وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭘﯿﺮو او ،زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد!!
وای از آن وﻗﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات
ّ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۳۰۳۲۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۰:۲۹:۴۰ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ً
ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ:
آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و اﻓﮑﺎر آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از اﻧﻘﻼب و رﻫﺒﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آن ﮐﺎر را ﯾﺎ ﺗﺄﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ً
اﺧﯿﺮا رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در آﺑﺎنﻣﺎه اﻧﺘﻘﺎد را
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻫﻤﻪی ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ» :ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن

ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر «.و در آن ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺟﻤﻊ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪار رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻋﻠﯿﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﮑﻞ داد .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز دوﺑﺎره ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب آﯾﻨﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،رﯾﺸﻪاش را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪرویﻫﺎی
ﺳﯿﺎﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺑﻬﺎﻧﻪای اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردهاﯾﻢ ،از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺒﻮده ،از ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺎدان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻌﻪی ﺻﺪر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
اﻣﯿﺪواری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ
»ﺣﻔﻈﻪاﷲﺗﻌﺎﻟﯽ« ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و
ِ

ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻔﺘﺪ؟!! ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻦ

ﺳﺮدار ﺟﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ« .آری! ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ
ﻃﺮﻓﺪاری از آن ﻣﺮد اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از ﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ رؤﺳﺎی
ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد «.ﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﮐﺎری
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ رﻫﺒﺮ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و
اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی

ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺮ اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﻮد؟! از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺻﻞ و ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ؟
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

