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  مقدمه

مشترك بود، و نوجـواني  انتشار  از آغاز را »مكتب اسالمهايي از  درس«ة ماهنام پدرم
جـواني بـين دو مشـي متفـاوت     آغاز گذشت، اما در  »نسل جوان« ةتورق مجلمن نيز با 

مشـي   ةنسالنم شـيفت هم اهللا شريعتمداري مثل اكثراهللا خميني و مرحوم آيتمرحوم آيت
اهللا شريعتمداري اهللا خميني شدم و به راه و روش آيتآيت و شريعتيعلي انقالبي دكتر 

در قم  1360خرداد  ةنگريستم. با اينكه از نيم ظنسوء ةبازرگان به ديدمهدي و مهندس 
  !چه گذشت و حتي چگونه درگذشت بودم هرگز ندانستم بر مرجع محصورطلبه 

من به ميزاني كه بيشتر خواندم و فهميدم و تجربه كسـب كـردم از    ها گذشت و سال
اسالمي بيشـتر فاصـله گـرفتم. آغـاز ايـن تحـول        هاي جمهوريتندرويو گري انقالبي

 8فاصـله گرفتـه بـودم.     من از مشي سـابق كـامال   1367در زمستان  بود. 1366تابستان 
ام پـائين  اهللا خمينـي را از ديـوار كتابخانـه   با چشم گريـان عكـس آيـت    1368فروردين 

  كشيدم. دوران عكس ديگر به پايان رسيده بود. 
ـ  »هـاي دولـت در فقـه شـيعه    نظريه«وقتي داشتم كتاب  1372حوالي سال  دوين را ت

اجمـاالً  اهللا شريعتمداري سياسي متفاوت مرحوم آيت ديدگاهبار با  كردم براي نخستين مي
به قدري عليه ايشان سنگين بود كه من به ناگزير براي اينكه كتاب امكان  آشنا شدم. جو

را كه متعلق به ايشان بـود  » دولت انتخابي اسالمي ةنظري«انتشار داشته باشد، تقرير سوم 
حال آنكه مغنيه در منبع معرفي درج كردم. جواد مغنيه شاگرد ايشان مرحوم محمد به نام

  !اهللا شريعتمداري نقل كرده بوداز آيت شده نظريه را عيناً
اي را از بـار نكتـه   براي نخسـتين  »حكومت انتصابي«در مقاالت  1380سال  اوايلدر 

اهللا منتظـري بـه   استادم آيـت  اهللا شريعتمداري نقل كردم. اين كتاب راآيت كتاب القضاي
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سـير تحـوالت   «كه شروع بـه نگـارش    1390. در سال ه بودامانت داد ه،من معرفي كرد
ة كردم، احساس كردم زمان آن رسيده اسـت كـه دربـار    »اهللا منتظريآيت سياسي ةانديش

در انتهاي اهللا شريعتمداري تحقيق كنم. تحقيق قبلي را سياسي آيت ةسير تحوالت انديش
زنـدگي و آراء   ةوري منـابع و مطالعـه دربـار   آكاره رها كردم و بـه جمـع  نيمهاول  فصل
برداري بـه پايـان رسـيده    شريعتمداري مشغول شدم. كار گردآوري منابع و فيش اهللا آيت

نخست اين چهار مقاله كشـانيد كـه در    ةمرا به نگارش مقال 1391بود كه اتفاقي در آبان 
  متن كتاب آمده است. 17صفحة 
) مورد نقدهاي 1391آبان  12( »اهللا شريعتمدارياسنادي از مظلوميت آيت«اول  ةمقال

ـ    متعدد اعضاي دفتر و طرفداران آيـت  اسـنادي از  «دوم  ةاهللا خمينـي قـرار گرفـت. مقال
ترين ايـن نقـدها نگـارش     ) در پاسخ مهم1391آبان  30( »شكسته شدن ناموس انقالب

سوم  ةدوم هم خوشبختانه باعث نقدهاي ديگري شد. و بر همين منوال مقال ةيافت. مقال
ـ 1391 آذر 16( »ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارسـتان «  ة) و مقال

) در پاسـخ بـه نقـدهاي    1391 دي 13( »اهللا شـريعتمداري حيثيت از آيـت  ةاعاد«چهارم 
همزمان در وبسايت نويسنده و وبسايت جرس  بعدي نوشته و منتشر شدند. اين مقاالت

ترين آنها بالفاصـله در   رساني جماران و مهم در پايگاه اطالع اند. نقدها غالباً منتشر شده
  اند.وبسايت جرس و وبسايت نويسنده بازنشر يافته

ـ   9سوم  ةنقد، مقال 7دوم  ةد، مقالقن 9اول  ةبر مقال نقـد و در   5چهـارم   ةنقـد و مقال
رسـاني و   پايگـاه اطـالع  «منتشر شد. ناشر دو سوم اين نقدها  و بررسي نقد 30مجموع 

بـه ترتيـب    نقد به پيوست همين مجلـد عينـاً   30بوده است. تمامي اين  »خبري جماران
. نقدها نقدهاي مهم هر مقاله در مقالة بعدي پاسخ داده شده است تاريخ درج شده است

مطالـب منتشـره در    تند تـا نقـد (مشخصـاً   از آنها جرح هس در يك سطح نيستند، اندكي
يـك از ناشـرين    هاي رنگارنگ حكومتي)، اكثر آنها مؤدبانه است. بـا اينكـه هـيچ    سايت

طرفه به  ا منتشر نكردند و ترجيح دادند يكاز مقاالت مر ايجماران كلمه نقدها خصوصاً
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اين قلم و سي نقد آنها در يك مجلد بدون مقدمـه   ةقاضي بروند، اينك مقاالت چهارگان
گيـرد تـا خـود داوري    معرض نظر خوانندگان قرار مـي كنار هم در اضافي در  ةو مؤخر

هـا خـارج از   هاي فراوانـي از ايـن مصـاحبه    كنند. اكثر نقدها در قالب مصاحبه و بخش
خنان هاي خارج از موضوع هم حذف نشد تا اصـالت سـ   موضوع است، اما همان بخش
 بـار مـتن   خـود يـك   »دفتر تنظيم و نشر آثار امـام خمينـي  «منتقدان حفظ شود. اميدوارم 

الزم به ذكر  را با هم مطالعه كنند و در خلوت خود به قضاوت بنشينند. هاو نقد مقاالت
صـورت كتـاب الكترونيكـي     عة چهار مقاله مجزاي از نقـدها بـه  است كه ماه قبل مجمو

بلي همراه بـا كليـة نقـدها در يـك مجلـد واحـد در اختيـار        منتشر شد و اكنون كتاب ق
  گيرد.مندان قرار مي عالقه

شـد. تـا اينكـه    ها قبل ضرورت گردآوري اين مقاالت و نقدها احساس مـي  از مدت
عهده گرفـت. اغـالط تـايپي را     داوطلبانه اين مهم را به يكي از دانشجويانمچندي قبل 

كتـاب را زيـر نظـر نويسـنده      ،و آلبوم تصاوير بندي و تنظيم فهرستاصالح و با صفحه
هـاي   انتشار كرد. از ايشان صميمانه سپاسگزارم. افسوس كه بـه دليـل محـدوديت    ةآماد

در اين كتاب درج  وكاست عيناً كمامنيتي مجاز به ذكر نامش نيستم. مقاالت چهارگانه بي
  اند.  شده

صورت كاغذي منتشـر شـود.   در كشور آزادانه به  كتابكاش امكان آن باشد كه اين 
به سر رسيده است!؟ همين كتـاب آزمـون   » القلمنويسندگان ممنوع«آيا به راستي دوران 

  خوبي براي اين ادعاي دولتمردان محترم است.
***  

دوران شيفتگي و نفرت گذشته است. مشتاق درك حقيقتم. پرسشي چنگ در افكارم 
جـوي خـود   ن و مخالفـان مسـالمت  انداخته است: رهبران جمهوري اسالمي بـا منتقـدا  

  اند؟ چگونه رفتار كرده
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پاسخ به اين  ةاهللا شريعتمداري آغاز كردم. خالصپاسخ به اين پرسش را با مورد آيت
  قرار است. 

) يكـي از مراجـع طـراز اول تقليـد     1284 -1365( اهللا سيدكاظم شـريعتمداري آيت
پرسـي  همـه  ةفقيـه در آسـتان  يـت انتقادي عليه اختيـارات وال  ةتشيع، پس از صدور بياني

از فضاي عمومي كشور حذف شـد، و بـه    1358اسالمي در آذر  جمهوري اساسي قانون
تـا آخـر عمـر در     1361فـروردين   27زاده از دنبال اتهام اطالع از كودتاي صادق قطب

 هـاي نمـاز   هاي صوتي، تصويري و كاغذي و تريبونخود محصور شد و از رسانه ةخان
حيثيت  هتكآنكه حق دفاع از خود داشته باشد مورد اسالمي بي شورايجمعه و مجلس 

  قرار گرفت.
اهللا خميني يعني بار در تاريخ تشيع دو تشكل روحاني از شاگردان آيتبراي نخستين

منصـوب   ةروحانيت مبارز تهران همراه با ائمـ  ةقم و جامع ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع
اهللا رهبـر را از مرجعيـت خلـع كردنـد. آيـت      رقيـب  1361 يبهشـت دار اوايلجمعه در 

ها قرار گرفت، مـرگ وي  ترين اتهامات و توهينشريعتمداري از آن تاريخ مورد سنگين
كه به دليل تأخير در اعزام به بيمارستان اتفاق افتاد به اين سيالب توهين و اتهـام پايـان   

شـريعتمداري را  اهللا شصـت خلـع مرجعيـت آيـت     ةيك از مراجع تقليـد دهـ  نداد. هيچ
رسميت نشناختند، بلكه بقاي بر تقليد وي را مجاز دانسـتند، هرچنـد در آن هيـاهو و     به

  خفقان اين صداها شنيده نشد و امكان انتشار عمومي نيافت.
قـم   ةعلميـ  ةحـوز  ةآموختـ و درس 1357نويسنده به عنوان يكي از مدافعان انقالب 

ود به اين نتيجه رسيده است كه زمامداران اسناد موج ةو تفحص در كلي  اساس مطالعهبر
جمهوري اسالمي به ناحق آبروي رقيب بنيانگذار جمهوري اسـالمي را ريختـه او را از   
مرجعيت خلع كرده، به ايشان در زمان حصر به دليل ممانعت از اعزام به بيمارسـتان بـه   

  م كردند.مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نيز در زمان كفن و دفن و ترحيم ظل
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اسـت. در  » علمـاي منتقـد  جمهـوري اسـالمي بـا     مواجهـة «اين كتاب اولين دفتر از 
هـاي مراجـع، فقهـا و علمـاي      سو آراء و ديدگاه از يك، دفترهاي مختلف اين مجموعه

برخـورد نظـام    ةشود، از سوي ديگـر شـيو  مخالف و منتقد جمهوري اسالمي تحليل مي
 نيـ جو ارزيـابي خواهـد شـد. ا    مخالفان مسالمتاسالمي با منتقدان قانوني و  جمهوري

 يـة از آغـاز از ناح  ياسـالم  يانتقـاد از جمهـور   نيشـتر يد داد كه بهمجموعه نشان خوا
 نياند. اطالعات مربوط به ا مراجع و فقها صورت گرفته، هرچند به شدت سركوب شده

  و قلب شده است. فيتحر ايحذف شده  يكل به اي زيادات نقانت
انتشار اين مجموعه قدمي در تصحيح تاريخ معاصر ايـران و تشـيع از يـك    اميدوارم 

جو سو و تصحيح مشي و عملكرد زمامداران در قبال منتقدان قانوني و مخالفان مسالمت
توان بـه اصـالح حـال و آينـده اميـد بسـت.       به حساب آيد. بدون عبرت از گذشته نمي

  كند.نظر استقبال مي پيش از انتقادات و پيشنهادات اهلنويسنده پيشا

  العالمين ن الحمد هللا رباو آخر دعوانا 
  محسن كديور

  1392 دي
  





   

  
  
  
  
  
  
  
  

مقاله اول





 

  شريعتمداري اهللاتآي مظلوميت از اسنادي

  است؟ كرده چه خود محبوس و محصور منتقدان مال و جان با اسإلميجمهوري
 
 امـام  فرامين اجراي كميته ةاخطاري« كه بود آمده )1391 آبان 11( ديروز خبرهاي در
 حسـن  متـوفي  مرجـع  فرزند »است. شده ابالغ يشريعتمدار اهللاآيت ةخان ةمصادر براي

 ديگـر  روز 15 تـا  بايـد  خـواهرم  اخطاريه اين اساس بر« گفت: بارهاين در شريعتمداري
 خصـوص  در وي »دهد. قرار امام فرامين اجرايي ةكميت اختيار در و تخليه را خود منزل

 و امداده شـرح  را ماجرا و نوشته نامه عظام آيات به« داشت اعالم حكم اين به اعتراض
 اينامـه  اسـالمي  جمهـوري  رهبـر  بـه  موضـوع  اين به اعتراض در نيز ايران در خواهرم
 »است. نشده داده اثري ترتيب هيچ ولي است نوشته

 سـيدكاظم  اهللا آيـت  مرحـوم  سياسـي  ةانديشـ  ةدربـار  مفصلي تحقيق امسال تابستان
 را آن انتشـار  و تـدوين  يـق توف هنوز كه بردم، پايان به را )1284 -1365( شريعتمداري

 بـا  بـود  اسالمي جمهوري و انقالب انديشه بازخواني كه تحقيق اين اليالبه در ام.نيافته
 نيم تاريخ ابهامات از قسمتي شدن روشن به آنها از اطالع كه شدم مواجه مختلفي اسناد
 غذاي اباعتص و بيماري اخبار كنار در را فوق خبر وقتي كند. مي كمك ايران خيرأ قرن

 از برخـي  يـاد  بـه  ديدم ـ  رسد مي گوش به فراوان خيرأ هايماه در كه -سياسي زندانيان
 دليل به است ممكن كه ـ كتاب انتشار از قبل رسيد نظرم به افتادم. شده ياد تحقيق اسناد

 است فوق خبر با مرتبط كه اسناد اين -بيانجامد بطول ماهي چند من مختلف اشتغاالت
 پنـد  ديروز حاكمان اشتباهات از امروز حاكمان شايد كنم، منتشر مختصري توضيح با را

  شود. تكرار قبل ةده سه تاريخ نگذارند و گيرند
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 حياتش زمان در شريعتمداري اهللا آيت مرحوم اموال ةمصادر ةدربار يكي نكته دو آن
ـ  اعـزام  و معالجـه  ةدربار وقت حاكمان كوتاهي ةدربار ديگري و است،  بـه  وي موقـع  هب

 نكتـه  اسـت،  فقيـد  مرجـع  آن مسكوني ةخان ةمصادر خبر با مرتبط اول نكته بيمارستان.
 و زنـان  يا بيمار سياسي زندانيان جان حق در قضائيه ةقو هايانگاريسهل با مرتبط دوم

 انـد. كـرده  غـذا  اعتصـاب  شانقانوني حقوق به تجاوز به اعتراض در كه شجاعي مردان
 مطالعـه  هـم  كنار در را اسناد اين رهبري مقام تر مهم آن از و قضائيه ةقو رئيس اميدوارم

 زمـاني  نيز سياسي منتقدان حق در ايشان اقدامات اسناد كه بدهند را احتمال اين و كنند
 بسط و شرح از مرا كه گوياست قدر آن اسناد شد. خواهد تحليل هم كنار در گونه همين

  كند. مي نيازبي
 را دينـي  حكومـت  مشـروعيت  و كند مي متزلزل را حكومت بنياد كه هاست ستم اين

 اسـت  بـوده  تقليـد  مرجع كه رهبري رقيب حق در ديني حكومت اگر برد. مي سؤال زير
 كنـد؟  مـي  چـه  يـا  كرده چه مخالفان و منتقدان ديگر با كرده رفتار ناجوانمردانه گونه اين

 را خمينـي  اهللاآيـت  مرحـوم  عليـه  كودتـا  قصد حتي شريعتمداري اهللاآيت مرحوم اينكه
 در محدوديت ويژه هب ذيل اقدام دو از كي هيچ ةاجاز قانوناً و اخالقاً ،شرعاً است داشته
 منتقدانشـان  با مرتضي(ع) علي و (ص) خدا رسول ةسير راستي دهد. نمي را وي ةمعالج
   است!؟ بوده گونه اين

 حياتش زمان در تقليد مرجع اختيار تحت اموال ةمصادر

 امـوال  است، رسمي اخبار و نظام ةرتبعالي مقامات اظهارات همگي كه زير اسناد رد
 عوامـل  يا فقيهولي دستور به حياتش زمان در شريعتمداري اهللاآيت مرحوم اختيار تحت
 تبليغات دفتر يا اسالميجمهوري حزب اختيار در و است شده مصادره ايشان امر تحت

 اعتبـار  چقدر قانوني يا شرعي لحاظ به احكامي چنين اينكه است. شده گذاشته اسالمي
 و امـوال  با اسالمي جمهوري است. اسالمي يجمهور نظام فراروي جدي پرسشي دارد

 اختيـار  تحـت  شرعي اموال درباره اسناد اين اگر است؟ كرده چه خود منتقدان مايملك
 نونيقـا  و شـرعي  مبنـاي  چـه  اساس بر وي شخصي ةخان است، بوده تقليد مرجع يك
 و ايشان شخصي ملك منتظري اهللاآيت يةحسين نرويم دوري راه شود؟ مصادره تواند مي
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 مورانأمـ  عدواني تصرف در هنوز عاليقدر فقيه آن بستگان به متعلق هيحسين جنب ةخان
  است. فقيه ةمطلق واليت

