هتن اصلی گفتگوی بلند عوادالدین باقی برای هستند قائن هقام
دكبػیبتی دس ثشاثش سی سبل تْوت
ثشای هستٌذ جٌجبلی لبئن همبم ،گفتگَی ٍیذئَیی هب چْبس سبعت ثِ دساصا وطیذ وِ ثب حزف صٍائذ ٍ حَاضی غیش ضشٍسی،
اوٌَى حذٍد دٍسبعت ٍ  12دلیمِ فیلن هَجَد است وِ ثضٍدی هٌتطش خَاّذ ضذ .اص هیبى ایي دٍسبعت ٍ ًین ،چٌذ دلیمِ
ثشای هستٌذ لبئن همبم ثشگضیذُ ضذُ است .تَافك وتجی هب پس اص چٌذهبُ پیگیشی سبصًذگبى ایي ثَد وِ هتي وبهل گفتگَ ًیض
هٌتطش ضَد تب ثیٌٌذگبى ٍ خَاًٌذگبى ثتَاًٌذ خَدضبى ثِ اصل هٌجع هشاجعِ وشدُ ٍ ثٌگشًذ وِ پیص ٍ پس ًمل لَل ّب چِ ثَدُ
است .ایي ٍعذُ عولی ضذ .سبصًذگبى هستٌذ لبئن همبم وِ صحوت صیبدی ثشای آى وطیذُ اًذ حك داسًذ دیذگبُ ّبی خَدضبى
سا ثبصگَ وٌٌذ ٍ ایٌىِ ّش یه اص هب چِ لصذی اص وشداسخَیص داسین دس وبسًبهِ اعوبل هب دس سٍص سستبخیض آضىبس هی ضَد.
هستٌذ لبئن همبم ّشلذس ّن وِ هَسد اًتمبد هب ثبضذ هْن ایي است وِ هتي وبهل گفتگَی ًگبسًذُ وِ دسثشداسًذُ پبسخ ّب ٍ
ًمذّبی ایي هستٌذ است ًیض هحصَل ّویي گشٍُ است ٍ ّویي وِ فشصت ثحث ثیطتش دس ایي صهیٌِ سا دس سغح جبهعِ
فشاّن وشدُ اًذ ضبیبى تمذیش است.
اص اًجب وِ ثخبعش ضشوت دس گفتگَ ثب هستٌذ یبد ضذُ دس ثشاثش پشسص ّبی فشاٍاًی لشاس گشفتِ ام ثش خَد فشض هی داًن
تَضیحبت صیش سا اسائِ ٍ هتي اصلی گفتگَ سا دس اختیبس عاللوٌذاى ایي سسبًِ لشاس دّن .تٌْب دٍ پبساگشاف وَتبُ سا ثِ
دسخَاست هصبحجِ وٌٌذگبى حزف وشدم صیشا ّوبًغَس وِ ّوَاسُ ثخبعش هصلحت هغجَعبت اصالح علت ٍ وبسوٌبى آًْب ثب
حزف ثشخی عجبسات دس ًطشیبت ضبى ّوشاّی هی وٌن ًسجت ثِ اهٌیت ٍ هصلحت ایٌبى ّن ًوی تَاًن ثی تفبٍت ثبضن .دیگش
ایٌىِ فشاص حزفی هَسد ًظش آًْب ثشای هي اّویت ٍیژُ ای ًذاضت ٍ هسئلِ وًٌَی ام ثِ ضوبس ًوی سفت.
دس هستٌذلبئن همبم افضٍى ثش پبسُ ای اص اًتمبدات جضیی تش وِ چِ ثسب دیگشاى ثِ آى ثپشداصًذ چٌذ اًتمبد ٍ المبی ضجِْ تىشاسی
دس سی سبل گزضتِ هطبّذُ هی ضَد:
 -2ایٌىِ آیت اهلل خویٌی ّیچگبُ دسثبسُ آیت اهلل هٌتظشی ،لمت آیت اهلل سا ثِ وبس ًجشدُ ٍ تعجیش حجت االسالم ٍ الوسلویي سا
استفبدُ وشدُ اًذً ،بهستمی ن المبء هی وٌذ ثب هشجعیت ٍی هخبلف ثَدُ ٍ آلبی ّبضوی سفسٌجبًی ٍ ثشخی دیگش ،سّجشی ٍ
هشجعیت ایطبى سا جب اًذاختٌذ .دس جلسِ ًوبیص خصَصی گفتن اصَال دس آى صهبى المبة هغٌغي ،ثسبى اهشٍص سًٍك ًگشفتِ
ثَد ٍ هشاجع ،خغبة ثِ یىذیگش ّویي تعجیش حجت االسالم ٍ الوسلویي سا ثِ وبس هی ثشدًذ .ثب ٍجَد تَضیحبت هستٌذ هي
دسثبسُ ایٌىِ آلبی هٌتظشی اسبسب پیص اص اًمالة جبیگبُ هشجعیت داضتِ اًذ اهب ثبصّن ایي اضتجبُ دس هستٌذ تىشاس ضذُ است.
ثِ اظْبسات ًگبسًذُ دس گفتگَی ٍیذئَیی دس ایي صهیٌِ عٌبیت ضَد.

1

 -1دس هستٌذ لبئن همبم ّوبى سخي تىشاسی ٍ تَّیي آهیض ّویطگی وِ آیت اهلل هٌتظشی فشدی سبدُ لَح ٍ فبلذ ضأى ٍ
جبیگبُ الصم ثشای لبئن همبهی سّجشی ثَدُ ،هغشح ضذُ است ٍ هي دس گفتگَ ثب ایي ثضسگَاساى تَضیح دادُ ام وِ چشا آیت اهلل،
ثبَّش تشیي سجبل سیبسی ایشاى ثَدُ است.
 -3دس هستٌذ لبئن همبمّ ،وبى سخي لذیوی وِ ثیت ایطبى پبیگبُ ًبساضیبى ٍ گشٍُ ّبی هخبلف ًظبم ثَد تىشاس ضذُ است.
ّشچٌذ فی ًفسِ ایي سا ثشای هسئَالى یه وطَس هثجت هی داًن ٍ عجبست ثشگضیذُ ضذُ اص هي ّن عجبست دسست ٍ هثجتی
ثشای آیت اهلل هٌتظشی است اهب ثٌگشیذ وِ سخي اًتخبة ضذُ هي اص هیبى چِ عجبساتی ثَدُ است.
 -4دس هستٌذ لبئن همبمّ ،وبى اتْبم تىشاسی حوبیت آیت اهلل هٌتظشی اص هْذی ّبضوی ثب ٍجَد آگبّی اص وبسًبهِ ٍی تىشاس
ضذُ است .دس ایي صهیٌِ ّن تَضیحبت هفصلی دس گفتگَ ثب سبصًذگبى هستٌذ لبئن همبم اسائِ وشدُ ام.
 -5هستٌذ لبئن همبم دسثبسُ ًبهِ ایت اهلل هٌتظشی ثِ سّجشی اًمالة دسثبسُ اعذام ّبی  67وَضیذُ است ثب ادعبی لصذ ضَسش
صًذاًیبى وِ دس یىسبل اخیش هغشح ضذُ (ٍ دس  18سبل گزضتِ چٌیي ادعبیی ثِ ٍیژُ دس سًجٌبهِ ٍ سبیش ًَضتِ ّبی سبل
67تب 77هغشح ًجَدُ) ٍ ًیض ثب سثظ دادى ثِ عولیبت گشٍُ سجَی ،ایي ًبهِ سا ًطبًِ سبدُ لَحی للوذاد وٌذ وِ تَضیحبت
ًگبسًذُ دس گفتگَ ،آى سا ثی اعتجبس هی وٌذ.
 -6دسثبسُ ایٌىِ گَیی هصبحجِ ثب ثی ثی سی ٍ ثشخی سسبًِ ّبی دیگش جشم است ًیض ثب ٍجَد تَضیحبت ٍ استذالل ّبی
وبفی ثبصّن ایي دیذگبُ دس هستٌذ آهذُ است ٍ علیشغن هذاسن هشثَط ثِ اسسبل ًبهِ سبل 67آیت اهلل هٌتظشی اص عشیك
هخبلفبى ایطبى ثِ ثی ثی سی دس وتبة ٍالعیت ّب ٍ لضبٍت ّب ،اهب ثب یه لیبس غیشهٌغمی دسثبسُ پخص هصبحجِ هي ثب آیت
اهلل اص ثی ثی سی ،دس پی دسگزضت ایطبىً ،تیجِ ای ًبدسست گشفتِ است .ایي تزوش ّن دس ًوبیص خصَصی دادُ ضذ.
دس گفتگَیی تفصیلی ثب هستٌذسبصاى لبئن همبم ،دسثبسُ هذاسس آیت اهلل هٌتظشی ،داًطگبُ اهبم صبدق ،وتبثخبًِ سیبسی لن ٍ
هَضَعبت دیگش ًیض سخي گفتِ ضذُ است.
سٍصًبهِ ضشق ضوبسُ 3713پٌج ضٌجِ  9آرس 2396ظ 29 ٍ2خالصِ ای اص گفتگَ سا هٌتطش وشدُ ٍ سبیت تبسیخ ایشاًی ًیض
ّوبى سٍص هتي وبهل سا وِ اص سَی سبصًذگبى هستٌذ لبئن همبم دس اختیبسش گزاضتِ ضذُ ثَد اًتطبس داد.
http://tarikhirani.ir/fa/files/115/bodyView/1123
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هستٌذ هبئن هوبم :اص ًی ٍ چگًَِ ثب آیتاهلل هٌتظشی آضٌب ضذیذ؟
آقٙبییٓ ثب ٔطح ْٛحًطر آیزاهلل ٔٙشٓطی ث ٝزٚضاٖ وٛزویٓ ثطٔیٌطزز .ؾبَٞبیی و ٝدسضْ ثه ٝزیهسٖ ظ٘هسا٘یٞهبی ؾیبؾهی
ٔی ضفز .اِجش ٝظٔبٖ قب ٜثب االٖ ایٗ فطق ضا زاقز و ٝآییٗ٘بٔ ٝظ٘ساٖ اخطا ٔیقهس .االٖ آیهیٗ٘بٔه ٝظ٘هساٖ ٔهیٌٛیهس ٔاللهبر
ثؿشٍبٖ  ٚزٚؾشبٖ ثب ظ٘سا٘ی آظاز اؾزِٚ ،ی زض ُٖٕ زٚؾشبٖ وٞ ٕٔٛٙٔ ٝؿشٙس  ٚثؿشٍبٖ  ٓٞفمٍ ثؿشٍبٖ زضخ ٝیهه اخهبظٜ
زاض٘س .آییٗ٘بٕٔٞ ٝبٖ آییٗ٘بٔ ٝلجُ اظ ا٘مالة اؾز .آٖ ظٔبٖ اخطا ٔیقس  ٚغیط اظ ثؿشٍبٖ ،زٚؾشبٖ ٔ ٓٞیسٛا٘ؿشٙس ثط٘ٚس .دسض
ٔب یىی اظ ٕٞبٖٞبیی ثٛز و ٝث ٝزیسٖ ذیّی اظ ظ٘سا٘یٞب ٔیضفز ،اظ خّٕ ٝآیزاهلل ٔٙشٓطیٙٔ ،شٟی ٔٗ چه ٖٛذیّهی وٛچهه
ثٛزْ  ٚثچٞٝب ضا ضإ٘ ٜیزاز٘س ،دكز زض ظ٘ساٖ ٔیٔب٘سْ.
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یىی اظ ٔٛاضزی وٞ ٝیچٚلز فطأٛـ ٕ٘یو ٓٙایٗ اؾز وٞ ٝط ٚلز ثب ایكبٖ ٔیضفشٓ  ٚث ٝزیٛاض ظ٘ساٖ سىیٔ ٝیزازْٕٞ ،یكهٝ
زض ضؤیبٞبیٓ ٔیزیسْ ایٗ وؿی و ٝایٗلسض حطفف ضا ٔیظ٘ٙس  ٚث ٝزیس٘ف ٔیض٘ٚس ویؿز؟ اظ آ٘دب آقٙبییٓ ثب ایكبٖ قط ٔٚقس
ٞ ٚط چ ٝخّٛسط آٔسیٓ ،ثیكشط قس.
ثٗس اظ ا٘مالة و ٝذٛزْ ثطای سحهیُ ٖبظْ لٓ قسْ ،اضسجبَٓ ثب ایكبٖ ٔؿشمیٓ قس  ٚثٕٞ ٝیٗ ذبَط ث ٝزِیُ ٕٞهبٖ ؾهبثمٝاْ،
َجٗبً ٘ ٔٛضاثُٝاْ ثب ایكبٖ ثب زیٍطاٖ سفبٚر زاقز ،یٗٙی ٔؿشمُ اظ زفشط  ٚثؿیبضی اظ ٚاؾُٞٝب ٔیسٛا٘ؿشٓ ذسٔز قبٖ ثطؾٓ.
چِ ٍیژگیّبیی دس آیتاهلل هٌتظشی ثَد ًِ دس دٍساى هجبسصُ ٍ ثِخصَظ ثؼذ اص اًوالة ًلش دٍم اًوالالة هسسالَة
هیضذًذ؟ خیلی ّب ثِ جبیگبُ كوْی ٍ سَاثن هجبسصاتی ایطبى اضبسُ هیًٌٌذ .ایي ٍیژگیّب سا آیتاهلل عبلوالبًی ٍ
آیتاهلل هطٌیٌی ّن داضتٌذّ .ویي دٍ ٍیژگی ثَد ًِ ایطبى سا ثِ ًلش دٍم اًوالة تجالذی ًالشد یالب ٍیژگالیّالبی
دیگشی ّن ثَد؟
ایٗ ضا سهسیك ٔیوِٚ ،ٓٙی ايبفٔ ٝیؤ ٓٙدٕٚ ٖٝٛیػٌیٞبیی ٔب٘ٙس ّٖٕیز ،قدبٖز ،نطاحز  ٚنهسالز سطویجهی ثهٛز وهٝ
چٙیٗ خبیٍبٞی ضا ث ٝایكبٖ ثركیس .زضؾز اؾز و ٝآیزاهلل َبِمب٘ی  ٓٞضٚحب٘ی ثٛز٘سِٚ ،ی ایكبٖ ث ٝذبَط ایٙىه ٝزض سٟهطاٖ
ثٛز٘س  ٚث ٝزِیُ ٘ ٔٛضٚاثٍ قبٖ چٙساٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه قرهیز حٛظٚی ثٙٗٔ ٝبی ؾٙشی قٙبذشٕ٘ ٝیقس٘سٔ .طحهُٟٔ ْٛهطی
 ٓٞاظ ِحبِ ّٖٕی ٕٞشطاظ آیزاهلل ٔٙشٓطی ثٛز٘س ،أب ایكبٖ  ٓٞث ٝسٟطاٖ ٔ ٚحیٍ زا٘كٍبٞی ٟٔبخطر وطز٘س ٔ ٚربَتٌعیٙی
قبٖ ٔشفبٚر قس ،ثٙبثطایٗ زیٍط دّىبٖ ؾٙشی حٛظ ٜضا َی ٘ىطز٘س .آلبی ٔكىیٙی  ٓٞثِ ٝحبِ ٔدٕٚ ٖٝٛیػٌیٞبیی وٌ ٝفهشٓ
ث ٝآیزاهلل ٔٙشٓطی ٕ٘یضؾیس٘س ،چ ٖٛثٞ ٝط حبَ زض زٚضٜای زض زضؼ آیزاهلل ٔكىیٙی  ٓٞقطوز وطز ٜاْ .ایكبٖ ٞهیچٚلهز
ٖٕك  ٚزلز ّٖٕی آیزاهلل ٔٙشٓطی ضا ٘ساقشٙس.
يٕٗ ایٗ ٚیػٌی ٞب یىی اظ ٔؿبئّی و ٝثبٖث قس ایكبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٘فط زُٔ ْٚطح قٛز ،ایٗ ثٛز و ٝزض ثهیٗ ضٚحهب٘ی ٖٛا٘مالثهی
لجُ اظ ا٘مالة سٟٙب وؿی ثٛز و ٝزض ؾُح ٖبِی حٛظ ٜلطاض زاقز .آلبی ٞبقٕی ضفؿٙدب٘ی زض یىی اظ ذهبَطاسی وه ٝزض اٚایهُ
ز 60 ٝٞثیبٖ وطزٔ ٜیٌٛیس چ ٖٛاوثط َّجٞ ٝبیی و ٝخع ٚقبٌطزاٖ یب ٖاللٕٙساٖ أبْ ثٛز٘س ،خٛاٖ ثٛز٘س  ٚآیهزاهلل ٔٙشٓهطی
سٟٙب وؿی ثٛز و ٝزض ؾُح ٖبِی حٛظ ٜثٛز٘سٔ ٕٝٞ ،ب دكز آیزاهلل ٔٙشٓطی دٙبٔ ٜیٌطفشیٓ.
٘ىش ٝزیٍط ایٙى ٝایكبٖ زض ٔحبفُ حٛظٚی اظ ِحبِ نسالز  ٚاظ ایٗ ٘ٓط و ٝخبَّٜت ٘جٛز ثؿیبض قٙبذش ٝقس ٜاؾهزٔ .هثالً زض
ذبَطار آلبی اثطاٞیٓ أیٙی زض نفح 87 ٝآٔس ٜاؾز وٚ ٝلشی آلبی ُٟٔطی  ٚآلبی ٔٙشٓطی ث ٝزضؼ أبْ ٔیضفشٙس ،ثًٗی اظ
ٔربِفیٗ ٔیٌفشٙس قٕب و ٝذٛزسبٖ زض فم ٚ ٝان َٛاظ آلبی ذٕیٙی ثبؾٛازسطیس .چطا ث ٝزضؼ ایكبٖ ٔیضٚیس؟ چه ٖٛآٖ ٔٛلهٕ
أبْ ثٖٛٙ ٝاٖ اؾشبز اذالق قٙبذشٔ ٝیقس  ٚسب لجُ اظ فٛر آلبی ثطٚخطزی ٞیچوؽ ایكبٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ اؾشبز فمٕ٘ ٝیقٙبذز.
آلبی ٔٙشٓطی ز٘جبَ ایٗ ٘جٛز و ٝثطای ذٛزـ خبیٍبٞی ضا سساضن ثجیٙس ٖٛ٘ ٚبً آزٔی ثٛز و ٝاٌط ث ٝایٗ ٔیضؾهیس وه ٝوؿهی
افًُ اؾز ،ز٘جبَ أ ٚیضفز .انالً زِیُ ایٙى ٝایكبٖ  ٚآلبی ُٟٔطی ث ٝزضؼ أبْ ٔیضفشٙهسٕٞ ،هیٗ ثهٛز .زضؾهز اؾهز ثهٝ
قبٌطز أبْ ٔٗطٚف قسٜا٘س  ٚذٛز ایكبٖ  ٓٞاظ ذٛزـ ثٖٛٙ ٝاٖ قبٌطز أبْ یبز ٔیوٙسِٚ ،ی ٚالٗیهز ایهٗ اؾهز وه ٝایكهبٖ
ثیكشط قبٌطز آیز اهلل ثطٚخطزی ثٛز  ٚثب ٞسف خب ا٘ساذشٗ زضؼ أبْ  ٚسثجیز ٔٛلٗیز ایكبٖ ،ایٟٙب دبی زضؼ أبْ ضفشٙس .ذٛز
ایٗ حطوز زض اَطافیبٖ ،اثط ٔثجز زاقز.
ِٚی ثٓ٘ ٝطْ یىی اظ ٖٛأّی و ٝزض زازٖ ایٗ خبیٍب ٜث ٝایكبٖ ذیّی ٔإثط ثٛز ،ضاثُ ٝقبٖ ثب آیزاهلل ثطٚخطزی ثٛز .زض ٔدّهؽ
ذجطٌبٖ ضٞجطی ٔٛلٗی و ٝثحث ا٘شربة آیزاهلل ٔٙشٓطی ٔیقٛزٖ ،سٜای اظ قرهیزٞب ٘ٓطاسی زاقشٙس.
چِ سبلی؟

4

ؾبَ  .1364ثًٗیٞب ٔثُ آشضی لٕی ٔیٌفشٙس آیزاهلل ثطٚخطزی فطٔٛز ٜا٘س« :حؿیّٗٙی ٔٙشٓطی أیس آیٙس ٜحهٛظ ٜاؾهز».
ؾفبضـٞبیی و ٝآیزاهلل ثطٚخطزی زض ثبض ٜایكبٖ زاقشٙس  ٚثطخؿشٍی  ٚقبذمثٛز٘ی و ٝزض زؾشٍب ٜآلبی ثطٚخطزی زاقهشٙس،
ثٓ٘ ٝط ٔٗ زض ایٗ لًی٘ ٝمف ٔإثطی زاقش ٝاؾز.
٘ىش ٝذیّی ٔ ٟٓزیٍطی ایٗ اؾز و ٝزض ثیٗ ٔجهبضظیٗ زض آٖ زٚضاٖ آیهز اهلل ٔٙشٓهطی قهٙبذشٝقهسٜسهط اظ أهبْ ثهٛز .آلهبی
ثبزأچیبٖ زض وشبثی و ٝزض ثبضٞ ٜیئزٞبی ٔإسّفٛ٘ ٝقشٝا٘س ،یه خب زض نفح 24ٝاظ لٔ َٛطح ْٛآلبی ٖؿٍطاٚالزی  ٚزض خهبی
زیٍطی اظ ل َٛآلبی ثٟبزضاٖ ٌفشٝا٘س زض ظٔبٖ حیبر ٔطح ْٛآیزاهلل ثطٚخطزی ٞط ٚلهز ثه ٝلهٓ ٔهیضفشهیٓ ،ذهسٔز آیهزاهلل
ٔٙشٓطی ٔیضؾیسیٓ  ٚایكبٖ اظ ٖاللٕٙساٖ أبْ ثٛز  ٚاظ قرهیز  ٚؾدبیبی آیزاهلل ذٕیٙی ثطای ٔب سٗطیف ٔیوهطز  ٚثٗهس اظ
فٛر ٔطح ْٛثطٚخطزی ؤ ٝی ذٛاؾشیٓ ٔطخٕ سمّیسٔبٖ ضا سٗییٗ وٙیٓ ،چٙس ٘فط اظ ٔب ث ٝلٓ  ٚزیسٖ آلبی ٔٙشٓهطی ضفشهیٓ ٚ
ایكبٖ ٔب ضا ث ٝسمّیس اظ آیزاهلل ذٕیٙی زٖٛر وطزٕٞ .یَٗٛض ٞهٓ اظ آلهبی ٖؿهٍطاٚالزی ٘مهُ ٔهیقهٛز وه ٝایكهبٖ أهبْ ضا
ٕ٘یقٙبذشٙس  ٚثٚٝاؾُ ٝآیزاهلل ٔٙشٓطی ٔیقٙبؾٙس ٔ ٚیٌٛیٙس ٔب ٚخٞٛبر ضا ثطای آیزاهلل ٔٙشٓطی ٔیثطزیٓ .ثٗس اظ ایكبٖ
دطؾیسیٓ ثٗس اظ آیزاهلل ثطٚخطزی ث ٝچ ٝوؿی ٔطاخٗ ٝوٙیٓ؟  ٚایكبٖ ٔب ضا ث ٝآلبی ذٕیٙی اضخبٔ زاز.
ذٛز ایٙى ٝایكبٖ زض ثیٗ ثبظاضیبٖ ٘ ٚیطٞٚبی ؾٙشی ٔ ٚجبضظیٗ قٙبذشٝقسٜسط اظ أبْ ثٛزٖ ،بُٔ ٔهإثطی ثهٛز  ٚزیٍهط ایٙىه ٝزض
ٔطخٗیز أبْ ایكبٖ ٘مف سٗییٗوٙٙسٜای زاقزٔ .طح ْٛحبج احٕسآلب زض ا َٚوشبة «ض٘ح٘بٔ »ٝذُبة ث ٝایكهبٖ ٔهی٘ٛیؿهس:
«اٌط قٕب ثٖٛٙ ٝاٖ ٔدشٟس ٔؿّٓ ٘مف ٔإثطی زض سطٚیح  ٚسثجیز ٔطخٗیز أبْ زاقشیس ٓٞ ٗٔ ،زض سثجیز ٔطخٗیز قٕب ٘مف
زاقشٓ ».یٗٙی ایكبٖ ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛسهطیح زاضز  ٚیب ٔثالً ؾیس حٕیس ضٚحب٘ی و ٝاالٖ اظ ثی ا٘هبف سطیٗ آزْ ٞبیی اؾهز وهٝ
ٔٗ زض ٖٕطْ زیس ٜاْ  ٚثی اذالق ،زض وشبة «ًٟ٘ز أبْ ذٕیٙی» و ٝزض ؾبَ  1356زض ٘دف چبح  ٚث ٝضؤیز أبْ  ٓٞضؾیسٜ
اظ آلبی ٔٙشٓطی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔطخٕ سمّیس اؾٓ ٔیثطز.
ثٞ ٝط حبَ وؿی و ٝچٙیٗ خبیٍبٞی زاقشَ ،ٝجیٗی اؾز ٚلشی ا٘مالة ٔیقٛز ثَٛٝض َجیٗی ٘فط زٔ ْٚیقٛز .حشهی لجهُ اظ
ا٘مالة یبزْ ٞؿز و ٝزض ثًٗی اظ ٔؿبخس ٚلشی اؾٓ أبْ  ٚآلبی ٔٙشٓطی ٔیآٔس ،ثطای ٞط ز ٚنّٛار ٔیفطؾشبز٘س .حشی یه
٘ٛاض ؾرٙطا٘ی اظ آلبی ضاقس یعزی ٞؿز و ٝثیثیؾی زض ثط٘بٔ« ٝزاؾشبٖ ا٘مالة» درف وهطز .ایكهبٖ زض ؾهبَ  1356ثٗهس اظ
فٛر آلبٔهُفی یه ؾرٙطا٘ی زاقز  ٚزض آ٘دب ٚلشی اؾٓ آلبی ٔٙشٓطی ضا ٔیآٚضزٔ ،طزْ ؾ ٝسب نّٛار ٔهیفطؾهشٙس .ثٗهس اظ
ا٘مالة اظ ٕٞبٖ ؾبَ  1358ایٗ قٗبض «أیس أز  ٚأبْ» ثَٛٝض َجیٗی ٚضز ظثبٖ ٔطزْ قس  ٚسب االٖ و 35 ٝؾهبَ ٔهیٌهصضز،
ٞیچوؽ دیسا ٘كس ٜو ٝازٖب وٙس ٔٗ ٔجشىط ایٗ قٗبض ثٛزْ یب ٔٗ ایٗ ضا ضا ٜا٘ساذشٝاْ .ذیّهی َجیٗهی اسفهبق افشهبز .ثهٓ٘ ٝهطْ
ٔدٕٖٝٛای اظ ایٟٙبؾز.
ٔؿبِ ٝزیٍطی و ٝثٓ٘ ٝطْ ٔإثط ثٛز ،ایٗ ثٛز و ٝچ ٖٛأبْ ذبضج اظ وكٛض ثٛز٘س ،آلبی ٔٙشٓطی زض زاذُ ٘مف ضٞجطی ا٘مالة ضا
زض ثیٗ ٘یطٞٚبی ٔصٞجی ث٘ ٝیبثز اظ ایكبٖ ثٟٖ ٝس ٜزاقز  ٚثعضيسطیٗ دكشٛا٘ ٚ ٝدكشیجبٖ ٔجهبضظیٗ ثهٛز .اوثهط ذهب٘ٛازٜٞهبی
ظ٘سا٘یبٖ لجُ اظ ا٘مالة سٛؾٍ ایكبٖ حٕبیز ٔبِی ٔیقس٘س .زض ذبَطار آلبی ٞبقٕی ٞؿز و ٝلجُ اظ ا٘مالة آلبی ٔٙشٓهطی
ث ٝثؿیبضی اظ ایٗ ذب٘ٛازٜٞب وٕه ٔبِی ٔیوطز٘س .زض ٔهبحجٝای  ٓٞو ٝثب ایكبٖ وطزْ اقبضٜای ث ٝایٗ ٔٛيه ٔٛوطز٘هس .اِجشهٝ
ذیّیٞب ثٛز٘س .یىی  ٓٞدسض ٔٗ ثٛز و ٝسٗطیف ٔیوطز و ٝایكبٖ سٟٙب وؿی ثٛز و ٝثؿیبض ؾربٚسٕٙسا٘ ٝدٔ َٛیزازٔ .هیٌفهز
دیف ثًٗی اظ آلبیبٖ ؤ ٝیضفشی ذِؿّز ث ٝذطج ٔیزاز٘س  ٚایكبٖ سٟٙب وؿی ثٛز و ٝانالً حؿهبة  ٚوشهبة ٘ساقهز ٌٛ ٚقهٝ
سكىف ضا ثّٙس ٔیوطز ٔ ٚیٌفز ٞط چ ٝالظْ اؾز ثطزاضیس.
ٔیذٛا ٓٞثٍٛیٓ ایٗ ٔٛلٗیشی و ٝایكبٖ زاقز ،حبنُ ٘مف حٕبیشی ،قدبٖزّٕٖ ،یز ،نسالز  ٚنطاحز ایكبٖ ٔدٕ ٖٝٛای
ثٛز و ٝثطایكبٖ ایٗ خبیٍب ٜضا زضؾز وطز.
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ایطبى سبل 46تَسظ هجلس خجشگبى ثِ هبئنهوبهی اًتخبة هیضًَذ .دس آى صهبى چِ عیقّبیی ٍ ثب چِ اّالذاكی
ثشای هبئنهوبهی ایطبى تالش هیًشدًذ؟ ثشخی هیگَیٌذ كوظ ثیت ٍ دكتش ٍ اعشاكیبًطبى تالالش هالیًشدًالذ اهالب
سٍایت دیگش ایي است ًِ یيسشی اص اػضبی هجلس خجشگبى ّن هیًَضیذًذ چَى ٍاهؼبً ًگشاى حیبت اهبم ثَدًذ.
تسلی ضوب چیست؟
ث ٝز٘جبَ ثحثی ؤُ ٝطح وطزْ اٌط ثذطؾیٓ چَ ٝیفٞبیی یب خٙبح ٞبیی ث ٝز٘جبَ لبئٓٔمبٔی ایكبٖ ثٛز٘س ،ایٗ دطؾف ذهالف
سٕبْ ٚالٗیزٞبی سبضیری اؾزٚ .لشی خبیٍب ٜایكبٖ ضا لجُ اظ ا٘مالة ٔیثیٙیٓ ،اْٟبض ٘ٓطٞبیی وه ٝذهٛز أهبْ زض ثهبض ٜایكهبٖ
زاقز .أبْ زض ٘دف زض ؾبَ 1356ثٙٔ ٝبؾجز فٛر آلب ٔهُفی و ٝنحجز ٔیوٙس ٔیٌٛیس« :ایٟٙب ثه ٝوؿهی وه ٝفمٟهف اظ
فمٟبی ٔٛخٛز ثمیُسط اؾزٔ ،یٌٛیٙس ٞٚبثی!» یٗٙی ایكبٖ زض آٖ ٔٛلٕ آلبی ٔٙشٓطی ضا اظ فمٟبی ٔٛخٛز  ٓٞافمٔ ٝیزا٘ؿز
یب ٕٞبٖ حطفٞبیی و ٝآلبی ظیبضسی  ٚزیٍطاٖ ٌفشٝا٘س.
ایٗ ٔٛلٗیزِ َجیٗی اؾز و ٝایكبٖ زاقش ٚ ٝاظ ؾبَ  1358قٗبض «أیس أز  ٚأبْ» زض ثبض ٜایكبٖ زازٔ ٜیقس .ثٙبثطایٗ؛ ایٗ
اسفبق انالً افشبز ٜثٛز .لبئٓٔمبٔی ضٞجطی ثطای ایكبٖ اظ دیف اظ ا٘مالة ٔحمك قس ٜثٛز ٔ ٚدّؽ ذجطٌبٖ فمٍ ثط ایٗ أط نحٝ
ٌصاقز .اٌط غیط اظ ایٗ ثٛز ٔب ثبیس ث ٝز٘جبَ ایٗ ٔیضفشیٓ و ٝچٌ ٝطٜٞٚبیی ثطای لبئٓٔمبٔی ایكبٖ سالـ وطز٘س .ذهٛز ثیب٘یهٝ
ٔدّؽ ذجطٌبٖ ٌٛ ٓٞیبسطیٗ ؾٙس اؾز .زض ثیب٘ی٘ ٝیبٔس ٜؤ ٝب ایكبٖ ضا ٘هت یب سٗییٗ ٔیوٙیٓ ،ثّىٔ ٝیٌٛیسَ" :جك لهبٖ٘ٛ
اؾبؾی یب ثبیس فطزی ثَٛٝض َجیٗی ٔثُ حًطر أبْ ذٕیٙی سٛؾٍ ٔطزْ ا٘شربة قس ٜثبقس  ٚیب زض غیط ایٗ نهٛضر ٔدّهؽ
ذجطٌبٖ ثبیس ا ٚا٘شربة وطز ٜثبقس" .ثٗس اؾشٙبز ٔیوٙٙس ث ٝایٙى« ٝچ ٖٛایكبٖ ٔثُ أبْ ذٕیٙی ثهَٝهٛض َجیٗهی زض خبٔٗهٝ
دصیطفش ٝقس ٜاؾز»؛ ضٚی ایٗ نحٔ ٝیٌصاض٘س ٝ٘ ،ایٙى ٝسٗییٗ ٔیوٙٙس.
