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  نامة رهبر انقالب به جوانان غربدر مورد گفتگو با حجت االسالم پناهيان 
 ةچرا نام/  قرار دادهري نامه، مرا تحت تأثي از اصل محتواشتري نامه بني نگارش اةويش: پناهيان

 يكي ني باالست و ايلي حق خرشي پذي امروز آمادگراي با اقتدار نوشته شده؟ زنقدريرهبر انقالب ا
  ظهور استاز مقدمات 

 در ادامه چندي پيش خبرگزاري دانشجو در خصوص نامة رهبر معظم انقالب به جواناني غربي، گفتگويي با حجت االسالم پناهيان كرد كه                     
  :خوانيد را مي متن كامل اين گفتگو

  ظهور هست؟ة در آستانة نامكي ،ي كنونطي رهبر انقالب در شراةنامآيا : پرسش

 اين نامة رهبر انقالب در شرايط كنوني، آيا يـك           اكنون. مطالبي را بيان كرده بوديد      در بيت رهبري   قواعد ظهور شما قبالً دربارة     :پرسش •
 فرماييد؟  نامه در آستانة ظهور هست؟ شما از اين بعد، مسأله را چگونه تحليل مي

حتي . ور و زمان ظهور، زيادي حساسيت دارند     هرگونه بحثي دربارة ظه   و  ها نسبت به لفظ ظهور        ابتدائاً بايد عرض كنم كه بعضي      :پاسخ •
سازي براي  تر شدن ظهور و محقق شدن برخي از اين عوامل و زمينه بخواهيم دربارة عوامل نزديكاگر ما بدون تعيين وقت براي ظهور، 

ين نگاه را اصالح كنيم ما بايد ا. دانند مي) وقت تعيين كردن(»توقيت«دهند و آن را نوعي  صحبت كنيم، حساسيت منفي نشان مي ظهور
   .گفتگو كنيم مورد ظهورتر  تر و عالمانه بينانه تا بتوانيم در واقع

قرآن كريم هم صـريحاً     . سازي كرد، بايد مقدماتي را فراهم كرد        واقعش اين است كه همه معتقدند كه بايد براي ظهور زمينه          )  اول ةمقدم •
اين موضوع قطعـي اسـت     )7/دممح(»تَنْصرُوا اللَّه ينْصرْكُم  إِنْ  «و  ) 11/رعد(»ممٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسِهِ    إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما بِقَو     «: فرمايد  مي

  . توانيم مقدمات آن را فراهم كنيم اين جهت كه ما مي از ها نيز بستگي دارد؛ كه فرج و ظهور به ارادة ما انسان

فهرسـت بلنـدي از      »شـود؟   سازي شامل چه چيزهايي مي       اين زمينه  مقدمات ظهور چيست و   «ه  وقتي شما از علما بپرسيد ك     )  دوم ةمقدم •
هـا و فـسادها را ذكـر           فهرست بلنـدي از ظلـم      - طبق روايات  -  و همچنين  برند  ميرا نام   ) ها  گري  از جمله روشن  (رفتارها و اقدامات خوب   

حركت به سوي اثبـات حقانيـت ديـن، دارد روز بـه روز رشـد      است و  خوب، محقق شده اگر ما ببينيم كه برخي از اين اقداماتِ   . كنند مي
نـد كـه بـه ظهـور        ك  چون انسان به صورت عقالنـي حـس مـي         . كند  رود، اميد ما براي ظهور و فرج افزايش پيدا مي           كند و جلوتر مي     مي

 هم پيشرفتى كه امروز بشريت كرده       امروز، هم بشريت بيش از بسيارى از دورانهاى تاريخ، دچار ظلم و جور است،             (. تر شده است    نزديك
ايـم؛ زيـرا معرفتهـا       ما به زمان ظهور امام زمان أرواحنا فداه، اين محبوب حقيقـى انـسانها نزديـك شـده                 . تر است  است، معرفت پيشرفته  
  ))1378/ 09/ 03در جشن بزرگ منتظران ظهور، مقام معظم رهبري  اتاتيب.( پيشرفت كرده است

سازي  سازي كرد و اقدامات مؤمنين و حتي اقدامات دشمنان مؤمنين، در زمينه كه اساساً بايد براي ظهور زمينهپس مقدمة اول ما اين شد  •
 كـه جهـان بـه       فهمـد   دهد، انسان مي    نتيجة مثبت مي  شود و     مقدمة دوم هم اينكه وقتي اين اقدامات محقق مي        . براي ظهور مؤثر است   

