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۴۰ سال گفت و شنود
گزارشي از پرسش و پاسخ آيت اهلل خامنه اي با دانشجويان

 يكى از بهترين ساعات، آن ساعتى است كه با دانشگاهيان
مخصوصاً با دانشجويان روبه رو باشم  و با آنها سخن بگويم و از آنها بشنوم.  حضرت آيت اهلل خامنه اي؛ 1368/۰1/16

براي شناخت اقشار و گروه هايي كه تعامل و ديدار و گفت وگو  با آنها 
براي آيت اهلل خامنه اي ارزشمند و حائز اهميت است، يكي از راه ها، 
بررسي تعداد ديدارها و سروكار داشتن هاي رو در رو است. براساس 
اين معيار، بدون شك، »دانشجويان« در زمر ه  مغتنم ترين و مهم ترين 
اقشاري هستند كه آيت اهلل خامنه اي، مراوده و گفت وگو با آنها را در 
رديف نخست برنامه هاي خود قرار داده است. كثرت مراودات آيت اهلل 
خامنه اي و دانشجويان، اگرچه داراي مباني حكومتي و ناشي از درك 
اهميت و جايگاه دانشجوهاست، از يك عامل ديگر هم ناشي مي شود و 
آن گره خوردگي تاريخي حيات سياسي ايشان با قشر دانشجو است. 
پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
سيدعلي خامنه اي )مد ظله العالي(،  مؤسس��ه پژوهشي-فرهنگي 
انقالب اس��المي در گزارش��ي نوش��ت: س��ال هاي پيش از انقالب 
اسالمي از سال هاي پيش از پيروزي انقالب، »سيدعلي خامنه اي« 
در شمار روحانيوني قرار داشت كه دانشجويان در هنگامه  تبليغات 
ضدروحانيت دوران پهل��وي و نيز فعاليت هاي دامن��ه دار جريانات 
روش��نفكر و متجدد ضد دين، ارتباط و معاش��رت با آنها را انتخاب 
مي كردند. در آن دوره، هر روحاني و معممي نمي توانست ذهن پويا و 
كاوشگر دانشجويان را درك كند و در تعامل خود با آنها، نوعي رفتار 
كند و نوعي از تعاليم ديني را ارائه كند كه نشانه هاي تحجر و جمود و 

عقب ماندگي از زمانه، از او متبادر نشود. 
آيت اهلل خامنه اي تأكيد مي كند كه در دوره  پيش از انقالب، با وجود 
تخريب ها و سوءظن هايي كه به قش��ر روحاني در دانشگاه ها وجود 
داشت، هيچ گاه دافعه اي نسبت به حضور در ميان دانشجويان نداشته 
است: »با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهي از قديم ارتباط طوالني اي 
داشتم. گاهي به يك مناسبتي در دانشگاه تهران كار داشتم، مي آمدم 
دانشگاه تهران؛ احساس مي كردم كه به يك محيط خودماني وارد 
شدم. با اينكه محيط از لحاظ ظواهر آن روز با لباس ما و عمامه  ما و 
اينها هيچ تناسبي نداشت، اما آدم احساس مي كرد كه يك محيط 

خودماني است.«
اگرچه آي��ت اهلل خامنه اي به دلي��ل فعاليت هاي پرش��ور و بي امان 
مبارزاتي و فرهنگي سال هاي پيش از انقالب، به بسياري از شهرهاي 
كشور سركشي مي كرد و به دانشگاه هاي مهم ايران رفت وآمد داشت، 
اما به طور طبيعي، حلقه  ارتباطي ايش��ان با دانشجويان، بيش از هر 
جايي در مشهد متمركز بود. ايشان در ديداري با دانشجويان فردوسي 
مشهد در سال هاي پس از انقالب، خاطرات آن حلقه را اين طور بيان 

مي كند:
»خيلي شيرين و جذاب است براي من كه در جمع دانشجويان اين 
شهر و در دانشگاه فردوسي حضور پيدا كنم؛ و ياد و خاطره  ساليان 
دوري را كه در همين شهر با جمعي از دانشجويان همين دانشگاه در 
جلساتي گرم، پرهيجان و درعين حال پرخطر اجتماع مي كرديم، در 
ذهن بنده دوباره زنده بشود... من به شما كه نگاه مي كنم - عزيزان 
جوان دانشجو- مسجد كرامت و مسجد امام حسن مجتبي را به ياد 
مي آورم؛ كه آنجا هم همين شماها - شماهاي سي وپنج سال قبل- 
مي نشستيد و درس تفسير قرآن و تفسير نهج البالغه و مباني نهضت 
اسالمي مذاكره و بحث مي شد؛ نوشته مي شد و گفته مي شد. چوبش 
را هم مي خوريم؛ هم شما مي خورديد، هم ما مي خورديم. دستگاه 
جبار طاغوت، آن روز تحمل نمي كرد كه يك طلبه با جمعي دانشجو 
بنشينند و از دين حرف بزنند؛ بخصوص كه محفل دانشجويي ما آن 

روز، محفل گرمي هم بود؛ محفل پرجمعيت و متراكمي بود.« 
با اين حال، روابط اين روحاني انقالبي جوان با دانشجويان، به مشهد 
محدود نبود و وي يا به ديگر دانش��گاه هاي كشور هم سر مي زديا با 
دانشجوهايي كه در آن دانشگاه ها درس مي خواندند رابطه داشت. 
يكي از مزاياي اين روابط، كسب اطالع از وضعيت دانشگاه ها، از طريق 

اين مرابطين بود:
»در دانشگاه ها و در همين دانشگاه شهيد بهشتي، قبل از انقالب چند 
جوان متدين بودند كه اگر اسم بياورم، بعضي از آنها را مي شناسيد. 
بعضي از آنها با بنده دوست و خويشاوند بودند؛ مي آمدند از اينجا - كه 
آن زمان اسمش دانشگاه ملي بود- مطالبي براي بنده نقل مي كردند. 
اوالً مراسم مذهبي كه هيچ، حتي يك محيط كوچك هم براي نماز 
خواندن نداشتند. خودشان دور هم جمع ش��دند و با پول شخصي 
جاي كوچكي را به عنوان نمازخانه درست كردند. مگر دستگاه اجازه 
مي داد؟ آن روز همين دانش��گاه - كه عمدتاً محل اعيان و اش��راف 
و بچه پولدارها بود- اين گون��ه بود؛ مركز چه فجايع و فس��ادهايي! 
دانشگاه هاي ديگر هم همين گونه بود. واقعاً استاد و دانشجوي متدين 

