از تبعید تا پیروزی
زندگینامه و مجموعه مقاالت و مصاحبههای
آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی

شناسنامه کتاب
از تبعید تا پیروزی
زندگینامه و مجموعه مقاالت و مصاحبههای آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی
گردآوری و تدوین :میرزاباقر علیاننژاد
دفتر ادبیات انقالب اسالمی
حوزه هنری

تقدیم به سید شهیدان اهل قلم؛
سیدمرتضی آوینی
و شهدای مظلوم و گمنام انقالب اسالمی

پیشگفتار
انگیزه نگارش کتاب

هنگام نگارش مجموعه کتابهای روزشممار ننالم ا نمم م

(دی و

بهممم  ،) 531خصوصممان نگممارش و ممایع پمما نز  1دی  531کممه
مطبوعات به نعتصاا  1روزه خود پایان دنده بودند ،با چاپ نع میهها،
مالاالت ،مخنرنن ها و مصاحبههای نفرندی بما رمرنی همای مختفما نز
جمفه آ ایان میدمحمود طالالان  ،میدکاظم شمریتتمدنری ،ناصمر مرمارم
شیرنزی ،میدمحمدصماد روحمان  ،کمریم ممنجاب  ،مهمدی بازررمان،
عف نصغر حاجمیدجوندی ،غ محسی مماعدی ،راما برنهنم  ،حسم
صدر ،محمدعف نم م ندوش  ،ممیدمحمد محمی طباطبمای و  ...در
مطبوعات روبهرو م شویم.
مخالفان حرومت پهفوی نز رروه های مختفما (ممههب  ،مفم ،
چپ و  )...در نشریات رونمارون دیمدراههمای خمود رن دربماره مسمال
جاری کشور منتشر م کردند .یر نز نیم نفمرند آیمتنهلل ناصمر مرمارم
شیرنزی بود؛ نو که مبارزه خود با رژیم پهفوی رن نز نبتدنی دهمه  04آغماز
م مالدمات نگارش نی روزشمار در دفتر ندبیات ننال ا نم م (حموزه هنمری)
نز ممما  51آغمماز شممد و مالطممع زمممان  22ممماه و  22روزه (  531/ /تمما
 ) 531/ /22برنی نگارش آن تتیی شد .دلی ننتخاا نی مالطع زممان تحموالت
فممرنونن و نثررممهنر نیم دورنن در پیممروزی ننالم ا نمم م نمممت .نگممارش نیم
روزشمار نز ما  511آغاز و تاکنون (  ) 53دونزده جفد آن منتشر شده نمت.

کرده و در خردند  502نیز توم حرومت شاه ممدت زنمدنن شمده و
پا نز آزندی مبارزنت خود رن نز مر ررفته بود ،بتمد نز یمام نموزده دی
 531م نیز به «نتهام ن مدنم عفیمه نمنیمت و نخم

در نظمم و آممای

عموم » در  2دیماه همان ما به چابهار و در ندنمه به مهاباد و ننمار
نالی تبتید شده بود ،در مردند ماه  531نز تبتید رهای یافت و با شدت
ررفت حوندث ننال ا ،به تهرنن آمد.
آیتنهلل مرارم شیرنزی که در زمینههای مههب  ،میام  ،نجتمماع و

فرهنگ صاحب فم توننمند بود و نز ما  551ماهناممه درممهای نز
مرتب نم م رن منتشر کرده بود ،پما نز رهمای نز تبتیمد ،در نیممه دوم
ممما  531مالمماالت و مصمماحبههممای در روزنامممههممای کریرنالنتشممار
نط عات و کیهان منتشر کرد.
نوشتههای نیشان در هنگام نگارش روزشمار ننال ا نم م بمی

نز

نوشتههای دیگرنن نظرم رن جفب کرد .برخم نز ویگرم همای کمه نیم
مالاالت رن نز دیگر نوشتهها متمایز مم کمرد عبمارت بودنمد نز :نممتمرنر
مالاالت (تالریبان هر پنج روز یک مالاله) ،منسجم بودن ماختار مالاالت ،بمه
روز بودن مواوع مالاالت با توجه بمه مسمای جماری کشمور ،مسمتند و
شمیون و ابم فهمم بممودن مالماالت بممرنی عاممه مممردم ،پمی بینم همما و
توصیههای که پا نز ننال ا محالق شدند ،فرنریری (خطاا بمه ممردم،
نظامیان ،شاپور بختیار و  )...و ننتشار در نشریههمای کریرنالنتشمار آن همم
در زمان حاکمیت رژیم پهفوی.
نی ویگر های فم آیتنهلل مرارم شمیرنزی در مجمموع نلگموی نز

چگونگ نمتفاده هوشمندننه یک شخصیت مبارز نز رمانههای حرومت
مستالر برنی مرنگون آن رژیم رن نرنیه م کند.
لهن با توجه به نهمیت نی مالاالت و مصاحبهها ،بمه آ مای همدنیتنهلل
بهبودی (مدیر محترم دفتر ندبیات ننال ا نم م ) پیشنهاد ننتشار مستال
آنها رن دندم که با نمتالبا روبهرو شد.
پا نز آن ،مرحفه نجرنی و پگوهش کمار در دفتمر ندبیمات ننالم ا
نم م آغاز شد .در نبتدن روزنامههای کیهان و نط عات در مما 531
بررم شد و در مجموع میزده مطفب نز آیتنهلل مرارم شمیرنزی شمام
یازده مالاله و یاددنشت و دو مصاحبه نمتخرنج رردید.
***
آیتنهلل ناصر مرارم شیرنزی در چهارم و ششم آبانمماه  531در دو
مالاله با عناوی « 7ماه در تبعید» و «بالى استتبداد و ریاکتارى» کمه در
روزنامه کیهان چاپ شد ،به بیان خاطرنت خود نز دورنن تبتید بمه نالما
مختفا کشور پردنخت .نو کمه در جریمان یمام  3خمردند  502طتمم
زندنن شاه رن نیز چشیده بود ،در پایانِ خاطرنت خمود نز زنمدنن و تبتیمد
نی رونه نتیجه ررفمت« :زندان عناصر انقالبی را پختتهتتر آگتاهتتر و
مقاومتر میکند و تبعید نتدای انقتالب را بته نقتار دور و نزدیت
میرساند».
***
نو در مصاحبهنی با خبرنگار روزنامه نط عات که در  0آبمان 531
و در آمتانه روی کار آمدن دولت نظام غ مراما نزهماری ،بمه چماپ

رمید ،تشری حرومت نم م در نیرنن رن نمرانپمهیر دننسمت و تاکیمد
کرد که حرومت نم م برنماس عدنلت ،آزندی ،مبارزه با فساد طبالمات
و مبارزه با فساد در تمام دمتگاههامت .وی نفزود نرر دولت نظام ممر
کار آید و مردم چارهنی جز دفاع نز خمود ندنشمته باشمند ،جهماد نعم م
م شود .یک روز پا نز نی مصاحبه ،با روی کار آممدن دولمت نظمام
غ مراا نزهاری مطبوعات نعتصاا کردنمد .نیم نعتصماا تما  1دی
 531ندنمه دنشت.
***
پا نز پایان نعتصاا مطبوعات و با شدت ررفت حموندث ننالم ا
در دی و بهم  531آیتنهلل مرارم شیرنزی نیمز بمر فتالیمت رممانهنی
خود نفزود .نو در  25دی 531با ننتشار مالالهنی در روزنامه کیهان تحمت
عنونن «حکومت اسالمی چگونه حکومتی است؟» تاکید کمرد« :مفهموم
«حرومت نم مى» ؛ طع پیوند با جهانیان ،بست ِ درِ چاههما نفمت بمر
رو مردم دنیا ،مبارزه با صنتتى شدن کشور ،بازرشت به زنمدرى ممنتى
رون ومطا ،رهرنندن ن فیتها نز دم شمشیر ،محرومیت زنمان نز حالمو
نجتممماعى ،حممه دمررنمممى نز برنامممه حرومممت ،و رو آوردن بممه
خشونت و نمتبدند ،آنچنان که دکتر نول و همفررنن

در شر و غرا

پندنشتهنند ،نیست؛ بفرمه حروممت نمم مى ت شمى نممت ممازنده ،و
ننال بى نمت پویا در جهت عرا آن».
***
آیتنهلل مرارم شیرنزی در حال که به تبیی مفهوم حرومت نمم م

م پردنخت ،نز حمفه به دولت بختیار نیز غاف نبود .نو با ننتشمار ناممهنی
مررشاده خطاا به بختیار ،با عنمونن «دولت شما فقط ی

عیب دارد!»

در روزنامه نط عات ( 5بهم  ) 531نوشت« :درممت نممت کمه شمما
مرغ طوفانید ،نما نی باد ،طوفان نیست ،صاعاله آت زنممت ... .خودتمان
هم کم و بی

نحساس کردهنید پایگاه در میان مردم برنی شما نیسمت

و همی نمت یک عیب شما! و نیز همی نممت دلیم غیر مانون بمودن
حرومت شما!»
***
آیتنهلل مرارم شیرنزی روز بتد با ننتشار مالالهنی با عنونن « 01اصتل
برای پیروزی انقالب؛ سهم همه گروهها[ی مبتارز] در انقتالب ایتران
باید محترم شمرده شتود» در روزناممه کیهمان ( 0بهمم  ) 531امم
برشمردن ده نص برنی پیروزی ننال ا تاکید کرد« :نی ننال ا به هممان
نسبت که به هد نهای نزدیکتر م رمردد ،پیچیمدهتمر ،حسماستمر و
شرنندهتر خونهد بود ،و کمتری نشتباه و غففت در مواعریری صمحی
ننال ب  ،ممر نمت اربههای دردناک بر ما ونرد مازد ،و چون نی بار
با تمام مرمایه وجود خود پا به میدنن نهادهنیم ،نرر خدنی نماکرده نتیجمه
عالیم بماند ،چنان اربهنی بر ما ونرد م شود که به آممان کممر رنممت
نخونهیم کرد و همه چیز رن نز دمت خونهیم دند».
***
در نی روزها ،دولت شاپور بختیار با نترا به نظامیان و حامیان غربم
و در رنس آنان نمریرا ،برنی پیمدن کمردن پایگماه نجتمماع بما همرنهم

رسترده نظامیان و خانوندههایشمان در پمنجم بهمم نجتمماع در تهمرنن
برپا کرد .آنان نع م کردند نی تظاهرنت در حمایمت نز « مانون نمامم »
نمت .نز موی دیگر ،نظامیان در برخ نالا دمت به مانور و رژه زدند.
در چنی نوااع و نحونل  ،آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشمار مالالمهنی
با عنونن «بیایید از ی

فاجعه ختونین جلتوگیری کنتیم!» در روزناممه

نط عات ( 3بهم  ) 531مت کرد بدنه نرت

رن به موی مردم جفمب

کند.
***
بختیار پا نز آنره موفق شد مو تان نز ورود نممام خمینم بمه کشمور
ممانتت کند و با کمک نظامیان و خانوندههایشمان چنمدی تظماهرنت در
تهرنن و برخ نز شهرها در طرفدنری نز انون نمام رنه بیندنزد ،تصمور
کرد م تونند با ترماندن مردم و به رنه نندنخت کشتاری دیگمر ،مخالفمان
رن عالب برنند .نما مردم و روحانیون بمر عمزم خمود بمرنی مما

کمردن

حرومت پهفوی نفزودند و روحانیون ،نز جمفه آیتنهلل مرمارم شمیرنزی،
در نعترنض به بسته شدن فرودراهها نز صب  8بهمم  531در مسمجد
دننشگاه تهرنن دمت به تحص زدند؛ تحصن که با نممتالبا رمروههمای
مختفا روبهرو شد.
در روزهای نوجریری ننال ا ،حام نصمف دولمت بختیمار نظامیمان
بودند؛ لهن آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالهنی با عنمونن «ستخنی بتا
امرای ارتش؛ اگر از ما نیستید در صف دشتمنان متا هتم نباشتید» در
روزنامه نط عات ( 4بهم  ) 531بمه نظامیمان تاکیمد کمرد« :فمردن کمه

دندراه مفت تشری رردد تو رن همچون مایر مامورنن ناپهیرفتمه عمهری
که همنکنون در کنج زندنن در ننتظار محاکمههای پر مر و صمدن بمه ممر
م برند به پای میز محاکمه و دندرماه عمدنلت خونهنمد کشمید .همر مدر
زورمند باش نز هویدنها و نصیریها که روزی ممردم نز ممایه آنهما نیمز
وحشت دنشتند زورمندتر نیست ؛ مری به زندننها بزن و حا و روزرمار
آنها رن ببی و عبرت ریر!»
***
مرننجام شاپور بختیار در نثر فشمار ممردم و روحمانیون مجبمور شمد
فرودراهها رن بازرشای کند.
با طت شدن ورود نمام خمین به کشور ،آیتنهلل مرارم شمیرنزی بما
ننتشار مالالهنی با عنونن «اصول اساسی حکومت استالمی» در روزناممه
کیهان (

بهم  ) 531نی نصو رن برشمرد :م حق مشمارکت ممردم،

2م نمتفاده نز صاحبنظرنن هر رشته و5م نظارت فالیه.
***
آیتنهلل مرارم شیرنزی ،کمه نز مسمال نجتمماع غافم نبمود ،در 3
بهم  531با خبرنگار روزنامه کیهمان دربماره «نقتش زن در حکومتت
اسالمی» و مسال مربو به کار کردن زنان در مشاغ مختفا نجتماع
در میستم حرومت نم م رفتورو کرد.
***
در شب 51بهمن ،5511شاپور بختیار در گفتگویی با رادیو تهران
گفت« :جمهوری اسالمی برای من به تمهام ما ها ملههوت اسهت».

بختیار درباره احتمات اعالم جهاد علی دولتش گفت مهن به ع هوان
یک مسلمان تا ب حات نش یده بودم ک جهاد مربوط ب یک مسلمان
با مسلمانان دیگری باشد .فردای آن روز آیتاهلل مکارم شهیرازی در
یادداشتی در روزنام کیهان بها ع هوان «بختیار و وسئاه جوادار و و
امدو یواسالسی» ب سهخ ان بختیهار واکه ش نشهان داد .آیهتاهلل
مکههارم شههیرازی نوشههت بختیههار جهههاد را ت ههها در برابههر دشههمن
غیرمسلمان دانست در حالی ک دوران حکومت حضهر

علهی (ع)

در مبارزه با س گروه ب ظاهر مسلمان نهاکیین ،ااسهنین و مهاراین
خالص میشود.
***
پا نز آنره نمام خمینم در  3بهمم  531مهمدی بازررمان رن بمه
نخستوزیری مو ت بررزید و حرومت مستبد پهفوی در آمتانه ممالو
رنر ررفت ،نتهام نمتبدند به نیروهای ننال بم دنده شمد .آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی با ننتشار مالالهنی با عنونن «استتبداد اتهتام بتزرو روز!؛ چترا
دشمن ما را متهم به استبداد میکند و چه کنیم تا بته استتبداد متتهم
نشویم؟» در روزنامه نط عات ( 8بهم  ) 531تاکید کرد« :نیم بسمیار
طبیت نمت که یک نکرریت نیرومند و اطع رن در مترض چنی نتهمام
رنر دهند ،زیرن نی بهتری وصفهنی نمت که دشم م تونند بچسمباند و
روی آن تریه کند؛ و نیمز طبیتم نممت کمه رماه اطتیمت کمه بمرنی
پی برد هر مبارزه ننال ب شر نمت با نمتبدند نشمتباه شمود ،زیمرن ممرز
نی دو کام ن به هم نزدیک م باشد».

***
مرننجام در  22بهم  531ننال ا نم م نیرنن ،که نالطمه آغماز آن
یام خونی  3خردند  502بمود ،بما رهبمری نلهم و هوشممندننه نممام
خمین و همرنه آراهانه و رسترده ممردم نیمرنن بمه پیمروزی رممید و
زمستان  531به بهار بیدنری نندیشمههمای نلهم پیونمد خمورد .پما نز
پیروزی ننال ا نم م عدهنی در صمدد ننحم
نرتم

برآمدند .نی عده به شدت در صدد ننح

برخم نز ممازمانهما
بودنمد ،نمما آیمتنهلل

مرارم شیرنزی با ننتشار مالالهنی با عنمونن «توطئه خطرناك!» در روزناممه
نط عات ( 3نمفند  ) 531تاکید کرد« :نرتشیان ننال ب مما ممهم بسمیار
مهم در به ثمر رمانیدن ننالم ا نمم م مما دنرنمد ».آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی ام مخالفت شدید با ننح

نرتم

نوشمت« :نلبتمه ممازمان

منظم برنی پاسداری انقالب کام ن اروری نممت ،ولم

فممرو آن نز

فمرو نرت

جدن نمت .چنی ممازمان نمه الزم نممت و نمه مم توننمد

جانشی نرت

رردد .چنی مازمان نباید به صورت رروههای چریرم

خودرو باشد ،و نه به صورت دولت در دولت کمه کمانون همرج و ممرج
نمت و عام تولید ناراای رسترده ،بفره باید کمام ن تحمت ننامبا و
رهبری باشد ».نی توصیه آیتنهلل مرارم شیرنزی به مرعت محالمق شمد.
در نونخر فروردی  ، 538نمام خمین دممتور تشمری «ممااه پاممدنرنن
ننال ا نم م » رن زیر نظر شورنی ننال ا نمم م صمادر کردنمد و در
دوم نردیبهشت  538تشری نی نهاد رممان نع م شد.
***

کتاا حاار شام دو بخ

نمت:

بخش اول؛ زندگینامه سیاسی -اجتمتاعی آیتتاهلل ناصتر مکتارم
شیرازی :نز آنجای که تاکنون زندر ناممه مسمتال و کمامف  ،خصوصمان
درباره مبارزنت آیتنهلل مرارم شیرنزی در دورنن ننال ا نم م  ،منتشمر
نشممده نمممت .در بخم

نو کتمماا بممرنی آشممنای بیشممتر مخاطبممان بمما

زندرینامه میام  -نجتماع نیشان با نمتفاده نز منابع موجود در آرشمیو
ونحد فرهنگ نامورنن متاصر نیرنن و بانک نط عات ونحد تدوی تماری
ننال ا نم م (حوزه هنری) و همچنی فی بردنری نز شصمت عنمونن
کتاا و دونزده عنونن نشریه و چندی پایگاه نینترنتم آممده نممت .همم
چنی در پایان تتدندی ممند و دههما تصمویر نز آرشمیوهای نختصاصم
آیتنهلل مرارم شیرنزی  ،ونحد تدوی تاری ننال ا نمم م و مومسمه
نط عات  ،که برخ نز آنها برنی نولی بار منتشر م شود ،آمده نمت.
بخش دوم؛ مقاالت و مصتاحبههتا :یمازده مالالمه و یاددنشمت و دو
مصاحبه آیتنهلل مرارم شیرنزی نز روزناممههمای کیهمان و نط عمات در
ما  531فرنهم آمد و برنی آشنای خونننده با مو تیت ننال ا نم م
نیرنن در زمان ننتشار مالاله یا مصاحبه ،برنی هر یک نز آنهما بما توجمه بمه
نوااع جاری نیرنن و محتونی مالاله با نمتفاده نز منابع مختفما نشمارهنی
نگاشته شد .ع وه بر نی  ،برنی برخ مالاالت رویما ممازی در پماور
ننجام شد .تصویر برخ نز مالاالت آیتنهلل مرارم شیرنزی نیمز در پایمان
نی بخ

آمده نمت.
***

پا نز پایان نگارش کتاا و صمفحهآرنیم نولیمه و کارشنامم نثمر
توم مدیر دفتر ندبیات ننالم ا نمم م  ،یمک نسمخه نز آن در نختیمار
آیتنهلل ناصر مرارم شیرنزی مرنر ررفمت و نیشمان مما رن ممورد لطما
خودشان رنر دندند و ک کتماا رن مطالتمه فرمودنمد و نرمات د یمق و
نرزشمندی رن متهکر شمدند کمه در کتماا نعمما شمد .آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی همچنی در یاددنشت نز پدیدآورندران کتاا تالدیر کردند.
در نجرنی نیم طمرپ پگوهشم در مرنحم مختفما نز همرماری و
مشاوره آ ایان هدنیتنهلل بهبمودی (ممدیر محتمرم دفتمر ندبیمات ننالم ا
نم م ) و حجتنالم م شی وحید عفیاننگند (عامو محتمرم شمورنی
نمتفتاء دفتر آیتنهلل مرارم شیرنزی) بهمره فمرنونن بمردم ،کمه مااممگزنر
زحمات آنان هستم.
همچنمی نز آ ایمان میدمحمدصماد فمیم ،محممدعف یسما

و

عفیراا دننا در ونحد آماده مازی کتاا دفتر ندبیمات ننالم ا نمم م و
ننتشارنت موره مهر که مرنح مختفا آماده مازی و چاپ نی نثر رن بمه
عهده دنشتند ،ماامگزنرم.
با توجه به عظمت ننال ا نم م  ،پگوه

در نی زمینه کماری بم

پایان نمت و م دننم نی نثر نیز خال نز نشرا نیست ،لمهن نز مخاطبمان
عزیز م خونهم با نظرنت نرزشممند خمود در ترمیم و نصم پ کتماا
حاار در چاپهای بتد یاریگرمان باشند.
میرزاباقر علیاننژاد

بخش اول :زندگینامه سیاسی-
اجتماعی آیتاهلل ناصر مکارم
شیرازی

تولد
ناصر مرارم شیرنز روز جمته  22شمتبان  3( 503نممفند  ) 543در
شهر شیرنز ،در خانوندهنی مههبى دیده به جهان رشود.
پدرش حاج عف محمد مرارم نام دنشت .جد نو ،حاج عبمدنلرریم و
جد نع ی  ،حاج محمدبا ر ،نز مرشنامان مههب شیرنز بودنمد .ناصمر
در چهارمالگ به ک س آمادرى و ماا به مدرمه زینمت رفمت .نو در
دوره دبستان و دبیرمتان هر ما دو ک س رن رهرنند.
ورود به حوزه علمیه
در نونی دهه  524با مالو رااخان و فرنهم شمدن آزند نسمبى،
ناصر نز طر یرى نز عفما شیرنز به نام آیتنلفّمه حماج ممیدنورنلدی
شیرنز به تحصی عفوم دینى دعوت شد و نو در ما موم دبیرمتان بما
نشتیا حاار شد در کنار دروس دبیرمتان ،دروس دینى رن نیز بیماموزد.
ناصر در چهارده مالگ به مدرمه آ ا بابا خان در شیرنز رفت و توننست
در مدت کوتاه صر و نحو ،منطق ،متان بیمان و بمدیع رن بمه پایمان

ببرد .ماا در دو رشته نز نمام تری عفوم نم م  ،یتن فاله و نصمو
مشغو تحصی شد .پا نز آن به فرنریری مطوپ عال حموزه مشمغو
شد و همزمان مشغو آموزش رروه نز ط ا شیرنز شد .نو در چهمار
ما مالدمات و مطوپ عال رن رهرنند
.
هجرت به قم
ناصر مرارم شیرنزی در نونخر بهم ماه  520برنی ترمی آمموزش
عفوم نم م رنه

م شد .نو ام بهرهمندی نز دروس عفمای مم بمه

نوشممت دروس آنممان همممت رماشممت و در دروس خممارج آیممتنهلل
میدمحمد حجت کوه کمری ،آیتنهلل میدحسی بروجمردی و آیمتنهلل
 آخونمد
یهاالصول
میدکاظم شریتتمدنری شرکت کرد .نو بمر کفا 

خرنمانى ،حاشیه زد .و کتاا صممدیّه رن در کمتمر نز دو شمبانه روز بمه
پایان رماند.
هجرت به نجف اشرف و نائل شدن به درجه اجتهاد
ناصر مرارم شیرنزی پا نز پنج مما ن اممت در مم ،در مماه صمفر
 513به صد زیارت عتبات عالیات رنه نجا نشر در عمرن شمد.
نو یممک ممما در دورس آیممات عظممام میدمحس م حرممیم ،عبممدنلهادی
شیرنزی و مید نبونلالامم خموی شمرکت کمرد و هنگمام کمه  20مما
بی تر نز عمرش نگهشته بود ،نز دو ت نز مرنجع نجا ،آیمتنهلل شمی
محمدحسی کاشا نلغطا و آیتنهلل ممید نبمرنهیم مجتهمد نصمطهبانات
نجازه نجتهاد ررفت.
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آیتنهلل مرارم شیرنزی در نی باره م روید« :پا نز ورود بمه نجما
نشر  ،به زود به ونمطه طرپ مؤنالت مختفا در بحثهما نمماتید
بزرگ ،شناخته شدم و همه جا مورد عنایت و محبت مرنر ممىرمرفتم و
مرننجام در م بیست و چهارمالگى به ومیفه دو نفر نز مرنجمع بمزرگ
آن زمان مفتخر به نجازه نجتهاد رشتم :یرى آیتنلفّهنلتظممى نصمطهباناتى
بود که نز مرنجع بسیار باشخصیت و شی نلفالها محسوا مىشد .نیشمان
لطا و محبت فو نلتادهن به م پیدن کردند ،لهن نجمازه کامم نجتهماد
برنیم مر وم فرمودند؛ و دیگری آیتنلفّهنلتظمى حاج شی محمدحسمی
کاشا نلغطا بود .نیشان چون آشنایى به واع مم ندنشمتند فرمودنمد :نز
شما نمتحان مىکنم! رفتم :آمادهنم .نز م خونمتند رممالهن دربماره نیم
مسئفه که آیا تیمم ،مبی نمت یا رنفع حدث؟ بنویسم ،م همم رممالهن
مشروپ در نی زمینه تهیه کردم و خدمت نیشان دندم .نیشمان عم وه بمر
آن ،یک نمتحان شفاهى نیز نز مم بمه عمم آوردنمد و یرمى نز مسمال
پیچیده عفم نجمالى رن مؤن فرمودند ،و تى جونا دندم ،نیشان نجمازه رن
مر وم دنشته و محبت فرمودند».
***
بازگشت به قم و نگارش ی

شاهکار علمی؛ فیلسوف نماها

آیتنهلل مرارم شیرنزی ماا در خردند  554به مم بازرشمت و نز
درس آیتنهلل بروجردی و دیگر نمتادنن بهره برد و نزد ع ممه طباطبمای
متالو و عفوم عالف رن فرن ررفت.
در مالها  554تا  552که تبفیغات مادیون در نیرنن شدت ررفتمه
بود ،روحانیون نحسماس کردنمد کمه هجموم مراتمب باطفمه و نشمریات

روزنفزون نفرند رممرنه و نیماد بیگانمه کمه در نختیمار جوننمان رمهنرده
مىشود جوننان رن تهدید مىکند .در نی برهه نز زمان ،رجما ممههب و
نمتادنن ففسفه و عالاید نحساس مسئولیت کردند و جفسههایى برن آشنا
ماخت جوننان با طرز مبارزه منطالى بما نیم مراتمب ،تشمری دندنمد و
آیتنهلل مرارم شیرنزی یرى نز پیشگامان تامیا چنی جفسماتى بمود .نو
با همرار جمتى نز دننشمندنن ،جفسات بحث عفمى و ففسفى تشمری
دندند که در آن جفسات کفیه نصو ففسمفى مرتمبهما مماد مطمرپ
مىشد .نی جفسات مبب شد تا آیتنهلل مرارم شیرنزی در نی مباحمث
به حد کافى غور و رمالهها و نوشتهها آنها رن بررمى کند .و نی رونمه
بود که توننست یک شاهرار عفمى که در نموع خمود ممتماز و بمىنظیمر
نمت به نام فیفسو نماها رن به رشته تحریر درآورد .نی کتاا با نمتالبا
عظیم جوننان و طباله روشنفرر رو به رو شد و دممتهن نز رمرنهمان در
پرتو نی کتاا نز چنگا مرتب مادیگر و ماتریالیسم رهایى یافتند .نی
کتاا بی

نز م مرتبه به چاپ رمیده و بمه تصمدیق نهم فم  ،کمتمر

کتابى نی چنی جامع در تحفی نصو ففسفى مارکسیستها نگارش یافتمه
نمت.
نبوغ و نمتتدند آیتنهلل مرارم شیرنزی در زمینه تمدریا و تحالیمق و
تالیا ،پا نز ن امت در حوزه نجا و بازرشت به حموزه مالدممه مم،
جفوهن خاص یافت؛ خصوصمان در زمینمه تحالیمق و تمالیا :زیمرن نوالن،
توننست کتابى چون فیفسو نماها رن در  21مالگى بنویسد و ثانیان ،نیم
کتاا توننست در جوّ پر نز ادیت به حوزه و بىمهر و بمىحرمتمى
نسبت به روحانیت و دیم آن همم بما نرنیمه و مترفمى تومم آیمتنهلل
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مرتا مطهری ،کتاب سال  0111شمسی شناخته شود .ثالران ،نی کتاا
نز جهت تجربه تالیفى ،دومی نثر مؤلا به حساا مى آمد و رنبتان :بمی
نز مى بار به چاپ رمیده که روش نمت مى بار چاپ شدن یمک نثمر
در عالم ننتشارنت ،بسیار مهم نمت.
***

انتشار مجله درسهایی از مکتب اسالم
آیتنهلل مرارم شیرنزی برنی تغهیه فرری جوننمان دممت بمه ن مدنم
دیگری نیز زد .نو در ما  551شمس به همرنه رروهم نز دننشممندنن
و فا ی حوزه عفمیه م و با مساعدت مال رروه نز تجار نیروکمار،
ماهنامه عفم و دین درمهای نز مرتمب نمم م رن منتشمر کمرد .نولمی
شماره نی مجفه در آذر  551منتشر شد .هد نیم نشمریه در شمماره
نو نی چنی نع م شده بمود« :مما مم خمونهیم بما نممتمدند نز پیشمگاه
خدنوند متتا  ،به مهم خود ،مسفمانان رن بمه نرمات حسماس تتفیممات
نم م آشنا و دورنفتادران رن نزدیک و بیگانگان نز نمم م رن رنهنممای و
ذخایر عفم نم م رن تا آنجای که واع چنی نشریهنی ن تاا مم کنمد
مترف و نز نصو نم م دفاع کنیم»...
آیتنهلل مرارم شیرنزی نیز در مالالهنی با عنمونن «در اجتماع متا چته
میگذرد؟ این هم مطبوعات ما!» نوشمت« :شمنیدهنیمم کمه مم روینمد
مطبوعات رنهنمای نفرار ،بیدنرکننده نحساممات خفتمه و نممودنر رشمد
فرری نجتماعات و خ صه یرم نز مهممتمری نرکمان تر م و تممدن
هستند ».وی پما نز نیم مالدممه ،بمه نمونمههمای نز تمرویج فسماد در
مطبوعات نیرنن نشاره کرد و نوشمت« :در حمال کمه در تهمرنن بمی

نز

بیست هزنر مرکز عموم (نظیر مینما ،تماشاخانه ،هوهخانمه ،کافمه و)...
وجود دنرد ،در همی شهر فال دو کتابخانه عموم دنیر نمت ».آیمتنهلل
مرارم شیرنزی در ندنمه نز «دردهای جامته نیرنن» م نویسد« :نی مردمم
که شما خود رن مدنفع حالو آنمان فممدند مم کنیمد همزنر رونمه درد و
بدبخت و محرومیت دنرند .بسیاری نز آنها بمرنی نمان و آا متطم ننمد،
خودتان نوشتید در بتا شهرهای جنوا نیرنن نفرندی هسمتند کمه نز
بیچارر عفا م خورند! باز خودتان نوشتید در بفوچستان محصمفین
هستند که کف

ندنرند و با پای برهنه به مدرممه مم رونمد .بمه جمای

نینره بهتری صفحات خود رن به عرما زنمان لخمت و نیممهلخمت و
دنمتانها و رمانهای عشال و شرپ جنایمات و حموندث کمه نطم ع نز
آن[ها] کوچکتری تاثیری در وامع ممردم نمدنرد ،نختصماص دهیمد،
فرری برنی نی دردها برنید».
آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره ننتشار مرتمب نمم م مم رویمد« :نیم
مجفه و تى شروع به کار کرد که تاریکتری دورنن رژیم متمشاهى بود.
تالریبان هیچ مجفمه دینمى ابم م حظمهن در مرتاممر ممفرمت پخم
نمىشد .عدهن نز دومتان فاا و عالم و روش دورِ هم جمع شدند و
تصمیم بر نی شد که یک مجفه دینى رن برن مبارزه با ننحرنفات عالیدتى
و مفامد نخ ى منتشر کنند و بما کممک جمتمى نز نیروکمارنن و تجمار
تهرنن ،که هزینه مالى آن رن تامی مىکردند ،نی مجفمه در حمدود چهم
ما ب  ،مشغو فتالیت شد و نز آن جمایى کمه ممردم مسمفمان ،تشمنه
متار دینى بودند و آن مجفه نیز ،مانند جرعهن بود کمه در یمک کمویر
موزننى نمایان شود و یا مشتفى که در یمک تماریرى مطفمق بدرخشمد،
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نمتالبا عظیمى نز آن شد ،نمتالبالى که مما هررمز ننتظمار آن رن ندنشمتیم.
تیرنژ مجفه نز یرى دو هزنر نسخه شروع و مرتبان نفزنی

یافمت .کمار بمه

جایى رمید که تیرنژ مجفه نز صد همزنر همم رهشمت و بمه تممام نالما
ممفرت فرمتاده مىشد؛ نز مدنرس و دننشگاهها ررفته تا ندنرنت و بمازنر،
و موج عظیمى نیجاد کرد».

آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره بُتد ننتالماد و میاممى مجفمه مرتمب
نم م و نال آن در ننال ا م رویمد« :مما کمه نحسماس کمردیم زمینمه
محرم نمت کمکم به مالالهها ننتالاد و نجتماعى و میاممى پمردنختیم.
ب ن همه مالاالت ،جنبه عالیدتى و تفسیر و نخ مى و رونیمى دنشمت،
ولى حاال مىبایست به مفامد نجتماعى نیز پردنختمه و [نیم مسمال ] بمه
نالد کشیده شود .بحمدنلفّه نی فص  ،بسیار مؤثر شد و مجفه با مدرت و
نفوذ زیاد که دنشت توننست کنترلى رو مطبوعمات آن زممان دربماره
نم م دنشته باشد و تا حد زیاد جفو مخنان نارون رن ررفت».
***
آغاز نهضت اسالمی
با شمروع نهامت نمم م در نبتمدنی دهمه  504آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی به نی نهات پیومت .وی درباره رفتار نمام خمین پی

و پا

نز رحفت آیتنهلل بروجردی م روید« :بتد نز وفات آیمتنهلل بروجمردی
در  4فممروردی  504یمک تفمماوت بسمیار نمامم در واممتیت نمممام
خمین دیده م شمود .شخصمیت کمه مماکت و خماموش بمود و شماید
عدهنی خیا م کردند که نیشان در حاشیه مسمای نجتمماع

مرنر دنرد،

نارهان به طوفان عظیم و مفسفهجنبان یک حرکت فو نلتاده مردمم و

نم م مبد شد ».آیتنهلل مرارم شیرنزی در ندنمه ،نی پرم

رن مطرپ

کرد« :نی دورانگ در حرکت نمام خمین و نی تفماوت در خم مشم
نجتماع نیشان نز کجا پیدن شد؟» و خودش در پام رفت« :کسان کمه
نمام خمین رن شناخته و آثار نیشان رن خوننده باشند ،حت آثماری کمه در
دورنن پی

نز نهات نوشتند ،بهخوب م دننند که روحیمه نممام خمینم

همونره روحیه یرسان بوده نمت ،منتها در طمو نیم ممدت شمرنی و
مو تیت نجتماع عوض شد ».به نعتالماد آیمتنهلل مرمارم شمیرنزی ،همر
ننال ب نحتیاج به زمینههای دنرد و یر نز مهمتری نی زمینهها ،آرماه
مردم نمت .به رفته آیتنهلل مرارم شیرنزی در دورنن مرجتیمت آیمتنهلل
بروجردی ،حرومت شاه به نندنزهنی نز نیشان ترس دنشمت کمه جرلمت
ندنشت پردهها رن زیاده نز حد کنار بزند و آشرارن دمت بمه نعمما امد
مههب و اد نم م بزند .در آن زمان ،هممچنمی تمودههمای ممردم در
حدن آراه به مر م بردند و ادر نبودند بمه همیچ عنمونن دممت بمه
حرکتهای پرشور و ننال ب بزنند .طبتان نمام خمینم در ننتظمار فرصمت
بودند تا آنچه رن در کتاا کشا نمرنر و برخ دیگر نز آثارشمان نوشمته
بودند ،تحالق بخشند .بتد نز رحفت آیتنهلل بروجردی ،حرومت پهفموی
نحساس کرد موننت که مر رنه

بوده ،نز بی رفته نمت .به نی ترتیب

شروع کرد به کنار زدن پردهها و به تدریج برنامههای اد مههب و امد
مردم رن آشرار کرد و شدت بخشید .هنگام که رژیم شاه نی ن دنمات
رن شدت بخشید ،بر آراه مردم نیز نفمزوده شمد و در نیم هنگمام نممام
خمین که زمینه رن مهیا دیدند با نع میه خود درباره الیحمه ننجمم همای
نیمالت و والیتم  ،نولمی جر مه ننفجممار رن زدنمد .نیشممان نعم م کردنممد:
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«شاهپرمت  ،یتن غارتگری» .رفت نی حر در آن زمان بسمیار مهمم و
وحشتنا بود .نمام خمین با نع میهها و مخنرنن ها به ممردم آرماه و
شجاعت دندند و جو رعب و وحشت رن که رژیم پهفوی نیجاد کرده بود
شرستند .نی دو عنصر ،یتن ریخت تمرس ممردم نز رژیمم و جانشمین
شهامت در د مردم و آراه آنان ،دمت به دمت هم دندند و زمینه یام
 3خردند 502رن فرنهم آوردند.
آیتنهلل مرارم شیرنزی ع وه بر همرنه نهات ،در نمور تبفیغ نیمز
فتا بود و برنی مخنرنن به نالا مختفا کشمور ممفر مم کمرد .نو در
فروردی

 50در مفری به آبادنن ،در جمع دنن آموزنن کم س ششمم

دبیرمتانهای آبادنن در ممال دبیرممتان رنزی ،دربماره مسمئفه آفمرین
مخنرنن کرد و به پرم های آنان پام دند.
الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی
در  0مهر  50در زمان که مجفا شورنی مفم جهمت نصم پ
انون ننتخابات تتطی شده بود ،الیحمهنی تحمت عنمونن «ننجمم همای
نیالت و والیت » در هیئت وزیرنن دولت نمدنهلل عفم به تصمویب رممید.
ننجم های نیالت و والیت

رنر بود شورنهای باشند که در همر نممتان و

شهرمتان تشری شوند و در مورد مسال مربوطه تصمیمریری کننمد .در
نیم الیحممه جدیممد ،شممر مسممفمان بممودن نز رنیدهنممدران و ننتخمماا
شوندران بردنشته شده بود و همچنی شر «مورند نمایندران به مرآن»
تبدی به «مورند به یر نز کتب آممان » شده بود.
تصویب نی الیحمه بما مخالفمت رسمترده روحانیمان مونجمه شمد و

حارنت آیات خمین  ،شریتتمدنری ،خوی  ،مرعش نجف  ،رفاایگمان
و ...با صدور نع میههمای بما آن مخالفمت کردنمد .نممام خمینم در 1
مهر  50در تفگرنم که برنی شاه فرمتاد ،نز نو خونمت نی الیحه ،کمه
مخالا نم م بود ،نز برنامه دولت حه شود.
در م ،جفسات مختفف بی عفما بر پا شد و بسیاری نز عفما نیمز در
جمع مردم مخنرنن کردند .در یرم نز نیم مجمالا ممخنرنن کمه در
نعترنض به الیحه ننجم های نیالت و والیت نز طمر هممه مرنجمع در
مسجد نعظم م بررزنر شد و خود مرنجع هم در آن شمرکت کردنمد ،دو
نفر مخنرنن کردند؛ یر آیتنهلل مرارم شیرنزی و دیگمری آ مای حماج
ننصاری.

حجتنالم م عف دونن در کتاا نهات دوماهه روحمانیون نیمرنن
در نی باره م نویسد« :نجتماع عظیم در مسجد نعظم ،تالریبان بیسمت روز
نز ننتظار مردم رنجع به وصو جمونا نخسمتوزیمر رهشمت .در نیم
مدت ،نز طر دولت مروت مطفق حرمفرما بود .متفموم نبمود جمونا
منف یا مربت نمت و آیا کار به مسالمت م رهرد یا بمه درنزن مم کشمد.
چون مدت طوالن و خشم عموم باال ررفت و زمزمه تتطی بازنر مم
به روش م رمید و حت نصرنر دنشتند آ ایان مرنجع هم نمماز جماعتهما
و درس و بالنتیجه حوزه عفمیه رن تتطی کننمد و بمیم آن مم رفمت کمه
یرباره واع متشنج شود؛ لهن عدهنی نز فا و مدرمی حوزه [کمه] بما
آ ایان همراری م نمودند برنی کسب ترفیا خمدمت آ ایمان رممیده و
پا نز شرپ نوااع که پی

آمده بود ،پیشنهاد کردنمد کمه نرمر آ ایمان

ص پ بدننند به منامبت نیام وفات حارت زهمرن (س) کمه نونیم مماه
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جمادینلران نیز بررزنر م شمود ،در مسمجد نعظمم آیمتنهلل بروجمردی
مجفا مورونری تشری دنده و بما نشمر نع میمه ممردم رن دعموت بمه
مجفا مزبور نموده و یر دو نفر نز فا به منبر رفته و پما نز شمرپ
جامع و مستدل درباره ماهیت مواوع و ن مدنمات کمه تماکنون مرنجمع
صورت دندهنند ،نظر آ ایان رن به منظور تتیی ترفیا ممردم و جفموریری
نز تشنج و تتطی حوزه عفمیه و بازنر و نماز جماعت و درس با حامور
آ ایان مرنجع باط ع مردم برمانند .آ ایمان مرنجمع همم نیم پیشمنهاد رن
پهیرفته و بنا شد روز پنجشنبه در مسجد نعظم مرحوم آیمتنهلل نلتظمم
بروجردی مجفا ممورونری باشمد و در آن مجفما بما کمما نظمم و
آرنم

در حاور مرنجع و زعمای عالیالمدر و مجتهمدی و مدرممی و

محصفی حوزه عفمیه و وجوه تجار و نصنا بمازنر و مسمافرین کمه نز
تهرنن و شهرمتانها در نیمام عمزندنری بمه زیمارت آممده بودنمد ،چنانرمه
م باید مواوع برنی عموم تشری شود ،باشد که دولت هم نظر مسماعد
خود رن نع م و بدی ومیفه غالفه فرو نشیند .بمه هممی منظمور نع میمه
زیر صادر شد:
«بمنامبت وفات حارت صمدیاله کبمری (س) عصمر روز پنجشمنبه
موم جمادینلرانیه  4[ 582آبان  ] 50نز ماعت  5بتمدنزظهر مجفما
مورونری در مسجد نعظم با حامور مرنجمع و زعممای حموزه عفمیمه
منتالد نمت .نز عموم ع مندنن بمه نهم بیمت عصممت عفمیهمنلسم م
مخصوصان جامته روحانیت دعوت م شمود در مجفما مزبمور شمرکت
فرمایند .امنان مطالب الزم  ،به ومیفه آ ایان روینمدران زیمر تمهکر دنده
خونهد شد :دننشمند محترم آ مای ناصمر مرمارم ،خطیمب شمهیر ،حماج

ننصاری نز مدرمی حوزه عفمیه م»
با ننتشار نی دعوتنامه نز روز چهارشنبه [ 3آبان  ،] 50مردم خمود
رن برنی شرکت در مجفا عصر آماده م کردند؛ بطوری که همر دو نفمر
که به هم م رممیدند ،یرمدیگر رن دعموت بمه آن مجفما مم نمودنمد.
مالامات ننتظام هم خیف فتالیت م کردند ،ول و ت متوجه نظمم کمار
شدند تا حدی نز نارنحت خود کاممتند .نز مماعت دو و نمیم بتمدنزظهر
دمتهدمته مردم مختفا ،عفما و فا و محصفی عفوم دین به مسمجد
نعظم مرنزیر بودند .ماعت مه و نیم مسجد پمر نز جمتیمت شمد و همر
لحظه فشردهتر م رردید .مر ماعت چهار و ربع کمم ،نخسمت تم وت
ک منهلل مجید ،توم دو نفر نز ط ا عفوم دینم شمروع شمد .در نیم
و ت شبستانهای بزرگ و زیر رنبد و صح مسمجد و نطمرن آرنمگماه
آیتنهلل بروجردی ،حت پشتبام مسجد و خیابانهمای مجماور و صمح
کوچک و مسجد باالمر حارت متصومه عفیهام م ،ممفمو نز جمتیمت
بود ،بطوریره چنی مجفا با نهمیت رن نهال

م کمتر به یاد دنشمتند .در

ماعت چهار بتدنزظهر ،آ ای ناصر مرارم شیرنزی ،نز نفاا دننشممندنن
حوزه عفمیه م و مؤلا چند کتاا مودمند و ذی یممت ،بمه نماینمدر
حوزه عفمیه در میان مروت ریب پنجاه هزنر جمتیت متشر بمه منبمر
رفتند .آ ای مرارم پی

نز آنره ونرد نص مطفمب شموند ،چمون بمیم آن

م رفت در آن نجتماع عظیم و کمنظیر ،بتا نز عناصر نخ لگر دممت
به تحریرات زده و نظم مجفا رن به هم بزنند ،تمهکرنت الزمم دربماره
رعایت نظم مجفما دندنمد و رفتنمد کمه در نطمرن مجفما و البم ی
جمتیت ،عدهنی مرن مب ننتظاممات مجفما هسمتند و همیچکما حمق
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فرمتادن صفونت یا دندن شتار ندنرد .مماا ونرد نصم مطفمب شمده و
مطالب جامع و مستدل نیرند کردند .نیشان فرمودند :مطمالب رن کمه الزم
نمت در حاور زعمای حوزه عفمیه و آیات عظام و مدرممی و عمموم
طبالات نی شهر و عدهنی که نز خمارج بمرنی شمرکت در نیم مجفما
آمدهنند عرض کنم نی نمت که :چندی ب دولت تصمویبنامهنی رنجمع
به ننجمم همای نیمالت و والیتم و ننتخماا آن رهرننمد کمه نز جهمات
برخ

وننی مصوا دوره نو انونرهنری مجفا شورنی مف بمود

و ناافه نمودند :نی مطفب خیف پرمتن نمت که یمد «نمم م» و نممم
« رآن مجید» رن نز مرنمم سم حه کنند و فالم بمه جمای آن «کتماا
آممان » بگهنرند .نی یک نع م خطمر بمه عمموم مسمفمانان نممت .آیما
تصویبنامه م تونند انون مصوا مجفا رن در همم بشمرند؟ در نبمودن
مجفسی  ،کدنم درت م تونند مصوبات مجفا رن فس کند؟ م کماری
بهآنها ندنرم .آنچه الزم نمت در نی مجفا عرض کنم نی نمت کمه مما
با کس دعون ندنریم .دعون کس م کند که حر حساا ندنشمته باشمد.
ما یک مفسفه حرفهای حساب دنریم که م خونهیم بمه نیم وممیفه بمه
روش مردم دنیا برمانیم .نی مواوع رن که دولت به صورت تصمویبنامه
منتشر ماخته نز هر جهت که حساا کنیم نادرمت نممت؛ همم نز نظمر
انون خدن و هم نز نظر انون نمام و هم نز نظر نفرار عمموم  .آ ایمان
مرنجع و زعممای حموزه عفمیمه مم حاامرند .نز نیشمان ممئون کنیمد.
تشخیص نی رونه مطالب به عهده نیم آ ایمان نممت؟ همر کسم حمق
دخالت در نی نمور نمدنرد .رنممت ممفرمت عجیبم شمده! هممه چیمز
متخصص م خونهد جز نحرام پیچیده دی  .نی آ ایان هممه بمه وممیفه

