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بخش دوم «پاسخ
به تازهترین تزویر روباه پیر»

در نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی قم تشریح شد

بیبیسی = شبكهدشمنان حقوقبشر

آزمون سراسری حفظ قرآن کریم

سیاستهایچهارگانه
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نگاهی به يادگارهای قرآنی
آيت الله هاشمی رفسنجانی

اشاره :بخش اول پاسخ دكتر حمید انصاری به «مستند بهتان» را كه از

«شبكهدشمنان حقو قبشر = بیبیسی»پخش شده است،
 9دیماه جاری با تیتر «پاسخ به تازهترین تزویر روباه پیر» تقدیم
كردیم و – نظر به اهمیت روشنگری در اینگونه موارد  -در ادامه متن كامل

بخش دوم پاسخ را  -كه روز گذشته توسط قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر
آثار حضرت امام خمینی (س) ،منتشر شده است تقدیمتان میكنیم.
دکتر حمید انصاری بخش دوم پاسخ خود به برنامه «بهتان» شبکه بی بی سی
[شبكه دشمنان حقوق بشر] در پرتال امام خمینی(س) ،نوشت:
در بخش نخست این نوشتار ،خالف واقع بودن چند ادعای مطرح شده در
برنامه بی.بی.سی بنام مستند بهتان ،در بوته نقد به داوری گذاشتم و وعده

رضا صابری

ارائه مستندات استداللم از آثار امام خمینی در بخش دوم را دادم.

* اشاره :دو سال قبل در چنین روزی[ ،یکشنبه  ۱۹دی ]۱۳۹۵

اینک قبل از بیان عین نمونههائی از نوشتهها و سخنان امام در موضوع

مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی در استخر کوشک متعلق به

ادعاهای این برنامه چند نکته را یادآور میشوم:
 – ۱حاصل کل این برنامه با استناد به عین عباراتی که تهیه کننده و گویندگان
آن گفتهاند این است که بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران یک اندیشه بنیادی
دارد مبنی بر اینکه حفظ نظام به هر قیمتی واجب است و بر این اساس
ارتکاب هر عمل ضد اخالقی از تهمت و دروغ و بهتان به مخالفین نظام
جایز بوده و آبروی افراد وقتی که پای دفاع از نظام در میان باشد اهمیتی ندارد
و این اندیشهای است تئوریزه شده ،که اصل حاکم بر سیاست جمهوری

مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دچار عارضه قلبی شد و عملیات

اعتدال :دبیر ستاد اجرایی
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم
قرآن با اشاره به سیاستهای
برگزاری آزمون سراسری حفظ
قرآن کر یم گفت« :استفاده

از دستگاهها و نهادهای
مختلف»« ،عمومیسازی و
همگانی سازی حفظ و مفاهیم
قرآن کر یم»« ،بهرهگیری از
فضای مجازی» و «آموزشهای

معارف اهلبیت علیهمالسالم
در کنار قرآن» سیاستهای
برگزاری این آزمون است.
هشتمین نشست شورای توسعه
و ترو یج فرهنگ قرآنی استان

قم با حضور تولیت آستان
مقدس کریمه اهلبیت(س)،
استاندار قم و مدیران استانی
برگزار شد.
ادامه در صفحه 2

است و هم تخلف از قانون .همگان در پیشگاه قانون مساویند.

اسالمی در برخورد با مخالفین و منتقدان نظام را بر اساس سخنان بنیانگذار

دید) ،و سراسر زندگی او که به اعتراف تمامی موافقان و حتی مخالفانش آکنده
از ّ
تقید کم نظیر به رعایت جزئی ترین آداب اخالقی و شرعی و رعایت قانون

منکر وجود برخی جریانهای فکری و سیاسی افراطی معتقد به روشهای غیر

کلاینبرنامهازانتخابنام،تیتراژومقدمهتهیهکنندهتامحتوایسخنگویندگان

بوده است ،چگونه باور کنیم این همه شاهد و سند برای پیروانش نتوانسته است

اخالقی ،و منکر وقوع تخلفاتی از این قبیل در دوره طوالنی چهل سال گذشته

برالقایادعاهای مذکوروتخریب چهرهاخالقیامامخمینیمتمرکزاست.

