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   روايت محسن رضايي درباره عيادت از مادر شهيد ۴ ساله
محسن رضايي در اينستاگرام خود روايتي از عيادت مادر 
شهيد چهار ساله حمله تروريستي اهواز منتشر كرد. او 

مي نويسد: مادر، مجروح روي تخت بيمارستان است. 
روز قبل در تيراندازي تروريست ها در اهواز مجروح شد. 
حال خوبي ندارد. س��اعتي قبل از اينكه به عيادتش بروم، خبر ش��هادت 

كودك چهارساله اش را به او داده اند. گريه و بي تابي مي كند. 
او را دلداري مي دهم، مي گويم: »پس��رت روز بعد از عاش��ورا شهيد شد؛ 
مظلوم و معصوم، مث��ل علي اصغر امام حس��ين)ع(« بغض��ش مي تركد 
و مي گويد ش��ب قبل تازه »لبيك يا حس��ين« را ياد گرفت��ه بود و مرتب 
مي گفت. موقع خداحافظي، پدر شهيد، عكس كودكش را به من مي دهد. 
به چهره اش نگاه كنيد. پاكي و عصمتش پايان ندارد. انتقام فرزند خردسال 

اين مادر را به زودي از تروريست ها خواهيم گرفت. 
   پست تأمل برانگيز يك نماينده اصالح طلب

تاجگردون، نماينده اصالح طلب مجلس در اينس��تاگرام نوشته كه: امروز 
جلس��ه كميس��يون در خصوص تهاتر بدهي هاي دولت و بخش خصوصي 
بود. شك ندارم بانك مركزي و سيستم بانكي و برخي از اركان دولت تعمداً 

مأموريت بر خراب تر شدن اوضاع و اذيت كردن مردم را دارند!
   قصد تروريست ها

 كمال لطفي نوشته: در شش ماه آينده تالش دشمن براي انجام عمليات هايي 
از جنس اهواز بيشتر خواهد شد. قصدشان اين است كه ملت را به اين نتيجه 
برسانند كه نه امنيت دارند و نه اقتصاد. تجربه حمله موشكي به مقر داعش 
و حدكا هم موجب شده عمليات ها را به امثال االحوازيه محول كنند كه مقر 

مستقر ندارند كه ايران با موشك بزند. 
...............................................................................................................................

   ديديد توهم توطئه نبود؟!
رضا وفا در توئيتي نوشته: تاجگردون، نماينده اصالح طلب 
گفته برخي از دولتي ها مأموريت دارن اوضاع اقتصادي رو 
خراب تر كنند. حاال همين ها، چند سال پيش و زماني كه 
رهبري از »نفوذ« مي گفتن، يقه چاك مي دادن كه چرا نفوس بد مي زنيد و 

حرف هاي شما توهم توطئه است.
   تكبر چندش آور

 محسن مهديان نوشته: وزير بهداشت پيرمردي كه از گراني گاليه مي كند را 
دست انداخت تا همه بخندن. قبل تر گفته بود به ما رأي داديد و بايد تحمل 
كنين. به فرماندار ايالم گفت بي شعور و به خبرنگار قدس گفت مزدور. آن 
روز كه امام گفت اگر مسئول ما خوي كاخ نشيني پيدا كند، روز مرگ اسالم 

است براي همين تكبر چندش آور بود. 
   فرق 31 شهريور 59 و 97

محمد ايمان��ي در توئيتي نوش��ته: مي دانيد فرق 31 ش��هريور 97 و 59 
چيست؟ 38 سال قبل امريكا و انگليس توانستند ارتش صدام و 30 كشور 

ديگر را براي اشغال خاك ايران بسيج كنند. 
حاال اما همان ها حداكث��ر مي توانند مزدوراني درح��د االحوازيه را اجير 
كنند تا در آخر شهريور، به هيكل پروژه تابستان داغ و ادعاي قيام مردمي 

شيلنگ بگيرد!
   بازنشستگي در بازنشستگي

 حسين حقي نوش��ته: رئيس صندوق بازنشستگي كشور خودش تو دولت 
قبل يكبار بازنشسته ش��ده و دوباره تو اين دولت دعوت به كار شده! حاال 

خدايي چطور مي خوايد مديراي سن باال رو بازنشسته كنيد؟
   رپرتاژ يا مقاله؟!

