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یادداشت

برجســـتهترین این مصادیق نیز مقام معظم رهبری
است .ایشان هم هرچه مقامشان باال رفت تقوایشان
زیادتر شـــد و نســـبت به اینکه تصرف در بیتالمال
نشود اهتمام داشـــت .بنده مرحوم عسگراوالدی را
نیز به یاد دارم ،ایشـــان هم از جمله کسانی بود که
شیفته خدمت بود .حتی جمعهها هم در دفتر کمیته
امداد مینشست که اگر گرفتاری هست بتواند بهطور
مستقیم با او ارتباط برقرار کند .برخالف آنچه شایعه
میکردند ایشـــان سرمایهدار است ،زندگی سادهای
داشـــت و همه عمر خـــود را در خدمت مردم بود .از
مســـئوالن امروز نیز میتوان آقای توکلی را نام برد.
ایشان هم از جمله کسانی است که مسائل را رعایت
میکند و زندگی ســـادهای دارند .از میان دوستانی
که در مجموعه اصالحطلبان تعریف میشوند آقای
مسجدجامعی هم چنین ویژگیهایی دارند.

فاصلهها در کجاست

مرتضی نبوی از ویژگیهای مدیریتی سالهای آغاز انقالب میگوید

سیره شهید رجایی ،شاخص مدیران دهه60

رهنمودهـــای هفته گذشـــته رهبر
معظم انقالب به جمعی از مدیران در
دیدار نوروزی با آنها درخصوص اقتدا
به سیره مدیریتیای که در دهه 60
به آن عمل میشـــد ما را بر آن داشت
تا ســـراغ ســـید مرتضی نبوی ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام برویم
و حرفهای او را در این باره بشنویم.
نبوی که سابقه وزارت پست ،تلگراف
و تلفـــن را در کارنامـــه دارد از جمله
معدودمدیرانیاستکهشاخصههای
مورد اشـــاره رهبر انقالب را بهخوبی میتوان در
او مشـــاهده کرد .مدیری سادهزیست که بهرغم
داشـــتن سابقه وزارت و مسئولیت ،همچنان در
یکی از مناطق جنوبی تهران ســـاکن است و به
ســـیاق همقطارانش در دهه  60زندگی میکند.
مدیرمسئول روزنامه «رسالت» را شاید خیلیها
بهعنوان چهرهای حزبی و جناحی بشناســـند،
اما اندکی آشنایی با نحوه حشر و نشر او در عالم
سیاســـت و خارج از آن نشان میدهد حال او با
گذشـــتهاش چندان تفاوتی نکرده است .متن
زیر گفتوگوی «فرهیختگان» با این سیاستمدار
قزوینی است.

