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دانش علم شــیمی که آغازگر آن ،جابر ابن حیان بود ،در قرن 12
میالدی به اروپا رسید .اروپایان صدها کتاب را با نام «گیبر» که همان
جابر است ،منتشــر کردند .هنگامی که این اثرها را بررسی میکنید
میبینیم که همان کتابهای «جابر ابن حیان» اســت ،که یا تحریف
شده و یا با دخل و تصرفهای کوچکی منتشر شدهاند.

جابر بن حیان و ایجاد یک رشته جدید علمی

یکی از نمونههای برجســته علمی دوران تمدن اسالمی ،جابر بن

دانشــمند بزرگ هر یک برای روشن ســازی این پدیده ،نظریههای
بیــان کردند اما امروزه ما میدانیم که در آن قرون ،فیزیک نور هنوز
به پیشــرفتهای الزم برای روشن کردن این موضوع دست نیافته بود
و برای کشــف علت ایجاد رنگین کمان ،بشریت باید تا صد سال صبر
میکرد.
شــرح این پدیده (رنگین کمان) ،در کتاب کمال الدین فارسی که
یکی از ستاره شناسان و دانشمند برجسته فیزیک نور بوده و عالوه بر
آن شــرح کتابهای ابن هیثم را نیز مینوشته ،بیان شده است .کمال
الدین فارســی اوایل قرن چهاردهم میالدی ،پدیده رنگین کمان را با
تاریخ تمدن اسالمی17 -

برهمین معنا تاکید کرده و مینویسند:
«...اما منشاء سنگینی و سبکی در بعضی اجسام آن است که هرنوع
از انواع جسم دارای مکان خاصی است که در آن قرار گرفته و جز به
واســطه یک نیروی خارجی از آن جدا نمیشود و در صورت خروج از
آن مکان و قطع شدن نیروی خارجی سعی میکند تا به همان مکان
طبیعی بازگردد .در این حال اگر با مانعی مواجه شــود ،با آن به نزاع
میپــردازد و اگر در این نزاع توفیق یابد و به ســوی مرکز عالم میل
کند ،آن را سنگین و در صورتی که ناکام شده ،در جهت مخالف مرکز
عالم یعنی فلک محیط میل کند ،آن را سبک مینامند»...

معرفی یک رشته علمی جدید توسط شاگرد امام صادق(ع) به اروپائیان

حیان ،شــاگرد نامدار حضرت امام جعفر صادق (علیه السالم) بود که
ّ
اگرچه در ابتدا سعی کردند ،دستاوردهای علمی وی را نادیده گرفته
و یا به نام دانشمندان غربی ،ثبت کنند اما برمال شدن و انتشار اسناد
حیان ،افق تازهای از یافتههای علمی بشــر را در
و مکتوبات جابر بن ّ
برابر چشمان ناظران بیطرف و مورخین با انصاف گشود تا اینکه جابر
حیان را پدر علم شــیمی خواندند و حتی جرج ســارتن ،یکی از
بن ّ
اعصار حیات بشری را به نام وی اسم گذاری نمود.
پرفسور فوآد سزگین ( مدیر انستیتو و موزه علوم و تمدن اسالمی
دانشگاه گوته فرانکفورت) در این رابطه میگوید:
«...یکی از عجیبترین اتفاقات ثبت شده در تاریخ علوم این است
که؛ دانشــمندان مسلمان در قرن هشتم میالدی در بغداد ،به واسطه
این کتب ،اســاتید و ابزارهایی که جهان اســام به آنها بسیار زودتر
از غرب دســت پیدا کرده بودند ،در آســتانه یک کشــف عظیم قرار
میگیرنــد .در اینجا با یکی از شــخصیتهای بــزرگ و عجیب تاریخ
حیان را
حیان آشــنا میشــویم .جابر ابــن ّ
بشــریت به نام جابر ابن ّ
میتوانیم به عنوان کیمیاگر و دانشــمند شــیمی معرفی کنیم .جابر
حیان به وســیله گردآوری رسالهها و کتابچههایی که به دستش
ابن ّ
رســیده بود ،تا آستانه ایجاد یک رشــته علمی جدید پیش رفت .از

استفاده از دانش اپتیک توضیح داد.
حدودا ً  5الی  10ســال پس از انتشــار کتاب کمال الدین فارسی،
همین نظریه را یک راهب آلمانی به نام «تئودوریک فرایبرگ» نیز در
کتابش بیان کرد .اروپاییها از آن رو که با کتاب کمال الدین فارسی
آشنایی نداشتند ،این نظریه»تئودوریک فرایبرگ»را بزرگترین کشف
تاریخ دانش اپتیک میدانستند.
در اوایل قرن بیســتم فیزیکدان برجســته آلمانی به نام «ایلهارد
ویدمــان» در مییابد کــه «تئودوریک فرایبــرگ» در کتاب خود از
لحاظ تئوریک و آزمایشات عملی به سطح کتاب کمال الدین فارسی
نمیرســد .چند ســده پس از عنوان این نظریه توسط «فرایبرگ»،
ما نظریهای مشــابه را در کتاب دکارت مییابیم .به اعتقاد «ماتیاس
شــرام» دوســت فیزیکدان من ،دکارت از لحاظ عملی کمی فراتر از
کمال الدین فارسی میرود ،اما سطح علمی تئوریهایی که پایه انجام
این آزمایشات گشته اند ،در کتاب کمال الدین فارسی قویتر است.
همیشه ســعی کردهاند به ما تلقین کنند که مســلمانان ،زیاد با
انجام آزمایشات علمی آشنایی نداشتهاند .اما این را میخواهم بگویم
که قوانین و اصول انجام آزمایشــات علمی ،از قرن هشتم میالدی به
بعد ،توســط دانشمندان مسلمان کشف شــده .برای مثال «ماتیاس

