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 ■  امید در نگاه دینی چه 
جایگاهی دارد؟

گر امید  اول اینکه همه انسان ها با امید زنده اند. ا
از زندگی حذف شود، چیزی برای ادامه و تحمل در 

زندگی نیست. 
احتیاج  مرامی  و  مذهب  و  مکتب  هر  اینکه  دوم 
اهداف  به  رسیدن  برای  که  دارد  پشتوانه ای  به 
قله هایی  باید  و حتما  را تضمین می کند  آن  خودش 
اقدام و  برای  وگرنه دلیلی  کند.  تعیین  برای خودش 
گر رفاه و امنیت  مجاهدت ندارد. حاال ا
می خواهــــــــــــی، توسعــــــــه   و 
گستـــــــــرش و  گـــــر  یــــا ا
کمــــــــال  رشـــــــد و 
می خـــواهی، 
بــــایـــــــــــــد 

انسان را باید به خودش آورد
حجتاالسالموالمسلمینسیدعباسالجوردی
ازنقشمبلغانبرایایجادامیددرجامعهمیݡگوید

انتخاب  که  اهدافی  با  متناسب 
آن ها  به  وصول  امید  کرده ای 
و  توکل  مومن  باشی.  داشته  را 
مطمئن  و  خداست  به  نگاهش 
مدبر  عالم  این  در  خدا  که  است 
است و همه عوالم دست به دست 
کند؛  رشد  انسان  که  داده  هم 
که  پس امیدوار است. مثل نهالی 
که  می دانی  می کاری.  باغچه  در 
این  و  است  نهال  مناسب  زمین، 
آفتاب،  و  رطوبت  آسمان،  زمین، 
فقط  تو  و  می دهد  رشد  را  نهال 
کنی.  باغبانی  و  محافظت  باید 
برای  امید  مبنای  اساسی ترین 
می داند  که  است  این  مومن، 
که  انسانی  اوست.  همراه  عالم 
حتی  می گیرد  قرار  حق  مسیر  در 
محرومیت ها  و  گرفتاری ها  و  بالها 
است.  معنادار  او  برای  جنگ ها  و 
که برای نسل و انسان امروز  چیزی 
که  این ناامیدی را آورده این است 
چه  این ها  همه  از  بعد  می گوید: 
دارد  دین  که  اعجازی  می شود؟ 
حتی  انسان،  برای  که  است  این 
ایجاد  امید  هم  مشکالت  اوج  در 
ملت  در  را  آن  نمونه  می کند. 
می بینید.  یمنی  گرفتار  و  پابرهنه 
چون به توانمندی های خودش و 
امید دارد. به  فضل و نصرت خدا 
آنچه ندارد نگاه نمی کند. به آنچه 
دارد برای حرکت نگاه می کند و به 
آنچه ندارد برای رسیدن و پرکردن 
قوی  مبنایی  این  می کند.  توجه 
یعنی  امیدواری.  برای  می شود 
همه  است  عالم  این  در  آنچه  هر 
رسیدن  برای  انسان  کمک کننده 

به هدف نهایی اوست.

مصاحبه: علیرضا   آقاجانی
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 ما چاره داریم، ما آدرس داریم 
همـه قائـل بـه ایـن هسـتند کـه امیـد موتـور محـرک و 
حیات بخـش انسـان اسـت. چـون امیـد، بـه انسـان انگیـزه 
و  فـردی  زندگـی  در  انسـان  راه  چـراغ  امیـد،  می دهـد. 
اجتماعـی اسـت. در واقـع اگـر امیـد نباشـد، حیـات هـم 

نیسـت. 
از نـگاه دیـن، نقـش اساسـی مبلغـان دینـی، امیدآفرینـی 
اسـت. انسـانی کـه آدرس نـدارد، انسـانی کـه راه فـرار و راه 
چـاره ای نـدارد و سـرگردان اسـت، اجـازه دارد ناامید شـود. 
ولـی ُمبلـغ، بـه انسـان ها می گویـد مـا چـاره داریـم، مـا 
آدرس داریـم. چـاره مـا قرآن اسـت. »ذلک الکتـاب ال ریب 
فیـه هـدی للمتقیـن«. ایـن کتـاب، هدایتگر متقین اسـت. 
وقتـی قرآنـی بـه ایـن زیبایـی  داریم که بـه ما راه را نشـان 
می دهـد؛ وقتـی اهـل بیتـی داریـم کـه هـم بـه مـا آدرس 

کتبـی و هم آدرس شـفاهی داده اند که نباید ناامید بشـویم. 
یکـی از رسـالت های دیـن مـا معرفـی راهنماسـت. بحـث 
غدیـر، معرفـی یـک راهنمـای مطمئن اسـت. شـما ببینید 
مطمئـن  راهنمـای  بـا  وسـیله  یـک  سـوار  کسـی  وقتـی 
هواپیمـا  و  کشـتی  و  ماشـین  در  امیدوارانـه  می شـود، 
می خوابـد. چـون بـه ناخدا و خلبـان اطمینـان دارد. بچه در 

می خوابـد. آرام  مـادرش  بغـل  در  شـرایط  سـخت ترین 

پشتیبانی به نام توسل و توکل
دوم اینکـه انسـان هایی کـه پشـتیبان ندارنـد، ممکن اسـت 
ناامیـد بشـوند. ولـی دیـن دو عنصر پشـتیبان به مـا معرفی 
کرده اسـت: یکـی توکل و دیگری توسـل. و من یتوکل علی 
اهلل فهـو حسـبه. هـر کس به خـدا اعتماد و تـوکل کند خدا 
او را کفایـت می کنـد. و ابتغـو الیـه الوسـیله. بـه سـوی خدا 

وسـیله بجویید. 
وقتـی ما هـم توکل داریم و هم توسـل، نباید ناامید باشـیم. 
وقتـی کسـی می خواهـد ازدواج کند، پشـتیبانی بـه نام خدا 
دارد. ان یکونـو فقـرا یغنهـم اهلل مـن فضلـه. می خواهـد کار 
و تـاش کنـد، پشـتیبان دارد. خـدا گفته از شـما حرکت از 
مـن برکـت. می خواهـد جنـگ کنـد پشـتیبان دارد. چـون 
اقدامکـم.  یثبـت  و  ینصرکـم  تنصـرواهلل  ان  فرمـوده  خـدا 
اگـر خـدا را یـاری کنیـد خـدا هـم شـما را یـاری می کنـد 
مجاهـدت  می خواهـد  می کنـد.  اسـتوار  را  قدم های تـان  و 
کنـد، پشـتیبان دارد. الذیـن جاهـدوا فینـا لندینهم سـبلنا. 
اگـر کسـی به خاطـر ما مجاهـدت کند مـا راه هـای هدایت 
را بـه او نشـان می دهیـم. وقتـی مـا پشـتیبان داریـم حـق 

ناامیـد شـدن نداریم.