ِٚی اظ آٖ َطف وؿب٘ی ٔربِف ثٛز٘س  ٚؾٗی ٔی وطز٘س ث ٝا٘حبی ٔرشّف زض خٟز سًٗیف ٔٛلٗیز ایكبٖ سالـ وٙٙس .ایٟٙهب
ٖٛ٘ ٓٞبً وؿب٘ی ثٛز٘س و ٝ٘ ٝثب آلبی ٔٙشٓطی ،و ٝثب انُ ا٘مالة  ٚذٛز آلبی ذٕیٙی ٔربِف ثٛز٘س .ایٟٙب ٞهٓ ٔشفهبٚر ثٛز٘هس.
ٖسٜای اظ ایكبٖ خطیبٖ ٚالیشیٞب  ٚؾٙشیٞب ثٛز٘س و ٝاظ دیف اظ ا٘مالة  ٓٞثب ا٘مالة ٔربِف ثٛز٘س ٕٞ ٚیٗ االٖ  ٓٞخطیبٖ يس
ؾّٙی ضا ضا ٜا٘ساذشٝا٘س  ٚازإٔٞ ٝبٖ خطیبٖ اؾز .یه ٖس ٓٞ ٜوؿب٘ی ثٛز٘هس وهْ ٝهبٞط ًا زض خطٌه ٝا٘مهالة آٔهس ٜثٛز٘هس ،أهب
ؾبثمٝقبٖ ٘كبٖ ٔیزاز ثب خطیبٖ ا٘مالة ٔیب٘ ٝذٛثی ٘ساقشٙس .اٌط ٔهسالی ٚاضز ٘ك ْٛثٟشط اؾز .ایٗ ضٚظٞب چ ٖٛحهطف قهبٖ
ظیبز ظزٔ ٜیقٛز.
اهثبل هشحَم آهبی گیالًی ًسبًی ثَدًذ ًِ دس اًوالة ٍ هجبسص ٍ دس خظ اهبم ثَدًذ اهب ثب ایي هضیِ هخبلق ثَدًالذ.
سئَال ایي است ًِ آیب هخبللیٌیْن ثَدًذ ًِ اص سش اػتوبد دلسَصی ٍ تسلی خَدضبى  ًِ-اص سش ثـض ٍ ؿالش -
هخبللت ًٌٌذ یب ًِ؟ ٍ ایي ػذُ دس آى هَهغ چوذس ثِ سسویت ضٌبختِ هیضذًذ؟
آلبی ٔحٕسی ٌیال٘ی؟
ثلِ.
آلبی ٔحٕسی ٌیال٘ی و ٝخعٔ ٚربِفیٗ آلبی ٔٙشٓطی ٘جٛز.
جضٍ هخبللیي هبئنهوبهی ّستٌذ .آى خبعشُ هؼشٍكی ًِ هیگَیٌذ اهبم هشا خَاست ٍ گلت ثِ آهبی ّبضالوی ثگالَ
ایي ثسث سا دس خجشگبى هغشح ًٌٌذ.
ثّ ،ٝایكبٖ خع ٚوؿب٘ی ثٛز و ٝثحث «احشىبض» آیزاهلل ٔٙشٓطی ضا سٓٙیٓ وطز  ٚا٘شكبض زاز  ٚاظ َطف آلبی ٔٙشٓطی  ٓٞاحىبْ
ٔ ٚؿئِٛیزٞبیی زاقز .ثٞ ٝط حبَ آ٘چ ٝو ٝزض ُٖٕ اظ ایكبٖ ٕٞیك ٝزیس ٜقس ایٗ ثٛز و ٝخعٔ ٚهٛافمیٗ ٔ ٚهسافٗیِٗ ایكهبٖ
ثٛز .حشی ثٗس اظ ٔبخطای ثطوٙبضی  ٓٞایكبٖ خع٘ ٚبزض افطازی ثٛز و ٝثٞ ٝط حبَ ؾٗی ٔیوطز غیط ٔؿشمیٓ ضٚاثٍ حؿٝٙاـ ضا
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ثب ایكبٖ حفّ وٙس وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝب ٔ ٚهبزیمف ضا اظ ذٛز حبج احٕسآلبی ٔٙشٓطی ٔیسٛا٘یس ثذطؾیس  ٚایكهبٖ ثیكهشط زض خطیهبٖ
اؾز.
یٌی اص هسبئلی ًِ دس دِّ  46دسثبسُ آیتاهلل هٌتظشی حبضیِ سالبص ضالذ هالذاسح تسالت ًظالش ایطالبى ال سسالَل
اًشم(ظ) ثؼثت اهبم ثبهش(ع) ٍ ...ال ثَد ٍ اختالكی ًِ سش ایي هضبیب ثب ضَسای ػبلی حَصُ ٍ جبهؼِ هذسسیي ٍجَد
داضت .اختالكبت ثش سش چِ هسبئلی ثَد ًِ ثبػث ضذ حبضیِّبی ثؼذی ثِ ٍجَد ثیبیٌذ؟ اختالف ثش سش اٍلَیتّالب
ثَد یب اكشاد ٍ اضخبظ ؟
زض ٔٛضز ٔساضؼ چٟبضٌب٘ ٝآیزاهلل ٔٙشٓطی ثٓ٘ ٝطْ ثبیس ث ٝزٚض ٜآیزاهلل ثطٚخطزی ثطٌكز .یٗٙی انُ ایس ٜثٚ ٝخٛز آٔسٖ ایٗ
ٔساضؼ ثطٔیٌطزز ث ٝایس ٜانالحبر آیزاهلل ثطٚخطزی زضثبض ٜحٛظ .ٜایكبٖ زض حیبر ذٛزـ زض ثرفٞبیی ٔٛفهك ٘جهٛزٔ .هثالً
آلبی ثطٚخطزی ٔٗشمس ثٛز وَّ ٝجٞٝب ثبیس ظثبٖ اٍّ٘یؿی ثسا٘ٙس َّجٞ ٝب ثبیس ثب زا٘ف ضٚظ آقٙب ق٘ٛسٕٞ .بٖ ظٔبٖ و ٝثحث ظثبٖ
اٍّ٘یؿی ُٔطح ٔیقٛزٚ ،اوٙفٞبی ظیبزی زض حٛظ ٜثٛخٛز ٔیآیس  ٚثًٗیٞب ٔیٌٛیٙس یٗٙی ثبیس ثطٚیٓ  ٚظثهبٖ وفهبض ضا یهبز
ثٍیطیٓ؟  ٚحشی ثًٗیٞب فىط ٔیوٙٙس ایٗ سكٛیك ث ٝفطاٌیطی ظثبٖ اٍّ٘یؿی ثطای ٔب ؤ ٝؿّٕبٖ ٞؿهشیٓ  ٚظثهبٖ انهّی ٔهبٖ
لطآٖ اؾز ٗٞٚ ،لطآٖ اؾز .چٙیٗ ٚاوٙفٞبیی ایدبز ٔیقٛز.
آیزاهلل ٔٙشٓطی  ٓٞثٖٛٙ ٝاٖ زؾزدطٚضز ٜآلبی ثطٚخطزی اظ ٕٞبٖ ٔٛلٕ ایٗ ایسٜٞبی انالحی ضاخٕ ث ٝحٛظ ٜضا زاقش ٝاؾهز.
٘ىش ٟٓٔ ٝایٗ اؾز و ٝزض حٛظ ٜثطای یه زٚضَٛ ٜال٘ی ،ؾیبؾزظزایی ٔیقٛز  ٚایٗ ؾیبؾزظزایی ثٝلسضی قهسیس اؾهز وهٝ
ٔثالً آلبی ذٕیٙی زض وشبة «ٚالیز فمی »ٝذیّی اضظیبثیٞبی قسیساِّحٙی ضاخٕ ث ٝحٛظ ٜزاضز ،حشی زض یه خب لطیت ث ٝایهٗ
ًٕٔ ٖٛضا زاضز و ٝحٛظٜٞبی ٔب دبیٍب ٜاؾشٕٗبض قسٜا٘س  ٚاقبضٔ ٜی وٙٙس ث ٝایٗ ؤ ٝمسؼٔأةٞب چمسض زض حٛظ ٜلسضر زاض٘س.
ؾیبؾز ظزایی زض حٛظ ٜزض ٚالٕ ثٗس اظ وٛزسبی ٔ 28طزاز ؾبَ  1332قطٔ ٔٚیقٛز .ثیكشط  ٓٞثحث فّؿف ٝضا ُٔطح ٔیوٙٙس
و ٝچ ٖٛآلبی ذٕیٙی فّؿفٔ ٝیٌفزٔ ،یٌفشٙس وٛظٜای و ٝآلب ٔهُفی اظ آٖ آة ذٛضز٘ ٜدؽ اؾز  ٚثبیس آٖ ضا آة وكیس.
ثسسط اظ ایٗ ،ضاخٕ ث ٝؾیبؾز ثٛز  ٚاٌط وؿی حطف ؾیبؾی ٔیظز  ٚیب وبض ؾیبؾی ٔیوطز ٔیٌفشٙس ایٗ اظ ٖساِز ؾبلٍ اؾز.
اؾبؾبً یىی اظ قطٖ ٌٚساِز ایٗ ثٛز وَ ٝطف ؾیبؾی ٘جبقس.
ایٗ فمٍ یه فًب ٘جٛز ،ثّى ٝثٖٛ٘ٝی زض اذالق َّجٍی  ٚآٔٛظـٞبی حٛظ ٓٞ ٜضؾٛخ ٔیوطز .ثًٗی اظ ٔجبحث فمٟهی اٌهط ثهب
چٙس ٚاؾُ ٝقبئج ٝاضسجبٌ ثب حىٔٛز  ٚؾیبؾز دیسا ٔیوطز ،انالً زض حٛظ ٜسُٗیُ ٔهیقهس٘سٔ .هثالً ٔجحهث خٟهبز زض حهٛظٜ
سُٗیُ قس ٚ ٜؾبَٞب ثٛز وؿی ث ٝؾطا٘ ایٗ ثحثٞب ٕ٘یضفز.
آیزاهلل ٔٙشٓطی ثٗس اظ ا٘مالة ثب آٖ ایسٜٞبی انهالحی وه ٝاظ زٚض ٜآلهبی ثطٚخهطزی ثه ٝیبزٌهبض زاقهز  ٚثهب خه ّٛثهٝقهسر
ؾیبؾز ظزایی قس ٜحٛظ ٜو ٝؾطا٘ زاقز ،قسیساً ز٘جبَ ایٗ ثٛز و ٝزض حٛظ ٜانالحبسی ضا ثٚ ٝخٛز ثیبٚضز  ٚزض ایٗ خٟز چٙهس
وبض ا٘دبْ زاز .السأبسی نٛضر ٌطفز ثطای ایٙى ٝثَّ ٝجٞٝب ضقس ؾیبؾی زاز ٜقٛز َّ ٚجٞٝب ٖهبِٓ ثه ٝظٔهبٖ قه٘ٛسَ .جهك آٖ
حسیث ٔٗطٚف «اِٗبِٓ ثعٔب٘ ٝالسٟدٓ ّٖی ٝاِّٛاثؽ» ،ایكبٖ ٔٗشمس ثٛز یه ٖبِٓ ثبیس آٌب ٜث ٝظٔبٖ ثبقس .یىهی ٞهٓ آقهٙبیی ثهب
ّٖ ْٛضٚظ.
ٔساضؼ ایكبٖ ،ث ٝذهٛل ٔسضؾ ٝسرههی ضؾ َٛاوطْ(ل) ثٛز و ٝثطای اِٚیٗ ثبض ثٛز زض حٛظ ٜوه ٝزض وٙهبض زضٚؼ ٔشٗهبضف
حٛظٜ؛ الشهبز ،ؾیبؾز ،سبضید ،فّؿف ٚ ٝثحثٞبی خسیس ضا سسضیؽ  ٚاؾبسیسی ضا اظ زا٘كٍب ٜسٟطاٖ  ٚزا٘كٍبٜٞبی زیٍهط زٖهٛر
ٔیوطز٘س و ٝسسضیؽ وٙٙسَّ .جٝای و ٝاظ آ٘دب فبض٘اِشحهیُ ٔیقس ،ثبیس ٕٞعٔبٖ زض سٕبْ ایٗ زضٚؼ ٔٛفهك ٔهیقهس .آلهبی
ٔٙشٓطی «زاضاِكفبء» ضا و ٝوٕشط ث ٝآٖ سٛخٔ ٝیقس انالً ثب ٕٞیٗ ٞسف احیب وطز .ثب ٚخٛز ایٙى ٝیه ٔسضؾ ٝلسیٕی ثهٛز ،زض
آ٘دب  ٓٞاؾبسیسی ضا اظ زا٘كٍب ٜزٖٛر ٔیوطز٘س و ٝزض وٙبض زضٚؼ حٛظ ّْٖٛ ،ٜخسیس ضا آٔٛظـ ٔیزاز٘س.
ایكبٖ ثب ٕٞیٗ ٞسف زا٘كٍب ٜأبْ نبزق(ٔ) ضا ضا ٜا٘ساذز .زا٘كٍب ٜأبْ نبزق(ٔ) زضؾز اؾز و ٝحٛظٚی ٘جٛزِٚ ،ی ایكبٖ زض
ٚالٕ ٔیذٛاؾز ٕٞبَٖٛض و ٝیهؾطی ّٖ ْٛخسیس ضا ٚاضز حٛظٔ ٜیوٙس ،زضٚؼ حٛظٚی ضا ٚ ٓٞاضز زا٘كٍب ٜوٙس .یٗٙی ثهطای
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ایٗ ثحثی و ٝضاخٕ ثٚ ٝحسر حٛظ ٚ ٜزا٘كٍبُٔ ٜطح ثٛز ،ایكبٖ یه ٔىب٘یؿٓ ّٖٕی ّٕٖ ٚیبسی ثطایف زض ٘ٓهط زاقهز  ٚایهٗ
ٔدٕ ٖٝٛضا سأؾیؽ وطزٞ .سف انّی ایٗ ٔساضؼ زض لٓ ایٗ ثٛز .يٕٙبً ایَٗٛض ٘جٛز و ٝایٟٙب ضثُی ث ٝقٛضای ٔسیطیز ٘ساقهشٝ
ثبقٙس .چ ٖٛقٕب دطؾیسیس چ٘ ٝبضؾبیی ٞبیی زض قٛضای ٔسیطیز ثٛز ،ثٓ٘ ٝط ٔٗ ثبیس دطؾیس چ٘ ٝبضؾبییٞهبیی زض حهٛظ ٜثهٛز.
٘بضؾبیی اـ ٕٞیٗ ثٛز وٖ ٝطو وطزْ و ٝایكبٖ ثبیس ایٗ ٘بضؾبیی ضا ٔطسفٕ  ٚخجطاٖ ٔیوطز.
أب ذٛز قٛضای ٔسیطیز انالً ثب اثشىبض ایكبٖ ثٚ ٝخٛز آٔس .زض ؾهبَ  1361ایكهبٖ ز ٚدیكهٟٙبز زاز .یىهی سكهىیُ «ٔدٕهٕ
َالة» ٌ ٚفز حٛظ ٜثبیس سٛؾٍ ذٛز َّجٞٝب ازاض ٜقٛز .ثب سٛخ ٝثٓ٘ ٝبْ ؾٙشی لیٓ ؾبالض حٛظ ،ٜایكبٖ ٔٗشمس ثٛز ثبیس ث ٝذٛز
َّجٞٝب قرهیز زاز ٜقٛز  ٚزض ٔسیطیز حٛظ٘ ٜمف زاقش ٝثبقٙس ٕٞ ٚعٔبٖ  ٓٞایس ٜسكىیُ «قٛضای ٔسیطیز حٛظ »ٜضا زاز.
ثٙبثطایٗ ایكبٖ  ٓٞذٛزـ ٔإؾؽ قٛضای ٔسیطیز ثٛز ٓٞ ،انالً حٛظ ٚ ٜقٛضای ٔسیطیز ظیط ٘ٓط ایكبٖ ثٛز .ثٙهبثطایٗ ایُٙهٛض
٘جٛز و ٝایٗ ٔساضؼ خعیط ٜخساٌب٘ ٝای ثبقٙس زضؾز اؾز و ٝآٖ ضاثُ ٝاضٌهب٘یىی ضا وه ٝثمیهٔ ٝهساضؼ ثهب قهٛضای ٔهسیطیز
زاقشٙس ایٟٙب ٘ساقشٙسِٚ ،ی ؾبَ سأؾیؽ ثؿیبضی اظ ایٟٙب ثب سأؾیؽ قٛضای ٔسیطیز چٙساٖ فبنّ ٝظٔب٘ی ظیبزی ٘ساضز .ثٗس ٞهٓ
چ ٖٛحٛظ ٓٞ ٚ ٜایٗ ٔساضؼ ظیط ٘ٓطقبٖ ثٛز٘س ،ذیّی سفبٚسی ٕ٘یزیس٘س .ثٝذهٛل و ٝایهٗ ٔهساضؼ چه ٖٛزضٚؼ خسیهسی
زاقشٙس و ٝزض حٛظ ٜضایح ٘جٛز٘س ،ایكبٖ زض ٚالٕ ث ٝز٘جبَ ایٗ ثٛز و ٝایٟٙب ضا اٍِٛیی وٙس و ٝثٗس ث ٝثمیٔ ٝساضؼ سٕٗیٓ ثسٞس.
ثًٗی اظ ٔساضؼ  ٓٞزض حٛظ ٜثٝقسر ٔمبٔٚز ٔیوطز٘سٕٞ .بُ٘ٛض و ٝثًٗهی ٔهساضؼ ٞهٓ زض ثطاثهط ٔدٕهٕ َهالة ٔمبٔٚهز
ٔیوطز٘س ٓٞ ،زض ثطاثط قٛضای ٔسیطیز  ٓٞ ٚزض ثطاثط ایٙى ٝزضٚؼ خسیس سسضیؽ ق٘ٛس.
ٔشأؾفب٘ ٝثٗس اظ ا٘مالة اؾٓ آ٘چ ٝو ٝث ٝزضٚؼ ايبف ٝقس ،زضٚؼ خٙجی قس .ؾبثك ثط ایٗ ضؾٓ ثٛز ٞهط وؿهی فمه ٚ ٝانهَٛ
ٔیذٛا٘س  ٚزض ایٗ ز ٚزضؼ اؾشرٛاٖ ٔیسطوب٘س ٔیقس ٔالٔ ،دشٟس  ٚفمی ٚ ٝحبال ٕٔىٗ ثٛز وبٔال ثب ز٘یبی خسیس ثیٍب٘ ٝثبقس.
ثٗس آٔس٘س ٌ ٚفشٙس ٕ٘یقٛز وؿی َّج ٝثبقس  ٚثب ثحثٞبی خسیس  ٚوالْ خسیس آقٙب ٘جبقس  ٚفّؿف ،ٝوالْ  ٚأثبَ ایٟٙب ضا ٓٞ
ايبف ٝوطز٘س  ٚاؾٕف ضا زضٚؼ خٙجی ٌصاقشٙس .چطا زضٚؼ خٙجی؟ ایٟٙب زضٚؼ انّی ٞؿشٙس  ٚیه َّجْٚ ٝیف ٝزاضز ایٟٙب ضا
ثرٛا٘سٔ .یذٛا ٓٞثٍٛیٓ ث ٝذبَط ٔمبٔٚز ٞبیی و ٝثٛز حشی ایٟٙب زضٚؼ خٙجی قس٘س .ثًٗی اظ ٔساضؼ حشی ظیهط ثهبض ٕٞهیٗ
زضٚؼ خٙجی ٕ٘ ٓٞیضفشٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ ٔساضؼ سحز ٘ٓط آیزاهلل ٔٙشٓطی یه ٔمساض ٔشفبٚر قس ٜثٛز٘سِٚ .ی ثٞ ٝهط
حبَ اسفبلبسی و ٝثٗس اظ لًبیبی ؾیس ٟٔسی افشبز ،ایٗ ٔساضؼ ضا آؾیتدصیط وطز ٟ٘ ٚبیشبً زض ؾبَ  1368آلبی ٔٙشٓطی ٘بٔٝای
زاز٘س  ٚوُ ایٗ ٔساضؼ ظیط ٘ٓط قٛضای ٔسیطیز ضفز.
دس سبلّبی  46 ٍ 46دسگیشی ٍ چبلص صیبدی ثیي ضَسای ػبلی ٍ هذاسح ّست  .هثالً هیگَیٌذ هذاسح چشا صیالش
ًظش ضَسای ػبلی ًویآیٌذ؟ آهبی هٌتظشی ّن هیگَیٌذ ایي هذاسح صیش ًظش هي ّستٌذ ٍ ثشًبهِّبیطبى ّن ایالي
است ٍلی ضوب صیش ثبس ایي ثشًبهِّب ًویسٍیذ ٍ هب ثشًبهِّبیی سا ًِ الصم ّستٌذ اجشا هیًٌینً .وغِ تضبد ایٌْب چِ
ثَد؟ آیب سش ّویي ثشًبهِ ّب ثَد؟ چَى اصالً ضَسای ػبلی ّن ثب ّویي سٍیٌشد تسَل ثِ ٍجَد آهذ .یؼٌالی ضالَسای
ػبلی ًویگلت هثالً دسح تبسیخ سا دس ثشًبهِّبی هذاسح ًگٌجبًینً .وبیٌذُ آیتاهلل گلپبیگبًی ّن دس ضَسا ًوبیٌذُ
داضت .یؼٌی هشاس ثَد ثب ّویي سٍیٌشد ًبس ًٌذ ٍ سٍیٌشد استجبػی ًذاضت .لغلبً ایي سا ّن یي هوذاس تطشیح ًٌیذ
ًِ اكشادی ًِ اص عشف آهبی هٌتظشی ثشای هذاسح هٌصَة ضذًذ چِ ًسبًی ثَدًذ؟ كوظ هثالً آهبی ًیویبیی ثَد یب
اكشاد دیگشی ثَدًذ؟ سبص ٍ ًبس هذاسح چِ ثَد؟
لجُ اظ ٔبخطای ؾیسٟٔسی زض ؾبَ  ٚ 65ثٗس اظ آٖ ،ایٗ اذشالف ٘ٓطٞب اظ ِحبِ ویفی ٔ ٚحشٛایی ذیّی ٔشفبٚر ثٛز٘س .لجُ اظ
ؾبَ ٕٖ 65سسبً ث ٝذبَط ایٙى ٝثًٗی اظ ٔطاخٕ زض ثطاثط ایٗ لًی ٝو ٝحٛظ ٜاظ سی َِٛقبٖ ذبضج قٛز ٔٛيٕ زاقشٙس ،ثٖٛ٘ٝی زض
قٛضای ٔسیطیز زذبِز زاز ٜقس٘س سب احؿبؼ وٙٙس ٘ٓبضر قبٖ ثط حٛظ ٜثطخب  ٚثبلی اؾز.
یىی اظ ٔكىالر ایٗ ثٛز و ٝزض آٖ ٔٛلٕ ایٗ ٔساضؼ ثطای ذٛزقبٖ یه  platformزاقشٙس و ٝاٌط ٔهیذٛاؾهشٙس وهبٔالً ثهب
قٛضای ٔسیطیز ٕٞب ًٙٞق٘ٛس ،قٛضای ٔسیطیز ثبیؿشی زض ٔٛضز سٗییٗ ٔؿئِٛیٗ ٔساضؼ  ٚثط٘بٔهٞٝهبی زضؾهی آٟ٘هب ٕٞ ٚهٝ
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خعئیبر قبٖ زذبِز ٔیوطز ٓ٘ ٚط ٔیزاز  ٚزض ایٙدب انُىبن ثٚ ٝخٛز ٔیآٔس .اذشالف زض ایٗ ٔطحّ ،ٝثیكشط خٙج ٝآٔٛظقهی
 ٚأثبَ ایٟٙب ضا زاقز .ثٗس اظ ؾبَ ٔ 1365شفبٚر قس .یٗٙی ٔبخطای ؾیس ٟٔسی  ٚثًٗی اظ ٚاوٙفٞبیی و ٝزض یههؾهطی اظ
ایٗ ٔساضؼ ثطٚظ وطز ،قىُ زیٍطی ث ٝزاؾشبٖ زاز  ٚثحث ،ثیكشط ؾیبؾی قس  ٚث ٝفبظ اذشالفبر ثٗس اظ ؾبَ  1365ضفهز .ثهٝ
٘ٓطْ ثبیس ایٗ ز ٚضا اظ  ٓٞسفىیه وطز.
یه ٔمساض  ٓٞخٓ ّٛایٗ ٔساضؼ ثب ٔساضؼ زیٍط ٔشفبٚر ثٛزٔ .ثالً ٔسضؾ ٝثٗثز ٕٞبَٖٛض و ٝزض ذبَطار آیزاهلل أیٙهی آٔهسٜ
اؾز ،یىی اظ دبیٍبٞ ٜبی انّی ؾیس ٟٔسی ٞبقٕی  ٚایٗ قٟطر ضا دیسا وطز ٜثٛزٔ .ساضؼ زیٍط ذیّی ایٗ قٟطر ضا ٘ساقهشٙس.
ٔسضؾ ٝضؾ َٛاوطْ(ل) ٔ ٚسضؾ ٝأبْ ثبلط(ٔ) ٔؿشمُسط قٙبذشٔ ٝیقس٘س .اٌط ثطچؿجی  ٓٞذٛضز٘س ثیكشط ثٚ ٝاؾُ ٝایٗ ثهٛز
و ٝضئیؽ ایٗ ٔسضؾ ٝث ٝقىّی ث ٝؾیس ٟٔسی ٞبقٕی ٔٙشؿت قس ٜثٛز ،زض حبِی وٚ ٝالٗبً ایَٗهٛض ٘جهٛز .قرههیز وؿهب٘ی
ٔثُ آلبی ]ٔحٕٛز[نّٛاسی ٔؿشمُسط اظ آٖ ثٛز و ٝآزْ وؿی ق٘ٛسِٚ ،ی زض ٔٛضز ٔسضؾ ٝثٗثز ایٗ قٟطر دیسا قس ٜثٛز و ٝاظ
دبیٍبٞ ٜبی ؾیس ٟٔسی ٞبقٕی ثٛز  ٚزض ذبَطار آلبی أیٙی ٞ ٓٞؿز .خ ّٛایٗ ٔسضؾ ٝثب  ٕٝٞحٛظ ٜفطق ٔیوهطز ،ثه ٝزِیهُ
ایٙى ٝثیكشطیٗ قٟسای حٛظ ٜاظ ٕٞیٗ ٔسضؾ ٝثٗثز ثٛز٘سٔ .سضؾٝای ثٛز و ٝاٌط اقشجب٘ ٜى ٓٙثیٗ  80سهب  90قهٟیس زاز .خهّٛ
ثؿیبض ا٘مالثی ایٗ ٔسضؾ ٝسب حسی  ٓٞث ٝضٚحی ٝا٘مالثی وؿب٘ی ؤ ٝإثط ثٛز٘س ثطٔیٌكز .ثٗس  ٓٞؾیس ٟٔسی زض ایٗ ٔسضؾهٝ
زضؼٞبیی ضا قط ٔٚوطز ٜثٛزٔ ،ثالً «ٔشسِٛٚغی سفؿیط لطآٖ».
یٗٙی ایٙى ٝخ ّٛا٘مالثی ٔسضؾ ٝیه ٔمساض ثبٖث ٔیقس ثب ضٚحی ٝا٘مالثی آلبی ٟٔسی ٞبقٕی  matchقٛز ،چٙیٗ چٟطٜای اظ
ایٗ ٔسضؾ ٝزضؾز وطز ٚ ٚالٗیز  ٓٞایٗ اؾز وٖ ٝسٜای اظ ثچٞٝبی ایٗ ٔسضؾ ٝثٝقسر ث ٝایكبٖ ؾٕذبسی دیسا وطز ٜثٛز٘هس.
قبیس انالً ٔؿبئُ ٔسضؾ ٝثٗثز ثٛز و ٝثبٖث قس ثٗس اظ ؾبَ 65وُ ٔساضؼ آیزاهلل ٔٙشٓطی سجسیُ ث ٝیه ًُٔٗ قٛز ،چٖٛ
ٚاوٙفٞبی سٙسی  ٓٞاظ َطف ثچٞٝبیی و ٝزض ٔسضؾ ٝثٛز٘س ثطٚظ یبفز  ٚایٗ ٚاوٙفٞب  ٓٞایهٗ ٔؿهئّ ٝضا سكهسیس ٔهیوهطز.
ویفیز ٔ ٚحشٛای اذشالفبسی و ٝاقبض ٜوطزیس لجُ اظ ؾبَ  ٚ 1365دؽ اظ آٖ فطق ٔیوطز.
ضوب تب چِ سبلی دس دكتش سیبسی ثَدیذ؟
یه ؾبَ زض آ٘دب ثٛزْ .زض َ َٛؾبَ  1360زض آ٘دب ثٛزْ.
تسلی دكتش سیبسی اص ثیت آهبی هٌتظشی دس هوبعؼی ًِ ضوب دس آًجب ثَدیذ ٍ ثؼذ اص آى چِ ثالَد؟ ضالوب اص دكتالش
سیبسی سپبُ ثیشٍى آهذیذ ٍلی ثؼذ ثِ سپبُ هن سكتیذ ٍ دس تؼبه ثَدیذ ٍ دٍس ًجَدیذ هغلغ ثَدیذ .تسلی دكتالش
سیبسی اص ثیت آیتاهلل هٌتظشی چِ ثَد؟ اص اٍل هٌلی ثَد؟ هثجت ثَد ٍ ثؼذ هٌلی ضذ؟ چگًَِ ثَد؟ ًوغالِ ضالشٍع
ًگبُ هٌلی سپبُ ٍ دكتش سیبسی ثِ ثیت آهبی هٌتظشی حَل ٍ حَش چِ صهبًی است؟
فىط ٔی و ٓٙذُبیی و ٝزض دطؾف قٕب ٔؿششط اؾز ٕٞیٗ اؾز و ٝثطای زفشط ؾیبؾهی یهه ٛٞیهز یىذبضچهٔ ٝؿهشٕط لبئهُ
ٔی قٛیس ،زض حبِی و ٝزفشط ؾیبؾی زض ٔمُٗی و ٝزض آٖ ثٛزْ  ٚزض ٔمُٕ ز ْٚو ٝزض آ٘دب ٘جٛزِْٚ-ی زٚؾهشب٘ی وه ٝثهب آٟ٘هب
اضسجبٌ زاقشٓ  ٚزض آ٘دب ثٛز٘سٔ ٚ -مُٕ ؾ ْٛو ٝاوثطقبٖ  ٓٞسهفی ٝقس٘س فطق ٔیوطز.
زض ٔمُٕ ا َٚو ٝآ٘دب ثٛزْ آلبی ٔٙشٓطی ٛٙٞظ لبئٓ ٔمبْ ضٞجطی ٘جٛزِٚ ،ی زض ش٘ ٕٝٞ ٗٞفط ز ْٚوكٛض ثٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض
زفشط ؾیبؾی ٕٝٞ ٓٞقبٖ ٕٞبٖ احؿبؾی ضا زاقشٙس ؤ ٕٝٞ ٝطزْ ٘ؿجز ث ٝایكبٖ زاقشٙس .زٔ ٚثبَ یهبزْ ٔهیآیهس .زض زفشهط
ؾیبؾی وشبثی ث٘ ٝبْ «خٙجف ٔؿّٕب٘بٖ ٔجبضظ» سسٚیٗ قس ؤ ٝإِف آٖ آلبی حؿیٗ قطیٗشٕساضی ثٛزٛٔ .از اِٚی ٚ ٝذهبْ ایهٗ
وشبة ضا زض ٚالٕ زفشط زاز ٌ ٚطٞٚی  ٓٞثٛز  ٚوٕه وطزِٚ ،ی ثٞ ٝط حبَ ٘مف انّی زض سسٚیٗ آٖ ضا ایكبٖ زاقز .ایكبٖ ایٗ
وشبة ضا ث ٝلٓ فطؾشبز سب آیزاهلل ٔٙشٓطی ثجیٙٙس ٌ ٚفز اٌط ایكبٖ سأییس وطز٘س ٔٙشكط ٔیو .ٓٙیٗٙی حشهی زض ایهٗ حهس وهٝ
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وشبة «خٙجف ٔؿّٕب٘بٖ ٔجبضظ» ضا ثبیس ایكبٖ سأییس ٔیوطز سب ٔٙشكط قٛز .یبزْ ٞؿز آلبی ٔٙشٓطی ز ٚؾٛٔ ٝضز انهالحبسی
ضا ٌفش ٝثٛز٘سِٚ ،ی خعئیبسف ضا ث ٝذبَط ٕ٘یآٚضْ و ٝچ ٝثٛز و ٝثٗس اٖٕبَ  ٚوشبة ٔٙشكط قس.
