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امامخمینی وتحولآفرینی
ازنگاهرهبری
(ره)

(مدظلهالعالی)

دکتر مسعود اقایی ،محقق ومدرس
دانشگاه | در تاریخ  14خردادماه 1399
مقام معظم رهبری در سخنان مهمی به
اشارات مهمی
نسبت امام خمینی و تحولآفرینی و نوآوری
ِ
ِ
نمودند و در اینجا این قلم سعی دارد بهاندازه وسع و «بضاعت
سخنان
مزجاتش» خوشهچینی مختصری ازآنچه از این
ِ
راهبردی ،درک و دریافت نموده ،بپردازد.
اینوآوریدانستهو
ایشاندراینسخنرانی،ذاتانقالبرادار ِ
نسبتوثیقیبینانقالبوتحولآفرینیقائلشدندوبهنقش
4

مختلف فردی و اجتماعی
امام (ره) در تحولآفرینی در ابعاد
ِ
اتبسیاردقیقینمودند.
ملتمسلمانایراناشار ِ
ِ
نکتهبسیارمهماینسخنرانیآناستکهمقاممعظمرهبری
ذکر خیری از امام
از اشاره به این نکات نمیخواستند ،تنها ِ
(ره) نموده و نقش ایشان را یادآور شوند بلکه قصد نمودند که
ازمطالعهآنچهدرقبلازانقالبودهسالرهبریامامگذشته
به معبری برای رسیدن به آینده قرار دهند؛ یعنی از بازیابی
ساختنحالوآیندهبپردازندکهاینکاریمتفکرانه
گذشتهبه
ِ
و اندیشمندانه است .متفکر از مطالعه تاریخ و گذشته،

شماره  -66بهمن ماه 1400

کسباطالعاتعمومیدست
نمیخواهدبهتفاخرآفرینیویا ِ
یابد،بلکهقصدداردازبازخوانیوتعمیقدرتاریخبهبازآفرینی
درک وضع
آن دستیافته و وضعیت
حال خود را دریافته و با ِ
ِ
موفقآیندهدستیابد.
امروزبهطرحافکنی ِ
انقالب حقیقی درواقع نه انقالب سیاسی که انقالب روحی
در جانهای انسانهای مستعد است ،پیامبران الهی ابتدا
اتبنیادین،بنانهادهوپسازانقالب
قلبافرادتغییر ِ
درجانو ِ
تغییرات سیاسی و
در جانها و تغییر احوال انسانها دست به
ِ
ِ
اجتماعیمیزنندبهتعبیرزیبایاقبالالهوری«:جانچودیگر
شد،جهاندیگرشود»
امام(ره)نیزهمانگونهکهمقاممعظمرهبریمتذکرمیشوند،
ابتداانقالبدرجانهاراپایهگذارینمودند.ایشاندردهه40
درس اخالق در حوزه را شروع نموده و شاگردان بسیاری را
مدارس آن موقع،
جذب این درس پراهمیت ولی مغفول در
ِ
نمودند.درایندرس،جهدنمودهکهانقالبروحیدرافرادرا
سامان داده و شاگردانی معذب تربیت نموده که آماده تحول
در جامعه خود باشند؛ چراکه اکثر مشکالت در انقالبهای
تهذیب اخالق در بین انقالبیون بوده
علت نداشتن
جهان به ِ
ِ
است .نکته مهم آن است که امام نهتنها در درس اخالق که
زندگی پرفرازونشیب سیاسی
دروس خود و در طول
در تمام
ِ
ِ
و اجتماعیاش ،اخالق را سرلوحه خود قرار دادهاند و درس
زندگی خود متجلی نموده و سپس
اخالق را ابتدا در وجود و
ِ
در دروس اخالق خود تدریس میکردند .درواقع ،راز توفیق
و محبوبیت امام در بین آحاد مردم نیز همین نکته پرمعنی و
بااهمیتاست.
عملیمرحوم
ِ
موضوعدیگریکهدربارهدرساخالقنظریو ِ
امام مهم این نکته بااهمیت است که ایشان به اخالق منهای
دین بههیچوجه ،معتقد نبودند و در کنار اخالق ،تعبد نیز
آموزگار اخالق
سرلوحه کارشان بوده است .ایشان در کنار
ِ
صاحب معروفترین و محبوبترین رساله
بودن ،استاد فقه و
ِ
عملیه در بین مراجع تقلید همزمان خود بودهاند .ایشان
ً
به فقه شیعه کامال معتقد و عامل به اجرای آن بودند و تمام

انجام بسیاری از مستحبات مانند
واجبات را اجرا و مقید به ِ
مراسم عزاداری نیز بودهاند .این نکته ازاینجهت مهم است
اخالق
که در دوران معاصر ،بسیاری از روشنفکران مردم رابه
ِ
بدون دیانت دعوت میکردند؛ ولی هیچکدام نتوانستند در
بین مردم و جامعه خود تحولی اخالقی را به سامان رسانند.
دلیل این امر آن است که اخالق ،بایستی بر زمین و پایهای
محکم استقرار یابد .نمیشود فردی معتقد به خدا و روز جزا
نبوده؛ ولی بدون کنترل بیرونی به اصول اخالقی ،حفظ
ِ
حرمتها و منافع دیگران مقید باشد! تجربه دوران مدرن و
جوامع سرمایهداری نشان داده که توجه و احترام به دیگری،
بدون ایمان به وجود الیزال الهی و روز قیامت شعاری بیپایه
ِ
و بیاساس است .لذا مرحوم امام در کنار دعوت به اصول
اجرای فقه و تعبد بودند و همین نکته
اخالق ،بسیار مقید به
ِ
ظریف باعث شد که مردم مسلمان ایران که به روشنفکران
غربزدهکهآنهارادعوتبهاخالقیبیبنیادمیکنندوقعی
نگذاشته و در عوض به سخنان امام (ره) توجه شایانی نشان
اخالقی خود قرار
داده و او را سرلوحه و الگوی عمل و رفتار
ِ
دهند.
موضوعات انضمامی
امام نوع نگاه مردم را به بسیاری از
ِ
پیرامون خود را تغییر دادند و افقهای نوینی را پیش روی مردم
ایران و مسلمانان جهان قراردادند .یکی از این تحوالت تغییر
نگاه مردم به خودشان و جامعه بوده است .امام بهدرستی رمز
آحاد مردم آن جامعه
پیشرفت یک کشور را اعتمادبهنفس ِ
میدانستند .یکی از راهکارهای استعمارگران برای تسلط
جوامع دیگر ایجاد این ذهنیت در این مردم است که شما
به
ِ
نمیتوانیدولذابایدقیمداشتهباشیدکهبهپیشرفتبرسید.در
متناوب
مقابلامامباسخنرانیهایمختلفوموجآفرینیهای
ِ
سعیموفقی
اجتماعی،درایجادخودباوریدربینمسلمانان ِ
پنداری اجتماعی که با حکومتهای
نمودند و بر خود حقیر
ِ
فاسد قاجارو بهویژه پهلوی کهبر مردم ما تحمیل کردهبودند،
مهر ابطال زده و عصر خودباوری در بین اقشار مختلف و
بهویژه جوانان را بنا نمودند .ایشان بهجای درخت فاسد خود
5

شماره  -66بهمن ماه 1400

پربرکت احساس عزت و اعتمادبهنفس
حقیر پنداری ،نهال
ِ
ِ
موفقیت انقالب اسالمی
ملی ،نشاندند که همین رمز بزرگ
ِ
دررسیدن به افقهای روشن ترسیمشده بوده است .اینکه
انقالب اسالمی در دفاع مقدس بسیار موفق ،عمل نمود و
توانستدفاعیجانانهدربرابرهمهقدرتهایجهانراسامان
خالفتاریخدویستسالهکشورمان،یک
دهدبهصورتیکهبه ِ
گرمتجاوزرا
وجبخاککشورراازدستندادهودشمنقداره ِ
حاصلایجادهمینروحیهدر
بهخاکسیاهومذلت،کشاند،
ِ
جوانانکشوربودهاست.
بینمردموبهویژه
ِ
امام نوع نگاه مردم به زندگی را تغییر داده و مردمی که روزی
سقف آمالشان ،مسائل روزمره و کوچک بود به مردمی تبدیل
ِ
تحققشعارهایبلندمانند
شدندکهدرپیتغییراتبنیادینو ِ
استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ایران ،روان شدند.
همچنین امام (ره) تحول به دین را در دوران معاصر ارتقای
اساسی دادند و دین را از حوزههای شخصی به منبعی عظیم
برای ایجاد تمدن سازی نوین اسالمی ،ارتقا دادند که این
جهان سکوالر مدرن بهغایت تحول
نوع تغییر نگاه به دین در
ِ
و انقالبی بنیادین بود به صورتی که بسیاری از متفکران
بهدرستی از انقالب اسالمی بهمثابه گذشت از دوران مدرن
به عصر فرا مدرن و زمینهسازی برای انقالب منجی وعده
دادهشدههمهادیانوپیامبرانیادنمودهاند.
نکته پراهمیت دیگر آنکه امام (ره) نوع نگاه به آینده را تغییر
علمانقالباسالمیرادردستگرفتند
دادند.امامدرشرایطی
ِ
ً
که آرمانهای مدرنیته در سراسر گیتی کامال به بنبست
رسیده بود .فیلسوفان و منادیان مدرنیته در قرون  16تا 19
حفظ حرمت انسانها و
میالدی
شعارهای پرطمطراقی در ِ
ِ
تحقق بهشت زمینی داده بودند ،در قرن بیستم تمام این
ِ
شعارهابهبنبسترسیدهودراینقرندوجنگبزرگجهانی
جنگهای طول
با تعداد کشتههایی بیش از کشتههای تمام
ِ ِ
تاریخاتفاقافتاد،همچنینبحرانهایشدیدمحیطزیستیو
مسابقاتفزایندهتسلیحاتی،بشریترادرآستانهبحرانهای
ِ
عظیموانقراضنسلقرارداد.درایناوضاع،انقالباسالمی،
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منادی بازگشت به معنویت بود و به قول میشل فوکو متفکر
ِ
پستمدرن فرانسوی ،ایران با انقالبش «روح یک جهان
بیروح» شد .امام ،نوع نگاه به قدرتهای جهانی را نیز تغییر
داد.امامبهمسلمانانمتذکرشدندکهبااتحادکلمهمیتوانند
در برابر همه قدرتهای مستکبر جهانی ایستادگی کنند و
مقاومت ،رمز پیروزی در برابر مستکبران است .امام جهان را
به دوگانه مستضعف و مستکبر تقسیم کرده و با این ثنویت،
نشانی آشکار به مسلمانان و مستضعفان جهان نشان دادند
کهدرهرکجاوهرمسئولیتیکههستنددربرابراستکبارکرنش
نکنند؛ چراکه ذات استکبار بر ترس ملتها بناشده و اگر
این ترس جایش را به عزت و مقاومت دهد ،تمام قدرتهای
پوشالیاستکباریفروخواهدریخت.
نکته پایانی این یادداشت هم نگاه تحولی امام به نسل جوان
زخارف
است.جوانانبهعلتروحیهنوآوریوتعلقنداشتنبه
ِ
دنیوی از همان ابتدا ،جذب آرمانهای بلند ایشان شده و امام
نیز بنای انقالب خود را بر پایه اعتماد به این نسل قراردادند.
نسلی که اعتماد امام امت را ارج نهاده و نقش تاریخی خود
را در دفاع مقدس به بهترین نحو ممکن انجام داده و بعد از
جنگ نیز هرکجا به آنها و توانائیهایشان ،اعتماد شده،
حاصلش را به بهترین وجه ممکن ،نشان داد که ازجمله به
پیشرفتهای حیرتانگیز در صنایع دفاعی و خودکفایی در
این عرصه ،میتوان ،اشاره کرد به صورتی که صنعت دفاعی و
نیرویدفاعیدرسطحمنطقه
نیروهایمسلحایران،قویترین ِ
مستمراستعمارگر ِانغربیدر
است؛منطقهایکهبراثرتوطئه
ِ
جنگهای فرقهای و نژادی ملتهب بوده و میسوزد ولی ایران
اسالمیدراینمنطقهپرآشوببهمثابهلنگرگاهیامناستو
عمیقصهیونیسمبینالملل
میتوانگفتکهر ِازکینهشدیدو ِ
واستعمارگر ِانمستکبرازامام،انقالباسالمیومقاممعظم
نسببوعلتاست.
رهبریهمبهای 

یادداشت
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امام،میداندارتحولدردانشگاه
امین عزیزی ،پژوهشگر ارشد تاریخ
معاصر و انقالب اسالمی مرکز اسناد
ریاست جمهوری | چکیده :نقش
دانشگاه و دانشجو در تاریخ معاصر ایران بر همگان پوشیده
نیست .دانشگاه و دانشجو همواره در تحوالت تاریخ معاصر
ایران نقشآفرین بودهاند.امام خمینی(ره) همواره توجه و
جایگاهویژهایبهدانشگاههاودانشگاهیانداشتند.ونقش
دانشگاه را در توسعه کشور ،استقالل ،خوداتکایی و
خودباوری ،وحدت ،مبارزه با استبداد و استعمار و ....
تأثیرگذار دانسته اند .بطوریکه در بخشی از وصیتنامه
عبادی خود توصیههای قابل تاملی به دانشگاهها،
دانشجویان و دانشگاهیان نمودند و تاکید کردند " :مبداء
همهتحوالتومقدراتیککشور،دانشگاهاستودانشگاه
استکهیککشوررااصالحیاتباهمیکند".
از این رو ،عمده جهت گیری های فکری و اندیشه ای امام

خمینینسبتبهدانشگاهودانشجودرقبلوبعدازپیروزی
انقالب اسالمی ،نگاه تحولی بوده است .به طوری که رهبر
معظمانقالباسالمی،امامخمینیرا«امامتحول»دانسته
است .تحولی فراگیر در جامعه که که مخاطب آن ملت ایران
بودوتحوالتیهمچون؛تحولروحی،تحولدرنگاهمردمبه
خودشان و جامعه ،تحول در مطالبات اساسی مردم ،تحول
درنگاهبهدین،تحولدرنگاهبهآینده،تحولدرنگاهبهنسل
جوان را در برمی گرفت و امام برای تحقق آن هم به شکل
گفتاریوهممیدانیواردصحنهشدهبود.نظربراین،دراین
نوشتار،اندیشهتحولخواهوتحولگرایامامخمینینسبت
بهدانشگاهودانشجوموردبررسیومداقهقرارگرفتهاست.
ً
اصوالتحولهرجامعهیکیازشاخصهایارزیابیپیشرفت
آن جامعه محسوب میشود و دانشگاهها از جمله نهادهای
متولی این امر هستند .چرا که دانشگاه به عنوان یکی از
نهادهای اصلی متولی تربیت نیروی انسانی ،انسان ساز
7
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و تولید کننده علوم مورد نیاز جامعه ،نقش بسیار مهم در تحول ،آگاهی داشت .ایشان در سال  1343فرمودند:
اسالمیکردنجامعهوفرهنگدارد.
«بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده
از دیدگاه امام راحل(ره) دانشگاه به جهت نقش ویژه است مطلع کنند ».در سال  1346نیز فرمودند« :بر شما
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی خود ،همواره از اهم امور و جوانان روشنفکر است که از پا ننشینید تا خواب رفتهها را
مبداهمهتحوالتجامعهاست.اصالحاتاجتماعیتابعی از این خواب مرگبار برانگیزانید و با فاش کردن خیانتها
از اصالحات دانشگاه است و آن قدر
و جنایتهای استعمارگران و پیروان
برای دانشگاه اهمیت قائل هستند
بیفرهنگ آنها ،غفلت زده ها را آگاه
که در کالمشان ،این نهاد اجتماعی
نمائید و …» امام خمینی همچنین
با سرنوشت انقالب و اسالم پیوند
ازایجاداختالفبینحوزهودانشگاه
ً
ناگسستنیدارد.
امام خمینی (ره) همواره توسط دشمن کامال آگاه بود و لذا
دانشجویان را به عنوان
با بررسی رهنمودهای حضرت
به دانشجویان گوشزد میکردند که
یک قشر مؤثر در نظر
امام(ره) در زمینه شناخت دیدگاه
متوجه این توطئه باشند و همین
داشته است
ایشان در خصوص دانشگاه و نقش
تذکرات امام بود که باعث شد در سال
دانشگاهیاندرتحوالتاجتماعیبه
57؛ روحانی و دانشجو در کنار هم در
ایننتیجهمیرسیمکهازدیدامامخمینی(ره)دانشگاهیان پیروزی انقالب اسالمی نقش بسیار مؤثری ایفا نمودند و از
قشرآگاهیهستندکهمیتواننددراجتماعنقشموثریایفا این رو حضرت امام خود را در شکستن توطئههای دشمن
نمایند .در این راستا دانشگاهیان برای اینکه بتوانند نقش در ایجاد اختالف بین دو قشر دانشجو و روحانی موفق دید و
خودراکاملنمایندبایددرکنارسایراقشاراجتماعیومردم فرمود«:حالفهمیدیدکهاگرچنانچهآخوندودانشگاهیو
باشند.
دیگرقشرهاباهمباشند،یکهمچوکاریبزرگیمیکنند».
امامخمینی(ره)ازسال 1340بهبعدکهبهصورتگسترده بعدازپیروزیانقالبوضعیتسیاسیدانشگاههاشرایطیرا
واردمبارزهعلیهحاکمیتطاغوتگردید،هموارهدانشجویان بهوجودآوردهبودکهدانشگاههارابهعنوانکانونگروههای
را به عنوان یک قشر مؤثر در نظر داشته است و علیرغم متعددسیاسیچپگراتبدیلکردهبودوازاینمراکزبسیاری
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و فکری آن دوران که فاصله ازبحرانهایداخلی،قومیوتجزیهطلبانهدرکشورحمایت
زیادی بین حوزه و دانشگاه و مردم وجود داشت و دانشگاه می گردید که این امر به شدت نیروهای انقالبی را نگران
ً
پدیده تقریبا ناشناخته ای بود و رسانه های گروهی به دلیل ساختهبودوآنانراواداربهبررسیراهکارهایمختلفجهت
عدم پیشرفت و گستردگی و توسعه نتوانسته بودند مردم را تحولدراینمرکزمهمفکریکشورمیکرد.
با دانشگاه آشنا کنند ،ایشان با دانشجو سخن گفته و آنها از این رو ،امام خمینی پس از پیروزی انقالب در ایران ضمن
ً
را دعوت به دخالت در روند تحول نموده است و اتفاقا نقش انتقاد از وضعیت موجود دانشگاهها ،خواستار تحول و
اساسی در تحول را به دانشجویان واگذر میکنند .در آن تغییرات بنیادی در دانشگاهها شد .وی در سخنان خود
زمانحوزهازنظردانشگاهمتهمبه ّ
تحجرودانشگاهازطرف در روزهای اول انقالب و در مالقات با مسئولین و اساتید
حوزه متهم به بیدینی بود ّاما امام در چنین شرایطی از قشر دانشگاهها به تبیین ضرورت و اهمیت موضوع ،پرداخت
دانشجوغافلنبودوبهخوبیازنیرووتواناینقشردرایجاد و از همان روزهای اولیۀ پیروزی انقالب ،مراکز آموزشی
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عالی کشور در کانون توجه ایشان قرار داشت .امام به
مناسبتهایگوناگوندرسخنانوپیامدهایخودرهنمودها
و هشدارهای به موقع می دادند .به نحوی که می توان گفت
وجهایجابیاهدافانقالبفرهنگیدررهنمودهایایشان
به صورت یک جریان به هم پیوسته متبلور است .در روزهای
اولیه پس از پیروزی انقالب ،امام در پیامی به مناسبت
بازگشایی مدارس در تاریخ ۵۷/ ۱۱/ ۳۰فرمودند:
کتابهای درسی را ،چه دبستانی و چه دبیرستانی و چه
دانشگاهی ،تغییر اساسی داده و آنچه از عکس و مطالبی
که به نفع استعمار و استبداد است تصفیه کنید؛ و دروس
انقالبی و اسالمی که بچه های ما را بیدار و جوانان ما را
مستقلوآزادهبارآوردجایگزینآنکنیم.
همچنینایشاندرپیامرادیووتلویزیونیخوددرتاریخ/ ۱۲
 ۱۳۵۸/ ۱بهمناسبتبرقرارینظامجمهوریاسالمیایران،
برضرورتتحولدردانشگاهاشارهکردهوگفت:درجمهوری
اسالمی باید دانشگاهها متحول بشود؛ دانشگاههای
پیوسته ،به دانشگاههای مستقل متبدل بشود ...فرهنگ
استعماری،فرهنگاستقاللیبشود.
امام در طول بهار و تابستان  ،۱۳۵۸با مشاهدۀ وضعیت
متشنج دانشگاه ،بکرات بر تحول دانشگاه تأکید داشتند،
از جمله در دیدار با دانشجویان شیراز در تاریخ / ۳ / ۱۶
 ۱۳۵۸می فرمایند :دانشگاه مبدأ همه تحوالت است...،
از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت ،شقاوت
یک ملت سر چشمه می گیرد .دانشگاه را درستش کنید،
دانشگاهرااسالمیاشکنید.ازدانشگاهبایدسرنوشتیک
ملتتعیینبشود.دانشگاهخوبیکملتراسعادتمندمی
کند.ودانشگاهغیراسالمی،دانشگاهبد،یکملترابهعقب
میزند.
سخنرانی امام در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه
تهران ،در مؤرخ ۱۳۵۸ / ۳ / ۲۳نیز حاوی نکات بسیار
ارزنده و تعیین کننده بود به طوری که ایشان فضای
متشنج دانشگاهها را مانعی برای فعالیت علمی و تحصیل