عنصر سوم امیدبخشی
سومین عنصری که مبلغ به مردم می گوید، چشم انداز روشن 
تاریک  و چشم اندازشان  راهشان  آدم هایی که جلوی  است. 
است، می توانند ناامید بشوند. وقتی قرآن می فرماید: و نرید 
و  ائمه  نجعلهم  و  االرض  فی  استضفوا  الذین  علی  نمن  ان 
نجعلهم الوارثین، وقتی ما امید به فرج و آینده روشن داریم 
قطعا باید امیدوار باشیم. به ما وعده داده اند که مستضعفین 

وارثان زمین خواهند بود. 
پـس مـا سـه نقطه امیـد بخـش یعنـی آدرس، پشـتیبان و 
آینـده روشـن داریـم. بـا این سـه اسـتدالل قرآنی شـیعه و 

منتظـر حـق ناامیدی نـدارد. 

3 راهبرد اساســی امیدآفرینی
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■ یعنی می فرمایید انسان مومن، به این 
که بالها و سختی ها  دلیل ناامید نمی شود 

را در یک نظام هماهنگ و در مسیر دین 
می بیند؟

او  چــون  نــدارد.  معنــا  ناامیــدی  مومــن  بــرای  دقیقــا. 
فرزنــد تکلیــف اســت و اقــدام می کنــد و منتظــر نتیجــه 
کســی  نیســت. چــون او بــا اقدامــش بــه آن رســیده اســت. 
وســعت  زمیــن  در  می کنــد،  مهاجــرت  خــدا  راه  در  کــه 
نمی دهــد.  دســت  از  چیــزی  و  می کنــد  پیــدا  وجــودی 
پیــروزی  مقدمــه  شکســتش  و  اســت  شــهادت  مرگــش 

بــه جلوســت.  گام  اســت و پیــروزی اش 

که یأس و  گرفت  ■  می توان نتیجه 
ناامیدی ریشه اش در عدم نگاه درست

به دین است؟
گــر حتــی بــه  کــه نــگاه دینــی نــدارد ا کســی  بلــه. چــون 
همــه آمــال دنیایــی هــم برســد، بــاز هــم ناامیــد می شــود 
رســیدم  خــب  می گویــد،  چــون  می خــورد.  شکســت  و 
ــی دارد  بعــدش چــه؟ یعنــی در اوج رفــاه، ناامنــی و نگران
کــه بعــدش چــه می شــود؟ چــون انســان نمی توانــد یــک 
جــا بایســتد. انســان، در حرکــت تعریــف می شــود. هرجــا 

ــت.  ــگاه اوس ــتد قتل بایس
کنیــم و نگاه هــا  ح  گــر مــا حقیقــت دیــن را درســت طــر  ا
ــناخت، معرفــت، بینــش و دانــش را  ــم و ش کنی ــم  را ترمی
ــا این هــا متناســب  ــرار دهیــم، اقدام هــا هــم ب کنــار هــم ق
گرفتاری هــا شــاد اســت.  خواهــد شــد و انســان در  بطــن 
امیــدوار  کــه  اقــدام اســت. جامعــه ای  امیــد،  ایــن  آثــار 
نمی دهــد.  رنــج  را  او  گرفتاری هــا  هیچ وقــت  اســت 
نشســتن.  دلیــل  نــه  اســت؛  حرکــت  انگیــزه  نداری هــا، 
نهفته هــای  می توانــد  کــه  اســت  خورشــیدی  امیــد، 
بــار  بــه  را  مــا  شــکفته های  و  کنــد  شــکفته  را  مــا  درون 

بنشــاند.

■ مبلغان دینی در ایجاد امید چه 
جایگاهی دارند و چطور می توانند امید را 

کنند؟ به جامعه تزریق 
کــه اول  ُمبلــغ بایــد خواســتار جریــان بالنــده ای باشــد 

بینش هــا  بــا  متناســب  را  دانش هــا  بعــد  و  را  بینش هــا 
کنــد و انســان را بــه خــودش  کنــد؛ توانمنــدی ایجــاد  عــوض 
توانمنــد  را  افــراد  بایــد  ارتباطــش  و  حرکــت  نــوع  بیــاورد. 
مــا  کنــد.  فکــر  آدم هــا  جــای  نبایــد  دینــی  مبلــغ  کنــد. 
کنیــم و تصمیــم بگیریــم و مــردم   نبایــد جــای مــردم فکــر 

کنند. عمل 
ایــن بدتریــن نــوع تربیــت اســت ولــو اینکــه نتیجــه بدهــد. 
شــغل  هــزار  چنــد  کــه  نیســت  آمــار  ایــن  دادن  نتیجــه، 
کــه چنــد نفــر خودشــان روی پــای  ایجــاد شــد؛ ایــن اســت 
ــه آدم هــا توانمنــد  ک خودشــان ایســتادند. مهــم ایــن اســت 
شــوند و روی پــای خودشــان بایســتند. خودشــان بفهمنــد 
گــر مــا بفهمیــم و بخواهیــم و آن هــا  و بخواهنــد و بیاینــد. ا
ــه  ک ــت  ــده اس ــم، آم ــن عاَل ــون ای ــدارد. چ ــره ای ن ــد، به بیاین
انســان ها بهره منــد شــوند. ُمبلــغ، بایــد زنجیر هــای جهــل و 
کم همتــی را بــردارد و انســان ها را  کم توقعــی و  کم تحملــی و 