* پرفسور فوآد سزگین :جابر ابن ح ّیان به وسیله
گردآوری رسالهها و کتابچههایی که به دستش
رسیده بود ،تا آستانه ایجاد یک رشته علمی جدید
پیش رفت .از وی ،صدها کتاب پر از نظریهها و
استداللهای فیلسوفانه بجای مانده است .هنگامی
که این کتابها را بررسی میکنیم ،میبینیم که
ح ّیان آغازگر روش آنالیز کمی و کیفی در علم
شیمی بوده است.

*دانشمندان اسالمی از قرن نهم میالدی ،نیروی جاذبه زمین را میشناختند و آن را به اسامی مختلف همچون نیروی طبیعی
نام نهادند و اطالق طبیعی بر نیروی جاذبه زمین براساس این اعتقاد صورت میگرفت که اجسام به صورت طبیعی
میل به مرکز زمین به عنوان مکان طبیعی خویش دارند.

وی ،صدها کتاب پر از نظریهها و استداللهای فیلسوفانه بجای مانده
حیان
اســت .هنگامی که این کتابها را بررسی میکنیم ،میبینیم که ّ
آغازگــر روش آنالیز کمی و کیفی در علم شــیمی بوده اســت .علم
حیان ،به اوج خود رسیده بود،
شیمی که در جهان اسالم با جابر ابن ّ
پیشــرفتهای دیگری نیز میکند .برای نمونه ،اکتشافات عملی مهم
زکریــای رازی را در قرن نهم میالدی میتوانیــم مثال زنیم .تا قرن
پانزدهم میالدی یک نوع جوهر عجیب ساخته میشود»...

آغازکننده آزمایشات علمی ،جابربن حیان بود

درمورد آزمایشــات علمی نیز چنین گفته شده بود که مسلمانان
چندان با تجربه و آزمایشــات ،میانهای نداشــتند و این دانشمندان
غربی بودند که علوم دقیقه را براســاس تجربه و آزمایش رواج دادند.
امــا کتب تاریخی و علمی باقیمانده از دوران تمدن اســامی روایتی
به جز این دارد .پروفســور فوآد سزگین ( مدیر انستیتو و موزه علوم
و تمدن اسالمی در دانشگاه گوته فرانکفورت) روایت متفاوت فوق را
چنین بازگو مینماید:
«...دانشمندان اسالمی از قرن نهم میالدی ،سعی به توضیح پدیده
ایجاد رنگین کمان کردند .در میان این عالمان ،نخســتین دانشمند
فیزیک نور جهان «ابن هیثم» و «ابن ســینا» قرار داشــتند .این دو
اینک بپردازیم به این درخواســت جنابعالی« :مصرانه از شما میخواهم
زمینــه اصالحی را فراهــم کنید که تمامی ارکان کشــور در مقابل مردم و
نهادهای قانونی به طور عملی پاسخگو باشند و در عمل ،قانون حاکم باشد و
نه حاکمیت فرد یا گروهی خاص».
این سخن فینفسه درست است اما باید دید اراده شما از بیان آن ،تا چه حد
منطبق با حق و واقعیت است .همانگونه که میدانید اصل  111قانون اساسی،
مجلس خبرگان را مســئول احراز شــرایط رهبری در یک فرد و نیز استمرار
این شرایط در رهبری دانسته است .بنابراین بدیهی است خبرگان برای انجام
این مسئولیت خود ،باید به نحو مقتضی بر رهبری نظارت داشته باشد و طبعا
رهبری نیز در قبال مجلس خبرگان ،پاسخگو باشد .این موضوعی است که از
سالها پیش در دستور کار خبرگان قرار داشته و به همین منظور با تشکیل
کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تحقیق» به این امر مشغول است .برای
اطالع بیشتر از این قضیه جنابعالی میتوانید به فصلنامه «حکومت اسالمی»
شماره  41که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر میشود ،مراجعه فرمایید.
در این شماره ،برخی از اعضای خبرگان مانند آقایان هاشمی رفسنجانی ،جنتی،
مقتدایی ،مجتهد شبســتری و دیگران در مورد این قضیه و سیر آن در زمان
حضرت امام و آیتاهلل خامنهای به تفصیل توضیحاتی ارائه کردهاند.
البته این نکته هم برای شما به عنوان یک مدعی «خط امام» باید جالب
باشــد که به گفته برخی از این بزرگــواران ،در دوران حیات حضرت امام با
توجه به شــأن و جایگاه ایشان هیأت تحقیق عمال فعالیتی نداشته است .لذا
اگر بخواهیم به شیوه همان دوران که بسیار مورد تأکید جنابعالی است عمل
شــود ،در دوران آیتاهلل خامنهای نیز این هیأت میبایست فعالیتی را انجام

