
  قاسم بابائی
در 14 خ�ردادی ک�ه بر ما گذش�ت، از س�ی و دومین 
س�الروز آغ�از زعام�ت حض�رت آیت اهلل العظم�ی 
خامنه ای رهب�ر معظم انقاب اس�امی عبور کردیم. 
دس�تاوردهای این دوران، درخور تحلیل و بازخوانی 
فراوان اس�ت. آنچ�ه در پ�ی می آید، برش�ی از یک 
گفت وش�نود طوالنی با فاضل ارجمند آیت اهلل سید 
محمدمه�دی میرباقری اس�ت ک�ه طی آن ب�ه این 
مقوله مه�م پرداخته ان�د. امید آنک�ه تاریخ پژوهان 
انقاب و عموم عاقه من�دان را مفی�د و مقبول آید. 

   
بعد از رحل�ت امام خمینی، حض�رت آیت اهلل 
خامنه ای در جایگاه والیت فقیه قرار گرفتند. 
ارزیابی شما از نقش ایشان در ادامه نهضت امام 

خمینی و اهداف انقاب اسامی چیست؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. از نگاه حض��رت آقا، پیروزی 
انقالب اس��المی آغاز عصر جدیدی اس��ت. این انقالب، 
داعیه مبارزه با عصر روشنگری غرب را دارد که با صدای 
بلند با دین مخالفت می کن��د! بعضی  ها می گویند: غرب 
سرمایه داری مخالف دین نیس��ت که البته کاماًل اشتباه 
می کنند. متأسفانه در ایران هم امثال مهندس بازرگان 
چنین تفکری داشتند. آقای بازرگان در کتاب »راه طی 
شده « می گوید: دین همان چیزی است که االن غرب دارد 
به آن عمل می کند. حضرت آقا معتقدند عصر حاضر، عصر 
حاکمیت فرهنگ مادی بر جهان است و این تفکر طبیعتاً 
بر کشور ها و فرهنگ های دیگر هم تأثیر می گذارد. از منظر 
حضرت آقا، مسئله مس��تحدثه ما، تمدن، عصر و دوران 
جدیدی با ایدئولوژی، مکتب و فلسفه  خاص خود است. 
مسئله دوران ما، همان مسئله عصر روشنگری است که 
تمدنی مبتنی بر ایدئولوژی مادی با فلسفه های پشتیبان 
بود و بعد ها با انقالب های علمی و صنعتی، تحقق عملی 
پیدا کرد. با چنین تمدنی- که سایه اش را بر سبک زندگی 
انداخته اس��ت- باید مقابله  عملی کرد و این امر، بر عهده 
انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی، جوششی عظیم از 
متن جامعه اسالمی پیرو اهل بیت)ع ( و به تعبیر حضرت 
امام)ره(، اسالم ناب محمدی)ص( است که علیه تمامیت 
مدرنیته به پا خاسته است! من تئوریزه شدن تمدن انقالب 
اس��المی در س��ه مرحله بعدی را در بیانات حضرت امام 
ندیده ام. البته در زمان ایش��ان، دو مرحله محقق شدند 
که عبارتند از: پیروزی بر نظام س��لطنتی و سپس عبور 
انقالب از مرزهای جغرافیایی ب��ه کل جهان و ایجاد یک 

