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دکتــر یعقــوب توکلی، عضو هیات علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی اســت. ایشــان کتابهای زیــادی درباره تاریخ 
انقالب منتشر نمود و کتابی با عنوان «امام خمینی مردی در انتهای افق « حاوی گفتارهایی درباره اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی 

امام خمینی )قدس سره( درکارنامه خود دارند. گفتگوی زیر بخش کوتاهی از مصاحبه همکاران نشریه خط امام با دکترتوکلی است.
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خورشیدخورشید
یعقوب توکلی
مطالعاتفرهنگی هیاتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیو عضو

قـرن

موضــوع  ایــن گفتگــو چنین شــروع شــد که 
قــرن خورشــیدی جدیــد  آغــاز  ســال 1401 
شــخصیت  برتریــن  بخواهیــم  گــر  ا اســت، 
قرن که تاثیر اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
انتخــاب  گذشــت  کــه  قرنــی  در  شــگرف 
کنیــم قطعــا و با فاصله بــا دیگر افــراد، امام 
خمینی؟هر؟ مانند خورشیدی بر تارک قرن 
گر قدری  اخیر در ایران می درخشند لیکن ا
جامعتر و عمیق تر بنگریم، ارزش نهالی که 
امام خمینی در ســرزمین ایران غرس نمود 
نــه تنهــا محدود بــه قــرن اخیر اســت بلکه 
ریشــه ای بــس عمیــق تــر و اســتوارتر دارد. 
تشــکیل حکومــت بویــژه حکومت اســامی 
گاهی توده مردم و با حمایت اقشــار  برپایه آ
مختلف جامعه و به دور از خشونت و جنگ 
هــای مســلحانه آرزوی دیرینه همــه علما، 
مــردم  و  دانشــمندان  شــهدا،  مجاهــدان، 

ایران به وســعت تاریخ این مــرز و بوم بود. 
گــر بــا نگاهــی تاریخــی بــه ارزش کار امــام  ا
خمینی بنگریم، شاید به جرات بتوان گفت 
که آقا ســید روح اهلل خمینی نه تنها همچو 
خورشید بر تارک قرن گذشته درخشید و آن 
ســده را نورانی کرد بلکه خورشــیدی اســت 
کــه بــر قرون گذشــته محنت زده ایــران نیز 
نــور تابانــد و فروغ تابش آن نه تنها کاســته 
کان ادامــه دارد و  نشــده بلکــه تالو آن کمــا
جالــب آن کــه این انوار الهی مــرز و تاریخ و 
جغرافیا نمی شناسد و همانگونه که بر تارک 
تاریــخ درخشــید بــدان ســان در جغرافیای 
ایــران و حتــی منطقــه نیــز محــدود نماند. 
آنجاســت کــه در عصــر معاصــر با چشــمان 
خــود معنــی معجــره  را درک می کنیــم آنجا 
کــه همــه شــیاطین عالم بــا همــه امکانات 
رســانه ای، اقتصــادی، فرهنگــی، نظامی و 

... و در یــک کام همــه کفــر در برابر ایمان 
و اسام می ایستند و مکر و خدعه می کنند 
و آنجــا کــه ایــن انقــاب بــا این همــه کم و 
کاســتی های مــا مردم عــادی، در برابر این 
همه هجمه ها و دشمنی ها به جلو می رود 
آنجاســت کــه بــه یاد آیــات الهی مــی افتیم 
ُه 

َ
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 یعنــی: می  خواهند نور خدا را با دهان خود 
خامــوش کننــد و حــال آنکــه خــدا گــر چــه 
کافــران را ناخــوش افتــد نــور خــود را کامــل 

خواهد گردانید . 
 دکتــر یعقوب توکلی دربــاره کم نظیر بودن 
شخصیت امام خمینی؟هر؟ درطول تاریخ 
و بی سابقه بودن نهضت اسامی و تشکیل 
حکومت اسامی توسط ایشان  درقرن های 

گذشته، با نشریه خط امام گفتگو می کند:



6
دانشگاهها یهبنیادتبییناندیشههایامامخمینی؟هر؟در نشر

1401 سالیازدهم-شماره67-بهار

سرمقاله

در گذشته یک نظام عقلی داشتیم که این 
نظام عقلی بر اساس اندیشه و نظام معرفتی 
شــکل گرفته بــود و در ابتدا امــام علی؟ع؟آن 
را تعریف کرد. نظام عقلی شــیعه همان نظام 
عقلــی علویــون اســت. تمــام تلقی هایــی کــه 
از هســتی شناســی و جهــان شناســی و حتــی 
مبانــی کالمــی و فقهــی و پایــه ای وجــود دارد 
کــه بر اســاس اندیشــه امام علی؟ع؟بنا شــده 
اســت. نظامــی معرفتــی کــه بخــش وســیعی 
از آن توســط امــام علــی؟ع؟و ســپس توســط 
امــام ســجاد؟ع؟و امــام صادق؟ع؟بنــا شــده 
اســت. بحــث ادعیــه توســط امــام علی؟ع؟و 
امــام ســجاد؟ع؟و در حــوزه فقــه و مباحــث 
کالمــی، توســط امــام صادق؟ع؟بنــا گردیــده 
اســت. ساختار ســازمانی درون شــیعی داریم، 
کــه بــر مبنای نظــام وکالت اســت و این نظام 
وکالــت، بــر اســاس اندیشــه های امام موســی 
کاظم؟ع؟شــکل گرفت و ســازماندهی گردید. 
از طرفــی، در عصــر غیبــت و مســائل عصــر 
غیبت که دور از دســترس حضور امام؟جع؟ 
اســت، شــرایطی بــر شــیعه تحمیــل شــد کــه 
پذیــرش  تحمیلــی،  شــرایط  ایــن  از  بخشــی 
اجبــاری حکومت جائــر بــود. علی رغم اینکه 
وجــه دیگــری از شــیعه که بایــد بــه آن توجه 
حکومــت  اقامــه  بــرای  تــالش  وجــه  کنیــم، 
به وســیله کفــر،  ســیطره  بــا  مقابلــه  و   عــدل 
 امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت کــه از 
سوی حضرت سیدالشــهدا؟ع؟پیگیری شد، 
کاری  نمــاد آن نیــز عاشــورا و شــجاعت فــدا
کاری را امام  کثری برای اســالم است. فدا حدا
علی؟ع؟آغــاز کــرده اســت، امــا آن چیــزی که 
در عاشــورا اتفاق افتاده اســت، اتفاق ویژه ای 
در عالــم هســتی اســت کــه تجلی رفتــار همه 
خ داد. انبیاست که در کربال متجلی گردید و ر

در طــول تاریــخ، هرکــدام از علمــای شــیعه 
بخشــی از این میراث را وراثت کردند. مرحوم 
مرحــوم  کــرد؛  گــردآوری  را  روایــات  کلینــی 
شــیخ طوســی دوبــاره آنهــا را بازنویســی کرد و 
ســامان دهی نمود. خواجه نصیر نظام عقلی 
را تعریف کرد و در دوره مالصدرا از نظام عقلی 

بازتعریف جدیدی صورت گرفت.

 در ایــن دوره هــا همه چیز وجــود دارد، ولی 
شــجاعت قیــام در دل علمــا نیســت، رگــه ای 
خلیفــه  شــیخ  در  قیــام  شــجاعت  از  باریــک 
مازندرانــی وجــود دارد، امــا او فقیــه نیســت. 
ســربداران حتــی مــی رونــد ســراغ شــهید اول 
می خواهنــد و از او مــی خواهنــد که بــه قلمرو 
آنها بیاید تا میراث فقهی و فکری را برای آنان 
بازتعریــف کنــد، امــا شــهید اول نمی آیــد و در 

نهایت در بعلبک به شهادت می رسد. 
را  فکــری  میــراث  کــه  نیــز  نصیــر  خواجــه 
توضیح داده است، اما شجاعت ایستادگی در 
برابــر تجاوز خارجی را نــدارد و نمی تواند آن را 
عملی کند، علی رغم اینکه امام خمینی؟هر؟ 

ک الخواجه. می گوید خواجه و ما ادرا
اخباریــون، حــدود  غلبــه  بــا  کمــی جلوتــر 
یکصــد تــا یکصدوپنجاه ســال تشــتت فکری 
کــم می شــود و در همیــن دوره، وهابیــت  حا
ظهــور پیــدا می کند البتــه آنها در حدود ســال 
1150 تــا ســال 1250 یــک دوره غلبــه کوتاهــی 
دارنــد و بعــد ســرکوب می شــوند. دولــت آنهــا 
دوره  در  می شــود.  تشــکیل   1340 ســال  در 
فتحعلی شــاه آقای وحید بهبهانی، اصولی ها 
را بــر اخباری هــا مســلط می کنــد بــا ایــن حال 
حتــی در دوره صفویــه نیز که قائــل به نظریه 
پذیرش جانشــینی امام زمان؟جع؟ هستند، 
همچنان برای مراجع تقلید محدودیت قائل 
می شــوند. شــاه عباس می گوید من نایب واال 
هستم، نایب نایب امام زمان؟جع؟ هستم. 
وقتــی اصولیــون غلبه پیــدا می کننــد، قدرتی 
بــه نام قــدرت مرجعیت ظهور می کنــد، که در 
پیوند مفهوم جانشینی امام؟جع؟، جلوه ای 
از قدرت و قدوسیت جایگاه امام را در جامعه 
ایجــاد می کنــد. به ایــن ترتیب وحــدت حول 
مرجعیت به تدریج شکل می گیرد. ابتدا حول 
آقــای وحیــد بهبهانــی، بعــد حــول صاحــب 
جواهــر و ســپس حــول شــیخ انصــاری. ایــن 
قــدرت ظاهــِر تشــکیالتی نــدارد و فقــط نظام 
وکالــت و نظــام فقاهت امــام صادقــی را دارد. 
گردپروری، آموزش یا ترویج دین  تدریس، شــا
اســت و درگیــری از نــوع امــام حســین؟ع؟و 
امــام علی؟ع؟را نــدارد. حتــی علمــای ایرانی 

کــه درگیــر برخــی مســائل سیاســی می شــوند، 
حیطه درگیری آنها آن قدر جدی نیســت و در 
حــد مخالفت با نفی ســبیل و غلبه دشــمنان 
است، در همین حد؛ میرزای شیرازی که روند 
اســتعمار را متوجه شــد و با یکی از چهره های 
اســتعمار مقابله کرد، درصدد تأســیس جریان 
جدیدی در جهان اسالم نبود، بلکه به دنبال 
دفــع خطر بود. البته این موضوع برای اولین 
بــار به طــور جــدی توســط مالاحمد نراقــی در 
کتــاب عوائــد االیــام بــه نــگارش درآمــد، امــا 
مالاحمــد نراقــی نیــز این تــوان را نداشــت که 
بتوانــد جامعــه را با خــودش همراه کنــد. تنها 
کاری که او کرد، این بود که نماینده فتحعلی 
شــاه را از شــهر بیرون کــرد، خــودش در جهاد 
از  بعــد  امــا شکســت خوردنــد.  کــرد،  شــرکت 
شکست، نظریه والیت فقیه را در کتاب عوائد 
کم فتحعلی شاه  ح می کند و بعد حا االیام مطر
کثــر کار وی  را از کاشــان بیــرون می کنــد، حدا
این بود. مالاحمد نراقی هم به لحاظ فلسفی 
و تعقــل و هــم بــه لحاظ منــش عرفانــی و نیز 
به لحاظ جایگاه فقهی و شــجاعت در نبرد و 

اعالم جهاد، مرتبه ای باالتر از بقیه دارد.
 در دوران مشــروطه وقتی که اندیشــه های 
ایــن چنــد عالم یعنــی آقاســید کاظــم یزدی، 
آخوند خراسانی، مال عبداهلل مازندرانی در کنار 
یکدیگر بررســی می شــود، اندیشــه منسجمی 
به دســت نمی آیــد که در ایران چــه باید کرد؟ 
آنهــا نیــز به دنبــال درمــان دردی هســتند که 
طریــق  از  درد  درمــان  می دادنــد  احتمــال 
کمیــت قاجار  ایجــاد عدالتخانــه و تعدیــل حا
باشــد. آنها در تــالش بودند در حــد رفع ظلم، 
عدالتخانــه ای  کننــد.  تأســیس  عدالتخانــه 
کمیت  کــه قاجــار آن را اداره کند و ســاختار حا
باقی باشــد. طیفی از علمای موجود، بخشــی 
و  مشروطه ســازی  یعنــی  مدرنیتــه  پــروژه  از 
تغییــر جامعه بر اســاس نظام جدیــد اروپایی 
را قبــول کردنــد. این جریــان فکــری از آخوند 
شــروع می شــود و به نایینی می رســد، ســپس 
کاشــانی و طالقانی را داریــم، و در مدل فکری 
آقــای طالقانی، به مدل هاشــمی رفســنجانی 
که مــدل متفاوت تری اســت می رســیم. نگاه 
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مثبتی که به مشــروطه شــروع می شود، تداوم 
پیــدا نمی کنــد و هرچــه جلوتــر مــی رود زاویــه 
جدی تر و پررنگ تر می شود. عنصر علمی آن 
نیــز ضعیف تــر می شــود و تنزل بیشــتری پیدا 

می کند. 
در این فضا و در این دوره، جریانی که معتقد 
بــه قانونگــذاری اســالمی و اتــکا فکر اســالمی 
است، چندان نمی داند چه باید بکند. مثاًل در 
دوره سیدکاظم یزدی، تئوری حکومت وجود 
ندارد، اما نایینی خواسته که مصالحه ای بین 
دنیای مدرن، تشیع و اندیشه شیعی و نظریه 
غیبت ایجاد کند. حتی شــیخ فضل اهلل نوری 
ح  نیــز کــه نظریــه مشــروطه مشــروعه را مطــر
کــرد، همچنان دســتش زیر ســنگ مشــروطه 
اســت، امــا می گویــد بایــد حکومــت را مقیــد 
بــه شــریعت کنیــم. علی رغــم اینکــه طیفی از 
روحانیون کشــور با او همراه بودند، اما فرجام 
و شهادت مظلومانه ای داشت. سپس مرحوم 
مدرس علی رغم شــجاعت و با درایت بودن، 
نتوانســت قدرت تشکیالتی راه بیندازد؛ چون 
مرجعیــت نداشــت. مــدرس بــه لحــاظ تفکــر 

عقلــی، تعلــق کامل بــه شــیعه دارد، به لحاظ 
رفتــار  عاشــورایی  کامــاًل  رفتــاری  شــجاعت 
کثری فکر می کند.  کاری حدا می کند و به فدا

چیــزی کــه اتفاق افتاد این اســت که شــما 
کار پیــدا  بــا ظهــور امــام بــا شــخصیتی ســرو 
می کنید که به لحاظ تفکر عقلی شیعه مرجع 
تقلیــد اســت،  بــه لحــاظ شــجاعت رفتــاری 
کاری  کامــال عاشــورایی فکر مــی کند و به فــدا

کثری فکر می کند. حدا
سرلشــکر خلعتبری امام را در پانزده خرداد 
ک خلعتبری  بازجویی کرد و طبق اســناد ساوا
گفتــه اســت، مــن آدمــی به شــجاعت ایشــان 
بــرای  را  خــودش  مــرد  ایــن  چــون  ندیــدم، 

شهادت و کشته شدن آماده کرده است. 
از طرفــی هنگامــی کــه زبــان و روح عارفانه 
او،  زبــان  کــه  او بررســی می شــود، می بینیــم 
پــرواز  وقتــی  ائمه؟ع؟اســت.  عرفانــی  زبــان 
در ملکــوت وی را می خوانیــد یــا بحث هــای 
عرفانی او را می خوانید، با عارفی شیدا سروکار 
پیــدا می کنید که زبان او زبان مناجات علوی 
است. مشخص می شود او پیوستگی عمیقی 

بــا عاشــورا پیــدا کرده اســت و این پیوســتگی 
عمیــق را نــه فقــط در درون خــود، بلکــه وارد 

بدنه اجتماع کرده است. 
در جــای جای کشــور، علمایی وجود دارند 
گردی  گردان از شا گردان او هستند، شا که شــا
تبدیل شدند به وکالت، یعنی بخشی از تاریخ 
تشــیع را او بازآفرینــی کــرد. او مجموعه تاریخ 

تشیع را در این دوره بازآفرینی کرد. 
 به نظر می رسد یکی از نقاط مهم تاریخی 
که به قیام و تشکیل حکومت در دوره های 
مختلــف ضربــه زده اســت، ضربــه برخــی از 
جریانــات داخلــی بــوده اســت کــه قیام ها را 
منحرف ساختند. تدبیر امام؟هر؟ در مقابله 

با این جریان ها چگونه بود؟
ایشان به شکل عجیبی جریانات مخالف 
کــرده بــود.  اســالم و تشــیع را در ایــران درک 
کتاب اســرار هزارســاله، ورود ادبیات وهابیت 
بــه طیــف روشــنفکری جامعــه ایــران و درگیر 
کشــور اســت. از  کــردن بخشــی از روحانیــت 
خرقانــی آغــاز شــد و بــه شــریعت ســنگلجی 
کبر  بعد ســیداحمد کســروی وســپس به علی ا
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سرمقاله

حکمی زاده در دوران معاصر رسید.
تاریخ نــگاری  فکــری  جریــان  ایشــان 
عمــق  می فهمــد،  را  ایــران  در  اروپایی هــا 
جریــان  اســت،  کــرده  فهــم  را  دشــمنی ها 
جریــان  می شناســد.  خــوب  را  روشــنفکری 
مالقــات جــالل آل احمــد بــه همراه بــرادرش 
شــمس با امام جالب اســت. جــالل می گوید: 
به خاطــر مراســم پدرشــان رفتیم خانــه امام، 
بازدیــد را پــس بدهیم. شــمس گفــت دیدیم 
زیر تشــک برآمده اســت و جالل توجــه کرد و 
متوجه شــد که کتاب »غــرب زدگی« خودش 
اســت و گفــت آقــا شــما از ایــن اباطیــل مــا را 
هــم می خوانید؟ گفتنــد: نه اباطیل نیســت، 
بســیار بــا ارزش اســت، مــن دوبار ایــن کتاب 
را خوانــدم. ایشــان ما را خیلی تشــویق کردند 
و پــول قابل توجهــی به عنــوان هدیــه بــه مــا 

دادند.
آقای احمد احمد می گوید که ما داشتیم با 
جریانات تبشیری در ایران مبارزه می کردیم، 
یــک روز یک گونی کتاب را پیش امام بردیم 
ببیننــد کــه مــا چــه کاری انجــام می دهیــم، 
کتابهــا را تــک تــک از گونــی در مــی آوردیم و 
بــه امــام نشــان می دادیــم امام گفتنــد به جز 
دوتــا، همــه را مطالعــه کــرده بــودم و  بــه مــا 
برویــد  نکنیــد،  تلــف  را  »وقت تــان  گفتنــد: 
به دنبال ترویج اســالم، هیچ مسلمانی با این 
ادبیات مسیحی نمی شود، کسی که مسیحی 

می شود، مسلمان نیست. 
امــام کاماًل بحث های توســعه را می فهمد. 
یــک جلد کتــاب دربــاره نظریــات نفتــی امام 
وجــود دارد؛ در ایــن کتــاب راجــع بــه نفــت، 
خاورمیانــه و نســبت غــرب بــا مــا گفته شــده 
اســت. ایشــان درک درســتی از جهان معاصر 
دارد. حتــی وقتی یکی از علمای لبنان پیش 
امام می رود و گله می کند که وضعیت خاصی 
داریم و شــیعیان لبنان تحت فشــار هستند، 
امام می فرمایند که شــاه باید برود. این عالم 
لبنانــی فکــر می کنــد امــام متوجــه منظــور او 
نشــده اســت و دوبــاره توضیــح می دهــد کــه 
وضعیــت شــیعیان در لبنــان خــوب نیســت. 
امام فرمودند: بله متوجه شدم، ولی شاه باید 

برود تا امر دســت ما باشــد که بتوانیم مسئله 
را حل کنیم. 

 فهــم دقیق مســائل و مواجهه صحیح با 
کارشــکنی ها و خدعه هــای جریانــات فریب 
خورده و حتی خطاهای راهبردی مسئوالن 
در قبــال مســائل، یکــی از نقــاط درخشــان 
رهبری امام راحل در ابتدای انقاب اســت. 
بــا ایــن  از ایــن مواجهــه امــام  جلوه هایــی 

دسیسه ها را بیان فرمایید.
نظامــی، و  اســتراتژیک  قضایــای   در 
 امام؟هر؟ کاماًل می داند که باید چه کاری کند. 
بعد از پیروزی انقالب، برنامه امریکایی ها این 
بــود کــه ارتــش را کاماًل حفظ کننــد مثل آنچه 
در مصــر حفــظ کردند. پــروژه مارکسیســت ها 
ایــن بود که ارتش را منحل کنند و خودشــان 
نیــروی نظامــی انقــالب شــوند. یعنــی همــان 
پاشنه آشیلی که روحانیت در جریان مشروطه 
متوجه آن نشد؛ در جنبش ملی شدن صنعت 
گر ارتش  نفت سیاســیون ما متوجه نشــدند. ا
باقــی می مانــد، مثــل مصــر  دســت نخــورده 
گر ارتش کاماًل از بین  می توانست کودتا کند و ا
می رفت، کشور دچار از هم پاشیدگی می شد و 

انقالب دست مارکسیست ها می افتاد. 
سرلشــکر قرنی به ابراهیم یــزدی می گوید: 
را  بودنــد  قاتــل  کــه  درجــه دار  فرماندهــان 
کمــه کنیــد، وابســتگان رژیم پهلــوی که  محا
را  نیســت  آلــوده  مــردم  بــه خــون  دستشــان 
بازنشســته کنیــد، امــا نیروهای جــوان را نگه 
دارید که کشــور بدون ارتش نشــود. مهندس 
به ســمت  را  ارتــش  اشــتباهاتی  بــا  بــازرگان 
انحــالل بــرد. او بــا یــک ســاله کــردن خدمت 
ســربازی ایــن اشــتباهات را آغاز کــرد. اما امام 
مقاومت کرد. ســازمان مجاهدین خلق گفت 
ارتــش خلقــی ایجــاد شــود، اما امــام گفت: نه 
به شــما ربطی نــدارد. ســازمان چریک فدایی 
اصرار کردند، امام گفت: نه، ارتش باید بماند. 
امام ارتش را منحل نکرد و این نشــان دهنده 
فهــم اســتراتژیک نظامــی اســت. امــام ماننــد 
سون تزو که پدر علم استراتژیک نظامی است 
نظر می دهد. در ماجرای اعزام نیروی نظامی 
بــه ســوریه که بــدون نظر امــام انجام شــد)با 

حملــه اســراییل بــه  لبنــان و اشــغال جنــوب 
لبنــان و بیــروت توســط نیروهای اســرائیلی و 
اشغال برخی از منطقه بقاع تا مرزهای سوریه 
و  با توجه به اینکه نیروهای ایران )از ضرورت 
حضــور در مقابل ارتش عراق با توجه به فتح 
خرمشــهر و احتمال برقــراری آتش بــس( آزاد 
شــده انــد، برای مشــارکت در دفــاع از لبنان و 
سوریه این آمادگی را دارند که به منطقه اعزام 
شــوند. این تصمیم بدون مشــورت با امام در 
شورای عالی دفاع گرفته شده بود، لذا قرار بود 
ایران در ســوریه همگام با نیروهای سوری در 
این جنگ مشــارکت داشته باشد، لذا بخشی 
از لشــکر محمد رســول اهلل ؟ص؟ به فرماندهی 
حــاج احمد متوســلیان از یک ســو و نیروهای 
چتــر بــاز و کاله ســبزهای ارتــش هم از ســوی 
ارتش و نیروهای مسلح به سوریه رفتند وقتی 
امــام از طریق رســانه ها متوجه این تصمیم و 
ورود نیروهــای ایران به ســوریه و لبنان شــده 
بودند دســتور توقف را صــادر و از تداوم اعزام 
جلوگیــری کــرده بودنــد( امــام می گویند شــما 
نیرو فرســتادید لبنان، از کجا می خواهید آنها 
را تدارک کنید؟ هوا که دســت دشــمن اســت، 
زمین نیز که دست صدام است، از دریا هم که 
راه ندارید، در نهایت امام فرمودند همین االن 
نیروها را برگردانید، امروز بهتر از فردا اســت، و 
شکست امروز بهتر از شکست فردا است. بعد 
امــام راه حل ارائــه می دهند و می گویند بروید 
بچه های لبنانی و فلسطینی را آموزش دهید. 
این تئوری، کاماًل منطقی است، نشان دهنده 
امــام  اســت.  امــام  نظامــی  اســتراتژی  فهــم 
تشکیالت و سیاست را به خوبی می فهمد، لذا 
ح و اندیشــه تاسیس حزب اهلل لبنان  فکر، طر

مربوط به شخص حضرت امام بوده است.
اشــاعه اندیشــه های امــام راحــل در بیــن 
ملت هــای مختلــف و بیــداری مســتضعفان 
علیــه  قیــام  و  مبــارزه  جهــت  در  جهــان 
مستکبران از جمله تحوالتی است که بیش 
از نیم قرن جهان معاصر را دستخوش تغییر 
ساخته است. الگوگیری مبارزات از گفتمان 
محمــدی؟ص؟  نــاب  اســام  اشــاعه  و  امــام 
را  غــرب  در  مــادی  معــادالت  چگونــه 
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دستخوش دگرگونی ساخته است؟
وقتــی بررســی و مقایســه دقیقــی صــورت 
می گیــرد، مشــخص می شــود در بیــن علمای 
مشــخصاتی  چنیــن  بــا  فــردی  هیــچ  ســلف 
وجــود نــدارد. ســاختار منظم ذهنــی و برنامه 
اســتراتژیکی کــه امــام؟هر؟ داشــت را در کمتر 
سیاســت مداری در طــول تاریــخ ایــران داریم 
و در ایــن مســیر ایشــان از هیچ کــدام از اصول 
دیگــرش عــدول نکرد. وســط جنــگ نمازش 
قضا نشد، اشکش کم نشد، توجه وی به فقه 
کاهش پیدا نکرد، سیاســتش از اخالق عدول 
نکــرد، شــجاعتش در جایــی متزلــزل نشــد. 
وقتی گورباچف را به توحید دعوت می کند در 
دعــوت وی به توحید، تعارف نمی کند، کوتاه 

نمی آید. 
افســانه قرآن ســوزی که االن هســت، ســال 
1540م کریستوفر مارلو در تئاتر تیمور فاتح آن 
را انجام می داد، هیچ کس بجز سفیر عثمانی، 
اعتراضی نکرد آن هم اعتراضی کرد و پیگیری 
جدی نداشت. مطالبی که مسیحیان مخالف 
پیامبر قبل از مارتین لوتر و بعد از مارتین لوتر 
علیــه پیامبــر نوشــتند و تأثیــری کــه ادبیــات 
مارتیــن لوتــری بــر روشــنفکری ضدپیامبــر و 
ضداسالم بر ایران و جهان اسالم داشته است 
را به خوبی درک می کند. لذا وقتی امام فتوای 

اعدام سلمان رشدی را صادر می کند، می گوید 
شــما االن نمی فهمید من چــه می گویم، زمان 

می برد که بفهمید. 
خانــم مینــو صمیمــی اســتاد زبان شناســی 
سکوالر غیرمذهبی در این باره می گوید: امام 
خمینی دقیقًا ســاطور را جایی که باید می زد، 
تاریــخ خــودش،  نقطــه  زد، در درســت ترین 
تأثیرش این بود که این جریان را قطع کرد. او 
در آن نقطه وظیفه اش را به دقت انجام داد. 
از نویســندگان  کــه یکــی  کری  خســرو شــا
می گویــد:  اســت  مارکسیســت  برجســته 
کوچــک خان به تاریخ توجه داشــت که  میرزا
تاریخ درباره او چه قضاوتی خواهد کرد، دکتر 
مصــدق به مــردم توجه داشــت که دربــاره او 
چــه قضاوتــی خواهند کــرد، اما امــام خمینی 
فقــط بــه خدا فکــر می کرد، بــه تاریــخ و مردم 
فکر نمی کرد، لذا این انعکاس رفتار توحیدی 
در مســائل و مراحــل مختلــف گســترش پیدا 
کنده شــد،  کــرد، خمینی در ایران تجزیه و پرا
نه اینکه ریز شــود. خورشــید اجزایش تجزیه 
و کوچــک نمی شــود امــا گرمــا و نور خورشــید 
بــه همه جــا مــی رود. بســیجیانی کــه آمدند، 
نسل دخترانی که مثل خمینی فکر می کنند، 
نســل مادرانــی که مثــل خمینی فکــر کردند، 
نتیجه همین انعکاس است. تأللؤ و تابش او 

به ســمت مناطق دیگر هم رفــت و همچنان 
گســترش می یابد. یکــی از ســربازان در ارتش 
روســیه هنــگام برگــزاری مانــور در آن کشــور، 
عکس امام را روی سینه لباسش نصب کرده 

بود. 
بــا شــجاعتی کــه از ســوی امام بــه جامعه 
ترســوی  بچه هــای  آرام آرام  شــد،  تزریــق 
محله هــا تبدیــل شــدند بــه ســربازان شــجاع 
میدان جنگ و تبدیل به جنگ آورانی شدند 
کــه با ژنرال عبدالرشــید و صدام جنگیدند، با 
ارتش هــای عربــی جنگیدنــد، بــا تکنولــوژی 
غــرب جنگیدنــد، تئــوری نبرد تن بــا تانک را 
پذیرفتنــد و کســانی که از اینها تقلیــد کردند، 
خــواب را از چشــمان اســرائیل ربودند، همان 
کاری کــه احمــد قصیر انجــام داد و گفت من 
کاری را انجــام دادم کــه حســین فهمیــده در 

خرمشهر انجام داد. 
آغــاز همــه این اتفاقــات با امــام؟هر؟ بود. 
فهــم و درک صحیحــی کــه ایشــان از جهــان 
و از تحــوالت در آینــده داشــت، ســبب ایــن 
دگرگونی ها شد. لذا به هر پایه ای از پایه های 
کــه  کنیــد، می بینیــد  وجــودی ایشــان نــگاه 
ترجمان انسان کامل در اسالم و تشیع است، 
انســان عالــم عامل کــه هم قــدرت دارد، هم 

سیاست و هم شجاعت.