یب ٕ٘ ٝ٘ٛزیٍطـ ایٗ اؾز و ٝآٖ ظٔبٖ خ ٛزفشط ؾیبؾی ثؿیبض ٚالیشی ثٛز  ٚزٚؾشبٖ ٘ ٓٞؿجز ثهٔ ٝدبٞهسیٗ ا٘مهالة ٔٛيهٕ
زاقشٙس و ٝثب ٔٛايٕ ثٗسی ٔشفبٚر ثٛز .ایٗ ز ٚزؾشٍی و ٝثٚ ٝخٛز آٔس ٚیه خٙبح آلبی ضاؾشی  ٚخٙبح زیٍط آلبی ٘جٛی ثٛز،
ثچٞٝب خٙبح آلبی ٘جٛی ضا خٙبح ؾٛؾیبِیؿزٞب ٔیزا٘ؿشٙس  ٚثیكشط اظ خٙبح ]آیز اهلل[ضاؾشی زفبٔ ٔیوطز٘س- .حهبال ثٍهصضیٓ
و ٝذٛز آلبی ضاؾشی ضا قٙیسٜاْ و ٝاظ آلبی ٘جٛی حالِیز َّجیسٌ ٚ ٜفشٝا٘س زض سسیٗ ایٟٙب ٞیچ قىی ٘ساض٘س  ٚآٖ ظٔبٖ ؾهٛء
سفبٞٓٞبیی دیف آٔس ٜثٛزِٚ -ی ثٞ ٝط حبَ زض آٖ ظٔبٖ ایٗ ز ٚزؾشٍیٞب ٚخٛز زاقز.
زض اذشالفبسی و ٝثٚ ٝخٛز آٔس ٜثٛز ،یىی اظ زالیّی و ٝزٚؾشبٖ٘ ،ؿجز ث ٝخٙبح چخ ؾبظٔبٖٛٔ ،يٕ ٔٙفی زاقشٙس ایٗ ثٛز وٝ
ٔیٌفشٙس ه آ٘چ ٝضا و ٝزاضْ ٔیٌٛیٓ زض قٛضای سحّیُ زفشط ُٔطح قس  ٚایَٗٛض ٘یؿز ؤ ٝثالً ز٘ ٚفط ٘كؿش ٝثبقٙس  ٚیىهی
ث ٝزیٍطی ٌفش ٝثبقس ه آلبی ٖؿٍطاٚالزی  ٚثٟعاز ٘جٛی ث ٝذبَط اذشالفبسی و ٝزض ٔٛضز ٔؿبئُ الشهبزی دیف آٔس ٜث ٝزیهسٖ
آلبی ٔٙشٓطی ضفش ٝثٛز٘س  ٚایكبٖ ٘ٓط آلبی ٖؿٍطاٚالزی ضا زض ظٔی ٝٙسدبضر ذبضخی  ٚثحث الشهبز ثبظاض سأییس وطز٘س ٌ ٚفشٝ
ثٛز٘س ٘ٓطاسی و ٝزاضیس یه ٔمساض ؾٛؾیبِیؿشی اؾز .آلبی ٔٙشٓطی ٔدٕٖٛبً خع ٚوؿب٘ی ثٛز و ٝلبیُ ث ٝزذبِز زِٚز زض أط
الشهبزی ثٛزِٚ ،ی اٖشمبز زاقز ثبیس ثرف ذهٛنی  ٚثبظاض فٗبَ ثبقٙس  ٚزیسٌبٞف ث ٝالشهبز آظاز  ٚخٙبح ضاؾهز ٘عزیههسهط
ثٛز .اظ ٘ٓط ٔٛايٕ ؾیبؾی ث ٝخٙبح چخ ٘عزیهسط  ٚزٔٛوطار ثٛز  ٚاظ ٘ٓط ٔٛايٕ الشهبزی ث ٝخٙبح ضاؾز ٘عزیهسط .زض زفشط
ؾیبؾی ث ٝاؾشٙبز ٕٞیٗ و ٝآیزاهلل ٔٙشٓطی چٙیٗ اضظیبثی  ٚلًبٚسی زاقشٙس ،ایٟٙب ٔٛايٕ قبٖ ضا ٘ؿجز ثه ٝؾهبظٔبٖ سٗیهیٗ
وطز٘س.
ٔٗ ث ٝذبَط یهؾطی اذشالفبسی و ٝزض زفشط دیف آٔس ثیط ٖٚآٔسْ  ٚث ٝلٓ ضفشٓ .قهبیس ز ٚؾهبَ ٘كهس وه ٝثهٝسهسضیح ٕٞهبٖ
زٚؾشب٘ی  ٓٞو ٝزض آ٘دب ثبلی ٔب٘س٘س ،سحز ٕٟٔیع خطیب٘بر زیٍط لطاض ٌطفشٙس  ٚثٗس  ٓٞثٝسهسضیح ذٙثهی  ٚحهصف قهس٘س  ٚاظ
زفشط ثیط ٖٚضفشٙس  ٚسطویت خسیسی ثٚ ٝخٛز آٔس و ٝزض ٚالٕ ٔطحّ ٝؾ ْٛاؾز .ایٗ ٔطحّ ٝؾ ،ْٛظٔب٘ی اؾز و ٝزفشط ؾیبؾی
آٖ سغییطاسی ضا دیسا وطز ٜثٛز و ٝقٕب ٔی ٌٛییس  ٚثبیس اظ وؿب٘ی و ٝزض آٖ ٔطحّ ٝزض آ٘دب ثٛز٘س ثذطؾیس و ٝچٍ٘ ٝبٞی زاقشٙس
 ٚضاثُٝقبٖ چ ٝثٛز.
ٍهتی ثِ هن تطشیق ثشدیذ ثب ًتبثخبًِ سیبسی ّن ًِ هسئَلص آهبی هسوَدی ثَد هالشتجظ ثَدیالذ .سالیذ هْالذی
هلص ضخصیت ایطبى سا تسلی ًشدُ ٍ ٍیژگیّبی هٌلی صیبدی سا ثالِ اٍ ًسالجت دادُ اسالت .دسثالبسُ ًتبثخبًالِ
سیبسی ّن اص عشف هسئَلیي آًجب تب ثِ حبل دكبػی ًطذُ .دس ثالبسُ تسسالیس آى هالیگَیٌالذ ًتبثْالبی تالَهیلی
دادستبًی ثَدُ ًِ آهبی هٌتظشی ایٌْب سا گشكتٌذ ًِ تسلی سیبسی عالة ثبال ثشٍد .اگش اضتجبُ ًٌٌن حالذٍد ًالین
هیلیَى ًتبة داضت ٍ هَسد اهجبل عالة ثَدٍ .یژگیّبی هثجت ایي ًتبثخبًِ چٌذاى ثیبى ًطذُاًذ .ضالٌ گیالشی
ًتبثخبًِ سیبسی ٍ سٍیٌشد آى چِ ثَد؟ چگًَِ سشٍیس هیداد؟ ایٌٌِ گلتِ هیضَد اًثش ًتبةّبیص ًتالبةّالبی
گشٍّيّب ٍ ثِ ػجبستی ًتت ضبلِّ ثَدًذ ٍ ثِ ّویي دلی ّن جبهؼِ هذسسیي ثب آى هخبلق ثَدچوذس صسیح است؟
انُ خطیبٖ وشبثرب٘ ٝؾیبؾی  ٓٞثركی اظ ٕٞبٖ ایس ٜانّی آلبی ٔٙشٓطی ثٛزٖ .طو وطزْ ایكهبٖ ٔٗشمهس ثهٛز َهالة ثبیهس
آٌبٞی ؾیبؾی دیسا وٙٙس  ٚضقس ؾیبؾی زاقش ٝثبقٙس .ثٙیبز  ٚدبیٝی قىُ ٌیطی وشبثرب٘ ٝؾیبؾی  ٓٞزض ٚالٕ وشبثرب٘ ٝقٟیس
ٔحٕس ٔٙشٓطی ثٛزٔ .حٕس ٔٙشٓطی خع٘ ٚبزض َّجٞٝبیی ثٛز و ٝوشبة ؾیبؾی ،ظیبز ٔیذٛا٘س .یٗٙی اٌط وشبثرب٘ٝای ضا و ٝاظ اٚ
ثبلی ٔب٘س ٜثجیٙیس ،ثبٚضسبٖ ٕ٘یقٛز یه َّجه ٝخهٛاٖ زض آٖ ؾهبَٞهب ایهٗ ٕٞه ٝوشهبة ؾیبؾهی ذٛا٘هس ٜثبقهسٔ .هثالً وشهبة
«لّٗٝحیٛا٘بر» یىی اظ وشبةٞبی ؾیبؾی ٔٗطٚف ثٛز .اغطاق ٘ىطزٜاْ اٌط ثٍهٛیٓ ثركهی اظ سیهطاغ ایهٗ وشهبة ٔهسیٔ ٖٛحٕهس
ٔٙشٓطی ثٛز .یٗٙی ا ٚسٗساز ظیبزی اظ ایٗ وشبة ضا ٔیذطیس  ٚضایٍبٖ سٛظیٕ ٔیوطز .ایٗ وشبثرب٘ ٝچٔ ٖٛب٘س ٜثٛز ،آٖ ضا سجسیُ
ث ٝیه وشبثربٕٖ٘ٔٛ ٝی وطز٘س.
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یٗٙی  baseآٖ ]وشبثرب٘ ٝؾیبؾی[ ،وشبثرب٘ ٝقٟیس ٔحٕس ٔٙشٓطی ثٛزٙٔ ،شٟی ثٗساً وشبةٞبیی ث ٝآٖ ايبف ٝقس .ایٗ وشبةٞب
 ٓٞوُشجی ثٛز٘س و ٝزازؾشب٘ی زض ٔٛلٕ سهطف ذب٘ٞٝبی سیٕی  ٚوشبثرب٘ٞٝبیی و ٝدبوؿبظی قس ٜثٛز٘س ،ث ٝزؾز آٚضز .یىهی اظ
فدبیٗی و ٝزض اٚایُ ا٘مالة ضخ زاز ٚ ٚالٗبً فبخٗ ٝفطٍٙٞی ٖدیجی ثٛز و ٝوٕشط ث ٝآٖ سٛخٔ ٝیقٛز ،ایٗ اؾهز وه ٝثالفبنهّٝ
ٖسٜای ثطای دبوؿبظی وشبثرب٘ٞ ٝب ثؿیح قس٘س .ظٔبٖ قبٔ ٜطؾ ْٛثٛز اٞ َٚط وشبثی ٖىؽ قب ٜیب سبج ضا ٔیٌصاقشٙسٖ .سٜای ٞط
وشبثی و ٝزض آٖ ،ایٗ ٔٛاضز ضا ٔیزیس٘س سهفیٔ ٝیوطز٘س  ٚحدٓ ٖٓیٕی اظ ایٗ وشبةٞب اظ وشبثرب٘ٞٝبی ٖٕٔٛی قهٟط ثیهطٖٚ
ثطز ٜقس ٘ ٚبثٛز قس٘س .ثؿیبضی اظ ایٟٙب  ٓٞوشبةٞبی ثب اضظقی ثٛز٘س .خبِت اؾز ثسا٘یس ا٘شكبضار أیطوجیهط وه ٝاالٖ یىهی اظ
ا٘شكبضارٞبی ثعضي اؾز یب فطا٘ىّیٗ -و ٝاالٖ ا٘شكبضار آٔٛظـ ا٘مالة اؾالٔی اؾز -ز ٚا٘شكبضاسی ٞؿشٙس و ٝؾٛزآٚضسطیٗ ٚ
الشهبزیسطیٗ ٘كطٞبی ثٗسی اظ ا٘مالثٙسٕٖ .س ٜوشبة ٞبیی و ٝایٟٙب ٛٙٞظ  ٓٞاظ لِجُٓ آٟ٘ب زضآٔسظایی زاض٘سٕٞ ،هبٖ وشهبةٞهبیی
اؾز و ٝلجُ اظ ا٘مالة چبح ٔیوطز٘س .لجُ اظ ا٘مالة وشبةٞبی ذٛثی چبح ٔیقس٘س  ٚیه سبج یب آضْ ؾُّٙشی  ٓٞضٚی آٟ٘هب
ثٛز  ٚایٟٙب قط ٔٚث ٝسهفی ٝایٗ وشبةٞب وطز٘س .ایٗ ٘ ٔٛوشبةٞب ث ٝايبف ٝوشبةٞبیی و ٝزازؾشب٘ی اظ وشبةٞبی ذب٘ٞٝبی سیٕی
ٌطفش ٝثٛز ،ا٘جبض ٖٓیٕی ثٛز و ٝآٟ٘ب ضا سطیّی سطیّی ٔیثطز٘س  ٚآسف ٔیظز٘س .ذٛز ایٗ ٚ ٓٞالٗبً ٔؿئّ ٝغیط لبثُ سٛخیٟی ثٛز.
ایٟٙب ثٞ ٝط حبَ وشبةٞبیی ثٛز٘س ؤ ٝیقس آٟ٘ب ضا حفّ وطز  ٚزض خبٞبیی ث ٝزضز ٔیذٛضز٘سٍ٘ .ب ٜایٗ ثهٛز وه ٝایٟٙهب وشهت
يبِّٞ ٝؿشٙس.
آٖ ٔٛلٕ آلبی قید خٗفط ٔحٕٛزی ث ٝآلبی ٔٙشٓطی ذجط زاز و ٝچٙیٗ وشبةٞبیی ٞؿشٙس  ٚزاض٘س اظ ایٗ ثیٗ ٔیض٘ٚهس ٔ ٚهب
ثٞ ٝط حبَ ثبیس ثسا٘یٓ ایٗ ٌطٜٞٚب ٔ ٚربِفیٗ چ ٝفىط ٔیوطز٘سٔ .ب وٕ٘ ٝیسٛا٘یٓ وشبةٞبی قبٖ ضا اظ ثهیٗ ثجهطیٓ ٘ ٚفٕٟهیٓ
حطف قبٖ چ ٝثٛز ٜاؾزَ .الة ثبیس ا ُٞسحمیك ثبقٙس  ٚوشبثرب٘ ٝؾیبؾی ٞهٓ ثبیهس خهبیی ثبقهس وه ٝافهطاز ثه ٝایهٗ ٔٙهبثٕ
زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙس .اِجش ٝثٙب ثٛز قط ٚ ٌٚيٛاثُی  ٓٞثٍصاض٘س ،یٗٙی ایَٗٛض ٘جبقس وٞ ٝط وؿی اظ ضا ٜضؾیس ث ٝؾطا٘ ایهٗ
وشبةٞب ثیبیس .ایٗ وشبةٞب َجمٝثٙسی قس ٜثٛز٘س .افطازی  ٓٞو ٝث ٝوشبثرب٘ٔ ٝهیآٔس٘هسَ ،جمهٝثٙهسی ٔهیقهس٘س .لهطاض ٘جهٛز
ؾطؾطی ٞط وؿی و ٝاظ ضأ ٜیضؾسٞ ،ط وشبثی ضا ثجیٙس .ثٗس ثب ٚؾبَز آیزاهلل ٔٙشٓطی ٘ ٚبٍٔ٘ٝبضیٞبیی و ٝقهس ،سٗهسازی اظ
ایٗ وشبة ٞب و ٝلطاض ثٛز ٔٗس ْٚق٘ٛس ث ٝلٓ آٚضز ٚ ٜاثشسا زض ظیطظٔیٗ ثؿیبض ٚؾیٗی ا٘جبض قهس٘س .حهبال ٔكهىُ ایٙدهب ثهٛز وهٝ
وؿب٘ی ٘جٛز٘س و ٝوشبةقٙبؼ ثبقٙس .ایٗ وشبةٞب ثبیس سفىیه ٔیقس٘س .وشبةٞبی ثؿیبضی اظ ٌطٜٞٚب  ٓٞزض ٔیبٖ آٟ٘ب ثٛز٘س.
ٔٗ ذٛزْ اظ ؾبَ ٞ 56ط چ ٝوشبة ٘ ٚكطی ٝوٌ ٝطٜٞٚب چبح ٔیوطز٘س ٔیذطیسَْ .جم ٝثبالی ذب٘ٔ ٝب زض لٓ غیط لبثُ اؾشفبزٜ
ثٛز  ٚآٖ ضا سجسیُ ث ٝا٘جبض ایٗ وشبةٞب وطز ٜثٛزیٓ .زٚض ٜوبّٔی اظ ٘كطیبر ٌطٜٞٚبٔ ،دبٞس ،آضٔبٖ ٔؿشًهٗفیٗ ،حمیمهز (وهٝ
ٔبَ اسحبزی ٝوٕ٘ٛیؿزٞب ثٛز) ،فطیبز ٌٛز٘كیٗ ،ا٘مالة اؾالٔی  ...ٚزٚض ٜوبُٔ قبٖ ضا زاقشٓ  ٚثؿشٝثٙسی وطز ٜثٛزْ .ثؿیبضی
اظ وشبةٞبی قبٖ ضا زاقشٓٔ .طا ثٖٛٙ ٝاٖ وؿی و ٝایٗ خطیب٘بر  ٚوشبةٞب ضا ٔیقٙبؾس ٔ ٚیسٛا٘س وٕه وٙس ،زٖهٛر وطز٘هس.
ٚلشی ث ٝآ٘دب ضفشٓ ٚالٗبً اظ ایٙى ٝلطاض ثٛز  ٕٝٞایٟٙب اظ ثیٗ ثط٘ٚس  ٚآسف ظز ٜق٘ٛس ،سٗدت وطزْٔ .سسی وٕه وطزْ .یهؾهطی
اظ وشبةٞب اؾٓ ٘ساقشٙس ٕ٘ٚیزا٘ؿشٙس وشبةٞب ٔبَ چٌ ٝطٞٚی ٞؿشٙس .ثًٗی اظ آٟ٘ب ضا چه ٖٛثهب ًٔهبٔیٗ قهبٖ آقهٙب ثهٛزْ،
ٔیٌفشٓ ٔطث ٌٛث ٝچٌ ٝطٞٚی اؾز  ٚسفىیه ٔی قهس٘س .آلهبی ْطیفیهبٖ ٞهٓ ثٛز٘هس وه ٝاظ ثچهٞٝهبی اٞهٛاظ َّ ٚجه ٝثهٛز ٚ
وشبة قٙبؼ ثؿیبض ذٛثی  ٓٞثٛز .ز ٚؾ٘ ٝفط ثٛزیٓ  ٚذٛز قید خٗفط ٔحٕهٛزی ٞهٓ ثهٛزٚ .لهز ظیهبزی ٌصاقهشیٓ  ٚایٟٙهب ضا
سفىیه وطزیٓ.
ٔٛلٗی و ٝوشبةٞب ضا خسا ٔیوطزیٓ ،ثًٗیٞب ضا وٙبض ٌصاقشٓ ٌ ٚفشٓ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔحمهك ثه ٝایٟٙهب ٘یهبظ زاضٌْ .فشٙهس ٔٙهٕ
لب٘٘ٛی زاضز  ٚثبیس ثطایكبٖ ٔدٛظ ٌطفش ٝقٛز .آٖ ٔٛلٕ  ٓٞاظ َطیك زفشط آلبی ٔٙشٓطی  ٓٞ ٚاظ َطیك آلبی ٖجبیی و ٝضئهیؽ
زفشط سجّیغبر ثٛز دیٍیطی وطز٘س .ضٚاَ ازاضی آٖ ضا  ٓٞزفشط سجّیغبر ز٘جبَ ٔیوطز ٘ ٚبٍٔ٘ٝبضیٞب ضا آ٘دب وطز٘س .آَٖٛضی وٝ
ثٌ ٗٔ ٝفشٙس فمٍ ث ٝز٘ ٚفط اخبظ ٜزاز٘س اظ ایٗ وشبةٞب زض اذشیبض زاقش ٝثبقٙس .یىی حبج احٕس آلب ذٕیٙی ثٛز  ٚزیٍطی ٞهٓ
ٔٗ ثٛزْ .یهؾطی اظ وشبةٞبیی ضا ؤ ٝیذٛاؾشٓ ا٘شربة وطزْ و ٝلج َٛوٙٙس ٔب خعٔ ٚحممیٗ ٞؿشیٓ ٔ ٚكٕ َٛاحىبْ وشت
يبِّٕ٘ ٝیقٛیٓ! ایٗ وشبةٞب سفىیه قس٘س  ٚثٙب قس ثط اؾبؼ يٛاثُی اظ آٟ٘ب اؾشفبز ٜقٛز و ٝانالً زیٍط ث ٝایٙدبٞب ٘طؾهیس ٚ
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ث ٝاذشالفٞب ذٛضز .یىی اظ لًبیبیی و ٝدیف آٔس ایٗ ثٛز ؤ ٝبخطای وشبثرب٘ ٝؾیبؾی ضا  ٓٞثٔ ٝبخطای ؾیس ٟٔسی ٞبقهٕی
چؿجب٘س٘س ،زض حبِی وٞ ٝیچ ضثُی ث٘ ٓٞ ٝساقشٙس .خبِت ایٙدبؾز ؤ ٝطح ْٛقید خٗفط ٔحٕٛزی آزْ سهضٚیی ثٛز .وؿهی
ثٛز و ٝاظ ٘ٓط قرهیشی ظیط ثبض احسی ٕ٘یضفز  ٚحشی ثب قرم آیزاهلل ٔٙشٓطی ٛٔ ٓٞاخ ٟٝا٘شمبزی نطیحی زاقزِٚ ،ی اٚ
ضا  ٓٞث ٝلًی ٝؾیس ٟٔسی ٞبقٕی ضثٍ زاز٘س  ٚوشبثرب٘ ٝؾیبؾی ضا ث ٝآٖ قىُ ٘فّ ٝوطز٘س.
أب چیعٞبیی و ٝثبٖث حبقیٝؾبظیٞب قس ،ثٓ٘ ٝطْ یىی ٕٞیٗ چؿجب٘سٖ وشبثرب٘ ٝؾیبؾی ث ٝلًی ٝؾیس ٟٔسی ٞبقهٕی ثهٛز.
اِجش ٝسٕٗسی  ٓٞسٛؾٍ ثًٗیٞب زض ایٗ وبض ثٛز .قبیس ثبٚضوطز٘ی ٘جبقس و ٝثركی اظ ٔكىُ ،خٙج ٝقرهی  ٚذب٘ٛازٌی زاقز.
آلبی خٗفطی ٌیال٘ی ه و ٝزض ٚالٕ ٘فط ز ْٚزفشط سجّیغبر ثٛزه  ٚآلبی قید خٗفط ٔحٕٛزی ،ثبخٙبق ثٛز٘س  ٚثب ٞهٓ اذشالفهبسی
زاقشٙس .یه ٔمساض اظ ایٗ اذشالفبر خٙج ٝذب٘ٛازٌی  ٚلسضی  ٓٞخٙج ٝفىطی زاقز .دسض آلبی ٔحٕٛزی اظ ّٖٕبی ِجٙبٖ ثٛز ٚ
٘یطٞٚبی چخ ذٍ أبٔی ثب ایكبٖ ثؿیبض ٔكىُ زاقشٙس .خبِت اؾز ثسا٘یس ذٛز قید خٗفط ٔحٕٛزی ٞهٓ ثهب دهسضـ ٔكهىُ
زاقز .یه ثبض ثٙٔ ٝعَ ٔب آٔس ٜثٛز  ٚضاخٕ ث ٝدسضـ نحجز قس .یبزْ ٘یؿز ث ٝچٙٔ ٝبؾجشی ٔیٌفز دسضْ آزْ ذٛثی اؾز،
ِٚی خع ٚآذ٘ٛسٞبی ٔطسدٕ اؾز  ٚسٗجیط ٔطسدٕ ضا زض ثبض ٜدسضـ ث ٝوبض ٔیثطز.
ساجغ ثِ اهبم چِ هیگلت؟
أبْ ضا ذیّی لج َٛزاقز .أب چ ٖٛآزْ ثؿیبض دط ُٔبِٗ ٚ ٝضٚقٙفىطی ثٛز ،اٖشمبز زاقز أبْ  ٓٞاظ ظٔبٖ ذٛزـ ٖمت اؾز ٚ
ثؿیبضی اظ خطیب٘بر ؾیبؾی ز٘یب ضا ٕ٘یزا٘س  ٚافىبض ٘ٛیٗ ضا ٕ٘یقٙبؾس .اٗٔ ٚشمس ثٛز أبْ اظ ظٔبٖ ٖمت اؾزِٚ ،ی ٔٗشمهس ثهٛز
ٕٞیٗ أبْ اظ ّٕٖ ٕٝٞبی ٔٛخٛز خّٛسط اؾز .اظ ایٗ ٘ٓط ث ٝأبْ ا٘شمبز زاقز و ٝزض ثبضٔ ٜؿبئُ خسیس ُٔبِٗه٘ ٝهساضز  ٚافىهبض
خسیس ضا ٕ٘یقٙبؾس .اٖشمبزـ ایٗ ثٛز و ٝأبْ دیچیسٌی ٘ساضز .یه ٔمساضی ایٗ ٔؿبئُ  ٓٞزأٗ ظز ٜقس  ٚثبخٙبق ایكبٖ ٓٞ
زض سكسیس ایٗ ٔؿبئُ ٔإثط ثٛز.
ذٛز ضٚحیبر ٔطح ْٛقید خٗفط ٔحٕٛزی ٔ ٓٞإثط ثٛز .ایكبٖ ذیّی ثّٙهسدطٚاظ ثهٛز  ٚزض ثّٙهسدطٚاظیٞهبیف ٌهبٞی ُٔهبِجی
ٔیٌفز و ٝوؿب٘ی و ٝا ٚضا ٕ٘یقٙبذشٙس ،سهٛض ٔیوطز٘س دكز ایٗ حطفٞب یه خطیهبٖ ٖٓهیٓ ٟ٘فشه ٝاؾهزٔ .هثالً یىهی اظ
حطفٞبیی وِ ٝمّم ٝظثبٖ قید خٗفط ثٛز «سكىیالر» ثٛز .ثب ٚخٛزی و ٝفطز سهضٚیی ثٛزِٚ ،هی ثهِ ٝحهبِ ٘ٓهطی ثؿهیبض ثهٝ
سكىیالر ٔٗشمس ثٛز  ٚزائٕبً ٔیٌفز ٘یطٞٚبی ٘ٛا٘سیف ،ثبِٙس ،ٜذٛـفىطٔ ،شطلی ،يس اضسدهبٔ  ...ٚثبیهس «سكهىیالر» زاقهشٝ
ثبقٙسٚ .لشی ایٗ حطفٞب ضا ٔیظز ،وؿب٘ی و ٝا ٚضا ٕ٘یقٙبذشٙس فىط ٔیوطز٘س ٘ىٙس خطیب٘ی دكهز ایهٗ حهطفٞهب ثبقهس!؟ زض
حبِی وٚ ٝالٗبً ٞیچ ذجطی ٘جٛز  ٚقید خٗفط ٔحٕٛزی ٕٞبٖ وؿی ثٛز ؤ ٕٝٞ ٝیزیس٘س  ٚچیعی غیط اظ ا٘ ٚجٛز.
ثب سیذ هْذی ساثغِ ًذاضت؟ چَى سیذ هْذی ّن خیلی ثِ تطٌیالت اػتوبد داضالت ٍ آدمّالبیی سا ّالن جالزة
هیًشد ًِ دس ایي كضب ثَدًذ.
انالً ضٚحی ٝقید خٗفط ٔحٕٛزی ضٚحیٝای ثٛز و ٝظیط ثبض ٞیچوؿی ٕ٘یضفز .زض لؿٕز زیٍطی اظ نحجزٞبیٓ ٔهیذٛاؾهشٓ
اقبض ٜو .ٓٙاٌط ٘بٔٞٝبیی ضا و ٝایكبٖ لجُ  ٚثٗس اظ حىٓ ٌطفشٗ اظ آلبی ٔٙشٓطی ٘ٛقش ٝاؾز ثرٛا٘یهس ،ثبٚضسهبٖ ٘رٛاٞهس قهس
وؿی چٙیٗ ثطذٛضزٞبی سٙس  ٚنطیحی ثب آلبی ٔٙشٓطی زاقش ٝاؾز .زض ٘بٔٞٝبیف ث ٝؾهیس ٟٔهسی ٞهٓ حّٕه ٝوهطز ٜاؾهز.
ٔیذٛا ٓٞثٍٛیٓ یىی اظ ّْٓٞبیی و ٝث ٝوشبثرب٘ ٝؾیبؾی قس ٕٞیٗ ثٛز و ٝایٟٙب ضا ث ٓٞ ٝضثٍ زاز٘س.
یىی زیٍط اظ چیعٞبیی و ٝث ٝایٗ لًبیب زأٗ ظز ایٗ ثٛز و ٝیه ٖس ٜاظ افطازی وٚ ٝخ ٟٝفطٍٙٞهیسهطی زاقهشٙسٔ ،ثهُ آلهبی
ْطیفیبٖ یب آلبی قید ٔطسًی اضوب٘ی ه و ٝدسضـ اظ ضٚحب٘ی ٖٛلٓ  ٚذٛزـ َّ ٓٞجه ٝثهٛز ه زض وشبثرب٘ه ٝؾیبؾهی ثه ٝآلهبی
ٔحٕٛزی وٕه ٔیوطز٘س .آلبی ْطیفیبٖ آزٔی ثهٛز وه ٝاظ لجهُ اظ ا٘مهالة زض وبضٞهبی ؾیبؾهی  ٚاظ ٖٛأهُ سكهىیُزٙٞهسٜ
ٔدبٞسیٗ ا٘مالة  ٚآزٔی ّٖٕی ثٛز .ؾّیم ٝایكبٖ ثب ؾّیم ٝآلبی ٔحٕٛزی خٛض زض ٕ٘یآٔس  ٚچٙس ثبض ثیٗ ایٟٙهب سهٙف دهیف
آٔس  ٚثبٖث قس و ٝایٟٙب اظ وشبثرب٘ ٝوٙبضٌٜیطی وٙٙس .وٙبضٌٜیهطی ایٟٙهب اظ وشبثرب٘هٞ ٝهٓ ٘بذٛاؾهشٔ ٝإیهس ٘ٓهطار ثًٗهی اظ
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ٔٙشمسیٗ آلبی ٔحٕٛزی قس ،آٖ  ٓٞزضؾز زض فًبیی و ٝایٗ ؾٛء سفبٞٓٞب ثٚ ٝخٛز آٔس ٜثٛز .ثٓ٘ ٝطْ ایٟٙب ثبٖهث قهس ایهٗ
حٛاقی ثٚ ٝخٛز ثیبیٙس.
أب ٞسف آیزاهلل ٔٙشٓطی اظ سأؾیؽ وشبثرب٘ ٝؾیبؾی ضقس ؾیبؾی َالة  ٚثٖٛ٘ٝی ٔمبثّ ٝثب خ ّٛغبِت حٛظٗٔ ٜشمس ث ٝخهسایی
زیٗ اظ ؾیبؾز ثٛز .اِجش ٝآلبی ٔٙشٓطی ز٘جبَ ایٗ ٘جٛز و ٝزیٗ  ٚلسضر ضا یىی وٙس ،ثّى ٝزض دی ایٗ ثٛز وه ٝفبنهّ ٝزیهٗ ٚ
ؾیبؾز ضا ثطزاضز.