نظام اسالمی. ولی ندیده ام که حضرت امام مراحل بعدی 
را تئوریزه کرده باشند، ولی حضرت آقا این کار را که شامل 
سه مرحله دولت سازی، جامعه اس��المی و تمدن سازی 
است، تبیین کرده اند. مقصود حضرت آقا از دولت سازی، 
دولت به معنی قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه نظامی 
است که در آن حکمرانی اسالمی محقق شود. رهبری به 
الزامات این نظام، اعم از نرم افزاری و سخت افزاری، آگاهی 
دارند و می دانند که باید نیروی انسانی متناسب با این نظام 
تربیت ش��ود. بنابراین تقابل با دوران روشنگری در گرو 
ایجاد یک عصر جدید است. حضرت امام این عصر را که با 
انقالب اسالمی شروع می شود و مرحله بعدی آن ساخت 
نظام اسالمی است، ایجاد کردند و قانون اساسی ای متفاوت 
با قانون  اساسی کشورهای سوسیالیستی و سرمایه داری 
را شکل دادند. رهبر انقالب هم سه مرحله بعدی، یعنی: 
دولت سازی، حکمرانی اسالمی و جامعه اسالمی را -که 
نهایتاً به تمدن اسالمی منتهی می شود- مدیریت کردند. 
یکی از خدمات حضرت آقا، ایجاد زیرساخت های حکومت 
اسالمی اس��ت و ایش��ان در این راستا، کمک ش��ایانی به 
ش��کل گیری نهض��ت نرم اف��زاری و بح��ث کرس��ی های 
نظریه پردازی و علوم انسانی اس��المی کرده اند. یکی دیگر 
از خدم��ات حضرت آق��ا، محافظت از انقالب اس��المی در 
مقابل استحاله شدن و فاصله گرفتن از اهداف اصلی است. 
ایشان با تئوریزه کردن انقالب اس��المی، آن را از افتادن در 
دام اشرافیت و خوی پادشاهی نجات دادند. رهبری چنین 
نظامی، نیازمند فرد توانمندی اس��ت ک��ه در این مقیاس 
می اندیشد و اراده ای پوالدین متناسب با این مقیاس دارد. 
رهبری با ارائه مراحلی پنجگانه، انقالب اسالمی را در مقیاس 
عصر جدید، در مقابل عصر روشنگری قرار داده و با هوشیاری 
پیش برده اند. ایشان به خوبی می دانند که حرکت های بزرگ 
برای رسیدن به نتیجه، زمان می برند. به همین دلیل هم با 
دولت  ها مدارا می کنند، زیرا می دانند در کنار کارهای روزمره  
دولت ها، کار بزرگ تری به عهده انقالب اسالمی است و این 
انقالب با ظرفیتی که دارد، از ای��ن دولت  ها عبور می کند. 
متأس��فانه دولت  ها تاکنون، همتراز انقالب اسالمی نبوده 
و آس��یب  هایی را به این حرکت بزرگ وارد آورده اند. دوره 
سازندگی درکشور، دوره لیبرالیس��م اقتصادی بود. دولت 
اصالحات به سمت گسترش لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی 
و فرهنگی رفت و اسم این کار را » اصالحات « گذاشت. اینها 
در همان  سال اولی که روی کار آمدند، گفتند: قانون اساسی 
باید عوض و اصول غیردموکراتیک آن، حذف ش��وند! آنها 
تصور می کردند ظرفیت انقالب اسالمی تمام شده است، اما 

پس از هشت سال شکست خوردند! بنابراین جوشش انقالب 
اسالمی ارتباطی به رئیس جمهور ها ندارد، بلکه یک حرکت 
عظیم الهی اس��ت که از رئیس جمهور ه��ا و دولت  ها عبور 
می کند. آقا هم چندان سر به سر دولت  ها نمی گذارند، چون 
انقالب اسالمی ترمز آنها را کشیده است! اینها می خواستند 
انقالب اسالمی را اس��تحاله کنند، اما نتوانستند و انقالب 
اجازه نداد دولت  ها فرمان آن را به دست بگیرند. تقریباً هم 
دولت  هایی که روی کار آمدند با سیاست های کلی انقالب 
اسالمی همراهی نکردند و مشغول کارهای دیگری شدند، 
ولی نتوانس��تند مس��یر انقالب را تغییر بدهند و این فقط 
حاصل ظرفیت انقالب اس��المی و ظرفی��ت رهبری بود. 
بنابراین رهبری با تئوریزه کردن انق��الب، آن را در مقابل 
چالش های بزرگ جهانی، اعم از منافقین دنیای اس��الم و 
کشورهای عربی و داعش و چالش های داخلی غرب گرا ها 