* سؤال من این است که با این شجاعت و
صراحت لهجه ،چرا نام آن «کاندیدای خاص» و
«فرد مورد نظر» را ذکر نکردهاید؟! ولی وقتی
شما تا ته خط رفتهاید ،دیگر چه جای پردهپوشی
در مورد نام یک «کاندیدای خاص» بود؟! واقعا
چرا نگفتید؟ این سؤالی است که حتما در ذهن
خوانندگان نامه شما هم نقش بسته است
نمیداد .اما با توجه به اظهارات اعضای خبرگان ،این هیأت و کمیســیون در
این دوران فعال بوده است .البته راجع به نحوه انجام کار طبعا بحثها و تبادل
نظرهایی وجود داشته است تا ضمن این که مجلس خبرگان به وظیفه نظارتی
خود در حد مسئولیت قانونی خویش عمل کند ،اخالل و اختاللی نیز در امور
مربوط به رهبری رخ ندهد .اما به هر تقدیر ،این کار در طول زمان ساز و کار
مناسب خویش را یافته است و همچنان ادامه دارد.
از بــاب نمونه نظر جنابعالی را به اظهــارات برخی از اعضای خبرگان در
این باره جلب میکنم .آیتاهلل جنتی در این باره این گونه گفتهاند« :البته ما
در زمان حضرت امام اص ً
ال به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شــویم ،چون
شأن ایشان ّ
اجل از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت
کنیم و هیچ تردیدى در صفات و ویژگى هاى الزم در ایشان نبود و احتیاجى 
بــه تحقیق نبود .بنابرایــن در آن زمان قضیه را پیگیرى نکردیم .ولى پس از
رحلت حضرت امام (قدس ســره) مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر
گاه مجلس خبرگان جلســه تشــکیل میداد ،از هیأت تحقیق سؤال میشد
که شما چه اقدامى انجام دادهاید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم .نظر عده
زیــادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر
نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره میشود یا
نه؟ در صورت مثبت بودن مدیریت به قوه خود باقى است ،در غیر آن صورت
تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گونه است؟ نظر اکثریت بر این بود».
به گفته ایشان این موضوع با آیتاهلل خامنهای نیز در میان گذارده میشود
و بعد از بحث و بررســی راجع بــه حوزههای مورد تحقیق و نحوه انجام کار،
«نتیجه این شد که مقام معظم رهبرى فرمودند :اگر بنا بر بررسى و سؤال و
اقدامى اســت ،با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید ،ببینید من
درباره این تشکیالت چه کردهام .درباره مراکزى که زیر نظر من است ،چگونه
عمل کردهام .از اقدامات من ســؤال کنید ،آنها به شما پاسخ مى دهند ،چون
یدهم که شما هر سؤالى داشتید ،اطالعات را در اختیار
من به آنها دستور م 

شــرام» و «آیلهارد ویدمان» اعتقاد دارند ،که اســتفاده از آزمایشات
سیســتماتیک عملی در اثبات نظریهها از زمان ابن هیثم آغاز شــده
است .اما من در اینجا با آنها مخالفم و میگویم آغازکننده آزمایشات
حیان بوده که در قرن هشــتم میالدی میزیســته
علمــی ،جابر بن ّ
است»...
د) علم فیزیک و مکانیک

قوانین جاذبه و حرکت

در حالی که کشــف قانون جاذبه زمین و فرمولهای آن به اسحاق
نیوتن در قرن هفدهم میالدی نسبت داده شده ،اما اسناد و کتابهای
موجود از دوران تمدن اســامی حاکی است که دانشمندان اسالمی
از قــرن نهم میالدی ،نیروی جاذبه زمین را میشــناختند و آن را به
اسامی مختلف همچون نیروی طبیعی نام نهادند و اطالق طبیعی بر
نیروی جاذبه زمین براســاس این اعتقاد صورت میگرفت که اجسام
به صورت طبیعی میل به مرکز زمین به عنوان مکان طبیعی خویش
دارنــد و در صورتی که با وارد آمدن یک نیروی برخالف میل طبیعی
خویــش از این مکان طبیعی فاصله بگیرند ،تحت تاثیر نیروی جاذبه
زمین سعی میکنند تا بار دیگر به مکان طبیعی خویش بازگردند.
اخوان الصفا در قرن نهم میالدی در رساله بیست و چهارم خویش

یکی از نمونههای برجسته علمی دوران تمدن اسالمی ،جابر بن ح ّیان،
شاگرد نامدار حضرت امام جعفر صادق (علیه السالم) بود او را
پدر علم شیمی خواندند و حتی جرج سارتن ،یکی از اعصار
حیات بشری را به نام وی اسمگذاری نمود.