در دانشگاه زير فشار بودند.« 
بنابراين، وجود روحيه  معاشرتي و شجاعت حضور در محافلي مختلف 
و بعضاً نامأنوس با شأن روحانيت در عرف آن زمان، در برقراري روابط 
ميان آيت اهلل خامنه اي و دانش��جويان نقش مهمي داشته است. در 
سوي مقابل، گرد وي را عمدتاً دانشجويان نوگرا و مبارز گرفته بودند 
كه در آن عصر، پيشروترين دانشجويان زمانه  خود به شمار مي آمدند: 
»قبل از انقالب، در خيل مبارزات عظيم مردم، دانشجويان چشمگير 
بودند؛ حضور داشتند و فعال مي نمودند. من بيشترين مشاهده ام در 
اين مورد، مربوط به مشهد است. در محيط دانشجويي مشهد، من 
فعال بودم؛ تهران هم كه مي آمدم، همين طور بود. در دانشگاه هاي 
مختلف مي آمدم و مي رفتم؛ دانش��جويان با من ارتباط داشتند و از 
نزديك مي ديدم كه چه خبر اس��ت. االن بعضي از همين مسئوالن 
كنوني كشور، از دانشجويان آن روز ما هستند كه با ما ارتباط داشتند.« 
مثاًل يكي از اين دانشجويان مترقي و مبارز، مهدي باكري بود كه از 
طريق دوستي با يكي از آشنايان آيت اهلل خامنه اي، با ايشان آشنا شده 
بود و ارتباط گرفته بود: »مرحوم شهيد آقامهدي باكري را من از قبل 
از انقالب مي شناختم؛ ايشان دانشجوي دانشگاه تبريز بود، با يكي از 
دوستان ما كه ايشان هم دانشجوي دانشگاه تبريز بود آمدند مشهد؛ 
اتفاقاً تابستان بود و من در يكي از همين ييالقات اطراف مشهد بودم؛ 

آمدند آنجا و ديدم اين جوان را. اهل كار بودند، اهل مبارزه بودند، فهيم 
بودند؛ مسائل كشور را، موقعيت كشور را مي فهميدند.« 

به اين ترتيب در سال هاي پيش از پيروزي انقالب، نوعي پيوند معنوي 
و تقارب ذهني ميان آيت اهلل خامنه اي و دانشجوياني كه در اطراف 
ايشان قرار داشتند به وجود آمده بود. البته »اين ارتباطات، ارتباطات 
سازماني نبود، ارتباطات تشكيالتي نبود، ارتباطات در مسائل مبارزاتي 
تند نبود؛ ارتباط فكري و تبييني بود؛ يعني جلساتي داشته باشيم كه 
دانشجوها در آنجا شركت كنند، يا ما احياناً در جلسه اي از جلسات 

دانشجويي در دانشگاه شركت كنيم.«
واپس��ين اقدام عمده  آيت اهلل خامنه اي و روحانيون مبارز در آستانه  
پيروزي انقالب، تحصن در دانشگاه تهران بود. مكان يابي اين تحصن 
در دانشگاه، نشانه  ديگري از ميل روحانيت براي وحدت با دانشگاهيان 
بود و البته با حضور آنها در بطن حوادث انقالب در مركزي ترين نقطه  
ش��هر تهران، آنها را به مجموعه  عظيم ملت انقالب��ي پيوند مي زد. 
با پيروزي انق��الب، فصل جدي��دي در روابط آي��ت اهلل خامنه اي با 

دانشجويان آغاز شد. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي با پيروزي انقالب، دانشگاه هاي كشور، 
يكي از كانون هاي تحوالت سياسي و محل تبادل افكار و مناظرات 
بود: »گروهك هاي الحادي آمدند دانش��گاه تهران را تصرف كردند 
و از اتاق ها و س��الن ها و مراكزش به عنوان اتاق هاي جنگ، انبارهاي 
سالح و مركز توطئه عليه اصل انقالب و عليه نظام استفاده كردند! 
فضا را قرق هم كردند؛ يعني يك حالت ارعابي نه فقط در مسئوالن آن 
روز - مسئوالن آن روز، دولت موقت بودند كه اصالً جان و توان و دل و 
جگر ورود در اين ميدان ها را نداشتند؛ آنها كه هيچ!- كه حتي در دل 

بسياري از افراد انقالبي هم ايجاد كرده بودند.« 
در چنين شرايطي بود كه پس از فاجعه  شهادت آيت اهلل مطهري، امام 
خميني )ره(، رابطه  آيت اهلل خامنه اي و دانشگاه را به شكلي رسمي 
برقرار كرد. امام در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران، در 
پاسخ به احساس نيازي كه از سوي آنها مبني بر خأل به وجود آمده 
از فقدان آقاي مطهري در دانشگاه ابراز كردند، »آقا سيدعلي آقاي 
خامن��ه اي« را به عنوان يك روحاني مناس��ب براي جو دانش��گاه و 
رجوع دانشجويان انقالبي معرفي كردند:»شما نشسته ايد كه چهار 
تا كمونيست بيايند در دانشگاه و قبضه كنند دانشگاه را؟! شما مگر 
كمتر از آنها هستيد؟ عدد شما بيشتر از آنهاست؛ حجت شما باالتر از 
آنهاست. شما اين مسائل را كه بگوييد، خيانت اينها را مي توانيد واضح 
بكنيد در آن مكان، در دانشگاه. خيانتشان را مي توانيد واضح بكنيد 
كه خودشان بگذارند بروند. بايستيد، صحبت كنيد. بگوييد آقا، خب 
بياييد يكي يكي بگوييد ببينم ش��ما چه كاره هستيد آمده ايد توي 
دانشگاه داريد اخالل مي كنيد؟ مي خواهيد چه بكنيد؟ مي خواهيد 
درس بگوييد برايمان؟ ش��ما كار خودتان را اول حس��اب بكنيد كه 
چه كاره هستيد توي اين مملكت. شما از اهل اين مملكت هستيد، يا 
عمال غير هستيد خودتان را به ما مي چسبانيد؟ بايستيد آقا، بگوييد. 
البته بايد اشخاصي هم كه گوينده هستند بيايند در دانشگاه و من 
پيشنهاد مي كنم كه آقاي آقاسيدعلي آقا بيايند، خامنه اي. شما ممكن 
است كه برويد پيش ايشان از قول من بگوييد ايشان بيايند به جاي 
آقاي مطهري. بسيار خوب است ايشان، فهيم است؛ مي تواند صحبت 

كند؛ مي تواند حرف بزند.« 
به اين ترتيب، آقاي خامنه اي به عنوان نماينده  امام در دانشگاه تهران 
انتخاب شد. مهم ترين اقدام ايشان در اين مقطع، برگزاري جلسات 
هفتگي با دانشجويان بود كه در حد فاصل تابستان ۵۸ تا بهار ۵۹ در 
دانشگاه تهران برگزار مي شد. يكي از روزنامه ها، درباره  اين جلسات، 

اين گونه گزارش داده است:

شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين 
آدم ها را در رأس مسئوليت ها ببينم و 

بگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد... سعي 
كرده ام بهترين ها را انتخاب كنم

معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه و از 

خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي اشخاص 

هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداهلل من از اوايل رياست جمهوري تا 

به حال انجام داده ام - البته گاهي بيشتر است، گاهي كمتر- اين است 

كه به منازل اشخاصي از آحاد و توده هاي مردم مي روم، روي فرششان 

مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان را از نزديك لمس مي كنم.

