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  در گفتگوي اختصاصي با فارس عنوان شد
هاشمي نبايد اشتباه /ستمين گرا اصول و طلب اصالح يبند دسته به قائل اديزپناهيان: 

  اصلح فرد يژگيو نيمهمتر استكبار برابر در مقاومت/ نژاد را تكرار كند احمدي
  

 شـروع  يزمـان  از نژاد يحمدا يآقا اشتباهات: گفت ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد مشاور
 بـه  كـس  هـر  كند؛ تكرار را نژاد ياحمد يآقا اشتباه يهاشم يآقا دينبا و است كشور يمنج كرد تصور كه شد
  .باشد خدمتگذار كي بناست ديايب دانيم

 انيـ پناه رضـا يعل نيوالمسلم االسالم حجت فارس يخبرگزار ياسيس خبرنگار گزارش به
ـ  و ونيروحـان  از شانيا مرحوم پدر ؛است تهران شهر 1344 سال متولد  در موفـق  نيمبلّغ
 مدرسـه،  دروس كنـار  در) هــ 1356( ييراهنمـا  اول سـال  از ان،يـ پناه. است بوده تهران
 قـم  يـة علم ةحـوز  در را خـود  التيتحص 1362 سال از و نمود آغاز را يحوزو التيتحص

 حضـرات  خارج درس از سال دوازده مدت به حوزه، سطح دروس اتمام از پس و گرفت يپ
 معظـم  مقام نيهمچن و يحائر كاظم محمد ديس ،يآمل يجواد ،يدخراسانيوح عظام اتيآ

  .برد بهره يرهبر
 بـه  ،يمطهـر  ديشـه  يهـا  كتـاب  سيتدر با حوزه، در ليتحص كنار در و رستانيدب آغاز از
 ةرشت آورد؛ يرو يحوزو و يدانشگاه ،يآموز دانش مختلف يها طيمح در آموزش و غيتبل
 ئـت يه عضـو  اكنـون  هم و كرد ليتحص دانشگاه و حوزه يهمكار دفتر در را يشناس نروا
 كتـب  نيتدو و ها سرفصل يطراح و سيتدر ةنيزم در و بوده غيتبل يتخصص مركز يعلم

  .كند يم يهمكار مركز آن با يآموزش
 زيـ ن يفرهنگـ  يها عرصه در يتيريمد و يياجرا يها تيفعال به يغيتبل يها تيفعال كنار در

 دفـاع  دوران در)» ص(اهللا محمدرسـول 27لشـگر « يفرهنگـ  معاونـت  از و داشـته  اشتغال
 مركـز « و »هـا  دانشگاه در يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد« يفرهنگ معاونت تا مقدس
  .است داشته تيفعال يفرهنگ تيريمد و يزير برنامه در همواره »ياسالم علوم يجهان

 به زين را دانشگاه نيا نهاد تيمسئول هنر، دانشگاه در سيتدر با همزمان سال، ده از شيب
 در يرهبـر  معظـم  مقام يندگينما نهاد در مشاوره« كنار در حاضر، حال در و داشته عهده

 و پژوهش نيهمچن و دانشگاه و حوزه در سيتدر به ،»يغيتبل يها تيفعال« و »ها دانشگاه
  .است مشغول ياسالم علوم در نيتدو

 :است انيپناه نيوالمسلم االسالم حجت اي فارس يوگو گفت وحمشر ديخوان يم آنچه

/توانايي حل مشكالت فرهنگي مهمتر از توانايي حل اصلح فرد يژگيو نيمهمتر استكبار برابر در مقاومت
  مشكالت اقتصادي/رونق اقتصادي مبتني بر سالمت فرهنگي 

 يهـا  يژگيو شما نظر به ديده يرأ لحاص نهيگز به فرمودند خود شاتيفرما در يرهبر معظم مقام فارس:
  ست؟يچ اصلح نهيگز

 گـاه يجا نيا احراز يةاول طيشرا به مربوط اول بخش: است بخش دو بر اصلح ةنيگز يها يژگيو پناهيان:
 نـوع  دو هـر  در كـه  است يكس اصلح. زمان اقتضائات با متناسب و ازين مورد صفات به مربوط دوم بخش ،است

