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بی اعتم��ادی ای��ران ب��ه آمری��کا صرف��ًا ی��ک ش��عار نیس��ت بلک��ه مبتن��ی ب��ر تجرب��ه گذش��ته، 
رفت��ار کنون��ی و داش��تن تحلیل��ی واقع بینان��ه از اه��داف س��لطه جویان��ه آمری��کا اس��ت� رهب��ر 
انق��الب تواف��ق ب��ا آمری��کا را ی��ک خس��ارت مح��ض عن��وان می کن��د ام��ا ع��ده ای س��عی در 
تحری��ف ای��ن واقعی��ت دارن��د از ای��ن رو ب��ا ط��رح ۵ س��وال س��عی داری��م ب��ه تبیی��ن موض��ع 

رهب��ری در خص��وص برج��ام بپردازی��م:

۱-مذاکرات هسته ای از کجا شروع شد؟
ب��ه روای��ت رهب��ری، آغ��از مذاک��رات هس��ته ای ب��ه س��ال های پایان��ی دول��ت ده��م ب��از 
می گ��ردد. رهب��ری انق��الب از هم��ان ابت��دا ب��ه ح��رف طرف ه��ای آمریکای��ی اطمین��ان نداش��تند 
و نس��بت ب��ه س��رانجام مذاک��رات خوش بی��ن نبودن��د ب��ا ای��ن ح��ال م��ن ب��اب کس��ب تجرب��ه 

و ب��اال رفت��ن ظرفی��ت فک��ری مل��ت، موافق��ت کردن��د.

۲-هدف از انجام مذاکرات هسته ای با طرف های آمریکایی چه بود؟
ه��دف اصل��ی ای��ران برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا ب��ود ام��ا ب��ا ای��ن پی��ش ف��رض ک��ه 
تواف��ق نک��ردن، بهت��ر از تواف��ق ب��د ک��ردن اس��ت ام��ا ب��ا ای��ن ح��ال ش��اهد عجل��ه در رس��یدن 
ب��ه تواف��ق بودی��م ک��ه ای��ن ام��ر س��بب آن ش��د ت��ا از جزئی��ات غفل��ت کنی��م و گاه��ی غفل��ت از 

ی��ک ام��ر جزئ��ی، موج��ب ایج��اد رخن��ه و خط��ای بس��یار در آن کار می ش��ود�

در ای��ن خص��وص بای��د توج��ه داش��ت ک��ه ورود رهب��ر انق��الب ب��ه مذاک��رات هس��ته ای در 
ح��د تعیی��ن چارچوب ه��ای کل��ی و خط��وط قرم��ز مرب��وط ب��ه آن ب��وده اس��ت؛ خطوط��ی ک��ه 
در برج��ام ش��اهد نق��ض آن ه��ا بودی��م ب��ا ای��ن ح��ال رهب��ر انق��الب ب��ه دلی��ل آن ک��ه ت��وان و 
ظرفی��ت تی��م مذاک��ره کنن��ده همی��ن مق��دار ب��وده اس��ت و تواف��ق ب��ه ی��ک خواس��ت عموم��ی 

تبدی��ل ش��ده ب��ود، ب��ا پذی��رش برج��ام موافق��ت کردن��د.

۳-واکنش رهبر در مقابل بدعهدی طرف آمریکایی چه بود؟
رهب��ر انق��الب خط��اب ب��ه مس��ئوالن باره��ا اش��اره ک��رده بودن��د ک��ه ب��ه طرف ه��ای آمریکای��ی 
اعتم��اد نکنی��د و اگ��ر می خواهی��د توافق��ی وض��ع کنی��د تضمی��ن ب��ه دس��ت آوری��د. همچنی��ن 
صراحت��ًا از آن ه��ا خواس��ته بودن��د در براب��ر دش��من، ک��ه در خص��وص نتیج��ه مذاک��رات ظالمان��ه 
و زورگویان��ه ظاه��ر ش��دند، ب��ا ق��درت هرچ��ه تم��ام ت��ر ظاه��ر ش��وند ت��ا ب��ه س��ردمداران رژی��م 

مهشاد عسگریان )دبیر نشریات دانشکده اقتصاد(

حباب برجام 
تبیین موضع رهبری در خصوص برجام

4

5

بازگشت به فهرست

آمریکای��ی ثاب��ت کنن��د ک��ه م��ردم ای��ران ب��ه 
خودش��ان متک��ی هس��تند و زی��ر ب��ار ذل��ت 
نمی رون��د. رهب��ر انق��الب اس��المی همچنی��ن 
ب��ا اش��اره ب��ه اظه��ار نظ��ر مقام ه��ای اروپای��ی 
تحریم ه��ا  و  برج��ام  درب��اره  آمریکای��ی  و 
اروپایی ه��ا  و  آمریکایی ه��ا  تاکی��د کردن��د: 
ح��ق هی��چ گون��ه ش��رط گ��ذاری ندارن��د؛ زی��را 
تعه��دات برجام��ی خ��ود را نق��ض کردن��د و 
آن طرف��ی ک��ه بای��د ش��رط بگ��ذارد جمه��وری 
اس��المی اس��ت چراک��ه ب��ه تعه��دات خ��ود 
پایبن��د ب��ود؛ بنابرای��ن ای��ران هنگام��ی ب��ه 
تعه��دات برجام��ی خ��ود ب��از خواه��د گش��ت 
ک��ه آمری��کا هم��ه تحریم ه��ا را در عم��ل و 
ن��ه در ح��رف ی��ا ب��ر روی کاغ��ذ، لغ��و کن��د و 
ای��ن لغ��و تحری��م ه��ا م��ورد راس��تی آزمایی 
ای��ران ق��رار گی��رد. ای��ن، سیاس��ت قطع��ی و 
غیرقاب��ل بازگش��ت جمه��وری اس��المی و م��ورد 
اتف��اق هم��ه مس��ئوالن اس��ت و هی��چ ک��س از 

آن ع��دول نخواه��د ک��رد�

۴-شروط رهبری برای ادامه برجام چه بود؟
ایش��ان از انفع��ال اروپ��ا پ��س از خ��روج آمری��کا از برج��ام و فع��ال ک��ردن مکانیس��م ماش��ه 
ب��رای بازگردان��دن تحریم ه��ا )هرچن��د ک��ه قب��ل از خ��روج آمری��کا نی��ز در ح��ال اج��را بودن��د( 

علی��ه ای��ران ب��ه تن��دی انتق��اد کردن��د و در ط��ی پیام��ی آن ه��ا را پادوه��ای آمری��کا نامیدن��د.

رهب��ری در جم��ع مس��ئوالن نظ��ام، ش��روطی را ب��رای ادام��ه برج��ام ب��ا اروپ��ا مط��رح کردن��د، 
ام��ا آن��ان حت��ی ی��ک م��ورد آن را عمل��ی نک��رده و وقیحان��ه ای��ران را ب��ه تخط��ی از برج��ام مته��م 
کردن��د. در ای��ن مقط��ع ب��ه بازخوان��ی ش��روط هفتگان��ه رهب��ری در ای��ن خص��وص م��ی پردازی��م:

1. س��کوت خ��ود در براب��ر نق��ض برج��ام توس��ط آمری��کا را جب��ران کنن��د ۲. قطعنام��ه ای علی��ه 
آمری��کا در ش��ورای امنی��ت ص��ادر کنن��د چراک��ه آمری��کا ناق��ض قطعنام��ه ۲۲۳1 اس��ت ۳. بح��ث 
موش��کی و حض��ور جمه��وری اس��المی در منطق��ه را مط��رح نکنن��د ۴. ب��ا هرگون��ه تحریم��ی علیه 
جمه��وری اس��المی مقابل��ه کنن��د ۵. نف��ت ای��ران ب��ه ق��دری ک��ه جمه��وری اس��المی می خواه��د 
ب��ه ف��روش برس��د ۶. بانک ه��ای اروپای��ی انتق��ال وج��وه مرب��وط ب��ه تج��ارت ب��ا جمه��وری 
اس��المی را انج��ام دهن��د ۷. اگ��ر در پاس��خگویی ب��ه ای��ن مطالب��ات تعل��ل کردن��د، ح��ق م��ا 

ب��رای آغ��از ک��ردن فعالی��ت ه��ای تعطی��ل ش��ده هس��ته ای محف��وظ اس��ت.

۵-چرا با تمام این اوصاف ذکر شده رهبری دستور پایان اجرای برجام را صادر نمی کند؟
چ��ون رهب��ری معتقدن��د ک��ه در چنی��ن مس��ائلی وظیف��ه رهب��ری ورود ب��ه مس��ائل اجرای��ی 

نیس��ت مگ��ر آنجای��ی ک��ه ب��ه خ��ط مش��ی کل��ی انق��الب ارتب��اط  پی��دا کن��د.

و س��خن پایان��ی ای��ن اس��ت ک��ه م��ا در خص��وص حق��ی صحب��ت کردی��م ک��ه از مل��ت ای��ران 
دزدی��ده ش��ده اس��ت و فق��ط زمان��ی ک��ه تمام��ی تحریم ها برداش��ته ش��ود، بازگش��ت آمریکایی ها 
معن��ا پی��دا می کن��د و در غی��ر ای��ن ص��ورت عقالن��ی نیس��ت ک��ه جمه��وری اس��المی تعه��دات 

خ��ود را محت��رم ش��مارد�
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ستون استوار انقالب
رهبری 42 ساله انقالب در فراز و فرود های مسیر انقالب

صعــو د
ل   ساله  ــــ چه

ابوالفضل جمالی )عضو فعال دانشکده روانشناسی(

6

7

رهب��ری در نظ��ام جمه��وری اس��المی ای��ران جای��گاه وی��ژه ای دارد. جمه��وری اس��المی ایران بر 
آم��ده از م��ردم س��االری دین��ی اس��ت و اس��المیت در کن��ار جمهوری��ت آن ق��رار دارد. رهب��ری در 
جمه��وری اس��المی ای��ران، یک��ی از نماده��ای م��ردم س��االری دین��ی اس��ت. کس��ی می بایس��ت 
ب��ه مق��ام رهب��ری کش��ور انتخ��اب ش��ود ک��ه از روحانی��ون ط��راز اول در عل��وم اس��المی و آگاه 

ب��ه مس��ائل سیاس��ی و اجتماع��ی و مدی��ر و مدب��ر باش��د .