بــرادران و خواهران عزیــز ایرانی من، مردم 
پرافتخــار و ســربلند که جان مــن و امثال من، 
هــزاران بــار فــدای شــما بــاد، کمــا اینکه شــما 
صدها هزار جان را فدای اسام و ایران کردید؛ 
از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولّی فقیه، 
 این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، 

ً
خصوصا

فقه، عرفان، معرفــت؛ خامنه ای عزیز را جان 
خود بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.

 خطاب به برادران و خواهران ایراین...
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یاد امام

شــما زمانــی در کادر درمان امــام خمینی 
؟هر؟ بودید و افتخار این را داشتید که امام 
کــه بــا  را درک کردیــد در آن چنــد صباحــی 
ایشــان بودید، از آن روزهــا بگویید که امام 
بســتری شــدند و چطــور شــد که شــما برای 

کادر درمان امام انتخاب شدید؟
امــام از پاریــس بــه ایــران آمدنــد، بیماری 
خاصــی داشــتند کــه بالفاصلــه تیــم پزشــکی 

همــه جا در کنار امام قــرار گرفت و آقای دکتر 
عارفی هم مســئول تیم پزشکی امام در همه 
جــا  همــراه بودند. امــام در ابتدا بازگشــت به 
کن شــد. امــا در آنجا، شــبی  ایــران در قم ســا
دچــار مشــکل قلبــی مــی شــوند و  ایشــان را 
بالفاصلــه از قم بــه تهران می آورند، آن زمان 
در کل کشــور دو تــا مرکــز قلــب بیشــتر نبــود، 
یکی بیمارستان قلب شهید رجایی، یکی هم 

بیمارستان امام خمینی.
رجایــی  شــهید  بیمارســتان  در  را  امــام 
بســتری کردنــد امــا پیشــنهاد پزشــکان ایــن 
گر مشــکلی  بــود که امام در تهران بمانند که ا
پیــش آمد ســریع به بیمارســتان برســانند. به 
همیــن خاطر به مــدت دوهفته در یک خانه 
مصادره ای اقامت کردند ولی ناراحت بودند 
و می گفتند اینجا طاغوتی اســت، من حال و 

روایت خواندین اعضای تیم پزشیک 
از روز های هرماهی اب امام روح هللا 
دکتــر غالمرضــا باطنــی از اعضــای تیم پزشــکی امام اســت که ســال ها در کنــار مدیریت درمــان و  نیز مدیریت بیمارســتان قلب 
کنون در بیمارستان بقیه اهلل  جماران منشأ خدمات فراوانی بوده است. دکتر محمدعلی خوشنویس دکترای پرستاری دارند و ا
تدریــس می کننــد. او یکــی از اعضــای کادر درمان امام خمینی؟هر؟ اســت که تا آخرین ثانیه ها در کنار امام بوده؛ خوشــنویس ســه ســال با 
صدای تپش های قلب رهبرش زندگی کرده؛ سه سال خیره شده است به مانیتوری که نوسانات خط سبز آن، لحظه به لحظه حیات امام 
ک ترین خاطره اش لحظه ای اســت که منحنی های کوچک زندگی روی آن خط ســبز با ســوتی ممتد، صاف  کنون دردنا را نشــان می داده و ا
کادر درمان امام خمینی ؟هر؟ تا رحلت  کی ما را رها کرد.  دو میهمان نشــریه خط امام از جمله اعضای  شــد و امام برای همیشــه دنیای خا
امام بودند. ارتباط مســتقیم و نزدیک آنها با حضرت امام ؟هر؟ موجب شــد که خاطرات ناب و تامل برانگیز آنان از ســیره و زندگی شــخصی 

گیرد. امام راحل همچنین روند درمان ایشان در سال های حیات شان در میزگرد نشریه خط امام مورد گفتگو قرار 
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حوصلــه زندگــی در این فضاهــا را ندارم. یک 
خونــه ای ماننــد خونــه فــالن روحانی، اســم 
مــی برند، پدر آقای رســولی محالتی مناســب 
گر همچین جای ساده ای برای من  است و  ا
پیدا کردید، من تهران می مانم. لذا حســینه 
جماران را برای امام فراهم شــد که پشــت آن 
هــم یــک خانه بــود و امــام به راحتــی رفت و 
آمد داشتند  و دیدارهای عمومی و خصوصی 

خودشان را آنجا انجام می دادند.
مــی شــوند  در جمــاران مســتقر  کــه  امــام 
گر دوباره امام   بعضی از مســئولین می گویند ا
به بیمارســتان قلب شهید رجایی نیاز داشته 
باشــند هم برای مردم مشــکل ساز است هم 
بــرای خود امام؛ چون یک جای عمومی بود 
و همچنیــن هــر روز هــم یکــی زنگ مــی زد و 
اظهــار مــی کردنــد که فــالن جا بمــب گذاری 
شده است و ... و امام در معرض خطر بودند.
لــذا تصمیم گرفته شــد که در کنــار خانه امام 
یــک بیمارســتان ســاخته شــود و مســئولیت 
آن هــم بــا مرحــوم ســیداحمد خمینــی بــود. 
امــام هــم مطلــع نبودند چون امام به شــدت 
مخالــف ایــن مســائل بــود. در حین ســاخت 
بیمارســتان نیز  به علــت نزدیکی آن با منزل 
امام، در پاسخ به سوال ایشان درباره احداث 
کــه ایــن محــل  ایــن محــل اظهــار مــی شــد 
درمانگاه اســت و مخصوص پاسدارانی است 
که در آنجا کشیک داشتد. این بیمارستان با 
همــه امکانات در ســال 63 آماده می شــود و  
از نظر ســاختمانی، فیزیکی، فضای فیزیکی، 
تجهیــزات همــه بــه حالت آمــاده بــه کار  قرار 
گــر اتفاقــی در خانــه بــرای امام  داشــتند کــه ا
افتــاد بالفاصلــه بــه امــام رســیدگی شــود. در 
همــه خانه امــام هم زنگ هایی تعبیه شــده 
بــود و بــا فشــردن آن  بالفاصلــه تیم پزشــکی 
باالی ســر امام حاضــر می شــد. فروردین ماه 
ســال 65 بــود که امــام داخل منزلشــان دچار 
سکته قلبی و ایست قلبی شدند که بالفاصله 
یک تیم درمانی عملیات احیا را شروع کردند 
گر این بیمارســتان و  کــه موفقیت آمیز بــود. ا
این امکانات آنجا نبود، امام سال 65 از دنیا 

می رفتند.

معمــوال مریضــی که ایســت قلبی مــی کند، 
مــا دو یا ســه دقیقــه زمان داریم که ایشــان را 
احیــا کنیــم  امــا در مــورد امــام  نزدیــک 9، 10 
دقیقــه احیــا طــول کشــید و گــروه آقــای دکتر 
پورمقــدس، تقریبــا ناامیــد شــده بودنــد ولــی 
کــه امــام برگردنــد و در  خداونــد مــی خواهــد 
تاریــخ پزشــکی ایــن مــورد یکــی از معجــزات 
است.  خدا خواسته بود که این انقالب در آن 
زمان متوقف نشود، وقتی شما سیر انقالب را 
گر  بررسی می کنید می بینید که در آن زمان ا
امام از دســت می رفت شاید بدترین زمان  از 

نظر روند انقالب، آینده مملکت بود.
از آن زمان حضرت امام نیاز پیدا کردند که 
مراقبــت هــای ویژه ای داشــته باشــند و کادر 
قوی تر شــود. پس از 26 روز بســتری امام به 
منــزل منتقل شــدند و چــون ریتــم قلبی امام 
دچار تغییراتی می شد الزم بود که ریتم قلبی  
کنتــرل شــود. ایــن ریتم قلبــی را چگونــه باید 
کنتــرل کننــد، آن موقع در وســایل هم خیلی 
محدودیت داشــتیم و مثــل االن نبود، آمدند 
دســتگاه  آوردنــد،  را  تلمتــری  دســتگاه  یــک 
تلمتری یک وسیله ای بود که در اندازه یک 
موبایل بزرگ به پیراهن امام دوخته شــد که 
به وســیله سه تا لید، به بدن امام وصل بود، 
از طریــق این تلمتری، ما در مانیتورهایی که 
داشــتیم، قلب امام را کنترل می کردیم یعنی 
حضرت امام در منزل یا دفتر کار که تشــریف 
داشتند، ما قلب شان را با دستگاه کنترل می 
کردیم، به شکل 24 ساعت از فروردین 65 تا 

خرداد 68 به شکل شبانه روزی بود. 
بعــد از حمله قلبی در مســیری که امام را از 
خانه به بیمارستان آوردند  ایشان هوشیاری 
کــدام  کامــل نداشــتند. در ایــن مــدت هیــچ 
از رادیوهــا و خبــر گــزاری هــای بیگانــه هیچ 
خبری از بیماری امام نداشــتند. در ســال 65 
گر اخبار بیماری امام پخش  و در اوج جنگ ا
می شد در روحیه رزمنده ها و مردم تاثیر می 
گذاشــت و دشــمن سوءاســتفاده ای می کرد. 
به این دلیل امام ساخت بیمارستان را تایید 
کردند اما برای ادامه کار این بیمارستان امام 
یک شــرط گذاشــت کــه اینجا فقــط مختص 

من نباشد و مردم عادی هم بتوانند استفاده 
بکنند.لذا در یک شرایط کنترل شده این امر 

محقق شد. 

 آیا موردی وجود داشت که حضرت امام 
ح  آریتمی داشــته باشد و با خود ایشان مطر

کرده باشید که علت چیست؟
بلــه، تیم حلقــه اولیه کادر درمان در طبقه 
بــاالی منزلــی کــه بــرای امــام در نظــر گرفتــه 
بودنــد، مســتقر بودندو دســتگاه تلمتری هم 
در آن اتــاق بــود و حضــرت امــام و خانــواده 
پایین زندگی می کردند، و حتی درب ورودی 
آن نیــز فــرق داشــت و مختــص تیم پزشــکی 
بــود. چــون یــه زمانی اســت که قلــب، همان 
طــور کــه آقای دکتر فرمودند ایســت می کند. 
گرآریتمی ایجاد می شــد و یــا الزم بود که  لــذا ا
ما خدمت امام فوق العاده برسیم از آن درب 
مــی توانســتیم وارد بشــویم، رمــز مــا هم این 
بــود که مــی گفتیم بســم اهلل و حضــرت امام 
می گفتند: یااهلل، ما می توانستیم اجازه ورود 
پیدا کنیم. چندین مرتبه موقعی که حضرت 
امــام خواب بودنــد این اتفاق افتــاد.  در این 
مواقع ما خیلی اســترس داشتیم و ابهت امام 
مــا را تحــت تاثیر قــرار می داد امــا به محض 
حضور بر بالین ایشان  آرامش پیدا می کردیم 
و این آرامش به کادر پزشــکی منتقل می شد 
همــان طــور که بــه همــه و کشــور منتقل می 
شــد. امام موقعی که به ایران تشریف آوردند 

دکتر غالمرضا باطنی از اعضای تیم پزشکی امام
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یاد امام

بــاالی75 ســال ســن داشــتند و بــا ایــن ســن 
فشــارهای مختلفی را تحمل می کردند، این 
همــه نفــوذی هایی کــه گاها پیــش حضرت 
امــام می آمدنــد، کنترل این ها کار ســاده ای 
نبود، از هر کسی هم برنمی آمد، بصیرتی می 
خواســت، نورانیتی می خواست، کمک های 
ماورای بشــر می خواهد، امام خامنه ای هم 
همینطور هستند، شما نگاه کنید حضرت آقا 
در لحظه ها به چه شکلی تصمیم می گیرند، 
به چه شــکلی با مردم صحبــت می کنند، راه 
بــاز می کنند این ها نشــان مــی دهد که یک 

چیزهای دیگری هم باید کمک کنند.

اعتمــاد امام به تیم پزشــکی تا چه اندازه 
ای بــود؟  عمــل امام به توصیه پزشــکان تا 

چه حد بود؟ 
ســیر  آنجــا  از   68 مــاه  اردیبهشــت  از 
تشــخیص بیمــاری امــام شــروع مــی شــود و 
آزمایشــات پزشــکان متوجــه شــدند  از  پــس 
کــه امام مبتال به یک ســرطان بســیار بدخیم 
لنفــوم دســتگاه گــوارش شــده انــد. در معــده 
امــام خونریزی وجــود دارد، و قدم اول عمل 
ایشــان بود. بــرای انجــام این عمــل جراحی 
امــام  شــرایط  آن  در  و  شــد  بررســی  خیلــی 
پیرمردی بود نزدیک 80 ســال ســن و ســابقه 
بیمــاری قلبــی هــم دارند. لــذا خیلی ســخت 
اســت که بیهوش شــوند و بخواهند عمل به 
این ســنگینی انجــام بدهند، ولــی در نهایت 
پزشــکان این تصمیم را می گیرند و با ســران 
قــوای آن زمان صحبت مــی کنند. اما مهمتر 
ح  آنکــه  بــه خــود امــام بگوینــد. پــس از طــر
موضــوع  امــام مــی پذیرنــد و در ایــن زمینــه  
به شــدت تابع دســتورات پزشــکان بودند به 
طوری که تمام پزشکانی که با امام کار کردند 
مــی گفتنــد: ایشــان بهتریــن بیمــاری بود که 
معالجــه کردیم.  امام برای عمل دو تا شــرط 

می گذارند:
کشــور  از  ج  خــار بــه  عمــل  بــرای  مــن   .1  
نمــی روم همیــن جــا عمــل کنید، 2. بــه هیچ 

عنوان پزشک خارجی هم قبول نمی کنم.
 الحمــداهلل بعد از عمل هیــچ اتفاقی برای 

امام نیفتاد و دوسوم معده امام را برداشتند و 
بعد از عمل هم به مراقبت های ویژه منتقل 
شــدند. برای عمل بیش از 100 ساعت بررسی 
و مشاور صورت گرفت اما االن نظرات زیادی 
گر امــام عمل نمی شــدند ده  مــی دهنــد کــه ا
ســال دیگر هم زنده بودنــد ولی توجه ندارند 
گر امام یــک فرد عادی جامعه بود عمل  کــه ا
جراحی الزم نبود ولی ایشــان در جایگاه ویژه 

ای قرار داشتند .

 مشــکل گوارشــی برای امــام از چه زمانی 
شروع شد ؟ و تشخیص علت آن چه بود ؟

 امام در طول این ده سال به هیچ عنوان 
هیــچ مشــکل گوارشــی نداشــتند ولی بــه نظر 
ما همه زخم ها و مشــکالت گوارشــی از زمان 
امضاء قطعنامه برای امام شروع شد. افرادی 
کــه امــام را می شناســند اظهار دارنــد که امام 
دروغ نمــی گفــت و لــذا  وقتــی مــی گوید جام 
زهــر نوشــیدم و قطعنامه را امضــا کردم یعنی 
ایــن قــدر ایــن عمــل  بــرای امــام ســخت و 

سنگین بود. 
  همچنیــن در دوره هایــی برخــی از افــراد 
موثر نظام به امام فشار می آوردند، اما آن ها 
آرامش امام را به هم نمی زد.  در قضیه آقای 
منتظری وضع به صورت دیگر بود. من یادم 
اســت که  دریک زمانی ایشــان آریتمی بســیار 
زیــادی داشــتند کــه مــا ماندیــم چــه اتفاقــی 
افتاده است، ما نمی دانستیم چه خبر است؛ 
کــه بعد از آن متوجه شــدیم کــه حضرت امام 
در رابطه با آقای منتظری یک نامه ای داده 
انــد و ایــن فشــارها بــر روی قلــب ایشــان اثــر 

گذاشت. 
معمــوال حضــرت امــام یــک ســاعت قبل از 
اذان صبح بیدار می شــدند، اما در شب های 
عملیات از دو ســه ســاعت قبــل از نماز صبح 
مشخص بود که امام بیدار هستند و عبادت 
و دعا می کنند. ما می دانستیم وقتی آریتمی 
اتفــاق مــی افتــد یا اســتراحت ایشــان کم می 

شود فردا یک اتفاقی در راه است.

درطول درمان امام و در زمان حضور شما 

بــه عنــوان کادر درمــان ایشــان چــه ویژگــی 
شخصیتی برای شما قابل توجه بود ؟

نظافــت حضــرت امــام خیلــی جالــب بود، 
امــام همیشــه معطــر بودند، ما تلمتــری را که 
برمــی داشــتیم و تلمتــری دیگــری بگذاریــم، 
ایــن تلمتــری تــا یکــی دو روز دســت مــا مــی 
چرخیــد و مــا بو مــی کردیــم و خوش بــو بود، 
ک و تمیــز بودند. یــک دفعه پای  همیشــه پــا
چ داشت و قرار بود که پای ایشان  ایشــان قار
شســته بشــود، حضرت امــام گوشــه ای روی 
صندلــی نشســتند و مــا زمیــن را کــه تمیز می 
را روی وســیله ای مــی  کردیــم و پاهایشــان 
گذاشــتیم و عمــل شستشــو انجــام مــی شــد. 
یــک دفعه آقــای انصــاری آمده بودنــد و من 
مشــغول شستشــو پای ایشــان بودم، لکه ای 
روی پا نظر امام را جلب کرد. ایشان فرمودند: 
«آقای انصاری این لکه پای من رو می بینید 
گر به قلب جوان رسیدگی نشود، وقتی پیر  ؛ ا
بشوند قلب شان این گونه می شود، اینگونه 
لکه دار می شود؛ بنابراین سعی کنید تا جوان 
هستید به کارهای معنوی خودتان برسید«.

بــه  بــار  چندیــن   65 ســال  از  بعــد  امــام 
بیمارســتان مراجعه داشــتند ولی چون زمان 
جنــگ بــود این خبرهــا اصال پخش نمی شــد 
کثــر فیلــم هایی کــه از امام در بیمارســتان  و ا
موجود اســت  مربوط به دوران بســتری سال 
65 اســت که امام سرحال است.  امام آخرین 
کــه در بیمارســتان بســتری شــد ســاعت  بــار 
22/30 شــب اول خــرداد 68 بــود.  آن شــب 
هــم مثل بقیه شــب ها نماز شــب شــان ترک 
نشــد. فیلمــی که موجود اســت امــام در حال 
نماز که یک کیســه خون به دست امام است 
و بــه کمــک دوســتان رکــوع و ســجود انجــام 
می دهنــد مربــوط به ایــن زمان اســت. صبح 
نمــاز صبح دوم خرداد 68 آخرین نمازی بود 
کــه امــام به حالــت ایســتاده خواندنــد. بعد از 
این عمل ایشان در بخش مراقبت های ویژه 
گر دقت کنید در این شرایط  بستری شدند و ا
تخت امام به حالت کج در وســط اتاق رو به 
قبله  قرار دارد. ایشان  با قرآن مانوس بودند، 
حتی در خرداد 68 که بســتری شــده بودند و 
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مــن مــی رفتــم خدمت شــان مــی دیدیــم که 
قــرآن و کتــاب دعا دســت شــان اســت و این 

فعل ایشان ترک نمی شد. 
توصیــه شــما در زمینــه شــناخت حضــرت 
امام ؟هر؟ و آشــنایی با ســلوک و شــخصیت 
ایشان یرای جوانان و دانشجویان چیست؟

بشناســد  را  امــام  می خواهــد  کــس  هــر 
حســینه جمــاران را نظاره کند.کــف آن زیلو 
ک اســت  روزی  گــچ و خــا و دیوارهــای آن 
که امام به حســینیه جمــاران آمدند درب و 
پنجــره هم نداشــت و در حال ســاخت بود. 
کــه   گرفتــه شــد  در یــک برهــه ای تصمیــم 
اینجا را مثل بقیه حســینیه ها سنگ کاری، 
کننــد. امــام بعــد از  کاری  گــچ  کاری و  آینــه 
اطــالع از ایــن موضــوع بالفاصله خودشــان 
رســانند  مــی  حســینیه  ایــوان  روی  بــه  را 
کار می کنــد داد  کــه آنجــا  و ســر آن هایــی 
می زنــد، می گوینــد: مــی خواهیــد بــرای من 
کاخ درســت کنیــد؟ مــی خواهید من را شــاه 
کنیــد؟ مــن آمــده ام اندیشــه هــا را بســازم، 
نیامدم کاخ بســازم، هر کســی دســتور داده 
کــه اینجــا را ســنگ کنیــد با دســت خودش 

بیاید سنگ ها را بکند. 
ادامــه  و  کاری  رنــگ  اجــازه  حتــی  امــام 
گــچ کاری حســینیه را نیــز ندادنــد و فقط به 
جهت رعایت حال مردم اجازه ســنگ کاری 
قســمت پائینی دیوارها را دادند. زمانی بود 
کــه تهــران طــرف جمــاران مرتــب بمبــاران 
می شــد، یــا تهدیــد بــه بمبــاران می کردنــد، 
در حیــاط نزدیــک منــزل امــام آمدنــد یــک 
و  محکــم  ســنگر  کردنــد،  درســت  ســنگر 
بزرگی درســت کردند و بعــد اعالم کردند که 
قــرار اســت اینجا بمباران بشــود، مــن یادم 
اســت کــه آقــای دکتــر پورمقــدس آمدنــد و 
پیــش امــام رفتنــد و البته حاج احمــد گفته 
بودنــد شــما بیاییــد بگوییــد چــون مــن هــر 
چــه مــی گویــم توجهــی نمی کنند، بــه امام 
گفته بودند اوضاع اینگونه اســت شــما فعال 
بیایید در ســنگر باشید ولی هر کاری کردند 

امام قبول نکردند . 
بــرای  دانشــجویان  بــه  بنــده  توصیــه 

شــناخت امام راحل دو چیز است:
1. وصیتنامــه امام را بخوانند

2. خانه امام و حسینیه جماران را ببینند و 

در این صورت است که راه را گم نمی کنیم.
آخریــن لحظــه که امام را ماقــات کردید 
چــه روزی بــود ؟و خاطــره ای از آن زمــان 

دارید ؟
 شــبی که امام بســتری شدند )اول خرداد 
خداحافظــی  خیلــی  خانــواده  بــا   )1368
عجیبــی داشــتند. خانــواده امــام می گفتنــد 
که ان شــااهلل مثــل دفعه های قبــل می روید 
عمــل می کنید و برمی گردید، امام می گویند: 
نــه هرچیــزی در این دنیا پایانــی دارد و این 
پایان عمر خمینی اســت. در 13 و 14 خرداد 
همــه بودیــم. لحظــه هــای آخــر تلــخ تریــن 
لحظــات تیم پزشــکی بــود. روز قبــل رحلت 
امــام یعنــی جمعــه، ایشــان را یــک لحظه از 
بخــش مراقبــت های ویژه بــه داخل حیات 
بردنــد تــا فیلمــی گرفته شــود و در رســانه ها 
منتشــر شــود. اما مشــکالتی برای امام پیش 
آمــد و پــس از بازگشــت قلــب امــام کامــل از 
کار افتــاد.  ضربــان ســازی کــه از بیرون قلب 
را اداره می کرد برای ایشــان اســتفاده کردند 
ولی فایده ای نداشــت. مظلومیت امام آنجا 
بود که می خواســتند به مــردم بگویند برای 
امام دعا کنید ولی نمی توانســتند مســتقیم 
اشــاره کنند. اخبار ســاعت 8 شــب با دعای 
»امــن یجیــب« شــروع شــد، غیرمســتقیم به 
مــردم مــی گفتنــد کــه برای امــام دعــا کنید. 
هــم  بــه  مملکــت  کــه  ترســیدند  مــی  همــه 
بریــزد. یکــی از دوســتان تعریف مــی کرد که 
گــوش  شــب  آن  را  بیگانــه  رادیوهــای  مــن 
مــی کردم، شــب 14 خــرداد تمــام رادیوهای 
بیگانــه بدون اســتثنا می گفتنــد که خمینی 
در حال مردن است، خمینی که از دنیا برود 
انقــالب هم از بیــن مــی رود، خیالتان راحت 
باشــد، افســانه خمینــی تمــام شــد. اما شــب 
بعد، شــب 14 خرداد که مقام معظم رهبری 
در  شــدند،  انتخــاب  خبــرگان  مجلــس  در 
حال گوش کردن رادیو بودم، بدون اســتثنا 
همــه رادیوهــا می گفتنــد کــه امــروز در ایران 
یــک خمینــی جدیــد متولــد شــد و مــا دیگــر 

نمی توانیم با این انقالب کاری بکنیم.