دانشجویانمیدانند.
حضرت امام همچنین پس از انقالب اسالمی همواره از
دانشجویان میخواست در صحنههای سیاسی از جمله
انتخابات و دیگر فعالیتهای سیاسی به عنوان یک قشر
تأثیرگذار حضور فعال داشته باشند .ایشان در سخنانی از
اینکه دانشجویان از سیاست کناره بگیرند ،اظهار ناراحتی
نموده و فرمودند« :در دانشگاه بعضی از اشخاص رفتهاند و
گفتهاند که دخالت در انتخابات ،دخالت در سیاست است
و این حق مجتهدین است .تا حاال میگفتند که مجتهدین
درسیاستنبایددخالتکنند،اینمنافیباحقمجتهدین
است ،آنجا شکست خورده اند ،حاال عکسش را دارند
میگویند ،این هم روی همین زمینه است .اینکه میگویند
انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاست هم حق
مجتهدین است هر دویش غلط است .انتخابات سرنوشت
یک ملت را دارد تعیین میکند ،انتخابات به فرض اینکه
سیاسیباشدو هست،سرنوشت همه ملت را تعیین میکند
یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت
کند».
امام پس از پیروزی انقالب ،دانشجویان را مسؤل نگهبانی
از انقالب اسالمی میدانستند و همواره به دانشجویان
سفارش میکردند برای اینکه بتوانند در قلب نهضت قرار
داشته باشند و عامل حرکت نهضت باشند ،نباید خود را از
عموم مردمجدا کنند،زیرادرآنصورتمردمبهدانشجویان
اعتماد نمیکنند .به عبارت دیگر امام پس از پیروزی
انقالب اسالمی عالوه بر نقش سیاسی ،بر نقش فرهنگی و
اجتماعی دانشجویان نیز تأکید داشتند ،زیرا ایشان تحول
به معنای عام را فقط تحول سیاسی نمیدانستند بلکه
معتقد بودند تحول سیاسی مقدمهای برای تحول فرهنگی
و جایگزینی ارزشهای الهی ،به جای ارزشهای طاغوتی
است.ازاینرونقشدانشجویانرادرتغییرارزشهایحاکم
در گذشته و تبدیل آنها به آرمانها و اعتقادات الهی بسیار
اساسیمیدانستندومیفرمودند«:اکنونایجوانانعزیز
9
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و ای دانشجویان .امروز و فرداهای امت و اسالم؛ استقالل و
آزادیوبهشماعزیزانسپردهشدهومسئولیتبزرگیبهعهده
ً
همه گذاشته شده است .همه ملت و خصوصا دانشجویان
مسلمان که رهبران آینده هستند مسئول نگهبانی از این
امانتبزرگالهیمیباشند».امامچهقبلوچهبعدازانقالب
اسالمی برای دانشگاه اهمیت ویژه ای قایل بودند و اعتقاد
داشتند«:ترقیمملکتبهدانشگاهاست»
ایشان معتقد بودند رژیم پهلوی باعث شده بود دانشگاهها
پیشرفت نکنند ،لذا میفرمودند« :اینها دانشگاهها را با هر
یگذاشتند که
قدرتی که داشتند عقب نگه میداشتند ،نم 
اساتید ما ،درست بچههای ما را تعلیم کنند این هم برای
این بود که میدیدند اگر چنانچه دانشگاه بطور صحیح
عملکند،مستقلباشد،بعدکهاینجوانهاکهازدانشگاه
بیرونبیایندضداستعماربیرونمیآیند».چنانچهمالحظه
میشود در اندیشه امام ،دانشگاه نقشی اساسی را در دادن
فکر سیاسی ـ اجتماعی به دانشجو دارا میباشد ،از این رو
میفرمودند« :نقش دانشگاهها در هر کشوری ساختن
انسان است .ممکن است از دانشگاه انسان خارج بشود که
یککشوررانجاتبدهدوممکناستکهیکانساندرست
بشود که کشور را به هالکت بکشاند» .از نظر حضرت امام،
اساتید دانشگاه ضمن انجام وظایف استادی میتوانند
در تربیت دانشجویان نقش مؤثری ایفا نمایند .ایشان
میفرمایند« :ما اساتید دانشگاهی را میخواهیم که آن
اساتید بتوانند مغزهای جوانهای ما را مستقل بار بیاورند».
ایشان همچنین خطاب به اساتید دانشگاهها میفرمایند:
ً
«اساتید دانشگاه اگر واقعا عالقهمندند که این کشور دوباره
برنگرددبهاوضاعسابق،بایدمواظبباشند.دانشگاهیها،
اساتیدمواظبخودشانباشند،درتربیتومواظببچههاو
جوآنهاباشنددرکارهاییکهمیکنند.
بر اساس اندیشههای حضرت امام(ره) می توان گفت که
دانشگاهدرنظرامام(ره)بهعنوانیککارخانهانسانسازی
بسیار مهم تلقی شده و معتقد بودند که اگر دانشجویان
10

بتوانند در دانشگاه ،علم و ایمان را با یکدیگر همراه سازند،
میتوانندبهعنوانیکقشرتحصیلکرده،فرآیندروشنگری
اجتماعی را به دست گیرند .به عبارت دیگر ،دانشجو از نظر
امام عامل «روشنگری اجتماعی» است و زمانی میتواند
موفق باشد که بتواند آگاهی خود را در مسیر ارزشهای
الهی بکار گیرد و خود را از اقشار دیگر و به ویژه روحانیون
جدا نسازد .میتوان گفت بخش مهمی از اظهارات امام
دربارهی دانشجویان به دانشجویان کشورهای تحت سلطه
استعماربرمیگرددوایشانیکیازمهمترینروشنگریهای
دانشجویان را آگاه ساختن مردم از نقشههای استعماری
ً
میدانندومعتقدانددانشجویانعموماضداستعمارهستند.
ازسویدیگردانشگاهیکیازمظاهرتجدد(مدرنیته)است.
ً
دانشگاه عالوه بر اینکه یک محیط علمی است قطعا یک
محیط تربیتی نیز است ،و از نظر حضرت امام اگر تربیت
صحیحصورتگیردوفرزنداندردانشگاهبافرهنگاسالمی
تربیتشوندوانسانهایآراستهبهکماالتوفضائلاخالقی
از دانشگاه بیرون بیایند جامعه متحول خواهد شد .پس
دانشگاه از این لحاظ نیز جایگاه واالیی دارد.دیگر اینکه
دانشگاه محل تولید است و روشن است که اگر این امکان
فراهمشودکهجامعهمابهتولیدعلمبپردازدباتوجهبهنقشی
که علم هم به معنای عام و هم به معنای اصطالحی و خاص
در توسعه و پیشرفت جامعه دارد ،دانشگاه از این جهت نیز
موقعیتخاصدردیدگاهحضرتامامدارد.
از این رو همواره تاکید داشتند که دانشجویان با قشر ممتاز
دیگر یعنی روحانیون در ارتباط باشند تا بتوانند در تحوالت
اجتماعی ،نقش محوری ایفا نمایند .امام معتقد بود توطئه
ای در کار بوده و هست تا روحانی و دانشجو را به جان هم
بیاندازندوبااستفادازاختالفآنانبهکشورآسیببرسانند.
ایشانمعتقدبودندکهدشمناندرایننقشهتاحدودیموفق
شده بودند .ایشان در این رابطه می فرمایند« :یک جایی
نقشه شان گرفت و آن جدا کردن روحانیت از دانشگاهها
بود .یک روحانی حق نداشت ،پیش خودمان حق نداشت
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از یک دانشگاهی صحبتی بکند .دانشگاهی هم آخوند را
بهنظرشمیآمدکهیکموجودمضریاستکهانگلیسیها
آوردند گذاشتند اینجا ».از این رو امام به دانشجویان توصیه
میکرددرکنارسایراقشاراجتماعیوبهویژهروحانیونقرار
گیرندزیراائتالفایندوقشرراائتالفههملتمیدانستند.
بنابراین امام خمینی معتقد به وحدت حوزه و دانشگاه به
عنوان دو بال علم و فرهنگ جامعه در بهترین شکل آن به
ویژه در حوزه های اخالقی ،آرمانی و سیاسی ،اجتماعی،
معرفتی ،ایدئولوژیکی ،ساختاری و تقسیم کار بود .در
دانشگاه و حوزه که محل ساماندهی جامعه است در آن
روابط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی همه بر
اساس فرهنگ اسالم ناب محمدی (ص) برقرار می شود که
درپرتوآنعدالتوسعادتوزندگیمبتنیبرعقلوعلموهر
دو جوهر دین را تشکیل میدهند برای همه افراد جامعه و در
نهایتبرایبشریتبهارمغانخواهدآورد.
نظربراین،رهبرانقالباسالمیحضرتآیتاللهخامنهای،
پسازگذشت ۳۱سال،هموارهامامراحل(ره)رامانندچراغ
راه و قطبنمای حرکت مدنظر دارند و امام خمینی را «امام
تحول» می دانند .چنانچه درفرصتهای مختلف بهویژه در

مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در طول
سالیان گذشته به تبیین ابعاد مختلف مکتب فکری امام
پرداختهاند .به طوری که در مراسم بزرگداشت آن حضرت
در حرم مطهر ایشان ،به تبیین روحیه تحولخواهی و
تحولانگیزیامامبهعنوانیکیازابعادمهمشخصیتامام
خمینی(ره)پرداختندوگفتند«:امام،روحا،همیکانسان
تحولخواه بود ،هم تحولآفرین .درباره ایجاد تحول ،نقش
او صرفا نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود؛ نقش یک
فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی
بود.ایشانبزرگترینتحوالترادردورانخودشان،درزمان
خودشان در حوزههای متعددی و در عرصههای متنوع
زیادیایجادکردند».
نکتهمهمدراینمیانآناستکههدفتحولوعاملتحول
انسانها هستند و هر نوع تحولی در نهایت باید بالندگی و
بهبود کیفیت زندگی مادی و معنوی مردم را به همراه خود
داشتهباشد.اشارهدقیقوحکیمانهرهبریانقالببهروحیه
تحولخواهیوتحولانگیزیامامخمینی(ره)وارائهالگوی
عملیآنبهجامعهامروز،نیازمندتبیینعلمیوبسترسازی
مناسبجهتعملیاتیکردنآناست.

قلمازدستشافتاد

ازقراریکهمنشنیدمهمینمحمدرضادراواخرسالجنایاتش
وقتیکهایرانقیامکردوآنبساطوآننهضترا،انقالبرابهپا
کردند  .دیدند خارجی ها که نمی توانند این را دیگر اینجا نگه
دارند ،دیگر این عروسک به درد نمیخورد ،گفتند از بعضی از
اشخاصکهنقلکردهاندکهازخودآنهابودندوحاضردرقضیه
بودندکهوقتیازطرفآمریکاآمدندوگفتندشمابایددیگربروید
،اوهمانطورکهنشستهبود،یکقلمدستشبود،لرزیدوقلماز
دستشافتاد.اینقدرعاجزبودامانسبتبهملتدیدیدکهچهکرد
صحیفهامام(ره)،جلد، 18ص53

صحیفهامام(ره)
11
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یادداشت

دانشجووامام
تحولآفرین
سیدمصطفیفاطمینسب،ادوارجنبش
دانشجوییوپژوهشگر|یادداشتپیشروبر
3مولفهاساسیبنانهادهشدهاست:
یک(واقعیت) :دانشجو قطره ای از جریان اجتماعی رودخانه
زمانخویشاستوخواهناخواهازاینجریانتاثیرمیپذیرد.
دو(حقیقت):دانشجوهمیکانساناستواختیارداردومیتواند
بااختیارخودخارجازجریاناجتماعیزمانخودفکروفعالیت
کندوبرمحیطخودتاثیرگذارباشد.
سه(وضع موجود) :بیشتر دانشجویان امروز ،به علل مختلف
سیاسی،فرهنگیواقتصادیدرسراشیببی تفاوتیورخوت
افتاده و توده های دانشجویی تاثیرگذار دهه های گذشته به
جریانات مویرگی فروکاسته شده و نقش آفرینی حداقلی پیدا
کردهاند.
12

ریشههایگفتمانیامام؛«جزءوکل»یا«دورهرمنوتیک»
اولینراهکاردرمانهرمشکلیاقراربهوجودآنمشکلاست.تامانپذیریمکهدانشجویزمانما(همنسبتبهدهههایگذشته
و هم نسبت به حالت آرمانی) در سرازیری بی تفاوتی و رخوت
افتاده است ،هیچ گونه تالشی برای حل این مشکل نخواهیم
کرد.مطمئنباشیمباندیدنواقعیتهابیشتربهآرمانهاظلم
میکنیمتاخدمت.خبحاالکهدانشجوازجنسقشرتاثیرگذار
بهحالتتاثیرپذیرتنزلکردهودچاررخوتشدهاستجایگاهمن
دانشجودراینپازلدقیقاکجاست؟ماکجایایننمودارهستیم
وچهنقشیدربهبوداینوضعیتداریم؟برایپاسخدادنبهاین
سئوال باید به قول ویلهلم دیلتای در یک دور هرمنوتیک ،ابتدا
نسبتجنبشدانشجوییبهمثابهیک«جزء»راباگفتمانامام
(ره)بهمثابهیک«کل»کهمنشاگفتمانیدانشجویترازانقالب
اسالمی است ،مشخص کنیم ،آن وقت ببینیم ما دقیقا کجای
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تلقی امام از دانشجو ایستاده ایم و چرا و چه میزان از این مسیر
انحرافپیداکردهایم؟
امامدرسخنانومطالبمرتبطبادانشجویان،ازآنهاتاثیرگذاری
میخواهد،روشنگریمیخواهد،جریانسازیودریککالم
تحول آفرینی می خواهد .حاال خود حضرت امام (ره) چگونه
تحول آفرینی می کرد؟ اصال چرا امام تحول آفرین بود؟ تحول
از منظر امام چه مختصاتی داشت؟ برای ورود به بحث سراغ
سخنرانیرهبرانقالبدربارهتحولآفرینیامامدر 14خرداد99
میرویم.رهبرانقالبدراینسخنرانیدربارهروحیهتحولخواهی
امامازدورانجوانی،میفرماید«:امامبهروشپیامبرانسرشت
نهفتهوغرایزمعنویانسانهارابیدارمیکردکهاینویژگیدهها
اخالقمنقلبکننده
سالقبلازآغازنهضتاسالمینیزدردرس ِ
ایشان در حوزه علمیه قم مشهود بود» .به جرأت می توان گفت
کلید فهم تحول آفرینی امام در همین کلیدواژه های «روش
سرشت نهفته»« ،غرایز معنوی» و «درس
پیامبران»« ،بیداری
ِ
اخالق»نهفتهاست.
فلسفهخلقتازمنظرامام(ره)
برایروشنترشدنموضوعبایدنگاهیبهفلسفهآفرینشانساناز
منظرعرفاناسالمیبیندازیم(داریمدرکلیاهمانگفتمانتحول
خواهیامامسیرمیکنیم)؛جاییکهجهانبینیومبنایمعرفت
شناسیامام(ره)ازآنجانشأتمیگیرد.درعرفاناسالمیفلسفه
آفرینشانسانآیه«وماخلقتاالنسوالجنااللیعبدوا»است.از
طرفیاهلعرفان(منشأگفتمانسیاسیامام)قائلندکهتنهاراه
رسیدنبه«لیعبدوا»ومقدمهضروریعبادت،شناختومعرفت
حقاست.معرفتیازجنسشهودکهحاصلتزکیهنفساست.
برایهمینبرایانسانترازاسالم 3مرحلهتکاملرادرنظرمی
گیرند:مرحلهنازلخلقتوجداییازحقیقتعالموگرفتارعالم
مادهبودن.2مرحلهعروجروحوتزکیهنفسوسیردرصفاتحق
.3مرحلهبازگشتازجانبحقبهسویبندگانبرایدستگیریاز
خلقیاهمان«بیداریسرشتنهفته»و«غرایزمعنوی»با«روش
پیامبران» که اصول تحول آفرینی امام بود .البته شکی نیست