»روزهاي دوشنبه، مسجد دانش��گاه تهران با اجتماع گروه كثيري 
از دانشجويان و گفت وش��نود پيرامون مس��ائل و مباحث مختلف 
اسالمي، روح ديگري مي يابد. حجت االسالم سيدعلي خامنه اي پس 
از اقامه  نماز با دانشجويان مسلمان و متعهد اين دانشگاه به گفت وگو 

مي نشيند.« 
اين جلسات، دو فايده  عمده براي جريان انقالبي مسلمان دانشگاه 
به ارمغان آورد. نخس��ت اينكه در فضاي تنش زا و حساس دانشگاه 
كه نيروهاي معارض انقالب به ش��كلي حداكث��ري و روزافزون، به 
تبليغات و برگزاري ميتينگ هاي سياسي مي پرداختند، وجود يكي از 
شخصيت هاي مبارز و همراه امام، روحيه و توان مضاعفي به نيروهاي 
انقالبي مي بخش��يد و دوم اينكه شكل برگزاري جلسات هفتگي به 
صورت پرسش و پاسخ آقاي خامنه اي با دانشجوها، امكان نزديكي 
بيشتر طرفين و برقراري رابطه  رو در رو را فراهم مي كرد كه در انسجام 
نيروهاي انقالب، تأثير فراواني داش��ت. آيت اهلل خامنه اي درباره  آن 
جلسات و حال وهواي آن مي گويند: »من همان ماه هاي اول پيروزي 
انقالب، هر هفته مي رفتم به مسجد دانشگاه تهران، براي دانشجوها، 
هم س��خنراني مي كردم، هم پاسخ به س��ؤاالت مي دادم؛ هر هفته. 
دانشجوها، بچه هاي مسلمان، انقالبي، مي آمدند آرام مي نشستند، 
مي ش��نفتند، مي رفتند؛ عده هم زياد بود؛ نه ات��اق جنگي بود، نه 
تفنگي بود، نه شعارهاي ناجوري بود؛ اول انقالب، آن هم در محيط 
دانشجويي، آن هم تهران، آن هم بنده كه آن وقت هنوز رئيس جمهور 
هم نبودم، عضو شوراي انقالب بودم - يعني همه  عوامل انقالبي بودن 
جمع بود- مي رفتيم در دانشگاه براي دانشجوها صحبت مي كرديم، 
در يك محيط آرام، در يك محيط عاقالنه؛ شايد در بين اين برادران و 
خواهراني كه آن سال ها دانشجو بودند، باشند كساني در بين شماها 
كه يادشان باشد آن س��ال ها را. آن روزي كه دانش��گاه را گروه هاي 

كمونيستي قرق كرده بودند كه خطر نابودي بود.« 
با اين حال، فضاي متشنج دانش��گاه، هميشه هم تاب برگزاري آرام 
و بي ماجراي اين جلس��ات را نمي آورد. از اين رو، آيت اهلل خامنه اي 
روزهايي را هم به ياد مي آورد كه جو جنجالي دانشگاه، بر اين جلسات 

نيز تأثير مي گذاشت و گاهي به تعطيلي آن مي انجاميد:
»روزي از روزها در همين دانشگاه تهران، دانشجويان عضو آن احزاب 
غيرقانوني - كه الحمدهلل اس��م هاي خيلي از آنها هم از ياد همه، از 
جمله از ياد بنده رفته است- بنا داش��تند كه نيروهاي انقالبي را در 
دانش��گاه، تارومار كنند. واقعاً در اين دانشگاه تهران، وحشت، تمام 
فضا را گرفته بود! من اتفاقاً پيش از ظهر آن روز، كاري داشتم - چون 
آن وقت، س��ال ۵۸ كارهاي زيادي بر دوش من بود- آن كار را انجام 
دادم و ظهر كه شد، طرف دانشگاه آمدم. دو سه نفر از بچه هاي سپاه 
كه به عنوان محافظ با م��ن بودند گفتند: به دانش��گاه نرويد، امروز 
دانشگاه خطرناك اس��ت. گفتم نه، اتفاقاً امروز هم بايد به دانشگاه 
برويم؛ وقتش امروز است. به دانشگاه تهران آمدم؛ هيچ كس نبود - در 
مسجد دانشگاه، شايد چهار پنج نفر بودند. دقيقاً يادم نيست چند نفر؛ 
تعداد خيلي كمي بودند- آنها هم به من گفتند كه آقا، زودتر از اينجا 
برويد، خطرناك اس��ت. اگر آن گروه ها مرا مي شناختند - از دور كه 
مي شناختند، مي دانستند من فالنيم- واقعاً براي من خطرهاي جدي 

هم داشت. آنها ترسيدند و ما را از دانشگاه، بيرون بردند!« 
طرح صريح مس��ائل سياس��ي و پاس��خ هاي قاطع به پرسش هاي 
بي پرواي دانش��جوها در اين جلسات، سبب ش��ده بود كه محتواي 
سخنان آيت اهلل خامنه اي، عموماً در جرايد كشور انعكاس پيدا كند. 
محتواي پرسش و پاس��خ هاي اين مقطع، عموماً به دليل عضويت 
ايشان در شوراي انقالب و حزب جمهوري، پيرامون مسائل مرتبط با 
اين دو نهاد انقالبي است و پرسشگران، جداي از پرسش هاي فكري يا 

جويا شدن نظرات شخصي ايشان، از مواضع شوراي انقالب يا حزب 
جمهوري نيز در قبال رويدادهاي گوناگون سؤال مي كردند. اما بخش 
ديگري از سؤاالت به صورت مستقيم به خود آقاي خامنه اي مرتبط 
مي شد و پرسشگران درباره  اقدامات و مسئوليت هاي او، پرسشگري 

و مطالبه مي كردند. 
در يكي از اين جلسات، يكي از دانشجوها با تكيه بر اظهارات آقاي شيخ 
ابوالقاسم الهوتي - از روحانيون مبارز سال هاي پيش از انقالب- كه در 
مصاحبه اي تلويحاً به آقاي خامنه اي اشاره كرده و گفته بود: »خوب 
است كسي مسئوليت سپاه پاسداران را به عهده بگيرد كه يك شغل، 
بيشتر نداشته باشد.« نظر ايشان را در رابطه با اين اظهارنظر پرسيده 
بود. آقاي خامنه اي جواب داده بود:»من در پاسخ اين پيشنهاد آقاي 
الهوتي هيچ مطلبي براي گفتن ندارم مگر آنكه از ايش��ان و از شما 
درخواس��ت كنم كه ش��ما را به خدا، خدمت امام برويد و از ايشان 
بخواهيد كه مرا از سرپرستي سپاه بردارند. ]اين مسئوليت[ چيزي 

براي من ندارد البته ان شاءاهلل خير معنوي داشته باشد.« 
در جلسه اي ديگر، يكي از دانشجوها با لحني تند و عتاب آلود، حزب 
جمهوري اسالمي را متهم به انحصارگري مي كند: »حزب جمهوري 
اسالمي چرا اينقدر فرصت طلبي و انحصارطلبي و مقام پرستي دارد؟ 
چرا مي خواهد تمام قدرت را به دست آورد؟ چرا اين قدر سنگ جلوي 
پاي كانديدايي مي اندازد كه در بين مل��ت، باالترين رأي را خواهد 
آورد؟« با اين حال، آيت اهلل خامنه اي سعي مي كند كه با متانت و به 
دور از بدبيني، پاسخ او را بدهد: »درددلي بود كه خواندم. البته ايشان 
حزب را متهم به فرصت طلبي مي كنند و قدرت طلبي؛ و من در پاسخ 
اين همه سؤال بايد عرض كنم كه ]اين[ خواهر و برادر عزيز، ان شاءاهلل 
اش��تباه كرده، گمان غرض ورزي را خيلي ضعيف مي دانم و گمان 

