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  مقدمه

 مجموعـة  )1301-1388( »منتظـري  العظمـي  اهللا آيـت  اسـتاد  پاكبـاز؛  فقيـه  سـوگنامة « كتاب
 از كتـاب  .اسـت  ايشـان  فقـدان  دوران نخست سال چهار در نگارنده گفتارهاي و نوشتارها

 فراهم يادداشت و مقاله شش از و نوشتارهاست اول، بخش .است شده تشكيل بخش چهار
 و چهلـم  هفـتم،  بزرگداشـت  مجـالس  در كـه  اسـت  سـخنراني  پنج دوم، بخش .است آمده

 آراء تشريح در كه است اي ششگانه هاي مصاحبه سوم، بخش .است شده ايراد استاد سالگرد
 تكـرار  مقـام،  اقتضاي به ها سخنراني مضامين برخي اگرچه .است گرفته انجام سعيد فقيد آن

 امانتـداري،  بـراي  شده، واقع نقد و بحث مورد ها سخنراني اكثر اينكه دليل بهاما  است؛ شده
بخـش چهـارم،    .اسـت  شـده  عرضه دفتر اين در مختصري ادبي ويرايش با ها آن كامل متن
  .شمار زندگي استاد است گاه

 ،منتظـري  مكتـب ( مدو و) در سوگ اسـتاد ( لاو مكتوب مجموعه؛ اين مطالب ترين مهم
 مصـاحبة  و) تأللؤ چراغ ديـن ( دوم سخنراني ،)جائر و8يت از اس7مي جمهوري سازي پاك
 اين .است) 1367تابستان در زندانيان سياسي  شدة ريخت ناحق هاي به دادخواهي خون( آخر
 .است »منتظري العظمي اهللا آيت استاد آزاده فقيه محضر در« كتاب مدو جلد درحقيقت كتاب
 و رحمـت  بزرگ خداوند از .است استاد سياسي انديشة تحول سير مجموعه، اين مِسو جلد

 و شـاگردان  براي را راهش ادامة و رباني عالم آن براي را طاهرين اولياي با حشر و رضوان
  .دارم مسئلت مندان ع7قه

  كديور محسن
  1392 دي

  



  
  



  :اول بخش

  مكتوبات
  



  
  



  استاد سوگ در

  راجعون هيلإ ناإ و هللا ناإ

 مـا  و نتظـر ي من منهم و نحبه يقض من فمنهم هيعل اهللا عاهدوا ما صدقوا رجال نيمؤمنال من
  7يتبد بدلوا

 ياتيح و پربار يعمر از پس يآباد نجف يمنتظر ينعليحس يالعظم اهللا تآي ا8ستاد خنايش
 بـه  خـاك  عـالم  از بلنـدش  روح و وستيپ يزديا رحمت به درخشان يا كارنامه و پرعزت
 را عالمـانش  نيبزرگتر از يكي )ع(تيب اهل مكتب و اس7م جهان .شد رهسپار ياعل ملكوت
 .شـدند  سـوگوار  فقاهـت  يها استوانه از يكي سوگ در تشيع ةيعلم يها حوزه .داد ازدست
 خود مهربان پدر رانيا ملت .داد كف از را خود معاصر پرداز هينظر نيبزرگتر ،ياسيس اس7مِ

  .است عزادار خود يمعنو رهبر يعزا در ،رانيا ملت سبزِ جنبش .داد ازدست را

ـ  شاگردان .كرد يا ارزنده خدمات تشيع و اس7م مِعاَل به يمنتظر اهللا آيت ـ ترب يفراوان  تي
ـ ب اهـل  ثياحاد شرح و ك7م اصول، فقه، در يعلم ارزشمند آثار كرد، ـ تحر رشـتة  بـه  تي  ري

 اسـ7م  حـوزة  در يمتعـدد  يعلمـ  ديـ جد آراء و يفقهـ  عيبد ابتكارات صاحب او .درآورد
 و بمهذّ يمنؤم نهاد، پاك يمسلمان وارسته، يانسان .بود معام7ت فقه و بشر حقوق ،ياسيس

عالم« بارز مصداق او .بود خالص يدموح كه بود »يانرب و بـود  كـرده  بـاور  را حقّ عظمت 



  منتظري العظمي اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة  12

 و ظلم هيعل مبارزه به را يعمر .بود مسلط اقوالش و افعال يتمام بر ياخ7ق ضوابط همواره
  .كرد يسپر يعدالت يب

 و دينهراسـ  زيـ چ چيهـ  و كس چيه از حقّ كلمة ياعت7 در و بود اهللا ليسب يف مجاهد حقاً
 دفـاع  مـردم  حقوق از همواره و زد پا پشت يويدن زودگذر يها تيموقع و مقام به اد8نهيدر
 تشـيع  و ينبو ميتعال و قرآن يها ارزش قتحّق يبرا .بود ظالمان دشمن و مظلومان اري .كرد
ـ  امـام  نيراسـت  رويپ رفتار و گفتار و كردار در .ديكش زحمت ها دهه ،يعلو  در .بـود  )ع(يعل
 .گفـت  يمـ  سـخن  يميصـم  و سـاده  مـردم  با و بود رحمت مرامش )ص(اهللا رسول به اقتدا

 »انصـاف « ميكـر  قـرآن  به يتأس در .نشست يم دل بر 8جرم ،بود برخاسته دل از كه سخنش
  .بود او نيمت رفتار سرلوحة در )بودند كرده ظلم او حق در كه ها آن با يحت(

ـ فق رهبر از پس ياس7م انق7ب ثمررساندن به در  .بـود  چهـره  نيتـر  شـاخص  انقـ7ب  دي
 و يمنتظـر  نـام  .است ثبت او يمبارزات درخشان كارنامة در ديتبع و شكنجه و زندان ها سال
  .شود ينم پاك ياس7م نهضت دوستداران ريضم و ذهن از هرگز يطالقان

 ،ياساسـ  قانون خبرگان مجلس سيرئ عنوان به ياس7م يجمهور ياساس قانون نيتدو در
 خبرگـان  مجلـس  يازسـو  يرهبر مقام قائم عنوان به ها سال اگرچه .داشت را نقش نيشتريب

 و نكـرد  يظاهر قدرت به يابيدست يفدا را »نيمسلم ائمة به حتينص«اما  بود، شده انتخاب
ـ ا ملـت  يشـهروند  حقـوق  بـر  يپافشار و انيزندان حقوق از دفاع در  كنـار  قـدرت  از راني

 از بـود،  باغبانانش از خود كه را ياس7م يجمهور ديكوش عمر انيپا تا هرچند .شد گذاشته
  .كند اص7ح »ينيد استبداد« هرز علف



  13  در سوگ استاد
 و سـال  پـنج  بـه  1376 سـال  رجب 13 در يكتاتوريد از ديسع ديفق آن حيصر انتقادات

ـ ا ننـگ  ّكةل .ديانجام ياس7م يجمهور در منتقد ديتقل مرجع كي يخانگ حصر ماه شش  ني
  .شد نخواهد پاك ياس7م يجمهور حاكمان دامان از هرگز يخانگ حصر

 نيمسـلم  ائمـة  بـه  حتينصـ  و ازمنكر ينه و معرف هامرب از هم حصر در يمنتظر اهللا آيت
 آن .فراخواند ملت حقوق تيرعا و يدادگر و عدالت به را حاكمان همواره و دينكش دست
 عـدالت  و ينبو رحمت ضوابط و پرداخت يم قدرت نقد به ينيد يمنظر از همواره ،رادمرد
 كـه  ثيـ ح ازآن( انسـان  حقوق به قاًيعم يمنتظر اهللا تآي .شد يم متذكر حاكمان به را يعلو

ــاور )اســت انســان  شكســوتيپ او .كــرد يمــ دفــاع مانهيصــم بشــر حقــوق از و داشــت ب
 مظلومان همة حقوق از او منصفانة دفاع و طلبانه حق يها مجاهدت .بود رانيا خواهان يآزاد
  .بود كرده او فتةيش را همگان مرام، و مذهب و صنف هر از

ـ ن او رحلـت  .عداًيسـ  مات و داًيسع عاش .كرد وداع را يفان دار تعزّ اوج در يمنتظر  زي
 سـتمگر  حاكمان و جائر انيوال قدرت، ارباب .است بخش يآزاد و زيست ظلم او اتيح مانند

امـا   پندارند، يم »معظم« را خود ،بخشنامه و زهيسرن و زندان و خشونت و سركوب و زور با
ـ ا ملـت  قلـوب  فـاتحِ  ،اخ7ق و يآزاد و عدالت و حق از دفاعش با يمنتظر  راه .شـد  راني
 ينيحس يزيست ظلم و يعلو عدالت ،ينبو رحمت به يتأس يمنتظر اميپ .است سبز يمنتظر
  .است رانيا ملت بازگشت يب راه نيا .است

 تـر  واضح و نوشت شتريب .گفت سخن گذشته از شتريب ،رياخ چندماه در يمنتظر اهللا تآي
 كـرده  ينيب شيپ را خود رحلت ييگو .كرد حجت اتمام ،مستبد حاكمان و مردم با شهيهم از
 او .كـرد  اعـ7م  »ياسـ7م « نـه  و »يجمهـور « نـه  را يفعلـ  حكومت صراحت به شانيا .بود
 در و دانسـت  يمـ  يعمـوم  حـوزة  در يگر يتصد هرنوع 8زم شرط را مردم يرأ و تيرضا
  .دانست معزول خود هخودب را ريتدب يب جائران ،خود 88 ريت 19 يخيتار يفتوا
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ـ ب بـه  را بـزرگ  بتيمص نيا پرخون يدل و انيگر يچشم و شكسته يقلب با نجانبيا  تي
 يمنتظر احمد خيش حاج نيوالمسلم ا8س7م حجت حضرت ژهيو هب ،قدر يعال مرجع آن عيرف
 و خواهـان  يآزاد همـة  و اع7م يعلما معزز، بازماندگان گريد و يمنتظر ديسع آقا جناب و

 رحمـت  ،ديسع ديفق آن يبرا .كنم يم عرض تيتسل يرانيا سبز معترضان ژهيو هب ،طلبان حق
 ادامة و اجر و صبر )رانيا مظلوم ملت قاطبة يعني( داغداران و بازماندگان يبرا و رضوان و
  .دارم مسئلت را )يخواه يآزاد و يطلب حق يعني( يربان عالم آن راه

  وريكد محسن

  1431 محرم چهارم ،1388 آذر 29

  



 

  جائر تيوإل از ياسإلم يجمهور يساز پاك :يمنتظر مكتب

  )تيتسل ادب و قبور بر تيو8(
 سلسـله  در .بـود  1388 سـال  در رانيا عيوقا نيتر مهم از يمنتظر يالعظم اهللا تآي درگذشت

 و يفقهـ  مكتـب  و راه ناشـناختة  ابعاد كوشم يم 1شد خواهد عرضه جيتدر هب كه ييها نوشته
 عييتش مراسم مسئلة به يمقدمات يبحث در مجال نيا در .كنم ليتحل را ا8ستاد خنايش ياسيس
  .است شده اشاره نكته ده به مقال نيا در .ام پرداخته لتيفض اسوة آن تيتسل و ميترح و

  قلوب بر تيوإل تا قبور بر تيوإل از

 حـرم  در دشيشـه  فرزنـد  ةمقبـر  جنـب  در يمنتظـر  يالعظمـ  اهللا تآي مرحوم دفن محل
ـ ا 2.گرفـت  صورت ياس7م يجمهور رهبر ةيتوص به قم در معصومه حضرت  و هيتوصـ  ني

 تيـ و8 مانـة يكر و بزرگوارانـه  برخـورد  عنوان به يرهبر نيمنصوب يازسو ،يو تيتسل اميپ
 مرحـوم  كريپ كه شد اع7م زين قبل سال چند 3.است شده دانسته خود مخالفان با هيفق مطلقة
 در يرهبـر  مقام مخصوص اجازة از بعد تنها مرحوم آن تيوص رغم يعل يسحاب داهللاي دكتر

  .شد دفن يشهرر عبداهللا امامزاده صحن

                                                   

 .جمله است ازاين» اهللا منتظري سيري در تحول انديشة سياسي آيت«سلسله مقا8ت . 1

 .1388 دي 1 تابناك،. 2

 .1388 دي 1 كيهان، اس7مي، انق7ب پاسداران سپاه در فقيه ولي سابق نمايندة كرماني، موحدي. 3
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 نكـه يباا .افتي توان يم زين يگريد شواهد ،آرامگاه در يرهبر اراتياخت مسئلة بر شك يب
ـ ا به كنم يم اقراراما  ام، كرده مطالعه هيفق مطلقة تيو8 قلمرو مختلف ابعاد دربارة ها سال  ني
ـ نظر براسـاس  .»قبور بر تيو8« :بودم نكرده توجه مطلقه تيو8 قلمرو از حوزه  تيـ و8 ةي
 آرامگـاه  بر كه يويدن خانة بر تنها نه ممات، بر كه اتيح بر تنها نه رهبر ه،يفق مطلقة يانتصاب

 كجـا  يكسـ  چه نكهيا .دارد تيو8 زين درگذشتگان قبر بر كه زندگان منزل بر تنها نه ،يخرواُ
 يبسـتگ  مـردم  آخرت و ايدن به هرآنچه همانند رسد، يم تيم كدام به قبر كدام و شود خاك
 .كـنم  ينمـ  مزاحمـت  كـه  است يمسائل هم نهايا از با8تر ،است هيفق يول اراتياخت از دارد،

  )ليق كذا(
ـ يم بـه  ،خداونـد  لطف به )هيعل يتعال اهللا رضوان( يمنتظر يالعظم اهللا تآي  تيـ محبوب از يزان
 اسـتبداد  منتقـدان  و عاشـق  منـان ؤم عادگاهيم مزارش شد، يم دفن هركجا كه بود افتهي دست

 اهـل  زائـران  شـود،  يم اداره هيفق يول ندگانينما رنظريز كه ها هدزا امام حرم .گشت يم ينيد
 اتفاقـاً  و .كنـد  خطـا  پـا  از دست يمخالف داد نخواهد اجازه و كرد خواهد كنترل زين را قبور
 حصـر  ،يا خامنه اهللا تآي يرهبر از اش بهره بود زنده كه آنگاه .است بوده نيهم مسئله اصل
 و نوادگـان  و فرزنـدان  يريدسـتگ  و دفـاتر  و هينيحسـ  غصـب  و ناسـزا  و نيتوه و يخانگ

 قـرار  ملوكانـه  كرامـت  مشـمول  اسـت،  شـده  كوتاه ايدن از دستش كه اكنون و بود شاگردان
  .رديگ يم

 بـر  كرامـت  .كردند يم كرامت از يادي ،مخالفانشان اتيح زمان در قدرت ارباب كاش يا 
 و تمرو ليدل ندهد، يگريد يمعنا اگر يعموم افكار و خيتار ترس از هم آن مخالف جنازة

 وليت در هم قبور بر تيو8 ،زور دولت مني به يا خامنه يآقا جناب اگر .ستين يجوانمرد
 قلمـرو  از كـه  داشـت  تيـ و8 يا حـوزه  بـر  يمنتظر يالعظم اهللا تآي دارد، اش مطلقه تيو8

 تيو8 از .بود رانيا ملت قلوب آن و است دور هب ينيد استبداد پاسداران و جيبس رانيمزدبگ
  .است يمنتظر روش تا يا خامنه روش فاصلة قلوب بر تيو8 تا قبور بر
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  1388 تيتسل تا 1376 خطابة از يرهبر ادب

ـ پ ،ديرش مرجع نِكنندگا عييتش كه گاه آن  يبلنـدگوها  از را يا خامنـه  اهللا تآيـ  تيتسـل  امي
ـ فر صـدا  كي دند،يشن معصومه حضرت حرم يرسم  ،يا عقـده  ،يا نـه يك تيتسـل « :زدنـد  ادي
 كرامـت  نشـانة  را آن شا نيمنصـوب  كـه  خود تيتسل اميپ در يو .»ميخواه ينم م،يخواه ينم

 كـرده  اديـ  جمـع  ريضـم  با خود از شاهان همانند ،اند دانسته نظام مخالفان با شانيا حضرت
  :است

 يمنتظـر  ينعليحس خيش حاج يآقا اهللا تآي بزرگوار هيفق كه ميافتي اط7ع
 يهيفق شانيا .اند شتافته يباق يسرا به و گفته وداع را يدارفان )هيعل اهللارحمإل(

 .بردنـد  بهـره  شـان يا از ياديـ ز شـاگردان  و بودند برجسته ياستاد و متبحر
ــ ــدگ از يطــو8ن يدوران ــام نهضــت خــدمت در مرحــوم آن يزن  راحــل ام

ـ ز مجاهـدات  شـان يا و گذشت الشأن ميعظ  يهـا  يسـخت  و داده انجـام  يادي
  .كردند تحمل راه نيا در ياديز

 هـان يك روزنامة از د؟يشن ناسزا و دشنام شما از سال ستيب چرا بود بزرگوار اگر هيفق نيا
 را خودتـان  سـخن  از نمونه كي فقط م،يگو ينم شود يم اداره شما حيوق ندةينما رنظريز كه
 قبـل  سال 12 قاًيدق 1376 آذر 5 خيتار در جيبس مقاومت يروين به خطاب آورم يم ادتاني هب
  ).خودتان يرسم تيسا از نقل به(

  :ديفرمود فيتوص گونه نيا را بزرگوار هيفق نيا شما
ـ  واسطه ده با يگاه دشمن ـ تحر را يا چـاره يب و لـوح  سـاده  فـرد  كي  كي

 و دهد؛ انجام را يا انهيناش و غلط يريگ موضع اي و بزند را يحرف هك ندك يم
  .است دشمن عامل هك نداند هم خودش يحت ،يفرد نيچن است نكمم
 را او و ننـد ك عـوض  را او ذهـن  بتوانند يراحت به« كه ديكرد متهم را رمتبح هيفق نيا شما

 حـرف  خشـن  زبـان  بـه  گونه نيا امروز هك يسانك« كه ديشد يمدع شما .»ندازنديب اشتباه به
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 )رض(امـام  حضـرت  اتيح در نند،ك يم روانه را افترا و تهمت ليس ناجوانمردانه و زنند يم
  :ديگفت برجسته استاد نيهم به ضيتعر در آنگاه ».ردندك پر خون از را شانيا دل زين

 و سـازد  ينمـ  را او ذهـن  دشمن، غاتيتبل و خورد ينم بيفر هك يمرجع
 ارزش يلـ يخ رد،يـ گ ينم لياسرائ ويراد از را خود ياسيس ليتحل هك يمرجع
  .دارد

 بـا  كه بزرگوار هيفق نيا دفتر به سپاه و جيبس مأموران حملة و تيب بيتخر از شما آنگاه
  :ديكرد ادي گونه نيا بود گرفته صورت قوا كلّ فرماندة عنوان به خودتان ميمستق دستور

ـ لكت بـه  عمل مقام در نجانبيا ـ ي خـود  يشـرع  في  و نظـام  از دفـاع  يعن
 در هكـ  يسانك همة از است، نظام فقرات ستون هك هيفق تيو8 زين و يرهبر

 و نندك خفه او يگلو در را دشمن حرف تا گذاشتند دانيم در قدم برهه نيا
  .نمك يم ركتش مانهيصم وبند،كب او دهان به مشت

 و ديـ كرد صـادر  را قـم  هانِيفق اعلمِ حصر فرمان همانجا و ديرفت يقاض به طرفه كي شما
 پنهـان  را خـود  ،مـردم  نـام  شـت پ ،تـان  تخت و تاج از دفاع در خيتار انمستبد همة همانند
  :ديكرد

 هـدف  را مـردم  هكـ  يسـان ك و ردكـ  نخـواهم  اغماض مردم حق از مطلقاً
 و بزنند برهم را مردم تيامن نند،ك مغشوش را مردم ذهن خواستند و گرفتند
 انتيخ شورك و انق7ب مردم، حق در بدهند، قرار گريدكي مقابل در را مردم

  .شود رفتار ها آن با قانون چارچوب در و قانون طبق ديبا و اند ردهك
 صـادر  غـ7ظ  و شداد فرمان باشد شده ليتشك يدادگاه نكهيا بدون قانون برخ7ف شما

  :ديكرد
 و يـي اجرا مسـؤو8ن  و اسـت  مـردم  بـه  انـت يخ و يرقانونيغ ارهاك نيا
 يسسـت  گونـه  چيهـ  و دهنـد  انجـام  ها آن دربارة را خود فيوظا ديبا ييقضا
  .داشت نخواهد وجود نهيزم نيدرا
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 و شـما  از كـه  يانتقـاد  واسـطة  هب را رمتبح هيفق آن و برجسته استاد آن بزرگوار، هيفق آن

ـ  دادگاه، ليتشك بدون كرد انت تيريمد وةيش  در مـاه  چنـد  و سـال  پـنج  يرقـانون يغ طـور  هب
 براسـاس  ،شـد  ماريب شدت هب يسالگ هشتاد سن در او كه يزمان و .ديكرد محصور اش خانه

 نيا خداوند لطف بهاما  .ديكرد شيرها ،حصر در مرگ ننگ از ييرها يبرا يپزشك گزارش
 كند خدمت شتريب تشيع و اس7م به تا گرفت عمر خداوند از شتريب سال هفت بزرگوار هيفق
  .برساند سرانجام به ينيد استبداد هيعل را خود مبارزة و

  مرجعيت ابتذال و هيفق تيوإل

 اهللا تآيـ  تيريمـد  وةيشـ  از 1376 سـال  رجـب  13 يسخنران در يمنتظر يالعظم اهللا آيت
ـ فق« نيا .بود داشته برحذر يشاهنشاه وةيش از را يو و بود كرده انتقاد يا خامنه  بزرگـوار  هي

 حد و شأن در هك شما« :بود گفته يا خامنه يآقا جناب به حاًيصر »برجسته استاد و رمتبح و
 شيمعنـا « نـدارد  افتا تيص7ح كه يكس از فتوا صدور و مرجعيت يادعا .»ديستين مرجعيت
 يآقـا  جناب .است گذشته يسخنران آن از سال 12 قاًيدق .است »عهيش مرجعيت ردنك مبتذل
 هيعمل رسالة هنوز كشد، يم دكي را يالعظم اهللا تآي عنوان روانشيپ انيم در نكهيباا يا خامنه

 منتشـر  يو از ييفتـوا  فقـه  اي ياستد8ل فقه در يكتاب چيه و ندارد يالوثق العرو� بر هيحاش و
 يبـرا  .شـود  يمـ  داده نسـبت  شانيا به يشرع جواب و الؤس يا مجموعه تنها و است نشده
 جوبـإل أ بنـام  يانتسـاب  كتـاب  نيهمـ  از مسـئله  چنـد  اسـت  يكاف شانيا يفقه دانش يابيارز

  .ميكن يبررس را ا8ستفتائات
  :كه است شده نوشته كتاب نيا در :اول نكتة

 هـر  در ياجتمـاع  مسـائل  ادارة و ياسـ7م  جامعة يرهبر در هيفق تيو8
 اصـل  در ييها شهير  هك است يعشر ياثن حّقة مذهب انكار از ، زمان و عصر
  1.دارد امامت
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  و
 امكـ اح و اسـت  مذهب اصول از و امامت و تيو8 شئون از هيفق تيو8
  1.شود يم استنباط يشرع ادلة از يفقه امكاح ريسا مثل ، تيو8 به راجع

 :شـود  يم مترّتب  آن بر ليذ لوازم ،شود قلمداد مذهب اصول و انكار از يا مسئله اگراما 
  . يدتعب  يشرع امكاح از نه است يعقل امكاح از مذهب اي نيد اصول . اول

 جـازم  اعتقـاد   نيقـ ي از مـراد  ).معتبـر  ظن لو و( يظّن نه است ينيقي يا مسئله نيچن . دوم
  . است واقع با مطابق
 قيـ تحق آن در اسـت   موظـف  يّلفكم هر هكبل ، است ديتقل رقابليغ يا مسئله نيچن . سوم

  .ندك دايپ نيقي آن به و ندك
  . است 8زم آن به ينظر اعتقاد ، ستين يافك آن به يعمل التزام . چهارم
ـ  و اسـت  8زم ) يمنطق قيدق وديق يتمام با( برهان يا مسئله نيچن اثبات يبرا . پنجم  ةادّل

  . ستين يافك ينيقيريغ
  .شود يم مذهب از خروج باعث آن به جهل اي و اركان . ششم
  : مبت7ست يجد مشكل سه به يا خامنه اهللا تآي نظر ،فوق ةششگان اتكن به باتوجه
ً8ـ  يشـرع  مكح  حال نيع در تواند ينم است مذهب اصول از هيفق تيو8 اگر .او يدتعب  
 ).59 سـؤال  »باشد يم زين عقل ديتأئ مورد هك ، است يتعبد يشرع مكح هيفق تيو8«( باشد
  .ندارد راه دتعب ينيقي و يعقل امور ودر است ينيقي امور از اعتقادات اصول هك چرا
 و است امامت اصل  فروع از باشد مذهب اصول از هيفق تيو8 اگر هك است واضح .اًيثان
 فـروع  از يسهوالنب جواز عدم ، ستين اصل ، اصل  فرعاما  ). ششم اصل( ستين يمستقل اصل

ـ د اصـول  از همـه  نيبـاا  دارد، نبـوت   اصـل  در شهير و است عصمت  اتيـ جزئ . سـت ين ني
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 اصـل  در شـه ير و جزاست روز به اعتقاد فروع از قبر اول شب در ركمن و ريكن يها پرسش

  . است نيد اصول از گفت توان ينماما  دارد، معاد 
 و اسـت  عـدل  مسـئلة  فـروع  از گـر يد يسـرا  در ئهيسـ  و حسـنه  اعمـال  ةمحاسب نحوة

 رامـات ك شـود،  ينمـ  شمرده مذهب اصول از همه نيباا دارد، مذهب اصل نيا در ييها شهير
 از همـه  نيباا دارد، امامت اصل در شهير و است  ائمه تيو8 به اعتقاد فروع از  طاهره عترت
 و تيو8 شئون از بتيغ عصر در را هيفق تيو8 اگر يحت .شود ينم  محسوب مذهب اصول
 گرفـت  جهينت  توان ينم باز دارد، امامت اصل در شهير هك ميريبپذ و ميآور حساب به امامت

  ». است مذهب اصول از هيفق تيو8« :هك
ـ امام يفقهـا  از ياريبسـ  هكـ  را يامر توان يم چگونه ثالثاً ـ ( باورندارنـد،  را آن هي  اهللا تآي
ـ ا8مام الفقهاء معظم« وردود، المسائل تابك اول در ييخو يموسو ابوالقاسمسيد  قولـون ي8 هي
ـ ن و ». هيللفق المطلقه هيبالو8 ـ  النجـا�  صـراط  زي  مـذهب  اصـول  از ) ا8سـتفتاءات  جوبـإل أ  يف

 حـال  نيعـ  در و عـاجز  خود مذهب اصول  شناخت از يحت هك يمجتهدان چگونه ؟ دانست
 در نظـر  اخـت7ف  شناختن تيرسم به ايآ دند؟يزالتقليجا يفقه  فروع در شوند يم يتلق معذور
ـ ذات از مـذهب  اصـول  هكـ نيا بـه  باتوجـه  ؟ ستين زيآم مخاطره مذهب  اصول   ومقومـات  اتي
ـ  به ورود اذن صدور ، است مذهب آن تيهو محقق و مذهب ـ ازقب  ياخت7فـ  مسـئلة   كي  لي

  ياعتقـاد  اصـول  يقدسـ  يسـرا  بـه  )185 ص ا8سرار، شفك ، ينيخم اهللا تآي( هيفق تيو8
  . است تأمل قابل شدت هب مذهب

 » اصـل « را آن  چگونـه  پـس  ، سـت ين مـذهب  از خـارج  اگـر  ياصـل  نيچن ركمن با8خره
 اسـت  مناسـب  اسـت  شـده  اراده  آن انكـ ار و مذهب اصول از يگريد يمعنا اگر نامند؟ يم
 كتـاب  پـانزدهم  فصـل  در را نكات نيا شيپ ها سال من .شود نييتب فوق ابهامات رفع يبرا

  1.درآوردم ريتحر رشتة به ييو8 حكومت
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 تشيع مذهب اصول اي اركان از هيفق تيو8 ،يا خامنه اهللا تآي نظر برخ7ف : بحث حاصل
ـ فق تيـ و8 .سـت ين عقل دييتأ مورد حال نيع در يتعبد يشرع احكام از اي  نظـر   مطـابق  هي
 ، تـاب ك( اربعـه  ادلة اقامة گرو در آن اثبات و است يفقه فروع از فقها اتفاق به بيقر تيثركا

ـ ن و مـذهب  اصـول  اي اركان يمعنا يا خامنه اهللا تآي . است ) عقل و اجماع ، سّنت  احكـام  زي
ـ نزد سـطر  چنـد  ضـمن  در ا8 و اسـت  نكرده درك يدرست به را يتعبد يشرع  هـم  بـه  كي

  .كرد ينم اظهارنظر متناقض گونه نيا

  ارجح هانيفق و جهان نيمسلم امر يول

  :است نوشته كتاب نيهم 65 مسئلة در يا خامنه اهللا تآي :دوم نكتة
 هكـ نيا ولـو  يلفكم هر بر نيمسلم امر يول يومتكح دستورات از اطاعت

 امـور  يمتصـد  با هك ستين زيجا  يسك چيه يبرا و .است واجب باشد، هيفق
ـ نما مخالفـت  اسـت،  تـر  سـته يشا خـودش  هكـ  بهانه نيا به ،تيو8 ـ ا .دي  ني

 بـه  شده شناخته يقانون يها راه از تيو8 منصب يمتصد  هك است يدرصورت
 تفـاوت  يلـ ك طـور  به مسئله صورت، نيرايدرغ يول .باشد دهيرس تيو8 مقام

  .ردك خواهد
ـ فق تيـ و8 از اطاعت وجوب .او8ً :مبت7ست اشكال سه به يا خامنه اهللا تآي يرأ نيا  ،هي
 كـدام  با يو مقلدان و ستين قائل يا مسئله نيچن به كه يهيفق .است آن يفقه اثبات بر فرع
  هستند؟ نيمسلم امر يول نام هب يموجود از اطاعت به موظف يفقه ليدل

 تيرضـا  و ريتدب عدالت، فقاهت، ليازقب يضوابط در نيمسلم امر تيو8 يمدع اگر .اًيثان
ـ دل كدام به باشد، مرجوح گرانيد به نسبت هعام  راجـح  بـر  مرجـوح  از اطاعـت  يشـرع  لي

  است؟ واجب
 باشـد،  عتيشر بر يمبتن زين قانون و شود يقانون يها راه مدار دائر يشرع مسئلة اگر .ثالثاً
 عقل و سّنت و كتاب از يمعتبر ادلة مدار دائر يشرع مسئلة اعتبار .است دور مسئله حاصل



  23  جائر واليت از اسالمي جمهوري سازي پاك :منتظري مكتب
 اعتبـار  و باشـد  امر يول ةاراد نيع ،قانون هيفق مطلقة تيو8 دگاهيد در يوقت .است اجماع و
ـ درا برعكس، نه باشد امر تيو8 از يناش قانون تيمشروع و  را يشـرع  مسـئلة  صـورت  ني

ـ  شخصِ ارادة با را يشرع مسئلة يعني دانستن قانون تابع ـ ا و دانسـتن  شـناور  ،امـر  يول  ني
 .عهيشـ  مرجعيت ابتذال :درآورد صدا به يمنتظر يالعظم اهللا آيت كه است يخطر زنگ همان
ـ  ارتكـاب  ،كنـد  يمـ  دخالـت  فتـوا  صـدور  حـوزة  در يفقه تيص7ح فاقد فرد يوقت  نيچن

  .ستين انتظار از دور يفاحش يخطاها

  هانيفق اجماع برخإلف قضاوت

  :است شده يمدع راًياخ يا خامنه اهللا آيت
ـ  مقابـل  در و دادگـاه  در مـتهم  هر اقرار و اعتراف  ننـدگان يب و هـا  نيدورب

 سـخنان امـا   اسـت  نافـذ  و مسـموع  حجـت،  »عق7ً و عرفاً شرعاً،« ،يونيليم
  1.ستين مسموع و ندارد يشرع تيحج گر،يد اشخاص درباره متهمان

 ضوابط براساس يمنتظر يالعظم اهللا آيت مرحوم »برجسته استاد و رمتبح هيفق« كه يدرحال 
  :شد متذكر بار نيچند ،يفقه ياجماع ممسّل

  يجمهـور  در هاسـت  سال متأسفانه هك ها يريگ اعتراف و اقرارها گونه نيا
 و يرعـاد يغ   ام7ًك طيشرا در و يرقانونيغ يها زندان در و شده رائج ياس7م 
 بـا  و جامعـه  يهـا  تيواقع   با او رابطة نمودن قطع و يزندان ديتهد و بيفر با

 وجاهـت  فاقـد  يلك هب شود، يم   گرفته يجسم و يروح يفشارها واردنمودن
 ازنظر و ديآ يم حساب به بزرگ   گناهان و راتكمن از و بوده يقانون و يشرع
 آمـران  و انيمتصـد  و مباشـران  هكـ   ؛بود خواهد يقطع جرمِ يقانون و يشرع
ـ نبا يصـالح  مـة كحم چيه يطرف از و شوند، ريتعز و مهكمحا ديبا ها آن  و دي
ـ ا براساس را يسك تواند ينم  بـه  ومكـ مح هـا  مصـاحبه  و اعترافـات    گونـه  ني
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ـ تهد و زور   بـا  اعتـراف  و اقـرار  عهيشـ  يفقها همة... .دينما يمكح  در و دي
  1.دانند ينم نافذ   و حجت شرعاً ،متهم خود هيعل يحت را يرعاديغ طيشرا
ـ  مقابل در« دادگاه ةجلس يونيزيتلو پخش او8ً ،يا خامنه اهللا آيت نظر برخ7ف  هـا  نيدورب

 بـودن  آزاد ،دادگـاه  بـودن  يعلنـ  يمعنا .است يدادرس نيآئ نص خ7ف »يونيليم نندگانيب و
  .آن يونيزيتلو پخش نه است آن در افراد حضور

ـ او مـراد  البتـه ( شـدند،  كشـته  شكنجه ريز يمتهمان يكشور يها زندان در اگر .اًيثان  و ني
 واقـع  خـ7ف  ها آن به و شدند داشته نگاه يخبر يب در ها ماه يمتهمان اي و !)ستين زكيكهر
ـ ليم نندگانيب و ها نيدورب دربرابر بعد و شد گفته  لِيـ وك بـه  يدسترسـ  امكـان  بـدون  و يوني
 و رفـاً ع ،شـرعاً  متهمـان  نيا اعتراف و اقرار كردند، اقرار منصفه ئتيه ابيغ در و يارياخت
  .ستين نافذ و مسموع حجت، عق7ً

 عق7ً و رفاًع و شرعاً ،كرده اقرار يجانكاه طيشرا نيچن در كه يمتهم اعتراف تنها نه .ثالثاً
 و محاكمه ديبا يم يشرع خ7ف اعترافات نيچن آمر و يمتصد و مباشر بلكه ست،ين مسموع

ـ دل به عهيش فقه ياجماع حكم به يا خامنه اهللا آيت گريد عبارت به .شوند ريتعز ـ آمر لي  در تي
 عـ7وه  معنـا  نيا به و ريتعز و محاكمه مستوجب ،ياسيس متعدد انيزندان فشار تحت رياقار
 از كمتـر  به كه يكس يحقوق دانش و يفقه اط7عات .هست زين عدالت از ساقط ،فقاهت بر

ـ ا در ،دهـد  ينمـ  تيرضا جهان نيمسلم امر يول و يرهبر معظم مقام و اهللا آيت حضرت  ني
  .شد اشاره اختصار به آن از نمونه چند كه مستواست

  منتقد مرجع جنازة عييتش در امام خط

 دار »برجسـته  ياستاد و رمتبح و بزرگوار يهيفق« يا خامنه يآقا جناب اقرار به هرحال به
 لـه  معظـم  عييتشـ  مراسـم  در ،حاكمـان  انتظارِ حد از شيب انبوه يتيجمع .گفت وداع را يفان
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 قـم  خيتـار  در جنـازه  عييتش نيا .هستند شان يواقع خادمان قدرشناس ،مردم .كردند شركت

  .بود شتريب قم در سابق ديتقل مراجع نيعيمشا تمام از نيعيمشا تيجمع و بود سابقه يب

ـ ا از شـتر يب ،تيـ جمع نبود قم شهر يورود مداخل يتيامن يها تيمحدود اگر  هـم  هـا  ني
 يهـا  رسـانه  اخ7قِ و قانون و شرع خ7ف و ناجوانمردانه غاتيتبل دهه دو رغم يعل .شد يم

ـ ب ياعضـا  از مشـهورند  امـام  خـطّ  بـه  كشـور  در كـه  ييها تيشخص يحكومت  مرحـوم  تي
 نيآخـر  و مبـارز  ونيروحـان  مجمـع  ياعضا تا گرفته يو نوادگان و ينيخم يالعظم اهللا آيت

 ينـور  عبـداهللا  همانند( مختلف ينهادها در يو ندگانينما و ياس7م يجمهور ريوز نخست
  .بود دار يمعن اريبس ،جنازه عييتش نيا در )يكروب يمهد و

 انگـذار يبن از جوان كنندگان عتيمشا يتلّق »بود ما با دينكن شك ،بود حا8 امام اگر« شعار
 مرحوم رنجنامة دييتأ در قدريعال هيفق يبرا 1367 سال در كه يكسان .بود ياس7م يجمهور
ـ  امـروز  نوشـتند،  يمنتظـر  يالعظم اهللا آيت به عتاب نامة ينيخم احمد ـ بق از شيب  و متـأثر  هي
 شيپ سال كي و ستيب ك7ن نزاع تيانحّق يتازگ به ها آن .زدند يم صورت و سر به مانيپش
  .بودند برده يپ خود قيعم اشتباه به و افتهيدر را

 نفــوذ اوج در ،اول دهــة اواخــر در وضــوح بــه او .بــود جلــوتر خــود زمــان از يمنتظـر 
 دهيرس قدرت به هانِيفق يحكومتدار روش انحراف ،ياس7م يجمهور انگذاريبن كيزماتيكار
 را آن نيسـنگ  تـاوان  البته و پرداخت »نيمسلم ائمة به حتينص« هب شجاعت با و افتيدر را
  .ديچش ريتحق و اهانت دهه دو و يويدن منصب نيبا8تر از عزل با هم

 يسـا ؤر و ياس7م يجمهور رهبر ،ياس7م يجمهور معمار نيدوم جنازة عييتش در البته
 نفرسـتاده  هـم  ندهينما شده كه هم ظاهر حفظ يبرا يحت كدام چيه .بودند بيغا اش هقو سه

ـ  دار مين يها اميپ يحت غاصب جمهور سيرئ .بودند  يقـوا  يمتصـد  بـرادران  يشـفاه  و يكتب
 ظلمـه  اعوان حضور از مرحوم آن روح شك يب .كند ارسال ديند 8زم زين را ييقضا و ينيتقن
  .شد يم معذب خود تابوت كنار در
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 هماننـد  هـم  بـود  كـرده  قـدر يعال هيفق يشاگرد يعمر كه يرهبر خبرگان مجلس سيرئ
 يراسـت  دنديپرسـ  يم خود از كنندگان عييتش .بودند فرستاده ندهينما اص7حات جمهور سيرئ
 ملـت  اورنـد؟ يب فيتشـر  خودشان و كنند رنجه قدم انيآقا حضرات تا رديبم ديبا يكس چه
ـ پ و امدنـد ين كـه  هـا  آن از و است سپاسگزار دادند درخور اميپ و آمدند كه ها آن از رانيا  امي

 و فهمـد  يم مرحوم آن رةيس به و است ريدلگ نكردند، ادا را مطلب حقّ اي ندادند هم تيتسل
  .كند يم واگذار خدا به و بخشد يم

  يويدن ابتإلئات در سربلند و ديسف رو

  :است كرده اشاره خود يمدعا اصل به خود تيتسل يانتها در يا خامنه اهللا آيت
ـ  ر،يـ خط و دشوار يامتحان راحل امام مبارك اتيح دوران اواخر در  شيپ
 رحمـت  و مغفـرت  پوشـش  بـا  را آن خـواهم  يمـ  متعال خداوند از كه آمد
  .دهد قرار آن ةاركّف را يويدن ابت7ئات و بپوشاند شيخو

 را »ريـ خط و دشـوار  امتحـان  و ابت7ء« يها واژه يدرست به ياس7م يجمهور رهبر نيدوم
ـ فق دو .است كرده انتخاب ينيخم يالعظم اهللا آيت مرحوم اتيح دوران اواخر يبرا  طـراز  هي
 اوجـب  را نظـام  حفظ ينيخم مرحوم داشتند، يمتفاوت يها دگاهيد كشور ادارة در عهيش اول

ـ ازقب( شـرع  احكام بود حاضر دانست يم نظام مصلحت آنچه يبرا و دانست يم واجبات  لي
 .كنـد  فـدا  را مخـالف  هـزار  چند جان و )مساقات و مزارعه و مضاربه و وحج روزه و نماز

 و يممقـد  واجب را آن دانست ينم ينفس واجب را نظام مصلحت يمنتظر مرحوم ،درمقابل
 احتـرام  است انسان كه حيث ازآن انسان حقوق يبرا و دانست يم عدالت اقامة يبرا يقيطر
  .بود بنديپا شدت به مخالفان و انيزندان درمورد شرع ضوابط قيدق تيرعا به و بود قائل

 ياسـ7م  يجمهـور  يهـا  زنـدان  در 67 سـال  ةيرو يب يها اعدام دربرابر يمنتظر مرحوم
 يشـرع  ممسّل ضوابط برخ7ف ها اعدام نيا يو نظر به .كرد اعتراض خود استاد به تشد به
 كـه  داشت نانياطم حد آن به خود موضع به او .گرفت صورت موضوعه نيقوان برخ7ف و
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 نداشـت،  فاصله آن با چندماه از شيب كه نظام يرهبر از ،آن بر يپافشار خاطر هب شد حاضر
 و ديروسـف  يآبـاد  نجف يمنتظر ينعليحس »ريخط و دشوار امتحان« آن در .كند يپوش چشم
 در يآبـاد  نجـف  يمنتظـر  يعلـ  حاج مرحوم باصفا ييروستا فاضل فرزند .درآمد هب سربلند

 مسلم نيمواز براساس ،ياله ابت7ء نيا در .شد منصور و مظفر رانيا ملت اكثر منظر و يمرأ
ـ بن انحـراف  يبان و باعث فراوانشان خدمات رغم يعل كه شدند مردود يبزرگان ،يقرآن  يادي

  .هستند ياس7م يجمهور

 كجـا  از شـان يا .است ياديبن انحراف آن محصو8ت از يكي ،خود يا خامنه يآقا جناب
 ييهـا  رنج و شد رفوزه امتحان آن در يمنتظر مرحوم كه كنند يم قضاوت نانيبااطم گونه نيا

 يربوب موضع نيا اوست؟ گناهان كفارة ،رفت روا )يمنتظر( يو بر )يا خامنه( او توسط كه
ـ فق مطلقة تيو8 البته .كند يم نييتع كفاره و عقاب و ثواب و جهنم و بهشت كه است  بـا  هي
 .است يگانيخدا يموضع .ندارد كم يربوب موضع از يزيچ ،آن عمبد هيفق يعرفان شبه ريتعاب
 .ستاند يم جان .كند يم فيتكل نييتع ،قيخ7 يبرا نيزم فرش در شا عرش در خدا يجا هب
  .كند يم دخالت هم مردم قبرِ در يحت و يخصوص يزندگ بر ممات، و اتيح بر

ـ  از يبشـر  يبن است قرار يناچار زور از اگراما  ـ بگو سـخن  يموضـع  نيچن  حـداقل  ،دي
 .دارد 8زم يجـواهر  فقـه  و صـالح  سـلف  وةيش به يسنّت فقاهت و ياجتهاد دانش يريمقاد
 بـه  حكـم  و كند يداور مسلم مجتهد دو يصتخص اخت7ف و يعلم نزاع در تواند يم يكس
 و نيطـرف  دانـش  از وافـر  يا بهـره  خود كه كند صادر يگريد صواب به فتوا و يكي يخطا
  .باشد داشته ها آن از برتر يحت

 كـدام  بـا  شانيا .است كرده اقرار يمنتظر مرحوم ياستاد و يعلم رتبح به يا خامنه يآقا
 ارتكـاب  بـه  را برجسـته  اسـتاد  و بزرگوار هيفق نيا اجتهاد و فقاهت كدام به اتكا با و دانش
 تيص7ح عدم و ياط7ع كم زانيم من كند؟ يم محكوم قبل سال ستيب ميعظ يابت7 در خطا
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ـ نزد از پـس  شا يفقه اثر تنها استناد به را يا خامنه اهللا آيت يك7م و يفقه  سـال  هفتـاد  كي
  .كردم حيتشر مستد8ً

  نيمسلم ائمة به حتينص

 شـما  كـه  كـنم  يم عرض متواضعانه يمنتظر يالعظم اهللا آيت شاگرد نيتر كوچك عنوان به
 فحـلِ  دو يعلمـ  نزاع در كه ديهست آن از كوچكتر ،يعلم لحاظ به )ياس7م يجمهور رهبر(
 حكم )خودتان قول به( »يرمتبح و بزرگوار هيفق و برجسته استاد« .ديشو وارد فقاهت معاَل
 ،شـما  انـدازة  و حـد  .است كرده مرجعيت و افتا منصب يتصد يبرا شما تيص7ح عدم به

 »رجـال  علـم  ياصل كتاب چهار« مقالة نگارش و نياسي آل يراض و قطب سيد كتاب ترجمة
ـ كن مـرور  را يجاهل عرب اتيادب ،يغاناأل كتاب در غور با كه هِب همان را شما .است  بـه  .دي
  .دينكن »مبتذل« را خود نيا از شيب و ديده فرا گوش ديسع ديفق آن حتينص

 ضـمن  در خـود  خيمـ  بـه  يكي نعل به يكي استيس تداوم در هم يرازيش مكارم اهللا آيت
  :نوشت كوتاهش تيتسل

 داشـتند  انقـ7ب  از بعـد  و قبل ييها مجاهدت و يعلم مقامات مرحوم آن
 قدس( راحل امام اتيح اواخر در مخصوصاً شانيا مواضع از يبخش هرچند
  1.نبود قبول مورد )سره

 و اسـ7م  مكتـب  و جـوان  نسـل  مجـ7ت  )ينوجوان دوران در( يميقد خوانندة عنوان به
 بخـش  كـه  دارد يمـ  معـروض  بـااحترام  »نيرضاأل يف اهللا آيت« خدمت نماها لسوفيف كتاب
ـ  ست،ين و نبوده رانيا ديرش ملت قبول مورد زين شما ياسيس مواضع اعظم  سـكوت  ژهيـ و هب

 .رفـت  روا سـبز  معترضان بر حكومت يازسو رياخ ماه چند در كه يظلم دربرابر معنادارتان
ـ ثانو حكم باب از تنها رهبر انتخاب در را مردم يرأ مبنا در يهيفق يوقت البته  دفـع  يبـرا  هي
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 اسـت  واضح )516 ص ،1ج ،الفقاهإل انوار( بداند نياطيش يها وسوسه دفع و استبداد تهمت

  .دهد يم بها يعموم حوزة در مردم تيرضا به زانيم چه به كه
 اسـتق7ل  در تشـيع  يخيتـار  افتخـار  كه قم ةيعلم حوزة نيمدرس جامعة تيتسل ةياع7م
ـ  وعـاظ  جامعـة « به و كرد ملكوك را حكومت از مرجعيت اسـت  شـده  ليتبـد  »ني7طالس، 

 نقـدش  در وقـت  صرف از تر ارزش كم است، معظم مقام تيتسل اميپ از انهيناش يبردار گرته
  .است

  موحدان يميابراه يها شعار به محمد آل عش تبرك

 شان انمند ع7قه و مقلدان و رفتند ايدن از يديتقل مراجع كه دارد خاطر به اتكرّ به قم شهر
ـ ا .نبودنـد  هـا  آن يبـرا  خـتم  و ميترح مراسم يبرگزار به مجاز  و ياسـ يس فعـا8ن  تنهـا  ني

ـ رژ با كه ستندين يدانشگاه يها كرده ليتحص و روشنفكران  ياسـ7م  يجمهـور  منحـرف  مي
 يبـرا  ميرژ نيا كه يفراوان قاتييتض ليدل به هم يسنّت نانيمتد از يريكث جمع دارند، مشكل
  .ندا يناراض آن از است كرده جاديا شان مراجع
ـ اول وعـدة  بـرخ7ف  كـه  كـرد  اثبـات  گريد بار ياس7م يجمهور ميرژ ـ  كـه  اش هي  يحت
 حكومت سال نيام يس در )انگذاريبن سيپار مصاحبه( كنند تيفعال آزادند هم ها ستيماركس
 نيدوم به بزرگداشت و ختم و ميترح مجلس يبرگزار اجازة كه است دهيرس ييجا هب ،خود
 كـه  دينداد را يمجاهد هيفق به ميترح مجلس يبرگزار اجازة شما .دهد ينم هم خود معمار

 راحـل  امـام  نهضت خدمت در مرحوم آن يزندگ از يطو8ن يدوران« ديكرد اعتراف خودتان
ـ ا در ياديـ ز يهـا  يسخت و داده انجام ياديز مجاهدات شانيا و گذشت الشأن ميعظ  راه ني

  .»كردند تحمل
 مقـام  نفع به شعار ميتعل و ديتول در له معظم شگرف استعداد كه( يحكومت مراجع از يكي
 كـه  ييهـا  حرمـت  هتـك  از متأسفانه )شد ريعالمگ گذشته هفتة در ط7ب به تيو8 يعظما

 دو مظـالم  تـداوم  در چنـدروزه  نيا در شما يشخص لباس بدنام مورانأم و يجيبس مزدوران
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ـ  منفرداً كه يكس از .كرد قيتشو و تيحما ،دادند انجام رياخ دهة ـ متقّل بـه  ،المراجـع  نيب  يب
  .ستين يانتظار نيا جز ديگو يم كيتبر نژاد ياحمد محمود همچون

 و دربار آخوند )كلمتهم اهللا ياعل( عظام مراجع وتيب به حمله در اوباش و اراذل سردستة
ـ ا و ننـد يب يم شما چشم از را ظلم همه نيا رانيا مردم .شماست ةينيحس يمنبر  فـرد  چيهـ  اّل
ـ ب بـه  سنگ پرتاب و درگذشته تازه مرجع به ادب اسائة ينيمتد  و بسـتگانش  منـزل  و او تي
ـ ا شده نيخشمگ كنندگان عييتش يشعارها از شما .دارد ينم روا را گريد منتقد مرجع تيب  .دي
 كمتبـرّ  را محمـد  آل عـش  ،استبدادشكن يِميابراه يشعارها نيا كه بود بار نياول يبرا نيا

  :دنديشن را رانيا ملت يرسا اميپ ،هيعلم يها حوزه ط7ب و كرد
 باشـه  شـاه  چه ستمگر، بر مرگ م؛يستيبا ديزي پشت م،يستين وفهك اهل ما
ـ عل آمـده،  ركلشـ  همـه  نيا باطله؛ تشيو8 قاتله، تاتوركيد رهبر؛ چه  رهبـر  هي

 دارد، ادامـه  راهت نستوه يمنتظر ه؛يدخدادا عزت تاتور،كيد تاتور،كيد آمده؛
ـ ا سـبز  ملـت  امـروز،  عزاسـت  عزا بارد؛ گلوله ما بر كتاتوريد اگر يحت  راني

ـ آزاد مظلـوم،  يمنتظر امروز؛ عزاست صاحب  يا نـه يك تيتسـل  مبـارك؛  تي
 هيفق امروز، عزاست روز امروز، عزاست عزا م؛يخوا ينم م،يخوا ينم يا عقده
 امـروز،  عزاسـت  روز امـروز،  عزاسـت  عـزا  امـروز؛  خداست شيپ ما نستوه
 ت؛يـ و8 نيا بر مرگ ت،يجنا تجاوز، امروز؛ خداست شيپ رانيا سبز مرجع
ـ ا دانشـگاه،  شـده  نياو ؛يكتاتوريد نيا بر مرگ ،يمنتظر تيوص  شـده  راني

ـ آزاد ،يآزادگـ  مرجع است؛ ندهيپا مرجع است، زنده يمنتظر بازداشتگاه؛  تي
  .كتاتوريد بر مرگ مبارك؛

 .شـدند  منـع  آزاده هيفق ميترح و عييتش و نيتدف مراسم اخبار انعكاس از رسماً ها روزنامه
 .كنـد  كـار  اول صـفحة  در را يمنتظـر  مرحـوم  دربـارة  يمطلب افتين اجازه يا روزنامه چيه

ـ توان يمـ  شـما  .ديپاشـ  يمـ  زخـم  بـر  نمك ،بتيمص نيا در كه هم يحكومت يمايصداوس  دي
ـ زيتلو ويراد چيه و يا دهيجر چيه .ديباش خوشحال  در آنچـه  از محروسـه  ممكـت  در يوني
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 مراسم يبرگزار عدم سبب از و نكرد گزارش يزيچ بود افتاده اتفاق عييتش و نيتدف مراسم
  .برنداشت پرده ،نشده برگزار
 .نكردند منعكس ،سوزاند را يرهبر معظم مقام استخوان عمق تا كه ييشعارها ،كدام چيه
ـ ا در كـه  سـت ين مهـم  .اسـت  امـان  و امن در شهر ـ راد و مطبوعـات  تمـام  چنـدروزه  ني  وي
 شما .بود ياس7م يجمهور معمار نيدوم درگذشت خبرشان نياول ،ايدن معتبر يها ونيزيتلو
 يصـدا  ،معـدوم  شـاه  هماننـد  كماكان و ديببر فرو برف در كبك همانند را سرتان ديتوان يم

  .ديريبگ دهينشن را يرانيا شهروندان اعتراض

  يمنتظر ياسيس مكتب 

ـ  همانند ينيخم يالعظم اهللا آيت مرحوم از يزمان اگر  و نيچـ  در مـائو  ،يشـورو  در نيلن
 در يتروتسـك  بـا  شـد  يمـ  شا درگذشـت  از قبـل  تا را يمنتظر شد؛ يم ادي كوبا در كاسترو
 ژهيـ و بـه  يمنتظر تيحرّ و تقوا دانش، شجاعت، انصاف، خلوص،اما  .كرد سهيمقا يشورو
ـ  ديتقل يسنّت مرجع كي حد از را او نام ،رانيا مردم رياخ سبز جنبش در او يمعنو يرهبر  اي

  .است برده فراتر اريبس ،معترض يانق7ب كي اي هيعلم يها حوزه متضلع هيفق كي
ـ  ينينـائ  يرزايم و يخراسان كاظممحمدم7 آخوند عداد در او نام ،عهيش فقه خيتار در  ادي
 نـام  عـداد  در يمنتظـر  نـام  يالملل نيب معاصر يها تيشخص گريد با سهيمقا در .شد خواهد
ـ ا حـد  در مانـد8  نلسون و نگيك لوتر نيمارت و هند طلب صلح رهبر يگاند ـ  راني  يادكردني
 افتـه ين نياسـتال  جز ينيقر يا خامنه اهللا آيت ،انيرانيا اكثر منظر از ها سهيمقا نيا دراما  .است
  .»سرنگونه ديزي خونه، ماه محرم« :اند گرفته نشانه را او كنان هيمو ،ينيحس عزاداران .است

 او .يرحمـان  ياسـ يس اس7م :است مكتب كي صاحب او .شد شكوفا مرگش در يمنتظر
 باره نيدرا .كرد جبران وجه نيبهتر به را ياساس قانون در هيفق تيو8 اصل قراردادن يخطا

 راه .كـرد  نخواهد رها رانيا در را ينيد استبداد بانيگر يمنتظر ةشياند .نوشت خواهم شتريب
ـ ا متجس خود يزندگ با او .است يمحمد و يعلو و ينيحس راه يمنتظر  معتبـر  ثيحـد  ني
  :بود )ص(خدا رسول جدش از الشهداسيد
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 سخنان ابراز جهادها نيتر باارزش :جائر امام عند عدل كلمإل الجهاد افضل
  .است ستمگر يشوايپ شگاهيپ در خواهانه عدالت

 پررهرو او، نام باد متبرك .است جائر تيو8 از ياس7م يجمهور يساز پاك يمنتظر راه
  .او راه باد

  1388 يد 3
  



 

  استاد منظر از انيبهائ يشهروند حقوق

 سـبز  فتنـة  ركـ ف اتـاق « عنوان تحت ،خود 1388 يد 21 مورخ ژةيو خبر در هانيك روزنامة
ـ بهائ ياستعمار حزب فعال نقش از يا تازه يها سرنخ شد يمدع »درآمد آب از ييبها  در تي
  :هانيك رمسئوليمد نظر به .آمد دست به سبز فتنة تيريمد

ـ و ارتباطات جرس تيسا ياصل گردانندگان ـ بهائ بـا  يا ژهي ـ بهائ و تي  اني
 اكـ يآمر ميمقـ  و يفـرار  ينمـا  يروحـان  ،وريدكـ  محسن مثال عنوان به .دارند
 از توانسـت  يمنتظر يآقا بيفر با سرانجام تا داد انجام را يا گسترده ت7ش

ـ بگ انيبهائ حقوق دربارة ييفتوا يو ـ ا !ردي  عهيشـ  خيتـار  طـول  در اقـدام  ني
ـ بهائ يانحراف و ساخته سيانگل فرقة هكنيا ژهيو به بود سابقه يب  يطـ  علنـاً  ،تي

 پرداختـه  )تشيع ياصل يمبان از( امامت و تيمهدو با جنگ به رياخ يها دهه
 يبرخـ  بـودن  ييبهـا  از يكحـا  گذشـته،  سال در منتشره يخبرها يبرخ .بود

  .است وريدك بستگان
 اداره ياسـ7م  يجمهـور  رهبـر  نـدة ينما رنظـر يز و المال تيب بودجة با كه هانيك روزنامة

 هانيك .دهد نسبت انيبهائ به را آن است دهيكوش سبز جنبش چهرة كردن شوهم يبرا ،شود يم
  :ازجمله است شده دروغ فقره نيچند مرتكب خود يليتخ داستان در

ً8گفتگو يمنتظر يالعظم اهللا آيت مغفور مرحوم استادم با انيبهائ دربارة هرگز نجانبيا .او 
ـ فق يخيتـار  يفتـوا  دو .باشم كرده يياستفتا باره نيدرا شانيا از نكهيا به برسد چه نكردم،  هي

 و انيآدم يشهروند حقوق شناختن تيرسم به در ييكوين باب فتح كه( انيبهائ دربارة قدريعال
  .است نشده استفتاء نجانبيا توسط متأسفانه )شود يم محسوب عهيش فقه در يعطف نقطة
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 مـار يب ذهـن  پرداختـة  و سـاخته  و محض كذب نجانبيا بستگان يبرخ بودن يبهائ .اًيثان
 هانيك روزنامة .1نيصادق كنتم نإ برهانكم هاتوا قل .است يا خامنه يآقا اريا8خت تام ندةينما
 خـود  اوج بـه  را دهيرشـ  مرجعيـت  شامخ مقام به ياحترام يب و يهتاك دهه، دو طول در كه

 وقاحـت  از دست ده،يكش خاك نقاب در رو يربان عالم آن كه هم اكنون يحت بود، دهيرسان
ـ  .گذارد يم رپايز را ياس7م ادبِ گونه نيا و دارد يبرنم خود يشرم يب و  مـرض  قلـوبهم  يف

 اسـتحكام  ،تيسـنخ  قاعـدة  براساس 2.كذبوني كانوا بما ميال عذاب لهم و مرضا اهللا فزادهم
 در يرهبر معظم مقام به منسوب يفتاوا استحكام مشابه ،هانيك در هيفق يول ندةينما يدعاو
 .اوسـت  يمو8 يفقه تقو حد در هيعل يمول يحقوق تقو و است شانيا ا8ستفتائات رسالإل

  3.علموني كانوا لو العنكبوت تيلب وتيالب وهنأ نإ
 و دروغ بـر  ،جـائر  تيو8 يغاتيتبل يها ارگان گريد همانند ،روزنامه نيا ةيرو كه آنجا از
 اسـتادم  واجـب  حقـوق  از دفاع باب در را ياجمال اشارة نيهم است، بناشده نيتوه و افترا
ـ با يم كه يوقت و دانم يم يكاف ـ يد اسـتبداد  مـة يخ عمـود « نقـد  بـه  دي  بـا  شـود  صـرف  »ين

  .)63 فرقان،( س7م .دهم ينم هدر رمعذوريغ مورأم آن رمكرّ ذائاتيا به ييپاسخگو
 دربـارة  شـاگرد  و اسـتاد  نظـر  دربـارة  كودتـاگران  گـر يد و روزنامه آن اقياشت به باتوجه

 بـه  شـاگرد  پاسخ زين و )له معظم تيسا وب از نقل به( ع7مه استاد يفتاوا كامل متن ،انيبهائ
  :ديآ يم دنبال در )الناس حق كتاب از نقل به( يمشابه الؤس

  تيئبها فرقة روانيپ حقوق :اول يفتوا 

  يمنتظر يالعظم اهللا آيت حضرت خدمت دينباش خسته و س7م عرض ضمن :سؤال 
ـ ا قبـال  در يجنابعـال  نظر و تيئبها فرقة روانيپ يحقوق گاهيجا درمورد بنده سؤال   رفتـار  ني

 ينـ يد تيمشـروع  گـاه  چيهـ  ياس7م فقه دگاهيد از انيئبها هك است   واضح ما همة بر البته .است
 يبـرا  قانون در شده ركذ ينيد حقوق از فارغ   ايآ هك نجاستيا سؤال حال نيباا .ندارند و نداشته

                                                   

  .64 ،نمل و 111 ،بقره. 1
  .10بقره، . 2
  .41عنكبوت، . 3
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ـ ا روانيـ پ ،انيزرتشـت  و انيهودي چون يرسم يها تياقل  حقـوق  از يبرخـوردار    حـق  فرقـه  ني

 نـد؟ ك يمـ  صـدق  ييهـا  گـروه  نيچن نيا درمورد چقدر ياس7م رأفت ؟نه اي دارند را يشهروند
  .ياله آستان به خدمت مراحل تمام در شما يبرا يداريپا و يس7مت يآرزو ضمن 

  :جواب
  يتعال بسمه 
  تيتح و س7م با 
 انيزرتشـت  و انيحيمس هود،ي همچون يآسمان تابك يدارا چون تيئبها فرقة 
ـ اقل جـزو  ياساسـ  قانون در ،ستندين ـ  ،انـد  نشـده  شـمرده  يمـذهب   يهـا  تي  يول

ـ ا اهـل  هكـ  جهت ازآن  حقـوق  از و دارنـد  گـل  و آب حـق  ،هسـتند  شـور ك ني
 ديـ كتأ مـورد  هكـ  ياس7م رأفت از ديبا نيهمچن ؛باشند يم   برخوردار يشهروند
  .ديباش موفق شاءاهللا ان  .باشند مند بهره است نيد اءياول و قرآن

  يمنتظر ينعليحس      
  1387 بهشتيارد 25

  يشهروند حقوق و تيبهائ فرقة روانيپ :دوم يفتوا

  س7م عرض با يمنتظر اهللا آيت حضرت :سؤال
 خـاطر  به فرقه نيا نكهيا به اشاره از پس ،تيبهائ فرقة درمورد يجنابعال يها پاسخ از يكي در
ـ ا فرمـوده  انـد  نشده محسوب يرسم يها تياقل جزو ياساس قانون در يآسمان كتاب نداشتن  :دي

 مند بهره يشهروند حقوق از ،دارند گل و آب حق و هستند كشور نيا اهل كه جهت ازآن يول«
  .»باشند يم

 سوءاسـتفاده  »يشـهروند  حقوق« واژة از فرقه نيا روانيپ از يبعض ،پاسخ نيا انتشار دنبال به
 يهـا  سـال  در يحضـرتعال  كه ينظر ،شده گفته يحت و نموده مطرح را ياديز مطالبات و كرده
ـ ا بـه  نسـبت  اسـت  يمسـتدع  .اسـت  شـده  عوض ديا داشته فرقه نيا درمورد انق7ب از قبل  ني
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 بـا  .دييـ بفرما را خود نظر يابهام هرگونه رفع جهت »يشهروند حقوق« از منظور زين و موضوع
  .تشكر

  :جواب
  يتعال بسمه

  تيتح و س7م با
 انق7ب از قبل يها سال نظر همان ،هيبهائ ةضاّل فرقة درمورد نجانبيا نظر
 انياد از كي چيه تابع كه يافراد يطوركل به يول .است نكرده يرييتغ و است
 قـاتلوكم ي لم نيالذ عن اهللا نهاكمي 8« :ةفيشر ةيآ حكم به زين ستندين يآسمان

ـ د مـن  خرجوكمي لم و نيالد يف ـ  تقسـطوا  و تبـروهم  ان اركمي  اهللا ان هميال
 الس7م هيعل نيمؤمنراليام شيفرما و )8 ةيآ ،ممتحنه سورة( .»نيالمقسط حبي

 اللطـف  و لهم المحبإل و إليللرع الرحمإل قلبك اشعر و« :اشتر مالك به نامه در
 يفـ  لك اخاما  :صنفان فانهم اكلهم تغتنم ايضار سبعا هميعل تكونن 8 و بهم
 آنـان  يانسان حقوق ديبا )53 نامة ،هالب7غ نهج( »الخلق يف لك رينظ او نيالد
  .شود تيرعا

 عرف براساس ديبا آن حدود و است يكّل واژة كي زين يشهروند حقوق
 يكسـان  اگر البته .شود مشخص ،مردم تياكثر رشيپذ مورد ياساس قانون و

 و ندينما يهمكار يخارج دشمنان با و نديبرآ كشور مردم با يدشمن درصدد
ـ با ،شود ثابت صالح دادگاه يبرا كشور نيقوان مطابق آنان يهمكار  طبـق  دي
 و .شـود  ينمـ  قـانون  ياجـرا  از مانع آنان يشهروند و .شوند مجازات قانون
 و نشـوند  آنـان  سـوء  غاتيتبل گرفتار كشور جوانان شود مراقبت است 8زم
ـ تقو موجب آنان با معاشرت و معامله اگر  آن از اسـت  8زم ،شـود  آنـان  تي

  .ديباش موفق شاءاهللا ان .گردد اجتناب
  يمنتظر ينعليحس
  1387 خرداد 25



 

  1بشر حقوق از انيبهائ برخورداري

 بيـان  بهائيـان  حقـوق  دربارة را خود نظر اس7مي، فقه از خود درك براساس است ممكن آيا
  2كنيد؟

 تبيـين  را بهائيان حقوق اس7مي، فقه از خود جديد تفسير براساس اگر بود خواهم سپاسگزار
  3.نماييد

 حقـوقي  چـه  كافرنـد؟  هـا  آن آيـا  شود؟ مي داده بهائيان به موقعيتي چه مجيد، قرآن براساس
  4دارند؟

 چيهـ  .برخوردارند بشر حقوق از شان ينيد اعتقادات از فارغ ها انسان ةهم
ـ يد اعتقـادات  واسـطة   به توان ينم را يانسان ـ د از ولـو ( شا ين  و غلـط  مـا  دي

ـ اع7م در حمصرّ حقوق( يانسان حقوق حداقل از )نادرست  دو و يجهـان  ةي
 و اعتقادات تصح با يت7زم ،حقوق نيا از يبرخوردار .ردك محروم )ثاقيم

 فقـط  نـه  هاسـت،  انسان همة حقوق ،بشر حقوق اصو8ً .ندارد ينيد يباورها
  .شانيك راست و مؤمنان دان،موح حقوق
 از شـناخته،  تيرسـم  بـه  ياله انياد عنوان به را يميابراه انياد ،ميكر قرآن

 گزارش به( اس7م ةيپا يباورها .است ردهك ادي تابك اهل عنوان به ها آن روانيپ
                                                   

 واترلـو،  دانشـگاه  دانشجويي ماهنامة آفتاب، ديني، روشنفكري و بشر حقوق پاسخ و پرسش كديور، محسن. 1
 :تهـران  كـوير،  انتشـارات  ،163 ص بشـر،  حقوق و اس7م الناس حق كتاب .1384 اسفند و بهمن ،6 شمارة :كانادا
  .1388 چهارم چاپ ،1387 اول چاپ

2. Could you please clarify your opinion about the rights of Bahais according to 
your understanding of Islamic law? 

3. I would be very thankful if you clarify the rights of 'Bahais' according to your 
modern interpretation of Islamic law? 

4. According to Holy Quran, what status is assigned to Bahais? Are they infidels? 
What are their rights? 
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ــرآن ــر ق ــداباور )ميك ــاور ،يخ ــه ب ــ روز ب ــاور و نيواپس ــه ب ــپ ب  يامبري
 را اسـ7م  و )ص(محمد صراحت به ميكر قرآن .باشد يم )ص(عبداهللا بنمحمد
 را هيپا باورِ نيا با معارض ييادعا هر و داند يم ياله انياد و امبرانيپ نِيآخر
ـ ا در مسـلمانان  .شمارد يم مانيا مرز از خروج و ناحق باطل، ـ پا بـاورِ  ني  هي

  .ندا داستان هم )ياخت7ف چيه يب(
  



 

  شهادت مادر ،مرجعيت همسر مقاومت، يبانو

  راجعون هيلإ نّاإ و هللا نّاإ
 خانـة  از را يشـاد  ،ريتـدب  يب محتسبان »مضاعف ستم« كه ينوروز بهار، روز نيهفتم در

 استاد قدريعال مرجع متأله هيفق همسر .مينشست يزيعز سوگ در دوباره است، ربوده انيرانيا
 رحلت از پس روز صد از كمتر در هم آن .وستيپ يزديا رحمت به يمنتظر يالعظم اهللا آيت
  .شتافت دوست محضر به عاشقانه و نكرد تحمل را فراق داغ .بزرگمرد آن

ـ  مراحـل  تمام در .است يرانيا زن يفداكار و ثاريا و صبر اسوة ،يمنتظر بانو ـ  و اري  اوري
يب .بود همسرش قيصد مرحـوم  ريناپـذ  يخستگ يها مجاهدت و مبارزات در او نقش شك 
 يزنـدگ  يروزهـا  نيدشـوارتر  در رزنيش نيا .است ينشدن فراموش يمنتظر يالعظم اهللا آيت
 و حصـر  در د،يتبع و زندان در ف،يلأت و قيتحق در س،يتدر و ليتحص در همسرش يپا هپاب

 .دارد بسـزا  يسهم ،حقّ از دفاع ليدل به دنيشن اهانت و دشنام و خدا راه در مبارزة در زجر،
 .دارد حـق  ،انـد  برده بهره يمنتظر منش و نشيب و دانش خوان از كه يكسان همة برگردن او
 نوة نيچند و يمنتظر محمد والمسلمين ا8س7م حجت همچون يوا8مقام ديشه يمنتظر بانو
 ديـ خر جان هب متانت با را ب7 همه نيا وار نبيز او .است كرده عرضه خداوند درگاه به ديشه
  .شتافت معبود داريد به يسربلند با و ستاديا كوه همچون و

 ،مقاومـت  يبانو نيا و شهادت مادر نيا ،مرجعيت همسر نيا رزن،يش نيا مقام از ليتجل
 كـه  همچنـان  رانيا قدرشناس ملت .است ثاريا و يدوست دانش ،يطلب حق ،يآزادگ از ليتجل
 هـا  تيمحدود همة رغم يعل ،يمنتظر يالعظم اهللا آيت كريپ باشكوه عييتش يخيتار مراسم در

  .كرد نخواهد يكوتاه زين فداكار يبانو نيا زحمات از يقدرشناس در گذاشت، تمام سنگ
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ــتبداد ــيد اس ــه در ين ــا مواجه ــ مشــفقانة حينصــا ب ــار نيدوم ــور معم ــ7م يجمه  ياس
 و اهانـت  و ينـامردم  و سـتم  همه آن رغم يعلاما  گرفت، كار هب را ها وهيش نيتر ناجوانمردانه

 ،است ينيحس يطلب حق و يعلو عدالت ،ينبو رحمت عصارة كه يمنتظر راه اكنون ،دشنام
 تيـ و8 از ياس7م يجمهور يساز پاك« كه او راه نقشة و است يرانيا سبز مبارزان سرمشق
  .دارد ادامه تمام تقو با است »جائر
ـ ا سبز مادرِ نيا ميترح و عييتش مراسم يبرا ،اهيروس كودتاگرانِ نكهيا از  يقاتييتضـ  ،راني
 كه يميرژ .است ياكارير و استبداد السحر باطل همچنان يمنتظر ذكر باك؟ چه كنند، فراهم
 و ضـعف  به ،گمارد يم مورأم و پاسبان و پاسدار ،ميترح و عييتش و نيتدف و گورستان يبرا

ـ ب ،يمنتظـر  تيب .است كرده اذعان خود يمردم گاهيپا فقدان  يآزادگـ  و يتقـو  و علـم  تي
 همچنـان  يمنتظـر  روح .هاست دهيب7كش و ها دهيد ستم و ها دلخسته پناهگاه خانه نيا .است
 غمـا ي بـه  خبـران  يب ازخدا توسط كه است تشيع و اس7م يآبرو و رانيا ملت حقوق نگران

 يحـداكثر  اسـتقامت  و خشـونت  بـدون  و ياخ7ق مبارزة نِيمت وةيش بر همچنان او .رود يم
  .دارد اصرار يحداقل مطالبات قتحّق يبرا
 احمـد  خيشـ  والمسـلمين  ا8س7م حجت حضرت يگرام سرور به را بتيمص نيا نجانبيا

 مرجعيـت  عيـ رف تيب زمعزّ بازماندگان گريد و ،يمنتظر ديآقاسع جناب زيعز برادر ،يمنتظر
 و صـبر  بازماندگان يبرا و رضوان و رحمت مرحومه آن يبرا .كنم يم عرض تيتسل دهيرش
  .دارم مسئلت اجر

  1389 نيفرورد 7
  



 

  استاد دفتر پلمب تيمحكوم

  راجعون هيلإ إنّا و هللا إنّا
  يمنتظر احمد خيش حاج والمسلمين ا8س7م حجت حضرت
 مرحـوم  ا8سـتاد  خنايشـ  دفتر به يشخص لباس مأموران حملة خبر ت،يتح و س7م از پس
ـ تخر ،)هيـ عل يتعـال  اهللا رضوان( يمنتظر يالعظم اهللا آيت مغفور  بـدون  امـوال  و اسـباب  بي
 بـا  اط7عـات  وزارت نيمأمور توسط له معظم دفتر پلمب و يانتظام يروين ممانعت نيكمتر
 يجمهـور  نظـام  نكـه يا .شـد  ديشـد  تأسـف  باعث ،تيروحان ژةيو يرقانونيغ دادگاه حكم
 كنـد،  يمـ  يو دفتر بستن به اقدام ،متأله هيفق پرعزت رحلت از ماه شش از كمتر در ياس7م
 يسـو  از مجاهـد  مرجع آن ادي و راه بودن زنده و سو كي از حكومت مفرط ضعف از نشان

 بغُوَنهـا ي و اللَّــه  لِيسـِب  عـن  صدونَي و اْلĤخرَ�ِ يعَل ايالدْن ا�َيالْح ستَحبونَي نَيالَّذ .دارد گريد
  .)3 ،ميابراه( ديبع ضَلَالٍ يف كأُوَلـٰئ عوجا
ـ نز هـان يفق و نيـ د يعلمـا  بـه  ظلم و اجحاف همه نيا رانيا خيتار در  .نـدارد  سـابقه  ،هي
 به نكرد جرأت هرگز ،علما و اس7م به نسبت اش نهيك همة رغم يعل ،يپهلو شاه رضامحمد
ـ  كنـد،  علما تيب بيتخر به اقدام د،رَب حمله انهسبع گونه نيا مراجع دفتر  را شـان يا دفتـر  اي

 كه شود يم آشكار شتريب »ا8مه هيتنب« در ينينائ يرزايم سخن قيعم يمعنا اكنون .كند پلمب
 حرمـت  هتك كه يعيشن اقدام نيچن شك يب .است ينيد استبداد استبداد، نوع نيتر خطرناك
 شـان يا و ندارد وقوع امكان ،يا خامنه يآقا جناب ژةيو اذن با جز ،است فقاهت و مرجعيت

  .دارند مطلقه تيمسئول لمهوم فاجعه نيا در
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 مبـارز  مرجـع  دفتـر  و اسـتاد  دفتر به وار مغول ورشي و بيتخر و غارت با جائر تيو8
ـ  والمسـلمين  ا8سـ7م  حجت يخودرو بيتخر و حمله و يصانع يالعظم اهللا آيت  بـر  يكروب
 انيـ حرام نكـه يا .كرد تر اهيروس خالق و خلق شگاهيپ در را خود و افزود خود اعمال ئاتيس
ـ ب بـه  خـود  هجـوم  يبـرا  را )حـرام  مـاه ( رجـب  ماه روز نيدوم ،شهيپ تيو8 خرد يب  وتي

  .دارد ها آن صالياست از خبر اند كرده انتخاب مرجعيت
 چـرا  .شـود  ينم مسدود يمنتظر راه ت،يب انسداد و دفتر پلمب با كه خبرند يب ظالماناما 

 اللَّـه نُور ْطفئُوايل دونَيرِي .است يآزادگ و يطلب حق و ييجو عدالت راه همان يمنتظر راه كه
ِهماهِبأَفْو اللَّـهو متم نُورِه لَوك ورُونَكاْل رِهياسـ يس اس7م ديرش ندةينما يمنتظر ).8 ،صف( اف 
ـ ا ملت به ،ممكن وجه نيتر شفاف با او .بود ما زمانة در يرحمان ـ ا كـه  كـرد  اعـ7م  راني  ني

ـ ا :فرمـود  كارشناسانه ،قم هانِيفق اعلم .ياس7م نه و است يجمهور نه حكومت  تيـ و8 ني
ـ يد استبداد پاسداران و جائر تيو8 كه است يعيطب .است انينظام تيو8 ست،ين هيفق  از ين

 يعلـو  عدالت ،ينبو رحمت ادآوري يمنتظر راه .بهراسند اش زنده همانند هم يمنتظر مردة
 يمنتظـر  دفتـر  .ماسـت  زمانـة  در يمسلمان و يآزادگ اريع يمنتظر .است ينيحس يآزادگ و

  .است رونيب جائران تيو8 از ،شهروندان قلوب و است، رانيا وفادار ملت قلوب
 از شـكوفاتر  تولـدش  سـال  نيدومـ  آغـاز  در خـدا  ياري هب امروز رانيا ملت سبز جنبش
 و نيتــر دهيــپرفا :رود يمــ شيپــ بــه كــرده ميترســ شا يمعنــو رهبــر كــه يراهــ در گذشـته 

ـ  دم ،جـو  مسـالمت  معترضـان  .منكـر  از ينهـ  و معـروف  هب امر وةيش نيتر نهيهز كم  بـر  دم هب
 بـه  باتوجـه  .انـد  مواجه روين زشير با سرعت به قدرت ارباب و شود يم افزوده شان تيجمع
 و اسـتاد  دفتـر  پلمـب  جور، حكومت به نسبت رو انهيم مراجع و ساكت هانِيفق فراوان ادبار
 از اگـر  كـه  بود فقها و مراجع از گرفتن زهرچشم يبرا يصانع اهللا آيت دفتر و تيب بيتخر
 انگـذار يبن ةنـو  با كه رود يم آن شما با ديينما تيحما معترضان از اگر و ديكن انتقاد امر يول

 و ديبترسـ  و ديبهراس پس .رفت يمنتظر اهللا آيت دفتر و يصانع اهللا آيت و ياس7م يجمهور
  .دياوريبرن دم و ديريبگ جگر به دندان



  43  استاد دفتر پلمب محكوميت
 يالعظمـ  اهللا آيـت  وةيشـ  بـه  يتأس با كه است اع7م يعلما و عظام مراجع با نوبت اكنون
 حتينصـ  نيمسـلم  جـائر  ائمـة  به است )ص(امبريپ تيب اهل حسنة سّنت همان كه يمنتظر
ـ ادع و شـود  يمـ  طمسـّل  نيا از شيب جامعه بر امت شرارِ اّلا و ندينما ينه منكر از و كنند  هي

 ظلم و استبداد همانا كه منكرات اقبح با مماشات .گردد يم نازل نقمت و شود ينم مستجاب
  .دارد يپ در يريناپذ جبران خسارات است

 ديسـع  ديفق آن يايوصا به كه دادند نشان مرجعيت عيرف تيب كه ميگو يم سپاس را خدا
ـ ب مواضـع  و ماتيتصـم  .كردنـد  شاد را ماجدشان والد روح ناًيقي و كردند عمل مو موبه  تي
 بـوده  لـه  معظـم  حضـور  دوران صـ7بت  به ،فراق ماهة شش نيا در يمنتظر يالعظم اهللا آيت
 نقَلبـونَ ي منقََلـبٍ  يأ ظََلموا نَيالَّذ عَلميس و .است كينزد خدا نصر كه ديدار يقو دل .است

  )227 ،شعرا(
  بركاته و رحمإلاهللا و كميعل والس7م

  وريكد محسن
  1431 رجب دوم ،1389 خرداد 24

  يمنتظر احمد والمسلمين اإلسإلم حجت پاسخ

  يتعال باسمه
  يالعال عزه ديز وريكد دكتر يآقا والمسلمين ا8س7م حجت حضرت

 يهمـدرد  و لطـف  ابـراز  از يجنابعـال  تيموفق و يس7مت يآرزو و س7م عرض از پس
 بـرادر  شما از يمنتظر يالعظم اهللا آيت مرحوم دفتر پلمب و بيتخر و رياخ عيفجا به نسبت
 مبرّز شاگردان از كه يجنابعال مثل يتيشخص از محبت اظهار نيا و ؛مينما يم تشكر ارجمند

 صـفات  از ظالمـان  يدشمن و مظلومان ياري چنانچه .رفت يم انتظار ديبود بزرگوار استاد آن
  .بود راحل زيعز آن بارز
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 ،شـد  يمـ  محسـوب  ياس7م يجمهور نظام يواقع دوستان و انگذارانيبن از كه مرحوم آن
ـ ام آن به و فرمود يم ديكأت آن اص7ح در همواره  يكسـان  نظـام  يواقعـ  دوسـتان  .داشـت  دي
ـ فر و دروغ بـا  نكـه يا نـه  باشند آن اص7ح درصدد و كنند مطرح را آن وبيع كه هستند  بي

 غفلـت  خـواب  از ،انفجـار  لحظة تا و ندينما اغفال زين را خود بسا چه و بپوشانند را صينقا
  .نشوند داريب

 سـفانه أمت كه است يشخص لباس يروهاين يها ياوباشگر نيهم ج،يرا يها يزشت از يكي
  .شود يم انجام نيد نام به و ينيد حكومت در

ـ ا همـواره  ،خود يها نوشته و ها يسخنران در مرحوم آن  محكـوم  را سـت يناشا اعمـال  ني
 اص7حِ يجا هب و دندينام نظام به ضربه را او مشفقانة يانتقادها سفأت كمال با يول ،نمود يم

  .شكستند را شيراستگو شفاف نةيآ ،خود
 و شـاگردان  و نمودنـد  حصـر  در يرخواهيخ جرم به را فشيشر عمر از ياديز يها سال
 الطاف از ميكر خدواند است ديام .نمودند محروم وجودش ضيف از را نشيمقلد و دوستان

  .ديبفرما مند بهره شيپ از شيب را عالم انيجو حق ريسا و رانيا فيشر ملت خود، كران يب

  بركاته و رحمإلاهللا و كميعل والس7م
  يمنتظر احمد ،قم
  1389 خرداد 27

  



 

  استاد شخصي منزل و كتابخانه موم و مهر به اعتراض

  راجعون إليه إنّا و هللا إنّا
  )توفيقاته تزيد( منتظري احمد شيخ حاج والمسلمين ا8س7م حجت حضرت
  صبرتم بما عليكم س7م

 در كـه  يـافتم  اطـ7ع  تأسـف  باكمال .خواستارم بزرگ خداي از را شما توفيق و س7متي
 اتـاق  درب قـم،  روحانيـت  ويژة دادسراي و اط7عات ادارة مأموران 1390 بهمن 30 تاريخ
 منتظري العظمي اهللا آيت استاد مرحوم شخصي منزل و كتابخانه جنابعالي، مسكوني منزل كارِ
 كـرده  آوري جمـع  شـما  منـزل  از را »مرجعيـت  به مربوط امور كلية« و كردند موم و مهر را
  .بردند غارت به

  عاليقدر فقيه بيت موم و مهر و غارت و حمله تاريخچة

 هجـوم  مـورد  منتظـري  العظمـي  اهللا آيت استاد دفتر و بيت كه نيست بار نخستين اين البته
 روسـياه  زمامـداران  جائرانـة  عملكـرد  آيينـة  هـا  هجمه اين بر مروري .گيرد مي قرار مأموران
 هجوم مورد بار پنج حداقل ايشان حسينية و دفتر بيت، عاليقدر، فقيه حيات زمان در .ماست

  :است گرفته قرار موم و مهر و غارت و تخريب و
 آقـاي  زمامـداري  آغـاز  از بعـد  مـاه  هفت از كمتر يعني 1368 دي 12 در بار نخستين .1
  .كردند حمله له معظم دفتر و بيت به شخصي لباس مأموران اي، خامنه
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 و سـپاه  نيروهاي منطقه، تلفن و برق قطع از بعد 1371 بهمن 23 تاريخ در بار دومين .2
 ويـژة  دادسراي مسئو8ن از حسينيان )خسرو( اهللا روح ا8س7م حجت فرماندهي به اط7عات
 را شـرعيه  وجوهـات  و دفتر آرشيو و كردند حمله شبانه حسينيه و بيت دفتر، به روحانيت،

  .كردند غارت
 دي 3 و 2 در شخصـي  لبـاس  مـأموران  له معظم عليه اي خامنه آقاي تند سخنان از پس .3
 قـم  مراجع اعلمِ تدريس كرسي كرده، حمله استاد حسينية و دفتر به بار سومين براي 1373

 و شكسـتند  را )بـود  نكـرده  هضـم  را اسـتاد  درس و بود ايشان اشارات شاگرد رهبري كه(
  .بردند غارت به را حسينيه لوازم
 رجب؛ سيزدهم مناسبت به منتظري العظمي اهللا آيت نزيه، فقيه تاريخي سخنراني از پس .4
 مـأموران  اي خامنـه  آقـاي  مرجعيـت  و رهبري نقد در )ع(اميرالمومنين الموحدين مولي تولد
 و شـهدا  حسـينية  كردنـد،  حملـه  لـه  معظم بيت و دفتر و حسينيه به وحشيانه شخصي، لباس

 توسـط  ايشـان  دفتـر  .شد موم و مهر روحانيت ويژة غيرقانوني دادگاه حكم به استاد مدرس
 ملـي،  امنيـت  عـالي  شوراي غيرقانوني حكم با و شد تصرف اس7مي انق7ب پاسداران سپاه
 دسـتگير  استاد شاگردان و خانواده اعضاي از بسياري .شد آغاز عاليقدر مرجع خانگي حصر
  .شد ايشان حال شامل اجتماعي و سياسي تضييقات و شدند
 حملـه  شـما  منـزل  بـه  قم روحانيت ويژة دادسراي نيروهاي 1380 تير 25 در با8خره .5
  .كردند موم و مهر داده جوش را منزل هاي اتاق درب وسايل، برخي غارت از پس كرده
 از پس 1388 آذر 30 شامگاه يعني درگذشت شب نخستين در استاد وفات از پساما  .6

 قـم،  اعظـم  مسـجد  در اسـ7مي  جمهـوري  معمـار  دومين ختمِ مراسم برگزاري از ممانعت
  .كردند حمله متوفّي مرجع منزل به شخصي لباس مأموران
 بـه  سـپاه،  و اط7عـات  نيروهاي حمايت با شخصي لباس مأموران 1389 خرداد 23 در .7
 آن، فـرداي  و كردنـد  غـارت  و شكسـتند  را هـا  درب كردند، حمله فقيد مرجع بيت و دفتر
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 دفتر و رفت غارت به روحانيت ويژة دادگاه توسط شرعيه، وجوهات و دفتر اموال باقيماندة

  .شد موم و مهر قم اط7عات ادارة توسط ويژه دادگاه حكم به عاليقدر فقيه
 در كارتـان  دفتر 1390 بهمن 30 ماه، شش و بيست طول در بار سومين براي اكنون و .8
 و مهـر  شـده  غـارت  بـار  چندمين براي فقيد مرجع شخصي منزل و كتابخانه مسكوني، منزل
  .شود مي موم

 اتـاق  و حسـينيه  دفتـر،  بيت، موم و مهر بار چهار و غارت و تخريب و حمله بار هشت
 تيـر  در سعيد فقيد آن حصر زمان در بار يك شما مسكوني منزل كار اتاق .شما منزل در كار

  .است شده موم و مهر و غارت 1390 بهمن بار دومين براي و 1380

  خواهي آزادي و گويي حق سنگين بهاي

 فقيـد  مرجـع  آن بيـت  .پردازيـد  مي عاليقدر فقيه راه ادامة دليل به شما كه است بهايي اين
 هاي نامه .است ستمديدگان و مظلومان از حمايت مأمن و خواهي آزادي كانون هم، اكنون هم

 فقيـه  فرزنـدان  .اسـت  مرحومتـان  پـدر  سياسـي  مواضع تداوم شما، طلبانة حق و روشنگرانه
 مقـدم  صـف  در خـود  سـهم  به يك هر ايشان، هاي نوه و دامادها و ها عروس بلكه عاليقدر؛
  .دارند قرار ايران ملت سبز ضداستبدادي جنبش
 نامه شما براي شكنجه و فشار زير در خزعلي مهدي دكتر ازجمله سياسي زندانيان اينكه

 و راه بـودن  زنـده  معنايش »زد مي فرياد چه از معظمتان والد فهميم مي اكنون« :كه نويسند مي
  .است جائر واليِ حناي رنگي بي و عاليقدر فقيه روش

 سـه  صميمانة و صادقانه نقد كه »وصيت و عبرت خود، از انتقاد« مهم بسيار رسالة انتشار
 و منتظـري  سـعيد  آقـا  محترم، استادزادة صريح هاي پرسش خ7ل در اس7مي جمهوري دهه
 اسـتبداد  نقـد  در بزرگـي  گام است، منتظري العظمي اهللا آيت استاد مرحوم عالمانة هاي پاسخ
 بـه  نسـبت  را خـود  شـجاعانة  نقـدهاي  عاليقـدر  فقيـه  النظير، عديم رسالة اين در .بود ديني

  .است كرده تبيين تفصيل به اس7مي جمهوري رهبر عملكرد
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  معاويه شيوة به علي راه پيروان سركوب

 انتقـاد  وقـت  حـاكم  به پدرتان كه كنيد مي زندگي علوي سياست پناه در كنيد مي فكر آيا
 را خود منتقدانة آراء ،آزادانه توانيد مي ايد پنداشته آيا !برند؟ سر به امنيت در فرزندانش و كند
 از انتقـاد « رسـالة  انتشـار  بـا  ايد كرده فكر آيا !نشود؟ موم و مهر دفترتان و خانه و كنيد ابراز
 فقيـه  بـه  »اسـ7مي  جمهـوري  افتراهاي و ها دروغ قرن ربع يك« كه مجازي فضاي در »خود

 داد خواهنـد  اجازه آزاده فقيه آن خانوادة به ديني استبداد عملة ،كرده برآب نقش را عاليقدر
  !برود؟ ينيپا گلويشان از راحت آب كه

 اس7مي جمهوري !اقتدار سند عنوان به شما مسكوني منزل اتاق كردن موم و مهر و پلمب
 آزادتـرين  در يمتـوّف  منتقـد  مرجع يك گوي حق فرزند با بدانند همگان تا ماند مي تاريخ در

 و شـما  مسـكوني  منـزل  كـار  اتـاق  كـردن  مـوم  و مهـر  با .شود مي رفتار چگونه !دنيا كشور
 آشكار ،فقيه مطلقة و8يت مورينأم توسط اس7مي انق7ب شخصيت ميندو بيت و كتابخانه

 او نـام  و يـاد  ،سبز جنبش معنوي رهبر درگذشت از پس ماه شش و بيست از كمتر شود مي
 كتابخانه موم و مهر به مذبوحانه ،او با مقابله براي جائر و8يت كه است زنده و قوي آنچنان

  .است شده كمتمس پسرش اتاق و
  خواندي؟ چه عشق نماز در تو«
  هاست سال كه

  پير هاي شحنه اين و رفتي دار با8ي
  هنوز ات مرده از

  ».كنند مي پرهيز
  .جهاد و تقوي و دانش بيت از ،سوءتدبير و جور و جهل اربابِ انتقام

 كـار  اتاق و بيت و كتابخانه كردن موم و مهر با .است زنده ايران ملت قلوب در منتظري
 مـردم  .شود مي تعميق و گيرد مي اوج بيشتر .شود نمي محبوس منتظري روش و راه ،پسرش
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 محـك  بـا  را مرجعيـت  و فقاهـت  و و8يـت  مـدعيان  ديانـت  و عدالت و فقاهت وضوح به

 و غـارت  و تخريب جز ،تدبير و اتقو و علم رفوزگان كه است واضح و سنجند مي منتظري
 بـا  ،داشـتند  بصـيرت  و درايـت  و دانـش  اگـر  خودكامگـان  .ندارنـد  راهي فشار و سركوب

 فشـار  و موم و مهر .كردند مي برخورد منصفانه و عاد8نه و قانوني و منطقي خود شهروندان
  .است جهاد و تقوي و دانش بيت از سوءتدبير و جور و جهل ارباب انتقام سركوب، و

 و راه منزلـة  بـه  فقيد استاد روش و منش و شماست پشتيبان ملت يك كه داريد قوي دل
 راه بدرقـة  ملتـي  دعـاي  .ماسـت  دوران دينداري و جوانمردي عيار ،»رحماني اس7م« روش

ـ  غدر و تسبعي و قساوت زمانة در كه است مرجعي پيروان و فرزندان  منـادي  ،ديـن  نـام  هب
  .بود حسيني صدر سعة و علوي انصاف و نبوي رحمت

  باد مستدام عزّتتان
  كديور محسن

1390 اسفند لاو  
  



 

  
  



 

  :دوم بخش

  ها يسخنران
  



 



 

  1ما زمانة يتقوا اُسوة يمنتظر

 تاسـوعا  شـب  در ييبـا يز و لتيفض عدالت، انصاف، ،يجوانمرد ت،يحرّ بزرگداشت يبرا
 و نيالحسـ  او8د يوعلـ  نيالحسـ  بن يعل يعل و نيالحس يعل الس7م .ميا شده جمع دورهم

  .اباعبداهللا اي كيعل الس7م ن؛يالحس اصحاب يعل
ـ  بـه  بـاد،  او بـر  خـدا  سـ7م  كـه  نيحسـ  امـام  سا8رمان و سيد بر ع7وه ،امسال مِمحرّ  ادي

 از كـه  يملت يجا هب تا ميا آمده گرد هم بود ياله يعظما تيآ قتاًيحق كه يمنتظر يعل نيحس
 هرسال م،يدار ييبايز مكتب چه .ميكن يعزادار است، محروم شا يمعنو پدر يبرا يعزادار

ـ با چگونـه  كـه  ميكنـ  يم دوره گريهمد با شده كه هم بار كي  كـه  ميكنـ  يمـ  دوره م،يباشـ  دي
ـ با ما و كردند چه و اند بوده يكسان چه ما يمسلمان يها حجت  كتـاب  قـرآن  م؟يكنـ  چـه  دي
ـ  مـاه  ،محـرم  و هسـتند  تيانسان يها اسوه ،يهد ائمة و )ص(امبريپ و يساز انسان  يادآوري
  .هاست درس نيا همة

 دوم بخـش  و ينيحسـ  نهضت يها درس بر يمرور اول بخش دارد، بخش دو من سخن
 بـه  ابتدا ،اول بخش در .دارد يمنتظر يالعظم اهللا آيت ا8ستاد خنايش بزرگداشت به اختصاص

 در فاسـد  يزمامـدار  يبـرا  ينبو م7ك شش آنگاه شده، اشاره ينيحس ك7م از شاهد چهار
 همـام  خطبـة  از الهـام  با زمانه يتقوا اسوة ،دوم بخش در .است شده حيتشر معاصر يفضا
  .است شده نييتب درس پنج ضمن در الب7غه نهج

                                                   

 دي چهـارم  ،1431 محـرم  8 منتظـري، العظمي  اهللا آيت وفات هفتم و حسيني تاسوعاي شب سخنراني تحرير. 1
 .باستون ،2009 دسامبر 25 ،1388
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  ينيحس نهضت يها درس بر يمرور .اول بخش

ـ  هرسال ميدار فهيوظ ممحرّ مراسم در ،امبريپ تيب اهل دوستداران عنوان به  گـر يد بـار  كي
 را آن كـه  سال هر .شود ينم كهنه وقت چيه ك7م نيا .ميمروركن هم با را ينيحس اميق اهداف
ـ  عاقبـت  و سالم ياجتماع و يفرد يزندگ مدار مينيب يم ،ميخوان يم دوباره  نيهمـ  ،رانـه يخ هب
 ينيحسـ  جاودانة جملة نيا ميآموز يم .ظلم هيعل عدالت كاريپ و باطل هيعل حق نبرد :است
 ميشـو  يمـ  جمع م،يشو يم جمع مجالس نيا در اگر .هستم شما اسوة من »اسو� يف لكم« را
 است، الشهداءسيد نيحس ما زانيم و اسوه و الگو م،يهست عهيش و مسلمان اگر كه ميبدان كه
ـ  و خدا بهشت بمانينص آخرت در ميبدان ميخواه يم اگر .است يمرتض يعل مان امام  نـارِ  اي

ـ ق چـه  يبرا نيحس امام .ميشو يم دهيسنج يعل و نيحس نام به يا سنجه با ما است، جهنم  امي
 يك7م چه پرسش نيا به ييپاسخگو يبرا م؟يبكن ديبا يم چه ما و آموخت چه ما به و كرد
  .كنم يم استناد )ع(الشهداءسيد سخن چهار به مجال نيا در ن؟يحس امام خود ك7م از بهتر

  تام اصإلح .اول شاهد

 همـة  يبـرا  بلكـه  همراهـانش  و خانـدان  يبرا را شا نهضت اهداف دةيچك دالشهداءيس
ـ ب هيـ حنف بنمحمـد  بـرادرش  به شا يخيتار تيوص در طلبان حق و دانموح و مسلمانان  اني

  :كند يم
 لطلب خرجت اّنما و ظالما 8 و مفسدا 8 و 8بطرا و أشرا أخرج لم يأن و
 ريأسـ  و المنكـر  عـن  يأنه و بالمعروف آمر أن ديأر ،يجد أمإل يف ص7حا8
  1.هماالس7ميعل طالب يأب بن يعل يأب و يجد ر�يبس

 تنهـا  ام، نكرده خروج ظلم و فساد و شيع يفراخ و يمنش بزرگ يبرا من
 و معروف به امر خواهم يم .ام شده خارج )امبريپ( مجد امت در اص7ح يبرا
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ـ  بـن  يعل پدرم و )ص(مجد رةيس به و كنم منكر از ينه  رفتـار  )ع(طالـب  ياب

  .كنم
 كـه  يا فـه يوظ بود، ياس7م امت از مفاسد يساز پاك كارش بود، طلب اص7ح نيحس امام

 شـروع  و بربنـدد  همت كمر او شد منحرف شا ياصل ريمس از جامعه اگر .دارد يمسلمان هر
 چه و بود مفاسد از ياس7م جامعة يساز پاك نهضت ،ينيحس نهضت .كند مفاسد اص7ح به

 بـه  امر نهضت ينيحس اميق عباد؟ مشروع حقوق به تجاوز و استبداد و ظلم از با8تر يفساد
 ظلـم  از بزرگتر يمنكر چه و يدادگر از با8تر يمعروف چه و است، منكر از ينه و معروف

  داد؟يب و جور و

  موزون يزمامدار .دوم شاهد

 بـه  حاضر مكرر يها دعوت از بعد كه يانيكوف همان فرمود، انيكوف نامة به پاسخ در امام
ـ د دشـمنِ  بـه  دست و كردند پشت او به و نشدند عهدشان يوفا  شـان يا .دادنـد  حـق  و ني

  :فرمود
ـ « .ديـ ونديبپ طالـب  ياب بن ليعق بن مسلم من ندةينما به  العامـل  مـام ا8 سيل

  1.يهتدي8 و يهدي8 و الحق ريبغ حكمي يكالذ بالقسط العامل و بالكتاب
 كـه  ييفرمـانروا  هماننـد  كنـد  يمـ  عمل عدالت و خدا كتاب به كه يامام

  .ستين شود ينم تيهدا و كند ينم تيهدا و كند يم حكم رحقيغ هب
 و قـرآن  به عمل م7ك دو با حق حاكمِ كند، يم سهيمقا هم با را حاكم دو )ع(دالشهدايس

 تيهـدا  را يكسـ  نه شود يم تيهدا خود نه كند، يم حكم ناحق به كه باطل امامِ و عدالت،
 ضـوابط  كـه  يحاكم .راند يم حكم عدالت و قرآن مدار بر حق امامِ ينيحس منظر از .كند يم

 مظهر قرآن .ندارد يزمامدار تيص7ح كند، نقض را قسط و عدالت معقول نيمواز و يقرآن
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ـ د از مـوزون  يزمامدار .يانسان عقل ج7يم ،قسط و است يوح  يزمامـدار  ينيحسـ  دگاهي
  .كند رفتار عاد8نه ،انيآدم حقوق با هم دارد پاس را ياله فيتكال جانب هم كه است

  بدعت ياياح و سّنت استحاله .سوم شاهد

  :سدينو يم بصره مردم به نامه در )ع(نيحس امام
ـ  أدعوكم أنا و الكتاب، بهذا كميإل يرسول بعثت قد  سـنإل  و اهللا كتـاب  يإل

 و يقـول  تسمعوا إن و ت،ييأح قد البدعإل إن و تتيأم قد السنإل فإن ،)ص(هينب
  1.الرشاد ليسب يإل أهدكم ،يأمر عوايتط
 و خـدا  كتـاب  بـه  را شـما  مـن  .فرستادم شما يسو هب نامه نيا با را كميپ
 بدعت و است مرده سّنت كه ديباش آگاه كنم؛ يم دعوت )ص(امبرشيپ سّنت
 بـه  را شما د،يكن اطاعت را فرمانم و ديبشنو را سخنانم اگر است؛ شده زنده
  .كنم يم تيهدا حق راه

 ينيحسـ  دعـوت  .كنـد  يم اشاره نهضتش ابعاد از گريد بعد دو به نيحس امام ،نامه نيا در
 كنـد  يم خطر اع7م )ع(نيالحس اباعبداهللا .است )ص(رسول سّنت و خدا كتاب به بازگشت

 .انـد  كـرده  زنده ،اس7م كسوت در را يامو يجاهل بدعت شيجا هب و اند كشته را ينبو سّنت
ـ  قواعـد  ،يزمامدار تياس7م شاخص  و تيـ حرّ و عـدالت  .اسـت  ينبـو  نيمـواز  و يقرآن
ـ ا اصـول  از مسـاوات  و مواسات و شفقت و احسان و ثاريا و انصاف و قسط و رحمت  ني
ـ  نيمواز نيا شناخت .است يزمامدار ـ د اسـت،  علـم  ازمنـد ين ينبـو  و يقرآن  و يشناسـ  ني
 مـت يق بـه  را انـت يد بـاطن  اعدام و نشناسد سّنت قامت در را بدعت مبادا تا ،يشناس سّنت
  .ردينپذ عتيشر پوستة تيرعا

 آن شوند، يم دهيكشان جاجعوِا به ها شاقول و ها زانيم شود، يم استحاله دچار سّنت هرگاه
  :است آمده ما معتبر اتيروا در كه روست نيازا .وار نيحس اميق و است نيحس به ازين زمان
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  57  ما زمانة تقواي اُسوة منتظري
 كـه  يزمـان  1.شـئء  سدهاي8 سلمإل ا8س7م يف ثلم هيالفق المؤمن مات إذا

 كـه  شـود  يمـ  جاديا شكاف و رخنه اس7م در ،رود يم ايدن از هيفق منمؤ كي
  .ستين آن نيجانش زيچ چيه

 يشرع احكام عالم چه است، هيفق يقيدق شناس نيد هر است، ياص7ح هيفق از اعم هيفق
  .باورها و اعتقادات متخصص چه باشد،
 شـده  مـا  متوجه يخسارت چه كه ميكن يم درك يربان عالم هر درگذشت از بعد ،واقع در
 جمـرو  و رنـد يبگ را هـا  بـدعت  يجلو توانند يم كه هستند نيزبيت عالمان نيا كه چرا .است
 تيهـدا  ريبص و ريضم روشن يعالم كه يا منطقه هر در .باشند جوامع در نيراست يها سّنت
 معـارف  عمـق  بـا  مـردم  و اسـت  نداشـته  رشد امكان خرافات باشد، داشته دست هب را مردم

ـ  يعالمـان  نيچنـ  وجـود  از كـه  جا هر برعكس و ،اند شده آشنا شان نيد  ،انـد  بـوده  بهـره  يب
ـ م يا منطقه هر در ميتوان يم .است دهيدوان شهير وخرافات ها بدعت يسادگ به  رتيبصـ  زاني
  .ميكن دنبال خّطه آن در ينيد عالمان وجود با را ندارانشيد

  الشهداءسيد تيروا به امبريپ زبان از يرهبر فساد مإلك شش .چهارم شاهد

  :ضهيب بنام يا منطقه در است يا خطبه )ع(نيحس امام يها خطبه نيتر مهم از يكي
 لحـرم  مسـتح7  جائرا سلطانا يرأ من« :قال )ص(اهللا رسول إن الناس، هايأ
 العدوان، و ثم8با اهللا عباد يف عملي ،اهللا رسول لسنإل مخالفا اهللا، لعهد ناكثا اهللا،
 إن و أ8 .»مدخلـه  دخلهي ان اهللا يعل حقا كان قول، 8 و بفعل هيعل ريغي فلم

 و الفسـاد،  أظهـروا  و الـرحمن،  طاعـإل  تركوا و طانيالش طاعإل لزموا قد هؤ8ء
 وأنـا  ح7لـه،  حرمـوا  و اهللا حـرام  أحلوا و ء،يبالف استأثروا و الحدود، عطلوا

                                                   
 .38 ص ،1 ج ،كافي. 1



  منتظري العظمي اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة  58

 ينفسـ  الزهراء، فاطمإل ابن و يعل ابن نيحس فأنا ...األمر بهذا يريغ من أحق
  1.أسو� يف فلكم كم،يأهل مع يأهل و أنفسكم مع
 نـد يبب را يستمكار يفرمانروا كس هر :فرمود )ص(خدا رسول مردم، يا
 رسـول  سـّنت  بـا  كنـد،  يم نقض را خدا عهد كند، يم ح7ل را خدا حرام كه
 رفتار )حقوق به( تجاوز و گناه به خدا بندگان انيم در كند، يم مخالفت خدا
ـ  و فعل با )او مقابل در( اگر پس كند، يم ـ تغ قـول  اي  يبـرا ( ندهـد  نشـان  ري
 شيجـا  بـه  را او كه است حق خدا بر )نكند اعتراض اي نكند اقدام رشييتغ

  ).است جهنم او گاهيجا و( بنشاند
 اطاعـت  و انـد  شـده  مـ7زم  طانيشـ  اطاعـت  با )روانشيپ و فهيخل( نانيا

ـ تعط را يالهـ  حـدود  كننـد،  يم فساد آشكارا ،اند وانهاده را رحمن خداوند  لي
 را خـدا  حـرام  ،اند داده اختصاص خود به را )يعموم اموال و( ءيف ،اند كرده
ـ ا در گـران يد بـر  مـن  و اند؛ كرده حرام را ح7لش و ،اند كرده ح7ل  امـر  ني

 بـا  جـانم  زهـرا،  فاطمـة  و يعلـ  پسـر  نيحسـ  من ...سزاوارترم )يزمامدار(
  .ميشما ةسواُ من پس شماست، ةخانواد با ام خانواده و شماست

ــا ــاهم را هــا مــ7ك ني ــان از كــه )ص(اهللا رســول شيفرمــا در م،يمــروركن ب ــوه زب  اش ن
 :اسـت  شده حيتصر يزمامدار انحراف يبرا م7ك شش به است شده تيروا يعل بن نيحس
 ؛ينبـو  تسـّن  بـا  مخالفت .چهارم ؛ياله عهد نقض .سوم حرام؛ كردن ح7ل .دوم جور؛ .اول
  .خدا بندگان حقوق به تجاوز .ششم كردن؛ رفتار گناه با خدا بندگان با .پنجم
ـ تغ به )ناس ن،يمسلم و منانؤم نه( را مردم امبريپ ،ارزشمند اريبس دستورالعملِ نيا در  ريي

ـ  دربرابـر  مماشـات  و سـكوت  صـراحتاً  و خوانـد  يمـ فرا عمـل  و زبـان  با مخالفت و  نيچن
  .دهد يم وعده ياخرو عقوبت به را يزمامدار
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 زانيست حق انحراف هفت به )ع(الشهداءسيد ،يامو سلطنت بر ينبو يها م7ك قيتطب در
ـ پ .اول :كند يم اشاره خود دوران  خداونـد  اطاعـت  وانهـادن  .دوم طان؛يشـ  از يدائمـ  يروي

 خـود؛  بـه  يعموم اموال اختصاص .پنجم حدود؛ ليتعط .چهارم فساد؛ اظهار .سوم رحمان؛
 بـر  را خـود  آنگـاه  امـام  .يالهـ  حـ7ل  كـردن  حـرام  ،هفـتم  و ياله حرام كردن ح7ل .ششم

 همـة  در خـود  روانيپ به انتها در و كند يم يمعرف برتر يزمامدار و امامت در هيمعاو دبنيزي
 متمركز ينبو م7ك شش بر را بحثم تتمة من .كنند يسأت شانيا به كه كند يم هيتوص اعصار

  .كنم يم حيتشر را نيمواز نيا ،معاصر دوران به ينگاه مين با و كنم يم

  است تر مهم ينداريد از يدادگر ،يزمامدار در .اول نكتة

 يوال .دارد يمهم اريبس گاهيجا ياس7م ميتعال در واژه نيا .كنم يم شروع جائر سلطان از
 نظـام  تيمشروع عدم با م7زم نيعناو نيا .ستين يا ساده اصط7حات جائر تيو8 و جائر
ـ آ بـه  بااسـتناد  كـه  اند پنداشته خيتار طول در مسلمانان از يبرخ .است  ،نسـاء  سـورة  59 ةي

  :است يشرع واجب يطيشرا هر در ياس7م رهبر از اطاعت
  منكم مراأل اولي و الرسول عوايطأ و اهللا عوايطأ آمنوا نيالذ هايأ اي
  .ديكن اطاعت »مراأل ياول« از و رسول از و ديكن اطاعت خدا از منانؤم يا
 بـر  خـدا  رسـول  از پـس  كـه  يكسـان  اي ينيد رهبران يعني مراأل ياول كه اند كرده ترجمه

 هـا  آن از اطاعـت  و اند نشسته ياس7م جوامع يرهبر و سلطنت و زعامت و خ7فت يكرس
 نيا به بااستناد ها قرن ،سّنت اهل مسلمانانِ .است شده فرض رسول و خدا از اطاعت حد در
ـ ق هـر  ،مصنوع ثياحاد يتعداد و فهيشر ةيآ  جوامـع  جـور  نيسـ7ط  و خلفـا  هيـ عل را يامي

 هيـ عل شـورش  حـد  در را سـلطان  و فهيخل و حاكم هيعل شورش و اند شمرده حرام ياس7م
  .اند كرده قلمداد رسول و خدا
 ائمة در منحصر عه،يش هانيفق و متكلمان و مفسران اجماع به مر،األ ياول ان،يعيش انيم در

 مراجعـه  ديدار ارياخت در كه يريتفاس از يكي به است يكاف .است شده دانسته )ع(عشر ياثن
ـ كن مشـاهده  و زانيالم مانند معاصر يها ريتفس تا گرفته انيالب مجمع و انيتب ريتفس از ديكن  دي
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 يهد ائمة از ريغ يكس هيآ نيا در مراأل ياول از مراد كه است رفتهينپذ يا عهيش عالم چيه كه
 ياجماع افكار در ها يدنظرطلبيتجد يبرخ ،رياخ دهة سه در حداقل معاصر دوران در .باشد