ب��ا وق��وع انق��الب اس��المی و ظه��ور امام خمینــی)ره( به عن��وان یک��ی از چهره های دگرگون س��از 
و تحول برانگی��ز جه��ان ک��ه ب��ا ارائ��ه اس��الم اصی��ل ب��ا رویک��رد نوی��ن و باز تعری��ف مج��دد آن، در 
بازگردان��دن ق��درت اس��الم ب��ه صحن��ه جهان��ی موف��ق عم��ل ک��رد. ب��ا ای��ن حرک��ت، نظ��ام س��لطه 
جهان��ی، دچار زلزله ش��دیدی ش��د که نمودها و آث��ار حرکت سیاس��ی-اجتماعی امام خمینی)ره( 
 تاکن��ون باق��ی مان��ده اس��ت و الگوی��ی ب��رای خی��زش علی��ه نظ��ام س��لطه جهان��ی ش��ده اس��ت. 

امام و تصمیمات سرنوشت ساز
ام��ام خمین��ی )ره( ب��ا کن��ار زدن ش��اِه تح��ت حمای��ت آمری��کا و غ��رب در عرص��ه عم��ل نش��ان 
دادن��د ک��ه ام��کان غلب��ه و پی��روزی ب��ر غ��رب وج��ود دارد. زمان��ی ک��ه ش��ما م��زدوراِن غ��رب 
را کنار می زنی��د، بنابرای��ن، ق��ادر خواهی��د ب��ود ت��ا خ��وِد غ��رب را نی��ز از َس��ر راه برداری��د. 
بنابرای��ن در ای��ن زمین��ه بای��د گف��ت ک��ه ام��ام ب��ا س��رنگونی رژی��م شاهنش��اهی در ای��ران گام 

اول رهای��ی از وابس��تگی ب��ه غ��رب را برداش��تند .

ام��ام خمین��ی )ره( از مسأله فلس��طین و همچنی��ن گروه ه��ای مقاوم��ت حمای��ت ب��ه عم��ل 
آوردن��د و از ای��ن طری��ق، سیاس��ت های غ��رب در منطق��ه را ب��ا شکس��ت 
مواج��ه س��اختند. در واق��ع، ام��ام خمین��ی )ره( فرایند آزادس��ازی 

منطق��ه از هیمنه سیاس��ت های غ��رب را تثبی��ت کردن��د.

ام��ام در خص��وص حف��ظ وح��دت مّل��ی خط��اب ب��ه 
اقلیت ه��ای قوم��ی ک��ه دش��منان س��عی داش��تند 
می��ان آن ه��ا ب��ا باق��ی م��ردم ای��ران جدای��ی 

بیندازن��د، س��خنانی ای��راد فرموده ان��د .

ام��ام ب��ه م��ردم کردس��تان نی��ز توصی��ه می نمای��د 
ک��ه فری��ب گروه ه��ای تفرق��ه افکن��ی ک��ه ش��عار 
نژادپرس��تانه را مط��رح می کنن��د نخورن��د زی��را 
در اس��الم هم��ه نژاده��ا و هم��ه مس��لمانان ب��ا ه��ر 
زبان��ی ک��ه داش��ته باش��ند، ب��رادر و برابرن��د و اس��الم 

ب��ا نژادپرس��تی مخال��ف اس��ت .

اق��دام ب��ه برگ��زاری نم��از جمع��ه کردن��د ت��ا 
از طری��ق ای��ن مراس��م مذهب��ی ت��رک ش��ده، 
م��ردم انس��جام بیش��تری پی��دا کنن��د. اولی��ن 
نم��از جمع��ه ب��ه دس��تور ام��ام بع��د از پی��روزی 
انق��الب در پنج��م م��رداد س��ال 1358 ب��ه امام��ت 

آی��ت هللا طالقان��ی برگ��زار ش��د .

رهبری امام ثانی انقالب
ب��ر  دی��دگاه مق��ام معظ��م رهب��ری ع��الوه   
اینک��ه در راس��تا و ادام��ه دهن��ده راهبرده��ای 
ارائ��ه  ب��ا  اس��ت،  ب��وده  خمین��ی)ره(  ام��ام 
موضوع��ات جدی��د و ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط و 
مقتضی��ات زم��ان، رویک��رد نوین��ی از کارآی��ی 
دیدگاه ه��ای  داد.  نش��ان  را  اس��الم سیاس��ی 
ایش��ان، نق��ش اساس��ی در رون��د تح��ول و تغیی��ر 
ف��رد و جامع��ه ایف��ا می کن��د؛ تح��ول و تغیی��ری 
ک��ه تأثی��ر بس��زایی در خی��زش علی��ه نظ��ام 

س��لطه جهان��ی داش��ته اس��ت. 

ما فهمیدیم دو چیز معتبر است:

1. نق��ش و جای��گاه م��ردم در انتخ��اب نظ��ام و 
حکوم��ت »اول آنک��ه ملت ه��ای انق��الب ک��رده و 
آزاد ش��ده، یک��ی از مهمتری��ن خواسته هایش��ان 
آرائش��ان  و  م��ردم  قاط��ع  نق��ش  و  حض��ور 
در مدیری��ت کش��ور اس��ت، و چ��ون مؤم��ن 
ب��ه اس��المند، پ��س مطل��وب آن��ان »نظ��ام 
مردم س��االری اس��المی« اس��ت؛ یعن��ی حاکم��ان 

ب��ا رأی م��ردم برگزی��ده می ش��وند«.

هدف ه��ا  ترس��یم  در  اس��الم  نق��ش   .2  
نظ��ام  انتخ��اب  در  ارزش ه��ا  و  آرمان ه��ا  و 

مردم س��االری دین��ی: »یک��ی اینک��ه هدف ه��ا 
و آرمان ه��ای ای��ن انتخ��اب و ای��ن حرک��ت را 
اس��الم بای��د ب��رای م��ا ترس��یم کن��د.« و ارزش ه��ا 
و اص��ول حاک��م ب��ر جامع��ه، اص��ول مبتن��ی ب��ر 

معرف��ت و ش��ریعت اس��المی اس��ت .

اس��تبداِد ب��ه رأی، ب��ا ه��ر نام��ی و از س��وی 
هرک��س، از نظ��ر اس��الم ممن��وع اس��ت .

س��خنرانی مق��ام معظ��م رهب��ری در س��ال 88 
ک��ه ب��ه حمای��ت از رأی م��ردم برآم��د و همی��ن 

نمون��ه ای از م��ردم س��االری می باش��د .

نام��ه رهب��ری ب��ه جوان��ان اروپای��ی ب��رای 
ش��ناخت بی واس��طه اس��الم و س��یاه نمایی ه��ای 
در  رهب��ری  پرتک��رار  مختل��ف س��خنرانی های 
برهه ه��ای مختل��ف زمان��ی در م��ورد اس��تکبار 
جهان��ی باع��ث بازگش��ت ب��ه اص��ول اساس��ی 
اس��الم گردی��ده اس��ت. هم��ه ای��ن عوام��ل، در 
کن��ار دو عام��ل تعیی��ن کنن��ده ی رهب��ری ام��ت 
قاب��ل ارزیاب��ی می باش��د ک��ه نق��ش تعیی��ن 
کنن��ده ای در آین��ده جه��ان ایف��ا ک��رده اس��ت:

 1. ام��ت اس��المی ب��ا قی��ام ام��ام خمین��ی)ره( 
گام��ی اساس��ی ب��ه س��مت جامع��ه ای ع��اری از 

س��لطه و اقتدارگرای��ی مس��تکبرانه برداش��ت.

 2. نق��ش تعیی��ن کنن��ده دیگ��ر، ت��داوم انق��الب 
اس��المی ای��ران، ب��ه عن��وان یک��ی از متغیره��ای 
کلی��دی تأثیرگ��ذار ب��ر خی��زش علی��ه نظ��ام 
س��لطه جهان��ی ب��وده اس��ت ک��ه توس��ط مق��ام 
معظ��م رهب��ری آی��ت هللا خامن��ه ای ص��ورت 

پذیرفت��ه اس��ت . 

- ایجاد شبکه گسترده آب آشامیدنی سالم در شهرها و  روستاها
- برق رسانی صددرصدی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار 

- پوشش گازی ۸۳ درصدی در شهرها و ۷۸ درصد  در روستاها 

محرومیت زدایی

بازگشت به فهرست
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بازگشت به فهرست8

سارا سیادتی )عضو فعال دانشکده روانشناسی(

نور انقالب در دانشگاه
دستاوردهای دانشگاه در 42 سال انقالب اسالمی

انق��الب اس��المی تغیی��رات گس��ترده و عمیق��ی 
در فرهن��گ عم��وم م��ردم ایج��اد ک��رد؛ ای��ن 
فرهن��گ در عرص��ه علم��ی و آموزش��ی توانس��ت 
در حوزه ه��ای مختل��ف بدرخش��د ام��ا پی��ش از 
بررس��ی برخ��ی از ای��ن حوزه ه��ا نی��از اس��ت 
نق��ش و وظیف��ه دانش��گاه را از دی��دگاه امامی��ن 

انق��الب بررس��ی کنی��م:
حض��رت ام��ام خمین��ی)ره( دانش��گاه را ی��ک 
نه��اد اجتماع��ی مه��م می دانس��ت ک��ه وظیف��ه 
انسان س��ازی و اس��تقالل کش��ور را برعه��ده دارد 
و دانش��جویان بای��د ارزش ه��ای اله��ی را ب��ا 
هم��راه س��ازی عل��م و ایم��ان در اجتم��اع خ��ود 

تحق��ق بخش��ند.
در دی��دگاه آی��ت هللا خامن��ه ای تف��اوت دانش��گاه 
پی��ش از انق��الب و پ��س از انق��الب ابع��اد آن 
اس��ت؛ پی��ش از انق��الب، دانش��گاه ی��ک محی��ط 
ت��ک بع��دی ب��ود ک��ه عمدت��ًا ب��ه علم آم��وزی 
می پرداخ��ت ام��ا پ��س از انق��الب ب��ه محیط��ی 
چن��د بع��دی مبدل ش��د ک��ه اس��اس آن پژوهش 

مح��وری و آرمانگرای��ی ب��ود.
ب��ا ای��ن وج��ود متاس��فانه همچن��ان تفاوت هایی 
مدنظ��ر  دانش��گاه  و  ام��روزه  دانش��گاه  بی��ن 
انق��الب وج��ود دارد؛ ب��رای مث��ال کم توجه��ی ب��ه 
دس��تاوردها و افتخ��ارات دانش��جویان وجود دارد، 
ک��ه موج��ب ب��ی رغبتی و ع��دم اطمین��ان آن ها به 
کش��ور می ش��ود و ای��ن فرص��ت را ب��رای بیگانگان 
 فراه��م می کن��د ت��ا نخب��گان کش��ور را برباین��د.

