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مردم چرا باید به یک مدرسه علمیه حمله
کنند؟ مکانهای دیگری هم هست ،سپاه،
کالنتری یا جاهای دیگری که نماد حکومت
است ،چرا به آن جاها حمله نمیکنند .این
مسائل قدری شبهه دارد .اگر معترضان از
نماد حکومت ناراحت هستند ،باید با نماد
حکومت برخورد کنند ،البته ما امیدواریم
ناراحت نباشند و برخورد نکنند ،اما مشکالت
امروز ما ناشی از روحانیت نیست

آیتاهلل موسوی تبریزی در گفتوگو با «ایران»:

عکس :ابوالفضل نسایی  /ایران

کمتر از  2درصد روحانیون
هم در بدنه حاکمیت نیستند
مشکالت کشور را به حساب روحانیت نگذاریم

روحانیــت کجای ماجرای اداره کشــور اســت؟ پس از شکســت
منتقــدان دولــت در هدایــت اعتراضهــای دی مــاه ،شــعارها و
مطالبات معترضان سمت و سوی دیگری یافت ،سمت و سویی
که حتی در هفتههای اخیر هم تداوم یافته اســت .در برخی موارد
مرتضی گلپور شعارها علیه روحانیت اســت ،امری که واکنش برخی صاحبان
خبرنگار تریبونها را نیز به دنبال داشــته اســت .در گفتوگــو با آیتاهلل
سیدحســین موســوی تبریــزی ،پرســیدهایم کــه براســتی نقــش
روحانیت در اداره امور کشــور چگونه است؟ دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه
علمیه قــم میپذیرد که روحانیت ،فقها و علما در رأس مهمترین مراکز قدرت هســتند،
بــا وجود این روحانیون حاضر در مصادر حکومتی را کمتر از  5درصد میداند و برهمین
قیاس ،معتقد است که نقش روحانیت در اداره کشور یا بویژه در بروز شرایط جدید بسیار
کمتر از چیزی اســت که معترضان میگویند .دادســتان کل ســالهای نخست انقالب،
البتــه برخی نقدها بــه روحانیت را میپذیرد ،نقدهایی که باعث شــد تبلیغات ســوء در
نهایت اثرگذار باشد .این گفتوگو را بخوانید.

ëëآیتاهللهاشــمی رفســنجانی ،اســفند 94در
پیــام نوروزی خــود به مــردم که نوعــی قدردانی
بابت نتیجه انتخابات خبرگان بود ،نوشــت که
«روحانیــت ،بیمــردمهمچون پــرکاهی حتی
تــوان حفظ خــود را هــم نمییابــد ».بــه عنوان
یکیازشــاگردانامامکههمدرمبــارزهبودهایدو
هم در حاکمیت نقش داشــتید ،به نظر شما چرا
شخصیتیمانندهاشمی38سالبعدازانقالب،
چنیننکتهایرامطرحکرد؟
این یک واقعیت اســت و ربطی به این ندارد که
آیتاهللهاشــمی ایــن جمله را ابتــدای انقالب
بر زبان آورده باشــد یا  40ســال بعــد .روحانیت
در طــول تاریــخ ویژگی خاصی داشــت مبنی بر
اینکه بعد از تهذیب خود ،تهذیب مردم را هم
دنبال میکردند .در طول تاریخ ،تهذیب مردم
با دستور ،تشریفات و با کالسهای کذایی نبود،
بلکــه تنها با نفــوذ در دل مــردم این امر ممکن
بود و هنوز هم ممکن نیســت کسی بدون آنکه
خود مهذب و پاک باشــد ،مردم را تهذیب کند.
حضرتامام(ره)میگفتگیریمکهفردیعلم
توحید هم داشــته باشــد ،اما اگر تهذیب نفس
نداشته باشد ،بی فایده است.
این مســأله درباره نســبت روحانیــت و جامعه
هــم مصــداق دارد .روحانیــت نمیتواند بدون
تهذیب در جامعه نفوذ کند .اگر تهذیب باشــد،
روحانیــت در رأس جامعه خواهــد بود ،آن هم
نــه از روی قدرت و با زور ،بلکه در دلهای مردم
نفوذ میکنــد .در دوران جوانی مــا ،هم در قم و
هم در شهرستانها علمای بسیار بزرگی بودند
کــه در دل مردم نفوذ داشــتند و این نفوذ عامل
مهمی هم در کاهش فساد و هم در رسیدگی به
امور جامعه بود .به عنوان مثال پدر من روحانی
بــود ،امــا بــرای اینکــه از ســهم امــام در زندگی
شــخصی خود اســتفاده نکند ،در بازار مغازهای
باز کرد و زندگی خود را از آن راه تأمین میکرد و
اساساًوجوهات را در زندگی شخصی خود هزینه
نمیکــرد .مغــازه ایشــان در راســته بــازار قدیم
تبریز محل رجوع تجار و کســبه بود .تجار بزرگ
بازار ،در زمســتان برای تهیه زغــال و هیزم و نیز
غذای مستمندان ،یا خودشان این اقالم را تهیه
میکردند و بــه پدر من میدادند یا اینکه حواله
میدانند که از فالن مغازه تهیه شود.