هشجؼیت آیتاهلل هٌتظشی دس دِّ  46سا چوذس هشَّى حٌَهت هیداًیذ؟ ایطبى ثٍِاسغِ ایٌٌِ چْشُ دٍم هولٌت
ثَد ٍ دس سبل  ٍ 4646ثؼذ اص آى هبئنهوبهی ایطبى هغشح ضذُ ثَد چْشُای است ًالِ ًظالبم خیلالی دٍسالت داسد
ایطبى تشٍیج ضَد ٍ جب ثیلتذ ٍ تسٌین ضَد .سسبلِّبی ایطبى ّن ًالِ ثالب ثَدجالِّالبی ضخصالی ایطالبى چالبح
ًویضذ.یؼٌی ثِ ًظش ضوبتجلیؾ حبًویتی آیتاهلل هٌتظشی دس دِّ  ٍ 46ثِخصَظ ثؼالذ اص هالبئنهوالبهی چوالذس دس
عشح جب اكتبدى ٍ تثجیت هشجؼیت ایطبى ًوص داضت؟
ٕ٘ی قٛز ایٗ ضا ا٘ىبض وطزِٚ ،ی فمٍ زض ٔٛضز ایكبٖ ٘یؿز .زض ٔٛضز ذٛز أبْ ٕ٘ ٓٞیقٛز ا٘ىبض وطز .أبْ لجُ اظ ا٘مهالة ٞهٓ
ٔطخٕ ثٛز ،ثٗس اظ ا٘مالة ٔ ٓٞطخٕ ثٛزِٚ ،ی قٗبٔ ٔمّسیٗ ایكبٖ لجُ اظ ا٘مالة  ٚدؽ اظ آٖ انالً لبثُ ٔمبیؿ٘ ٝجٛز .ثٕٞ ٝیٗ
خٟز حشی زض ٔٛضز ثؿیبضی اظ ٔطاخٕ زیٍطی و ٝچٙساٖ  ٓٞثب حىٔٛز ٘ؿجز ٘ساقشٙس ،حشی ٔطخٗیز آٟ٘ب  ٓٞثٖٛ٘ٝی اظ ایٗ
فًب ٔشأثط ثٛز .چ ٖٛثٗس اظ ا٘مالة ٌطایف ٔصٞجی و ٝاٚج ٌطفز ،ثٞ ٝط حبَ ٚلشی سٗساز آزْٞهبی ٔهصٞجی  ٚثبٚضٔٙهس ظیهبزسط
قٛزٔ ،مّسیٗ آٟ٘ب  ٓٞثیكشط ٔیقٛز .ثٞ ٝط حبَ ٔیقٛز ٌفز حىٔٛز  ٓٞزض ٔٛضز ٔطخٗیز آلبی ٔٙشٓهطی یهب ذهٛز آلهبی
ذٕیٙی  ٚزیٍط ٔطاخٕ ثٖٛ٘ ٝی ٔإثط ثٛز ٜاؾزِٚ ،ی ٘ه ٝایٙىه ٝحىٔٛهز ٔإؾهؽ ٔطخٗیهز ایكهبٖ ثبقهس .اظ قهٟیس نهسٚلی
ٔهبحجٝای زض قٕبضٜٞبی أ َٚدّ ٝحٛظ ٜثبظ٘كط قس .قٟیس نسٚلی  ٓٞآزْ ذٛـؾبثم ٚ ٝثِ ٝحبِ حٛظٚی ٔٗشجط ثٛز .آزٔهی
٘ ٓٞجٛز و ٝثب آلبی ٔٙشٓطی ذطز ٜحؿبثی زاقش ٝثبقس و ٝثرٛاٞس ث ٝایكبٖ آٚا٘ؿی ثسٞس .ایكهبٖ زض آٖ ٔههبحجٔ ٝهیٌٛیهس
آلبی ٔٙشٓطی لجُ اظ ا٘مالة ٔیسٛا٘ؿز ضؾبِ ٝثسٞس ،أب ث ٝاحشطاْ أبْ ضؾبِ٘ ٝساز .یٗٙی ٔهٗ ٔهیٌهٛیٓ اٌهط زض ؾهبَ 1357
ا٘مالة ٕ٘یقس  ٚحىٔٛز قبٕٞ ٜچٙبٖ ثطلطاض ثٛز ،آلبی ٔٙشٓطی لُٗبً ٞفزٞ ،كز ،ز ٜؾبَ ثٗهس اظ ا٘مهالة ضؾهبِٔ ٝهیزاز ٚ
ٔٛلٗیشف زض ٔطخٗیز وٕشط اظ ثمی ٝآلبیب٘ی و ٝزض ؾّه ٔطخٗیز ثٛز٘س ٕ٘یقس.
ایي سا اص ایي ًظش هیگَین ًِ یٌی اص اًتوبداتی ًِ آیتاهلل هٌتظشی ًسجت ثالِ ًظالبم داضالتٌذ «حالبًویتی ثالَدى
هشجؼیت آهبی خبهٌِای» ثَد ٍلی آیب ضوب ایي سا یي تضبد ٍ تٌبهض سكتبسی ًویثیٌیالذ ًالِ ضخصالی هشجؼیالت
خَدش ثِ هذد پشتَاى سسبًِ ّبی حبًویتی ٍ پَل حبًویت تثجیت ضَد ٍلی یي دِّ ثؼذ ایي سا ثِ ػٌالَاى یالي
ًوغِ ضؼق هغشح ًٌذ؟
٘ ،ٝث ٝز ٚزِیُ سًبز ٕ٘یثی .ٓٙیىی ایٙى ٝاقبض ٜوطزْ آلبی نسٚلی ٌٕب٘ٓ حشی لجُ اظ لبئٓٔمبٔی ایكهبٖ ]زض ؾهبَ [1359هه
ثبیس ث ٝسبضید ایٗ قٕبضٔ ٜدّ ٝحٛظٔ ٜطاخٗ ٝوٙیٓ ه ٔیٌٛیس ایكبٖ حشی لجُ اظ ا٘مالة ٞهٓ ٔهیسٛا٘ؿهز ضؾهبِ ٝثسٞهس  ٚثهٝ
احشطاْ آلبی ذٕیٙی ضؾبِ٘ ٝساز یب ذٛز آلبی حٕیس ضٚحب٘ی زض وشبثی و ٝزض ؾبَ  1356ث ٝضؤیهز أهبْ ضؾهیس ٜاظ ایكهبٖ ثهٝ
ٖٛٙاٖ ٔطخٕ اؾٓ ٔیثطز .یٗٙی ایكبٖ ثٞ ٝط حبَ ایٗ قطایٍ ضا زاقزٙٔ .شٟی ثّ ،ٝاظ ؾبَ  1364ث ٝثٗهس حىٔٛهز زض سهطٚیح
ٔطخٗیز ایكبٖ ٔإثط ثٛز ،وٕب ایٙى ٝزض سطٚیح ٔطخٗیز أبْ  ٚثمیٔ ٝطاخٕ  ٓٞسأثیط زاقزِٚ .ی انهُ ٔطخٗیهز أهبْ  ٚآلهبی
ٔٙشٓطی  ٚؾبیط ٔطاخٕ ضثُی ث ٝحىٔٛز ٘ساضز.
ز ْٚایٙى ٝزض یىی اظ ضٚظ٘بٔٞٝب ٔمبِٝای ٘ٛقشٓ و ٝزض وشبة «ضٚحب٘یز  ٚلسضر»  ٓٞآٔس ٜاؾز .زض آ٘دب ٘ٛقشٝاْ ٟ٘بز ٔطخٗیز
یه ٟ٘بز زٔٛوطاسیه اؾز  ٚسٛيیح  ٓٞزازٜاْ چطا زٔٛوطاسیه اؾزٛ٘ .قشٝاْ زضؾز اؾز ٔطخٗیز اؾز  ٚثب ذٛزـ لهسضسی
زاضز ،أب فطز زض یه فطآیٙس َجیٗی  ٚث ٝانُالح «ا٘شربة َجیٗی» ث ٝایٗ خبیٍبٔ ٜیضؾس .فطآیٙس ٔطخٗیز ث ٝنهٛضر ؾهٙشی
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ایٗ ثٛز ٜاؾز ؤ ٝثالً وؿی ذٛزـ زاضز وفبیٔ ٝیذٛا٘س  ٚقطٔ ٔٚیوٙس ثٔ ٝغٙی  ٚضؾبئُ ٌفشٗ .ثٗس ٔیآیس ثهبالسط ٚ ٚلشهی
قط ٔٚث ٝذٛا٘سٖ ذبضج ٔیوٙس ،زض ؾُح ثبالسط سسضیؽ ٔیوٙسٚ .لشی قط ٔٚث ٝزضؼ ذبضج ٌفشٗ ٔیوٙهسٔ ،طخٗیهز اضسجهبٌ
ٔؿشمیٕی زاضز ثب ٘ؿُٞبیی و ٝا ٚدطٚضـ ٔیزٞس .یٗٙی ٘ؿُ ا َٚقبٌطزاٖ أ ٚدشٟس ٔهیقه٘ٛس  ٚثًٗهی اظ ایهٗ ٔدشٟهسیٗ
ٔطخٕ ٔیق٘ٛس .ایٗ ٘ؿُ ا َٚزٚثبض ٜقط ٔٚث ٝزضؼ ذبضج زازٖ ٔیوٙٙس ٖ ٚسٜای اظ ثیٗ وؿب٘ی و ٝایٟٙب زضؼ زازٜا٘س ٔدشٟس
ٖ ٚسٜای اظ ثیٗ آٟ٘ب ٔطخٕ ٔیق٘ٛس .ثؿٍ ٔطخٗیز ٕٞیك ٝثب سٗساز ٘ؿُٞبیی و ٝقبٌطزاٖ آٖ فطز ٞؿشٙس ثؿشٍی زاضزٔ .هثالً
یىی اظ زالیّی ؤ ٝطخٗیز آلبی ذٛیی ه  ِٛٚایٙىٔ ٝربِفیٙی  ٓٞزاقز ه ثٖٛ٘ٝی ٚؾیٕسط اظ أبْ ثٛز ،ایٗ ثٛز و ٝایكبٖ ثؿٍ
ٔطخٗیز زاقز ،یٗٙی چٙس ٘ؿُ ضا دطٚضـ زاز ٜثٛز .آٖ ٚلز خبیٍبٔ ٜطخٗیز  ٓٞثٕٞ ٝیٗ قىُ زض حٛظ ٜسٗیهیٗ ٔهیقهٛز.
آلبی ٔٙشٓطی وؿی ثٛز و ٝثؿیبضی اظ ؾطاٖ خٕٟٛضی اؾالٔی  ٚثًٗی ٔطاخٕ قبٌطزاٖ ایكبٖ ثٛز٘س .آلهبی فبيهُ ِٙىطا٘هی،
آلبی خٛازی آّٔی ،آلبی نب٘ٗی ،آلبی ذبٔٝٙای ،آلبی ٔحٕسی ٌیال٘ی  ...ٚسٕبْ ثعضٌبٖ حٛظ ٜاظ قبٌطزاٖ ایكبٖ ثٛز٘هس .اِجشهٝ
قبٌطزاٖ ٘ؿُ ا ٚ َٚز .ْٚثطای وؿی و ٝایٗ ٔطاحُ ثؿٍ ٔطخٗیز َی وطز ٚ ٜثٔ ٝطخٗیز ضؾیس ٜاؾز ،زیٍط ٕ٘یسٛاٖ ٌفز
ث ٝزِیُ حىٔٛز اؾز.
تجلیؾ ٍ تشٍیج حبًویتی هشجؼیت اص ًظش آیتاهلل هٌتظشی یي ضؼق است؟
ٔٗشمسْ ٞط چ ٝحىٔٛز زض ایٗ ض٘ٚس زذبِز ٘ىٙس  ٚآٖ ض٘ٚس ا٘شربة َجیٗی و ٝثُٛض ؾٙشی زض حٛظ ٜثٛز ٜثیكشط ضٖبیز قٛز...
حشف ضوب سا هتَجِ ضذم .سئَالن ثب تَضیسبت ضوب دهینتش ضذ .تشٍیج حبًویتی هشجؼیت تَسظ آهبی هٌتظالشی
یي ضؼق تلوی هی ضَد دس حبلی ًِ تشٍیج هشجؼیت خَد ایطبى ّن تَسظ حبًویت صَست گشكت .اگالش هشجالغ
ثبضیذ تب سسبلِ تبى دس دستشح ّوِ هشاس ًگیشد هشجؼیت ضوب تشٍیج ًویضالَد .ضالوب اص ًظالش سكتالبسی تٌبهضالی
ًویثیٌیذ ًِ هشجؼیت خَد ایطبى حٌَهتی ثَدُ است ٍ آى هَهغ اػتشاضی ًذاضتِاًذ؟
انالً انُ ؾئٛاَ قٕب ضا ٘فی ٔیؤ ٚ ٓٙی ٌٛیٓ ٔطخٗیز ایكبٖ حبوٕیشی ٘جٛزِٚ ،ی اٌط اظ ٘ٓط سطٚیح حبوٕیشی ثٍٛییهس وهٝ
ایٗ زض ٔٛضز  ٕٝٞاظ خّٕ ٝذٛز أبْ  ٓٞنسق ٔی وٙس .ثٖ ٝال ٜٚایٙى ٝآلبی ٔٙشٓطی ثب انطاض زیٍطاٖ ضؾبِ ٝزاز  ٚذٛزـ ٞهٓ
ز٘جبَ ایٗ ٘جٛز .ایكبٖ لجُ اظ ایٙى ٝضؾبِ ٓٞ ٝثسٞس ٔمّسیٗ ظیبزی زاقز ،چ ٖٛقٕب ٔی زا٘یس و ٝقهطٌ ٔطخهٕ ثهٛزٖ ِعٔٚهبً
زازٖ ضؾبِ٘ ٝیؿز .ذٛز أبْ  ٓٞلجُ اظ ایٙى ٝضؾبِ ٝثسٙٞس ،یه ٖسٔ ٜمّس زاقشٙس.
ػشضن ایي ثَد ًِ یٌی اص ًٌبتی ًِ آهبی احوذ هٌتظشی هیگلتٌذ ایي ثَد ًِ خَدضبى ّن ایي سا هیپزیشكتٌالذ ٍ
دس خبعشاتی ًِ ًو هیًشدًذ هیگلتٌذ ًِ عیق آهبی خبهٌِای ٍ آهبی ّبضوی ٍ ایٌْب دس ثشِّ هبئنهوبهی تسًیالذ
ثش دادى سسبلِ هیًشدًذ هثالً آهبی ّبضوی توبح هیگشكتٌذ ٍ اصشاس هیًشدًذ ًِ سشیغتش ایي سسبلِ سا ثشسبًیذ.
اص ایي ثبة ّست ًِ ایي سئَال هغشح هی ضَد ًِ ایي تشٍیج حبًویتی ثبالخشُ ًوغِ ضؼق ّست یب ًیست؟ ثویِ
ًِ جضٍ حبًویت ّستٌذ ٍ ایي سا ًوغِ ضؼق ًوی ثیٌٌذ ٍلی ضوبیی ًِ ایي سا ًوغِ ضؼق دیذیذ چشا دس دّالِ 46
اػتشا

ًٌشدیذ؟

]… [ آلبی ٔٙشٓطی ٞیچ ٚلز اخبظ٘ ٜساز ٔطخٗیز ذٛزـ ٔبٕ٘ یب ٔعاحٓ ٔطخٗیز زیٍطاٖ ثبقسٝ٘ .سٟٙب ایٗ وبض ضا ٕ٘هیوهطز،
حشی ٔٛلٗی و ٝثب آلبی قطیٗشٕساضی ثطذٛضز ٔیقٛز ،ایكبٖ دیف أبْ ٔیضٚز  ٚزض ٔٛضز ثطذٛضز ثب آلبی قطیٗشٕساضی ا٘شمهبز
ٔیوٙسٚ .لشی آلبی نبزق ضٚحب٘ی ٔحهٛض ٔیقٛز ،ایكبٖ دیف أبْ ٔیضٚز  ٚث ٝحهط ایكبٖ اٖشطاو ٔیوٙهس ،زض حهبِی وهٝ
ّٖز انّی حهط آلبی ضٚح ب٘ی ث ٝذبَط ایٗ ثٛز و ٝث ٝآلبی ٔٙشٓطی اٖشطاو وطز ٜثٛزِٚ ،ی آلبی ٔٙشٓطی ٌفشه ٝثهٛز ایكهبٖ
ٔربِف ٔٗ اؾز ثٍصاضیس ثبقس .ایٗ فطق ٔیوٙس .آلبی ٔٙشٓطی ا٘شفبزی و ٝزاضز ایٗ اؾز و ٝقٕب اٌط ثرٛاٞیس ٔطخٗیز سهبٖ
ضا اظَطیك حبوٕیز  ٚلسضر دیف ثجطیسٕ٘ ،ی قٛز ،ثٗس  ٓٞثبیس یه ظٔی ٝٙای ٚخٛز زاقش ٝثبقس ].[....
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آهبی هٌتظشی ٍاهؼبً ضْیذ هسوذ هٌتظشی سا دیَاًِ هیداًست یب سكتبسّبی اٍ سا ًبضی اص ضؼق اػصبة هیداًست؟
ایٟٙب ثحثٞبیی اؾز و ٝاؾٙبزـ زض وشبة ٞؿز.
هیخَاّین ثِ ضٌ هختصش ٍ سسبًِای ثیبى ضَد.
ایكبٖ وٕٞ ٝبٖ ٔٛلٕ و ٝایٗ حطف ٌفش ٝقس سىصیت وطز و ٝاؾٙبزـ زض ٕٞبٖ وشبة ٞؿز.
ضوب ثب ضْیذ هسوذ تؼبه داضتیذ؟
٘ ،ٝاضسجبٌ ذبنی ٘ساقشٓ.
ًتبة «ٍاهؼیتّب هضبٍتّب» ّویطِ هٌسَة ثِ ضوب ثَدُ است .ساجغ ثِ ایي جضٍُ یي هوذاس تَضیح ثذّیذ .ضوب
ًٌَضتِایذ؟ چِ ًسی ًَضتِ است؟
ایٗ ضا ثبیس ثطازضٞبیی خٛاة ثسٙٞس و ٝؾبَٞبؾز زاض٘س ضٚی ایٗ لًی ٝسحمیك ٔیوٙٙس .ثٞ ٝط حبَ ٞط وؿی وٛ٘ ٝقش ٝاؾهز
اٌط ٔیذٛاؾز اؾٕف ضا دبیف ٔیٌصاقز .ثٓ٘ ٝطْ زض ایهٗ لًهیٟٔ ٝهٓ ایهٗ اؾهز وه ٝذهٛز آیهزاهلل ٔٙشٓهطی زض وشهبة
ذبَطاسكبٖ ث ٝایٗ وشبة اضخبٔ زاز ٚ ٜضٚی آٖ نحٌ ٝصاقشٝا٘س  ٟٓٔ ٚایٗ اؾز و ٝزض حیبسف ثٖٛ٘ٝی ٔؿئِٛیز ٔحشٛای ایٗ
وشبة ضا دصیطفشٝا٘س.
ثؼذ اص ػضل آیت اهلل هٌتظشی تؼبه ضوب ثب ایطبى ثیطتش ضذ .آخشیي ًظشی ًِ ایطالبى دس ثالبسُ اهالبم دادًالذ ٍ دس
رٌّتبى هبًذُ است چیست؟ ًظش ًلی ایطبى ساجغ ثِ اهبم چِ ثَد؟ ثؼذ اص اختالكبت ٍ هبجشای ػضل ًظشضبى تـییش
ًشد؟ تٌذتش ضذ یب ًٌذتش؟
آذطیٗ ٘ٓطـ ٕٞبٖ چیعی اؾز و ٝزض وشبة «ا٘شمبز اظ ذٛز» آٔس ٜاؾز .ایٗ وشبة آذطیٗ اثط  ٚآذطیٗ زیسٌب ٜایكبٖ اؾهز.
ایكبٖ ٕٞبَٖٛض و ٝزض آٖ وشبة اقبض ٜوطز٘ ٜؿجز ث ٝثًٗی اظ ٔٛايٕ  ٚسهٕیٕبر أبْ ا٘شمبز زاقش ٚ ٝایٟٙب ضا زض ٘بٔٞٝبیی وٝ
ث ٝأبْ ٘ٛقش ٝاؾز  ٚزض وشبة «ذبَطار»  ٚوشبة «ا٘شمبز اظ ذٛز» ٞؿز ،آٚضز ٜاؾزٕٞ .یك ٓٞ ٝاحشطاْ أبْ ضا حفّ وهطزٜ
اؾز .یٗٙی ٞیچ خب ٔب ٘سیسیٓ ٘ؿجز ث ٝایكبٖ وٕشطیٗ ثیحطٔشی ضا وطز ٜثبقس .حبال یب اظ ثبة اؾشبز  ٚقبٌطزی اؾز یب ثیكشط
اظ ثبة ا٘هبف .ثیكشط ث ٝسؿبٔح ایكبٖ ضثٍ ٔیز ،ٓٞثطای ایٙىٗٔ ٝشمسْ ایكبٖ ایٗ ضفشبض ضا ٘ ٝثب أبْ ،ثّى ٝثب ذیّیٞبی زیٍطی
 ٓٞو ٝثب ایكبٖ ضفشبضٞبی ذٛثی ٘ساقشٙس ا٘دبْ زاز ٜاؾز  ٚذیّی ثب ؾٕبحز ضفشبض ٔیوطز.
ایطبى ثؼذ اص اًتخبة آهبی خبهٌِای ثِ سّجشی ثشای ایطبى پیبم هیدٌّذ .تسلیال ایطالبى اص سّجالش ضالذى آهالبی
خبهٌِای چِ ثَد؟ كٌش هیًشدًذ تؼبهالت ایطبى ثب ًظبم ثب ایي هصذام سّجشی چگًَِ خَاّذ ثَد؟ ثشآیٌذ اٍلیِضبى
چِ ثَد ًِ آى پیبم سا دادًذ؟
ایٗ ؾئٛاَ قٕب ٔطا ث ٝیبز سٗدت ثًٗیٞبی زیٍط ٔیا٘ساظز .فىط ٔیو ٓٙضیك ٝایٗ ؾئٛاَ  ٚآٖ سٗدت یىی اؾز  ٚآٖ ٖ ٓٞسْ
قٙبذز آیزاهلل ٔٙشٓطی اؾزٚ .لشی ضٞجطی آلبی ذبٔٝٙای اٖالْ قس ٔٗ زض سٟطاٖ ثٛزْ .آلبی ُِفاهلل ٔیثٕهی آزضؼ ٔٙهعَ
دسضی ٔب ضا اظ َطیك یىی اظ زٚؾشبٕ٘بٖ دیسا وطز ٜثٛز٘س  ٚثٙٔ ٝعَ دسض ٔب آٔس٘س ٌ ٚفشٙس و« :ٝذجط ضا قٙیسٜایس؟»خٛاة زازْ:
«ثٌّ ».ٝفز« :فىط ٔیوٙی چ ٝاسفبلی ٔیافشس؟» ٌفشٓ« :قه ٘ساضْ آلبی ٔٙشٓطی اظ اِٚیٗ وؿب٘ی اؾز و ٝسأییس ٔهیوٙهس».
ایكبٖ ٌفز« :ثٓ٘ ٝط ٔب ایٗ اسفبق ٕ٘یافشس» ٍ٘ ٚطاٖ ثٛز اٌط ایٗ اسفبق ٘یفشس چٔ ٝیقٛز ٗٔ .ذیّی لبَٕ ٌفشٓ« :ایهٗ اسفهبق
ذٛاٞس افشبز».
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قت ثٛز و ٝسّفٙی ُّٕٔ قسْ ایكبٖ ٘بٔ ٝزاز ٚ ٜسأییس وطز ٜاؾز .اِٚیٗ وؿی  ٓٞثٛز وه ٝایهٗ وهبض ضا وهطز .ایهٗ ثه ٝزِیهُ
قٙبذشی ثٛز و ٝاظ ضٚحی ٝایكبٖ زاقشٓ ٗٔ ٚشمس ثٛزْ ایكبٖ ٘ ٝاظ ؾط ؾیبؾز ٔ ٚهّحز ،ثّى ٝث ٝذبَط ٕٞبٖ ضٚحیهٝای وهٝ
ٔی ٌفز اظ ا ٓٞ َٚث ٝز٘جبَ ضٞجطی ٘جٛزْ ٚ ٚالٗبً ٘ ٓٞجٛز ،ایٗ وبض ضا ٔیوٙس .ثٕٞ ٝبٖ زِیُ و ٝایكبٖ ث ٝل َٛآیزاهلل أیٙهی
ثبؾٛازسط اظ آلبی ذٕیٙی ثٛز ،دؽ چطا دبی زضؼ ایكبٖ ٔیضٚیس؟ ثٕٞ ٝبٖ زِیُ و ٝزض آ٘دهب ایكهبٖ ایهٗلهسض آزْ ثهیازٖهب ٚ
فطٚسٙی ثٛز و ٝایٗ وبض ضا ٔی وطز ،ثٕٞ ٝبٖ زِیُ ٚ ٓٞلشی زض ٔطاحُ ٔرشّف ٔیٌفز ز٘جبَ ضٞجطی ٘جٛزٜاْ ٘ ٚیؿهشٓٚ ،الٗهبً
٘جٛز ٚ ٚلشی و ٝآلبی ذبٔ ٝٙای سٗییٗ قس ،ثٓ٘ ٝطْ اِٚیٗ چیعی و ٝث ٝش ٗٞآلبی ٔٙشٓطی ذُٛض وطز ایٗ ثهٛز وه ٝاالٖ ٞهط
وؿی و ٝثطای ضٞجطی ا٘شربة ٔیقس٘ ،بذٛزآٌب ٜاحؿبؼ ٔی وطز زض خبیٍبٞی ٘كؿش ٝاؾز و ٝخبی ذهٛزـ ٘یؿهز  ٚخهبی
وؽ زیٍطی اؾز و ٝسب زیطٚظ  ٕٝٞاظ خّٕ ٝوؿی و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ضٞجط ا٘شربة قس ٜزض ثبض ٜانّح  ٚافًُ ثٛز٘ف ؾرٗٞب ٌفشهٝ
ثٛز٘س .ثٙبثطایٗ ٕٔىٗ اؾز ٘بذٛزآٌب ٜثب ایكبٖ ظاٚی ٝدیسا وٙس.
ثٙبثطایٗ اِٚیٗ وبضی و ٝآلبی ٔٙشٓطی ٔیوٙس ایٗ اؾز و ٝایٗ ظاٚی ٝضا اظ ثیٗ ثجطز ٘ ٚكبٖ ثسٞس وٞ ٗٔ ٝیچ ٔكىّی ٘هساضْ
 ٚثٗس  ٓٞث٘ ٕٝٞ ٝكبٖ ثسٞس انالً ؾٛزای ضٞجطی ٘ساقش ٝاؾز .ایٗ ثیٛٞای ٘فؽ ثٛزٖ ایكبٖ ثٛز و ٝثبیهس اسفبلهبً ثهٖٙ ٝهٛاٖ
اِٚیٗ وؽ ایٗ وبض ضا ٔیوطز ،چ ٖٛاٌط زیطسط ایٗ وبض ضا ٔیوطزٔ ،یٌفشٙس قبیس ؾفبضـ قس ٜاؾز یب خ ٛضا زیهس ٚ ٜزیٍهطاٖ
ٌفش ٝثبقٙس  ٚایكبٖ ٔیذٛاؾز حشی ایٗ قجٟٞٝب  ٚقبئجٞٝب ضا  ٓٞاظ ثیٗ ثجطز .اظ ایٗ خٟز ثٓ٘ ٝطْ ایٗ ضفشبض اظ َطف ایكبٖ
ذیّی َجیٗی ثٛز .ثٙبثطایٗ ؾئٛاَ قٕب ٔطا یبز سٗدت ثًٗیٞب ٔیا٘ساظز ،زض حبِی و ٝثب ایٙى ٝآ٘طٚظ زض لٓ ٞهٓ ٘جهٛزْ ٞ ٚهیچ
اَالٖی  ٓٞاظ وبضی و ٝآلبی ٔٙشٓطی ٔیذٛاؾز ثىٙس ٘ساقشِٓٚ ،ی ثب سٛخ ٝث ٝقٙبذشی و ٝاظ ضٚحی ٝایكبٖ زاقهشٓ لبَٗب٘هٝ
ٌفشٓ ایكبٖ خع ٚاِٚیٗ وؿب٘ی اؾز و ٝسأییس ذٛاٞس وطز .ضٚحیٝقبٖ ضا ایٗخٛضی ٔیقٙبذشٓ.
تسلی ضخصیتی آیتاهلل هٌتظشی سا ثِ ضٌ دهینتشی ثشسسی ًٌین .چَى ّن صلبتی دس ًبهِ اهالبم ثالِ آیالتاهلل
هٌتظشی دس سبل ً 4641سجت دادُ ضذُ است ّن اص ایي عشف تؼبثیش هثجتی دس ثبسُ ایطبى داسین .ضوب اص سبدگی
ٍ صذاهت گلتیذ .دس ثؼضی اص خبعشات ایي سبدگی ثِ تسثیشپزیشی اص ثؼضی اص اكشاد تؼجیش هیضَد .ضالوب سالبدگی
آیتاهلل هٌتظشی سا اص چِ جٌسی هیدیذیذ؟ اص جٌس سیبستوذاس ًجَدى یب اص جٌس تؼبثیشی ًِ ثؼذاً هغشح ضالذ؟
تسلی ضخصیتی خَد ضوب اص ایطبى چیست؟ ثؼضیّب هیگلتٌذ آهبی هٌتظشی آدم خَثی اسالت ٍلالی سیبسالی
ًیست .هیگلتٌذ آدم پبى ٍ سلینالٌلسی است ٍلی سیبستوذاس ًیست .ثؼضیّب ّن هث ضوب هیگلتٌالذ اتلبهالبً
ّویي سبدگی ایطبى ثبػث سیبستوذاسی سبلن ایطبى هیضذ.
حبال اِجش ٝلبثُ سكجی ٝو٘ ٝیؿزِٚ ،ی أیطإِإٔٙیٗ(ٔ) ثٗٔ ٝبٚیٔ ٝیٌٛیٙس و ٝاٌط ثٙب ثط ؾیبؾهز ثبقهسٔ ،هٗ اظ سهٔ ٛىهبضسط ٚ
دیچیسٜسط ٞؿشِٓٚ .ی ایٙى ٝفطز انِٛی زاقش ٚ ٝث ٝآٖ ان َٛدبیجٙس  ٓٞثبقس ،آٖ  ٓٞزض خبٔٗٝای و ٝسٗطیفهی  ٚسههٛضی وهٝ
ثَٛٝض ؾٙشی اظ ؾیبؾز ٚخٛز زاضز دبیجٙسی ث ٝان٘ َٛیؿز ،ثّى ٝزٔسٔی ٔعاج ،فطنزَّت ثٛزٖ  ٚدكشه ٚاض ٚظزٖ ،سٗطیهف
ؾیبؾز اؾز  ٚوؿی و ٝایٗ خٛضی ٘جبقس ،غیط ؾیبؾی اؾز.
أبْ زض نحجشی و ٝزاقز ثٗس اظ آظازی اظ ظ٘ساٖ زض ؾبَ ٔ 1342یٌفشٙس دیف ٔٗ آٔس٘س ٌ ٚفشٙس قٕب زض ؾیبؾهز زذبِهز
٘ىٙیسٌ ،فشٓ اٌط ؾیبؾز ثٙٗٔ ٝی دسضؾٛذشٍی ثبقس ٔب  ٓٞزذبِز ٕ٘یوٙیٓ .ایٗ چیعی و ٝایكبٖ ٌفز  ٓٞآٖ ظٔهبٖ ٞ ٚهٓ
ثٗساً زض افٛاٖ ٜبٔ ٝقبیٕ ثٛز ،یٗٙی زض ایطاٖ زض ثؿیبضی اظ ٔٙبثٕ  ٓٞآٔس ٜاؾز و ٝؾیبؾز یٗٙی دسض ؾهٛذشٍی .ایهٗ سههٛضی
اؾز و ٝاظ ؾیبؾز ٚخٛز زاضزٔ .طزْ ٕٞیكٔ ٝیثیٙٙس ؾیبؾشٕساضاٖ  ٚثعضٌب٘كبٖ ثب آٟ٘ب ضٚضاؾز ٘یؿشٙس ،ذّهٛر  ٚخّٛسكهبٖ
یىی ٘یؿز .زض ذفب آٖ وبض زیٍط ٔیوٙٙس  ٚحبال ٚلشی آزٔی ضا ثیقیّ ٝدیّٔ ٝیثیٙٙسٔ ،یٌٛیٙس غیط ؾیبؾی اؾهزِٚ ،هی ثهٝ
اٖشمبزْ آلبی ٔٙشٓطی ٚالٗبً ثِ ٝحبِ ؾیبؾی ؾطآٔس  ٕٝٞؾیبؾشٕساضاٖ ایطاٖ ثٛز.
هْنتشیي هثبلی ًِ دس رٌّتبى ّست چیست؟
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ٔثبَ ٞب فطاٚاٖ اؾزٔ .هساقٞبیف آٖلسض ظیبز اؾز و ٝآزْ ٕ٘یزا٘س وسأف ضا ثٍٛیس .ایكبٖ ثه ٝوهطّار ٘ٓطاسهی زاقهز وهٝ
ذیّی ضاٞجطزی ثٛز .زض خًٙ؛ ٚالٗیز ایٗ اؾز ؤ ٝب چٙس ؾبَ ثٛز و ٝزضخب ظز ٜثٛزیٓ .زضؾز اؾز وه ٝزض ٖهبِٓ سجّیغهبر
حطفٞبی زیٍطی ظزٔ ٜیقٛزِٚ ،ی ٌعاضـ ّٖٕیبرٞبیی و ٝذٛز زفشط ؾیبؾی ؾذبٙٔ ٜشكط وطز٘ ٜكبٖ ٔی زٞس وٚ ٝالٗبً ثٗهس
اظ ثیزإِمسؼ ،زیٍط ظٔیٌٗیط قسیٓ .ثب چ ٝا٘طغی ٖٓیٕی ٔیضفشیٓ ،چمهسض سّفهبر ٔهیزازیهٓ ،یهه سىه ٝظٔهیٗ ثه ٝزؾهز
ٔیآٚضزیٓ  ٚز ٚثبض ٜاظ زؾز ٔیزازیٓ .چٙس ؾبَ ایٗ خ ًٙفطؾبیكی زاقشیٓ .آلبی ٔٙشٓطی اظ ٕٞبٖ اٚایُ ٌفز اؾشطاسػی ضا
ٖٛو وٙیس  ٚاؾشطاسػی يطث ٝاظ ثیط ٖٚضا ث ٝاؾشطاسػی يطث ٝاظ زض ٖٚسجسیُ وٙیس  ٚسٛيیح زاز و ٝایٗ خٙهً فطؾبیكهی چهٝ
ٖٛالجی زاضز .ذیّی دیكٟٙبز ٛٞقٕٙسا٘ٝای ثٛزِٚ ،ی ث ٝآٖ ُٖٕ ٘كس.