کهطیاینمراحلدرنگاهامامتوامانبافعالیتاجتماعیبوده
(حداقلازمرحلهدومبهبعد)وبههیچعنوانتجویزخانهنشینی
وبیتفاوتینیست.
ازاینجابهبعدهرچهمیخوانیدومیشنویدازپشتعینکاین
ریشه تحلیل و بررسی کنید .یعنی انقالب اسالمی یک شاخه
تنومنداینریشهاست،تحولدرنگاهبهابرقدرتها،فعالیتهای
فرهنگیاجتماعیوهرچهبرآمدهازنگاهاصیلانقالباسالمی
استهمهشاخوبرگاینریشهیعنیعبودیتحق(بخوانیدتعالی
ورشدانسان)استواگرنباشد،اسالمی(انقالبی)نیست.ازمیان
اندیشمندانغربکهانقالبراتفسیروتبیینکردهاند،اینجمله
میشلفوکودقیقابههمینمبانیگفتمانیاماماشارهمیکند:
«ایرانیهاازخاللانقالبدرجستجویایجادتحولدرشخصیت
خویشبودندوانقالباسالمیایرانبرایمعنویتگراییاست».
امامکهبهدرستیازریشهالهی(حقیقت)برآمدهبود،واقعیت(وضعموجود)راتغییردادوهمینتغییرواقعیتهانقطهافتراق
نگرصرفبادانشجویانقالبی(اسالمی)
میاندانشجویواقع ِ
آرمانخواهاست.تغییرواقعیتهاتوسطامامبهگونهایبودکه
خالف
تمام اندیشمندان جهان اعتراف کردند ،این یک حادثه ِ
جریانجهانیشدنوکامالغیرمنطقیاست.حاالتغییرواقعیت
های نامطلوب انقالب اسالمی با این ظرفیت نیروی انسانی و
برخیمسئوالنهمراهواینهمهپشتوانهسختتراستیاتغییر
واقعیتهایایرانپیشازانقالب،بهعنوانحیاطخلوتابرقدرت
بالمنازعجهان؟
نسبتماباگفتمانامامچیست؟
بخش دوم ماجرا برمی گردد به نسبت ما به عنوان یک انسان و
دانشجویدغدغهمندالبتهناقصباگفتماناسالمیامام.
اینتصوررایجاشتباهکهبرویدکتبشهیدمطهریبخوانیدودر
یکمسئلهاجراییهمقویبشوید،بعدشماانسانترازانقالب
اسالمی می شوید ،اشتباه است .در بخش اول روشن شد که
«معرفتنفس»و«تهذیب»ریشههرگونهحرکتانقالبیاست.
آنچهتحولآفرینیوتحولآفرینبهوجودمیآورد،آنچهدانشجوی
13
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انقالبیتغییردهندهواقعیتهامیسازد،برآمدنازهمینریشه
ِ
استنهاداهایظاهریوصرفیکرایسیاسیوعضویتدریک
حزبمخصوصکهقابلتقلیداستومفسدهریاکاریدرپیدارد.
بایدابتداخودمانرادریابیم«:یاایهاالذینآمنواعلیکمانفسکم».
همه ما نیاز به برنامه مستمری برای ارتباط با فضاهای معنوی
داریماماجهانبینیوخلقوخویهرفردمتفاوتاست؛لذابهتر
استدراینمیانباروحانیونسلیمالنفسانقالبیارتباطمستمر
داشتهباشیم.
جزئیسیاسیوفرهنگی
کاردومایناستکهقبلازهرکارحتی ِ
واقتصادی،نسبتآنرابااینریشهوتعالیخودمانبسنجیم؛
َ َْ
ْ ْ
بهترینقاضیهمخودمانهستیمکه َ«ب ِل ِالن َس ُان َعلىنف ِس ِه
ٌ
َب ِص َيرة» .یعنی اگر هم هیئت می رویم و هم غیبت کردن و زد و
بندهای سیاسی برایمان عادی است بدانیم ،آن هیئت مثل
نمازمانتبدیلبهیکعادتشدهاستوکارکردحقیقیاشرااز
دستدادهاست.
انسانبرآمدهازاینریشهازمسئولیتفرارنمیکندامامسئولیت
راهمتنهادرپشتمیزمدیریتنمیبیند،بدونداشتنراهحلو
فهمیکمسئله،مسئولیتاجراییدرآنحوزهنمیپذیرد،برای
رسیدنبهتاثیرگذاریازمسیرمجیزهگوییمدیرانوزدوبندهای
سیاسی نمی گذرد و از همه مهم تر و مبنایی تر انسان برآمده از
اینریشه،برایهرفعالیتعملیوفکریشاخصومعیارداردو
معیارسنجششهمشاخصههایبرآمدهازاینریشهاستنهنظر
شخصیواحساسیخودش.
تغییردرفضایدانشگاه
به نظر من جنبش دانشجویی در حالت احتضار است اما
دانشجوی مذهبی (که کم هم نیست) مثل پنبۀ آماده اشتعال
استومنتظرجرقهبیرونیاست.امااینکهچراخودشابتدابه
ساکن محرک جمع نمی شود جدا از دالیل درک نکردن مبانی
گفتمانیحرکت،دالیلتاریخیوسیاسیزیادیداردکهمهمترین
آنتعریفجنبشدانشجوییذیلاحزابوجریانهایسیاسی
بیروندانشگاهاست.وقتیشماشاخهایازفالنحزبوجریان
14

شدیدبهمحضعضویتاوالزبانتاننسبتبهنقدآنجریانکوتاه
میشودوثانیاوقتیخودتانجاییغیرازدانشگاهبرایمحیط
اثرگذاریخودپیداکردید،درنتیجهدانشگاهبرایشمااولویت
دسته چندم پیدا می کندو دیگر مهمنیستتعداد افراد تشکل
شماچندنفراستوچقدردانشجویمذهبیمستعددردانشگاه
وجود دارد که می توانند با یک برنامه ریزی به جمع شما اضافه
شوند،مهمایناستکهشماعضوفالنگروهسیاسیهستیدو
میتوانیدبعدازدانشگاهبهحیاتسیاسیخودتانادامهدهید،
مهم این است که شما توسط جریان های سیاسی به رسمیت
شناختهشدهاید؛همیناحساسهاآغازافولجریاندانشجویی
بودهاست.واضحبگویممقصراولیهافولجریاندانشجوییخود
جریاندانشجوییاست،نهاحزاب.
اگرمیخواهیمجنبشدانشجوییحرکتنیمهجانشراازسر
بگیردبایددوتغییرعمدهصورتبدهیم.ابتدابایدقطاروابستگی
جریان های سیاسی را از ریل جنبش دانشجویی خارج کنیم
تا بتوانیم محملی برای احساس فطری آزادگی و حریت آن
مندگوشهنشینایجادکنیم«:مرغ
دانشجوی
مذهبیدغدغه ِ
ِ
زیرکبهدرخانقهاکنوننپرد/کهنهادهستبههرمجلسوعظی
دامی)
دومبایدبرایایجادتحولدرمشکالتنقطهزنیکنیم.نگوییم
وضعیتحجابدردانشگاهمناسبنیستوبایدتجمعکنیم!
بدحجابیموضوعاست،رویکردمسئلهمحوریعنیبرویمعلت
تغییر دانشجویانی که محجبه به دانشگاه می آیند و بدحجاب
بیرون می روند را پیدا کنیم؛ آن هم روشمند و علمی .نگوییم
اقتصاد خراب است چون معاون فالن وزیر خوب نیست ،برویم
تعداد بنگاه های خرد ورشکسته محلمان را پیدا کنیم و برای
احیایآنهادرشرایطکرونابرنامهریزیعلمیکنیموازمسئوالن
بااطالعاتموثقمطالبهکنیموموضوعرارسانهایکنیم .اگریاد
بگیریمبادانشجوفارغازگرایششرفیقشویمواوشاخصهای
منطقی و آزادگی و دغدغه مندی ما را همراه با نتیجه فعالیت
هایمانببیند،یقینابهترینپیشگامانتحولدرگامدومانقالب
همیندانشجویانخواهندبود.

یادداشت
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ارتجاع،آفتتحولآفرینی
دکترمحمد غفوری نژاد -عضو هیات
علمی دانشگاه ادیان ومذاهب | آن گاه
که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با
براندازی رژیم دوهزاروپانصد ساله شاهنشاهی به تشکیل
حکومت اسالمی می اندیشید ،آموزه های قرآن کریم،
انقالب رسول مکرم اسالم صلی الله علیه و آله ،تشکیل
حکومت آن حضرت و نیز سیره حکمرانی آن بزرگوار را به
عنوان الگو همواره مد نظر داشت.
در آیاتی از قرآن کریم به مبارزات انبیاء (ع) با اشراف اشاره

شده است .از آن جمله می توان به مبارزه حضرت نوح و
پیروانش با اشراف قومش  ،ایستادگی حضرت صالح در
برابر اشراف قوم ثمود و مقابله حضرت موسی (ع) با فرعون
و اطرافیانش اشاره کرد .رسول گرامی اسالم انقالب عظیم
خویش را با دست خالی آغاز کرد و با تکیه بر نیروی ایمان
نومسلمانان توانست یکی از بزرگترین انقالبات تاریخ را رقم
زند و شکوفاترین تمدن بشری-الهی را بنیان نهد .در سیره
شخصیو حکومتی آن حضرتساده زیستیبرجستهبود.
به گونه ای که اصحاب ،سیره زندگی آن حضرت را بسیار
15
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کم هزینه (خفیف المؤونه) وصف کرده اند .رسول خدا
(ص) آن گاه که در جمع اصحابش می نشست همچون
یکی از آنان بود و امتیازی برای خود قائل نبود؛ به گونه ای
که افراد غریبه و تازه وارد جز با پرسش از دیگر حاضران نمی
توانستند آن حضرت را تشخیص دهند .محل حکومت آن
حضرتمسجدبودوایشانهرگزقصروداراالمارهبرایخود
بنا نکرد .خلفای نخستین نیز تالش می کردند بر همین
طریقهمشیکنند.اماانحرافیکهازسقیفهآغازشدبهجایی
رسیدکهخالفتبهپادشاهیبدلگردید.معاویهکهازسوی
خلیفه دوم به عنوان والی شام منصوب شده بود سیره ای
حکومتیمغایربا سیره رسول خداو خلفای نخستین اتخاذ
کرد .با این حال پس از شهادت امیر مومنان (ع) و در حالی
که تنها سی سال از رحلت رسول خدا گذشته بود ،وی خود
را خلیفه آن حضرت خواند و به سان پادشاهان روم و ایران بر
تختسلطنتنشست.دیرینپاییدکهاوبهفکرتعیینولی
عهدافتاد.
بدین سان انقالب رسول خدا که بر اساس ارزشهای انسانی
و الهی شکل گرفته بود دچار انحراف شد و نظام ارزشی آن
در عرصه حکمرانی متحول گردید.
چنین تحول شگرفی در آن مدت کوتاه صد البته یک باره
اتفاق نیافتاد و پدیده ای تدریجی بود .غنائم و ثروتهایی که
درجریانفتوحبهچنگخلیفهدومافتادوتوزیعناعادالنهآن
درمیانمسلمانانموجبگردیدکهزندگیاشرافیوفرهنگ
اشرافیت به میان آنان راه یابد و بر اثر آن خالفت ،طی مدت
کوتاهی ،بهسلطنت مبدلشود.
یکی از دغدغه های امام خمینی پس از پیروزی انقالب
اسالمی بازگشت فرهنگ اشرافیت به کشور بود .وی از
کارگزاران نظام می خواست تا بیش از مرفهان ،با فقرا مراوده
داشته و از اوضاع آنان باخبر باشند .ایشان معتقد بود تا
زمانی که مسئوالن از جنس توده مردم باشند خطری
انقالب را تهدید نمی کند؛ بنابراین آنان را از تغییر وضعیت
مادی خودشان برحذر می داشت  .ایشان از مسئولین می
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خواست که نیازهای طبقه محروم را در اولویت کاری خود
قرار دهند و مصلحت آنان را بر متمکنان گریزان از جبهه
و جهاد مقدم بدانند و مسائل مربوط به اشراف را به سبب
ثروتشان در رأس برنامه های خود قرار ندهند  .از سوی دیگر
امام خمینی به روحانیان توصیه می کرد به سراغ مادیات
نروندوارزشروحانیتراکهبهمقاممعنویاشاستباتوجه
به تجمل گرایی از دست ندهند  .ایشان هیچ آفت و خطری
را برای روحانیت باالتر از توجه به رفاه و حرکت در مسیر دنیا
نمیدانست.
امام خمینی بر مردمی بودن کارگزاران تاکید می کرد و از
اینکه در مجلس شورای اسالمی چهره ای از اشراف حضور
ندارد و نمایندگان از میان مردم عادی انتخاب می شوند
اظهار خرسندی می نمود  .ایشان معتقد بود پس ا انقالب
مردمی شدن در همه نهادها محقق شده و متصدیان امور
از میان قشر مرفه انتخاب نشده اند و مقام هایی مانند
رئیس جمهور و نخست وزیر خود را از اشراف نمی دانند و
می توانند با مردم عادی تعامل داشته باشند  .یکی از مولفه
های مفهوم اسالم آمریکایی که امام برای نخستین بار آن را
وارد گفتمان جمهوری اسالمی کرد و آن را در مقابل اسالم
ناب می دانست ،همین اشرافیت بود .امام اسالم آمریکایی
را «اسالم اشرافیت» می دانست .سید شهیدان اهل قلم
واپسین دشمن گفتمانی جمهوری اسالمی را نه آمریکا و نه
دموکراسی غرب ،بلکه اسالم آمریکایی می دانست و بر آن
بود که اسالم آمریکایی از خود آمریکا دیرپاتر است.
مقام معظم رهبری در نخستین دیدار با رئیس جمهور و
اعضای دولت سیزدهم به مساله اشرافیگری و زندگی های
تجمالتی و تقلیدی و ریشه فرهنگی آن اشاره کردند که می
تواندحاکیازمطالباتمعظملهازدولتجدیدباشد.ایشان
در دیداری با مسوالن نظام به آنان در این خصوص هشدار
جدی داده به دو مسلک در حکمرانی اشاره کرده اند:
نخستمسلکاهلدنیاستکهازخاللدستیابیبهقدرت
بهدنبالمطامعشخصیودنیویهستند.دوم مسلکانبیاء
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و اوصیاء است .ایشان با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) و
امیر المومنین(ع) از مسئوالن خواستند ،اگر نمی توانند به
مانند رسول خدا و جانشین آن حضرت زیست کنند ،ال اقل
تالش کنند به آن ایده آل مطلوب نزدیک شوند .
اکنونباگذشتچهلوچندسالازپیروزیانقالباسالمی
و در شرایطی که رهبر معظم انقالب مسئوالن را برای
برداشتن گام دوم انقالب به برنامه ریزی فرا می خوانند،
گهگاه اخباری منتشر می شود که زنگ خطر ارتجاع را در
گوش دلسوزان نظام و انقالب می نوازد .مرور تاریخ نیم قرن
نخستین دوره اسالمی نشان داد که چگونه در مدتی بسیار
کوتاه ،ارزشهای معنوی که توسط پیامبر اسالمی به ارمغان
آورده شده بود جای خود را به «اشرافیتی مقدس نما» داد
و عده ای به نام دین بر تخت سلطنت نشستند و دوره سیاه
اموی را در تاریخ اسالم رقم زدند .نتیجه چنین فرهنگی
چیزی جز فاجعه عاشورا ،فاجعه حره ،هتک حرمت کعبه

معظمه و مدینه منوره نتواند بود .خدا نکند که همان لغزش
نرم به سوی دنیا و زخارف آن در سطح مدیرانی میانی و
مدیرانکالننظاماسالمیدرحالوقوعباشد.اشارهکردیم
که امام خمینی و خلف صالحش مقام معظم رهبری که
خود در درجه اعالی وارستگی از زخارف دنیا قرارداشته و
نزدیکان خود را نیز از ورود در هر گونه موقعیت های سیاسی
واقتصادیبازداشتهاند،هموارهخطر«ارتجاعبهاشرافیت»
را گوشزد کرده اند .متاسفانه در جریان رقابتهای انتخاباتی
اطالعاتی از زندگی شخصی برخی مدیران کالن کشور
منتشر گردید که نگران کننده بود.
امیدآنکهمسئوالنجمهوریاسالمیدراینبرههحساس،
که کشور از تحریم های اقتصادی رنجور است و سفره قشر
آسیب پذیر از همیشه کوچکتر گردیده است ،نسبت به
خطر ارتجاع به اشرافیت التفات داشته و با وارستگی در رفع
مشکالتمردمبکوشند.