گفت وگو

«شماآقایانوبعضیازخواهرهاییکهاینجا
محمد محبوبی
هستند ...خیلی از شماها از اوایل انقالب
روزنامهنگار
در میـــدان فعالیتهای انقالبی بودهاید،
یعنی دهه  60را به خوبی درک کردهاید .یادتان هســـت احساسات
خودتان در آن دهه را؟ یادتان هســـت رفتار خودتان در آن دهه را؟
یادتان هســـت بیاعتنایی به مال را که در آن دهه داشتید؟ اهتمام
به خدمت را که در آن دهه داشتید؟ یادمان میرود؛ این اشکال کار
است ».اینها بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار برخی
از مسئوالن و کارگزاران نظام با ایشان است که در روز  20فروردینماه
صورت گرفت .حضرت آیتا ...خامنهای به مسئوالن توصیه کردند به
ارزشهای دهه 60بازگردند؛ ارزشهایی که به مرور زمان و به «تدریج»
از آنها فاصله گرفتهاند و اکنون نیاز به آبادانی و «تعمیر قلب» بیش از
پیش احساس میشود.
رجوع بـــه حافظه تاریخی ملـــت ایران ،یادآور مفاهیم اســـامی
گرانسنگی است که در فضای اجتماعی جامعه ایران در دهه 60
بهعنوان «ارزش» تلقی میشـــدند و عبور از آنها به قدری قبیح بود
که اگر مسئولی هم میخواست آنها را نادیده بگیرد ،نگاه سنگین
دیگران ایـــن اجازه را به او نمیداد .این مفاهیم از روزهای انقالب
اســـامی ،تعلیمات امام خمینی(ره) ،ســـقوط رژیم شاهنشاهی
پهلوی و ســـرنگونی ارزشهای سرمایهداری به ارث رسیده و در فرد
فرد مردم ایران رسوخ کرده بود.
در مسائل اقتصادی ،مفاهیمی همانند سادهزیستی ،رویگردانی
از دنیا و دنیاطلبی ،پرهیز از تجملگرایی و ...جملگی ارزشهایی
بودند که نهتنها در عموم مردم ،بلکه در ســـران کشـــور و مقامات و
مســـئوالن هم مراعات میشدند .زندگی شخصی مسئوالن آکنده
از اشـــرافیت و تجمل نبود ،خطبههای نمازجمعه شهرها سرشار از
تبلیغات سادهزیستی و مبارزه با دنیاطلبی بود و متقابال جامعه نیز
پذیرای این ارزشها بود.
به «تدریج» و با گذشـــت حدود  30ســـال از دهه  ،60این ارزشها
متحول و منقلب شـــدند؛ حرمت بیتوجهی به دنیا ،قدرتطلبی،
منفعتخواهی ،فساد اقتصادی و اشرافیگری رفتهرفته از بین رفت
و با توجیهات و بهانههای مختلف ،این رفتارها در میان مســـئوالن
رخ جلـــوه کـــرد .در دهه  70تجمل و تشـــریفات در وزارتخانهها و
حتی زندگی شخصی مسئوالن زودتر از دیگر قبحها شکسته شد و
به تدریج ،آمار رابطهساالری و انواع رانتها و فسادهای اقتصادی
باال رفت .کار به جایی رسید که در دهه  ،90حقوقهای نجومی و
غیرمتعارف در آرای مقامات کشور توجیهپذیر شد و اختالس ،فساد
مالی ،بدهی معوقه و ...پدیدههایی فراگیر شدند.
در بعد سیاســـی نیز تحوالت چشمگیری در طول سه دهه به وقوع
پیوست و بعضا مواضعی از سوی مسئوالن دهه  90صادر میشود
که در نقطه مقابل ارزشهای دهه  60و آرمانهای انقالب اسالمی
قرار دارد .بهعنوان نمونه ،طرح مسائلی همچون اسالم رحمانی و
صلـــح کل در نقطه مقابل آموزههای امام خمینی(ره) در دهه 60
قرار دارد؛ آموزههایی که سیاســـتهای جمهوری اسالمی بر آنها
استوار بود و منتج به پیادهسازی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»
در مناسبات بینالمللی میشد .مساله تعامل و همکاری با آمریکا
یکی دیگر از مســـائلی اســـت که در ســـالهای دهه  90از سوی
دولتمردان مطرح میشود ،در حالی که یکی از اصلیترین خطوط
قرمز دهه  60بود .این مســـاله ،فراتر از مذاکرات برجام است ،بلکه
دیدار مقامات سیاســـی دو کشور در عالیترین سطوح ،مذاکره بر
ســـر مسائلی فراتر از انرژی اتمی و حتی زمزمههای راهاندازی خط
تهران -واشنگتن را نیز دربر میگیرد .معضل توجه به اقشار کمدرآمد
و عدالت اجتماعی هم از مســـائلی اســـت که در آنها تغییر نگرش
محسوســـی در مسئوالن در گذر سالها مشاهده میشود .مشابه
این عقبگردهـــا در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز کم و بیش
به چشم میخورد .اکنون زمان بازگشت از مسیر اشتباه فرارسیده
است؛ مسئوالن باید به سوی ارزشهای اسالمی سالهای نخست
پیروزی انقالب اســـامی و دوران دفاع مقدس بازگردند و مدیریت
کشوری را براســـاس آموزههای امام خمینی(ره) دنبال کنند .این
اصالح هم در زندگی فردی و هم در مشـــی مدیریتی مقامات باید
جلوه یابد و تداعیکننده حکومت انقالبی دهه  60باشد.
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به اعتقاد شـــما ماهیت سبک مدیریتی مدیران
جمهوری اسالمی در دهه  60چگونه بود و حامل
چه خصوصیات و ویژگیهایی بود؟
اســـام یک روش تربیتی دارد و آن هم معرفی الگو
است که قرآن بیان میدارد .پیامبر خداوند الگویی
بود و باید از رفتار ایشـــان سرمشق گرفت و تبعیت
کرد .الگوی برجســـته دهه  60را میتوان شـــهید
رجایـــی معرفی کرد که بنده این توفیق را داشـــتم
در دوران دبیرســـتان شاگردش باشم .ایشان قبل
از انقالب دبیـــر ریاضی ما بودند و همان زمان هم
انسانی وارسته و با نفسی مطمئنه بود و رفتار و کردار
و نوع درس دادن و تعامل ایشـــان با دانشآموزان
الگو بـــود؛ همانطور که ســـیره حکومتیاش هم
برای ما الگو بود.
یکی از ویژگیهای شـــهید رجایی که رفتار و منش