در فهم و استخراج اندیشه بنیادین او در رابطه با اصل حاکم بر نحوه برخورد

در کشور پهناور و هشتاد میلیونیمان از سوی برخی از عناصر نفوذ کرده در

تهیه کننده برنامه در ابتدا اعتراف میکند که برای تهیه بخشی از مطالب این

نظام با منتقدانش اثر گذار باشد ،آنهم پیروانی به وسعت اکثریت جامعه ایران

دستگاههای وابسته به حکومت ،نیستیم .سکوت نکردن و جلوگیری از اینگونه

برنامه چندین سال (از سال  )۹۲پیگیر بوده است.

که بواسطه همین آموزههای اخالقی و دینی او و همان سیره عملی او دلباخته

خالفها وظیفه همه و خصوصا روحانیون و قبل از دیگران ،وظیفه نهادهای ذیربط

طبعا ایشان با استفاده از آرشیو غنی بی.بی.سی و متن تمامی آثار امام که در

منطق و مرامش شدند و او را در قیامش همراهی کردند و بیش از  ۹۸درصد به

است .پیروان امام خمینی در دفاع از حقوق شهروندی و کشف و مقابله با حوادث

فضای مجازی به آسانی در دسترس میباشد بارها یافتن عبارتی که بتواند

نظام پیشنهادی او رأی دادند که حضور خیره کننده استقبال کنندگان او در ۱۲

تلخی نظیر قتلهای زنجیرهای و مسائلی از این قبیل ،هزینه زیادی پرداخت کرده

مستمسکی برای آنچه که در این برنامه قرار است به امام نسبت داده شود

بهمن و تشییع کنندگان او در  ۱۴خرداد گواه میزان اثرپذیری و دلباختگی ایشان

اند .هیچ نسبتی بین اندیشه اخالقی و فتاوا و سیره امام خمینی و ماهیت نظام

یعنی این ادعا که ایشان معتقد به «بهتان به منتقدین نظام» و معتقد به «حفظ

میباشد ،و چگونه باور کنیم که آنهمه هشدار و تبیین و دستور العمل او نزد

جمهوری اسالمی ایران و منطق رهبری انقالب با اینگونه رفتارها وجود ندارد.

نظام به هرقیمتی»! بوده است را جستجو کرده ،اما چیزی نیافته است .ناگزیر

پیروانش «جداگانه» تلقی شدهاند و فقط دو فراز از سخن او – که داستان تقطیع

تئوری “حفظ نظام به هر قیمتی” در تقابل کامل با نظریه امام خمینی است که

متوسل به پخش دو فرازی شده است که در آنها از چند واژهای که با موضوع

و تحریف و نامربوط بودن استناد به آنرا در بخش نخست توضیح دادم – باعث

حفظ نظام را برای اجرای عدالت و تثبیت ارزشهای اخالقی و الهی میداند.

برنامه تشابهی داشته استفاده شده است؛ ولی مشکل اصلی آن بوده که منظور

شده است که پیروانش خصوصا نزدیکترین ایشان که دست اندر کار تثبیت و

مستندات این مدعا را از متون امام خمینی در همین نوشتار مالحظه خواهید

امام در همین دو فراز هیچ ارتباطی با ادعاهای مذکور ندارد؛ تهیه کننده ،این

مدیریت نظام او بودهاند به این مبنا برسند و آنرا تئوریزه کنند که اندیشه بنیادین

کرد که در مبانی اخالقی و فتاوای امام خمینی هر گونه تجاوز از مرزهای شرع،

مشکل را با همان روش معمول مستندهای سیاسی بی.بی.سی در رابطه با

او «حفظ نظام به هر قیمتی» بوده! و «ارتکاب هر عمل ضد اخالقی نسبت به

اخالق و قانون ،و تعدی به حقوق قانونی اشخاص ،بدون استثناء و نسبت به

انقالب مردم ایران و امام خمینی ،یعنی تقطیع و حذف عبارات تعیین کننده از

منتقدین نظام» تجویز شده است! مبنائی که در تعارض کامل با تمامی آثار و

هرکس اعم از موافق و منتقد و مخالف ،جایز نبوده و محکوم است.