 فري��د ابراهيم��ي نوش��ته: يه ج��وري ميگ��ن مقال��ه دكت��ر روحاني در 
واشنگتن پست منتش��ر ش��ده انگار كس��ي نميدونه اگر 50هزار دالر به 
واشنگتن پست و نيويورك تايمز بدي، در قالب رپرتاژ، نقاشي مهسا هشت 

ساله از نظرآباد كرج رو هم برات منتشر مي كنن!
   طنز رفع حصر

مجيد قرباني نوشته: االن خاتمي مياد 15 تا راهكار برا برون رفت از حمالت 
تروريستي رو ارائه ميده كه يكيش رفع حصره!

امير نعمتي در صبحگاه يگان هاي نمونه ارتش:
برخورد سختي با تروريست ها خواهد شد

جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به پاسخ نيروهاي مسلح 
كشورمان به تروريست هاي حمله اهواز، گفت: سرنوشت تروريست هاي 
حادث�ه اه�واز هم�ان سرنوش�ت ص�دام و صدامي�ان خواه�د بود. 
به گزارش فارس، امير نوذر نعمتي جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش در 
صبحگاه يگان هاي نمونه ارتش كه در مركز آموزش و پش��تيباني اين نيرو 
برگزار شد، با اشاره به دوران دفاع مقدس، گفت: در ابتداي جنگ تحميلي 
خود صدام و همه دنيا فهميدند كه رژي��م بعثي به هيچ كدام از اهداف خود 
نخواهند رسيد. وي تأكيد كرد: صدام با تالش زياد به دنبال اين بود كه ارتباط 
اهواز را با جنوب خوزس��تان از طريق تصرف آبادان قطع كند اما با مقاومت 

نيروهاي مسلح موفق به انجام اين كار نشد. 
جانشين فرمانده نيروي ارتش همچنين به حادثه تروريستي اهواز اشاره كرد 
و گفت: برخالف تصور دشمنان، اين اتفاقات باعث وحدت نيروهاي مسلح 
و اس��تقامت ملت ايران خواهد ش��د. وي افزود: تروريست هايي كه اين كار 
وحشيانه را انجام دادند، ادامه دهندگان كساني هستند كه در اوايل جنگ 
در همان مناطق به رژيم بعثي كمك مي كردند، لذا اين تروريست ها همان 

مسير و هدف را دنبال مي كنند. 
نعمتي با بيان اينكه تروريست ها با اين كارهاي پست و احمقانه عمر خود را 
كوتاه مي كنند، گفت: همان طور كه مسئوالن كشور در پيام هاي خود در اين 
باره تأكيد كرده اند و همانطور كه سركرده هاي تروريست ها و رژيم صدام در 

منطقه خوزستان تجربه كرده اند، درس سختي خواهند گرفت. 
...............................................................................................................................

عالءالدين بروجردي:
 امريكا و رژيم صهيونيستي 

در حادثه اهواز كاماًل فعال بوده اند
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: امريكا و رژيم صهيونيستي در حادثه تروريستي اهواز كامالً فعال 
بوده اند و مدت هاست با منافقين و تجزيه طلبان جلسه مشترك دارند. 
عالءالدين بروجردي با اش��اره به حادثه تروريس��تي روز شنبه در اهواز و 
درباره دست هاي پشت پرده اين جنايت اظهار داشت: با اعالم موضعي كه 
يك مقام اماراتي انجام داد، كاماًل از نقش برخي كشورهاي منطقه از قبيل 
امارات و عربستان پرده برداري شد و امريكا و رژيم صهيونيستي هم در اين 