  اول سند
 دفتـر  بـه  شريعتمداري آقاي به مربوط امكانات ساير و دارالتبليغ واگذاري مورد در 

 ارديبهشـت  21 تـاريخ  در نكـرد.  دخـالتي  ارتش اسالميانقالب دادگاه اسالمي،تبليغات
 كـل  دادسـتان  سوي از كه حكمي طي« داد: گزارش اسالميجمهوري خبرگزاري 1361
 حـاكم  گيالنـي محمـدي  اهللا آيت و تبريزي] موسوي سيدحسين اهللا[آيت اسالميانقالب
 اسـالمي  تبليغات دفتر به قم دارالتبليغ مجتمع شد، صادر اسالميانقالب هاي دادگاه شرع

 را خـود  كـار  رسـماً  كشـور  تبليغات دفتر مسئوالن سمينار كار به شروع با و شد واگذار
   ١.»كرد. آغاز

  دوم سند
 عبـايي  آقاي والمسلمين االسالمحجت اسالمي تبليغات دفتر وقت مسئول بعد روز« 
 رابطـه  در امام كه حكمي طبق بر« كرد: اعالم دفتر ةادار چگونگي ةدربار اي مصاحبه طي
 غيرمنقـول  و منقـول  امـوال  چـون  انـد فرمـوده  اسـالمي  انقـالب  كل دادستان پيشنهاد با

 انفاقـات  و امـام(ع)  مبـارك  سـهم  و مردم وجوه از شريعتمداري آقاي گفته به دارالتبليغ
 دفتـر  اختيار در فقيه يول دستور به ندارد، را آن اداره صالحيت ايشان و است شده تهيه

 ٢»است. شده گذاشته تبليغات

  سوم سند
 آقـاي  از شـده  گرفتـه  پـول  پرداخـت  مورد در شهريري محمدي] [محمد آقاي با«

 داده [اسـالمي]  جمهوري حزب به بود قرار امام، دستور به كه شريعتمداري [سيدكاظم]
 تبليغـات  دفتـر  جملـه مـن  ديگـر  مصـارف  در كه شد معلوم كردم. صحبت تلفني شود،

                                  
  .1361ارديبهشت  21. كيهان 1
  .312-313ص1ها، جشهري، خاطره؛ ري1361ارديبهشت  22. همان، 2
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 ١»است. شده صرف شدگان اعدام هايخانواده و قم [اسالمي]

  چهارم سند
 محمـدي]  [محمـد  آقـاي  بـا  رفـتم.  امام دفتر به سپس و كردم مطالعه هنُ ساعت تا« 
 به رسيدگي براي [خميني]، آقا احمد و تبريزي موسوي [سيدحسين] آقاي و شهري ري

 داشـتيم.  جلسـه  بـوده،  شـريعتمداري  [سيدكاظم] آقاي اختيار در المالبيت از كه اموالي
 نقـد  اموال از بخشي و گيرد قرار تبليغات شوراي اختيار در غيرمنقول اموال كه شد قرار

  ٢»شود. داده [اسالمي] جمهوري حزب به امام ةاجاز با ريال) ميليون سيزده (حدود
 بـا  مسـلمان  خلق المياس جمهوري حزب مرشد اختيار تحت شرعي اموال اينكه اما
 اسـت  تلخـي  طنز رديبگ قرار رقيب حزب اختيار در اسالمي جمهوري حزب مرشد اذن
  كند. مي تقويت جداً را سياسي رقيب حذف و قدرت جنگ ةشائب كه

 فقيد مرجع موقع هب اعزام و همعالج در اسإلميجمهوري حاكمان اهمال
 بيمارستان به

 ةمعالجـ  مـورد  در اسـالمي  جمهـوري  نظـام  عمدي كوتاهي از كه سندي ترين مهم اما  
 بـر  اسـت.  شريعتمداري سيدكاظم اهللا آيت به متعلق است دست در اششاخص منتقدان
 از 1361سـال  اوائـل  از اسـالمي  جمهـوري  نظام سران شده، منتشر رسمي اسناد اساس
 وي درخواسـت  رغم علي و اندبوده مطلع سرطان بيماري به شريعتمداري اهللاآيت ابتالي

 بـه  مـن  اسـت.  نشـده  داده تهـران  هـاي  بيمارستان به اعزامش ةاجاز معالجش پزشك و
  كنم: مي اشاره اسناد اين از بخشي به اختصار

  اول سند
 و قـم  علميه] [حوزه مدرسين جامعه به راجع و آمد [خميني] احمدآقا ظهر از بعد« 
 دفتر رئيس ٣»كرد. صحبت برود رجخا به معالجه براي خواهدمي كه شريعتمداري آقاي

                                  
  .1361مهر 22بحران  رفسنجاني، پس ازخاطرات هاشمي و كارنامه .1
  .1361مهر 29. همان، 2
  .1361 ارديبهشت 22. همان، 3
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 وي تقاضـاي  و شريعتمداري اهللاآيت بيماري از 1361 بهار در مجلس رئيس و فقيه ولي
  اند.بوده مطلع معالجه جهت خارج به اعزام براي

  دوم سند
 و دادگـاه  در حضـور  از او شديد بيم سرطان، بيماري به شريعتمداري آقاي ابتالي« 
 بـراي  هـم  آن ـ  هـا  مالقـات  كـردن  محـدود  از بـيش  كه كرديم ايجاب او سني طيشرا

 از او ةدربـار  ديگـري  اقـدام  ـ  ايشان از انقالب ضد هاي جريان سوءاستفاده از پيشگيري
 تـاريخ  در اينجانب ماجرا اين از سال يك حدود از پس لذا نگيرد، صورت دادگاه سوي

 امـور  بـه  رسـيدگي  ادامه از قضايي عالي شوراي به خطاب اينامه طي 1362 مرداد 15
 اما نمودم، مسئوليت سلب خود از و كردم عذرخواهي شريعتمداري آقاي بيت به مربوط
 كـرد  ابالغ 1362 شهريور 3 تاريخ در مجدداً و نپذيرفت مرا اعتذار قضائي عالي شوراي

 و اسـت  پرونده اين به مربوط امور به رسيدگي مسئول همچنان ارتش انقالب دادگاه كه
 مسئول و ارتش دادستان ١.»يافت ادامه ايشان به مربوط امور بر دادگاه نظارت انسبدين

 مـرداد  نيمه از قبل سال يك حدود كه كرده اقرار شريعتمداري آقاي ةپروند به رسيدگي
 است. داشته خبر سرطان بيماري به ايشان ابتالي از 1361 تابستان واسطا از يعني 1362
  بخوانيد. دوباره را ريشهري آقاي اقرار اين لطفاً

  سوم سند
 مشـورت  شريعتمداري سيدكاظم] اهللا[آيت آقاي ةدربار آمد. يصانع [حسن] آقاي« 
 تهـران  بـه]  را [او معالجه، براي كه است اين دكترها بعضي نظر و دارند كسالت كه كرد

 ماه دي در ٢باشد. خارج به رفتن براي فشار كسالت، خبر پخش دهد،مي احتمال بياورند.
 بـه  وي اعـزام  درخواست و شريعتمداري آقاي (سرطان) كسالت از نظام دوم نفر 1363

 شـريعتمداري  اهللاآيـت  شـدن  بسـتري  با نظام اما است، بوده مطلع تهران هاي بيمارستان
 صـانعي  حسـن  آقـاي  اسـت.  نكـرده  موافقـت  تهران هاي بيمارستان در سرطان به مبتال
  است. نكرده اتّخاذ خود انبج از را خطيري تصميم چنين شك بي

                                  
  .323 صفحه 1 ها، جلدشهري، كتاب خاطرهمحمد محمدي ري. 1
  .1363 دي 3،رفسنجاني، به سوي سرنوشتكارنامه و خاطرات اكبر هاشمي .2
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  چهارم سند
 العظمـي  اهللاآيـت  نظري حبس رفع براي كراراً [صدر] رضا آقاحاج اهللاآيت مرحوم« 

 و مظلـوم  مرجـع  آن ةمعالجـ  بـراي  انقـالب  رهبر دادن اجازه حداقل يا و شريعتمداري
 طتوسـ  بـود  كشـور  از خـارج  در عمـل  و مداوا مستلزم كه بيمارستان از جانشان نجات
 ســيد حــاج آقــاي اهللاآيــت و اردبيلــي موســوي عبــدالكريم ســيد حــاج آقــاي اهللاآيــت
 نمـود مـي  هدايت را ايشان با برخورد جريان كه خميني اهللاآيت به لواساني صادقدمحم
 آقـاي  مرتبـه،  يـك  حتـي  صـدر،  اهللاآيت نقل به بنا و بود منفي پاسخ اما دادند،مي پيغام

 و بپوسـد  اشمرض با تا باشد محبوس اشخانه در بايد اريشريعتمد« بود: گفته خميني
 اهللاآيـت  بيت وثوق و شناسايي مورد مطلب ةنويسند فقيد مرجع فرزند ةگفت به١.»بميرد!

 عينـاً  خيـر أ عبارت است. محرز وي جانب از فوق مطالب صحت و است شريعتمداري
 مـرد.  و پوسيد اشمرض با تا شد محبوس اشخانه در رهبري رقيب مرجع افتاد. اتفاق

  است. واقعيت عين اين متأسفانه

  پنجم سند 
 امـام  بودنـد.  آمـده  قم از هم منتظري اهللاآيت بوديم. [خميني] احمدآقا مهمان شب« 
 امـام  از منتظري آقاي نماندند. خيلي حاليبي اظهار با ولي كردند، شركت جلسه در هم

 باشـد،  نظـر  تحـت  زندان از بيرون منزلي در زاده مفتي [احمد] بدهند اجازه كه خواستند
 شريعتمداري [سيدكاظم] آقاي به كه خواستند منتظري آقاي همچنين نكردند. قبول امام
 بـا  فرمودنـد  امام شود، داده علما با مالقات ةاجاز است، بستري بيمارستان در اكنون كه
 بـا  كـه  كنـد مي قتضاا قانوني اصل كدام و ديني ميزان كدام .»٢كند مالقات اشخانه اهل
 بـا  مخالفـت  و انتقـاد  دليـل  بـه  صـرفاً  شيعيان تقليد مرجع و سنت اهل مسلمانان رهبر

  شود؟ گرفته سخت گونه اين نظام هاي سياست

  ششم سند
 احتمـال  دربـاره  ...كردم. شركت مبارز روحانيت مركزي شوراي [جلسه] در سپس« 

                                  
  .1383 عبدالرحمن راستگو [اسم مستعار] آذر. 	1
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 سـرطان  گوينـد  مـي  و مارسـتانند بي در اكنـون  كـه  شريعتمداري كاظم] [سيد آقاي فوت
 شـوراي  آيـا  ١»بـدهيم.  مراسـم  [برگـزاري]  اجـازه  كه شد اين بر نظر شد. بحث دارند،
 از بعد آيا است؟ امور گونه اين در تصميم قانوني مسئول مبارز روحانيت جامعه مركزي
 رهبـري  دفتـر  عضـو  قبـل  سال يك گزارش و ارتش انقالب دادستان قبل سال سه اقرار

 همـين  در تهران هاي بيمارستان به اعزام درخواست و منتقد مرجع بيماري شدت درباره
  است؟ صحيح »دارد سرطان گويند مي« تعبير كتاب،

  هفتم سند
 تهـران  مهـراد  بيمارستان در حياتش روزهاي آخرين در شريعتمداري العظمي اهللاآيت

 جمهـوري  در ارانتشـ  اجـازه  هرگـز  (و نوشـته  خـود  القضـاي  كتاب بر كه اي مقدمه در
 اختيـارم  در منتظـري  العظمـي  اهللاآيـت  اسـتاد  مرحـوم  را آن از اي نسخه و نيافته اسالمي
 گرفتـه  قرار اختيارم در مرحوم آن خانواده توسط نيز اي صفحه دو مقدمه اين و گذاشت

 بحالي العارفين بعض مراجعة و األساسية المعالجة حقّ عن منعوني« نويسد: مي است)
 [حـبس  خـانگي  زنـدان  ايـن  در من بر كه وضعيتي اين است دردناك چه« .»ءاألطبا من

 و آمـده  فـرود  مـن  بـر  شـرايط  ايـن  در دردهـا  و هـا مصيبت چه و گذردمي نظر]تحت
 عارض من بر داشتم، قبالً كه آنچه بر هم ديگري هايناراحتي و گرفته فرا مرا ها بيماري
 حـق  از مرا كـه  بود آن شد اعمال من بر زمان آن در كه تضييقاتي جمله از است. گشته

 دردها و كردم صبر من پس ،بازداشتند متخصص پزشكان به مراجعه و اساسي معالجه
 بر هامحنت و ها رنج از آنچه كه چون »ألمرِه تَسليماً و اهللاِ بِقَضاء رِضي« كردم. تحمل را
 بـس  مـرا  همو و باشدمي عظَمتُه جلّت متعال خداي ديدگان برابر در همه آمد، فرود من

  است. شرح از نيازبي سند اين »است.

  هشتم سند
 در 1365 فـروردين  در كليه سرطان پيشرفتگي علت به شريعتمداري آقاي سرانجام«
 بـدين  شـد  منتشر باره اين در كه اياطالعيه متن درگذشت. تهران هاي بيمارستان از يكي
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 اطـالع  كسـب  مهـراد  بيمارسـتان  مسئولين از مياسالجمهوري خبرگزاري« است: شرح
 تشـديد  و پيشـرفتگي  علـت  بـه  ماه اسفند چهارم روز عتمدارييشر آقاي كه است كرده

 بيمارستان در بستگانش درخواست به و يافت انتقال تهران به قم از كليه سرطان بيماري
 كيپزشـ  اصـطالح  در كـه  شـريعتمداري  آقـاي  كليـه  سـرطان  شد. بستري مهراد مجهز

 بـه  و بـود  كرده سرايت نيز وي ةري و كبد به خيرأ ماه دو طي شود مي ناميده متاستاتيك
 هـاي  پرونـده  اسـاس  بر است. بوده پيشرفتگي همين وي درگذشت علت پزشكان گفته

 هـاي نارسـايي  دچار امسال ماه فروردين 6 چهارشنبه روز از شريعتمداري آقاي پزشكي
 پيشـرفته  علـت  به اما شده بستري يو) سي (سي يژهو هاي مراقبت بخش در و شد قلبي
 از بعـد  دقيقـه  ده و شـش  ساعت در سرانجام و نشد واقع موثر معالجات سرطان، بودن
 در و باشـد  مـي  تهـران  مجهز هاي بيمارستان از يكي مهراد درگذشت. پنجشنبه روز ظهر

 كنار در دوامالعلي همسرش ويژه هب وي خانواده شريعتمداري آقاي بودن بستري جريان
 مجهـز  بيمارستان اين به زودتر ايشان چرا راستي ١.»داشتند حضور وي بيمارستان تخت
 بود؟ گذشته كار از كار كه يافت شدن بستري اجازه زماني و نشد؟ اعزام

  نهم سند
 بـه  اندداده دستور امام حضرت گفت تلفني امام، بيت از انصاري [محمدعلي] آقاي«
 اگـر  گفتنـد  بعـدي  تلفن در داشتيم. گوناگون تفسيرهاي و شديم نگران برگرديم. تهران
 هم وزيرنخست موسوي] [ميرحسين آقاي نكنم. عجله برگشت براي دارم، ضروري كار

 آقاي احتماالً گفت وزيرنخست نبودند. تهران در هم ايخامنه آقاي و دانستنمي چيزي
 مراسـم  بـا  برخورد كيفيت و ستسيا از برود. دنيا از زودي به شريعتمداري [سيدكاظم]

 شـده  گيريتصميم چگونه مبارز، روحانيت جامعه] [مركزي شوراي در كه گفتم پرسيد؛
 هـم  افراد مرگ از بعد مراسم ةدربار دلسوزند! اسالميجمهوري مسئولين چقدر ٢.»است
 دو هـر  در داشتند. برنامه هم بيمارستان به اعزامشان عدم براي كه همچنان دارند، برنامه
  است. بوده هابرنامه اجراي ريپيگ رهبري دفتر ةنمايند امر
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  دهم سند
 و مإلقـات  در محـدوديت  و آزادي از محروميـت  سـال  چنـد  از پس مرحوم آن« 

 در كـه  بازرگـان  مهدي ١.»شتافت باقي ديار به گشته مقدر جلأ تسليم سرانجام معالجه
  است. كرده تصريح شريعتمداري اهللاآيت ةمعالج محدوديت به نيست ترديد صداقتش

  نتيجه
 از اسـالمي  جمهوري سران كه دهدمي نشان فوق شده منتشر ةدهگان اسناد در ملأت 
 ايشـان  درگذشـت  زمان تا شريعتمداري) اهللا آيت غيرقانوني حصر (آغاز 1361 سال بهار

 در معالجه به ايشان مبرم نياز و سرطان بيماري به ايشان ابتالي از )1365 فروردين 14(
 انـد. كـرده  ايجاد محدوديت ايشان ةمعالج در عمداً و اندبوده مطلع تهران هاي بيمارستان
 اقـرار  و بازرگـان  مهدي مهندس ةاشار و نكته اين به شريعتمداري اهللاآيت خود تصريح
ــان ــيداحمد آقاي ــي، س ــد خمين ــدي محم ــهري،ري محم ــن ش ــانعي حس ــر و ص  اكب
 كـردن  زجـركش « غيرانسـاني  اقـدام  ايـن  معناي است. انكار قابل رغي رفسنجاني هاشمي
  است. بوده فقيهولي دستور يا ذنإ يا اطالع با »زندان و حصر در منتقد

 مفتـوح  همچنان وي ةپروند اما است كوتاه دنيا از شريعتمداري اهللاآيت دست اكنون
  است.
   بصار!األوليأ يا فاعتبروا 