تفگرنمهای صری خود به نی تصویبنامه نعترنض کردنمد .آیما بماز جمای
نی دنرد که کس درباره مخالفت یا عدم مخالفت آن با ممونزی نمم م
نظهارنظر کند؟ نما یالفتجب! آ ای نخستوزیر ناممهنی در پامم وعما
تهرنن نوشتهنند که مامون یر نز جمفههای آن نی نمت :آ ایان وعا !
وظیفه شرع شما نی نممت کمه ممردم رن روشم کنیمد و رنه رن بمرنی
برنامههای که دولت در نظر دنرد صما نماییمد و موننی نمم م رن بما
واع کنون تطبیق کنید! در ممفرت ما کس غیمر نز طبیمب حمق نمدنرد
حت یک نسخه ماده برنی ممرماخوردر بنویسمد و نیم عمم جمرم
شناخته م شود ،ول در مواوعات شرع همه به خمود حمق دخالمت
م دهند حت وظیفه شرع برنی رنهنمایان شرع تتیی مم کننمد .وعما
باید وظایا خود رن نز مرنجع تالفید بگیرند نه نز دیگرنن .کاری نرنید کمه
دنیا به نعما ما بخندد .خ صمه پما نز فتمونی صمری مرنجمع نجما
نشر و م نی مسئفه نز نظر شرع جای بحث نیست .نما نز نظر انون
نمام  :نی

انون نمام تاریخچه عجیبم دنرد .خمونبهمای جمتم نز

مسفمانان نمت .آنها برنی جنبههای مههب نیم

مانون ربانیهما دندنمد و

موند پرنرزش در نی باره برنی نمروز ما ذخیره نمودنمد تما بتموننیم بمرنی
حفظ مالدمات نم م و رآن نز آن نمتفاده کنیم .هیچ درت حمق نمدنرد
انون نمام رن تغییر دهد .حت مجفا مؤمسان که بمزرگتمری منبمع
انونرهنری نمت فال حق دنرد موندی رن که محتماج بمه تفسمیر نممت
تفسیر کند و نه نی ماده که صریحان م رویمد تما زممان ظهمور حامرت
حجت عصر ،تغییرناپهیر نمت .نی هم نز نظر مانون .نمما نز نظمر نفرمار
عموم نی صحی نیست که عدهنی بنشینند و بمرخ

میم نکرریمت

 7ماه در تبعید 22 

اطع مردم نی ممفرت چیزی رن تصویب و بر آنهما تحمیم کننمد .نیم
تصویبنامه نرر فراان پنج هزنر یا ده هزنر رنی مونفق دنشته باشد ،بمی

نز

نوزده میفیون رنی مخالا دنرد .آیا نی جمتیت عظیم که نمروز به عنمونن
نعترنض در نی خانه خدن نجتماع کردهنند مردم نی کشور نیستند؟ یما آن
مجفا عظیم که نمروز صب در تهرنن بر رنر بود نز مردم نی ممفرمت
نبود؟ مگر می تفگرنفات و طومارها و نامههای که به مرنجمع مم رممد
نفرار عموم مردم نیست؟ چرن همه مالدممات رن زیمر پما مم رهنریمد؟
مطفب دیگر نینره م رویند نلزنمات یا نلتزنمات بی نلمفف نیجاا م کنمد
که ید «نم م» و نام « رآن مجید» و ...رن بردنریم! منظور آنهما نز نلزنممات
بی نلمفف همان «نع میه حالو بشر» نمت که پا نز جنگ بمی نلمففم
دوم تنظیم و در ما  308می دی در مجمع عموم مازمان مف متحد
با حاور نمایندران  08کشور به نتفا آرن تصویب رردید .ماده دوم نیم
نع میه م روید« :هر کا م تونند بدون هیچ رونه تمایز ،مخصوصمان نز
حیث نگند ،رنگ ،جنا ،زبان ،مههب ،عالیمده میامم و یما همر عالیمده
دیگر… نز تمام حالو و کفیه آزندیهای که در نی نع میه حاامر ذکمر
شده نمت بهرهمند رردد ».کسان که به نی نع میه برنی توجیه کارهمای
خود م چسبند نز یک نرته روش غففت کمردهننمد و آن نینرمه نحتمرنم
«نع میه حالو بشر» یا «منشور مف متحد» در چهارچوبه مانون نمامم
مامت؛ یتن نرر در مونردی نی دو با یردیگر منافمات پیمدن کننمد بایمد
انون نمام رن مالدم دنشت .مههب و انون نمام یک ممفرمت رن بما
نی حرفها نم تونن عوض کرد .نرر کسان رفتهنند نزطر مفمت نیمرنن
نع میهنی برخ

موند انون نمام نماا کردهنند آنها مجمرمننمد و بمه

جرم مخالفت با انون نمام باید مجازنت شوند .مگمر نع میمه مزبمور
نم روید هر عالیده میام آزند نمت؛ چرن خود نی آ ایانْ حمزا تموده
رن غیر انون نع م کمرده و مم کننمد؟ بمرنی نینرمه بمرخ

مصمال

ممفرت نمت و باید جفو آن رن ررفت؛ ما هم بو دنریم .بنابرنی خمود
آنها هم عم ن ثابت کردهنند که نحترنم نع میمه مزبمور در حمدود مصمال
مردم و ممفرت نمت .یک نرته به نی دلسوختگان و طرفمدنرنن نع میمه
حالو بشر باید رفت .شمما رن بمه خمدن د مت کنیمد و اماوت کنیمد:
بدیه تری موند نع میه مزبور «آزندی بیان» نمت .در نیم ممفرمت ممه
نفر زن نز تصویبنامه ننجمنهای نیالت و والیت تشرر کرده روزناممههما رن
پر کردهنند ،نما دو هزنر نامه و طومار و تفگرنم رممید و هنموز همم ندنممه
دنرد و در یر نز روزنامهها نثری نز آنها دیده نم شمود! آیما نیم متنم
آزندی بیان نمت؟ م خجالت م کشم بگویم عدهنی رفتهنند تفگرنمهمای
عفمای خود رن چاپ کنند و ماموری مانع شدهنند .آیا تایید مرآن مجیمد
و انون نمام ممفرت جمرم نممت؟ آیما در چنمی محیطم بیمان آزند
نمت؟ آخری مخ نی مطفب رن باید صمریحان بگموییم .درممت د مت
کنید ،توجه! توجه! مردم مرتب دنرند بمه مرنجمع و بزررمان عفمما فشمار
م آورند؛ م رویند :وظیفه ،وظیفه! نی آ ایان به دولت تفگمرنم زدهننمد و
در حدود شانزده روز نمت جونا نیامده .چند روز دیگر صبر مم کننمد
نرر جونا مربت آمد ،آمد؛ نرر نیامد وظایا منگین به عهده دنرند .نالن
دعوت به آرنم

م کنند .خودشان م دننند نمروز ممفرت مما و دنیما در

مو تیت خاص

رنر دنرد .نما نرر دولت نخونهد به مرآن مجیمد نحتمرنم

بگهنرد ،به انون نمام نحترنم بگهنرد ،روحانیت رن ،که ممنگر نممتال
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نی ممفرت نمت ،در هم بروبد ،مسئولیت آن متوجه خود آنهما خونهمد
بود .آخر مگر تا ک م تونن صبر کرد؟ نی مجفا عظمیم کمه مم بینیمد
نجتماع ما نیست .نرر نی آ ایان نجمازه دهنمد ،مرنممر ممفرمت تتطیم
م شود و کنتر آن نز دمت خارج م رردد .شما که همه چیز رن در همم
م شرنید ،پا منگر نمتال

نی ممفرمت بمرنی روز خطمر چیسمت؟

یرصد هزنر زلزلهزده دنرند م میرند؛ جوننهما نز زور بیرماری خودکشم
م کنند .نرر دلتان موخته ،فرری برنی نی بدبختیها کنید.
پنج روز پا نز نی مرنمم و مخنرنن آیتنهلل مرارم شیرنزی ،نممام
خمین در  3آبان  50در تفگرنم به نمدنهلل عَفَم نوشت« :نرمر رممان
کردید مم شمود بما زور ،چنمدروزه مرآن کمریم رن در عمرض نوممتای
زرتشمت ،ننجیم و بتممم کتمب اماله ممرنر دند [ ،]...بسمیار در نشممتباه
هستید».
در پ نی روشنگریها ،مردم نیز مخالفت خود رن بما تتطیفم بمازنر و
رردهمای در مساجد نشان دندند و مرننجام دولت نمدنهلل عفم  ،پما نز
مدت مالاومت ،مجبور شد در  4آذر  50نی الیحه رن لغو کند.
***
با جوانان و دانشجویان
آیتنهلل مرارم شیرنزی با جوننان و دننشجویان نرتبا خوب دنشمت
و در جمع آنان شرکت م کرد .وی در  22دی  50در جفسمه ننجمم
نم م دننشجویان دننشمگاه تبریمز شمرکت کمرد .یرم نز دننشمجویان
دننشگاه تبریز درباره دعوت نز آیتنهلل مرارم شیرنزی مم رویمد« :آ مای
ناصر مرارم آن مو ع در مجفه مرتب نم م مالاله م نوشمت و در ممط

باالی بود و نز نظر عفم

بولشان دنشتند .وی رن دعموت کمردیم بمرنی

نیمه شتبان بیاید تبریز و در جمع دننشجویان مخنرنن کند .ما هم بمرنی
پیشونز چند نفر نز دننشجویان رن جممع کمردیم .بما ماشمی همای عاریمه
بازنریهای تبریز رفتیم فرودراه .مم دیمر رممیدم و دیمدم یمک طمر
دننشجویان و روحانیون تبریز نیستادهنند و آن طر هم ماونک ها در دو
تا خ روبهروی هم که آ ای ناصر مرارم بایست بیاید نز نیم ومم رد
شود .ما هم نیستادیم و ژمت ررفتیم ...یر نز روحمانیون تبریمز م آ مای
بن هاشم

م شتار دند .نی همیشه در ذه م هست ،رفمت زنمده بماد

نعف حارت همایون شاهنشاه ،همه رنگشان پرید .یک دفته رفت نممام
زمان ،همه ر باز کردند .کفک زده بود ...بتد هم آ ای ناصر مرارم آممد
و فردنی

جفسه رهنشت . ...بتد هم که ما مسجد رن آماده کرده بودیم بما

میوه و رنبیه [شیرین ] تبریز ،چای ،و ...نز نمتاندنر تما رلمیا مماون و
رومای دننشگاه همه آمده بودند .ما مسئو پهیرنی دم در بمودیم .نصم ن
ماباله ندنشت .چون نمم دننشجو بود ،خود رلمیا مماون آممده بمود...
نینها هم آمده بودند به صحبتهای آ ای ناصر مرارم روش م کردنمد و
صحبتهای نو رن تایید م کردند ،آنها که تایید م کردند ،مما همم کیما
م کردیم».
گزارش ساواك از سفر به تبریز
در پرونده آیتنهلل ناصر مرارم شیرنزی در ماون  ،رزنرشم نز ممفر
وی به تبریز موجود نممت« :طبمق رمزنرش مماون تبریمز ،روز  22دی
 50آ ای ناصر مرارم ،نز روحمانیون مم ،بنما بمه دعموت دننشمجویان
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دننشگاه تبریز به آن منطاله مفر نموده و در مساجد حاج میمرزن و جمامع
بیانات عفیه مالامات دولت نیرند و ام مخنان خمود نامافه نممود کمه
عدهنی به م مرنجته و نز محدودیتها و کارشرن های ماموری دولمت
در مورد فتالیتهای خود شرایت نممودهننمد .نمامبرده نفمزود بمه مجمرد
رمیدن به م نی مواوع رن با مالامات روحان مطرپ خونهم کرد».
ماموریت از طرف امام خمینی
در  1بهم

 50عف رغم مخالفت رسمترده روحمانیون ،رفرننمدوم

ننال ا مفید بررزنر شد .در نمفند  50نیز نمام خمینم

نموروز 502

رن عزنی عموم نع م کردند.
به دنبا مخالفت روحانیون بما برناممههمای امد نمم م حروممت
پهفوی ،مامورنن رژیم شاه برنی ننتالام نز روحانیون در روز دوم فمروردی
 502همزمان با مالروز شهادت نمام صاد (ع) ،با یمورش بمه مدرممه
فیایه م و مدرمه طالبیه تبریز ،عدهنی نز ط ا رن شمهید و رروهم رن
ماروا کردند .پا نز نی کشمتار ،روحانیمان مبمارز بمر فتالیمت خمود
نفزودند .در نردیبهشت  502آیتنهلل مرارم شیرنزی به منز نمام خمین
رفت و درباره محتونی مخنرنن های محرم با نیشان رفتورمو کمرد .در
نونخر همی ماه ،نمام خمین  ،آیتنهلل مرارم رن برنی مخنرنن بمه آبمادنن
فرمتادند .مماون خوزممتان نیمز ب فاصمفه دممتور دند نو رن در آبمادنن
زیرنظر بگیرند.
***
سخنرانی علیه حکومت پهلوی در مسجد هدایت

با فرن رمیدن محرم ما  585مری ،عف رغمم تهدیمدنت مماون ،
روحانیمان بممر مخالفممت خممود بمما رژیمم شمماه نفزودنممد .در روز عاشممورن
( 5خردند ) 502نمام خمینم ممخنرنن تماریخ خمود رن در مم نیمرند
کردند .در همان روز ،آیتنهلل مرارم شیرنزی که در تهرنن منبر مم رفمت
نز ماعت  0بتدنزظهر در نجتمماع هفمت همزنر نفمر در مسمجد همدنیت
مخنرنن کرد .نبتدن مختصری درباره حادثمه کمرب و مبمارزنت حسمین
صحبت کرد و در ندنمه به شدت به حرومت پهفوی نعترنض کمرد و بما
نشاره به یورش مامورنن به مدرمه فیایه در دوم فمروردی  502تاکیمد
کرد« :یزید نیز با همی مرنیزههمای کمه ممامورنن حروممت پهفموی بمه
فیایه یورش بردند ،مردم رن مرعوا م کرد ».پا نز پایان مخنرنن تند
آیتنهلل مرارم شمیرنزی ،رروهم نز نفمرند حاامر در مسمجد در مسمیر
خیابانهای نم مبو  ،چهاررنه الله زنر ،میمدنن مماه و ناصمر خسمرو بمه
ممت مبزهمیدنن رنهپیمای کردند .آنان شتار م دندند «خمین  ،خمینم ،
خدن نگهدنر تو .بمیرد ،بمیمرد دشمم خونخمونر تمو» و «خمینم پیمروز
نمت ».رنهپیمایان در حال که شمارشان به بی

نز دو همزنر نفمر رممیده

بود ،دنخ میدنن نر شدند و خود رن به مالابم کماخ رفسمتان رممانند.
ماا به ممت مدرمه حاج نبونلفت رفتند و در مجفا عزنی روحانیون
تهرنن و نع م پشتیبان نز نمام خمین  ،شرکت کردند.
بازداشت توسط ساواك در شب پانزدهم خرداد
مخنرنن های پرشور عاشورن منجر به دمتگیری رروه نز روحانیون
مبارز شد .به رزنرش ماون  ،در شب  3خمردند « 502بیسمت نفمر نز
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وعا که در چند روز نخیر نیام مورونری در منابر مردم رن تحریمک بمر
عفیه نمنیت کشور کردهنند توم ماموری شهربان و مماون بازدنشمت
شدند؛ نز جمفه آ ایان ناصر مرارم شیرنزی ،مرتا مطهمری ،عباممتف
نم م  ،محمدتال ففسف  ،میدعبدنلرریم هاشم نگند و »...روز بتد نیمز
نمام خمین و عده دیگری نز روحانیون دمتگیر شدند.
***
روایت چگونگی بازداشت و زندان
آیتنهلل ناصر مرارمشیرنزی درباره بازدنشت خود م روید« :فرنموش
نم کنم در یام محرم آن ما  ،جوننان در مالاب کاخ شاه [کاخ رفستان]،
شتارهای تند ،دنغ و ب مابالهنی عفیه شاه مر م دندند .ن دنم کمه همیچ
کا جرلت چنی کاری رن در آن روزها ندنشت .م در آن زممان بمرنی
مخنرنن در بتا نز جفسات حساس به تهرنن رفته بمودم .پما نز نوج
یام در روز  3خردند ،رژیم به صورت دمتااچه بمه دممتگیری عفمما و
خطبا پردنخت .شب  3خردند ( 2محمرم) بمود کمه بنمده بمرنی نیمرند
مممخنرنن در شمممیرنن ،در حمما حرکممت بممودم .در یرم نز خیابانهممای
خفوت ،ماون نتومبی ما رن متو ا کرد و مرن دمتگیر و ماا تحویم
ک نتری دربند دند .رلیا ک نتری نیمز شخصمان بمه هممرنه چنمد نفمر نز
پامبانهای

برنی تحوی م به زندنن شمهربان  ،ممرن همرنهم کردنمد.

رلیا ک نتری بمه مم مم رفمت« :آ ما ،ونهلل مم بیگنماهم ،نرمر شمما
م خونهید نفری برنید ،به نینها نفری کنید .ما رن تحت فشار رهنشتهننمد،
لهن مجبور شدیم شما رن دمتگیر کنیم» رلیا ک نتری که آدم مودب بمود
در بی رنه به م رفت« :نرر کاری دنرید بگویید برنیتان ننجام دهم ».مم

نیز نز نو خونمتم جریان دمتگیری مرن به بستگانم در تهرنن نطم ع دهمد
که نو نیز با پیاده شدن نز نتومبی و با نمتفاده نز تفف عموم  ،مرنتب نممر
رن به نط ع آنها رمانید .بتد نز آن به م رفت« :نرر نورن نع میمهنی بمه
همرنه دنرید به دور بریزید که دردمر بیشتری برنیتمان بمه وجمود نیایمد».
زمان که نفسر مهکور نز ماشی پیاده شد تا تفف بزند ،پامبانهای موجمود
در نتومبی به م م رفتند« :عجب بدبخت به ما دمت دنده نمت! به چه
روزراری نفتادهنیم! عا بت کار ما مر عمر ممتد شمده نممت .ممردم در
مرنمم عزنی نمام حسی (ع) شرکت م کنند و ما مشمغو دممتگیری و
به زندنن بردن عفما و خطبای دی هستیم ».یر دیگر نز آنها مم رفمت:
«مردهشور ببره نی لالمه نان رن که مم خموریم! مما رن بمه چمه کارهمای
وندنشتهنند ».دیگری نیز نفزود« :عا بت کمار مما شمده ماننمد عا بمت کمار
شیطان ».دیگری م رفت« :بگو بدتر نز شیطان».
م پی

خود م رفتم :شاه م خونهد با نیم نفسمرها و پاممبانها و

تشری ت که نز درون فرو ریخته و بر اد نو هستند ،با ما مبمارزه کنمد؟
باالخره مرن به یر نز مرنکز پفیا تهرنن رماندند و بمه عمدهنی کمانمدو
ماردند .در ندنره پفیا نز م بمازجوی کردنمد مم بما بما تنمدی رفمتم
ممفرت دندراه دنرد .م هم در دندراه جونبگو هستم .شما چراره هستید
که مرن محاکمه م کنید آنها نیز نطمرن ممرن ررفتمه و بمه مممت زنمدنن
شهربان بردند .در بی رنه [بتا نز ماموری ] نز م م پرمیدند« :مگمر
چه شده نمت که نی آ ایان رن دنرند م ریرند؟» م متوجه شدم که آنهما
رن در جای نگهدنری م کنند کمه نصم ن نز جامتمه خبمری ندنرنمد .در و
دیونر تهرنن پر نز شتارهای اد دولت نمت ،تازه نینها نز م مم پرممند
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در تهرنن چه نتفا نفتاده نمت.
به هر صورت ،ونرد زندنن شدیم و م نولی کس بمودم کمه [در آن
شب] ونرد زندنن شدم و طبتان هم مای نبودم تنها باشم .چیزی نگهشمت
که دیدم پشت مر هم ،آ ایان ففسف  ،مطهری ،هاشم نگند و حاج شمی
عباسعف نم م رن به زندنن آوردند تا نینره تتمدندمان بمه نموزده نفمر
رمید و م به شوخ رفتم :عدد نوزده ،نحا نمت ،چه خموا نممت
که یا یر رن آزند کنند و یا یرم رن بمه تتمدندمان نامافه کننمد! چیمزی
نگهشت که پشت ممر همم ،عفمما ،نلممه جماعمت و خطبمای تهمرنن و
شهرهای نزدیک رن به ما مفحق کردند و تتمدندمان بمه پنجماه و ممه نفمر
رمید! نی در حال بود که زندنن ما بیشتر نز شصت متر ومتت ندنشمت
و مهم هر نفر یک متر و م مانت مم شمد .همون رمرم بمود و مجبمور
بودیم به نصط پ مسمجدونر کنمار همم بنشمینیم .شمبها نیمز تتمدندی نز
زندننیان در حیا کوچک زندنن مم خونبیدنمد و بالیمه در دنخم هممان
نطا  .نرر فرد دیگری به جمع زندننیان نفزوده م شد ،مران بمرنی

پیمدن

نم شد.
شب نز شبها یر دو نفر به ما ناافه کردند و ما مجبورشدیم دنالنم
رن که به حیا منته م شد با ممر و صمدن تصمر کنمیم [و آنهما رن در
دنالن بخونبانیم] .دیونرهای زندنن نیز آن در بفند بود که ه

مماه صمفر

رن شاید در شب ششم دیدیم .در عی حا  ،روحیه زندننیان بسمیار عمال
بود و ما متموالن به عبادت ،بحرهای دنغ عفم و یاددنشتبردنری مشغو
بودیم».
***

برنامههای آموزشی در زندان
حجتنالم م حسین همدنن در خاطرنت خود نز برناممه آموزشم
دنخ زندنن م روید« :دیدم عجمب مجفما و محففم نممت! پما نز
مدت آ ای مطهری و آ ای ففسف و آ ای مرارم برنامههای نجرن کردنمد
که نرر م چند ما در حوزه درس م خونندم به ننمدنزه ممدت کمه در
زندنن مو ت بودم ،نم توننستم بیاموزم و نمتفاده کمنم .مم نز نیم دوره
یاددنشتهای دنرم که جالب نمت .در برنامهنی که طرپریزی شد ،هممه
آ ایان که در آن بند بودند به ترتیب مخنرنن مم کردنمد .نز نیم دوره،
یاددنشتهای جالب دنرم کمه خیفم نرزشممند نممت .آ ایمان مطهمری،
ففسف  ،خند آبادی ،مرارم شیرنزی ،عزنلدی زنجان  ،هاشمم نمگند و...
در نی دفترچه مطالب نوشتهنند .در حوزه رمم نمت به طفبمههمای کمه
خیف زود تر م کنند مم روینمد :آ ما بمه مما نمامای بدهیمد؛ چمون
م دننیم که شما به زودی مرجع م شوی؛ حاال م همم در آن مو مع در
زندنن نز برخ مرنجع فتف نماا ررفتهنم ،یر نز آنهما آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی نمت».
یر دیگر نز روحانیون زندنن در خاطرنت خمود مم رویمد« :نتما
مسالفمان بیست متر و حیا روباز آن چه متر بود .دیونرهای شمهربان
حدود چهار متر بود .در دنخ زنمدنن حجمتنالمم م ففسمف مواموع
مخنرنن ها رن تتیی م کرد و خودش و آ ایان مطهری ،مرارم شمیرنزی
و ...مممخنرنن م م کردنممد .روحانی مان زنممدنن در زنممدنن بمما تندنویس م
مخنرنن ها رن مرتوا م کردند».
***
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یادگارهای ماندنی از زندان
آیتنهلل مرارم شیرنزی در زندنن نیز دمت نز فم برندنشمت .برخم
نز یاددنشتهای نیشان که به عنونن یادرمار زنمدنن بمرنی دوممتان زنمدنن
نگاشت بدی شرپ نمت:
بسمه تتال
ننسان هر در ورزیده و شجاع باشد و هر ننمدنزه در مرتمب بزررمان
نی درس رن خوننده باشد تا در کورنن حوندث رنر نگیمرد و نز نزدیمک
ناظر صحنههای پرهیجان زندر نباشد ،آن شایستگ و لیا ت وجمودی
رن که در یک نفر ننسان شجاع الزم نمت پیدن نمم کنمد .شماید حمدیث
نلب ء لفوالء نیز نشاره به همی باشد که مردنن بزرگ نله هممونره ممهم
بیشتری نز نام یممات و مشمر ت زنمدر دنشمتهننمد تما ورزیمدر و
شایستگ بیشتری به دمت آورند.
چند جمفه فو به عنونن یادبود نیام که نی نفتخار نصیب بنده شده
بود و با جمت نز نعماظم و بزررمان در زنمدنن مو مت شمهربان تهمرنن
بودیم ،بنا به پیشنهاد دومت ررنم حارت آ ای نهری نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی م  / 4صفر [ 85 /تیر ] 502


بسمنهلل نلرحم نلرحیم

نلالدرِ نلتفو!
کوه
ز

جمفهنی نمت پرنرزش و مخن نمت ررننبها که نز بزرگ مرد جهان
 القاره! :عفمو و رهشمت ،زکمات توننمایى نممت
مم نَلتَفموُ زكااه
[.غررنلحرم ،ص  ،502کفمه ]182

ننسانیت عف عفیهنلس م نال شده نمت.
آری برخ

آنچه بتا تصور م کنند ،ننتالام مایه نفتخمار نیسمت.

ننتالام بارزتری مظاهر درندر و حیوننیت نمت .نشانه ننسمانیت عفمو و
رهشت و نغماض و بخش

نمت .آری هر نتمت زکات دنرد و زکمات

نتمت درت ،عفو و رهشت نمت.
جمفههای فو به عنونن یمادبود نیمام کمه بما جمتم نز بزررمان و
دومتان عزیز در زندنن مو مت شمهربان بمودیم ،در دفترچمه خماطرنت
دومت محترم آ ای طباطبای نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی  / -صفر 2[ 85 /تیر ] 502


بسمه تتال
نالونن نلشجره نلبریه نصفب عودن!ن
جمفه فو که نز بزرگپیشونی جهان تشیع ،حارت نمیرمؤمنان عف
عفیهنلس م ،نال شده ،یر نز بمزرگتمری درممهای زنمدر رن بمه مما
م آموزد .آری در کشاک

مبارزنت نجتماع و ت ش و کوششهای کمه

برنی حیات و زندر صورت م ریرد همونره پیروزی در ننتظار کسمان
نمت که در کورننهای حموندث روزرمار ورزیمدر کامم پیمدن کمرده و
همچون پوالدی آبدیده نز کوره مبارزنت ممربر آوردهننمد .نازپروردرمان،
روشهنشینان ،تماشاررنن صحنههای بزم و خ صه کسان کمه در نتممت
و ناز و رنحت و خوش و لهت بزرگ شمدهننمد محرموم بمه شرسمت
 أَصْفَبُ عُودن! آراه باشمید! درختمان بیابمانى (کمه نز
ه
ِّی
البر
م أَلَا وَ إِنَّ نلشَّجَرَه
 ْ
آا و غهن کمتر نمتفاده مىکنند) چوبشان محرمتر نمت [ .نهجنلب غه ،صبح
صال  ،ص  ،0 8نامه ]03
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م باشند.
مرباز رشید و الیق ،مربازی نمت که در بزرگتری میدننهای جنمگ
شرکت جسته؛ میامتمدنر ورزیده و پخته کس نمت کمه در محیطهمای
که شاهد طوفانهای شدید میام بوده ،پرورش یافته؛ نویسنده و روینده
و دننشمند پرمایه و بانرزش کسم نممت کمه در صمحنههمای مبمارزنت
مخن و فمم و عفمم شمرکت جسمته و پموالد وجمود نو آبدیمده و
خاطرنت بزرگ نز نی مبارزنت برنی خود نندوخته نمت.
بنابرنی نباید هررز نز حوندث مخت و پمی آممدهای تفم زنمدر
نگرنن باشیم ،بفره با آغوش باز باید نز آنها نمتالبا کرده و نز برکات آنهما
بهرهمند شویم.
چند جمفه فو به عنونن یمادبود نیمام کمه بما جمتم نز بزررمان و
دومتان در زندنن مو ت شهربان به مر م بردیم و دومت عزیز جنماا
آ ای وحدت نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی  / -صفر 2[ 85 /تیر ] 502


بسمه تتال
نن نخو ما نخا عفیرم نثنتان :نتباع نلهوی و طو نالم . ...
در رفتممار پی مامبرنن و نمامممان هررممز مبالغممه نیسممت .نرممر فرمودنممد
خطرنا تری پرتگاه جاده متادت شمما هونپرممت و آرزوهمای دور و
م إِنَّ أَخْوَ َ ما أَخَا ُ عَفَمیْرممُ نثْنمانِ نتابماعُ نلْهَمو وَ طممو م نََمَم ِ :خطرنما تمری
پرتگاهى که بر مر رنه متادت شما رنر ررفته ،هونپرممتى و آرزوهما دور و درنز
نمت [.نهجنلب غه ،صبح صال  ،ص  ،85کفمه ]02

درنز نمت رنمت چنی نمت.
دلی آن هم روش نممت :نمماس نیممان رن عالیمده بمه مبمدن و متماد
تشری م دهد .در مایه نیمان به خدنمت که ننسمان بمه مموی فامای
م رود و نیمان بمه روز جزنممت کمه نو رن نز رذنیم و رناهمان نجمات
م بخشد.
ول هونپرمت  ،نیمان به مبدن و حق و حالیالت رن متزلز مم ممازد و
طو نم نیمان به متاد رن .نما نتباع نلهوی فیصد عم نلحمق و نمما طمو
نالم فینس نالخره
بنابرنی نز نی دو مواوع خطرنا تر چیزی نیست!
به عنونن یادبود نیام که با جمتم نز بزررمان و دوممتان در زنمدنن
مو ت شهربان تهرنن بودیم ،نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی  / 0 -صفر 3[ 85 /تیر ] 502


بسمه تتال
خلقال موتوالح یوهلیب لوکم
ا لذی 
کماحسنعمال
ای
دنمتان زندر و مرگ نز پیچیدهتری و مرموزتری دنمتانهای نممت
که بشر به خاطر دنرد .نی دنمتان رنمت عجیب و شگفتننگیز نممت و
ه :چرن که پیمرو
م فَأَمَّا نتاباعُ نلْهَو فَیَصُدُّ عَ ِ نلْحَقا وَ أَمَّا طمو م نََمَ ِ فَیُنْس نآلخرَ َ
نز هون شما رن نز حق باز مىدنرد و آرزوهما درنز ،آخمرت رن بمه دممت فرنموشمى
مىماارد [.نهجنلب غه ،صبح صال  ،ص  ،85کفمه ]02
2م نلَّهی خَفَقَ نلْمَوْتَ وَ نلْحَیاهَ لیَبْفموَکممْ أَیُّرممْ أَحْسَ م عَمَفنا  :نو خدنیى نممت کمه حیمات
و مرگ رن آفریده که شما رن در میدنن حس عم بیازماید [.رآن ،موره مفک ،آیه ]2
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عجیبتر نینره نز همه چیز به ما نزدیکتر همی زندر و مرگ نممت و
ما هنوز نز نمرنر آنها ب خبریم.
نرر نمروز نز تمام محاف عفم جهان ،تمام ف مفه و متفرری بشر
مئون کنید حالیالت زندر و مرگ چیسمت هممه نظهمار بم نط عم
م کنند .همی در به شما م رویند ما آثار زندر و مرگ رن مم بینمیم،
ول نز حالیالت آن ب نط عمیم .نممروز در البرنتونرهمای مجهمز عفمم
ممر نمت یک مفو یک دننه رندم یک تخممرغ رن بسازند ،ول نی
مفو مصنوع نی دننه رندم و تخم مرغ ماختگ روپ و جان ندنرد.
ماختمان فیزیر و ترکیب شیمیای آن عینان مانند نفرند طبیت آن نمت
ول با نی تفاوت که نز جان و روپ خبری در آن نیست.
رآن مجید هم آفرین

مرگ و حیمات رن نز آیمات عظممت حمق

مترف کرده و در آغاز موره تبار  ،خدنوند جهمان رن بمه نیم طریمق
توصیا م کند .الذی خلق الموت و الحیوه :خدنونمدی کمه ممرگ و
زندر رن آفرید .نرته جالب رن که رآن در نینجا ناافه م کنمد مسمئفه
هد نز خفالت ،مرگ و زندر نمت .ناموس ممرگ و زنمدر بمرنی
چیست؟ رآن م روید برنی آزمای

حس عم نمت!

ررچه توای نی مخ نیازمند یک بحث طوالن نمت ،ول آنچمه
نجماالن در نینجا م تونن رفت نی نمت که :آزمایشهای نله برنی نطم ع
نز نمور پنهان که در نمتحانشوندران نمت نمم باشمد ،چمه نینرمه نو نز
همه چیز باخبر نمت.

رآن مجید م روید :یعلم خائنه االعین و ما تخفتیالصتدور پما
م کند؟ برنی نینره نمتتدندهای درون آنها رن

برنی چه بندران رن آزمای

به فتفیت برماند ،چه نینره در وجود هر کس لیا تها و نمتتدندهای نهفته
شده که تا در میدنن عم دم نگهنرد ،به فتفیت نم رمد .الناس معتادن
کمعادن الذهب و الفضه.2
بهرهای فاای در مرزمی وجود نفرند بشر نفشانده شده و با آبیاری
آزمای

و نمتحان به ثمر رمیده و شاخ و برگ و ر و میوه م دهد.

آری میدنن مرگ و زندر میدنن آزمای

بمرنی شایسمتگ و لیا مت

نفرند و ومیفه به ثمر رمیدن بهرهای درونم و نممتخرنج متمادن نهفتمه
کوهسار وجود ننسان نمت.
به عنونن یادبود نیام که با جمتم نز دوممتان و بزررمان در زنمدنن
مو ت شهربان تهرنن بودیم ،در دفترچه خاطرنت فاا ررنمم جنماا
آ ای صدری نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی  / 3 -صفر 1[ 85 /تیر ] 502

بسمنهلل نلرحم نلرحیم

کل شییء منالدنیا سماعه اکبر من عیانه و کل شییء مناالختره

 نلْأَعْیُ ِ وَ ما تمخْف نلصُّدُورُ :خمدن چشممهایى رن کمه بمه خیانمت
ه
م یَتْفَمُ خائن
رردش مىکند مىدنند ،و آنچه رن در مینهها پنهان مىدنرند [ .رآن ،موره غمافر ،آیمه
]. 3
 :مردم متادن هستند مانند متادن طم
ه
الفض
2م نلنَّاسُ مَتَادنم کَمَتَادنِ نلهَّهَبِ وَ ْ
و نالره[ .م الیحاره نلفالیه ،ج  ،0ص ]584
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عیانه اکبر من سماعه (نهجنلب غه)
عالم ماده و متن  ،دنیا و آخرت نز هر نظر در دو طب مخالا مرنر
دنرند .دورنمای جهان ماده بسیار بزرگ و خیرهکننده و د ننگیز و دلامهیر
نمت ،نما هنگام که ننسان به آن نزدیک م شود همچمون ممرنب بمی
نیست؛ بسیار کوچک نمت و کمنرزش .نی مواوع رن نز کسان کمه بمه
مالامات عال و برجسته صوری و مادی رمیدهنند م تمونن پرممید .آنهما
همگ نتفا دنرند صورت رن که ب ن نز نی بمه آن مالمام در عمالم ذهم
دنشتهنند با صورت ون ت آنره پما نز وصمو بمه آن دیمدهننمد بسمیار
متفاوت نمت .لهن نی به آن مالامات عط

موزنن و تشنگ بم حسماا

آنها رن هررز فرو ننشانده نمت .ول بمهعرما ،مالاممات متنموی ،عفمم،
تالوی ،را به خدن و ...به دری پرنهمیت نمت که صمورت ون تم آن
ب نز وصو اب در و پا نز وصو ابم توصمیا نیسمت .فیهتا
ماالعین رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر.

2

به یادبود نیام که با جمت نز بزرران و دوممتان نز شمب  2محمرم
نلحرنم  85در زندنن مو ت شمهربان تهمرنن بمودیم ،در دفتمر خماطرنت
م کم ُّ شَ ْءٍ م َ نلدُّنْیَا مَمَاعُهُ أَعْظَمُ م ْ عیَانه وَ کم ُّ شَ ْءٍ م َ نلْآخرَةِ عیَانمهُ أَعْظَمُ مم ْ
مَمَاعه :همه چیز دنیا شنیدن مهمتر نز دیمدن آن نممت در حمالى کمه هممه چیمز
آخرت ،دیدن نز شنیدن مهمتر نمت! [ نهمجنلب غمه ،صمبح صمال  ،ص ، 13
خطبه ] 0
2م فیهَا مَا لَا عَیْ ٌ رَأَتْ وَ لَا أمذمنٌ مَمتَتْ وَ لَا خَطَرَ عَفَى َفْبِ بَشَر  :بهدرمتى که برن
تو نمت چیز که هیچ چشمى ندیده و روشمى نشمنیده و بمر فمب همیچ ننسمانى
خطور نررده نمت(.توای نینره نی مت مربو به زمان نمت کمه مموم بم نز
شهادت نز پا م نفتد و م لره نو رن نز مالام و جایگاه نخروینش با خبمر مم کننمد).
[م الیحاره نلفالیه ،ج  ،ص ]233

حارت مستطاا حجتنالم م آ ای غفاری نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی م زندنن شهربان م  / 1صفر 1[ 85 /تیر ] 502


بسمه تتال
لسان نلتا ورنءُ فبه و فب نلمنافق ورنء لسانه
حدیث باال رویا نز نمیرمؤمنان ،موالی متالیان ،عف عفیهنلسم م نممت
و یر نز آموزندهتری مخنان پرنرزش آن بزررمونر نممت .مم فرمایمد:
زبان عا پشت فب نومت و فب منافق پشت زبان نو.
آری زبان ننسان عا در پشت فب نو رنر ررفتمه ،یتنم همر چیمز
م خونهد بگوید ب ن در دورن د خود مورد مطالته و بررم

مرنر دنده

و ماا به زبان خود نجازه ممخنگوی مم دهمد .بمدیه نممت چنمی
مخن جز خیر و متادت نخونهد بود .نما آدم منافق و نحمق بمه عرما
نی حالت نمت یتن نو م روید و ماا درباره نتایج آن م نندیشد و
بسیار م شود که نز رفته خود نادم و پشیمان م رردد و جمز بمدبخت و
ناکام نتیجهنی نم برد.
چند جمفه فو به عنونن یمادبود نیمام کمه بما جمتم نز بزررمان و
دومتان در زندنن مو ت شهربان تهرنن بودیم ،در دفتر خاطرنت جنماا
مستطاا م له نلسادنت آ ای آ ا میدمرتا مرتاوی نگاشته شد.
ناصر مرارم شیرنزی  / 1 -صفر 8[ 85 /تیر ] 502
م لسَانم نلْتَا ِ وَرَنءَ َفْبِه وَ َفْبُ نلْأَحْمَقِ وَرَنءَ لسَانه :زبان عا پشت فمب (فرمر و
نندیشه) نومت و فب (فرر و نندیشه) جاه پشت مر زبان نو[ .وممال نلشمیته ،ج
 ، 3ص ].28
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بسمنهلل نلرحم نلرحیم
به عالیده م زندنن یک مرتب تربیت نمت کمه تتمدند ک ممهای آن
بستگ به تتدند نشخاص و دمتههمای دنرد کمه بما ننسمان در یمک جما
زندنن هستند .خوشبختانه ما نز نی مرتب بزرگ برنی نولی بمار نممتفاده
کردیم و نمیمدونریم بتموننیم نز نتمایج مطالتمات خمود در آینمده نممتفاده
فرنوننتر کنیم.
تهرنن زندنن مو ت شهربان م ناصر مرارم شیرنزی


دیدار آیتاهلل آملی با زندانیان
آیتنهلل آمف نز عفمای تهرنن در م ات با زنمدننیان یمام  3خمردند
(آ ایان مرارم شیرنزی ،ففسف  ،مطهری ،هاشم نگند ،عباممتف نمم م ،
لنررنن  ،خفخال و ،)...و ت آنان رن دید ،یردفتمه رریمه کمرد و رفمت:
شنیدم در کشورهای خارج ماشی پاپ ،مر ماشمی آتم نشمان و مرم
ماشی حام مریم در مالاب چرنغ رمز نم نیستد ،برنی نینره ماشمی ،
حام پاپ و کشی

نمت و باید به کار روحان و نله و مههب برمد.

ول نینجا در نیرنن م بینم که نکرر عفما در زندننند! و دوبماره رریمه کمرد.
رریه نیشان روحانیون زندنن رن نیز به رریه درآورد و در زندنن ،ننال بم
به پا شد .بتد آیتنهلل آمف به نفسرنن رفت« :آ ا چمرن نینهما رن آزند نمم
کنید؟ نینجا مگر کشور نم م نیست؟!»



خاطرهای از زندان
آیتنهلل ناصمر مرمارم شمیرنزی در خماطرنت خمود نز دورنن زنمدنن

م روید« :به هر حا  03 ،روزی رن که در زندنن ماری کردیم ،درممهای
آموزندهنی آمموختیم .اوالً ،در روزهمای نو نمه غمهنی مطفموب بمه مما
م دندند و نه م ات با ما صورت م ررفت و نمه پمول دنشمتیم کمه نز
بیرون برنیمان غهن تهیه کنند .غهنی زندنن هم اب خوردن نبود و مما بمه
عفت مختیهای دورنن طفبگ  ،به رنحت نز پا نی مواوع برم آمدیم.
ثانیاً در طو نی مدت نز و تمان ،بهتری نمتفاده رن نمودیم .صب و
عصر دور هم جمع م شدیم و به بحرهای عفم م پمردنختیم .نگهبانمان
زندنن نیز نز پشت دریچه زندنن به رفتگوهای ما روش مم دندنمد کمه نز
موی مسئولی زندنن آمدند و تمام دریچههای زندنن رن تیغه کردند.
ثالثاً جهت تفری  ،رنر شد نشتار فراه عفیه طاغوت زمان به زبمان
فارم  ،عرب و ترک بخوننیم و بسیار هم جالمب بمود؛ بمه طموری کمه
عفمای بیرون نز زندنن و ت به مسؤولی زندنن نعتمرنض مم کردنمد کمه
روحانیون در زندنن ،در فشار به مر م برند ،آنان جونا م دندنمد :شمما
خبر ندنرید ،نینها چه در م خندند و مرحا هستند.
رابعاً زندر در آن فاای بسته و کوچک ،بدون برنامهریزی نمرمان
ندنشت .دومتان مرن به عنونن «هماهنگکننده نمور» ننتخماا کردنمد و تما
حد اب م حظهنی نوااع بهتر شد .روزی دیگر یر نز عفمای بمزرگ
تهرنن برنی م ات آمده بود .آ ای ففسف به عنونن ممخنگوی زنمدننیان
در جمع مامورنن زندنن رفت :م به رؤمای زندنن م رمویم کمه وامع
زندننتان رن درمت کنید ،نمروز نوبت مامت ،فردن نوبمت شماممت .نرمر
واع زندنن درمت نشود ،خودتان فردن به زحمت خونهید نفتاد!!
آیتنهلل طاهر خرمآباد در خاطرنت خود م روید« :نفمرندی مرم
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آ ایان ففسف  ،مطهری و مرارم شیرنزی [رن] که در نیام عاشورن مخنرنن
کرده بودند و دنرنی نال

زیادی در حرکت پانزده خردند [بودند] تا یر

دو ماه در حبا نگه دنشتند».