ضاخٕ ث ٝذٛز خ ،ًٙایكبٖ ثٗس اظ ّٖٕیبر فب ،ٚدؽ اظ چٙس ؾبَ ظٔیٌٗیط قسٌٖ ،فز :االٖ ؤ ٝب سٛا٘ؿشٝایٓ چٙیٗ ٔٛفمیشی
ضا ث ٝزؾز ثیبٚضیٓ ،ثٟشطیٗ ظٔبٖ ثطای دبیبٖ زازٖ ث ٝخ ًٙاؾز .چ ٖٛآٖ ظٔبٖ ٔب أشیبظٞبیی ضا ٞهٓ ٔهی سٛا٘ؿهشیٓ ثٍیهطیٓ.
( ٔثُ ٕٞیٗ ٔبخطای ٞؿش ٝای و ٝأطیىبیی ٞب ا َٚآٔس٘س یه ثؿش ٝدیكٟٙبزی ُٔطح وطز٘س و ٝا ٖٚثؿش ٝدیكهٟٙبزی ذیّهی
ٔٙبفٕ الشهبزی زاقز ٔب ٘ذصیطفشیٓ ٌ ٚصاقشیٓ  8ؾبَ  ٚز ٜؾبَ َ َٛوكیس  ٚثس ٖٚایٙىٞ ٝیچ أشیبظی ثٍیطیٓ سٕبْ ٕٞهز
ٔبٖ ضا ٌصاقشیٓ ضٚی ایٙى ٝسحطیٓ ٞب ضا ثطزاضی و ٝوٕشط اؾیت ثجیٙیٓ) آٖ ظٔبٖ ٛٞ ٓٞادیٕبی ایطثبؼ ضا ظز ٜثٛز٘هس  ٚایكهبٖ
ٌفز ثیبییٓ  ٚدطٚدبٌب٘سا  ٚسجّیغبر ضا  ٓٞضا ٜثیٙساظیٓ  ٚثٍٛییٓ :حبال و ٝأطیىب ذٛزـ ٚاضز زضٌیطی قس ٜاؾز ،زض حبِی وهٝ
سب زیطٚظ دكز ٖطاق  ٚنساْ ٔرفی قس ٜثٛز ،ایٗ خ ٚ ًٙثطازضوكی ضا سٕبْ  ٚنٛضی اٖالْ ٔیوٙیٓ االٖ َطف انّی ٔبٖ ذٛز
أطیىبؾز .ثٗس  ٓٞثب ؾٛضیِ ،ٝیجی ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٕٞبٔ ًٙٞیوٙیٓ و ٝآٟ٘ب  ٓٞثیبیٙس  ٚایٗ دیكٟٙبز ضا ُٔطح وٙٙهس .دیكهٟٙبز
ثؿیبض ذٛثی ثٛز .ایكبٖ ایٗ دیكٟٙبز ضا ٖٛٙاٖ وطز  ٚأبْ ث ٝایكبٖ خٛاة ٔٙفی زاز .ایٗ ٔبَ زٚض ٜخ ًٙاؾهز .زض ثؿهیبضی اظ
ٔؿبئُ ٛٔ ٚيٖٛبر زاذّی ٕٞ ٓٞیَٗٛضٔ .ثال ٕٞیٗ زاؾشبٖ ؾبَ  .1367وؿب٘ی ث٘ ٝبٔ ٝآیزاهلل ٔٙشٓطی سٕؿه ٔیوٙٙهس.
یه خٙج ٝلًی ٝضا ٔیٌٛیٙس .ایٙىٖ ٝسٜای ث٘ ٝبحك اٖساْ قس٘س .یٗٙی ایٟٙب حىٓ زاقشٙس  ٚاظ ِحبِ لب٘٘ٛی ٕ٘یسٛا٘ؿشیس اٖساْ
قبٖ وٙیسِٚ ،ی  ٕٝٞحطف آلبی ٔٙشٓطی ایٗ ٘جٛز .یه خٙجٕٟٔ ٝی  ٓٞزاقز  ٚآٖ  ٓٞایٗ ثٛز و ٝاالٖ ذٛز ایٗ ؾبظٔبٖ ثهب
ثحطاٖ ٔٛاخ ٝقس ٜاؾز ،چ ٖ ٖٛس ٜظیبزی ضا ث ٝوكشٗ زاز ٚ ٜزض ٖٚذٛز ثب ثحطاٖ ٔكطٖٚیز ٔٛاخ ٝقس ٜثهٛز  ٚزض وٙهبض یهه
اضسف ذبضخی ٚاضز خ ًٙثب وكٛض ذٛزـ قس ٜثٛز .آلبی ٔٙشٓطی ٔیٌفز ایٗ اٖساْٞب ثبٖث ّْٕٔٓ٘ٛهبیی ایٟٙهب ٔهیقهٛز ٚ
ؾبظٔبٖ ؾٗی ٔیوٙس اظ ایٗ َطیك زٚثبضٔ ٜكطٖٚیز دیسا وٙس .االٖ ٍ٘ب ٜوٙیس! زض ٔسر ثیؿز ؾی ؾبَ ٌصقش ٝایٟٙب زاض٘س ٘بٖ
ٕٞیٗ ٔبخطا ضا ٔیذٛض٘س .یٗٙی یه فبخٗٝای ضخ ٔیزٞس و ٝ٘ ٝثِ ٝحبِ ا٘ؿب٘ی ٝ٘ ،ثط اؾبؼ ٔٗیبضٞبی قطٖی٘ ،ه ٝثهط اؾهبؼ
ٔٗیبضٞبی لب٘٘ٛی  ٚلٛا٘یٗ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ لبثُ زفبٔ ٘یؿز ٗٔ ٝ٘ .و ٝحشی زیسْ ثًٗی اظ ثبظخٞٛب  ٓٞذٛزقهبٖ ثهٝ
ٕٞیٗ ٘شید ٝضؾیس ٜثٛز٘سٔ .ثالً ثبظخٛیی ثٔ ٗٔ ٝیٌفز آلب حبال ذُبیی قس ٜاؾز ،چطا ٔساْ ث ٝآٖ ٔیدطزاظ٘س؟ ٚالٗهبً اظ ٞهط
خٙج ٝوٍ٘ ٝب ٜوٙیس ایٗ وبض لبثُ زفبٔ ٘یؿزِٚ ،ی ایٗ ٚخ ٝلًی ٝزضؾز اؾز و ٝایكبٖ ٔیٌٛیس ایٗ وبض ثبٖث ٔیقٛز ایٟٙهب
و ٝاالٖ زچبض ثحطاٖ ٔكطٖٚیز ٞؿشٙس  ٚزاض٘س اظ زضٔ ٖٚیدبقٙس ،ثطای ذٛزقبٖ ّٔٓٔٛیز ٔ ٚكطٖٚیز زؾز  ٚدب وٙٙهس  ٚاظ
ٕٞبٖ ؾبَ  ٓٞزائٕبً زاض٘س ٘بٖ ٕٞیٗ ضا ٔیذٛض٘س.
اظ ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب فطاٚاٖ ٞؿشٙس و ٝدیفثیٙیٞبیی و ٝایكبٖ وطز زضؾز ثٛز٘س  ٚایٗ ٘كبٖزٙٞس ٜسیعٛٞقی ایكبٖ اؾز .یىهی اظ
ٔربِفیٗ ؾطؾرز ایكبٖ زض وشبثی ٘ٛقش ٝثٛز ثطذالف آ٘چ ٝؤ ٝیٌٛیٙس آلبی ٔٙشٓطی آزْ ؾهبزٜای اؾهز ،ذیّهی ٞهٓ آزْ
دیچیس ٜای اؾز .ایكبٖ زض ثطاثط زقٕٗ ٔ ٚربِفیٗ دیچیس ٜثٛز ٝ٘ ،زض ثطاثط ٔطزْ ذٛزـٙٔ .شٟی ایٗ ٕٞبٖ چیعی ثٛز وٕٝٞ ٝ
ٔیزیس٘س ،یٗٙی فطٚسٙی  ٚؾبزٌی.
دٍ سٌبًس سا هیگَین ًِ ثجیٌین ًذامیي ٍ ضبیذ ّن جوغ آى دٍ آهبی هٌتظشی سا ثِ ایي ضالشایظ سسالبًذ .یٌالی
هصِ پیبم تجشیي ثِ آهبی خبهٌِای ثشای اًتخبة ضذًطبى .توشیجبً دس دِّ  06آهبی هٌتظشی ثب سّجشی حذاه ػلٌی
توبثلی ًذاسًذ ٍ چیضی هطَْد ًیستٍ .لی دس سبل  4604دس  46سجت سخٌشاًی داسًذ ٍ ًبهِای سا ّن ثب تَجِ ثالِ
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سٍحیبتی ًِ تَضیح دادًذ ًَضتٌذ .ایطبى چغَس ثِ ایي ًوغِ سسیذًذ ٍ ضوب چگًَِ تسلی هالیًٌیالذ؟ آیالب ایالي
سخٌشاًی دس آى هوغغ خَة ثَد ٍ چشا؟ یب هؼتوذیذ ثبیذ جَس دیگشی هیثَد؟ خبعشُ یب ًٌتِای اص ایطبى دس رّالي
داسیذ ًِ ثؼذاً خَدضبى آى سخٌشاًی سا ًبهالً تسییذ ًشدُ ثبضٌذ یب ثشداضتطبى ایيعَس ثَد ًالِ ضالبیذ اگالش جالَس
دیگشی اًتوبد هیًشدًذ ثْتش ثَد؟
ٚاضز ٔٛيٖٛبسی ٔیقٛیس ؤ ٝیذٛا ٓٞذیّی ٚضٚز ٘ى .ٓٙاقبضٜای ٔیو ٚ ٓٙاظ آٖ ضز ٔیق .ْٛؾرٙطا٘ی ا َٚایكهبٖ ضاخهٕ ثهٝ
اؾشمطاو ثٛز و ٝآٖ ٚاوٙفٞب ضا ایدبز وطز .اٌط ٍ٘ب ٜوٙیس ٔیثیٙیس آٖ ٔٛايٕ ثب ٔٛايهٕ وؿهب٘ی وه ٝاالٖ خهعٙٔ ٚشمهسیٗ ٚ
ٔربِفیٗ زِٚز انالحبر ٞؿشٙس قجیٝسط اؾز .ثحث ثط ؾط ایٗ ثٛز و ٝچطا ث ٝؾطا٘ اؾشمطاو ذبضخی ثطٚیٓ؟ زض ٖیٗ حبَ وٝ
ایٗ یه ٘ٓط ثٛز .آ٘چ ٝوٛٙٞ ٝظ ثطایٓ حُ ٘كس ٜایٗ اؾز و ٝقرهیشی ٔثُ آلبی ٔٙشٓطی حك زاضز ٘ٓط ثسٞس یب ٘ٝ؟ ٔٙشٟهی
آٖ ٔٛلٕ ٔی ٌفشٙس ایكبٖ حك اْٟبض ٘ٓط ؾیبؾی ٘ساضز ،چ ٖٛأبْ ٌفش ٝاؾز .ذٛز ایٗ ثِ ٝحبِ فمٟی  ٚقهطٖی اقهىبَ زاضز،
چ ٖٛانال أبْ ٕ٘ ٓٞی سٛا٘س ث ٝیه ٔطخٕ سمّیس ثٍٛیس س ٛحك ٘ساضی اْٟبض ٘ٓط ؾیبؾی وٙی ،ث ٝذبَط ایٙى ٝثب ٔجب٘ی أبْ ٓٞ
سُجیك ٘ساضز.
ایكبٖ یه اْٟبض ٘ٓط وطز و ٝزض ذٛض ایٗ ٞ ٕٝٞشبوی  ٚثٗس  ٓٞزض آ٘دب ثطیع٘س  ٚثع٘ٙس  ٚثكىٙٙس ٘جٛزٞ .یچ سٞٛیٙی ٘ ٓٞؿجز
ثٞ ٝیچ وؿی ٘ىطز ٜثٛز .ایكبٖ ث ٝضٚـ الشهبزی زِٚز آلبی ٞبقٕی زض ظٔی ٝٙاؾشمطاو ذبضخی اٖشطاو زاقز .حبال زضؾهز
یب غٍّ ،حك اٖشطاو و ٝزاقز! ُٔٙك ٔربِفیٗ قبٖ ُٙٔ ٓٞمی ثٛز و ٝلبثُ زفبٔ ٘یؿز ایٙى ٝقٕب حك اْٟبض ٘ٓهط ؾیبؾهی
٘ساضیس.
زض ٔٛضز ٔؿبئُ ثٗسی  ٓٞثبیس ظٔبٖ ثٍصضزُٕٔ .ئٗ ثبقیس ایكبٖ زض ؾرٙطا٘ی  13ضخجف  ٓٞزالیّی زاقز و ٝقبیس ز ٜؾبَ
ثٗس ٔشٛخ ٝقٛیس .ثٞ ٝط حبَ ایكبٖ اَالٖبسی زاقز و ٝزاضز زض ظٔیٔ ٝٙطخٗیز اسفبلبسی ٔیافشس .اَالٖبر یمیٙی  ٓٞزاقهز.
ذیّی اظ ثعضٌب٘ی وٛٙٞ ٝظ حبيط ٘یؿشٙس ثٍٛیٙس ٔب ضفشیٓ  ٚایٗ اَالٖبر ضا ث ٝایكبٖ زازیٓ آٔس٘س ٌ ٚفشٙس لهطاض اؾهز چٙهیٗ
اسفبلی ثیفشس  ٚایكبٖ زض ثطاثط آٖ اسفبلبسی و ٝلطاض ثٛز ثیفشٙس ٔٛيٕ ٌطفز .اذیطاً  ٓٞآٖ ؾرٙطا٘ی ضا ٔطٚض وهطزْٚ .الٗهبً زض آٖ
ٞیچ سٞٛیٙی ٘جٛز٘ .ؿجز ث ٝذیّی اظ حطفٞبیی و ٝأبْ  ٚزیٍطاٖ ٔیظ٘ٙس  ٚزض آٟ٘ب ٞشبوی ٞ ٓٞؿز  ٚا٘شكبض ٔ ٓٞیزٙٞس ٚ
وؿی  ٓٞوبضیكبٖ ٘ساضز ،انالً چیعی ٘جٛز.
خبِت ایٗ اؾز و ٝایكبٖ زض ٕٞبٖ ؾرٙطا٘ی  13ضخت ،ضٞجطی ایكبٖ ضا سأییس وطز ٜثٛز٘س .ایٗ ذیّی ٔ ٟٓثهٛزِٚ ،هی آلبیهبٖ
ایٗ ٚخٟف ضا ٘سیس٘س ،أب ایٗ ٚخ ٝضا زیس٘س و ٝایكبٖ ٌفشٙس قٕب زض فبظ ٔطخٗیز ٚاضز ٘كٛیسٚ .الٗبً ایٗ حطف زض ذٛض آٖ ٕٝٞ
حّٕ ٚ ٝسٞٛیٗ ثٛز؟ ایٙىٔ ٝی دطؾیس چطا ایكبٖ ایٗ حطفٞب ضا ظز ،ثٓ٘ ٝطْ ثبیس ظٔبٖ ثٍصضز.
]  [ ...ثٞ ٝط حبَ حٛظ ٜچیعی ٘یؿز و  ٝخٕٟٛضی اؾالٔی آٖ ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜثبقس .یه ٟ٘بز ؾٙشی ٞعاض ؾبِ ٝاؾز و ٝأبْ
ثبلط(ٔ)  ٚأبْ نبزق(ٔ) دبیٝاـ ضا ٌصاقشٝا٘س  ٚیه ٔىب٘یؿٓ زض٘ٚی  ٓٞزاقش ٝاؾز.[ ...].
ًوغِ آؿبص تضبدّب ٍ دیَاس ثیاػتوبدی ثیي آهبی هٌتظشی ٍ اهبم سا اص چِ ًوغِ ٍ هوغغ صهالبًی هالیداًیالذ؟ ثؼالذ اص
هضیِ سیذ هْذی یب هج اص آى؟
چ ٖٛثًٗی اظ ایٗ ثحثٞب ضا ذٛز ایكبٖ ثٓ٘ ٝطْ ث٘ ٝح ٛقبیؿش ٝخٛاة  ٚسٛيیح زازٜا٘س ،فىط ٔیؤ ٓٙهب چیهعی ثهیف اظ آٖ
٘جبیس ثٍٛییٓ.
ّش كشدی ثِ اهتضبی جبیگبّص هوٌي است یي ًظش داضتِ ثبضذ .آهبی ثبهی یي تسلی داضتِ ثبضذٍ كالالى كالشد
یي تسلی دیگش .هیخَاّین تسلی ضوب سا ثذاًین.
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یه قجى ٝای اظ ٖٛأُ اؾز .قٕب ٔیٌٛییس «٘مُ .»ٝزض ثؿیبضی اظ ٚلبیٕ  ٚاسفبلبر ٕ٘یسٛا٘یس ِحٓ٘ ٚ ٝمُ ٝضا ٘كبٖ ثسٞیهس ٚ
زض ٚالٕ ٔیقٛز ٌفز و ٝقطایٍٔ ،دٕٖٛ ٖٝٛأُ  ٚیه زٚضٞ ٜؿز و ٝسٗییٗوٙٙس ٜاؾز٘ .مُ٘ ٝیؿز .زض ٔهٛضز ایكهبٖ ٞهٓ
ثبیس یه ٔدٕٖٛ ٖٝٛأُ ضا زیسٖٛ .أُ قرهی ،ؾیبؾی ،أٙیشی ،فىطی زذیُ اؾز.
ایٙى ٝزض زؾشٍب ٜأٙیشی ٔب اظ لسیٓ ٌطایفٞبی ٔرشّهف ثهٛزٕٞ ،ٜه ٝایهٗ ضا ٔهیزا٘ٙهس .ایٙىهٔ ٝهثال زض لهٓ ٟ٘هبزی ثه٘ ٝهبْ
آوبزٔی(فطٍٙٞؿشبٖ) ٞؿز  ٚایٟٙب اظ ٕٞبٖ ا َٚا٘مالة ث ٝقسر ث ٝز٘جبَ سرطیت ٚخ ٟٝایكبٖ ثٛز٘س ٔكرم اؾز .ایٙى ٝیه
ٖس ٜث ٝل َٛذٛز أبْ حؿٛزاٖ ٞؿشٙسٖ .سٜای ٍ٘ ٓٞطاٖ آیٙس ٜذٛزقبٖ ٞؿشٙس ،چ ٖٛاالٖ ٔهیثیٙٙهس زض وٙهبض أهبْ لهسضسی
ٞؿشٙسِٚ ،ی ثٗسٞب ٕٔىٗ اؾز زیٍط ایٗ خبیٍب ٜضا ٘ساقش ٝثبقٙس.
زض وٙبض  ٕٝٞایٟٙب قٕب ضیكٞٝبی ٔٗطفشی ،سطثیشی  ٚقرهیشی ضا ٕ٘ ٓٞیسٛا٘یس ٔٙىط قٛیسٚ .الٗیز ایٗ اؾهز وه ٝقرههیز
أبْ ثب قرهیز آلبی ٔٙشٓطی ٔشفبٚر ثٛزٍ٘ .ب ٜآلبی ٔٙشٓطی ثٌ ٝطٜٞٚب ،خطیبٖٞب  ٚظ٘ساٖ وبٔالً ٔشفبٚر ثهب ٍ٘هب ٜأهبْ ثهٛز.
ثؿشط سطثیشی قبٖ ٔ ٓٞشفبٚر ثٛز .یه ٚلشی آلبی نبِحی ٘دفآثبزی ثٌ ٗٔ ٝفز ثبیس ث ٝس ٛزوشطای قٙبذز ظ٘سٌیٙبٔ ٝأهبْ
ذٕیٙی ثسٙٞسٔ .إؾؿ٘ ٝكط أبْ ٚ ٓٞلشی  20ؾبَ دیف ٔیذٛاؾشٙس دطٚغ ٜظ٘سٌیٙبٔ ٝأبْ ذٕیٙی ضا ضاٜا٘ساظی وٙٙس ،ثب ایٙىٝ
ٔیزا٘ؿشٙس ٍ٘ب ٜا٘شمبزی زاضْ ِٚی آٔس٘س  ٚثب ٔٗ نحجز وطز٘س ،چ ٖٛزض آثبض  ٚافىبض أبْ  ٚآلبی ٔٙشٓطی غٛض ٚؾهیٗی وهطزٜ
ثٛزْ.
یىی اظ ٚیػٌیٞبی أبْ ایٗ اؾز و ٝیه آذ٘ٛس اقطافی اؾز .ثبالذط ٜدسضـ خع ٚضٚحهب٘یٔ ٖٛشٕه َٛزض ذٕهیٗ اؾهز .ذب٘هٝ
ایكبٖ ضا زض ذٕیٗ  ٓٞؤ ٝیثیٙیس٘ ،ؿجز ث ٝآٖ زٚضاٖ ٘كب٘ٔ ٝشٕ َٛثٛزٖ اؾزِ .صا ثٞ ٝط حبَ ذبؾشٍب ٜایكبٖ ثهب ذبؾهشٍبٜ
یه آزْ ضٚؾشبیی ٔشفبٚر اؾز .ایٗ ضٚی قرهیز ا٘ؿبٖ سأثیط ٔیٌصاضز.
ثحث زیٍط ایٗ اؾز و ٝآلبی ٔٙشٓطی لجُ اظ ا٘مالة زض ایٙدب ظ٘سٌی وطز ٚ ٜزض ظ٘ساٖ ثب وٕ٘ٛیؿزٞبٔ ،دبٞسیٗ ٌ ٚطٜٞٚهبی
ٔرشّف ثب  ٓٞؾط یه ؾفط٘ ٜكؿشٝا٘س  ٚثب  ٓٞغصا ذٛضز ٜا٘س ،ثب  ٓٞثحث  ٚوَُوَُ وطزٜا٘س  ٚزض ٘شید ٝسّمی ای اظ ایٟٙب دیهسا
وطز ٚ ٜاحؿبؼ ٔیوٙس زاض٘س زض وٙبض ٔ ٓٞجبضظٔ ٜیوٙٙس  ٚایٟٙب ٔ ٓٞثُ ٔب ا٘ؿبٖ ٞؿشٙس  ٕٝٞ ٚایطا٘ی ٞؿهشیٓ وه ٝثهب ٞهٓ
اذشالف ٘ٓط زاضیٓ ،آٟ٘ب ٔبضوؿیؿز ٞؿشٙس ٔ ٚب ٔؿّٕب٘یٓ .ایٗ سّمی ثب ایٗ ٍ٘ب ٜو ٝقهٕب آٟ٘هب ضا اثّهیؽ  ٚذٛزسهبٖ ضا ٔهإٔٗ
ثسا٘یس ذیّی فطق ٔیوٙس .ثٞ ٝط حبَ آلبی ٔٙشٓطی ث ٝچكٓ زیس ٜثٛز و ٝایٟٙب  ٓٞزض ٔجبضظ ٜؾ ٟٓزاقشٙس ،قىٙد ٚ ٝیب اٖساْ
قس٘س .ثب ثًٗی اظ ایٟٙب ثٗس اظ ا٘مالة  ٓٞاضسجبٌ زاقز ٚ ٚلشی ٔكىالر دیف ٔیآٔس ،ثطای سّٓٓ دیف ایكبٖ ٔیآٔس٘سِٚ ،هی
ث ٝأبْ ٕ٘یسٛا٘ؿشٙس ٔطاخٗ ٝوٙٙس ،چ ٖٛأبْ انالً ث ٝایٟٙب ضإ٘ ٜیزاز.
چِ ًسبًی ثیطتش هیآهذًذ؟
ٌطٜٞٚبی ٔرشّف اظ چخ ٔ ٚبضوؿیؿز ثٍیطیس سب ٔدبٞسیٗ ِ ٚیجطاَٞب .ثٞ ٝط حبَ زضِ ذب٘ ٝایكبٖ ثبظ ثٛزٔ .هیذهٛا ٓٞثٍهٛیٓ
ایٟٙب  ٕٝٞثطٔیٌطزز ث ٝفطآیٙس سطثیشی افطاز ٕٞ ٚعیؿشی و ٝثب ایٗ خطیب٘بر ٌ ٚطٜٞٚب زاقشٙس.
ایكبٖ ٔثالً ضاخٕ ث ٝثبظضٌبٖ ،دیٕبٖ  ٚایٟٙب آٖ سّمی ضا ٘ساقز و ٝأبْ زاقشٙس ٕٞ ٚیٗ ثبٖث ٔٛاخٔ ٟٝشفبٚر ایٟٙهب ٔهیقهس.
ثٖٝال ٜٚضیكٞٝبی ٔٗطفشی .ایٙىٔ ٝی ٌٛیٓ ٔبَ ظیؿز  ٚسطثیز قرهیشی ثٛز و ٝزض اثط ٘ ٔٛذب٘ٛاز ،ٜظ٘سٌی  ٚایٗخٛض ٔؿهبئُ
قىُ ٔیٌیطز .یىی  ٓٞایٗ ثٛز ؤ ٝكطة  ٚضٚیىطز أبْ ث ٝحىٔٛز ،ؾیبؾهز ٔ ٚهسیطیز  ٚحىٔٛهز ،ضٚیىهطز ٖبضفب٘هِٚ ٝهی
ٔكطة آیز اهلل ٔٙشٓطی فمیٟب٘ ٝثٛزٔ .كطة فمی ٌٝ٘ٛ ٝیه ٍ٘ب ٜحمٛلی اؾز .زض ٍ٘ب ٜحمٛلی ٔثالً ٚلشی یهه ٚویهُ زفهبٔ اظ
ٔدطٔی ضا ثٟٖ ٝسٔ ٜیٌیطزٔ ،یزا٘س لب٘ ٖٛث ٝا ٚایٗ اخبظ ٜضا زاز ٜو ٝیب ثطای اثجبر ثیٌٙبٞی یب سرفیف ٔدبظاسف سالـ وٙهس.
زض ٍ٘ب ٜحمٛلی انُ ثط اغٕبو اؾز  ٚثب ایٗ ٔٗیبضٞب ٔیؾٙدٙس و ٝقٕب حك ٘ساضیس ثطای اٖشهطاف ٌهطفشٗ ،وؿهی ضا قهىٙدٝ
وٙیس .ایٗ ٍ٘ب ٜحمٛلی ثب ٍ٘بٖ ٜبضفب٘ ٝسفبٚر ظیبزی زاضز .زض ٍ٘بٖ ٜبضفب٘ ٝضاثُ ٝیهخٛض ٔطاز ٔ ٚطیسی« ،ال زیهٗ ِٕهٗ ال قهید
ِ »ٝاؾز .یىی لُت اؾز ٚ ٚلشی چیعی ٔیٌٛیس  ٕٝٞثبیس اَبٖز وٙٙس .أب فمی ٝیب حمٛقزاٖ ایٗ ٍ٘ب ٜضا ٘ساضز .حمٛقزاٖٞهب
خعٔ ٚشٛؾُبٖ خبٔٗٞ ٝؿشٙس .زض ٍ٘بٖ ٜبضفب٘ ٝثحث ٔطقس  ٚلُت  ٚایٗ حطفٞبؾزٔ .دٕ ٖٝٛایٟٙب ثب  ٓٞاؾز و ٝیه اسفبلی
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ضا ضلٓ ٔیظ٘س .آلبی ٔٙشٓطی زض وشبة «ا٘شمبز اظ ذٛز» ث٘ ٝىشٕٟٔ ٝی اقبض ٜوطزٜا٘س و٘ ٝىشٕٟٔ ٝی اؾز ٔ ٚیٌٛیٙس یىهی اظ
اقشجبٞبسٓ ایٗ ثٛز و ٝزض اٚاذط ،اضسجبَٓ ثب أبْ وٓ قس .اٌط اضسجبَٓ ثب أبْ ثیكشط ثهٛز ،قهبیس ثؿهیبضی اظ ایهٗ ؾهٛء سفهبٞٓٞهب
ثطَطف ٔیقس.
دس ثبصُ صهبًی سبلّبی  46تب ً 40گبُ ضوب ٍ تسلی تبى اص دكتش آهبی هٌتظشی چِ ثَد؟ چوذس دكتش آهبی هٌتظشی
سا دس هؼبدالت هؤثش هی داًستیذ؟ هث ّویي هثبلی ًِ صدیذ ًِ ساثغِ هب ثب اهبم ًن ضذُ ثَد .آیب ایي هؼلَل تسلی
ٍ جوغثٌذی آیتاهلل هٌتظشی ٍ دكتشضبى ثَد یب ثِ ًظشتبى هطٌ ثِ ثیت اهبم ٍ سیذ احوذ آهب ثشهیگطت؟
سحّیّٓ قجی ٝث ٝسحّیّی ثٛز و ٝضاخٕ ث ٝزفشط أبْ  ٚثمی ٝثیٛر زاقشٓ .قبیس فطق ٍ٘ب ٚ ٗٔ ٜقٕب زض ایٗ ثبقس و ٝقٕب َهٛضی
ٔیٍ٘طیس و ٝاٍ٘بض  ٕٝٞچیع زض وكٛض ثط ٟٔٙح نٛاة ثٛزٚ ٜفمٍ آ٘دب ٔكىُ زاقش ٝاؾز.
اسفبلبً آٖ ٔٛلٕ وٍ٘ ٝبٔ ٜیوطزْ ٔیزیسْ ٔكبثٔ ٝكىالسی و ٝزض زفشط آلبی ٔٙشٓطی قبٞس ثٛزْ زض ثیهز أهبْ ٞهٓ ثهٛز  ٚزض
ثیٛر زیٍط ٕٞ ٓٞیٗ َٛض ثٛز  ٚزض ثًٗی اظ ثیٛر ذیّی ثسسط اظ ثیز آلبی ٔٙشٓطی ثٛز .چطا ثسسط؟ ثطای ایٙى ٝآلبی ٔٙشٓهطی
یه فطلی ثب ثمی ٝزاقز و ٝثبٖث ٔیقس ایٗ يٗفٞب وٕطً٘سط ثك٘ٛس  ٚآٖ  ٓٞایٗ ثٛز وه ٝایكهبٖ قرههبً ثهب افهطاز اضسجهبٌ
ٔیٌطفز.
ٔثالً ذٛزْ اظ وؿب٘ی ثٛزْ و ٝاضسجبَٓ ذیّی ضثُی ث ٝزفشط ٘ساقز .ثبظ ثطایٓ خبِت ثٛز و ٝایكبٖ ذٛزـ ث ٝزفشهط ٔهیآٔهس ٚ
ضفشبضٞب ضا ٘ٓبضر ٔیوطزٔ .ثالً اٌط ثًٗیٞب ٕ٘یآٔس٘س ،ذٛزقبٖ ُّٕٔ ٔیقس٘سٔ .ثالً وؿی ث ٝاؾٓ آلهب ٔطسًهی ،زأبزقهبٖ ٚ
ٔؿئ٘ َٛبٔٞٝب ثٛز .آیز اهلل ٔٙشٓطی زائٓ سأویس ٔیوطز(ایٗ زأبز ایكبٖ  ٓٞخبیٍب ٜقبٖ َٛضی ٘جٛز و ٝزض زفشهط ٘بزیهس ٜاـ
ثٍیط٘س) ثبیس غیط اظ ذالن٘ ٝبٔٞٝب انُ ٘بٔٞٝب ضا  ٓٞثسٞیس ،حشی اٌط فحف ضویه ث ٗٔ ٝزاز ٜثبقٙس ٝ٘ .سٟٙب ذالن٘ ٝبٔٞ ٝهب
ضا ثّىْٛٔ ٝف ثٛز٘س انُ ٘بٔٞ ٝب ضا  ٓٞثسٙٞس  ٚایكبٖ ٚالٗبً ضٚظی یىی ز ٚؾبٖز ٚلز ٔیٌصاقز  ٚایٗ ٘بٔٞٝب ضا ٔهیذٛا٘هس.