ایشـــان از آن سرچشـــمه میگرفت ،ایـــن بود که
شخصیتی قرآنی بودند .قرآن کامال در زندگی ایشان
بروز و ظهور داشـــت و الگویش قرآن و ســـیره نبوی
بود .در ســـخنرانیها این امر معمول و در عمل هم
پایبند بود.
شهید رجایی شـــیفته خدمت بود و برای خدمت به
اسالم و ملت جان خود را گذاشت .او یکی از کسانی
بود که در دوران رژیم طاغوت شـــکنجههای زیادی
مصادیـــق دیگری از این جنس مدیریت در ذهن
شد و اسرار زیادی از مبارزان با نظام در ذهن داشت.
دارید؟
رجاییای که ســـر کالس دیدیم -که به ســـالهای
اوایل انقالب من در ســـپاه بودم و آن زمان کســـی
 44-45بازمیگردد -با کســـی که بعدها در یکی از
که وارد ســـپاه میشد خجالت میکشید صحبت از
دبیرستانهای تهران دیدم ،رجاییای که از زندان آزاد
حقوق کند .ماهها میگذشت و خیلیها اصال حقوق
شد و در آستانه پیروزی انقالب دیدیم با کسی که در
دریافت نمیکردند .حقوقها هم ماهی دو تا ســـه
مدرسه رفاه ستاد استقبال از امام(ره) بود ،رجاییای
هزار تومان بود .بعد که ما وارد
کـــه کفیل آمـــوزش و پرورش
دولت و وزیر شـــدیم حقوقها
شد با کســـی که نخستوزیر
هفـــت هزار تومان بود .چنین
و رئیسجمهور شـــد ،نهتنها
شـــرایطی حاکم بود و همه در
تغییری نکـــرد بلکه تواضعش
رجاییای که سر کالس دیدیم با رجاییای
آن زمان شیفته خدمت بودند.
بیشتر هم شد.
که از زندان آزاد شد و در آستانه پیروزی
اینگونه نبود که از بدو ورود به
بهطور مثال زمانی چیزی به
انقالب دیدیم با کسی که در مدرسه رفاه
محل کار در فکر قائل شـــدن
ذهنم میرســـید که بهعنوان
ستاد استقبال از امام(ره) بود ،رجاییای
مزایا برای خود باشند.
مشـــورت به ایشـــان منتقل
که کفیل آموزش و پرورش
اما بعد از دفاع مقدس صحنه
کنم .ایشان نخستوزیر بود
شد با کسی که نخستوزیر و
تغییر کرد و مدیران برای خود
و من به دفترش زنگ زدم اما
رئیسجمهور شد ،نهتنها تغییری نکرد
اســـتاندارد مدیریت تعریف
حضور نداشت .بعد از مغرب
بلکه تواضعش بیشتر هم شد
کردند و گفتند اتاق مدیر باید
تلفـــن زنـــگ زد و دیدم خود
چنین باشد و دکور چنان باشد
آقـــای رجایی تماس گرفت و
و باید از مزایایی برخوردار باشد .در زمان دفاع مقدس
از من پرسید که چه کاری داشتید؟ چنین سیرهای
و اوایل انقالب همه مســـئوالن سعی داشتند هر چه
داشـــت .تکلفی برای آقـــای رجایی نبود و با تمام
بیشتر به افراد و مناطق محروم خدمت کنند.
وجود ســـیره او بود و اعتقاد داشت مانند مردم باید
شهید دکتر قندی که قبل از من وزیر بود یکی از این
زندگـــی کند .زمانی که ایشـــان در زندان بود ما با
نمونهها به شـــمار میآمد .مبنای ایشان این بود که
خانوادهاش رفتوآمد داشـــتیم و یکی از جاهایی
خدمتی که پســـت و مخابرات انجام میدهد به هر
کـــه اعالمیه حضرت امام(ره) به صورت انبوه تکثیر
ت باشد .بهطور
منطقهای که محرومتر است در اولوی 
میشد ،منزل ایشان بود .به یاد دارم وقتی از زندان
کلی تا سالها بحث رعایت عدالت اجتماعی در توزیع
آزاد شـــد و ما به منزلش کـــه در یکی از کوچههای
منابع بود؛ اینکه مناطق محروم از محرومیت خارج
خیابان شهدا نزدیک خیابان ایران بود رفتیم ،ایشان
شوند .درست برعکس آن چیزی که در زمان طاغوت
وسیله و ســـوختی برای گرم کردن خانه نداشت و
بود و چند شـــهر مانند تهران را رسیدگی میکردند و
پتوی مندرسی را آورد و قسمتی را روی پای خود و
بقیه کشور تقریبا رها شده بود.
قسمتی را روی پای من کشید که سرما اذیتم نکند.