و منافقین حفظ کردند. 
پس به نظر شما ابتکار بزرگ رهبری، تئوریزه 
کردن انقاب به شکل منسجم در پنج مرحله 

است؟
ادعای من این است که آقا، انقالب را به شکلی مفصل و در پنج 
مرحله تئوریزه کردند. حضرت امام، انقالب اسالمی را به این 
شکل تئوریزه نکرده بودند. آقا با یک نگاه، مرحله دوم انقالب 
را تئوریزه می کنند و می گویند: امام انقالب را تا اینجا آوردند 
و از این به بعد را ما باید جلو ببریم. ایشان در بیانیه گام دوم 
می فرمایند:» راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز 
به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنباله  
این مسیر که به گمان زیاد، به دشواری گذشته  ها نیست، باید 
با هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی 
ش��ود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان 
و فّعاالن جوان، در همه  میدان های سیاس��ی و اقتصادی و 
فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه ه��ای دین و اخالق و 
معنویت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت 
ببرند، از تجربه  ها و عبرت های گذش��ته به��ره گیرند، نگاه 
انقالبی و روحی��ه انقالبی و عمل جهادی را ب��ه کار بندند و 
ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته  اسالمی بسازند.« بر 
همین اساس ایشان در دیدار دانشجویان هرجا که جوان  ها 
اظهار می دارند که این اشکال  ها وجود دارد، می فرمایند: این 

شما هستید که باید مشکالت را حل کنید. 
به نظر ش�ما در حال حاض�ر مهم  ترین چالش 
فراروی انقاب چیس�ت و انقاب باید از کدام 

مرحله عبور کند؟ 
به اعتقاد من انقالب اسالمی باید از مرحله جنگ رسانه ای 

ک�ه  به خوب�ی می دانن�د  رهب�ری 
حرکت های ب�زرگ برای رس�یدن به 
نتیجه، زمان می برن�د. به همین دلیل 
هم ب�ا دولت  ها م�دارا می کنن�د، زیرا 
می دانن�د در کن�ار کاره�ای روزمره  
دولت ها، کار بزرگ تری به عهده انقاب 
اسامی است و این انقاب با ظرفیتی 
که دارد، از این دولت  ها عبور می کند. 
متأس�فانه دولت  ها تاکن�ون، همتراز 
انقاب اس�امی نبوده و آسیب  هایی 
را به این حرکت بزرگ وارد آورده اند!
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»بالندگی اندیشه و عمل نظام اسامی در دوران زعامت رهبر معظم انقاب « 
در گفت وشنود با آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری

  آقا مانع از دستیازی دولت ها 
به اهداف انقالب شد

در باب » ادبیات و موسیقی 
در آیین عزاداری زمینه خوانی«

با »طلوعی در غروب«

  دکتر موسی فقیه حقانی
» اقامه عزاداری برای 
اهل بیت)ع( در میان 
ش��یعیان از دیرباز با 
ش��یوه های مختلف 
مرسوم بوده و شیعه با 
آن انس گرفته است. 
در این میان، ایرانیان 
به وی��ژه از آغاز عصر 
صفوی به بعد، نقشی 
برجس��ته در احیا و اقامه عزای س��االر شهیدان)ع( 
ایف��ا کردند. تداوم این س��نت در میان ش��یعیان، به 
فراخور فرهنگ عزاداری در هر شهر و دیاری، منجر به 
ایجاد سبک  ها و روش های متنوعی در ابراز ارادت به 
خاندان عصمت و طهارت)ع( شده است. روضه خوانی، 
س��ینه زنی، نوحه خوانی، زنجیرزن��ی، نخل گردانی، 
تعزیه خوانی، سیاه پوشی و...، جلوه  هایی از عشق ورزی 
شیعیان به فرزندان زهرای اطهر)ع( است که در اماکن 
مقدسی همچون: مس��اجد و مش��اهد اهل بیت)ع( 
و نی��ز کانون هایی مانند حس��ینیه، زینبیه، هیئت و 
تکیه برپا  می شد. در برپایی مجالس عزا از همان ابتدا 
نوحه سرایی و نوحه سرایان جایگاه ویژه ای داشتند و 
هر شیعه صاحب ذوق ادبی یا صدای خوش و پرسوز 
سعی می کرد س��همی در این عش��ق ورزی خالصانه 