ëëبعــد از انقالب وضعیــت نفــوذ روحانیت در
میانمردمبهچهصورتاست؟
متأســفانه بعد از پیروزی انقــاب ،مخالفان ما
در خــارج و داخــل ،ایــن واقعیــت را فهمیدنــد
و تأســفبارتر اینکــه روحانیون نیز غالبــاً به این
مســأله توجــه نکردند تا جایی که بــه مرور نفوذ
روحانیــت در دل مؤمنــان کمتــر شــد و اکنون با
شــبهه و تردید با روحانیت برخورد میکنند که
این یک مصیبت بزرگ اســت .سخن من ناظر
بر حاکمیت نیســت ،هر حاکمیتی نظامی دارد
و خــود را بــا نظامــش یا بــا کارهای اقتصــادی و
براســاس خدمتی کــه به مــردم میکند ،حفظ
میکنــد .اما روحانیــت بدون نظام هــم خود را
حفظ میکند ،چنان که در هندوستان ،پاکستان
و افغانستان روحانیت خود را حفظ کرده است،
ولو اینکه روحانیــت در نظامهای آنان دخالتی
ندارد.

ëëخود شــما توضیح دهید اینکه میگویید نفوذ
روحانیــتدربیــنمــردمکمشــدهناظــربهچه
مؤلفههاوحرکتهایامشخصههاییاست؟
روحانیــت با دیگر قشــرها فرق دارنــد .اگر یک
استاد دانشــگاه کار ناشایســتی انجام هد ،کسی
نمیگوید که همه اســاتید بد هستند ،میگویند
فقط او مشکل داشت .همین حاال مگر خریدن
پایان نامه مرســوم نیســت؟ خریدن پایان نامه
یعنی دزدی از علم دیگران و مقام گرفتن با این
دزدی .باوجود این کسی نمیگوید همه اساتید
دانشــگاه بی سواد هســتند ،اما درباره روحانیت
این طور نیســت .اگر از میان هزار روحانی ،حتی
یــک نفر هم مــورد عنایت مردم نباشــد ،فوری
آن را بــه همــه روحانیت تســری میدهند .این
همه دقــت در کار روحانیت که هیچ وقت هیچ
کار بدی نکنند ،بد هم نیست و مردم حق دارند
که این همه دقت کنند ،اما اینکه گفته شود همه
آخوندها این طور هستند ،درست نیست .البته
اینوظیفهماروحانیتراسنگینترمیکند.
ëëبهنظرشماچرااینگونهتسریمیدهند؟
از آنجا که پــس از انقالب روحانیت در مناصب
حکومتی بودند ،چنانچه خودم هم بودم ،حتی
اگر من اشــکالی نداشــته باشــم ،ممکن اســت
محافظ من ،یا معاون و قائم مقام من اشــکال
داشــته باشــد ،کما اینکه بودند و اشــکاالتی هم
داشــتند که گاهــی متوجه میشــدیم و افــراد را
عوض میکردیم و گاهی متخلفان مجازات هم
میشدند .خود من به دلیل دست بردن یکی از
پاســدارها در اموال مردم ،او را محاکمه و تعزیر
کردم .این کارها شده است ،اما مردم باید توجه
کنند که ما هم انسان هستیم و یک انسان خیلی
پــاک هــم ممکن اســت لغزش داشــته باشــد.
مهم این اســت که اغمــاض از ایــن لغزش کار
بدی اســت ،اما سرایت دادن لغزشها به همه
روحانیتدرستنیست.
ëëازدیماهســالگذشــتهتــاهفتههایاخیــر،در
اعتراضهــاواخیــراًدراشــتهارد،معترضــانبه
مدارسوحوزههایعلمیهحملهکردهاند.برخی
معتقدنددلیلایناستکهمردمنظامرابهاسم
روحانیتمیشناسند.