گزارش

این موضوع برای چه زمانی است؟
این در آســـتانه پیروزی انقالب بود و ملت زندانیان
سیاسی را آزاد کرد ه بودند .شهیدرجایی عین همین
روحیه و منش را در زمان بعد از انقالب هم داشـــت.
رجایی رئیسجمهور با آن کســـی که دبیر بود هیچ
تفاوتی نداشت و تنها قدری اخالص و تواضعش بیشتر
شده بود و توجهش به مردم بیشتر بود.

فراموشـــی مورد اشـــاره رهبـــری محصول چه
فرآیندی است؟ چه اتفاقی افتاد که این ارزشها
از یاد رفت؟
مقـــام معظم رهبری زمانی تعبیری داشـــتند که فکر
میکنممربوطبهاوایلدورهرهبریایشاناست.ایشان
هشدار دادند مراقب باشید چرب و شیرین زندگی زیر
دندان شما نرود .زمانی شرایط و فضای دفاع مقدس
بود و مرســـوم نبود کسی دنبال چرب و شیرین زندگی
باشد و هر کسی سعی داشت بیشتر خدمت کند .ما
وزیر بودیم و مرتب در شـــهرها و استانهای مختلف
میچرخیدیم و از نزدیک اوضاع را رسیدگی میکردیم.
بعد از پذیرش قطعنامه اندک اندک شـــرایط که عادی
شـــد یکباره طیف کسانی که سابقه انقالبی داشتند
ولی تغییر حالت دادند و گرایش به این داشـــتند که
از امتیازات پســـتها استفاده کنند بهطور روزافزونی
گستردهشد .همانجابودکهدردورانسازندگیفاصله
محسوسی بین کارگزاران و مردم ایجاد شد که همین
باعث شد یکسری ناآرامیهای اجتماعی در برخی
شهرها ایجاد شـــود .به هر ترتیب عدالتی که انقالب
تعریف کرده بود با وضعیت و فاصله و شکافی که بین
کارگزاران و مردم ایجاد شده بود به کلی در تضاد بود.
علتهمین بود کهعمده مدیران از شرایط دفاع مقدس
فاصله گرفتند و اندک اندک کسانی که تربیت علوی
در آنها نهادینه نشده بود ،گرایش پیدا کردند به اینکه
از مزیت شغل ،پست و کارگزاری خود استفاده کنند.
فضایی کـــه امروز وجود دارد بهگونهای اســـت
که احتمـــاال خود را بر تعداد زیـــادی از مدیران
تحمیـــل میکند و اگر هم کســـی بخواهد به آن
ســـیره دهه  60عمل کند تحتالشعاع این امر
قرار میگیـــرد .یک مدیر چطور میتواند بر این
فضا غلبه پیدا کند؟
همینبحثالگوهاست.درصدراسالموقتیرزمندگان
از یک جهاد و جنگ برمیگشتند پیامبر خدا میفرمود
برشمابادجهاداکبر!یعنیاینجنگ،جنگبزرگتری
را به همراه دارد که منظور همان جهاد نفس اســـت و
اینکهخواستههاینفسرابتوانیدکنترلکنید .الگوی
ائمه و الگوی حضرت علی(ع) و شیوه زمامداری ایشان
وصحبتهاییکهدرنهجالبالغهوجوددارددردسترس
است .اینکه مردم احساس نکنند مشکالتی که دارند
برای آنهاست و مسئوالن مانند مردم زندگی کنند .در
زمان خودمان حضرت امام(ره) در اوایل انقالب و زمان
کنونی مقام معظم رهبری الگو هستند .اینها باید الگو
باشند .این الگوها را وقتی جلوی چشم داریمنمیتوان
گفت تحت تاثیر فضا و جو حاکم هستیم .اتفاقا مردم
انتظار دارند مسئوالن مانند خودشان یا طبقه متوسط
به پایین زندگی کنند؛ خیلی از این استقبال میکنند
تا اینکه مسئوالن بخواهند برای خود امتیازاتی قائل
باشند و برعکس این آثار منفی دارد و همان احساس
شکاف بین کارگزاران و مردم را تلقی میکنند.