دکتر محمدعلی خوشنویس از اعضای کادر درمان امام
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معرفی اثـــر

انقالب شــده بود و نظام جمهوری اسالمی 
مستقر شده بود و ما هم شده بودیم شهروند 
این نظــام خالف آمد عادت در جهان جدید، 
و دل سپرده بودیم به شعارها و آرمان هایش؛ 
همیــن  از  بی تردیــد  بی تامــل.  و  بی توجــه 
رهگــذر بــود که از روزی که کشــیده شــدم به 
ســمت ادبیــات، و در پرتوش، اندیشــیدن به 
مســائل مهــم و بــزرگ، اندک انــدک بــه تمام 
ایــن شــعارها و آرمان هــا شــک کــردم. افتادم 
روی همان ریلی که همگان می شناســندش؛ 
خ هامان چفت بشــود  گر چر همــان ریلی کــه ا
در دو طرفشــان، ُهل خواهیــم خورد به روی 
مقصدی که نمی دانیم ؛ که سوق دهنده اش 

کــس دیگری اســت؛ کــه فکــر می کنیــم خود 
چیــز  آشــکارا  واقعیــت  امــا  می رویــم  داریــم 
دیگــری اســت؛ که بــه قول عرب ها »ســائق« 
کــس دیگــری اســت. پــس دیگــری انتخابی 
گزیــر.  وجــود نــدارد. ماییــم و راه، و مقصــد نا
کــه دائــم  و بدبختــی بــزرگ هــم ایــن اســت 
فکــر می کنیــم این ما هســتیم کــه دِل کوه ها 
و صحراهــا و دشــت ها را می شــکافیم و پیش 
اســت!  بــزرگ  توهــم  همــان  ایــن  می رویــم. 
مــن هــم در جهــان کوچــک خــودم ســوار بــر 
ریل های ادبیات ملهم از جریان ادبی مسلِط 
متاثــر از غرب آمریکایی، در زل آفتاب وســط 
روز می تاختــم و بــه هــر چیزی فکــر می کردم 

مگر آن چه هســتم؛ مگر کشــیده شــدنم رو بر 
راهــی کــه نمی دانــم! بنابراین، رفتــه بودم تا 
کجاها؛ تا عمق غربت در الهوت و ناسوت!  نا
تبدیل شــده بــودم به موجــودی که کم ترین 
نســبت را بــا زمان و مکانی کــه قرارگاهم بود، 
داشــتم. بیگانه ای بودم در خانه ی خودم. و 
گر نمی بود شــبی از شب های زمستان  شــاید ا
تهــران،  شــریعتی  خیابــان  در   1388 ســال 
کــه از  باالتــر از خیابــان ســمیه، و لحظــه ای 
کنار ُدکان گلفروشــی می گذشــتم، امروز رمان 
»تشــریف«ی هم وجود نداشــت. یادم اســت 
دقایقــی بود که محــل کارم بیرون آمده بودم 
و می خواســتم دوری در شــهر بزنــم و برگردم 

ترشیف؛
گرام نوشــتم که »برای نوشتن تشریف، یک بار  وقتی رمان تشــریف منتشــر شــد، در صفحه ی شخصی ام در اینستا
خودم را کوبیدم و از نو ســاختم!« خب، این حرفی کلی بود و هســت. مخاطب می تواند از خودش بپرســد که چه 
بودی و چه شدی مثاًل؟ این پرسش حق است. اما واقعیت این است که پشت این کوبیدن و از نو ساختن، ماجراهای فراوانی 
وجــود دارد کــه پرداختــن به آن ها مجال فراخی می خواهد. چرا که من هم همانند خیل بزرگی از جوانان دهه ی هفتاد و هشــتاد 

ایران با مفاهمیی بالیدیم در فضای سیاسی و پهنه ی اجتماع که چندان درگیر عمق معانی شان نبودیم. 

رشح یک ابزگشت

علی اصغر عزتی پاک
داستاننویس نویسندهو
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شــام بخورم. فکرم بــر محور هیچ می چرخید 
گهان چشمم افتاد  و ناامید و ِکسل بودم. و نا
بــه دســته های رنگارنگ گِل گلفــروش که در 
پرتــو نور چراغ های برق غرق در زیبایی خود 
نشســته بودنــد و انتظــار می کشــیدند توجــه 
رهگذران را! ایســتادم. چه شــد و چه نشــد را 
نمی دانــم؛ آیــا خــودم را از پیــش آمــاده کرده 
بــودم یا نه را هــم نمی دانم؛ زمینه اش بود یا 
نبــود را هــم خبر ندارم؛ و یا این که توجه شــد 
بــه من یــا من توجــه کــردم را هــم نمی توانم 
گفــت. فقــط می توانــم از آن چــه افتــاق افتاد 
حرف بزنم امروز. و آن اتفاق این بود؛ نگاهم 
را در همــان آِن اول از گل هــا گرفتم و در خود 
فــرو رفتــم. چشــم هایم بــاز بــود امــا چیــزی 
نمی دیــدم. بی نگاه شــده بــودم به اصطالح. 
امــا در همیــن بی نگاهــی فکــرم رفته بــود به 
نور؛ به زیبایی؛ و بعد به ظلمت، و به زشــتی 
و تباهــی؛ و بعدتــر بــه خــود؛ بــه دیگــری؛ به 
ایــران؛ بــه مســلمانی؛ بــه مردم؛ بــه جنبش؛ 
بــه حرکت؛ بــه امید؛ شــعار؛ به خواســتن؛ به 
ادامــه؛ بــه آزادی؛ بــه گشــایش؛ بــه راه؛ بــه 
رهبران؛ بــه رهبری؛ به پی روی؛ به خمینی؛ 
بــه امام؛ بــه لطافت زندگی؛ و بــه رنگ هایی 
که تا آن شــب نمی دیدم شــان؛ به چراغ ها که 
موضعــی می تابیدند و گل ها را می نمایاندند؛ 
و بــه رنــگ خــدا! بــه حضــرت منجــی، و بــه 

انتظار!
بله؛ همه ی این ها، و خیلی بیشتر از این ها. 
چنان کــه  بسیاری شــان؛  نمی آیــد  زبــان  بــه 
نمی توان جمله ساخت برای هر یک؛ چنان که 
نمی تــوان آن لحظــه را بازنمایی کــرد بکمال. 
فقط باید گزارشی داد که یک همچین چیزی؛  
همین طــور  خــب،  احوالــی!  همچیــن  یــک 
کــه می بینیــد، دیگــر دلیلــی بــرای شــبگردی 
وجود نداشــت. پــس درجــا چرخیــدم. روی از 
سراشیبی مالیم خیابان شــریعتی برگرداندم و 
راه افتادم به طرف َمَقّرم که در باالدســت بود. 
ایــن برگشــتن از خیلی چیزهــا بود. و امــروز، از 
آن شــب، جــز خاطــره ی نور در پیش چشــمم 
نیســت؛ نــوری کــه در پرتــوش جانــم روشــن 
شــد؛ و ســرزمینم؛ شهرها و روســتاها و خانه ها 

روشــن شــدند؛ چهره ی مردمان روشــن آشکار 
شــد و راه ها پیش چشم آمد؛ راه هایی که باید 
یک یک شــان را بپیمایــم ســیاحت کنان رو به 
افق های روشــن؛ راه هایی که من را می برند تا 

زایشگاه خورشید. 
کی نیســت! من  انتزاعی شــد و شــاعرانه؟ با
اهــل کلمــه هســتم و خیــال. مطمئــن باشــید 
بــه چنیــن  را  او  کنــد،  کســی همراهــی ام  گــر  ا
مکانــی  خواهــم بــرد؛ مثــال در شــهر همــدان! 
مثــال در دامنه هــای الوندکوهــش؛ مثــال در در 
باالی تپه ی نورمهالش در ضلع جنوبی شــهر. 
خواهمــش برد بر باالی بــازه ی قاِمدین؛ قائم 
دین؛ یعنی درست جایی که دو جوانمرد رمان 
تشریف، در یک صبح جمعه، پس از شرکت در 
دعای ندبه، و تماشــای آئین انتظار رزم آوراِن 
مؤمــن، در دل برفــی کــه زمین را ســفیدپوش 

کرده بود از کران تا کران، به اشراق رسیدند! 
و ایــن فرآینــدی بــود ده ســاله! بلــه؛ من آن 
شــب از میانــه ی راه شــبگردی برگشــتم تا ده 

سال بعد رمان تشریف را منتشر کنم.
پ ن:

»تشــریف«، آخریــن اثر داســتانی علی  اصغر 
ک ، رمانی چندالیه با شــخصیت های  عزتی  پا
متعــدد در فضایی کاماًل ایدئولوژیک و با رنگ 
و بویی ملی و دینی، در هفده فصِل بی عنوان 
نوشــته شده اســت. نویســنده در این رمان در 
پــی تصویــر و بازتعریــف اتصال میــان انقالب 
ایــران در ســال 57 و پدیــدۀ ظهــور  اســالمی 
آخریــن امــام شــیعه اســت؛ اتصــال و پیوندی 
کــه بیــش از آن کــه انضمامی باشــد، به شــکل 
ارگانیــک برقــرار اســت. انقالب اســالمی که به 
َره بری مرجعیت شیعه علیه سیستم پادشاهی 
خ داد، بــا تکیــه بر  و در باطــن ســکوالر ایــران ر
اصول بنیادینی چون شهادت، عاشورا و امید 
بــه ظهوِر منجی شــکل گرفت؛ انقالبــی که در 
پِی یک شــدِن عظیم و الهی بود با اتصال به 
افقی به گســترۀ هستی. انقالب ایران از دسته 
انقالب های اجتماعی محســوب می شــود که 
بــا تغییــر بنیادیــن در ســاختار های سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی همراه اســت و از همین 
کــه بــا انقالب هــای سیاســی جهــان،  روســت 

تفاوت اساسی در اثرگذاری و ماندگاری دارند.
مــردم  انقالبــی  حرکــت  رمــان،  ایــن  در 
ایــران در شــهر همــدان در آســتانۀ ســال 57 
بــه مــوازات آمادگــی بــرای درک و تشــرف بــه 
ســاحت قدســی امام و َره بر معصــوم )حضرت 
ولی عصر؟جع؟( در الهیات شــیعی به تصویر 
کشیده شده اســت. شهریار در شب عروسی با 
اعتراف همسرش مبنی بر گزارشی که منجر به 
اخراج مصطفی ـ دوســت شــهریار ـ شده است، 
یک سیر آفاقی و انفسی توأمان را آغاز می کند؛ 
در جســت وجوی مصطفی؛ در جســت وجوی 
خــودی که نمی شناســدش. در همین ســیر او 
کتک می خورد، موهایش می ســوزد، گرسنگی 
می شــود،  متحمــل  را  ســرما  و  بی خوابــی  و 
می بینــد و می شــنود و می پرســد. ایــن ســیر و 
انفســی(  حرکــت درونــی و بیرونــی )آفاقــی و 
مختــص شــهریار نیســت. تمــام دیگرانــی که 
همــۀ  و  بودنــد  داســتان  ایــن  سیاهی لشــکر 
دیگرانــی که شــخصیت های دیگــر این قصه 
هستند، مصطفی و دیگراِن این رمان، همه رو 
به آینده در حال حرکتند. و در نهایت در پایان 
این سه روز، در میانۀ انقالبی درونی و بیرونی 

گره ها گشوده می شوند.
کّل  یــک  این کــه  عیــن  در  »تشــریف« 
اســت،  هدف منــد  و  منســجم  و  یک پارچــه 
دارای پرده ها و الیه هایی مجزا هم هست. در 
واقع خواننده همراه شــهریار در طول داستان 
یک ســیر و حرکــت طولی و عرضــی در زمان را 
طــی می کند و هــر بار به الیــه ای عمیق تر وارد 

می شود.
ترســیم این ســیر همــراه بــا تصویــر توأمان 
اتفاقات آذر سال 57 و مسئله »منجی گرایی«، 
تشریف را دارای چهار الیۀ معنایی کرده است:
الف. سیر و سلوک شهریار در بیرون و درون 

)سیر آفاقی و انفسی(؛
ب. وقایع انقالب ســال 57 )بســتر تاریخی 

حوادث داستان(؛
ج. آداب و تشریفات دعوت نمادین از امام 

عصر)عج(؛
د. متافیزیک حضور دریدا.
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مصاحبه

شــناخت شــخصیت امام خمینی با توجه به 
گذشــت بیش از ســه دهــه از رحلــت آن بزرگوار و 
قرائت مختلفی که از ســیره و شــخصیت ایشان 

وجود دارد چگونه امکان پذیر است؟
شخصیت امام خمینی ؟هر؟ مربوط به گذشته 
اما ماندگار در تاریخ است. پرداختن به شخصیت 
امــام امروزه به دو روش انجام می شــود. نخســت 
نــگاه گذشــته نگر اســت  به این معنــا که بگوییم 
امــام چه بود، مثل کســانی که تاریــخ را روایت می 
کننــد، چــه تاریخــی به دنیا آمــد، ســال 43  تبعید 
شــد و .... یک نگاه گذشــته نگرمعطوف به ابهت 
کاریزماتیک امام و در واقع نگاه شان این است که 
کاریزمای امام، رهبری امام، اتفاقات بزرگ،  انقالب 
اســالمی، ایــن هــا در این نــگاه پررنگ می شــود و 
این نگاه گذشــته نگر را هم با یک الیه ی اخالقی 
عرفانی از امام روایت می کنند. نگاه گذشته نگر به 
امام را امروز جریان موســوم به اصالح طلب و خط 
امام سابق با موسسات مرتبط شان نمایندگی می 

کننــد. واکاوی این موضــوع دو چیز را در صحبت 
هــای این طیــف پررنگ می کند، نخســت ، ناظر 
به اینکه در فالن اتفاق چه شــد؟ مخصوصا قبل 
از انقــالب چه کاری کرد؟ در تبعید چه کاری کرد؟ 
در نجــف چــه کاری کرد و  دوم  هم بحث اخالقی 
عرفانــی، تالیفات اخالقــی امام، تالیفــات عرفانی 
امام، امام که سینی چای دستشان است را خیلی 
بــزرگ می کنند؛ امــام را یک پیرمــرد خوش اخالق 
نورانــی و رهبــری کاریزماتیــک معرفــی مــی کنند. 
البته این نگاه تا تبدیل امام به شــخصیتی که در 
ذهن خوش¬تر بنشــیند یا به تعبیری امام سازی 
پیش می روند چنانکه موضوع عدم تاکید امام بر 
روی حجاب را کلید می زنند و عمال می گویند یک 
مرجــع تقلیــد، یک فقیــه اصولی با آن شــرایط،  به 
حجاب کاری نداشــت در حالی کــه نوه های امام 
و خانــواده امــام در عکــس ها در کنــار امام همه با 
چادر و محجبه هستند، پس چگونه امام تاکید بر 

حجاب نداشتند؟ بماند 

اما نگاه دوم نگاه ناظر به منش، روش و ماهیت 
امام است، با این نگاه، همچنان مولد و با نگاه به 
آینده اســت، چرا؟ چون این نگاه، از زاویه اندیشه 
امام است، نگاه گفتمانی امام است که با این نگاه 
امــام از دنیــا نرفتــه، چرا؟ چــون جوانه هــا و نهال 
هــای این نگاه هنوز هم در دنیــا زاد و ولد می کند 
و متبلور می شــود.  درگیری های فلســطین بعد از 
هفتــاد ســال در ســرزمین هــای اشــغالی 1948 هر 
روز در حال پررنگ تر شــدن اســت. تولد انصاراهلل 
یمن ، تولد حزب اهلل، تولد حشدالشعبی، همه این 
ها به خاطر شــخص امام خمینی است، به خاطر 
نفس پاک و ذات حقیقی خود امام خمینی است 
کــه انقالب یکــی از جلوه هــای آن اســت و این ها 
می شود جلوه های بعدی، شاید سیاستمدارهای 
ما تعارف می کنند، می ترسند، تقیه می کنند، ولی 
واقعیت است. لذا با این نگاه امام یک شخصیت 
گذشته نگر نیست، اتفاقا یک شخصیت ناظر به 

آینده است.

پروژه امام سازی
 هتی از گفمتان خَط امام

دکتر محمد ودود حیدری  مســئول قرارگاه جهادی وخدمت رســانی ســتاد اجرایی فرمان امام ؟هر؟ 
است. وی که در کارنامه خود به مؤسس و مدیر عاملی اسبق بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی 
؟هر؟ در دانشــگاه ها را دارد از پروژه تحریف و امام ســازی جریان سیاســی خاص درباره ســیره و شــخصیت امام 

خمینی ؟هر؟ و تالش برای فاصله گیری نسل جوان از مولفه های خط امام سخن می گویند.

محمد ودود حیدری
مسئولقرارگاهجهادیوخدمترسانیستاداجراییفرمانامام؟هر؟
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مبانــی او حرکتــی اســت کــه بــه ظهــور منتهــی 
مــی شــود و حرفش بــرای تاریخ بوده اســت. نگاه 
مهدویــت برای یک مقطع نیســت، چون تا ظهور 
ادامــه دارد. تردیــدی نیســت کــه دنیــا از چگــوارا 
گذشــته، از گاندی هنوز نگذشــته ولی تــا دو دهه 
دیگر از گاندی هم عبور می کند؛ ولی امام اینگونه 
نیســت و شخصیت او کهنه نمی شــود و زاد و ولد 
اندیشــه ایشــان شــعار نیســت چون یک واقعیت 
مســلم پشــت پــرده دنیاســت؛ امــام کــی انقــالب 
می کند؟ وقتی که ادعا میشــد دوران انقالب های 
بنیــان برافکن گذشــته مثــل کوبــا و شــوروی و ... 
گذشته و انقالب اسالمی در همان دوره حادث شد؛ 
با یک راهبرد و رویکردی بی بدیل تا امروز . انقالب 
رنگی و مخملی سال های اخیر در برخی از کشورها 
نیــز از ایــن ایده وام گرفته اند اما در ظاهر و شــکل 
انقــالب  ایران؛ و در باطن فرســنگ ها با اهداف و 
ارزش های انقالب اســالمی ایران فاصله دارند. در 
ظاهر یعنی حضور مردم، ایده نفی حاکمیت بدون 
خشــونت، ایده استفاده از رســانه، ایده استفاده از 
نمــاد، تــک تک  ایــن موارد نشــان می دهــد که از 
انقالب اســالمی  اقتباس شــده اســت و شخصیت 

امام و اندیشه ایشان ماندگار است. 
کــه مــی شــود از وی  امــام شــخصیتی اســت 
برداشت کرد، از او بازتولید گرفت، می شود از منش 
ها و روش های امام استفاده کرد. در عرصه داخلی  
خیلــی هــا مــی گوینــد چــرا امــام در جنگ بــه این 
محکمی ایستاد؟ و بعد هم صلح کرد چرا؟ چرا امام 
جنگ را بعد از خرمشهر ادامه داد، چراگفت جنگ 
جنــگ تــا رفع فتنــه در عالم و چرا بعــد از آن صلح  
کرد؟آقایــان رفتند و گفتند نمی توانیم، بله جنگ 
جنــگ تــا رفع فتنه در عالــم ولی زور، ســالح و ... را 
نداریم، این برداشتی که ایجاد شده است و از گفتار 
امام هم قابل فهم اســت. چرا امام می گویند جام 
زهر خوردم؟ به خاطر اینکه امام این مدل دفاع از 
کشور و این مدل خاتمه جنگ را نمی پسندید. امام 
می خواســت این نهال انقالب اســالمی که غرس 
کرده بود و کاشته بود را حداقل تا 100 سال با جنگ 
تحمیلی ما بیمه بکند. انقالب اسالمی محدود به 
ایران که نیســت، داعیه انقالب اسالمی یک نگاه 
جهانی و مســتضعفینی اســت و امام می خواســت 
ایــران،  بــه عنوان پایگاه ایــن انقالب باقی بماند. 

گــر جنــگ مــا در ســال 61 تمــام مــی شــد، تردیــد  ا
نکنید که تا امروز  بارها به ایران حمله می کردند، 
صدام دوباره حمله می کرد، امریکا حمله می کرد. 
منتها امام یک ایستادگی و استحکامی از خودش 
نشان داد و حرف مبنایی زد و گفت ما داریم دفاع 
می کنیم به کســی هجمه نکردیم و حاال که دفاع 
می کنیم تا رفع فتنــه در عالم ادامه می دهیم و با 
این ایســتادگی امام باعث شــد که انقالب اسالمی 
بیمه بشود. مصداق این مدعا اینکه در این سال 
ها امریکا به صدام حمله کرد، به افغانستان حمله 
کرد،  منتها به ایران که می رسد، دست و پایش می 
لرزد؛ چرا؟ اینها ریشــه در ایســتادگی 8 ســاله دارد. 
اگر امام استقامت نمی کرد، انقالب اسالمی معلوم 

نیست چقدر ادامه پیدا می کرد.
بــا توجه به پروژه تحریف ســیره وشــخصیت 
امــام  خمینــی ؟هر؟ ، خطــرات انحــراف از نــگاه 
گفتمانــی ایشــان را  چطــور ارزیابــی  صحیــح و 

می کنید و راه مقابله با این نگاه  چگونه است ؟
  معتقــدم کــه جریــان هــای اصالح طلــب امروز 
دیگر دنبال تحریف امام نیستند فراتر از آن دنبال 
فراموشــی امام هســتند،  نســل جدید ما که امام را 
نمی شناسد، امام را در حد یک اسم می شناسند؛ 
به نظر من عامدانه از امام انقدر صحبت نمی کنند 
تا ایشان را محو کنند. در دوره ای می گفتند امام را 
تحریــف کنیم چرا چــون آدم هایی بودند که امام 
را دیــده بودنــد، درک کرده بودنــد، لذا اینها دنبال 
تحریــف امام بودند، همان عــده االن عمال دنبال 
حذف امام هستند؛ واقعا همین را می خواهد یا به 
دنبال یک امام سازی جدید هستند و می خواهند 
امامی که خودشان دوست دارند بسازند. حداقلی 
ترین شکل  این کار را در تحریف امام انجام دادند، 
چهــره یــک پیرمرد خــوش اخالق نورانــی عرفانی 

غیرسیاسی. 
در واقع این جریان خیلی شکلی و کلیشه ای و 
ظاهری با امام مواجه شده اند نه متنی و محتوایی 
مثــل جمع آوری مطالب مرتبط بــا یک موضوع از 
منابع مختلف بــدون توجه به نرم افزار و گفتمان 

اصلی امام راجع به این مسائل.
بیانات امام خمینی در یک روند چهار دهه ای 
از ســال 42تــا 68  وجــود دارد. لــذا در جاهایــی 
احســاس مــی کنیــد تناقــض دارد، در صورتــی که 

ناســخ و منســوخ یکدیگرند، بســته به زمان بوده 
است یک جاهایی نیاز به تفسیر دارد. البته منظور 
ایــن نیســت که حرف هــای امام را تفســیر به رای 
بکنیم؛ نه، غلط است. تفسیر به رای یعنی اینکه 
امــام  صحبتــی داشــته و بــر اســاس آن  صحبــت 
چیــزی که دوســت داریم را به عنــوان منظور امام 

تلقی کنیم.
برخــی  حــزب اللهــی در ایــن حــوزه در بعضی از 
وقت ها مرتکب دو  اشــتباه می شــوند ؛ اول اینکه 
حــرف های امام را تفســیر به رای مــی کنند و این 
هم اشــتباه اســت، اگر تفســیری هم هســت آن را 
باید از ولی فقیه زمان بگیریم، یعنی هر جا تفسیر 
از امــام متفــاوت شــد، برای اینکه ســره را از ناســره 
تشخیص بدهیم باید رجوع می کنیم به ولی فقیه 
و ببینیم تفسیر ولی فقیه از بیانات امام چیست؟ 

آن می شود عمل ما.
دوم اینکه امام را با شاخص مقام معظم رهبری 
تعریــف می کنند و این مطلوب نیســت بلکه باید 
مقام معظم رهبری را با شاخص امام تعریف کنیم. 
البته نســل ما بیشــتر رهبر انقــالب را حس کردیم 
و مبانــی اندیشــه مــان را هــم  از ایشــان گرفته ایم  
ولــی بایــد مراقبت کــرد که به ایــن ورطه نیفتیم و 
واقعا اجحاف به امام است و خود حضرت آقا هم 
قبول ندارند لذا از کلیشــه بیرون بیاییم و مســائل 
مختلــف را از منظــر امام تعریــف کنیم، نه امــام را 
بــه عنوان ولی فقیه قبلی، بلکه بــه عنوان امامی 
که ما این شخصیت را مبنای انقالب اسالمی می 
گــر با این نگاه، ســراغ  دانیــم و قلمــداد مــی کنیم ا
صحبت هــای امــام برویــم، مطمئــن باشــید کــه 
حرف های امام تکراری نمی شــود، بلکه باز تولید 
می شــود. بازتولید یعنی اینکه مغــز افزار و گفتمان  
اندیشــه امام را بفهمیم و تظاهرات امــروزی آن را، 
بتوانیــم اســتخراج کنیــم و از امام کمــک بگیریم 
بــرای اینکــه خط امــام را با افــق دهه هــای آینده 
توضیــح دهیــم در ایــن صــورت بازتولیــد جاذبــه 
پیدا میکند و مســیرهای بحــث و گفتمان نظری 
و اندیشــه ای در دانشــگاها باز می شود. بازخوانی 
گفتمان اندیشه ای امام، هم باب های جدید را باز 
می کند هم امام را از یک شــخصیت گذشــته نگر 
تبدیل  به یک چهره کاریزماتیک و بی بدیل  برای 

طول تاریخ می سازد.
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بازخوانی یک تحریف

 ســوال اول دربــاره توهین آقای حســین 
دهباشــی نســبت به مرحــوم ســیداحمد آقا 
خمینی اســت، کــه البته توهیــن به مرحوم 
ســیداحمد مسبوق به ســابقه است و اولین 
نبــوده و مســلمًا آخریــن هــم نخواهــد بود. 
مانند قضیه آقای منتظری و زخم هایی که 
از ایشــان خوردند، و همچنین لیبرال هایی 
که می خواســتند ســیداحمد آقــا را از انقالب 
کــه  و رهبــری جــدا کننــد. البتــه ســخنرانی 
ایشــان دارنــد کــه گفتند خودم پشــت مقام 
معظــم رهبــری هســتم و از ایشــان حمایت 

می کنــم و ما هیچ ادعایــی نداریم؛ نقش و 
جایگاه ایشــان را نشان می دهد.