دانش��گاه، بای��د در جس��تجو نقطه نظ��رات درس��ت 
در زمین��ه ی سیاس��ی و دین��ی ب��ه دانش��جو کمک 
کن��د و ب��ه مس��ائل فرهنگ��ی و عقیدت��ی توج��ه 
بیش��تری نمای��د ت��ا جوان ه��ای دانش��جو ب��ه 

افس��ران جبه��ه  جن��گ علم��ی تبدی��ل ش��وند. 

پنج حوزه موفق دانشگاه:
ــی: ب��ا تصوی��ب قوانین��ی  ــای علم ــت ه موفقی

تع��داد  انق��الب،  نخس��تین  دولت ه��ای  در 
م��دارس، دانش��گاه ها و مراک��ز علم��ی افزای��ش 
 پی��دا ک��رد و س��طح علم��ی کش��ور ارتق��اء یاف��ت.

علم��ی  س��طح  افزای��ش  ب��ا  همچنی��ن 
دانش��گاه های کش��ور و معتب��ر ش��مرده ش��دن 
جه��ان،  در  ایران��ی  دانش��گاه   20 از  بی��ش 
موفقیت ه��ای  دانش��مندانمان  و  دانش��جویان 
ای��ن  نتای��ج  از  چش��مگیری کس��ب کردن��د. 
پیش��رفت ها می ت��وان ب��ه کس��ب رتب��ه س��وم در 
جه��ان ب��رای داش��تن بیش��ترین تع��داد مهن��دس 
در کش��ور، تولی��د بی��ش از 60 ه��زار مقال��ه علم��ی 
معتب��ر و قاب��ل اس��تناد و داش��تن بی��ش از 200 

دانش��مند تاثیرگ��ذار جهان��ی اش��اره ک��رد.
انس��انی  عل��وم  انســانی:  علــوم  حــوزه 
زیرس��اخت و چهارچ��وب تمام��ی عل��وم اس��ت 
ک��ه ب��ه جامع��ه خ��ود ه��دف و جه��ت می ده��د. 
متخصصی��ن ای��ن ح��وزه ش��اخص های جامع��ه 
خ��ود را مش��خص می کنن��د. بنابرای��ن در تمام��ی 
عرصه ه��ا مانن��د عرص��ه سیاس��ی، اقتص��ادی 
و ... تاثیرگ��ذار اس��ت. بخاطرآنک��ه ايران كش��وري 
در ح��ال توس��عه اس��ت، ب��راي پيش��رفت ب��ه یک 
الگ��و نی��از دارد ک��ه س��اخت ای��ن الگ��و برعه��ده 
محص��الن ای��ن ح��وزه اس��ت. از دي��دگاه مق��ام 
معظ��م رهب��ري، عل��وم انس��اني اهمیت��ی ب��ه 
ان��دازه عل��وم صنعت��ي و پزش��كي و حت��ی فرات��ر 

از آن��آن دارد.
پیشــرفت در حــوزه فنــاوری: کش��ورعزیزمان 
فن��اوری  مختل��ف  بخش ه��ای  در  ای��ران، 
اس��ت؛  داش��ته  چش��مگیری  پیش��رفت های 

مانن��د: 

عل��وم پزش��کی و داروی��ی: ترمی��م ضایع��ات نخاع��ی بیم��اران و 
تولی��د داروه��ای راهب��ردی م��ورد نی��از کش��ور.

س��لول های  شبیه س��ازی  بنی��ادی:  س��لول های  فن��اوری 
بنی��ادی در پژوهش��کدۀ روی��ان اصفه��ان انج��ام می ش��ود؛ 
همچنی��ن متخصص��ان کش��ور موف��ق ب��ه شبیه س��ازی حیوان��ات 

همچ��ون گاو بنیان��ا ش��دند.

فن��اوری فضای��ی: ارس��ال حی��ات ب��ه فض��ا و پرت��اب کاوش��گری 
ب��ه ن��ام »پژوهش«.

چن��د  اس��ت  توانس��ته  ای��ران   هس��ته ای:  فن��اوری 
کن��د. تولی��د  داخ��ل  در  ش��ده  غن��ی  اورانی��وم   ت��ن 

مهمتری��ن موفقی��ت ه��ای کس��ب ش��ده در ای��ن زمین��ه: 
1- طراح��ی رآکت��ور آب س��نگین در اراک. 2- ب��ه اتم��ام رس��یدن 

س��اخت نی��روگاه اتم��ی در بوش��هر.

ــت: اولی��ن گام ب��رای تبیی��ن جای��گاه معنوی��ت،  حــوزه معنوی
تدری��س دروس اس��المی همچ��ون تاری��خ اس��الم و اخ��الق 
اس��المی ب��ود؛ گام دوم ک��ه اساس��ی تر و س��خت تر اس��ت، 
پ��رورش ظرفیت ه��ای معن��وی و روح��ی دانش��جویان ب��ود. ای��ن 
ام��ر نی��از داش��ت ت��ا می��ان دانش��گاه و ح��وزه پیون��د محکم��ی 
بس��ته ش��ود. بنابرای��ن محیط��ی در دانش��گاه بوج��ود آم��د ک��ه 
ع��الوه ب��ر تدری��س، رابط��ه صمیمانه ت��ری بی��ن دانش��جویان و 

روحانی��ون ایج��اد ک��رد.
تعمیــق فرهنــگ دینــی: حف��ظ و تعمی��ق روح اس��المی دانش��گاه، ب��ر دوش بدن��ه ی دانش��گاه 
یعن��ی دانش��جویان اس��ت. تش��کل های  اس��المی دانش��گاهی، ب��ه بررس��ی نق��اط اساس��ی 
ضع��ف دین��ی در محی��ط دانش��جویی می پردازن��د و راه ع��الج آن را جس��تجو می کنن��د ت��ا 

موج��ب تثبی��ت فرهن��گ دین��ی در وج��ود جوان��ان دانش��جو ش��ود.

ــجویی: ای��ن تش��کل ها چندی��ن نق��ش  ــکل های  دانش تش
اساس��ی دارن��د ک��ه یک��ی از آن ه��ا حف��ظ و پویای��ی انق��الب 
اس��ت؛ تش��کل ه��ای دانش��جویی ب��ه عن��وان قط��ب پوی��ا 
و در حرک��ت دانش��گاه موج��ب گردیدن��د ک��ه هم��راه ب��ا 
حف��ظ روحی��ه نش��اط جوان��ی، بع��د کنش��گری اجتماع��ی 
دانش��جویان تقوی��ت و آن��ان ب��ه عن��وان یک��ی از محور ه��ای 

تح��ول اجتم��اع ظاه��ر ش��وند. 

ب��ا تمام��ی م��واردی ک��ه گفت��ه ش��د، دانش��گاه های کش��ور کاس��تی ها و نقای��ص بس��یاری دارن��د 
و هن��وز نتوانس��ته اند ب��ه تمام��ی اه��داف دانش��گاه ط��راز انق��الب دس��ت پی��دا کنن��د ول��ی م��ا 
ب��ا ی��ادآوری نق��اط ضع��ف و توج��ه ب��ه نق��اط ق��وت و ب��ا کم��ک خداون��د می توانی��م ای��ن 

کاس��تی ها را برط��رف کنی��م و ب��ه س��مت ایج��اد دانش��گاهی انقالب��ی گام برداری��م.

صعــو د
ل   ساله  ــــ چه

- تولید و خوداتکایی 97درصدی نیازهای دارویی در داخل کشور
- تاسیس ۲۲۰۰ مرکز توانبخشی دولتی و خصوصی خدمت به معلوالن
- ۸۰ میلیون نفر ایرانی صاحب ۸۰ میلیون دفترچه خدمات بهداشتی

توسعه امکانات بهداشتی و درمانی
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مبینا اصلی بیگی )عضو شورای دانشکده علوم اجتماعی(

مصباح انقالب
بررسی مبارزات عالمه مصباح با رژیم پهلوی و پاسخ به برخی شبهات پیرامون این موضوع

10

عالم��ه محمدتق��ی مصب��اح ی��زدی یک��ی از 
روحانی��ون فع��ال در نهض��ت امام خمین��ی )ره( 
اس��ت ک��ه متاس��فانه همیش��ه از س��وی برخ��ی 
جریان��ات سیاس��ی، ش��بهاتی در خص��وص 
س��وابق انقالب��ی ای��ن عال��م فقی��ه و حکی��م 
مجاه��د مط��رح ش��ده اس��ت و ت��ا جای��ی ک��ه 
ایش��ان را مته��م ب��ه ف��رار از مب��ارزه کرده ان��د؛ 
فعالیت ه��ای  اس��ت ک��ه  صورت��ی  در  ای��ن 
انقالب��ی ایش��ان از اوای��ل ده��ه ۴0 آغ��از و 
جنب��ه سیاس��ی ب��ه خ��ود گرف��ت. ح��ال ک��ه ب��ه 
تازگ��ی عالم��ه مصب��اح را از دس��ت داده ای��م و 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ایش��ان یک��ی از  بهتری��ن 
الگوه��ا ب��رای نس��ل ج��وان هس��تند ب��ه برخ��ی 
از فعالیت ه��ای مبارزات��ی ایش��ان علی��ه رژی��م 
پهل��وی می پردازی��م ت��ا در ای��ن بی��ن پاس��خ 

ب��ه برخ��ی ش��بهات نی��ز داده ش��ود.

انتشارنشریه های »بعثت« و »انتقام«
از جمل��ه فعالیت ه��ای سیاس��ی ثمربخ��ش 
عالم��ه مصب��اح در مب��ارزه ب��ا رژی��م پهل��وی، 
هم��کاری در انتش��ار نش��ریه بعث��ت و راه  اندازی 
نش��ریه انتق��ام ب��ود. نخس��تین ش��ماره نش��ریه 
بعث��ت ب��ه عن��وان ارگان داخل��ی ح��وزه علمی��ه 
ق��م در آذر م��اه 1۳۴۲ منتش��ر ش��د و عالم��ه 
مصب��اح یک��ی از نویس��ندگان مطال��ب ای��ن 
نش��ریه بودن��د. ه��دف نش��ریه بعث��ت دف��اع از 
اس��الم، روحانی��ت، مب��ارزه ب��ا رژی��م پهل��وی و 

کش��ورهای اس��تعماری ب��ود.