آزادی از زندان و از سرگیری مبارزه
مرننجام آیتنهلل مرارم شیرنزی پا نز  03روز زندنن کشمیدن ،بمه

همرنه آ ایان ففسف و نم م نز زندنن آزند شد.
آزندی آیتنهلل مرارمشیرنزی نز زندنن چندنن دونم نیافمت .نو در نیم
باره م روید« :پا نز آزندی نز زندنن در تهمرنن ،جهمت دیمدن بسمتگان
خود به شیرنز رفتم .در آن مو ع ،در شیرنز حرومت نظام بر رنر بمود و
هنگام رمیدن به درونزه شهر ،نثاثیه مرن بازرمم کردنمد و چنمد نع میمه
ننال ب که خیف هم تند و کوبنده بود و خودم آنها رن نوشته ،ولم نماما
نررده بودم ،در ومایفم پیدن کردند؛ نز نیم رو ممرن در آنجما بازدنشمت و
ماا به زندنن شیرنز و بتد به زندنن مترو کریمخمان فرممتادند و در
یک بخ

نسبتان محترمانه زنمدنن کردنمد؛ لرم ممدت

کمم بمود و بما

وماطت مرنجع آزند شدم».
آیتنهلل مرارمشیرنزی پا نز آزندی مجدد نز زندنن ،به مبمارزه خمود
عفیه رژیم پهفوی در عرصههای مختفا ندنمه دند و با نماای نع میههما
با نهات نمام خمین همرنه کمرد .نو در نممفند مماه  502بمه هممرنه
رروه نز عفمای م در تفگرنم بمه حسمنتف منصمور ،نخسمت وزیمر
و ت ،به «کشتارها و شرنجههای رون ومطای و ممفب آزندی بیمان و
فم» نعترنض کرد .در بخش نز نی تفگرنم آممده نممت :مفمت مسمفمان

نیرنن ،بهخصوص جامته روحانیمت ،دیگمر تماا تحمم زنمدنن بمودن
مرجممع عالیالممدر حاممرت آیممتنهللنلتظمم خمینم و آیممتنهلل م م و
حجتنالم م طالالان رن ندنرد و بما بم صمبری هرچمه تممامتمر منتظمر
خ ص نیشان هستند ».یک ماه بتد در فمروردی  505نممام خمینم نز
حصر آزند شدند و به م بازرشتند.
آیتنهلل ربان شیرنزی جفسات هفتگ ممخنرنن فام ی شمیرنزی
حوزه عفمیه م رن برپا کرد .در نیم جفسمات ،آ ایمان مرمارم شمیرنزی،
شبزندهدنر و ...به طور مستالیم و غیرمسمتالیم دربماره مبمارزه ممخنرنن
م کردند.
در  54فروردی  505آیات عظام خمینم  ،شمریتتمدنری و مرعشم
نجف تصمیم ررفتند برنی هر شهری که دنرنی طفبمه نممت ،مرپرممت
تتیی کنند .آنان برنی شیرنز آیتنهلل مرارم شیرنزی رن بررزیدند .آیمتنهلل
مرارم شیرنزی در ننتالا نع میههای عفما به شیرنز نیز فتا بود .در نیم
جفسه نمام خمین به آیتنهلل مرارم رفت کمه مماون

مم کریماتمری

ماون کشور نمت؛ خصوصان رلیا آن( ،حسم بمدیت ) کمه بموی نز
مسفمان نبرده نمت.
در نونی محرم  580مری ( 505شمس ) با توجمه بمه حساممیت
آبادنن ،آیمتنهلل مرمارم شمیرنزی بمه هممرنه آ ایمان میدحسم طماهری
خرمآبادی ،محمدجوند مفت و جتفر مبحان به آنجا رفتنمد و در ننتالماد
نز رژیم پهفوی و تجفی نز نمام خمین مخنرنن کردند.
الیحه کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی
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در  5مردند  505الیحه کاپیتوالمیون در مجفما ممنا بمه تصمویب
رمید .در  2مهر  505نیمز نیم الیحمه در مجفما شمورنی مفم بمه
تصویب رمید؛ نما نمام خمینم در  0آبمان ( 505کمه بمه طمور نتفما
مصاد با مالروز تولد حارت فاطمه (س) و خودشان به تاری

مری

و مالروز تولد شاه به تاری شمس بود) درباره کاپیتوالممیون ممخنرنن
کرد .نی مخنرنن تاریخ با ونکن

شدید رژیمم شماه هممرنه بمود؛ بمه

طوری که در  5آبان  505نمام خمینم رن شمبانه بازدنشمت و بما یمک
هونپیمای  130مم  Cبه ترکیه تبتید کردند و ماون نیز به طرز ب مابالهنی
در نط عیهنی که در مطبوعات درج شد نع م کرد« :نز آنجای کمه طمرز
فرر و تحریرات آ ای خمین مخمالا و در تنما م بما منمافع ممردم و
نمنیت و نمتال

و تمامیت نرا شناخته شده نمت ،نیشمان نز  5آبمان

 505نز کشور تبتید م رردند ».آیتنهلل خمین در هونپیما بمه ممرهنگ
نفاف  ،که مامور تبتید نیشان بود ،رفت« :آیا شما مم دننیمد کمه مم بمه
جرم دفاع نز حیریت نرت

و نمتال

وطنم تبتید م شوم؟»

پا نز تبتید آیتنهلل خمین  ،در نو بهم  505حسمنتف منصمور،
نخستوزیر و ت ،به دمت نعاای جمتیت هیئتهای مؤتففه نمم م
ترور شد ،نما رویا به خاطر بررزنری جش همای نولیمه ممالگرد ننالم ا
مفید ،مرگ وی رن در عصمر روز  1بهمم  505نعم م کردنمد و در 1
بهم  505نمیرعباس هویدن به نخستوزیری منصوا شمد و ممه روز
بتد نیز حس پاکرونن جای خمود رن در ریاممت مماون بمه نتممتنهلل
نصیری دند.
***

پایهگذاری جامعه مدرسین
آیتنهلل مرارم شیرنزی یر نز پایهرمهنرنن جامتمه مدرممی حموزه
عفمیه م بود .به دنبا دعوت نمام خمین نز مدرمی حموزه عفمیمه مم
جهت تشری جفسات هفتگ برنی بررم و نظهار نظر پیرنمون مسمای
میام جامته نیرنن ،نی تشر به وجود آمد تا روحانیان به ممهم خمود
با منررنت و حم ت رژیم شاه عفیه نم م مالابفمه کننمد .جفسمات نیم
جامته که در پایهرهنری آن آ ایان ربمان شمیرنزی ،حسمینتف منتظمری،
نبرنهیم نمین  ،جتفر مبحان  ،موموی نردبیف  ،نبونلالامم خزعف  ،محممد
جنت و فاا نیز نال

دنشتند ،هر هفته شبهای یرشنبه برپا م شد .نیم

جامته مت دنشت در مواوعات مختفما نز تمکتمک عفمما نع میمه
بگیرد .نلبته بتد نز تبتید نمام خمینم در  5آبمان  505بمه ترکیمه ،آنمان
نحساس مسئولیت بیشتری کردند و در برخم ممونرد در فیامیه مرنممم
مخنرنن برپا کردند.
نامه به هویدا در اعتراض به تبعید امام خمینی
پا نز تبتید نمام خمین به ترکیه ،آیتنهلل مرارم شمیرنزی در نممفند
 505به همرنه رروه نز فا ی شمیرنزی مالمیم حموزه عفمیمه مم در
نامهنی به نمیر عباس هویدن ،نخست وزیر و ت ،در نعترنض به تبتید نمام
خمین نوشت« :حارت آیتنهللنلتظمم جنماا آ مای خمینم مرجمع
عالیالدر شیتیان بر خ

نص صری

باید در نمرع و ت به کشور بازرردد».

انون نمامم در تبتیمد نممت و
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نامه به مراجع
پا نز تبتید نمام خمین به ترکیه تتدندی نزمدرممی حموزه عفمیمه
م نز جمفه آیتنهلل مرارم شیرنزی در ناممهنی بمه مرنجمع پرممیدند« :نز
آنجای که در نیام ماه مبار رماان که روحانیمان بمرنی تمرویج وتبفیمغ
عازم مفر هستند ،نز ما در نی باره مون مم کننمد کمه چنانچمه دولمت
تاییالات نسبت به مسای روز و نهمدن عمال روحانیمت و تجفیم نز
مالام حارت آیتنهللنلتظم آ ای خمین ون ع شمود ،وظیفمه چیسمت؟»
آیتنهلل می نم در  3دی  505پامم دند« :نز دررماه خدنونمد صمریحان
بازرشت آیتنهلل خمین رن مسالت نمایند و نهم عفمم و مبفغمی  ،بفرمه
همه طبالات ،نباید مروت نختیار کنند ».آیتنهلل شمهاانلمدی مرعشم
نجف نیز در

دی  505پام دند« :آ ایان بایمد ممردم رن بمه وظمایا

دین خود آشنا کنند و همه برنی «نمتخ ص حارت آیمتنهلل خمینم
دعا کنند».
تلگرام و نامه به امام خمینی
یک ما بتد ،به دنبا ننتالا نمام خمین نز ترکیه به نجما نشمر ،
آیتنهلل مرارم شیرنزی در مهرماه  500بمه هممرنه رروهم نز مدرممان
حوزه عفمیه م در تفگرنم به نمام خمین نوشت« :ررچه ننتالا به عرن
مایه خوشو ت نمت ،نما ندنمه محرومیت مفت نیرنن و حوزه عفمیمه مم
نز نفااات آن مرجع عظیمنلشان موجب نفسردر شدید عموم نمت».
در نامه دیگری خطاا به نمام خمین در مهرماه  500که به نمامای
صدها روحان نز جمفه آیتنهلل مرارم شیرنزی رمیده بمود آممده نممت:

«هرچند ننتالا حارتعال نز ترکیه به عتبمات عالیمات نز جهتم مایمه
خرمندی نمت ،ول ندنمه تبتید آن مرجع عالیالدر که به خماطر دفماع نز
رآن و حالو مفت نم م و حمایت نز نمتال

و تمامیت نرا کشمور

نم م نیرنن صورت ررفته نمت ،بس موجب تأثر و تنفر عمموم مفمت
نیرنن نمت».
آیتنهلل مرارم شیرنزی در آبان  500در نامهنی دیگر که بمه نمامای
چهار روحان دیگر نیز رمیده بود ،نوشت« :ننتالما آن مرجمع بمه جمونر
نلمممه نطهممار(ع) دلهممای مشممتا ان رن تسممری مممو ت بخشممید .در ننتظممار
بازرشت آن حارت مستطاا عالیالدر د یاله شماری م کنیم».
***
برنامه مذهبی حسینیه بنیفاطمه
در آیتنهلل مرارم شیرنزی در کنار فتالیتهای میامم  ،نز برناممههمای
تبفیغ و مههب نیز غاف نبود .وی در برنامههای عفم دینم و تربیتم
هفتگ حسینیه بن فاطمه ،شبهای شنبه در ماعت  8بتمد نز ظهمر تحمت
عنونن «نیمان به خمدن عامم بمزرگ پیشمرفت و تممدن نممت» در برنبمر
جمتیت عظیم مخنرنن م کرد.
***
ارسال اطالعات برای امام خمینی
آیتنهلل مرارم شیرنزی در تهیه نط عات برنی نمام خمین نیمز فتما
بود .در نمناد ماون آمده نمت نیشان بمه هممرنه تتمدندی نز روحمانیون
آمار مخارج جش های تاجگهنری رن که در  0آبان  501برپما شمد تهیمه
کردهنند تا برنی درج در نع میه نمام خمین به نجا نرما شود.
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***
تاکید بر مرجعیت امام خمینی
پا نز رحفت آیتنهلل میدمحس حریم تفگمرنم تسمفیت نز مموی
جامته مدرمی حموزه عفمیمه مم ،نز جمفمه آیمتنهلل مرمارم شمیرنزی،
خطاا به نمام خمین در نجا نشر نرما شمد .مفهموم نیم تفگمرنم
تاکید بر مرجتیت نمام خمین بود.
***
فعالیت در مسجد ارك
آیتنهلل مرارم شیرنزی یر نز مخنرننان مسجد نر در نبتدنی
دهه  34بود .نیشان در نی مسجد درباره دهها مواوع نز جمفه
پیدنی

مههب ،نالد ماکسیست ،مبارزه نم م با مرمایهدنری ،رنبطه

نم م و میامت ،کاپیتالیسم ،مومیالیسم ،مازمان مف و حق وتو،
ففسطی مخنرنن کردند .در رزنرش نز ماون آمده نمت :در
 1مهر 532آیتنهلل مرارم شیرنزی در مخنان  ،در جمع حدود
دو هزنر نفری در مسجد نر  ،با نشاره جنگ نعرنا با نمرنلی ،
برنی نابودی نمرنلی دعا کرد که با آمی حاار همرنه شد.
نیشان در مسجد نر در مفسفه جفسات به نام «متار

نم م »

نیز مخنرنن م کرد .مخنان آیتنهلل مرارم شیرنزی در الب «جزوه
متا

نم م » در نختیار ع مندنن رنر م ررفت.

آیتنهلل مرارم شیرنزی در خاطرنت خود درباره فتالیت در مسجد
نر م روید« :در ما های ب نز پیروزی ننال ا نینجانب در فرر
بودم که در مالاب تهاجم فرهنگ غرا که دمتگاه مفطنت شاه نیز
آن رن تالویت م کرد ،به نوبه خود کاری ننجام دهم و نز همه جا
منامبتر تهرنن رن دیدم و فرر کردم نرر در فب تهرنن ،مسجد
نر رن پایگاه رنر دهیم ،حرکت خوب ننجام خونهد شد؛ لهن با
مونفالت مسئولی مسجد و مرحوم آیتنهلل یامری – نمام جماعت
مسجد -که مرد بسیار باصفا و عفمدومت بودند ،برنامه پام به
شبهات شبههنفرنان رن در شبهای پنجشنبه در مسجد نر شروع
کردیم .مرنمر ماه رماان رن نیز ظهرها در آنجا برنامه دنشتیم .رروه
زیادی نز جوننان و شرهای تحصی کرده به آنجا جها شدند و
کمکم مسجد به صورت یک پایگاه مهم فرهنگ در برنبر هجوم
بیگانگان به نم م درآمد .چیزی نگهشت که نینجانب رن نز موی
ماون نحاار کردند و تحالیق نمودند ،ول م دمت نز برنامهها
برندنشتم و کار به حمدنهلل ندنمه یافت».
***
ممنوع القلم مشرور

ماون در ما  530نام آیتنهلل مرارم شیرنزی نز نشریه درممهای
نز مرتب نم م رن در فهرمت کسان رنر دند که فتالیتشان در مطبوعات
به «مصفحت نیست» .نی فهرمت به تایید شاه نیز رمید .در مما 533
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نیز در جفسهنی با حاور نمیر عباس هویدن ،نخسمت وزیمر ،مالمرر شمد
درج مطفب نز نی نفرند ممنوع نلالفم مشرو بمه نیم باشمد کمه وزنرت
نط عات و جهانگردی نوشتههای آنان رن کنتر کند.
***
تلگرام تسلیت به امام خمینی
آیتنهلل مرارم شیرنزی با شمدت رمرفت حموندث ننال بم در مما
 531بر فتالیت میام خود نفزود .در پ دررهشت مشمرو آیمتنهلل
میدمصطف خمین  ،فرزند نمام خمین  ،در نجما نشمر در نو آبمان
 531آیتنهلل مرارم شیرنزی به همرنه  02نفر نز روحانیان حموزه عفمیمه
م در تفگرنم به نمام خمین در نجا نشر نوشتند« :محامر مالمدس
بزرگ مرجع نم م آیتنهللنلتظم آ ای خمین

م متمعنهلل نلمسمفمی بمه

طو بالاله ماایته نمفنا و فالدنن جانگمدنز فرزنمد برومنمد و رشمید
نم م حارت مستطاا ع مه حجتنالم م ونلمسفمی مرحموم آ مای
حاج آ ا مصطف خمین

دسمره موجب تأثر عمیق جامتمه روحانیمت

و نمت نم م رردید .مصمیبت ونرده رن بمه مماحت مالمدس حامرت
ول عصر نرونحنا له نلفدنء و حارت مستطااعال تسمفیت مم رموییم.
ررچه تحم نی اایته منگی و دشونر نمت ،ولم بما توجمه بمه نیماز
مبرم که جامتمه نمم م بمه رهبمری آن حامرت دنرد ،مطمئنمان نیم
مصیبت دردنا در نرنده رنم آن زعیم بزرگ و نیفای وظمایا رهبمری
تاثیری نخونهد رهنشت .نمید آنره با بازرشت آن جناا بمه نیمرنن کفیمه
آالم و مصایب جامته نم م تخفیا و تسری یابد».
***

برگزاری مراسم چهلم آیتاهلل سید مصتطفی خمینتی در مدرسته
امیرالمومنین
آیتنهلل مرارم شیرنزی در مدرمه نمیرنلمومنی مرنمم چهفمم فرزنمد
نمام خمین رن برپا کرد .ماون نز نی مرنمم چنی رزنرش دند« :مماعت
 0/54روز جاری [ 3آذر  ] 531در مدرمه نممام نمیرنلممومنی مجفما
تهکری به منامبت چهفم مصطف خمین نز طر ناصر مرارم شمیرنزی
تشری که تتدندی حدود مه هزنر نفمر در آن شمرکت دنشمتند .پما نز
پایان مجفا در ماعت  1/54حدود دویست نفر نز شرکتکنندران کمه
نکررنن ط ا عفوم دینم و تتمدندی دننشمجو و طبالمات مختفما بودنمد
ام دندن شتار «درود بر خمینم » ونرد خیابمان نرم شمده و بمه طمر
مدرمه خان حرکت کردند .در جفو مدرمه خان نیز حمدود صمد نفمر نز
ط ا به تظاهرکنندران پیومته و چند نوبت شمتار درود بمر خمینم رن
تررنر که با مدنخفه پفیا متفر رردیدند .در نی تظاهرنت جمتان هشت
نفر ومیفه ماموری شهربان

م دمتگیر رردیدهنند .اممنان نع میمههمای

نیز توزیع شمده کمه روز جمتمه

آذر  531صمب بتمدنزظهر مرنممم

چهفم نز جانب مدرمی حوزه و بستگان متوف بررزنر خونهد شمد کمه
به نحتما وی تظاهرنت در پ خونهد دنشت .ط روز جماری چنمدی
نمموع نع میمههممای ماممره بممه ننامممام یمک پ کممارت حمماوی مطالممب
تحریکآمیز نز مدرمه خان جممعآوری شمده کمه وممیفه پیمک نرمما
خونهد شد .در نی ماعت نواماع آرنم و تظماهرنت خسمارنت ندنشمته
نمت».
***

 7ماه در تبعید 12 

سفر کارتر به ایران
شاه در نونی دیمماه  531میزبمان جیمم کمارتر ،رلمیا جمهمور
نمریرا بود .کارتر در متای

نز نو و نع م پشتیبان همه جانبمه نمریرما نز

رژیم پهفوی مخنرنن کرد و نیرنن رن «جزیره ثبات»! نامیمد .شماه پما نز
رفت کارتر ،به فرر نفتاد که با ننتشمار مالالمهنی مرممختتمری مخمالا
خود رن نز صحنه خارج کند.
***
مقاله روزنامه اطالعات و آغاز حرکت جدید انقالبیون
در  1دی  531همزمممان بمما مممالروز کشمما حجمماا ،حرومممت
پهفوی مالالهنی با عنونن «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نماای نحمد
رشیدی مطفق در روزنامه نط عات چاپ کرد .نی مالاله به خماطر لحم
توهی آمیز و تندی که نسبت به نمام خمین دنشت ،ممردم ،بمهخصموص
روحانیان ،رن به شدت عصبان کرد .یر نز دالی ننتشار نی مالالمه نیم
بود که در آبان و آذر  531به منامبت دررهشت مشمرو فرزنمد نممام
خمین  ،آیتنهلل میدمصمطف خمینم مم کمه رروهم رژیمم پهفموی رن
مسئو آن م دننستند – در شهرهای مختفا مرنمم برپما شمده بمود و

نی مرنمم باعث شد پا نز مالها ممردم نمام مرممختتمری مخمالا
حرومت شاهنشاه ،یتن نمام خمین  ،رن دوباره بشمنوند و مماون بمه
نی مواوع حساس بود .نز موی دیگر عبامتف خفتتبری ،وزیمر نممور
خارجه و ت نیرنن ،نز مفارت نیرنن در عرن رزنرش دریافت کرده بمود
که آیتنهلل خمین در یر نز تازهتری فتونهای  ،مفطنت رن غیر شرع
دننسته نمت .رزنرش نی مواوع به شاه خشم نو رن برننگیخت.

خبر ننتشار نی مالاله به مرعت در مرنمر کشور پخ

شد .روزناممه

نط عات که عصرها منتشر م شد ،طبق متمو  ،دیرهنگام به مم رممید.
صب روز بتد در هیجدهم دیماه ، 531ط ا حوزه عفمیه مم ،بریمده
نی مالاله رن کا و دمت به دمت کردند .با توزیع رونوشت نیم مالالمه،
لحظه به لحظه برشممار متترامان نفمزوده شمد .آرماه نز چنمی ن مدنم
موهن تتطیف حوزه عفمیه و بازنر رن به همرنه دنشت .صب روز  8دی
 531رروه نز ط ا و روحانیون پا نز نجتماع در مدرمه خمان ،بمه
منز آیتنهلل رفاایگان رفتند .مرنجمع تالفیمد در نیم روز ممنگ صمبور
ط ا شده و منز نیشان نیز پناهگاه ط ا شمده بمود .دممته دممته نز
روحانیون و نهال

م نز صب تا غمروا آفتماا در منماز آیمات عظمام

رفاایگان  ،شریتتمدنری ،مرعش نجف و ...حاور یافتند و به مخنرنن
آنان روش فرن دندند.
شب پا نز نماز مغرا و عشا در مسجد نعظم م شمتارهای عفیمه
حرومت مر دنده شد .مردم پا نز خروج نز مسجد با مامورین مونجمه
شدند که آماده مالابفه با آنها بودند .تظاهرکنندران شتار مم دندنمد« :درود
بر خمینی ت مرو بر این حکومت یزیدی ».آنهما هنگمام رویماروی بما
نیروهای ننتظام فریاد «مزدور بترو گمشتو» ممر دندنمد و تتمدندی نز
نسممخههممای روزنامممه نط عممات رن بممه آتمم

کشممیدند .تظمماهرنت و

نعترنضهای روز هیجدهم دیماه بهآرنم و بدون درریری خاتمه یافت.
نما تدنوم آن در روز بتد با شفیک مستالیم رفوله بمه مموی ممردم مونجمه
شد.
نبرنز ننزجار مرنجع تالفید نز توهی روزنامه نط عات مهر تاییدی بمود
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بر آغاز خروش که آرنم

دربار رن ربود .نجتماع مردم در منز عفمما در

نوزدهم دیماه  531نیز ندنمه یافمت .روحمانیون چمون آیمات جموندی
آمف  ،ع مه طباطبای و وحید خرنمان صب نوزدهم دی  531میزبمان
مردم م بودنممد کممه در نعتممرنض بممه نی م مالالممه بممه پمما خامممته بودنممد.
مخنرنن های تند روحانیون در نی نجتماعمات نیمز خمود عمامف بمرنی
رسترش نعترناات بود .عصر روز نموزدهم دیمماه  531رنهایممای و
تظاهرنت مردم در م با مالابفه و ممرکوا پفمیا مونجمه شمد .رمروه
زیادی نز نهال

م پا نز خروج نز منمز آیمتنهلل نموری هممدنن  ،بمه

ممت چهاررنه بیمارمتان به حرکمت درآممده بودنمد .مخبمری مماون
شمممار تظاهرکننممدران رن ،بممی

نز دههممزنر نفممر رممزنرش کردنممد.

تظاهرکنندران که بدون مر دندن شمتار ،خشمم خمود رن فمرو خمورده و
مروت رن بهتری ومیفه نع م نعترنض خود بررزیده بودند ،در چهاررنه
بیمارمتان مورد ارا و شتم نیروهای ننتظام رنر ررفتند .یک دممتگاه
ماشی آاپاش نیز آماده مالابفه با مردم بود .در نی میان پفیا نع م کرد:
«مد متبر جرم نمت؛ نز پیادهروها بروید ».برخ نز مماموری نمنیتم کمه
در میان مردم حاور یافته بودند ،در ن دنم هماهنگ شمده ،شیشمه یمک
بانک رن شرستند تا بهانهنی به دمت پفیا دنده باشند؛ و نینجما بمود کمه
فاای رعب و نختنا  ،به مرکوا و ارا و شتم تبدی شمد .بما آغماز
درریری و شفیک رفوله ،مردم به کوچههای نطرن رریختنمد و پرنکنمده
شدند ،نما میدنن رن خال نرردند .همچنان ممنگ و چموا بمود کمه بمه
موی نیروهای پفیا پرتاا م شد .مماختمان حمزا رممتاخیز در مم
یر نز مرانهای بود که ممورد حمفمه تظاهرکننمدران مرنر ررفمت .بما

تیرنندنزی مستالیم پفیا به مردم ،چند نفر به شهادت رممیدند .درریمری
در چهاررنه بیمارمتان تا غروا آن روز طو کشید ،نما دنمنه آن تا میدنن
آمتانه و رهرخان همچنان ندنمه دنشت .نهال

م همرنه با طم ا شمتار

م دندند« :نز جان خود رهشتیم م با خون خمود نوشمتیم م یما ممرگ یما
خمین » .نی جنگ و رریز تا رهشت ماعات نز شمب همچنمان بر مرنر
بود .شهر به حا حرومت نظام درآمد و همه جا نیروهای شهربان بمه
چشم م خورد .بیشمتر مجروحمان نیم حادثمه بمه بیمارممتان آیمتنهلل
رفاایگان ننتالا دنده شدند .روز بتد در حال که بسمیاری نز ممردم بمرنی
نهدنی خون به مجروحان جفوی نیم بیمارممتان صما کشمیده بودنمد،
هد هجوم مامورنن رنر ررفتند .مماون

صمد نخمرنج مجروحمان نز

بیمارمتان رن دنشت.
اوج گرفتن اعتراضات
آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره و ایع م م روید ...« :شب  8دیمماه
بود که تفف ها در م به صدن در آمد :آ ا ،مالاله روزناممه نط عمات رن بمه
فم رشید مطفق (که بتدها متفوم شد نویسنده نصفى مالاله چمه کسمى
بوده که نز رشادت مطفق کمتمری بهمرهن ندنشمته) مطالتمه کمردهنیمد؟
رنمتى [که] هتاکى و رمونیى رن به آخری حد رمانده! آیما فمردن دروس
حوزه عفمیه تتطی نمت؟ ...و فردن صب بود که نخسمت حموزه عفمیمه
م ،و ماا بازنر م تتطی شد و فا و ط ا عفوم دینمى بمه عنمونن
نعترنض به خانهها مرنجع در رروهها کام ن منظم رو آوردند و چهره
شهر به کفى درررون شد ،و به نی ترتیمب نخسمتی جر مه ننالم ا در
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فاا

م آشرار رردید؛ جر هن که هیچ کا بماور ندنشمت نیم

مدر

تومته یابد و مرنمر ممفرت رن فرن ریرد و دنمنه آن به خارج نیز کشمیده
شود.
در نینره مالاله مزبور که در آن بمه زعمیم بمزرگ و پیشمون عالیالمدر
حارت آیتنلفّهنلتظمى خمینى (دنمت برکاته) توهی و نماله ندا شمده
بود چیز نبود که برن کسى اب تحم باشد شرى نیست ،ولمى مهمم
نی نمت که بدننیم در پشت آن جر ه ،مخزن باروتى نهفته بمود کمه نیم
جر ه یرباره آن رن شتفهور ماخت .دم چرکینى در پیرر نجتماع وجمود
دنشت که نتیجه مالیان درنز ،خفالان و زوررویى و بىعدنلتى ،بىنعتنمایى
به خونمتها مردم ،ظفم و دروغ و نابسامانىها دیگر بود که در ننتظمار
نیشتر نیرومند بود و به هنگامى که نیشتر فمرود آممد فریماد و فغمان نز
تمام نی پیرر برآمد و آن چه در درون نهفته بود بیرون ریخت!
 8دیماه روز پرهیجانى در م رهشت .و هممه مرنجمع مو دندنمد
برن رفع نی توهی ن مدنم کننمد .روز بتمد کمار بماالتر ررفمت و ممی
جمتیت نفزونتر شد .آن روز برنامه نی بمود کمه بمه خانمههما نمماتید
حوزه عفمیه بروند و چنی شد .نز جمفه مرنغ نیم جانمب در مدرسته
امیرالمؤمنین (علیه السالم) آمدند .دنخ و خمارج مدرممه و خیابمان نز
جمتیت موج مىزد و م در مخنرننى فشمردهنی کمه کمردم نخسمت نز
یراارچگى و وحدت جمتیت ،و مشمت محرممى کمه ممردم بمر دهمان
نویسنده مالاله و همفررنن نو زده بودند تشرر کردم و رفمتم بما نیم کمار
نشان دندید نی رونه هتاکىها بتد نز نی بدون جونا نخونهد ماند ،و به
نی نرزننى که آنها رمان مىبرند تمام نخونهد شمد! مماا نامافه کمردم

نرر بزرگ ومى رن نی چنی هتک کننمد ،چمه نحترنممى بمرن دیگمرنن
مىماند؟ اگر باید بمیریم همه با هم بمیریم و اگتر بنتا هستت زنتده
بمانیم همه با هم زنده بمانیم!»
نی جمفه که بتد برن بسیار شر شتار به خود ررفته بمود یرمى
نز نمناد متتبر تبتید م به چابهار بود و رلیا نمنیت م آن رن بمه عنمونن
دعوت به یام بر اد نمنیت تفسیر مىکرد! به هر حما آن جفسمه تممام
شد ،نما عصر ،هنگامى که ط ا و جوننمان نز خانمه نمماتید بما آرنمم
کام و حتى بدون کوچکتری شتار (چمون آن روز نمه تنهما شرسمت
شیشهها متمو نشده بود ،هنوز شتارها خیابانى نیز در کار نبمود) بماز
مىرشتند ،مورد هجوم مامورنن پفیا ون ع شدند و برن نخستی بمار در
نی حوندث خون عدهن بىرناه مط خیابان رن رنگی ماخت!
مامورنن نمنیتى م برن تبرله خود نز نی خشونت و کشتار بىمماباله
طبق متمو دمت به کار پرونمدهمماز شمدند و طبمق رن کمیسمیون
نمنیت نجتماعى که زیر نظر فرماندنر و چهار ت دیگر نز رؤمما ندنرنت
تشری مىرردید ،نی جانب و ش

نفر دیگر آ ایان در حوزه عفمیه مم

و چند نفر نز تجار محترم بازنر رن محمرکی نصمفى نیم حادثمه مترفمى
کردند و حرم تبتید مهماله (حدنکرر تبتید) رن برن همه صادر فرمودند!
رلیا ماون

م هنگامى که در نطا

به مم نعم م کمرد بایمد بمه

تبتیدراه بروم ،رفتم ن کاش آن کا که نی حرم رن صمادر کمرده نیم
جا بود تا با نو مخ مىرفتم.
بىتأم رفت :آن کا منم! بفرماییمد( ...و آن جما مفهموم کمیسمیون
نمنیت نجتماعى رن فهمیدم).
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رفتم :هر حادثهن رن بمه مما نسمبت دهیمد ،نیم حادثمه رن خودتمان
آفریدید ،و همه مىدننند ،مگر شما وکی مدنفع آن مالالهنمویا هسمتید؟
خاموش کردن نیم آتم

رنه ممادهن دنشمت .ممىآمدیمد نز آن مالالمه

عهرخونهى مىکردید و مىرفتید آن نویسنده غف کرده؛ جبرنن مىکنمیم.
چرن به خاطر نعترنض انونى مردم به یک نویسنده ممزدور ،ممردم رن بمه
رفوله بستید؟ رفت :ون ع نی نمت که ما هم نفهمیدیم به چه منظمور آن
رن نوشتهنند .و چه کسى نوشته ...بمه همر حما مطفمب نز نینهما رهشمته.
بفرمایید( ...به مو تبتیدراه).
در همی حا  ،آیتنهلل مرارم شیرنزی به همرنه دهها نفر نز روحانیمان
حوزه عفمیه م پا نز فاجته خونی  3دی  531م در نع میمهنی بما
محروم کردن مالاله توهی آمیز روزنامه نط عات نسبت بمه نممام خمینم
نع م کردند« :آیا فاای باز میام همی نمت که نرر کسان به مطالمب
غیر ون ت روزنامه نعترنض کنند در برنبر رفولمه مرنر ریرنمد؟! آیما نرمر
مردم برنی دفاع نز حمریم مالمدس نمم م در کمما آرنمم
زعمای دین رفتند و نظهار تظفم نمودند باید به آت

بمه منمز

بسته شوند؟»

***
بازداشت و تبعید به چابهار
مرننجام کمیسیون نمنیت نجتمماع

مم عم وه بمر آیمتنهلل مرمارم

شیرنزی آ ایان حسی نموری هممدنن  ،نبونلالاممم خزعفم  ،محممدعف
ررنم  ،محمد یزدی و حس صانت رن نیز تبتید کرد.
مرکوا مردم در روزهای بتد نیز ندنمه دنشمت .روز بیسمتم دیمماه،
رروه نز مردم که در منز آیتنهلل رفاایگان نجتمماع کمرده بودنمد ،بما

مالابفه پفیا مونجه شدند .در نی ماعات ،آیمتنهلل رفاایگمان در منمز
حاممور ندنشممت و در جفسممهنی بمما آیممات عظممام مرعشمم نجفمم ،
شریتتمدنری ،مرتا حالری و میدصاد روحان بمه رنیزنم مشمغو
بود .در نی جفسه ،مرنجمع تالفیمد تصممیم ررفتنمد ممردم رن بمه آرنمم
دعوت کنند .شی محمد یزدی مامور نب غ نی پیام شد ،نمما هنگمام کمه
برنی مخنرنن به میان نجتماعکنندران منز آیمتنهلل رفاایگمان آممد ،بما
راز نشکآور پفیا مونجهه شد .مامورنن رژیم با ورود به کوچه آیمتنهلل
رفاایگان و نزدیک شدن رام به رام به مردمم کمه در کوچمه بمه حما
نعترنض بر زمی نشسته بودند ،با نمتفاده نز راز نشکآور آنها رن پرنکنمده
ماختند .پفیا برنی نی منظور نز شفیک رفوله ،آن هم در نزدیر بیمت
یک مرجع تالفید ،نیز نجتناا نررد .در پ و ایع نیم چنمد روز ،عفمما و
مرنجع در ن دنم هماهنگ نع میههای صادر و هر یمک بمه نوبمه خمود
کشتار روز نوزدهم دیماه رن محروم کردند .مخنرنن های متتمددی نیمز
برپا شد و ونعظان رژیم پهفوی رن مورد ننتالادنت تند و راه حمفه مرنر
دندند .می نامه بود کمه بمی عفمما و روحمانیون رد و بمد مم شمد و
محتونی آنها نیز تسفیت بر نی ون ته بود .روحانیون در نی نامهنگاریهما
به عمفررد رژیم در تموهی بمه روحانیمت و ممرکوا ممردم نعتمرنض
م کردند.
حکم تبعید
در صورتجفسه کمیسیون حفظ نمنیت نجتماع شهرممتان مم آممده
نمت:
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«آ ای ناصر مرارم شیرنزی ،فرزند عف محممد ،متولمد  543شمیرنز،
دنرنی شنامنامه شماره [ 24351]0شیرنز که به نتهمام تحریمک ممردم بمر
اد یردیگر و نخ

نظمم و آممای

عمموم در تماری

2351/ 4/2

[ ] 531نز طریق کمیسیون حفظ نمنیت نجتماع شهرمتان م بمه ممدت
 5ما ن امت نجباری در شهرمتان چابهار محروم رردید».
آیتنهلل مرارم شمیرنزی در  2دی  531بمه نولمی تبتیمدراه خمود،
چابهار ،نعزنم شد .نو درباره چگونگ نی تبتید م روید« :شب بود .همون
به شدت مرد و کام ن تاریک شمده بمود .یمک کمامیون نرتشمى در کنمار
ژنندنرمر در ننتظار م و دو نفر دیگر نز آ ایان بود و برن همر نفمر ،دو
مامور مسف تتیی شده بود و چون واع م به شدت ناآرنم بمود ،بمرن
بیرون بردن ما زیاد عجفه نشان مىدندنمد ]...[ .برزنمت ممالا و نطمرن
کامیون پاره بود و باد و بر به دنخ ظفمترده ماشی مىدویمد و شماید
برودت هون به چند درجه زیر صفر رمیده بود .مامورنن بمه نوبمت پیماده
مىشدند و خود رن در مرکز پفیا ررم مىکردند ،نما م نحسماس کمردم
نشست در ماشی خطرنا نمت خوا بود پیاده مىشمدیم و در بیابمان
در زیر بر رنه مىرفتیم تا خون در بدنمان منجمد نشمود ،ولمى مونفمق
نبودند .آخری فرر که به نظرمان رمید نی بمود کمه در کمامیون مرتبمان
دمت و پاها رن حرکت دهیم تا نز خطر ننجماد رهایى یمابیم و فرنمموش
نمىکنم که مدتها آثار نارنحتى آن شب در یک دمت م بما ى بمود]...[ .
مرننجام پا نز حدود پنجاه ماعت رنه پیمودن به بندر چابهمار ،در ممرز
پاکستان و در ماح دریا عمان یتنى دورتری نالطمه کشمور رممیدیم؛
خسته و کوفته و بیمار رونه و در طو رنه کرنرنن بمه یماد منشمور جهمانى

نع میه حالمو بشمر (و روز و هفتمهن کمه در مما بمدنن نختصماص
دندهنیم) بودم! متفوم شد ماموری ما همم د پمردرد نز نواماع دنرنمد،
ولى بنا به نظهار خودشان رنه فرنر ندنرند».
روایت آیتاهلل مکارم از وضعیت چابهار
آی متنهلل مرممارم ش میرنزی دربمماره نول می تبتی مدراه خممود (چابهممار)
م روید:
«با نی که در نالا دیگر بر مىبارید و بهم ماه بمود ،در چابهمار نز
کولر نمتفاده م کردند ،نما بومىها که نکررشان بفوچ هستند مىرفتند همون
مرد شده؛ ررما مو تى نمت که نز مرننگشتان ننسان طمره طمره عمر
مىچرد و مغز مر رن به جوش مىآورد؛ هون شرجى مىشود و لبماسهما
خیا و نز برگ درختمان در همون بمدون نبمر ،ماننمد بمارنن ،آا فمرو
مىریزد!
در روشه و کنار و حتى در دنخ نی شهر کوچک مرز  ،زنغههما و
آلونکهایى به چشم مىخورد که نه بر دنشت و نه آا و نمىدننمم بما
نی حا در تابستان چه مىکردنمد .نمما هممان روزهما در جرنیمد عصمر
تهرنن ،که بر نثر بُتد رنه ،راهى پا نز یک هفته به دمت مما ممىرممید،
خونندم بنا هست در کنار بندر چابهار یک پایگاه عظیم دریایى بسمازند و
با آن ،مجموعه پایگاهها مهرانه هونیى و زمینى و دریایى ترمی رردد.
هزینه آن چهار میفیارد بود .هر چه بود مشهور در میان مردم مح چنمی
بود که پایگاه در کنترنت نمریرایىهامت و حتى شر کردهنند مجبور به
نمتخدنم یک کاررر نیرننى نباشند! [ ]...رفتم آا لوله کشى شمهر چنمدنن
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شور نمت که حتى برن شستوشو نیز دردمر دنرد ،و آا آشامیدنى رن
باید با تانررها یا بشرهها کوچک نز نالا دور و نزدیک بیاورنمد .یمک
روز نارهان دیدم آا لوله کشى شمیری شمده .نو رفمتم شماید نشمتباه
مىکنم .چندبار ماماه کردم ،دیدم رنمتى شمیری نممت .صمدن زدم نز
فرصت نمتفاده کنید و فورنن ظر هایى که برن ذخیره آا دنریم بیاورید
تا نز آا شیری پر کنیم و چنی کردند ،نما شاید مه ماعت نگهشته بمود
که آا مجددنن به شدت شور شد! خیفى تتجب کردم .مرد محترممى کمه
در همسایگى ما بود رفت :تتجب ندنرد؛ حتمان یرى نز شخصمیتهما ،نز
مرکز آمده نمت [مسئوالن شهر] متموالن برن [نینره] وننمود کنند پمروژه
آا شیری [ترمی شده] ،ذخیره آا شیرینى رن که در نختیار دنرند فمورنن
به درون لولهها مىفرمتند ،نما و تى که بازدید تمام شد ،پیچ آن رن محرم
مىبندند]...[ .
به مالدنر تونن به مسجد و برنامهها مههبى تا حمد ممر و ممامان
دنده شد ،کتابخانهن به کمک و همت یرمى نز آ ایمان تاممیا شمد .در
بتاى نز جفسات دینى که دنشمتم ،هشمتاد درصمد بمرندرنن نهم تسمن
شرکت دنشتند ،و نیز با عفمما ممههبى آنهما در محیطمى پمر نز تفماهم
صحبت مىکردیم و بسیار نز مسال ممفرتى نیز در نیم میمان روشم
مىشد که در نیم مختصمر شمرپ آنهما ممرم نیسمت .یرمى نز نهمالى
مىرفت :ما باید خدن رن شرر روییم و به آنها که شما رن نی جا فرمتادند
دعا کنیم و نال ما کجا و نی برنامهها کجا!»
گزارش ساواك

ماون درباره پخ

نع میه در مسجد جامع شیتیان زنهمدنن در 54

دی  531رزنرش دند« :با توجه به نی که در روزهای نخیمر تتمدندی نز
ط ا م ،مشهد و مایر شهرمتانها جهت م ات روحمانیون تبتیمدی،
بخصوص ناصر مرارم شیرنزی ،به زنهدنن ونرد م رردند و پا نز یرم
دو روز ن امممت در مدرمممه (حمموزه) عفمیمه بممه منظممور فممو نلممهکر بممه
شهرمتانهای نیرننشهر و چابهار عزیمت م نمایند ،لهن به نحتمما ریمب
به یالی  ،پخم

نع میمههمای مزبمور نز ناحیمه نیم نفمرند بموده نممت.

نع میههای که نز پشت بام مسجد جامع به دنخ شبستان ریختمه شمد،
بیانیه آیتنهلل نلتظم شهاانلمدی مرعشم نجفم بموده نممت .تتمدند
نع میهها  23برگ بوده که خیف زود به ومیفه مامورنن حاار در محم
جمعآوری شد .نز محتونی مند و پیگیری آن چنی برمم آیمد کمه نیم
حادثه برنی دمتگاه نمنیتم شمهر زنهمدنن حادثمهنی بمزرگ بمه حسماا
م آمده نمت.
گزارش شهربانی سیستان و بلوچستان
در نونی نمفند  531شهربان میستان و بفوچستان رزنرش دربماره
آیتنهلل ناصر مرارم شیرنزی مخابره کرد« :برنبمر رمزنرش یگمان ونبسمته،
روزهممای هفممتم و نهممم نمممفند  531عممدهنی نز دننشممجویان دننشممگاه
میستان و بفوچسمتان و هنرآمموزنن هنرممتانهما بمه شهرممتان چابهمار
عزیمت نموده و پا نز رفتوروهای زیماد ،نز مرمارم شمیرنزی نجمازه
جهاد خونمتهنند .یاد شده آنان رن به مروت دعموت نمموده .در خاتممه،
ناصر مرارم کتبان به شهردنری چابهار نعم م دنشمته کمه چگونمه ممازمان
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مسئو بیست هزنر متر زمی رن بمرنی چهم نفمر بهمای کمه در چابهمار
هستند نختصاص دنده [در حال که] برنی آنان هزنر متر زمی کاف بموده
و م بامت بیست هزنر متر رن به مسفمانان ونرهنر مم نمودنمد ...نمامبرده
بطور پنهان با روحانیون مههب چابهار (شیته و من ) تمماس و آنهما رن
دعوت به همبستگ نمود»
شهربان چابهار در رزنرش دیگر نز دیدنر عدهنی نز مردم با آیمتنهلل
ناصر مرارم شیرنزی در نمفند ماه  531خبر دند:
«نی م عممده جهممت دی مدنر وی نز شممهرهای دیگممر بممه چابهممار ونرد
رردیدهنند .در حاشیه خفیج چابهار ون ع در افع غربم دننشمرده عفموم
دریای چابهار که تالریبان در خارج شهر ون ع و مح ب ترددی م باشمد،
نجتماع و به بحث و تباد نظر پردنختهنند .امنان نامبردران نز فاصفه دور
مرن بت منبع رنر ررفتهنند».
***
تغییر محل تبعید به مهاباد
کمیسیون حفظ نمنیت نجتماع

مم در تماری ] 531[2351/ /54

نع م کرد« :ناصر مرارم شیرنزی ،فرزند عف محمد ،شغ ونعظ :نمامبرده
باال یر نز روحانیون نفرنط و نارنحت شهرمتان م م باشد کمه طبمق
رنی کمیسیون نمنیت نجتمماع
تظاهرنت و نخم

مم بمه نتهمام تحریمک ممردم بمه ننجمام

در نظمم عمموم بمه ممه مما ن اممت نجبماری در

شهرمتان چابهار محروم ،لر چون محم ن اممت نجبماری یادشمده در
شهرمتان مهکور به مصفحت تشخیص دنده نشمده ،محم تبتیمد وی نز
شهرمتان چابهار به مهاباد تغییر یافته و یادشده به منطاله موصمو نعمزنم

رردیده نمت.
آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره تبتیدراه دوم خود م مهاباد م م رویمد:
«پنجاه روز در چابهار رهشت .نونخر نمفند بود .همون بمه ممرعت رو بمه
ررمى مىرفت .بدنها عر موز شده بود و نگمرنن فمرن رممیدن بهمار و
تابستان بودیم که نارهان فرمان حرکت به ممو شمهر مهابماد در شمما
غربى کشور ،صادر شد .با دو مامور یرى شمیته و دیگمر ممنى؛ یرمى
مسفس به دمت و دیگر با نمفحه کمر  ،یرى حمر زن ،و دیگمر
تیرنندنز ماهر ،با مالدنر زیاد فشمنگ نامافى ،نیم فاصمفه ممه همزنر و
دویست کیفومتر رن در مدتى ریب به یک هفته پشت مر رهنشمتیم ،و
در میان بر و مرما ونرد مهاباد شدیم!
با نی که انون تبتید (ن امت نجبمار ) ممىرویمد :شمخص تبتیمد
هیچرونه محدودیتى نباید دنشته باشد و آزند نو نز هر نظر تامی [بایمد]
رممردد ،ممما در مهابمماد ،بممه عرمما چابهممار ،همیچ رونممه آزند ندنشممتیم.
ندننمکار ها رلیا شهربانى ،و فرماندنر آنجا مبب شده بود که ممردم
نز هررونه تماس با ما وحشت دنشمته باشمند ،حتمى کسمبه در فمروخت
جنا به ما نحتیا مىکردند ،دکتر محترم دندننساز رن تحت بمازجویى
رنر دندند که چرن دندنن مما رن نصم پ کمرده .همیچ کما بمدون نجمازه
ماون جرلت نجاره دندن خانه به ما رن ندنشت .یک ممامور مخفمى ،کمه
مخفى هم نبود ،همه جا مر مایه ما رن دنبا مىکرد ،تفف منمز شمدیدنن
تحت کنتر بود .بتاى نز مسمافرننى رن کمه نز نالما دور و نزدیمک بمه
دیدن ما مىآمدند به نط عات شهربانى یا ماون مىبردنمد .بما نیم کمه
می دنشتم نز آن فرصت ررننبها نمتفاده کرده و با عفما نهم تسمن در
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[باره] مسال مختفا نم مى رفتگو کنیم و آنها نیز متالاب ن چنی تممایفى
دنشتند ،نما بر نثر فشار شدید دمتگاهها ،ب نز رهشمت چهم روز نیم
توفیق دمت ندند .در آن محی  ،همه نز هم مىترمیدند و ممایه ممنگی
دمتگاهها نمنیتى ماون و غیره بر همه جا نفتاده بود.
نما مرننجام دیدیم که همی مهاباد پرخفالان و مخت تحمت کنتمر ،
چگونه بیدنر شد و صحنه عظیمتری تظماهرنت خیابمانى رشمت و نیم
نمت محصو آن برنامهها! جالب نی نمت که دومتان تفسیر نمونمه بمه
طور متناوا هر ده روزه به مهاباد مىآمدند و برناممه تفسمیر بما ممرعت
پیشرفت کرد!»
***
تبعید به انارك نائین
در همی حا کمیسیون حفمظ نمنیمت نجتمماع شهرممتان مم در
ماعت 44

روز 21نردیبهشت  531بنا به دعوت فرماندنر م تشمری

جفسه دند و مح تبتید آیتنهلل ناصر مرارم شمیرنزی بمه بخم
شهرمتان نایی تغییر دند و نو در  3خردند  531ونرد بخ

ننمار

ننار شد.

