
هشدار های سه گانه

 اگر مروری کوتاه بر تاریخ سی ساله جمهوری اسالمی داشته 
باش�یم، آن چه که بیش از هر چیز به چشم می آید، بحران های 
ریز و درش�تی اس�ت که این نظام از آغازین روزهای حیاتش با 
آن ها روبه رو بوده است. اگر هریک از این بحران ها را به طور دقیق 
بررس�ی کنیم، چند عامل را پر رنگ تر از دیگر عوامل خواهیم 
دید که مردم نقش ویژه ای در پش�ت سر گذاشتن این بحران ها 
داشته اند. اعتقادات مذهبی در کنار نجابت و فرهیختگی تاریخی 
ایرانیان که با امدادهای غیبی و الهی همراه بوده، به آنان در گذر 
از این مقاطع حس�اس کمک کرده اس�ت. عالوه بر این، از دیگر 
عوام�ل مهم و تاثیرگذار در عبور از این بحران ها، نقش حضرت 
امام خمینی)ره( و آیت ا... خامنه ای در مدیریت این بحران هاست؛ 
بی شک نقش رهبران یک نظام تنها در مدیریت بحران ها و زمان 
وقوع آن ها خالصه نمی ش�ود، بلکه یک رهبر بصیر، بحران های 
جامعه  را قبل از وقوع آن می بیند و نسبت به آن هشدار می دهد 

تا مسئولین خود را برای مقابله با آن آماده کنند.
بررس�ی حوادث آغازین س�ال های پیروزی انقالب اس�المی 
و دوران رهب�ری حض�رت ام�ام که مصادف ب�ا روزهای تثبیت 
انقالب و جنگ تحمیلی بود، خود نیازمند چندین کتاب اس�ت 
تا بحران های بی شمار سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی آن 

بازخوانی هشدارهای رهبری

روزها را بررس�ی کنند. در بیست سال اخیر هم بحران ها دست 
کمی از بحران های سال های آغازین انقالب نداشته اند، حتی در 
پاره ای موارد به علت آشنا شدن دشمنان با ویژگی های انقالب و 
ملت ایران، پیچیده تر و سخت تر  هم شده اند. در این بین، رفتارها 
و هش�دارهای رهبری، در طول بیست سال اخیر  به عنوان یکی 
از عوامل مؤثر  در پش�ت س�ر گذاش�تن و یا جلوگیری از ایجاد 
بحران های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اهمیت ویژه ای دارد. 
شیوه مدیریتی مقام معظم رهبري که مبتنی بر ارزش های اصیل 

انقالب و اسالم ناب است، نشان از بصیرت درونی ایشان دارد. 
هشدارهای سه گانه رهبر انقالب در بیست سال اخیر در حوزه 
هاي اقتصاد ، فرهنگ و سیاست بوده است. رهبر انقالب در حوزه 
اقتصادی  و به ویژه در دولت سازندگی در زمان  ریاست جمهوری 
اکبر هاش�می رفسنجانی بیشتر معطوف به ضرورت استفاده از 
الگوهای بومی توسعه اس�ت. در حوزه فرهنگی علی الخصوص  
در دوران اصالحات بحث تهاجم فرهنگی، ش�بیخون فرهنگی 
و پروژه  اندلس�ی ک�ردن ای�ران را مطرح می کنن�د و در حوزه 
سیاسی هم رهبر انقالب بر ضرورت حفظ ثبات سیاسی به ویژه 
در دولت محمود احمدی نژاد تأکید می ورزند. بدیهی است سهم 
دولت ها در این بی توجهی ها یکس�ان نبوده، اما به هر حال همه 

دولت ها در این بی توجهی ها سهیم بوده اند.هرچند رهبر انقالب 
هم�واره در قامت یک مطالبه گر، دولت های مختلف را در مواقع 
سرنوشت س�از و بحرانی مورد بازخواست قرار داده و موارد فوق 
بارها از س�وی ایش�ان مورد تأکید قرار گرفته، ولی متأس�فانه 
دولت ها و نخبگان آن چنان که باید به آن توجهی نشان نداده و 
حتی مغرضان نظام هم در صدد تخریب چهره رهبر بر آمده اند.
بازخوانی این هشدارها و متعاقب آن رفتارهای مسئولین در قبال 
آن ها از این جهت حایز اهمیت است که عالوه بر آشنایی با وجوه 
مبهم آن حوادث و هشدارها، رفتار مسئولین را هم در مواجهه 
با آن بحران ها روش�ن می س�ازد. به عبارت بهتر، این بازخوانی 
ب�ه ما این امکان را می دهد که قض�اوت کنیم، چرا حادثه ای رخ 
داده و یا چرا با وجود هش�دار رهبری نس�بت به آن، مسئولین 
توجهی نکرده اند و موجبات ضرر رسیدن به منافع ملت، کشور و 
انقالب فراهم شده است. در این پرونده ما به دنبال آن هستیم تا 
هشدارهای رهبری را در بیست سال اخیر بازخوانی کنیم. چیزی 
که ش�اید یکی از حلقه های مفقوده در بازشناس�ی فعالیت ها و 
مظلومیت رهبر معظم انقالب است و یا شاید هم نشانه ای باشد 
تا در فتنه های پیش رو راه را گم نکنیم و نگاهمان به راهبرمان 

باشد 
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نه یک کلمه زیاد – به فرموده حضرت امام – توجه کنیم، به این نکته 
می رس��یم که در طول سی سال گذش��ته این نظام، نظام باثباتی بوده؛ 
علي رغم این که جامعه ایران، جامعه ساکت و آرام به معنای قبرستانی اش 
نبوده و باالخره اتفاقات مختلف و بحران های ریز و درشتی را پشت سر 

گذاشته، اما نظام توانسته خود را با شرایط مختلف تطبیق دهد.
این تطبیق، هم در مورد غایله های بزرگ مثل حوادث سال های اول 
انقالب و حرکت های مسلحانه و تروریستی بر ضد نظام نوپای اسالمی 
بوده و هم در مورد چیزهای خرد، مثل بحث کم آبی در شهرهای آبادان 
و خرمشهر که با کمک سیستم های آب رسانی  با تانکر تا حدودی مرتفع 
شد. مرحوم شهید بهشتی یک صحبتی در زمان گروگان گیری داشتند 
- در آن ش��رایط بحرانی با ایش��ان مصاحبه ای ش��د – و گفتند که نه، 
این ها توی دنیای سیاست یک اتفاق هایی است که می افتد، این هم یک 
مسئله ای است مثل سایر مسایل و باالخره باید نشست و راه حلی برای آن 
پیدا کرد. این گونه طرز تفکر از سوی یک مسئول طراز اول، نشان دهنده 

این است که ما با یک نظام باثبات رو به رو هستیم.
با این اوصاف، حاال ما اگر همان مالک غربی ها را هم در نظر بگیریم، 
نظام جمهوری اس��المی بنابر ماهیتی که داش��ته، بارها توانسته ثبات 
سیاس��یش را اثبات کند. البته باید توجه داشت این ثبات سیاسی هم 
دارای نوس��ان است؛ یعنی اگر شما خواس��تید درجه اش را بیان کنید، 
ممکن اس��ت درجه اش یک وقت صد باشد، یک وقتی بیاید تا سی، این 
همیشه نوسان دارد؛ به عبارت دیگر، مبتنی بر این که در شرایط مختلف 
پایه های هویتی نظام و تهدیدات آن را چه چیزهایی شکل می دهند، نظام 
سیاسی هم باالخره می تواند که خیلی محکم تر پیش برود یا لرزان شود.

چه چیزی به ثبات سیاس�ی کشور ضربه می زند؟ به عبارت 
بهتر، عوامل تهدیدکننده ثبات سیاسی جمهوری اسالمی 

چه چیزهایی است؟
در ادبیات سیاسی غربی البته برای این مالک را هم گذاشته اند. حاال 
نمی خواهیم وارد این بحث ها بش��ویم. اما اگر بخواهیم خود آن مالکی 

ثبات سیاسی در علوم سیاسی به چه معناست و چه کاربردی 
دارد؟

اگر بخواهم خیلی خالصه به معنای واژه ثبات سیاس��ی که در علوم 
سیاس��ی به کار برده می شود، اشاره کنیم ثبات سیاسی عبارت است از 
این که ماهیت نظام سیاسی علي رغم وجود نوسان ها و گذر از بحران های 
مختلف، ثابت باقی بماند. البته این تعریفی اس��ت که غربی ها از ثبات 
سیاس��ی دارند؛ در دنی��ای غرب می گویند اگر دموکراس��ی یک نظام 
دموکراتیک اس��تمرار پیدا کرده باش��د، آن نظام با ثبات است؛ مثال با 
مالک هایی که آن ها داشتند، می گفتند که اگر یک دهه شما یک کشور 
را زیر نظر بگیرید و مالک های دموکراس��ی را در آن بسنجید و به این 
نتیجه برسید که دموکراسی وجود داشته، آن کشور، یک کشور باثبات 

است.
اما به نظر می رسد اصل قضیه در تعریف ثبات سیاسی برمی گردد به 
این که ماهیت آن نظام سیاسی چگونه باشد؟ ثابت مانده و یا دست خوش 
تغییر شده باش��د؟ معنی اش این است که اتفاقات زیادی ممکن است 
در جامعه ای بیفتد، یعنی نسل ها نو شود، 
خواسته ها عوض شود و بحران پیش بیاید، 
اما آن جامعه با ثبات باشد. به عبارت دیگر، 
این ثبات سیاسی به معنای آرام بودن یک 
جامعه نیس��ت. این اش��تباه اس��ت که ما 
بگوییم ثبات سیاسی یعنی این که مثال آب 

از آب تکان نخورد؛ معنی آن، این اس��ت که جامعه نس��لش دارد عوض 
می شود، خواسته ها جدید می شود و این نظام سیاسی باید سطح توقعات 
و انتظارات را پاسخگو باشد.بنابراین ثبات سیاسی همیشه مقارن پویایی 
است. یعنی ثبات سیاسی که ما می گوییم به اصطالح التین آن یک پدیده 
»دینامیک« است؛ پویاس��ت و نه ایستا. از همین رو هم برای نظام های 
اقتدارگرا یا نظام های اس��تبدادی یک نوع ثبات سیاسی به عنوان ثبات 
سیاسی گورستانی یا قبرستانی هم داریم. وجه تشابه شان هم این است 
که قبرس��تان ساکت و آرام است و ما چنین ثباتی را هم در این جوامع 
می بینیم که حاکم اس��ت.همان طور که گفتیم، در تعریف غربی ها، در 
نظام سیاسی دموکراتیک یا نظام لیبرال دموکراتیک، بنابر تعریف هایی 
که آن ها دارند، اصل این است که آن ماهیت حفظ بشود. مثال »لیبست« 
که زیاد هم روی این زمینه ها کار کرده، معتقد است که اصل بر استمرار 
دموکراس��ی است. او هنگامی که کشورهای مختلف را مطالعه می کند، 
مثال می گوید در این ده کشور، در طول بیست سال گذشته دموکراسی 

استمرار پیدا کرده، پس این ها کشورهای باثباتی هستند.
ما وقتی که در معنای ثبات سیاسی در جامعه خودمان بحث می کنیم، 
به این نکته می رسیم که یک نظام باثبات باید توان تطبیقش در شرایط 
مختلف توان باالیی باشد یا به بیان دیگر، توان هاضمه نظام سیاسی باید 
خیلی قوی باشد که بتواند بحران ها و فراز و فرودهای مختلف را هضم 
کند و در برابرش از پا در نیاید. اگر ما به نظام جمهوری اسالمی هم نگاه 
کنیم و به ماهیت نظام جمهوری اس��المی که نه یک کلمه کم است و 

عبور از بحران هاي بزرگ نشان از قدرت نظام دارد
گفتگو با دکترغالم رضا خواجه سروي، درباره مفهوم ثبات سیاسی 

حامد اروندی
  یکی از معدود کتاب هایی که در زمینه جریان شناسی گروه ها و دستجات سیاسی در جمهوری اسالمی نگاشته شده، 
کتاب »رقابت سیاس�ی و ثبات سیاس�ی در جمهوری اسالمی ایران« نوش�ته دکتر غالمرضا خواجه سروی است. او یکی از 
بهترین افرادی بود که می توانس�ت معنای واژه »ثبات سیاس�ی« را که مقام معظم رهبري همواره به عنوان یکی از مسایلی 
که باید در رقابت های سیاس�ی مورد توجه قرار بگیرد، برایمان بشکافد. به همین خاطر هم برای انجام مصاحبه در آغازین 

روزهایی که در سمت معاون فرهنگی وزارت علوم فعالیت می کرد، تقاضای مصاحبه ما را پذیرفت.
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که غربی ها ه��م می گیرند، در نظر بگیریم، آن چی��زی که می تواند به 
ثبات جمهوری اس��المی صدمه بزند، به نظرم می رس��د یک بخشی از 
آن »عقیدتی« اس��ت؛ یعنی یک نسلی که می آیند آن گونه که شایسته 
است، تربیت نشوند. به عبارت دیگر، منویات اسالم که الیه تشکیل دهنده 
فرهنگ جامعه اسالمی است، درست به آن نسل منتقل نشود؛ فرهنگ 
تشیع در ذهن نسل بعد شکل نگیرد؛ مسایلی از این دست که این گونه 
معنا می ش��ود، به عنوان مس��ایل عقیدتی و آموزه ه��ای دینی می تواند 

تهدید کننده ثبات نظام باشد.
نکت��ه دیگری که می تواند ضربه بزند، بحث به اصطالح جامعه پذیری 
فرهنگی و جامعه پذیری سیاسی است؛ یعنی این که تربیت عمومی ما 
براساس این شاخص های انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی نباشد؛ این 

خودش یکی از عوامل بزرگ مضر به ثبات سیاسی است. 

سطح رقابت های سیاسی یا مثال به عبارت بهتر، عدم رعایت 
خط قرمزها در رقابت های سیاسی چطور؟

ببینید، رقابت های سیاسی آن جا می تواند به ثبات سیاسی ضربه بزند 
که این رقابت به رقابت هویتی یا رقابت بر س��ر بنیادهای نظام سیاسی 
تبدیل ش��ود؛ در آن صورت، این رقابت مضر اس��ت و این گونه رقابت ها 

معموال رقابت خونین است؛ رقابت هزینه دار است. 

نمونه ای از این نوع رقابت در تاریخ جمهوری اسالمی سراغ 
دارید؟

در رقابت ما دو س��طح داریم؛ یک س��طح آن رقابت بر س��ر مسایل 
اجتماعی و اقتصادی اس��ت که این ها می شود رقابت بر سر رونماها، بر 
س��ر برنامه ها و رقابت برای خدمت گذاری. اگر ما در فرهنگ جمهوری 
اسالمی به رقابتی، رقابت خطرناک می گوییم، بحث ما این نوع رقابت ها 
نیست. رقابت خطرناک زمانی است که شما برسر بنیادها و اصول نظام 
سیاس��ی رقابت کنید. در طول این سی سال، شاید مثال هشتاد یا نود 
درصد رقابت ها، رقابت خطرناک و هویتی نبوده است. البته در انتخابات 
مختلف این متفاوت است، مثال در انتخابات مجلس بیشتر بر برنامه ها 
تأکید می شود و این که من چه کار باید بکنم و در همین چارچوب هم 
قرار است کار بکنند. اما مثال در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، کسانی 
که به عنوان نامزد معرفی ش��دند، در ابتدا آمدند از این چارچوب به بعد 
صحبت کردند؛ یعنی آن را رعایت نکردند. ولی جاهایی هم بوده که این 
برگشت خورده؛ یعنی داشته می رفته جلو و به مبانی برگشته است. البته 

ما کال در تاریخ جمهوری اسالمی رقابت هویتی کم داریم.
در م��ورد رقابت های هویتی و خارج از خطوط قرمز، اگر مثال خیلی 
روش��نش را بخواهید، رقابت هایی که در سال 1357 یا 1360 رخ داده، 
رقابت هویتی است؛ رقابت بر سر اصول است که اتفاقا درگیری هم در آن 
زیاد بود. خسارت زیادی هم برای کشور به وجود آورد. بعد از آن ما رقابت 
هویتی به آن معنا خیلی نداریم. نه این که نداش��ته باشیم، اما کم بوده 
اس��ت. حاال نمونه اش هم توی همین انتخابات دهم دیدیم؛ البته دقیقا 
می شود مطالعه کرد و آن هم شاخص دارد؛ شما اگر گفتی من جمهوری 
اس��المی می خواهم، ولی بگویی نه آن چیزی که امام گفته و یک چیز 

دیگر، این یک حالت رقابت هویتی پیدا می کند.