 نش��ریه انتق��ام در آذر م��اه 1۳۴۳ ب��ه عن��وان 
دومی��ن نش��ریه مخف��ی دانش��جوبان ح��وزه 
علمی��ه ب��ه وس��یله عالم��ه مصب��اح آغ��از ب��ه کار 
ک��رد و انتش��ار آن ت��ا مه��ر 1۳۴۴ ادام��ه یاف��ت. 
ه��دف نش��ریه انتق��ام مب��ارزه ب��ا رژی��م طاغ��وت 

و حمای��ت از روحانی��ون مب��ارز ب��ود.

دبیری گروه والیت
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ه��ر حرک��ت و اق��دام 
سیاس��ی نیازمن��د پش��توانه عمی��ق فک��ری 
اس��ت جمع��ی از ب��زرگان ح��وزه ب��ا محوری��ت 
ش��هید بهش��تی در س��ال ه��ای 1۳۴1 و 1۳۴۲ 
گروه��ی ب��ه ن��ام والی��ت را تش��کیل دادن��د ک��ه 
دبی��ری آن را عالم��ه مصب��اح ب��ر عه��ده داش��ت.

عضویت در گروه انقالبی »یازده نفر«
در اوای��ل س��ال 1۳۴۳ جمع��ی از علم��ا و 
مدرس��ین ح��وزه علمی��ه ق��م ب��ه منظور انس��جام 
بخش��یدن ب��ه مب��ارزات سیاس��ی، ی��ک گ��روه 
س��ری ب��ه ن��ام "جمعی��ت ی��ازده نفر" را تش��کیل 
دادن��د. عالم��ه مصب��اح یک��ی از اعض��ای ای��ن 
گ��روه س��ری ب��ود و بخ��ش تبلیغ��ات را ب��ه 
عه��ده داش��تند. رهب��ر معظ��م انق��الب درب��ارۀ 
فعالی��ت عالم��ه مصب��اح در ای��ن گ��روه گفته ان��د 
ک��ه ایش��ان ص��ورت جلس��ات را در ی��ک دفت��ر 
ب��ه زبان��ی رم��زی ک��ه خ��ود عالم��ه آن را اخت��راع 
ک��رده بودن��د، م��ی نوش��تند. از دیگ��ر اعض��ای 
ای��ن گ��روه می ت��وان ب��ه حض��رت آی��ت هللا 
س��ید عل��ی خامن��ه ای، آی��ت هللا س��ید محم��د 
رفس��نجانی،  هاش��می  آی��ت هللا  خامن��ه ای، 

آی��ت هللا عل��ی مش��کینی و... اش��اره ک��رد.

ــتور  ــاح و دس ــه مصب ــی عالم ــارزات انقالب مب
ــاواک ــوی س ــان از س ــتگیری ایش دس

س��اواک ب��ا آگاه��ی از فعالیت ه��ای انقالب��ی 
عالم��ه مصب��اح دس��تور دس��تگیری ایش��ان 
عالم��ه  ک��ه  هنگام��ی  می کن��د.  ص��ادر  را 
مصب��اح مطال��ب تن��دی را علی��ه رژی��م پهل��وی 
م��ورد  در  اطالعات��ی  هم��راه  ب��ه  و  نوش��ته 
وضعی��ت نهض��ت اس��المی ب��ه ص��ورت نام��ه ای 
ب��ه ام��ام خمین��ی )ره( ارس��ال ک��رده ب��ود، ای��ن 
نام��ه ب��ه دس��ت س��اواک افت��اد و ایش��ان پ��س 
از مدت��ی توس��ط س��اواک دس��تگیر و م��ورد 

بازجوی��ی ق��رار گرف��ت.

 همچنی��ن اعالمیه ه��ا، نامه ه��ا و بیانیه ه��ای 
بس��یاری وج��ود دارد ک��ه ب��ا امض��ای عالم��ه 
مصب��اح علی��ه رژی��م پهل��وی و در حمای��ت از 
انق��الب و ام��ام خمین��ی )ره( ص��ادر ش��ده 

اس��ت.

فعالیت ه��ای  ب��ر  ع��الوه  مصب��اح  عالم��ه 
سیاس��ی و م��واردی ک��ه در مطال��ب قب��ل 
فعالیت ه��ای  ش��د،  اش��اره  آن ه��ا  ب��ه 
دیگ��ری همچ��ون تبلی��غ مرجعی��ت حض��رت 
ام��ام خمین��ی )ره(، هم��کاری در س��ازماندهی 
مطال��ب  ارس��ال  غیرمتش��کل،  روحانی��ت 
انقالب��ی ب��رای رادیوه��ای خارج��ی، برگ��زاری 
جلس��ات س��ری در من��زل و... را در پیش��ینه 

مب��ارزات انقالب��ی خ��ود دارن��د.

موضع گیری عالمه مصباح نسبت به آمریکا
عالم��ه مصب��اح معتق��د بودن��د ک��ه مس��ئلۀ 
اصل��ی آمری��کا، تح��ول فک��ری م��ردم انقالب��ی 
و ح��زب الله��ی ای��ران اس��ت. ایش��ان در ادام��ه 
اضاف��ه کردن��د ک��ه بهتری��ن راه��ی ک��ه می توان��د 
دش��منان را ب��ه اه��داف خ��ود برس��اند، ای��ن 
اس��ت ک��ه الگوی��ی را معرف��ی کنن��د ت��ا ب��ه 
م��ردم نش��ان دهن��د ک��ه می ت��وان ب��ا آمری��کا 

کن��ار آم��د.

ایش��ان همچنی��ن معتق��د بودن��د ب��رای آن ک��ه 
انق��الب ب��ه نتایج��ش برس��د، بای��د ه��ر از 
چندگاه��ی در عملک��رد انق��الب بازبین��ی صورت 
گی��رد ت��ا ببینی��م چ��ه کرده ای��م؛ ب��ه ه��دف 
نزدی��ک ش��ده ایم ی��ا از آن دور گش��ته ایم؟ 
ایش��ان در ادام��ه افزودن��د اگ��ر پ��س از تحقیق 
و ارزیاب��ی فهمیدی��م انق��الب س��یر نزول��ی پیدا 
ک��رده، بای��د بررس��ی کنی��م ک��ه چگون��ه بای��د 
ب��ا آن برخ��ورد ک��رد؛ چگون��ه بای��د انقالب��ی ک��ه 
ای��ن هم��ه ب��رای آن به��ا داده ش��ده اس��ت را 

حف��ظ کنی��م ت��ا روزی ناب��ود نش��ود.

هم��ان ط��ور ک��ه رهب��ر معظ��م انق��الب ه��م 
فرمودن��د عالم��ه مصب��اح در حض��ور انقالب��ی 
در هم��ۀ میدان های��ی ک��ه احس��اس نی��از ب��ه 
حض��ور ایش��ان می ش��د، حق��ًا و انصاف��ًا ک��م 

نظی��ر اس��ت.    
صعــو د

ل   ساله  ــــ امنیــت پایــدار در تمامــی نقــاط کشــور و ایجــاد راه هــای امــن میــزان چه
ســفر داخلــی و خارجــی و گردشــگری پــس از انقــالب اســالمی ایران

امنیت
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سجاد میرزایی )عضو فعال دانشکده حقوق(

طرح والیت، حاصل عمر اسوه والیتمداری
 مروری گذرا بر تاریخچه و محتوای طرح والیت

بازگشت به فهرست

جرقه پیدایش
انق��الب اس��المی بع��د از پی��روزی و عب��ور از چال��ش اس��الم التقاط��ی و جن��گ س��خت، ب��ا 
چالش��ی ب��ه ن��ام جن��گ ن��رم مواج��ه ش��د؛ ب��ر همی��ن اس��اس، اتفاق��ی مش��ابه آنچ��ه ب��رای 
مجاهدی��ن و نهض��ت آزادی در ابت��دای انق��الب افت��اد، از لح��اظ فک��ری ب��رای طیف های��ی از 
هم��ان انقالبی��ون اصی��ل در امث��ال کیه��ان فرهنگ��ی، کی��ان، آیی��ن و مرک��ز تحقیق��ات ریاس��ت 
جمه��وری و... اتف��اق افت��اد ک��ه اوج تبلیغ��ات و عملکرده��ای ناش��ی از آن تفک��رات را در دوران 
دوم خ��رداد و خصوص��ا روزنام��ه ه��ای زنجی��ره ای و مجل��س شش��م واظه��ارات مس��ئولین 
وق��ت ازجمل��ه ش��خص س��یدمحمد خاتم��ی می توانی��م ببینی��م. ناکارآمدی ه��ای دول��ت 

فعل��ی ه��م ب��ه تصمی��م گی��ری صاحب��ان هم��ان تفک��رات ب��از می گ��ردد�

مدت ه��ا قب��ل از واقع��ه دوم خ��رداد، مق��ام معظ��م رهب��ری ک��ه بخوب��ی جری��ان جن��گ ن��رم و 
خط��ر اس��تحاله انق��الب را ش��ناخته بودن��د، در س��خنانی، از اینک��ه دانش��گاه م��ا در ش��أن انق��الب 
و نظ��ام نمی باش��د س��خن گفتن��د. دکت��ر محس��ن رضای��ی فرمان��ده وق��ت س��پاه پاس��داران، 
بع��د از ای��ن بیان��ات، ب��ه رهب��ری مراجع��ه ک��رد و از ایش��ان در ای��ن رابط��ه کم��ک خواس��ت.