ـ  ريتفس در توسعه ،جمله آن از است، داده رخ تشيع به منتسب ياتفاق و  و اسـت  مـر األ ياول
 انـد  كرده استناد نهيزم نيدرا يثيحد به .اند افزوده هيآ نيا قيمصاد شمول به هم را هيفق تيو8
  :)ع(صادق امام از نقل به حنظله عمربن مقبولة نام هب

ـ  نظـر  و ثنايحـد  يرو قـد  ممن مكمن انك من ]يإل[ نظراني  و ح7لنـا  يف
 فإذا ما،كحا مكيعل جعلته قد يفإن ماكح به رضوايفل امناكأح عرف و حرامنا

 نـا يعل الـراد  و رد نايعل و اهللا مكبح استخف فانما منه قبلهي فلم مناكبح مكح
  1.باهللا كالشر حد يعل هو و اهللا يعل الراد

 مـا  ثياحاد كه كنند يم مراجعه يكس به )ائمه ابيغ در مترافعان( :ترجمه
 را مـا  احكـام  و اسـت  نظـر  صاحب ما حرام و ح7ل در و كند يم تيروا را
 حـاكم  شـما  بـر  را او مـن  باشند، يراض او تيحكم به ديبا پس شناسد، يم

 خـود  حكـم  بـه  نشد، رفتهيپذ او از و كرد حكم ما حكم به اگر پس ،ام كرده
 بـر  كننـدة  رد مـا  بـر  كنندةرد و است كرده رد ما بر و است، شده استخفاف
  .است خداوند به شرك درحد نيا و است، خداوند

 .اسـت  ثيحـد  نيا موضوع هيفق همان ،نساء سورة ةيآ موردنظر مراأل ياول كه اند پنداشته
 نيب يفراوان مناقشات ،هيفق ياسيس تيو8 بر شمولش و ثيحد نيا د8لت در نكهيا از فارغ

  .است هيفق تيو8 مسئلة مستند نيتر مهم ثيحد نيا .فقهاست
 عهيشـ  جامعة يرهبر اي سلطنت يكرس بر يكس يوقت كنند يم ذكر يثيحد نيچن براساس

 بـا  مخالفـت  يمعنـا  به او از انتقاد و مخالفت هر و است واجب شرعاً او از اطاعت زد، هيتك
 و اسـت  شـده  گذاشـته  تشيع در كه است يبدعت نيا و است خداوند و امبريپ ،يوح اس7م،
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ـ ا از رسـوله  و اهللا مـن  برائـإلٌ  .هسـتند  يمبـرّ  يريتفس نيچن از ائمه و رسول و خدا ناًيقي  ني

  .ناروا ريتفس
ـ پ از نكهيا لذا .است عدالت ،يعيش تفكر در يزمامدار م7ك ـ عل اهللا صـلوات ( مـا  امبري  )هي

ـ پا يمـ  ينيد يب با يزمامدار .الظلم مع يبقي8 و الكفر مع يبقي الملك« كه است شده نقل  د،ي
 ياسـ يس فلسـفة  در اصـل  كي .است ارزشمند اريبس ثيحد نيا ».ماند ينم داريپا ظلم بااما 

 لحدانـه، م كافرانـه،  وةيشـ  بـا  ياسـ7م  ضـوابط  برخ7ف يا جامعه است ممكن .است اس7م
 و قسط به زدن پا پشت با ظلم، با يا جامعه شد قرار اگراما  شود، اداره ينيد يب و يراس7ميغ

ـ  .شـود  ينم بند سنگ يرو سنگ ،جامعه نيا در شود، اداره عدالت  هـم  از يا جامعـه  نيچن
  .شود يم يمت7ش
 سـجاده  است، 8زم اول درجة در جوامع ادارة يبرا كه يزيچ آن ،ما امبرِيپ منظر از يعني
 بـه  نوبـت  آن از بعـد  اسـت؛  يدادگر و عدالت ست،ين هم مانيا و نيد ست،ين دنيكش آب
 و نگـاه  از يحتـ  جامعـه  ادارة يبـرا  گريد عبارت به .رسد يم ياس7م ضوابط تيرعا و مانيا

ـ آ نـه؟  اي كند يم رفتار عاد8نه حكومت ايآ ديپرس ديبا اول درجة در ينيد منظر  حكومـت  اي
كنـد  يمـ  رفتار منانهمؤ حكومت ايآ ميپرس يم آنگاه نه؟ اي كند يم رفتار كارشناسانه و رانهمدب 
  .است يكارشناس و يدادگر از سؤال از بعد ياس7م ضوابط تيرعا و مانيا از السؤ نه؟ اي

  ستين مجاز يعموم تيرضا بدون يزمامدار .دوم نكتة

ـ  تيرضا آن و ميدار ها حكومت سنجش يبرا هم گريد سنجة ـ ا اسـت،  هعام  ،سـخن  ني
ـ ا سـت؛ ين امثـالهم  و جفرسـون  و ويمنتسـك  و 8ك جـان  سخن ـ  امـام  سـخن  ني  در )ع(يعل
  :اشتر مالك نامةعهد در است، الب7غه نهج

 أَجمعها و الْعدلِ، يف أَعمها و الْحقِّ، يف أَوسُطها كيإَِل اْلأُمورِ أَحب نْكيوْل
ـ با يمـ  .إلِيالرَّع يلرَِض  حـق،  در وسـط  حـد  تـو  نـزد  امـور  نيتـر  محبـوب  دي
  .باشد يعموم تيرضا در نيتر جامع و عدل در نيتر شامل
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ـ ي .است يعموم تيرضا و عدالت و حق ،يعلو مطلوب استيس ةسنج سه  يا  تـو  يعن
 ،يكن رفتار عدالت به ديبا آنكه بر ع7وه ،يباش يعلو استيس ندةينما است قرار اگر ،مالك
 ،يباشـ  بنـد يپا سّنت و كتاب به ديبا نكهيا بر ع7وه و يكن رفتار حق به ديبا نكهيا بر ع7وه
  .يكن ليتحص ديبا يم هم را يعموم افكار تيرضا
 يفقه ةقاعد كي ينيد ميتعال از »يحل فهد ابن« نام به نهم قرن يفقها از يكي اساس، نيبرا

 بـر  امارت« يعني .رضاهم ريبغ جماعإل يعل التأمر جوزي8« :مضمون نيا با اند كرده استخراج
 حكومـت  بـه  بعد و كرده شروع جماعت نماز از ».ستين مجاز ها آن تيرضا بدون يگروه

 از نيمـأموم اما  رد،يبگ عهده هب را جماعت امامت يفرد شد قرار مسجد كي در اگر .رسد يم
ـ ا از مـردم  چـون  ؟چـرا  ،نخوانـد  نمـاز  مسـجد  آن در آقا نيا ديگو يم دارند، كراهت او  ني

 دند،يپسـند  ينمـ  را او مردم نبود، مردم تيرضا مورد يحاكم اگر .هستند رمتنّف جماعت امام
 8زم طيشـرا  از يكـ ي فاقـد  او صورت نيدرا ندارد، را مردم يرأ ست،ين مردم تيرضا مورد
  .است ينيد لحاظ به يزمادار
ـ ا نشسته او سوگ در امروز كه يبزرگوار هيفق ـ ت اسـتفتاء  در مي  از قبـل  مـاه  پـنج ( 88 ري
  :كردند حيتصر )وفات

 از يبرخـوردار  و ريتـدب  ،يامانتدار عدالت، طيشرا از كي هر رفتن نيازب
ـ تول اصل تيمشروع و تصح در عق7ً و شرعاً هك ،مردم تيثركا يرأ  و تي

ة امور يتصدعـزل،  بـه  حاجت بدون و خود خودبه ،است ليدخ جامعه عام 
 امكـ اح نفـوذ  عـدم  و ياجتمـاع  امـر  يتصد و تيو8 يقهر سقوط موجب
  .گردد يم يمتصد و يمتوّل آن يازسو صادره

 باشـد  شده ساقط اگر تياكثر يرأ از يبرخوردار و ريتدب ،يامانتدار عدالت، شرط چهار
  .است معزول خود خودبه ندارد، كردن عزل به يازين

ـ ز را عـدالت  بود، ظالمانه اش وهيش و منش روش، ،يزمامدار نيح در يحاكم اگر  پـا  ري
 لحـاظ  بـه  نبـود،  رانـه مدب و شـده  يكارشناسـ  ماتشيتصـم  تجاوزكرد، مردم حقوق به و نهاد



  63  ما زمانة تقواي اُسوة منتظري
 م،يخـواه  ينمـ  را تـو  مـا  تو، بر مرگ م،يرمتنّف تو از ما نديگو يم مردم اكثر ،يعموم تيرضا

 او و كنند نظارت او بر ديبا كه هم ها آن بكند؟ عزل ديبا را او يكس ايآ صورت نيدرا خوب
 عمـل  خود يقانون فةيوظ به صورت هر به كه هستند او ريبگ وحقوق منصوب ،كنند عزل را
  كرد؟ ديبا چه صورت نيدرا كنند، ينم

 بعد كشور امور در فشتصرّ و است معزول خود خودبه :است نيا قدريعال هيفق نيا پاسخ
 حـرام  شـرعاً  )يعمـوم  تيرضـا  و ريتـدب  ،يامانتـدار  عدالت،( عقد ضمن طيشرا اسقاط از

 يايـ گو زبان نيا اّلا و است، شنونده از اشكال شود، ينم دايپ ييشنوا گوش اگر حال .است
 و ميهسـت  مـا  نيا اكنون .باد او بر خدا رحمت .رفت و گفت ديبگو ديبا كه را آنچه ،اس7م

 كـه  هـا  آن و كردنـد  ينيحسـ  يكـار  رفتند كه ها آن :يعتيشر ادي زنده گفتة به .او راثيم نيا
  .اند يديزي وگرنه ،كنند ينبيز يكار ديبا اند، مانده

  الدّماء و اكيإ .سوم نكتة

 »خـدا  حـرام  كـردن  ح7ل« را جائر سلطان امارات از يكي )ص(اهللا رسول از دالشهداءيس
ـ إ« .اسـت  يزيخونر ،خدا مؤكد يها حرام از يكي .كرد يمعرف  نامـة عهد در .»ماءالـدّ  و اكي
ـ زيبپره ؛زمامداران همة به است يعل اديفر نيا .است اشتر مالك  .نـاحقّ  خـون  خـتن ير از دي
ـ ا حكومـت  .لرزاند يم را حكومت اركان تمام ناحقّ خون يا قطره  كـه  اسـت  رفتـه يپذ راني
و تهران يها ابانيخ در را گناه يب معترض نفر دو و يس اقلحد زنـدان  در را نفر سه اقلحد 
ـ  از من .است كشته زكيكهر يرقانونيغ  سـخن  )منتقـدان  آمـار  بـر  بنـا ( نفـر  هفتـاد  از شيب
  است؟ داده ريت اجازة يكس چه .ميگو ينم

 سـت يب اصـل  مطابق( كند يم زيآم مسالمت يابانيخ تظاهرات يكس يوقت يكشور چيه در
 سـپر  با .ستين كيشل به مجاز يگريد يحكومت مورأم هر اي و سيپل )ياساس قانون هفت و
 سـت، ين دفـاع  يب شهروند يبرا گلوله كند، ينم حمله مردم به و كند يم دفاع خود از باتوم و

 آور اشك گاز تاًينها ،حرمسّليغ شهروند درمقابل است، يخارج حمسّل دشمن مقابل در گلوله
ـ  اسـت؟  صـادركرده  را تهران يها ابانيخ در كيشل اجازة يكس چه .كنند يم كيشل  خـود  يب
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 يكـوچك  مسـئلة  ،مسـئله  .اسـت  باطل تشيو8 است، قاتل او :زنند يم اديفر مردم كه ستين
 ممنـوع  يزيخـونر  عامـلِ  و آمـر  بـر  را بهشت امتيق يفردا گناه يب خون قطره كي .ستين
ـ دن نيهم در ديد ديخواه .واجب او بر را جهنم و كند يم ـ  خـون  اي  رسـوا  را ظـالم  ،گنـاه  يب
  .كند يم

ـ ا .اتيح حقّ ست؟يچ خدا حرام .»اهللا لحرم مستح7ً«  كـه  اسـت  يحرامـ  نيبزرگتـر  ني
 از م،يگـو  ينمـ  سـخن  هـا  زنـدان  در تجاوز از من .است شده انجام ما كشور نِيظالم توسط
 بود يخلخال همان نيا .اند شده كشته يرقانونيغ زندان در كه نفر سه آن ختةير ناحق به خونِ
 نكـه يباا .اسـت  سزاوار كند مرگ يآرزو آن، خاطر به يعل اگر ديفرما يم طالب ياب بن يعل كه
ـ  رمسـلمان يغ زن كيـ  يپـا  از يوريز تاًينها بود، نشده كشته يكس ـ  بودنـد،  درآورده هب  يعل

 شـكنجه  ريز متهمان ياس7م يجمهور زندان در حا8 داند، يم خود سزاوار را مرگ يتقاضا
  .بود مردم جان خدا حرام .است نشده مجازات آن خاطر هب تاكنون كس چيه و اند شده كشته

  امانت در انتيخ عهد، نقض .چهارم نكتة

 بـا  يالهـ  عهد .لعهداهللا ناكثاً :است ياله يها مانيپ نقض ،جائر زمامدار كي گريد يژگيو
ـ  َقـالُوا  مكِبـرَِبّ  أََلسـت « :است خداوند يبندگ ،الست روز در آدم يبن  خداونـد  يبنـدگ  .1»ٖيبَل

ـ  اللَّــه  إِنَّ« :اسـت  يامانتـدار  يالهـ  نيفرام نيتر مهم از .اوست نيفرام از اطاعت  أَن مكأْمرُي
 صـاحبانش  بـه  را امانـات  كـه  اسـت  داده فرمـان  شما به خداوند 2»أَهلها ٖيإَِل اْلأَمانَات تُؤَدوا
 ليـ وك نيا .است مردم ليوك حكومت باشند، مردم امانتدار ندا موظف ها حكومت .ديبرگردان

 بـا  م،يكرد شك او يامانتدار در و ميا گماشته ييجا به را يفرد اگر .باشد مردم نيام ديبا يم
نتوانست اگر .كند اثبات را خودش يامانتدار و وثاقت ديبا يم مأمور آن ،يامانتدار در شك 

  .ميكن خلع را او ميتوان يم
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ـ ا .انـد  كرده شك حاكمانشان يدرامانتدار مردم ،رانيا هشت و هشتاد انتخابات در  مـا  ني

 كـه  است حكومت نيا شده، ارائه هم يدمتعد شواهد كه م،يكن ارائه سند ديبا يم كه ميستين
ـ دن از تـازه  اعلم هيفق نيا .كند اثبات را خود يامانتدار ديبا يم ـ  مـا  بـه  رفتـه  اي ـ ا داد، ادي  ني

 كنـد،  اثبـات  يواقعـ  نعمتـان  يول يعني ؛مردم به را خود يامانتدار ديبا يم كه است حكومت
  .شكـست يامانتدار عهد شد؟ شكسته عهد كدام .هستند شما ليوك ها آن چون

  است رحمت رسول تسّن با مخالفت ،قساوت و خشونت .پنجم ةنكت

 مـا  رسـول  سـّنت  و رهيسـ  .است اهللا رسول سّنت با مخالفت ،يزمامدار فساد امارة گريد
ـ  مـا  .1»نيللعـالم  رحمـإل  8إ رسلناكأ ما و« .بود رحمت ـ عالم رحمـت  يبـرا  جـز  را وت  اني
ـ  پس .2»لهم لنت اهللا من رحمإل فبما« .مينفرستاد  نـرمش  مـردم  بـا  يالهـ  رحمـت  واسـطة  هب

 يمعرفـ  »قسـاوت  و خشـونت  نييآ« عنوان به را »رحمت نيد« اس7مِ كه يزمامدار .يكن يم
 ،باشند ينبو رحمت پاسدار نكهيا يجا به .است كرده مخالفت اهللا رسول سّنت با است كرده

 اگـر  است؟ خورده اهللا رسول سّنت به تر خطرناك نيا از يا ضربه ايآ !اند شده استبداد پاسدار
ا  نبود، اس7م نامش كرد، يم تيجنا معدوم شاهع و اس7م نام به يزمامداران اگرامتيجنا تشي 
  .است تر حيوق تشانيجنا كنند يم

ـ  نشسـت؟  يمـ  معظم مقامات و شاهان همچون ما امبريپ ايآ  وارد يكسـ  يجمعـ  در يوقت
 يعـاد  مـردم  بـا  يزيتمـا  چيهـ  محمـد  كـه  چرا د؟يهست امبريپ شما كدامِ ديپرس يم شد، يم

ـ بق از ارتفاع متر دو يكي با نشست، ينم تخت بر .نداشت ـ ا .هي ـ معاو كـه  بـود  يبـدعت  ني  هي
 از انبـار  شـهر  در .نگذاشـت  دربان و حاجب ننشست، تخت بر وقت چيه يعل امام .آغازكرد

 ينيجانشـ  انيمدع حا8 .كرد مذمت تشد هب كه نكرد استقبال تنها نه ركابش در مردم دنيدو
 انجـام  را اسـت  كـرده  ينهـ  يعل امام كه يكار همان كه آورند يم آدم اتوبوس اتوبوس ،ائمه
 خجالت و نامند يم امبريپ فةيخل و امام بينا را خودشان و آورند يدرم را شاهان يادا .دهند

                                                   

 .107انبياء، . 1
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 حاجـب  كـه  كننـد  يم نگاه يا خانه به ها آن .رنديپذ ينم را ها تخلف نيا مردم .كشند ينم هم
 رحمت اهللا رسول سّنت د،يبگو را دلش درد و برود توانست يم يراحت به يكس هر و نداشت
  .است كرامت يهد ائمة سّنت است، عدالت نيمؤمنراليام سّنت است،

  زاندينگا يبرم را خداوند خشم ،مردم حقوق به تجاوز .ششم نكتة

ـ ا .اسـت  تجاوز و تيمعص براساس مردم با مواجهه ،فاسد يزمامدار شاخص نيآخر  ني
 حقـوق  به تجاوز .است ياجتماع تيمعص نيبزرگتر ،ظلم .است ياجتماع يمعاص ،تيمعص
 بـر  و بخشـد  ينم ،اند دهينبخش حقّ صاحبان تا خداوند كه است الناس حق نقض همان مردم
 اسـت  مردم حق نيا .است بزرگ يمعاص از ،مردم مشروع حقوقِ سلب .است مقدم اهللا حقّ
 يزمامـدار  بـا  يخداحافظ يبرا نباشد 8زم و بروند و نديايب ها آن ارادة با كشور مسئو8ن كه
  .شوند متوسل ليعزرائ حضرت به ،دارند نفرت او از كه

 قـدرت  .كنـد  يم آزرده را ها مشام همة ،آن نمتعّف يبو و گندد يم ،بماند ييجا در كه آب
ـ ي يدموكراسـ  .شود يم مرداب نباشد يگردش اگر هم  را قـدرت  شـدن  گنـدآب  يجلـو  يعن

 بـه  را آن ،شـود  متمركز ييجا در قدرت نكهيا يجا به .آب درآوردنِ گردش به يعني .گرفتن
ـ ارز باعـث  گـردش  نيهم .سال ده سال، هفت سال، چهار .ميندازيب انيجر  سـ7مت  و يابي

 نيمسلم ائمة به حتينص حقّ ،الب7غه نهج حيتصر به مردم حقوق از يكي .شود يم حكومت
 و شـده  محسـوب  جـرم  ،يرهبـر  از دبانـه ؤم انتقاد كه يا جامعه در .است آشكار و خفا در

 خاطر به كس چيه ،يعل امام زمان در .است مردم حقوق به يحتم تجاوز شيمعنا دارد، زندان
 محـروم  زنـدان  از يرهبـر  از انتقاد از بعد كس چيه ما زمان در .نرفت زندان به يو از انتقاد
  !شود ينم

  ما دوران يتقوا اسوة يمنتظر .دوم بخش

ـ فق يمبارزات و ينيد ،يعلم مقام از ليتجل به من ضيعرا دوم بخش  مرحـوم  قـدر يعال هي
ـ  كسـب  دارد، فراوان شكر كه ياله يها نعمت از .دارد اختصاص يمنتظر اهللا آيت  دهـه  كي
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 ما يمعنو پدر بود، استاد كي از شيب من يبرا يمنتظراما  .است بوده شانيا محضر از فيض
 در ام منتشرشـده  كتـاب  نيآخـر  مقدمة يانتها در .گرفت شكل او با ما يوجود ةشاكل و بود
  :ام نوشته 1رانيا

ـ  هكـ  نمك يم ميتقد استادم نيبزرگتر محضر به را زيناچ تابك نيا  از شيب
ـ ب اهل فقه محضرش از دهه كي  او بـه  را ما يفقهـ  لةكشـا  و آمـوختم  )ع(تي

 بـزرگ  معلـم  فقاهـت،  و عتيشر سيتدر از شيب هك يربان عالم آن ونم،يمد
 صـاحب  بـه  :بـود  حـقّ  بـر  اسـتقامت  و يطلب حق ت،يحرّ اخ7ص، مروت،

 عمـرش  و مسـتدام  عزّتش .شيدرو تحفة است يسبز برگ .»حقوق رسالة«
  .باد دراز

ـ م از يپاكباز و اخ7ص و اخ7ق بزرگ آموزگار نيا اآلن و  سـوگش  در و رفتـه  مـا  اني
  .ميا نشسته
ـ بنما را لـه  معظـم  پربـار  اتيـ ح فيتوصـ  توانـد  يم كه يزيچ نيبهتر ديرس نظرم به  د،ي
 خطبة به مشهور امهم خطبة ظهور، منتظر و بود يعل و نيحس همنام كه يتيشخص فيتوص
 )ع(يعل نيرالمؤمنيام از همام نام هب عابد صحابة از يكي .است الب7غه نهج 193 خطبة ن،يقمّت

 مدرسـة  و يسـاز  انسـان  درس خطبه نيا .كند فيتوص يو يبرا را زكارانيپره تا خواست
 يالعظمـ  اهللا آيـت  مرحـوم  ،مكتـب  نيا شدگان تيترب قيمصاد از يكي .است ياس7م اخ7ق
 را زكـاران يپره صـفات  از يبخشـ  .ماسـت  دوران در تقـوا  اسـوة  ،حقّ به او .است يمنتظر

 درگذشته تازه يانرب هيفق نيا در كه يموارد كنم، يم حيتشر درس چهار يط ،وقت تناسب به
  .ميكن اقتدا شانيا به ميبتوان زين ما كه ديام نيا به .است ملموس

                                                   

 .12حق الناس، ص . 1
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  رفتينپذ او گذاشت، ارشياخت در را خود ايدن :اول درس

 و اْلإِقْتصـاد،  ملْبسـهم  و الصواب، منْطُقهم :اْلفَضَائلِ أَهلُ هم هايف فَاْلمتَّقُونَ
ـ  أَسماعهم وَقفُوا و ِهم،يعَل اهللاُ حرَّم عما أَبصارهم غَضُّوا .التَّواضُع هميمْش  يعَل

ـ  َنزََلت يالَّتك الْب7َء يف مْنهم أَْنُفسهم َنزََلت .َلهم النَّافعِ الْعْلمِ يف  8َ  .الرََّخـاءَلـو 
ـ  أَرواحهم َتسَتقرَّ َلم ِهميعَل اهللاُ َتبك يالَّذ اْلأَجلُ يف  مهـادسـ  َطرَْفـإلَ  أَج نٍ،يع 
 دوَنه ما فَصُغرَ أْنُفسِهم يف الْخَالقُ عُظم .الْعقَابِ منَ خَوفاً و الثَّوابِ، يإَِل شَوقاً

يف يأَع،ِهمن منَّإلُ َفهالْجنْك وم ا، قَدآهر مَفه ايفونَ، همنَعم و مه و  ـنْ ك النَّـارم 
ا، قَدآهر مَفه ايفونَ هذَّبعم. مهزُوَنإلٌ، قُلُوبحم و مهوَنإلٌ، ُشرُورأْمم و  مهـادسأَج 
َفإلٌ،ينَح و ماُتهاجح َفإلٌ،يَخف و مهأَْنُفس فرُوا .َفإلٌيعباماًيأَ ص رَ�ًيقَص مْتهقَبإلً أَعاحر 
 أَسرَْتهم و دوها،يرِي فََلم ايالْدْن أَرادْتهم .ربهم َلهم سرَهاي مرْبِحإلٌ، تجار�ٌ َلإلً،يطَوِ

  .مْنها أُْنُفسهم َففَدوا
ـ ا در زكارانيپره ـ دن ني  راسـت،  گفتارشـان  :هسـتند  يليفضـا  صـاحب  اي

 را شيخـو  چشمان .است يفروتن و تواضع رفتنشان راه و يرو انهيم لباسشان
 وقـف  را خـود  يها گوش و اند نهاده فرو كرده حرام آنان بر خداوند آنچه از
 بـ7  در آنـان  حال است، سودمند آنان يبرا كه اند كرده يدانش و علم دنيشن

ـ يمع سـرآمد  اگر و است رفاه و شيآسا در حالشان همچون  خداونـد  كـه  ين
ـ  ،نبود داشته مقرّر ها آن )يزندگ( يبرا  از ارواحشـان  زدن، بـرهم  چشـم  كي

 دگاريآفر .گرفت ينم قرار جسمشان در او فريك از ترس و ياله پاداش شوق
ـ دل نيهمـ  به كرده، جلوه بزرگ جانشان و روح در  چشمانشـان  در او ريـ غ لي

  .است كوچك
 اند متنعم آن در و دهيد خود چشم با را بهشت كه مانند يم يكسان به ها آن

 !ندا معذّب آن در و كرده مشاهده را دوزخ آتش كه هستند يكسان همچون و
 و 8غـر  ندامشـان ا .اماننـد  در شرّشـان  از مـردم  و نيانـدوهگ  ها آن يها قلب
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 يكوتـاه  مدت يبرا ها آن .است پاك و فيعف نفوسشان و اندك شانيازهاين

 يطـو8ن  يشـ يآسا آن دنبـال  بـه  و كردند شهيپ ييبايشك و صبر جهان نيا در
 فـراهم  هـا  آن يبرا پروردگارشان كه است پرسود يتجارت نيا .شد بشانينص

 بشيفـر  ها آن يول آمد، ها آن سراغ به )شيها يگر جلوه با( ايدن .است ساخته
ـ  سازد خود رياس را ها آن كه رفت يم ايدن .نخواستند را آن و نخوردند را  يول

  !ساختند آزاد اسارتش از را شيخو جان، يبها به آنان
 بـ7  در حـالش  بـود،  تواضـع  و يرو انـه يم و لتيفضـ  اهل بود، صواب منطقش يمنتظر
 نـه  داد، احوالش در يرييتغ شدن يرهبر مقام قائم نه .بود رفاه و شيآسا در حالش همچون
 در خداونـد  .بـود  شاكر و گو بذله و اللهجه حيصر حال دو هر در او .شدن محصور و معزول

 و وعده او .بود كوچك چشمانش در اهللا يماسو 8جرم بود، كرده جلوه بزرگ جانش و دل
 يالهـ  نيمـواز  لـذا  بود، كرده باور جانش عمق از را ائمه و امبريپ و يوح و قرآن يدهايوع
 و ييگـو  حـق  از يناشـ  فشار در را شا يزندگ اوقات اكثر او .بود اتشيتصم و اتيح اريمع

 دوران چهارم سه از شيب او .انق7ب از بعد چه انق7ب از قبل چه گذراند، شا يخواه عدالت
 يجمهـور  رهبـر  ميمسـتق  دسـتور  بـه  و ديشـن  دشـنام  و اهانت و طعن را ياس7م يجمهور
ـ امـا   بـود،  يخـانگ  حصـر  در سال شش كينزد ياس7م  و انصـاف  و يآزادگـ  از قـدم  كي
  .ننشست عقب خود ييجو حق

 أَرادْتهـم « :است شده فيتوص الب7غه نهج عبارت نيا در يمنتظر اخ7ص و تقوا اوجاما 
 آمـد،  او سـراغ  به شيها يگر جلوه با ايدن .»مْنها أُْنُفسهم َففَدوا أَسرَْتهم و دوها،يرِي فََلم ايالْدْن
ـ  ؛سـازد  خود رياس را او كه رفت يم ايدن .نخواست را آن و نخورد بيفر او يول  بـه  او يول
 او .بـود  يمنتظـر  بـزرگ  امتحـان  ،مقـام  و جاه .ساخت آزاد اسارتش از را خود جان، يبها
 يجمهـور  سـس ؤم ،يرهبر خبرگان مجلس ندگانينما نيسنگ يأر با ،شد يرهبر مقام قائم
 رةيسـ  بـه  و گشـود  ينم اعتراض به لب يمنتظر اگر و بود مرگ و يماريب بستر در ياس7م

  .شد يم ياس7م يجمهور رهبر ،كرد يم يسپر ماه چند يو
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ـ  بزرگ يابت7ئ ،ييانتها يها ماه همان دراما  ـ  يمنتظـر  و آمـد  شيپ  حقـوق  از دفـاع  نيب
 يموضـع  در و زد مقام و جاه بر رد دست بود، شا يقدم دو در كه يممعّظ مقام و گناهان يب

 را آن و كـرد  انتقاد شدت به ،نبودند مرصاد اتيعمل معركة در كه يانيزندان اعدام از ،يخيتار
 ديبرگز را حقّ قدرت، و حقّ نيب ،بزرگ امتحان آن در يمنتظر .خواند قانون و شرع خ7ف

 عظمـت  واقعـاً  ،آن به كردن عملاما  ،است ساده العاده فوق آن گفتنِ .زد پا پشت قدرت به و
ـ دن نكردند، اراده را ايدن ها آناما  كرد، اراده را ها آن ايدن :اند نيچن انيقمّت يآر .خواهد يم  را اي

 و جـان  و كردنـد  يقربـان  و هيفد را خودشان ها آن گرفت، اسارت به را ها آن ايدن رفتند،ينپذ
  .ساختند آزاد را روحشان
 كـه  كردند حتينص او به م؟ييآ يم رونيب سربلند يبزرگ شيآزما همچو در ما از كي كدام

 يضـوابط  مطابق را زيچ همه و يشد يم رهبر خودت و يگذاشت يم جگر يرو دندان ماه سه
 دادم؟ يمـ  چـه  را خـدا  جـواب  :داد پاسخ كلمه كي .يكرد يم اص7ح يدانست يم درست كه

ـ  كـردم؟  يمـ  چـه  را گناه يب هزار چهار سه خون  را خـدا  عـرش  ،مظلـوم  خـون  قطـره  كي
 يتجـارت  شيخـدا  بـا  يمنتظر يآر .ندارد يارزش آن دربرابر آورم دست هب هرچه .لرزاند يم

 نيا ديروسپ يمنتظر .نبود يمنتظر ،يرهبر تيتسل برخ7ف ءابت7 نيا بازندگان كرد، پرسود
 يب7 جام .نبود او يخطاها كفارة ،يرهبر نظر برخ7ف ،يمنتظر يويدن يها رنج .بود ءابت7
ـ ا يديروسـپ  به شان يخيتار جنازة عييتش در هم رانيا وفادار مردم .بود حقّ درگاه بانمقرّ  ني
  .دادند شهادت پاكباز رِيپ

 انصـاف امـا   .شـد  تـرور  منحـرف  سـازمان  نيهمـ  توسط يمنتظر محمد ديشه فرزندش
 و خـدا  بـه  كـه  يافراد و سازمان نيهم ياعضا حقوق از دفاع خاطر به كه دينيبب را يمنتظر

 كـه  ثيـ ح ازآن انسـان  حقـوق  از عم7ً او .شد يفداكار به حاضر ،نداشتند اعتقاد هم امبريپ
 عظمـت  اريبسـ  .شيهـا  دهيـ عق هـم  و منانؤم و مسلمانان حقوق از نه كرد، دفاع است انسان

ـ با ،اسـت  كـرده  خطـا  يزنـدان  اگـر  كـه  ييبگو و يستيبا خواهد يم  حضـور  بـا  دادگـاه  دي
 حكمـش  صـدور  از بعد را يزندان توان ينم بشود، ليتشك ليوك داشتنِ حقِّ با منصفه ئتيه
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 بـود،  شده صادر هم انق7ب رهبر دييتأ با ظاهراً كه را صادره احكام او .كرد مجازات دوباره
 راًمكـرّ  .نگذاشتند ،برود ينيخم اهللا آيت مرحوم محضر به تا ديكوش .كرد اع7م شرع خ7ف
  .ماءالد و اكيإ ماء،الد و اكيإ ،ماءالد و اكيإ .داشت برحذر را امور ياياول و نوشت نامه

 لتيفضـ  از دفـاع  ،ياخ7قـ  ضـوابط  از دفـاع  ،تشيع و اس7م انيك از دفاع ،يمنتظر دفاع
 هـا  آن .ببرند يپ يمنتظر بزرگ انتخاب تيانحّق به مردم كه بود 8زم سال ستيب .بود انسان
ـ ا ةجنـاز  عييتشـ  بـه  و اند كرده اشتباه كه برسند جهينت نيا به شرمنده نوشتند، رنجنامه كه  ني

 طول ها دهه گرانيد كه ننديب يم را يزيچ .جلوترند خود زمان از ،حقّ مردانِ .بشتابند رادمرد
 كـرد  انتخاب را حقّ مصلحت، و حقّ نيب يمنتظر .شوند واقف مطلب قياقح به تا كشد يم
  .كرد جواب را مصلحت و

  است؟ لوح ساده يكس چه :دوم درس

ا وأَم ارالنَّه اءَلمفَح ،اءَلمع رَارأَب يأَْتق،اء  َقـد  مـرَاهب  فـرْ  الَْخـواحِ،  يبـداْلق 
 َلَقـد  :ُقـولُ ي و مـرَضٍ،  مـنْ  ِبـاْلقَومِ  مـا  و ،يمرَْض حسبهميَف الْنَّاظرُ هميإَِل نُْظرُي

ـ  أَمـرٌ  َخـالََطهم  َلقَد و !خُولطُوا ظيعنَ ي 8َ !مـنْ  رَْضـوم  ِهمـالمأَع ـ اْلقَل  8َ و لَ،ي
 يكـ ز إِذَا .مْشـفقُونَ  أَعمـالِهم  منْ و متَِّهمونَ، لأَْنُفسِهم َفهم .رَيثكاْل ثرُونَكسَتي

دأَح مْنهم ا خَافمقَالُي م ،أَنَا :قُولُيَف َله َلمأَع نْ يبَِنْفسيرِيَغ م، ـ  و بير  َلـمأَع 
 ظُنُّـونَ، ي ممـا  أَفَْضـلَ  يواجعلْن قُولُونَ،ي ِبما يتُؤَاخذْن 8َ اللَّهم !يبَِنْفس يمنِّ يِب

  .عَلمونَي 8َ ما يل واْغفرْ
 هسـتند،  باتقوا يكوكارانين و بردبار يدانشمندان روز، هنگام به زگارانيپره
 همچـون  را هـا  آن يهـا  بـدن  )يالهـ  يهـا  تيولئمسـ  دربرابر( خوف و ترس
 )ناآگـاه ( ننـدگان يب كـه  گونـه  آن است، ساخته 8غر و دهيتراش ر،يت يها چوبه
 و سـت ين وجودشـان  در يمـار يب چيهـ  كه يدرحال پندارند، يم ماريب را ها آن
 انـد،  مـاردل يب و ختـه ير هـم  بـه  افكارشـان  :ديگو يم )غافل و خبر يب( ندهيگو

 انـدك،  اعمـال  از .اسـت  ختهيآم آنان فكر با بزرگ بس يا شهياند كه يدرحال
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 وسـته يپ بلكـه  شـمارند،  ينمـ  اديز را خود فراوانِ اعمال و شوند ينم خشنود
 نگراننـد،  خـود  اعمـال  از و سـازند  يمـ  مـّتهم  )قصور و يكوتاه به( را خود
 بـه  شـده  گفته او دربارة آنچه از ،كنند شيستا و مدح را ها آن از يكي هرگاه
 و تـرم  آگـاه  خـود  بـه  نسـبت  گـران يد از مـن  :ديـ گو يمـ  و افتـد  يم هراس

 ييهـا  يكين جهت به مرا !بارالها .است تر آگاه من از من اعمال به پروردگارم
 گمـان  هـا  آن آنچـه  از برتـر  مـرا  و !مفرمـا  مؤاخذه دهند يم نسبت من به كه
  !ببخش دانند ينم ها آن و دارم من كه را يگناهان و ده قرار كنند يم
ـ  امـام  .بـود  ابـرار  يعلما از حقّ هب او .بود اير يب دتهج و قرآن اهل يمنتظر  از يكـ ي يعل
 أَمـرٌ  َخـالََطهم  َلَقـد  و !خُولُطـوا  َلَقـد  :قُولُي و« كند يم حيتصر گونه نيا را زكارانيپره صفات

ظيعامـام  »!نـد ا لـوح  سـاده « فهمنـد،  ينمـ  اند، كرده يقاط :نديگو يم ها آن دربارة ناآگاهان »!م 
  .اند نداده تن ،شما رِيحق يها يحسابگر به ند،ا امتيق ميعظ امر متوجه ها آن :ديفرما يم

ـ معاو گفتنـد  يمـ  كردنـد،  يمـ  سهيمقا هيمعاو با يوقت هم را )ع(طالب ياب بن يعل ـ ز هي  ركي
ـ ا اگـر  .اسـت  يمكار و غدر نيا ،ستين يركيز نيا :فرمود يم امام .است  و شـرعاً  امـور  ني
 مـن  نـت ك الغـدر  إليـ راهك لـو8  هاالناسيأ« .بودم تر باهوش او از اريبس من ،بود مجاز اخ7قاً
ـ  و گذاشـت  رپايز را حق كه آن ؟ستيك لوح ساده كه كند يم قضاوت زمانه .1»الناس يأده  اي
 ينينشـ  عقب يا ذره ،عدالت و حق از دفاع خاطر به نشد حاضر و كرد استقامت حقّ بر كه آن
  .كند

  سنجند ينم رجال با را حقّ :سوم درس

ـ  حزْماً و نٍ،يد يف قُو�ً َله يَترَ كأَنَّ أَحدهم ع7َمإلِ َفمنْ ـ  يف ن،يل انـاً يإِ وم 
ي يفنٍ،يق رْصاً وح ْلمٍ، يفع ْلماً وع ْلمٍ، يفح داً وقَص ن يفيغ، ُخشُوعاً و يف 

،ٍ�ادبع 7ً ومتَج فَاَقإلٍ، يف راً وبص يف ،ٍ�دش ـ  طَلَباً و ـ7َلٍ،  يفح ـ  َنشـاطاً  و يف 
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ديه، رُّجاً ونْ تَحعٍ علُي .َطممالَ عمإلَ اْلأَعحالالص و وَل هلٍ، يعجي وسيم و 
همرُ،كالشُّ ه ي وِبحص و هميِبي .رُكالذِّ هراً، تذح ي و ـِبحراً  َفرِحـاً،  صـذـا  حَلم 
ذِّرنَ حالَْغفَْلإلِ، م ا َفرِحاً وِبم ابنَ أَصاْلفَْضلِ م إلِ ومإِنِ .الرَّح تبعتَصَل اسـ ع  هي
هَنْفس كَت مايفرَه اي َلمهطا عؤَْلهس مايف بُقرَّ�ُ .تُح يعهن زُولُ،ي 8َ مايف و  ُتـهادهز 

َقي 8َ مايفي ،يبزُجم ْلمالْح ،ْلمبِالْع لَ ولِ اْلقَومبِالْع.  
ـ ا هـا  آن از كي هر يها نشانه از ـ د در را او كـه  اسـت  ني  يقـو  خـود  ني

ـ قاطع نيعـ  در و ينيب يم  و نيقـ ي از مملـو  يمـان يا يدارا خوسـت،  نـرم  ت،ي
 و غنا حال در يرو انهيم و يبردبار نيع در يآگاه و دانش كسب در حرص
 در ييبايشـك  و يدسـت  يتهـ  نيعـ  در يآراستگ و عبادت در خشوع و ثروت
 .اسـت  طمـع  از يدور و تيهدا راه در نشاط و ح7ل يروز طلب و شدائد

 رفتـه يپذ او از كه( است ترسان حال نيباا و دهد يم انجام صالح عمل وستهيپ
ـ پا بـه  را روز )نشود  شـكر  و يسپاسـگزار  او هـم  كـه  يدرحـال  برنـد  يمـ  اني

 را شـب  .خداست ادي همش همة كه يدرحال كند يم صبح و است )خداوند(
 شـادمان  كه يدرحال زديخ يبرم صبح و است ترسان كه يدرحال كند يم يسپر
 شـادمان  و شـده  داشـته  برحـذر  آن از كه است ييها غفلت از ترسان ،است
 يفيوظا انجام در او نفس هرگاه .دهيرس او به كه است يرحمت و فضل يبرا
 دوسـت  آنچـه  از را خود نفس زين او كند، يسركش است ناخشنود آن از كه

 راه آن در زوال كـه  اسـت  يزيـ چ در او يروشن چشم .سازد يم محروم دارد
 آن در يدوامـ  و بقـا  كـه  است يزيچ به نسبت اش يياعتنا يب و زهد و ندارد

  !كردار با را گفتار و زديآم يم حلم با را علم .ستين
 هرگـز  كه بود يحد به شا ينداريد تقو صفات، نيا همة حائز بود يزكاريپره يمنتظر
 يمنتظر يبرا .كند ينينش عقب يا ذره حقّ از ،ها تيشخص درخشش درمقابل كه نشد حاضر
 اشـخاص  بـا  حـقّ  .»اهلـه  تعـرف  الحـق  اعـرف  بالرجال، عرفي8 الحق ان« :بود نيا م7ك
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ـ نها اسـتادش  بـه  او .شـناخت  يخـواه  را اهلش آنگاه بشناس را حق شود، ينم دهيسنج  تي
 .بود قائل يشتريب ارزش ،ينيد و ياخ7ق نيمواز و حقّ يبرااما  داشت، را ميتكر و احترام

 هـاي  عكـس  كردن پاره قضية در )1388 آذر 25( الب7غه نهج درس در خود سخن آخرين در
  :فرمود خميني اهللا آيت مرحوم

 كـار  انقـ7ب  .كردنـد  خـدمت  كشور اين به واقعاً خميني اهللا آيت مرحوم
 هـم  اشـتباه  و نبودنـد  معصـوم  البتـه  بودند؛ انق7ب رهبر ايشان و بود ايشان
  1.هستند ايشان قدردان مردم نوع و داشتند؛

 كشـور  عـالي  ديـوان  رئيس زمان آن در كه تقليد فعلي مراجع از اردبيلي موسوي اهللا آيت
  :كرد نقل جمعه نماز در ،بود

ـ مه ظـاهراً [ اشـخاص  برخـي  درمورد خميني امام خدمت در روزي  دسن
 برخـي « :گفتند ايشان .شد صحبت ]آزادي نهضت در ايشان ياران و بازرگان

 از يكـي  .»هستند نيمتدي و خوب هاي آدم ،شناسم مي من كه آنجا تا ها اين از
 باشـند،  نداشـته  قبـول « :فرمـود  امام .ندارند قبول را شما ها اين :گفت آقايان
  »هستم؟ دين اصول من مگر
ـ د طراز و دهيسنج ،ادشدهي موضع  يبـرا  را جملـه  نيهمـ  هـم  مـن  .اسـت  اخـ7ق  و ني
 مرحـوم  بـا  يمنتظـر  نديگو يم .كنم يم ذكر استادش با يمنتظر اهللا آيت مرحوم يها مخالفت

 با يكس اگر كه است نيد اصول از ينيخم اهللا آيت مگر .است كرده محالفت ينيخم اهللا آيت
ـ ب اهـل  ةريس و اس7م است؟ جهنم شيجا كند مخالفت او ـ پ تي  اسـت  آموختـه  مـا  بـه  امبري
 مرحـوم  بـا  مخالفـت  اسـت؟  كـرده  اشـتباه  يمنتظـر  ليدل چه به .»اهله تعرف الحق اعرف«

  .شود يم محسوب خطا حقّ با مخالفت .شود ينم محسوب خطا لزوماً ،ينيخم اهللا آيت
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 و حـقّ  بـا  مخالفـت  .سـتند ين مـ7ك  ما يبرا ائمه و رسول و خدا سخن از ريغ كس چيه
 تشـيع  و يمحمـد  اس7م با ها يپرست شخص نيا .خطاست ينيد و ياخ7ق ممسّل يها م7ك
 چـه  .مينباشـ  پرست شخص گريد كه ميكرد انق7ب .ستين سازگار ينيحس يآزادگ و يعلو
 از بعـد  و اسـت  بـوده  سـكو8ر  يكتـاتور يد ،انقـ7ب  از قبل .يرهبر معظم مقام چه و شاه

 و تيانسان خ7ف اخ7ق، خ7ف هم دو هر .است يكتاتوريد دو هر .ينيد استبداد ،انق7ب
  .است اس7م خ7ف
و دارد 8زم علم ن،يد در تقو اّلا ـ يب روشـن  بدون تقو  يگـر  يقشـر  و تيـ جزم بـه  ،ين

 نرمش نيقمّت صفات از گريد يكي .بود كلمه قيدق يمعنا به هيفق و عالم يمنتظر و انجامد يم
  .است تيقاطع و يشيدوراند نيع در

 يكسـان  از يكي .بود مدارا اهل يمنتظر .نديگو يم »tolerance« را آن امروز كه يزيچ آن
ـ د نـام  بـه  را خشـونت  و قساوت نكهيا يجا به و بود رحمت اس7م ندةينما ،حقّ به كه  و ني

 .بـود  جامعه ابعاد همة در ينبو رحمت لزوم به معتقد كند، يمعرف ايدن در تشيع و تيروحان
 شـاهد  كـه  چـرا  .عزادارنـد  او فقدان غم در ،متفاوت يها مشرب با انيرانيا كه است جالب
  .اند بوده او انصاف و يآزادگ و يطلب حق

  است يرستگار اول قدم آخرت يبرا ايدن مرارت تحمل :چهارم درس

 نـاً يَل فُحُشه، داًيبع قَطَعه، منْ صلُي و حرَمه، منْ يعطي و ظََلمه، عمنْ عفُوي
،ُلهباً قَوغَائ ،ْنَكرُهراً ماضح ،رُوُفهعقْب7ًِ ميَخ م،ِبراً رُهدم َشرُّه. الز8ََّزِلِ يف و ،قُور 

و يف كَارِهاْلم ،وربص و يف الرَّخَاء ي 8َ .َشكُوريـ حـ  ف ـ  مـنْ  يعَل  8َ و بغض،ي
ـ  إِنْ و ...ه،يعَل ْشهدي أَنْ قَبلَ بِالْحقِّ عَترِفي .حبي منْيف أَْثمي غَل يبـ ع  صـبرَ  هي

 .راحـإل  يف مْنه النَّاس و .عنَاء يف مْنه َنْفسه .َله نَْتقمي يالَّذ هو الّله كُونَي يحتَّ
بأَتْع هَنْفس ،هرَتخ8 و احأَر نْ النَّاسم هَنْفس.  
 ،سـاخته  محـرومش  كه كس آن به و بخشد يم كرده ستم او به كه را يكس
 .ونـدد يپ يمـ  اسـت،  كـرده  قطـع  يو با را وندشيپ كه يكس به و كند يم عطا
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 منكـرات  م،يم7 و نرم گفتارش است، دور او از زيآم خشونت و زشت سخن
 و آورده يرو اش يكـ ين .حاضـر  او ستةيشا يكارها و معروف و بيغا او از

 حـوادث  در و اسـتوار  سـخت،  حـوادث  دربرابـر  .اسـت  كرده پشت شرّش
 او بـا  كـه  يكسـ  بـه  .است شكرگزار ،نعمت يفزون هنگام به و بايشك ناگوار،
 شود ينم گناه مرتكب ،يكس با يدوست سبب به و كند ينم ستم ،دارد يدشمن

 هرگاه ...كند يم حقّ به اعتراف ،شود اقامه ضدش بر يشاهد آنكه از شيپ و
ـ بگ را انتقامش خدا تا كند يم صبر ،شود يستم او به  بـه  را خـود  نفـس  .ردي

 به آخرت يبرا را شتنيخو .راحتند او دست از مردم يول افكند، يم زحمت
  .سازد يم آسوده خود ةيناح از را مردم و دانداز يم تعب

 ييبايشـك  و وقـار  بـا  نـاگوار  و سخت حوادث و ياجتماع يها زلزله در يمنتظر اهللا آيت
 قبـل  كرد يم اعتراف حق به كرد، يم رفتار استقامت و صبر با ها يدشوار در كرد، يم برخورد

 شـان يا چـه  اگـر  كه بود نيا يمنتظر يها ييبايز از يكي .شود داده شهادت او هيعل نكهيا از
ـ فق تيـ و8 اصل ورود يبرا همه از شيب و بود ياس7م جمهور يفقه و يحقوق معمار  در هي
ـ  بـه  .بود انتقاد يرايپذاما  بود، دهيكش زحمت ياساس قانون  از بعـد  و قبـل  راًمكـرّ  دارم، ادي
 را آن ،خـود  اتيـ ح زمان در است، افتاده اتفاق خطا نيا شد يم عرض شانيا خدمت ،حصر

 .فرمـود  ينم يزيچ و افكند يم ريز به سر استاد .دييبفرما جبران ديدان يم ص7ح ينحو هر به
  .است بوده متفاوت داشته ذهن در شانيا آنچه با كام7ً ،افتاده اتفاق آنچه داشتم نيقي

 از و داد رتـذّك  ممـاتش  از قبـل  .كرد تدارك را امر نيا شانيا دهم، يم شهادت امروز من
 قانون در ما كه يهيفق تيو8 :گفت مضمون نيا با و كرد يعذرخواه باصراحت رانيا مردم
 ،يشـرع  نيمـواز  حفـظ  يبـرا  كـه  بود نيا منظورمان .نبود نيا منظورمان م،يگذاشت ياساس
 نكهيا نه دهد، تذكر آمد شيپ يانحراف اگر و كند نظارت اجرا و يقانونگذار بر عادل يهيفق
 خـواهم،  يمـ  عـذر  شما از من شود، كشور سيرئ به ليتبد خود و كند دخالت امور همة در

ـ نظام تيو8 نيا ع7وه هب .ميخواست يم ما كه ستين آن است، افتاده اتفاق كه آنچه  اسـت  اني



  77  ما زمانة تقواي اُسوة منتظري
 سـفارت  فتصـرّ  ةيقضـ  در اي .يجمهور نه است، ياس7م نه يفعل نظام نيا .هيفق تيو8 نه
 را يزيچ آن انسان كه خواهد يم عظمت يليخ .نبود يدرست كار كه كرد ذكر حاًيصر ،كايآمر
 و كنـد  ذكر باصراحت است، نادرست كه نديب يم بعد و است پنداشته درست را آن يزمان كه

  .بدهد شهادت او هيعل حقّ نكهيا از قبل بود معترف حقّ به .كند يعذرخواه

 پربركتش اتيح آخر هفتة در هم نيا كه ،اس7م در حكومت بارةدر شانيا نظر نيآخر و
 حكومـت  وةيشـ  نيبهتر ديگو يم ست؟يچ ياس7م حكومت اند دهيپرس شانيا از .شد منتشر

 امور ةهم بر مردم .شود نيتأم مردم تيرضا .باشند مستقل هم از گانه سه يقوا كه است نيا
 تيـ و8 از ياسم چيه .شود اداره امور رانهمدب و يكارشناس و عدالت با .باشند داشته نظارت

 جامعـه  امور بر اعلم هيفق يحقوق عالمانة نظارت تاًينها شانيا نظر نيآخر يعني .برد ينم هيفق
 درشـت  و زير مسائل همة و اتيجزئ در دخالت يمعنا به هيفق مطلقة تيو8 نه و است بوده

  .جامعه
 او داد ،او سـتمكارِ  از خدا تا كند يم صبر شد، يم ستم او بر كه آنگاه زكارانيپره وةيش به
 بـارة در نـاحقّ  يا كلمه .نكرد مثل به مقابله گزره اواما  ؛شد ظلم فراوان يمنتظر به .بستاند را
ـ ا از ،بـرعكس  .نشـد  دهيشـن  زبـانش  از ،بودند كرده ستم او حقّ در كه ها آن  افـراد  گونـه  ني
 در خداونـد  و .كـرد  يم تيحما داشتند كمك به ازين كه يزمان در ،اورديب شانيرو هب آنكه يب

 اربـاب  كـردن  نهيهز با و است ياله يموهبت ،تعزّ كه داد نشان بايز چه ،شانيا وفات ةيقض
 يمنتظر ،زكارانيپره رةيس به .كنند ليذل را يكس توانند يم نه شوند يم زيعز خودشان نه ايدن
 مـن  النـاس  اراح و آلخرتـه  نفسـه  اتعـب  .انداخت يم زحمت به را خود مردم راحت يبرا

 در او از خـدا  خلـق  عـوض  در انـداخت،  يم مشقت به ياخرو نيمواز يبرا را خود .نفسه
  .بودند تيرضا و شيآسا

  بتيمص ذكر

 مـا  معاصـر  مسـائل  ،مـن  بتيمصـ  ذكر .شود بتيمص ذكر ينيحس مجالس در است رسم
 من .است بوده اس7م نام به هم همه و است افتاده ما كشور در راًياخ كه است ياتفاقات .است



  منتظري العظمي اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة  78

ـ  بـه  را مـوارد  نيا كه زمان هر  خفـا  در يقيدقـا  تعـارف،  و يسـت يرودربا بـدون  ،ام آورده ادي
ـ  به .است دشوار يليخ دانم، ينم را شما ام، ستهيگر  يمنتظـر  اهللا آيـت  خـود  زبـان  از دارم ادي
 بـود  شـده  ريدستگ هم محمد پسرم ،بودم شده ريدستگ انق7ب از قبل :فرمود يم كه ام دهيشن
 يامضـا  بـا  بـود  شـده  نوشـته  ياسـ7م  نهضـت  درمـورد  يا هياع7م .)يمنتظر محمد ديشه(
 حـوزه  در را مبـارزان  يمخفـ  شـبكة  كـه  بود نيا دنبال به ساواك و فض7 و علما از ياريبس

 اهللا آيـت  كـه  يسـال  پانزده همان .شناختم يم را همه و بودم من هياع7م سندةينو .كند كشف
 يطالقـان  و يمنتظر ستبر دوش بر رانيا در مبارزه يرهبر نيسنگ بار و بود نجف در ينيخم
  .بود
 را يمنتظـر  محمـد  .نـدادم  بروز يزيچ هم شكنجه ريز و كردم يم مقاومت من گفت يم
 نهضـت  يمگـو  اسرار يمنتظر تا كردند يم شكنجه پدرش حضور در و بودند كرده ريدستگ

 يصـندل  يرو را او .آوردنـد  بـود  آن در پدرش كه ياتاق به را محمد ديشه .آورد زبان بر را
 يبـو  اهللا آيت .كرد يم مقاومت محمد .كردند روشن يصندل آن ريز را ياجاق ،نشاندند يآهن

 .ديـ د يمـ  را پسرش تحمل رقابليغ حالت و كرد يم استشمام را پسرش گوشت شدن برشته
 پـدرش  جگـر  سوخت، يم محمد .نراندند برزبان يا كلمه كردند، مقاومت مردانه پسر و پدر
  :است فصلت سورة اتيآ پسر و پدر نيا حال وصف .سوخت هم

 أَبشـرُوا  و تَحزَنُوا لَا و تَخَافُوا أَلَّا إلُكاْلملَائ ِهميعَل تَتََنزَّلُ اسَتقَاموا ُثم اللَّـه ربنَا قَالُوا نَيالَّذ إِنَّ
 مـا  هـا يف مكـ َل و اْلـĤخرَ�ِ  يف و ايالدْن ا�ِيالْح يف مكاؤُيأَول نَحنُ )30(تُوعدونَ نُتمك يالَّت بِالْجنَّإلِ
 مّمـن  قَولًا أَحسنُ منْ و )32(مٍيرح َغفُورٍ مّنْ ُنزُلًا )31(تَدعونَ ما هايف مكَل و مكأَنُفس يَتشَْتِه
  )33(نَياْلمسلم منَ يإِنَّن قَالَ و صالحا عملَ و اللَّـه يإَِل دعا
 آنـان  بر فرشتگان ردند،ك يستادگيا سپس ؛»ستا خداوند ما پروردگار« :گفتند هك يسانك
 افتـه ي وعـده  هكـ  يبهشت به و د،يمباش نيغم و ديمدار ميب هان،« :]نديگو يم و[ نديآ يم فرود
ـ دن يزندگ در )30.(ديباش شاد ديبود  تـان يها دل هرچـه  و مييمـا  دوسـتانتان  آخـرت  در و اي

 )31( .داشـت  ديـ خواه آنجا در ديباش خواستار هرچه و شماست يبرا ] بهشت[ در بخواهد
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 هكـ  سكـ  آن از گفتـارتر  خوش ستيك و )32(».است مهربان آمرزندة يازسو يا آماده يروز
ــه ــو ب ــدا يس ــوت خ ــنما دع ــ و دي ــن ارك ــدك كي ــگو و ن ــن« :دي ــر[ م ــدا دربراب  از ]خ
  )33(؟»شدگانم ميتسل

 بـا  يمطهـر  يمرتضـ  ديشه اهللا آيت بحثش هم و همرزم پسر ،يمطهر يعل دكتر كه يزمان
 يمنتظـر  اهللا آيـت  كـه  بـود  نوشته رفت، اهللا آيت نزد به حصر زمان در يرسم مقامات اجازة
  »كردند؟ چه من با يديد !يعل« :بود نيا گفت من به كه را يا جمله نياول

 ييگـو  حـقّ  جـرم  به ،خودت خانة در حا8 و يباش معمارش تو ،يباش ساخته را يا خانه
ـ عل بعد و يسالگ هشتاد سنّ در هم آن .كنند محصور را تو ،خانه آن شدنِ ساخته يبرا  تـو  هي

 بشـكنند  را ات خانـه  شـة يش نديايب يرو يم ايدن از هم يوقت كنند؛ اهانت تو به بدهند، دشنام
 سـنگ  بدهنـد،  شـعار  تو هيعل و نباشند راحت هم مرگت از بعد بازماندگانت و خانواده كه

ـ ا در امـروز  .گرفـت  ميترح مجلس نشود يرينظ كم تيشخص نيچن يبرا .كنند پرتاب  راني
  .است نشده برگزار يحكومت مقامات دستور به يميترح مجلس چيه

ـ  هـم  نيحس امام .اباعبداهللا اي ومكيَك ومي 8  مجلـس  يبرگـزار  امكـان  شـد  ديشـه  يوقت
 دلهـره  در اباعبـداهللا  شهادت از پس هم نيحس مظلوم تيب اهل و يكبر نبيز .نبود يعزادار

ـ پا بـود،  نيحسـ  نـامش  .اسـت  شانيمقتدا و مو8 همانند ،انينيحس خِيتار .بودند فشار و  اني
  .والس7م .اباعبداهللا اي كيعل اهللا يصل .باشد ينيحس يانيپا ديبا يم هم كارش
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 يالعظمـ  اهللا آيـت  بزرگداشـت  و هفـت  شـب  و ميتـرح  مراسم يبرگزار كه يدرحال :دهيچك
ـ رانيا ،بـود  شـده  اعـ7م  ممنوع رانيا در يمنتظر  دانـش  و نـور  مركـز  در كـا يآمر ميمقـ  اني

ـ ا شـاگردان  از وريكـد  محسن .كردند اجتماع آزاده عالم نيا سوگ مجلس در يوجرسين  ني
 خـدمات  و تيشخصـ  ابعـاد  به بخش پنج يط او .گفت سخن استادش يرثا در ،همتأّل هيفق

  .پرداخت يمنتظر اهللا آيت يعلم
ـ بن ارزش سه به استناد با اول بخش در  را يمنتظـر  اسـ7م،  در جهـاد  و تقـوا  علـم،  يادي
 و آزاد بحـث  جلسـة  را يمنتظـر  محضـر  و يمعرفـ  ريناپذ يخستگ يمجاهد و يقمّت يعالم
 ينگهبـان  در همتأّل يميحك را يمنتظر اهللا آيت ،بخش نيدوم در وريكد .دانست يعلم يادنّق
 فكـر  نقـد  ،يمنتظـر  وةيشـ  .كـرد  ميترس معاصر اشكا8ت و شبهات دربرابر ياس7م شهياند

 حوزهـا،  بـه  خطـاب  1387 مـاه  يد 11 يخيتـار  اميپ حيتشر .بود رمتفّك به احترام با همراه
ـ  در يمنتظر دگاهيد اوج ،دستان هب قلم و شانينواند و روشنفكران و حكومت  شـة ياند يادنّق
 به قول اًيثان بوده، ياله يوح يقابل علت )ص(امبريپ او8ً يمنتظر اهللا آيت نظر به .بود معاصر
 محصـول  را يوحـ  ثالثـاً  اسـت،  ياسـ7م  عرفان و فلسفه برخ7ف شانيا بودن يفاعل علت
  .است ناسازگار ينبو سّنت و ميكر قرآن ظواهر با دانستن ينبو تجربة
 وريكد .داشت اختصاص ياسيس اس7م و بخش يآزاد فقه به وريكد سخن بخش نيسوم

 يمنهـا  اسـ7م « يطـ يتفر كـرد يرو و »اسـ7م  تمـام  يعني فقه« يافراط كرديرو دو از انتقاد با

                                                   

 ،1388 دي 5 ،1431 عاشورا شب نيوجرسي، دانش، و نور مركز منتظري،العظمي  اهللا آيت هفت شب مجلس. 1
 .2009 دسامبر 26
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 از .دانسـت  معاصـر  يشناس اس7م در ياعتدال دگاهيد ندةينما را يمنتظر ،»عتيشر و فقاهت
ـ د مسـئلة  صـورت  از فقـه  كـردن  حـذف  مشك7ت، از رفت برون راه ،ريبص هيفق نيا ديد  ني
 فقاهت ديكل با نكهيا نيع در .است 8زم ريبص اجتهاد است، فقه كردن تحولم راهش ست،ين
ـ ز بـا  شدت به او .كرد باز را ها قفل همة توان ينم  جامعـه  در فقـه  علـم  منزلـت  در يرو ادهي

  .بود مخالف
 تيرضـا  رحمت، او ياسيس اس7م در .بود ما زمان در ياسيس اس7م پرداز هينظر يمنتظر

 بخش يآزاد فقه به توان يم را او فقه .داد يم ليتشك را ياساس يمحورها ،عدالت و يعموم
 را رتطو از مرحله سه هيفق تيو8 ةدربار دگاهشيد .كرد ريتعب يرسم ياستبداد فقه دربرابر
 اعلـم  هيفق ةديمق يانتخاب تيو8 انق7ب، از قبل هيفق يانتصاب تيو8 :است گذاشته سر پشت
ـ  دخالـت  دربرابر اعلم هيفق ةيعال نظارت با8خره و ياس7م يجمهور اول دهة در  در يجزئ

ـ نظر در استادش با ،محور سه در .رياخ دهة دو در امور همة ـ فق تيـ و8 ةي  نظـر  اخـت7ف  هي
ل :داشت يجدم ؛آن بودن يانتصاب يجا هب رهبر بودن يانتخاب ،اوو ياساس قانون به ديتق ،دو 
ـ  يبـرا  يممقـد  وجوب را نظام حفظ ،سوم ؛مطلقه تيو8 دربرابر عتيشر  و عـدالت  قتحّق

  .باشد قائل تيموضوع آن يبرا نكهيا نه دانست يم ياس7م و يانسان يها ارزش
 از انسان حقوق و بشر حقوق نةيزم در شانيا عيرف گاهيجا به ،بخش نيچهارم در وريكد

 .كـرد  اشاره شان دهيعق و نيد از فارغ مردم همة يشهروند حقوق و است انسان كه ثيح آن
 و .نگاشـت  بشـر  حقـوق  نـة يزم در مسـتقل  يا رساله كه است يعيش هيفق نينخست ،يمنتظر

 از مظلومانـه  68 سـال  در يمنتظر .رفت انيپا به سبز جنبش يمعنو يرهبر با بحث با8خره
ا  شد، عزل يرسم قدرتـ رانيا آگاهانـة  و آزادانـه  انتخـاب  با تيدرنهاام  عـزت  اوج در اني

ـ پ .گفـت  وداع را يدارفـان  ،رانيا ملت ياعتراض جنبش يمعنو رهبر عنوان به  از يمنتظـر  امي
 قـانون  يهـا  تيـ ظرف بر هيتك با جائر تيو8 از ياس7م يجمهور يساز پاك شاگردش زبان
ـ يترك با ما دوران در نيد چراغ تأللؤ را يمنتظر ،وريكد .است ياساس  ،ينبـو  رحمـت  از يب

  .كرد يمعرف ينيحس يآزادگ و يعلو عدالت
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 و نتَظـر ي من منهم و نَحبه يقََض من َفمنهم هيعَل اهللاَ عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ نَيالمؤمن منَ
 صـادقانه  بسـتند  خـدا  با كه يعهد سر بر كه هستند يمردان مؤمنان انيم از 7.1ًيتَبد بدلوا ما
ـ تغ هرگـز  و انتظارند در ها آن از يبرخ و بردند آخر به را خود مانيپ يبعض ستادند،يا  و ريي

  .ندادند خود دةيعق در يليتبد
 يبرگـزار  امكـان  ،خودش خانة در كه ميا آمده يكس بزرگداشت مجلس به عاشورا شب در

 بود نيحس هم كه يمنتظر يعل نيحس .است روزگار طنز نيا و ستين شيبرا ميترح مراسم
ـ ا« خـود  خانـة  درامـا   ساخت، يا خانه ظهور، و فرج منتظر هم و يعل هم و  همـة  بـا  »راني

 .ندارنـد  را او ميتـرح  مراسـم  يبرگـزار  اجـازة  فرزنـدانش  و داران دوست امروز شا يبزرگ
  :گفت يم يمنتظر احمد برومندش فرزند .بخوانم اول را جلسه آخر بتيمص ديبگذار

 صـحن  از و ميشـد  فارغ يربان عالم نيا پاك كريپ نيتدف مراسم از يوقت
 و ندادنـد  راه را عـزا  صـاحب  ،ميشـد  اعظم مسجد روانة معصومه حضرت

  .دادند يم شعار درگذشته تازه مرجع هيعل
 و زجرهـا  تيانسـان  و تشـيع  اس7م، ران،يا يبرا كه يكس درمقابل قدرت ادب است نيا

ـ  بن حسن امام يوقت باك؟ چه .رفت ايدن از تعزّ با و ديكش ها زحمت  مجلـس  در را )ع(يعل
ـ بگذار كردنـد،  پرتـاب  سـنگ  اكبـر  سـبط  تابوت به و دادند يم دشنام اش جنازه عييتش  در دي
 يحكـومت  بـدنام  مأموران ،ياس7م يجمهور معمار نيدوم ميترح شب در كه سنديبنو خيتار
 تـا  شيهـا  نـوه  و فرزندان و شكستند را او دفتر يها شهيش ،سنگ با و كردند حمله تشيب به

  .دنديلرز صبح
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 قدرشـناس  كـه  اسـت  انيرانيا ما رسم .ميا آمده عهيش ديتقل مراجع اعلم يعزا مجلس در
 جهـاد  و تقـوا  و علـم  اهـل  كه ها آن اند، دهيكش زحمت ما يبرا كه ها آن خصوص هب ،ميباش

  .بودند
 اسـتاد  جهاد و تقوا علم، لتيفض در ابتدا .كرد خواهم اشاره مطلب پنج به ،مجال نيا در
ـ تحل را لـه  معظـم  هانـة متأّل و مانـه يحك يورز شـه ياند دوم مرتبة در .گفت خواهم سخن  لي
 بخـش  .شـد  خواهد حيتشر ياسيس اس7مِ و بخش يآزاد فقه ،بخش نيسوم در .كرد خواهم
 در بـا8خره  و دارد اختصـاص  بشـر  حقـوق  نـة يزم در شـان يا عيبـد  ةينظر به بحث ،چهارم
  .پرداخت خواهم سبز جنبش يمعنو يرهبر به ،بخش نيآخر و نيپنجم

  مجاهد يقمّت عالم .كي

  :شود يم يابيارز محور سه بر انيآدم ارزش اس7م مكتب در
 از خداونـد  1»درجـات  العلم اوتوا نيالذ و منكم آمنوا نيالذ اهللا رفعي« .علم و دانش ،اول

 و قلـم  بـه  خداونـد  .است دهيبركش يدرجات است، داده دانش كه را آنان و انمؤمن شما انيم
ـ م و 2»سـطرون ي مـا  و والقلـم  ن« اسـت  خـورده  سـوگند  شـود  يم نوشته آنچه  دوات برّك

  .دارد يبرتر دانيشه خون بر دانشمندان
 نـزد  شـما  نيارجمنـدتر  3»كميتقـ أ عنداهللا كرمأ نإ« ،يخداترس و يزكاريپره و تقوا ،دوم
  .شماست نيزكارتريپره ،خداوند
 اجـراً  نيالقاعـد  يعلـ  نيالمجاهـد  اهللا فضـل « خدا، راه در يگذشتگ ازجان و جهاد ،سوم
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ـ  .بـود  يقرآن و اس7م ارزش سه نيا متجس يآباد نجف يمنتظر يعل نيحس علـم،  متجس 
بود جهاد عصارة و تقوا مةمجس.  

  يعلم يادنّق و آزاد بحث جلسة يمنتظر محضر

 در يمنتظـر  انـدازة  بـه  كـه  ديدار سراغ خاك كرة نيا در را يكس چه م؟يبگو علمش از
 توانسـتم  تا دميكوش ها مدت فراوان، عالمان انيم در بداند؟ و بشناسد ياس7م معارف حوزة
 يمنتظر يبرا چرا :دادند تذكر يافراد .كنم افتخار شانيا يشاگرد به كه كنم، دايپ را ياستاد
ـ  در مـا  گفـتم  .سيبنـو  خـودت  ؟يكنـ  يمـ  اسـتفتاء  يو از و يسـ ينو يمـ  نامه  درس يمكتب

 از حقّ سخن بگذار ند،ينگو سخن كهتران است، زنده نعمتمان يول و بزرگ تا كه ميا خوانده
 يسـخن  شـاگرد  زبانِ بر اگر .دارم او محضر از دارم فقه در هرچه من كه ،ديدرآ استاد دهان
ـ  افـراد  درس مجلـسِ  .است استادش از د،يدرآ راست  را خـود  كـه  يكسـان  ،رفـتم  يفراوان

 رفـتم،  او خانـة  درِ به يوقت .ننشست دلم به كدام چيهاما  خواندند، يم »نيرضاأل يف اهللا آيت«
 سـاده قدر آن نداشـت،  دربـان  و حاجـب  و بـود  بـاز  همگـان  يبرا شهيهم درش كه يا خانه

 تـا  يكـرد  يمـ  فكـر  ديبا يم ها مدت كه بود قيعم قدر آناما  د،يفهم يم يهركس كه گفت يم
 از افـزون  سال، دو نه و سال كي نه افكندم، او محضر در اقامت رحل .گفت چه كه يبفهم
  .دادم ازدست را ونميمد او به را ميمعنو يزندگ كه يكس ،يروحان پدرم من سال، ده

 يبـرا  افتمي يم يا نكته كردم، يم مطالعه ها ماه رفتم، يم محضرش به يوقت اواخر نيهم تا
 داد، يمـ  بحث اجازة له معظم و كردم يم بحث شانيا با شتافتم، يم استاد محضر به يريگ بهره
 را اشكال كردند، يم گوش يصبور با شانيا .شما نظر خ7ف ،ام دهيرس نجايا به من گفتم يم

 طـول  بـه  يسـاعت  يگـاه  .كـرد  يمـ  اشكال دوباره و رفتيپذ ينم شاگرد گاه .گفتند يم پاسخ
 قـم  از شيدمـا  كـه  قـم  يلـومتر يك هفتاد بود، خاوه يروستا در ها تابستان يوقت .ديانجام يم

 گـاه  نشستم يم ها ساعت .ندهم ازدست را ضشيپرف محضر تا رفتم يم تهران از است، كمتر
 و بحـث  كـرد،  يمـ  مساعدت شانيا حال كه يحد تا است، نياو در اكنون كه قابل احمد با

 شـاگردانش  به را ضابطه با البته آزاد بحث شجاعت و نقد جسارت او .ميكرد يم يعلم نقد
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 امـام  خدمت كه هم )ع(صادق امام شاگرد نيتر مهم نياع زرار�بن بود گفته بارها .آموخت يم
 .رفتنـد يپذ ينمـ  يزيـ چ يسـادگ  بـه  ،بـود  السـؤ  اهل و كرد يم بحث صادق امام با د،يرس يم
 يكسـ  عظمت و قداست صرفاً نكهيا نه و يشو قانع ديبا .است نيهم يعلم ادب فرمود يم
ـ  و آزاد بحـث  محضـر  ،يمنتظـر  محضـر  .رديبگ را وت )ع(صادق امام عظمت به يحت  يادنّق
  .بود يعلم

 ياريبس بر او ياسيس ابعاد .است آمده ها رسانه در تاكنون كه است آن از بزرگتر يمنتظر
 ريتـأث  او بـر  شـتر يب نفـر  چهار دشمتعد دياسات انيم از .است افكنده هيسا شا يعلم ابعاد از

 مرحـوم  فلسـفه،  در ييطباطبـا  ع7مـه  مرحـوم  فقـه،  در يبروجـرد  اهللا آيت مرحوم ؛داشتند
ـ م مرحوم و حكمت و اصول در ينيخم اهللا آيت  و الب7غـه  نهـج  در يرازيشـ  آقـا  يعلـ  رزاي

  .يسادگ و صفا و اخ7ص در يمنتظر يعل حاج پدرش
 باهم .كرد يم بحث يمطهر يمرتض ديشه اهللا آيت فاضلش يشاگرد هم با را ها درس همة

ـ ا از يبرخ .خواندند يم درس دياسات نيا شيپ ـ ا را دياسـات  ني  كشـف  يشـاگرد  هـم  دو ني
ـ  نيحسـ  بـا  شا يخصوصـ  اصـول  خـارج  درس كـه  ينيخم يموسو اهللا روح آقا .كردند  يعل
  .شد آغاز يمطهر يمرتض و يمنتظر
 مقامـات  از مجـوز  با ،ساله پنج حصر زمان در يمطهر ديشه پسر ،يمطهر يعل كه يوقت
 ما جگر )ع(اباعبداهللا روضة همانند كه گفت يا جمله رفت، استاد مرحوم شيپ ،جائر تيو8
 :گفـت  شيباصـفا  لحن همان با يمنتظر اهللا آيت شدم وارد يوقت ديگو يم .است سوزانده را
ـ ا يبـرا  و انق7ب نيا يبرا يمنتظر كه ديبدان اگر »؟!كردند چه من با يديد يعل«  چـه  راني

  .ستيچ شيمعنا كردند، چه من با يديد د،يگو يم يوقت كه يدانست يم وقت آن بود، كرده
 :بود نوشته عمرش اواخر يها اميپ نيا از يكي در .علم از تر با8 بود، تقوا عصارة يمنتظر

ـ لإ اناإ و هللا ناإ« يمعنا اگر ،ميريم يم حتماً كه ميبدان اگر  ،ميبـود  كـرده  درك را »راجعـون  هي
 نـزد  ميبدان .ستين شتريب جمله كي نيهم سعادتمندانه يزندگ خ7صة .بود دگرگون اوضاع
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 .رود يمـ  خدا نزد كه بود كرده باور او .است بوده شاهد را ما اعمال همة كه ميرو يم يداور
  .بود كرده دوست داريد آمادة را خود واقعاً شا يزندگ تمام در

  مانهيحك و هانهمتأّل يورز شهياند .دو

 يمنتظـر  يرثـا  در ياريبسـ  .نـدارم  ياحساسـ  مطالب به اشاره يبنا ،كوتاه وقت نيا در
 يكمـان  نيرنگ متنوع، يا مجموعه .داد بيترت توان يم ادنامهي جلد چند ها آن از كه اند، نوشته

 يسـكو8رها  تـا  عمتشرّ مسلمان از .اند نوشته يمنتظر عظمت در ،رانيا سبز جنبش عتنو به
 جبران يحد تا را جور حكومت يجفا و گرفتند دست به قلم يمنتظر سوگ در همه آزاده،
 زنـده  امـروز  ها آن بود ينم يمنتظر اگر كه ؛اند نوشته او يآزادگ از ديتمج در يكسان .كردند

  .بودند يمنتظر يطلب حق و يآزادگ مرهون را خود يزندگ ها آن و بودند ينم
ـ  و ياسـ يس مكتـب  كيـ  صـاحب  او نظـرم  به .داشت يمختلف ابعاد ،يمنتظر شةياند  كي
 او .اسـت  كـرده  برجسـته  را او يوجود ابعاد از يبخش يهركس .است خاص يشرع مكتب
ـ ا را او هـم  گـران يد خواسـت  يمـ  و دانسـت  يم تر مهم را ابعاد نيا از يبرخ خود  گونـه  ني

  .بشناسند
 كـه  است ينظام عنوان هم ياس7م يجمهور .شود يم برده فراوان اس7م نام ما كشور در

 .رسـد  يم گوش به نوحه و اذان و قرآن يصدا هم آن واريد و در .كند يم حكومت رانيا بر
  اس7م؟ كداماما  شناسد، يم اس7م نام به را رانيا ايدن

  متفكر به احترام فكر، نقد

ـ ا در كـه  ياسـ7م  آن .كـرد  ارائه يرسم اس7م از يمتفاوت ريتفس يمنتظر  حكومـت  راني
 بـا  تـوأم  و يارتجـاع  خشـن،  اريبسـ  يبرداشـت  .اسـت  نداشته يمثبت چندان عملكرد كند، يم

ـ ا .اسـت  كـرده  عرضـه  اس7م از گونه قساوت و خرافات  برداشـت  گـران يد را برداشـت  ني
ـ ا را اسـ7ممان  مـا  هسـت  هرچـه  .خـود  خـاص  ريتفاسـ  با ،اند خوانده انهيادگرايبن  گونـه  ني
 گونـه  نيا را، مانيهداالّشسيد را، مان نيمؤمنراليام را، امبرمانيپ ما .ميشناس ينم و ميشناخت ينم
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 بود 8زم گريد يكس .ميشناس ينم اند كرده يمعرف را تشيع و اس7م ايدن در ،رانيا حاكمان كه
ـ ا قصدمان ،ميگذاشت اديبن ما كه ياس7م يجمهور .ستين نيا اس7م كه ديبگو  كـه  نبـود  ني
  !ديدرآ به آن از يزيچ نيچن

ـ ا از مشـكل  و ميا شده خسته اس7م از گريد ما كه دنديرس نجايا به و رفتند تند يبرخ  ني
 دولـت  اسـ7م  شـده،  ياسـ يس اسـ7م  شـده،  استيس و يعموم عرصة وارد اس7م كه است
 شـدنِ  ياسـ7م  از يناشـ  اشـكا8ت  همـة  و دادند ليتشك حكومت مسلمانان و داده ليتشك

ـ ا گـاه  چيهـ  ،بـود  يمـ  جدا دولت از نيد نهاد اگر م،يبود يم سكو8ر اگر .است حكومت  ني
 و اسـت  حكومت شدن ينيد از ،مشك7ت اساسِ و اس و افتاد ينم اتفاق عيفجا و اشكا8ت

 يخصوصـ  و يشخصـ  يزنـدگ  بـه  ،عبـادت  عرصـة  بـه  را اسـ7م  كه است نيا حلّ راه لذا
 تيـ رعا اسـ7م  احتـرامِ  هـم  و مانـد  يمـ  محفـوظ  ينيد يآزاد هم صورت نيدرا .ميبرگردان

  چرا؟ .شد خواهد حفظ مردم حقوق و يآزاد هم و شود يم
 اگـر  ها، دهه كه بودند افتهي را يكسان بودند، ستهينگر هيعلم يها حوزه به كه هرگاه چون

 دوران به مربوط كه كردند يم انيب را يمسائل هنوز بودند، عقب خود زمانة از ها، سده مينگو
 .داشتند فاز رِيتأخ قرن چند انگار .كردند ينم يزندگ خود زمانة در گاه چيه و بود اجدادشان

ـ  .بـود  رفتـه  نشـانه  را يگـر يد ةزمان مسائل شان،يها رساله شان،يها كتاب  صـحبت  كـه  يوقت
 درك را مـا  دورة شبهات و مشك7ت و مسائل ؛كشند ينم نفس ما زمانة در ييگو ،كردند يم

 داشـتند  حـق  دند،يد يم نيد و حوزه ندگانينما را افراد نيا كه يجوان دوستان لذا .اند نكرده
 در خـوب  اريبسـ  ،يباشـ  نـدار يد يخـواه  يمـ  اسـت،  دهيرس سر به يدار نيد دوران :نديبگو
ـ  بـاش،  داشـته  نيـ د خـدا  با تا يشخص رابطة در ،يخصوص و يشخص يزندگ عرصـة  اام 
  .باشد يورز نيد نوع هر از زهيپاك ديبا يم يعموم
 يجينتـا  بـه  ،خـود  صادقانة 7تتأم در هم مسلمان روشنفكران يبرخ يحت زمانه نيا در
 و هـا  حل راه ها آن .است متفاوت بود، دهيرس يمنتظر كه يا جهينت با جينتا نيا كه اند دهيرس

 .كردنـد  زيتجـو  خـود  كشـورِ  يدردهـا  يبرا را ياس7م يها ارزش لحاظ بدون ييها درمان
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ـ  و نيد نيا كه يزيچ آن از تر فرا ديبا يم كه بودند معتقد .رفتند تيمعنو سراغ به يبرخ  آن اي
ـ ا بـا  و گرفـت  )باشد تيمعنو همان كه را ها آن عصارة( آورده نيد  ،شـفابخش  معجـون  ني

ـ  از مـدرن  دوران يعلمـ  مسائل فشار گريد يازسو .كرد درمان را جامعه يدردها  و سـو  كي
ـ درنورد نـة يزم داشته، روا مردم بر اس7م نام به حكومت كه يظلم  را ياسـ7م  ميتعـال  از دني

ـ پ شـخص  تجربـة  ميكـر  قرآن كه دنديرس جهينت نيا به متفكران يبرخ .بود كرده فراهم  امبري
 معنـا  و لفظ به ياله منزَل يوح نه ميكر قرآن ؛است او خاص ريتفس آن الفاظ و است اس7م
  .است ممكرّ ينب پاك ذهن پرداختة و ساخته بلكه است

  روشنفكران و حكومت ها، حوزه به حتينص

 از متفـاوت  يهـا  برداشـت  بـا  ،ياسـ يس دمتعـد  مشك7ت بر ع7وه ما كشور اساس نيبرا
ـ ا در .بود مواجه زين ينيد ياصل مسائل  وارد شخصـاً  يمنتظـر  يالعظمـ  اهللا آيـت  ،عرصـه  ني

 خطـاب  ،اول درجـة  در حكومـت  به خطاب ياميپ ،1387 سال ماه يد ازدهمي در و شود يم
 و روشـنفكران  بـه  خطـاب  و دوم درجـة  در ونيروحـان  و هـان يفق و هيـ علم يهـا  حوزه به

 حتينصـ  را سـه  هـر  پدرانـه  و سـد ينو يم سوم درجة در مسلمان دستانِ هب قلم و شانينواند
  .كند يم

 ارائـه  اسـ7م  از يريتصـو  شـما  كـه  كنـد  يمـ  حتينص را قدرت ارباب و حكومت ابتدا
 د،يـ كرد يابزار استفاده نيد از .ديا كرده نيبدب ،مانيا و نيد به نسبت را ياريبس كه ديا كرده
 گرفتـه  را خالصـانه  و انـه مؤمن ينداريد يجلو ،اكارانهير اس7مِ كه ديا كرده فراهم را ييفضا
  .است

 ك7م و اعتقادات به اصول، و فقه بر ع7وه ديبا يم كه دهد يم رتذّك حوزه اهل به خطاب
ـ با يمـ  ،اسـت  ما زمانة در كه يمسائل و شبهات .ديبورز يشتريب تيعنا ،ريتفس و  توسـط  دي

 بـا  و ديبشـنو  را آنـان  سـخنان  ،ديكن دعوت هيعلم حوزة به را منتقدان .شود داده پاسخ شما
ـ تكف از .ديـ ده پاسخ ها آن اتيعمد به احسن جدالِ  الحـاد  و ارتـداد  نسـبت  و قيتفسـ  و ري
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 را يعلمـ  مسائل توان ينم ،قيتفس و ريتكف با و طلبد يم يعلم پاسخ ،يعلم مسئلة .ديزيبپره
  .كرد حل

 نظرتـان  بـه  يا شـبهه  اگـر  كـه  دهـد  يم رتذّك شانينواند و روشنفكران به خطاب ،پدرانه
 شـتر يب ،مسـائل  آن مختلـف  ابعـاد  در .دينكن انيب يجمع يها رسانه در را شبهه آن رسد، يم
 كـه  آنچـه  بـا  منفع7نـه  .سـت ين اشكال و شبهه ديتول ،مسلمان روشنفكر كي شأن .ديشينديب
  .ديده پاسخ دانهمتعه و عالمانه ،مسائل نيا به ديبكوش .دينكن برخورد اند گفته گرانيد

با و گرفت دست به قلم او خود يوح ريصف و حق ريسف« پرارزش لةرسا ،فراوان التفات« 
 يالهـ  يوحـ  حـوزة  در ،معاصـر  فرزانـة  دانشـمندان  از يكي اشكا8ت يبرخ به پاسخ در را
ـ  از شيب )ص(امبريپ وجود كه كرد اثبات رساله آن در و درآورد ريتحر رشتة به  يقـابل  تعّل
 يمسـلمان  ميحكـ  و عـارف  چيهـ  و )يوحـ  رنـدة يگ و رندهيپذ( باشد تواند ينم يوح يبرا

ـ  و باشد بوده يوح يفاعل علت امبريپ كه است رفتهينپذ ،اس7م خيتار درطول  ينسـبت  نيچن
ـ  .اسـت  تصـح  از دور به كام7ً ،ياس7م فلسفة و عرفان به  و موجـد  و يوحـ  يفـاعل  تعّل

ـ پ درون از يوحـ  نكـه يا عـ7وه  بـه  .اسـت  خداوند امبريپ ريضم و ذهن در ،آن سازندة  امبري
ـ  اسـت  ينبـو  تجربة ترجمان و دهيجوش  ظـواهر  بـرخ7ف  اسـت  جهـان  از يو ريتفسـ  اي
  .است ينبو معتبر سّنت و ميكر قرآن

 عزتتـان  كـرد،  يمـ  خطـاب  »عـزّه  دام« را مستشكل يحت كه گفت سخن يادب چنان بااما 
 اتفـاق  او زمان در كه است يمسائل با عالمانه برخورد وةيش نيا .بزرگان كنند نيچن .مستدام
 يجـا  به را له معظم پرمغز، رسالة نيا نگارش از بعد .متفكر به احترام نيع در ،فكر نقد .افتاد
 و افكـار  كه ديرس نظرم به كه چرا ؛كردم يم خطاب قدريعال هيفق و همتأّل ميحك قدر،يعال هيفق
 ياسيس مسائل بادقت كه يهمچنان و است افتهي تبلور او وجود در عارفان و مانيحك ميتعال
 او سخن كه رود يم انتظار .بود ينيد شةياند ريبص نگهبان و ناظر ،حقّ بهاما  كرد، يم دنبال را
  .كنند دنبال يشتريب دقت با انشمند ع7قه و روانيپ نه،يزم نيدرا را
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 نيتر بايز از يكي ،او الب7غة نهج دروس .شود ينم خ7صه استيس عرصة در تنها يمنتظر

  .ماست دوران الب7غة نهج دروس نيتر ساده حال نيدرع و نيتر قيعم و

  ياسيس اسإلم و بخش يآزاد فقه .سه

 مباهات ةيما هكذا و بود ما زمان در اس7م فخر او .داد افتخار فقه به كه بود يريبص هيفق
 بدهـد  نشـان  تا بود 8زم يا يمنتظر ،»زند يم دود يگاه نيد چراغ« شد گفته يوقت .بود فقها
 كـه  رسـند  يمـ  نجـا يا به ها استنتاج يبرخ در يوقت .دارد هم ييلؤتأل گونه نيا ن،يد چراغ كه
 توانـد  يمـ  اخـ7ق  كـه  پندارند يم و نباشند قائل ييجا اس7م عرصة در عتيشر و فقه يبرا
 تـاجِ  اخـ7ق  و خود يجا اعتقادات :ديبگو كه است 8زم يمنتظر امثال رد،يبگ را فقه يجا
 ،ياخ7قـ  منش و ياعتقاد نظر .دارد 8زم زين عتيشر و فقاهت ،يمسلمان با8خرهاما  ما؛ سرِ

ـ  و انـد  كـرده  كار كم ما يفقها يبرخ اگر .طلبد يم زين يشرع عمل ـ د اي  دارنـد،  يا بسـته  دي
  .است شده يسپر دورانِ به قمتعّل هانيفق نيا به اشكال .ستين فقه اصل به اشكال
ـ د مسـئلة  صـورت  از فقـه  كـردن  حـذف  مشك7ت، از رفت برون راه  راهـش  .سـت ين ني

 يمنهـا  اس7م ميبگو مجامله و تعارف بدون .است 8زم ريبص اجتهاد .است فقه كردن تحولم
 ييجـا  بـه  راه ،مصـطلح  اجتهـاد  نيا كه بود قائل شانيااما  .نداشت قبول يمنتظر را فقاهت

ـ  در خـود  او و كرد جاديا يشتريب تتحو8 ،اجتهاد نيا در ديبا يم و برد ينم  يريمسـ  نيچن
  .موديپ راه

ـ دق علـم  فقـه  .اسـت  او بودن هيفق ،يمنتظر گريد يژگيو ـ د موشـكافانة  و قي  و اسـت  ني
 كـ7م،  يبـرا  را جـا  هرگـز  او فقاهت .رمتبح يهيفق هم و بود ياخ7ق يميحك هم ،يمنتظر
 را اقتصـاد  علـم  كـه  بـود  يهـ يفق او .نكـرد  تنـگ  ،يكارشناسـ  كـارِ  ژهيو به و عرفان فلسفه،

 را ياقتصـاد  يكارشناسـ  .»اسـت  انيـ چهارپا مـال  اقتصـاد « :نگفـت  و شـناخت  تيرسـم  به
 فكـر  .كـرد  يمـ  توجه و اهتمام ها آن نظر به و داشت باور را ياسيس يكارشناس رفت،يپذ يم
ـ ز بـا  شدت به او .كرد باز را ها قفل همة توان يم فقاهت ديكل با كرد ينم  منزلـت  در يرو ادهي

 يا چـاره  شود، وارد يعمل فروع حوزة در مسلمان يوقتاما  .بود مخالف ،جامعه در فقه علم
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ـ ي عمل حوزة در نيد د؟يگو يم چه نهيزم نيدرا نيد :بپرسد كه ستين  عتيشـر  و فقـه  :يعن
 يمنهـا  اسـ7م  نكـه يا نـه  ؛ميباشـ  اشكال آن رفع درصدد ديبا دارد، ياشكال فقه اگر .ياس7م
  .ميكن مطرح را فقاهت
ـ دار مـĤب  قـدرت  فقـه  هم ،ما .بود زياستبدادست فقه ،يمنتظر فقه نيبنابرا  فقـه  هـم  و مي

 لـة يجل سلسـلة  .اسـت  يمنتظـر  وامدار ،ما دوران در فقاهت وةيش نيا و ميدار بخش يآزاد
 شـد،  آغاز يخراسان آخوند مرحوم با رياخ سدة در ما، معاصر دوران در بخش يآزاد هانِيفق
 يانسـان  مطلقة قدرت به كه يهركس كه شد رمتذّك و داد قدرت تيمشروط به فتوا كه يهيفق

ـ  ؛اسـت  يربـوب  ذات آنِ از فقـط  ،مطلقه قدرت چون است، مشرك باشد قائل  رسـول  يحت
 چـه  تـا  ،نداشـتند  مطلقـه  قدرت هم يهد ائمة يحت ؛نداشت مطلقه قدرت هم اس7م ممكرّ
  .است يدادن ادامه ،فقاهت وةيش نيا .هيفق به برسد
 انتخابـات  در دهند، يم اتيمال كتاب اهل اگر كه داد ادامه ينينائ اهللا آيت مرحوم كه يفقه
 ينـور  اهللا فضل خيش مانند يمĤب قدرت هانِيفق شبهات درمقابل و دارند هم يأر حقّ ،مجلس

ـ تنب در ينينـائ  دانسـت،  يمـ  مردود را تياكثر يرأ به يمبتن يخواه مشروطه نيا كه  ا8مـإل  هي
 نيصف در كرد؟ يم عمل نشاياطراف يأر به جز ،ياجتماع امور در يمرتض يعل كه داد پاسخ
ـ ا جـز  گرفـت،  قـرار  قـدرت  عرصة در كه يزمان ،يمجتب حسن مگر كرد؟ چه يعل مو8  ني
ـ  عقـل  از ،نفر ده عقلِ :ديگو يم و كند يم يعقل استد8ل ينينائ آنگاه و كرد؟ عمل  نفـر  كي

 يرأ به ،خدا حكم مقابل در ميا امدهين كه ما و رديپذ يم يخردمند هر را نيا رسد؛ يم شتريب
 كـه  )اسـت  كرده مباح ما يبرا خدا كه ييجا( لفراغا منطقإل در ميا آمده م،يكن رجوع تياكثر
ـ پا .ميكن مراجعه تياكثر يأر به عرصه آن در  مـا  زمـان  در و نهـاد  ينينـائ  را يدموكراسـ  ةي

 يمح7ت لياسماع محمد و ينينائ يرزايم و يخراسان آخوند نسل از يمنتظر اهللا آيت مرحوم
  .بود
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  آن راتتطو و هيفق تيوإل ةينظر

ـ ا و داشـت  يفكر رتطو يمنتظر  اهللا آيـت  اسـتادش  از .اسـت  او تقـو  دهنـدة  نشـان  ني
 سـخن  روز هـر  ،»شـأن  يف هو ومٍي كل« كه است آن مرد :گفت يم و كرد يم نقل يبروجرد

 ظرنديـ تجد شجاعت و باشد كرده دنظريتجد خود گذشتة آراء در زمان ره باشد؛ داشته تازه
 آن از اگـر  و ام گفتـه  را يزيـ چ سـال  يسـ  و دارد پـا  كي مرغ :ديبگو آنكه باشد؛ داشته هم

  .است جاهل ست،ين عالم يكس نيچن دارد، اشكال برگردم
 ةيحاشـ  در .بـود  ائمـه  جانـب  از هيفق انتصاب به قائل ،خود دياسات وةيش به ابتدا يمنتظر

 ،»المسـافر  صـلو�  يف الزاهر البدر« يبروجرد مرحوم كتاب ،يقمر 1370 سال در راتشيتقر
 ةينظر به شانيا ييابتدا گاهيد نيا .آموخت شتريب جيتدر به بعد و قبل سال شصت به كينزد
  .است ليتحص دوران در و انق7ب يروزيپ از قبل هيفق تيو8

 نينخسـت  .شـود  يمـ  متبلور ياس7م يجمهور سيتأس با شانيا ينظر رتطو مرحلة نيدوم
 كـار  عصـارة  ياساسـ  قـانون  .كرد آغاز را يسينو قانون ،ياس7م يجمهور در كه بود يهيفق

 بحـث  .شـود  يمـ  افتي يفراوان مثبت نكات آن در .است او دورة هم هانيفق گريد و يمنتظر
ـ ن هنـوز  كـه  است يفصول نيتر درخشان از يكي ،قانون نيا در ملت حقوق  افتخـار  قابـل  زي
 اهللا آيـت  مرحـوم  سـهم  نـه يزم نيدرا و شود يم افتي هم هيفق تيو8 اصل آن در البته .است
 :كـردم  عـرض  شـان يا محضـر  بـه  بار نيچند كه دارم ادي به و نبود كم هرحال به هم يمنتظر
 و كـرد  يمـ  گـوش  بزرگوارانـه  .دييفرما ع7ج خودتان ،شده شروع شما نام به كه آنچه استاد
 را آمده شيپ انحراف كه بود يفرصت دمترص ظاهراً و انداخت يم ريز به سر .گفت ينم يزيچ

 كـه  يكـار  نيبهتـر  فشيشـر  عمـر  آخـر  سـال  چنـد  در او كه دهم يم شهادت .كند اص7ح
  .رفت و داد انجام يواد نيا در بكند، توانست يم

  هيفق تيوإل مسئلة در ينيخم اهللا آيت با منظر تفاوت

ـ مق يانتخاب تيو8« به قائل يمنتظر اهللا آيت ـ فق دةي ـ نظر .بـود  »هي  اول دهـة  در شـان يا ةي
ـ بن اخـت7ف  ،محـور  دو در ينـ يخم اهللا آيـت  مرحوم استادش با لذا .ياس7م يجمهور  يادي
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 از يهـ يفق كـه  نبـود  معتقـد  .بود انتخاب به قائل برعكس ،نبود انتصاب به قائل ،او8 .داشت
 نصـب  مـردم  بـر  ييحكمروا اي حكومت به ،خدا اي و امبريپ اي صادق امام اي زمان امام جانب
 فقـه  كي او ياسيس فقه نيبنابرا .كنند انتخاب ديبا يم مردم را رهبر كه بود معتقد .باشد شده

 و داد يمـ  اعتبـار  يعمـوم  حوزة در مردم يرأ به .بود »كيدموكرات« يمعن كي به و يانتخابات
ـ  امـام  را يعمـوم  تيرضا »العامه يرض« گفت يم و بود اشتر مالك نامةعهد شيمبنا  )ع(يعل
ـ  ةيپا سه ،ريتدب و عدالت ،يعموم تيرضا .است نبرده كار به جهت يب  سـالم  حكومـت  كي

  .است او درنظر
ـ اخت محـدودة  و تيـ و8 قلمـرو  در ينـ يخم اهللا آيت مرحوم با شانيا دوم اخت7ف  اراتي

 يبـازنگر  بـه  هـم  68 سـال  در و نداشت باور »مطلقه تيو8« به هرگز يمنتظر .بود يرهبر
ـ آ ينمـ در عهيشـ  فقـه  از مطلقـه  تيـ و8 كـه  بـود  معتقد و داد يمنف يأر ،ياساس قانون  و دي

 و ياساسـ  قـانون  بـه  ديتق د،يتق از مراد .بود قائل »دهيمق تيو8« به »مطلقه تيو8« درمقابل
 يبـرا  ،8زم عقـد  ضـمن  شـرط  عنـوان  بـه  ياساسـ  قانون به ديتق .است ينيد ضوابط به ديتق

 ي8زم عقد حكومت كه است نوشته هم خود يجلد چهار كتاب در .است يالزام ،حكومت
 نيتدو ياساس قانون نام به عقد ضمن شرط كي در ،عقد نيا و شهروندان و حاكم نيب است

 تيـ رعا بـه  ديمق ،حاكم و شود يم تيرعا اتيجزئ همة ،عقد ضمن شرط نيا در و شود يم
ـ تق .اسـت  معـزول  ،كـرد  فتخّل اگر و است ياساس قانون يعني عقد، ضمن شرط نيا  بـه  دي

  .ياخ7ق و ينيد ريناپذ ليتعط ضوابط به ها استيس ةيكل دبودنيمق و عتيشر
 .مـردم  بر تيو8 نه و است مردم جانب از وكالت ينوع حكومت كه بود معتقد يمنتظر

 و ليـ وك حـاكم  نـدارد،  تيـ و8 مـردم  بر يكس .حاكم و مردم نيب 8زم يعقد يمعنا به البته
ـ  يمعنـا  به تيو8اما  برد يم كار به اگرچه را تيو8 واژة .است مردم ندةينما ـ ع يوال  نـه  يرف
 ها آن يبرا تا ميدان ينم بيغا و قاصر را مردم ما كه كرد يم ذكر لذا .صغار بر يشرع تيو8
ـ  توسط ،يطيشرا با ليوك باشد، قائل وكالت به يكس اگر .ميكن نصب ميق  عـزل  قابـل  لموّك

ـ ا لـذا  .بـرعكس  نـه  و كند نقد و يابيارز را ليوك عمل تواند يم لموّك .است  فلسـفه  دو ني
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 قائـل  انتخـاب  بـه  كـه  يكس .مردم جانب از وكالت اي ،مردم بر تيو8 ،است متفاوت كام7ً
  .نباشد قائل 8زم يعقد چارچوب در لوو وكالت به تواند ينم ،است

ـ ا و هالمّل ليوك ،ايالرعا ليوك .كنند يم انتخاب ليوك مردم كه بود قائل يمنتظر  ليـ وك ني
 مسـئول  مقـام  ،اسـت  مسـئول  اسـت،  پاسخگو خداوند مقابل نكهيا بر ع7وه ،مردم درمقابل
 پاسـخ  مـردم  بـه  كـه  است مسئول .يربوب ذات مانند ستين »فعلي عما سئلي 8« مقام .است
ـ با مقامـات  كه كرد يم استنباط گونه نيا الب7غه نهج از لذا و بدهد  ملـت  دربرابـر  را خـود  دي

ـ با رسد يم من به كه يا نامه هر گفت يم .بدانند پاسخگو  و خوانـد  يمـ  شخصـاً  بخـوانم،  دي
ـ با من و اند نوشته من يبرا ها نيا گفت يماما  شد يم ريد كه چه اگر ،داد يم پاسخ  پاسـخ  دي
ـ ي ،ياساسـ  فـرق  دو نيا .بود داده دشنام و بود كرده نيتوه او به يكس اگر يحت ،بدهم  يعن
 دانسـتن  يوكـالت  و حكومـت  بـودنِ  يانتخاب و آن بودنِ مطلق نه و حكومت دبودنيمق به قائل

 در ياسـ7م  حكومـت  از يگـر يد يمايسـ  او كه شد باعث ،آن دانستنِ يو8ئ نه و حكومت
  .باشد داشته ذهن

ـ ي اعلم، هيفق كه بود معتقد بود، قائل جامعه بر اعلم هيفق نظارت به ،آخر به تا اگرچه  يعن
 ،يگـذار  قـانون  و نيتقنـ  حوزة بر كه دارد تيص7ح ،است گرانيد از شيب علمش كه يكس
ـ ا كه نبود قائل نيا به وجه چيه به او .دهد تذكر ،ديد ييخطا اگر و كند نظارت جامعه بر  ني
 قـدر  آن مـردم  كـه  بـود  معتقد او .رديبگ ميتصم همه يجا به نفر كي و دارد »تووِ حقّ« هيفق
 نـزد  بـه  اي و كنند يم دنظريتجد اي ها آن د،يبگو يزيچ هانشانيفق اعلم اگر كه هستند نداريد
 كه آنچنان ؛بود خواهد يابيدست قابل يوسط حلّ راه با8خره و دهند يم حيتوض و روند يم او

ـ م در مجتهـد  چند حضور .هكذا ينينائ مرحوم و بود معتقد هم يخراسان آخوند مرحوم  اني
  .كند يم تيكفا شورا مجلس در مردم ندگانينما

 هـا  آن تـا  ميبگذار پارلمان سر يبا8 يا فائقه قدرت ما حتماً كه ستين 8زم شانيا نظر به
ـ  و است حيصح قانون نيا كه نديبگو يقانون هر يجلو  نـدگان ينما اگـر  .سـت ين حيصـح  اي
 ذكـر  يمنتظـر  چـون  يريبص عالمان كه يزمان كه بود ميخواه مطمئن م،يبدان ديرش را مردم
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 به نگاه نحوه كي نيا .كرد خواهند دنظريتجد ها آن دارد يشرع اشكال قانون نيا كه كردند
 يفقه ريتفس دو همواره ،رانيا در معاصر سدة در ما .يگريد نحوة هم آن و است فقه و نيد

 و ينينـائ  وةيشـ  هـم  ريتفس كي و است هبود ينور اهللا فضل خيش وةيش ريتفس كي ،ميا داشته
  .داد ادامه را وهيش نيا ديبا يم و يمنتظر اهللا آيت مرحوم امروز و يخراسان

  استاد يينها نظر ،هيفق ةيعال نظارت

ـ ر در هيفق روزمرة دخالت كرديرو از انتقال ،شانيا يفقه رتطو مرحلة نيسوم  كـ7ن  و زي
 نيآخر .بود شانيا رياخ دهة دو ةينظر نيا .است »هيفق ةيعال نظارت« كرديرو به جامعه امور
 شـما  نظر كه الؤس نيا به پاسخ در بود نوشته وفاتش از قبل هفته كي كه ،شانيا يفقه نظر
 چيهـ  شـان يا پاسخ نيا در كه است جالب و ست؟يچ حكومت درمورد ه،يفق تيو8 بارةدر

ـ ا مـن  ازنظر مطلوب حكومت :است نوشته و است نكرده هيفق تيو8 واژة از يا استفاده  ني
 و باشـند  مـردم  يواقع ندةينما ،حاكمان و باشند مستقل هم از گانه سه يقوا آن در كه است

 ش،ا يينهـا  نظر يمنتظر يعني گريد عبارت به و كنند اداره را جامعه ،ريتدب و عدالت براساس
  .باشد تواند ينم هيفق نظارت از شيب

ـ فق نظـارت  كلمة ،يينها پاسخ نيا در نكهيباا ه،يفق نظارت ميگو يم كه هم نيا  هـم  را هي
 اش عصـاره  آن در كـه  رشانياخ سال دو يكي سخنان به اند داده ارجاعاما  ،است نبرده كار به
 بـه  باشد، ياساس قانون ليذ در باشد، ناظر صرفاً هيفق يعني .ستين شتريب هيفق نظارت نيهم

 اسـت،  يمنتظـر  اهللا آيت نظر نيا .كند تيرعا را ياساس قانون گريد اصول همة نكهيا شرط
  .ميكن گزارش را او نظر صادقانه ميبخواه اگر

  ياسيس اسإلم پرداز هينظر

 بـود،  ما زمانة در ياسيس اس7م پرداز هينظر نيبزرگتر يمنتظر شود يم گفته يوقت نيبنابرا
ـ ا سـت، ين ينيد استبداد معادل ياسيس اس7م ست،ين خشونت اس7م معادل ياسيس اس7م  ني
 اسـ7مِ  ظـاهراً  .رود يمـ  كـار  بـه  يمنفـ  شكل به ياسيس اس7م واژة غالباً يسيانگل اتيادب در



  97  دين چراغ تأللؤ
 بـه  كـه  است ياس7م ،خوب اس7مِ .باشد نداشته يكار استيس به كه است ياس7م ،خوب
 بـه  نكـه يا بـر  عـ7وه  شـناخت  يم يمنتظر كه ياس7ماما  .باشد نداشته يكار استبداد و ظلم

 .ديـ د يم مسئول را خود هم ياسيس عرصة در داشت، ژهيو تيعنا اخ7ق و تقوا به عبادت،
 مشك7ت همة استيس از نيد جداكردن با كه ميشينديب ميبخواه كه ستين تيحيمس اس7م
ـ امت عـدم  ،تـر  مهـم  و اسـت  اسـت يس در نيـ د حضور نحوة ،مهم .شود يم حل  يحقـوق  ازي
  .است ياسيس عرصة در داراننيد

 ياسـ يس حوزة به ناظر دمتعد اتيآ ،ما قرآنِ كه بود نيا ديشياند يم يمنتظر كه يزيچ آن
ـ پ زمـان  يانتها سال ازدهي ينبو ممسّل رةيس .دارد  و اسـت  داشـته  نـه يمد در حكومـت  امبري
 بـوده  ياسـ يس مشيتعال از ياعظم بخش يعل امام .است بوده ينبو رةيس جزء يورز استيس

 .شـود  ينمـ  حاصـل  ،كـردن  عمـل  و خوانـدن  الجنـان  حيمفات به اكتفا با ،يمسلمان لذا ؛است
ـ ا حـلّ  راه .بـود  اعتنـا  يب ياجتماع حوزة در ياس7م معارف از يميعظ بخش به توان ينم  ني

ـ  قرائت درست را ياسيس بخشِ نيا كه است  يامـروز  زبـان  بـه  و ميبفهمـ  درسـت  و ميكن
  .ميبشناس تيرسم به را مردم حقوق و ميكن قرائت »كيدموكرات«

 كـه  ياسـ يس اسـ7م  از ياسـتبداد  قرائت يكي .است شده قرائت گونه دو ،ياسيس اس7مِ
 اش نـده ينما كـه  كيـ دموكرات اسـ7م  يگريد و است ياس7م يجمهور يفعل ميرژ آن نمونة
 از ياريبسـ  امـروز  اگرچـه  ؛بـود  ياسـ يس اسـ7م  نـدة ينما او .بـود  يمنتظـر  اهللا آيت مرحوم

 نكـه يا يبـرا  دارنـد،  هـم  حـق  كننـد،  يمـ  ريتقد يمنتظر اهللا آيت از هم محترم يسكو8رها
ـ اد اعتقـادات،  افكـار،  در متنـوع  است، خواه يآزاد انيرانيا همة مشترك فصل يمنتظر  و اني
  .ديعقا

   هدف نه لهيوس نظام حفظ

 ياسـ يس اسـ7م  بـا  او ياسـ يس اسـ7م امـا   بـود،  ياسيس اس7م بزرگ پرداز هينظر يمنتظر
 كـه  بودنـد  معتقد دو هر نكهيا ها آن مشتركات .داشت ياديز تفاوت ينيخم اهللا آيت مرحوم
ـ د احكام و ها ارزش ياجرا نفع به تواند يم باشد، مؤمن افراد دست در اگر قدرت  باشـد؛  ني
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 معتقـد  )هيعل اهللا رضوان( ينيخم اهللا آيت مرحوم كه بود نكته نيا در ها آن يجد اخت7فاما 
 اگـر  ،»اسـت  واجبات اوجب از نظام حفظ« و است با8تر زيچ همه از نظام مصلحت كه بود

 و مزارعـه  و حـج  و روزه و نمـاز  ماننـد  ياحكـام  توانـد  يم يحت كند اقتضا نظام مصلحت
 اسـت؛  يشـرع  احكـام  از بـا8تر  ياسيس قدرت يعني ؛كنند ليتعط هم را مساقات و مضاربه
 كـه  كـرد  ذكر و كرد نقد دقت به را نكته نيا يمنتظراما  .است قانون از با8تر ياسيس قدرت

 يبـرا  اسـت  مقدمـه  ،تـر  سـاده  زبان به ،»ينفس واجب نه و است يقيطر واجب نظام حفظ«
 نخواهـد  ارزش نظـام  آن ،نباشـد  عاد8نـه  يامر اگر لذا ؛است عدالت ،امر آن و با8تر يامر

 نشـده  سيتأس كند، برقرار رانيا در را عدالت تا شده سيتأس ياس7م يجمهور نظام .داشت
  .شود مردم گردن وبال ،آن خود و بدانند يمقدس امر را آن تا

 نظـام  حفـظ  يبرا كه نبود معتقد .ستين مطلقه تيو8 به قائل كه كرد ذكر باصراحت لذا
 و سـتاد يا خـود  استاد مقابل 67 سال در كه بود نيهم يبرا و داد انجام توان يم را يكار هر
 قـدرت  نيا به پا پشت من شود، حفظ گناهان يب خون با نظام كه است قرار اگر كه كرد ذكر
 ادارة قـدرت  تـا  ،مانـده  ماه چهار سه انسان كه است دشوار اريبس .رفت و زد پا پشت و زدم
 و كنـد  يسـتادگ يا شيهـا  آرمـان  حفـظ  يبرااما  رد،يبگ دست هب رهبر عنوان به را كشور كي

  .نكند مصلحت يفدا را قتيحق

  بشر حقوق مدافع مرجع .چهار

 سه نيا عصارة يمنتظر .است الب7غه نهج اس7م بود قائل آن به يمنتظر كه ياسيس اس7م
 ممـزوج  هـم  بـا  را مورد سه نيا .ينيحس شجاعت ،يعلو عدالت ،ينبو رحمت :است واژه
 افتـه يدر نكـه يا يبـرا  ،ينبو رحمت .»يمنتظر يعل نيحس« :شود يم نامش ما زمانة در ،ميكن
 تمـام  در .اسـت  شـده  يناشـ  نيمللعـال  رحمـت  سمقـد  وجـود  از نيد نيا عصارة كه بود
 كـه  مـن  كـرد،  يمـ  ذكر همواره .ديابي ينم ييجو نهيك آن در هذر كي ،شيها هياع7م ،اناتشيب

