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وقتى مبعوث شدم پیران مرا انکار مى 
کردند و تنها دل جوانان با من همراه 
شد! این خلق و خوى جوانى است که 
اى  کننده  اصالح  و  پذیر  اصالح  ذات 
آن  در  ناشناس  آدم  آن  دغدغه  دارد، 
دل شب  در  را  جوان  فقط  کشور  سر 
محکم  با  مرور  به  مى دارد.  بیدارنگه 
چشیدن  و  عادات  و  خلقیات  شدن 
کارى   محافظه  ثبات،  و  ثروت  مزه 
فروکش  با  و  دوانده  ریشه  جوانى  در 
کردن آن انرژى فراوان براى اصالح و 
دغدغگى  بى  نفوذ،  قابل  غرورغیر  آن 
جایش را به  دغدغه هاى کوچک تر و 

یا دم دست تر مى دهد.
تا  که  کشورى  سفارت  تسخیر  روایت 
داشت  جرئت  کسى  کمتر  زمان  آن 
نیز،  بگوید  جز چشم  حرفى  او  مقابل 
بیدارى ها مى گنجد.  در همین شب 
از  بعد  آمریکا  سفارت  ماندن  باقى 
مدعا  یک  بر  سندى  ایران  در  انقالب 
انقالبى  اگر  حتى  آنکه  هم  آن  است. 
به ابعاد انقالب ایران با آن شعار هاى 
هم،  معروفش  جهانى  سلطه  با  مقابله 
از  آمریکا  بازهم  در کشورى رخ دهد، 
نفوذ در آن نا امید نمى شود! و چه بسا 
با گستاخى مثال زدنى به نفوذ و نظم 

ستیزى بپردازد.
است  مخفیانه  فعالیت  از  نوعى  نفوذ 
براى  اش  پنهانى  ذات  خاطر  به  که، 
بسیار  برمال مى شود،   توده مردم دیر 
اى  تکرارى است که عده  پر  موقعیت 

جارى،  هاى  جریان  و  شرایط  به  آگاه 
و  بدهند  را  پرتکرارى  هاى  هشدار 
نبودن  دلیل  به  جامعه  اصلى  بدنه 
و  نگیرد  جدى  را  آن  علنى  شواهد 
اینکه  کند.  کتمان  و  انکار  حتى  یا 
قوام   با  و  پرمایه  واقع،  به  دانشجویان 
در  پیشرو  انقالب،  صدر  در  متنبه  و 
این حرکت بودند و بعد از تسخیر هم، 
مشخص شد که پیش بینى هاى آنها 
درست بوده، عالمت درخشانى در بدو 
انقالب است، عالمت آن است که اوال 
قشرى که بین مردم از سواد بیشترى 
عملگرا  و  بین  واقع  است،  برخوردار 
زود  هیجانات  و  توهمات  در  و  است 
گذر جوانى سیر نمى کند. ثانیا نمایش 
اعتماد عمومى و شانیتى است که قشر 
دانشجو و الظاهر جوان بین سن داران 
که  باشند  دارد! شاید جوامعى  جامعه 
نخبگانى هم بسیار بین آنها در فعالیت 
باشند اینکه عموم مردم چگونه به آنها 
را  اعتماد  و  عمل  ابتکار  و  کنند  نگاه 
به آن بسپارد خود شرط الزم دیگرى 
است که اگر نباشد هیچ وقت تیز بینى 

مطلعان به کرسى نمى نشیند.
رهبرى انقالب دوم را بر خالف انقالب 
را هدایت مى  آن  پیِرکاردانى  که  اول 
کرد جوانان تازه کار بر عهده داشتند، 
غرور  همین  در  شاید  اتفاق  این  علت 
بستن  سفارت،  تسخیر  است.  جوانى 
و  صدا  سرو  آن  با  کشورى  سفارت 
آمریکا  سفارت  تسخیر  نبود!  هیمنه 

خدا  و  بست  را  نفوذ  دریچه  هرچند 
مى داند اگر این نفوذ ادامه مى یافت 
قبل  اما  مى خورد،  رقم  خسرانى  چه 
دست  از  غرور  ترمیم  ضامن  چیز  هر 
که  بود  جوانانى  خصوصا  ملت  رفته 
عزت نفس و غرورشان عمیقا خدشه 
برداشته بود. شاید  آنها که سن جوانى 
بر  جراحتى  با  بتوانند  اند  گذرانده  را 
جوانى  اما  شوند.  سازگار  غرورشان 
براى  را  خود  حرکت  انگیزه  تمام  که 
ساخت میهن از همین شرافت و عزت 
نفس مى گیرد، چگونه بتواند با مذلت 
ناشى از سالها تحقیر سازگارى کند؟ 
و  نیفتد  خدشه  نفسش  عزت  چگونه 
شاهد باشد که سالهاست با کشورش 
حال  و  کردند  خواستند  مى  هرچه 
که  نهضتى  تا  فرصتند  مترصد  بازهم 
بین  از  زده  پس  را  حقارت  همه  آن 

ببرند؟
چند  شاید  آمریکا  سفارت  تسخیر 
روزى ترس در دلها انداخت که نکند 
خانمان  جنگى  وارد  کشور  با  آمریکا 
سوز شود، شاید به تند روى وهیجان 
دیگر  نارواى  چیز  هزاران  و  طلبى 
محکوم شد؛ اما هم مرهم غرور هاى 
فرصتى  هم  و  بود  ملت  خورده  زخم 
و  فراز  پر  داستان  یک  ایجاد  براى 
دانشجویى،  هاى  تشکل  در  نشیب 
تحکیم  بروید  فرمود  امام  که  آنجا 

وحدت کنید!
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