بازخوانیمجددی
درمفاهیمتوحیدیودینی

انساناروپاییوغربیمشغولجمعکردنخیمهوخرگاهخویش
ازسرزمیننوینیاستکهطیسیصدسالگذشتهدرآنرحل
اقامت افکنده بود .این انسان اروپایی آهنگ عزیمت به قلمرو
تاریخی و شیوه زیست دیگری دارد .بحران همه جانبه دنیای
مدرنبشرمعاصررادروضعیتپیچیدهایقراردادهاستوانسان
عصرجدیدآمالمتعالیومعنویخودرادرغوغاینفسگیرماده
پرستیازدسترفتهمیبیندوآهنگعزیمتبهقلمروتاریخی
دیگری دارد .با ظهور پدیده انقالب ایران این آهنگ سرعت
بیشتریگرفتهاستوپیاممعنویتوبازگشتبهخویشتناززبان
رهبر انقالب ایران مخابره شده است و امام خمینی باز خوانی
مجددیدرمفاهيمتوحیدیودینیداشتهاستوحیاتمعنوی
بشرراشکلتازهایبخشیدهاست.
ایگاست،خوسوآرتگا-نویسندهکتابانسانوبحران

امامدرنگاهنخبگان
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یادداشت

چراتبیین
و چرا
جهادتبیین؟
حجتاالسالم سعید
صلح میرزائی،نویسنده
کتاب جهاد تبیین از
منظر آیت الله العظمی خامنه ای | رهبر
ّ ّ
مدظلهالعالیهمیشهنسبت
معظمانقالب
بهتبیینتاکیدفرمودهاندامادربیاناتشاندرسهدیدارمورخ۵
مهر و  ۲۱آذر و  ۳بهمن  ۱۴۰۰با تاکید بر عمومی و همگانی
بودن وظیفه تبیین و جهاد دانستن آن ،فصل جدیدی در
مأموریتهای مومنان انقالبی گشودند .در این یادداشت به
بررسیچراییاینفرمانومسائلآنپرداختهشدهاست.
معنایتبیین
تبیین در لغت به معنای روشن کردن و واضح نمودن یک
موضوعاستودرقرآنکریمنیزبههمینمعنابهکاررفتهاست.
«قد ّ
تبین الرشد من الغی»(سوره بقره ،آیه  )۲۵۶یا «و انزلنا
الیکالذکر ّ
لتبینللناسما ّنزلالیهم»(سورهنحل،آیه)۴۴
18

با
این توضیح معلوم میگردد که تبیین ،در
جایی معنا پیدا میکند که غباری بر مطلبی قرار گرفته باشد
یا روایت غلطی از یک موضوع در ذهن مخاطب وجود داشته
باشدکهباتبیین،آنغبارآلودگیرفعمیگردد.
ً
بر این اساس لزوما هر تعلیمی ،تبیین نیست و نمیتوان هر
اقدامتعلیمیوآگاهیبخشیراتبییننامید.
با پژوهش در بیانات رهبر انقالب معلوم کردید که ایشان به
تبیین  ۳۴موضوع ،فرمان دادهاند که با افزودن تبیینهای
موقت میتوان این موارد رابه ۳۵مورد افزایش داد.
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جهاد
این واژه از اختصاصات فرهنگ قرآنی است و با تعریفی خاص
درقرآنکریممعرفیشدهاست.
جهادبهتالشوکوششواقدامیگویندکهدرتقابلبابرنامهها
و اهداف دشمن انجام میشود و لذا نمیتوان هر کوششی را
جهاد دانست .کوششی که یک دانشمند برای حل مسألهای
علمیانجاممیدهدیاتالشیکمعلمدرعرصهتعلیمیا ّ
جدو
جهدیک ّ
خیربرایحلمشکالتمستضعفانیاتالشسیاسی
ّ
یک سیاستمدار اگر با قصد قربت انجام گیرد حتما در میزان
الهی محاسبه شده و از آن خدمات ،تقدیر میگردد اما عنوان
جهاد زمانی بر این اقدامات ،اطالق میگردد که در مواجهه با
دشمنباشد.
بااینبیان،جهادمیتوانددرهمهعرصههایتقابلیبادشمن
تعریف گردد :نظامی ،سیاسی ،خدمات اجتماعی ،علمی،
فرهنگیوتبیینی.
جهادتبیین
جهاد تبیین یعنی تالش تبیینی در جهت خنثی کردن
نقشه دشمن برای غبارآلود کردن ذهن مردم و وارونه نمودن
واقعیتهادرنظرایشان.
دشمن با بکارگیری انواع ابزارهای رسانهای و هنری و هزاران
شبکهتلویزیونیورادیوییوصفحاتمجازیتالشمیکندتا
با نفوذ به ذهن و فکر مردم بویژه جوانان ،ذهنیتهای ایشان،
آرمانها ،اهداف ،ارزشها و دغدغههای آنها را در مسیر منافع
خودتغییردهد.
البته این تالش از سالها قبل شروع شده و عالوه بر مزدوران
خارجنشین در برخی مواقع با سادهلوحی یا خیانت برخی
عناصرداخلی،موردحمایتوپشتیبانیقرارگرفتهوتوانسته
است در برخی از اذهان فاقد سواد رسانهای ،تأثیرگذار نیز
باشد.
باشیوعاستفادهازفضایمجازی،زیستبسیاریازمردمبویژه
جوانانوحتینوجوانانبیشازآنکهدرفضایحقیقیباشدبه
اینفضامنتقلشدهاستودشمنبااستفادهازهمینامکان

ً
توانسته در خلوت مردم ،نفوذ کند و مستقیما پیام خود را به
مخاطبعرضهکند.
امروزه زمان دسترسی به محتواهای ّ
مخرب و نامناسب و
شبهات به زیر ده ثانیه رسیده است و این امر عرصه را بسیار
نامناسبمیکند.
کم کاری نهادهای مسئول و بیتفاوتی برخی از نیروهای
توانمند رسانهای نسبت به این هجوم و غبارآلودگی ذهنها
باعث شده است در برخی از موضوعات ،توفیقاتی نیز برای
دشمنحاصلگردد.
دشمن برای همه اصول و مبانی اسالمی و انقالبی برنامه و
طرح دارد اما در این زمان ،چهار موضوع زیر در مرکز توجهات
اوقرارگرفتهاست:
-۱تطهیردورانستمشاهی
هدف دشمن از انتشار این محتواها آن است که به ذهن مردم
بویژه جوانان و نوجوانانی که شناخت حضوری از آن دوران
ندارند القا کند که اصل انقالب اسالمی اشتباه بوده است و
رژیممنحوس،درحالرساندنایرانبهدروازههایتمدنبوده
است.
-۲ناکارآمدوبدونتوفیقنشاندادننظاماسالمی
دشمن از انتشار دستاوردهای انقالب اسالمی بیمناک است
و لذا با سانسور خدمات انقالب اسالمی به مردم و ایران عزیز و
همچنینبابزرگنمایینقاطضعفوناکامیهایموردیتالش
دارد اینگونه به ذهنها جهت دهد که ادامه یافتن این نظام
مقدسبهضررمردموکشوراست.
-۳کتمانظرفیتهایکشوربرایرسیدنبهآرمانهایش
ایران عزیز ما و انقالب مقدس آن ،ظرفیتهای مادی و معنوی
و انسانی و توانمندیهای سختافزاری و نرمافزاری فراوانی
دارد که با به کار گرفتن آن ظرفیتها میتواند آیندهای باشکوه
و مشعشع را رقم بزند اما دشمن با کتمان این ظرفیتها و
بزرگنماییکاستیها،آیندهرادرپیشچشممردم،تایکنشان
میدهد.
-۴القایمحالبودنمقاومتدربرابراستکبار
19
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دشمنبااستفادهازتوانمندیهایهنریوسینماییورسانهای
خود ،تصویر غیر قابل شکست و فوق پیشرفتهای را از خود
در ذهنها منعکس میکند تا هرگونه مقاومت را از ّ
مخیله
مخالفانشخارجکندوکسیکهاینباوردرذهنشایجادشود
ازهرمقاومتیمایوسشدهوبهفکرسازشمیافتد.
اگر این چهار اقدام دشمن در ذهن یک جوان رسوخ یابد امید
دراوخواهدمردوبهانتظاراضمحاللوتالشیخواهدنشست.
با این دو نکته میتوان دلیل تاکید رهبر انقالب بر همگانی
بودنجهادتبیینرافهمید:
اوالتالشدشمنبرایتصرف،ذهنهابهحداکثرخودرسیده
وحضورهمگانیدرفضایمجازینیزمزیدبرعلتشدهاست.
ثانیاهمهمردمدرایندورانصاحبرسانهشدهاندوازنوجوان
تاپیرازساکنپایتختتاساکنروستاهایمرزیهمهمیتوانند
بادرنوردیدنمسافتبههرجایعالم،پیاممخابرهکنند.
اماچرادرموضوعتبیینازواژهجهاداستفادهشدهاست؟
گفته شد که جهاد در جایی به کار میرود که تالش و کوششی
برایتقابلبانقشهدشمن،بهکارگرفتهشود.نقشهدشمنکه

بیان گردید اما با توجه به فراوانی اقدامات دشمن و اثرگذاری
ً
اقداماتاودربسیاریازافرادجامعهخصوصاباوجودمشکالت
اقتصادیناشیازتحریموبیتدبیریبرخیازمسئوالنگذشته
مواجهه با برخی از مردم و زدودن غبار تحریف از اذهان ایشان
سخت شده است فلذا است که جهاد معنا پیدا میکند چون
تبییناینمواردکارآسانینخواهدبودوالزماستهزینههای
زمانیوکالمیبرایروشنکردنمخاطبصرفکرد.
چندنکته:
 -۱جهاد تبیین آن زمان میتواند به نتیجه مطلوب برسد که
همراهبامحبتوهمچنینبااستقامتواستفادهازعنصرتکرار
باشد.پسنبایدمنتظراثربخشیتبییندرکوتاهمدتبود.
 -۲باید از تعبیر جهاد تبیین ،صیانت کرد و اجازه نداد تا با
اقداماتنمایشیوتوقفدرتبیینجهادتبیین،ذهنمخاطب
ً
خستهشودوسریعاپسازاندکتوضیحیدربارهاینماموریت
بایدواردمرحلهعملیاتیشد.
 -۳بشدت باید از حاکمیتی شدن جهاد تبیین پرهیز کرد و بر
عنصرمردمیآن،پایفشرد.

سربازی عبدصالح

مکتبخمینی(ره)
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خداوندا!توراسپاسكهمراصلببهصلب،قرنبهقرن،ازصلبیبه
صلبیمنتقلكردیودرزمانیاجازهظهورووجوددادیكهامكان
درك یكی از برجسته ترین اولیائت را كه قرین و قریب معصومین
است،عبدصالحتخمینیكبیررادرككنموسربازركاباوشوم.
اگرتوفیقصحابهرسولاعظمتمحمدمصطفیرانداشتمواگربی
بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن ابی طالب و فرزندان معصوم
و مظلومش ،مرا در همان راهی قرار دادی كه آنها در همان مسیر،
جانخودراكهجانجهانوخلقتبود،تقدیمكردند.خداوندا!تو
راشكرگزارمكهپسازعبدصالحتخمینیعزیز،مرادرمسیرعبد
صالحدیگریكهمظلومیتشاعظماستبرصالحیتش،مردیكه
حكیم امروز اسالم و ّ
تشیع و ایران و جهان سیاسی اسالم است،
فدایجاناوبادــقراردادی.
خامنهایعزیزــكهجانم ِ

یادداشت
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الیههایجهادتبیین

حجت االسالم علی ذوعلم -رئیس
اندیشگاه بیانیه گام دوم | برای اولین بار
نیست که مقام معظم رهبری ،مفهوم و
اصطالح «جهاد تبیین» را مطرح کردند .رهبری معظم
انقالب در طی سالهای قبل بارها این تعبیر را به کار بردند.
ضمناینکهواژهتبیینهمبارهادربیاناتایشانودرمباحث
متفکرانانقالباسالمیمطرحشدهاست،تبیینبهمعنای
روشنگریودرواقعبیانحقیقتوواقعیتاست.درحقیقت
آنچه که در تبیین مد نظر است این است که بتوانیم غبار
بدفهمی ،تحریف و کجفهمی را از مفاهیم و معارف انقالب
اسالمی بزداییم و همچنین تحلیلهای نادرست ،غلط و
مغرضانهازرویدادهارابفهمیموازتحریفودریافتنادرست
پیشگیری کنیم .بنابراین تبیین در جهت روشنگری است،

ً
بدون جهتگیری خاصی که لزوما ما بخواهیم که مطلبی را
ً
توجیه کنیم یا امر نادرستی را درست جلوه دهیم .اساسا
تبیین چنین مفهومی را در درون خود ندارد ،بلکه همان
روشنگریبیانحقیقتوواقعیتاست.
قرآن کریم هدف رسالت همه انبیاء را تبیین دانسته است،
اگر بخواهیم تبیین را ریشهیابی کنیم ،در معارف اسالمی
ً
مشاهده میکنیم که اصوال پیامبران برای تبیین آمدهاند.
تبیین حقایق عالم ،تبیین وجود خود انسان ،تبیین
ظرفیتهایانسان،تبیینراهیکهبایدبرود.بههمینجهت
یکی از نام های قرآن کریم بیان است« ،هذا بیان للناس»،
تبیین کننده ای برای مردم است .همچنین مقام معظم
رهبری به تبیین کردن تأکید دارند .در واقع ایشان از موضع
اسالم شناس معتقد به معارف انقالب و اسالم و معارف
21
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اسالمی است که می خواهد خط تبیینگری پیامبران و
امامان را ادامه دهد.
انقالباسالمیهمنتیجهتبیینگستردهوعمیقبودکهدر
جامعهشکلگرفت.حضرتامام(ره)حقایقکشوروحقایق
اسالم را تبیین کرد و واقعیاتی که در رژیم پهلوی اتفاق می
افتاد و آنها مخفی میکردند را مورد روشنگری قرار داد.
بنابراینتببینبایدمبنایحقیقتانقالباسالمیوامتداد
همین باشد ،یعنی اگر بخواهیم جامعه در مسیر پیشرفت
و تعالی حرکت کند ،این حرکت بدون حضور مردم ممکن
نیست .به خصوص جوانان که مقام معظم رهبری هم بر
روی آن تاکید دارند .اگر بخواهیم مردم و جوانان با انقالب
باشند،بایداینتبیینرابهگونهایفراگیر،مستندومستدل
انجام دهیم .در واقع هر کسی باید این کار را انجام دهد،
اینکهبعضیهاتبیینراتحریفکردهاندوبهمعنایپوشاندن
حقایقیاتوجیهاشتباهاتیااینقبیلتعابیربهکاربردهاند،
ً
برداشت کامال نادرستی است و باید این برداشت را اصالح
کرد.مابایداینمفهومرادرکنارسایرمفاهیمکهمقاممعظم
رهبریبررویآنتاکیددارندتعریفکنیم.
رهبر معظم انقالب بر روی تحول ،کار فرهنگی و گفتمان
سازی،نقدمنصفانهومطالبهگریتأکیددارند،اگرتبیینرا
درکناراینمفاهیمقراردهیممشخصمیشودکهمعنایش
چیست؟درحقیقتدراینصورتتبیینبهمقدمهاصالح،
مقدمهتحولومقدمهمطالبهتبدیلمیشود.تبییندربرابر
چه چیزی قرار میگیرد؟ عده ای از افراد جامعه هستند
که اگر کسانی با آنها هم نظر نباشند آنها را طرد می کنند،
حتی ممکن است کسانی به نام انقالبیگری ،عده ای
را طرد کنند یا با عده ای برخورد تهدیدآمیز داشته باشند
یا برخوردهای تفرقه افکن را در جامعه دنبال کنند ،حتی
ممکن است گاهی اوقات عده ای از حکومت ،حاکمیت
و دولت مطالبه کنند که این فرد غیرانقالبی است یا ضد
انقالب است و باید با او برخورد نظامی ،انتظامی و امنیتی
ً
شود .این انتظار بعضا وجود دارد .تبیین در مقابل این تلقی
22

هاقراردارد.تبیینبهاینمعناستکهآنفرددریافتدرستی
ازانقالب،مفاهیمانقالب،مسیرکشور،اهدافکشووایده
های مقام معظم رهبری ندارد؛ کسی که می تواند وظیفه
تبیین را به عهده بگیرد ،باید روشن سازی کند ،نه این و آن را
طردکند.روشنگریانجامگیرد،نهاینکهبگوییماوآنطرفی
و ما این طرفی هستیم .او را طرد نکنیم و بنابراین تبیین باید
به چنین معنایی تلقی شود که روشنگری و هدایت صورت
گیرد ،بنابراین بسیار مهم است و باید به عنوان یک راهبرد
برای نظام و جامعه تلقی شود .باید به عنوان یک کار مستمر
تلقیشودنهاینکهمابخواهیمآنراکاروقفهایتلقیکنیم.
امروز که مقام معظم رهبری این بحث ها را مطرح کرده اند
راجعبهطرحآنبحثکنیمسپسآنرارهاکنیم.منعرض
ً
کردمقبالاینبحثمطرحشده،ولیتوجهجدیبهاعماق،
ابعاد،معناولوازمشنشدهاست.مابایداینتوجهرادرجامعه
ایجادکنیم.
جهادبهمعنایمبارزهدشواروجهدبهمعنایتالشوکوشش
جدی است .منتها جهادی که در اسالم مطرح است تالش
و کوشش جدی در برابر دشمن است .نمونه برجسته آن
جهاد نظامی و جهاد در میدان رزم است و در عرصه های
اقتصادی ،فرهنگی ،تربیتی به کار میرود ،چون در بعضی
از ابعادی که باید تبیین انجام شود نیاز به تالش جدی و مایه
گذاشتن و صرف کردن از آبرو و حیثیت داریم تا این مطلب
روشن شود .در این زمان تبیین به جهاد تبدیل می شود،
یعنیدروضعیتعادیتبیین،وظیفههمهبهخصوصعلما،
اساتید ،نخبگان و رسانه ها است .اگر ابهام و تفتین وجود
داشته باشد و فتنه انگیزی باشد ،کسی بخواهد سخنی
بگوید و تبیینی کند ممکن است از نظر حیثیتی وجهه او
را خدشه دار کند و شجاعت به خرج دادن برای او هزینه بر
باشد.آنجاییکهتبیینهزینهایدارد،جهادالزماست.اگر
بعضی افراد موجه در قضایای فتنه 88به میدان می آمدند و
واقعاآنچهکهواقعیتداشتراروشنگریمیکردندخسارات
جامعه کاهش پیدا می کرد .آنها مالحظه جایگاه خودشان
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راداشتند،کمیمحافظهکاریومالحظهکاریکردندووارد
نشدند؛درحالیکهاگرواردمیشدندواقعاجهادمیکردند.
گاهی سخن حق در جامعه در برابر یک جریان نادرست نیاز
به جهاد جدی و نوعی ازخود گذشتگی دارد .بنابراین تعبیر
جهاد در این زمینهها می تواند جهاد تبیین را توجیه کند.
گاهی تصورات نادرست باعث می شود کسی فکر کند اگر
در این مقطع و زمان حرفی بزند که حرف حقی هم هست و
خودشهمبهآناعتقاددارد،ولیممکناستطرفدارانمن
ریزش کنند یا ممکن است کسانی که در فضای مجازی مرا
تعدادشان کم شوند یا حتی ممکن است او را به تحجرگرایی
متهم کنند .فرد باید باشجاعت ،با منطق و استدالل وارد
شود.مابهتبییناثربخشنیازداریم؛همانگونهکهدرجهاد
نظامیکسیکهمیخواهدجهادکندبایدمحاسبهگرانهوبا
برنامه وارد شود ،تبیین هم همین طور است .همان طور که
حرکت آتش به اختیار به این معنا نیست که حرکت ناپخته،
خام و بدون محاسبه را انجام دهیم ،بلکه باید کار محاسبه
شده و عقالنی انجام دهیم .عقالنیت ،بستر مشترک برای
همهاینمفاهیموهمهتحرکاتیاستکهدرانقالباسالمی
انجاممیشود،چونانقالبماانقالبعقالنیاست.زمانی
مفهوم انقالبی عقالنی را مطرح کردم و کتابچه ای هم برای
آنچاپشدهاست.امرمهماستکهدرکانقالبیونوحتی
درک غیر انقالبیون این باشد که انقالب عقالنی است .اگر
کسی به گوشه ای از فعالیتهای کشور ،نظام و حتی انقالب
نقد دارد باید بداند که این انقالب عقالنی است و می توان با
آنگفتگوکرد.همانگونهکهرهبرمعظمانقالبدرآغازبیانیه
گام دوم تأکید کردند که انقالب اسالمی اینکه بماند برایش
مهماست؛امااینکهچگونهبماندهمبرایشمهماست،یعنی
در بستر عقالنیت و مردم ساالری و منطق و پیشرفت گرایی
است که انقالب اسالمی حرکت خود را تعریف می کند .به
همیندلیلاثربخشیتبیینهمبسیارمهماست.درتبیین
اثربخشبایدبهظرفیتمخاطب،منطقمخاطب،باورپذیر
بودن تبیین ،مستدل بودن (که واقعا واقعیت و حقیقت را