 يا گونـه  بـه  مردم با .دينكن رفتار مردم با گونه نيا .ديابيدر را حكومت نيا شما هستم، يرفتن
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ـ ب تشـيع  و اس7م و امبريپ و خدا به نسبت مردم كه دينكن رفتار  محـور  ،عـدالت  .شـوند  زاري
  .رسيد بشر حقوق مسئلة به عدالت مبناي با .بود يمنتظر افكار ياصل

 نكـه يا .گرفت ينم را او يجلو زيچ چيه د،يرس يم حقّ به يوقت .داشت رينظ يب يشجاعت
 يزنـدان  نكـه يا است، شده انجام كه يكار نيا ،كند اعتراض و سديبنو نامه خود استاد يبرا
 قـانون  و اخـ7ق  و شرع خ7ف شود اعدام ،مجازات كردن يسپر زمان در و محاكمه از بعد
  .بشوم :ديگو يم ؛يشو يم معزول كه شود يم ديتهد و است

 در .دارد يشتريب ارزش من يبرا ،ياخ7ق و ينيد يها ارزش از دفاع ها، انسان جان حفظ
 كـه  ييهـا  رنـج  نيا و كرد خطا شانيا ،يويدن يابت7 نيا در :كه سندينو يم شان تيتسل اميپ

 يمنتظـر  كرد خطا كه آن :كنم يم عرض قدرت ارباب خدمت .است ها خطا آن كفارة ،ديكش
  .نبود
 نيتـوه  سال ستيب ،ها تيمحدود دها،يتهد همه نيباا بودند، آمده كننده عييتش ونيليم كي
ـ معاو زمـان  در يعل مو8 همانند دن،يشن  دشـنام  يمنتظـر  هيـ عل يرسـم  يمنبرهـا  همـة  ه،ي
ـ ا بـه  سـال  سـت يب ،توپخانه دانيم حيوق روزنامة آن از قلم كي .گفتند مي ـ فق ني  قـدر يعال هي

 يا جنـازه  عييتشـ  ،هـا  نيتوه نيا همة به كردند يكج دهن ،ما قدرشناس مردماما  .كرد توهين
 هـا،  آن همـة  بر خدا رحمت اند رفته ايدن از مرجع ها ده .بود سابقه يب ،قم خِيتار در كه كردند
 كـه  هـا  آن .نبود يمنتظر جنازة عييتش تيجمع و يدار يمعن و شكوه به كدام چيه جنازة عييتش
 چـرا؟  .بودنـد  متـأثر  گرانيد از شيب شانيا عييتش در امروز نوشتند، رنجنامه 1367 سال در
 .كـرد  دفـاع  ييهـا  ارزش چـه  از و گفـت  چه يمنتظر كه بودند دهيفهم ريد سال ستيب رايز
 وارد يا لطمـه  »يهفتـ  و شصـت « يها نامه همان سندگانينو به يوقت كه بود بزرگوار قدر آن
 مـن  به است يبزرگ درس چه .نوشت ييدلجو نامة ها آن يبرا و شد قدم شيپ ،خود او شد،
 اند، نشسته ييعظما تيو8 يصندل بر كه ها آناما  ؛نبود رمرديپ نيا دل در نهيك يا ذره !؟تو و
ـ ا در يكسـ  چـه  كـه  بفهمنـد  توانند يم ند؟يبگو سخن نهيك بدون توانند يم  بـزرگ  ابـت7ء  ني

  شد؟ روزيپ يكس چه و خورد شكست
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  است انسان كه حيث ازآن انسان حقوق

 از دفاع خاطر به ،شيتقوا خاطر به ،اخ7قش خاطر به ،فقاهتش خاطر به ،بود بزرگ يمنتظر
 نـام  بـه  كـه  است يهيفق نياول .ديرس بشر حقوق به ينيد ضوابط با يمنتظر .ها انسان حقوق
 كـه  كـرد  اثبات شا ينيد يمبان با .پرمحتوااما  حجم، كم يا رساله .نوشت رساله انسان حقوق
 ثيح ازآن نه و است مسلمان كه ثيح ازآن نه و دارد »حقّ« است انسان كه ثيح ازآن انسان
ـ عقا كـه  يكسـان  حقـوق  از عهيش هانيفق اعلم عنوان به قدرت كمال با لذا .است مؤمن كه  دي
 يكسـ  .برخوردارنـد  يشهروند حقوق از ها يبهائ وگفت كرد دفاع ،دانست يم باطل را ها آن
 حـقّ  از يبرخـوردار اما  است، يحرف دهيعق بودنِ باطل .ندارد را ها آن حقوق به تجاوز حقّ

 حيصح دةيعق داشتن به منوط يشهروند حقّ از يبرخوردار .است يگريد حرف يشهروند
ـ  نيا د،ياسات از يبرخ قول به .است برخوردار حقوق نيا از يشهروند هر .ستين ـ فق كي  هي

  .داد فتوا آن به و است رفتهيپذ خود هاضمة در را يشهروند مفهوم او است، شهروند
 ،ارتـداد  اثبـات  دربـارة  لـذا  .طيشـرا  نيدشـوارتر  در .است كرده دفاع »اتيح حقّ« از او
 كـه  يكسـ  كرد دايپ بتوان يسخت به كه محدود قدر آن .شد قائل را ها تيمحدود نيتر سخت
 پاسخ ديبا را شبهه :ديگو يم و دهد يم بها يعلم شبهة به او .باشد اعدام قابل ارتداد باعنوان

ـ ا .كـرد  اعـدام  اي حذف را آن به قائل نكهيا نه و داد ـ  ،رتفّكـ  ني ـ بن از كـه  اسـت  يرتفّك  ادي
 .اسـت  خواهانـه  يآزاد و طلبانـه  حـق  طلبانـه،  عدالت اديبن از رتفّك نيا .است خواهانه يآزاد
 يبـرا  و بـود  خـواه  عـدالت  و بـود  مسـلمان  تـوان  يمـ  .بـود  طلـب  حـق  و بود هيفق توان يم

ـ ا .يبگذار پا ريز را نتيد كه ستين 8زم ،يطلب حق و يخواه عدالت ،يخواه يآزاد ـ پ ني  امي
  .است ييبايز اريبس اميپ نيا و بود يمنتظر

  سبز جنبش يمعنو رهبر .پنج

 .»سـبز  جنـبش  يمعنـو  رهبـر « :ديكشـ  يم دكي آخر سالِ نيا در هم عنوان كي يمنتظر
ـ  را او خـود  مردم اند، كرده عزل يرهبر از ،يرسم قدرت ارباب كه را يكس  يعـ يطب طـور  هب

 اسـتمداد  او از و نوشـتند  نامـه  او يبـرا  سـبز  جنـبش  ياسيس رهبران همة و كردند انتخاب
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ـ ا يمعنـا  اگـر  .كردند ـ كن درك را ني  مقـام  چـه  بـه  يمنتظـر  كـه  شـد  ديـ خواه متوجـه  د،ي
 از رفـت  برون يبرا يمنتظر كه يحّل راه .بود افتهي دست انيرانيا تودة انيم در يبخش تيرضا

 ياسـ7م  يجمهور يساز پاك« :كنم خ7صه توانم يم جمله كي در را داشت رانيا مشك7ت
ـ يا يجمهـور  شـعار  يمنتظر .»ياساس قانون يها تيظرف از بااستفاده جائر تيو8 از  را يران

ـ با يمـ  انيرانيا حقوق از دفاع يبرا ما كه نبود قائل يمنتظر .تافت يبرنم  مظلومـان  گـر يد دي
 ياساسـ  اشـكال  او .ديشـ ياند يمـ  ياس7م يجمهور اص7ح به يمنتظر .ميكن ينف را مسلمان
  .دانست يم »ينيد استبداد« را رانيا حكومت

 داخـل  ياجتماع يها تيواقع از و بافت ذهن در يمختلف مسائل يانتزاع شكل به توان يم
 رفـت  برون امكان كه شود درك يا گونه به ديبا يم ياجتماع يها تيواقع نيا .شد غافل رانيا
 ،نـده يآ سـال  ها ده تا كه يمسائل طرح و دادن تند يشعارها .آورد فراهم را مشك7ت نيا از

ـ  يمجـاز  يفضـا  در تـوان  يمـ  .كنـد  ينم دوا را يدرد ندارد، رانيا در عمل امكان  از دور هب
 هنوز كه يكشور است؟ چقدر رانيا در آن ريتأث زانيماما  نوشت؛ اريبس ،داخل يها تيواقع

 يگاهيجا آن در زشانيوخ افت همة با ديتقل مراجع نيهم هنوز شد،ياند يم يسنّت آن از يمين
  .ميده فرا گوش او حتينص به لذا دارند، قبول همگان را يمنتظر مانند يبزرگ و دارند

ـ ا يبـرا  او حلّ راه .ميباش داشته استقامت .ميبرو شيپ معتد8نه ـ ا مسـائل  ني  كـه  بـود  ني
ـ  فكر دهيفا نيشتريب و نهيهز نيكمتر با ميكن ازمنكر ينه و معروف امربه ما ديبا يم  چـه  ميكن

 قـانون  اصـول  مطـابق  ،يمنتظـر  اهللا آيـت  مرحوم نظر به .است بهتر كشورمان يبرا يحّل راه
 و عـدالت  ر،يتـدب  فقاهت، ليازقب يطيشرا ياس7م يجمهور رهبر ،يشرع ضوابط و ياساس
 يهـا  ماه در ژهيو به و رياخ انيسال در يهمگ طيشرا نيا .باشد داشته ديبا يم را هعام تيرضا
 رهبـر  عزل به يازين ،باشد شده نقض عقد ضمن طيشرا نيا كه يوقت .است شده سلب رياخ
 يفتـوا  نيا .است معزول خود خودبه ،افتاده يعموم يبانيپشت و عدالت از كه يرهبر ست،ين

 فتـاوا  نيا ديبا يم كه ميهست ما نيا .رفت و نوشت .است بوده ما زمان در عهيش يعلما اعلم
  .ميكن قمحّق و يعمل را
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  جهينت

ـ  يمنتظر يالعظم اهللا آيت ،او8ً .كنم خ7صه را ضميعرا ياسـ7م  برتـر  ارزش سـه  متجس 
 و شـبهات  دربرابـر  ياسـ7م  شةياند ديرش نگهبان له معظم ،اًيثان .است »جهاد و يتقو علم،«

 از تـر  عقب يها حوزه و كرد دفاع ياله يوح ميحر از همتأّل يميحك مثابة به و بود اشكا8ت
ـ رعا بـه  را زيست شهياند حكومت ،يعلم نقد و روز دانش به شدن حمسّل به را زمان  حـقّ  تي
 و يعلم انصاف به را مسلمان دستان هب قلم و شانينواند و روشنفكران و قلم و شهياند يآزاد

  .كرد حتينص زمان هم ها آن اشاعة يبرا ت7ش نه شبهات حلّ يبرا كوشش
 رحمـت  ،او ياسـ يس اسـ7م  در .بـود  مـا  زمان در ياسيس اس7م پرداز هينظر يمنتظر ،ثالثاً
 را او فقـه  .بود »عدالت« هدف و داشت را نقش نيبا8تر ،هعام تيرضا .زد يم را اول حرف

 در نيـ د چراغ تأللؤ او .كرد ريتعب ،يرسم ياستبداد فقه دربرابر بخش يآزاد فقه به توان يم
 :اسـت  گذاشـته  سر پشت را رتطو از مرحله سه ،هيفق تيو8 دربارة دگاهشيد .بود ما عصر
ـ ا .اعلم هيفق ةيعال نظارت با8خره و اعلم هيفق ةديمق يانتخاب تيو8 ؛هيفق يانتصاب تيو8  ني

ـ  همـه  از شيب ،هيعلم يها حوزه به .بود يمنتظر ياسيس فقه تفكر عصارة علمـا  بـه  .داد هتنب 
ـ  در الشـهدا سيد خطبـة  هماننـد  كننـد،  دفـاع  حقّ از ديبا يم كه داد يم تذكر ـ  آن ،يمن  ةخطب
 قبـل  مـاه  چنـد  يمنتظـر  كه است يعيرف اريبس نامة ،آن خ7صة ازمنكر، ينه و معروف امربه
  شنوا؟ گوش كواما  نوشت، هيعلم يها حوزه عالمان يبرا

 ثيح ازآن انسان حقوق و بشر حقوق نةيزم در شانيا عيرف گاهيجا به ،بخش نيچهارم در
ـ د از فـارغ  مـردم  همة يشهروند حقوق و است انسان كه  و .شـد  اشـاره  شـان  دهيـ عق و ني

 قـدرت  از مظلومانـه  يمنتظـر  .ميبـرد  انيپا به سبز جنبش يمعنو يرهبر با را بحث با8خره
ـ رانيا آگاهانة و آزادانه انتخاب با تيدرنهااما  شد، عزل يرسم  عنـوان  بـه  ،تعـزّ  اوج در اني
  .گفت وداع را يفان دار رانيا ملت ياعتراض جنبش يمعنو رهبر

 و رحمـت  .داًيسـع  مات و داًيسع عاش .باد كمتبرّ نامش و پررهرو، راهش شاد، روحش
  .والس7م .باد او بينص خدا رضوان



 

  1قتيحق اسإلمِ ةندينما

 )ع(نيحسـ  امـام  از ،نخسـت  محـورِ  درمحسن كـديور  . اين گفتار، شامل هشت محور است
  .كرد ادي يآزادگ بزرگ ممعّل
 عـدالت  ،ينبـو  رحمت« :كرد يمعرف ياس7م مثلث نيا رةعصا را يمنتظر ،بخش نيدوم در
  .»ينيحس يآزادگ و يعلو
  .دانست ما زمانة در جهاد و تقوا علم، سرآمد را يمنتظر يو ،سخن محور نيسوم در

 يمنتظـر « بـاعنوان  ،داد يم ليتشك را او اناتيب ياصل ةبدن كه وريكد سخن چهارم بخش
 يجمهـور  عصـر  در را مختلـف  ياسـ يس فلسـفة  دو او .شـد  عرضه »قتيحق اس7مِ ندةينما

 از نظـام  حفـظ « گـزارة  او .»مصـلحت  اس7مِ« و »قتيحق اس7مِ« :كرد سهيمقا هم با ياس7م
 و كـرد  نقـد  مصـلحت  اسـ7م  شاخص عنوان به را »نماز از تر واجب است، واجبات اوجب
 عـدالت،  هـا،  انسان جان ،نظام از با8تر .بود نظام از با8تر يزيچ يمنتظر يبرا :كرد حيتصر
 واجـب  را نظام حفظ من« :كه نوشت تيافشّف با لذا ؛بود يانسان كرامت و شرافت قت،يحق
  .»دانم ينم ينفس

 يجمهـور  ياساسـ  انحـراف  دربرابـر  يمنتظـر  اهللا آيـت  يستادگيا ةيقض پنجم، بخش در
 مصاحبة و نياو زندان در 1367 سال ينفر هزار چند يها اعدام فاجعة .شد حيتشر ياس7م
 واقع ليتحل مورد بخش نيا در ياس7م يجمهور عملكرد نقد در يو 1367 بهمن يخيتار
  .است شده

                                                   

 كاليفرنيـا،  شـمال  اسـ7مي  فرهنگـي  مركز ويدئوكنفرانس، عاشورا، شب منتظري، العظمي اهللا آيت بزرگداشت. 1
 .2009 دسامبر 26، 1431الحرام  محرّم 9، 1388 دي 5 اكلند،
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 .داشـت  اختصـاص  يرهبـر  مقـام  ياديبن انحرافات از يمنتظر يانتقادها به ،ششم بخش
ـ تحل مـورد  را ياسـ7م  يجمهور رهبر يا خامنه اهللا آيت دار شين تيتسل ،وريكد  يانتقـاد  لي
 كرامـت  از دفاع مردم، حقوق از دفاع نبود، يمنتظر كرد خطا آنكه :گرفت جهينت و داده قرار
 گرانيد نبود، يمنتظر كرد خطا آنكه .نبود خطا ،شرع ممسّل احكام از دفاع و ها انسان جان و

ـ ا ديكوشـ  مهربان يمادر همچون ،عمرش لحظة نيآخر تا يمنتظر .كردند خطا كه بودند  ني
  .كند تيترب را )ياس7م يجمهور( شده منحرف فرزند
 تحـول  .است گرفته قرار بحث مورد هيفق مطلقة تيو8 مسئلة و يمنتظر هفتم، محور در

ـ د تفـاوت  و اعلم هيفق يحقوق نظارت به هيفق تيو8 از يمنتظر اهللا آيت يفقه دگاهيد  دگاهي
ـ تق انتصـاب،  يجـا  هب انتخاب يمحورها در ينيخم اهللا آيت مرحوم استادش با شانيا  بـه  ديي

 يخطـا  او .گرفت قرار بحث مورد ،تيو8 يجا هب وكالت بودن، مطلقه يجا هب ياساس قانون
ـ ا ملـت  از شا يخيتـار  يعـذرخواه  با را ياساس قانون به هيفق تيو8 ورود  يخـوب  بـه  راني
 از و نوشـت  مسـتقل  يا رسـاله  انسـان  حقـوق  در كه بود عهيش هيفق نينخست او .كرد جبران
 تيرضـا  تيـ رعا لـزوم  يسـنّت  وةيش به او .كرد دفاع است انسان كه ثيح ازآن انسان حقوق
بود قائل يدموكراس ينوع به ،هعام.  

 اختصـاص  »احتـرام  بـا  توأم انتقاد :روشنفكران و يمنتظر« به وريكد سخن بخش نيآخر
 بـه  خطـاب  يمنتظر اهللا آيت 1387 يد 11 مهم ةيانيب ةگان سه يمحورها ليتحل با او .داشت

 بـا  مواجهـه  در صـدر سعة لـزوم  از ،شـان ينواند و روشنفكران و هيعلم يها حوزه حكومت،
 و دانشـمندان  بـا  محترمانـه  مواجهـة  به را ها حوزه و حكومت و گفت سخن يعلم شبهات
ـ تول ،مسـلمان  روشـنفكر  فـة يوظ :بود كرده حيتصر حال نيدرع .فراخواند نظران صاحب  و دي

  .است شبهات به پاسخ و حلّ يبرا كوشش ست؛ين شبهه تيتقو

***  
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 و نيالحسـ  بن يعل يعل و نيالحس يعل الس7م اباعبداهللا، اي كيعل الس7م .است عاشورا شب
ـ  بن نيحس بر س7م ن،يحس بر س7م .نيالحس اصحاب يعل و نيالحس او8د يعل  سـ7م  ،يعل
  .يمنتظر يعل نيحس بر

 عاشـورا  شـب  در يمنتظـر  يالعظمـ  اهللا آيـت  ،قـدر يعال مرجـع  ،يربان عالم هفتم شب در
 معمـار  نيدوم يمنتظر كه يا خانه در كه ميگو يم سخن شما با يطيشرا در .ميا آمده گردهم

 دو .اند كرده اشغال را خانه .ستين خانه صاحب يبرا ميترح مجلس يبرگزار امكان ،بود آن
ـ اخ سـال  در حـداقل  .اسـت  شده اشغال ،رانيا ما خانة كه است دهه ـ رانيا همـة  ري  درك اني
 اديفر و ختندير ها ابانيخ به بمتقّل و غاصب هيعل و اند كرده غصب را شان خانه كه اند كرده
  .شد خواهد ارائه محور هشت ضمن در بحثم .شدند سركوب و كردند تظاهرات و زدند

  يآزادگ بزرگ معلم نيحس امام .كمي

ـ  نيحسـ  بـه  ادامـه  در آنگـاه  و ميكنـ  يم آغاز نيحس امام ادي به را مان ينيحس مجلس  يعل
ـ ق ةدربـار  كه يعبارات نينافذتر و نيتر دهنده تكان از يكي .ميپرداز يم  در )ع(الشـهدا سيد امي
 بـذل  قد« :است شده استفاده نياربع ارتيز در كه است يعبارت است، رفته كار به ما اراتيز

 نيحسـ  كـه  دهـم  يم شهادت يعني »الض7لإل ر�يح و الجهالإل من عبادك ستنقذيل كيف مهجته
 .دهـد  نجات يگمراه رتيح و ينادان از را بندگانت تا داد تو راه در را خودش يگلو خون

 نيراسـت  معـارف  با را مردم تا كرد اميق نيحس .است بخش يآزاد ياميق نيحس اميق ،درواقع
  .كند آشنا اس7م
 اهللا رسول فةيخل .بود هيمعاو دبنيزي !نيمؤمنراليام ،اس7م ندةينما كرد، ينم اميق نيحس اگر

 مسـلمان  يهـا  نسـل  و بود نشسته يكرس بر »ينبو اس7م« يجا به »يامو اس7م« و بود ديزي
 .بـود  داده ادامـه  ديزي و بود نوشته هيمعاو كه را يخيتار دنديشن يم كي به كي ،امبريپ از پس
 پخـش  خ7فـت  يبلندگوها از كه ستين آن ،اس7م كه اموزديب همگان به تا كرد اميق نيحس
  .است يگريد زيچ اس7م شود، يم منتشر دمشق مسجد منبر از كه ستين آن اس7م .شود يم
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 فرزنـد  ،)اهللا رسـول  دختر( فاطمه پسر نم،يحس من :دياموزيب امبريپ دخترِ پسرِ از را اس7م
 دميشـن  اهللا رسول مجد از خود گفت؟ چه اهللا رسول مجد كه ميبگو ديخواه يم .يمرتض يعل
 خواهانـه  عدالت سخن جهادها نيبا8تر .»جائر امام عند عدل كلمإل الجهاد افضل« :فرمود كه
 كـه  آنچـه  نه و است ينبو لياص چهرة و يواقع چهرة نيا .است ستمگر سلطان حضور در
  .ديشنو يم خ7فت دستگاه از شما

 ناكثـاً  اهللا، حـرم ل مسـتح7ً  ،جـائراً  سـلطاناً  يرأ مـن « :فرمود كه دميشن خدا رسول از من
 يدخله ان اهللا يفعل فعل، 8 و بقول عليه ريغي فلم العدوان، و با8ثم اهللا عباد يف عملي ،هعهدب

 كنـد،  يمـ  ح7ل ،كرده حرام خدا كه را آنچه كه را يستمگر سلطان ديد كه يكس آن »مدخله
 معاملـه  )مـردم  حقـوق  بـه ( تجـاوز  و گنـاه  با بندگانش نيب در و كند يم نقض را ياله عهد
 كـه  است خداوند بر د،ينداد رييتغ فعل و قول با را او و ديافتي را يسلطان نيچن اگر ،كند يم

  .كند وارد )جهنم( گاهتانيجا به را شما
ـ  همـواره  خيتـار  طول در نيحس امام لذا و است ينيحس وةيش وه،يش نيا  قمشـو  ،ادشي

ـ د لكـم  كـن ي لم ان« :است يبخش يآزاد جمرو راهش .است يخواه عدالت  8تخـافون  و ني
ـ دن در 8اقـل  ،ديترسـ  ينم آخرت از اگر د،يندار نيد اگر .»اكميدن يف احراً فكونوا المعاد  ياي
 در كـه  اسـت  يكسـ  آزاده .دارد تفاوت يآزاد با يآزادگ .بود آزاده نيحس .ديباش آزاده خود
 دهيكشـ  ريزنج به را نفسش و نباشد نفسش بندة .باشد دهيره خود امارة نفس از ،اول درجة
 تـا  باشد آمده موفق اكبر جهاد از .باشد يرونيب جائرِ نيس7ط با مقابله آمادة جهيدرنت و باشد
 همـواره  ديبا يم اساس نيبرا .بود فرموده اهللا رسول كه آنچنان .ديآ نائل اصغر جهاد به بتواند

  .است مسلمان يها ملت همة بخش نجات اميق ينيحس اميق كه ميباش داشته ادي به
ـ  ،ميكنـ  يم مشاهده رانيا در امروز ما كه يزيچ آن  .اسـت  ينيحسـ  راه تـداوم  الواقـع  يف
 نيحسـ  كـه  يا وهيشـ  بـه  را تاسـوعا  امروز ران،يا مختلف يها شهر در ما خواهران و برادران

ـ ت كيشـل  .كردنـد  استشـمام  آور اشك گازاما  برگزاركردند، ديپسند يم  و دنديشـن  ييهـوا  ري
ـ ا در زين فردا و گفتند يم نياحسي چون ؟چرا .شدند سركوب  و اسـت  برقـرار  عاشـورا  راني
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ـ زي دربرابر ينيحس عزاداران ،انيگو نياحسي ـ آم مسـالمت  اعتـراض  ،زمانـه  دي  و يشـرع  و زي

  .داد خواهند نشان را خود ياخ7ق

  تيحرّ و عدالت و رحمت مدافع :يمنتظر .دوم

 را ينكـات  دارم بنا ام، افتهي شما خدمت در يمجاز حضور قيتوف كه كوتاه فرصت نيا در
 شما با خود زمان در نيحس امام نام كنندگان زنده و الشهداسيد خدمتگزاران از يكي نةيزم در
 بـر  كـه  مـن،  بر تنها نه .دارد حق گردنم بر ،پدر همچون يزندگ در كه يكس .بگذارم انيدرم
  .يمنتظر يالعظم اهللا آيت جز ستين يكس او .دارد يمعنو اتيح حقّ ،ملت نيا

 و تشـيع  ن،يد به نسبت را مردم ،رانيا در تيروحان حكومت ،دهه سه كه ميا دهيشن همه
 ملـت  گونه نيا و ميا نشسته يواقع يروحان كي يعزا مجلس در .است كرده زاريب تيروحان

ـ د عالمان نفس با رانيا ملت .كند يم يقدرشناس و ادب ع7قه، ابراز او به نسبت رانيا ـ  ني  اي
 يبـرا  گونـه  نيا ،داشت زيست سرِ اگر .ندارد زيست سرِ هستند تيروحان كسوت در كه يكسان
ـ  تواند يم دقت به رانيا ملت .ديورز ينم عشق يمنتظر ـ  عـالم  نيب اكـار ير يروحـان  و يانرب، 
  .بگذارد تفاوت عمل يب عالم و عامل عالم نيب .كند كيتفك

 از يجمعـ  و قـم  ياهـال  از يبرخـ  جـز  و رفتنـد  ايدن از كه يديتقل مراجع اند بوده اريبس
 بـر  .نداشـتند  خود جامعة در يفراوان ريتأث و نكردند شركت ها آن جنازة عييتش در دانشانمقّل
 مرجـع  يوقتاما  .ديكن قيتحق گذشته سال ده نيهم در .باد يارزان خداوند رحمت هم ها آن
 كه قم ديتقل مراجع همة از شيب ،رفت ايدن از يمنتظر مانند يانرب عالم ،يعامل عالم ،يديتقل
 .آمد قم به كننده عييتش ،رانيا نقاط ياقص از دارد، ادي به و دهيد چشم به را ها آن جنازة عييتش
  .بكنند اع7م را خود يقدردان ،بزرگ عالم نيا به نسبت تا آمدند همه .ديعقا و آرا تنوع با

 مخـالف  نيالسـ7ط  اظوع و اكارانير با مردم .هستند بد ،مستبد يروحان با مردم الواقع يف
 را يعل نام كه ها آن .كنند يم عمل رانهمزواما  آورند يم زبان به را اس7م نام كه ها آن .هستند

ـ زي كار يول زنند يم ينيحس نةيس .روند يم هيمعاو راه به و آورند يم زبان به  كننـد،  يمـ  يدي
ـ  هيعل هم ها ابانيخ در .ندارند تعارف هم يكس با و هستند زاريب يافراد نيچن از مردم  نيچن
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ـ پ كـه  يكسـان  به نسبتاما  ؛كنند يم نفرت ابراز و دهند يم شعار يافراد  نيحسـ  يواقعـ  روي
 اريبسـ  را هـا  آن بلكه ؛ندارند يمشكل تنها نه ها آن به نسبت هستند، يعل يواقع رهرو هستند،
  .دارند يم دوست
 و يعلـو  عـدالت  ،ينبـو  رحمـت  عصـارة  او :اسـت  ياس7م مثلث نيا خ7صة يمنتظر

 رسـلناك أ مـا  و« :بود رحمت اش هيما جان ،بود شناخته او كه ياس7م .است ينيحس يآزادگ
 نيمللعال رحمت امبرش،يپ .است رحمت كتاب خدا كتاب بود معتقد او .»نيللعالم رحمإلً ا8

ـ ا از كـه  ياس7م است ممكن مگر .است ميرح و رحمان شيخدا است، ـ ا از و خـدا  ني  ني
 ؟!باشـد  يسـركوبگر  و خشـونت  و قسـاوت  اسـ7م  شـود،  يمـ  صادر امبريپ نيا از و كتاب
 وارونـه  نيپوسـت امـا   اسـت،  اسـ7م  اسـم  به ميكن يم مشاهده رانيا در امروز ما كه يزيچ آن

  .نهند يم پا ريز به را ياس7م قيحقااما  ،آورند يم زبان به را اس7م نام .است
 بيـ ع هـر  .ستين نيا اس7م كه اموزديب يرانيا جوانان به كه كرد فراوان كوشش يمنتظر

 كـه  است آن اس7م .است يگريد زيچ ،يقيحق اس7مِ و است حاكمان يمسلمان از هست كه
ـ با را اسـ7م  .جسـت  الب7غـه  نهج در ديبا را اس7م .است كرده يمعرف امبريپ  يدعاهـا  در دي

 خ7فت وةيش در اس7م .است نهفته نيحس امام عرفة يدعا در اس7م .افتي هيسجاد فةيصح
ـ با يعلـو  روش و امبريپ يمدن حكومت در را اس7م .ستين ديزي و هيمعاو ـ ا .جسـت  دي  ني

  .است يمنتظر يالعظم اهللا آيت شةياند عصارة

  جهاد و تقوا علم، سرآمد يمنتظر .سوم

 و علـم  :است لتيفض اس7م در كه يزيچ آن .بود سرآمد تيآدم شاخص سه در يمنتظر
 فرمـوده  .»سطروني ما و القلم و ن« .است خورده سوگند قلم به خداوند .است جهاد و تقوا
 .سـت ين يمسـاو  جاهـل  با عالم هرگز »علموني8 نيالذ و علموني نيالذ يستوي هل« :است

 داده دانـش  كـه  را هـا  آن خداونـد  »درجات الْعْلم أُوتُوا نَيوالَّذ مكمن آمنُوا نَيالَّذ اللَّـه رْفَعِي«
 شناسـان  اسـ7م  و هـان يفق اعلـم  بود، خود زمان عالمان سرآمد يمنتظر .است برده با8 است

  .عصرما
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 نـزد  شـما  نيتر ميكر »كميتقأ عنداهللا كرمكمأ انّ« :است فرموده خداوند زين تقوا ةحوز در

 و يخداترسـ  تقـوا،  سـرآمد  مـا  عصـر  در يمنتظـر  و .هسـتند  شما نيتر يقمّت ،پروردگارتان
 ،اسـت  شيپ در مرگ كه داد يم تذكر شا يزندگ آخر ماه يها هياط7ع در .است يزگاريپره
 ميهسـ  خدا از ،»راجعون هيلإ ناإ و هللا ناإ« كه ميكن باور .ميكن يم م7قات را او كه ميبدان همه
 بـرده  مـت يغن را خـدا  رضـوان  ،كند باور يكس را جمله نيهم اگر .ميرو يم خدا يسو به و

  .رود يم دوست م7قات به ،بود كرده باور يمنتظر و .است
 »مـا يعظ جراًأ نيالقاعد يعل نيالمجاهد اهللا فّضل« :است جهاد ،اس7م در لتيفض نيسوم
 يفـ  مجاهـد  يمنتظـر  .است دهيبخش يبرتر ها نشسته خانه و قاعدان بر را مجاهدان خداوند

 مقـام  و جـاه  و نـان  و نـام  آوردن دست هب يبرا خدا راه در او كوشش و جهاد ،بود اهللا ليسب
  .رفت يم گريد يديتبع به يديتبع از و گريد زندان به يزندان از انق7ب از قبل .نبود
 كـه  اسـت  شـده  نوشـته  يكسان توسط ،ميكن يم مشاهده امروز كه ييها نوشته از ياريبس
 بودند شده آزاد زندان از يمنتظر احكام و فتوا پشتوانة با اي بودند دهيد زندان رد را يمنتظر

ـ ا ةيحاشـ  يشـهرها  در كه بودند يكسان اي و داشت شانيبرا اتيح حقّ او و  غالبـاً  كـه  راني
ـ تبع شـهرها  آن بـه  را يمنتظر ها سال و كنند يم يزندگ ها آن در سّنت اهل برادران  كـرده  دي
 اريبسـ  او يرسا در امروز بودند، شده آشنا زاهد عالمِ نيا يزندگ با كينزد از ها آن و بودند
  .نوشتند

  قتيحق اسإلمِ ندةينما يمنتظر .چهارم

 بـود،  »قـت يحق اسـ7مِ « نـدة ينما او داد، مـا  بـه  يبزرگ درس يمنتظر هم انق7ب از بعد
 ياسـ يس فلسـفة  دراما  ؛كردند خدمت هم ها آن و بودند يعالمان .»مصلحت اس7مِ« درمقابلِ

 و اسـت  مسـئله  نيتر مهم شانيبرا اس7م نام به البته ،قدرت ليتحص كه دنديرس جهينت نيا به
 روزه، از تـر  واجـب  نماز، از تر واجب .است واجبات اوجبِ از نظام حفظ كه دادند فتوا لذا

 اقتضـاء  نظـام  مصـلحت  اگر نيهم يبرا .فقه معام7ت احكام از تر واجب حج، از تر واجب
 مصـلحت  اگـر  .كـرد  باطـل  را عقـود  گـر يد و مسـاقات  و مزارعـه  و مضاربه توان يم ،كند
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 تـوان  يمـ  ظاهراً حلّ راه نيهم با .كرد ليتعط تاًموّق هم را حج توان يم كند، اقتضاء حكومت
  .نخواند هم نماز تاًموّق نگرفت، هم روزه تاًموّق

هسـت  و بود مشكل مسلمان منِ يبرا نيا ،يامر نيچن رتصو. » إِن نَيالَّـذ كم مـ  نَّـاه يف 
 1.»اْلأُمورِ عاقبإلُ للَّـه و رِكاْلمن عنِ َنهوا و بِاْلمعرُوف أَمرُوا و ا�َكالزَّ آتَوا و الصلَا�َ أَقَاموا اْلأَرضِ
ـ يد عبـادات  يبرقرار و نماز اقامة ،قرآن منظر از حكومت استقرار تيغا بود قرار  .باشـد  ين
 جالب .بشود ترك دينبا نمازش يطيشرا چيه در مسلمان كه ميخوان يم فقه در نكهيا نه مگر
 انسـان  از هم شدن غرق زمان در و جنگ در يعني ؛يغرق نماز و خوف نمازِ كه ديبدان است
 تـرك  را نمـاز  توانـد  يمـ  ،كند اقتضا مصلحتش اگر ياس7م حكومت ،حال .شود ينم ساقط
 است نيا مهماما  ؟نه اي هست نماز فكر به يكس طيشرا نيا در كه ندارم نيا به يكار كند؟
 نمـاز  از نظام حفظ ديبگو و ديايب يكس ،حال .داشت ارزش مقدار نيا نماز ،نيد نيا در كه
 از بتـوان  كـه  باشـد  مهم ديبا يليخ و باشد سمقد يليخ ديبا نظام يعني ؛تراست واجب هم
  .گرفت با8تر هم نماز از را نظام و گرفت فاكتور هم نماز

 ،نظـام  از بـا8تر  .نبود زيچ همه از با8تر نظام و بود نظام از با8تر يزيچ ،يمنتظر يبرااما 
 ،نظـام  از بـا8تر  .بـود  قـت يحق ،نظـام  از با8تر .بود عدالت ،نظام از با8تر .بود ها انسان جان

 حفـظ  مـن « :كه نوشت تيافشّف با و حوضو به و يسادگ به لذا .بود يانسان كرامت و شرافت
ـ  يا لهيوس نظام .دانم ينم هدف را آن ،يعبارت به .»دانم ينم ينفس واجب را نظام  .سـت ين شيب
ـ قيطر نظـام  اگـر  .با8تر و تر مهم مطلب كي به دنيرس يبرا است راه .است قيطر نظام  تي
 راه و قيـ طر گـر يد ،نظـام  اگـر امـا   ؛كـرد  حفظ ديبا را آن صورت نيدرا كرد، حفظ را خود
 رهـا  را راه .اسـت  تركستان به يرو يم تو كه ره نيا صورت نيدرا نباشد، هدف آن يسو به
 ميكـرد  سيتأسـ  را ياس7م يجمهور .برساند هدف به را ما كه رفت يقيطر به ديبا يم .كن
  .شود برپا عدالت آن از با8تر و اس7م احكام آن در كه
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  ياسإلم يجمهور ياساس انحراف برابر در يمنتظر .پنجم

 گـوش  دقـت  بـه  را ينـ يخم اهللا آيـت  مرحـوم  سخنان ،ياس7م يجمهور سيسأت اوان در
 يهـا  زندان در بود قرار .داشت فراوان تيابجذّ من يبرا ها حرف آن .خواندم يم و كردم يم
 باشند آزاد هم ها ستيماركس يحت ما مملكت در كه بود قرار .نباشد ياسيس يزندان گريد ما
 يمسـاو  ،قـانون  مقابـل  در مـردم  همـة  بـود  قرار .نشود طرد اعتقاداتش خاطر به كس چيه و

  .گريد مشابه قرار هزار و باشد نداشته يا ژهيو حقّ كس چيه كه بود قرار .باشند
ـ اول از يكـ ي عنـوان  به فجر دهة در ،فرزندم مدرسة در شيپ سال چند  آمـوزان  دانـش  ياي
 شـما  ،بود طيشرا همان اگر هم باز دنديپرس فرزندانمان حضور در من از .بودم شده دعوت

 يبـرا  مـن  د؟يـ كرد يم انق7ب هم باز شما ،قبل سال يس به ميگشت يبرم اگر د؟يكرد يم چه
 زمان آن .ميخواه يم هم حا8 م،يخواست يم استق7ل زمان آن ما !ها بچه ؛كردم استد8ل ها بچه
 .ميخـواه  يم هم حا8 ،ميخواست يم عدالت زمان آن .ميخواه يم هم حا8 م،يخواست يم يآزاد
 يمنتظـر  كـه  هـا  همـان  جـنس  از .ميخـواه  يم هم حا8 ميخواست يم يرحمان اس7مِ زمان آن
 را هـا  حـرف  همـان  كـردم،  يم درك دوباره را طيشرا آن اگر .ميخواه يم هم حا8 گفت، يم
  .زدم يم

 ييهـا  تفـاوت  ميخواسـت  يم ما كه آنچه با ،شد برپا ياس7م انق7ب از بعد كه ييبنا آناما 
ـ اع7م بـا8گرفتن  زمـان  از ،ياس7م انق7ب يروزيپ از قبل .داشت  اهللا آيـت  مرحـوم  يهـا  هي
 نبـود  قرار .نبود كار در هيفق تيو8 اسم اص7ً ،1358 سال اول مةين تا 1356 سال در ينيخم
 شـما  بـه  را راسـتش  .ميداشـت  دوسـت  را ينيخم يآقا ما .باشد داشته يا ژهيو حقّ يكس كه
 مـاه  در خودمـان  را امـام  عكـس  :گفتند يم كه دميد يم را ياريبس روز آن ،جوان منِ ،ميبگو
 دارد خـود  اليـ خ در كه را ييها صورت ،يكس هر قاعدتاً خوب ؛كردم نگاه هم من .ميا دهيد
 آسـمانِ  در را او هـم  مـا  يبسـ  چـه  كـه  ميداشت دوست را ينيخم قدر آن .ديد يم آسمان در
  .باشد ديبا كه نبود آن ،افتاد اتفاق بعد كه يمسائل آناما  .ميديد المانيخ
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 مثـل  اسـتادش،  به نسبت شاگرد كي مثل .داشت يم دوست يليخ را ينيخم هم يمنتظر
 او كه نشد باعث هرگز استاد به عشقاما  ؛كرد حفظ را عشقش آخر تا .را پدرش فرزند كي

 را اف7طـون  مـن  كـه  بود گفته اف7طون استادش بارةدر كه ارسطو مانند لذا .ندينب را قتيحق
 را ينـ يخم هـم  يمنتظـر  ،دارم يمـ  دوسـت  اف7طون از شيب را قتيحقاما  دارم، يم دوست
 قـت يحق يمنتظر لذا .بود استاد از با8تر يزيچ ،قتيحقاما  داشت يم دوست استاد همچون

  .كرد ممقد زيچ همه بر را
ـ  كه جيتدر به ،افتاد اتفاق انق7ب از بعد كه يزيچ آن  صـورت  و شـكل  ،رفـت  يمـ  شيپ

 جيتدر به يآزاد آن كه بود نگذشته شتريب ماه چند ؛بود شده قرار كه يآزاد .افتي يم يگريد
 مختز و خشن ياس7م به را شيجا ،يرحمان اس7مِ و افتين عام بار عدالت .رفت ازدست

  .داد سركوبگر و
 را او كه بود 64 سال است، كرده ميترس او كه ستين آن نيا كه كرد يم احساس يمنتظر
 و بـود  رهبر مقام قائم سال سه او .كرد انتخاب ندهيآ رهبر نيجانش عنوان به ،خبرگان مجلس

 كوشـش  .ديكوشـ  ياسـ7م  يجمهـور  اص7ح يبرا توانست يم كه آنچه هر سال سه نيا در
 شـكنجة  .بود دهيد شكنجه .بود يانفراد ها سال .بود دهيكش زندان درد خودش .كرد يفراوان
  .67 سال شد تا بود، ها زندان متوجه همه از شيب لذا .بود دهيد فرزند
ـ ا در كـه  است يزيچ آن و است تيواقع نيع ،قصه نيااما  ؛ميگو يم قصه شما يبرا  راني
 داده خبـر  غلـط  بودنـد،  داده خبـر  ينيخم اهللا آيت به چگونه كه دانم ينم .است افتاده اتفاق
  .افتاد يناگوار اتفاق بود چه هر .بود دهيشن نادرست او اي و بودند
 نيحسـ  صدام ران،يا ملت دشمنِ با و بود رفته زمان آن در يستيترور يها سازمان از يكي
ـ ا بـه  هـا  آن ،رفتيپذ را قطعنامه صدام آنكه از بعد و بود شده همدست ،يعراق  حملـه  راني

ـ  مرصـاد  اتيـ عمل .ميكرد يم دفاع كشورخود از ديبا يم كه است واضح ،خوب .كردند  شيپ
ـ ز تعـداد  .شد گرفته يستيترور سازمان آن ورود يجلو و آمد  تعـداد  و شـدند  كشـته  يادي
امـا   بود، شده يعصبان ملت .شدند دستگر هم يبرخ و شدند ديشه رانيا نيمدافع از ياديز
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ـ ز عـدالت  كـه  شود ينم باعث ،منصبان صاحب و ملت تيعصبان  وَلـا « شـود  گذاشـته  پـا  ري

 ِبمـا  رٌيـ خَِب اللَّـه إِنَّ اللَّـه اتَّقُوا و ٖيللتَّقْو أَْقرَب هو اعدلُوا تَعدلُوا أَلَّا يعَل قَومٍ شََنĤنُ مكجرِمنَّي
  1.»تَعملُونَ
امـا   .كننـد  مجـازات  كـه  بـود  قرار ،بودند گرفته جنگ دانيم در كه را ها شده ريدستگ آن
 و بودنـد  شـده  محاكمه ،واقعه نيا از قبل و بودند زندان در و بودند آنان همفكر كه يكسان

 دانـم  ينمـ  بودند، گذراندن حال در اي و شدند يم آزاد ديبا و بودند گذرانده اي را تيمحكوم
ـ با يمـ  كه كرد خطور يكس چه ذهن به نادرست فكر نيا  كـارِ  كـه  ميبپرسـ  هـم  هـا  آن از دي

 نـد يبگو اگـر  اناًياح د؟يهست خود موضع برسر هنوز ايآ د؟يدار قبول را خود يها يسازمان هم
 اعتقـاد  خـود  سـابق  افكـار  به هنوز و ميهست وابسته سازمان آن به و ميهست موضع برسر ما
 با منصفه ئتيه كدام با دادگاه كدام در .شوند اعدام ديبا و هستند محارب ها نيا پس م،يدار
  .بود نشده تيرعا ها نيا كدامِ چيه مدافع؟ ليوك كدام

 عـرش  .شـده  نقـض  ،شـرع  اركانِ كه كرد احساس .ديرس يمنتظر اهللا آيت گوش به خبر
 دسـت  بـه  شـان يا نامـة  ظـاهراً  .نوشت نامه .شوند اعدام يگناهان يب است رقرا .لرزد يم خدا
 خـود  خـاطرات  در كـه  آنچنـان  بـا8خره  و بـود  دهيرس ريد اي و بود دهينرس ينيخم اهللا آيت
 تعـداد  نيا .شدند اعدام سال آن در انيزندان از نفر هزار چهار تا سه به كينزد است، نوشته
 مطالعـه  را پرونـده  ،يقاض ديبا زانيم چه ،دارد 8زم دادگاه زانيم چه ،شوند اعدام اگر يزندان
ـ ا كـه  بـود  نگـران  يمنتظـر  اهللا آيـت  و بود نشده اجرا يدادرس نيآئ رسد يم نظر به كند؟  ني
 ييجـا  به او اعتراضاما  كرد، اعتراض و رفت جماران به قم از او .باشند گناه يب ها شده اعدام
ـ ا كـه  كـرد  احسـاس  ينيخم اهللا آيت مرحوم .دينرس  ؛زنـد  يمـ  يگـر يد سـاز  ،مقـام  قـائم  ني

  .گرفت اوج نظرها اخت7ف
ـ ب بـه  ريـ د يلـ يخ مسـائل  نيا .نداشتم ياط7ع مسائل نيا از من زمان آن  .كـرد  درز روني
 كـردم،  درك را يمنتظـر  و ينيخم منظر تفاوت كه يزمان نياول .بودم قم در ليتحص درحال

                                                   

  .8 ،مائده. 1
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 دكتر« رِيكو نام به هم او »رِيكو« و ميها كتاب ناشر( ريكو انتشارات يفعل ريمد كه دارم ادي به
 در ياسـ7م  يجمهـور  سـران  از نفـر  چند با كرد يا مصاحبه )است شده نهاده نام »يعتيشر
 رِيـ وز نخسـت  يموسو نيرحسيم مهندس ،يرهبر مقام قائم يمنتظر اهللا آيت مرحوم .زمان آن

ـ ياردب يموسو اهللا آيت مجلس، وقت سيرئ يرفسنجان يهاشم اهللا آيت وقت، ـ  يل  وقـت  سيرئ
 مجموعه نيا و )يفعل يرهبر مقام( وقت جمهور سيرئ نكنم اشتباه اگر و كشور يعال وانيد

 كتـابش  انتشار از روز چند از بعد ،كننده مصاحبه شد، منتشر 1367 سال بهمن در ها مصاحبه
 1367 بهمن در يمنتظر اهللا آيت مصاحبة .خواندم من را ها مصاحبه آن .شد انداخته زندان به
ـ پ را مصاحبه نيا و ديبگرد .بود ياس7م انق7ب خِيتار يها برگ نيتر مهم از يكي ـ كن داي  .دي

 مقـام  قـائم  كـه  يدرحال ،مصاحبه آن در يمنتظر .ميورز يم عشق يمنتظر به چرا ما كه ديبدان
ـ ا قرارمـان  ما كه گفت و كرد نقد را ياس7م يجمهور سالة ُنه عملكرد ،بود يرهبر  بـود  ني
 كـه  بود قرار .ميببر نيب از را يشاهنشاه يها وهيش م،يبردار انيم از را يشاهنشاه دستگاه كه
 كـه  ميبـده  ييشـعارها  كـه  نبـود  قـرار اما  دوب 8زم كشور از دفاع .ميباش راست رو مردم با

 .بود كرده انتقاد صراحت به خرمشهر از بعد جنگ ادامة دربارة او .ميكن عمل را ها آن مينتوان
ـ ب را خود انتقاد صراحت به ،بود شده گرفته شيپ كه يتند يها وهيش از ياريبس ةدربار او  اني

  .كرد
 طـول  شـتر يب يمـاه  چنـد  ،رفـت  زنـدان  به كه گر مصاحبه و شد پخش كه مصاحبه نيا
ـ م در يمنتظـر  و شـد  بـدل  و رد مقـامش  قائم و رهبر نيب ييها نامه ،دينكش  قـرار  راه دو اني

ـ  ينمـ  مد و يريپذ يم را است هبود حاكم مملكت بر تاكنون كه يا وهيش نيا اي ،گرفت  ،يزن
 مقـام  كـه  كند يم اقتضاء آخرتش و نشيد كه ديرس جهينت نيا به يمنتظر و .يرو يم كنار اي
ـ دن .زد پـا  پشت ايدن به بزرگوارانه و بنهد يكنار به و ببوسد را ـ دن اوامـا   ،ديـ طلب را او اي  را اي

  .دينطلب
ـ ا يكـ ي نيمؤمنراليام زبان از نيقمّت صفات از )186 خطبة الب7غه، نهج( امهم خطبة در  ني
 .خواهند ينم را ايدن ها آناما  كند يم اراده را ها آن ايدن »يرِيدوها فََلم الْدنْيا أَرادْتهم« :كه است
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 نيمـؤمن راليام هماننداما  ،نهاد ارشياخت در را خودش و شد حاضر خواست، را يمنتظر ايدن

 تو بيفر من ،بده بيفر مرا از ريغ كن، اراده مرا از ريغ !ايدن يا  »يريغ يُغرّ ايدن اي« :فرمود
  .نخورد را ايدن بيفر يمنتظر و خورم ينم را

ـ تحو را مملكت و ديگذاشت يم جگر يرو دندان ماه سه ،اهللا آيت حضرت :گفتند او به  لي
 شـان يا .ديـ كرد يم اداره ديدانست يم ص7ح كه گونه آن را كشور خودتان وقت آن و ديگرفت يم

 يهـا  بچـه  جـواب  كردم؟ يم چه را آخرت دادم؟ يم چه را خدا جواب :كه بودند داده پاسخ
 و توانسـتم  ينمـ  مـن اما  .نكرد اديفر يكس .نگفت يكس .دانستم يم من دادم؟ يم چه را مردم
ـ دن به و قدرت به يآر گفت آنكه نه، گفت آنكه و يآر گفت آنكه امروز و .كردم اديفر  و اي

 شد روزيپ او يويدن ابت7ء نيا در و كرد دفاع مردم حقوق از آنكه و گفت نه قدرت به آنكه
  .خوردند شكست گرانيد و

  يرهبر مقام ياديبن انحرافات از يمنتظر يانتقادها .ششم

ـ  پر تيتسل اميپ در كه ،يرهبر جناب كرد خطا  شـان يا عمـر  اوخـر  در :فرمـود  شا شين
ـ  بـزرگ  و ريـ خط يهـا  امتحان آمد، شيپ نيسنگ يابت7ئات  كردنـد،  خطـا  يبرخـ  آمـد،  شيپ

 معظـم  رهبـر  آن به ،يمنتظر كوچك دشاگر .باشد ها خطا آن كفارة يويدن يها رنج دوارميام
 كرامـت  از دفـاع  .نبود خطا مردم حقوق از دفاع .نبود يمنتظر كرد خطا آنكه :كند يم عرض

 يمنتظـر  كـرد  خطـا  آنكـه  .نبـود  خطا ،شرع ممسّل احكام از دفاع .نبود خطا ها انسان جان و
ـ  نيحس ميگو يم نكهيا .كردند خطا كه بودند گرانيد ،نبود  داشـت،  ينيحسـ  شـجاعت  ،يعل

 بزرگ يمنتظر .يرينپذ را آن تو و باشد حاضر تيبرا گونه نيا قدرت كه است نيا شجاعت
  .بود

 دل بـه  يا نـه يك توانسـت  يمـ  ،يرهبـر  از الواقع يف و يمقام قائم از عزلش از بعد يمنتظر
 يمـادر  همچـون  ،عمـرش  لحظة نيآخر تااما  ؛كند مخالفت زيچ همه با و كند رها و رديبگ

ـ ترب ديكوش را شده منحرف فرزند نيا ،مهربان ـ اط7ع نيآخـر  .كنـد  تي  او از كـه  را ييهـا  هي
 لجاجـت  از دسـت  كه كند يم حتينص را ياس7م يجمهور حاكمان همواره ،ميدار دست هب
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 .ديباشـ  مهربـان  هـا  آن بـا  .ديبشـنو  را تـان  مـردم  يصـدا  .هست بازگشت راه هنوز .ديبردار
ـ بر ينمـ  يعلـ  اسـم  مگر .ديبشنو انتقاد .ديبگذار آزاد را ها روزنامه .ديكن آزاد را انيزندان  د؟ي
 شـاه  شـما  باشـند،  نداشـته  را شـما  از انتقاد اجازة مردم اگر است، داده درس ما به يعل امام
 و مـن  از اگر .كنند انق7ب ما هيعل مردم ستين قرار .ميكرد انق7ب شاهان هيعل ما د،يشو يم

 اس7م به را خودتان .بكنند درك را اس7م ييبايز ديبده اجازه د،يآ يم بدشان يروحان يشما
ـ ي اسـت،  سمحه سهلة نيد اس7م ،است بايز اس7م .دينكن ليتحم  مـدارا  اهـل  و آسـان  يعن
 كـرد  يم رفتار نرم و بود نيل ،نبود القلب ظيغل ما امبريپ د؟يهست قساوت اهل شما چرا .است

  د؟يشو يم مواجه مردم با القلب يقس شما چرا و
 رفتـار  يا گونـه  بـه  شـما امـا   ؛فتنديب خدا ادي به ديبا ،ننديب يم را نيد عالمان مردم كه يوقت

 عـالم  .افتنـد  يم طانيش ادي به ،فتنديب خدا ادي به آنكه يجا به ،ننديب يم را شما يوقت كه ديكن يم
 فتند،يب يعل امام ادي به ،نگرند يم را او يوقت مردم كه باشد يا گونه به ديبا ياس7م حاكم ،ينيد

ـ با يمـ  .باشد داشته گونه يعل عدالت كه باشد يا گونه به ديبا ينيد جامعة رهبرِ  صـدر سعة دي
ـ زيتلو از اتكـرّ  به را شما يمايس يوقت انصافاًاما  ؛باشد داشته يحسن ـ ا وني  مـردم  بـه  راني
  كنند؟ يم مشاهده را زيچ چه مردم كنند، يم ليتحم
 يجـا  در را شـما  حـا8  .دنـد يد يم ماه در را خود رهبر ريتصو مردم كه گذشت زمان آن

 ها ابانيخ از را مردم يصدا ،ديبخوابان گوش .كنند يم ميترس گريد يا گونه به و ننديب يم گريد
 پشـت  ،ميستين كوفه اهل ما« نديگو يم ،»كتاتوريد بر مرگ« نديگو يم !ديكن گوش .ديشنو يم
 خطـا  بـر  امتم »الخطا يعل يامت 8تجتمع« :گفت يم امبريپ ست؟يك منظورشان ،»ميستيبا ديزي

 .خواهنـد  يمـ  يزيـ چ نـد، يگو يمـ  يزيچ مردم نيا اكثر .باشد جمع حواستان .كند ينم اتفاق
ـ  كتـاب  در ،داد ادي ما به يمنتظر كه يفقه همان آورده ،جماعـت  نمـاز  بحـث  در ،7تشص 
 كراهـت  جماعـت  امـام  آن يبـرا  ،آمد بدشان جماعت امام از يمسجد در مردم اگر كه است
ـ ا از هـان يفق اكثـر  .آمـوزد  يمـ  مـا  بـه  يبزرگ درسِ نيا .بخوانند نماز مسجد آن در دارد  ني
 ار شـود  يمـ  اسـتناد  يا قاعـده  بـه  ،ريبص هيفق نيا مدرسة دراما  .اند دهيفهم كراهت ،ثياحاد
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 ،بـود  دهيرسـ  بحـث  نيا به يو يوقت ،قبل قرن شش ،هشتم قرن هيفق ،يحل فهد ابن مرحوم

 او و باشند نداشته دوست را حاكمشان ييجا در مردم اگر كه بودند كرده او از را السؤ نيا
 بدهـد؟  ادامـه  خود حكومت به و كند تصرف منطقه آن امور در تواند يم او ايآ ،نخواهند را

ـ بغ جماعـإل  يعل التأمر جوزي8« كه بود داده پاسخ فهد ابن مرحوم  سـت ين زيجـا  »رضـاهم  ري
  .ها آن تيرضا بدون ،يا جامعه بر كردن يحكمران و امارت
 ،يباشـ  نداشـته  يمردمـ  پشـتوانة  اگر يعني .است 8زم يدموكراس ،يامروز زبان به يعني
ـ ب نيپـائ  .خواهنـد  ينمـ  را تـو  مـردم  .يبخوان را يخداحافظ غزل ديبا يستيرودربا بدون  .اي

 حتمـاً  اسـت  قـرار  مگـر  !؟يا نگرفتـه  ادي را آمدن نيپائ ،يهست بلد كه را قدرت از با8رفتن
 اسـت  نيا يدموكراس يمعنا بدهد؟ نجات جائر امحّك شرّ از را ما و ديايب ليعزرائ حضرت

 تـا  كـه  ستين قرار .است گرانيد نوبت حا8 !خوب اريبس د،يآورد فيتشر يچندصباح كه
 گذشـت  كـه  روز چند ،بماند ييجا آب هذر كي .كنند تحمل را ها آن مردم ،حكام عمرِ آخر
  .گندد يم نباشد انيجر در اگر

 هشت از شتريب جمهور سيرئ اگر كه اند كرده ينيب شيپ ،نوشتند يم يوقت ياساس قانون در
 در قـدرت  درصد ستيب كه يكس اگر !است بيعج .شود يم يكتاتوريد ،كند حكومت سال
امـا   ست،ه او يكتاتوريد امكان ،بكند استير )دوره دو( سال هشت از شيب است او دست
 قـدرت  سال ستيب از شيب ،است او دست در قانوناً ،قدرت درصد هفتاد از شيب كه يرهبر
  د؟يآ يمدر جور يكس چه عقل با نيا شود؟ ينم يكتاتوريد ،باشد داشته دست هب را

  هيفق مطلقة تيوإل مسئلة و يمنتظر .هفتم

ـ فق تيـ و8 ،ياساسـ  قانون در چگونه شما كه كردم عرض ،بودم رفته استاد خدمت  را هي
 فضـائل  همة مظهر او .ميبود ينيخم اهللا آيت مرحوم تيشخص ريتأث تحت ما :فرمود د؟ينوشت
 دوسـتش  قـدر  آن !نـه  واهللا :گفت د؟يايب شيپ يكتاتوريد كه ديداد ينم احتمال ايآ گفتم .بود
 يا گونه به را قانون ديبا ظاهراً كه كردم يم عرض .ميداد ينم ياحتمال نيچن هرگز كه ميداشت

 خدمت .اشخاص از فارغ نباشد، آن در ظلم امكان و خطا امكان و استبداد امكان كه نوشت
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 كـه  ينحـو  بـه  خودتـان  ،آمـده  شيپ خطا به كه آنچه ،خود اتيح زمان در شد عرض شانيا
 .انـداخت  يم ريز به سر يبزرگوار با و گفت ينم يزيچ شانيا .ديكن تدارك ،ديدان يم ص7ح
  .بود يخانگ حصر در كه يزمان خصوص هب .كرد فكر ها سال كه دارم نانياطماما 

 خانـه  درِ يزمـان  .بود امدهين رونيب خانه از و بود يزندان اش خانه در ماه چند و سال پنج
ـ م يمـ  كه گفتند يم و بودند كرده ديام قطع او از پزشكان كه كردند باز را  دسـت  يرو و ردي

ـ دن از كه يزمان كه كرد آزاد را او و گذاشت تمّن روز آن ،حكومت .ماند يم شما  ،رود يمـ  اي
 رمـرد يپ بـه  يآزاد يهـوا  تـا امـا   .شد كشته زندان در يمنتظر كه ندينگو تا ؛نباشد حصر در

 نيتـدو  در كـه  ييخطـا  جبران فرصت تا گرفت عمر خدا از هم گريد سال هفت او ،خورد
ـ  كـه  برود بايز و پاك گونه آن و كند دايپ را بود كرده ياساس قانون  او سـوگ  در ملـت  كي
  .كند عتيمشا باشكوه گونه نيا را او و ديبگر

 را ياساسـ  قانون در هيفق تيو8 ورود يخطا او .است رانيا ملت تجربة ،يمنتظر تجربة
 اشـتباه  همـه  مـا  نبود، او جانب از تنها خطا .خواهم يم عذر مردم از من گفت و كرد جبران
 گرفـت  گردن به را گناه ،يمنتظراما  ؛ميبود كيشر و ميسه خطا نيا در ما همة .ميبود كرده

ـ پ يآزاد و عـدالت  اس7م، ميخواست يم ما .نبود نيا ،ميخواست يم ما كه يزيچ آن گفت و  ادهي
 جيتـدر  بـه  اسـتاد  .كنـد  نظـارت  بودكه نيا قرارش هيفق تيو8 .ميكرد اشتباه عمل در .شود
 نظـارت  نظـارت،  از مـرادش  .كـرد  دايپ ارتقاء »هيفق نظارت« به »هيفق تيو8« از دگاهشيد

ـ  يا رساله نهيزم نيدرا شانيا .امور همة در دخالت نه و بود يقانون تفـاوت  و نوشـت  لمفص 
  .نبود داستان هم استادش با البته نظارت نيا در ،شاگرد .كرد نييتب را دخالت و نظارت
 يامـر  ،حكومـت  كـه  رفتيپـذ  .ديـ گو ينم پاسخ زين نيا كه ديرس نظرش به هم باز يول

وةيش به ديبا يم و است ييق7ع اسـت  نداريد جامعه اگر صرفاً و كرد اداره را جامعه ييق7ع، 
 تتحـو8  در كه داد نشان ما به او .شود تيرعا جامعه آن در ينيد نيمواز و ضوابط ديبا يم

  .رفتنديپذ صادقانه هم مردم ،است بوده صادق شا يفكر
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 اهللا آيـت  مرحـوم  اسـتادش  ياسـ يس يفقهـ  دگاهيد با يمنتظر اهللا آيت ياسيس يفقه دگاهيد
  :داشت تفاوت محور چند در ينيخم

ـ  خـدا  جانب از مردم بر تيو8 به هيفق نصب در اول محور ـ  رسـول  اي  مرحـوم  .امـام  اي
 ديبا را هيفق كه بود قائل يمنتظر اهللا آيت .دانست يم خداوند منصوب را هيفق ينيخم اهللا آيت
 مـردم  بـر  يشـرع  تيـ و8 توانـد  ينم هيفق كه شود يم نيا انتخاب جةينت .كنند انتخاب مردم
 لِيـ وك« .باشـد  داشـته  مـردم  جانب از )مردم با عقد ينوع( وكالت ديبا او بلكه ؛باشد داشته
 كـرد،  يمـ  استفاده هيفق تيو8 واژة از كه اگرچه ؛دارد تفاوت يليخ »مردم بر يول« با »مردم
 وكالـت  ،شانيا منظور كه دهد يم حيتوض صراحت به »هيالفق إليو8 يف دراسات« كتاب دراما 
  .حاكم و مردم نيب است 8زم عقد كي است، مردم جانب از هيفق

 بـه  ينـ يخم اهللا آيـت  مرحـوم  .اسـت  هيفق وكالت اي تيو8 دييتق اي اط7ق در دوم محور
 قـانونِ  از فراتـر  ظـاهراً  و يشـرع  ةيثانو و هياول احكام از فراتر .بود قائل هيفق مطلقة تيو8

ـ مق را وكالـت  و تيـ و8 و بـود  مطلقـه  تيـ و8 منكـر  يمنتظر اهللا آيت .بشرساز ياساس  دهي
ـ ا در كـه  ياساس قانون نام هب يعقد ضمن شرط به ديمق .دانست يم  همـة  ،ياساسـ  قـانون  ني

 ،حقوق از كردند، يتخّط شرط نيا از نيطرف از كي هر اگر و است شده ذكر ،8زم اتيجزئ
 عـزل  و سـت ين حـاكم  گـر يد كـرد،  يتخّطـ  خـود  فيوظا از حاكم اگر مث7ً .شود يم ساقط

  .شود يم
 ،يخراسـان  نظـر  بـه  .شود يم محسوب يخراسان آخوند مرحوم رويپ مورد نيدرا يمنتظر

ـ مق تشـان يو8 هـم  ائمـه  و امبريپ يحت .است يربوب ذات آنِ از تنها مطلقه تيو8  اسـت،  دي
 ياساسـ  قانون يبازنگر به او لذا .ندارد مطلقه تيو8 ،هيفق كه است واضح .هيفق به برسد چه
 اگـر  و باشـد  جامعه بر يقانون ناظر ديبا يم اعلم هيفق كه بود قائل شانيا البته .داد يمنف يرأ

 هـم  را شانيا دگاهيد نيا ،استاد اتيح زمان در يا مقاله در ،شاگرد .بدهد تذكر ،ديد ييخطا
 وفـات  از قبـل  هفتـه  كي كه اس7م دگاهيد از حكومت ةدربار كه ينظر نيآخر در .كرد نقد
 گـر يد هـم  هيفق تيو8 واژة از شانيا ،يجواب و الؤس ضمن در شد، منتشر و مكتوب شانيا
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ـ  ؛نكردند اشاره هيفق زعامت لزوم به اصو8ً و نكردند استفاده  ؛قـوا  اسـتق7ل  بـه  آن يجـا  هب
 كنـد  اداره را جامعـه  ،كارشناسـان  نظر با ديبا يم حاكم نكهيا ؛جامعه ادارة وةيش بودن ييعق7
 تـوان  ينمـ  قاطع ضرس به بود؟ شده حذف هيفق تيو8 ،شانيا يينها نظر در ايآ .كرد اشاره
  .است شده ليتعد ،سابق به نسبت شانيا دگاهيد ناًيقياما  ؛گفت

 بـود  عهيشـ  هيفق نياول او .بود رانيا در بشر حقوق از تيحما در شاخص چهرة يمنتظر
 اسـت  انسـان  كـه  ثيح ازآن انسان حقوق و نوشت انسان حقوق بارةدر مستقل يا رساله كه
 باصـراحت  كـه  بود يهيفق نياول او .داد قرار بحث مورد را انمؤمن و فانمكّل حقوق يجا هب

 بـودن  باطـل اما  ها، ييبها يعني ؛ميدان يم باطل را ها آن دةيعق ما كه يكسان هستند كه داد فتوا
ـ  محـروم  يشـهروند  حقـوق  از را ها آن ما كه شود ينم باعث ،دهيعق  حـقّ  هـم  هـا  آن .ميكن

ـ كل از توانند يم مردم ةيبق مثل هم ها آن .دارند اتيح حقّ هم ها آن .دارند آموزش  حقـوق  ةي
  .داشت باور قاًيعم بشر حقوق به او .باشند برخوردار يشهروند

 تيرضـا «امـا   نداشـت،  يليتفصـ  ييآشنا ،يدموكراس ليازقب مدرن افكار با اگرچه شانيا
ريتفسـ  گونـه  آن را اسـت  آمـده  )53 نامـة  اشـتر،  مالك ةعهدنام( الب7غه نهج در كه »يا هعام 
 )ميا دهيشن ويمونتسك و جفرسون و 8ك جان از ما كه( يدموكراس با يفرق چندان كه كرد يم

ـ فهم .بـود  كـرده  درك را يدموكراس ةيما جان او .ندارد  ،مـردم  تيرضـا  بـدون  كـه  بـود  دهي
 از البتـه  .بشـر  حقوق به هم و داشت اعتقاد يدموكراس به هم لذا .است ناروا كردن حكومت

  .كرد يم نگاه امور نيا همة به يسنّت ةيزاو
 اخـ7ص  ،آن در كه است ما يها پدربزرگ ينداريد مثل .است ينشستن دل به او سّنتاما 

 دروغ از و هسـتند  صـداقت  عاشـق  هـم  مردم .ارزد يم ايدن كي به كه است نهفته ييصفا و
 دلـش  از گفـت  يم يسخن يوقت .اير يب و پاك ساده، و صاف ،بود بلور مثل يمنتظر .متنفرند
  .نشست يم ما دل بر لذا بود، برخاسته
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  احترام با توأم انتقاد :روشنفكران و يمنتظر .هشتم

 خطـاب  مورد را گروه سه ،آن در .داد يا هياط7ع 1387 ماه يد ،قبل ماه ده كه دارم ادي به
 كـه  بود بار نياول يبرا .شانينواند و روشنفكران و هيعلم يها حوزه حكومت، .بود داده قرار
 نترنـت يا در كـه  يمطالب يبرخ از دلش كه بود مشخص كام7ً .برد يم كار به را شينواند واژة
ـ تقل مرجع !دوستان .بود آمده درد هب ،بود خوانده )ديجرا يبرخ در اناًياح اي(  نترنـت يا مـا  دي
 گفت يم .گذاشت يم وقت .داد يم جواب ،خود هم شيها ليميا به .داشت هم ليميا .ديد يم

  .ارزد يم ايدن كي به كنم قانع را او بتوانم من اگر دارد، يالؤس فرستاده را ليميا نيا كه يكس
ـ ميا بـه  كه ستين شما فيح !يالعظم اهللا آيت حضرت :گفتند يم شانيا به يكسان يوقت  لي

 مـن  يبـرا  كـه  انـد  كـرده  احترام من به ها نيا گفت يم او د؟يده يم جواب يوناكس كس هر
 چه را الؤس حال اند، كرده الؤس دارد، جواب شرعاً ها آن س7م اند، كرده س7م اند، زده ليميا

 كـه  ديباشـ  شاهد شما همة .دهم يم پاسخ ها آن به من كنند، ليميا چه و سنديبنو كاغذ يرو
ـ فق .گرفـت  جواب هفته دو يكي فاصلة به زد ليميا و نوشت نامه او به هركس  مـا  ريبصـ  هي
 از او .كـرد  يمـ  گـوش  هم مختلف يوهايراد .كرد يم گوش هم ويراد به .خواند يم روزنامه

  .بود مطلع خود يايدن
 انيچهارپا مال اقتصاد كه نگفت لذا بسپارد، اقتصاددان به ديبا را اقتصاد كه دانست يم او
 او .بسـپارد  دانـش  نيا كارشناسانِ و استمدارانيس به ديبا را استيس كه دانست يم او .است

 و داشـت  ييجـا  هم فقها يبرا او .واگذارد ديبا حقوقدانان به را يحقوق امور كه دانست يم
ـ كن كـار  ياسـ7م  يها دانش ياجتهاد شناخت حوزة در ديبا يم شما گفت يم ـ با .دي  تفقـه  دي
 كـه  يكسـان  بـه  نسبت .بود يفيشر علم او يبرا فقه .گذاشت يم احترام قاًيعم ،فقه به .ديكن

ـ تعر اخـ7ق  بـا  فقهاهت يمنها شود يم را اس7م كه هستند يمدع  .داشـت  انتقـاد  كـرد،  في
 .اعتقـادات  بـه  هـم  و ميدار اجياحت فقه به هم و ميدار اجياحت اخ7ق به هم ما كه بود معتقد

 اگـر  كـه  شـود  يمـ  متذكر حاكمان به ،مهم ةيانيب نيا در .رديگ ينم را يگريد يجا كدام چيه
 گـر يد و كنـد  يمـ  رشـد  اسـ7م  هيـ عل شبهات د،يكن برخورد مردم با قساوت با شما همواره
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 از مـردم  اسـت،  بوده اس7م هدفتان شما اگر جهيدرنت و رفتيپذ نخواهند شما از را زيچ چيه
 درسـت  آزاد يطيمح .ديبگذار آزاد را مردم .ديباش روراست مردم با .ختيگر خواهند اس7م

 شـما  كار در يانتقاد اگر هم و شود تيتقو مردم مانيا هم كه شود يم باعث يآزاد با .ديكن
  .رود يم شيپ بهتر جامعه ،حكومت و مردم متقابل حتينص با و بدهند تذكر شما به است
ـ  را )ع(صادق امام ثيحد .ديباش خودتان زمان فرزند كه داد تذكر هيعلم يها حوزه به  ادي
 باشـد  خـود  زمـان  بـه  عـالم  كـه  يكس .»اللوابس هيعل تهجم 8 بزمانه العالم« :آورد يم ها آن

 يزنـدگ  ،قبـل  قـرن  چنـد  در ييگو كه دينباش يا گونه به .آورد نخواهند هجوم او به شبهات
 مـا  يهـا  پـدربزرگ  درد بـه  فقـط  انگـار  كـه  ديسـ يننو يا گونه به را خود يها كتاب .ديكن يم
 او از كـرد  يانتقـاد  يكسـ  اگـر  .كننـد  يمـ  يزندگ يگريد گونة به اآلن ما يها بچه .خورد يم

 بـا  .كند انيب شما يبرا هيعلم يها حوزه در را متفاوتش آراء اي شبهات ديايب كه ديكن دعوت
 يكسـ  .ديبده نيمنتقد به يمنطق پاسخ ديكن كوشش .دييگو پاسخ »حسنأ جدال« وةيش به او
 يهـا  رشـته  دانشـمندان  بـه  .بود مخالف شدت به قيتفس و ريتكف با يمنتظر .دينكن ريتكف را

  .ديبگذار احترام مختلف
ـ  ،آمده شيپ يا شبهه اگر :گفت يم همواره نيهم يبرا  حكومـت  خـاطر  بـه  غلـب األ يعل
ـ ا اگـر  .اسـت  رانيا در ينيد استبداد  و روشـنفكران  نگـاه  ،ديـ ديورز ينمـ  اسـتبداد  گونـه  ني
 سـراغ  بـه  يكس گريد .هستند اآلن كه بودند نيا از تر مهربان اريبس ينيد مسائل با شانينواند
 از يبهتـر  كـاركرد  توانـد  يمـ  غيردينـي  تيمعنو پنداشت ينم و رفت ينم غيرديني تيمعنو
 ،مصـحف  كه گفت ينم و كرد ينم ديترد قرآن بودن يوح در يكس گريد .باشد داشته اس7م
 مواجهـه  در او تيشخصـ  از برخاسته اي است ياله يوح از ،عبداهللا بنمحمد شخصِ رِيتفس
 قـرآن  كه يسنّت ةينظر نيا با كه اند افتهي ياشكا8ت قرآن در چون چرا؟ .است يربوب تجربة با

 گفـت  يم يمنتظر .باشد افتهي راه خطا يربوب ساحت در كه شود يم باعث است، ياله يوح
 بـه  .دارد پاسـخ  شبهات نيا ،ع7وه هب .ستين يا تازه سخن و است بوده هم قب7ً شبهات نيا
  .كرد طردشان ،رتكب و فشار با نكهيا نه داد يعلم پاسخ ديبا شانيا
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 روشنفكران سراغ به آنگاه كرد تحج اتمام هيعلم يها حوزه و حكومت با نكهيا از بعد و
 .انـد  هدكـر  ينامهربـان  شـما  بـا  دانم يم كه كرد حتينص پدرانه هم ها آن به رفته شانينواند و
 مهربـان  اسـ7م  بـا  و دينرنج اس7م از شمااما  ؛اند رنجانده را شما قدرت اصحاب كه دانم يم

 بـه  يا شـبهه  هر و ديكن مطالعه شتريب ها آن بارةدر و ديريبگ تر يجد را نيد ماتمسّل .ديباش
 برخورد مسائل نيا با تر مسئو8نه ديكن كوشش و دينكن مطرح ها رسانه در را آن ديرس ذهنتان

 بـه  پاسـخ  و حلّ يبرا كوشش ست؛ين شبهه تيتقو و ديتول ،مسلمان روشنفكر فةيوظ .ديكن
  .است شبهات

 ديـ جد شـبهات  يبرخـ  دربارة و گرفت دست به قلم داشت كه يا مشغله همة با خودش
 زبـان  از يوحـ  نيـي تب و حيتوضـ  در »يوح ريصف و حقّ ريسف« .نوشت رساله ،يوح دربارة
 افـت ي خطـا  قـرآن  در« ،»اسـت  ينبـو  تجربة ،يوح« ليازقب ياتيعمد بدهد نشان تا خودش

 ،»اسـت  دهيجوشـ  او درون از آن يمعـان  و اسـت  خـدا  رسول ساختة قرآن الفاظ« ،»شود يم
 سـازگار  زانيم چه به قرآن و حكمت عرفان، نيمواز با ،»است جهان از ينبو قرائت يوح«

 ،يوحـ  يقـابل  تعّل را امبريپ ،يوح نديفرآ در مسلمان عارفان و مانيحك ،يو نظر به .است
ـ  اتيعمـد  ،او منظـر  از .يوحـ  مولّد و فرستنده نه اند دانسته يوح رندةيگ يعني  بـا  شـده  ادي

 دقـت  بـه  يمنتظر يالعظم اهللا آيت اساس نيبرا .ستين سازگار ينبو سّنت و ميكر قرآن ظواهر
 چـه  .بـود  يعلم محترمانة يگفتگو و نقد و بحث اهل .بود ياس7م تفكر آفاق ريبص مرزبان

 در ،دانست يم حق كه را آنچه .قدرت ارباب و حاكمان با چه ،شانيدگراند و روشنفكران با
  .نوشت يم و گفت يم ،ياسيس و ياجتماع ،يفقه ،يك7م ،يفلسف ابعاد

  يانيپا سخن

ـ پا بـه  ،كردنـد  وارد مرحـوم  آن خانوادة بر كه يشدائد يبرخ انيب با را بحثم  .بـرم  يمـ  اني
 مسـجد  سـمت  به و ميشد فارغ پدرم نيتدف مراسم از يوقت :كرد يم نقل يمنتظر ياحمدآقا
 تيتسـل  را عزا صاحب معمو8ً شود، برگزار آنجا در ميترح مجلس بود قرار كه ميآمد اعظم
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 بـر  را بتيمصـ  كـه  كننـد  يمـ  كوشش .كنند يم ادي او حسنات از و كنند يم احترام دهند، يم
  !ندادند راه عزا مجلس به را عزا صاحب ،تيو8 چاكان نهيساما  .كنند آسان عزا صاحبان

 مسجد )بدنام مورانأم ديبخوان( زمان امام گمنام سربازان به مشهور يشخص لباس مأموران
ـ ازدن تـازه  آن هيعل ،نيخشمگ يها افهيق و كرده گره يها مشت با و بودند كرده پر را  ،رفتـه  اي

 .كردنـد  دفـاع  و كننـد  دفـاع  خود رهبرِ از شد يم كه بود ييجا نيبدتر آنجا .دادند يم شعار
 .كردنـد  خـون  را اهللا آيت فرزندان دل .است بدتر يا حمله هر از خودش ،بد دفاعِ نديگو يم
 .كردنـد  پرتـاب  سـنگ  و كردنـد  حملـه  دفترش به ،تشيب به ،بود رفته ايدن از او كه يشب در
ـ ازدن يمنتظـر  از يحتـ  ياسـ7م  يجمهور كه بدانند همه تا شكستند را ها شهيش  هـم  رفتـه  اي
  .ديترس يم او زندة از كه آنچنان ؛ترسد يم

 برگـزار  ميتـرح  مجلس كه نگذاشتند هم تو يبرا كه ميدان يم .اباعبداهللا اي ومكيك ومي 8
 ميتـرح  مجلـس  گذارند ينم ،اند كرده يتأس هم تو روش و راه به كه ها آن يبرا امروز .كنند
 .اسـت  شـده  ينيرزميز هم ديتقل مرجع يبرا قرآن قرائت و ميترح مجلس يبرگزار .رنديبگ
 ؟چـرا  .نـد برد هم را او يها نوه آمدند خواندند، يم قرآن داشتند هم مرحوم آن خانة در يحت

 !هسـتند  بزرگـوار  و عـادل  عجب .اند كرده يم يعزادار انپدربزرگش ميترح مجلس در چون
 خيتـار  بـا8خره  .كردنـد  حملـه  او تابوت به گونه نيهم هم )ع(حسن امام يعزا در ميا دهيشن
ـ ا يهـا  ينيحس كه ديد ميخواه فردا .ديزي هم ،دارد رويپ نيحس هم .شود تكرار ديبا  از راني

  .كرد خواهند ابراز ،انيجهان همة به را خود انزجار و رتنّف چگونه ،ديزي رهروان
 هفـت  شـب  و ينيحسـ  يعـزا  مجلـسِ  نيا به كه شما همة از .اباعبداهللا اي كيعل الس7م
ـ توف ما همة به خداوند .كنم يم تشكر ،ديآورد فيتشر يمنتظر اهللا آيت مرحوم  راه ادامـة  قي

 .او راه بـاد  پررهـرو  او، نـام  بـاد  كمتبرّ .ديبفرما تيعنا را تشيع و اس7م ران،يا مرد بزرگ آن
  .والس7م
  



 

  1استيس در اخإلق متجس يمنتظر

 يالعظم اهللا آيت ادي داشتيگرام با .ماست دوران مهم مطالبات ازجمله ،استيس بودن ياخ7ق
 مهندس و )ميا آمده هم گرد درگذشتش روز نيچهلم در كه( يآباد نجف يمنتظر ينعليحس
 بـه  مـا  جامعـة  در كـه  يا چهره دو ،)گذرد يم درگذشتش از سال پانزده كه( بازرگان يمهد
 اسـت يس در اخـ7ق  تيـ رعا لـزوم  بر گريد بار مشهورند، استيس عرصة در اخ7ق جيترو
  .ميكن يم ديكأت

ـ تك بـا  بحـث  اول بخـش  در .است بخش دو شامل من بحث  اسـت يس يارهـا يمع بـر  هي
 دوم بخـش  در .كنم يم مرور را رانيا معاصر اسوة تيشخص دو نيا يورز استيس ،ياخ7ق
ـ د از ياخ7قـ  نيمـواز  حيتشـر  بـه  دهد، يم ليتشك مرا سخن ياصل بدنة كه  اهللا آيـت  دگاهي

 ،يفـرد  اخ7ق اخ7ق، يمبان بحث چهار ضمن در ،استاد ياخ7ق دگاهيد .پردازم يم يمنتظر
  .شود يم ليتحل ياسيس اخ7ق و ياجتماع اخ7ق

  ياخإلق استيس يارهايمع

 نيا توان يم يسلب منظر از .است بحث پرسش نينخست نيا است؟ ياخ7ق استيس كدام
ـ  با ياخ7ق استيس شك يب ست؟ين ياخ7ق استيس كدام :كرد ضاحيا را پرسش  ميـ رژ كي
 ياخ7قـ  يهـا  اسـت يس يكتـاتور يد و استبداد ،يدادگريب و دارد ميمستق نسبت كيدموكرات

 بـه  .هاسـت  نيا از شيب بودن ياخ7قاما  .ستين ياخ7ق ناًيقي ،مردم حقوق به تجاوز .ستندين

                                                   

 دانشـگاه  سياست و اخ7ق همايش در ،1388 بهمن 3 ،»سياست در اخ7ق متجس منتظري« سخنراني تحرير. 1
 مهـدي  مهندس درگذشت سالگرد پانزدهمين و منتظري اهللا آيت درگذشت روز چهلمين مناسبت به واشينگتن جرج

  .بازرگان
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 در كـه  را يعمل و يحداقل نكات يبرخ ،اندك مجال نيا در .پردازم ينم بحث ينظر يمباد
 يزنـدگ  از بحـث  شـواهد  كوشـم  يم و كنم يم اشاره اختصار به است دار يمعن ،معاصر رانيا
  :باشد بزرگوار تيشخص دو نيا ياسيس

 دل ،مقام و جاه و يزمامدار به ،ياسيس قدرت و استيس به نفر دو نيا از كدام چيه .اول
 كـه  يزمـان  .كردنـد  اثبات ،ياسيس قدرت از ياستعفا با را بودنشان ياخ7ق الواقع يف .نبستند

 يهـا  ارزش گذاشـتن  پـا  ريـ ز مـت يق بـه  ،ياسـ يس قدرت و مقام در شانيبقا كردند احساس
 ،ياخ7قـ  اسـتمدار يس .گرفتنـد  كنـاره  قـدرت  از و كردنـد  اسـتعفا  ،انجامـد  يمـ  شان ياخ7ق
 يمصـلحت  چيهـ  .شـوند  گذاشـته  رپايز دينبا يطيشرا چيه در كه دارد ياصول .دارد قرمز خطّ
ـ ا .سـت ين ياخ7قـ  يها ارزش تيرعا از با8تر ،باور اخ7ق كي يبرا  و نظـام  و اسـت يس ني

ـ يد و يانسـان  يمتعـال  يهـا  ارزش و اخـ7ق  خـدمت  در ديبا كه است قدرت  نـه  ،باشـد  ين
  .برعكس

 پس ريوز نخست نياول .بود ريوز نخست ماه ُنه به كينزد بازرگان يمهد مهندس مرحوم
 است، ناسازگار است بنديپا ها آن به كه يضوابط با مقامش كرد احساس كه آنگاه .انق7ب از

 روانة تهران مردم يندگينما به يچندصباح .كرد استعفا و نهاد يكنار به را قدرت بزرگوارانه
 دشـنام  و اسـتهزاء  ن،يتـوه  مورد ،ضوابط نيهم بر شا يپافشار ليدل به هم آنجا .شد مجلس
  .رفت ايدن از يسربلند با و ستيز ياخ7ق بازرگان .قرارگرفت قدرت اهل

 مقـام  قـائم  .بـود  كشور يرسم مقام نيدوم ،سال چهار هم يمنتظر يالعظم اهللا آيت مرحوم
 در بودنش يمردم و صفا خلوص، ليدل به يمنتظر .1368 نيفرورد اوائل تا 1364 از يرهبر
 جملـه  از يداخل يها يينارسا ،يخارج استيس ،ييقضا مسائل بارةدر ،يظاهر قدرت زمان
 يمنتظـر  عظمـت  .كـرد  مطـرح  را متفـاوتش  يها دگاهيد ،ينيد يها ارزش به اتكا با ،جنگ
ـ ا اول قـدرت  خاطر به نشد حاضر كه ديرس ظهور منصة به يزمان  مـاه  چنـد  بـا  ،شـدن  راني

 سـال  يهـا  اعـدام  بـا  .بگذارد پا ريز را ياخ7ق و ينيد يها ارزش نگفتن، سخن و صبركردن
 كـه  يانيزنـدان  جـان  حفـظ  يبرا .خواند انور شرع نيب خ7ف را ها آن .كرد مخالفت 1367
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 و رفـت  رهبـر  م7قات به .نوشت نامه بارها ،دانستند يم نادرست را او يباورها و اعتقادات
ـا   ؛است آسان گفتنش .نهاد آن سرِ بر را مقامش آخر دستـ اام  و سـتن يز پاكبازانـه  گونـه  ني
 معاصـر  خيتـار  در يمنتظـر  نام .ستين آسان جداً گرفتن كناره ايدن روزة دو قدرت از راحت

  .است م7زم اخ7ق و يجوانمرد ،يآزادگ با رانيا
 تـا  گرفتـه  ريـ ركبيام و يفراهان مقام قائم از .نادرند ،ياخ7ق ورزانِ استيس رانيا خيتار در
 .اسـت  سـال  سـه  از كمتـر  مصـدق  يريـ وز نخست دوران عمر .مصدق محمد دكتر ادي زنده
 از كه همچنان ؛كند ينم ريخ ذكر ،شاه نيناصرالد قرن مين به كينزد يزمامدار از رانيا خيتار
ـ  عـدالت  و قـانون  اخـ7ق،  ن،يـ د شـدن  رپاگذاشتهيز دوران عنوان به رانيا رِياخ دهة دو  ادي
  .كند يم

ـ ز هنگـام  .يباشـ  دهينچسب زيم به كه است نيا به استيس بودن ياخ7ق .دوم  نهـاده  پـا  ري
 طبـع  كـه  آنجـا  از .يرو كنـار  بـه  و يكن رها را قدرت يسادگ به يباش آماده ،ها ارزش شدن
 نيمـواز  8زمـة  ،قـدرت  بـودنِ  موقـت  و يادوار دارد، استبداد و شدن يمرداب به ليم ،قدرت
ـ ي بـودن  ياخ7ق .باشد ياخ7ق تواند ينم العمر مادام قدرت گريد عبارت به .است ياخ7ق  يعن
  .بودن بلد را قدرت نردبان از آمدن نييپا راه

 فسـاد  ،مطلقـه  قـدرت  و دارد شـدن  فاسد استعداد يگريد زيچ هر از شيب قدرت .سوم
ـ  .باشد ياخ7ق تواند ينم هرگز باشد مطلقه و مهار يب قدرت اگر .آورد يم مطلق  مهـار  نياول
 حفظ اي است يزيچ هر از با8تر نظام مصلحت نكهيا .است ياخ7ق نيمواز ،ياسيس قدرت
 هسـت  يزيـ چ ينيد يارهايمع و ياخ7ق نيمواز از با8تر يعني ؛است واجبات اوجب نظام
ـ  بـه  كه ينظام هر .كرد حفظ ديبا را آن ،شرع و اخ7ق دنيدرنورد متيق به كه  اصـل  نيچن

 با8تر يمصلحت چيه ،يبهداشت و سالم نظام در .است يراخ7قيغ ينظام ،دارد باور يخطرناك
  .ندارد وجود ياخ7ق نيمواز تيرعا از

 عنـوان  به ياساس قانون به بودن ديمق .است قانون به ديمق ،ياخ7ق يورز استيس .چهارم
 ،اعتبـار  نيا به بازرگان و يمنتظر و است حاكمان و شهروندان و مردم نيب عقد ضمن شرط
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 و نوشـتند  نقـد  آن هيـ عل و ندادنـد  يرأ آن به و نشناختند تيرسم به را مطلقه قدرت هرگز
 مطلقـه  قدرت ،اس7م ديينگو .ندارد يسازگار امكان ياس7م ضوابط با بودن يفراقانون :گفتند

  .شود يم برده مذبح به اخ7ق باشد، قانون مافوق رهبر اتيمنو جا هر .است كرده امضا را
 يخـارج  نـاظر  قبول با ياخ7ق فعل .باشد نظارت بدون تواند ينم ياخ7ق استيس .پنجم

 .باشـد  خداونـد  اي يانسان وجدان است ممكن ناظر نيا .ما از رونيب يناظر .شود يم فيتعر
 نينـاظر  ،شـهروندان  از منبعـث  ينهادهـا  و جامعـه  شـهروندان  شك يب ،استيس عرصة در

 سه نيا نظارت ديبا باشد ياخ7ق استيس ما استيس ميخواه يم اگر .هستند ياسيس قدرت
 يورز اسـت يس گونـه  آن .شـهروندان  و وجـدان  خداوند، :ميبشناس تيرسم به را بزرگ ناظر
 يورز اسـت يس گونـه  آن م،يهسـت  نداريد اگر و ميباش سربلند خود وجدان مقابل در كه ميكن
ـ با يمـ  صـورت  دو هـر  در و ميباشـ  سـربلند  خـود  يخدا مقابل در كه ميكن  يا گونـه  بـه  دي
 نيتـر  كوچـك  نـاظر  يا شـه يش و شـفاف  اتـاق  در شـهروندان  همـة  كه ميكن يورز استيس

 نباشـد،  محاسـبه  قابـل  و نظارت قابل كه ياستيس ،گريد انيب به .باشند ياسيس يها عملكرد
  .ستين ياخ7ق

 پاسـخگو  شـهروندانش  بـه  كه يقدرت .است م7زم بودن ياخ7ق با بودن پاسخگو .ششم
 مشـاع  ملـك  يعمـوم  عرصـة  ،يزديـ  يحائر يمهد مرحوم گفتة به .ستين ياخ7ق ست،ين

ـ با يمـ  ليوك .اند جامعه ادارة در شهروندان يوك7 ،ياسيس مقامات و است شهروندان  بـه  دي
  .دارد مردم آراء از ياسيس مقامات تيتبع ياقتضا ياسيس اخ7ق .باشد پاسخگو موك7نش
 .اسـت  دروغ از آن يبركنـار  ،اسـت يس بـودن  ياخ7قـ  يها نشانه نيبارزتر از يكي .هفتم
 اسـت يس كـه  اسـت  هـزاره  چند ما كشور متأسفانه .هستند اخ7ق دشمنان ،دروغگو مقامات

 متـذكر  شيهـا  نوشـته  سنگ در يهخامنش وشيدار كه يزمان از .كند يم تجربه را يراخ7قيغ
 جامعه نيا دوران همان از ظاهراً ،»بخش ييرها دروغ و يخشكسال از مرا مردم ايخدا« :شد
ـ يد اسـتبداد  بـه  معتـرض  مـردمِ  شـعار  نيتر مهم .است بوده مبت7 »دروغ« نام به يا هيبل به  ين
  .است بوده »ممنوع دروغ«
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ـ ا است نتوانسته هم اس7م .ميهست مبت7 »استبداد« نام هب يا هيبل به هاست قرن ما .هشتم  ني

 جامـة  در اسـتبداد  ،اسـ7م  از قبـل  .كند كن شهير را يشرق اي يرانيا اي ييايآس شومِ صةيخص
 .آمد در يعيش سلطنت كسوت در دهم قرن از و ياس7م خ7فت لباس در سپس و يزرتشت
 تحـول م يزمامـدار  ضـوابط  از ياريبس و شد اكتفا ينام رييتغ به هم ياس7م انق7ب از پس
 از ياس7م يجمهور .كرد يبازساز را خود هيفق مطلقة تيو8 قامت در ينيد استبداد و نشد
 دور اريبسـ  ،اس7م از يرحمان يقرائت و عدالت ،يآزاد استق7ل، يعني ملت لياص يها آرمان
  .است
 يأر به احترام ،شهروندان حقوق نيتر مهم از يكي .است مدار حق ،ياخ7ق استيس .نهم

 ،مـردم  آراء سـارقان  .انـد  بـوده  شـان  گمشده آراء دنبال به معترض مردمِ .هاست آن انتخاب و
  .است »كو من حقّ« ترجمان »كو؟ من يرأ« شعار .ندا اخ7ق دشمنان
ـ  نباشـد،  قائـل  ارزش مـردم  يآبـرو  و جـان  يبرا كه يحكومت .دهم  در .سـت ين ياخ7ق
 مرده اخ7ق است، منتقدان و مخالفان يآبرو و جان ،ياسيس يكا8 نيتر ارزان كه يا جامعه
 لحـان اَ نيتـر  نيدلنشـ  بـه  قـرآن  صوت و اذان ينوا آن يها گلدسته از دائماً اگر يحت ؛است
 خـود  يجـو  مسـالمت  منتقـد  يبـرا  كنـد،  يمـ  ريتحق را مخالفانش كه يحكومت .شود پخش
 اخ7ق ضد داند، يم شهروندان ميق را خود رد،يگ يم ميتصم مردم يجا كند، ينم باز يحساب
  .است

 پس دو هر .دنديكش زحمت ياس7م انق7ب دنيثمررس به يبرا دو هر يمنتظر و بازرگان
 اسـت  آمـده  كـار  سـر  بـر  كه يميرژ كه دنديرس جهينت نيا به انق7ب يها ارزش از دفاع از

 و مقـا8ت  ها، كتاب ها، نوشته با دنديكوش لذا .است نبوده لياص يشعارها آن يواقع ترجمان
ـ اول يهـا  ارزش آن بـه  را ميرژ ،شانيها يسخنران  بـود  شـده  انقـ7ب  هـا  آن يبـرا  كـه  يا هي

 يفرد مسائل حوزة در صرفاً يبنديپا نيا .بودند بنديپا ياخ7ق ضوابط به دو هر .بازگردانند
 بودنـد،  تهجـد  و شب نماز اهل تاآنجا بودند، ياس7م اخ7ق به قمتخّل تيغا به اگرچه .نبود
 از هـا  آن .نخوردند نان و نكردند يبازرگان ،خود مانيا و نيد با و نكردند ياكارير هرگزاما 
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 ديروسـف  ،خلـق  و خدا نزد در نيهم يبرا .برعكس نه ،گذاشتند هيما نشانيد يبرا شانيايدن
 ضوابط به و شدند يم مواجه امور با كارشناسانه و صانهمتخص زين ياجتماع عرصة در .بودند
  .بودند بنديپا ياخ7ق

  يمنتظر اهللا آيت دگاهيد از ياخإلق نيمواز

 نـام  به است يكتاب است، درآورده ريتحر رشتة به يمنتظر اهللا آيت كه يفارس آثار انيم در
 است پرداخته اس7م ياخ7ق بعد حيتشر به 7ًمفص كتاب نيا در شانيا .»فطرت نيد ،اس7م«
 بـه  يسـنّت  عالمـان  منظـر  از يمنتظـر  .اسـت  داده حيتوض اخ7ق از را خود منظور و مراد و

 اوصـاف  و يناصـر  اخـ7ق  در يطوسـ  نيرالدينصـ  خواجـه  منظـر  اسـت،  ستهينگر اخ7ق
 در ينراق يم7مهد و اء،يا8ح اءياح يف ضاءيالب محجإل در يكاشان ضيف م7محسن ا8شراف،

  .)ع(ائمه و )ص(امبريپ اتيروا و قرآن اتيآ به مانهيحك يمنظر السعادات؛ جامع
 بـا  را ياسـ7م  معـارف  آنان .است ييارسطو اخ7ق يعلما از گروه نيا آثار چهارچوب

 اخـ7ق  حـوزة  در اسـتاد  ،من اط7ع حد در .كنند يم ريتفس ييارسطو اخ7ق فلسفة نيمواز
 اخـ7ق  حـوزة  در شـان يا عظمـت  .اسـت  صـالح  سلف فاضل شارح و صادق يراو ،ينظر
 و داشـت  بـاور  قـاً يعم ياخ7قـ  يهـا  آمـوزه  بـه  يمنتظـر  اهللا آيت گريد انيب به .است يعمل

 و شـرح  به مجال نيا در من .است ياس7م اخ7ق متجس ،شانيا ياجتماع و يفرد عملكرد
 يضـاح يا گزارش مصروف را خود كوشش و كنم يم اكتفا استاد ياخ7ق يها دگاهيد ليتحل
  .مينما يم موكول گريد يمجال به را خود يانتقاد يحواش و مينما يم

  اخإلق علم يمباد

 صـفات  شـناخت  و دانـش  اخـ7ق  علم« :است شرح نيا به شانيا ديد از اخ7ق فيتعر
 اسـت  انسان دنيگرد قمتخّل و شدن موصوف يچگونگ نيهمچن .است انسان ةيمنج و هكمهل
 يانسـان  ارادة ،اخـ7ق  در ».اسـت  ننـده ك كه7 صفات از رهاشدن و بخش نجات صفات به

 يياسـتعدادها  رساندن مالك به و انسان اص7ح علم اخ7ق علم لذا .كند يم فايا را ياصل نقش
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ـ  العلـم  الزم« :است شده نقل )ع(اظمك يموس امام از .دارد وجود انسان در هك است  مـا  ،كل

 بـه  را تـو  هكـ  اسـت  يدانشـ  ها دانش نيتر 8زم .»فساده كل اظهر و كقلب ص7ح يعل كدل
  .سازد اركآش تو بر را آن فساد و يتباه و ندك رهنمون دل يساز كپا

ـ نبا و دهايبا و بد و خوب به اخ7ق علم« شانيا نظر به امـا   .پـردازد  يمـ  ياخ7قـ  يدهاي
 و ريـ خ و بـد  و خـوب  كم7 هكنيا ليقب از دهد، يم پاسخ يگريد سؤا8ت به اخ7ق فلسفة
ـ آ ؟ستيچ دهاينبا و دهايبا اعتبار منشأ هستند؟ بد اي خوب ها آن چرا ؟ستيچ شرّ  امـور  اي

  »چطور؟ ييبايز ؟مطلق اي هستند ينسب ياخ7ق
 ياخ7ق يها هيتوص را اس7م نيد ميتعال از يتوجه قابل بخش« يربان عالم نيا دگاهيد از
ـ مزا .اند ساخته را اس7م ياخ7ق نظام م،يتعال از دسته نيا .دهد يم ليكتش  اخـ7قِ  نظـام  ياي

  :از عبارتند شانيا نظر به ياس7م
ـ  نظـام  سيتأسـ  و يجاهل اخ7ق از يدگرگون جاديا .اول  و خردمندانـه  ،يمتعـال  ياخ7ق
  ؛يانسان فطرت با منطبق
  ؛يفطر ينيب واقع .دوم
  انسان؛ يوجود ابعاد به توجه .سوم

  ها؛ خواسته نيتأم در يرو انهيم و اعتدال به دعوت .چهارم
ـ يترب يهـا  برنامـه  نيتـر  يعـال  ،اس7م در .عبادات با اخ7ق ونديپ .پنجم  يهـا  روش و يت

  است؛ شده گنجانده خداوند پرستش و عبادت قالب در نفس بيتهذ
 و شـود  ينمـ  بكـ مرت را يحرام چيه هاتن نه يقمّت انسان .اخ7ق ركن مثابة به تقوا .ششم

  ند؛ك يم مراعات را اطياحت ام7ًك زين مشتبه موارد در هكبل ؛ندك ينم كتر را يواجب
  نفس؛ تعزّ .هفتم
  ؛يتيترب يالگو داشتن .هشتم
  ؛ياخ7ق امور در انعطاف و ثبات .نهم
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  اس7م ياخ7ق نظام تيجامع .دهم
ـ يد نظـام  از يتـابع  ،اس7م در ياخ7ق ميمفاه« يمنتظر اهللا آيت منظر از ـ م .هسـتند  ين  اني
 تـوان  ينمـ  .دارد وجود يقيعم ونديپ ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع مسائل و ياخ7ق ميمفاه

 هكـ  اسـت  نيا به يمسلمان همة .ردك جدا ياجتماع مسائل و اقتصاد و استيس از را اخ7ق
 را خـود  گـاه يجا يبخشـ  هـر  در دستورات آن از دامكهر شود، تيرعا نيد دستورات تمام
  ».مانند باز يرگذاريتأث از هيبق شود يم موجب و است نقص ،خود يجا در آن نبود و دارند

 نيـ د عصـارة  دارد بـاور  آن بـه  او كـه  ياخ7ق كه بدهد نشان كه است دهيكوش له معظم
 يباق شتريب مغز بدون يا پوسته م،يكن حذف ياخ7ق يها ارزش نيچن از را نيد اگر و است
ـ ا امبرِيپ و دارد اخ7ق از دارد چه هر ينداريد .ماند ينم ـ د ني  و فضـائل  يارتقـا  يبـرا  ،ني

 يارتقا و رشد دنبال به هم نيد نيا كه است قرار نيبنابرا .است شده مبعوث ياخ7ق مكارم
  .باشد جوامع در اخ7ق
ـ  امـور « ياس7م اخ7ق اسوة نيا نظر به ـ  اسـ7م  در ياخ7ق  از و اسـت  مـان يا بـر  يمبتن

 و مـان يا هك هرجا و ستين ارسازك اخ7ق بدون ،نيد .برخوردارند مانيا ضمانت و پشتوانه
نهـاده  ضعف به رو ،يمذهب مانِيا هك هرجا .ندك يم دايپ يياارك هم اخ7ق باشد آن ضمانت 
ـ ن اخـ7ق  گرفتـه،  اوج يمـذهب  دةيـ عق هرجـا  ،سكبرع و شده سست زين ياخ7ق فضائل  زي

ـ  هكـ  برسـد  تيموفق به تواند يم يوقت ياخ7ق نظام كي .است شده وفاكش  مـان يا بـر  يمبتن
 يهواهـا  بـر  آمـدن  فـائق  .اسـت  شكسر اليام با مبارزه ،اول ةدرج در اخ7ق هك چرا باشد،
 ينفسـان  يهواهـا  بر را انسان تواند يم هك ييروين هاتن و دارد ازين يقو يا پشتوانه به ينفسان
 نـد ك يم نفوذ انسان جان اعماق تا هك خداست به مانيا .است ينيد باور و مانيا ،ندك غالب

  ».سازد يم خدا ميتسل تنها را انسان و
ـ  ،يدوست نوع اي وجدان ليازقب يگريد امر چيه« شانيا باور به  .نـدارد  را يا ييااركـ  نيچن
ـ يد مانيا و يمذهب گاهيپا بدون ،اخ7ق ـ  امكاسـتح  و ثبـات  از ين  يالگوهـا  .اسـت  بهـره  يب
 خـدا  عبادت و دهيعق و عمل با همراه را اخ7ق هك اند يسانك اخ7ق يبرا اس7م شدة يمعرف
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 بـه  يوفا مث7ً .اند يالزام ينيد دستورات ريسا مانند هم ياخ7ق امور .هم از جدا نه اند داشته
 يتفاوت يفقه و يحقوق ،يشرع اوامر با بودن آور الزام در بتيغ از زيپره و امانت يادا عهد،

 .باشـند  يحقـوق  و يفقهـ  هـم  و ياخ7قـ  هـم  تواننـد  يمـ  امور نيا از يبرخ گرچه ندارند؛
 يسـان ك .هسـتند  دهنده يتعال و بخش مالك و انسان روح و جان سازندة ،ياخ7ق يدستورها

  ».نندك عمل دقت به را ها آن و بدهند تن ها آن به ديبا باشند يم رشد و مالك طالب هك

  يفرد اخإلق رئوس

 لياصـ  منـابع  و ميتعـال  بـه  وفـادار  و منضـبط  ييمايس كه است دهيكوش يمنتظر اهللا آيت
 و يبررسـ  مـورد  مبحـث  چهـار  يطـ  را ياخ7ق نيمواز شانيا .دهد ارائه اخ7ق از ياس7م
  .ياسيس اخ7ق و ياجتماع اخ7ق ،يخانوادگ اخ7ق ،يفرد اخ7ق :است داده قرار ليتحل

 ضيفـ  ،يطوسـ  نيرالدينصـ  ،يغزال همانند يكسوتان شيپ وةيش به يفرد اخ7ق مبحث در
ـ  برنامة داشتن به و كرده سلوك ينراق يمهد و يكاشان  ،اعمـال  روزانـة  محاسـبة  و ياخ7ق

 :اسـت  كـرده  شـماره  گونـه  نيا را )رذائل و فضائل( ياخ7ق آداب رئوس .است كرده ديكأت
 ؛يطلبـ  شـهرت  و جاه .سوم ؛يخودپسند و جبع .دوم خداوند؛ يبرا اعمال اخ7ص .اول

  .توسل و دعا .هشتم صبر؛ .هفتم قناعت؛ .ششم زهد؛ .پنجم ؛ياطلبيدن .چهارم
 بصرّته بها ابصر من« :است داده قرار ديكأت مورد را ثيحد نيا ياپرستيدن لةيرذ شرح در

 بـه  هكـ  سكهر و شود نايب ،دهد قرار دنيد لةيوس را ايدن هك سك آن .»اعمته هايال ابصر من و
  .گردد نايناب ،دوزد چشم ]هدف عنوان به[ آن

 سكهر .»قلبه يف مإلكالح اهللا اثبت ا،يالدن يف زهد من« :است شده متذكر زهد حيتوض در
 هكـ  اسـت  يعـال  يمقـام  زهد .ندك يم وارد قلبش در را متكح خداوند بورزد، زهد ايدن در

ـ  امام .رساند يم تيمعنو از بلند يدرجات به را انسان  يـي دارا ،زهـد « :اسـت  فرمـوده  )ع(يعل
ـ  يرو ،زهـد  قـت يحق ».است انسان  نيبنـابرا  .اسـت  بهتـر  امـر  يسـو  بـه  يزيـ چ از يگردان
  .استيدن به نبستن دل و نداشتن رغبت ،زهد .ستين زهد يزيچ هر از يگردان يرو
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 د،ينما يم استفاده آن مواهب از و ندك يم يزندگ ايدن نيهم در هك است يسك زاهد انسانِ
ـ با و است محدود سفرش مدت هك داند يم يمسافر همانند را خوداما   آمـاده  را خـودش  دي
 ند،ك يم يزندگ آن اناتكام با و ايدن نيا در زاهد انسان .ندك تكحر مقصد يسو به تا دينما
 اعمـل  و ابدا شيتع كانك كايلدن اعمل« .بماند باز هدف از هك شود آن فتةيش چنان هكآن يب

 و يهسـت  شـه يهم يبـرا  ايـ گو هك نك عمل تيايدن يبرا چنان :»غدا تموت كانك ك8خرت
 مانـدن  و ايدن نيا از رفتن انيم ،مؤمن .يريم يم فردا نيهم ايگو هك باش چنان آخرتت يبرا
 انيسال هك است يسك مانند هم و است رفتن آمادة هم هك ندك يم جمع هم با چنان را آن در

  .ندارد ايدن گرو در دل او .بماند خواهد يم يدراز
ـ ب و اسـت  يرغبت يب ،زهد چون ند،ك بازگو را آن دينبا است،يدن به رغبت يب يسك اگر  اني

 .يلــيتحم نــه و باشــد يانتخــاب ديــبا زهــد .اســتيدن بــه يدلبســتگ نشــانة و ياركــاير آن
 حـرام  از جسـتن  يدور زهد، نيبهتر .هاست بتيمص شدن آسان سبب هك است صورت نيدرا

ـ ا قـاً يعم يمنتظـر  اهللا آيت رسد يم نظر به .است  يزنـدگ  كـرده،  بـاور  را ياسـ7م  ميتعـال  ني
  .بود كرده ميتنظ ها آن براساس دقت به را خود يشخص و يخصوص

  ياجتماع اخإلق يمبان

 تـوان  يمـ  را ياجتماع اخ7ق« :كند يم حيتصر ياجتماع اخ7ق بخش در يمنتظر اهللا آيت
 ليكتشـ  يانسـان  ارتباطـات  را انسان يزندگ اعظم بخش .دانست گرانيد با معاشرت حسن

 بـر  هـا  ارتبـاط  هكـ  يريتـأث  :است تياهم زئحا جهت دو از گرانيد با ارتباط نحوة .دهد يم
 ،اخص صورت به مؤمنان و اعم صورت به ها انسان هك يحقوق نكه،يا گريد و گذارد يم انسان

ـ عنا .»اسـت  اخـ7ق  سـرلوحة  گران،يد و خود از اعم انسان، حرمت حفظ .برخوردارند  تي
  .است تياهم حائز ينيد يباورها از فارغ ها انسان حقوق به شانيا

 مـان يا كمال ع7مت ،لقُخ سنح .دارد يحتم حيترج عزلت بر بودن ياجتماع ،اس7م در«
 از هـا  يبد با برخورد .است نيد ياياول يها سفارش صدر در يبرادر و يمانيا ارتباط .است
 ميحـر  به تجاوز طمع هك يافراد به دينبا سو كي از .است اس7م ياجتماع اخ7ق اتيضرور
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 عيضـا  را گـران يد حق هك شود داده اجازه دارند، را جامعه سالم يفضا زدن هم به و گرانيد
 از شـود  يسع گريد يازسو .ندينما تجاوز آنان مسلم حقوق به و ببرند را مردم يآبرو نند،ك

  .»شود گذشت گرانيد بد عمل
 .اسـت  كرده يمعرف اس7م ياجتماع اخ7ق هاتام از را محبت و يدوست يمنتظر اهللا آيت

 ن،يالـد  بعـد  العقـل  رأس« :اسـت  كرده تمسك )ص(خدا امبريپ سفارش به نهيزم نيدرا يو
 و مـردم  بـه  محبت ،يخردمند سرآمد :»فاجر و برّ لك يال ريالخ اصطناع و الناس يال التودد
 كنـار  در آن ياخ7قـ  و ينيد حدود و گفتن سخن .است بدان و انكين به نسبت ردنك يخوب
  .است گرفته قرار ريبص معال نيا ليتحل مورد دقت به ييرو دو و نفاق
 چـه  يجـد  چـه  دروغ انـواع  از را مـردم  و كنـد  يمـ  يمعرف مانيا رانگرِيو را دروغ يو
 از و ردكـ  رفتـار  صـداقت  با گرانيد با ديبا .دارد يم برحذر ،بزرگ چه كوچك چه ،يشوخ
ـ نكن نگـاه  يسـ ك سجدة و وعكر بودن يطو8ن به« :)ع(صادق امام گفتة به .ردك زيپره دروغ  د،ي

