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  تر تحکیم وحدت با مرجع عالیقدرمشروح دیدار اعضای دف

 

مدظله )اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمی بیات زنجانی

 .دیدار و گفتگو کردند( العالی

 

در ابتدای این دیدار دو تن از دانشجویان طی اظهاراتی با اشاره به مشکالت پیش آمده برای جریان دانشجوئی در 

ور در طول ماههای گذشته و ارائۀ تحلیلی از اتفاقات اخیر، به سنت همیشگی دیدار با مراجع تقلید در کش

روزهای پیش از آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهی اشاره کرده و این دیدار را نیز در همین راستا ارزیابی 

 .کردند ضمن آنکه از مواضع مرجع عالیقدر در جریانات اخیر تجلیل نمودند

پس از استماع سخنان حضار، بیانات خود را با این سخن ( مدظله العالی)حضرت آیت هللا العظمی بیات زنجانی

من از همه دوستان تشکر می کنم که این سنت زیبا را که دقیقاً نشان از وحدت واقعی حوزه و : آغاز نمودند که

 .اند و این جای خوشحالی است دانشگاه است را ترک نکرده

امروز بحمد هللا حوزه و کیان مرجعیت، در برابر خدا و مردم سرافکنده نیستند و بزرگان : اضافه کردند معظم له

اند و حتی اگر در  حوزه چه تصریحاً و چه تلویحاً جریانات اخیر را در مواضع مختلف مورد نقد قرار داده

 .فراتر از این نبوده است مقاطعی پیامی و یا حتی تبریکی صادر شده، برای حضور مردم بوده و چیزی
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ایشان با اشاره به سابقه مبارزات آزادیخواهانه جوامع در طول تاریخ و به خصوص در جریان انقالب اسالمی 

بخش قابل توجهی از مبارزان واقعی در جریانات انقالب و پس از آن و محافظان حقیقی این اتفاقات : فرمودند

اما با کمال تأسف برخی به دنبال بی . اند ن دفتر تحکیم وحدت بودهبزرگ، دانشجویان و در رأس آنها دوستا

خاصیت کردن این پایگاه مهم بوده و ایجاد نهادهای موازی با مواضعی آمرانه و دیکته شده از بیرون از دانشگاه 

 .هستند که با حضور افراد متعهدی مثل شما عزیزان است که این قبیل حرکتها خنثی خواهد شد

ایجاد قدرت تحلیل عقیدتی و : های اسالمی دانشجویان در دانشگاهها فرمودند اشاره به جایگاه انجمنایشان با 

شوند بر عهدۀ شما و امثال شماست؛ به همین جهت  سیاسی مستقل و آزاد در نسل جدیدی که وارد دانشگاهها می

ای  ای که هر روز و در گوشه ه گونهباید با قدرت و تحلیل صحیح، عزم جوانان دانشجو را در برابر جریانات فتن

ای در  از این کشور در حال سر برآوردن است، تقویت کنید تا در آینده نیروهای صاحب فکر و کار آزموده

های اسالمی و به خصوص دفتر تحکیم وحدت در انجام این  سالهای متمادی است که انجمن. جامعه وارد شوند

 .اند وظیفه پیشتاز بوده

: شناسی در دنیای جدید فرمودند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقولۀ دین و دین مرجع عالیقدر

مطالعات دینی یک مقولۀ کامالً تخصصی است و در ثمردهی آن تقوای فردی، آزادی و استقالل فکری، جّد و 

بیعی است که این امر، لذا ط. جهد، تالش و فهم عمیق و بینش صحیح و بسیاری از مقوله های دیگر دخالت دارند

نیازمند کارشناسی و مهارت خاص خود است و اگر انسانهای بدون تخصص و خدای ناکرده بدون تعهد وارد این 

دار راهنمایی مردم در این عرصه جلوه دهند، طبیعی است که دین  وادی شوند یا بخواهند به نوعی خود را داعیه

