
1 
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  : مشروح با فارسيوگو  در گفتانيپناه

/  رهبر انقالب به جوانان اروپا اقدامات دشمنان اسالم را به باد دادةنام/  نشدندزهي كانالچگاهي هامام
  ستي نكي بودن قابل تفكي و انقالبيمسلمان

  : فارس نوشت،ي معنواني گزارش ببه
 هيـ  و فاطم  شعبان  مهي ن ياي قدر و اح   يها   مختلف سال از جمله دهه محرم، شب       ماي امام صادق، دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در ا         دانشگاه

  .روند ي به آنجا ماني سخنان خاص و منحصر به فرد پناهدني شني برايادي زاني است كه دانشجوييها از مكان

 و جلـسات مـستمر   دانند يود م مورد عالقه خ   ي روحان يها   صحبت حي را نخ تسب   يمدار  تي و وال  تي وال انياالسالم پناه    حجت يها يمنبر
  . مواجه شدانيدر دانشگاه تهران برگزار شد، با استقبال گسترده دانشجو» مقتدر مظلوم« با عنوان 88 كه بعد از سال يو

 از  ان،يـ پناه.  موفق در تهران بوده است     ني و مبلّغ  وني از روحان  ي شهر تهران است؛ پدر مرحوم و      1344 متولد سال    اني پناه االسالم  حجت
 قـم   يـة  علم ة خـود را در حـوز      التي تحص 1362 را آغاز كرد و از سال        ي حوزو التي در كنار دروس مدرسه، تحص     ييسال اول راهنما  

ـ  ي جـواد  ،ي خراسان دي عظام وح  اتي و پس از اتمام دروس سطح حوزه، به مدت دوازده سال از درس خارج حضرات آ                گرفت يپ  ،ي آمل
  . بهره بردي رهبر مقام معظمني و همچني محمد كاظم حائرديس

 ،يآموز  مختلف دانشي ها طي و آموزش در محغي به تبل،ي مطهردي شهيها  كتابسي در حوزه، با تدر    لي و در كنار تحص    رستاني آغاز دب  از
 مركـز   يعلمـ   ئـت ي عـضو ه   يو.  كرد لي حوزه و دانشگاه تحص    ي را در دفتر همكار    يرشته روانشناس .  آورد ي رو ي و حوزو  يدانشگاه
  .كند ي مي با آن مركز همكاري كتب آموزشنيها و تدو  سرفصلي و طراحسيتدر نهي بوده و در زمغي تبليتخصص

  : استانياالسالم پناه  فارس با حجتي خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاريگو و  مشروح گفتديآ ي در ادامه مآنچه

  شـود،  ي محسوب م  عي و بد   نو ياسي نظام س  كي ياسي از لحاظ س   ي اسالم ي نظام جمهور  نكهيبا توجه به ا   : فارس
ـ  مانده انقالب در جري كردند؟ در واقع كار باقتي نظام را متضمن به جمهور     نيبه نظر شما حضرت امام چگونه ا        اني

  ست؟يتداوم چ

 ي اسـت بـرا    ي حضور و مشاركت مردم فرصت     كردند ي تصور م  ي مقدمتا عرض كنم كه برعكس آنچه كه گروه        :اني پناه االسالم  حجت
ـ  غرب زده قـصد داشـتند جمهور       اناتيها و جر    گروه.  آن شد  تي نظام عامل حفظ اسالم    تي كردن نظام، جمهور   ي انقالب ري غ  و ي اسالم ريغ  تي

 حضرت امام مردم خـود موجـب تـداوم انقـالب و     يها ينيب شيتنها موفق نشدند بلكه مطابق پ       دهند كه نه   ر آن قرا  تينظام را در مقابل اسالم    
  . استي نه دة آن حماسةو نمونه برجست نظام شده اند تي اسالمميتحك

   استتي مشاركت مردم در حاكمنيشترياسالم ضامن ب* 
ـ ا. دهنـد  ي را نشان م   قتي حق كي دو واژه در كنار هم ابعاد        ني و ا  ستي بودن آن قابل انفكاك ن     ي نظام از اسالم   تي جمهور اساسا  اسـالم   ني

ـ  راه را امام به ما       نيو ا . و سرنوشت خودشان است    تي مشاركت مردم در حاكم    ني و موثرتر  نيشترياست كه ضامن ب     دادنـد و مقـام معظـم        ادي
 از آن را مقابل نظام قـرار دهنـد          ي انقالب ري غ ري هستند كه اسالم و تفس     ني به دنبال ا   يگري د ياالن هم انواع گروهها   . دندي تداوم بخش  يرهبر
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 كي قابل تفك  استي همانطور كه از حكومت و س      ستيدن قابل انفكاك ن    بو ي بودن و مردم   ي موفق نخواهند شد چون اسالم از انقالب       عتايكه طب 
  .ستين