کنــد.  پرهمــت و توانمنــد 
ــه واقعــا بیشــتر  ک ــا بخشــی از جامعــه مواجــه هســتیم  االن ب
کننــد یــا حرکتــی ایجــاد  از اینکــه بخواهنــد خودشــان حرکــت 
کننــد، متوقع انــد و فکــر می کننــد انقــالب فقــط بایــد بــه آنــان 

خدمــات بدهــد.
بـــه  ولـــی  ببریـــم،  بـــاال  را  توقعـــات  کـــه  اســـت  آفتـــی  ایـــن 
مســـئولیت پذیری  نبریـــم.  بـــاال  را  تحمل هـــا  آن  مـــوازات 
کـــه مـــا بایـــد توقـــع داشـــته  را بـــاال نبریـــم. درســـت اســـت 
بایـــد  بـــا آن، توقـــع تحمـــل هـــم  باشـــیم. ولـــی متناســـب 
ــا  داشـــته باشـــیم. بـــه جـــای اینکـــه فقـــط بگوییـــم دولـــت یـ
کردیـــم؟  کـــرده اســـت، بگوییـــم مـــا چـــه  انقـــالب بـــرای مـــا چـــه 
چـــون انقـــالب مـــا انقـــالب مردمـــی اســـت. انقـــالب مردمـــی 
مشـــکالتی  گـــر  ا شـــوند.  متحـــول  مـــردم  کـــه  اســـت  ایـــن 
هســـت، مشـــکالت خودشـــان اســـت. مـــن نبایـــد شمشـــیر 
گـــردن ملـــت را بزنـــم. بـــه جایـــش چاقـــو  کـــه  دســـتم بگیـــرم 
ــرض  ــن. فـ کـ ــروع  ــودت شـ ــن! از خـ کـ ــی  ــر جراحـ ــت بگیـ دسـ
ــو در  ــول. تـ ــتند؛ قبـ ــان نیسـ ــگاه خودشـ ــا در جایـ ــم آن هـ کنیـ
کوتاهـــی  جایـــگاه خـــودت بـــاش. چـــه بســـا وقتـــی پـــدرت 
وظیفـــه  تـــو  می شـــود.  برابـــر  دو  تـــو  وظیفـــه  می کنـــد، 
خـــودت را انجـــام نمی دهـــی، چـــون پـــدرت انجـــام نـــداده؟! 
ـــد دریابیـــم. جامعـــه را دریابیـــم و ســـعه صـــدر   خودمـــان را بای

داشته باشیم. 

■ مِن ُمبلغ دینی 
چه باید بکنم؟

همین هـا  ُمبلـغ  بایـد  مـن   **
همیـن  ُمبلـغ  بایـد  مـن  باشـم. 
همیـن  بازگوکننـده  و  روش هـا 
و  نقش هـا  و  جایگاه هـا 
وظایـف  همیـن  تبیین کننـده 
ارزش هـا  تشـویق کننده  باشـم؛ 
نکننـد  فکـر  ملـت  تـا  باشـم 
 بزرگ ترین وظیفه شـان انتخاب 

رئیس جمهور است.
کار  نـــه! بـــا ایـــن انتخـــاب تـــازه 
شـــما شـــروع شـــده اســـت. تـــو 
کنـــی. قـــدم اول  بایـــد نظـــارت 
آن هـــم مطالبـــه عمومـــی اســـت. 
ــی  ــری و فضولـ ــارت، بهانه گیـ نظـ
نیســـت. آدم هـــا بـــا نظـــارت بـــر 
بیشـــتر  بلوغ شـــان  مســـئوالن، 

می شـــود.
ابـــالغ  و  کنـــی  رصـــد  بایـــد  تـــو 
کنـــی و منافـــذ را پرکنـــی. ُمبلـــغ 
دینـــی و ُمبلـــغ اجتماعـــی، نســـل 
گـــر  ا پیشـــروی جامعـــه اســـت. 
کـــه  کنیـــم  بـــاور را ایجـــاد  ایـــن 
و  داریـــم  چـــه  و  هســـتیم  کجـــا 
چـــه بکنیـــم و چـــه می خواهیـــم  
اهـــداف  بـــه  رســـیدن  بـــرای  و 
انجـــام  بایـــد  اقداماتـــی  چـــه 
کســـانی باشـــند  دهیـــم. نبایـــد 
کاره  کننـــد همـــه  کـــه احســـاس 

. هســـتند
یعنـــی  دارنـــد  اختیـــارات  گـــر  ا
وظایـــف دارنـــد. وقتـــی وظایـــف 
دارنـــد.  مســـئولیت  دارنـــد 
وقتـــی مســـئولیت دارنـــد بایـــد 
هـــم نظـــارت بشـــود و هـــم بایـــد 

باشـــند. پاســـخگو 

ی از جامعه 
 با بخش

االن

م که واقعا 
ستی

مواجه ه

ز اینکه بخواهند 
شتر ا

بی

 کنند 
خودشان حرکت

د، 
 کنن

ی ایجاد
یا حرکت

ی کنند 
ع اند و فکر م

متوق

ط باید به 
ب فق

انقال

ت بدهد
آنان خدما

نرم افـزار امیـد، در واقـع تقویـت ایمـان اسـت. این سـه 
مولفـه هـم در واقـع تقویـت ایمـان هسـتند. همان طور 
کـه خـدا می فرمایـد و لـو ان اهـل القـری امنـوا و اتقـوا 
لفتحنا علیهم ابواب السـما واالرض. اگر مردم ایمانشـان 
را تقویـت کننـد و در چارچـوب دیـن حرکـت کننـد، 
خداونـد در آسـمان و زمیـن را برایشـان بـاز می کنـد. 
ایمـان بـاور اسـت و تقـوا حرکـت اسـت. اگربـاور کنیم 
آنچـه را خـدا فرمـوده و حرکـت کنیـم در مسـیری که 
او امـر کـرده، حتمـا خـدا بـر سـر وعده هایـش هسـت. 
فرمـوده اوفـو بعـدی اوف بعهدکـم شـما به عهدتـان وفا 
کنیـد؛ خـدا بـه عهـدش وفـا می کنـد. پـس نرم افـزار 

امیـد، ایمـان و بندگـی خداسـت. 