  
  خم غدير عيد
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  امام خميني: ةهاي ناروا درباردر پي نسبت

   1رعايت حقوق شرعي و انساني مخالفان ةسفارش امام دربار

  
  

  

  سيد محمد موسوي بجنوردي

 هاي نـاروا بـه حضـرت امـام    بجنوردي با اشاره به برخي نسبتي اهللا سيدمحمد موسوآيت
اسالمي  امام، خدشه به انقالباسالمي است و خدشه به  گفت: امام ناموس انقالب خميني(س)
سفم كه برخي افراد با گذشت سه دهه اين مطالب غير واقعي را در مورد امام بيان أاست. من مت

گوينـد  گونه سـخن مـي   كنند. قطعاً يك معصيت بزرگ است و من برادرانه به كساني كه اينمي
  گويم كه از بيان اين دست مطالب خودداري كنند.مي

بجنـوردي بـا   اهللا سـيدمحمد موسـوي  رساني و خبري جماران، آيتاطالع به گزارش پايگاه
اهللا اهللا شريعتمداري گفت: حضرت آيـت ها پيرامون آيتاشاره به مسائل مطرح در برخي رسانه

شريعتمداري مرجع تقليد بودند و جايگاه و شأن ايشان مشخص و مورد احترام بود امـا بحثـي   
گيري كودتايي توسط برخي افراد از جملـه آقـاي   ايشان شد شكلكه منجر به حوادثي پيرامون 

اهللا شـريعتمداري گفتـيم و ايشـان    زاده بود كه عوامل آن اعتراف كردند جريان را به آيـت قطب
رفـت  گونه ممانعتي نكردند. در حالي كه خود ايشان در انقالب دست داشت و انتظـار مـي  هيچ

و ممانعت كند. اطالع ايشان از طرح كودتا و سكوتشان  ايشان كودتاگران را از كارشان نهي كند
در قبال آن و عدم اقدام براي ممانعت از كودتا به معناي تاييـد آن بـود همـين باعـث شـد كـه       

وآمدهاي ايشان را بگيرد. امـا حضـرت امـام بـه     دادستاني انقالب تصميم بگيرد كه جلوي رفت
يد به ايشان تعرض نشود و جلـوي حملـه بـه    كيد كردند كه مراقب باشأاردبيلي ت آقاي موسوي

  منزل ايشان گرفته شود.
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قضايي در دوران حضرت امام ادامـه داد: چـون مطـرح شـده بـود كـه        عضو شوراي عالي

گونه مسائل لذا امام خيلي نگران بود كـه   خواهند به داخل منزل ايشان بروند و از ايناي مي عده
كردند كه با ايشان برخورد نشـود و اگـر   مي تأكيدضاييه ق ةاي شود و به قومبادا به ايشان حمله

كردنـد. امـام مراقـب بودنـد كـه بـه آقـاي        فهميدند مسلماً برخـورد مـي  چنين چنين را امام مي
  شريعتمداري آسيبي نرسد.

هـا و انتسـاب برخـي    زنـي بجنوردي در ادامه ضمن اشاره به برخي گمانـه  اهللا موسويآيت
هاي آقـاي  داشت: اينكه گفته شود امام مانع از برداشتن محدوديت اخبار به حضرت امام اظهار

 وقـت  هـيچ  امـام  ةروحيـ اند، قطعـاً دروغ اسـت و   شان شدهشريعمتداري جهت درمان بيماري
 مرجـع  يـك  با برخورد به برسد چه كنند؛ برخوردي چنين دشمن يك با حتي كه نبود گونه اين

 آقـاي  اقـدام  امـا  .شـنيديم مـي  قضايي عالي شوراي در ما داشت وجود چيزي چنين اگر تقليد؛
به واسطه جايگاه و شأن ايشـان   و نبود گذشت و توجيه قابل كودتا با همراهي در شريعتمداري

هـاي  رفت كه در صورت عدم ممانعـت از ارتبـاط  تر بود و ظن آن ميشان نيز سنگينمسئوليت
  ايشان موارد مشابهي تكرار شود.

اسالمي است و خدشه به امام، خدشـه  ساخت: امام ناموس انقالب وي در ادامه خاطرنشان
سفم كه برخي افراد با گذشت سه دهه اين مطالب غيرواقعـي را  أاسالمي است. من متبه انقالب

گونـه   كنند و لذا شايسته نيسـت كـه ايـن   اسالمي است، بيان ميدر مورد امام كه ناموس انقالب
عاً يك معصيت بزرگ است؛ در حالي كه اصالً فرهنـگ امـام   ادعاها را نسبت به امام كنيم و قط

گـويم كـه از بيـان ايـن     گويند مـي گونه سخن مي گونه نبود و من برادرانه به كساني كه اين اين
  دست مطالب خودداري كنند.

اين محقق و مدرس دانشگاه با اشاره به فرامين حقوقي حضرت امام افـزود: امـام همـواره    
ه و منش حضرت امام را كردند. رويشرعي و انساني مخالفان سفارش ميرعايت حقوق  هدربار

اي كـه توسـط ايشـان صـادر شـد و      تـوان از پيـام هشـت مـاده    در برخورد با مخالفـان را مـي  
شـان مشـاهده كـرد. مـا     هاي مكررشان در رعايت حقوق زندانيان و دشمنان درجه يك سفارش

رسيديم در زمينه شيوه رفتار با زنـدانيان  ان ميهرگاه به عنوان شوراي عالي قضايي خدمت ايش
كردنـد و اساسـاً   كردند. در زمينه رعايت حدود شرعي و انساني مكرر سفارش مـي سفارش مي

گونه مسائل است. نبايستي مسائل را با هـم خلـط كـرد و مسـائل      ي از اينشخصيت ايشان مبرّ
  نامربوط را به هم ربط داد.

 خـاطر  بـه  كه رودمي انتظاراهللا موسوي بجنوردي در پايان خاطرنشان ساخت: از افراد آيت
مطرح نكنند چرا كـه جايگـاه حضـرت     را مسائل گونه اين سياسي، هايجريان برخي خوشايند

هاي كذب و مسـائلي كـه   امام در ميان مردم ايران جايگاه رفيع و محفوظي است و نبايد نسبت
ايشـان بيـان شـود.    هافراد مطمـئن نيسـتند و اساسـاً خـالف روش و مـنش امـام اسـت دربـار        



 

  
  
  
  
  

 ١كنديم شب گونه اين را شيروزها وريكد محسن

كه تريبون رسمي فتنه سبز آن را منتشر كرده به  محسن كديور در جديدترين يادداشت خود
اي اسـت كـه   خوانده اهللاشريعتمداري آيت كاظم است.تطهيرسازي كاظم شريعتمداري پرداخته 

انقالب ناكام مانـد. وي مؤسـس حـزب     اوايلاش عليه نظام جمهوري اسالمي در قيام مسلحانه
هـاي  يـارانش بـه كوچـه و خيابـان     1358هاي سال جمهوري خلق مسلمان بود كه در درگيري

جملـه كسـاني اسـت كـه پـس از       زاده ازصادق قطـب  تبريز ريختند و آشوب به راه انداختند.
دستگيري و اعتراف به اقدامات شوم خود نظير كودتاي نـوژه اسـم كـاظم شـريعتمداري را بـه      

كه در اين مـدت اصـل   هاي فتنه سبز بعد از آن حاال ته مانده عنوان يكي از حاميان خود آورد.
ه البتـه سـابقه آنـان    هايي دارند كـ سازي چهرهنظام و امامت را زير سوال بردند سعي در تطهير

  هنوز در اذهان عمومي پاك نشده است.
تابسـتان  "نويسد:پرداز اين گروه است در يادداشتي ميمحسن كديور كه به اصطالح تئوري

 اهللا ســيد كــاظم شــريعتمداريسياســي مرحــوم آيــت ةانديشــ ةامســال تحقيــق مفصــلي دربــار
ـ  ام. درانتشار آن را نيافته را به پايان بردم، كه هنوز توفيق تدوين و )1284ـ1365( الي ايـن   هالب

انقالب و جمهوري اسالمي بود با اسناد مختلفي مواجـه شـدم كـه     ةتحقيق كه بازخواني انديش
  ."كنداطالع از آنها به روشن شدن قسمتي از ابهامات تاريخ نيم قرن اخير ايران كمك مي

اي بـه  گونـه اشـاره  بـدون هـيچ  گذرانـد  گونه مي نشيني خود را اينكديور كه روزهاي لندن
هايي كه از مردم مظلوم ريخته شده است با جمالتي احساسي سعي در فريب ها و خونخيانت

اي نظير كاظم شريعتمداري دارد. اين در حالي است كه كديور در كارنامه مردم و بازيابي چهره
گـران عكـس يادگـاري    فتنه با 88ها ندارد، چه جايي كه در سال خود چيزي كم از اين خيانت

كشيد و چه آن زمان كه در داخل كشور گران سوت ميزد و براي آشوبگرفت و لبخند ميمي
  هاي فرهنگي آلوده شد.با شوهر خواهر سابق خود دستش به جنايت
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  بهترين شاهد است.» مركز اسناد انقالب اسالمي«انتشار مطلبي به اين حد از سخافت در 



 

  
  
  
  
  

   1خميني اهللا شريعتمداري؛ مظلوميت حقيقي اماممظلوميت دروغين آيت

اهللا شـريعتمداري  در خبرها خوانديم كه آقاي محسن كديور در نوشتاري بـه دفـاع از آيـت   
  اند. پرداخته و امام را به ناحق نواخته

ـ    انديشهنويسنده مذكور كه ادعاي تحقيق و   ةورزي دارد، انتظار است كه تحليـل يـك حادث
اش  جانبه انجام ندهد؛ نقل از حسن شريعتمداري كـه بغـض و عـداوت ديرينـه    تاريخي را يك

نسبت به امام راحل زبانزد و مشهور است آن هم نه مستقيم بلكه به واسطه و بسنده كـردن بـه   
  طرفي ناسازگار است.بياين كه گوينده مورد وثوق است؛ همه و همه با ادعاي 

زد،  هـاي تـاريخ معاصـر را ورق مـي     داد و برگـه  آقاي كديور به خويشتن زحمـت مـي   اگر
اهللا شـريعتمداري بـراي    نويسـد آيـت   م در خـاطراتش بـه صـراحت مـي    لَكرد كه ع مشاهده مي

  گرفته است. وزيري پول مياش از بودجه سري نخست پرداخت شهريه
اهللا  يافـت كـه نوشـته آيـت     خاطرات پرويـز ثـابتي را درمـي    بست؛ ق نميياگر چشم بر حقا

  خميني را در پاريس ترور كنند. آورد كه امام شريعتمداري به حكومت فشار مي
اهللا شريعتمداري و بدون اشاره به نقـش ايشـان در    قاي كديور بدون بازشناسي جريان آيتآ

استي اگر آن بمب در كنار منـزل  دهد. ر خميني فرياد مظلوميت وي را سر مي كودتاي عليه امام
  شد، امروز تحليل نويسنده چه بود؟ خميني منفجر مي امام

البته سخن امروز من با كديور و امثال او نيست؛ بلكه سخن با شاهدان زنده حوادث پـيش  
اهللا شريعتمداري پيراهن بر نيـزه رفتـه امثـال     اكنون كه مظلوميت دروغين آيت از انقالب است.

  ن ما را كسي نبايد فرياد كند؟أالششده است؛ آيا مظلوميت حقيقي امام عظيمآقاي كديور 
  و آخر آن كه؛

  فروشيم ما يوسف خود نمي
  دارو سيم سياه خود نگهت

  
قم، عباس تقوي شاهرودي

                                  
	.2ص  1391آبان  23؛ روزنامه آرمان 1391آبان  21 جماران. 1



 

  
  

  
   1تضعيف مرجعيت داشت ةمنع امام از هر حركتي كه شائب

  
  عليخانياهللا قدرت  

 ةعضو فراكسيون خط امـام در مجلـس هشـتم برخـي شـايعات أخيـر در خصـوص رابطـ        
  خميني و مراجع تقليد وقت را رد كرد.حضرت امام
وگو با پايگاه اطالع رساني و خبري جماران، با اشاره به مسائل اهللا عليخاني در گفت   قدرت

اظهـار داشـت: مسـائلي كـه ايـن      اخير مطرح شده در خصوص رابطه امام خميني و مرجعيت، 
اهللا عليه با برخي از مراجع تقليد  ها در مورد برخورد حضرت امام رحمإل روزها در برخي سايت

  باشد. مطرح شده است، كذب محض مي
وي افزود: امام خميني در تمام دوران مبـارزه قبـل از انقـالب و بعـد از پيـروزي انقـالب،       

داشتند و از هر حركت و اقـدامي   تأكيدصاً مرجعيت همواره بر حفظ جايگاه روحانيت و خصو
  نمودند. تضعيف اين جايگاه عظيم را داشته باشد، همه را منع مي ةكه شائب

هـاي مـردم مسـلمان در     اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: در شرايط فعلي كه انقـالب 
جـز انحـراف   گونه مسائل به حضرت امام هـدفي   كشورهاي عربي در جريان است انتساب اين

  اسالمي وجود ندارد.نظر مردم مسلمان از راه و روش امام در به ثمر رساندن انقالب
وي با اشاره به اينكه امام به عنوان يك مرجع تقليد با تكيه بر تـوده مـردم و بـا محوريـت     
اسالم بزرگترين انقالب مردمي يكصد ساله أخير را رهبري كردند، گفت: ما كمتـرين خشـونت   

هـاي مردمـي مـورد     را در پيروزي انقالب شاهد بوديم و همين امر در خيلي از انقالب و هزينه
  .توجه فراگير بوده است
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   1ها اي از جنس آن سالمصاحبه

خمينـي؛  بجنـوردي در دفـاع از مظلوميـت امـام     اهللا موسويحضرت آيت ةحكيمان ةمصاحب
  .كرد شاد را امام از دوستداران بسياري دل شك بي

 حكيمانـه  هـاي دفـاع  ايـن  نبـود  اگر روزگار؛ هايتلخي و روزمره زندگي هايمصيبت در 
  .شدمي حقيقت جايگزين تباهي و دروغ بسا چه

هاي انقالب؛ اين روزها كامي تلخي داريـم؛ دلـي انـدوهگين؛ جـاني خسـته؛      اولي نسل ما 
هايي كه ايم؛ سالهايي است كه در جواني سپري كرده در سالرو؛ بلكه چراغ اميد ما نه در پيش

هايي كه اگر برادرانمان در  شديم؛ سالخنديديم و با او آرام ميبا امام رشد كرده بوديم؛ با او مي
تـر   مان به پدرمان خوش بود كه او را از دنيـايي بـزرگ   آرميدند؛ اما دلبستر خون و شهادت مي

را  رو؛ چراغ اميـد مـا  ش هاي پيكه وقتي كسي به استناد سياهي سال دانستيم. از اين جاست مي
  را خاموش كرده است. كند همه هستي ماپف مي

اهللا شد پس بـه همـين سـبب اسـت كـه سـخنان آيـت       خالصه مي »او«براي ما همه دنيا در
  گرداند.بجنوردي همه دنياي ما را به ما باز مي

بـديل مـا را نشـانه    روشنايي بي T زامرو هايتاريكي سبب به دنيا؛ آن سوي از كسي اينكه 
شان بسته يا جوهرشان خسته باشد  داران ديروز؛ امروزه قلمرود؛ كاري مهم نيست، اينكه مشعل

  مهم است.
شان سـرد شـده اسـت شـايد آن      هاي ما ديروز در دست مرداني بود كه امروزه دستاندست

دان امـام در  ه است و شايد آن نوري كـه از چـراغ  ها را گرم كند رخت بربستاميدي كه بايد دل
 دل روزهـا  آن چراغـان  به دل ما كه است آن مهمسو شده است هاي ايشان روشن بود؛ كمجان

   بجنوردي شمع محفل ما شد و روشنايي وجود ما گرديد.اهللاآيت سخنان و ايمكرده خوش
مـان   روشن كرد تا با فرزنـدان ها نيست، چراغ ديروز را در دل ما كسي كه از جنس امروزي

  .باشيم خوش دل فردا به سمت
  محمد رضا زاهدي

هاي دفاع مقدسرزمنده سال
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  1هاي اعتقادي تشكيك در مباني و ارزش ةدروغ و تهمت زمين جو ةلبغ

 
  محمدعلي خسروي

حضـرت امـام(س) اهانـت بـه      المسلمين محمدعلي خسروي اظهار داشت:و االسالمحجت
دانستند چه رسد به علما و مراجع و كسـاني كـه در ميـان مـردم از پايگـاه      احدي را جايز نمي

  اجتماعي برخوردارند. 
المسـلمين محمـدعلي   و االسـالم رساني و خبـري جمـاران، حجـت    به گزارش پايگاه اطالع

ــام خمينــي(س  ةخســروي، معــاون پژوهشــي موسســ  ــار ام  خصــوص در )تنظــيم و نشــر آث
اهللا كــه بــا آيــت برخــوردي نــوع زمينــه در هــاســايت از برخــي در أخيــرا كــه اظهارنظرهــايي

شريعتمداري روي داده است، ضمن تشريح مكارم اخالقي و صفات انساني امـام خمينـي(س)   
خميني خودساختگي اخالقي و كماالت نفساني ايشـان   هاي برجسته امامگفت: يكي از ويژگي

در ميان علما و مدرسين قم به عنـوان معلـم اخـالق حـوزه معـروف بودنـد.        بود به طوري كه
حضرت امام كه به شهادت شاگردانش كه برخي از آنها امروز جزء مراجع تقليد و بـه شـهادت   
آثار مكتوب قرآني، فقهي و اصولي، داراي اطالعات گسترده و عميق در همه علوم حـوزوي و  

