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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

  گفتگوي تفصيلي با حجت االسالم پناهيان

  اند؟ شده تر نيد يب انقالب اول از مردم ايآ
كننـد كـه      صورت جدي ادعا مي     مي ملت ايران، برخي از افراد به       سال از انقالب اسال    36باگذشت  :  نوشت زويقاصدنبه گزارش بيان معنوي،     

مراتـب    داران و متدينين جامعه كنوني ما، نسبت به متدينان دهه اول انقـالب بـه                اين انقالب از شعارهاي اصلي خودش دور شده و درصد دين          
اهيان رفته و اين موضوع را با وي به بحث گذاشـته            االسالم عليرضا پن    به سراغ حجت  » وزيقاصدن«فرض خبرنگار     با اين پيش  . كمتر شده است  

 .است

كنند چون از شعارها و معيارهاي اوليه فاصله   سال از انقالب اسالمي برخي تصريح مي36بعد از گذشت 
ايم، درصد مردم مؤمنين و متدين اآلن جامعه، نسبت به دهه اول انقالب كاهش داشته است پس  گرفته
  نظر شما چيست؟. نقالب اميد بستتوان به سرانجام ا نمي

نظام اسالمي از كدام شعار فاصله گرفته است؛ . بايست بيايند و با دليل اين ادعا را ثابت كنند كنند، مي كساني كه چنين ادعا مي •
 روز شعارهاي انقالب را بهتر درك و عمل جمهوري اسالمي از شعارهاي خودش فاصله نگرفته است كه هيچ، بلكه مردم روزبه

مراتب بيشتر و بدتر از اآلن بوده است و اگر منظور برخي از بيشتر شدن فساد، عوض  فساد اجتماعي در دهه اول انقالب، به. كنند مي
در همين تهران برخي از . مدهاي جديد و طرح متفاوت لباس است كه اين نماد دور شدن از اسالم و دين و معنويت نيستشدن 

نامه  اگر اكثر وصيتگفتند و شما  راه مي بي و برخي به شهدا بد. دادند و اين فضاي عادي در جامعه بود يمردم شعار مرگ بر امام سر م
. گويد راه نمي بي و اند و در حال حاضر احدي به شهدا بد بينيد كه در جواب به اين قشر جامعه نوشته شهدا را كه بخوانيد، مي

  .چنين نبوده است كه قبال اين درحالي

 شهيد و شهادت و دفاع مقدس، به چه ميزان در فضاي عمومي جامعه اثرگذار بوده؟ باالخره اين فضاي
  شده تا جامعه رنگ و بوي بيشتري از معنويت به چشم ببيند؟ امر سبب مي

مانديم  قدر فضا بد بود كه مي يعني اين. كرديم سروصدا و با جمعيت كم تشيع مي شد، خيلي بي ما در محلمان اگر كسي شهيد مي •
  .دهند گويند و نشان نمي ها را نمي متأسفانه اين. چطور تشيع جنازه كنيم

رفتند، و يا تعداد كل كساني كه به جبهه رفتند، كم بود و همين تعداد  از مدارس چند صدنفري شايد فقط چند نفر محدود به جبهه مي •
بنده خودم اول انقالب با لباس روحانيت . رح نبوده استدهد، جو خاصي به خاطر جبهه و جنگ در فضاي جامعه مط اندك نشان مي

تر از اول انقالب  مراتب شلوغ ها همه در حالي است اكنون مجالس شهدا به اين. كردند رفتم، افراد مسخره مي ها كه مي برخي مكان
  .كند است وكسي شهدا را مسخره نمي

آورند، چه جمعيت كثيري به استقبال  ه است، زماني كه يك شهيد ميوپنج سال از دفاع مقدس گذشت نگاه كنيد، با وجوداينكه بيست •
اين در حالي است كه به قول شما فضاي جنگ . كنند ها در نظر بگيريد، بيش از چند برابر گذشته استقبال مي آيند، شما اين نسبت مي