عالوه براین ،دانشــمندان و فالسفه مسلمان پی برده بودند که هر
چه جسم بزرگتر باشد ،نیروی جاذبه یا نیروی طبیعی که بداناشاره
شد ،بیشتر است.
ابن سینا در اثر خویش« ،االشــارات والتنبیهات» در همین مورد
میگوید:
« ...نیرو در جســم بزرگتر همچون نیرو در جســم کوچکتر وجود
دارد به گونهای که اگر به اندازه جســم کوچکتر از جسم بزرگتر جدا
کنیم ،این دو نیرو مساوی خواهند بود .لذا این نیرو در جسم بزرگتر
قویتر و بزرگتر اســت یا به عبارتی نیروی آن افزون بر نیروی موجود
در جسم کوچکتر است»...
دانشمندان مسلمان کامال برخاصیت جاذبیت زمین وقوف داشتند
و ایــن مطلب از نوشــتههای ایشــان به وضوح برمی آیــد .از جمله
ابوریحان بیرونی در اثر خویش« ،قانون مسعودی» مینویسد:
« ...انسانها در زمین برروی سطح بیرونی قطرهای کره ایستادهاند
و برروی زمین ،اجسام سنگین به سمت پایین میل دارند»...

اقتصاد مقاومتی؛ سیاستها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب 16 -
رهبر انقالب:

گفتن حرفهای تکراری کسالت بار است
به اقدام و عمل نیاز داریم

گفتن حرفهای تکراری
کسالتبار است
* مــا گفتیم اقــدام و عمل.
گفتن بس اســت؛ «دو صد گفته
چــون نیمکردار نیســت» .وقتی
زیاد هم تکــرار کردیــم و مدام
گفتیم اقتصــاد مقاومتی ،از دهن
هــم میافتد؛ یعنــی تکراری که
شــد ،یک چیز کســالتباری هم
میشــود؛ عمل کنیم .غرض این
است که کشور احتیاج دارد.
 . 5عدم رویکرد جهادی
الف -با حرکت عادی و احیان ًا
خوابآلوده نمیشود کارهای
بزرگ را انجام داد
* نکتۀ چهــارم [از مؤلفههای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی]،
رویکرد جهادی اســت که در این
سیاســتها مــورد مالحظه قرار
گرفته؛ همت جهــادی ،مدیریت
جهادی .با حرکت عادی نمیشود
پیش رفــت؛ باحرکــت عادی و
احیاناً خوابآلوده و بیحساسیت
نمیشــود کارهای بزرگ را انجام
داد؛ یک همت جهادی الزم است،
تحرک جهادی و مدیریت جهادی
برای این کارها الزم اســت .باید
حرکتی که میشــود ،هم علمی
باشــد ،هم پر قدرت باشد ،هم با
برنامه باشد ،و هم مجاهدانه باشد.
من در جلســهای که با رؤســای
محترم ســه قــوه بــرای همین
مســئله در هفتههــای گذشــته
داشتیم ،مطرح کردم .خوشبختانه
آقای رئیسجمهور با قاطعیت به
من گفتند که آن کســانی که در
دولت مسئول پیگیری این کارها
هســتند ،تصمیمشــان بر همین
حرکت جدی و مجاهدانه اســت؛
خب ،این خیلی خوب است؛ یعنی
این الزم است ،بدون این نمیشود
پیش رفت.
روزم ّره فکر کردن در مسائل
اقتصادی مضر است
روزمره فکر کردن در مسائل
*
ّ
اقتصــادی ،مضــر اســت؛ تغییر
سیاســتهای اقتصــادی به طور

دائم ،مضر اســت  -در همۀ بخشها،
بهخصــوص در اقتصاد  -تکیه کردن
بر نظرات غیر کارشناسی ،مضر است؛
تزریقی
اعتماد کردن به شــیوههای
ِ
اقتصادهای تحمیلی شــرق و غرب،
مضر است .سیاستهای اقتصاد باید
سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» باشد
 یک اقتصاد مقاوم  -باید اقتصادیدرونــی خود
باشــد که در ســاخت
ِ
مقاوم باشــد ،بتواند ایستادگی کند؛
با تغییرات گوناگون در این گوشهی
دنیا ،آن گوشهی دنیا متالطم نشود.
به «اقدام و عمل» نياز داريم
* د ّومین مســئله در این «اقدام
و عمل»ی که مــا گفتیم باید مورد
توجه قــرار بگیرد ،زنده کردن تولید
ّ
داخلی اســت .آنطــوری که به من
گزارش کردهاند ،امروز حدود شصت
درصــد از امکانات تولیــد ما ّ
معطل
است ،تعطیل است؛ بعضیها به کمتر
از ظرفیت کار میکند ،بعضیها کار
نمیکند؛ بایســتی ما تولید را زنده
کنیم ،تولید را احیاء کنیم  .
* ما امســال گفتیــم «اقدام و
عمل»؛ مــراد ما از اقــدام و عمل،

این اســت که یک اقدام همهجانبه
و فراگیر صورت بگیرد ،بهطوری که
آخر ســال بتوانیم گزارش بگیریم
و دوســتان گزارش بدهند که این
چند کار[ ،مث ًال] این ده مورد انجام
گرفت .فرض کنید در زمینۀ مسئلۀ
تولید ،این کارها انجام گرفت یا در
مســئلۀ تولید علم این کارها انجام
گرفت ،یا در مورد مث ًال فرض کنید
کــه ارتباطــات تجاری-بازرگانــی
خارجی ،این اقدامات انجام گرفت؛
[یعنی] کارهای مشــخّ ص .و انتظار
ما این اســت و امیدواریم انشاءاهلل
این کار انجام بگیرد    .
 . 6عدم مدیریت مصرف
ب -دستگاههای دولتی برای
محصوالت داخلی رقیب
خارجی نتراشند
* بایــد از ف ّعالیتهــای ایــن