گــر تمــام هجمه هایی که بــه امام؟هر؟  ا
می شــود را محور قرار دهیم، نمونه مبتذل 
آن کاری اســت کــه دهباشــی کــرده اســت. 
درمــورد  گســترده ای  بســیار  کارهــای  واال 
تحــوالت  در  امــام؟هر؟  جایــگاه  تخریــب 
ایــران، منطقــه و جهــان صــورت می گیــرد.  
لــذا فقــط لیبرال هــا نبودنــد، ایــن موضــوع 
بسیار گسترده تر است. مقام معظم رهبری 
امام؟هر؟تبییــن  رحلــت  ســالگردهای  در 

هجمــه  امام؟هر؟مــورد  چــرا  کــه  کرده انــد 
قــرار می گیــرد و چرا ســعی می شــود خطوط 
شــود.  امام؟هر؟تخریــب  توســط  ترســیمی 
امام؟هر؟شــخصیت بســیار عظیمی اســت 
کــه دشــمنان و مخالفــان عدیــده ای دارد. 
گــر مخالفــان ایشــان را محــدود بــه یــک  ا
جریــان خاصــی کنیم، امــام؟هر؟را کوچک 
کــرده  ایجــاد  امام؟هر؟تحولــی  کرده ایــم، 
کــه بــر اســاس آن، مخالفت هایــی را علیــه 
خــودش برانگیخــت. در نتیجــه مبتنــی بر 

ح کنیم.  این تحول، باید مســئله را مطر

گردان مقام معظم رهبری  قای عباس سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ، روزنامه نگار و از فعالین سیاسی شناخته شده است. او پیش از انقالب از شا آ
بوده است و از سال 1353 با هدف تحصیل به انگلیس رفته است و عالوه بر تحصیل با عضویت در شورای مرکزی اتحادیه ی انجمن های اسالمی 
کنون ایشــان اداره دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران را به عهده دارد.  دانشــجویان اروپا فعالیت های دانشــجویی اش را تا پیروزی انقالب اســالمی ادامه داد. ا

کنیم. قا سید احمد خمینی گفتگو می  در این مطلب با وی درباره چرایی هجمه ها و توهین ها به یادگار امام آ

مظلومیت ســید احمد خمینی

 به یادگار امام
 پشت پرده هجمه ها
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از اواخــر دهــه 60، کســانی که بــه لحاظ 
اســالمی  انقــالب  تخریــب  درصــدد  فکــری 
برآمدنــد، امــام؟هر؟را ســد بزرگــی یافتنــد، 
آن  تخریــب  بــدون  کــه  عظیمــی  ســد 
مؤثــری  و  ک  هولنــا ضربــه  نمی توانســتند 
علیــه انقالب صــورت دهند. قبل از آن هم 
از طریــق ترورهــای شــخصیتی و فیزیکــی 
بســیار تــالش کردند تــا بــازوان امام؟هر؟را 
بزننــد، لیکــن بــا وجود حضــرت امام؟هر؟، 

بالفاصله این خألها برطرف می شــد. 
به طــور مثال شــهید بهشــتی شــخصیت 
بسیار بزرگی بود، هرچه انسان در احواالت 
ایشــان مطالعه می کند، بیشــتر بــه کم نظیر 
بــودن وی پــی می بــرد، وقتــی ایشــان ترور 
می شــود، وجــود حضــرت امام؟هر؟باعــث 
می شــود تالطمــی در کشــور به وجــود نیاید 
و این امر ناشــی از عظمت امام؟هر؟است. 
ایجــاد شــده  بــا تحــول  کــه  کســانی  تمــام 
توســط امــام؟هر؟، درصدد تخریب ایشــان 
برآمدنــد، یکــی از راه هایشــان ایــن بــود که 
جایگاه امام؟هر؟را توســط یارانش تخریب 
کننــد. مســئله آقــای منتظــری کــه بایــد در 
گانه و مفصلی به آن پرداخت،  مبحث جدا
چارچوبــی  مخالفیــن  اینکــه  علی رغــم 
را  خاطراتــش  کــه  کردنــد  ترســیم  برایــش 
ایشــان،  طریــق  از  بتواننــد  تــا  کنــد  بازگــو 
شــخصیت امــام؟هر؟را تخریــب کننــد، بــاز 
هــم مشــاهده می شــود کــه آقــای منتظری 
کامــاًل مقهــور عظمــت امام؟هر؟اســت و در 
جاهایــی در برابر عظمــت علمی، تقوایی و 
اخالقــی ایشــان به طور کامل مقهور اســت. 
آقــای  خاطــرات  شــما  وقتــی  بااین حــال، 
می بینیــد  می کنیــد،  مطالعــه  را  منتظــری 
کــه تدوین کننــدگان آن، هــدف مشــخصی 
دارنــد و آن هــم تخریــب امام؟هر؟اســت. 
تخریبی که توسط یک نیروی مارکسیست 
یــا ســلطنت طلب خیلــی مؤثر نیســت. قبل 
از او نیــز از طریــق مرحــوم طالقانــی تــالش 
کردنــد، امام را مورد هجمه قرار دهند، ولی 
ایشان، بازی را به هم زد و نگذاشت برخی 
دشــمنان او را روبــه روی امــام قــرار دهند و 

ایــن چنین بــود که بعد از جریان مشــکوک 
دســتگیری فرزندانش، مرحــوم طالقانی به 
دیــدار امام رفتند و آن تعریف ها را کردند تا 

این حرکت دشــمن خنثی شود. 
موضــوع قابــل تامــل در خاطــرات آقــای 
کــه تنظیم کننــدگان  ایــن اســت  منتظــری 
طریــق  از  کرده انــد  تــالش  خاطــرات 
سیداحمد آقا به امام؟هر؟حمله کنند. این 
به دلیــل ظرفیــت وســیع امــام اســت. امــام 
گر  دارای ظرفیتی اســت که در آن ســال ها ا
هجمه ای بــه امام؟هر؟می کردند، در واقع 
خودشان تخریب می شدند، لذا واسطه ای 
می کردنــد  انتخــاب  میــان  ایــن  در  را 
بــه  بتواننــد  واســطه  ایــن  طریــق  از  تــا 
امام؟هر؟ضربــه بزنند. در سراســر خاطرات 
آقــای منتظــری می بینیــد کــه بحــث عــزل 
احمدآقــا  توطئــه  از  ناشــی  را  خودشــان 
می داننــد و این گونــه وانمــود می کننــد کــه 
بــود  خــودش  رهبــری  به دنبــال  احمدآقــا 
و تــالش می کــرد کــه آقــای منتظــری را بــه 

ناحق از صحنه سیاســت حذف کند.
کتــاب نقــد خاطــرات آقــای  در انتهــای 
نوشــته ام  ایشــان  بــه  خطــاب  منتظــری، 
کــه: شــما در زمــان حیــات امام؟هر؟تصــور 
قــدرت  بــرای  می کردیــد احمدآقــا خمینــی 
کوچک تریــن حرکتــی  امــا  تــالش می کنــد، 
بــرای معرفــی  احمدآقــا خمینــی  از جانــب 
صــورت  نه تنهــا  رهبــر  به عنــوان  خــودش 
و  ایســتاد  محکــم  ایشــان  بلکــه  نگرفــت، 
گفــت: من هرگــز چنیــن کاری نمی کنم و با 

رهبــری آیت اهلل خامنــه ای بیعت می کنم و 
بــه این ترتیب تمام مبنای تحلیل شــما، از 

پایه فرو ریخت. 
بعــد از فــوت امــام؟هر؟، آقــای منتظری 
شــاهد و ناظــر بر این قضیه بود که نســبت 
بــه احمدآقــا ظلــم کــرده اســت، تهمت زده 
است و از مهدی هاشمی دفاع کرده و گفته 
که او مشــکل نیســت، مشــکل قدرت طلبی 

احمدآقا خمینی است! 
بعد از فوت امــام؟هر؟، آقای منتظری و 
کســانی که خاطرات ایشــان را تدوین کرده 
بودنــد، آیا از این تهمت هایی که به او زده 
بودنــد، توبــه کردنــد؟ درصــدد عذرخواهی 
هــدف  چــون  چــرا؟  خیــر!  برآمدنــد، 
امام؟هر؟بــود،  حضــرت  زدن  اصلی شــان 
چــون هجمه بــه احمدآقا خمینــی در واقع 
هجمه بــه امام؟هر؟اســت، منتها در زمان 
حیــات امــام؟هر؟، ایشــان دارای تصویری 
می دانســت،  جامعــه  کــه  بــود  جامعــه  در 
امام؟هر؟بــه هیچ وجه دنبــال قدرت طلبی 
کار  ایــن  به دنبــال  نیــز  احمدآقــا  نیســت، 
نبود، لــذا همه تالش آقــای منتظری برای 

زدن احمدآقا، زدن امام؟هر؟بوده است.
در  وســیعی  بســیار  امام؟هر؟جایــگاه 
حرکــت  امام؟هر؟پایه گــذار  دارد،  جامعــه 
بزرگــی اســت و صداقــت او در ایــن حرکــت 
بــزرگ، آنچنــان در جامعه تثبیت شــده که 
همچنــان اینــان نیــاز دارند با یک واســطه 
گر بعد از گذشت سال ها  امام؟هر؟را بزنند، ا
از فــوت امــام؟هر؟، مســائلی درمی آمــد که 
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نشــان مــی داد امــام؟هر؟آن صداقــت الزم 
امام؟هر؟نیــاز  تخریــب  بــرای  نداشــت،  را 
به واســطه نداشــتند. ایــن موضــوع نشــان 
ُبعــد بین الملــل  کــه امــام؟هر؟در  می دهــد 
روزبه روز درخشــان تر می شــود. شــخصیتی 
روحانــی، سیاســت مدار، عــارف، فاضل که 
انقــالب بزرگــی را هدایــت کنــد و در کانــون 
قدرت باشــد، ولی یک نقطه تاریک و حتی 
کســتری نیــز نتواننــد در کارنامــه او قــرار  خا

دهند.
در همیــن بحــث اخیــر کــه بــه نظــر مــن 
دهباشــی  آقــای  نــدارد،  تاریخــی  شــأنیت 
ح کــرده اســت کــه احمدآقــا  بحثــی را مطــر
خمینی را در هم بشــکند، در هم شکســتن 
احمدآقــا یعنــی درهم شکســتن امام؟هر؟. 
آنهــا می خواهند از طریق تخریب احمدآقا، 
چــه  وگرنــه  بشــکنند  درهــم  امــام؟هر؟را 
دلیلــی دارد بیایــد حرف واهــی بزند، حرف 
اینکــه  جــزء  بزنــد،  احمدآقــا  علیــه  زشــتی 
کنــد. یعنــی  بخواهــد امــام؟هر؟را تخریــب 
در  دارد.  وجــود  زمینــه  ایــن  در  خطــی 
مصاحبه هــای اخیــر همیــن فــرد،  همیــن 
خط را علیــه امام؟هر؟دنبــال می کند. مثاًل 
در مصاحبه ای که دهباشــی با حسین نصر 
ح  کــرده اســت، در آنجــا ایــن بحــث را مطر
می کنــد کــه امام؟هر؟وقتــی به ایــران آمد، 
تعــدادی مارکسیســت را بــا خــود آورد و در 
هواپیمای امام؟هر؟بیشــتر مارکسیســت ها 
بودنــد. او بــه نقل از شــهید مطهــری گفته 
اســتقبال  بــه  هواپیمــا  در  وقتــی  اســت، 
شــدم  ناراحــت  به شــدت  امام؟هر؟رفتــم، 
مارکسیســت ها  از  یک ســری  دیــدم  چــون 
ریش گذاشــتند و با امام؟هر؟آمده اند و من 
دیگــر از ایــن انقــالب مأیــوس شــدم. البته 
همــه می دانند این دروغ بزرگی اســت. وی 
مصاحبه گــر  به عنــوان  کــه  درکتاب هایــش 
بوده،آنجا هم این دروغ ها را تکرار می کند. 
امــام؟هر؟را  باشــد  خواســته  کســی  گــر  ا
را  او  بــازوان  ابتــدا  بایــد  کنــد،  تخریــب 
تخریــب کند. وقتی بازوان او تخریب شــد، 
هنگامــی  می شــود.  تخریــب  امام؟هر؟نیــز 

که شــخصیت نامناســب از احمدآقا ترسیم 
شــود، طبیعی است که امام؟هر؟نیز از این 
قضیــه بی نصیــب نخواهــد بــود و تخریــب 

کاماًل متوجه امام؟هر؟می شود.
 درمــورد روزهــای آخر یا ســال های آخر 
حیات ســیداحمدآقا که بیشتر در کوشک 
بــود، اطاعاتــی داریــد؟ آیــا او از همه چیز 
غیــره  و  رســمی  جلســات  از  بــود؟  بریــده 

ایشان اطاع دارید؟
کارهــای  و  می کــرد  چله نشــینی  ایشــان   
از مســائل  اینکــه  امــا  خودســازی داشــت، 
مثــال  به طــور  خیــر،  باشــد  دور  سیاســی 
هاشــمی  آقــای  بــه  نســبت  انتقاداتــش 
جــدی بود. احمدآقــا متأثر از اندیشــه های 

امام؟هر؟رشد جدی داشت.
آزادی  خــودش  فرزنــدان  امام؟هر؟بــه 
بــه  آقــا  احمــد  کــه  هنگامــی  مــی داد.  رأی 
کــرده  پیــدا  گرایــش  خلــق  مجاهدیــن 
ایشــان  بــا  عمــل  در  امام؟هر؟هرگــز  بــود، 
هیــچ برخــوردی نداشــت. حتــی وقتــی که 
گرایــش بــه بنی صدر پیــدا کرده بــود، هیچ 
برخــوردی بــا ایشــان نکــرد، بلکــه ایشــان 
به تدریــج آنچنــان در فرزنــدش به صــورت 
اقناعی تأثیر گذاشــت که در ســال های آخر 
کارهای خودســازی  عمــر احمدآقا، ایشــان 
واقعــًا  کــه  می کنــد  کارهایــی  می کنــد، 

قابل توجه است. 
کشــور و تمــام  ج از  تمــام جریانــات خــار
دشــمنان داخلــی امــام؟هر؟، کســانی که از 
امام؟هر؟ضربه خوردند و از امام؟هر؟زیان 
دیدنــد، همچنین جریانــات متعدد داخلی 
و خارجــی و از جملــه آقــای منتظــری و در 
ُبعد خارجی صهیونیست ها و سرمایه داران 
کــه  زمانــی  تــا  ســلطه طلب،  کشــورهای  و 
اســت،  زنــده  امــام؟هر؟در جامعــه بشــری 
طبیعتــًا آنها از امام؟هر؟زیان خواهند دید. 
کــه  بودنــد  جریاناتــی  نیــز  داخــل  در 
را  آنهــا  سیاســی  هوشــمندی  امام؟هر؟بــا 
مهــار کردنــد و بــه حاشــیه راندنــد. جریــان 
مهدی هاشــمی جریان بســیار مخوفی بود 
گر امام؟هر؟آن را مهــار نمی کرد، قطعًا  کــه ا

انقالب را در مســیر خشــونت قرار می دادند 
کــم  حا ایــران  در  را  نوینــی  دیکتاتــوری  و 
می کردنــد. ایــن جریــان که حــذف فیزیکی 
را کاماًل در دســتور کار داشــت، هــر مخالفی 
را حــذف می کــرد. امام؟هر؟ایــن جریــان را 
حــذف کردنــد کــه در کنــار آقــای منتظــری 
کــه  چیــزی  آن  برخــالف  بــود.  کــرده  النــه 
گفتــه می شــود امام؟هر؟خیلی تنــد برخورد 
فقــط  گســترده  جریــان  ایــن  از  می کردنــد، 
مهدی هاشمی اعدام شد، درحالی که عده 
دیگــری از آنهــا آزاد شــدند، از جملــه داماد 

آقای منتظری.
خــود  حیــات  زمــان  امــام؟هر؟در 
امــا  کنــد.  مهــار  را  جریــان  ایــن  توانســت 
را  خودشــان  بایــد  کــه  آدم هایــی  همیــن 
جریــان  در  و  امام؟هر؟بداننــد  مدیــون 
قتل هــای مهدی هاشــمی به نوعی دســت 
ایــن  شرمســار  اینکــه  به جــای  داشــتند، 
قضیــه باشــند، االن فکــر می کننــد مجــددًا 
کــه  گرفتــه  قــرار  اختیارشــان  در  فرصتــی 
همچنــان  و   کننــد  امام؟هر؟حملــه  بــه 
کــرد  خواهنــد  دنبــال  را  قدیــم  شــیوه های 
هســتیم.  آن  شــاهد  نیــز  کنــون  ا هــم  کــه 
چــون امام؟هر؟به لحــاظ تئوریک، حرکت 
عظیمــی را شــکل داد و خودش اســوه این 
و  باالتریــن  خــودش  یعنــی  بــود؛  حرکــت 
ایثارگرترین شــخصیت نسبت به آن اصول 
بــود و جامعــه نیــز در عمل ایــن موضوع را 

کرده است. درک 
عظیــم  حرکــت  ایــن  تخریــب  بــرای 
تخریــب  شــخصیت  ایــن  بایــد  ابتــدا  در 
می کننــد.  دنبــال  را  کار  همیــن  کــه  شــود، 
کوتاهــی مــا نیــز مزیــد بــر علــت  متأســفانه 
اســت. در موضــوع اخیــر بــه روشــنی دیدم 
که کوتاهی ما بســیار جدی اســت. خیلی ها 
توجــه نداشــتند کــه ایــن فــرد در چارچوب 
می کنــد،  تخریــب  امــام؟هر؟را  ســناریویی 
البتــه خوشــبختانه پیگیری هــا بــه نتیجــه 
رســید و او محکوم شــد؛ اما اراده ای پشــت 
کــه حتــی نســبت بــه ایــن قضیــه  آن بــود 

عذرخواهی نیز نکند! 

بازخوانی یک تحریف
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بنابرایــن، باید هوشــمندانه این مســائل 
از  را  امام؟هر؟مــا  داشــت.  نظــر  تحــت  را 
شــرایطی کــه بــه هیچ وجــه دارای هویت و 
شــخصیت نبودیم به مرتبه شــخصیت واال 
رساند. امام جامعه ایرانی را به جایی رساند 
که امروزه نه تنها در کشور، بلکه در منطقه 
تعیین کننــده  جهــان  بشــری  جامعــه  در  و 
شــرایط  بــا  را  فعلــی  شــرایط  گاهــی  اســت. 
پیــش از انقــالب مقایســه می کنــم، متوجه 
می شــوم کــه مــا مســلمانان بایــد وظیفــه و 
دیــن خــود را نســبت بــه امام؟هر؟انجــام 
دهیــم، زیرا در قبل از انقالب مســلمانان را 
حقیــر می کردند، نه فقط مــا در ایران حقیر 
بودیم، بلکه مستشــاران امریکایی در همه 
جا بر ما غلبه داشتند. مستشاران اسرائیلی 
برای مــا تصمیم می گرفتنــد. وقتی 50 هزار 
مستشــار آمریکایی در ایران مستقر بودند، 
شــخصیت های  مــا هیچ هویتــی واعتباری 
نداشــتند. در جامعه جهانی نیز وضعیت بر 
همین منوال بود. واقعًا همواره مســلمانان 
کنــون اروپــا مجبــور  را حقیــر می ســاختند. ا
شــده اســت اســالم را به رســمیت بشناسد، 
درحالی که در پیش از انقالب مســلمانان را 

در غرب تحقیر می کردند.
گر در غرب می خواستیم نماز بخوانیم،  ا
مســلمانان  بــا  پلیــس  و  می شــدیم  تحقیــر 
همــه  در  امــروزه  امــا  می کــرد.  برخــورد 
فرودگاه هــا در کنار کلیســاهای کوچکی که 
درســت می کننــد، مســجد نیــز ایجاد شــده 
اســت و اینهــا ناشــی از تحــول بزرگی اســت 
کــرد و بــه مســلمانان  کــه امام؟هر؟ایجــاد 
هویــت داد. همچنیــن امام؟هر؟با ســلمان 
رشــدی مقابلــه کرد که می خواســت اســالم 
امــام؟هر؟در  کنــد.  را تحقیــر  و مســلمانان 
و  ایســتاد  قاطعانــه  تحقیرهــا  ایــن  مقابــل 
تحقیرهــا را به خودشــان برگردانــد. ما باید 
قدردان زحمات امام؟هر؟باشــیم و نسبت 
عقبــه  نباشــیم.  بی تفــاوت  هجمه هــا  بــه 
کــه  کنیــم  هجمه هــا را بشناســیم و تــالش 

جلوی آن را بگیریم. 

از امــوری کــه اصالح و تصفیه و مراقبت از آن الزم اســت قوه 
اجراییه اســت. گاهی ممکن اســت که قوانین مترقی و مفید به 
حــال جامعــه از مجلس بگــذرد و شــورای نگهبــان آن را تنفیذ 
کنــد و وزیــر مســئول هم ابــالغ نماید، لکــن به دســت مجریان 
غیرصالــح کــه افتــاد آن را مســخ کنند و بــر خالف مقــررات یا با 
کاغذ بازی هــا یا پیچ و خم ها که بــه آن عادت کرده اند یا عمدًا 
بــرای نگــران نمودن مــردم عمل کنند، که بتدریج و مســامحه 

غائله ایجاد می کند.
وصیــت اینجانــب بــه وزرای مســئول در عصــر حاضــر و در 
عصرهای دیگر آن اســت که عالوه بر آنکه شــماها و کارمندان 
وزارتخانه هــا بودجــه ای کــه از آن ارتــزاق می کنیــد مــال ملت، 
و بایــد همــه خدمتگزار ملت و خصوصًا مســتضعفان باشــید، و 
ایجــاد زحمــت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و 
خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همه شما 

به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. 

پیام آفتاب
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زعامت
یس و سه سال 

مهــدی فضائلــی ســخنگوی موسســه حفظ و نشــر 
آثــار رهبر معظم انقالب اســت . به مناســبت ســی و 
ســومین سالگرد آغاز زعامت رهبری حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنــه ای ، پیرامــون بحــران هــای جمهوری اســالمی ایران در 
این ســال ها و نقش مقام معظم رهبری در هدایت و مدیریت 

بحران ها گفتگویی صورت گرفته است .

مهدی فضائلی
مقاممعظمرهبری آثار نشر حفظو دفتر عضو
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در ســال های اخیر از ابتــدای دوران زعامت 
مقام معظم رهبری تا کنون بحران مختلفی را 
جمهوری اسالمی ایران پشت سر گذاشته است 
. شما نقش رهبری در مدیریت این بحران ها و 
هدایت کشور را چگونه ارزیابی می کنید ؟ این 
نقش آشــکار بوده اســت یا از دید عموم جامعه 

پنهان مانده است؟
کار رهبــری در جامعــه منحصر بــه مدیریت 
بحــران هــا و مدیریــت در یک شــرایط ســخت 
و ویــژه نیســت. قاعدتــا رهبــری بــه حــوزه ها و 
محورهای مختلفی  در کشــور می پردازد و آنها 
را هدایت می کند که یکی از ســرفصل های آن 
در مقاطعی مدیریت بحران است و طبیعتا این 
مقاطــع، مقاطع پیچیده ای اســت که کوچک 
تریــن اشــتباه مــی تواند کشــور را بــا مخاطرات 
کنــد و مدیریــت و  جــدی و ســنگینی مواجــه 
هدایــت ایــن بحران ها یا پیش گیــری از وقوع 

آنها اوج فرآیند تصمیم گیری است.
در مسائل داخلی،  سه فتنه و مقطع حساس 
بــه عنــوان  مصادیــق مدیریت بحران توســط 
رهبــر انقــالب اســالمی قابــل ذکــر اســت .  فتنه 
78، فتنــه 88 و فتنــه 98.  در مســائل داخلــی 
موارد بسیار پیچیده دیگری مثل ماجرای قتل 
هــای زنجیــره ای، ماجرای مرحــوم منتظری، 
ماجرای انتخابات مجلس ششم و بحث های 
ابطــال انتخابــات و بحث هایی از این دســت 
نیــز وجــود دارد کــه در این مجــال نمی گنجد. 
درفتنه 78  کســانی که آن حرکت را آغاز کردند 
نظام را یکدست و یکپارچه نمی دیدند ودولت 
را همســو بــا خودشــان تلقــی مــی کردنــد و این 
پیچیدگی کار را بیشــتر می کرد. ما در ســال 80 
دیداری با مرحوم رفسنجانی داشتیم ایشان با 
اشاره به ماجرای فتنه 78 اشاره کردندکه» این 
ماجرایی که بسیار راحت با مثال تشکیل شورای 
کارآمدی  تامین استان تهران قابل حل بود با نا
مســئوالن به تشکیل شورای امنیت ملی منجر 
گــر آن دیــدار معروفــی کــه در تیرمــاه بــا  شــد. ا
حضرت آقا مطرح شــد و صحبــت هایی که در 
آن دیدار آقا داشــتند نمی شد، شرایط متفاوتی 
در کشور به وجود می آمد و چیزی که این ماجرا 
را خاتمه داد، این سخنرانی بود و بعد از بیانات 

رهبری شــرایط کامال عوض شد و ماجرا خاتمه 
پیدا کرد«.

در حــوزه مدیریــت بحــران مســائل داخلــی 
بایــد گفت که رهبــری در حقیقت منظومه ای 
دارد، افــکار، نظــام تصمیــم گیــری و مواجهــه 
بــا موضوعــات ایــن منظومه فکری را تشــکیل 
می دهنــد. بــه طــور مثــال در قضیــه 88 تصور 
غالــب حتــی در بیــن خــواص و نخبــگان این 
بــود که رهبــری از آقــای احمدی نــژاد حمایت 
مــی کننــد در صورتی که شــما وقتــی مجموعه 
اقدامــات رهبــری را مــی بینیــد، بحــث رهبری 
اصال بحث شــخص احمدی نژاد نیســت، این 
گر انتخابات  را چگونه می تــوان درک کرد؟. » ا
ســال 76 را مــرور کنیم که یکــی از رقابتی ترین 
و پرچالــش تریــن انتخابات ریاســت جمهوری 
کشــور بوده اســت، دو نامزد اصلی، آقای ناطق 
نــوری و خاتمــی رقیب اصلی انتخابــات بودند 
که فهم و درک عمومی  به دلیل مسائل فکری 
بیانگر آن بــود که آقای خاتمی نامزد مورد نظر 
رهبری احتماال نباشــند. در آن انتخابات آقای 
خاتمی پیــروز می شــوند، نامزدی کــه پیروزی 
آن بــرای جریــان حامــی ایشــان هم غیــر قابل 
باور اســت. پس از انتخابات برخی از افراد موثر 
در کشــور بــه رهبــری پیشــنهاد مــی دهنــد که 
انتخابات را ابطال کنید. حضرت آقا میگویند« 
مــن برخوردی با او کردم که هنوز از دســت من 
دلخور اســت«. ایشــان از چه حمایت می کنند 
و چــرا بــا این فرد برخــورد می کننــد؟. آنچه که 
رهبری از آن حمایت می کنند رای مردم است. 
مدتــی بعــد در انتخابــات مجلــس ششــم این 
مســئله به نوعی تکرار می شــود؛ بحث ابطال 
انتخابات تهران و جاهای دیگر مطرح می شود 
ولــی بــا آن هم مخالفت می کنند. این درحالی 
اســت کــه منتخبین مجلــس ششــم تندترین 
مواضــع را نســبت بــه رهبــری دارند ولــی چون 
منتخــب مــردم هســتند، انتخاباتی کــه منجر 
به شــکل گیــری آن مجلس می شــود را ابطال 
نمی کنند و جلوی ابطال آن را می گیرند؛ چرا؟ 
چــون رای مــردم اســت. دقیقــا همین فلســفه 
ای اســت کــه ایشــان در ماجــرای 88 دارد، در 
ایــن ماجرا چیزی که رهبــری از آن دفاع کردند 

آقای احمدی نژاد نبــود، رای مردم بود؛ بحث 
منتخــب مــردم بــود؛ آن منتخــب در 76 آقای 
خاتمــی بود، مجلس ششــم بود و در ســال 88 

هم رهبری پای همان مالک و مبنا ایستادند.
در مدیریــت بحــران یکــی از مســائل مهــم 
موضــوع جلوگیــری از گســترش ســطح بحران 
وپیچیده تر شــدن اســت. رهبری دقیقا در 88 
همین کار را انجام دادند، در 78 هم همینطور 
ولــی در 88 ملموس تر بود. با مدیریت رهبری 
بحران کاسته شد و در نهایت ختم شد؛ هر چند 
که خسارت های فوق العاده سنگینی این فتنه 
به کشور زد و هزینه هایی که به کشور تحمیل 
کــرد، بســیار زیاد بــود. در ماجرای 98 هم شــما 
دقیقا منطق رهبری را می بینید؛ بحث دفاع از 
گران شــدن بنزین نیست، تصور یک عده این 
اســت که چرا رهبری از گران شدن بنزین دفاع 
کردند در حالی که رهبری از گران شــدن بنزین 
دفاع نکردند آقا از تصمیمات مســئوالن کشــور 

دفاع کردند. 
بنابرایــن در حوزه سیاســت داخلــی و بحث 
منطق مواجــه رهبری  با بحران های مختلف 
ایــن نکتــه وجود دارد که منطق عمل ایشــان، 
بحث حمایــت از دســتگاه های قانونی کشــور 
به ویــژه دولت، مجلس ، قوه قضاییه، مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام،شــورای نگهبــان 
اســت؛ بــه ویــژه دولــت بــه دلیــل مســئولیت 
ســنگینی که به لحــاظ اجرایی بر عهــده دارد، 
و همچنیــن بحــث قانون که ایشــان بر اجرای 
آن تاکید دارند. همچنین در بحث رای مردم، 
ایشــان به شــدت مقیــد به صیانــت از انتخاب 
و آرای مــردم انــد ، ممکــن اســت کــه از لحــاظ 
رای شــخصی منتخب را قبول نداشــته باشند 
ولــی از انتخاب مردم حمایت مــی کردند برای 
همین در همه انتخابات، تاکید رهبری بر روی 

مشارکت است.
در حوزه سیاست خارجی، مصادیق مدیریت 
بحران مسائل توسط رهبری بسیار است که در 
اینجــا چنــد موضوع مورد اشــاره قــرار می گیرد. 
اولین آن موضوع جنگ اول خلیج فارس است 
کــه در مرداد 69 اتفاق افتاد که حدود یکســال 
بعــد از شــروع زعامــت رهبــری ایشــان اســت. 
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شرایط کشور طبیعتا یک شرایط خاصی است. 
صدام به کویت حمله می کند و شورای امنیت 
قطعنامه صادر می کند. در این شرایط عده ای 
در داخل کشور بحث حمایت از صدام را مطرح 
مــی کننــد. ایــن جریــان در مجلس ســوم قوی 
بود، خلخالی سخنرانی می کند و خطاب به آقا 
می گوید که شما حکم جهاد بدهید. در بیرون 
از مجلــس، مجمع روحانیون مبــارز بیانیه می 
دهــد، آقای بهــزاد نبوی در جمع دانشــجویان 
صحبــت مــی کند، همــه این جریــان یکپارچه 
معتقد هستند که ما باید از صدام حمایت کنیم، 
ایــن به نظر من از مواردی اســت کــه رهبری از 
ورود بــه بحــران پیشــگیری کردنــد. ایشــان در 
بنیاد شــهید اولیــن موضع گیــری را  مطرح می 
کننــد و هــر دو طرف جنگ را محکوم می کنند 
و متعاقــب آن ســخنرانی، بیــش از 200 نفــر از 
نمایندگان مجلس بیانیه می دهند و از رهبری 
دفاع و حمایت می کنند و جریانی حامی صدام 