 برداشـت  نينچنـ يا انتخابـات  ةدربـار  يرهبـر  معظـم  مقام شاتيفرما از بنده. اورديب يشتريب يقبول ةنمر يژگيو
 مشكالت حل يبرا يتوانمند آن از بعد و. است اصلح فرد يژگيو نيمهمتر استكبار برابر در مقاومت كه كنم يم

 دو نيا از كي هر ديشا. ديرس جهينت نيا به توان يم هم هوشمندانه و منصفانه نگاه كي با البته. دارد قرار جامعه
 مهمتر را يفرهنگ مشكالت حل ييتوانا بنده البته. كردم عرض كه است يژگيو نوع دو از يكي ةندينما ي،ژگيو
 بـر  و است مرتبط يفرهنگ رشد به كامال هم ياقتصاد رونق كه چرا. دانم يم ياقتصاد مشكالت حل ييتوانا از

 .دارد ابتناء جامعه يفرهنگ سالمت

  
  ه مردم، موجب تسريع حل مشكالت داخلي و خارجيحضور گسترد

 
 توانـد  يم يخارج و يداخل بعد در واقع در و كشور تيامن در يريتأث چه انتخابات در مردم مشاركتفارس: 

  باشد؟ داشته



  

2 

 كشـور  تيـ امن و اقتدار شيافزا در يديكل و مثبت اريبس ريتاث انتخابات در مردم يباال مشاركت پناهيان:
د. با ش خواهد جامعه مشكالت عيسر حل يبرا نهيزم شدن فراهم موجب انتخابات در مردم ةستردگ حضور. دارد

ـ نما اقدام مشكالت نمودن برطرف به تواند يم تر راحت شود جمهور سيرئ كس هرحضور گسترده مردم،   در. دي
  .شد خواهد كمتر موانع ابدي شيافزا نظام اقتدار هرچه هم يخارج روابط

وجود  طلبان به را اقليت اصالح يبند دسته/ اين ستم ين گرا اصول و طلب اصالح يبند دسته به قائل اديز
  آوردند تا به خود اعتبار دهد و ملت را اقليتي مانند خودش نشان دهد

  
  د؟يكن يم يابيارز چگونه را گريكدي با انياصولگرا تيرقافارس: 

 انيجر كي را ها يبند دسته نيا .ستمين گرا صولا و طلب اصالح يبند دسته به قائل اديز بنده پناهيان:
 كرد انتخاب خودش يبرا ينام. دهد اعتبار خودش به نكهيا يبرا ؛آورد بوجود طلب اصالح نام به تياقل ياسيس
 اصـل  كـه  يحـال  در. دهـد  نشـان  تياقل خودش مانند هم را آنها تا زد صدا يگريد نام به را ملت يةبق سپس و

 ،طلـب  اصـالح  سـران . ستين و نبوده برخوردار ييباال ياجتماع يبانيپشت و بدنه از اهچگيه طلب اصالح انيجر
. دهنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را مردم از يمختلف يها گروه آراء انتخابات يبرخ در توانستند كه بودند ياندك گروه
 ليـ دل بـه  را يگروهـ  و يفرهنگـ  يهـا  شيگـرا  دالئـل  به را يگروه و شانيدايكاند ادتيس خاطر به را يگروه
 يمنسـجم  ةشـ ياند از نـه  اكنون هم اصالحات يول. ندينما جذب توانستند  يهاشم يآقا دوران از آنها يخستگ

 امروز ليدل نيهم به. باشند آنها دنبال به يا صحنه هر در كه دارد يملتزم و معتقد طرفداران نه و است برخوردار
 شكستند را حرمتش آنها زين بار نياول و آوردند يرا او با تقابلِ سر از كه اند ستادهيا يهاشم يآقا همان سر پشت

 در و كردنـد  آغـاز  يروان جنگ با اول از كه طلب اصالح كار ياسيس سران معتقدم بنده. كردند يم يدشمن او با و
ـ  انيـ م در كه هستند يافكار يدارا ،شدند حذف صحنه از شانيها يشكن قانون ليدل به هم آخر  ياجتمـاع  ةبدن
 بـه  يسـنت  صـورت  بـه  هـا  انتخابات از ياريبس دركه  شناسم مي را ياديز افراد من. ستين يرفتنيپذ اصال ،آنها

 مطلع آنها افكار از قاًيدق اگر و ندارند خبر آنها افكار قيدق تيماه از وجه چيه به يول دهند يم يرا ها طلب اصالح
 شـدن  برطرف قابل سهولت به كه است يگريد امور آنها به اقبالشان دالئل و بود؛ نخواهند موافق آنها با بشوند
  . است