زمينه كاماًل فعال بوده اند. 
وي افزود: مخصوصاً از زماني كه ترامپ، پمپئو رئيس س��ازمان جاسوسي 
امريكا را به عنوان وزير امور خارجه اين كشور منصوب كرده، مدت هاست با 
گروهك هاي تروريستي از قبيل منافقين و تجزيه طلبان جلسات مشترك 
دارند و طراحي مي كنند، بنابراين چالش امنيتي ما نس��بت به گذش��ته 
جدي تر است و در عين حال، نمره موفقيت نيروهاي اطالعاتي و امنيتي ما 
نيز بسيار باالست. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تصريح كرد: دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي ما طي اين مدت دهها گروه 
اعزامي تروريس��تي از بيرون مرزها را شناسايي و دس��تگير كرده اند و در 
همه جاي دنيا از جمله كشورهاي اروپايي و امريكايي هم چنين حوادثي 
قابل وقوع است، البته وزارت امور خارجه ما حتماً بايد در زمينه برخورد با 
كشورهايي كه از اين قبيل گروهك هاي تروريستي حمايت مي كنند، بسيار 
جدي عمل كند، همچنين سياست و پاسخ ما نسبت به اين قبيل حمالت 

تروريستي قطعاً سياست »مشت آهنين« خواهد بود.

هربار كه يك اتفاق يا حادثه مهم در كشور روي 
مي دهد، به م�وازات بح�ران پيش آم�ده، يك 
بحران ديگر هم در حاش�يه رويداد اصلي اتفاق 
شكل مي گيرد: بحران اطالع رساني. اين بحران 
خبري بسته به نوع اتفاق روي داده، در دو شكل 
بروز مي يابد: 1- سكوت خبري 2- تعدد مراجع 
و منابع خبري يا نبود مرجع واحد اطالع رساني. 
در هر دو صورت، آنچه در فض�اي بيروني ديده 
مي ش�ود، فقدان روايت رسمي اس�ت، روايتي 
كه بتواند هم�ه اخب�ار و تحليل ه�اي پيرامون 
حادثه را حول خود سامان بدهد و مداري باشد 
كه هر چه گفته مي شود، حتي اگر خالف روايت 
رس�مي اس�ت، بر محور روايت رس�مي باش�د. 
اهميت اي�ن موض�وع از جهت مديري�ت افكار 
عمومي و س�اخت ذهني�ت مطابق واق�ع براي 
مخاطب است. آنچه اين مهم را مهم تر مي كند، 
جنگ رس�انه اي يا جنگ روايت هاس�ت كه در 
دنياي جديد توسط دولت ها و در واقع هر نهادي 
كه فعاليت عمومي دارد، جدي گرفته مي ش�ود 
تا بتواند ب�ر افكار عموم�ي تاثير بگ�ذارد، آنها 
را با خود همراه كن�د و به وق�ت الزم، از آنها در 
راس�تاي اهداف حق و باط�ل خود به�ره ببرد. 
در واق�ع آنچ�ه در دنياي ام�روز جري�ان دارد، 
فرات�ر از اتف�اق روي داده، روايت�ي از آن اتفاق 
است كه به كمك رس�انه ها و هنر خبررساني و 
شبكه هاي اجتماعي، مي تواند روايت غالب باشد. 
در گزارش زير به بررسي مصداقي موارد گفته شده 
در عمليات تروريستي اخير اهواز و برخي اتفاقات 
ديگر خواهيم پرداخت تا روشن شود چرا در اتفاقات 
و رويدادهاي مهم، در كنار اص�ل حادثه ما با يك 
بحران خودساخته اطالع رساني مواجه مي شويم. 

   نبود مرجع واحد خبري
صبح روز ش��نبه اولي��ن خبر از حمله تروريس��تي 
به مراس��م س��الگرد آغاز جنگ تحميلي در اهواز 
از صداوس��يما پخش ش��د. در آن خبر اوليه فقط 
اصل وقوع حادثه بيان ش��د و اينكه تعدادي شهيد 
و مجروح داريم كه عدد دقيق آنها معلوم نيس��ت. 
پس از آن و تا چندين ساعت عماًل خبر بيشتري به 
سمع و نظر مردم نرسيد. فيلم ها و عكس ها از منابع 
رسانه اي بدون هيچ مميزي و فيلتري منتشر شد. 