 ،نـد ك كتـر  اگـر  و ردهكـ  عادت آن به است نكمم شخص هك است يارك نيا بسا چه رايز
ـ  ؛شــود وحشـتش  موجـب  ـ نك نگــاه او يامانتـدار  و ييراسـتگو  بــه نكيول  و صــداقت ».دي
  .است ياس7م اخ7ق ياصل سنجة دو ،يامانتدار
 خـود  در هكـ  يحقـارت  اثـر  در مگـر  ندك ينم بركت سك چيه ،تيب اهل هيفق نيا دگاهيد از

 بـه  احسـان  و عفـت  حلـم،  ت،يعصـب  غضب، حسد، حيتشر از پس شانيا .ندك يم احساس
 بـه  ردنكـ  متـرح  و خدا بندگان با زيآم م7طفت برخورد .پردازد يم يمهربان و رحمت ليتحل
 مـن « :است شده نقل )ص(رمكامبرايپ از .است مؤمنان به بزرگ يخدا يها سفارش از ها آن
  .شود ينم رحم او به ندارد رحم گرانيد به نسبت هك يسك :»رحمي8 رحمي8

 خداونـد  از يمنتظـر  فيتوصـ  نيا .مداراست و يمهربان و رحمت اس7م ،يمنتظر اس7مِ
 را او .گشـا  لكمشـ  و مهربان است يموجود حال نيدرع و زياسرارآم است ينام خدا« :است

 ييآشـنا  آنـان  يبرا خداوند .نندك يم دراز او يسو به ازين دست و شناسند يم عالم مردم ثركا
 صـفات  ريسـا  از شيب صفت نيا .است ميرح و رحمان خداوند، صفات از ...است مادرزاد
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 تبك« :ديفرما يم قرآن در خداوند .است شده ركذ و مطرح ينيد معارف و قرآن در خداوند
ردهكـ  8زم خـود  بر را بندگان شما به يمهربان و رحمت ،خداوند :»الرحمإل نفسه يعل مكرب 

ـ ن بندگان در را صفت نيا و .است  اهللا انّ« :اسـت  فرمـوده  )ص(امبرخـدا يپ .دارد دوسـت  زي
 دوسـت  را يمـ يرح انسـان  هـر  و اسـت  ميرح خداوند :».ميرح لك حبي و ميرح عزوجل

  .دارد
ـ ا .است رحمت ،رشيتغي8 سّنت كه كند يم يمعرف ما به را ييخدا او  و مسـتبد  خـدا  ني

 مـان، يحك عارفـان،  كـه  ييخدا .پندارند يم اط7ع كم افراد يبرخ كه آنچنان ست،ين كتاتوريد
 .اسـت  يخدائ نيچن است آنان ديرش ندهينما يمنتظر و كنند، يم يمعرف ما هانيوفق متكلمان

 يخـدا  .است نموده 8زم را مدارا بندگانش بر و كرده، واجب را رحمت خود بر كه ييخدا
  .ستين كتاتوريد و مستبد ميكر قرآن

ـ د نصـف  ،مـردم  بـا  مدارا .كند يم يمعرف ينبو سّنت را مردم با مدارا يمنتظر اهللا آيت  ني
 را انسان يخردمند يها زانيم از يكي شانيا .است نرمش و رفق هم نيد گريد مةين و است
 بـرادر  يبـرا « :دارد وجهه سه يعلو ياستراتژ ،يو نظرِ به .شمارد يم گرانيد با يو يامدار
 مـردم  عموم يبرا و ن،ك هيهد را انصافت و عدل دشمنت يبرا و را، مالت و خون ات ينيد

  .»نما هيهد را ات ياركوكين و ييرو گشاده
 امور تمام در ديبا ؛كند يم فايا ياساس نقش يمنتظر اهللا آيت تفكر در اخ7ق ييط7 قاعدة

ـ ن گـران يد يبـرا  ميپسـند  يمـ  خود يبرا هك را يزيچ هر .ردك رفتار انصاف به گرانيد با  زي
ـ  و اسـت  انصاف تيرعا اعمال، نيبهتر« :است شده نقل )ص(خدا امبريپ از .ميبپسند  ياري
ـ  يمرد .بود يا غزوه عازم ،امبريپ ».بودن خدا ادي به حال هر در و ينيد برادران  راه از ياعراب

 .شـوم  بهشـت  وارد آن بـا  هكـ  بـده  نشـان  يراه من به !خدا رسول يا  :ردك عرض و ديرس
 انجـام  گـران يد با دهند انجام تو با گرانيد يدار دوست هك را يارك هر :فرمود )ص(امبريپ

  .نده انجام گرانيد با يپسند ينم خودت يبرا هك را يارك هر و بده



  137  سياست در اخالق تجسم منتظري
  ياسيس اخإلق يها شاخص

 بـه  آنچه .است كرده مطرح كارگزاران اخ7ق عنوان با را ياسيس اخ7ق يمنتظر اهللا آيت
 .سـت ين عمـل  يب معال سخن ،يمنتظر سخن كه است نيا كند يم اضافه مباحث نيا تياهم
ـ ا و است زنده هنوز او كردم يم احساس ،استاد مطالب مرور در من  .دارد جـان  كلمـات  ني

 دل بـر  يمنتظـر  سخن نكهيا .است نافذ و قيعم ،يسادگ نيع در يو الب7غة نهج يها درس
 .داشت باور واقعاً ،كرد يم ذكر كه ينكات به او .است برآمده دل از كه است رو ازآن ندينش يم

ـ م از يغنـ  يمتون شانيا مختلف آثار .راند ينم زبان بر كرد ينم عمل خود اگر  ياسـ7م  راثي
  .است ياسيس اخ7ق ةنيزم در

 .اسـت  نفس يها خواهش مهار و يخودساز ،يدرون نظارت كارگزاران، اخ7ق صدر در
ـ ام هيـ عل يالهـو  نكـ ي لـم  مـن  ا8مـراء  اجـلّ « :فرمـود  هك است نقل )ع(مؤمنان ريام از  .»راي

ـ دل به آنان آنكه دوم .نباشد ريام او بر ينفسان يهواها هك است يسك رانيام نيتر باعظمت  لي
 ياعمال بكمرت مردم، حق عييتض از زيپره بر ع7وه ديبا رگذار،يتأث يگاهيجا در داشتن قرار

 ماننـد  ؛باشـد  داشـته  يمنفـ  ريتـأث  مـردم  رفتـار  در )ميرمستقيغ صورت به هرچند( هك نشوند
 از اسـتفاده  وابسـتگان،  و خـانواده  افـراد  دسـت  بازگذاشـتن  ،يزنـدگ  در فاتيتشر افزودن

  . ...و يشخص مقاصد يبرا ومتكح اناتكام
 نفسـه  نصب من« .ندك اص7ح را گرانيد تواند ينم ندكن اص7ح را خودش ،مكحا هك يمادام
 و بلسـانه  بـه يتأد قبـل  رتهيبسـ  بهيتأد نكيل و رهيغ ميتعل قبل نفسه ميبتعل بدأيفل اماما للناس
 يشـوا يپ را خـود  هكـ  يسـ ك .»مؤدبهم و الناس معلم من با8ج7ل احق مؤدبها و نفسه معلم
 زبـان  بـا  بيتأد از شيپ و دهد ميتعل را خود ،گرانيد ميتعل از شيپ ديبا دهد، قرار يتيجمع
 ميتعلـ  را خـودش  بتواند هك سك آن و آموزد ادب را مردم شيخو رفتار و اعمال با گفتار، و

 و دهـد  يمـ  آموزش مردم به هك يسك از است ادتريز ارزشش ند،ك ادب را شتنيخو و دهد
  .ندك يم ادب را آنان
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 يهـا  نظـام  يفروپاش بارةدر )ع(مؤمنان ريام يگرانبها سخن نيا به راًمكرّ يمنتظر اهللا آيت
 و بالغرور، كالتمس و ا8صول عييتض :ربعإلأب الدول ادبار يعل ستدلي« :كرد يم استناد ياسيس

ـ  زيچ چهار با يومتكح نظام كي .»فاضلاأل ريتأخ و راذلاأل ميتقد ـ ز :شـود  يمـ  يرفتن  پـا  ري
 افـراد  نارگذاشـتن ك و گـان يفروما آوردن اركـ  سـر  غـرور،  بـه  آوردن يرو اصـول،  گذاشتن

  .لتيبافض
ـ  امـام  كه را يم7ك چهار هر كه چرا است يفروپاش به محكوم ياس7م يجمهور  )ع(يعل
ـ ازقب ياصـول  .اسـت  آورده فراهم خود در هم با را همه است برشمرده  نفـوس،  حرمـت  لي

 شـده  عيضـا  مـردم  تيرضـا  تيرعا و عدالت ان،مؤمن ژهيو به مردم يآبرو و عرض تيرعا
 قيـ خ7 نيتـر  دانش كم و نيتر هيما يب .است رهبران مرام يخودپسند و تكبر و غرور است؛

 حصـر  در يربان هيفق نيا همچون يافاضل و ندا مقام صاحب )اراذل :يعل مو8 نغر ريتعب به(
ـ  رانيا افاضل امروز .دهان بر لجام و يخانگ  و زنـدانبان  كشـور  اراذل و نـد ا حـبس  در نيزم
  .ندا سيرئ و يقاض و بازجو
ـ تك بـا  را ياسـ يس اخ7ق ةيالرعا 8زم رئوس يمنتظر اهللا آيت  رةيسـ  و الب7غـه  نهـج  بـر  هي
 زيپره و مردم يخطاها از زمامدار گذشت .اول :شمارد يمبر گونه نيا )ع(يعل امام يزمامدار

 و سـر  ومـت كح ليكتشـ  ياصل فلسفة« :يدار مردم .سوم نفس؛ بيتهذ .دوم انتقام؛ ةيرو از
ـ  يبرا نه ومتكح .هاست آن بردن راه و مردم امور به دادن سامان يبـرا  هكـ  ردنكـ  يرورس 
ـ امن نيتأم و مردم امور ادارة جهت در يزير برنامه ـ با نيبنـابرا  .اسـت  آنـان  معـاش  و تي  دي

ـ نما بـرآورده  را مـردم  مشروع يها خواست هك ندك ت7ش ومتكح  را مـردم  تيرضـا  و دي
  ».ندك جلب
 و الحقّ يف اوسطها كيال ا8مور احب نكيول« :ديفرما يم كمال به خطاب )ع(مؤمنان ريام
 يرو انـه يم باشد تر محبوب تو شيپ ديبا هك يزيچ .»إليالرع يلرض اجمعها و العدل يف اعمها
 هرچـه  .اسـت  مـردم  تيرضـا  جلب يبرا ارك نيتر جامع و عدالت ردنك يهمگان و حقّ در

 يها سنجه ،مردم تيرضا و عدالت و حقّ گانة سه .است بهتر باشند يراض تو دست از مردم
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 مـردم  و خدا حقوق يعني است، دور هب ضابطه سه نيا از كه يحكومت .است ياسيس اخ7ق

 حـق  نـدارد،  ارزش شيبـرا  مـردم  تيرضا و گذارد يم پا ريز را عدالت كند، ينم تيرعا را
  .بنامد )ص(اهللا رسول نيجانش و خدا حكم يمجر و ياخ7ق اي ياس7م را خود ندارد
ـ للرع الرحمـإل  كقلب اشعر و« :است نوشته كمال به خود عهدنامة در )ع(مؤمنان ريام  و إلي

 در را آنـان  بـه  لطف و دنيورز يدوست و تيرع بر يمهربان يعني .»بهم اللطف و لهم المحبإل
 :سـد ينو يمـ  يعلـو  اخـ7ق  ةيتوص نيا شرح در يمنتظر اهللا آيت .بده قرار خودت دل عمق

 نزن، دم مردم از دروغ به نباشد، يظاهر محبت و لطف ،تيرع به نسبت تو محبت و لطف«
 .نكـ ن يابزار استفادة مردم از .باش قائل احترام و تيشخص مردم يبرا وجود عمق از هكبل

 جـدا  تو از مردم به تو رحمت و محبت نيا ،است بدن به دهيچسب هك نيريز لباس آن مانند
  ».باشد فاصله دينبا مردم و تو انيم .نشود
 ايضـار  سـبعا  هميعلـ  وننّكـ 8ت و« :اسـت  گفته ارگزارانك اخ7ق دربارة ادامه در )ع(امام
ـ  رينظاما  و نيالد يف كل أخاما  :صنفان نهمإف لهم،كأ تغتنم  درنـده  ماننـد  .»الخلـق  يفـ  كل
ـ  از را تيـ رع و يبـدان  متيغن را تيرع خوردن هك نباش  و بـدبخت  را هـا  آن و يببـر  نيب

 مسـلمان  بـا  مسلمان هك مسلمانند و هستند تو ينيد برادر اي :اند دسته دو تيرع .ينك چارهيب
ـ  .باشد داشته محبت و لطف ديبا برادر به نسبت برادر و است برادر  مسـلمان  اگـر  هكـ نيا اي

 خلـق  انسان هم او ،يا شده خلق انسان تو .هستند خدا مخلوقات از يكي تو همانند ستند،ين
ـ ا .باشـد  گريدكـ ي بـه  نسبت درندگان مثل انسان با انسان رفتار دينبا و است شده  معـال  ني

 هك يسك« كه كن رفتار يا گونه به :ابدي يم مهم رهبران به خطاب را يعلو فرمان نيا ،مجاهد
 رةيسـ  و مييكجـا  مـا  يراسـت  .»بزند زبان نتكل بدون را حرفش بزند حرف تو با خواهد يم

  كجا؟ يعلو
ـ پره و تملق از يريجلوگ ،ياسيس اخ7ق اصل نيچهارم  در .اسـت  جبـاران  مـنش  از زي
ـ ا دارد، رواج يعـال  رانِيمـد  سـطح  در يچاپلوس و تملق فرهنگ كه يحكومت  حكومـت  ني

 نيا به راًمكرّ يمنتظر اهللا آيت .كند يم سلوك )ع(يعل امام و )ص(امبريپ ممسّل رةيس برخ7ف
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 بـا  )ع(نيرالمؤمنيام اراني از يكي هك يزمان« :كرد يم استناد الب7غه نهج در )ع(يعل امام سخن
 يمطـالب  پاسـخ  در امـام  رد،ك اع7م يفرمانبر يبرا را خود يآمادگ امام، از شيستا و ديتمج

ـ  بما يمن 8تتحفظوا و الجبابر� به لمكت بما يلمونكت ف7« :فرمود ازجمله و ردك راديا  تحفظي
 و دييـ مگو سـخن  شود يم گفته سخن جباران با هك طور آن من با« يعني .»البادر� اهل عند به

 يسـاختگ  من با شما رفتار .ديرينگ نارهك من از شود يم گرفته نارهك انيتندخو از هك آنچنان
 بـزرگ  مـرا  هكـ  خواهم ينم و است نيسنگ من بر حقّ حرف دنيشن هك دينكن گمان .نباشد
 و حـق  ياجـرا  باشـد،  دشـوار  او بر عدالت شنهاديپ و حق دنيشن سكهر رايز ؛دينك فرض
 غيـ در عـدل  يرو از مشـورت  ايـ  حقّ گفتن از نيبنابرا .بود خواهد دشوارتر يو بر عدالت
 جـز  هسـتم،  خطا از مصون شيخو ارك در نه و نمكن خطا هك آنم از برتر نه من هك د،ينورز

  ».است تواناتر آن بر من از هك ندك تيفاك نفسم ارك در مرا خداوند هكنيا
 مقابـل  در دانند يم »نيزم در او ندةينما و خدا ةيسا« را خود كه آنان صراحت به يمنتظر
ـ امت يدارا مكحا طبقة هك ركف طرز نيا با اس7م« .كند يم يمعرف اس7م ياسيس اخ7ق  يازاتي
 آنِ از فقـط  »فعـل ي عما سئلي8« مقام .است مخالف باشند وچرا چون فوق و مردم از يجدا

ـ فق مطلقـة  تيو8 ،يخراسان آخوند همانند او اساس نيهم بر .»خداست  باطـل  شـرعاً  را هي
  .نوشت رساله حصرش زمان در آن نقد در و دانست يم

 نوعـاً  هكـ  را مـردم  اسرار ديبا ومتكح« .است ياسيس اخ7ق شاخص نيپنجم ،يرازدار
 و اسـناد  بـا  را مردم يآبرو يا بهانه هر به ندارد حق مكحا .ندك حفظ ،دارد خبر ها آن از هم
 يمـأموران  بـا  يحت .دينما دار هّكل را ها آن ياجتماع اعتبار و زديبر دارد دست در هك يكمدار
 برخـورد  نـد، ينما يساز پرونده ها آن يبرا و نندك يآور جمع را مردم وبيع تا درصددند هك
 يروز تا گردد سند به ليتبد و شود شفك مردم راز مختلف يها بهانه به ندهد اجازه و ندك
  .»شود استفاده ها آن از

 يومتكـ ح اگـر « .اسـت  تكبـر  و خشم از زيپره ،ياسيس اخ7ق زانيم نيهفتم و نيششم
 هـر  بـه  و نـد ك نجهكشـ  ندازد،يب زندان ند،ك رفتار يسرسخت و خشونت با تشمّل با بخواهد
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ـ ا فتـد، يب مـردم  جان به يا بهانه ـ تغ آن در و آورد ينمـ  دوام ومـت كح ني ـ پ تحـول  و ريي  داي

 عنـوان  بـه  را مدارا بار نيسوم يبرا تيريمد ابزار عنوان به صدر سعة حيتشر از بعد ».شود يم
  .شود يم متذكر ياسيس اخ7ق شاخص
 بـه  مـان يا از پـس  عقل درجة نيبرتر« يعلو رةيس براساس ،تيب اهل هيفق نيا دگاهيد از

 هكـ  اسـت  شده نقل )ع(صادق امام از حيصح تيروا در .»است مردم با ردنك مدارا ،خداوند
ـ  يامرن« :فرمود )ص(اس7م يگرام امبريپ ـ  مـا ك النـاس  بمـدارا�  يرب  .»الفـرائض  بـاداء  يامرن

 فرائض انجام به دستور هك گونه همان است، داده مردم با يمدارا به دستور من به پروردگارم
 مـردم  بـا  ردنكـ  مـدارا  بـه  موظف« :هك است شده نقل )ص(اس7م مرّكم ينب از .است داده
 يمـدارا  لـزوم  دربـارة  )ع(يعل امام .»ام شده رسالت غيتبل به موظف هك گونه همان ام، دهيگرد
 و ريتدب اساس مدارا .»الرفق استعمال اسإليالس رأس« :است فرموده مانكحا يازسو ومتكح
  .است استيس

 سـخن  خـود  مردم با اسلحه و خشونت زبان با و كند ينم نرمش مردمش با كه يحكومت
 از خصـال  كتـاب  در صدوق خيش .است نبرده ييبو ينبو منش و يعلو اخ7ق از د،يگو يم

ـ آ« :فرمود هك كند يم نقل )ع(صادق امام ـ  ينمـ  اي ـ ام يبنـ  ومـت كح هكـ  يدان  و ريشمشـ  بـا  هي
 در ييوكـ ين و هيتق و آرامش و ينرم با ما نظر مورد ومتكح و بود برپا ستم و يريگ سخت
ـ د به را مردم پس ؟است همراه وششك و تقوا و يانسان روابط  قيتشـو  خـود  مـذهب  و ني

ـ  شـود  يمـ  اداره يامـو  وةيشـ  بـه  ياسـ7م  يجمهـور  يراست .»دينك  ةيتوصـ  مـورد  روش اي
  .است مهم تيغا به پرسش نيا ؟)ع(صادق امام

ـ م نيآخر و يشتنداريخو و حلم ،كارگزاران اخ7ق شاخص نيدهم  .اسـت  عـدالت  زاني
ـ بن شاخص نيا شرح در .است يدادگر و عدالت ياخ7ق استيس نيرك ركن  اهللا آيـت  يادي
ـ ا اهدافشـان  از ها آن و بوده خدا امبرانيپ يها يمشغول دل از ،عدالت« :سدينو يم يمنتظر  ني
ـ ق خـود  آنان هك بدهند رشد يا اندازه به را مردم تا است بوده  عـدالت  .نـد ينما عـدل  بـه  امي

 اسـت  يبشر يامر و است صيتشخ قابل ،عقل لةيوس به آن يخوب هك است يامور ازجمله
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 و شـرط  تـابع  آن ياجـرا  و اسـت  مقدم يزيچ هر بر جهت نيهم به .ستين هم يآموختن و
 دوسـت  عدالت، هك است جهت نيهم به .هاست مصلحت نيبا8تر ،خود و ستين مصلحت

  ».ندك يم نگاه ديد كي با را همه و شناسد ينم افرك و مؤمن و دشمن و
ـ ثان ؛دانـد  يمـ  يفرابشر نه و يبشر امر را عدالت ،او8ً يمنتظر  عقـل  صيتشـخ  قابـل  ،اًي

ـ ي دارد، يم ممقد شرع و نيد ازجمله يزيچ هر بر را آن ،ثالثاً ؛داند يم يانسان ـ با نيـ د يعن  دي
 چيهـ  و هاسـت  مصـلحت  همـة  فوق عدالت ،رابعاً ؛باشد ينيد عدالت نكهيا نه باشد عاد8نه
 هـا  انسـان  همة به برابر و يمساو ينگاه عدالت با8خره و ندارد را آن ليتعط توان يمصلحت
  .دارد

 جنگ اع7م مردم به ظلم« :برم يم انيپا به اشتر مالك به يعل امام سفارش نيا با را سخنم
 حكـم  مـردم  بـر  يسـتمگر  بـا  و اند ستادهيا مردم ارادة مقابل در كه ها آن .»است خداوند با
  .اند يواقع محارب رانند يم

ـ د ،اسـ7م « كتـاب  براسـاس  يمنتظر يالعظم اهللا آيت استاد ياخ7ق آراء ،مجال نيا در  ني
ـ  آراء ،تـر  عيوس يمجال در دوارميام .شد شرح اختصار به و گزارش له معظم »فطرت  ياخ7ق

 بخـش  ييرها فقه و ياسيس اس7م .شود نييتب و استخراج شانيا آثار گريد از يربان عالم نيا
 در اخـ7ق  متجس ،حقّ هب يمنتظر .دارد ييمايس نيچن ،نهاد آن سر بر را عمرش يمنتظر كه
 .بـاد  پررهـرو  راهـش  و بلنـد  نامش .داًيسع مات و داًيسع عاش .است رانيا معاصر استيس

  .والس7م
  



 

  1بخش ييرها فقه و يمنتظر

 يبرگـزار  امكـان  خـودش  نيسـرزم  در كه ميا آمده گردهم يعالم بزرگداشت مجلس در
 ييپارسـا  سـالگرد  مراسـم  در .اسـت  نداشـته  سـالگرد  و چهلـم  هفتم، ،سوم م،يترح مراسم
 خانـة  يهـا  شهيش و كردند حمله او تيب به درگذشتش شب نينخست در كه ميا كرده شركت

 بـه  .بودند »خدا حزب« نام به يمهاجمان دلهرة در صبح تا عزادارش خانوادة و شكستند را او
 ضـلع  سـه  در را تشبـاعزّ  عمر كه يكس م،يا آمده »اهللا ليسب يف مجاهد« كي فاتحة مجلس

 پـدر  .بـود  مـا  چشمِ ،رمرديپ .شد رانيا ملت چراغ و چشم و كرد سر هب »جهاد و تقوا علم،«
 .بـود  ما شده ماليپا حقوق مدافع .بود پناهان يب و مظلومان پناه و پشت .بود ما ملت يمعنو

 باصـفا  و ادليـ در و جـوانمرد  و آزاده .بود ما كشور در يخواه يآزاد و يطلب عدالت شتازيپ
 قـم،  ةيـ علم حـوزة  يفقهـا  اعلـم  ما، عصر يربان عالمان سرآمد رحلت سالگرد مجلس .بود

 يتعـال  اهللا رضـوان ( يآبـاد  نجف يمنتظر ينعليحس يالعظم اهللا آيت حضرت قدر،يعال مرجع
  .است )هيعل

 بزرگداشـت  معـدود  جلسـات  در ،يمنتظر اهللا آيت استاد عظمت مختلف ابعاد حيتشر در
 منتشـر  هـم  ها آن يكتب متن و ام كرده صحبت كشور از خارج ،گذشته سال در چهلم و هفتم
ـ  به يمنتظر .كنم ينم تكرار است، شده  صـفتش  نيبـا8تر  .بـود  خـاك  تواضـع  و آب يز8ل

ـ  عـالم « ميگفت يم يوقت .بود باطن يصفا و خلوص خاطرمـان  بـه  يمنتظـر  يمايسـ  ،»يانرب 
 بـود،  ثـار يا اهل .آورد ينم زبان بر بود نكرده عمل يزيچ به خود تا .بود عامل مِعال .آمد يم

                                                   

 فرهنگـي  اسـ7مي  مركـز  منتظـري، العظمـي   اهللا آيـت  رحلت سالگرد نخستين يادبود مجلس سخنراني تحرير. 1
 .2010 دسامبر 17 ،1432 ممحرّ 11 ،1389 آذر 26 جمعه اكلند، كاليفرنيا، شمال ايرانيان
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 را يفكـر  قرابـت  نيكمتـر  او بـا  كـه  يكسان يبرا يازخودگذشتگ و يفداكار و ثاريا هم آن
 باشـد  قـرار  اگـر  شده متذكر است، نوشته هفت و شصت سال در كه ييها نامه جزء .داشتند

 دستشان افراد نيا چون باشم، ها آن نيآخر ديبا من القاعده يعل ،كند دفاع افراد نيا از يكس
ـ يدل بـه  مظلـوم،  و ندا آدم هم ها آن كنم چهاما  .است آلوده »محمد« دميشه پسر خون در  يل
  .ستندين آن مستحقّ كه شوند اعدام است قرار
 اريبس اريبس آن به كردن عملاما  است ساده اريبس آن گفتن .خواهد يم عظمت اريبس نيا

ـ پره و صـبر  و اغمـاض  و گذاشـتن  جگر به دندان ماه چند با او .است دشوار  ،انتقـاد  از زي
 مگـر  .كنـد  رفتـار  ديپسند يم خود كه گونه آن ،گاه آن و بشود يرهبر معظم مقام توانست يم
 همـه  و بودند كرده ديام سلب او از هم پزشكان و داشت سرطان انق7ب ديفق رهبر نكهيا نه
 زودتـر  مـن  كـه  كجـا  از بـود  داده پاسخ او و .رود يم هفته چند نيهم ظرف كه دانستند يم
 خـاطراتش  كتـاب  در كـنم؟  چه مظلوم خون با امتيق در بدهم؟ چه را خدا جواب رم؟ينم

ـ  مادر و پدر اگر فردا ،يرهبر مقام قائم نديگو يم من به :مضمون نيا با هست ـ  فرزنـد  اي  اي
ـ آ ؟ينكـرد  يكـار  و يدانسـت  يمـ  تـو  كـه  بپرسـد  هـا  يزنـدان  نيا از يكي برادر و خواهر  اي

 نجـات  يبـرا  فـوراً  ديبا من ؟!شوم سيرئ گريد ماه دو تا ماندم منتظر من ميبگو توانستم يم
  .كردم يم اقدام گناه يب هزار چند جان
 گول من بده، بيفر مرا ريغ ايدن يا  .»يريغ يُغرّ ايدن اي« ميبود خوانده الب7غه نهج در ما

ـ ي كردم، ط7قه سه را ايدن من ديفرما يم الب7غه نهج در يعل امام نكهيا اي .خورم ينم را وت  يعن
 يرهبر مقام از پاكبازانه گونه نيا يمنتظر يوقت .گذشتم آن از ست،ين ح7ل من بر گريد ايدن

 يحـد  به انسان شود يم كه ميديفهم .ميكرد درك را يعل امام سخن عمق ما گذشت، شدنش
 حـقّ  از دفـاع  مقابـل  در ،مقام و ج7ل و جاه شيبرا كه برسد يپاكباز و تقوا و اخ7ص از

 عمـق  از را خـدا  مـردان  مـردم  و بود »خدا مرد« كلمه كي در يمنتظر .باشد نداشته يارزش
  .دارند دوست جان
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 يمنتظـر  يالعظم اهللا آيت مرحوم لقب نيمشهورتر .است يگريد زيچ من امشب بحثاما 

 .بـود  لـه  معظـم  جهـاد  و يتقو و دانش عمق مرهون ،منزلت و قدر نيا .بود »قدريعال هيفق«
 .اسـت  يمنتظر اهللا آيت يفقاهت بعد ،اخص طور هب و يعلم جنبة در متمركز من امشب بحث

ـ ا در .بود هيفق او .بود فقه يعال متخصص يمنتظر ،يعلم لحاظ به  طـور  بـه  ابتـدا  ،مجـال  ني
 بخش سه ضمن در را بحث گاه آن .كنم يم اشاره استاد محضر در خود تلمذ سابقة به كوتاه
 نيدومـ  .پرداخـت  خواهم جيرا فقه بارةدر يتأم7ت به بخش نينخست در .كرد خواهم عرضه
 نسـبت  در ،بخـش  نيسـوم  در .دارد اختصـاص  بخـش  ييرهـا  فقه حيتشر به ،سخن بخشِ

 مجموعـة  .كـرد  خـواهم  مطـرح  را ينكات بخش ييرها فقه با يمنتظر اهللا آيت يفقه دستاورد
ـ ام نيا به .دانست »بخش ييرها فقه بر يشگفتاريپ« توان يم را جلسه نيا مباحث  در كـه  دي
ـ توف ييابتدا طرحِ نيا يليتفص حيتشر به گريد يمقال و مجال ـ  قي  ادامـة  امشـب  بحـث  .ابمي
 بخـش  ييرهـا  فقـه  .شـد  ايـراد  مركـز  نيهم در قبل ماه چند كه است يرحمان اس7م بحث
  .است يرحمان اس7م عتيشر

  فقاهت استاد محضر در

 حاضرانِ از ياريبس مثل بودم ينوجوان ،دميشن را يمنتظر نام كه يبار نينخست دارم ادي به
 ،يمنتظـر  و يطالقان بود روشن نفر دو ادي به ما چشم زمان آن .مجلس نيا در خودم سنّ هم
 مـن  يفكـر  منظومـة  در .بودنـد  زنـدان  در يآزادگـ  و يطلب حق و يخواه اس7م جرم به كه
 ،ينـ يخم ،يسـحاب  بازرگـان،  ،يعتيشـر  كنار در بود، »أسوه« كي يمنتظر )پنجاه دهة جوان(

 علـوم  آمـوختن  عشـقِ  بـه  ،ياسـ7م  انقـ7ب  يروزيپ از پس .ييطباطبا و يمطهر ،يطالقان
 يصـباح  چند .نهادم يكنار به را رازيش يپهلو دانشگاه كيالكترون و برق يمهندس ،ياس7م
 بـا  .كردم هجرت قم ةيعلم حوزة به 1360 خرداد مةين در بعد سال كي با8خره و رازيش در

 جلسـة  در شـركت  تيص7ح تا گذاشتم سر پشت را سطح و مقدمات مراحل ،ريگيپ يت7ش
  .كنم دايپ را »قدريعال هيفق« درس
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 ةينيحسـ  در رونـق  بـا  اريبس يا جلسه .شد بمينص قيتوف نيا بار نينخست يبرا 1366 زيپائ
ـ  و آن دومِ طبقـة  ه،ينيحسـ  صحن بر ع7وه كه بود شلوغ قدر آن .شهدا  بـا  سـوم  سـالنِ  كي
 بـا  يروحـان  مقامـات  ياريبسـ  .شـد  يمـ  پخـش  استاد ريتصو و صوت ،مداربسته ونيزيتلو
 مقـام  قائم« درس محضر در ،روزانه كار شروع از قبل تا آمدند يم تهران از يدولت يها نيماش
ـ  تهـران  در كارشـان  محـل  عـازم  هـم  درس از بعد ب7فاصله و كنند شركت »يرهبر  قـم  اي

 درس مجلـس  در دروس گريد همانند ،استاد ييفرما فيتشر از قبل يقيدقا كه من .شدند يم
 دوم سـالن  غالبـاً  و اول سـالن  در ييجا ،طالبان كثرت علت به درس نيا در ،شدم يم حاضر

 اسـتاد  ريتصـو  و صـوت  بـه  بودم مجبور دوم سالن يگاه و سوم سالن در و كردم ينم دايپ
 كسـب  دنبال به .نداشتم يخوش دل زين يعلم چندان نه يها اندام عرض يبرخ از .كنم قناعت
ـ مز هـم  بود موضوع انةيم در درس نكهيا .گريد زيچ نه بودم استاد دانش  .شـد  علـت  بـر  دي
 و مباحثـه  را هـا  آن تيجـد  بـا  و كردم آغاز بحث اول از را استاد شدة ضبط دروس استماع

 سـال  آخـر  تـا  وهيش نيا است، سال از يمين كه حوزه ليتعط و ليتحص اميا در .كردم ريتقر
  .مين و سال كي قاًيدق يعني افتي ادامه 1367

 وقـت  مسـئو8ن  همة سخن با متفاوت يروال كه 1367 بهمن در استاد فجر دهة مصاحبة
 از سـخن  جانـا « كردم احساس گذشته از شتريب .افزود شانيا به من ارادت به داشت، كشور
 در يبزرگـ  يجراحـ  .بـود  كشور در ساز سرنوشت يماه 1368 نيفرورد .»ييگو يم ما زبان
 احسـاس  .شـد  عـزل  يرهبـر  يمقام قائم از يمنتظر اهللا آيت .گرفت صورت كشور تيريمد

 له معظم گريد اكنون .است دهيرس فرا استاد درس مجلس در من مستمر حضور وقت كردم
ـ دن ليد8 به گريد .ندارد ياسيس مقام چيه و است استاد فقط  .آورد ينمـ  هجـوم  يكسـ  يوي
ـ يامن مقامـات  كنتـرل  تحت ،درس جلسة و بود منتقد يمنتظر اكنون .بود يرعاديغ وضع  .يت
ـ  ،اط7عـات  وزارت يبردار لميف نيدورب  شـدند،  يمـ  وارد شـهدا  ةينيحسـ  بـه  كـه  را يط7ب

 كـ7ً  سـوم  سـالن  .شـد  يمـ  پرداخت نهيهز ديبا ياندوز دانش نيا يبرا .كرد يم يبردار لميف
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 خوشـه  اسـتاد  دانـش  خـرمن  از شد يم يراحت به حا8 .شد ينم پر هم دوم سالن .شد ليتعط
  .ديچ

 هشـت  يطـ  حضوراً را آنچه .كردم تلمذ يربان عالم نيا محضر از سال ازدهي مدت به من
 »مـه محرّ مكاسـب  و زكات« بحث رياخ بخش ،كردم استفاده شانيا محضر از يليتحص سال
 بـه  مشـهور  شـان يا »إليا8سـ7م  الدولإل فقه« كامل دورة و زكات بحث ةتتم آن بر ع7وه .بود
ـ تقر اسـتماع،  كامـل  طـور  هب زين را حدود كتاب اول بخش و خمس كتاب .هيفق تيو8  و ري

 انيم در شانيا با را ا8تمؤس استاد وقت با متناسب و كنم هضم ،وسع حد در و كرده مباحثه
  .كنم رفع را ابهاماتم و بگذارم

  جيرا فقه بارةدر يتأمإلت :اول بخش

 تـا  قيدق فهم از .اول نكتة .كنم يم اشاره فقاهت و فقه دربارة نكته چهار به مجال نيا در
 نكتـة  ؛ياسـ7م  علـوم  اهم نه است اس7م تمام نه كه ينفكي8 جزء .دوم نكتة عت؛يشر علم
  .فقه از گزاف انتظارات .چهارم نكتة فقه؛ ازجمله ياس7م علوم يروزآمد عدم ضعف .سوم

  عتيشر علم تا قيدق فهم از .اول

ـ آ ميكـر  قرآن نهم سورة اواخر در .است رفته كار به ميكر قرآن در دو هر حكمت و فقه  ةي
  :است شده مطرح تفقه بحث توبه سورة 122
ا ونُونَ انَك مؤْماْلم رُوايللَا افَّإلًك نفن َنَفرَ فَلَورَْقإلٍ لِّك مف مّْنهَفـإلٌ  مطَائ ّـوا يلـ  َتَفقَّه يف  ّنِيالـد و 

وايلرنذ مهموا إِذَا قَوعجيإَِل رِهم ملَّهونَي لَعذَرح.  
 از يگروهـ  هـر  از چـرا  كننـد؛  كوچ )جهاد دانيم يسو هب( يهمگ مؤمنان ستين ستهيشا
 بـه  و ابندي قيدق يآگاه نيد در تا ،)بماند نهيمد در يا فهيطا و( كند ينم كوچ يا فهيطا آنان،
 )پروردگـار  فرمـان  مخالفـت  از( ديشا دهند؟ ميب را ها آن خود، قوم يسو هب بازگشت هنگام
  .كنند يخوددار و بترسند
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 فيـ ظر و قيدق فهم فقه .شود ينم گفته فقه يفهم و يآگاه هر به .»قيدق فهم« يعني هتفّق
 ايـ  نيد يعمل يفرع احكام فقط نه است، نيد همة زين قيدق فهم نيا متعلق .است كيبار و

 نيمـواز  و ياعتقـاد  اصـول  ،ينظـر  معارف مجتهدانة و موشكافانه فهم .ياصط7ح عتيشر
ـ فرع ةيشـرع  احكام استنباط كه است نيد در تفقه قدر همان ،ياخ7ق ـ اول منـابع  از هي امـا   .هي

 شـده  يعملـ  يشـرع  احكـام  علم ،اخ7ق و ك7م مقابل در فقه ،بعد به دوم قرن از جيتدر هب
  .شود ينم اط7ق فقه اخ7ق و اعتقادات قيدق فهم و اجتهاد به و است
 مؤسـس  »يفـاراب « است كرده استعمال آن يقرآن عيوس يمعنا به را فقه كه يكسان از يكي

 مهـم  يهـا  كتـاب  از يكـ ي كـه  العلـوم  احصاء پنجم فصل در يفاراب .است ياس7م حكمت
 همـان  يمـدن  علـم  .اسـت  كرده بحث ك7م و فقه ،يمدن علم دربارة است، ياس7م فرهنگ

ـ تعر در يفـاراب  ميحكـ  .مييگـو  يمـ  ياسـ يس فلسفة آن به امروز ما كه است يزيچ  فقـه  في
ـ تعر اعمـال  و اعتقـادات  در اجتهاد را آن ،جيرا ةيرو برخ7ف  وةيشـ  از را آن و كنـد  يمـ  في

 هـم  ينيد اعتقادات در اجتهاد ،يفاراب ازنظر .كند يم جدا نيد از دفاع در يراجتهاديغ يجدل
 قـت يحق گـرو  در دلـش  چنـدان  است، نيد از دفاع مقام در فقط كه يكس يفاراب .است فقه
 اعتقـادات  از چه داند يم ممتكّل بنشاند يكرس به يمتيق هر به را سخنش خواهد يم و ستين

ـ فق اسـت  عمـل  اي و نظر قتيحق دنبال به كه يكس و يشرع اعمال از چه و ديبگو سخن  هي
 لزومـاً  هـم  يقرآن حكمت .را ياعتقاد اصول چه كند يبررس را يشرع فروع چه ،شناسد يم

  .جيرا فلسفة از اعم است محكم علم شيمعنا ستين فلسفه شيمعنا
ـ يد فـروع  ياجتهـاد  و قيدق علم جيرا يمعنا به فقه بر متمركزاما  من بحث ـ  ين  دانـش  اي

 آن متكفـل  ك7م علم كه ،اعتقادات اول :دارد عدب سه حداقل ياس7م معارف .است عتيشر
 فقه علم كه عتيشر اي يشرع عمل سوم .است آن متكفل اخ7ق علم كه ،اخ7ق دوم .است
  .است آن متكفل
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  ياسإلم علوم اهم نه است اسإلم تمام نه كه ينفّكيإل جزء .دوم

 حجـم  .اسـت  كـرده  يشـتر يب شـرفت يپ فقـه  علـم  فقه، و اخ7ق ك7م، علم نيا انيم در
 آن از درصـد  نـود  به كينزد ،ياخ7ق و ياعتقاد يها كتاب حجم به نسبت يفقه يها كتاب

 يزيچ و ك7م و اعتقادات به آن از درصد هشت هفت حدود يزيچ و دارد اختصاص فقه به
  .ستين يمتوازن چندان نسبت نيا .دارد اختصاص اخ7ق به آن درصد سه دو از كمتر

 بـه  نسـبت  مـردم  .اسـت  تقاضـا  تابع عرضه ،يانسان يبازارها همة مثل علم، بازار دراما 
 .انـد  كرده يشتريب ازين احساس غلط، اي درست به فقه اي عتيشر علم به ينيد مختلف علوم
 مراجعه با اند پنداشته .اند كرده ابراز كمتر را ازين احساس آن ،اخ7ق و اعتقادات حوزة دراما 
 مسـتحدث  مسائل دم هب دم فقه دراما  شود، يم مرتفع ازشانين ،گذشتگان بارة كي قاتيتحق به
 مرجـع  كـه  اسـت  نيهمـ  يبرا .است ازين زنده و يح يفقها به لذا .دشو يم مطرح ديجد اي

ـ تقل مرجـع  لزومـاً امـا   است، عتيشر علم متخصص نيبا8تر ديتقل  متخصـص  نيبـا8تر  دي
ـ  بعـد  متخصـص  صرفاً ،ديتقل مرجع اي مصطلح هيفق .ستين اعتقادات و اخ7ق  نيـ د يعمل
  .اس7م ياعتقاد بعد ندةينما نه و است
 بـا  مـرتبط  علم و عتيشر .ستين هم عتيشر يمساو اس7م البته .ستين اس7م تمام ،فقه

 قلـب  و جزء نيتر مهم .ستين هم اس7م جزء نيتر مهم يحت است، اس7م جزء كي فقه، آن
ــه مــانيا اســ7م، ــه مــانيا خــدا، ب ــه مــانيا و آخــرت ب ــپ نبــوت ب  حضــرت خــاتم امبري
 ياخ7ق رذائل بيتهذ و حسنه اخ7ق به نوبت يبعد مرحلة در .است )ص(عبداهللا بنمحمد

ـ ح خُلق و مانيا نيبنابرا .است سوم مرحلة در صالح عمل .رسد يم يفرعـ  اعمـال  بـر  نس 
  .است صالح عمل به يَنقل كرديرو عتيشر .هستند مقدم عتيشر

  فقه ازجمله ياسإلم علوم يروزآمد عدم مشكل .سوم

ـ ي اسـت؛  يروزآمد عدم ،مشكل آن و برند يم رنج مشكل كي از ياس7م علوم ةهم  يعن
 خودشـان  زمانـة  بـا  متناسب ما ينيد علوم لزوماًاما  است شده دگرگون ايدن كه اعتبار نيا به
 يهـا  پرسـش  و مسائل يپاسخگو بتواند كه است نيا علم كي شرفتيپ .اند نكرده شرفتيپ
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 يزنـدگ  حاضـر  قـرن  در اگرچه كه ميدار يعالمان .باشد خود زمانة فرزند باشد، خود زمانة
 مسـائل  و يفرهنگـ  و يفكـر  لحاظ بهاما  است، قرن نيهم به قمتعّل شان شناسنامه و كنند يم

ـ  دهم قرن به متعلق شان يذهن مسائل .دارند فاز ريخأت قرن چند ،مطرح  .اسـت  آن از قبـل  اي
 سيتـدر  رشـته  آن كتـاب  نيبهتر عنوان به دهم اي هفتم قرن يدرس كتاب ،يموضوع در اگر
 فتادهين اتفاق حوزه آن در يا تازه مسئلة چيه قرن چند نيا در كه است نيا شيمعنا شود يم

  .است ستادهيا باز اجتهاد از حوزه اي موضوع آن يعني است،
 قـرار  يبعـد  مرتبـة  در فقه ركود .مبت7ست يركود نيچن به ما اخ7ق و اعتقادات حوزة

 كننـد،  يمـ  رشـد  گريهمد با علوم .ستين فقاهت به منحصر و است يعموم اشكال .رديگ يم
ـ با يمـ  ميباش داشته يقو فقه علم ميخواه يم اگر .ندا مرتبط  در يتـر  يقـو  يانسـان  علـوم  دي
 اگـر  .كنـد  رشـد  يانسـان  مسـائل  بـه  ييپاسخگو عنوان به فقه علم تا باشند مطرح ما جامعة

ـ با يمـ  ،ميباشـ  داشته يقدرتمند ك7م علم ميخواه يم ـ  علـوم  دي  مسـائل  آن كنـار  در يتجرب
  .دهد ارتقا خود شرفتيپ با را اعتقادات و كند عرضه يديجد

 نـام  به يزيچ كنند يم فكر كه ميزن يم هسروكّل يلسوفانيف و متكلمان با هنوز ما فرضاً اگر
ـ اث و يعنصر :است قسم دو بر عالم مواد كه كنند يم فكر م،يدار رياث  در عناصـر  عـالم  .يري

 روزآمـد  علـم  ها حوزه نيا در ميدار انتظار چگونه ؛آن يورا در رياث عالم و است نيزم كرة
ـ بطلم دوران يفضـا  در هنوز يكس هنوز اگر .ميباش داشته  دوران بـه  و بكنـد  يزنـدگ  وسي

 حـل  را معاصـر  الهيـاتي  مسائل بتواند كه ميدار انتظار او از چگونه باشد، دهينرس هم وتنين
 از يشناسـ  انسـان  خواهد يم چگونه ،نشناسد را DNA و معاصر يولوژيب يمتكلم اگر .بكند
 چگونـه  ،نباشـد  آشـنا  معاصر اخ7ق فلسفة با كه ياخ7ق عالم كند؟ عرضه را ياس7م منظر

  كند؟ دفاع معاصر دوران در اس7م ياخ7ق ميحر از تواند يم
 هـم  مـا  علـوم  گـر يد متوجـه  ست،ين فقه علم متوجه فقط يروزآمد عدم اشكال نيبنابرا
 خـواب  بـه  قبـل  قـرن  چنـد  از مسـلمانان  مـا  يطـوركل  بـه  كه است نيا اشكال آن و هست

 نكـرده  يكـاف  رشـد  ما نيب در علوم از ياريبس و ميا برنخاسته خواب از هنوز و ميا فرورفته
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 ميبخواه اگر .يتجرب علوم حوزة در نه م،يا داشته يكاف رشد يانسان علوم حوزة در نه است،

 ،تـا  سه نيا از ريغ كه رسد يم نظر به ميكن عرضه معاصر جهان به يزيچ خودمان فرهنگ از
 و يملـ  يهـا  جنبـه  سـه  هر و .عرفان و اتيادب هنر، :ميباش نداشته عرضه يبرا يفراوان زيچ

ـ دار عرضـه  يبرا يزيچ حوزه سه نيا از خارج يراست .دارد يبوم و يمحل  از صـرفاً  تـا  مي
  م؟يبنال مان فقه يافتادگ عقب
 فقهمـان  چـون  نكـه يا نـه  م،يهسـت  يا افتاده عقب يها انسان چون است، افتاده عقب ما فقه
 قـرن  چنـد  نيا مزمن درد ،يفرهنگ يماندگ عقب .ميفتيب عقب ما شده باعث پس افتاده عقب
 علـوم  ،يعقلـ  علوم ،يتجرب علوم :رديگ يم بر در را ما يعلم يها عرصه همة و ماست رياخ
 يا شـرفته يپ يروانشناسـ  و يشناسـ  جامعـه  است،يس اقتصاد، حقوق، يوقت .فقه ازجمله ينقل
  .ميباش نداشته هم يا شرفتهيپ فقه است يعيطب ،ميندار

 رد؟يـ گ يمـ  بر در را يا محدوده چه فقه .كند حل را يفقه مشك7ت است قرار فقط ،فقه
 اصـط7ح  در كـه  است همان ست؟يچ ينيد عمل از مراد .است ديني عمل متكفل فقه، علم
 ميبـدان  ميخواه يم .است م7ك آن در خدا يرضا آنچه اي شود، يم گفته »صالح عمل« قرآن
 بنـدگانش  اعمـال  از يطيشـرا  و اتيخصوصـ  چه با نه؟ اي است يراض عمل نيا از خدا كه
ـ ا باشـند  نـدار يد يمردمـ  اگر است؟ حيصح ييها يژگيو چه با ينيد عمل اي است يراض  ني
  .است دهيپسند را يعمل چه ،نيد كه است مطرح شانيبرا الؤس

 يطوسـ  خيش كه يزيچ آن يعني دارد، دخالت مكان و زمان مسئلة قطعاً ،ينيد فهمِ نيا در
 يحـ  مجتهد گريد ،ميكن عمل شانيا نظر به ما بود قرار اگر ،است كرده اجتهاد پنجم قرن در
 مجتهد از ديتقل لزوم راز .ديكن ديتقل ديتوان يم هم تيم از شما گفتند يم و نبود شرط زنده و
ـ با مجتهد كه دهد يم رخ يا تازه مسائل زمان هر در كه است نيا ،يح  هـا  آن يپاسـخگو  دي

 ،چهـاردهم  قرن سخن و نكرد لحاظ را ديجد مسائل آن و كرد يتنبل مجتهد اگر حال .باشد
 و اسـت  بوده مجتهد از اشكال صورت نيدرا ،باشد نداشته هفتم قرن سخن با يتفاوت چندان

 مـان  فقـه  از يبخشـ  با اآلن كه يمشكل .است بوده فقه علم و اجتهاد اصل از اشكال نكهيا نه
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 .ندارنـد  ييپاسـخگو  توان را تازه مسائل و اند نشده روز به فقها از يبرخ كه است نيا ميدار
 رشـد  و ميكنـ  شـرفت يپ جوانب تمام در باشد قرار اگر .كشند يم نفس گذشته جو در هنوز

 حاضـر  زمـان  بـا  متناسب فقه به .ميدار ازين روزشده به فقه به م،يباش داشته متوازن و موزون
  .ميدار اجياحت

  فقه از گزاف انتظارات .چهارم

 را گـور  تـا  گهـواره  از مسائل همة پاسخ و است مشك7ت همة ح7ّل ،فقه كه شده گفته
 فقاهـت  پنجةسـر  با ،ايدن ينظام و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس مشك7ت همة .بدهد تواند يم

 دهييزا مادر از يفقه نيچن ،من اط7ع حد در و است گزاف تيغا هب ييادعا .است حلّ قابل
 شـتر يب توهم كي ييادعا نيچن كه رسد يم نظر به .ستين هم شدن دهييزا قابل اصو8ً و نشده

  .كند حل ندارانيد حوزة در را يحقوق مشك7ت تواند يم فقط بكند، يهنر اگر فقه .ستين
 تـوان  يمـ  حقـوق  با ايآ .دارد حقوق علم با را تيسنخ نيشتريب يانسان علوم انيم در فقه

 ايآ كرد؟ چاره را ياسيس يها يدشوار توان يم حقوق با ايآ كرد؟ حل را ياقتصاد مشك7ت
 .اسـت  يمنفـ  كـام7ً  مـن  حيصر پاسخ كرد؟ حل را يشناخت جامعه مسائل توان يم حقوق با
ـ آ كند؟ يم ازين يب اقتصاد از را ما ،تجارت حقوقِ ايآ بپرسم، تر قيدق شكل به يحت  حقـوق  اي
 علـم  ،ياسـ يس فلسـفة  از را مـا  ياساسـ  حقـوق  ايآ كند؟ يم ازين يب يشناس جرم از را ما جزا
  .است يمنف ناًيقي ها نيا همه به پاسخ كند؟ يم ازين يب الملل نيب روابط علم و ياسيس

ـ  تجـارت،  ،يـي جزا ،يمـدن  حقـوق  از .دارد مختلف شعب امروز ،حقوق علم  الملـل،  نيب
ـ بگ درنظـر  را موارد نيا همة اگر ...و ياساس حقوق ست،يز طيمح ،يعموم ،يخصوص  م،يري
 يا نسـخه  توانـد  ينم تجارت حقوق هرگز .شتريب نه كند انيب را يحقوق ابعاد تواند يم صرفاً
 بعـد  و ياقتصـاد  بعـد  ،يحقـوق  بعـد  ،دارد مختلـف  ابعاد مسئله كي .بدهد تورم رفع يبرا
 در مـا  كـه  يفرهنگـ  يمانـدگ  عقب همان ليدل به ما كشور متأسفانه .گريد ابعاد هم و ياسيس

 داده صيتشخ درست آن در فقه علم انتظارات و قلمرو و ييتوانا م،يدار علوم يتمام حوزة
  .است نشده
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ـ بگ ميتصـم  علوم همة يجا به تواند يم نه و است علوم ةهم مادر نه ،فقه علم  نكـه يا .ردي

ـ بگ ميتصـم  همگان از برتر و متخصصان همة يجا به بتواند هيفق ـ كل بـر  او مِيتصـم  و ردي  ةي
 يشناسـ  معرفـت  يمبـان  بر يمبتن ،باشد داشته تيو8 هيفق و باشد داشته يبرتر ها يكارشناس
  .است يا افتاده عقب كام7ً
ـ  انتظـارات  نيچن فقه از كه بود آگاه جامعه يعموم تيذهن اول از اگر  تـوان  ينمـ  يگزاف
 نشسـته  خدا يجا كند متوه و نديبنش با8 آن ،هيفق عنوان به يكس كه نبود قرار گريد داشت،
ـ  فقاهـت  و فقـه  ستةيشا انتظارات .دارد هم مطلقه تيو8 و است ـ يد حقـوق  اي ـ  در ين  كي
 همانند .ستين هيفق تيو8 به يازين د،يآ يمبر يفقه مشاور از ،عتيشر آداب به ديمق جامعة
 مـا  يجـا  بـه  يحقوق مشاور اي ليوك كه ستين 8زم .مدرن يايدن در ليوك اي يحقوق مشاور
ـ ا .اسـت  آسـمان  تا نيزم ،يحقوق ميق تا يحقوق مشاور فرق .كند يكارشناس كارِ  اشـتباه  ني

  .دارد ادامه هم هنوز فاحش
 جـاه7ن  اسـت،  يانسـان  علـوم  شـان  دشمن نيبزرگتر كنند يم فكر كه ييرؤسا و رهبران

 و چندهزارسـاله  فرهنـگ  و تمـدن  كي يآبرو ،خود سوءفهمِ و جهالت با كه هستند يمركّب
ـ  دشـمن  ،علوم از يا مجموعه اي علم كي شود يم مگر .برند يم را گستر دانش نييآ كي  كي

 يتئـور « :انـد  شـده  يمـدع  فرخواسـت يك در و انـد  داده ليتشك دادگاه !باشد؟ نظام اي كشور
ـ ن شما ،ديرس ييجا به يشورو ريجماه اتحاد اگر .»است يغرب يانسان علوم در يبرانداز  زي

 يحكـومت  يهـا  بخشـنامه  عيمط ،علم .كرد فيتكل نِييتع شود ينم يعلم چيه يبرا .ديرس يم
ـ  .ندارد يسخن نيد نباشد هنجارها از بحث اگر يتجرب و يانسان از اعم ،علوم در .ستين  هب

  .ستندين ينيد ضد لزوماً يعلم يها هيفرض ،ع7وه

  بخش ييرها فقه :دوم بخش

 بـه  يفقهـ  يهـا  قرائـت  تنـوع  به ابتدا .پرداخت خواهم ينظر بحث سه به بخش نيا در
 .شود يم حيتشر بخش ييرها الهيات اصط7ح گاه آن .پردازم يم ياس7م قرائات تنوع موازات
  .كنم نييتب را »بخش ييرها فقه« ديجد اصط7ح كوشم يم سپس
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  طلبد يم را خود متناسب فقه اسإلم از يقرائت هر .كي

 را خـود  بـا  متناسـب  فقـه  ،اس7م از يقرائت هر .است مطرح مختلف يها قرائت اس7م از
 .باشـد  گونه كي لزوماً ،ياس7م يها قرائت و ها مشرب همة فقه كه ستين گونه نيا .طلبد يم
 مسـائل  محـدودة  در را خـود  كـه  ينداريد .طلبد يم را خود با متناسب فقه »سكوت اس7م«

 و فقـه  ندارد، يكار جامعه در استبداد و ظلم به و است كرده محصور يخصوص و يشخص
  .است استيس از زيپره و انفعال و مماشات عتيشر و سكوت فقه هم عتشيشر

ـ يد احكـام  تواند ينم ياسيس قدرت بر طرهيس بدون است معتقد كه اس7م از يقرائت  را ين
ـ نما حـق  اقامـة  توانـد  ينم خشونت اعمال بدون و كند اجرا  عتيشـر  و يحكـومت  فقـه  د،ي

 هيتوج خشونت و استبداد ،اس7م از قرائت نيا در .ديجو يم را خود با متناسب طلب قدرت
 و اقتـدارگرا  و يحكـومت  اسـ7م  .دارد 8زم انـه يادگرايبن فقه ،ادگرايبن اس7م .شود يم يشرع

  .دارد طلب خشونت و اقتدارگرا ،يحكومت فقه ،طلب خشونت
 فقـه  آنچنانكـه  ؛شـود  رايپـذ  را ياسـ يس انفعـال  و سـكوت  فقه تواند ينم يرحمان اس7مِ
 يبرخـ  كـه  ياشـتباه  .نـدارد  ييجـا  يرحمان اس7م در طلب خشونت و اقتدارگرا ،يحكومت
 عتيشـر  مطلقِ و رانند يم چوب كي با را فقاهت اقسام همة كه است نيا شوند يم مرتكب

ـ ارز ،سـكوت  اسـ7م  منفعلِ فقه اي ادگرايبن يحكومت اس7مِ قساوت فقه مشخصات با را  يابي
  .است نادرست يقضاوت نيچن .كنند يم

ـ آ با بشرش يبن خلقت سرلوحة كه ديهست ييخدا بندة شما اگر ـ  كرّمنـا  لقـد « ةي  »آدم يبن
 يامام عةيش است، بوده رحمت رسالتش ياصل مسئلة كه ديهست يامبريپ رويپ است، كرامت
ـ ا خوب است، بوده عدالت مكتبش ياصل شاكلة كه ديهست  عـدالت  و رحمـت  كرامـت،  ني
 تتحـو8  و اسـت يس با يكار اص7ً من ديگو يم كه هم يهيفق آن .كند بروز فقه نيا در ديبا

ـ د مناسك با را خود فقه او كه است نيا شيمعنا ندارم، ياجتماع ـ  يشـرع  عبـادات  و ني رپ 
 فقـه « ،»يزيـ گر اسـت يس و سـكوت  فقـه « :مختلـف  فقه سه و دييشما نيا حا8 .است كرده
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 دسـتة  فقـه  با ندارد حق يكس .»يرحمان اس7م فقه« و »ييادگرايبن و يطلب قدرت و يحكومت
  .كند نييتع و بزند محك را سوم دستة فقه فيتكل ،دوم و اول

 اگـر  م؟يباشـ  داشـته  هـم  روشـنفكرانه  فقه ميندار حق ايآ م،يدار روشنفكرانه الهيات اگر
ـ دار شـانه ينواند الهيات ـ آ م،ي  كـ7م  و شـانه ينواند اخـ7ق  شـانه، ينواند فقـه  مينـدار  حـق  اي
 معنـا  ،عتيشر يمنها و اخ7ق يمنها اس7م من، اندك فهم حد در م؟يباش داشته شانهينواند
ـ  برعكس را آن عت؛يشر هم و اخ7ق هم دارد، 8زم مانيا هم بيترت به اس7م .ندارد  .مينكن

 از مـراد  ضـمناً  .اسـت  اسـ7م  نفكي8 جزءاما  ؛ستين اس7م قلب ،عتيشر كه است درست
ـ  عتيشر بلكه ؛ستين قبل قرن چند شدة منجمد فقه ،عتيشر  »زمانـه  فرزنـد « فقـه  و روز هب

  .كرد دفاع توان ينم امروز عتيشر عنوان به ،روزيد فقه از كه است يهيبد و واضح .است
 او .نبـود  سـكوت  الهيـات  ،يمنتظر الهيات نبود، ساكت استبداد و ظلم مقابل در يمنتظر

 هـم  خشونت اهل ياس7م نيمواز اقامة يبرا .نبود هدف ،حكومت و ياسيس قدرت شيبرا
 از او فقـه  .دوم دسـتة  ليقب از نه است اول دستة سنخ از نه او فقه است، واضح خوب .نبود

ـ دل كوشـم  يم .دينام بخش ييرها فقه توان يم را يرحمان اس7مِ فقه .بود گريد جنس ـ ا لي  ني
 »بخـش  ييرها فقه« من .آشناست ياصط7ح »بخش ييرها الهيات« .كنم نييتب را هيتسم وجه
  .ام گرفته وام بخش ييرها الهيات اصط7ح از را

  بخش ييرها الهيات .دو

 و شـد  مطـرح  ني8تـ  يكـا يآمر يساهايكل در قبل سال پنجاه حدود بخش ييرها الهيات
 بـه  يرامـون يپ يكشورها يها شيكش .شد دهيكش هم ييقايوآفر ييايآس تيحيمس به يزود هب
ـ تبل دارنـد  ييكـا يآمر و يياروپـا  يهـا  اسقف و ها شيكش كه گونه نيا ،دنديرس جهينت نيا  غي
ـ آ دنديپرسـ  .است امحّك و ها فرادست به متعلق فقط خدا انگار كنند يم  هـا،  ردسـت يز مـا  اي

 كـه  يا جامعـه  در است؟ بيغا جامعه در خدا ايآ م؟يستين خدا بندة ها مظلوم و ها فرودست
 الهيـات  در دارد؟ حضور آن در مانيا و خدا كرد ادعا توان يم چگونه شود ينم دهيد عدالت

  .بود »عدالت« يديكل مفهوم ،بخش ييرها
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 و ظلـم  جـا  هـر  .اسـت  خداونـد  دغدغة نيتر مهم انسان ييرها بخش، ييرها الهيات در
 تـا  كند، آزادم تا است كرده خلق مرا خدا .است بيغا آنجا در مانيا و خدا هست، استبداد

 هـم  عـدالت  گسـترش  بـه  مـردم  مـان يا بـر  عـ7وه  بخش ييرها الهيات شيكش .كند ميرها
 و مـان يا يبـرا  مبـارزه  .اسـت  محال مانيا ،عدالت بدون بخش ييرها الهيات در .شدياند يم

 مجـاز  اسـتثمار  و استضـعاف  و يبردگـ  دربرابر سكوت .است الهيات نيا سرلوحة ،عدالت
  .ستين

ـ نكن فرامـوش  را عـدالت  استقرار ابد،ي قيتعم و ارتقا خداوند به مانيا ديخواه يم اگر  .دي
 كردنـد،  سميماركس به متهم را آراء نيا ندةيگو سايكل ارباب و ها يغرب از ياريبس كه اگرچه
 از حاًيصـر  و نكردنـد  پنهان سمياليسوس به را شان يدلبستگ يحيمس الهيات پردازان هينظراما 
 مـا  گفتنـد  .كننـد  مشـخص  ياجتمـاع  عـدالت  دربرابر را فشانيتكل خواستند انيحيمس همة
ـ دار يمـ  زيـ عز خـدا  بـه  مانيا زانيم به را عدالتاما  خدا، بندة و ميهست يحيمس  الهيـات  .مي
  .است شده بنا عدالت محور بر بخش يآزاد و بخش ييرها
 توانـد  ينمـ  معاصر مسلمان كي يبرا بخش ييرها الهيات ايآ ديپرس توان يم مقدمه نيا با
ـ آ اسـت؟  نبوده بخش ييرها ،آغاز از يعيش الهيات و يمعتزل الهيات ايآ باشد؟ داشته يمعن  اي

 عـدالت  مسـئلة  در آغـاز  از يظـاهر  و ياخبار و يسلف و ياشعر مسلمانان با هيعدل تفاوت
  ست؟ين بخش ييرها فقه بخش، ييرها الهيات 8زمة ايآ است؟ نبوده

  بخش ييرها فقه .سه

 عـدالت  قـاً يدق منظـورم  .است عدالت آن دغدغة كه است يفقه بخش، ييرها فقه از مراد
 فقـه  و سـكوت  الهيـات  در .يفرهنگـ  و ياقتصـاد  ،ياسـ يس عدالت از اعم است، ياجتماع

 اگـر  !اسـت  خاَ اسـت يس كار؟ هچ نيد به را استيس .ستين هيفق دغدغة عدالت ،ياسيرسيغ
 را قداسـتش  نيد است فيح .ديباش نداشته يكار استيس به ،بماند سالم نتانيد ديخواه يم
ـ د .اندازد خطر به استبداد و ظلم با درافتادن ليدل به  اخـ7ق  و عبـادات  و اسـت  مناسـك  ،ني
 را الب7غـه  نهـج  .باشد داشته يكار دينبا ها نيا به مسلمان و است ايدن كار هم اش هيبق ،يفرد
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 معصـومان  ن،يد ياياول حد در كه ما .است بوده )ع(يعل مو8 ياختصاص فيتكل« م؟يكن چه
 ثـواب  شـان يا يبـرا  يعزادار با ما تا شد ديشه« چه؟ )ع(نيحس امام پس ».ميستين )ع(ائمه و
ـ  كـام7ً  اسـ7مِ  نيا .است سكوت الهيات ها نيا ».ميببر  دولـت  چيهـ  يبـرا  .اسـت  ضـرر  يب

 مـا  دسـت  از گـران يد هـم  و ميمان يم مقدس ما هم .ندارد يمشكل يمحل قدرت و يخارج
 هـم  ستهي8ئ و سميسكو8ر با ضمناً .انفعال فقه و سكوت الهيات شود يم نيا !هستند راحت

  !است سازگار شتريب
ـ ا بـر  توان يم يمختلف نيعناو .اقتدارگرا الهيات به متعلق ،هست هم يگريد فقه  فقـه  ني
 نكهيا مگر شود ينم ادهيپ اس7م اساس نيبرا .يمصلحت فقه ،يحكومت فقه خشونت، فقه :نهاد
 از بهتـر  را مـردم  مصـلحت  هـا  آن رنـد؛ يبگ دسـت  به را جامعه زمام و برسند قدرت به فقها

 بـه  را مـردم  اقتـدارگرا  انهيفق ؛رنديگ يم ميتصم ها آن يجا به و دهند يم صيتشخ خودشان
ـ فق يول از اذن يعمل و نهاد هر تيمشروع ؛نخواهند خودشان ولو برند يم بهشت  ؛اسـت  هي

 نيمـواز  بـه  برسـد  چه دارد را عتيشر احكام ليتعط توان و واجبات اوجب نظام مصلحت
ـ ا بر ياشعر هانيفق .است شده اعمال استيس گر هيتوج ،فقه نيا .اخ7ق  سـلوك  منـوال  ني
 فقـه  ،يمصـلحت  فقـه  .گرفتنـد  شيپ را روال نيهم عم7ً هم عهيش هانيفق از ياندك اند، كرده

  .كند يم تفاوت سكوت فقه با شياقتضا ،قدرت هيتوج فقه ،يحكومت
 .كنـد  ينم يشخص مسائل يپستو به منحصر را اس7م ،فقاهت نيا .هست هم يسوم فقه
ـ ا در .داند ينم منحصر يفرد اخ7ق و حج و روزه و نماز در را اس7م  از يكسـ  فقاهـت  ني
 مـردم  بـر  يقشـر  و صـنف  چيه .رديگ ينم ميتصم مردم يجا به امام اي امبريپ اي خدا جانب
 .سـنجد  يمـ  را احكـام  و فتـاوا  »عـدالت « بـا  .دارد كار استيس به فقه نيااما  .ندارد تيو8
 عدالت .است عدالت اش شاكله بخش ييرها فقه .است فقاهت از سنخ نيا دغدغة »عدالت«
 برقـرار  ارتبـاط  »يگـر يد« با خواست يآدم يوقت .شود يم مطرح گرانيد با انسان روابط در

 سـت، يز طيمح انسان، همنوع تواند يم يگريد .شود يم مطرح انصاف و عدالت و قسط كند،
  .باشد انسان خود يحت و خداوند
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  بخش ييرها فقه و يمنتظر :سوم بخش

 يا جامعـه  كه بود نيا يپاكباز و يخودساز از ريغ يمنتظر فقاهت و يزندگ تمام دغدغة
 و شـكنجه  و رنـج  كرد، مبارزه گشت، عدالت دنبال به يعمر يمنتظر .باشد شاهد را عاد8نه
 يتمـام  دةيـ چك .ينينشـ  عقـب  نه كرد دنظريتجد نه راستا نيا در هرگزاما  ديكش اتمينام7

 عـدالت  شـاكلة  بـا  را شا يفقه كرديرو و يزندگ يمش همواره او .است »عدالت« او دروس
 و يمشـ  اسـت،  گرفتـه  فاصـله  ييغـا  هـدف  از كـرد  احسـاس  كـه  زمان هر و كرد يابيارز
  .است بوده او ارزشمند كوشش نيا ضامن يمنتظر اخ7ص .كرد حيتصح را كردشيرو

 دو از كـه  آنچنـان  گفـت،  سـخن  يمنتظر دو از توان يم يمنتظر اهللا آيت يعلم اتيح در
 ،كيـ  يمنتظر .دو يمنتظر و كي يمنتظر .است شده گفته سخن نيتگنشتايو دو اي دگريها
 و ياسـ7م  يجمهـور  منتقد ،دو يمنتظر .است هيفق تيو8 و ياس7م يجمهور پرداز هينظر

 ،اول دورة فقـه امـا   .است عدالت اش گمشده دوره، دو هر در .است بخش ييرها فقه سالك
  .يمدن فقه ،دوم دورة فقه و است يحكومت فقه

  ياسإلم يجمهور پرداز هينظر :كي يمنتظر

 دهـة  اواخـر  از( دهـه  سه حدود شا يزندگ از يبخش در يمنتظر اهللا آيت يخواه عدالت
 اس7م ياسيس ياجتماع ميتعال ياياح :اول محور :داشت محور دو )شصت دهة اواخر تا يس
 بـا  يمنتظـر  .بود شده سپرده يفراموش بوتة به ياسيس قدرت از انيعيش بودن دور ليدل به كه

 معتبر اتيروا ،ينبو معتبر ثياحاد م،يكر قرآن از را ياتيح ميتعال نيا ،ريناپذ يخستگ يت7ش
 و تيـ و8 دوم محـور  .كـرد  استخراج صالح سلف يفتاوا و نيد ياياول يخيتار رةيس ائمه،

 فقها، رساندن قدرت به بدون .است ياسيس قدرت تياس7م و تيمشروع شرط ،فقها نظارت
 هرچنـد  ؛اسـت  ياسـ7م  حكومـت  يخرااُ عبارت هيفق تيو8 .ستين ممكن جامعه اص7ح

 آن از ياساسـ  قانون كه است يعقد ضمن طيشرا به محدود و است مردم منتخب هيفق يول
  .باشد تواند يم زمره
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ـ الفق إليو8 يف دراسات« يجلد چهار گونة دائر�المعارف كتاب ،دوره نيا جةينت  فقـه  و هي
 در يمنتظـر  .ياسـ7م  حكومت فقه و هيفق تيو8 بارةدر ييها درس ،است »إليا8س7م الدولإل
 مجلـس  در را سـهم  نيشـتر يب و است ياس7م يجمهور نيسيتئور انق7ب از پس اول دهة

ـ نظر نشاندن يكرس به يبرا ياساس قانون خبرگان ـ فق تيـ و8 ةي  كـه  يهـ يفق تيـ و8 .دارد هي
 ت،يـ جمهور با را هيفق تيو8 كوشد يم او .است آن اكمل مصداق ،ينيخم اهللا آيت استادش
 احكام به ديمق ،يانتصاب نه است يانتخاب او هيفق تيو8 .كند هماهنگ يمل ارادة و انتخابات

 از گانـه  سه يقوا همة هرچند .است عقد ضمن شرط عنوان به ياساس قانون و اخ7ق و شرع
 از را ياسـ7م  يجمهور تجربة ،هينظر نيا در او .هستند او امر تحت و شوند يم منشعب او
  .است نگذرانده سر

ـ  باشـد،  افتـاء  در تيو8 همان كه ديتقل حوزة در يمنتظر اهللا آيت ضمناً  عيبـد  نكتـة  كي
 بـه  يشخصـ  وثـوق  و نانياطم كه است يدرصورت مقلدانش يبرا يمفت يفتوا تيحج« .دارد

ـ ا ».باشد نيب در آن صحت ـ تقل در يـي ق7ع نكتـة  ني ـ دل بـه  دي  بـه  رمتخصـص يغ رجـوع  لي
 نظـر  بـه  متخصص به كننده مراجعه و مقلد اگر ست،ين يتعبد رجوع نيا و است متخصص
ـ تقل لزوم يبرا يليدل باشد، نداشته نانياطم متخصص و مجتهد  گـر يد عبـارت  بـه  .مينـدار  دي

 ركارشـناس يغ ييجـا  .است ييق7ع امر و ستين يتعبد امر يمنتظر اهللا آيت دگاهيد از ديتقل
 نانياطم پزشك به اگر ماريب .باشد داشته يو نظر به نانياطم كه كند يم مراجعه كارشناس به

ـ ا اسـت  متفـاوت  چقـدر  .سـپارد  ينمـ  يو يجراحـ  به را خود تن باشد، نداشته  رجـوعِ  ني
 دراسـات  كتـاب  در يمنتظـر  اهللا آيـت  را نكته نيا .جيرا يتعبد ديتقل با ييق7ع كارشناسانة

  .است شده متذكر

  يبخش ييرها يراستا در :دو يمنتظر

ـ فق تيـ و8 و ياسـ7م  يجمهـور  تجربة لمس با يمنتظر  آخـر  دهـة  دو در ،عمـل  در هي
 رديـ گ ينمـ  پس تنها نه را اول محور او .دارد عمل يراهنما كماكان را عدالت شاكلة اتشيح

 بخـش  ،ياسـ يس ياجتمـاع  ميتعـال  .ماند يم وفادار آن به آخر به تا و كرده قيتعم را آن بلكه
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 در اسـ7م  .اسـت  سـّنت  و كتـاب  به جفا ها آن گرفتن دهيناد اي حذف و است اس7م نفكي8
 و يشخصـ  امـور  در آن منحصـركردن  و اسـت  ياجتمـاع  و ياسيس ،خود تيماه و اساس
 و نيتـر  مهـم  هنـوز  شانيا »دراسات« كتاب اساس نيبرا .است آن كردن ناقص ،يفرد ميتعال

 اسـ7مِ « از آخر به تا يمنتظر .است يعيش منظر از ياسيس ياجتماع ميتعال منبع نيتر گسترده
  .كرد دفاع »ياسيس

ـ فق دةيمق يانتخاب تيو8 ةينظر در يعني دوم محور در يمنتظر اهللا آيتاما   در مـنعكس  هي
 پرارزشاما  حجم كم كتاب در را خود يينها دگاهيد و كرد دنظريتجد قاًيعم ،دراسات كتاب

 سـال  در كتـاب  نيا .درآورد فيلأت رشتة به 1385 سال در »انسان حقوق و ينيد حكومت«
 درج »هـا  دگاهيد كتاب« گانة سه مجلدات در زين شانيا يليتكم يها دگاهيد .شد منتشر 1386
ـ  را قتيحق كه است آزاده دانشمند كي يفكر تحول ريس ،كتاب چهار نيا .است شده  شيب
 در را يعلمـ  دنظريـ تجد و خود از انتقاد شجاعت يمنتظر .دارد دوست يشخص تعلقات از

  .ديكش دست خود گذشته ةينظر از او .داشت سطح نيبا8تر
ـ ا يمنتظر اهللا آيت دنظريتجد عصارة  و مـردم  انتخـاب  مـن  بحـث  محـور  كـه  اسـت  ني

 نوع نيبهتر كه پنداشتم يم زمان آن .حكومت سيرئ بودن هيفق نه و بود حكومت بودن يانتخاب
ا  .باشد آن رأس در يهيفق كه است يحكومت ،يانتخاب حكومتضـابطة  ميگـو  يمـ  امـروز ام 

ـ يد احكـام  و هـا  ارزش مردم كه است نيا حكومت بودن ينيد يبرا ياصل  و بخواهنـد  را ين
 ،هسـتم  قائـل  آن بـه  اآلن كـه  آنچـه  .باشد رأس در هيفق كه است نيا آن يها شكل از يكي

 كـه  افتـاء  در تيـ و8 يكـ ي هسـتم،  قائل شأن دو تنها هيفق يبرا .ستين هيفق يياجرا تيو8
 ؛مقلـدان  يبـرا  يفقهـ  يفتـوا  صدور يمعن به ست،ين يا تازه سخن و فقهاست همة ياجماع

  .ييشورا اي يفرد شكل به يقانونگذار بر نظارت حد در ينيتقن تيو8 يگريد
 اي جمهور سيرئ( مردم منتخب عهدة به اجرا و ندارد يياجرا متس چيه هيفق نكهيا يمعنا
 كـه  يكسـ  آن كـه  كند يم حيتصر شانيا .است هيفق ياسيس تيو8 انكار است، )ريوز نخست
 و گـذارد  يمـ  تـر  بـا8  را پـا  يوحت باشد مردم منتخب ديبا يم باشد نيتقن بر ناظر است قرار
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ـ فق نظـارت  نيهمـ  شـد،  ليتحصـ  هم يگريد قيطر به نيقوان تياس7م اگر ديگو يم  هـم  هي

 كـه  بودنـد  ييفقها ،مجلس در مردم نيمنتخب انيم در اگر يعني گريد عبارت به .ستين يالزام
 متقاعـد  نيقـوان  ياس7م يمبان به را ها آن ،ندگانينما گريد يبرا بحث حيتشر با توانستند يم

ـ نها در شـان يا نيبنابرا .ماند ينم يباق هيفق نظارت يبرا يوجه ند،ينما ـ ارز بـا  ،كـار  تي  يابي
 بـه  را آن ابتـدا  زنـد،  يمـ  پا پشت هيفق ياسيس تيو8 ةينظر به عم7ً ياس7م يجمهور تجربة
 تياسـ7م  نيتضم طرق از يكي زين را نظارت نيهم گاه آن دهد، يم لتنزّ هيفق ينيتقن نظارت
  .مردم منتخب هيفق هم آن آن، منحصرِ قيطر نه شمارد، يم نظام
ـ فق ييشورا اي يفرد ينيتقن نظارت با ،58 سال در هيفق يانتخاب تيو8 اصلةف  سـال  در هي
 قـانون  زمـان  آن يمنتظـر  ميينگـو  .است گران تجربة كي دهندة نشان نيا !است؟ چقدر 85
 يا ذره كـه  داد نشـان  67 سال يازخودگذشتگ در يمنتظر .باشد سيرئ خودش تا نوشت يم

 براسـاس  .چسبد ينم يمنتظر تن به وصله نيا .است نبوده قلبش در يويدن استير به قتعّل
ـ  به را قدرت همة ستين متعارف كه كند يم ديكأت تجربه نيهم  كـه  هـر  م،يبسـپار  نفـر  كي

 اكتفـا  تقوا و عدالت يدرون يها اهرم به و گرفت درنظر يرونيب نظارت يها اهرم ديبا باشد،
  .است 8زم يقانون و يحقوق تيمحدود ،ياسيس قدرت س7مت يبرا .مينكن
 ،يـي اجرا يبـازو  عنـوان  بـه  هيفق يول رنظريز هقو سه نكهيا و قوا تمركز دگاهيد از شانيا
 بـودن  يانتخاب و قوا استق7ل و كيتفك بودن مجاز به ،كنند فهيوظ انجام يو ييقضا و ينيتقن
 تابع ينيد تيحاكم شكل نييتع شانيا نظر به .رسد يم گريكدي عرض در مردم توسط ها آن
 فسـاد  و اسـتبداد  سـاز  نهيزم ،فرد كي در قوا تمركز .است مردم خواست و ياجتماع طيشرا
 دو نيا تزاحم در .ق7ستع رةيس ،تياقل حق بر تياكثر حق تقدم ليدل شانيا نظر به .است
  .است البط7ن واضح تياكثر بر تياقل تقدم اي دو هر اسقاط حق

امـا   .بود وفادار كام7ً يسنّت فقه اصول به و بود يسنّت هيفق كي آخر به تا يمنتظر اهللا آيت
 يبـرا  نحو نيبهتر به معاصر يايدن در يسنّت فقه يها تيظرف تمام از ،تيدرا تيبانها شانيا

 حقـوق  نفـع  بـه  هنوز ها تيظرف نيا از ياريبس .كرد استفاده مستحدثه مسائل به ييگو پاسخ
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ـ  در .اسـت  نشـده  گرفتـه  كـار  به يخصوص ميحر و يدموكراس و بشر  بـه  ياعتراضـ  ةمكاتب
 يسنّت فقه گستردة يها تيظرف نيهم از شانيا ،ينيخم اهللا آيت مرحوم به 67 سال يها اعدام

ـ ا8حت 8زم مواضـع  از يسـنّت  فقـه  در اتيـ ح حقّ مسئلة .كرد استفاده بشر حقوق نفع به  اطي
 يجـار  برائـت  توانـد  ينم كند، اطياحت ديبا هيفق ،تيمالك و آبرو و ناموس و خون در .است
  .كند

ـ  ،موضـوع  نيـي تب بـا  ارتـداد  بحث در ـ تغ رفص ـ  دهيـ عق ريي ـ د اي  ارتـداد  موضـوع  را ني
 و كنـد  يمـ  اسـتد8ل  دارد خـودش  اليـ وخ ظـن  به ولو ،ليدل يرو از كه يكس .شناسد ينم

 از كه است يكس مرتد .ستين مرتد است، دهيرس ما دگاهيد از نادرست ولو جةينت به قاًيتحق
 جحـدوا « فةيشر ةيآ به اتكا با يمنتظر اهللا آيت .كند يم مخالفت حق با ،يلجباز و عناد يرو
 مجـازات  در ديـ گو يمـ  »داشتند نيقي كه يدرحال كردند، انكار« يعني »انفسهم همتقنيواست بها

ـ  اسـت  قيـ تحق حال در اي دارد ديترد حق در كه يفرد .شود محرز ديبا او عناد ،مرتد  در اي
 ضوابط نيا .ستين مرتد مجازات مشمول ،است داده نيد رييتغ و است كرده خطا قشيتحق
 يهـا  مجـازات  حـوزة  در شـان يا ديجد آراء .است شده استخراج يسنّت فقه نةيزم در يهمگ
  .است يدسترس قابل »بشر حقوق و ياس7م يها مجازات« كتاب در يشرع
 .اسـت  حـق  يذ است انسان كه ثيح ازآن انسان ديگو يم كه است مسلمان هيفق نياول او
 نكـه يا يجـا  به .دارد يمبر نهيزم نيدرا را اول گام »انسان حقوق« نام هب كوچك ةرسال كي در
 اسـت،  حق يذ است مسلمان كه ثيح ازآن انسان اي است، مؤمن كه ثيح ازآن انسان ديبگو
 از شصت دهة در اساس نيبرهم يو .است حق يذ است انسان كه ثيح ازآن انسان ديگو يم

 او .نداشتند دفاع يبرا ييجا ،يانسان ةيپا حقوق عنوان به جز كه كرد دفاع ييها انسان حقوق
 بود يعيش هيفق نينخست او .كرد نيتدو بعد دهه دو را شا يفقه ةينظر سپس ،كرد عمل ابتدا
 نقـد  در و بـود  قائـل  هـا  آن ض7لت بر كه يدرحال كرد، دفاع انيبهائ يشهروند حقوق از كه

  .بود نوشته كتاب ها آن اعتقادات
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  سخن فرجام

ـ نام بخـش  ييرهـا  يسـنّت  فقـه  تـوان  يم را يمنتظر اهللا آيت فقه  يتمـام  از او8ً شـان يا .دي
ـ ثان ؛كـرد  اسـتفاده  عدالت از دفاع و ظلم با مبارزه يبرا يسنّت فقه يها تيظرف  دهـة  دو در اًي
 كتـب  .بـود  كـرده  آغـاز  عـدالت  محـك  با را فقه معام7ت احكام آزمون فشيشر عمر آخر

 و انسـان  حقـوق  رسالة بشر، حقوق و ياس7م يها مجازات انسان، حقوق و ينيد حكومت
 شانيا بر كه جا هر .است بخش ييرها فقه يسو هب شانيا سلوك از يا جلوه ،ها دگاهيد كتاب
 دنظريـ تجد اسـت،  شده نقض انسان حقوق واقعاً و است نشده تيرعا »عدالت« شد محرز
ـ  شـان يا كار كه ستين نيا من سخن يمعنا .داد عدالت نفع به فتوا و كرد ـ  بـوده  نقـص  يب  اي
 او كـه  است نيا من يادعا است، دهيسنج مستحكم زانِيم نيا با را يفقه احكام همة شانيا

  .بود يبخش ييرها فقاهتش جهت و برداشت يمهم يها گام ريمس نيا در
 بـا  بخـش  ييرها فقه شك يب .دارد حق محور عدالت و بخش ييرها فقه گردن بر يمنتظر

 يشـرع  احكـام  از يمتعـدد  يهـا  عرصه .دارد شيدرپ تر روشن يافق يمنتظر اهللا آيت ميتعال
 و بخـش  ييرهـا  فقـه  .اسـت  يروزآمـد  و عـدالت  اقامـة  و يانسـان  حقوق يفاياست ازمندين

 .اسـت  خـود  بـا  متناسـب  اخ7ق و الهيات فقه، اصول ازمندين زيچ هر از قبل ،محور عدالت
 ازمنـد ين عـدالت  خـود  همه از قبل و شوند يم فيبازتعر عدالت محور بر يهمگ كه يعلوم
  .است دوباره نييتب و حيتشر

 ،يعلـو  ،ينبو ،يقرآن ضوابط براساس )ع(تيب اهل فقه يساز يغن قمشو همواره يمنتظر
 و بخش ييرها فقه .دارند شيدرپ يدراز راه يمنتظر روانيپ و شاگردان .بود ييق7ع و يعقل

 امشـب  سخن .ديباش منتظر را ثمراتش نينخست ييفاشكو .است شده آغاز تازه محور عدالت
ـ توف گـر يد يفرصت در دوارميام .بود مفصل يبحث ياجمال طرح ،من ـ ا بسـط  و شـرح  قي  ني

 منـت  ةديد به را نظر اهل شنهاداتيپ و انتقادات ،استاد حسنة رةيس به .باشم داشته را مختصر
  .دارم



 

  
  



 

  :سوم بخش

  ها مصاحبه



 



 

  1يمنتظر اهللا آيت ةزمان و يزندگ

ـ ا يهـا  برنامه ةادام در امشب .زيعز نندگانيب خدمت س7م با  خـدمت  در ،دوم نگـاه  از راني
ـ دان يمـ  كه طور همان .ميهست وريكد محسن دكتر يآقا  روز نيچهلمـ  بزرگداشـت  امـروز  دي

 وريكـد  دكتـر  يآقا با كه ميا گرفته ميتصم مناسبت نيهم به .است يمنتظر اهللا آيت درگذشت
  .ميكن صحبت شانيا يفكر و يتيشخص ابعاد درمورد بودند شانيا شاگردان از يكي كه

 از باآنكـه  و انـد  شـده  متولـد  فسـا  در يفرهنگـ  خانوادة كي در در كه وريكد دكتر يآقا
 7تيتحصـ  و برود هيعلم حوزة به داد حيترج ،بود رازيش يمهندس دانشگاه نخبة انيدانشجو
 رشـد  مـدارج  شانيا نكهيباا .دهد ادامه ينيد علوم در ،برق يمهندس رشتة يجا به را خودش

 هم ياس7م ك7م و فلسفه رشتة در آن كنار در يول كرده، يط قم ةيعلم حوزة در را يترق و
 كـه  اسـت  يمتعـدد  يها كتاب ،مطالعات و 7تيتحص نيا محصول و اند داده ليتحص ادامة

 حكومت يها دغدغه ؛ييو8 حكومت ؛عهيش فقه در دولت ةينظر مثل ،اند كرده منتشر شانيا
 كـه  يكتـاب  و پرداختـه  بشـر  حقوق و اس7م انيم بحث به كه الناس حق و عقل دفتر ؛ينيد

 شـان يا يفكـر  يهـا  دغدغـه  نيشـتر يب .اسـت يس و عتيشر اسم به نگرفته نشر مجوز هنوز
  .است بوده اس7م در ياسيس فلسفة درمورد
 سطح در اصول و فقه ها سال قم ةيعلم وزةح يگانيگلپا اهللا آيت مدرسة در نكهيباا وريكد
 تهـران  بـه  مهـاجرت  بـه  مجبور ياسيس يفشارها يبرخ خاطر به يول كرد، يم سيتدر يعال
 يسـع  مـا  هرحـال  به .است يمنتظر يالعظم اهللا آيت استادش ياسيس مكتب مدافع شانيا .شد
 مانـده  پنهان آن از ييها بخش كه يمنتظر يآقا يتيشخص ابعاد و موضوع نيا دربارة ميكن يم
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 يبرا بتواند ديشا تا ميباش داشته شانيا با ييگفتگو ،شده مدفون ياسيس يها بحث ريز در و
  .باشد توجه جالب كنند يم دنبال را رانيا يخيتار مسائل كه يكسان و جوانان

  يمنتظر اهللا آيت ياسيس ياجتماع اتيح ابعاد

 يمنتظـر  اهللا آيت حضرت كه است نيا من اول الؤس .كنم يم عرض سإلم وريكد يآقا خدمت
 سال در ينيخم امام ديتبع از بعد زمان از هستند استيس حوزة در كه يكسان و ها جوان يبرا شتريب

ـ ز اطإلعـات  و دارد ابهام شانيا تيشخص يحدود تا آن از قبل .هستند مطرح 42  دسـت  در يادي
 تفـاوت  بـه  توجـه  با نميبب خواستم يم من .اند كرده اشاره را يموارد خاطراتشان كتاب در .ستين

ـ  حـوزة  در ميداشت ما كه يمراجع گريد با يمنتظر اهللا آيت تيشخص ـ يس و يفقه  نيتـر  مهـم  ،ياس
  د؟يدار يخاص اطإلعات شما ايآ بودند؟ چه داشتند نقش شانيا يريگ شكل اي افكار اي و حوادث

 روز نيچهلمـ  كـرده،  عـرض  سـ7م  محتـرم  ننـدگان يب و شـما  خـدمت  هـم  مـن  :وريكد
 و كنم يم عرض تيتسل رانيا فيشر ملت به را يمنتظر يالعظم اهللا آيت حضرت درگذشت

ـ دل به شانيا درخورِ بزرگداشت مراسم يبرگزار قيتوف نكهيا از ـ يامن طيشـرا  لي ـ ا در يت  راني
 كتـاب  در دانسـتند  يمـ  8زم كـه  آنچـه  يمنتظـر  اهللا آيت مرحوم .سفمأمت اريبس ستين سريم

 يمسـائل  از يبرخـ  به يگاه هم شانيها درس ي8 ه8ب در .شدند متعرض خودشان خاطرات
  .كردند يم يكوتاه اشارة بود شده واقع ثرؤم شان يزندگ در كه

 درجـة  در داشت ريثأت شانيا يوا8 تيشخص نيتكو در كه يمسائل نيشتريب كنم يم فكر
 بـود  يپاكباز قرآنِ معلم و كشاورز يمنتظر يعل حاج مرحوم .بود شانيا پدر تيشخص اول
 يهـا  جبهـه  در فراوان را شانيا ها يآباد نجف و ها ياصفهان عراق، با رانيا جنگ زمان در كه

 در او .شـد  يم محسوب منطقه در يپاكباز و يآزادگ و اخ7ص مصداق و بودند دهيد جنگ
  .بود ثرؤم اريبس پسرش تيشخص نيتكو

 بـا  كه بود شان الب7غه نهج استاد ازجمله .بود دهيد يمبرز استادان يمنتظر اهللا آيت مرحوم
 ضيپـرف  محضـر  از يآموز درس يبرا رفتند يم اصفهان به هم با يمطهر ديشه استاد مرحوم
 الب7غـه  نهج در يمنتظر اهللا آيت مرحوم ميدان يم كه طور همان .يرازيش يآقاعل رزايم مرحوم
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 نوسأمـ  هـم  الب7غـه  نهـج  بـا  و بودنـد  دهيد ييتوانا استاد نكهيا خاطر به .بودند رمتبح اريبس

 ريتفسـ  بـه  و بودنـد  حـافظ  شـان يا را نآقـر  اتيآ از ياريبس كه ميكر قرآن بر ع7وه .بودند
 ،يبروجـرد  اهللا آيـت  مرحـوم  ماننـد  ياسـتادان  .داشتند فراوان تسلط و رتبح هم انيالب مجمع
 شـان يا تيشخصـ  نيتكـو  در يهمگـ  نهايا ،ينيخم اهللا آيت مرحوم ،ييطباطبا ع7مه مرحوم

ـ ا از را ييتقـوا  و يعلمـ  عمق نيا .بودند ثرؤم  هـم  شـان يا خـود  و بودنـد  فراگرفتـه  هـا  ني
 اسـتادانش  كـه  بـود  يليفضـا  همة مجموعة كه بود شده تيترب پدرش محضر در يا گونه به

  .داشتند
 بـاور  .بـود  كـرده  باور را »اس7م« يمنتظر اهللا آيت كنم، عرض جمله كي در بخواهم اگر
 قرآن، در كه ييها وعده به لذا و است گفته درست امبريپ د،يگو يم راست خدا كه بود كرده
 در اواخـر،  نيهم اش جمله كي .بود بنديپا واقعاً بود، آمده الب7غه نهج در معتبر، ثياحاد در
 ماه كي ديشا را نيا بكند، حتينص را امّكح خواست يم كه يوقت ش،يها هياع7م نيا از يكي

 كه ميكن باور و ميريم يم كه ميبدان همه اگر كه بود شده متذكر ؛بود كرده ذكر وفاتش از قبل
 خـدا  نـزد  كـه  بـود  كـرده  بـاور  يمنتظـر  .شـود  يمـ  حل زيچ همه راجعون، هيلإ ناإ و هللا ناإ
 يزنـدگ  يا گونـه  بـه  خـدا  محضر در لذا و اوست احوال بر حاضر و ناظر خدا و گردد يمبر
ـ  باور اگر را كلمه كي نيهم .باشد اعمالش همة يپاسخگو بتواند كه كرد يم  حاصـلِ  م،يكن
  .بود خواهد يمنتظر مانند يا آزاده آن

 بدانم خواستم يم يول .گشت خواهم باز يمنتظر يآقا ياسيس فلسفة در مرگ ةلأمس به من حاإل
 .دارد نقش يليخ افراد تيشخص نيتكو در ياسيس و ياجتماع يها تجربه هرحال به كه يحوادث در

ـ  اسـت،  داشته يجوان دورة در خود يزندگ يط در شانيا كه يخاص حوادث در شما  خواسـتم  يم
ـ  نيشـتر يب كدام كه ديدار يخاص اطإلع شما كه نميبب  تجربـة  بـود؟  گذاشـته  شـان يا يرو را ريثأت

ـ  مسائل با ها جوان كه ديدان يم هرحال به چون .يجوان دورة در داشتند كه ياسيس ياجتماع  يمختلف
  .داشتند شانيا كه يخاص تجربة كي از ديدار يخاص اطإلع شما نميبب خواستم .هستند روبرو

 انـد  شـده  متذكر آثارشان در شانيا كه آنچه از خارج يخاص اط7ع .نه قتيدرحق :وريكد
 80 تـا  70 ياسـ يس عيوقا بر ناظر شانيا كه كرد ذكر شود يم لذا و بودند 1301 متولد .ندارم
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 در تهـران  در بعـد  و قـم  در خودشـان  كـه  آنچه از ريغ ها، آن همة در يول .بودند رياخ سال
  .داشتند دور از نظارت شدند، وارد آن نيتكو و جاديا

ـ  20 وريشهر زا بعد مسائل و رانيا اشغال در و دوم يجهان جنگ در يعني ـ ندار ياطإلع  كـه  دي
  كردند؟ يم كار چه ياسيس مسائل به نسبت يجوان دورة در شانيا

ـ  يمـ  و بودنـد  جوان اريبس طلبة كي شان سن مطابق القاعده يعل زمان آن در :وريكد  ميدان
 شـاگرد  نيتر شاخص شانيا كه گفت شود يم يعني .بودند خوانده درس خوب اريبس شانيا

 مرحـوم  كاشـف  ،يمطهـر  مرحـوم  و شانيا كه ميدان يم و .بودند يبروجرد اهللا آيت مرحوم
 حـوزة  بـه  عرفـان  درس از را ينيخم اهللا آيت كه يكس الواقع يف يعني .بودند ينيخم اهللا آيت
 نيا كرد، وارد مرجعيت حوزة و ينقل حوزة به يشهود يكشف حوزة از و كشاند فقه اصول

  .بودند نفر دو
ـ  اسـتاد  بـوده،  ليتحص و ميتعل در غرق شانيا زمان آن در ن،يبنابرا طلبـة  .بـوده  يرمتبح 

 به يعلم ممارست مقدار نيا القاعده يعل .شده مجتهد يجوان عنفوان در .بوده يفاضل اريبس
 بـه  شـود  يمـ  ليتبد و .است داده ينم ياسيس و ياجتماع مسائل در فعال ورود اجازة شانيا
ـ اع7م تمام در شانيا كه انق7ب، از قبل سال 15 زمان، آن در كه جوان مدرس كي  ييهـا  هي

 داشـته  يمحور نقش شود، يم صادر ياس7م نهضت و ينيخم اهللا آيت مرحوم از دفاع در كه
  .است
 و رود يمـ  زنـدان  خـاطرش  بـه  و نوشته يم را ها هياع7م كه بوده يكس شانيا معنا كي به

ـ  را گـر يد افراد كه شود ينم حاضر و شود يم شكنجه  وارد يوقتـ  شـان يا لـذا  .بكنـد  يمعرف
ـ تبع ينيخم اهللا آيت كه است يزمان آن، و است ساز خيتار خودش شود يم مبارزه  و شـده  دي

  .هست قم در ياسيس مبارزات رهبر شانيا كه گفت معنا كي به توان يم
 20 وريشهر از بعد هيعلم يها حوزه قتيدرحق د،يكرد اشاره نجايا شما كه ياساس ةنكت كي .بله

 يمنتظر اهللا آيت احتماإلً د،ييفرما يم شما كه طور نيا و نداشتند يا افتهي سازمان يليخ ياسيس تيفعال
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 نيسـن  از مثإلً شانيا كه ستين ضعف نقطة كي نيا شما نظر به .است بوده فضا آن ريثأت تحت هم
  ؟يانساليم و يجوان در جامعه مشكإلت به يتوجه يب يعني ؛شدند استيس وارد باإل

 اهللا آيـت  مرحـوم  كه ميدان يم و كنند يم تيفعال ياصل مراجع ريثأت تحت ها حوزه :وريكد
 زمـان  در كـه  اسـت  واضح اريبس .است نداشته ياسيس تيفعال به يا ژهيو تيعنا يبروجرد

ـ فق اسـت  قـرار  اگـر  كـردم  عرض يطوركل به و .باشد گونه نيهم هم شانيا  مثـل  يمبـرز  هي
ـ با خـود  ،باشـد  داشـته  ياسـ يس و ينيد اص7ح يبرا ينگر ندهيآ يمنتظر اهللا آيت مرحوم  دي

 يمبـان  نيتكو يپ در كام7ً زمان آن شانيا كه هستم معتقد من .باشد يقو يعلم مقام يدارا
 داشـت،  فـراوان  دشـمنان  نكـه يا رغـم  يعلـ  كه هست هم نيهم يبرا و بوده خودش يعلم

 .كننـد  ديترد شانيا يعلم مقام به يا ذره نداشتند تأجر كدام چيهاما  داشت، فراوان منتقدان
 ،يجـوان  در كـه  اسـت  نيا آن 8زمة و دانستند يم عالم فرد كي را او دشمن و دوست يعني
  .باشد كرده بنا استوار كام7ً را اش يعلم يمبان شانيا

 حـق  در يمـذمت  وجه چيه به را ياسيس مسائل در يجوان دوران در شانيا حضور عدم من
 بـاز  هـم  زمـان  آن و شود يم وارد شود، يم مدرس شانيا خود نكهيا از بعد .دانم ينم شانيا

 ياسـ يس يهـا  هيانيب امضاگرفتن يبرا شانيا و نداشتند ياسيس مسائل به يا ژهيو تيعنا علما
 نكـه يتاا مرجع، آن به مرجع، نيا از ،عالم آن خانة به عالم نيا خانة از .ديكش يم رنج چقدر
 ،ينـ يخم اهللا آيـت  مرحـوم  مبارزات از دفاع در يا هياع7م كي كه بكند يراض را ها آن بتواند

 .شـود  برداشـته  يقدم و بشود منتشر بعد و بشود امضا ستم و ظلم هيعل رانيا مردم مبارزات
  .دارند يشفاف و روشن اريبس يزندگ شانيا صورت هر در

ـ  يمنتظر يآقا از كه گفتند شانيا كردم يم صحبت يبديم فاضل يآقا با بار كي من  كـه  دميپرس
 ديدان يم خوب د؟يزن يم لبخند و ديهست استوار ،حصر مشكإلت و مصائب نيا وجود با چطور شما

 يرهبـر  مقام قائم يزمان كه يكس خصوص به باشد، حصر در منزلش يمرجع كه بوده مشكل قم در
 طمع نه و دارم ترس نه من كه دهند يم پاسخ شانيا .است داشته دست در ياديز اراتياخت و بوده

 نيا نميبب خواستم يم .كنم تحمل را زهايچ از ياريبس بتوانم كه شود يم باعث عامل دو نيا فقدان و
 يمـوارد  جزو و بود گذاشته ريثأت شانيا تيشخص يرو قتيدرحق كه طمع و ترس نداشتن ئلةمس
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ـ اول اصول جزو ،شود يم هيتوص آن به اريبس ،ينيد اتياخإلق در كه است ـ د اخـإلق  هي  .اسـت  ني
 يحوزو يرفتارها گريد در شما مشهود عنصر و ژهيو عنصر كي عنوان به يليخ نيا كه است چطور

 بـه  باورنداشـتن  نيهم يعني است؟ طور نيا چرا شما نظر به ست؟يچ موضوع نيا انيجر .دينيب ينم
 نيتكو را امر نيا شود يم كه هست چطور بشود؟ دار شهير طمع و ترس آن كه شود يم باعث مرگ

  كند؟ يستادگيا مصائب مقابل در بتواند كه تيشخص يرو داد

 دنيرسـ  يبرا نه نباشد ايدن فتةيش كه يكس .دارد يازدگيدن در شهير طمع و ترس :وريكد
 پاكبـاز  .گـذارد  يمـ  پا ريز را حق نه و ترسد يم فشار نيا از نه است طمعكار يويدن امور به

 ياياول مورد در ميكر نآقر كه يفيتوص .بود يا آزاده فرد ك7م كي در يمنتظر اهللا آيت .است
ـ ولأ نّإ 8أ« كنـد  يمـ  صـدق  شانيا درمورد كند يم خداوند  هـم  8 و هميعلـ  8خـوف  اهللا اءي

 ترسـان  و خـائف  نـده يآ به نسبت ستند،ين محزون گذشته به نسبت اءاهللاياول يعني .»حزنوني
 بـه  يراضـ  .نبود ايدن فتةيش شانيا .ستندين دلخور هم يزيچ از ترسند، ينم يزيچ از .ستندين

 ز8ل و دسـت  كف مثل بود خالص .نبود هم اير اهل .نداشت هم ييادعا و بود خدا يرضا
  .آب مثل بود

 يمردمـ  و سـاده  اريبسـ  .بـود  كـرده  عمـل  آن به قب7ً خودش كرد، يم ذكر را يزيچ اگر
 ط7قه سه را ايدن توانست يسادگ به كه كند يم احساس انسان هم نيهم يبرا .كرد يم يزندگ
ـ با آدم يليخاما  .ميخواند يم ائمه اتيروا و الب7غه نهج در را ها نيا ما .كند  باشـد  بـزرگ  دي
ـ بگو »يريغ يغرّ ايدن اي« وار يعل كه ـ دن يا  د،ي ـ غ اي ـ فر را مـن  ري ـ دن و .بـده  بي  واقعـاً  را اي
  .تيموقع و مقام كردن ترك يعني كردن ط7قه سه را ايدن .كند ط7قه سه

 بندد، يمبر رخت آدم فرزندان از كه يزيچ نيآخر« :است آمده )ص(امبريپ شاتيفرما در
آن خاطر به چقدر مياوريب دست به ميبخواه ما را يصندل كي ».است يپرست مقام و جاه حب 
 صـبر  مـاه  سـه  .داشـت  زيـ چ همـه  يمنتظر .ميگذار يم پا ريز را ينيد و ياخ7ق يها ارزش

ـ  نشد حاضر ياخ7ق يها ارزش تيرعا خاطر به اواما  .بود كشور اول شخص كرد يم  نيچن
  .كند
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  67 يها اعدام به اعتراض

 .كـنم  يم مطرح من كه دارد بخش دو نيا .است يمهم يليخ الؤس د،يفرمود كه موضوع نيهم
 اگـر  آمد شيپ بعداً كه يحوادث به توجه با معتقدند كنم يم صحبت ها آن با من كه يافراد از يليخ

ـ  حفـظ  داشت كه را يتيموقع هرحال به و بود كرده سكوت يمنتظر اهللا آيت  بـود  ممكـن  كـرد،  يم
 شـان يا خود .كردند را اقدام آن كه باشد يزيچ آن از شتريب اريبس رانيا ندةيآ سرنوشت در رشيثأت

 تيمسئول يرهبر مقام قائم عنوان به كنم، فوت 67 زييپا در اي 67 تابستان در اگر كه كه بودند معتقد
 سـكوت  تـوانم  ينم من تيوضع نيا به باتوجه لذا .بدهم جواب خداوند شگاهيپ در يستيبا و دارم
  .كنم

 سرنوشـت  بود كرده سكوت شانيا اگر كه بودند معتقد كردم يم صحبت ها يليخ با من اإلناما 
ـ  چـون  كجاسـت؟  موضـوع  نيا مرز .كند رييتغ بود ممكن افراد از ياريبس و جامعه ـ دان يم  در دي

ـ  مـا  كه يموضع هر كه ستين طور نيا يعني .است كيتراژ ها انتخاب ،استيس ـ گ يم  شـه يهم ميري
 آن جينتا است ممكن كه ديباش انتخاب تا دو نيب كه است ممكن شما يعني .رديبگ مثبت يها پاسخ

 به توجه با شما حاإل كجاست؟ موضوع نيا مرز .زند يم بيآس كمتر يكي جةينت يول باشد كيتراژ
 اي بگذارد ريثأت توانست يم شتريب مقام آن حفظ و شانيا سكوت شما نظر به آمده، شيپ كه يحوادث

  ست؟يچ يمنتظر يآقا يفكر مكتب و اصول در مرزش نكهيا دوم و كردند؟ كه يكار نيا

 همـان  گرفـت،  يم قرار طيشرا آن در هم باز يمنتظر اهللا آيت اگر كنم يم فكر من :وريكد
 احتـرام  و ميتكر مورد همه نيا و نبود يمنتظر كرد ينم را انتخاب آن اگر .كرد يم را انتخاب
 .بود يشرع و ياخ7ق انتخاب كي يمنتظر اهللا آيت انتخاب گريد انيب به .شد ينم واقع ملت

 دسـت  بـه  ياط7عات و بود گرفته قرار يطيشرا در شانيا .بود يانسان و يوجدان انتخاب كي
 مقـام  كرد يم سكوت اگر .بود گناه يب انسان هزار چهار تا سه جان درمورد بحث .بود آورده

 ياس7م يجمهور رهبر الع7ج صعب يماريب به توجه با ماه چند از بعد .آورد يم دست به را
ـ  گـر يد ماه چند يمنتظر كه بود روشن روز مثل زمان، آن در ـ فق يول  يجمهـور  رهبـر  و هي

  .بود خواهد رانيا ياس7م
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ـ  توانسـت  يم و گذاشت يم جگر يرو دندان نديگو يم يبرخ بسا چه  خـودش  كـه  يوقت
 را لهيوسـ  هـدف  كه اس7م در ميدار اصل كي ما .بكند حل را مشك7ت نيا همة شد رهبر
 ميتوان ينم مقدس اهداف به دنيرس يبرا يعني .است ياخ7ق اصل كي نيا .كند ينم هيتوج
  .ميكن قيطر يط نادرست يها راه و نامقدس و ناپاك امور از

 بـا8  قـدرت  نردبـان  از و بگـذارد  پا گناه يب هزار چهار سه خون بر يمنتظر بود قرار اگر
 شـناخته  او كـه  ينيد چون .نگرفت دهيناد را نيا يمنتظر كرد؟ يم گرانيد با يفرق چه برود
 شـدن  شـته ك از توانست يم اگر و كند سكوت گناه يب خون مقابل در داد ينم اجازه او به بود
 رهبـر  فـردا  او اسـت  ممكن كه احتمال نيا به نكند، يريجلوگ و بكند يريجلوگ گناهان يب

 كي خون از يوقت خدا .بود ينيقي و نقد گناهان يب جان از دفاع نيا بود، هينس يرهبر .بشود
 نيبنـابرا  .گذشـت  نخواهـد  خـود  يجـا  بـه  كه گناه يب هزار چند خون از ،گذرد ينم گناه يب

  .بود ياخ7ق و درست ق،يدق اريبس انتخاب كي يمنتظر انتخاب
 ستيبا يم كه هستند گرانيد آن م،يزن يم ورق دوباره را پرونده آن و ميگرد يمبر كه ا8ن
 و انـد  شـده  محكوم ،غلط اي درست ييها دادگاه در يافراد نكهيا از بعد شما كه بدهند پاسخ

 شـوند؟  يم اعدام ،ياخ7ق و يقانون ،يشرع ليدل كدام با است، انيپا فرُُش در تشانيمحكوم
 نكـه يا صـرف  بـه  هستند، زندان در افراد نيا نشده، واقع هم يديجد جرم نكهيا به توجه با
ـ آ رنـد، يبگ قـرار  يخاص طيشرا در اگر دارند، 7تشانيتشك به ياعتقاد ها نيا  گـروه  آن از اي

 اگـر  .يسـت ين ايـ  يهسـت  موضع سر يبپرس انيب نيا با را ها نيا يخواه يم كنند؟ يم تيحما
 ،يانسـان  ضـوابط  چيه با نيا .يده يم ادامه را تتيمحكوم يستين اگر ،يشو يم اعدام يهست
  .ديآ ينمدر جور يقانون و ياخ7ق ،يشرع

 و شـرع  و اخ7ق خ7ف امرِ نيا با نكهيا جز .نداشت يا چاره .بود دهيشن را نيا يمنتظر
 شـود  ينمـ  يراض دلش سد،ينو يم نامه يوقت .كند سفر يحت بكند، نقد بكند، مخالفت قانون

 اعتـراض  و رود يمـ  ياس7م يجمهور رهبر نزد به حضوراً باشد، دهينرس نامه ديشا ديگو يم
 رفتـه يپذ .دهـد  يم انجام را تشيمسئول .كند يم شانيا ميتقد اش يفقه يمبان براساس را خود
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ـ  عنـوان  به و سدينو يم خاطراتش كتاب در گردد يمبر .شود ينم واقع مسموع شود، ينم  كي

 اهللا آيـت  شـهادت  نيهمـ  مانـده،  يباق فاجعه آن از كه يسند تنها امروز .گذارد يم يباق سند
ـ غا بـه  يانتخـاب  كـرد،  او كـه  يانتخاب كنم يم فكر من .خاطراتش كتاب در است يمنتظر  تي
 و هـا  انسـان  جـان  و صـداقت  مقابـل  در كه آموخت ما به او .بود ارزشمند اريبساما  دشوار
 هـركسِ  .بـود  داده انجـام  يدرسـت  اريبس كار و ندارد ارزش يزيچ چيه ،ياخ7ق يها ارزش

 يمنتظر اهللا آيت كه بكند را يانتخاب همان ديبا كند يزندگ ياخ7ق خواهد يم كه هم يگريد
  .داد انجام

  يرهبر يمقام قائم

ـ كرد يحضـرتعال  كه يصحبت نيا !وريكد يقاآ  .هسـتند  گـروه  دو منتقـدان  .دارد يمنتقـدان  دي
 تخلفات نيا از ياديز موارد هم 67 تا 60 يها سال نيب كه معتقدند و مخالفند كه هستند ييها گروه
ـ ز اريبس موارد اي جهرم قنات ةلئمس مثل افتاده، اتفاق ـ  و بـوده  افتـاده  اتفـاق  يادي  را آن از يبرخ
 .كردند يم يريگيپ كه يمسائل درمورد ميا دهيشن ما اند بوده ها زندان به يدگيرس مورأم كه ييها گروه