  هستند گرا اصول ملت ةهم /ندارم قبولهم  را ييگرا اصول اصطالح
 اصول يعني گرا اصول. هستند گرا اصول ملت ةهم ؛ندارم قبول را ييگرا اصول اصطالح هم طرف نيا از
 نداشـته  قبـول  را نظـام  اصـل  و كند شركت اتانتخاب در يكس شود يم مگر. باشد داشته قبول را نظام و انقالب
 معنا، نيا به ؟نباشد مند دهيعق و مند عالقه آن به و نشناسد را خود كشور تيامن عوامل يكس شود يم مگر ؟باشد
 يناراض ياندك تعداد شهيهم البته. هستند يناراض نظام اصل از كه يكسان مگر بود نخواهد گرا اصول ريغ يكس
 و انقالب اصول به همه نوعاً پس. دينام نظام اصل از يناراض را يمنتقد هر شود ينم اگرچه ،دارند وجود نظام از

ـ  انيـ گرا اصـول  يول ،دارم قبول ،هستند نظام اصول به معتقد شتريب يكسان دييبگو اگر. هستند معتقد نظام  كي
 مختلـف  سـالئق  و ها ييتوانا تفاوت و نظر اختالف باالخره. باشد فاجعه آنها نيب اختالف كه ستندين خاص گروه

 بتواننـد  مختلف سالئق كه است نيا مهم. باشد هم بركت با تواند يم نيا و شود يم رقابت گرفتن شكل موجب
 نظـام،  اصول به نسبت افراد نيدورتر هرگاه البته. بشود جامعه رشد موجب تا كنند رقابت امانت و تقوا تيرعا با
 . است ضرورت كي پروپاقرص نيمعتقد نيب اتحاد اورديب يار خواست يا بانهيفر عوام ليدل هر به

  
پشت سر آقاي هاشمي/ آمدند، نه  هاي سياسي آبرويي داشتند، خود به ميدان مي اگر برخي جريان

 يهاشم يآقا دينبا/است كشور يمنج كرد تصور كه شد شروع يزمان از نژاد ياحمد يآقا اشتباهات
  دكن تكرار را نژاد ياحمد يآقا اشتباه

  
  ست؟يچ سال، هشتاد حدود يسن با انتخابات در يهاشم يآقا حضور ةدربار شما نظر فارس:

 خود تالش تمام كه يكسان باشد الزم كه است دهينرس يتيريمد و ياسيس بست بن به مملكت پناهيان:
ـ ا در باشد الزم ندا كرده يسپر را خود دوران ،اشكاالت و ها تيموفق ةهم با و اند بسته كار به ييها  دوره در را  ني

 كـه  اسـت  مطـرود  ياسـ يس يها انيجر يبرخ ةتوطئ نيا كنم يم تصور بنده. نديايب صحنه به دوباره سال و سن
 است يواضح امر نيا. نديايب دانيم به شانيا سر پشت و ندينما استفاده سوء شانيا ينسب تيمقبول از خواهد يم

 مملكـت  يمنجـ  كنـد  احساس يهركس يكل طور به. آمدند يم انديم به خود ،داشتند ييآبرو ها گروه آن اگركه 
. بخواهـد  يمنجـ  كه ستين شدن رقغ حال در كشور. كند يم اشتباه كشور ةدربار هم و خودش ةدربار هم است
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 اشتباه يهاشم يآقا دينبا و است كشور يمنج كرد تصور كه شد شروع يزمان از هم نژاد ياحمد يآقا اشتباهات
 ادامـه  را ها يقبل ناتمام كار و باشد خدمتگذار كي بناست ديايب دانيم به كس هر. كند تكرار را نژاد ياحمد يآقا

  .بخشد تداوم را آنها قوت نقاط و باشد نداشته را ها يقبل نواقص و دهد
  

 باهم ظاهر به اگرچه »ياسيس« و »يفكر« نظر از يانحراف يانهايجر/ شود ينم يقطب سه انتخابات چگاهيه
  دهند يم ليتشك را قطب كي باشند داشته مه اختالف
  

 مسـئله  نيا شما ايآ ،»انياصولگرا و انحراف فتنه،« :است يقطب سه ندهيآ انتخابات معتقدند يبرخفارس: 
  د؟يكن يم دييتأ را