 .و حتی تخریب خواهد شدخدا که برای رهنمایی بشر آمده است، تضعیف 

به دلیل همین پیچیدگی و حساسیت است که باید استقالل نهادهای دینی از حکومتها حفظ شود : ایشان تاکید کردند

ای که وابستگی به قدرت ندارند تفسیر و تعریف شود، نه برخی سیاستمداران  های علمیه تا دین خدا از سوی حوزه

دین از کانال قدرتهای رسمی و سیاسی معرفی و تبیین شود زمینه و بستر  چرا که اگر. حاکم بر جامعۀ مسلمان

منظور از این حرف تفکیک دین از سیاست نیست، بلکه به معنای حفظ استقالل . تحریف در آن بوجود خواهد آمد

  .های قدرتهاست مفّسران دینی از قدرتهای سیاسی و مصلحت سنجی

طوری که قدرت  رت حرکت کند، ناچار خواهد بود احکام و مبانی را آندین اگر در مسیر قد: معظم له افزودند

اینجاست که ممکن است فقط بر برخی احکام تأکید کند و یا برخی از احکام را . خواهد بیان و تفسیر کند می

 .لذا حفظ استقالل نهادهای دینی یک اصل است. طوری بگوید که در راستای اهداف قدرتمندان باشد

در « خالفت»و « امامت»های موجود بین دو نگاه  با اشاره به تفاوت( مدظله العالی)لعظمی بیات زنجانیآیت هللا ا

مبنا در نگاه امامت، احترام و اتکای به نظر مردم، رأفت و رحمت : ادارۀ حکومت و جایگاه حاکم دینی فرمودند

 نیز می ( ع)انطور که امام علیهم. نسبت به آنان و به رسمیت شناختن حقوق متقابل حکومت و مردم است



 

 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

 

در نگاه امامت چیزی به اسم فوق قانون نداریم و . هم من نسبت به شما حق دارم و هم شما نسبت به من: فرماید

 .همه در برابر قانون حاکم بر جامعۀ اسالمی برابرند و همۀ ارکان حاکمیت در برابر خدا و مردم پاسخگو هستند

این باید مورد توجه قرار گیرد که قدرت، مبنای مشروعیت نیست، بلکه مشروعیت، مبنای : ایشان تأکید کردند

این جزء تفکر . شود کنند اگر بعضی کلمات را جابجا کنند، با این کار مشکل حل می برخی فکر می. قدرت است

 .امتخالفت است که اگر یک شخص به قدرت رسید، مشروع می شود نه تفکّر ام

عصر حاضر، عصر : های نادرست از دین فرمودند معظم له ضمن تاکید بر مراقبت از انحراف در برابر تعریف

فتنه یعنی موقعیتی که نه حق، حق باشد و نه : فرمایند در تعریفی به این مضمون می( ع)امیرالمومنین. فتنه است

 .کنیم ای است که ما در آن زندگی می باطل، باطل و این وصف زمانه

چرا که حرفهای امام . کنم من اتفاقاتی که در حال رخ دادن است را به داستان صفین تشبیه می: ایشان تاکید کردند

 .کنند اند و با مدافعین واقعی امام برخورد می را باالی نیزه برده( ره)خمینی

را مطالعه کنید و ( ره)مانهای امامکنم که خط و آر به دوستان توصیه می: مرجع عالیقدر در پایان بیانات خود گفتند

اگر بنا باشد که این انقالب به اهداف و . این طرز فکر را تنها نگذارید و از اصالح امور هم نا امید نباشید

و اصول اصیل جمهوری اسالمی برسد، باید به دست افرادی این امر محقق شود که شاگردان ( ره)آرمانهای امام

و انقالب را به خوبی ( ره)های امام اند و هستند و اندیشه یقی در راه انقالب بودهواقعی امام و زحمت کشان حق

  .اند درک کرده

 

 

  :وگو با ایلنا هللا بیات زنجاني در گفت آیت

  از اداره حکومت هستند( ره)برخي به دنبال حذف تفکر امام

 

 

کومت اسالمی در دوران غیبت شنوم که به دنبال شکست اندیشۀ ایجاد ح امروز صدای پای کسانی را می