در دوران دوم خ�رداد مثال بعض�ی از بحران ها به وجود آمد 
و شعارهای رادیکالی داده  شد، این ها رقابت هویتی نبود؟

ع��رض کردم این ها هس��ت. ببینید مثال ش��عار رفراندومی که آن ها 
می دادند و یا این که می خواستند در یک حوزه ای فعالیت کنند تا در راه 
استحاله شدن، نظام را حرکت دهند و یا بحران های امنیتی که به وجود 
آوردن��د،  همه و همه نمونه هایی از رقابت هویتی و خارج از خطوط قرمز 
نظام اس��ت. البته قبل از دوم خرداد هم بوده؛ زمان جنگ هم ما عده ای 
داشتیم که می خواستند کارهایی کنند که اصول هویتی نظام را زیر سئوال 
ببرند؛ مثال حضرت امام می گفتند جنگ در رأس امور است و این ها یک 
چیز دیگر می گفتند. یا آن کاری که طیف مهدی هاشمی و امثال آن ها 
می کردند؛ کساني که داشتند با بنیادهای انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
مب��ارزه می کردند. نظام بعضی وقت ها با ش��دت و بعضی وقت ها با صبر 
و حوصل��ه جلوی این رقابت ها را س��د کرده و به مقابل��ه با آن ها برآمده 
است. چون تشخیص داده این رقابت، رقابت پرهزینه ای است و به ثبات 

سیاسی نظام ضربه می زند با آن ها برخورد کرده است؛ چیزی 
که معموال در همه کشورها و نظام های سیاسی رخ می دهد. اما 
به هر حال، نظام جمهوری اسالمی از ابتدا با ابزارهای مختلف 
جل��وی رقابت هایی را که به هویت��ش ضربه می زند، گرفته و 
اجازه نداده رقابت های سیاسی به رقابت هایی خارج از خطوط 

قرمز و صدمه زننده به هویتش تبدیل شوند  

دکتر موسی نجفی
  از جمله مواردی که می  تواند 
ثبات یک جامع��ه را به هم بزند، 
ب��ر هم خوردن ثبات فرهنگی آن 
جامعه است. به عبارت دیگر، وقتی 
به  فرهنگی جامع��ه«  »وح��دت 
خطر می  افتد و مردم در باور های 
فرهنگی ش��ان ش��ک می  کنن��د، 
طبیعتا حقیقت دیده نمی ش��ود؛ مث��ل گرد و غباری که 
بلند می ش��ود و همه همدیگر را گم می   کنند، دوس��ت و 
دش��من قاطی می  شود؛ در فضای غیرشفاف فرهنگی هم 

چنین اتفاقی می  افتد. 
فرصت طلب��ان فض��ای فرهنگی را مخ��دوش می  کنند 
ت��ا کم کم فضای فرهنگی کنار رود و به فضای سیاس��ی 
- امنیت��ی و افراطی که مناس��ب ب��رای پیش برد اهداف 
آن هاس��ت تبدیل ش��ود، چراک��ه در صحنه نب��رد رو در 
روی فرهنگی آن ها توان مقابله با فرهنگ و تمدن ایرانی 
را ندارن��د و مجبورن��د فضا را در جهتی س��وق دهند که 

تفوقشان بیشتر باشد. 
آن ها می خواهند فضای سیاس��ی امنیتی حاکم ش��ود 
حرف های سیاس��ی و امنیتی خودشان را مطرح کنند و 

حرفشان جواب نداشته باشد. 
البته ب��ا توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اس��المی در 
ایران، نظام سیاس��ی به دنبال فضای سیاس��ی و امنیتی 

نیست و بیشتر به دنبال حاکم شدن فضای سالم فرهنگی 
است تا بس��ط و توس��عه خود را از راه فرهنگی به انجام 

رساند. 
اما در طرف مقابل دشمن به دنبال یک فضای غیر شفاف 
فرهنگی است تا تولیدات فرهنگی خود را به عنوان فرهنگ 
ایرانی به جامعه بقبوالند و آنان را در سردرگمی قرار دهد، 
بلکه کم کم فضا برای حضور گفتمان سیاسی- امنیتی که 

مدنظرش است، فراهم شود. 
تهاجم ماهواره ه��ا و مطبوعات برای همین اس��ت که 
این ش��فافیت فرهنگی مخدوش شود. آن ها در پی سلب 
اعتماد عمومی هس��تند و می خواهند این را القا کنند که 
ب��ه این باور های فرهنگی نبای��د اعتماد کرد، چون این ها 

دروغگو هستند. 
اتفاق��ا در همی��ن اغتشاش��ات پ��س از انتخاب��ات هم 
خیلی ها دوس��ت داش��تند که این گرد و غبار بلند شود 
تا هر کس��ی بتواند هرکس��ی را هدف ق��رار دهد. وقتی 
غبار فرو می  نش��یند، می  بینید که سیاست رنگ می  بازد 
و فرصت طلبان نمی  توانند حرف های تندشان را 
به کرسی بنشانند؛ از این رو آن ها برای رسیدن 
به اهدافش��ان اول باید فضای فرهنگی را از بین 
ببرند تا بتوانند حرف های افراطی خودش��ان را 

القا کنند.
 اما وقتی فرهنگ اصیل که پشتش عقالنیت 

اس��ت وجود داش��ته باش��د، باعث می ش��ود که افراط و 
تفریط ها و غرض ومرض ها خودشان را نشان دهند. 

البته در تاریخ هم نمونه هایی از این نوع تهاجم برای از 
بین بردن شفافیت فرهنگی را سراغ داریم. 

خ��ود پهلوی اصال یک��ی از کارهای��ش تغییر فرهنگی 
جامعه بود؛ مثال کش��ف حج��اب؛ پی��ش از آن در دوره 
مش��روطه هم ما نمون��ه ای از این تالش ه��ا را می  بینیم 
ت��ا فرهنگ اصیل ایرانی – اس��المی را ب��ا فرهنگ غربی 

جایگزین کنند. 
نمونه  های زیادی از افراط و تفریط  های فرهنگی را هم 
سراغ داریم که به ایران و فرهنگ ایرانی ضربه زده است. 
مثال نادر در سیاس��ت فرهنگی به ح��دی افراط کرد که 
می خواست تشیع را در ایران از بین ببرد. در اسناد هست 
ک��ه نادر خیلی از صفویان انتقاد می کرده و مثال می گفت 
که صفویان باعث جدایی ایران از جهان اسالم شده اند. او 

دنبال یک مالیخولیای قدرت بود.
 در مقاب��ل، آقامحمدخان اولین کاری که کرد این بود 
که سیاست های نادر را محکوم کرد. یعنی با این که نسبت 
به نادر بی لیاقت تر بود، اما نس��بت ب��ه فرهنگ حاکم بر 
جامعه نگاه ویژه ای داشت. همین فهم آقامحمدخان باعث 

بیشتر ماندن قاجاریه از افشاریه شد. 
آقامحمدخان می گفت که تش��یع بای��د در ایران ثابت 
بماند و تش��یع ایران را دوباره اس��تحکام بخش��ید. برای 
این که می فهمید که این تشیع چیزی نیست که بخواهد 

آلت دست قرار بگیرد. 
نادر فکر می کرد که فرهنگ بخش��نامه ای از باالس��ت. 
مثال می خواست س��که  های دوازده امامی را چهار خلیفه 
کن��د و دوره ای ه��م این کار را کرد، ول��ی موفق نبود. با 
این که نادر یکی از س��ه نظامی نابغه جهان مثل ناپلئون 
بود، اما از نظر سیاست فرهنگی یک آدم عامی بود. همین 
هم کار دس��تش داد و باعث ش��د بین دو سلسله بزرگ 
صفویه و قاجاریه قرار بگیرد و نتوانست سیاست فرهنگی 

درستی داشته باشد. 
در این بین، برای مقابله با این عدم ش��فافیت فرهنگی، 
فرهنگ سازی بیشترین نقش را دارد. خود امام بزرگترین 
حرکتی که س��ال چهل ویک انجام دادند، فرهنگ سازی 
بود، و از همین رو به مبارزه مس��لحانه اعتقاد نداش��تند. 
معتقد بودند که فرهنگ س��ازی اس��ت که ح��رف اول و 
آخ��ر را می زند؛ برخالف گروه های سیاس��ی که بیش��تر 
مبارزه مسلحانه می کردند؛ چون فکر می کردند با مبارزه 

مسلحانه می توانند کاری انجام دهند. 
»ام��ام« قهرمان فرهنگ س��ازی اس��ت. در مورد رهبر 
معظم انقالب هم همین طور اس��ت. آق��ا هم به نظر من 
مهمترین کار را در یک جامعه فرهنگ س��ازی می  دانند. 
نقدهای��ی هم که به دولت فعلی داش��تند در دوره چهار 
سال اول بیشتر نقد های فرهنگی بود که فرهنگ در این 

دولت مظلوم است. 
چندین بار ایش��ان این را عنوان کردند. اتفاقا بیشترین 
نقدی هم که ایش��ان به دولت های قبلی داشتند و زاویه 
نقدشان بیشتر به مقوله فرهنگی بود تا مسایل سیاسی. 

مرحوم ش��هید مطهری ی��ک تعبیری دارن��د - من از 
ایشان می گویم چون فکر ایشان در تفسیر امام و انقالب، 
اصیل ترین فکر است - که اگر استقالل اقتصادی و سیاسی 
یک جامعه آسیب ببیند، خب بد است، اما آن که استقالل 
فرهنگیش آسیب ببیند، همه چیزش نابود می شود. یعنی 
حتی اگر آن ها آسیب ببینند، ولی استقالل فرهنگی باقی 
بماند، آن جا هم می توان مقاومت کرد، اما اگر اس��تقالل 
فرهنگی جامعه دس��ت بخورد همه چیز از دست می  رود. 

بنابراین اصل قضیه استقالل فرهنگی است  

حمله به شفافیت

»امام« قهرمان فرهنگ سازی است. در 
مورد رهبر معظم انقالب هم همین طور 

است. آقا هم به نظر من مهمترین کار را 
در یک جامعه فرهنگ سازی می  دانند. 
نقدهایی هم که به دولت فعلی داشتند 
در دوره چهار سال اول بیشتر نقد های 
فرهنگی بود که فرهنگ در این دولت 

مظلوم است

نگاهی بر افراط و تفریط های فرهنگی
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مطرح ش��دن تفکرات مخالف با نظام نبود. منتقدین وضع فرهنگ در آن 
دوره که از طیف های مختلف سیاس��ی از محتشمی پور تا موتلفه در میان 
آن ها دیده می شدند، به سیاست های دولت انتقاد داشتند. هرچند گروهی 
از آنان همانند محتشمی پور و طیف ارزش گرای چپ سنتی، ناهنجاری های 
فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه را ناشی از فرهنگ اقتصاد لیبرال حاکم در 
دولت می دانس��تند، اما همه آن ها انتقاد خود را متوجه تساهالت فرهنگی 
دولت و از جمله حمایت از فیلم ها، رمان ها، بازیگران و نویسندگانی که در 

جهت مقابل ارزش های انقالبی گام بر می داشتند، کرده بودند.
عالوه بر این، در صحنه مطبوعات نیز هنجارشکنی هایی صورت می گرفت 
که در تاریخ جمهوری اسالمی بی سابقه بود. شاید بتوان اوج این حرکت را 
در رشد قارچ گونه بعضی مطبوعات هنجارشکن در آن دوره در سال 1371 
مشاهده کرد که موجبات انتقادات تند بعضی نخبگان از فضای آن روز کشور 

را هم فراهم آورد. 
یکي از شدیدترین انتقادات در مورد فضای فرهنگی کشور  از سوی آیت ا... 
مشکیني، رییس مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه  قم در انتقاد به انتشار 
تصویر موهنی بر روی جلد نشریه »فاراد« که حاوی توهین به رهبر کبیر 

انقالب حضرت امام خمینی)ره( بود، صورت گرفت.
مرحوم آیت ا... مشکینی در حالی از این نشریه و موضع وزارت ارشاد در 
قبال آن انتقاد کرد که دولت و وزیر ارشاد هیچ موضعی در قبال این تصویر 
توهین آمیز اتخاذ نکرده بودند. ایشان با انتقاد از سیاست هاي فرهنگي و جناح 
حاکم بر کشور گفت: »مجلسیان عزیز که این همه  نشست و برخاست کردید 
تا ش��رایط التزام عملي به اسالم را براي نمایندگان مجلس حذف کنید و 
تاکنون وزرایي را هم استیضاح کرده  اید، چرا اکنون به کسي نمي گویید باالي 
چشمت ابروست؟!« پس از این انتقاد از نمایندگان مجلس، نوبت خود وزیر 
بود؛ آیت ا...  مشکیني در ادامه سخنانشان تأکید کردند: »از نظر ما بیش از این 
یکي دو نفري که این جسارت را کرده  اند، شخصي که زیر نظر وي چنین 
جوي پیدا شده  است، مسئول است.«  هرچند »سید محمد خاتمي« وزیر 
ارش��اد و معاون وي »امین زاده« در مصاحبه  هاي مختلف سعي داشتند تا 
دامان خود را از اتهام بي توجهي نس��بت به این توهین به ساحت حضرت 
امام پاک کنند، ولي به دلیل این که مدت زمان زیادي از انتشار این مطلب 
گذش��ته  بود و اقدام درخور توجهي به عنوان مقابله  و یا برخورد در حافظه 
 جامعه  و یا حداقل در سطح آرشیو روزنامه  ها و رسانه  هاي ارتباط جمعي ثبت 
نشده  بود، این تالش ها راه به جایي نبرد و به عبارت بهتر زنگ خطر تهاجم 

هادی سجادی پور
  نگاه��ی به روزهای آغازین رهبری آیت ا... خامنه ای در س��ال 1368 
واقعیت مهمی را در مورد نوع نگاه ایش��ان به مس��ایل جمهوری اسالمی و 
راه ه��ای تقابل دش��منان با این نظام که تنه��ا یازده س��ال از پیروزی آن 
می گذشت، براي ناظران بیرونی روشن می سازد. بحران های فرهنگی، اولین 
نکته اي بود که ایشان نسبت به آن هشدار دادند. هرچند رهبر انقالب پیش 
از دوران رهبری هم جسته و گریخته و در سخنرانی های مختلف نسبت به 
تهاجم فرهنگی غرب به جهان اسالم هشدار داده بودند، ولی تنها کم تر از 
شش ماه از آغاز دوران رهبریشان، بر این نکته به عنوان یکی از اساسی ترین 
حربه ها برای ضربه زدن به اسالم و انقالب تأکید کردند: »در حال حاضر، یک 
جبهه  بندی عظیم فرهنگی که با سیاس��ت و صنعت و پول و انواع و اقسام 
پشتوانه  ها همراه است، مثل سیلی راه  افتاده تا با ما بجنگد. جنگ هم جنگ 
نظامی نیست. بسیج عمومی هم در آن جا هیچ تأثیری ندارد. آثارش هم به  
گونه ای است که تا به خود بیاییم، گرفتار شده  ایم. مثل یک بمب شیمیایی 
نامحس��وس و بدون سروصدا عمل می کند. فرض کنید در محوطه ای یک 
بمب ش��یمیایی بیفتد که احدی نفهمد که این بمب در آن جا افتاد؛ ولی 
پس از هفت، هش��ت س��اعت ببینند صورت ها و دست های همه تاول زده 
اس��ت. االن در مدرسه  ها و داخل خیابان ها و جبهه  ها و حوزه   های علمیه و 
دانشگاه های ما، ناگهان نشانه   های این تهاجم تبلیغی و فرهنگی را خواهید 
دید. االن مقداری هم آن را می بینید و بعدا  هم بیش تر خواهد ش��د. یک 
کتاب چاپ می شود، یک فیلم تولید می شود و به صورت  ویدئو داخل کشور 
می آید و زمینه  چنین تهاجمی  را فراهم می کند.« ایشان در جای دیگری از 
همین سخنرانی فرمودند: »امروز تهاجم فرهنگی عظیمی علیه اسالم هست 
که ارتباط مستقیمی با انقالب ندارد. این تهاجم، وسیع تر از انقالب و علیه 
اس��الم اس��ت. چیز عجیب و فوق العاده  ای است که  با تمام ابعاد فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی، علیه اسالم - و حتی اسالمی که در توده  مردم الجزایر 
نفوذ دارد - وارد کارزار شده است. فقط یک استثنا دارد و آن اسالم وابسته به 
دستگاه های استعماری و فهدگونه است؛ واال 
حتی اسالم های به معنای اعتقاد عوامانه  مردم 
هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسالم ناب 
و انقالبی - و به تعبیر آن ها اسالم ایران - که 

دیگر وضعش روشن است.« 
پایان جنگ که با رخت بربستن »فرهنگ 

جهادي - انقالبی« حاکم بر جامعه  توأم ش��د، زمین��ه  را براي ظهور دوباره  
عناص��ري که به علل مختلف، در س��ال هاي اولیه  پیروزي انقالب و جنگ 
تحمیلي حضور چنداني در عرصه  فعالیت هاي فرهنگي  ایران نداشتند، فراهم 
کرده  بود و فعالیت هاي آنان به وضوح در فضاي فعل و انفعاالت حوزه فرهنگي 
کشور قابل مشاهده بود. عالوه بر این، سیاست هاي متساهالنه  فرهنگي دولت 

هم مزید بر علت شد تا وضعیت حوزه  فرهنگ کشور به کلي دگرگون شود.
این هش��دار در حالی داده می ش��د که کم کم زمزمه های بعضی اعضای 
دول��ت در مورد تعدیل اقتصادی به گوش می رس��ید. تعدیل و یا به عبارت 
بهتر کاهش نقش دولت در اقتصاد که از س��وی عده ای به عنوان حرکت به 
س��مت الگوهای لیبرالی اقتصاد هم از آن نام برده می شد، کم کم به عنوان 
گفتمان غالب بعضی نخبگان سیاسی حاکم در دولت، در حال حاکم شدن بر 
فضای جامعه بود و بالطبع آن در بعد سیاست های فرهنگی هم چنین نگاهی 

به شدت در حال رشد و گسترش در فضای فرهنگی بود. 
طیف هاي مختلفي نس��بت به این وضعیت فرهنگي اعتراض داش��تند. 
روزنامه کیهان با محوریت مهدی نصیری و روزنامه جمهوری اس��المی از 
جمله مهم ترین منتقدین وضع فرهنگ در آن روزها بودند که به بهانه های 
مختل��ف و از جمله انتش��ار یک رم��ان و یا آغاز نمایش ی��ک فیلم که در 
چهارچوب ارزش های انقالب جایی نداشته و یا در تعارض با آن ها بودند، به 