گر... نصرت الهی قطعی است ا
اگـر دشـمن بتواند ایمان مـردم را به مبـدا ضعیف کند، 
در مسـیر ناامیدسـازی جامعه گام بزرگی برداشته است. 
کسـی کـه بدانـد خدایـی بـاالی سـرش هسـت کـه هلل 
جنود السماوات و االرض، هلل ملک السموات و االرض، له 
مقالیـد السـموات واالرض، لـه ما فی السـموات واالرض، 
ایـن آیـات منبع امیـد ما هسـتند. امید اقتصـادی، امید 
امنیتـی، امید اعتبـاری، امید بصیرتی و امید پادشـاهی.

هـر کـس ایمانـش بـه خـدا زیـاد شـود، خیلی امیـدوار 
حرکـت می کنـد. چـون پشـتش بـه کـوه وصـل اسـت. 
دشـمن اگـر بتواند باور بـه معاد را در مـا تضعیف کند و 
از طرفـی ایمـان مـا را بـه راهنما که همان والیت اسـت 

مخـدوش کند، امید را از ما گرفته اسـت.
مـا در شـرایط و تنگناهـای اقتصـادی 
ببینیـد همـان  کـه  اخیـر می گوییـم 
خدایـی کـه مـا را در انقـاب و دفـاع 
مقـدس و دفـاع از حـرم و چهـل سـال 

تحریـم یاری کرده اسـت، در مشـکات 
امـروز هـم یاری خواهـد کـرد. می گویند 
مـا  چـون  نمی کنـد؟  یـاری  چـرا  پـس 

نمی دهیـم.  انجـام  درسـت  را  تکلیفمـان 
را  تکلیفشـان  پیامبـر  یـاران  بـدر،  جنـگ  در 
به درسـتی انجام دادنـد، خدا خوب یـاری کرد. 
در جنـگ احـد در مرحلـه دوم کوتاهـی کردند 

بـوی نصـرت الهـی نیامد.
خـدا به مـا هم می فرماید اگر تکالیفتان را  درسـت 

انجـام دهیـد نصرت الهـی قطعی اسـت. اگر با 
والیـت بفهمیم، بـا والیـت حرکت کنیم 

و بـا والیـت بمانیم قطعا خـدا تا آخر 
مـا را یـاری خواهد کرد.
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غ مولد می خواهیم؛ 
ّ
ُمبل

نه مولد مصرف ݡݡکننده

حجتاالسالمصابریازانݡگیزههاوضرورتهای
شݡکلݡگیریمؤسسهتخصصیتبلیغفصلالخطابمیݡگوید

کارشــاخصواثرگــذاریدرحــوزهمنبــروتبلیــغدینــیوانقالبــی کــه بــهدنبــالفــردیــامجموعــهایبودیــم
کهاولین گرفتیم.جالببود امیدآفرینداشتهباشدواتفاقاجوانهمباشد.ازچندنفرازاساتیدمشورت

گزینهتمامایناساتیدیکنفربود.
کــردهوتقریبا کهبهقولخودشازســال81تبلیغراشــروع احمــدصابــریتوالیــی،روحانــیجوانیاســت
کارتبلیغیوارتباطبامبلغینبــهضعفهایجدیدرحوزه بــاتمــاممجموعههــایتبلیغیکشــوردرارتباطبودهاســتودرخــالل
کهموسسهتخصصیتبلیغ تبلیغدینیپیمیبردوتصمیمبهایجادجریانیخودجوشباکمکاســاتیدمیگیردودوســالاســت

فصلالخطابراراهاندازینمودهاست.

طلبه امروز نمی تواند بدون مهارت، 
کند خرمن جامعه را خرد 

و  امام  منظر  »از  می گوید:  تبلیغ  بحث  ضرورت  درباره  او 
طرفی  از  و  حوزه  وظیفه  اصلی ترین  و  اولین  تبلیغ  آقا،  حضرت 
کانال ارتباطی با جامعه است.  منبر و سخنرانی دینی  مهم ترین 
که از مهم ترین عوامل ایجاد و استمرار انقالب اسالمی  به شکلی 

بوده و هست.«
و  داریم  نهاد منبر، یک وظیفه جدید  قبال  او معتقد است در 
واقعیت  چون  داریم.  الزم  ضابطه  و  قاعده  و  سازماندهی  یک 
دانشگاهی  مدرک  با  صرفا  نمی تواند  امروز  طلبه  که  است  این 
کسانی  علت  همین  به  کند.  خرد  را  جامعه  خرمن  حوزوی  و 
را  حرکت  این  و  بزنند  باال  را  آستین ها  باید  کارند  این  اهل   که 

انجام دهند. 

کادرسازی مقدم بر جریان سازی
که  حجت االسالم توالیی، بارها در صحبت هایش اشاره می کند 
کم داریم و چاره ای  کادر متخصص و پای کار  در این زمینه نیرو و 

جز نیروسازی نیست.
اشاره  باشد  داشته  باید  تراز  مبلغ  یک  که  گی  ویژ چهار  به  او 
کار  پای  آدم های  به  نیاز  کارها  این  می گوید:»همه  و  می کند 
گی، »داشتن  اولین ویژ باشند.  را داشته  گی  که چهار ویژ دارد 
انگیزه« است؛ چون ما در میدان جهاد قرار داریم. مورد دوم، 
که با انگیزه اما بدون محتوا به  »داشتن محتوا« است. مبلغی 
گی، »داشتن  میدان بیاید، خشابش خالی است!  سومین ویژ
میدان  وارد  پر  خشاب  و  انگیزه  با  مبلغ  گر  ا است.  مهارت« 
کند.  شود، بدون داشتن مهارت نمی تواند از اسلحه استفاده 
ما  که  است  موقعیت«  »شناخت  چهارم،  مورد  نهایت  در  و  مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

