد این حرک  انجام بشاااوامی بعد

من ارخوارااتم این  .اینها اموری ارا  که همین الان به آن نیاز ااریم .یز نیاز ااراچ

و ها یک رری مایه ،حالا الاته ما به بنوان بنیاا ،ار  شما هم اینها را بملیاتی بکنید

اورتان و برااران ار  ،و انشااالله معاونین محترمایم آمااه کراهها و مبامونها ملا 

بعباای از اورااتان ار جریان  .اهندمی کنند و ار اختیار قرارمی بنیاا اینها را آمااه

آمااه ای اورااتان ما جزوه ،ار اربعینمثلاً که اند ایده ،کارهای قالی بنیاا هسااتند

ها ح بمثلاً  آمااه شد برای ارائههایی پیک کلی ،مالغین گذاشتندکراند و ار اختیار 

اما ما نااید  .این کارها خواهد شد .تابلوهایی طراحی شد .به شاکل تراز و اارای نصاب
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 من ار جلسه قالی .را راه بیندازیمها خوامان باید این حرک  .متوقف بر اینها بشویم

این قرارگاه مرکزی به این معنا وجوا  ،یدنااشااای برض کرام منتظر قرارگاه مرکزی

  .ندارا

یا  که ار بملهایی ار کنار این فعالی  ،کنیممی الاته ما به بنوان بنیاا تلا 

راازیم که بتواند به شکل طایعی آن قرارگاه پبهایی به رامان اهی ،باید انجام بشاوا

ل شرایط مث ،اما شرایط .گرف ما اناال اینها هستیم و اینها را خواهیم  .را ایجاا بکند

 ،باید خوا  را مکلف بداند که ار آن میدان ،جنگ ارا  که هر کسی هر جا هس 

هم نگاه راهارای ااشته باشد و هم نگاه بملیاتی ااشته باشد  ،متقارنهای مثل جنگ

و هم نگاه تاکتیکی ااشته باشد و نگاه اجرایی ااشته باشد و این طور کار جلو خواهد 

  .رف 

یک جریانی شاااکل گرفته و اارا  ،ایتخ پما اگر فکر کنیم ار کنار مرکزی ار 

آن منفی هم که جای خوا  ،حالا به شکل مثا  حتی ،کند این کار رامی هدای مثلاً 

  .اارا که مطلوب نیس 

 و شاااوا ما منتظر بمانیممی این باب  ،یزی وجوا ااراچنین چفکر کنیم یک 

که ار هایی ارگذرنده را از ارا  بدهیم ار این هفتهبسایار شاتابنده و های فرصا 

  .یش ااریمپ

کنیم از بیانا  حبر  می خوانیم و روخوانیمی بنابراین وقتی ما این مطالب را

برای اینکه باب ارتفااه از این بیانا  به شکل  ،کنیممی او تا جمله هم ما اضاافه ،آقا

یکی  .یز نیاز ااراچهار چفرمایند این حرک  بمومی به می آقا .بملیاتی باز بشاااوا

این شناخ  از صحنه یعنی اینکه بفهمیم  .شاناخ  ااشته باشیم ،اینکه ما از صاحنه

توانیم و با می قاول کنیم هم خواِ ما و به هرکس که .اصلی کجار های بندیجاهه

 اهه مقابل ما کهتوانیم بررانیم که او تا جاهه هس  و ار جمی اشاکال مختلفی که

های امروز طراحی .کنندریزی میاارند برنامه ،کنندمی اارند طراحی ،اشاامن اراا 

 ون هم نفوذچ .کنندمی آنها اارند به راام  نقطه زنی حرک  .کنندمی بساایار اقیق

 و اطلابا  به روز و اراا  اول اارند به اشاامن ،یدا کراهپار کشااور ما گسااتر  
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که مساالولین  ،ار و اروازهبی ین فبااای مجازی رها وررااانند و هم به برک  امی

 ،این اطلابا  بظیم گفتگوهای مل  با هم ،اندراخاوتمندان ار اختیار اول  گذاشته

شوا به می همه منتقل ،مل های و قو ها و ضاعفها حساارای  ،خواهای ار گروه

 ،ژوهشیپندتا مورسه بزرگ چ ،شما فرض کنید که اشمن ار ااخل کشور ما .اشمن

نظررنجی و امثال اینها ایجاا کراه و تمامی خصوصیا  و روحیا  و حالا  مل  را با 

 برا ار یاک اتااق وضاااعی می و بعاد اینهاا را .کنادمی تغییرا  و تغیراتش جمع

کنند و می طراحی ،گذارند و براراااس آنمی این اطلابا  را روی میز ،نشااینندمی

  .ا ااریماین وضعی ار  که م .کشندمی نقشه

آن قرارگاه مرکزی که بنشااایند این کارها را  ؟کنیممی هچحالا از این طر  ما 

اما ار جنگی  ،شااوامی افابی کار اارا ،امنیتیهای حالا ار برصااه ؟کجاراا  ،بکند

توضاای  ااایم که قالاً  ؟کندمی کجا این قرارگاه مرکزی کمک ،هامثل جنگ انتخاب

ون آنها متمرکز چولی  .کنندمی اارند کار ،انتخابا برصاااه های کنشاااگرها و فعال

 اینها از بعباای از امور غفل  ،و روی ابو  به خواشااان ،هسااتند روی خواشااان

  .کنندمی

اشاامن را  ،صااحنه را خوب بنشاااراایم ،این یک بنصاار که ما باید بشااناراایم

  .خوامان را اریابیم ،بشناریم

یعنی اینکه ما به  ؟یچ یعنیگیری جه  .اراا گیری جه  ،اومین مساالله

 ولی .خواهیم به رام  جامعه ارلامی حرک  بکنیممی خوامان و به مرام بگوییم ما

که ار ااامه بیانا  آقا این هس  که  .متن گفتگوها به همین وضاوح و راااگی ار 

خواهیم به رم  می و ما .خواهیم به رام  جامعه ارلامی حرک  کنیممی یعنی ما

این بنصر اومی ار  که باید به آن  .اینها را باید گف  .کنیمتمدن ارالامی حرک  ب

  .توجه کنیم

بنصر بامل امیدبخش ار  که باید یک نقطه روشنی وجوا ااشته  ،بنصر روم

امروز خیلی مهم  ،مسلله امید .امروز خیلی برجسته شده ار  ،این بنصر روم .باشد

ی یورته و بعبپشتکار و پاشمن با جدی  و با  .و حساس ار  و خیلی حیاتی ار 
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ار حال ناامید بملاً اینها هم  ،کفای  و غافل و معاند و مزاور ااخلیهای بیمجموبه

 آثار فراز و ،مختلف نگاه کنیدهای را ار ماهها شما اگر نظررنجی .کران مرام هستند

مرامی که  .بینیدها میاجتمابی را ار نگاه مرام و نظررنجیهای و بحرانها نشایب

وقتی ار  ،یک بدای ار شان نصاب آمااگی برای شرک  ار انتخابا  ،ار یک ماهی

 یداپاین کاهش  ،شااوندمی ار یک مشااکلی مثل مشااکل تهیه مرغ و ارزاقچماه بعد ا

برای این ها گفته شااد تحریم .شااوامی به این الیل اراا  که اائما اارا کار .کندمی

نظام جدا کنند و فقط هم مسلله تحریم به بواه که مرام را به راختی بیندازند و از 

 .کند از ارتااطا  خارجیمی کند و ما را منعمی کاری که اشمن ،شکل بملی نیس 

از تحریم  ،اراا  که آقا فرمواند تحریفتر قوی ،کندمی ذهنیتی که اشاامن ارراا 

  .ایمتحریم را هم شکس  اااه ،ما تحریف را شکس  بدهیم .ار تر مهم

وشاااند و بل  پمی که تحریم راای ارصااد مشااکلا  جامعه ما راای همین نکته

یه بر توانیم با تکمی و اینکه ما ،همین نکته را بگوییم .و بیشتر  ااخلی ار  ،ارا 

  .ااخل کار را جلو باریم

ار این  ،به بنوان بنصر روم ،بامل امیدبخش ،لذا این نقا  روشن و امیدبخش

نجا باینید! ای .بسیار بسیار مهم ار  ،این انتخابا ار این تحول و ار  ،حرک  بمومی

یک کم از مساایر ااوطلاان منصااب ریاراا   ،جایی اراا  که ممکن اراا  مساایر ما

 ،هاروند رااراغ اشااکالمی ااوطلاانمعمولاً آنجایی اراا  که  .جمهوری فاصااله بگیرا

 روقتی ار این مساای ،خب .کنند از اینها صااحا  کرانمی شاارو  ،هابیب ،هاآراایب

شوا و یک مقدار هم از حدوا واقع اور بشوا می یک مقداری هم احساراتی ،افتدمی

ون توجه مرام را جلب کند و بگوید من هستم چ ؟راچ .و غلو کند و بزرگ نمایی بکند

شوا که اینها هم اارند می این هم تادیل به این .توانم این مشکل را حل بکنممی که

  .کنندمی مرام را ناامید

 ،یوس کران مرام ار أصحنه مها گاهی وق  ،ایمانتخابا  را ایدههای صاحنه

آن  ،گوید اینقدر ازای ار فلان جا شدهمی آن یکی .صاحنه الخور کران مرام ار 

 ،گویند باز هم بگوییدمی گوید اینقدر ازای ار جای ایگر شااده و مراممی یکی هم
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 ه کسیچه کشاوری ارا  و چن گویند ایمی بعد ؟کجاهای ایگر ازای شاده ارا 