اساســاً بایــد در اصل موضوع شــک کــرد .اصالً
اینها  -که اولین بار در همه ســالهای گذشــته -
بــه حوزههای علمیه حمله کردند ،چه کســانی
هستند؟! چه بسا اصالً ضدانقالب نباشند؛ زیرا
ممکن اســت عدهای با این نیت ایــن اقدامات
را انجــام دهنــد تــا مثالً بــه روحانیــت و مراجع
هشــدار بدهنــد و آنــان را بیمنــاک کننــد تــا در
مقابــل ،مراجــع و روحانیــت نیــز جلــو بیایند و
کاری بکنند یا زمینههایی ایجاد شود که خدایی
نکــرده امثال من علیه مردم حرفی بزنیم؛ این
اتفــاق هــم ممکــن اســت .در وقایع ســالهای
 78یــا  88هــم دیدیم که عدهای قربــه الی اهلل
کاری کردند تا بگویند که ما توانستیم فالن کار را
بکنیم.معتقدنیستمحملهبهمسجدیامدرسه
علمیه و خراب کردن آن ،حتماً کار ضد انقالب
و افــراد ضد نظــام بود یا اینکه عــدهای به دلیل
نارضایتیهایاقتصادیوخانوادگیاینکارهارا
کردهاند .ممکن است این دالیل هم بوده باشد،
اما چه بسا از جای دیگری برای تحریک عواطف

مردم این قبیــل اقدامات را انجام دهند تا مثالً
بخواهند به این وسیله جلوی تحرکات مردم را
بگیرند.
ëëیعنــیاینکهدر 40ســالگذشــتهروحانیتدر
رأس نظام بود ،این احتمال را ایجاد نمیکند که
مــردم برخی از مشــکالت را از چشــم روحانیت
ببینند؟
حتماً هســت و مردم حق دارند ببینند ،اما من
میخواهم به نکته دیگری اشاره کنم و آن اینکه
نمیتوانیم قضاوت کنیم که این قبیل اقدامات
حتماً کار مردم عادی یا کسانی است که از وضع
بداقتصادیناراحتهستند.
ëëیعنیکسانیهستندکهمیخواهندروحانیت
یا مراجــع را از آینده بــدون حضور خود بیمناک
کنند؟
گاهی این است ،اما گاهی هم این طور میتواند
باشد که میخواهند کارهایی را بکنند ،بنابراین
میخواهندایننوعاعتراضهابهانهآنکارهای
آنان باشد؛ حتی قتل یک نفر در وقایع اخیر کرج
هــم ،مشــکوک و نیازمنــد تحقیق اســت و باید
مشــخص شود این جوان که بود و چه کسی این
اقــدام را انجام داد ،باالخره مــا این نوع رفتارها
و برنامــه ریزیهــا را در موقعیتهای مختلف
دیده ایم.
ëëپــسمعتقدیدمردمتــااینحــدازروحانیت
ناراحتنیستندکهبخواهندبهحوزههایعلمیه
حملهکنند؟
مــردم از روحانیــت گالیــه و دلخــوری دارنــد و
احتمــال هــم دارد که ناگهان عصبانی شــوند و
کاری بکنند ،اما این طور نیســت که مردم همه
مشــکالت را از چشــم روحانیــت ببیننــد .اصالً
چــرا باید به یک مدرســه علمیــه حمله کنند؟
مکانهای دیگری هم هســت ،ســپاه ،کالنتری
یا جاهای دیگری که نماد حکومت اســت ،چرا
بــه آن جاها حمله نمیکنند و فقط به مدرســه
علمیــه حمله میکننــد ،آن هم مدرســهای که
محافظ هــم ندارد؟ این مســائل قدری شــبهه
دارد .اگــر معترضان از نمــاد حکومت ناراحت
هســتند ،بایــد با نمــاد حکومت برخــورد کنند،
البته مــا امیدواریــم ناراحت نباشــند و برخورد
نکنند ،اما مشــکالت امروز ما ناشی از روحانیت
نیســت .فکر میکننــد همه روحانیت بر کشــور
حاکم است ،درحالی که تنها  2درصد روحانیت
در بدنه حکومت هم نیســتند .به عبارت دیگر،
حتی  2درصد روحانیت هم از حکومت حقوق
نمیگیرند.