کروبی انتخاباتی را که دولت اصالحات برگزار کرد مخدوش خواند
* مقام معظم رهبرى
فرمودند :درباره
مراکزى که زیر نظر
من است ،چگونه عمل
کردهام .از اقدامات من
سؤال کنید ،آنها به
شما پاسخ مىدهند،
چون من به آنها
دستور میدهم که شما
هر سؤالى داشتید،
اطالعات را در اختیار
شما قرار دهند.
اجازه دهید از همین جا مستقیما وارد موضوع انتخابات ریاست جمهوری
در سال  84و  88شویم که در واقع مهمترین بخش نامه جنابعالی را تشکیل
میدهد و صدالبته که نقش بســیار مهمی در شــکل دادن به گفتار و رفتار
سیاسی شما داشته است.
ابتدا انتخابات سال  .84شما در ابتدای نامه خود نوشتهاید« :همانطور که
میدانید پس از انتخابات ریاســت جمهوری  84نامهای به حضرتعالی تقدیم
کردم که پس از آن شــما از طریق برادر محترم جناب آقای وحید خواســته
بودید مالقاتی با شما داشته باشم .در آن روز ضمن بیان گالیه و اعتراضی که
نســبت به دخالتهای انجام گرفته در روند انتخابات به نفع کاندیدای خاص
داشتم اما در نهایت سکوت اختیار کردم».
همچنین در ادامه نیز خاطرنشان ساختهاید« :در انتخابات ریاست جمهوری
 84سپاه و بسیج به محوریت فرزند شما آقا سیدمجتبی به نفع یکی از نامزدها
ورود کردند و در نتیجه تخلف و تقلب آنان در ســه اســتان اصفهان ،تهران و
قم فرد مورد نظر با حرکت کودتاگونه شورای نگهبان ،با آنکه اینجانب در 11
استان کشور اول بودم به مرحله دوم فرستاده شد».
از مجموع این دو جمله بوضوح میتوان دریافت به ادعای شما در انتخابات
ســال « ،84آقا ســیدمجتبی» محور یک «حرکت کودتاگونه» به نفع یک
«کاندیدای خاص» قرار گرفت که بر اثر آن به جای این که شــما به مرحله
دوم انتخابات بروید ،آن «فرد مورد نظر» به مرحله دوم رفت و با آقای هاشمی
رفسنجانی به رقابت پرداخت.
بنده قبل از بیان هر مطلب دیگری ،اسامی کاندیداهای حاضر در مرحله اول
انتخابات ریاست جمهوری در سال  84را در اینجا ذکر میکنم .اول جنابعالی
و بعد آقایان :هاشمی رفسنجانی ،علی الریجانی ،محمدباقر قالیباف ،محمود
احمدینژاد ،مصطفی معین ،محسن مهرعلیزاده.
آقای کروبی! جنابعالی در نامه خود نام «آقا ســیدمجتبی» را به صراحت
ذکر کردهاید و نشان دادهاید که هیچ ترس و ابایی از بیان نام اشخاص ندارید.
سؤال من این است که با این شجاعت و صراحت لهجه ،چرا نام آن «کاندیدای
خــاص» و «فــرد مورد نظر» را ذکر نکردهاید؟! یعنی اگر به هر دلیلی قرار بر
تحفظ و نگفتن اسم اشخاص بود ،طبعا میبایست نام «آقا سیدمجتبی» را ذکر
نمیکردید ولی وقتی شما تا ته خط رفتهاید ،دیگر چه جای پردهپوشی در مورد
نام یک «کاندیدای خاص» بود؟! واقعا چرا نگفتید؟ این سؤالی است که حتما
در ذهن خوانندگان نامه شما هم نقش بسته و در پی یافتن پاسخ آن هستند.

* رهبر انقالب :ما گفتیم اقدام و عمل .گفتن بس است؛
«دو صد گفته چون نیمکردار نیست» .وقتی زیاد هم
تکرار کردیم و مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی ،از دهن هم
میافتد؛ یعنی تکراری که شد ،یک چیز کسالتباری هم
میشود؛ عمل کنیم.

مجموعــه و مجموعههای مشــابه
پشتیبانی بشود .یکی از پشتیبانیها
این است که دســتگاههای دولتی
خودشــان را ّ
موظف کنند که برای
محصول ایــن مجموعههــا رقیب
خارجی نتراشند؛ یکی از بخشهای
اقتصــاد مقاومتی که ما گفتیم ،این
است .ستون فقرات اقتصاد مقاومتی
تولید داخلی اســت .تولید داخلی
اگر بخواهد رونق پیــدا بکند یقیناً
باید ،هم به آن کمک تزریق بشود،
هم از چیزهایی که مانع رشــد آن
اســت جلوگیری بشــود ،هم برای
محصوالت ،بازار بهوجود بیاید ،هم
واردات محصــوالت مشــابه به یک
نحوی کنترل بشود  -کلمۀ ممنوع
را بــه کار نمیبرم  -و با محاســبه
مــورد مراقبت دقیق قــرار بگیرد،