سخن امام ،و تحریف کامل معنای سخن او حل کرده است! عبارات حذف

شواهد زندگی و اندیشه اوست.

البته از این واقعیت نباید غافل شد که در دامن زدن به فضای اتهام به مخالفین

شده و معنای سخن امام را به تفصیل در بخش نخست ،مستدال بیان کردم.

و به این ترتیب مخاطبان حق دارند بگویند :شما که به قول خودتان پنج سال

و در نوردیدن مرزهای اخالق توسط رسانهها ،شبکه بی.بی.سی در طول چهل

همچنینتهیهکنندهمستندبهتاندرستقبلازپخشبیانکوتاهیازامام،برای

برایمطالبیکهدربخشیازاینبرنامهاستفادهکردهایدوقتصرفکردهوقطعا

سال گذشته نقش اول را ایفا کرده است .بنا براین ،رسانهای که در انعکاس مطالب

آنکه بار سنگین انتقادی میلیونها نفر از مردم ایران را که با امام زیسته و با مبانی

در این مدت برای یافتن نوشته و یا صدائی از سخنان امام خمینی که مستندی

کامال خصمانه و یکسویه با استفاده از انواع روشهای غیر اخالقی ،از جعل خبر و

اخالقی او آگاهی کامل دارند ،بکاهد ،گفته است« :البته از رهبران سابق و

قوی بر اثبات ادعاهایتان باشد ،آثار ایشان را زیرو رو کرده اید ،چرا حقیقت را از

سند و برگزاری میزگردهای یک طرفه ،تا مستندهای جهت دار در تخریب وجهه

فعلیجمهوریاسالمیاظهارنظرهایجداگانهایدرمذمتتهمتعلیهافراد

مخاطبان کتمان کردید و چرا متوسل به بهتان و قلب حقیقت شدید؟

انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و تضعیف روحیه مردم ایران

ثبت و ضبط شده اما… ».منظور وی از «جداگانه و اما» به استناد تعابیر چند

 – ۲در برنامه مذکور البالی تحلیل گویندگان ،که محور سخنشان اتهام به

از یکسو و دفاع تمام عیار از مخالفین ایران ،از سلطنت طلبها گرفته تا سازمان

باره ایشان و دیگر گویندگان برنامه این است که آن اظهارات ،جدای از اندیشه

امام خمینی است ،برای تحریک عواطف بینندگان ،تصاویری از چند واقعه

تروریستی منافقین و امثال ایشان همواره در صف اول بوده است ،چگونه میتواند

بنیادینمذکوربوده(ودرواقع،اثریبرخطمشیپیروانونظاماونداشتهاست)

تلخ اتفاق افتاده بعد از رحلت امام پخش شده که البته موضوع برنامه نبودهاند

در جایگاه دفاع از رعایت اخالق نسبت به منتقدین و مخالفین ظاهر شود؟

و آنچه که در طول این برنامه از این اندیشه بنیادین ترسیم شده؛ و مبنای عمل

و موضوع این نقد نیز نمی باشند .اما همینجا اختصارا عرض میکنم از نظر

پیروان او در نظام جمهوری اسالمی معرفی شده ،همان گزارههای فوق الذکر

امام خمینی و پیروان ایشان هیچگاه بهانه فریضیه امر به معروف و نهی از

است که بر گرفته از دو فراز از سخنرانی ایشان میباشد!!