صحبت كنيم و بـه     » سازي براي ظهور    زمينه«توانيم دربارة اين نامه و ارتباط آن با           مي ما   ، مقدمه  دو با اين . سوي ظهور در حركت است    
  .نتايج مثبت و مهمي برسيم
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باال بودن زمينة پذيرش حقيقت توسط بشر، /  حاكي از اوج اقتدار حق بر باطل است،رهبراخير نامة بيان 
  نشانة اين است كه حق در آستانة پيروزي نهايي است

وقتـي مقـام معظـم      . توان گفت كه بيان اين نامه حاكي از اوج اقتدار حق بر باطل است               نامة رهبر انقالب به جوانان غرب، مي      اما دربارة    •
تواند  نان دارند كه اين حقيقت مييم در واقع اط- هم از منابع اصلي دين    آن - دهند رهبري در اين نامه، جوانان را به مطالعة دين سوق مي          

وقتي اين اطمينان به روشن بودن حق و حقيقت و پذيرش آن توسط بشر امروز               . جوانان مغرب زمين نشان دهد    خودش را به سهولت به      
شود در ارتباط با حـق، غربـت زيـادي را تـصور               دهندة اين است كه حق در آستانة پيروزي نهايي است و نمي             قدر باالست، اين نشان     اين

  . الً برطرف شودتوان گفت كه نزديك است اين غربت كام كرد، و مي

كساني كه اين دعوت    . دارد» شنونده«گيرد، معنايش اين است كه اين دعوت          صورت مي دارد   - از سوي رهبر انقالب   - وقتي اين دعوت     •
حتي مقام معظم رهبري در ايـن نامـه زيـاد           . توانند با مراجعه به منابع اصلي دين، به حقيقت برسند           را اجابت خواهند كرد، به سهولت مي      

چـون واقعـاً ايـن    . اند كه اگر اينها به سراغ منابع اصلي بروند، ممكن اسـت دچـار برداشـت انحرافـي از ديـن بـشوند                ز نگراني نكرده  ابرا
فهمد   انسان با فطرت و عقل خودش، وقتي به منابع اصلي مراجعه كند حق را مي              . ساز دشمنان است    هاي انحرافي از دين، دست      برداشت

توان گفت  الاقل مي. ن خواهد رسيد؛ خصوصاً بشر امروز كه شكست فساد و ظلم و تباهي را تجربه كرده است   و به برداشت درستي از دي     
  .كه اكثراً درست برداشت خواهند كرد

 و اين يكي امروز آمادگي پذيرش حق خيلي باالست زيرا با اقتدار نوشته شده؟رهبر انقالب اينقدر  نامةچرا 
  از مقدمات ظهور است

 و  خيلـي باالسـت   قدر با اقتدار نوشته شده است؟ براي اينكه آمادگي براي پذيرش حـق،                با اين مقدمات، بايد ببينيم كه اين نامه چرا اين          •
 و امكانات مـورد      است قدر آمادگي براي پذيرش حق نبوده       وقت به اندازة امروز اين      هيچ. معلوم است كه اين يكي از مقدمات ظهور است        

  .ي حق نيز وجود نداشته استنياز براي معرف
 آمادگي پذيرش حق در جوانان غربي ناشي از شكست تمدن غرب است

اينكه آمادگي پذيرش حق در بـين جوانـان ايجـاد شـده             . جوانان غربي، امروز آمادگي شنيدن سخن حق را دارند و اين خيلي مهم است              •
شد آن مردم را به تمدن ديگري يـا بـه     بهروزي بود، مگر مياگر تمدن غرب در اوج پيروزي و      . است ناشي از شكست تمدن غرب است      

آورد   ها دارد فشار مـي      ها بر روي دوش انسان      قدر ظلم   ها زياد شده است و آن       بست  قدر در غرب، بن      االن آن  !گفتمان ديگري دعوت كرد؟   
 چون دوران   ،روز را از چنين پيامي غافل كند      تواند جوانان غربي ام     حتي فساد و تباهي هم نمي     . كه اين زمينة پذيرش حق باال رفته است       

  .فساد و تباهي هم گذشته است
نبايد با طرح : پناهيان/ وظيفة اهالي رسانه و نخبگان در قبال اين پيام رهبر انقالب چيست؟ :پرسش

   موجب فراموشي اين موضوع شويمموضوعات فرعي
  و نخبگان، در قبال اين پيام رهبر انقالب چيست؟وظيفة افرادي كه االن داخل كشور هستند، اهالي رسانه  :پرسش •