درنگ
مروری کوتاه بر مصادیقی از مدیریت دههشصتی

دیدار نوروزی امســـال جمعی از مسئوالن
ارشد کشور با رهبر انقالب قدری متفاوتتر
از دیدارهای پیشـــین بود .ایشان از مدیر
تراز انقالب و روحیه مدیریت انقالبی سخن
گفتند که این روزها به دری کمیاب تبدیل
شده اســـت .آیتا ...خامنهای با یادآوری
روحیـــه انقالبـــی و خدمتگزارانه حاکم بر
مدیران کشـــور در دهه  ،۶۰تاکید کردند
اشکال کار این است که ارزشهایی چون
بیاعتنایی به مال دنیا و اهتمام به خدمت
فراموش میشود.
ایشـــان از روحیه فراموششـــده مدیرانی
گفتند که البته خیلیهایشان دیگر میان ما
نیستند .یکیشان جوان  ۲۰و چند سالهای
بود به نـــام عبدالحمید دیالمه؛ جوانی که
در ســـومین دهه از حیات خود در جایگاه
نماینده مردم خار چشم خیلیها شده بود.
نگاه دیالمه به مسئولیت ،با آنچه این روزها
به چشم میخورد ،زمین تا آسمان متفاوت
بود .در این رابطه یکی از دوســـتان شهید
با ذکر خاطـــرهای میگوید« :پس از اعالم
آرا و نتایج انتخابات از مشـــهد و رای باالی
ایشـــان ،به محض دیدار در اولین برخورد،
بیاختیار به او گفتم تبریک میگویم .یادم
نمیرود که چهـــرهاش درهم رفت و گفت
مسئولیت که تبریک ندارد ».از نگاه شهید
دیالمه مســـئولیتها در جامعه اســـامی
نهتنها موقعیتزا نیســـت ،بلکه بیش از هر
چیز محدودیتزا بـــوده و برخی رفتارها را
مشـــکلتر میکند .به گفته او «امروز برای
مردم قابل قبول نیســـت که ما (مسئوالن)
در بطن عالیتریـــن زندگیها قرار بگیریم

فراموششده

و بعد برای تطهیر خود به خیلی از شـــعائر
اسالمی هم عمل کنیم ».دیالمه در انفجار
دفتر حزب جمهوری اسالمی شهید شد.
از این دســـت مدیران البتـــه آن روزها کم
نبودند .یکـــی دیگرشـــان رئیسجمهور
محمدعلی رجایی بـــود که همواره تالش
داشت حرف و عملش در دفاع از صاحبان
انقالب یکی باشد .شهید رجایی در این باره
به خاطرهای از یکی از سخنرانیهای خود
در مشهد اشاره میکند و میگوید در این
برنامه شدیدا در وصف دفاع از مستضعفان
و جایگاه آنها در انقالب اسالمی و ...سخن
گفتم .بعد که به میهمانســـرا رفتیم سفره
ناهار پهن کردند .پای ســـفره که نشستم
انواع خوراکیها روی میز به چشم میخورد.
آنجا از خود پرسیدم که آیا تو آنچه در جمع
مردم میگفتی راســـت بود یـــا چیزی که
هماینـــک عمل میکنی؟ اینجـــا بود که
دستور دادم رنگ و لعاب سفره کمتر شود.
محمدعلی رجایی در بمبگذاری در دفتر
رئیسجمهوری شهید شد.
محمدجواد تندگویان نمونه دیگری از این
دســـت مدیران بود .وزیـــر نفت جمهوری
اسالمی ایران درست در اوج سالهای دفاع،
حضور در کارزار جنگ را به تکیه بر کرسی
وزارت و خزیدن به کنج عافیت ترجیح داد.
او که عادت نداشت پشت میز بنشیند و به
امضا کردن نامهها و سیاستگذاری و ابالغ
دستورات و  ...بسنده کند تنها چند روز پس
از وزیر شدنش ،به مناطق نفتخیز جنوب
رفت تا از نزدیک به بررسی اوضاع بپردازد.
تندگویان همزمان با ســـقوط خرمشـــهر و