رهب��ری آق��ای رضای��ی را ب��ه دفت��ر ریاس��ت موسس��ه آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمین��ی 
)ره( در ق��م یعن��ی آی��ت هللا مصب��اح ی��زدی ره رهنم��ون کردن��د ک��ه ای��ن ام��ر ب��ه نقط��ه آغ��از 

ش��کل گیری بزرگتری��ن می��راث عالم��ه، یعن��ی ط��رح والی��ت ب��دل گش��ت�

شکل گیری جریان والیت
بع��د از اب��الغ دع��وت رهب��ری ب��ه آی��ت هللا مصب��اح توس��ط آق��ای رضای��ی، ایش��ان ط��رح والیت 
را ب��ر مبن��ای کاره��ای خ��ود و ش��اگردان فاضلش��ان در موسس��ه ام��ام خمین��ی ط��رح ری��زی 
کردن��د. مرک��ز ط��رح والی��ت در درون س��ازمان بس��یج دانش��جویی ش��کل گرف��ت. اولی��ن دوره 

ط��رح والی��ت در س��ال 1375 ب��ا حض��ور ش��خص 
ایش��ان و تع��دادی از اس��اتید برجس��ته ح��وزه و 
رج��ال سیاس��ی و مذهب��ی ش��کل گرف��ت و در 
س��ال 1376، اولی��ن دوره رس��می و سراس��ری 
ط��رح والی��ت ب��ا تدری��س ش��اگردان آی��ت هللا 
ام��ام خمین��ی  اس��اتید موسس��ه  و  مصب��اح 
مق��ارن ب��ا آغ��از دوران دوم خ��رداد ش��کل گرف��ت 
ک��ه تاکن��ون هرس��اله ب��ا هم��ه ف��راز و نش��یب ها 
و خصوص��َا ب��ا عنای��ت ش��خص مق��ام معظ��م 
رهب��ری ب��ه آی��ت هللا مصب��اح و موسس��ه ام��ام و 
ط��رح والی��ت تاکن��ون ادام��ه دارد. تمای��ز اساس��ی 
ای��ن ط��رح، ش��کل دهی اس��المی ب��ه دس��تگاه 
فک��ری از مبان��ی فک��ری ت��ا ایده ه��ای حکمران��ی 
و کادرس��ازی ب��رای اه��داف نظ��ام و انق��الب 
خصوص��ًا در عرصه علوم انس��انی اس��المی)بعنوان 
ن��رم(  مبنای��ی جن��گ  از چالش ه��ای  یک��ی 
اس��ت. هدف��ی ک��ه قب��ل از ش��کل گیری ط��رح 
والی��ت توس��ط آی��ت هللا مصب��اح در موسس��ه 
ام��ام و قب��ل از آن در مراک��زی دیگ��ر پیگی��ری 
می ش��د و ه��م اکن��ون توس��ط ش��اگردان ایش��ان 
در موسس��ه ام��ام و نهاده��ای دیگرتاکن��ون ادام��ه 

دارد�

سیر کلی طرح والیت
س��یر کل��ی ط��رح والی��ت از ق��رار ذی��ل اس��ت 
ک��ه تفصی��ل آن��را بای��د ب��ا ش��رکت در ط��رح پی��دا 

ک��رد:

در  ش��ناخت  مالک ه��ای  و  مبان��ی  تحکی��م 
جه��ان  ش��کل گی��ری  شناس��ی«،  »معرف��ت 
خ��دا  و کالم��ی  فلس��فی  اثب��ات  و  شناس��ی 
در »خداشناس��ی«، ش��ناخت انس��ان، وح��ی، 
ش��ریعت، نب��وت، امام��ت و مع��اد در »انس��ان 
شناس��ی«، تحکی��م مبان��ی و مالک ه��ای ارزش 
و ض��د ارزش اخالق��ی در »فلس��فه اخ��الق«، 
تحکی��م مبان��ی ح��ق و تکلی��ف و م��الک وض��ع 
و واض��ع آن در »فلس��فه حق��وق« و در نهای��ت 
تحکی��م مبان��ی سیاس��ت و حکوم��ت و نظری��ه 
والی��ت مطلق��ه فقی��ه در »فلس��فه سیاس��ت«.

ط��رح والی��ت در واق��ع حاص��ل 50 س��ال مطالعه، 
تحقی��ق و ش��اگردپروری ای��ن عال��م مجاه��د 
اس��ت. ش��خصیتی ک��ه درراه روش��نگری های 
علم��ی و سیاس��ی اش مظلومیت ه��ای فراوان��ی 
کش��ید و در ی��ک کالم ش��هید ت��رور ش��خصیت 
نیام��د  از طریقت��ش کوت��اه  ام��ا ذره ای  ش��د 
و ت��ا آخری��ن روزه��ای عم��ر مبارک��ش بفک��ر 
ط��رح والی��ت و ت��داوم آن ب��ود و آخری��ن دی��دار 
عمومی��ش ب��ا ش��رکت کنن��دگان ط��رح والی��ت 
ب��ود. در س��ال های اخی��ر اقدامات��ی در راس��تای 
امت��داد و گس��ترش ط��رح والی��ت ب��ا اج��ازه و 
تاکی��د ش��خص ایش��ان در واپس��ین ای��ام عم��ر 
مبارکش��ان اتف��اق افت��اده و در ح��ال انج��ام 
اس��ت ازجمل��ه ارائ��ه مباح��ث تکمیل��ی خصوص��ا 
کارب��ردی، اج��ازه انتش��ار عموم��ی کتاب ه��ا و 
فیلم ه��ای آموزش��ی ط��رح والی��ت، برنام��ه ری��زی 
ب��رای برگ��زاری ط��رح والی��ت ب��رای اقش��ار دیگ��ر 
ازجمل��ه دان��ش آم��وزان، ط��الب و...، گس��ترش 
آم��وزش ط��رح والی��ت و خ��روج از انحص��ار دوره 

تابس��تانی متمرک��ز و����

امی��د ک��ه می��راث آی��ت هللا مصب��اح ازجمل��ه 
ط��رح والی��ت، نق��ش موث��ری در ش��کل دهی 
مبان��ی حکمران��ی انقالب��ی در گام دوم داش��ته 

باش��د ان ش��اء هللا�

صعــو د
ل   ساله  ــــ ســن امیــد بــه زندگــی در ایــران  در چهــار دهــه گذشــته از رتبــه ۱۴۲ بــه ۶۳ در چه

ــده ارتقــاء ســطح زندگــی مــردم  بیــن کشــورهای جهــان رســیده کــه نشــان دهن
اســت. گزارشــات بیــن المللــی نشــان مــی دهــد کــه ایــران رتبــه ۷ جهــان دررشــد 

ســن امیــد بــه  زندگــی  را از آن خــود کــرده اســت

امید به زندگی 



شماره
سی و چهارم
هفته چهارم

بهمن ماه 99

ویژه نامه

شماره
سی و چهارم
هفته چهارم

بهمن ماه 99

ویژه نامه

15

14

نرگس محمدی دوست )عضو فعال دانشکده اقتصاد(

مصباح آینده
دیدگاه عالمه   مصباح یزدی پیرامون گام دوم انقالب اسالمی

۲۲ بهم��ن امس��ال، انق��الب اس��المی ای��ران 
درحال��ی چه��ل  و  دومی��ن س��الگرد پی��روزی 
خ��ود را جش��ن می گی��رد ک��ه بیش��ترین می��زان 
پیش��رفت در چن��د س��ال اخی��ر را داش��ته ول��ی 
در کن��ار آن ش��اهد ع��روج ی��اران وف��ادار خ��ود، از 
ابت��دای قی��ام ت��ا ب��ه ام��روز بوده اس��ت. س��تارگان 
درخش��انی ک��ه ناگه��ان خام��وش می ش��وند ام��ا 
راهش��ان ت��ا اب��د در تاری��خ جاودان��ه خواه��د ب��ود. 
آی��ت هللا محمدتق��ی مصب��اح ی��زدی از آن  دس��ته 
اندیش��مندان اس��المی ب��ود ک��ه ت��ا همیش��ه، ی��اد 
و نام��ش در ذه��ن دوس��ت داران عل��وم انس��انی 

اس��المی خواه��د مان��د.

گام دوم، مصباح راه آینده
بیانی��ه گام دوم خطاب��ه ای اس��ت ک��ه در چهلمین 
س��الگرد پی��روزی انق��الب اس��المی، توس��ط مقام 
معظ��م رهب��ری ب��ه م��ردم ای��ران ارائ��ه ش��ده 
اس��ت، و فص��ل جدی��دی از حی��ات جمه��وری 
آی��ت هللا  را رق��م خواه��د زد.  ای��ران  اس��المی 
مصب��اح در هم��ان ابت��دا درب��اره ای��ن بیانی��ه ب��ه 
تبیی��ن پرداختن��د و در س��خنرانی های متع��ددی 

ب��ه اهمی��ت آن تاکی��د کردن��د.

 ایش��ان در نظراتش��ان چنی��ن فرموده ان��د ک��ه 
ن��ام بیانی��ه گام دوم امی��د می ده��د عم��ر انق��الب 
طوالن��ی اس��ت و بق��اء دارد و نبای��د تحلیل ه��ای 
غل��ط اث��ر منف��ی ب��ر روی دوس��تداران انق��الب 
داش��ته باش��د. منظ��ور از بق��ای انق��الب، ادام��ه 
ای��ن دس��تاوردهایی اس��ت ک��ه در گام اول، ت��ا 
ب��ه ام��روز حاص��ل ش��ده اس��ت و در گام دوم، 
ن��ه تنه��ا نتای��ج قبل��ی بای��د ب��ه ق��وت خ��ود 
باق��ی بمان��د، بلک��ه ب��ا برداش��تن گام بع��دی، ب��ه 
دس��تاوردهایی ب��ه مرات��ب ش��گرف تر برس��یم.

 

واژه معنادارگام  دوم
هوش��مندی  ب��ه  اش��اره  مصب��اح  آی��ت هللا 
نام گ��زاری به کاررفت��ه در ای��ن بیانی��ه کرده ان��د 
و ب��ر ای��ن ب��اور بودن��د ک��ه یک��ی از ن��کات ای��ن 
نام گ��ذاری، ابط��ال ی��ک نظری��ه جامعه شناس��ی 
اس��ت ک��ه معتق��د اس��ت ه��ر پدی��ده اجتماع��ی، 
وق��وع می پیون��دد، رش��د می کن��د  ب��ه  روزی 
و ک��م ک��م ب��ه اف��ول و س��پس م��رگ نزدی��ک 
می ش��ود؛ ام��ا رهب��ری ب��ا نام گ��ذاری بیانی��ه 
گام دوم، بی��ان کردن��د ک��ه ای��ن انق��الب ب��ه عن��وان 
ی��ک پدی��ده اجتماع��ی چنی��ن نیس��ت و گام اول 
را برداش��ته و گام ه��ای دیگ��ری نی��ز در راه اس��ت. 

جوانان نسل سوم  
عالم��ه محمدتق��ی مصب��اح ی��زدی در صحب��ت هایش��ان ب��ه 
جوان گرای��ی تاکی��د و در تکمی��ل فرمایش��ات رهب��ر انق��الب 
ای��ن گون��ه بی��ان کرده ان��د ک��ه بای��د نیروه��ای جوان��ی ب��ر 
س��ر کار بیاین��د ک��ه دلبس��تگی ها ب��ه دنی��ا درونش��ان ک��م 
اس��ت و بیش��تر قابلی��ت تربی��ت دارن��د. ارزش ه��ای انقالب��ی 
برایش��ان مط��رح اس��ت و حاضرن��د ف��داکاری کنن��د و ب��ه 
ش��هادت برس��ند. اهتم��ام آق��ا ب��ه مس��أله ی ج��وان ای��ن 
اس��ت ک��ه این های��ی ک��ه آف��ت ندارن��د، س��ر کار بیاین��د و 
البت��ه در همی��ن بیانی��ه ایش��ان اش��اره کرده ان��د ک��ه »م��ا 
چیزهای��ی را تجرب��ه کردی��م ک��ه ش��ماها تجرب��ه نکردی��د« 
یعن��ی بای��د از تجربی��ات م��ا اس��تفاده کنی��د. بن��ده اگ��ر 
توصی��ه ای داش��ته باش��م، توصی��ه ب��ه مس��ئولین اس��ت ک��ه 
زمین��ه را ب��رای پیش��رفت جوان ه��ا فراه��م کنن��د. انق��الب ب��ه 
عن��وان ی��ک پدی��ده ی انس��انی مط��رح اس��ت و م��ا بای��د در 

زمین��ه تربی��ت نی��روی انس��انی فع��ال باش��یم.