  .و شهادت به پايان رسيده است
ها بود كه ضد  ها پر از افراد گروهك را باال بياوريم و به كسي حرفي بزنيم، كوهرفتيم، جرئت نداشتيم سرمان  ما اوايل انقالب كوه مي •

. ، نه اينكه ضد دين و ضد خدا باشند يا تقيدي به احكام ديني ندارنددين هستند ها بي خدا و ضد دين بود؛ اما اآلن نهايت برخي جوان
كه آن زمان كساني كه همين مردم را شهيد كردند،  درحالي. خواند رود و فاتحه مي كه همين جوان هم، سر مزار شهدا مي تر آن جالب

  .كردند  جذب ميروينها بودند و آزاد براي خودشان  روي كوه
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ها بيشتر متعلق به سه سال اول انقالب است كه منافقين آزادانه در حال فعاليت بودند و درنهايت  اين حرف
  اكثر منافقين، متواري يا به زندان افتادند؟

نه، چه كسي گفته اكثرشان جمع شدند، شايد اوايل برخي از سرانشان جمع شدند، ولي سمپادهاي آنان همچنان در جامعه حضور  •
 همين اواخر جنگ ،قدر فقيه عالييك حتي كسي در حد . پرداختند همه عناصر نفوذي در نظام به كار و فعاليت مي آن داشتند و با
  .كنيد منافقين را اعدام ميكرد كه چرا سران اين  اعتراض مي

  ، بررسي شرايط دهه اول انقالب و وضع موجود چقدر مؤثر است؟ي خودبراي اثبات مدعا
ها و شرايط را بسنجيم و بعد به دنبال  بايست اول نسبت بررسي شرايط بسيار حائز اهميت است و براي اثبات مدعاي خود، ما مي •

گيري قرار  ها را مالك براي اندازه توانيم بدون كنترل بقيه متغيرها، شاخص ه باشيم، نميچراكه اگر شاخص هم داشت. ها برويم شاخص
  .ها را بررسي كرده و در نظر گرفت ها، مالك سنجي  نسبتسلسلهدر اينجا بايد با يك . دهيم

ارهاي انقالب از باب تازگي توان مطرح كرد اين است كه اگر اوايل انقالب شع ازجمله نكات مهم در بررسي شرايط دو دهه، كه مي •
. سازي صورت گرفته است وجه كسي از سر تازگي به شعارهاي انقالب اقبال ندارد، يعني خالص هيچ باعث جذب آنان شد، اكنون به

فعاني تبع آن، نبود خرابكاري در رفتار و عملكرد، طرفداران و مدا اگر آن زمان، مدعيان انقالبي گري به خاطر عدم سابقه حكومتي و به
برخي هاي زيادي از سوي   اما امروزه خرابكاري- كه معتقدم نسبت مردم مدافع آن زمان به جمعيت اآلن جامعه، كمتر بود- داشتند 

  .اند هاي خود ايستاده همه بازهم مردم پاي انقالب و آرمان اين مسئولين صورت گرفته است و با
اي همچون دفاع مقدس  شد و يا حادثه كه سبب گرايش مردم به انقالب ميهاي بسياري كرده بود  اگر آن زمان رژيم طاغوت، ظلم •

زدگي و  هاي انقالب شده بود، اآلن در اين اوضاع اقتصادي، رفاه وجود داشت كه سبب هل دادن مردم به سمت انقالب و آرمان
اي الهي است، و حتي از اين باالتر اينكه  زهها براي رسيدن به وضع بهتر، اين مقدار گرايش به معنويت واقعاً معج طلبي و رقابت راحت

مراتب كمتر از جمع دين و ايمان و معنويت است كه در حال حاضر  بنده معتقدم جمع دين و ايمان و معنويتي كه در آن زمان بود، به
  .در جامعه وجود دارد