ذیّی اظ ایٗ ٘بٔٞٝب انالً اظ َطیك زفشط ٕ٘یآٔس ،ثّى ٝاظ َطیك دؿز ٔیآٔس .یهؾطی ،زؾشی ٔیضؾیس .ایكبٖ چه ٖٛذهٛزـ
ا ُٞاضسجبٌ ثٛزٔ ،كىالسی و ٝزفشط زاقز ٌكٛزٔ ٜیقس .اظ ٔدبضی ٔؿشمُ اظ زفشط ٘مهسٞبیی ثه ٝایكهبٖ ٔهیضؾهیسِٚ ،هی زض
ثؿیبضی اظ ثیٛر ذبضج اظ وب٘بَ ثیز أىبٖ ٞیچ اضسجبَی ٘ساقشیسٕٞ .یٗ االٖ ٕٞ ٓٞیَٗٛض اؾز]… [ آلهبی ٔٙشٓهطی انهطاض
زاقز ثبیس زیٍطاٖ ضا ثجیٙس ،حشی وؿب٘ی ضا ؤ ٝربِفف ثٛز٘س.
آلبی زوشط دیٕبٖ زض زٚض ٜلبئٓٔمبٔی ضٞجطی آلبی ٔٙشٓطی خع ٜٚثؿیبض قسیساِّحٙی ٘ؿجز ث ٝخٓ٘ ٚ ًٙبْ  ٚث ٝقرم آلبی
ٔٙشٓطی زاقز  ٚلجُ اظ ایٙى ٝآٖ ضا درف وٙس ،آٚضز و ٝآلبی ٔٙشٓطی ثجیٙس .ایكبٖ زیس ٌ ٚفز ذیّی ذٛة اؾز ؤ ٝهطزْ
ایٟٙب ضا ثجیٙٙس  ٚثرٛا٘ٙس  ٚایٗ ٔؿئّ ٝضا سكٛیك ٔیوطز .ایٗ ٘ ٔٛاضسجبٌ ضا ٚالٗبً زض ٞیچ وهؽ زیٍهطی ٘سیهسْ .انهالً یىهی اظ
زالیّی و ٝاضسجبٌ ذٛزْ ثب ایكبٖ ٘عزیه قس ٕٞیٗ ثٛزٔ .ب یه ضٚحیٝای زاقشیٓ و ٝثب ٞیچوؽ ٕ٘یسٛا٘ؿشیٓ زٚاْ ثیبٚضیٓ .ثب
سٟٙب وؿی و ٝسٛا٘ؿشیٓ زٚاْ ثیبٚضیٓ ایكبٖ ثٛز.
وؿی ثٛز و ٝزازؾشبٖ ]الشهبزی[  ٚزٚؾز نٕیٕی ٔب ثٛزٛٔ .الٗی و ٝث ٝسٟطاٖ ٔیآٔسْ  ٚایكبٖ ُّٕٔ ٔیقس و ٝآٔسْ ِٚهی
ث ٝا ٚذجط ٘سازٜاْ یب ا ٚضا ٘سیسٜاْٗٔ ،شطو ٔیقس .یه ثبض ث ٝزفشطـ ضفشٓ  ٚزیسْ ٔطزْ ٘كؿهشٝا٘هس  ٚاٞ ٚهٓ خّؿه ٝزاقهز.
ٕٔٗٛالً ٚ ٓٞلشی ٔیضفشٓ ،حشی خّؿ ٓٞ ٝو ٝزاقز ،ثٔ ٝؿئ َٛزفشطـ ؾذطز ٜثٛز ه ز ٚایؿشٍب ٜزاقز ٔ ٚؿئ َٛزفشطـ یه
ٔؿئ َٛزفشط زیٍط  ٓٞزاقز .حبال و ٝثسسط  ٓٞقس ٜاؾز ه وٞ ٝط ٚلز آٔسْ ٔطا ضإٙٞبیی وٙس  ٚحشی ٚؾٍ خّؿٞ ٝهٓ وهٝ
ثٛز زاذُ ٔیقسْ .آٖ ضٚظ خّؿٝای ثٛز و ُُٗٔ ٝقسْ  ٚزیسْ یىی ٔیٌٛیس زٞ ٚفش ٝاؾز زاضْ ٔیآیٓ ،یىی ٔیٌٛیس ز ٜضٚظ
اؾز و ٝزاضْ ٔیآیٓ ایٗ ٘بٔ ٝضا ث ٝایكبٖ ثس .ٓٞثٝلسضی ٔشأثط قسْ وٚ ٝلشی ضفشٓ ایكبٖ ضا ثجی ،ٓٙاِٚیٗ حطفٓ ایهٗ ثهٛز وهٝ
ایٗ چ ٝؾیؿشٕی اؾز و ٝقٕب زضؾز وطز ٜایس ؤ ٝطزْ ثبیس ٔثُ سٛح فٛسجبَ زض ؾبذشٕبٖ قٕب ایٗ َطف  ٚآٖ َطف دطسبة
ق٘ٛس؟ ذالن ٝثطذٛضزی وطزیٓ  ٚثٗس اظ آٖ اضسجبٌ لُٕ  ٚآٖلسض ٔٙفی قس و ٝحشی ٚلشی زض لهٓ ٞهٓ ایكهبٖ ضا ٔهیزیهسیٓ،
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دكشٕبٖ ضا ٔیوطزیٓ  ٚضز ٔیقسیٓ .ث ٝذبَط ضٚحی ٝذبنی و ٝزاقشٓ ثب ثؿیبضی اظ آزْٞب ٘شٛا٘ؿشٓ وٙبض ثیبیٓ .سٟٙب وؿی وهٝ
سٛا٘ؿشٓ ازأ ٝثس ٓٞایكبٖ ثٛز.
زِیّف ایٗ ثٛز وٚ ٝلشی ثبض ا َٚیه ٘بٔ ٝا٘شمبزی ث ٝایكبٖ زازْ ،خّؿ ٝثٗس و ٝزیسْ قبٖ ضفشٓ زض ٌٛقٝای ٘كؿشٓ و ٝچكٓ
ایكبٖ ث٘ ٗٔ ٝیفشسٕٝٞ .اـ ٍ٘طاٖ ثٛزْ ایكبٖ چیعی ثٍٛیس یب ٔشّىی ثیٙساظز .آلبی زٖبیی  ٓٞآٖ ضٚظ آٔس ٜثٛز زیسٖ ایكبٖ ٚ
ٌعاضقی اظ ضٚظ٘بٔ ٝاَالٖبر زاز .ثٗس آلبی ٔٙشٓطی ذٓ قس  ٚث ٝآلبی زٖبیی ٌفز ایٗ آلبی ثبلی لّٓ ثؿیبض ذهٛة  ٚزیهسٌبٜ
ذٛثی زاضز ،اظ ا ٚظیبز اؾشفبز ٜوٙیس .آلبی زٖبیی ٌفز ٔب و ٝزاضیٓ ٔؿّؿُ اظ ایكبٖ ُّٔت چبح ٔیوٙیٓ.
ثٗس ٞ ٓٞط ثبض و ٝا٘شمبز ٔیوطزیٓ ،ایكبٖ ٘ٝسٟٙب ثطافطٚذشٕ٘ ٝیقس ،ثّى ٝسكٛیك ٔ ٓٞیوطز .قبیس ایٟٙب چ ٖٛقفبٞی ثٛز ٔهٗ
٘شٛا٘ٓ ث ٝقٕب ثبثز وِٚ ،ٓٙی اٌط ضٚظی ٘بٔٞٝبی قید خٗفط ٔحٕٛزی ٔٙشكط قٛز ذٛاٞیس زیس .ثهب زؾهز ذهٍ ذهٛزـ وهٝ
زؾشرٍ ٖدیت غطیجی  ٓٞزاقز .ثًٗی اظ ایٗ ٘بٔٞٝب ٔبَ لجُ اظ ظٔهب٘ی اؾهز وه ٝایكهبٖ ٔؿهئ َٛوشبثرب٘ه ٝؾیبؾهی ثهٛز.
ثًٗی ٞب ٔبَ ثٗس اظ حىٓ اؾز .ثبٚضسبٖ ٘رٛاٞس قس وؿی ایٗ ٘بٔٞٝب ضا ث ٝآلبی ٔٙشٓطی زاز ٜثبقس  ٚایكبٖ حىهٓ زاز ٚ ٜا ٚضا
ٔؿئ َٛوشبثرب٘ ٝؾیبؾی وطز ٜثبقسٕٞ .یٗ ثبٖث ٔیقس اٌط زفشط ایكبٖ اقىبالسی زاقز و ٕٝٞ ٝزفبسط زاض٘هس ،ایهٗ اقهىبالر
ثبال٘ؽ ق٘ٛس.
اضٌبالتی ًِ دس دكتش آهبی هٌتظشی هی دیذیذ چِ ثَد؟ دكتش اهبم هوٌي است دُ اضٌبل داضتِ ثبضذ .دكتش آهالبی
گلپبیگبًی ّطت تب .دكتش آهبی هٌتظشی چِ اضٌبالتی داضت؟
ٔٗشمسْ ثعضيسطیٗ ٔكىُ زض زفشط ایكبٖ ایٗ ثٛز و ٝذیّی آیٙسٜثیٙی زض آٖ ٘جٛز ،أب زض ٔدٕ ٔٛزفشطقبٖ ضا وٓ اقىبَسهط اظ
زفبسط زیٍط ٔیزیسْ .اٌط ایٗ أىبٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآٔس و ٕٝٞ ٝاقىبالسی ضا و ٝزض زفبسط زیٍط ثٛز ثیبٖ وٙیس ،آٖ ٚلز ایٗ حهطفٓ
ضا ثٟشط ٔشٛخٔ ٝیقسیس.
آ٘چ ٝو ٝثبٖث ٔیقٛز ش ٗٞقٕب ذیّی ثب ٔٛي ٔٛزضٌیط قٛز ،ثحث ؾیس ٟٔسی ٞبقٕی اؾز .ایٙى ٝسٛا٘ؿشٙس ث ٝيهطة  ٚظٚض
سجّیغبر ایٗ ٔٛي ٔٛضا خب ثیٙساظ٘س و ٝزفشط ایكبٖ دبیٍب ٜؾیس ٟٔسی اؾز ٗٔ .ثٖٛٙ ٝاٖ وؿی و ٝثیكشطیٗ اضسجبٌ ضا ثب زفشهط
آلبی ٔٙشٓطی زاقشٓ ،قبیس زض َ َٛچٙس ؾبِی و ٝث ٝزفشط ایكبٖ ٔی ضفشٓ ثیكشط اظ یه یهب ز ٚثهبض ؾهیس ٟٔهسی ضا زض آ٘دهب
٘سیسْٚ .لشی ٔیٌٛیٙس دبیٍب ٜؾیس ٟٔسی ،یٗٙی ذٛزـ حًٛض فٗبَ ثبیهس زض آ٘دهب زاقهش ٝثبقهس .زض زفشهط ایكهبٖ سیهخٞهبی
ٔرشّفی ٔیآٔس٘س ٓٞ .آزْٞبیی ثٛز٘س و ٝضفمبی ؾیس ٟٔسی ثٛز٘س  ٓٞ ٚآزْٞبیی ٔثُ قید خٗفط ٔحٕٛزی ثٛز٘هس وهّٖ ٝیهٝ
ؾیس ٟٔسی ثطای آلبی ٔٙشٓطی ٘بٔٔ ٝی٘ٛقشٙس .یٗٙی  ٕٝٞسیذی ثٛز٘س  ٚسىثط ٚخٛز زاقز.
٘ىش ٝخبِت ایٙدبؾز و ٝذٛز آلب ؾیس ٞبزی ٞبقٕی ذیّی  ٓٞثب آلب ٟٔسی ٕٞؿ٘ ٛجٛز٘س ،خٛضی و ٝیه ثبض ٕٞبٖ ٔٛلٕٞب ثٝ
ایكبٖ ٌفشٓ و ٝفطق قٕب ز ٚثطازض ایٗ اؾز و ٝاٖ ٚبِٓسط اؾز  ٚقٕب ٖبلُسطیس .آلب ٟٔسی ذیّی أُ ُٞبِٗ ٝثٛز .یهه ٚلشهی
آلبی ]ُٖبء اهلل[ ٟٔبخطا٘ی ه یبزْ ٘یؿز ٕ٘بیٙس ٜزٚض ا َٚثٛز یب ٕ٘بیٙسٌی اـ سٕبْ قس ٜثٛزه ٔطا زض ضٚظ٘بٔ ٝاَالٖهبر زیهس ٚ
ٌفز اذیطاً یه وشبة اظ ٔٙیط قفیك ثب ٔمسٔ ٝایكبٖ]ؾیسٟٔسی[ زیسْ .چ ٝلّٓ قیٛایی زاضز  ٚقط ٔٚث ٝسٗطیف وطزٖ اظ لّهٓ،
ؾّیم ٚ ٝؾجه ایكبٖ وطز.
ٔیذٛا ٓٞثٍٛیٓ آ٘مسض ث ٝيطة  ٚظٚض سجّیغبر ایٗ ٔؿئّ ٝضا خب ا٘ساذش ٝا٘س و ٝزفشط آلبی ٔٙشٓطی دبیٍبٟٔ ٜسی ٞبقٕی ثهٛزٜ
 ٚایٗ خ ٛثٝلسضی ؾٍٙیٗ ثٛز و ٝقٕب ثٝؾرشی ٔیسٛا٘یس ذٛزسبٖ ضا اظ آٖ ذالل وٙیس  ٚحشی قبیس ثًٗی اظ حطفٞهب ثبٖهث
سٗدت سبٖ قٛز .انالً ٔیٌٛیٓ آلب! ٘فؽ ایٙى ٗٔ ٝثب آ٘دب اضسجبٌ زاقشٓ ث ٝسٟٙبیی ثطای سىصیت ایهٗ ازٖهب وهبفی اؾهز .آلهبی
أیٙی زض وشبة ذبَطار قبٖ ثركی ث٘ ٝبْ ٔساضؼ زاضز  ٚزض آ٘دب ضاخٕ ثٔ ٝسضؾ ٝثٗثز ٔیٌٛیس زض ایٙدب ثیف اظ  90زضنس
َطفساض ؾیس ٟٔسی ٞؿشٙس .يٕٗ ایٙى ٝایٟٙب ضا ٔیٌٛیسٔ ،ی٘ٛیؿس و ٝچٙس ٔٛضز اؾشثٙب ٞهٓ زاقهشیٓ .اؾهٓ ٕ٘هیثهطزِٚ ،هی
ٔیٌٛیس ایٗ ذهٛنیبر ضا زاقشٙس .ثٗس ث ٝسطسیت قٕبضٔ ٜیظ٘س ه قبیس  ٓٞثطایف قٕبض ٜظزٜا٘س ه و ٝایٟٙب ٘ٓهبْ  ٚا٘مهالة ضا
لج ٚ َٛث ٝأبْ ا٘شمبز  ٓٞزاقشٙس ،ؾیس ٟٔسی ضا  ٓٞلج٘ َٛساقشٙس .ا ُٞلّٓ  ٚأُ ُٞبِٗ ٓٞ ٝثٛز٘س .ایكبٖ ٌفشه ٝچٟهبض دهٙح
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٘فط ثٛز٘سٔ .هبحجٝای و ٝثب آلبی ٔٙشٓطی وطزْ  ٚثیثیؾی ثركی اظ آٖ ضا درف وطز  ٚوهبّٔف زض ؾهبیز آلهبی ٔٙشٓهطی
ٞؿز .چیعی ضا لجالً اظ ظثبٖ زیٍطاٖ ،آیزاهلل ایبظی  ٚزٚؾشبٖ زیٍط قٙیس ٜثٛزْ ؤ ٝهی ٌفشٙهس ز ٚؾه ٝثهبض ایهٗ ضا اظ ایكهبٖ
قٙیسیٓ أب ذٛزْ اِٚیٗ ثبض زض ٔهبحج ٝاظ ایكبٖ قٙیسْ .ایكبٖ ٔیٌفز ثحث ٔساضؼ و ٝدهیف آٔهس ،یهه ضٚظ آلهبی أیٙهی
دیكٓ آٔس ٌ ٚفز َّج ٝذیّی فبيّی ٞؿز و ٝا ُٞلّٓ ُٔ ٚبِٗ ٝاؾز  ٚذالن ٝذیّی ث ٝآیٙس ٜقٕب أیسٚاض ثٛز .ایٗ ثرف اظ
ذبَطار آلبی أیٙی ثب ایٗ ثرف اظ فطٔبیف ٞبی آلبی ٔٙشٓطی ٔىُٕ ٞ ٓٞؿشٙس .ذالن ٝدیف ایكبٖ اظ یه ٘فط اؾهٓ ثهطزٜ
ثٛز.
ٔیذٛا ٓٞثٍٛیٓ ایٟٙب وؿب٘ی ثٛز٘س و ٝآلبی أیٙی ایٟٙب ضا وبٔالً خسا ٔیوٙس و ٝایٗ ٔٛايٕ  ٚزیسٌبٜٞب ضا زاقشٙس  ٚوبٔالً ٓٞ
اظ آٟ٘ب زفبٔ ٔیوٙس .یىی اظ آٟ٘ب ذٛز ثٙس ٜثٛزْ و ٝآلبی أیٙی زض ذبَطار اؾٓ ٘جطز ٜأب آلبی ٔٙشٓطی زض ٔهبحجٔ ٝكرههبً
اؾٓ ٔیثطز ٔ ٚی ٌٛیس آلبی أیٙی دیكٓ آٔس ٌ ٚفز وؿی ث ٝایٗ اؾٓ .ذت ٚلشی وؿهی ثهب ایهٗ ٔكرههبر ثهب زفشهط آلهبی
ٔٙشٓطی اضسجبٌ زاقشٕٞ ،ٝیٗ حًٛض ؾیس ٟٔسی ضا ٘فی ٔیوٙسٚ .الٗبً ٘جٛز .یه ٖسٖ ٜاللٕٙهسا٘ف ٞهٓ زض آ٘دهب ثٛز٘هس ،وٕهب
ایٙى ٝثًٗی اظ ایٗ افطاز زض ثیز أبْ  ٓٞثٛز٘سٙٔ ،شٟی ثٗس اظ لًبیبی ؾیس ٟٔسی ٔٙفهُ قس٘سِٚ .هی سهب لجهُ اظ آٖ اضسجهبٌ
زاقشٙس ،خّؿ ٝزاقشٙس  ٚثب  ٓٞچبی ٔیذٛضز٘س  ٚثًٗیٞبیكبٖ ثٗس اظ لًبیبی ؾبَ  1365حىٓ ٌ ٓٞطفشٙس.
اًتوبد ضوب ثِ سیذ هْذی دس آى هَهغ چِ ثَد؟
اٌط ثرٛا ٓٞایٗ ضا ثٍٛیٓ ثبیس ٔؿبئُ زیٍط ضا  ٓٞثٍٛیٓ ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ لؿٕز ضا فبوشٛض ثٍیطیس .فمٍ ٔیسهٛا٘ٓ ثٍهٛیٓ زض
ایٗ ظٔی ٝٙثحثٞبیی و ٝآلبی ٔٙشٓطی زض ذبَطار قبٖ ٌفش ٝا٘س یب زض وشبة «ٚالٗیزٞب  ٚلًبٚرٞب» آٔس ،ٜوبٔالً لج َٛزاضْ.
هت ضوسآثبدی سا ًبس سیذ هْذی هیداًستیذ؟
ثحث ایٟٙب  ٓٞزض آٖ وشبة ٞؿز .زض ؾبَ ٞ 1365ط وؿی ضا و ٝثب ؾیس ٟٔسی چبی ٞهٓ ذهٛضز ٜثهٛز ٌطفشٙهس .یىهی آلهبی
اثٛاِفًُ قىٛضی و ٝیه ثبض ؾیس ٟٔسی ضا زض یىی اظ خّؿبر ٔساضؼ سرههی زیس ٜثٛز ٌطفشٙسٕٞ .یَٗٛض ذیّیٞبی زیٍهط
ضا وٚ ٝالٗبً اضسجبٌ ظیبزی ثب ؾیس ٟٔسی ٘ساقشٙس .زض آٖ قطایٍ و ٕٝٞ ٝضا ٔیٌطفشٙسٔ ،طا و ٝذیّی ثیكشط اظ آلهبی قهىٛضی ٚ
أثبَ ایكبٖ اضسجبٌ زاقشٓ ٍ٘طفشٙسٝ٘ .سٟٙب ٍ٘طفشٙس و ٝحشی اَالٔ زاضْ قرهی اظ ٔشٙفصیٗ ث ٝازاض ٜاَالٖبر لٓ ظً٘ ظز وهٝ
چطا فال٘ی ضا ٕ٘یٌیطیس؟ خبِت ایٙدبؾز  80 ،70خّس اظ وشبة «وبٚقی زضثبض ٜضٚحب٘یز»اْ ضا و ٝسٛلیف قس ٜثهٛز زض ٔٙهعَ
ؾیسٟٔسی دیسا وطز ٜثٛز٘س .ثب ایٗ حبَ وؿی ث ٝؾطاغٓ ٘یبٔس .وؿی و ٝزض ازاض ٜاَالٖبر لٓ ثٛز  ٚاظ لجُ ا٘مالة ثب ٔٗ ذیّی
ثس ثٛز  ٚثٗس اظ ا٘مالة  ٓٞز ٚؾ ٝسب سٙف قسیس زاقشیٓ  ٚیه ٍ٘ب ٜؾٙشی ثٝقسر يس قهطیٗشی ٞهٓ زاقهز؛ خهٛضی سٗدهت
ٔیوٙس و ٝث ٝآٖ فطز ٔشٙفص ٔیٌٛیس آلب! ٔب ا ٚضا اظ لجُ ٔیقٙبؾیٓ ٞ ٚط چ ٝو ٝثبقس ،آزْ ٔؿشمّی اؾز  ٚذٛزـ اؾز  ٚزض
ٞیچ سیٕی ٕ٘یضٚز .آزٔی و ٝاٌط لطاض ثٛز ٔطا ثٍیطز ،ثیكشط اظ ا ٚاٍ٘یع ٜزاقز چٙیٗ خٛاثی زاز ٜثٛز.
ٚالٗبً ٔی ذٛا ٓٞثٍٛیٓ ذٛز ایٗ ٔؿئّ ٝزِیّی اؾز ثط ایٙى ٝچطا ایٗ اسفبق ٘یفشبز .وؿهب٘ی وه ٝزض خطیهبٖ ثٛز٘هس٘ ،هٍ٘ ٔٛهبٚ ٜ
ضٚیىطز ا٘شمبزی ٔب ضا ٔی زا٘ؿشٙس .حسالّف ایٗ اؾز و ٝقٙیس ٜثٛز٘س  ٚزض خطیبٖ ثٛز٘سِٚ ،ی خعئیبسف ضا چٕ٘ ٖٛیقٛز ٕٝٞ
خب٘جٙٔ ٚ ٝهفب٘ٚ ٝاضز قس وٙبض ثٍصاضیس.
عیلی ًِ دس ثیت اهبم تب هج اص اًطؼبة خظ  ٍ 6تب سبل  4646ثب سیذ هْذی خَة ثَدًذ ٍ ثؼذ ثب اٍ ثذ ضذًذ ٍ ثِ
سوت تسشیي حتی ثشخَسد ثب سیذ هْذی هیسًٍذ چِ ًسبًی ثَدًذ؟ ٍ ًوص آًْب دس هضبیبی ػضل چِ ثَد؟
ایٗ زیٍط غیجز آٟ٘ب ٔیقٛز.والً ٔحبوٕ ٝغیبثی  ٚسٕٟز غیبثی ٕٞبٖ چیعی اؾهز وه 35 ٝؾهبَ اؾهز ّٕٔىهز ضا ثه ٝایٙدهب
وكب٘س ٜاؾز .ثّ ،ٝاٌط یىی اظ آٟ٘ب ثبقس  ٚز٘ ٚفطی ثٙكیٙیٓ  ٚنحجز وٙیٓ ٖیجی ٘هساضز .ثهبالذط ٜقهٕب ٔهیزا٘یهس یهه ٘فهط،
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ثٝذهٛل اٌط آٖ یه ٘فط ٕ٘بیٙسٌی زاقش ٝثبقسِٚ ،ی اٌط غبیت ثبقٙس ،ثٚٝیػ ٜاٌط اظ ایٗ ز٘یب غبیت ثبقٙس و ٝزیٍط ذیّی ثسسط
اؾز.
عیق ثیت اهبم هیگلتٌذ ثیت آهبی هٌتظشی اصالً دس خظ ً 6جَد ٍتٌْب ثیت اهبم ثَد .خظ ثیت اهبم ّیچ جلسالِای
ثب ثیت آهبی هٌتظشی ٍ سیذ هْذی ًذاضتِاًذٍ اص ایي حشكْب.
ثٓ٘ ٝطْ زض سبضید ا٘مالة ثب ٚخٛزی و ٝایٗ  ٕٝٞوشبة  ٚذبَط ٜزض ٔیآیسٛٙٞ ،ظ ٘ىبر ْطیف  ٚثبضیىی یب ذٛة زیس٘ ٜكس ٜیهب
ذٛة ٌفشٕ٘ ٝیق٘ٛسٔ .ثالً ٕٞیكٚ ٝلشی ٔیٌٛیٙس ذٍ -3چ ٖٛث ٝایٗ ْطافشی ؤ ٝیذٛا ٓٞثٍٛیٓ ثٟف سٛخ٘ ٝكس -ٜثبٖهث
ایٗ ؾئٛاَ ٔیقٛز.
ٔب یه «ذٍ ؾ٘ »ٝساقشیٓ ،زٚسب«ذٍ ؾ»ٝزاقشیٓ .یىی آٖ چیعی ثٛز و ٝآٖ خع ٜٚذٍ ؾٗٔ ،ْٛطف آٖ قس و ٝقهید ّٖهی
سٟطا٘ی  ٚحبج احٕس آلب ایٟٙب ثٛز٘س .یه ذٍ ؾ ٓٞ ٝزض انفٟبٖ زاقشیٓ .ز ٚخطیبٖ ثٛز٘س وٚ ٝخ ٝاقشطانٞبیی ٞهٓ زاقهشٙس.
ٔثالً خفز قبٖ چخ ثٛز٘س .ثب  ٓٞذیّی  ٓٞسفبٚر زاقشٙسٔ .ثالً ذٍ  3سٟطاٖ آٖ ٔٛلٕ ٘ؿجز ث ٝؾهبظٔبٖ ٔدبٞهسیٗ ٔٛايهٕ
ُٔٗٙفسطی زاقشٙس ِٚی ذٍ 3انفٟبٖ ذیّی ثب ؾبظٔبٖ ثس ثٛز .قجبٞز ٞبیی زاقشٙسٔ ٕٝٞ .شّٗك ثَ ٝیف چخ ثٛز٘هس ،ذهٍ
أبٔی ثٛز٘س ِٚی ز ٚخطیبٖ ٔشفبٚر ثٛز٘س ٔثُ ایٙى ٝز ٚسب آزْ یه اؾٓ زاقش ٝثبقٙس.
خظ  6دٍم سا ثگَییذ چَى ثِ عَس خبظ آهبی ػغشیبى هی گلت خظ  6یؼٌی كوظ ثیت اهالبم دس حالبلی ًالِ حالب
احوذآهبی هٌتظشی هی گلت خظ 6سِ هغت داضت ٍ سٍایت هب سا ثیطتش تبییذ هی ًشد .ثیت آیت اهلل عالبّشی دس
اصلْبى ثیت اهبم ٍ ثیت آیت اهلل هٌتظشی.
ثیز البی ٔٙشٓطی انال زض ذٍ ٘ 3جٛز .آٟ٘ب یىی زض سٟطاٖ ثٛز یىی انفٟبٖ .البی ٔٙشٓطی سٛی ایٗ ذٍ  ٚذُ٘ ٌٛجٛز .قٕب
یه ٘ؿجز سؿبٚی ٔی ٌیطز .ثًٗی افطاز زض زفشط البی ٔٙشٓطی ثٛز٘س و ٝثب ذٍ 3اضسجبٌ زاقشٙس  ٚایٗ ضثُی ثه ٝذهٛز الهبی
ٔٙشٓطی ٘ساقز .البی ٔٙشٓطی  ٓٞثب  ٕٝٞاضسجبٌ زاقز .ثب ذٍ  3سٟطاٖ  ٓٞاضسجبٌ زاقز .احٕسالب ذٕیٙی  ٓٞاضسجبٌ زاقز
ٔ ٚی ضفز ث ٝایكبٖ ؾط ٔی ظز..
اضبسُ داضتیذ ثِ یي ًبهِ ای ًِ ثِ ضوب ثشای آیت اهلل هٌتظشی ًَضتیذ خبعشتَى ّست یب هبث ثیبى ّسالت ًالِ
اًتوبد ًسجت ثِ چی ثَد؟
ایكبٖ یه ؾرٙطا٘ی زاقز زضثبض 13ٜآثبٖ  ٚثحث إٞیز  13آثبٖ ،آٔطیىب ،لسضر ٞبی خٟب٘ی  ٚاؾشىجبض ٌ ٚفشٙس و ٝؾیبؾهز
اٍّ٘ؿشبٖ ثٛز ٜاظ زٚض ٜلبخبض «فَطِّق سَؿٔس» یب سفطل ٝثیٙساظ  ٚحىٔٛز وٗ ثٛز ٚ ٜازأ ٝزاز٘هس سهب ثٗهس اظ ا٘مهالةٔ .هٗ ا٘شمهبزار
ٔشٗسزی ٘ٛقش ٝاْ .یىی  ٓٞزضثبض ٜایٗ ثٛز  ٚثطای قبٖ ثطزْ .خّؿ ٝای ثٛز  ٚای ٟٓٙاظ وبضٞبی ایكبٖ ثٛز و ٝزیٍطاٖ ا٘دبْ ٕ٘ی
زاز٘س ٕ٘ ٚی زٙٞس ِٚی ایكبٖ ا٘دبْ ٔی زاز؛ آیز اهلل ٔٙشٓطی ؾ ٝؾُح ٔاللبر زاقشٙس .یىی ٔاللهبر ثهب ٔؿهئِٛیٗ ثهٛز وهٝ
ٕٔٗٛال ٔحطٔب٘ ٝثٛز .یىی ٔاللبر ٖٕٔٛی ثٛز زض حؿیٙی ٚ ٝیىی ٔاللبر ٔیب٘ی ثٛز .زض اسبق ٔی ٘كؿشٙس ٕٛٗٔ ٚال ؾی سب چُٟ
یب دٙدب٘ ٜفط ؤ ٝسیطوُ ثٛز٘سٗٔ ،بٚ ٖٚظیط ثٛز٘سٛ٘ ،یؿٙس ٜثٛز٘س ،فٗبَ ؾیبؾی ثٛز٘سٔ ...ٚ ،اللبر ٔحسٚزسطی ثٛز  ٚچ ٖٛوهٝ
فیؽ س ٛفیؽ) )face to faceثٛزٔ ،ی قس ٌفشٍ ٛوطز٘ ،بٔ ٝزاز ٘ ٚبٌٔ ٝطفز .ایكبٖ زض ایٗ خّؿبر ٕٔٗٛال ٘ٓطذٛاٞی ٞهٓ
ٔی وطز٘س نحجز ؤ ٝی وطز٘س ٔی دطؾیس٘س چُٛض ثٛز ٚ ٜیب لجُ اظ ایٙىٔ ٝی ذٛاؾشٙس نحجز وٙٙس ٘ٓطذٛاٞی ٔی وطز٘س
اظ خّٕ ٝایكبٖ زضثبض ٜؾرٙطا٘ی  13آثبٖ قبٖ زض ایٗ خّؿ ٝدطؾیس٘س .قیری ثٛز و ٝقط ٔٚوطز ث ٝسٗطیف  ٚسٗهبضیف ا٘ ٚكهبٖ
ٔی زاز و ٝانال ؾرٙبٖ ایكبٖ ضا ٘كٙیس ٜچ ٖٛخٕالسی ضا ٔی ٌفز و ٝایكبٖ ث ٝوبض ٘جطز ٜثٛز .ثٗس و ٝخّؿ ٝسٕهبْ قهس ٔهٗ
آٔسْ دیف ایكبٖ ٌ ٚفشٓ ایٗ سٗطیف  ٚسٕدیسٞبی آلبیبٖ اٖشجبضی ٘ساضز  ٚثًٗی قبٖ انال حطف ٞبی قٕب ضا ٌٛـ ٘ىطز ٜا٘س.