ـ أت يحت اي نكرده ياعتراض يمنتظر اهللا آيت كه است بوده هم يگريد موارد يول  حـرف  .كـرده  ديي
 در يمنتظر يآقا است، ياخإلق دييفرما يم شما كه يموارد نيا در كه هست نيا گروه نيا ياساس

ـ  حـزب  يروهـا ين از هـم  گـروه  كي .هستند گروه كي ها نيا .است نكرده برخورد موارد آن  يالله
 مناسبات يها تيواقع به مقدار كي و گرفته شكل هرحال به كه يالله حزب ديجد انيجر نيا هستند،
 كـار  يرهبـر  مقـام  قـائم  عنـوان  بـه  يمنتظـر  اهللا آيت انتخاب كه معتقدند ها آن .كند يم نگاه قدرت

 قتيدرحق و نبوده خبرگان مجلس اراتياخت و ها  تيمسئول حدود يزيچ نيچن اصإلً .بوده يرقانونيغ
ـ  رفتيپـذ  يمنتظـر  اهللا آيـت  چرا .كرده ليتحم را نيا خبرگان مجلس در ياسيس جناح كي  نيچن

  .ديآ يم شيپ كه پرسش تا دو نيا را؟ يحرف

ـ يخ در اسـت يس حوزة اقتضائات .است ياسيس اقتضائات حوزة درمورد من يبعد الؤس  از يل
 بوده يمراجع معدود جزو يمنتظر اهللا آيت چون و .است متفاوت ديفرمود شما كه يموارد با موارد

ـ ا يتضـادها  كـه  كرده يم يسع يطور چه مينيبب ديبا كرده، يم دخالت يعمل استيس در كه  دو ني
  .كنم يم الؤس شما از را دوم بخش ديده حيتوض را اول بخش اگر .كند جمع هم با را حوزه
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 اول دهـة  در كـه  اسـت  يگـر يد نـاگوار  اتفاقات درمورد شما، پرسش اول بخش :وريكد
 داده رخ هم يگريد اتفاقات شك يب 67يها اعدام از ريغ .است شده واقع ياس7م يجمهور
 .سـت ين شانيا يمقام قائم زمان در من اط7ع حد در د،يكرد اشاره شما كه يموارداما  .است
ـ  ،آن از قبل .است يرهبر مقام قائم ،67 آخر تا 64 سال از يمنتظر يآقا ـ فق كي  مرجـع  و هي
 فـرق  .سـت ين كشـور  زيـ ر و يجزئ مسائل تمام انيجر در لزوماً و است قم در جوان ديتقل
 و رسـد  يمـ  او بـه  اط7عات هم ،القاعده يعل و است مقام قائم شانيا كه يزمان يحت .كند يم

 ياتفاقـات  جهـرم،  در و فـارس  اسـتان  در ديـ گفت كه آنچنان ديكن فرض .دارد يك7م نفوذ هم
 نكـرده  اعتـراض  شـان يا و دهيرسـ  شانيا گوش به حوادث اتيجزئ تمام ليدل چه به .افتاده
  است؟
 يكجـا  هـر  در يظلمـ  هـر  از زمـان  هر كه بود يا گونه به شانيا رةيس من، اط7ع حد در
 شـود  يم گفته نكهيااما  .رديبگ را ظلم آن يجلو كه كرد يم كوشش كرد يم دايپ اط7ع كشور
ـ  قضـاوت  آن درمـورد  و شود اقامه سند ستيبا يم كرده، دييأت شانيا كه بوده يموارد  .ميكن
 كـه  آنچه رخدادها، از ياريبس درمورد شانيا ضمناً .ندارم ادي به را يمورد نيچن شخصاً من
 شـان يا .است كرده مخالفت يمتعدد موارد در .است كرده ضبط خاطراتش كتاب در ،دهيشن
 .است كرده بدل و رد ياس7م يجمهور رهبر با نامه چهل به كينزد ،]انق7ب[ اول دهة در
 و كـرده  رصـد  دقـت  به وسع حد در را مسائل شانيا .است نشده حاصل جينتا نيا شبه كي

  .كند اص7ح را نظام و كشور كه كرده كوشش
 يمقـام  قـائم  عنوان به خبرگان مجلس در شانيا نكهيا شما، پرسش دوم بخش درمورداما 
 ميوخـ  را ينـ يخم اهللا آيـت  مرحـوم  حـال  پزشكان الواقع يف زمان آن در .شد انتخاب يرهبر
ـ دن از هـم  يمـار يب همـان  به شانيا كه ديدان يم .بودند كرده فيتوص  پزشـكان  كـه  رفتنـد  اي

ـ ا يمرزهـا  در نيحسـ  صـدام  مانند يدشمن كه بود يطيشرا در و .بودند كرده ينيب شيپ  راني
 گـر يد ازطرف بود، جنگ درحال هنوز كشور و بود كرده اشغال را ما يشهرها از يبرخ بود،
 خبرگـان  مجلـس  كـه  يكـار  .داشـت  يجد كسالت هم ينيخم اهللا آيت مانند يذمتنّف رهبر
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 كـه  مينگـذار  كه بود يا خردمندانه كار .بود شانهيدوراند اقدام كي داد انجام زمان آن يرهبر
  .بماند يباق سرپرست بدون كشور افتاد، جامعه رهبر يبرا ياتفاق اگر

  .نبود خبرگان مجلس يها تيمسئول و اراتياخت جزو يرهبر مقام قائم ةلئمس يول

 ميتنظـ  خـودش  را اش نامـه  نييآ خبرگان مجلس ،ياساس قانون 108 اصل مطابق :وريكد
 مسـائل  تمـام  .بكند فيتكل نِييتع خبرگان مجلس يبرا تواند ينم يگريد نهاد چيه .كند يم

 هـم  يعـ يطب شـكل  به كه خبرگان زمان آن .است خبرگان مجلس ارياخت در يرهبر با مرتبط
 قـانون  اصـل  كـدام  با .ندارد يقانون منع نيبنابرا .دادند صيتشخ را نيا بودند، شده انتخاب
  است؟ مخالف ياساس
  .خبرگان مجلس در بود نشده ميتنظ يرهبر يمقام قائم يبرا يا نامه نييآ يول

 بـوده  خودشـان  عهـدة  بـه  نامه نييآ يوقت اند؟ نداشته نامه نييآ ديدان يم كجا از شما :وريكد
 سمت .ستين لهئمس نيا يبرا يمنع هم ياساس قانون در .ستين بابت نيا از يمشكل خوب

ـ ا افتاد، ياتفاق اگر نكهيا يبرا ميهست آماده ما كه شود يم گفته .نبوده كه يا شده ينيب شيپ  ني
 .ندادنـد  انجـام  يرقـانون يغ كـار  زمان آن در خبرگان نيبنابرا .شود يم تيمسئول آن نامزد فرد
 يرسـم  سمت آن خاطر به بخواهد كه نداشت يرسم سمت هم شانيا .كردند ينيب شيپ كي

 ياعتراض نيچن يكس اگر .است بوده شهيهم ها ييجو بهانه گونه نيا .رديگ قرار اخذهؤم مورد
 هنـوز  شـد  انتخـاب  ياسـ7م  يجمهور رهبر عنوان به يا خامنه يآقا جناب كه يزمان بكند،
 مرجـع  شـان يا .بـود  مرجعيـت  زمان آن در آن ياساس شرط و بود نكرده رييتغ ياساس قانون
 كننـد  يمـ  وارد را يا شبهه نيچن كه يكسان .بود يرقانونيغ هم شانيا يرهبر نيبنابرا .نبودند

 عـوض  ياساسـ  قـانون  كه يزمان تا شانيا .ندارد جواب شبهه نيااما  دارد، جواب شبهه آن
  .است نبوده كشور يقانون رهبر نشده،

  صداقت و استيس

 يها حوزه از استيس حوزة اقتضائات كه است نيا ديآ يم شيپ كه يمهم يليخ الؤس كي :س
 توجـه  خودتان فيتكل به شما ياخإلق يها حوزه در كه مفهوم نيا به .است متفاوت اريبس ياخإلق
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ـ ده يم تياهم كار جينتا به شما استيس حوزة در يول .ديدار ـ ا و دي  .اسـت  مهـم  مـردم  يبـرا  ني
ـ بگو ديتوان ينم شما كه مفهوم نيا به .ديبگو راست ديتوان ينم شما ،يجنگ امور در المثل يف  ده ديي

 همـة  كشورها، همة ن،يبنابرا .دييگو ينم را مسائل از ياريبس شما .است كرده سقوط ما يمايهواپ
 ديفرمود شما .اند شمرده مجاز است، استيس حوزة از يبخش كه جنگ در را خدعه ينوع به مكاتب

ـ بب خواسـتم  .است بوده اول اولويت يمنتظر اهللا آيت يبرا اخإلق ةلئمس كه  نكـه يا بـه  باتوجـه  نمي
ـ  چطـور  را تضاد نيا دارد، يروزيپ و قدرت ةلئمس به معطوف ياقتضائات ،يعمل استيس  تـوان  يم

ـ  در باشـد،  اخإلق صرفاً ما اول اولويت اگر يعني دارد؟ يمرز ايآ .كرد جمع ـ ا ميتنظ  اسـت يس ني
  .ميشو مواجه مشكل با يعمل

 بـا  حـوزه  آن اقتضـائات  چگونـه  كه بزنم شما يبرا ياديز يها مثال توانم يم من ديخواست اگر
 نظـر  بـه  اي كردند؟ يم حل چطور شانيا را تضاد نيا نميبب خواستم .شود يم متفاوت ياخإلق حوزة

  شد؟ يم حل چطور شانيا يفكر مكتب در شما

  .است متفاوت استيس با جنگ .ديزد جنگ مثال شما :وريكد
  .است استيس حوزة از يبخش ،جنگ

 نتوانـد  دشـمن  كـه  بـرود  شيپ يا گونه به ديبا انسان كه است بحث نيا جنگ در :وريكد
  .ستين جنگ لزوماً استيساما  .كند ينيب شيپ را آن

ـ  يهـا  حوزه مدرن عصر در جنگ !وريكد يآقا .ميدار را ها جنگ انواع مااما  .بله  .دارد يمختلف
 اوقـات  يگـاه  كـا يآمر خـود  در دينيبب شما .ديدار ينظام و ياطإلعات ،ينظام حوزة در جنگ شما

ـ  ينظام يجاسوس كه است يكس از تر نيسنگ ،ياقتصاد جاسوسِ حكم ـ ي .كنـد  يم  همـان  بـه  يعن
 و شود يم گسترده ،روابط حوزة كه جيتدر به يعني .است يجد يجنگ ،اقتصاد حوزة در نبرد ل،يدإل
 جنـگ  شـما  .شود يم گسترده يمختلف يها حوزه در جنگ نيبنابرا شود يم قدرت يدارا حوزه هر

 شـكل  را قدرت يها حوزه ها نيا يعني .است نيهم ايدن مسائل از يكي اصإلً يعني .ديدار يا رسانه
ت  عنـوان  بـه  ما را اخإلق مسئلة نيا اگر نميبب خواهم يم من .دهد يم ل اولويــ بگ او ـ ا در ،ميري  ني

  كرد؟ ميخواه رفتار چگونه ها حوزه
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 كه يگريد يها عرصه در .است ينظام يكيزيف نبرد در صرفاً ،خدعه جواز احكام :وريكد
 يا رسـانه  رقابـت  ايـ  يفرهنگـ  رقابـت  ،ياقتصـاد  نبرد شود، يم اط7ق ها آن به جنگ عنوان

 پـا  ريز را ياخ7ق يها چارچوب ميستين مجاز ما مسلمان فرد كي ،ياخ7ق فرد كي عنوان به
 تمـام  در كـه  اسـت  نيهمـ  در قـاً يدق ،مسـلمان  فـرد  كي ،ياخ7ق فرد كي تفاوت .ميبگذار
  .كند رفتار اخ7ق مدار ريدا ياجتماع و يفرد از اعم اش، يزندگ ها عرصه
ـ  :باشـد  تواند يم گونه دو شود، يم يعموم عرصة وارد كه يفرد نيبنابرا  يبـرا  نكـه يا اي

 مطـرح  او يبـرا  يقرمز خط چيه كند، استفاده يا لهيوس هر از اش ياسيس اهداف به دنيرس
ـ ا .باشد م7ك او يبرا جهينت به دنيرس صرفاً نباشد،  اگـر امـا   .اسـت  يراخ7قـ يغ يفـرد  ني
 بـه  مجـاز  يو .داشـت  خواهـد  قرمـز  خـط  او صـورت  نيدرا باشد، نداريد و ياخ7ق يفرد

ـ با ،مقـدس  هـدف  بـه  دنيرسـ  يبـرا  .بـود  نخواهد يروش هر از و لهيوس هر از استفاده  دي
 واجـب  كـه  شـود  گفتـه  اسـت  ممكن .ديبگو دروغ ندارد حق .كند انتخاب مجاز يا لهيوس
  .دييبگو دروغ كه بود دينخواه مجاز ناًيقياما  د،ييبگو را راست همة شما كه ستين

ـ  كه ندارند حق ها آن .دارد يتبعات ،ياسيس رهبران ازجانب ژهيو به گفتن دروغ  دروغ يحت
 دروغ بر اگر .نديبگو باشد، مجاز پاافتاده شيپ طيشرا در يعاد افراد يبرا كه يزيآم مصلحت

 ها آن كه است مترتب مفاسد قدر آن ،گفتن دروغ خود بر شود، مترتب يها مصلحت ،ياسيس
 اگـر  كـنم،  يمـ  عـرض  صراحت و وضوح به لذا .دارد يم برحذر ييها دروغ نيچن انيب از را

 وارد ،سـّنت  و كتـاب  تـابع  مسـلمان  فـرد  كي عنوان به ،ياخ7ق فرد كي عنوان به است قرار
 ياخ7ق ،يعمل استيس و ينظر استيس در نكهيا جز ديندار يا چاره ،ديشو استيس عرصة
 هـا  چارچوب نيا اگر .گذاشت متشرع اي مدار ارزش مسلمان، را ما نام توان ينم اّلا و .ديبمان
ـ  يفرقـ  چـه  ؟اسـت  نامسلمان و مسلمان نيب يفرق چه ،شود گذاشته پا ريز  و ياخ7قـ  نيب
  ؟است يراخ7قيغ

 ،ديباش كرده برخورد دندار استيس حوزة در يعمل يها تيمسئول كه يكسان با اگر !وريكد يآقا
 كشـور  ياقتصاد يديكل مسائل اي كشور يارض تيتمام ت،يامن مسائل به مربوط كه ييها حوزه در
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ـ  راسـت  تنها نه استمدارانيس اكثر باًيتقر موارد، اكثر در موارد، يليخ در هست،  بلكـه  ؛نـد يگو ينم
ـ  جنگ نوع كي الملل نيب حوزة در ديدان يم شما نكهيا يبرا .دهند يم غلط اطإلعات  كشـورها  نيب

 هـا  آن و نـدازد يب مخالفان دست به را كشور اسرار تواند يم موارد نيا در ييگو راست .دارد وجود
  .كنند استفاده كشور تيكّل هيعل

ـ يخ شود، يم بسته كه ياقتصاد يقراردادها از ياريبس ديدان يم شما  درز را آن اطإلعـات  هـا  يل
 ،باشـد  داشـته  ينيمخالف است ممكن ياقتصاد قرارداد هر نكهيا يبرا .است يعيطب يليخ .دهند ينم

 لغـو  را ها نيا و كنند اقدام توانند يم ها آن نيبنابرا .ندازنديب خطر به را منافعشان كه يكسان يازسو
ـ تعب نيا با حاإل .است يا جاافتاده موضوع الملل نيب استيس در درعمل، ن،يا .كنند  شـما  كـه  يري

ـ  استيس در يكس كه ديدار يا نمونه شما ايآ كه بدانم خواهم يم من د،ييفرما يم  حـوزة  در يعمل
 نمونـة  عنوان به را يزيچ نيچن واقعاً ما ايآ يعني م؟يبشناس مسلمان استمداريس عنوان به ما الملل نيب

  م؟يدار يعمل

ـ يد يالگوهـا  در ما .بله :وريكد ـ دار خودمـان  ين  ،كـردم  اشـاره  مـن  كـه  طـور  همـان  .مي
 گونه نيا در .گفت دينشا راست هر گفت، دينبا راست جز كه ميدار هم يفارس المثل ضرب
 را قـت يحق از يبخشـ  ميتـوان  يم .ميكن سكوت ميتوان يم .مييبگو دروغ ميستين مجاز ،موارد
ـ پ مگر ،)هيعل اهللا صلوات( امبريپ زمان در .مييبگو دروغ كه ميستين مجازاما  .ميكن ذكر  در امبري
ـ  امام گفت؟ دروغ ايآ .بود هم يموفق استمداريس نبود؟ استمداريس نهيمد  )السـ7م  هيـ عل( يعل
 كنند يم ذكر شگانيپ استيس يبرخ .كرد عمل صداقت براساس اش يظاهر خ7فت زمان در
 صـادقانه  كـه  بـود  نيهم خاطر به اورد،ين دوام شتريب ماه شش و سال چهار دولتش نكهيا كه

  .كرد يم رفتار
 خـاطر  بـه  ،درخشـد  يم هنوز سال 1400 از پس يعل نام اگر كه ميكن يم ذكر هم ما اتفاقاً

 اگر .مييگو يم »ياعلي« ما امروز نيهم يبرا .نگذاشت پا ريز را اخ7ق نيمواز كه است نيا
ـ امو بـا  يتفـاوت  چـه  بـود،  جسـته  سـود  يا يباز دغل هر از بود، كرده عمل هيمعاو هيشب  اني
 اسـتمداران يس ،بازرگـان  مهنـدس  مرحوم و مصدق دكتر مرحوم ،معاصر دوران در كرد؟ يم

 بـود،  اسـتمدار يس تـوان  يمـ  بـود،  ورز اسـت يس تـوان  يمـ  هسـتم  معتقـد  من .بودند ياخ7ق
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 نكهيباا كه بود نيا كرد يمنتظر اهللا آيت كه يكار اصو8ً .ستيز ياخ7ق توان يم حال نيدرع
ـ فق آن يعمل اميپ نيتر مهم نيا .نگذاشت پا ريز را اخ7ق بود، استيس عرصة در  بـزرگ  هي

  .است
ـ  يالملل نيب روابط و مسائل نوع ،يعل حضرت و محمد حضرت دورة كه ديدان يم البته .بله  نيب

 كه ييكشورها كشورها، انيم ياطإلعات جنگ اطإلعات، ةلئمس امروز .بود امروز با متفاوت كشورها
 را خـود  خاص اقتضائات هم ها آن و كشورهاست از ياريبس اول اولويت جزو دارند، متضاد منافع
ـ  شـما  .افتد يم خطر به كشور كياستراتژ منافع د،ينكن تيرعا شما اگر و دارد ـ توان ينم  درمـورد  دي

  .ديينگو دروغ ندازديب خطر به را كشور منافع تواند يم راست جواب كه يميمستق الؤس

 كشـور  كـه  يقرارداد نوع كي درمورد اي كشور يتيامن ةلئمس نوع كي درمورد ديكن فرض مثإلً
 به را آن اطإلعات ،دييبگو راست دينخواه اگر كنند، الؤس ،بماند مسكوت فعإلً كه دهد يم حيترج

ـ  كـرده  دقـت  اگـر  و .دارد وجود كه است يالؤس نيا هرحال به يول .كند يم منتقل گرانيد  ديباش
 ،)نداشت يياجرا پست عمإلً هم يمنتظر اهللا آيت چون( هستند، هيقض نيا اندركار دست كه يكسان
ـ غ و ينظـام  ،ياطإلعات ،ياقتصاد يها حوزه در را يا مجموعه كي شما كه يوقت چون  اداره آن رِي

 ديبا و است باز آن حوزة من نظر به كه است يبحث نيا .است متفاوت يكم آن اقتضائات د،يكن يم
ـ م دورة تفـاوت  به باتوجه د،يكن اشاره ديخواه يم مورد نيدرا يزيچ اگر .كرد گفتگو  حضـرت  اني
  .بپرسم را يبعد الؤس من تا ديكن اضافه ،امروز و يعل حضرت دورة و محمد

 ك7ً را ياسيس الزامات و ياخ7ق ةلسئم ،يزمان طيشرا تفاوت كه ستمين موافق من :وريكد
 .هسـت  مطرح هم امروزه بوده، مطرح اط7عات زمان آن .باشد كرده عوض موارد تمام در و
 امور يحت يكشور هر و ماند ينم پنهان يزيچ لذا و است تر يقو ياط7عات ابزار امروز يآر

  .گريد يها بحث به رسد چه است، يدسترس قابل نترنتيا عرصة در هم آن ينظام
 و اقتصـاد  و استيس عرصة وارد اگر ما كه كنم يم يجد يپافشار نظرم نيا بر هنوز من
 كنـد  يم اقتضا امثالهم و يمل تيامن كه يموارد و ميستين ييدروغگو به مجاز ،ميشد فرهنگ
ـ  ميكنـ  سكوت ميتوان يم صرفاً ـ ب را قـت يحق از يا پـاره  اي ـ  اني امـا   .قـت يحق تمـام  نـه  ميكن

 ياصـل  رهبـران  ژهيو به .بود مينخواه ييدروغگو به مجاز قانوناً و اخ7قاً و شرعاً وجه چيه به
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ـ ا و كـنم  يم يپافشار مطلب نيا بر من .ستين رفتهيپذ ها آن از يدروغ چيه .كشور  از را ني
  .ام آموخته يمنتظر اهللا آيت محضر در كه شناسم يم ينيد ضوابط از و اخ7ق مسلمات

  ياساس قانون و خبرگان ه،يفق تيوإل

 .داشتند هيتك اريبس موضوع دو يرو شانيا يمنتظر اهللا آيت ةدور در .ميبشو يگريد حوزه وارد
ـ  از شيب و داشتند اعتقاد هيفق تيوإل يتئور مسئلة به يليخ شانيا كه است نيا مسئله كي  يهركس
ـ بب خواسـتم  يم .داشتند نقش هم ياساس قانون نيتدو در و كردند سيتدر را موضوع نيا  نظـر  نمي
ـ ي .داشـت  ريتأث شانيا فكر در چگونه كرد، دايپ بعداً كه ينظرات نه موقع، آن در شانيا  چـه  از يعن

 كي نيتكو در يمحور عنصر كي عنوان به ديبا هيفق تيوإل كه بودند دهيرس ضرورت نيا به ييجا
 .كردنـد  موافقت هم شانيا و باشد داشته هم يمتعدد اراتياخت حوزة و باشد داشته نقش يجمهور

ـ ا بـه  كجا از بود؟ چه موقع آن در شانيا نظر .بودند خبرگان مجلس سيئر بينا چون  ضـرورت  ني
  بودند؟ دهيرس

ـ ازقب فقهـا  ةيبق و شانيا كه يريتصو :وريكد  و يبروجـرد  اهللا آيـت  ،ينـ يخم اهللا آيـت  لي
 كـرده  يزنـدگ  آن در كـه  بـود  يشاهنشاه طيمح آن داشتند، حكومت و استيس از گرانيد

 عـادل  هيفق و ميبردار را ظالم شاه اگر ما كه ؛كنند فكر آن اص7ح يبرا كه بود يعيطب .بودند
 ابتـدا،  در 8اقـل  بود، ها آن ذهن در كه يمناسباتاما  .شود يم درست كار م،يبگذار او يجا به
 شـخص  اصـ7ح  بـا  پنداشتند يم و كردند ينم تصرف يكشوردار روش و مناسبات خود در
 گرفتنـد،  يمـ  شـاه  از را يوابستگ نيبنابرا .شد خواهد اص7ح كشور امور همة ،مملكت اول
 ،يملـ  و مسـتقل  فـرد  ديبا زمامدار گفتند يم كردند، يم حذف را نيد به نسبت او يسواد يب

  .باشد ريتدب صاحب و عدالت و يتقو اهل ،يشرع مسائل در اجتهاد اهل ن،يمتد
 خصـوص  بـه  و )فقاهت( علم شرط لةئمس كه كردند يم استناد يا هادّل به يمنتظر اهللا آيت
 كـه  ريتـدب  از ريـ غ جامعـه  ادارة يبـرا  شانيا نظر به بودند، قائل آخر به تا را تياعلم شرط

 هم آن اجتهاد، حد در هم آن است، 8زم هم نيد علمِ ،ياسيس تجربة و ياستمداريس شود يم
 ميبـود  ينيخم اهللا آيت استادمان تيشخص فتةيش چنان ما :فرمودند يم بارها .تياعلم حد در
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ـ ا ميبخواه و ديآ شيپ هم يگريد طيشرا است ممكن اص7ً ميكرد ينم فكر كه ـ نظر ني  را هي

ـ ا به آغاز در شانيا و داد هم دست به دست عوامل نيا .ميكن قيتطب يگريد فرد درمورد  ني
ـ  بـه  را كشور توان يم هيفق تيو8 ةينظر با كه بود دهيرس جهينت  يابتـدا  از منتهـا  .بـرد  شيپ

 شيبـرا  اسـت،  مـردم  نـدة ينما هيفق نكهيا .كرد يم ديكأت ،هيفق بودنِ يانتخاب بر شانيا انق7ب،
  .بود مهم
 قيطر از يعني .است ميرمستقيغ رانيا ياساس قانون در ،دييفرما يم يجنابعال كه بودن يانتخاب نيا

 ةينظر در بودن يانتخاب موضوع نيا .بود كرده موافقت طرح نيا با هم شانيا .است خبرگان مجلس
  كرد؟ يم دايپ يمعن چطور شانيا

ـ  ميمستق تواند يم مردم انتخاب باشد، ميمستق حتماً ستين 8زم كه بودن يانتخاب :وريكد  اي
 مسـائل  در ،ننديگز يمبر را ميرمستقيغ انتخاب معمو8ً تر حساس مسائل در .باشد ميرمستقيغ
 بـر  آغـاز  همان از ياساس قانون خبرگان مجلس سيرئ عنوان به شانيا .ميمستق انتخاب گريد

 نـام  بـه  يعقـد  ضـمن  شـرط  به نكهيا هم گريد نكتة .داشتند ديكأت يرهبر مقام بودن يانتخاب
 ،)ياساسـ  قـانون ( عقـد  ضـمن  شرط نيا در تواند يم نكهيا در يحت .بود قائل ياساس قانون
 هفت پنج، به موقت بلكه ؛نباشد طيالشرا مادام اي العمر مادام و باشد موقت ،يزمامدار دوران

  .باشد سال ده تاًينها اي
  .باشد موقت كه نكرده مورد نيدرا يصحبت يمنتظر يقاآ خبرگان، مجلس گزارش در يول

ـ  يعقـد  رسـد،  يمـ  يزمامدار بودن عقد به بداند، يانتخاب را تيو8 كه يكس :وريكد  نيب
 تواند يم عقد ضمن طيشرا از يكي .باشد داشته عقد ضمن طيشرا تواند يم عقد .مردم و يوال

ـ ا .باشـد  ياساسـ  قانون به بودنش ديمق اي يوال يزمامدار دوران بودن موقت  8زمـة  امـور  ني
 نكـرده  صحبت نهيزم نيدرا خبرگان مجلس در 58 سال دراما  .است عقد و انتخاب نفكي8

  .باشماست حق .است
 يربـان  يآقـا  ماننـد  يانيروحان ،مربوطه يها ونيسيكم و اول خبرگان مجلس گزارشات در .بله

 مطرح يرهبر يحكومت يها دوره يمحدودساز بر يمبتن يشنهاداتيپ ها نيا و مكارم يآقا و يرازيش
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ـ  و ينيخم اهللا آيت تيشخص خاطر به احتماإلً يمنتظر اهللا آيت يول ؛ساختند  شـان يا بـه  كـه  يارادت
  .اند نداشته يرهبر حكومت يها دوره بودن موقت مسئلة طرح يبرا ياصرار داشتند

 ينـ يخم اهللا آيت مرحوم مانند يكيزماتيكار تيشخص زمان آن در .است طور نيهم :وريكد
  .امدين شيپ شانيا يبرا الؤس نيا لذا بوده،
 سـال  در من اط7ع حد در يرهبر يزمامدار دوران تيمحدود و تيتوق مسئلة هرحال به
 تيـ و8 مسـائل  كـه  اسـت  نيا مطلب انصاف .نشد انيجر به ليتبد خبرگان مجلس در 58
 ياريبسـ  در و شـده  برگـزار  زده شـتاب  و كوتاه اريبس خبرگان مجلس يعلن صحن در هيفق

 حـقِّ  وجه چيه به گرانيد چه يمنتظر اهللا آيت ازطرف چه بودن موقت نيهم ازجمله اتيجزئ
  .است نشده ادا مطلب
 تـوان  شـان يا ةينظر نكهيا و كرده اشاره مطلب نيا به خود آثار در ،يمبان يرو شانيااما 
 ياساسـ  قـانون  عقـد  ضـمن  شـرط  عنوان به يشرط يوقت شانيا .دارد را يرهبر كردن موقت
 بـه  مراجعـه  .دارد نيز را يرهبر يزمامدار دوران كردن موقت تاب هينظر نيا ،گرفت درنظر
 كـه  دهـد  يم نشان »إليا8س7م الدولإل فقه و هيالفق إليو8 يف دراسات« كتاب ژهيو به شانيا آثار
 ياساسـ  قـانون  به ديتق ليازقب عقد ضمن طيشرا و يزمامدار بودن عقد بودن، يانتخاب شةياند
 .اسـت  بـوده  شانيا ةينظر جزء ،شصت دهة لياوا در يزمامدار دوران كردن موقت امكان و

 پربـار  اتيـ ح آخـر  دهـة  و هفتاد دهة دوم مةين در شانيا خرأمت آثار در نكات نيا اوج البته
  .است شانيا

 شـد  منتشـر  درگذشـتش  از بعد كه يا جزوه در يرازيش يربان ميعبدالرح اهللا آيت مرحوم
 در هـم  يرازيشـ  مكـارم  ناصـر  اهللا آيت اگرچه .دارد يزمامدار دوران بودن موقت به ياشارات
 آثـار  در و دهـد  يم دهيرعقييتغ زود يليخاما  كند، يم مطرح را يمهم نكات خبرگان مجلس

 از ،ششـدانگ  و شمارد يم مجاز استبداد شبهة دفع يبرا تنها را انتخابات به رجوع شا يفقه
 دوران بودن موقت هرحال به .ندارد ييجا چيه تيتوق آن در كه كند يم دفاع انتصاب شةياند

  .شد مطرح 68 سال در ياساس قانون يبازنگر در يزمامدار
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  منطقه بخش يآزاد يها جنبش

 يهـا  جنـبش  از شانيا ديشد يليخ تيحما درمورد بود مطرح كه يمسائل از يكي !وريكد يآقا
 شـان يا يخـارج  اسـت يس يبرا نيا خب و .انقإلب صدور قتيدرحق و بود منطقه در بخش يآزاد

ـ  كجا از يمنتظر يآقا دگاهيد نيا كه نميبب خواستم يم .بود كرده جاديا يمشكإلت ـ  يناش  و شـد  يم
 يمنتظـر  اهللا آيـت  يرو بودند حساس يليخ ها ييكايآمر يحت قت،يدرحق موقع آن كه ديدان يم خب

 بـه  بعـد  و بود زيچ چه از يناش زمان آن در شانيا دگاهيد نيا .شانيا دگاهيد از بخش نيا خاطر به
  .شوم يم ممنون ديبده يكوتاه حيتوض هم مورد نيدرا اگر .كرد رييتغ زمان مرور

 .بـودم  محشـور  شانيا با )آخر سال ستيب يعني( شانيا اتيح خرأمت زمان در من :وريكد
 در .اسـت  بوده چه شانيا دگاهيد كه ندارم يخاص اط7ع شانيا دربارة من ،اول يها سال در

 محضـر  بـه  كـه  بعد به 66 سال ازاما  .ام خوانده ها كتاب و ها رسانه در كه است يحد همان
 شانيا افكار در آنچه .دهم حيتوض توانم يم داشتم، شركت شانيا درس در و رفتم يم شانيا

  .است بوده تجربه كي افتاده، اتفاق
 ياسـ7م  يجمهور شگاهيآزما در را خود افكار يگريد شخص هر مانند يمنتظر اهللا آيت
ـ د عمـل  در را اش جهينت بود، مطرح كيتئور شكل به كه مسائل از ياريبس .كرد تجربه  و دي

ـ فق تيو8 بحث در .كند دنظريتجد مباحثش از يبرخ در شد باعث جه،ينت نيا  از شـان يا ،هي
ـ ا .است يمهم اريبس امر مسئله نيا .رسد يم نظارت به دخالت موضوع  سـال  در مطلـب  ني

 آن در يزمامدار دوران بودن موقت مانند يمهم مسئلة نكهيا اي .است نداشته اتفاق امكان 58
 و كنتـرل  در يمهمـ  اريبسـ  اهرم ،ابدي يمدر جيتدر بهاما  .است نبوده مطرح شانيا يبرا زمان
  .است ياسيس مقامات ييپاسخگو كردنِ تيتقو

 ياصـل  ،ياساسـ  قـانون  در .اسـت  شـكل  نيهمـ  به هم بخش يآزاد يها نهضت درمورد
 مسئول ،مسلمانان ژهيو به جهان، مظلومان همة به نسبت ياس7م يجمهور كه شده ينيب شيپ

ـ ن نيا است، يمل مسائل با اولويت نكهيااما  .است آن پشتوانة هم يشرع بحث .است  بـه  ازي
ـ دار يا بودجـه  اگـر  نكـه يا و .داشت شدن تجربه ـ با اول ،مي  رفـع  و يآبـادان  صـرف  را آن دي
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 من .ميبپرداز گرانيد به زمان آن ،آمد اديز يزيچ اگر م؛يبكن خودمان كشور يداخل مشك7ت
 يابتـدا  مسـائل  درمـورد امـا   .افتـاد  اتفـاق  و داشـت  زمان به ازين مسئله نيا كه كنم يم فكر

  .ندارم يخاص اط7ع چيه من انق7ب
 بـا  شـما  كه ييبرخوردها در كه نميبب خواستم يم من است، محدود ما وقت چون !وريكد يآقا

ـ يس ،ياجتمـاع  حوزة در ياديز مسائل با ها جوان كه ديدان يم د،يداشت شانيا ـ غ و ياس ـ  رهي  رو هروب
 اگر بود؟ چه ها جوان با شانيا حتينص ؛هستند رو هروب شان يزندگ در ياديز يها وسوسه با ؛هستند

 چـه  حينصـا  آن د،يببر نام را كرد يم گرانيد به شانيا كه كوتاه حتينص تا سه اي دو ديبخواه شما
  بود؟

 ثيحـد  قرآن، ةيآ شيبرا كرد، يم سفارش اي حتينص طلب شانيا از يكس هرگاه :وريكد
ـ كأت ،صـداقت  بر .خواند يم الب7غه نهج خصباأل ،ائمه و امبريپ ـ يعج دي  چيهـ  در .داشـت  يب

 ياتـاق  در گناهـان  همـة  كـه  كردند يم ذكر بارها را ينبو ثيحد نيا .ديينگو دروغ يطيشرا
 همة درب ،شد گفته كه دروغ .است دروغ ،اتاق نيا درب قفل ؛شده زده آن بر قفل و است
 يزيـ چ خدا از .دست كف مثل د،يباش راست رو خدا با فرمود يم .شود يم باز يبعد مسائل

 هـم  شانيا خود يزندگ چون و .ديباش پاك و خالص .داند يم را زيچ همه او .دينكن پنهان را
  .است حساب حرف ها حرف نيا كه كرد يم باور انسان بود، گونه نيهم

 كي تا روز كي نيب را وقت مراجعِ تمام درس بكنم، انتخاب استاد خواستم يم كه يزمان
 بود، عامل عالمِ قتاًيحق شانيا كه بكنم ذكر توانم يم .كردم انتخاب بعد و آزمون و تجربه ماه
معال فقـه  نيهمـ  ؛رانـد  يمـ  زبان به كه يدرس يكي .آموختم درس دو يمنتظر از من .يانرب 
 و يجوانمرد و يپاكباز درس ؛داد يم ادي ما به خودش عملِ با كه يدرس يگريد و تيب اهل
 تمام از داد، 67 سال در عم7ً يمنتظر اهللا آيت كه ياخ7ق درس كه كنم يم فكر من .يآزادگ
  .يآزادگ و يازخودگذشتگ و ييگو حق درس ؛بود تر باعظمت اش فقه دورة
 نظر به او .داشت يفقه فراوان ابتكارات يمنتظر اهللا آيت .بكنم عرض هم گريد نكتة كي
 .گذاشـت  بخش ييرها فقه و ياسيس اس7مِ را آن نام توان يم و داشت يفقه مكتب كي من



  187  منتظري اهللا آيت زمانة و زندگي
 .سـت ين افتـد  يم اتفاق رانيا در امروز كه آنچه معادل .ستين استبداد مترادف ،ياسيس اس7مِ
 مهـم  اريبسـ  مسـئله  نيا .بود انسان حقوق به قائل .بود كيدموكرات ياس7م او ياسيس اس7مِ
ـ بن معـادل  برنـد  يمـ  كار به را ياسيس اس7م يوقت يغرب اتيادب در ا8ن چون .است  ييادگراي
 و .بـود  مخـالف  كـام7ً  هم ييادگرايبن با و است ياسيس اس7مِ لياص ندةينما يمنتظر .است
  .كرد يجد يگذار هيسرما شانيا ياسيس يها دگاهيد يرو ديبا يم كه كنم يم فكر من

 كـه  يمسـائل  يبعد يها فرصت در ميبتوان كه ميدواريام .يجنابعال يها صحبت از ممنون يليخ
ـ ي كـه  شود يم رانيا در دولت و نيد رابطة به مربوط شود، يم نيد ياسيس فلسفة به مربوط  از يك

ـ عز نندگانيب همة از .ميكن گفتگو شما با هم باز ،هست موضوعات نيتر مهم  يآقـا  جنـاب  از و زي
  .خوش شما همة بر شب .ميكن يم يخداحافظ وريكد دكتر

  



 

  

  



 

  1سبز جنبش و يمنتظر اهللا آيت يها دگاهيد

ـ يخ نقش عمرشان آخر ماه شش در يمنتظر اهللا آيت ،ديدان يم كه طور همان :يدباش ـ  يل  در ياساس
 يجمهـور  ارانانگـذ يبن از يكي شانيا گريد ازطرف .اند داشته را سبز نهضت با يهمراه و يهمفكر

 نقـش  شما نظر به كه بدانم هستم ليما .هستند هيفق تيوإل ياصل پردازان هينظر از و هستند ياسإلم
  ؟است چگونه سبز نهضت ندةيآ در و سبز نهضت در يمنتظر اهللا آيت ماندگار

 ياسـ يس يايجغراف در هيفق تيو8 مفهوم م،يبرگرد شيپ سال يس به اگر الواقع يف :وريكد
 ميمفـاه  كنـار  در بـود  يمفهوم كي روز آن .نداشت را دارد امروز كه ينقش روز آن ينيد و
 آن مصـداق  هم ينيخم اهللا آيت مرحوم مثل كيزماتيكار تيشخص كي و نشده آزمون گريد

 اهللا آيـت  ماننـد  يفرد دست به را امور زمام اگر كردند يم فكر يمنتظر اهللا آيت امثال لذا بود؛
  .رفت خواهد شيپ بهتر جامعه مسائل ،بدهند هيفق تيو8 مانند يا هينظر با و ينيخم
 ،اًيثان ؛بود مردم بر تيو8 به معتقد ،او8ً :داشت هيپا چهار ينيخم اهللا آيت مرحوم دگاهيد

ـ ا ،ثالثـاً  ؛مـردم  ازجانـب  انتخاب نه بود بيغا امام اي امبريپ جانباز انتصاب ،تيو8 نيا  ني
 و نداشـت  شرع احكام به يحت و ياساس قانون به يديتق كه معنا نيا به .بود مطلقه ،تيو8
  .بود هيفق آنِ از هم يزمامدار ،رابعاً

ـ پا چهـار  نيا از كدام هر در جيتدر به يمنتظر اهللا آيت مرحوم  .كـرد  وارد را يانتقـادات  ،هي
ً8ا  كرد حفظ را واژه نكهيباا تيو8 يجا به ،اوجنس از يوكالت بود، دهيرس هيفق وكالت بهام 
 شـان يا لذا ؛ياساس قانون نام به دارد يعقد ضمن شرط كه زمامدار نيب و مردم نيب 8زم عقد
ـ مق بـود،  دهيمق تشيو8 و بود مخالف هيفق مطلقة تيو8 با آغاز از  و ياساسـ  قـانون  بـه  دي
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 انتخـاب  بـه  ياسـ7م  انق7ب آغاز همان از شانيا ،ثالثاً .دوم فرق هم نيا ؛شرع ةياول احكام
 قائـل  انتخـاب  بـه  كـه  يكسـ  و بود يانتخاب شانيا تيو8 لذا و بود قائل مردم ازجانب هيفق

  .است قائل مردم ازجانب وكالت به باشد
 آخر به تا و كرد يم فكر كساني خود استاد مرحوم با آن فقاهت در فقط ،هيپا چهار آن از
 ذكـر  ميتـوان  يمـ  لـذا  و باشد داشته جامعه بر يقانون و يحقوق نظارت ،اعلم هيفق بود معتقد

 يتحـول  دهنـدة  نشـان  درمجمـوع  داشت كه يرتطو با هيفق تيو8 از شانيا دگاهيد كه ميكن
ـ ا تيواقع به باتوجه هم سبز جنبش با رابطه در .بود عهيش ياسيس شةياند در يجد  كـه  راني
ـ واقع با شانيا دگاهيد شد،ياند يم يسنّت ما جامعة از يمين به كينزد  در مـا  جامعـة  يهـا  تي

  .است يابيارز قابل ،كيدموكرات روند كي يراستا
 آن در كـه  ميهست عهيش جامعة كي در ما كه است نيا ميهست مواجه آن با ما كه يا مسئله ،حال

 نيا ،است مقوله نيا منكر اصإلً كه هست يقدريعال يول كي درضمن يول است هيفق يول نهاد كي
  د؟ينيب يم چگونه شما را تضاد

ـ ي اند، رفتهينپذ را هيفق تيو8 مفهوم هنوز هيعلم يها حوزه خصوص هب ،عهيش جامعة  يعن
 قـاطع  تياكثراما  م،يدار هيفق تيو8 نام به ينهاد ،رانيا در كه است سال يس حدود نكهيباا

 ندارنـد،  ياعتقاد هيفق مطلقة تيو8 به هستند، هيعلم يها حوزه يواقع ندگانينما كه مراجع
 بـا  ياسـ يس برخـورد  نـه  و ياجتماع برخورد ينوع كه هيحسب امور در هيفق تيو8 به تاًينها
  .دارند باور است، هيفق تيو8

ـ فق تيو8 ،اول :ميشو قائل كيتفك هيفق تيو8 در مفهوم سه نيب ديبا يم لذا  امـور  در هي
ـ  جامعـه  ،بمانـد  نيزمـ  به اگر كه يامور ها؛ يبهدار و ها يشهردار امور حد در هيحسب  شيپ
 ياسـ يس و دارنـد  قبـول  فقهـا  اكثـر  را نيا .شود يم يردولتيغ يعموم امور نيا كه ،رود ينم
  .ستين

ـ ا .يشرع احكام به ديمق يعموم حوزة در هيفق تيو8 يعني ه،يفق ةعام تيو8 ،دوم  را ني
  .هستند قائل آن به فقها از يتياقل كي



  191  سبز جنبش و منتظري اهللا آيت هاي ديدگاه
 .يشـرع  احكـام  از فراتـر  يعمـوم  حـوزة  در هيفق تيو8 يعني ؛هيفق مطلقة تيو8 ،سوم
 باور آن به شانيا شاگردان همة نه و يبرخ و است ينيخم اهللا آيت مرحوم ،هينظر نيا مبتكر
ـ فق مطلقـة  تيو8 به قائل هيامام يفقها معظم كه كند يم ذكر ييخو اهللا آيت مرحوم .دارند  هي

  .است محض تياقل در فقها خود انيم در كه است ينظر و ستندين
 وافـرش  فقاهـت  به و او تياعلم به همه كه يهيفق كي يوقت ستين يديترد اساس نيبرا

 كه يا وهيش نيا ديگو يم ])تشيتسل اميپ در[ يا خامنه يآقا نيهم ازجمله( دهند، يم شهادت
 در كـه  يزيـ چ وآن اسـت  ينظام تيو8 بلكه ست،ين هيفق تيو8 شده، گرفته شيپ رانيا در
 اعلـم  هيفق نيا حرف شك يب مردم .است ياس7م نه و است يجمهور نه است حاكم رانيا
 شـده  منتشـر  او از هيعمل رسالة نه داده، پس يامتحان نه كه يفرد آن حرف نه دارند، باور را

  .نديب يم ك7هش به يپشم يكس فقاهت عالم در نه است،
 سـبز  نهضـت  در يمـاهو  رييتغ كي با ما ايآ ،امسال يعاشورا اتفاقات از بعد ديكن يم فكر شما

  معنا؟ چه به است نيچن نيا اگر و م؟يهست مواجه

ـ ام العاده فوق هست نهضت نيا در كه يجوان يروين بحمداهللا ـ  مبتكرانـه  و دبخشي  شيپ
 كشـته  عاشـورا  روز در كـه  يكس ران،يا عةيش فرهنگ در عاشورا عظمت به باتوجه .رود يم

 مـردم  ضمناً .باشد ثرؤم جنبش ندةيآ در تواند يم عيوقا نيا .كند يم فرق روزها گريد با شود
ـ ن فـال  بـه  جنبش نيا در من را اتفاق دو .است يمهم مطلب نيا است، ختهير ترسشان  كي

ـ م در قـب7ً  كـه  يمبـاحث  .اسـت  مـردم  ياسـ يس يها يآگاه فراوان يارتقا ،اول ؛رميگ يم  اني
 نبـات  و نقـل  و اسـت  شده دهيكش مردم تودة به نا8 ،بود خواص و روشنفكران و نخبگان
 و اسـت  ختـه ير ترسشان مردم نكهيا دوم .است رانيا در بازار و ابانيخ و اتوبوس و يتاكس

ـ ا كـه  دنديترس يم هم خانه در قب7ً كه دهند يم ييشعارها يراحت هب  زبـان  بـر  را شـعارها  ني
  .آورند
 بـا  هـا  يجيبسـ  و يانتظـام  نيمـأمور  از ياريبسـ  ام دهيشـن  عاشورا درمورد من كه يزيچ

 اجـرا  را مـردم  يسـو  بـه  ريت يبرا صادره يها فرمان و بودند رشدهيدرگ خودشان فرماندهان
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 كـه  يجوانـان  نيهمـ  پـاك  ينيد وجدان يعني است، مهم العاده فوق مسئله نيا و كردند ينم
ـ  حـق  و نيحس اي يصدا دنيشن با ،اند داده دستشان به باتوم و تفنگ  يخـواه  يآزاد و يطلب

  ؟ميخواه يم نيا جز يزيچ مگر ما و است دارشدهيب وجدانشان مردم نيا
ـ  در تـر  پـرت7ش  ييروزهـا  مـا  .اسـت  روشن و سبز سبز، جنبش ندةيآ كنم يم فكر  شيپ
 آنچـه  و .است كينزد من ياري و نصرت ديگو يم كه خداست وعدة نيا و داشت ميخواه
 چـرا  كـه  دنديپرسـ  من از .ماند ينم داريپا ظلم با حكومت كه است فرموده اس7م امبريپ كه
 رسـولش  و خـدا  سـخن  ترجمـان  جـز  يزيچ من گفتم كند؟ يم سقوط حكومت كه ديگفت

ـ نزد يروزيپ و فتح و خداوند ياري ،»بيقر فتح و اهللا من نصر« ديگو يم يوقت .ام نگفته  كي
ـ م از حكومـت  نيا كه چرا ؛است ـ ب و يسـتمگر  ،ياسـ يس يهـا  روش همـة  اني  را يدادگري

  .است خيتار محتوم او سقوط لذا است، كرده انتخاب
  



 

  1بود ملت يصدا يمنتظر

 ونيروحان و ديتقل مراجع از ياريبس جنازة عييتش در ديگو يم خود كه گونه آن وريكد محسن
 .بـود  كرده اخذ او از را اجتهادش اجازة و بود استادش كه يمرد جنازة عييتش ااّل بوده حاضر

 و خلـوص  نيهمـ  اسـت  معتقـد  و دانـد  يم آب يز8ل و ها يخوب متجس را يمنتظر ور،يكد
ـ ا مـردم  اذهـان  از او نـام  و اديـ  شدن فراموش مانع كه هست هم يپاك  تمـام  رغـم  بـه  ران،ي

ـ  .شود يم راه نيا در ياس7م يجمهور حاكمان يها ت7ش  اهللا آيـت  درگذشـت  از سـال  كي
 دوبـاره  سـال  كي نيا در »پدر« كه است معتقد وريكد محسن و گذرد يم يمنتظر ينعليحس
  .است شده متولد

  يمنتظر اهللا آيت از پس سال كي

 كـه  ميبـود  شـاهد  مدت نيا در .گذرد يم يمنتظر اهللا آيت درگذشت از سال كي !وريكد يآقا
ـ ب خـانواده،  به حكومت نيمنصوب ةيناح از ياديز يفشارها  .اسـت  شـده  وارد شـان يا آثـار  و تي
ـ عل ،عاتيشا و اخبار انتشار ادامة ؛آن كردن ليتعط و يمنتظر اهللا آيت دفتر به حمله مانند ياقدامات  هي

ـ  و ها آن يبرا نيسنگ احكام صدور و يمنتظر اهللا آيت شاگردان يريدستگ ؛شانيا  در ممانعـت  يحت
ـ تقل مرجع نيا همسر جنازة عييتش مراسم يبرگزار  از ممانعـت  ،نمونـه  نيآخـر  در و درگذشـته  دي
 را اقدامات نيا انجام اهداف از يكي ،يمنتظر اهللا آيت كانينزد و شاگردان .سالگرد مراسم يبرگزار
ـ  عنـوان  يعمـوم  افكار و شانيا روانيپ و يمنتظر اهللا آيت انيم يانداز فاصله  درصـورت  .كننـد  يم

بـوده  موفـق  خـود  پروژة نيا شبرديپ در اندازه چه تا حكومت ديكن يم تصور ه،يفرض نيا صحت 
  است؟
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 نبـوده  موفـق  مـردم  اذهان از يمنتظر اهللا آيت ادي و نام كردن پاك در وجه چيه به حكومت
 قـرار  حكومـت  يمنف يغاتيتبل نيسنگ بمباران هدف ،اكنون هم تا 1368 سال از شانيا .است
 يبـرا  تـ7ش  و شـان يا ياسيس و يعلم مقام و تيشخص به فراوان يها اهانت .است داشته
ـ ا تمـام  در ياسـ7م  يجمهـور  و انق7ب دوم تيشخص حذف با انق7ب خيتار فيتحر  ني
 اهللا آيـت  مرحـوم  از پـس  يمنتظـر  اهللا آيـت  كه است يدرحال نيا .است داشته انيجر ها سال
 و بودند ياس7م انق7ب ياصل يها تيشخص جزء يطالقان اهللا آيت مرحوم كنار در و ينيخم
 خـود  ت7ش تمام ،دهه سه از بعد امروز يول .شناختند يم نفر سه نيا نام با را انق7ب ،مردم
  .كنند حذف معاصر رانيا خيتار از را يمنتظر اهللا آيت نام كه دهند يم انجام را

 داد نشـان  آن، در مردم خودجوش و انبوه حضور و شانيا جنازة عييتش باشكوه مراسماما 
 و نشـده  دور مـردم  ذهن از يمنتظر اهللا آيت حكومت، غاتيتبل و ها ت7ش تمام رغم يعل كه

 شـان يا بـه  نسبت مردم شناخت و ع7قه بر شده، افزوده شانيا هيعل غاتيتبل زانيم بر هرچه
 گذاشـته  شينمـا  بـه  كـام7ً  را خـود  گذشته سال در ،اقبال يصعود روند نيا و شده افزوده
 اهللا آيـت  دوبـارة  تولـد  و ييشـكوفا  سـال  تـوان  يم را گذشت كه يسال خاطر نيهم به .است
  .نوجوانان و جوانان يبرا ژهيو به ،مرگ از پس 7ديم .دانست يمنتظر
 گذشـته  دهة دو در او شد باعث كه داشته وجود يمنتظر اهللا آيت در ييها لفهمؤ و ها يژگيو چه

  رد؟يبگ قرار تيمحدود و فشار تحت حكومت طرف از اندازه نيا تا

 هر از ياس7م يجمهور يفعل حاكمان كه داشت بارز يژگيو سه يمنتظر يالعظم اهللا آيت
 يپاكـدامن  و تقـوا « ؛»فـراوان  علـم  و دانـش « :از عبارتند يژگيو سه نيا .اند بهره يب ها آن سة
 و فقه ازجمله ياس7م علوم تمام در يمنتظر .»العاده فوق يمبارزات سابقة« آخر در و »رينظ يب

 كه يپاك و تقوا در نيهمچن .بود قم ةيعلم حوزة يفقها اعلم و زمان سرآمد فلسفه و اصول
 انيم در هم شانيا يانق7ب و يمبارزات سابقة .بود كرده اخ7ص و يبزرگ سراسر را وجودش

 باعـث  كـه  بـود  يمنتظر در ها يژگيو نيا مجموع .است درخشان و رينظ كم ،ونيانق7ب تمام
 .بـود  شـده  او منزلـت  و مقـام  بـه  ياسـ7م  يجمهـور  يكنون امّكح ينيب خودكم و حسادت
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 ادامـه  كماكـان  يمنتظـر  درگذشت رغم يعل كه يحسادت و عظمت دربرابر حقارت احساس

  .دارد
 و مـنش  روِ دنبالـه  را خـود  كه ياجتماع و ياسيس يروهاين و يمنتظر اهللا آيت شاگردان كارنامة

 سال كي در يمنتظر اهللا آيت ديعقا و افكار گسترش و بسط در را بودند كرده فيتعر شانيا روش
 مهـم  نيا درست انجام در ها گروه و اشخاص نيا ديكن يم فكر ايآ د؟يكن يم يابيارز چگونه گذشته

  اند؟ بوده موفق

ـ ا نبـوده  موفـق  كـه  گفت ديبا سفانهأمت بوده شانيا عيرف شأن مناسب كه آنچنان  ديشـا  .مي
ـ  و سال كي در كه دانست يبار سفأت و تلخ حوادث در را مسئله نيا ياصل علت بتوان  مين

ـ پ و شـاگردان  يفكـر  انسـجام  شـده  باعث و ساخته خود ريدرگ را كشورمان گذشته  رواني
 طـرف  از يا خردكننده فشار ،مدت نيا در .كند دايپ كاهش ياديز حدود تا يمنتظر اهللا آيت

 دولـت  منتقـد  احـزاب  شـده،  وارد موجود وضع مخالف و منتقد يروهاين تمام بر حكومت
ـ تعط هـا  NGO انـد،  افتـاده  زنـدان  بـه  شانياعضا و رهبران و اند شده سركوب  انـد،  شـده  لي
ـ توق را مسـتقل  مطبوعـات  و ها روزنامه  معلمـان،  ان،يدانشـجو  روشـنفكران،  انـد،  كـرده  في
 سـركوب  تشد به را ياجتماع ثرؤم اقشار گريد و جوانان و زنان ون،يروحان نگاران، روزنامه
ـ ا در .اند كرده ـ اح شـاهد  سـف أت باكمـال  مـدت  ني  در شـكنجه  كيسـتمات يس و مجـدد  ياي

 كـه  دارد تنش از دور به و آرام يفضا به ازين كيتئور و يفكر كار .ميبود ياس7م يجمهور
  .است نبوده فراهم فضا نيا عنوان چيه به گذشته مين و سال كي در سفانهأمت

 مخالفان و منتقدان سركوب با كه است حكومت متوجه باره نيدرا رهايتقص تمام شما نظر به پس
 سـلب  را امـور  نيا انجام يبرا إلزم يفضا ،يفكر و كيتئور يها تيفعال يبرا تيمحدود جاديا و

  است؟ كرده

ـ پ و انمند ع7قه هرحال به .ميهست ريتقص يب ،تيوضع نيا در كه ميبگو خواهم ينم  رواني
 يفضـا  كـه  كـرد  فراموش دينبااما  دادند يم انجام يشتريب كوشش ديبا هم يمنتظر اهللا آيت

 بـه  درازمـدت  مسـائل  از را اذهـان  كه بوده نيسنگ قدر آن ،گذشته سال اختناق و ياستبداد
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 يا تازه خبر روز هر كه يطيشرا در .است كرده منحرف روزمره و مدت كوتاه و يجار امور
 منتقـدان  و مخالفان تمام سركوب مجموع در و ببندها و ريبگ ها، فيتوق ها، يريدستگ بارةدر

 كمتـر  و دهـد  يمـ  نشان واكنش اخبار نيا به يعيطب صورت به يعموم اذهان شود، يم منتشر
  .كند يم توجه درازمدت مسائل به

 از بعد آثار نيا .است نشده منتشر يمنتظر اهللا آيت آثار همة هنوز كه كرد اشاره ديبا البته
 .داشـتند  يجـوال  اريبسـ  ذهـن  يمنتظـر  اهللا آيـت  .دارنـد  يبررس و ليتحل به اجياحت ،انتشار

 بـاز  قبل سال 5 مث7ًاما  باشند بوده معتقد يا هينظر به قبل سال 50 شانيا كه ستين طور نيا
 سـر  پشـت  را مرحله سه حداقل ،خود ياسيس فلسفة در شانيا .باشند معتقد هينظر همان به

  .كنند يم يمعرف يينها يمنتظر عنوان به را دوم مرحلة يمنتظر ،اشتباه به ياريبساما  گذاردند

  يمنتظر اهللا آيت يفكر رتطو مراحل

  بودند؟ چه مراحل نيا

ـ پا در و كردنـد  شروع يسنّت هيفق كي از يمنتظر اهللا آيت كه گفت توان يم يطوركل به  انِي
 ،دمـوكرات -يسـنّت  هيفق واژة از استفاده .شدند ليتبد كيدموكرات-يسنّت يهيفق به خود عمر
 تمـام  از اسـتفاده  بـا  يسـنّت  فقـه  نيهمـ  چارچوب در ديكوش يم شانيا كه است خاطر نيا به

  .شود كينزد كيدموكرات ضوابط به ،آن مغفولِ يها تيظرف
  د؟يكن يم اشاره يموارد چه به د،يكن حيتشر را يخيتار رتطو ريس نيا اتيجزئ ديبخواه اگر

 مرحـوم  ،يبروجـرد  يالعظم اهللا آيت مرحوم شاگرد نيتر شاخص يمنتظر اهللا آيت مرحوم
 دوران در شـان يا .بـود  ييطباطبـا  ع7مـه  مرحـوم  شـاگردان  از زين و ينيخم يالعظم اهللا آيت
ـ  نيـي تع كـه  معنا نيا به داشت، اعتقاد »هانيفق عامة يانتصاب تيو8« به يطلبگ ـ فق يول  را هي

 درس راتيتقر ةيحاش در اختصار به هينظر نيا .دانست يم ياله نصب به دشياسات همچون
  .است آمده »المسافر و الجمعإل صلو� يف الزاهر البدر« عنوان با يبروجرد اهللا آيت فقه
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ـ ي است، مرجعيت و يسمدر دوران به متعلق شانيا ياسيس فلسفة دوم مرحلة  دوران يعن

 قـانون  خبرگـان  مجلـس  بـر  استير دوران تا انق7ب از قبل ديتبع و زندان مبارزه، يطو8ن
 بـه  مرحلـه  نيا در يمنتظر اهللا آيت .قرن ربع به كينزد حداقل و يرهبر مقام قائم و ياساس

 شـود  انتخاب مردم توسط ديبا هيفق يول ،او8ً يعني .داشت باور »هيفق ةديمق يانتخاب تيو8«
 نام هب يعقد ضمن شرط به ديمق زين اراتشياخت ،اًيثان .ستين ائمه اي رسول اي خدا منصوب و

 بـودن  مطلقـه  موضـوع  دو در ينيخم اهللا آيت مرحوم با مرحله نيا در او .است ياساس قانون
 هنگـام  آن در ينـ يخم اهللا آيت چون دارد، ينظر اخت7ف هيفق يول بودن يانتصاب و اراتياخت

ـ الفق إليـ و8 يف دراسات« يجلد چهار كتاب .بود »هيفق يانتصاب مطلقة تيو8« به معتقد  و هي
 يفارسـ  بـه  جلـد  هشت در ياس7م حكومت يفقه يمبان عنوان با كه »إليا8س7م الدولإل فقه

  .است مرحله نيا منبع نيتر مهم است، شده ترجمه
 يمنتظـر  اهللا آيـت  كـه  يزمـان  است، شانيا اتيح آخر دهة دو به مربوطاما  سوم مرحلة

 ياسـ7م  يجمهـور  منتقـد  نيتـر  مهـم  و كنـد  يمـ  لمـس  را ياس7م يجمهور يعمل تجربة
 همچنان مرحله نيا در .گذراند يم يخانگ حبس در را سال پنج از شيب و شود يم محسوب

 از ،او8ًامـا   ؛فشـارد  يمـ  پا ياساس قانون بر اراتياخت بودن ديمق و حكومت بودن يانتخاب بر
 فقهـا  يشورا اي اعلم هيفق اراتياخت و رديگ يم فاصله شدت به هيفق يياجرا و متمركز تيو8
 كـاهش  ،نيقـوان  تيمشـروع  بر نظارت و افتاء مشخص حوزة دو به )اعلم هيفق دربردارندة(
  .ابدي يم

 تيرسـم  بـه  قبـل  مرحلـة  از تـر  برجسـته  را قوا كيتفك ةينظر مرحله نيا در شانيا ،اًيثان
 رنظـر يز لزومـاً  نـه  و مردم توسط گريكدي عرض در قوه سه هر رئوس انتخاب و شناسد يم
ـ يد تيـ حاكم شـكل  نيـي تع يو نظـر  به ،ثالثاً .ابدي يم محتمل را هيفق يول  طيشـرا  تـابع  ين

 خواهان مردم كه است يدرصورت هم هيفق ينيتقن نظارت .است يمردم خواست و ياجتماع
  .باشند آن
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ـ فق نظـارت  و فقـه  تيو8« به مرحله نيا در هيفق تيو8 ،رابعاً  شـده  ليتبـد  »منتخـب  هي
 تنهـا  نـه  اسـت،  نيد تيحاكم به دنيرس طرق از يكي ندارد، تيموضوع هيفق تيو8 .است
 انتخـاب  تيرعا و است مردود مطلقاً نيد اقامة در فشار و زور از استفاده ،خامساً .آن قيطر
ـ فق نظـارت « تـوان  يم را مرحله نيا ةينظر .است يالزام مراتب ةيكل در مردم ارياخت و ـ  هي  اي

 مجلدات زين و »انسان حقوق و ينيد حكومت« كتاب .گذاشت نام »نيتقن بر منتخب يفقها
  .است مرحله نيا دستاورد »ها دگاهيد« كتاب گانة سه

 را ياساس قانون از فراتر يحكومت حكم هرگز يمنتظر اهللا آيت ،او8ً كه است ذكر به 8زم
 شـان يا .اسـت  واجبات اوجب نظام حفظ كه رفتينپذ و نشناخت تيرسم به هيفق يول يبرا

 شيهـا  چهـره  همـة  در اسـتبداد  بـا  ،اًيثان .دانست يم قانون تيرعا را نظام مصلحت نيبا8تر
 يامـر  را مجتهد از ديتقل ،ثالثاً .بود قائل را ارزش تينها يعلم يكارشناس يبرا .بود مخالف
 صـحت  به مقلدان يشخص وثوق و نانياطم به مشروط را فتوا تيحج و دانست ينم يتعبد
  .دانست يم فتوا
 »اسـت  انسـان  كـه  ثيـ ح ازآن انسـان  حقوق« به باور ،سوم مرحلة يدستاوردها گريد از

ـ  »انسـان  حقـوق  رسـالة « .اسـت  عهيشـ  فقـه  در بشر حقوق به باور آغاز نيا .باشد يم  نياول
 فرصـت  او كه هرچند .است جيرا »باور فيتكل« نگاه يجا به »باور حق« نگرش يبرا كوشش

ـ  و افـت ين را مهـم  اريبس مسئلة نيا اتيجزئ نييتب و نيتدو  و لـوازم  بـه  پـرداختن  از شيپ
  .شتافت يباق اريد به مهم اصل نيا اتيجزئ

  دموكرات يسّنت هيفق

ـ  بـه  كه بودند يسّنت هيفق كي ،يمنتظر اهللا آيت كه ديكرد اشاره خود سخنان در  هـم  يدموكراس
 يعمـوم  باور در كه يدرصورت .بودند معتقد شده كنترل يدموكراس ينوع به درواقع و داشتند اعتقاد

  د؟يدان يم چه از يناش را تفاوت نيا شما .باشد شده رفتهيپذ مسئله نيا عكس ديشا

ـ فق اسـت،  شـان يا شـة ياند رتطـو  ريسـ  دوم مرحلـة  بـه  ناظر ،اشاره مورد رِيتعب  يسـنّت  هي
 حيتشـر  به »يدموكراس و هيفق تيو8« عنوان با يا مقاله در شيپ سال نيچند .دموكرات مهين
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ـ نظر دربارة ينيخم اهللا آيت و يمنتظر اهللا آيت دگاهيد تفاوت زين و نكته نيا ـ فق تيـ و8 ةي  هي

 مرحله نيا در .است شانيا يفكر ييانه و سوم مرحلة با سازگار ،يعموم باوراما  .پرداختم
 و مـردم  انتخـاب  يعمـوم  حـوزة  در كـه  دانسـت،  »دموكرات يسنّت هيفق« را شانيا توان يم

 كـه  اسـت  يحداقل يدموكراس كي نيا .داند يم ياسيس تيمشروع شرط را يعموم تيرضا
  .است سازگار زين يسنّت فقه نيمواز با

ـ  يچنـدان  تفـاوت  م،يريبگ درنظر جانبه همه و يقو اريبس را نظارت اگر البته  مفهـوم  نيب
 اسـتاد  مرحوم خوشبختانهاما  .داشت نخواهد وجود هيفق تيو8 ريتفس در تيو8 و نظارت

ـ ا در تـا  دادنـد  كاهش را نظارت دامنة جيتدر هب ـ ينتق نظـارت  بـه  اواخـر  ني  بـه  هـم  آن ،ين
 از فراتـر  يامر چيه يعموم حوزة در صورت نيدرا .شدند قائل مردم تيرضا و درخواست

 آنچـه  ماننـد  يفراوان مشك7ت قانون، يجا به يزيچ هر شدن نيگزيجا و ندارد وجود قانون
 كـه  داد نسـبت  سـوم  مرحلة يمنتظر به توان يم .دارد دنبال به ميهست شاهد كشور در امروز

ـ با يعـ يطب طـور  بـه  ينيد جامعة كي دراما  است ينيزم و يرفع كام7ً امر كي ،حكومت  دي
ـ  و فرهنـگ  بـه  هـم  تيـ رعا نيا زانيم .كرد تيرعا را آن ينيد و يفرهنگ نيمواز آن رفع 

  .گردد يمباز جامعه

  سبز جنبش يمعنو رهبر

 ريتعب را ريتعب نيا شما ايآ .برند يم نام سبز جنبش يمعنو پدر عنوان به يمنتظر اهللا آيت از ياريبس
  د؟يدان يم يدرست

 گرفتـه  كـار  به ياسيس علوم ممتاز استاد ،هيريبش نيحس دكتر توسط بار نينخست ريتعب نيا
 .اسـت  بزرگتـر  سـبز  جنـبش  از اريبسـ  يمنتظـر  من باور بهاما  .است يخوب فيتوص و شد

 يمبـارزات  سـابقة اما  است رانيا گذشتة سال دو به مربوط يجنبش اخص طور هب سبز جنبش
  .است رانيا ملت يمعنو پدر يمنتظر .گردد يمباز شيپ قرن مين به يمنتظر

  است؟ داشته ريتأث سبز جنبش در اندازه چه تا شانيا ديعقا و آرا ديكن يم فكر
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ـ ا هـواداران  نـزد  در هـم  و سبز جنبش رهبران نزد در هم يمنتظر اهللا آيت .اديز اريبس  ني
 نظـر  اتفـاق  شـان يا يرو بـر  سـبز  جنـبش  رهبـران  .بود يا العاده فوق تيمقبول يدارا جنبش
ـ ا شـاهد  شـان يا يگشا راه يها پاسخ و له معظم به سبز رهبران نيا تظلم يها نامه .داشتند  ني
 هـا  نيهم و دنديد يم صداقت و صفا و خلوص ينوع يمنتظر در هم رانيا مردم .است مهم
 كلمـه  يواقعـ  يمعنـا  به يمنتظر .كرد يم يداشتن دوست اندازه نيا تا مردم يبرا را او كه بود
  .بود اير يب و خالص مردم، جنس از يمنتظر .بود تكبر از يعار و يخاك
 قـدرت  از او .بـود  مظلومان و پناهان يب پناهگاه شهيهم يمنتظر خانة .بود ملت يصدا او
 شـهادت  باعـث  هـا  آن سازمانِ يحت و نداشتند او با يفكر قرابت كه يكسان خاطر به يويدن

 يا عـده  كـرد  مشـاهده  كه يزماناما  داشت را فرزندش غم نكهيباا او .گذشت بود، فرزندش
 همـواره  يمنتظر .برخاست ها آن از دفاع به ،شوند مي اعدام نبودند اعدام مجازات مستحقّ كه
 صـداقت  و يپاك و ها يخوب مردم .دنديد را ها نيا مردم .گفت سخن سپس و كرد عمل ابتدا
  .امدين خوش دولتمردان مذاق به نيا و دنديد را يمنتظر يسادگ و

 از ياسـ7م  منطـق  و شهياند با و ينيد تيهو با يمنتظر كه است نيا در گريد مهم نكتة
ـ ا و كرد يم دفاع بودند يمذهب و نيد چه از نكهيا از فارغ مظلوم، يها انسان تمام  مسـئله  ني
 سـبز  جنـبش  در كـه  اسـت  يپاك و صداقت اخ7ص، طلب شةياند نيهم .بود او بارز ازيامت
  .است داده قرار خود ريتأث تحت را جنبش نيا و شده يجار و دوانده شهير

  محور قتيحق يرحمان اسإلم ندةينما

 دربرابـر  محـور  قـت يحق اسإلم و يرحمان اسإلم آنچه از ينماد عنوان به همواره يمنتظر اهللا آيت
 از هـا  مـدل  نيا اختإلفات .است بوده مطرح شود، يم برده نام باور مصلحت و محور خشونت اسإلم
  ست؟يچ در گريكدي با اسإلم

 و قـت يحق مـدافع  ،اسـ7م  او ياسـ يس فلسفة در .بود يمهربان و رحمت مصداق يمنتظر
 مصـلحت  كـه  است ياسيس فلسفة آن دربرابر تفكر نيا و است پناهان يب و مظلومان حقوق
 و حـج  و روزه و نمـاز  هماننـد  شـرع  احكـام  از تـر  واجب داند، يم واجبات اوجب را نظام
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 نظام حفظ يبرا ،قتيحق اس7مِ در .يامانتدار و صداقت همانند ياخ7ق نيمواز از تر واجب

ـ  هـزار  چند كرد، تقلب انتخابات در گفت، دروغ توان ينم  نيـي آ تيـ رعا بـدون  را گنـاه  يب
 عـدالت  آن در كـه  اسـت  ياعتراضـ  يمـذهب  ،تشـيع  .سـپرد  اعدام چوبة به يفريك يدادرس
 قـدرت  مسـند  در عهيشـ  يفقهـا  حضور تجربة نينخست ياس7م يجمهور و دارد تيمحور

  .است ياسيس
 سـّنت  از اش ياسيس فلسفة چهارمِ مرحلة در كه بود يمبتكر هيفق ينيخم اهللا آيت مرحوم

ـ نزد سـّنت  اهـل  هـان يفق يسـنج  مصلحت به و گرفت فاصله يعيش  تيـ رعا لـزوم  .شـد  كي
 مصلحت شناختن تيرسم به مطلقه، تيو8 ،يحكومت فقه اجتهاد، در مكان و زمان اتيمقتض
 فلسـفة  يهـا  يژگـ يو ازجملـه  نظـام  حفـظ  يبرا يزيخونر و واجبات اوجب عنوان به نظام
 زمانِ در را زيچ برهمه مصلحت تقدم نسخة نيا شانيا البته .است مرحله نيا در يو ياسيس

 داشـتند،  نگهبـان  يشـورا  ماننـد  يينهادهـا  در كـه  يسنّت انيرگراتحج از ييرها يبرا ،خود
ـ يرديغ چـپ  هـم  و امام خط به موسوم يمذهب يها چپ هم هنگام آن در .كرد زيتجو  از ين

امـا   دنـد، يد يم كشور شرفتيپ دربرابر يمانع را ينيد رتحج چون كردند يم دفاع هينظر نيا
  .داد يم نشان را خود شتريب شهياند نيا اشكا8ت گذشت، يم زمان شتريب هرچه

 يهـا  حكومـت  درامـا   هستند محور مصلحت ها حكومت تمام ،يكل ينما كي در اگرچه
ـ  منـافع  يمبنـا  بـر  را مصـلحت  كه است مردم يجمع عقل نيا ك،يدموكرات  صيتشـخ  يمل

ـ  منـافع  كه است نيا در ياس7م يجمهور يكنون مشكل .دهد يم  يعمـوم  مصـلحت  و يمل
ـ ا در هـم  نظـام  مصـلحت  صيتشخ مجمع .شود يم نييتع فرد كي توسط ـ م ني  ينهـاد  اني
 را جامعـه  يعمـوم  مصلحت حيصح صيتشخ ييتوانا نه فرد كي .است يمشورت و يانتصاب
  .يعموم مصلحت از يفرد مصلحت كيتفك توان نه و دارد

 و بـود  يكتـاتور يد و استبداد بر يمبتن نظام مصلحت صيتشخ يجد منتقد ،او8ً يمنتظر
ـ  مطلقـه  تيو8 به و رفتينپذ هرگز يشرع قاعدة و ياخ7ق نيمواز بر را آن يبرتر ،اًيثان  نَت

ـ يد نيمـواز  برخ7ف مصلحت از خودكامه و يفرد قرائت بود معتقد او .نداد  و ياسـ يس ،ين
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 ديـ گو يمـ  هـم  سـم ياوليماك .كند يم يستياوليماك يامر به ليتبد را استيس و است ياخ7ق
ـا   اسـت  اخـ7ق  و نيد ازجمله ها ارزش همة مافوق ياسيس مصلحتـ پا تـا  يمنتظـر ام  اني
  .ماند يباق ياخ7ق انسان كي عمرش

 عنـوان  به انقإلب يابتدا يها سال در رانيا حكومت در يمنتظر اهللا آيت يباإل گاهيجا به توجه با
ـ ا شده، شناخته ديتقل مرجع كي مقام در آن از پس و يرهبر يمقام قائم سپس و تهران جمعه امام  ني

ـ ياند مصـلحت  نفوذ از توانست اندازه چه تا آراء و ها دگاهيد  اركـان  بـه  يمحـور  خشـونت  و يش
  كند؟ يريجلوگ ياسإلم يجمهور

 قـانون  نيا بيتصو در ييسزاب نقش ،ياساس قانون خبرگان مجلس سيرئ عنوان به شانيا
 يهـا  ت7ش حاصل زين قانون نيا در موجود كيدموكرات اصول نيهم آنكه تر مهم و كرد فايا
 اصـل  ورود در را شـان يا يخطا هرچند ؛است يبهشت اهللا آيت ديشه مانند يگريد افراد و او
ـ دل بـه  كه ييخطا .داشت مدنظر ديبا زين ياساس قانون سينو شيپ در هيفق تيو8  مبهـوت  لي

  .افتاد اتفاق بودن ينيخم اهللا آيت كيزماتيكار تيشخص
ـ اول كيـ دموكرات مـه ين شـكل  از ياسـ7م  يجمهور ياساس قانون ،68 سال يبازنگر در  ةي
ـ ا تبعـات  نيتر مهم .ميكن يم مشاهده رياخ يها سال در را آن آثار كه شد دور خود ـ تغ ني  ريي
 يبـرا  را خـود  تـ7ش  تمام كه است كشور بر رمتحج و يقشر نگاه كي شدن حاكم در هم
 يهـا  تـ7ش  تمام بيترت نيبد و دهد يم انجام ياس7م حكومت به ياس7م يجمهور ليتبد
 يمفهوم آن در كه يتفكر .كند يم ب7اثر را يبهشت و يمطهر ،يطالقان ،يمنتظر مانند يافراد
 ياسـ7م  حكومـت  از يخاص نوع تنها نيا و ندارد يگاهيجا چيه مردم يأر و جمهور نام به
  .بود نخواهد ارزش يدارا كه است ياس7م ظاهراً محور ينظام خ7فت شكل به هم آن

  قدريعال هيفق به نسبت مراجع و يرهبر عملكرد يابيارز

 ياميپ در هم ياسإلم يجمهور رهبر كه ميبود شاهد يمنتظر اهللا آيت درگذشت از پس يساعات
 يا خامنه يآقا اميپ ،يمنتظر اهللا آيت روانيپ و كانينزد از ياريبس .گفت تيتسل را شانيا درگذشت

 بـوده  او اسـتاد  ها سال كه يديتقل مرجع به نسبت ييجو نهيك ينوع را آن دوم بخش خصوص هب و
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 يرهبـر  دوران در كه يظلم همه آن با ييتسإلگو نيا كه كردند عنوان حال نيدرع و نموده يابيارز
 يجمهـور  رهبـر  گاهيجا ديكن يم فكر شما .خواند ينم شد، وارد يمنتظر اهللا آيت بر يا خامنه يآقا

  ست؟يچ ماجرا نيا در ياسإلم

 يا خامنـه  يآقا شخص دستور با شد، وارد يمنتظر اهللا آيت بر كه ييجفاها و مظالم تمام
 يآقـا  مرجعيت يادعا خود، 1376 سال رجب 13 مشهور يسخنران در يمنتظر .است بوده
 خـود  منـزل  در ،يرهبـر  شـخص  دستور به آن از پس خواند، »مرجعيت ابتذال« را يا خامنه
  .شد حصر
 سـال  در خـودم  مـن  .اسـت  خوانده يمنتظر اهللا آيت نزد را اشارات شرح يا خامنه يآقا
 در و بـود  آمـده  قم به بود جمهور سيرئ هنگام آن در كه يا خامنه يآقا كه يهنگام و 1367
 حكم دربارة ط7ب يبرخ يوقت كه بودم آنجا كرد، يم يسخنران )ع(الحسن بن حجت مسجد
ــه صــراحتاً شــانيا دند،يپرســ يقيموســ يشــرع ــوا ب ــت خــود اســتاد يفت  يمنتظــر اهللا آي
 هـم  فتـوا  همـان  حيتوضـ  در البته .نداشت اجتهاد يادعا يعني كردند، استناد خصوص نيدرا

 شـبهة  نيـي تب در و نـدارد  يفقهـ  نيمـواز  بـه  يچندان تسلط يا خامنه يآقا كه شد مشخص
 بـود  ينظـام  تيريمد يها تيمسئول در ها سال شانيا هرحال به .درماند هيموضوع و هيمصداق

 نداشـته  يفقهـ  مباحـث  مطالعة يبرا يچندان فرصت جمهور سيرئ عنوان به هم آن از پس و
  .است
 رحلـتش  از پـس  و رهنگـام يد اريبسـ  يمنتظر اهللا آيت يعلم عيرف مقام به يا خامنه يآقا
 جـة ينت را اسـت  رفتـه  روا او بر كه ييها رنج ييايكبر يموضع در ب7فاصلهاما  .كند يم اذعان
 از بعـد  و قبـل  عـذاب  فرشتة مقام در زين خود و كند يم اع7م ياله يابت7ها در او يمردود
ـ ب و خانواده و يو به ها رنج نيا بر ،ممات ـ ا شـاگردان  و تي ـ فق ني ـ افزا يمـ  قـدر يعال هي  .دي
ـ  صـفت  بـه  را خود مخالفان تمام ياس7م يجمهور رهبر كه است نيا تيواقع  يرتيبصـ  يب

 يريسختگ و مجازات هر مستوجب را يمنتظر مانند ياعلم هيفق مبنا نيا بر و كند يم ملقب
 ليتعط درگذشته مراجع از ياريبس تيب برخ7ف او تيب اگر .داند يم هم هنوز و دانست يم
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ـ  شـوند  يم ور حمله انهيوحش او خانوادة و دفتر به آن از پس و ختمش روز در اي شود يم  اي
 و دهنـد  ينمـ  را بزرگـوارش  همسـر  و او يبرا سالگرد و ختم مجلس يبرگزار اجازة يحت

 .اسـت  ياسـ7م  يجمهـور  رهبـر  ياخ7ق يمايس كنندة ميترس تنها ن،يا مانند يگريد مظالم
  .است گرفته اشتباه نظام مصلحت با را يشخص خاطر يتشّف كه توز نهيك يفرد يمايس

 شود يم وارد گريد ديتقل مراجع به يمنتظر اهللا آيت به مربوط يماجراها در كه يانتقادات از يكي
ـ  و گريد ديتقل مرجع كي به حكومت ةيناح از كه يظلم دربرابر ها آن چرا كه است نيا  از ياريبس

 بـه  باتوجه كه بوده نيا ها آن از انتظار يعني كردند؟ سكوت شده يم وارد منتقد، ديتقل مراجع گريد
 نيتـر  متشـكل  و نيبزرگتـر  عنـوان  به را نهاد نيا ،ناظران يبرخ يحت كه تيروحان يصنف خصلت

 اهللا آيـت  حصـر  ماننـد  ياتفاقات دربرابر ها آن از يا كپارچهي واكنش كنند، يم ليتحل رانيا در حزب
  چرا؟ .نداد رخ هرگز اتفاق نيااما  .ميباش شاهد يمنتظر

 كـرد  فرامـوش  دينبا .اند داشته يمتعارض و مختلف اناتيجر همواره هيعلم يها حوزه در
ـ ياقل و بـوده  ياسـ يرسيغ همواره ها حوزه تياكثر كه  ياسـ يس عمـل  و هـا  دگاهيـ د يدارا يت

  .اند بوده
  است؟ برقرار صورت نيهم به كماكان نسبت نيا كه ديدار اعتقاد شما

 يپژوهشـ  يآموزش قطب دو هر در .است شكل نيهم به هم دانشگاه در حوزه جز به .بله
 حكومـت  منتقـد  اي موافق اعم ياسيس تيفعال به يتياقل و هستند ياسيرسيغ تياكثر ،كشور

 كـه  يظلمـ  انيـ جر در فقها و مراجع تياكثر متأسفانه .انق7ب از بعد چه قبل چه مشغولند،
 جـا  به خود از يا خداپسندانه كارنامة داشتند روا يمنتظر اهللا آيت بر ياس7م يجمهور حكام

  .نگذاشتند
ـ  اتفاق نيا كه ميبود شاهد انقإلب از شيپ مشابه موارد در يول  رخ يهمـدل  شـما  قـول  بـه  اي

ـ يخم اهللا آيـت  اعدام درمورد يپهلو حكومت ميتصم مشهور يماجرا در مثال عنوان به .داد يم  و ين
  .شانيا از تيروحان و مراجع كپارچةي دفاع
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 ينـ يخم اهللا آيت اعدام بحث موقع آن نكهيا ضمن .نبود اس7م نام به حكومت هنگام آن در
 اهللا آيـت  مرحـوم  از دفاع در ثالثاً .است كار سر بر ياس7م حكومت مث7ً ا8ناما  .بود مطرح
 توانست ،وقت مراجع به مكرر مراجعة با كه بود يمنتظر اهللا آيت مانند يفعال مدرس ينيخم
 جلـب  ينـ يخم اهللا آيـت  مرجعيت مقام از يكتب دفاع يبرا )نفر سه( را ها آن از يمعدود نظر
 شـان يا مرجعيت ،يمنتظر اهللا آيت ةيقض در .ابدي كاهش ديتبع به اعدام حكم جهيدرنت و كند
 و شـرع  خـ7ف  حصـرِ  يماجرا در نماند ناگفته .نشد انكار هرگز هم حكومت توسط يحت

 هـا  آن از يبرخـ  و بودنـد  مخـالف  ميتصم نيا با مراجع تياكثر ،هم يمنتظر اهللا آيت قانونِ
 بـه  توسـل  بـا  توانست حكومتاما  دادند انجام هم را ياقدامات يزنجان يريشب اهللا آيت مانند
ـ منو ،مراجـع  و ونيروحان عيتطم گاه و ديتهد استيس و اوباش و اراذل ـ  را خـود  اتي  شيپ
  .ببرد

 كـه  سـت ين يمعن آن به نيااما  ستندين تيوضع نيا موافق هم ا8ن نيهم مراجع تياكثر
ـ نبا هـم  باز ،نيا وجود با .باشند يعلن مخالفت به حاضر  از يمنتظـر  كـه  كـرد  فرامـوش  دي
  .بود گريد يجنس

 از ييهـا  بخش نيب ونديپ در عطف نقطة كي را قم شهر در يمنتظر اهللا آيت جنازة عييتش ياريبس
ـ روحان بـا  انـد  بوده موجود تيوضع منتقد گذشته سال 30 در كه مردم  خـواه  يآزاد و مسـتقل  تي

 كردنـد،  يم عنوان ناظران يبرخ كه ميبود شاهد قم به يا خامنه يآقا رياخ سفر انيجر در .دانند يم
 ماننـد  ييها رسانه عيوس غاتيتبل و شانيا از استقبال يبرا يحكومت يها دستگاه گستردة يسازمانده

ـ ا دادن نشان پرشور يبرا موجود يكيتكنولوژ ابزار تمام از ها آن استفادة و مايصداوس  اسـتقبال،  ني
 نيا با اندازه چه تا شما .است يمنتظر اهللا آيت جنازة عييتش دادن قرار الشعاع تحت يبرا تإلش ينوع
  د؟يهست موافق ليتحل

 .بود آن بودن خودجوش مشابه، مراسم گريد با يمنتظر اهللا آيت جنازة عييتش ياصل تفاوت
 جنـازة  عييتشـ  واقـع  بهاما  بودم حاضر گذشته يها سال در مراجع يبرخ جنازة عييتش در بنده
 همـة  از مردم كه ميبود شاهد مراسم نيا در .بود سابقه يب قم شهر خيتار در يمنتظر اهللا آيت
 و اصـفهان  و آباد نجف تهران، قم، از يمردم .بودند شده حاضر خودجوش صورت به اقشار
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ـ  مـرگ  از يمنتظـر  توسط كه ها آن خانوادة و ياسيس انيزندان .رانيا يشهرها ةيبق  زنـدان  اي
 يروز كـه  يونيروحـان  و اسـتمداران يس و انيدانشجو زنان، جوانان، بودند، شده داده نجات
 اهللا آيـت  هيـ عل ،ينـ يخم احمـد  سـيد  رنجنامة به موسوم نامة انتشار از پس و بودند او منتقد
 كـرده  شركت مراسم نيا در كامل طور به هم ينيخم اهللا آيت تيب يحت .نوشتند نامه يمنتظر
  .بود

 كـه  رساند جهينت نيا به را حاكمان و بود يمنتظر كرامت و يبزرگ نشانة مسائل نيا تمام
 يآقـا  از استقبال مراسم به ساده نگاه كياما  .كنند مقابله ينحو به رينظ يب يفضا نيا با ديبا

 كي با يحكومت مراسم كي يها تفاوت تمام ،يمنتظر اهللا آيت جنازة عييتش و قم در يا خامنه
 نـه  يا خامنـه  يآقـا  از اسـتقبال  يحكـومت  مراسم در .سازد يم روشن را يمردم واقعاً مراسم
  .يصداقت نه و داشت وجود يخلوص
 شـان يا درگذشت از پس يمنتظر اهللا آيت دوستان و روانيپ گستردة يها بازداشت به شما
 احمـد  ،مبارز مجتهد مانند شانيا دربند شاگردان از ببرم نام من نجايا است 8زم .ديكن توجه
 ؛يبشـر  حقوق فعال و سندهينو دارد، را دمانيفق استاد ميتعال يبو و رنگ او ةيدفاع كه قابل

 اهللا آيـت  بـا  مصـاحبه  ازجملـه  اش يقانون يها تيفعال با ارتباط در راًمكرّ كه يباق نيعمادالد
ـ  است، زندان در يمنتظر ـ تبع در كـه  شـان يا دفتـر  يخبررسـان  مسـئول  يلطفـ  يتبـ جم اي  دي
  .برد يم سر هب مدت يطو8ن
 كـرد  اثبـات  هم و است زنده هنوز يمنتظر كه داد نشان هم يمنتظر اهللا آيت جنازة عييتش
 راه اگـر  .دارنـد  وحشـت  اش زنـده  انـدازة  بـه  هم او مردة از ياس7م يجمهور حاكمان كه

 دفتـر  كـه  يطيشـرا  در هم آن كرد، ينم ليتعط را او دفتر و تيب ،حكومت بود، مرده يمنتظر
 بـه  نسبت ييجو نهيك از حد نيا .است باز همچنان رياخ يها سال در ،درگذشته مراجعِ تمام

 و دهنـده  نشـان  بلكه ستين نوبر تنها نه ياس7م يجمهور حكام نزد در خواه يآزاد عالم كي
  .است اكسّف نيس7ط و شاهان منش و يخو ادآوري
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  يمنتظر نيبازپس دغدغة 

ـ تقل مراجـع  به خطاب يا نامه انتشار با خود عمر آخر يها ماه در يمنتظر اهللا آيت  خواسـتار  د،ي
 در را كشور ،يجمهور استير رياخ انتخابات از پس كه شد يبحران به دادن انيپا يبرا ها آن دخالت

ـ ا ليدل .ماند پاسخ يب مراجع از ياريبس يازسو ظاهر در إلاقل نامه نيااما  .بود گرفته بر  مسـئله  ني
  بود؟ چه

 به خود عمر يانيپا يها ماه در .بودند شده پركارتر خود اتيح يانيپا سال كي در شانيا
 كـه  داد هشـدار  .كننـد  دفاع مردم حقوق از و باشند مظلومان اوري كه داد غاميپ ديتقل مراجع
 خـادم  داد انـذار  مسـئو8ن  به .شد نخواهند ديروسف پروردگار نزد در نزنند اديفر مراجع اگر
 كه درداد ندا شانيدنوان و روشنفكران به .دينكن تجاوز ها آن مشروع حقوق به و ديباش مردم

 افسوساما  .ديباش شبهات به پاسخ و مشك7ت حل فكر به شتريب و ديباش تر مهربان اس7م با
 و درد كاهش يبرا تا خواست مراجع از او .شد دهيشن كمتر يمنتظر پدرانة يها حتينص كه
 هرحـال  به .نكنند فراموش را منكر از ينه و معروف هب امر و كنند اقدام مظلوم مردم نيا رنج
 بـه  كـه  جاسـت  نيهمـ  و اسـت  متفـاوت  علما و مراجع از ياريبس با يمنتظر نگرش وةيش

  .ميبر يم يپ شتريب شانيا فقدان خسارت
 اش دغدغـه  نيتر مهم بود، زنده اإلن يمنتظر اگر ديكن يم فكر كشور، يكنون تيوضع به باتوجه

  بود؟ يمسائل چه

 از ياديـ ز بخش يمنتظر .بود شانيا مطالبة نيتر يفور ياسيس انيزندان يآزاد شك بدون
ـ عقا بـه  توجـه  بـدون  ،ياسيس انيزندان از دفاع صرف را خود عمر  .كـرد  هـا  آن افكـار  و دي
 يهـا  دادگـاه  در كـه  اسـت  يانيزنـدان  از دفاع زين ما مسئلة نيتر مهم و نيتر عاجل اكنون هم
 انيزنـدان  از دفاع جز به بود اگر يمنتظر .اند شده محكوم المدت ليطو يها زندان به يشيفرما
 مظلومان و مردم تمام حقوق از شهيهم مانند اساساً و احزاب و مطبوعات يآزاد از ،ياسيس

 نـه  و اسـت  يجمهـور  نـه  يمنتظـر  اهللا آيت قول به ،كشور امروزِ تيوضع نيا .كرد يم دفاع
ـ ا نظـام  نـام  .كنـد  يم يفكر چه واقعاً يا خامنه يآقا كه ستين مشخص .ياس7م  كشـور  ني
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 و مطبوعـات  و احـزاب  تمام ،يجمهور نظام چيه در و دارد يجمهور شونديپ كي با8خره
 بـه  بـود  اگـر  يمنتظـر  ،كـ7م  كي در .كنند ينم سركوب را منتقد ياجتماع و ياسيس فعا8ن

  .كرد يم عمل انيامو دربرابر )ع(نيحس امام و يعل امام ژهيو به امبريپ تيب اهل يمش
ـ ا خصوص هب .كنند يم هيتشب انيامو به را خود منتقدان هم رانيا حاكماناما   در كـه  روزهـا  ني
ـ  بـه  بااسـتناد  ياسإلم يجمهور مسئوإلن از ياريبس م،يهست تهران نيخون يعاشورا سالگرد  يبرخ

  .كنند يم خطاب سعد مرِع و ديزي لشگر يروها دنباله و يامو جنبش را سبز جنبش روز، آن عيوقا

 مـا  .بـود  حاكمـان  خـود  پروژة ،عاشورا حرمت هتك .زند يم وارونه نعل رانيا حكومت
ـ ا كـدام  چيه .ميا نكرده فراموش را 76 و 75 سال در عاشورا كارناوال معروف غائلة هنوز  ني
 ورانممــأ و اوبــاش و اراذل بلكــه ؛نشــد انجــام مــردم توســط ييادعــا يهــا حرمــت هتــك
 اريبسـ  ،يديـ زي روش و مـنش  و يمشـ  صيتشخ .دادند انجام حكومت خود يشخص لباس
 تجـاوز  خدا بندگان حقوق به و كند يم ظلم كه يكس .است ظلم هم آن اريمع و است آسان

  .رود يم ديزي راه به شك يب كند يم
  د؟يكن يم حس را يمنتظر يخال يجا اكنون شما و

 دورنما يتابلو مانند ،افراد يبرخ .ميكرد يم تصور ذهنمان در ما كه بود يربان عالم آن او
امـا   يمنتظـر  .سـت ين گونـه  نيا ديرو يم كشانينزد به يوقتاما  هستند بايز دور از كه هستند
ـ  يصـفا  و يپاك نيا و بود ز8ل آب مانند او .بود متفاوت ـ  ،او يدرون  دانـش  كنـار  در يوقت

 و تقــوا اســوة بـه  ليتبــد را او گرفـت  قــرار گفـت  يمــ آنچـه  بــه كـردن  عمــل و فـراوانش 
  .كرد ما دوران در ياخ7ق يورز استيس

ـ دن از يربان عالم و هيفق كي يوقت ديفرما يم )ع(صادق امام  وجـود  بـه  يشـكاف  رود، يمـ  اي
 و يپاكبـاز  دانـش،  ،يوجـود  بركات از كاش يا  .رديگ يم وقت ركردنشپ ها سال كه ديآ يم

 از ياسـ7م  يجمهـور  يپاكسـاز  ك7م كي در يمنتظر راه .ميبرد يم بهره شتريب او شجاعت
 و ييجـو  عـدالت  ،يخـواه  يآزاد سـمبل  ،يرحمـان  اسـ7م  ميتعـال  بـا  او .است جائر تيو8
  .باد پررهرو راهش و شاد روحش .است معاصر دوران يطلب حق



 

  1يمنتظر اهللا آيت تيشخص و آراء ةدربار

ـ ا ملـت  يبـرا  يبزرگ ةعيضا« ،هنگام همان در را ،يمنتظر اهللا آيت درگذشت ما .1  .ميدانسـت  »راني
ـ دار يم يگرام سبز جنبش سال نيسوم آستانة در را شانيا ادي درست، باور آن يادآوري ضمن  و مي

  م؟يبپرس عهيضا نيا ابعاد ةدربار شانيا شاگردان از يكي عنوان به را شما نظر ميليما

 مناسـب  يريتعب يمنتظر اهللا آيت درگذشت دربارة »رانيا ملت يبرا يبزرگ عةيضا« ريتعب
 جهـان « :شـد  ادي گونه نيا عهيضا نيا از )1388 آذر 29( استاد رحلت تيتسل اميپ در .است
 ةيـ علم يهـا  حـوزه  .داد ازدسـت  را عالمانش نيبزرگتر از يكي )ع(تيب اهل مكتب و اس7م
 نيبزرگتـر  ياسـ يس اسـ7م  .شـدند  سـوگوار  فقاهـت  يهـا  اسـتوانه  از يكي سوگ در ،تشيع
 جنـبش  .داد ازدسـت  را خود مهربان پدر رانيا ملت .داد كف از را خود معاصر پرداز هينظر
  .باورم همان بر زين اكنون ».است عزادار خود يمعنو رهبر يعزا در رانيا ملت سبز

  ياسإلم يجمهور ةياول پرداز هينظر

 اعـإلم  در و يمنتظـر  اهللا آيـت  درگذشت از خود اندوه ابراز در يشبستر مجتهد محمد يآقا .2
 آن يو دوم شـاخص « :نوشتند شانيا يتيشخص وجوه از ممتاز شاخص دو از يكي بارةدر ت،يتسل
 يهـا  سـال  كه خود نيشيپ ياسيس يفقه آراء در رينظ كم يعمل شهامت و يعلم شجاعت با كه بود

 »يطوإلن يها سال« نيا از يبخش ميدان يم ».كرد دنظريتجد بود كرده يگذار هيسرما آن يبرا يطوإلن
 تحت يچهارجلد مجموعة كي .ديگرد »ياسإلم حكومت يفقه يمبان« نيتدو صرف شانيا عمر از

 خوانندگان مجموعه نيا در .است شده منتشر شانيا شاگردان همت به )1367 زمستان( عنوان نيهم
ـ احاد و اتيروا تا گرفته نآقر اتيآ از ،ينيد منابع ةيكل چگونه يمنتظر اهللا آيت كه شاهدند  را ثي
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 توسط ياسإلم حكومت ليتشك ياسإلم يمبان و تيانحّق داده، قرار ليتحل و هيتجز و يبررس مورد
ـ  از پـس  هـم  آن يمبـان  نيا انتشار و نييتب و نيتدو د،ييبفرما نخست .كنند يم ارائه را فقها  سيتأس

 يكـاركرد  چـه  )بودند مخالف ديق نيا با شانيا كه( هيفق مطلقة تيوإل بر يمبتن ياسإلم يجمهور
  حكومت؟ نيا يها هيپا استحكام و ياستوار در يگاهيجا چه و داشت

 يعلمـ  رشـد  و نشـاط  و يسـرزندگ  از نشـان  كـه ( آن اع7م و يعلم آراء در دنظريتجد
 .اسـت  بـوده  يمنتظر اهللا آيت مرحوم ازجمله اس7م يعلما از ياريبس مشترك صفت )است
 أنـا « كـه  كردنـد  يم نقل يبروجرد اهللا آيت مرحوم استادشان از درس مجلس در بارها استاد

 امـروزم  بـاور  لزومـاً  ،روزيـ د يرأ هسـتم،  يا تـازه  انسان روز هر در من »رجل ومي كل يف
ـ ا بـه  اگـر  و بودنـد  يدائمـ  دنظريـ تجد و يبررسـ  و نقـد  به معتقد شانيا .ستين  جـه ينت ني
 و صـراحت  بـا  را خطـا  ،م7حظـه  نيكمتـر  بـدون  ،بـوده  برخطا نيشيپ يرأ كه دنديرس يم

  .كردند يم حيتصح تيشفاف
 قـانون  خبرگـان  مجلـس  در تهـران  مردم منتخب ندةينما 1358 سال در يمنتظر اهللا آيت
 ياساسـ  قـانون  خبرگان مجلس سيرئ ،آن ندگانينما انتخاب به و ياس7م يجمهور ياساس
 بـه  ينـ يخم اهللا آيـت  و يبروجـرد  اهللا آيـت  استادشـان  دو هماننـد  زمان آن در شانيا .بودند

ـ فق تيو8 ةينظر ،شانيا يپافشار و يريگيپ با .بودند قائل »فقها ةعام يانتصاب تيو8«  بـه  هي
ـ  ياصـل  نيچنـ  ياساسـ  قانون سينو شيپ در آنكه با افت،ي راه ياساس قانون متن ـ يب شيپ  ين
  1.بود نشده

 بحـث  ،قـم  ةيـ علم حـوزة  در فقـه  خـارج  سيتدر ضمن 1364 سال در يمنتظر اهللا آيت
ـ  كه كرد آغاز را هيفق تيو8 اي ياس7م حكومت بحث و كرد رها تمام مهين را زكات  از شيب
 بـه  يا صـفحه  2200 و يجلـد  چهار كتاب ،سيتدر نيا حاصل .ديانجام طول هب سال چهار
ـ الفق إليـ و8 يفـ  دراسـات « بـاعنوان  اسـت  شـان يا خود قلم به يعرب زبان  الدولـإل  فقـه  و هي

ـ ا ريتقر و ترجمه .شد منتشر روتيب و قم در 1370 تا 1366 يها سال نيب كه »إليا8س7م  ني
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 خيشـ  و( يصـلوات  محمـود  خيشـ  والمسـلمين  ا8سـ7م  حجـت  توسط يفارس به ميعظ كتاب

 يفقهـ  يمبـان « عنـوان  بـه  جلـد  هشـت  در شـان يا شـاگردان  از )آغاز در يشكور ابوالفضل
  .شد منتشر قم در 1386 تا 1367 يها سال نيب »ياس7م حكومت
ـ تغ انتخاب ةينظر به نصب ةينظر از استاد 1364 سال در هيفق تيو8 سيتدر نيح در  ريي
 .اسـت  شده داده تذكر كتاب اول جلد يپاورق و متن در صراحت به دنظريتجد نيا .داد نظر
ـ نظر لذا ـ  يانتخـاب  تيـ و8« ،دراسـات  كتـاب  ياسـ يس ةي ـ فق ةعام ـ فق انتخـاب  .اسـت  »هي  هي

 ضـمن  در اسـتاد  .رديگ يم صورت )ميرمستقيغ اي ميمستق طور هب( مردم توسط طيشراال جامع
 كـرده  اسـتد8ل  بـت يغ زمان در فقها عام نصب امتناع در ليتفص به كتاب نيا در زين و درس
  .است كرده اقامه مردم انتخاب با امامت انعقاد صحت بر ليدل شش و ستيب و است

 يقـرارداد  را حكومـت  شـان يا .خورد يم چشم به هم يگريد عيبد نكات ،كتاب در البته
 نيطـرف  تيرضـا  بـر  يمبتنـ  يگريد يشرع عقد هر همانند كه دانند يم مردم و زمامدار نيب

 توانـد  يمـ  8زم عقـد  ضـمن  طيشـرا  نيا .باشد داشته همراه به يالزام يطيشرا تواند يم بوده
 ياساسـ  قـانون  آنچـه  بـه  يزمامـدار  قلمرو تيمحدود اي يزمامدار دورة يزمان تيمحدود

ـ پ گسترش استاد يبعد يدنظرهايتجد در نكته نيهم .باشد شود يم دهينام  أمنشـ  و كـرد  داي
ـ د از نيبنـابرا  .شد فراوان بركات  و جامعـه  ادارة مسـئلة  در مـردم  ،يمنتظـر  اهللا آيـت  دگاهي
 يبعـد  مراحـل  در كـه  دارد فراوان آثار مردم شناختن حق صاحبِ .هستند حق يذ ،يزمامدار
  .دهد يم بروز را خود
 سـت، ين هيفق تيو8 بحث در منحصر آن مباحث كه است نيا كتاب نيا يايمزا گريد از
 ياسـ يس و ياجتماع احكام دربارة آن درصد 80 از شيب يعني نآ مباحث اعظم قسمت بلكه
 يبـرا  و اسـت  ياسـ يس اسـ7مِ  ر�المعـارف يدا ،دراسـات  كتـاب  گريد عبارت به .است اس7م
 ميتنظـ  ياستد8ل فقه وةيش به اس7م ياجتماع ياسيس احكام ،تشيع عالم در حداقل بار نينخست

 فـراء  و يماورد إليالسلطان ا8حكام يها كتاب با دراسات كتاب .است شده منتشر و نيتدو و
  .است سهيمقا قابل سّنت اهل انيم در
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 يصوت متناما  شد، منتشر 1366 سال در هيالفق إليو8 يف دراسات كتاب اول جلد اگرچه
 تـا  سـال  همـان  از زين دروس يكتب متن و شد يم پخش رانيا ويراد از 1364 سال از دروس
ـ ا .شـد  يم منتشر هانيك روزنامة در يپاورق صورت به 1367 سال آخر  ييآشـنا  در كتـاب  ني

 ييبسـزا  نقـش  ،شصـت  دهة در اس7م ياجتماع و ياسيس ابعاد با ها كرده ليتحص و نخبگان
ـ  ييمايس يمنتظر اهللا آيت ،گريد ةيزاو از .است داشته ـ  المقـدور  يحت  از ياسـتد8ل  و يعق7ن

 يشـرع  نيمـواز  بـا  همراه مردم حقوق ،آن در كه كرد ارائه هيفق تيو8 و ياس7م حكومت
 ،ياسـ7م  يجمهـور  اسـتقرار  اولِ دهـة  دوم مـة ين در گفت توان يم نيبنابرا .شد يم تيرعا

 و ميتحكـ  در يا برجسـته  نقـش  )شـان يا كتاب ،آخر سال دو در و( يمنتظر اهللا آيت دروس
  .است داشته هيفق تيو8 و ياس7م حكومت يشرع هيتوج و تيتقو

 در يا كلمـه  كتـابش  در نه .است نداشته باور هيفق مطلقة تيو8 به هرگز يمنتظر اهللا آيت
ـ أت در يا كلمـه  ينيخم اهللا آيت مرحوم يازسو آن اع7م زمان در نه نوشته مبنا نيا دييأت  ديي

ـ ا واردكـردن  ليدل به ياساس قانون يبازنگر يريگ يرأ در شانيا .گفت آن  مـتن  در اصـل  ني
 كتبـاً  هيفق مطلقة تيو8 نقد در راًمكرّ آن از پس و داد يمنف يرأ آن به 1368 سال در قانون

ـ تثب در ينقشـ  چيه يمنتظر اهللا آيت آراء و آثار نيبنابرا .كرد استد8ل شفاهاً و  ميتحكـ  و تي
  .است نداشته فقه مطلقة تيو8

 ياسـ7م  يجمهـور  اول دهة در يمنتظر اهللا آيت ياسيس ةينظر گفت توان يم مجموع در
 بـودن،  يانتخاب بر دهه نيا دوم مةين در كه است هيفق تيو8 از معقول نسبتاً و معتدل يقرائت

 يزمـان  تيمحـدود  و تيـ و8 دييتق امكان و مردم بودن حق صاحب حكومت، بودن يقرارداد
  .است شده حيتصر يزمامدار

  گذشته يها هينظر در دنظريتجد رئوس

 اصل به خود باور شانيا كه ديآ يبرنم نيچن يمنتظر اهللا آيت يها هياعإلم و ها نوشته نيآخر از .3
ـ  آراء« از بخـش  كدام در شانيا نيبنابرا .باشند داده دست از را ينيد حكومت ةديا ـ يس يفقه  ياس
  كردند؟ »دنظريتجد ... خود نيشيپ
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 هـا  دگاهيد كتاب ،)1380( ا8س7م يف الحكم نظام يها كتاب در استاد متأخر ياسيس آراء

 .اسـت  آمـده  )1387( انسان حقوق و ينيد حكومت و )1389 و 1385 ،1381( جلد سه در
 يمنتظـر  اهللا آيـت  ياسـ يس شةياند عطف نقطة نيدوم ،ياس7م يجمهور دوم دهة اواخر در

ـ نظر به ،منتخب هيفق نظر ريز قوا تمركز ةينظر از شانيا .كند يم بروز ـ تفك ةي ـ تغ قـوا  كي  ريي
 زمامـدار  يقـانون  تيمحـدود  لزوم و مردم حقوق و قرارداد محور بسط با و دهند يم دهيعق
ـ ا ياسـ يس ةينظر .كنند يم دايپ سوق »مطلقه تيو8« يجا به »دهيمق تيو8« سمت به  دوره ني
  .است »هيفق دةيمق يانتخاب تيو8«

ـ فق يياجرا تيو8 كه رسد يم جهينت نيا به دنظريتجد نيآخر در 1386 سال در  فاقـد  ،هي
 نيتـر  مهـم  يـي اجرا تيـ و8 .سـت ين فقاهت ،هيمجر قوة استير يتصد شرط و است ليدل

ـ  نظر براساس .شد يمنتف دنظريتجد نيا در كه بود هيفق ياسيس تيو8 بخش  شـان يا خرأمت
ـ ا و ابدي يم ليتقل »يقانونگذار بر هيفق نظارت« به هيفق تيو8  در منحصـراً  هـم  نظـارت  ني
 يفـرد  ستين 8زم ينيتقن نظارت نيا ع7وه هب .نيقوان همة نه است عتيشر با مرتبط نيقوان

  .باشد ييشورا تواند يم باشد،
 تيـ و8 از هـدف  كـه  كنـد  يم حيتصر خرشأمت دگاهيد در يمنتظر اهللا آيت با8تر همه از
 و شـكل  هـر  با هدف نيا و است مردم تيرضا با ها آن ياجرا و نيقوان بودن ياس7م ه،يفق
ـ فق تيـ و8 لـذا  .كند يم تيكفا شود نيمأت حكومت از كه يمدل  اگـر  .نـدارد  تيموضـوع  هي

 كنند نيمأت را هدف نيهم يگريد يها راه با مستقل احزاب و ياس7م كارشناسان و نخبگان
 يانحصار مدل نيا .گريد مدل نيچند كنار در شود يم مدل كي هيفق تيو8 .كند يم تيكفا

  .ستين ياس7م حكومت
 ياسـ7م  حكومت شرط البته .باشد داشته تواند يم هم يگريد يها مدل ياس7م حكومت

 حكومـت  شود ينم زور با نخواستند هم اگر .بخواهند را يحكومت نيچن مردم كه است نيا
 بـه  .بقـا  در و حـدوث  در است حكومت تيمشروع شرط مردم تيرضا .كرد سيسأت ينيد
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ـ  كنتـرل  بر ع7وه و ستين يكاف استبداد تحقق عدم يبرا عدالت و فقاهت شانيا نظر  يدرون
  .است ازين زين يرونيب كنترل به

 .بـود  قائـل  باشند يراض آن به مردم نكهيا شرط به ينيد حكومت به آخر به تا شانيا البته
ـ اعلم ،نيتقنـ  حـوزة  بـر  نظـارت  يبرا  شـرط  را فقاهـت  ،قضـا  يتصـد  يبـرا  و يفقهـ  تي
 يوســو ســمت و فــراوان شا ياســيس اتيــنظر در شــانيا دنظريــتجد زانيــم .دانســتند يمــ

ـ تقل يقانونگـذار  حـوزة  در فقط هم آن »هيفق نظارت« به »هيفق تيو8« .دارد كيدموكرات  لي
 »آن ممكـنِ  يهـا  مـدل  از يكـ ي« بـه  »ياس7م حكومت صورت تنها« از هيفق تيو8 .ابدي يم

 تيمشـروع  شـرط  مردم تيرضا و ابدي يم تحول »قوا كيتفك« به »قوا تمركز« .ابدي يم تنزل
  .است ياسيس ةحوز در شانيا يينها يآرا نيا .شود يم بقا و حدوث در حكومت

ـ فق تيـ و8 كـردن  داخـل  يروز كـه  ياساس قانون خبرگان مجلس سيرئ  قـانون  در را هي
ـ فق يـي اجرا تيـ و8 بـه  كـه  رفـت  ايدن از يدرحال دانست، يم خود يشرع فةيوظ ياساس  هي
 نهضـت  در ينينـائ  يرزايم و يخراسان آخوند امثال كه ديرس آن به عم7ً و نداشت ياعتقاد

 يمنتظـر  اهللا آيـت  .ملت منتخب يفقها اي هيفق ينيتقن نظارت ينوع :بودند رفتهيپذ مشروطه
 و كـرد  اع7م را عهيش فقه يانحصار ةينظر عنوان به هيفق ياسيس تيو8 ياعتبار يب ت،يدرنها
  .رفت ايدن از

  بخش ييرها يفتاوا

 كنـار  در شـما  سـبز،  جنبش نيآغاز يها ماه با است مصادف كه شانيا عمر آخر يها ماه در .4
ـ يد نظـرات  ،ييها پرسش يط يمنتظر اهللا آيت مدافعان و هواداران از يگريد افراد  در را شـان يا ين