در داخل کشور ساکت می شوند.
اگرمدیریــت رهبــری نبــود و دو ســال بعــد از 
پذیرش قطعنامه در مرداد 69 و ماجرای جنگ 
اول خلیج فارس، کشور وارد جنگ تازه ای می 
شد چه اتفاقی رخ می داد ؟ حمله ای که امریکا 
و متحدانــش بــه صــدام کردنــد، آمــار بمبــاران 
گر ما بــه حمایت  و آمــار تلفــات را نــگاه کنیــد، ا
از صــدام مــی رفتیم،کشــور آســیب نمــی دید؟ 
اصــل برای رهبــری این اســت که کشــور نباید 
گر دشــمن  وارد جنــگ شــود، البته یک جایی ا
بخواهد دست اندازی کند، زیاده خواهی کند، 
ما دفاع را حق مشــروع خودمان می دانیم ولی 
منطق باید خیلی محکم باشــد. یک جاهایی 
باید دشمن برای حمله پیش دستی کرده باشد 
گر در همین بزنگاه  تا ما از خودمان دفاع کنیم. ا
هــا رهبری دچار اشــتباه شــده بــود، همراهی با 
ایــن جریان جنگ طلب اتفاقــات خوبی را رقم 

نمی زد. 
در موضــوع حملــه به کنســولگری ایــران در 
مزار شــریف افغانســتان ، چند نفــر از دیپلمات 
های ایران  به شــهادت رســیدند، فضای تند و 
تیــزی در کشــور اتفــاق افتاد و اینکه مــا باید به 
طالبــان حمله کنیــم. در ســال 77 زمان دولت 

آقای خاتمی این قضیه در شورای عالی امنیت 
ملی مطرح می شــود و با مصوبه شــورای عالی 
امنیــت ملی بــه ریاســت آقای خاتمــی مصوب 
می شــود که ایران به طالبان حمله بکند. این 
جــزء معدود مصوبه های شــورای عالی امنیت 
کــه رهبــری مخالفــت و لغوکردنــد.  ملــی بــود 
مصوبــات شــورای عالی امنیت ملی بر اســاس 
قانــون بایــد بــه تایید رهبری برســد و بعــد الزم 
االجرا می شود. روال معموال این است که ایشان 
مصوبات شــورا را تایید می کننــد و به فرایندها 
و نظام تصمیم گیری شــورا احترام می گذارند. 
رهبری منطق تصمیم خود ا اینطور عنوان می 
کنند که طالبان به ما حمله نکرده است و وارد 
خاک ما نشده است که ما بخواهیم وارد خاک 
افغانســتان بشــویم و ایــن مــی تواند یکســری 

اعتراضات جهانی را متوجه ایران کند.
 آیــا در موضوع داعش، مبنا بر منطق عدم 
جنگ طلبی نبود یا اســتثنا آن بحث تمامیت 
ارضی کشــور بود که ما وارد این چنین جنگی 

در منطقه شدیم؟
ایــن  قضیه یکی از قله های تصمیم گیری 
رهبری است که بسیار استراتژیک و راهبردی 
محاســبات  از  تصمیمــات،  از  یکســری  بــود. 
ج اســت و عنایاتــی در پــی آن  معمولــی خــار
نهفته است. ماجرای سوریه از این جنس بود 
کثر  یعنی وقتی که ســوریه دچار بحران شــد، ا
تحلیل گران و سیاســیون تصورشــان این بود 
کــه در ســوریه همانند دیگــر کشــورها بیداری 
خ داده است. در آن شرایط حضرت آقا  عربی ر
به حاج قاســم دســتور می دهند که به سوریه 
برونــد و وارد عمــل بشــوند، در حالــی که همه 
شریط و قرائن نشان میداد که کار تمام است. 
وقتی که پیغام آقا به سیدحسن نصراهلل رسید 
کــه حزب اهلل کمک بکند و بــه حزب اهلل نوید 
پیــروزی دادنــد، همــه نیروهــا وارد عمــل مــی 
شود و بعد از یک مدتی ورق برمی گردد. سید 
حســن نصراهلل مدتی بعد در جمع فرماندهان 
حــزب اهلل عنوان کــرده بودند که من آن زمان 
پیغــام امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( را به 
شــما می دادم ولــی خودم مطمئــن نبودم که 
چنیــن اتفاقــی مــی افتــد و آن را نشــانه ای از 

کرامت ایشان و امر ماورایی می دانستند.
جمهوری اســالمی ایران در ماجرای سوریه 
از اصــول خودش صیانت کرد. این بدان معنا 
نیست که شخص آقای بشار اسد موضوعیت 
نداشــت و مهــم نبــود، چــرا شــخص بشــار از 
جهاتــی مهم بود، بشــار در ســوریه ایســتادگی 
از  بــود.  ارزشــمند  العــاده  فــوق  و  کــرد  هایــی 
ســوریه  ارتــش  کــه  ســوریه  ماجــرای  ابتــدای 
بــی محابــا معترضین را ســرکوب مــی کردند و 
رفتارهــای نادرســتی داشــتند، آقا همــان ابتدا 
به بشــار اســد تذکــر داده بودند، ولــی ماجرای 
گر ماجرای  سوریه ماجرای پیچیده ای بود و ا
ســوریه مدیریت نمی شــد، تردید نکنید که ما 
داخل مرزهای کشــور با داعش می جنگیدیم 
چون ســوریه مهم ترین جبهه پشتیبانی خط 

مقاومت لبنان است.
 در سیاســت گــذاری حضــرت آقــا مبنــی بــر 
حمایــت از همســایگان وکشــورهای منطقــه  و 
دفــاع از منافع ملی چــرا نوع عملکرد جمهوری 

اسالمی در افغانستان و سوریه متفاوت است ؟
 وجــوه افتــراق این دو موضوع زیاد اســت. 
یکــی از تفــاوت هــای این دو ماجــرا اینکه در 
سوریه از ما توسط دولت این کشور درخواست 
شــد که حمایت و کمک رسانی داشته باشیم 
اما در افغانستان از ما درخواست برای کمک 
صورت نگرفت .در واقع  در ســوریه  تجاوزی 
ک آن کشــور صــورت  از ســوی ایــران  بــه خــا
نگرفــت بلکــه بــرای کمک رفتــه بودیــم، اما 
گر در افغانســتان دخالــت یا حمله ای به هر  ا
ک  بهانــه صــورت مــی گرفــت، تعرض بــه خا

این کشور بود.
لذا در حوزه سیاســت خارجــی مقام معظم 
رهبــری بــه شــدت مراقبت دارند کــه با حفظ 
کثــری عزت کشــور درگیر جنــگ خارجی  حدا
نشــود. اجتنــاب ایشــان  از ورود بــه جنــگ، 
گر کســی نســبت  بــه معنــای این نیســت که ا
بــه کشــور ایران  نیت پلیدی داشــته باشــد از 
ورود به جنگ ابایی وجود دارد،  بلکه بحث 
منافــع کشــور اســت که بــا حفظ عزت، کشــور 
تــا حــد امــکان از  ورود بــه جنگ  خــودداری 

تماید. 
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کــه مدتهاســت  از نســخه های بدلــی  یکــی 
بــه اســم انقالبی گــری به خــورد انقالبیــون داده 
می شود، جریاِن انتزاع است؛ حقیقت این است 
گــر از جریــان انفعــال )و  کــه خطــر ایــن جریــان ا
غرب گرائی( بیشتر نباشد، کمتر نیست، چرا که در 
متــن ماجرای انقالب و بلکه صِف مقدم انقالب 
خــودش را جــا زده و بــا روشــهای پوپولیســتی، 

مشغول یارگیری و جبهه سازی است!
بــرای شــناخت جریانهــا آنچــه اهمّیــت دارد 
شــناخِت شاخص هاســت نــه شــخص ها؛ پس 
بیائید با صرِف نظر از شخص ها، شاخص های 

این جریان را مرور کنیم:
1. خأل تئوریک: جریان انتزاع نه مبانی فکری 
مســنجم و عمیقــی دارد و نــه فهــم درســتی از 
مفاهیــم و گزاره هــای کلیــدی انقــالب اســالمی، 
بینــش  و  و  هیچ وقــت در صــدد فهــم عمیــق 
اصولــی نیســت و کنش گری او مبتنــی بر بینِش 
صحیحی صورت-بندی نمی شود، اساسا برای 
بینــش درســت، محلــی از اعراب قائل نیســت و 
مــدام حواله و ارجاع میدهد به مفهوم پربســامد 
و تکــرارِی »کــِف جامعــه« در حالــی که پیوســت 

عملِی درستی با کف جامعه ندارد تا اولویت ها و 
واقعیت های کف میدانی را فهم کند و بیشتر در 

»کِف توئیتر و فجازی« حضور دارد!
مثــال زمانــی کــه فریــاد حق طلبــی اش گــوش 
گر آهســته او را کنار بکشــی  فلــک را کر می کند، ا
و در گوشــش زمزمه کنی که برادر! می شــود این 
مفهومی که داری مطالبه اش می کنی را برایمان 
تعریــف کنــی! البتــه مصــدع نمی شــوم دو خــط 
بیشــتر الزم نیســت، -چون سرتان شــلوغ است 
و بایــد حقــوِق عامــه را احیــاء کنید_اینجاســت 
کــه پرخــاش می کنــد و کــِف جامعــه را بر ســرت 
می کوبد که االن چه وقِت مفهوم پردازی است، 
کوری؟ مگر نمی بینی روغن کیلوئی چند است؟! 
مقــداری عقــب مــی-روی و او را بــه خــودش وا 
میگــذاری و در یــک فراغــت دیگــری کــه آبها از 
آســیاب افتــاده و دارد خــودش نظریه  پــردازی 
می کند و برایت در مــورد »دیالکتیک اراده های 
الهــی و اراده های انســانی« و »ثبات اســتیت« و 
صدها واژه ی فانتزی دیگر تز و آنتی تز می دهد! 
آن زمــان هــم وقتــی دســتت را بلنــد می کنــی و 
پرسشــت را تکــرار می کنــی، ایــن بــار هم وســط 

ده ها اصطالح و واژه ی فانتزی و جذاب رهایت 
می کند به طرزی که از هر طرف که »از هر طرف 
که رفتم جز وحشتم نیفزود!« و این البته حاکی 
از رســوخ همــان روحیــه ی انتزاعی گــری اســت 
کــه در ســاحت عمل، مشــغول نظریه پــردازی و 
توئیت پرانی است و در ساحت نظر، پراگماتسیم 
می شــود و اســتنادش به کف جامعه است! این 
سرگشــتگی و حیرانِی معرفتی و بینشــی، منطق 
و انســجام را از کنش هایــش می گیــرد و شــکل 
بــه آن می دهــد و ســرانجام حرکــت  گــی  زیگزا
مذبذب و زیگزاگی، خسته گی و ارتجاع و تبدیل 

شدن به ضدآرمانهای خودش است!
 »بینیــد مــا در اوایــل انقــالب جوانهایــی را 
داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای 
اســالم وارد میــدان شــده بودند اّما چــون مبانی 
معرفتی شان ضعیف بود، پایه های معرفتی شان 
محکم نبــود -حاال به هر دلیلــی محکم نبود- 
اینهــا جــذب گروه هــای التقاطــی شــدند ...بــه 
خاطر ضعف مبانی معرفتی جذب آن گروه های 
ناســالم شــدند و بــه ایــن راه ها کشــانده شــدند؛ 
آخــر هم ســر از زیر پرچم صــّدام درآوردند؛ یعنی 

تــر باشــد و قیمتی تر؛ نســخه های  ال هــر چقــدر پدیــده ای عیــارش با
بدلی و تقلبی  اش بیشتر می شود. تا دست یابی به جوهر حقیقی آن 
پدیده ی ارزشــمند دشــوارتر شــود! گفتمان  معارض انقالب اســالمی، از ابتدای 
عرضــه ی گفتمــاِن کلیدی و پیش-برنده ی انقالبی گری، تمام تالش خود را به 
کار گرفت که این واژه از مســیر اصلی خودش منحرف شــود و نه تنها ره نشود 

بلکه ره زن شود!

انقالیب گری؟!انقالیب گری؟!
انزتاعی گری انزتاعی گری 

یا یا 

دکتر یونس سبزی
مدرسدانشگاه و وهشگر پژ
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آخرش هم کارشان به اینجا رسید؛ منشأ همه ی 
اینها همان عدم اســتقرار فکری بــود.« )بیانات 

)1399/2/28
2. خــأل عملی و میدانی )حاشیه نشــینی(: 
اقامت گاه جریان انتزاع عمدتا حاشیه ی میدان 
و کِف فجازی است و به هیچ وجه درک درستی 
از میــدان عمــل و اجــراء و پیــچ و خم هــای آن 
نــدارد، آرمان را می خواهــد، اما واقعیات میدانی 
را مالحظــه نمی-کند ماننــد کودکی که نیمه ی 
شب بهانه ی آبنبات گرفته، پا به زمین می کوبد 
و مطالبه اش را تکرار می کند او دیگر به عقالنیتی 
نرســیده که مانع را ببیند و تا صبح صبر کند که 
دکان دار کرکــره ی مغــازه اش را بــاال بزند. او فقط 
»می خواهــد«، دیگــر پیمودن مســیر و دســت و 
پنجه نرم کــردن با خارها و صخره ها کارویژه ی 
او نیست، درک او از حکمرانی به مثابه ماشینی 
اســت که به محض فشــار دکمه اش، باید از باال 
تا پایین به کار بیفتند و تولید محصول دلخواه 
انســانی،  متکثــر  و  معــارض  اراده هــای  کننــد، 
تمایالت نفسانی، موانع طبیعی و قهری و..صدها 
متغیــر دیگــر را نمی بینــد؛ اینکــه رهبــر معظــم 
انقــالب برای اســتقرار دولت جــوان حزب اللهی 
فراینــد و ســیری را تعریف کردند که از اکتســاب 
روحیه و اخالق تشکیالتی تا تشکیل حلقه های 
میانی برای ورزیده شــدن را در بر می گیرد حاکی 
از توجــه به این روحیه اســت، بــرای ورود در هر 
میدانــی باید اقتضــاءات آن میدان را شــناخت، 
»حسن مســئله این بود که ما به فضل پروردگار 
هیچ وقت از بیرون گود به مسائل نگاه نکردیم 
ماجراهــا را از نزدیــك لمــس می کردیــم از روزى 
کــه ایــن مبــارزه آغــاز شــد در گیــرودار آن بودیم 
برادران ما همه اینچنین بودند مشــکالت را می 
فهمیدیم«جمع دو شاخصه ی جوانی و پختگی 
متناقض نیستند، راهش ورود و کسب تجربه و 
درگیری مستقیم با میدان عمل است، نشست 
و برخاســت با متخصصین و مدیران کارکشته و 

تمرکز و برنامه-ریزی است،
وجه تســمیه ی این جریان به جریان انتزاع، 
زیســت در خــأل نظــری و عملــی اســت یعنی فقر 
تئوریــک و فقــر عملــی کــه برآیند ایــن دو باعث 
کنشــی  ظهــور برخــی صفــات و شــاخصه های 

می شود؛
وجــود این دو ضعف یعنی عدم فهم مســأله 
و صــورت مســأله در اثــر ضعــف مبانــی فکــری 
و حاشیه نشــینی منجــر بــه ایــن می-شــود کــه 
روشها و کنش ها هم مغشوش و معیوب شوند و 

نقدسازنده تبدیل شود به پرخاشگی؛ 
پرخاشگری: حاال من می نویسم پرخاشگری 
ســازنده!  نقــد  بخوانیــد؛  می خواهیــد  شــما 
عدالت خواهــی و چند گل واژه ی شــکیِل دیگر! 
امــا حقیقــت معنــا را با تغییــر الفاظ نمی تــوان از 
بیــن بــرد؛ غایت نقــد، ســازندگی اســت، نقد به 
مثابه تیغ جراحی است در دست پزشک حاذق 
کــِف زنگــِی مســت!  و متخصــص، نــه تیــغ در 
نقــد بــا نــق فــرق دارد، انتقــاد بــا انتقــام تفاوت 
دارد!  انتزاعی گــری مرز ایــن واژه ها را نمی بیند، 
علی رغــم صــدای بلندش، چشــمان کم ســوئی 
دارد و هنــرش ایــن اســت کــه مگــس وار، دور و 
بــر زخم هــا دور بزنــد و آنهــا را برجســته کنــد، نه 
اینکــه از زنبــور عســل الهــام بگیرد تــا هم نیش 
داشــته باشــد و هم نوش! انتزاعی گری مبتالی 
به خودسانســوری منفی اســت، بــه جای اینکه 
حزنــش در دلــش و شــادی اش در رخســارش 
باشد برعکس است؛ سراســر ناله و افغان است، 
به وقت فتح و فتوح، فریاد شوق و شعف ندارد، 
اساســا فتح و انفتاحی نمی بیند همه اش کسر و 
انکسار اســت! بیمار را محتضر می بیند و خیر را 
شــر،  این اســت مرز بین نق و نقد، نقد ســازنده، 
ســه الیــه دارد؛ 1. دیــدن نقــاط قــوت، 2. دیــدن 
نقــاط مثبــت و عــزم بــرای اصــالح نقــاط ضعف 
کــردن راهــکار و  و در مرحلــه ی ســوم ضمیمــه 
نسخه ی درمان، نمی شود شکم بیمار را درید و 
گر جریانی داعیه ی  آن را به حال خود رها کرد! ا
اصــالح و انقالبی گــری دارد، باید زحمت ارائه ی 
الگــوی مطلــوب را بــه خــود بدهــد، بــه جــای 
ســاعت ها نــق زدن در ســاحت رســانه و کــوی و 
بــرزن، ســاعت ها بــا کارشناســان و متخصصاِن 
میدان دیــده، بنشــیند و گفتگــو کند چــرا که هر 
قیامی در اجتماع نیازمند یک قعود و نشســتنی 
اســت، تا گامها محکم و اصولی برداشــته شــود، 
نق زنی، جنجال، پرخاشــگری و پدیده ی زشت 
و مبتــذِل بر هم زدن ســخنرانی ها و جلســات یا 

نهایتا برگــزاری تجمعــاِت بی خاصیــت، چیزی 
درست نمی شود؛  »انتقاد، نق نق نیست؛ انتقاد 
- معنــای لغوی انتقاد را نمیخواهیم بگوییم - 
یعنــی همان عیب جویی. منظور از انتقادی که 
ممکن است نق نقو بودن از آن تلقی شود؛ یعنی 
عیب جویی کــردن. دو نوع عیب جویی ممکن 
اســت؛ االن من و شما روبه روی هم نشسته ایم، 
خیلی آزادانه میتوانیم از هم عیب جویی کنیم؛ 
شما هم از من عیب جویی کنید، من هم از شما 
عیب جویی کنم. منتها این عیب جویی دو نوع 
اســت؛ یک وقت عیب جویــی جنبه ی تحقیر، 
اهانت، طرف را به خاک سیاه نشاندن، از طرف 
انتقام گرفتن و چهره ی او را در نظر دیگران زشت 
کردن است و این کار در هیچ عرف نجیبانه ای 
- نمیگویم اسالمی - ممدوح نیست. یک وقت 
هم نه، هدف از انتقاد، دلســوزی است، تکمیل 
اســت، برطــرف کــردن عیــب اســت و آیینــه وار 
نمودن عیب شخص یا نظام یا مدیر یا مردم به 
خود آنهاســت و این ممدوح است. ممکن است 
این هم به نظر شنونده تلخ باشد؛ اما این تلخی، 
 تلخــی گوارایی اســت. این هیچ ایــرادی ندارد« 

)بیانات 1385/3/23(
»من میگویم شــما انتقاد کنیــد، منتها انتقاد 
بــه معنــای واقعی کلمــه؛ یعنی مبــارزه و چالش 
گر  خیر و شــر را نشــان بدهید تا معلوم شــود که ا
این نقطه ی زشت و مردود در جامعه هست، اما 
انگیزه ای برای رفع آن وجود دارد، جریانی برای 
گر فقر را نشان میدهید،  نابودی آن وجود دارد. ا
معنایش این نباشد که در جامعه فقر هست، اما 
هیچ انگیزه ای برای مبارزه ی با فقر وجود ندارد. 
گــر اینجور شــد، طبعًا...یــأس آور میشــود؛ فضا  ا
را تاریــک نشــان میدهد و برخــالف واقعیت هم 

هست« )بیانات 1389/4/12 
و جالب است که سر دوراهی استکبار و انقالب، 
این جریان انتزاع به شــکل کامال ناخواســته! سر 
از بن بســت استکبار در می آورند! تعبیری که در 
دیــدار اخیر دانشــجویان بــا رهبرانقــالب تحت 

عنوان »مخرج مشترک« عنوان شد....
)شاخصه های کنشــی این جریان ادامه دارد 

که در یادداشت های بعدی تقدیم می گردد...(
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ســؤال اول اینکه دانشگاه در دوران قبل 
از انقــاب در چه مســیری گام برمی داشــت 
دورۀ  آن  در  دانشــگاه  هویــت  همچنیــن  و 

پهلوی چگونه تعریف می شود؟
فوزی:

هــر  آینده ســاز  مرکــز  مهم تریــن  دانشــگاه 
در  کــه  تحوالتــی  اصــل  در  اســت.  جامعــه ای 
دانشــگاه  مســیر  از  می افتنــد،  اتفــاق  جوامــع 
کــه دانشــگاه نبــود،  شــکل می گیرنــد. قبل تــر 

تحــوالت در ایران بیشــتر از کانال حوزۀ علمیه 
رخ مــی داد. تمام افــراد مؤثر در تحــوالت ایران 
به نوعی تحصیــالت حوزوی داشــتند. رهبری 
تمام جنبش های صد ســال گذشــته در ایران، 
چــه مثبت و چه منفی روحانیــت بودند، چون 
روحانیت فکردهنده به جامعه بود. توجه کنید 
آدم هایــی که در تاریخ ایران حتی منشــأ ترویج 
سکوالریسم هستند، ابتدا درس دینی و حوزوی 
خوانده اند! تقی زاده روحانی بود و عمامه اش را 

برداشت، چرا؟ چون کانال پیشرفت این کانال 
بود.

بعد از آشــنایی ایران با غرب و شکل گیری و 
تأســیس دانشــگاه، نقش آن از دوران رضاشــاه 
به تدریج غلبه پیدا کرد، چرا؟ چون دانشگاه ها 
می کردنــد؛  تأســیس  را  جدیــد  علــوم  دروس 
دروســی که می توانســتند مهندســی اجتماعی 
کننــد و تحول آفریــن باشــند، ولــی در عمــل در 

خدمت اهداف حکومت پهلوی قرار گرفتند.

در میدان 

نشســت بررســی  هویــت زدایــی از دانشــگاه ها و رســالت های دانشــگاه در تعالی و رشــد نقش هویتی خــود در عرصه 
جامعــه بــا حضور دکتر موســی نجفی رئیس پژوهشــگاه علوم انســانی ومطالعات فرهنگی ، دکتــر یحیی فوزی، دکتر 
محمد علی فتح اللهی ، دکتر سید جواد میری از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 

در این نشســت موضوع هویت دانشــگاه در دوران پهلوی، چرخش هویتی دانشــگاه بعد از انقاب اسامی و رسالت دانشگاه در 
نقش آفرینی موثرهویتی در عرصه جامعه و چالش های آن گفتگو و بررسی صورت گرفت.  

دانشگاه
هویت سازی
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موسی نجفی:
نقش آفرینــی  فضــای  در  اســالمی  انقــالب 
مدرنیزاســیون به وجــود آمــد. ایــن فرضیــه که 
برخــی علــت انقــالب را رســیدن مدرنیتــه بــه 
اســت.  اشــتباه  می کننــد،  عنــوان  بن بســت 
کــه مشــروطه هــم تنهــا رســیدن  همان طــور 
اســتبداِد قاجار به بن بست نبوده، زیرا جنس 
انقــالب اســالمی و نهضت هــای دینــی فقــط 
فضــای  در  اســت  ممکــن  نیســت.  کنشــی  وا
کنشــی متولــد و زنده شــوند، اما ریشــۀ آن ها  وا
اصالــت  خودشــان  و  نیســت  کنــش  وا آن  در 
دارنــد. تمدن اســالمی حیاتــی دارد و علت آن 
هم زنده بودن ســنت اســت. طبــق چیزی که 
آن هــا اعــالم کردنــد، در غــرب مدرنیتــه بعد از 
ســنت اســت. اما در انقالب اسالمی سنت بعد 
از مدرنیته آمده و این یک چالش بسیار بزرگ 
اســت، زیرا بــرای مدت ها مرگ ســنت را اعالم 
کــم بــود. ذات  کــرده بودنــد و سکوالریســم حا

انقالب اسالمی با این مسئله منافات دارد.

فتح اللهی:
نهــاد  یــک  پهلــوی  دوران  در  دانشــگاه 
اقدامــات  از  بســیاری  و  بــود  وابســته 
غــرب  اهــداف  خدمــت  در  صورت گرفتــه، 
آن  در  اقدامــات  ایــن  از  بســیاری  و  بــود 
فاصلــه  کشــور  بومــی  نیازهــای  بــا  زمــان 
کــه وقتی یــک نهاد  داشــت. طبیعی اســت 
باشــد  داشــته  فاصلــه  خــودش  جامعــۀ  از 
نکنــد،  توجــه  جامعــه  آن  نیازهــای  بــه  و 
کارایــی آن ثابــت می شــود. در جنبۀ  عــدم 
علمــی  دســتاوردهای  و  دانشــگاه  علمــی 
خودبــاوری  روحیــۀ  عــدم  به دلیــل  نیــز 
ســطح  شــاهد  ایجادشــده،  وابســتگی  و 
زمــان  ایــن  تولیــدات علمــی در  از  پایینــی 
بــا وابســتگی  بنابرایــن دانشــگاه  هســتیم. 
تزئینــی  جنبــۀ  و  شــده  کارآمــد  نا خــودش، 
هــم  چالش هایــی  البتــه  بــود.  کــرده  پیــدا 
وجــود داشــت، امــا ایــن چالش هــا حرکتــی 

جــدی را در دانشــگاه به وجود نیاوردند.

میری:
هنــگام صحبــت دربــارۀ هویت دانشــگاه، 
بایــد آن را به مثابــۀ یک امــر تاریخی ببینیم، 
یعنی پیشــینۀ تاریخی که دانشــگاه در پهنۀ 
کــه نهــاد  کالنــی  ایــران داشــته اســت. ایــدۀ 
کادمیــک در ایــراِن پیش از انقالب داشــت،  آ
به دنبــال مدرنیزاســیون بود. ایــن اتفاق بعد 
از انقــالب افتــاد و شــاید ده یــا بیســت ســال 
بعــد، این ایده هــا در حوزۀ علــوم اجتماعی و 
به طور مشــخص در جامعه شناســی و فلسفه 

نیز تئوریزه شدند.

