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ﺳﻼم :در ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﺮار دارم ﻋﺪه ای از ﻃﻼب ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ﺷﺨﺺ رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﻮن ﺗﺮﮐﻮﻧﺪه و از ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎﮐﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺨﺺ رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺪام در ﮔﺮوه از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را در ﺳﮑﻮت ﭼﻨﺪ روزه ﻓﺮو ﺑﺮد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻮرد ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﭘﺎﯾﻪ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﯾﺐ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار و ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎ
دﻟﺨﻮش ﺑﻪ ﻋﻘﻞ
ﺑﺮاﻣﻮن از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﮕﻮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮال و
ِ
ﻣﺪرن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﺴﯿﺮ اﻫﺪاف و آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اوﻧﻬﺎ
ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن! اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺮف ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ زﯾﺎد ﻫﺴﺖ ﯾﮏ درﯾﺎ ﺣﺮف ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ در ﺳﯿﻨﻪ ،ﺣﯿﻒ
از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺣﺰﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻬﻢ درﺳﺖ از اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺻﺤﯿﺢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ اﻧﺪازه ای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک اﺣﺰاب و اﻓﺮاد ﻧﺸﯿﺪ و
ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺟﻮزده ﻧﮑﻨﺪ .در ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داره و ﻧﻪ
ﺷﻌﺎر ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﻪ ی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﺪرن ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ روﺑﻪ رو ﺑﺸﯿﻢ و
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل ﻣﺎ )ﻃﻼب( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی را دارﯾﻢ ﻧﻪ ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﺎ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕﺮان .ﮐﺎش ﻫﻤﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن!
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺗﺬﮐﺮات ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪی ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪودِ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