 دادن ازدست درحال سرعت به كه حكومتگران يكشوردار نوع و مملكت امور به مربوط يموضوعات
ـ رژ رفتار در يريتأث هرچند شانيا يها پاسخ .ديشد يم ايجو بودند، خود تيمشروع ا   نكـرد،  مي امـ

 رييتغ از يموارد بر خاص، طور به ها، پاسخ آن در ايآ .بود سبز جنبش تيتقو خدمت در قتيدرحق
 در بلكه ،ميرژ هيعل مبارزه تيتقو درجهت تنها نه كه گذاشت انگشت توان يم شانيا يها دگاهيد در
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 بـوده  يروادار و يگـر يد رشِيپـذ  ش،يگشـا  سمت به جامعه يرفتار و يفرهنگ نگاه رييتغ خدمت
  باشد؟

 ،يقـانون  مخالفان و منتقدان ژهيو به ،مردم حقوق از دفاع حوزة در يمنتظر اهللا آيت يفتاو
 كـه  اسـت  يعيش اس7مِ بخش ييرها فقه از يا جلوه گشا راه يفتاوا نيا .است برجسته اريبس

ـ ت 19 يفتـوا  .هستند آن ندگانينما نيتر شاخص ازجمله يمنتظر اهللا آيت  سـه  كـه  1388 ري
 تـا  403 ص ،سوم جلد ها، دگاهيد كتاب( شد صادر يجمهور استير انتخابات از بعد هفته
ـ ا .بود هيعال مقامات بودن معزول و نظام تيمشروع عدم يفتوا )411  نكـات  يحـاو  فتـوا  ني
  .شود ينم محسوب نيشيپ آراء در دنظريتجداما  است، عهيش ياسيس فقه در يا تازه متعدد
 .اسـت  گرفتـه  قـرار  بحث مورد شانيا يازسو ليتفص به راامد مسئلة يگريد ياستفتا در

 جلـد  اسـتاد  يها دگاهيد كتاب و )285 تا 243 ص( نجانبيا الناس حق كتاب در استفتا نيا
ـ ت 23 لـه  معظـم  يفتـوا  خيتـار  و اسـت  شده منتشر )498 تا 453 ص( اول  .اسـت  1380 ري

ـ پ يمـدارا  و نرمش ،ياسيس مخالفان يشرع حقوق ،استفتا نيا مباحث ازجمله  و )ص(امبري
  .است ذكر قابل ياسيس انيزندان حقوق و جو مسالمت ياسيس مخالفان با )ع(يعل امام

 بـا  همـواره  )ع(نيمؤمنراليام و )ع(امبريپ رةيس« :اند شده متذكر استفتاء نيا پاسخ در استاد
ـ  اسـت،  بـوده  همـراه  اس7م دشمنان يحت و مخالفان به نسبت گذشت و عفو و رفق  جـز  هب
 را افـراد  حقوق و اقدام اس7م با محاربه و جنگ به و برداشته س7ح علناً كه افراد از دسته آن
 و مدارا از نمونه 9 به شانيا .»دنديورز يم اصرار خود رفتار نيا به نسبت و كردند يم عييتض

  .كنند يم اشاره )ع(يعل امام و )ع(امبريپ يازسو گذشت
 كـه  ييها يدگرگون روند از را سبز جنبش برآمد اگر بود خواهد يمحدود نگاه ديآ يم نظر به .5

 و گرفت يم صورت ينيرديغ و ينيد از ها نگرش و ها شيگرا ةهم باًيتقر انيم در و جامعه عمق در
 يمنتظر اهللا آيت نقش .ميكن جدا بود، شده آغاز عراق و رانيا جنگ از پس يها سال همان از باًيتقر
 شانيا يستادگيا ازجمله( يعمل عدب در تنها نه هم آن د؟يكن يم يابيارز چگونه را دگرگشت نيا در
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 ياسـإلم  حكومت به يباور چيه آنان از يبزرگ بخش نكهيا باوجود ،ياسيس انيزندان اعدام دربرابر
  ؟ينظر عدب در شتريب بلكه )بودند هم يمنتظر اهللا آيت يها دگاهيد مخالف نظر نيازا و نداشتند

 در سروش دكتر يها پرسش دربرابر شانيا يها پاسخ )ميكن ينم فراموش ما آنچه( نمونه عنوان به
 كه يا جهينت و گشوده نيد و ينيد معرفت انيم ييجدا ةدربار سروش دكتر كه مهم يبحث .بود انيك
 مطـرح  يمنتظر اهللا آيت نزد ،آن دربرابر مرگ مجازات و ارتداد يمبان در پرسش و ديترد صورت به
 داشت؟ ينيد حكومت و نيد به باورمندان يرو يريتأث چه زمان آن در شانيا يها پاسخ .كردند يم

  بود؟ چگونه ها العمل عكس

 و كرده ليتحص قشر هم داشت، تيمقبول جامعه يسنّت بخش يازسو هم ،يمنتظر اهللا آيت
يسخنگو توان يم را شانيا .گذاشتند يم احترام شانيا به يعرف و ينيد از اعم جامعه دمتجد 

 يبـرا  يسـنّت  فقـه  تيـ ظرف تمام از كه بود يسنّت يهيفق البته شانيا .دانست »يرحمان اس7م«
 بـا  يو گستردة ارتباط .كرد يم استفاده نيمخالف حقوق تيرعا ژهيو به ،مردم حقوق يفاياست

 تتحـو8  انيـ جر در كـه  شـد  يم باعث او ادوّق ذهن و شنوا گوش و جامعه مختلف اقشار
 او .رديـ گ مـدد  يرسـم  انيـ جر بـر  آمـدن  فائق يبرا ياس7م ميتعال از و رديگ قرار ياجتماع
ـ يد اسـتبداد  و خرافـات  رواج و يطلب خشونت و يگر يقشر مانع نيبزرگتر  دهـة  دو در ين

 ،مرجعيـت  يبرا يرهبر مقام تيص7ح عدم بارةدر او حيصر يريگ موضع .بود رانيا در رياخ
 ادامـه  مبارزه به هم يخانگ حصر در شجاعانهاما  .ديانجام شانيا سالة شش يخانگ حصر به
  .است حصر زمان در شانيا مواضع به متعلق ها دگاهيد كتاب از قطور جلد كي .داد

 قرابـت  تنهـا  نـه  او بـا  كه يافراد يانسان حقوق از دفاع در شانيا 1367 سال يريگ موضع
 محمـد  ديشـه  فرزنـدش  كـه  بودنـد  ي7تيتشـك  عضـو  آنان از ياريبس بلكه نداشتند يفكر
 كه يا نهيهز .داشت جامعه خشن يفضا فيتلط بر قيعم ياثر بودند، كرده ترور را يمنتظر
 گـرفتن  عهـده  بـه  او .بـود  نيسـنگ  اريبسـ  ،پرداخـت  يريـ گ موضع نيا يبرا يمنتظر اهللا آيت
 و اخـ7ق  درس همگـان  به عم7ً و كرد ياخ7ق كُنشي يفدا را رانيا ياسيس مقام نيتر مهم

  .آموخت ثاريا
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 مخـالف  سـخن  دنيشـن  يبـرا  فـراخ  يا نهيسـ  و باز يذهن گشاده، ييرو يمنتظر اهللا آيت

 شـة ياند عرصـة  در نادرسـت  كام7ً يا حربه را قيتفس و ريتكف .داشت ينيد منتقد و ياسيس
ـ ا بـر  او .دارد معكوس جةينت كه دانست يم ياسيس كنش و ينيد  بگـذار  :كـه  بـود  بـاور  ني

ـ برو ؛ستين شهياند آزاد رقابت جز يا چاره ؛شود ابراز انتقاد بگذار د؛يبگو سخن مخالف  دي
 و عالمانـه  نقـد  با رود، ينم در هب دانيم از ناصواب ،شهياند تيمحدود اعمال با ؛ديشو يقو

 نـبض  مسـتدلّ  و يقـو  آراء و رونـد  يم هيحاش به فيضع آراء كه است خردمندانه يگفتگو
ـ ا در گفتگو و نقد يفضا جاديا در يمنتظر اهللا آيت .رنديگ يم دست هب را تفكر  ،معاصـر  رانِي

  .است بوده ثرؤم
ـ ميا بـه  كـرد،  يم مصاحبه ها تيوبسا و وهايراد مطبوعات، با كه بود يمرجع او  بـا  هـا  لي

 از يكـ ي بـه  .داد يمـ  پاسـخ  ،نقـد  بـه  و كـرد  يم نقد شهياند يفضا در .داد يم پاسخ حوصله
 يهـا  پرسـش  به 1377 بهمن در يمنتظر اهللا آيت :كنم يم اشاره يشياند روشن نيا يها نمونه
ـ ك( داد پاسـخ  »تـزاحم  باب در« خشونت و مدارا ن،يد بارةدر انيك ماهنامة  ،45 شـمارة  ان،ي
 در فقـه « نام هب يمفصل مقالة در شانيا يها پاسخ ).100 تا 95 ص ،اول جلد ها، دگاهيد كتاب
 مجلـة ( .شـد  دهيكشـ  نقـد  بـه  سروش ميعبدالكر دكتر ؛محترم دانشمند توسط »نقد يترازو

 سـروش  دكتـر  مقالـة  به 1378 ريت در يمنتظر اهللا آيت ).1378 بهشتيارد ،46 شمارة ،انيك
 وةيش به مقاله دو نيا در استاد ).122 تا 111 ص ،اول جلد ها، دگاهيد( دادند پاسخ اختصار به

  1.اند كرده سلوك يسنّت روش به مألوفشان

                                                   

 ذكـر ) 132 تـا  130 ص( »انسـان  حقـوق  و ديني حكومت« كتاب در مرتد مجازات دربارة استاد نهايي نظر. 1
  :است زير شرح به آن خ7صة كه شده
 بـا  مطـابق  عقيدة و حق دينِ به رسيدن درصدد كه كسي. است ارتداد از غير آن تغيير يا عقيده و دين انتخاب«
 را خـود  حـال  دو هـر  در و دهـد  مـي  تغيير را آن يا كند مي انتخاب را خاصي عقيدة يا خاص دين طبعاً باشد، واقع
ا شـخص   باشد؛ باطل او عقيدة و دين ديگري نظر به است ممكن هرچند داند؛ مي حقيقت و حق طالب و محق امـ 
 مبـارزه  درصـدد  حال بااين و كجاست و چيست حق داند مي او بلكه نيست؛ حقيقت و حق به رسيدن درصدد مرتد

  ←...دارد وجود لجاجت و جحد و عناد ارتداد، جوهر در جهت ازاين و است حق با معانده و
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ـ دفاع نگارش و فرخواستيك و دادگاه ريدرگ و نياو زندان در زمان آن من  هـر  .بـودم  هي
 در يسـنّت  فقـه  بـه  سـروش  دكتر اشكا8ت اكثر و خواندم ريخأبات بعد ها مدت را مطلب سه

 موافـق  يو يريـ گ جـه ينت بـا  لزومـاً  آنكه يب افتمي وارد را »نقد يترازو در فقه« عالمانة مقالة
  .باشم

ـ  مـن  كـه  شـد  باعث ،نيد نام هب 78 و 77 سال يرسم يها خشونت  مطالعـات  و م7تأت
 مـة ين در مـدرن  يايدن در يسنّت فقه يها تيظرف تر مهم آن از و خشونت باب در يا گسترده

ـ  مقالـه  چند يط مطالعات نيا حاصل .دهم انجام زندانم دوران دوم  :شـد  عرضـه  جيتـدر  هب
 مجـازات  مطلقـاً  ،ارتـداد  شد اثبات آن در كه 1»بشر حقوق اسناد در مذهب و دهيعق يآزاد«
ـ  در يديشـد  ياخـرو  عـذاب  ،باشد عناد و جحد با توأم اگراما  ندارد، يويدن  از« دارد؛ يپ

 از خـروج  ينـوع  كـه  3»ينيد يروشنفكر و بشر حقوق« و 2»يمعنو اس7م به يخيتار اس7م
  .بود يديجد فقه اصول ارائة و يسنّت چارچوب

                                                                                                                        

 نشـده  ذكـر  آن بـراي  دنيـوي  مجازات است، ارتداد به مربوط كه) 25 آية محمد، سورة( فوق شريفة آية در→
 بـا  اصطكاك و برخورد مستلزم »ارتداد« كه آنجا از است و شده ذكر آن براي هايي مجازات روايات، در ولي است؛
 در ارتـداد  بايـد  رو ازايـن . بـود  خواهـد  آن بـا  مناسب برخورد مسئول ديني حاكميت است، اس7مي جامعة حقوق
 ارتـداد  كـه  جـرم  موضوع بايد يعني شود؛ صادر محكمه همان توسط آن حكم و گردد ثابت شرعي صالح محكمة
 اقرار يا بينه ازطريق شرعي محكمة در است شده تعيين شرع در ها آن براي حدودي كه جرايمي ساير همانند است
  .گردد صادر حكم سپس و شود ثابت
 مرتـد  آن بـه  نسـبت  آنچـه  بودن حق به شخص تبين و يقين ارتداد ماهيت در زيرا است؛ مشكل ارتداد اثبات و
 عملـي  انجام يا و اي كلمه گفتن صرف به و است غيرمشهود نفساني امور از تبين و يقين و شده م7حظه است شده
 كـه  گناهـاني  سـاير  نيـز  و ارتـداد  درمـورد . كرد احراز حق انكار براي را عامل يا گوينده جدي قصد هر توان نمي

 موضـوع ... شـود  نمـي  جـاري  تعزير و حد باشد، ها آن ثبوت در اي شبهه كوچكترين اگر است تعزير يا حد موجب
 .»است بوده آن ابراز يا و تغييرعقيده از فراتر) ع(ائمه حتي و) ص(پيامبراكرم عصر در ارتداد

  .216 تا 181 ص ،1380 ارديبهشت، الناس حق .1
  .34 تا 15 ص ،1380 شهريورپيشين، . 2
  .148 تا 85 ص، 1382 شهريور و تيرپيشين، . 3



  219  منتظري اهللا آيت شخصيت و آراء دربارة
 انيـ درم اسـتاد  با ،انتشار از قبل را بشر حقوق نةيزم در ژهيو به تازه نكات نيا از ياريبس

 يرسم حم7ت دربرابر ها آن از تيحما و تازه يها كوشش از استقبال ضمن استاد .گذاشتم
ـ  مقالـة  سـه  هر .دانستند يم يكاف ييگو پاسخ يبرا را يسنّت چارچوب ،يرعلميغ و  شـده  ادي

 قـرار  يرسـم  قرائـت  خشـم  مـورد  شدت به يسنّت اس7م و بشر حقوق ده،يعق يآزاد دربارة
 همراه سروش دكتر و يشبستر مجتهد جناب مقا8ت .شد منتشر آن هيعل نقد ها ده و گرفت

 اهللا آيـت  .كـرد  جـاد يا يرسـم  شـة ياند دربرابر يقدرتمند يانتقاد ميپاراد ،ادشدهي مقا8ت با
 داشـته  يمـوافقت  آن ياجـزا  با لزوماً آنكه يب كرد، دفاع ميپاراد نيا يآزاد از همواره يمنتظر
  .باشد
 شانيا از يپرسش به يمنتظر اهللا آيت پاسخ كامل متن خود، يبعد پرسش طرح يبرا نجايا در .6
ـ  حدود يعني 1387 بهشتيارد 25 خيتار به ،ميآور يم را كشور انيبهائ ةدربار ـ  يسـال  كي  از شيپ

  :سبز جنبش

 هـود، ي همچون يآسمان كتاب يدارا چون تيبهائ فرقة ت؛يتح و س7م با
ـ اقل جـزو  ياساسـ  قـانون  در ،ستندين انيزرتشت و انيحيمس  يمـذهب  يهـا  تي

 گـل  و آب حـق  ،هستند كشور نيا اهل كه جهت ازآن يول ؛اند نشده شمرده
ـ  .باشـند  يمـ  برخوردار يشهروند حقوق از و دارند ـ با نيهمچن  فـت أر از دي
 انشـاءاهللا  .باشـند  منـد  بهـره  است نيد ياياول و قرآن ديكأت مورد كه ياس7م
 ،1387 بهشـت يارد 25 ،امضـاء  .اهللا رحمـإل  و كميعلـ  والسـ7م  .ديباش موفق
  يمنتظر ينعليحس

 ستيچ است شده جدا ينيد باور از يشهروند حقوق آشكارا آن در كه پاسخ نيا از شما ريتعب
  داد؟ بسط شود يم و شد يم كجا تا را حقوق نيا ةدربار يمنتظر اهللا آيت دگاهيد شما نظر به و

 حقوق اي هيپا حقوق ،نادرست ينيد باور با .ندارد يارتباط ينيد باور با يشهروند حقوق
ـ يد بـاور  ابطـال  در يجـوان  در نكـه يا رغـم  يعل استاد مرحوم .شود ينم سلب يشهروند  ين

 آثار فهرست از 21 شمارة( بود كرده نيتدو »انيبهائ شبهات بر ينقد« نام هب يا جزوه انيبهائ
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ـ فق نينخست عنوان به خود يخيتار يفتوا در ،)له معظم تيسا در استاد نشدة منتشر  ،عهيشـ  هي
 گـل  و آب حـق  انيرانيا گريد همانند رانيا انيبهائ ،اول :است شده متذكر را مهم نكتة چند

  .هستند ياس7م رأفت مشمول ،سوم برخوردارند؛ يشهروند حقوق از شانيا ،دوم دارند؛
 )163 ص( النـاس  حـق  كتاب در شده منتشر 1385 زيپائ در كه نهيزم نيدرا نجانبيا نظر
 نابـاور  نيد انيرانيا يعني اجراست، قابل ناًيع ناباوران نيد يبرا منطق نيا .است مشاهده قابل

 مشـمول  و برخوردارنـد  يشـهروند  حقـوق  از دارنـد،  لگ و آب حق ،انيرانيا گريد همانند
  .هستند ياس7م رأفت

  شاگرد و استاد يها دگاهيد تفاوت

ـ د از ما برداشت بر يمبن م،يا آورده سوم پرسش آغاز در آنچه به نگاه با .7  اهللا آيـت  يهـا  دگاهي
 شـان يا شاگردان از يكي كه مينيب يماما  شان،يا توسط ينيد حكومت دةيا از دفاع تداوم و يمنتظر

 سـكوإلر  كيكراتودم حكومت كي به« :ديگو يم خود يها مصاحبه از يكي در ،تيروحان لباس در
 ينيد حكومت به باورش با همراه شيخو استاد يجا ،خود ديجد يها دگاهيد در شما ».شدياند يم

  د؟يده يم قرار كجا را

ـ فق ياسـ يس تيـ و8 از .مـود يپ دراز يراه ،ياسيس شةياند در يمنتظر اهللا آيت  ينفـ  تـا  هي
ـ نظر به مراحل تمام دراما  .منتخب يفقها ينيتقن نظارت و هيفق يياجرا تيو8  حكومـت  ةي
 مـردم  هـم  اگـر  .باشـند  داشـته  تيرضا و بخواهند مردم كه يشرط هب البته ماند، وفادار ينيد

 و سـتند ين زور از استفاده به مجاز ينيد حكومت ةينظر طرفدار يفقها و ندارانيد نخواستند،
 معتقـدان  رانيا در هنوز استاد دگاهيد كنم يم فكر من .ندارند يفرهنگ كار از شتريب يا فهيوظ
ـ  البتـه  و اسـت  احترام قابل آن صاحب اعتبار به هينظر نيا .دارد يتوجه قابل يسنّت  از يجزئ

  .است من گذشتة
ـ يد حكومـت  تجربة يابيارز يبرا يشتريب فرصت استاد اگر بسا چه  ريسـ  داشـت،  يمـ  ين
 نسـبت  كـه  دزآمـو  يم من به تحول ريس نيا مطالعة .افتي يم ادامه شا ياسيس شةياند تحول

ـ تعم و تأمل به هنوز رانيا در استيس و نيد ـ ن يشـتر يب قي  ليتشـك  بـا  مسـلمانان  .دارد ازي
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 و نـد يجو يم شركت احزاب گريد با كيدموكرات يرقابت در ياس7م ميتعال با سازگار احزابِ

ـ اقل حقـوق  و دنده يم ليتشك دولت ،محدود مدت يبرا تياكثر اقبال از برخوردار ـ ن تي  زي
ـ امت اگر .شود يم نيتضم صورت هر در  نيتضـم  در سـكو8ر  كيـ دموكرات حكومـت  ازاتي
 شـد،  يمـ  حيتشر استاد يبرا ياسيس مدل نيا در يورز نيد س7مت و ينيد آزاد يها تيفعال
  .كردند يم يمخالفت شانيا دانم يم ديبع

ـ حكا كـه  را يمتن ،يگريد پرسش هر طرح از شيپ گفتگو، نيا يانتها در ديده اجازه .8  از تي
 بـوده  شانيا درگذشت از ما تأسف و تأثر انيب و دارد يمنتظر ينعليحس اهللا آيت به ما احترام ليدإل

ـ ا در يمنتظر اهللا آيت جنس از يمردان و زنان« :مياوريب است،  كـه  يخيتـار  بـزرگ  چرخشـگاه  ني
ـ عقا از شيب ،افراد صفات ما ملت يرستگار يبرا كه دهند يم نشان است يبازنگر ريز زيچ همه  دي
 اصـول،  بـر  يسـتادگ يا يدإلور كـه  ييها آدم .ميدار ازين يمتفاوت يها آدم به ما .دارد تياهم آنان

 داشـته  را اشـتباهات  جبـران  هـا،  قالـب  شكستن متعارف، خرد و هواداران و دوستان كردن چالش
 .بـود  يمـرد  چنـان  اهللا آيت .برود ياسيس يبستگ و يشخص سود هر از فراتر كه يتيانسان با باشند،

 بـه  را بـاإلتر  دسـت  توانسـت  سـرانجام  كـه  بـود  يرانسـان يغ ميرژ و انقإلب كي اول طراز رهبر
ـ  بلند ادي ».بگذارد ما همة يبرا يسرمشق و بدهد خود يانسان يها ارزش  چگونـه  را يانسـان  نيچن

ـ  كه يانيرانيا و شما شانيا يها آرمان نيكدام شبرديپ در و داشت؟ نگاه هزند توان يم  يونـد يپ چيه
  باشند؟ كوشا مشتركاً توانند يم نداشتند، يمنتظر اهللا آيت ياعتقاد و ينيد يباورها با

8ً :كنم اشاره متاًمقديهـا  آرمان بلكه دانم، ينم يرانسانيغ تنها نه را رانيا 1357 انق7ب او 
 دفـاع  قابـل  هنـوز  را )يرحمـان  اس7م و عدالت ،يآزاد استق7ل، همانند( يمردم انق7بِ آن
 زود يلـ يخ سـفانه أمتاما  ؛نبود يرانسانيغ يميرژ ،آغاز از زين ياس7م يجمهور اًيثان .دانم يم
 ديرس آنجا به و شد منحرف ياساس قانون سينو شيپ يالگو و ياس7م انق7ب يها آرمان از
  .»ياس7م نه است يجمهور نه نظام نيا« كه كرد حيتصر يمنتظر اهللا آيت كه
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ـ ا كـردم  منتشـر  اسـتاد  درگذشت مناسبت به كه يا مقاله نينخست عنوان  مكتـب « :بـود  ني
 را يپاكبـاز  و اخـ7ص  تيشـفاف  او .1»جائر تيو8 از ياس7م يجمهور يپاكساز :يمنتظر
 يبـرا  را سـبز  جنـبش  يمعنـو  رهبـر  عنوان .داشت توأمان انصاف و اخ7ق يز8ل با همراه
 .كـرد  شـنهاد يپ ياسيس علوم سكو8ر استاد ،هيريبش نيحس دكتر بار نينخست يمنتظر اهللا آيت

 بـه  ادبـار  زمانـة  ،يحكومت ونيروحان سوءرفتار سبب به كه يا زمانه در يسنّت هيفق كي نكهيا
ـ ا جـز  ،رديـ گ قـرار  رانيا مردم مختلف اقشار محبوب ،است تيروحان  و او كـه  سـت ين ني
 يمنتظـر  .شود يم مواجه شانيا يقدرشناس با كند دفاع مخلصانه مردم حقوق از كه يهركس
ـ ا .اسـت  مـدارا  و انصاف ،يپاكباز يالگو و اخ7ق اسوة ـ با را راه ني  شـما  از .داد ادامـه  دي

  .سپاسگزارم
  .ميكن يسپاسگزار شما از ديبا ما :تإلش
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  1بشر حقوق و يمنتظر اهللا آيت

 اسـتقإلل  لحـاظ  از ،ينيد محافل و ها حوزه تيوضع از يحضرتعال يابيارز ينيد ناظر كي عنوان هب
  ست؟يچ افتاء و اجتهاد در

 مراجـع  نكـه يا .اسـت  بوده ها حكومت از ها آن يمال استق7ل ،يعيش يها حوزه اقتدار راز
ـ ا بـه  انـد  كرده مبارزه استعمار و استبداد هيعل ،ملت شِيشاپيپ فقها و ديتقل ـ دل ني  كـه  بـوده  لي

ـ ن ،مـردم  ةيشـرع  وجوهات ياتكا به و اند نبوده ها دولت به وابسته ـ  بودجـة  بـه  يازي  يدولت
 ةيـ علم حوزة بر يگانيگلپا اهللا آيت زعامت شانيا ينيخم اهللا آيت مرحوم زمان در .اند نداشته

 شـان يا از پـس امـا   .مانـد  يبـاق  حكومت از مستقل ينسب طور هب حوزه و بود رفتهيپذ را قم
 غـات يتبل دفتر و قم ةيعلم حوزة نيمدرس جامعة قم، ةيعلم حوزة تيريمد يشورا جيتدر هب

ـ  بخـش  دو بـه  حـوزه  اكنـون  و شدند يدولت بودجه فيرد يدارا ،قم ةيعلم ةحوز  و يدولت
  .شود يم ميتقس يردولتيغ

ـ  بخـش  .دهنـد  يم ليتشك يسنّت مراجع و ونيروحان را يردولتيغ بخش تياكثر  از يدولت
 كاسته ها آن يمردم نفوذ و اقتدار از روز هروزباما  است، برخوردار يا گسترده يماد امكانات

 مرجـع  عنـوان  به تيفاقدص7ح افراد يمعرف در را يدولت بودجة به يوابستگ نيا اثر .شود يم
 از ژهيـ و بـه  قـم  ةيعلم حوزة نيمدرس جامعة يازسو طيشراال جامع مجتهدان حذف و ديتقل
 بـا  يچنـدان  تفـاوت  قـم  در يدولت مرجعيت و حوزه اكنون .ديد توان يم بعد به 1373 سال
  .ندارد نهيمد و مكه و اضير اي زهراأل حوزة همانند ،دولت به وابسته سّنت اهل يها حوزه
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  است انسان كه ثيح ازآن انسان حقوق

 حقوق و بشر حقوق دربارة شانيا نظر ،يمنتظر يالعظم اهللا آيت برجستة شاگردان از يكي عنوان هب
  بود؟ چه دو نيا انيم نسبت و ياسإلم

ـ پا حقوق به كه است يعيش هيفق نينخست يمنتظر يالعظم اهللا آيت استاد مرحوم  انسـان  ةي
 يدارا افـراد  ،يسـنّت  فقه در .داد فتوا »است انسان كه ثيح ازآن انسان حقوق« به و شد قائل

ـ  كتاب اهل اي مسلمان كه ثيح ازآن »انسان« :هستند يمتفاوت حقوق  انسـان « ؛اسـت  كـافر  اي
 »انسـان « ؛اسـت  زن اي مرد كه ثيح ازآن »انسان« است؛ يسن اي عهيش كه ثيح ازآن »مسلمان

 از فـارغ  انساناما  .است يعام اي هيفق كه ثيح ازآن »انسان« ؛است آزاد اي برده كه ثيح ازآن
 كه يحقوق دارد؟ يحقوق چه ...و دانش ،ياجتماع گاهيپا رنگ، نژاد، ت،يجنس مذهب، ن،يد
 حقـوق  ايـ  يفطـر  حقـوق  توان يم را حقوق نيا .شود ينم سلب انسان از يطيشرا چيه در
ـ  كرّمنا لقد« ةيپا حقوق نيا منشأ .دانست انسان نوعِ كرامت از يناش و دينام يعيطب  »آدم يبن
  .است »اهللا لخلق لي8تبد هايعل الناس فطر يالت اهللا فطر�« و

 اتيـ ح آخـر  سـال  در شـان يا .كرد اذعان يفطر ةيپا حقِ نيا به »حقوق رسالة« در استاد
  :است شده متذكر خود از انتقاد و فقه يها يكاست يابيارز در خود

 انسـان  حقـوق  هكـ  بـود  نيا ما اشتباهات نيتر مهم از يكي ،يعلم بعد در
ـ عنا مورد يفقه قاتيتحق در را »انسان هو بما«  سـّنت  از و مينـداد  قـرار  تي

 حقـوق  و رامتك دربارة ها بحث از يبرخ و ميردك يرويپ خود صالح سلف
 مأخوذ مسائل نيا از ياريبس هك يدرحال ؛ميدانست غرب سوغات را بشر يذات
 اسـت  8زم گـر يد يبرخـ  و اسـت  اتيـ روا و اتيآ ديكموردتأ هكبل شرع از

 خـارجِ  يهـا  درس نيآخـر  در مـن  و رديگ قرار قيدق يبررس و قيتحق مورد
  .ردمك اشاره مهم نيا به گذرا طور به خود

 »المـؤمن  سـب « بحـث  ،محرمه مكاسب ضمن در شانيا يفقه بحث نيآخر ،استاد مراد
 فقـه  يها تيظرف هيكل از يربان عالم آن .ماند ناتمام متأسفانه شانيا كسالت علت به كه است
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 مخـالف  حقـوق  و يزنـدان  حقـوق  .كـرد  اسـتفاده  يكين به بشر حقوق يفاياست يبرا يسنّت
 يخيتـار  يفتـوا  گـر يد نمونـة  .است شانيا يبشر حقوق يفتاوا يها نمونه نيبهتر ،ياسيس
 در قطـور  يكتـاب  شانيا نكهيا نيع در است، انيبهائ يشهروند حقوق تيرعا نةيزمدر شانيا

 بـا  يارتباط ،يشهروند حقوق .باشد يم انتشار رفُش در كه است نگاشته تيبهائ نييآ بط7ن
  .ندارد ياعتقاد تيانحّق

 يموردبررسـ  اسـتاد  مباحـث  در يفقهـ  احكـام  و بشر حقوق نسبت البته
 از ،1386 نيفـرورد  26 مـورخ  مصـاحبة  در شانيا .است نگرفته قرار يجزئ
ـ تعر نـه يزم نيدرا شاگردانش يبرخ آثار  شـاگردانِ  از يبرخـ « :كننـد  يمـ  في
 حقـوق  به نسبت ،يبشر شةياند در عيسر رتطو و تحول   به باتوجه نجانبيا

ـ فعال ،امكـ اح با موضوعات قيتطب يچگونگ   و انسان يعيطب  يعلمـ  يهـا  تي
  1.اند داده انجام يريتقد   و ارزش قابل

  جائر تيوإل تيمشروع عدم

 .اسـت  »جـائر  حـاكم « مسـئلة  ،يمنتظر اهللا آيت مرحوم از يحضرتعال استفتائات نيمشهورتر از
  .دييبفرما يمنتظر يالعظم اهللا آيت پاسخ بر يشرح زين و استفتاء نيا زةيانگ از يمشروح

ـ فق بـا  نجانـب يا مباحـث  در جائر تيو8 از بحث  در .بـود  مطـرح  ربـاز يد از قـدر يعال هي
 يشـرع  حقـوق  ،بودنـد  يرقـانون يغ يخـانگ  حصـر  در اسـتاد  كه يزمان 1380 بهار ياستفتا
 واقـع  الؤس مورد ،ظلم ينيد يارهايمع و ياجتماع عدالت يشرع ضوابط و ياسيس مخالف

ـ فق شأن در مناقشة در ،1381 آبان 27 ياستفتا در 2.شد ـ  مصـداق  نيـي تع در ،هي  ،جـائر  يول
  :فرمودند مرقوم بزرگوارانه ،يخانگ حصر زمان در شانيا
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ـ  مـن  از بهتـر  شما خود نوعاً را يجنابعال يها پرسش پاسخ  مـن  ماننـد  اي
 بـا  متناسـب  نجانـب يا يفعلـ  طيشـرا  و سـت ين مـن  پاسخ به ازين و ديدان يم

  1.ستين مسائل ليقب نيا يبررس و يدگيرس
ـ  امام 7ديم مناسبت به آن از پس يمردم اعتراضات و انتخابات از بعد هفته سهاما   )ع(يعل

ـ ا مظلـوم  و ديرشـ  مـردم  يهـا  پرسش« عنوان به را يشرع پرسش پنج رجب، 13 در  از راني
ـ  مـن  بر و افتهي مناسب را زمان بار نيا شانيا .نهادم انيدرم استاد با »شان ينيد انيشوايپ  تمّن

  .دادند پاسخ ها پرسش به تيشفاف و ليتفص به و نهادند

 طيشـرا  رفـتن  دسـت از از پـس  يعموم خدمات مناصب يتصد حكم از ،اول پرسش در
 پاسـخ  قـدر يعال هيفق .دميپرس تياكثر يرأ از يبرخوردار و يامانتدار عدالت، ليازقب يالزام
  :داد

 اصـل  تيمشروع و صحت در عق7ً و شرعاً كه مذكور طيشرا رفتن نيازب
 حاجـت  بدون و خود هخودب ،است ليدخ جامعه ةعام امور يتصد و تيتول
 نفـوذ  عـدم  و ياجتمـاع  امـر  يتصد و تيو8 يقهر سقوط موجب ،عزل به

  .گردد يم يمتصد و يمتول آن يازسو صادره احكام
ـ  قبـال  در مردم يشرع ةفيوظ از سؤال به پاسخ در ـ ا ،يانيمتصـد  نيچن  مجاهـد  عـالم  ني
  :نوشت

ـ  زور بـه  چنانچـه  و نـدارد  يتيمشـروع  گونه چيه يافراد نيچن يتصد  اي
ـ با مردم بمانند منصب آن بر تقلب و بيفر ـ مقبول و تيمشـروع  عـدم  دي  تي
ـ رعا بـا  منصـب  آن از را آنـان  يبركنـار  و خـود  نزد در را ها آن  مراتـب  تي

 ،ممكـن  راه نيتـر  نهيهز كم و نيدتريمف انتخاب و ازمنكر ينه و معروف امربه
  .بخواهند و داشته ابراز
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 .اسـت  شـده  مطـرح  »عدالت ملكة« با »رهيكب گناه ازدهي« ارتكاب ارتباط ،سوم پرسش در
 نيبـارزتر  از را ها آن از يبرخ بر اصرار اي يمعاص نيا همة ارتكاب يمنتظر يالعظم اهللا آيت
  .است دانسته يعدالت يب و ظلم آشكار قيمصاد از و عدالت ملكة فقدان شواهد نياتريگو و

ـ  بـه  تمسـك  ايآ :شد سؤال ،چهارم پرسش در ـ ازقب يجم7ت  اوجـب  از نظـام  حفـظ « لي
 ياخ7قـ  ضـوابط  رپانهادنيز و مردم مشروع حقوق به تجاوز مجوز تواند يم »است واجبات

  :كه كرد حيتصر خود پاسخ در استاد باشد؟ يشرع محكمات و

 ايـ  حفـظ  را ياسـ7م  نظـام  تـوان  ينمـ  اس7م خ7ف و ظالمانه يكارها با
  .نمود تيتقو

 يهـا  مصـاحبه  و اعترافـات  مباشـر  و يمتصـد  و آمـر  يمنتظـر  يالعظم اهللا آيت يفتوا به
ـ تهد و شـكنجه  و زور با( يونيزيتلو يساختگ  قانونـاً  و شـرعاً  و نـد ا مجـرم  و گناهكـار  )دي
  .بود خواهند ريتعز مستحق

  :داشت مرقوم »جائر تيو8« يشرع ع7ئم از پنجم پرسش به پاسخ در همتأّل هيفق نيا

 يملـ  يهـا  ثـاق يم و عقـل  نيمواز و شرع احكام با يعمد مخالفت جور،
 و اسـت  جامعه امور يمتوّل كه يكس و باشد درآمده قانون قالب در كه است
 نيچن صيتشخ و است جائرانه تشيو8 و جائر ،ورزد يم مخالفت گونه نيبد
 مسـتقل  و آشنا نيد عالمان يعني جامعه خواص عهدةبر اول درجة در يتيو8
 باشـد  يمـ  نيقوان از آگاهان و حقوقدانان و جامعه شمندانياند و تيحاكم از
  .است مردم عموم عهدةبر دوم درجة در و
 آخونــد يخيتــار يفتـوا  تــداوم در يمنتظــر يالعظمـ  اهللا آيــت مهــم العـاده  فــوق يفتـاوا 

 يفتـوا  و قاجـار  شـاه  يعلمحمـد  استبداد هيعل مشروطه نهضت در يخراسان كاظممحمدامّل
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 شـاه  رضـا محمد يكتـاتور يد هيعل ياس7م انق7ب انيجر در ينيخم يالعظم اهللا آيت مرحوم
  .است يپهلو

ـ يد مراجـع  يازسو صادره حكم نيتر مهم ،هيانيب نيا  مسـئو8ن  تخلفـات  دربـارة  قـم  ين
  .شود يم يابيارز رانيا ياس7م انق7ب از پس يحكومت
  



 

  13671 تابستاندر  سياسي انزنداني شدة ريخته ناحق به هاي خون يدادخواه
  )منتظري اهللا آيت و خميني اهللا آيت هاي ديدگاه تطبيقي بررسي(

 فاتحان توسط كه يخيتار در و سندينو يم فاتحان را خيتار نديگو يم :كيتاج يمهد ،جرس
 مطلـق  حـق  را خود ،روزيپ طرف .است مطلق باطل و مطلق حق از صحبت شود، يم نوشته
ـ قربان و خوردگان شكست و زند يمجا  يتـ خّف و شكسـت  نـوع  هـر  سـتة يشا و باطـل  را اني
 نيهمـ  مشـمول  هم 1367 سال يجمع دسته يها اعدام از ياس7م يجمهور تيروا .داند يم

 خلـق  نيمجاهد سازمان به وابسته انيزندان از نفر هزار چند ،آن در كه يا واقعه .است قاعده
  .شدند مرگ يها جوخه روانة ينيخم اهللا آيت حكم براساس ،چپ تفكر با انيزندان و

 اهللا آيـت  سـتاد، يا حكم نيا مقابل در كه يكس تنها ،حكومت منصب يعال يها مقام انيازم
 دربـارة  ينيخم اهللا آيت حكم ينادرست بر اصرار ليدل به را خود مقام و مسند او .بود يمنتظر
 ياسـ7م  يجمهـور  در قـدرت  گردونـة  از و داد دسـت  از ،سـال  آن يجمع دسته يها اعدام
 و تيروا .بود ياس7م يجمهور يرهبر ليبد يب نيجانش ،آن از شيپ آنكه حال .شد حذف

 ياسـ7م  يجمهور يرسم تيروا در قيعم يجدار ها اعدام آن از يمنتظر اهللا آيت خاطرات
 چـة يدر از را يخاكستر يروزها آن خيتار تا داد پژوهشگران به يياستثنا يبخت و كرد جاديا

  .دننيبب يا تازه
 يفقهـ  ازمنظر هم و يخيتار ازنظر هم را موضوع كه است يكسان ازجمله وريكد محسن

 گذشـت  و يمنتظـر  اهللا آيـت  درگذشـت  سالگرد نيچهارم مناسبت به او با .است كرده دنبال
 كاررفته به ياستنادها از يبرخ كه ييگفتگو .ميكرد گفتگو 1367 سال يها اعدام از قرن ربع
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 و ينيخم اهللا آيت يِروش و يشنم يها تفاوت آن در و شود يم طرح بار نينخست يبرا ،آن در
  .است شده بحث ليتفص به ها اعدام رامونيپ يمنتظر اهللا آيت

 ***   

  67 هاي اعدام از اطإلع

ـ  يم صحبت 67 سال در يزندان هزار چند اعدام دربارة ميدار سال 25 از پس .1  يراسـت  .ميكن
  د؟يگرفت موضع ،آن دربارة يزمان چه در بار نينخست و د؟يشد مطلع امر نيا از يك شما

 جبهة در من )1367 وريشهر و مرداد يعني( افتاد اتفاق بار تأسف يها اعدام نيا كه يزمان
ـ م در بودم، )خوزستان در( جنوب  اريبسـ  قطعنامـه  رشيپـذ  از كـه  يا فـه يوظ پاسـداران  اني
 چيهـ  مـن  طبعـاً  .شـد  نخواهـد  يط جنگ در گريد خدمتشان دوران كه چرا ؛بودند شادمان
  .بودم دهينشن بعد ها ماه تا ها اعدام از يخبر

 اهللا آيـت  بـه  يمنتظـر  اهللا آيـت  استادم محرمانة ياعتراض نامة ،1368 نيفرورد 5 در يوقت
ـ راد[ از ناباورانه ،67 يها اعدام دربارة ينيخم ـ  ]يوي ـ  يب  بـه  و شـد  پخـش  يفارسـ  يسـ  يب

ـ انجام نيفـرورد  6 در خـود  مقـام  قـائم  عزل در ينيخم اهللا آيت عيسر اريبس العمل عكس  د،ي
 مشـغول  گـر يد ياريبسـ  همانند من ذهن افت،ي تيرسم نيفرورد 8 در با8خره كه ينديفرا

 ،انيزنـدان  عـام  قتـل  مسـئلة  و شـد  ياسـ7م  يجمهـور  يرهبر در شگفت راتييتغ ةمشاهد
  .گرفت قرار آن الشعاع تحت

ـ دل بـه  را يمنتظر اهللا آيت عزل دنديكوش يم نظام مسئو8ن اگرچه  يمهدسـيد  يمـاجرا  لي
 يرسـم  يبلنـدگوها  و يو تيب و انق7ب رهبر اناتيب يتمام در دراما  دهند، جلوه يهاشم

 ليدل ،انيجر دو نيا از شانيا ثرأت و يمنتظر اهللا آيت تيب در »ها براليل و نيمنافق نفوذ خطر«
 از اط7عـاتم  اگرچـه  ،بودم همدل 67 عام قتل كردن محكوم در استادم با .نمود يم عزل ياصل

  .بود محدود اريبس مسئله
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ـ يرزميز طـور  به 1379 بهار در يمنتظر اهللا آيت خاطرات كتاب كه يزمان  يفضـا  در و ين
 اتمـام  از بعـد  مـاه  چنـد  بـالتبع  و بودم يزندان نياو در كه بود ها ماه من شد، منتشر يمجاز
 ابعـاد  به يحدود تا و بخوانم را آن فرد منحصربه مدارك و كتاب تا ديكش طول زندان دوران
 نيچنـ  يشـرع  و ينيد يمبان كدام براساس :بود مطرح ميبرا يپرسش همواره .ببرم يپ واقعه
  است؟ شده صادر ييها فرمان
 و دادم پاسـخ  67 يهـا  اعـدام  دربارة يپرسش به يعموم طور به كه بار نينخست دارم ادي به
 در1381 تابسـتان  در ميهـا  يسخنران از يكي انيپا در يوپاسخ پرسش در ،كردم محكوم را آن

 منتشـر  هـم  يمجـاز  يفضا در كه بود يت يآ ام دانشگاه در انيرانيا گريد و انيدانشجو جمع
 در 1388 آبـان  5 در ازجملـه  شـد،  اشـاره  مسـئله  نيا به راًمكرّ ،سبز جنبش دوران در .شد

  :»ياس7م يجمهور فاحش اشتباه پانزده« باعنوان جرس سيتأس روز نيصدم مصاحبة
ـ ا .اسـت  1367 سـال  يهـا  اعـدام  مسئلة هشتم، اشتباه  از يكـ ي مـورد  ني
 را يآدمـ  تن آن، ادي يحت كه است ياس7م يجمهور بزرگ اريبس اشتباهات

 بـدون  و يكوتـاه  آن بـه  يمـدت  در شـده  اعدام افراد تعداد .اندازد يم لرزه به
 حقـوق  نيمـواز  ،ياس7م فقه ماتمسّل با قطع طور به ييقضا نيمواز تيرعا

 ياسـ يس انيزنـدان  اعدام .است تضاد در بشر حقوق ضوابط و رانيا موضوعة
 ياسـ7م  يجمهـور  خيتار در آور شرم و تلخ اريبس اتفاقات از يكي 67 سال
  .بود

 يآذر اهللا آيـت  و يعتمداريشر اهللا آيت با مرتبط بخش دو تاكنون كه( رمياخ قاتيتحق در
 در )اسـت  راه در آن يِبعـد  يهـا  بخـش  اهللا انشـاء  و شده منتشر يمجاز يفضا در آن يِقم

 كـرده  چـه  ،خـود  مخـالف  و منتقـد  يعلمـا  بـا  ياس7م يجمهور« كه پرسش نيا به پاسخ
ـ با يمـ  كـه  اسـت  يمتعـدد  امـور  هنوز .ام دهيرس شصت دهة يها اعدام يحوال به »است؟  دي
 مـل أت فرصـت  مصاحبه نيا .شود ييشناسا فاجعه نيا مختلف ابعاد تا شود يبررس منصفانه
  .سپاسگزارم شما از .كرد فراهم را 67 تابستان يها اعدام ينيد ابعاد در دوباره
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 مستقل نسبتاً محققانِ اي مانده، يباق فاجعه نيا بازماندگان از كه يمطالب از ياريبس اگرچه
ـ ن را آن يرسـم  انـدك  يهـا  ليوأت و هاتيتوج زين و ام كرده مطالعه را اند نوشته باره نيدرا  زي

ـ ا درانـدركاران  دسـت  اكثـر  .سـت ين يكـاف  نـه يزم نيدرا من اط7عات هنوزاما  ام، خوانده  ني
ـ يامن ييقضا مهم مشاغل صاحب و اند زنده هنوز بزرگ يشهرها و تهران در ها اعدام  هـم  يت
  .دارند باره نيدرا يمتيق يذ اط7عات آنها .هستند
 قـوة  و هـا  زنـدان  سازمان ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ دفتر در واقعه نيا اسناد دوارميام
 ،سـت ين يمخفـ  كـه  يليد8 به ياس7م يجمهور كه است واضح .شود منتشر يزمان ،هيقضائ
 آن خـاطراتش  در ثارگرانهيا يمنتظر اهللا آيت اگر و دارد و داشته را ها اعدام نيا ياختفا يبنا
 آسـتانة  در .ميداشـت  دسـت  در هـم  را محدود اط7عات نيهم ما نبود معلوم كرد ينم افشا را

  .فرستم يم درود يو پاك روان به آزاده هيفق نيا درگذشت سالگرد نيچهارم

  67 هاي اعدام دربارة تحقيق اهميت

ـ  )هستند موجود وضع منتقد كه يكسان يحت( رانيا مسائل لگرانيتحل از يبعض  .2  بحـث  يوقت
 از قـرن  ربـع  كي گذشت از پس كه كشند يم شيپ را الؤس نيا ،ديآ يم شيپ 1367 سال يها اعدام

 و است يفرع ،موضوع نيا هم شما نظر به ايآ شود؟ اولويت به ليتبد ديبا چرا اصوإلً ،موضوع نيا
   است؟ داده ازدست را اش تياهم زمان مرور جهت به

  :است اول طراز تياهم حائز هيزاو چند از 67 يها اعدام دربارة قيتحق
 يروزهـا  نيآخـر  چنـدوچون  از دارنـد  حق شده اعدام انِيزندان نيا محترم خانوادة ،اول

 كجـا  در حـداقل  و شدند اعدام ياتهام چه به ها آن كه بدانند باشند، مطلع زانشانيعز اتيح
  .اند شده دفن

 ياسـ7م  يجمهـور  خيتـار  از يقسمت و رانيا معاصر خيتار از يبخش ها عام قتل نيا ،دوم
ـ ارز ،ياسـ7م  يجمهـور  تيمشروع بحث در حادثه نيا از يكاف اط7ع .است  يرهبـر  يابي
  .است مؤثر اريبس رانيا ييقضا نظام دربارة يداور و يو تيب ،ينيخم اهللا آيت
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 حكومـت  عنوان به ياس7م يجمهور يادعا و ينيخم اهللا آيت يفقه مقام به باتوجه ،سوم

ـ زاو از ها آن ياجرا يچگونگ زين و صادره احكام يشرع اعتبار دربارة قيتحق ،يعيش  فقـه  ةي
 بـه  معتقـد  و ريسـختگ  اريبسـ  انيزنـدان  حقوق و گناهان يب جان دماء، ةيقض در كه يجعفر
  .باشد يم 8زم است يوجوب اطياحت

ـ بگ قـرار  يمشـابه  تيـ موقع در دوباره ياس7م يجمهور اگر ،چهارم ـ آ رد،ي ـ ا اي  گونـه  ني
 از كمتـر  در يزنـدان  هـزار  چنـد  اعدام تكرار شاهد تا ميكن چه ندارد؟ تكرار امكان ها اعدام
ـ ازي دسـت  از را حكـومتگران  تـا  است 8زم يقاتيتحق نيچن م؟ينباش روز چهل ـ ا بـه  دني  ني
  .ميدار برحذر پرمشكل و زده شتاب يحلها راه

 خوب ،اند شده مانيپش خود كردة از اگر قرن ربع كي از پس ها اعدام نيا اندركاران دست
 كـار  كننـد  يمـ  فكـر  همچنان اگر و كنند عفو طلب و بگذارند انيدرم مردم با صادقانه است
ـ  ارائـة  و آن اسـناد  انتشار با است خوب هم صورت نيدرا اند، داده انجام يدرست  ،مـتقن  ةادّل

 حذف ،زمان مرور با و آن سپردن يفراموش به و سكوت درهرصورت .كنند هيتوج را منتقدان
 اقتضـا  يشـرع  و ياخ7ق فةيوظ .ستين حيصح وجه چيه به رانيا ملت يخيتار حافظة از آن
  .رديگ قرار جانبه همه و طرفانه يب منصفانه، مطالعة مورد هيقض نيا كند يم

 يكـ ي نشـود،  روشن هيقض ابعاد ةيكل كه يزمان تا بلكه ست،ين يفرع مسئلة تنها نه امر نيا
  .است معاصر اس7م و رانيا نةيزم در يپژوهش هر يها اولويت از

  ها اعدام عوامل

  د؟يانجام بار تأسف يها اعدام نيا به يعوامل اي عامل چه ديكن يم فكر .3

 يهـا  بحـران  و مشك7ت از ياريبس مادر ،سو دو از انحصارطلب و خشن يدئولوژيا دو
ـ ا خلـق  نيمجاهد سازمان و رانيا ياس7م يجمهور .اند بوده يبعد  يهـا  خشـونت  در راني
 انقـ7ب  از قبـل  زنـدان  داخل يدعواها .ندا ميسه دو هر ،انق7ب از بعد رانِيا به شده قيتزر
 ييارويـ رو بـه  ،ي8جـورد  اسـداهللا  ليازقب نظر تنگ يها يمذهب يبرخ و خلق نيمجاهد نيب
ـ يرزميز سـپس  و يابانيخ ـ ا كشـور  از خـارج  بعـد  مرحلـة  در و ين ـ انجام انيـ جر دو ني  د،ي
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 انيـ جر و اسـت  زندانبان و دارد دست به را قدرت انيجر كي ،ديجد طيشرا در كه يدرحال
ـ ا يجا اگر .است يزندان و كند يم يباز را حمسّل ونِيسياپوز نقش گريد  هـم  انيـ جر دو ني

  .نبود بدتر اگر باشد، بهتر وضع نبود معلوم شد يم عوض
ـ د از خشن يتلق مخالف، و منتقد نظر تحمل عدم صدر،سعة عدم  از نادرسـت  فهـم  ن،ي

ـ مع واقعاً ييقضا نظام د،يجد يايدن و يكشوردار و استيس ـ  يهـا  اعـدام  و وبي  ضـابطه  يب
ـ  جاه ،يخواه ادهيز و حكومت؛ يازسو  بـه  زدن دامـن  و ياهوسـا8ر يه ،يخودمحـور  ،يطلب

 و يقـوم  يها تياقل يطلب هيتجز كنار در خلق؛ نيمجاهد يرهبر يازسو يرواقعيغ مطالبات
ـ  دول سـبز  چـراغ  بـا  نيحس صدام ناجوانمردانة جنگ زمان در يمرز يها استان ينيد  يغرب
 ذكـر  قابـل  گـر يد يازسـو  1357 يمردمـ  انق7ب از برخاسته جوانِ نظامِ كردن خاموش يبرا

  .است
 ،1360 سال در ياس7م يجمهور هيعل خلق نيمجاهد سازمان مسلحانة فاز اع7م از بعد
 كياسـتراتژ  يخطـا  نيتـر  فـاحش  ،1363 سـال  در عـراق  بـه  سازمان بدنة و يرهبر انتقال
 را خلـق  نيمجاهـد  و نمانـد  دور رانيا ملت چشم از هرگز كه ييخطا .بود خلق نيمجاهد
 دو ينـ يخم اهللا آيـت  .دانستند رانيا ملت هيعل ساله هشت جنگ در عراق بعث حزب همكار
 جيخلـ  فـراز  بـر  ياس7م يجمهور يمسافربر يمايهواپ به كايآمر ناوگان حملة از بعد هفته
 يعمـوم  مجمـع  598 قطعنامة با8خره 1367 ريت 27 در گناه، يب مسافر 290 كشتار و فارس
ـ  كـه ( را متحـد  ملل سازمان ـ درا .رفتيپـذ  )بـود  شـده  بيتصـو  ،قبـل  سـال  كي  زمـان  ني
ـ يا يلشكرها .رديبگ يشتريب ازاتيامت بتواند تا افزود رانيا بر خود فشار به نيحس صدام  يران
ـ  در عراق كه آبادان و خرمشهر از دفاع يبرا  خوزسـتان  در ،بـود  هـا  آن دوبـارة  تصـرف  يپ

  .بودند كرده تجمع
 از بعد هفته كي عراق ارتش با تنگاتنگ يهمكار با خلق نيمجاهد رهبر يرجو مسعود

 نيمجاهد يقوا اتيعمل 1367 مرداد 3 دوشنبه خيتار در يعني رانيا توسط قطعنامه رشيپذ
 يقـوا اما  كرد، رانيا غرب روانة تهران روزة سه فتح يبرا را دانيجاو فروغ به موسوم خلق
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 يروسـتا  چند تصرف از بعد شدند، يم يبانيپشت عراق توپخانة نيسنگ آتش با كه نيمجاهد
 رانيا نيسنگ پاتك با و شدند ريگ نيزم كرمانشاه يلومتريك 34 در غرب آباد اس7م و يمرز
 جمعه .خوردند شكست مفتضحانه نيسنگ تلفات دادن با و يمت7ش مرداد 4 از مرصاد نام با
ـ كل بـر  ياس7م يجمهور و بود شده تمام مرصاد اتيعمل 1367 مرداد 7  خـود  يمرزهـا  ةي

ـ ناام از بعـد  .داشت كامل تسلط ـ ا اتيـ عمل از صـدام  يدي ـ يا نيمجاهـد  ييذاي  جنـگ  ،يران
  .رفتيپذ انيپا رسماً 1367 مرداد 29 خيتار در ساله هشت
 ،هـا  مـدت  از بعـد  رانيا كه يزمان در هم آن رانيا خاك داخل در خلق نيمجاهد اتيعمل
 افراد يرو فراوان تيحساس و يريسختگ باعث بود رفتهيپذ را عراق يبعث ميرژ با بس آتش

 دانيـ جاو فـروغ  اتيـ عمل سـركوب  از بعـد  ياس7م يجمهور .شد ها زندان در سازمان نيا
  .افتاد رانيا يها زندان در سازمان هواداران و اعضا فكر به ،خلق نيمجاهد

  خميني اهللا آيت منظر

 ،يرمـذهب يغ يهـا  گروه و نيمجاهد از اعم يتيامن ياسيس انيزندان دربارة ينيخم اهللا آيت چرا .4
 فروغ كيكإلس جنگ در كه است يانيزندان مشخصاً رادمم است؟ كرده صادر يتند نيا به ياحكام

  .اند نداشته حضور مرصاد /دانيجاو

 هيقضـائ  قـوة  نكـه يباا .دهـم  پاسـخ  شـما  پرسـش  بـه  موجود اسناد به مستند ديده اجازه
 را ياشخاص و شده وارد شخصاً مسئله نيا در بوده، ينيخم اهللا آيت فرمان تحت و منصوب
ـ ا .اسـت  كرده صادر هيقضائ قوة شدة ينيب شيپ يمجار از خارج را ياحكام و كرده نصب  ني

 ييقضـا  يعـال  يشـورا  ظـاهراً  .انـد  بوده 67 يها اعدام ياصل كارگردانان ئاتيه و اشخاص
 هيقض نيا در گريد عبارت به .است نبوده چابك و يانق7ب شانيا نظر به يكاف اندازة به ،وقت
 گرفتـه  عهـده  بـه  را تيمسـئول  و حكـم  صدور قضاوت، ماًيمستق و شخصاً ،هيفق مطلق يول

  .است
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ـ  1367 مـرداد  2 خيتـار  در اول قـدم  در شانيا  فـروغ  اتيـ عمل شـروع  از قبـل  روز كي
ـ ز امر دو به را مسلح يروهاين ييقضا سازمان سيرئ ينيراز يعل ا8س7م حجت ،دانيجاو  ري

  :كرد موظف
 طبـق  و ليتشك يجنگ مناطق ةيكل در را جنگ تخلفات ژةيو دادگاه .كي
ـ  چيه تيرعا بدون ،شرع نيمواز  مئجـرا  بـه  ،ريوپـاگ  دسـت  مقـررات  از كي

  .ديينما يدگيرس متخلفان
ـ  و اس7م جبهة شكست موجب ،دادگاه صيتشخ به كه يعمل هر .دوم  اي
  1.است اعدام آن مجازات ،باشد يم اي و بوده يجان خسارت موجب

ـ رعا بـه  ملـزم  ينظـام  يهـا  دادگاه ،حكم نيا موجب به  تواننـد  يمـ  و !سـتند ين قـانون  تي
 .كننـد  اجـرا  و صـادر  را متهمـان  اعـدام  حكـم  شـرع  نيمـواز  براسـاس  خـود  صيتشـخ  به
ـ نظام جنـگ،  نياديم در حاضران به منحصر حكم نيا القاعده يعل  جنـگ  بـا  مرتبطـان  و اني
  .باشد يم

ـ ي خلـق  نيمجاهـد  يجنگـ  اتيـ عمل شـروع  از بعد روز سه ،دوم قدم در  خيتـار  در يعن
 صـادر  را »موضـع  سـرِ « مجاهد انيزندان اعدام حكم ينيخم اهللا آيت 1367 مرداد 6 شنبه پنج
 فاقـد  نامـه  .سـپارد  يمـ  نفـره  سـه  يئتيه تياكثر به را »بودن موضع سر« صيتشخ و كند يم

 يمنتظـر  اهللا آيت خاطرات كتاب در آن شةيكلاما  نشده، نقل هم امام فةيصح در بوده خيتار
 قضـات  ةيكل يبرا نامه .است شده محاسبه آن خيتار ،كتاب در موجود قرائن از و شده درج

 آن از يا نسخه ،مرداد 8 شنبه خيتار در ها آن از يكي و شده ارسال كشور انق7ب يها دادگاه
  :است شرح نيا به مهم حكم نيا متن .است داده يمنتظر اهللا آيت به را

 اسـ7م  بـه  وجه هيچ به ،خائن منافقين كه آنجا از .الرحيم الرحمن اهللا بسم
 اقـرار  بـه  و هاسـت  آن نفـاق  و حيله روي از گويند مي هرچه و نبوده معتقد
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 و هـا  آن بـودن  محارب به باتوجه و اند كرده پيدا ارتداد اس7م از ،ها آن سران
 هـاي  همكاري با كشور جنوب و غرب و شمال در ها آن ك7سيك هاي جنگ
 و مـا  مسـلمان  ملت عليه صدام براي آنان جاسوسي نيز و عراق بعث حزب
 از آنـان  ناجوانمردانـة  ضـربات  و جهـاني  اسـتكبار  بـا  آنان ارتباط به باتوجه
 هـاي  زنـدان  در كـه  كسـاني  تـاكنون،  اس7مي جمهوري نظام تشكيل ابتداي
 و محـارب  كننـد  مي و كرده پافشاري خود نفاق موضع سر بر كشور سراسر
 اكثريـت  يأر بـا  تهران در نيز موضوع تشخيص و باشند مي اعدام به محكوم
 جناب و )شرع قاضي( افاضاته دامت نيري ]ينعليحس[ ا8س7م حجت آقايان
 وزارت از اي نماينـده  و )تهـران  ]انقـ7ب [ دادستان( اشراقي ]يمرتض[ آقاي

 هاي زندان در طور همين و است اجماع در احتياط اگرچه باشد، مي اط7عات
 يـا  و انقـ7ب  دادسـتان  شـرع،  قاضي آقايانِ اكثريت يأر كشور استان مراكز
 محـاربين  بـر  رحـم  .باشـد  مي ا8تباع 8زم ،اط7عات وزارت نمايندة و داديار
 ترديدناپذير اصول از خدا دشمنان دربرابر اس7م قاطعيت .است انديشي ساده
 دشـمنان  بـه  نسبت خود انق7بيِ كينة و خشم با اميدوارم .است اس7مي نظام
 موضـوع  تشـخيص  كه آقاياني .نمائيد جلب را متعال خداوند رضايت اس7م

 علـي  اشـداء « كنند سعي و نكنند ترديد و شك و وسوسه است آنان عهدة به
 خـون  گـرفتن  ناديـده  ،انق7بـي  اس7مِ يِيقضا مسائل در ترديد .باشند »الكفار
  .والس7م .باشد مي شهدا مطهر و پاك

  1ينيالخم يالموسو اهللا روح
 ييقضـا  مقـام  نيبـا8تر  و يعـال  وانيد وقت سِيرئ يلياردب يموسو اهللا آيت ،سوم قدم در
ـ  در شود ينم موفق او .شود يم مطرح شيبرا يابهامات ،كشور  خـود  بـا  يمهمـ  مسـئلة  نيچن
ـ  يتلفنـ  يهـا  پرسش ينيخم احمد ا8س7م حجت .كند گفتگو ينيخم اهللا آيت  وانيـ د سيرئ
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 يها دادگاه قضات ةيكل به قبل نامة پشت در و كرده مكتوب گونه نيا پدرش قول از را يعال
ـ  زين پاسخ و پرسش نيا .است كرده اب7غ كشور انق7ب  نقـل  بـه  باتوجـه  .اسـت  خيتـار  يب
 و پرسش نيا كامل متن .باشد 1367 مرداد 7 اي 6 ديبا يم آن صدور خيتار ،يمنتظر اهللا آيت
  :است شرح نيا به زين پاسخ

 اهللا آيـت  سـ7م،  عـرض  از پس العالي، مدظله امام حضرت ،بزرگوار پدر
 ابهامـاتي  ،منـافقين  دربـارة  حضـرتعالي  اخيـر  حكم درمورد اردبيلي موسوي
  :كردند مطرح سؤال سه در تلفني كه اند داشته
 محاكمـه  و انـد  بـوده  هـا  زندان در كه هاست آن به مربوط حكم اين آيا .1
 هـم  هنـوز  و انـد  نداده موضع تغيير ولي اند گشته اعدام به محكوم و اند شده
 هـم  محاكمـه  حتـي  كـه  هـايي  آن يـا  اسـت،  نشـده  اجرا ها آن درمورد حكم
  اعدامند؟ به محكوم ،اند نشده
 زندانشان از مقداري و اند شده محدود زندان به محكوم كه منافقين آيا .2
 اعـدام  بـه  محكـوم  ،باشـند  مـي  نفـاق  موضـع  سـر  بـر  ولي اند كشيده هم را
  باشند؟ مي
 در كـه  منـافقيني  هـاي  پرونـده  آيـا  ،منافقين وضع به رسيدگي درمورد .3

 ،نيسـتند  اسـتان  مركـز  تـابع  و دارند ييقضا استق7ل ،خود كه ييها شهرستان
  كنند؟ عمل مستق7ً توانند مي خود يا گردد ارسال استان مركز به بايد

  1احمد شما، فرزند
  :پسرش نقل به ينيخم اهللا آيت پاسخ

 نفـاق  سـر  بـر  اگر مرحله هر در هركس فوق موارد تمام در .تعالي باسمه
 درمـورد  كنيـد،  نـابود  را اسـ7م  دشـمنان  سـريعاً  .است اعدام حكمش باشد
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 همان گردد انجام تر سريع حكم كه درهرصورت ها پرونده وضع به رسيدگي
  .است موردنظر
  1الخميني الموسوي اهللا روح

  :گرفت جهينت گونه نيا توان يم حكم دو نيا از
 در« اسـت،  اعـدام  به محكوم و محارب ،باشد موضع سر بر كه يمجاهد يزندان هر .كي
ـ  نشـده  محاكمه هنوز چه »مطلقاً يا مرحله هر  هـم  تشيمحكـوم  دوران و شـده  محاكمـه  اي
 محكوم اعدام از ريغ يحكم به و شده محاكمه چه است، نشده آزاد هنوزاما  دهيرس انيپا به

 حكـم  هنـوز امـا   شـده  محكـوم  اعـدام  بـه  چه ده،يكش هم را تيمحكوم از يمقدار و شده
  .باشد نشده اجرا اش درباره
 شرع، حاكم است، نفره سه يئتيه تياكثر يأر با »بودن موضع سر« موضوع صِيتشخ .دو

 اجماع در )مستحب( اطياحت اگرچه .اط7عات وزارت ندةينما و )اريداد اي( انق7ب دادستان
  .است
ـ  نةيك و خشم ت،يقاطع با ئتيه .است يشياند ساده نيمحارب بر رحم .سه  نسـبت  يانق7ب

  .باشند »الكفار علي اشداء« كنند يسع و كند جلب را خداوند تيرضا اس7م دشمنان به
 هـا  پرونـده  وضـع  بـه  رسـيدگي  درمـورد  كنيـد،  نـابود  را اسـ7م  دشـمنان  سـريعاً  .چهار

  .است موردنظر همان گردد انجام تر سريع ،حكم كه درهرصورت
 دو يط ،1367 مرداد 13 بهنش پنج و 1367 مرداد 9 دوشنبه يها خيتار در يمنتظر اهللا آيت

ـ يع مشـاهدات  و كنـد  يمـ  اعتراض محرمانه طور به ينيخم اهللا آيت حكم به نامه  از يكـ ي ين
  .دهد يم شرح هيفق يول يبرا »بودن موضع سرِ« صيتشخ نحوة از را شرع قضات
 يشفاه پاسخ ينيخم احمد ا8س7م حجت 1367 مرداد 15 شنبه خيتار در ،چهارم قدم در
  :رساند يم شانيا اط7ع به گونه نيا يمنتظر اهللا آيت مرداد 13 مورخ يكتب نامة به را پدرش
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 فـرد  شـما  شـد،  تعجب موجب جنابعالي دوم نامة :فرمودند امام حضرت
 باشـد  و باشـيد  مطمـئن  و بگويد را مسائلش تا تهران بيايد دييبگو را مذكور

 بـه  سرسـوزني  خـواهم  نمـي  من دانيد مي كه شما .ماند مي محرمانه مسئله كه
 منـافقين  خصوص هب و انق7بضد درمورد شما ديد ولي ،شود ظلم گناهي بي
 جنابعـالي  اسـت  مـن  بـا  بحـث  مورد حكمِ شرعي مسئوليت .ندارم قبول را

  .فرمايد كوتاه همه سر از را منافقين شرّ خداوند .نباشيد نگران
 متولـد ( يرين ينعليحس انيآقا تهران ئتيه ياعضا يمنتظر اهللا آيت 1367 مرداد 24 روز
 ،1339 متولـد ( يسـ يرئ ميابراهسـيد  ،)گـان يگلپا ،30 دهـة  متولـد ( ياشراق يمرتض ،)1335
 حتينص از بعد و كند يم احضار قم به را )قم ،1338 متولد( يمحمدپور يمصطف و )مشهد
 خواهـد  يمـ  هـا  آن از و دهـد  يمـ  شـان يا به را خود مطالب رئوس ادداشتي ،اطياحت به آنان
 مقـام  قائم به ئتيه سيرئ يرين ا8س7م حجت .كنند متوقف را ها اعدام ،محرم دهة مناسبت به

  :دهد يم پاسخ يرهبر
 200 ]نفر 45 يروز يعني[ ايم، كرده اعدام تهران در را نفر 750 ا8ن تا ما
 ،بكنـيم  هـم  را اينها كلك ايم، كرده جدا بقيه از موضع سرِ عنوان به هم را نفر
  1...!و بفرماييد هرچه بعد

ـ  يا خامنـه  نيوالمسـلم  ا8س7م حجت م7قات در ،پنجم قدم در  بـا  وقـت  جمهـورِ  سيرئ
 ييامجزّ حكم ينيخم اهللا آيت كه شود يم مشخص 1367 وريشهر لياوا در يرهبر مقام قائم
ـ ا مـتن  .است كرده صادر يرمذهبيغ انيزندان اعدام دربارة هم  اهللا آيـت  دسـت  بـه  حكـم  ني

 نفـر  500 حـدود  زمان آن در شانيا گزارش به .است نشده منتشر تاكنون و دهينرس يمنتظر
  2.بودند زندان در كمونيست و غيرمذهبي
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 بااسـتناد  ،متصديان گفتة برحسب )620 ص ،1 ج ،خاطرات( يمنتظر اهللا آيت گزارش به
 زنداني نفر هشتصد و هزار سه يا هشتصد و هزار دو حدود ،ينيخم اهللا آيت يها نامه اين به
 قرائن و شواهد ةيكل براساس .كردند اعدام كشور در را مرد و زن از )است شانيا از ترديد(

ـ پا و شـروع  خيتـار  بازمانـدگان  خـاطرات  و موجود  وريشـهر  13 و مـرداد  6 هـا  اعـدام  اني
  .روز 39 يعني است، بوده1367
 امحّك و سو كي از اط7عات وزارت كارشناسان نظر اخت7ف دنبال به ظاهراً ،ششم قدم در
 تيوضـع  بازگرداندن اي ها اعدام ادامة دربارة گريد يازسو انق7ب دادستان ندگانينما و شرع
 بـه  اط7عـات  ريـ وز يشـهر  ير يمحمد ا8س7م حجت فيتكل نِييتع نامة دنبال به و قبل به

 محـول  نظـام  مصـلحت  صيتشـخ  مجمـع  بـه  را نهيزم نيدرا ميتصم شانيا ،ينيخم اهللا آيت
  .است نشده منتشر هنوز ارجاع نيا مستندات .كند يم

  :يرفسنجان يهاشم اكبر خاطرات گزارش به
 انق7بضـد  مجـازات  درمـورد  .رفتم مصلحت صيتشخ مجمع جلسة به

 معمـول  مطابق شد قرار .اند كرده محول مجمع به را ميتصم امام .شد مذاكره
ـ  اط7عـات  وزارت .شـود  عمل رياخ حوادث از قبل  و داشـت  ينظـر  نيچن
  1.داشتند يتندتر نظر ن،ياو اتقّض

 اهللا آيـت  حضـور  در قـوا  سـران  جلسـة  مصـلحت،  صيتشـخ  مجمع جلسة انيپا از پس
  .شود يم برگزار ينيخم
 بـه  دادن اطـ7ع  ،بعـد  بـه  1367 آذر 4 خيتـار  از ،انيزنـدان  بازماندگان خاطرات براساس 

  .شود يم آغاز انيقربان خانوادة
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  قضايي عالي شوراي جايگاه

 را انيزندان نيا مجازات خودش ييقضا يعال يشورا سر يباإل از ينيخم اهللا آيت چرا يراست .5
  است؟ كرده نييتع شيپ از

 نيبا8تر سخنان يكي .كنم يم نگاه موجود مدارك به هيزاو دو از شما پرسش به پاسخ در
 يگـر يد خلـق،  مجاهـد  انيزندان تيوضع نييتب در جمعه نماز بونيتر از كشور ييقضا مقام
  .هيقضائ قوة مشك7ت دربارة ينيخم اهللا آيت ماتيتصم

 از پـس  كشـور  يعـال  وانيـ د سيرئ يلياردب يموسو اهللا آيت 1367 مرداد 14 جمعه .الف
ـ  يرفسنجان يهاشم نيوالمسلم ا8س7م حجت با مشورت  و ياسـ7م  يشـورا  مجلـس  سيرئ
ـ ياردب يموسو يآقا با« :كند يم اقامه را تهران جمعة نماز ،قوا كل فرماندة نيجانش  بـارة در يل
 شـتر يب دقـت  يبـرا  مرداد 15 يها روزنامه يجا به 1».ميكرد مذاكره جمعه يها خطبه مطالب

 خطبـة  ،كتاب نيا تيروا به .2»انق7ب يهمپا« :كنم يم نقل معتبر كتاب كي از را مطلب من
  :است ريز شرح به انيزندان اعدام دربارة 1378 مرداد 14 تهران جمعة

ـ ا از هـا  آن از ياديز تعداد .بود يبزرگ مشكل ما يبرا نيمنافق مسئلة  راني
 .انـد   كرده درست سازمان و دستگاه و بساط خودشان يبرا عراق در و رفتند
ـ ا در هم ها آن از يجمع  تمـام  را جنـگ  اگـر  مـا  .هسـتند  هـا  زنـدان  در راني

 بـه  نيمنافق مشكل حل ما يبرا .ميبود نيمنافق مشكل گرفتار تازه ،ميكرد يم
 نامـه،  قطـع  قبـول  از شيپاما  داشت، يفراوان يها  نهيهز و نبود ممكن يآسان

  3)نمازگزاران ريتكب( .كرد حل خوردن آب مثل را مشكل نيا خداوند

                                                   

  .1367 مرداد 14 پيشين،. 1
 تـدوين  و گـردآوري  اردبيلي، موسوي العظمي اهللا آيت حضرت جمعة نمازهاي  ، خطبه»همپاي انق7ب«كتاب . 2
 .1385 بهار قم، مفيد، دانشگاه انتشارات مؤسسة كازروني، نجفي محمدباقرسيد
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 كـه  داننـد  ينم ها نيا... !شان ليتحل و استيس آن با نيمنافق سر بر خاك...
 مردم )نمازگزاران ريتكب( .دانند  يم بدتر يوانيح هر از را نيمنافق ران،يا مردم

 افكـار  يازسـو  هيئقضا قوة كه هستند نيخشمگ نيمنافق ازدست چنان رانيا
 محاكمه را نيمنافق چرا نديگو يم مردم .است اديز اريبس فشار تحت يعموم

 هـم  موضـوعش  اسـت،  معلـوم  حكمـش  .ندارند محاكمه كه نهايا د؟يكن يم
ـ ا كه است فشار در هيئقضا قوة .است معلوم هم شيجزا است، معلوم  هـا  ني
ـ كن  ينمـ  اعدام را ها نيا همة چرا شوند؟  يم محاكمه چرا  از يبعضـ  چـرا  د؟ي
  1)گردد ديبا اعدام ،يزندان منافقِ :نمازگزاران شعار( شوند؟  يم يزندان ها آن

 طـرف  از و بكنـد  را محاكمـه  ضـوابط  تيرعا ديبا طرف كي از يقاض...
 نيمنـافق  كـردن  نابود يبرا قدر آن مردم ... است يعموم افكار فشار در گريد
ـ  كـه  آورند يم فشار هيئقضا قوة به  از شـتر يب يانتظـارات  هيئقضـا  ةقـو  از يحت
 و دهـم  يمـ  حـق  شـما  بـه  و هستم هماهنگ شما با من ... دارند اراتشياخت
 تحـت  را حـرف  نيا من )نمازگزاران ريتكب( .بشوند عفو دينبا نهايا ميگو يم
ـ ا هـا  آن لجاجـت  شدت از اط7ع ليدل به بلكه آورم،  ينم انببرز وج ريتأث  ني

  2.زنم يم را حرف
 از پـس  ةيقضـائ  قـوة  سيرئ نيتر معتدل اتفاقاً كه كشور وقت ييقضا مقام نيبا8تر بحث
 مجاهـد  انيزنـدان  تمـام  چـرا  كه است فشار در هيقضائ قوة كه است نيا هست، هم انق7ب
ـ با چـرا  اصـ7ً  شوند؟ يم يزندان ها نيا از يبعض چرا شوند؟ ينم اعدام  شـوند؟  محاكمـه  دي

  .كند يم اع7م هماهنگ انيزندان نيا عفو استحقاق عدم در مردم انتظار با را خود شانيا

ـ ياردب يموسو اهللا آيت حضرت با داريد  1390 خرداد 21 خيتار در يخزعل يمهد دكتر  يل
  :است كرده گزارش تشيسا وب  در گونه نيا را
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ـ ب يمـ  تعجب باكمال پرسم، يم 67 سال يها اعدام از و كرده جسارت  نمي
 نامـه  بـار  سـه  يحت !بودم مخالف من« :ديگو يم هم قضا قوة وقت سيرئ كه

 عرض من ،»هستند موضع سرِ و نديگو يم دروغ ها نيا كه« :فرمودند نوشتم،
ـ ا دهيرسـ  مـا « :فرمودند و ».دمينرس مطلب نيا به من« :كردم  بـا  تـاً ينها و »!مي
 يدخـالت  هـا  اعـدام  آن در مـن  !شـد  انجـام  كـار  خاص افراد به خاص حكم

  .»نداشتم
ـ ياردب يموسو اهللا آيت از من شناخت حد در ـ اخ قـول  نقـل  در شـان يا ،يل  را قـت يحق ري
 خطبـه  گونـه  آن چـرا  و انـد؟  نكـرده  منتشـر  تاكنون را شان يكتب اعتراضات چرااما  اند، گفته

ـ درا شـان يا كـاش  يا .سـت ين دفاع قابل جمعه خطبة آن اند؟ خوانده  سـخن  شـتر يب نـه يزم ني
  .كنند رفع را ها ابهام و نديبگو

 امـام  فةيصح 21 جلد از را يموارد زمان آن در هيقضائ قوة تيوضع بهتر درك يبرا .ب
  :كنم يم نقل

 در كه دهد يم تذكر ييقضا يعال يشورا ياعضا به ينيخم اهللا آيت 67 يد 27 خيتار در
 حكـم  67 بهمـن  1 خيتـار  در !باشند داشته اشتغال يگريد كار به ندارند حق يادار ساعات

  :شود يم صادر ييقضا يعال يشورا به خطاب ريز
 اسـت  مانـده  راكد تعجب باكمال شورا آن در تاكنون كه ييها  پرونده ةيكل

ـ ن انيآقا ا8س7م حجت ارياخت در ،است افتاده ريتأخ خدا حكم ياجرا و  يري
 درنـگ  كـه  نـد، ينما اجـرا  را خدا حكم زودتر هرچه تا د،يده قرار يسيرئ و
 جهـات  كـه  مينما يم دياك سفارش هم يسيرئ و يرين انيآقا به .ستين زيجا

  .ندينما تيرعا كام7ً را هيشرع
ـ تك بـرعكس  شـود،  ينمـ  دهيد ياطياحت نيچن به ديتأك 67 مرداد اعدام احكام در(  بـر  هي
  .)است عيتسر
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 ،يو از كشـور  يعـال  وانيد سيرئ به يا نامه يط 1367 بهمن 9 خيتار در ينيخم اهللا آيت
ـ ترت بـه ( ييقضـا  يعـال  يشـورا  ياعضـا  و كشـور  كـل  دادستان ـ آقا اسـ7م  حجـج  بي  اني
 يو يقبلـ  حكـم  از كـه  )يمرعشـ  و يبجنورد ،ييمقتدا ها، ينيخوئ يموسو ،يلياردب يموسو
 خيتـار  در ينيخم اهللا آيت ،هيقضائ قوة يها ينابسامان دنبال به .كند يم ييدلجو ،بودند دهيرنج
  :كه خواهد يم جمهور سيرئ از 67 بهمن 23

 قـوه  سـه  سـران  جلسـة  در تا ديينما دعوت ييقضا يعال يشورا انيآقا از
 بهتـر  هرچـه  در كـار  ميتقسـ  نـة يزم در را خـود  يهـا  طـرح  و نموده شركت
ـ با .نـد ينما مطرح هيئقضا قوة كردن اداره  ياجـرا  تـا  ميينمـا  تـ7ش  همـه  دي
  .نگردد ليتعط اي و ريتأخ  الّله احكام

  .دهد يم گزارش نهيزم نيدرا بعد روز پنج جمهور سيرئ
 ينيخـوئ  يموسـو  يآقـا  گـزارش  بـه  پاسـخ  در انقـ7ب  رهبر 1367 اسفند 27 خيتار در

 تلـخ  ها زندان در فيب7تكل افراد وضع از شما گزارش« :سدينو يم نيچن كشور كل دادستان
ـ  هر   ييمقتدا و   يلياردب يموسو ا8س7م حجت انيآقا و يجنابعال .است دهنده تكان و  در كي

 و نمـوده  انتخـاب  ناهنجـار  وضع نيبد دادن خاتمه يبرا را يافراد ،شيخو تيمسئول حوزة
 ييقضـا  امـور  انـدركاران   دسـت  يتمام به من قول از .ديينما حل را مشكل نيا زودتر هرچه
 و باشـند  هـا  زنـدان  در فيب7تكل يافراد ديآ  ينم خوش را خدا دييبگو ها شهرستان و تهران
  ».باشند نداشته نهيزم نيدرا يتيحساس گونه چيه انيآقا

 فقـدان  و ييقضـا  تجربة عدم به باتوجه ،او8ً كه گرفت جهينت توان يم فوق نمونة چند از
 تعـداد  ،اًيثان .است بوده نابسامان هيقضائ قوة كار ،ييقضا يعال يشورا ياعضا يحقوق دانش
 ييقضـا  مقامات نيبا8تر ،ثالثاً .است بوده اديز اريبس كشور يها زندان در فيب7تكل انيزندان
 حيصح انيجر از كشور رهبر تصور ،رابعاً .اند بوده مشغول يگريد امور به ،يادار اوقات در
 كه يسيرئ و يرين انيآقا ،خامساً .بود مانده معطل كه بوده يشرع حدود ياجرا ،هيقضائ قوة
 بودنـد  شـده  فـارغ  ها گروه انيزندان »بودن موضع سرِ« صيتشخ ئتيه در محوله فيوظا از
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ـ ب7تكل افـراد  پرونـدة  به يدگيرس مسئول هيقضائ قوة فراز بر شانيا يازسو  .شـوند  يمـ  في
  !رسد ينم ييجا به هم ها نآ اقدامات
 نفـر،  هـزار  چنـد  اعدام احكام ياجرا با يتيامن ياسيس يها يزندان بند شدن خلوت از بعد

 يطـ  ،اط7عات ريوز يشهر ير يمحمد ا8س7م حجت ،1367 بهمن در فجر دهة مناسبت به
 نفـر  نهصـد  ياستثنا به( ها گروه به وابسته انيزندان ةيكل عفو خواستار انق7ب رهبر به يا نامه
  :سدينو يم 67 بهمن 19 مورخ پاسخ در ينيخم اهللا آيت .شود يم )ييجنا ميجرا نيمرتكب از

 و   .شود  يم موافقت   يگروهك انيزندان يعموم عفو بر يمبن شما شنهاديپ با
 حتينصـ  را خـود  فرزنـدان  ،يگروهك انيزندان محترم يها خانواده دوارميام

 و خــود مجــدد ينــاراحت موجــب كــه نزننــد ييكارهــا بــه دســت تــا كننــد
 يبـرادر  و يمهربـان  با ياس7م نظام نيمسئول  شاءالّله ان .گردد شانيها  خانواده

 آنـان  يدلگرمـ  موجـب  ،يشـغل  7تيتسـه  جاديا با و نموده برخورد ها آن با
 همـه  بينصـ  را يدرسـت  و تيهـدا  راه خـواهم  يم متعال خداوند از .گردند
  .ديبفرما

 احكـام  ازامـا   شـده  درج اتشيجزئ با فوق عفو نامة ،امام فةيصح در كه نجاستيا جالب
 چـرا  بـوده  نادرسـت  احكـام  آن اگر !ستين ياثر و نيع چيه 1367 وريشهر و مرداد اعدام
  است؟ شده سانسور چرا بوده حيصح اگر و شده صادر

  منتظري اهللا آيت منظر

ـ يخم اهللا آيت يازسو صادره احكام با يفقه و يشرع ةادّل چه با يمنتظر اهللا آيت .6  مخالفـت  ين
  كرد؟

 در ييقضا مقامات با كه ييها تماس و ادداشتي كي و نامه دو يط يمنتظر اهللا آيت استاد
ـ بگ را هـا  اعدام نيا يجلو ديكوش ،داده شرح خود خاطرات كتاب  خـاطرات  در شـان يا .ردي
  :سدينو يم )623 ص ،1 ج( خود
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 اس7مي جمهوري كشور به عراق پشتيباني با خلق مجاهدينِ اينكه از پس
 در هـا  آن از تعـدادي  و گرفـت  انجـام  مرصـاد  عمليـات  ،كردند حمله ايران

 و شـدند  محاكمـه  8بـد  كـه  شـدند  اسـير  هم تعدادي شدند، كشته درگيري
 بنويسـم  را نامـه  آن مـن  شد باعث آنچهاما  .نيست ها آن درمورد ما صحبت

 مجاهدين كَلَك باره يك كه گرفتند تصميم بعضي ،زمان همان در كه بود اين
 از اي نامـه  خـاطر  همـين  به .شوند راحت ها آن ازدست اصط7ح به و بكنند را

 طبـق  ،هسـتند  هـا  زنـدان  در سـابق  از كـه  منـافقين  از افرادي كه گرفتند امام
 اكثريـت  يأر بـا  منطقـه،  هر اط7عات نمايندة و قاضي و دادستان تشخيص

 ايـن  يعنـي  ؛شوند اعدام ،هستند موضع سرِ ها آن كه دادند تشخيص اگر آنان
 ،اسـت  موضـع  سرِ فرد ف7ن كه بود اين نظرشان ها آن از نفر دو اگر نفر سه
 بايـد  ،شـده  محكـوم  بيشـتر  يـا  سال پنج يا سال دو يا سال يك به اينكه ولو

  .شد مي اعدام
  :كه كند يم اعتراض كشور يعال وانيد سيرئ به شانيا

 در مـدتي  مث7ً كه كسي كه كردي مي صحبت امام با رفتي مي خودت شما
 عمليـات  از هـم  روحـش  و شـده  محكـوم  زندان سال پنج به و است زندان
 اي تـازه  جـرم  اينكـه  مگـر  !كنيم؟ اعدام را او ما چطور نبوده خبردار منافقين
  1.كنيم محاكمه را او ،جرم آن براساس كه باشد شده مرتكب

  .هاست اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت يفقه اول اشكال نيا
 اعـدام  حكـم  )631 تـا  629 ص ،1ج ،خـاطرات ( خـود  نخست ةنام در يمنتظر اهللا آيت
 ،وجـه  هشت بهاما  دانسته سوء اثر فاقد و رشيپذ قابل را مرصاد معركة در شدگان بازداشت

ـ ا از وجـه  چهـار  .داند ينم حيصح را ها زندان در سابق از نيموجود اعدام  وجـه  هشـت  ني

                                                   

  .628 ص ،1 ج منتظري، اهللا آيت خاطرات. 1
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 يزدگـ  باعـث  و شـده  ييجـو  انتقام و يتوز نهيك بر حمل كه چرا هاست اعدام مصلحت عدم
 .شـود  يمـ  آغاز يرهبر و نظام هيعل يجهان غاتيتبل گريد بار شده، ها آن داغدار يها خانواده

 متـذكر  شـان يا .ميكن جذب را مردم عطوفت و رحمت با ،كشتن و خشونت يجا به ع7وه هب
 آنـان  بـا  ،تنـد  مسـئولينِ  از بعضـي  ولي نيستند موضع سرِ آنان از بسياري ،ثالثاً« :كه شود يم

 و خوزسـتان  راز،يشـ  قـم،  يشهرها قضات از يملموس يها مثال ».كنند مي موضع سرِ معاملة
  .است شده نقل خاطرات در نهيزم نيدرا تهران
  :كند يم مطرح شرح نيا به را خود يحقوق و يفقه ياصل مناقشة يمنتظر اهللا آيت گاه آن

 كمتر به محكوم ،سابق در موازيني با ها دادگاه وسيلة به كه افرادي ،خامساً
 ،اي تـازه  فعاليـت  بـدون  و مقدمـه  بـدون  آنـان  كردن اعدام ،اند شده اعدام از
 العمـل  عكـس  و اسـت  قضـات  احكـام  و قضـايي  موازين همة به يياعتنا بي

  .ندارد خوب
ـ ا .است قانون و شرع خ7ف فوق حيتوض با انيزندان اعدام شانيا نظر به گريد انيب به  ني
  .است گفته شيپ ياصل اشكال از يگريد ريتقر
 و دادسـتاني  و ييقضـا  مسـئولين  يتقوا و دانش سطح به نانهيب واقع اشارة با سپس شانيا

ـ  به شرعاً ،وج از شانيا فراوان ثرأت و اشتباهات احتمال و اط7عات ـ ا يمفت  ،تنـد  احكـامِ  ني
  :دهد يم تذكر

 اعـدام  هـم  گناهـاني  كـم  يـا  و گناهـاني  بي بسا ،حضرتعالي اخير حكم با
  .است منجز هم احتمال ،همهم امور در و شوند مي

ـ احت بـرخ7ف  ،اسـت  واجـب  اطياحت شرعاً كه دماء مهم امر در شما گريد عبارت به  ،اطي
ـ ا .اسـت  دهيانجام گناه يب افراد اعدام به كه ديا كرده صادر يحكم  يفقهـ  اشـكال  نيدومـ  ني
  .هاست اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت

  :دهد يم ارائه هم يعمل كار راه ،خود نامة آخر بند در شانيا با8خره
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 ،مـ7ك  دهيـد  دستور اق7ً ،داريد اصرار خودتان دستور بر فرضاً اگر ،ثامناً
 هـم  زنـان  و اكثريـت  نه باشد اط7عات مسئول و دادستان و قاضي نظر اتفاق
 ظرف در نفر هزار چند اعدام با8خره و دار بچه زنانِ مخصوصاً ،شوند استثنا
  .بود نخواهد خطا از خالي هم و ندارد خوب العمل عكس هم روز، چند

  .كرد يتلق ها اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت اشكال نيسوم توان يم را نيا
 سـرِ « احـراز  نحـوة  از را خوزسـتان  قضـات  از يكي ينيع مشاهدات ،دوم نامة در شانيا

ـ ا و كـرده  حيتشـر  ياسـ7م  يجمهور رهبر يبرا ،يزندان »بودن موضع  را اش نامـه  گونـه  ني
  :برد يم انيپا به

 .باشـند  مـي  ثيرتـأ  تحـت  عمـ7ً  ديگـران  و دارد اط7عات مسئول جا همه را اساسي نقش
 مهـم  فرمـان  اجـراي  مسـئول  ديـدي  چـه  بـا  كسـاني  چـه  كـه  فرماييد م7حظه حضرتعالي
  1.باشند مي است مربوط نفر هزاران دماء به كه حضرتعالي

  .است دوم اشكال از يگريد ريتقر نيا
 موضـع  سـرِ « صيتشـخ  ئتيه ياعضا از نفر چهار به خود ادداشتي در يمنتظر اهللا آيت
 صـادره  حكـم  يفقه نقد آنها از يبرخ كه ،2شود يم متذكر را نكته ده ،تهران انِيزندان »بودن
 )ص(نيرحمإلللعالم امبرِيپ گذشت و عفو روش خ7ف را شده انجام يها اعدام شانيا .است
 آنـان  شكسـت  از پس را جمل اهل با )ع(نيرالمؤمنيام روش و هوازن جنگ و مكه فتح در

 و بازجوها رفتار را، موضع سرِ افراد از بسياري« :دهد يم تذكر گريد بار شانيا .كند يم اع7م
 ديشـد  انتقاد ضمن شانيا ».بودند انعطاف قابل اّلا و كشانده موضع سرِ به را آنان ها، زندانبان

 اعـدام  حكـم  جهـت  يب و شده يتندرو« :ديگو يم ينيع شاهد قضات قول از ،اجرا نحوة از
 بـا  داد، جـواب  صـحيح  منطـق  بـا  بايد را غلط منطق« دهد يم تذكر شانيا ».است شده اجرا
  ».شود مي ترويج بلكه شود نمي حل كشتن
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  :خورد يم چشم به يفقه مهم نكتة پنج ادداشتي نيا دراما 
ً8اسـير  و زنـداني  بـه  نسـبت  هم آن محاكمه، بدون عام قتل« گرفته صورت يها اعدام ،او« 
  .است اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت يشرع اشكال نيچهارم نيا .است
 عنـوان  صدق موجب ،شوند مي ملحق منافقين به كنيم آزاد را آنان اگر اينكه مجرد« ،اًيثان

 از قبـل  قصـاص  هـم  ملجـم  ابن به نسبت )ع(ينمؤمناميرال شود، نمي آنان بر باغي و محارب
ـ ا ».است من قاتل او فرمود خودش بااينكه ،نداد انجام جنايت  يشـرع  اشـكال  نيپنجمـ  ني
  .است اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت

 ،فرضـاً  ،سـران  ارتـداد  و كند نمي باغي و محارب عنوان داخل را فرد اعتقاد، مجرد« ،ثالثاً
 بـه  يمنتظر اهللا آيت يشرع اشكال نيششم نيا ».شود نمي ها سمپات ارتداد به حكم موجب
  .ديآ يم حساب به اعدام احكام
 و القاضي 8يقضي« باشد احساسات از خالي و سالم وج در بايد حكم و قضاوت« ،رابعاً

 منـافقين  جنايت از ما .است ناسالم ما اجتماعي وج ،تحريكات و شعارها با ا8ن »غضبان هو
 فعاليـت  بدون آنان اعدام وانگهي .ايم افتاده سابق زندانيان و اسرا جان به ،ناراحتيم غرب در

 از كمتـر  بـه  كـه  را كسي .است سابق هاي قضاوت همة و قضات همة بردن سؤالزير جديد
 اهللا آيـت  هفتم اشكال ،قسمت نيا صدر »كنيد؟ مي اعدام م7ك چه به ايد كرده محكوم اعدام
  .است نخست اشكال ريتقر آن ليذ و اعدام احكام به يمنتظر

 همـه  اين اند، رسانده ]ينيخم اهللا آيت[ ايشان به نحوي چه به را موضوع دانم نمي« ،خامساً
ـ ا »!بـود؟  غلط همه ايم كرده اموال و دماء در احتياط بحث ،فقه در ما ـ تقر ني  دوم اشـكال  ري

  .هاست اعدام حكم به يمنتظر اهللا آيت
 ،مجاهـدين  از هـواداري  مجـرد « :كنـد  يم حيتصر خود يفقه يرأ به ،خاطرات در شانيا
ـ ا ».شود حفظ بايد طبقات همة حقوق ،اس7مي جمهوري در و نيست اعدام مجوز شرعاً  ني
  .است اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت اشكال نيهشتم
  :سدينو يم بود شده صادر هم يرمذهبيغ انيزندان دربارة كه يا نامه دربارة شانيا
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 در كـه  غيرمذهبي افراد براي گرفتند امام از ديگري نامة يك مدتي از بعد
 زندان در كمونيست و غيرمذهبي نفر پانصد حدود زمان آن در .بودند زندان
ـ َك نامـه  ايـن  بـا  كـه  بـود  اين ها آن هدف .بودند  و ننـد بَك هـم  را هـا  آن كَل

 اي خامنـه  آقـاي  دست به نامه اين اتفاقاً .بشوند راحت شانشرّ از اصط7ح به
 هـاي  خـانواده  مراجعـة  دنبـال  به .بود جمهور رئيس ايشان زمان آن .بود رسيده
 كـه  اسـت  كـاري  چـه  ايـن  كـه  بـود  كـرده  صحبت متصديان با ايشان ،آنان
 عصـبانيت  با من پيش قم آمد ايشان بعد .داريد نگه دست ،بكنيد خواهيد مي

 تندتنـد  را هـا  ايـن  خواهنـد  مـي  و اند گرفته اي نامه چنين يك امام از« :گفت
  1.كنند اعدام

 اصـو8ً  بلكـه  ؛يو اعـدام  مجـوز  ،يكسـ  يالحاد و ينيد اعتقادات نفس كه است واضح
  .هاست اعدام احكام به يمنتظر اهللا آيت يفقه اشكال نينهم نيا .ستين او مجازات
 اهللا آيـت  يازسو صادره اعدام احكام به يفقه اشكال ُنه مجموعاً يمنتظر اهللا آيت جهيدرنت

 اهللا آيـت  يبرا يكي ،نسخه دو در را يفقه مؤدبانة ينقدها نيا يو .است كرده وارد ينيخم
  .بود كرده ارسال محرمانه ييقضا يعال يشورا يبرا هم يكي و ينيخم

  خميني اهللا آيت احكام فقهي ارزيابي

 از يا مجموعه به بود 1367 سال يها اعدام مستند و ديبرشمرد كه ياحكام در ينيخم اهللا آيت .7
 9 شـما  تيروا به هم يمنتظر اهللا آيت .است كرده اشاره ها آن دانستن محارب و مرتد يبرا ،ليدإل

ـ  نيمـواز  بـا  ها اعدام نيا باإلخره .است كرده اقامه انيزندان نيا اعدام بودن نادرست بر ليدل  يفقه
ـ عل سازمان كي از يافراد كه يجنگ استناد به توان يم ايآ شما نظر به !نامشروع؟ اي بوده مشروع  هي

 كيشـر  را اند نداشته جنگ در ينقش و اند بوده زندان در كه يگريد افراد اند، كرده جاديا حكومت
  شد؟ قائل شانيبرا ها آن با برابر يمجازات و دانست جرم
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 شانيا يفقه يفتاوا براساس يحت ينيخم اهللا آيت يازسو صادره اعدام احكام من نظر به
 ابتـدا  من .است بوده وارد كام7ً يمنتظر اهللا آيت انتقادات و بوده نادرست ،لهيرالوسيتحر در
 لهيرالوسيتحر براساس ينيخم اهللا آيت يازسو صادره اعدام احكام اشكا8ت به اول مقام در
ـ فق مطلقة تيو8 ديجد احكام و يفتاو عنوان به را ها آن ،دوم مقام در سپس و پردازم يم  ،هي

  .دهم يم قرار يبررس مورد

  ينيخم اهللا آيت لةيرالوسيتحر يفتاو براساس اعدام احكام يبررس .اول مقام

 1368 نيفـرورد  6 مـورخ  يمنتظـر  اهللا آيت به خطاب ينيخم اهللا آيت به منسوب نامة در
  :است آمده امام فةيصح 21 جلد در مندرج

ـ داد نشـان  تـان يها يريـ گ موضع و ها صحبت و ها  نامه اكثر در شما  كـه  دي
 كه يمطالب يقدر به .كنند حكومت كشور بر ديبا نيمنافق و ها براليل ديمعتقد

ـ فا مـن  كـه  بـود  نيمنافق شدة كتهيد ديگفت يم  هـا  آن بـه  جـواب  يبـرا  يا  دهي
 در كـه  يمعدود اريبس تعداد ،نيمنافق از شما ةيدفاع نيهم در مث7ً .دميد  ينم

 نيمنافق را بودند شده اعدام به محكوم ،انق7ب و اس7م هيعل مسلحانه جنگ
ـ نيب  يمـ  و رساندند لوفاُ و آ8ف به شما قلم و دهان از  خـدمت  چـه  كـه  دي

  .ديا  كرده استكبار به يا  ارزنده
 در يمشـكوك  طـور  بـه  كـه  ،است يمنتظر اهللا آيت 67 مرداد 9 مورخ نامة به شانيا اشارة

 در .اسـت  شده پخش يفارس يس يب يب ]يويراد[ از )68/1/6( نامه نيا نگارش از قبل شب
  :خورد يم چشم به خطا چند ،بحث مورد ةيقض در يجنجال نامة نيا از فوق سطور
ً8اند شده اعدام نفر 2800 حداقل نشدند، اعدام »يمعدود اريبس تعداد« او.  
 بـه  محكـوم  انقـ7ب  و اس7م هيعل مسلحانه جنگ در معدود اريبس تعداد نيا« نكهيا اًيثان
 ؛نداشـتند  شركت مرصاد اتيعمل در انيزندان نيا .است واقع خ7ف ناًيقي »بودند شده اعدام
 شـده  محكـوم  زندان به ها آن اتفاق به بيقر اكثر و محاكمه بازداشت، جنگ نيا از قبل بلكه
 از ريـ غ يگريد ليد8 به ها آن از ياندك تنها ؛بودند خود زندان دوران تحمل درحال و بودند
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 در .بودند شده اعدام به محكوم ،يابانيخ يترورها ليازقب »دانيجاو فروغ« جنگ در شركت
 رهبــر محضــر از 1367 مــرداد مــورخ يلــياردب يموســو اهللا آيــت ،دوم و اول يهــا پرســش
 اعـدام  به محكوم زندان، به محكوم نشده، محاكمه از اعم ،انيزندان انواع ،ياس7م يجمهور

 تمـام  در« بودنـد  داده پاسخ ينيخم اهللا آيت و بود شده دهيپرس نشده اجرا هنوز حكمش كه
 دشمنان سريعاً است، اعدام حكمش ،باشد نفاق سر بر اگر مرحله هر در هركس فوق موارد
 ييقضـا  مقـام  نيبـا8تر  بـه  را خود مطلق و حيصر پاسخ شانيا چطور ».كنيد نابود را اس7م
  است؟ كرده فراموش كشور
  :گفت توان يم 1367 ياعدام انيزندان دربارة هرحال به

ً8و انـد  نداشـته  شـركت  ياس7م يجمهور هيعل كيك7س جنگ در ]ها آن از[ كي چيه ،او 
 بحـث  جداگانـه  مرصاد جنگ ياسرا دربارة( .بودند نشده ريدستگ مرصاد جنگ در مشخصاً
  .)كرد خواهم
 جنـگ  رِيـ درگ 1367 سال در كه رانيا خلق نيمجاهد سازمان عضو ،ها ياعدام همة ،اًيثان
 و عضـو  ،شـده  اعدام انِيزندان از يبرخ و نبودند شد رانيا ياس7م يجمهور هيعل ،كيك7س
  .اند بوده ...و ييفدا يها كيچر و توده حزب ليازقب گريد احزاب و ها گروه هوادار
 اعضـا  متوجه يفريك تيمسئول ،نظام هيعل كيك7س جنگ در گروه كي بودنِ ريدرگ ،ثالثاً

 ،زنـدان  در جنـگ  وقـوع  زمـان  در و اند نداشته شركت جنگ آن در كه گروه آن هواداران و
 ابـراز  و متبوعشان سازمان با ها آن يهمدل .كند ينم اند دهيگذران يم را خود تيمحكوم دوران
 مجـازات  مشخصاً .باشند مجازات مستحق ها آن تا ستين جرم ،سازمان آن به ها آن يوفادار
 ،هوادار اي عضو كه يمادام ،نظام با جنگ ريدرگ سازمان كي به يوفادار ابراز صرف به اعدام
  .است يقانون و يشرع مجوز هرگونه فاقد ،نداشته جنگ در يمشاركت
 مبـارزة  بـه  اقـدام  كـه  ييها گروه گريد و مذكور سازمان بر »محارب« عنوان اط7ق ،رابعاً
 قصـد  بـه  كـه  اسـت  يكسـ  محـارب  .است نادرست كردند ياس7م يجمهور هيعل مسلحانه
 و گانگسـتر  ،محارب يامروز معادل .كند كشتار و سرقت به اقدام اسلحه با ،مردم دنيترسان
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 مقـرّ  و ي7تيتشـك  يسـازمانده  ،ياسـ يس ةينظر كي براساس كه يكسان .است مسلح راهزن
 هيـ عل مسـلحانه  نبـرد  در ياسيس قدرت گرفتن دست به و ياسيس نظام يبرانداز يبرا ،ينظام
 در يبغـ  و محاربـه  تفاوت .شوند يم محسوب »يباغ« ستند،ين محارب اند، كرده شركت نظام

ـ نظر و ليوأت بر يمبتن قتل اي خافها .است )ياسيس يتئور( ليوأت داشتن  بـدون  و »يبغـ « هي
  .است »محاربه« ليوأت و هينظر
 مسـلمان  فـة يطا دو جنـگ  يگريد ؛نيمسلم امام هيعل خروج يكي :دارد مصداق دو يبغ
 شكسـتن  قصـد  به جنگ درواقع .نيطرف از يكي يازسو تيحكم قبول عدم و گريكدي هيعل

 خـروج ( اول نـوع  يبغـ  غالبـاً  هيامام يفقها .است بغات 7تيتشك كردن يمت7ش و تيمركز
 تنها را »حق حكومت« كه همچنان ؛اند كرده استعمال معصوم امام هيعل تنها را )حكومت هيعل

 ،»حكومـت  هيـ عل خـروج « يمعنـا  بـه  »يبغـ « ،بتيغ زمان در لذا ؛اند دانسته شانيا به متعلق
  .شود يم ب7موضوع
 كه رانيا ياس7م يجمهور هيعل كه است مسلمان يا فهيطا ،رانيا خلق نيمجاهد سازمان

 هـواداران  از دسته آن اعدام .شد كيك7س اريع تمام جنگ وارد ،است مسلمان يا فهيطا هم آن
 يديـ جد جرم آنكه يب ،اند نداشته مشاركت ادشدهي كيك7س جنگ در كه سازمان ياعضا و

  .است شرع خ7ف و حرام ،باشند شده مرتكب
 مفسـد  هـر  ،1نوشـته  لهيرالوسـ يتحر در بنابرآنچـه  ينـ يخم اهللا آيت رسد يم نظر به ،خامساً

 ترسـاندن  يبرا« كه كرده يمعرف يكس را محارب شانيا .است دانسته محارب را يرضاأل يف
 اثبـات  راه فقها گريد همانند شانيا نظر به .»باشد دهيكش س7ح ،نيزم در فساد ارادة و مردم

 هيـ عل كـه  ياسـ يس گـروه  هـر  ،يفيتعر نيچن با 2.است عادل نفر دو شهادت و اقرار محاربه
  .شود يم محسوب محارب باشد كرده مسلحانه مبارزة ياس7م يجمهور

                                                   

 492 ص 2 ج ،1 مسئله المحارب، حد في السادس الفصل الحدود، تحريرالوسيلإل، كتاب. 1

 .4 پيشين، مسئلة. 2
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ـ  شرع حاكم رييتخ ياقو« :ينيخم اهللا آيت نظر به ،محارب مجازات  مصـلوب  اعـدام،  نيب

ـ بع است، ديتبع و )برعكس و چپ يپا و راست دست( خ7ف بر پا و دست قطع كردن،  دي
 مجـازات  چهـار  انيم از[ متناسب مجازات نييتع و شده انجام جرم م7حظة ياول كه ستين
ـ  اعـدام  ،باشد شده قتل مرتكب محارب اگر ]كه يمعن نيا به[ باشد، ]ادشدهي  بيصـل  بـه  اي

 ]اسـلحه  مطلـق [ ريشمشـ  فقـط  اگـر  و اعضـا  قطع باشد شده سرقت مرتكب اگر و دنيكش
ـ تبع بـه  ]باشـد  نشـده  سرقت و قتل بمرتك و[ باشد ترسانده را مردم و دهيكش  محكـوم  دي
  1.»گذشت كه است همان ياول .است مضطرب نهيزم نيدرا اتيروا و فقها كلمات .شود يم

 نظـام  برانـداز  مسـلح  يگروها الحاق ياصل علت كه »رضاأل يف افساد ارادة« مهم عنوان
 محـارب  مجازات نييتع در يتيمدخل چيه ،بود ينيخم اهللا آيت يفتوا در محارب به ياس7م
 هستند يفقه مستقل عنوان دو محارب و األرض يف مفسد اصو8ً ،شانيا نظر در نكهيا .ندارد

 حاكم رييتخ ياقو اگرچه ،شانيا يفتوا براساس هرحال به .ستين مشخص ندارند يزيتما اي
ـ  تناسـب  بـا  اولويـت اما  ؛است چهارگانه يها مجازت نييتع در شرع  مجـازات  و جـرم  نيب
 و قتل مرتكب كه يمحارب و باشد شده قتل مرتكب كه است يمحارب مجازات ،اعدام .است

  .ندارد )ديتبع( بلد ينف جز يمجازات ،باشد نشده سرقت
ـ امام يفقهـا  اتفاق به بيقر اكثر و 2ينيخم اهللا آيت يفتوا به  در يطوسـ  خيشـ  هماننـد ( هي

ـ ياردب محقق خ7ف، و مبسوط  صـاحب  و اللثـام  كاشـف  البرهـان،  و الفائـد�  مجمـع  در يل
ـ ا يعني .شود ينم ثابت محارب حكم 4رِدء و 3عيطل بر )جواهر ـ  نكـه يباا ،صـنف  دو ني  اوري
 بـدون  اموالشـان  و شـوند  ينمـ  ييشناسـا  ها قافله ها آن كمك بدون و هستند مسلح راهزنان

                                                   

  .493 ص ،5 پيشين، مسئله. 1
  .492 ص ،2 ج ،2 مسئله پيشين،. 2
  .هستند راه در مسافراني يا قافله دهد مي خبر راهزنان به كه باني ديده. 3
 مشـاركت  سـرقت  و قتل در مستقيماً اما خودش كند مي كمك راهزنان بهها  قافله اموال ضبط براي كه كسي. 4
  .ندارد
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 بـر  پـا  و دسـت  قطـع  و شـدن  مصـلوب  و قتل مجازات مشمول ،شود ينم ضبط ها آن ياري
  .شوند ينم خ7ف
 معركـه  در يقتلـ  چيهـ  دراما  ،اند رسانده ياري نيمحارب يجنگ نيماش به كه يانيزندان ايآ

 خصوصـاً  ،محـارب  مجـازات  مشـمول  تـا  ستندين »ردء« و »عيطل« همانند ،اند نداشته شركت
 »نـده يآ در يجنگـ  نيماشـ  بـه  وسـتن يپ و ياري قصد« ياصل بحث كه ژهيو به نشوند؟ اعدام
  .»گذشته در ياري تحقق« نه است

 و انـد  بـوده  نيشيپ جرائم تيمحكوم تحمل درحال ،بحث مورد انِيزندان نكهيا به باتوجه
 ،تيـ محكوم تحمـل  زمـان  در نشـوند،  محسـوب  هم يباغ و باشند بوده هم محارب فرضاً

 يوفـادار  ابراز .دارد يشرع مشخص فيتعر ،محاربه .است نداده رخ ها آن توسط يا محاربه
 اهللا آيـت  مكتـوب  يفتـوا  در يحتـ  يقيمض فيتعر چيه در ها آن با يهمدل و مسلح گروه به
 تحـت  يزنـدان  .است مسلحانه اخافة ،محاربه مقوم .ستين محاربه لهيرالوسيتحر در ينيخم

 تـا  اسـت  نشده مذكور امر مرتكب ،تيمحكوم دوران دنيگذران دوران در بانانزندان نظارت
 .است نداده رخ هم يقتل و سرقت .باشد اعدام مجازات جهيدرنت و محاربه عنوان مستوجب
 اشخاص، نيا متبوعِ سازمان توسط يفعل ارتكاب واسطة به و است شخص به قائم ،مجازات

 دارنـد،  يوابسـتگ  و تعلـق  مذكور سازمان به هنوز انيزندان كه شود مشخص تجسس با ولو
  .ستندين مجازات قابل شرعاً ها آن

 را خلـق  نيمجاهـد  سـازمان  ياعضـا  او8ً ،ينيخم اهللا آيت 1367 مرداد حكم در ،سادساً
 سرانشـان  اقـرار  براسـاس  را هـا  آن اًيثان ؛كرده يمعرف منافق و گر لهيح و اس7م به رمعتقديغ

ـ ا جـرم  چهـار  بـه  ،رابعاً ؛است كرده خطاب محارب را ها آن ،ثالثاً ؛دانسته مرتد  سـازمان  ني
 حزب يها يهمكار با كشور جنوب و غرب و شمال در كيك7س جنگ ،اول :كرده حيتصر
 بـا  آنـان  ارتباط ،سوم ؛رانيا مسلمان ملت هيعل صدام يبرا ها آن يجاسوس ،دوم ؛عراق بعث

