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 رافات کنونی استتکلیف همه ما ایستادن در برابر انح: آیت هللا بیات زنجانی ضمن حمایت مجدد از موسوی

 

های قم که در دفتر این مرجع تقلید شیعه حضور  آیت هللا بیات زنجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه

ها بوده است،  یکی از دالیل وقوع انقالب اسالمی، عبرت نگرفتن صاحبان قدرت از گذشته:" یافته بودند تاکید کرد

نه چندان طوالنی، به سادگی ما نیز داریم گرفتار همان تجربیات  ولی با کمال تأسف پس از یک مدت زمان

 ".شویم تاریخی تلخ می

توان با صراحت گفت که اتفاقات امروز در ایران،  می:" به گزارش جرس، آیت هللا بیات زنجانی همچنین گفت

شعارهای امام و دیگری دعوای بین دو رقیب انتخاباتی نیست بلکه دعوا بین دو تفکر است که یکی بدنبال احیاء 

کند و دیگری  یکی از جمهوری اسالمی دفاع می. خواسته یا ناخواسته در مسیر تهی کردن جامعه از اندیشۀ اوست

حتی کار به جایی . کند پسندد، تفسیر می که خود می به کل به جمهوریت قائل نیست و اسالمیت را هم آنطوری

نوظهور کنونی حکومت، که هر چه دارد از جمهوری اسالمی رسیده است که یکی از صاحب منصبان نسبتاً 

است، در جمعی در خارج از کشور و در همنوایی با منتقدان اصل نظام جمهوری اسالمی، خود را از منتقدان 

کند تا به این وسیله شانه از زیر بار مشکالت به وجود آمده در این چند  معرفی می« جمهوری اسالمی»جّدی 

وقتی در این نوع اظهارات توجه کنید و آنها را عمیقاً تحلیل کنید به خوبی متوجه خواهید شد که  .سال خالی کند

 ".ای در پی زیر سئوال بردن دستاوردهای جمهوری اسالمی با قرائت امام هستند گوییم عّده چرا مّدتی است که می

شما اهل : دامه خطاب به دانشجویان افزوداین مرجع تقلید شیعه همچنین با انتقاد از شرایط موجود در کشور در ا

بینید که یکی به فرمایشات امام در وصیت نامه بر عدم دخالت نظامیان در مسائل سیاسی تأکید  تحلیل هستید و می
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. داند کند و دیگری به جز نظامیان را برای ادارۀ امور سیاسی و حتی اجتماعی و گاهی هم فنی الیق نمی می

 ای بر این تکرار پا فشاری می کنند؟ شود و عّده ریخ دارد در این دوران هم تکرار میبینید که چطور تا می

شبیه است ( ع)و امام صادق( ع)زمانۀ زیستن ما هم به دوران حیات مبارک امام باقر: ایشان افزودند: بیات افزود

توان شبیه آن  و نوع برخوردهای صاحبان قدرت با فرهیختگان و علما و همینطور نهادهای دینی و علمی را می

علیهم )نید، حتی یک نفر از یاران این دو اماماگر در تاریخ نگاه ک. ها دانست و در آن زمان سراغ گرفت دوره

همانطور که در تاریخ نیز نقل شده شرایط برای برخی از آنان مثل زراره به . هم در آسایش نبوده است( السالم

این همان نکته و درس مهم . جوید برای نجات جان او، از وی تبری می( ع)شود که امام صادق قدری تنگ می

ایستادگی این دو امام بزرگوار در برابر جریانات منحرف و دور از اسالم حقیقی، به  تاریخی است که نتیجه

 . وجود آمدن مکتب عمیق و پویای جعفری بوده است

های  کار به جائی رسیده که پس از قلع و قمع شخصیتی و فکری وسیع یاران امام و پرونده سازی: وی یادآور شد

کنند و در کمال  هم تعّدی می( ره)حضرت امام  ی در مواردی به خانوادهمختلف برای یک به یک آنان، امروز حت

کنند و نهی از منکرها و تذکرات افرادی مانند آقایان کروبی و  بی انصافی آنان را با بنی اسرائیل قیاس می

 .کنند موسوی و امثال آنها را تضعیف نظام معرفی می

کنم تکلیف همه ما ایستادن در برابر انحرافات  راحت عرض میبنده با ص: این مرجع تقلید در ادامه تأکید کرد

ایجاد شده از اصل جمهوری اسالمی و نهی از منکرات سیاسی و حاکمیتی است و در این راه فرقی بین روحانی 

 .و غیر روحانی، دانشجو و غیر دانشجو نیست و همه باید با هم در برابر منحرفان بایستیم

فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات است ولی کدام نظام؟ نظامی که درونش  (ره)امام: وی اظهار داشت

عدالت، آزادی، میزان بودن آراء ملت، احترام به حقوق مردم و تمام شعارهای انقالب اسالمی است و یقیناً ما نیز 

دانیم و در  یکنیم و حفظ نظامی که این اوصاف را داشته باشد از اوجب واجبات م از چنین نظامی دفاع می

 .دانیم صورت فاصله گرفتن نظام از این اوصاف، نهی از منکر را تنها راه می

تمام . اگر چه اتفاقات پیش آمده تأسف آور است ولی دلیلی بر یأس و ناامیدی نیست: ایشان در پایان افزودند

د و در این راه از خداوند ها را باید به جان خرید و در برابر متخلفان ایستا تنگناها، مشکالت و هتک حرمت

 .متعال، طلب یاری نمود