اخبار مختلف از مناب��ع مختلف و حتي بي منبع در 
خبرگزاري ها منتشر شد و روشن نبود كه اين ميان 
منبع مورد اعتماد و رسمي كدام است. از سخنگوي 
سپاه تا استاندار و فرماندار و معاون امنيتي استان و 
مسئوالن مختلف  قول هاي مختلف و بعضاً متفاوت 

نقل مي شد. 
تعداد شهدا مشخص نبود، تعداد مجروحان دقيق 

نبود، كشته، دستگير يا فراري شدن تروريست ها و 
حتي تعداد تروريست ها معلوم نبود. انتشار خبر فرار 
كردن تعدادي از تروريس��ت ها در ساعت اوليه كه 
در آشفتگي خبري روشن نشد از كجا منتشر شد، 
موجي از ترس در دل مردم خوزس��تان ايجاد كرد 
كه طبيعي هم بود از فراري ش��دن چند تروريست 
مسلح كه چيزي هم براي از دست دادن ندارند، به 
هراس بيفتند. اين خبر بعدتر توسط چندين نفر از 
مقامات مسئول اس��تان خوزستان و نيز سخنگوي 
ارشد نيروهاي مسلح رد و تكذيب و رسماً اعالم شد 
تروريست ها چهار نفر بوده اند كه كشته شده اند اما 
تا رسيدن به اين روايت رسمي و معتبر چقدر هول 
و هراس ايجاد شد و چقدر به شايعات اجازه نفوذ در 

ذهن مردم را داديم؟! 
خبر ديگري كه در س��اعات اوليه منتشر شد، مرگ 
دو تن از عوامل داعش به دس��ت نيروهاي امنيتي 
بود. داع��ش؟! در حالي كه اساس��اً هنوز هيچ كس 
نمي دانست عمليات تروريستي توسط كدام گروهك 
تروريستي انجام شده است! يا اتفاق ديگري كه در 
حاش��يه خبررس��اني پيرامون عمليات تروريستي 
روي داد، اعالم آمارهاي متفاوت در مورد ش��هدا و 
مجروحان و تأييد و تكذيب مقام��ات مختلف بود. 

روشن نبود چه كسي بايد تعداد شهدا را اعالم كند و 
باقي مسئوالن حق رد و تكذيب آن را نداشته باشند. 
شنبه شب و در حالي كه 12س��اعت از وقوع حمله 
تروريستي مي گذشت، هنوز آمار دقيق مجروحان 
معلوم نبود، يعني نيروه��اي اطالعاتي و امنيتي به 
بيمارس��تان مراجعه نكرده و ليستي از مجروحان و 
مشخصات هويتي آنها نداشتند؟! باور چنين فقداني 
از لحاظ امنيتي و حتي رسانه اي خيلي سخت است!

در هر حادثه اي بسته به نوع حادثه بايد روشن باشد 
كه مرجع واحد خبري كيست؛ او بايد در دسترس 
رسانه ها و فعال در اطالع رساني باشد و اعالم اخبار 
مربوط به حادثه براي ساير مقامات و حتي مصاحبه 
پيرامون آن و ارائه تحليل هاي مختلف و متفاوت در 
مورد حادثه ممنوع باش��د. به عنوان مثال در مورد 
حمله به رژه نيروهاي مس��لح در اهواز، سخنگوي 
ارشد نيروهاي مسلح منبع خبري واحد بايد مي بود 
و همه اخبار مرب��وط به هر بخش حادث��ه از كانال 

گفت وگو با او منتشر می شد. 
   سكوت خبري

در موارد متعدد هم نهادهاي مختلف در مورد حادثه 
روي داده سكوت مي كنند. اين در حالي است كه 
وقتي ما سكوت مي كنيم، خبر در پستو باقي نمانده 

و از مسيرهاي مختلف به دس��ت مردم مي رسد و 
حتي در س��كوت خبري پيش آمده، رس��انه هاي 
مخالف فرصت مانور و عرض اندام بيشتري هم پيدا 
مي كنند. اين س��كوت خبري الزاماً در مورد اخبار 
منفي روي نمي دهد و بعض��اً در مواردي كه اتفاق 

