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 سخن نخست ...
گرایی،،  وگو و اندیشه، تمهید و تضمین لوازم برقراری جدال نیکو و همچنین گسترش روح قانون              گشایش و تلطیف فضای گفت    

 -های نظری و عمل، جامعه است. از این رو جمعیت سیاس،  مندی از توان فکری نخبگان و فعلیت یافتن ظرفیت          ه  راه اصل، بهر  
مردم، )دانشجوی،/ جوانان( پویش امید به عنوان بخش، از اقیانوس بیکران ملت ایران، پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست 

طلب، است، با جمهوری با درک کامل از شرایط تغییر و توسعه یافته زمان، بر اساس محرک اصل، خود که همان نگرش اصالح       
گیرد تا پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد و گیام      اعمال تفکر و تحول نو در ساختار، ادامه حیات خود را از سر م،            

مؤثری در راه اعتالی میهن اسالم، و درحد توان خود در تحقق سه اصل  آزادی در بیان، منطق در گفتگو و قانون در رفیتیار             
 اجتماع،  بردارد. 

 دبیر پویش امید -احسان علیزاده 

پویش امید با   شورای مرکزی   جمعی از اعضای    

آیت ا.. بیات زنجانی از مراجع تقلید دیدار و در           

های امروز ایران به     خصوص مسائل و دغدغه    

 گفت و گو پرداختند.
 گراییاحترام به حقوق اقلیت ها مانع فرقه

اهلل بیات زنجان، در این دیدار، ضمن تبریک ایام               آیت 
میالد با سعادت پیامبر مکرم اسالم )ص( و سالروز امامت            
حضرت مهدی)عج( در پاسخ به سؤال مطرح شده پیرامون          

زدن به   های جدید و دامن      گرائ،آسیب شناس، فرقه    “
، با اشاره به بسترهای بوجود آمده در           ”اختالفات مذهب، 

به “پذیری در این قبیل مقوالت، گفت:        جامعه برای آسیب  
اعتقاد من یک، از عوامل این است که ما به قانون اساس،             

ایم؛ بدین معنا که اگر به حقوق به صورت کامل عمل نکرده
ها آنگونه که در قانون پیش بین، شده مورد              همه اقلیت 

گرفت، مطمئنًا خیل، از این آسیب ها محقق           عمل قرار م،  
نم، شد. ما باید از هفته وحدت که پیش روست به درست،            

استفاده کنیم. باید تأکید کنیم که خدای همۀ مسلمانان یک، است؛ پیامبر،               
قبله، نماز، ماه رمضان و قیامت همۀ ما یک، است. ما اگر به جای نقاط                    

 ”افتراق بر روی نقاط مشترک تکیه کنیم، مطمئناً مشکل، پیش نخواهد آمد.

 مرجع دینی وابسته به قدرت نیست
نظام مرجعیت و برخ، آراء متفاوت      “وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون         

، ”موجود در بین مراجع تقلید و نیز جایگاه و نقش زنان در نگاه مراجع تقلید               
مراجع دین، به کسان،     “ضمن تعریف عبارت مرجع دین،، تصریح کرد:            

اطالق م، شود که مالک مرجعیتشان علم، تقوا و مردم، بودنشان باشد،               
مانند حضرت امام، آقای حکیم، آقای بروجردی، شیخ مفید، شیخ صدوق و ...      
به این دلیل که مرجع دین، وابسته به قدرت نیست، بیت اش مأمن همۀ                  

مردم خواهد بود؛ او از اسالم متن، که همان اسالم علوی و محمدی)ص(                
است م، گوید که در آن اسالم، توجیه قدرت جایگاه، ندارد. به همین دلیل              
اگر احساس کند که دین به خطر افتاده، خود را به خطر م، اندازد. برای او،                 

ها، برای وی قابل    دین به معن، متن قرآن و سنت بوده و آسیب دیدن آن             
پذیرش نیست. در نگاه او مطابق با تعریف قرآن کریم، زن و مرد با هم خلق                
شده و با یکدیگر از دنیا خواهند رفت و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد                  

 ”چراکه خداوند زن و مرد را در آفرینش یکسان و برابر دیده است.