آیتنهلل مرارم شیرنزی حت در دورنن تبتید نیمز زیمر نظمر مماون
بود؛ بطوری که ماون در  54خردند  531نمام وعا ممنوعنلمنبمر نز
جمفه آیتنهلل مرارم شیرنزی رن به تمام شتب ماون نرما کرد.
آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره ممومی تبتیمدراه خمود ننمار نمایی
م روید« :یک روز رلیا نط عات شهربانى مهابماد بمه منمز آممد کمه
نامهن نز م آمده مر نی که مشر کار پایان یافته ،و باید بمه شمهربانى
بیایید .نما در شهربانى رفتند :شما باید همم نالن بمه ممو ننمار نمایی

حرکت کنید .حتى حق بازرشت به منز و روش ماخت واع همسمر
و فرزند رن هم ندنرید م در مهاباد خانونده نزد ما بودند م تا خونمتم مفماد
نع میه جهانى حالو بشر رن یادآور شوم ،دو مامور مسمف بما دو بامه
مسفس رن در برنبر خود دیدم ،و آن در فشنگ به کمرشان بسمته بودنمد
که کمربندشان نز منگینى مىخونمت پاره شود ،نفهمیدم برن جنمگ بما
لشرر مفم و تور آماده شده بودند یا برن بدر مه یمک نفمر تبتیمد کمه
حتى چا و

فمترنش در جیب ندنشمت! رفتنمد :ماشمی آمماده نممت؛

بفرمایید...
بیست ماعت بدون تو ا و نممترنحت در رنه بمودیم کمه بمه نمایی
رمیدیم و نز آنجا با یک ماشی ژنندنرمر با مه مامور یرى مسفس بمه
دمت و دو نفر دیگر با تفنگ ،به شهر ننمار در  13کیفمومتر نمایی
رمیدیم ]...[ .در نطرن نی شهر محروم ،متادن ررننبها نز جمفمه متمدن
ط و حتى نورننیوم نیز وجود دنرد ،ولى هررز ممهمى نز آنهما بمه ممردم
نمىرمد ،و نز همه مهمتر در م کیفومتر شمهر (ومم جماده ننمار
نایی ) یک پایگاه عظیم نیمرو همونیى در کنمار جماده مرنر ررفتمه کمه
موشکها نیرومند زمی به هون دور تا دور آن رن محاصره کمرده بمود و
با هزینه هنگفتى ندنره مىشد؛ و تنها آباد وم رنه همی نمت و با!
دلخوشى ما در آن شهر ع وه بر محبت مردم ،و دومتان فرنوننى کمه
نز نصفهان و یزد و نایی و کاشان و مایر نالا به دیدن مىآمدند نی بود
که آیتنلفّه پسندیده برندر نرجمند و محترم نمام خمینى ،و چند نفر دیگر
نز دومتان در آنجا تبتید بودند ،آنها رن ب ن به عنونن تبتید به آنجما آورده
بودند و نز مصاحبت نیشان لهت مىبردیم».
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آیتنهلل مرارم شیرنزی در تبتید نیز نز فتالیت میام غاف نبود .نو به
همرنه دهها نفر نز نمتادنن حوزه عفمیه م در تیرمماه  531در نع میمهنی
به منامبت نیمه شتبان  538خطاا به«مفت مسفمان و آرماه نیمرنن» بما
نشاره به حوندث جاری کشور نوشتند« :باید به جای بررزنری جش های
پرشروه ،مصایب منگین رن که به دمت نی رژیم جنایترار بمر نمم م و
مسفمانان ونرد شده ،به حارت ول عصر (عج) تسفیت رفت».
در همی حا برخ روحانیون در ت ش برنی آزندی تبتیدیها بودند.
آیتنهلل میدعبدنهلل شیرنزی نز آیمات مالمیم نجما نشمر بمود ،بتمد نز
فشارهای که دولت بتر عرن به عفت نعترناات نی روحمان بمزرگ
به حرومت بتر عرن  ،بر نو ونرد نمود ،نز نی کشور خارج و بمه نیمرنن
آمد و در مشهد مالیم شد .آیتنهلل میدعبدنهلل شیرنزی نز شاه خونمت که
چند ت نز روحانیون نز جمفه آیتنهلل مرارم شیرنزی که به عف مختفما
نز محفهای مرونت خود به نالا دیگر تبتید شده بودند ،آزند شوند.
آیتنهلل مرارم شیرنزی نیز در  5تیر  531به همرنه چهمار روحمان
تبتیدی دیگر در نامهنی بمه آیمتنهلل میدمحمدراما رفاایگمان نوشمت:
«حدود پنجاه روحان بدون مجوز شرع و حت بدون رعایمت ممونزی
انون و بدون تشری دندراه و فال به دمتور کمیسیون نمنیت نجتمماع
که مدع و اا و مجری در آن یر نممت ،در تبتیمدراههما بمه ممر
م برند که بتاان ممخت ،بمد آا و همون و فا مد وممای نولیمه زنمدر
نمت».
نی روحانیان تبتیدی در نی نامه نز آیتنهلل میدمحمدراا رفاایگان
خونمتند که به آنها نجازه دهد به م بازرردنمد .آیمتنهلل میدمحمدراما

رفاایگان در  1مردند  531در نامهنی خطاا به آیتنهلل مرارم شمیرنزی
در پام  ،با نشاره با نوااع کشور نوشت« :بدون جهت با نختیار ،تسمفیم
متمرار شدن مجوز شرع ندنرد!».
در همی حا در  5مردند  531رلیا ماون نرن به خمی رفمت
و با آیتنهلل میدمرتا پسندیده رفتورو کرد .در نیم دیمدنر آیمتنهلل
پسندیده پیشنهاد عفو مه نفمر نز روحمانیون تبتیمدی بمه نالما مختفما
کشور به نمام ناصر مرمارم شمیرنزی ،همادی خسروشماه  ،و نممدنهلل
مدن رن مطرپ کرد.
گزارش ساواك
در نی رزنرش درباره آیتنهلل مرارم شیرنزی آمده نمت:
«نلممام نز طرفممدنرنن خمین م نمممت کممه در مممالهای نخی مر ،کمتممر
فتالیممتهممای عفنمم دنشممته نمممت .ام در جریممان حمموندث  3و
 ] 531[ 2351/ 4/24در م ،نز محرکی درجه نو نخ لگرننمه شمناخته
شد و به مه ما ن امت نجباری در شهرمتان چاهبهمار محرموم رردیمد.
پ م به مبب تحریرات که در مح ننجام م دند ،محم ن اممت وی بمه
مهاباد و نز آنجا به ننار و باالخره به جیرفت تغییر دنده شده نمت».
در رزنرش ماون درباره جابهجای چند نفر نز نفمرند تبتیمدی آممده
نمت« :در نجرنی نمریههای متطموف در تماری  ] 531[ 2351/3/ 2بما
تشری کمیسیون حفظ نمنیت نجتماع شهرمتان م ،مح ن امت نجباری
نفرند مشروحه زیر نسبت به بالیه مدت محرومیتشان بمه شهرممتانهمای
تتیی شده تغییر و مرنتب نز طریمق فرمانمدنری مم بمه فرمانمدنریهمای
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شهرمتان مربوطه نع م رردیده نمت که نسبت به ننتالا شمخص ممورد
بحث به شهرمتانهای مورد نظر ن مدنم نماینمد ...ناصمر مرمارمشمیرنزی
فرزند عف محمد تفگرن شماره  5 2/3 10م  ]31[ 2351/5/3نز ننمار
به جیرفت».
***
خبر انتقال به تبعیدگاه چهارم (جیرفت)
آیتنهلل مرارم شیرنزی درنی باره م روید« :دو مه مماهى در آن جما
[ننار ] رهشت یک روز خبر آوردند که جا شما عوض شمده و بایمد
به تبتیدراه چهارم ،جیرفت .حرکت کنید؛ ماموری و ماشی آمادهنند!
م فرر م کردم متن ندنرد که ما خماموش بنشمینیم و ماننمد تموپ
فوتبا هر روز به موی پرتاا شویم .رنننده خود رن فمورنن خبمر کمردم و
شبانه نز بیرنهه به م آمدم و رفتم باالتر نز میاه رنگ نیست و ناممهنی
نوشتم و در ننار رهنشتم که صب به ماموری بدهند به نیم ماممون:
م برنی مشورت با وکی مدنفتم بمه مم و تهمرنن رفمتم؛ جمزء غیبمت
محسوا ندنرید! ...و نتفا ان مالارن همی نوااع ،نیام درررون شد و عم ن
برنت آزندی ما صادر رشت».
***
پایان تبعید و آغاز مجدد فعالیتهای انقالبی
روزنامممه کیهممان در  3شممهریور  531در خبممری بمما عنممونن «هفممت
روحان تبتیدی آزند شدند» نوشت:
هفت ت نز روحانیون مرشناس حوزه عفمیه که نز مدتها پمی

بمه

نالا مختفا کشور تبتید شده بودند طى مه روز رهشته آزند شدند وبه

م بازرشتند .حارت حجتنالمم م میدمرتامى پسمندیده ،بمرندر 83
ماله حارت آیتنهلل روپنهلل مومو خمینى و حارت حجتنالمم م
ناصر مرارم شیرنز مدیر مومسمه مرتمب نمم م نز جمفمه روحمانیون
تبتید آزندشده هستند .رن کمیسیون نمنیت نجتماعى م در باره تبتیمد
حارت حجت نالمم م مرمارم شمیرنز در تماری

 2دی مماه مما

رهشته صادر شده و نیشان نبتدن به چابهار تبتید رردیدند .حجتنالمم م
مرارم شیرنز مدت پنجاه روز در چابهار بسمر بردنمد و پما نز پنجماه
روز به مهاباد ننتالا یافتند و مرننجام در  24تیرماه ما جار بمه ننمار
یزد تبتید شدند و تا مه روز پی

در نی منطاله کویر بودند».

روزنامه رمتاخیز هم در همی روز نوشت:
«یرى نز وعدهها دولت جدید که رفع محمدودیت و آزند برخمى
نز روحانیون بود ،با آزند شدن و رفع محدودیت نز چنمدی نفمر نز آنمان
جامه عم پوشید و دیروز ( ) 531/1/8مه تم نز روحمانیون :حامرت
آیتنهللنلتظمى آ ا حاج میدمحمدصماد روحمانى و حجمتنالمم م
ونلمسممفمی آ مما حمماج میدمرتاممى پسممندیده بممرندر حاممرت
آیتنهللنلتظمى حماج آ ما روپنهلل نلموممو خمینمى و حجمتنالمم م
ونلمسفمی آ ا ناصر مرارم شیرنز نز حفا ممامورنن ننتظمامى بیمرون
آمدند .به نوشته یر نز نشریات ،آیمتنهلل ناصمر مرمارم شمیرنز ممدیر
مومسه نشریه مههبى مرتب نم م به تهرنن آمده نمت».
درس بزرو از زندان و تبعید
آیتنهلل مرارم شیرنزی درباره دورنن تبتید م روید« :هممانرونمه کمه
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ررفت ما انون نبود ،آزندی ما هم مطابق انون نبود ،زیرن پرونمده بمدون
کمتری تغییری ،در دندرستری ،در ننتظار و ت محاکمه در ماههمای بتمد
بود .نما همانها که انون به نی

فمشان بسته نمت ،بفره مانون هممان

نرنده آنهامت ،یک روز دمتور دندند بگیمر! ،و روز دیگمر دممتور دندنمد
آزند ک !»
وی در ندنمه م رویمد« :سرانجام این درس بزرو را فهمیتدم کته:
زندان عناصر انقالبی را پختهتر آگاهتر و مقاومتر میکنتد و تبعیتد
ندای انقالب را به نقار دور و نزدی

میرساند».

تلگرام به ژیسکاردستن
آیتنهلل مرارم شیرنزی پا نز بازرشمت نز تبتیمد ،بمه فتالیمتهمای
میام خود شمدت بیشمتری دند .نو پما نز آنرمه نممام خمینم در 0
مهرماه  531نز عرن به فرننسمه رفتنمد بمه هممرنه رروهم نز مدرممی
حوزه عفمیه م در تفگرنمم بمه ونلمری ژیسراردممت  ،رلمیا جمهمور
فرننسه ،نز نو خونمتند در مهماننونزی و نحتمرنم بمه نممام خمینم بمه
توجه کند.
شروع انتشار مقاالت
آیتنهلل مرارم همچنی با نگارش و ننتشمار خماطرنت نز هفمت مماه
تبتید خود در روزنامه کیهان ( 0و  1آبان  ) 531به نفشای ن دنمات رژیم
پهفوی پردنخت.

آیتنهلل مرارم شیرنزی به همرنه رروه نز عفما ،روحانیان تهمرنن در
 8آبان  531نع میهنی درباره ترفندهای رژیم برنی نیجاد تفر ه در میمان
مفت مسفمان نوشت.
تفگرنم به نمام خمین
در  4آبان  531آیتنهلل مرارم شیرنزی به همرنه رروهى نز عفما و
نمتادنن و فا

حوزه عفمیه م که مجفه مرتب نمم م ،نررمان حموزه

عفمیه م رن هم ندنره م کردند ،تفگرنم به فرننسه مخابره کردند:
«بسمه تتالى .حارت آیتنهللنلتظمى خمینى مرجع و زعیم عالیالمدر
شیتیان جهان مدظفهنلتالى .نلهی نمنون و هاجرون و جاهدون فى ممبی نهلل
و نمونلهم و ننفسهم نعظم درجاه عنمدنهلل .تمر نجبمار جمونر مموال
نمیرمومنان عفى (ع) و مهاجرت به دیار غمرا موجمب نمارنحتى شمدید
عموم مردم مسفمان نیرنن و همه رروهها ع مند بمه آزند و عمدنلت
در مرنمر جهان نمت .شک نیست حارتعالى در هر کجا کمه باشمید
دفاع نز حالو نی مفت متمدیده در مر لوحه برناممههایتمان مرنر دنرد.
دونم عمر و پیروز حارتعالى رن در رنه نحالا حق و دفماع نز حمریم
مالدس نم م نز خدن بزرگ خونمتاریم».
***
اوجگیری انقالب و تحصن در مسجد دانشگاه تهران
آیتنهلل مرارم شیرنزی در  0آبمان  ، 531یمک روز پما نز کشمتار
دننم آممموزنن ودننشممجویان مالابم دننشممگاه تهممرنن ،در مصمماحبهنی بمما
خبرنگممار روزنامممه نط عممات تشممری حرومممت نم م م در نی مرنن رن
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نمرانپهیر دننست و تاکید کمرد حروممت نمم م بمر نمماس عمدنلت،
آزندی ،مبارزه با فساد طبالات و مبارزه با فساد در تمام دمتگاههاممت .نو
نفزود :نرر دولت نظام مر کار آید و مردم چمارهنی جمز دفماع نز خمود
ندنشته باشند ،جهاد نع م م شود.
آیتنهلل مرارم شیرنزی که نی روزها در تهرنن ن امت دنشمتند ،عم وه
بر مشارکت در صدور نع میه ،در مرنکز مختفا ممخنرنن مم کمرد .نو
بتدنزظهر  0بهم  531درباره جمهور نم مى در حسینیه بنىفاطممه،
ون ع در خیابان نمیرکبیر تهرنن ،مخنرننى کرد.
با بسته شدن فرودراههمای کشمور بمه دممتور شماپور بختیمار بمرنی
ممانتت نز ورود نمام خمین به کشور ،روحانیان مبارز  ،نز جمفه آیمتنهلل
ناصر مرارم شیرنز نز صب  8بهم  531در مسمجد دننشمگاه تهمرنن
دمت به تحص زدند .نی تحص کمه بما نممتالبا ممردم و رمروههمای
میام مختفا روبرو شد تا ورود نمام خمین به نیرنن ندنمه یافت.
استقبال از امام خمینی و پیروزی انقالب اسالمی
مرننجام در  2بهم  531نمام خمین به کشور بازرشتند .آیمتنهلل
مرارم شیرنزی نیز صب  2بهم به فرودراه مهرآباد رفمت و در مرنممم
نمتالبا نز نمام خمین شرکت کرد .ممه روز بتمد  ،در  3بهمم  ،نممام
خمین در حرم مهندس مهدی بازرران رن به نخسمتوزیمری مو مت
بررزیدند و مردم نیمز بما تظماهرنت رسمترده در مرنممر کشمور نز نیم
ننتخاا نمام خمین حمایت کردند .مرننجام پما نز چنمد روز مالماوت
نرت

و کشتار ممردم در شمهرهای مختفما در  22بهمم  531نرتم

نع م ب طرف کرد و حرومت پهفوی مالو کرد.
***
تدوین قانون اساسی
آیتنهلل مرارم شیرنزی پا نز پیمروزی ننالم ا نمم م در تمدوی
انون نمام در مجفا خبرران انون نمام  ،نال
در تدوی بخ

مؤثری دنشت .وی

مههب در انون نمامى با چند نفر نز عفمما شمیته و

نه منت و مهنهب دیگر کار م کرد .آیمتنهلل مرمارم شمیرنزی در نیم
باره م روید« :مو تى که مههب شیته رن که مههب نکرریت مردم کشمور
مامت در مجفا خبرران مطرپ کردم و نز آن دفماع نممودم ،بمرندر نز
نه منت م آ ا مولو عبدنلتزیز م بر خم

ننتظمار کمه نز نیشمان

دنشتیم ،بتد نز دفاع م و ت ررفت و مخالفت کمرد .مم بما یمک بیمان
منطالى به جونا نیشان پردنختم و روشم کمردم کمه در یمک ممفرمت،
باالخره باید وننی نز یک مههب پیرو کند و دو مههب و مه ممههب
نمىشود در نحرام عمومى حاکم باشد .نلبته بالیمه ممهنهب بایمد محتمرم
باشند و نز تمام حالو شهروندنن بهمرهمنمد رردنمد ،ولمى تتمدد موننی
حاکم بر کشور ممر نیست .نفرند در مسال دنخفى زندرى خود آزندنمد
م مانند نزدونج و ط

که مسمال شخصمیه و نحمون شخصمیه نامیمده

مىشود م ولى در مسال عامه ،باید پیرو یک انون باشند ،بتمد کمه نممام
خمین رن زیارت کردم نیشان فرمودند« :مم نز تفویزیمون دفماع شمما رن
دیدم و شنیدم و خیفى خوشم آمد ،خوا و منطالى دفاع کردیمد و حمق
مسأله رن ندن نمودید».
***
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مرجعیت
آیتنهلل مرارم شیرنزی پا نز پیروزی ننال ا نم م در م مسمتالر
شد و به تدریا و تربیت ط ا عفوم دین ندنمه دند .و پما نز رحفمت
آیتنهلل نرنک در آذرماه  ، 512جامته مدرمی حوزه عفمیه م ایشان را
به عنوان یکی از «مراجع تقلید» معرفی کرد.
***
چهارده ساعت کار روزانه
آیتنهلل مرارم شیرنزی با وجمود مم بماال ،در شمبانه روز چهمارده
ماعت کار م کند .خودش م روید« :م نز کار کردن ،بحمدنلفّه ،خسمته
نمىشدم .نآلن هم که بی

نز هشتاد ما نز عمرم مىرهرد شاید بتامى

نز روزها چهارده ماعت کار مىکنم و چون کار مورد ع ه مم نممت،
مبب نشا م مىشود نه مبب خستگى .شاید تتجمب کنیمد نرمر نیم
حر رن بزنم ،که راه آنالدر غمر کمار ممىشموم کمه ممر ن ممىخمونهم
ناخ ها دمتم رن بگیرم ،ناخ یک دممت رن نممروز ممى ریمرم ،و مت
برن دمت دوم پیدن نمىکنم و به فردن موکو مىکنم .رماه حتمى مجما
نوشیدن آا هم پیدن نمىشود؛ و تى آن رن نحساس ممىکمنم کمه بسمیار
تشنه شدهنم ،چون و ت نوشیدن آا هم در الب

برنامهها پیمدن نشمده

نمت».
همی نرته مسئفه کررت تالیفمات مم بمی

نز  34جفمد م نیشمان رن

توجیه مىکند و شبهه عجوالنه کار کمردن و کتماا نوشمت و کیفیمت رن
فدن کمیت کردن که ممر نمت درباره بتامى نز مؤلفمان کریرنلتمالیا
صاد باشد درباره نو برطر مىمازد.


نگاهی به آثار آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی
آثار نیشان رن م تونن در یازده بخ

دمتهبندی کرد:

 )0قرآنی
م تفسیر نمونه :نی تفسیر  21جفدی نتیجه ت ش مسمتمر پمانزده مماله
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی با همراری جمتم نز نویسمندران حموزه
عفمیّه م باشد .نی کتاا به زبان عرب و نردو نیز ترجمه شده نمت.
2م تفسیر پیام رآن :نی کتماا در ده جفمد بمه ممبک تمازهنی در زمینمه
تفسیر مواوع نگاشته شده و یک دوره کام متار و عالاید نمت که
به صورت کتاا درم یا کمک درم در بتام دننشمگاههما در آممده
نمت .نی مجموعه نیز به نام نفحات نلالرآن به زبان عرب چاپ و منتشمر
شده نمت.

5م نخ

در رآن :نی مجموعه ممه جفمدی یمک دوره کامم نخم

نم م م مشممتم بممر نصممو و فممروع مسممال م م باشممد کممه توم م
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی و با همراری جمت نز دننشمندنن نوشمته
شده نمت .نی مجموعه به زبان عرب نیز چاپ شده نمت.
0م مرالهای زیبای رآن :مجموعه بحرهای تفسیر آیمتنهللنلتظمم مرمارم
شیرنزی در دو ماه مبار رماان نمت که توم یر نز فا ی حموزه
عفمیّه بحث نیشان رردآوری و تنظیم شده نمت نی کتاا در دو جفد و
مشتم بر شصت مرا رآن نمت.
3م آیات والیت در رآن :نی مجموعه شام مفسفه بحثهای تفسمیری
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در مورد آیههای مربمو بمه نماممان نهم
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بیت (ع) در رآن مجید و بحث های مشروح در ذی آن آیمات نممت
که توم یر نز فا ی حوزه عفمیّمه جممع آوری شمده نممت .نیم
مجموعه به زبان عرب نیز ترجمه و منتشر شده نمت.
1م ونالتری بندران :محتونی نی کتاا ،مخنرنن همای آیمتنهللنلتظمم
مرارم شیرنزی در جفسات تفسیر رآن در مورد آیات « عباد نلرحم » در
موره فر ان و صفات مالران نل نهلل نمت که تومم یرم نز فام ی
حوزه عفمیّه جمعآوری شده و یک دوره میر و مفو نخ

رن در بمر

ررفته نمت.
1م ترجمه رآن کریم :نی ترجمه محصو پانزده ما زحممت بمر روی
تفسیر رآن بوده و در حا حاار نز موی جمت نز محالالان بمه عنمونن
بهتری ترجمه رآن به زبان فارم شناخته شمده نممت .نیم کتماا در
طعها و نشرا مختفا به چاپ رمیده نمت.
 8م شأن نزو آیات رآن :در نی کتاا شأن نزو آیات رآن طبمق بیمان
تفسیر نمونه توم یر نز فا ی حوزه عفمیّه جمعآوری شده نمت.
3م مورندهای پر بار رآن :در نی کتاا به بررم مورندها و سمهای
پر متنای رآن مجید پردنخته شده نمت .مجموعه فمو تومم یرم نز
فا ی حوزه عفمیّه جمع آوری شده نمت.
 4م نم م و کمک های مردم  :نی کتاا نرنله کننده طرپ نسبتان جامت
نز نصممو نمام م تتفیمممات نم م م بمموده و در حالیالممت عصممارهنی نز
کتااهای متتدد نمت که در رشته های عالالد و فاله نم م نوشمته شمده
نمت.
***

 )2در زمینه نهج البالغه؛

م پیام نمام نمیرنلمومنی (ع) :نی کتاا شرح نمت جامع و تازه بر نهج
نلب غه که توم آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی و با همراری جمتم نز
فا ی حوزه عفمیّه نگاشته شده و در ما  582به عنونن بهتری کتاا
ما بررزیده شد .نی مجموعه در پانزده جفد م باشد که به زبان عربم
نیز ترجمه شده نمت .نی کتاا در مدت بیست ما بمه رشمته تحریمر
درآمد.

2م نخم

نمم م در نهمج نلب غمه :مجموعمه دو جفمدی نز مباحمث

آیممتنهلل مرممارم شممیرنزی دربمماره شممرپ خطبممه همممام در نهممج نلب غممه
نمیرنلمؤمنی عفیه نلس م نمت که اوصاف  001گانه پرهیزکتاران رن در
آن شممرپ دنده نمممت .نی م مجموعممه توم م یر م نز فا م ی حمموزه
جمعآوری شده نمت.
5م ترجمه نهجنلب غه :ترجمه و شرپ کوتاه بر نهج نلب غه نمیرنلمؤمنی
عفیهنلس م که به طرز جالب و دور نز هر رونه پیچیدر تومم دو تم
نز فا ی حوزه زیر نظر آیتنهللنلتظم مرمارم شمیرنزی ترجممه شمده
نمت.
0م حدیث غدیر :در نی کتاا برنی روش شدن نبتاد مختفما حمدیث
غدیر منابع و مدنر آن به طور مفص جمعآوری و تحالیق شده نمت.
***
 )1فقهی و اصولی؛

م ننونر نلفالاهه کتاا نلبیع :نی کتاا بمه زبمان عربم نممت و حماوی
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مسال مهم بیع که در درس خارج فالمه بیمان شمده بمه طمور مبسمو و
مستد آمده نمت و م تونند یک کتاا درم حوزوی باشد.

2م ننونر نلفالاهه کتاا نلتّجاره :در نیم کتماا مباحمث و مسمال مهمم
مرامب محرّمه که در درس خارج فاله بیان شده به طور کام و مسمتد
جمعآوری شده و اب نمتفاده به عنونن کتاا درم نمت.

5م ننونر نلفالاهه کتاا نلحمدود و تتزیمرنت :در نیم کتماا عم وه بمر
مسال رنیج فاله مربو به ننونع حمدود و تتزیمرنت مسمال مسمتحدثه
فرنونن به طور مبسو و مستد آمده نمت.

0م ننونر نلفالاهه کتاا نلخما و نالنفا  :نی کتاا مشمتم بمر مسمال
رنیج فاله مربو به خما و ننفا نمت که در درس خمارج فالمه بیمان
شده نمت و مسال مستحدثه فرنونن رن در بر دنرد.

3م ننونر نلفالاهه کتاا نلنّراپ :نی کتاا مجموعه بحرهمای خمارج فالمه
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در مورد مسمال نبمونا نرماپ نممت بمه
امیمه مسال مستحدثه مورد نبت در عصر ما.
1م کتاا نلنّراپ :نی دوره مه جفدی مشتم نمت بر دروس خارج فالمه
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در مبحث نراپ که به شرف نوی تومم
دو ت نز فا ی حوزه عفمیّه رردآوری شده .همچنی تممام رونیمات
نال شده به طور د یق و با ذکر آدرس کام نوشته شده نمت.
1م نلالونعد نلفالهیّه :در نی کتاا دو جفدی م

اعده مهمم فالهم بمرنی

نخستی بار به مبک نبتراری مورد بحث و بررم

رنر ررفته نمت و به

عنونن کتاا درم در بحث ونعد فاله م تونن نز آن نمتفاده کرد.

 8م تتفیالات عف نلتروه :نی کتاا حاشیه بر عمروه نلموثال نممت .در

نی کتاا آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی ممت نممودهننمد بمر خم
متمو به دالی مهم و مورد نظر نشاره شمود تما فایمده آن بیشمتر شمود
(مخصوصان نز کتاا حج به بتد در همه مونرد نشاره لطیف به ندلّمه شمده
نمت).
3م بحوث فالهیّه هامّه :در نی کتاا ده مسأله مهم فاله و محم نبمت ی
نمروز به طور مستد و مشروپ مورد بحث رنر ررفته که سممت ابم
توجّه نز آن مربو به مسال مستحدثه نمت.
 4م حیفههای شرع و چارهجوی های صحی  :نی کتماا مشمتم بمر
مباحر نمت که حیفههای مشروع رن نز حیفه های نامشمروع و بمه تتبیمر
دیگر چارهجوی های مربت رن نز منف جدن کرده تما رنه رن بمرنی کسمان
که تمام ت ششان پیمودن مسمیر عبودیّمت و بنمدر خدنممت هممونر
ماخته و آنها رن نز نشتباهات خطرنا حفظ کند.
م ربا و بانردنری نم م  :در نی کتماا داللم حرممت ربما و طمرز
صحی بانردنری نم م یا بانک بدون ربا در آن تشری شده نمت .نی
کتاا به زبان عرب نیز ترجمه و چاپ شده نمت.
 2م بررم طر فرنر نز ربا :در نی کتاا طر مترو و غیر متمرو
فرنر نز ربا مطرپ شده و آن چه صحی نمت نز غیمر صمحی بما دالیم
روش فاله جدن شده نمت.
 5م تتزیر و رسترة آن :نی کتاا حاصم تحالیالمات عمیمق و رسمترده
پیرنمون یر نز نمام تری مؤنالت در ممورد تتزیمرنت نمم م یتنم
محدوده و رستره و ننونع آن م باشد.

 0م چند نرته مهم دربارة رؤیت ه

 :در نی کتاا مسمال مربمو بمه
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رؤیت ه

با تفسروپ و نتّحاد نفق با ذکر دالی فشمرده مطمرپ شمده

نمت .نی کتاا به زبان عرب نیز ترجمه و چاپ شده نمت.
 3م حرم نَاحیه ف عصرنا :نی کتاا در نرتبا با فتمونی متمرو و
جدید نیشان در زمینه ربان نمت که تأثیر فرنوننم نز خمود بمه یادرمار
رهنشته نمت .و جفوی نمرن کماری رن در نممر ربمان در منم ررفتمه
نمت.
 1م جمرنت در رهشته و حا  :نی کتاا تحالیالم پیرنممون جممرنت و
مجموعۀ ن و پنجاه ت نز فالهای شیته و نه تسنّ و دالی عفمم نیم
مسأله نمت .نی کتاا به زبان عرب نیز ترجمه و چاپ شده نمت.

هنلمتار فالمه مالمارن :نیم مجموعمه بما همرماری جمتم نز
 1م دنلر
دننشمندنن زیر نظر آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی تدوی شده و مشمتم

بر دنلرهنلمتار بزرگ فاله نمت که ع وه بر تبیی و برجسمته شمدن
فاله نه بیت عفیهم نلس م آرنی فاله مایر مهنهب و بفرمه کنوننسمیونها
و مصوّبات حالو بی نلمفف نیز در آن مطرپ شده نمت.
 8م ننونر نالصو  :نی کتاا در مه جفد نمت که شام یک دورة کامم
مسممال نصممول کممه نتیجممۀ «چهممارمی دورة درس خممارج نصممو »
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی نمت که توم یرم نز فام ی محتمرم
حوزه با د ت فرنونن به رشته تحریر درآمده نمت..
 3م بازنریاب شبرهنی یا ک هبردنری مرموز :در نی کتاا مت شمده تما
مؤمسات نامالم ن تصادی که بطور مرموز به نغفما و فریمب و چاماو
مردم پردنخته رن مترف نموده و ماهیت نصف آن رن آشرار مازد.
***

 )4اعتقادی؛

م پیدنی

مهنهب :در نی کتاا تمام فرایههمای پیمدنی

ممهنهب در

جامتۀ بشری که نز موی روننشنامان غرب مطرپ شده ممورد نالمد مرنر
ررفته ماا به نثبات نظریّه عفم وح پردنخته نمت.
2م آفریدرار جهمان :نیم کتماا نتیجمه بخشم نز درسهمای عالایمد و
مهنهب آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی نمت که در حدود مم مما بمه
طور هفتگ بیان کردهنند وماا به ومیفه نیشان تحریر شمده و جمتم
نز فا آن رن تحالیق و تنالی کردند .نی کتاا به زبان عرب نیز چاپ و
منتشر شده نمت.
5م خدن رن چگونه بشنامیم؟ :بحث صمفات خمدن یرم نز متماهما و در
ردیا پیچیدهتری مسال عفم نممت .کتماا فمو مجموعمه مباحمث
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی پیرنمون صفات خدنمت کمه در جفسمات
عالاید و مهنهب مطرپ شده و به فم نیشان به رشته تحریر درآمده نمت.
0م رهبرنن بزرگ و مسؤلیتهای بزررتر :آیا م تونن رنه ممتادت رن پمای
عال پیمود؟ آیا وجدنن م تونند به جای ممههب بنشمیند؟ رنه شناممای
پیامبرنن و مردنن خدن چیست؟ وح یا رنبطه مرمموز بما جهمان مماورنی
طبیتت چگونه نمت؟ نی کتاا شام مجموعمه مباحمث فمو (نبموت
عامه) و نز نمام تری مطالب نممت کمه بما مرنوشمت و ممتادت همر
ننسان رنبطه مستالیم دنرد و دننست آن بر همگان الزم نمت.
3م رآن و آخری پیامبر :چرن بتا نز شنیدن متجمره وحشمت دنرنمد؟
حالیالت نعجاز چیست؟ چگونه رآن متجزه جاویدنن پیامبر نم م (ص)
نمت؟ نی کتاا پیرنمون نی مسال و دیگمر مسمال مربمو بمه نبموت
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خاصّه بحث م کند.
1م متاد و جهان پا نز مرگ :آیا مرگ دردنا نمت؟ روپ چیست؟ آیا
با پومیدن بدن روپ با

م ماند؟ آیا مسال مربو به زنمدر پما نز

مرگ رن م تونن با نصو عفم ثابت کمرد؟ نیم ممؤنلها و دههما ممؤن
دیگر در کتاا حاار مورد بحث رنر ررفته نمت .نی کتماا بمه زبمان
عرب نیز چاپ و منتشر شده نمت.
1م حرومت جهان مهمدی (ع) :نیم کتماا در ممورد ظهمور حامرت
مهدی عج نهلل تتال فرجه نلشمریا و ویگریهمای حروممت نو بحمث
م کند که ع وه بر ذکمر مهمتمری دالیم نز کتماا وممنت بسمیاری نز
مسال رن با ندله عالف به ثبوت رمیده نمت .نی کتاا به زبان عرب نیمز
ترجمه و منتشر شده نمت.
8م پنجاه درس نصو عالاید برنی جوننان :مجموعهنی د یق و مسمتد و
در عی حا جالب و شیری نز نعتالادنت خالص نم م بمرنی همگمان
به ویگه جوننان .نی مجموعه در پنج سمت مختفا با د مت و ظرنفمت
و نبترار خاص تهیه شده نمت .نی کتاا به زبانهمای عربم  ،ننگفیسم ،
نردو و بسیاری نز زبانهای زنده دنیا ترجمه و چاپ شده نمت.
3م در جستجوی خدن :نی کتاا پگوهش عمیق و در عی حا رویما و
رونن دربارة خدن شنام م باشد .نی کتاا به زبان عرب نیز چاپ و
منتشر شده نمت.
 4م نعتالاد ما :نی کتاا خ صهنی نمت نز عالاید شیته که به طور د یمق
و ظریا و با دالیم فشمردهنی کمه ممورد بمو هممه باشمد در پامم
ممااش های فرنونن وهابیون نسبت به شمیته نگاشمته شمده نممت .نیم

کتاا به بسیاری نز زبانهای زنده دنیا نز جمفه عرب  ،ننگفیس  ،فرننسوی،
نماانیول  ،نردو و  ...ترجمه و منتشر شده نمت.
م نم م در یک نگاه :نم م چیست و چه نرمغمان بمرنی بشمر آورده
نمت؟ برنی چه نم م رن باید پهیرفت؟ نی کتاا نرنله کننده طرپ نسمبتان
جامت نز نصو نمام تتفیمات نم م بوده و در حالیالت عصمارهنی نز
کتابهای متتددی نمت که رشته های عالاید و فاله نم م نوشته شده نمت.

 2م نی نمت آلی ما :نی کتاا ترجمه کتماا نصم نلشّمیتۀ و نصمولها
آیتنهللنلتظم کاشا نلغطاء نمت که آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی در
مالدمه و پاور ها و پایان نیم کتماا مطالمب ابم م حظمهنی بمر آن
نفزودند.
 5م جفوة حق :نی کتاا نخستین اثر علمی آیتتاهللالعظمتی مکتارم
شیرازی در جونا تبفبغات صوفیه و نالدی نمت بر نفرار و دعاوی آنهما
و همچنی نفشا کردن اتا هما و ننحرنفمات آنهما بمه شمیوه منطالم و
عفم که در زمان خود ممورد تالمدیر آیمتنهللنلتظمم بروجمروی مرنر
ررفت .نی کتاا در عنفونن جونن نیشان نگاشته شد.
 0م مسأله ننتظار :در نی کتماا مسمأله ننتظمار ظهمور حامرت مهمدی
عج نهلل تتال فرجه نلشریا با تحفی منطال و جالب مورد بحث مرنر
ررفته نمت.
 3م رآن و حدیث تالفید یا تحالیق :مجموعهنی نمت شام :
م بحر در مورد رآن و حدیث ،دو منبع مهم نحرام نم م 2 .م بحمث
فشرده و جالب در مورد مسأله نجتهاد و تالفید.
 1م وهابیت بر مر دو رنه  :شونهد و رنل نشمان مم دهمد کمه عممر
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وهاب رری نفرنط به مر آمده و طرفدنرنن و حامیان خود رن بمه ممرعت
نز دمت م دهند .زیرن در بط نصو وهابیت تندرو نموری نهفتمه نممت
که اب بالا در دنیای نمروز نیست .کتاا فو به شمرپ نیم نصمو مم
پردنزد.
 1م شیته پام م روید :نی کتاا تحالیال نمت در مورد ده مسألۀ مهم
در مورد بحث میان پیرونن نه بیت عفیهم نلس م و عفمای نه منت.
 8م پام به پرمشهای مههب  :مجموعه پمر نرزشم نز ممؤنالت مهمم
دین در زمینه نصو و فروع و پامم مسمتد بمه آنهما کمه بسمیاری نز
شبهات نمروز نس جونن رن برطر م مازد .نی کتاا بمه زبمان عربم
نیز ترجمه و منتشر شده نمت.
 3م نی مسال برنی همه جوننان مطرپ نممت :کتماب شمام پمارهنی نز
مسال فرنموش شده و مورد نیاز جوننان به رونمهنی کمه ممط آرماه
جوننان رن نفزنی

دنده و در ننتخاا رنه درمت آنها رن کمک کند.
***

 )5فلسفی؛
م فیفسو نماها :نی کتاا طرز تفرر کمونیسمتهمای جهمان و نالما
اتا و نشتباه منطق آنها رن با یک رشمته حالمایق نجتمماع و تماریخ
آمیخته و در الب دنمتان شیری و جالب روش م ممازد .نیم کتماا
توننست در جوّ پر نز ادیت به حوزه و بىمهر و بىحرمتى نسمبت
به روحانیت و دی آن هم بما نرنیمه و مترفمى تومم آیمتنهلل مرتام
مطهری ،کتاب سال  0111شمسی شناخته شود.
2م متمّای هست  :نی کتاا بسیار جالب نمت که تجربههما و مسمیرهای

فرری آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی رن نز دورنن نوجمونن بمه بتمد در
جهانبین نم م نشان م دهد .نی کتاا به زبمان عربم نیمز چماپ و
منتشر شده نمت.
5م پایان عمر مارکسیسم :آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در تحفیم همای
خود به نی نتیجه رمیده بودند که متارة ن بما مارکسیسمم رو بمه نفمو
نمت و نی پی

بین ده ما ب نز فروپاش نتحماد جمماهیر شموروی

بود که در آن زمان به ظاهر در نوج درت بودند .این پتیشبینتی در آن
زمان بسیار جالب بود.
0م آخری فرایّه ترام  :بحر نمت ففسمف در ممورد آخمری فرامیّه
های تحوّ و ترام جاندنرنن و نالدی نمت بر نظریّه مترو «دنرویم »
و همفررنن نو.
3م نلتالا و نلتالاط ها :نی کتماا چنانرمه نز نمام

پیدنممت در ممورد

مراتب نلتالاط مخ م روید که چیزی نز نمم م ررفتنمد و چیمزی نز
کفر ،چیزی نز حق و چیزی نز باط !
1م نرتبا با نرونپ :مسأله تنام و بازرشت مجدد نرونپ در المبهمای
جسمان دیگر در نی جهان و همچنی نمران نرتبما بما نرونپ همیشمه
مورد بحث دننشمندنن بزرگ بوده نمت که در نیم کتماا ممورد نالمد و
بررم رنر ررفته نمت .نی کتاا به زبان عرب نیز چاپ و منتشر شمده
نمت.
1م نمرنر عالب ماندر شر  :نی کتاا نز عف و عونم عالمبمانمدر
مسفمی پا نز پیشرفت چشمگیر و درخشان تاریخ بحث مم کنمد و
عف آن پیشرفت و نی عالبماندر رن شرپ م دهد.
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8م طرپ حرومت نم م  :در آغاز بمه ثممر رممیدن ننالم ا و تشمری
حرومت نم م بسیاری نز مردم نز یرمدیگر ممؤن مم کردنمد نرکمان
حرومت نم م چیست؟ آیتنهللنلتظم مرمارم شمیرنزی بمرنی پامم
روی به نی مؤنالت نی کتاا رن نوشته و ننتشار دندند.
3م مترنج ،شقّ نلالمر ،عبادت در طبی  :نی کتاا با توجه به عفم روز نز
نمران مترنج و شقّ نلالمر صحبت مم کنمد و ترفیما کسمان رن کمه در
مناطق طب زندر م کنند نز نظر نماز و روزه روش م مازد.
 4م خطو نصف ن تصاد نم م  :در نی کتماا مرتمبهمای مختفما
ن تصادی مورد توجه و نالد و بررم

رنر ررفته و امتاهمای آنهما در

برنبر مراتب ن تصادی نم م تبیی شده نمت .نی کتاا بمه زبمان عربم
نیز چاپ و منتشر شده نمت.
***
 )6اخالقی؛
م یرصد و پنجاه درس زندر  :نی کتاا مشتم بر  34حدیث نماا
نخ

با ترجمه رونن و شرپ کوتاه نمت کمه همم بمرنی روینمدران و

خطبا منبع خوب نمت و هم برنی توده مردم .نی کتاا بمه زبمان عربم
نیز چاپ و منتشر شده نمت.

2م زندر در پرتو نخ

 :نی کتاا در مورد مباحمث مهمم نخ م نز

جمفه تههیب نفا ،رنه ممتادت و خوشمبخت  ،نخم

بمد و ممنج

نعما و  ...بوده و م تونند رنهنمای خوب برنی هممه بمه ویمگه جوننمان
باشد .نی کتاا به زبان عرب و ننگفیس نیز ترجمه و منتشر شده نمت.

5م 4

مرمشق نز مخنان عف عفیه نلس م :مجموعهنی نز یرصمد و ده

فرنز نز زندر مموالی متالیمان در المب طتمات تماریخ و دنممتانهای
جالب و شنیدن با روشههای نز فاای و کماالت و ظفمهای که بر آن
حارت رفته که هر کمدنم مم توننمد نلگموی خموا و چمرنغ روشمن
فرنموی ظفمتهای زندر ما باشد .نی کتاا توم یر نز فا زیمر
نظر آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی نگاشته شده نمت.
0م مشر ت جنس جوننان :نامههای فرنونن کمه در زمینمه ررفتاریهمای
جنس جوننان به دمت آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی رممید نیشمان رن
بر آن دنشت تا کتاا جامت جهت پیشمگیری و درممان نیم مشمر ت
بنویسند نی کتاا به زبان عرب نیز چاپ و منتشر شده نمت.
3م ننونر هدنیت :نی کتاا مجموعه رونیات نخ

جهت پیشمرفت در

تههیب نفا و خودمازی نممت کمه در درس خمارج آیمتنهللنلتظمم
مرارم شیرنزی مطرپ و توم برخ نز فا جمع آوری شده نمت.
1م مرارم خوبان :حدیث مفصّف نز پیامبر نکمرم (ص) مشمتم بمر 45
صفت نز صفات مؤم کام نالیمان نممت کمه تومم آیمتنهللنلتظمم
مرارم شیرنزی شرپ رردیده و جمت نز فا آن رن جمع آوری نمموده
نند.