فقهي بر اساس منابع اصيل فقه و اصـول بودنـد لـيكن    هاي ارزشمند صاحب نظرات و نوآوري
عنايتي كه به دروس معارف و اخالق داشتند، بيشتر از همه علوم مرسوم حـوزوي بـود. اولـين    

و تزكيه نفس بوده است. شـاهد مثـال آن كتـاب شـرح      آثار قلمي ايشان در زمينه اخالق عملي
قيمت شرح حديث جنود ب ذيدعاي سحر و كتاب نفيس و ارزشمند شرح چهل حديث و كتا
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 إلو الوالي فإلالي الخال إلنظير، مصباح الهداينظير، اگر نگوييم بيعقل و جهل و كتاب نفيس و كم

  كند.اي در جان انسان نهادينه ميكه اخالق و معرفت را به صورت اساسي و ريشه
و سطر به سطر اند ليفات را در اوج دوران جواني نوشتهأوي همچنين افزود: امام همه اين ت

ها روحيه عشق به خداوند و دوستي با مردم و دوري از خودخواهي و آراسـتگي بـه    اين كتاب
انـد  كند. البته كساني بودهصفات انساني و تواضع و از خود گذشتگي را در خواننده تقويت مي

انـد ولـي   زدند و در عمل فاصله زيادي با گفتار خود داشتهكه به ظاهر دم از اخالق و پاكي مي
سيره عملي امام و بيش از هفتاد سال زندگي اجتماعي ايشان به شـهادت همـه كسـاني كـه بـا      
ايشان مرتبط بودند، حاكي از دقـت و مراقبـت ايشـان در پايبنـدي بـه اصـول اخالقـي اسـالم         

  باشد. مي
االسالم خسروي در ادامه اظهار داشت: ايشان بارها فرموده بودند كه راضـي نيسـتند   حجت

يابند در آن فضا غيبت كنند. ايشان اهانت به ني كه در دفتر و اطاق بيروني ايشان حضور ميكسا
دانستند چه رسد به علما و مراجع و كسـاني كـه در ميـان مـردم از پايگـاه      حدي را جايز نميا

اجتماعي برخوردارند. برخورد تند و تذكر حضرت امـام بـه يكـي از فقهـاي محتـرم شـوراي       
امام آمده،  ةصحيف ةاهانت ايشان به يكي از مجريان محترم كشور كه در ضميم نگهبان به خاطر

  اي از سيره عملي ايشان در رعايت جوانب تقوي و حرمت حريم ديگران است.نمونه
 از ايخاطره بيان ضمن تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در ادامه ةمعاون پژوهشي موسس

 در: گفـت  شـريعتمداري  اهللاآيت بيت نگهبانان از يكي رسيدن قتل به از پس درگرفته مناقشات
اهللا شريعتمداري اتفاق افتاد و نگهبـاني كـه بـر    ناگواري در محل اقامت آيت حادثه 1358سال 

باالي بام منزل ايشان بود، يك شب ترور شد و به شهادت رسيد. فرداي آن روز جمـع كثيـري   
منـدان  بودند. اينجانب كه اهل آذربايجان و از عالقهدر منزل بيروني و كوچه ايشان تجمع كرده 

ه به شرايط حساس كشور از شنيدن اين خبر بسيار نگران شـده  جبه امام و انقالب بودم و با تو
كردند. من نزديك بودم، در آن جمع حضور يافتم. مردم گروه گروه ايستاده بودند و صحبت مي

اين نگهبـان از سـوي   «گفت: كرد. شنيدم ميجمعي بودم كه يك روحاني براي آنها صحبت مي
طرفداران آقاي خميني كشته شده است چون گلوله از طرف خيابان صفائيه، محل اقامت آقـاي  

. كـرد مـي  تحريك را عوام مردم شدت به سخنان اين با روحاني اين »خميني شليك شده است.
 پـيش  روز چنـد  كـه  دانيـد مي شما. زنيدمي دامن آتش اين به چرا شما«: گفتم و رفتم جلو من
اي نداشـت، تـرور شـد.    حسنهة  شريعتمداري رابطاهللاآيت با كه تبريز جمعهامام قاضي، اهللاآيت

اهللا حال اگر يك روحاني ديگري پيدا شود و جمعي را دور خود جمع كند و بگويد ترور آيـت 
توجه به اختالف فيمابين لوح با قاضي به تحريك دفتر يكي از مراجع بود و چند نفر عوام ساده

اهللا شريعتمداري ظنين شوند، آيا اين كار خدمت به اسالم و آنان اين شايعه را بپذيرند و به آيت
اهللا قاضـي طرفـداران آقـاي شـريعتمداري بودنـد و نـه تـرور        كشور است؟ يقيناً نه قاتالن آيت
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شما و ديگران است كه كار  هاي امثالكنندگان نگهبان مذكور پيرو امام خميني. ولي اين تحليل

هـاي   آميز خود كه ايجـاد تفرقـه و نفـاق در دل   كند و او را به اهداف خباثتدشمن را آسان مي
  »كند.مسلمانان است، نزديك مي

االسالم خسروي در ادامه نقل اين خاطره افزود: من مشغول صحبت با او بـودم كـه   حجت
خمينـي(س) در  جلب كرد. ماشـين بليـزر امـام    ناگهان توجه مردم به آن سوي كوچه، نظر ما را

ايشان به همراه جناب آقاي صانعي بـدون   اهللا شريعتمداري توقف كرد.مقابل بيت اندروني آيت
اهللا شـريعتمداري رفتنـد. مـن از    اسكورت و محافظ پياده شدند و براي دلجويي به منـزل آيـت  

گنـاهي كشـته   اضي نيست كه انسان بـي فرصت استفاده كردم و ادامه دادم كه ببينيد امام هرگز ر
ثر و نگران است كـه شخصـاً و بـدون واسـطه جهـت تسـليت و       أشود و از اين واقعه آنقدر مت

توانست از كنار اين قضيه كه ايشان مي حالي اند، درمشورت براي بررسي ماجرا تشريف آورده
اهللا خـود پـيش آيـت   اي را از سـوي  به سادگي بگذرد و اعتنـايي نكنـد و يـا حـداكثر نماينـده     

  شريعتمداري بفرستد.
فرمـايي امـام حـاكي از روحيـه ادب، احتـرام، تواضـع و       وي در ادامه افزود: ايـن تشـريف  

اعتنايي به غرورهاي كاذب نفساني ايشان بود. البته آن فرد روحاني سخنان من را نپذيرفت و  بي
هـاي   قـاموس انسـان  دانسـت كـه تـرس در    (س) را حمل بر تـرس كـرد. او نمـي    تواضع امام

خودساخته و عارفان جايي ندارد. بلكه اين عشق به خدا و خلق خداست كه آنها را بـه اظهـار   
دارد و خـود را در برابـر عظمـت عـالم هسـتي هـيچ       كوچكي و احترام در برابر همگان وا مـي 

  پندارد. مي
هر حـال ايـن   معاون پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در ادامه افزود: به 

مسئوالن قـرار گيـرد.    خميني بود كه شايسته است الگو و سرمشق همگان خصوصاً روحيه امام
دروغ و تهمـت و چاپلوسـي، شـرايطي را در جامعـه پـيش آورده كـه        سفانه امروز غلبه جوأمت

هـاي اصـيل و   كننـد و حتـي ارزش  االيمان نسبت به همه چيز تشكيك مـي برخي افراد ضعيف
اي از ايـن  گرچه مسئوليت بخش عمده نگرند.تقادي و تاريخي را با ديده ترديد ميمسلّمات اع

اساس هاي بيها و اتهامبايست در برابر دروغمي و شرعاً شرايط به عهده كساني است كه قانوناً
اب و متملـق و  هـاي كـذّ   ايستادند و نايستادند و به جاي آنكه با متخلفين و انسـان به شدت مي
ورت علني و جدي برخورد كنند تا درس عبرتي براي ديگران باشـد، بـا مجاملـه و    فاسق به ص

سكوت خود آنان را در تداوم اين راه خطرناك تشويق و تشجيع نمودند و كار به جايي رسيده 
كه فضاي اخالقي جامعه به شدت مسموم شده است و زمينه پذيرش هر نوع شـايعه و خـالف   

ني نيز فراهم شـده  ميخ نظير جهان اسالم يعني امام ايي و كمواقع حتي در مورد شخصيت استثن
  است.
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وي همچنين در پايان افزود: البته معتقدم اكثريت مردم و كساني كه اعتقادات اصيل خود را 

انـد در  نه از جريانات زودگـذر بلكـه از مبـاني اصـيل دينـي و حقـايق تـاريخي كسـب كـرده         
شان تزلزلي پيش نخواهد آمد و امام را كه تجسم عقايد نـاب و اخـالق اسـالمي بـود      معتقدات

هايي را هم كه به جامعـه وارد شـده نبايـد ناديـده     دانند ولي به هر حال آسيبهمچنان امام مي
انقالبـي، روشـنفكر،   يك از اقشار جامعه اعم از سـنتي، انقالبـي، غيـر   ين آفات كه هيچاگرفت. 
اسـالمي ايـران زدوده شـود و ايـن     هاي آن در امان نيستند، بايد از جامعـه ز آسيبو... امذهبي 

نتيجه عايد نخواهد شد مگر با همدلي و اعتماد همه مردم از هر گروه و طيف و با هر عقيده و 
ــ   ــد، ب ــا يــك جامعــه اخالقــي كــه همــه از آن احســاس آرامــش كنن وجــود آيــد.ه ســليقه ت



 

  
  
  
  
  

  1ساواك اهللا شريعتمداري بايتاسنادي از ارتباط آ

هـاي نـاروا بـه امـام      اهللا شـريعتمداري كـه حـاوي نسـبت     اي پيرامـون آيـت   با انتشار مقاله
رساني و خبري جماران جهت بررسـي جوانـب مختلـف ايـن     خميني(س) است، پايگاه اطالع

به بيـان  نمايد كه  مقاله يادداشت ذيل را كه توسط يكي از مخاطبين ارسال شده است منتشر مي
پردازد. اسناد به جا مانده از ساواك به خـوبي بيـانگر    اهللا شريعتمداري با ساواك مي ارتباط آيت

كليدي اين سازمان پرتو ديگـري بـر   ه اين ارتباط بوده است اما انتشار خاطرات پرويز ثابتي مهر
  اين موضوع افكنده است:

مـوثقي روبـرو   مختلف موثـق و غيـر  در مطلبي كه از آقاي كديور منتشر شده ما با اسناد  .1
اهللا ها بايد جداگانه مورد بررسي سندي و داللي واقع شوند كه ان شـاء  ايم كه هر يك از آن شده

  چنين خواهد شد.
ة همـ  ديـدن  از پوشـي چشـم  و حـوادث  از ايپاره نقل صرف تاريخي وقايع بررسي در .2
  . شود مي محسوب گويي دروغ تاريخ، علم حيث از بلكه است كننده  گمراه فقط نه ماجرا
 شـده  بيـان  مختلـف  جـاي  دو در كـه  شريعتمداري آقاي مدافعين از سند دو به ادامه در .3
  .كنم مي اشاره
 رسـيد  ظنّ به بايد و بوده ناممكن قطع به رسيدن تاريخي، نگرش در كه پيداست ناگفته .4

  .است ثابت عقال نزد در باشد آورظنّ اگر نيز تاريخي واحد خبر و
بـودن آن اسـت. در نگـاه علـم تـاريخ      » الصـدور موثـوق «خبـر،   يـك  حجيت مالك نيز .5

بودن بدين معناست كه با كنار هم گذاردن قرائن، وقوع يك عمل مظنون گردد » الصدور موثوق«
  يعني محقق بتواند بگويد اين عمل رخ داده است.

شـود تـا بـه شـبهات در      بندي ارائه مي پايان، جمع و در  حال با هم سه سند را بررسي كرده
  اهللا شريعتمداري براي خواننده محترم روشن گردد:  مورد اسناد پاسخ داده شود و شخصيت آيت

پرويز ثابتي، نام آشناترين مقام امنيتي رژيم طاغوت بود كه مستقيماً در طراحـي   :اول سند 
سيستم امنيتي رژيم و سركوب انقالبيون نقش بالواسطه داشت. او كه بعد از انقـالب در خيـل   
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فراريان از كشور قرار گرفت، به داليل مختلف تا چندي پيش زبـان نگشـوده بـود ولـي اخيـراً      

  اي مفصل در آمريكا منتشر شده است.  رت مصاحبهكتاب خاطراتش به صو
اي  اين كتاب كه حاوي نكات قابل تأملي از فساد رژيـم طـاغوت اسـت، بررسـي جداگانـه     

ما قسمتي از اين كتاب است كه او به بررسي رابطه شـريعتمداري   هطلبد اما بحث مورد اشار مي
 ديگـر  بلنـد پايـه   مقـام  چنـدين  بـا  تيثاب از غير كه كننده سؤال پردازد. در آنجا و رژيم شاه مي

 امشنيده ساواك مقامات از يكي از«: است پرسيده ثابتي از داشته، وگو گفت مستقيماً هم ساواك
[شريعتمداري] به شما يا يكي ديگر از مقامات سـاواك   كه بوده 57 سال عيد كنم فكر حتي كه

گويم، كه مـن   نگرفتيد. من به شما ميها را جدي بگيريد كه  چيآقا گفتيم كه اين خميني«گفته: 
كند و قتلش واجب است و  گويم كه او دارد فتنه عليه اسالم مي به عنوان يك مجتهد به شما مي

  »توانيد آدم بفرستيد و اين را بكشيد. شما مي
 مـن  و گفـت  را مطلـب  اين من به«: است گفته و كرده تأييد را گفته اين صريحاً هم ثابتي 
. بدهيـد  را تانفتواي اينها از يكي به خب داريد، پيرو همه اين كه شما اهللا، آيت حضرت« :گفتم

ول مسـئ  شـما  و بكنيـد  شما بايد بكنم؟ چرا من. نه«: گفت ».بكنيم كاري چنين توانيمنمي كه ما
يعني تا اين حد مخالف [امام خمينـي]  » امنيت هستيد. براي اينكه امنيت مملكت را به هم زده.

  ]575 دامگه حادثه صدر »[بود.
 يا نوژه كودتاي مثل خونيني هاي نقشه در او حضور به نسبت كه كساني براي ترتيب بدين 

ثابـت   ي بـود) شـك داشـتند،   اصـل  هـاي  برنامه جزو امام قتل دو، هر در كه(زاده  قطب كودتاي
  رفته است! انتظار مي شود كه از اين شخص، چنين كارهايي نه تنها بعيد نبوده بلكه دقيقاً مي

 سـاواك  بـا  شريعتمداري اهللا آيت واقعاً«: پرسد مي كه گر مصاحبه جواب در ثابتي :دوم سند 
  :گويد مي ،»كرد؟ مي همكاري

ديدم.... به مناسبت عيـد نـوروز، در قـم     بار او را ميدو  سال هر و داشتم ارتباط او با من« 
ماند و در  آمد چند روزي تهران مي و وقتي مي رفت مشهد رفتم ديدنش. بعد هم تابستان مي مي

اش عباسـي [دامـاد    اش همـه  كـرديم. بقيـه   رفتم و ديداري مي اي در خيابان اميريه و من مي خانه
زاده بود و دستگير شد] بود متهمان اصلي توطئه براندازي قطب وشريعتمداري كه بعدها هم جز

اي  او شخصيتي وارسته و مستقل بـود و در پـاره  كه واسطه بود. اما شريعتمداري مأمور ما نبود. 
موارد هم نظرياتي برخالف سياست شاه و ساواك داشت. قبل از اينكه عباسي دامادش، رابط ما 
بشود، زنجاني نامي كه پيشكارش بود رابط بـا سـاواك بـود.... شـريعتمداري هميشـه بـه مـن        

هـا يعنـي    چـي اسـامي خمينـي   بعد هـم ليسـت  » ها را بگيريد. چيجلوي اين خميني« گفت: مي
داد كه اينها كي هستند كه براي خمينـي دارنـد در    آورد به ما مي طرفداران خميني را عباسي مي

  »كنند. ها كار ميشهرستان



 41 »اهللا شريعتمدارياسنادي از مظلوميت آيت«نقدهاي  

 
آيد كه اين لـو دادن انقالبيـون بـه سـاواك      كه ديديم، از سخن ثابتي بر مي  چنان سند سوم:

ش كه چند سال قبل از اين در پاريس منتشر شد عملي مستمر بوده. فرح پهلوي هم در خاطرات
هـاي   اهللا شـريعتمداري در نگرانـي   آيـت «ها اشاره كرده و نوشته اسـت:   به يكي از همين ليست

فرسـتاد و بـا    هايي براي پادشاه مي پذيرفت و پيام همسرم شريك بود. او تعصب خميني را نمي
كرد. او معتقد بود كه تظاهرات با ساكت  شان را مي ذكر نام روحانيون افراطي تقاضاي دستگيري

ر.ك: (كهـن ديـارا،   ».مـن ايـن فهرسـت را ديـده بـودم      كردن اين افراد به پايان خواهد رسـيد. 
  .)270و  269ميالدي، صفحات  2004خاطرات فرح ديبا، انتشارات فرزاد (پاريس)، چاپ اول، 

  بندي:جمع
 انقالبيون ليست دادن لو« نقل به مختلف هاي سال در خاطره ناقلينـ با توجه به اينكه اوالً 1
 را او بلكـه  انـد  نبـوده  وي مخالفان ةزمر از ناقلين ثانياً اند، پرداخته »شريعتمداري اهللا آيت توسط

كند، ظن به رخ دادن اين  توصيف مي» هاي همسر خود گرانين شريك« يا و »وارسته شخصيتي«
  شود. عمل تقويت مي

شان  جدي است و جاي تحقيق دارد كه چند نفر به واسطه لو دادن اسمـ اين سوال بسيار  2
انـد و يـا حتـي     ها قرار گرفته ترين شكنجهاهللا شريعتمداري دستگير شده زير سخت توسط آيت
   كيست؟ ةاند و اين گناه بزرگ بر عهد شهيد شده

و كشـف اسـناد    اهللا شريعتمداري كه با پيروزي انقـالب  ـ حال با توجه به اين، رفتار آيت 3
هـا   شود كه امام خميني تا مدت ساواك براي سران جمهوري اسالمي محرز شده باز مشاهده مي

اند. [اين مطلب سند الزم ندارد، عدم وقوع تعرض دليـل بـر    همه را از تعرض به ايشان واداشته
   مدعا است]

  
نامجو عليمحمد



 

  
  
  
  
  

  1اسناد ساواك ةشريعتمداري در آئيناهللا آيت

احترامي نكنيد/ كوشش كنيد هيچ كنم/ به اعليحضرت معظم بيمي خميني را از ادامه مبارزه منصرف
  تظاهراتي نشود

هـاي   ها همواره در معرض خطاي در قضاوت هستند. گـاهي ايـن خطاهـا از ضـعف     انسان
شـود، گـاهي از    هـاي او ناشـي مـي    و بغـض  تحقيقي و تدقيقي شخص قضاوت كننده يا حب

كنند و گاهي هم از كمبود اسـناد   او قضاوت مي ةبازي و نفاق كسي كه درباركاري و دغل فريب
  و مدارك.