داشته باشد. 
زمینه خوان��ی، خوان��دن نوح��ه در دس��تگاه های 
موسیقی ایرانی است و مداح با تسلط بر ردیف های 
آواز ایرانی، نوحه ای را که ش��امل شرح حال کامل 
ائمه معصومین)ع( یا شهدای کربالست، می خواند. 
برای نخستین بار در اواخر دوره قاجار، مرحوم حاج 
حسین بابا متخلص به » مشکین«، اقدام به سرودن 
نوحه در دستگاه های موسیقی ایرانی کرد. به طوری 
که نوحه با هر دس��تگاهی که شروع  می شد، فرود و 
خاتمه آن هم در همان دس��تگاه صورت می گرفت. 
وی در برخ��ی از نوحه های خود، از دس��تگاه های 
مختلفی اس��تفاده می کرد که با مرکب خوانی اجرا  
می شد. مشکین، س��ینه زنی یک دستی را نیز ابداع 
کرد که تا زم��ان ورود حاج مرزوق ب��ه ایران و باب 

شدن سینه زنی با دو دست، در هیئات رواج داشت. 
چنان که گفته شد، نوحه زمینه خوانی شامل شرح 
حال کامل شخصیتی است که نوحه به آن می پردازد. 
بنابراین گاهی چند صفحه، به یک نوحه اختصاص 
پیدا می کند. در زمینه خوانی برخالف راسته خوانی، 
دستگاه های مختلف اجرا می شود و سبک سینه زنی 
آن ه��م ویژگی های خاص خ��ود را دارد و برخالف 
س��ینه زنی عام که عمدتاً تک ضرب اس��ت و گاهی 
س��ه ضرب و گاهی پنج ضرب می ش��ود. مش��کین 
اش��عار خود را در قالب های غزل، قصیده، مسمط، 
رباعی و طومارنامه می س��رود. متأس��فانه تاکنون 
مجموعه کامل اش��عار وی، در دسترس عموم قرار 
نگرفته اس��ت. کتاب40 صفحه ای خزینه االشعار، 
تنها اثری اس��ت که حاوی تعداد کمی از نوحه های 
مشکین است که به همت حسین علی آتش انداز از 
شاگردان او چاپ شد. بعد از مرحوم مشکین شاعران 
و عالقه مندان��ی با تخلص  هایی همچ��ون مبهوت، 
خاک��ی، مفلوک، مش��فق، غمگین، بلب��ل، دیوانه، 
شاطر و محرم، س��بک ش��عری وی را ادامه دادند. 
در میان معاص��ران نیز مرح��وم حاج احمد صالح، 
حاج ابراهیم ذوالفقاری متخل��ص به حجت و حاج 
رضا تابش اکبری، در این سبک ش��عر می سرودند 
و می خواندند. خوشبختانه مجموعه خوبی از اشعار 
ش��اعران مذکور، به همت جناب آقای علی )مؤلف 
اثر( عابدی جمع آوری شده اس��ت. با توجه به رواج 
سبک های جدید در مداحی و نوحه خوانی در دهه 
80 و ترس از فراموش شدن س��بک های قدیمی و 
نیز گمش��دن خاطره بزرگانی ک��ه در برپایی عزای 
سیدالش��هدا)ع( در ای��ران اس��المی نقش آفرینی 
کرده بودند، بر آن ش��دم ضمن مصاحبه با بزرگان 
و ریش سفیدان هیئت های مهم تهران، به ثبت این 
عش��ق ورزی های خالصانه بپردازم. ثبت خاطرات 
بزرگان هیئت بنی فاطمه)ع(، فاطمیون)ع(، پیرعطا، 
بزازهای تهران، تهرانی های مشهد و...، توجه بنده را 
به سبک های عزاداری در ایران جلب کرد و در همین 
ارتباط، وقت��ی درصدد تهیه مطلب��ی در خصوص 
زمینه خوانی بودم، به طور اتفاقی با وبالگی آش��نا 
شدم که به نام آقای علی عابدی ثبت شده بود و این 
مقدمه ای شد برای آش��نایی با فردی دلسوخته که 
عمری را برای ثبت و ضبط میراث ادبی و دینی این 
سرزمین صرف کرده است. آقای عابدی از شاگردان 
حاج رضا خوشنویس) حاج رضا تابش اکبری( است 
که خود شاعر و ذاکر اهل بیت)ع( و صاحب اشعاری 