روشنکند)،دریکفضایتعاملیواعتمادآمیزبودنتبیین
بسیاراثرگذارترخواهدبود.مردمیبودنتببینیعنیتبیین
چیزیاستکههرکسیدرهرجاییبایدوظیفهخودبداند
که آن را انجام دهد ،البته کسانی که از نخبگان جامعه به
حسابمیآیند،دستگاههاییکهبردبیشتریدارنددراین
زمینه بسیار بیشتر مسئولند .در یک سری عرصه ها ،رسانه
ملیبایدجهادتبیینکندوجهادگونهواردآنشودیارسانهها
و مراکز پژوهشی ،آموزشی و تربیتی باید وارد شوند .بنابراین
بایدتوجهکردکهدرجهادتبیینبایدبهدنبالتبییناثربخش
باشیم.
نکته آخر هم این که الیه اساسی مخاطبان تبیین ،نخبگان
ً
و مسئوالنند .اتفاقا در مواجه با نخبگان ،مسئوالن ،روشن
فکران ،عالمان دینی و کسانی که در مسند هدایت مردم
قرار دارند این جهاد طبیعی معنای مضاعف پیدا می کند،
یعنیمجاهدتمضاعفیالزماستتااینکهفردیکهدررأس
دستگاهتبلیغییارسانهایاستمطلببرایشروشنشودتا
بتواندبرایدیگران روشن کند ،یا استاددانشگاهی کهوجهه
ایدرجامعهداردمطلببایدبرایاوروشنشودتابتواندبرای
دیگرانروشنگریکند.بنابراینتبییندارایمراتبیاستکه
یکیازمهمترینمخاطبانتبییننخبگان،مسئوالنومدیران
ً
هستند.بههمیندلیلعرضمایناستکهاساسارهبرمعظم
ً
انقالبشخصابزرگترینجهادتبیینراانجاممیدهند،صدور
بیانیه گام دوم در چهلمین سالگرد انقالب در سال 97جهاد
بزرگ تبیین بود که معظم له انجام دادند .ایشان با مجموعه
های مختلفی گفتگو دارند بعضی از نکاتی که ایشان مطرح
میکنندتوسطرسانههایبیگانهوکسانیکهتماموقتخود
را می گذارند که اشکالی به حرف ایشان وارد کنند بالفاصله
ممکن است مورد هجوم قرار گیرد ،ولی ایشان مالحظه
اینها را نمی کنند بلکه مالحظه وظیفه را می کنند .در جهاد
تبیین یک تکلیف گرایی الهی بسیار عمیقی وجود دارد که
حضرت امام(ره) بر روی بحث تکلیف بسیار تأکید داشتند.
جهاد تببین مصداق تکلیف گرایی است که امیدواریم همه
23
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مخاطبانبتواننددراینجهتواردشوندانشاالله.
در بیان دستاوردهای انقالب باید به دستاوردهای کالن
پرداخت که امروزه دستگاه های تبلیغاتی امریکایی و
صهیونیستیبهدستاوردهایکالنماإنقلتواردمیکنند.
جالب است کسانی که صریحا از منافع آمریکا حمایت می
کنند به رئیس جمهور ایراد می گیرند که چرا شما به روسیه
سفر کردید؟ و ایشان را متهم می کنند به اینکه شما منافع
ملی را فراموش کردید .دم خروس پیداست .کسانی که
اشکال جدی وارد می کنند و سینه چاک می دهند که چرا با
چین و روسیه ارتباط تنگاتنگی برقرار میکنید به دنبال این
هستند که ما رابطه انحصاری ،ذلیالنه و منفعالنه با آمریکا
داشته باشیم .همان رابطه ای که حداقل  25سال رژیم
پهلوی داشت و از کودتای  28مرداد  32تا انقالب روز به روز
وابستگیخودبهآمریکارابیشترمیکرد.آنهابهدنبالچنین
چیزیهستند.درچنینفضایفتنهانگیزی،سیاهنمایییا
غبارآلود کردن فضای فکری جامعه یا ایجاد انحراف در درک
جامعه و از این قبیل اقدامات ،حتما یکی از مصادیق جهاد
تبیین ،توجه دادن جامعه به دستاوردهای کالن انقالب

مثل استقالل سیاسی ،مردمساالری دینی و آزادی که امروز
در جامعه ما بسیار عمیق وجود دارد است .بنابراین آن یک
مصداق است ،ولی به نظر می رسد که بحث جهاد تبیین
الیههای دیگری را هم دربر میگیرد که به آنها هم باید توجه
کنیم .جهاد تبیین در مقابله با محافظه کاری است .چون
اساساجهادضدمحافظهکاریاستنهاینکهجهادتبیین
برایاینباشدکهمارامحافظهکارکندکهاشکاالترانبینیم.
جهادتبینهرگزمغایرتیباتغییروتحولندارد.نمیخواهد
بگوید آنچه که در دولت ها انجام شده همه درست بوده و
خوب بوده است .نه ،معایب را هم می بیند .بنابراین ،این
برداشت های غلط از کسانی که سابقه انقالبی دارند را باید
اصالحکنیم.متاسفانهبعضیازافرادمنتسببهجریانهای
انقالبیهمازاینجهادتبیینبرداشتهایعمیقودرستی
نداشتندبههمینجهتمعتفدیمخودجهادتبیینهمنیازبه
تببینداردوبایدابعادشروشنشود.چونیکحرکتفراگیر
مردمی به خصوص جوانان انقالبی که هم فهم و دریافت
تحلیلخودراارتقاعدهندوبتواننداینتحلیلدرستوواقع
بینانهوحقیقیرابرایدیگرانشرحدهند.

رخخورشید
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دیوانامام

عیب از ماست اگر دوست زما مستور است

فاش گردد که چه در خرقه دین مهجور است

دیده بگشای که بینی همه عالم طور است

چه کنم تا به سرکوی توام راه دهند

الف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان

کاینسفرتوشههمیخواهدواینرهدوراست

چشم خفاش که از دیدن نوری کور است

وادی عشق که بیهوشی و سرگردانی است

یا رب این پرده پندار که در دیده ماست

مدعی در طلبش بوالهوس و مغرور است

بازکن تا که ببینم همه عالم نور است

لب فرو بست هر آن کس رخ چون ماهش دید

کاش در حلقه رندان خبری بود زدوست

آنکه مدحت کند از گفته خود مسرور است

سخن آنجا نه زناصر بود ،از منصور است

وقت آن است که بنشینم و دم در نزنم

وای اگر پرده زاسرار بیفتد روزی

به همه کون و مکان مدحت او مسطور است

یادداشت
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آرایش جنگی دانشجوی مسلمان
درجهادتبیین
دکتریونسسبزی–مدرسحوزهودانشگاه|
تصور کنید که فرماندهی کل قوا،
رهبرمعظمانقالبهمیناالندستورجهاد

سختراصادرکنند،آنهمبهصورتواجبعینی!یعنیبر
جنگ
تکتک جوانان واجب کنند که با دشمن وارد
کارزار ِ
ِ
سختشوند!باوجودمشکالتمختلف،چهشوروحراراتو
ِو ِلولهایبهپامیشود؟!
این در حالی است که اتفافا سالهاست رهبر انقالب دستور
جهاد را ،آن هم به صورت واجب عینی صادر کردهاند!
یعنیبرهمهگان«وظیفهیتبیین،امروزبردوشهمه
جنگ
است » تبیینی از جنس جهاد ،اما نه در
میدان ِ
ِ
سختبلکهدرجنگیخطرناکتروخاموشترکهپای
جنگ
دشمن را تا دل خیمهی انقالب باز کرده استِ ،
جهاد تبیین! راستی چرا شور و حرارت الزم
نرم و امروز ِ
را نداریم؟! مگر خون آن جهاد از این جهاد رنگینتر
است؟! اصال مگر جنگ با جنگ فرق دارد وقتی
دشمنیکیست؟!
به نظر میرسد پاسخ ،یک جمله است :ما در جهاد
تبیینمانندجهادسختآرایشجنگینگرفتهایم...واز
همین جاست پرسش اصلی که در این یادداشت در
صدد پاسخ به آنیم ،متولد میشود :مساله این
است؛ «امروز ما به عنوان یک دانشجوی
مسلمان ،چه کنیم که
در عرصهی جهاد
تبیین_ که به
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تصریح رهبرانقالب_ ،جهاد عظیم دوران ماست_ آرایش کافیست سری بزنیم به کتاب دونالد ترامپ رئیس جمهور
جنگیداشتهباشیم؟!»
سابق ایاالت متحدهی آمریکا به نام «آمریکای فلج شده » و
گاهی اوقات سوال را باید با سوال پاسخ داد که مخاطب نظریهی افول آمریکا را در آنجا مشاهده کنیم...
در فکر فرو رود و پاسخها را خودش بیابد چون واقعیت این  .3میدان عملیات کجاست؟ کمهزینهترین و پرفایدهترین
است که پاسخ بسیاری از سوالها اکتشافی است یعنی آدم اقدام در مواجهه دشمن با ما ،میدان افکار و اندیشهها
باید خودش به آن برسد و آن را کشف
و بینشهاست ،در این ساحت
کند ،اگر به جایش پاسخ بدهند
است که ظاهرا نیاز به لشگرکشی و
مساله عمیقا حل نمیشود.
کشتار خانمان برانداز
خونریزی و
ِ
برای پاسخ به این سوال ،هر کسی
لشگر
نیست ،اما وقتی دشمن با
ِ
مگر جنگ با جنگ
دستکم ،باید شش سوال مهم از
پنهانش ،عقول و قلوب را تسخیر
ِ
دشمن
وقتی
دارد
فرق
خودش بپرسد؛
کرد ،فتح زمین و جغرافیا هم آسان
یکیست؟!
 .1کجا ایستاد هام؟ نیازمند یک
میشود ،چرا که حکمرانی بر عقول
نقشهی هوایی کالن هستیم که از
مقدمهی حکمرانی بر اجسام
آغاز تا انجام خلقت را پوشش دهد
است« .تبیین اساس کار ما است.
و آرام آرام متمرکز شود بر نقطهای که من االن در آن قرار ما با ذهنها مواجهیم ،با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع
گرفتهام این
خودشناسی تاریخی بسیار حیاتی است به بشود .اگر دلها قانع نشد ،بدنها به راه نمیافتد ،جسمها
ِ
روایت کذب و
این معنا که من وارث چه جریانی هستم ،در چه زمانهای بهکار نمیافتد » اینجاست که دشمن با
ِ
قرار دارم وکجای این جبههبندی عظیم و نظم کنونی عالم تحریف حقایق ،روایت صدق و حقیقت را به محاق میبرد و
میدان امروز ما میدان
گرو فهم درست ما از غلبهی گفتمانی پیدا میکند ،پس
ایستادهام؟! فهم درست این سوال در ِ
ِ
پدیدهی انقالب اسالمی و نقش آن در فرو ریختن هژمونی روایتهاست ،این میدان وسیعترین میدانهاست ،برای
غالب جهان است .در این صورت جغرافیا و نسبت خودمان هر روایتی باید روایتها ساخت ،مسالهها تراشید و غوغا و
با انقالب را میتوانیم بهتر تشخیص دهیم.
جار و جنجال به پا کرد...جای اصلی و فرعی باید عوض
 .2موقعیت دشمن کجاست؟ دیدهبانی و رصد تحرکات شود ،فضا را باید مهآلود کرد که چشمها کمسو شود ،دور
دکل انقالب ما را به چه نتایجی باید نزدیک و نزدیک باید دور جلوه داده شود و سراب به
و احوال دشمن از باالی ِ
میرساند؟ قرار شد فقط طرح سوال کنیم؟ یافتن پاسخ جای آب ،تصویر شود..خالصه آدمهای عوضی باید جای
جنگ روایتها،
با خودمان! کافیست سری به اردوگاه دشمن بزنیم و از همهچیز را عوض کنند ،جنگ است دیگرِ ،
زبان خودشان اوضاع را بشنویم؛ افرادی مانند :آلفرد در گستره و ساحت افکار و اندیشهها و بینشها!
مقدم جبهه کجاست؟ خط مقدم شناسی یعنی
مگکوی ،جان ایکنبری ،برژینسکی ،پاتریک بوجانانِ .4 ،
خط ِ
گیدون راشمن و ...در اینجا فقط به ذکر یک جمله از نوام همان مسالهشناسی ،آنجایی که اوج درگیری است و
چامسکی نظریهپرداز و تحلیلگر معروف آمریکایی بسنده دشمن بیشترین آتش را میریزد آنجا مسالهی درجهی
میکنیم« :آمریکا در داخل و خارج در حال سقوط است و یک ماست ،مثال در جنگ ایران و رژیم بعثی باید بدانیم
نظم جهانی جدیدی در جهان در حال شکلگیری است » که دشمن االن از کدام شهر وارد میشود به کدام نقطه
26
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هجوم میبرد ،نمیشود خط مقدم در آبادان باشد و ما در
خراسان بجنگیم! وقتی دیدیم که دشمن وارد آبادان شد
و به خانهها وارد شد و قصد تعرض به نوامیس مسلمان را
دارد ،اینجا نقطهی درگیری مشخص است و مساله برای ما
ناموسی است ،شناخت ما نسبت به مسائل در جهاد تبیین
همین قدر باید نقطهای و عمیق باشد بسیاری از مسائل
به تعبیر رهبرانقالب «مسائل ناموسی انقالب » هستند،
غیرت ما در دفاع و پاسخ به آنان خواهد
اگر اینطور شد
ِ
جوشید.
.5سالحمنکجاست؟هرنبردیسالحمتناسبباخودش
را میطلبد و البته باید سالح هم متناسب باشد و هم بهروز و
پیشرفته ،با ام 1و ژ 3و تپانچه نمیشود به مصاف اسنایپ و
مینیگان و  xm25رفت ضمن اینکه هر کسی هم قدرت و
استعدادیدارد،برخی تک-تیراندازند،برخیآرپیجیزن،
برخی تکاور و...حاال در جهاد تبیین وضع چگونه است؟
تصویرسازی
سالحماچیست؟اینجاقدرتتحلیل،پردازشو
ِ
هنری سالح ماست که میتواند ما را تجهیز کند ،هر کسی با
هر استعداد و هنری باید دست به تولید بزند در جهاد تبیین
تکرارهای طوطیوار کاری را پیش نمیبرد ،باید به فنآوری
تولیدمحتواوبهروزترینروشهاوتاکتیکهامجهزشد.
ِ

 .6تا کجا را باید فتح کنم؟ بعد از اینکه موقعیت تاریخی،
جغرافیایی خود و همچنین موقعیت دشمن ،میدان
عملیات و خط مقدم را شناختیم و با سالح متناسب و
پیشرفته هم به مصاف رفتیم ،حال آخرین سوال این است
که افق فتح ما کجاست؟ یعنی تا کجا باید پیش برویم؟!
در جهاد تبیین اقدام پیشدستانه و فعال الزم است اینجا
جهاد ابتدایی جایز است و باید قبل از هرگونه تحرک،
دست دشمن را خواند و نقشهاش را نقش بر آب کرد،
کاری که به اذعان سران دشمن رهبرانقالب به خوبی آن
را بلد است و بارها رشتههای آنها را پنبه کرده است .در
این نبرد ،افق ما غلبهی گفتمان و روایت جبههی حق
است ،ابتدا در فضای دانشگاه که محیط پیرامونی و سنگر
ماست و سپس در مقیاس دولت اسالمی ،جامعه اسالمی
و تمدننویناسالمی که ماموریت ما در گام دوم انقالب
است و غایهالقصوای آن تربیت انسان توحیدی است؛ اگر
انگشت اشارهی حاج احمد متوسلیانها را خوب ببینیم،
تلنگر زیبای او را میشنویم که «بسیجی! آنجا انتهای افق
است .من و تو باید پرچم خود را در آنجا ،در انتهای زمین،
برافرازیم .هر وقت پرچم را در آنجا زدی زمین ،آن وقت بگیر
و راحت بخواب» .