 اگر قانون اساسی مالک عمل بود، حصر معنایی نداشت

آیت اهلل بیات زنجان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرسش،                
تاکید کرد: یک، از مصادیق پیرامون مطلب اولم       ” حصر و مبنای آن“پیرامون  

در مورد قانون همینجاست که اگر قانون اساس، مالک            
عمل بود، افراد را بدون دادگاه و محاکمه محصور و از               
حقوق اساس، خود محروم نم، کردند. بلکه چند سال             
است به طور یک طرفه این عزیزان محصور را مورد                
هجمه قرار داده و حت، وقت، خودشان مطالبه حضور در             

ها را از این حقشان محروم م،          دادگاه را دارند، باز آن      
 ”سازند.

ها نماینده مجلس حق اظهارنظر  در همه زمینه        

 را دارد
این مرجع تقلید، رئیس جمهور را حافظ اجرای همۀ اصول          

رئیس جمهور موفق آن “قانون اساس، دانسته و یادآور شد: 
رئیس جمهوری خواهد بود که به اصول قانون اساس،             
خوب عمل کرده و بتواند بطور مثال حقوق مجلس را احیا            
کند. مجلس، که در همه موارد صالحیت تصویب قانون را          

تواند در تمام امور اظهار نظر کند       دارد و هر نماینده آن م،     
و تحت پیگرد هم قرار نگیرد. برای مثال وقت، یک                 

ای اعالم نظر کرد،    نماینده آزادی خواه و حرّی پیدا شد و پیرامون یک مسأله          
به این دلیل است که قانون اساس، حق اظهارنظر را برای او آزاد شناخته و                 
اعالم جرم بر علیه او حامل این پیام به جامعه است که وقت، نماینده مردم                 
حق حرف زدن ندارد، در این صورت بقیه نیز به طریق اول، اجازه حرف زدن               

 ”نخواهند داشت و این یعن، لق شدن قانون.

 دکتر عارف نماد سیاستمدار اخالق گرا
آیت اهلل بیات زنجان، ضمن ارسال سالم به دکتر عیارف، وی را فیردی               در انتها   

سیاستمدار متخلق، سیاستش را با اصیول اخیالقی،           : “ و بیان کرد    واالمقام برشمرد 
منطبق م، سازد نه اینکه اخالقش را با سیاستش و دکتر عارف نماد این همسان، و      
هماهنگ، است. انتخابات اخیر که به حق باعث نجات مردم ایران از نوع، قشیری                

   ”گری بود، به نوع، مدیون حرکت اخالق، ایشان است.

 ربیع االول میالد پیامبر اکرم )ص( گرامی باد 71

 دیدار جمعی از اعضای پویش امید با آیت ا... بیات زنجانی 

 وزارت علوم به همراهی دانشجویان نیاز دارد 

دکتر محمدرضا عارف در دیدار با  جمع، از دانشجویان دانشگاه  
تهران با بیان اینکه امروز یک، از مهمترین دغدغه مسیئیوالن            
کشور حل مشکالت دانشجویان است، گفت: وزارت علیوم در            
دوره جدید با صالبت و با استفاده از خرد جمع، سع، در مرتفع             
کردن مشکالت دانشجویان و اساتید دانشگاه دارد. در ایین راه      
اگرچه برخ، به دنبال مانع تراش، هستند اما مسئیوالن وزارت        
علوم در این راه به پشتوانه همراه، و حمایت شما دانشجوییان         

باید اختالف نظرها را  در کشور          انشااهلل ثابت قدم خواهند ماند.     
ها و نظرات یکدیگیر احیتیرام       به رسمیت بشناسیم و به دیدگاه     

بگذاریم، اگر فرض همسوی، و برادری را بپذیریم دیگر اختالف 
 نظرهایمان به دعوا ختم نم، شود.

 سعه صدر در دانشگاه های ما کاهش یافته است 
رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه باید تالش کنیم سیعیه              

متاسفانه روندی که در حال حاضر با آن رو بیه  “ صدرمان را باال ببریم، گفت:      
رو هستیم یک دور باطل است چرا که همه برای اثبات خود دست به نیفی،        
دیگری  م، زنند. این موضوع معضل امروز جامعه ما است و شما نسل های                
سوم و چهارم انقالب باید این رویکرد را اصالح کنید. دانشجو به عنوان یک               

های سیاس، و جناح، رها کند و در          نخبه و روشنفکر باید خود را از وابستگ،       
 ”جهت رشد و پیشرفت کشور حرکت کند.