انتقاد از وضع فرهنگی کشور می پرداختند.
نخس��تین اعتراض از سوی یک مقام رسمی از س��وي »آیت ا... جنتي« 
ص��ورت گرف��ت. وي پیش از  این مواضع انقالبي و مستحکمي  نس��بت به 
»انجم��ن حجتیه« گرفته  بود و به همین س��ببب ه��م یک فقیه  انقالبي 
مستقل به شمار مي آمد، در خطبه  هاي نماز جمعه  قم در مقابل سیاست هاي 
فرهنگي دولت موضع گیري کرد. س��خنان آیت ا...  جنتي را باید س��رآغاز 
انتقادات از وضع فرهنگي کشور دانست. آیت ا...  جنتي در  این سخنان با انتقاد 
از  ایجاد زمینه  حضور مجدد عناصر غرب زده  و طاغوتي در صحنه  فرهنگ 
و هنر کشور، تبلیغات سوء برعلیه  فرهنگ شهادت و جبهه، تحقیر بسیج و 
ش��هدا و همچنین تالش براي کم رنگ کردن ارزش هاي انقالب و نظام در 

برخي محافل و با پوشش فعالیت هاي هنري را به شدت محکوم کرد. 
وزیر و مسئولین فرهنگی وقت کشور معتقد بودند که استراتژی فرهنگی 
کش��ور نمی تواند بر منع قرار گیرد و این گونه نیست که کانال انتقال افکار 
فقط کانال های رسمی باشد و نباید هیچ اندیشه مخالفی در قالب کتاب و 
یا فیلم در کش��ور انتشار یابد. البته انتقاد از وضع فرهنگی آن دوره به علت 

به گوش باشیم
بازخوانی هشدارهاي فرهنگی رهبر انقالب
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فرهنگی برای بسیاری از نخبگان سیاسی هم به صدا درآمد؛ هرچند بسیاری 
از دولت مردان همچنان بر عقیده خود استوار بودند و خطری به عنوان تهاجم 
فرهنگی را احساس نمی کردند. در این شرایط، رهبر انقالب در سخنرانی های 
خود سعی داشتند ویژگی های تهاجم فرهنگی دشمن و الزامات مقابله با آن 

را بیان کنند تا شاید به کار متولیان فرهنگ آید:
»تهاجم فرهنگی، مثل خود کار فرهنگی، اقدام آرام و بی س��ر و صدایی 
است. یکی از راه های تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانان 
مؤم��ن را از پایبندي های متعصبانه  به ایمان، که همان عواملی اس��ت که 
یک تم��دن را نگه می دارد، منصرف کنند. هم��ان کاری را که در  اندلس، 
در قرن های گذش��ته کردند. یعنی جوانان را در عالم، به فساد و شهوترانی 
و میگساری و این چیزها مشغول کردند. این کار، حاال هم انجام می گیرد. 
من بارها گفته  ام عد ه ای وقتی در خیابان نگاه می کنند و زنانی را می بینند 
که حجابش��ان قدری ناجور است، دلشان خون می شود. بله؛ این کار بدی 
است. اما کار بد اصلی، این نیست. کار بد اصلی آن است که شما در کوچه 
و خیابان نمی بینید! کسی به کسی گفت: »چه کار می کنی؟« گفت: »دهل 
می زنم.« گفت: »چرا صدای دهلت در نمی آید؟« گفت: »فردا صدای دهل 
من در می آید!« صدای فروریختن ایمان و اعتقاد ناشی از تهاجم پنهانی و 
زیرزیرکی دشمن - اگر شما ملت و عناصر فرهنگی بیدار نباشید - خدای 
نخواسته، آن وقتی در می آید که دیگر قابل عالج نیست! جوان جبهه رفته  
ما را اگر محاصره کردند؛ اگر اول یک ویدئو در اختیارش گذاشتند و بعد او را 
به تماشای فیلم های جنسی وقیح وادار کردند؛ شهوت او را تحریک کردند و 
بعد او را به چند مجلس کشاندند، چه خواهد شد؟! وقتی تشکیالتی وجود 
داش��ته باشد، جوان را در اوج نیروی جوانی، فاسد می کنند. و حاال دشمن 
این کار را می کند. هدف این تهاجم با چنین ابعادی، اس��الم و انقالب و ما 
هستیم. البته، شکی نیست که مقابله با این تهاجم، پول و بودجه و امکانات 
و پشتیباني های سیاسی دولت را می خواهد؛ اما دولت پول بدهد و پشتیبانی 
بکند که چه بشود؟ طبیعی است که فکری پخش بشود. آن فکر کجا تولید 
خواهد شد؟ آیا آن هم در دولت است یا در حوزه؟ این ها انتظاراتی است که 
از حوزه می رود.« سخنان رهبری نشان از آن دارد که این هشدارها آن چنان 
که باید و ش��اید جدی گرفته نش��ده است. شدت تهاجم غرب به فرهنگ 
این ملت به مرحله ای رسید که رهبر انقالب از لفظ »شبیخون فرهنگی« 
به جای »تهاجم فرهنگی« استفاده کردند: »دشمن از راه اشاعه  فرهنگ غلط 
- فرهنگ فساد و فحشا - سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. کاری که 
دشمن از لحاظ فرهنگی می کند، یک »تهاجم فرهنگی« بلکه باید گفت یک 
»شبیخون فرهنگی« یک »غارت فرهنگی« و یک »قتل عام فرهنگی« است. 
امروز دشمن این کار را با ما می کند. چه کسی می تواند از این فضیلت ها دفاع 
کند؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و 
می تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسی که خودش آلوده و گرفتار 
است که نمی تواند از فضیلت ها دفاع کند! این جوان با اخالص می تواند دفاع 
کند. این جوان، از انقالب، از اسالم، از فضایل و ارزش های اسالمی می تواند 
دفاع کند. لذا، چندی پیش گفتم: »همه امر به معروف و نهی از منکر کنند.« 
اآلن هم عرض می کنم: نهی از منکر کنید. این، واجب است. این، مسئولیت 
شرعی شماست. امروز مسئولیت انقالبی و سیاسی شما هم هست.« ایشان 
در سخنرانی دیگری همچنین فرمودند: »مبارزه برای استقالل فرهنگی، از 
همه  انواع استقالل ها سخت  تر است. من یک وقت گفتم دشمنان »شبیخون 
فرهنگی« می زنند. این ادعا راس��ت اس��ت و خدا می داند که راست است. 
بعضی نمی فهمند؛ یعنی صحنه را نمی بینند. کسی که صحنه را می بیند، 
ملتفت است که دشمن چه کار می کند و می فهمد که شبیخون است، و چه 
شبیخونی هم هست!« هشدارهای فرهنگی رهبر انقالب به سال های ابتدایی 
دهه هفتاد و دوران بعد از جنگ تحمیلی محدود نمانده و تا سال های اخیر 
نیز ادامه یافته است. هرچند از سال 1371 و با تغییر وزیر وقت فرهنگ و 
ارشاد و متعاقب آن سال 1373 تغییر رییس سازمان صدا و سیما، کم و بیش 
نگاه متساهالنه در قبال فرهنگ مهاجم غرب تغییر یافت، اما باز هم بدنه این 
دستگاه ها همان نگاه سابق را دنبال می کرد. از طرف دیگر، هیچ نگاه مثبت 
و سازمان یافته ای برای تولیدات فرهنگی مبتنی بر ارزش های انقالب و اسالم 
که بتواند در مقابل تهاجم فرهنگی غرب نقش متقابلی را بازی کند و فرهنگ 

ایرانی – اسالمی را ترویج و توسعه دهد، وجود نداشت. 
این ش��رایط ادامه یافت تا بعد از دوم خرداد 1376، دولت و وزارت ارشاد 
رسما سیاست تساهل و تسامح را در قبال تهاجم فرهنگی غرب در پیش 
گرفتند. هر چند در این سال ها رهبر انقالب به کرات نگرانی و انتقاد خود را از 
وضعیت فرهنگی کشور اعالم کردند و حتی در دیدار با هیئت دولت، رسما 
از وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی و سیاست های اتخاذ شده در حوزه فرهنگ 
به شدت انتقاد کردند، اما به طور کلی هشدارهای فرهنگی رهبر انقالب در 
این سال ها رنگ و بوی تازه ای یافت و مستقیما با جوانان یعنی اهداف اصلی 
تهاجم فرهنگی غرب در میان گذاش��ته ش��د. رهبر انقالب در این سال ها 
تأکید می کردند که سیاس��ت غرب برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی، 

»سیاست اندلسی کردن ایران« است.

»امروز شما جوانان هدف توطئه ای بسیار خطرناک هستید. این خطرات 
هر جایی که اس��الم و ایمان هست و نس��ل جوان دل به سوی معنویت و 
حقیقت دارد، وجود دارد. راه رهایی از آن ها هم وجود دارد و این چیزی است 
که من و شما باید به آن فکر کنیم. من مثل پدر شما هستم. چه در سنین 
جوانی و چه در دوران های بعد، ده ها س��ال از عمرم را با جوانان گذرانده  ام. 
می دانم جوانی چقدر مبارک و جوشش جوانی چقدر با ارزش است. می دانم 
که کلید حل مشکالت کشور به دست جوانان است؛ اما به شرطی که جوانان 
برای کشور ما باقی بمانند و اراده، روحیه و ایمان جوانان ما - چیزهایی که 
دشمنان ما آن ها را هدف گرفته  اند - محکم و پابرجا باشد. یکی از مسئوالن 
طراز اول کشور صهیونیستی غاصب اسراییل، در سال گذشته توصیه ای به 
آمریکایي ها کرد. این توصیه کامال در مطبوعات خارجی و اینترنت منعکس 
شد و امر پنهانی و مخفیانه ای نیست. توصیه  وی به آمریکایي ها این بود که 
بیهوده وقت خود را با عراق و کره  ش��مالی و کش��ورهایی از این قبیل تلف 
نکنید. مسئله  اصلی شما ایران است. اگر خاورمیانه را می خواهید، وقت تان 
را مصروف عراق نکنید، سراغ ایران بروید؛ کانون و سرچشمه آن جاست؛ اما 
ایران مثل عراق و کره  شمالی و افغانستان نیست که بتوان با حمله  نظامی 
آن را تسخیر کرد. نظام و حکومت اسالمی به مردم متکی است، مردم آن 
را حفظ کرده  اند. باید کاری کنید که مردم آن را رها کنند. راهش این است 
که مردم را با ترویج فرهنگ و ادبیات غربی و فرهنگ و تربیت آمریکایی، به 
واگرایی نسبت به دین و فرهنگ و سنت و تاریخشان سوق داد. وقتی مردم 
این تعلقات را رها کردند، بعد از گذشت چند سال، بدون این که سرمایه ای 
صرف کنید، با یک حمله و تحرک احیانا نظامی مختصر می توانید این مانع 
بزرگ، یعنی نظام اسالمی را از سر راه بردارید! پیش از این در سال گذشته 
نیز، وقتی روستاها و شهر های افغانستان بر اثر موشک های آمریکایی ویران 

می شدند و ملت مظلوم افغانستان زیر بمباران آمریکایي ها دست و پا می زد، 
یک استراتژیس��ت نظامی آمریکا گفت: اگر به جای این موش��ک ها، برای 
جوانان افغان لباس زیر زنانه و وسایل شهوترانی و پوشش های سبک غربی 
و آمریکایی بفرستید، بدون صرف این هزینه  ها می توانید افغانستان را تصرف 
کنید و خرج تسلیحات در کیسه  تان باقی می ماند! به جای بمب و موشک و 
راکت، س��ی دی  های پورنوگرافی و منظره  ها و ادبیات مهیج شهوت را میان 

آن ها ترویج کنید، آن وقت کار بر شما آسان می شود.
این یک سیاست اساسی است. این امر را دست کم نگیرید. 20میلیون دالر 
برای مبارزه با ایران هزینه تعیین کردند. مگر می توان با صرف 20میلیون 
دالر با ایران مبارزه و بر آن غلبه کرد!؟ آن ها میلیاردها دالر خرج می کنند 
و برایشان هم می ارزد. ایران با منابع غنی، بازار مصرف، موقعیت استراتژیک 
و نیروی انسانی سرشار، گنجینه ای است که فناوری، صنعت و کارخانجات 
غربی ب��رای زنده ماندن، به آن احتیاج دارند. مغز جوان ایرانی، نفت و بازار 
فروش ملت ایران برای آن ها حیاتی است و هدف آن ها نیز همین موارد است. 
سیاست امروز، سیاست اندلسی کردن ایران است! موضوعی که من با شما در 
میان می گذارم شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعی اساسی است که با بهترین 
عناصر یک ملت - که شما جوانان باشید - در میان گذاشته می شود. فقط 
شما مخاطب من نیستید؛ این سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند 
شنید. نسل جوان کشور که بیش از نیمی از ملت و جمعیت کشور است، 
بای��د بداند در مقابل آرزو های بزرگ، آرمان های بلند و هدف های مقدس و 
قابل قبول و موجه او چه موانعی وجود دارد. روزگاری مسلمانان در جنوب 
اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه، کشوری اسالمی به  وجود آوردند. این کشور 
مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدن اندلسی قرون اولیه  اسالم شکوفا 
گردید. شکوفایی علم در آن سرزمین، داستان هایی دارد و خود غربي ها نیز 
به آن معترفند. البته اکنون سعی می کنند این ورق را از تاریخ علم حذف و 
نام مسلمانان را به  کلی پاک کنند؛ اما خود آن ها، این تاریخ را ثبت کرده  اند و 
البته در تواریخ ما هم ثبت شده است. اروپایي ها وقتی خواستند  اندلس را از 
مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلندمدت کردند. آن روز صهیونیست ها نبودند؛ 
اما دشمنان اسالم و مراکز سیاسی، علیه اسالم فعال بودند. آن ها به فاسد 
کردن جوانان پرداختند و در این راستا انگیزه   های مختلف مسیحی، مذهبی 

یا سیاسی داشتند. یکی از کارها این بود که 
تاکستان هایی را وقف کردند تا شراب آن ها 
را به  طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند! 
جوانان را به س��مت زن��ان و دختران خود 
سوق دادند تا آن ها را به شهوات آلوده کنند! 
گذشت زمان راه های اصلی برای فاسد یا آباد 

ک��ردن یک ملت را عوض نمی کند. امروز هم آن ها همین کار را می کنند. 
البته دش��من هدف های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم دارد. هدف های 
اقتصادی اش معلوم است؛ برای آن ها تسلط اقتصادی بر منطقه  خاورمیانه 
حیاتی است. امروز در حال راه  اندازی یک جنگ بزرگ در همسایگی ما و در 
کشور عراق هستند. همه  دنیا می دانند که هدف آن ها در درجه  اول هدف 
اقتصادی است. تسلط بر اُپک، نفت عراق و سلطه  نهایی بر نفت خاورمیانه 
از جمله  این اهداف اس��ت. اقتصاد، خدای امروز دنیای مادی است؛ خدای 
واجب االطاعه ای که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کاری برای به  دست 
آوردن ثروت بکنند. این اقدامات برای بهبود اقتصاد بشر صورت نمی گیرد؛ 
بلکه در جهت پر کردن جیب کمپاني های نفتی و تسلیحاتی و امثال آن ها که 
مظهر فرعونیت و قارونیت هستند، صورت می پذیرد. آن ها اهداف فرهنگی 
هم دارند. به فرهنگ اس��المی کینه می ورزن��د و با آن عناد دارند. فرهنگ 
اسالمی آراي روشنفکران اروپا را به چالش کشیده و لیبرال دمکراسی را که 
پرچم برافراشته  غرب است، مورد تردید قرار داده است. فرهنگ اسالمی روح 
استقالل طلبی و رشادت را در جامعه  بزرگ و یک میلیارد و چند صدمیلیونی 
مس��لمانان، ترویج می کند و این امر در حساس ترین منطقه  دنیا از لحاظ 
استراتژیک و منابع نفتی و زیر زمینی، شدت بیشتری دارد. فرهنگ اسالمی، 
ای��ن جامعه  بزرگ را به فکر حیات مجدد خود  انداخته اس��ت؛ بنابراین به 
آن کین��ه می ورزند و قصد کوبیدن آن را دارند.« رهبر انقالب در خصوص 
عدم توجه به هش��دارها درباره بحث تهاجم فرهنگی می فرمایند: » ما یک 
روزی گفتیم دارد تهاجم فرهنگی انجام می گیرد. این صحبت دوازده، سیزده 
سال قبل است. اگر از من می خواستند که تهاجم فرهنگی را نشان بدهم، 
من که با چش��م خودم کأنه دارم تهاجم فرهنگی را می بینم، می توانستم 
موارد را نشان بدهم. در چندین سخنرانی نشان هم دادم؛ اما بعضي ها شروع 
کردند به انکار تهاجم فرهنگی! و گفتند: نه آقا، چنین چیزی وجود ندارد! 
بنده به یاد بنی صدر افتادم. در اول جنگ تحمیلی عراق، دلسوز های محلی 
می آمدن��د و می گفتند عراقي ها به خاک ما حمله کردند؛ به مرز ما نفوذ و 
تجاوز کردند. ما به بنی صدر می گفتیم: رییس جمهور! شما چه خبر دارید؟ 
می گویند عراقي ها حمله کردند؛ می گفت دروغ می گویند؛ این سپاه برای 
این که خودش امکانات دست و پا کند، این حرف ها را می زند! آن ها را متهم 
می کردن��د. بعد هم به دهلران رف��ت - که هنوز آن وقت دهلران را نگرفته 
بودند - ایستاد و مصاحبه کرد؛ گفت: من االن در دهلرانم؛ می گویند عراقي ها 
آمده  اند؛ عراقي ها کجایند؟! از دهلران بیرون آمد و دو س��اعت بعد دهلران 
به وس��یله  عراقي ها تصرف شد. نمی ش��ود که واقعیات را با چشم روی هم 
گذاشتن انکار کرد. پادشاه معاصر حافظ، شاه شیخ ابواسحاق - که البته شاه 
بود، اما ش��یخ نبود؛ اسمش شیخ ابواسحاق است - یک جوان خوشگذران 
خوش قیافه بود که از شعر های حافظ فهمیده می شود که به او خیلی عالقه 
داشته، وقتی امیر مبارزالدین آمده بود اطراف بیابان های شیراز اردو زده بود و 
داشت خودش را آماده  حمله  به شیراز می کرد، این حاکم بدبخت شیراز که 
غرق در عیش و نوش خودش بود، خبر نداشت، وزیرش هم جرئت نمی کرد 
به او چیزی بگوید. اگر چیزی می گفتند، می گفت شماها بي خود می گویید. 
وزیرش یک روز تدبیری  اندیش��ید و مثال گفت: جناب اعلی حضرت مایل 
نیستید که در این فصل بهار، باالی پشت بام برویم و این بیابان را نگاهی 
بکنیم و از این سبزه  بیابان استفاد ه ای بکنیم؟ آن هم که چنین آدمی بود، 
گفت: چرا؛ برویم. باالی پشت بام قصر رفت، نگاه کرد و دید در بیابان اردو 
زده  اند. گفت: این ها چیست؟ گفت: اردوی مبارزالدین کرمانی است؛ آمده 
پدر ش��ما و همه  دربارتان را در بیاورد. به این بهانه و تدبیر، وجود دش��من 
را به او نش��ان داد. بعضی این طوری اند؛ چشمش��ان را روی هم می گذارند؛ 
گفتند تهاجم فرهنگی نیست. بعد که قبول کردند تهاجم فرهنگی هست، 
ب��ه دنبال بحث های ذهنی رفتند! »تهاجم یعن��ی چه؟«، »فرهنگ یعنی 
چه؟«، »فرهنگی چه چیزهایی را شامل می شود و چه چیزهایی را شامل 