مسعودرجوینفوذیبود

درشهریور ۱۳۰۰دستگیرشدتاسال ۱۳۵۳هماصالشکنجه
نشد.صحنهآراییهاودفاعیاتویدردادگاههمهوهمهبهگونه
ای بود که کمتر کسی به او شک می کرد .حتی گاهی ساواک
وانمودمیکرد،اویکمبارزواقعیاستوبهصورتتصنعیبااو
درگیرمیشدندوحتیگاهیاورابهانفرادیهممیبردند.
مسعود رجوی بدون اینکه یک سیلی بخورد تعداد زیادی از
انقالبیونرالودادهبود.
خاطراتعزتشاهی،ص۱۰۷

خیــــانتکار
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یارانروحالله

حجهاالسالمقاسمروانبخشدرگفتگوباخطامام:

عالمه مصباح یزدی شاگرد مکتب
امامخمینی(ره)؛نمادغیرتدینی
حجه االسالم قاسم روانبخش عضو هیات
علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) و دبیر سیاسی هفته نامه پرتو
سخن است  .وی که از شاگردان برجسته عالمه مصباح یزدی
است در گفتگو با خط امام ازسیره و شخصیت عالمه مصباح
یزدیوازویژگیغیرت دینی ،بهتعبیرازرهبرمعظمانقالببه
عنوانخصلتبرجستهاینعالمنستوهسخنمیگوید.
سوالاولاینکهپیرامونشخصیتآیتاللهمصباحیزدی
امام خمینی(ره) ایشان را « ذو شهادتین» و رهبر معظم
انقالبایشانرادارایجایگاهیهمچونشهیدمطهری
وعالمهطباطبائیبراینسلجوانعنوانکردهاند.بهنظر
28

شماچهویژگیهاییبرجستهومتمایزکنندهایایشانرا
درچنینجایگاهیقراردادهاند؟
امامخمینیرحمهاللهعلیهبهعالمهمصباحلقبذوالشهادتین
دادند از این جهت که ایشان بسیار مورد اعتماد حضرت امام
بود ،مانند خزیمه بن ثابت در صدر اسالم که از یاران پیامبر
اسالم و از یاران امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود .ایشان
چونشخصبسیاردقیقالنظربود،پیامبرخدادرموردشهادت
خزیمه فرمودندکه یک نفر شهادت ایشان به اندازه شهادت
دونفر پذیرفته می شود .در حالی که در هر قضیه ای که نیاز به
شاهد دارد ،دو شاهد عادل الزم بود ،شهادت جناب خزیمه
کافیبود.

شماره  -66بهمن ماه 1400

امامخمینی(ره)فرمودهبودندکهآیتاللهمصباحذوالشهادتین
است،یعنیمنظورایشاناینبودکهدریکمسئلهایکهنیازبه
مجوزداشتیانیازبهشهادتداشت،وقتیاماممیخواستند
مجوزسهمامامبدهند،اخذسهمامامبدهند،شهادتعالمه
مصباحوقتیانجامشد،امامفرمودندکهدیگرنیازبهشهادت
فرددیگرینیست؛شهادتعالمهمصباحکافیاستوایشان
شهادتشبهاندازهدوشهادتپذیرفتهاست.حاالچرااینقدردر
میان یاران و اصحابشان ایشان را ذوشهادتین خطاب کردند،
بهخاطراینکهعالمهمصباح(ره)بسیاردقیقالنظربودیعنی
مطلبی را که درباره کسی نقل میکرد بسیار حساس بود که
این مطلب درست و دقیق انجام شود؛ اگر درباره کسی حرفی
میزد،قضاوتیمیکرد،سعیمیکردکهآنقضاوتیعادالنه
باشد.حتینسبتبهدشمنانخودش،عالمهمصباحانصاف
داشت؛اینطورنبودکهوقتیکسیراقبولنداشت،حرفهایی
نسبتبهاوبزندکهآنحرفاتهاموخالفعدالتباشد.فرمایش
خدادرقرآنراکامالعملمیکردکهخداونددرقرآنمیفرماید«
االتعدلو»،اینطورنباشدکهوقتیمثالنسبتبهکسیدشمنی
دارید ،این باعث شود که عدالت را پیشه نکنید و از مرز عدالت
خارجبشوید.ایشانواقعاهمینطوربودولذاامامایشانراکامال
میشناخت که سخنان ،رفتار و عملکرد ایشان ،هیچ وقت از
مرزعدالتخارجنمیشودوایشانبهکسیظلمنمیکند.من
همخودمدراینمرددرسالهاییکهدرخدمتعالمهمصباح
بودم ،از سال  60تاکنون ،هیچگاه خروج از مرز عدالت را از
ایشانندیدم.هروقتماهمدرحضورایشاناگرمیخواستیم
به کسی نقدی کنیم ،ولو اینکه آن فرد از دشمنان عالمه بود،
اگر جایی مطلبی را اضافه میگفتیم جلوی ما را میگرفتند و
میفرمودندایندرستنیستوشروعمیکردندعملکردآنفرد
رااگرقابلدفاعبو،توجیهمیکردند؛میگفتنداینجانمیشود
همچیننسبتیبهایشانداشت،اینخالفاست.بنابراینبه
خاطر دقت نظر و عدالتی که ایشان داشتند هیچ وقت از مرز
عدالتخارجنمیشدند؛لذاامامشهادتایشانرابهاندازهدو
شهادتقبولداشتوایشانرادوشهادتینمینامیدند.

در این جهت که حضرت آقا ایشان را به عالمه طباطبایی و
شهیدمطهریتشبیهکردند؛تعبیرحضرتآقااینبودکهعالمه
مصباحخالءامثالعالمهطباطباییوشهیدمطهریراپرکرده
است.اینجملهخیلیباالترازایناستکهبگوییمایشانخالء
شهیدمطهریرا ُپرکردهاستیاخالعالمهطباطباییرا ُپرکرده
است،تعبیرایناستکهخالامثالعالمهطباطباییوشهید
مطهری یعنی خیلی فراتر از این دو بزرگوار ،آن احساس خالء
کهبارفتنایندوبزرگواردرجامعهایجادشدهایشانبهتنهایی
آن را جبران کرده است .حاال چرا؟به خاطر آنویژگیهایی که
درشهیدمطهریوعالمهطباطباییبودایشانهمانویژگیها
را داشت و عالمه طباطبایی و شهید مطهری شخصیت های
برجستهعلمیبودندوازجامعیتبرخورداربودندهمدرفلسفه
هم در فقه هم در اصول ،در عرفان نظری و عملی ،در تفسیر
قرآن ،در علوم روانشناسی ،جامعه شناسی ،در اینها تبحر
داشتندوآشناییداشتند.عالمهمصباحدراینعلوممختلف
هم فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود و هم صاحب سبک
بود؛ مانند چشمه ای می جوشید ،اینطور نبود که یکسری
مطالبی از مالصدرا و از ابن سینا یاد گرفته باشد و همان ها را
تکرار بکند بلکه چشمه ای بود که از آن چشمه همواره فوران
میکرد اندیشه های ناب فلسفی ،اندیشه های نو و تازه ای که
قبالسابقهنداشت.عالمهطباطباییوشهیدمطهریدرعصر
خودشاندربرابراعوجاجها،کجرویهاوانحرافاتایستادند،
عالمهمصباحهمهمینطوربود.حاالدرعصرعالمهطباطبایی
وشهیدمطهریبیشترجریاناتمارکسیستیفعالیتمیکردند
ولیدرزمانعالمهمصباحهمجریاناتمارکسیستیفعالبودند
کهایشانمردانهبهمیدانآمدوآنجریاناترابامنطقبهمقابله
پرداختوهمجریاناتلیبرالیستی،اومانیستی،غربگرایانه
کهدرکشورفعالبودند،ایشانبااندیشههاینابیکهداشتدر
اینقضیهغلبهایجادکرد.
عالمهمصباحهمانندعالمهطباطباییوشهیدمطهریبهروز
بودوهموارهشبهاتیکهدرجامعهمطرحمیشد،شبهاتریشه
ایوشبهاتمبناییرااهمیتمیدادوبهآنهاپاسخمیداد،
29
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نمیگذاشتامواجشبهاتجامعهفکریمارادرنورددومبانی
اعتقادی مردم را به هم بریزد .اگر نیاز به مناظره بود مناظره
میکرد لذا عالمه مصباح در این عرصه مانند این دو بزرگوار
حضور داشت .صحبت های عالمه طباطبایی با «هانری
ُ
کربن»کهسهسالطولکشیدودرنتیجهموجباسالماوشد؛
اینخیلیمعناومفهومداشتدرآنعصر.صحبتهایعالمه
مصباح در آن مناظره ای که با احسان طبری داشتند نیز از
همینقبیلاست.طبریالگووایدئولوگجریانمارکسیستی
درکشوربودوازآنشخصیتهاییبودکهحتیشایددرجهان
شرق کمتر مثل او بود؛ آن مناظره چهار جلسه ای که وقتی
عالمه با نماینده جریان الحاد و مارکسیست مناظره کرد و او را
شکستداد.بنابراینازجهتعلمیعالمهمصباحخالعالمان
بزرگ را پر کرده بود و در واقع در سراسر کشور ایشان جریان
سازی میکرد و بچه حزباللهیهای جریان اسالم ناب از این
اندیشمند اندیشه و خط میگرفتند .لذا با آن جریان نابی که
ایشان در کشور راه انداخت از تفرق نیروهای حزب اللهی و از
ایجادخطوطسیاسیکهمردمدرآنگمشوندجلوگیریکردو
یک خط سیاسی ناب و خط والیت را تقویت کرد .همان کاری
که شهید مطهری انجام داد ،عالمه مصباح هم همان کار را
انجامدادندولذادراینسالهایپسازشهادتشهیدمطهری
جامعه ما در این عرصه احساس خالء نکرد .امیدواریم که پس
از رحلت عالمه مصباح شاگردان ایشان و کتابهای ایشان
بتوانندتاحدودیفقدانایشانراجبرانکنند.
پرسشدوماینکهرهبرمعظمانقالبانقالبدرسخنرانی
 19دی ماه امسال ایشان را شاگرد برجسته امام (ره) و
نمونه شخصیتی با ویژگی غیرت دینی عنوان کردند .
مصادیقعینیویژگیغیرتدینیدرطولحیاتپربرکت
ایشانرادرصورتامکان بفرمایید.
نسبت به بحث غیرت دینی که فرمودید حضرت آقا فرمودند
کهدریکانسانانقالبیومومنبایدغیرتدینیوعقالنیتبا
همجمعبشودومعناومفهوماینسخنایناستکهاگرغیرت
دینی تنها باشد بدون عقالنیت ،می شود داعش ،که غیرت
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دینی دارند؛ یا بعضی از این عدالت خواهان در کشور ما که در
برابر مسائلی مثل اختالس غیرت دارند ولی عقالنیت الزم در
کنارآنهانیست،اگرعقالنیتباشدولیغیرتدینینباشدمی
شودهمینجریاناتغربزدهایکهدرکشورهستند.
برای یک انسان مومن و انقالبی باید غیرت دینی و عقالنیت
در کنار هم باشد ،اگر این دو با هم بودند میشود امام (ره)که
حرکت های کامال منطقی و عقالنی داشت و در عین حال از
غیرتدینیبرخورداربود.اماماحساسمیکردکسیجاییبه
اسالموارزشهایاسالمیبیمهریمیکندنهاینکهتوهین
بکند،امامبرآشفتهمیشد.درموردسلمانرشدیاماماورامرتد
وواجبالقتلاعالمکردندوازهمهمردمجهانخواستندکهاین
مرتدرابهسزایاعمالشبرسانندواینهمانغیرتدینیبودکه
همراهباعقالنیتبود.عقالنیتدراینجابهاینجهتاستکه
اگرهرکسیجراتبکندبهارزشهایاسالمیتوهینواهانت
بکندزبانبقیههمبازخواهدشدودشمنازاینطریقواردمی
شود،بازبانباقلمبهچهرهناباسالمیلجنمیپاشدوباورها
واعتقاداتمردمراخرابمیکند.
امام نماد عقالنیت و غیرت بود ،جامع بین غیرت و عقالنیت
بود ،خود حضرت آقا هم همین هستند مصداق عقالنیت و
غیرتدینیهستند،مواضعیکهایشاناتخاذمیکنندکامال
منطقیوعقالنیاستوهمینطورمظهرغیرتدینیهستند.
در برابر کسانی که به اسالم و ارزش های اسالمی و انقالب
توهینی بکنند ،برآشفته میشوند ،اعالن موضع میکنند و
اینطورنیستکهنسبتبهاینمسائلبیتفاوتباشند.عالمه
مصباحهمجزهمینشخصیتهاهستندکههمغیرتدینی
و هم عقالنیت ،هر دو در ایشان جمع بود .در برابر شبهاتی که
مطرحمیشد،کسانیکهبازبانشانباقلمشاننسبتبهاسالم
وارزشهایاسالمیشبههآفرینیمیکردندرابابیانیرسا،نافذ
وکالمیمحکمبااستفادهازمحکماتپاسخمیدادند.طرح
والیتکهایشانتاسیسکردندیکروشعقالنیومنطقیاست
کهیکمنظومهفکریبرایجوانانودانشجویانایجادمیکند.
درباره غیرت دینی هم ایشان اگر جایی احساس می کرد که
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کسیبهدینوارزشهایدینیبیاحترامیوتوهینمیکند
ایشاناصالتحملنمیکردچهقبلازانقالبچهبعدازانقالب
ایشان در برابر منکراتی که اتفاق می افتاد واقعا غضبناک و
ناراحت می شد ،مومن نباید حالت سیب زمینی داشته باشد
وبیتفاوتباشد،هراتفاقیکهدربرابرچشمانشافتادبگوید
هیچ اتفاقی نیفتاد ،آن چیزی که االن متاسفانه در جامعه ما
نهادینه می کنند که ما در برابر منکرات و زشتی های که در
جامعهاتفاقمیافتدبیتفاوتهستیماینهمانحالتیاست
کهغیرتدینیماراگرفتهاند.غیرتیک ّسدیاستکهدربرابر
حملهدشمنانبهدینقرارداردولذاباتوجهبهاتفاقیکهافتاده
دراینسالها،حضرتآقاامروزاینبحثغیرتدینیوعقالنیت
رااهمیتمیدهندومیگویندکهعالمهمصباحنمادآنبود.
رهبر معظم انقالب در موضوع غیرت دینی  ،تالش برای
متهم کردن کارهایی با چنین ویژگی را به بی منطقی
وخشونتهایبیمنطقراگوشزدمیکنند،بهنظرشما
نسبتبیناتهاماتوهجمههابهآیتاللهمصباحباتبلور
ویژگیغیرتمداریدینی درایشانچگونهاست؟
حضرتآقامیفرمایندکههرکجافکرنافذوتاثیرگذاریوجود
داشتهباشددشمنهمانجاراشناساییمیکندوهمانجارا
میزند،فرمودندکهعالمهمصباحدارایفکرشفاف،منطقی
ونافذهستند،ازاینجهتدشمنهمینجاراهدفقرارداده
است .دشمن نکته مثبت را عنوان برچسب غلط بر روی آن
میگذاردوباآنبرچسبمیخواهدکهآناندیشهوکارمثبت
رامنفینشاندهد.اسالمدربرابرکسانیکهارزشهارادراجرا
و عمل و در گفتار زیر سوال می برند ،احکام خاصی دارد و آن
احکامخاصاگراجراشود،بیحجابی،تجاوز،گناهانیمانند
زنا،لواط ،در جامعه اشاعه پیدا نمیکند .راه حل این است که
حکمخدااجراشود،اگرحکمخدااجرانشداینمواردتکثیرمی
شوندوفضایفساد،جامعهرادربرمیگیرد.اگرکسیخواهان
اجرای حکم خدا شود او را به خشونت طلبی متهم میکنند،
برای اینکه با این برچسب بتوانند او را از میدان بیرون کنند.
اصالحطلباندر 8سالحاکمیتخودنسبتبهعالمهمصباح

که منطقیترین و مستدلترین و عقالنیترین اندیشه را ارائه
میکردبابرچسبخشونتطلبیوتئورسینخشونتمقابله
می کردند.هدف این بود که ایشان را از چشم مردم و جوانان
بیندازندتاکلماتایشاندرمردماثرنداشتهباشد.همانانگیزه
ای که میشود انسان جلوی کارهای زشت را بگیرد متهم به
تندروی،افراطیگریمیشود،کسیکهمیگویددزدینباید
باشد ،ربا نباید باشد ،فساد نباید باشد ،او را به تندروی متهم
میکنند؛درمقابلکسیکهاهلتعاملبادیگرانباشد،حاضر
باشدبادیگرانسریکمیزبنشیند،تقسیمکنند،باهمبخورند،
میشود معتدل ومیانه رو  .آن کسی که حاضر نیست ارزش
های کشورش مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار بگیرد او را متهم
به تندروی و افراط میکنند در مقابل کسیکه با آمریکاییها
وبا غربی ها بستنی و فالوده می خورد را اهل تعامل و اعتدال
میدانند .این برچسبها برای این است که آن اندیشه ناب و
صاحب آن اندیشه را از چشم مردم بیندازند ،کاری که نسبت
بهشهیدمطهریکردند،همانکاررانسبتبهشیخفضلالله
نوریکردند،کاریکهنسبتبهعالمهمصباحکردند.
درپایانبهایننکتهاشارهمیکنمکهمانبایدازبرچسبزدنها
بهراسیم،اگربابرچسبهاییکهمیزنندهراسانشویموعقب
نشینیکنیم،هرقدمکهماعقبمینشینیم،دشمنچندقدم
جلومیآیدوآندژمستحکماسالمهمینطورتسخیرمیشودو
فرهنگاسالمیمارالگدمالمیکنند.اگرآنفرهنگاسالمی
در چشم مردم بیاعتبار شد و جای آن فرهنگ غربی نشست
به سادگی قابل بازسازی نیست .همانگومه که عالمه مصباح
وبزرگانماازفرهنگناباسالمپاسداریکردندوازمالمتها
و اهانتها نهراسیدند ،ما هم امروز باید از این دستاوردهای
انقالبباچنگودنداندفاعکنیموازاینبرچسبهانهراسیم.
غیرت دینی همراه را با عقالنیت در جامعه نهادینه کنیم و اگر
نهادینهشد،کسینمیتواندواردایندژمستحکماسالمبشود،
همغیرتمااجازهنمیدهدوهمعقالنیتماسالحیاستکه
حرفهایبیمنطقآنهاراخودبهخودمنحلومضمحلمی
کند.
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بازخوانییکسند

جنگروایتهادرنامهآقایآذریقمی
هادیگلسرخی| اوایلآبانماهسالجاری،
نامهایدررسانههامنتشرشدکهبرایاولین
بار انتشار عمومی پیدا میکرد .این نامه
حاوی عذرخواهی و پشیمانی آیتالله آذری قمی از رهبر
انقالبدرسال ۷۵بودکهمتنکاملآنبرایاولینباردرکتاب
"روشنبینیامامخمینی"اثرجدیدآیتاللهریشهریمنتشر
شد؛ البته قبلتر آیتالله شبیری زنجانی هم در کتاب
جرعهایازدریابهوجودایننامهاشارهداشتند.
کتاب "روشنبینی امام خمینی در نامه  ۶فروردین "۱۳۶۸
جدیدترین اثر آیتالله محمد محمدی ریشهری است که
از سوی انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
منتشرگردید.اینکتابرامیتوانسومیناثرسیاسیآیتالله
ریشهری دانست که حاوی اسناد و اطالعاتی تازه پیرامون
آیتاللهمنتظریاست.آیتاللهریشهریتالشکردهاست
در این اثر خود به برخی ادعاهای مرحوم منتظری در کتاب
«انتقاد از خود» پاسخ دهد .انتقاد از خود یکی از آثار آیتالله
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منتظری است که در آن تالش کرده است به برخی سؤاالت
درباره عملکرد خود پاسخ دهد و اشتباهات گذشته خود را
بهنحوی توجیه کند و حتی برخی مواضع سیاسی و فقهی
گذشتهخودرادراینکتابتغییردادهاست.
در اثر جدید آیتالله ریشهری به سندی برمیخوریم که
در ارتباط با یکی از شخصیتهای کمترمعرفیشدۀ تاریخ
انقالبیعنیآیتاللهآذریقمیاست.آقایآذریقمییکی
ازشخصیتهایمبارزدردوراننهضتاسالمیوازشاگردان
مرحوم امام(ره) و از بنیانگذاران روزنامه رسالت بود ،ایشان
که از اعضای ارشد جامعه مدرسین و عضو مجلس خبرگان
رهبری بود ،در جلسه  ۱۴آذر  ۱۳۶۸نیز از حامیان رهبری
آیتالله خامنهای بود و به دفاع از ایشان پرداخت؛ با وجود
این ،بعد از گذشت مدتی ،وی به اظهار نظراتی پرداخت که با
مواضعگذشتهاودرتضادبود.
البته آقای آذری قمی در دوران حیات امام راحل نیز گاه
مواضعیرادرروزنامهتحتاختیارشمنعکسمیکردکهمورد
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انتقاد بنیانگذار انقالب و برخی شخصیتها قرار میگرفت،
از جمله این مواضع میتوان به بحث درباره اعتبارنامه وی در
مجلس شورای اسالمی دوم اشاره کرد؛ همچنین بسیاری از
مباحث محرمانه مجلس دوم یا سایر مراکز در سرمقالههای
روزنامه رسالت منتشر میشد که در نهایت از ارسال روزنامه
رسالتبهجبهههابرایجلوگیریازتضعیفروحیهرزمندگان
جلوگیریشد.
بهتازگی در کتاب روشنبینی امام خمینی(ره) نامهای آمده
است که آیتالله آذری در سال ۷۵بهخاطر مواضع جنجالی
خودعلیهرهبرانقالبازایشانعذرخواهیکردهاست.