سؤال دوم اینکه دانشگاه بعد از پیروزی 
انقــاب اســامی از چــه جایگاهــی برخوردار 
بــوده و تأثیــر هویتی انقاب در دانشــگاه ها 

چه بوده است؟
فوزی:

و  اصلــی  نقــش  دانشــگاه  انقــالب  از  بعــد 
کلیــدی دارد، بــا علــم جدیــد ارتبــاط داشــته 
و العلــم ســلطان، علم قــدرت تولیــد می کند. 
هرکجــا نــام علــم می آیــد، نــام دانشــگاه نیــز 
هســت. دانشــگاه در دوران پهلوی روندی را 
به لحاظ کمــی و همچنیــن جهت گیری های 
خاص خــودش طی کــرد، بنابراین دانشــگاه 
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به دورۀ قبل و بعد از انقالب اســالمی تقســیم 
می شــود. نگاه امام خمینی و رهبران انقالب 
بــه دانشــگاه، به شــکلی نقادانــه بــود. آنــان 
معتقــد بودنــد که دانشــگاه نقش خــودش را 
به خوبــی ایفــا نکــرده، لــذا ســخنان حضــرت 
امــام در ایــن زمینــه دارای چند محــور اصلی 

است.
اول اینکه دانشــگاه نتوانســته بــا نیازهای 
دانشــگاه  دوم  کنــد.  برقــرار  پیونــد  جامعــه 
دنبال کار تقلید اســت. ســوم اینکه بســیاری 
از نیروهــای دانشــگاه، غیــرت دینــی و پیوند 
هویتی با ایران نداشتند و این باعث شده بود 
که نتوانند نقش آفرینی الزم را داشته باشند و 
چهــارم، فضــای عمومی دانشــگاه ها به دلیل 
مدرنیته خاص، به سمت وسوی سکوالریسم 
و ترویــج بی دینی می رود. به این ترتیب امام 
بعــد از انقــالب ســعی در ایجــاد تغییــرات در 
دانشــگاه ها داشــت. بحــث انقــالب فرهنگی 
و تعطیلــی دانشــگاه ها در ایــن راســتا بــود و 
موضوع اسالمی دانشگاه ها در دو جنبۀ کمی 
و کیفی، به جهت دمیده شدن فرهنگ دینی 
ح شد.  در محیط دانشگاه در این دوران مطر
همچنیــن در موضــوع گزینش اســاتید تالش 
شــد مرکز گزینــش اســاتید را تشــکیل دهند و 
افراد تقریبًا مناســبی را جــذب کرده و تحولی 
را در عرصــۀ اســاتید ایجاد کننــد. در موضوع 
ســازمان  ایجــاد  بــا  نیــز  درســی  کتاب هــای 
ســمت، تغییــر در محتــوای کتاب هــا صورت 
گرفــت. بنابرایــن اسالمی ســازی دانشــگاه بــا 
هــدف ایجاد دانشــگاهی با هویت اســالمی-

ایرانی انجام شد.
موسی نجفی:

ذات انقالب اســالمی دارای رشــد و تکامل 
اســت و برخالف بســیاری از ســیاه نمایی ها و 
علی رغــم ضعــف و مشــکالت مدیریتــی، این 
ذات تکامل گــرا و رو بــه جلــو اســت. در مقــام 
مقایســۀ ذات صــدر اســالم همــواره مدینــه از 
مکــه باالتر اســت، آیــات مدنــی در برابر آیات 
و  ندارنــد  قــرار  دیگــر  ســطح  یــک  در  مکــی 
حتی واقعۀ غدیر ســطح دیگــری را از جامعۀ 
اســالمی رقم زد. لذا جامعۀ ایــران هم همین 

رشــد  پنجــم،  دهــۀ  در  و  دارد  را  وضعیــت 
خــود را کــرده اســت. با ایــن وجــود باید گفت 
و  و جوانــان  کــرده  رشــد  درحالی کــه جامعــه 
ملت رشد کرده اند، نهادهای مدنی متناسب 
بــا این رشــد وجــود ندارنــد و آیــا مدیریت ها و 
وزارتخانه هــا در حد دهۀ پنجم انقالب رشــد 
کرده انــد؟ اصــل قضیــه مورد خدشــه نیســت 
کــه دانشــگاه در ایــن تحــول نقــش اساســی 
داشــته، اما باید آسیب شناســی صــورت گیرد 
کــه آیــا براســاس آنچــه ترســیم و برنامه ریزی 

کرده ایم، رشد داشته است یا خیر؟
ایجابــی  امــر  یــک  اســالمی خــود  انقــالب 
بــوده و امــر ایجابــی مــدام در حــال »شــدن« 
اســت، بنابرایــن بایــد نهادهــای متناســب با 
خودش را تولیــد کند. اما تمدن ها درحالی که 
رشــد می کننــد، از تمدن هــای دیگــر هــم وام 
می گیرند. برخالف آن چیزی که گفته می شود، 
تمدن اسالمی ضد تمدن غربی نیست، بلکه 
مــا غیــر از تمدن غرب هســتیم و ایــن باعث 
می شــود که در نقطــه ای تعامل بیــن تمدنی 

شکل گیرد که بارزترین آن جمهوری اسالمی 
اســت. امام »حکومت اســالمی« اعــالم نکرد، 
بلکــه »جمهــوری اســالمی« اعــالم کــرد. ایــن 
جمهوریت نشــان می دهد که ایشان هاضمۀ 
اســالمی  تمــدن  بــرای  قدرتمنــدی  بســیار 
قائــل اســت و می توانــد برخی از فلســفه های 
کنــد.  حــل  خــودش  در  را  غــرب  سیاســی 
دانشــگاه هــم در ایــن قاعده جــای می گیرد، 
امــا ایــن جنبــش نرم افــزاری می خواهــد. بــه 
گفتــۀ امــام: »ایــن ]مســئله[ تحــول در علــوم 
انســانی می خواهــد، بومی ســازی می خواهد، 
مــا  هرجایی کــه  می خواهــد.  ایده پــردازی 
جلــو  و  بودیــم  موفــق  کردیــم،  ایده پــردازی 
رفتیــم و هرجایی کــه نکردیــم، آن هــا آمدنــد 
جلــو و برای مــا بحران درســت کردند. جنگ 
فعلی ما جنگ هویت و بحران هویتی است، 
جنــگ ایده پــردازی مــا و جنــگ ایده پردازی 
آن ها اســت. مــن خودم این چالــش و جنگ 
را طبیعی می دانم، ولی یک عده می خواهند 
کننــد و بــه  از ایــن حالــت طبیعــی اســتفاده 
بــه  یــا  و  براندازانــه  سیاســی،  جهت هــای 

مطالبات اقتصادی تقلیل دهند.«

فتح اللهی:
بعــد از انقــالب مســیر منحــط پهلــوی در 
اصــالح  مــورد  دانشــگاه  اجــزای  و  ســاختار 
در  مختلــف  پیشــرفت های  و  گرفــت  قــرار 
عرصه های علمی و محیط فرهنگی دانشگاه 
حاصــل شــد. اسالمی شــدن دانشــگاه یکی از 
نقاط عطفی بود که بر روند گذشــتۀ دانشگاه 
خط بطالنی کشید و محیط عمومی دانشگاه 
را در کنــار محیــط علمی متحول ســاخت. در 
عرصۀ علمی دانشــگاه از تراز خودش در اول 
انقــالب بســیار فاصلــه داشــت و بومی ســازی 
قرارگرفتــن  و  جامعــه  نیازهــای  بــا  دانشــگاه 
تولید علم دانشــگاهی در راستای خدمت به 
اهداف کشــور و انقــالب، ازجمله حرکت های 
جــدی دانشــگاه از ابتــدای پیــروزی انقــالب 

اسالمی بود.
میری:

بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، بحث 

انقالب اسالمی خود 
یک امر ایجابی بوده 
و امر ایجابی مدام در 
حال »شدن« است، 

بنابراین باید نهادهای 
متناسب با خودش را 

تولید کند. اما تمدن ها 
درحالی که رشد 

می کنند، از تمدن های 
دیگر هم وام می گیرند. 

برخالف آن چیزی 
که گفته می شود، 

تمدن اسالمی ضد 
تمدن غربی نیست، 
بلکه ما غیر از تمدن 
غرب هستیم و این 

باعث می شود که در 
نقطه ای تعامل بین 

تمدنی شکل گیرد که 
بارزترین آن جمهوری 

اسالمی است.



31
دانشگاهها یهبنیادتبییناندیشههایامامخمینی؟هر؟در نشر
1401 سالیازدهم-شماره67-بهار

مدرنیته هــای متنــوع در دهۀ نود میالدی در 
حــوزۀ جامعه شناســی و مطالعــات اجتماعــی 
گــر می خواهیم  ح شــد. به ایــن معنا که ا مطر
باشــیم،  داشــته  جامعــه  در  تحــول  و  تغییــر 
ایــن تغییر و تحول باید نســبتی با بنیان ها و 
جنبۀ تاریخی جامعه داشــته باشــد. جوامعی 
کــه توســعۀ آن هــا درون زا نبــوده، در نهایــت 
محکــوم بــه فروپاشــی شــده اند. بــه همیــن 
در  انقــالب  از  بعــد  دانشــگاه  هویــت  دلیــل 
ایــران، به ســمت ایــن کالن ایــده، حداقــل در 
مقــام ایــده آل حرکت کــرد تا بتواند به ســمت 
مدرنیته هــا یــا تجربــۀ مدرنیته هــای متنــوع 
قدم بردارد، که با زیســت بوم تمدن اســالمی 
و با زیست بوم ایرانی سازگاری داشته باشد.

امــام  گفتمــان  و  گفتــار  در  اینکــه  جالــب 
نکته ای شــاید به صورت آشــکار بیان نشده، 
گر عقبه و پیشــینۀ فلسفی امام و شهید  ولی ا
مطهــری را دنبال کنیم، می توان دریافت که 
آن ایــده حرکــت جوهری اســت که از فلســفۀ 
مالصدرا گرفته شــده اســت. حرکــت جوهری 
و  کائنــات  کل  کــه  اســت  ایــن  بــه  معطــوف 
و  هســتند  تحــول  حــال  در  دائــم  هســتی 

کل  گــر  ا به ســمت تکامــل حرکــت می کننــد. 
هســتی به ســمت تکامــل و تحــول ایجابــی 
حرکــت می کنــد، جامعه کــه به نوعی مخلوق 
حالــت  در  می توانــد  چطــور  اســت،  انســان 

ایستایی قرا گیرد؟
شهید مطهری و پیش تر عالمۀ طباطبایی 
از  یکــی  به عنــوان  کــه  امــام  اســاس  در  و 
فیلســوفان صدرایــی و نوصدرایــی هســتند، 
ایــن ایــدۀ حرکــت جوهــری را در ســاحت امــر 
گــر  اجتماعــی مــورد مداقــه قــرار می دهنــد. ا
دانشــگاه به مثابــۀ یکــی از اجــزای جامعــه و 
به عنــوان یکــی از نهادهــای اجتماعــی قــرار 
است در جامعه نقش آفرینی کند، باید بتواند 
خــود را به ســمت کمــال و تحول پیــش ببرد. 
تحول چه بوده اســت؟ یک ایده آل برادری، 
ایــده آل آزادی  ایــده آل برابــری و یــک  یــک 
بوده اســت. جامعــه و به طور مشــخص نهاد 
کادمیک، باید بتواند این ایده آل های کالن  آ
آزادی، برابــری و بــرادری را در ســطح جامعه 
نیــز نظریه پــردازی کنــد. همچنیــن به نوعی 
فضا و چشــم اندازی بســازد، تا انســان ایرانی 
بتوانــد به آن ســمت حرکت کنــد و این امر در 

بعد از انقالب  مورد کاوای قرار گرفت.

به عنــوان  دانشــگاه  اینکــه  ســوم  ســؤال 
جامعــه،  ایدئولــوژی  و  و  هویــت  مظهــر 
علی رغــم فراز و نشــیب های طی شــده، چه 
چالش هــای  و  دارد  برعهــده  را  رســالتی   

هویتی آن چیست؟
فوزی:

ح  در اصــول بعد از انقــالب این بحث مطر
بود که با دانشــگاه به عنوان یک نهاد مدرن 
تمــدن،  نــوع  یــک  از  برخاســته  و  جدیــد  و 
چگونــه باید برخورد کــرد؟ آیا می توانیم آن را 
به عنــوان یــک نهاد غربــی بپذیریــم؟ یا باید 
کنــار بگذاریم؟ یا باید بــا آن همکاری کنیم؟ 
انقــالب اســالمی ســه رویکــرد در برابــر غــرب 
داشــته اســت: اول رویکرد أخــذ، دوم رویکرد 
دفع و ســوم رویکرد أخذ و تصــرف، مثل نهاد 
مجلــس. مجلــس یــک نهــاد غربــی اســت و 
در زمــان مشــروطه به نوعــی آن را تصــرف و 
بومی ســازی کردنــد و کمیتۀ نظــارت فقها به 
آن اضافــه شــد و خروجــی این مجلــس قابل 
ع است. یا در بحث آزادی قانون  پذیرش شر
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مشــروطه، آزادی را می پذیــرد ولــی نــه آزادی 
لیبرالــی که آن را به تعدادی شــروط مشــروط 

می کند.
دانشگاه نیز با رویکرد سوم أخذ و تصرف 
شــد و تالش بر این بود کــه یک روح هویت 
دینی-بومــی در آن دمیــده شــود. البتــه هر 
أخــذ و تصرفــی چالش هــا و تبعاتــی دارد و 
دانشــگاه از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 
یــک دســته چالش هــای عــام اســت، چون 
جامعــه  از  برخاســته  نهــاد  یــک  دانشــگاه 
از  هســتند  آن  در  کــه  دانشــجویانی  بــوده، 
همیــن جامعه برخاســته اند و طبیعی اســت 
کــه بســیاری از افــراد، همیــن فرهنــگ را به 
لــذا پیونــد  کننــد،  داخــل دانشــگاه منتقــل 
میان دانشــگاه و جامعه وجود دارد. چالش 
پیونــد  ایــن  چالش هــای  دانشــگاه  بعــدی 
اســت، یعنی چالش های فکری-فرهنگی و 
ایده پردازی اســت و این ســؤال که »چگونه 
دو نهــاد بــا هم کنار می آینــد«. از این جهت 
کنون ما تعدادی  می بینید از اول انقالب تا ا
موضوعــات چالش برانگیــز داریــم؛ مثــاًل آیــا 
یــا مخالــف؟  اســت  بــا علــم موافــق  اســالم 

رابطۀ آن ها به چه صورت اســت؟
در ایــن حــوزه نگاه هــای مختلفــی وجود 

دارنــد، اما امام خمینــی معتقدانــد: »منظور 
بــه  علــوم  تقســیم  دانشــگاه ها،  اصــالح  از 
نیســت.  غیراســالمی  و  اســالمی  قســم  دو 
یکــی  اســت،  اســالمی  یکــی  هندســه  علــم 
اســالمی  یکــی  فیزیــک  علــم  غیراســالمی. 
اســت، یکــی غیراســالمی ... درصورتی که ما 
می گوییــم دانشــگاه های مــا بــرای ملــت ما 

مفید باشــند؛ اآلن نیستند.«
جمهوری اســالمی ایران آرمان شهر جدید 
دارد و در واقع فقط یک تغییر نظام سیاسی 
بحــث  دنبــال  معنــا  یــک  بــه  بلکــه  نبــود، 
مهدویت است. به عنوان یک آرمان، سبک 
ح کرده و شــیوۀ زیســت  زندگی خاص را مطر
و مناســبات موجــود را نقد می کنــد و در کنار 
کــز  کــه دانشــگاه ها و مرا آن انتظــار مــی رود 
فکــری و فرهنگــی در حــوزۀ ایــدۀ جایگزین 
کننــد. البتــه دانشــگاه ها در حوزه هــای  کار 
چشــمگیری  و  قابل توجــه  رشــد  مختلــف، 
داشــته اند و این رشد قابل افتخار است، اما 
چــون آرمان ها،آرمان هــای بزرگــی هســتند، 
نقــدی که بــر آن هــا وارد می شــود، در حوزۀ 
عــدم تناســب رشــد دانشــگاه بــا آرمان های 
اســت. یعنــی چــه؟ مثــاًل در حــوزۀ  انقــالب 
داشــته ایم،  پیشــرفت  بســیار  مــا  معمــاری 

ولــی آیا ســبک معمــاری را کــه برنــد انقالب 
اســالمی باشد در کشــور داریم؟ آیا اصاًل این 
ســبک معماری به فرهنگ ما سازگاری دارد 
یــا خیر؟ یــا مثــاًل در خودروســازی هیچ گونه 
افزایــش  سیاســت  راســتای  در  محصولــی 
خانواده هــای  و  نمی شــود  تولیــد  جمعیــت 

بزرگ فاقد یک خودروی مناســب هستند.
اجتماعــی،  ناهنجاری هــای  وضعیــت 
بزهــکاری و مشــکالت امــروز جامعه، ناشــی 
از عــدم عزم جدی برای حل این مشــکالت 
به نظــر می رســد  اســت.  از ســوی دانشــگاه 
و  انسان شناســی  بــر  مبتنــی  مــا  وضعیــت 
اســالمی  جهان بینــی  و  معرفت شناســی 
شــکل نگرفتــه و بخــش عمــدۀ چالش های 
جامعۀ امروز به ســبب آن اســت. از دانشگاه 
کــه در ایــن زمینــه اقدامــی  انتظــار مــی رود 
کنــد.  تولیــد  جدیــدی  ایده هــای  و  کــرده 
جنبــش نرم افــزاری که به آن اشــاره شــد در 
واقــع همیــن اســت؛ تولیــد علم، تولیــد ایدۀ 
جدیــد، تحــول در جهان بینی هــا و تحــول 
در انسان شناســی ها. ایــن تحولی اســت که 
می توانــد تغییــر ایجــاد کنــد. نظــام دانایــی 
مــا در واقــع نتوانســته پابه پــای آرمان هــای 
انقــالب پیــش بــرود و چالــش اینجا اســت. 
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گــر مــا آن آرمان هــا را نداشــتیم، وضعیــت  ا
دانشــگاه خیلی هم خوب بود، اما این دو با 
هم احســاس می شوند و ناراحتی متشرعین 
و انقالبیــون، بیشــتر بــه عــدم ایــن تناســب 

بازمی گردد.
نجفی:

پنجــم  دهــۀ  بــا  همــگام  بایــد  دانشــگاه 
انقالب پیــش برود و این نیازمند کار فکری 
رئیــس  به عنــوان  بنــده  اســت.  نظــری  و 
پژوهشــگاه علوم انسانی باید تالش کنم که 
ایــن پژوهشــگاه در تراز دهــۀ پنجم انقالب 
حرکت کند. این مسئله مستلزم برنامه ریزی 
بخشــنامه ای  نمی توانــد  و  اســت  فکــری 
پیــش رود. بایــد ایــن ظرفیت هــا در مقابــل 
دهــۀ پنجــم انقــالب بالفعل شــوند، که این 
بالفعل شــدن خود یــک برنامــۀ فکری بوده 
و در واقع خودجوش نیســت، زیرا دانشــگاه 
یک نهاد خودجوش انقالبی نیســت و بلکه 

محتاج برنامه ریزی خواهد بود.
مســئولیت  کشــور  در  کــه  افــرادی  همــۀ 
دارنــد، مــدام باید فکــر کنند کــه این تحول 
برنامه ریــزی می خواهــد و ایــن برنامه ریزی 
متناســب بــا دهــۀ پنجــم انقــالب و بیانیــۀ 
گام دوم رهبــری باشــد: »هرکجــا مــا نقــص 

برنامــه  و  ایــده  نتوانیــم  و  باشــیم  داشــته 
بدهیم، دشمن می دهد، دیگران می دهند. 
دیگــران هــم برنامۀ مــا را نمی دهند، برنامۀ 
خودشــان را می دهند. ایــن باعث بحران و 
دعوا می شــود و اولین قشــری هم که آسیب 

می بیند، قشر جوان است.«
فتح اللهی:

دانشــگاه امــروز رونــد روبه رشــدی را طی 
آینــده  زنــده،  جامعــۀ  هــر  در  اســت.  کــرده 
در  ایــن  و  اســت  گذشــته  از  رشــدیافته تر 
وجــود  واقعــی  به معنــای  اســالمی  انقــالب 
داشــت. راهبــرد اساســی در قبــال دانشــگاه 
بعــد از انقالب اســالمی، کاهش بار مدیریتی 
هدایــت  بــود.  دولــت  ســاختار  از  دانشــگاه 
و  آن  درون  بــه  دانشــگاه  مدیریتــی  جنبــۀ 
کــردن آن، یکــی از اهدافــی بــود که  درون زا
ایــن  بنابرایــن  گرفــت.  قــرار  دســتورکار  در 
بایــد  دانشــگاه  کــه  گرفــت  شــکل  خواســته 
کارآمــد باشــد و در مســیر تشــکیل  بومــی و 
اســالمی  جامعــۀ  ارتقــای  و  اســالمی  نظــام 
کردن دانشــگاه  حرکــت کند. اما این دورن زا
را به دنبــال دارد.  آســیب ها و چالش هایــی 
در واقــع بــرای اینکــه مطالبــه در دانشــگاه 
درونی شــود، ایجــاد آزادی عمل الزم اســت 
و در نتیجــه ایــن وضعیــت باعــث برخــی از 
آثار و چالش هایی برای دانشــگاه می شــود، 
کــه عرصــۀ هویتــی دانشــگاه ازجملــه موارد 
چالشــی ایــن حــوزه خواهــد بــود؛ امــری که 
ابتــدای انقــالب نیــز بــا آن مواجــه بودیــم و 
البتــه جنــس آن چالش ها با امــروز متفاوت 

هستند.
میری:

وقــوع انقالب اســالمی جایگاه ایــران را از 
حاشــیۀ نظــام بین الملل به مرکــز آن منتقل 
کــرده و همچنیــن ظرفیــت و انتظاراتی را در 
جهان و در ذهن و زبان خود ایرانیان ایجاد 
می کنــد. دانشــگاه نیــز از ایــن انتظــارات به 
دور نمانــد و پرســش اساســی در ایــن زمینه 
شکل گرفت؛ دانشگاهی که در ایران است، 
چگونــه می تواند به ایــن انتظارات به مثابۀ 
گــر از این منظر  نظــام دانایی پاســخ دهد؟ ا

در  دانشــگاه  می رســد  به نظــر  کنیــم،  نــگاه 
ایــران به مثابــۀ یک نظــام دانایــی هنوز به 
آن تــراز انقالب اســالمی نرســیده کــه بتواند 

کند. نظریه پردازی و مفهوم پردازی 
به عنــوان مثــال در حــوزۀ اقتصــاد بحث 
زیاد اســت. مثــاًل می گوینــد اقتصاد اســالمی 
به معنــای واقعی چه بــرون دادی دارد، مثاًل 
سیســتم بانکــی مــا چگونه می تواند باشــد؟ 
می تواننــد  چگونــه  اســالمی  انســانی  علــوم 
ایده و ســازوکار جهان شــمول بدهند. از این 
منظر دانشــگاه هنوز بعد از 45 ســال، دائم 
در حــال دو گام به جلو و یــک گام به عقب 
بــوده و یــک چشــم انداز منســجم  را شــکل 
نداده است. ســاحت بین المللی دانشگا ه ها 
هســتند.  تعطیــل  دراســاس  ایــران،  در 
بین المللــی  دفتــر  دانشــگاه ها  از  بســیاری 
دارنــد، امــا بیشــتر حالــت تزئینــی و فانتــزی 
دارد. در عمــل وضعیتــی کــه ســاختار نظــام 
دانایی ما در ســطح جهان با ایدئولوژی ها، 
تئوری هــا و نظریه هــای رقیــب بتوانــد وارد 
دادوســتد و گفت وگــو شــود، اتفــاق نیفتاده 
اســت. ایــن در حالی اســت که مثــاًل در دهۀ 
عالمــۀ  مطهــری،  شمســی،  چهــل  و  ســی 
طباطبایــی و عالمۀ جعفری افــراد زیادی را 
کمیتی پشت  با خود به همراه نداشــتند و حا
آن هــا نبــود کــه بتوانــد این هــا را پشــتیبانی 
کنــد. اما رنگ و بــوی گفتمان و گفت وگوی 

این ها، جهانی است.
عالمــۀ جعفــری بــا »ســارت« و »راســل« و 
عالمۀ طباطبایی در سطح جهانی گفت وگو 
در  مطهــری  شــهید  مثــال  بــرای  می کنــد. 
اخالق جنســی حریف و رقیب راســل است و 
در تــالش اســت تا بحث های خــود را در آن 
ســطح مفصل بنــدی تئوریــک کند. امــا بعد 
از انقــالب بــا اینکــه جامعــه و جهــان تغییــر 
کــرده و از قضــا ارتباطــات بین المللی بیشــتر 
شــده اند، گفت وگوهــا، گفت وگوهای محلی 
هســتند تا ناظر به امــر جهانی! و به نظر من 

این یکی از نقاط ضعف دانشــگاه است.
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عالمــه فقیــد فرهنــگ را بــه درختــی تشــبیه 
می کننــد که ریشــه های این درخــت، اعتقادات 
کــه در عمــق خــاک  و باورهــای انســان اســت 
هســتند، تنــه این درخــت آن ارزش هایی اســت 
کــه بر این اعتقــادات و باورها ابتنــاء پیدا کرده و 
شاخ و برگ این درخت هم کنش ها و رفتارهای 
روزمره فرهنگی ماست که عموما از آن به عنوان 

سبک زندگی یاد می شود. با این تشبیه فرهنگ 
از منظر عالمه مصباح دیگر نمی توان از عنوان 
»فرهنگی« برای بســیاری از کنــش های فعاالن 

این عرصه استفاده کرد. 
بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع خوب اســت 
خاطــره ای از خــود عالمــه نقــل کنــم. ایشــان در 
یکی از سخنرانی هایشــان برای فعاالن فرهنگی 

کمیتــه امــداد می گوینــد: مــن بــه یکــی از وزرای 
ارشــاد دولــت های قبــل گفتم کــه ماحصل این 
چند ســال کارتان در وزارت فرهنگ و ارشــاد چه 
ارزش افــزوده ای برای اســالم و انقالب داشــتید؟ 
ایــن وزیر می گویــد که اصــاًل کار مــا ارزش افزوده 
برای اســالم نیست. کار ارزش افزوده برای اسالم 
متعلق به روحانیون و حوزوی هاســت. ما همان 

وقتی رهبر معظم انقالب ناظر به خطر آرمان زدایی و هویت زدایی از دانشگاه صحبت می کنند بالفاصله مفهوم فرهنگ به عنوان ضلع 
کنون  ســوم منظومه فکری ایشــان به ذهن انســان خطور می کند؛ مفهومی که به گفته خود ایشــان زیربنای همه این مســائل اســت. تا
تعاریف متعددی از فرهنگ شده است اما مرحوم عالمه مصباح در تعریف فرهنگ مثالی می زند که ما را به مقصود این یادداشت نزدیک تر می کند. 