شد و فقط تعدادي پيرمرد  سجد هم پر نميكرد نصف م يادم هست كه اول انقالب احياناً اگر مسجدي در تهران اعتكاف برگزار مي •
اما اآلن در مساجد متعددي . كار درست تبليغي داشته باشيدتوانستيد  مي يسخت بههم هم براي همان چند نفر  شدند تازه آن جمع مي

  .شود هاي بسيار خوب برايشان گذاشته مي شوند و برنامه در سراسر كشور صدها هزار نفر معتكف مي
باره ساخته نشده است، پس وجود اين تعداد  رود كه براي حجاب كاركنيم در حالي حتي يك فيلم دراين  انتظار ميبيش از سي سال •

 به اين يتوجه  اما اين درصد زياد خانم هاي باحجاب و محجبه در عين بي.بدحجاب امري طبيعي است چون كاري صورت نگرفته
  .استتوجه و مهم و در حد معجزه  قضيه، خودش امري قابل

رهنگ همه ابزارها در حال ترويج ف مقايسه نيست، در دنياي امروز اين تهاجم فرهنگي در دهه اول انقالب به نسبت اآلن قابل •
مثال در آن زمان دستگاه  عنوان به. هزارم اين ابزارآالت وجود نداشت بندوباري و ضديت با فرهنگ اسالمي هستند كه قبال يك بي

چيز دسترسي  اما اآلن در موبايلشان به همه! ها به خط شدند؛ حال آيا كسي فيلم ويدئويي گيرش بياد يا نه ويدئو آمده بود، تمام كميته
  .چيز را ببينند و آب از آب هم تكان نخورد توانند همه دارند و مي

ها و  مثال زنجيره عنوان تجربگي و خامي خود، كارها را در مواردي بد انجام داديم، به ها را شما مالحظه كنيد، ما حتي با تمام بي نسبت •
هايي كه شاه كرد و مردم را به انقالب   ظلمپس با توجه به. صورت ضمني، سكوالريسم را ترويج كرده، بسيار داشتيم هايي كه به فيلم

هاي خوبي كه ما نكرده ايم و با توجه به تازگي شعارهاي انقالب كه قبل داشتيم و اكنون ركا ة ها و هم خرابكاريوادار كرد و باوجود 
آالت گسترش فساد كه قبل نداريم و با همه تهاجمات فرهنگي و سياسي كه عليه ما افزايش پيدا كرده، و با توجه به افزايش ابزار

مراتب نسبت به گذشته بهتر شده  ها را در نظر بگيريم احساس خواهيد كرد كه وضع به هم وجود نداشت، اگر نسبت هزارم آن يك
  .است
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كردند، اما آيا اآلن نسبت به رهبر انقالب  ، همه گوش ميكردند ميم راحل تا حرفي را مطرح آن زمان، اما
  هم اينگونه است؟

هاي رهبر انقالب عمل  هم، خواص هستند و به حرف كردند، اآلن اگر منظورتان خواص است كه به حرف حضرت امام گوش مي •
 درصد كل مردم ايران به جبهه رفتند و 3كه آن زمان، فقط  نشان به اين نشان. مراتب زيادتر شده است كنند و حتي تعدادشان به مي

چنيني پاي نظام مقدس جمهوري اسالمي تا پاي جان  دد، به راحتي چندين برابر آن در حوادث ايناآلن با توجه به قرائن و شواهد متع
  .االن اين امر بسيار مشهود و معلوم است. شان مثل زمان جنگ خواهند ايستاد

  معيارها و ادله شما براي اثبات بهتر شدن وضع موجود به نسبت اول انقالب چيست؟
كنند وضع جامعه بدتر شده و نسبت مومنين جامعه نسبت به دهه اول انقالب  انيم، آن كساني كه ادعا مينكته اول اين است كه بد •

ها و   سراغ شاخصحال با اين وجود به. كمتر است، هيچ شاخصي ندارند تا بر اساس آن شاخص و معيار حرف شان را اثبات كنند
  .رويم معيارهاي خود مي