هاي تاريخي هم صادق است و موجب شده كه بعضي از مردم مـا و   اين مطلب در قضاوت
مسـئولين صـديق پـس از    حتي برخي از خواص (كه بعضاً جزو مبـارزين پـيش از انقـالب و    

هـاي بسـيار اشـتباهي     برخي افراد قضاوت ةاند) دربار نگاران مذهبي هم بوده انقالب و يا تاريخ
  بكنند.

اهللا سـيدكاظم شـريعتمداري رخ    آيـت  ههاي نادرست دربار عموماً يكي از اين قبيل قضاوت
امام بود و حتي از ديگـر  اند كه او در ابتداي نهضت، همراه با  دهد. برخي افراد مدعيداده و مي

كرد ولي بعدها (تنها بـه دليـل اخـتالف در     تر حركت ميتر و شتابانمراجع در اين عرصه، قوي
گونـه  از مبارزه كنار كشيد، هرچند آخوند درباري هم نبود. اما آيا ماجراها واقعـاً همـين   روش)

  بوده است؟
اواك وي را در كتـابي تحـت   س ةخوشبختانه چندي پيش مركز اسناد انقالب اسالمي پروند

منتشر كرد. از بـين انبـوه ايـن اسـناد (در كتـابي      » اهللا شريعتمداري به روايت اسناد آيت« عنوان
شود ذكر كرد كه مـا بـه ضـرورت كوتـاه      اي گرد آمده است) اسناد فراواني را مي صفحه 1000

هـاي   ها و پيـام  كنار اعالميهايم و آن اسناد محرمانه را در  بودن نوشته، تنها چند سند را برگزيده
كه بايد توجه   مهم آن ةنكت ايم تا قضاوت آسان شود. علني همان وقت آقاي شريعتمداري نهاده

كردنـد   بندي شده گمان نمـي كرد كه مأمورين ساواك در حين تهيه اين اسناد و گزارشات طبقه
يـن اسـناد را نـه بـراي     فتـد و ضـمناً ا  اروزي اين اسناد به دست مخالفين آقاي شريعتمداري بي
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هـا و خبـر دادن بـه مـافوق و بـراي تعيـين        كوبيدن يا باال بردن كسي بلكه براي تكميل پرونده

اند و لذا در آنها مسائل  مشي رژيم در امور مختلف و تعامالت مختلف و با دقت تهيه كرده خط
  توان به آنها اعتماد كرد. تبليغي و سياسي راه نداشته و لذا مي

  به بعد 40ي رژيم و حوزه از سال برخوردها
 40براي روشن شدن فضاي زماني تهيه آن اسـناد بايـد بيـان كـرد، هنگـامي كـه در سـال        

العظمي بروجردي رحلت فرمودند، رژيم گمان كرد حوزه ديگر قـدرت چنـداني بـراي    اهللا آيت
متعـدد طبـق    هاي مقابله با اقدامات او نخواهد داشت و لذا شروع به اقدامات مختلف در حوزه

هاي خود كرد كه اولين تقابلش با روحانيت بيدار (و در رأس آنها امام خميني) در  ميل و مالك
هاي ايالتي و واليتي به وجود آمد كه در آن ماجرا به دليل بصيرت و  انجمن ةنامجريان تصويب

جراي ، رژيـم مـا  41در انتهـاي سـال    نشـيني شـد.  ايستادگي محكم امام، رژيم مجبور به عقـب 
كار قـرار   آن را در دستور ةگان انقالب سفيد شاه و ملت و برگزاري رفراندم راجع به مواد شش

داد. اين بار هم امام محكم ايستادند و اين رفراندم را تحريم كردند كـه موجـب عـدم شـركت     
نامه موجب خشم شديد رژيم  تحريم رفراندم و ماجراي تصويب مردم و مفتضح شدن شاه شد.

مأموران مسـلح رژيـم    ةوحشيانه و گسترد ةو با حمل 42 ريز اين خشم در فروردينونشد و بر
به فيضيه (و همچنين مدرسه طالبيه تبريز) و ضرب و شتم و قتل طالب و مـردم متـدين بـروز    

هاي بروز جوهرهاي وجودي افراد هم آشـكار شـد. در فضـايي كـه      در اينجا اولين نشانه كرد.
اي صـادر   همه و كل كشور را فراگرفته بود، امام خمينـي بيانيـه  رعب و وحشت سراسر وجود 

ترين كالمي نداشـت، در بخشـي از    كردند و در آن فضاي سنگين كه كسي جرئت ابراز كوچك
» شاه دوستى«كنند.   به مقدسات مذهبى اهانت مي» شاه دوستى«اينان با شعار «آن بيانيه فرمودند: 

شـاه  «به حقوق مسلمين، و تجاوز به مراكز علم و دانش؛ گرى، هتك اسالم، تجاوز  يعنى غارت
هـاى اسـالم و محـو آثـار       يعنى ضربه زدن به پيكـر قـرآن و اسـالم، سـوزاندن نشـانه     » دوستى

. حضرات آقايان توجه  يعنى كوبيدن روحانيت و اضمحالل آثار رسالت» دوستىشاه«اسالميت؛ 
در مخاطره است. با اين احتمال، تقيه  دارند اصول اسالم در معرض خطر است. قرآن و مذهب

  )178 ، صفحه1  (صحيفه امام، جلد» حرام است؛ و اظهار حقايق، واجب؛ و لو بلَغَ ما بلَغَ.

  آقاي شريعتمداري و حمايت ظاهري از امام ةنام
الشرايط مبني بر وجوب مبارزه و با صدور اين بيانيه و حكم صريح امام به عنوان فقيه جامع

روز بعد از اين نامه و  4 حرام بودن تقيه، مسير صحيح روشن شد. آقاي شريعتمداري همحتي 
اي صـادر كـرد و در    در جواب تعداد فراواني نامه و تلگراف كه به او فرستاده شده بود اعالميه
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ايـن چنـد روزه علمـاي اعـالم و عمـوم      «بخشي از آن، ضمن دعوت مردم به آرامش، نوشت: 

 ةمدرس ةلمؤها مراتب انزجار و تنفر شديد خود را از فاجعه م ز و شهرستانطبقات مردم از مرك
فيضيه   اي از مأمورين... و اظهار تأسف از واقعه دردناك مدرسه عده ةفيضيه و حمالت وحشيان

قم و بلكه به تمـام    علميه  ت بزرگي كه به حوزهبهمدردي و تأثرات عميق خود را در اين مصي
فيضيه كه شاهد گويـاي آن همـه     هاي مدرسه اند.... ويراني يده اعالم داشتهعالم اسالم وارد گرد

باقي [است]....كانون روحانيت شيعه مـورد تجـاوز واقـع     زاست به جاي خودجنايات وحشت
» .شده است. بر عالم اسالم اهانت وارد آمده است. قلـب امـام زمـان هـم صـدمه ديـده اسـت       

االسـالم علـي دوانـي، انتشـارات مركـز اسـناد انقـالب        حجت ة(نهضت روحانيون ايران، نوشت
  .)266 و 265 ، صفحات3 اسالمي، جلد

  قرار و مدار با رژيم براي عدم ابراز مخالفت
الزمان هـم سـخن   قلب مبارك صاحب نمحكم كه در آن از صدمه ديد ةاما به رغم اين بياني

حقـايق ديگـري جريـان داشـت.     رفته بود، گويي در پس پرده همه اين مسائل فراموش شده و 
اولين سندي كه به آن اشاره خواهيم نمود مربوط است به مالقات رئيس شهرباني قم بـا آقـاي   

كه » دهد قول مي«اينجا آقاي شريعتمداري نه تنها  شريعتمداري در فرداي صدور آن اعالميه. در
هد كرد كه امام خميني كند تالش خوا ديگر به هيچ عنوان عليه رژيم حرفي نزند بلكه اعالم مي

تلفني رئيس شـهرباني قـم    ةسند به يك مكالم ةهم مبارزه را ترك كند! جالب است كه در ادام
كنـد نتوانسـته    با آقاي شريعتمداري هم اشاره شده است كه در آن آقاي شريعتمداري اعالم مي

  امام را به ترك مبارزه راضي كند:
اهللا شريعتمداري با رئيس شهرباني قم به  آيت 18/1/42مهر محرمانه] در مذاكراتي كه روز «[

گونـه فعاليـت و تحريكـاتي عليـه      دهد كه در آينده هـيچ  عمل آمده است شريعتمداري قول مي
اي هم به چاپ نرساند. ضمناً خمينـي را هـم راضـي     گانه ننموده و اعالميه دولت و لوايح شش

تحريكـات خـود بـردارد. ولـي اطـالعِ      نمايد كه به همين نحو عمل نموده دست از مبارزات و 
اي به امضاي شريعتمداري و خميني تحت عنوان تشـكر و   رسيده حاكي است در تهران اعالميه

تأسف چاپ و منتشر گرديـده اسـت (كـه دو نسـخه رونوشـت آنهـا بـه پيوسـت ايفـاد           اظهار
گانه بوده است كه ها دو اعالميه جداگانه با امضاهاي جداگانه و مطالب جدا گردد) [البته اين مي

مطلب سند، گنگ است و كژتابي دارد. هر دو اعالميه در كتاب نهضـت روحـانيون درج شـده    
تلفن بـا شـريعتمداري تمـاس [گرفتـه] و     ه است] بالفاصله آقاي رئيس شهرباني قم [به] وسيل

م اي چـاپ نكنيـد و اعمـال خالفـي انجـا      دارد مگر قرار بر اين نبود كه ديگر اعالميـه  اظهار مي
 11 و 10ها مربوط به قبل از مذاكرات ما بـوده (يعنـي   گويد اين اعالميه ندهيد. شريعتمداري مي
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خميني را هم نتوانستم راضي كنم و گفته است من دست از مبارزاتم  اهللا ) در ضمن آيتةذيقعد

  نخواهم كشيد.
  بديعي امضا -رئيس اطالعات و امنيت قم. ح

اسـالمي،  اري به روايت اسناد، انتشارات مركز اسناد انقالباهللا شريعتمد (آيت» مهر محرمانه
  .)191صفحه 

روز قبل را ديده بودند ولـي از ايـن قـول و     ةتوان تصور كرد اشخاصي كه آن بياني حاال مي
اهللا شـريعتمداري هـم در    آيـت «قرارهاي مخفيانه خبري نداشتند در ذهن خود تصور كنند كـه  

  »كرد. ابتداي مبارزات پا به پاي امام و بسيار قوي مبارزه مي

  خرداد 15امام و ماجراي خونين  ةسخنراني شجاعان
طور كه به آقاي شريعتمداري هم فرموده بودنـد،   همان اما قضيه به همين جا ختم نشد. امام

(مصادف با عاشورا) سـخنراني   42 خرداد 13 دست از مبارزات نكشيدند و چندي بعد در روز
 ةمهمي در فيضيه ايراد كردند و اين بار مـدار مبـارزات را از دولـت بـه شـخص شـاه و شـجر       

ري در سـندي كـه بـه آن اشـاره     منحوس پهلوي ارتقا دادند. جالب است كـه آقـاي شـريعتمدا   
خواهيم كرد صريحاً اعالم كرده تالشش را جهت منصرف كردن امام از اين سـخنراني بـه كـار    

  برده ولي موفق نشده است.
كنم؛ اى آقاى شاه! اى   آقا! من به شما نصيحت مي«در بخشي از آن سخنراني، امام فرمودند: 

كنند تو را.   ر از اين كارها. آقا! اغفال دارند ميكنم؛ دست بردا  جناب شاه! من به تو نصيحت مي
خواهم تو اين طور   من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروى، همه شكر كنند.... من نمي

باشى؛ نكن. من ميل ندارم تو اين طور بشوى، نكن! اين قدر با ملت بازى نكـن! ايـن قـدر بـا     
كنيـد. اگـر ديكتـه      كه شما مخالفيد، بد فكـر مـي  گويند   روحانيت مخالفت نكن. اگر راست مي

هـا   خود، بدون فكر، اين حرف در اطرافش فكر كن؛ چرا بي گويند بخوان،  دهند دستت و مي  مي
سال دارى، بس كن، نشنو حـرف ايـن و آن را؛ يـك     43سالت است شما؛  45زنى؟...آقا!   را مي

ر را مالحظـه بكـن! يـك قـدرى     قدرى تفكر كن، يك قدرى تأمل كن! يك قدرى عواقب امـو 
آقا! نكن اين طور! بشـنو از مـن؛ بشـنو از روحـانيين؛ بشـنو از       عبرت ببر! عبرت از پدرت ببر.

خواهنـد. مـا مرتجـع      خواهند؛ اينها صالح مملكت را مي  علماى مذهب؛ اينها صالح ملت را مي
ب سـياه، انقـالب   اسـت؟ تـو انقـال   » ارتجاع سياه«هستيم؟ احكام اسالم، ارتجاع است؟ آن هم 

سفيد درست كردى؟! شما انقالب سفيد به پا كرديد؟ كدام انقالب سفيد را كردى آقا؟ چرا اين 
كنـى ملـت را؟ واللَّـه،      كنيد؟ چـرا اغفـال مـي     كنيد؟ چرا نشر اكاذيب مي  قدر مردم را اغفال مي
  خورد.  خورد، قرآن به درد تو مي  اسرائيل به درد تو نمي
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اند شـما    اند در سازمان امنيت و گفته  اطالع دادند كه بعضى از اهل منبر را بردهامروز به من 

خواهيد بگوييد، يكى شاه را كار نداشـته باشـيد؛     سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه مي
يكى هم اسرائيل را كار نداشته باشيد؛ يكى هم نگوييد دين در خطر است. اين سه تا امر را كار 

خواهيد بگوييد. خوب، اگر اين سه تا امر را ما كنـار بگـذاريم، ديگـر      ه باشيد، هر چه مينداشت
  چه بگوييم؟! ما هر چه گرفتارى داريم از اين سه تاست تمام گرفتارى ما.

گويـد: شـاه     كنـى، مـي    گويم، به هر كه مراجعه مـي   گويند، من كه نمي  آقا، اينها خودشان مي
يضيه را خراب كنيد؛ شاه گفته اينهـا را بكشـيد... آن مردكـه [سـرهنگ     گفته؛ شاه گفته مدرسه ف

برم، آن وقت كه دستور دادم گوشـهايش را    حاال اسمش را نمي -مولوي] آمد در مدرسه فيضيه
آمد در مدرسـه فيضـيه فرمـان داد،     -برم [ابراز احساسات حضار]  ببرند، آن وقت اسمش را مي

ها   اى. گفت: منتظر چه هستيد، بريزيد تمام حجره  يك گوشهسوت كشيد؛ تمام مستقر شدند در 
از ايشان بپرسى آقا چرا اين  را غارت كنيد، تمام را از بين ببريد. گفت: حمله كن، حمله كردند.