ن باید بیایند روی ایهایی اینجار  که یک گروه ؟!تواند این وضعی  را جمع بکندمی

  .نقا  روشن امیدبخش ار انتخابا  و غیرانتخابا  کار کنند

که ما براراس  ؛شمارندمی ندتا راچآقا  ؟یزهایی ار چه چاین نقا  امیدبخش 

 طورچکنم که می اما تفصاایل آن را برض ،گوییممی رئوس آن را ،انده آقا گفتهچآن

  .اناال خواهیم کرا

 ظرفی  ،ظرفی  جوانان ،ملی و کشوری مار های وضعی  ،یکی از نقا  روشن

  .مل  یک انقلاب را راه انداخته ،که مل  کارهای بزرگی انجام اااه ،مل 

 ررا اراااتفااهباینیاد! خادای متعال برای هدای  مرام یکی از ابزاری را که مک

انسان ار  .روامی برای اینکه انسان یاا  ؟راچ .واذکروا واذکروا .تذکر ارا  ،کندمی

 بزرگی ار زندگی فرای بدراا های موفقی  .هم همین طور اراا ا  زندگی فرای

و این  .شااواهایی میو بعد شااکساا ها ار فراز و نشاایبچا ،بعد از مدتی ،آورامی

ار حالی که همین فرا باید  .کندمی ناامید و مسلوب الارااهیوس و أاو را مها شکس 

ه چ ،با قدر  خوا  ،با توان خوا  ،یشپند وق  چیااا  بیاایاد کاه تاا همین 

  .بنابراین باید یااآوری کند به خوا  .را بدر  آوراه بواهایی یروزیپموفقی  و 

یمی را مل  باید یاا  بیاید که یک رژ .ار مقیاس مل  هم همین طور ارااا 

رژیمی که اندان و اهان  ،ایران را از حلقوم یک رژیم وابسته بیرون آوراند ،کنار زاند

ور این کش .برای اینکه این مل  و منابع آن را بالعد ،رلطه گر بواهای هاضمه قدر 

 مل  ما یک .را از اهان آن رژیم بیرون آوراند و نگذاشتند به هاضمه نظام رلطه بروا

 ،مختلفهای ار اراوها و اورهقالاً ون ما چکه اینها را  .کراند أریستنظامی ارلامی 

لف مختهای اینها برای لایه .کنیم که یااآوری بشااواای میفقط اشاااره ،مکررا گفتیم

  .شوامی گفته

 شما بگوییدها ون برای بعبیچ .شوانمی الاته همه اینها برای همه مرام گفته

 ،کسی به خاطر اینکه مصر  مرغ ناکام بیرون آمده ممکن ار  ،که ما انقلاب کرایم

زنیم و را بها ه کسااانی این حر چباید معلوم کنیم که باید به  .بگوید اشااتااه کراید
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وشاااش بمومی برای مل  ایجاا پتوانیم می طورچس پبرض خواهم کرا که ما بعداً 

 حداقلی آییم اینجاامی آن وقا  ؟وشاااانیمپگوناه بچی را أمیلیون ر 75آن  ،کنیم

ها و حزب اللهیها گوییم ما همین انقلابیمی ،کنیممی را کممان انتظارا  ،شااویممی

شااوا می آن وق  شااکننده ،را ایجاا کنیم کافی اراا ها همین ،وحد  ایجاا کنیم

و یک قشاار ایگری  ،ون اینها بالاخره یک قشااری و یک تعداای هسااتندچ .انتخابا 

ا ضد نه اینکه آنه .به اندازه اینها نیس  ،ی و تدین آنهاانقلابهای هستند که این جناه

همه مرام ما انقلابی ما هستند و همه مرام ما  .این نیس  ،انقلاب یا ضاد این باشند

ید اقشار مختلف به قشر رفبندی بنده این تقسیم .با ارجا  مختلف ،متدین هساتند

قائی البندی تقساایم ،بندیو راایاه و خاکسااتری را قاول ندارم و معتقدم این تقساایم

بوضی های و بعد آارس ،ارا  برای را گم کران و با مرام قطع ارتاا  کران ار 

تیم گف .این کارهایی که ار گذشته کرایم .گم شدن ،گرفتن و ار بیابان ابو  مرام

بیاییم یک کم  .را بوض کنیممان برای قشااار خااکساااتری بیااییم یاک کم قیاافه

ه و از گوش ،بکنیمتر رنگ شعارها را یک کم زندهمثلاً  ،کنیمتر را ملوسمان شعارهای

خوامان بساییم تا این قشر خاکستری را که تعیین کننده ار  جذب های کنار ارز 

  .این اشتااهاتی ار  که ما کرایم .این نیس  ،نه .کنیم

  .ار هر صور  برای هرکدام از آنها الاته ما یک بح  و یک راهی را ااریم

شایه باور از اریا برای بنی اررائیل  ،فرمایند تشاکیل جمهوری ارالامیمی آقا

 .هم باید بشنوند و متذکر بشوندها این را الان حزب اللهی .بوا و مثل یک معجزه بوا

و د انبلکه الزاه شااده ،اندیوس یا ناامید شاادهأگویم مبعباااً نمیکه هایی حزب اللهی

بصاانی  یک هیجان ناشی از قاول  .س ارا أبصااانی  مقدمه ی .بصااانی هساتند

 ،شوا بصاانی می این .و بدم آمااگی برای بلاج کران واقعی  ار  ،نکران واقعی 

ندبار چ ،این بصاانی  بعد از مدتی وقتی انسان به یک ایوار محکم .بصاانی  مذموم

 بینید برای بعبیمی شاما .شاوامی یوسأم ،وقتی اید این ایوار نریخ  ،مشا  زا

امروز  ،قدر این انقلابیون ایروزچشنوید که نمی شاما .افتدمی انقلابیون هم این اتفاق

ما  ،زندهایی میه حر چکنند که فلانی هم می تعجبها آام ؟ار حال ریز  هستند
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تأیید امروز اارا آنها را  ،ااامی که ایروز به آنها فحشهایی حر  .شااوانمی باورمان

امروز اارا از اینها  ،اانسااا می که ایروز آنها را تکلیف الهیکاارهایی را  .کنادمی

مروز ا ،کرامی ه بسا با یک فرا منحر چبرخورا ارر  انقلابی که  .کندمی اراتغفار

الاته افراطی گری ار گذشته هم یک  .اینها هس  .شاوا به طلب بفو از اومی تادیل

  .مشکلی بواه که محل بح  ما نیس 

مل  را های این بظم  .مل  اراا های مساالله بظم  ،میدس یکی از نقا  اپ

 کتابی که آمااه ار  ار .به یک کتاباند تادیل کراه ،اوراتان و برااران ما ار بنیاا

های و روای ها یعنی گزار  ،هم بیانا  حبر  آقار ا  همه .گیرامی اختیار قرار

اینیم و اینها را تادیل را بها ما باید این رارفصل .مل  مارا های صاااق از بظم 

ولی  ،کااه من یکی او تااای آن را اینجااا برض کرام .کنیم بااه گفتگوهااای بمومی

ار آن کتاب هساا  و کتاب خوبی اراا  و با یک نگاه و ها فهررااتی از این بظم 

ل هم قاب ،این کتاب .شوا ارتفااه کرامی شده و از آن خیلیآوری رلیقه خوبی جمع

و هم قابل این ار   ،یدا بکنیمپرا ها تعمق کنیم و راه حلاین هس  که ما روی آن 

ک چکوبندی که تادیل کنیم به یک جزوا  تالیغی برای مالغینی که به شکل بسته

از این جه   .و غیرهای ندررااانهچهای و رااایر فرآوراه ،بخواهند بروند و ارائه بکنند

از  ،و نقا  اوج مل  ،شوا ار این بح  نقا  امیدبخشمی آن کتاب مناراب ارا  و

  .اهمنمی من این قسم  را ااامه .این کتاب ارتفااه کرا

فرمایند من به طور می .فررااواگی جاهه مقابل مارا  ،یکی ایگر از نقا  امید

ای فرماید حالا یک بدهمی بعد .ار انحطا  اراا چگویم امروز تمدن غربی امی قاطع

ک چاطلا  ندارید و با یک مسلله کوکنند که نه این طوری نیسا  و شما می شارو 

 .این طوری نیسااا  ،نه .گویید تمدن غرب فرو ریخ می کنیاد ومی بزرگ نماایی

 لیس خوا پباجز ارااا  از کنترل  ،باینید امروز مجموبه انتظامی و امنیتی امریکا

ایش پگیرند و می یک کسی را به بنوان مبنون .هابرای کشتن مرام باای ار خیابان

از آن طر  رئیس جمهورشااان نمایشاای  .روامی گذارند و از انیامی گلویشرا روی 

 .کندمی اارا این کار راشاااان لیسپاز این طر   ،زناد ار مقابل یک قربانیمی زانو
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تر و جدیتر حالا مشکلا  بمیق .توانند این مشاکل را حل کنندنمی معلوم ارا  که

 ریاه .آنها بماند ،زرگ فعال خواهد شدخیلی بهای این مشکلا  و گسل ،که آرام آرام

ل که اینها تادیهایی ور پررخ  .بماند که اینها یک روزی قیام خواهند کراها ور پ

د شونمی یک روز بیدار ،ندم ار جامعه امریکاییچبه یک مل  منحط و ار  اند شده

و  .تاریخی را از این مهاجرین اشاااغالگر خواهند گرف هاای و انتقاام هماه این ظلم

 بینیدمی خارجی را هم شااماهای بحران ،ااخلیهای این بحران ،مااحثی از این قایل

نکه حالا بدون ای .ند نسل اینجا بمانیمچگوید قرار ناوا ما وارا افغانساتان بشاویم می

گوید ما نتوانساااتیم تهدیدا  امنیتی را ار اینجا مرتفع می خوا  ،نتیجاه بگیرناد

رای ب ؟یچافغانسااتان را آرام بکنید برای  ،طالاان را بکوبیدشااما آمدید  ،خب .کنید

ار  ند نساالچگویید می .گویید آن اتفاق هم نیفتااهمی ولی الان ،تانی  بعدیمأمور

  .امنی  جهانی خواشان تأمیناین هم از  .ایمولی نتوانسته ،ایمافغانستان بواه

که  .ی ار حال زوال ار تمدن غربواقعاً یعنی  .س این مسلله وجوا ااراپ ،خب

خواهم بگویم یک زمانی بوا که اندیشاامندان و آن بمق اندیشاامندان می اینها را من

 اااند که این تمدنمی نشان ،تمدن غربهای نشاساتند و با نگاه به ریشاهمی جهان

امروز همین اخااری که  .اما امروز نیاز به آن مطالعا  نیساا  .ابرجا بماندپتواند نمی