نمی شود؟« ما به این ها چه کار داریم!« 
هشدارهای رهبر انقالب که بر لزوم توجه به وضعیت فرهنگی کشور تأکید 
دارد، به موارد فوق محدود نمی شود و در طول سال های گذشته رهبر انقالب 
همواره نارضایتی خود را از وضع تولیدات فرهنگی ابراز داشته اند. مطبوعات 
زنجیره ای، کتاب و سینما حوزه هایی بود که در دوران حاکمیت دوم خرداد 
و یکه تازی طیف استحاله طلب در فرهنگ کشور، همواره رهبر انقالب از آن 
انتقاد می کردند. در سال های اخیر هم آیت ا... خامنه ای بر لزوم کار فرهنگی 
تأکید داشته اند. درباره مظلومیت رهبر انقالب همین بس که ایشان همواره بر 
ضرورت توجه به حوزه فرهنگ تأکید کرده اند، ولی متأسفانه مطالبات رهبری 

از مسئولین در حوزه فرهنگ هیچ گاه محقق نشده است  
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 ما یک روزی گفتیم دارد تهاجم فرهنگی انجام 
می گیرد. این صحبت دوازده، سیزده سال قبل 

است. اگر از من می خواستند که تهاجم فرهنگی 
را نشان بدهم، من که با چشم خودم کأنه دارم 

تهاجم فرهنگی را می بینم، می توانستم موارد را 
نشان بدهم. در چندین سخنرانی نشان هم دادم؛ 
اما بعضي ها شروع کردند به انکار تهاجم فرهنگی! 

و گفتند: نه آقا، چنین چیزی وجود ندارد!
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 ش�ما به عنوان یک�ی از فعالین سیاس�ی چ�ه تلقی از 
هش�دارهایی ک�ه رهبر انقالب در  بیس�ت س�ال اخیر 
داش�ته اند و تأثی�رات آن ها بر نخب�گان و فضای کلی 

کشور دارید؟
 مق��ام معظ��م رهبری در ط��ول تاریخ رهبری ش��ان، چند 
موضوع اساس��ی را پیوس��ته هش��دار  داده اند؛ یک��ی تهاجم 
فرهنگی بود. یکی ساده  زیستی بود و یکی هم حفظ آرامش 
کش��ور. شاید این س��ه موضوع را بیش تر از موضوعات دیگر، 
تأکید داشته اند. در موضوع تهاجم فرهنگی، تاریخ نشان داد 

که حق کامال با رهبری بود. 
آمریکا می دانس��ت ک��ه با کودتای نظام��ی در ایران موفق 
نخواهد ش��د و یک مرتبه هم اوایل انق��الب تجربه کرد، که 
شکس��ت خورد. بعد از آن، چون کش��ور جمهوری اس��المی 
یک نظام برخاس��ته از تغییرات و تحوالت فرهنگی اس��ت و 
ماهی��ت انقالب یک ماهیت فرهنگی اس��ت، ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که باید یک تغییرات فرهنگی رجعت طلبانه  ای در 
جمهوری  اس��المی ایجاد کنند ت��ا بتوانند این نظام را از پای 
در بیاورند.همه  تالش خودش��ان را ه��م به کار گرفتند. حتی 
تلویزیون های��ی که علی��ه قرآن، علیه پیامبر، علیه اس��الم یا 
توهین می کردند یا فحاش��ی می کردن��د و یا به اصطالح نقد 

می کردند، تأسیس شد.
 ش��ایعات و اخبار دروغ و پشت س��رهمی ک��ه به مردم القا 
می کردند و راه اندازی ده  ها رس��انه در خارج کشور و حمایت 
از رس��انه های منح��رف در داخل خاک جمهوری اس��المی، 
همان چیزی است که بعدا اسمش را انقالب  مخملی گذاشته 
و بهتری��ن راه براي از درون متالش��ی کردن نظام جمهوري 
اسالمي شناخته شد. رهبری این ها را درک می کرد. این ها را 
احساس می کرد و تالش بسیاري کرد. به دولت های مختلف 

تذکر داد، به مردم تذکر داد.
 اما متأس��فانه دولت مردان، آن طوری که باید و شاید، این 

مسئله را جدی نگرفتند و آثار و نتایجش را االن می بینیم.
 مس��ئله  دوم، مسئله  ساده  زیس��تی مسئوالن بود. باالخره 
نظ��ام ما یک نظام برخاس��ته از فرهنگ دینی اس��ت. ما در 
انقالب، به مردم گفتیم ما می خواهیم نظامی درس��ت کنیم 
که مس��ئولین آن مانند مردم زندگ��ی کنند؛ در غم و رنج و 
فقر و گرسنگی مردم شریک باشند. از حکومت علی)ع( برای 

مردم گفته بودیم.
 مردم هم نس��بت به زرق و برق کاخ های شاه بدبین شده 
بودن��د و یک��ی از عوامل جدی بدبینی آن ه��ا همین زندگی 
اشرافی ش��اهانه بود. خب مردم، زندگی امام را دیدند. همان 
موق��ع اتفاقا یک��ی از س��لطنت طلب ها، در خاطرات خودش 
می نویس��د که ش��اه پرس��ید: »واقعا این آیت ا... خمینی چه 
چیزی دارد که مردم این جور دور و برش فریاد می کش��ند؟« 
جواب این س��لطنت طلب ها این بود ک��ه مردم نگاه می کنند 
به س��اده  زیستی و س��ادگی زندگی رهبران مذهبیشان و به 
کاخ های پر زرق و برق ش��ما. خب معلوم است با آن زندگی 
سختی که مردم دارند، شما را رها کرده و به امام گرایش پیدا 
می کنند و این چیزي نیس��ت که مخف��ی بماند. مقام معظم 

رهبری بر این مسئله خیلی تأکید داشتند.
 مس��ئله  ای که موج��ب فاصله  بین حکومت و مردم ش��د. 
یعنی ش��انزده سال با روحیه  اش��رافی گری، با نحوه و زندگی 
اش��رافی گری و بی توجهی به هشدارهای رهبری، این فاصله 

روز به  روز زیاد تر شد.
 م��ن یادم هس��ت همان موق��ع که مقام معظ��م رهبری، 
صحبت هایی راجع به ساده  زیستی و اشرافیت داشتند، خدمت 
یکی از همین مسئولین رسیدم. مسخره می کرد و حتی امام 
را هم احترام نمي گذاش��ت. یعنی اصال قبول نداش��تند. این 
موضوع از لحاظ فرهنگی باورش��ان نشده بود. همین شد که 
در طول این س��ال ها، واقعا بین مردم و حکومت فاصله افتاد. 
یعنی مردم دیگر احس��اس نکردند که یک طبقه  ای از جنس 
خودشان، به آن ها خدمت می کند. 
بلکه احس��اس کردن��د، یک طبقه  

ممتازه  ای بر آن ها حکومت دارد.
 این مخالف تعالیم اس��الم است. 
چرا ک��ه در اس��الم، »رییس  القوم 
خادمه��م.« ریاس��ت یعنی خدمت 

هادی سجادی پور
  آن چه با شنیدن نام حجت االسالم روح ا... حسینیان بیش از هرچیزی به ذهن متبادر می کند، نام مرکز اسناد انقالب 
اسالمی و البته موضع گیری هایی است که او در قبال قتل های زنجیره ای در اوج خفقان دوم خرداد انجام داد. البته حاج 
آقا را دورادور می شناختم؛ کتاب هایش را خوانده بودم و دو سه باری هم پای صحبتش نشسته بودم، ولی نه در جایگاه 
یک خبرنگار؛ بلکه در قامت یک دانشجو. خوب صحبت کرد و مثل همیشه جالب. همه سئواالتم را با حوصله پاسخ داد. 
در این بین بحث به قتل های زنجیره ای و حادثه کوی دانشگاه کشیده شد. حوادثی که علی رغم تأکید رهبری بر روشن 

شدن عوامل اصلی شان، هنوز هم وجوه مبهم زیادی دارند.
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رییس مرکز اسناد انقالب اسالمی از چالش ها و بحران ها می گوید:

التهابات، میوه بی توجهی است
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ک��ردن و نوک��ری م��ردم. در خاطرم هس��ت ی��ک خبرنگار 
آمریکایی از امام پرس��یده بود که: »چرا مردم این قدر شما را 
دوس��ت دارند؟« امام فرموده بود:  »به دلیل این که ما را نوکر 
خودش��ان می دانند.« به همین خاطر ه��م امام در قلب های 
مردم بود و در اس��تقبال و بدرقه ایش��ان آن جمعیت عظیم 
آمدند.  مسئله  سوم آرامش و وحدت مردم است که متأسفانه 
بعضی ها از جمله برای انتخابات به آن توجه نکردند. کش��ور 
باالخ��ره احتیاج به آرامش دارد، کاره��ا باید با آرامش پیش 

برود.
 ما چهار س��الی یک انتخابات داریم. قرار نیس��ت از چهار 
- پن��ج ماه قب��ل از انتخابات فضا ملتهب ش��ود. آن هایی که 
کاندید هستند شروع کنند به ملتهب کردن وضعیت جامعه. 
مق��ام معظم رهبری هش��دار دادند؛ اما یک��ی از آن هایی که 
بی توجهی کرد، همین صدا و س��یما بود. صدا و س��یما برای 
بازار گرمی کار خودش، یک سره آمد و به این ها دامن زد. در 
چنین ش��رایطی باالخره کل جامعه یا طرفدار این هستند، یا 
آن، ی��ا آن یکی. وقتی چهار نفر، پنج نفر کاندیدا می ش��وند، 

جامعه تقسیم می شود.
 وقتی که تقسیم شد،  اگر هر روز به این طرفداری ها دامن 
زده شود، معلوم است که جو جامعه ملتهب می شود. این هم 
از آن هش��دارهایی بود که متأس��فانه توجه نشد، نه از سوی 

کاندیداها و نه از سوی رسانه  ها.
نتیجه منفی بی توجهی به هر س��ه این هش��دارها را ما در 
انتخاب��ات دهم دیدیم؛ اگر تهاج��م فرهنگی را جدی گرفته 
بودند، آمریکا و بنیادهایی مثل سورس، دندان طمع خودشان 
را می کشیدند و به این که بخواهند در ایران کودتای مخملی 
ایج��اد کنن��د، طمع پیدا نمی کردند. اگر مس��ئولین، س��اده  
زیس��تی را رعایت کرده بودند، آن التهابی که به خاطر همان 
چیزها و رفتاری که در مناظرات بازگو شد، به وجود نمی آمد 
و اگ��ر حفظ آرام��ش را مالحظه کرده بودن��د، این التهابات 

به وجود نمی آمد و التهابات میوه بی توجهی است.

بح�ران انتخابات دهم ریاس�ت جمه�وری، تنها غایله 
سیاس�ی امنیت�ی جمهوری اس�المی در این س�ال ها 
نبوده اس�ت. برای مثال وقوع قتل ه�ای زنجیره  ای در 
س�ال 1377 هم داش�ته ایم، درباره این حادثه توضیح 

می دهید؟
بع��د از پی��روزی جناح دوم خ��رداد در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری هفت��م، واقعش این بود که رویک��رد مردم به این 
جن��اح، نه بریدگی از انق��الب بود، نه بریدگ��ی از نظام و نه 
بریدگی از اس��الم. بلکه بریدگ��ی از نیروهای حاکمی بود که 
هش��ت سال حکومت قبلی را در دس��ت داشتند. جناح دوم 
خرداد بعد از این پیروزی، امر برایش��ان مش��تبه شد و خیال 
کردند که مردم از نظام و اس��الم و انقالب و امام بریدند و به 

این ها رأی دادند.
گروهی از این ها اس��تراتژی خودش��ان را تضعیف انقالب، 
امام، ارزش ها و مبانی حکومت اس��المی قرار دادند. س��عید 
حجاری��ان هم در ی��ک مصاحبه  ای گفت که: »ما س��نگر به 
س��نگر باید پیش��روی کنیم« و اصال این پی��روزی را به یک 

جنگ نظامی تبدیل کرد.
 آن ها بس��یاری از کارها را انجام دادند، حرف هایی را زدند 
و ش��عارهایی را مطرح کردند. اما بزرگترین اقدامی که انجام 
دادند، این بود که یک قتل هایی را به وجود آوردند و انگشت 

اتهامشان را هم به سوی نیروهای مذهبی نشانه رفتند. 
واقعیت��ش این بود ک��ه من اول، قب��ل از این که اطالعاتی 
به دس��ت بیاورم، خیال می کردم که مثال کار یک س��ازمانی 
مثل س��ازمان منافقین اس��ت که مي خواهد نظ��ام را بدنام 
کند. بع��د از این که اطالعاتی به دس��ت آوردم و فهمیدم که 
مته��م اصلی این جرایم فردی بود که آقای خاتمی در وزارت 
اطالع��ات، او را امی��د آینده  خودش معرفی ک��رد و به عنوان 
ذخی��ره  خودش در وزارت اطالعات از او نام برد، فهمیدم که 
یه توطئه  خطرناکی در پیش روس��ت که این قتل ها را انجام 
بدهند تا به همان اهداف اس��تراتژیک خودشان برسند. البته 
شواهد و قرائنی هم که پیش آمد، این استراتژی شان را هویدا 
کرد. همان موقع، سروش مقاله  ای نوشت که عامل این قتل ها 

نه اشخاصند، بلکه ایدئولوژی است. 

کم کم ش��روع به متهم کردن جن��اح مذهبي کردند.بعد از 
ای��ن، چون در تحلیل هاش��ان به این رس��یده بودند که تنها 
سازمانی که در مقابل توطئه  این ها ایستاده، وزارت اطالعات 
اس��ت، وزارت اطالع��ات را هم هدف گرفتن��د تا مضمحلش 
کنند. البت��ه تا حدودی هم موفق ش��دند. نیروهای اصیل و 
متدی��ن و طرفدار رهبری را دس��تگیر کردند، تحت فش��ار و 
ش��کنجه قرار دادن��د و در کنار آن، تبلیغ��ات بیرونی هم راه  
ان��دازی کردند تا حقایق را وارونه ک��رده و تا حدودی موفق 
ش��دند. چیزی که آن زم��ان گاهی وقت ها م��ا را یک مقدار 
دل گی��ر می کرد، این ب��ود که چرا رهبری ب��ا این ها برخورد 

قاطع نمی کند. 
اما با مرور زمان، ما به بصیرت رهبری و صحت رفتار ایشان 
ایم��ان آوردیم. رهبری ب��ا درایت خاصی، ای��ن بحران واقعا 
تخریب گر و ریشه  برانداز را آن چنان مهار و هدایت کردند که 
امکان سوءاستفاده کردن را از دشمنان و بدخواهان گرفتند؛ 
آقا رسیدگی به این مسئله را در اختیار آقای خاتمی قرار داد 
و حتی قوه  قضاییه که مس��ئول رس��یدگی بود، هماهنگ با 

رییس جمهور به این مسئله رسیدگی کرد. 
حتی درجریان رس��یدگی و بازجویی، بازجوهایی که برای 
این مس��ئله انتخاب شدند، کس��انی بودند که رییس جمهور 
آن ها را از طریق بعضی از دوس��تان س��ابق وزارتی خودش، 
انتخ��اب کرد. این ش��رایط، به مرور ای��ن واقعیت را در میان 
فض��ای مس��موم تبلیغاتی آن زم��ان هویدا س��اخت که اگر 
نیروه��ای مذهبی مته��م اصلی بودند، رهبری نمی بایس��ت 
رسیدگی به این پرونده را در اختیار آن جناح و آقای خاتمی 
ق��رار دهد.این مس��ئله آن قدر واضح و روش��ن ب��ود و آقای 

خاتمی و دوستانش در آن  بد عمل کردند که به قول معروف 
کوس رسوایی شان از پشت بام به زمین افتاد و همان بازجوها 
و همان افرادی که مس��ئول رسیدگی بودند، به دلیل انحرافی 
ک��ه در پرونده ایجاد کردند، در پایان دس��تگیر و محکوم به 

شالق شدند.

موضوع�ی که حض�رت آقا بع�د از این حادث�ه در آن 
س�خنرانی معروفش�ان از مس�ئولین مطالبه می کنند، 
مشخص شدن عامل اصلی حوادث است. سرانجام این 

حادثه چه شد؟ 
این را باید از مس��ئولین قضایی س��ئوال کنید. متأس��فانه 

آن طوری که باید پی گیری شود، نشد.