1م مشمروه همدنیت :مجموعمه درممهای نز نخم

پیشمونیان کمه در

روزهای چهارشنبه بم نز درس خمارج فالمه شمرپ رردیمده و تومم
جمت نز فا رردآوری شده نمت.
8م نرزشهای فرنموش شده :مجموعهنی نز مر مالالههای مهمم و مانمدرار
مجفه مرتب نم م که در دورنن تاریک و خفالان بار رژیمم ممتم شماه
منتشر شد و موج در جامته نفرند.
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3م مدیریت و فرمانده در نم م :نی کتماا بمه درخونممت برخم نز
فرماندهان مااه پامدنرنن ننال ا نم م جهمت تمدریا در دورههمای
فرمانده نم م تألیا شده و شیوههای مدیریت و فرمانده نمم م
رن تبیی نموده نمت.
 4م رفتار متصومی (عفیهم نلس م) :مباحمث نخ م شمام نحادیمث
کوتاه و شرپ آن که توم آیتنهللنلتظم مرمارم شمیرنزی در روزهمای
چهارشنبه ب نز شروع درس خارج فالمه بیمان شمده و تومم یرم نز
فا جمع آوری شده نمت.
م شیوه همسردنری :نی کتاا نشارهنی بمه ننبموه مشمر ت نزدونج و
تشری خانونده توم جوننان دنشته و ماا به شرپ روشههای جالب و
آموزندهنی نز زندر پر نفتخار حارت عف عفیه نلس م و بانوی نمم م
فاطمه زهرن عفیها نلس م به عنونن رهنمون برنی ح آنها پردنخته نمت.
***
 )7زندگی معصومین (علیهم السالم)؛
م عاشورن ریشهها ،ننگیزهها ،رویدندها ،پیامدها :کتماا مهمم نممت در
نرتبا با یام نمام حسی عفیه نلس م که نز ریشههما و ننگیمزههما شمروع
شده و ماا به بیان نص و مایع نز منمابع متمرو و متتبمر پردنختمه و
مرننجام آثار رسترده و ثمرنت ررننالدر نی

یام رن بیان م کند نی کتماا

توم دو ت نز فا ی حوزه زیر نظر آیتنهللنلتظمم مرمارم شمیرنزی
تدوی شده نمت .نی کتاا به زبان عرب نیز چاپ و منتشر شده نمت.
2م زهرن (ع) برتری بانوی جهان :نی کتاا شرپ خطبههمای بسمیار پمر
محتون و مترو حارت زهرن عفیها نلس م به همرنه شرپ حما فشمرده

و رویای نز آن حارت نمت .نی کتاا بمه زبمان عربم نیمز چماپ و
منتشر شده نمت.
5م فاای حارت فاطممه زهمرن (عفیهما نلسم م) :نیم کتماا حاصم
جفسات پر برکت نیّام فاطمیّه در منز آیمتنهللنلتظمم مرمارم شمیرنزی
نمت که در نرتبا با نامهای نمورنن فاطممه زهمرن عفیهما نلسم م بحمث
م کند.
***
 )8فلسفه احکام؛

م نماز مایه تربیت و آرنم
آثار نخ

روپ و رونن :چگونه بمه یماد خمدن باشمیم؟

و نجتماع نماز چیست؟ رنه های تحصی حاور فمب در

نماز چیست؟ نی کتاا در ممورد مواموعات فمو و دیگمر نحرمام و
ونجبات نماز صحبت م کند.
2م فسففه شهادت :چرن حسی (عفیه نلس م) فرنمموش نمم شمود؟ چمه
کس در یام کرب پیروز شد؟ چهرة نصف

یام نمام حسی عفیه نلسم م

چه بود؟ مورونری برنی چیست؟ نی کتاا در مورد نی مسمال بحمث
م کند.
5م فسففۀ روزه :در نی کتاا بحمث فشمردهنی در ممورد فسمففۀ روزه و
نثرنت تربیت نجتماع و بهدنشت و درمان روزه شده نمت.
0م خما پشتوننه بیتنلما  :در نی کتاا آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی
حرم خما و ففسفۀ آن رن مورد بررم رنر دندهنند.
 -3تالیّه ماری بمرنی مبمارزة عمیالتمر :تالیّمه چیسمت؟ آیما در تتفیممات
نم م دمتوری به نام تالیّه وجود دنرد؟ تفاوت تالیّه بما نفما چیسمت؟
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نی کتاا به بررم همه جانبۀ نی مسال پردنخته نمت.
1م میگار پدیده مرربار عصر ما :نی کتاا در پامم جمتم نز طم ا
حوزه عفمیه که خونهان توای در مورد فتونی تحریم میگار و ندلمه آن
بودند توم آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی نگارش یافت.
***
 )9دعا و زیارت؛
م مفاتی نوی  :نی کتاا کار مهم نوین نمت بمرنی نوممازی مباحمث
مربو به دعا و زیارنت و با نمتیازنت متتددی که در مالمام نحیمای آن بمر
آمده نمت .نیم کتماا تومم آیمتنهللنلتظمم مرمارم شمیرنزی و بما
همراری دو نفر نز محالالان ننجام شده نمت.
2م دعای کمی  :نی کتاا ترجمۀ شمیون و رونن دعمای کمیم بم زیماد
نمت که زیر نظر آیمتنهللنلتظمم مرمارم شمیرنزی و تومم دو تم نز
فا ی حوزه ننجام شده نمت.
5م پرتوی نز زیارت جامتۀ کبیره :نی کتاا نگاه نجممال بمه زیمارت
جامتمۀ کبیمره در هفممت بخم

همممرنه بمما شممرپ تفصمیف آن دنرد کممه

آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در مشهد مالدس برنی ط ا و مدرممی
بیان فرمودهنند.
***
 )01رسالههای علمیّه و احکام؛
م رمالۀ توای نلمسال  :مجموعه فتاونی فاله آیتنهللنلتظمم مرمارم
شیرنزی در نبمونا مختفما فالمه بما بیمان مماده و رونن نممت کمه در
طعهای مختفا به چاپ رمیده نمت .نیم رمماله نولمی بمار در مما

 518منتشر شد .نی کتاا به زبان های عرب  ،ننگفیسم  ،نردو ،رومم ،
آذربایجان  ،چین و  ...ترجمه و چاپ شده نمت.
2م نحرام بانونن :کتاب نمت مشتم بر تمام نحرام نختصاصم و ممورد
نیمماز و نبممت ی بممانونن در تمممام فالممه مطممابق بمما نظریممات و فتمماونی
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی .نی کتاا بمه زبمان عربم نیمز ترجممه و
چاپ شده نمت.
5م رمالۀ نحرام برنی جوننان :در نی رممالۀ ممت شمده نممت نحرمام
ونجب ،حرنم و غیر آن که برنی غالب نوجوننان و جوننان مطمرپ نممت
به زبان ماده ،روش و دور نز نصط حات پیچیده فاله ذکر شود.
0م نمتفتالات جدید :نی کتاا در مه جفمد کمه بمه صمورت پرمم
پام توم یر نز فا ی حوزه جمعآوری شده به بخ

و

عمدهنی نز

مسال مورد نبت ی نمروز مطابق فتاونی آیتنهللنلتظمم مرمارم شمیرنزی
نشاره شده نمت .نی کتاا به زبان عرب نیز ترجمه و چاپ شده نمت.
3م منامک چهار حاشیه :نی کتاا مشمتم نممت بمر نحرمام و مسمال
مربو به نعم حمج ،طبمق فتماونی حامرت نممام خمینم بما حاشمیه
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی و مه تم دیگمر نز مرنجمع عظمام تالفیمد
پیشی .
1م منامک جامع حج :در نی کتاا نحرام و مسمال مربمو بمه نعمما
حج و عمره به طور کام و جامع مطابق فتاونی آیتنهلل مرمارم شمیرنزی
توم یر نز فا ی حوزه جمعآوری شده نمت.
1م منامک حج :در نی کتاا نحرام و مسال مربو بمه نعمما حمج و
عمره مطابق فتاونی آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی به صورت فشرده بیان
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شده نمت.
8م منامک عمره مفرده :نی کتماا مشمتم نممت بمر مسمال و نحرمام
مربو به عمرة مفرده ،مطابق فتاونی آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی کمه
توم یر نز فا ی حوزه جمعآوری شده نمت.
3م منامک حج بانونن :در نی کتماا نحرمام حمج مخصموص بمانونن
مطابق فتاونی آیتنهللنلتظم مرارم شمیرنزی تومم یرم نز فام ی
حوزه جمعآوری شده نمت.
 4م نحرام پزشر  :در نیم کتماا نحرمام و مسمال مربمو بمه نممور
پزشر مطابق فتاونی آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی بیان شده نمت.
 نحرام عزندنری :شام ففسفه عزندنری و نحرام مربو به آنمطابق با فتاون آیتنهللنلتظمى مرارم شیرنز نمت.
 - 2نحرام خانونده در پرتو فاله نم مى :شام نظرنت
آیتنهللنلتظمى مرارم شیرنز پیرنمون رونب مرد و زن ،مالدّمات و
مرنمم عرومى ،نزدونج دنلم و مو ت ،مسال زناشویى ،نحرام
فرزند ،ط

و نرث زن و شوهر و بتاى مسال مرتب با نی

مواوعات نمت.
***
 )00کتابهای برگرفته از تفسیر نمونه؛
م بررزیده تفسیر نمونه :نی کتاا نثری نرزنده نمت کمه همم مرآن بما
ترجمه مفیا و رونن رن در بر دنرد و هم تفسمیر فشمردة رویمای بمرنی

کسان که م خونهند با یک مرنجته مریع نز تفسیر آیمات آرماه شموند.
نی کتاا به زبانهای ننگفیس  ،ترک آذری و عرب ترجمه و منتشر شمده
نمت.
2م تفسیر جونن :نی دوره خ صهنی نز هر جفد تفسیر نمونمه بمه ممبک
جالب که مورد بو جوننان نمت و تومم یرم نز نمماتید رمردآوری
شده و بارها به چاپ رمیده نمت.
5م شرپ و تفسیر لغات رآن بر نماس تفسیر نمونه :نی مجموعه شمام
چندی هزنر ونژة رآن نمت که ع وه بر متان آنهما و آیمهنی کمه ونژه
در آن برار رفته به شرپ و توامی همر یمک بمر نمماس تفسمیر نمونمه
پردنخته و راه به نرات تفسیری آنها به صورت مواوع نیز نشاره شمده
نمت .نی مجوعه توم یر نز فا ی حوزه مشمهد رمردآوری شمده
نمت.
0م حج و حرمی شریفی در تفسیر نمونه :در نی کتاا مباحمث حمج و
منامک و نمرنر آن نز  21جفمد تفسمیر نمونمه تومم یرم نز فام ی
حوزه رردآوری شده و مجموعه پر نرزشم رن فمرنهم مماخته تما تممام
کسان که م خونهند شروه و عظمت و نمرنر حمج رن نز طریمق مرآن
بدننند نز آن بهره ببرند.

3م  84پرم

و پام در تفسیر نمونه :نی مجموعه که توم جمتم

نز فا ننجام ررفته به جمع آوری مؤن و جونبهای مختفما عالیمدت ،
نجتماع  ،نخ

به ویگه مسال روز در  21جفد تفسیر نمونه و ده جفد

پیام رآن پردنخته و دریچۀ تازهنی به روی همگان به خصموص جوننمان
در مسال نم م و رآن رشوده نمت.
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1م یرصد مواوع نخ
مواوع نخ

در رآن و حدیث :نی کتماا شمام یرصمد

در رآن و حدیث ،شام میصد آیه و هفتصمد حمدیث

برررفته نز تفسیر نمونه نمت که م تونند رمام مربتم در طریمق نرتالمای
مط نخ

عمف باشد.

1م دنمتانهای تفسیر نمونمه :نیم کتماا دربرریرنمدة بمی

نز چهارصمد

دنمتان و حرایت ون تم شمیری  ،جمهنا و خوننمدن در مواموعات
کام ن متنوع نز رآن نمت که توم یر نز فام ی حموزه نز مجمموع
 21جفد تفسیر نمونه رردآوری شمده کمه دنرنی آثمار نخ م و تربیتم
زیادی نمت.
8م صههای رآن :نی کتماا مررهشمت پیمامبرنن بمزرگ و دنممتانهای
ن ونم پیشی نمت که توم یر نز فا ی حوزه بما نممتفاده نز تفسمیر
نمونه رردآوری شده که هر خوننندهنی رن در دنیای ممفو نز روشن هما و
هدنیتها فرو برده و رنه و رمم زندر رن به نو نشان م دهد.
3م نم م و کمک های مردم  :در نی کتاا آیات ننفا در مرآن مجیمد
توم یر نز بانونن به طرز جالب رردآوری و تنظیم شمده و نز نهمیّمت
آن مخ به میان آمده نمت.
 4م م م م مت روپ نممماز و عبممادت در تفس میر نمونممه :در نی م کتمماا
بحثهای تفیسر نمونه درباره نهمیّت ،نمرن ،ففسفه و آثار نمماز بمه طمور
کام توم یر نز فا ی حوزه رردآوری شده نمت.
م صّههای مرآن :نیم مجموعمه مررهشمت زنمدر پیمامبر نمم م
صف نهلل عفیه و آله ومفم نز آغاز وح نله  ،زنمدر پرمماجرن حامرت
موم عفیه نلس م و وم بن نمرنلی  ،زندر حارت عیس نلسم م نز

والدت تا توطئه ت و نفسانۀ صفیب و زندر آموزنده حارت یومما
عفیه نلس م بر ررفته نز تفسیر نمونه نمت.
***

دسترسی آسان مقلدین
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی همم نکنمون (مما

 ) 53نز مرنجمع

تالفید برجسته مالیم م هستند که مالفدنن زیادی در دنخ و خارج کشمور
دنرند.
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نیشان نز آن دمته مرنجت هستند که با نمتفاده نز نبمزنر جدیمد نرتبماط
زمینه نرتبا مسفمانان و مالفدنن رن در مرنمر دنیما و در تممام مماعات
فرنهم کمردهننمد .بمه هممی ممبب ،در پنجممی نمایشمگاه و جشمنونره
رمانههای دیجیتما « ،پایگاه اطالعرسانی دفتر آیتاهللالعظمتی مکتارم
شیرازی» بمه آدرس  makarem.irحمایز رتبمه نخسمت در بخم
ننتخاا «برتری پایگاه مروج نم م و متار نه بیت(ع)» شمد و نز آن
تالدیر به عم آمد .مطانلب نی پایگاه به زبانهمای فارمم  ،عربم  ،نردو،
آذری ،ننگفیس  ،فرننسوی و روم نرنیه مم رمردد .مالفمدی در مرنممر
جهان م توننند پام

پرمشهای خود رن نز طریق نرتبا آن ی و یا پیام

کوتاه ( 4444 44در دنخ کشور) و ( 4438-3115441224نز خمارج
کشور) دریافت کنند.

ساخت مراکز دینی
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی در نالما مختفما نیمرنن در مماخت
مسجد ،مدرمه و کتابخانه فتا هستند.
آیتنهللنلتظم مرارم شیرنزی با نی صد که به تتدند متصمومی مم
عفیهم نلس م م مدرمه و مرکز عفمى نیجاد کند ،تاکنون موفق شده چهار
مدرمه مهم در حوزه عفمیه م و دو مؤمسه دینى رفاهى بمرن طم ا
حوزهها عفمیه در مشهد و یمک مجتممع آمموزش عمال (نلغمدیر) در
شیرنز تأمیا کنند .ع وه بر نی ماخت مجتمع آموزش نمام کاظم (ع)
نیز در م رو به پایان نمت .ع وه بر نی ستاختمان موسسته آموزشتی

شیعه شناسی نیز در آینتده نزدیت
بهرهبرداری خواهد رسید.

در جتوار مستجد جمکتران بته
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 نباذری ،عبدنلرحیم م خاطرنت حارت آیمتنهلل نحممدی میمانج ـتهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م . 584
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مرکز نمناد ننال ا نم م م . 511
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. 510
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51
 -3پسمممندیده ،مرتاممم  ،خاطرنت آیتنلفه پانمممدیده برندر نمام
خمین (ره) ،خاندنن نمام خمین  ،روشههای نز تاری متاصمر نیرنن،
بهکوش محمدجوند مرندینیا .تهرنن ،دفتر ندبیات ننال ا نم م ،

58
 - 4جتفری ،محمدمهدی م همگام با آزندی  :خماطرنت شمفاه دکتمر
مید محمد مهدی جتفری م جفد  2م مصاحبه و تدوی امم یاحسمین
م م م صحیفه خرد م . 583
 -حیدری ،مفیمان ،تاری شفاه مسجد نر  ،تهرنن ،مرکز نمناد

ننال ا نم م 583 ،

 - 2خاطرنت و مبارزنت حجتنالمم م ففسمفى م مصماحبههما :حمیمد
روحان (زیارت ) ویرنمتارنن :عف دونن  ،محمد رجبم و محمدحسم
رجب م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم مى م 511
 - 5خرمشاه  ،بهاءنلدی م دننشنامه مرآن و مرآن پگوهم مم تهمرنن م
دومتان و ناهید م 511

دایرهالمعا ف ننال ا نم م جفد (نز آ (آبادنن) تا

-41

دایرهالمعاا ف

ث (ثالف  ،خدیجه)) م زیر نظر شورنی عمال
ننال ا نم م م تهرنن م موره مهر م 580

دایرهالمعا ف ننال ا نم م جفد ( 2نزج (جاما) تما

-41

دایرهالمعا ف ننال ا

ش (شیمیای )) م زیر نظر شورنی عال
نم م م تهرنن م موره مهر م 583

دایرهالمعا ف ننال ا نم م جفد( 5نز ص(صمبرن و

-41

دایرهالمعا ف

شتی ) تا ی (یومنهلل)) م زیر نظر شورنی عمال
ننال ا نم م م در دمت ننتشار

 - 1دونن  ،عف م نهات دوماهه روحمانیون نیمرنن بمه منظمور دفماع نز
نصو مالدس نم م م م م چاپ حرمت م 50
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 - 8رک زنده آدمیت ،محمدحای م م دننشممندنن و ممخ ممرنیامن
فارس م جفد  0م تهرنن م خیام م 504
 - 3روپبخ  ،رحیم م نال بازنر در یام  3خردند مم تهمرنن م مرکمز
نمناد ننال ا نم م م 58
 -24روزشممممار ننالممم ا نمممم م  -جفمممد
 ) 531/ 4/21م به کوش

(531/ 4/25

م

میرزنبا ر عفیاننمگند م تهمرنن م مموره مهمر م

583
 -2روزشمار ننال ا نم م جفمد  531/ 4/21( 2م ) 531/ 4/54
م به کوش

میرزنبا ر عفیاننگند م تهرنن م موره مهر م در دمت ننتشار

 -22فرنت  ،عبدنلوهاا م تاری شفاه ننال ا نم م نز مرجتیت نممام
خمینى تا تبتید ( 05م  ) 504م تهرنن م مرکز نممناد ننالم ا نمم م مم
513

 -25ماون و روحانیت (بولت های نوبهنی مماون نز  503/ 2/23تما
 ) 531/1/54جفد نو  :روحانیمت ـ دفتمر ندبیمات ننالم ا نمم م بما
همراری مرکز نمناد وزنرت نط عات م تهرنن م حوزه هنری م 51
 -20شمریمارنزی ،محمد م ر جم نمه دننشممندنن م ج  2م تهمرنن م
نم میه م 532

 -23شیرخانى ،عفى م حمامه  3د

م م تهرنن م مرکز نممناد ننالم ا

نم م م 511
 -23شریتتى به رونیت نممناد مماون جفمد  5م تهمرنن م مرکمز نممناد
ننال ا نم مى م 518
 -21مرکز نمناد ننال ا نمم م م نممناد ننالم ا نمم م  ،جفمد نو :

نع میهها ،نط عیهها ،بیانیهها ،پیامها ،تفگرنفها و نامههمای آیمات عظمام و
مرنجع تالفید م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م 510
 -28مرکز نمناد ننال ا نمم م م نممناد ننالم ا نمم م  ،جفمد دوم:
نع میهها ،نط عیهها ،بیانیهها ،پیامها ،تفگرنفها و نامههمای عفممای نعم م
شهرهای مختفا م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م 510
 -23مرکز نمناد ننال ا نم م م نمناد ننالم ا نمم م  ،جفمد مموم:
نع میهها ،نط عیهها ،بیانیهها ،پیامهما ،تفگرنفهما و ناممههمای کریرنالماما
مربو به جونمع روحان م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م 510
 -54مرکز نمناد ننال ا نم م

م نمناد ننال ا نم م  ،جفمد چهمارم:

نع میهها ،نط عیهها ،بیانیهها ،پیامها ،تفگرنفها و نامههای مجمامع ممههب
و دین م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م 510
 -5مرکز نمناد ننال ا نم م م خاطرنت آیتنهلل محمد یزدی م تهرنن
م مرکز نمناد ننال ا نم م م 584

 -52مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد نو (  531/8/م  ) 531/ 4/ 1مم تهمرنن م
مروش م . 511
 -55مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم مى بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد دوم ( 531/ 4/ 1م  ) 531/ /23م تهمرنن
م مروش م 511

 -50مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم مى بمه
رونیت نممناد مماون  ،جفمد مموم ( 531/ /23م  )) 531/ 2/23مم
تهرنن م مرکز بررمى نمناد تاریخى وزنرت نط عات م 511

 7ماه در تبعید 222 

 -53مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم مى بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد چهارم (  531/ /م  ) 531/ /5م تهمرنن م
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات ـ 518
 -51مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد پنجم (  531/2/م  ) 531/2/5م تهمرنن مم
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 518

 -51مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد ششم (  531/5/م  ) 531/5/5م تهمرنن مم
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 518

 -58مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد هفتم (  531/0/م  ) 531/0/5مم تهمرنن م
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 513

 -53مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد هشتم (  531/3/م  ) 531/3/25م تهمرنن م
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 584

 -04مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد دهمم (  531/1/م  ) 531/1/ 3مم تهمرنن م
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 58

 -0مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نممناد مماون  ،جفمد ممیزدهم ( 531/1/ 1م  ) 531/1/5مم
تهرنن م مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 582

 -02مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه

رونیت نممناد مماون  ،جفمد شمانزدهم (  531/8/2م  ) 531/8/54مم
تهرنن م مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 580

 -05مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م ننال ا نمم م بمه
رونیت نمناد ماون  ،جفد  531/ /1( 23م  ) 531/ /22م تهمرنن م
مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 581

 -00مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یمام  3خمردند بمه
رونیت نمناد ماون (جفد  : 2فیایه) مم تهمرنن م مرکمز بررممى نممناد
تاریخى وزنرت نط عات م 518

 -03مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یمام  3خمردند بمه
رونیت نمناد ماون (جفد  : 5زندنن) مم تهمرنن م مرکمز بررممى نممناد
تاریخى وزنرت نط عات م 518

 -01مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یمام  3خمردند بمه
رونیت نمناد ماون (جفد  : 0حصر) مم تهمرنن م مرکمز بررممى نممناد
تاریخى وزنرت نط عات م 584

 -01مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یمام  3خمردند بمه
رونیت نمناد ماون (جفد : 3آزندی) مم تهمرنن م مرکمز بررممى نممناد
تاریخى وزنرت نط عات م 582

 -08مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یمام  3خمردند بمه
رونیت نمناد ماون (جفد : 3نارفتهها) م تهمرنن م مرکمز بررممى نممناد
تاریخى وزنرت نط عات م 581

 -03مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  : 2شهید آیتنهلل محمد صمدو ى مم تهمرنن م مرکمز
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بررمى نمناد تاریخى وزنرت نط عات م 511

 -34مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  : 1ع مه محمدتالى جتفر م تهرنن م مرکز بررمى
نمناد تاریخى وزنرت نط عات م 518

 -3مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  : 1شی عبدنلرحیم ربانى شیرنز م تهرنن م مرکمز
بررمى نمناد تاریخى وزنرت نط عات م 513
 -32یارنن نمام به رونیت نمناد ماون  ،جفد  : 1نممام مومم صمدر م
تهرنن م مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 513

 -35مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  : 24آیتنهلل میدمرتا پسندیده م تهمرنن م مرکمز
بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 584

 -30مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  :: 2مهدی ربان نمفشم م تهمرنن م مرکمز بررمم
نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 584

 -33مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات م یارنن نمام به رونیمت
نمناد ماون  ،جفد  : 5نمتاد مرتا مطهری م تهرنن م مرکمز بررمم
نمناد تاریخ وزنرت نط عات م 582

 -33مرکز بررم نمناد تاریخ وزنرت نط عات  ،مسجد نر بمه
رونیت نمناد ماون  ،تهرنن  ،مرکز بررمم نممناد تماریخ وزنرت
نط عات ،534

 -31نجات  ،غ مراا م تاری میام  23ماله نیرنن  ،جفد  2م تهمرنن م

رما م 51

دننشمجوی تبریمز بمه رونیمت نممناد و

 -38نیربخت ،رحیم مم جنمب
خاطرنت م تهرنن م موره مهر م 58
 -33نیربخت ،رحیم مم خماطرنت و مبمارزنت حجمتنالمم م حسمین
همدنن م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م م 582
 -14یاددنشتهای زندنن ،تدوی مرتا شریاآبادی ،تهرنن ،موزه عبرت
نیرنن580 ،
***
ب) نشریات (شمارههای مختلف):

 نط عات -2کیهان
 -5یاد
 -0حاور
 -3مهر نیرنن
 -1پیغام نمروز
 -1رمتاخیز
 -8کیهان هونی
 -3خرنمان
 - 4آیندران
 -درمهای نز مرتب نم م
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 - 2پانزده خردند
***
ج) مراکز آرشیوی:
آرشیو ونحد فرهنگ نامورنن متاصر نیرنن (دفتر ندبیات ننال ا نمم م ،
حوزه هنری)
بانک نط عات ونحد تدوی تاری ننال ا نم م (دفتر ندبیات ننالم ا
نم م  ،حوزه هنری)
***
د) پایگاههای اینترنتی:

makarem.ir
tebyan.net
3khordad42.ir
22bahman.ir
mehrnews.com

اسناد و تصاویر
 4سند  26عکس
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بخش دوم:
مقاالت و مصاحبهها

اشاره
در  1دی 531همزمان با مالروز کشا حجاا ،حرومت پهفموی
مالالهنی با عنونن «ایران و استعمار سترخ و ستیاه» بما نمامای« نحممد
رشیدی مطفق» در روزنامه نط عات چاپ کرد .نی مالاله به خاطر لحم
توهی آمیز و تندی که در مورد نمام خمین دنشت ،مردم و به خصموص،
روحانیان رن ،به شدت عصبان کمرد .روحانیمان و ممردم مم در  3دی
 531در نعترنض به چاپ نی مالاله دممت بمه تظماهرنت زدنمد کمه بما
مالابفه نظامیان ،رروه نز مردم شهید و عدهنی مجمروپ شمدند .پما نز
نی

یام ،آیتنهلل مرارم شیرنزی به همرنه رروه نز روحانیمان بمه دلیم

مخنرنن در جمع مردم و شرکت در یام خونی

مم بمه نالما مختفما

کشور تبتید شدند .نولی تبتیدراه آیتنهلل مرارم شیرنزی چابهار بود.
آیتنهلل مرارم شیرنزی پا نز چابهار ،مدت نیز در مهاباد و ننار در
تبتید بود تا نینره در ممردند  531نز تبتیمد بازرشمت .نو در مالالمهنی بما

عنونن « 1ماه در تبتید» که در روزنامه کیهان ( 0آبان  ) 531منتشمر شمد،
به شرپ و ایع  8و  3دی  531در م و چگونگ تبتیدش به چابهار
پردنخت .در نی مالاله آیتنهلل مرارم شیرنزی خاطرنت حدود پنجماه روز
تبتید خمود در چابهمار رن نگاشمت .نو در بخشم نز نیم مالالمه ،دربماره
نوااع چابهار نوشت« :در تمام نی شهر ،یک دنروخانمه موجمود نبمود و
تنها حمّام شهر بر نثر عدم پردنخت آابها تتطی شمده بمود! نفمرند در
آن جا بودنمد کمه شماید در تممام مما یمک میموه یما مختصمر ممبز
نمىخوردند .م هنگامى که نر ام مرمام آور نی بودجهها تسمفیحاتى
رن در نی مناطقِ فو نلتاده محمروم دیمدم ،در نیم فرمر فمرو رفمتم کمه
تسفیحات فو نلتاده نظامى کشور ما بمه نیم ممىمانمد کمه دور تما دور
درختى رن برن حفاظت ،با زنجیرها محرم ببندید ،نما درخت نز درون
باومد و زیر فشار زنجیرها فرو ریزد .پایه نممتال

یمک ممفرمت رو

م پها مدرن نیست؛ رو نیمان و عشق و ع ه و دلبستگى مردم به
آن آا و خا نمت و نرر ما پیشرفتهتری م پها رن به یمت بمدبختى
و میهروز مردم به دممت آوریمم ،رنه فنما رن بما دممت خمود هممونر
ماختهنیم و نرر به جا نی آه پارههما بما رممیدرى بمه وامع ممردم
محروم نی مناطق شتفه عشمق و نیممان رن در د هایشمان بیفمروزیم ،بما
چنگ و دندنن هم که باشد نز تمامیت ممفرت پامدنر مىکنند!»
در نی مدت که آیتنهلل مرمارم شمیرنزی در چابهمار در تبتیمد بمود،
کشور شاهد نوجریری حوندث ننال ا بمود .در  23بهمم  531ممردم
تبریز در چهفم شهدنی م دمت به تظاهرنت زدند که با مالابفه ممامورنن،
رروه شهید و عدهنی مجروپ شدند.
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می دنرم ام یک بحث کوتاه ،پیرنمون خاطرنت بی

نز هفت مماه

تبتیدم به نالا مختفا( ،بندر چابهار) در جنموا ،و (مهابماد) در شمما
[غرب ] و (ننار ) در فمب کمویر ،و ممفر  1همزنر کیفمومتری کمه بمی
تبتیدراهها کردم و آنچه رن در نالا مختفا دیدم و مخنان که با نفرند و
شخصممیتهای مختفمما نز (عفمممای حنف م مممههب) بفمموچ ررفتممه ،تمما
(دننشمندنن کرد شافت ) و طبالات مختفا مردم دنشتم ،برنی شما بمازرو
کنم تا نز الب ی آن ،به عف ناآرنمیها م و یما بمه تتبیمر دیگمر ننفجارهمای
نجتماع م نخیر پ ببرید و بدننیم مرچشمههای نصف در کجامت .مب ن
نجازه م خمونهم مالدممه کوتماه در نینجما بیماورم ،مماا ونرد نصم
مواوع شوم (و خدنوند بزرگ رن رونه م ریرم که جز حق ننویسمم و نز
هررونه بحث غیر منطال پرهیز کنم).
ممفرت ما پا نز درررون هما مماههما نخیمر ،ونرد مرحفمهن نز
تاری خود شده که بازرشت به عالب برن آن ممر نیسمت ،همر چنمد
نیرومندتری عونم برن نی عالبررد ت ش کننمد .نیم یمک ون تیمت
نمت؛ نی یک ارورت تاریخى نمت که همه باید به آن نعترن کنیم.
برن پىریر عف نی ننال ا و درررونى همهجانبه ،و یا بمه تتبیمر
بتاى «ناآرنمى و شورش»! و یا هر چه آن رن بنامیم ،غالبان متى ممىشمود
نز زنویه خاصى به آن بنگرند و به همی دلی به نتایج محدود و نماچیز
دمت مى یابند؛ چرن که نتایج کفى رن فال بما یمک دیمد کفمى و بررممى
م روزنامه کیهان ،ش ( 4331پنجشنبه ،) 531/8/0 :ص.1

همهجانبه مىتونن دریافت.
در بحثها محدود ،راهى «عونم جنبى حوندث» به جا «عونمم
نصی » مىنشیند ،و عونم نصفى به دمت فرنموشى مارده مىشود.
بتاى تنها رو مسئفه «فساد و موءنمتفادهها کم ن غمارتگرنن نز
بیت نلما » تومّ عدهن که روز مصدر کار بودند ننگشت مىرهنرنمد
و آن رن عام نصفى ناآرنمىها مىشممارند ،ولمى بما نعتمرن بمه وجمود
موءنمتفادهها بزرگ در دمتگاههما کمه بما نر مامى نجمومى بایمد نز آن
مخ رفت ،هررز نمىتونن آن رن عامم نصمفى شممرد ،چمرن کمه نیم
موءنمتفادهها در نی مالیاس وحشتنا تنهما بمرن رمروههما خاصمى
روش بود ،نه برن عموم؛ هرچند حماال بمهتمدریج عممومى و همگمانى
مىشود ،و مر ن مىفهمیم بی

نز  3میفیارد تومان تنها در نختیار یک نفمر

رنر ررفته نمت و مانند آن .بهع وه بیگانگى میان «دمتگاه حروممت» و
«مردم» به آن پایه رمیده که [مردم] مىرویند برن ما چه تفاوت مىکنمد
نینها بیتنلما رن بخورند یا آنها؟
بتاى دیگر که مىخونهند خود رن نز عونم نصمفى دور نگمه دنرنمد،
تنها رو مسئفه فساد و رشوهخمونر و کاغمهباز و بوروکرنممى م بمه
عنونن عفت نصفى ناآرنمىها م تریه مىکنند ،در حالى که خوا مىدننمیم
ما ها نمت نی واع در ممفرت ما وجود دنرد و همه ممردم همم نز آن
با خبرند و به آن متترض بوده و هستند ،ولى نی مواوع هر مدر مهمم
باشد چیز نیست که مردم هزنرنن ربانى برن آن بدهند .نفزون بر نیم ،
ناآرنمىهایى که حتى محصفی مدنرس رن در مرنمر کشمور در برریمرد،
همانها که نه مروکار با ندنرنت دنرند و نه توجهى به ب

رشوهخونر
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و کاغه باز  ،چیز نیست که تنها نز فساد ندنر مرچشمه ریرد.
کمىِ حالو کارمندنن ،مشر ت مسر  ،مشمر ت نعمزنم دننشمجو،
تممورم ،تبتیاممات نممارون ،نیمز هماننممد مسممال ندنر  ،یما موءنمممتفاده نز
بیتنلما (با تمام نهمیتى که دنرند) روشه کوچرى نز عف نیم «ننفجمار
عظیم نجتماعى» رن تشری مىدهند ،ولى ریشه نصمفى رن بایمد در جما
دیگر جستجو کرد.
نمیدونرم در الب

شرپ نی مفر پرماجرن و آن چه بما چشمم خمود

دیدم و نز زبان رروهها مختفا مردم شنیدم عونم نصفى رن به روشنى
بیابیم.
شب  8دیماه بود [ ] 531که تفف ها در م بمه صمدن در آممد :آ ما،
مالاله روزنامه نط عات رن به فم رشید مطفق (کمه بتمدها متفموم شمد
نویسنده نصفى مالاله چه کسى بوده که نز رشادت مطفق کمتری بهمرهن
ندنشته) مطالته کردهنید؟ رنممتى هتماکى و رممونیى رن بمه آخمری حمد
رمانده . ...آیا فردن دروس حوزه عفمیه تتطیم نممت؟ . ...و فمردن صمب
بود که نخست حوزه عفمیه م ،و ماا بازنر م تتطیم شمد .فام و
ط ا عفوم دینى به عنونن نعترنض به خانههما مرنجمع در رمروههما
کام ن منظم رو آوردند و چهره شهر بمه کفمى درررمون شمد ،و بمه نیم
ترتیب نخستی جر ه ننال ا در فاا
هیچ کا باور ندنشت نی

م آشرار رردیمد؛ جر مهن کمه

در تومته یابد و مرنمر ممفرت رن فرن ریرد

و دنمنه آن به خارج نیز کشیده شود.
در نی که مالاله مزبور که در آن به زعیم بزرگ و پیشمون عمال مدر
حارت آیتنلفّهنلتظمى خمینى (دنمت برکاته) توهی و نماله ندا شمده

بود چیز نبود که برن کسى اب تحم باشد ،شرى نیست ،ولى مهمم
نی نمت که بدننیم در پشت آن جر ه ،مخزن باروتى نهفته شده بمود کمه
نی جر ه یرباره آن رن شتفهور ماخت .دم چرکینمى در پیرمر نجتمماع
وجود دنشت که نتیجه مالیان درنز ،خفالمان و زوررمویى و بمىعمدنلتى،
بىنعتنایى به خونمتها مردم ،ظفم و دروغ و نابسامانیها دیگر بمود کمه
در ننتظار نیشتر نیرومند بود ،و به هنگامى که نیشتر فرود آممد فریماد و
فغان نز تمام نی پیرر برآمد و آن چه در درون نهفته بود بیرون ریخت!
روز  8دیماه [ ] 531روز پرهیجانى در م رهشت ،و همه مرنجمع
و دندند برن رفع نی توهی ن دنم کنند .روز بتمد 3[ ،دی ] 531کمار
باالتر ررفت و می جمتیت نفزونتر شد .آن روز برنامه نی بود [که] بمه
خانههما نمماتید حموزة عفمیمه برونمد و چنمی شمد .نز جمفمه ممرنغ
نی جانب در مدرمه نمیرنلمؤمنی (عفیه نلس م) آمدنمد .دنخم و خمارج
مدرمه و خیابان نز جمتیت موج م زد و م در مخنرننى کوتماهى کمه
کردم نخست نز یراارچگى و وحدت جمتیمت ،و مشمت محرممى کمه
مردم بر دهان نویسنده مالاله و هممفرمرنن نو زده بودنمد تشمرر کمردم و
رفتم با نی کار نشان دندید نی رونه هتاکىها بتد نز نیم بمدون جمونا
نخونهد ماند ،و به نی نرزننى که آنها رمان مىبرنمد تممام نخونهمد شمد!
ماا ناافه کردم نرر بزرگ ومى رن نی چنی هتک کنند ،چه نحترنممى
برن دیگرنن مىماند« .نرر باید بمیریم هممه بما همم بمیمریم ،و نرمر بنما
هست زنده بمانیم همه با هم زنده بمانیم!»
نی جمفه که بتد برن بسیار شر شتار به خود ررفته بمود ،یرمى
نز نمناد متتبر تبتید م به چابهار بود و رلیا نمنیت م آن رن بمه عنمونن
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دعوت به یام بر اد نمنیت تفسیر مىکرد!
به هر حا آن جفسه تمام شد ،نما عصر ،هنگامى که ط ا و جوننان
نز خانه نماتید با آرنم

کام و حتى بدون کوچکتری شتار (چون آن

روز نه تنها شرست شیشهها متمو نشده بود ،هنوز شمتارها خیابمانى
نیز در کار نبود) باز مىرشتند ،مورد هجوم مامورنن پفیا ون مع شمدند و
برن نخستی بار در نی حوندث خون عدهن بىرنماه ممط خیابمان رن
رنگی ماخت!
مامورنن نمنیتمى مم ،بمرن تبرلمه خمود نز نیم خشمونت و کشمتار
بىماباله ،طبق متمو دمت بمه کمار پرونمدهمماز شمدند و طبمق رن
«کمیسیون نمنیت نجتماعى» که زیر نظمر فرمانمدنر و چهمار تم دیگمر نز
رؤما ندنرنت تشری مىرردید نی جانب و ش نفر دیگمر آ ایمان در
حوزه عفمیه م و چند نفر نز تجار محترم بازنر رن محمرکی نصمفى نیم
حادثه مترفى کردند و حرم تبتید مهماله (حدنکرر تبتید) رن بمرن هممه
صادر فرمودند!
رلیا ماون م هنگامى که در نطا به مم نعم م کمرد بایمد بمه
تبتیدراه بروم ،رفتم :ن کاش آن کا که نی حرم رن صادر کمرده نیم
جا بود ،با نو مخ مىرفتم.
بىتام رفت :آن کا ممنم! بفرماییمد( ...و آن جما مفهموم کمیسمیون
نمنیت نجتماعى رن فهمیدم).
رفتم :هر حادثهن رن بمه مما نسمبت دهیمد ،نیم حادثمه رن خودتمان
مم کمیسیون نمنیت نجتماع م ع وه بمر آیمتنهلل ناصمر مرمارم شمیرنزی ،آ ایمان
حسی نوری همدنن  ،محمدعف ررنمم  ،نبونلالاممم خزعفم  ،محممدعف ررنمم ،
محمد یزدی و حس صانت رن نیز تبتید کرد.

آفریدید ،و همه مىدننند .مگر شما وکی مدنفع آن مالالمهنمویا هسمتید؟
خاموش کردن نیم آتم

رنه ممادهن دنشمت .ممىآمدیمد نز آن مالالمه

عهرخونهى مىکردید و مىرفتید آن نویسنده غف کرده؛ جبرنن مىکنمیم.
چرن به خاطر نعترنض انونى مردم به یک نویسنده ممزدور ،ممردم رن بمه
رفوله بستید؟ رفت :ون ع نی نمت که ما هم نفهمیدیم به چه منظمور آن
رن نوشتهنند؟ و چه کسى نوشته؟ ...به هر حما مطفمب نز نینهما رهشمته؛
بفرمایید( ...به مو تبتیدراه)
رفتم کجا؟
رفت :بتدنن روش مى شود.
در نی نثنا مامور نز در ونرد شد و رفت ربان آ ا ( ...یرى نز مالام
ها

اایى رن نام برد) با تو یا آن مه نفر مونفالت نررده (متفموم نشمد

کدنم مه نفر رن مى روید).
رلیا ماون (بدون نعتنا نز نی که م شاهد و ناظرم) با عصمبانیت
رفت :غف کرده! م مىرویم تو یفشان کنید!( ...و نی جا بود که صحنه
دیگر نز حرومت مطفاله ماون رن بر همه دمتگاهها با چشمم دیمدم و
به «دمررنمى ماونکى» آفری رفتم!)
***
دروغ بزرگى به نام حقوق بشر
تسفیحات فو نلتاده نظام که به یمت فالر و محرومیت ممردم تممام
م شود به نی م ماند که دورتادور درخت رن با زنجیر محرم ببندند ،نمما
درخت نز درون باومد و فرو ریزد.
نالم صری و مررر حالو بشر نز دردنا تری خاطرنتى نممت کمه
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تاری متاصر ممفرت ما به خاطر دنرد ،در حالى که (مماده نو ) «نع میمه
جهانى حالو بشر» به عموم جهانیمان توصمیه ممىکنمد کمه نسمبت بمه
یردیگر با روپ برندر رفتار کننمد و «مماده پمنجم» تاکیمد ممىکنمد کمه
«نحد رن نمىتونن تحت شرنجه ،و یا مورد مجازنت ،و رفتار ظالمانمه
و یا برخ

شئون ننسانیت ،رنر دند» ،و نز آن باالتر در برنامه حروممت

نم مى که جامته روحانیت مخصوصان نمام خمینى رو آن تریه دنرنمد،
نهایت نهمیت به نی مواوع دنده شده ،ولى در محی ما نی مسمئفه بمه
صورت بازیچه ماحرى درآمده نممت و همر روز شماهد صمحنههما
تازهن نز نالم صری نی حالو بمودهنیمم .نمونمهن نز آن رن در طمرز
فرمتادن تبتیدیان به تبتیدراه ذی ن م حظه مىکنید:
شب بود .هون به شدت مرد و کام ن تاریک شده بمود .یمک کمامیون
نرتشى در کنار ژنندنرمر ( م) در ننتظار م و دو نفر دیگر نز آ ایان بمود
و برن هر نفر ،دو مامور مسف تتیی شده بمود و چمون وامع مم بمه
شدت ناآرنم بود برن بیرون بردن ما زیاد عجفه نشان مىدندند.
هنگامى که با  1مامور مسف به مح «پفیا رنه م م نرن » رممیدیم،
بر باریدن ررفت .در نی جا مىبایست تو ما کنمیم تما ماشمی هما
عبور فرن رمد و هر کدنم به مو مالصمد تتیمی شمده حرکمت کنمیم.
خونمتیم در آمایشگاه پفیا رنه ،تا فرن رممیدن ماشمی عبمور بممانیم.
جناا مروننى که شدیدنن نارنحت به نظر مىرمید مخالفت کرد و رفمت:
«باید در ماشی بمانید» و حتّى با م پ کمر  ،ما رن تهدید کرد!
برزنت مالا و نطرن کمامیون پماره بمود و بماد و بمر بمه دنخم
ظفمترده ماشی مىدوید و شاید برودت هون به چنمد درجمه زیمر صمفر

رمیده بود .مامورنن به نوبت پیاده مىشمدند و خمود رن در مرکمز پفمیا
ررم مىکردند ،نما م نحساس کردم نشست در ماشی خطرنما نممت.
خوا بود پیاده مىشدیم و در بیابان در زیر بر رنه مىرفتمیم تما خمون
در بدنمان منجمد نشود ،ولى مونفق نبودند .آخری فرر که به نظرممان
رمید نی بود که در کامیون مرتبان دممت و پاهما رن حرکمت دهمیم تما نز
خطر ننجماد رهایى یابیم و فرنموش نمىکنم که ممدتها آثمار نمارنحتى آن
شب در یک دمت م با ى بود.
***
ماعتى بتد در نتوبوممى کمه بمه مالصمد نصمفهان در حرکمت بمود،
نحساس مىکردم بدنم که مم رفمت منجممد شمود کمم کمم دنرد جمان
مىریرد .مسافرنن نتوبوس با تمام وحشتى که نز جفمت تفنمگ ممامورنن
مسف دنشمتند م مخصوصمان پما نز آن کمه ممرن شمناختند م نز هررونمه
همدرد دریغ نرردند ،و نی صحنه ،مسال زیاد رن به آنهما [ممامورنن]
مىآموخت.
دمتور نی بود :با ممرعت بمرویم و در شمهرها تو ما نرنمیم و در
صورت لزوم فال در مرکز پفیا رنه ،نز نتومبیف به نتومبی دیگر ،منتالم
شویم .بتد نز نصا شب ،به نصفهان رمیدیم .در آنجما مونفالمت کردنمد
که با یک نتومبی مونری به موی یزد رنه بیفتیم .رردنمه صمتبنلتبمور و
طوالن (م نحمد) رن در وم رنه ،بر و مه غفمیظ فمرن ررفتمه بمود و
کمتر عبور و مرور صورت م ررفت ،ول آنها نصمرنر دنشمتند همچنمان
پی

برویم .به جای رمیدیم که نه بهدرمت

بازرشت .خ صه آن شب رن تا آمتانه مرگ پی

ادر به رفمت بمودیم و نمه
رفتمیم و خمدن نجمات
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دند ،و با زحمت زیاد به یزد رمیدیم و بدون و فه به رنه ندنمه دندیم.
شب در مسیر «بم م نیرننشهر» رنه رن رم کردیم ،و در بیرنههن ررفتار
شدیم .ظفمت همه جما رن فمرن ررفتمه بمود و نثمر نز جنبنمدهن دیمده
نمىشد و در فرر بودیم چه باید کرد؟ اما رن چرنغمى نز دور نمایمان
شد .متفوم شد نتوبومى نمت که نو هم نز نی رنه آمده .بیم آن بود کمه
با نشاره ما تو ا نرند .یرى نز دو مامور که کمکم بما همم رفیمق شمده
بودیم و آرنم آرنم نو رن مىماختیم ،رفت :نممفحه در نیم جما بمه درد
مىخورد .پایی پرید و تفنگ رن مردمت ررفت و جفو نتوبوس رن مد
کرد!
رنننده و مسافرنن جا خوردند که چه خبر نمت؟ و چالمدر خوشمحا
شدند هنگامى که فهمیدند ما فال مىخونهیم رنه رن پیدن کنمیم! ممرننجام
متفوم شد ما نشتباهان نز رنه خاکى زنهدنن آمدهنیم نه نیرننشهر!
رنننده که جونن خامى بود مخالا بازرشت ما بود ،ولمى مم نصمرنر
دنشتم که بازرردیم؛ بهخصوص که خطر تمام شدن بنمزی نیمز در میمان
بود (الزم به یادآور نمت که حتّى در بتاى نز شاهرنههما آن منطالمه،
در فاصفه  534کیفومتر یک پمپ بنزی هم وجمود نمدنرد) بمه عم وه
حدود  54ماعت رنه مدنوم و بدون نمترنحت و خونا ،نعصاا ما رن نز
کار مىنندنخت .مامورنن هم نز پیشنهاد م به نی دلی که «آ ا تجربهشان
نز ما بیشتر نمت»! حمایت کردند و به بم بازرشتیم.
نز پاره شدن المتیک رناه ماشی  ،و ندنشت زنپاس ،و ررفتار شدن
در میان طوفان ش در رنه نیرننشهر ،چیزی نم رویم هرچه بود.
مرننجام پا نز حدود  34ماعت رنه پیمودن به بندر چابهار ،در ممرز

پاکستان و در ماح دریا عمان ،یتنى دورتری نالطه کشمور رممیدیم.
خسته و کوفته و بیماررونه و در طو رنه کمرنرنن بمه یماد منشمور جهمانى
نع میه حالمو بشمر (و روز و هفتمهن کمه در مما بمدنن نختصماص
دندهنیم) بودم! متفوم شد ماموری ما هم د پمردرد نز نواماع دنرنمد،
ولى بنا به نظهار خودشان رنه فرنر ندنرند.
نخستین تبعیدگاه چابهار
با نی که در نالا دیگر بر مىبارید و بهم ماه بمود ،در چابهمار نز
کولر نمتفاده مىکردند ،نما بومىها که نکررشان بفموچ هسمتند ممىرفتنمد:
هون مرد شده! ررما مو تى نمت که نز مرننگشمتان ننسمان طمره طمره
عر مىچرد و مغز مر رن به جوش مىآورد؛ همون شمرجى ممىشمود و
لباسها خیا و نز برگ درختان در هون بدون نبر ،مانند بارنن ،آا فرو
مى ریزد!
در روشه و کنار و حتى در دنخ نی شهر کوچک مرز زنغمههما و
آلونکهایى به چشم مىخورد که نه بر دنشت و نه آا ،و نمىدننمم بما
نی حا در تابستان چه مىکردند؟ نمما هممان روزهما در جرنیمد عصمر
تهرنن ،که بر نثر بُتد رنه ،راهى پا نز یک هفته به دمت مما ممىرممید،
خونندم :بنا هست در کنار بندر چابهار یک پایگاه عظیم دریایى بسازند و
با آن ،مجموعه پایگاهها مهرانه هونیى و زمینى و دریایى ترمی رردد.
هزینه آن چهار میفیارد بود .هر چه بود مشهور در میان مردم مح چنمی
بود که پایگاه در کنترنت نمریرایىهامت و حتى شر کردهنند مجبور به
م دهم دمامبر ( 3آذر) روز جهان حالو بشر نمت.
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نمتخدنم یک کاررر نیرننى نباشند.
نما متفوم نبود نی پایگاه عظیم ،بما آن هزینمه مرممامآور ،بمرن چمه
ماخته مىشد؟ و در برنبر کدنم دشم مرمخت و عظیم بود؟ آن هم در
منطالهن که آا آشامیدنى ندنشت و آا لوله کشى آن بمه مدر شمور
بود که به هنگام شستوشو صورت ،چشم رن آزنر مىدند.
در تمام نی شهر در آن روز ،یک دنروخانه موجود نبود و تنها حممام
شهر بر نثر عدم پردنخت آابها تتطی شده بود .نفرند در آن جا بودنمد
که شاید در تمام ما یک میوه یما مختصمر ممبز نممىخوردنمد .مم
هنگامى که نر ام مرمامآور نی بودجهها تسفیحاتى رن در نیم منماطق
فو نلتاده محروم دیدم ،در نی فرر فرو رفتم که تسمفیحات فمو نلتماده
نظامى کشور ما به نی مىماند که دور تا دور درختى رن بمرن حفاظمت،
با زنجیرها محرم ببندیمد ،نمما درخمت نز درون باوممد و زیمر فشمار
زنجیرها فرو ریزد .پایه نمتال

یمک ممفرمت رو مم پهما ممدرن

نیست ،رو نیمان و عشق و ع ه و دلبستگى مردم بمه آن آا و خما
نمت و نرر ما پیشرفتهتری م پها رن به یممت بمدبختى و ممیهروز
مردم به دمت آوریم ،رنه فنا رن با دمت خود همونر ماختهنیم ،و نرمر بمه
جا نی آه پارهها با رمیدرى به واع مردم محروم نی مناطق ،شمتفه
عشق و نیمان رن در دلهایشان بیفروزیم ،با چنگ و دندنن هم که باشمد نز
تمامیت ممفرت پامدنر مىکنند!
ندنمه دنرد

اشاره
آیتنهلل مرارم شیرنزی در مالالهنی با عنونن «ب ی نمتبدند و ریاکاری»
در روزنامه کیهان مورخ  1آبان  531به نگارش ندنمه خماطرنت خمود نز
تبتید به چابهار ،و در پ آن تبتید به مهابماد و ننمار و ممرننجام پایمان
یافت دورنن تبتید خود در مردند ماه  531نشاره کرده نمت.
نو درباره تبتید به ننار م نویسد« :دلخوشى ما در آن شهر ع وه بر
محبت مردم و دومتان فرنوننى که نز نصفهان و یزد و نمایی و کاشمان و
مایر نالا به دیدن مىآمدند نی بود که آیتنلفّه پسندیده بمرندر نرجمنمد
و محترم نمام خمینى و چند نفر دیگر نز دومتان در آن جا تبتیمد بودنمد.
آنها رن ب ن به عنونن تبتید به آن جا آورده بودنمد ،و نز مصماحبت نیشمان
لهت مىبردیم».
آیتنهلل مرارم شیرنزی در پایان خاطرنت خود نز تبتید نتیجمه ررفتمه
نمت« :زندان عناصر انقالبی را پختهتر آگاهتر و مقاومتر متیکنتد و
تبعید ندای انقالب را به نقار دور و نزدی

میرساند».