ثل یمن تی مپاپشوا یک مل  گررنه می معلوم ،ار تلویزیون باینید ،افتدمی ار غرب

یاک اراوگاه ظلم از امریکا گرفته تا این نف  خوارها و الاراندوزان برب  ،یاک طر 

ای هو شکس  ؟این شاکسا  نیسا  .س این مل  برنیامدندپکه اینها از  ،یک طر 

  .مختلف

که ی االاته با هرکس به اندازه .حا  کرار  که باید با مرام صا یزهاییچاینها 

  .طاق  و توان اارا

ذیر خدار  که خدا گفته ار  که پوبده تخلف نا ،یکی ایگر از نقا  امیدبخش

 ،خب ؟ قِیلاً اللقَهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْو  .کندمی خدا شاما را یاری ،شاما یاری کنید این را

الهی را باور ندارند های که این وبدهاینهایی  .این منارب حال مخاطاین مذهای ار 

فرماید اگر شااما نصاار  می و بعد حباار  آقا .اندو فرامو  کراهاند یا غفل  کراه
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کراید خدا را و امروز نصااار  خدا یعنی حرک  به رااام  تمدن ارااالامی و جامعه 

اگر شااما  .و تحقق این خدا از طریق تحقق جامعه و تمدن اراالامی اراا  .اراالامی

  .کندمی خدا شما را یاری ،حرک  کراید

شااوا جامعه اراالامی ایجاا نمی .شااوا تمدن ایجاا کرانمی گویندها میبعباای

 خدا ،شما خدا را یاری کنید .تواند این کار را بکندمی قدر  خدا .شوامی ؛جواب .کرا

این  .گیرندمی ار حقیق  قدر  خدا را ناایده ،این افراا .کندمی هم شاااما را یاری

گفتند انقلاب می ،این افراا اگر ار آن زمان بواند .گیرنادمی خادا را نااایاده ،افراا

ندیدند که این  .آنها ندیدند که خدا این کار را کرا .شاااوانمی ،ارااالامی هم نکنید

  .تحولا  را خدا ایجاا کرا

 یک بخشی از برایض بنده که تصدیع .یدا کرایمپرا ها تحولهای ما این فرمول

و  ،مجهز بشویم ،الگرم بشویم ،را متذکر بشاویمها این ارا  که این فرمول ،کنممی

  .را اناال بکنیممان فعالی  های ،حالا بخش بملیاتی برویم براراس اینها

و جه  اهی گیری مسلله جه  ،بنصر اوم .شناخ  صحنه بوا ،س بنصر اولپ

 ،بنصر روم .ا کنیمخواهیم جامعه ارالامی و تمدن ارالامی ایجامی مرام بوا که ما

 و نشان ،امیدبخشی به مرام .که بنصار بسایار مهمی ارا  مسلله امیدبخشی ار 

اینها را باید به مرام نشان ااا  ،مرام بزرگی هستند ،مرام ما .مرامهای ااان بظم 

له که انشااال ،شاکل گرفته ،تدوین شاده ،و امروز الحمد لله این کارهایی اتفاق افتااه

اینها ار  ،این کارهایی که ار زمینه نشاان ااان بظم  مرام انجام شده اینها بیاید و

 ،به ار  مالغین بررد ،زوا اینها هدای  بشاوا این منابع ،اختیار همگان قرار بگیرا

  .بروند اینها را مطرح بکنند

 ...گف  بظم  مل  ما فقط ار بیل ومی ،زامی باینید! یک کساای حر  خوبی

بظم  مل  ما فقط ار  ؛مل  بیل به اراا  معرفی کند ،زلهناواه که ار راایل و زل

ی هایکه هرکدام از اینها ارز  ،افا  مقدس ناوا که مل  تفنگ به ارا  معنا بشوا

ار بالاترین رااطوح  .بینیممی کارهاترین مل  را ار تخصااصاایهای ما بظم  .اارا

ا مل  اار .یمبینمی تکنولوژی و ارااتاوراهای تکنولوژی بظم  مل  راهای فعالی 
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بینید یک تعداا از مرام متخصص می برویدای شاما هر گوشاه .کندمی این کارها را

 ،با توراال و توکل ،با مقاوم  ،با ایسااتااگی ،الاسااته به آن برصااه ،اانشاامند توانا

د اینها را بای .مل  ار های اینها بظم  .آن برصه را شکوفا و فعال کننداند توانساته

خواِ  ،را آفریدندها آن کسااانی که این بظم  .اینها از خواِ مل  اراا  .نشااان بدهیم

شما از خواشان تعریف  .از خواشاان ارا  .فرزندان این مل  هساتند ،مل  هساتند

 ،خوشایند با مرام بزنیمهای باید حر  .آید و این کار را باید کرامی خوششان ،کنید

س این بنصر روم که بنصر پ .که واقعی هم هس  و غلو و مجامله نیس هایی حر 

  .امیدبخشی ار 

حالا این  .یعنی آن بخش بملیاتی ،اماا بنصااار چهارم که محل بح  مارااا 

انا  آقا این بی ،باز اینجا برض بکنم ؟طوری بملیاتی بکنیمچ ،یزهایی را که گفتیمچ

که ما ار  .شااوامی اما شااامل انتخابا  هم ،اختصاااب به انتخابا  ندارا 98-3-4ار 

که من رااه تای آن را  .طور حرک  کنیمچ ،هار بنصاارچانتخابا  با ارااتفااه از این 

  .کنممی هارمی را برضچاین  ،توضی  ااام

یک رااری  .احتیاج به یک رااری راهکارهای بملی لازم ااریمای ما ار هر برهه

 .ابا  ار امروز هم برهه انتخ .یدا کنیمپلازم ار  که به آن ار   ،راهکارهای بملی

اصاالی انقلاب را به مرام بزند و مرام را متحول های آن راهکار بملی که بتواند حر 

 .مبمون و محتوا را گفتیم ؟یس چآن راهکار  ،بکند و یک حرک  بمومی ایجاا بکند

 ،هساا ها ار ذهنبعباااً ی اراا  که رااؤالآن  ؟گونه به مرام بررااانیمچاما این را 

ا رمان یا تجربه های ،ندان نداریمچهم هایی ن ما تجربهوچ .بخصوب نیروهای انقلابی

 یشپلاذا یاک حالتی  ،ایمتعمق روی آن نکراه ،ایمرجو  نکراه ،ایمتادوین نکراه

 ،ار این صحنه بظیم مراممثلاً شوا می کار بکنیم و مگرچآید که ابهام ااریم که می

ما باید راهکارهای آن را  .اارااین هم راهکار  ؟تحول و تغییر ایجااا کرا ار انتخابا 

  .کنممی حالا ار حد کلیا  مطالای را خدم  شما برض .یدا بکنیمپ

عال مسلله تایین احتیاج به ذهن ف .فرمایند که اینها نیاز به تایین اارامی الاته

یعنی  ،خوا  یک نو  حال  طریقی  اارا ،این مسااالله تایین .و زباان گویاا اارا
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ی گیرطور ما آن جه چ ؟طور ما صحنه را بشناریمچ ،ارهای مار ابزار این ک ،تایین

طور به مرام امید چ ؟به راام  جامعه و تمدن را بشااناراایم و بشاانارااانیم با تایین

که  .اینها احتیاج به تایین اارا .با تایین ؟بدهیم و نقا  امیدبخش را نشاااان بدهیم

این هم احتیاج به  ، هارم که راهکار بملی ارچو حتی همین بنصار  .کنممی برض

 م وکه بلد هساتیای به اندازه .تایین اارا که الان ار مقام تایین این مطالب هساتیم

  .، قرار ااریمتوانیممی

یک مقداری از  ،اگر بخواهیم این کارها را اناال بکنیم ،حالا ،بح  بعدی اینکه

ر بعد ا ،اناال بکنیممان بعباای مبااامین و محتواها مانده که اینها را باید ارکارهای

  .و راهکارها را برض خواهم کراها ااامه بح  رو 

کنم می اینکه ما تکرار .مختلفهای باز با لایه ،یکی از مسائل این ار  که مرام

یک  ،خواهدمی مختلف یک مدلهای مواجه شاادن با این لایهون چ ،مختلفهای لایه

مقصاوا این نیس  که به  ،کنیمیم یعنی وقتی این را برض .خواهدمی نظام خاصای

ا م ؟را بگوییمها به همه این حر اصلاً آیا  ،نه .همه از ام همین حر  را یکسان بزنیم

  .بح  را اناال کراهایی با یک شیوه ،یا نه ؟بگوییم مستقیماً یعنی ما مالغین

 ،یمااراما اجمالا یکی از مسااائلی که ما باید به مرام بگوییم و مرام را به فکر وا 

های خوارتید از قدر  یک تصمیمی گرفتید .این ارا  که شاما باید تصمیم بگیرید

و مستقل هم شدید و امروز کشورتان ار  .نظام رالطه جدا بشاوید و مساتقل بشوید

 ،کنیممی اگر خطا ،رویممی یشپخوامان  ،رویممی یشپاگر  .اختیار خوا شااماراا 

زند به خاطر غفل  خوامان می به ما ضربهآید می اگر اشمن ،کنیممی خوامان خطا

این هم به  ،اهیممی هم شکس بمدتاً اهیم که می اگر اشامن را شاکسا  ،ارا 

ن ای .ایمما یک بار تصمیم ارر  را گرفته ،ایمما این کار را کراه .خاطر خوامان ار 

 مساایر ،به راام  قله حرک  کرایم .تصاامیم را امروز هم باید ار ااامه راه بگیریم

 این ؟خواهیمنمی خواهیم این راه را ااامه اهیم یامی تصاامیم بگیریم ،طولانی آمدیم

ن را ای مختلفهای مختلف و با زبانهای با لایه ،حرفی اراا  که باید با مرام بگوییم

  .نشان ااا
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اهند که مل  می به ما اارند خار ،کنندمی حباار  آقا جامعه را با رصاادی که