اشتباه را بيشتر مي دانم.«
در همين جلسه، دانشجوي ديگري نظر آيت اهلل خامنه اي را درباره  
اتهامات شيخ علي تهراني مي پرسد. شيخ علي تهراني، شوهر خواهر 
آقاي خامنه اي بود كه اتهامات فراواني را به روحانيون حزب جمهوري 
و در رأس همه نسبت به آقاي خامنه اي وارد مي كرد. آيت اهلل خامنه اي 
به اين پرسش هم با بردباري پاسخ مي دهد؛ اما معتقد است: »بعضي از 
حرف هايي كه ايشان زده اند اتهام نيست، دشنام است. ]اينكه[ فالني 
آدم جاه طلبي است، اين ديگر تهمت نيست، اين يك فحش و دشنام 
دادن است... االن بنده به نوبه  خودم از اينكه يك شخصي به من اهانت 
مي كند نه فقط ناراحت نمي شوم و اهميت نمي دهم بلكه به آساني 
حاضرم از اهانت و دش��نام او بگذرم... آن را كه حساب پاك است، از 
محاسبه چه باك است؟ مي گويند كه فالن اسناد را افشا كند. خب 

هرچه افشا كنند براي ما بهتر است.« 
براي آيت اهلل خامنه اي، حضور در دانشگاه و گفت وشنود با دانشجوها، 
نه تنها سخت و دشوار و دردسرآفرين نبوده، بلكه از ديگر مسئوليت ها 
و فعاليت هاي��ي كه در آن مقطع داش��ته، دوست داش��تني تر بوده 
است:»من در تمام ش��غل هايي كه هم اكنون انجام وظيفه مي كنم 
مثل سپاه پاس��داران و وزارت دفاع، كار سخنراني و نماز جماعت را 
كه هفته اي يك روز و با شما دانش��جويان مي باشم از همه  كارهايم 
بيشتر دوست دارم. چون من با اين كار آميخته شده ام و ]اين كار را[ 

اصيل تر مي دانم.« 
خردادماه ۵۹، دانشگاه ها براي مقابله با جريانات ضدانقالب و ايجاد 
تحول در نظام آموزشي تعطيل ش��دند. با اين حال، حضور آيت اهلل 
خامنه اي در مجامع عمومي و ديدارهاي رو در رو و پرسش و پاسخ با 
آحاد مردم، محدود به دانشگاه نبود. »شركت در جلسات پرسش و 
پاسخ با مردم« در آن روزها كه فضاي سياسي تحت تأثير حاكميت 
دولت موقت و بعد دولت بني صدر، و نيز جوسازي هاي فزاينده عليه 

حزب جمهوري، به شدت مشوش و غيرعادي بود، يكي از كنش هاي 
سياس��ي ضروري افرادي مانند ايش��ان بود تا بتوانن��د از ميان اين 
تخريب ها، يك كانال مستقيم گفت وگو با ملت را به وجود بياورند. 
ششم تير ۱۳۶۱، آيت اهلل خامنه اي در حالي در مسجد ابوذر تهران 
ترور شد كه آنجا هم پاسخگوي سؤاالت مردم پيرامون حقوق زنان در 

يك جلسه  پرسش و پاسخ بود.
در دوران رياس��ت جمهوري با انتخاب آيت اهلل خامنه اي به سَمت 
رياس��ت جمهوري اس��المي ايران در مهرم��اه ۱۳۶۰، ديدارهاي 
دانشجويي و جلس��ات پرسش و پاس��خ، »با وجود اشتغاالت زياد« 
آقاي رئيس جمهور همچنان ادامه يافت. مسئوليت رياست جمهوري 
باعث شد كه رفت وآمد هفتگي آيت اهلل خامنه اي به دانشگاه تهران، با 
فواصل بيشتري انجام شود و اين در حالي بود كه ايشان آرزو داشت 
كه چنين مشاغل و مسئوليت هايي، با محدوديت هايي كه پديد آورده 
بود، از دوش او برداشته مي شد تا بتواند دفعات بيشتري به گفت وگوي 
با دانشجويان بپردازد و حتي در ديدارهاي رو در رو با اقشار مختلف 
كشور، اين تجربه را تكرار كند: »كاش مى شد هفته اى يكبار باشد مثل 
سابق، ولى نمى شود... همان طور كه مى دانيد اين جلسه براى اين هم 
نيست كه فقط من به شما بگويم، بلكه وضع پاسخ به سؤاالت معنايش 
همين است كه در حقيقت گفت وگو، طرفينى است؛ و سخن شما را 
هم من اينجا بدون روپوش و بدون هيچ گونه ترديدى و طبقه بندى اى 
از برادرهايى كه بناست جمع كنند اين حرف ها را بايستى بشنوم و 
همان را مطرح كنم... البته اين آرزوى ما مخصوص به دانشجويان هم 
نيست، مخصوص به دانشگاه هم نيست. من اگر مى توانستم توى يك 
مسجدى بروم امام جماعت بشوم در همين مسئوليت كنونى و در 
معرض سؤال و پاسخ و اينها باشم، حتماً اين كار را مى كردم. دوست 
مى داريم با قشرهاى مختلف مردم اين رويارويى باشد، روبه رويى در 

گفتن و شنيدن. ولى خب طبيعى است كه دانشگاه مهم تر است.« 
در اين دوره اما، نه فقط ش��هر تهران و مش��خصاً دانشگاه تهران كه 
جلسات آيت اهلل خامنه اي با دانشجويان، به دانشگاه هاي سراسر كشور 
تسري پيدا كرد؛ به اين شكل كه ايش��ان در جريان انجام سفرهاي 
استاني به اقصي نقاط كشور و برگزاري جلسات با مسئوالن و اقشار 
مختلف مردم آن استان، گاهي يك جلسه هم به ديدار با دانشجويان 
اختصاص مي داد. از اين رو رئيس جمهور وقت ايران در طول دوران 
رياست جمهوري، جداي از جلسات عمومي با دانشجويان دانشگاه ها 
و مراكز آموزشي متعدد كشور، به طور مشخص، جلسات پرسش و 
پاسخ دانشجويي را همچنان تداوم بخش��يد. ايشان افزون بر تداوم 
نسبي جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشگاه تهران، همين 
نحو جلس��ات را با دانشجويان دانشگاه هاي ش��هيد بهشتي، علم و 
صنعت، خرم آباد، رازي كرمانشاه و اميركبير هم برگزار كرد. مجموع 
تعداد اين جلسات، براي يك دوره  هشت ساله  رياست جمهوري، بسيار 
قابل توجه است. اگر تا پيش از اين، آيت اهلل خامنه اي يكي از اعضاي 
متعدد شوراي انقالب يا مجلس شوراي اسالمي بود، حاال در جايگاه 
دومين شخص مملكت از نظر ساختار سياسي كشور قرار گرفته بود. 
با اين حال با نيم نگاهي به جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در اين 
مقطع، متوجه مي شويم كه صراحت سؤاالت دانشجويان به هيچ وجه 
كاسته نشده است. دانش��جويان در اين جلسات، مهم ترين مسائل 
مملكتي را از رئيس جمهور وقت مي پرسيدند و باالترين مقام اجرايي 
كشور، با سعه  صدر به اين پرسش ها پاسخ مي داد. مثل هميشه، اغلب 
سؤاالت به صورت مكتوب در اختيار آيت اهلل خامنه اي قرار مي گرفت 
تا سؤال كننده ها بي واهمه از افشاي هويتشان، پرسش خود را بدون 