 موجـب شـويم كـه ايـن         اهميت برخوردار نيستند،  و سرگرم شدن به مسائلي كه از اين درجة          ما نبايد با طرح موضوعات فرعي        :پاسخ •
ابـزارش هـم بـراي    . ها اختصاص دهـيم  گري گونه روشن ما بايد بخشي از وقت خودمان را به اين   . موضوع مهم به فراموشي سپرده شود     

 بلـد   خارجيمقدار زبان فقط كافي است كه يك. شود با تمام جهان ارتباط برقرار كرد   االن با يك گوشي موبايل، مي     . همة ما فراهم است   
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دين و  توانيم با همين امكانات ساده، به تبليغ          هر يك از ما مي    . دانيم را به مردم جهان منتقل كنيم        باشيم و همين حقايقي كه از دين مي       
  .تبيين حقيقت دين، كمك كنيم

: پناهيان/تواند به صورت غير مستقيم پيامي به سياسيون غرب داشته باشد؟ آيا اين نامه مي: پرسش
   استي غرباستمداراني عبور از سام،ي پني ايمعنا
يامي هم به خواص يا سياسيون تواند به صورت غير مستقيم يك پ اين نامه خطاب به جوانان غرب نوشته شده است، ولي آيا مي    :پرسش •

  غرب داشته باشد؟

 آقا. اند جامانده كنم كه معناي اين پيام، عبور از سياستمداران غربي است و كامالً واضح است كه سياستمداران غربي من فكر مي   :پاسخ •
رهبران غربي دارند شايـستگي      . بود تر خواهد    و اين اثربخش   هاي مغرب زمين است،     مذاكره با ملت  اند و آن      تر را انتخاب كرده     راه درست 

اي نبودند ولي مردم مغرب زمين دارند         وقت رهبران شايسته     البته آنها هيچ   دهند، هاي خودشان از دست مي      خودشان را براي رهبري ملت    
  .برند به عدم شايستگي آنها بيشتر پي مي

رقابت با اين نامه توسط سران غربي امكان اصالً / دهد ي امامِ امت را نشان مي نامه به شدت آن وجه پدرنيا
  وجود ندارد

  .رسد بيان كنيد تان مي اي به ذهن هاي خاصي كه در آن هست، نكته اگر دربارة متن نامه و ظرافت :پرسش •

ند يك آقا واقعاً مان. دهد اين نامه به شدت آن وجه پدري امامِ امت را نشان مي.  استاين نامه سرشار از مناعت طبع و آزادمنشي :پاسخ •
از نظر روش امكان رقابت بـراي  . اصالً امكان رقابت با اين نامه توسط سران غربي وجود ندارد. اند پدر مشفق و دلسوز، اين نامه را نوشته  

  . آنها وجود ندارد، چه رسد به محتوا

خواهنـد آنهـا را بـه مطالعـة ليبـرال            آيا مي ! خواهند دعوت كنند؟    ها جوانان خودشان يا جوانان مسلمان را به مطالعة چه چيزي مي             غربي •
  ايـن ليبـرال   بينيـد كـه   اند و االن مي دموكراسي دعوت كنند؟ در حالي كه آنها خودشان مدعي هستند كه تا آخر ليبرال دموكراسي رفته  

گـارش و شـيوة     و حتي از نظـر سـبك ن       . پس اين نامه از نظر محتوا اصالً قابل رقابت نيست         ! چقدر جنايت به بار آورده است     دموكراسي  
 . برخورد هم قابل رقابت نيست

 بزرگ و يها  نامه، خصلتني ا/ قرار دادهري نامه، مرا تحت تأثي از اصل محتواشتري نامه بني نگارش اةويش
   نشان داده استاني را به جهان آقاي مايبايز

 بـه هـيچ     انان جهان و حتي جوانان خودشان     جوتوانند براي دعوت      ها نمي   غربي رقابت نيست زيرا     از جهت جهت شيوة نگارش هم قابل       •
شيوة نگارش اين نامه بيشتر از اصل محتواي نامه، . قدر بزرگوارانه و دلسوزانه مانند يك پدر مهربان، سخن بگويند  اين،باطلي

هاي بزرگ و زيباي رهبري انقالب ما را به جهانيان نشان داده              اين نامه، خصلت  . مرا تحت تأثير قرار داده است     
در اين نامـه بـه      . قدر دوست داريم    توانند حدس بزنند كه چرا ما رهبر خودمان را اين           لذا مردم جهان مي   . تاس

  .ال خلوص ايشان نشان داده شده استوضوح، كم

  