قدر چیعنی مرام اارند به قول آقا اینکه هزینه راز   .را اگیری ار حال تصامیم

گیری اندازه ،کنندمی اارند اینها را رااک رنگین ،قدر ارا چالش چهزینه  ،ارا 

اینکه آن  ؟ی شاادچالش چآن  ،الش ااشااتندچها مرام یک اوره با قدر  .کنندمی

ک رفتند یمی ،کراندنمی الشچخب اگر  .هلوی را مرام کنار گذاشتندپنظام وابسته 

هلوی زورگوی پبه جای این مثلاً خوارااتند بدراا  بیاورند یا می جوری ال امریکا را

تار نان گرفچماامروز هم ،یک بنصاار ملی را قاول کن که بیایدمثلاً  ،کفای بی فارااد

  .ایگری هم قرار بگیریمهای ممکن بوا ار معرض ایکتاتوری .همان قبایا بوایم

خواهیم امریکا برای ما تعیین وضااعی  نمی گف  مامل  تصاامیم گرف   ،خب

بلند نشدند بروند این طر   ،ار جنگ مرام ایساتااند .یک بار این کار را کرایم .کند

ا زمان ر ،بگویند حالا زمین را بده ،و آن طر  و ار مجامع بین المللی شااکای  کنند

ار را مل  این ک .ا بگیربلند شااو ار این مجامع بین المللی و برو حق  را از اینه ،بگیر

ر کرا جلو اشمن پرا را  اراتش را گذاش  روی زانویش و بلند شد و رینه ،نکرا

مل  امروز هم تصمیم به مقاوم   .مل  تصمیم گرف  .اشمن را بیرون کرا ،ایساتاا

ملموس ار  که مل  امروز  .مل مشهوا ار أاین یک امری ارا  با ت .گرفته ارا 

اما ار این تصمیم مقاوم  باید لوازم این مقاوم  را  .ار  تصامیم به مقاوم  گرفته

خوارتند ار آنها می ذهنی که بعبیهای مل  به خاطر بعبی انحرا  .هم توجه کنند

ا پو از طریق ارو .ا کار بکنیمپتوانیم با ارومی مامثلاً کرا که می تصاااور ،ایجاا کنند

ا پا ار اقتصااااا هم همان اروپارو ،الان ایدند مثل زمان جنگ .یش باریمپامورمان را 

 .کترین امکانا  از ما اریغ کراندچای زمان جنگ ارااا  که از کوپهمان ارو .ارااا 

و امروز مرام باید تصمیم  ،ایدند ار اینجا هم یک جنگی وجوا اارا و مرام فهمیدند

 ،روز شدیمیپقالی که های بگیرند که باید ار این جنگ اقتصاای بایستیم مثل جنگ

برویم  ،بگوییم خسته شدیم ،یا اینکه نه .ش  رر بگذاریم که شدنی ار پرا هم  این

این  .واشمی ای بخوریم باینیم مشکل حلچکنار اشمن بنشینیم بالاخره با هم یک 

ا  با مرام صح .یزی ار  که باید به مرام گف چاین آن  .مرام باید تصمیم بگیرند
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  .مرام را به تفاهم رراند ،کرا

ایران قوی  ،رجاذبه اراا پررااد می گفتمانی که خیلی به نظرهای مایهیکی از 

 ضااربه ،ضااعف ااشااته باشاادای اگر ایران ار هر برصااه .فهمندمی این را همه .اراا 

مترصد هستند آن حیوان  ،هستندهایی ار بالم گرگ .هر کشوری ،نه ایران .خورامی

و به رم  ا ،بینندمی ضاعف به محض اینکه ار این حیوان .اره کنندپاره پضاعیف را 

ار  ،اانسااتندنمی اگر هم .اانندمی این را مرام ما .کنندا  میارهپبرند و می یور 

همین اهه گذشته این تجربه براق و روریه و اطرا  ما اوباره یااآوری کرا به مرام 

  .ما

 باید قوی ،نقطه مقابل .خوریممی ضربه ،اگر ضعیف باشیمای ار هر برصه ،خب

این کسانی که امروز  ،ما اگر ار اقتصااا قوی باشایم .این را مرام قاول اارند .باشایم

 اینها خواشااان ،کنندمی خساااراا  ،کنندمی برای ما خااث  ،کنندمی برای ما ناز

به شرطی که قوی  ،آیند ار برصاه اقتصااا برای اینکه با ما تعامل ااشاته باشاندمی

  .باشیم و قوی شدن هم ممکن ار 

اگر با  ،یا ار همین شرایط ،ما اگر قوی بوایم ،ار برصه بلمی ،ایهر برصاه ار

 و .ااخلی ما زواتر از این رریده بواهای امروز واکسن ،کرایممی قو  بیشتری بمل

به لحاظ  ،أمتنو  مواجهه با این ویروس ناشاااناخته به لحاظ مادهای امروز شااایوه

های این ویروس با ارااتفااه از اانش امکان غلاه بر ،به لحاظ مساایر جهش ،ماهی 

منتها این کار را  .این ممکن بوا ،ااایممی رازمان ،ااخلی به شارطی که قوی بوایم

 راشااان زشااکی و ارمانی زحم پکاار  ،مدیری  کلان ،ما به لحاظ مدیری  .نکرایم

 ،اهندمی کنند و یک جاهایی مظلومانه اارند تلفا می راشااان کشااند و فداکاریمی

بلکه مدیری   ،کنمنمی زشاااکی را برضپکاار  .کنیممی یک جاهایی از اینها غفل 

این  .یمکن توانستیم برکرونا غلاهمی ،اگر قوی بوایم .کنممی حاکم بر کشور را برض

روند می را مل چنگاه نکنید  ،مل  همراهی اراا  ،اراا ای مل  شااایسااته ،مل  ما

وی توانیم قمی س ماپ .را مشخص نکرایدن شابرای اینکه شما تکلیف ،خب .مسافر 

  .باشیم
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 .این را همه قاول اارند .فرمایند یک شاعار بمومی ار می آقا ،این ایران قوی

 و بعد .آید و مرام ما این شااعار را اوراا  اارندمی اشاامنان از این شااعار بدشااان

همه را  ،ملییرامون این ایران قوی و ایجااا یک قو  پتوانیم می فرماایناد امروزمی

خواهد می ،فرمایند حتی آن کسای که من را هم قاول ندارامی آقا .مشاارک  بدهیم

 ،محزب اللهی باش ،ممکن ار  بنده یک گوشه مدیری باشم .ایران قوی شاکل بگیرا

 ،مخیلی هم مایه تدین نداشته باشاصلاً  ،یک ماتکری ،یک کارشناری یک متخصصی

 ،ابا  و حاصل بمر  را بایند و به ایگران نشان اهداما اور  اارا ابتکارا  و اختر

 ون ااری از من حمای چآید اما نمی بگوید من از تو خوشم .ار کشاور خوا  بایند

  .اهممی یشرف  کشور قرارپآیم این توانم را ار اختیار می من ،کنیمی

  را بحتواند می گفتمانی ار  کههای از آن مایه ،شعار ایران قوی ،س باینیدپ

  .اناال بکند

که  ؛ار  راؤالارا  به یک پ ،هم این را اشااره کرایمقالاً که ها یکی از بح 

هل راااال چ ؟همه اینها را ار این او ماهه انجام اهیم ،گوییدمی هماه اینهاا را که

هل چخواهیم همه این کارهای می اراین او ماه ،تازه بیدار شااادیم ،خوابیده بوایم

 .کاری نزایک به نشدن ار  ،ما قاول ااریم کار بزرگی ارا  ؛بجوا .رااله را بکنیم

به تعایری  .انقلاب کارهای بزرگ اراا  .اما انقلاب ما انقلاب کارهای نشاادنی اراا 

لذا ار این ماجرا ار  .انقلاب ما انقلاب معجزا  اجتمابی اراا  .انقلاب معجزا  اراا 

توانیم این تغییر و می ،امبرض کرقالاً این او ماه هم ار همه آن توضیحاتی هم که 

  .تحول را ایجاا بکنیم

ه بر مسلله تکی ،مسلله غیر  اینی ،مسلله ایمان اینی ،امفرمول آن را هم گفته

اما با ارااتقام  و حرک  ار مظلومی  تورااط  ،قلیل و کمای قدر  الهی ولو با بده

متعال فرموا بینید که خدای می آن وق  ،این کاار اگر انجام بشاااوا .یاک گروهی

 78.76 .افتدمی این اتفاق ،یدخلون فی این الله افواجا

رو  این  .راازیمپمی هم تا حدوایها ار این فصاال به رو  .راه روشان اراا 

 ار این بح  حباار  آقا یک اوگانه مطرح .اراا  که ما مرام را به تفاهم بررااانیم
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ترل افکار بمومی گاندای غربی اراا  هدفش کناپروپ رو  ،فرمایند که یک رو می

تحریک باطفی و  ،هااز راه تحریک هیجان ؟گیرامی ه راهی صور چکنترل از  .ار 

 ،الار کنند بهمی یک کسی را تادیل ،کنندمی ایو و الار ارر  .بصایهای تحریک

ه و وقتی ک .کنند این کاندیدا هلو ارااا می مرام فکرواقعاً کنند که می آنقدر بزک

 .اراا تر بینند از زهر مار هم تل می ،خواهند او را مزه کنندمی کنند ومی انتخابش

  .گانداوپارپرو   ؛این یک رو  ار  .کنندمی این کار را

بازیچه  ،ابزارانگاری مرام ار  ،که این رو  خیان  به مرام ار  ،رو  مقابل

تَخَفقَ ؛تحقیر مرام اراا  ،توهین به مرام اراا  ،قرار ااان مرام اراا   مَهُقَوْ فَارااْ