وقتی از امید سخن می گوییم
دقیقا از چه سخن می گوییم؟

کوتاهی یا بلندی نگاه آدم ها در اینکه چه چیزی را  امید تلقی 
می کنند، موثر است.  مثال فردی امید به بهبود وضعیت معیشتی 
بهبود  به  امید  یا  فرهنگی  وضعیت  بهبود  به  امید  دارد، دیگری 
کدام از این ها می تواند متعلق به  جایگاه سیاسی ما در دنیا و... هر 
گام دوم، امید به رسیدن به  امید باشد.  نگاه به »امید« در بیانیه 
که آن تمدن، مقدمه و زمینه ساز ظهور حجت  تمدن اسالمی است 
ذوب  بزرگ  امید  این  در  کوچک تر  امیدهای  طبیعتا  باشد.  حق 

می شوند.
جوامع،  آدم ها،  ظرفیت  بدانیم  باید  ما  اینکه  بعدی  نکته 
کل هستی بدون امام  حکومت ها، مرجعیت، علم و نهایتا ظرفیت 
حرف  امید  از  وقتی  است.  محدودی  ظرفیت  علیه السالم،  عصر 
که در دوران غیبت بتوانیم به  می زنیم، نباید توقع داشته باشیم 
تلقی  چون  برسیم.  بیفتد،  اتفاق  ظهور  دوران  در  است  قرار  آنچه 
عصر  امام  حضور  سطح  در  وضعیت  بهبود  امید،  از  آدم ها  اشتباه 
است. می گویند آقا این چه وضع حجاب و بانکداری و رشوه خواری 
چه  این  است؟  شده  زیاد  دین گریزی  چقدر  می دانید  است؟  و... 

وضع مسئوالن است؟ و...
ما می گوییم مشابه این وضعیت را حتی در معصوم هم داشته ایم. ما 
کمیت مشروع داشته ایم: یکی حکومت  کل تاریخ اسالم، سه حا در 
امیرمؤمنان  حکومت  یکی  صلی اهلل علیه وآله،  رسول  حضرت 
حضرت  زمان  در  ما  مگر  فقیه.  ولی  حکومت  دیگر  و  علیه السالم 
نمی خواهیم  نداشتیم؟  را  مسائل  این  امیرالمومنین  و  رسول 
کنیم. ولی باالخره اقتضائات حکومت و  کم کاری امروزمان را توجیه 
حرکت برای اصالح اجتماع همین است. علی علیه السالم با مردمی 
که رقبا، روی  که قانون دین را  نمی پذیرفتند؛ مردمی  مواجه بود 
آن ها فرهنگ سازی غیردینی داشته اند. اباعبداهلل با مردمی مواجه 

کربال، یک نفر هم از  که مطالبه گری نداشتند. در بین شهدای  بود 
که حسین بن علی)ع( را  مردم مدینه نمی بینید! جامعه مدینه ای 
جامعه،  امام  گر  ا نمی کند.  همراهی  را  او  اما  می شناسد،  به خوبی 
حتی امام حسین)ع( هم باشد وقتی با جامعه منفعل مواجه شود 

به شهادت خواهد رسید. 
از یک  امروز  بار بردارد؟ ما  از بچه پنج ساله توقع دارید چقدر  شما 
گرفته است داریم.  که مدال المپیک را  کشتی گیر  کودک توقع یک 
که امیرالمومنین)ع( در حکومت منصوب می کردند هیچ  کسانی  آیا 
اشکالی نداشتند؟ ایشان خیرالموجودین را انتخاب می کردند. حاال 

ممکن بود بعد از مدتی خراب کاری هم بکنند. 
توقع  بلکه  امیرالمومنین)ع(،  حکومت  تنها  نه  فقیه  از  خیلی ها 
گر هیچ  حکومت جهانی امام زمان)عج(  را دارند. باید بدانیم حتی ا
دشمنی و توطئه ای نباشد، باز هم حکومت فقیه ظرفیت رساندن 

کمال نهایی را ندارد. جامعه به 
که ظرفیت ما برای  پس وقتی از امید سخن می گوییم، باید بفهمیم 

اصالحات فرهنگی و اجتماعی و... محدود است.

وظیفه ما برای رسیدن به امید در افق حکومت 
والیت فقیه چیست؟

کنیم. مردم از   اول اینکه باید وضعیت موجود را به درستی تبیین 
بسیاری از دستاوردها و برکات انقالب اسالمی هنوز اطالعی ندارند.

کنیم.  دوم اینکه باید مقایسه ها و شاخص های مقایسه را درست 
که هشت سال درگیر جنگ و چهل سال در تحریم  کشوری را  مثال 

کنیم.  کشوری مثل خودش مقایسه  بوده است، باید با 
که چرا بسیاری از افراد پس از تبیین دستاوردهای  سوال اینجاست 

انقالب باز هم قانع نمی شوند؟
اینکه چرا عده ای نمی خواهند بسیاری از حقایق را بپذیرند، دلیلش 
با یک  خودباختگی مواجه هستیم.  همان طور  ما  که  این است 
دست  در  جهان  رسانه ای  ظرفیت های  درصد   90 می دانید،  که 
ایجاد  انگاره  دو  عمومی  اذهان  در  ما  دشمنان  ماست.  دشمنان 
کرده اند. انگاره اول این است که جمهوری اسالمی نمی تواند و آنچه 
راجع به دستاوردهایش مطرح می کند دروغ است. انگاره دوم اینکه 
کنیم و بسازیم.  تا  ما غربی ها توانسته ایم در دنیا بهشت را مجسم 
آنها در غرب زیبا دیده  کثافت کاری  انگاره ها وجود دارد  وقتی این 
می شود و اینجا بزرگ ترین دستاورد ما زشت دیده می شود. وقتی 
کار را انجام داده ایم، می گویند  شما می گویید ما در حوزه نظامی این 

آقا به چه قیمتی؟! به قیمت خالی شدن سفره های مردم؟!