شدیدترین حمالت به آبادان جهت بازدید
از پاالیشـــگاه این شهر راهی آبادان شد اما
در جاده ماهشـــهر آبادان به اسارت ارتش
عراق در آمد و درنهایت زیر شـــکنجه شهید
شـــد .یکی از همکاران این شهید درباره او
میگوید هنگام انتخاب جاده فرعی مورد
نظر برای حرکت به سمت آبادان و در مواجهه
با نگرانـــی از تهدیدات موجود ،معتقد بود
چطور می توان پذیرفـــت که همکاران ما
در دل خطر باشـــند و ما از جاده خطرناک
عبور نکنیم.
مدیر انقالبی دیگری که درس و دانشـــگاه
و موقعیت مالـــی و خالصه به تمام معنای
کلمه دنیایش را رها کرد و درســـت در میان
معرکه حاضر شد تا به دفاع از آرمانهایش
بپردازد شهید مصطفی چمران بود .کسی
که بعد از رشادتهای فراوان در خاتمه دادن
به غائله کردستان ،دست آخر در دهالویه
به شهادت رسید.
اینهـــا البته نمونههایی انگشتشـــمار از
مدیرانـــی اســـت که در دهـــه اول انقالب
نظیرشان بهوفور یافت میشد .مدیرانی که
از قضا با فراز و فرود روزگار ،این روزها انگار
تعدادشان به شماره افتاده و اگر نخواهیم
بدبینانه بنگریم باید گفت حسابی کمیاب
شدهاند.ارزشهااماهمانارزشهاهستند،
اهمیتشانهمکمنشده.امابهنظرمیرسد
کمرنگ شدنشـــان را باید به پای عقبگرد
از آنها دانست .ارزشهایی که رهبر معظم
انقالب اینک نسبت به کمرنگشدنشان
تذکر داده و در هشـــداری تلخ مدیران را به
بازگشت به آنها انذار میدهند.

بیانات منتشر نشده رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام

احتیاجبه«تعمیرقلب»داریم

رهبـــر معظـــم انقـــاب بهمناســـبت
آغـــاز ســـال جدیـــد ،روز دوشـــنب ه هفت ه
گذشـــته( )۱۳۹۷/۰۱/۲۰بـــا برخـــی از
مســـئوالن و کارگزاران نظام دیـــدار کردند
و بیاناتـــی کوتاه و صمیمـــی در جمع آنان
ایـــراد فرمودند .در بخشـــی از این دیدار که
گزیـــدهای از مباحث مطرح شـــده در آن در
رسانهها منتشر شـــد ،رهبر انقالب با توجه
بـــه فضای معنـــوی ماه رجب ،اشـــاراتی به
فضای حاکـــم بر مدیران دهـــه ۶۰و حال و
هوایآنروزهایکشـــورداشـــتند.متنزیر
یازبیاناتایشـــاناستکهچندروز
بخشـــ 
بعد در نشـــریه «خط حزبا »...منتشر شد.
«شـــما آقایان و بعضی از خواهرانی که اینجا
هستند ...خیلی از شـــماها از اوایل انقالب
در میـــدان فعالیتهای انقالبـــی بودهاید،
یعنی دهـــه ۶۰را به خوبـــی درک کردهاید.
[آیا] یادتان هســـت احساسات خودتان در
آن دهه را؟ یادتان هســـت رفتار خودتان در
آن دهـــه را؟ یادتان هســـت بیاعتنایی به
مـــال را که در آن دهه داشـــتید؟ اهتمام به
خدمـــت را که در آن دهه داشـــتید؟ یادمان
میرود؛ این اشـــکال کار است.
تدریـــج!یکـــیازبالهایماتدریجاســـت،
یعنـــی بهتدریـــج دچـــار یـــک حالتـــی
میشـــویم [امـــا] نمیفهمیـــم ،پیـــری
خودمـــان را نمیفهمیم؛ تدریجی اســـت.
کســـیراکهشما 20ســـالاست 25،سال
اســـت ندیدهایـــد ،حاال میبینیـــد و پیری
او را میفهمیـــد ،امـــا پیری خودتـــان را که
تدریجی اســـت و پیری آن دوست همراهتان
را کـــه دائم بـــا هم هســـتید ،نمیفهمید،