 ياسـ7م  يجمهور نظام ليتشك يابتدا از آنان ناجوانمردانهٔ ضربات ،چهارم ؛يجهان استكبار
 در كـه  يكسـان « :است كرده حكم گونه نيا ،مذكور چهارگانة مقدمة از پس ،خامساً تاكنون؛
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 و محـارب  كننـد،  يمـ  و كـرده  يپافشـار  خـود  نفاق موضع سرِ بر كشور سراسر يها زندان

 القاعـده  يعلـ  ،نيمجاهد سازمان انارهواد و اعضا بودن محارب ».باشند يم اعدام به محكوم
 يطـ  را خـود  تيمحكوم دوران كه يانيزنداناما  .باشد ديبا فوق چهارگانة مقدمات بر يمبتن
 طبـق  بـر  نـاً يقي انـد،  نشـده  چهارگانه جرائم از كي چيه مرتكب ،دوران نيا در و اند كرده يم

 مستحق نه ندا مجرم نه ،لهيرالوسيتحر در ينيخم اهللا آيت خود يفتاوا ازجمله يشرع نيمواز
 يفتـوا  به مستنداً ينيخم اهللا آيت مرحوم ،حكم نيا در .اعدام ازجمله يديجد مجازات چيه

  :اند شده خطا چند مرتكب ،لهيرالوسيتحر در نيمحارب درمورد خودشان
ـ  ،نفاق و يگر لهيح اس7م، به اعتقاد عدم .اول  مشـمول  تـا  سـت ين جـرم  نفسـه  حـد  يف
  .شود مجازات
ـ تغ بـه  مربوط ،اس7م از ارتداد به خلق نيمجاهد سران اقرار .دوم ـ ا ريي  يبرخـ  يدئولوژي
 مانـدة يباق ياعضـا  از كي چيه .است كاريپ سازمان ليتشك و 1354 سال در سازمان ياعضا

  .بودند نكرده اقرار اس7م از ارتداد به )1367( بحث زمان تا نيمجاهد سازمان
ـ آ باشـند،  كـرده  اس7م از ارتداد به اقرار نيمجاهد سازمان سران ،برفرض .سوم  اقـرار  اي

 كـدام  بـه  شـود؟  يمـ  سازمان آن هواداران و اعضا و بدنه به ارتداد حكم يتسرّ باعث ها آن
  !است؟ نافذ يگريد حق در يكي اقرار يشرع ليدل

 را جـرائم  آن مباشـران  و آمـران  خلـق،  نيمجاهد به شده داده نسبت جرم چهار .چهارم
 محكـوم  و محاكمـه  قب7ً كه يكساناما  .ستين يبحث موارد نيا در كند، يم مجازات مستحق

ـ ن يبرخـ  و انـد  بوده خود تيمحكوم دوران دنيگذران درحال و اند شده  يآزاد شـرف  در زي
 را ينـ يخم اهللا آيـت  اشـارة  مـورد  چهارگانة مئجرا از كي چيه زين زندان دوران در و اند بوده

 كـدام  بـه  ها آن است، نكرده متهم را آنان يديجد جرم چيه به زين شانيا و اند نشده مرتكب
 هسـتند؟  اعدام به محكوم و محارب ،خود ياسيس مواضع بر يپافشار صرف به يشرع ليدل
 نكـه يا نفـس  .اسـت  ممسـّل  يخطـا  نـاً يقي و يشـرع  مسـتند  هرگونه فاقد ،حكم و افتو نيا
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 معـاف  ،حكـم  و افتـو  مسـتند  ارائـة  از را شـان يا باشد بوده هيفق يول اي هيفق ،آن صادركنندة
  .كند ينم

 محاربـه  ،قتـل  و سرقت و خافها ارتكاب بدون محارب به يوفادار ابراز كه فرضاً .پنجم
 واقعـة  در .دارد صـالحه  محكمـة  يبرگزار به ازين محاربه تحقق اثبات ؛)محال فرض( باشد
 8زم يشـرع  تيصـ7ح  حداقلِ فاقد مزبور ئتيه .است نشده ليتشك يدادگاه ،بحث مورد
 ئـت يه آذن، متوجـه  آن يقـانون  و يشـرع  تيمسـئول  و است بوده اعدام حكم صدور يبرا

  .است مباشر عام7ن و مأذون
 باشـد،  بـوده  شـرع  حـاكم  يحـداقل  يهـا  تيص7ح واجد ،مذكور ئتيه كه فرضاً .ششم
 يقـانون  و يشـرع  نيمـواز  بـا  يتناسـب  چيهـ  ،يزنـدان  از ها آن يا قهيدق چند پاسخ و پرسش
 نداشت امكان ،كرد يم مطالعه را متهم ييقضا پروندة ،شرع حاكم اگر .است نداشته محاكمه

 .شـوند  يقانون و يشرع محاكمة يزندان هزار چند ،روز چهل از كمتر كوتاه مدت ظرف در
 و يشـرع  محاكمـة  يهـا  حـداقل  فاقـد  نه اي است موضع سرِ متهم نكهيا از پرسش جلسات

 افعـال  اسـت  مجازات قابل آنچه .است حرام تجسس ،ها پرسش گونه نيا .است بوده يقانون
  .شانيا غلط ولو ياسيس يباورها و مواضع نه است افراد

 محاكمـة  عنوان به متهمان »بودن موضع سر« از پرسش يا قهيدق چند جلسات فرضاً .هفتم
 دادگـاه  يبرگـزار  بـدون  يبدو دادگاه اعدام حكم ،يشرع ليدل چه به شود، رفتهيپذ يشرع
 قابـل  ييقضـا  مقـام  نيبـا8تر  يازسـو  امضـا  و يعـال  وانيد يازسو حكم دييتأ و نافياست

 ها آن نظر ،مذكور ئتيه ياعضا يخطا ليتقل يبرا كرده يم اقتضا يوجوب اطياحت اجراست؟
 يامضـا  از پـس  و يبررسـ  ،يعال وانيد و نافياست دادگاه در طيشراال جامع مجتهدان توسط
ـ  چيهـ  سـفانه أمت .شـد  يم اجرا اعدام ييقضا مقام نيبا8تر توسط حكم ـ اول از كي  نيـي آ اتي
  .است نشده تيرعا دماء ةمهم ةيقض در يوجوب اطاتياحت و شرع تايهيبد و يدادرس
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  هيفق مطلقة تيوإل ديجد احكام و فتاوا عنوان به صادره احكام يبررس .دوم مقام

 و باشد شده صادر هيفق مطلق يول ديجد يفتاو بر يمبتن صادره احكام ميكن يم فرضاما 
ـ تقر .نباشـد  نبـوده  لهيرالوسيتحر يفتاوا براساس لزوماً ـ ا صـادره  اعـدام  احكـام  ري  گونـه  ني

  :شود يم
ـ فق مطلقـة  تيـ و8 و ياسـ7م  نظام هيعل كه يهرگروه .الف  جنـگ  و يبرانـداز  وارد ،هي
  .است محارب ،شود مسلحانه

 سَنفـ  .هسـتند  محـارب  ،باشـند  نشـده  قتـل  مرتكـب  ولو ،مسلح گروه نيا ياعضا .ب
 7تيتشـك  نيا .است يكاف ،عنوان صدق يبرا آن با يهمكار اي يگروه نيچن در تيعضو
  .است محارب كه است
 محـارب  گروه به شود آزاد اگر است محرز كه ،محارب گروه عضو اي هوادار يِزندان .ج

ـ فق مطلقـة  تيو8 ةحّق حكومت و نظام هيعل آنان صف در و وندديپ يم  مسـلحانه  مبـارزة  هي
 محـارب  باشـد،  نكـرده  شـركت  گذشـته  در نظـام  هيعل مسلحانه جنگ در ولو كرد، خواهد

  .شود يم محسوب
 و دارنـد  يهمـدل  محـارب  7تيتشك با شود احراز كه يكسان يعني ،فوق افراد عيجم .د

 كيك7سـ  جنـگ  در گذشـته  در ولـو  وندنـد، يپ يمـ  7تيتشـك  آن بـه  ،مانع رفع درصورت
  .هستند اعدام به محكوم و محارب باشند، نكرده شركت ،حق نظامِ هيعل مسلحانه

 عيتسـر  كند، خطر احساس محارب 7تيتشك ةيناح از هيفق مطلق يول كه يدرصورت .ـه
ـ احت تيـ رعا عدم و اعدام حكم صدور در  اوجـب  نظـام  حفـظ « كـه  چـرا  اسـت،  8زم اطي

  .دارد تقدم ،شود يم ختهير محتم7ً كه گناه يب افراد يمعدود خون بر و »است واجبات
ـ فق مطلقة تيو8 حكم 1367 سال در ينيخم اهللا آيت توسط صادرشده اعدامِ احكام .ز  هي
  .است بوده واجب آن تيتبع و حرام آن نقض و بوده
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 محـارب  نيب گفته شيپ تفاوت كه شود يم رفتهيپذ يفقه لحاظ به يدرصورت »الف« مقدمة
  .نشود لحاظ يباغ و

 »مشـترك  تيمسـئول « باعـث  را يگروهـ  7تيتشك كي در تيعضو درواقع »ب« مقدمة
 ياريبس ،كار ميتقس ليدل به ولو است، كرده 7تيتشك آن اقدامات درقبال گروه ياعضا تمام
  .نباشند سرقت اي قتل مباشر عامل ،7تيتشك آن ياعضا از

 كشـور  يعال وانيد سيرئ ،شصت دهة در كه يلياردب يموسو اهللا آيت توسط استد8ل نيا
 منتشـر  بحـث  مـورد  واقعة از بعد سال 20 كه راتيالتعز و الحدود فقه كتاب در است بوده
ـ ق گـر يد و آن دنيبركش و س7ح حمل ،شانيا نظر به .است شده تيتقو ،شده ـ ق از ،ودي  ودي
 وحشـت  و خـوف  جـاد يا و يعموم تيامن در اخ7ل و محاربه قصد بر مدار هستند، يغالب
 7تيتشـك  شـكل  بـه  و يجمعـ  يتصد با محاربه اگر اساس نيبرا .است جامعه افراد انيدرم
ـ  كـه  يا گونـه  به شود، انجام )معاصر يستيترور يها گروه يبرخ همانند( منظم  ياعضـا  نيب
 او بـه  يخاصـ  فـة يوظ ،مهارتش و تخصص حسب به يعضو هر و شود يم كار ميتقس شبكه
ـ درا كننـد،  قصد را گريد فيوظا يبرخ و س7ح كاربردن به يبرخ شود، يم محول  حالـت  ني
 يبرخـ  اسـت،  مختلـف  اعمـال  از يا مجموعه نجايا در محاربه رايز هستند، محارب يهمگ
 .اسـت  مرتبط هم به فيوظا نيا ةيكلاما  است، آن با مرتبط مقدمات يبرخ و الهقّت و ينظام
 محـارب  قيمصـاد  از را »جرم معاونان گريد و رِدء و عيطل« كه ستين حيصح صورت نيدرا
 س7ح شخصاً و اند نكرده خافها قصد شخصاً ،افراد نيا كه استد8ل نيا با م،ياورين حساب به

 گراعضـا يد سرقت و قتل ،ها آن اموال جمع و يبان دهيد و مراقبت بدون كه چرا اند، برنگرفته
  1.اند بوده محاربه متشكل ياجزا از زين ها آن و است شده ينم محقق
 مجازات يو يبرا )ها قافله اموال ضابط( ردء بحث در هم يحنبل و يمالك ،يحنف فقه در

 ص ،2ج( يا8سـ7م  يالجنائ عيالتشر كتاب در عود� عبدالقادر .است شده ينيب شيپ محارب
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 يِگروهـ  تيمسـئول  .اسـت  كـرده  دفاع گروه ياعضا مشترك تيمسئول از زين )669 تا 666
  .دارد يفراوان شواهد زين معاصر يعرف حقوق در 7تيتشك ياعضا

ـ تقر بـا  7تيتشـك  ياعضـا  مشترك اي يتضامن تيمسئول  اهللا آيـت  و عـود�  عبـدالقادر  ري
 )زنـدان  ليازقب( مانع ليدل به كه يكس مقدمه نيا با يحتاما  ؛است دفاع قابل يلياردب يموسو
 مشـاركت  مطمئنـاً  شـد  يمـ  مـانع  رفـع  اگر هرچند ،نداشته مشاركت ،7تيتشك اقدامات در
ــ ــرد يم ــل ،ك ــدامات تيمســئول و ســتين مجــازات قاب  .ســتين او متوجــه ،7تيتشــك اق
 قابـل  امـر  دارند، يمشترك تيمسئول ،مسلح ي7تيتشك سازمان كي افراد نكهيا گريد عبارت به

 يمسـاع  كيتشـر  يفعل در كه است يكسان ةيكل متوجه ،مشترك تيمسئولاما  است، يدفاع
ـ دل بـه  ،اند افتاده زندان به قبل ها مدت كه يهواداران و اعضااما  اند، داشته  آن يِبعـد  افعـال  لي
 شـان  يسازمان لقةع اگر يحت ندارند؛ تيمسئول يشرع و ياخ7ق ،يحقوق لحاظ به 7تيتشك

  .ستين موجه ناًيقي يافراد نيچن دربارة اعدام مجازات ياجرا ،حداقل .باشد برقرار همچنان
 بـدون  قصـد  براسـاس  مجـازات  و تيجنا از قبل قصاص بارز مصداق »د« و »ج« مقدمة

ـ آ كهف سورة در صالح عبد( !خضر حضرت زانيم با تنها و است فعل  كـه  )82 تـا  65 اتي
 رشيپـذ  .اسـت  سـازگار  سـت ين اجـرا  قابل مطلقاً ،ظاهر به مكلف متوسط انِيآدم ما توسط

 منجـر  يفعل حقوق علم با متفاوت حقوق علم و تازه عتيشر د،يجد فقه به يا مقدمه نيچن
  .شد خواهد

 نظـر  به .ستين رشيپذ قابل ،هيفق مطلقة تيو8 يمبنا براساس جز »ز« و »ـه« يها مقدمه
ـ ا ياصـل  اشـكال  .اسـت  شـده  صـادر  فـوق  ليازقب يبند صورت با اعدام احكام رسد يم  ني

ـ اخ مقدمـة  چهار يبرا يعقل و يشرع معتبر ليدل فقدان ،كرديرو ـ دل بلكـه  اسـت،  ري  بـر  لي
 بـودن  واجبـات  اوجـب  و يربوب ذات ريغ در  مطلقه تيو8 ت،يجنا از قبل قصاص خ7ف
 ،انجامـد  يمـ  يفقهـ  و يحقـوق  مسلم نيمواز نقض به كه اعدام احكامِ نيا .است نظام حفظ
  .است هيفق مطلقة تيو8 ةينظر بط7ن بر ليدل نيبهتر خود
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 يهـا  زنـدان  در 1367 تابستان در كه يانيزندان از نفر هزار چند اعدام حكم و فتوا :جهينت
 يديجد جرم مرتكب ،تيمحكوم دوران در و دنديگذران يم را خود تيمحكوم دوران رانيا

 .اسـت  شـده  صادر يشرع معتبر مستند هرگونه برخ7ف قطعاً محاربه عنوان به بودند، نشده
 گرفتـه  صـورت  قانون و شرع نيمواز تيرعا بدون زين شرع خ7ف حكم و فتوا نيا ياجرا
 نازل را شانيا و ميكن فرض قانون و شرع مرّ را هيفق مطلق يول ارادة نفسِ نكهيا مگر ؛است
ـ ا ،هيفق مطلقة تيو8 دانستن شارع از ريغ به رسد ينم نظر به .ميبپندار شارع منزلة  احكـامِ  ني

ـ  يمبنـا  درنظرگرفتن بدون كه چرا .باشد حيتصح قابل شرع خ7ف  بـودن  شـارع « گفتـة  شيپ
 اهللا آيـت ( آمـر  .اسـت  بـوده  »محترمه نفوس قتل« گرفته انجام فعل عنوان »فقيه ةمطلق تيو8
 را اعـدام  حكـم  كـه  يپاسداران( اعدام مباشران و )نفره سه يها ئتيه( امر انيمجر ،)ينيخم
 كـه  اسـت  واضـح  .هستند ضمان و عقوبت مستوجب و مقصر قانوناً و شرعاً )اند كرده اجرا
ـ عال مقامـات  .اسـت  بـوده  مباشـر  از ياقو يمجر و يمجر از ياقو آمر ،مورد نيدرا  قـوة  ةي
  .ستندين تيمسئول از يمبرّ تيجنا نيا در زين تيب مؤثر ياعضا و هيقضائ

  رسمي توجيهات نقد

 در يرهبـر  ينـدگ ينما دفتـر  به وابسته »ييدانشجو پرسمان« يرسم ينترنتيا تيسا در راًياخ .8
 دربارة يالؤس ،است حكومت هوادار انيدانشجو يها شبهه به دادن پاسخ يبرا يمكان كه ها دانشگاه

 حضـرت « كـه  بـود  آمـده  پرسـش  نيا به پاسخ در .بود شده طرح 67 سال يها اعدام يفقه حكم
 سـرِ  بـر « كـه  يزنـدان  نيمنافق از دسته آن صرفاً حكم، نيا صدور يفقه يمبان انيب ضمن )ره(امام

 اسـت  إلزم كـه  برشمرده اعدام به محكوم و محارب را كنند يم و كرده يپافشار خود نفاق موضع
ـ ن را موضوع نيا صيتشخ و شود اجرا ها آن درخصوص محارب حد ـ اكثر يرأ بـه  زي ـ  تي  يقاض

ـ احت« نكـه يا بـر  ديتأك با كند، يم واگذار اطإلعات وزارت ندةينما و دادستان شرع،  اجمـاع  در اطي
ـ ا دربـارة  شـما  نظـر  .بود شده دفاع ينيخم اهللا آيت حكم از بيترت نيا به پاسخ نيا در ».است  ني

  ست؟يچ موضع

 ياسـ7م  يجمهـور  يهـا  زنـدان  1367 يها اعدام يِشرع هيتوج و حيتوض به اقدام نفسِ
ـ ا در منتشـره  مطالـب  در .اسـت  شيپ به قدم كي ،يرهبر دفتر به منسوب يتيسا توسط  ني
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 نكتـة  »نـرم  جنـگ  يتخصصـ  و جـامع  گـاه يپا« نام به يگريد يرسم تيسا و يرسم تيسا
 از نفـر  دو توسـط  قبـل  سـال  12 حدود كه است يمطالب تكرار و خورد ينم چشم به يا تازه

 پاسداشـت « كتـاب  در )نمـين  سليمي عباس و رضايي مسعود( اط7عات وزارت كارشناسان
ـ ا يمصـطف  يآقـا  .اسـت  شـده  منتشـر  1»منتظري اهللا آيت خاطرات بازخواني :حقيقت  يزدي

 و فـات يتحر مغالطـات،  ،يليتفصـ  ينقد يط »آوا« شدة فيتوق ةينشر ريسردب و رمسئوليمد
  .است برشمرده را كتاب نيا واقع خ7ف مطالب
 از دسـته  آن« كـه  نشـده  اشـاره  نيا از شيب يفقه يمبان به مذكور حكم در ،او8ً هرحال به
 محكـوم  و محـارب  را كنند يم و كرده يپافشار خود نفاق موضع سر بر كه يزندان نيمنافق
ـ ا صيتشـخ  و شـود  اجرا ها آن درخصوص محارب حد است 8زم كه باشد، يم اعدام به  ني

 در ».شـود  واگذار اط7عات وزارت ندةينما و دادستان شرع، يقاض تياكثر يرأ به موضوع
 دنـد يگذران يم را خود تيمحكوم دوران كه يانيزندان كه شد داده حيتوض قبل پرسش پاسخ

 متعـدد  اشـكا8ت  هـا  آن اعدام و شوند ينم محسوب محارب شرعاً ،بودن موضع سرِ ليدل به
 فتـاده ين اتفـاق  افـراد  نيا ازجانب يديجد جرم كه آنجا از .گذشت مفص7ً كه داشته يشرع
 هـا  آن مجـدد  مجـازات  و ياساسـ  قانون خ7ف و حرام تجسس ،شانيا ديعقا شيتفت است،
  پ.است شده يم محسوب »محترمه نفس قتل« ها آن اعدام و شرع خ7ف
ـ ا موضوعة نيقوان از كي چيه در »بودن موضع سرِ« اًيثان  هـم  آن ،مجـازات  موضـوع  ،راني
 خـود  لةيرالوسـ يتحر يفتـواي  كتـاب  ازجمله يفقه منابع از كي چيه در و نشده يمعرف اعدام
 رسماً جرم عنوان به كه يزيچ .است نشده شمرده محاربه ،مجازات موضوع ،ينيخم اهللا آيت
ـ ا اسـت؟  شـده  واقـع  اعدام هم آن ،مجازات موضوع چگونه است نشده شناخته شرعاً و  ني
 مؤكده محرمات ازجمله و محترمه دماء هتك و شرع خ7ف ناًيقي بلكه اطياحت خ7ف تنها نه

  .است بوده
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 و دانسـته  عمل م7ك را نفره سه ئتيه تياكثر نظر شانيا ينيخم اهللا آيت حكم در ،ثالثاً
 يِهيتـوج  مطالـبِ  سـندگان ينو !واجـب  نه است مستحب اطياحت ،نفر سه اجماع در اطياحت
ـ احت تفـاوت  يحتـ  يرهبـر  دفتر به وابسته تيسا در ،فوق  هـم  را مسـتحب  و واجـب  اطي
 اهللا آيـت  به ،خود 1367 مرداد 9 مورخ نامة هشتم بند در يمنتظر اهللا آيت .اند نداده صيتشخ
 مـ7ك  دهيـد  دستور اق7ً ،داريد اصرار خودتان دستور بر فرضاً اگر« :كند يم استدعا ينيخم

  ».اكثريت نه باشد اط7عات مسئول و دادستان و قاضي نظر اتفاق
 ،يرهبـر  دفتر به وابسته تيسا وب يهيتوج نوشتة نيا در ها فيتحر دست نيازا سفانهأمت
 هـم  يمنتظـر  اهللا آيـت  خـاطرات  كتـاب  از ومـه يگ در نقل يحت نوشته نيا در .است فراوان
ـ ا اختصـار  بـه  گريد يجا در من !است شده فيتحر ـ تحر ني  حيتشـر  را ناجوانمردانـه  في
  .يجزاي احكام در زنان و دختران تفاوت عدم :ام كرده

  نظام حفظ بهانة

 سـالگرد  بـا  همزمـان  امسـال  يمنتظـر  يالعظم اهللا آيت فرزند ،يمنتظر احمد اإلسإلم حجت .9
 آمـده  قول نقل نيا در .است كرده اشاره ينيخم احمد يآقا با پدرش از يقول نقل به 67 يها اعدام

 مردم با خود حكومت زمان در )ع(يعل امام« :بود گفته ينيخم آقا احمد حاج به يمنتظر اهللا آيت كه
ـ  ،حضرت خوب« :بود گفته خنده با آقا احمد حاج و كرد ينم ييبرخوردها نيچن  را هـا كار نيهم

ـ ن كـه  گفـت  توان يم ايآ قول نقل نيا براساس .»افتين ادامه شتريب سال پنج حكومتش كه كرد تي 
 اوجـب  از نظام حفظ« قاعدة يراستا در ،خلق نيمجاهد به مربوط حكم صدور در ينيخم اهللا آيت

  بوده؟ »است واجبات

ـ توج در يگريد مواضع در قول نقل نيا  يجمهـور  اول دهـة  شـرع  خـ7ف  اقـدامات  هي
 زمـان  يكوتـاه  اگـر  .اسـت  شـده  دهيشـن  هم هيفق مطلقة تيو8 كارگزاران گريد از ياس7م

 زوال عـدم  اگـر  و باشـد  بـوده  ياخ7قـ  نيمـواز  داشـتن  پـاس  ليدل به )ع(يعل امام يزمامدار
 باشـد،  بوده يشرع و ياخ7ق نيمواز همان نقض ليدل به تاكنون ياس7م يجمهور تيحاكم
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 مجـاز  زمامـداران  و ندارد يزمامدار يِعلو و ينبو نيمواز با يتناسب چيه ياس7م يجمهور

  .كنند يمعرف ينيد يها اسوه آن رويپ را خود ستندين
 حفـظ  و تداوم يبرا ياس7م يجمهور كه است نيا ادشدهي قول نقل يمعنا گريد يازسو

 ياجـرا  از نظـام  حفظ گريد عبارت به .است گذاشته پا ريز را يشرع و ياخ7ق نيمواز ،نظام
 .است اصل نيهم هيفق مطلقة تيو8 فلسفة ناًيقي .است تر واجب ،شرع يثانو و ياول احكام

 ،او8ً صـادره  اعـدام  احكـام  ،گذشـت  مفصـ7ً  هـا  اعدام احكام نييتب دوم مقام در كه نچنانآ
 مطلقـة  تيو8 دانستن شارع با تنها ،اًيثان ؛بوده لهيرالوسيتحر در ينيخم اهللا آيت يفتاو خ7ف

  .است شده صادر »است واجبات اوجب نظام حفظ« يمبنا براساس و هيفق
 مراتـب  بـه  يامور ،يشرع قواعد و ياخ7ق نيمواز .است مخدوش شدت به اصل نيااما 
 ليدل به نشد حاضر )ع(يعل امام كه همچنان .هستند آن تداوم و حفظ و ياسيس نظام از تر مهم
ـ ز را يشـرع  قواعد و ياخ7ق نيمواز ،ايدن روزة دو قدرت حفظ  زمامـداران  بگـذارد،  پـا  ري

  .نكردند سوگوارانه و كنند نيچن اند بوده موظف شرعاً و اخ7قاً هم ياس7م يجمهور

  فقهي منظر دو در مصلحت

 67 يهـا  اعدام رامونيپ ينيخم اهللا آيت به خود نامة در يمنتظر يالعظم اهللا آيت ةادّل از يكي .10
ـ  طيشرا در ،ها آن زندان در سابق از نيموجود اعدامِ كه است نيا  و يتـوز  نـه يك بـر  حمـل  يفعل

 نبـود؟  جامعـه  در ها اعدام يمنف ريتأث نگران ينيخم اهللا آيت چرا شما نظر به »...شود يم ييجو انتقام
 اشـاره  ياسـإلم  جامعـة  مصلحت به خلق نيمجاهد اعدام موضوع در ينيخم اهللا آيت گريد يازسو

ـ ( يرين انيآقا به خطاب 1367 سال مردادماه 24 ادداشتي در هم يمنتظر اهللا آيت و كند يم  يقاض
 يبرا )نياو در اطإلعات ندةينما( يمحمدپور و )دادستان معاون( يسيرئ ،)دادستان( ياشراق ،)شرع
 چه و زندان در چه ام، خورده ضربه نيمنافق از شما همة از شيب من« :ديگو يم ها اعدام حكم ياجرا

ـ با شـتر يب مـن  باشد ييجو انتقام بر بنا اگر .رساندند شهادت به آنان مرا فرزند .زندان خارج در  دي
 را اسـإلم  حكومـت  و هيفق تيوإل تيثيح و كشور و اسإلم و انقإلب مصلحت من يول ؛كنم دنبال

 افـت يدر و فيتعر كه بوده موجود انيم نيدرا يفقه يها نهيزم شيپ چه شما نظر به »رميگ  يم درنظر
  كند؟ يم متفاوت هم از حد نيا تا را ياسإلم جامعة مصلحت از يمنتظر اهللا آيت و ينيخم اهللا آيت
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 شانيا نظر به .است نبوده رمتصو ،نظام حفظ از با8تر يمصلحت چيه ينيخم اهللا آيت يبرا
 باشد قرار اگر و است عدالت و اس7م قائمة ،حق نظامِاما  بوده، زودگذر ها اعدام يمنف ريتأث
 .كـرد  نيچن ديبا ،شوند كشته هم نفر هزار صدها اي اعدام هم نفر هزار ها ده ،آن حفظ يبرا
 خـدمت  در اسـت  قـرار  البتـه  كه يقدرت .كرد ادي »مدار قدرت اس7م« از توان يم مبنا نيا از

  .شود گرفته كار به عدالت و اس7م ياجرا
 ياخ7ق نيمواز تيرعا و اس7م تيثيح حفظ ،واجبات اوجب ،يمنتظر اهللا آيت يمبنا بر

 ادشدهي قواعد و نيمواز خدمت در كه داشته ارزش يزمان تا نظام .است بوده ينيد قواعد و
 كند يم اعتراض ينيخم اهللا آيت به كه است يكس تنها ييمبنا نيچن با يمنتظر اهللا آيت .باشد

 بوده شرع نيمواز و اخ7ق مافوق ،مطلقه تيو8 .شود يم خلع يرهبر از هم ليدل نيهم به و
ـ ا نآ در كـه  يمنتظـر  اهللا آيـت  .اسـت  شـده  »شارع« هيفق مطلق يول خود قتيدرحق  بـه  امي

ـ مق را هيفق تيو8 زيچ هر از قبل ،داشته باور »هيفق دةيمق تيو8« و ياخ7قـ  نيمـواز  بـه  دي 
ـ ا بـر  .كـرد  اشاره »مدار اخ7ق اس7م« به توان يم مبنا نيا از .است دانسته يم ينيد قواعد  ني
 ياخ7قـ  و يشـرع  مسـلم  نيمواز كه دارند ارياخت آنجا تا حكومت و قدرت و استيس مبنا

  !است مردود مطلقاً يربوب ذات ريغ در مطلقه تيو8 يعني نشود، نقض
 اسـ7م « و »مـدار  قـدرت  اسـ7م « يِفكـر  دسـتگاه  دو يسـنج  مصـلحت  كـه  است يعيطب
  .باشد داشته تفاوت هم با قدر نيا »مدار اخ7ق

  تاريخي توجيهات

 صدر به خلق نيمجاهد اعدام از حكومت بازداشتن يبرا خود استدإلل در يمنتظر اهللا آيت .11
ـ  به خطاب 67 سال مردادماه 24 ادداشتي نامة در و كند يم اشاره اسإلم  احكـام  ياجـرا  مورانأم

 بوده نحو چه به دينيبب هوازن جنگ و مكه فتح در خود دشمنان با را )ص(غمبريپ روش« :سدينو يم
 روش .گرفـت  »نيللعـالم  رحمـة « لقـب  خـدا  از و كـرد  برخـورد  گذشت و عفو با امبريپ ؛است

 اهللا آيـت  نامـة  در حـال  نيبـاا  ».ديكن مإلحظه آنان شكست از پس را جمل اهل با )ع(نيمؤمنراليام
 در شـما  نظـر  بـه  »باشـند  الكفار يعل اشداء« كه آمده حكم ياجرا و صيتشخ مورانأم به ينيخم
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 كارآمد حد چه تا آن براساس يريگ جهينت و اسإلم صدر با طيشرا دادن انطباق اصوإلً يموارد نيچن

  است؟

ـ مف ،شـود  ياخ7قـ  نيمـواز  و ينيد قواعد استخراج به منجر اس7م صدر حوادث اگر  دي
 آراء و مواضع هيتوج دنبال به يهركس اگر يقواعد و نيمواز نيچن استخراج بدوناما  ؛است
 بـه  ينـ يخم اهللا آيت تمسك .است رهزن بلكه ست،ين دفاع قابل تنها نه ديبرآ اميا آن در خود

 رانيا خلق نيمجاهد سازمان هواداران و اعضاء .است بوده نادرست »الكفار يعل اشداء« ةيآ
 مرتكـب  ،ناصالح يرهبران از تيتبع با كه اند بوده يمسلمانان اند، نبوده »كافر« شصت دهة در

 اهللا آيـت  تمسـك  .شـدند  ياسـ7م  يجمهور با مسلحانه مبارزة وارد و كياستراتژ يخطاها
 بـه  تمسك )ع(يعل و )ص(امبريپ گذشت و عفو و رحمت با توأم برخورد وةيش به يمنتظر
  .است بوده بجا كام7ً و يشرع قواعد و ياخ7ق نيمواز

 دهـة  در كـه  شـاه  يها زندان درون ةنظران تنگ منازعات ادامة يجا به انق7ب آغاز از اگر
 مـا  بـود  شده گرفته شيپ يرحمان اس7م نيمواز ،بودند شده ليتبد يزندان و زندانبان به اول

  .مينبود يعيفجا نيچن شاهد

  احكام صدور در زدگي شتاب

ـ  كـه  ديگو يم حكم ياجرا مورانأم به ادداشتي در يمنتظر اهللا آيت .12  فكـر  بـه  همـه  از شيب
 اهللا آيـت  كـان ينزد عهـدة  به را مشكل از يبخش او گريد عبارت به .است هيفق تيوإل چهرة و تيثيح

 اعدام حكم صدور ،يفقه لحاظ به اصوإلً ايآ .اند داده نادرست اطإلعات يو به كه گذارد يم ينيخم
  است؟ ريپذ امكان كنند يم نقل گرانيد كه آنچه براساس

 واحد خبر .ستين مجاز گرانيد نقل به اكتفا و دارد يمتعدد مقدمات ،اعدام حكم صدور
 ديبا شاهدان .است انيآدم جان ،همهم امور صدر در .ستين حجت همهم امور در ،موثق ولو
  .ليتحل و استنباط نه باشد يشخص تيرؤ و حس بر يمبتن شهادتشان و شوند قيتوث

 ديتشـد  1365 نيفرورد سكتة با كه ينيخم اهللا آيت يماريب به باتوجه ،من اط7ع حد در
 فرزندشـان  توسـط  ،شـان يا حـال  بهبـود  تيرعا يبرا كشور امور از شانيا اط7ع ،بود شده
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 اشـراف  و نظـارت  و زيتجـو  بدون يخبر چيه و شد يم كنترل ينيخم احمد ا8س7م حجت
 اهللا آيت شخص مطلقة تيمسئول رافع نهايااما  .شد ينم منتقل ياس7م يجمهور رهبر به يو

 اقـدامات  كامـل  مسـئول  كـه  اند بوده ياريهش و س7مت از يزانيم به شانيا .شود ينم ينيخم
 مخالفـان  درمـورد  صـادره  احكـام  و ماتيتصم رسد يم نظر به .هستند خود نام به شده انجام
 نيمـواز  بـا  گرفته صورت يقانون يمجار از خارج و يعيرطبيغ حالت در و زده شتاب اريبس

  .ندارد يهمخوان زين يشرع

  دماء در احتياط

ـ ا دربارة لطفاً .كند يم اشاره »اموال و دماء در اطياحت« به ها اعدام رد در يمنتظر اهللا آيت .13  ني
  كرد؟ يم صدق خلق نيمجاهد دربارة قاعده نيا ايآ و ديده حيتوض قاعده

 اسـتناد  هـا  اعدام به خود يكتب يها اعتراض در قاعده نيا به راًمكرّ يمنتظر اهللا آيت استاد
 در كـه  كنـد  يمـ  اقتضـا  است، ياس7م فقه ماتمسّل از كه دماء در اطياحت قاعدة .است كرده
 و ظـنّ  و گمـان  و حـدس  بـه  و شود اطياحت الزاماً ،شود يم مربوط مردم جان به كه يامور
 .است 8زم يريگ سخت تينها اعدام درمورد شرعاً ،قاعده نيا براساس .نشود اعتنا آن امثال
 معلـق  را اعـدام  حكـم  و اسـت  منجز احتمال مجرد ،مهم امور گريد همانند مهم امر نيا در
ـ ازقب ييشـعارها  و احساسات انيغل و عيتسر ،يوجوب اطياحت نيا .كند يم ـ  نـة يك لي  يانق7ب

ـ كل به توجه و يشيدوراند و ينأت و دقت با برعكس تابد، يبرنم  همـراه  ،پرونـده  جوانـب  ةي
  .است
 الزامـاً  اعـدام  حكم صادركنندة شرع حاكم او8ً كه كرد يم اقتضا ،دماء در يوجوب اطياحت
 را اعـدام  حكـم  صـدور  تيصـ7ح  ،ذونأمـ  رمجتهديغ يقاض و باشد طيشراال جامع مجتهد
 يتقاضـا  و حكـم  بـه  اعتـراض  حق قانوناً و شرعاً ،اعدام به محكوم متهمِ اًيثان .باشد نداشته
 .كرد اعدام توان ينم نافياست يحت و يبدو دادگاه حكم به را ياحد .باشد داشته دنظريتجد
 تنهـا  ،باشـد  گرفتـه  قـرار  نافياست دادگاه دييأت مورد اگر يبدو دادگاه از صادره اعدام حكم
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 دهيرس يقضاي مقام نيبا8تر يامضا و يعال وانيد قضات دييتأ به كه دارد اجرا امكان يزمان
  .است نشده تيرعا ادشدهي ممسّل نيمواز از كي چيه ناًيقي 67 يها اعدام در .باشد
 همة جان .ستين محروم آن از ياحد و شود يم ها انسان همة حال شامل دماء در اطياحت
 و مذهب و نيد و سازمان و گروه هر به وابسته يگناه يب فرد هر كشتن و است زيعز مردم

 سازمان راناهواد و اعضا قاعده نيا .است قاعده نيا مشمول ،يمساو و كساني ،يدئولوژيا
  .شود يم شامل ناًيقي هم را رمسلمانيغ ولو مسلح يها گروه گريد و خلق نيمجاهد

  خميني اهللا آيت احكام اصالت بررسي

 كـه  نـد يگو يم يبرخ و دارد وجود يجد يدهايترد هم ينيخم اهللا آيت نامة اصالت دربارة .14
ـ  خود خاطرات در هم يمنتظر اهللا آيت .است بوده ينيخم احمد يآقا دستخط به احكام  سـد ينو يم

ـ  اسـت  شانيا خود خط به نامه اصإلً نكهيا اي شد منتشر شانيا از نامه نيا اواخر نيا«  مـن  نـه،  اي
 كه ديدار ياطإلعات شما ايآ ».است مبهم و تعجب] ماية[ هم من يبرا مسئله نيا و كنم ينم قضاوت

ـ يخم احمـد  يآقا توسط نكهيا اي بوده ينيخم اهللا آيت به مربوط واقعاً نامه سازد روشن  نوشـته  ين
  است؟

ـ  سـاعته  24 مراقبـت  تحـت  و مـار يب شـدت  به زمان آن در ،ساله 87 يِنيخم اهللا آيت  ميت
 .رود يم ايدن از معده شرفتةيپ سرطان ليدل به آن از بعد ماه 9 از كمتر و بوده قلب متخصصان

 مسـائل  اتيـ جزئ ياريبسـ  از عمـ7ً  ،1365 نيفرورد يا قهيدق چند يقلب مرگ از بعد شانيا
 بـه  يامور چه نكهيا صيتشخ .نكند جاديا يضرر اش يس7مت يبرا تا شده ينم مطلع كشور

 ،شـان يا دفتـر  سيرئ و فرزند عهدة به نكنند م7قات شانيا با يكسان چه و شود اط7ع شانيا
  .است بوده ينيخم احمد ا8س7م حجت
 فةيصـح  در ينـ يخم اهللا آيـت  آخر سال كي يشفاه و يكتب يها اميپ مطالعة گريد يازسو

 امكـان  و است شانيا خود از مطمئناً مطالب نيا از ياريبس كه گذارد ينم يباق يديترد ،امام
 كـرده  پيدا يتجّل يمنتظر اهللا آيت به اش رنجنامه در او دانش اوج كه( ينيخم احمد از ندارد
 10 مـورخ  پاسـخ  ،67 ريت 29 مورخ اجحج به اميپ ليازقب ييها اميپ .باشد شده صادر )است
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 ارتــداد حكــم گوربــاچف، بــه 67 يد 11 مــورخ نامــة ،يانصــار يعلمحمــد بــه 67 آبــان
 حكـم  جنـگ،  مهـاجران  به 1368 نيفرورد 2 مورخ اميپ ،67 بهمن 25 مورخ يرشد سلمان
  .1368 بهشتيارد 9 و 4 مورخ ياساس قانون اص7ح
 مـرداد  7 و 6 مـورخ  اعـدام  احكام هم است، ينيخم اهللا آيت به متعلق فوق يها هيانيب هم
 را جنبـه  دو هـر  ،يواقع يِنيخم اهللا آيت كه ميكن باور .68 نيفرورد 6 مورخ عزل نامة و 67

 بـه  نسـبت  شـان يا سفانهأمت .برد پناه خدا به ديبا خشم زمان در حكم صدور از .است داشته
  .است نبوده گذشت و رحمت و مدارا اهل ،مؤثر مخالف ژهيو به مخالف
ـ تقر و انشـاء  ،اشاره مورد احكام كه ستين مشخص من بر يجزئ و خاص شكل به  و ري
 اشكا8ت .است شده صادر ينيخم اهللا آيت خود توسط تماماً اي است ينيخم احمدسيد خط

ـ بع اريبس .شود ديترد شانيا به ها آن انتساب در كه شود يم باعث احكام نيا يِفقه متعدد  دي
 ياحكـام  نيچن صدور جرأت ينيخم احمد شانيا فرزند يحت شانيا از ريغ ياحد كه است
 حفـظ  دانسـتن  واجبات اوجب« بر يمبن شانيا يمبنا به اگر گريد يازسواما  .باشد داشته را

 پاسـخ  در كـه  همچنـان  .شـود  يمـ  هيتوج شانيا از ياحكام نيچن صدور م،يكن توجه »نظام
 و اعتراضـات  پاسـخ  در ينـ يخم اهللا آيـت  اسـت،  آمـده  ينـ يخم احمـد  67 مرداد 15 مورخ
 بـه  سرسـوزني  خـواهم  نمـي  من دانيد مي كه شما« :است نوشته يمنتظر اهللا آيت يها ينگران
 .نـدارم  قبـول  را منافقين خصوص هب و انق7بضد درمورد شما ديد ولي شود ظلم گناهي بي

 تيمسـئول  قطعـاً  ».نباشـيد  نگـران  جنابعـالي  است من با بحث مورد حكم شرعي مسئوليت
 و حكـم  صـدور  طيشـرا  از لعانـمّط همةاما  است، هيفق مطلقة تيو8 با اعدام حكم يشرع
 نيسـنگ  تيمسـئول  از آنكه يب ،هستند جرم كيشر تشانيمسئول زانيم به زمان آن در آن مفاد
  .شود كاسته ينيخم احمدسيد و ينيخم اهللا آيت
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  چپ زندانيان احكام

 67 سـال  ورماهيشهر در شد انجام 67 سال مرداد در اعدامشان كه خلق نيمجاهد بر عإلوه .15
ـ  منظـر  از را ها آن اعدام .شدند اعدام ارتداد اتهام به چپ انيزندان از يگروه  بـه  بااسـتناد  و يفقه
  د؟يكن يم يابيارز چگونه ارتداد حكم

 منتشـر  لـذا  دهينرسـ  يمنتظـر  اهللا آيت دست به انيزندان از دسته نيا اعدام حكم سفانهأمت
ـ  مسـلح  يها گروه عضو ستيكمون و يرمذهبيغ انيزندان .است نشده  يجمهـور  مخـالف  اي
 و بودنـد  تشـان يمحكوم تحمل درحال كه يدرحال ،شدند اعدام 1367 وريشهر در كه ياس7م

 بـوده  اخـ7ق  و قـانون  و شـرع  خـ7ف  ،بـود  سرنزده زندان در شانيا از يديجد جرم چيه
 نيهمـ  محاكمه و يريدستگ زمان در بلكه بودند نشده خارج اس7م از يتازگ به شانيا .است

 شانيا اتهام ،زندان تيمحكوم به منجر محاكمة زمان در .اند داشته را 67 تابستان نِييآ و نيد
 نكـه يا بـدون  بعـد  سال چند چگونه .اند نشده اعدام به محكوم ،ارتداد ليدل به و نبوده ارتداد
 مطابق ع7وه به !اند؟ شده اعدام ارتداد اتهام به ،فتديب شانيا دةيعق و نيد يبرا يديجد اتفاق
 در كـه  آنچنان .ستين اعدام ،مرتد زنِ مجازات ،فقها از ياريبس همانند ينيخم اهللا آيت يفتوا

 از خـروج  ،ام نوشـته  اًمستدّل و مفص7ً )1390 بهمن( يالنب ساب و مرتد مجازات ينف رسالة
  .اعدام به برسد چه ندارد مجازات اس7م

 يزنـدان  نيمجاهـد  اعدام بهانة ،خلق نيمجاهد دانيجاو فروغ كيك7س جنگ اگر ضمناً
ـ ا در خلق نيمجاهد مانيپ هم نه ستيماركس يها گروه باشد، بوده  در نـه  ،بودنـد  جنـگ  ني
ـ ا اقـدامات  نـه  بودنـد،  كرده مشاركت نيمجاهد يمل مقاومت يشورا ـ أت را سـازمان  ني  ديي

 انيم در ها آن ،خلق نيمجاهد سازمان يانحصارطلب و يطلب جاه علت به يطوركل هب كردند، يم
 سـازمان  سـت يماركس منتقـدان  چگونـه  هسـتند،  زولـه يا كام7ً ياس7م يجمهور ونيسياپوز

  شوند؟ يم اعدام و مجازات نكرده گناه به ،خلق نيمجاهد
ـ  يا بهانـه  هـا  سـت يماركس ارتـداد  و خلق نيمجاهد بودن موضع سرِ رسد يم نظر به  شيب
 و ندبَك را نيمعاند و نيمخالف شةير خود اليخ به خواسته يم ياس7م يجمهور .است نبوده
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 و ياخ7قـ  و يشـرع  مجـوز  هرگونـه  فاقـد  اقدامات نيا .شود راحت شانشرّ از اصط7ح به
  .است يقانون

  سياسي زندانيان شورش

ـ يخم اهللا آيـت  حكم صدور ياصل ليدإل از يكي عنوان به زندان در شورش سابقة .16  يبـرا  ين
ـ درا .شـود  يم ذكر 67 سال در نيمجاهد اعدام ـ آقا نـه يزم ني  ،يرفسـنجان  يهاشـم  ،يا خامنـه  اني
 جاديا به يزندان نيمجاهد قصد بر يهمگ و دارند يمشترك باًيتقر نظر ،هم يكروب و يلياردب يموسو

 يمصـطف  آنكـه  حـال  .اند كرده ديكأت ها اعدام حكم صدور يبرا ييمبنا عنوان به شورش و كيتحر
ـ نباأل خـاتم  قرارگـاه  وإلنمسئ از و يمنتظر اهللا آيت مندان عإلقه از يزديا  موضـوع  ،67 سـال  در اي

 سـت؟ يچ نيمجاهد شورش يادعا دربارة شما نظر .است كرده ينف اساس از را زندان در شورش
 طـرح  نكهيااي ديكن يم دييأت را يزندان نِيمجاهد يازسو شورش اي كيتحر جاديا موضوع شما ايآ

  د؟يدان يم ها اعدام به دادن تيمشروع يبرا يهيتوج و سرپوش را ياتهام نيچن

 شـود،  يمـ  اب7غ نيمعدوم بازماندگان به ها اعدام يرسم خبر 1367 آذر لياوا از كه يزمان
ـ دل :شود يم مطرح ها اعدام از شدگان مطلع انيدرم يعموم نسبتاً يپرسش  انيزنـدان  اعـدام  لي
 در »شـورش  ةيفرض« رشد ريس طرفانه يب كوشم يم موجود مدارك براساس است؟ بوده چه

  :كنم ميترس را ها زندان
 دفتـر  در قـوا  كـل  فرمانـدة  نيجانشـ  يرفسـنجان  يهاشـم  نيوالمسلم ا8س7م حجت .الف

  :است نوشته نيچن 1367 مرداد 18 مورخ خاطراتش
 بـه  راجـع  و آمـد  هـا  زندان سازمان مسئول نيجانش و ييقضا معاون يشوشتر يعل يآقا
 ن،يمنـافق  يهـا  شـرارت  بـا  هرابطـ  در ها آن رياخ مسائل و ها گروهك مخصوصاً و ها يزندان

 و هسـتند  موضع سرِ بر سوم كي ،يگروهك يِزندان هزار پنج حدود از گفت و داد ياط7عات
  1.منفصل سوم كي و تائب سوم كي
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ـ غا به يامر باشد بوده اعدام عامل ،شرارت اگر ـ آ .اسـت  مـبهم  تي  شـرارت  از منظـور  اي
 حكـم  بـه  باتوجـه  موضـع  سـرِ  )نفـر  1700 حـدود ( سوم كي آن ايآ يراست است؟ شورش
  اند؟ شده اعدام ينيخم اهللا آيت

 از هـم  بـاز  ،اط7عـات  وزارت نيمسـئول  از يگروه با داريد در بعد ماه چهار شانيا البته
  :ديگو يم نيمنافق شرارت احتمال

ـ يغر و بيـ عج و كـذب  غاتيتبل نيا ـ  يكشـورها  و اروپـا  در كـه  يب  راه نيمنـافق  يغرب
 كـه  اسـت  نيا يبرا است شده اعدام رانيا در ها نيا يروهاين از ]نفر[ هزار چند اند، انداخته
ـ ا كه بكنند هيتوج را ايدن اند داده ازدست مرصاد اتيعمل انيجر در كه را يافراد  روهـا ين ني
ـ ا از را خودشان كه است نيا هدفشان و اند شده اعدام رانيا داخل در ـ ب بسـت  بـن  ني  روني
  1.ميباش داشته هم باز ما ها شرارت نيا از است ممكن البته و اورنديب

 اع7م نكهيا ند،ا لعمّط همه از شيب هيقض تيواقع از يهمگ داريد نيا شنوندگان و ندهيگو
 مرصـاد  اتيـ عمل نيسـنگ  تلفـات  بر گذاشتن سرپوش يبرا ها زندان در شده اعدام هزار چند
 منظـور  .اسـت  جنگ دانيم در افراد آن شدن كشته قبول و ها اعدام نيا انكار شيمعنا است،

ـ آ .اسـت  خلق نيمجاهد توسط قتيحق قلبِ ،شرارت از شانيا  را قـت يحق شـان يا خـود  اي
  .باشد نداشته شرح به يازين وضوح فرط از مطلب كنم يم فكر !است؟ گفته
ـ اوا در متحـد  ملل سازمان يعموم مجمع بشر حقوق ونيسيكم .ب  55 بـا  1367 آذر لي

 از انتقـاد  در را يداللحنيشـد  قطعنامة ،ممتنع يأر 38 و مخالف يأر 23 دربرابر موافق، يأر
ـ  از پرسش 1367 آذر 9 يعني بعد روز چند .كرد بيتصو رانيا در بشر حقوق نقض  يچراي
ـ  بـا  انيدانشـجو  پاسخ و پرسش جلسة در بار نينخست ،انيزندان اعدام  وقـت  جمهـور  سيرئ

 در ها پاسخ و پرسش نيا مشروح .شد گذاشته انيدرم ذرآ 16 سالگرد بزرگداشت مناسبت به
  :است شده منتشر 1367 آذر 16 رسالت روزنامة

                                                   

  .1367 آذر 12 اس7مي، مهوريج روزنامة. 1



  منتظري العظمي اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة  274

ـ  در گذشـته  هفتـة  يا خامنه نيوالمسلم ا8س7م حجت  و گـرم  جمـع  كي
 يهـا  جمع در مطرح ا8تؤس نيتر ياساس و نيتر مهم به ييدانشجو يميصم

ـ  علـت  شد السؤ ...داد پاسخ ييدانشجو  بـه  ياسـ7م  يجمهـور  يتـوجه  يب
 متحد ملل سازمان بشر حقوق كارشناسان به ندادن اجازه و بشر حقوق ةمسئل

 تهران در رانيا در عيوس يها اعدام علت ست؟يچ مسئله نيا قيتحق رامونيپ
  ست؟يچ ها استان و

ـ اخ انـات يب لحـن  شـما  الؤسـ  لحـن  نيا :گفت پاسخ در جمهور سيرئ  ري
 بـه  مـا  .دهـم  يم پاسخ و است الؤس حال نيع دراما  .است گانهيب يوهايراد

 حقـوق  به راجع ايدن در ما هيبرعل كه ها آن .ميستين اعتنا يب بشر حقوق مسئلة
 نظام نيا يبرانداز قصد كه يكسان و نيمنافق خواهند يم ،زنند يم حرف بشر
ـ ا در دارند را  ،نظـام  و بكننـد  خواهنـد  يمـ  دلشـان  كـه  يهركـار  كشـور  ني

 و مـردم  مصالح برخ7ف نيا .ندهد نشان خود از يالعمل عكس نيتر كوچك
 نيمنـافق  ،مملكـت  در را عيفجـا  نيتر اهيس تاكنون انق7ب اولِ از .است نظام
 كي ملل سازمان بشر حقوق ونيسيكم الملل، نيب عفو سازمان اند، انداخته راه

  !من برادرِ است ياسيس ةمسئل ...نزدند حرف كلمه
 .شـود  يمـ  دهيشن گانهيب يوهايراد از كه يريتعب همان درست !اعدامهااما 
 لغـو  را اعـدام  مجـازات  مـا  مگر .ديگو يم را نيهم هم نيمنافق ويراد خوب
ـ دار اعدام مجازات ايدن يكشورها از ياريبس مثل ما !م؟يكرد  چـه  يبـرا  م،ي
ـ ا هـركس  .اسـت  اعـدام  مستوجب ها نآ جرائم كه يكسان يبرا ؟يكسان  ني
 .ندارد هم گانهيب و شيخو و قوم .ميكن يم اعدامش ما شود مرتكب را جرائم

 يمرزهـا  داخـل  بـه  مسـلحانه  حملـة  در نيمنـافق  بـا  زندان در كه يآدم آن
 و كرنـد  آبـاد،  اسـ7م  در را عيفجـا  آن ،گانـه يب دشمنِ با و ياس7م يجمهور
 داد؟ نبـات  و نقل او به ديبا شما دةيعق به ايآ دارد، ارتباط انداختند راه آنجاها
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ـ ا كنند؟ كارش چه ديبا شده، مشخص خائنانه دستگاه آن با ارتباطش اگر  ني
ـ ا ما و ميكن يم هم اعدامش و است اعدام به محكوم ما نظر از  را حركـت  ني

 كـه  مـن  ماسـت،  نظـام  منظـور  ،مـا  ميگو يم يوقت البته .ميگذار ينم دهيپوش
 اعـدام  سـت ين اعدام مستحق كه يكس آن اگر البته .ستمين هيقضائ قوة مسئول
 منطقمـان  مـا  كننـد،  قصاص را او ديبا شود، اعدام ديبا اش كننده اعدام شود،
  1.ميندار يپنهان زيچ ما است، يروشن منطق

 اتيـ عمل در شـده  كشـته  را هـا  آن و رفتهيپذ را انيزندان اعدام او8ً يا خامنه يآقا جناب
 بـا  كشور يمرزها به مسلح نيمتجاوز با ارتباط را آنها جرم اًيثان .است نكرده قلمداد مرصاد
 دانسـته  اعدام مجازات يبرا يكاف را ارتباط نيا نفسِ ثالثاً .است كرده اع7م گانهيب يبانيپشت

 بـر  دليلـي  چيهـ  خامسـاً  .است دانسته آشكار يامر را وطن به نيخائن نيا اعدام رابعاً .است
  .است نشده نقل شانيا از انيزندان شورش
ـ ا موضـوعة  نيقوان مطابق ،باشد بوده محرز ارتباط نيا اگر هرحال به  گـر يد هماننـد  راني

 فرمان در .نبود يحكومت حكم به يازين گريد شوند، يم مجازات و محاكمه نيمتهم كشورها
 بودن موضع سرِ صرفاً بحث و نبوده مطرح مطلقاً يامر نيچن ،ينيخم اهللا آيت قبل ماه چهار
ـ  مجـازات  يبرا يقانون خأل ليدل به و بوده مجاهد انيزندان  از شـرعاً  شـان يا ،يافـراد  نيچن

 »بـودن  موضـع  سرِ« يحقوق و يشرع لحاظ به .كند يم صادر حكم هيفق مطلقة تيو8 موضع
 شـات يفرما بـرخ7ف  هرحـال  بـه  .نـدارد  »مسـلح  نيمتجاوز با يسازمان ارتباط« با يا م7زمه
 مانـده  پنهـان  رسماً 67 انيزندان اعدام امر ،قرن ربع كي از پس تاكنون يا خامنه يآقا جناب
  !است

 خاطرات در دانيجاو فروغ اتيعمل از خلق مجاهد انيزندان اط7ع كه است ذكر به 8زم
ـ  يفـان  رضا ،نمونه عنوان به .است مشاهده قابل انيزندان يبرخ  تـا  1361 سـال  از كـه  يزدي
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 ،بـوده  يزنـدان  گـرا  چپ يها گروه يبرخ در تيفعال ليدل به مشهد آباد ليوك زندان در 1367
  :كند يم نقل راًياخ

 از .كردنـد  يمـ  دنبال را اخبار يحساب كه بود يروز چند مجاهد يها بچه
 اتيـ عمل شـروع  و 598 قطعنامـة  رشيپذ از پس نيمجاهد حملة روز نياول

 ياتـاق  كف بودند آورده كجا از دانم ينم كه را يا نقشه ها آن ،دانيجاو فروغ
 پهن گفتند يم جنگ اتاق يجد هم يكم و يشوخ به و بود دوم طبقة در كه

 ارتـش « ايـ گو كه تهران طرف به غرب از را نيمجاهد حركت ريمس و كرده
 يبعضـ  اليـ خ به .بودند كرده مشخص كند، ريمس يط بود قرار »بخش يآزاد
 درآمـده  نيمجاهد اشغال به كرمانشاه تا يغرب مرز از مناطق آن همة ها آن از
 يصـدا  كـه  كردنـد  يمـ  تصـور  هـا  اليـ خ خـوش  همـان  از يبعض حا8 .بود

 ارتش« ياحتمال حملة از يا نشانه زندان، بام پشت يرو پاها گرومب گرومب
  1!هاست زندان از ها آن يآزاد يبرا »بخش يآزاد

  باشد؟ اعدام مجوز تواند يم انجامديب ياقدام به نكهيا بدون انيزندان ارتباط و اط7ع ايآ
 مناسـبت  بـه  قـوا  كـل  فرمانـدة  نيجانشـ  يرفسـنجان  يهاشم نيوالمسلم ا8س7م حجت .ج
  :ييويراد يا مصاحبه يط ،بشر حقوق يجهان ةياع7م بيتصو سالگرد نيچهلم

 دست به اتيعمل نيا ياسرا از كه ياط7عات به مرصاد اتيعمل به اشاره با
 داخـل  در يكسـان  شـد  مشـخص  اط7عـات  نيا با :داشت اظهار است آمده
 اهـداف  و بـوده  ارتبـاط  در نيمنـافق  و عراق مشترك انتيخ نيا با كه بودند
 انجـام  عيوسـ  يبيتخر كار كي كشور در كه است بوده بنا و داشتند يمشترك
 مجازات رانيا خاك به تجاوز در يهمكار با ارتباط در ها آن بالطبع كه دهند
 انـد  انداختـه  راه ياستكبار يها رسانه حاضر حال در كه ييسروصدا و شدند
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ـ ا خواهنـد  ينمـ  كه است ليدل نيا به ـ  بـا  را مسـئله  ني  و يمـرز  تجـاوز  كي

 هـر  و دادنـد  گـر يد پوشش كي را آن ليدل نيهم به .كنند مرتبط شدن سركوب
  1.كنند يم غيتبل خواهند يم كه طور

 نيمجاهـد  كـه  دهـد  يمـ  خبـر  مرصاد اتيعمل در قوا فرماندة نيجانش يرفسنجان يهاشم
 قرار و بوده مرتبط مرزها به نيمتجاوز با )زندان داخل يعني القاعده يعل( كشور داخل خلق
 شود انجام عيوس يبيتخر اقدام نيا نكهيا از قبل پس .دهند انجام يعيوس يبيتخر اقدام بوده
 اعضا اعدام حكم ايآ .است نگرفته صورت ها زندان در يشورش اصو8ً و شده خفه نطفه در
 مرزهـا  بـه  نيمتجاوز همكاران و نيمرتبط مجازات يبرا سازمان نيا موضع سرِ هواداران و

ـ دل ،بـودن  موضع سرِ ايآ است؟ بوده  اقـدامات  يبـرا  يتبـان  و ارتبـاط  يشـرع  و يقـانون  لي
 تيجنا از قبل قصاص همان نيا ايآ باشد يارتباط نيچن اگر يحت است؟ براندازانه مسلحانة

 يريشـگ يپ قصـد  بـه  شدگان اعدام يعني است؟ اعدام لزوماً ياتهام نيچن مجازات و ست؟ين
  !گرفته انجام شورشِ اي بيتخر ليدل به نه اند شده اعدام
ــ .د ــد سيرئ ــال واني ــور يع ــت كش ــو اهللا آي ــياردب يموس ــات مصــاحبة در يل  و يمطبوع
  .است كرده مطرح نهيزم نيدرا يشتريب نكات ،يونيزيوتلويراد

 شيافـزا  درمـورد  گانـه يب يهـا  رسانه يبعض كذب يادعاها نةيزم در يو
 يازسـو  شـده  ارائـه  يرواقعـ يغ يآمارها و رانيا در نيمنافق درمورد ها اعدام
ـ  ميدار ما كه يانيزندان آمار نديايب نديگو يم راست اگر نهايا :گفت ها آن  يحت
ـ  و زننـد  يمـ  حـرف  اطـ7ع  يرو از شـود  روشن تا نديبگو يبيتقر طور به  اي

ـ ا مرصـاد  اتيـ عمل هنگـام  البته .است كذب و اساس يب شانيها حرف  هـا  ني
ـ ا از ياريبس .كردند شروع را يكاتيتحر زندان در )يگروهك انيزندان(  هـا  ني

 اعـدام  حكـم  يمنته شده صادر هم حكم آنان درمورد و مشخص جرائمشان
 زنـدان  در كه ييها آموزش جةيدرنت نكهيا ديام به بود، نشده اجرا درموردشان
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 بلكه برنگشتند تنها نه ها نيااما  .رنديگ قرار عفو مورد و شده اص7ح ننديب يم
ـ ا كه كردند يكاتيتحر به شروع ها زندان در  اتيـ عمل روز در كـات يتحر ني

ـ ا به .ديرس خود اوج به مرصاد ـ ترت ني  اثبـات  بـه  نظـام  بـا  را خـود  عنـاد  بي
 يفرصـت  او بـه اما  شده دييأت او تيمحكوم حكم كه يمحكوم آدمِ .رساندند

 .زنـد  يمـ  كتك را زندان مورأم و آمده روز آن تازه ،اند داده شدن اص7ح يبرا
 محـض  بـه  شـود،  يمـ  صـادر  يتيمحكـوم  حكم يوقت نيمنافق درمورد اصو8ً
 تـا  شـود  يمـ  داده آنان به يكاف مهلت بلكه ؛شود ينم اجرا حكم ،تيمحكوم
 شـده  داده مهلـت  نيهم در كه هستند يافراداما  ند،يبرآ خود اص7ح درصدد
  1.كنند يم ديتشد را جرمشان كه زنند يم ياعمال به دست

 اعدام به نيمحكوم انِيزندان او8ً :است تياهم حائز نكته دو هيقضائ قوة سيرئ تيروا در
ـ تنف و صـدور  رغميـ عل كـه  انـد،  بـوده  مرصـاد  اتيـ عمل از قبـل  مجرمانة اقدامات ليدل به  ذي

ـ دل بـه  ديشـا  تا افتاده ريخأت به اعدام حكم ياجرا ،ياس7م رأفت ليدل به احكامشان  ريتـأث  لي
ـ ا .رديگ قرار عفو مورد و كند توبه و شود متنبه ياعدام يِزندان ،زندان داخل يها آموزش  ني

 )يا خامنـه  يآقـا ( جمهور سيرئ و )يهاشم يآقا( قوا كل فرماندة نيجانش تيروا با تيروا
 كـه  انـد  بـوده  ياعـدام  بـه  محكومـان  ،شده اعدام انيزندان همة واقعاً ايآ .است متفاوت كام7ً
ـ آ است؟ بوده افتاده ريخأت به احكامشان ياجرا ـ نزد اي  در اعـدام  بـه  محكـوم  هـزار  سـه  كي
 قصـد  و ارتباط از مسئله ،شانيا تيروا در اًيثان اند؟ بوده حكم ياجرا منتظر ها سال ها زندان
 1367 مـراد  3 روز در كـه  است يكاتيتحر شروع از بحث است، با8تر عيوس يبيتخر اقدام

 مورأمـ  زدن كتـك  بـه  منجـر  و دهيرس خود اوج به دانيجاو فروغ اتيعمل شروع با همزمان
 نيجانشـ  گزارش با هم تيروا نيا است؟ افتاده زندان كدام در اتفاق نيا .است شده زندان
 بزنـد  كتك را زندانبان كه يزندان ايآ يراست .ندارد يسازگار جمهور سيرئ و قوا كل فرماندة

  است؟ بوده نيهم موردبحث شورشِ ايآ است؟ اعدام مجازاتش
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ـ  يمهـد  ا8سـ7م  حجـت  ،بعد سال دوازده .ـه  رمـاه يت مصـاحبة  بـه  يا نامـه  يطـ  يكروب
 اعتـراض  67 يهـا  اعـدام  دربـارة  هـاجر  اميپ نامة هفته با يمنتظر احمد ا8س7م حجت1378

  :كند يم
 كننـد  يم يپافشار خود باطل مواضع بر ]خلق نيمجاهد[ شانيا از يا عده

 آشـوب  زنـدان  درون در مرصاد اتيعمل در اس7م انيسپاه يروزيپ از قبل و
 يوفـادار  اظهـار  ياسـ7م  نظـام  بـه  كه انيزندان از دسته آن و اندازند يم راه به

ـ ا با يوقت .زنند يم كتك را اند  كرده  آن از شـما  ،شـود  يمـ  برخـورد  افـراد  ني
  1!ديكن يم ادي »شده ختهير ناحق به خون« عنوان به

 نداشته ينظام اي يتيامن ،يقضاي تسم چيه زمان آن در كه يكروب يآقا جناب تيروا در
ـ ثان ؛شـده  »آشـوب « به ليتبد »كيتحر« او8ً .كرده دايپ يشتريب برگ و شاخ مسئله ،است  اًي
 ،صـحت  برفرضِ .است شده ابتو انيزندان خوردن كتك به ليتبد هم زندانبان خوردن كتك

ـ  ايآ است؟ اعدام مجازاتش گريكدي با انيزندان يكار كتك ايآ ـ ن يامـر  نيچن  صـدور  بـه  ازي
  است؟ داشته انق7ب رهبر يحكومت حكم
ـ ن و اط7عـات  وزارت ،الذكر سابق »قتيحق پاسداشت« كتاب در بعد سال پانزده .و  دو زي
ـ دل بـه  ،يسـند  هرگونه ةارائ بدون »انيزندان شورش« مسئلة ،گفته شيپ يرسم تيسا وب  لي
  .است شده ليتبد 67 يها اعدام ياصل

ـ ا يمصـطف  يآقا موضع و نداشته صحت ها زندان در شورش ،من اط7ع حد در  در يزدي
  :است گفته شانيا آنچه بر ع7وه .است حيصح آن انكار

ً8در انيزنـدان  شورش دربارة يا كلمه ،ينيخم اهللا آيت يازسو صادره اعدام احكام در ،او 
ـ ن بـود  زنـدان  در شورش ،مجاهد انِيزندان جرم اگر .ستين دست  ئـت يه ليتشـك  بـه  يازي
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ـ  يحكـومت  حكـم  صدور و بودن موضع سرِ صيتشخ يبرا نفره سه تيـ و8 غـ7ظ  و دادش 
  !نبود هيفق مطلقة
 شـورش  دربـارة  يا كلمـه  ،ينـ يخم اهللا آيـت  بـه  يمنتظـر  اهللا آيت يفقه انتقادات در ،اًيثان
 در .كنـد  يمـ  عـوض  يطوركل به را يفقه مسئلة صورت شورش .است نشده مطرح انيزندان
ـ  .شـود  ينمـ  افـت ي امر نيا از ياثر و نيع هم شانيا به ينيخم اهللا آيت مكتوب پاسخ  يوقت
 هـا  آن بـه  كتبـاً  و شـفاهاً  و كنـد  يم احضار را تهران نفرة سه ئتيه ياعضا يمنتظر اهللا آيت

ـ توج بـر  دالّ شـان يا از يا كلمه ،دهد يم تذكر انيزندان اعدام در يتندرو دربارة  سـركوب  هي
  .است نشده ضبط شورش
 سـازگار  ،گذشـت  كـه  آنچنـان  1367 آذر در گانـه  سه يقوا سران از منقول كلمات ،ثالثاً

 طـراز  مقامـات  شـات يفرما صحت بر حمل .است كرده دايپ برگ و شاخ جيتدر به و ستين
ـ  هـر  و اند شده واقف فاجعه عمق به ،ماه چهار از بعد شانيا كه است نيا نظام اول  بـا  كي
 در نكـه يا .انـد  دهيشياند مدهآ شيپ مخمصة از رفت برون يبرا يمفرّ ،يشخص مذاق و قهيسل

ـ ب انيزنـدان  اعـدام  از متفـاوت  تيروا سه ها آن هفته كي از كمتر مدت ظرف 67 آذرماه  اني
 از تيـ حكا ،فكننـد ايب ينظـر  گريكـد ي منتشرشـدة  هاتيتوج به نكنند فرصت يحت و كنند

ـ ق در نفـر  سـه  هر خوشبختانه .دارد ادشدهي هاتيتوج صحت عدم و يدستپاچگ  اتنـد، يح دي
 صيتشـخ  مجمـع  سيرئ يسوم و ديتقل عرجم يكي گريد نفر دو و يرهبر كسوت در يكي

  .نظام مصلحت
 بـا  اآلن شانيا است ديبع و است يمستند هرگونه فاقد هم يكروب يآقا جناب اظهارنظر

 نيرحسيم يآقا جناب و شانيا زودتر هرچه دوارميام .باشند همدل خود گذشتة يها ليتحل
  .شوند رها روزه هزار يرقانونيغ حصر از رهنورد خانم سركار و يموسو

 هـم  آن كشـور  يهـا  زنـدان  در ينـاآرام  و شـورش  هرگونه »وقوع« موجود مدارك ،رابعاً
 مانـد  يمـ  يبـاق  آنچـه  .سـازد  يمـ  يمنتفـ  جـداً  را 1367 وريشهر و مرداد در زمان هم طور به
ـ تحر احتمـال  ميكن فرضاما  .است يناآرام ينيب شيپ و شورش »احتمال«  در شـورش  و كي
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 نظـام  شـود؟  يمـ  اعدام يقانون و يشرع مجوز ياتهام نيچن ايآ .باشد داشته صحت ها زندان
 هـا،  مراقبـت  شيافـزا  زنـدانبانان،  شيافزا ليازقب رانهيسختگ رانةيشگيپ اقدامات بوده فموّظ
 بهانة به مجوز بدون نكهيا نه رديگ شيدرپ را آن مانند و مختلف يها زندان به انيزندان عيتوز
 اعـدام  .كنـد  اعـدام  را تيمحكوم تحمل درحال يِزندان هزار چند ارتداد و بودن موضع سرِ
  .است بوده خود مخالفان از نظام يجد ترس و واهمه نشانة ،ياحتمال نيچن ليدل به

 عراق ارتش يبانيپشت با خلق نيمجاهد سازمان يِجنگ نيماش ،اقتدار با كه ينظام ،خامساً
  كند؟ كنترل را مسلح يها گروه انيزندان توانست ينم ايآ كرد، يمت7ش روز سه دو در را

 كـن  شـه ير يبـرا  فرصت شمردن مغتنم و حساب هيتصف و انتقام جز يليدل رسد يم نظر به
 سـال  در هـا  زندان در شورش وقوع جهيدرنت .ماند ينم يباق معاند و مخالف يها گروه كردن
 يسـند  چيه تاكنون و شد بافته شده انجام عام قتل هيتوج يبرا بعداً كه است يا افسانه 1367

 يبـرا  دارنـد  نـه يزم نيدرا يمدرك اگر نظام محترم مسئو8ن دوارميام .است نشده اقامه آن بر
  .دهند قرار يعموم افكار ارياخت در خود تبرئة

  جاويدان فروغ عمليات دستگيرشدگان اعدام

ـ  كـرد  انتقاد ها زندان در خلق نيمجاهد اعدام به نسبت شدت به گرچه يمنتظر اهللا آيت .17  يول
 شـدگان  بازداشـت  اعدام« كه بود نوشته ينيخم اهللا آيت به 1367 مرداد 9 مورخ نامة در حال نيدرع

 بـه  ايآ »...ندارد يئسو اثر ظاهراً و راستيپذ جامعه و ملت را ]مرصاد اتيعمل منظور[ رياخ حادثة
ـ  و بود مشروع و ريپذ هيتوج كامإلً مرصاد اتيعمل در كنندگان شركت اعدام هم شما نظر  اثـر  چيه
  د؟يهست همراه نهيزم نيدرا يمنتظر اهللا آيت نگاه با شما ايآ نداشت؟ يسوئ

 خلـق  نيمجاهـد  سازمان خصوصاً ياس7م يجمهور مخالف و مسلح يها گروه ياعضا
 سـه  بـه  شـدند  اعـدام  اي كشته 1367 وريشهر و مرداد يها ماه در روز چهل از كمتر يط كه

  :شوند يم ميتقس گروه
ـ م در 1367 مـرداد  7 تا 3 فاصلة در دانيجاو فروغ اتيعمل در كه يكسان اول گروه  داني
  .اند شده كشته كرمانشاه يحوال در جنگ
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 شـدند  رياس جنگ دانيم در گفته شيپ روزِ چهار در كه مرصاد اتيعمل ياسرا دوم گروه
  .شدند اعدام ينظام دادگاه حكم به1367 ماه مرداد در ظاهراً و

 سـرِ  صيتشـخ  از بعـد  كه كشور بزرگ يشهرها و تهران يها زندان انيزندان سوم گروه
 اعـدام  1367 وريشهر 13 تا تاًينها ،روز چهل حدود يط ،نفره سه ئتيه توسط بودن موضع
  .شدند
 گـروه  و انـد  بـوده  خلق نيمجاهد سازمان هواداران و اعضا منحصراً دوم و اول گروه دو
 و مسـلح  يهـا  گـروه  يبرخـ  هـواداران  و اعضا سازمان، نيا هوادران و اعضا بر ع7وه سوم

 و بـود  سـوم  گـروه  دربارة تاكنون شما يها پرسش .رديگ يم بر در زين را يرمذهبيغ مخالف
 يبانيپشـت  بـا  كـه  خلـق  نيمجاهـد  سـازمان  مسلح افراد يعني است، دوم گروه دربارة اكنون
 ياسـ7م  يجمهـور  يقـوا  توسط )جنگ دانيم(  معركه در رانيا ريتسخ قصد به عراق ارتش

 حكم به القاعده يعل و )الملل نيب حقوق در آن يمعنا نه و متعارف يمعنا در البته( شده رياس
  .اند شده اعدام ينظام دادگاه
  :است كرده اظهارنظر خاطراتش از جا سه در باره نيدرا يمنتظر اهللا آيت
 محاكمـه  8بد كه شدند اسير هم تعدادي شدند، كشته درگيري در ها آن از تعدادي« .الف
 حادثـة  شـدگان  بازداشـت  اعـدام « .ب )623 ص( ».نيست ها آن درمورد ما صحبت و شدند
 عام قتل گونه اين« .ج )629ص( ».ندارد سوئي اثر ظاهراً و است پذيرا جامعه و ملت را اخير
 ص( ».هاسـت  آن نفـع  بـه  درازمـدت  در قطعاً اسير و زنداني به نسبت هم آن محاكمه، بدون
635(  

 كـه  دارد آن از تيـ حكا لحن نيا »اند شده محاكمه 8بد اسرا« :سندينو يم »الف« درمورد
 بدون اعدام احتمال و باشند شده اعدام يصور ولو محاكمه از بعد اسرا نبوده مطمئن شانيا

  .عالم واهللا .ستين يمنتف محاكمه
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 شـدگان  بازداشـت  اعدام از جامعه و ملت رشيپذ از را خود يابيارز شانيا »ب« درمورد

 يفقهـ  بحـث  وارد شـان يا .نـدارد  يسوئ اثر است گفته »ظاهراً« ديق به و نوشته را معركه در
  .است نداده نهيزم نيدرا را خود يفتوا و نشده مسئله

 بـه  يارتبـاط  و اسـت  انيزنـدان  دربـارة  اگرچـه  نفـره  سـه  ئـت يه بـه  خطـاب  »ج« مورد
  .است زيبرانگ ملأت انيزندان به اسرا عطفاما  ندارد، مرصاد اتيعمل رشدگانيدستگ

 محـارب  و يبـاغ  نيعنـاو  تحت شرعاً است ممكن ادشدهي معركة در شده بازداشت افراد
  .شود يم حالشان شامل يمتفاوت حكم ،عنوان هر بنابر و رنديبگ قرار

 يسـو  بـه  كـه  باشـد  نمانده ي7تيتشك و مقر و تيمركز كه يدرصورت بغات ياسرا .الف
 سـت، ين زيجـا  سـرا اُ قتـل  باشـند،  شده يمت7ش كام7ً ها آن 7تيتشك يعني برگردند، شانيا

  .است زيجا صالحه محكمة حكم به بغات اُسراي اعدام يفتاو يبرخ بنابر صورت نيرايدرغ
 حـال  شـامل  دوم شقّ ،مرصاد اتيعمل از بعد نيمجاهد سازمان تيمركز يبقا به باتوجه

 يفقهـا  اكثـر  هماننـد  67 سـال  ساز ميتصم يفقها هرحال به .شود يم ادشدهي اتيعمل ياسرا
  .اند دانسته معصوم امام هيعل خروج در منحصر را يبغ ،هيامام

 شـود  محـرز  دادگاه يبرا اگر .شوند يم محاكمه صالحه دادگاه توسط محارب ياسرا .ب
 كـه  نشـود  محـرز  اگر و شود يم اعدام به محكوم است، شده قتل مرتكب ،محارب رياس كه

 احـراز  و سـ7ح  با يو يريدستگ و معركه در يو حضور به باتوجه است شده قتل مرتكب
 جـرم  تناسب اصل به باتوجه اعدام ازجمله يو مجازات نوع نييتع در يقاض محاربه، قصد

  .است ريمخ ،مجازات و
ـ  به خطاب ينيخم اهللا آيت 1367 مرداد 2 مورخ حكم  يروهـا ين يقضـاي  سـازمان  سيرئ
 اعـدام  حكـم  صـدور  در را يقاض دست ،جنگ تخلفات ژةيو دادگاه ليتشك بر يمبن مسلح
 بـه  باتوجـه امـا   است، شقّ نيا به ليمتما يمنتظر اهللا آيت يفقه نظر .است گذاشته باز كام7ً

 حـق  ازجملـه  يقانون ضوابط تيرعا به ديمق را اعدام حكم صدور آن، »ظاهراً« و »8بد« ديق
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ـ احت تيـ رعا ازجمله يشرع نيمواز و ليوك از يبرخوردار  عفـو  بـه  يسـ أت و دمـاء  در اطي
  .داند يم نيطاهر تيب اهل و )ص(نيللعالم رحمإل حضرت

 انـد،  گرفته ينم قرار محارب عنوان تحت ناًيقي مرصاد اتيعمل ياسرا درهرصورت :جهينت
 بـا  صـالحه  دادگـاه  عهـدة  به فشانيتكل نييتع است، يباق تشانيمركز كه يبغات عنوان به بلكه
  .است بوده عاد8نه يدادرس نييآ تيرعا

  جنگي اسير حقوقي عنوان

 نوشـتة  »قـت يحق پاسداشت« كتاب در شده طرح يادعا به يپاسخ در يزديا يمصطف يآقا .18
 يزنـدان  ياعضـا  اگر يحت كه است  دهيكش شيپ را نكته نيا ،يرضاي مسعود و نينم يميسل عباس
ـ « عنـوان  بـه  هـا  آن با ديبا هم داشتند شركت دانيجاو فروغ اتيعمل در خلق نيمجاهد گروه  رياس
  ست؟يچ دگاهيد نيا دربارة شما نظر .شد يم برخورد »يجنگ

 مراجعـه  و حقوقدانان يبرخ با  مشاوره حاصل .دارد يحقوق تيماه پرسش نيا به پاسخ
 آن طـرف  كيـ  حداقل كه يا مسلحانه مخاصمات :است شرح نيا به يحقوق منابع يبرخ به

ـ  مسلحانة مخاصمات« :است قسم دو بر هستند ها دولت ـ  نيب  متخاصـم  نيطـرف  كـه  »يالملل
ـ  دو از اعم( ها دولت ـ  نيربيـ غ مسـلحانة  مخاصـمات « .هسـتند  )دولـت  چنـد  اي ـ  »يالملل  اي
 بـر  حـاكم  مقـررات  .سـتند ين هـا  دولـت  تخاصـم  طـرف  كيـ  حـداقل  كه يداخل يها جنگ

 ژنـو  چهارگانـة  يهـا  ونيكنوانسـ  در يجنگـ  ياسرا ازجمله يالملل نيب مسلحانة مخاصمات
 مســلحانة مخاصــمات« بــه مربــوط مقــررات اول يبنــا ســنگ .اســت شــده نيــيتع 1949

 هم رانيا دولت كه است، 1949 ژنو چهارگانة يها ونيكنوانس مشترك 3 مادة »يالملل نيربيغ
  .است نموده بيتصو را ها آن

 يپروتكل ژنو، چهارگانة يها ونيكنوانس مشترك 3 مادة بسط و ليتكم جهت بعد، ها سال
ـ قربان از تيـ حما درخصـوص  يالحاق دوم پروتكل« عنوان تحت  مسـلحانة  مخاصـمات  اني

 يكشـورها  از ياريبس مانند رانيا يول .شد بيتصو و نيتدو 1977 سال در »يالملل نيربيغ
 زمـان  تـا  نـه يزم نيدرا يالملل نيب سند نيتر مهم پروتكل نيا .ستين پروتكل نيا عضو گريد
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ـ ا البته كه ماست بحث مورد واقعة  را آن چـون  ،اسـت  نداشـته  آن ياجـرا  بـه  يتعهـد  راني
  .است ننموده بيتصو

 وجود عدم اي وجود صيتشخ منظور به را يصالح مرجع گونه چيه ادشدهي مشترك 3 مادة
 ايـ  يزنـدان  قتـل  ،ماده نيا در هرحال به .است نكرده نييتع يالملل نيربيغ مسلحانة مخاصمة
  .است شده شمرده ممنوعه اعمال ازجمله يو شكنجة
ـ ا بـه  يالحـاق  دوم پروتكـل  و 1949 ژنـو  چهارگانـة  يهـا  ونيكنوانس مشترك 3 مادة  ني
 مسـلحانة  مخاصـمات  بـه  مربـوط  مقـررات  فـاحش  نقـض  وجه چيه به 1977 ها ونيكنوانس

 كـه  1998 يالملل نيب يفريك وانيد اساسنامة .كرد ينم قلمداد »يجنگ جرم« را يالملل نيربيغ
 نيتدو 1377 سال در شود، يم محسوب يالملل نيربيغ مسلحانة مخاصمات نةيزم در يتحول

  .رانيا 67 يها اعدام از بعد سال ده يعني است، شده امضا و
 درقبـال  و كـرده  بيتصـو  و امضـا  را 1949 ژنـو  يهـا  ونيكنوانس اگرچه رانيا هرحال به
 آن از پـس  نـه  و انقـ7ب  از قبـل  نـه  را 1977 يالحـاق  پروتكلاما  است، متعهد آن ياجرا
ـ ا دولـت  يبـرا  پروتكل نيا نيبنابرا است، ننموده بيتصو  از گـر يد ياريبسـ  هماننـد  راني

ـ ا 67 يهـا  اعـدام  وقوع زمان در .ستين ا8جرا 8زم اند، نكرده بيتصو را آن كه كشورها  راني
 رشيپـذ  بـه  ملـزم  ياسـ7م  يجمهـور  بشردوسـتانه،  حقـوق  عام اصول از ريغ 1989 يعني

 افـراد  هرچنـد  .اسـت  نبـوده  »يجنگـ  رياسـ « عنـوان  بـه  مرصـاد  اتيـ عمل شـدگان  بازداشت
ـ تابع از و مانـده  يباق رانيا شهروندان شده بازداشت ـ ا تي  لـذا  بودنـد،  نكـرده  اعـراض  راني

 يدادرسـ  بـه  مربـوط  قواعد ازجمله يشهروند حقوق و بشر حقوق ناتيتضم از ستيبا يم
  .شدند يم برخوردار آن مانند و عاد8نه

 نيمجاهـد  سـازمان  شـدگان  بازداشـت  ،ايران ياس7م يجمهور موضوعة نيقوان براساس
 دشمن پناه در كه بودند يخائن شهروندان بلكه ؛نبودند يجنگ رياس ،مرصاد اتيعمل در خلق
  .بودند كرده كيك7س جنگ ،يبرانداز و يمل تيامن در اخ7ل يبرا
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 نـه  و( يداخل جنگ ياسرا عنوان به مرصاد اتيعمل شدگان بازداشت صورت درهر :جهينت
ـ  نيب مسلحانة مخاصمات مقررات مشمول ،يجنگ رياس  عهـدة  بـه  فشـان يتكل نِيـي تع )يالملل

  .است بوده عاد8نه يدادرس نييآ مقررات و نيمواز تيرعا با صالحه دادگاه

  ايران موضوعة قوانين منظر از 67 هاي اعدام

 يريتأث چه اعدام احكام و بوده چگونه يقانون لحاظ به 1367 سال انيزندان عام قتل تيوضع .19
ـ ا يقانونگـذار  روند بر يريتأث اصوإلً ،شده انجام اعتراضات ايآ است؟ داشته يبعد نيقوان بر  راني

  است؟ داشته

 ينيخم اهللا آيت يازسو صادره احكام به مستنداً 1367 وريشهر و مرداد در انيزندان اعدام
 حقوق نةيزم در رانيا دولت يالملل نيب تعهدات زين و رانيا زمانِ آن موضوعة نيقوان خ7ف
ـ ز .است بوده هم قانون خ7ف شرع، خ7ف بر ع7وه درواقع .است بوده بشر ـ  اگـر  راي  كي
 انيزنـدان  آن يبـرا  اعدام حكم توانستند يم آن استناد به قضات كه داشت وجود يقانون مادة
  .كند صادر را غ7ظ و دادش احكام آن شد ينم مجبور ينيخم اهللا آيت كنند، صادر
 همـان  ،گرفـت  قـرار  هـا  آن مسـتند  از پرسـش  مقابل ،نظام يوقت ها اعدام از بعد سال سه
 مجمع بيتصو و1370 مرداد( مجلس يقضاي ونيسيكم بيتصو با را ينيخم اهللا آيت احكام
 قـانون  عنـوان  بـه  و كردنـد  يقـانون  مـواد  بـه  ليتبد )1370 آذر در نظام مصلحت صيتشخ

  .كردند اجرا كشور در !يشيآزما صورت به سال ستيب از شيب ياس7م مجازات
  :1370 ياس7م مجازات قانون 186 مادة

ـ ق ياسـ7م  حكومت دربرابر كه متشكل تيجمع اي گروه هر  مسـلحانه  امي
 موضع كه آن، هواداران و اعضا تمام ،است يباق ها آن تيمركز كه مادام ،كند
 ،آن اهـداف  شبرديپ در ينحو به و دانند يم را سازمان اي تيجمع اي گروه آن
 نداشـته  شركت ينظام شاخة در اگرچه محاربند دارند ثرؤم ت7ش و تيفعال

  .باشند
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 آبـان  مصـوب  ياس7م مجازات قانون ،يبغ و محاربه تفاوت بر يجد ينقدها به باتوجه

 يشـورا  بيتصو به 1392 بهشتيارد 11 در ياص7حات با كه ياس7م يشورا مجلس 1390
  .دانست خارج محاربه شمول از را يداخل تيامن هيعل جرائم با8خره است دهيرس نگهبان
  :287 ةماد

ـ تمام هيـ عل تيـ جنا مرتكب گسترده طور به هركس  افـراد،  يجسـمان  تي
ـ  ...كشـور  يخارج اي يداخل تيامن هيعل جرائم  گـردد،  هـا  آن در معاونـت  اي

ـ  ...يناامن كشور، يعموم نظم در ديشد اخ7ل موجب كه يا گونه به  سـبب  اي
 بـه  و محسـوب  رضألا يفـ  مفسـد  ،گردد عيوس حد در فحشا اي فساد اشاعة
  .گردد يم محكوم اعدام

  :288 مادة
ـ ق ياسـ7م  يجمهـور  نظام دربرابر ياسيس ةينظر يمبنا بر كه يگروه  امي
 به آن ياعضا ،س7ح از استفاده درصورت و محسوب يباغ كند يم مسلحانه
  .گردند يم محكوم اعدام مجازات

  :289 ماده
 ريدسـتگ  سـ7ح  از اسـتفاده  و يريـ درگ از قبل يباغ گروه ياعضا هرگاه
ـ تعز حـبس  به باشد، داشته وجود آن تيمركز و سازمان چنانچه شوند،  يري
 حـبس  بـه  باشد رفته نيب از آن تيمركز و سازمان كه يدرصورت و سه درجة
  .شوند يم محكوم پنج درجة يريتعز

  :19 ةماد
 درجـه  هشـت  بـه  يقـ يحق اشـخاص  يبـرا  مقرر يريتعز يها مجازات...
  :شود يم ميتقس
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 دو از شيب حبس :پنج درجة ... سال 15 تا 10 از شيب حبس :سه درجة...
  ...سال 5 تا
 درجة يريتعز حبس به تاًينها ،شوند مجازات 67 سال انيزندان ،قانون نيا با بود قرار اگر

 بـا  شـدگان  اعدام هرچند .شوند اعدام نكهيا نه شدند يم محكوم سال 15 تا 10 نيب يعني سه
 شـده  محكـوم  زنـدان  سـال  چند به و محاكمه قب7ً هم زمان آن غ7ظ و دادش نيقوان همان
  .بودند يآزاد رفُش در يبرخ و بودند
 عمـ7ً  هـم  ياسـ7م  يجمهـور  سانينو قانون يحت كه دهد يم نشان فوق نيقوان در يملأت
 ،برانـداز  مسـلحِ  يها گروه و نبوده حيصح 67 سال در ينيخم اهللا آيت احكام كه كردند اقرار
 النـاس،  حـق  كتـاب  :بـودم  داده 1380 نيفرورد در من كه يتذكر( محارب نه هستند يباغ

 گـروه  افراد يريدستگ اًيثان و )236 تا 229 ص ،ينيد  جامعة در ياسيس مخالف حقوق مقالة
 رِيسختگ قانونگذارانِ ديد از ست،ين اعدام حكمش س7ح از استفاده و يريدرگ از قبل ،يباغ

  !است زندان سال 15 تاًينها ياس7م يجمهور
ـ يد نظـام  حفـظ  نـام  به يزندان 3800 تا 2800 ختةير ناحق به يها خون درمقابل يراست  ين

ـ پ دوارميام پاسخگوست؟ يكس چه  و كننـد  قضـاوت  خـود  ينـ يخم اهللا آيـت  منصـف  رواني
  .نكنند تكرار را فاحش اشتباهات گونه نيا ياس7م يجمهور وفاداران

  انصاف و حقيقت  رحمت،

  .ديبفرماي مانده يباق يمطلب نظرتان به اگر ،الؤس نيخرآ عنوان به .20

 رسد ينم نظرم به يگريد زيچ .بود مانع و جامع بحمداهللا شما !يِنومارات يدو يها پرسش
  .نكته سه تذكر جز

 ملـوث  را مـا  جامعـة  اسـت  دهه چند كه خشونت ملعون و وبيمع حلقة نيا نكهيا اول
 .است تر بندهيز قدرت اهل از مدارا و گذشت و رحمت .شود شكسته ييجا كي ديبا ،كرده
 )ع(يمرتضـ  يعلـ  نيمؤمنراليام حضرت و )ص(يمصطفمحمد نيرحمإلللعالم حضرت سّنت
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 و سّنت نيا از ،كوبند يم يدشمن و قساوت و خشونت طبل بر كه ها آن .است نبوده نيا جز
 بعـد  و غـ7ظ  و شـداد  يقضاي يا فّله احكام و ها زندان پركردن .سو دو هر از دورند به رهيس

 گـوش  و چشـم  سـو  ازآن .سـت ين يمناسب ةيرو ،محكومان »رستة غيت از« يايبقا يا فّله عفو
 جازدن امكان عالم قطب را خود ،نادرست غالباً يها ليتحل با و بستن قيحقا بر را نهوادارا

 ،ياسـ7م  يجمهـور  و شود ييدلجو دگانيداغد محترم خانوادة از ديبا .برد ينم ييجا به راه
 يهـا  خـون « محتـرم  بازمانـدگان  از ،اط7عـات  وزارت و هيقضـائ  قوة ،ينيخم اهللا آيت تيب
  .كنند يعذرخواه رسماً »شده ختهير ناحق به

 .كننـد  سوءاسـتفاده  اسـت  ممكن ياسيس يها جناح يبرخ ،تلخ واقعة نيا ليتحل در دوم
 رهبـر  از يفعلـ  رهبر كه بفروشند فضل امام خط از منتقدانشان به يفعل رهبر طرفداران مث7ً
 !كنـد  يم محصور و يزندان را منتقدانش نيا و كشته يم را مخالفانش آن بوده، تر رئوف يقبل
 مقامـات  از يبرخـ  موضع اي )است واقع خ7ف ،طيشرا و ها تيموقع تفاوت به باتوجه كه(
 سـبز  جنـبش  يحـام  و طلـب  اصـ7ح  اكنون و اند نبوده هم ها اعدام ياصل عامل كه دوره آن

 مـردم  مطالبـات  بـا  اكنون كه ينيخم اهللا آيت خانوادة و تيب اي شود، فيتضع بسا چه هستند
 هـا  ليتحل نيا اگر يحت پس .ننديب يم بيآس ،درست ولو يها ليتحل نيا با ،كنند يم يهمراه
  .كرد موكول يگريد زمان به را ها آن انتشار ديبا باشد، هم درست
ـ ب از بـا8تر  يمصـلحت  چيهـ  كه است نيا گروه سه هر به من پاسخ  سـت، ين قـت يحق اني

 قيحقـا  نيا انيب در .است انيدرم ختهير ناحق به خون و تشيع و اس7م يآبرو يپا كه ژهيو به
 را حـق  .ستمين هم ياسيس سوءاستفادة چيه مسئول .است نشده لحاظ ياسيس مصلحت چيه
 دسـتور  .شـود  تمام گريد يبعض ضرر به و يبعض نفع به است ممكن مياوريب برزبان زمان هر

ـ  بـاور  .اسـت  آن و نيا انيز و سود به توجه بدون حق انيب )135 نساء( قرآن  مصـالح  ميكن
 را يكسـ  ايآ .است ياخ7ق نيمواز ،ياسيس مصالح از با8تر .ستين زيچ همه از با8تر ياسيس
 مطالـب  نيهمـ  انيب در ريخأت ليدل به هست؟ ظلم قبال در سكوت ياخ7ق قبح هيتوج ياراي

  .كرد يعذرخواه ديبا هم
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ـ  امـام  خـط  و ياسـ7م  يجمهـور  طرفـداران  اگر سوم  سـازمان  ياعضـا  و هـواداران  اي
ـ  يامـر  از مرا اي دند،يد يكاست و نقصان من يها ليتحل در خلق نيمجاهد  افتنـد ي اطـ7ع  يب
 اهويـ ه به يازين دارد برهان آنكه .بگذراند ارياخت در را خود يدعاو سند و دهند تذكر حتماً

 و منتقـدان  بـا  مواجهـه  در ،طرف دو هر ةيشنيپ سفانهأمت .ندارد زدن برچسب و يبداخ7ق و
 بـا  دبانـه ؤم و ميم7 يزبان با ميريبگ ادي زيهرچ از قبل دوارميام .است دفاع رقابليغ ،مخالفان

ـ  اثبـات  .ميبگـوي  سـخن  شـند ياند ينمـ  ما چون كه ها آن  ،ياسـ7م  يجمهـور  يرهبـر  ميكن
 و بحـث  قابـل  يگـر يد امر هر مثل و ستندين »تابو« خلق نيمجاهد سازمان و 67 يها اعدام
  .هستند يعلم و منصفانه يگفتگو
 شما از .كنم يم تشكر مفصل مصاحبة نيا مطالعة در محترم خوانندگان حوصلة و صبر از

ـ اخ سال چند در نامه ژهيو چند با كه جرس ةيريتحر و  پـرداختن  يبـرا  يمناسـب  يفضـا  ،ري
  .سپاسگزارم اريبس ديا كرده فراهم را معاصر خيتار مهم مسئلة نيا به طرفانه يب

  .والس7م
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  1منتظري العظمي اهللا آيت استاد زندگي شمار گاه

  1342تا  1301: دوران اول

  1310تا  1301

ـ  ،)مي7دي 1922 ،قمري هجري 1340( شمسي هجري 1301  پـدر  آبـاد؛  نجـف  در دتوّل
 تبليـغ  بـه  كشـاورزي  بر ع7وه و بود ديني مسائل به آگاه ،منتظري علي حاج مرحوم ايشان
 ازنظـر  خاصـي  اعتبـار  و جايگاه ،مردم درميان لذا و پرداخت مي مردم موعظة و دين احكام

 بـانويى  ،منتظـري  بـيگم  شاه مرحوم ايشان مادر  و داشت تقوايي و ديني اجتماعي، شخصيت
 فرزنـد  »حسينعلي« .داشت وافر سعى   ايشان دينى رشد و تربيت در كه بود پرهيزگار و متقى
  .بود برادر پنج و خواهر يك داراي و خانواده اول

 حسـينعلي  شـيخ  مدرسـة  در )عربـي  و فارسـي  متفرقـة ( يابتداي تحصي7ت آغاز -1307
  .مدير به معروف مسجدي

  1320 تا 1311

  .سالگي 12 سن در ،اصفهان علمية حوزة به ورود -1313
 و )م7صـادق  حـاج  مدرسـة  در سـكونت ( قـم  علميـة  حـوزة  در اقامـت  ماه ده -1314
 جـدة  مدرسـة  در سـكونت  و )مـالي  فقـر  دليـل  به( اصفهان علمية حوزة به مجدد بازگشت

                                                   

 توسـط  ،افـزايش  مسو يك حدود با آن مدو ويراش .كردم تدوين 1390 سال در را شمار گاه نخست ويرايش. 1
 هـاي  سـال  در اضـافات  برخي با آن مسو ويرايش .شد منتشر له معظم سايت در 1391 يزيپا در و تكميل استاد بيت

 .شود مي منتشر دفتر اين در ،پاياني
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 آبـادي،  نجـف  عالم حسنمحمد شيخ ارباب، رحيم آقا حاج :آيات دروس در شركت بزرگ؛
 شيخ حاج و منصور غ7محسين شيخ حاج حججي، احمد شيخ حاج شيرازي، آقا علي ميرزا
  .فريدني جواد
 سـس ؤم ،يـزدي  حـائري  عبدالكريم شيخ حاج وفات -)1355 ذيقعده 17( 1315 بهمن 9
  .قم علمية حوزة

  .له معظم توسط اصفهان شهر در »نحو و صرف« درس تدريس آغاز -1317
 به شدن ملبس و فيضيه مدرسة در سكونت و قم علمية حوزة به مجدد ورود -1320 بهار
 اهللا روحسـيد  بروجـردي،  حسـين سيد :آيـات  حضـرات  درس در شـركت  روحانيـت؛  لباس

 محمدسـيد  دامـاد،  محقـق  محمدسـيد  طباطبـايي،  حسـين محمدسيد ع7مـه  خميني، موسوي
 تـدريس  و خوانسـاري؛  احمدسـيد  شاهرودي، عباسعلي شيخ صدر، صدرالدينسيد حجت،
  .تحصيل با زمان هم حوزوي دروس

  .جمعه و شنبه پنج روزهاي در خميني اهللا آيت اخ7ق درس در شركت -1320

  1330 تا 1321

ــا مباحثــه آغــاز -1321  محمدســيد اهللا آيــت كفايــة درس در مطهــري مرتضــي آقــاي ب
  .كلباسي صدر آقا حاج با مباحثه اتمام از پس سال، 11 مدت به داماد محقق
  .رباني سلطان ماه بانو با سالگي 20 سن در ازدواج -1321 شهريور 13

  .خميني اهللا آيت منظومة اتالهي درس در شركت -1321
  .خميني اهللا آيت اسفار معاد و نفس درس در شركت -1322

  .قم به بروجردي اهللا آيت ورود -)ق 1364 محرم( 1323 دي
 سـال،  7 مـدت  بـه  خميني اهللا آيت اصول درس دورة ليناو در شركت -)ق 1363( 1323

  .مطهري مرتضي شيخ آقاي با مباحثه و )ا8صول كفايإل دوم جلد خارج(
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  .)محمد( خانواده فرزند نخستين دتوّل -1323 بهمن 28

  .)غصب كتاب( بروجردي اهللا آيت فقه تقريرات نگارش -)ق 1365( 1324
  .)وصايا كتاب( بروجردي اهللا آيت فقه تقريرات نگارش -)ق 1366( 1325

  .)عصمت( خانواده فرزند ميندو دتوّل -1326 تير 4
  .)نهايإلا8صول( بروجردي اهللا آيت اصول تقريرات نگارش -)ق 1368 محرم( 1327 آبان

 البـدرالزاهر ( بروجردي اهللا آيت فقه تقريرات نگارش -)ق 1369 الثاني ربيع( 1328 بهمن
  .)المسافر و الجمعإل صلو� في

  .سالگي 27 سن در اجتهاد درجة كسب -1328
 حاصـل ( »يبهـائ  و مسـلمان  منـاظرة « كتابچة نشر و ليفأت -)ق 1370 الثاني ربيع( 1329
  .)فرقه اين عقايد بررسي و نقد و بهائيان با له معظم مستقيم مناظرة

 خمينـي  اهللا آيـت  اصـول  تقريـرات  نگـارش  اتمـام  -)ق 1370 شـعبان ( 1330 ارديبهشت
  .)ا8صول في محاضرات(

  .)اشرف( خانواده فرزند مينسو دتوّل -1330 مرداد 4
  .)ماه 2 مدت به( خميني اهللا آيت زكات خارج درس در شركت -1330

  1341 تا 1331

 هنگـام  له، معظم معرفي جهت شهريار مردم به بروجردي اهللا آيت نامة -)ق 1372( 1331
  .تبليغ براي اعزام

ــد انتشــار -)ق 1375( 1334 ــإل اول جل ــرات( ا8صــول نهاي ــت اصــول درس تقري  اهللا آي
  .)بروجردي

  .)احمد( خانواده فرزند چهارمين دتوّل -1334 فروردين 25
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 حرمـت  بـا  رابطـه  در بروجـردي  اهللا آيت از ايشان استفتاي نامة متن انتشار -1334 مرداد
  .آن جواب همراه به بهائيان با معاشرت و معامله

  .بهائيت عليه فرهنگي هاي فعاليت علت به اصفهان استانداري به احضار -1334
 و هشرعي وجوهات اخذ جهت له معظم به بروجردي اهللا آيت نامة اجازه -)ق 1375( 1334

  .هحسبي امور
 »المسـافر  و الجمعـإل  صلو� في الزاهر البدر« كتاب انتشار -)ق 1378 شعبان( 1337 بهمن

  .)بروجردي اهللا آيت فقه درس تقريرات(
  .)طاهره( خانواده فرزند پنجمين دتوّل -1339 ارديبهشت 16

 در لـه  معظم به شاهرودي و شيرازي حكيم، :آيات حضرات نامة اجازه -)ق 1380( 1339
  .....و هحسبي امور تصدي
 دتعـد  مسـئلة  بروجردي، طباطبائي حسينمحمدسيد اهللا آيت رحلت -1340 فروردين 10

  .كشور از خارج به ايران از مرجعيت انتقال براي شاه ت7ش و مرجعيت
  .)سعيد( خانواده فرزند ششمين تولّد -1341 شهريور 9

  1357 تا 1342: دوران دوم

  1350تا  1342

  .شاه عليه فيضيه مدرسة در خميني اهللا آيت اعتراضي سخنراني -1342 خرداد 13
  .خميني اهللا آيت بازداشت -1342 خرداد 15

 اهللا آيـت  ابتكـار  بـه  آبـاد  نجـف  مـردم  و جماعات ائمة روزة هفت تحصن -1342 خرداد
  .خميني اهللا آيت بازداشت به اعتراض در آباد، نجف بازار مسجد در منتظري
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 و مح7تـي  خميني، :آيات حضرات بازداشت به نسبت اعتراض تلگرام تنظيم -1342 تير
ـ  و مهاجر علماي از نفر 150 از بيش امضاي با اميني و منتظري آقايان ازسوي قمي نمتحص 
  .شهرري ملك باغ در

 منتظري اهللا آيت ازجمله اصفهان علماي ازسوي مجلس انتخابات تحريم -1342 شهريور
  .ايشان شدن المنبر ممنوع و

  .)الصوم كتاب( فقه خارج تدريس آغاز -1342
 هـاي  پادگـان  از يكـي  در حـبس  مـاه  10 از پس خميني اهللا آيت آزادي -1343 فروردين

  .قم شهر به ايشان مراجعت و قيطريه در حصر و تهران نظامي
 و كاپيتو8سـيون  قانون عليه ايشان سخنراني از پس خميني اهللا آيت بازداشت -1343 آبان
  .تركيه به تبعيد سپس

 مي7ني اهللا آيت به منتظري اهللا آيت ازجمله قم علمية حوزة فض7ي از نفر 32 نامة -1343
 مبـارك  مـاه  آستانة در خميني اهللا آيت از تجليل و دفاع در ايشان پاسخ و مرعشي اهللا آيت و

  .رمضان
 القاءشـده  شـبهات  رفع و حكيم اهللا آيت با ديدار و نجف به منتظري اهللا آيت سفر -1344
  .خميني اهللا آيت دربارة
  .عراق به تركيه از مصطفي آقا فرزندشان و خميني اهللا آيت انتقال -1344 مهر

  .)هويدا( وقت وزيرِ نخست به منتظري آقاي ازجمله علما اعتراضي نامة دو -1344
 حـين  در سـال  تحويل هنگام منتظري محمد ا8س7م حجت بازداشت -1345 فروردين 1
 سـال  سه به محكوميت و علميه هاي حوزه شدن دولتي به نسبت »خطر اع7م« اع7مية پخش
  .زندان
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 دسـتگيري  از پـس  ساعاتي )بازداشت اولين( منتظري اهللا آيت بازداشت -1345 فروردين
 و بخـاري  وسيلة به محمد سوزاندن ازجمله محمد و له معظم بسيار هاي دادن شكنجه ؛محمد
  .ايشان حضور در ديگر فرساي طاقت و سخت هاي شكنجه

 درنتيجـه  و منتظري اهللا آيت بازداشت به شيرازي رباني اهللا آيت اعتراض -1345 فروردين
  .ايشان خود بازداشت
 حضرت از دفاع در تقليد مراجع به خطاب قم علمية حوزة مدرسين و فض7 نامة -1345

  .)امضا 170 از بيش با( له معظم بازداشت به نسبت اعتراض و منتظري اهللا آيت
 بـه  قلعـه  قزل زندان از شيرازي رباني و منتظري آقايان سرگشادة نامة -1345 شهريور 16
 بـه  نسـبت  كـه  هايي شكنجه عمالا به اعتراض با رابطه در المللي بين مراجع و تقليد مراجع

  .)ب7د علماي و مراجع از نفر 30 به خطاب( .است گرفته صورت ها آن
 رياسـت  بـه  خطـاب  شـيرازي  ربـاني  و منتظـري  آقايان ازسوي نامه نگارش –1345 مهر

  .آزادي عدم درصورت غذا اعتصاب به تهديد و ارتش كلّ دادستاني
 آقايان آزادي درخواست و حكيم اهللا آيت توسط عراق در ايران سفير احضار -1345 مهر
 آقـاي  هـاي  تـ7ش  و ساواك رئيس به خوانساري احمدسيد اهللا آيت نامة و رباني؛ و منتظري
  .منتظري محمد آقاي و رباني اهللا آيت منتظري، اهللا آيت آزادي جهت فلسفي
 درصـورت  غـذا  اعتصاب به تهديد و ارتش دادستاني به منتظري محمد نامة -1345 آبان
  .خويش محبوس پدرِ وضعيت از اط7ع عدم

 محمـد  محكوميت و حبس ماه هفت از پس زندان از منتظري اهللا آيت آزادي -1345 آبان
  .زندان سال 3 به

 ربـاني  و منتظـري  آقايـان  آزادي از خوشـحالي  و تمسـرّ  ابـراز  و تلگـراف  -1345 آبان
 شـيرازي،  حكيم، شاهرودي، خويي، خميني، نجفي، مرعشي :آيات حضرات توسط شيرازي
  .سمناني ع7مه و خادمي
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 لـنج  توسط( خميني اهللا آيت با نظر تبادل جهت نجف به مخفيانه مسافرت -1345 اسفند

  .)آبادان شهر ازطريق و
  .)بازداشت ميندو( آبادان شهر در عراق از بازگشت هنگام بازداشت -1346 فروردين 7
 از خمينـي  اهللا آيـت  تلگـراف  و حـبس  ماه پنج از پس زندان از آزادي -1346 شهريور 5
  .سياسي و علمي هاي فعاليت ادامة و قم شهر در اقامت .ايشان به نجف
 آسـتانة  در مسجدسـليمان  بـه  ماهـه  سـه  تبعيـد  و قـم  ساواك به احضار -1346 مهر 22

  .)تبعيد اولين( شاه تاجگذاري و ساله 2500 هاي جشن برگزاري
 نجـف  علمية حوزة ط7ب و فض7 از نفر 110 از بيش امضاي با طوماري صدور -1346

  .منتظري اهللا آيت غيرقانوني تبعيد به اعتراض در
 شوشـتر  در شوشـتري  تقيمحمـد  شـيخ  حـاج  اهللا آيـت  با ديدار و تبعيد پايان -1346 دي

  .قم به بازگشت درهنگام
 مرعشي :آيات حضرات م7قات و )بودن الورود ممنوع رغم علي( قم به ورود -1346 دي
  .ايشان با علما از كثيري جمع و شريعتمداري و گلپايگاني نجفي،

 بـه  تبعيد ب7فاصله و )روز چند مدت به( قم علمية حوزة در تدريس شروع -1346 بهمن
 و فقـه  خارج تدريس آغاز مسجدسليمان؛ تبعيد از مراجعت از بعد )تبعيد ميندو( آباد نجف
  .اصفهان در جمعه نماز برگزاري به طاهري اهللا آيت ترغيب و آباد نجف در قرآن تفسير

  .)سعيده( خانواده فرزند )آخرين( هفتمين دتوّل -1347 تير 5
 منـزل  در شـهرباني  و سـاواك  دادسـتاني،  نماينـدة  حضـور  قم؛ به بازگشت -1347 آبان
 زندان به انتقال و )ايشان داماد( هاشمي هاديسيد آقاي و ايشان بازداشت و منتظري اهللا آيت
  .)بازداشت مينسو( قصر

 مســلح نيروهــاي دادرســي توســط شــيرازي ربــاني و منتظــري آقايــان محاكمــة -1347
 و علمـا  تـ7ش  زنـدان؛  سـال  3 به شدن محكوم و ملي امنيت عليه اقدام اتهام به شاهنشاهي
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 مرحلـة  در حكـم  تبـديل  نهايتـاً  و حكـم  ايـن  اجـراي  عـدم  بـراي  نفوذ صاحب روحانيون
  .محكوميت نيم و سال يك به تجديدنظر

  .زندان از منتظري اهللا آيت آزادي -1348 ارديبهشت
 هـاي  شـكنجه  تحمـل  بـا  زنـدان  سـال  سه از پس زندان از منتظري محمد آزادي -1348
  .فرسا طاقت و سخت

 اهللا آيـت  نوشـتة ( »جاويد شهيد« كتاب بر تقريظ -)ق 1390 صفر 15( 1349 ارديبهشت 2
  .)آبادي نجف صالحي

  .حكيم محسنسيد اهللا آيت درگذشت -1349 خرداد 12
 دربارة خادمي و اصفهاني اشرفي :آقايان به خطاب اي نامه ارسال -1349 خرداد 14 و 13

 رباني آقاي همراه به اي بيانيه انتشار و حكيم اهللا آيت رحلت از پس خميني اهللا آيت مرجعيت
  .خميني اهللا آيت تاعلمي دربارة شيرازي

 اهللا آيـت  و منتظري اهللا آيت امضاي با خميني اهللا آيت مرجعيت بيانية انتشار -1349 خرداد
  .قم علمية حوزة فض7ي از ديگر نفر ده و شيرازي رباني

 از پس سعيدي اهللا آيت و شيرازي رباني اهللا آيت منتظري، اهللا آيت بازداشت -1349 خرداد
 اعـ7م  همچنـين  و ايران در يآمريكاي داران سرمايه حضور به نسبت اعتراضي اع7مية انتشار

 به منتظري اهللا آيت مجدد تبعيد زندان، در سعيدي اهللا آيت شهادت .خميني اهللا آيت مرجعيت
  .)تبعيد مينسو( آباد نجف

 بـر  شـاه  رژيم با مبارزه مخالفان و ساواك ازسوي دوجانبه فشارهاي تشديد -1349 آبان
  .جاويد شهيد كتاب انتشار بهانة به آبادي نجف صالحي اهللا آيت و منتظري اهللا آيت

  .)منتظري بيگم شاه( له معظم مادر وفات -1349 آبان
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ــه تشــرف اجــازة -1349 دي و آذر ــم ازســوي معظمــه مكــة ب ــان در رژي ــد زم  و تبعي
 از بازگشـت  از پـس  ايشـان  از مردمـي  استقبال و عربستان در ساواك توسط بودن نظر تحت
  .حج

 وجـوه  اخـذ  بـا  رابطه در له معظم به خميني اهللا آيت نامة اجازه -)ق 1390( 1349 دي 18
نامة وكالت و هشرعي ايشان به هتام.  