کنترل افکار  ،و آن ،اطاب  کران مرام ،این تخفیف مرام ارااا  و بعد ، فَاأَطَابُوهُ

 انسانِ اارای کرام  ،ااندمی ارلام مخاطب خوا  را انسان ،ار نقطه مقابل .بمومی

با ارااه و  ،خواهد او را به یک کاری ابو  بکند که با بقل و فکر خوا می ااند ومی

 آن روشاای اراا  که اراالام اناال ،این .و این کار را اناال بکندبیاید  ،اختیار خوا 

این  ،آن هم مرام ما .کند که مرام را به یک رم  هد  بالی و والا متوجه کرانمی

زیاای وجوا اارا ار مورا این مرام که این های بشاااار  ،مرامی که ار بیانا  امام

خدا اینها را بع  کراه  ،ستنداین مرام ماعوث شاده خدا ه ،اندمرام تا آخر ایساتااه

 طور بگویند ماچاین مل   .بینیممی زیاای که امام اااه و ما ااریمهای ار  و بشار 

ر طوچ ،خواهیم اهدا  ارلام را کنار بگذاریمنمی ما ،خواهیم این نظام از بین بروانمی

  ؟مل  باید بگویند

 ،دایا تا کلان اوم آمدهبگوییم شم .بکنیمشان این مل  را متوجه آن اهدا  ،خب

 ؟گیریدبتان توانستید حتی قلم ار نمی یااتان یک زمانی .امروز کلاس روم هستید

 امروز ،بابا بنویسااید ،توانید آبمی امروز .بابا بنویسااید ،توانسااتید یک کلمه آبنمی

د بیایید بای ،اما این کافی نیساا  ،توانید ضاارب و تقساایم کنیدمی ،توانید بخوانیدمی

  .بیشتر کشف کنیدها کلاس روم یک رری توانایی 

به  این مرام را .کند که بیاید و وارا بشوامی یداپرغا   ،این شاگرا کلاس روم

فرماید اثر  می و آن وق  .رم  اهدا  بالی و الاته ار ارترس متوجه کران ار 
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اهم می ارجا  .شوندمی خواشان وارا ،این که مرام ار جه  کارهای اراری و خیر

که ار مورا مرام از آقا خواندیم ار جلسااه گذشااته و بعد مرام هم هایی به آن بح 

 .قهراً مرام این را خواهند اید .بینند که منافع آن به خواشان برگشته ار بملاً می

آن وق  شما یک صحنه  ،وقتی مرام وارا شدند و آمدند ار صحنه و فعال شدند ،خب

 .بینیدمی از به موج ارآمدن و طوفانی شدن این اقیانوس را ار مرام و برصه جدیدی

خواهم مدل اهه نمی ،الاته گستراه ناوا ،ما ار اهه هشاتاا تا حدوای این را ایدیم

 ،بخصوب انقلابیون ،از مرامهایی اما حقیقتاً بخش .هشاتاا را یک مدل کاملی بگیرم

همه جور آمدند فعالی   .دند ار میداناینها همه گونه آم ،هااحزب اللهی ،متادینین

ون با چ ،ون مظلومانه بواچ ،ون صاااااقانه بواچیوا  یوا  فعاالیا  اینها  .کراناد

ی أکار اینها نشااا  کرا و ار مرام اثر کرا و اثر  را روی ر ،محرومیا  همراه بوا

ر فمرحله اوم رف  بالا و فاصله زیاای با ن ،میلیون بوا 7ار مرحله اول  .مرام گذاش 

  .اینها اوباره شدنی ار  .ایجاا کرا ،یش آمدپ 81اوم با آن مختصاتی که رال 

ر با گویند اگمی .گویند فایده ندارامی انه یک بدهمتأراافامروز  ،مساالله تایین

 مرام مثل ترقه .کنندمی وب اناال چبا  ،این مرام ار مورا این مسااائل حر  بزنی

 کنید! خب ما این کار را ااریممی اشاااتااه .یز بگو منفجر بشاااوندچیک  ،مانندمی

 ،یک خوراه رر و صدا و بعد که آرام شد ،شنویممی ،رویممی ،کنیم ار بین مراممی

 بعد شرو  ،شوامی آرام ،گویینمی یزیچهمین قدر که رر و صدا کرا و اید تو به او 

  .شوا تایینمی این .با بقلانی  با او صحا  کران ،کن با منطق

ها کساای از آن حر  ،ون ایام انتخابا  شاادهچالاته الان  .گوییم نهمی ما امروز

 مرام الان اناال انتخابا  ،نه ،برویم کار اقتصااای کنیم مرام امیدوار بشوند .زندنمی

 ون آن کارها را فکرچ .ی بیاوریمأگونه رچاناال این هستند که ار انتخابا   ،هستند

 ،شما بدانید و همه مل  ایران ،خصاوصی به شما بگویم منلذا الان  ،کنند نکراندمی

راهی برای اینکه همه مرام را بکشاااانند و یک انتخابا  بظیم راااالم  ،راهی ندارند

الاته توکل ما ار این طور  .شنارندنمی راهی ،تبامین شاده آینده اار را ایجاا کنند

اما خدای متعال یک  .کنیممی توراال ،ااریمبرمی اراا  به ابا .شااوامی موارا زیاا



 

 
21 

ایگری غیر توکل و توراال به ما یاا اااه و ما از آنها هم انشااااالله ارااتفااه های راه

  .بکنیم

 ،یک قدری با مرام حر  بزنید ؛فرمایندمی باینیاد! اینهاا بیانا  آقارااا  که

د آنها به مرام تفهیم کنی ،خواهید بکنیدمی کارچبه مرام تفهیم کنید  ،تایین کنید

فائق  ،ار انقلاب ارلامیها همین تایین .رو  ارالامی تایین ارا  .باید بکنندکار چ

  .ایگر فائق آییمهای توانیم ار برصهمی آمد و بعد هم ما

این اراا  که ار بح   ،آخرین برض بنده که بخش حساااس و خاصاای اراا 

یکی  .توانیم ااشته باشیممی ما او نو  رویکرا کلی نساا  به انتخابا  .راهکار ارا 

 .تواندمی به هر نحوی که ،هر کس هرجا هس  ،اینکه شارایط را طوری کنترل کنیم

تواند شرایط را کنترل کند که می یک جور ،یکی مسالول بخش مهم کشاوری ارا 

مثلاً  ،توانم کنترل کنممی ار حد خوام ،بنده هم به بنوان مالغ .الشی نشواچشرایط 

ر ای یک نفپیک راه حلی را جلو  ،ار  اهمپیک انتقاای را  .بکنمای یک رفع شااهه

این وضاع را نگه ااریم که این وضاع به تنش نررد و بعد فعلاً اما برای اینکه  .بگذارم

رراااد به این مان میآن مقادار کاه ارااا  ،توانیممی یوا  یوا  آن مقادار کاه

 .بگذاریمآن مقدار هم بتوانیم اثر  ،یأرهای ای صااندوقپبه مرام  ،یأرهای صااندوق

یک تعداا را مثلاً طور به ما کمک بکند که حالا چباا خادارااا  که خدا  ،ماابقی آن

های یعنی شما ار ارتراتژی .مابقی را هم خدا خوا  یک کاری بکند ،راهنمایی کنیم

 .مگویند یک کاریش باید بکنیمی بینید کهمی این را ،مختلفهای انتخاباتی مجموبه

 یرع ،ریاه ،خاکستری ،روند با مدل رفیدمی های ممنوبهبه رم  مرزها حالا بعبی

طر  خوا  جنس این کار ها گاهی وق  .کنند به خاکساااتری نزایک بشاااوندمی

ها آن ،آورکشند به رم  بعبی رفتارهای تعجبمی نیسا  اما مشاورانی اارا که او را

که  ،یی انسانموازین صحی  بقلان ،ای موازین ارر پایستند می اما کسانی که .بماند

با ظاهر مرام را جذب نکنیم و  .مرام را فریب ندهیم ،ما با ظاهر ،مرام را گول نزنیم

  .را هاکنند این بدولنمی ایستند و قاولها میبعبی .فقط تکیه بر ظاهر نکنیم

گویند ما کار ایگری بلد می ؟کنیمی کارچررااای که با آن مجموبه پاما اگر ب
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  .آیدنمی کنند به اینکه ما ایگه کاری از ارتمان برمی ابترا  ،نیستیم

 تقوابی گوید طر می ؟را این اتفاق افتااچ ؟کار باید کراچ ،ررااایاد خبپمی 

راهی  چهیواقعاً  یعنی ،خب .برامی گوید ومی او اروغ ،گوییمنمی ما اروغ .ارااا 

و بر  ،راهی ناداریم ارانتخاابااا  کاه از روی موازین حرکاا  بکنیم چو هی ،نیسااا 

  .غلاه بکنیمما بر آن غلط شیطانی غربی و امثال اینها های شیوه

 این .برای آن راه حلی ندارندها ررااد بعباایمی این مشااکلی اراا  که به نظر

هل چشوا همین می نتیجه آن ،با این یک انتخابا  برگزار کنیم .شوا رویکرا اولمی

همین طور این  ،مد  به ایگرییک  ،اهند به اینمی ی را مرامأیک مد  ر .رااال

ای به لحاظ  ون یک نظام راایاراای تثای  شاادهچکند و می ی اارا گرا  اورانأر

آن وق  ما هف   ،حفظ متان  و جه  حرک  و راارب  بخشاایدن به حرک  نداریم

کنند و نه به کارهایی می یک کاری ،آیندمی هر اور یک بده ،کنیممی هش  حرک 

  نه بعدی که می آید به کار او نگاه می کند. و اهندمی که کراند جواب

یعنی مرام حرک   ،حر  ما این ار  که ما باید به رم  بمق راهارای انقلاب

ند هد  را ار این قبیه باید اناال چمنتها  .و نگاه مجدا ار بندی این جمع .کنیم

  .کنیم

تبمین اصال حباور اولاً  .یدا کنندپمرام ار انتخابا  حباور مسالولانه  یک(

 ؟یچاما احساس امید نسا  به  ،یدا بکنندپاحساس امید  ،یعنی امیدوار بشوند ،بشوا

از لج این جناح به آن  ،نه برای انتقام کشی از این جناح .شاننساا  به حل مشکلا 

آیند های میبعبی .گیرندمی نین تصمیماتیچغیربقلانی ها بعبی .ی بدهیمأجناح ر

 ارشااان کنند و کل راارنوشاا می ابتماا ،ار کم اهمی و برای بعباای مطالاا  بساای

حباور مسلولانه  .کنندمی آیند ابتراضمی خواشاانبعداً ارند به کساانی که پرامی

 ،شانانیای ،شانرارنوشا  ،یعنی اینکه مرام بیایند مسالولانه نساا  به خواشاان

اید ب .بکندحرک  ها یعنی این موج مرام به رم  این صندوق .وارا بشوندشان آخر 

لی و .به هر شارایط و هر طریقی نخواهد شد ،گوییممی الاته اینها که .این کار را کرا

  .باید بدهیممان تغییرا  را ار رو  های
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م با أآن حبااور تو ،که اگر آن حبااور مساالولانه باشااد ،انتخاب آگاهانه دو(