خودسانسوري بيان كنند. 
در اين مقطع، در ميان پرسش هاي مطرح شده از سوي دانشجويان 
كه با صراحت، پرسش شونده را به چالش مي كشد و آيت اهلل خامنه اي 
هم با رويي گشاده به آنها پاسخ مي دهد، مي توان نمونه هاي جالب 
توجهي را نقل ك��رد. در يكي از اين جلس��ات در دانش��گاه تهران، 
دانشجويي پرس��يده اس��ت: »منظور حضرت امام از تذكرات مكرر 
مبنى بر زى طلبگى چه بوده است؟ آيا پناه بردن به ساختمان ها و 
كاخ هاى مجلل آن چنانى تنها راه كسب امنيت است؟ به  رغم ارادت 
خاصى كه به جنابعال��ى داريم ولى لطفاً راجع ب��ه زندگى خودتان 
توضيح بفرماييد.« رئيس جمهور در پاسخ مي گويد: »من خودم توى 
كاخ زندگى نمى كنم، بنده االن محل زندگى ام يك خانه است، يك 
خانه  چهار پنج اتاقه و خيلى هم معمولى است... حاال من خودم را كه 
مى گويم چون از خود من سؤال كردند، خودم را دارم جواب مى دهم. 
دفترهاى ما توى آن س��اختمان هاى قديمى است كه البته اسمش 
كاخ است و كاخ هم هست، كاخ يعنى س��اختمان بلند و مجلل، اما 
از خود بنا كه بگذريد هيچ گونه تش��ريفات و وسايل مجلل توى اين 

ساختمان ها وجود ندارد.« 
در يكي ديگر از جلسات، يكي از دانشجويان دانشگاه تهران، پرسشي 
درباره  تعداد مس��ئوليت هاي آيت اهلل خامنه اي مط��رح مي كند و 
مي پرسد: »با توجه با اينكه داشتن چندين مسئوليت براى شخص، 
منجر به كم توجهى به مسائل مى ش��ود، چرا چندين مسئوليت را 
پذيرفته ايد؟« رئيس جمهور پاسخ مي دهند: »يك بيت عاميانه اى 
هست كه رايج اس��ت تو زبان ها، مى گويند: »مدينه گفتى و كردى 
كبابم!« اين يك واقعيت اس��ت... و من اميدوارم كه حركت عمومى 
دستگاه هاى دولتى ما جورى باشد كه ما به اينجا برسيم. افراد را پيدا 
كنيد، مسئوليت ها را به آنها بس��پاريم و هر كسى يك شغل داشته 
باشد. در مورد مش��اغل من كه مى فرماييد، من مشاغلم بعضى اش 
قانونى است: رئيس جمهور، عضو شوراى عالى دفاع است، طبق قانون 
اساسى. بنده هيچ وقت خودم استقبال نمى كردم يا داوطلب نبودم 
كه من رئيس شوراى عالى دفاع باشم اما غير از اين امكان نداشته، 
غير از اين ممكن نمى شده چون رئيس جمهور به طور طبيعى رئيس 
قوه  مجريه اس��ت و ش��خص اول مملكت بعد از مقام رهبرى است 
طبق قانون اساسى و اين ايجاب مى كند كه در يك مجمعى كه همه 
نشستند او رئيس باشد. ]اگر[ ديگرى رئيس باشد كار آن رئيسى كه 
غير از رئيس جمهور است مختل خواهد شد؛ يعنى او نمى تواند كار 

الزم را در اين مورد انجام بدهد.« 
نكته  جالب ديگر آن است كه بعضي از اين جلسات بالفاصله پس از 
وقوع رويدادهاي مهم سياسي كشور برگزار شده است. اين اتفاق به 
اين معناس��ت كه آيت اهلل خامنه اي پس از وقوع چنين حوادثي كه 
فضاي سياسي كشور را به شدت متأثر كرده، بهترين جايگاه و محل 
براي روشنگري و تبيين مسائل و پاس��خ به شبهات به وجودآمده را 
»دانشگاه« مي دانسته اند. براي مثال، در روزهاي پس از عزل آيت اهلل 
منتظري از قائم مقامي رهبري در فروردين ۱۳۶۸، آيت اهلل خامنه اي 
با حض��ور در يكي از دانش��گاه هاي تهران، به چند س��ؤال پيرامون 
»آيت اهلل منتظرى و دليل بركنارى ايشان« پاسخ مي دهند. يا اينكه 
پس از پذيرش قطعنامه  ۵۹۸، باز هم در جلسه اي دانشجويي حاضر 
مي شوند تا سؤاالت و شبهات احتمالي به وجودآمده پس از پذيرش 

اين قطعنامه را مرتفع كنند. 
دوران رهبري با آغاز دوران مس��ئوليت رهبري آيت اهلل خامنه اي از 
خردادماه ۱۳۶۸ كه مسئوليتي به مراتب سنگين تر از مسئوليت هاي 
پيشين ايشان بود، جلسات پرسش و پاس��خ دانشجويي همچنان 
ادامه يافت. اين جلسات در دوران رهبري كه امكان استفاده از بعضي 
ابزارهاي پاس��خگويي ديگر مانند مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها 
وجود نداشت، اهميتي دوچندان پيدا كرد؛ چراكه بزنگاهي بود براي 
طرح دغدغه هاي عمومي و پرسشگري هاي بالواسطه يك قشر آگاه و 
جست وجوگر كه مي توانست بهترين انتقال دهنده  مسائل، معضالت و 
شبهات آحاد جامعه باشد. بيش از ۱۰ جلسه  پرسش و پاسخ مستقيم 
با دانشجويان دانشگاه هاي كشور در اين دوره، كارنامه  قابل توجهي 

براي رهبري انقالب است. 
در اين دوره، رهبر انقالب، بازديد از دانشگاه هاي مهم كشور و به ويژه 
دانشگاه هاي پايتخت را از نو آغاز و يك بار به هر كدام از آنها سركشي 
كرد و جلسه  پرس��ش و پاس��خ با دانش��جويان برگزار كرد. آيت اهلل 
خامنه اي كه در سال هاي دولت سازندگي، به اميد حضور مسئوالن 
در دانشگاه ها، از برگزاري جلسات پرسش و پاسخ منصرف شده بود، 
سرانجام تصميم گرفت كه از سال ۷۶، اين جلسات صميمانه و رو در 
رو را از نو آغاز كند: »در چند سال اخير من خيلى به مسئوالن گفتم 
و تكراراً اهميت اين كار را يادآورى كردم؛ ولى مثل اينكه متأس��فانه 
مجال نكردند در دانشگاه حضور پيدا كنند. باالخره اين اواخر، من به 

اين نتيجه رسيدم كه خودم بايد به دانشگاه بيايم.«
جلسات پرسش و پاس��خ دوران رهبري به اين ترتيب مي باشد: ۲۲ 
ارديبهشت ۱۳۷۷، دانشگاه تهران؛ ۱۲ ش��هريور ۱۳۷۷، دانشگاه 
تربيت مدرس؛ ۴ اسفند ۱۳۷۷، س��ردبيران و نويسندگان نشريات 
دانش��جويي؛  اول  آذر ۱۳۷۸، دانشگاه صنعتي ش��ريف؛ ۹ اسفند 
۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير؛ ۲۲ اس��فند ۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير و 
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۲، دانشگاه شهيد بهشتي. اين جلسات، جداي 
از ديدارهاي ساالنه  رهبر انقالب با دانشجويان در ماه مبارك رمضان 
است كه طي دهها جلسه، دانشجويان و نمايندگان تشكل ها، فرصت 
بيان ديدگاه هاي خود و نيز پرسيدن سؤاالت مورد نظرشان از رهبر 