کمی بیش تر توضیح می دهید؟
من بیش تر از این توضیحی ندارم.

ش�ما در جایی گفته اید که آقای خاتمی برای پی گیری 
موض�وع به خود ش�ما ق�ول داده بودند؟ آی�ا با عوامل 

اصلی برخورد شد؟
نه. نمی خواس��تند. اص��ال آقای خاتمی نمی خواس��ت این 
مس��ئله را روش��ن کند. اگر آقای خاتمی می خواست روشن 
کند، راجع به رابطه  خودش با موس��وی )متهم ش��ماره  یک 

قتل ها( برای مردم توضیح می داد. 
موس��وی همان کسی اس��ت که آقای دری نجف آبادی در 

خاطراتش از رابط��ه وی و خاتمی 
گفت و این ها حمله کردند به آقای 
دری. آقای خاتمی اگر می خواست 
این قضیه روش��ن شود رابطه  اش با 
آقای موسوی، متهم شماره  یک را 
توضیح می داد و به مردم می گفت 

که جریان از کجا آب می خورد.

از ای�ن غایل�ه قتل های زنجی�ره ای بگذریم. در س�ال 
1378 حادث�ه دیگری ه�م رخ داد که ب�از هم به یک 
غایل�ه تبدیل ش�د و آن ه�م حادثه کوی دانش�گاه و 
آش�وب های خیابانی بعد از آن بود. لطفا نسبت به این 

حادثه و شرایط وقوعش توضیح دهید؟
ببینید بعد از دوم خرداد، طیفی از جناح پیروز در انتخابات 
به دنب��ال همان اس��تراتژی خود یعنی تضعی��ف کردن امام، 
رهب��ری، نظام و نیروهای مذهبی بودند. از ابتدا تش��نجات و 
اتهاماتی را در دانشگاه  ها ایجاد کردند. سرانجام پس از آن که 
روزنامه  »سالم« نامه  محرمانه  ای که از اسناد وزارت اطالعات 
بود را چاپ کرد، وزارت اطالعات ش��کایت کرد و دادگاه ویژه  
روحانیت به اتهام افش��ای اسناد محرمانه و طبقه  بندی شده ، 
به مدیر مس��ئول روزنامه  س��الم آقای موس��وی، رسیدگی و 
ایشان را محکوم کرد. مسئولین وزارت کشور شروع کردند به 

این موضوع دامن زدن. 
از کوی دانش��گاه درگیری را آغاز کردند و متأسفانه وزارت 
کش��وری که باید جلوی شورش و آشوب ها را بگیرد، خودش 

دامن زننده  آشوب ها و شورش ها بود. 
حتی بعضی از معاونین وزارت کش��ور یک قایقی را در سد 
ک��رج گرفته بودن��د که از آن جا، این ش��ورش ها را هدایت و 

فرماندهی می کردند. 
آقای خاتمی هم نمی خواس��ت، یعنی این توان را نداش��ت 
که مقابل این ها بایستد. دورش تعدادی از عناصر فاسد جمع 
شده بودند. اگر هم می خواست جلوی این ها را بگیرد، چنین 

قدرتی نداشت. 
مق��ام معظم رهب��ری در صحبتي از م��ردم دعوت کردند. 
با این ک��ه فرمانده  کل قوا بودند و می توانس��تند از نیروهای 
انتظام��ی کمک بگیرند و این فتن��ه را خاموش کنند، آمدند 
توی صحنه و از مردم خواستند که این فتنه خاموش شود. 

با لبیکی که ملت به رهبرش��ان دادند و حضور گسترده  ای 
که در اطراف دانش��گاه از خودشان به نمایش گذاشتند، این 
فتنه بالفاصله خاموش ش��د و استحاله طلبان فهمیدند که با 

مردم و متن مردم نمی توانند برخورد کنند. 
علت��ش هم این بود که این ها خیال می کردند توانس��ته  اند 
توده  مردم را به نفع خودش��ان تغییر موضع و تغییر اندیش��ه 
بدهن��د. وقتی که دیدند مردم هم چن��ان در صحنه حاضر و 
مطیع رهبرش��ان هس��تند، فهمیدند که شکس��ت خورده و 

عقب نشینی کردند.

پای�ان ای�ن حادثه چه ش�د؟ مقصران و کس�انی که بر 
خ�الف امنیت عمومی کش�ور اعمال و رفت�اری انجام 

دادند، محاکمه شدند؟
متأس��فانه در آن زمان رسیدگی نش��د، ولی من وقتی که 
رفت��ار این دوم  خردادی ه��ا را می بینم، به یاد یک متن ادبی 
در کتاب های فارسی دبیرستانم می افتم که عنوانش این بود: 
»قارقار، بقچه  قلم کار!« که داستان یک پسری بود که شروع 
کرد به قلیان کشیدن. مادرش عصبانی شد، می خواست با او 
برخورد کند. پدرش برعکس، آمد تش��ویقش کرد. گفت که 
»خوبه، بکش، بکش.« آن قدر کشید تا حالش به هم خورد و 
سردرد ش��دید و استفراغ و سرانجام از پای در آمد. این پسر 
آن قدر از این حادثه و حالت، بدش آمد که قلیان کش��یدن را 
ترک کرد. این  اتفاقات خ��وب بود. نظام، با درایت رفتار کرد 
و ب��ه آن ها مهلت داد. افتادند به  جایی که دیگر به اس��تفراغ 
کردند. یعنی به جایی رس��یدند که این غایله  اخیر را به وجود 
آوردند و ُخب آن جا بود که نظام باید با آن ها برخورد می کرد.

 برخورد کرد و خوش��بختانه متوجه ش��دند که چه خطاها 
و اش��تباهاتی را مرتکب شده اند و سران فکری آن جریان، از 

نظام و مردم عذرخواهی کردند و جزو توابین قرار گرفتند  

 اگر تهاجم فرهنگی را جدی گرفته 
بودند، آمریکا و بنیادهایی مثل سورس، 

دندان طمع خودشان را می کشیدند 
و به این که بخواهند در ایران کودتای 

مخملی ایجاد کنند، طمع پیدا 
نمی کردند. اگر مسئولین، ساده  زیستی 

را رعایت کرده بودند، آن التهابی که 
به خاطر همان چیزها و رفتاری که در 
مناظرات بازگو شد، به وجود نمی آمد 

و اگر حفظ آرامش را مالحظه کرده 
بودند، این التهابات به وجود نمی آمد



اشتراکات امام و رهبري  در مقابله با چالش ها و بحران ها

امام خمیني)ره( است. اگر محور گفتمان انقالب اسالمي در حیات حضرت 
امام خمیني)ره(، »دفاع مقدس و ارزش ها« بود، محور گفتمان اصول گرایي 
رهبري، »عدالت خواهي و فسادس��تیزي« بوده اس��ت. در میان عناصر و 
مولفه  هاي مشترک این گفتمان ها، مواردي چون: آخرت  گرایي، دنیاگریزي، 
خداباوري، مردم ساالري، شهادت طلبي، ایثارگري، شجاعت، خرد جمعي، 
مخالفت با اس��تبداد راي و یکه ساالري، شایسته ساالري امور، تقدم منافع 
جمعي بر منافع فردي و باندي، بیگانه س��تیزي و استکبارستیزي، تولي و 
تبري )دوست و دشمن شناسي( توکل، اخالص، توانستن، مقابله با جمود و 

تحجر و تجدیدنظرطلبي و... را باید مورد تاکید قرار داد. 
دوم( در راهبردها و اس��تراتژي هاي امام)ره( و رهبري، اشتراکات جالبي 
وج��ود دارد. امام راهبرد جنگ را با نامگذاري دفاع مقدس، 
بعد ارزش��ي و اعتقادي و جهادي دادند. آن را جنگ حق و 
باطل نامیدند و نبرد را صبغه کامال ایدئولوژیک بخشیدند. اگر 
چه امام، سال ها را چون رهبري نامگذاري خاص نمي کردند، 
اما در طول هشت سال جنگ ظالمانه، اولویت را به آن دادند 
و همه نیروها، امکانات و ظرفیت کشور را به سمت آن بسیج 

کردند. 
هرچند در نگاه راهبردي امام »روز جهاني قدس« براي بس��یج اسالم و 
جهان بشریت علیه اسراییل بود؛ اما با این همه، هنگامي که برخي نغمه ها در 
دوران جنگ در راستاي بسیج مردم جهت دفاع از قدس و جنگ با اسراییل 

مطرح شد، امام فرمودند: »راه قدس از کربال مي گذرد.« 
بی شک دستاورد هاي بزرگ کنوني انقالب مرهون نگاه راهبردي امام و 
رهبري است. تکیه بر نیرو هاي خودي، تبدیل هر ناممکن به ممکن و این که 
»ما مي توانیم«، لزوم چاره اندیش��ي براي اقصاد بدون نفت، تاکید بر هوش 
و استعداد ایراني و توانایي رسیدن به مدارج و قله  هاي رفیع علم و دانش، 
اهتمام بر نظم و انضباط، وجدان  کاري، آزادي، مردم س��االري، جمهوري 
اس��المي و... را باید از عناصر و مولفه  هاي مشترک در استراتژي و راهبرد 
امام و رهبري برش��مرد. اگر امام جنگ را نبرد حق و باطل مي دانستند و 
نبرد تا رفع فتنه در جهان و نابودي صدام را مقصد نهایي برمي شمرند، مقام 
معظم رهبري با سقوط صدام و روي کار آمدن حکومت مردمي در عراق، 
حمایت از ملت مظلوم عراق و همکاري براي سازندگي را راهبرد سیاست 

خارجي قرار دادند. 

دکتر علي دارابي 
  بیست سال از انتخاب قاطع حضرت 
آیت  ا... خامنه اي )مدظله العالي( توس��ط 
مجلس خبرگان در روز چهاردهم خرداد 
1368 مي گ��ذرد. این انتخ��اب فرخنده، 
ضمانت بخش و تداوم دهن��ده آرمان هاي 
انقالب، ارزش هاي اصیل اسالمي، استمرار 
خط امام خمیني)ره( بالندگي و پویایي و 

اقتدار انقالب اسالمي بود. 
درباره معمار کبیر انقالب اس��المي و بنیان گذار جمهوري اسالمي که 
با »انقالب اس��المي« به »مرد قرن« و »پدیده خمیني« معروف ش��دند، 
گفتني ها فراوان است. حضرت امام)ره( سه جلوه مهم از رهبري در انقالب 
را برخوردار بودند: مرجعیت دیني، فرماندهي کل قوا و رهبري سیاسي. این 
سه مولفه از او یک رهبر فراکاریزما ساخته بود.  اندیشه سیاسي امام متکي 
بر سه محور نفي سلطنت، تبیین نظریه والیت فقیه و نقد مشروطیت در 

حوزه کنار گذاشتن روحانیت، استوار بود. 
مردمي کردن مبارزه سیاس��ي، مذهبي کردن مب��ارزه، حفظ اتحاد و 
انس��جام و پرهیز از اختالفات و باالخره پرهیز از اعمال مشي مسلحانه را 
باید از مهمترین روش ها و استراتژي  هاي مبارزه سیاسي حضرت امام)ره( 
برش��مرد. امام در مقام تئوریسین و نظریه پرداز انقالب، استاد بسیاري از 
رهبران انقالب از جمله حضرت آیت  ا... خامنه اي)مدظله العالي( بودند. امام 
با انقالب اس��المي دنیا را تکان دادند و به مش��هورترین چهره جهاني در 
سال هاي پایاني قرن بیستم تبدیل شدند. اگر تح��والت نظام جمه��وري 
اسالمي را از ابتدا تاکنون به چه��ار دوره: دوره انتق���ال ق��درت )1362-

1357(، دوره تثبیت )1368-1362(، دوره بازس��ازي )1376-1368( و 
باالخره دوره توس��عه سیاسي )از 1376 تاکنون( تقسیم کنیم، رهبري و 

حیات حضرت امام)ره( در دو دوره اول و دوم بوده است. 
درگیري ه��اي داخلي، تجزیه طلبي ها، کودتاه��ا، آغاز جنگ تحمیلي، 
رفراندوم قانون اساسي، همه پرسي جمهوري اسالمي، تسخیر النه جاسوسي 
در س��یزدهم آبان 1358 و بحران گروگان گیري، تشکیل شوراي انقالب، 
تشکیل دولت موقت بازرگان و استعفاي آن، عزل بني صدر به عنوان اولین 
رییس جمهور، ترور هاي منافقین و حادثه انفجار حزب جمهوري اسالمي 

و ریاست جمهوري، شهادت رهبران انقالب از جمله استاد شهید مرتضي 
مطهري، تعطیلي دانشگاه ها و آغاز انقالب فرهنگي، پذیرش قطعنامه 598 و 
آتش بس ایران و عراق، محاصره اقتصادي ایران، عزل آیت  ا... منتظري از قایم 
مقامي رهبري و... را مي توان از مهمترین حوادث و رخداد هاي دوران رهبري 
حضرت امام خمیني)ره( برش��مرد. در حالي که حضرت آیت  ا... سیدعلي 
خامنه اي)مدظله العالي( از پیش��گامان انقالب اس��المي و نهضت اسالمي 
پانزدهم خرداد به رهبري حضرت امام بودند، اما به هنگام رهبري، شاگردي 
حضرت ام��ام)ره( را از بزرگترین افتخارات حیات خود مي دانند. معظم له 
در زمان حیات امام)ره( نماینده ایش��ان در ش��وراي عالي دفاع و با حکم 
حضرت امام)ره(، امام جمعه تهران بودند. انتخاب آیت  ا... خامنه اي که با راي 

قاطع مجلس خبرگان رهبري در چهاردهم خرداد 1368 به 
جانشیني حضرت امام برگزیده شدند، به دلیل درس آموزي 
اس��تکبار از جایگاه و شأن حضرت امام به وسیله امپراطوري 
رسانه اي و بنگاه هاي سخن پراکني و شبکه  هاي ماهوار هاي در 
بایکوت خبري جهاني قرار گرفت تا  اندیشه ها، افکار و نظریات 
این رجل الهي چون سلف صالح، بنیاد استکبار را نلرزاند. این 

در حالي است که الطاف الهي همواره شامل حال رهبر بوده و هست و امروز 
مردم جهان، تشنه افکار و  اندیشه  هاي ایشان هستند. 

از س��وي دیگر، دوران رهبري آیت  ا... خامنه اي مقارن با دوران بازسازي 
اقتصادي و نیز توس��عه سیاسي بوده است. ریاست جمهوري هشت ساله  
هاشمي رفسنجاني و سیاست  هاي تعدیل اقتصادي، ریاست جمهوري هشت 
ساله سیدمحمد خاتمي و سیاست  هاي توسعه سیاسي، عملیاتي کردن صلح 
ایران و عراق، تشکیل رسمي مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایي کردن 
فعالیت  هاي شوراي بازنگري قانون اساسي که براساس آن قید مرجعیت از 
شرایط رهبري حذف و تمرکز اختیارات به رییس جمهور اعطا شد، پست 
نخست وزیري حذف و شوراها چون شوراي عالي قضایي نیز منحل گردید. 
حادثه یازده سپتامبر در آمریکا، حوادث هجدهم تیر 1378 دانشگاه، اشغال 
عراق و افغانس��تان، جنگ آمریکا علیه ص��دام در خلیج فارس و بحران ها 
و چالش  هاي متعدد دیگر را باید در زمره رخداد هاي این دوران برش��مرد. 
یکم( اش��تراک در گفتمان امام و رهبري نقش بي بدیل در فرهنگ سازي، 
رفتارسازي و نهادینه کردن ارزش ها و مقابله با چالش ها و بحران ها داشته 
است. گفتمان اصول گرایي رهبري همان گفتمان انقالب اسالمي حضرت 
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پس از جنگ  سي وسه  روزه که مصاف نفس گیر حزب  ا... لبنان و ارتش 
اسراییل با حمایت استکبار بود، رسانه  هاي غربي اعتراف کردند که اینها از 
ثمرات انقالب اسالمي و سیدحسن نصر ا... که شاگرد آیت  ا... خامنه اي است، 

حاصل شده است. 
سوم( امام و رهبري هر دو بر مقوله »فرهنگ« به عنوان اولویت ها تاکید 
داشتند. امام »فرهنگ را پایه شقاوت و سعادت یک ملت« مي دانستند و 
رهبري »فرهنگ را فضاي تنفس براي جامعه« برش��مردند. این اقدام در 
برابر چالش  هاي نظري که فرهنگ را عنصري دست چندم در برابر توسعه 

اقتصادي و سیاسي قلمداد می کردند، ارایه شد. 
اوج بحران ها و چالش  هاي داخلي دوره امام در کودتاها، تجزیه طلبي ها، 
خودمختاري ها، ترور هاي سازمان منافقین، بحران سازي لیبرال ها و فتنه باند 
مهدي  هاشمي و ارتباط با آیت  ا... منتظري که قایم مقام رهبري بود، قرار 
داش��ت. تدبیر و طراحي امام براي مقابله ب��ا این بحران ها و خنثي کردن 
آن، همراه با اطالع رس��اني، روش��نگري و دعوت ضمن موعظه بود. آن گاه 
که پاسخ مناسب دریافت نمی شد، نکوهش و هشدار بود. در مرحله سوم، 
دع��وت و فراخوان از مردم براي مقابله با توطئه ها ب��ود. امام بارها و بارها 
منافقین را نصیحت و موعظه کردند که به دامن اسالم برگردند. آن گاه که 
منافقین دست به اسلحه بردند، مبارزه مسلحانه و ترور مردم و مسئوالن را 
پیشه کردند، امام فرمودند: »خطر منافقین از کفار بدتر است.« و یا هنگامي 
که جبهه ملي الیحه مجازات اس��المي یا همان »قصاص« را غیرامروزي، 
غیربشري و اجراناپذیر برشمرد، امام جبهه ملي را »مرتد« اعالم کرد و مردم 
را براي مقابله با آن ها به خیابان فرا خواند. در جریان آقاي منتظري، بارها و 
بارها با نصیحت و موعظه و تذکر مبني بر »اصالح بیت« و لزوم »جداسازي 
مرزها« سخن گفتند و هنگامي که مشاهده کردند منتظري راه دیگري را 
در پیش گرفته است، »فرمان عزل« وي را صادر کردند و به برخي از سران 
نظام فرمودند: »این غایله را باید من در زمان خودم حل کنم وگرنه ده سال 
بعد مشکالتي ایجاد خواهد کرد.« به رغم این دوراندیشي، درست ده سال 
پس از عزل منتظري از قایم مقامي رهبري توسط حضرت امام خمیني)ره(، 
شاهد غایله دیگري از وي بودیم که رهبري با سرپنجه تدبیر و حضور مردم 