در نیام که آیتنهلل مرارم شیرنزی در تبتید بودند ،حموندث ننالم ا
نوج ررفت .در  4فمروردی  531شماهد یمام خمونی ممردم یمزد بمه
منامبت چهفم شهدنی تبریز بودیم و نممام خمینم نیمز در  3نردیبهشمت
 531در پیام به مفت نیرنن بر مبارزه تا نمتالرنر حرومت نم م تاکیمد
کردند.
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بالى استبداد و ریاکارى

رفممتم آا لولممه کشممى شممهر چنممدنن شممور نمممت کممه حتمى بممرن
شستوشمو نیمز دردممر دنرد ،و آا آشمامیدنى رن بایمد بما تانررهما یما
بشرهها کوچک نز نالا دور و نزدیک بیاورند .یک روز نارهمان دیمدم
آا لولهکشى شمیری شمده ،نو رفمتم شماید نشمتباه ممىکمنم .چنمدبار
ماماه کردم ،دیدم رنمتى شیری نمت ،صمدن زدم نز فرصمت نممتفاده
کنید و فورنن ظر هایى کمه بمرن ذخیمره آا دنریمم بیاوریمد تما نز آا
شیری پر کنیم ،و چنی کردند ،نما شاید مه ماعت نگهشته بود کمه آا
مجددنن به شدت شور شد! خیفمى تتجمب کمردم .ممرد محترممى کمه در
همسایگى ما بود رفت .تتجب ندنرد .حتمان یرى نز شخصیتها ،نز مرکز
آمده نمت که متموالن برن نرنیه نجرن پمروژه آا شمیری  ،ذخیمره آا
شیرینى رن که در نختیار دنرند فورنن به درون لولهها مىفرممتند ،نمما و تمى
که بازدید تمام شد پیچ آن رن محرم مىبندند.
رفتم :نی کار هر عیبى دنرد یک حس بزرگ همم دنرد :الزم نیسمت
شما هر روز پولى برن روزنامه خرج کنیمد ،بفرمه صمب کمه نز خمونا
برخامتید آا لوله رن ماماه مىکنید ،نرر کام ن شمور بمود ممىفهمیمد
نمروز هیچ کا به شهرتان نمىآید ،ولى نرر کام ن شیری بمود حتممان در
ننتظار یرى نز شخصیتها درجه یک باشمید و بمه هممی نسمبت نرمر
نیمهشور بود نحتما آمدن یک شخصیت درجه دو و نمت!
فرنموش نم کنم چنمدی بم شمهردنر خرمشمهر بمرنی نشمان دندن
فاای مبز و پر ر خیابانها به یر نز رجا بزرگ دولمت ،دممتور دنده

بود کمه مالمدنر زیمادی شماخههمای رم م بمدون ریشمه م رن نز نطمرن
خریدنری کرده ،در باغچههای خیابانها فرو کنند ،یک روز شهر پر نز ر
بود ،روز دیگر که شاخهها پ مید ،به ومیفه رفتگمرنن جممعآوری و بمه
زبالهدننها ریخته شد!
و نیز چند پی

مطبوعات نوشته بودند :در یزد خیابانى نمت که تما

کنون چندی بار نفتتاپ شده ،یتنى هر و ت یرى نز مالامات برن بازدیمد
شهر مىآید آن خیابان رن مجددنن ر کرده ،نونر مهرنگ بمر ممر خیابمان
مىبندند و باز هم به عنونن یمک پمروژه تمازه ننجمام یافتمه ،آن رن نفتتماپ
مىکنند!
یرى نز دومتان روحانى با خودیار مردم (بمدون کمتمری دخالمت
دولت) پفى در یرى نز رومتاها مازندرنن ماخته بمود .هممی کمه پم
تمام شد مالامات دولتى فشار آوردند که ما بایمد آن رن نفتتماپ کنمیم و در
نخبار رندیو آن رن جزء پروژهها ننجامشده دولت نع م کردند.
خوا م حظه مى کنید در شما و جنوا و شر و غرا همه جما
آممان همی رنگ نمت و ریاکمار بما شمدت تممام در تممام ممطوپ
جریان دنرد؛ ررچه نال

نیونن رن زیبا کرده ،نما خانه نز پا بسمت ویمرنن

نمت!
ماکنان چابهار که مردمى پر محبت هسمتند ،هشمتاد درصمد ممنى و
بیست درصد شیتهنند و همچون برندرنن با هم زندرى ممىکننمد .آنهما نز
محرومتری مردم کشور ما مىباشند ،در حمالى کمه بمه رفتمه نهمالى ،در
هون ررم آنجا نرر درخت میوهن باشد در ما دوبمار میموه ممىدهمد.
«باغ کشاورز » چابهار نشان مىدند که خما آن منطالمه نز مسمتتدتری
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خا هامت ».نی باغ کشماورز بما نیم هممه محصموالت ررمسمیر
متنوع

بهتری مند زنده بمرن مالصمر بمودن دممتگاههاممت و نشمان

مىدهد که نرر به تهیه آا و مسئفه کشاورز منطاله توجه شود نمه تنهما
مردم منطاله ندنره مىشوند ،بفره بار منگینى نز دوش مردم مایر نالا بمر
خونهند دنشت ،و رامى خونهد بود در جهمت نز میمان بمردن ونبسمتگى
کشاورز به بیگانگان که نمروز به شر خطرناکى در آمده نمت.
نز مسال شگفتآور که در نونی ورود در نی منطاله دیدم نی بمود
که در تمام شهر یک حمام بیشتر وجود ندنشت و آن همم تتطیم شمده
بود.
در ام متفوم شد مالدنر بیست هزنر متر نز بهتری زمی هما شمهر
نز طر شهردنر  ،مجانان و ب عوض ،برن نحدنث رورممتان بمه فر مه
رمرنه غیر نم مى بهایى ونرهنر شده نمت ،در حالى که نفمرنت آنهما در
آن شهر طتان نز ش

خانونده تجاوز نمىکمرد و بمرن دفم هممه آنهما

بیست متر زمی کافى بود .ولى مسفمانان نص ن رورممتان ندنشمتند .فرمر
کردم مروت در نی جا جایز نیست ،لهن بمه عنمونن یمک مالمام مسمئو
مههبى یک تفگرنم شهر برن فرماندنر و شهردنر فرمتادم و نسمبت بمه
نی مسئفه و بتاى دیگر نز مسال شهر نعترنض کردم (و پمی

خمود

فرر مىکردم چابهار آخر خ نمت؛ جایى دورتر نز آن ندنرنمد کمه ممرن
بفرمتند).
نرر تتجب نرنید ،دو روز بتد ،شهردنر که آدم صری و مصممى به
نظر مىرمید ،ام یک نامه رممى با نماا و مهر شمهردنر  ،امم
تشرر نز نی ننتالادها نوشته بود« :نیم بخشم

در زممان تصمد نیم

جانب صورت نگرفته م و به طور که پرونده نمر نشان مىدهمد م بمه
دمتور مرکز بوده نمت! یتنى کار نز دممت مما مماخته نیسمت ،نمما
بتاى دیگر نز پیشنهادها رن ننجام مىدهیم .»...دیمدم آا نز مرچشممه
ر آلود نمت و همه نالا ممفرت نز نی آا ر آلود ممهمى دنرنمد و
به همی دلی مىبینیم بتاى نز نفرند فرصتطفب با زد و بند با بتامى
نز مالامممات خودکامممه و نمممتفاده نز خفالممان محمی و مانسممور مطفممق
مطبوعات ،در مدت کوتاهى صاحب دهها کارخانه ،دهها هزنر روممفند
و نم

وممیع و بمىحسمابى در شمر و غمرا و شمما و جنموا

ممفرت شدند .و آن چنان ثروت عظیمى ررد آوردند که هیچ فئمودنلى
در عصر مالریتها بزرگ و فئودنلیسم به ررد آنها نمىرمید( .نشماره
به هگبر یزدننى نمت).
ممردم چابهمار م ماننمد ممایر نالما کشمور م نز نظمر ممههبى نیمز
محرومیت شدید دنرند ،و باید نعتمرن کمنم کمه نرمر ممرن بمه آن جما
نفرمتاده بودند با پا خود نمىرفتم و چه خموا شمد کمه رفمتم و نز
نزدیک دیدم و مسئولیتها رن در کردم .نلبته به مالدنر تونن به مسمجد
و برنامهها مههبى تا حد ممر و ممامان دنده شمد .کتابخانمهن بمه
کمک و همت یرى نز آ ایان تامیا شد .در بتاى نز جفسمات دینمى
که دنشتم ،هشتاد درصد برندرنن نه تسن شمرکت دنشمتند ،و نیمز بما
عفما مههبى آنها در محیطى پر نز تفاهم صحبت مىکردیم و بسیار
نز مسال ممفرتى نیز در نی میان روش مىشمد کمه در نیم مختصمر
شرپ آنها ممر نیست .یرى نز نهالى مىرفت :ما بایمد خمدن رن شمرر
روییم و به آنها که شما رن نی جا فرمتادند دعما کنمیم و نال مما کجما و
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نی برنامهها کجا!
***
تبعیدگاه دوم مهاباد
 34روز در چابهار رهشت .نونخر نمفند بود .هون بمه ممرعت رو بمه
ررمى مىرفت .بدنها عر موز شده بمود و نگمرنن فمرن رممیدن بهمار و
تابستان بودیم که نارهان فرمان حرکت به مو مهابماد در شمما غربمى
کشور ،صادر شد .با دو مامور یرى شیته و دیگر منى ،یرمى مسفسم
به دمت و دیگر با نمفحه کمر  ،یرى حر زن ،و دیگمر تیرننمدنز
ماهر ،با مالدنر زیاد فشنگ ناافى ،نیم فاصمفه ممه همزنر و دویسمت
کیفومتر رن در مدتى ریب به یک هفته پشت مر رهنشمتیم و در میمان
بر و مرما ونرد مهاباد شدیم!
با نی که انون تبتید (ن امت نجبمار ) ممىرویمد :شمخص تبتیمد
هیچرونه محدودیتى نباید دنشته باشد و [باید] آزند نو نز هر نظر تمامی
رممردد ،ممما در مهابمماد ،بممه عرمما چابهممار ،ه میچرونممه آزند ندنشممتیم.
ندننمکار ها رییا شهربانى و فرماندنر مبب شمده بمود کمه ممردم نز
هررونه تماس با ما وحشت دنشته باشند .حتى کسبه در فروخت جمنا
به ما نحتیا مىکردند .دکتر محترم دندننساز رن تحمت بمازجویى مرنر
دندند که چرن دندنن ما رن نص پ کرده ،هیچ کما بمدون نجمازه مماون
جرلت نجاره دندن خانه به ما رن ندنشت .یک مامور مخفى که مخفى همم
نبود ،همه جا مر مایه ما رن دنبا ممىکمرد .تففم منمز شمدیدنن تحمت
کنتر بود ،بتاى نز مسافرننى رن که نز نالا دور و نزدیک بمه دیمدن مما
مىآمدند به نط عات شهربانى یا ماون مىبردند .با نی که میم دنشمتم

نز آن فرصت ررننبها نمتفاده کرده و بما عفمما نهم تسمن در مسمال
مختفا نم مى رفتورو کنیم [و] آنها نیز متالاب ن چنی تمایفى دنشمتند،
نما بر نثر فشار شدید دمتگاهها ،بم نز رهشمت چهم روز نیم توفیمق
دمت نمدند در آن محمی  ،هممه نز همم ممىترممیدند و ممایه ممنگی
دمتگاهها نمنیتى ماون و غیره بر همه جا نفتاده بود .ممرننجام دیمدیم
که همی مهاباد پرخفالان و مخت تحمت کنتمر  ،چگونمه بیمدنر شمد و
صحنه عظیمتری تظاهرنت خیابانى رشمت! و نیم نممت محصمو آن
برنامهها! جالب نی نمت که دومتان تفسیر نمونه به طور متناوا همر ده
روز به مهاباد مىآمدند و برنامه تفسیر با مرعت پیشرفت کرد!
***
سومین تبعیدگاه انارك نایین
خاطرنت تف و شیری نیم شمهر مرممبز و پربرکمت رن م بما تممام
نهمیتى که دنرد م برن رعایت کوتاهى مخ  ،رها کرده ،به مرنغ مومی
تبتیدراه یتنى شهر کویر ننار نایی مىرویم.
یک روز رلیا نط عات شهربانى مهاباد به منز آمد کمه ،ناممهن نز
م آمده .مر نی که مشر کار پایان یافته و باید به شهربانى بیاییمد .نمما
در شهربانى رفتند :شما باید هم نآلن به مو ننار نایی حرکمت کنیمد،
حت حق بازرشت به منز و روش ماخت واع همسر و فرزند رن هم
ندنرید ([در مهاباد] خانونده نزد ما بودند) .تا خونمتم مفاد نع میه جهمانى
حالو بشر رن یادآور شوم ،دو مامور مسمف بما دو بامه مسفسم رن در
برنبر خود دیدم ،و آن در فشنگ به کمرشان بسته بودند که کمر بندشان
نز منگینى مىخونمت پاره شود .نفهمیدم برن جنگ بما لشمرر ممفم و
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تور آماده شده بودند یا برن بدر ه یک نفمر تبتیمد کمه حتمى چما و
فمترنش در جیب ندنشت! رفتند :ماشی آماده نمت بفرمایید.
بیست ماعت بدون تو ا و نممترنحت در رنه بمودیم کمه بمه نمایی
رمیدیم و نز آن جا با یک ماشی ژنندنرمر با مه مامور ،یرمى مسفسم
بهدمت و دو نفر دیگر با تفنگ ،به شهر ننمار در  13کیفمومتر نمایی
رمیدیم!
نی شهر همانرونه که نز نام

پیدن نمت ،تتدند کمى درخت ننمار

دنرد و دیگر نز آا و آباد هیچ؛ و کویر پهناور مرکمز نز چهارممو آن
رن نحاطه کرده ،چند کوچه په آمفالتى دنرد که نز ناچار نام خیابان بمر
آن رهنردهنند و همه آنها بمه بیابمان برهموت خشمک و مموزننى منتهمى
مىشود .تنها نانون شهر مسمافرت کمرده بمود و جمز نمان خمانگى کمه
مخصوص نهالى بود پیدن نمىشد و به همی دلی دو مماه کمه در آن جما
بودیم غالبان نان خشک که نز نالا دیگر مىآوردند مصر ممىشمد .آا
آنجا اب شرا نبود ،به همی دلی دومتان نصفهانى که تالریبان هممه روز
با پیممودن بمی

نز دویسمت کیفمومتر رنه بمه دیمدن مما ممىآمدنمد آا

آشامیدنى رن نز آن جا مىآوردند .تنها نفت و بنزی فروش شهر به خماطر
کمىِ درآمد کارش رن تتطی کرده بود و نفمت و بنمزی پیمدن نممىشمد.
نهالى تتدند بز دنشتند که به خاطر نیافت عففى در کمویر خشمک غالبمان
ررمنه بودند و یرى نز آنها مىرفت چهار بز رن دوشیدم فالم  244رمرم
شیر دنشتند! نی شهر دو هزنر نفر رن «شهر زنان» مىرفتنمد ،بمه نیم
دلی که مردنن تمام طو هفته رن (غیر نز جمته) در متدن ممربى کمه در
نزدیرى آنجا بود و نام [آن] متدن نخفک نمت کمار ممىکردنمد ،و زن و

فرزندشان بىمرپرمت بودند.
نمىدننم شنیدهنید کار کردن با مرا خطرنا نمت تا چه رممد بمه
کار کردن در متدن مرا ،و به زود ننسان رن مسفو مىکند ،مگر نیم
که مرن بتها الزم صورت ریرد .کارررنن در عمق  84متر باید کمار
کنند و راهى تا کمر آنها در آا بود؛ بما نیم هممه ،حالمو فمو نلتماده
ناچیز نز  25تا  54تومان در روز مىررفتند .به هممی دلیم جوننمان نز
شهر فرنر کرده و به نالا دیگر رفته بودند .به نیم رونمه کمارررنن بمرن
پی ریر نز بیمار باید هر روز یک شیشه شیر تازه دند ،نما نز نی همم
ماایاله مىکردند.
واع بتاى نز مردم آن جا به در ر تبار بود که نمىتمونن شمرپ
دند ،نما عمومان خوش فب و مهربان و متتالد به مبانى مههبى هسمتند؛ بمه
همی دلی در مدت کوتاهى با همه آشنا شدیم و برنامهها ومیع دینمى
در آن جا پىریز شد و خوشبختانه محدودیتى هم ندنشتیم.
نما فرنموش نرنید که در نطرن نی شهر محمروم ،متمادن ررننبهما نز
جمفه متدن ط و حتى نورننیوم نیز وجود دنرد ،ولمى هررمز ممهمى نز
آنها به مردم نمىرمد و نز همه مهممتمر در  54کیفمومتر شمهر (ومم
جاده ننار

م نایی ) یک پایگاه عظیم نیرو هونیى در کنمار جماده مرنر

ررفته که موشکها نیرومند زمی بمه همون دور تما دور آن رن محاصمره
کرده بود و با هزینه هنگفتى ندنره مىشد و تنها آبماد ومم رنه هممی
نمت و با!
دلخوشى ما در آن شهر ع وه بر محبت مردم و دومتان فرنوننمى کمه
نز نصفهان و یزد و نایی و کاشان و مایر نالا به دیدن مىآمدند نی بود
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که آیتنلفّه پسندیده برندر نرجمند و محترم نمام خمینى و چند نفر دیگمر
نز دومتان در آنجا تبتید بودند .آنها رن مب ن بمه عنمونن تبتیمد بمه آن جما
آورده بودند و نز مصاحبت نیشان لهت مىبردیم.
دو مه ماهى در آن جا رهشت .یک روز خبر آوردند :که جما شمما
عوض شده و باید به تبتیدراه چهارم جیرفت حرکت کنیمد .مماموری و
ماشی آمادهنند!
م با خاطرهنی کمه نز ممبزیهای فصم زمسمتان آنجما آن در ذهم
دنشتم ،م دننستم منطالهنی نممت میمان کرممان و بنمدر عبماس ،رمرم و
موزنن ،رفت به آنجا هم در وم ماه مبار رماان و روزه رمرفت بمه
هیچ وجه کار عا نهنی نیست .به ع وه متنم نمدنرد کمه مما خماموش
بنشینیم و مانند توپ فوتبا هر روز به مموی پرتماا شمویم .رنننمده رن
فورنن خبر کردم و شبانه نز بیرنهه به مم آممدم و رفمتم بماالتر نز ممیاه
رنگ نیست و نامهنی نوشتم و در ننار رهنشتم که صب بمه مماموری
بدهند به نی مامون« :م برنی مشورت با وکی مدنفتم به م و تهمرنن
رفتم؛ جزء غیبت محسوا ندنرید! »...و نتفا ان مالارن هممی نواماع ،نیمام
درررون شد و برنت آزندی [همه] ما صادر رشت.

2

همان رونه که ررفت ما انون نبود ،آزندی ما هم مطابق انون نبمود،
زیرن پرونمده بمدون کمتمری تغییمری ،در دندرسمتری ،در ننتظمار و مت
محاکمه در ماههای بتد بود .نما همانها که انون به نمی

فمشمان بسمته

م ماه مبار رماان  538مری مطابق با  3مردند تا  2شهریور  531بود.
2م کمیسیون نمنیت نجتماع م در نونی شهریور  531حرم پایان تبتیمد آیمتنهلل
مرارم شیرنزی رن صادر کرد.

نمت ،بفره انون همان «نرنده» آنها بود ،یک روز دممتور دندنمد بگیمر! و
روز دیگر دمتور دندند آزند ک !
مرننجام نی درس بزرگ رن فهمیدم که :زنتدان عناصتر انقالبتی را
پختهتر آگاهتر و مقاومتر میکند و تبعید ندای انقتالب را بته نقتار
دور و نزدی

میرساند.

*روزنامه کیهان  ،ش ( 4311شنبه ،) 531/8/1 :ص .1

اشاره
با توجه به حوندث ماههای مردند تا آبان  531نظیر 24 :مردند : 531
تظاهرنت خونی مردم نصفهان و نع م حرومت نظام در نی شمهر؛ 28
مردند  : 531به آت

کشیده شدن مینما رکا آبادنن و کشته شمدن 511

نفر؛  3شهریور  : 531مالو دولت جمشید آموزرار و روی کمار آممدن
دولت جتفر شریا نمام ؛  5شمهریور  : 531بمزرگتمری تظماهرنت
مردم تهرنن بتد نز نماز عید فطمر؛  1شمهریور  : 531نعم م حروممت
نظام در تهرنن و یازده شهر دیگر؛  1شمهریور  : 531جمتمه خمونی ،
کشممتار ومممیع مممردم در میممدنن ژنلممه (شممهدن)؛  8شممهریور : 531پیممام
نمامخمین به مفت نیرنن درباره کشمتار وحشمیانه  1شمهریور در میمدنن
ژنله تهرنن؛  5مهر  : 531عزیمت نمام خمین نز عمرن بمه فرننسمه؛ 3
مهر  : 531مخنرنن نمامخمین در جمع نیرننیمان مالمیم پماریا دربماره
جنایات رژیم شاه و نهدن ننال ا؛  20مهر  : 531به آت

کشیده شدن

مسجد جامع کرمان به دمت عونم رژیمم شماه؛  5آبمان  : 531کشمتار

دنن م آممموزنن و دننشممجویان مالاب م دننشممگاه تهممرنن و درپ م آن پی مام
تفویزیون ِ شاه که در آن نع م کرد صدنی ننال ا مردم رن شنیده نمت و
آت موزیهای مشرو در  0آبان  531که بمه دنبما آن ،روز بتمد،
دولت نظام غ مراا نزهاری ،جانشی دولت شریا نمام شد ،رمو
نماننله  ،خبرنگار روزنامه نط عات در  0آبان  531و در آممتانه روی
کار آمدن نی دولت نظام به مرنغ آیتنهلل مرمارم شمیرنزی رفمت و در
یک رفتوروی نختصاص نظریات نو رن در مسال مختفا نجتماع نز
بی عف و ننگیزههای پیدنی
نال

ننال ا و همچنمی حروممت نمم م و

روحانیون جویا شد.
آیتنهلل مرارم شیرنزی در نی مصاحبه تشری حرومت نمم م در

نیرنن رن نمرانپمهیر دننسمت و تاکیمد کمرد حروممت نمم م برنمماس
عممدنلت ،آزندی ،مبممارزه بمما فسمماد طبالممات و مب مارزه بمما فسمماد در تمممام
دمتگاههامت .نیشان نفزود نرر دولت نظام مر کار آید و مردم چارهنی
جز دفاع نز خود ندنشته باشند ،جهاد نع م م شود.
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حجتاالسالم والمسلمین ناصر مکتارم شتیرازی در مصتاحبهای بتا
*

اطالعات گفت :دولت نظامی با جهاد روبهرو خواهد شد.

حجتنالم م و نلمسفمی ناصر مرارم شیرنزی روحان دننشممند در

یک رفتوروی نختصاصم بما رممو نمماننلهم خبرنگمار نط عمات
نظریات خمود رن در مسمال مختفما نجتمماع نممروز نز بیم عفم و
ننگیزههای پیدنی
نم م و نال

بحرنن و روند و مرننجام بحرنن و همچنی حرومت
روحانیون بیان دنشت که در زیر به نظر م رمد.

 چه مالطمع زممان رن بمرنی شمر رمرفت بحمرنن کنمون کشمور

مشخص م کنید؟
م مالطت رن نم تمونن مشمخص کمرد ،چمون عونمم رونمارون در
زمانهای مختفا در بروز نی مشر ت دخالت دنشتهنند .پا نز مسمئفه
ب توجه به مههب ،محدود کردن آزندی ،مانسمور مطبوعمات و حتم
مانسور نامهها و تفف ها و عونمف دیگر در نیجماد بحمرنن کنمون ممهم
دنشتهنند و بتد موءنمتفادههمای زیمادی کمه در نممون عمموم شمده و
متأمفانه دنبالهنش هنوز همم ندنممه دنرد و محرومیمتهما و فاصمفههمای
طبالات نز نظر ن تصادی نیز باعث برننگیخت ناراای ها شده نمت.

 بممه نظممر شممما ،تشممری یممک حرومممت نمم م در ممفرممت ممما

نمرانپهیر نمت و نرر نیم نمرمان وجمود دنرد حروممت نمم م چمه
شرف م تونند دنشته باشد؟
م بف نمرانپهیر نمت.
نما حرومت نم م هنوز برنی مردم بهخوب روش نیسمت .نغفمب

نز حرومت نم م وحشت دنرند؛ شاید درمت تبیی نشمده؛ شماید در
بتا نز کشورهای که حرومت نم م دنرند خشمونتهمای خاصم
دنرند و خاطرههای بدی به جای رهنشتهنند .حرومت نمم م برنمماس
عممدنلت ،آزندی ،مبممارزه بمما فسمماد طبالممات  ،مبممارزه بمما فسمماد در تمممام
دمتگاههامت .باید مبان حرومت نم م برنی مردم تشری شود.

 در کشور ما حرومت نم م به چه شرف م تونند بر رنر شود؟

م در حرومت نمم م بایمد دو عنصمر [رن] در نظمر بگیمریم :یرم
وننی نم م نمت که خوشبختانه به دری پیشمرفته نممت کمه نمه تنهما
نس ما بفره نس های آینده نیز م تونننمد نز آن بهمرهمنمد شموند و دوم،
عنصر ننسان نمت که م خونهد نیم حروممت رن پیماده کنمد .مما نرمر
ن تصاددننان متدی و متتالد دنشته باشیم و ارورتهای زمان رن در نظمر
بگیریم تشری چنی حرومت نمرانپهیر نمت.

 آیا منظور شما نی نمت که رهبری مههب یک جامته م تونند بما

رهبری میام آن منطبق باشد؟
م خیر تا آنجا که م م دننمم همیچ رهبمر ممههب ننتظمار نمدنرد کمه
رهبری میام ممفرت رن بر عهده ریرد .رهبرنن ممههب مم خونهنمد نز
جنبه مههب بر نمور نظارت دنشته باشند و در وننی ما روحیمه ممههب
وجود دنشته باشد و با همان روحیه نجرن شود.

 آیا فرر م کنید در شرنی کنون کمونیسم م تونند در ممفرت مما

جای برنی خود باز کند و آیا کمونیست شمدن کشمور در حما حاامر
م تونند یک خطر جدی باشد؟
م خیر نی مر و صدنهای که رنجمع بمه کمونیسمم شمنیده مم شمود
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نم تونند به آن مرحفمه برممد؛ هرچمه همم کمه روزناممههمای خمارج
م نویسند یما رندیوهمای خمارج مم روینمد نغمرنض میامم نممت.
کمونیستهای ممفرت ما همم کمونیسمتهمای ن تصمادی هسمتند .آنهما
عونم ناراای محی هستند .نرر محمی ممالم و ن تصماد ممالم دنشمته
باشیم و تالسیم ثروت برنمماس مبمان نمم م باشمد هممه آنهما جمها
م شوند.

 نم م در بی دو طب متااد کمونیسم و کاپیتالیسم چمه موامت

دنرد؟
م مرتب ن تصادی نم م همان در با کمونیسمم فاصمفه دنرد [کمه] بما
کاپیتالیسم فاصفه دنرد و نم م در عی حا کمه مزنیمای همر دو رن دنرد،
نالا اتا هیچیک نز آنها رن ندنرد.

 صنتت شدن یک جامته ،فرهنگ خماص خمود رن همم بمه هممرنه

دنرد .آیا حرومت نم م م تونند نلالای چنمی فرهنگم رن در فرهنمگ
مههب خود باهیرد؟
م صنتت شدن جامته ما بسیار اروری نممت؛ زیمرن بمدون صمنتت
ممر نمت موجودیت و ندنمه حیات یک جامته به خطر نفتمد و نز نیم
رهشته ،مههب مبتن بر تالویت نعتالاد ،مغایرت با صنتت شمدن نمدنرد و
نحساس مسئولیت نمت و نرر تتفیمات صحیح به جوننمان بمدهیم کمه
روحیه مف و مههب وی دنشته باشند نی جوننان نمه تنهما تحمت تماثیر
فرهنگ دیگرنن رنر نم ریرند ،بفره بر آنها نثر هم م رهنرند.

 تا چه نندنزه شرکت نفرند نابالغ در تظاهرنت مشروع نمت؟
م هر نارنا م تونند نعترنض کند .یام عموم م تونند همه شرها

رن دربرریرد .تاکنون هم بر نثر مدنخفه ماموری برخورد پی
هیچ مشرف پی

آممده ،و نلّما

نم آید.

 در چه شرنیط جهاد اروری نمت؟

م [جهاد] مو ت [نع م م شود] که [نوالن] نمتال

ممفرت به عنمونن

یک کشور نم م در خطر نفتد .ثانیان در شرنیط که کمار بمه بم بسمت
برشد و صدنی نعترنض به جای نرمد .ثالران ،دولت نظام مر کار آید و
مردم در مالاب مسئفه ننجامشده رنر بگیرند و چارهنی جز دفماع نز خمود
ندنشته باشند.

 چه رنه حف برنی رهای نز نی بحرنن وجود دنرد؟

م هر رنهحف که در نظر ررفته م شود بایمد بما نظمر مرنجمع بمزرگ
تالفید مخصوصان حارت آیتنهلل خمین باشد .کسان که خونممتهمای
مختفا دنرند باید با نینها تماس بگیرند و مونفالت آنها رن جفب کنند.
*روزنامه نط عات ،ش ( 313یرشنبه ،) 531/8/ 0 :ص .5

اشاره
با شدت ررفت مخالفتها با حرومت پهفوی ،شاه مجبمور شمد بمرنی
مرکوا مردم در  3آبان  531دولت نظام غ مراا نزهماری رن روی
کار بیاورد .همزمان با روی کمار آممدن دولمت نزهماری ،نظامیمان بمرنی
مانسور بیشتر در نشریات مستالر شدند که نی کار منجر به نعتصاا 1
روزه نشریات نز  3آبان تا  1دی 531شد.
با توجه به رسترش نهات نمم م و فرنریمر شمدن آن در مرنممر
کشور ،دولت نظام نزهاری نتوننست به مالابفه جدی ننال بیون بمرود ،تما
جای که نی دولت مجبور شد تظاهرنت در روزهای تامموعا و عاشمورن
( 3و 24آذر  ) 531رن آزند نع م کنمد .نممام خمینم کمه در نثمر فشمار
دولت عرن مجبور به تر نی کشور شده بود نیز در مهرماه بمه فرننسمه
رفته بود و با توجه به وجود رمانههمای فمرنونن ،نز آنجما ننالم ا رن بما
مرعت بیشتری هدنیت م کرد .نمام خمین رنهپیممای عظمیم تامموعا و
عاشورن رن «رفرننمدوم عفیمه حروممت پهفموی» نامیدنمد .پما نز نیم

رنهپیمای شروهمند ،ناکارآمدی دولت نظام نزهاری بیشتر نمایان شمد.
مرننجام در نونی دی  531نزهاری به بهانه بیمماری نز نخسمتوزیمری
کناره ررفت و نز کشور خارج شد.
در همی نیام ،شاه با چند نفر نز شخصیتهای مف مهنکره کمرد و در
نهایت شاپور بختیار رن برنی نخستوزیری بررزید .نممام خمینم دولمت
بختیار رن مر دیگر دولتهای که شاه مترف کرده بود ،محرموم کردنمد و
در نع میهنی نز نهال مطبوعات خونمتند کمه بمه نعتصماا خمود پایمان
دهند و مطبوعات در  1دی  531مجددن نمنتشمر شمدند .مطبوعمات در
دوره جدید فتالیت خود به ننتراس ومیع پیامها و مخنان نممام خمینم
و همچنی رزنرش و ایع ننال ا در مرنمر کشور پردنختند .نمام خمین
که خود رن برنی بازرشت به نیرنن آماده مم کردنمد ،در پیمام در  22دی
 531تشری «شورنی ننال ا نم م » رن نع م کردند.
یک روز پا نز نی پیام ،آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالمهنی در
روزنامه کیهان تحت عنونن «حرومت نم م چگونه حرمومت نممت؟»
تاکید کرد« :مفهوم حرومت نم مى؛ طع پیونمد بما جهانیمان ،بسمت ِ درِ
چاهها نفت بر رو مردم دنیا ،مبارزه با صنتتى شدن کشور ،بازرشمت
به زندرى منتىِ رون ومطا ،رهرنندن ن فیتها نز دم شمشمیر ،محرومیمت
زنان نز حالو نجتماعى ،حه دمررنممى نز برناممه حروممت ،و رو
آوردن به خشونت و نمتبدند ،آنچنان کمه دکتمر نولم و همفرمرنن

در

شر و غرا پندنشتهنند ،نیست ،بفره حرومت نمم مى ت شمى نممت
مازنده و ننال بى نمت پویا در جهت عرا آن».

حکومت اسالمی چگونه حکومتی است؟ 227 

آیتاهلل مکارم شیرازى:
*

حکومت اسالمى چگونه حکومتى است؟
مفهوم «حرومت نم مى»
طع پیوند با جهانیان،

بست ِ درِ چاهها نفت بر رو مردم دنیا،
مبارزه با صنتتى شدن کشور،
بازرشت به زندرى منتى رون ومطا،
رهرنندن ن فیتها نز دم شمشیر،
محرومیت زنان نز حالو نجتماعى،
حه دمررنمى نز برنامه حرومت،
و رو آوردن به خشونت و نمتبدند،
آنچنان که دکتر نول

و همفررنن

در شمر و غمرا پندنشمتهننمد،

نیست،
بفره حرومت نم مى ت شى نمت مازنده ،و ننال بى نمت پویما در
جهت عرا آن.
***
رنمتى عجیب نمت آنها که طرفدنر خفالان و بىعدنلتى هستند چمون
حافظ منافع «دکتر نول ها» مىباشند پیشرونند و متر ى ،نما مما کمه بمرن
م منظور دیوید نول وزیر خارجه دولت کاررری جیمز کاالهان در ننگفسمتان طم
ما های  311تا  313نمت که ننال ا نمم م نیمرنن ( ) 531در زممان وزنرت
خارجه وی رخ دند.

کسب «آزند و عدنلت» همهروزه ربانى مىدهیم ،چمون ممند بمرن
حفظ منافتشان نساردهنیم ،مرتجتیم و عالبررن!
ننتخاا عنونن «حرومت نم مى» بمه عنمونن همد نهمایى نهامت
رهایى بخ

مفت نیرنن که با نلهام نز روحانیت صورت ررفته ،مئونالت

فرنوننى در دنخ و خارج کشور برننگیخته و آینده مبهم و نگرننمىزنیمى
رن در نظممر رروهممى ترمممیم کممرده نمممت .مممئونالت رونممارونى کممه در
مصاحبهها نخیر با زعما بزرگ روحانى نز مو خبررزنریهما مطمرپ
شده نشان مىدهند که نگرننى نز نی مواوع در خارج کشور حتى بی
نز دنخ نمت.
نی مئونالت در شرفها رونارونى مطرپ مىشوند:
بتاى با شک و تردید مىپرمند نرر نی هد (حروممت نمم مى)
تحالق یابد مفهوم

نی نخونهمد بمود کمه خم ممرخى رو حرکمت

صنتتى کشور و مدرنیزه کردن زندرى مفت ما کشمیده شمود و ممردم بمه
زندرىِ صد ما پی

باز رردند؟!

بتاى دیگر با نگرننى و موء ظ م رویند :آیا در حرومت نم مى
پیوندها دومتى با دو غیر مسمفمان طمع نخونهمد شمد؟ و یما الن م
همرار بی نلمففى تامتیا نخونهمد رشمت؟ و آیما نممتفاده نز منمابع
زیرزمینى نیرنن مخصوصان نفمت م بخماطر تتصمب ممههبى م مونجمه بما
محدودیتها و ممنوعیتهایى نخونهد شمد؟ و آیما شماهرگ حیماتى ننمرژ
غرا ،یتنى منطاله خفیجفارس ررفتار بىثباتى نمىشود؟
رروه دیگر که نز دور ااوت مىکنند ،با بدبینى خاصى مىپرمند:
ترفیا ن فیتها مههبى چه خونهد شد؟ آیا حرومت نمم مى م هماننمد
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صدر نم م م دمتور مىدهد همه رن رردن بزنند؟!
مخصوصان در مورد حالو زنمان بحمث نز شمر ممئون همم فرنتمر
مىرود و با اطتیت م روینمد :نرمر روز حروممت نمم مى تشمری
شود ،زنان که نیمى نز جامتمه مما رن تشمری ممىدهنمد نز جامتمه طمرد
خونهند شد ،درها مدنرس و دننشگاهها به رو آنان بسته م شمود ،نز
حالو نجتماعى محروم مىشوند و وننینى که در جهت حمایمت منمافع
آنهامت ،لغو مىرردد!
مرننجام بتاى چنی فرر ممىکننمد کمه در فاما یمک حروممت
نم مى ،خشونت بر همه چیز مایه مىنفرند و جا ننتطا و نرم

رن

در همه جا خونهد ررفت.
باید نعترن کنیم که بسیار نز نی پرمشها ،نگرننیها و مموءظنها نز
نبهام مفهوم «حرومت نم مى» مرچشممه ررفتمه ،چمرن کمه تماکنون در
مطبوعات بزرگ رو نی مسئفه بحرى نشده نمت و تصور ممىکمنم بما
روش شدن خطو نصفى نی ففسفه ،نی رونه موءظنها برطر رردد.
ولى سمت دیگر زنییده تبفیغات حسااشده ،غرضآلود ،پیگیمر و
مستمر دشمنان ما در خارج و یا کسانى که ندنممه وامع موجمود نمرمان
غارترر بیشتر به آنها مىدهمد ،در دنخم نممت ،کمه آتم

بیمارنن

دلسوخته نی مترکهنند.
ممر نمت برن غربیها زیاد عجیب نباشد ،ولى برن ما شر ىهما م
مخصوصان ما مسفمانان م نی مسئفه بسیار عجیمب و حیمرتزنممت کمه
مالامات رممى ننگفیا و آلمان صریحان ،و بدون هیچگونمه پمردهپوشمى،
برن حمایت نز واع موجود نیرنن ،چنی نمتدال مىکنند که نرر واع

درررون شود منافع و مرمایهها آنها به خطر خونهد نفتاد.
رویا ما برن حفظ منافع آنها آفریده شدهنیم! یما نینرمه ممند رمممى
ماردهنیم که تا نبد پامدنرنن بى ید و شر منافع آنها در منطالمه باشمیم و
«باید بمیریم و بدمیم» .چیز که نصم ن نز آن ممخ نیسمت ،منمافع مما،
حیریت ما ،شر ما و آزند مامت.
نی طرز فرر وحشتنا  ،بىشک میمرنث دورنن نممتتمارها بمزرگ
نمت؛ میرنث دورننى نمت که پایهها تخت رونن نماینمده ننگفسمتان رن
چهار نفر هند بر دوش خود م رهنردند و عر ریمزنن و نفما زنمان
به نی طر وآن طر م بردند؛ در حالى کمه نو دود پیمپ خمود رن بمه
هون م فرمتاد و لبخند م زد.
روش شدن مفهوم حرومت نم مى مسفمان بمه تغییمر موامع نیم
رروه نخیر هیچرونه کمک نمىکند ،جز نینره آنها برن یمک لحظمه همم
که باشد فرر کنند غیر نز منافع آنان منافع موجود زنمده ذیروپ دیگمر
در دنیا نیز وجود دنرد .ولى تغییر فرمر نیم رمروه ،بمرن مما زیماد مهمم
نیست ،آنچه برن ما مهم نمت روش ماخت دو رروه نو نمت.
رروه نخیر رن تنها با مدرت بایمد پامم رفمت کمه در مرتمب آنمان
اتیا پاما نمت.
***
خطور اصلى حکومت اسالمى
شناخت صحی نم م ،که به رونهى تاری پیدنیش

ننال بى بود بمر

اد ظفمم [و] خفالمان و در جهمت منمافع ممردم ممتمدیده و رسسمت
زنجیرها نممارت و پاکسماز محمی نز ننحرنفمات فرمر و مفاممد
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نخ ى و دعوت به توحیمد و یرامارچگى در هممه زمینمههما ،بمه تممام
مئونالت فو پام مىدهد زیرن:
نز نظر فرهنگى در حرومت نم مى درها عفمم و دننم  ،در تممام
مرنح و مطوپ بر رو همه مردنن و زنان رشوده نمت و همیچ یمد و
شرطى در نی زمینه در کار نیست جز نینره باید محمی تحصمی نز همر
نظر پا باشد و دخترنن و پسمرنن بتونننمد در محیطمى ممالم و پما نز
هررونه آلودرى نخ ى ،با رعایت مونزی نم مى به تحصی پردنزند.
شاید برن بتاى تتجمبآور باشمد نرمر بگموییم تحصمی در تممام
رشتهها عفمى ،نعمم نز طمب ،کشماورز  ،ن تصماد ،حالمو میاممى و
نجتماعى و تمام عفوم و صنایع مورد نیاز جامته ،یمک فریامه حتممى و
یک ونجب کفایى نمت؛ یتنى بر جوننان ونجب نمت کمه تما «ممر حمد
خودکفایى کام » در تمام نی رشتهها ،مرمایهرمهنر فرمر کننمد و نز
مغزها ونردنتى بىنیاز شوند ،در غیر نیم صمورت در پیشمگاه خمدن و
نم م مسئو نند ،نی بحرى نمت که فالها نم م در آن نتفا نظر دنرند.
جوننان مىتوننند به عنونن یک عبادت بمزرگ ،یمک فریامه نلهمى ،و
یک مسئولیت مههبى رو نی مواوع تریه کنند .آیات مختفما مرآن
مجید مسفمانان رن نز ونبستگى به دیگرنن باز دنشته و پیامبر نمم م (ص)
صریحان بر آنها که ننگ طفیفىررنیى رن برن خود پهیرفتهنند لت فرمموده
و دور نز رحمت خدن شمرده نمت.
نم م به مغزها متفرر که برن نندوخت ثمروت بیشمتر ،بمرندرنن
مسفمان خود رن رها کرده و رنهى دیمار بیگانمه شمدهننمد شمدیدنن نخطمار
مىکند که مسفمان ون تى نیستند ،چرن که مسفمان رنمتی کسى نمت کمه

هر صبحگاهان به مشر ت جامته نم مى بیندیشد ،نه فالم بمه حجمم
ثروت خوی .
در حرومت نم مى نه فال تحصی کردن بر هممه ونجمب نممت و
برنامه تحصی ت نجبار به د ت نجرن مىشود ،بفره تتفمیم دندن رن نیمز
بر تمام آنها که درت تتفیم دنرند (در صورتى که جامته به متفم نیازمنمد
باشد) ونجب مىشمرد ،و فالها ما همونره بمه آیمه  22مموره توبمه نز
رآن و نحادیث نم مى ،و اعده فالهىِ «لزوم حفظ نظام» در نی زمینمه
نمتدال کردهنند.
در یک حرومت نم مى به جما نینرمه ثروتهما عظیممى صمر
تغهیه رنیگان ،همان نمایشنامه پرخرج و پر درد ممر و نممرن کارننمه و
تالریبان بىخاصیت و نارنامىپمرور شمود ،صمر توممته دننشمگاهها و
مدنرس مىشود تا شانا بولى در کنرور دننشگاه م مر نممروز م ماننمد
شانا بولى در یک رعهکشى بختآزمایى و بردن یمک نتومبیم پمر نز
نمرناس نباشد.
بیتنلما نم مى نجازه نممىدهمد کمه ممرمایههما عظیممى در رنه

م آیه  22موره توبه« :وَمَا کَانَ نلْمُؤْمنمونَ لیَنْفرمون کَافَّهً ۚ فَفَوْلَما نَفَمرَ مم ْ کمم ا فرْ َمهٍ
منْهُمْ طَالفَهٌ لیَتَفَالَّهُون ف نلدِّی ِ وَلیُنْهرُون َوْمَهُمْ إِذَن رَجَتُون إِلَمیْهِمْ لَتَفَّهُممْ یَحْمهَرُونَ» :و
شایسته نیست مؤمنان همگ (به موی میدنن جهاد) کوچ کنند .چرن نز همر رروهم
نز آنان ،طایفهنی کوچ نم کند (تا طایفهنی در مدینه بماند) ،که در دیم (و متمار
و نحرام نم م) آراه یابد و به هنگام بازرشت به مموی موم خمود ،آنهما رن بمیم
دهد؟! شاید (نز مخالفمت فرممانِ پروردرمار) بترممند و خموددنری کننمد! [نز مرآن
ترجمه آیتنهلل مرارم شیرنزی]
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جش هایى به نام «جش هنر» که پرده حاشیه خیابانی

در شیرنز ،پمرده

نز رو همه چیزش بردنشت ،شود .نما نز میصد هزنر شمرکت کننمده در
کنرور دننشگاه ،فال مى هزنر نفر ،یتنى یکدهم آنهما بمه درون نیم دژ
نفسانهن رنه یابند و بالیه مررردنن شوند یا رنهى دیار بیگانه.
حرومت نمم مى وظیفمه دنرد مالمدمات نیم ونجمب دینمى ،یتنم
تحصی در تمام مرنح مورد نیاز جامته رن بمرن هممه در صمورتى کمه
خود نفرند توننایى ندنشته باشند ،نز بیتنلما فرنهم مازد و هررمز بمرن
خوشآیند دکتر نول ها کشور نم مى رن بازنر فروش م پها فرموده
یا غیر فرموده دیگرنن ،بمه یممت عالمیم مانمدن تحصمی ت جوننمان
نمىکند.
مورخان مترو نوشتهنند که پیامبر نمم م (ص) بمرن آزند مماخت
نمیرنن جنگى بدر ،بتاى رن مفزم به پردنخت غرنمت پولى کرد و بتاى
م جشنونره جهان هنر که به «جش هنر شیرنز» متمرو شمد ،نز مما  501ش
در شهر شیرنز برپا شد .نی جش هر ما بمه دممتور فمرپ دیبما ،همسمر شماه ،در
شهریور ماه بررزنر م شد .نما در ما  531یمازدهمی دوره آن در  21ممردند مماه،
همزمان با نخستی روز ماه مبار رماان رشای یافت .یرم نز برناممههمای نیم
دوره ،نجرنی نمای «خو  ،بچه ،آت » بود .نیم نممای مجارممتان در ویتمری
یر نز فروشگاههای خیابان فردوم شیرنز به نجرن در آمد که یر نز صمحنههمای
آن ،آمیزش زن و مردی عریان در برنبر دیدران رهگهرنن خیابان بمود .در شمب دوم
نمای  ،رروه شیشههای فروشگاه رن شرستند و آیتنهلل بهاءنلدی شیرنزی تهدیمد
کرد نرر نی جش تتطی نشود ،بازنر و مسجدها تتطی م شود .نی نمای آنالمدر
بود که حت آنتون پارمونز ،مفیر و ت ننگفستان در تهمرنن ،در کتماا
غیر نخ
غرور و مالو درباره آن نوشت« :م نی مواوع رن با شاه در میان رهنشتم و بمه نو
رفتم نرر چنی نمایش بمه طمور مرما در شمهر منچسمتر ننگفمیا نجمرن مم شمد،
کاررردنن و هنرپیشههای آن جان مالم به در نم بردند .شاه مدت خندید و چیمزی
نگفت».