ëëبنابرایــن آن هشــدار معــروف آیــتاهلل
جوادی آملی دربــاره احتمــال رویگردانی مردم
از روحانیــت پیامد نگرانیهایی اســت که برای
چهرههاییچونایشانایجادشدهاست؟
میشــود این طور گفت ،متأسفانه این مسأله از
طرف هر کســی که باشد ،باید بدانند که عواقب
نامطلوبــی در پــی دارد .ممکــن اســت کســی
الی اهلل و به خاطر خدا این کار را بکند تا متدینان
و علما تحریک شده ،وارد میدان شوند .درحالی
کــه این فکــر درســت نیســت و عواقــب زیادی
دارد .از جملــه اینکه ممکن اســت عده دیگری
هــم تحریک شــوند و آرام آرام فضا رادیکالتر،
متشنج و شــعارها بسیار تندتر شــود .به عنوان
مثال ،اینکه چند نفر به نفع پهلوی شعار بدهند
بــرای خود دشــمنان هم مهم نیســت مهمتر
برای آنها زدن ریشه است که یا علیه روحانیت،
مدارس ،مساجد ،حسینیهها یا شخص رهبری
عملــی انجــام شــود .در ضمن جز بــا مدیریت
صحیح و جز با صحبت کردن با مردم و شنیدن
درد دلهــای آنــان نمیتــوان ایــن مســائل را
مدیریتکرد.
ëëشــمادردورهفعالیــتخوددردادســتانیکل
کشــور ،با چنین اجتهادهای شــخصی یا برنامه
ریزیهاییسروکارداشتید؟
هم داشتم ،هم برخورد کردم ،هم حکم زندان
صادر کردم .یا در یک نمونه ،فرمانده کل ســپاه
کتباً به من نامه نوشت که اجازه بدهید هر وقت
درباره هر کسی که ظنین شدیم ،او را شنود کنیم.
مــن جواب دادم شــما حــق ندارید حــق مردم
را ضایــع کنیــد .ایــن نامه هســت .نوشــتم تنها

میتوانید کســانی از منافقین که میدانید آنان
در داخل با بعضیها تماس میگیرند ،را شنود
کنیــد ،امــا برای بقیه حــرام اســت و نمیتوانید
شــنود بگذارید .بنابرایــن ،گروههایــی بودند که
گاهی به صورت خودسرانه کار میکردند ،اعم از
کمیته یا سپاه که این خودسریها حتی گاهی به
ضرر ما تمام میشد .به عنوان مثال گاه میشد
کهدادستانییکخانهتیمیمنافقینرازیرنظر
بگیرد ،اما همزمان کمیته هم دنبال او میرفت
و این ناهماهنگی باعث میشد که آنان متوجه
میشدند و خانه را تخلیه میکردند.
پــس از خســارتهای ایــن ناهماهنگیهــا،
همه نهادهای مســئول ،اعم از کمیته و ســپاه و
دادستانی را جمع کرده ،اعالم کردیم کسی حق
نــدارد خودســرانه اقدام کند .مرکــزی با حضور
نماینــدگان هــر یــک از نهادهــای انقالبی تهیه
کردیم و قرارشد همه اطالعات اینجا جمع شود
و وقتی به مرکز رسیدیم ،باید اقدام کنیم.
زیــرا در هــر خانــه تیمــی بیــش از  5تــا  6نفــر
نبودنــد .در میان آنان ،تنهــا یک نفر رابط خانه
تیمــی دیگــری بــود و از آنجــا نیــز یک نفــر و به
این ترتیــب ،تنها افــراد معــدودی از خانههای
تیمی خبرداشــتند .باالخره بعد از  3ماه و نیم،
بــه خانــه تیمی رســیدیم که موســی خیابانی و
همسر مســعود رجوی در آن بودند و توانستیم
در یک شــب ،نزدیــک به  30تــا  40خانه تیمی
را مــورد ضربــه قــرار دهیم .پــس از ایــن ضربه
بود که مســعود رجوی خط فــرار را به منافقین
داخل کشــور داد .گاهی هنگام بازجویی ممکن
بود بازجو عصبانی شود و به متهم سیلی بزند،

اصلیترین دغدغه بســیاری از شــخصیتهای
روحانــی و دارای تریبون حجاب و دیگر مســائل
مرتبط با ظواهر شرع اســت ،اما کمتر به مسائل
اساســی ماننــد فســاد اقتصــادی و مشــارکت
سیاسیمردمکهپایههاینظامرامحکممیکند،
توجه دارنــد .یا مردم میگویند چــرا روحانیت،
نصف نگرانی درباره حجاب و کنســرت را درباره
فسادهایکالناقتصادی،مانندبابکزنجانییا
مهآفریدخسرویوخاوریاظهارنکردند؟
این ایراد وارد اســت ،معتقدم نه فقط حجاب،
بلکه مســائل دیگــری مانند کنســرت و حضور
زنان در ورزشــگاهها ،باید به خــود دولت واگذار
شود .وقتی حکومت اسالمی است و در رأس آن
یکرهبرمجتهدقراردارد،اینچهرههابایداین
مسائل را به حکومت واگذار کنند .اما میبینیم
که درباره مشــکالت و نگرانیهای اصلی مردم
ســکوت اختیــار میکننــد و برخی حتــی تا آنجا
پیــش میروند کــه اعتراضهای مردم نســبت
به شــرایط کشــور را به دشــمن و امریکا نســبت
میدهند .این رویکرد هم مضراتی دارد.