آرمان، هویت و فرهنگ

مثلث متدن سازی
سید مصطفی  فاطمی نسب
فعالسابقجنسدانشجویی حوزهتمدنو پژوهشگر
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سنت های فرهنگی خودمان را حفظ کنیم برای 
مان کفایت است. این اداره کل فرهنگ و ارشاد 
هم به اشــتباه عنوان اسالمی گرفته وگرنه کار ما 
هنری اســت! این وزیــر در توجیه حرف خودش 
بــه عالمه می گوید که کار فرهنگی، این نیســت 
که ما به زور به طرف بقبوالنیم که نگاه اسالم این 
است و تو باید آن را انجام بدهی، باید متناسب با 
خواسته طرف و ذائقه او فضا را برایش مهیا کنیم 

تا کنش فرهنگی هنری اش را انجام دهد. 
گرچه مسئله اجبار یک موضوع کامال انحرافی 
اســت اما ماحصل حرف این وزیر یعنی مســئول 
فرهنگــی بایــد فــرد را آزاد بگــذارد تــا او در آزادی 
کامــل انتخــاب هــای فرهنگــی بکنــد و کنــش 
فرهنگی خودش را متناسب با هر طرز تفکری که 

داشت، تعریف بکند. 
در این نگاه شــما عماًل پیوستگی میان کنش 
فرد و ارزش ها و اعتقادات و باورهای او را از بین 
می برید. لذا آن کنشگری که با نگاه مادی نگرانه 
صرف هم متناســب با افکارش فعالیت می کند 
می شود فعال فرهنگی! و اساسا فرهنگ ارتباطی 
بــا مســئله مــاوراء و عالــم غیــب پیــدا نمی کنــد. 
ایــن یــک فرهنگ کاماًل انســان محور اســت که 
کارکردش هم صرفًا تخلیه هیجانات اســت و نه 
راهبرد دارد و نه چشــم انداز؛ و نه حتی تضمینی 
دارد بــرای اینکــه بتوانــد الگوهــای اداره جامعه 
انســانی را به سمت صالح و نیکی پیش ببرد. ما 
در فرهنگ اسالمی ارزش هایمان و کنش هایمان 
و  دارد  مــان  باورهــای  و  اعتقــادات  در  ریشــه 
نمی توانیم اجازه دهیم هر کتابی منتشر بشود، 

هر فیلمی ساخته بشود و... . 
حاال باید نســبت فرهنگ را با مسئله هویت و 

آرمان مشخص کنیم. 
مــا وقتــی می گوییــم هویت زدایــی بایــد ابتدا 
بپرســیم هویــت چیســت؟ معروف تریــن ســوال 
هویــت مــن کیســتم اســت. اما چــه کســی اجازه 
دارد من را تعریف کند؟ پاســخ، فرهنگ صحیح 
یک ملت است که آن می شود هویت شما. یعنی 
هویت کاماًل با مســئله فرهنگ اصیل و اســالمی 

شما در هم تنیده است. 
آرمان چیســت؟ آرمان آن چشم انداز مطلوب 
دســت یافتنی ســازگار با متن هویت است. متن 

هویتــی کــه معمــواًل فرهنــگ غنــی شــده باعث 
بازتولیــد آن در جامعه می شــود و ایــن آرمان هم 
اتفاقًا در امتداد هویت منحصر یک ملت است؛ 
یعنی شما در یک هویت مشترک اسالمی با یک 
فرهنگ اسالمی آرمان متناسب با خودش را تولید 
می کنید. وقتی که هویت و فرهنگ متفاوت شد 
آرمــان متفاوتی نیز تولید می شــود. واقعیت این 
اســت که آرمان ها دقیقًا تب ســنج های پیکر هر 
جامعه هستند که نشان می دهند چقدر جامعه 
ارزشــهای اصیل و بومی خــودش را حفظ کرده و 
چقــدر از آن فاصله گرفته اســت. لذا این مســئله 
بســیار بســیار برای ســنجش آرمان های ما مهم 

است که در راستای مسئله هویت باشد. 
گر  چرا در راستا باشد؟ دلیل اش این است که ا
غیر از این باشد، از مسیر هویت اصیل و فرهنگ 
بومی و اصیل یک کشــور فاصلــه می گیرد و اصاًل 
به نتیجه نمی رسد؛ این یک مسئله کاماًل تجربی 
و زیستی است و ربطی هم به ایدئولوژیک بودن 
فــرد و جامعه نــدارد. البته می توان در بلندمدت 
و  داد  تغییــر  را  جامعــه  آن  هویــت  و  فرهنــگ 
متناسب با آن آرمان های متفاوت را بدست آورد 
و به ثمر نشاند. کســی اول دنبال آرمان نمی رود 
که برای یک جامعه بخواهد آرمان خارجی غیر از 
فرهنگ اش تولید کند، اول روی هویت و مسئله 
فرهنگ اصیل دست می گذارند و با دستکاری در 
این هــا خود به خــود آرمان ها هم تغییر می کند. 
ایــن مســئله در همــان پــازل جنــگ شــناختی و 
جنــگ نرمــی کــه مقــام معظــم رهبــری مطــرح 

می کنند قابل تفسیر و تبیین بیشتری است. 
آرمــان اصیــل نیــز یعنــی آن آرمــان مبتنــی بر 
هویت که اتفاقًا دســت یافتنی هم هســت. حاال 
این آرمان و هویت چطور دارد از دانشگاه زدوده 
می شود. یک طرف قضیه را مطرح کردم و گفتم 
شــما وقتی که مســئله هویت و فرهنــگ را تغییر 
می دهیــد متغیــر بعــدی آن قطعــًا آرمانهاســت. 
آزادی  شــعارهای  مثــاًل  امــروز  کــه  دانشــجویی 
خواهانــه ای بــا نــگاه مثــاًل غیراســالمی مطــرح 
می کنــد یا مثاًل معتقد به مســئله آزادی در روابط 
اجتماعــی اســت این ابتدا مســئله هویــت اش و 
مســئله فرهنگ اش دســتخوش تغییر شده بعد 

آرمان هایش دچار تغییر شده است. 

در ســطح دیگر یک مســئله ای با روکش علم 
به دانشــجویان ایــران و دانشــگاه های مــا داده 
شــده که حرفش این اســت که آرمان به معنای 
یک آرزوی دست نیافتنی است که نسبتی با علم 
و واقعیات ندارد. این کار عمومًا متأسفانه توسط 
قشر علمی و متخصص ما دارد صورت می گیرد، 
به تعبیری شــاید بشــود گفت دانشمندان علوم 
انســانی امــروز ما، آن هایــی کــه در پارادایم علم 
بــه معنــای غربــی اش صحبــت می کنند اساســا 
اعتقــادی به آرمــان ندارند و می گویند ما در علم 
چیزی بنام آرمان نداریم. می گویند شما مبتنی 
بر واقعیات جامعه نگاه  کنید و برنامه ریزی  کنید 
و ســعی  کنیــد یــک مقــداری فضــا را ارتقــا دهیــد 
امــا اینکــه بخواهیــد صحبــت از آرمان ها بکنید 
و چشــم انداز انقالبــی بچینید یک مســئله کاماًل 
ایدئولوژیک اســت که باورهای ســنتی و مذهبی 
شــیعه یا اســالمی برایمان به ارمغان آورده است. 
وقتی شــب و روز در دانشــگاه به ذهن دانشــجو 
کادمیک  این تفکر تلقین شد که آرمان ها ارزش آ
و علمــی ندارند آرمانی در دانشــگاه باقی خواهد 

ماند؟ 
یــک بعد دیگــر آرمان زدایی در دانشــگاه این 
اســت که آرمــان را قبــول دارد اما آرمــان خودش 
گر آرمان اســالمی مثاًل  را قبــول دارد، یعنــی مثــال ا
مســئله آزادی قدس شریف اســت، می گوید این 
آرمــان مــن ایرانی نیســت این چه ربطــی به من 
ایرانی دارد؟ این هم به نوعی آرمان زدایی است 
چراکه اصــاًل آرمانش آرمان واقعی بوم و فرهنگ 
اصیــل خودش نیســت. این ســخن بیشــتر ضد 
آرمــان اســت تا اینکه بخواهد آرمان باشــد یعنی 
آرمان را در پارادایمی می برد که به معنای واقعی 
کلمــه بــه یک مســئله کامــاًل انتزاعی تولید شــده 
توســط معرفت رســانه ای ختم می شــود و اتفاقًا 
بــا واقعیــت جامعه و واقعیت نظــم جهانی هیچ 
نسبتی ندارد. این آرمان صرفًا یک کنش دلگرم 
کننده است برای اینکه شخص نشان بدهد یک 

آدم آرمانی است.
دانشــگاه آخریــن ســنگر مدیرســازی و معلــم 
پــروری جامعــه آرمانــی و انقالبــی ایــران اســت و 
برای همین نمــی تواند با این موضوع منفعالنه 

برخورد کند. 
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نگاهی به دوران پیش از انقالب
بــرای تبییــن جایــگاه »تولیــد فکر«، نگاه به بســتر شــکل گیری این 
مؤلفــه در جمهــوری اســالمی ایــران، شــاید خالــی از لطــف نباشــد. بــا 
نگاهی تاریخی، خصوصًا دوران پیش از انقالب اسالمی، عنصر »تولید 
فکــر« در جامعۀ ایــران، یکی از عناصر مغفول و بر زمین مانده می آید. 
غفلتــی کــه در قالب یک جریان اجتماعــی، در مقابل اندیشــه ورزان و 
اهــل علــم، »میــان مرداب »ســکوت و جمــود« بــا گــرداب »هرزه گویی 
و کفرگویــی«  ظهــور یافتــه بود. مرداب »ســکوت و جمود« که ناشــی از 
سرشکســتگی در برابــر تمدن غــرب و گرداب »هرزه گویــی و کفرگویی« 
کــه ناشــی از خودباختگی و عدم اعتماد بــه نفس در برابر تمدن غرب 
بود، ارمغانی جز »فرهنگ خفقان و سر ُجنبانیدن و جمود« و »فرهنگ 
آزادى بی مهــار و خودخواهانه ى غربی«  برای جامعۀ علمی نداشــت. 
نهاد دانشــگاهی که باید در مسیر تولید علم و حل نیازهای اجتماعی 
جامعــۀ پیرامونــی خویش، با امداد از یک جریــان فکر خالق، اقدام به 
تولیــد فکر و در نهایت تولید علم بــرای جامعه نماید، در میان گرداب 
و مردابــی گرفتــار آمده بود. در این دوران حیرت و خفقان، »دانشــگاه 
مجــذوب غــرب بــود و نمي خواســت نــوآورى کنــد. نــه اینکه اســتاد و 
دانشــجو میل به این معنا نداشــتند؛ فرهنگ غالب بر دانشــگاه، این 
فرهنگ نبود. فرهنگ وابســتگی بود که رژیم شــاه هم آن را به شــّدت 
ترویج مي کرد. کســانی هم که در داخل دانشگاه داعیه ى روشنفکرى 

داشــتند، روشنفکران مردمی نبودند؛ روشنفکرهاى کافه اى و بریده از 
مردم بودند!«  این مســئله ســبب شــده بود تا با غفلت از عنصر »تولید 
فکــر« در ســاخت یــک تمــدن، عمــاًل مســیر جامعــۀ ایــران بــه ســمت 
انحطــاط و یــا وابســتگی کامــل فرهنگی به غــرب برود. مســئله ای که 
صرفًا از انتخاب دو راه »سکوت و جمود« و یا »هرزه گویی و کفرگویی« 
گر نهادی که مسئولیت ساخت یک جامعۀ را  می گذشت. با این بیان، ا
کم بر جامعه و حل مسائل آن،  دارد، در طراحی و ساخت نظام های حا
از رهگــذر ســکوت و یا هرزه گویی اقدام نمایــد، نمی توان انتظار ایجاد 
یک جامعۀ پویا، خالق، مستقل و مقتدر را داشت. چرا که عنصر تفکر 
و خالقیت ذهنی اهل علم این جامعه با رخوت و خاموشی در مرداب 
جمود و یا وابســتگی و دلبســتگی به غرب در مرداب هرزه گویی، دیگر 

معنایی نخواهد داشت.
نگاهی به دوران پس از انقالب

امــا بــا وقــوع انقــالب اســالمی، جامعــۀ علمــی و فرهیختــه، طریــق 
ســومی را به منظــور ســاخت یک تمــدن جدید پیش گرفتند، مســیری 
که »»فرهنگ خفقان و ســر ُجنبانیدن و جمود« و هم »فرهنگ آزادى 
بی مهــار و خودخواهانــة غربی« را نقــد و اصالح کنــد« . این جریان که 
راهبرد اصلی خویش در ساخت جامعۀ را از رهگذر »تولید فکر« می دید، 
بــه مقابلــه با فرهنــگ رخــوت و ســکوت و همچنیــن آزادی بی مهار و 
خودخواهانــه پرداخــت. ایــن دو فرهنــگ، ثمــرۀ همــان دو مــرداب و 

در مســیر پر پیچ و خم بلوغ و تکامل و رشــد جامعۀ انســانی، می توان دو مؤلفۀ مهم و سرنوشت ســاز را برشــمرد که هرکدام به مثابۀ 
گر در پرداختن به آنها اهتمام جدی وجود نداشــته باشــد، مســیر ســاخت یک تمدن با  رکنی در این راه شــناخته می شــوند. اموری که ا
دشواری و حّتی بن بست مواجه می شود. از منظر رهبر معظم انقالب، »براى ایجاد یك تمّدن اسالمی - مانند هر تمّدن دیگر - دو عنصر اساسی 
الزم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان.«  دو مؤلفه ای که ارتباطی انکارنشدنی با عقل و جان انسان ها داشته و زمینۀ ساخت یک تمدن 

را فراهم می کند. این ُجستار، در پی تبیین مفهوم »تولید فکر« از منظر رهبر معظم انقالب و نسبت آن با مقولۀ متفکرمحوری است.

طریِق سومطریِق سوم
»جستاری در مسئلۀ تولید فکر در اندیشه رهبر معظم انقالب و نسبت آن با مقولۀ متفکرمحوری«

سید مصطفی موسوی
رشددانشگاهامامصادق؟ع؟ هستهمکتباماممرکز پژوهشگر
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گردابــی بود که پیش از ایــن در خصوص آنها 
ســخن بــه میــان آمــد. جریــان »تولیــد فکــر«، 
مســیری اســت دشــوار، اما ثمربخش کــه »راه 
ترقــی و تکامــل را نــه در »جمــود و تحجــر« و 
نه در »خودباختگی و تقلید«، بلکه در نشــاط 
اجتهادى و تولید فکر علمی و دینی«  ترســیم 
کرده و »شــجاعت نظریه پــردازى و مناظره در 
ضمــن وفادارى بــه اصول و اخــالق و منطق«  
را به وجود آورده اســت. با شــروع این جریان و 
پیمودن این مسیر که طریق سومی در عرض 
دو مســیر دیگــر به حســاب می آیــد، باید بیان 
نمود که تمامی ایــن ثمرات و نتایج، از برکات 
انقالب اسالمی و حرکت توحیدی امام خمینی 
؟هر؟بــود؛ با این نگاه »انقالب، دانشــگاه را از 

ایــن دو آفــت بــزرگ نجــات داد؛ دانشــگاه را 
خوداندیش، مســتقل، داراى اعتمادبه نفس، 
داراى قــدرت تولیــد - تولید فکــر و تولید علم 
- مرتبــط بــا قشــرهاى مختلف مــردم، مرتبط 
بــا فرهنــگ مردمــی و مّتصل به دلبســتگی ها 
و عشــق ها و جاذبه هــاى موجــود میــان مردم 

قرارداد.« 
راهی که باید طی شود...

با بیان مســیر طی شده در خصوص جریان 
»تولیدفکــر« در انقــالب اســالمی و اهمیــت و 
ضــرورت پرداختن به آن، باید به این مســئله 
پرداخت که با حرکت در مسیر سومی که پس 
از انقالب، برگزیده شد، چه وظائفی نسبت به 
این طریق سوم وجود دارد. اولین نکته ای که 

در خصــوص جریــان »تولید فکر« وجــود دارد 
آنســت کــه ایــن جریــان بایــد »تبدیل بــه یك 
ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود«.  این 
مســئلۀ مهم از دو مسیر مهم حاصل می شود؛ 
گون  اولین مسیر آنست که »در قلمروهاى گونا
عقــل نظرى و عملــی، از نظریه ســازان، تقدیر 
بعمــل آیــد و بــه نــوآوران، جایــزه داده شــود و 
سخنانشــان شــنیده شــود تــا دیگــران نیــز به 
خالقیت و اجتهاد، تشــویق شوند.«  بنابراین، 
باید از مســیر حســن توجه به اهل نظر و فکر، 
آن را به یک ارزش عمومی و فرهنگی پذیرفته 
شــده تبدیــل نمــود. دومیــن مســیر در جهت 
تبدیل شــدن مســئله تولید فکر به یک ارزش 
عمومــی در حوزه و دانشــگاه آنســت که »باید 

یف دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شر
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در  و  اخــالق  و  منطــق  چارچــوب  در  ایده هــا 
جهت رشــد اســالمی بــا یکدیگر رقابــت کنند« 
، بنابرایــن، صــرف توجــه و عنایت به مســئله 
»تولیــد فکــر« و تقدیر از اهل فکــر و نظر برای 
تبدیل شــدن به ارزش عمومی کافی نیســت، 
بلکه باید به نحوی مسیر را طراحی نمود تا راه 
تولید فکر و نظر به دور از هیاهو و بی اخالقی، 
بلکــه در چارچــوب منطــق و اخــالق و در پرتو 

رشد اسالمی حاصل شود.
دومیــن نکتــه ای کــه در خصــوص مســئلۀ 
»تولید فکر« وجود دارد، آنســت که »آشــنایان 
بــا شــیوة اســتنباط از قرآن و حدیث، آشــنایان 
بــا معــارف اســالمی و مطالبی که در قــرآن و در 
حدیــث اســالمی و در ســّنت اســالمی هســت، 
گر به نیاز زمانه آشــنا باشــند،  وجــود دارد کــه ا
ســؤال زمانــه را بداننــد، درخواســت بشــریت 
را بداننــد، می تواننــد ســخن روز را از معــارف 
اســالمی بیــرون بیاورنــد. حــرف نــو همیشــه 
وجــود دارد؛ تولیــد فکر، تولید اندیشــة راهنما 
و راهگشــا براى بشریت.«   مهم ترین نکته ای 
که در خصوص حرکت در جریان »تولید فکر« 
وجود دارد، در این عبارت بیان شده است. به 
منظور مقابله با دو خطر گذشته، یعنی ارتجاع 
و انحراف از مســیر، بایســتی جریان تولید فکر 
بر اساس روش و مبنای دینی ساماندهی شده 
و به نیازها و پرســش های زمانۀ خویش پاسخ 
دهــد. در این نگاه، مقولۀ تولید فکر از رهگذر 
آشــنایی و تســلط بر معــارف اســالمی، مطالب 
موجود در منابع اسالمی و استخراج پاسخ های 
زمانه از طریق شــیوۀ اســتنباط صحیح از این 
معــارف و منابــع صــورت می گیــرد. بنابرایــن، 
از منظــر رهبر معظــم انقالب، عــالوه بر اینکه 
جریــان تولیــد فکر باید به یــک ارزش عمومی 
تبدیل شود، مسیر تولید فکر نیز باید از رهگذر 
آشنایی با معارف اسالمی و شیوه های صحیح 
اســتنباط از آن منابــع عبــور کنــد. بــه عبارتــی 
دیگــر، تولیــد فکر حقیقی به همین معناســت 
و راهبرد جایگزین نســبت به دو جریان جمود 
و وابستگی به غرب، استقالل فکری از طریق 
اتکاء به ســنت اسالمی است که زمینه را برای 

ساخت تمدنی نوین فراهم می کند.

امــا نکتــه مهم از جایی ناشــی می شــود که 
قشر طالب و روحانیون به واسطة تحصیل در 
علــوم دینی و انس با معارف اســالمی، بتوانند 
قدم در راه تولید فکر و نظریه مطلوب بگذارند، 
اما چگونه این امر برای محصلین در دانشگاه 
بــا معــارف  کــه به صــورت مبســوط و عمیــق 
اســالمی آشــنا نمی شــوند، میسر می شــود؟! در 
پاســخ می توان به این مســئله اشــاره نمود که 
اقتضــای تحصیل در دانشــگاه و رســالت یک 
دانشــجو، فرصتی مبســوط در جهت آشــنایی 
بــا معــارف دینی و اجتهــاد در آن هــا به جهت 
پاســخگویی به نیازهای زمانی در اختیار وی 
قــرار نمی دهــد؛ امــا می تــوان از رهگــذر محور 
قراردادن یک متفکر مجتهد و جامع اســالمی 
کــه با اجتهاد در معــارف و مبانی دینی، در آثار 
خویش توانســته اســت بــا برخــورداری از یک 
نظام فکری منسجم به معرفی اسالم پرداخته 
و نمایــی کلــی از معــارف اســالمی را در اختیــار 
مخاطــب قــرار دهــد، می تــوان زمینــه را برای 
ایجاد تفکر و نظریه پردازی اســالمی بر مبنای 
نظریات یک متفکر مجتهد و جامع در عرصۀ 
دانشــگاهی فراهم نمود. این مســیر، عالوه بر 
تکیه نمودن به اجتهاد متفکر مذکور، زمینه را 
برای درکی نظام مند، جامع و منسجم از اسالم 
فراهم می کند که با بهره گیری از این درکی که 
ایجــاد می شــود، دانشــجو می توانــد باتکیه بر 
نگاه و اندیشه متفکر مذکور، به نوعی اسالمی 
اندیشــیدن را آموخته و از آن معارف در جهت 

حل مسائل جامعۀ اسالمی استفاده نماید.
مقولــۀ  در  کــه  آنســت  مهــم  نکتــه 
»متفکرمحــوری«، متفکــر یــک معنــای عــام 
نیست و از ویژگی هایی خاص برخوردار است 
کــه در عمــل ممکــن اســت، تعــداد محدودی 
متفکر وجود داشــته باشــد که بتواند دانشجو 
را در مســیر تولیــد فکر یاری نمایــد. مهم ترین 
کــه یــک متفکــِر محــوری بایــد  ویژگی هایــی 
داشــته باشــد را می تــوان در ایــن چنــد مــورد 

فهرست نمود:
 1- مجتهد بودن
 2- معاصر بودن

3- برخورداری از منظومه فکری منسجم

4- برخورداری از آثار تبیین کننده 
منظومه فکری

5- انقالبی بودن
 6- جامعیت

گر دانشجویان   با بیان ویژگی های مذکور، ا
برای فهم نظام فکری اسالم قصد داشته باشند 
بــه یــک متفکــر رجــوع نماینــد، در قــدم اول 
متفکرینی نظیر شــهید مطهری و مقام معظم 
رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، مــواردی 
هســتند کــه می توان بــا مراجعه به آثار ایشــان 
گامــی بلنــد در مســیر فهــم نظام فکری اســالم 
برداشــت. البتــه در گام هــای بعــدی می تــوان 
بــه متفکرینی نظیــر امام خمینــی )ره(، عالمه 
طباطبائــی )رض( و شــهید صــدر نیــز مراجعه 

نمود.
بــه  کــه متفکرمحــوری  شــایان ذکــر اســت 
متفکریــن  بــه  مراجعــه  بــاب  بســتن  معنــای 
کســی  گــر  ا بــه عبــارت بهتــر،  دیگــر نیســت، 
شــهید مطهــری را بــه عنــوان متفکــر محوری 
برگزیــد، مانع از مراجعه به مقام معظم رهبری 
نمی شــود، بلکــه در ابتــدا باید بــا تمرکز بــر آثار 
شــهید مطهــری و مطالعــۀ آنهــا، دورنمایــی از 
اســتخراج  و  دریافــت  را  اســالم  فکــری  نظــام 
نمــود و ســپس با مراجعــه به متفکریــن دیگر، 
آن را توســعه، تکمیــل و حتــی تعمیــق نمــود. 
البتــه متفکرین دیگری نیــز می توانند در زمرۀ 
مصادیق ذکر شده باشــند؛ مجمــوع متفکرین 
با ویژگی های مذکور، مکتب اســالم را تشــکیل 
می دهد که هرکدام از متفکرین مورد رجوع، به 
بخشــی از آن پرداخته و عهده دار آن شده اند. 
البتــه این مســئله نافی جامعیــت و نگاه کالن 
هرکدام از متفکرین به اسالم نیست. در نتیجه 
بــا محــور قــرار دادن یــک متفکــر، زمینه های 
مشترک وی با دیگر متفکران حاضر در مکتب 
مشــخص شــده و زمینــۀ مراجعــه دانشــجو به 
منابــع دینــی از رهگــذر نــگاه متفکــر محــوری 
نیــز فراهم می شــود. چرا کــه متفکرمحوری به 
معنای عدم رجوع به منابع دینی نیست، بلکه 
بــه معنای فهم روش و نحوۀ مواجهه با منابع 
دینی از نگاه متفکر و بهره گیری از آنها در حل 

مسائل و نیازهای روز جامعه خواهد بود. 
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امــا چــرا ممــاس بــودن بــا مســائل برای 
پاســخ  اســت؟  الزم  دانشــجویی  فعالیــن 
تقریبــًا بدیهی به نظر می رســد: چون فعال 
اثرگــذار  کنــش  می خواهــد  دانشــجویی 
کنش هــای بیــالن کاری و  انجــام دهد)نــه 
رزومه ســاز و...( و بدیهی تر آن که شــناخت 
موثــر  کنــش  الزامــات  از  عرصــه،  از  دقیــق 

 ، اســت. با این مقدمه، در یادداشت حاضر
از  برخــی  کــه  اســت  کــرده  تــالش  نگارنــده 
الزمات کســب شــناخت از مســائل کشــور را 
متناســب با شرایط و اقتضائات روز جنبش 

نماید. ح  مطر دانشجویی 
1. شــرط صفرم: درد داشتن؛ کنشی که از 

ســر درد آغاز نشود، ابتر می ماند!