اید این را ب .انتخاب آگاهانه شوا بین حبور ومی مسلولی  وارطه ،مسالولی  باشاد

ما ک .هر حباوری منتهی به انتخاب اصل  و انتخاب آگاهانه نخواهد شد .توجه بکنیم

  .شوانمی بینیممی اینکه

ار اومی هم اینجا انتخاب آگاهانه هس   .مقدمه ار  برای اومی ،س آن اولیپ

 .توانید بیان کنیدمی یک مساالول راهای انقلاب را و شاااخصهای که شااما شاااخص

اگر مرام اناال ررنوش  خواشان باشند  .را که حبر  آقا گفتندهایی شاخصهمان 

که حباار  آقا هایی کنند با آن شاااخصنمی مخالف  ،و احساااس مساالولی  بکنند

برای یک مدیر اجرایی کلان گفتند که این باید اخیراً ند شاااخصاای که چاین  .گفتند

 .ار ها گفتن این حر  آن وق  اینجا جای .ه باشادچ ،جهاای باشاد ،خاکی باشاد

  .شوا اینها را به مرام گف نمی قال از این

 شاااوا و باید مرام این تحولی که مامی اینجا انتخابا  تمام مسئئهلئه بعئد(

  به مرام را باید نسا ،گوییم ایجاا بشاوا و گفتیم فقط مسالله انتخابا  نیسا می

آقا! اینها  .ن به مرام گف باید این را همین الا .متعهد کرا ،نظاار  بعاد از انتخااب

ه کنند کمی ین مسلول به کارهای شما رریدگیا به شرطی .شرایط ضمن بقد ار 

ای ج ،نظارتی حکوم های ارتگاه .شاما بعد از انتخابش روی او نظار  ااشته باشید

حکومتی باید باشاای که های و تو ناظر همه ارااتگاه .و کن  ان  الرقیب بلیهم ،خوا

توانید برای نمی شاما .هم احتیاج به نظار  اارند حکومتی نظارتیهای خواِ اراتگاه

 ،ییک ناظر بگذار ،بعد برای ناظر آن ارتگاه ،هر اراتگاه حکومتی یک ناظر بگذاری

 هایو آن مرام و نظار  ،یک جا باید این را قطع کنید .شوامی یداپاینجا تسالسال 

  .خابا شوا به بعد از انتمی مربو  ،این .بمومی ار 

اگر تمام  .اراا ا  الان موقع .اینجا ما ار همین اوران باید این را مطرح بکنیم

صیر تق ،گوید تقصیر تو بوامی اوباره .هار رال ایگرچرویم می اوباره .تمام شد ،شاد

ید گومی یکی ،گوید من نتوانساااتم یا زمین کج بوا و امکانا  نداشاااتممی ،تو بوا

همه اینها  .شااوانمی یداپبعد مساالله  ،زنیممی جور حر  هزار .و اشاامنها خوای
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 ایکپشوید و می نظار  مرام باشد همه اینها مثل یک روا بزرگ همه اینها را ،هس 

مرام فطری و بسیط  .مرام ندارند .خواب و نخاگان از این ایرااها زیاا اارند .کندمی

وقتی  .ای آنها مطرح اراا ون منافع بمومی برچ .کنندمی نگاهبه مسااائل تر و رااالم

 .منافع خوا  و اورتان  مطرح ار  ،شما خواب شدی و یک جا مسلولی  گرفتی

 کنید ولی مرام ناظری که اناال منافع بمومی هساااتند اینهامی اینجا شاااما نزول

  .را تبمین کنندشان منتخب را کنترل کنند و رلامتیهای توانند جریانمی

مرام بعد از اینکه  .مسالله مشارک  ار  ،گر ااریمما یک بُعد ای ،غیراز نظار 

 کمک .کنندمی اما مشاااارک  هم ،کنندمی ار بین حال که نظار  ،انتخاب کراند

این تکلیفی اراا  که امیرالمؤمنین برای مرام مطرح  ،از تناصاا  و تعاون .کنندمی

 ،واهخیرخ .فرمواه ارا  که شما خیرخواه مسلولین باشید و کمک کار مسلول باشید

از ررِ  ،روامی که شما اگر ایدید اارا کج .شوامی ار نظار  معنی ،یک بخشی از آن

ر از و غی .بروید او را کنترل کنید ،و افشاااگریگیری و انتقامگیری چخیرخواهی نه م

رام م ،امیدوارانه یعنی اینکه ما باور کنیم .مشارک  امیدوارانه .این مسالله مشاارک 

ول  اهای این کارتی ،ید ااشاته باشند که با کمک کران به حکوم باور کنند و ام

  .گیرامی شوا و اول  ارلامی شکلمی ارلامی برطر 

را شاااان امیدوارانه به همراه اول  ارااالامی این مرام باید بیایند جامعه ،و بعد

هم این اشتااه ار  که فکر کنیم وقتی اول  شکل راازی ار مرحله جامعه .بساازند

مرام آنجا هم باید  ،نه ،رااازامی روا جامعه رامی اول  اراالامی خوا بعداً  ،گرف 

 .تا ظهور هستند ،مرام تا آخر هستند .شاوانمی جامعه رااخته ،اگر نااشاند ،باشاند

  .اینها آن کلان قبیه ار 

  ؟یس چاما راهکار ما 

 همین بنیاا وعلاً ف ،کنممی ما که برض ،بِدقه و بُدقه زیاای نداریماولاً باینید! ما 

حتی اگر ما بتوانیم  ،ثانیا .که با ما مرتاط هساااتندهایی اوراااتان بنیاا و مجموبه

از ب ،ی مأموربکنیم برای این  تأمینمختلف مستعد ار نظام را های همراهی اراتگاه

و  .امروز آن کارآمدی لازم را ندارندها بلتش این ار  که این مجموبه .شاوانمی هم
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  .ی نیس لذا این شدن

  ؟ه کار باید بکنیمچ

ای این پشاااما همه امکانا  تالیغی نظام را فرض کنید آمد  .کنممی من برض

تمام امکانا  تالیغی و فرهنگی نظام ار اختیار این برنامه که ما  .ا هماه .راااط 

شاااان تازه اگر رو  همه .تواند به ابماق مرام بروانمی باز ،اینها .گفتیم قرار گرف 

 لذا ،کنیممی اشتااه ،اشکال ااریمها که مشکل ما این ار  که ار رو  .باشدارر  

  .توانیم با همه مرام حر  بزنیمنمی

فتیم گ ؟ی گفتیمچتا اینجا ما  ؟از کی باید کمک گرف  ؟ه کار باید کراچ ،خب

گویید موضو  که خوا مرام می شما .از مرام ؟ار هر کار بزرگی از کی کمک بگیریم

گویید با کمک خواِ می شااما ؟طور باید متحول کراچگوییم مرام را می ما هسااتند!

اجتما  را ما باید توجه های بندیاینجارااا  که آن قشاااربندی و لایه ؛مرام! جواب

  .ااشته باشیم

 .متدین هسااتندشااان همه ،انقلابی هسااتندشااان مرام ما همه ،من برض کرام

 از حیز انتفا  خارج شااده اراا  راواقعاً کی که چمن آن لکه کو ،گویم همهمی اینکه

( با امام حسین) شان مقصوام کسانی هستند که آنها ال ،گویمنمی آنها را .گویمنمی

 ولو ار رفتار  اشااتااه .ولو اینکه ظاهر  نیسا  ،با اهل بی  ارا شاان ال .ارا 

ا  تمابیار زندگی اج ،کندمی اشااتااها  ار زندگی فرای .کندمی کند و خطامی

یغمار را پ ،خدا را قاول اارا ،این برای او مهم ارااا  ،ولی این اارا .کندمی خطا

 اهدا  ؟یس چون اهدا  انقلاب چ ،انقلاب را قاول اارا .ائمه را قاول اارا ،قاول اارا

ه چاز مرام ما  .نقلاب این ارا  که مرام به لحاظ ماای و معنوی به رعاا  بررندا

هر کسی به هد  تحقق  .شوا همان انقلابی بوانمی این ؟ار کسای با این مخالف 

ه ما س اینکپ .این همان ارلام ار  ،این انقلابی ار  ،جامعه ارلامی باور ااشته باشد

یک قسم  خاکستری و یک قسم  رنگ  ،رافید هستند ،بگوییم یک قسام  مرام

ای اینکه مرام را به ج .اندازامی غلط اراا  و ما را به اشااتااهاصاالاً  ،ایگری هسااتند

ندی باین از جه  لایه .رویم رراغ نقا  ضعف آنهامی ما ،بکشانیم به نقا  مثا  آنها
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  .اجتمابیبندی و باف 