متن نامۀ آقای آذری قمی خدمت رهبر انقالب بهشرح زیر
است:
"بسمهتعالی
 ۱۴محرم۱۴۱۷
۱۲/۳/۱۳۷۵

حضرتآیتاللهخامنهایمقاممعظمرهبریانقالبمقدس
اسالمیایرانـدامتبرکاته
پسازسالموتحیت
براساسیکسوءظنوشدتعالقهبهنظاممقدساسالمی،
گرفتار یک تالطم درونی که مرا بین دو محذور ـ یعنی دو
ترک وظیفه مخیر میکرد ـ ناخواسته مبتال به ضربهای علیه
نظام شدم و از این رنج درونی ،سرانجام سحر شب یازدهم
عاشورا با توسل به قمر بنیهاشم رها شدم و خداوند مرا
نجات داد ،اکنون جز رضایت خاطر مبارک و ایتمار به اوامر
مبارک را نمیخواهم ،در عین حال ،نه جنابعالی و نه آقایان
حجازیومحمدیرادرمظاناستجابتدعافراموشنکردم،
خواستهایهمجزخواستههاییراکهجنابعالیبپسندید،
ندارم.تفصیلمطالبرااگرمیلمبارکباشدازآقایمسعودی
سؤالداشتهباشید.احمدآذریقمی".
بعد از انتشار این نامه و بازتاب آن در رسانههای کشور ،برخی
فعاالن معاند انقالب سعی کردند در این زمینه شبهه افکنی
کنندوهجمهوحملهمجددیبهنظامورهبریمعظمانقالب
انجامدهندتاباروایتآنبهنفعجبههمقابل،باخوشخدمتی
نزد ارباب امریکایی خود ،مزد پروژه جدیدی بگیرند و چند
روزیبیشترازخوانشیطانبزرگارتزاقنمایند،ازجملهاین
افرادمحسنکدیورازشاگردانآیتاللهمنتظریبود.
حرف و حدیثها پیرامون صحت این نامه موجب شد تا ۶
مرکز بزرگ تاریخپژوهی کشور در نامهای به دفتر رهبر معظم
اصل نامه برای صیانت از حافظه
انقالب خواستار انتشار ِ
تاریخیملتواسنادتاریخیشدند.دربخشیازنامهیاین۶
موسسه آمده بود " :با توجه به تهافت یاد شده در تاریخ صدور
نامه در این منابع و ابهام به وجود آمده پیرامون آن و اهمیت
ثبت مضمون نامه به عنوان سندی مهم و عبرتآموز در تاریخ
انقالب اسالمی ،تقاضامندیم که آن مرکز نظر صریح خود را
درباره تاریخ ،مضمون نامه و اصالت تصویر منتشر شده از آن
نامه ،برای صیانت از حافظه تاریخی ملت و اسناد تاریخی که
افراد و جریانهایی در صدد مخدوش سازی و تحریف آنها
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هستند،اعالمکند".
دفتر رهبر معظم انقالب در پاسخ به این درخواست اعالم
میکند مرحوم آیتالله آذری قمی مکاتبات متعددی با رهبر
معظمانقالبمدظلهالعالیداشتهاستکهازجملهیآنهادو
نامهمشتملبرعذرخواهیازمعظملهاست.
نامه اول در  12/3/1375برابر با  14محرم  1417نگارش
شده که در صفحه  166کتاب «روشنبینی امام خمینی
رحمةاللهعلیه»تألیفآیتاللهریشهریدامتبرکاتهدرجشده
ً
و اخیرا توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی
قدسسرهالشریفمنتشرشد هاست.
مرحوم آیتالله آذری قمی در نامهی دیگری در تاریخ
 1376/2/1با اشاره به نامهی اول ،به همین مضمون تصریح
کردهودربخشیازآننوشتهاست:
«درنامهایکهتوسطآقایمسعودیتقدیمشدجهتراسؤال
کرده بودید ایشان نمیدانستند .در اوائل مسئله مرجعیت
منفکرمیکردمکهشماهمبهدنبالمقامهستید.باتوسلبه
ً
حضرت عباس سالم الله علیه مشکلم فورا حل شد و شنیدم
کهفرزندانخودرابهآقایبهجتارجاعدادهاید،درهرصورت
من سخت احساس مظلومیت و محرومیت از خدمت به نظام
مینمایم و از شما توقع دارم که آن را رفع نمایید و اگر با آن
سوءظنبهشماجسارتشدهمراببخشید".
اظهار نظر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی ـ که همدرس
مرحوم آذری قمی بود ـ با شناختی که از ایشان و روحیات آن
مرحومداشتندشایدجالبتوجهباشد:
آقای شبیری زنجانی در کتاب جرعهای از دریا بر وجود چنین
نامهای ّ
صحه گذاشته و درباره موضعگیری آقای آذری گفته
است« :آقای آذری در جهات سیاسی تند بود .بعد از رحلت
آقای خمینی ،وقتی مجلس خبرگان آقای خامنهای را برای
ً
رهبریانتخابکرد،ظاهراوقتیآقایخامنهایازپذیرشاین
بارسنگیناستنکافکردهوپرسیدهبودکه"چهکسیرهبری
من را میپذیرد؟ " ،آقای آذری گفته بود؛ "اولین نفر خود من
هستم،".ولیچندسالبعد،وقتیباآقایخامنهایاختالف
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نظرپیداکرد،باایشانمخالفشد،اواخرعمرهمازاینکارخود
پشیمانشدونامهایبهایشاننوشتبهاینمضمونکه؛"من
بر اثر سوءظن به انقالب به ناراحتیای درونی مبتال و سحرگاه
یازدهممحرمبهحضرتقمربنیهاشممتوسلشدموخداوند
مراازآنمشکلنجاتبخشید".
اما برویم به سراغ اصل مطلب !! رخداد وقایع در جنگ روایت
هادرسایهتفسیروتاویلهاهموارهرنگباختهاست.بسیاری
از وقایع در طول تاریخ با چنین شیوه ای تحریف شده و مسیر
تاریخرادرپیچوتابهایابهاموسردرگمیفروبرداست.حادثه
عاشورانقطهپررنگتاریخیاینامرناصواباست.عاشورارامی
تواننتیجهروایتگریدانستکهواقعهغدیرخم ووالیتعلی
بن ابیطالب را به مودت ودوستی اهل بیت تقلیل داد  .انقالب
خمینی نیز در چهاردهه اخیر میراث دار چنین قبض وبسط
هاییبودهاست.میراثیکهدرروزشمارتاریخیداستانایامالله
انقالبوظفرمندینیروهایخطامامدربهخاکمالیدن ٌپشت
شیطانبزرگرا ِقلببهمبتدیبودندرفهمقواعداربابرعیتی
ساخت .و چه ایام تلخی که زعیم جامعه بارها ِحقد و کینه این
جماعترادربهبیراههکشاندنراهروشنانقالبنهیبدادندو
ماهمچنانمبهوتومسئوالنبهوقتآدینه!
روایتگرینگارشدوفقرهنامهآقایآذریقمیبهرهبرمعظم
انقالبودرخواستعفووپوزشازخطایایگذشتهایشاننیزاز
اینسنخاست.آقایآذریقمیازجملهافرادیبودکهمطالب
و مواضعشان در جلسه خبرگان رهبری در خرداد سال  68با
موضوعانتخابرهبریپسازرحلتامامخمینی(ره)باحاشیه
هاییهمراهبودوپسازقریببه 7سالازآنصحبتهاوبرخی
ازاعالممواضعدراینسالها،نگارشنامهعذرخواهی ایشان
در سال 75و 76و انتشار اخیر آن در کتاب » روشن بینی امام
خمینی(ره)درنامه 6فروردین» 1368اثرآیتاللهریشهری
وارائهسندآنتوسطدفترحفظونشررهبرمعظمانقالبمورد
داستان سرایی و تحرف خناسانی از جمله محسن کدیور قرار
گرفتکدرطولچهاردههمترصدفرصتبرایهرگونهضربه
بهانقالباسالمیاند.
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کوتاه آنکه ؛ مدتی است که اسیر شنیدن روایت وقایع از زبان
خاماندیشان ّ
حرافهستیمونویسندگانوراویان مبتالبه پیچ
َ
زده پریشان
وتاب های روزمره گرفتار مکر این جماعت خواب ِ
احوال اند .اینکه چطور شده که کدیور از آن ِلنگ دنیا کمر به
داستان سرایی از نگارش نامه ای بسته است که سال ها مورد
بیمهریاهلفناست،بماندبرایبعد!.اماکدیورروایتگری
استکهدراینموردتحریفوپردازشاوسواالتزیادیرابرای
مخاطبخلقمیکندوخالیازلطفنیستکهبگوییمارتباط
اینپرسشهابا ِحقدوکینهشخصیویناخودآگاهکالمشرابا
نیتپلیدشهمسوساختهاست؛انگارکهگوییکدیورهمزمان
با نفرت پراکنی تاریخی در تالش برای اعتبار بخشی به خود و
دید شدن در این ماجراست و نوع مواجهه خود با رسانه هادر
اینمیانرا باآبوتابتعریفمیکندودرخواستانتشارنامه
ازسویرسانههارامدعایپیروزیخودبررسانههامیداندونه
آبیبرآتشکینهخود!
کدیور خود را شاهدی بر مواضع متفاوت آقای آذری در برهه
هایمختلفمیداند؛امانگارشنامهرابااذعانبهمواضعآقای
آذریقمیدونشان ایشانمیداندوبهنحوکورکورانهایبههر
دلیل ،نفی اصل نامه را نشانه می رود ؛ و مجالی را برای صحت
حداقلی امکان نگارش یک چنین نامه نمی گذارد و سعی بر
تحلیلآندرچهارچوباستنباطهایقبلیخودندارد.
البته درجایی از اسب خصم پیاده می شود بر فهم ُصلب خود
سوارکه فقدانیاوجودتاریخقمریدردو نامهیا نوعمحلدرج
تاریخونوعدستخطنگارشیدردونامهمویدابطالآناست؛
و اینکه ایشان خود را با چه علم آکادمیک یا تجربی در جرگه
خطشناسانقرارمیدهدواحوالآقایآذریقمیرادرلحظه
نگارشنامهچگونهیافتهاستکهخودرا ُمالبنویسمیداندو
برآنخوردهمیگیرد؛بگذریم!
عبور از اصل نامه و طرح موضوعات فرعی به جای غلط های
مال بنویسی نکته ای است که انگار پوشالی بودن مدعا را در
ذهن خود راوی نیز متبادر کرده است .وی در یک چرخش
تقلیلی مدعای خود را به هیچ عنوان بر روی اصل نامه ادامه

نمیدهدوبرایراویخوشترمیآیدکهباکنارگذاشتنسند
معتبرومکتوببهمصاحبهآقایمسعودخامنهایبایکرسانه
وبرداشتازآنبهنفعادعایخودپیشبرود.ایندرحالیاست
آیتاللهمسعودیخمینیهمچناندرقیدحیاتاستوچندی
قبلدرمصاحبهایاذعانکردهبودکه"کسیکهبگویدچنین
نامهاینبودهوآنراانکارکندمشخصمیشودکهدچارخالف
شده و سوظن دارد .آقای آذری این نامه را با خط خودشان
نوشتندوبعدهمخودشانفرمودندیکشبمتوسلبهقمربنی
هاشمشدموازانتفکریکهداشتمبرگشتم".
داستان سرایی (شما بخوانید داستان بافی ) کدیور بدین جا
ختم نمی شود؛ ذهن بیمار راوی نیت خوانی ورمز گشایی از
از داستان را با طرح سوال در موضوع ادامه حصر آقای آذری
و چرایی محتوای سخنرانی  5آذر رهبر معظم انقالب دنبال
میکندودراینجامسیرخودرابهترکستانادامهمیدهد!وبا
چاشنیتفسیربهرایماجرا،ذهنمخاطبرابهدورتریننقطه
ارتباطیبااصلنامهپرتابمیکند.
وجالبآنکهمعرکهگیریراوی ،تنرسانههایتسنیموفارسرا
بهشکوهوشکایتازادبیاتتندوزنندهشانمینوازدوتوگویی
نوع ادبیات ایشان در عباراتی همچون «  ...داغ عذرخواهی را
بر دل معظم له گذاشت  »..حتما حکایت از لطف و نیت پاک
نسبت به شخصیت و اتهاماتی است که بر ایشان روا داشته
است!
پن:ذهنخوانیوکنکاشکدیوردرداستان ِنامهآقایآذری
جهرمیبهمقاممعظمرهبریتنهابابهکارگیریواژه«داستانبافی
ونیتخوانی»قابلتوجیهاستوخیالینیستکهنوعبیانایشان
مخاطبرابااغماضدرنیمهراهبهپوشالیبودنادلهومدعایراوی
رهنمونمیسازدوصدالبتهحقانیتمستتردراینمسیراستکه
قیلوقالهایامثالاینجغدبدشومراعقیمساختهاست.اما
بایدگفتکهتنهاکامرواییکدیوردراینمیانه،تعیینزمینبازیدر
ابتدایروایتگریعنادآمیزداستاناستوکوششجبههخودی
درادمهاگرچهزهرهجمهرامیکاهدولیتلخیآنرا ازکاممی
بخشد؛تاکه«عبرتیبرایاهلفن»باشد!پایان
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حفظ جمهوری اعظم فرایض

تداومآفتاب

حفظ جمهوری اسالیم

حفظ اسالم یک فریضه الیه است ،باالتر از
تمام فرایض؛ یعین ،هیچ فریضهای در اسالم
باالتر از حفظ خود اسالم نیست .اگر حفظ
اسالم جزء فریض ه های بزرگ است و بزرگرتین
فریضه است ،بر همه ما و شما و همه ملت و
همه روحانیون حفظ این جمهوری اسالیم از
اعظم فرایض است.

حفظ موجودیت انقالب ،كار اول ماست كه در استمرار
نظام جمهوری اسالیم تجسم یافته است .به همین خاطر،
امام(ره) مكرر یمفرمودند :حفظ نظام اسالیم ،واجبرتین
فریضه است .انقالب ،از نظام جمهوری اسالیم جدا نیست.
نباید كیس خیال كند كه این دو از هم جدا هستند .تجسم
انقالب ،نظام جمهوری اسالیم است كه همهی قلدرهای
دنیا دست به دست هم داده بودند ،تا او را ریشهكن كنند.