مثبتي روي داده )همچون حمله موش��كي ايران 
به مقر حزب دموكرات در ع��راق( يا مواردي كه ما 
توضيح دقيق و مناسب براي اتفاق روي داده داريم 
)همچون محاكمه يا اعدام محمد ثالث، درويشي 
كه قاتل سه عضو نيروي انتظامي بود( هم اهميتي 
براي مديريت افكار عمومي قائل نمي شويم و فكر 

مي كنيم نيازي به دفاع يا اطالع رساني نيست. 
در چنين شرايطي به جاي تغيير رويكرد اشتباه خود 
در مورد اطالع رساني به مردم، به انتقاد از رسانه هاي 
معاند يا شبكه هاي اجتماعي مي پردازيم. گويا اگر ما 
بلد نبوديم و نخواستيم كه وظيفه خود را به درستي 
انجام دهيم، دش��من هم بايد بخوابد و از دشمني 

غفلت كند و دست روي دست بگذارد!
فالن مج��رم امنيتي ي��ا اقتص��ادي را مي گيرند و 
محكوم مي شود و شايعات متعدد پيرامون وضعيت 
او در زندان منتشر مي ش��ود و قوه قضائيه احساس 

نمي كند بايد از خود دفاع كند! 
ش��ايعات مختلف عليه صداوسيما منتشر مي شود 
و رس��انه ملي با س��كوت مي گذرد و فض��ا را براي 
نفوذ ش��ايعات باز مي گذارد! موارد متعدد اس��ت و 
ذكر مصاديق موجب تفصيل مطلب مي ش��ود، اما 
چقدر بايد جاي جالد و ش��هيد عوض شود تا حس 
كنيم دوره سكوت خبري و پنهان كردن اتفاقات و 
با سكوت از كنار وقايع رد شدن خيلي سال است كه 

گذشته است؟!
   استراتژي خبري نداريم!

براي هر اقدام و عمليات ويژه بايد يك راهبرد خبري 
داشته باش��يم. همان روزي كه نشسته ايم تصميم 
بگيريم كي و كجا و با چه حجمي بايد به فالن مقر 
تروريس��ت ها حمله كنيم، همان روز بايد تصميم 

گرفته شود كه اطالع رساني چطور باشد. 
در مورد وقايعي همچون حمله تروريستي هم بايد 
به سرعت مسئول اطالع رساني به رسانه ها معرفي 
ش��ود تا بدانند هر خبر ديگري از هر منبع ديگري 
بي اعتبار است. انتشار اخبار و عكس ها بايد از يك 
مرجع واح��د و البته بر مبناي اصل شفاف س��ازي 
خب��ري و احترام به اص��ل جري��ان آزاد اطالعات 
منتش��ر و كنترل شود تا نه ش��اهد سكوت خبري 
باشيم و نه شاهد آشفتگي رس��انه اي.  رسانه هاي 
معاند را به خاطر هماهنگي در نحوه خبررس��اني 
عليه ايران سرزنش مي كنيم، اما حرفه اي بودن در 
دنياي رسانه يعني داشتن همين استراتژي واحد و 
هماهنگ براي هدف مشترك؛ چيزي كه در ايران 
و توس��ط نهادهاي مختلف هنوز ن��ه داريم و نه به 

رسميت شناخته ايم. 
رسانه داشتن با بلد بودن مديريت افكار عمومي و با 

بلد بودن استفاده از رسانه فرق دارد.

نگاهي به آسيب هاي جدي چندمرجعی اطالع رسانی و سردرگمی افكار عمومی در حوادث مختلف

»استراتژي خبري« نيست، نداريم!

ب�راي ه�ر اق�دام و عمليات 
ويژه بايد ي�ك راهبرد خبري 
داشته باشيم. همان روزي كه 
نشس�ته ايم تصمي�م بگيريم 
كي و كجا و با چه حجمي بايد 
به ف�الن مق�ر تروريس�ت ها 
حمله كني�م، هم�ان روز بايد 
تصمي�م گرفت�ه ش�ود ك�ه 
اطالع رس�اني چطور باش�د. 
در م�ورد وقايع�ي همچ�ون 
حمله تروريس�تي هم بايد به 
سرعت مسئول اطالع رساني 
ب�ه رس�انه ها معرفي ش�ود تا 
بدانند هر خب�ر ديگري از هر 
منبع ديگري بي اعتبار اس�ت