نسل چهارمی ها 
آی��ت هللا مصب��اح چنی��ن اظه��ار داش��ته ان��د: »نگران��ی ب��زرگ ام��روز ای��ن اس��ت ک��ه نس��ل 
آین��ده چگون��ه و ب��ر اس��اس چ��ه مبان��ی و اعتقادات��ی تربی��ت خواهن��د ش��د؟ چگون��ه می توانن��د 
در مقاب��ل هجم��ه ش��بهات ش��یطانی ایم��ن بمانن��د؟ آی��ا نس��لی ک��ه در آین��ده تربی��ت می ش��ود 
دغدغه ه��ای نوجوان��ی را دارد ک��ه ب��ه جبه��ه رف��ت و ج��ان خ��ودش را تقدی��م اس��الم ک��رد، ی��ا 
فق��ط نگ��ران حق��وق و رف��اه بیش��تر اس��ت؟ اولی��ن ق��دم ب��رای ی��ک مؤم��ن ای��ن اس��ت ک��ه 
بفهم��د اص��اًل بای��د دنب��ال چ��ه بگ��ردد و ه��دف اصل��ی اش چیس��ت؟ راِه صحی��ح ای��ن اس��ت 
ک��ه آموزش  ه��ای دین��ی را تقوی��ت کنی��م. نس��ل آین��ده بای��د تربی��ت بش��وند ت��ا اس��الم را بهت��ر 
بفهمن��د. ای��ن ب��ا ش��عار و س��خنرانی تم��ام نمی ش��ود. بای��د راه ای��ن تربی��ت را پی��دا بکنی��م. 
راه��ش اهتم��ام ب��ه تربی��ت نس��ل ج��وان ب��ر اس��اس بین��ش اس��المی و ارزش ه��ای اس��المی 
اس��ت؛ ه��م ش��ناخت صحی��ح نس��بت ب��ه زندگ��ی و ای��ن عاَل��م و ه��م تقوی��ت ارزش ه��ای 
اس��المی ب��ه عن��وان انگی��زه ی حرک��ت و ب��ه عن��وان ایده آل های��ی ک��ه بای��د در نظ��ر بگیری��م و 

ب��ه ط��رف آن حرک��ت کنی��م و زندگی م��ان را ب��ر اس��اس آن ه��ا ش��کل بدهی��م«.

انقالب آماده تصحیح خطاهای خویش است...
ارزیاب��ی الزم��ه ه��ر جنبش��ی اس��ت ب��رای آنک��ه خطاه��ای خ��ود را بشناس��د و اص��الح کن��د. 
اس��الم می گوی��د ه��ر ف��ردی بای��د محاس��به کن��د ببین��د کارهای��ی ک��ه در ط��ول روز ک��رده، 
درس��ت ب��وده ی��ا ن��ه؛ اگ��ر اش��تباه ب��وده، اس��تغفار و جب��ران کن��د. انق��الب اس��المی ب��ه عن��وان 
ی��ک پدی��ده انس��انِی اس��المی ه��م بای��د ارزیاب��ی ش��ود ک��ه کجای��ش درس��ت و کجای��ش غل��ط 
ب��وده اس��ت و همانط��ور ک��ه در ای��ن بیانی��ه اش��اره ش��ده م��ا بای��د ای��ن خطا ه��ا را بشناس��یم و 

س��عی کنی��م در گام ه��ای بع��دی از ای��ن  م��وارد بکاهی��م�

صعــو د
ل   ساله  ــــ ــی، چه ــادرات غیرنفت ــش ص ــر افزای ــواردی نظی ــه م ــوان ب ــه می ت ــت نمون جه

ــرای  ــاورزی، اج ــت کش ــی در صنع ــور و خوداتکای ــادرات تراکت ــد و ص تولی
پــروژه ۱۰۰ درصــدی فــاز یــک منطقــه عســلویه بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه 

نفــت و گاز اشــاره کــرد.

 توسعه صنعتی 

بازگشت به فهرست
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بازگشت به فهرست

عرفان سعادتی فر )دبیر سیاسی انجمن(

مردم ساالری بر بلندای اسالمیت
ــه از ــی و والیت فقی ــاالری دین ــون مردم س ــحر پیرام ــی س ــه اختصاص  مصاحب

منظــر عالمــه مصبــاح یــزدی

در ای��ن ش��ماره از ویژه نام��ه س��حر ب��ه بررس��ی مردم  س��االری 
دین��ی و والیت فقی��ه از منظ��ر عالم��ه مصب��اح در مصاحب��ه ب��ا 
حجت االسالم والمس��لیمین ش��بان نیا عض��و هی��أت علم��ی 

موسس��ه ام��ام خمین��ی )ره( پرداختی��م. 

مت��ن حاض��ر گزارش��ی از ای��ن مصاحب��ه اس��ت. ب��رای 
مطالع��ه ی مش��روح ای��ن مصاحب��ه ب��ه صفح��ه اینس��تاگرام 

ی��ا کان��ال انجم��ن در بل��ه مراجع��ه فرمایی��د.

م��ن در ابت��دا الزم    می   دان��م ک��ه تش��کر کن��م از 
محض��ر ش��ما ک��ه دغدغ��ه مباحث حض��رت عالمه 
را داری��د و دنب��ال ای��ن هس��تید ک��ه دیدگاه ه��ای 
ایش��ان را در مع��رض دی��د قش��رهایی ق��رار دهی��د 
ک��ه ش��اید ت��ا ب��ه ح��ال بعض��ی از ابع��اد نظری��ات 
ایش��ان ب��ه گوش ش��ان نرس��یده باش��د. ب��ه وی��ژه 
مباح��ث سیاس��ی ک��ه در اندیش��ه های ایش��ان 

بح��ث بس��یار مهم��ی     اس��ت.

دی��ن  و  مردم س��االری  رابط��ه  خص��وص  در 
در  ایش��ان  مختل��ف  ش��ما کتاب ه��ای  اگ��ر 
ز   مین��ه مردم س��االری را ببینی��د،     می    بینی��د ک��ه 
ایش��ان نظا    م��ی     سیاس��ی ک��ه ش��کل    می دهن��د 
ب��ر اس��اس ی��ک مبن��ای کال    م��ی     کالن اس��ت و 
ای��ن را من��وط ب��ه مباح��ث مرتب��ط ب��ا توحی��د 
    می    کنن��د. وقت��ی ک��ه م��ا ب��ه ای��ن ب��اور برس��یم 
ک��ه هم��ه چی��ز بای��د تاب��ع اراده خداون��د باش��د و 
ب��ر اس��اس اراده خداون��د حرک��ت کنی��م بنابرای��ن 
آن قانون��ی ک��ه می بایس��ت بی��ن م��ا انس��ان ها 
ج��اری باش��د بای��د قانون��ی مطاب��ق خواس��ت 
خداون��د باش��د، همین ط��ور مجری��ان حکوم��ت 
ه��م بای��د از طری��ق قوانی��ن اله��ی باش��ند. 
بنابرای��ن نظ��ام سیاس��ی ک��ه از منظ��ر عالم��ه 
مصب��اح ش��کل    می   گی��رد ی��ک نظ��ام سیاس��ی 
اس��ت ک��ه در ح��وزه مش��روطیت آن ب��ه اذن الهی 
گ��ره می خ��ورد. یعن��ی حکومت��ی اس��ت ک��ه آن 
حاکم��ی     در آن ح��ق تص��رف پی��دا    می   کن��د ک��ه از 

ناحی��ه خ��دا والی��ت داش��ته باش��د. ای��ن اقتض��ای 
آن ن��گاه توحی��دی اس��ت ک��ه در آث��ار سیاس��ی 

عالم��ه م��وج    می   زن��د.

ــی  ــام خمین ــه ام ــی موسس ــأت علم ــو هی عض
ــث  ــا در بح ــه آی ــوع ک ــن موض ــاره ی ای )ره( درب
ــم  ــام معظ ــر مق ــن نظ ــی بی ــروعیت تفاوت مش
ــت:  ــود دارد گف ــاح وج ــه مصب ــری و عالم رهب
عالم��ه نظرش��ان ب��ر ای��ن هس��ت ک��ه در حکوم��ت 
ب��رای  و  اس��ت  اله��ی  مش��روعیت  اس��ال    می     
اینک��ه ای��ن حکوم��ت تحق��ق پی��دا کن��د م��ردم 
ه��م بای��د آمادگ��ی پذیرفتن آن را داش��ته باش��ند. 
اگ��ر م��ردم نیامدن��د ب��ه دنب��ال ول��ی خ��دا و از او 
حمای��ت نکردن��د اینج��ا معصیت کردن��د. در ز   مینه 
دیدگاه ه��ای مق��ام معظ��م رهب��ری در بح��ث 
مش��روعیت دو کت��اب نوش��ته ش��ده اس��ت؛ اس��م 
کت��اب فلس��فه سیاس��ی مق��ام معظ��م رهب��ری 
اس��ت. ای��ن دو کت��اب ه��م ن��ام ه��م نوش��ته 
ش��ده، یک��ی از ای��ن کتاب ه��ا از آق��ای عل��ی اکب��ر 
س��یالنی اس��ت، ایش��ان در ای��ن کت��اب فلس��فه 
سیاس��ی مق��ام معظ��م رهب��ری چ��اپ ش��ده 
ایش��ان معتق��د اس��ت ک��ه مق��ام معظ��م رهب��ری 
ه��م قائ��ل ب��ه مش��روعیت اله��ی هس��تند و در 
عص��ر غیب��ت مش��روعیت را یگان��ه    می    دان��د. اگ��ر 
م��ا ای��ن تلق��ی از دی��دگاه مق��ام معظم رهب��ری را 
قب��ول داش��ته باش��یم یعن��ی ب��ا دی��دگاه حض��رت 

عالم��ه مصب��اح کام��اًل یکس��ان اس��ت.