یعنی می فرمایید باید قبل از تبیین دستاوردها برای 
عموم مردم، به اصالح انگاره ها بپردازیم؟

می توانید  زمانی  شما  می فرمایند  امیرالمومنین)ع(  حتما.  بله 
انگاره های  که  زمانی  تا  بشناسید.  را  که ضدهدایت  کنید  هدایت 
غلط وجود دارد، هرچه از دستاوردها بگویید، یا متهم به دروغ گویی 
کسب چیزی به بهای از دست دادن یک چیز  می شوید، یا متهم به 
پیشرفت های  اقتصادی  نظر  از  ما  می گویید  وقتی  یعنی  مهم تر. 
خوبی داشته ایم، می گویند دروغ است. یا وقتی می گویید ما عزت 
بین المللی پیدا کردیم، می گویند به قیمت این همه فقر در جامعه؟ 

حاال بایداز چه مسیری به اصالح
این انگاره ها بپردازیم؟

ما باید یک منطق برای مقایسه صحیح به مخاطب بدهیم. بداند 

از ݡکودک توقع ݡکشتی ݡݡگیر المپیک را داریم
قبلازتبییندستاوردهابایدانگارههایغلطرااصالحکرد
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و  می کنیم  فکر  دین  تبلیغ  به  ما  می گوید:  و  می داند 
ندارد  امکان  بفهمند،  خوب  را  دین  گر  ا مردم  معتقدیم 

انقالبی نباشند. 
نظام  حفظ  می فرمایند  که  دارند  جمله ای  امام  حضرت 
نظام  فدای  هم  زمان  امام  وحتی  است  واجبات  اوجب 
می شوند. این جمله خیلی سنگین است. و بعد امام ادامه 
اسالم  حفظ  فدای  را  جانش  اباعبداهلل  مگر  که  می دهند 
ندارد  امکان  بفهمد،  به درستی  را  دین  که  کسی  نکردند؟ 
برای حفظ نظام اسالمی جانفشانی نکند. ما ضعفمان فهم 
کنیم.  دین است. پس باید دین را درست به مردم معرفی 

 
احادیث را مثل شمش طالی خام

به مخاطب می دهیم!
تربیت مبلغ  از حاجی توالیی در مورد سرفصل های دوره   
از  بعضی  به  او  می پرسیم.  است  ساله  چهار  که  موسسه 
سرفصل های  از  یکی  می گوید:  و  می کند  اشاره  سرفصل ها 
مبلغ  یک  گر  ا معتقدیم  چون  است.  مسئله شناسی  ما 
نتوانسته  بکند  هم  کار  هر  بشناسد،  را  فرد  مسئله  نتواند 
ما  سرفصل های  از  دیگر  یکی  بدهد.  انجام  را  وظیفه اش 
که هیچ جایی این سرفصل  تاریخ است  از  روش برداشت 

تدریس نمی شود.
مثل  را  حدیث  که  است  این  مشکالتمان  از  یکی 
مخاطب.  دست  می دهیم  خام  طالی  شمش  یک 
به  گر  ا بلکه  نیست،  او  زینت  نه تنها  شمش  این 
می زند.  هم  آسیب  گردنش  به  کند  آویزان  گردنش 
تاثیرگذار  و  تراز  مبلغ  یک  گی ها،  ویژ این  با   مبلغی 

خواهد شد.

می کنیم.  »بصیرت«  به  تعبیر 
اما  است،  پر  خشابت  تو  یعنی 
را  خشاب  یک  همین  فقط 
بزنی  را  سرباز  باید  االن  داری. 
را؟  مهمات  زاغه  یا  فرمانده  یا 
ترک  را  میدان  این  باید  االن 
بخوری؟  تکان  نباید  یا  کنی 
ما  است.   الزم  بصیرت  پس 
در  که  داریم  نیروهایی  به  نیاز 
مولفه  چهار  این  سطح  این 
چنین  این  باشند.  داشته  را 
باید  و  داریم  کم  نیروهایی 
باید  کسی  چه  شود.  ساخته 
مبلغی  تربیت  ما  پس  بسازد؟ 
در این سطح را ماموریت اصلی 
کرده ایم. « موسسه مان تعریف 

بر  مقدم  را  کادرسازی  او 
و  می داند  جریان سازی 
را  کادر  گر  ا »ما  می گوید: 
و  خودش   می رود  او  ساختیم 

جریان سازی می کند«.

گر دین را  مردم ا
خوب بفهمند

انقالبی می شوند
اول موسسه  صابری، مخاطب 
روحانیون  را   فصل الخطاب 
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گاهی چک هم بخورد مبلغ باید 
او درباره رویکرد تبلیغی شان می گوید: شاید تا االن رویکرد 
را بزنم و درست هم بگویم . ولی  که حرفم  تبلیغ این بود 
کامال  کتاب هاست  که در  تعریفی  با  تبلیغ،  از  تعریفمان  ما 
متفاوت است. چون شأن تبلیغی را فقط شأن ارسال پیام 
که  کادری برای انقالب است  نمی دانیم. ما هدفمان تربیت 

کنند. بتوانند هدایت گری 
کند.  تبلیغ  را  حرفش  که  می اندیشد  این  به  مبلغ 
کند.  هدایت  را  فرد  که  می اندیشد  این  به  هادی  ولی 
وقت ها  گاهی  بزند.  حرف  نباید  اصال  اوقات  گاهی 
مولد  نه  می خواهیم؛  مولد  مبلغ  ما  بخورد.  چک  باید 
حرف هایش  برای  که  می خواهیم  کسی   .  مصرف کننده 

حجت داشته باشد.

همه شهریه می دهند
ما شهریه می گیریم

ما  می گوید:  جذب  در  موسسه  شرایط  درباره  صابری  احمد 
نباید  بشود،  ما  دوره های  وارد  می خواهد  که  کسی  گفتیم 
انگیزه ای جز مفید بودن برای امام زمان داشته باشد. چون 
هر انگیزه دیگری داشته باشد، بعد از مدتی از بین می رود. لذا 
مدرک نمی دهیم. اعزام مبلغ هم نداریم 
کسی به این انگیزه نیاید. سایر  تا 
شهریه  تبلیغی  مجموعه های 
شهریه  ما  ولی  می دهند. 
کم  گر  ا گفتیم  می گیریم. 
بمانند خوب  اما  بمانند، 

        بهتر است. 

