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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﮫﻀﺖ
اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻻروﻧﺪ
http://www.irdc.ir/fa/content/14536/default.aspx

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﻼب ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮزه روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و
اﺻﻼح در درون ﺣﻮزه و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزهای ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی آﮔﺎه ،ﻣﺘﻔﻜﺮ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾﻜﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﺸﺎن در ﻛﻼسھﺎی درس ﻓﻘﻪ ﺧﻮد
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺣﻮزهھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻟﮫﺎمﺑﺨﺶ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪة ﻧﺴﻞ ﻛﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪًا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندھﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺑﺎرز درسھﺎی او ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ او در ارﺗﺒﺎط دادن ﻓﻘﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد«

رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی آﻏﺎز ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم
ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻨﻮز رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن و اﻋﺘﻼی ﻛﻠﻤﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺸﺎر و
درﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺎد ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺮﯾﺪان ،اﯾﺸﺎن را ﻋﻤﻼً در ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺮار داد رژﯾﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺪرت
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻌﯽ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻛﺮد  .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
ﻋﻤﻼً ھﻮاداراﻧﯽ ﻣﺮﯾﺪاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
رژﯾﻢ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ رژﯾﻢ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﯾﻜﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﻛﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اﯾﻨﮫﺎ از زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺪه دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻛﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ رﻓﺘﻨﺪ از ھﻤﺎن اول اﯾﻨﮫﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺣﺘﺮام از ﻣﺮﻛﺰی ،ﻛﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰ را ،ﻧﻪ
از ﺑﺎب اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻒ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب اﯾﻦ ﻛﻪ ﻗﻢ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ ،ﻣﻔﺎﺳﺪ را زود ادراك ﻣﯽﻛﺮد و ﻛﺎرھﺎی
اﯾﻨﮫﺎ زود در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪi[1]«.
رژﯾﻢ ﺷﺎه ھﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪد اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن در ﭘﯽ ﭘﯿﺮوزی دﻣﻮﻛﺮاتھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﻜﺎ و روی ﻛﺎر آﻣﺪن ﻛﻨﺪی و ﺷﻜﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از زور در وﯾﺘﻨﺎم ،آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺷﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻜﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و اھﺪاف آﻣﺮﯾﻜﺎ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد آن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﻨﺪ و اﯾﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﯿﺎول ﺛﺮﺋﺘﻌﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻔﺘﯽ آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺑﻌﻨﻮان ژاﻧﺪارم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٩اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖاﷲ
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ﺑﺮوﺟﺮدی از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮوا داﺷﺖ .ﺑﺎ رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن و ﺗﺸﺘﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺮھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ،ﺷﺎه ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ii[2].و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﯿﺎم و ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﻤﯽ ﻛﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ١٣۴١و در زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﺷﻜﺎر ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،آﮔﺎھﯽ از
ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .١اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣ ﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮫﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪار ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺪار
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ،ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﺘﺮاض ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻔﺮط ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﮫﻢﺗﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﯿﺎم و ﻧﮫﻀﺖ ﭼﻮن آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮادی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮوش ﻣﯽآورد و ﻣﺎﯾﻪ ﻗﯿﺎم دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﺘﺐ و ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،رھﺒﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼم
را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ژرﻓﺎی ﻣﻜﺘﺐ و اراده ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻛﺎر از دﺳﺖ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﻋﺎدل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻛﻪ
در ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ وﻻﯾﺖ او ﻣﻘﺒﻮل ھﻤﮕﺎن ﯾﺎ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﺗﻔﻜﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺸﯿﻊ و آﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﯿﺎم و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم در دوران اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ اﻓﻜﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی و ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ اﺋﻤﻪ ھﺪی ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮف و ﻗﻮل اﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺠﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﻧﺎﯾﺒﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ع( در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻓﺘﻮا و دﺳﺘﻮرش
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻗﺪر ﻣﺴﻠّﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﻛﻪ رﯾﺸﻪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻜﺘﺐ و اﯾﻤﺎن و
اراده ﻣﻠﺖ دارد ﺑﯽﺷﻚ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮاوان دارد ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﻚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪiii[3].
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ،اﻣﺎم ﭘﯿﺶ از ھﺮﻛﺲ دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﺖ در ﻗﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٢۴ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺗﮫﺮان ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ رﻓﺖ و از وی ﺧﻮاﺳﺖ در
ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺎم ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎم دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
اوﻻً در ﻧﻈﺮ وی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻪ در ﻋﺮاق ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﻀﻮر آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻗﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺗﺸﻜﯿﻼت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ و ﺗﻌﺪد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ
در ﻗﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را از ﻧﺰدﯾﻚ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﮫﺮان ﻗﺮار دھﺪ  .ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﻜﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼﺣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ رﺿﺎﺧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎﺑﺪ ﻛﻪ
اﯾﻦ اﺑﺘﻜﺎر اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه در اﻧﺠﺎم دادن اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻓﻮت آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﺎﻛﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺑﺮ اﯾﻦ
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اﺳﺎس اﻣﺎم ﺑﺎ آن ﻛﻪ از اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در درس آن ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺎﻛﺪل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﯽﺟﺴﺖ و آن را آﻣﻮزﻧﺪه و
ﭘﺮﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪiv[4].
آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﯿﺰ ﻛﻪ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ او در ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﻚ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و در ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ
اﻣﻮر ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد و در واﻗﻊ ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﻚ اﻣﺎم ﺑﺎ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ اﻣﺎم از ﺑﻌﺪ
وﻻﯾﺘﯽ از اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﯾﻜﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن در ﺳﺎل  ١٣٢٨ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ .ﺷﺎه ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ،وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل را ﺑﻪ ﻗﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﺎم از ﺳﻮی
آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ »
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽدھﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪای ﺟﮫﺖ دﺳﺘﺒﺮد
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاھﺪ داد ﻛﻪ ھﺮ وﻗﺖ و ھﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ او اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﺒﺮد و ﻃﺒﻖ اﻏﺮاض ﺧﻮد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻠﻐﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺟﻌﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪv[5].
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﻪ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻣﺎم از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ
ﺷﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﺮود و ﺣﺮف ﻣﺎ را ﺻﺮﯾﺢ و ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻛﺎر از ﻛﺴﯽ ﺟﺰ ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﻃﯽ دو ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮات ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎه درﺑﺎره ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﺶ ھﺸﺪار دادﻧﺪ« vi[6].ﺑﺎ رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
در ﺳﺎل  ١٣۴٠ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ روی آورد و در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﻗﺘﺪار ﺳﻨﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ از اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﻚ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ،ﻧﮫﻀﺘﯽ را آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﺣﺮاز ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪاری
ﭘﯿﺮوزی آن ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
 .٢ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻀﺎی آن روز ﺣﻮزه ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎك آﺧﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻨﺰوی ﻛﺮدن
روﺣﺎﻧﯿﻮن آﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .رژﯾﻢ و واﺑﺴﺘﮕﺎن آن ،ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ را ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ،
ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺣﻮزه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻣﺎم ﺧﻮد
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ ،اﻟﻘﺎی ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دون ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ و ورود در ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،ﺗﮫﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﺟﺎﻧﺐ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .ﻋﺪه ای ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎی واﭘﺴﮕﺮا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮن دﻟﯽ ﻛﻪ ﭘﺪر ﭘﯿﺮﺗﺎن از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺠّﺮ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ از ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺳﺨﺘﯽھﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ«vii[7].
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ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺎم ﺷﻜﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻮ در درون ﺣﻮزه را ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺸﺨﯿﺺ داد زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﺎن درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﻧﺒﺮد ھﻤﺰﻣﺎن در دو
ﺟﺒﮫﻪ دﺷﻮار ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﺸﺎن در ﻛﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از آن دوران ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ:
»روزی ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﺠﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺻﺪر ،و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺑﺮای
ﻣﺬاﻛﺮه در ﯾﻚ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺮض ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﻛﺎر ﺗﻜﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺪرس
ﻧﻤﺎھﺎ را روﺷﻦ ﻛﻨﯿﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻣﺤﻜﻢ دﺳﺖھﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﮫﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ واﻗﻌﯽ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﯿﺴﺘﺪ ،دﺳﺖھﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ را ﻗﺒﻀﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ اﻧﯽ ﻣﻔﺎﺳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد،
آﻧﮫﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ«viii[8].
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ھﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺟﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﯾﻜﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﯾﺸﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﯾﻜﯽ از اﺻﻮل
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ را ھﻤﯿﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎور ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .
 .٣ﺿﺮورت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻜﺮ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﻼب ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮزه روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و
اﺻﻼح در درون ﺣﻮزه و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزهای ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی آﮔﺎه ،ﻣﺘﻔﻜﺮ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾﻜﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﺸﺎن در ﻛﻼسھﺎی درس ﻓﻘﻪ ﺧﻮد
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺣﻮزهھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻟﮫﺎمﺑﺨﺶ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪة ﻧﺴﻞ ﻛﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪًا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎندھﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺑﺎرز درسھﺎی او ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ او در ارﺗﺒﺎط دادن ﻓﻘﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد« ix[9].ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻜﺮ اﻧﻘﻼب و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺳﺎلھﺎی  ٥٦و ٥٧
آﺷﻜﺎر ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻛﻪ اوج درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼب و رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،راه ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺒﻨﺪد .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ﻛﻪ از ﻣﺘﻔﻜﺮﯾﻦ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و رھﺒﺮ ﻛﻨﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای در زﻣﺮة ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ھﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﯿﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان را رھﺒﺮی ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ.
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