   چگونه قابل تداوم است؟ي خط امام واقعيها از نظر شما مولفه: فارس

 و  مي جامعـه باشـ    ي به دنبال اصـالح سـاختارها      ي انقالب اسالم  قتي در جهت تداوم راه امام و درك حق        دي ما با  :اني پناه االسالم  حجت
 وجود دارد   ي علم يي ها يي هم ناتوانا  نهي زم ني در ا  ميي نما نهي و نهاد  ي فرموده است طراح   يي راهنما ني را مطابق آنچه د    يات اجتماع  نظام ميبتوان

 كـردن روح انقـالب بـه تمـام     يتداوم انقالب به جار.  كه موجب تاسف فراوان است     رديگي صورت م  ي عمل ي آشكار و پنهان   يها  تو هم مقاوم  
 در  ي شود كه هنوز راه دراز     ي صددرصد اسالم  دي همه و همه با    يتي و ترب  مي نظامات تعل  ي نظامات حقوق  ي نظام اقتصاد  . جامعه است  يساختارها

  .مي دارشيپ

 حركات امـام را پـس از   ي برخ، ي نسل اول انقالب از حضرت امام و انقالب اسالم    يرسازيبا توجه به تصو   : فارس
 دارند القا كنند ي سعاي و دانند يگرا م  تعقليها  و گذار به حركتييرا عاشوي بر عبور از رفتارهاي مبتنيانقالب اسالم

   از امام ارائه شود؟يا  چهرهني دارند چني سعچرا شده بودند، زهي خود، كانالانيكه امام توسط اطراف

 ي جـدا از قـدرتها     هي عل ي تعال حضرت امام رضوان اهللا   .  شدن نبودند  زهي نشدند و قابل كانال    زهي كانال چگاهي امام ه  :اني پناه االسالم  حجت
كما .  شدن وجود نداشتزهي و سطوح مختلف جامعه در ارتباط بودند كه امكان كانالفهاي فوق العاده كه برخوردار بودند آنقدر با ط ي و روح  يمعنو

ـ ي خاصيهايژگي ولي به دلهي فقتي امامت و نهاد والگاهي است و اساسا جانطوري امروز هم هم   نكهيا امـا  . ستيـ  شـدن ن زهيل كانـال  كه دارد قاب
 ي فرصت دادنها آنجا كه امـام چـاره ا         نگونهي بدهند ا  داني افراد م  ي برخ ياسي به گفتار و رفتار س     يممكن است حضرت امام به دالئل و مصالح       

 خـود را حفـظ اصـل        ي اصـل  تي امام كه مامور   ي و بزرگوار  تي و هم از درا    كند ي م تي امام حكا  تي هم از مظلوم   دنديد ي نم لحت مص تيجز رعا 
.  نبودنـد  ي خود به آن راضـ     ي ول رفتندي را پذ  اني امام سخن و نظر اطراف     دهد ي نشان م  رينمونه آن موضوع جام زهر است كه تعب       . دنديد ينظام م 

لحت را در    مـص  ي رساند ول  ي كرد كه جنگ را به سرانجام بهتر       تيري مد ي به گونه ا   شود ي امكانات كم م   نيچه بسا امام معتقد بودند كه با هم       
 وبي حساس با ع   ي حفظ ثبات كشور در برهه ها      ي و برا  ياسي س ة عناصر برجست  ي حفظ آبرو  ي از اوقات برا   يگاه. دندي د گراني نظر د  رفتنيپذ

  .فرمودند ي اكتفا مي كليهاي و تنها به طرح بحثها و روشنگركردند ي برخورد موارانهآنها تا آنجا كه قابل اغماض بود بزرگ

   استي نگري و سطحي خردي بتي نهاي و عقالنييامام به دو قسمت عاشورا رفتار ميتقس*
امام از اول تا آخر در .  استي نگري و سطحي خردي بتي نهاني كرد امي تقسي و عقالنيي رفتار امام را بتوان به دو قسمت عاشورانكهي ااما

ـ     ي مال كسان  ري تفاس نگونهيا. حضرت امام بود   بودن   ي كه موجب انقالب   يتي حركت كردند همان عقالن    ي روشن عقالن  ري مس كي  ني است كـه ب
 و  كردنـد  ي جنگ م  هيبود با معاو  ) ع( امام حسن    يجا) ع (ني اگر امام حس   كنند ي و تصور م   شوند يفرق قائل م  ) ع (ني امام حس  و) ع(امام حسن   