هــر کشــوری بــه طــور طبیعــی با مســائل 
متعــددی مواجــه اســت و یکــی از ســواالت 
همیشــگی فعالیــن دانشــجویی ایــن اســت 
کــه روی چــه مســئله ای کار کنیــم؟ اولیــن 
شــاخص همین است: شاخص ایجاد درد. 
چه مســئله ای شــما را به درد آورده اســت؟  
مماس شــدن با مسائل را باید از سر دردها 

درگیــر شــدن بــا مســائل کشــور، موضع داشــتن در قبــال مســائل، نقد مســتمر و منصفانه داشــتن 
 مماس شــدن با مســائل از جمله 

ً
نســبت به اوضاع کشــور، مطالبه گری کردن از مســئولین و اخیرا

مطالبات رهبری از فعالین دانشــجویی اســت که با بیان های متفاوت تقریبًا در تمام دیدارها تکرار شده اســت. 
ح می شــود. تالش برای عمیق شــدن، فکر کردن،   در کنار این مورد، مطالبه دیگری هم مطر

ً
جالب آن که معموال

کار را بررسی کردن، شناخت واقعی از صحنه پیدا کردن و مفاهیمی مشابه.  جوانب 

چطور اب مسئله مان زندیگ کنیم؟
)شرحی مختصر از الزامات مماس شدن تشکل های دانشجویی با مسائل کشور(

محمدرضا قلی زاده
آموزشیگام مرکز مدیر
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گــر روی مســائلی کار کنیم که  شــروع کرد. ا
روح مــا را عمیقــًا آزرده نکرده انــد، احتمــااًل 
در میانــه راه از مســیر منحــرف می شــویم؛ 
گــر آن مســئله ســکه رایــج رســانه ها  حتــی ا

شده باشد.
بایــد  پدیــده؛  لمــس  اول:  شــرط   .2
خرمشــهر  آســفالت  جــاده  بــه  را  دســتمان 

بزنیم.
معنــی ممــاس در فرهنــگ لغــت همیــن 
کــه بــا هــم در تماس انــد.  اســت: دو چیــز 
کنشــگرانی می تواننــد کنش اثرگذار داشــته 
باشــند کــه بــا مســئله خــود زندگــی کنند. از 
نشســتن در دفتــر تشــکل و همــه پدیده هــا 
کــردن، معمواًل کنش موثــر تولید  را تحلیــل 
نمی شــود. نمی تــوان بــا انتزاعیات مســائل 
بــه  اســت  الزم  کــرد.  حــل  را  کشــور  عینــی 
گــر دغدغــه مســائل نظام  میــدان بزنیــم. ا
ســالمت دارید و تا به حال شــرایط بیماران 
گــر دغدغــه  ا ندیده ایــد،  را  بیمارســتان  در 
بــه  تــا  و  داریــد  را  قضائــی  نظــام  اصــالح 
حــال چالش هــای مــردم در دادگاه هــا را از 
گــر تحلیل هــای خــود  نزدیــک ندیده ایــد، ا
در مــورد موانع تولید را صرفًا از شــبکه های 
مــوراد  و  می کنیــد  دریافــت  اجتماعــی 
مشــابه دیگر، جســارتًا شــما در حــال حاضر 
موضوعــات  ایــن  روی  کنــش  صالحیــت 
میــدان  در  را  مســئله تان  بایــد  نداریــد!  را 

ببینید، نه در صفحــه تلفن همراهتان!
را  چیــز  همــه  دوم:گفت و گــو؛  شــرط   .3

کس دانند! همه 
به نظر نگارنــده، گفت و گو حلقه مفقوده 
این روزهای فعالین دانشجویی است. چه 
در مرحله شــناخت مســئله و چــه در مرحله 
کــه متوجــه  گفت وگــو اســت  کنشــگری. بــا 
ضعف هــای  می شــویم،  دیدگاه هــا  تفــاوت 
احتمالــی خود در شــناخت پدیده را متوجه 
می شــویم و اســتحکام حرف خود را بیشــتر 

می کنیم. 
کــور  داشــتن؛  ســوال  ســوم:  شــرط   .4

نکنیم! فعالیت 
بــه طــور معمــول کنشــگران برای کســب 

اطالعــات و ارتقاء شــناخت خود از مســائل 
بــه منابعــی از جملــه کارشناســان وخبرگان 
منابــع  ســایر  و  مقاالت،کتاب هــا  موضــوع، 
مکتــوب، اخبــار مرتبــط، منابع آمــاری و... 
گــر  ا اقدامــات  ایــن  در  می کننــد.  مراجعــه 
ســوال مشــخص نداشــته باشــیم و ندانیم 
از  را  چیــزی  چــه  می خواهیــم  دقیقــًا  کــه 
کارشناســان مربوطــه اخد کنیم، دو آســیب 
جــدی در انتظار مــا خواهد بود. اواًل ممکن 
زمان و انرژی بســیار زیــادی را صرف کنیم 
بــدون اینکه آورده های مورد نیاز را کســب 
کرده باشــیم. ثانیًا محتمل است که تحلیل 
منبــع مورد مراجعــه، عینًا در ذهن ما نقش 
را  مختلــف  ابعــاد  اینکــه  بــدون  ببنــدد، 
کرده باشــیم.چون دقیقًا  کاوی  تحلیل و وا
پــس  می خواهیــم،  چــه  کــه  نمیدانســتیم 
هرچــه بود را اخذ می کنیــم. حتمًا این نقل 
قــول مشــهور از آیــت اهلل حائــری شــیرازی 
کــه می فرمایند:»اســتعمار نو،  را شــنیده اید 
اســتعمار رســیدن به جواب قبل از رسیدن 
به ســوال است.«  لذا برای شناخت دقیق، 
الزم است قبل از هرگونه مراجعه به منابع، 
خودمــان کمــی فکــر کنیــم و به ســواالت و 
خالء هایــی برســیم و بعد از آن با ســوال به 

ایــن منابع مراجعه کنیم.
رو  در  بــزن  ؛  تمرکــز چهــارم:  شــرط   .5

نباشیم!
گر فــردی در قبال مســئله ای احســاس  ا
مواجــه  از  پــس  باشــد،  داشــته  مســئولیت 
شــدن با موانع و یا شکست خوردن، دست 
گر  از تالش برای حل آن برنمی دارد. شــما ا
در انتقــال یک نکتــه تربیتی به فرزند خود 
شکســت بخوریــد، از تربیــت اون منصــرف 
نمی شــوید؛ بلکه تالش می کنید راه دیگری 
بــرای آن پیدا کنید؛ چون نســبت به فرزند 
خود احساس مسئولیت دارید. اما بسیاری 
کــه روی آن هــا کار  از مــا در قبــال مســائلی 
می کنیــم این رویه را نداریم. پس از مواجه 
شــدن با اولین برخورد نامناســب، همراهی 
نکردن هم قطاران، دسترســی پیدا نکردن 
بــه آمــار و شــواهد و مــوارد مشــابه، مســئله 

خود را عــوض می کنیم. در روزگاری که هر 
روز مســئله ای جدیــدی تعمــدًا یــا ســهوًا در 
رســانه ها بــاال می آیــد، حواســمان باشــد که 
گر مشــکلی به فراموشــی سپرده می شود یا  ا
از اهمیت می افتد، به دلیل این نیســت که 
بهبــود یافته اســت؛ بلکه در دنیــای متکثر 
مشــکالت، به فراموشــی ســپرده شده است 
و ماننــد مشــکالت قبلــی می رود کــه تبدیل 
به دردی مزمن شــود. ضمن اینکه با تمرکز 
است که شــناخت افراد نسبت به پدیده ها 
تکمیــل می شــود. در غیراینصــورت تبدیل 
بــه دریایــی بــا عمــق 1 ســانتی متر خواهیم 
شــد که راجــع بــه چنــدده مســئله، هرکدام 
بــه انــدازه یــک دقیقــه می توانیــم محتــوا 
ارائه دهیم و افراد و تشــکل های ســطحی، 

نمی توانند اثرگذار باشــند!
بــا  برگشــت  و  رفــت  پنجــم:  شــرط   .6
ســاحت عمــل؛ توجــه بــه قاعــده تدریج در 

شناخت
کامــل  و  جامــع  شــناخت  بــه  رســیدن 
هیــچ گاه در قــدم اول بــه دســت نمی آیــد. 
قیام را نباید متوقف به شــناخت کامل کرد 
و از قیام قبل از رســیدن به شــناخت کامل 
نباید ترســید که اساســًا قســمتی از شناخت 
کــه  می شــود  حاصــل  حرکــت  و  قیــام  در 
گر تجربه ها نبود،  حضرت امیــر فرمودند:»ا
راه هــا پوشــیده می مانــد. در تجربه هاســت 
کــه دانش جدید به دســت می آید.« عنایت 
کــه منظــور نگارنــده مطلقــًا  داشــته باشــید 
حــرف  داشــتن  بــدون  کنش هایــی  انجــام 
کنــش بــه  مشــخص نیســت! بلکــه انجــام 
کــه بــه حــرف متقــن رســیده ایم  انــدازه ای 
کــه ایــن تنهــا راه بــرای رســیدن بــه  اســت 

حرف های جدیدتر و عمیق تر اســت. 
کید شــود  در پایــان الزم اســت مجــددًا تا
ارکان  از  کشــور  مســائل  در  اثرگــذاری  کــه 
و  اســت  دانشــجویی  تشــکل های  هویتــی 
اثرگذاری مســتلزم مماس شدن با مسائل و 
کســب شــناخت دقیق و عمیق از   آنهاست؛ 
تشــکلی اثرگذار است که حرف دقیق بزند.
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امــام خمینــی ؟هر؟ از ســال 1340 بــه بعــد که 
بــه صــورت گســترده وارد مبــارزه علیــه حاکمیت 
طاغوت گردید، همواره دانشــجویان را به عنوان 
یــک قشــر مؤثــر در نظــر داشــته اســت و علیرغم 
وضعیــت فرهنگی، اجتماعی و فکــری آن دوران 
کــه فاصلــه زیــادی بیــن حــوزه، دانشــگاه و مردم 
وجــود داشــت دانشــجویان را دعوت بــه دخالت 
در رونــد تحــوالت سیاســی اجتماعــی مــی نمود. 
ایشــان در ســال 1346 فرمودند: »بر شما جوانان 
روشــنفکر است که از پا ننشینید تا خواب رفته ها 
را از این خواب مرگبار برانگیزانید و با فاش کردن 
خیانت هــا و جنایت های اســتعمارگران و پیروان 
گاه نمائید...«  بــی فرهنگ آنها، غفلت زده هــا را آ

)صحیفه امام،ج2،ص142(.
امام مشــکل دانشــگاه عصر پهلوی را وابسته 
بــودن آن مــی دانــد: "این یک وابســتگی فکری 
اســت که انســان از مکتب خودش دســت بردارد 
بــرود ســراغ مکتــب دیگــران... و هکــذا مــا اآلن 
جمعیتــی هســتیم که از حبــس بیرون آمدیــم؛ از 
آن حبس هــای طول پنجاه ســال... لکــن از این 
حبــس که بیرون آمدیــم، باز یــک گرفتاری های 

زیــاد دیگــری داریم کــه در راس همه گرفتاری ها 
همین گرفتاری فکری اســت. این را باید اســاتید 
دانشــگاه، معلمیــن، آموزگارهــا، بچه هــای مــا را 
از ایــن افــکار بیــرون بیاورنــد..." )صحیفــه امام، 
جلد11، ص 181(،... "بزرگترین فاجعه برای ملت 
ما این وابســتگی فکری است که گمان می کنند 
همــه چیز از غـــرب اســت و ما در همــه ابعاد فقیر 
هـستیم و باید از خـارج وارد کنـیم. شـما اسـتادان و 
فرهنگیان ودانشجویان دانشگاه ها و دانشسراها 
و نویسندگان و روشنفکران و دانشمندان معظم 
بایــد کوشــش کنیــد و مغزهــا را از ایــن وابســتگی 
فکــری شستشــو دهیــد و بــا ایــن خدمــت بــزرگ 
و ارزنــده، ملــت و کشــور خــود را نجــات دهیــد".  

)صحیفه، ج10، ص 79(.
فکــری  وابســتگی  دانســت  مــی  ایشــان   
روشــنفکران جامعه منجر به وابســتگی کشور در 
حوزه عملی می شــود چنان که در تاریخ ایران نیز 
شاهد بودیم روشنفکران غربزده مثل تقی زاده ها، 
ملکــم خان هــا و فروغــی هــا نقش حلقه واســط 
میان استعمار و استبداد را بازی کرده اند و همواره 
توجیه گــر دیکتاتــوری و حافــظ منافع بیگانگان 

بودند.
یکــی دیگــر از انتظــارات امام خمینــی در بعد 
انسان ســازی از دانشــجویان، تزکیه نفس است، 
ایشــان خطــاب بــه دانشــجویان مــی فرماینــد: 
" کوشــش کنیــد کــه هــر قدمــی کــه بــرای علــم 
برمی دارید، بـــرای عمـــل ظـــاهری وبرای اعمال 
باطنی، ایجاد تقوی در خودتان، ایجاد استقامت، 
امانــت در خودتان بکنید کـــه وقتـــی ازدانشــگاه 
انشاء ا... بیرون می آیید یك انسانی باشید که هـم 
معلومـات داشـته باشـید و هـم امانـت دار باشید.... 
نفس خود را مهار کرده باشید». )صحیفه، ج  9، 
گــر شــما جوان ها دنبال تحصیل که  ص3(، ... ا
می روید، دنبال این معنا باشید که یک تصدیقی 
بگیریــد و برویــد آن را وســیله قــرار بدهیــد بــرای 
اســتفاده مــادی خودتــان، ایــن همــان انحرافی 
اســت که آنها می خواهند؛ و اگر شــما در مراکزی 
هســتید، یک ایده صحیح داشــته باشــید و یک 
غایت صحیح داشــته باشید که برای رسیدن به 
آن غایت مشغول تحصیل باشد، و برای رسیدن 
بــه آن امری که خدای تبارک و تعالی می خواهد 
و آن تهذیــب نفــس و پرســتیدن اهلل و دور کردن 

مسئولیت اجمتاعی دانشگاهیان مسئولیت اجمتاعی دانشگاهیان 
از منظر امام خمیین )ره(از منظر امام خمیین )ره(

در سی و سومین سالگرد بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، امام روح اهلل مرور مختصری خواهیم داشت بر رهنمودهای ایشان برای 
دانشــجویان و اســاتید دانشگاه. همان طور که مشاهده می کنید، دغدغه امام از دانشگاهیان و قشر روشنفکر جامعه در حقیقت 
آســیب شناســی واقعی نهاد دانشــگاه در ایران و راهبردهای بنیادین جهت رفع این کاســتی ها اســت چه آنکه  امام خمینی؟هر؟ در بخشی از 
کید کردند: " مبداء همه تحوالت و مقدرات یک کشور، دانشگاه است و دانشگاه است که یک کشور را اصالح یا تباه می  کند." وصیت نامه خود تا

مهدی بادپا
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همه شــرک ها و همه انحراف ها و همه الحادها 
گــر ایــن طــور باشــد،  از خودتــان و از مراکزتــان، ا
شــما پیروز خواهید شد و همه انحراف ها و همه 
گرفتاری هایی که برای یک کشــور پیش می آید 
برای این است که مراکز تعلیم و تعّلم شان، مراکز 
تهذیب نیست. تا تهذیب نباشد و تعهد نباشد و از 
اول انسان راه خودش را، صراط مستقیم خودش 
را نیافتــه باشــد، و تحصیل او دنبال همــان ایده 
صحیح اسالمی نباشد، همین انحراف آور است. 

)صحیفه،  ج 14ص 3و4(.
در ادامــه  امــام از دانشــگاهیان می خواهند تا 
فضــای یاس و ناامیدی در دانشــگاه ها را از بین 
ببرند و بـــا ایجـــاد فضایی پرنشــاط، چشــم انداز 
مناسبی را برای ایفای نقش مستقل دانشجویان 

ترسیم نمایند.  
"امروز بر دانشــمندان بزرگ و مبلغان اســالمی 
واجب است هرچه سریعتر به این امر حیاتی اقدام 
کــرده، ناامیــدی را از دل هــای خــود و از دل های 
طالب و دانشجویان و... دور کننـــد و بداننـــد کـه 
ناامیدی، سرچشمه سستی و مانع اصلی رسیدن 

به حق است" )کتاب البیع، ص 56(. 
مهمتریــن قــدم دانشــجویان بــرای رهایــی از 
وابستگی به شرق و غرب بنا به باور امام خمینی 
؟هر؟ خودبــاوری اســت. ایشــان در ایــن رابطــه 
می فرمایند:  "شــما دانشــجویان عزیــز، خودتان 
درصدد این باشید که از غـربزدگـی بیرون بیایید. 
این گمشــده خودتان را پیدا کنید. گمشــده شما 
خودتــان هســتید... شــما بایــد مقاومـــت کنید." 

)صحیفه، ج 12، ص 7(.  
البتــه امــام خمینــی تمــدن غــرب را نفی نمی 
کردند و با ارتباط و مراوده با آنها مشکلی نداشتند 
ولی غربزدگی و خودکم بینی در مقابل آنها را نهی 

می کردند و می فرمایند:  
"مــا همه مظاهر و تمدن را بــا آغوش باز قبول 
داریم، لکن اینهایی که اینها دارند مظاهر تمـدن 
نیست. این همه آدمکشی مظاهر تمدن است؟ 
اســت.  تمــدن  مظاهــر  نظامــی  حکومــت  ایــن 
)صحیفه امام،ج3،ص506(".  امام می فرمایند: 
"اســالم با تخصص موافق اســت. اســالم در رأس 
ادیانی اســت که از علم و تخصص تمجید کرده 
و مــردم را دعوت کرده اســت؛ حتــی دعوت کرده 

اســت که هر جا یافتید علم را، حتی از هر کافری 
یافتید، آن را بگیرید. اما باید بگیرید و در خدمت 
اســالم و کشــور باشــد، نه علم را بگیریــد و بر ضد 
کشور خودتان اســتعمال کنید. )صحیفه، ج14، 

ص 360(.
همچنین حضرت امام خاطرنشان می سازند 
گــر چنانچــه تأســیس  کــه:  "حکومــت  اســالمی ا
بشود، نمیخواهد که آثار تمـدن را از بـین ببـرد... 
با این نحو تربیت و تعلیمی که شـــما میخواهید 
ما را تربیت کنید، با این ما مخالفیم. با آن مظاهر 
تمــدن که بچــه ها ما را فاســد میکند... مـــا با آن 
مخالفیــم؛ نه اینکــه ما مخالفیم بــا اصل تمدن 
و می خواهیــم مــردم را برگردانیــم بــه زمــان کذا" 

)صحیفه،ج5،ص264(.  
امام ؟هر؟ از اســاتید دانشــگاه می خواهند که 
از طریق هدایت دانشــجویان و تربیت صـــحیح 
آنـــان یاری گر نهضت اسالمی باشــند:  "امیدوارم 
که جوان های ما، اســاتید ما، اســاتید دانشگاه ما 
و... متوجه بشوند که غفلت ها شده است... باید 
دست به دست هم بدهیم، نویسنده کمك کند 
به این نهضت، گوینده کمك کنـد بـه این نهضت"  
)صحیفه،ج10،ص439(. " اساتید بدانند که اگر 
دانشــگاه را بسازند، کشورشان را بیمه کرده اند تا 

آخر" )صحیفه،ج12،ص509(.
مقام معظم رهبری هم با اشاره به دست های 
خائنــی کــه در دانشــگاه یــاس و ناامیــدی ایجاد 
می کننــد و دانشــجویان را از داخل کشــور نا امید 
کــرده و بــه صورت نظــام مند به مهاجرت ســوق 

می دهند می فرمایند: 
" یــک وقــت هســت کــه یــک دانشــجویی بــر 
اســاس نیازهایش، بر اساس نیازهای فکری اش 
یــا بحث خانوادگی اش مایل اســت بــرود در یک 
کشــوری تحصیل کند؛ این اشــکالی ندارد؛ یعنی 
بنــده بارهــا گفته ام که ایــن مانعی نــدارد؛ عمده 
این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش 
اســت و درس بخوانند و برگردند بیایند؛ لکن آن 
چیــزی که اشــکال دارد مهاجرفرســتی اســت. به 
بنده گزارش داده اند -البّته مال امروز هم نیست، 
مّدتها است یک چنین چیزی وجود دارد- که در 
بعضی از دانشــگاه ها عناصری هستند که جوان 
نخبه را به ترک کشور تشویق میکنند؛ من صریح 

میگویــم که ایــن خیانت اســت؛ این دشــمنی با 
کشور است؛ دوستی با آن جوان هم نیست. امروز 
در کشــور ما جوانهای نخبه میتوانند رشــد کنند 
و در برهه هایی هم میتوانند بروند از یک کشــور 
دیگــر اســتفاده کننــد و برگردند اّمــا اینکه ما یک 
جوانی را نســبت به آینده ی کشــور ناامید کنیم، 
دلســرد کنیــم، آینــده را تلــخ و ســیاه بــه او نشــان 
بدهیــم کــه او بــرود و مهاجــرت کنــد، ایــن را من 
واقعًا یک خیانتی میدانم که بایستی دنبال کنیم 

.")1400/8/26(
ســی و ســه ســال پس از رحلت امــام، امروز نیز 
مهم تریــن و اصلی تریــن برنامــه کنونی دشــمن، 
"تصویرســازی غلــط از وضعیــت دانشــگاه هــای 
ایــران در افــکار عمومــی" اســت؛ هــدف دشــمن 
از ایــن برنامــه، ایجــاد تصویری ســیاه و تاریک و 
ناامیدکننده از وضعیت کشــور است تا در نتیجه 
این تصویرســازی مردم و ســرمایه هــای مادی و 
معنوی ایران را برای خروج هرچه بیشتر به خارج 
از کشور و سرمایه گذاری در آنجا ترغیب نمایند، 
اما با نگاهی کوتاه به آمارهای بین المللی در می 
یابیم که در حال حاضر جمهوری اســالمی ایران 
بر پایه آخرین اطالعات تولید علم، در نظام بین 
المللــی در ســال 2021 در رتبــه پانزدهــم دنیا قرار 
دارد. از سال 1996 تا سال 2017 رتبه علمی ایران 
از رتبــه 5 بــه رتبــه 1 در منطقــه  غرب آســیا تغییر 
کرده است. طبق آخرین رتبه بندی های گزارش 
شــده، ایران بــا 1 درصد جمعیت جهان؛ 2 درصد 

علم دنیا را تولید می کند. 
در مقابــل ایــن همــه ســیاه نمایــی دشــمن 
بــه یــاد جملــه امــام روح اهلل مــی افتیــم آنجــا که 
دانشگاهیان مســؤل نگهبانی از انقالب اسالمی 
هســتند و می فرمایند: " اکنــون ای جوانان عزیز 
و ای دانشــجویان و دانشــمندان و ای امید امروز 
و فرداهــای امت و اســالم، امانت بزرگ اســتقالل 
کــه از دام دو قطــب شــرق و غــرب بــا  و آزادی 
مجاهدت و فــداکاری ملت عظیم الشــأن ایران 
به دست آمده است، به شما عزیزان سپرده شده 
و مســئولیت بزرگی به عهده همه گذاشــته شــده 
است. همه ملت و خصوص دانشجویان مسلمان 
که رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از این 

امانت بزرگ الهی می باشند".
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ویــژه برنامــه خورشــید قــرن بــا همــت کمیته 
خمینــی  امــام  بزرگداشــت  ســتاد  دانشــگاهیان 
؟هر؟در تاریــخ 9 خرداد 1401 در محل حســینیه 

جماران برگزار شد.
 در این برنامه اســتاد حسن رحیم پورازغدی، 
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در حسینیه 
جماران با بیان اینکه امام؟هر؟می گفت کسانی 
که از شــاه می ترسند توحیدشــان ضعیف است و 
کســانی که از آمریــکا هراس دارنــد تهذیب نفس 
نکــرده انــد، افــزود: شــاگردان غیرحضــوری امام 
صد ها هزار مومن بودند که حرف های امام را باور 
داشــتند به گونه ای که یک جوان روســتایی که 
نه عرفان خوانده بود و نه درس ســلوک خوانده 
بــود، یک موحد کامل به حســاب می آمــد و ما در 
جنگ و انقالب دیدیم که این بچه ها چگونه به 
امام فکر می کردند و این همان تربیت توحیدی 

اســت. وی افــزود امــام هیــچ گاه کالس رســمی 
فلسفه و عرفان نگذاشــت، ولی توانست هزاران 
عابد، عالم و مجاهد که خیلی هم سواد نداشتند 
را تربیــت کنــد و مــا شــیوه کار انبیــاء را در وجــود 
فردی غیــر از انبیاء یعنی امــام خمینی دیدیم و 
مشــاهده کردیــم که چه طــور قدرت هــای بزرگ 

جهان به نام خدا شکستنی هستند.
فرزندان امام قهرمان ساده زیستی بودند 

رحیــم پــور ازغــدی افــزود: شــما االن بصورت 
حضوری در حسینیه جماران نشستید، ولی این 
حسینیه و امام را در دهه 60 درک نکردید، هزاران 
رزمنده در دفاع مقدس از اینجا بعد از سخنرانی 
امام عازم جبهه ها می شــدند، این حســینیه پر 
از خاطرات امام و شــهدا هســت، و صدای اشک 
ها و خنده های شــهدا در این حسینیه پیچیده 
اســت، بچه هایــی در حســینیه جمــاران تربیت 

شــدند کــه در منطقه برای خود قبــر می کندند و 
شب ها نماز شب می خواندند و در عملیات ها نیز 
خود را به خطرناک ترین محور ها می رســاندند و 
امام این گونه قدرت ها را شکســت داد، اما امروز 
شاهدیم که برخی ها تالش می کنند تا جای جالد 
و شــهید، ظالم و مظلوم و حــق و باطل را عوض 
کنند و نهضت امام و فرزندان امام را که قربانیان 
تروریست بودند به عنوان خشونت طلب معرفی 
کنند اما به هــر روی فرزندان امام قهرمان زهد و 

ساده زیستی بودند.
مواظب باشــیم تا مبانی و مفاهیم انقالب 

جابه جا نشود !
استاد رحیم پور با تاکید بر اینکه امام در نامه 
خود به آقای ســید حمید روحانی نوشت انقالب 
کردن با همه عظمتش یک طرف و تدوین تاریخ 
انقالب، اهداف و مبانی آن یک طرف، پس باید 

فرزندان امام 
قهرماانن ساده زیسیت بودند

گزارش خط امام از ویژه برنامه خورشید قرن 
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گــر مــا بزرگتریــن انقــالب را هم  مراقــب باشــید، ا
رقــم بزنیــم، ولی به تبییــن آن نپردازیم قطعا در 
زمان خودش حبس می شــود پس تدوین تاریخ 
گر  انقالب جهاد تبیین را می طلبد با این اوصاف ا
حضرت زینب و حضرت ســجاد؟ع؟ نیز نبودند 
تاریــخ را قلــب مــی کردنــد و معلــوم نبــود که چه 
روایتی را از کربال در تاریخ ثبت می کردند. رسالت 
کار بزرگــی کــه امــروز بر عهده ماســت این اســت 
کــه مواظب باشــیم تــا مفاهیــم و مبانــی انقالب 
جابــه جــا نشــوند، اما متاســفانه شــاهدیم که در 

رسانه های معاند با شیطنت این کار را می کنند.
عضــو شــورای عالی انقالب فرهنگــی  با بیان 
اینکه انقالب شناسی نیازمند یک جهاد تبیین و 
مطالعه دقیق است و این اتفاق باید بیفتد، چون 
دشــمنان کتاب های متعددی می نویســند و به 
بیان خاطرات دروغ و جعلی می پردازند، تصریح 
کرد: دشمنان امروز مدام به تولید فیلم و مستند 
می پردازند تا ذهنیت نسل های بعدی کشورمان 
را دور بزننــد؛ مثال چندین ســال بعد درباره علت 
ترور امثال شــهید فخــری زاده می گوینــد که آنها 
در حــال اقــدام برای انفجار بمب اتــم در جهان 
بودنــد که ما آنها را زدیم؛ چه کســانی می  گویند؟ 

تنها کسانی که از بمب اتم استفاده کردند. 
ملتی که می ترسد تن به ذلت می دهد 

ایشان با بیان اینکه امام از ابتدا می گفت ملتی 

که می ترسد تن به ذلت می دهد و شرف برای این 
ملت مهم نیســت، ولی ملتی که نترســد شــرق و 

غرب از او می ترسند.
 امــــــــام؟هر؟همــــیشـــــه مخالـــــف مبــــارزه 

مسلحانه و خشونت آمیز بود 
رحیم پورازغدی با اشــاره به اینکــه در جریان 
انقالب فرانســه بســیاری را با گیوتین سر بریدند، 
گیوتیــن نمــاد انقــالب فرانســه اســت، در واقــع 
می توان گفت داعش در کنار انقالب فرانسه خیلی 
کوچک اســت و این در حالی اســت که از انقالب 
فرانسه به عنوان پدر جمهوریت و لیبرالیسم نام 
می برنــد. امام درجریان انقــالب به جوانان گفت 
به اموال عمومی خسارت نزنید و به جایی حمله 
نکنیــد، چــون اماکــن عمومــی متعلــق بــه مردم 
هســتند همچنین امام بعد از انقالب فرمان عفو 
عمومی داد و فقط کسانی را که آدم کشته بودند 
و به غارت اموال مردم پرداخته بودند، محاکمه 
کرد، ولی شــاهدیم که چپ و راســت در مورد امام 
دروغ می گویند. انقالب ما کمونیســتی و طبقاتی 
و انقــالب طبقــات اشــراف نبــود و از ایــن انقالب 
می توان به عنوان انقالب طبقات متوســط رو به 
پاییــن نام برد. اگر جبهه هــا را می دیدیم متوجه 
می شــدیم کــه هیــچ یــک از فرزنــدان اشــراف در 
جنــگ حضــور نمی یافتنــد. در واقع مــردم علیه 
ظلــم، تحجــر، واپــس گرایــی و ارتجاع یــا همان 

اسالم شاه، اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، 
اسالم غرب، اسالم التماس و اسالم آمریکایی قیام 

کردند، چون مردم ما خواهان اسالم ناب بودند.
حفظ انقالب شرایطی دارد 

وی با اشــاره به اینکه پیــش از انقالب فضای 
دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیه منجمــد و دچار 
جمــود بود و انقالبیــون چه در دانشــگاه و چه در 
حوزه های علمیــه در اقلیت قرار داشــتند؛ با این 
گاه بودند جرات نداشتند  وجود کســانی هم که آ
که دســت به قیام بزننــد؛ بعضی ها فکر می کنند 
مســئوالن و ملــت هــر طــور عمــل کننــد، انقالب 
می مانــد، ایــن طــور نیســت خداوند هیــچ وعده 
مطلقــی به کســی نــداده، همه وعده ها مشــروط 
اســت. خدا انقالب را حفظ می کند ولی مشــروط، 
شــرط حفظ انقالب این است که ما پاک، صادق 
و مجاهد باشیم و اگر در راه خدا تالش کنیم خدا 

نیز نتیجه تالش ما را خواهد داد.
رونمایی از پوســتر کتاب صوتی »خط امام 

» صورت گرفت 
در پایــان ایــن ویــژه برنامــه بــا حضــور حجت 
االسالم فاطمی پور معاون فرهنگی سیاسی نهاد  
نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه ها، 
اســتاد رحیــم پــور ازغــدی و  برخــی از مســئولین 
آموزش عالی کشــور از کتاب صوتــی» خط امام « 

رونمایی شد. 
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عرص جدید در دنیای دیانت 
ح مذهب در متن زندگی  وقتی حضرت امام خمینی با تکیه بر طر
اجتماعی انقاب اسامی اش را به پیروزی رساند .دنیا هرگز چنین 
تصــوری از امــام خمینــی و انقــاب را بــاور نمــی کــرد و حرکــت امام 

خمینی در دنیای دیانت عصر جدیدی را آفرید .
کواند ، رابرت / نویسنده  ما
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