ـ  سالئق و ييتوانا اساس بر رقابت كه انتخابات از يبخش پناهيان:  ،اسـت  نظـام  لياصـ  گفتمـان  يدرون
 اشـخاص  نيـ ا. نـدارد  وجـود  ياقطـاب  و باشد داشته وجود يانتخابات هر در تواند يم كه است رقابت سالم بخش
 از يگـر يد بخش اما. گذارند يم يأر به را خود آراء و افكار و سنجند يم را خود به مردم اقبال زانيم كه هستند

 يانتخابـات  رقابـت  سالمنا بخش ،است انقالب ضد ةعالق مورد افراد و انقالب يروهاين انيم رقابت كه انتخابات
 مـورد  يتفـاوت  هـر  بـا  يگفتمـان  هر اگر. دينام مختلف يها قطب رقابت توان يم را گروه دو نيا رقابت كه است
 يانهـا يجر. دهـد  يم ليتشك را قطب كي و رديگ يم قرار جبهه كي در رديبگ قرار دشمنان و انقالب ضد ةعالق
ـ  باشـند  داشـته  هم اختالف باهم رظاه به اگرچه »ياسيس« و »يفكر« نظر از يانحراف  ليتشـك  را قطـب  كي
ـ  رقابت اي است يگفتمان درون رقابت اي. شود ينم يقطب سه انتخابات چگاهيه. دهند مي  و انقـالب  گفتمـان  نيب

  .آن مخالفان
  دارند دوست را استكبار برابر در مقاومت و بودن يانقالب ما مردم

ـ آ كننـد  كرنش غرب برابر در ديبا كنند يم تصور يأر كسب يبرا داهايكاند يبرخفارس:  ـ ا اي  كـرد يرو ني
  شود؟ يم آراء موجب

. شـوند  سـوار  گرانيد يضعفها و هايبد موج يرو بر و كنند يبيفر عوام نكهيا مگر چوجهيه به پناهيان:
  .دارند دوست را استكبار برابر در مقاومت و بودن يانقالب ما مردم

  
 نظـر  ميهسـت  هـا  ائتالف يبرخ يريگ شكل شاهد يجمهور استير تانتخابا يبرا نكهيا به توجه بافارس: 

  ست؟يچ ها ائتالف نيا به راجع شما
 ،ميهسـت  گريكدي نفع به دوستان از يبرخ رفتن كنار شاهد راياخ و است يخوب امر ائتالف اصل پناهيان:

 و اسـت  اخـالص  و يدلسوز سر از كند يم دايپ حضور يوقت يانقالب يدايكاند كي .است يمبارك اتفاق هم نيا

 و ائـتالف  گوناگون دالئل به كه يانقالب يداهايكاند از بنده. است اخالص و تواضع سر از باز رود يم كنار يوقت
  .كنم يم تشكر كردند يعمل و ليتسه را اتحاد

  بود دينخواهرياست جمهوري انتخابات در  يطلب اصالح »گفتمان« شاهدديگر مهم اين است كه 
  د؟يكن يم يابيارز چگونه ندهيآ يجمهور استير انتخابات در را طلبان حاصال حضورفارس: 

 صـورت  بـه  كه يگفتمان ؛بود دينخواه يطلب اصالح گفتمان شاهد گريد شما كه است نيا مهم پناهيان:
  .ندارم اشخاص ةدربار يبحث بنده. باشد داشته يزيگر قانون اي و باشد جامعه كردن زهيسكوالر دنبال به پنهان

  
  باشد؟ يگفتمان نوع چه ديبا ندهيآ جمهور سيرئ تمانگف

  باشد؟ يگفتمان نوع چه ديبا ندهيآ جمهور سيرئ گفتمان شما نظر به فارس:
 امـروز  يازهـا ين مطـابق  انقالب گفتمان ةكنند ليتكم يعني باشد داشته ديبا برنده شيپ گفتمان پناهيان:

 و جامعـه  مشـكالت  حـل  يبرا ديبا ستين انحراف و فتنه ينف فقط ما مشكل. ميبمان گذشته در دينبا ما. جامعه
  . كرد خواهد اقبال مردم صورت نيا در ميباش داشته گفتن يبرا يحرف ،انقالب اهداف برد شيپ

  .ميدار را تشكر كمال يجنابعال از شيشاپيپ
  

   يموسو فاطمه دهيس: خبرنگار
  
 

 