 ی��ک کت��اب دیگ��ر ه��م چ��اپ ش��ده اس��ت ب��ه 
همی��ن اس��م، فلس��فه سیاس��ی مق��ام معظ��م 
رهب��ری از آق��ای محس��ن مهاجرنی��ا. نویس��نده 
کت��اب ب��ر اس��اس تحلیل��ی ک��ه از بعض��ی بیان��ات 
آق��ا داش��ته ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یده ک��ه آق��ا 
در عص��ر حض��ور ام��ام معص��وم مش��روعیت را 
فق��ط اله��ی     می    دانن��د ام��ا در عص��ر غیب��ت ی��ک 
ترکیب��ی از مش��روعیت اله��ی و مرد    م��ی اس��ت. 
ب��ر اس��اس ای��ن دی��دگاه اگ��ر درس��ت باش��د از 
دی��دگاه مق��ام معظ��م رهب��ری در ای��ن ص��ورت 
ی��ک اخت��الف بی��ن دی��دگاه حض��رت عالم��ه و 
مق��ام معظ��م رهب��ری وج��ود دارد ول��ی ب��ا ای��ن 
مق��داری ک��ه در عب��ارات حض��رت آق��ا بررس��ی 
ک��ردم ب��ه نظ��ر    می   آی��د ک��ه نظ��ر حض��رت عالم��ه 
خیل��ی نزدی��ک ب��ه دی��دگاه مق��ام معظ��م رهبری 
اس��ت. ع��ده ای ب��ه دلی��ل اینک��ه تص��ور    می    کنن��د 
ک��ه این ه��ا دو دی��دگاه هس��تند ای��ن اس��ت 
ک��ه حض��رت اگ��ر آق��ا واژه مش��روعیت را در 
فرمایشات ش��ان ب��ه کار بردن��د ای��ن مش��روعیت 
چن��د معن��ا دارد این ه��ا  فق��ط ب��ه ی��ک معن��ا 
تص��ور کردن��د و آن معن��ا را ه��م هم��ه ج��ا تعمی��م 
دادن��د و ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدند ک��ه دی��دگاه 
حض��رت آق��ا ب��ا عالم��ه  متف��اوت اس��ت. در 
حالیک��ه واژه مش��روعیت ی��ک جای��ی در لغ��ت 
اس��تفاده    می   ش��ود ب��ه معن��ای قانون��ی ب��ودن و 
بعض��ی جاه��ا حض��رت آق��ا ب��ه ای��ن معن��ا ب��ه کار 
بردن��د، بعض��ی جاه��ا واژه مش��روعیت را ب��ه کار 
   می    برن��د در معن��ای جامعه شناس��ی، یکجای��ی 
ه��م در معن��ای فلس��فه سیاس��ی اس��ت. حضرت 
آق��ا در س��خنرانی ها ه��ر س��ه واژه را  ب��ه کار 
بردن��د؛ بل��ه آن آقای��ی ک��ه    می  آی��د و    می   گوی��د 
ک��ه این ه��ا ب��ا ه��م نمی خوان��د، ی��ک معن��ا از واژه 

مش��روعیت در نظ��ر گرفته ان��د دیگ��ر توج��ه ندارند 
ک��ه ای��ن واژه در ه��ر س��ه معن��ا در س��خنرانی 
مق��ام معظ��م رهب��ری اس��تفاده    می   ش��ود. اگ��ر 
اینط��ور باش��د نمی ش��ود ب��ه حض��رت آق��ا نس��بت 
داد ک��ه ایش��ان در عص��ر غیب��ت ه��م قائ��ل ب��ه 

مش��روعیت اله��ی مردم��ی هس��تند. 

وی در خصــوص نقــش مــردم در حکومــت 
ــت: اولی��ن نقش��ی ک��ه م��ردم در حکوم��ت  گف
ب��رای  ز   مینه س��ازی  نق��ش  اس��ال    می     دارن��د، 
تحق��ق و اس��تمرار حکوم��ت ول��ی ب��ر ح��ق خ��دا 
اس��ت. بنابرای��ن از منظ��ر عالم��ه مردم در تش��کیل 
تحقق بخش��ی  نق��ش  اس��ال    می   حکوم��ت 
دارن��د و ت��ا زمان��ی ک��ه م��ردم حض��ور نداش��ته 
باش��ند و آمادگ��ی الزم را نداش��ته باش��ند؛ ای��ن 
حکوم��ت اس��ال    می     ک��ه از ناحی��ه خ��دا ه��م 
مش��روعیت پی��دا ک��رده تحق��ق پی��دا   نمی   کن��د. 
ای��ن مباح��ث را    می   ت��وان در کت��اب حق��وق و 
سیاس��ت در ق��رآن و نظری��ه سیاس��ی اس��الم ب��ه 
ص��ورت مفص��ل مطالع��ه ک��رد ام��ا نق��ش م��ردم 
در حکوم��ت اس��ال    می     از منظ��ر عالم��ه مصب��اح 
فق��ط منحص��ر ب��ه ای��ن م��ورد نیس��ت ک��ه م��ردم 
بیاین��د در تحق��ق حکوم��ت نقش داش��ته باش��ند.

دربــاره ی  شــبان نیا  حجت االسالم والمســلین 
ــزود: در حکوم��ت  ــت اف ــردم در حکوم ــد م رش
اس��ال    می    مردم بای��د رش��د و ارتق��اء پی��دا کنن��د 
و آگاهی ش��ان افزای��ش پی��دا کن��د، حکوم��ت 

اس��ال    می  نی��ز    در ای��ن ز   مین��ه وظیف��ه دارد.

 اگ��ر م��ردم بخواهن��د نقش��ی در حکوم��ت 
اسال    می    داش��ته باش��ند ای��ن نق��ش بای��د آگاهان��ه 
باش��د هم��راه ب��ا رش��د و ارتق��اء آگاه��ی باش��د. 
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ای��ن باع��ث     می   ش��ود ک��ه م��ردم ی��ک 
حق��ی نس��بت ب��ه حکوم��ت پی��دا کنن��د و آن 
ای��ن اس��ت ک��ه حکوم��ت موظ��ف می باش��د 
ک��ه س��طح اطالع��ات آن ه��ا را ب��اال بب��رد ک��ه 

بتوانن��د تصمیم��ات درس��تی بگیرن��د.

وی در پایــان در خصــوص اینکــه آیــا 
تعارضــی بیــن عدالــت و مصلحــت وجــود 
مانــع  می توانــد  مصلحت ســنجی  و  دارد 
گفــت:  شــود  مــردم  نقش آفرینــی  از 
م��ن معتق��دم ک��ه اص��ل عدال��ت ب��ا اص��ل 
مصلح��ت هیچک��دام از این ه��ا در هی��چ 
نمی ش��ود.  ف��دا  ه��م  نف��ع  ب��ه  جای��ی 
عدال��ت ب��ه معن��ای ای��ن هس��ت ک��ه م��ا 
هرچی��زی را س��رجای خ��ودش ق��رار دهی��م، 
چن��د تعری��ف ش��ده اس��ت از عدال��ت مث��اًل 
   می   گوین��د َوْض��ُع ُكلِّ َش��ي ٍء ف��ي َمْوِضِع��ه 
ک��ه تعری��ف عدال��ت ای��ن اس��ت ی��ا إْعَط��اء 
در  را  خ��ودش  ه ک��ه  َحقَّ َح��قٍّ  ِذي  ُكلَّ 
اختی��ار صاح��ب ح��ق بای��د ق��رار بگی��رد 
چن��د تعری��ف ش��ده اس��ت ک��ه ی��ک تعریف 
فقه��ی ه��م دارد، ببینی��د اینک��ه ش��ما ه��ر چی��زی را س��رجای خ��ودش بگذاری��د ای��ن 
عدال��ت اس��ت. مصلح��ت ای��ن اس��ت اگ��ر ش��ما دو ت��ا چی��ز داری��د ی��ک چی��ز اهمی��ت  
بیش��تری داش��ته باش��د ش��ما بای��د طب��ق آن چی��زی ک��ه اهمی��ت بیش��تری دارد عم��ل 
کنی��د. ای��ن مصلح��ت س��نجی اس��ت ای��ن مصلح��ت س��نجی عی��ن عدال��ت اس��ت 
عدال��ت اس��ت، اگ��رآن کار را انج��ام ندهی��د یعن��ی ش��ما در واق��ع بی عدالت��ی کرده ای��د. 
ش��ما بای��د آن چی��زی ک��ه مصال��ح م��ردم درآن اس��ت را انج��ام دهی��د ای��ن عی��ن 
عدال��ت اس��ت. م��ن نظ��ر ش��خصی خ��ودم را ع��رض    می   کن��م و ای��ن را نس��بت ب��ه 

حض��رت عالم��ه نمی ده��م.

 اص��ل عدال��ت و مصلح��ت این ه��ا ب��ا ه��م تزاح��م پی��دا نمی   کن��د اگ��ر ب��ه مصلح��ت 
عم��ل کنی��م ای��ن عی��ن عدال��ت اس��ت اگ��ر براس��اس عدال��ت پی��ش بروی��م مصلح��ت 
ه��م محق��ق    می   ش��ود. ول��ی فقی��ه مصلحت س��نجی    می   کن��د، مث��اًل م��ا االن ف��الن 
کار را نبای��د انج��ام دهی��م، ول��ی فقی��ه    می آی��د ب��ا ی��ک حک��م حکومت��ی    می   ده��د 
   می   گوی��د فع��اًل ای��ن کار را انج��ام ندهی��د ب��ه ج��ای آن کاری را ک��ه اهمی��ت بیش��تری دارد 
انج��ام دهی��د، ای��ن عی��ن عدال��ت اس��ت. م��ن    می   خواه��م بگوی��م بح��ث تزاحمی    ک��ه 
خیلی ه��ا مط��رح    می   کنن��د ب��ه نظ��ر حقی��ر فرض��ی ک��ه گرفت��ه    می   ش��ود اساس��ًا فرض��ی 

اش��تباهی اس��ت.

فاطمه کاظمی )عضو فعال دانشکده علوم ارتباطات(

آنچه از او گفتند
عالمه مصباح یزدی از آینۀ نگاه بزرگان

ه��زاران قل��م و کاغ��ذ بای��د مهی��ا ک��رد ت��ا بت��وان ذره ای از عظم��ت علم��ی اخالق��ی و عرفان��ی 
ایش��ان را ب��ر دفت��ر کش��ید .