ٔٗ یه ٘ٓط ٔشفبٚسی زاضْ و ٝثطای ذٛزسبٖ ٔی ٘ٛیؿٓ  ٚفطزای آٖ ضٚظ زازْ ذسٔز ایكبٖ .زض آٖ ٘ٛقشٓ ایٗ چیعی و ٝقهٕب
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زضثبض ٜاؾشٕٗبض ٔی ٌٛییس یه ٍ٘ب ٜلسیٕی ٙٔ ٚؿٛخ قس ٜاؾزٔ .ثال ؾیس خٕبَ نسٚدٙدب ٜؾهبَ دهیف ٔهی ٌفهز ؾیبؾهز
اٍّ٘یؽ «فَطِّق سَؿٔس»اؾز .اظ آٖ ظٔبٖ سب حبال ظٔبٖ٘ٛ ٝو قس ،ٜضٚـ ٞب دیچیس ٜقس .ٜآٖ ٔٛلٕ اؾشٕٗبض اظ َطیك ٘فٛش  ٚآزْ ٞب
ِ ٚكٍطیبٖ  ٚایٗ لجیُ ٔی آٔس ِٚی االٖ اظ َطیك حبوٕیز زالض ثط ثبظاضٞبی خٟب٘ی زاضز ؾیبؾز ٞهبیف ضا دهیف ٔهی ثهطز ٚ
احشیبخی ث ٝآٖ ضٚـ ٞبی لسیٕی ٘یؿز .حبوٕیز زالض اثعاضی اؾز ؤ ٝی سٛا٘س اٚيبٔ زاذّی  ٚذبضخی ٔهب ضا سحهز سهبثیط
لطاض زٞس .ایٗ ٔؿئّ٘ ٝكبٖ ٔی زٞس و ٝقٕب ثب ٔبٞیز خسیس اؾشٕٗبض  ٚسحٛالسی و ٝزض َ َٛایٗ یه ؾس ٜثٚ ٝخٛز آٔس ٜآقٙب
٘یؿشیس ٓ٘ ٚطیٞ ٝبی لسیٕی ضا زاضیس ثبظٌٔ ٛی وٙیس.
اِجش ٝایٗ ٘ٓطی ٝلسیٕی ضا ؾبیطیٗ ٔ ٓٞی ٌفشٙس ِٚی ذٛة االٖ قٕب ث ٝیه ؾیبؾشٕساض یب اؾشبز زا٘كٍب ٜاٌط ثٍٛییهس وه ٝسهٛ
ایٗ ضا ٕ٘ی زا٘ی ،ث ٝقسر اذٓ  ٚلٟط ٔی وٙٙس  ٚاٌط لسضر  ٓٞزاقش ٝثبقٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز اسفبلبر زیٍطی ثیفشس أب آیز اهلل
ٔٙشٓطی ثٗس اظ آٖ ٘بٔ ٝذیّی سكٛیك ٔی وطز٘س و ٝاظ ایٗ چیعٞب ثٛٙیؽ ٔ ٚب  ٓٞثٙٔ ٝبؾجز ٞبیی یه ٖطیً ٝا٘شمهبزی ٔهی
٘ٛقشیٓ.

ثشٍین سشاؽ هصبحجِ ای ًِ ثب آیتاهلل هٌتظشی گشكتیذ .چِ ضذ ًِ ایي هصبحجِ ضٌ گشكت؟ پیطٌْبدش اص عشف
ضوب ثَد یب اص عشف خَد حب آهب؟
ذٛز زاؾشبٖ وكساض اؾزٔ .رشهطـ ضا ٔیٌٛیٓ .ذٛز آلبیبٖ  ٓٞؾط ٔهبحجٔ ٝب ضا ثبظزاقز وطز٘س  ٚشٙٞیبر ٖدیت  ٚغطیت ٚ
ٍ٘ب ٜأٙیشی ثسی زاقشٙس .آزْ ٔیفٕٟس چطا زض ز٘یب ٔیٌٛیٙس زؾشٍبٜٞبی أٙیشی چكٓ ٘ٓبْ ٞؿشٙسِٚ ،ی ٘جبیس حبوٓ ثط ٘ٓبْ
ثبقٙس .چ ٖٛؾیؿشٓ ضا ث ٝا٘مطاو ٔیوكب٘ٙس .ثبیس زض ذسٔز ؾیؿشٓ ثبقٙس ٝ٘ ،حبوٓ ثط آٖ .زض ضٚاٖقٙبؾی ثحثی زاضیٓ سحز
ٖٛٙاٖ «٘ٓطی٘ ٝمف»  ٚسأثیط ٘مف .چٙس ؾبَ دیف ضاخٕ ث ٝآیزاهلل َبِمب٘ی ؾرٙطا٘ی وطزْ ٔ ٚفٟه٘ ْٛمهف ضا زض ؾیبؾهز ٚ
قىٌُیطی آزْٞب سٛيیح ٔی زازْٚ .الٗبً «٘مف» ،قرهیز  ٚزیسٌب ٜافطاز ضا قىُ ٔیزٞس٘ .یطٞٚبی أٙیشی ٞهٓ ایهٗخهٛضی
ٞؿشٙس .شٙٞیزٞبی ٖدیت  ٚغطیجی زاقشٙس و ٝدطٚغٜای ثٛز ،سجب٘ی قس ٜثٛز ؤ ٝثالً ٕٞبٍٙٞی وٙیس ثیثیؾی ایٗ ٔهبحج ٝضا
درف وٙس  ٚثٗس ٔطزْ ث ٝذیبثبٖٞب ثیبیٙس!ٚ .لشی زض آ٘دب ث ٝآٟ٘ب ٌفشٓ انال ایٗ ٔهبحج ٝچٙسیٗ ؾبَ دیف درف قس .ٜدیبزٜ
قس ٚ ٜثیكشطـ  ٓٞزض ؾبیز آلبی ٔٙشٓطی ٞؿز ثبٚضقبٖ ٕ٘یقس .چ ٖٛسهٛضقبٖ ایٗ ثٛز و ٝایٗ یه دطٚغ ٜثٛز .فطزای آٖ،
ثبظخٛی ٔب دطیٙز ٔهبحج ٝضا آٚضز  ٚثبثز قس  ٕٝٞایٟٙبیی و ٝثبفش ٝثٛز٘س س ٓٞٛثٛز ٜاؾز .أب ٌفز آ٘چ ٝو ٝزض ؾبیز درهف
قس ٜذُط٘بنسط اظ چیعی اؾز و ٝاظ ثیثیؾی درف قس ،ثطای ایٙى ٝثیثیؾی ثحث اٖساْ ٞبی ؾبَ  1367ضا ؾب٘ؿٛض وهطز.
فمٍ یه ؾئٛاَ وطزْ و ٝآلبی ٔٙشٓطی یه خّٕ ٝخٛاة زاز  ٚفمٍ ٕٞبٖ ضا ٌصاقهشٙس .ز ٚؾه ٝخّؿه ٝضٚی ٕٞهیٗ ؾهئٛاَ
ٔی وطز٘س و ٝثب چٛٓٙٔ ٝضی ثٛز؟ ٞسفشبٖ ایٗ ثٛز و ٝایٗ ثحث ضا ث ٝثیثیؾی ثىكیس ٕٞ ٚبٖ سحّیهُٞهبی أٙیشهی!ٙٔ .شٟهی
آ٘چ ٝو ٝدرف قس ٜثٛز فمٍ اقبضٜای ثٛز ،أب چیعی و ٝزض ؾبیز ایكبٖ ا٘شكبض یبفز ذیّی ٔفهُسط ثٛز .ثبظخٌ ٛفز ایٙدب وٝ
ذیّی ٔفهُ سط اؾز  ٚثسسط قسٌ .فشٓ ِٚی الالُ ایٗ حؿٗ ضا زاقز و ٝث ٝقٕب ثبثز وٙس ٔبَ چٙس ؾبَ دهیف ثهٛز .یىهی اظ
ٛٞقٕٙسیٞبی آلبی ٔٙشٓطی ٕٞ ٓٞیٗ خب ثٛز .آٖلسض ٕ٘ ٝ٘ٛزاضْ وٕ٘ ٝیزا٘ٓ وسأف ضا ثبیس ثٍهٛیٓ .االٖ وهٌ ٝفشیهس یهبزْ
افشبز.
چٙس ؾبَ لجّف یه ثبض ذسٔز قبٖ ضفشٓ ٌ ٚفشٓ« :آلب! ٔب آضظٔ ٚیوٙیٓ ٖٕط قٕب زضاظ  ٚؾبیٝسبٖ ثبالی ؾط ٔهب ثبقهسِٚ ،هی
ٚلشی أبْ فٛر وطز یه ثیب٘ی ٝزازیس ٌ ٚفشیس دیبٔجط اوطْ(ل)  ٓٞو ٝاقطف ٔرّٛلبر ٖبِٓ ثٛز اظ ایٗ لبٖس« ٜوُ ٔهٗ ّٖیٟهب
فبٖ» اؾشثٙب ٘كس  ٚضفز .ثبالذط ٜقٕبٔ ،ب ٔ ،ٕٝٞ ٚكٕ َٛایٗ لبٖسٜایٓ .زیط  ٚظٚز زاضز ،ؾٛذز  ٚؾٛظ ٘ساضزٔ .هب ٔهیذهٛاٞیٓ
چیعی اظ قٕب زاقش ٝثبقیٓ و ٝاٌط ضٚظی ایٗ اسفبق افشبز ،یهؾطی ؾٛاالسی  ٚسٛيیحبسی ضا اظ ظثبٖ ذٛزسهبٖ قهٙیس ٜثبقهیٓ».
ایكبٖ ظیط ثبض ٕ٘یضفز .ذیّی چب٘ ٝظزیٓ  ٚایكبٖ ٔیٌفز ٕ٘یذٛاٞس ٗٔ ،و ٝحطفٞبیٓ ضا ٌفشٝاْ .ذالن ٝثهب ُِهبیفاِحیّهی
ایكبٖ ضا لبٕ٘ وطزیٓ  ٚخّؿ ٝای ٘كؿشیٓ  ٚحطف ظزیٓٙٔ ،شٟی ایكبٖ زض خبیی ٌفز زیٍط ثؽ اؾز  ٚازأ٘ ٝساز  ٚثطای ٘بٞهبض
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ضفشیٓ .ثٗس ث ٝزٚؾشی و ٝفیّٕجطزاض ثٛز ٌفشٓ ،چ ٖٛایكبٖ ظیط ثبض ٕ٘یضٚز ایٗ فطنز ضا  ٓٞاظ زؾز ٘س ٚ ٜؾط ٘بٞبض  ٚؾفط ٜضا
 ٓٞثٍیطیس .آٖ لؿٕشی و ٝثب دیػأ٘ ٝكؿشٝاْ ٕٞبٖ خب ٌطفش ٝاؾز .انّف ایٗ ثٛز ؤ ٝب ثب ایٗ ٔٛٓٙض ٌطفشیٓ .زؾهشٕبٖ ٞهٓ
ثٛز .ؾبیز ایكبٖ ٔ ٓٞشٙف ضا ا٘شكبض زاز .ذٛز آلبی ٔٙشٓطی ٌفش ٝثٛز ٔٙشكط وٙیسٌ ٗٔ .فشٓ آلب! ایٗ و ٝقس ٘مى غطو.
ٔب ٌفشیٓ ایٗ ضا ثٍیطیٓ ثطای ضٚظ ٔجبزا  ٚلطاضٔبٖ  ٓٞایٗ ثٛز و ٝاٌط ثطای ایكبٖ اسفبلی افشبز ،ایٗ ضا ضٚی ؾبیز ایكبٖ ٔٙشكط
وٙیِٓٚ .ی ٖٕالً ثٔ ٝحى ایٙى ٝذجط فٛر ایكبٖ ٔٙشكط قس ،والً قجى ٝایٙشط٘ز ضا ذٛاثب٘س٘س  ٚانالً أىبٖ ایٙى ٝثكٛز ایٗ ضا اظ
َطیك ایٙشط٘ز درف وطز ٚخٛز ٘ساقز ٙٔ ٚحهط ث ٝثیثیؾی قس .اٌط ایٗ ٔكىُ دیف ٘یبٔس ٜثٛز ،لجُ اظ ثهیثهیؾهی ضٚی
ؾبیز ایكبٖ ٔیآٔس.
ٖطيٓ ایٗ ثٛز و ٝآٖ ٔٛلٗی ؤ ٝب ٌفشیٓ اٌط فبیُ سهٛیطی ٔٙشكط قٛز ٘مى غطو ٔیقٛز ،ایكبٖ ٌفز ٘ ،ٝحشی اٌط قهسٜ
ٔشٗ آٖ ضا ٙٔ ٓٞشكط وٙیس .ثٗساً و ٝایٗ ٔؿبئُ دیف آٔس ٌفشٓ اٌط ایٗ ٔٙشكط ٕ٘یقس چٍٔ ٝ٘ٛیسٛا٘ؿشیٓ ث ٝایٟٙب ثبثز وٙیٓ
و ٝسَٛئ ٝای زض وبض ٘جٛز ٜاؾز .حشی ث ٝآٟ٘ب ٌفشٓ اٌط زض ِیٙه ثطٚیس ٔیسٛا٘یس سبضیرف ضا زض ثیبٚضیسٌ .فشٓ اظ آ٘دهب ثجیٙیهس
ٔبَ چٙس ؾبَ دیف اؾز .آٟ٘ب ٕٞ ٓٞیٗ وبض ضا وطز٘س  ٚزیٍط ثطایكبٖ ٔحطظ قس .یىی اظ زٚضا٘سیكیٞبی آلبی ٔٙشٓطی و ٝثٝ
وبض ٔب آٔس ٕٞیٗ ثٛز.
یٌی اص ٍیژگیّبی ثشجستِ آیت اهلل هٌتظشی ضذ استٌجبسی ٍ ضذ اهشیٌبیی ثَدى ایطبى است .ثذ اص ػضل دس دِّ
ّلتبد ّن دس هضیِ ثَسٌی ٍ هضبیبی هختلق ایطبى ثیبًیِ هیدٌّذ.
خَد آیتاهلل هٌتظشی ٍ ضوب چگًَِ ثب خَدتبى ًٌبس هیآییذ ٍ هیآهذیذ ًِ هي ًِ ایيهذس ضذ اهشیٌبٍاسالتٌجبس ٍ
استؼوبس ّستن ٍ سش صذٍس اًوالة ٍ ایٌٌِ ثبیذ ًْضتّب ثبضٌذ ثب ایي ًظبم دسگیش ضذُام ثِ جبیی ثشسن ًِ چالَى
دس داخ تشیجَى ًذاسم ثب ثیثیسی هصبحجِ ًٌن ٍ هطٌ ًذاضتِ ثبضن ًِ ثیثیسالی هغالبلجن سا هٌتطالش ًٌالذ؟
ثیثی سی ًِ هتؼلن ثِ ّوبى استٌجبسی است ًِ  66سبل است داسم ػلیْص ثیبًیالِ صالبدس هالیًالٌن ٍ ثالذش سا
هیگَین ٍ هزهتص هیًٌن.
ثٓ٘ ٝطْ ث ٝل َٛؾٟطاة ؾذٟطی «چكٓٞب ضا ثبیس قؿز،خٛض زیٍط ثبیس زیس» ثٓ٘ ٝهطْ ایهٗ سّمهی قهٕب اظ يهس أطیىهب  ٚيهس
أذطیبِیؿٓ ثٛزٖ ٘یبظ ث ٝسدسیس٘ٓط زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝسّمیای ضا زاضیس وٌ ٝطٞٚی زض ایٗ ّٕٔىز زاقشٙس  ٚقبذمٞهبیف
احٕسی٘ػاز ،ویٟبٖ ٞ ...ٚؿشٙس .زض ز٘یبی أطٚظ زیسٜایٓ ایٗ سّمی چ ٝثٕطاسی ضا ث ٝثبض آٚضز ٜاؾز.
سّمی زیٍط ضا  ٓٞآلبی ٔٙشٓطی زاقز .ایكبٖ  ٓٞا٘شمبز زاقزٙٔ ،شٟی خٙؽ ا٘شمبز ٍ٘ ٚبٞف اظ خٙؽ ا٘شمبز ٍ٘ ٚب ٜایٟٙب ٘جٛز.
ذٛز ٔب ٕٞ ٓٞیٗ َٛضٕٞ .بٖ ا٘شمبزی و ٝآٖ ٔٛلٕ ث ٝآلبی ٔٙشٓطی زاقشیٓ  ٚایكبٖ اظ آٖ ٖجٛض وطز .ایكبٖ ایٗ قرههیز ضا
زاقز و ٝحطفٞب ضا ثكٛٙز  ٚحطف زضؾز ضا ثطٌعیٙس ،یٗٙی ث ٝسٛنی ٝلطآٖ ٖٕهُ وٙهس« .اَِّهصیَٗ یٓؿٕهشَِٕٗ َٖٛاِْمَه ََٕٛفَیٓشَّجِٗهَٖٛ
احٕؿٓ »َٔٝٙثبقسِٚ ،ی ذیّیٞب ٘ ٓٞشٛا٘ؿشٙس اظ ایٗ ٖجٛض وٙٙس.
ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝزض ز٘یبی أطٚظ ٚالٗبً ایٗ حطف و ٝقٕب ثٍٛییس ثیثیؾی ضؾب٘ ٝاؾشٕٗبض ،زیٍط ٔٗٙبی  60 ٚ 50ؾبَ دیف ضا
٘ساضز .ایٗ ٔبَ ظٔب٘ی ثٛز و ٝزض وُ ز٘یب یه ضازیٛی ثیثیؾی زاقشیٓ .االٖ ٞعاضاٖ قجى ٝضازیٛیی  ٚسّٛیعی٘ٛی زض ؾطاؾط ز٘یب
ٞؿز .زض حبَ حبيط ثید ٌٛـ ٔب زض سطوی ٝفمٍ  100قجى ٝسّٛیعی٘ٛی ٚخٛز زاض٘س ،حبال ضازیٛیی ثٕب٘س .قهجىٞٝهبی ضازیهٚ ٛ
سّٛیعی٘ٛی زیٍط اظ قٕبض ٜذبضج قسٜا٘س ٞ ٚط وؿی ثب ٞط ٌطایكی ٔیسٛا٘س زاقش ٝثبقس .ذٛز خٕٟٛضی اؾالٔی ٞهٓ االٖ نهسٞب
قجى ٝضازیٛیی  ٚسّٛیعی٘ٛی زاضز .زض ایٗ زٚضاٖ ،زٚضاٖ زیدیشبَ ،ایٙشط٘زٔ ،بٛٞاض ...ٚ ٜایٗ حطفٞب ثٓ٘ ٝهطْ ذیّهی ٖمهتسهط اظ
ظٔبٖ ذٛزقبٖ ٞؿشٙسٕٔ .ىٗ ثٛز یه ٚلشی ٔیٌفشیٓ ٔب ثیثیؾی ضا ضؾبٕ٘٘ ٝیزا٘یٓ .اِجشٕٞ ٝبٖ  50ؾبَ دهیف ٞهٓ ٔحهُ
ثحث ثٛز  ٚیىی ٔیٌفز اظ ٘ٓط ٔٗ ضؾب٘ ٝاؾز  ٚخبِت اؾز ثسا٘یس ٕٞیٗ االٖ زض ٟ٘بزٞبی سرههی حمٛق ثكطی ٞهٓ ایهٗ
ثحث ٞب خطیبٖ زاضز ؤ ٝیدطؾٙس آیب فالٖ ٘كطی ٝزض ضٚؾی ٝیب زض ایطاٖ ضؾب٘ٝای ٔثُ ویٟبٖ ٔیسٛا٘س ضؾب٘ ٝسّمی قٛز؟ یب اٌط
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٘كطیٝای اظ ثٍیط  ٚثجٙس  ٚسٛلیف ٘كطیبر زفبٔ وطز ،آیب ثب ْٚیف ٝشاسی یه ٘كطی ٝزض سًبز ٘یؿز  ٚآیب ٔیسٛا٘یٓ ثٍهٛییٓ ایهٗ
٘ ٓٞكطی ٝاؾز ٚ ٚلشی ٔیٌٛیس ایٗ ضا سٛلیف وٙیسٕ٘ ،یسٛا٘یس اظ ا ٚقىبیز وٙیس.
ایي سا اص ایي جْت هیگَین ًِ ثیثیسی یي سسبًِ حبًویتی است .یي ٍهت ّست هي یي ضالجٌِ داسم ٍ ضالوب
هیآییذ ثب آى هصبحجِ هیًٌیذ ٍ اگش ّن ًسی اػتشا

ًشد هیگَییذ ضجٌِ كالًی استٍ .لی یي ٍهتی سسبًِای

هث ثیثیسی حبًویتی است هث ضجٌِ یي تلَیضیَى ایشاى.
انالً ٞط چ ٝثبقس .زِٚشی یب ّٔشی ثبقس؛ ٕٞیٗ و ٝضؾب٘ ٝاؾز ْٚیف ٝشاسی اـ ایٗ اؾز و ٝاظ آظازی ثیبٖ زفهبٔ وٙهس .اٌهط اظ
سٛلیف ٘كطی ٝزیٍطی یب ثٍیط  ٚثجٙس زفبٔ وطز ،ثبظٔ ٓٞیسٛا٘س ضؾب٘ ٝثبقس یب ٘ٝ؟ ایٗ ثحثٞب زض ؾهُح زیٍهطی زض ایٙدهب ٞهٓ
ٞؿزِٚ ،ی ٖطيٓ ایٗ اؾز و 50 ٝؾبَ دیف ٖ ٓٞسٜای و ٝذیّی ث ٝانُالح يس أذطیبِیؿز ثٛز٘سٔ ،یٌفشٙس ثهیثهیؾهی
ثّٙسٌٛی اؾشٕٗبض اؾز .ذیّیٞب ٔ ٓٞیٌفشٙس ثیثیؾی زاضز ث ٝزٜٞب ظثبٖ زض ؾطاؾط ز٘یب درف ٔیقٛز  ٚایٗ  ٓٞیه ضؾهب٘ٝ
ٔثُ ثمی ٝضؾب٘ٞٝبؾزٔ ،ثُ سّٛیعی ٖٛایطاٖ یب سّٛیعی ٖٛاسحبز قٛضٚی .االٖ اظ آٖ ثحث ٌصقشٝایٓ و ٝایٗ ضؾب٘ٞ ٝؿهز یهب ٘ه.ٝ
ثیثیؾی  VOA ٚثب ٞعاضاٖ قجى ٝزیٍط ثب ایٗ سّمی  50ؾبَ دیف ؾبظٌبضی ٘ساضز .آلبی ٔٙشٓطی زض ایهٗ ظٔیٙهٞ ٝهٓ ذیّهی
خّٛسط اظ ٔربِفیٗ ذٛز ثٛز ٔ ٚیٌفز ایٗ  ٓٞیه ضؾب٘ ٝاؾز ٔثُ ضؾب٘ٞٝبی زیٍط .اظ ٘ٓط قطٖی  ٓٞایكهبٖ ٔؿهشٙس لطآ٘هی
زاضز ؤ ٝیٌٛیس ذسا٘ٚس فطیبز ظزٖ  ٚثّٙس حطف ظزٖ ضا اظ ٞیچوؽ ٕ٘یدصیطزٍٔ ،ط وؿی و ٝث ٝا ّْٓ ٚقس ٜاؾز(٘ؿبء.)148/
ایكبٖ ٔیٌٛیس ٔٗ ٔؿشٕؿه قطٖی  ٚلطآ٘ی زاضْٚ .لشی ث ٗٔ ٝسٕٟز ٔیظ٘ٙس ،زضٔ ٘ٚیٌٛیٙس  ٚفكبض ٔیآٚض٘س .ضؾهب٘ٞٝهبی
زاذّی  ٓٞاظ ٔبِیبر  ٚد َٛخیت ٔب ٔ ٚبِیبر ٞبی ازاضٔ ٜیق٘ٛسِٚ ،ی ٔب زض آٟ٘ب ٞیچ ؾٕٟی ٘ساضیَٓ .جیٗشبً ٔدٛظ ٔهیزٞهس ٚ
ثٕٞ ٝبٖ زِیّی و ٝأبْ ثب ضؾب٘ٞٝبی ذبضخی ٔهبحجٔ ٝیوطز ،ایكبٖ ٔ ٓٞهبحجٔ ٝیوٙس.
آلبی ٔٙشٓطی سب ضٚظ آذط ٔ ٓٞثالً اظ ٔجبضظاٖ چچٗ زفبٔ ٔیوطز .اسفبلبً یىی اظ ا٘شمبزار ایكبٖ ث ٝخٕٟٛضی اؾالٔی ایٗ ثٛز وٝ
چ ٝفطلی ثیٗ ٔؿّٕب٘بٖ چچٗ  ٚفّؿُیٗ ٞؿز؟ قٕب چ ٖٛضٚاثٍ سبٖ ثب ضٚؾی ٝذٛة اؾز ،چكٓ ث ٝضٚی وكهشبض ٔؿهّٕب٘بٖ
چچٗ و ٝثٔ ٝطاست قسیسسط اظ فّؿُیٙیٞب لشُ ٖبْ ٔیق٘ٛس ٔیثٙسیس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ آلهبی ٔٙشٓهطی ٔٗشمهس ثهٛز ایهٗ ٘هٔٛ
ٔٛيٌٕیطی ٞب ؾیبؾی اؾز  ٚانالً ضیك ٝاٖشمبزی  ٚآضٔب٘ی ٘ساضز  ٚث ٝایٗ چیعٞبیی ؤ ٝیٌٛییس ،یٗٙی اؾالْ ،أذطیبِیؿهٓ ٚ
ایٗ خٛض ٔؿبئُ ٞیچ ضثُی ٘ساضز ،چ ٖٛاٌط زاقز چطا زض آ٘دب ٔٛيٕ ٕ٘یٌیطیس؟ ِٚی ٍ٘٘ ٔٛب ٜآلهبی ٔٙشٓهطی ثهٗٔ ٝهبزالر
ثیٗإِّّی ثیكشط قجی ٝچیعی ثٛز و ٝاالٖ زض ز٘یب خطیبٖ زاضزٔ .ثالً چیٗ .ثٞ ٝط حبَ قسیسسطیٗ ا٘شمبزار ثیٗ زِٚهز چهیٗ ٚ
زِٚز أطیىب ٚخٛز زاضز .أب ٚؾیٕسطیٗ اضسجبَبر الشهبزی ٔ ٚطاٚزار ؾیبؾی ضا ثب  ٓٞزاض٘س .ثب ٔ ٓٞی٘كیٙٙس ،زؾز ٔیزٙٞس،
ٔصاوط ،ٜا٘شمبز  ٚحّٕٔ ٓٞ ٝیوٙٙس .أطیىب ٞط ؾبَ چیٗ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٘بلى حمٛق ثكط ٔٗطفهی ٔهیوٙهس .اسحهبز قهٛضٚی ٞهٓ
ٕٞیُٛٙض ثٛز ٚ ٜذیّی اظ وكٛضٞبی زیٍط ز٘یب ٕٞ ٓٞیَٗٛض٘س .حشی غادٗ و ٝثٞ ٝط حبَ ٔٙبؾجبسف ٔثُ چیٗ ٘یؿزِٚ ،ی زض
ثیٗ غادٙیٞب ٛٔ ٓٞايٕ ا٘شمبزی ٔیٌیط٘س .یه ٚلشی غادٙیٞب ثب اضظاٖ یب ٌطاٖ وطزٖ «یٗ» الشهبز أطیىب ضا ثٔ ٓٞ ٝیضیرشٙهس.
آلبی ٔٙشٓطی  ٓٞحطفف ایٗ ثٛز و ٝسٔ ٛی سٛا٘ی ث ٝایٟٙب ا٘شمبز زاقش ٝثبقی ،أب اٖشطاو  ٚا٘شمبز ٔٗٙبیف ایٗ ٘یؿز و ٝیهه
زیٛاض زٚض ذ ٛزر ثىكی  ٚزضٞب ضا ثجٙسی  ٚلُٕ ضاثُ ٝوٙی .اسفبلبً اٌط اٖشطايی  ٓٞزاضیس ،اٖشطايهشبٖ زض ضٚاثهٍ ٔإثطسط٘هس سهب
ایٙى ٝلُٕ ضاثُ ٝوٙیس .قٕب ٕٞیٗ قطایٍ اذیط ضا ٍ٘ب ٜوٙیسٕٞ .یٗ یه ٔمساض ضٚاثُی ضا و ٝزض ٔصاوطار زاقشیس ،ثبٖهث قهس
لسضی اٖشطايبر سبٖ  ٓٞثیكشط ٔٛضز سٛخ ٝلطاض ثٍیطز .ا٘شمبز ایكبٖ اظ ایٗ خٙؽ ٘جٛز و ٝایٟٙب ؾیب ٜؾیبٞ ٜؿهشٙس  ٚانهالً ٘هٝ
ثبیس ث ٝآٟ٘ب ؾالْ زاز  ٝ٘ ٚوٕشط اظ فحف ٘ثبضقبٖ وطزٔ .یسٛا٘یس ا٘شمبز  ٓٞثىٙیس.
چشا دس دِّ  46ثب ثیثیسی هصبحجِ ًویًشدًذ؟
ِعٔٚی ٘ساقز .ایكبٖ زض آٖ ٔمُٕ ضؾب٘ ٝزاقز .يٕٗ ایٙى ٝآلبی ٔٙشٓطی آٖ ٔٛلٕ ٔ ٓٞهبحجٔ ٝیوطز .آٖ ٔٛلٕ ثًٗهی اظ
ضٚظ٘بٔٞٝب  ٚضؾب٘ٞٝبی ذبضخی آٔس٘سٙٔ ،شٟی ایكبٖ زض خبیٍب ٜلبئٓٔمبْ ضٞجطی ثٛز  ٚزِیُ زیٍطی زاقز .ایٗ ثبض زِیُ زیٍطی
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زاقز  ٚآٖ ایٙى ٝث ٝایكبٖ حّٕٔ ٝیوٙٙس  ٚزض ٖیٗ حبَ فًب ثطای زفبٔ  ٓٞث ٝإ٘ ٚی زٙٞس .يٕٗ ایٙى ٝقطایٍ ز 60 ٝٞثهب
االٖ ،ضٚاثٍ ثیٗإُِّ ٓ٘ ٚبْ ضؾب٘ٞٝب ظیط  ٚض ٚقس ٜاؾز.
استجبط آهبی هیثوی ثب حب آهب چوذس ثَد؟ دس دِّ  16یب هج تش اص آى.
ذیّی ٔشٗبضف ٝ٘ .ایٗخٛض ثٛز ؤ ٝی ٌفشٙس ثیز ایكبٖ دبیٍب ٜایٟٙبؾز .ایٗ سٗجیطار ٖٕسسبً ثب اٞساف ؾیبؾی  ٚسجّیغبسی ٕٞطاٜ
ثٛز .فىط ٕ٘یو ٓٙزض آٖ ؾبَٞبیی ؤ ٝیٌفشٙس ثیز آلبی ٔٙشٓطی دبیٍب ٜایٟٙبؾزٔ ،طح ْٛثبظضٌبٖ ثیكشط اظ ز ٚثبض ث ٝایكهبٖ
ؾط ظز ٜثبقس٘ .ىش ٝای و ٟٓٔ ٝثٛز  ٚاسفبلبً ث ٝثركی اظ ؾئٛاَ لجّی قٕب ثیكشط ٔطثٔ ٌٛیقٛز و ٝقٕب زض ثهبضٚ ٜیػٌهی آلهبی
ٔٙشٓطی ٔیٌفشیس وٌ ٝفشٓ ّٖٕیز ،نطاحز  ٚقدبٖز ثٛز ،اسفبلبً یىی اظ ٚیػٌیٞبیی و ٝایكبٖ ثٗس اظ ا٘مهالة ٞهٓ زاقهز ٚ
 ٓٞثبٖث ضفشبض ٔشفبٚسف قس ٓٞ ،ثٗسٞب زض ٘ٓطیٞٝبی فمٟی ایكبٖ  ٓٞآثبض ذٛزـ ضا ٘كبٖ زاز ،ایٗ ثٛز وه ٝزض ذب٘هٝاـ ثهبظ
ثٛز .زض ذب٘ ٝضا ثٙٗٔ ٝبی ٖبْ ٔیٌٛیٓ ،یٗٙی  ٓٞزضِ ذب٘ ٝشٙٞف  ٓٞ ٚزضِ ذب٘ ٝذٛزـ ثبظ ثٛز .یٗٙی اظ ایٙى ٝثب زیٍطاٖ اضسجبٌ
زاقش ٝثبقس ٕ٘یٞطاؾیس .اظ ایٙى ٝؾرٗ زیٍطاٖ ضا ثكٛٙز احؿبؼ يٗف ٕ٘یوطز  ٚذٛز ٕٞیٗ ثبٖث قس ٜثٛز نساٞبی ٔرشّف
ضا ثكٛٙز  ٚزض ٘شید ٝنساٞبیی ضا و ٝزیٍطاٖ ٕ٘یقٙیس٘س ٔیقٙیس .ثٕٞ ٝهیٗ زِیهُ دهیفثیٙهیٞهبیی ٔهیوهطز وه ٝزیٍهطاٖ
ٕ٘یوطز٘سٍ٘ .طا٘ی ٞبیی زاقز و ٝزیٍطاٖ ٘ساقشٙس ٚ ٚالٗبً ٍ٘ ٓٞطا٘ی ثٛز .اٌط ٔٛايٕ ٘ ٚبٔٞٝهبیف ثه ٝأهبْ ضا ثجیٙیهس ،وهبٔالً
ّٔٗ ْٛثٛز ٍ٘طاٖ آیٙس ٜاؾز .حشی زض خبیی ث ٝأبْ ٔیٌٛیس ٍ٘طاٖ لساؾز قٕب ٞؿشٓ.