رن به دندن مالدنر نمفحه ،نما به آنها که موند دنشتند دمتور دند هر کمدنم
 4کود مسفمان رن خونندن و نوشت بیاموزد و آزند شود؛ یتنى مم پ
دنن  ،برتر نز پو و نمفحه.
نی نمت یرى نز خطو نصفى حرومت نصی نمم مى و رممالت
در زمینه فرهنگ و دنن  .ولمى مسمفمان چنمی حرمومتى مطبموع وزیمر
خارجه ننگفیا نیست ،چرن که ممخ نز هممه چیمز در آن هسمت جمز
منافع ماد دیرپا بریتانیا و کاخ نشینان لندن !
ولى آنها چه بخونهند چه نخونهند بایمد باهیرنمد غیمر نز منمافع آنهما
منافع دیگر نیز در دنیا هست که باید محترم شمرده شود.
باید باهیرند که غیر نز آنها ننسانها دیگر نیز در دنیا وجود دنرند
که باید زنده بمانند ،آزند باشند و نز منافع خودشان بهرهمند شوند.
*روزنامه کیهان ،ش ( 41شنبه ،) 531/ 4/25 :ص .0

اشاره
شاه پا نز رنی نعتماد مجفسی منا و شورنی مف بمه کابینمه شماپور
بختیار ،در  21دی  531نز کشور خمارج شمد و بمه بهانمه نممترنحت و
مدنون به مصر رفت .پا نز خروج شاه نز نیرنن ،کشمور غمر در شمادی
شد .مردم نیرنن در نی روز پا نز ماهها مرکوا و عزدنری برنی شهدن،
طتم شادی فرنر دیرتاتور رن چشیدند .در پ خمروج شماه ،نممام خمینم
نع م کردند به زودی به نیرنن خونهند آمد.
مه روز پا نز خروج شاه ،با پیام نمام خمین مردم مرنمر نیمرنن در
تظاهرنت میفیون نربتی ( 23دی  ) 531شرکت کردند .بمی

نز پمانزده

میفیون نفمر در مرنممر کشمور بما حامور در نیم تظماهرنت و ننتشمار
طعنامههای خونمتار مالو حرومت پهفوی ،بازرشت نمام خمینم بمه
کشور و تشری «حرومت نم م » در نیرنن شدند.
با نی حا شاپور بختیار ،که حت نز حزب

نیز نخرنج شده بمود ،بما

تاکید بمر نینرمه «نخسمت وزیمر مانون » نممت ،ندعما کمرد  34درصمد

روحانیون نیز طرفدنر نویند؛ ندعای که ب فاصفه با ننتشار نع میههمای نز
موی روحانیون طرنز نو نیرنن به شدت رد شد.
نمام خمین در  5بهم  531به خبرنگمار تفویزیمون فرننسمه رفتنمد:
«برنی تغییر رژیم ،فشار نفرار عموم به متن انون نمت .مما بمه نممتناد
همی انون ،درت رن به دمت م ریریم و حرومت رن مستالر م کنیم».
در همی حا  ،آیتنهلل مرارم شیرنزی بما ننتشمار ناممهنی مررشماده
خطاا به بختیار با عنونن «دولت شما فال یک عیمب دنرد!» در روزناممه
نط عات ( 5بهم  ) 531نوشت« :درمت نمت که شمما ممرغ توفانیمد،
نما نی باد توفان نیست ،صاعاله آت زنمت . ...خودتان همم کمم و بمی
نحساس کردهنید پایگاه در میان مردم برنی شما نیست و هممی نممت
یک عیب شما! و نیز همی نمت دلی غیر انون بودن حرومت شما!»
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نامه سرگشاده به آقای دکتر بختیار
آیتاهلل مکارم شیرازی :دولت شما فقط ی

*

عیب دارد!

درمت نمت که شما مرغ توفانید نما نی باد توفان نیسمت «صماعاله»
آت زنمت باید نز آن «نندیشه» کنید! م هم برنامه دولت جنابتمال رن در
جرنید خونندم.
نی برنامه صر نظر نز نینره سمت مهم نز دردهای نصمف ممردم
نی کشور در آن فرنموش شده بود مانند:
م مسئفه مواع ما در برنبر بتا نز نبر درتهای نفتخونر همچمون
نمریرا که مالیان درنز در نی منطاله منافع ک ن و نامتالو دنشتهنند.
2م مسئفه فئودنلیسم صنتت که بمر سممت عممده صمنایع مما ممایه
نفرنده و یر نز عف مهم تالسیم جامته نیرنن به یک ن فیمت ثروتمنمد و
یک نکرریت فالیر شده.
5م مسئفه وننی مخالا نم م که متامفانه هنوز در الب ی وننی مما
فرنونن نمت.
0م مسئفه چگونگ بهرهبردنری نز منابع عظیم نفمت و طمرز فمروش
آنها و همچنی چگونگ مصر درآمد حاص نز آنها. ...
م شاپور بختیار هنگام پمهیرش پسمت نخسمتوزیمری رفمت« :مم ممرغ توفمانم
نیندیشم ز توفان  /موجم ،نه آن موج که نز دریا رریمزد ».بختیمار بما نیم رفتمه نز
خود در مالاب حوندث و مشر ت جاری کشور بما عنمونن «ممرغ توفمان ،پرنمدهنی
بسیار دور پرونز که در مرنمر ن یانوس دیده م شود ،یماد کمرد .ممردم در مالابم در
نمتالبا نز مخنان بختیار در تظاهرنت شتار دندنمد« :بختیمار ،بختیمار /ز خوبیمت دم
مزن /م شنامد تو رن /نز کود و مرد و زن /نه مرغ توفان  /نمه مموج دریمای  /تمو
ررگ خونخونری /تو نوکر شاه ».

3م مسئفه کسان که در صد ماه نخیر دمت بمه کشمتار دممتهجمتم
مردم ب دفاع و ب رناه زدند .جالب نینره شما عنونن «شهید» رن برنی آنهما
پهیرفتهنید ،حت م خونهید انون در نی زمینه نز مجفا بگهرننید؛ نرر
با نی همه نمتتفا ،مجفس برنی شما بماند! با نی حما همیچ ممخن نز
کسان که رروه عظیم رن شهید کردهنند نگفتهنید (نی به آن مم مانمد کمه
شما به شهیدنن کرب عشق بورزید و نما نسبت به شمر و نب زیاد و یزید
هم نحسامات غیردومتانه ندنشته باشید!)
همچنی صر نظر نز نینره :سمت اب م حظه نز برنامه جنابتمال
جنبه «عدم » دنشت و م دننیم «کار عدم » مه وآمان نمت و نز همه
کا ماخته نمت مانند:
عدم مانسور در مطبوعات
عدم دخالت دولت در نمر دننشگاهها
عدم دخالت در نمور تجارت ،مگر به عنونن برنامهریزی
عدم دخالت در نمر صنتت ،مگر صنایع مادر (مانند صمنتت نفمت و
راز و ذوا آه )
عدم تمرکز در کفیه نمور کشوری ...و مانند آن.
هر راه نز همه نینها صر نظر کنیم ،تیترهای برنامههای شمما جالمب
نمت ،نما ...نما یک عیب دنرد :و آن نینره شمما بما کمدنم نیمرو و مدرت
م خونهید نی برنامهها رن عمف کنید؛ روحانیت ،مخصوصان زعیم بمزرگ
آیتنهللنلتظم خمین که صریحان دولت شما رن غیر مانون شممردهننمد؛
جبهه مف و میامتمدنرنن ونبسته به آن کمه بم نز نخسمتوزیمری بمه
جنابتال «رنی کبمود» دندهننمد؛ ممردم کمه بما شمتار کوچمه و خیابمان و
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پشتبامها و «عدم همراری» به شما دندهنند.
ندنرنت هم که غالبان در نعتصاانند و ندنمه نعتصابشمان دلیم روشمن
بر مخالفت آنها نممت .نرتم

همم کمه مم رویمد تمایم چنمدنن [بمه

همراری] با شما ندنرد و نرر هم دنشته باشمد بمه حرمم مانون بایمد در
میامت دخالت نرند؛ فال حافظ مرزها باشد .بنابرنی شمما مم مانیمد و
هیئت دولتتان که آنها هم روبه نمتتفا م روند!
نما نرر آنچه در روزنامهها م نویسند رنمت باشد کمه دولمت نمریرما
پشتیبان و مدنفع شمامت ،نی نه تنها شما رن نز نی رردنا عظیم رهمای
نم بخشد ،بفره بزرگتری عام شرست شما همی نمت.
بهع وه نی مواوع نشان مم دهمد کمه بتمد نز نیم هممه غوغمای
عالمریر ،هنوز میامتمدنرنن نمریرا خبر ندنرند در نیرنن چه خبر نممت و
مازمان «میاهشان» باز هم ررفتار همان نشتباهات رهشته نمت.
درمت نمت که شما مرغ توفانید ،نما توجه دنشته باشید نی بار خشم
مفت توفان نیست ،صاعاله آتشزن نمت که باید نز آن «نندیشه» کنید.
به هر حا آنچه مسفم نمت و خودتمان همم کمم و بمی

نحسماس

کردهنید پایگاه در میان مردم برنی شما نیست و همی نمت یک عیمب
شما! و نیز همی نمت دلی غیر انون بودن حرومت شما!
بنابرنی چه بهتر که بالیه برنامه خمود رن نیمز در هممان شمر عمدم
یتن «عدم دخالت در همه چیمز» عرامه کنیمد و رنه رن بمرنی پیشمروی
مفت ما به موی هدفشان باز رهنرید.
متشررم!
*روزنامه نط عات  ،ش ( 3111مهشنبه ،) 531/ /5 :ص 1

اشاره
در دی و بهم  531هنگام که مردم نیرنن شاهد خمروج رسمترده
خارجیان ،خصوصان نتباع کشورهای غربم نز نیمرنن بمه وممیفه هونپیمما
بودند ،شاپور بختیار که ورود نمام خمین بمه کشمور رن پایمان حروممت
خود م دننست نع م کرد فرودراههمای کشمور بمه عفمت مشمر فنم
تتطی نمت! بختیار مت دنشت با به تاخیر نندنخت ورود نممام خمینم
به کشور ،نجتماعات به طرفدنری خمود برپما کنمد و نز مموی دیگمر بما
وعدههای نز بی ننحم

مماون و مجمازنت مالاممات ممابق و  ...در

صا ننال بیون شرا نیجاد کند .در نی روزها ،در برخ نز نجتماعمات
مردم نیز درریریهای بی عناصمر چام و نیروهمای ممههب رخ دنده
بود .ع وه بر نی  ،برخ نز نشریات نیز بما ننتشمار مالماالت و خبرهمای
م کوشیدند در میان مبارزنن تفر ه به وجود بیاورند.
در نی نوااع و نحون  ،آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشمار مالالمهنی بما
عنونن « 4نص برنی پیروزی ننال ا؛ ممهم هممه رروههما در ننالم ا

نیرنن باید محترم شمرده شود» در روزنامه کیهان ( 0بهمم  ) 531ممت
کرد با نی ن دنمات دولت بختیار مالابفه کند.
وی در نی مالاله ام برشمردن ده نص برنی پیروزی ننال ا تاکید
کرد« :نی ننال ا به همان نسبت که به هد نهای نزدیکتر مم رمردد،
پیچیدهتر ،حساستر و شرنندهتر خونهد بود و کمتری نشمتباه و غففمت
در مواعریری صحی ننال ب  ،ممر نمت اربههای دردنماک بمر مما
ونرد مازد و چون نی بار بما تممام ممرمایه وجمود خمود پما بمه میمدنن
نهادهنیم ،نرر خدنی ناکرده نتیجه عالیم بماند ،چنان امربهنی بمر مما ونرد
م شود که بهآمان کمر رنمت نخونهیم کمرد و هممه چیمز رن نز دممت
خونهیم دند».

 20اصل برای پیروزی انقالب 272 

 01اصل برای پیروزی انقالب
سهم همه گروهها[ی مبارز] در انقتالب ایتران بایتد محتترم شتمرده
*

شود.

ننال ا ومیع و پرخروش مفت نیرنن با شرکت تمام « شرها» نه تنهما
درتهای نمتبدندی رن غاففگیر ماخت ،بفره برنی مردم جهان نیمز پدیمده
نعجااننگیزی بود که تجزیه و تحفیم آن حتم بمرنی زبردممتتمری
مفسرنن میام آمان نیست.
به رفته روزنامه متنفه و متمرو لومونمد« :ننالم ا نیمرنن ،غمرا رن
وندنر به تجدید نظر درباره نم م و نگاه مجددی به شر کرده نممت» و
نی جمفه کوتاه روشنگر نبتاد ننال ا مامت!
نثرنت ننال ا نیرنن که رنه چندی ماله رن چندماهه پیموده ،رفته رفتمه
در تمام منطاله ،مخصوصان ممالک همجونر آشرار م شمود و نیم هممان
چیزی نمت که مفطههای نمتتماری و غارتگرنن بی نلمفف رن همنکنمون
به وحشت نندنخته نمت.
نی ننال ا به همان نسبت که به هد نهای نزدیمکتمر مم رمردد،
پیچیدهتر ،حساستر و شرنندهتر خونهد بود و کمتری نشمتباه و غففمت
در مواعریری صحی ننال ب  ،ممر نمت اربههای دردنماک بمر مما
ونرد مازد ،و چون نی بار با تممام ممرمایه وجمود خمود پما بمه میمدنن
نهادهنیم ،نرر خدنی ناکرده نتیجه عالیم بماند ،چنان امربهنی بمر مما ونرد
م شود که به آمان کمر رنمت نخونهیم کرد و هممه چیمز رن نز دممت
خونهیم دند.
به نعتالاد م  ،رعایت ده نص زیر م توننمد مفمت مما رن بمه پیمروزی

نهای رهنمون رردد؛
م دشم [که] برنی فرو نشاندن ننال ا تمام تجربههای خمود رن بمه
کار زده و شرست خورده ،تنها چشمم نمیمدش رن (چنانرمه خبررزنریهما
خبر م دهند) به نیجاد تفر ه در میان صفو رزمندران ما دوخته نممت؛
طرپهای ومیت برنی نی کار آماده کرده و نیروهای خمود رن روی نیم
نالطه متمرکز ماخته نمت .باید نی آخری منگر دشم رن بما هوشمیاری
کام درهم بشرنیم و نجازه نمدهیم همیچ عمامف وحمدت خیمرهکننمده
نهات ما رن برهم زند.
رعایت نی وحدت ،نمروز که دشم یر نمت نسمبتان آممان نممت،
نما هنگام که دشم نز میان برود ،بسیار مشر خونهد بود.
2م باید پی
خوی

نز آنره دیگرنن نز ما ننتالماد کننمد خودممان بمه ننتالماد نز

باردنزیم ،چرن که با تمام نالطههای درخشمان و نفتخمارآمیزی کمه

در ننال ا مفت ما وجود دنرد ممر نمت در روشه و کنمار آن مسمال
اب ننتالادی نیز باشد .باید با شهامت و صرنحت نشمراالت رن بگموییم و
با شجاعت به رفع آنها باردنزیم و نجازه ندهیم که دشمنان بگوینمد شمما
«نختنا دیگری» بهوجود آوردهنید.
5م باید نز هدر دندن نیروها بهشمدت بارهیمزیم کمه ممخت بمه نیم
نیروها نیازمندیم؛ یتنم بایمد بما «حمدن امایتات ،حمدنکرر نتیجمه رن
بگیریم» و بدننیم در یک مورد صدهزنر ربان کم نمت و در یمک ممورد
یک نفر هم زیاد.
0م همه چیز باید در زیر چتر «رهبری» رنر ریرد .درممت نممت کمه
در صفو مبارزی ما نفرند آرماه و بیمدنر م بحممدنهلل م فمرنوننننمد ،نمما
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ممر نمت نفرند کمتجربه یا ناآراه باشند که بما دنشمت حسم نیمت،
دمت به ن دنمات بزنند که چهره نهات مالدس ما رن در دنخ و خمارج
درررون مازد .باید نی نص نز طر هممه رروههما پهیرفتمه شمود کمه
«ن دنمات فردی» در همه جا متو ا رردد و هر کار و هر ن مدنم بما نظمر
رروههای مشورت و رهبرنن آراه ننجام ریرد.
3م برنی حفظ همبستگ صفو مبارزی باید مهم همه رروههما در
نی ننال ا مالدس محترم شمرده شود .درمت نمت که نیم مبمارزه بمه
رهبممری روحانیممت و مرنجممع محتممرم تالفیممد بمماالخص حاممرت
آیتنهللنلتظم خمین مدظفه ننجام ررفته ،نمما نبایمد فرنمموش کمرد کمه
میامتمدنرنن مف  ،دننشگاهیان و اات آراه ،کارمنمدنن محتمرم ندنرنت،
نویسندران بانمتالامت ،کارررنن فدنکار ،بازنریان و نصنا غیور ،و ممایر
شرهای مجاهد مفت ما هر یک در نیم مبمارزه نمم م و مفم ممهم
غیر اب ننراری دنرند .نحترنم به مواع همه آنها در نیم مبمارزه ،امام
همبستگ آینده مامت!.
1م یر نز موننع بزرگ نی رنه ،پخ

شایتات ب نمماس نممت کمه

نعتماد مردم رن به نخبار ون ت به کف نز میان مم بمرد و مسمفمان بما عمدم
آراه صحی نز ون تیتها و رویدندها ،در مواعریریهای خمود ررفتمار
نشتباه خونهیم شد .باید همنکنون یک متاد خبری و یمک رمروه تحالیمق
آزموده تشری رردد که نخبار صحی رن تاییمد و نز پخم

شمایتات بما

شجاعت جفوریری کند؛ مخصوصان نز [ننتشار] نعدند و نر ام رمرنهکننمده
پرهیز کند.
1م در نی مبارزه که رهشته نز جنبه مف  ،چهره نم م روشن دنرد،

باید توجه دنشت که برنی پیشرفت کار حتمان نز «ومال مشروع» نممتفاده
شود و در تمام تاکتیرهای مبمارزه دممتورهای نمم م ممد نظمر باشمد؛
مخصوصممان نبایممد نجممازه دهممیم نفممرندی بممه نممام مبممارزه ،دمممت بممه
تسویهحسابهای خصوص زنند و یا خودمرننه کسان رن مجمازنت کننمد
که نی کار تنها در ص حیت یک دندراه نم م و مف نمت و نیز نبایمد
نجازه بدهیم نعتصاا در موند غهنی  ،خدمات پزشمر  ،آتم نشمان و
مانند نینها مفت ما رن به زحمت بیفرند و تولید ناراای کنمد و آتشمهای
رن زیر خاکستر پنهان مازد ،باید ام تشرر نز حس نیت نی رروههما،
رنه صحی و مبارزه رن به آنها یادآور شویم .نیم مواموع تنهما نز طریمق
تشری کادر رهبری در همه مطوپ عمف خونهد شد.
 8م باید برنی باال بردن مط آراه همه مبمارزی  ،دربماره همدفهای
مبارزه ،حدنکرر کوش

رن بهعم آوریم و مت کنمیم بمازوی پر مدرت

«نحسامات» در نختیار «آراه و بین

عمیمق ننال بم » مرنر ریمرد ،تما

هیچکا نتونند مسیر مبارزه رن منحر مازد.
3م باید با یاس و نومیدی بهشدت مبارزه کنیم و به دوممتان مبمارز و
مجاهد خود توجه دهیم که نباید ننتظار دنشمته باشمند پیمروزی در چنمد
دم باشد؛ ممر نمت تا نتیجه نهای رنه درنزی در پی

دنشته باشمیم،

باید همنکنون خود رن برنی یک مبارزه مخت و درنزممدت نمما بما نتمایج
درخشان آماده کنند .مخصوصان باید آنها رن به وعده بمزرگ نلهم در نیم
رنه توجه دند و دلگرم ماخت.
 4م آمادر برنی آینده نیز یر نز مهمتری وظمایا ماممت .دورنن
ویرنن ماخت

مدرتهای نممتبدندی بمه خونممت خمدن بمه زودی پایمان
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م یابد؛ ماا دورنن «بازمازی و نوممازی» یمک جامتمه مم و چنمد
میفیون که مالیان درنز زیر چرمههای نمتتمار آخمری رممق خمود رن نز
دمت دنده نمت آغاز خونهد شد و نیم کمار ممادهنی نیسمت؛ عالم و
هوش و درنیت و شجاعت فرنونن الزم دنرد تا نی کشت طوفمانزده بمه
ماح برمد ،شک نیست نمتتدند نی کمار بمالالوه در مفمت هرممان مما
وجود دنرد ،ول نمتتدند به تنهای کماف نیسمت .بایمد نز هممنکنمون بمه
پرورش و تربیت نی نمتتدندها بمرنی فمردن (فمردنی نوممازی در تممام
زمینههای فرری و فرهنگ و نجتماع و نخ

و میام ) پردنخت.

*روزنامه کیهان ،ش ( 412چهارشنبه ،) 531/ /0 :ص .5

اشاره
دولت شاپور بختیار در نونی بهمم  531نز نظمر حمایمت مردمم
حرف برنی رفت ندنشت .نترای نی دولت در نی روزها بمه نظامیمان و
حامیان غرب و در رنس آنان نمریرا بود که با رسی ژنرن رنبرت همایزر
به نیرنن در صدد نجات حرومت پهفوی بودند .بختیار بمرنی پیمدن کمردن
پایگاه نجتماع با همرنه رسترده نظامیان و خانوندههایشان در  3بهمم
نجتماع در تهرنن برپا کرد .آنان نع م کردند نی تظماهرنت در حمایمت
نز « انون نمام » نمت .نز موی دیگر ،نظامیان در برخ نالا دمت بمه
مانور و رژه زدند.
در چنی نوااع  ،آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالهنی بما عنمونن
«بیایید نز یک فاجته خونی جفوریری کنمیم!» در روزناممه نط عمات (3
بهم  ) 531مت کرد نرت

رن به موی مردم جفب کند.

آیتنهلل مرارم شیرنزی در بخش نز نی مالاله تصری کرد« :م فرمر
م کنم نرر همه رروههای که در دنخ و خارج با مسمال نیمرنن درریمر

هستند ،در رویاروی با حوندث که با مرعت بر ما م رهرد ،ون تیمات رن
م هر چند برخ

تمای تشان باشد م باهیرنمد و عالم و درنیمت رن بمه

یاری طفبند ،یافت رنه م مت در نی مرفمث ممرگ و زنمدر (پیمروزی
ننال ا؟ ندنمه هرج و مرج؟ یا جاری شدن می خون؟) مشر نخونهمد
بود و هررز فاجتهنی روی نخونهمد دند؛ فاجتمهنی کمه همیچکما نز آن
مودی نم برد».
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آیتاهلل مکارم شیرازی:
بیایید از ی

*

فاجعه خونین جلوگیری کنیم!

مسئفه مهم که نی روزها هممیهنان ما بفره بسیاری نز ممردم جهمان
رن در نگرننمم فممرو بممرده نمممت نیمم نمممت کممه بمما ورود حاممرت
آیتنهللنلتظم خمین به نیرنن ،در نی ممفرت چه روی خونهد دند:
پیروزی ننال ا؟
ندنمه هرج و مرج؟
یا جاری شدن می خون؟
م فرر م کنم نرر همه رروههای که در دنخ و خمارج بما مسمال
نیرنن درریر هستند ،در رویاروی با حوندث که با مرعت بر ما م رمهرد،
ون تیات رن م هر چند بمرخ

تمای تشمان باشمد م باهیرنمد و عالم و

درنیت رن به یماری طفبنمد ،یمافت رنه مم مت در نیم «مرفمث ممرگ و
زنممدر » مشممر نخونهممد بممود و هررممز فاجتممهنی روی نخونهممد دند؛
فاجتهنی که هیچکا نز آن مودی نم برد.
نی ون تیات نز نی رنر نمت:
م ننال ا مفت نیرنن همچون میوه رمیدهنی نمت که نز شاخه جمدن
شده و دیگر به شاخه باز نم رمردد و یما هممچمون نموزندی نممت کمه
بازرشت

به رحم مادر محا نمت .طرز نفرار به کف درررمون شمده و

بنیادهای نجتماع کام ن زیر و رو رشته و نصرنر در بازرشت بمه وامع
مابق دلی «بیگانگ مطفق» به ون تیات نمت.
2م بازرشت شاه به هر صورت غیرعمف نمت ،حتم بما خمونریزی

بیشتر و بیشتر ،و نمید نمت خود نو با مالها تجربه میام نیم حالیالمت
رن دریافته باشد.
5م کودتای نرت

کام ن نمرانپهیر نمت ،نما به همان نندنزه ،بیهموده و

ب هد و ب حاص نمت ،زیرن:
فرض م کنیم که بتا نز یگانهای زبده نرت

صد درصمد بمه شماه

وفادنر باشند و به فرض که بر تشمتت و پرنکنمدر چشممگیر در نرتم
عفیرغم نخطارها و مخالفتهای رروه نز نفسرنن و درجهدنرنن ،غفبه کنند
و به فرض که نفسرنن نی آا و خا آن در با عونطما خمود بجنگنمد
که به خود نجازه بمبارنن خونهرنن و مادرنن و هموطنان خود رن بدهنمد و
مرننجام می خون رنه بیفتد و نرت

بر نوااع م ببخشید بر خیابمانهما!

م مسف شود ،بتد چه خونهند کرد؟ آیا م توننند کارررنن نعتصاب نفمت
رن با خماارهنندنز به مر کارشان ببرند؟ یما مم تونننمد بما رربمار مسفسم
بازنرها رن بگشایند؟ آ ای بختیار با برآورد مبالغهآمیمزش رفمت« :حالمو
کارمندنن رن تا شب عید دنریم» .بتد چه خونهمد شمد؟ آیما نرتم

حتم

حالو نفسرنن و درجهدنرنن خود رن م تونند باردنزد؟
بنابرنی کودتا چه پیروز شود چه شرست بخورد ،شرسمت خمورده
نمت.
0م درتهای بزرگ منطاله م مخصوصان نمریرا م باید بدننند چه آ ای
بختیار مر کار باشد ،چه نرت

و چه حرومت نمم م  ،دیگمر ممفرمت

نیرنن برنی آنها جنگ دالر نخونهد بمود .دیگمر مما نمم تموننیم خریمدنر
ب ید و شر م حهای آنها به یمت ویرننم کشمورمان باشمیم .دیگمر
نیرنن ژنندنرم خفیج فارس نخونهد بود .آنها باید دورنن منمافع مرممامآور
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خود رن م به هر حا م پایان یافته تفال کنند و تنها بمه منمافع متالمو  ،آن
هم نز طریق کنار آمدن با مفت نیرنن نه با دولتها ،بیندیشند و نی تنهما بما
در ننال ا نیرنن و ننتخاا موامعریمری صمحی در برنبمر آن میسمر
نمت!
3م هنگام که م بینیم حت وزیر مابق دندرستری نمریرا هم فهمیمده
نمت که  33درصد مردم نیرنن به ندنی روحانیت آراه مخصوصمان زعمیم
بزرگ ،آیتنهلل خمین فورنن پام م دهند تظاهرنت بم مماباله تماریخ
م رمزی ک ر  ،وزیر دندرستری مابق نمریرما ،بمه هممرنه ریچمارد فالمک ،نممتاد
دننشگاه پرینستون در نیالت نیوجرم و رییا بخم مطالتمات خمارج آن و دنن
لول نماینده مازمانهای مههب نمریرا در نونم دیماه برنی بررمم نواماع نیمرنن
به تهرنن مفر کرده بودند .آنها در دوم بهم  531در رنه بازرشت خود بمه نمریرما
در پاریا تو ف دنشتند و به نوف لوشاتو رفتند .ک ر و فالک موفمق بمه دیمدنر و
رفتورو با نمام خمینم شمدند .نیم دیمدنر ب فاصمفه در خبررزنریهمای مختفما
ننتراس یافت .خبررزنری فرننسه نز پماریا رمزنرش دند« :رممزی کم ر م وزیمر
پیشی دندرسمتری نمریرما م بمه ممدت  23د یالمه بما نممام خمینم م مات کمرد».
خبررزنری فرننسه در خبری دیگر نز نیویور نعم م کمرد« :رممزی کم ر وزیمر
مابق دندرستری نمریرا ،پا نز بازرشت به نیویور نع م دنشت« :آیتنهلل خمینم
نز نمریرا تالااا کرده نمت به حمایت خود نز بختیمار پایمان دهمد ».کم ر دربماره
دولت بختیار رفت« :نی دولت فال جنبه نمایش دنرد و مولیونن نیز متتالمد نممت
که دولت بختیار ح نهای مشمر ت نخونهمد بمود ».کم ر نز مو ممولیونن
نفزود« :که مردم نیرنن شدیدنن نز آیتنهلل خمین پشتیبان م کننمد .کم ر در پایمان
نفزود به نظر م بدون مشارکت آیتنهلل خمین  ،هیچرونه نمران برنی حم بحمرنن
نیرنن وجود ندنرد».
ک ر در کنفرننا مطبوعات پا نز م ات با نمام خمین رفت« :آیتنهلل خمینم
مرد بسیار باهوش ،خردمند و فرزننهنی هستند و کفید ح مشر ت نیرنن در دممت
نیشان نمت .ک ر در نی مصاحبه مطبوعات عنمونن دنشمت« :آیمتنهلل خمینم نز
نمریرا خونمت که دمت نز حمایت بختیار بردنرد ».به رفته کم ر دولمت بختیمار
جز یک شب نیست .ک ر نفزود« :نمریرا باید دمت نز حمایت بختیار بردنرد زیمرن
 33درصد مردم نیرنن به خمین رنی م دهند».

در چندی نوبت نیز نی ون تیمت رن نثبمات کمرد ممرننجام نیم مسمئفه
چگونه باید ح شود.
 1م جناپ نیرومند مههب نیز بایمد بمه نیم حالیالمت توجمه کنمد کمه
رروههای دیگری نیز وجود دنرند که در نصم ننالم ا همگمامننمد و نز
آینده خود نگرنن .باید به نفرار آنها نحترنم رهنرده شود و بمه آنهما تمامی
دهند که در آینده هیچرونه نمتبدندی جانشمی نممتبدند پیشمی نخونهمد
شد؛ همانرونه که نی ن فیت باید بو کند که مواعریمری نادرممت و
مخالفت با چنی نکرریت اطت تفاهم آینده رن به خطر خونهد نفرند.
با توجه به نی شرنی  ،تنها رنه که م تونند جفو فاجته رن بگیمرد و
نز خونریزیهای ب حاص و مت ش شدن یک کشمور کهنسما کمه در
برنبر طوفانهای بزرگ تاری نیستادر به خرج دنده ،جفوریری کنمد ،آن
نمت که نز طریق نظرخونه عموم و مرنجته به رفرننمدوم ،بم بسمت
بشرند و همه به نتایج آن نحترنم بگهنرند و هررونه ممانع رن نز ممر نیم
رنه بردنرند.
نی عا نهتری عادالنهتری  ،و دنیاپسندتری کاری نمت که م تونن
در نی واع خطرنا ننجام دند.
*روزنامه نط عات ،ش ( 3113پنجشنبه ،) 531/ /3 :صص و .1

 .نشاره آیتنهلل مرارم شیرنزی به تظاهرنت میفیون مردم نیرنن در روزهای تامموعا
( 3آذر  ،) 531عاشورن ( 24آذر  ) 531و نربتی ( 23دی ) 531نمت.

اشاره
بختیار پا نز آنره موفق شد مو تان مانع ورود نمام خمین بمه کشمور
شود و با کمک نظامیان و خانوندههایشان چندی تظماهرنت در تهمرنن و
برخ نز شهرها در طرفدنری نز انون نمامم رنه بینمدنزد ،تصمور کمرد
م تونند با ترماندن مردم و کشتاری دیگر ،مخالفان رن عالب برنند .نز نی
رو در  8بهم  531در میدنن  20نمفند (میدنن ننال ا فتفم ) نظامیمان
نز باالی ماختمان متاد ژنندنرمری به موی مردم آت

رشودند و دممت

به کشتار جدیدی زدند .در یورش نظامیان دهها نفر شهید و صمدها نفمر
زخم شدند.
در برخ نز شمهرها نیمز چما مدنرنن بما حمایمت نظامیمان بمه ممردم
حمفهور شدند .بختیار نز موی دیگر مت کرد بما نممام خمینم ممهنکره
کند ،نما نمام خمین با رد پیشنهاد بختیار نع م کمرد دیمدنرش بما بختیمار
منو به نمتتفای نو نز نخست وزیری نمت.
مردم و روحانیون نیز بر عزم خود برنی ما

کردن حرومت پهفوی

نفزودند .روحانیون ،نز جمفه آیمتنهلل مرمارم شمیرنزی ،در نعتمرنض بمه
بسته شدن فرودراهها نز صب  8بهم  531در مسمجد دننشمگاه تهمرنن
دمت به تحص زدند ،تحصن که با نمتالبا رروههای مختفا روبمهرو
شد.
در روزهای نوجریری ننال ا ،حام نصمف دولمت بختیمار نظامیمان
بودند؛ لهن آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالهنی با عنمونن «ستخنی بتا
امرای ارتش؛ اگر از ما نیستید در صف دشتمنان متا هتم نباشتید» در
روزنامه نط عات ( 4بهم  ) 531بمه نظامیمان تاکیمد کمرد« :فمردن کمه
دندراه مفت تشری رردد ،تو رن هم چون مایر مامورنن ناپهیرفته عمهری
که همنکنون در کنج زندنن در ننتظار محاکمههای پر مر و صمدن بمه ممر
م برند ،به پای میز محاکمه و دندراه عمدنلت خونهنمد کشمید .همر مدر
زورمند باش نز «هویدنها» و «نصیریها» که روزی مردم نز مایه آنها نیمز
وحشت دنشتند زورمندتر نیست  .مری به زندننها بزن و حما و روزرمار
آنها رن ببی و عبرت ریر! آخری مخ برندرننهنم نی نممت کمه نرمر بما
تمام نی نوصا با ما نیست در صما مخالفمان مما نیمز مبماش! و نیم
کمتری چیزی نمت که نز تو ننتظار دنریم».
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اگر از ما نیستید در صف دشمنان ما هم نباشید.
مسئفه نی نیست که نرت

در رنه ننال ا مفت ما مدی نیجاد نرنمد،

زیرن تمام رنی نشان م دهد که ننال ا نز نی مرحفه فرنتر رفتمه نممت؛
حت با یک کودتای خونی نظام باز به رنه خود ندنمه م دهد.
بفره مسئفه نی نممت کمه نز یمک ممو نز خمونریزی بم حاصم و
ب هد جفوریری شود و نز موی دیگمر نرتم

بما نممتفاده نز آخمری

فرصت و رنر ررفت در کنار مردم ،خونهای عزیزنن رهشمته رن نز دنممان
خود بشوید و فردنی ننال ا لباس نرت
ننگ!
چشمها به نرت

لباس نفتخمار باشمد نمه لبماس


دوخته شده و همه جا مخ نز نیم نممت کمه آیما

مرننجام نرتشیان به عمق ننال ا آزندیبخ

اد نمتبدندی مفت مما پم

م برند؟ و مواعریری خود رن در برنبر آن تغییر خونهند دند؟ و حمدن
ب تفاوت م مانند یا شمشیر به روی مردم م کشند و حق نمان و نمرم
رن که مالها نز بیتنلما مفت خوردهنند با رفوله و بمب و رربار مسفسم
ندن م کنند؟
ول م به عنونن یک برندر آراه به خود حق م دهم ون تیمات رن کمه
در برنبر آنها رنر دنرد یادآوری کنم:
م برندر نرتش ! چه برندرنن خود رن برش و چه نرش  ،یالمی بمدنن
آت

نی ننال ا فرو نخونهد نشست .حت

درتهای بمزرگ جهمان نیمز

دریافتهنند که باید با ننال ب که مرنممر شمرها رن در مرنممر شمهرها و
رومتاها فرن ررفته به نحموی کنمار بیاینمد .بماالتر بگمویم ،مطممئ بماش
خونهای رن که م ریزی همچون بنزی نمت که بر نی آتم

و ننالم ا

ریخته م شود و آن رن فروزننتر خونهد ماخت.
2م درمت بیندی  ...فردنی ننال ا چه خونه کرد؟ آیا با دممتهای
که به خون مفت آغشته نممت مم تمونن دم نز پاممدنری نز نیم آا و
خا و وفادنری به مفت بزنم ؟! ...یالمی بمدنن آن روز نز پوشمیدن نیم
لباس در جامته وحشت خونه کمرد و لبماس نفتخمار ممربازی تمو ،بما
جنگیدن با مفت به صورت لباس ننگ در م آید؛ بهوش باش!
5م تاکنون تاری نشان ندنده که در دنیا نرتش در جنگ با مفت خمود
پیروز شده باشد .فرر نم کنم تو نیز پیروزی شوی .حساا کودتاهای که
نز ناحیه یک رروه بر ادرروه دیگری ننجام م ریمرد نز حسماا کودتما
بر اد ننال ا یراارچه مفت جدن نمت؛ نی دو رن با هم نشتباه نر .
0م برندر! تو خوا م دنن همنکنون دنمنت به خمون همزنرنن نفمر نز
بهتری جوننان ما آلوده نمت م خونه نی کار به نرنده تو بوده نمت یما بمر
تو تحمی شده م هممنکنمون بهتمری فرصمت و در عمی حما آخمری
فرصت م برنی پا کردن دنمان خوی

و پیومت به صفو هموطنانت

[رن] در دمت دنری .دیدی که به جای رفوله ،رم به تو دندند .فرمر کم
نرر رم به آنها بده به تو چه خونهند دند؟!
نی عیب رن بر خود ماسند که در تاری نامت رن به عنونن یک نرتم
جنایترار که به روی مفت
کرده ،بنویسند.

نمفحه کشیده و به منمافع بیگانگمان خمدمت
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 3م نی رن نیز م دنن که رمروه عظیمم نز ممربازنن ،درجمهدنرنن ،و
نفسرنن در نیروهای مهرانه به صفو مفت پیومتهننمد .رممان نمم کمنم
ررفتار چنمی نشمتباه شموی و رممان کنم یراارچمهنی و مم تمونن
آمودهخاطر می خون نز مفت به رنه نندنزی .یالی بمدنن نرمر کودتمای
صورت ریرد ،به زودی به صمورت جنمگ دنخفم در میمان یرمانهمای
خودت بیرون م آیمد و نلبتمه آنهما کمه نز پشمتیبان ممردم برخوردنرنمد
پیروزی با آنها نمت.
1م نرر به تو رفتهنند در حرومت نم م نرتش وجود ندنرد و یما نز
مالام و نرج و درت و نمرانات و نفتخارنت تو ذرهنی کاممته مم شمود،
دروغ نمت و نشتباه .یک کشور نیرومنمد نمم م بمه همر حما نرتم
نیرومندی م خونهد که به عنونن مجاهدنن رنه خدن مورد نحترنز همگمان
خونهند بود و درتشان مایمه نفتخمار مما .در آن روز وظیفمه خمود رن بمه
عنونن یک تتهد مرنم و یک رمالت نله ننجام خونه دند.
1م نی رن نیز بدنن نه در پیشگاه خدن و نه در دندراه عد مفت ،نینرمه
روی «مامور بودم و متهور» ،پهیرفته نخونهد شد.
نرر همه کارهای نیک و نعما صال رن ننجام دنده باش  ،نمما دممتت
به خون ب رناه آلوده باشد ،خدن نز تو نخونهد پمهیرفت و همر عمهری
بیاوری مردود نمت.
و فردن که دندراه مفت تشری رردد ،تمو رن همچمون ممایر ممامورنن
ناپهیرفتهعهری که همنکنون در کنج زندنن در ننتظار محاکمههای پر ممر
و صدن به مر م برند ،به پمای میمز محاکممه و دندرماه عمدنلت خونهنمد
کشید .هر در زورمند باش نز «هویدنها» و «نصیریها» کمه روزی ممردم

نز مایه آنها نیز وحشت دنشتند زورمندتر نیست  .مر [ی] به زندننها بمزن
و حا و روزرار آنها رن ببی و عبرت ریر!
آخری مخ برندرننهنم نی نمت که نرر با تمام نیم نوصما بما مما
نیست در صا مخالفان ما نیز مباش! و نی کمتری چیزی نممت کمه نز
تو ننتظار دنریم.
*روزنامه نط عات  ،ش ( 3112مهشنبه ،) 531/ / 4 :ص .3

م همزمان با نفزنی نعترناات مردم و پا نز نع م حرومت نظام در شمهریور
 531برنی خاموش کردن یام مردم ،مبارزه ظاهری بما نفمرند فاممد و رشموهخمونر
آغاز شد .نفرندی نظیر نمیر عباس هویمدن (نخسمتوزیمر شماه نز  505تما  ) 531و
نتمتنهلل نصیری (رییا ماون نز ما  505تا  ) 531به همرنه تتدند دیگمری نز
رجا فتا ِ دورنن حرومت پهفوی ،در یک نمای میام عونمفریبانمه بازدنشمت و
زندنن شدند .آنان تا زمان پیروزی ننال ا نم م در زندنن بودند .نیم دو پما نز
پیروزی ننال ا نم م در دندراه ننالم ا نمم م محاکممه و محرموم بمه نعمدنم
شدند.

اشاره
مرننجام شاپور بختیار در نثمر فشمار ممردم و تحصم روحمانیون در
مسجد دننشگاه تهرنن و مایر نالا مجبور شد فرودرماههما رن بازرشمای
کند.
با طت شدن ورود نمام خمین به کشور ،آیتنهلل مرارم شمیرنزی بما
ننتشار مالالهنی با عنونن «نصو نمامم حروممت نمم م » در روزناممه
کیهان (

بهم  ) 531نی نصو رن برشمرد:

0ت حق مشارکت مردم
2ت استفاده از صاحبنظران هر رشته
1ت نظارت فقیه.
آیتنهلل مرارم شیرنزی در پایان مالاله خطاا به بختیار نوشت:
«نی م رن نیممز بایممد بگممویم شممما کممرنرنن م م روییممد م م بسممیاری نز
خونمتههای مردم رن ننجام دندهنم .م پرمیم :با نمتفاده نز کدنم نختیارنت؟
م رویید :نخستوزیرم! ول آیا نی ندعا با رفته شما کمه مم روییمد

 23ما نمت دیرتاتوری بر همه چیز نی کشور ممایه نندنختمه م طبتمان
مجفا انونرهنری رمتاخیزینش ت ش مظهر کامم نیم دیرتماتوری
نمت م تنا ص آشراری ندنرد؟!»
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اصول اساسی حکومت اسالمی
م حق مشارکت مردم

2م نمتفاده نز صاحبنظرنن هر رشته
5م نظارت فالیه
آنها که مطبوعات رن زیر فشار رهنشتند مههب نیستند.
آ ای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خمود روی نیم مواموع تریمه
کرد که حرومت نم م یک نظمام ناشمناخته نممت .رروهم دیگمر نز
نویسندران روشنفرر نیز نی مطفب رن تررنر م کنند .ول م نمم دننمم
برنی برطر کردن نبهام یک مسئفه باید دممت روی دممت بگمهنریم و
در ننتظار وح و نلهام فب باشیم؟ و یا باید همر نالطمه تماریر در یمک
مسئفه وجمود دنرد ننگشمت روی آن بگمهنریم و نز آنهما کمه طرفمدنر و
صاحبنظر در آن مسئفهنند توای بخونهیم؟ نرر توایحات مانعکننمده
بود ،باهیریم و نرر نبود ،باز ندنمه دهیم تا برنی نف یا نثبمات آن مواموع
دلی کاف در نختیار دنشته باشیم.
تمام نظامهای که تماکنون در جهمان پیماده شمده نعمم نز مشمروطه و
جمهوری و یا هر مرتب دیگر مب ن ناشمناخته و بم مماباله بموده ،ولم
هیچیک نز نی دو عنونن ،مانع نجرنی آنها نشده نمت.
نجازه بدهید خطمو حروممت نمم م رن در جمفمههمای کوتماه
روش کنم:

 حرومت نمم م یمک نظمام دیرتماتوری و نممتبدندی نیسمت و

هررونه نمتبدند رن نف م کند و نز نظر بافمت حروممت بما «جمهموری»
شباهت نزدیک دنرد ،ول در نامرهنری آن شما مختار و آزندید.

 نظام میام نی حرومت روی مه نص رنر دنرد «حق مشمارکت

مردم ،نمتفاده نز صاحبنظرنن و آراهان در هر سمت و نظارت فالیمه نز
نظر ننطبا بر مونزی نم م».

 طبق نص نو  ،یتن حق مشارکت مردم کمه نز حرمم شموری در

رآن نمتفاده م شود ،همه مردم م توننند در ننتخماا نفمرند ممورد نظمر
خود م به عنونن وکی م برنی شور در تمام مسال میام و نجتمماع و
ن تصادی شرکت کنند و مرد و زن و بامموند و بم مموند در آن تفماوت
نم کنند؛ همی نندنزه کاف نمت که بالغ و عا بوده باشند.
طبق نص دوم ،در تالسمیمبنمدی ممازمانهای میامم و نجتمماع

م

مخصوصان رییا و نماینده و کاررزنرنن نصف حروممت م صم حیت و
شایستگ و کاردنن ع وه بر پاک و درمت و نیمان شر نمت.
و بمر طبمق نصم مموم ،بایمد فمرد یما شمورنی نز فالهمای عماد م
صاحبنظرنن مسال نم م که پا باشند و آراه به مسمال زممان م بمر
دو چیز نظارت دنشته باشند :نو بر مصوبات مجفا مشورت (پارلممان)
و دوم نجرنی وننی  ،تا تخفف نز نصو وننی نم م روی ندهد.

 در ننتخاا رییا دولت نیز مه نص باال یتنم مشمارکت ممردم م

خونه به طور مستالیم باشمد یما غیرمسمتالیم م و شایسمتگ و کماردنن و
نظارت و جفب نظر فالیه در فمرو نصمف کفم

موننی نمم م شمر

نمت و نینره بتا نز نویسندران محترم نوشتهنند در حرومت نمم م
فالیه یک موجود برتر و مایر مردم همچون صغیر محتاج به یم هسمتند،
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طتان دروغ نمت.