خواهد جمهوری اسالمی را به هر قیمت  می/های حرم امام را به روی مردم ببندند شاید از فردا روز، درب/هستند

 .به سمت تباهی بکشانند

 

از ( ره)بخشی از بدنه حاکم، به دنبال حذف تفکر امام:یك مرجع تقلید با انتقاد از روش اداره جامعه گفت: ایلنا

  .ه حکومت هستندادار

هاي احیا  هللا بیات زنجاني در پاسخ به سوال كتبي خبرنگار ایلنا مبني چرایي ممانعت از برگزاري مراسم شب آیت

 همه می دانند تذکراتی که تاکنون از ناحیه بزرگان و دلسوزان نظام داده شده :گفت( ره)در حرم حضرت امام
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اندکار به آنها توجه شایسته  ی و دغدغه بوده تا شاید آقایان دستاست، از باب هشدار، یادآوری و اظهار نگران

های صورت گرفته در جمهوری اسالمی  ها و رفتارها، تجدید نظر نمایند و در برابر انحراف بکنند و در روش

عکس العمل نشان داده و به آن برگردند و زاویه ایجاد ( ره)نسبت به خط مشی ترسیم شده از سوی حضرت امام

  .با اندیشه آن بزرگوار را از این چیزی که هست، بیشتر ننمایند شده

امروز با کمال تاسف نظام مبتنی بر اندیشه علوی که باید نماد رحمت و رأفت اسالمی باشد، جای خود :وي افزود

  .اده استد( ره)را به اندیشه مبتنی بر سوءظن، افترا و داغ بودن بازار اتهام آن هم به بهترین یاران حضرت امام

از ( ره)در این شکی نیست که بخشی از بدنه حاکم، به دنبال حذف تفکر امام: این مرجع تقلید خاطر نشان كرد

از جمله اینکه . ها برای حذف تفکّر امام خمینی از ادارۀ جامعه هم مظاهر مختلفی دارد تالش. اداره حکومتند

اندیشۀ ایجاد حکومت اسالمی در دوران غیبت هستند؛  شنوم که به دنبال شکست امروز صدای پای کسانی را می

خواهند چرخشی که امام در اندیشۀ سیاسی و عرفانی شیعه ایجاد کرد  اینها می. ای که امام پرچمدار آن بود اندیشه

ده متأسفانه اتفاقاتی که در کشور و در طول چند ماه گذشته رخ دا. های آن را نابود کنند را از یادها ببرند و ریشه

خواهد جمهوری اسالمی را به هر قیمت شده به  است، خواسته یا ناخواسته در راستای همان تفکری است که می

  .تعجیل کنند( سالم هللا علیه)سمت تباهی بکشاند به خیال اینکه در فرج امام عصر

اش این همه  ب، نتیجهفاصله بوجود آمده در فکر و عمل برخی مسئولین با آرمان های واقعی انقال: وي ادامه داد

انصافی و بی اخالقی و فشارهای بدون منطق بر مردمی است که تمام وجودشان را برای بوجود  هتک حرمت، بی

اند که در مراسم معنوی احیاء شب های قدر نیز دخالت  کار را به جائی رسانده. اند آمدن این جمهوری وقف کرده

کنند و چه  را مجبور به اعالم لغو مراسم می( ره)رم حضرت امامکرده و با اعمال فشارهای نامعقول، تولیت ح

غایت این . های حرم حضرت ایشان را نیز به روی مردم ببندند شان از فردا روز، درب بسا با نگاه نامناسب

  .و تهی کردن جمهوری اسالمی از اصول اصیل آن است( ره)های امام راحل حرکات، برچیدن اندیشه

کنم که به تذکرات دلسوزان نظام و انقالب گوش فرا دهند،  من توصیه می:جاني در پایان تاكید كردهللا بیات زن آیت

جامعه را از آنچیزی که بنیانگذار جمهوری اسالمی بدنبال آن بود دور نسازند و اندکی به عاقبت این حرکات 

  .برای نظام و مردم بیندیشند