بنده يك زماني به . حبت به اهل بيت عليهم السالم در مجموع خيلي افزايش پيدا كرده است اين است كه احترام و مشاخص اول •
آيند و  گفتند، مردم صبح زود براي دعا نمي كنيد، مي كردم چرا صبح جمعه دعاي ندبه برگزار نمي مسئولين محترم مهديه عرض مي

زائرين حرم . آمدند و بعد اين دعا در سراسر كشور پر شور برگزار شداما بعد ديديم كه مردم آمدند و بيشتر از گذشته هم . همت ندارند
توان گفت  امام رضا عليه السالم و حضرت معصومه عليهاالسالم و حتي مسجد جمكران چندين برابر افزايش پيدا كرده است و نمي

  .ها خيلي بيش از اينهاست ؛ نسبتچون جمعيت دو برابر شده زائر زياد شده است
ها شركت   در آنانان وجود نداشت و جمعيت زيادي به ويژه جوبين مردم رايج شده است كه قبالسنه اي كه در سنت هاي ح •

. شاهد بر همين مدعاست) ...مثل اعتكاف، عزارداري حسيني، تشيع جنازه شهدا، پياده روي اربعين، و(كنند، و مثال هاي اول بحث  مي
ها تاكيد دارند كه مردم به شعارهاي اصلي انقالب اقبال  نقالب هم هميشه بر اين رهبر اهاي بسيار مهمي هستند كه ها شاخص اين
  .دارند

عنوان يك بچه طلبه از اول انقالب  بنده به.  اين است كه سطح درك و فهم مردم بسيار افزايش پيدا كرده استشاخص بعدي •
كشيدم و براي يك جمع چندين نفره با چندين رفاقتي   مييبنده آن زمان بايد كلي سخت.  نوار دارم61كرده ام و از سال  سخنراني مي

بينيد شايد طلبه هايي در همان سن و سال آن  اما اكنون مي. توانستم يكسري از معارف را مطرح كنم كه ايجاد كرده بودم، شايد مي
چراكه سطح فهم نسبت به معارف . رند مخاطبان بسيار بيشتري دا- نه مثل اآلن بنده كه شايد چند نفري بنده را بشناسند- زمان بنده، 

  .مراتب افزايش پيدا كرده است ديني، سياسي، اجتماعي و انقالب در مردم به
شهدا . شود، سر منشاء آن شهدا بودند اصال بحث واليت فقيه كه اآلن در بين مردم مذهبي و يا حتي عامه مردم به راحتي فهم مي •

برخي از مردم در اوايل انقالب در و ديوار . اند كرده  ياده السالم و چهار بار از واليت فقيهصورت متوسط چهار بار از امام حسين علي به
نامه هاي  وصيت. زدند كه رئيس جمهور خميني است، يعني برخي فرق بين رئيس جمهور و واليت فقيه را نمي فهميدند  ميتبليغات

رور زمان بحث واليت فقيه در اذهان و قلوب مردم جا بيافتد و تازه اين شهدا بهترين معلم جامعه در دهه اول انقالب بودند تا به م
ها چند سالي است   هزار شهيد، معلم براي واليت فقيه در اين كشور داشتيم و آثار آن درس250ما . بحث در افكار مردم نقش ببندد
  .تازه آشكار و ظاهر شده است

گفتند واليت فقيه همان واليت عهدي و همان پادشاهي به سبك  انداختند و مي ها تبليغات وسيع راه مي در دانشگاه تهران گروهك •
اين در حالي است . كرد ها تظاهرات نمي بسياري درك عميقي از واليت فقيه نداشتند و حتي كسي هم عليه آن گروهك. جديد است