انقالب را داشته اند. 
نكته  مهم درباره  جلسات اين مقطع آن است كه اين جلسات، همگي 
در دوران موسوم به اصالحات و در جو سياست زده  دانشگاه ها برگزار 
ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي نه تنها به هيچ وجه مخالف فعاليت 
سياسي دانشجوها نبوده است بلكه در برهه اي كه برخي دولتمردان 
به دنبال سركوب هرگونه فعل سياسي و هيجان در دانشگاه بودند، 
از حقوق دانشجويان دفاع و با دولتمردان برخورد كرده است: »بنده 
چند سال قبل از اين - خيلي پيش، سال ها پيش- راجع به سياست 
در دانشگاه ها، يك تعبيري به كار بردم كه مسئوالن دولتي آن روز 
خيلي ناراحت شدند كه چرا اين حرف را مي زنيد؛ گفتم: خدا لعنت 
كند كساني را كه بساط فكر سياسي و كار سياسي و تالش سياسي را 
از دانشگاه ها جمع كردند؛ از ما گله مند شدند كه شما بچه ها را وادار 
مي كنيد به كار سياسي. خب، حاال البته همان ها گاهي اوقات رياكارانه 
يك حرف هايي مي زنند راجع به دانشگاه و دانشجو و اين حرف ها، لكن 

عقيده  واقعي شان همان است؛ ]اما[ من عقيده ام اين است.« 
با اين حال، در دوران اصالحات، سياست بازي، جاي فعاليت سياسي 
سودمند و تقويت قوه  تحليل سياسي را گرفت و بعضي جريانات وابسته  
حزبي و سياسي در داخل دانش��گاه با همدستي نيروهاي نزديك به 
جريانات حزبي، به دنبال انحراف حركت آرمان خواهانه  اسالمي و ملي 
جنبش دانشجويي و ايجاد تنش هاي بي فايده بودند كه با مخالفت 
رهبري انقالب مواجه شد. بنابراين در اين برهه آيت اهلل خامنه اي با 
حضور در دانشگاه ها اين امكان را براي مواجهه  مستقيم دانشجويان 

با نظرات رهبري انقالب فراه��م كردند تا تمهيدي ب��راي مقابله با 
جوسازي ها، تبليغات منفي و ابهام آفريني هاي معارضان باشد: »يكي 
از شيرين ترين رخدادها براي انسان اين است كه جواناني كه مظهر 
معرفت جويي و استفهام و طالب دانستن و آگاهي هستند، چيزي را 
بپرسند كه انسان مي تواند در محدوده  اطالعاتش به آن جواب دهد 
و درعين حال به همين اندازه مي تواند در رفع سؤال و ابهام در ذهن 
جوان - كه مظهر شادابي و نشاط و ميل به پيشرفت است- كمك كند؛ 
به خصوص با توجه به اينكه ابهام آفريني، يكي از سياست هاي اصلي 
كانون هاي مبارزه با جمهوري اسالمي است. ابهام آفريني و ايجاد نقطه  
كور براي ذهن ها، خودش يك سياست است؛ بنابراين من وقت عمده 

را باز هم ان شاءاهلل صرف پاسخ به سؤاالت خواهم كرد.« 
با نگاهي به محتواي پرس��ش هاي مطرح ش��ده در اين چند جلسه  
پرسش و پاسخ دوران رهبري، درمي يابيم كه پرسش ها حتي از زمان 
رياست جمهوري هم صريح تر است. دانش��جويان در مطرح كردن 
س��ؤاالت خود با آيت اهلل خامنه اي، و در به چالش كشيدن اقدامات 
و عملكرد رهبري انق��الب، و نيز درباره  اختي��ارات رهبر و عملكرد 
نهادهاي زيرمجموعه وي، هيچ احساس دغدغه يا خودسانسوري 
ندارند و همين امر، به طرح پرسش ها و پاسخ هاي ماندگار و جالب 

توجهي انجاميده است. 
در بخشي از پرسش ها، دانشجوي پرسشگر، به نقد عملكرد جمهوري 
اسالمي و وضعيت كشور در سال هاي پس از پيروزي انقالب پرداخته 
است. از آنجا كه از نظرگاه عمومي، آيت اهلل خامنه اي به عنوان باالترين 
جايگاه در ساختار سياسي نظام، به طور طبيعي متوجه اين پرسش ها 
قرار مي گيرد، براي پاسخ دادن به آنها نيز كاماًل آمادگي دارد. يكي 
از دانشجويان دانشگاه تهران از ايشان درباره  آزادي مي پرسد: »مگر 
در قرآن عزيز ما نيامده است كه انسان آزاد آفريده شده و بزرگ ترين 
آزادي، آزادي خواندن و نوشتن است؟ پس چرا در جمهوري اسالمي، 
اين حق را از ما گرفته اند؟« رهبر انقالب، در حمايت از موضع انتقادي 
اين دانشجو و با اش��اره به همين جلسات پرس��ش و پاسخ، جواب 
مي دهند: »من نمي دانم چه كسي اين حق را گرفته است! هركس 
گرفته، به من معرفيش كنيد، تا من بروم حقت��ان را از او بگيرم و به 
شما بدهم! امروز خوش��بختانه در ايران، آزادي فكر كردن و فكر را 
بيان كردن، در دنيا كم نظير اس��ت. البته من نمي خواهم بگويم كه 
اسالم اين آزادي را بدون قيد و شرط داده است؛ نه، اين طور نيست. 
محدوديت هايي در همين زمينه وجود دارد كه در قوانين ما هم آن 
محدوديت ها پيش بيني شده است؛ كه شايد آنچه محصول همه  اينها 
است، با همان معارف قرآني كه شما ذكر كرديد، منطبق است. اما 
آنچه كه امروز محصول همه  اينها است، آزادي است و خوشبختانه 
وج��ود دارد؛ خيلي هم خوب اس��ت. اين وضعي هم كه االن ش��ما 
مي بينيد من و شما اينجا نشسته ايم و شما مي گوييد و من حرف شما 

را مي خوانم، اين هم جزو چيزهاي كم نظير در دنيا است.« 
يكي ديگر از پرسش هايي كه در همين موضوعات مطرح شده، درباره  
كاهش محبوبيت روحانيون است. دانش��جويي در دانشگاه تهران 
پرسيده است: »اينجانب روز يك شنبه  همين هفته شاهد مجروح 
شدن يك روحاني توسط يك نفر در خيابان كارگر بودم. به نظر شما 
علت كاهش محبوبيت روحانيون بعد از انقالب چيست؟« رهبر انقالب 
پاسخ مي دهند: »ايشان شاهد مجروح شدن يك روحاني بودند؛ اما 
من تقريباً شاهد شهيد ش��دن چندين روحاني بودم... يك روحاني 
در خيابان مجروح شده؛ در همان ساعت، دهها نفر غيرروحاني هم 
اين طرف و آن طرف مجروح مي شوند؛ اين دليل كمبود محبوبيت 
نيست. نمي شود هم به طور كلي گفت كه بعد از انقالب، محبوبيت 
روحانيون باال رفته، يا پايين آمده است. بعضي ها محبوبيتشان زياد 
شده، بعضي ها هم كم شده است... البته من نبايد اين را نگفته بگذارم، 
كه ممكن است يك انسان قدسي، اگر در هيچ كاري دخالت نكند و 
كنار بايستد، مقام قداست و آن حالت جنت  مكانيش محفوظ باشد؛ 
اما به مجرد اينكه وارد ميداني شد، باالخره يك عده مخالف و يك عده 