ëëشــما در قم تدریس میکنید .در دیــن ما ،وزن
کدامیکبیشتراست؛حجابوکنسرتیاقسط
وعدل؟
اصل دین ،عدل است و همه پیامبران و پیامبر
ما برای برپایی قســط و عدل قیام کرده بودند:
«لیقــوم النــاس بالقســط» قــرآن میفرمایــد
بهترین وســیله بــرای تقوای انســانها عدالت
ِین آ َمُنــوا ُک ُ
ونوا َقوَّا ِم َ
اســت« .یا أیُّ َهــا الَّذ َ
یــن َِّ
لِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِس ِط َوَل َی ْجِر َمنَّ ُک ْم شن ُ
ُشــ َه َداَء بِ ْالق ْ
آن ق ْو ٍم عل ٰى
ِلوا ْاعدُ
أَّل َت ْعدُ
ِلوا ُهَو أ ْق َر ُب لِلتَّ ْقَو ٰى» میفرماید
َ
َ

ëëبرخــی روحانیــون دربــاره مشــکالت و نگرانی هــای اصلی مردم ســکوت
میکنند اما درباره حجاب و کنسرت و حضور زنان در ورزشگاهها زیاد انتقاد
نیمنگاه
میکنند .حال آنکه این موارد را باید به دولت واگذار کرد
ëëتجربه خوبی از عملکرد نهادهای شــورایی همچون شــورای عالی قضایی
نداشتیم لذا پیشنهاد شورای رهبری در خبرگان رأی نیاورد
ëëروحانیت نمیتواند بــدون تهذیب در جامعه نفوذ کند .اگر تهذیب باشــد ،روحانیت در رأس
جامعه خواهد بود ،آن هم نه از روی قدرت و با زور ،بلکه در دلهای مردم نفوذ میکند

مــا جلوی او را میگرفتیم و بابــت این اقدامات
مجــازات هم میشــد .یا در یک مــورد ،در تبریز
اتفــاق افتــاد که هنــگام بازجویــی در کمیته ،به
یــک دخترخانمی توهین شــده بــود ،آن فرد را
محاکمه کردیم .بنابراین ،جلوی خودســریها
گرفته میشد ،کما اینکه امروز هم میشود و این
اصالً عیب نیست .در نهادی که  400یا  500نفر
کار میکننــد ،قطعاً یک نفر هم این طوری پیدا
میشــود و این عجیب نیســت .اگر هرچه زودتر
جلوی این چیزها را بگیرند ،حل میشود.
ëëمیگویید روحانیت 2درصد مناصب کشــور
رابرعهدهدارند،اما شــوراینگهبانهمروحانی
اســت و اتفاقــاًبرخــی اصولگرایــان میگوینــد
نظارتهای استصوابی این شــورا تأثیر زیادی در
کاهشکیفیتمجلسداشتهاستکهزیانهای
ایــنامرراامروزهدرمجلــس،تصویبقوانینو
بودجههاومسائلدیگرشاهدهستیم.
افت کیفیــت را در مجلس خبرگان هم شــاهد
هســتیم .از همــه مهمتر قوه قضائیه اســت که
متأســفانه مشــکالت زیادی در آن وجــود دارد.
به اذعان خود آقایان ،متأســفانه برخی قضات
فساد میکنند که باز متأسفانه این مشکالت در
قــوه قضائیه به اســم روحانیت تمام میشــود،
زیرا نه فقط در رأس این قوه یک روحانی است،
بلکه اکثر شخصیتهای عالی رتبه آن و نیز اکثر
قضاتروحانیهستند.البتهقضاتیهستندوما
میشناسیم که حاضر نیســتند در امری خالف
شرع ،حتی یک قند را جابه جا کنند.
ëëامــام 13بهمن 48بحــث والیت فقیــه را در
نجفآغازکرد.امادرستدرهمانموقع،برخی
روحانیون در داخل کشور ،نگران مطالب مجله
«زنروز»بودنــدکــهازافزایشحجابدرکشــور
ابراز نگرانی کرده بــود .با این مثال میخواهم به
اولویتبندی اشاره کنم .به این معنی که اکنون

«حتــی بدها هم نباید شــما را وادار کنند که بد
باشید ،بلکه باید با افراد بد هم به عدالت رفتار
کنید» .این اســام است و همه ائمه بر عدالت
تأکید دارند ،اصل اسالم بر عدالت است.