حـــسنمیکنیـــد،چونتدریجیاســـت.
ما ســـقوط خودمان ،عقبگرد خودمان را که
تدریجی اســـت ،درست نمیفهمیم ،خیلی
باید دقـــت کنیم.
ایـــن خیلی مهم اســـت .البته یـــک راهی
هـــم دارد ،یعنی بـــا وجود اینکـــه تدریج بر
اعمال ما و حاالت ما حاکم اســـت ،این مانع
میشـــود که جایگاه و موقعیـــت خودمان را
درست تشخیص بدهیم ،لکن راه دارد ،معیار
دارد؛ معیـــار این اســـت که بـــه عملهای
خودمـــان نگاه کنیم .مثال فـــرض بفرمایید
جنابعالـــی نگاه کنید ببینید کـــه قبلها -
مثال  20ســـال پیش 15 ،سال پیش -مقید
بودید که حتما این دو رکعت نشســـت ه نافله
عشـــا را بهجا بیاورید؛ حاال نمیکنید ،حاال
مقید نیســـتید [-البته] نافل ه شـــب و نوافل
دیگـــرراعرضنمیکنـــم[،بلکه]همیندو
رکعـــت کوچک وکوتـــاهرابفهمید کهعقب
رفتهاید.
اگـــر دیدید که یک عمل خیـــری را در دهه

 ۶۰یا دهـــ ه  ۷۰انجـــام میدادید ،حاال که
دهه  ۹۰اســـت ،آن را انجـــام نمیدهید یا
رغبـــتنداریدیـــااصالفرامـــوشکردهاید،
یـــک دعایی بود که آن وقـــت میخواندید،
حـــاال اصال یادتان نیســـت ،یـــا یک عمل
خالفی بـــود ،یک حرامی بود کـــه آن وقت
مقیـــد بودید انجـــام ندهید ،حـــاال انجام
میدهیـــد راحـــت و بیدغدغـــه ،بفهمید
که عقـــب رفتهایـــد؛ عالمتش این اســـت.
اعمـــال خودمـــان را میتوانیـــم بفهمیم،
میتوانیم مشاهده کنیم؛ حاالت و وضعیت
دل خودمان را آســـان نیســـت که بفهمیم،
عـــادت کردهایم بـــه آن اما عمـــل را راحت
میتوانید؛نگاهکنید،ببینیداینکهاســـاتید
اخـــاقدائمـــاماهاراتوصیـــهمیکنندبه
اینکه مراقبت داشته باشـــید  -مراقبه ،یکی
از کارهای اساســـی مراقبه اســـت  -مراقبه
برای همین اســـت؛ مراقب خودمان باشیم.
عزیـــزان من! از هـــر جا که هســـتید  -قوه
مجریه ،مقننـــه ،قضائیه و جاهـــای دیگر-
همه در این جهت یکســـانید و یکسانیم و ما
در جمهوری اسالمی احتیاج داریم به تعمیر
قلب خودمـــان؛ به ایـــن نیـــاز داریم چون
جمهوری اســـامی با یک حکومت متعارف
معمولـــیدردنیـــافـــرقدارد.جمهـــوری
اســـامی با یک هدفـــی ،با یـــک آرمانی،
با یـــک منطقی ،بـــا یک علمی بـــه وجود
آمده؛ آن علم عبارت اســـت از توحید ،حکم
الهی و شـــریعت الهی؛ با ایـــن علم به وجود
آمده همـــ ه آن چیزهایی که ما میخواهیم –
آزادی ،عدالت استقالل و - ...همه در همین
علم اســـام مندرج و مندمج اســـت».