آن را حل کردند.
عالوه بر  این، باید از مسئله هسته اي، رادیکالیسم سیاسي برآمده از دوم 
خ��رداد 1376 از جمله حادثه کوي دانش��گاه در هجدهم تیر 1378 که 
رهبري آن را »جفا به دانشجو و ضربه از پشت بر خود« تعبیر کردند، یاد 
کنیم. فراموش نکنیم رادیکالیسم سیاسي، محصولي تلخ از حماسه دوم 
خرداد بود. تحصن نمایندگان مجلس ششم، استعفاي استانداران، وزرا و 
مقامات دولتي در حمایت از تحصن نمایندگان، کنفرانس برلین و حضور 
جمعي از سیاس��یون و به اصطالح روش��نفکران و همراهي با ضدانقالب 
علیه جمهوري اسالمي را به عنوان شاهد مثال مي توان بیان کرد. رهبري 

تالش کرد چون مقتداي خویش حضرت امام)ره(، با نصیحت و موعظه، 
رادیکالیسم و افراطي گري را به حاشیه براند، اما افسوس که گوش شنوایي 
در کار نبود. کار به جایي رسید که حجت االسالم والمسلمین کروبي، رییس 
مجلس ششم، در اعتراض به افراطي گري  هاي دوره اول شوراي شهر تهران 
ک��ه همگي از عناص��ر دوم خردادي بودند و ه��ر روز با هم جنگ و دعوا 
داش��تند و در طول چهار س��ال بیش از پنج رییس عوض کردند، گفت: 

»شوراي شهر تهران آبروي اصالح طلبان را برده است.«
رویکرد رهبري در برخورد با این چالش ها و بحران ها عالوه بر ارش��اد و 
موعظه، چون همیشه دعوت از مردم براي حضور در صحنه بود. تظاهرات 
و راهپیمایي بزرگ و با شکوه بیست وسوم تیرماه 1378 در سراسر کشور را 

که نماد پیوند رهبري و امت بود، همگان به یاد دارند. 
چهارم( از مشابهت  هاي مهم و بي بدیل امام و رهبري، مراقبت از مرز هاي 
عقیدتي بود. امروزه در عصر جهاني شدن که بحران معنا بروز کرده است و 
مرز هاي جغرافیایي در نوردیده شده، مفاهیم در فضا، معنا و مفهومي دیگر 
یافته اند. به عبارت دیگر، مکان، زمان، فضا و جغرافیا به نوعي چون گذشته 
نقش آفرین نیستند و نه تنها واژگان و مفاهیم و فرهنگ بومي و ملي، به 
میدان داري نمي پردازند بلکه کشورها، داوطلبانه بخشي از استقالل ملي 
خود را به نهاد هاي فراملي واگذار مي کنند و این تأثیر جهاني شدن است. 
در این هنگامه، اهتمام حض��رت امام خمیني)ره( و مقام معظم رهبري 
بر حفظ هویت خودي، اس��تقالل و حل چالش  هاي نظري در راس��تاي 

پاسداري از سنگر  هاي ایدئولوژیک، مثال زدني است. 
امام خمیني، جمهوري اسالمي را به عنوان بهترین الگو و مدل حکومتي 
معرف��ي کردند و نه تنه��ا تن به جمه��وري دموکراتیک حتي جمهوري 
دموکراتیک اس��المي که برخ��ي آن را رژیم مطل��وب حکومتي معرفي 
مي کردند، ندادند، بلکه فرمودند: »جمهوري اسالمي، نه یک کلمه زیاد و نه 

یک کلمه کم.« امام براي نشان دادن توانایي و کارایي جمهوري اسالمي با 
تلفیقي از فقه سنتي بر پایه اجتهاد پویاي فقها، به بن بست شکني مشکالت 
ب��ا تکیه بر احکام اولی��ه و ثانویه پرداختند و مبتني بر مقتضیات زمان و 
مکان، جامعیت و توانایي اسالم در اداره جامعه را نشان دادند؛ در حالی که 
با هرگونه التقاط، تجدیدنظرطلبي و واپس گرایي نیز مخالفت داشتند. رهبر 
معظم انقالب اسالمي همواره به تبیین این خط امام خمیني)ره( به عنوان 
مسیر جمهوري اسالمي تاکید نموده و مردم ساالري دیني را که ترجمان 
جمهوري اس��المي امام اس��ت، به عنوان بهترین مدل در مقایسه با سایر 
مدل هاي حکومتي به خصوص دموکراسي لیبرال، براي اداره جوامع معرفي 

کرده اند. 
رهب��ري براي حفظ مرز هاي عقیدتي از واژه »خودي و غیرخودي« در 
ادبیات سیاسي استفاده کردند و معتقدان و ملتزمان به اسالم، انقالب، امام 
و والی��ت فقیه و رهبري را خودي نامیدند و دایره محدود ذوب ش��دگان 
در والی��ت را ب��ه کنار زدند و چتر فراگیر رهبري را بر همه گس��تراندند. 
رهبري همواره تأکید کرده اند که »اصالح طلبي و اصول گرایي« توامان الزم 
و ملزوم یکدیگرند و از لوازم آن پایبندي به قرائت اسالمي و نه آمریکایي 
از اصالحات است. بي گمان حفظ خط، جهت و زاویه انقالب اسالمي را که 
دغدغه مشترک امام و رهبري بوده است، باید از بزرگترین اشتراکات این 

دو بزرگوار برشمرد. 
پنجم( غیرسیاسي شدن دانشجویان از جمله چالش هایي بود که برخي 
تفکرات متحجرانه و واپس گرایانه آن را دنبال مي کردند. امام در برابر این 
تفکر که دانشجویان نباید فهرست انتخاباتي بدهند و کار سیاسي کنند، 
به شدت ایستادند و با آن برخورد کردند. امام پس از شهادت استاد مطهري، 
آیت  ا... خامنه اي را به نمایندگي خود برگزیدند تا در مسجد دانشگاه تهران 
با دانش��جویان سخن بگویند و به پرسش هاي آنان پاسخ دهند. این نگاه 
و رویک��رد امام بود که از دانش��جویان، کادري براي اداره انقالب در جهاد 
سازندگي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و در خطوط مقدم دفاع مقدس 
ساخت و همین نگاه و رویکرد رهبري نیز به بازتعریف نهاد نمایندگي در 
دانش��گاه ها و تقویت آن ها پرداخت و با دیدارها و مالقات هاي مستمر با 
دانش��جویان، حلقه اتصالي درست کرد تا میان رهبر و دانشجو، فاصله اي 
نباش��د. ایش��ان به هنگام ش��نیدن زمزمه هایي مبني بر ع��دم مداخله 
دانش��جویان در امور سیاس��ي فرمودند: »خدا لعنت کند کس��اني را که 

نمي خواهند دانشجویان ما سیاسي باشند.«
این ها تنها قسمتی از اشتراکات شیوه مدیریتی و گفتمان امام خمینی و 
حضرت  آیت ا... خامنه ای بود. شاید بهتر باشد بگوییم اگر رهبري فرمودند: 
»این انقالب بي نام خمیني)ره( در هیچ  جاي جهان شناخته شده نیست«، 
امام هم فرمودند: »آقاي خامنه اي براي رهبري صالحیت و شایس��تگي 

دارد.«  

امام خمیني، جمهوري اسالمي را به عنوان 
بهترین الگو و مدل حکومتي معرفي کردند 
و نه تنها تن به جمهوري دموکراتیک حتي 

جمهوري دموکراتیک اسالمي که برخي آن 
را رژیم مطلوب حکومتي معرفي مي کردند، 

ندادند، بلکه فرمودند: »جمهوري اسالمي، نه 
یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.«



لحظه تصمیم

رهبر انقالب در تاریخ بیس��ت و س��وم خرداد 1370 در پیام به حجاج 
بی��ت ا... الحرام در این باره فرمودند: »هنگامی که ارتش عراق برای ارضای 
جاه طلبی و افزون خواهی سران رژیم آن کشور، به کشور کویت حمله و آن 
را تصرف کرد و بهانه ای نقد به دست آمریکا برای حضور بی سابقه نظامی و 
بالطبع نفوذ شوم سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس داد و منطقه 
خلی��ج فارس از ه��ر دو طرف - رژیم ع��راق و متحدین غربی - به آتش 
کشیده شد، کسانی از مسلمین غالبا از روی ساده اندیشی خیرخواهانه، و 
شاید معدودی از سر بدخواهی و حساب گرانه، به جمهوری اسالمی مصرانه 
پیشنهاد می کردند که به کمک رژیم بعثی عراق شتافته، به سهم خود ابعاد 
جنگ را گسترده تر سازد... اسالم دفاع از چنین رژیمی را جهاد نمی شمرد و 
آن را جایز نمی داند؛ لیکن این پیشنهادکنندگان بعضا تحت تأثیر اظهارات 
ریاکارانه و فرصت طلبانه مسئوالن ویرانی عراق، که در برهه ای کوتاه برای 
جلب نظر س��اده لوحان، به دروغ دم از اسالم و مقدسات دینی می زدند و 
بعضا با اعتراف به خباثت و فساد و ظلم سران آن رژیم، دفاع از ملت عراق 
را انگیزه خود از این پیشنهاد می دانستند، ما به آنان یادآوری می کردیم که 
کمک به مردم مظلوم عراق واجب اس��ت، اما ورود در جنگ به نفع رژیم 
عراق و تحکیم سلطه آن رژیم، کمک به مردم عراق نیست؛ بلکه کمک به 
رژیم ضد مردمی عراق و ظلم به مردم عراق است که ده سال است آن رژیم 

منحوس، جنگی ناخواسته را بر آنان تحمیل کرده است.«
رفتارهای مدیریتی و هشدارهای سیاسی و امنیتی رهبر انقالب کم و 
بیش ادامه داشت اما باید اوج این هشدارها را در سال های بعد از دوم خرداد 
1376 جست وجو کرد. قتل های زنجیره ای یکی از نخستین حوادثی بود 
که نشان از ورود کشور به دوره ای جدید از بحران های امنیتی می داد که 
تنها در س��ال های اولیه پیروزی انقالب، نمونه هایی از آن دست مشاهده 
ش��ده بود. در این قتل ها که در پاییز س��ال 1377 رخ داد، چند نویسنده 

گمنام و یکی از فعالین سیاس��ی روزهای 
اول انق��الب که البته در س��ال های اخیر 
کمتر نامی از او به میان آمد و همسرش به 
قتل رسیدند. بعد از قتل این افراد، وزارت 
اطالعات در بیانیه اي اعالم کرد تعدادی از 
افراد خودس��ر این وزارتخانه مسئول وقوع 

علی فرازمند
   بحران ها و چالش های سیاسی - امنیتی که نظام جمهوری اسالمی 
با آن ها دست و پنجه نرم کرده، چندان کم نیستند. ماهیت نظام جمهوری 
به گونه ای است که حقد و کینه دشمنان را برمی انگیزد و آنان از هر فرصتی 

برای ضربه زدن به منافع این ملت، بهره می برند.
تاریخ انقالب هم مملو از این گونه چالش هاست؛ از غایله های تجزیه طلبانه 
آغازی��ن روزهای پیروزی انقالب، تا حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره 
ریاست جمهوری و تالش برای سازمان دهی انقالب مخملی در ایران، همه 
و همه نمونه هایی از تالش دشمنان برای ضربه زدن به »ثبات« این کشور 
است. رهبر انقالب همواره سعی کرده اند با هشدارهای خود، انقالب را در 
مسیر تعالی آن به جلو هدایت کنند و مانع انحراف از اصول و ارزش های 

مبتنی بر آرمان ها و افکار حضرت امام)ره( شوند.
هرچن��د از اولین روزهای رهبری آی��ت ا... خامنه ای طیفی از نخبگان 
سیاس��ی به علت عدم توانایی در بازشناسی جایگاه حقوقی و نه شخصی 
ولی فقیه زمان، در مسیر زاویه گرفتن با مواضع رهبری قدم گذاشتند و 
در مواقع مختلف و از جمله انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری 
علی رغم تأکید رهبری بر برگزاری پرشور این انتخابات با ارایه طرحی سه 
فوریتی به مجلس سوم، در پی به تعویق انداختن این انتخابات برآمدند. 
اما رهبری موضع گیری چندان صریحی در قبال آن ها نداشتند و آنان نیز 
کم و بیش به این گونه رفتار که در بیشتر مواقع به ضرر منافع ملی کشور نیز 
بود، ادامه می دادند تا این که باالخره در پی باالگرفتن التهابات سیاسی در 
کشور و کارشکنی هایی که در مسیر کار دولت از سوی تعدادی از گروه های 
سیاسی انجام می گرفت، رهبر انقالب در سخنانی درباره انتخابات مجلس 

چهارم فرمودند: »بنده بسیاری از فتنه گري ها را در این مجلس دیدم و به 
مردم نگفتم؛ چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم، این 
دوران، می گذرد و تمام می شود و می رود. مردم چگونه حاضرند به کسانی 
ک��ه فتنه گری کردند و حقایق را در نظر آن ه��ا باژگونه جلوه دادند، رأی 
بدهند که دوباره وارد مجلس ش��وند؟! البته تعداد فتنه گرها، معدود بود. 
اکثریت قاطع نمایندگان مجلس، از هر جای کشور که بودند - چه از تهران 
و چه از شهرهای دیگر - مردمانی شریف، دلسوز و عالقه مند بودند.« یکی 
از مهم ترین اتفاقاتی که در این دوره از تاریخ جمهوری اسالمی ایران رخ 
داد، حمله عراق به کویت و متعاقب آن حمله آمریکا به عراق است. در آن 
سال ها گروهی از نخبگان سیاسی بر این باور بودند که در حمله آمریکا به 
عراق باید به سود عراق وارد جنگ شد، آن ها در نطق هاي پیش از دستور 
خود به انتقاد از این عدم مداخله به س��ود عراق پرداختند و حتي در این 
راه  تظاهرات هایي هم به راه  انداختند و در نامه اي به مقام معظم رهبري 
از ایش��ان خواستد ایران از بي طرفي خارج شده و به همراه  صدام بر علیه  

آمریکا وارد جنگ شود. 
البته به نظر می رسد در عرصه سیاست خارجی باید به این نکته توجه 
کرد که هرچند دولت اصلی ترین شکل دهنده سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی است، ولی با توجه به ساختار قدرت، باید سازوکاری باالتر از سطح 
دولت مدیریت سیاست خارجی کش��ور را در دست داشته باشد؛ چراکه 
مثال در همان دوره که عده ای از مخالفین دولت بر جنگ با آمریکا اصرار 
مي ورزیدند، عده ای از دولت مردان بر گفت و گوی با ایاالت متحده و غرب 
و همراهی با آن ها برای کس��ب منافع تجاری و تسهیل توسعه اقتصادی 

تأکید می کردند. 
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این قتل ها بوده اند. این اتفاق که با پوش��ش رس��انه ای و تبلیغاتی رادیو 
تلویزیون های بیگانه همراه بود، التهابات زیادی را در جامعه و به خصوص 

محافل سیاسی و مطبوعاتی به وجود آورد.
رهبر انقالب در سخنانی ضمن تأکید بر ضرورت تالش وزارت اطالعات 
برای روش��ن کردن دست های پشت پرده این ماجرا، نکاتی را در این باره 
مطرح کردند که تأثیر زیادی در تنویر اذهان و خنثی شدن توطئه برعلیه 
نظام داش��ت، ایشان فرمودند: »این قتل ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر 
دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطالعات 
هم باش��ند، هرچه هم حاال فرض کنید که متعصب باش��ند و بنای این 
کار را داش��ته باشند، در س��طوحی از وزارت اطالعات که اهل تحلیلند، 
امکان ندارد دست به چنین قتل هایی بزنند. این افرادی که کشته شدند، 
بعضي ها را ما از نزدیک می شناختیم. این ها کسانی نبودند که یک نظام، 
اگر بخواهد اهل این حرف ها باش��د، سراغ این ها برود. اگر نظام جمهوری 
اسالمی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش را می کشد؛ چرا سراغ 
فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقالب دوس��ت ما بود؛ اوِل 
انقالب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه های سال شصت دشمن 
ما ش��د؛ اما دش��من بی خطر و بی ضرر... ایشان معروفیتی در میان مردم 
نداشت؛ نفوذی نداشت؛ دشمن بی خطری بود؛ انصافا آدم نانجیبی هم نبود. 
البته ما دشمنانی هم داریم که انصافا نجیب نیستند؛ اما مرحوم فروهر و 
مخصوصا عیالش نه؛ آدم ها نانجیبی نبودند. حاال شما فکر کنید، کسی که 
مثل فروهر را می کشد، آیا می تواند دوست نظام باشد؟! می تواند برای نظام 
کار کند؟! چنین چیزی معقول است؟! من این را باور نمی کنم. آشنایی من 
با مسایل سیاسی این بیست ساله و قبل از این در دوران انقالب - آشنایی 
با اشخاص، آشنایی با جریانات سیاسی، آشنایی با توطئه های گوناگونی که 
از اطراف دنیا همیش��ه در جریانش بوده ایم - اجازه نمی دهد که من باور 
کنم این کار عناصری است که با نظام مسئله ای ندارند و نمی خواهند علیه 
نظام کار کنند. بعضی از این دو، سه نفر نویسنده ای هم که متأسفانه در 
این حادثه کشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنیده بودم. االن بنده غالبا 
مجالت و کتاب ها و تازه های فرهنگ را می بینم. من آدمی نیستم که یک 
نویسنده و روشنفکر معروفی در کشور باشد و او را نشناسم. البته شاید مثال 
در بعضی از محافل فرهنگی یا غیرفرهنگی خارجی، این ها را می شناختند؛ 
اما در داخل آن قدر معروف نبودند که بنده اس��م این ها به گوشم خورده 
باشد. بعضي هایشان را هم که اسم هایشان را شنیده بودم، جزو روشنفکران 
درجه یک این کشور نبودند. افرادی که مردم این ها را نمی شناسند، مردم 
از کتاب ها و نوشته ها و آثار فکری شان هیچ خبری ندارند و کسی از این ها 
حرفی نمی شنود، برد تبلیغی ندارند. آن دستی که به فکر می افتد بیاید 
این ها را تصفیه کند و به قتل برس��اند - یا در داخل خانه هایش��ان، یا در 
میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان - مگر می تواند بیگانه نباشد و تابع یک 