نق��ل ش��ده اس��ت ک��ه حض��رت ام��ام خمین��ی )ره( گفته ان��د: »آق��ای مصب��اح ذوش��هادتین 
اس��ت«. مق��ام معظ��م رهب��ری در بیان��ات خ��ود فرموده ان��د: »ب��ه لط��ف خ��دا ای��ن ش��خصیت 
عزی��ز و عظی��م الق��در، خ��ال ش��خصیت هایی مانن��د عالم��ه طباطبائ��ی و ش��هید مطه��ری را در 
زم��ان م��ا پ��ر ک��رده اس��ت«. همچنی��ن ایش��ان بی��ان کردن��د ک��ه س��ه جه��ت در آق��ای مصب��اح 

ی��زدی جم��ع اس��ت؛ ه��م عل��م، ه��م بصی��رت ب��ه معن��ای حقیق��ی کلم��ه و ه��م صف��ا.

حض��رت آی��ت هللا خامن��ه ای در پیام��ی ک��ه درگذش��ت عال��م ربان��ی، فقی��ه و حکی��م مجاه��د، 
آیت هللا مصباح ی��زدی را تس��لیت گفتن��د اینگون��ه بی��ان داش��تند ک��ه : »ایش��ان آی��ت هللا 
آق��ای ح��اج ش��یخ محمدتقی مصباح ی��زدی عال��م ربان��ی، فقی��ه و حکی��م مجاه��د، نبودش��ان 
خس��ارتی ب��رای ح��وزه ی علمی��ه و ح��وزه ی مع��ارف اس��المی اس��ت. ایش��ان متفکری برجس��ته، 
مدی��ری شایس��ته، دارای زب��ان گویائ��ی در اظه��ار ح��ق و پ��ای ب��ا اس��تقامتی در صراط مس��تقیم 
بودن��د. خدم��ات ایش��ان در تولی��د اندیش��ه ی دین��ی و ن��گارش کت��ب راه گش��ا، و در تربی��ت 
ش��اگردان ممت��از و اثرگ��ذار، و در حض��ور انقالب��ی در هم��ه ی میدان های��ی ک��ه احس��اس نی��از 
ب��ه حض��ور ایش��ان می ش��د، حق��ًا و انصاف��ًا کم نظی��ر اس��ت. پارس��ائی و پرهی��زگاری خصل��ت 
همیش��گی ایش��ان از دوران جوان��ی ت��ا آخ��ر عم��ر ب��ود و توفی��ق س��لوک در طری��ق معرف��ت 
توحی��دی، پ��اداش ب��زرگ اله��ی ب��ه ای��ن مجاه��دت بلن��د م��دت 

اس��ت«�

ب��ه نق��ل از حج��ت االس��الم آق��ای ش��یخ اصغ��ر مرواری��د، عالم��ه 
طباطبای��ی ایش��ان را از بی��ن شاگردانش��ان ب��ه انجی��ر تش��بیه 

کرده ان��د چ��را ک��ه هی��چ چی��ز آن دور ریخت��ه نمی ش��ود.

آی��ت هللا مش��کینی رحم��ت هللا علی��ه گفت��ه ان��د ک��ه: »آی��ت هللا 
مصب��اح از آن وج��ودات پ��ر برک��ت اس��ت .آی��ت هللا 
مصب��اح شمش��یر برن��ده اس��الم در براب��ر کفر اس��ت«.

آی��ت هللا ی��زدی مدظل��ه العال��ی نی��ز بی��ان داش��ته 
ان��د ک��ه: »ای��ن ش��خصیت روحان��ی و بزرگ��وار 
همیش��ه مداف��ع انق��الب ب��وده اس��ت مداف��ع اس��الم 

ب��وده اس��ت«.

آری ایم��ان راس��خ ب��ه مبان��ی اس��الم و انق��الب و 
اس��تقامت در ای��ن راه و غی��رت دین��ی و انقالب��ی 
نش��انه ب��ارز ای��ن ش��خصیت ب��زرگ ب��وده اس��ت.

همچنی��ن آی��ت هللا س��ید احم��د خاتم��ی در توصیف 
آی��ت هللا مصب��اح گفت��ه ان��د ک��ه: »هرک��س ایش��ان 
را م��ی شناس��د م��ی دان��د ک��ه ایش��ان کان��ون بی��رق 

دی��ن اس��ت«. 18
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صعــو د
ل   ساله  ــــ چه

-  رشد ۲۰ برابری محصوالت باغی نسبت به قبل از انقالب
ــه عمومــی مــردم بعــد از انقــالب )افزایــش  -  کاهــش ســوء تغذی
مصــرف کالــری بــرای هــر نفــر از ۱۷۰۰ کالــری بــه طــور میانگیــن بــه 

ــری در روز( ۳۱۰۰ کال

خودکفایی در زمینه مواد غذایی



شماره
سی و چهارم
هفته چهارم
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ویژه نامه
ــا مشــاهده ــت و ی ــرای عضوی  ب
 صفحــه ی مــا در اینســتاگرام و
 پیــام رســان بلــه، روی لوگــوی

هرکــدام کلیــک کنیــد

صاحب امتیاز:
انجم��ن اس��المی دانش��جویان 
عالم��ه  دانش��گاه  مس��تقل 

طباطبائ��ی
مدیر مسئول و سردبیر:

علیرضا بهرامی
ویراستار:

سید محمدمهدی سیدی

هیئت تحریریه:
مهش��اد عس��گریان، ابوالفض��ل جمال��ی، 
بیگ��ی،  اصل��ی  مبین��ا  س��یادتی،  س��ارا 
س��جاد میرزای��ی، نرگ��س محمدی دوس��ت، 
جان��ی،  نرگ��س  س��عادتی،  عرف��ان 
حدیث��ه س��عادتی، یاس��من م��اه روی تنها، هلیا 
خراس��انی، مائ��ده محم��ودی و فاطمه کاظمی

صفحه آرا:
سید مجتبی هاشمی

20

آی��ت هللا حس��ن زاده مدظل��ه العال��ی: »آق��ای مصب��اح انس��ان زحمت کش��یده ای اس��ت�من 
ب��ا ایش��ان ه��م درس و ه��م بح��ث ب��وده ام خ��دا را ش��اهد می گی��رم ک��ه پش��ت س��ر ایش��ان 

نم��از می خوان��م«. 

فل��ذا ایش��ان انس��ان منفع��ل و در انزوای��ی نبوده ان��د و فعالیت ه��ای بس��یار داش��ته اند و 
زحمت ه��ای زی��ادی کش��یده اند چن��ان ک��ه آی��ت هللا مظاه��ری مدظل��ه العال��ی گفت��ه ان��د: 

»ام��روز خدم��ت ب��ه آی��ت هللا مصب��اح خدم��ت ب��ه ام��ام زم��ان اس��ت«.

همچنی��ن آی��ت هللا ج��وادی آمل��ی مدظل��ه العال��ی در همایش��ی ک��ه ب��ه مناس��بت س��الگرد 
ش��یخ فض��ل هللا ن��وری برگ��زار ش��ده ب��ود ضم��ن تش��کر و قدردان��ی درب��ار ۀ آی��ت هللا مصب��اح 

فرمودن��د: »روح��ی ل��ه الف��داء«.

عب��اس غ��زال از ش��اگردان لبنان��ی آی��ت هللا مصب��اح ی��زدی ضم��ن اش��اره ب��ه برخ��ی 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی ایش��ان گف��ت: »خیلی ه��ا ممک��ن اس��ت اخ��الق بگوین��د، ام��ا در 
مق��ام عم��ل ضع��ف داش��ته باش��ند. آنچ��ه م��ن ط��ی 1۵ س��ال ش��اگردی آی��ت هللا مصب��اح 
از ایش��ان دی��دم، اخ��الق عمل��ی ب��ود. یک��ی از مهم تری��ن ش��اخصه هایی ک��ه ه��ر ف��ردی در 
اولی��ن برخ��ورد ب��ا اس��تاد متوج��ه می ش��د، تواض��ع ب��ود؛ هم��ان خصلت��ی ک��ه خداون��د باره��ا 
دع��وت ب��ه آن می کن��د. فاصل��ۀ بی��ن گفت��ار ت��ا عم��ل زی��اد اس��ت؛ ی��ک نف��ر ممک��ن اس��ت 
به ص��ورت نس��بی تواض��ع داش��ته باش��د و ی��ا ب��رای ادای تواض��ع ب��ه زحم��ت بیفت��د، ام��ا 
آی��ت هللا مصب��اح عی��ن تواض��ع بودن��د. ای��ن حال��ت، نش��انۀ ص��دق و پاک��ی و به��ره از ان��وار 

مق��دس پیامب��ر)ص( و اهل بی��ت وح��ی)ع( اس��ت«.

در آخ��ر اینک��ه حض��رت آی��ت هللا مصب��اح در ط��ول حیات ب��ا برک��ت خ��ود دارای خصوصیات 
برجس��ته ی دین��ی، علم��ی و اخالق��ی بس��یاری بودن��د. ام��ا می ت��وان گف��ت خصوصیت��ی ک��ه 
ب��ه ح��ق ایش��ان را متمای��ز ک��رده ب��ود، ارادت واف��ر ایش��ان ب��ه والی��ت و والی��ت م��داری 
ب��ود؛ ایش��ان در ط��ول زندگ��ی خ��ود، باره��ا و باره��ا ارادتش��ان را ب��ه عل��ی زمان��ه خ��ود نش��ان 
دادن��د. خض��وع و خش��وع ای��ن فیلس��وف برجس��ته در مقاب��ل مق��ام معظ��م رهب��ری مث��ال 

زدن��ی ب��ود.

درس ه��ای زی��ادی از ایش��ان آموخت��ه ش��ده اس��ت؛ درس اخ��الق، تواضع، تبعی��ت مخلصانه 
از حض��رت ام��ام خمین��ی و ام��ام خامن��ه ای، روحی��ه انقالب��ی، حض��ور در صحن��ه ه��ای 
مختل��ف حمای��ت از نظ��ام مق��دس جمه��وری اس��المی، خدم��ات علم��ی و فرهنگ��ی ف��راوان، 
صب��ر و تحم��ل در براب��ر طعن ه��ا و ب��د خواهی ه��ا و... این ه��ا تنه��ا بخش��ی از درس ه��ای 

ایش��ان ب��ود. حقیقت��ا رحل��ت ایش��ان خس��ارتی ب��زرگ و جب��ران ناپذی��ر اس��ت.

https://www.instagram.com/mostaghelatu/
https://ble.ir/mostaghelatu
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