به همین سبک می باشد.« 

  نمایی از یکی از هیئات حسینی

دشمن عبور کند. اینک مرحله تولید نباء است. ما از 
جنگ نظامی دشمن عبور کردیم و دشمن می داند 
که نمی تواند ما را با حرکت نظامی نابود کند. دشمن 
دو بار با ما جنگید. یک  بار در مقیاس منطقه که همه 
کش��ورهای منطقه را از طریق صدام در جنگ عراق 
علیه ما تحریک کرد و ب��ار دیگ��ر از طریق داعش، 
جنگی جهان��ی را علیه ما به راه انداخت و شکس��ت 
قاطع خورد. دش��منان 7هزار میلیارد خرج کردند، 
ولی هر روز ضعیف تر ش��دند و ما قوی تر شدیم! پس 
ما از جنگ نظامی عبور کردی��م. جنگ دوم، جنگ 
دیپلماتیک است که از آن نیز عبور کرده ایم. دو دهه 
است که داریم مذاکره می کنیم و آنها نتوانسته اند ما 
را در مذاکره شکست بدهند. اگر کسی هوشیار باشد، 
با نگاهی به صحنه مذاکره درمی یابد که ما بزرگ ترین 
قدرت جهانیم! پنج قدرت برن��ده جنگ جهانی، در 
یک طرف نشستند و خواستند ما را مهار دیپلماتیک 
کنند و نتوانستند. من تردید ندارم که ما بزرگ ترین 
قدرتیم! این قدرت بزرگ را ک��ه یک رئیس جمهور 
لیبرال نمی تواند نابود کند. فقط شاید بتواند پیروزی 
را به تأخیر بیندازد! ما در حال حاضر در حال عبور از 
مرحله جنگ اقتصادی هستیم و باید ابزارهای دشمن 
را ُکند و سپس نابود کنیم. ما در مرحله خبرسازی نباء 
هستیم. به تعبیر ادبیات دینی، مرحله نباء فاسق است. 
در سوره حجرات، در این باره بحث شده است. به نظر 
من فضای مجازی، محیط نجوای شیطان است! من 
کل رسانه های غرب را محیط نجوای شیطان می دانم. 
ارتباط لس��انی ای که مدیریتش در دست آنهاست، 
حیطه نجوای شیطان اس��ت. آنها حتی اگر به شما 
اجازه گفت وگ��و هم بدهند، مادام��ی که مدیریت و 
والیت این فضا با آنهاست و دست شما نیست، محیط 
نجوای شیطان است. ما االن در این مرحله گرفتاریم 
و اگر ملت بزرگوار ما ظرفیت عبور از آن را نداش��ته 
باش��د، پیروزی اش عقب می افتد. پیروزی در فضای 
مجازی، نیازمند بلوغ فکری مردم است. مردم ایران 
بعد از هشت سال مذاکره، به عمق سخنان رهبری پی 
بردند که امریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند و نباید به 
نباء فاسق و رسانه های جهانی گوش داد. اگر ان شاءاهلل 
این ظرفیت شکل بگیرد که باید از رسانه های جهانی 