گزارش 2 

تردي�دي نيس�ت ك�ه تك�ّون انق�الب اس�المي توس�ط 
حضرت ام�ام خمين�ي)ره( ب�ا اس�تفاده س�خت افزاري 
و نرم اف�زاري از ح�وزه علمي�ه ص�ورت گرفت�ه اس�ت. 
خاستگاه فقهي و كالمي انقالب اسالمي، فرآيند دولت سازي و 
حتي پروژه اجرا در بخش هاي قابل توجهي از جمهوري اسالمي 
با استفاده از توان حوزه و حوزويان صورت گرفته است. از سوي 
ديگر قرائت حداكثري از اسالم در قالب »اسالم ناب محمدي« 
براي صدور به ملت هاي مستضعف و متمايلين به اسالم از سوي 
علما و فضالي حوزه قم و كميت و كيفيت شهداي حوزوي در 
راه ايجاد و استمرار انقالب اسالمي، حكايت از اهميت و جايگاه 
اين نهاد ديني در ماهيت و موجوديت جمهوري اسالمي ايران 

به عنوان ام القراي جهان اسالم دارد. 
ايش��ان رويكرد حوزه هاي علميه )شيعي و س��ني( را در قبال 

حكومت ها به سه نوع تقسيم بندي مي كنند:
اول: روحانيت دولتي به معناي وابستگي به مراكز قدرت نظير 
آنچه در محيط هاي مسيحي و غير شيعي ديده مي شود. در اين 
رويكرد حوزه علميه در واقع بخشي از دستگاه دولتي محسوب 
مي شود، اين عملكرد البته مردود و براي روحانيت مضر است. 

دوم: »حوزه، ضد و نقطه مقابل حكومت باشد. مانند حوزه هاي 
علميه ما در پيش از انقالب و در برخي از گذشته هاي دور كه 
روحانيت شيعه در مقابل دستگاه حاكمه قرار داشت. علت آن، 
اين بود كه آن دستگاه ها، دستگاه هاي ظلم و كفر و فساد بودند 
و روحانيت با آنها مخالف بود. اين فرض هم بديهي اس��ت كه 

امروز مصداق ندارد.« 
سوم: »حوزه علميه مس��تقلِ  از حكومت كه همكار حكومت 
اس��ت. كار خود را در مجموعه عظيمي كه امروز بر دوش همه 
است، انجام مي دهد. وابسته به دولت نيست اما به دولت كمك و 
از آن پشتيباني مي كند. به آن خدمت مي دهد، آن را نصيحت و 

راهنمايي مي كند و مقررات اسالمي را به آن مي شناساند.« 
آيت اهلل خامنه اي نس��بت ح��وزه علميه را در ح��ال حاضر با 
نظام جمهوري اسالمي از نوع سوم دانسته و در رابطه با نقش 
راهبردي حوزه هاي علميه در ايجاد و استمرار انقالب اسالمي 
در همان روزهاي ابتداي رهبري با اشراف بر اين مسئله از حوزه 
علميه به عنوان »قاعده نظام جمهوري اسالمي« ياد كرده اند كه 
سه عنصر فقاهت و تهذيب و اخالق در وجود نهاد حوزه مي تواند 

سبب افزايش استحكام نظام اسالمي شود. 
عنصر فقاهت به عنوان مبناي نظري بقاي انقالب اس��المي در 
كنار تهذيب و اخالق روحانيون به عنوان افرادي كه مسئوليت 
خطير حوزه نظريه پردازي و بلكه اجرا را در بخش هاي مهمي از 
نظام به عهده دارند از مقومات ماهيت حوزه علميه و ذات نظام 
اسالمي به عنوان يك مجموعه واحد است. در اين ميان آنچه 
مي تواند به عنوان يك خطر بزرگ براي ح��وزه علميه و نظام 
اسالمي محسوب شود همانا »احساس بي تفاوتي حوزه علميه 

نسبت به نظام« است. 
آنچه اين بي تفاوتي صنفي نسبت به انقالب اسالمي را به يك 
خطر بزرگ براي هر دو تبديل مي كند نقش��ي است كه حوزه 