 ما باید مرام متدین و ،به این صور  ،طور باید اتفاق بیفتدچاینکه برض کرام 

ون ارر  چ .متدینانقلابی و تر ایینپبرای آن قشر ار ارجه  .نقلابی را به کار بگیریما

باید ما از این قشر  .ضعف و قو  اارا ،شاناما ارجا  ،ارا  که همه متدین هستند

  ؟قدر هستندچقشر متدین انقلابی  .کمک بگیریم

کم  ؟قدر متدین انقلابی هسااتندچاز مرام  ؟انقلابی ااریم مؤمنقدر جوان چما 

الاته بداها فرق  ،یونمیل 48 ،میلیون 47 ،میلیون 42گویند ها میبعباای .نیسااتند

ونی اول این قشر میلی ؛شما نگاه کنید .یک قشر میلیونی هستند .قدر باشندچهر ،اارا

بعدی را به حرک  های را باه حرک  ار بیاورید! آن وق  از آنها بخواهید که آن لایه

 ،روشاانگران ،خواب ،مالغین ؛یک قطعه .س ما رااه تا لایه و قطعه ااریمپ .اربیاورند

که اینها این موضااو  را  ،کنشااگران فرهنگی ،میانیهای لایه ،کنندگان حرک ایجاا 

س یک قشااار مرام متدین انقلابی پ .کنناد تا ار مرام تحول ایجاا کنندمی انااال

  .این ره تا لایه .ترایینپیک قشر هم مرام متدین انقلابی با ارجه  .هستند

 .هستیمتر کچاین قشار کو ،این قشار اولراازی ما الان ار مرحله آمااه ،خب

 این وصاال ،ک اما قویچرخ انده کوچیک  ،رخ انده را فرض کنیدچشااما رااه تا 

وقتی آن  .و به لحاظ قدر  نه مثل اولیتر رخ انده مقداری بزرگچشااوا به یک می

رخ چیک  ،رخ انده اوم را به حرک  ار آوراچک قوی با قدر  این چرخ اناده کوچ

 رخ انده میانی او به حرک  ارچید که توراااط این فرض کنتری انده راااوم بزرگ

  .آیدمی

 فعالی  ،تررخ انده قویچآن  ؟طور بواه اراا چها تا الان وضااع ما ار انتخاب

 ،لذا این نیرو ،رخ انده ورط خلاب بواهچون آن چولی  ،کراهمی کار ،گازرپ ،کراهمی

طور چو این  .رومی بررانیمما باید نیروی اولی را به  .رریدهنمی از آن اولی به رومی

رخ انده چرخ انده ورااط با آن چبا ایجاا ارتاا  و ارگیر کران کامل  ؟ممکن اراا 

  .رخ انده اول و اوم را ما باید ارگیر کنیم با همچیعنی  .اولی

توانید با می ارا  که شماهایی اینها حر  ،که امروز گفتیمهایی همه این بح 
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ه چ .ر معترض ا .منتقد ار  ،ین قشار متدین انقلابیا .قشار متدین انقلابی بگویید

 .ماهنمی یأگوید من ایگر رمی ،بصاانی شده ،ه بسا قهر کراهچ ،بساا ناامید باشاد

هایی فداکاری .او را نشان بدهیمهای و بظم ها بز  .این را ما باید بیاوریم توی خط

ا ت ...از شهدا حر  بزنیم و ،این را نشاان بدهیم ،که قربانی شادندهایی هچب ،که کراه

  .اینها بیایند توی این خط

ه به آنها بگوییم حبور مسلولان ،منتها وقتی اینها احساس حبورِ مسلولانه کراند

بلکه شااما باید بروید بقیه  ،کندنمی یداپفقط ار انتخاب آگاهانه شااما امتداا  ،شااما

 آن اتفاقی ار  که ار این ،این .مرام را به بنوان تکلیف اینی انتخاباتی همراه کنید

یعی و به شکل طا .این کاری ارا  که تا به الان نشده ار  .تواند بیفتدمی انتخابا 

 ،حالا یک بده ممکن ار  تعهد بیشتری ااشتند ،زنندمی غیرمنظم مرام با هم حر 

توبوس و نانوایی و ا ار صف ،ار تاکسی ،خیابانیهای ار بح  ،زاندمی بیشاتر جو 

 .ولی ما باید این قشر متدین انقلابی را به این رط  بررانیم .جایی که هساتندار هر 

خواهید این می که شااما اگر .هسااتند که باید با اینها تفاهم بشااواهایی اینها همان

باید بروید و آن اقشااار یک مقداری  ،محقق بشااواتان این ارز  های ،تانآرمان های

  ؟طور همراه بکنیدچ .یدکمتر متدین انقلابی را هم همراه کن

به خاطر اینکه ار جاهایی خیلی  ؟همسااایه شااماراا  .بگیریدشااان تحویلاولاً 

رابطه ا  را با اصلاً  ،آمدهمی ارا  یک صدای موریقی ناجور از خانه ،موالا  نداشته

  .باید ارتاا  برقرار کنی ،رلام بلیک نداری ،ایقهر کراه ،ایاو قطع کراه

روم اینکه به او تحمیل نکنی گزینه  ،را با او مطرح بکنیها بح اوم اینکه این 

بروند برای گزینه و  ،بح  این نیسااا  این قشااار متدین انقلابیاصااالاً خوا  را و 

  .نه ،کاندیدای خواشان جو  بزنند

یعنی آن مرام کمتر  ،یکی اینکه آن قشااار لایه راااوم را .اینها او تا کار بکنند

 . این یک کار شمار .ا ابو  کنید به مشارک  ار انتخابا متدین و کمتر انقلابی ر

ا خوا  ر .ی بده! ولی بیا شرک  کنأخواهی رمی و اوم اینکه بگویید به هر کس که

های اما این شاخص ،ی بدهأخواهی رمی بگویید به هرکس ،اوم .محروم نکن از انتخاب
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ه صولی اگر زمینا کلبه ش .یشنهاا کنیپلازم نیسا  شما ارم یک نفر را  .من ارا 

شااما به این  .خیلی کارآیی ااراها این شاااخص .را بگوییدها این شاااخص ،یش آمدپ

به اینها بگویید که یک رئیس  ،هماان قشاااری که مخاطب آخر ما هساااتند ،مرام

 ،اهل آمدن ار بین مرام ،اهل برق ریختن ،اهل اویدن ،جمهوری که اهل کار کران

کارشناری طولانی و خسته کننده برای حل مشکلا  مرام اهل نشاستن ار جلسا  

رئیس  ،رئیس جمهور بصاااانی ،یا یک رئیس جمهور کم حوصااله ؟بهتر اراا  ،باشااد

 ؟کدامش بهتر ار  ؟رئیس جمهور رفاه طلب ،رئیس جمهور اشرافی ،جمهور مساتاد

 اگر انتخاب ؟کنندمی ه کساااانی هساااتناد این اومی را انتخاابچا ،از مرام ایران

ون چ .اینها متدین هستند .س اینها هم ارالامی هستند و انقلابی هستندپ ،کنندینم

  .اینی مار های اینها ملاک

اما اگر  ،ما اناال قطع ارتاا  با کسی نیستیم ،به این مرام بگوییدها ار شاخص

ر ار گدایی اگ ،بعد ؟کنیدمی روید از او گداییمی کساای با شااما قطع ارتاا  کرا آیا

را چ .این یک راه اراا  ؟اهیدمی آیا تن ،از شااما ااراای یک توقعا  وقیحانه ایدید

خواهید که ار مقابل این زیااه طلای فزاینده و می آیا مساالولی ؟بقب نشااینی کنید

 ،غیرقابل متعار  نظام رالطه ار مقابل خبو  اائمی شما و بقب نشینی اائمی شما

  ؟خواهیدمی ن راآیا ای ،یک مسلولی باشد ار این مسیر بروا

وا  با مل  خ ،مسیر ناکجاآباای ار  ،بیند این مسیرمی یا مسلولی که وقتی

مساالمان هم  ،بندممی گوید من از امروز کمربندم را محکممی و ،کندمی صااحا 

گونه غلاه چمگر گاندی  ؟مگر ما گاندی را نداریم .شااوندمی مرام همراهش ،نااشااد

  .هم مرام را هدای  کراها اخصشوا ار شمی اینجار  که ؟کرا

ما یک کار ار انتخابا  ااریم که باید این مجموبه نیروهای مرام  ،و بعد از این

نه  ،متادین و انقلابی را نساااا  به انتخابا  فعال کنیم و بعد به همین مرام انقلابی

ز او بعد  ،به مرام بگوییم بعد از انتخابا  ،متن مرام ،مرام ،نیروهاای خاب انقلابی

 ،اگر رفتی خانه ا  و نشاساتی و منتظر شدی که کار ارر  بشوا ،ی ااایأاینکه ر

ه این را باید ب .برای راختن ررنوش  خوا  باید زحم  بکشی .شوانمی کار ارر 
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و بعد این را به آن لایه بعدی هم منتقل کن و  .شاااوا نظار می این .مرام بگوییاد

 ،نین کسانی آمدند رر کارچبگو اگر یک  ،تا و بلاوه بر این او .شر  ضمن بقد بگذار

شما هم  ،و ارتنصار کراند و از شما کمک خوارتند ،خاامی آمدند رر کارهای انسان

ار شرایط باای هم بیا  ،فوق العااههای مثل زمان ،مثل زمان زلزله ،مثل زمان جنگ

  .بکنیدشان کمک

با  ،تواند جواب بدهدمی ورراد می شاوا مدل کلی که به نظر مامی اینها اجمالا

کیه بر فقط ت ،ماتنی بر بیانا  حبار  آقا که بقلانی هم هس  ،آن ماانی که گفتیم

 به نظر ما با تکیه بر این کلیا  .گویدمی بقل هم به ما همین را ،کنیمنمی بیانا  آقا

توانیم یک مدل جدیدی برای انتخابا  ااشته باشیم که هم موجب تحول بشوا و می

ایگر نظار  و مشااارک  مرام فعال های بعد از انتخابا  این تحول را ار برصااههم 

  .بکنیم

اید این مسلله بواقعاً حبر  آقار  که به نظر من های باینید! این یکی از بح 

ار کار تالیغ و  ،مانار خواِ ماا تاادیال به باور بشاااوا که ما بتوانیم ار گفتگوهای

  .منتقل بشوا ،کنیممی بملای به هر شیوه ،مانتایین

 رال ،شمارندمی ما راهای و ضعفها یشرف پبعد از اینکه  ،آقا ار یک رخنرانی

فرمایند می ،4100یعنی همین فبااای نزایک به  ،خیلی اور نیساا  ،هم هساا  95

مشکلی که قابل حل  چما ار کشور هی .اینکه همه مشکلا  کشور قابل حل ار  اول

 .نداریم ،باشاادها که کلید آن و حل آن اراا  بیگانه مشااکلی چهی .نااشااد نداریم

ار  مسلولین به تنهایی اناال  .کلید  هم ار  خواِ مل  ار  ،مشاکلا  هس 

  .کلید نگراید! خوا مل  و بعد مسلولین

 گویند انقلابمی این کسانی که .روامی یشپانقلاب با قدر  و نشا  اارا  دو(

خواهند به مرام می خواشان باورشان شده و ،کنندمی تمام شاده و اارند روزشماری

ما ش .روامی یشپانقلاب اارا  .کنندمی رویا  اارند زندگیپاینها ار ه ،هم القاا کنند

فراز  ،رختی ااریم ،الش ااریمچمختلف! های آن را نگاه کنید ار برصههای شااخص

  .یش ار پحرک  به  ،اما ار مجمو  ،و فرواهایی هس 
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ون چ .ختگی انقلاب هستیمپار اوره  ،ار اوره بقب گرا انقلاب نیستیمما امروز 