عبور کرد، حرکتمان تسریع خواهد شد. 
 به نظ�ر ش�ما رم�ز موفقیت رهب�ری در 

چیست؟
من معتقدم خدای متعال، ایشان را برای این مأموریت 
ساخته اس��ت. دوران جوانی ایش��ان را ببینید که چه 
امتحان های بزرگی را از سر گذراندند. مطالعات ایشان 
در اسالم شناس��ی، واجد یک نگاه اجتماعی اس��ت و 
ایشان به دنبال تحقق دین در جامعه هستند. حضرت 
آقا، اسالم را با رویکرد اجتماعی و پژوهشی می فهمند 
و سال  ها روی سیره اهل بیت)ع ( کار کرده اند. من یک 
وقتی کتابی از ایش��ان دیدم با عنوان »بر تبعید« که 
روایتی است از تبعید ایشان در ایرانشهر و جیرفت. در 
آن کتاب آمده است که ایشان در تبعید نبودند، بلکه بر 
تبعید بودند. ایشان یک وقتی به خرمشهر تبعید شده 
بودند و در آنجا سیل آمده بود. در آنجا امامت امت را به 
دست گرفتند و با کمک اهالی، توانستند جلوی سیل را 
بگیرند و کمک های مردمی را در میان چادر ها تقسیم 
کنند. ایشان روزی بعد از اتمام کار، نصف شب به خانه 
می آیند و می بینند چند بسته غذا در خانه است. از اهالی 
خانه جویا می شوند و آنها می گویند: اینها مال خودمان 
است. ایشان می گویند: اینها مال ما نیستند، ما غذای 
ساده داریم! بسته های غذایی را بر می دارند و در میان 
چادرها تقسیم می کنند. پیداست که خدا چنین کسی 
را رهبر می کند. بنابراین خدای متعال ایشان را به لحاظ 

اندیشه ای و به لحاظ کارآمدی کامل کرده است. 
رهبر معظم انقالب، جزو روشنفکران قبل از انقالب به 
حساب می آیند. ایشان به یکی از روشنفکران فرموده 
بودند:» می دانید فرق ما و شما چیست؟ ما با هم وارد 
دوران روشنفکری ش��دیم، ولی ما عبور کردیم و شما 
ماندید!« روشنفکران به همین دلیل است که ایشان را 
قبول دارند و نمی توانند قدرت تفکر ایشان را انکار کنند. 
به نظرم امام با هوشیاری تمام، ایشان را در سایه حفظ 
 کردند و با امتحان های دش��واری که در موقعیت های 
مختلف از ایش��ان گرفتند - از جمله همکاری با آقای 
میر حسین موسوی که حضرت آقا به رغم بی عالقگی 
و صرفاً به خاطر دس��تور امام با او همکاری کردند - به 
توانایی ه��ای حضرت آقا پ��ی بردند و ایش��ان را برای 
مسئولیت س��نگین رهبری شایس��ته دیدند. تقوای 
رهبری، تقوای امام جماعت و حتی تقوای قاضی القضات 
نیس��ت، بلکه بس��یار باالتر از اینها و تقوای متکی به 
خداس��ت که موجب می گردد رهبری از تهدیدهای 

دشمن نترسد و تطمیع  دشمن منحرفش نکند. 
درباره ویژگی ه�ای معن�وی رهبر معظم 
انق�اب و به ویژه توجه ش�ان ب�ه حضرت 