منکر و فریضه حفظ نظام و اسالم توجیه گر ارتکاب معصیت و گناه ،آنهم

این حق طبیعی بینندگان برنامه بی بی سی است که از تهیه کننده آن بپرسند با

گناهان کبیرهای همچون دروغ و غیبت و تهمت نسبت به هرکس ولو مخالفین

کدام منطق علمی باور کنیم که چند هزار صفحه مطالب اخالقی و عرفانی و

و محکومین نمی شود .از دیدگاه امام خمینی رواج این امور موجب سقوط

در عین حال بر طبق آموزههای اخالقی و دینی امام خمینی که برگرفته از آیه
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رفتارهای ناشایستی نظیر انتشار دروغ و تهمت از سوی مخالفین نظام ّ
مجوزی

فقهی منتشر شده از امام خمینی در حدود پنجاه جلد از تألیفات ایشان ،و چند

نظام و شکست اسالم است نه بقای آن .افشای اسرار مردم و هتک حیثیت

برای مقابله به مثل ،و انجام چنین گناهانی نمی باشد.

هزار صفحه مطالب اجتماعی و سیاسی ایشان (در  ۲۲جلد صحیفه امام) که

و انتشار خبر گناهان شخصی افراد جایز نیست .فلسفه قیام امام خمینی و

 –۳از آنجا که فرازهای انتخاب شدهای که در ادامه این نوشته از سخن امام

دربردارنده صدها مورد بیاناتی شفاف ،در تبیین وجوب پیاده شدن احکام و

تشکیل نظام دینی ،مبارزه با ظلم ،بسط عدالت ،ترویج فضایل اخالقی و

خمینی نقل میکنم مربوط به مواردی است که خالف اتهامات برنامه بی.بی.

ارزشهای اخالقی – الهی در جامعه و حرمت شدید تخلف از قوانین و موازین

اجرای احکام نورانی اسالم بوده است و تجاوز از موازین شرعی و اخالقی و

سی را اثبات میکند و غالبا دربردارنده تذکرات و هشدارها به مسئولین کشور،

شرعی و اخالقی ،و حرمت ارتکاب کمترین حد از رذایلی همچون اهانت

ارتکاب ظلم و معصیت به هر بهانهای و از سوی هر شخص و ارگانی در تضاد

روحانیون خصوصا مسئولین قضایی ،نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و

و دروغ و غیبت و تهمت و افترا ،حتی نسبت به اسرای دشمن و محکومین

آشکار با اساس نهضت امام خمینی است .مالک در این امور فقط قانون

کمیتههای انقالب نسبت به رعایت حدود شرعی و عدم تخلف از قانون و عدل

به حبس و اعدام از مرتکبین جنایات بزرگ ،و دهها متن صریحی که منظور

است .و تخلف از قانون در نظر امام خمینی گناه و جرم میباشد .پاسداری

میباشد ،از ناحیه پیاپی آمدن این عبارات هرگز نباید چنین تلقی شود که تمام

از اولویت حفظ نظام و اسالم و حدود و قیود آنرا به روشنی بیان میکند ،و

از حق ،با ارتکاب گناه و استفاده از روش و رفتار نامشروع قابل جمع نیست.
طبق نظرات صریح امام و ّ
نص قانون اساسی اصل بر برائت است مگر آنکه

سخنان امام با این نهادها در همین امور بوده است .هشدارهای امام در ضمن
تجلیل حضرت امام از نقش روحانیت متعهد و نهادهای نظام در خدمت به

امنیتی و انتظامی نسبت عدم جواز کمترین تخلف از موازین قانونی و اخالق

ارتکاب جرمی به موجب قانون و در محاکم صالحه اثبات شود .در صورت

مردم و کشور بیان شده است ،بنابراین از ناحیه تنظیم پیاپی این فرازها نباید تلقی

اسالمی در برخورد با مجرمان و محکومین – و حتی تروریستها و براندازان

اثبات جرایم نیز ،مجازات فقط در محدوده قانون و منطبق با آن تعیین میگردد

وهن به این نهادها و یاران صادق امام و انقالب در این نهادها شود.

مسلح – صادر کرده است (که نمونههای آنرا از متن آثار امام در ادامه خواهید

و هرگونه برخوردی خارج از چارچوب تعیین شده در قانون ،هم خالف شرع

آن توجیه میکند!

