ﻣﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺪارا(
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺗﺎوا ﻫﺴﺘﻢ؛ دﯾﺸﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎنِ ﻫﻤﺪل ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ«

درﺑﺎرة ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺪارا« را دﯾﺪﯾﻢ.....

ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺜﯿﺮي از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦِ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮم زﻧﺪه ﺷﺪ
و از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ :دوﺑﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺪر در اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﺟﻤﺎران رﻓﺘﯿﻢ؛ دﯾﺪنِ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻧﻈﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﻣﺪرﺳﮥ »ﻧﯿﮑﺎن«اي ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل آﻧﺠﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪم؛ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت» ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﺷﺮﯾﻌﺖ« در »ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« و واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ در ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ؛ ﺳﺎلﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت» ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺤﯿﻘﯽ در ﺳﻠﻮك داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ«» ،ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از اﯾﺪوﻟﻮژي« » ،آﻧﮑﻪ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﻧﻪ ﺻﻔﺖ«،

»ﺣﺮﯾﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ«» ،ﺳﻘﻒ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ« ...در ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﮐﯿﺎن«؛ ﺣﻤﻼت ﻣﮑﺮرِ ﺟﻤﺎﻋﺖ
»اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ« ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ ﭘﺪر و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت در ﻧﯿﻤﮥ اول دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد )اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﻣﺴﻌﻮد ده ﻧﻤﮑﯽ و ﺣﺴﻦ رﺣﯿﻢ ﭘﻮرازﻏﺪي را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ داﻧﺸﮑﺪة ﻓﻨﯽِ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  74دﯾﺪم(؛ ارﺳﺎل و ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه »اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺮخ« ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﺎاﻣﻨﯽ و اﺿﻄﺮاب در ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ ،روزﮔﺎري ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽِ ﻓﻼﺣﯿﺎن ،وزﯾﺮ وﻗﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ،در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در آرزوي ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮاي

ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرت ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭘﯿﺮوزي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد ﺳﺎل 76؛ ﭼﻨﺪ ﺑﺎري ﮐﻪ در اﯾﺎم
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻟﻨﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻫﺪاي ﺟﺎﯾﺰة »اراﺳﻤﻮس« ﺑﻪ ﭘﺪر در ﻫﻠﻨﺪ در ﺳﺎل 83؛ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﮐﺰ »وﯾﺴﻨﺖ ﺷﺎﻓﺖ ﮐﻮﻟﮓ «ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﺳﺎل  ،84ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »آﺋﯿﻦ در آﺋﯿﻨﻪ :ﻣﺮوري ﺑﺮ اراء دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش«
در ﻧﯿﻤﮥ اول دﻫﮥ ﻫﺸﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دﯾﺪارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﭘﺪر در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ دوراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎي روزﮔﺎر ﻫﺮ دو ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ.....
دوﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ،از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ،از رﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽِ
ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮥ »زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﻓﮑﺮي ـ ﺳﯿﺎﺳﯽِ« ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ

آن ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺳﺎل  90ﺷﻤﺴﯽ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و در اﺳﻔﻨﺪ  92ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ؛ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺪارا« ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« آورده ﺑﻮدم ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺎر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و وﯾﺮاﯾﺶِ »زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﻓﮑﺮي ـ ﺳﯿﺎﺳﯽِ

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ دو ﻣﺠﻠﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