ممنــوع کنید و بگوئید هیچ کس
حق ندارد در این وزارتخانه جنس
خارجی مصــرف کند .به نظر من
اینها میتواند کمک کند.
بهجای واردات غیرضروری،
در صنایع داخلی
سرمایهگذاری کنیم
* کار ســ ّوم اینکه ما باالخره
تجــارت خارجی داریــم ،واردات
داریم ،به یــک چیزهایی احتیاج
داریم کــه از خــارج وارد کنیم،
مجبوریم اینها را بخریم ،اشکالی
توجه کنیم که این
هم ندارد ،لکن ّ
خریدهای ما ،قدرت تولید داخلی
ما را تضعیف نکند .فرض بفرمایید
ما میخواهیــم مث ًال هواپیما وارد
بکنیم یا خریــداری بکنیم؛ به ما
گفته میشــود -خود مســئولین

* اینکه ما همهچیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما ،این واردات ما چه بالیی سر
تولید داخلی میآورد خطاست؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.

پاسخ مستند مسعود رضایی  -پژوهشگر تاریخ معاصر -به شبهات فتنهانگیزان۳-

شما قرار دهند .آن وقت اگر دیدید کارهایى که انجام دادهام به یکى از شرایط
الزم در رهبرى خدشه وارد مى کند ،جاى این است که اقدام بکنید ،در غیر
آن صورت ،ربطى به رهبرى ندارد( ».مجله حکومت اســامی ،پائیز ،1385
شماره  ،41ص  55تا )57
آیتاهلل مرتضی مقتدایی نیز در این باره اظهار داشــته اســت« :مجلس
خبرگان براى انجام این وظیفه کمیســیونى متشکل از 15عضو تشکیل داده
که حداقل هر ماه یک مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال ،رفتار و اقدامات رهبرى 
اشــراف کامل داشته باشند .خود مقام معظم رهبرى هم از این امر استقبال
کردند و فرمودند در محدوده کار قانونیتان هر چه میخواهید سؤال کنید .به
دفترشان هم اعالم کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته
شــود و تا کنون دو جلد از مطالبى که مربوط به اقدامات رهبرى اســت و از
صدا و سیما هم پخش نشده براى کمیسیون فرستاده شده است .به هر حال
کمیسیون کار خود را با دقت انجام میدهد و مخبر آن هم نتایج بررسیها و
تحقیقاتى را که انجام شــده در اجالسیههای مجلس خبرگان به اطالع دیگر
اعضا میرساند .هر چند مواردى وجود دارد که چون اعالم آنها از نظر مسائل
امنیتى به صالح نیســت مخفى میمانند و به مقتضایشان اقدام میشود .در
نتیجــه اکنون میتوانیم به طور قاطــع بگوییم که بحمداهلل رهبرى با کمال
قدرت و اقتدار وظیفه خودشــان را انجام میدهند( .حکومت اســامی ،پائیز
 ،1385شماره  ،41ص )74
حسن ختام این بخش از بحث ما هم ،اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی
اســت که عالوه بــر تأیید انجام نظارت بر رهبری توســط مجلس خبرگان،
«اســتصوابی بودن» آن را هم مورد تأکید قرار میدهند« :خبرگان اگر اطالع
نداشته باشــند نمیتوانند قضاوت کنند چون کسى که از اختیارات وسیعى 
برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى کند ،باید در عمل با آن
شرایطى که گفته شد منطبق باشد ،طبعاً خبرگان باید کارى را که مقدماتش
واجب است انجام دهند .لذا «نظارت استصوابى» اگر یک جا معنا داشته باشد
همین جا اســت ،که اگر خبرگان مطلع شــدند ،رهبرى این شرایط را ندارد،
میتوانند اقدام کنند( ».مجله حکومت اسالمی ،تابستان  ،1385شماره ،40
ص  38و )39
آنچه بیان شــد اشارهای بود به نظارتهای قانونی بر رهبری که در حال
انجام است .البته بنده از جنابعالی که خود را دائرمدار جهان خلقت و مافیها
میدانید ،انتظار ندارم گوش شــنوایی برای این مطالب داشته باشید چرا که
نشان دادهاید انتخاباتی را که در آن شکست بخورید همراه با تقلب میدانید،
مجلسی را که در آن حضور نداشته باشید فرمایشی میدانید و ریاست جمهوری
را که بر آن تکیه نزده باشید ناکارآمد میدانید.
امــا مهمتر از این گونه نظارتهای قانونــی ،نظارت عمومی و مردمی بر
رهبری اســت که به صورت مســتمر وجود داشته و دارد .مردم در طول سه
دهه گذشته دیدهاند کشور ما از چه بحرانهای صعب و سنگینی عبور کرده
که هر یک از آنها برای ویرانی یک کشــور و ویالنی یک ملت کافی اســت؛ از
گ و دعواهای قبیلگــی و جناحی داخلی بگیر تا بحرانهای منطقهای و
جن 
بینالمللی .آیا برای شــما که خود در متن قضایا بودهاید الزم است فهرستی
بلندباال از این بحرانها را ارائه دهم؟ همان یک فتنهای که در سال  88بر پا
شد ،در صورتی که بدرستی و با درایت مدیریت نمیشد ،کافی بود تا دودمان
ملتی را بر باد دهد!
امروز علیرغم همه آن مســائل و مصائب و بحرانها و بحرانآفرینیهای
داخلی و خارجی ،نظام جمهوری اسالمی و کشور ایران ،در کمال اقتدار داخلی
و منطقهای و بینالمللی قرار دارند .نشانه آن هم عصبانیت بیش از حد دشمنان
ما است که هر چه میزنند به در بسته میخورند و به تعبیر قرآن کریم ،از آن
همه صرف سرمایه و انرژی برای نابودی اسالم و ایران ،جز حسرت بر دلشان
نمیماند .بیان بیشتر در این زمینه ،فقط توضیح واضحات خواهد بود.