ولی عصر)عج( توضیح بفرمایید.
رهبرمعظم انقالب، جایگاه خود را به عنوان نیابت عامه 
درک می کنند. نیابت عامه، یعنی منصب منسوب به 
حضرت که ایشان آن را برای اداره جامعه شیعی ایجاد 
کردند، کما اینکه منصب فقاهت و مرجعیت منصبی 
است که به  تدریج و با هدایت امام زمان)عج(  در جامعه 
شیعه شکل گرفته است. از س��وی دیگر حضرت آقا 
و امام، مورد عنایت حضرت ولی عصر)عج ( هس��تند. 
آیت  اهلل مظاه��ری می فرمودند: »امام در جلس��ه ای 
خصوصی، به اینجان��ب فرمودند: من معتقدم که این 
انق��الب را   از ابتدا تا کنون،   دس��ت ق��درت الهی -که 
فوق تمام دست هاست- به اینجا آورده است و همان   
  یداهلل هم این انق��الب عظیم را حف��ظ می فرماید.« 
حضرت آقا در یک��ی از خاطراتش��ان می گویند:» در 
یکی از سال ها  قبل از س��ال جدید، با برخی از آقایان 
خدمت امام بودیم و از ایشان تقاضا کردیم     در یکی از 
روزهای عید، دیداری با مردم داشته باشند، اما ایشان 
نپذیرفتند! دو سه روز بعد از عید،    قلب ایشان ناراحتی 
پیدا کرد که فوراً رسیدگی و خطر برطرف شد. وقتی 
من خدمتشان     رسیدم، به ایشان گفتم: چقدر خوب 
شد شما مالقات با مردم را قبول نکردید، چون با     توجه 
به بیماری تان نمی توانس��تید دیدار را انجام دهید و 
این موضوع، انعکاس بدی در دنی��ا پیدا می کرد . امام 
فرمودند: آن  طوری که من فهمی��ده ام، از اول انقالب 
تا حاال مثل اینکه یک     دست غیبی ما را در همه کار ها 
هدایت می کند.« روشن است کسی که به خدا توکل 
 کند، خدا از او حمایت می کند. من معتقدم که منصب 
مرجعیت و منصب والیت، یک منصب حقیقی است و 

در عالم حافظی دارد. 
مسئله تحقق عدالت از جمله موضوعاتی 
اس�ت که همواره رهبر معظ�م انقاب بر 
آن تأکید داش�ته اند. جنابعال�ی راه های 
دستیابی به نقطه  مطلوب در این زمینه را 

چه می دانید؟ 
 یکی از بش��ارت های مهم همه انبیا)ع(، عصر ظهور 
عدالت است. شما نمی توانید درباره عدالت مسامحه 
کنید و باید با تمام جدیت، ب��ه دنبال تحقق عدالت 
باشید. ما در عدالت، نیازمند نظریه جامعی هستیم. 
فضای ای��ن عدالت جام��ع، درگیری ت��ام با مکاتب 
رقیب اس��ت. به همین دلیل تحقق عدالت، نیازمند 
ساختارهای قدرت است. بدون حاکمیت و حکومت، 
نمی توان عدالت اجتماعی را محقق کرد. برای تحقق 
عدالت، نی��روی انس��انی کارآمد الزم اس��ت. اینکه 
آقا می فرمایند: بعد از برقراری نظام اس��المی، باید 
دولت اسالمی تشکیل ش��ود، یعنی حکمرانان باید 
در حکمرانی شان، عادل باش��ند و عدالت ابتدا، باید 
در خود آنان ظهور و بروز پیدا کرده باشد. در مقیاس 
حکمرانی، تئوری عدالت و ساختارهای مناسب و در 
اجرا، نیروی انس��انی عادل الزم است. تحقق عدالت 
اسالمی، نیازمند زیرساخت های مناسب است. یکی از 
این زیرساخت ها، خود انقالب اسالمی و دیگری، نظام 
اسالمی و دستگاه والیت فقیه است. ابتدا باید انقالب 
کنید و نظام بسازید و بعد آرام آرام، به سمت حکمرانی 
اسالمی بروید. بنابراین راه حل اساسی، تئوریزه کردن 
عدالت در مقیاس حکومت و حکمرانی اس��المی و 
سپس تربیت نیرویی است که هم عدالت را باور داشته 
باشد و هم خود متصف به عدالت اسالمی باشد. با این 

روش، ساختار ها اصالح و عدالت محقق می شود. 
تحلیل شما از این جمله رهبر معظم انقاب 
ک�ه می فرمایند: »م�ن آین�ده را در همه 