 در نی نظام ،تمام آزندیهای دمررنتیک پی بین شده؛ آزندی بیمان،

آزندی فم ،آزندی نندیشه و هررونه آزندی دیگر .تنهما شمر نیم آزندی
نی نمت که به زیان جامته و مخالا وننی نم م نباشد ،حت پیرونن
مایر مرتبها و مههبها به هیچوجه تحت فشمار بمرنی تغییمر عالیمده مرنر
نخونهند ررفت.
صریحان نع م م دنرم آنها که مطبوعات رن در ذکر مطالب تحت فشار
رنر م دهند و به رفته شما« ،ماون مههب » درمت کردهنند طتان نز مما
نیستند .ماون مخصوص رژیمهمای نممتبدندی نممت ،نمه یمک رژیمم
دمررنتیک همچون نم م ،ول مطبوعمات کمه جنبمه خبمری و عمموم
دنرند نیز وظیفه دنرند ننترام نز رویدندها م با کمیت و کیفیت صمحی
م و خونمتههای عموم مردم باشند ،نه نینره تمای ت خاص نویسمندران
آنها ،به رویدندها شر و رنگ خاص بدهد.
همچنی آنها که با توم به خشمونت و نیجماد رعمب و وحشمت و
تهدید ،برنی به کرم نشاندن نفرارشان ت ش م کنند نز ما نیستند ،زیرن
ما بهخوب م دننیم که نکرریت اطع مردم کشور خونهان یک دمررنمم
نم م هستند .با وجود چنی نکرریمت چشممگیری ،خشمونت نمه تنهما
غیرمنطال نمت ،بفره زیانبخ

نیز م باشد ،زیمرن نکرریتهما همیشمه در

مترض نتهام به دیرتاتوری هستند به همی دلی نز هر کاری که بهانه بمه
دمت دشم م دهد باید بارهیزند.

 وننی نم م آنالدر متر و ومیع و پرننتطا و جامع نمت کمه

نه تنها هیچرونه مانت بر مر رنه آزندیهما و تحصمی در تممام مرنحم و

برنی همه و نمتفاده نز مدرنتری ومای صنتت در تمام زمینههما نیجماد
نم کند ،بفره با نترای به نیمان و پشتوننه متنوی ،حرکت و خون تازهنی
در عرو جامته به وجود م آورد.

 مفهوم حرومت نم م نی نیست که غیمر مسمفمانان در آن همیچ

رنه ندنرند؛ نی یک نشتباه بزرگ نمت؛ بفره مفهوم آن نیم نممت کمه
وننی نم م که جنبه کام ن ننسان دنرد بر آن مایه نفرنده نمت و حتم
نز وجود غیرمسفمان در صورت نیاز نمتفاده م شود.

 در نظام نی حرومت ،هررونه موءنمتفاده ،فسماد ،رشموهخمونری،

دزدی نز بیتنلما  ،نحترار محروم نممت و شمدیدتری مجازنتهما بمرنی
نی رروههما در نظمر ررفتمه شمده ..نصموالن بما تبمدی تتفمیم و تربیمت
یکبتدی غرا به تتفیم و تربیت چندبتدی نم م  ،ریشمه بسمیاری نز
نی موءنمتفادهها برچیده م شود.

 در نظام ن تصادی نی حرومت ،میستم مرمایهدنری پمر نز ظفمم و

نمترمار و نمرن غرا محروم نمت؛ هممانرونمه کمه میسمتم ن تصماد
مارکسیست که خود نموع نز ممرمایهدنری بمه نامافه ممفب آزندی نز
ننسانها محسوا م شود جای ندنرد ،نظام ن تصادی نم م برنماس نفم
هررونه نمترمار ننسان و نف جامته دو طب (ثروتمند و فالیر) پ ریمزی
شده و تمام مازمانهای ن تصادی باید با نی روحیه کمار کننمد و در عمی
حا نص آزندی در نی رنه ربان نشود .به عنونن مرا  ،نظمام بانرمدنری
نمروز که برنماس بهرهکش به نفع ثروتمندنن بنا شده ،تبمدی بمه نظمام
در جهت منافع مردم م شود و بانرها بمدون همیچرونمه بهمرهنی م نلبتمه
تحت اونب مطمئن

م ونم م دهند و حالو کارکنمان بانمک نز طریمق
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کارمزد محدودی (درممت متماد مجمموع حالمو آنهما) کمه نز ممردم
م ریرند تامی رردد و تنها نمتیازی کمه بانمک در برنبمر پماننمدنز و یما
حساا جاری و جفب ممرمایههمای ممردم مم دهمد ،هممان نگهمدنری
مطممئ نممون و تسمهی در پردنخممتهمای ممال نممت .مخصوصمان نز
نعتالادنت مههب مردم در نی زمینمه حمدنکرر نممتفاده مم شمود و نیم
مواوع در صندو های رضنلحسنه و تتاون نم م که تالریبان در تممام
نالا کشور تامیا رردیده با نتایج درخشان تجربه شده نمت.
 در زمینممه آزندی زنممان و حالممو آنهمما بممرخ

آنچممه بتامم

پندنشتهنند ،نم م هیچرونه محدودیت برنی تحصمی یما ننتخماا شمغ
برنی آنها ای نیست ،منتها نز نینره زن رن یک ومیفه برنی تبفیغ کماال یما
یک دکور برنی تزیی نطا آ ای ممدیرک و یما هررونمه کماری کمه بمه
شخصیت و مالام و عفت زن لطممه بزنمد و نو رن بمه رنه فسماد برشماند،
جفوریری م کند.

 در زمینه میامت خارج  ،حرومت نم م در عی حفظ نرتبما

با تمام دولتهای جهان ،نجازه نم دهد کشور نم م در حوزه ممیطره و
نفوذ درتهای دیگر رنر ریرد و پامدنر منافع آنها یما ونبسمته نظمام یما
طفیف ن تصادی و یا عام نجرنی مالاصد آنان رمردد م نلبتمه بما دولتهمای
غاصممب همممچممون نمممرنلی رنبطممه نخونهممد دنشممت و نز جنبشممهای
آزندیبخ

همچون جنب

میاهان در نفریالا حمایت م کند.

 در زمینه فتالیتهای عمرنن و خدمات ننسمان  ،خودیماری کمه نز

انون نمام نمر به مترو مرچشمه م ریرد کاررشای بزرر نمت و
بهمرعت م تونن کشور رن آبماد کمرد و ممردم رن نز بم تفماوت درآورد؛

همانرونه که نمروز نمونههای

رن در تمام زمینهها م بینیم .هنگمام کمه

در یک مسجد نع م م شود بمرندرنن شمما مجمروپ شمدهننمد و خمون
م خونهند آنالدر دنوطفب پیدن م شود که مرنکز خون ،جونبشان م کنند!

 در نمر مبارزه با فساد نیز نی خودیاری در شر نهم نز منرمر بمه

یاری جامته م شتابد و با نمتفاده نز نعتالاد مههب  ،همه ممردم رنهنمما و
مرن ب یردیگر خونهند شد.
جناا آ ای بختیار ،فهرمت کوتاه که در باال رفته شمد چمه نالطمه
تاریک و مبهم دنرد؟
***
نی م رن نیممز بایممد بگممویم ،شممما کممرنرنن م م روییممد م م بسممیاری نز
خونمتههای مردم رن ننجام دندهنم .م پرمیم :با نمتفاده نز کدنم نختیارنت؟
م رویید :نخستوزیرم! ول آیا نی ندعا با رفته شما کمه مم روییمد 23
ما نمت دیرتاتوری به همه چیز نیم کشمور ممایه نندنختمه م و طبتمان
مجفا انونرهنری رمتاخیزینش مظهر کام نی دیرتماتوری نممت م
تنا ص آشراری ندنرد؟!
*روزنامه کیهان ،ش ( 4121چهارشنبه ،) 531/ / :ص .8

اشاره
مرننجام نمام خمین پا نز چهارده ما و مه ماه تبتیمد و دوری نز
وط (نز  5آبان  505تا  2بهمم  ،) 531در میمان نممتالبا میفیونهما
نیرنن در  2بهم  531با پرونز نیرفرننا نز پماریا ونرد تهمرنن شمد.
نمام خمین مه روز بتمد ،در حرمم  ،مهنمدس مهمدی بازررمان رن بمه
نخستوزیری مو ت بررزید .با نزدیک شدن به زمان ممالو حروممت
پهفوی و روی کار آمدن دولت نم م در نیرنن ،پرمم همای مختففم
درباره میستم حرومت نم م در میان ن شار مختفا در جامته مطمرپ
بود .لهن مهدی شجاع  ،خبرنگمار روزناممه کیهمان ،در  3بهمم 531
درباره نال

زن در حرومت نم م و مسال مربو به کار کمردن زنمان

در مشاغ مختفا نجتماع در میسمتم حروممت نمم م بما آیمتنهلل
مرارم شیرنزی ،رفتورو کرد.
آیتنهلل مرارم شیرنزی در نی مصماحبه تاکیمد کمرد نز نظمر نمم م؛
شرکت زنان در مشاغ و فتالیتهای مربت و مازنده نجتمماع ممنموع

نیست .نیشان درباره حجاا رفت« :حجماا نمم م منحصمربه چمادر
نیست .چادر حالت یک لباس مف برنی زنان ما بمه خمود ررفتمه نممت.
هیچ یک نز مرنجع دین  ،در هیچیک نز رممالههما نصمرنری روی چمادر
نرردهنند ،ول با نی حما پوشمیدن چمادر آنرونمه کمه بتام رممان
م برند ،نه عیب نمت و نه مانع کار [بفره حجاا برتر نمت]».

زن کاالی تزیینی و مصرفی نیست 102 

گفت و شنید با آیتاهلل مکارم شیرازی درباره نقش زن در حکومتت
اسالمی:
*

زن کاالی تزیینی و مصرفی نیست.

نز آنجا که نی روزها بحث پیرنمون «جمهوری دمررنتیک نمم م »
مایر مسال رن در نیمرنن ،بفرمه در جهمان ،تحمتنلشمتاع مرنر دنده و نز
طرف  ،ب نط ع و ناآراه نکرریت نفمرند جامتمه نسمبت بمه جزییمات
مالررنت و وننی نم م  ،موجب طرپ مونالت متتددی مم جمفمه در
مممورد مو تیممت زنممان در جامتمه نمم م شممده نمممت و نغفممب زنممان،
خصوصان نس جونن و دخترنن ،نز آینده خود بیمنما و نگمرنن هسمتند.
برآن شدیم برنی تشری و توجیه مسال مربو بمه کمار کمردن زنمان در
مشاغ مختفا نجتماع در میستم حرومت نم م با آیمتنهلل مرمارم
شیرنزی ،مدرس حوزه عفمیه م به رفتورو بنشمینیم کمه نمیمدونریم در
نرشاد و توجیه نذهان عموم موثر ون ع شود.
م آیا [در] میستم حرومت نم م  ،زنان حق شرکت فتاالنه در نمور
نجتماع دنرند؟
م فرر م کنم در مسئفه مربو به حالمو زنمان و مشمارکت آنمان در
مشاغ نجتماع در کادر حرومت نمم م بمی

نز همر مسمئفه دیگمر

موءتفاهم و ممااش شده نمت .نز نظر نم م ،شرکت زنان در مشماغ
م در نی روزها ،شتار مردم تشری حرومت نم م و برپای جمهوری نمم م
بود .بحث «جمهوری دمررنتیک نمم م » رن عناصمر جبهمه مفم و نهامت آزندی
مطرپ م کردند.

و فتالیتهای مربت و مازنده نجتماع ممنوع نیسمت .در تماری نمم م
م خوننیم که در عصر پیامبر (ص) ،حت رروه نز زنان به میمدننهمای
جنگ م رفتند تا به مربازنن مجمروپ کممک کننمد .حتم دختمر پیمامبر
بانوی نم م فاطمه زهرن (س) برنی کمک به پدرش کمه در میمدنن نحمد
مجروپ شده بود ،شخصان به نحد رفت.
مهمتر نی که همیشه در رومتاهای ما رنیمج بموده کمه زنمان هماننمد
مردنن به طور فتاالنه در نمور کشاورزی و باغمدنری و ماننمد آن شمرکت
دنشتند و تاکنون هیچیک نز عفممای دینم نز آن کمار جفموریری نرمرده
نمت .آیا میان شهر و رومتا تفاوت م تونند وجود دنشته باشد؟
ول فرر نرنید که مفهموم نیم ممخ آن نممت کمه زنمان مسمفمان
نلگوهای آزندی رن باید حتمان نز زنان در جونمع غربم بگیرنمد .نمم م در
نی زمینه روی چند مسئفه تاکید م کند:
م زنان نباید به صورت یک ومیفه هوسننگیمز بمرنی تبفیمغ کاالهما
درآیند و یا نز وجود آنها همچون دکوری برنی تزیی نتا همای ننتظمار و
یا مومسات تجماری و ندنری نممتفاده شمود ،شخصمیت و شمرنفت زن
نجازه چنی کارهای رن نم دهد.
2م محی کار زنان (همچنی مردنن) نباید یک محی آلوده به بم بنمد
و بار [ی] و مسال غیرنخ

باشد و باید مالمررنت نمم م رن در زمینمه

حفظ عفت در همه جا ،نز جمفه محی کار رعایت نمایند.
5م پردنخت زنان به مسال نجتماع نباید به یممت فرنمموش کمردن
وظیفه مادری و تربیت صحی فرزندنن تمام شود و مرنوشت آنان رن بمه
خاطر حالو ناچیز ،یا ک ن  ،به دمت فرنموش بساارند.
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م بتا م رویند نرر بنما باشمد زنمان در چمادر برونمد مما تمرجی
م دهیم حرومت نم م رن ناهیریم .در نی مورد نظرتان چیست؟
حجاا نم م منحصربه چادر نیست .چادر حالت یک لبماس مفم
برنی زنان ما به خود ررفته نمت ،هیچیک نز مرنجع دین  ،در هیچیک نز
رمالهها نصرنری روی چادر نرردهنند ،ول با نی حما پوشمیدن چمادر
آنرونه که بتا رمان م برند ،نه عیمب نممت و نمه ممانع کمار[بفرمه
حجاا برتر نمت].
مر ن نرر خانم راندی نخستوزیر مابق هند ،لباس مف خمود رن کمه
با یک رومری بفند ترمی م شود م پوشد ،دلیم بمر عالمبنفتمادر و
نم بودن نو هررز نیست .آیا نرر یک بانوی کمرد ،لباس کردی و یما یمک
بانوی بفوچ لباس محف خود رن باوشد و نز پوشمیدن لباممهای نروپمای
خوددنری کند ،باید بر نو خرده ررفت؟ به هر حا نینرمه بتام رممان
م کنند باید در همه چیز حت طرز لباس پوشیدن رن نز غربم هما تالفیمد
کنند ،نی نشانه خود کمبین و نحساس حالارت نممت [و] بایمد آن رن نز
رمومات دورنن نمتتمار شمرد .نما به هر حا بار دیگر تاکید م کمنم در
حجاا نم م تاکید و نصرنری برنی مسئفه چادر نیست.
م آیا در حرومت نم م واع خانونده به شر مابق برمم رمردد؟
ف نلمر دوباره ط
مط

ب ید و شر به دمت مردنن م نفتد؟

هیچو ت در نم م بدون ید و شمر نبموده و ممردنن حمق

ندنرند با زن نزدونج کنند و هر روز مای به ندنمه نزدونج نبودند به مو
مترو مانند یک پیرنه نو رن نز ت بیمرون کننمد و بمه همر حما ممرد
نم تونند در نمر خانونده و نز جمفه ط

فتا مایشاء باشد.

م در مورد تتمدد زوجمات ،بتام هما مم پرممند آیما در میسمتم
حرومت نم م بار دیگر به دورنن تتدد زوجات و تشمری حرمسمرن
برنی مردنن باز م رردیم؟
تشری حرمسرن در نم م مطرپ نیست و متن تتمدد زوجمات نیم
نیست که مردنن به عنونن یک هموس ،دو یما چنمد همسمر بمرنی خمود
ننتخاا نمایند .نی در ون ع یک ارورت نمت ،زیرن همانرونمه کمه در
وننی نمروز پی بین شمده ،رماه مشمر ت و بم بسمتهای در زنمدر
خانوندر به وجود م آید که هیچ رنه حف برنی آن جز نز طریمق تتمدد
[زوجات] نیست .ف نلمرم بتمد نز جنمگ جهمان در آلممان ،نمابرنبری
عجیب میان آمار زنان و مردنن پیدن شد .کار به جای رممید کمه محافم
نجتماع آلمان مسئفه تتدد زوجمات رن بمه عنمونن یمک رنه حم بمرنی
خروج نز نی ب بسمت نجتمماع ممورد مطالتمه مرنر دندنمد و حتم نز
دننشگاه نالزهر طرپ نم م آن رن خونمتند ،نما چون با مخالفمت شمدید
محاف کفیسای روبهرو شمدند ،آن رن کنمار رهنشمتند و در نتیجمه رمروه
زیادی نز زنان آلمان در آن زمان به فحشا و فساد کشیده شدند.
م آیا به هنگام بروز نی رونه بحرننهمای نجتمماع و یما بحمرننهمای
مشابه آن ،در یک خانونده پهیرش نی رنهح بمرخ

نصمو عمدنلت

نمت؟ و یا به زیان آنها تمام خونهد شد؟ آیا به نظر شما ،زنان م تونننمد
مجفه مربو به خود رن دنشته باشند؟
چممرن نم م تونننممد؟ منتهمما مجفممهنی کممه آلمموده نباشممد و نز نخسممتی
صفحات

ژمت نشرنفیت به خود نگیرد و بیشتر نورن

در نختیار تبفیغ

کاالهای لوکا و تجمف و نمرن آمیز و همچنی دنممتانهای عشمال و
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ماننممد آن نباشممد؛ مجفممهنی کممه فرممر زنممان رن بمماال بممرد و آنهمما رن بممه
مسئولیتهایشان در جامته و خانونده متوجه مازد و نز ررنیشهای بیهوده
به تجم پرمت باز دنرد و نز آزندیهمای کماذا کمه مخصموص جونممع
مرمایهدنری غرا نممت و مرچشممه نممارت زن در نشمرا مختفما
خونهد شد ،تبفیغ نرند.
م آیا مخ و پیام دیگری درباره زنان دنرید؟
کتاا آممان ما رآن مجیمد ،جمفمه بسمیار کوتماه و در عمی حما
زیبای درباره آنها م روید:
«و له مر نلهی عفیه بالمترو »
یتن زنان به همان نندنزه که در جامته مسئولیت دنرند باید نز حالمو
نجتماع نیز برخوردنر باشند.
م عالیده شما درباره نص به نصط پ «آزندی زن» کمه شماه بمه زنمان
نعطا کرد چیست؟
م شک نیست که نی کمار نو ماننمد ممایر کارهمای

جنبمه نمایشم

دنشت و بیشتر تالفید نز ظونهر زندر بتا نز جونمع مرفه غربم بمود؛
آن هم تالفیدی مطح و ب محتون .به همی دلی جای تتجب نیست کمه
نی آزندی ،نه برنی زنان ما شخصیت آورده و نه ممو تیت  ،بفرمه امربه
مخت بر پایه شخصیت زنان نیرنن ونرد ماخت.
نصوالن آزندی چیزی نیست که شاه آن رن نعطما کنمد .آزندیِ نعطمای ،
یک نوع نمارت نمت؛ بفره خدنوند هممه رن آزند آفریمده ،نمما آزندی در
م وَ لَهُ َّ مرْ م نلَّهی عَفَیْ ِه َّ بِالْمَتْرمو بمه متنمای :هماننمد وظمایفى کمه بمر دوش
آنهامت ،حالو شایستهن رنر دنده شده( .بخش نز آیه  228موره بالره).

مسیر ترام و نفتخمار .هنگمام کمه ممردنن مما عمم ن حمق شمرکت در
ننتخابات و مایر مسال نجتماع رن ندنشتند و همه نینها نز طر دولمت
دمتنشانده شاه دیرته م شد ،زنان ما چگونه م توننستند آزندی دنشمته
باشند.
رفتورو نز :مهدی شجاع
*روزنامه نط عات ،ش ( 3111یرشنبه ،) 531/ / 3 :ص .3

اشر ه
در شب  3بهم  ، 531شاپور بختیار در رفتگوی با رندیو تهرنن
رفت« :جمهوری نم م برنی م بمه تممام متنما مجهمو نممت».
بختیار درباره نحتما نع م جهاد عفیه دولت

رفت مم بمه عنمونن

یک مسفمان تا به حا نشنیده بودم که جهاد مربو به یک مسفمان
با مسفمانان دیگری باشمد .بختیمار نفمزود برندرکشم و تهدیمد بمه
برندرکش کاری نیست که نز یک نیرنن ؛ مخصوصان نز یک شمخص
عالیالدر و یک روحانیت مر آیتنهلل خمین

اب

بو باشد.

صممب روز بتممد 1 ،بهم م  531روزنامممه آینممدران در صممفحه
نخست خود با عنونن «بختیار :متنای جمهموی نمم م بمرنی مم
مجهو نمت ».به ننتراس مصاحبه دیشب بختیار پردنخمت .عصمر

همان روز آیت نهلل مرارم شیرنزی در یاددنشت در روزنامه کیهان بما
عنونن «بختیار و مسئفه جهاد و جمهوری نم م » به مخنان بختیار
ونکن

نشان دند .آیت نهلل مرارم شیرنزی نوشت بختیار جهاد رن تنها

در برنبممر دشممم غیرمسممفمان دننسممته در حالیرممه دورنن حرومممت
حارت عف (ع) در مبارزه با مه رروه به ظماهر مسمفمان نماکری ،
امطی و مار ی خ صه م شود .حا نرر در عصر ما نیز رروه
پیدن شوند که نز نظر زندر نجتماع با یر نز نی مه نلگو (یا بما
هر مه نلگو) تطبیق کنند ،چرن با آنها نم تمونن جهماد کمرد؟ نمما نز
جنگ نمام حسی با یزید چیزی نم رویم.
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آیتاهلل مکتارم شتیرازی :بختیتار و مستئله جهتاد و جمهتوری
اسالمی*
نی نخستی بار نیست کمه آ مای بختیمار در مصماحبههمای
نظهار ب نط ع نز مفهوم جمهوری نم م م کنمد ولم بما یمک
تجزیه و تحفی ماده روش م شود عیب کار کجا نمت؟
مفهوم کفمه جمهوری چیزی نیسمت کمه نیشمان یما همر فمرد
تحصی کرده دیگری نز آن ب خبر باشد .جمهوری یمک نموع رژیمم
دموکرنم و حرومت مردم بر مردم نمت که بجای پادشاه که برنی
نبد و نس ن بتد نز نس چه مردم بخونهند و چه نخونهند ،حروممت
م کرد ،یک نفر بنام رلمیا جمهممور بمه نرنده مفمت بمرنی ممدت
محدودی ننتخاا م شود.
بنابرنی با

م ماند مفهوم نم م که البد نز آن نطم ع کماف

ندنرند .نی ب نط ع نرر برنی نفرند دور دمت عیب نباشمد بمرنی
کس که در یک کشور نم م زندر م کند و نی هممه کتماا و
مالاله و نی همه دننشمندنن نم م در دممترس نو هسمتند مسمفمان

عیب نمت و هیچ عهری در نی زمینه پهیرفته نیست .نشمتباه کمه
آ ای بختیار در زمینه مسئفه جهاد کرده نمت ،رونه زنده دیگری بمر
نی نما آرماه نممت ،چمرن کمه نو جهماد رن تنهما در برنبمر دشمم
غیرمسفمان دننسته در حالیره همه مم دننمیم دورنن حروممت نمیمر
مومنان عف (ع) در مبارزه با مه رروه بمه ظماهر مسمفمان خ صمه
م شود؛ نماکری (مونفالمان دیمروز و مخالفمان نممروز؛ هممان آتم
نفروزنن جنمگ جمم ) و اممطی (متاویمه و یمارنن ) و ممار ی
(خونرج ؛ همان مسفمان نماهای جنایتکار) .حا نرر در عصمر مما
نیز رروه پیدن شوند که نز نظر زندر نجتماع با یر نز نی مه
نلگو (یا با هر مه نلگو) تطبیق کنند ،چرن با آنها نم تونن جهاد کرد؟
نما نز جنگ نمام حسی با یزید چیزی نم رویم.
* روزنامه کیهان ،ش ( ، 4154دوشنبه؛  ، 531)/ / 1ص 2
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اشاره
پا نز آنره نمام خمینم مهمدی بازررمان رن در  3بهمم  531بمه
نخستوزیری مو ت بررزید ،مردم در مرنمر کشور بما رنهایممای همای
رستردهنی ،حمایت خود رن نز نخستوزیری مهنمدس مهمدی بازررمان
نع م کردند ،نما شاپور بختیار همچنمان بمر مانون بمودن خمود نصمرنر
دنشت.
در نی روزها که حرومت مستبد محمدراا پهفوی در آمتانه مالو
رنر دنشت ،نتهام نمتبدند به نیروهای ننال ب زده م شد.
آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالمهنی بما عنمونن «نممتبدند نتهمام
بزرگ روز! چرن دشم ما رن متهم به نمتبدند م کند و چه کنمیم تما بمه
نمتبدند متهم نشویم؟» در روزنامه نط عمات ( 8بهمم  ) 531تاکیمد
کرد:
«نی بسیار طبیتم نممت کمه یمک نکرریمت نیرومنمد و ماطع رن در
مترض چنی نتهام

رنر دهند ،زیمرن نیم بهتمری وصمفهنی نممت کمه

دشم م تونند بچسباند و روی آن تریه کنمد .و نیمز طبیتم نممت کمه

راه

اطتیت که برنی پیشبرد هر مبارزه ننال ب شر نمت ،بما نممتبدند

نشتباه شود ،زیرن مرز نی دو کام ن به هم نزدیک م باشد».
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آیتاهلل مکارم شیرازی :استبداد اتهام بزرو روز!
چرا دشمن ما را متهم به استبداد میکند و چه کنیم تا به استبداد متهم
*

نشویم؟

مفت ما در برنبر مسئفه نمتبدند آنچنان حسامیت پیدن کرده که کمارش
حت به «ومونس» کشیده نمت و باید به نو حق دند که چنی باشد ،چمرن
که نمتبدند همه چیزش رن ویرنن ماخت.


هر روز که نز عمر ننال ا ما م رهرد مسال تازهنی مطرپ مم شمود

که بتا بسیار پیچیده نمت و جز با ون عبین و هوش و درنیمت کماف
رشوده نخونهد شد.
نز جمفه [نی مسال ] نتهام به نمتبدند نمت .نیم تهممت نسمبت بمه
نکرریت اطع رزمندران مههب که نبترار مبارزه رن در دمت دنرند نه تنها
نز طر دشمنان ،که نز طر همرزمان نیز شروع شده نمت .در آغاز در
پرده رفته م شد .ول نکنون آشرارن م رویند که ما ننال ا نرمردیم کمه
نمتبدند تازهنی جایگزی نمتبدند پیشی کنیم! و یا بیاییمد ببینیمد کمه یمک
ماون تبدی به مه ماون شده!...
نلبته نی بسیار طبیت نمت که یمک نکرریمت نیرومنمد و ماطع رن در
مترض چنی نتهام

رنر دهند ،زیمرن نیم بهتمری وصمفهنی نممت کمه

دشم م تونند بچسباند و روی آن تریه کند.
و نیز طبیت نمت که راه

اطتیمت کمه بمرنی پیشمبرد همر مبمارزه

ننال ب شر نمت با نمتبدند نشتباه شود ،زیرن مرز نی دو کمام ن بمه همم

نزدیک م باشد.
نما مهم نی نمت که رزمندران ننال ب نی ون تیت رن در کننمد کمه
شدیدنن در مترض چنی نتهام

مرنر دنرنمد؛ نتهمام کمه نرمر در نذهمان

رممموخ کنممد دمممتاوردهای ننالم ا ممما رن بممه خطممر خونهممد ننممدنخت؛
مخصوصان در مورد مسئفه نمتبدند که مفت ما حالت رونن فمو نلتمادهنی
نسبت به آن پیدن کرده .نی واع خاص رونن که حت راه بمه شمر
ومونس خودنمای م کند ،محصو مالها حرومت پرخفالان نممتبدندی
نمت که تمام نیروهای مف ما رن در هم کوبیده و نز موی تممام رروههما
به عنونن عام نصف تمام بدبختیها و نابسامانیها شناخته شده نممت ،لمهن
نز هر چه بوی نمتبدند بدهد وحشت دنرند و فرنر م کنند.
با توجه به نی ون تیتها نه تنها باید نز کارهای که ما رن متهم به نیم
نمر م کند بارهیزیم ،بفره به مالتامای هممان دممتور متمرو نمم م
«نتَّالون م ْ مَوناعِنلتُّهمَ  ،باید خود رن کام ن نز مترض نی نتهمام دور نگمه
دنریم .و برنی رمیدن به نی هد باید به چند نرته کام ن توجه دنشت:


 باید با نمتفاده نز تمام نمرانات موجود ،مررر در مررر نعم م کمرد

که آینده حرومت در ممفرت ما تنها نز طریق مرنجتمه بمه آرنی عمموم
مفت تتیی خونهد شد و هر نحتمال غیر نز نی نادرممت نممت و تنهما
رنی مفت نمت که اطتیت دنرد.
م نز موناع تهمت دوری کنید (نز رنر ررفت در مو تیت کمه ممبب مموءظم و
تهمت م شود بارهیزید[ ).ع مه مجفسم در کتماا بحمارنالنونرمم جفمد  55م ص
 343ذی رونیت  141نال م نماید و مترو نمت کمه نز حامرت رممو (ص)
نمت].
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 و نیز باید نی حالیالت به همه تفهمیم شمود کمه و تم  33درصمد
جمتیت یک کشور (به نعترن دومت و دشم ) خونهان نموع خاصم
نز حرومت به نام حرومت نم م هستند جمای بمرنی نعمما نممتبدند
با نم ماند
نمتبدند همیشه مربو به ن فیتهای مفطهجمو نممت کمه مم خونهنمد
عفیرغم ندنشت تریهراه در میان مردم ،خود رن به آنها تحمی کنند ،نمما
ننال ب که نز د جامته برخامته و پایگاه مردم محرمم دنرد نیماز بمه
نمتبدند و مفطهجوی ندنرد.

 همچنی باید بمه کوچمک و بمزرگ توصمیه کمرد کمه نز هررونمه

خشونت در برنبر هرکا بارهیزند و نفرندی رن که ناآراهانه و یما بمر نثمر
شدت نحسامات ،راه دمت به نعما خشونتآمیز مم زننمد هشمدنر
دند و شدیدنن نز کارهای آنها جفوریری کرد.

 مخصوصان باید مباحر منطالم رن بماالخص در ممورد مطبوعمات،

جانشی هر کاری که بوی مانسور و تحمی عالیده م دهد کرد.
نی رن باید کام ن توجه دنشت کمه ن فیتهما در یمک محمی آنگماه بمه
کانون نز خطر تبدی خونهند شد که تحت فشمار مرنر ریرنمد و یافمه
مظفومیت پیدن کنند ،در غیر نیم صمورت همیچرونمه خطمری نخونهنمد
دنشت.

 باید نز زیادهروی در نامرهنری میدننها ،خیابانها و ممدنرس بمه نمام

م نشاره آیتنهلل مرارم شیرنزی به تظماهرنت میفیمون ممردم در مرنممر کشمور بما
«شتار حرومت نم م و جمهوری نمم م » و ممخنان رممزی کم ر و برخم
دیگر نز نفرند خارج نمت .نی پی بینم آمماری بما رنی 38/2درصمدی ممردم در
روزهای  4و فروردی  538به جمهوری نم م ثابت شد.

نشخاص هر در بزرگ و پرعظمت باشند (جز به مالدنری که برنی هممه
اب پهیرش نمت) خوددنری کرد تا نگویند شر مسئفه عوض شمده و
نلّا محتون همان نمت که بود.
چالدر لهت بردم هنگمام کمه چنمد لحظمه پمی

نز ورود حامرت

آیتنهللنلتظم خمین [در] مال فرودراه در حال که صفو مسمتالبفی
هر کدنم در جای خود نیستاده بودنمد ،نیم ممخ رن نز بفنمدرو شمنیدم:
«باید منتهای طاغوت رن در همه جا حت در مرنممم نممتالبا بشمرنیم و
منتهای نم م رن جایگزی آن کنیم؛ لمهن ممردم نبایمد بمه هنگمام ورود
متظمله دمت به مینه بگهنرند ،یما تتظمیم کننمد .کمام ن مماده و طبیتم
بایستند».

2

و نیز چه جالب بود مرنممم دیگمر نممتالبا کمه در نهایمت ممادر
بررممزنر شممد و نز طمما نصممرتهای رممرنن یمممت و پرخممرج جبممارنن و
نتومبیفهای تزیین و پرزر وبر شاهانه و مانند آن هیچ نثمری در آن بمه
چشم نم خورد .تنها یمک مشمت عرما و یمک مشمت پمرده ،نمما بما
شتارهای تراندهنده ،با میفیونها نفر ننسان پرشور و پرجوش بمه چشمم
م خورد و با و نی نمت نمتالبا نم م و ننال ب .

چه کسانی ما را متهم میکنند؟

م مردم در تظاهرنت خود نام میدننها ،خیابانها و مدنرس و حتم برخم شمهرها رن
تغییر م دندند که برخ نز نی تغییرهما بما نفمرن ننجمام مم شمد ،مرم نامگمهنری
«شاهرود» به «نمامرود» ،که پا نز ننال ا به نام بف بازرشت.
 .2نی مرنمم با مازمانده «کمیته نممتالبا نز نممام» بمه ریاممت آیمتنهلل مرتام
مطهری ننجام شد.
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نما اب م حظه نی نمت که ببینیم چه کسان ما رن ممتهم بمه نتخماذ
روشهای نمتبدندی م کنند.
نز آ ای بختیار با آن رندیو و تفویویزیونِ صد در صد آزند و خمال نز
مانسورش که بگهریم و تانرها و عرنبهها و نیروهمای نظمام نش رن کمه
برنی مرکوا کردن جنمب

آزندیخونهمان همیچ فرصمت رن نز دممت

نم دهند نادیده بگیریم ،نوبت به رروه نز نویسندران چپررن م رمد
که نز به وجود آمدن یک نمتبدند جدید در وحشتننمد! رویما فرنمموش
کردهنند که دیرتاتوری پرولتاریا که متموالن در دیرتاتوری حزا و ماا
مرنن بزرگ حزا ،خ صمه مم شمود آخمری همد آنهاممت! و نیمز
فرنموش کردهنند که آنها همونره طرفمدنر میسمتم یمکحزبم هسمتند و
هررونه ننتالاد و تجدید نظر در برناممههمای مارکسیسمم م لنینسمیم رن رد
م کنند و آن رن چیزی در مر حد کفر و نرتدند م دننند ،در حال کمه نمه
مدع آممان و جاودنن بودن نی مرتبنند و نه همیچرونمه دلیفم در
دمت دنرند که مر ن مغز مارکا و لنی نز مغز ما بزرگتر بموده نممت .و
نیز رویا نم دننند که نماس زندر ِ رروه در نم م بر پایه «شمورن» بنما
شد و نهتنها مسئفه مشارکت عمموم نفمرند در کارهمای نجتمماع مجماز
نمت ،بفره تحت عنونن دو نص نمام نمر به مترو و نهم نز منرمر
ونجب طت نمت.
و نز همه ماحکتر رفتمار کسمان نممت کمه بمرنی فمرنر نز حرمم
نجتنااناپهیر تاری در زمینه یام و پیروزی مستاتفی و کسان کمه در
بند و زنجیرند ،عم وه بمر نتهمام بمه نممتبدند ،تمز کهنمه «عمدم دخالمت

روحانیون» رن در میامت ،به پیمروی نز جنماا ننورنلسمادنت ننال بم و
دمررنت و ادنمتتمار پی

کشیدهنند روی روحانیون نه نیم کشمور

نیستند و یا صغیرند و نیازمند به یم!
*روزنامه نط عات ،ش ( 3113چهارشنبه ،) 531/ / 8 :ص .0

م منظور محمد ننورمادنت رییا جمهور و ت مصر نمت.

اشاره
مرننجام در  22بهم  531ننال ا نم م مردم نیرنن که نالطه آغاز
آن یام خونی  3خردند  502بود ،با رهبری نلهم و هوشممندننه نممام
خمین و همرنه آراهانه و رسترده ممردم نیمرنن بمه پیمروزی رممید و
زمستان  ، 531به بهار بیدنری نندیشههای نله پیوند خورد.
پا نز پیروزی ننال ا نم م  ،عدهنی در صمدد ننحم
مازمانها برآمدند .نی عده به شدت در صدد ننح

نرت

برخم نز
بودند.

آیتنهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالهنی با عنونن «توطئه خطرنتاك!»
در روزنامه نط عات ( 3نمفند  ) 531تاکید کرد « :هرممان همای مفمت
فدنکار ما ،در برنندنخت رژیم منحموس ،ررچمه هررمز فرنمموش شمدن
نیست ،ول نرر بخونهیم ون عبی باشیم نبایمد نالم ِ خمود نرتم

رن در

مرعت بخشیدن به نی ننال ا فرنموش کنمیم .نرمر رروهم نز نفسمرنن
نرت

نز همان مو ع که رهبر ننال ا در فرننسمه بمود ،وفمادنری خمود رن

نع م نررده بودند ،نرر رروه زیادی نز نیروی زمین و نیمروی همونی و

هُمافرنن در تظاهرنت پرشور و خیابان شرکت نمم دنشمتند ،نرمر رمروه
دیگری به مو ع نع م همبستگ نررده بودند ،نرر مربازنن غیور به مو ع
بتا نز فرماندهان خطرنا و جنایترار رن نم کشمتند ،نرمر بسمیاری نز
مربازنن و نفسرنن دمتور نمرنی مرمارده رژیم مابق رن دنیر به بمبمارنن و
درهم کوبیدن مردم م با آن م پهای وحشتناک که در نختیار دنشمتند م
نجرن م کردند ...و نرر رروه زیمادی نز آنمان دوش بمه دوش رزمنمدران
ننال ب با نعما رژیم مابق نم جنگیدند ،مسفمان نمروز ننال ا ما در نی
پایه نبود و با نی مرعت رژیم امدمردم نز پما در نمم آممد .بنمابرنی
نرتشیان ننال ب ما مهم بسیار مهم در به ثمر رمانیدن ننال ا نمم م
ما دنرند».
آیتنهلل مرارم شیرنزی ام مخالفت شدید با ننح

نرت

نفمزود::

«نلبته مازمان منظم برنی پامدنری ننال ا کام ن امروری نممت ،ولم
فمرو آن نز فمرو نرت
م تونند جانشی نرت

جدن نمت ،چنی مازمان نمه الزم نممت و نمه
رردد .چنی مازمان نباید به صورت رروههمای

چریر خودرو باشد و نه به صورت دولت در دولت که کانون همرج و
مرج نمت و عام تولید ناراای رسترده ،بفره باید کام ن تحت ننابا
و رهبری باشد».
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*

توطئه خطرناك!

هرمانیهای مفت فدنکار ما در برنندنخت رژیم منحوس ،ررچه هررمز
فرنموش شدن نیست ،ول نرر بخونهیم ون عبی باشیم نباید نال
نرت

خمود

رن در مرعت بخشیدن به نی ننال ا فرنموش کنیم.
نرر رروه نز نفسرنن نرتم

نز هممان مو مع کمه رهبمر ننالم ا در

فرننسه بود ،وفادنری خود رن نع م نرمرده بودنمد ،نرمر رمروه زیمادی نز
نیروی زمین و نیروی هونی و همافرنن در تظاهرنت پرشمور و خیابمان
شرکت نم دنشتند ،نرر رروه دیگری به مو مع نعم م همبسمتگ نرمرده
بودند ،نرر مربازنن غیمور بمه مو مع بتام نز فرمانمدهان خطرنما و
جنایترار رن نم کشتند ،نرر بسیاری نز مربازنن و نفسمرنن دممتور نممرنی
مرمارده رژیم مابق رن دنیر به بمبمارنن و درهمم کوبیمدن ممردم م بما آن
م پا نز پیام نمام خمین به نظامیان ،رروه نز آنان نز خدمت فمرنر کردنمد و بمه
مردم پیومتند .در ماههای پایان ننالم ا رمروه زیمادی نز نیمروی زمینم و نیمروی
هونی و همافرنن در تظاهرنت پرشور و خیابان شرکت کردند و با ننال بیون نعم م
همبستگ کردند.

م پهای وحشتناک که در نختیار دنشمتند م نجمرن مم کردنمد ...و نرمر
رروه زیادی نز آنان دوش به دوش رزمنمدران ننال بم بما عمما رژیمم
مابق نم جنگیدند ،مسفمان نمروز ننال ا ما در نی پایمه نبمود و بما نیم
مرعت رژیم ادمردم نز پا در نم آمد.
بنابرنی نرتشیان ننال ب ما مهم بسمیار مهمم در بمه ثممر رممانیدن
ننال ا نم م ما دنرند.
رهشته نز نینها رمروه دیگمری بودنمد کمه دوش بمه دوش مما پیرمار
نرردند ،ول با نی حا بمه روی مما همم آتم

نگشمودند و حمدن نز

نجرنی دمتورنت اد مردم فرماندهان مرپیچ کردند و به ممونزنت آن
برنی رشودن درهای پادرانها به ما کمک نمودند.
نینها نیز مهم در ننال ا بزرگ مفت نیرنن دنرند.


با نی حا چرن و به چه دلی بتا م روینمد :نرتم
شود؟ و یا نینره :تا نرت

بایمد منحم

منح نشود ،ننال ا ما نا ص نمت؟

تجدید مازمان و نومازی و ننطبا متیارهای نرت

بر نصو ننال ب

چرن؟! ماختمان یک نرت

جدیمد حمدن

مسفمان الزم نمت ،نما ننح

بیست ما و ت م خونهد .در نی مدت چه م کنید؟ چه تفاوت میمان
نرت

و مایر نررانهای کشور نمت؟
چرن مازمان رندیو و تفویزیون منح نشود ،چرن ندنرنت دیگمر منحم

نشوند؟ فال نرت

باید منح شود؟ چرن؟!...

بدون شک باید همه نررانها و مازمانهای کشور درررون شموند ،نمما
آیا فشار روی ننح

نرت

آوردن جز یک توطئه م تونند باشد؟
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ما نز فرزندنن و برندرنن ما تشری نشده؟ نز نممرنی خمال

مگر نرت

و نظامات غف و ادمردم که بگهریم ،نفرنت چه رناه دنرند؟
آیا نی پادنشِ همبستگ ِ رروه عظیم نز آنان با ما نمت؟!
ول م م دننم چرن ننح
همی نرت

نرت

رن توصیه م کنند .برنی نینره وجود

با همی روحیه آمیبدیده ،مد رنه مطامع بیگانهها نمت.

رروه که در روزهای پرغوغای ننال ا چند همزنر بامه تفنمگ و
مسفس به چنگ آوردهنند رویا به نی فرر نفتمادهننمد کمه بمه وممیفه آن،
خونمتهها و نفرارشان رن بر مفت تحمی کنند و به رمانشان مد رنهشمان
نمت .م رویند نرت

نرت

باید منح شود و آنها آزند باشند! چه خیا

خام !
منح شود ،با مردم چمه مم کنیمد؟ هممان مردمم کمه

فراان نرت

نمارنطوری نفسانهنی شاهنشاه دوهزنر و پانصمد مماله رن بما فریادهمای
نعترنضشان ،با نهللنکبر شبانهشان ،با نعتصااهای ففجکنندهشان ،بمه زننمو
درآوردند .با آنها چه م کنیمد؟ امدننال ب هما چمه مماده و خمام فرمر
م کنند!


به هرحا مفت مسفمان ما باید با نی توطئه خطرنا مبمارزه کنمد و

برنی حفظ مرزهای کشور و جفوریری نز هررونه جنب
دنخ  ،نرت

امدننال ب در

رن با رعایت نصو ِ زیر بازمازی کند.

م باید نرت

چنان تجدید مازمان یابد و تصمفیه شمود کمه نحتمما

هررونه کودتای ادمردم

در آینده بر باد رود.

م با نی حا پا نز پیروزی ننال ا نم م شاهد کودتای ناموفق نوژه بودیم.

2م باید نز نرت
نرت

نعاده حیریت شود و به فرمان رهبرنن ننال ا ،ممردم

ننال ب رن ررنم دنرند و شغ نرتشم نحتمرنم خمود رن در نفرمار

بازیابد.
5م باید تصفیه و بازمازی ظاهری نرت

توأم بما نوممازی فرمری و

نیدلولوژی نم م باشد ،تا به نترای نیروی الیزن نیمان ،مردنن جانبماز
و فدنکار در رنه کشور پرورش یابند.
0م باید با آنها که آراهانه یا ناآراه ممت دنرنمد ننامبا نرتم

رن نز

میان ببرند و مربازنن رن نز نطاعمت فرمانمدهان کمه نز طمر حروممت
ننال ا نم م تتیی شده بازدنرند حال کرد که نرت

بدون ننامبا و

نطاعت نز فرمان مساوی نمت با صفر .چنمی نرتشم نمه در روز صمف
مایه آبرو نمت و نه در روز جنگ به درد م خورد.
3م فرماندهان و نفسرنن باید با تمام مربازنن بما نهایمت نحتمرنم رفتمار
کنند؛ نحترنم که شایسته یک ننسان و یک نرت
1م نرت

ننال ب نمت.

ما باید هر چه زودتر خمود رن نز ونبسمتگ بمه کارشناممان

بیگانه رهای بخشد و تنها متر به خود و نیروی مفت باشد.
1م نلبته مازمان منظم برنی پامدنری ننال ا 2کام ن اروری نممت،

م پا نز پیروزی ننال ا نم م هنگمام کمه برخم رروههما مواموع ننحم
نرت رن مطرپ کردند ،نمام خمینم در نبتمدنی مما  538بما نمامرمهنری روز 23
فروردی به عنونن «روز نرت » ام نعماده حیریمت نرتم  ،مخالفمت خمود رن بما
ننح آن نع م کردند.
2م نی توصیه آیتنهلل مرارم شیرنزی به ممرعت محالمق شمد .در نونخمر فمروردی
 538نمام خمین دمتور تشمری «ممااه پاممدنرنن ننالم ا نمم م » رن زیمر نظمر
شورنی ننال ا نم م صادر کردند و در دوم نردیبهشت  538تشمری نیم نهماد

توطئه خطرناک! 112 

ول

فمرو آن نز فمرو نرت

نه م تونند جانشمی نرتم

جدن نمت .چنی مازمان نه الزم نممت و
رمردد .چنمی ممازمان نبایمد بمه صمورت

رروههای چریر خودرو باشد و نه بمه صمورت دولمت در دولمت کمه
کانون هرج و مرج نمت و عام تولید ناراای رسترده ،بفره باید کمام ن
تحت ننابا و رهبری باشد.
* روزنامه نط عات ،ش ( 384مهشنبه ،) 531/ 2/ 3 :ص 0

رممان نع م شد .نمام خمین در مما بتمد ،روز مموم شمتبان (ممالروز تولمد نممام
حسی (ع)) رن روز پامدنر نامرهنری کردند.