نویسن
ده :ناصر عابدی

اتفاقا این پاسخ ،بسیار مهم و تعیین کننده است :هم شما میدانید و هم من،
که اگر نام آن «کاندیدای خاص» مشخص شود ،همه ادعاها و گفتههای شما
در مورد حرکت کودتاگونه در انتخابات سال  ،84هوا میرود.
آقای کروبی! آن «کاندیدای خاص» و «فالن شخص» که شایعاتی در آن
هنگام راجع به حمایت «آقا ســیدمجتبی» از وی در برخی محافل سیاسی
پیچیــد – و بنده در اینجا کاری به راســت و دروغ آن ندارم – آقای قالیباف
بود ،نه آقای احمدینژاد .اما شما از این کاندیدا نام نبردید برای این که آقای
قالیباف نتوانســت در آن انتخابات به موفقیتی دست یابد! اگر ایشان به دور
دوم انتخابات راه یافته بود ولو این که حتی در آن دور از آقای هاشــمی هم
شکست میخورد ،حرف شما باالخره جایی برای بحث و تأمل داشت ،اما آخر
شــما را به خدا این چه حرکت کودتاگونهای است که نماینده آن ،در ردیف

هم در قراردادهــای خارجیای که
ایــن مجموعه و امثال این مجموعه
دارند ،دولت کمک بکند.
* به مصرف تولیدات داخلی هم
اهمیت بدهید .در دستگاه شما ،در
وزارتخانۀ شــما ،اگــر کار جدیدی
انجام میگیرد ،اگــر چیز جدیدی
خریده میشــود ،اگــر همین اقالم
روزمرهای که مــورد نیاز وزارتخانه
اســت ،تهیه میشــود ،سعی کنید
همــهاش از داخل باشــد؛ اصرار بر
این داشــته باشــید؛ خود این ،یک
قلم خیلــی بزرگی میشــود .اص ًال

دولتی میگویند -که اگر چنانچه
فــان درصــد از ایــن قیمت را
مــا در صنایــع داخلــی هواپیما
ســرمایهگذاری کنیم ،بیشــتر از
آنکه از خــارج بخریم اســتفاده
خواهیــم کــرد و تولیــد داخلی
هم رشــد پیدا میکند .اینکه ما
همهچیــز را از خارج وارد کنیم و
نــگاه نکنیم که این خرید ما ،این
واردات مــا چه بالیی ســر تولید
داخلی میآورد خطاســت؛ پس
بنابرایــن در خریدها کاری کنیم
که تولید داخلی تضعیف نشود  .
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سالمت انتخابات تأکید ورزیدند و حتی آن را سالمترین انتخابات تا آن موقع
اعالم کردند .البته جالب اینجاســت که شــما هر کس را که نظری مخالف
شــما در این زمینه دارد ولو آقای خاتمی یا دیگر دوستانتان باشد ،از دم تیغ
تهمت و توهین خود گذراندهاید؛ آنجا که میفرمایید« :البته این امر در سایه
انحصارطلبی و بیتجربگی افراد پرنفوذی درون جریان اصالحات و همچنین
ضعف وزارت کشور در صیانت از آرای مردم تحقق پیدا کرد».
در عین حال ،اشاره شما به «سایه انحصارطلبی و بیتجربگی  افراد پرنفوذ
درون جریان اصالحات» که آن را عاملی مهم در عدم پیروزی خود در انتخابات
ســال  84دانستهاید نیز بسیار جالب است و جای پرداختن دارد .قاعدتا شما
به پشت صحنه آنچه گفتهاید واقفید اما بنده الزم میدانم نکتهای را در جهت
روشن ساختن این جمله برای دیگران و بخصوص جوانانی که ممکن است از
این پشت صحنه اطالع کافی نداشته باشند ،عرض کنم.
جنابعالی از زمان تشکیل مجمع روحانیون مبارز در اواخر سال  ،66عضو و
دبیرکل آن بودید .یعنی در سال  83که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
شدید ،حدود  16سال از دبیرکلی شما بر این تشکل میگذشت .طبعا انتظار
جدی شما از مجمع روحانیون این بود که بعد از اعالم کاندیداتوری در انتخابات
ریاست جمهوری ،جنابعالی را به عنوان کاندیدای رسمی خود معرفی کند .من
فهایی بین شما و اعضای محترم آن رد و
نمیدانم در جلسات مجمع چه حر 
بدل شده است اما به هر تقدیر اعضای مجمع روحانیون ،با توجه به شناختی
که از خصوصیات و میزان توانمندی شما داشتند ،از معرفی دبیرکل خود به
عنوان کاندیدای رســمی در این انتخابات خودداری کردند .این مسأله بکلی
خالف انتظار و تمایل شما بود و موجبات ناراحتی شدید جنابعالی را فراهم آورد
و البته شکست در انتخابات نیز تلخی این موضوع را در ذائقه شما دوچندان
کرد طوری که بعد از انتخابات ،از مجمع جدا شــدید و حزب اعتماد ملی را
راهاندازی کردید .به نظر میرســد وقتی از «سایه انحصارطلبی و بیتجربگی
افراد پرنفوذ درون جریان اصالحات» ســخن میگویید ،هنوز هم آن تلخی و
ناراحتی با همان شدت ذائقهتان را میآزارد.
اما گذشــته از این ،نباید از یک نکته مهم دیگر در این قضیه غفلت کرد
و آن برداشــت و رهیافت جامعه از این موضوع بود .یعنی وقتی یک تشــکل
پرسابقه و تأثیرگذار از کاندیداتوری دبیرکل خود حمایت نمیکند ،معلوم است
که این مسأله چه تأثیری بر افکار عمومی میگذارد .آن وقت شما داد و فریاد
برآور دهاید که من یک ساعت خوابیدم و بیدار شدم ،دیدم کنفیکون شده است!
خواستم بحث درباره انتخابات  84را تمام کنم و به موضوع انتخابات 88
بپردازم اما حیفم آمد که به جمله دیگری از شما درباره آن انتخابات اشاره نکنم.
فرمودهاید« :آیا کارکرد والیت فقیه در نظام جمهوری اســامی این است که
روزی برای شکاف میان اصالحطلبان دو نامزد این جریان را با حکم حکومتی
به عرصه انتخابات ریاست جمهوری برگرداند ( )1384و »...
شما مختارید هر تحلیلی را که مایلید در مورد تأیید صالحیت آقایان معین