شما گفتم،   ميشان زياد شده، ها جمعيت ينناك شده و ا گفتند وضع خيلي وحشت كه مي، بنده به رفقايي 88كه در اوج فتنه سال 
 طرافدارن وقتي ،صدر كه زمان بنيي حالدر گفتم چطور نگران هستيد،   ميگفتند دوبرابر، بعد بنده با لبخند تان چقدر است، مي جمعيت

پشت وانت د نفري شان چند صد نفر هم نداشتيم كه عليه او تظاهرات كنيم، فقط چن انداختند ما در مقابل او تظاهرات راه مي
ما در محلمان براي شهيد بهشتي با كلي تالش . توانستيم جمعيتي جمع بكنيم كرديم نمي داديم و هر كار مي نشستيم و شعار مي مي
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كه بود كه در  اين درحالي. صدر عددي نبوديم اصال ما در مقابل بني.  نفر جمع كرديم كه ايشان هفته بعدش به شهادت رسيد200
 يعني از امام ،شان  مردم براي دفاع از مقدسات88ماه  نهم دي .خنديد  ميد از گذشت روزهاي اول، مردم به فتنه گرها بع88فتنه 
 چنان عرض اندام كردند كه لرزه بر پيكره فتنه گرها و تمامي كشورهاي مستكبر ، گرفته تا واليت فقيه و نظام اسالمي)ع(حسين

 يعني برخي از مردم شايد مثل اول انقالب جو گير نشدند، بلكه .دهد بلوغ جامعه را نشان ميها رشد و  پس اين. ها انداخت حامي آن
  .متوجه شدند كه بايد چه كار كنند

كردند كه  ها ادعا مي الحات سالصاين جريان موسوم به ا. شما به همين شعار حمايت فلسطين، غزه و قدس و لبنان نگاه كنيد •
كند، و  ها براي تحكيم خودش سوء استفاده ميرجويد و از اين شعا تاده و از اين كشورها برائت مير اسرائيل ايسحاكميت پشت مرگ ب

ها  به آندهند، بعد زماني كه  رها و شعار مرگ بر اسرائيل سر ميشان آمده اند پاي اين شعا حاال همه. ين شعارها را نمي دهيمما ا
  !ها گذشته باشه بابا، ول كن ديگه از اين حرف: گويند مي شود، گوييد كه شعار شما، اثبات واليت فقيه مي مي

البته يك دوره برخي از مسئولين . ها نشان دهنده پيشرفت در مسير شعارهاي انقالب است نه بازگشت به شعارهاي انقالب همه اين •
 و كليت حركت انقالب ،ر نظاماما كليت مردم و مسئولين د. طرد شدندمردم از شعارهاي انقالب فاصله گرفتند كه خودشان از سوي 

امروزه قشر خاكستري ما هم به معنويت و ديانت نزديك تر . كار بايد بكند و قدر ارزش هاي خودش را بدانده تازه فهميده است كه چ
ما بايد ها را حت توجه است كه آن اللهي ها قابل هاي بچه حزب البته آمار مشكالت بسيار زياد است و حتي آمار خرابكاري. اند شده

  .درست كرد
كند تمام فرشته هاي خدا آمده اند و در حال كمك به اين نظام مقدس  اما روند كلي، رو به جلوست به گونه اي كه انسان گمان مي •

. كنند آوردند و همه قبول مي  ميآيند و دليلي بر اثبات حق خواهد يك حقي پنهان شود، همه كائنات مي به محض اينكه مي. هستند
مين قصه حمايت آمريكا و دولت هاي اروپايي در حمايت از جنگ غزه توسط رژيم صهيونيستي و يا حمايت آن از داعشي ماي ه اآلن

باالخره وقتي . چه كسي وجود دارد كه اين ماجرا را نفهميده باشد. جنايتكار، چقدر هيمنه و ابهت ارتباط با غرب را به زمين ريخت
  .دارند  ميام برگكند كه همه به اجبار در اين مسير  پيدا ميشود، ابتهاج و عمقي  حق پيدا مي

  