رود بـاالى آنجـا،     .... آقـاى شـاه هـم نفهميـده مـي      گويد: اعليحضرت فرموده  كار را كرديد؟ مي
آقا! اين را به تو تزريق كردند كه بگويند بهايى هسـتى، كـه    رد.گويد: تساوى حقوق زن و م  مي

، 1   (صحيفه امـام، ج » طور. طور؛ بدبخت! نكن اين كافر است؛ بيرونت كنند. نكن اين من بگويم
  .)246و 245 صفحات

اين سخنراني شـورانگيز كـه بـه وضـوح حكايـت از تقـوا و توكـل و شـجاعت و          پس از
ژيم به سرعت ايشان را دستگير و بـه تهـران منتقـل كـرد. همـين      ناپذيري امام داشت، ر سازش

ها بيايند و اساس رژيم را مورد تهديد قرار  خرداد به خيابان 15 مطلب موجب شد مردم در روز
اكانه مـردم را  ديد در اقدامي سـفّ موجوديت خود را شديداً در خطر مي ةدهند. رژيم هم كه هم

هـا از شـدت    هم پس از سـال  ركوب كرد به نحوي كه هنوزمستقيماً به گلوله بست و شديداً س
  خرداد معلوم نيست. 15كثرت، آمار دقيق شهداي 

  علني آقاي شريعتمداري و اعإلم همبستگي با امام ةاعإلمي
در همين فضا كه خون مسلمانان ايران به جوش آمده بود، تمامي علماي بـزرگ اقـدام بـه    

محكوم كردند. آقاي شريعتمداري هم در اين بين در روز نشر اعالميه نموده و صريحاً دولت را 
اي صـادر كـرد. در بخشـي از ايـن اعالميـه آمـده بـود:         اعالميه خرداد) 16 (مطابق با محرم 13

قم و علمـاي شـيعه عمومـاً نجـف و      ةعلمي ةبرادران ايماني، ملت مسلمان ايران، علماي حوز«
شرعي كه داشتند تذكراتي به دولـت دادنـد و در    ةحسب وظيفر ها ب تهران و شهرستانمشهد و 

تشريح كردند و اكثريت ملت مطلع شده و پشتيباني  ضمن اعالميه و غيره، مقاصد خود را كامالً
اي در پيش  خصمانه ةنمودند ولي دولت با علماي اعالم و با ملت به خشونت رفتار كرد و روي

تقيم دولت قـرار گرفتـه اسـت و بـا كمـال      مس ةگرفت. اخيراً علما و مبلغين مذهب مورد حمل
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اهللا خميني را در تاريكي شب از خانه خـود   تأسف، شخصيت بزرگ عالم اسالمي حضرت آيت

اند.... در قم و تهران و شيراز دست به كشـت و كشـتار    دستگير نموده و به جاي نامعلومي برده
ـ  نكـرده  ها هم رحم اند و حتي به زن دفاع زده مردم مسلمان بي ةرحمان بي ترتيـب بـار    د. بـدين ان

خود ثبت نموده است و  ةننگين سياهي را در تاريخ حكومت ظالمانه و جباران ةديگر دولت لك
  كنم: سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.... توجه عموم را به نكات ذيل جلب مي

ه دولت مورد له باهللا خميني تنها نيستند و اعتراضات شرعي و قانوني معظم حضرت آيت .1
  تأييد تمام علماي شيعه و ملت مسلمان ايران و جهان است.

اهللا خميني و هيچ كدام از علماي شيعه ارتباطي با هيچ دولت خارجي يـا عمـال آن    آيت .2
شـود بلكـه بـالعكس     ندارند و اين چنين نسبت دروغ و تهمت ناجوانمردانه جداً تكـذيب مـي  

ما مورد نفوذ يك  ةست كه نبايد اجازه دهد كه مملكت شيعاعتراض آقايان علما به دولت اين ا
ها] از طـرف دولـت ايـران    دولت غاصب كافر(اسرائيل) خارجي باشد و عمال آن دولت [بهايي

تأييد و تشويق شود و در حكومت ايران نفـوذ كنـد و ايـادي آنهـا در يـك مملكـت خـارجي        
خالف مصالح دين اسـالم و   انگليس] و بر ها در بهايي ة استعماري اجتماع كرده [اشاره به كنگر

  .مملكت ايران تصميماتي بگيرند
اهللا خميني و ساير آيات و حجـج اسـالم و گوينـدگان متـأثريم و هـيچ       از گرفتاري آيت .3

انتظاري از اين دولت به جز اينكه ما را هم گرفتار نمـوده و در وضـع مشـابه آنهـا قـرار دهـد       
  نداريم.
ملت مسلمان در قم و تهران و شيراز و تبريز و  ةبدون مجوز و ظالماناز كشت و كشتار  .4

  .(و الي اهللا المشتَكي) نماييمغيره متنفريم و آن را تقبيح مي
العمـل گرفتـاري حضـرت     ها عكـس  دانند تعطيل و تظاهرات تهران و شهرستان همه مي .5
(نهضـت روحـانيون   » كرده اسـت. اهللا خميني و ساير آقايان بوده كه ملت را عموماً عزادار  آيت

بـرادران  «پس از پايان بيانيه و زير آن نوشـته شـده بـود:     )402 تا 400 ، صفحات3 ايران، جلد
العظمـي آقـاي شـريعتمداري در     اهللا ديني، در اين چند روزه غالب اوقات منـزل حضـرت آيـت   

  .)404 (همان، صفحه» باشد. قواي نظامي مي ةمحاصر
هـا قيـاس كنـد     ين اعالميه را ببيند و حتي آن را با ديگر اعالميهطبيعي است كه اگر كسي ا

ترين مراجع وقت بوده. اما در ترين و شجاعاين اعالميه از انقالبي ةحكم خواهد داد كه نويسند
  هم جريانات به نحو ديگري بوده است. پس پرده باز

  پيشنهادات آقاي شريعتمداري به ساواك براي همراه نشدن با امام
خـرداد   15صادر شود، آقاي شريعتمداري در همان عصـر   روز پيش از اينكه اين بيانيهيك 

كند در عين عدم توافق بـا امـام خمينـي، بـه      تماسي محرمانه با ساواك برقرار كرده و اعالم مي
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شدت تحت فشار مردم انقالبي و مؤمن و افكار عمومي (كه از مواضع حقيقي او خبر نداشتند) 

ليه رژيم و به نفع امام اقدامي بكند. او براي خالصي از اين وضع سه پيشنهاد به قرار دارد كه ع
دهد تا هم ارتباط مردم با او قطع شود (كه ديگر تحت فشار نباشد تا مجبـور باشـد    ساواك مي

اش حفظ شود؛ منتها ظاهراً ساواك كمي دير و تـا   انقالبي ةبه نفع امام موضع بگيرد) و هم وجه
كند كه آقاي شريعتمداي مجبـور بـه صـدور آن بيانيـه      ها عمل مي اين خواستحدي ناقص به 

  شود. متن اين سند چنين است: مي
  تلگرافات وارده«

  از: قم
  به : تهران

  15/3/42تاريخ: 
  3158شماره: 

  444كشف شده توسط: 
  1830كه مخابره شده: وقتي

  خيلي فوري تقدم: خيلي
  قسمت اقدام كننده: ساواك تهران

  اطالع به اداره: اداره كل سومبراي 
  15/3/42 - 211شماره، پيرو [نامه]: 

اهللا شريعتمداري به طور محرمانه پيشنهادات زير را به ساواك نموده كـه يكـي از آنهـا     آيت
  عملي شود:

  وآمد داده نشودرفت ةوي [مورد] محاصره قرار گيرد و اجاز ةـ] خان1[
  تهران حركت و چند روزي مخفي بشودـ] به نام مالقات با اعليحضرت به 2[
  ـ] به مشهد يا حضرت عبدالعظيم تبعيد شود.3[

ظاهراً دليل پيشنهاد[ات] باال را خالصي خود از جوابگـويي بـه مـراجعين و رفـع تكليـف      
گويد در غير اين صورت مجبور به همدردي با خميني خواهد بود ولي در  كند و مي وانمود مي

ديگـري در قـم و تهـران و     ةات باال موافقت نشود ممكن است عـد صورتي كه با يكي از نظري
  جنجال عموميت پيدا كند. ةآذربايجان تحريك شوند و دامن

  نظريه ابالغ فرمايند.
  .)196ة اهللا شريعتمداري به روايت اسناد، صفح(آيت» بديعي 15/3/42 ـ 210

ومي بوده اسـت و در  حال مشخص شد كه دليل اصلي آن اعالميه، رهايي از فشار افكار عم
پس محاصره منزل هم همين ماجراي پيشنهادات خفته بوده. جالب است كـه چنـدي بعـد هـم     
 دقيقاً طبق بندهاي ديگر پيشنهادي وي، او ظاهراً جهت استخالص امام به تهران آمد و به شـهر 
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ها بـا   كرد از مالقات المقدور سعي مي ري نقل مكان كرده و در آنجا مستقر شد و رژيم هم حتي

او و ديگر علمايي كه به تهران مهاجرت كرده بودند جلوگيري كند كه البته به دليل كثرت مردم 
شد. جالب است كه اين مسافرت كه ظاهراً با قصدي خـاص صـورت گرفتـه    چندان موفق نمي

ميالني به تهران و در دست گرفتن رهبـري ايـن اعتراضـات،     العظمي اهللا آيتبود، پس از ورود 
كه كالً صحنه عوض شود و همين موجب تحت فشار قـرار گـرفتن رژيـم جهـت      موجب شد

اهللا العظمي ميالنـي و بـه نتيجـه نرسـيدن     آزادي امام شد (براي تفصيل بيشتر و درك نقش آيت
كنيد به سه سال سـتيز مرجعيـت   آقاي شريعتمداري در مقصودش از مهاجرت به تهران، رجوع 

اهللا حسينيان، انتشارات مركز اسناد انقـالب  والمسلمين روح االسالمحجت ةشيعه در ايران، نوشت
  .)415تا  407اسالمي، صفحات 

  آقاي شريعتمداري و اعإلم برائت از امام! ةسخنان مخفيان
خيلـي  «ايـن سـند   دهـد.   اما سند ديگري هم وجود دارد كه اصل مطلب را بهتر نشـان مـي  

ظــاهراً انقالبــي آقــاي  ةســاواك مربــوط اســت بــه روز پــس از صــدور آن اعالميــ» محرمانــه
شريعتمداري. گرچه در همان اعالميه هم سعي شده بود تا با منحرف كـردن اصـل موضـوع و    

متوجه كردن اعتراضات به مسائل فرعي، به نوعي قضيه سبنـدي شـود ولـي در ايـن سـند       مره
وط به شنود تلفن منزل آقاي شريعتمداري است، او به شدت به كساني كه بـا او  ساواك كه مرب

كند كه قوياً جلوي تظاهرات و ابراز  كنند امر مي ها كسب تكليف مي تماس گرفته و از شهرستان
گونه توهيني نشـود. در ايـن سـند نظـرات      مخالفت با رژيم گرفته شود و خصوصاً به شاه هيچ

گوي تلفني خصوصي ابراز شده بـود) هـم درج شـده    و ي (كه در گفتحقيقي آقاي شريعتمدار
است و ابراز مخالفت شديد او با امام (آن هم تنها يك روز پس از آن اعالميه ظاهراً همراهانه با 

طلبي اين شخص (كـه از  استعال و رياست ةامام) آشكار شده است. در اين سند همچنين روحي
هايي براي آن يافت) بـروز   شود، نمونه و در اسناد ديگر هم مي داليل بسياري از اقدامات او بود

ـ      نموده است. جالب آقـاي   ةتر از همه قسمت انتهايي سـند اسـت كـه در آن صـريحاً ايـن روي
كننده گزارش درخواست كرده تا ايـن   شريعتمداري موجب رضايت ساواك عنوان شده و تهيه

  »!نيز روش مزبور را دنبال نمايد آتيهر تا د«ضايت به اطالع خود او برسد اظهار ر
  و البته خيلي خواندني ساواك چنين است:» خيلي محرمانه«متن اين سند 

  مهر خيلي محرمانه«
  رياست ساواك تهران

  17/3/42 -225پيرو تلگراف 
  اهللا شريعتمداري آيت
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داشـته  ] مخاطب اظهار  نمود و فوق تلفني با تبريز صحبت [ ةظهر گذشته نامبرد از بعد ـ1

مردم قصد تظاهرات داشتند ولي ما از بيرون رفتن و تظـاهرات جلـوگيري كـرديم تـا از شـما      
  كسب دستور نماييم.

كنم كه بايـد طبـق آن عمـل     من دو مطلب را به شما توصيه مي«شريعتمداري اظهار نموده: 
  شود:

تظاهرات به آرامش دعوت كنيد و از تظاهرات جداً خودداري شود چون از  (الف) مردم را
رو شـدند.   اي گرفته نخواهد شد. در قم مردم تظاهرات نمودند ولي با قواي انتظامي روبـه  نتيجه

  آخر گلوله با جان مناسبت ندارد پس بايد از اجتماع و تظاهرات جلوگيري نماييد.
احترامي ننماينـد. مـن از طـرف خمينـي      سعي كنيد به اعليحضرت معظّم توهين و بي (ب)

انـد چـون بـا شاهنشـاه      ها گرفته ستم. چند نفر از علماي ديگر را در شهرستانخيلي ناراحت ه
كنم با شاهنشاه مخالفت نكنيد و باعث ناراحتي او نشويد. من  مخالفت كرده بودند. خواهش مي

به خميني گفتم كه با شاه اين طور رفتار نكن و بر خالف دولت سياست نزن اما او گوش نـداد  
  »در ضمن طوماري هم به نفع من تهيه نماييد. تا به اين روز افتاد.

اي از عبدالرسول قائمي يكي از مجتهدين متنفّذ آبـادان بـراي كسـب تكليـف [بـه]       نامه ـ2
شخصي به نام رضوي براي شريعتمداري رسيد كه جـواب آن بـه وسـيله همـان قاصـد       ةوسيل

 ما كوشـش نماييـد هـيچ   ش«شفاهاً پيغام گرديد و مضمون آن بسيار خوب و به قرار زير است: 
نظمي ايجاد نمايند  گران به نام دين تظاهر كنند و بي گونه تظاهراتي نشود و اجازه ندهيد اخالل

المقدور مردم را دعوت به سكوت و آرامش نماييد. اخيراً خميني بسيار تنـد رفـت و بـا     و حتي
و گـوش هـم بـه    [!]  اش مخالف تمـام علمـا بـود    هاعليحضرت همايوني مخالفت نمود كه روي

داد و من راجع به رفتن به مدرسه فيضيه و سخنراني در روز عاشـورا تـذكراتي    تذكرات ما نمي
  »جا رسيد. او دادم كه گوش نكرد تا كار بدينبه 

ها را بـاز   از اغتشاش و تظاهر جلوگيري نماييد مغازه«[شريعتمداري] مجدداً تأكيد نمود كه 
دهم و قرار ما ايـن باشـد كـه     ن و بازار باشد رمزاً اطالع ميكنند چنانچه احتياج به بستن دكاكي

فرستم دليـل بـر بسـتن     وقت چنين چيزي الزم شد] همين نامه را مجدداً براي خودتان مي [هر
  »بازار است.

  »طوماري هم بر له من تهيه نماييد.«خاتمه [شريعتمداري] اضافه نمود:  در
خوزستان را نيز مطلع نمايند. ايـن اطالعـات را آقـاي    ، ساواك 2مقرر فرمايند در مورد بند 

ابهري كه آقاي مولوي با ايشان آشنايي دارنـد داد و قسـمت مهمـي از آن مـورد تأييـد قطعـي       
باشد. در صورت تصويب شفاهاً و از طـرف تيمسـار رياسـت بـه شـريعتمداري       ساواك قم مي

نيز روش مزبور را دنبال نمايـد.   اعالم شود كه اين رويه موجب رضايت ايشان است تا در آتيه
  س



 51 »اهللا شريعتمدارياسنادي از مظلوميت آيت«نقدهاي  

 
  رئيس سازمان اطالعات و امنيت قم

  ح.... [ناخوانا]
  امضا

  مهر خيلي محرمانه
  .)197ة اهللا شريعتمداري به روايت اسناد، صفح (آيت» 18/3/42 ـ 545

هاي عمـومي   با اين احتسابات شايد باز هم بشود به كساني كه در آن وقت فقط همان بيانيه
آقاي شريعتمداري در ابتدا همـراه نهضـت بـود    «ودند حق داد كه چنين گمان كنند كه را ديده ب

شـود   اين دست هم مـي  ، اما آيا امروز و با آشكار شدن اسناد فراواني از»ولي سپس كنار كشيد
  چنين گفت؟



 

  
  
  
  
  
  

  1 شريعتمدارياهللا از مداواي آيت پاسخ به ادعاي جلوگيري

  از پيروان خط امام بعيد است، چه برسد به امام» ممانعت از مداواي مخالف«

  
  شمتيمحمدرضا ح

منتشـر شـده اسـت كـه بـر        تحليلي، تـاريخي  مطلبي ر اخيراً در سايت آقاي محسن كديو
انـد   اهللا شريعتمداري كه مبتال بـه سـرطان بـوده    آيت جهها از معال اساس بعضي اسناد و نقل قول

اقدام به امام خميني نسبت داده شده است. در حالي كه همه  ممانعت به عمل آمده است و اين
دانند كه اين نسبت كذب محض اسـت و   كساني كه با امام و سخنان و سيره او آشنا هستند مي

هـايي را از دوسـتداران    ر مردم بر آن شديم تا پاسـخ نيازي به اثبات ندارد. اما به دليل تنوير افكا
والمسلمين حشمتي به  االسالمامام خميني در اين ارتباط منتشر كنيم. متن زير پاسخ كتبي حجت

 :مطلب مذكور است
 جناب آقاي دكتر محسن كديور

ها منتشر شـده اسـت كـه دور از     در سايت 13/8/91مطلبي به نقل از سايت شما در تاريخ 
  ار بود. اميدوارم به تذكرات برادرانه اينجانب دقت كنيد.انتظ

اهللا شـريعتمداري و   امـوال آيـت   ةمصـادر  رةايد. دربا نامه اشاره كرده ) به دو نكته در اين1 
ممانعت از درمان آن مرحوم، كه در خصوص آن اسنادي ارائه شده است؛ شـما بهتـر از    ةدربار

آن  ةو سـپس قضـاوت كـردن دربـار    1361 اتفاقـات سـال   ةدانيد كه انتشار اسناد درباربنده مي

                                  
  .1391آبان  29؛ جرس 1391آبان  28؛ وبسايت كديور 1391آبان  28 جماران. 1
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لطفي است. خصوصاً براي نسل جوان كـه از وقـايع روزهـاي انقـالب و تحركـات      حداقل كم

خبر هستند. خوب بود در اين اسناد رابطه بين حزب خلق مسـلمان   مخالفين انقالب اسالمي بي
كرديد. بر اساس اسناد ارائه شده  گو ميهاي تبريز و قم را نيز باز اهللا شريعتمداري و غائله و آيت

اهللا شريعتمداري به جز منزل مسكوني ايشان توقيف و در اختيار دفتـر تبليغـات    همه اموال آيت
دهد كـه سـتاد اجـراي فـرامين      علميه قم قرار گرفته است. اتفاقاً يادداشت شما نشان مي حوزه

ان اقدام كرده است كه بايد درباره (س) اخيراً نسبت به توقيف منزل مسكوني ايش حضرت امام
خـاطرات هسـت    در عين حـال آنچـه در اسـناد و    درستي اقدام اين ستاد خود پاسخگو باشد.