موافق پيدا مي كند.« 
شبهه  دور در عملكرد ش��وراي نگهبان يكي ديگر از پرسش هاست. 
يكي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس پرسيده است: »بررسي 
صالحيت كانديداها توس��ط ش��وراي نگهبان، كم وبيش مشكالت 
دور مورد اشاره  منتقدان را دارد. آيا بهتر نيست با توصيه  حضرتعالي، 
ش��وراي نگهبان اين امر را به مراجع معرفي ش��ده از سوي جامعه  
مدرس��ين ارجاع دهد تا اين ش��ائبه رفع گردد؟« حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از شبهات عمومي جامعه 
بود، اين گونه پاسخ مي دهند: »اين ش��بهه  دوري هم كه گفته اند، 
حرف غلطي است؛ به خاطر اينكه اين شوراي نگهبان را رهبرى فعلي 
كه معين نكرده؛ رهبرى قبل معي��ن كرده اند. اين خبرگاني هم كه 
مي آيند، نمي خواهند كه رهبرى فعلي را انتخاب كنند؛ رهبري بعد را 
انتخاب خواهند كرد. اين چه دوري است؟ اگر اين رهبري فوت كند، 
يا به هر دليل ديگري كنار برود، آن وقت رهبرى بعد را آنها انتخاب 
خواهند كرد، واال رهبر فعلي را كه نمي خواهند انتخاب كنند. بنابراين 

هيچ دوري نيست.« 
گاهي پرسش ها به مسائل روز مي پردازند و نظر رهبري انقالب را در 
رابطه با اين مسائل جويا مي شوند. مثالً در ايام برگزاري دادگاه بررسي 
اتهامات شهردار اسبق تهران در دهه  هفتاد، همين مسئله، موضوع 
يكي از پرسش هاي دانشجويي را شكل مي داد: »سرانجام و پايان كار 
شهرداري به كجا خواهد رس��يد؟« رهبر انقالب نيز به اين پرسش 
پاسخ دادند: »اين را بايد از دس��تگاه قضايي پرسيد؛ چون من هيچ 
دخالتي در اين قضيه ندارم. االن اطالع هم ندارم كه اين پرونده در 
چه وضعي است. البته آن هنگام كه گره اي ايجاد شده بود و من واقعاً 
ديدم معضلي هست، اين معضل را به شكلي موقتاً حل كردم و اين به  
مالحظه  اطراف قضيه بود. من ديدم كه اطراف قضيه - كه مسئوالن 
عاليرتبه  كشورند- سر اين قضيه دچار مشكل مي شوند؛ بنابراين من 
دخالت كردم و موقتاً اين قضي��ه را حل كردم؛ ليكن اين حل نهايي 
نبوده است. باالخره پرونده اي است، به دادگاه مي رود و نتيجه معلوم 

مي شود. به نظر من، دادگاه چيز بدي نيست؛ خوب است.« 
رابطه  رهبري با دولت اصالحات نيز يكي از پربسامدترين پرسش هاي 
دانشجويان در آن مقطع بود. يكي از دانش��جويان دانشگاه تربيت 
مدرس، در همين رابطه از حضرت آيت اهلل خامنه اي مي پرس��د كه 
»چرا شما به عنوان رهبر انقالب، مانع سنگ اندازي گروه هاي فشار 
در جهت حركت هاي متعالي اين دولت نمي ش��ويد و جلوي آنها را 

نمي گيريد؟« رهبر انقالب، در پاسخ به اين پرسش مي گويند:
»من اگر ببينم و بدانم كه كسي حقيقتاً در كار اين دولت سنگ اندازي 
مي كند، بدانيد ك��ه قاطعاً جلويش را خواه��م گرفت؛ مالحظه هم 
نمي كنم... اگر واقعاً كس��اني بخواهند اذيت كنند، من جلوشان را 
مي گيرم. البته بعضي از كارها ممكن است مخالف خواني باشد؛ اما 
مانع به حساب نمي آيد. مخالفان دولت ها هميشه هستند. اگر يك 
نفر در مسئله اي مخالف هم باشد و انتقادي هم بكند، مادامي كه به 
سنگ اندازي نينجاميده باشد، اشكالي ندارد؛ اما اگر به آنجا برسد، 

قطعاً جلويش گرفته خواهد شد.« 
اما بخش اعظم پرسش هاي دانشجويان در اين چند جلسه  پرسش 
و پاس��خ دوران رهبري، به عملكرد ش��خص رهب��ري و نهادهاي 
زيرمجموعه و منصوب ايش��ان اختصاص دارد. صراحت موجود در 
اين سؤاالت در نوع خود جالب توجه است. مثالً يكي از دانشجويان، با 
ذكر الفاظي، اغلب انتصاب هاي رهبري را زيرسؤال برده و مي پرسد: 

»چرا افرادي كه از طرف حضرتعالي به س��َمت ها و مس��ئوليت ها 
گمارده مي شوند، نه داراي س��المت نفس، نه توانايي مديريت و نه 
شيفته  خدمت هستند؟! خواهش��مندم براي تقويت اسالم عزيز و 
جبهه  واليت، افراد بي طرف و مس��تقل و توانا را منصوب فرماييد.« 
آيت اهلل خامنه اي، پرسش اين دانشجو را با سعه  صدر ويژه اي پاسخ 
مي دهند: »البته شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين آدم ها را در 
رأس مسئوليت ها ببينم و بگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد. در اين 
زمينه هايي هم كه حاال مواردي را ذكر كرديد و من نام و مسئوليت 
آنها را نخواندم، سعي كرده ام بهترين ها را انتخاب كنم. البته گزينش 
سخت است. آدم، كنار كه نشسته، عيب ها را مي بيند. احياناً بعضي 
انگيزه ها ممكن اس��ت دخالت كند و آدم عيبي را بزرگ تر از آنچه 
هست، ببيند؛ محسنات را نبيند و مقايس��ه بين آدم هاي مختلف 
برايش ميسر نباشد. اين كار خيلي سختي است. ما سعيمان اين است 
كه از آدم هاي خوب و توانا استفاده كنيم. البته بعضي ها را در جاهايي 
مي گماريم، اما بعد از مدتي احس��اس مي كنيم كه مناسب آنجاها 
نيستند؛ طبيعتاً آنها را برمي داريم؛ از اين كارها هم بلديم. اين طور 
نيست كه هميشه نصب باشد؛ گاهي هم عزل است. منتها عزل هم 
دوگونه است: گاهي از روي خشم و ناراحتي است؛ گاهي نه، از روي 

مصلحت انديشي است. اينها هم وجود دارد.« 
در پرسشي ديگر، يكي از دانشجويان، نظر حضرت آيت اهلل خامنه اي 
را درباره  نظارت خبرگان بر اعمال ايش��ان جويا مي شود: »آيا شما 
نيز يادآوري وظيفه  خبرگان رهبري در مورد نظارت بر ولى فقيه را 
توهين آميز و تضعيف كننده مي دانيد؟« پاسخ رهبر انقالب، صريح و 