** آقای کروبی! آن «کاندیدای خاص» و «فالن شخص» که شایعاتی در آن هنگام راجع به
حمایت «آقا سیدمجتبی» از وی در برخی محافل سیاسی پیچید آقای قالیباف بود .آخر شما را
به خدا این چه حرکت کودتاگونهای است که نماینده آن ( آقای قالیباف) ،در ردیف چهارم و با
اختالف حدود یک میلیون رأی ،بعد از جنابعالی قرار میگیرد؟!
چهارم و با اختالف حدود یک میلیون رأی ،بعد از جنابعالی قرار میگیرد؟!
با توجه به این واقعیت ،شما دو راه منطقی بیشتر در پیش رو ندارید :یا
باید از ادعای خود مبنی بر وجود یک حرکت کودتاگونه آن هم با محوریت
فردی مانند «آقا ســیدمجتبی» صرفنظر کنید چون اگر چنین بود طبعا
آقای قالیباف میبایســت به عنوان پیروز آن انتخابــات درمیآمد ،یا اگر
همچنان بر حرکت کودتاگونه اصرار دارید باید اذعان کنید نظام انتخاباتی
در ایران به قدری مســتحکم و نفوذناپذیر اســت که حتی اگر کسی مانند
فرزند رهبری هم قصد به کرســی نشــاندن کاندیدای مورد نظر خود را با
یک حرکت کودتاگونه داشته باشد ،قادر به انجام آن نخواهد بود و شکست
سختی را متحمل خواهد شد!
نکته دیگری که در همین زمینه باید به آن اشــاره کنم این اســت که
انتخابات ریاســت جمهوری در سال  84توســط دولت آقای خاتمی برگزار
شــد و آقای موسوی الری نیز مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشت .این
بزرگواران از دوستان و همفکران و همراهان قدیمی شما بودند و در پاسخ به
ادعای شما مبنی بر مخدوش بودن نتایج اعالم شده ،با قاطعیت بر صحت و

و مهرعلیزاده توسط شورای نگهبان با حکم حکومتی آیتاهلل خامنهای ،داشته
باشید .ولی واقعیت این است که در آن زمان ،بخش گستردهای از طیف چپ
و اصالحطلبان که شــما را فرد مناسبی برای ریاست جمهوری نمیدانستند،
درخواست داشتند تا آقای دکتر معین به عنوان کاندیدای اصلی آنها ،در جمع
کاندیداهای ریاست جمهوری حضور داشته باشد و این درخواست مورد پذیرش
رهبری قرار گرفت .در جریان انتخابات هم مالحظه کردید که جمع قابل توجهی
از اعضای مجمع روحانیون از ایشان حمایت کردند و در نهایت نیز آقای دکتر
معین حدود  4میلیون رأی – یعنی یک میلیون کمتر از جنابعالی  -کســب
کرد .این مقدار رأی بخوبی حاکی از وسعت حمایتها در طیف اصالحطلبان
از ایشــان بود بویژه این که دکتر معین توانســته بود این مقدار رأی را بدون
دادن وعدههای مالی کسب کند .بنابراین مالحظه میفرمایید که اقدام رهبری
در تأیید صالحیت آقای دکتر معین در واقع اجابت یک درخواست عمومی در
طیف اصالحطلبان بود .حال اگر شما از حمایت مجمع از آقای دکتر معین به
جای حمایت از کاندیداتوری خودتان ،ناراحتید ،لطفا این مسائل درون گروهی
را بین خودتان حل و فصل کنید و به بیرون تسری ندهید.