 اند خرداد دریافت نکرده 42برخی از نمانیدگان پیام ملت را در 
وی همچنین در پاسخ به سوال یک، از دانشجویان که از وضعیت تیعیامیل                 

متاسفانه مجالیس اخیییر از         “ میان مجلس و دولت ابراز نگران، کرد، گفت:          
مسیری که باید در آن باشند تا حدودی خارج شده اند. دولت باید مجلس را                 
همراه و یاور خود ببیند، البته منظور این نیست که اگر از دولت خطای، سیر                 
زد مجلس نادیده بگیرد، قطعا مجلس باید اصالح کند اما آنیچیه در میورد                  
مجلس فعل، مشاهده م، شود این است که برخ، از نمانیدگان پیام ملت را               

 ”خواهند این پیام را باور کنند. اند و یا نم، دریافت نکرده 24خرداد  42در 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه مجلس باید به منافع مل، 
ای و جناح،، در مورد حضور خود       فکر کند نه منافع شخص، و یا حت، منطقه        

در مجلس آینده و رهبری اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهیم و ابیراز                 
قطیعیا   “ نگران، دانشجویان از تداوم حضور افراطیون در مجلس آینده، گفت:            

شکل گیری یک مجلس قوی به نفع دولت و کشور خواهد بود، برنامه ریزی              
ما برای انتخابات مجلس آینده این است که با کمک همفکران خود که هیم               

از اصالح طلبان و هم از اصولگرایان معتدل و خیردگیرا هسیتینید افیراد                 
ای را برای مجلس آینده معرف، کنیم تا مجلس، توانا، شایسته و در                برجسته

 ”عین حال پرسشگر، ناظر و قوی داشته باشیم که در راس امور باشد.

رهبر معظم انقالب هیچگاه از موسوی و کروبی به عنوان سران           

 اندفتنه نام نبرده
رهیبیری   “ وی همچنین درواکنش به اظهارات یک، ازدانشجویان که گفت:            

نباید از   “گفت:  ،”آقایان موسوی و کروب، را سران فتنه نامیدند 
سخنان رهبری نیت خوان، کرد رهبر معظم انقالب هیچوقیت          
از این دو شخصیت به عنوان سران فتنه نام نبرده اند و راس               

اند. هیر      فتنه را متوجه برخ، کشورهای خارج، و معاند دانسته        
کند  کس از زاویه مورد نظر خود روی برخ، افراد نامگذاری م،          

نژاد از سران فتینیه        همانطور که  عده ای معتقدند آقای احمدی       
است. باید به این موضوع رسیدگ، شود، اما رسییدگی، بیایید                
توسط یک نهاد بیطرف انجام شود و گرنه هر کس، با توجه به             
دیدگاه و گرایش سیاس، که دارد م، خیواهید بیرای آقیای                 
 موسوی و کروب، حکم صادر کند که این کار درست، نییسیت.            

تخلف صورت گرفتیه اسیت امیا            88مسلما در انتخابات سال     
بحث اینکه آیا در انتخابات تقلب صورت گرفته یا خیر باید در             
دادگاه مشخص شود. باید دادگاه، بیطرف تشکیل شود و در          

 ”این دادگاه سهم افراد و گروه ها در آن حوادث مشخص شود.

 ها استرویکرد نظام احترام به تمامی اقلیت

وی در پاسخ به سوال دانشجوی سن، مذهب که پرسیده بود چیرا قیانیون                  
اساس، ما اجازه نم، دهد ما ایران، های، که جز اقلیت های مذهب، هستییم               

این قانون نییسیت و ییک        “ در پست و مقام های دولت، قرار گیریم، گفت:           
شود رویکرد است که از سوی برخ، تنگ نظران دنبال و به آن دامن زده م،           

ها است. ضمنا مذهب تسنین در      و گرنه رویکرد نظام احترام به تمام، اقلیت       
های مذهب، نیست و زنان و مردان سن، مذهب جزء برادران           ایران جز اقلیت  

  ”و خواهران مسلمان ما محسوب م، شوند.
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 منتظر دریافت نظرات و مقاالت شما هستیم

 دکتر عارف در دیدار دانشجویان دانشگاه تهران:
 دتقلب صورت گرفته یا خیر باید در دادگاه مشخص شو 88بحث اینکه در انتخابات 