دهها دستورالعمل و بخشنامههای صریحی که خطاب به مسئولین قضائی و
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احیا توسط محافظان نتیجه نداد و در ساعت  ۱۸:۲۰همان روز
با عالئم ایست قلبی و در شرایطی که عالئم حیاتی نداشت ،به

بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد .مراحل احیای قلبی و تالش

بیش از یک ساعته احیا ناموفق ماند و ساعت  ۱۹:۳۰دقیقه همان

روز مرگ وی در  ۸۲سالگی اعالم گردید.
ُ
* حاصل تالش مستمر و انس مدام مرحوم آیت الله رفسنجانی با قرآن
كریم ٢0 ،جلد «تفسیر راهنما» ٣٣ ،جلد «فرهنگ قرآن» كه یکی

از بزرگترین و جامعترین معاجم معنایی قرآن است و به عنوان دو
میراث گرانبها در اختیار قرآن پژوهان قرار داده و میتواند كمك قابل

مالحظهای به قرآن پژوهی تلقی شود.

* در ادامه اين دو اثر بصورت خالصه معرفی میشود
* * تفسیر راهنما

اولین اثر تفسیری به قلم مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی« ،تفسیر
راهنما» یکی از تفاسیر موضوعی قرآن است.
ٔ
مجموعه فیشهای تهیه شده در زندانهای شاهنشاهی
بخشی از آن از
تهیه شدهاست.

مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،در آغاز ّفعالیت خود برای تکمیل برداشتهای

تفسیری آیت الله هاشمی رفسنجانی کار تدوین تفسیر راهنما را با روشی نو
آغاز کرد که در  ۲0جلد انجام شد.
در این تفسیر ،بیش از  ۶۰هزار فیش و برداشت از قرآن بر اساس ترتیب
آیات ،گرد آمده است که همه دارای نمایه بوده و از فهرست موضوعی جامعی
برخوردار است.

* آغاز و چگونگی نگارش تفسیر راهنما
ِ

مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ،درباره آغاز نگارش «تفسیر
راهنما» در مقدمه جلد يك چنين مینویسد:
«در آن زندان با ناگواریهایش به خاطر انس ،الفت و پیوندی که با قرآن
پیدا کرده بودم و شور و نشاطی که در خود احساس میکردم ،روزی چند
بار مضمون «این الملوک و ابناء الملوک» را بر قلب یا زبان میگذراندم .در
مراحل نخستین ،کتاب تفسیر در اختیار نداشتم ،ولی پس از مدتی به تفسیر
مجمع البیان و بعد از سوره انفال به تفسیر المیزان نیز دست یافتم.
بعد از نماز صبح بالفاصله مشغول میشدم و تا نزدیک ظهر فقط به این کار
میپرداختم .فقط برای صرف صبحانه و ورزش مختصر صبحگاهی و انجام
نیازهای ضروری از کارم منفک میشدم ،به جز روزهایی که مسئول کار زندان
بودم و نظافت و ظرفشویی و سایر کارها وقتم را میگرفت .برای استفاده بیشتر از
وقت و امکانات محدود زندان و تسهیل انتقال فیشها به خارج ،فیشها ،کوتاه،
مختصر و اشارهای و متراکم تهیه میشد و کار بدین منوال پیش میرفت.

سرانجام دوران محکومیتم از  ۶سال به سه سال کم شد و من تصمیم به
خارج ساختن فیشها گرفتم .کم کم مالقاتها بر خالف معمول ،که از
پشت شیشه با تلفن بود ،حضوری انجام میگرفت و من در هر مالقاتی
با نگرانی و اضطراب یک یا چند دفتر را از زیر عبا به دست همسرم در زیر
چادر میدادم و او با شجاعت مخصوص خود خطر را میپذیرفت و از
زندان بیرون میبرد .حدود ده روز از سه سال محکومیتم مشمول عفو شد و
پیش از پیروزی انقالب آزاد شدم .مراحل بعدی تحقیق و تدوین این تفسیر
در مراکز مختلفی بررسی و پیگیری شد و در نهایت به وسیله مرکز فرهنگ
و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی تکمیل شد».
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