باشـد. البتـه     رعايت حدود و احترام به مرجعيت و پرهيز از اقدامات تند عليه ايـن مرجـع مـي   
كـنم و حـق نقـد و     يادآور شوم كه از عملكرد بعضي از افراطيون در حال و گذشته دفـاع نمـي  

 .دانم انتقاد را محفوظ مي
 دوم و اول سندهاي رسانم اما درباره نكته دوم كه اسنادي ارائه شده است؛ به عرض مي )2

 يـك هـيچ   و هستند سرطان به مبتال شريعتمداري مرحوم كه هستند واقعيت اين گوياي سوم و
 .اشدب داشته ممانعتي ايشان معالجات درباره كسي كه رساند نمي فوق اسناد از

اما نكته اصلي و كليدي شما در سند چهارم آمده است كه بـه نقـل شـفاهي از مرحـوم      )3
 باره بايد گفت؛اينايد. در ي به امام خميني(س) دادهسيدرضا صدر نسبت نارواي

گيري از محقق  اوالً؛ چيدن اسناد مكتوب كه مستند هستند در كنار يك سند شفاهي و نتيجه
است كـه شـاگردان و    خميني(س) دانشمندي نظير شما بعيد است، اين هم از مظلوميت امامو 

انـد   هاي افراد و اشخاصي كه روزگاري رو در روي او بوده گونه با تمسك به گفته پيروان او اين
انصافي است كه بخواهيم به عنـوان   ترين خصوصيت امام حمله كنند. اين بيبخواهند به اساسي

 .هاي دينداري را تخريب نماييم گونه پايه ا ظلم اينمبارزه ب
ها و گفتارهاي او در دسترس همگان قرار گرفته است و مـا   خميني و نوشته ثانياً؛ سيره امام

ايم. به راستي يك جمله و يا يك خاطره از بين صـدها   ها استناد كرده و شما بارها به اين نوشته
ما را تقويت كند. امامي كه در اوج غائله آذربايجان و قـم  توانيد پيدا كنيد كه ادعاي ش كتاب مي

كه توسط حزب خلق مسلمان ايجاد شد با بزرگواري تمـام بـا دو نفـر از اعضـاي بيـت خـود       
رود، آيـا ايـن امـام از     شكافد و به منزل ايشان مي صفوف طرفداران مرحوم شريعتمداري را مي

كودتاچي كـه قصـد بمبـاران جمـاران را      انامامي كه خلب كند؟! معالجه يك مرجع ممانعت مي
امـامي كـه دربـاره     تواند نسبت به مداواي مرجعي كوتـاهي كنـد؟!   كند مي داشته است عفو مي

نمايـد،   كند و فخرالدين حجازي را توبيخ مي مي گيريگونه موضع روحيه تملّق و چاپلوسي آن 
ـ خميني(س)  امام گونه رفتار كند؟ تواند با مخالف خود اين مي ه يكـي از اعضـاي شـوراي    كه ب
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توانـد   زند كه چرا روي منبر نسبت بدي به يكـي از مخـالفين داده اسـت، مـي     نگهبان فرياد مي

 !گونه عمل كند؟ نسبت به معالجه مخالف خود اين
خمينـي ايـن   ثالثاً؛ فرض بگيريم استدالل شما و ادعاي آقاي صدر صحيح باشد، واقعاً امـام 

كه براي حفظ آن از درمان بيماري رقيب خود ممانعت كند؟! آيا  قدر شيفته حكومت بوده است
گونه حمله كنـيم. هنـوز كـه هنـوز      ها اين ترين ارزش اين جفا نيست كه ناجوانمردانه به متعالي

است سياستمداران و متفكرين خارجي پس از ديدار از بيت امام در جماران اولين سخني كه از 
كه يك فقيه و فيلسوف بود؛ يك زاهد به تمـام    ني در عين اينكنند، اين است كه خمي او ياد مي

اي در جماران، يك دفتر  يك منزل اجاره همه بيت امام و هستي امام از اين دنيا معنا بوده است.
نفر پرسنل و تعدادي از ياران به عنوان افراد امين و نماينـده ايشـان و يـك منـزل      20 دبا حدو

ها بدانند  دانيد، اما جوان شما خوب مي از دارايي ما و شماست؟مسكوني در قم كه بسيار كمتر 
لوازم منزل شخصي ايشان متعلق به همسرشـان بـوده و بقيـه     نامه امام آمده است كهدر وصيت

  .وجوه نقد بايد به دفتر مراجع تحويل گردد
دهنـد   رابعاً؛ سندهاي پنجم و ششم كه اصالً ارتباطي به موضوع ندارند و اتفاقـاً نشـان مـي   

ـ ريعتمداري امكـان داشـته و بحثـي در   اهللا شـ  مالقات با اعضاي بيت و خانواده بـراي آيـت   اره ب
 .ترين بخش ادعاي شماست، نيامده استمداواي ايشان كه اصلي

كـه ايـن سـند    اين سند بر عليه ادعاي شماست چراخامساً؛ درباره سند هشتم بايد گفت كه 
اند، در حالي كـه شـما    در تهران منتقل و سپس مرحوم شدهاهللا به بيمارستاني  دهد آيت نشان مي
 .ايد كه از انتقال ايشان ممانعت به عمل آمده است ادعا كرده

ترسم دوستان مشترك شـهيدمان احمـد صـالحي، علـي هاشـميان،      جناب آقاي كديور، مي
 مـا  خنانس و ها نوشته ... ازمرتضي عمادي، مسعود حسني، ماني، تركمان، افريدون وگلبن، سيد

 .نباشد جبران فرصت و كنند گاليه
دهم به نوع نگـاه و رفتـار پيـروان     هاي خودم شما را ارجاع مي ت گفتهدر پايان، براي صح

گونه رفتار  شود كه با مخالف خود اين واقعي خط امام. آيا از بين دوستداران امام كسي يافت مي
و روز ماست، پس چگونـه ايـن نسـبت بـه مقتـدا و مرجـع مـا روا باشـد؟         كند. اگر اين حال
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 نـاموس  شدن شكسته«  ةدربار جديد سند سه و چهل است. موجود اسناد اساس بر وي

  از: عبارتند بخش ده اين عناوين است. شده ارائه بخش ده طي »انقالب
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  خميني سيداحمد االسالمحجت نقش .9
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 نويسـنده  اسـت.  آمـده  انتهـا  در منـابع  كامـل  فهرسـت  و آن هايانت در سند هر منبع
 مخـالف  يا موافق اسنادي كه كساني همه از و كند مي استقبال خود آراء نقد از پيشاپيش

 مستند اطالعات و اسناد حقيقت كشف براي كند مي دعوت دارند مكتوب اين مدعاي با
  بگذارند. هنگارند اختيار در انتشار براي يا كنند منتشر را خود
 



 58 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

  اول بخش

 مواضع و انديشه حقّانيت از مستقل ايمقوله انساني حقوق از دفاع

 سلسـله  انتشـار  بـا  1391 آبـان  19 تـاريخ  از جمـاران  خبري و رساني اطالع پايگاه
 كـه  »عليه اهللا سالم خميني امام به ناروا هاي نسبت طرح« عنوان تحت اي زنجيره مطالب
 اينجانب آبان 12 مورخ نوشته به است كوشيده است شده منتشر آن شماره هفت تاكنون
 ةمصـادر  بـراي  امام فرامين اجراي كميته اخطاريه ابالغ« خبر انتشار دنبال به دهد. پاسخ
ـ  نافرجـام  اعتراض و روز15 ظرف شريعتمداري اهللاآيت ةخان  بـه  فقيـد  مرجـع  آن ةورث

 غـذاي  اعتصـاب  و بيمـاري  اخبـار  و سو يك از »اسالميجمهوري رهبر و تقليد مراجع
ــدانيان ــا اينجانــب از يادداشــتي سياســي، زن ــوان ب ــت از اســنادي« عن اهللاآيــت مظلومي 

 چـه  خـود  محبـوس  و محصور منتقدان مال و جان با اسالمي جمهوري -شريعتمداري
 پنـد  ديروز حاكمان اشتباهات از امروز حاكمان« كه اميد اين به شد، منتشر »است؟ كرده
 »شود. تكرار قبل ةده سه تاريخ دنگذارن و گيرند
 بجنـوردي  موسـوي  سـيدمحمد  اهللا آيت محترم صديق از مطلبي ابتدا جماران پايگاه 

 اهللاآيـت  خميني(س)؛ امام ةدربار ناروا هاينسبت طرح پي در« كرد: منتشر زير عنوان با
 سـفارش  مخالفان انساني و شرعي حقوق رعايت ةدربار همواره امام بجنوردي: موسوي

 حضرت دوران در قضايي عالي شوراي عضو« عنوان به ايشان مطلب اين در »كردند. مي
 سـخن  »شـريعتمداري  اهللاآيـت  پيرامون ها رسانه برخي در رحمط مسائل به اشاره با امام
  است. گفته

 حاكمان ةنمايند پاسخ« حقيقت رد جماران پايگاه در بجنوردي موسوي آقاي مطلب
 اسـت.  مبـارك  بسـيار  گـوئي  پاسخ اين نفس است. شده ياد قاديانت يادداشت به »ديروز
 والمسـلمين  االسـالم حجت همسر پدر بجنوردي موسوي سيدمحمد اهللاآيت دهنده پاسخ

 رهبـر  بيـت  بـه  (متعلـق  جماران خبري و رساني اطالع پايگاه ناشر و خميني سيدحسن
 اميدوارم و كنم مي قبالاست بارهاين در گفتگو از من است. ايران) اسالمي جمهوري فقيد

 در حاكمـان  مسـئوليت  كـه  مطلب اصل به مستنداً ايحاشيه امور و كليات بيان جاي هب



 59 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

  شود. پرداخته است بيمار سالمند زندانيان ويژه هب شهروندان جان قبال
 1366 سـال  از اسـالمي  جمهـوري  منتقدان از و اسالمي انقالب مدافعان از نويسنده

 پانزده را »والئي حكومت« عنوان با خميني اهللا آيت سياسي ةنديشا انتقادي تحليل است.
 غائـب  شـريعتمداري  اهللاآيـت  هـايم  كتاب ديگر و كتاب اين در ام.كرده رمنتش قبل سال
 اسـت،  نشـده  منتشر هنوز كه تحقيقي طي و كردم جبران اخيراً را نقيصه اين است. بوده

 نيـز  آن ةنتيجـ  شـد.  كاويـده  تفصـيل  به نيز شريعتمداري اهللاآيت سياسي ةانديش زواياي
  است. ايران معاصر فقيهان از ديگر يكي سياسي ةانديش انتقادي تحليل

 بعـد  يكـي  داد، قـرار  تحقيـق  مـورد  تـوان مـي  زاويه دو از را شريعتمداري اهللاآيت 
 شده ياد تحقيق در كه سياسي بعد ديگري و است، بوده نگارنده نظروجهه كه ايانديشه

 بـا  احيانـاً  و پهلوي دربار با شريعتمداري اهللاآيت روابط و مواضع متن. نه و بوده شيهحا
 با وي سياسي و حوزوي رقابت و سو يك از (ساواك) كشور امنيت و اطالعات سازمان
 كـه  دهـد مي نشان نگارنده تتبع است. تحقيق ايحاشيه بعد هايمؤلفه از خميني اهللاآيت
 زمان در نيز و )1343 تا 1341هاي (سال روحانيت نهضت زمان در شريعتمداري اهللاآيت

 و مجريـه  قواي منتقد مراجع ترينشاخص از )1357 بهمن تا 1356 (دي اسالميانقالب
 نكرده انتقاد سلطنتي نظام و شاه از خود عمر در چند ره است، بوده سلطنتي رژيم مقننه
 منتقـد  تـرين  مهم اسالميانقالب وزيپير هاي ماه نخستين در ايشان ديگر سوي از است.
 از قبـل  چـه  ايشـان  انتقـادي  روش اسـت،  بوده آن رهبر و اسالميجمهوري نوپاي نظام

  است. بوده طلبانه اصالح و ماليم مؤدبانه، انقالب از بعد چه و انقالب
 حـدي  در و خوانسـاري  سـيداحمد  اهللاآيـت  قبيل از مراجعي معاصر مراجع ميان در
 هم آن پهلوي دربار با ارتباط و بودن غيرانقالبي در خوئيموسوي بوالقاسمسيدا اهللاآيت
 اين اما نيست. شريعتمداري اهللاآيت به منحصر اتهامي چنين اند.متهم پاياني هاي سال در

 حـين  در متأسـفانه  نيسـت.  مراجـع  ايـن  علمـي  بعد و فقاهت گرفتن ناديده باعث نكته
 رسيد نظر به آنها اساس بر كه برخوردم اسنادي به شريعتمداري اهللاآيت مورد در تحقيق
  است. شده نقض وي انساني حقوق

 تـوان مـي  اسـت.  مواضع و انديشه حقّانيت از مستقل ايمقوله انساني حقوق از دفاع
 انديشـه  و روش و راه منتقـد  حـال  عين در و كرد محكوم را نوري اهللافضل شيخ اعدام
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 انديشـه  حـال  عـين  در گفت سخن شريعتمداري اهللاآيت مظلوميت از توانمي بود. وي
 يـك  انسـاني  حقـوق  رعايـت  عدم نگارنده ادعاي حال ره به كرد. نقد هم را او سياسي
 او اينكـه  اسـت.  شـريعتمداري  كاظم سيد نام هب ايران شهروندان از سالمند بيمار زنداني
 يـا  سـاواكي  فرضـاً  يـا  داشـته  نـي خمي اهللاآيت قتل و اسالميجمهوري عليه كودتا قصد

 او اگـر  اصـالً  دهـد. نمي وي انساني حقوق از دفاع در تغييري هيچ باشد بوده آمريكايي
 محـروم  زنـداني  يـك  انساني حقوق از باشد، بوده هم الجوشن ذي بن شمر يا ملجمابن
 تخصصـاً  كـرده  منتشـر  مـن  نوشـتار  رد در جمـاران  پايگاه كه مطالبي اكثر لذا شود.نمي

  است. بحث از خارج

  دوم بخش

 به زنداني درمان در انگاريسهل نسبت بودن ناروا اثبات براي گزاره پنج
 رهبري

 ايزنجيـره  مطالب براي جماران كه »خميني اهللاآيت به ناروا هاينسبت طرح« عنوان
ـ  هانوشته اين از كي هيچ در است. نشده اثبات فرض پيش يك بر مبتني برگزيده خود  هب
 نـاروا  در اسـتداللي  تـرين  كم شاعرانه و احساسي و دوري بيانات برخي و ستغرابا جز

 اهللاآيـت  بـه  بحـث  مـورد  نسـبت  بـودن  ناروا است. نشده ارائه شده مطرح نسبت بودن
 شود:مي حاصل زير هايگزاره اثبات با خميني

 همسـوئي  يـا  ساواك و شاهنشاهي نظام با ارتباط دليل به شريعتمداري اهللا آيت اول.
 اسـالمي  و انساني حقوق از فقيهواليت با مخالفت يا كودتاگران با همكاري يا آمريكا با

 است. موجهغير افراد گونه اين حقوق رعايت ةمطالب و شده مسلوب خود
 رعايت كودتا در همكاري به اتهام مانز در شريعتمداري اهللا آيت انساني حقوق دوم.

 گونـه  رهـ  بدون وكيل از رداريبرخو حق با عادالنه دادرسي يك طي ايشان است. شده
 است. نشده ظلمي ايشان به مطلقاً و اندگرفته قرار قانوني بازپرسي مورد فشار و ارعاب
ـ  كـه  حصـر  طـول  در خواهي فرجام و صالحه دادگاه توسط محاكمه از بعد ايشان  رايب
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 داشـته  سـالمند  بيمـار  زنـداني  يـك  كـه  حقـوقي  ةكليـ  از گرفته صورت شان جان حفظ
 الزمـه  كـه  مجهز بيمارستان به بلكه بوده پزشك نظر تحت تنها نه است. بوده برخوردار
 پيشـرفت  از قبل ها مدت ايشان است. داشته دسترسي است سرطان قبيل از هاييبيماري

 بسـتري  تهـران  مجهز هاي بيمارستان در بيماري صتشخي بدو از بيماري شدن العالج و
   است. شده
 قضائي مسئوالن و نداشته مجهز بيمارستان به اعزام براي تقاضايي هيچ ايشان سوم. 