علميه به عنوان عقبه تئوريك نظ��ام در قبال حاكميت انجام 
مي دهد و خدمت و عرصه اي اس��ت كه حاكمي��ت در اختيار 
حوزه علميه براي بسط و نشر هدايت و معارف در سطح جهاني 
ايجاد كرده اس��ت. »هيچ كس در عالم روحانيت، اگر انصاف و 
خرد را ميزان قرار بدهد، نمي تواند خودش را از نظام اسالمي 
جدا بگيرد. نظام اس��المي يك امكان عظيم��ي را در اختيار 
داعيان الي اهلل و مبلغان اسالم قرار داده. كي چنين چيزي در 
اختيار شما بود؟ امروز يك طلبه فاضل در تلويزيون مي نشيند 
نيم س��اعت حرف مي زند، 10ميليون، 20ميليون مس��تمع 
از روي ش��وق به حرف او گوش مي دهن��د. كي چنين چيزي 
براي من و شما در طول تاريخ روحانيت، از اول اسالم تا حاال، 
وجود داش��ته؟ اين اجتماعات بزرگ كي وجود داش��ت؟ اين 
نمازجمعه ها كي وجود داشت؟ اين همه جوان مشتاق و تشنه 

معارف كي وجود داشت؟« 
آنچه مي تواند به عنوان يك خطر بزرگ براي حوزه علميه و نظام 
اسالمي محسوب شود همانا »احساس بي تفاوتي حوزه علميه 

نسبت به نظام« است. 
آنچه اين بي تفاوتي صنفي نسبت به انقالب اسالمي را به يك 
خطر بزرگ براي هر دو تبديل مي كند، نقشي است كه حوزه 
علميه به عنوان عقبه تئوريك نظ��ام در قبال حاكميت انجام 
مي دهد و خدمت و عرصه اي اس��ت كه حاكمي��ت در اختيار 
حوزه علميه براي بسط و نشر هدايت و معارف در سطح جهاني 
ايجاد كرده است، از اين رو جمهوري اسالمي و حوزه علميه در 

خدمت متقابل و مباركي به هم وابس��تگي و پيوستگي دارند، 
البته هماره برخي خواسته اند به بهانه اس��تقالل رابطه حوزه 
با نظام را قطع كنند، هرچند استقالل حوزه علميه از دولت ها 
امري ممدوح اس��ت اما رهب��ر معظم انق��الب در بيان تفاوت 
استقالل با عدم رابطه به نكات دقيقي اشاره مي فرمايند: »در 
اينجا ]بحث استقالل حوزه هاي علميه[ هم مراقب باشيد يك 
مغالطه ديگري به وجود نيايد؛ استقالل حوزه ها به معناي عدم 
حمايت نظام از حوزه و حوزه از نظام تلقي نش��ود، يك عده اي 
اين را مي خواهند. بعضي ها مي خواهند به عنوان استقالل و به 
نام اس��تقالل، رابطه حوزه را با نظام قطع كنند، اين نمي شود. 
وابستگي غير از حمايت اس��ت، غير از همكاري است. نظام به 
حوزه مديون است، بايد به حوزه ها كمك كند، البته معيشت 
طالب به صورت سنت معمول و بسيار پرمعنا و پررمز و راز بايد 
به وسيله مردم اداره شود، مردم بيايند وجوهات شرعي شان را 

بدهند، اين اعتقاد من است.« 
نكته مهم ديگري كه در س��ال هاي اخير به عنوان خطر جدي 
در رابطه ميان حوزه علميه و انقالب اسالمي مطرح شده است، 
پديده »سكوالريزاسيون« در حوزه علميه است. بديهي است كه 
حوزه علميه اسالمي و شيعي به معناي مركز علمي كه مدعي در 
اختيار داشتن برنامه براي اداره همه بخش هاي جوامع بر متد 
اسالمي است، هرگز دچار سكوالريسم به معناي كلي و مصطلح 
آن نخواهد بود، به اين مفهوم كه حوزه نبايد در امور اجتماعي 
و سياسي دخالت كند و صرفاً بايسته است كه به امور فردي و 