در ایرانی زندگی می کند که هشت سال جنگ داشته  است. بگردیم 
که هشت سال جنگ داشته و ببینیم وضعش  کنیم  کشوری پیدا  و 
چگونه است؟! در کشوری بوده ایم که چهل سال تحریم بوده است. 
قرار  تحریم در چه وضعیتی  با چهل سال  کشور  ببین یک  و  بگرد 
کمتر از پنج  گر  کارشناس روس می گوید، روسیه  ا گرفته است. یک 
گرفتید قرار می گرفت، 6 ماه هم  که شما قرار  سال در تحریم هایی 

دوام نمی آورد.
که حرف را از زبان غیر متهم یا غیرذی نفع بگوییم.  نکته بعد این 
هستید،  مزدور  شما  می گویند  هستم.  متهم  االن  روحانی  مِن 
که همین حرف ها را بزنید. باید حرف را از زبان غیر  پول می گیرید 
کرده اند. من  که اظهارنظر  کارشناسان منصفی  گفت. مثال  متهمان 
وقتی می گویم اقتصاد غرب رو به فروپاشی است، می گویند مگر این 
شیخ چقدر اقتصاد بلد است؟ اما وقتی می گویم جوزف استیگلیتز 
گفته است،  کتاب سقوط آزادش این را  برنده جایزه نوبل اقتصاد در 

طبیعتا راحت تر قبول می کنند.
گام دیگری که بتوانیم امید را زنده کنیم، نشان دادن نمونه های 
کار را انجام دادند و  عینی تحوالت است. یعنی اینکه عده ای این 
شد؛ چرا می گویید نمی شود؟ قرآن می فرماید: اذا جاء نصراهلل و 
الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا. مردم هنگامی 
گروه داخل در دین می شوند. تا  گروه  که نصرت الهی را ببینند 
فایده  شده  نوشته  طرح  ندارد.  ای  فایده  نبینند  را  فتح  مردم 
ندارد. طرح را عملیاتی کن تا مردم خروجی را ببینند و بیایند. ما 

خروجی هایمان را رسانه ای نکرده ایم و نشان نداده ایم. 

کردید در حوزه روش ها بود.  همه آنچه تا االن بیان 
باید برای امیدآفرینی به مخاطب چه گفت؟ یعنی 

محتوا باید چه باشد؟
که هم این روش ها را بلد  گروهی داریم  ما برای محتوا نیاز به 
ادبیات  تولید  بگوید.  سخن  مردم  توده  با  بتواند  هم  و  باشد 
روایات  و  قرآن  در  مثال  دارد.  نیاز  متخصص  به روز،  دینی 
عموم  زبان  به  باید  ادبیات  این  اما  هست.  مقاومت  مفهوم 
می گوید  استیگلیتز  جوزف  آقای  وقتی  شود.  تولید  مردم 
از  ما  بازار  کوچه  مردم  است  فروپاشی  حال  در  آمریکا  اقتصاد 
این چه می فهمند؟ لذا باید این ادبیات دینی و حتی علمی، 

 به زبان قابل فهم جامعه تبدیل شود. ما در این زمینه 
کرده ایم. کار  کم 

پس نقش هنر و ادبیات در اینجا خیلی پر رنگ 
می شود.

مبلغان مبدل هستند. یعنی ادبیات 
شعر،  هنر،  ابزار  با  را  کارشناسی 

مردم  زبان  به  منبر،  و  ادبیات 
از  منظورمان  می کنند.  تبیین 

مبلغ دینی، یک روحانی و یک 
دینی  مبلغ  نیست.  منبری 

از  یعنی  است.  عام  خیلی 
من  تا  رسانه ای  شمای 

این  می توانیم  معلم 
کنیم. نقش را ایفا 
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تاریخ  طول  در  بزرگ  ایران  استراتژیک  موقعیت 
همواره مورد رشک و وسوسه دشمنان قسم خورده 
ایران زمین، برای کوچک تر کردن این سرزمین بوده است.

در طول کمتر از 200 سال، دشمنان ایران عزیز، به ویژه انگلیس، 
مدت  بلند  اهداف  به  دستیابی  جهت  آمریکا،  و  شوروی 
استعماری خود سرزمین های وسیعی را در شرق و شمال ایران 
گون، در قالب  گونا کدام با نام های  که بعدها هر  کردند  اشغال 

کشورهای مختلف پیرامون ایران اعالم موجودیت کردند. 
کامل  کار به اینجا هم ختم نشد و در برهه ای، ایران به تصرف 
که پادشاه ایران، رضا  دشمنان در آمد و این در حالی است 

شاه، کوچک ترین مقاومتی از خود نشان نداد.
تنها سه روز بعد از حمله متفقین به کشورمان، ایران به اشغال 
کامل آنان در آمد. سه هفته بعد، آن ها رضا شاه را برکنار و شاه 
کردند. به دستور متفقین، رضاشاه از ایران  بعدی را انتخاب 

اخراج و به آفریقای جنوبی تبعید شد.
اشرف پهلوی در خاطرات خود می گوید:

روز  آن  رسید...  فرا  می ترسیدیم  آن  از  ما  که  روزی  »باالخره 
که پدرم برای صرف نهار آمد، چنان آشفته و غمگین  هنگامی 
که هیچ یک از ما جرئت نکردیم حرفی بزنیم.  به نظر می آمد 
او گفت: »باالخره آنچه فکر می کردم اجتناب ناپذیر است اتفاق 
کار  کرده اند. به نظر من این پایان  افتاد. متفقین به ما حمله 

من است؛ انگلیسی ها ترتیب این کار را خواهند داد.« 
به خصوص  پادشاهان،  خیانت  از  کوچکی  بخش  تنها  این 

پهلوی هاست. نمونه دیگرش جداشدن بحرین از ایران بود.
 شاید بتوان گفت که جداشدن بحرین از ایران، حتی ننگین تر 
از معاهده ترکمانچای و گلستان بود. زیرا عهدنامه ترکمانچای، 
که از بدنام ترین و ننگین ترین معاهده های استعماری 

به شمار می رود، با همه ابعاد ناراحت کننده اش، پس از دوره 
دوم جنگ های ایران و روسیه و شکست ایران در این جنگ 
وسیع امضا شد؛ اما در موضوع جداشدن بحرین از ایران، نه 
کشورهای ضعیف عربِی  تنها هیچ برخورد نظامی بین ایران و 
ک  آن دوران رخ نداد، بلکه به نوعی داوطلبانه، بخشی از خا