ون یک کسانی چ .ار اوره نشا  انقلاب هم هستیم ،جدید آمدند و رریدندهای نسل

امروز هم با نشااا  جوانانه و تکیه بر تجارب  ،اندگذشااته را ایدههای تجربه ،اندآمده

 ،ابرای جوانان م ،بعبی از مشکلا  .کنندتوانند مشکلا  را حل تر میراح  ،گذشاته

اهد می این نشااان .ااراای رااااههای گویند اینها راه حلمی .خیلی خنده اار اراا 

  .این جوان نشا  اارا

توانند ها میاین جوانان ما ار همه میدان ،همان جوانانی که گفتم نکته سوم(

ر ا ،ار صاانایع .نقا  امید اراا اینها همان  .اینها را باید به مرام گف  .بیایند ورااط

و  ،و ار مدیری  هم اگر شاااما وارا بشاااوید .فرماندهی ،نظامی گری ،هنر ،فرهنگ

  .تزریق خواهد شدتری بانشا های مدیری  ،ارر  بکنیدهای انتخاب

که نساال  ،این نکته مهمی اراا  ،هم اینکه اشاامن امیدوار بوا هارمچو نکته 

نساال بندی ایپاما امروز گرایش و  .رویگراان بشااوااز انقلاب  ،هارم انقلابچرااوم و 

آن کسی که نسل اول  .کمتر نیسا  ،ول اگر بیشاتر نااشادا از نسال ،هارمچراوم و 

عد و ب ،یعنی به لحاظ رنی جوری بواه بالاتر از جوانان آن نسل بواه ،جوانان را ایده

که ای نه بنده .ندتواند مقایسه کمی او ،هارم را هم ایدهچجوانان نسال اوم و روم و 

ها این .کسانی که ار نسل اوم وارا انقلاب شدندمثلاً یا  .جزو جوانان نسال اول هستم

 ،بینندمی را زیااها زیاا شااده و خرابیشااان هایون آگاهیچ ،شااوندمی وقتی وارا

اانند که مشکلا  حل شده و بعد امروز به ار  نمی .شاده ارا تر گویند خرابمی

خواهد می منتها اشمن .اینها را باید توجیه کرا به لحاظ تاریخی .شاما ررایده ار 

کند نشااان بدهد این می قدر رااعیچ .نشااان بدهد که ما بقب افتاایم و نتوانسااتیم

بینید خدای نکراه می ار حالی که این جوان ما را .جوان ما از ار  ما ار رفته ار 

امروز هم همین های نظررنجی .شوامی آن موقع معلوم ،دید بیایدپاز یک روز جنگ 

  .گویدمی را

 و آقا .با توفیق الهی قابل حل خواهد بواها بالاخره همه مشکلا  به ار  جوان

اینها را  ،مختلف بلمیهای ار برصه ،ما کراندهای فرمایند این حرکتی که جوانمی
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اراالامی را ار که انشاااالله این توانایی جمهوری  .ترکند برای کارهای بزرگمی آمااه

اهد و اینکه برخلا  حر  اشمن و بعبی می نشان ،بالنده راختن نسل جوان کشور

 با هر نسیمی که از رم  تالیغا  اشمن ،لرزامی ایشانپضعفای ااخلی که ار  و 

  .یش باریمپتوانیم کار را به می اینکه ما ،آیدمی

اصل  با توجه به  نحوه ترغیب مرام به رام  انتخاب ؛ی هم آمده بواراؤالیک 

ه برض بنده همین بوا کاصلاً  ،من این را توضی  ااام ؟گونه باید باشدچشرایط فعلی 

حی اناال اصلاصلاً  .ندمرحله را بگذرانیم تا مرام آمااه انتخاب اصال  بشوندچما باید 

شااما  ،اگر مرام آن مقدما  را نداشااته باشااند .بروند ،اانیممی که من و شااما اصاال 

 گوید منمی ،این راه تباامین آینده شااماراا  ،بگویید این راه این اراا ه هم چهر

ام خواهم اثر این انتخابا  تا شااش ماه آینده ار رافرهمی من همین الان ،خواهمنمی

 .اهممی یأمن به او ر ،ررونق را اااپهر کساای آمد وبده راافره آباا و  .معلوم بشااوا

 آن .انتظار انتخاب اصاال  ااشااته باشاایدنین چتوانید از کساای ایننمی اینجا شااما

میدان ار   ،کنندمی شاوند و فعالی می آیند و ار انتخابا  وارامی کههایی رجاله

زرگ بهای و ما ار شرایط قال از بملیا اند کسانی که الان نقشه کشیده .افتدمی آنها

ی از آن یک ،قبااایه فایل صاااوتی ،یش افتااپندروز چو این اتفااقی که  .قرار ااریم

ون این چ .باز هم هسااا ها و از این جور بملیا  .بوا که اینها کراندهایی بملیا 

قدر  مف  جمهوری  ،غیرمرامیهای جریان ،لیارالهای جریان ،غربگراهای جریان

مرام خرجش  ،اندمرام زحم  آن را کشیده ،مف  برای آنها ،ارلامی به آنها مزه کراه

ما اگر اناال کنترل شاارایط  .اهندنمی این آرااانی از اراا  لذا آنها به ،اندرا اااه

اما اگر شااما مرام را به صااحنه  .خوریممی باید اائما مراقب باشاایم از کجا ،باشاایم

اند ار حالی که مرام خواشااان شااده ،خواهند روی مرام کار کنندمی اینها ،آوراید

  .گذارانمی بنابراین این حرک  اثر .فعال این میدان

نهااهای مختلف مختلف های ارتگاه ،الاته برض کرام ار حال تلا  هساتیم

هم  ،و انشااالله این امکانا  ،یدا بکنیمپهمراه بشاوند و یک هماهنگی بیشتری با هم 

یعنی یک تلاشااای برای  ،کنیممی ما ار این زمینه ااریم تلا  ،افزایی ایجااا بکند
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همین اورااتانی که  .هم برای خوامان کنیم و یک اقداماتیمی ایگرانرااازی همراه

برای آنها هم  ،کنندمی آیند و ار میدان فداکارانه کارهای میهمیشااه ار این برصااه

واقعاً خواهم از مساالولین محترم بنیاا که می کنیم و همین جامی ااریم کارهایی هم

ا تا آنج ر کنند و ارتاا  اائمی ااشته باشند وپها ارا  این اوراتان ما را ار ارتان

  .کنند تأمینآنها را های توانند نیازمندیمی که

 ،یش آمدپهایی اگر محدوای  ،کمک بکنند ،اوراااتان هم تا آنجایی که شاااد

  .ش  رر بگذارندپانشااالله این کار را  ،با جهاا بیشترشان خواشان با ابتکارا 

و مطلعیم از  .خوافراوان های و واقفیم به ضعف ،الهیهای ما امیدواریم به وبده

 ،الهیهای اما همان امید به وبده .زیاای که ما را احاطه کراه اراا های محدوای 

که  اقدام کنید ،ار این مسیر انقلاب ارلامی ،که به ما گف  اگر شما ار این مسیر حق

  .کندمی خدا شما را یاری ،اگر شما خدا را یاری کنید ،این یاری خدار 

ار  ،ار مظلومی  ،کسانی که ار غرب  ،ایمایدههای صاحنه ما ار انقلاب از این

 ،ابتنایی به این شاارایط رااخ  نکراند چبلند شاادند و هیها ار محرومی  ،هاتنهایی

حرک  کراند و این مرام توانستند این  ،الدااه راه حق بواند ،الاسته راه خدا بواند

  .معجزاتی بیافرینندها مجموبه

به حق  ،قدرهای شب ،یش ااریمپکه ار هایی روزها و شبانشااالله به حق این 

 ،این امام ماارزان و رزمندگان ،این امام آزاای خواهان ،این امام متقین ،امیرالمؤمنین

انشااااالله به حق این امام بزرگوار و با ارااتمداا از وجوا شااریف و مقدس این امام 

ا  یک تقدیر خوبی را رقم بزند و انشااالله خدای متعال برای ما ار این انتخاب ،بزرگ

تی یک حرک ،ما هم شاایساته باشایم ار این تقدیر الهی یک ارتی تکان اااه باشیم

  .کراه باشیم که ابلام حبور کراه باشیم ار این کار بزرگ

آن  ،منتها انتظار ااریم اوراااتان فعال بشاااوند ،ما ار خدم  شاااما هساااتیم

ما باید ار این او ماهه از این  .شوامی رارآنها تک ،یش کرایمپکه جلسه هایی توصایه

خسااته ها از محدوای  .ارااتفااه بکنیم ،که بساایار زوا خواهد گذشاا هایی فرصاا 

 ،رامم دانیم که اگر رفتیم به رم  اریایو ب ،از کمی بِدقه و بُدقه نگران نشویم ،نشویم



 

 
36 

انسان  آنجا ،آنجا ظهور قدر  خدار  ،آنجا تجلی قدر  خدارا  ،آنجا قدر  ارا 

یعنی مرامی که  ،لذا خوامان را وصل کنیم به این مناع قدر  .بیندمی ار  خدا را

خدای متعال  ،نین ار فوق همه اینهاچخداجو هستند و تجلی ارااه خدا هستند و هم

موجب  ،قرار بدهیممان قرار اارا که ما این تلا  و این جهاا خوامان را کفقاره گناهان

 ،اینها از بین بروا ،وجب این بشوا که رعیاتی که جمع کرایمم ،اصلاح خوامان بشوا

انشااالله آمااه این صحنه بملیا  بزرگ باشیم و ار  ،و با خروج از ماه ماارک رمبان

  .آینده انشااالله این ماجرا را باینیمهای ماه

 والسلام بلیکم و رحمه الله و برکاته

 