صحیفه امام  ،ج ،۱۵ص۳۲۶ :

رهبر معظم انقالب 1368/04/06
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بههمتبنیادتبییناندیشههایامامخمینی(ره)دردانشگاههاوباحمایتدانشگاهفرهنگیان

نسخهیصوتیكتاب"تعلیموتربیت
ازدیدگاهامامخمینی(ره)"منتشرشد
با همت بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) و
دانشگاه فرهنگیان کتاب "تعلیم و تربیت از دیدگاه امام
خمینی (ره)" ( از آثار موضوعی-دفتر هجدهم تبیان)
به صورت شنیداری و صوتی تهیه شد .کتاب فوق حاوی
سخنان و تعالیم اخالقی امام خمینی (ره) می باشد و
مخاطب عام می تواند به راحتی با متن و محتوی کتاب
ارتباط برقرار کند .فایل صوتی با خوانش کتاب توسط
باشگاه هنرجویان حوزه هنری به مدت  480دقیقه (8
ساعت)برایمخاطبانکتابودوستدارانامامتولیدشده
است
اینمجموعهدربارهاهمیت،جایگاهوعواملمؤثربرتعلیم
وتربیت،برگرفتهازاندیشهاسالمنابمحمدی(ص)است
کهدرسخنرانیهاومکتوباتحضرتامامخمینی(ره)که
وارثبهحقانبیاواولیادرعصرمابودندتبیینشدهاست
در فصل اول «اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت» طرح شده
کهشاملمباحثزیرمیباشد:
اهمیت تربیت ،ضرورت تربیت انسان ،تربیت پذیری
انسان ،علم و آموزش جهت دار و آموزش و پرورش محور
برنامههایانبیا
درفصلدوم"عواملمؤثربرتعلیموتربیت"درسهبعدمطرح
گردیدهاستکهشاملمباحثزیرمیباشد:
عواملدینی،عواملفردیوعواملاجتماعیومحیطی.
در عوامل دینی به نقش اراده و عنایت الهی ،انبیا و ائمه،
اسالم ،قرآن ،احادیث ،ادعیه ،ایام الله  ،شعائر مذهبی و
عزاداری ها اشاره شده است و در عوامل فردی نیز زمینه
وراثتی قبل از تولد ،اعتقاد به مبدأ و معاد ،اتصال روحی به

خداوند(توكل،اخالص،توجهخاصبهخداو،)...فضایل
اخالقیورذایلاخالقیموردتوجهقرارگرفتهاست.
در بحث عوامل اجتماعی و محیطی نیز مباحث حضرت
امامخمینی(ره)درزمینههایفرهنگ،مکتب،حکومت
و قانون ،خانواده ،مدرسه و دانشگاه ،حوزه های علمیه،
روحانیت ،مساجد ،ورزش و مکانهای ورزشی ،متفکران،
نویسندگان ،رسانه ها ،نهادهای تأدیبی و اجرای حدود
الهی ،جنگ و دفاع ،باليا ،مصائب و امتحان دسته بندی
شدهاند.
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بهمناسبتچهلوسومینسالگردانقالباسالمیایران

چرابیانیهگامدومانقالببردوش
جواناناست؟
مهدیبادپا| اکنوندرشرایطیهستیمکه
هر پیر و جوان و زن و مردی می داند که
کشورمان درگیر جنگ ناجوانمردانه
اقتصادی –ادراکی-فرهنگی است که در خط مقدم این
جبههجوانانایرانیهستندوبیشتراینهجمههابهنسل
جوانکشوراست.امریکادرچندسالگذشتهبابکارگیری
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شیوه های ترکیبی و پیچیده انواع جنگ های اقتصادی،
فرهنگی ،رسانه ای ،ادراکی و روانی بیشترین هجمه را به
جوانانایرانیواردکردهاست.
در این جنگ سرد پیچیده ،با جوانانی که نیروی مولد،
تولید و کار کشورند ،امید آینده کشور هستند روبه روییم
که با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند ،بعضا با
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بیکاری مواجه اند ،یا به دنبال شغل مناسب ،با فقر ناشی
از جنگ اقتصادی دست وپنجه نرم میکنند ،درصد قابل
توجهی نتوانستند در زمان مناسب اقدام به تشکیل
خانواده کنند .از سوی دیگر ،همین جوان در زمان
استراحت و خلوت در گوشی همراه خود با انبوه فیلمها،
سریالها ،تولید محتوی های بزک شده غربی و هجمه
های فرهنگی مواجهند و از سویی اخبار مایوس کننده
که اغلب توسط کمپانی های امریکایی و معاندین به
انقالب ضریب می گیرند و از سوی دیگر در یک سناریوی
خودتحقیریوشیفتگیغربمواجهندکهبرآیندآنهااین
است که حس امید را از جوان ایرانی بگیرند ،جوان نخبه
را از آینده کشور مأیوس کنند و او را به ترک میهن تشویق
کنند ،یا جوان مأیوس و ناامید را به آستانه اعتراض و

هرج و مرج بکشانند؛ لذا دشمن در یک جنگ ترکیبی با
کمترین هزینه از نیروی انسانی محرک و مولد کشور علیه
خود نظام و کشور استفاده میکند.
لذا آنچه که عیان است آمریکا از سال  88به این سو دنبال
ایجاد فضای روانی شکننده و جنگ سردی است که
بتواند برای شکستن مقاومت مردم حس یأس و افسردگی
را در کشور حاکم نماید و در جنگ ادراکی بقبوالند که
انقالب اسالمی ایران به بن بست رسیده است .دشمن
در این راه با مدیریت صدها شبکه ماهواره ای و هزاران
کانالهای خبری-فرهنگی ،به دنبال جو بدبینی به همه
مسئولین ،بزرگنمایی بیش از اندازه به فسادهای اداری و
گسترش اخبار بد و ناامیدکننده سعی دارد تا در محاسبه
ذهنی مردم اختالل ایجاد کند که به نام پروژ جنگ
شناختی یا مهندسی ذهن و مدیریت ادراک شناخته می
شود .همه مردم کشور این جنگ شناختی را در سالهای
اخیر در مهندسی شناختی قومیتی بین مردم ایران و
عراق یا ایران و افغانستان دیدم که چگونه امریکا در برهه
هایمختلفحساساینکشورهامردمدوکشوررانسبت
به هم بدبین می کند.
یکی از آرزوهای رئیس جمهور سابق امریکا ترامپ و
سایر هم پیالههایش در کاخ سفید «نابودی جمهوری
اسالمی» قبل از آغاز جشن چهل سالگیاش بود ،آنها
در راستای تحقق این رویا از تمام ظرفیتهای ممکن
بهره بردند ،منافقین را پای کار آوردند ،سلطنت طلبان
را به کار گرفتند ،اتاق های فکر علیه ایران در منطقه به
راه انداختند ،رسانه های زیادی را ایجاد کردند و برخی
کشورهای عربی را با دادن وعده های واهی به گفته
خودشان دوشیدند تا بتوانند آرزو و برنامه خود در این
زمینه را محقق کنند .یکی از مشوقان جدی ترامپ
برای پیشبرد این آرزو "جان بولتون" بود  ،سیاستمدار
جنگطلب و اخراج شدهای که مدتی به عنوان مشاور
امنیت ملی ترامپ در کاخ سفید مشغول به فعالیت
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بود ،فردی که چندین بار با اخذ پول های قابل توجه در
نشستهای سازمان منافقین حاضر شد و بی توجه به
اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری این گروهک به
دفاع از عملکرد آن پرداخت و علیه جمهوری اسالمی
ایران سخنرانی کرد .
یکی از مهمترین اظهارنظرهای «جان بولتون» علیه
جمهوری اسالمی ایران سخنان او در نشست تیرماه سال
 ۹۶منافقین در پاریس بود که در آن تاکید کرد که نباید
بگذاریم انقالب اسالمی ایران به چهل سالگی برسد.
او در سخنان خود در این نشست گفت ":نتیجه بازنگری
دولت ترامپ در سیاست آمریکا در قبال ایران باید این
باشد که انقالب اسالمی آیت الله خمینی تا دو سال
آینده دوام نیاورده و جشن چهلمین سالگردش را نبیند،
سیاست قطعی و اعالمی ایاالت متحده آمریکا پس از این
باید سرنگونی حکومت ایران و تغییر رژیم در این کشور
باشد .او تأکید کرده بود که رفتار و اهداف حکومت ایران
به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و به همین دلیل ،تنها
راهکار موجود تغییر خود رژیم است و امیدواریم در سال
 ۲۰۱۹چنین اتفاقی را در تهران جشن بگیریم".
رئیسجمهور وقت آمریکا نیز در همان ایام بر اساس
مشاوره افراد تندرویی چون بولتون دست به پیشبینی
در مورد آینده جمهوری اسالمی زد و چند ماه قبل از
فرا رسیدن چهل سالگی انقالب اسالمی خطاب به
برخی سران کشورهای اروپایی و برای همراه کردن آنها
با سیاست های آمریکا علیه ایران گفته بود که"صبر کنید
تا دو سه ماه آینده جمهوری اسالمی به پایان کار خود
خواهد رسید" موضوعی که با پاسخ مقام معظم رهبری
مواجه شد؛ ایشام در دوازدهم مهر ماه ۱۳۹۷رهبر انقالب
اسالمی در سخنرانی در واکنش به این پیشبینی ترامپ
ً
فرمودند":اخیراشنیدمکهرئیسجمهورآمریکابهبعضی
از سران اروپایی گفته که شما دو سه ماه صبر کنید ،بعد
کلک جمهوری اسالمی کنده خواهد شد.
از دو سه ماه ِ
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به اینها اینجور گفته! به یاد حرفهایی افتادیم که چهل
سال قبل ،چهار دههی قبل ،همین کسانی که نوکران
آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگر مژده
میدادند ،دلخوشی میدادند که آقا شش ماه صبر
کنید ،کلکش کنده میشود؛ شش ماه میشد و کلک
کنده نشده بود ،میگفتند یک سال دیگر صبر کنید،
ّ
قضیه تمام میشود؛ چهل سال از آن زمان گذشته است
درخت تناور؛ حاال
و آن نهال باریک تبدیل شده به این
ِ
همکاران
این بیچاره دلخوشی میدهد به خودش و به
ِ
اروپاییاش که دو سه ماه صبر کنید؛ بنده به یاد این شعر
عامیانه افتادم که :شتر در خواب بیند پنبهدانه"...
مقام معظم رهبری راهکار عبور از این شرایط را شجاعت
می دانند و می فرمایند :در مواجههی با حوادث نباید
َ ٌ ََ
دچار ترس و دلهره شدَ .اال ِا َّن َاول َ
یهم
ل
ع
وف
خ
ال
الله
یاء
ِ
ِ
ِ
َو ال ُهم َی َ
حزنون؛(سوره یونس )62 ،این [آیه] در سورهی
یونس است؛ نگاه کردم ،در سورهی بقره (هم) شاید چهار
َ ٌ
وف َع َلیهم َو ُ
الهم َی َ
حزنون» در مورد مؤمنین
پنج جا «ال خ
ِ
آمده .خب این به خاطر ایمان است ،به خاطر ارتباط با
خدا است ،به خاطر قبول والیت الهی است؛ خوف و مانند
ً
آن نباید باشد .امام (رضوان الله علیه) واقعا نمیترسید.
ما یک وقتی خدمت ایشان نشسته بودیم -همان ّاول
انقالب؛ همان وقتهایی که با آن بندهخدا یکودو داشتیم
ّ
سر قضایای نیروهای مسلح و این حرفها -بنده به ایشان
ّ
ً
گفتم «علت اینکه شما مثال فالن جمله را دربارهی فالن
شخص گفتید این است که میترسید »...؛ میخواستم
ّ
ً
بگویم «میترسید که نیروهای مسلح مثال بدشان بیاید»،
تا گفتم «میترسید» ،ایشان همین جور بالفاصله گفتند
«من از هیچ چیز نمیترسم» .ایشان منتظر نشدند که
َّ
متعلق ترس را بگویم؛ تا گفتم «شما میترسید» ،ایشان
ً
گفتند «من از هیچ چیز نمیترسم» .واقعا هم همین جور
َ
«اال ِا َّن َاول َ
الله ال
یاء
بود؛ ایشان از هیچ چیز نمیترسید.
ِ
ِ
َ ٌ
وف َع َلیهم َو ال ُهم َی َ
حزنون» یعنی این .چرا بترسد؟
خ
ِ
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ً
انسان بزرگی مثل او واقعا همین جور بود.
به کوری چشم ترامپ ،نتانیاهو ،منافقین و جان بولتون و
اذنابشان ،ایران اسالمی چهل و سومین سالگردش را نیز
امسال جشن می گیرد و بقول مقام معظم رهبری " این
آقا بدنش خاک خواهد شد ،خاک مار و مور خواهد شد،
جمهوری اسالمی همچنان خواهد ایستاد".
به مناسبت سالگرد چهلمین سال انقالب و در آغاز دهه
پنجم انقالب اسالمی ،مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم
انقالب را در بهمن  97صادر کردند ،درست در زمانی که
امریکارسماوعلنااعالمکردهبودکهنبایدبگذاریمانقالب
اسالمی ایران به چهل سالگی برسد ،در این چند سال
تالش های زیاد و هزینه های فراوانی کرد تا با جنگهای
نیابتی در سوریه و عراق و یمن ،ناقوس پایان انقالب را
به صدا درآورد؛ در چنین شرایطی رهبری انقالب اعالم
کردند که نه تنها انقالب مستدام است بلکه تازه گام اول
آن برداشته شد و ما در ابتدای گام دوم هستیم.
ایشان مخاطب خود را در بیانیه جوانان قرار دادند تا
دچار خطای شناختی نشوند ،نه تنها مأیوس نباشند،
بلکه کمر همت ببندند چراکه گام دوم انقالب تنها با
مجاهدت و جهاد میسراست .این راه انگیزه و توان جوانانه
میخواهد .باید با نگاهی به چهاردهه گذشته ،با توجه به
آرمانهای انقالب ،کمبودها و کاستی ها را جبران کرد،
کارهای برزمین مانده زیادی وجود دارد ،عقبگردهایی
داشتیم ،کماکان اقتصاد پاشنه آشیل انقالب است
و باید علمی ،عاقالنه و در عین حال جهادی کار کرد،
کاستی های زیادی در زمینه رفع فساد در سیستم اداری و
اجرایی کشور وجود دارد ،در عدالت اجتماعی و آموزشی
کارهای زیادی بر زمین مانده ،رسیدن به قله های علم
ّ
و فناوری و تمدن ،ایستادگی مقابل مستکبران جهانی
همهتوسطجوانانباانگیزهوهمتجهادیممکناست.
نباید مسحور سحر ساحران بین المللی شد و با مطالعه
تاریخ ،سحر آنان را باطل کنند و مکرشان را به خودشان

برگردانند.
باید بدانیم که اسالم عزیز و این انقالب در نزد ما امانت
است و نباید در حفظ این امانت الهی که حاصل خون
بهترین دوران است کوتاهی نماییم.
حسن ختام این یادداشت این سخنان از امام خمینی
(ره) است:
" ما مکلف هستیم که اسالم را حفظ کنیم .این تکلیف
از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجبتر است.
همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن
ریخته شود .از خون امام حسین(ع) که باالتر نبود ،برای
اسالم ریخته شد .و این روی همان ارزشی است که اسالم
دارد .ما باید این معنا را بفهمیم و به دیگران هم تعلیم
بدهیم...حفظ اسالم یک فریضۀ الهی است ،باالتر از
تمام فرایض؛ یعنی ،هیچ فریضه ای در اسالم باالتر از
حفظ خود اسالم نیست .اگر حفظ اسالم جزء فریضه
های بزرگ است و بزرگترین فریضه است ،بر همۀ ما و شما
و همۀ ملت و همۀ روحانیون حفظ این جمهوری اسالمی
از اعظم فرایض است....
 ...برادرهای من! خواهرهای من! توجه بکنید که
مسئولیت داریم امروز ،مسئولیتهای بزرگ داریم ما .اگر
این نهضتی که تا اینجا رسیده و اینانقالبی که تا اینجا
رسیدهاستویکجمهوریاسالمیدرمملکتماتحقق
پیدا کرده است ،اگر این از دست ما برود همۀ ما مسئولیم.
اگر قلمهایی که در روزنامه ها به ضد هم چیز می نویسند
کمک کنند برای از بین رفتن جمهوری ،همه مسئولند
پیشمان .احکام
ما مسئولیم .و ما اسالم ،امانت است ِ
پیشمان .و نباید با سر قلمها خیانت
اسالم امانت است ِ
کنیم بر این امانت .و نباید با زبانها خیانت کنیم بهاین
امانت .و نباید با قلمها و قدمها به این امانت بخواهید
خیانتکنیم".
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گزارش

باهمکاریبنیادتبییناندیشههایامامخمینی(ره)دردانشگاههاواتحادیهجامعهاسالمیدانشجویانبرگزارشد

مدرسهرشد(دورهمعارفانقالباسالمی )
پیامشفاهیرهبرمعظمانقالباسالمیبهمناسبتسیامین
سالگرد تاسیس اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان درسال
 ۹۸وخطابایشاننسبتاینتشکلوهمهدانشجویانمبنیبر
اینکه«امروزبیشترازهمیشهکشوربهعنصرمومنحزباللهی
نیازداردوهرچهمیتوانندبررویمبانیپافشاریکنند».فصل
الخطابیبرایاعضایایناتحادیهبودکهلبیکبهآنکمترین
اقدام در پاسداشت این سخن بود  .لذا پس از برگزاری مجمع
سیسالگیوباجلساتوآسیبشناسیکهصورتگرفتمهم
ترین مسئل ه احصا شده در بین دانشجویان انقالبی در حوزه
مبانی  ،ضعف در شناخت دال مرکزی انقالب اسالمی و گوهر
وجودیآن،موردتاکیدقرارگرفت.لذاناظربهضعفدانشجویان
دراینحوزه،مقررگردیدتابابازنگریمباحثآموزشیتشکل،
دورهآموزشیمدونیبامحوریتمبانیانقالباسالمیتدوین
کنیم  .بنابراین دوره معارف انقالب اسالمی با عنوان « مدرسه
رشد»برپایهمنظومهفکریمقاممعظمرهبریبرایعموماعضای
جامعهاسالمیدانشجویانبرنامهریزیگردید.یکیازبهترینراه
هایشناختمبانیوارزشهایانقالباسالمیآثارمقاممعظم
رهبریاستکهدرحوزههایمختلفبهنگارشدرآمدهاستدر
اینطرحنیزمباحثیهمچونتوحید،عدالت،امامتووالیت،
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کرامتوارزشانسان،استقاللسیاسی،اقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی  ،استکبار ستیزی  ،وحدت ملی و  ...از منظر ایشان
محور دوره آموزشی قرار گرفت  .این طرح که به همت اتحادیه
جامعهاسالمیدانشجویانوباهمکاریدفترنشرآثارمقاممعظم
رهبریوبنیادتبییناندیشههایامامخمینی(ره)ازآذرماهسال
 1399آغاز شده است ،هم اکنون نیز در حال برگزاری است و
شامل 18سرفصلازآثارحضرتآیتاللهخامنهایباعناوینی
چونکتابهایخوندلیکهلعلشد،طرحاندیشهکلیدرقرآن
کریم،والیتوحکومت،مبانیوشاخصههایانقالبیگری،روش
تحلیلسیاسی،همرزمانحسین،کاربایدتشکیالتیباشد،از
نیمهخرداد،اقتصاد،آزادی،عدالتاجتماعی،دشمنشناسی،
اخالقوتربیت،،تاریخازدیدگاهمقاممعظمرهبری،زنوخانواده،
دغدغههایفرهنگی،غربشناسیودرسنامهامامخمینیاست
کهبهصورتمباحثهمحوروکارگاهمحورموردبررسیومطالعهقرار
میگیرند؛برایناساسمعتقدیمباشناختمنظومهفکریامامین
انقالب در راستای تبیین و شناساندن معارف انقالب اسالمی
شاهدشکلدهینهضتیمعرفتیوتبیینیبهصورتفراگیردر
حوزههایمختلفدرمیاندانشجویانباشیم.
سعیدکرمی؛دبیرآموزشاتحادیهجامعهاسالمیدانشجویان

شماره  -66بهمن ماه 1400

مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح  -همان
طور که خود او گفت ،همان طور که خود او نوشت-

تبیین شود؛ این مالک راه امام و خط امام و صراط
مستقیم انقالب است .

مقام معظم رهبری  14 -خرداد 1389
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