جالب توجه است:
»بايد بگويم كه نه، چه توهيني؟ مجلس خبرگان، كميس��يوني به 
نام »كميسيون تحقيق« دارد؛ تحقيقش هم طبق خود اصل قانون 
اساسي است. تحقيق در اين است كه آيا اين رهبري كه خبرگان يك 
روز تشخيص دادند كه او حائز شرايط است، باز هم حائز شرايط هست 

يا نه؟ اصاًل كارشان اين است؛ االن هم هستند و كار هم مي كنند.« 
پرسش نمونه  ديگر، درباره  كانال هاي ارتباطي رهبر انقالب با وقايع 
و حقايق جامعه است؛ ش��بهه اي كه ذهن بسياري از افراد را به خود 
مشغول كرده است: »شما از چه كانال هايي و چگونه در جريان امور 
و مسائل جامعه قرار مي گيريد؟ آيا همه چيز را به شما مي گويند؟« 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به اين شبهه و احتمال كاناليزه 
ش��دن رهبري مي گويند: »من از طرق رس��مي و غيررسمي سعي 
مي كنم با واقعيات در تماس باش��م. گزارش هايي ك��ه به من داده 
مي شود، بسيار متنوع است؛ هم گزارش هاي دستگاه هاي مختلف 
اطالعاتي است - چه اطالعات مربوط به وزارت اطالعات، چه آنچه 
كه مربوط به اطالعات نيروهاي مسلح اس��ت، چه آنچه كه مربوط 
به بعضي از دستگاه هاي خبررسانى دستگاه هاي دولتي است- هم 
بخشي از دفتر ما كارش اطالع رساني است؛ مثل دفتر ارتباط مردمي 
و دفتر بازرسي، كه اينها از طريق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. 
با اشخاص و تيپ هاي مختلف اجتماعي هم مالقات هاي فراواني دارم 
و نامه هم زياد دريافت مي كنم. به هرح��ال گوش من، گوش فعالي 
است؛ اما در عين  حال مدعي نيستم كه همه  چيز را مي دانم. ممكن 
هم نيست كه همه چيز را بدانم؛ البته ممكن است چيزهايي را بدانم 
و چيزهايي را هم ندانم. معتقدم كه براي يك مس��ئول در دستگاه 
حكومتي - اعم از مس��ئوليتي كه بنده دارم يا مسئوليتي كه ديگر 
مسئوالن دارند-  انقطاع از واقعيات و دوري از مردم، عامل انحطاط 
است. معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه 
و از خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي 
اشخاص هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداهلل من از اوايل رياست 
جمهوري تا به حال انجام داده ام - البته گاهي بيش��تر است، گاهي 
كمتر- اين اس��ت كه به منازل اش��خاصي از آحاد و توده هاي مردم 
مي روم، روي فرششان مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان 
را از نزديك لمس مي كنم. البته به شما عرض كنم، اطالع از مردم، يك 

بخش از اطالع است؛ بخش ديگرش اطالع از دشمن است.« 
اين پرس��ش ها، گاهي با لحن كنايه آميز و اصاًل در قالب نصيحت 
به ائمه  مسلمين و بدون شكل سؤالي مطرح مي شوند. مثاًل يكي 
از دانشجوها، با متهم كردن تلويحي رهبري انقالب به اينكه همه  
مشكالت كشور را از امريكا مي دانند، مي نويسد: »همه  مشكالت 
را به گردن نيروهاي خارجي )امري��كاي بيچاره!( نيندازيد. رهبر 
كشور، خود بايد پاسخگوي مشكالت كشورش باشد، نه يك كشور 
بيگانه«. حضرت آيت اهلل خامنه اي، به اين نصيحت و خيرخواهي 
هم پاسخ قابل توجهي مي دهند: »كاماًل درست است. اوالً امريكا 
خيلي هم بيچاره نيس��ت؛ آنچنان هم كه بعضي خيال مي كنند، 
باچاره نيست! يك چيز ميانه اي است. ما همه  مشكالت را به گردن 
امريكا نمي اندازيم - مشكالت ما از خودمان است- منتها دشمن 
مي خواهد از اين مشكالت حداكثر استفاده را بكند و پدر كشور و 

ملت را دربياورد؛ اين را هم نگوييم؟!« 
روابط حضرت آيت اهلل خامنه اي با دانش��جويان در دوره  رهبري، 
بسيار گسترده تر از آن است كه بتوان آن را در قالب يك گزارش 
جمع بندي كرد. در اين مقاله، صرفاً به ذكر برخي نكات پيرامون 
جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در دوران رهبري و اين ميل و 
اشتياق ايشان براي گفت وشنود مستقيم با دانشجوها اكتفا كرديم. 
اين جلسات، اگرچه به همين شكل به دليل آنچه رهبر انقالب، 
مشكالت سن وسال و اشتغاالت ذكر كرده اند، در سال هاي اخير 
تكرار نشد اما جلسات ديدار ساالنه  ايشان با دانشجويان، همچنان 
فرصت اين م��راوده  رو در رو و دوطرفه را زنده نگه داش��ت. رهبر 
انقالب اسالمي عالوه بر جلسات پرسش و پاسخ و نيز ديدارهاي 
س��االنه در ماه رمضان با دانشجوها، در س��فرهاي استاني نيز با 
دانشجويان شهرها و استان ها ديدار كرده است. ديدارهاي گه گاه 
با تشكل هاي دانشجويي كه بخش مهمي از آنها رسانه اي نشده 
است، بخش ديگري از اين مالقات هاي رو در رو است. به تصريح 
ايشان، »همه  گروه هاي دانشجويي - چه خود گروه ها و چه افراد 
دانشجويي- با من ارتباط دارند... من هم همه شان را به يك معنا 
حمايت مي كنم؛ البته نه حمايت مادي؛ من كه از كسي حمايت 

مادي نمي كنم.«
 همه  اينها، جداي از حس��اب جداگانه و بسيار بااليي است كه رهبر 
انقالب براي تسريع حركت كشور به س��وي پيشرفت هاي مادي و 
معنوي و نيز مطالبه گري براي تحقق آرمان هاي بلند دين و ملت، 
براي دانشجويان باز كرده اس��ت؛ امري كه انكار آن، انكار خورشيد 

تابان در آسمان نيمروز است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در صدر دهه  ۹۰، بار ديگر مسئوالن كشور 
را براي پاسخگويي به دانشجويان فراخواندند. ايشان تأكيد كردند كه 
مسئوالن بايد خود را در معرض پرسشگري دانشجويان قرار بدهند: 
»من عقيده ام اين است كه مسئوالن بايد در دانشگاه ها شركت كنند؛ 
رؤساي سه قوه، مسئوالن مياني، رئيس صداوسيما، مسئوالن سپاه 
و نيروهاي مسلح؛ اينها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف هاي 
گفتني دانشجوها را بشنوند. و من به شما عرض بكنم؛ آنها هم براي 
دانش��جوها حرف هاي گفتني زيادي دارند. هيچ چيزي جاي اين 

گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد.«
   قضاوت درباره  اينكه حضور مسئوالن كشور در دانشگاه 
طي سال هاي اخير، تا چه اندازه راضي كننده بوده است، بر 

عهده  دانشجويان و آحاد جامعه مي باشد. 

»من عقيده ام اين است كه مسئوالن بايد در 
دانشگاه ها شركت كنند آنها هم براي دانشجوها 

حرف هاي گفتني زيادي دارند... هيچ چيزي جاي اين 
گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد
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