ثٟشطیٗ حطف زض ثبض ٜایكبٖ ضا ٕٞبٖ حطفی ٔیزا٘ٓ و ٝآلبی ذبٔٝٙای زض ؾبَ  1365ضاخٕ ث ٝایكبٖ ظز٘س .قبیس سٟٙب وؿی وٝ
زض آٖ ٔٛلٕ زفبٔ ٔٙهفب٘ ٚ ٝزضؾشی وطز ایكبٖ ثٛز .زض آٖ فًبی زض ٚ ٘ٚسٕٟشی و ٝث ٝؾیس ٟٔسی  ٓٞسّمیٗ وطز ٜثٛز٘س وهٝ
ثیبیس  ٚآٖخٛضی حطف ثع٘س  ٚا ٓٞ ٚفىط ٔیوطز ث ٝایهٗ سطسیهت ٘دهبر دیهسا ٔهیوٙهس ،ایكهبٖ زض ضز ایهٗ اسٟهبْ وه ٝایكهبٖ
ؾبزٜا٘سیف ٘ ٚفٛش٘بدصیط اؾز ،اؾشسالَ ثؿیبض ذٛثی وطز .اؾشسالِی ثٛز و ٝوؿی خع زض ؾُح ایكبٖ ٕ٘یسٛا٘ؿز ثىٙس .ایكبٖ
ٌفز ٔب ثٖٛٙ ٝاٖ ؾطاٖ لٛا ٞط ثبض ث ٝزیسٖ ایكبٖ ٔیضٚیٓ ،ایكبٖ خعئیبسی اظ اَالٖهبر ٔ ٚؿهبئُ وكهٛض  ٚثرهفٞهبی سحهز
اذشیبض ٔب زاضز ؤ ٝب ٘ساضیٓ  ٚایٗ ث ٝزِیُ آٖ اؾز و ٝثب افطاز ٔرشّفی ٔاللبر ٔیوٙس ٘ ٚبٔهٞٝهبی ظیهبزی ثه ٝزفشهط ایكهبٖ
ٔیضؾس .حشی ثًٗی ٚلزٞب ایٟٙب ضا ثٔ ٝب ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
ٔیذٛا ٓٞثٍٛیٓ ث ٝذبَط ایٙى ٝزض ذب٘ ٝایكبٖ ثبظ ثٛزَ ،جیٗشبً ثؿیبضی اظ چٟطٜٞبی ؾیبؾی ٘عز ایكبٖ ٔیضفشٙهس .اٌهط وؿهی
ؾٛءْٗ زاقش ٝثبقس وّٕٖ ٝىطز آلبی ٔٙشٓطی ضا خٛض زیٍطی سٗجیط وٙسٔ ،یسٛا٘س  ٕٝٞایٟٙب ضا خهٛض زیٍهطی سحّیهُ وٙهس ٚ
ثٍٛیس ذب٘ ٝایكبٖ دبیٍبٙٔ ٜبفمیٗ ِ ٚیجطاَٞب ثٛز ٜاؾز.
ضوب جضٍ هٌتوذاى سیذ هْذی ثَدیذ ٍ اسادتی ثِ اٍ ًذاضتیذ .ثب ایي حسبة حوبیت ّوِجبًجِ آیتاهلل هٌتظالشی اص
سیذ هْذی ٍ ّضیٌِ دادى سٌگیي ثشای اٍ حتی دس ایي سغح ًِ اگش هشاس است اٍ سا دستگیش ًٌٌذ هشا ّالن ثبیالذ
دستگیش ًٌٌذ ٍ تؼبثیشی اص ایي دست سا اضتجبُ ًویداًستیذ؟
قٕب چ ٖٛزض ایٗ ظٔی ٝٙسرهم زاضیس ،ایٗ ؾئٛاَ سبٖ یه ٔمساض زٚض اظ ا٘شٓبض اؾزٔ .یزا٘یس چطا؟ چه ٖٛاٌهط یهه ذجطٍ٘هبض
ِٕٔٗٛی  ٚوؿی ؤُ ٝبِٗٚ ٝیػٜای ٘ساقش ٝثبقس ،ایٗ ؾئٛاَ ضا ثذطؾس ث ٝا ٚحك ٔیزِٚ .ٓٞی وؿی و ٝزلیمبً ٔهیسٛا٘هس سٕهبیع
ؾیس ٟٔسی لجُ اظ ٔهبحج ٝا ٚ َٚثٗس اظ ٔهبحج ٝسّٛیعی٘ٛی ضا ثفٕٟس ٔ ٚیزا٘س حشی ٍ٘ب ٜأبْ  ٓٞزض ٔٛضز ؾیس ٟٔسی لجُ اظ
ٔهبحج ٝآٖ ٘جٛز و ٝثٗساً ثٚ ٝخٛز آٔس ٍ٘ ٚب ٜزٚؾشبٖ  ٚحشی ذب٘ٛازٜاـ ٕٞ ٓٞیَٗٛض.
ثٞ ٝط حبَ یه آزٔی زؾشٍیط قس ٜاؾز ٝ٘ ،اسٟبْ لشّی ٔشٛخ ٝاٚؾز  ٝ٘ ٚچیع زیٍطیٞ .یچ چیعی  ٓٞثبثز ٘كس ٚ ٜقهٕبیی
و ٝدط٘ٚسٜاـ ضا ذٛا٘سٜایس ٔیزا٘یس و ٝزض آؾشب٘ ٝآظازی ثٛز  ٚزاقشٙس آظازـ ٔیوطز٘س .آلهبی ضیقهٟطی ٞهٓ زض ذهبَطاسف
ٔی٘ٛیؿس آ٘چ ٝو ٝثبٖث قس  ٕٝٞچیع ٖٛو قٛز وبغصی ثٛز و ٝزض سٛاِز ضز وطز  ٚایٟٙب زیس٘س ٔ ٚؿیط دط٘ٚسٖٛ ٜو قس .اٌط
ایٗ اسفبق ٘یفشبز ٚ ٜؾیس ٟٔسی آظاز قس ٜثٛز ،أطٚظ ایٗ ایطاز ضا ٕ٘یٌطفشیهس وه ٝچهطا آلهبی ٔٙشٓهطی ٌفهز ،حهبال وه ٝا ٚضا
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ٌطفشٝایسٔ ،طا  ٓٞثبیس ثٍیطیس  ٚایٗ حطف وبٔالً اظ ٘ٓط قٕب ٔٛخ ٝثٛزِٚ .ی ثٗهس اظ خطیهبٖ آٖ وبغهص وه ٝآلهبی ضیقهٟطی زض
ذبَطاسف خعئیبسف ضا ٔیٌٛیس  ٚزٚثبض ٜث ٝثبظخٛیی وكیسٖ  ٚایٙىٔ ّْٛٗٔ ٝیقٛز اَالٖبسی زاز٘ ٜكس ٜاؾز .ثٗس فًبیی ثهٝ
ٚخٛز ٔیآیس و ٝؾیس ٟٔسی ثبیس ثیبیس ٔ ٚهبحج ٝوٙسٔ .هبحج ٝا َٚاؾز .ؾیس ٟٔسی زٔ ٚهبحج ٝوطز ٜاؾهزٔ .ههبحج ٝاَٚ
ٔثُ سیطی ثٛز وَ ٝطف ضا ظٔیٗ ٔیا٘ساظزٔ .هبحج ٝز ْٚسیط ذالل ثٛز .قٕب ؤ ٝیزا٘یس ٔٛيٗی و ٝآلهبی ٔٙشٓهطی ٌطفهز
ٔبَ چٔ ٝمُٗی ثٛز٘ ،جبیس ایٗ ؾئٛاَ ضا ثذطؾیسٔ .مُٗی ثٛز و ٝثؿیبضی اظ وؿبٖ زیٍط -حشی ذٛز ؾیس احٕهس ٞهٓ ثهٝضغهٓ
زقٕٙی ای و ٝثب ؾیس ٟٔسی زاقزٔ-شمبٖس قس ٜثٛز آظاز قٛز ٚ ٚالٗبً سب آظازیف یه لسْ فبنّ ٝثٛز.
ِٚی اظ ظٔب٘ی ؤ ٝهبحج ٝا َٚدرف قس ،سٕبْ ٔٛايٕ آلبی ٔٙشٓطی حمٛلی اؾز .ذبَطار  ٚسٕبْ ٘بٔٞٝب ٛ٘ ٚقشٞٝبی ایكهبٖ
ٞؿز .حطفی و ٝایكبٖ ٔیظ٘س ٛٙٞظ  ٓٞلبثُ زفبٔ اؾز .ایكبٖ زض آ٘دب زیٍط زض ثبض ٜقرهیز ؾیس ٟٔسی ثحث ٘هساضز .لهجالً
و ٝآٖ ٔهبحجٞٝب ٘كس ٜثٛز ٔیٌٛیس ؾیس ٟٔسی آزْ ذٛة ٔ ٚشسیٙی اؾز .ایٙى ٝفمٍ حطف آلبی ٔٙشٓطی ٘جٛز .ذهٛز آلهبی
ذبٔ ٝٙای ؾیس ٟٔسی ضا دیكٟٙبز وطز و ٝثًٖٛ ٝیز قٛضای ٖبِی ؾذب ٜزض ثیبیس .دؽ شٙٞیشی و ٝضاخٕ ث ٝؾیس ٟٔهسی ٚخهٛز
زاقز ایٗ ثٛز سب لجُ اظ ٔهبحج ٝا .َٚسب ایٗ ظٔبٖ آلبی ٔٙشٓطی حطفٞبیی ٔیظز و ٝذیّیٞبی زیٍط ٔ ٓٞیظز٘س.
أب ثٗس اظ ٔهبحج ٝاٚ َٚز ْٚاٚيبٔ فطق وطز  ٚسٕبْ ٔٛايٕ آیزاهلل ٔٙشٓطی اظ ایٙدب ث ٝثٗس حمٛلی اؾزٔ .ثالً ایكبٖ ٔیٌٛیس
ثبیس ٚویُ زاقش ٝثبقس٘ ،جبیس قىٙدٝاـ وٙیس ،الطاض ظیط قىٙد ٝاٖشجبض ٘ساضز .ایٟٙب حطفٞبیی اؾز و ٝایكهبٖ اظ ؾهبَ 1360
ٌ ٓٞفش ٝثٛز .یىی اظ آلبیبٖ زض خبیی ٘ٛقش ٝثٛز ٔؿئّ ٝآلبی ٔٙشٓطیٔ ،ؿئّ ٝؾیس ٟٔسی اؾز! ٔشٛخ٘ ٝیؿهشٙس ثهب ایهٗ وهبض
اٖشجبض ذٛزقبٖ  ٚلًبٚرٞبی سبضیری قبٖ ضا  ٓٞظیط ؾئٛاَ ٔیثط٘س .أ ٚیٌٛیس اظ ٚلشی لًی ٝؾیس ٟٔسی دهیف آٔهس ،آلهبی
ٔٙشٓطی زض ٔٛضز اٖساْٞب  ٚقىٙدٞٝب ٔٛيٕ ٌطفزٔ .یذٛاٙٞس  ٕٝٞچیع ضا ثب ؾیس ٟٔسی ظایُ وٙٙس.
یه ٘بٔ ٝاظ آلبی ٔٙشٓطی زاضْ ث ٝسبضید  1360/7/5و ٝؾیس ٟٔسی ًٖ ٛؾذب ٜاؾز و ٝایكبٖ زض ثبض ٜثسضفشبضی زض ثبظخٛییٞب
٘بٔٝای ث ٝأبْ ٘ٛقش ٝاؾز« :ذٛزٔرشبضی ٔؿئِٛیٗ ثبظخٛیی  ٚثبظدطؾی ؾرز ٍ٘طاٖوٙٙس ٜاؾز .اٖساْٞهبی اذیهط ٕٔٗهٛالً اظ
ٟٔطٜٞبی ضزٜٞبی ؾ ٚ ْٛچٟبضْ ؾٕذبرٞبؾز ٟٔ ٚطٜٞبی انّی ث ٝوبض ذٛز ٔكغِٙٛس »....ایكبٖ زض ٔٛضز ثسضفشبضی زض ظ٘ساٖٞب
نحجز وطز ٜؤ ٝبَ ؾبَ  1360اؾز ٘ ٚكبٖ ٔیزٞس ایٟٙب انالً ضثُی ٘ساضز .زض ؾبَٞبی ٘ ...ٚ 1363 ،1362 ،1361بٔ ٝزازٜ
اؾز .زض زیساض ثب ٔؿئِٛیٗ ٕٞیَٗٛض .آلبی ٔٙشٓطی خّؿبر ٞفشٍی زاقز  ٚؾطاٖ لٛا ٔ ٚؿئِٛیٗ لًبیی ٔیآٔس٘سٚ .الٗبً اٌط
ثكٛز ثحثٞبیی ضا و ٝایكبٖ زض آٖ خّؿبر زاقز ٔٙشكط وطز ،ذٛاٞیس زیس ٍ٘ب ٜحمٛلی آلبی ٔٙشٓطی انالً ضثُهی ثه ٝؾهیس
ٟٔسی ٘ساقز  ٚاظ ا َٚا٘مالة ایٗ ٍ٘ب ٜضا زاقز و ٝزض ظ٘ساٖٞب زض ٔٛضز ٔحىٔٛیٗ ٘جبیس اظ چٟبضچٛة ذبضج قٛیٓ  ٚزائٕبً ضٚی
ٔٛاظیٗ قطٖی  ٚلب٘٘ٛی سأویس وطز ٜاؾز .ثٗس اظ ایٙى ٝآٖ ٔهبحجٞٝب درف قس٘س ،ایكهبٖ ثحهثٞهبی قرههی زض ثهبض ٜؾهیس
ٟٔسی ضا وٙبض ٌصاقز  ٚفمٍ ثحثٞبیف حمٛلی اؾز .یه ٘بٔ ٝث٘ ٗٔ ٝكبٖ ثسٞیس و ٝغیط اظ ایٗ ثبقس.
ًبهِ آهبی هٌتظشی هج اص اػذام سیذ هْذی ّست ًِ ًَضتِاًذاگش سیذ هْذی سا تٌِتٌِ ّن ثٌٌیذ اص اٍ دسالت
ثشًویداسم.
اظ چ ٝزؾز ثطٕ٘یزاضْ؟
اص ایٌٌِ ثگَین اٍ آدم خَثی است.
چٔ ٖٛمسٔبر ٔحبوٕ ٚ ٝثبظخٛیی ؾیس ٟٔسی زض چٟبضچٛة ٔٛاظیٗ قطٖی  ٚلب٘٘ٛی ٘جٛز ،ایكبٖ ٕ٘هیسٛا٘هس اظ اٖهساْ ا ٚزفهبٔ
وٙس .ایكبٖ اظ سٕبْ حطفٞبیی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙظز سب آذط ٖٕط  ٚزض وشبة «ا٘شمبز اظ ذٛز» زفبٔ ٔیوٙس .ثحث ایكبٖ ایٗ ثهٛز
و ٝسكطیفبر زازضؾی ؾیس ٟٔسی ضٖبیز ٘كس ٜاؾز.
االٖ زض ذیبثبٖ یه ٘فط ضا زیسٜایس و ٝثب چبل ٛلشُ ا٘دبْ زاز ٜاؾزٕ٘ .یسٛا٘یس ثٍٛییس چ ٖٛث ٝچكٓ ذٛزْ زیسٜاْ لشهُ وهطزٜ
ایٗ لبسُ اؾز .اٌط سكطیفبر زازضؾی ٖبزال٘ ٝضٖبیز قٛزٕٔ ،ىٗ اؾز انالً ٘ٓط قٕب ٖٛو  ّْٛٗٔ ٚقٛز ا ٚزض ٔمهبْ زفهبٔ اظ
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ذٛز ثٛز ٜاؾز .ثٙبثطایٗ حطف ایكبٖ ایٗ ثٛز و ٝقٕب سكطیفبر زازضؾی ضا ضٖبیز ٘ىطزٜایهس٘ .ه ٝآلهبی ضاظیٙهی ٘هٞ ٝهیچوهؽ
زیٍطی أطٚظ ٕ٘یسٛا٘س اظ ایٗ ٔٛي ٔٛزفبٔ وٙس ٕ٘ ٚیسٛا٘یس وؿی ضا دیسا وٙیس و ٝثٍٛیس ٔهب ٔؿهیط زازضؾهی ضا زضؾهز َهی
وطزیٓ .آلبی اضزثیّی ضئیؽ ل ٜٛلًبیی ٓٞ ٝآٖ ٔٛلٕ ٔٙشمس ثٛز  ٚآلبی ٔٙشٓهطی سهب آذهط ٞهٓ ٕٞهیٗ حهطف ضا ٔهیظز .ثّه،ٝ
سىٝسىٝاـ  ٓٞثىٙیس ،اظ حطفی و ٝظز ٜاؾز ثطٕ٘یٌطزز .اظ وساْ حطف؟ اظ ایٙى ٝثبیس ضٖبیز ٔٛاظیٗ زازضؾی ٔحبوٕ ٝقٛز؟ .اظ
ایٗ حطف وٛسبٕ٘ ٜیآیس .ایكبٖ زضثبض ٜزیب٘ز ؾیس ٟٔسی یه چیعی ٌفز ؤ ٝبَ لجُ اظ ٔهبحج ٝا ٚاؾز.
آخشیي دیذاس ضوب ثب آیتاهلل هٌتظشی ًی ثَد؟
سبضید زلیمف ضا ٕ٘یزاِ٘ٓٚ ،ی فىط ٔیو ٓٙزٞ ٚفش ٝلجُ اظ ضحّز ایكبٖ ثٛز.
تصَیش یب سٍایت خبصی اص آى دیذاس داسیذ؟
ٞط ثبض و ٝایكبٖ ضا ٔیزیسْ ٔٛيٖٛبر ٔرشّفی ُٔطح ٔیقسِٚ ،ی ٚخٔ ٝكشطن سٕبْ ٔاللبرٞبیی و ٝثب ایكبٖ زاقشٓ ایٗ ثٛز
و ٝاِٚیٗ ؾئٛاِی و ٝاظ ٔٗ ٔیوطز٘س ایٗ ثٛز و ٝاظ ظ٘سا٘یٞب چ ٝذجط؟ چ ٝوؿی آظاز قس ٜاؾز؟ ثه ٝذهب٘ٛازٜٞهبی قهبٖ ؾهط
ظزٜایس؟ سمطیجبً زض  ٕٝٞنحجزٞبی قبٖ ایٗ ثٛز .حشی آلب ؾٗیسٔٙشٓطی ذبَطٜای ضا سٗطیف ٔیوطز و ٝاٌط ا ٚضا زیسیس قهبیس
ثطایشبٖ ثٍٛیس .خبیی ٘سیسٜاْ ٌفش ٝثبقسٔ .یٌفز آذطیٗ خّٕٝای و ٝلجُ اظ فٛر اظ ایكبٖ قٙیسْ ٔطث ٌٛثه ٝقهٕب ثهٛزٔ .هی
ٌفز ث ٝسٟطاٖ ضفش ٝثٛزْ  ٚزٚاظز ٜقت ثطٌكشٓ وٕٛٗٔ ٝالً ایكبٖ ذٛاة ثٛز .ظٚز ٔیذٛاثیس٘س .حبج احٕس آلب ٌفش ٝثٛز٘هس آلهب
ثیساض٘س .ثیساض قس ٜثٛز٘س زاضٚی قبٖ ضا ثرٛض٘سٔ .یٌفز ثبالی ؾطقبٖ ضفشٓ .دطؾیس٘س« :ودب ثٛزی؟» خهٛاة زازْ« :سٟهطاٖ».
ؾئٛاَ وطز٘س« :ثبلی ضا  ٓٞزیسی؟ ضاخٕ ث ٝظ٘سا٘یٞب  ٚذب٘ٛازٜٞبی قبٖ چٔ ٝیٌفز؟» آلب ؾٗیس ٔیٌٛیس« :ث ٝسٟهطاٖ ضفهشٓ،
ِٚی فطنز ٘ىطزْ فال٘ی ضا ثجیٔ ».ٓٙیٌٛیس ایٗ ضا ٌفشٓ  ٚث ٝذب٘ ٝآٔسْ .سب ؾطْ ضا ٌصاقشٓ و ٝثرٛاثٓ ،ظً٘ ظز٘س ٌ ٚفشٙس آلب
سٕبْ وطز ٜاؾزٔ .ی ذٛا ٓٞثٍٛیٓ آذطیٗ والٔی و ٝایكبٖ ٌفش ٝثٛز٘س زض ثبض ٗٔ ٜثٛزٖٙ .بیز ذبنی (ث ٝظ٘سا٘ی ٞب  ٚذهب٘ٛازٜ
ٞبی قبٖ) زاقشٙسٔ .بَ ایٗ زٚض٘ ٓٞ ٜجٛز .ایكبٖ لجُ اظ ا٘مالة  ٓٞثٔ ٝؿئّ ٝظ٘سا٘یٞبی ؾیبؾی سٛخه ٝزاقهز  ٚایهٗ سٛخهٝ
ٔطث ٌٛث ٝزٚضٔ ٜربِفز ایكبٖ ثب ضفشبضٞبی ایٗ زٚض٘ ٜجٛز ٓٞ .آلبی ٞبقٕی زض ذبَطاسف زض ؾهبَ ٛ٘ 1360قهش ٝاؾهزٞ ،هٓ
ذٛزْ ٕٞطا ٜدسضْ ٞط خب ٔیضفزٔ ،یضفشٓ ،اظ خّٕٛٔ ٝالٗی ؤ ٝیضفز  ٚث ٝظ٘سا٘یٞب ؾط ٔیظز  ٚاظ َطف ایكبٖ دِٛی ٌطفشٝ
ثٛز ٔ ٚیثطز ٔ ٚیزاز .ایكبٖ ایٗ وبض ضا ا َٚا٘مالة ٔ ٓٞیوطز  ٚخبِت اؾز وؿب٘ی ؤ ٝكىالسی زاقهشٙس ٔ ٚهیآٔس٘هس  ٚثهٝ
ایكبٖ ؾط ٔیظز٘س  ٚسّّٓٓ ٔ ٓٞیوطز٘س ،ایكبٖ یٛاقىی ٔیدطؾیس ذب٘ٛاز ٜایٟٙب اظ ِحبِ ٔبِی زض سٍٙٙب ٘جبقٙس.
ؾیبؾی ثٛزٖ  ٓٞقطٌ ٘جٛز .ذٛزْ اظ ایكبٖ اخبظ ٜوشجی زاقشٓ ؤ ٝیسٛا٘ٓ ثّث ؾ ٟٓأبْ ضا ثطای ظ٘سا٘یٞهب  ٚذهب٘ٛازٜٞهبی
قبٖ ذطج و .ٓٙیه ثبض ث ٝایكبٖ ٌفشٓ وبضی و ٝزاضیٓ ٔیوٙیٓ ٖبْ اؾز .قبیس اظ  500ظ٘سا٘ی و ٝوبضقبٖ ضا ز٘جبَ وطزیٓ 30
سب ؾیبؾی ثٛز٘س .یه ثبض ث ٝایكبٖ ٌفشٓ اوثط وؿب٘ی و ٝثب آٟ٘ب ؾط  ٚوبض زاضیٓ ظ٘سا٘یٞبی ٖبزی ٞؿهشٙس .ایكهبٖ ٌفهز ٟٔهٓ
ذب٘ٛاز ٜایٟٙبؾز ،یٗٙی انالً لیس ؾیبؾی ،ایسئِٛٛغیىی ،خطْ  ٚایٟٙب ضا ٘ساقز .زغسغ ٝزائٕی ایكبٖ ذب٘ٛازٜٞبی ایٟٙب ثٛز٘هس ٚ
ٔیٌفشٙس ذب٘ٛاز ٜوٌٙ ٝبٞی ٘ىطزٔ ،ٜطزـ ث ٝظ٘ساٖ ضفش ٝاؾز .سمطیجبً ٚخٔ ٝكشطن  ٕٝٞزیساضٞبیٓ ثب ایكهبٖ ٕٞهیٗ ثهٛز .زض
آذطیٗ زیساضی  ٓٞو ٝثب ایكبٖ وطزْ ٕٞیٗ و ٝاظ ضا ٜضؾیسْ ٕٞیٗ ؾئٛاَ ضا وطز٘س و ٝچ ٝوؿی آظاز قس ٜاؾز؟ اظ ظ٘سا٘یٞب
چ ٝذجط؟ ث ٝذب٘ٛازٜٞب ؾط ظزیس؟
چگًَِ اص كَت ایطبى ثبخجش ضذیذ؟
ا َٚنجح یه دیبٔه زضیبفز وطزْ .اٖشٙب ٘ىطزْ ،چ ٖٛدیبٔهٞبی زض ٚ ٘ٚقبیٗبر ظیبز ثٛز ٌ ٚفشٓ ٍٔط ٔیقٛز ثطای آیهزاهلل
ٔٙشٓطی اسفبلی ثیفشس  ٗٔ ٚاظ َطیك دیبٔه ثفٕٟٓ؟ .یىی ث ٗٔ ٝسّفٗ ظز ٌ ٚفز چٙیٗ چیعی ضا قٙیسٜاْ .نحز زاضز؟ ٌفشٓ
ثٗیس ٔی زا٘ٓ .ثٍصاضیس ثذطؾٓ .ث ٝلٓ ظً٘ ظزْ  ٚث ٝآلب ؾٗیس ٌفشٓ چٙیٗ دیبٔىی آٔس ٜاؾزٞ ٗٔ .یچٚلز ٌطیه ٝآلهب ؾهٗیس ضا
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٘سیس ٜثٛزْ .ضٚحی ٝذبنی زاضز .یىسفٗ ٝظز ظیط ٌطیٙٔ .ٝشٟی چ ٖٛسب ث ٝحبَ ٌطیٝاـ ضا ٘سیس ٜثٛزْ ،فىط وطزْ زاضز ٔیذٙسز.
ٌفز ٔشأؾفب٘ ٝنحز زاضز .فىط وطزْ ایكبٖ زاضز سهسیك ٔی وٙس و ٝقبیٗ ٝاؾزٌ .فشٓ ِٚهی چٙهس ٘فهط ثهٔ ٝهٗ ٌفشهٝا٘هس ٚ
یىٕطسج ٝنسای ٞكٞمف ثّٙس قس ٔ ٚشٛخ ٝقسْ ایٗ ٌطی ٝاؾز  ٚذٙس٘ ٜیؿز .اظ آٖ ِحٓ ٝثبٚض وطزْ اسفهبق افشهبز ٜاؾهز ٚ
چٙس زلیم٘ ٝىكیس و ٝؾٛاض ٔبقیٗ قسیٓ  ٚث ٝلٓ ضفشیٓ .ثطای  ٕٝٞغیط ٔٙشٓط ٜثٛز.
ٍ سخي آخش؟
زض ضٚظ سكییٕ خٙبظ ٜسٟٙب ٍ٘طا٘یٓ ایٗ ثٛز و ٝقٗبضٞبی ضازیىبَ زاز ٜقٛز٘ .یطٞٚبی أٙیشی  ٓٞضٚی دكزثبْٞهبٔ ،بقهیٗٞهب ٚ
 ٕٝٞخب درف ثٛز٘س .وٙشطَ أٙیشی ث ٝایٗ نٛضر ٚالٗبً ؾبثم٘ ٝساقز ٓٞ ٗٔ .احؿبؼ ٔیوطزْ یه ٖس ٜاظ ٔطزْ ٔهیآیٙهس ٚ
ثٗس اظ ؾبَ ا٘شربثبر  ٓٞثٌّٛ ٝیكبٖ ضؾیس ٚ ٜفكبض  ٚؾطوٛة ثبٖث قس ٜاؾز ز٘جبَ یه ٔٙفص ثٍطز٘س  ٚفٙط ثبظ قٛز  ٚوٙشطَ
اظ زؾز ثطٚز .اظ آٖ َطف ٘ ٓٞیطٞٚبی أٙیشی فىط وٙٙس اٌط خّٛیف ضا ٍ٘یط٘هسٔ ،ثهُ اسفهبق ؾهبَ  1388قهٛز  ٚثهطای ظزٖ
آٔبزٜا٘س .ذیّی ٍ٘طاٖ ثٛزْ  ٚؾٗی ٔیوطزْ ثٞ ٝط وؿی ؤ ٝیضؾٓ ثٍٛیٓ ٔٛاْت ثبقیس ،وٙشطَ وٙیهس .ثه ٝثچهٞٝهبی زفشهط،
ذب٘ٛاز ٚ ٜایٟٙب ٌفشٓ .سب سكییٕ خٙبظ ٜقط ٔٚقس .زیسْ زاض٘س قٗبض ٔیزٙٞس ،ث ٝزؾش ٝضفش ٝثهٛزْ  ٚزؾهشٓ ضا ثّٙهس  ٚذهٛاٞف
وطزْ س ٛضا ث ٝذسا قٗبض ٘سٞیس  ٚفمٍ ثٍٛییس «اهللاوجط» « ٚال اِ ٝاال اهلل» .ثًٗیٞب ؤ ٝیقٙبذشٙس احشطأبً ٔیدصیطفشٙسِٚ ،هی
ز ٜلسْ خّٛسط ازأٔ ٝیزاز٘س .ثًٗیٞب  ٓٞؤ ٝب ضا ٔیقٙبذشٙس ،چ ٖٛسهٛضی و ٝاظ ٔب زاقشٙس سهٛض یه ٔٗشطو ٙٔ ٚشمس ثٛز
سٙسسطـ ٔیوطز٘س .فًبی ؾرشی قس ٜثٛز  ٚثٗساً اسفبلبسی افشبز ٙٔ ٚدط ث ٝثبظزاقشٓ قس .ثٌ ٗٔ ٝفشٙس اظ ا َٚثطای ایهٗ ٔهبخطا
دطٚغ ٜزاقشیس  ٚفیّٓ ثیثی ؾی ضا ُٔطح وطز٘س .ثٗس و ّْٛٗٔ ٝقس ایٗ فیّٓ ٔبَ چٙس ؾبَ لجُ اؾزٌ ،فشٙس ٔب فیّٓ زاضیٓ وٝ
قٕب زاقشی زض سٓبٞطار سحطیه ٔیوطزی .زٚضثیٗ ٞب يجٍ وطز ٜثٛز٘س و ٝیه ٘فط زاضز ٚؾٍ خٕٗیز زؾشف ضا ثبال  ٚدبییٗ
ٔیثطز .اٌط آزْ وٕی ثبٛٞـ ثبقس اظ َطظ حطوز زازٖ زؾز ٔیفٕٟس َطف زاضز چ ٝوبض ٔیوٙس .قٕب ٚلشی قهٗبض ٔهیزٞهی
زؾشز ضا ٌطٔ ٜیوٙی  ٚثَ ٝطف آؾٕبٖ ٔیثطی .فطق ٔیوٙس ثب ٚلشی و ٝزؾشز ضا ثَ ٝطف خٕٗیهز ٔهیٌیهطی  ٚذهٛاٞف
ٔیوٙیس قٗبض ٘سٙٞسِٚ ،ی ذٛز ایٗ ٔسضن قس ٜثٛز و ٝزاقشٓ زض سٓبٞطار سحطیه ٔیوطزْ.
چٗٔ ٗٔ ٖٛشمس ثٛزْ اٌط قٗبضٞبی ضازیىبَ ثسٙٞس قطایٍ ثٌٝ٘ٛٝای دیف ذٛاٞس ضفهز وه٘ ٝرٛاٙٞهس ٌصاقهز ٔطاؾهٓ ؾه،ْٛ
ٞفشٓ ،چ ٚ ّٟٓؾبٍِطز ایكبٖ ثطٌعاض قٛز .حسؼ ٔب  ٓٞزضؾز ثٛز  ٚایٗ اسفبق افشبز .زض حبِی و ٝاٌط قٗبض ٕ٘یزاز٘س ایٗ ٚيٕ
دیف ٕ٘ی آٔس ،چ ٖٛاٚالً ٘فؽ آٖ سٗساز خٕٗیشی و ٝآٔس ٜثٛز٘س وبفی ثٛز ٘ ٚكبٖ ٔیزاز آٖ سجّیغهبر ؾهٍٙیٗ ضا ٜثه ٝخهبیی
٘جطز ٜاؾز .اظ آٖ َطف  ٓٞسمبثُ  ٚاحؿبؼ ذُط ایدبز ٕ٘یوطز  ٚثٓ٘ ٝطْ فطنز ذٛثی ثطای اِشیبْ ثٛز .ثهٞ ٝهط حهبَ ایٙىهٝ
ٌصاقشٙس ایكبٖ زض حطْ زفٗ قٛز ،دیبْٞبی ثٗسی اظ ٔؿئِٛیٗ  ٚؾطاٖ ٔرشّفِٚ ،ی فطنز  ٓٞاظ زؾز ضفز  ٚثٝخبی ایٙىهٝ
فطنشی ثطای اِشیبْ ثكٛز ،فطنز ثطای ٘مبض ثیكشط قس.
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