ëëپسچــرابهاندازهحجاب،برعدالتوقســط
تأکیدنمیشود؟
بــه ایــن دلیــل کــه برخــی مفاهیــم در جامعه
خریــدار دارد و گفتن برخی خریــداری ندارد ،یا
اینکه گفتن برخــی مطالب بــرای گوینده ضرر
دارد ،امــا گفتن برخی دیگر ضرر ندارد .ســخن
گفتن علیه بی حجابی ضرری شــخصی ندارد،
اما گفتن برخی چیزها در نهایت ممکن اســت
به ضرر گوینده تمام شود.
ëëبرخیهممعتقدندتمرکزبیشتربرخیعلمایا
روحانیونبهموضوعاتیچونحجابوکنسرت
بهجای قســطوعدل،ناشیازفقدانچهرههای
نوگرای روحانی همچون بهشتی ،باهنر ،مفتح و
مطهریبــود.درادامه،کارهایمنافقینوجنگ
باعثشدکهجنبهتقدسدرجامعهبیشترشود.
جنــگ و مســأله منافقیــن باعث شــد که مــا از
بســیاری از اصول غفلت کنیــم .البته معتقدم
نباید مســأله حجــاب را با این مســائل مخلوط
کرد .تا دو سال بعد از انقالب هم حتی حضرت
امــام(ره) درباره حجــاب چیزی نگفتند .من در
ســال  60به تهــران آمدم و در منطقــه جماران
خانهای را اجاره کردم .صاحب آن خانه که دیوار
به دیــوار خانه حــاج احمدآقــا و امــام(ره) بود،
بی حجاب بود .خانم صاحبخانه که از خانواده
ســزاوارها بودنــد ،خــوب بــود ،امــا بــی حجاب
بــود .بنابراین حتــی در جماران و حتــی در کنار
بیــت امــام(ره) هم بی حجابهــا ،میآمدند و
میرفتند و پاسدارها هم با آنان کاری نداشتند.
تا اواخر ســال  61که هم خرمشهر آزاد شد و هم
کار منافقان در داخل تمام شده بود.

ëëبه عبــارت دیگــر ،وقتی به مســأله حجــاب در
جامعــه توجه شــد کــه حاکمیت یکدســتتر و
استوارترشدهبود؟
وقتی نظام استوارتر و محکم تر شد ،این مسأله
هم دنبال شد .یک بار در جایی که من هم بودم
یهاشمیوحاجاحمدآقاهمبودند،جمع
وآقا 
شدیم .صحبت شــد که درباره حجاب چه باید
کنیم؟ زیرا بعضی ســنتیها و متدینین به نفع
حجــاب و علیه بی حجابــی در نمازجمعهها و
جاهــای دیگر شــعار میدادند .در آنجــا ،صرفاً
تصمیم گرفته شد آقایهاشمی در نمازجمعه
یــک ســخنرانی در حد امر به معــروف و نهی از
منکر بکند و غیر این نباشــد .مــن هم به عنوان
دادســتان کل کشــور مصاحبــه ای در تلویزیــون
انجــام دهم و بزرگان و ائمه جمعه و جماعات
هــم ســفارشهای نصیحــت گونــهای داشــته
باشند.مصاحبهمندربارهایننبودکهحکومت
چهبایدبکندنبود،تنهااشارهکردمکهنظراسالم
دربارهحجابچیست،یااینکهبرداشتنحجاب
یــادگار پهلــوی اســت و از ایــن جهــت خواهش
میکنیــم که چــون انقــاب شــده ،خــود مردم
رعایت کننــد .البته قبل از این در زمان ریاســت
جمهــوری آقای رجایی ،امام(ره) (نمیدانم به
درخواست چه کسی بود) فرموده بودند فقط در
ادارات بی حجاب نباشد .بنابراین ،خواهش من
از مــردم و توصیههای علما باعث شــد که خود
مردممسألهحجابرادنبالکنند.خودمردمدر
اماکنعمومیبرحجابتأکیدکردندیامغازهها
و تاالرهای عروســی خودشان وارد میدان شدند
و بــه این ترتیب از خود مردم خواســتیم که امر
بــه معــروف و نهی از منکر کنیم .تا ســه  -چهار
سال هم مسأله حجاب بسیار خوب بود ،اما بعد
از جنگ قدری سســت شد که اکنون دارد بیشتر
میشــود و امروز هــم جز کار فرهنگی و علمی و
منطقی ،کار دیگری نمی توان کرد.