نمایشنامه از پیش طراحی شده ای نباشد؟!« 
در حالی که چندین ماه از س��خنان و تأکید رهبری برای روشن شدن 
ماهیت افراد پشت پرده این جنایت ها می گذشت، ولی هیچ نتیجه مثبتی 
از روشن شدن موضوع و مشخص شدن عوامل قتل ها دیده نمی شد و فقط 
اخبار مبهم در فضای رسانه ای منتشر می شد که فقط اوضاع را ملتهب تر 
می کرد. در این ش��رایط، بحرانی دیگر سر باز کرد؛ حادثه ای که بعدها به 
کوی دانشگاه مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که مجلس شورای اسالمی 
تصمیم به بازنگ��ری قانون مطبوعات برای حذف نکات مبهم آن گرفت. 
اما تع��دادی از گروه های دوم خردادی با ای��ن کار مخالف بودند. روزنامه 
س��الم که در اختیار طیفی از نیروهای استحاله طلب دوم خردادی بود با 
انتشار سندی از اسناد محرمانه وزارت اطالعات مدعی شد، سعید امامی که 
پیش از این از سوی مطبوعات دوم خردادی به عنوان عامل اصلی قتل های 
زنجیره ای معرفی ش��ده بود، تدوین کننده طرح بازنگری و اصالح قانون 
مطبوعات اس��ت. در این ش��رایط وزارت اطالعات از این روزنامه به خاطر 
انتشار این سند محرمانه شکایت کرد و بدین ترتیب روزنامه سالم توقیف 
شد. در ش��امگاه روز هفدهم تیر 1378 تعدادی از دانشجویان ساکن در 
کوی دانش��گاه تهران با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز نسبت به توقیف 
این روزنامه اعتراض کردند. این تجمعات صد و یا دویست نفره کم کم به 
بیرون از محوطه کوی رسید و اراذل و اوباش هم با سوء استفاده به شرایط 
به معترضین پیوسته در مناطقی از مرکز تهران دست به آشوب زده و به 
اموال مردم خسارت زدند.هر روز ابعاد این آشوب ها بیشتر می شد تا این که 
رهبر انقالب در یک سخنرانی تاریخی و مهم برای پایان دادن به این بحران 
از ملت دعوت کردند تا به صحنه بیایند. نکته جالب توجه دعوت از ملت و 
نه نیروهای نظامی و انتظامی برای پایان دادن به فتنه ها و اغتشاشات بود. 
ایشان در این سخنرانی ضمن محکوم کردن حمله به خوابگاه دانشجویان 
تأکید کردن��د: »این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه دار کرد؛ حادثه غیرقابل 
قبولی در جمهوری اس��المی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن جمعی 
– به خصوص در ش��ب یا در هنگام نماز جماع��ت - به هیچ وجه در نظام 

اسالمی قابل قبول نیست. جوانان این کشور - چه دانشجویان و چه غیر 
دانشجویان - فرزندان من هستند و هرگونه چیزی که برای این مجموعه ها 
مایه اضطراب و ناراحتی و اش��تباه در فهم باشد، برای من بسیار سخت و 
سنگین است. هر کسی بوده، فرق نمی کند؛ چه در لباس نیروی انتظامی، 
چه در غیر آن. مس��لما با کس��انی  که در نظام جمهوری اسالمی تخلف 
می کنند، باید برخورد شود؛ اما با کسی که تخلفی نکرده است؛ کسی که در 
خانه خود در حال استراحت است، آن هم در محیط جوان دانشجویی، کار 

بسیار خطا و ناروایی است اگر برخورد شود.« 
رهب��ر انقالب همچنین در پایان نکته ای را که در آن س��ال ها معموال 
بر آن تأکید داش��تند، بازهم به مس��ئولین و گروه های سیاسی یادآوری 
کردند: »آقایانی که س��ردمداران خطوط سیاسی و گرایش های سیاسی 
هستید، حاال برسید به این حرفی که ما می گوییم. شما خودي ها وقتی 
س��ر قضایای بیهوده این طور با هم درگیر می شوید، دشمن سوءاستفاده 
می کند؛ بفرمایید، این یک نمونه؛ دیدید دش��من چطور استفاده کرد؟! 
دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟! این مسایل را کنار بگذارید. البته 
ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند؛ اما برای کار سیاسی و درگیری 
سیاسی، حدی قایل شوید و خط قرمزی بگذارید.« اغتشاشات مربوط به 
غایله کوی دانشگاه با حضور گسترده مردم پایان یافت، اما بازهم تعدادی 
از گروه های سیاسی در رقابت، خطوط قرمز و منافع ملی را نادیده گرفتند. 
اوج این مسایل را باید در انتخابات مجلس ششم و هفتم مشاهده کرد. در 
انتخابات مجلس ششم بحران پدید آمده مربوط به تقلب صورت گرفته در 
بعضی حوزه های رأی گیری بود که پس از بازشماری آرای تهران اختالفات 
فاحشی در تعداد آرا پدید آمد و شورای نگهبان حاضر به تأیید انتخابات 
نش��د. جناح حاکم که خود را پیروز انتخابات می دانست و البته مناصب 
کلیدی در ستاد انتخابات کش��ور را هم در دست داشت، بر مواضع خود 
تأکید می کرد و حمالت شدیدی را بر علیه نهادهای نظارتی تدارک دید و 
از تمکین نظر آن ها امتناع کرد. در این شرایط، شورای نگهبان در نامه ای به 
رهبر انقالب ماوقع حوادث انتخابات و تغییر نتایج بر اثر بازشماری تعدادی 
از صندوق ها را بازگو کرد و با توجه به مدت زمان زیادی که بازش��ماری آرا 
می گرفت، از ایشان راهنمایی خواست. رهبر انقالب ضمن تشکر از شورای 
نگهبان برای انجام وظیفه قانونیش در پاسخ تأکید کردند: »1. صندوق هایی 
که مخدوش بودن آن از نظر ش��ورای نگهبان به اثبات رس��یده است و با 

معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. 
2. به نظر می رسد که بازشماری بقیه صندوق ها که طبق آن چه در نامه 
خود مرقوم داشته اید، جز در مدتی طوالنی ناممکن و برخالف مصلحت 
اس��ت، وظیفه ای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی سازد، زیرا وجود 

تخلف در آن ها محرز نیست.
3. وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوق ها به جز آن چه در 
بند یک آمده اس��ت، مالحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات 

تهران اعالم شود.
4. دس��تگاه قضایی و بازرسی موظفند عامالن تخلف در صندوق های 

مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.« 
در انتخاب��ات مجلس هفت��م باز هم بحرانی دیگر از س��وی تعدادی از 
گروه های سیاسی برای نظام پدید آمد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم 
تعدادی از نمایندگان مجلس که از طیف استحاله طلبان دوم خرداد بودند، 
در اعتراض به رد صالحیت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات 
هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی، در مجلس دست به تحصن زدند و 
خواستار عدم برگزاری انتخابات و یا حداقل تعویق آن که قرار بود بر اساس 
برنامه اعالم ش��ده در روز اول اس��فند ماه برگزار شود، شدند. عالوه بر  این 
نمایندگان تعدادی از استانداران و معاونین وزرا نیز در نامه ای از مناصب 
خود استعفا دادند.رهبر انقالب در دیدار با وزیر کشور و استانداران که برای 
گله از شورای نگهبان به حضور ایشان رسیده بودند، بر رعایت قانون تأکید 
کردند: »اگر ]مسایل[ به جای حساسی برسد و محتاج تصمیم گیری باشد، 
و اگر نوبت از مراحل قانونی بگذرد و به رهبری برسد، شکی نیست که بنده 
وارد می شوم و به آن چه تشخیص می دهم وظیفه است، عمل خواهم کرد؛ 
کما این که تا االن هم چنین چیزی اتفاق افتاده است؛ در مورد انتخابات 
هم اتفاق افتاده و بازهم همین طور خواهد بود؛ اما این معنایش این نیست 
که اگر شما صالحیت کسی را تأیید کردید و دیگری رد کرد، یا شما رد 
کردید و دیگری او را قبول داشت، الزم باشد رهبری وسط بیاید و بین شما 
و آن ها داوری کند؛ نه، مجرای قانونی و روش قانونی وجود دارد. یا مثال اگر 
شما صالحیت کسی را تأیید کردید و او صالح نبود و از زیر دست شما رد 
شد، ممکن است بنده او را بشناسم و به این کار راضی هم نباشم؛ اما من 
هیچ وظیفه ای ندارم بیایم جلوی این آدم را بگیرم؛ مجرای قانونی اش را طی 
می کند.« دو روز بعد رهبر انقالب با هیئت های اجرایی هم دیدار داشتند و 
در آن دیدار در مورد بررسی صالحیت کسانی که در دوره ششم نماینده 
مجلس بوده اند، تأکید کردند: »آقایان احراز را حتمی بگیرید؛ اما دایره محرز 

را خیلی تنگ نگیرید؛... فرض کنید جوانی 
اس��ت که در محیطی هیجانی قرار گرفته 
و چن��د نفر مطلبی گفته اند و او هم حرفی 
زده، یا در جلس��ه ای که دو، سه یا پنج نفر 
از دوستان راجع به کشور و اسالم صحبت 
می کنند، جمل��ه ای گفته ک��ه این جمله 

ممکن است در صحبتی دوستانه قابل قبول باشد - هرچند که انتقادآمیز 
بوده؛ یا انتقاد از رهبری یا از برخی از مبانی نظام - اما نمی توان این جمله 
و حرف را که به گوش ما رس��یده، حاکی بدانیم از این که این ش��خص از 
صالحیت ساقط شده است. این مطلب را برای توضیح معنای تنگ نگرفتن 
دایره محرز گفتم. شرایطی هست که باید احراز شود؛ منتها اندازه وجود 
این شرایط در اشخاص مختلف، ممکن است مختلف باشد؛ همچنان که 
آن مس��ایلی که حاکی از وجود یا فقدان این شرایط هست، آن ها هم در 
شرایط و اوضاع و احوال مختلف تفاوت پیدا می کند.« بعد از این سخنان 
رهبر انقالب، شورای نگهبان صالحیت ها را مجددا مورد بررسی قرار داد و 
صالحیت هزار و 160 نفر دیگر را تأیید کرد. این تأیید صالحیت باعث شد 
تا تعداد کاندیداها به 5 هزار و 450 نفر برسد به عبارت بهتر، برای هر کرسی 
نوزده داوطلب وجود داشت؛ ولی باز هم استحاله طلبان راضی نشده بودند و 

دم از تعویق انتخابات می زدند.
با ادامه یافتن زمزمه ها براي سرد کردن تنور انتخابات و تعویق آن، آیت ا... 
خامنه ای در سخنانی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر و برخورد قاطع 
با اخالل گران در برگزاری انتخابات تأکید کردند. »انتخابات باید در موعد 
خود - روز اول اسفند - بدون حتی یک روز تأخیر انجام گیرد. من متأسفم 
از این که بعضی اف��راد از روی غفلت، همان حرف هایی را تکرار می کنند 
که دش��منان این ملت می زنند. آن ها با تبلیغات و روش های سیاس��ی و 
حیله های خود برخی از مس��ئوالن اجرایی را به کنار رفتن و اجرا نکردن 
مسئولیت قانونی تشویق می کنند. مگر اجرا و برگزاری انتخابات، حق کسی 
از مسئوالن است که بگوید من این حق را می خواهم یا نمی خواهم؟ وظیفه 
است؛ وظیفه قانونی دستگاه های مشخص دولتی است؛ باید این وظیفه را 
انجام دهند؛ این حق مردم است. مگر کسی در داخل کشور می تواند بگوید 
چون من این پدیده را نمی پس��ندم، یا فالن روش را نمی پسندم، آن چه 
را که قانون به عنوان وظیفه بر عهده من قرار داده اس��ت انجام نمی دهم؟ 
مگر می شود چنین کاری کرد؟! شانه خالی کردن از مسئولیت، به صورت 
کناره گیری و اس��تعفا و غیر این ها، برای این مسئوالن، هم خالف قانون 
است، هم حرام ش��رعی است. مگر می شود با این حق بزرگ مردم بازی 
کرد؟!« بعد از این س��خنان، آقایان خاتم��ی و کروبی در نامه ای به رهبر 
انقالب بر اطاعت امر ایشان و برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کردند 
که آیت ا... خامنه ای نیز در پاسخ به آن ها تأکید کردند. اما علی رغم خواست 
رهبری، بازهم تع��دادی از گروه های دوم خردادی همراه با اپوزیس��یون 
خارج نشین این انتخابات را تحریم کردند، ولی نتیجه این انتخابات برای 
آنان، قدم گذاش��تن در مسیر حذف از فضای سیاسی ایران بود. شکست 
در انتخابات بعدی که اوج آن نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، 
نمود بارز حذف این جریان از فضای سیاسی ایران بود. این پایان غایله های 
سیاس��ی و امنیتی در تاریخ پر فراز و نش��یب جمهوری اس��المی نبود. 
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آخرین نمونه از این غایله ها بود 
که متأسفانه به علت عدم رعایت منافع ملی و خط قرمزها در رقابت های 
سیاسی، هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر نظام وارد ساخت و سرمایه 
اجتماعی ناشی از حضور هشتاد و پنج درصدی مشارکت در انتخابات را 
از بین برد. اندکی دقیق ش��دن در علت به وجود آمدن چنین غایله ای ما 
را به این حقیقت می رس��اند که توجه به هشدارهای رهبری از کاندیداها 
و طرفداران آن ها گرفته تا صدا و س��یما و رس��انه، تأثیر به سزایی در رخ 
ندادن چنین غایله ای داش��ت و البته این غایله و حواشی آن باز هم سند 
مظلومیتی برای رهبر انقالب اس��ت. هرچند ایشان با قاطعیت در مواقع 
بحرانی وارد شده و از بروز هزینه ها برای کشور و نظام جلوگیری می کنند، 
ولی عدم توجه به هشدارهای ایشان از سوی مسئولین و نخبگان سیاسی 
سندی بر مظلومیت ایشان است. به عبارت بهتر، ایشان یک مظلوم مقتدر 
هستند؛ درست همانند جمهوری اسالمی که خود ایشان فرمودند: »من 
سال هاست این را گفته ام - جمهوری اسالمی نظامی است که تمام ارکان 
اقتدار معنوی در او جمع اس��ت؛ مقتدر است، اما مقتدر مظلوم. این ها با 
ه��م منافات ندارد. مظلوم اس��ت به خاطر چی؟... یکی اش این اس��ت که 
دشمنان جمهوری اس��المی برای این که فکر و آرمان جمهوری اسالمی 
در بین جامعه عظیم مسلمان ها گسترش پیدا نکند، انواع و اقسام دروغ ها 
را به جمهوری اس��المی بس��ته اند؛ از دروغ های اعتقادی و فکری بگیرید 
تا دروغ های فرقه ای و سیاس��ی و اجرای��ی. این کار را مي کنند، آن کار را 
مي کنند، این جور مي گویند، آن ج��ور مي گویند، این جور فکر مي کنند، 
آن جور عمل مي کنند. سی سال است که دارند علیه ما دروغ مي بافند.«   
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حامد اروندی
  حسین فدایی در مصاحبه ای گفته بود که: »رهبری 
از ده س�ال پیش در جلسات خصوصی، با تذکرات مکرر 
برای جذب نیروهای درون نظام به منظور فعالیت س�الم 
در چارچوب نظام تالش کرد و تذکر داد.« با مشغله های 
پیش رو، وقتی موضوع پرونده را به وی گفتیم، پذیرفت. 
نکات جالبی گفت که برایمان تازگی داش�ت؛ به خصوص 
وقتی که از جریان تش�کیل جمعیت وفاق بعد از حادثه 
کوی دانش�گاه برایمان گفت، بیشتر به عمق تالش های 
رهب�ری برای ایجاد وح�دت بین گروه ها و دس�ته جات 

سیاسی پی بردیم.