زمینه  ها روشن می بینم« چیست؟ 
عرض کردم که امام معتق��د بودند: مأموریتی به این 
ملت سپرده شده و امتی که 1400 سال با بنی امیه 
و بنی عباس درگیری داش��ته، اینک دارای ظرفیتی 
ش��ده اند. این مردم ب��ه مرحله ای رس��یده اند که از 
منظر حضرت آقا این ظرفیت را دارند که ان ش��اء اهلل 
»ممهدون للمهدی« باشند. ایشان معتقدند ملتی 
که چنین ظرفیتی دارد، با این فراز و فرود ها شکست 

نمی خورد. 
به نظر ش�ما دلیل مقاومت ملت ایران در 

مقابل فشارهای دشمن چیست؟
 پیروی از مکتب اهل بیت)ع(. هر بار که شیطان یک 
قدم آنها را عقب می راند، امام حس��ین)ع( دستشان 
را می گیرد و آنها را به سوی دین باز می گرداند. امام 
رضا)ع( فرمودند:» ای پسر شبیب! اگر برای حسین)ع( 
گریه کنی، به  محض اینکه اشکت بر گونه  هایت روان 
شود، خدا هر گناهی را که کرده ای، از خرد و درشت 
و کم و بیش می آمرزد.« دهه محرم که می آید، واقعاً 
همه جوان  ها پاالیش می شوند، دل هایشان به سمت 
امام حسین)ع( برمی گردد و قلوبشان تطهیر می شود. 
ماه های محرم و رمضان، ماه های سازندگی و تقویت 
ملت هس��تند. به همین دلیل است که دشمن دائماً 
تالش می کند، تجمعات عاشورایی و معنوی و زیارت 
کربال را تعطیل کند. به اسم احیای صنعت توریسم، راه 
سفر به کشورهای دیگر را باز می گذارند، اما راه کربال 
را می بندند! در دولت کنونی سفر به ترکیه، به شکل 
مفصلی ادامه داشت، ولی رفت و آمد به کربال تعطیل 
شد! مس��ئول چنین رفتارهایی، خود رئیس جمهور 
است. دشمن می داند که اربعین باید تعطیل بشود و 
صنعت توریسم و گردش در اروپا باید گسترش پیدا 
کند تا بتواند در اجرای برنامه سکوالریزاس��یون در 
ایران موفق ش��ود و جمهوری اسالمی با غرب ببندد 
و کشور به سمت توسعه مدل غربی برود. متأسفانه 
تفکر غرب باوری در این مس��ئوالن ریش��ه عمیقی 
دارد. ما نمی گوییم راه ترکیه بسته بشود، ولی مردم با 
ضوابطی که همه کشور ها دارند، بروند. اما اینکه شما 
راه کربال را ببندید و توریسم را به این شکل گسترش 
بدهید، شیطنت است! به هرحال ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که برخی به سمت زیارت امام حسین)ع( 
می روند و تربیت یافته و تبلور انس��ان عصر ظهور و 
آماده شهادتند و برخی ش��یفته غرب و تبلور انسان 
دنیای مدرن هس��تند. این کش��مکش ایمان و کفر 

همواره ادامه خواهد داشت. 

رهبر معظم انقاب جزو روشنفکران 
قبل از انقاب به حس�اب می آیند. 
ایش�ان به یک�ی از روش�نفکران 
فرموده بودن�د: »می دانید فرق ما 
و شما چیست؟ ما با هم وارد دوران 
روشنفکری ش�دیم، ولی ما عبور 
کردیم و شما ماندید!« روشنفکران 
به همین دلیل اس�ت که ایشان را 
قبول دارن�د و نمی توانن�د قدرت 
تفک�ر ایش�ان را ان�کار کنن�د. به 
نظ�رم ام�ام ب�ا هوش�یاری تمام، 
ایش�ان را در س�ایه حف�ظ  کردند 
و ایش�ان را ب�رای مس�ئولیت 
س�نگین رهبری شایس�ته دیدند