ëëدر سخنان و موضع گیریهای امام(ره) ،کدام
یکاهمیتبیشتریداشت،حجابیاعدل؟
امــام کامــاً بــر عدالــت و رســیدگی بــه وضــع
معیشت مردم تأکید داشــتند .به اعالمیههای
امام نگاه کنید یا در فرمان هشــت مادهای امام
اصالً یــک کلمه دربــاره حجــاب نمیبینید .در
این پیام حتــی آمده که اگر وارد خانهای شــدید
و دیدیــد مشــروبات الکلــی حاضر اســت ،حق
ندارید اعالم کنید .حتی تأکید شده اگر خبر آمد
که منافقین در خانهای هستند و اگر شما با حکم
قاضیبهآنجارفتیدوغیرازمسألهحکمقاضی،
چیزدیگریرامشاهدهکردید،حقنداریددرباره
آن موضوعات بگیر و ببند کنید.
ëëاکنون شــما چطور میبینید و آیــا دیدگاههای
امامبیانمیشود؟
اکنونوقتیبهحجاباشارهمیکنندیامعترض
وضعیت حجاب میشــوند ،معنــای خاصی از
حجاب را در نظر دارند .لذا میگویم مردم حق
دارنــد از ما گالیه داشــته باشــند .وقتی اختالس
چند میلیارد دالری یا چند هزار میلیارد تومانی
رخمیدهد،آقایانمیگویند«بررسیمیکنیم»
درحالی که فرد با وثیقه آزاد است و هنوز مسأله
حل نشــده اســت .اما وقتی یک جوان دانشــجو
را دســتگیر میکنند ،در عرض یک مــاه ،او را به
 8یــا  10ســال زنــدان محکوم میکنند .مســلماً
مــا باید به مردم حــق بدهیم ،به ایــن دلیل که
معیشت اکثر مردم دچار مشکالت جدی است،
دوم اینکه بیکاری جدی اســت و همه اینها را از
مدیریــت روحانیت میبیننــد .زیرا نــه فقط در
رأس نظــام یک مرجع دینی اســت ،بلکه حتی
رئیس جمهوری هم روحانی است ،در رأس قوه
قضائیهیکروحانیاست.
ابتــدای انقالب امــام فرموده بود همــان قانون
اساســی که مرحوم حبیبی و دوســتان ایشان در
پاریــس تدوین کرده بودنــد و در آن والیت فقیه
هم نبود ،تصویب و اعالم شود .گفته بودند هم
به مردم میگویم من به این قانون اساسی رأی
میدهم و هرکس که میخواهد به آن رأی بدهد
یــا ندهد .امــام این را به آقای بــازرگان و دیگران
گفته بود .آقای بازرگان اصرار داشت که شما در
بهشــت زهرا به مردم گفتید مجلس مؤسسان
تشکیل میدهم ،بگذارید این مجلس تصویب
شــود و خلــف وعده نکنیــد .امــام میگفت دیر
میشــود و ما باید قانون اساســی داشته باشیم.
هلل هاشمی رفسنجانی که
ســالها بعد ،با آیتا 
رئیــس مجلس بود ،در منزل آیتاهلل منتظری
نشسته و منتظر آقای منتظری بودیم تا با ایشان
ی هاشــمی گفت امام(ره) در
مالقات کنیم .آقا 
همان زمــان میگفت همان قانون اساســی که
در پاریس تدوین شــده ،تصویب کنید و من هم
ی هاشمی میگفت این
به آن رأی میدهم .آقا 
مســأله مهم بود و مهمتــر از آن این بود که غیر
از مســأله والیت فقیه ،االن موقعیتی اســت که

همه روحانیت را دوست دارند ،بنابراین در این
زمان انقالب وقتی انتخابات برگزار کنیم ،قطعاً
بیشتر اعضا روحانی خواهند بود و ممکن است
روحانیت پیشنویس قانون اساســی و انسجام
آن را بهم بریزد.