یک�ی از ویژگی ه�ای ش�یوه مدیریت�ی رهب�ر انقالب، 
هشدارهایی است که ایشان معموال در مواقع حساس به 
مردم و مس�ئولین داده اند. به نظر شما این هشدارها چه 

تأثیری در اداره کشور داشته است؟
از اوایل دوران رهبری، حضرت آقا چند مس��ئله را هش��دار 
دادند؛ بح��ث تهاجم فرهنگی، بحث عدال��ت اجتماعی، بحث 
طبقه ممت��از، بحث رفاه زدگی، مبارزه با این ها و هش��دارهای 
جدی آقا در برنامه دوم توسعه مسایل بسیار مهمی است. منتها 
در آن مقطع، ش��اید ذهن کسی را مشغول نکرد. آرام آرام این 
بحران ها تا چند سال بعد ظهور و بروز جدی پیدا کردند. ادبیات 
پیشگیری در آن زمان بصیرت رهبری را نمایان می کرد تا سال 
1373 یا 1374 که داس��تان درگیری های اسالم شهر و مشهد 
پیش آمد و آزادس��ازی نرخ ارز و طرح تعدیل اقتصادی مطرح 

شد، کمتر کسی به هشدارهای آقا توجه کرد.
سیاس��ت تعدیل اقتصادی آقای هاش��می، به گونه ای شرایط 
اقتص��ادی را تغییر داد که روز به روز و لحظه به لحظه قیمت  کاال 

باال می رفت.
 این باال رفتن، واقعا س��اعتی و دقیقه ای بود. یعنی اگر االن 
یک جنس��ی می خریدی، س��اعت بعد قیمتش ف��رق می کرد. 
می گفتی چرا؟ ط��رف می گفت برای این که دالر گران ش��ده. 
دالر به حدود 730 تومان رس��ید. فراموش نمی کنم که در آن 
ش��رایط، روبه روی در نهاد ریاست  جمهوری و ساختمان شهید 
بهشتی، آقای غرضی را دیدم و به او گفتم می فهمید دارید چه 
کار می کنی��د؟ چون او ه��م از وزرای فعال بود. گفت تو هم 

چپ زده شدی؟! او خودش با آن سابقه چپ، حاال طرفدار 
اقتصاد آزاد شده بود و من که انتقاد کردم به من گفت تو 

هم چپ زده ش��دی! خدا را شکر آیت ا... خامنه ای وارد 
شدند و نگذاشتند وضع به آن صورت ادامه پیدا کند.
رسما در هیئت دولت تحلیل می شد که برای عبور 
از وضعیت اقتصاد بس��ته به اقتصاد باز، تنش  های 
اجتماعی و شورش های 
اج�تماع��ی به وج��ود 
می آید. ش�ورش های 
اجتماعی باید کنترل 
شود. برای کنترلش 
بای����د ی��گان های 

ادبیات پیشگیری
همسو با بصیرت رهبری بود

گفت وگو با حسین فدایی
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ضدش��ورش تجهیز شوند. اس��لحه و مهمات خاص الزم است؛ 
س��پر باید بخریم. باتوم بخریم. این نوع چیزها باید تهیه شود. 
بعد هم پول دادند و خریدند! اما در همین مقطع، آقا وارد عمل 
ش��ده و دولت را کنترل کردند و نگذاش��تند تا آن سیاس��ت ها 

ادامه پیدا کند.

ش�رایط و صف بندی های سیاسی در آن روزهای کشور و 
نس�بت آن ها با رهبری چطور بود؟ به عبارت بهتر، چرا به 
توصیه های رهبری از سوی مسئولین عمل نمی شد و بدنه 

اجتماعی هم هیچ گاه آن ها را بازخواست نمی کرد؟
آن روزه��ا اوج تقاب��ل دو اندیش��ه اس��الم ن��اب محمدی با 
اس��الم آلوده و آمریکایی بود. البته اس��الم آمریکایی به راحتی 
قابل تشخیص نبود. چراکه یک پوشش اسالمی داشت. در میان 
گروه های سیاس��ی آن روزها، جری��ان چپ، مخالف برنامه های 
اقتصادی آقای هاش��می بود ولی در راه اس��تحاله شدن هم گام 
بر می داش��ت. آن ها ب��رای حضور در انتخاب��ات مجلس پنجم، 
س��رمایه گذاری زیادی انج��ام داده بودند. در دانش��گاه ها نفوذ 
کردند و قش��ر قابل توجهی از جوان ها را جذب کردند. نیروهای 

حزب اللهی  هم مخالفت شان با آقای هاشمی باال گرفته بود. 
ب��ه این علت ک��ه می گفتند: »نظرات حضرت آق��ا را رعایت 
نمی کن��د.« از ای��ن حیث، جامع��ه روحانیت و آق��ای مهدوی 
کنی هم نس��بت به دولت هاش��می و همراهی با او مس��ئله دار 
به حساب می آمدند و به خصوص نسبت به سیاست های فرهنگی 
و اجتماع��ی دول��ت، منتقد بودن��د. صحنه عجیب��ی در حال 

شکل گیری بود.
 کس��ی ه��م نب��ود مدیریت و ص��ف نیروهای ح��زب اللهی 
را س��ازمان دهی کند. حزب ا... هم که در رأس��ش تاکنون یک 
جامعه سنتی روحانیت بود، نسبت به هاشمی مسئله دار شده و 
عالوه براین فعال نبود و در صحنه، ایده پردازی سیاسی نمی کرد. 
به ع��الوه، جریان دیگری هم که به صورت جدی فعال ش��دند، 
طرفداران هاشمی بودند که تحت عنوان کارگزاران، از قلب جناح 
چپ متولد شده و به صورت سازمان یافته جهت تأثیرگذاری بر 

فضای سیاسی کشور، تالش کردند.
بدنه نیروهای حزب ا... هم رها بود. تنها خطی که می گرفتند، 
خط از رهبری بود ولی کس��ی آن ه��ا را اداره نمی کرد و جهت 

نمی داد. 
در انتخابات مجلس آن زمان، لیس��تی به نام لیست سبز آمد 
که تقریبا رأی آورد. این لیس��ت، لیست جامعه روحانیت نبود. 
این لیست سبز را یک عده بسیجی دادند. آن ها دیدند اعتبار و 
موقعیت جامعه روحانیت متزلزل ش��ده و کسی به حرف آن ها 
گوش نمی دهد. کارگزاران هم، س��نگین سرمایه گذاری کرده و 
حزب حاکم بودند. حزبی دولتی که لیستش��ان ممکن بود رأی 
بیاورد اما خب سرانجام، همان لیست سبز در تهران رأی آورد.

این لیس��ت که رأی آورد، هش��داری شد برای هر دو جریان. 
یعنی هم چپی ها و هم آقای هاشمی و کارگزاران. عالمت خطری 
ش��د برای این ها. پس از این که کارگزاران و چپی ها نتوانستند 
اکثریت مجلس را به دست بیاورند، حتی مجلس تصمیم گرفت 
به وزرای معرفی شده آقای هاشمی )بیش از نصف ظاهرا( رأی 
ندهد و در فراکس��یون پشت صحنه، جمع بندیشان این شد که 
رأی ندهند. خبر به آقای هاش��می رسید. آقای هاشمی تهدید 
ک��رد. رفت پیش رهبر گالیه کرد که ای��ن کار را بکنند آن کار 

می شود، این طور می شود، آن طور می شود. 
خالصه به این منتهی ش��د که مجلس��ی ها به همه وزرا رأی 

دادند و فقط مرحوم نوربخش رأی نیاورد.
بعد از این جریان، حزب حاکم تصمیم گرفتند به اصالح قانون 
اساس��ی مبنی بر این که ریاس��ت جمهوری از دو دوره ای بودن 
برداشته شود. اما رهبری مقاومت کردند و نگذاشتند. پس االن 
رهبری و ی��ک عده حزب اللهی و بس��یجی یک طرف و حزب 

قدرت یک طرف دیگر. جریان معروف به چپ هم یک طرف.

رهب�ر انقالب برای مدیریت این ش�رایط چ�ه راه کاری را 
پیش گرفتند؟

رهبری در این ش��رایط به جهتی گام برداشتند که صحنه و 
ادبی��ات جدیدی را بر مبنای اس��الم ناب و ارزش های انقالب و 
با توجه به ش��رایط و مقتضیات کش��ور، تولید کنند. بحث های 
مختلفی را مطرح کردند. ولی چون عقبه س��ازمان یافته ای که 

حرف های رهبری را بگیرد، تئوریزه کند و در متن جامعه ببرد 
وجود نداش��ت، بسط و گس��ترش این ادبیات تولیدی با کندی 

انجام می شد.

نسبت گروه های سیاسی با این تولید ادبیات چطور بود؟
بع��د از دوم خرداد، آق��ای خاتمی ادبیات جدی��دی را آورد. 
به عبارت دیگر، تمام عقبه فک��ری این ها که در دفتر مطالعات 
استراتژیک ریاست جمهوری و حلقه کیان کار کرده بودند، دور 
هم جمع شدند و آمدند پشت آقای خاتمی و بحث تغییر را در 

قالب اصالحات مطرح کردند. 
تمام تئوری هایی که برای جامعه مدنی مطرح کردند: این که 
مردم اصال دنبال تغییر هستند، تغییر هم حدی ندارد و تا حد 
تغییر قانون اساسی نیز پیش می رود و این که در قانون اساسی 
ه��م تغییرات در حد حذف والیت فقیه و محدود کردن والیت 
فقیه و هم نوایی ادبیات سیاسی با ادبیات حاکم بر جهان و نظام 
سلطه را به طور گسترده تبلیغ و در مطبوعاتشان منتشر کردند 

تا ادبیات و گفتمان دلخواهشان را بر جامعه حاکم کنند.
نقطه مش��ترک این ادبیات و ادبیات هش��ت سال قبل از آن، 
عدم تحقق خواس��ته های رهبری بود؛ ولی این ادبیات با ادبیات 
دوران س��ازندگی حتما با هم اختالفاتی داشتند. چون جریان 
چ��پ الیه های متفاوت��ی دارد. در دوران دوم خرداد یک طیف 
جناح چپ رفت در خط این که اصال خود هاشمی را از صحنه 
به در کند. مثل آن جریان عالی جناب س��رخ پوش و خاکستری 
و جریان تندش��ان که گنجی و افشاری و طایفه ای که رفتند و 

اپوزیسیون خارج نشین شدند. 
در سایه این ماجراهای سیاسی، تئوری های جدید سیاسی در 

کشور ساخته و پرداخته شد مبنی بر این که عصر، عصر اصالح 
دینی نیست. عصر سامان دادن نظام سکوالری و نظام غیردینی 
یا دین حداقلی یا دین فردی اس��ت و امثال این حرف ها را در 

حوزه های فکری و دانشگاهی به صورت گسترده سامان دادند. 
حتی مبانی دین��ی که وحی یک حادثه تاریخی بود. معرفت 
دینی بازتاب معرفت انس��ان در ش��رایط محیطی اس��ت. وحی 
فالن است، پیامبر فالن است، عاشورا و کربال یک حادثه خشن 
تاریخی اس��ت و رفتن تا جایی که برای حفظ نشاط اجتماعی 
نباید عکس ش��هدا یا اسم ش��هدا را روی در و دیوار گذاشت و 
بحث حاکمیت دوگانه، بحث تحصن ها، بحث خروج از حاکمیت 
و همه مباحث این چنین��ی را تئوریزه کردند در کتاب »مبانی 

نظری برنامه چهارم.«
در این کت��اب می گوید که: »ما برای نج��ات خودمان، برای 
شکوفایی اقتصادمان، باید در هنجارهای حاکم بر جهان هضم 
شویم.« یعنی حرف از این که امام خمینی پایه گذار یک اندیشه 
نوین��ی در جهان برای نجات بش��ریت بود که براس��اس دین، 
می توانیم فالح و رس��تگاری برای خود و جامعه داشته باشیم، 

این ها همه به فراموشی سپرده شود.
از همان روزهای ش��کل گیری دوم خرداد سال 1376 غیر از 
این که این بحث های سیاسی مطرح می شد، بحث های دیگری 
هم چاش��نی شد و آن امنیتی کردن مباحث بود. یعنی در دل 
هر رفتار سیاسی و هر کار تبلیغاتی، یک کار امنیتی و یک کار 

عملیات روانی هم چاشنی شد. 
قتل های زنجی��ره ای، روزنامه ه��ای زنجی��ره ای و غایله های 
زنجیره ای یکی پس از دیگری کلید زده شدند. یعنی آن چه که 
ما االن به آن کودتای نرم می گوییم، از آن زمان پایه گذاری شد 

و یکی پس از دیگری عمل شد تا رسید به هجدهم تیر 1378. 
در هجدهم تیر 1378 خیلی از مس��ایل ناگهان آش��کار شد. 
یعنی یک س��ری روش��نگری به وجود آمد. یک سری از خواص 
و نیروهای انقالب، یک مرتبه به خودشان آمدند و سعی کردند 

کارهایی انجام دهند.
 البته بعد از دوم خرداد س��ال 1376، آن قدر ش��وک حادثه 
باال بود که بس��یاری از سیاس��یون منزوی شدند. یعنی منفعل 
ش��دند و از صحنه سیاس��ی کناره گیری کردند و امیدشان را از 

دست دادند. 
تحلیل شان هم این بود که انقالب از دست رفته است. بعضی ها 
تحلیل شان این بود که کاری نمی شود کرد. بعضی ها تحلیل شان 
این بود که انقالب از دس��ت رفت. بعضی هم می گفتند سلیقه 
مردم تغییر کرده و مردم دیگر دین نمی خواهند. اما رهبری یکه 

و تنها ایستاد و مقاومت کرد.

مثال رهبری چه کار کردند؟ لطفا در این باره بیشتر توضیح 
دهید.

مقام معظم رهبری بعد از هجدهم تیر خودش��ان تشکل های 
مختل��ف را ج��دا  جدا دع��وت کردند. ش��ورای مرکزی مجمع 
روحانیون جدا، شورای مرکزی جامعه روحانیت جدا، کارگزاران 
جدا، جمعیت ایثارگران، مؤتلفه، پزش��کان و مهندس��ین و... را 
هرک��دام جدا دعوت کردند. حضرت آق��ا برای همه این ها یک 
تحلیل مشترک داش��تند و دغدغه هایشان را از وضعیت کشور 

مطرح کردند.
تا آن جایی که در خاطرم هست، آقایان والیتی، نجابت، صدر از 
پزشکان، پرورش، مرتضی نبوی و باهنر از مهندسان، بادامچیان، 
عس��گراوالدی وحبیبی از مؤتلفه، دارابی، دانش  جعفری و بنده 
هم از ایثارگران در محضر رهبری بودیم. بعد از پایان جلسه، به 
پیش��نهاد آقای پرورش، نشستیم و همان جا پیمان بستیم که 

حرف آقا را دنبال کنیم. 
این منجر به ش��کل گیری هس��ته اولیه گروه وفاق شد. ما 
به عن��وان دبیرخانه و جمعیت ایثارگران این جلس��ه را دنبال 
کردیم. این چهار گروه را به بیس��ت و چهار گروه رس��اندیم. 
گروه ه��ای مختلف را دع��وت کردیم. تا این که گ��روه وفاق، 
زمینه بحث تش��کیل ش��ورای هماهنگی نیروهای انقالب را 

فراهم کرد.
ما به عنوان جمعیت ایثارگران آن موقع، آمدیم رفتیم س��راغ 
همه شخصیت های مؤثر و تحلیلمان را از اوضاع و احوال گفتیم. 
گفتیم به اعتقاد ما باید یک کانون فراجناحی با ساز و کار جدید 
که معرفی جدیدی از ظرفیت نیروهای حزب ا... باش��د، معرفی 
کنیم، که همان تش��کل های سنتی نباش��ند و حدود بیست و 
سه، چهار گروه را دعوت کردیم. آن وقت ما بیست و چهار گروه، 
خدمت مقام معظم رهبری رفته و تحلیلمان را از شرایط کشور 
بعد از هجدهم تیر س��ال 1378 مطرح کردیم. آقا هم استقبال 
کرده و رهنمودهایی را مط��رح فرمودند. آن رهنمودها، مالک 
عمل ما شد. حدود دو س��ال تحت عنوان گروه وفاق، تبلیغات 
علنی نداش��تیم. مذاکرات بین خودمان بود و رایزنی می کردیم. 
این جلسات ادامه پیدا کرد. حتی بیش از هفتاد، هشتاد مالقات 
انجام دادیم؛ با سران دوم خرداد هم ارتباط داشتیم. تحلیلمان را 
هم به سران دوم خرداد از جمله آقای خاتمی، کروبی، موسوی 

خوئینی ها و به تمام آدم های برجسته شان گفتیم.
تحلیلم��ان این بود که ش��ما اگ��ر ام��ام را می خواهید، اگر 
می گویید واقعا خط امامی هس��تید، اگ��ر می گویید ارزش های 
ش��هدا را قبول دارید و اس��الم را می پذیرید، این نحوه رفتاری 
شما منتهی به حذف اسالم خواهد شد. دغدغه هایمان را مطرح 
کردی��م. آقای خاتمی و آقای کروبی و اکثر این ها گفتند: »این 
حرف هایی را که ش��ما می زنید، ما قبول داریم« ولی هیچ وقت 
حاضر نش��دند کمک کنند. آقای خاتمی بارها گفت: »من باید 
جلس��ه ای بگذارم. از صبح تا شب، ُعقالی طرفین بنشینیم و با 
همدیگر به جمع بندی برسیم« ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.

ما از این ها مأیوس شدیم. به عنوان 
گروه وفاق، به آقا گزارش دادیم. آقا 
مطلبی را فرمودن��د با این مضمون 
که مأیوس نش��وید و باید کار کنید. 
اگر آن ها نیامدند شما بین خودتان، 

اختالفاتتان را به حداقل برسانید  
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تا آن جایی که در خاطرم هست، 
آقایان والیتی، نجابت، صدر از پزشکان، 

پرورش، مرتضی نبوی و باهنر از 
مهندسان، بادامچیان، عسگراوالدی 

وحبیبی از مؤتلفه، دارابی، دانش  جعفری 
و بنده هم از ایثارگران در محضر رهبری 

بودیم. بعد از پایان جلسه، به پیشنهاد 
آقای پرورش، نشستیم و همان جا پیمان 

بستیم که حرف آقا را دنبال کنیم. 