  .كردند ي صلح مديزيبودند با ) ع (ني امام حسيجا) ع(اگر امام حسن 
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   جز عاشورا ندارديريتفس) ع(صلح امام حسن * 
 ةدربـار . مي عامل موثر قلمـداد كنـ      ني امامان را مهمتر   تي و شخص  مي كن ي ساز ي امامان معصوم را شخص    ية است كه ما رو    ي نادان تي نها نيا

ود؟ و مگـر صـلح       ب ي عقالن ري غ ةدي پد كي دادند مگر عاشورا     ريي تغ تي بودن به عقالن   يي خود را از عاشورا    ية تصور كرد كه رو    شود يامام هم نم  
   جز عاشورا دارد؟يريتفس) ع(امام حسن 

 سـال پـس از      25 را پس از ارتحال حضرت امام و در طـول            ي مقام معظم رهبر   انهي داه يها ينقش رهبر : فارس
  د؟يكن ي ميابيطور ارز رحلت حضرت امام چه

 محض مقام معظـم     يروي پ ميدان يو قدر آن را نم     مي كه ما در متن آن غرق      يخي اتفاقات تار  نيتر  بي از عج  يكي :اني پناه االسالم  حجت
 رسـد  ي تا دستشان به قدرت مها يلي خدينيب يشما االن م.  خط امام و انقالب امام شده است مي از راه امام است كه موجب تداوم و تحك         يرهبر

 اشاره كـرده بودنـد      ها  دهي پد ني از ا  يبه برخ  امام هم خود     شود ي شروع م  حاي تصر اي و   حاي تلو شاني زدنها هي مقابل امام و حاش    شانياظهار نظرها 
 مقـام معظـم   ي و منش رفتـار ي فكرري شما در مسيول.  سوال ببرند  ري حضرت امام را ز    ياستهاي و س  ندياي ب يكه مثال ممكن است بعدها كسان     

  .دينيب ي با امام نمي تفاوتچي دشمن هو به اذعان دوست يرهبر

   ادامه دارديزيبه طرز اعجاب برانگ از تفكر حضرت امام ي مستمر رهبريرويپ* 
.  ادامـه دارد يزي به طرز اعجاب برانگ    ي آن امام راحل توسط مقام معظم رهبر       اتي منو يريگي از تفكر حضرت امام و پ      ي مستمر رهبر  يرويپ

  . استزي اعجاب برانگيرونيمنتها از نگاه ب. ميداني ميعي را طبي امرني چني مقام معظم رهبرتيالبته ما با توجه به منطق اسالم و شخص

   شددهي انقالب ديها تي آغاز شد كه موفقي از وقتياسالم هراس*

 و عربـستان    هي همچون ترك  يا   منطقه باني رق شي رو زي و ن  ي در مقابله با اسالم هراس     ينقش انقالب اسالم  : فارس
  .ديكن ي ملي چطور تحلكنند، ي و دنبال مغي را تبلي اسالم بدليكه نوع

 بيـ  و رق  ي سـاز  ليبد.  شد دهي د ي انقالب و نظام مقدس اسالم     يتهاي آغاز شد كه موفق    ي از وقت  ي اسالم هراس  :انيه پنا االسالم  حجت
 يا   انقالب است و دشمنان ما چـاره       ة بالقو ي بالفعل و حت   يتهاي بخاطر موفق  نهايتمام ا .  در منطقه شكل گرفت    ي اسالم هراس  ي هم همپا  يساز
 و ني به جوانان اروپا زحمـات چنـد  ي رهبرري اخةنام . مي آنها را به شكست برسانيا استمرار راه امام، طرحها   ب دي كه با  مييما ني ندارند؛ ا  نيجز ا 

ـ  از شئون امامت و وال     يكياساسا  .  به فرصت كرد   لي آنها را تبد   يدهاي دشمنان اسالم را به باد داد و تمام تهد         ةچند سال   اسـت كـه     ني همـ  تي
  . الزم را داشته باشندتي تبعاستمداراني سگري داشته باشد و دي كافاراني البته اگر كند يفرصت م به لي امت خودش تبدي را برادهايتهد

   كردندلي را به فرصت اتحاد جهان اسالم تبديري تكفستي ترورديرهبر انقالب تهد* 
 چه  زي ن يرهبر. دانست يرشد م  ي برا ي را فرصت  ي محاصره اقتصاد  ديتهد.  كرد لي ملت تبد  ني را به فرصت رشد ا     يلي جنگ تحم  دي تهد امام

 ي بـرا  ي بـه فرصـت    لي در منطقه را تبد    يري تكف ستي ترور دي است كه تهد   ني آن ا  ري نمونه اخ  كياند و      به فرصت كرده   لي را تبد  دهاي تهد اريبس
  . كردندماتحاد جهان اسال

  /اميپ يانتها