ëëبهعبارتدیگر،امامتعصبدینیداشتونه
تعصبصرفبهلباسروحانیت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه میبینیــد باوجود
آیتاهلل منتظری ،و آقایان مطهری ،خامنه ای،
بهشــتی وهاشــمی ،آقای بــازرگان را بــه عنوان
نخست وزیر انتخاب کرد .حتی تا سال  60و بعد
از عــزل بنی صدر هم امــام میگفت روحانیت
رئیس جمهوری نشــود که شهید رجایی رئیس
جمهوری شد .تازه بعد از شهادت آقای رجایی
عــده ای از دوســتان کــه مــن هــم بــودم ،پیش
امــام رفتند گفتند که بنیصــدر  14میلیون رآی
آورد ،آقــای رجایــی حدود  11میلیــون رأی آورد،
اکنون اگر غیرروحانی مبرز در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت کند ،رأی کمی میآورد که این
برای نظام خوب نیســت .اما اگر اجازه بدهید از
روحانیت شناخته شده نامزد شوند ،قطعاً رأی
باالیــی میآورند .امام(ره) هــم درنهایت اجازه
دادنــد که در نهایــت آیتاهلل خامنــه ای با رأی
باالیی رئیس جمهوری شــدند .منظورم از بیان
این مسائل این است که حضرت امام تعصبی
درباره روحانیت نداشــت .لذا اول انقالب اعالم
کرد میخواهم به قم بــروم و کار خود را بکنم و
واقعاً همین کار را کرد ،بعد که امام مریض شد،
با آمبوالنس ایشــان را به تهران آوردند که بعداً
پزشکان گفتند که باید کامالً تحت نظر باشد و تا
آخر هم امام زیر نظر دکتر قلب بودند .بنابراین
مهــم اســت کــه جوانان مــا بداننــد که امــام در
مسائل اجرایی ،در ابتدا نمیخواست روحانیت
دخالت کند ،اما در ادامه ،اجبار شــرایط جامعه
باعثشدکهایشانحضورروحانیتراپذیرفت،
نظرایشاناینبودکهروحانیتصنفیازصنوف
جامعه اســت و میتواند به خبرگان ،مجلس یا
نهادهای دیگــر برود .جاهایی کــه جلوی مردم
گرفته شد و در اختیار روحانیت قرار گرفت مانند
شــورای نگهبان که احراز صالحیتها را مطرح
کردنــد ،همه بعد از امام مطرح شــد و در زمان
امامچنینمطالبیمطرحنبود.
ëëبه نظر شــما چه عوامل یا داللتهایی باعث
شدکهاینجابهجاییمفاهیمصورتگرفت؟
بایــد دیــد چــرا در بازنگــری قانون اساســی،
شــورای رهبــری حــذف و رهبــری فــردی
جایگزین شــد؟ دلیلــی جز این نداشــت که
مســأله رهبری شــورایی در مجلس خبرگان
رأی الزم را کسب نکرد .رأی نیاوردن هم تنها
بــه این دلیل بود که تا پیش از آن دو شــورای
نگهبــان و شــورای عالــی قضایــی در قانــون
اساســی وجــود داشــت که متأســفانه تجربه
خوبی از عملکرد این شــوراها نداشتیم .این
تجربه باعث شــد که اساساً شورایی بودن در
حاکمیت منفور باشد .جالب است بدانید که
دو ساعت پیش از فوت امام ،در جلسهای که
آقایان بزرگان نشسته بودند و من هم بودم،
در نهایــت بــه اجماع بــه این نظر رســیدند
کــه رهبــری ،شــورایی باشــد و اعضای شــورا
هم آیتاهلل مشــکینی ،آیتاهلل خامنهای و
آیتاهلل موســوی اردبیلی باشــند .پس فردا
در جلســه خبــرگان حتــی برخــی از جملــه
خود من گفتند که اعضای شورای رهبری به
 5نفــر افزایش یابــد و آقایهاشــمی و حاج
احمدآقــا هــم در شــورای رهبــری باشــد که
ایــن نظر از ســوی عــدهای از روحانیت عضو
مجلس ســوم ،از جمله آقایان کروبی ،آقای
بیات ،آقای زرندی امام جمعه کرمانشــاه یا
امام جمعه قزوین یا آقای عبایی ،که حدود
 20نفر بودند ،مطرح شد .اما در نهایت اصالً
شورایی بودن رهبری در خبرگان رأی نیاورد.
در ایــن صــورت ســراغ رهبری فــردی رفتند
کــه در آن زمــان ،یــا باید آیــتاهلل خامنهای
انتخــاب میشــد یا آیــتاهللهاشــمی و غیر
ایــن دو شــخصیت کس دیگری نبــود .آقای
هاشــمی شــجاعانه از خودگذشــتگی کــرد و
آیــتاهلل خامنــهای را مطرح کــرد و آیتاهلل
خامنــهای هم خودشــان راضــی نبودند ،اما
خبــرگان گفتنــد کــه نمیشــود کشــور را رها
کــرد و کــس دیگری جز شــما نمیتواند و در
نهایت آیتاهلل خامنهای به رهبری انتخاب
شدند .همه از این انتخاب خوشحال شدند.
امــا بعد که ادامه بازنگری در قانون اساســی
دنبــال شــد ،در آنجا هم هرجا شــورایی بود،
به فردی تغییر کرد ،مثالً شــورای سرپرستی
صــدا و ســیما حــذف شــد ،یــا شــورای عالی
قضایــی در نهایــت بــه ریاســت فــردی
منتهیشد.