ایران از آن جدا شد.
 دومین مسئله، ارزش استراتژیک بی نظیر بحرین است. هر 
چند در قراردادهای ترکمانچای و گلستان، ایران 26۳هزار و۷00 
ک خود را از دست داد و بحرین با احتساب  کیلومتر مربع از خا
آب های اطرافش از این منطقه بسیار کوچک تر است، اما ارزش 
راهبردی بحرین، به عنوان نبض حیاتی خلیج فارس و گذرگاه 
نفتی، هم از نظر اقتصادی و هم از حیث سیاسی و نظامی 
به مراتب از سرزمین های ازدست رفته در قرارداد ترکمانچای و 

گلستان بیشتر است.
سومین مورد، خوشحالی شاه از این رویداد بود. اولین فردی 
که به پادشاه بحرین پیام تبریک فرستاد، شخص  محمدرضا 
که باعث تعجب  پهلوی بود! خوشحالی دربار به حدی بود 
مهم ترین حامی جدایی بحرین، یعنی اسداهلل علم شد. او 
در خاطراتش می نویسد: »شورای امنیت به اتفاق، میل مردم 
بحرین را در داشتن استقالل کامل تصویب کرد. نماینده ایران 
رادیو  گوینده  بود؛  گرفته  خنده ام  پذیرفت.  را  آن  فوری  هم 
گویی بحرین را  که  تهران طوری با غرور این خبر را می خواند، 
فتح کرده ایم! ولی این خنده، به آن معنی نیست که من با این 

کار مخالفت دارم...« )اسداهلل علم، همان، ج2، ص48و49(
 در جدول زیر بخش های جداشده از ایران در طول حدود 200 

سال به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

هرگزمأیوسنشوید
یــک جریان بددل و بدخواه که متأســفانه در داخل 
دانشگاه ها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور 
را که یک واقعیت عیان اســت، انکار و تالش می کند 
بــا القــای اینکه هیچ اتفــاق علمی مهمــی رخ نداده 
اســت، مردم را دچــار تردید 
و نخبگان را ناامید کند؛ 
اما شــما در مقابل این 
جریــان هرگــز مأیــوس 

نشوید.

بذرمحبتبکاریم

روزنامه  در  جلسه مان  شب   12 حدودا  ساعت  تا 
کشید. سوار ماشین شدم و به سمت منزل  طول 
ماشین  بنزین  جلوتر،  خیابان  چند  افتادم.  راه 

تمام شد.
چهارلیتری به دست پیاده به سمت  پمپ بنزین 
که دو   راه افتادم. هنوز چنددقیقه ای نرفته بودم 
از چند لحظه  کنارم رد شدند. بعد  از  موتورسوار 

یکی از آن ها به سمت من برگشت.
پلنگی  لباس  با  کم سن وسال،  دو بسیجی جوان 
دستم،  چهارلیتری  گالن  از  بودند.  موتور  سوار 
کرده ای؟  ماجرا را حدس زد. پرسید: بنزین تمام 
را  گالن  گفت:  شنید،  که  را  من  مثبت  جواب 

بدهید به من؛ شما بروید سمت ماشین.
که  بدهم  بانکی  کارت  خواستم  و  کردم  تشکر 
دقیقه ای  چند  رفت!  و  گرفت  را  گازش  سریع 
گرفتم  را  گالن  برگشتند.  که  نکشید  طول  بیشتر 
موبایل  با  تا  بدهند  کارت  شماره  خواستم  و 
کنم. اما هنوز حرفم تمام نشده  مبلغش را واریز 

که دوباره به سرعت نور دور شدند!  بود 
بچه های  نزدیک  از  که  من  برای  اتفاق  این 
انتظاری  از  دور  اتفاق  می شناسم،  را  بسیجی 
داشتم.  فوق العاده ای  حس  لحظه  آن  اما   نبود. 

این ماجرای ساده، دو نکته برای من داشت. 
فضای  که  تصویری  ببینید  شما  اینکه  اول 
و  بسیجی  از  نظام،  معاند  رسانه های  و  مجازی 
فاصله  واقعیت  با  چقدر  ساخته اند،  حزب اللهی 
دستاوردهای  از  خیلی  در  را  فاصله  همین  دارد! 
کات  ادرا بین  فاصله ای  می بینیم.  هم  انقالب 
که  فاصله ای  انقالب.  واقعیات  تا  مردم 
کنند. پر  باید  و...  مبلغین  و  نخبگان  و   رسانه ها 

گر عملی  در راستای  که ا برداشت دومم  این بود  
خدمت به مردم باشد، چقدر می تواند برای تغییر 
ذهنیت های منفی و کاشتن بذر محبت در دل های 

مردم موثر باشد؛ موثرتر از چندین منبر!

تهمقاله
خرده روایت هایی از  پشت صحنه نقطه سرخط

علیرضا آقاجانی

حتی یک وجب

سرمشق
7روز پیش

برݡݡکاتانقالباسالمی
عزت، امنیت و حفظ تمامیت ارضی )بخش اول(
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 مدت حکومتنام پادشاه
مساحت  بخش های تجزیه شده نام قرارداد یا توافقنامه مرزی)سال(

)کیلومتر مربع(

37فتحعلی شاه
273,000گلستان )با روسیه(

20,000ترکمانچای )با روسیه(

638,317ارزروم )با عثمانی(14محمدشاه

48ناصرالدین شاه

620,000پاریس )با انگلیس(

350,000گلدسمیت )با انگلیس(

1,226,500آخال )با روسیه(

پیمان جدایی شهرهای مرزی ایران )با روسیه(

99,500تعیین حدود مرزی )با انگلیس(11مظفرالدین شاه

سن پترزبورگ )میان انگلیس و روسیه(2محمدعلی شاه

405,000پیمان منطقه ای مستشاران انکلیسی16احمدشاه

16رضاخان

3000حکمیت آلتای

800قرارداد 1310

1800قرارداد  1316 )با عراق(

38محمدرضا
قرارداد 1333

694جدایی غیرقانونی بحرین از ایران
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