  .قم شهر به بازگشت و آباد نجف به تبعيد پايان -1349 بهمن
 خـارج  به هجرت و ساواك مورانأم دست از منتظري محمد شدن متواري -1350 خرداد

 7 از بـيش  ايـران  از خـارج  در مبارزه ادامة و ايران در مخفي زندگي ها ماه از پس كشور از
  .)فرانسه و لبنان سوريه، عراق، پاكستان، افغانستان، :كشورهاي( سال

1351  

 جلـوگيري  براي اقدام جهت خميني اهللا آيت به منتظري اهللا آيت نامة -1351 فروردين 11
  .ايران خلق مجاهدين سازمان اولية گذاران بنيان و رهبران اعدام از

1352  

 از پـس  )خراسـان  اسـتان ( طـبس  شهرستان به ساله 3 تبعيد و بازداشت -1352 شهريور
 مينسـو  تبعيـد،  چهـارمين ( مردم ميان در ايشان نفوذ بر مبني ساواك خطر اع7م و گزارش
  )تبعيدگاه

 بـر  مبنـي  ايـران  مردم و علما مراجع، به طبس تبعيدگاه از سرگشاده نامة -1352 مهر 11
 »جاويد شهيد كتاب« ماجراي از رژيم استفادة سوء مقابل در هوشياري و وحدت حفظ لزوم
  .»شريعتي دكتر« و

 و تجمـع  و سـاواك  توسـط  طـبس  در منتظـري  اهللا آيت جمعة نماز تعطيلي -1352 آبان
  .رابطه دراين طبس مردم و علما غيرمنتظرة اعتراض
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 دائـر  ،قـم  اجتمـاعي  امنيت كميسيون يأر به نسبت له معظم دفاعية 8يحة -1352 دي 10
  .طبس شهرستان در سال سه مدت به اجباري اقامت و تبعيد بر

 بـازجويي  و مشـهد  سـاواك  بـه  انتقـال  و شهرباني توسط طبس در بازداشت -1352 دي
 طـبس  مـردم  نفـري  هزار چند استقبال و مردم و علما به خطاب ايشان نامة دربارة روزه سه
  .ايشان بازگرداندن و آزادي از پس

 رژيـم  عليه منتظري اهللا آيت اع7مية پخش جرم به اي خامنه عليسيد آقاي تعقيب -1352
  .شاه

 پـول  تهيـة  و تبليغـي  و فرهنگـي  هاي فعاليت سياسي، و علمي هاي فعاليت ادامة -1352
  .خميني اهللا آيت نام به شهريه پرداخت جهت

1353  

 سـه  در( ايشـان  از منتظري اهللا آيت وكيل سيدجوادي حاج صدر احمد دكتر دفاع -1353
  .)نوبت

 ،)طـبس  در اجبـاري  اقامـت  از بعـد  سـال  يك( خلخال شهرستان به تبعيد -1353 مرداد
 خلخال به تبعيد بودن غيرقانوني به نسبت اعتراضي نامة ،)تبعيدگاه چهارمين تبعيد، پنجمين(

  .وقت دادگستري وزير احمدي صادق به خطاب
  .اسرائيل و اعراب روزة شش جنگ دربارة »سادات انور« به له معظم تلگراف -1353 مهر
 ششـمين ( ،)خلخـال  در اجباري اقامت ماه 4 از بعد( سقز شهرستان به تبعيد -1353 آذر
  .»الخمس كتاب« نگارش اتمام ؛)تبعيدگاه آخرين و پنجمين تبعيد،

 وزيـر  بـه  خطـاب  سـقز  بـه  تبعيـد  بـودن  غيرقـانوني  به نسبت اعتراضي نامة -1353 آذر
  .سنت اهل مردم و علما با اجتماعي و علمي هاي تماس وقت، دادگستري
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1354  

 و شكنجه خرابكاري، ضد مشترك كميتة به انتقال و ايشان بازداشت و يورش -1354 تير
  .ماه 6 مدت به اوين زندان انفرادي سلول در حبس
 اتهام به )بازداشت چهارمين( نظامي دادگاه ازسوي زندان سال 10 به محكوم -1354 دي
 از حمايـت  هـا،  آن خـانوادة  و زنـدانيان  از معنـوي  و مـالي  حمايت خميني، اهللا آيت ترويج
  .....و مبارزان

 در و ابـد  حـبس  بـه  ابتـدا  در )ايشـان  داماد( هاشمي هاديسيد آقاي محكوميت -1354
  .زندان سال 12 به تجديدنظر دادگاه

1355  

 ازسـوي  زندان در شده ماركسيست مجاهدين از حريم رعايت شفاهي فتواي -1355 آذر
  .ايشان ازجمله علما از نفر 7

1356  

  .له معظم با مصاحبه و ديدار و ايران هاي زندان از سرخ صليب نمايندگان بازديد -1356
 شـركت  بـا  زنـدان  در اسفار كتاب و )خمس كتاب( فقه خارج تدريس -1357 تا 1354
 نمـاز  اقامـة  و زنـداني؛  روحـانيون  سـاير  و رفسنجاني هاشمي كني، مهدوي طالقاني، آقايان
 در كـه  دانشـجو  دو بـين  مناظرة سبك به دعقاي اصول دربارة كتابي ليفأت زندان، در جمعه
 منتشـر  و چـاپ  »انجام تا آغاز از« نام با و شد بازبيني )1381 تا 1376( ساله 5 حبس دورة
  .گرديد
 اهللا آيت ازسوي وصي عنوان به منتظري اهللا آيت تعيين -)ق 1398 محرم 26( 1356 دي 16
  .پسنديده و سلطاني حائري، :آقايان حضرات همراه به )وجوهات امر در( خميني
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1357  

 بـا  همـدردي  عنـوان  بـه  زنـدانيان  ديگـر  همراه به زندان در سياسي روزة -1357 شهريور
  .تهران ژالة ميدان شهداي هاي خانواده

  .زندان از طالقاني اهللا آيت و منتظري اهللا آيت آزادي -1357 آبان 8
 وي آزادي مناسـبت  بـه  خميني اهللا آيت پيام و ايشان از مردم گستردة استقبال -1357 آبان

  .آن به منتظري اهللا آيت پاسخ و زندان از
 از آزادي درمـورد  ايـران  شـريف  و مسـلمان  ملت به خطاب پيام صدور -1357 آبان 10
  .مبارزات ادامة بر كيدأت و زندان
 فقــدان مناســبت بــه خمينــي اهللا آيــت بــه لــه معظــم تســليت تلگــراف -1357 آبــان 11
  .خميني مصطفي آقا حاج ا8س7م حجت
 و آنـان  بـا  همـدردي  اظهـار  براي آباد نجف و اصفهان غيور مردم به پيام -1357 آبان 14

  .منطقه آن به سفر خيرأت از عذرخواهي
  .اصفهان دانشگاه اساتيد به پيام -1357 آبان 15
  .له معظم با )سي بي يا( آمريكا تلويزيون و راديو خبرنگار مصاحبة -1357 آبان 19
 مراسـم  در شـاه  رژيم وحشيانة كشتار دربارة خاقاني شبير اهللا آيت به پيام -1357 آبان 21
  .خرمشهر قربان عيد نماز

 رژيـم  خونبـار  جنايات پيرامون آباد نجف روحانيون پيام به له معظم پاسخ -1357 آبان 24
  .شهرستان اين در

 شـركت  كارمنـدان  اعتصـاب  دربـارة  خاقـاني  شبير اهللا آيت به له معظم پيام -1357 آذر 7
  .نفت

 كشـتار  و عاشورا و تاسوعا تظاهرات و راهپيمايي مناسبت به له معظم پيام -1357 آذر 24
  .آباد نجف و اصفهان شهرهاي در شاه رژيم وحشيانة
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 و شـاه  عمـال  جديـد  توطئـة  درمـورد  هشدار و ايران مسلمان ملت به پيام -1357 دي 3
  .ايران روستاهاي و شهرها مردم بين اخت7ف ايجاد

 سـال  7 از پس محمد فرزندش و خميني اهللا آيت با م7قات و پاريس به سفر -1357 دي
 در خـارجي  هـاي  رسـانه  با مصاحبه و اع7ميه صدور انق7ب، شوراي دربارة مذاكره دوري،
  .انق7ب ابعاد تبيين

 )كشـور  از خارج در مبارزه سال 7 از پس( محمد همراه به ايران به بازگشت -1357 دي
 مـردم  استقبال .خسروي مرز طريق از عاليات عتبات زيارت از پس و عراق و سوريه راه از
 مريـانج،  كنگـاور،  كرمانشـاه،  آبـاد،  اسـ7م  ذهـاب،  سـرپل  قصرشيرين،( مختلف شهرهاي در

  .مردم تاريخي و گسترده استقبال و آباد نجف و اصفهان به مسافرت ،)ساوه و همدان
 انجام منتظري اهللا آيت ابتكار با كه تهران دانشگاه مسجد تحصن در شركت -1357 بهمن
 جريـان  پايـداري  در مهمي ثيراتأت و كرد مبدل انق7ب پايگاه به را تهران دانشگاه و گرفت

  .كرد ايفا انق7بي اعتراضات
 و ملــت صــفوف بــه ايـران  ارتــش پيوســتن دربــارة لـه  معظــم اع7ميــة -1357 بهمـن  6
  .شاه رژيم جنايات از آنان نمودن مطلع

  .ايران به خميني اهللا آيت بازگشت -1357 بهمن 12

  1368تا  1357: ومسدوران 

  .ايران اس7مي انق7ب پيروزي -1357 بهمن 22
 پيـروزي  مناسبت به ايران شجاع و مسلمان ملت به منتظري اهللا آيت پيام -1357 بهمن 27
  .اعتصابات پايان بر كيدأت و انق7ب

1358  

  .قم در منتظري اهللا آيت از خميني اهللا آيت بازديد -1358 فروردين
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 و آن در شـركت  بـراي  منتظـري  اهللا آيـت  تمايـل  عـدم  و انق7ب شوراي تشكيل -1358
  .ايشان با شورا امور مشورت بر مبني خميني اهللا آيت دستور

 مردم به خطاب نامه ارسال و كشورها ديگر مبارزان و مردم با مختلف ديدارهاي -1358
 انقـ7ب  ابعـاد  تشـريح  و جهان ديگر هاي شخصيت و جوار هم و اس7مي كشورهاي برخي
  .اس7مي

 و اي مباحثـه  هم و ديرينه دوست( مطهري مرتضي اهللا آيت شهادت -1358 ارديبهشت 11
  .فرقان گروه توسط )ايشان اي حجره هم

  .اساسي قانون نويس پيش نقد در پيام دو انتشار -1358 تير
 در تهـران  مـردم  نماينـدة  عنـوان  بـه  لـه  معظـم  انتخاب اعتبارنامة اعطاي -1358 مرداد 25
  .اساسي قانون خبرگان مجلس

 آن اعضـاي  ازسـوي  اساسـي  قـانون  خبرگـان  مجلـس  رياسـت  به انتخاب -1358 مرداد
  .مجلس
 از پـس  خمينـي  اهللا آيت ازسوي تهران جمعة امامت عنوان به انتصاب -1358 شهريور 21

  .طالقاني اهللا آيت درگذشت
 قانون نهايي تدوين از پس ايشان پاسخ و خميني اهللا آيت به له معظم نامة -1358 آبان 24
  .اساسي
 و خبرگـان  مجلس هاي فعاليت پايان از بعد تهران جمعة امامت از استعفا -1358 دي 23

 امامـت  جهت خميني اهللا آيت به اي خامنه آقاي معرفي .قم علمية حوزة به بازگشت منظور به
  .تهران جمعة

 مبني خميني اهللا آيت با گفتگو آمريكا، سفارت در آمريكايي هاي گروگان با ديدار -1358
  .آمريكا جمهوري رياست انتخابات آستانة در گيري گروگان مسئلة تر سريع حل بر
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1359  

  .سراسري راديوي از آن پخش و الب7غه نهج هفتگي تدريس آغاز -1359
  .قم در جمعه نماز اقامة -1359 خرداد 2

 اجتهـاد  مقـام  احـراز  بـر  مبني منتظري اهللا آيت به خميني اهللا آيت حكم -1359 خرداد 20
  .ايشان توسط قضايي عالي شوراي در عضويت داوطلب اتقّض

  .)حدود كتاب( فقه خارج تدريس -)ق 1400 القعده ذي( 1359 شهريور
  .ايران عليه عراق جنگ آغاز -1359 شهريور 31
 سـالگرد  بـا  زمـان  هـم  »دانشـگاه  و حوزه وحدت روز« برگزاري پيشنهاد -1359 آذر 27

  .مفتح محمد دكتر اهللا آيت شهادت
  .»كشور سراسر جمعة ائمة سمينار« برگزاري پيشنهاد -1359 آذر
 تأهي تعيين و آن بر ايشان عالي رياست و )ع(صادق امام دانشگاه گذاري پايه -1359 آذر

  .دانشگاه سرپرست عنوان به كني مهدوي اهللا آيت نصب و امنا
 غـرب  و جنوب زدة جنگ مردم و رزمندگان با ديدار و جنگي مناطق به سفر -1359 دي
 بـه  قـوا  كل فرماندهي تفويض با مخالفت و خميني اهللا آيت به جنگ مشك7ت ارائة كشور،
  .صدر بني آقاي

 و وقـت  اتـ7ف  درمـورد  اهـواز  علمـاي  و جمعه امام به له معظم تلگراف -1359 دي 10
  .نظامي و سياسي رجال برخي توسط جنگ در ها فرصت و ها موقعيت دادن ازدست

 ايشـان  پاسـخ  و جنگ درمورد منتظري اهللا آيت به صدر بني آقاي تلگراف -1359 دي 12
  .1359 دي 14 تاريخ در

 اهللا آيـت  بـا  مشـورت  از پـس  قـم  علميـة  حوزة مديريت شوراي تعيين -1359 اسفند 5
  .خميني اهللا آيت موافقت و گلپايگاني
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1360  

  .حدود كتاب تدريس توقف -)ق 1401 رجب 21( 1360 خرداد 4
 اسـ7مي  جمهـوري  حـزب  مقـرّ  در منتظـري  محمد ا8س7م حجت شهادت -1360 تير 7
  .ديگر نفر هفتاد و بهشتي دكتر اهللا آيت شهيد با همراه

 شـهيد  شـهادت  مناسـبت  بـه  منتظري اهللا آيت به خميني اهللا آيت تسليت پيام -1360 تير 8
  .له معظم جواب و منتظري محمد

 عـالي  شـوراي  عملكـرد  ضـعف  درمـورد  خمينـي  اهللا آيت به له معظم نامة -1360 مهر 5
  .سپاه در گرايي گروه ايجاد و قضايي
  .طباطبائي حسينمحمدسيد اهللا آيت ع7مه استاد درگذشت -1360 آبان 24

 و وحـدت  ايجـاد  منظور به »وحدت هفتة« برگزاري بر مبني ايشان پيشنهاد -1360 آذر 6
ـ  ميمنـت  بـه  سـال  هـر  ا8ول ربيع هفدهم تا دوازدهم از ن،تسّن اهل و شيعه ميان همدلي  دتوّل
  .)ص(محمد حضرت اس7م الشان عظيم پيامبر
  .زكات كتاب تدريس آغاز -)ق 1402 الثاني ربيع 11( 1360 بهمن 17

1361  

ــت 10 ــنهاد -1361 ارديبهش ــام پيش ــذاري ن ــعبان 15 روز گ ــه ش ــوان ب ــاني روز« عن  جه
  .آن شدن عملي و »مستضعفين

 اهللا آيـت  بـه  منتظـري  اهللا آيـت  اصـرار  و پيشـنهاد  و خرمشهر آزادسازي -1361 خرداد 3
  .غرامت دريافت و جنگ به دادن پايان وقت بهترين بر مبني مسئو8ن ديگر و خميني
 بخـش  آزادي هـاي  جنـبش  رهبـران  و اعضـا  از نفر 500 از بيش ديدار -1361 خرداد 17
  .منتظري اهللا آيت با جهان

  .»جماعت و جمعه ائمة جهاني كنگرة« برگزاري پيشنهاد -1361 خرداد
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 هـر  الحجة ذي پنجم و بيست تا هجدهم از »و8يت و امامت« هفتة اع7م -1361 شهريور

  .آن شدن عملي و سال
 قـم  شـهداي  حسـينية  در »جماعـت  و جمعـه  ائمـة  جهاني كنگرة« برگزاري -1361 دي

  .)له معظم بيت جنب(
 مـدارس  سـيس أت و قـم  حجتيـة  مدرسة در »اس7مي علوم جهاني مركز« سيسأت -1361

  .)غنا و سيرالئون نايروبي،( اس7مي كشورهاي برخي در ديني علوم
  .)صفحه 620( »الزكا� كتاب« اول جلد انتشار -1361

1362  

  .مردم و روحانيون از كثيري جمع اصرار به المسائل توضيح ةعملي رسالة انتشار -1362
 :مـدارس ( قـم  علميـة  حـوزة  در ،برنامـه  تحـت  دينيِ علوم مدرسة چهار سيسأت -1362
  .)بعثت و صادق امام باقر، امام اكرم، رسول
 در لـه  معظـم  برادرزادة منتظري رضامحمد آقاي شدن جانباز و مجروح -1362 مرداد 25
  .)درصد 70 جانباز ،چشم دو هر از شدن نابينا( عراق با جنگ جبهة

  .جنگ مسائل و پاسداران سپاه درمورد خميني اهللا آيت به له معظم نامة -1362 اسفند 16

1363  

 خمينـي  اهللا آيـت  موافقت و زندانيان امور به رسيدگي هيئت اعضاي تعيين -1363 آذر 7
  .آن با

  .»قلوبهم لفإلؤم« بحث اول در الزكا� كتاب تدريس توقف -1363 دي 4
  .»فقيه و8يت« تدريس آغاز -1363 دي 5

  .)صفحه 833( »الزكا� كتاب« دوم جلد انتشار -1363 زمستان
  .)آزاد اقتصاد( دولت نظارت با تقاضا و عرضه براساس اقتصاد نظرية بر كيدأت -1363
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  .قم در »اس7مي علوم تخصصي عالي مدرسة« سيسأت -1363
 :تقاضـاي  و منتظـري  اهللا آيت به خطاب خميني احمدسيد مرحوم خصوصي نامة -1363
 داشـتن  لـزومِ  عـدم  جامعـه،  مسائل در اظهارنظر عدم سياسي، امور در ايشان نكردن دخالت
 بـر  درود« :شعار حذف لزوم و ها رسانه از ايشان ديدارهاي و ها ديدگاه پخش از انتقاد دفتر،

  .»رهبر خميني اكبر، اهللا« :شعار از پس »امام و امت اميد منتظري

1364  

 ينابيناي( مجنون جزيرة در منتظري سعيد آقا شدن جانباز و مجروح -1364 فروردين 28
  .)درصد 50 جانباز ،كمر در تركش اصابت و چپ گوش يناشنواي و چپ چشم
 فـرد  منحصربه بر كيدأت و رهبري مقامي قائم دربارة خبرگان مجلس مصوبة -1364 تير 24
  .امر اين در منتظري اهللا آيت بودن

  .كشور سراسر معلمان اس7مي انجمن براي نماينده تعيين -1364 شهريور 25
 در خبرگـان  مجلس رياست مشكيني اهللا آيت به منتظري اهللا آيت نامة -1364 شهريور 30
 پاسـخ  و رهبـري  مقـامي  قـائم  عنوان به شدن تعيين و خبرگان مجلس مصوبة از رضايت عدم
  .خبرگان انتخاب د8يل بر كيدأت و ايشان به مشكيني اهللا آيت

 ويـژه  بـه  كشـور  مشك7ت از برخي دربارة خميني اهللا آيت به له معظم نامة -1364 مهر 16
  .جنگ مسائل
 خبرگـان  مجلـس  مـذاكرات  صورت مشروح انتشار هنگام به له معظم پيام -1364 آبان 13
  .اساسي قانون اجراي بر ايشان توصية و كيدأت و اساسي قانون
 منتظـري  اهللا آيت انتخاب با رابطه در رهبري خبرگان مجلس مصوبة اع7م -1364 آذر 2
  .قزوين جمعة امام توسط رهبري مقام قائم عنوان به

 دربـارة  خبرگـان  نظـر  ييـد أت و خمينـي  اهللا آيت به مجلس نمايندگان نامة -1364 آذر 17
  .رهبري مقامي قائم به منتظري اهللا آيت انتخاب
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 ،تحليـل  و تفسير و جهاني هاي رسانه در خبرگان مصوبة اع7م وسيع بازتاب -1364 آذر
  .آن پيرامون
 تـدريس  ضـمنِ  در فقيـه،  ولي »نصب« نظرية مقابل در »انتخاب« نظرية ابراز -1364 پائيز
  .فقه خارج
 مسلح نيروي پنج ادغام به راجع كشور سران جلسة در له معظم پيشنهاد -1364 بهمن 10

  .انتظامي و نظامي نيروي دو به )كميته و شهرباني ژاندارمري، سپاه، ارتش،(
 و اعـدام  احكـام  ارجـاع  درمـورد  قضـايي  عالي شوراي به له معظم نامة -1364 بهمن 13
  .قم عالي دادگاه به اموال مصادرة

1365  

 اهللا آيـت  اعتراض و شريعتمداري كاظممحمدسيد اهللا آيت درگذشت -1365 فروردين 14
 بـه  اعتـراض  همچنـين  و ايشـان  طرفـداران  و بيت با امنيتي برخوردهاي به نسبت منتظري
  .قم در روحاني صادقسيد اهللا آيت و مشهد در قمي اهللا آيت حصر
 بـه  افغانسـتان  اسـ7مي  هاي گروه و روحانيون و علما از برخي نامة -1365 ارديبهشت 3
  .افغانستان مبارز و مسلمان نيروهاي بين وحدت تحكيم درجهت ايشان پاسخ و له معظم
 رعايـت  ضـرورت  درمـورد  قضـايي  عـالي  شوراي به له معظم نامة -1365 ارديبهشت 23
  .تجارت آزادي

 جلوگيري و سياسي زنداني هزاران آزادي موجب كه زندانيان عفو هيئت تشكيل -1365
  .شد افراد از زيادي عدة اعدام از

  .كشور سراسر هاي زندان از له معظم نمايندگان بازديد -1365 تابستان
 توسـط  ايـران  بـه  فارلين مك مخفيانة سفر از منتظري اهللا آيت شدن مطلع -1365 تابستان

 »الشـراع « مجلـة  توسط فارلين مك ماجراي افشاي سپس و فر قرباني منوچهر آقاي هاي نامه
  .لبنان
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  .)فاو منطقة( عراق با جنگ جبهة در )ايشان نوة( رستمي ياسر شهادت -1365 مهر
 ويـژة  دادگـاه  و دادسـرا  تشـكيل  لزوم عدم دربارة خميني اهللا آيت به نامه -1365 مهر 11

  .)1365 مهر 13( رابطه دراين خميني احمدسيد آقاي پاسخ و روحانيت
 مهديسـيد  قضـاياي  بـا  رابطه در منتظري اهللا آيت به خميني اهللا آيت نامة -1365 مهر 12
  .هاشمي

 اهللا آيـت  نامـة  بـه  منتظـري  اهللا آيـت  اي صـفحه  9 صريح و انتقادي پاسخ -1365 مهر 17
  .خميني
 ياسـر  شـهادت  مناسبت به له معظم به رفسنجاني هاشمي آقاي تسليت پيام -1365 مهر 17
  .رستمي

 بازداشت و تهران در اط7عات وزارت به هاشمي دمهديسي آقاي احضار -1365 مهر 20
  .وي

 وزارت مسـئولين  اهـداف  در تنـاقض  درمـورد  خمينـي  اهللا آيـت  بـه  نامـه  -1365 آبان 2
  .ايشان اهداف با اط7عات

 فشار و حيله با كه هاشمي دمهديسي اجباري اعترافات تلويزيوني پخش -1365 آذر 18
 منتظـري،  اهللا آيـت  بـرادرش،  خـود،  متوجـه  را اتهاماتي وي مصاحبه اين در .بود شده اخذ

 هاشـمي  دمهديسي ازسوي شده طرح مطالب توضيح و تكذيب .نمود ايشان بيت و مدارس
  .منتظري اهللا آيت دفتر توسط
 عـدل  مـوازين  مطـابق  و عاد8نه رسيدگي بر مبني خميني اهللا آيت به نامه -1365 آذر 24
  .هاشمي دمهديسي اتهامات به نسبت اس7مي
 مهديسـيد  دسـتگيري  دنبـال  بـه  هاشـمي  هاديسيد آقاي روزة 40 بازداشت -1365 دي
 و منـدان  ع7قـه  از جمعـي  بازداشت همچنين و سمنان به وي ماهة 7 تبعيد سپس و هاشمي
  .له معظم اطرافيان
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 در اط7عـات  وزارت ناپسـند  عملكرد با ارتباط در خميني اهللا آيت به نامه -1365 دي 19

  .انق7ب نيروهاي بردن سؤالزير و بازداشت
 بـراي  تـ7ش  درمورد )وقت جمهور رئيس( اي خامنه آقاي به له معظم نامة -1365 دي 29
  .افغانستان در شيعه مبارز هاي گروه بين در وحدت ايجاد

 اهللا آيت به خميني اهللا آيت ازسوي سياسي و فقهي فوظاي و مسائل برخي ارجاع -1365
 تعيـين  قضـات،  تعيـين  رض،األ فـي  مفسـد  حكـم  حـج،  تعزيـرات،  احتكار، :مانند منتظري،
 و كشـور  از خـارج  جمعة ةائم تعيين سپاه، در فقيه ولي نمايندة تعيين جمعه، ائمة ص7حيت

  .ها دانشگاه در فقيه ولي نمايندگان تعيين
 و بازداشـت  بهانـة  بـه  آمده پيش حوادث و قضايا تبيين و خميني اهللا آيت به نامه -1365
  .هاشمي مهديسيد اعترافات
 عفـو  هيئـت  بررسـي  و تحقيـق  با كشور سراسر زندانيان از نفر هزار شش آزادي -1365
  .له معظم منتخب

1366  

 منتظـري  اهللا آيـت  بيـت  در »كشـور  سراسـر  جمعـة  ائمـة « سـمينار  برگزاري -1366 مهر
  .)شهدا حسينية(

 دادگـاه  شـرع  حـاكم  حكـم  با ايشان، داماد برادرِ هاشمي مهديسيد اعدام -1366 مهر 6
  .رازيني علي آقاي روحانيت ويژة

  .خميني اهللا آيت نامة وصيت ارائة جلسة در منتظري اهللا آيت شركت -1366 آذر

1367  

 الدولـإل  فقـه  و الفقيـه  و8يـإل  فـى  دراسـات « كتـاب  مسـو  تا لاو مجلدات انتشار -1367
  .)صفحه 1960 مجموعاً( »ا8س7ميإل
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 دراسـات  فارسـي  ترجمة( »اس7مي حكومت فقهي مباني« كتاب اول جلد انتشار -1367
  .)صفحه 397 ،الفقيه و8يإل في

 سـوءمديريت  از ناشي مشك7ت با ارتباط در خميني اهللا آيت به نامه -1367 ارديبهشت 2
  .اساسي قانون به پايبندي و رعايت لزوم و آن يافتن ادامه از ناخرسندي ابراز و جنگ در

 مبـارزة  جهـت  دقيق ريزي برنامه لزوم بر مبني خميني اهللا آيت به له معظم نامة -1367 تير
 نامـه،  اين منتظري اهللا آيت خاطرات براساس .آن به خميني اهللا آيت پاسخ و آمريكا با اصولي
  .بود جنگ آبرومندانة ختم براي سياسي مناسب سازي بهانه و چيني زمينه

 دمـاء  در احتياط رعايت به سفارش و قضايي عالي شوراي به له معظم نامة -1367 تير 17
  .مسلمين اموال و

  .بس آتش پذيرش ضرورت تبيين در خميني اهللا آيت نامة -1367 تير 25
 بـا  بيعـت  پيمـايي  راه در شركت براي ايران مردم به منتظري اهللا آيت پيام -1367 مرداد 1
  .خم غدير عيد در امام

 نيروهـاي  و افـراد  اعـدام  بـر  مبنـي  خمينـي  اهللا آيت از اي نامه اجازه صدور -1367 مرداد
 از پـس  گذراندنـد  مـي  هـا  زندان در را خود محكوميت دورة كه سياسي هاي گروه به وابسته
 نفـر  3800 تـا  2800 حـدود  اعـدام  و هسـتند  موضع سرِ هنوز كه شود داده تشخيص آنكه

  .نامه اين به بااستناد
 خـ7ف  و شـرع  خـ7ف  هـاي  اعدام به اعتراض و خميني اهللا آيت به نامه -1367 مرداد 9
  .زنداني هزار چند قانون

 و تهـران  در هـا  اعـدام  ادامة به اعتراض و خميني اهللا آيت به دمجد نامة -1367 مرداد 13
  .شهرها ديگر

 ،)دادسـتان  معـاون ( رئيسي آقاي ،)تهران دادستان( اشراقي آقاي احضار -1367 مرداد 24
 بـه  نسـبت  خطـر  اعـ7م  و )اط7عات نمايندة( يمحمدپور آقاي و )شرع قاضي( نيري آقاي
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 ايـن  بـه  نسـبت  اعتـراض  و گذرانند مي را خود محكوميت دورة كه زندانياني اعدام عواقب
  .موضوع

  .سامي كاظم دكتر آقاي مظلومانة شهادت مناسبت به پيام -1367 آذر 7
 قـانون  در بـازنگري  بـه  تصـميم  از نگراني ابراز و خميني اهللا آيت به نامه -1367 آذر 20
  .ديگر مهم امور برخي تذكر و اساسي

 »اسـ7مي  انقـ7ب  سالگرد دربارة فجر دهة ستاد يادوارة« با صريح مصاحبة -1367 دي 2
 شـدن  علنـي  و تشـديد  موجـب  مصـاحبه  ايـن  كـه  انق7ب؛ مباني و اصول حفظ بر كيدتأ و

  .كننده مصاحبه ماهة سه بازداشت و شد ايشان به نسبت خميني اهللا آيت هاي واكنش تدريجي
 تشـريفات  از پرهيز لزوم بر مبني بهمن 22 آستانة در تاريخي سخنراني -1367 بهمن 21

 سياسـي  توبة لزوم همچنين و اضافي هاي خرج و شعارها جاي به انق7ب اهداف يادآوري و
  .كشور امور ديگر و جنگ در گرفته صورت اشتباهات و خطاها با رابطه در

 جمهـوري  سـال  كتـابِ  عنوان به ايشان »الفقيه و8يإل في دراسات« كتاب -1367 بهمن 23
  .گرفت تعلق آن به جوايزي و شناخته اس7مي

 حميـد  و جمـاراني  امـام  كروبـي،  آقايـان  تنـد  و انتقادي غيرمنتظرة نامة -1367 بهمن 29
 مجلـس  بـولتن  ازجملـه  هـا  بـولتن  برخي در آن چاپ و منتظري اهللا آيت به خطاب روحاني
  .اس7مي شوراي

 و جمـاراني  امـام  كروبـي،  آقايـان  نامة به منتظري اهللا آيت مختصر جوابية -1367 اسفند 1
  .)نيافت انتشار تاريخ اين در ديگران مشورت و ص7حديد با نامه اين( روحاني

 اقتصـادي،  وضـعيت  از گزارشـي  ارائة و خميني اهللا آيت با م7قات آخرين -1367 اسفند
  .كشور قضايي و سياسي

 از يكـي  توسـط  خميني اهللا آيت شدة ومهر 8ك نامة وصيت گيري بازپس -1367 اسفند 28
  .)است شده منتشر و معروف نامة وصيت از غير نامه وصيت اين( ايشان بيت اعضاي
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1368  

 يـافتن  تشـد  دربـارة  خمينـي  اهللا آيـت  بـه  خطاب نامه دو ارسال -1368 فروردين 4 و 3
اجـراي  بـراي  آمـادگي  اعـ7م  و نكـات  برخـي  تذكر و ها بدخواهي گسترش و ها سازيجو 

  .ايشان نظرات
 هاي اعدام دربارة منتظري اهللا آيت نامة غيرمنتظرة و برانگيز شك قرائت -1368 فروردين 5
  .»سي بي بي« راديوي از 67 سال
 بـه  خطـاب  خميني اهللا آيت به منسوب غيرمتعارف و شديداللحن نامة -1368 فروردين 6
  .ناروا و كذب اتهامات و ادعاها شامل منتظري اهللا آيت
 در خمينـي  اهللا آيـت  به خطاب منتظري اهللا آيت ازطرف اي نامه ارسال -1368 فروردين 7
  .نظام آيندة رهبري براي آمادگي عدم اع7م و ايشان به منسوب نامة به پاسخ
 و منتظري اهللا آيت به خطاب خميني اهللا آيت به منسوب اي نامه انتشار -1368 فروردين 8
  .رهبري مقامي قائم از ايشان بركناري قبول

 مبنـي  منتظري اهللا آيت نامة و آباد نجف در پراكنده اعتراضات برخي -1368 فروردين 15
  .اعمال گونه اين از نارضايتي اع7م و آرامش حفظ لزوم بر

 كروبـي،  آقايـان  بـه  خطـاب  منتظـري  اهللا آيت مختصر جوابية انتشار -1368 فروردين 25
  .روحاني و جماراني امام

 منتظـري  اهللا آيـت  دربـارة  خمينـي  اهللا آيت به منسوب اي نامه انتشار -1368 فروردين 26
  .ها آن اعتراض از پيشگيري جهت اس7مي شوراي مجلس نمايندگان به خطاب

 جماراني امام كروبي، آقايان به منتظري سعيد آقاي اي صفحه 11 نامة -1368 ارديبهشت 6
  .آنان ادعاهاي به پاسخ و روحاني و

 ژتيرا در منتظري اهللا آيت به خطاب خميني احمدسيد رنجنامة انتشار -1368 ارديبهشت 9
  .كشور مطبوعات تمام در آن زمان هم انتشار و دولتي هاي دستگاه توسط وسيع
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 دجراي در منتشره شايعات و اتهامات دربارة خميني اهللا آيت به نامه -1368 ارديبهشت 18

  .حكومتي
 در رهبري مقامي قائم از گيري كناره دربارة ايشان توضيحي سخنان -1368 ارديبهشت 23
  .فقه خارج درس آغاز
 مجلس نمايندة 200 تسليت و له معظم والد منتظري علي حاج درگذشت -1368 خرداد 1

  .ايشان به اس7مي شوراي

  1376تا  1368: مچهاردوران 

 ايـن  بـه  منتظـري  اهللا آيـت  تسـليت  پيـام  و خمينـي  اهللا آيت درگذشت -1368 خرداد 14
  .مناسبت

 مسـجد  در خمينـي  اهللا آيت ختم مراسم برگزاري جهت ايشان اط7عية -1368 خرداد 20
 الحـال  معلـوم  هاي شخصي لباس توسط مراسم زدن برهم منظور به اغتشاش ايجاد و قم اعظم

  .حكومتي
 بـودن  اعلم و افقه لزوم اع7م و اساسي قانون بازنگري شوراي به نامه -1368 خرداد 22
  .او نبودن قانون فوق و رهبر

 انتخـاب  مناسـبت  بـه  اي خامنه والمسلمين ا8س7م حجت به تبريك پيام -1368 خرداد 23
 متعهد هاي شخصيت و علما با مهم مسائل در مشورت لزوم بر كيدأت و رهبري عنوان به وي
  .آگاه و

  .له معظم تبريك پيام به اي خامنه آقاي پاسخ -1368 خرداد 25
 علمـي،  ابعـاد  پيرامـون  لـه  معظـم  بـا  »فرهنگـي  كيهان« نشرية مصاحبة -1368 خرداد 29

  .نيافت انتشار اجازة كه خميني اهللا آيت مرحوم اخ7قي و فرهنگي
  .درس جلسه 555 از پس »فقيه و8يت« خارج درس پايان -1368 شهريور 26
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  .»قلوبهم مؤلفإل« اول از زكات بحث ادامة -1368 مهر 15
  .له معظم توسط قم دارالشفاء مدرسة امناي هيئت تعيين -1368 آبان 19

 اسـتقراض  بـا  مخالفـت  در اسـ7مي  شـوراي  مجلـس  نماينـدگان  بـه  نامه -1368 دي 8
  .خارجي

  .عمومي سخنراني در آن هاي زيان بيان و خارجي استقراض به اعتراض -1368 دي 11
 و بيت به حكومتي شدة شناخته هاي شخصي لباس و اوباش و اراذل حملة -1368 دي 12
  .)حمله اولين( له معظم دفتر

  .خارجي استقراض زيان و مسائل برخي توضيح در له معظم بيانات -1368 دي 16
 در مسـئو8ن  و علمـا  به خطاب له معظم شاگردان از جمعي اعتراضي نامة -1368 دي 18

 اسـ7مي  جمهوري روزنامة ازجمله ها روزنامه هتاكي و بيت به فيزيكي حم7ت به اعتراض
  .ايشان به نسبت

  .العقول تحف شرح و تدريس -1368
 رسـتمي،  ياسـر  شـهيد  بـرادر  و منتظـري  اهللا آيت نوة رستمي علي دكتر بازداشت -1368

  .حبس ماه شش از بعد آزادي و زندان سال دو به محكوميت
1368- منظـور  بـه  ايشـان  ازسوي ملل سازمان نمايندة گاليندوپل آقاي ديدار تقاضاي رد 

  .نظام حيثيت حفظ
 و اتهامـات  سـيل  بـه  پاسـخ  در »هـا  قضـاوت  و هـا  واقعيت« كتاب محدود انتشار -1368

  .آن انتشار با رابطه در اي عده بازداشت و ها پردازي دروغ

1369  

 سـابق  وزير ،شهري ري يمحمد محمد »سياسي خاطرات« كتاب انتشار -1369 فروردين
  .وسيع ژتيرا در منتظري اهللا آيت عليه ،اط7عات
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 مناسبت به اس7مي شوراي مجلس نمايندگان از جمعي تسليت پيام -1369 ارديبهشت 20

له معظم پدر درگذشت سالگرد ليناو.  
 انتشار درمورد قضائيه قوة رياست به منتظري احمد ا8س7م حجت شكوائية -1369 تير 7
  .منتظري اهللا آيت عليه آميز توهين و كذب مطالب حاوي هاي بيانيه و جزوات از برخي
 بـه  نقـدهايي  افـزودن  بـا  »ها قضاوت و ها واقعيت« كتاب جديد ويرايش تهية -1369 تير

  .شهري ري آقاي سياسي خاطرات
ــهريور 7 ــام -1369 ش ــليت پي ــت تس ــري اهللا آي ــه منتظ ــبت ب ــت مناس ــت درگذش  اهللا آي
  .نجفي مرعشي الدين شهابسيد

 عـراق  مسلمان مردم كشتار و فارس خليج بحران پيرامون له معظم بيانات -1369 دي 29
  .آمريكا نيروهاي توسط

 560( »ا8سـ7ميإل  الدولإل فقه و الفقيه و8يإل فى دراسات« كتاب چهارم جلد انتشار -1369
  .)صفحه

  .)صفحه 444( »الزكا� كتاب« مسو جلد انتشار -1369

1370  

  .)صفحه 455( »حج مناسك و احكام« كتاب انتشار -1370 بهار
  .عراق خونين حوادث دربارة خوئي اهللا آيت به له معظم پيام -1370 فروردين 2

  .خاورميانه صلح كنفرانس تشكيل مناسبت به پيام -1370 مرداد 20
  .مادريد صلح كنفرانس برپايي مناسبت به له معظم بيانات -1370 آبان 8

  .)سنگال( داكار در اس7مي كشورهاي سران كنفرانس ششمين به پيام -1370 آذر 18
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 فتـواي  دربـارة  شـرقي  منطقـه  و حجـاز  شيعيان به خطاب سرگشاده نامة -1370 آذر 27
 بـه  نسـبت  اتهامـات  برخي ايراد در سعودي افتاي اع7ي مجلس اعضاي از يكي استعماري

  .شيعه
 خـونين  حـوادث  مناسـبت  بـه  فقه خارج درس پايان در له معظم سخنان -1370 بهمن 21
  .الجزاير

 كـل  دبيـر  موسـوي  عباسسـيد  آقاي شهادت مناسبت به له معظم بيانات -1370 بهمن 28
  .وي همراهان و خانواده لبنان، اهللا حزب

1371  

  .افغانستان در اس7مي انق7ب پيروزي مناسبت به له معظم بيانات -1371 ارديبهشت 7
  .درس جلسه 722 از پس زكات كتاب تدريس اتمام -1371 خرداد 11
ــرداد 17 ــت درگذشــت -1371 م ــمسيد اهللا آي ــوئي ابوالقاس ــام و خ ــليت پي ــان تس  ايش

  .مناسبت همين به
  .»محرمه مكاسب« خارج تدريس آغاز -1371 شهريور

 توسـط  هرزگـوين  و بوسني در مسلمانان كشتار مناسبت به له معظم بيانات -1371 آبان 9
  .ها صرب
 جهـان  حـوادث  ديگر و هند بابري مسجد تخريب دربارة له معظم بيانات -1371 آذر 17
  .اس7م

  .)صفحه 512( »الزكا� كتاب« چهارم جلد انتشار -1371
 حـاج  آقـاي  ازجملـه  منتظري اهللا آيت شاگردان و مندان ع7قه از جمعي بازداشت -1371

  .دردكشان محمود آقاي و كريمي داود
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 اعتراض و اس7مي انق7ب پيروزي سالگرد مناسبت به انتقادي سخنراني -1371 بهمن 21

  .ها دستگيري به
 درس بـه  حكـومتي  نيروهـاي  آشكار حمايت با ها شخصي لباس يورش -1371 بهمن 23
  .منتظري اهللا آيت

 حملـة  و منتظـري  اهللا آيت مسكوني منطقة تلفن و برق قطع و محاصره -1371 بهمن 23
 مسئو8ن از حسينيان )خسرو( اهللا روح آقاي فرماندهي با قم اط7عات و سپاه نيروهاي شبانة

 شـرعيه  وجوهـات  و دفتـر  آرشيو غارت و حسينيه و دفتر بيت، به روحانيت ويژة دادسراي
  .)حمله ميندو( ...و

 بيـت،  بـه  حملـه  حادثة و ايشان سخنراني درمورد له معظم دفتر اط7عية -1371 بهمن 28
  .اموال از اي پاره غارت و دفتر و حسينيه

 منتظـري  احمـد  ا8س7م حجت با اس7مي جمهوري خبرگزاري مصاحبة -1371 بهمن 28
  .عاليقدر فقيه بيت به شبانه هجوم به راجع
 حفـظ  ضرورت دربارة گلپايگاني اهللا آيت به خطاب منتظري اهللا آيت نامة -1371 اسفند 4

  .علميه هاي حوزه استق7ل
 و حملـه  درمـورد  منؤمـ  اهللا آيـت  به منتظري احمد ا8س7م حجت نامة -1371 اسفند 10
  .دفتر و بيت غارت
 و بيـت  بـه  شبانه هجوم دربارة رهبري مقام به له معظم كوتاه كتبي پيام -1371 اسفند 29
  .دفتر

 ربـاني  اهللا آيـت  مرحـوم  فرزنـد ( املشي رباني اهللا فتح مهندس شكوائية -1371 اسفند 29
  .عاليقدر فقيه دفتر و بيت به شبانه حملة به اعتراض در اي خامنه آقاي به خطاب )املشي
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1372  

 هاشمي والمسلمين ا8س7م حجت به منتظري احمد ا8س7م حجت نامة -1372 فروردين 5
 و منتظـري  اهللا آيـت  بيـت  بـه  حمـ7ت  از گزارشي ارائة و )وقت جمهور رئيس( رفسنجاني

  .ايشان حسينية و دفتر غارت
 بـه  خطـاب  كشـور  مـذهبي  ملـي  هاي شخصيت از جمعي نامة شكايت -1372 ارديبهشت

  .منتظري اهللا آيت حسينية و بيت به حمله درمورد )وقت قضائية قوة رئيس( يزدي اهللا آيت
 بـا  ارتباط در ايران ملت به خطاب له معظم مفصل و سرگشاده نامة -1372 ارديبهشت 10
 ويـژة  دادگاه و دادسرا نامناسب عملكرد و رهبري اختيارات و حدود دفتر، و بيت به يورش

  .دادگاه اين بودن غيرقانوني و روحانيت
  .فدك درمورد پرسشي به له معظم پاسخ -1372 ارديبهشت 16
  .فلسطين مسائل پيرامون فقه خارج درس پايان در له معظم بيانات -1372 شهريور 27

 اط7عـات  وزارت مورانأم جلوگيري و تهران حكيم لقمان بيمارستان به مراجعه -1372
  .معالج پزشكان اكيد توصية رغم علي ايشان شدن بستري از

 مهندس مرحوم و مهندسين اس7مي انجمن نامة به پاسخ در له معظم نامة -1372 آبان 26
  .»)ع(انبياء بعثت از هدف« مسئلة با ارتباط در بازرگان مهدي
ــام و گلپايگــاني رضــامحمدسيد اهللا آيــت درگذشــت -1372 آذر 18  ايشــان تســليت پي

  .)آذر 19( مناسبت همين به
 تعـرّض  درمـورد  رفسـنجاني  هاشـمي  آقـاي  بـه  منتظري سعيد آقاي نامة -1372 دي 21

 شـهيد  خـانوادة  و عاليقـدر  فقيـه  خـانوادة  اختيار در كه منزلي به قم اط7عات ادارة مورانأم
  .بود منتظري محمد

 430( »فـدك  مـاجراي  و )س(زهـرا  فاطمـة  حضـرت  خطبة شرح« كتاب انتشار -1372
  .)صفحه
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  .كافي اصول تدريس شروع و العقول تحف شرح تدريس ماندن ناتمام -1372

1373  

 يـادآوري  و )س(معصومه حضرت و8دت مناسبت به له معظم بيانات -1373 فروردين 23
  .اس7م جهان مشك7ت

 در گوراژده شهر مسلمانان رحمانة بي كشتار مناسبت به ايشان بيانات -1373 فروردين 29
  .بوسني
 و خمينـي  اهللا آيـت  ارتحـال  سالگرد پنجمين مناسبت به له معظم بيانات -1373 خرداد 11
  .ط7ب و فض7 موعظة
 حضـرت  مطهـر  حـرم  در گـذاري  بمـب  نـاگوار  حادثة مناسبت به پيام -1373 خرداد 31
  .)ع(رضا امام ا8ئمه ثامن

  .)صفحه 605( »المحرمإل المكاسب« كتاب اول جلد انتشار -1373 خرداد
 دربـارة  اي خامنـه  آقـاي  بـه  خطـاب  اعتراضـي  و خصوصـي  پيام نگارش -1373 تير 21

 اهللا آيـت  توسـط  1373 آبـان  12 تـاريخ  در پيام اين( مرجعيت حريم حفظ و حوزه استق7ل
  .)است شده داده اي خامنه آقاي به قمي منؤم

  .)صفحه 605( »ا8صول نهايإل« كتاب دوم و اول جلد انتشار و مجدد ويرايش -1373
  .)صفحه 544( »الوثقي العرو� علي تعليقإل« كتاب انتشار -1373
  .)صفحه 296( »استفتائات رسالة« اول جلد انتشار -1373

  .افغانستان داخلي هاي جنگ پيرامون له معظم بيانات -1373 شهريور 29
ــت -1373 آذر 9 ــت درگذش ــيخ اهللا آي ــد ش ــي عليمحم ــام و اراك ــليت پي ــان تس  ايش
  .مناسبت همين به
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 عليـه  اي خامنـه  آقـاي  تنـد  سـخنان  از پـس  هحسـيني  و دفتر به حمله -1373 دي 3 و 2
  .)حمله مينسو( هحسيني لوازم و درس تريبون شكستن له، معظم
 دربـارة  تقليـد  مراجـع  و علما حضرات به له معظم شاگردان از جمعي نامة -1373 دي 3

  .منتظري اهللا آيت حضرت فقه درس در اغتشاش و اخ7لگري
 والمسـلمين  ا8سـ7م  حجـت  بـه  دانشـگاه  مدرسين و اساتيد از جمعي نامة -1373 دي 6

  .عاليقدر فقيه درس و هحسيني به حمله درمورد رفسنجاني هاشمي
 درمـورد  قـم  عمـومي  دادسـتان  بـه  لـه  معظم شاگردان از جمعي شكايت -1373 دي 18
 بـراي  آن رونوشـت  ارسال و )كنندگان حمله اسامي ذكر با( هحسيني و دفتر به كنندگان حمله
  .يزدي محمد و رفسنجاني هاشمي اي، خامنه :آقايان
 مكـرّر  حمـ7ت  دربارة اي خامنه آقاي به خطاب منتظري سعيد آقاي نامة -1373 دي 24

 اهللا آيـت  زنـداني  شـاگردان  و منـدان  ع7قـه  از ليسـتي  ارائة و معظم والد درس و هحسيني به
  .منتظري

  .بازرگان مهدي مهندس آقاي جناب درگذشت مناسبت به تسليت پيام -1373 بهمن 1
  .خميني احمدسيد آقاي كسالت خبر دربارة پسنديده اهللا آيت به نامه -1373 اسفند 23
  .خميني احمدسيد آقاي درگذشت مناسبت به تسليت پيام -1373 اسفند 27

1374  

  .درس جلسه 500 حدود از پس كافي اصول تدريس اتمام -1374 ارديبهشت 4
 اسـ7مي  جهـاد  رهبر شقاقي فتحي دكتر شهادت مناسبت به له معظم بيانات -1374 آبان 7

  .فلسطين

1375  

  .لبنان جنوب به اسرائيل حم7ت مناسبت به له معظم بيانات -1375 فروردين 26
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 نجـف  در سيسـتاني  اهللا آيـت  بيـت  بـه  حمله با ارتباط در له معظم بيانات -1375 آذر 14
  .مرجعيت حريم شدن شكسته و اشرف
  .)صفحه 668( »المحرمإل المكاسب« دوم جلد انتشار -1375 آذر

  .)صفحه 223( »ضمان مسائل استفتائات« كتاب انتشار -1375

1376  

  .الب7غه نهج قصار كلمات تدريس آغاز -1376
 و جمهـوري  رياست انتخابات برگزاري آستانة در پرسشي به پاسخ -1376 ارديبهشت 6

 و آگـاه  ا8راده، قـوي  متعهـد،  امـين،  فـردي  انتخـاب  و انتخابات در شركت به مردم دعوت
  .تحميلي كانديداهاي ورود از جلوگيري درنتيجه و باتجربه

  .)دامادها و فرزندان براي( حكمت منظومة خصوصي تدريس آغاز -1376 ارديبهشت 12
 وي انتخـاب  مناسـبت  به خاتمي محمدسيد ا8س7م حجت به تبريك پيام -1376 خرداد 5
 نيروهـاي  كـارگيري  به اساسي، قانون و اس7م احكام به عمل توصية و جمهوري رياست به

 اجتمـاعي  هاي آزادي مينأت نظري، تنگ و انحصارطلبي از اجتناب كارآمد، و فداكار مخلص،
 اعمـال  در قاطعيـت  داشـتن  بـه  اكيد توصية و مردم اقتصادي و معيشتي امور به رسيدگي و

  .مردمي و قانوني پشتوانة به باتوجه محوله وظايف
 جهـت  ،روحـاني  حسيني محمدسيد اهللا آيت متوفي مرجع بيت در حضور -1376 مرداد 6

  .بازماندگان به تسليت
 لـزوم  شـرعي  حكـم  درمـورد  دانشـگاه  اسـاتيد  از جمعي السؤ به پاسخ -1376 آبان 14
  .آن در عضويت و مستقل احزاب تشكيل

ـ  و ازمنكـر  نهي و معروف امربه وجوب درمورد له معظم بيانات -1376 آبان 21 تمظلومي 
  .شيعه مرجعيت
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 شـدن  دولتـي  به اعتراض در تاريخي سخنراني ايراد -)ق 1418 رجب 13( 1376 آبان 23
 قـدرت  بودن محدود و رهبر بودن فراقانوني رد گانه، سه قواي استق7ل عدم شيعه، مرجعيت

  .قوا تفكيك نظرية ابراز و احزاب آزادي لزوم اساسي، قانون طبق وي

  1381تا  1376: مپنجدوران 

 حكـومتي  شـدة  شناخته اوباش و اراذل شدة ريزي برنامه و وحشيانه حملة -1376 آبان 28
 ؛)قـم  اعظـم  مسجد در آملي جوادي آقاي سخنراني از پس( له معظم بيت و دفتر ه،حسيني به
 قـم،  سـپاه  توسط دفتر اشغال و روحانيت ويژة دادگاه حكم به شهدا ةحسيني پلمب سپس و

 سـنگين  و گسـترده  مـوج  انـدازي  راه و ملي امنيت عالي شوراي حكم با خانگي حصر آغاز
 و دسـتگيري  .هـا  نمازجمعـه  تلويزيون، و راديو مطبوعات، در ها اهانت و حم7ت و فشارها

  .)حمله چهارمين( مندان ع7قه و شاگردان خانواده، ايشان، براي فراوان تضييقات
 حصـر  و بيـت؛  و هحسـيني  به وحشيانه حملة از پس له معظم بيانية اولين -1376 آبان 28
  .ايشان

 بـراي  تهـران  بسـيجيان  جمع در اي خامنه آقاي آميز توهين و تند سخنراني -1376 آذر 5
  .منتظري اهللا آيت عليه حم7ت و اقدامات تشديد

 آقـاي  بـه  خطـاب  كشـور  فرهنگي و علمي هاي شخصيت از تن 84 نامة -1376 بهمن 8
  .منتظري اهللا آيت بيت به حمله تمحكومي در )وقت جمهور رئيس( خاتمي

 و حصـر  بـه  اعتـراض  در آبـاد  نجـف  بازاريـان  و مـردم  اعتصاب و تجمع -1376 اسفند
  .باره دراين شهدا هاي خانواده از جمعي اط7عية و منتظري اهللا آيت به نسبت تضييقات

 بـه  علميـه  حـوزة  محققـان  و اسـاتيد  علمـا،  از تن 385 سرگشادة نامة -1376 اسفند 28
  .منتظري اهللا آيت حضرت حصر ادامة با رابطه در عظام مراجع
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1377  

  .خانگي حصر شروع از پس خويشاوندان و بستگان م7قات اولين اجازة -1377 نوروز
 در ا8نبياء خاتم بيمارستان به خانگي حصر از منتظري اهللا آيت انتقال -1377 ارديبهشت 1
  .بازگشت هنگام به ايشان از مردم استقبال و امنيتي شديد تدابير تحت تهران

 سـوگواري  مراسـم  جريـان  در مـردم  و روحانيون از جمعي بازداشت -1377 ارديبهشت
  .منتظري احمد آقاي منزل در عاشورا و تاسوعا روزهاي

 5 در( »اساسـي  قـانون  و فقيـه  و8يـت « باعنوان ايشان ليفيأت جزوة انتشار -1377 تير 7
  .)صفحه 44 ،فصل

 خـاتمي  آقـاي  بـه  خطـاب  منتظري احمد ا8س7م حجت سرگشادة نامة -1377 مرداد 30
  .معظم والد حصر ادامة و شده ايجاد تضييقات دربارة )وقت جمهور رئيس(

 سـپاه  در فقيـه  ولـي  نماينـدگي  سـتاد  سياسـي  ادارة توسـط  كتـابي  انتشار -1377 تابستان
 حوادث و )رجب 13( 1376 آبان ماجراي دربارة »رويارويي تا جدايي از« باعنوان پاسداران

  .منتظري اهللا آيت تخريب هدف با آن، از پس
 اط7عـات  وزارت توسط »انحراف پيچك« باعنوان نمايشگاهي اندازي راه -1377 تابستان

 بـه  زدن دامن براي قم و اصفهان تهران، شهرهاي در آبادي نجف دري آقاي وزارت زمان در
  .منتظري اهللا آيت تضعيف هدف با هاشمي مهديسيد قضاياي

 بـه  پاسـخ  در »هـا  قضاوت و ها واقعيت« كتاب نهايي ويرايش محدود انتشار -1377 يزيپا
 690( ،منابر و تلويزيون راديو ها، كتاب نشريات، در منتشره مجعو8ت و تحريفات اكاذيب،
  .)صفحه

 داريـوش  مرحـوم  ناجوانمردانـة  قتـل  درمـورد  منتظري اهللا آيت پيام انتشار -1377 آذر 3
  .گشود ديگران پيگيري براي را راه و شكست را ابهام فضاي كه همسرش، و فروهر
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 املشـي  ربـاني  اهللا آيـت  مرحـوم  فرزنـد  املشي رباني اهللا فتح مهندس نامة -1377 آذر 16
 پيچـك  نمايشـگاه  برگـزاري  بـه  اعتـراض  در )وقـت  اط7عات وزير( دري آقاي به خطاب
  .سياسي اهداف به نيل جهت ايشان پدر نام از استفاده سوء و انحراف

 درخواســــت پــــي در »خــــرداد روزنامــــة« بــــه هــــايي توصــــيه -1377 آذر 24
  .نوري عبداهللا آقاي والمسلمين ا8س7م حجت
 رسـمي  نيروهـاي  توسط 1377 سال فجيع هاي قتل مناسبت به ايشان پيام -1377 دي 19
  .اط7عات وزارت

 آسـتانة  در دانشـگاه  و حـوزه  اسـاتيد  از جمعي كتبي ا8تسؤ به پاسخ -1377 بهمن 12
  .اس7مي انق7ب سالگرد بيستمين

  .قمي آذري اهللا آيت مظلومانة رحلت مناسبت به پيام -1377 بهمن 23
  .»خشونت و مدارا دين،« تزاحم باب در »كيان« ماهنامة الؤس به پاسخ -1377 بهمن 29

 119 حصـر،  ايـام  در )فرزنـدان  بـراي ( حكمت منظومة خصوصي تدريس ادامة -1377
  .هعام امور در درس جلسه

  .رستمي ياسر شهيد پدر و ايشان داماد ،رستمي غ7معلي حاج ماهة يك بازداشت -1377
 نحـوة  بـه  اعتـراض  در اي خامنـه  آقـاي  بـه  زنجاني شبيري اهللا آيت محرمانة نامة -1377
  .منتظري اهللا آيت با برخورد

1378  

 در بــار مـين دو بـراي  هاشــمي هاديسـيد  والمسـلمين  ا8ســ7م حجـت  بازداشـت  -1378
 هـاي  خانـه  در مـاه  2 سپس و نفره چند و انفرادي سلول در حبس ماه 7( اس7مي جمهوري

  .)اط7عات وزارت امن
  .شيرازي ادصي سپهبد مظلومانة شهادت مناسبت به پيام -1378 فروردين 22
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 حصـر  ادامة به نسبت عاشورا روز در آباد نجف مردم اعتراض فرياد -1378 ارديبهشت 6
  .منتظري اهللا آيت

 نظـارت « پيرامـون  قـم  علميـة  حـوزة  ط7ب از جمعي الؤس به پاسخ -1378 خرداد 17
  .»استصوابي

  .»تزاحم باب در« مقالة نقد در سروش عبدالكريم دكتر آقاي نامة به پاسخ -1378 تير 5
 تيـر  18 واقعة در دانشجو و دانشگاه حرمت هتك مناسبت به پيامي انتشار -1378 تير 20
  .)تهران دانشگاه دانشجويان خوابگاه به حمله( 78

  .»تساهل و تسامح يا خشونت« پيرامون هايي پرسش به پاسخ -1378 مرداد 12
 نـوري  عبـداهللا  آقـاي  ا8سـ7م  حجت شدن زنداني و »خرداد روزنامة« توقيف -1378 آبان
 تـرويج  ايشـان  اتهامـات  از يكـي  روحانيت؛ ويژة دادگاه توسط ،آن سردبير و امتياز صاحب
  .بود خرداد روزنامة در منتظري اهللا آيت سياسي

  .گاردين روزنامة و زرويتر خبرگزاري كتبي ا8تسؤ به له معظم پاسخ -1378 دي 6
 پرتـو « نامـة  هفتـه  در منتظـري  اهللا آيت از آميز توهين كاريكاتوري چاپ -1378 بهمن 14
  .يزدي مصباح آقاي اشراف تحت ،خميني امام پژوهشي آموزشي سسةؤم به متعلق »سخن
  .اس7مي شوراي مجلس دورة ششمين انتخابات مناسبت به ايشان پيام -1378 بهمن 21
 »اساسـي  قانون و مردمي حكومت« باعنوان له معظم ليفيأت جزوة انتشار -1378 بهمن 22

  .)صفحه 60 ،فصل 8 در(
 صبح روزنامة سردبير( حجاريان سعيد دكتر آقاي ترور با رابطه در پيام -1378 اسفند 22
  .)تهران شهر شوراي عضو و امروز
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1379  

 و خشـونت « درمـورد  تهران شهر اس7مي شوراي ا8تؤس به پاسخ -1379 فروردين 24
  .»ترور

 عواقـب  و اتمضرّ درخصوص »هاجر پيام« نشرية ا8تؤس به پاسخ -1379 فروردين 26
  .رهبري مقام به مربوط نهادهاي به نسبت مجلس صوتفح تحقيق حق از ممانعت سوء
 بازداشـت  پيرامـون  »فرانسـه  راديـو  فارسـي  بخـش « كتبي مصاحبة -1379 ارديبهشت 6

  .ها روزنامه توقيف و نگاران روزنامه
 »آلگماينـه  فرانكفـورتر « روزنامـة  بـا  گفتگو در جهان مردم به پيام -1379 ارديبهشت 21
  .آلمان

  .منتظري اهللا آيت با »وسطاأل الشرق« روزنامة مصاحبة -1379 ارديبهشت 25
  .له معظم با »ايران معلمان جامعة« كتبي مصاحبة -1379 تير 7

 گذاشـتن  مسكوت درمورد له معظم با »سي بي بي« راديوي كتبي مصاحبة -1379 مرداد 17
  .مطبوعات قانون اص7ح طرح

  .»تمپو« ياسپانياي نامة هفته مصاحبة -1379 مرداد 31
 ايــزدي مصــطفي مهنــدس آقــاي محكوميــت و »آوا نامــة هفتــه« توقيــف -1379 مــرداد

  .بود منتظري اهللا آيت نظرات و اخبار انعكاس اتهامات، از يكي .آن مديرمسئول
 يـك  اينترنتـي  پايگـاه  نخسـتين  منتظـري،  اهللا آيت اينترنتي پايگاه سيسأت -1379 تابستان

  .شيعه تقليد مرجع
 تشـخيص  مجمـع  بـا  رابطـه  در »ايـران  انـداز  چشـم « نشرية مصاحبة -1379 شهريور 22

  .نظام مصلحت
 ،جلـد  2( »منتظـري  اهللا آيت خاطرات از بخشي« كتاب غيررسمي انتشار -1379 شهريور

  .)صفحه 1600
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  .»ايران سينمايي و هنري جامعة« هنري و فرهنگي ا8تؤس به پاسخ -1379 مهر 2
  .له معظم با »ايران صداي راديو« كتبي مصاحبة -1379 مهر 6

 فقـه  درس شـروع  پيشـنهاد  درمـورد  شـاگردان  از جمعـي  نامـة  به پاسخ -1379 مهر 11
  .)حصر ايام هاي محدوديت و شرايط علت به( مداربسته تلويزيون ازطريق

 محكوميـت  درمورد له معظم با »آزادي راديو فارسي بخش« كتبي مصاحبة -1379 مهر 22
  .اشكوري يوسفي ا8س7م حجت
  .فلسطين انتفاضة مجدد شروع مناسبت به پيام -1379 مهر 30
 هـاي  مصـاحبه  درمورد تهران دانشگاه دانشجويان از جمعي نامة به پاسخ -1379 آبان 20
  .خارجي هاي رسانه با له معظم
 توسـط  و روحانيت ويژة دادسراي حكم با منتظري سعيد آقاي بازداشت -1379 آذر 16
 متهمـان  شـكنجة  و بـازجويي  بـه  مربـوط  ويـدئويي  نـوار  انتشـار  اتهام به قم اط7عات ادارة
  .منتظري اهللا آيت خاطرات كتاب پخش و 1377 يزيپا اي زنجيره هاي قتل

  .له معظم داماد رستمي غ7معلي حاج مجدد بازداشت -1379
  .له معظم شدة منتشر خاطرات درمورد شايعات برخي به پاسخ -1379 دي 3

 جهـاني  شـبكة  روي بـر  منتظري اهللا آيت خاطرات كامل متن گرفتن قرار -1379 دي 10
  .اينترنت

  .اميركبير دانشگاه دانشجويان هاي پرسش به پاسخ -1379 دي 22
  .ها تمدن گفتگوي درمورد استفتائي به پاسخ -1379 بهمن 14
 پيـروزي  سالگرد مناسبت به »آمريكا راديو فارسي بخش« كتبي مصاحبة -1379 بهمن 19
  .اس7مي انق7ب
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 درمـورد  روحانيـت  ويـژة  دادگـاه  دادستان اي اژه محسني آقاي مصاحبة -1379 بهمن 20
 خـانوادة  بـه  منتظـري  اهللا آيـت  رسـاني  كمـك  كـردن  مطرح و منتظري سعيد آقاي دستگيري
  .اتهامات از يكي عنوان به زندانيان

  .كانادا چاپ ديدگاه، مجلة هاي پرسش به پاسخ -1379 اسفند 7
  .هلند چاپ داچ، روزنامة هاي پرسش به پاسخ -1379 اسفند 20
  .رفراندوم پيرامون هايي پرسش به پاسخ -1379 اسفند 20

1380  

 و چاپ انگيزة درمورد ايزدي مصطفي مهندس هاي پرسش به پاسخ -1380 فروردين 12
  .خاطرات كتاب انتشار
  .مذهبي يمّل نيروهاي سياسي هاي بازداشت مناسبت به پيام -1380 فروردين 21
  .سياسي شدگان بازداشت هاي خانواده شرعي ا8تؤس به پاسخ -1380 ارديبهشت 18
 از جمعـي  جانگداز رحلت و هواپيما سقوط فاجعة مناسبت به پيام -1380 ارديبهشت 29

  .ملت و كشور به خدمتگزاران
 در جمهـوري  رياسـت  انتخابـات  در شـركت  از پس له معظم مصاحبة -1380 خرداد 18
  .خانگي حبس شرايط
 عظـام  مراجـع  بـه  خطـاب  منتظـري  اهللا آيت فرزندان خواهي تظلم نامة -1380 خرداد 24
  .تقليد

 آقـاي  براي را له معظم جسمي وضعيت از خود گزارش معالج پزشكان -1380 خرداد 29
 اعـ7م  ايشـان  شدن بستري لزوم گزارش اين در .نمودند ارسال )وقت جمهور رئيس( خاتمي
  .بود شده
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 بازداشـت  همچنـين  هاشمي، هاديسيد ا8س7م حجت بازداشت دورة مينسو -1380 تير
 دامـاد ( فـيض  مجتبـي  آقـاي  ازجملـه  منتظـري  اهللا آيـت  دفتر اعضاي و شاگردان از نفر 10

  .)له معظم
  .امانيته فرانسوي روزنامة هاي پرسش به پاسخ -1380 تير 7
 منتظـري  محمد ا8س7م حجت شهادت سالگرد مراسم برگزاري از ممانعت -1380 تير 7
 و وجـرح  ضـرب  و روحانيـت  ويـژة  دادسـراي  و سـپاه  قم، اط7عات ادارة نيروهاي توسط

  .معترض مردم از تعدادي بازداشت
 برگزاري از ممانعت دربارة )منتظري محمد شهيد همسر( يحرّ خانم بيانية -1380 تير 8

  .دادگاه به احضار بار چندين و ايشان از قم سپاه شكايت سپس و محمد شهيد مراسم
 دربـارة  اسـ7مي  شـوراي  مجلـس  هاي پژوهش مركز هاي پرسش به پاسخ -1380 تير 21
  .النبي سب و مقدسات به اهانت قانوني مادة

 پيرامون كديور محسن دكتر والمسلمين ا8س7م حجت هاي پرسش به پاسخ -1380 تير 23
  .....و رضاأل في افساد محاربه،

 احمـد  ا8س7م حجت منزل به قم روحانيت ويژة دادسراي نيروهاي حملة -1380 تير 25
  .آن هاي درب دادن جوش و وسايل برخي غارت منتظري،

 و ايشـان  منـزل  بـه  حمله دربارة منتظري احمد ا8س7م حجت بيانية -1380 تير 29 و 26
  .منزل هاي اتاق درب مسدودكردن و پلمب
  .ايران معلمان جامعة هاي پرسش به پاسخ -1380 شهريور 30
 ادارة بازداشـتگاه ( زنـدان  روز 345 از پـس  منتظـري  سـعيد  آقاي آزادي -1380 آبان 25

 و انفـرادي  سلول در آن روز 325 كه ،)اوين زندان 240 بند و سپاه 59 زندان قم، اط7عات
  .بود نفره چند اتاقي در باقيمانده روز 20

  .افغانستان متعهد و مسلمان ملت به له معظم پيام -1380 آذر 2
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 منتظـري  اهللا آيـت  تسـليت  پيـام  و شـيرازي  محمدسيد اهللا آيت درگذشت -1380 آذر 26
  .)1380 آذر 27( مناسبت همين به

  .)صفحه 32( »المحرمإل المكاسب« مسو جلد انتشار -1380
 و الفقيه و8يإل في دراسات كتاب خ7صة( »ا8س7م في الحكم نظام« كتاب انتشار -1380

  .)صفحه 663 ،توضيحي نظرات و تعليقات با همراه ؛ا8س7ميإل الدولإل فقه
 1936 مجموعـاً ( »الب7غـه  نهـج  از هـايي  درس« كتـاب  مسـو  تـا  لاو جلد انتشار -1380
  .)صفحه
 بـدون  وي يـادبود  مراسم برگزاري و منتظري اهللا آيت خواهر درگذشت -1380 بهمن 26
  .له معظم حضور

1381  

  .سحابي يداهللا دكتر آقاي درگذشت مناسبت به تسليت پيام -1381 فروردين 23
  .غيرمحارم با مصافحه درمورد شرعي استفتاي به پاسخ -1381 ارديبهشت 28
 دادگسـتري  وزير از اس7مي شوراي مجلس نمايندگان از نفر 20 سؤال -1381 خرداد 19
 و گسـترده  بازداشـت  و منتظـري  اهللا آيـت  حصـر  با رابطه در قانوني مستندات ارائة بر مبني
  .ايشان وابستگان و دفتر اعضاي شاگردان، مردم، وسيع
 اسـتق7ل  درمورد »قم علمية حوزة محققين و مدرسين مجمع« نامة به پاسخ -1381 تير 7
  .شيعه مرجعيت قداست و علميه حوزة
 به اعتراض در اصفهان جمعة امامت از اصفهاني طاهري اهللا آيت استعفاي -1381 تير 17

  .منتظري اهللا آيت حصر ادامة و كشور سياسي وضعيت
 بـه  )وحدت تحكيم دفتر( دانشجويان اس7مي هاي انجمن سرگشادة نامة -1381 مرداد 6
  .منتظري اهللا آيت حصر به اعتراض در خاتمي آقاي
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 و كـديور  محسـن  ايازي، عليمحمدسيد والمسلمين اس7م حجج معرفي -1381 مرداد 7
 اينترنـت  فضـاي  در چـت  و مصـاحبه  جهـت  منتظـري  العظمـي  اهللا آيت ازسوي قابل احمد

  .ايشان از نمايندگي به
 كـه  آقـاجري  هاشـم سيد دكتر آقاي اظهارات درمورد تيسؤا8 به پاسخ -1381 مرداد 16
  .بود شده وي ارتداد اتهام به منجر

 به له معظم پاسخ و »كرد؟ بايد چه« :باعنوان ايران معلمان جامعة نامة -1381 شهريور 18
  .آن

  .استصوابي نظارت با رابطه در اس7مي شوراي مجلس نمايندگان به پيام -1381 مهر 30
  .امنيتي سابقة كم تدابير تحت تهران اكرم رسول بيمارستان به عزيمت -1381 آبان 5

  .آقاجري هاشمسيد دكتر آقاي اعدام حكم به اعتراض در پيام -1381 آبان 17
 اهللا آيـت  بيمـاري  رونـد  دربـارة  منتظـري  احمـد  ا8سـ7م  حجت اط7عية -1381 دي 20

  .ايشان جسمي نامطلوب و خطرناك شرايط و منتظري
 :آيـات  حضـرات  ،تقليـد  مراجع به خطاب اصفهاني طاهري اهللا آيت نامة -1381 دي 27
 صـانعي،  گلپايگاني، صافي مكارم، لنكراني، فاضل بهجت، تبريزي، خراساني، وحيد شبيري،
  .منتظري اهللا آيت از حصر رفع لزوم درمورد همداني نوري و اردبيلي موسوي

 بـه  اسـ7مي  شـوراي  مجلـس  نمايندگان از تن 110 امضاي با اي نامه ارسال -1381 دي
 شـوراي  مصـوبة  لغـو  خواستار آن در كه مجلس، علني صحن در قرائت جهت رئيسه هيئت
 آقـاي  صـ7حديد  با نامه اين .بودند شده حصر از منتظري اهللا آيت آزادي و ملي امنيت عالي

 آقـاي  براي نامه رونوشت نهايتاً و نشد قرائت علني صحن در )مجلس وقت رئيس( كروبي
  .گرديد ارسال )وقت جمهور رئيس( خاتمي
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 آقـاي  بـه  خطـاب  علميـه  حـوزة  فضـ7ي  و روحانيون از كثيري جمع نامة -13810 دي
 اهللا آيـت  حصـر  تـداوم  جـاني  خطرات احتمال دربارة متحد ملل سازمان دبيركل عنان كوفي

  .منتظري
 حصر ادامة به اعتراض در قم مشاركت جبهة و ايران آزادي نهضت بيانية -1381 بهمن 5
  .له معظم
 پايـداري  اع7م و »سي بي بي« راديوي با منتظري اهللا آيت تاريخي مصاحبة -1381 بهمن 9
 فرزنـدان  و خـود  ازسوي آزادي براي درخواست هرگونه قاطع تكذيب و گذشته مواضع بر
  .)حصر رفع از قبل ساعاتي(

  1388تا  1381: مششدوران 

 روز 12 و مـاه  2 و سـال  5 تحمل از پس منتظري اهللا آيت از حصر رفع -1381 بهمن 10
  .خانگي زندان
  .حصر سال 5 از پس )س(معصومه حضرت حرم به فتشرّ -1381 بهمن 11

 از جمعـي  اجتمـاعي،  و سياسي فعا8ن دانشگاه، اساتيد تقليد، مراجع ديدار -1381 بهمن
  .ايشان با مردم مختلف اقشار ديگر و ط7ب و روحانيون اس7مي، شوراي مجلس نمايندگان

  .قم كامكار بيمارستان در روزه چند شدن بستري -1381 بهمن
 توسـط  شـده  كارگذاشته )ميكروفن و دوربين( مخفي شنود عدد يك كشف -1381 بهمن
  .قم اط7عات ادارة به آن تحويل و له معظم دفتر محل از اط7عاتي و امنيتي نيروهاي

 جهـت  تهـران  بـه  منتظـري  اهللا آيـت  رفتن از قم پاسداران سپاه ممانعت -1381 اسفند 4
  .حصر رفع رغم علي معالجه

  .له معظم با اس7مي بشر حقوق كميسيون اعضاي ديدار -1381 اسفند 8
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 و لـه  معظـم  از كامـل  حصر رفع عدم درمورد منتظري اهللا آيت دفتر بيانية -1381 اسفند 18

  .مانده باقي تضييقات
 نظريـات  و هـا  پيـام  كليـة  حـاوي  »هـا  ديـدگاه « كتاب لاو جلد غيررسمي انتشار -1381
  .)صفحه 725( ،غيرقانوني حصر زمان در له معظم

1382  

  .له معظم با مطبوعات آزادي از دفاع انجمن اعضاي ديدار -1382 فروردين 14
 مـدرس،  تربيت هاي دانشگاه علمي هيئت اعضاي از جمعي ديدار -1382 ارديبهشت 12
  .)ع(حسين امام و پزشكي علوم تهران،
 حـزب  اسـتانهاي  دبيـران  و فراكسـيون  عـالي،  شـوراي  اعضاي ديدار -1382 خرداد 22

  .همبستگي
  .دانشجويي هاي خوابگاه به هجوم پيرامون دانشجويان سؤال به پاسخ -1382 تير 8

 نشـريات  مصـاحبة  و مردم مختلف اقشار و دانشجويي هاي گروه با ديدارها ادامة -1382
 اسـپانيايي  نشـرية  ؛يوميـوري  ژاپنـي  نشرية :ازجمله( خارجي هاي خبرگزاري و ها روزنامه و
 واشـنگتن  روزنامـة  خبرنگـار  و سـردبير  ؛كانـادايي  خبرنگـار  ؛رويترز خبرگزاري و پايس ال

 ژاپني خبرگزاري ؛گاردين انگليسي روزنامة ؛هرالد مورنينگ سيدني استراليايي نشرية ؛پست
 دانمـاركي  نشـرية  ؛د8يسـرا  كريره ايتاليايي روزنامة ؛ور8گزگروپ اتريشي نامة تههف ؛كيودو
 شـبكة  تلويزيـوني  مصـاحبة  ؛نيويورك چاپ فلوشيپ مجلة ؛اشترن آلماني روزنامة ؛پليتيكن
  .)تريبون شيكاگو نشرية و سي بي بي جهاني

  .الب7غه نهج دمجد تدريس -1382
 و 1376 ســال رجــب 13 ســخنراني بــه اشــاره -)1424 رجــب 13( 1382 شــهريور 19

  .)ع(علي حضرت دتوّل سالروز سخنراني در آن پيامدهاي
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 علـت  به آن شدن متوقف و مهمحرّ مكاسب خارج درس دمجد شروع -1382 شهريور 26
  .جلسه 12 از پس له معظم كسالت

 و پژوهشـگران  از حمايـت  بـراي  هشـرعي  وجوهات صرف اجازة صدور -1382 مهر 22
  .باقي عمادالدين آقاي نظارت با نويسندگان

 زنـداني  و زنـدان « درمـورد  سياسـي  فعـا8ن  از جمعـي  تسـؤا8  به پاسخ -1382 آذر 3
  .»سياسي

 و ك7مـي  مباحث بر مشتمل )اوين زندان يادگار( »انجام تا آغاز از« كتاب انتشار -1382
  .)صفحه 327( ،دعقاي اصول

  .»الوثقي العرو� علي تعليقإل« كتاب دمجد تدوين -1382
  .نامه ماهنامة تحريرية هيئت مصاحبة و ديدار -1382 دي 19

 ايـن  ايجاد فلسفة ذكر با نگهبان شوراي اعضاي به خطاب اي نامه ارسال -1382 بهمن 5
ــورا ــاد و ش ــبت انتق ــه نس ــارت ب ــوابي نظ ــانوني و استص ــودن غيرق ــز و آن ب ــاد ني  از انتق

 و هـا  ردصـ7حيت  در تجديـدنظر  لـزوم  و مجلـس  كانديـداهاي  گسـتردة  هاي ردص7حيت
  .شورا عملكرد و برخوردها با رابطه در چند تذكراتي

 نگهبـان  شـوراي  نظارت فلسفة دربارة »ايلنا خبرگزاري« سؤال به پاسخ -1382 بهمن 12
  .انتخابات بر

 اسـ7مي  شوراي مجلس مستعفي و متحصن نمايندگان از جمعي ديدار -1382 بهمن 14
 از انتقـاد  و ملت حقوق استيفاي در استقامت به ايشان سفارش و له معظم با )ششم مجلس(

  .نگهبان شوراي توسط كانديداها ردص7حيت
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1383  

 و لـه  معظـم  بـا  »مطبوعـات  آزادي از دفـاع  انجمـن « اعضـاي  ديدار -1383 ارديبهشت 3
 آزادي لـزوم  ؛عقيـده  حفـظ  در پايـداري  ؛مشك7ت دربرابر استقامت لزوم به ايشان سفارش

  .مستقل و آزاد هاي رسانه وجود ضرورت و بيان آزادي و عقيده آزادي ؛انديشه و فكر
  .)جلسه 26( مسافر ص�7 تدريس -1383 ارديبهشت 6

  .اس7مي هاي مجازات پيرامون هايي پرسش به پاسخ -1383 ارديبهشت 29
 عنوان تحت )وقت جمهور رئيس( خاتمي محمدسيد آقاي نامة به پاسخ -1383 مرداد 20

 و نااميدي و انتخابات در خاتمي آقاي از مردم غيرمنتظرة استقبال ذكر و »فردا براي اي نامه«
 عملـي  كـه  هـايي  وعـده  دليـل  به ايشان جمهوري رياست سال 7 از پس آنان بدبيني يا يأس
  .نشد

 ودودا حاج آقاي ،جنگ شجاع فرماندة شهادت مناسبت به تسليت پيام -1383 شهريور 16
  .كريمي

  .)صفحه 136( »حقوق رسالة« انتشار -1383 شهريور
  .عرفات ياسر ابوعمار آقاي ،مجاهد برادر درگذشت مناسبت به پيام -1383 آبان 22

 شـركت  لـزوم  دربارة كرب7 و نجف علماي و عظام آيات حضرات به پيام -1383 دي 2
 دسـت  شـدن  كوتـاه  و مـردم  واقعـي  اسـتق7ل  كسـب  و آزاد انتخابـات  يـك  در عراق مردم

  .عراق از اشغالگران
  .»كافي روضة« تدريس آغاز -1383 دي 30

 سـالگرد  دهمـين  در ايـران  آزادي نهضـت  اعضـاي  و كـل  دبيـر  ديـدار  -1383 بهمن 2
  .بازرگان مهدي مهندس مرحوم بزرگداشت

  .)صفحه 582( »استفتائات رسالة« مدو جلد انتشار -1383
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 نشـريات  مصـاحبة  و مردم مختلف اقشار و دانشجويي هاي گروه با ديدارها ادامة -1383
 آلمـاني  خبرنگار ؛آمريكا چاپ ،تايم مجلة :جمله از( خارجي هاي خبرگزاري و ها روزنامه و

 الملـل  بـين  روابـط  خبرنگـار  آلمـان؛  دويچـه  نشـرية  خبرنگـار  و آلمان صداي غربي بخش
 خبرنگـار  ؛آمريكـا  صـداي  خبرنگـار  كانـادا؛  چـاپ  ،روز پيـك  نامـة  هفته ؛اتريش تلويزيون
 تسـؤا8  بـه  كتبـي  پاسـخ  ؛العربي الوطن مصري نشرية ؛آسوشيتدپرس خبرگزاري ؛ايتاليايي
 دانشـجويان  پرسـش  بـه  پاسـخ  ؛سـي  بي بي راديو فارسي بخش پرسش به پاسخ ؛فردا راديو

  .)رويترز خبرگزاري تسؤا8 به پاسخ و آلمان كلن دانشگاه

1384  

 مسـيحيان  رهبر »دوم پل ژان پاپ« درگذشت مناسبت به تسليت پيام -1384 فروردين 15
  .جهان كاتوليك

 دانشـگاه  فيزيـك  دانشـجويان  اسـ7مي  انجمن هاي پرسش به پاسخ -1384 فروردين 18
  .اساسي قانون و اس7م ازنظر شورا اهميت پيرامون اصفهان صنعتي
  .كشور آن شيعيان به يمن حكومت وحشيانة حملة مناسبت به پيام -1384 ارديبهشت 27
  .جمهوري رياست انتخابات دورة نهمين مناسبت به پيام -1384 تير 11
 شد انجام لندن در مسلمانان و اس7م نام به كه انفجارهايي با رابطه در پيام -1384 تير 20

 تروريسـتي  حركـات  ايـن  تمشـروعي  يتلّق از پرهيز و مسلمانان هوشياري لزوم بر كيدأت و
 و تروريسـتي  اعمـال  گونـه  ايـن  قربانيان هاي خانواده با همدردي اظهار و اس7م دين توسط
  .جهان مردم براي امنيت و آرامش و صلح آرزوي
 بيت با اط7عاتي نيروهاي ناشايست برخوردهاي به نسبت سفأت اظهار -1384 مرداد 23
  .شيرازي اهللا آيت مرحوم
 روز در عـزاداران  بـه  حمله و كاظمين دلخراش حادثة مناسبت به پيام -1384 شهريور 10

  .)ع(جعفر بن موسي امام شهادت
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 و زنـدانيان  بـه  كمـك  بـراي  هشـرعي  وجوهـات  صرف اجازة صدور -1384 شهريور 11
  .باقي عمادالدين آقاي نظارت با ها آن خانوادة

 است فقهي قواعد و اصولي مسائل شامل كه »الفوائد مجمع« كتاب انتشار -1384 تابستان
  .)صفحه 496 ( ،است شده استخراج ايشان ليفاتأت از و

  .)صفحه 88( ه7ل يتؤر دربارة »اآلفاق او ا8فق« كتاب انتشار -1384 پاييز
 مهنـدس  مرحـوم  دوسـتان  از جمعي و ايران آزادي نهضت اعضاي ديدار -1384 دي 30
  .بازرگان مهدي
 و وجــرح ضــرب و شــريعت حســينية تخريــب و حملــه محكوميــت -1384 بهمــن 30

  .قم در دراويش بازداشت
  .)ع(ينعسكري امامين مقدس حرم تخريب و توهين مناسبت به پيام -1384 اسفند 3

 550( )عـج (زمـان  امـام  پيرامـون  شـبهاتي  بـه  پاسـخ  »اديان موعود« كتاب انتشار -1384
  .)صفحه

 خبرگـزاري  :جملـه  از( خـارجي  هاي خبرگزاري و ها روزنامه و نشريات مصاحبة -1384
 ؛ايتاليـا  تلويزيـون  سـه  كانـال  ؛نيوزويـك  نامـة  هفتـه  ؛روز سـايت  تسؤا8 به پاسخ رويترز؛
  .)اتريش دولتي تلويزيون الملل بين بخش و فرانسه تلويزيون خبرنگار ؛گاردين نامة هفته

1385  

 هـا  دانشـگاه  اس7مي هاي انجمن اعضاي از جمعي با گفتگو و ديدار -1385 ارديبهشت 7
  .»)ع7مه شاخة( وحدت تحكيم دفتر«

 اهللا نعمـت  شـيخ  حـاج  اهللا آيـت  درگذشـت  مناسبت به تسليت پيام -1385 ارديبهشت 16
  .آبادي نجف صالحي

  .)صفحه 720( »فطرت دين اس7م« كتاب انتشار -1385
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  .)جلسه 120( »كافي روضة« تدريس اتمام -1385 خرداد 24
  .)ژاپن ،كيوتو( »صلح براي اديان« جهاني همايش به پيام -1385 مرداد 27

  .نراقي مهديمحمد م7 »السعادات جامع« كتاب تدريس آغاز -1385 مهر 3
  .مناسبت اين به له معظم پيام و تبريزي جواد شيخ اهللا آيت درگذشت -1385 آبان 30
 هـاي  پرسش به پاسخ در ،»وصيت و عبرت ،خود از انتقاد« رسالة نگارش -1385 آذر 12
  .منتظري سعيد آقاي

  .)خصاأل بالمعني الهيات( حكمت منظومة خصوصي تدريس ادامة -1385 آذر
  .بازرگان مهدي مهندس مرحوم مندان ع7قه از جمعي با ديدار -1385 دي 30

  .»زندانيان حقوق از دفاع انجمن« اعضاي با ديدار -1385 بهمن 7
  .ايران اس7مي انق7ب پيروزي سالروز مناسبت به هايي پرسش به پاسخ -1385 بهمن 19

  .شيعيان مقدس اماكن انهدام بر مبني عربستان مفتي فتواي به واكنش -1385 اسفند 2
 96( شـيعيان،  عليه مطروحه هاي اتهام به پاسخ در »مفتوحإل رسالإل« انتشار -1385 زمستان

  .)صفحه
ــد غيررســمي انتشــار -1385 ــاب مدو جل ــدگاه« كت ــا دي ــا، حــاوي »ه ــات پيامه  و نظري
  .)صفحه 478( ،حصر رفع از پس سال 3 به مربوط ،ايشان هاي مصاحبه

 خبـري  شبكة :جمله از( خارجي هاي خبرگزاري و ها روزنامه و نشريات مصاحبة -1385
 عراقـي  مجلة هاي پرسش به پاسخ ؛عراق مستقل خبرگزاري رئيس مصاحبة ؛تركيه وي تي ان

  .)ژاپن ينجي ماي روزنامة و آلمان آلگماينة فرانكفورتر نشرية ؛قطوف

1386  

 شده مطرح مطالب دربارة ايزدي مصطفي مهندس آقاي تسؤا8 به پاسخ -1386 خرداد 5
  .)ع(صادق امام دانشگاه كار ادامة و سيسأت ماجراي و كني مهدوي آقاي خاطرات در
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 سيما و صدا موهن فيلم پخش« به نسبت آباد نجف در مردمي اعتراض -1386 خرداد 19

  .»منتظري اهللا آيت به توهين و
ــرداد 21 ــت -1386 خ ــت درگذش ــنسيد اهللا آي ــاي حس ــي يطباطب ــام و قم ــليت پي  تس

  .مناسبت اين به
 تسـليت  پيـام  صـدور  و لنكرانـي  فاضل محمد شيخ اهللا آيت درگذشت -1386 خرداد 26

  .مناسبت اين به
  .»صلح حق« مطبوعاتي نشست به پيام -1386 تير 3

 1024 مجموعـاً ( »اس7مى حكومت فقهى مبانى« كتاب هشتم و هفتم جلد انتشار -1386
  .)صفحه

  .)صفحه 367( »الصوم كتاب« انتشار -1386
 از جمعـي  هـاي  پرسش به پاسخ در »انسان حقوق و دينى حكومت« كتاب انتشار -1386
  .)صفحه 160( قم، علمية حوزة فض7ي

 هـدف  با منتظري اهللا آيت دفتر ازطرف »كسوف« باعنوان اي جزوه انتشار -1386 مرداد 7
  .)صفحه 94( ،ساله 5 دورة يك طي منتشره هاي بولتن كذب اخبار بررسي و نقد

  .دفتر محل در له معظم توسط فطر سعيد عيد نماز برگزاري -1386 مهر 21
  .منتظري اهللا آيت با وحدت تحكيم ادوار مركزي شوراي اعضاي ديدار -1386 آبان 11
  .)صفحه 623( »الخمس كتاب« جديد ويرايش انتشار -1386 آذر

  .له معظم با طلب اص7ح زنان مجمع ديدار -1386 دي 6
 هـدف  بـا  »اط7ع« باعنوان منتظري اهللا آيت دفتر داخلي نشرية ليناو انتشار -1386 بهمن
  .له معظم به مربوط رويدادهاي و و اخبار و ها ديدگاه و نظرات صحيح رساني اط7ع

 نامـة  هفتـه  ؛آن7يـن  روز خبـري  سـايت  ؛سي بي بي خبرنگار هاي پرسش به پاسخ -1386
  .ايتاليا آكي خبرگزاري مدير و آمريكا مقيم ايراني خبرنگار ؛اسپرسو ايتاليايي



  منتظري العظمي اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة  344

1387  

  .اس7مي انق7ب مجاهدين سازمان مركزي شوراي اعضاي با ديدار -1387 فروردين 22
 فرقـة  پيـروان  شـهروندي  حقـوق  درمـورد  منتظري اهللا آيت فتواي -1387 ارديبهشت 25
 و آيات حكم به نيز نيستند آسماني اديان از يك هيچ تابع كه افرادي اينكه بر كيدأت و بهائيت
  .شود رعايت آنان انساني حقوق بايد روايات

 و اساسـي  قـانون « دربارة ميثمي اهللا لطف مهندس هاي پرسش به پاسخ -1387 خرداد 11
  .»آن تفسير در نگهبان شوراي نقش

 كتـاب  دربـارة  تشـكيك  پيرامـون  »اط7ع گاهنامة« هاي پرسش به پاسخ -1387 مرداد 15
  .له معظم خاطرات

  .وحدت تحكيم دفتر مركزي شوراي اعضاي با ديدار -1387 شهريور 28
 و اسـ7مى  هـاى  مجـازات  پيرامـون  ييهـا  پرسـش  به پاسخ« كتاب انتشار -1387 تابستان

  .)صفحه 160( »بشر حقوق
  .دفتر محل در له معظم امامت به فطر عيد نماز برگزاري -1387 مهر 11

 بـراي  دفتـر  رساني اط7ع مسئول بازداشت و »اط7ع« نشرية پنجم دفتر انتشار -1387 مهر
  .جزوات ديگر و نشريه انتشار ادامة از جلوگيري

  .)ع(صادق جعفر امام حضرت شهادت سالروز در له معظم بيانات -1387 آبان 4
  .»خاتمي از دعوت پويش« اعضاي ديدار -1387 آبان 8

 72( »نبـوت  نظـري  مبـاني  پيرامـون  يهـاي  پرسـش  بـه  پاسـخ « كتاب انتشار -1387 يزپاي
  .)صفحه

  .غاصب اسرائيل دست به غزه مظلوم مردم عام قتل پيرامون پيام -1387 دي 9
  .اس7مي علوم پژوهشگران و نوانديشان دانشمندان، به هايي توصيه -1387 دي 11
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 خـ7ف  كارهاي از بايد مسئو8ن اينكه بيان و مردم مختلف اقشار ديدار -1387 بهمن 22
  .كنند توبه

 نظـرات  از برخـي  علمـي  نقـد  در »وحي صفير و حق سفير« كتاب انتشار -1387 اسفند
  .)صفحه 200( ،وحي و قرآن دربارة سروش عبدالكريم دكتر آقاي

 مصـاحبة  و ژاپـن  ينجـي  مـاي  روزنامـة  مصـاحبة  ؛زمانـه  راديو خبرنگار مصاحبة -1387
  .له معظم با الجزيره شبكة خبرنگار

1388  

  .خميني اهللا آيت همسر رحلت مناسبت به تسليت پيام -1388 فروردين 1
 منتظري اهللا آيت تسليت پيام و بهجت تقيمحمد اهللا آيت درگذشت -1388 ارديبهشت 27

  .مناسبت اين به
 مردم آراي در دستكاري و تقلب حرمت بر مبني له معظم صريح فتواي -1388 خرداد 13

 اسـتبداد  و امانـت  در خيانت و غصب و مشروعيت عدم موجب مردم آراي در تغيير اينكه و
  .شود مي

  .جمهوري رياست انتخابات دورة دهمين پيرامون پيام -1388 خرداد 16
 رياسـت  دورة دهمـين  انتخابـات  در شـركت  از پـس  لـه  معظم بيانات -1388 خرداد 22

  .جمهوري
 پـس  حوادث و دهم جمهوري رياست انتخابات نتايج با رابطه در پيام -1388 خرداد 26

  .آن از
 سـركوب  و معترضـين  بـا  مسـئو8ن  نامناسـب  عملكرد به اعتراض در پيام -1388 تير 3
  .انتخابات نتايج به معترض مردم رحمانة بي

 پيرامون كديور محسن دكتر والمسلمين ا8س7م حجت هاي پرسش به پاسخ -1388 تير 19
  .....و جائر و8يت
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  .چين كشور در مسلمانان كشتار به اعتراض در پيام -1388 تير 22
 مهـدي  آقايان والمسلمين اس7م حجج براي مزاحمت و توهين به اعتراض -1388 تير 30
  .نوري عبداهللا و كروبي

 جمعي و موسوي ميرحسين مهندس و كروبي مهدي آقايان نامة به پاسخ -1388 مرداد 7
 تجربـة  از فعلـي  حاكميـت  اينكـه  بيـان  و سياسـي  و فرهنگـي  هـاي  شخصيت و نخبگان از

 بـرده  سؤالزير را نظام مشروعيت و نگرفته درس استبدادي هاي رژيم ساير و شاه حكومت
  .است واداشته شكنجه و زور تحت اعتراف به را زندانيان و برادركشي به را نظاميان و

  .فرمايشي هاي دادگاه برگزاري به اعتراض در پيام -1388 مرداد 13
  .نخبگان و روشنفكران از نفر 293 نامة به پاسخ -1388 شهريور 4

 بـا  وحـدت  تحكـيم  دفتـر  مركـزي  شـوراي  عضو دانشجويان ديدار -1388 شهريور 14
  .له معظم
 از پـس  حوادث دربارة علميه هاي حوزه و علما تقليد، مراجع به پيام -1388 شهريور 22

 و ديـن  از حاكميـت  اعمـال  كـردن  جـدا  و مردم از علما و مراجع حمايت لزوم و انتخابات
  .اس7م
  .موسوي ميرحسين مهندس آقاي نامة به پاسخ -1388 شهريور 31

  .طلب اص7ح زنان مجمع نامة به پاسخ -1388 مهر 7
  .روز مسائل پيرامون اخ7ق درس در له معظم بيانات -1388 مهر 22

 بـراي  منتظـري  اهللا آيـت  بيـت  در )ع(رضـا  امام مي7د جشن برگزاري عدم -1388 آبان 8
  .آنان هاي خانواده و سياسي زندانيان با همدردي اظهار
  .درس جلسه 324 از بعد السعادات جامع تدريس توقف -1388 آبان 19
 از پـس  حـوادث  زنـدانيان  از يكـي  مـادر  خـواهي  تظلـم  نامـة  بـه  پاسخ -1388 آبان 23

  .انتخابات
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  .)السعادات جامع جاي به( الب7غه نهج قصار كلمات تدريس -1388 آبان 25

 باشد خدا راه در بايد بسيج اينكه بيان و قربان سعيد عيد روز در سخنراني -1388 آذر 7
  .شيطان راه نه

  .ايران مردم سبز جنبش دربارة هايي پرسش به پاسخ -1388 آذر 10
 504 خميني، اهللا آيت اصول دروس تقرير( »ا8صول في محاضرات« كتاب انتشار -1388
  .)صفحه

  .)صفحه 505( »استفتائات رسالة« مسو جلد انتشار -1388
 كـانون « ازسـوي  منتظري اهللا آيت به »بشر حقوق ت7شگر« تنديس اعطاي -1388 آذر 19

  .»ايران بشر حقوق مدافعان
 ادله ذكر ،)282 جلسة( حكمت منظومة خصوصي تدريس جلسة آخرين -1388 آذر 22

  .ششم فريدة از ناطقه، نفس تجرّد بر
 و ابـزاري  اسـتفادة  سـوء  دربارة الب7غه نهج درس پايان در له معظم بيانات -1388 آذر 24
  .خميني اهللا آيت تصوير كردن پاره از سياسي

  .روز اين سحرگاه در له معظم جانسوز رحلت -)ق 1431 الحرام محرم 3( 1388 آذر 29

***  

  پس از وفات

 حضـور  .لـه  معظـم  بيت در مطهر پيكر با عزادار مردم مختلف اقشار وداع -1388 آذر 29
 اداي جهـت  بيـت،  در اجتمـاعي  و سياسـي  علمـي،  هـاي  شخصيت و ها گروه عظام، مراجع
  .تسليت عرض و احترام
 در شـركت  جهـت  مشهد از كه نيشابور راه پليس در قابل احمد بازداشت -1388 آذر 29
  .بود قم عازم استادش پيكر تشييع مراسم
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 بازداشت و »سي بي بي« جهاني شبكة از منتظري اهللا آيت با مصاحبه پخش -1388 آذر 29
  .مصاحبه اين انجام خاطر به باقي عمادالدين

 مـردم  از نفـر  هزار صدها شركت با نظير كم جنازة تشييع -)صبح 9 ساعت( 1388 آذر 30
 نيروهـاي  ممانعـت  و رساني اط7ع امكان عدم و فراوان مشك7ت رغم علي داغدار، و عزادار

 در شــركت قصــد كــه افــراد از اي عــده دســتگيري و شــهر ورودي مبــادي در اط7عــاتي
  .داشتند را جنازه تشييع
 توســط عاليقــدر فقيــه مطهــر پيكــر بــر نمــاز اقامــة -)صــبح 11 ســاعت( 1388 آذر 30
 در منتظـري  محمـد  شهيدش فرزند جوار در مرحوم آن دفن .زنجاني شبيري العظمي اهللا آيت
  .)س(معصومه حضرت مطهر حرم

 اعظـم  مسجد در مراسم برگزاري از ممانعت -)عشاء و مغرب نماز از بعد( 1388 آذر 30
 و دفتـر  بيـت،  به حمله آن متعاقب و )حكومتي و بسيجي نيروهاي از مسجد پركردن با( قم

  .)حمله پنجمين( شخصي لباس اصط7ح به شدة شناخته نيروهاي توسط عزاداران
 و علـم  شـريف،  هـاي  دانشگاه در سوگواري و يادبود مراسم برگزاري -1388 دي و آذر
 مشـهد،  فردوسـي  اردبيلـي،  محقـق  نصير، خواجه هنر، جنوب، تهران آزاد الزهراء، صنعت،
 دزفـول،  تبريـز،  سـهند  مازندران، كردستان، كرمانشاه، رازي شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي

  .سبزوار معلم تربيت و قزوين خميني امام المللي بين
 ســيدمسجد در منتظــري اهللا آيــت يــادبود مراســم برگــزاري از جلــوگيري -1388 دي 2

  .كننده شركت مردم گستردة دستگيري و مراسم اين در مورانأم سابقة بي خشونت و اصفهان
 درگيـري  و تهـران  خمينـي  امـام  ميـدان  در يـادبود  مراسـم  برگزاري اع7م -1388 دي 3

 و كاشـان  و زنجـان  مسجدجامع در مراسم برگزاري از جلوگيري همچنين مردم؛ با مورانأم
  .كنندگان شركت دستگيري و مردم با درگيري

 تاسـوعاي  بـا  همزمـان  منتظـري  العظمـي  اهللا آيـت  يادبود مراسم برگزاري -1388 دي 4 
  .آمريكا باستون در حسيني
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 ،مراسـم  پايـان  در .آبـاد  نجـف  در )هفـت  شـب ( يـادبود  مراسـم  برگزاري -1388 دي 5

 دسـتگيري  و مـردم  بـه  وحشـيانه  حملـة  و )مراسـم  برگزاري محل( اعظم حسينية محاصرة
  .كنندگان شركت از نفر دويست حدود

 عاشـوراي  بـا  همزمـان  منتظـري  العظمـي  اهللا آيـت  يـادبود  مراسم برگزاري -1388 دي 5
 اسـ7مي  فرهنگـي  مركز آمريكا؛ نيوجرسي دانش و نور مركز ؛مالزي 88مپوراكو در حسيني
  .پاريس در و )آمريكا اكلند،( كاليفرنيا شمال

  .)صفحه 600( ،)بروجردي اهللا آيت درس تقريرات( »الصلو� كتاب« انتشار -1388 دي
 كه مقا8تي و ها پيام برخي حاوي »سوگنامه« كتاب جلد دو غيررسمي انتشار -1388 دي

  .بود شده منتشر ايشان رحلت مناسبت به
 آمريكـا  واشـينگتن  جرج دانشگاه در سياست و اخ7ق همايش برگزاري -1388 بهمن 3

 پـانزدهمين  و منتظـري  اهللا آيت درگذشت روز چهلمين مناسبت به ايراني دانشجويان ازسوي
  .بازرگان مهدي مهندس درگذشت سالگرد

 اهللا آيـت  درگذشـت  روز چهلمـين  مناسـبت  بـه  مراسمي :نامان خوش ياد -1388 بهمن 8
  .آلمان كلن بازرگان، مهدي مهندس درگذشت سالگرد پازدهمين و منتظري

 بـه  منتهي كوچة و له معظم دفتر در رحلت روز چهلمين مراسم برگزاري -1388 بهمن 9
 گسـتردة  حضـور  با امنيتي، شديد تدابير تحت و حفاظتي مسئو8ن كارشكني رغم علي ،بيت

 از برخـي  دمجـد  بازداشـت  و مراسـم  برگـزاري  محـل  اطـراف  در شخصـي  لباس نيروهاي
  .مراسم پايان در عزاداران

 كـانون  در منتظـري  اهللا آيـت  درگذشـت  روز چهلمـين  مراسم برگزاري -1388 بهمن 10
  .لندن توحيد
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 دانشـجويان  ازسـوي  لنـدن  »ال سـي  يـو « دانشـگاه  در مراسم برگزاري -1388 بهمن 19
 درگذشـت  سـالگرد  پانزدهمين و منتظري اهللا آيت درگذشت روز چهلمين مناسبت به ايراني

  .بازرگان مهدي مهندس

1389  

 و فـداكار  همسـر  ،ربـاني  خـانم  حاجيـه  ؛مكرّمـه  بـانوي  درگذشـت  -1389 فروردين 7
 درگذشـت  از پس روز صد حدود( منتظري محمد شهيد مادر و منتظري اهللا آيت زجركشيدة

  .)له معظم
 قم سپاه و اط7عات ادارة نيروهاي توسط ،مكرّمه بانوي جنازة ربودن -1389 فروردين 8
 توسـط  نمـاز  اقامـة  و مطهـر  صـحن  بـه  تشييع بدون انتقال و )س(معصومه بهشت محل از

 اط7عـاتي  فشـارهاي  رغم علي باشكوه و جنازه بدون تشييع سپس و زنجاني شبيري اهللا آيت
 قطعـة  در مرحومـه  آن دفـن  سپس و شهدا گلزار تا )س(معصومه حضرت حرم از امنيتي و

 يـه  هم اين ،جنازه بي تشييع« :مسير طول در كنندگان تشييع شعارهاي از يكي .شهدا خانوادة
  .»تازه ظلم
  .قم اط7عات ادارة به منتظري احمد ا8س7م حجت احضار -1389 خرداد 8

 بـا  )حكـومتي  اوبـاش  و اراذل( شخصـي  لبـاس  نيروهاي شبانة تهاجم -1389 خرداد 23
 غارت و درب شكستن و منتظري اهللا آيت دفتر به سپاه و اط7عات نيروهاي آشكار حمايت

  .)حمله ششمين( دفتر
 شـب  حملـة  از جامانـده  بـه  تصويري صوتي وسايل برخي كردن غارت -1389 خرداد 24
 توسـط  )طـ7ب  شـهرية  پـول ( دفتـر  گاوصندوق در موجود اموال بردن همچنين و گذشته
  .قم اط7عات ادارة توسط دادگاه اين حكم به دفتر پلمب سپس و روحانيت ويژة دادگاه
 علمـاي  و تقليـد  معظـم  مراجـع  بـه  منتظري احمد ا8س7م حجت نامة -1389 خرداد 27
  .مرجعيت حرمت هتك پي در اع7م



  351  العظمي منتظري اهللا شمار زندگي استاد آيت گاه
 همــدردي نامــة بــه منتظــري احمــد ا8ســ7م حجــت پاســخ -1389 خــرداد 27
  .كديور محسن دكتر والمسلمين ا8س7م حجت
 اهللا عـزت  مهنـدس  همـدردي  نامـة  به منتظري احمد ا8س7م حجت پاسخ -1389 تير 14
  .سحابي

  .له معظم ارتحال سالگرد ليناو در منتظري اهللا آيت بيت اط7عية -1389 آذر 12
  .مالزي 88مپوراكو له، معظم رحلت سالگرد نخستين مراسم برگزاري -1389 آذر 25
 ايرانيـان  فرهنگي اس7مي مركز رحلت، سالگرد نخستين مراسم برگزاري -1389 آذر 26
  .مريكاآ اكلند، كاليفرنيا، شمال
 و قـم  در منتظـري  اهللا آيـت  ارتحال سالگرد مراسم برگزاري امكان سلب -1389 آذر 29

  .آباد نجف شهر در فقط مراسم برگزاري
 اهللا آيـت  همسر( رباني خانم حاجيه بانو سالگرد ليناو مراسم برگزاري -1389 اسفند 26

  .)منتظري
 ،لـه  معظـم  سـايت  در »الب7غه نهج از ييها درس« ششم تا چهارم مجلدات انتشار -1389

  .)صفحه 1936 مجموعاً(
 و نظريـات  هـا،  پيـام  شامل له، معظم سايت در »ها ديدگاه« كتاب مسو جلد انتشار -1389
  .)صفحه 490( ،)رحلت زمان تا حصر رفع از پس سال 3( ايشان هاي مصاحبه

  .)صفحه 575( ،له معظم سايت در »ديني هاي پرسش به پاسخ« كتاب انتشار -1389
 ،لـه  معظـم  سايت در »پيامبران معجزة پيرامون هايي پرسش به پاسخ« كتاب انتشار -1389

  .)صفحه 78(
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1390  

 اهللا آيت دفتر به تهاجم سالگرد درمورد منتظري سعيد آقاي از اي نوشته -1390 خرداد 14
  .)رجب لاو يادمان( منتظري

  .قم روحانيت ويژة دادسراي به منتظري احمد ا8س7م حجت احضار -1390 مرداد 16
 ويـژة  دادسـراي  توسـط  منتظـري  احمـد  ا8سـ7م  حجـت  دمجـد  احضار -1390 مهر 16

 منتظـري  اهللا آيت شهرية پرداخت مقلدان، شرعي احكام به گويي پاسخ :اتهام به قم روحانيت
  !مراجعان روي به وي منزل درب بودن باز و ط7ب به

  .له معظم ارتحال سالگرد ميندو در منتظري العظمي اهللا آيت بيت اط7عية -1390 آذر 6

1391  

 :لـه  معظـم  ارتحـال  سـالگرد  مينسو در منتظري العظمي اهللا آيت بيت اط7عية -1391 آبان
 و دفتر اينكه و الب7غه نهج شرح حتي ايشان فقهي و علمي آثار نشر درمورد مطلق ممنوعيت

باشد مي غاصبانه اشغال در همچنان ايشان، تدريس محل شهداء، ةحسيني.  
 از غيـر  لـه  معظـم  درگذشـت  سالگرد مينسو مراسم برگزاري از ممانعت -1391 آبان 28
  .آباد نجف

1392  

 از غيـر  لـه  معظـم  درگذشـت  سالگرد مينسو مراسم برگزاري از ممانعت -1392 آبان16
  .آباد نجف

 »منتظري العظمي اهللا آيت استاد آزاده فقيه محضر در« الكترونيكي كتاب انتشار -1392آذر 
  .)صفحه 347( كديور محسن قلم به
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  :قلم همين به
  1388 از الكترونيكي هاي كتاب

  .1392 آذر صفحه، 347 ،منتظري العظمي اهللا آيت استاد آزاده فقيه محضر در -
  .1392 دي صفحه، 406 ،العظمي منتظري اهللا آيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة -
 اهللا آيـت  زنـدگي  پايـاني  هـاي  سـال  بـه  نگـاهي ( انقـ7ب  نـاموس  شـدن  شكسـته  از اسنادي -

  .1392 دي ،)شريعتمداري

  :زودي به

  قمي ذريآ اهللا آيت مصيبت ذكر -
  )روحاني سيدمحمد اهللا آيت قضاياي( اخ7قي نقد ي بوته در نظام و انق7ب -
  اي خامنه آقاي حضرت مرجعيت و رهبري استيضاح -
  )لنكراني فاضل جوادمحمد و كديور محسن مكتوب ةمباحث( النبي ساب و مرتد مجازات نقد -
  انتصابي حكومت -
  سبز جنبش -
  حجاب مسئلة در ليمأت -
 منتظري العظمي اهللا آيت سياسي انديشة لتحو سير -