عبادي صرف همت بگمارد بلكه خط��ر تهديد كننده مدلي از 
سكوالريسم پنهان سياسي است كه به دليل ناكارآمدي بخشي 
از بدنه نظام به خصوص در عرصه هاي اقتصادي ممكن اس��ت 

دامنگير حوزه هاي علميه بشود. 
در اين فرآيند برخي براي بركنار مان��دن از انتقادات به نظام، 
تالش مي كنند مس��ير خود و ح��وزه را از نظام اس��المي جدا 
نماين��د. رهبر معظم انقالب در تش��ريح اين تهدي��د پنهان و 
برنامه ريزي شده توسط سرويس هاي امنيتي دشمنان انقالب 
چنين مي فرمايند: »اينكه يك آقايي در يك گوشه اي عبايش 
را بكشد به كول خودش، بگويد من به كارهاي كشور كار ندارم، 
من به نظام كار ندارم، افتخار نيست، اين ننگ است. روحاني بايد 
از وجود يك چنين نظامي كه پرچمش اسالم است، قانونش فقه 
اسالمي است، با همه وجود استقبال كند. مراجع تقليد كنوني، 
مكرر متعددي شان به بنده گفتند كه ما تضعيف اين نظام را به 
هر كيفيتي حرام قطعي مي دانيم. خيلي شان از روي لطف به 
من پيغام مي دهند يا مي گويند كه ما تو را مرتباً دعا مي كنيم. 
اين نشان دهنده قدرشناس��ي از نظام اسالمي است. حاال يك 
معممي يك گوشه اي بيايد خودش را از نظام كنار بگيرد، بهانه 
هم اين است كه ما فالن انتقاد را داريم. خيلي خب، صد تا انتقاد 
داشته باش؛ دويست تايش به خود ما عمامه اي ها وارد است. مگر 
به ما انتقاد وارد نيست؟ وجود انتقاد و عيب در يك مجموعه مگر 
موجب مي شود كه انسان اين همه محسنات و نقاط قوت را در 

آن مجموعه نبيند و مالحظه نكند؟« 
رهبر معظم انقالب اسالمي معتقدند حوزه به عنوان سردمدار 
و حافظ و سرباز نظام نمي تواند خود را از انقالب اسالمي بركنار 
دارد و بلكه اين توطئه دش��من است: »حوزه هاي علميه بايد 
خود را سربازان نظام بدانند، براي نظام كار كنند، براي نظام 
دل بسوزاند، در خدمت تقويت نظام حركت كنند و اين درست 
عكس آن چيزي اس��ت كه سياست س��رويس هاي امنيتي 
انگليس و امريكا و اسرائيل و ديگران و ديگران دنبال مي كنند. 
آنها تالش مي كنند بلكه بتوانند يك منفذي پيدا كنند. يك 
آخوندي يك گوشه اي حرفي مي زند كه علي الظاهر برخالف 
خواست و فهم و عقيده كلي نظام است، بزرگش مي كنند، آن 
آدم را اگر كوچك هم باش��د، از او يك تصوير بزرگي درست 
مي كنند، براي اينكه فاصله بين نظام و روحانيت را برجسته 
كنند، الق��ا كنند كه چني��ن فاصله اي وج��ود دارد. بنابراين 
حوزه هاي علمي��ه نمي توانند س��كوالر باش��ند. اينكه ما به 
مسائل نظام كار نداريم، به مس��ائل حكومت كار نداريم، اين 

سكوالريسم است.«
ازاي��ن رو نپرداختن حوزه ه��اي علميه به نيازه��اي تئوريك 
و نظري نظام يا كنار كش��يدن خود از عرصه دف��اع از نظام و 
انقالب اس��المي به معناي سكوالريسم سياسي پنهاني است 
كه به دليل ظواهر نهاد ديني- اجتماعي حوزه به طرق عادي 
قابل  رؤيت نيس��ت اما حتماً مي توان از آن ب��ه بازي در زمين 

دشمن يادكرد. 
    منبع: برهان

تبيين مواضع رهبر معظم انقالب از نسبت حوزه علميه با نظام اسالمي

حوزه مهد انقالب، سكوالر نيست!

کبری آسوپار
   گزارش  یک