 خبـر بي مجهز بيمارستان در شدن بستري نيازمند بيماريِ از اسالمي جمهوري سياسي و
   اند.نكرده قداميا بيمار تقاضاي عدم و خبريبي اين دليل به و اندبوده

 بـوده  ارتـش  انقالبـي  دادگـاه  مشخصـاً  و قضائيه ةقو نظر زير ايشان ةپروند چهارم.
 مـداواي  در انگـاري سهل يا بيمارستان به ايشان اعزام در تقصيري يا قصور اگر و است،
 سياسـي  مسئوالن و مسئولند، قضائي ضابطين باشد، گرفته صورت سالمند بيمار زنداني
 االسـالم حجت ايشان دفتر رئيس و خميني اهللا آيت حضرت رهبري مقام جمله از كشور
 در بيمارسـتان  به وي اعزام عدم و ايشان ةپروند در مدخليتي هيچ خميني احمدآقا سيد
 اند.نداشته الزم زمان

 اين باشد، گرفته صورت تعلّلي شريعتمداري اهللاآيت مداواي در احياناً هم راگ پنجم.
 زمـان  در چـه  ،خميني اهللاآيت مرحوم رهبري زمان در چه اسالميجمهوري استثناست،
 هـاي  شخصـيت  و زنـدانيان  جـان  به نسبت همواره اي خامنه آقاي جناب ايشان جانشين
 گونـه  ايـن  تكرار به نسبت و بوده حساس بسيار ايشان انساني حقوق رعايت و محصور
 زنـداني  هيچ بحث مورد ةواقع از بعد اصوالً نيست. نگراني هيچ جاي بار سفأت اتفاقات

 از بيمارسـتان  بـه  اعزام در تعلل يا مداوا در انگاريسهل دليل به محصوري شخصيت يا
 حقـوق  اصـوالً  و زنـدانيان  حقـوق  رعايت حيث از اسالمي جمهوري و است نرفته دنيا

 است. اسوه و الگو دنيا در مردم شهروندي
 از يـك  كـدام  در است؟ اثبات قابل فوق هايگزاره از يك كدام است پرسيدني اكنون
 نـاروا  ادعـاي  بتواننـد  تا است شده اثبات اموري چنين جماران پايگاه در منتشره مطالب
 بكنند؟ »بيمارستان به الزم زمان در سالمند بيمار اعزام در تعلّل« نسبت بودن
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  سوم بخش

 نويسنده ةچهارگان دعاوي

  است: اين پيشين نوشتار و نوشتار اين مشخص ادعاي
 و داشـته  پيشـين  رژيم با ايحسنه ارتباط پنجاه ةده در كه شريعتمداري اهللاآيت ًاوإل
 و اسـالمي  جمهـوري  هـاي  سياست برخي از انتقاداتش از پس نداشته هم انقالبي مشي

 در فقيـه واليت ةگسترد اختيارات دليل به اساسي قانون پرسيهمه تحريم از بعد مشخصاً
 عليـه  كودتاگران با همكاري به شدن متهم دنبال به و گيرد مي قرار رفشا تحت 110اصل

 مدت به »محاكمه بدون« - بوده آن منكر مرگ زمان تا خود البته كه -اسالمي جمهوري
  است. برده بسر خانگي حصر در را مرگ زمان تا سال چهار

 خارج به اعزام تقاضاي مكرراً بوده مبتال سرطان بيماري به كه وي مدت اين در ًثانيا
 بـه  را تقاضـا  اين مكرراً و كتباً وي است. داشته را تهران مجهز هاي بيمارستان حداقل يا

 مقـام  شخص قوا، سران ارتش)، انقالبي دادگاه دادستان و قضائي(رئيس مسئوالن گوش
  است. رسانيده خميني احمد وي فرزند و خميني اهللا آيت رهبري
 مجهـز  هـاي  بيمارسـتان  به شريعتمداري اهللاآيت اعزام در اسالميجمهوري نظام ثالثاً
 وجـود  درمان امكان ديگر و كرده پيشرفت بسيار وي بيماري كه - 64 اسفند 4 تا تهران
 كـرده  اكتفـا  حصـر  تحـت  منـزل  در معالج پزشك ةمعاين به و كرده خودداري - نداشته
  81سـن  در 1365 فـروردين  14 در سـتان بيمار بـه  انتقـال  از بعـد  روز 40 ايشان است.
  است. گفته وداع را فاني دار سالگي

 قبيل از امور ترينجزئي (در شريعتمداري اهللا آيت به نسبت شده انجام اقدامات رابعاً
 در بـودن  بسـتري  زمـان  در حتـي  اول درجـه  بسـتگان  اسـتثناي  بـه  مالقـات  ممنوعيت
 نوشتار 5 مارهش سند موت، به مشرف مرض در 65 فروردين و 64 اسفند در بيمارستان

 خمينـي  سيداحمد االسالمحجت ايشان فرزند و رفته پيش خميني اهللا آيت نظر زير قبل)
 و بـازجويي  جملـه  (از پرونـده  جزئيـات  ريزتـرين  در نداشـته  قضـائي  سـمت  هيچ كه

  است. داشته مدخليت نوشته) همين 31 سند به بنگريد مصاحبه،
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 اسـت  ظلمـي  مسئول قانوناً و اخالقاً ،شرعاً فقيهولي عنوان به خميني اهللا آيت نتيجه:
 مسـئوليت  نـافيِ  مسـبب  مسـئوليت  اسـت.  شـده  اعمال وي قديمي رقيب به نسبت كه

 عـالي  شوراي مسئولين ارتش، انقالبي دادگاه دادستان و رئيس قبيل از مربوطه مباشرينِ
   نيست. خميني احمد االسالمحجت و قضائي

 دخالـت  بـا  مطلقه واليت است. فقيهولي شخص يپذيرمسئوليت در دقيقاً من بحث
 است. داده رخ وي امر تحت جامعه در كه است اتفاقاتي مسئول جزئي امور در مستقيم
 بـر  ظلمـي  چنـين  اگـر  است. مشابه اتفاقات از جلوگيري براي امر اين در من پافشاري

 خمينـي  اهللا آيـت  جانشـين  اي خامنـه  آقـاي  جنـاب  رفت،نمي روا شريعتمداري اهللا آيت
 او هاي سياست از انتقاد دليل به داشته را وي استادي سمت كه فقيهي به كردنمي جرأت

 كه دهد رضايت حصر رفع به زماني و كند تحميل غيرقانوني حصر ماه شش و سال پنج
 باشـند.  كـرده  اميـد  سـلب  - منتظـري  اهللا آيت - محصور سالمند بيمار بهبود از پزشكان
 محمد االميني،روح محسن صابر، هدي يعقوب،بني زهرا كاظمي، زهرا امثال شدن كشته

 اًغالبـ  و كشور هاي زندان در بهشتي ارستّ اخيراً و قهرماني رامين فر،مرادي امير كامراني،
 هـاي  زنـدان  بودن منانا جز معنايي اي خامنه آقاي جناب رهبري زمان در شكنجه از بعد

  ندارد. زندانيان انساني حقوق رعايت عدم و اسالمي جمهوري

  چهارم بخش

 است مردم اعتماد و اخإلق و عدالت نيست، رهبر شخص انقإلب ناموس

 كتـاب  شـريعتمداري  اهللا آيـت  نـواقص  و رذائـل  در است دهه سه اسالميجمهوري
 حـوزه  مدرسـين  جامعـه  (انتشـارات  »تاريخ دادگاه در شريعتمداري« است: كرده منتشر
 خمينـي،  اهللا آيـت  معتمـد  مـورخ  زيـارتي  روحـاني  سـيدحميد  نوشته )1361 قم، علميه

 محمـدي  محمـد  ةنوشـت  )1383 اسـالمي،  انقـالب  اسـناد  (مركـز  اول جلـد  »هاخاطره«
 اهللاآيـت « و )1388 كيهان، (انتشارات »ايران مسلمان خلق حزب پنهان ةنيم« شهري، ري

 دو هـر  )1388 ،اسـالمي  انقـالب  اسـناد  (مركز »[ساواك] اسناد روايت به شريعتمداري
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 شـامل  ديگـر  كتـب  از بسياري عالوه به ها كتاب اين تمام نگارنده حيدري. اصغر ةنوشت
 يـك  كتـب  ايـن  ةكليـ  است. كرده مطالعه را مرتبط مطبوعات نيز و دوران اين خاطرات

 هـر  انتشـار  از اسـالمي  جمهوري دارد. هم ديگري جانب قضيه اند.رفته قاضي به طرفه
 بـه  تنهـا  اسـت.  كرده جلوگيري شريعتمداري اهللا آيت ةدربار كومتيغيرح مقاله يا كتاب
 كه »اسالم مفاخر« كتاب سيزدهم جلد در دواني علي يادداشت كنم. مي اشاره نمونه يك

 بكلـي  كتاب دوم ويرايش در است انقالب از قبل شريعتمداري اهللا آيت از وي خاطرات
 ١است. شده حذف
 دنيـاي  مطلـق.  سـفيد  خمينـي  اهللاآيـت  نـه  بـوده  قمطل سياه شريعتمداري اهللاآيت نه

 طرفانـه  بـي  و منصـفانه  بتـوانيم  تـا  نكنـيم  مطلق را اشخاص است. خاكستري ها واقعيت
 اخالقـي.  هايميزان است، موازين نيستند، اشخاص اسالميانقالب ناموس كنيم. داوري
 انقـالب  نـاموس  شـود.  مخـدوش  ناموس اين او نقد با تا نيست انقالب ناموس رهبري
 خمينـي  اهللا آيـت  قداست شكستن نگران كه آنها آيا است. بوده اخالق و عدالت اسالمي
 همه از و اخالقي موازين برداشتن تَرَك و مردم، اعتماد شكستن به آن صدم يك هستند،

 آنچـه  انـد؟ انديشـيده  اسـت  اسالم اتسياسي و اجتماعيات همه مبناي كه عدالت تر مهم
 نـاموس  از دفـاع  اسـت  كشـانيده  نوشـتار  ايـن  و مظلوميت اسناد نگارش به را نويسنده
 ايـن  جبـران  بـراي  اگر است. مردم اعتماد و عدالت و اخالق يعني انقالب شده شكسته

 شوند، نقد هم خميني اهللا آيت همانند هايي شخصيت باشد الزم انقالب ناموس بنيان سه
 بـه  اخـالق  و عـدالت  راياجـ  بـه  مردم اعتماد بازگشت نقادي اين حاصل اگر باك چه

 باشد. كشور
 سياسـي  ةانديشـ  تحول (سير خود تحقيق هنوز من كنند. خويشتنداري كمي دوستان

 ايـن  جنبـي  فوائـد  از يكـي  شـده  منتشر نوشته ام!نكرده منتشر را شريعتمداري) اهللا آيت
 سـير  كنـار  در شريعتمداري اهللا آيت سياسي انديشه تحول سير است. نبوده بيشتر تحقيق
 منتظري اهللا آيت سياسي انديشه تحول سير هكذا و خميني اهللا آيت سياسي انديشه تحول
 است. نقّادانه ارزيابي نيازمند قدرت در تشيع عملكرد نكنيد! عجله است. آموزنده بسيار
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 بـاالتر  بسـيار  مسئله است. نيامده بيرون سربلند سياسي قدرت امتحان از شيعه مرجعيت
 و دينـي  سياست امتناع يا امكان به است. شريعتمداري اهللا آيت و ينيخم اهللا آيت نزاع از

 ضرورت كليدي پرسش اين به گويي پاسخ براي نقادي اين بيانديشيم، اسالمي حكومت
  اند.بوده سياسي اسالم و فقيهواليت نظريه قائالن از رقيب دو هر كه نبريم ياد از دارد.

  پنجم بخش

 كنند مي تصور آقايان كه است مقداري آن از بيش شريعتمداري آقاي ةمسئل

 »انقالب دادستاني« به را شريعتمداري اهللا آيت مرحوم حصر بجنوردي موسوي آقاي 
  كند. ارائه سندي آنكهبي است، داده نسبت
 دادسـتاني  تفـاوت  قضـائي  عالي شوراي سابق عضو است. الزم دقت فاقد نكته اين
 آقاي زمان آن در انقالب دادستان بداند. بايد مي را ارتش انقالب دادگاه سرئي و انقالب

 محمـدي  محمـد  آقـاي  ارتـش  انقالب دادگاه رئيس و بوده تبريزي موسوي سيدحسين
 ةتوطئ كشف از پس« است: نوشته خود اقدامات شرح در شهريري محمدي شهري. ري

 شد محدود يك درجه اقوام با ديدار به شريعتمداري] اهللا آيت [ي ها مالقات ...زاده قطب
 ١»داشت. ادامه ايشان عمر آخر تا محدوديت اين و

 تعـرض  عدم از مراقبت واقعه اين در را خميني اهللا آيت نقش بجنوردي آقاي نظر به
 بـوده  وي با برخورد عدم و ايشان ةخان به حمله از جلوگيري و شريعتمداري اهللا آيت به

 بـاخبر  شـريعتمداري  اهللا آيـت  به تعرض از خميني اهللا آيت راگ كه استدالل اين با است.
  كردند. مي برخورد مسلماً شدند مي

 بـراي  ايشـان  يعنـي  اسـت.  دوري كرده اقامه خود مدعاي براي ايشان كه دليلي ًاوإل
 امري در مناقشه كه زماني اند.كرده تمسك ايشان نزاهت به خميني اهللا آيت نزاهت اثبات
 مدعاي بر دليلي هيچ ايشان ديگر عبارت به كرد. استدالل شودنمي امر آن خود به است
  اند.نفرموده اقامه خود

                                  
  .312 ص1 ها، جري شهري، خاطره. 1



 66 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

ـ  امـور  خمينـي  اهللا آيـت  سياسي روش با هم آن فقيه واليت نظام در ثانياً از اي همهم 
 اسـت.  محـال  ايشان بعدي اجازه يا قبلي اذن يا امر بدون رهبري مقام رقيب حصر قبيل
 مـافوق  مقامـات  پشـتگرم  بـا  جـز  يقيناً قضائي سابقه سال 3 حداكثر با ايساله 36 ةطلب

  است. نداشته را بزرگي ةپروند چنين در ورود امكان
 مرحـوم  به نسبت ايشان حساسيت و خميني اهللا آيت مرحوم نظر ةدربار اسنادي ابتدا

 شود: مي ارائه شريعتمداري هللاآيت

  اول سند
 امام حضرت بيت در شاغل و فاضل اي طلبه كه حجت آقايم...اما طرف از احضار« 
 م...رفـت  امـام  منزل به بنده »...دارند كاري شما با خميني آقاي« ت...گف و آمد ما نزد بود

 »چيسـت؟  شـما  حـرف  آقـا « فرمودند: زبان ترك فرد به د...شدن اتاق وارد امام حضرت
 بـين  اخـتالف  جـاد اي صـدد  در و است كرده اهانت شريعتمداري آقاي به آقا اين گفت:

 مـا  كـه  است كرده خيال و بكشاند بيراهه به را انقالب دارد قصد درحقيقت و علماست
 در را بخصوصـي  فـرد  كسـي  اسـم  آيـا « فرمودنـد:  امـام  »فهمـيم. نمـي  را هـايش  حرف

 گفتنـد:  امام »است. نبرده صراحت به را كسي اسم نه،« گفت: »است؟ برده اش سخنراني
 صـدد  در ايشـان  كـه  كنيد مي را قضاوت اين اساسي چه بر ماش است، نبرده اسم وقتي«

 اخـتالف  ايجـاد  صـدد  در چـرا  و كنيـد  مـي  برداشـت  گونه اين چرا علماست. به توهين
 شا شـكايت  از وقتي هم شخص آن فرد. آن نصيحت به كردند شروع خالصه »هستيد؟
 ...يافت خاتمه ما سود به مجموع در ماجرا و كرد ترك را جلسه نبست طرفي

 طريق از بنده« دادند: ادامه بعد ».بنشين« فرمودند: امام حضرت ولي شدم، رفتن آماده
 بـاالي  در شـما  كـه  را مطالبي خالصه شب هر كند) مي كار ما دفتر در (كه حجت آقاي
 حتـي  اسـت.  خوب مجموع در شما مطالب خوانم. مي و كنم مي دريافت گوئيد، مي منبر

 حـرف  كـه  ام عقيده اين بر و ام خوانده را شده آقا ينا شدن برآشفته موجب كه صحبتي
 يـك  تشـويق  عنـوان  بـه  امـام  حضرت بعد »است. ناصواب ايشان تفسير و صحيح شما

  ....كردند دعا مرا و مرحمت بنده به بود آورده ايشان براي كسي كه عطر شيشه
 كردم عرض حجت آقاي به بنده بعد رفتيم. بيرون و شديم مرخص ايشان خدمت از



 67 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

 كرده برآشفته را شريعتمداري اهللا آيت هوادار شخص اين من صحبت از بخش كدام« كه
 سـابقه  آن بـا  شما داري! معلومات و سواد كه آقائي اي  اي:گفته كه آنجا« گفت: »است؟
 نظـر  (ع) حسـين  امام عليه كه رفتنمي انتظار مردم ميان در شهرت و قضاوت و علمي
 1343 سـال  حـوالي  بايـد  مي فوق ةواقع تاريخ ١»اي؟خورده را دنيا فريب چرا تو بدهي.
 منبر اهل كه هايي صحبت حتي شب هر ايشان باشد. خميني اهللا آيت مرحوم تبعيد از قبل
 محمـد  آقـاي  امثـال  وي طرفـدار  طالب كه مواضعي و كرده مي گيري پي كردند مي ايراد
 است. هكرد مي تشويق اندگرفته مي شريعتمداري آقاي نقد در يزدي

  دوم سند
 آقـاي  منـزل  نزديكي در شخصي ايام همان در امام: از سؤال و نفر يك شدن كشته« 

 اتهـام  بـه  را شخصـي  و بـود  شده كشته بام باالي در گلوله اصابت اثر در شريعتمداري
 شـد،  مطـرح  مختلف مجامع در قتل اين قضيه ...بودند كرده دستگير مقتول به تيراندازي

 مدرسين جامعه اعضاي نهايتاً و شد گذاشته بحث به مدرسين جامعه جلسه در جمله از
 خـودم  كـه  شـدم  مامور بنده گرفت. اجازه امام حضرت از بايد كه رسيدند نتيجه اين به

 چند كردند. گوش دقت با ايستاده حال همان در ....كنم صحبت امام حضرت با مستقيماً
 عجلـه  بـا  هم من بدهم. بيشتري وضيحت تا خواستند من از و نشستند زانو دو بعد لحظه
 گـويي  نشسـتند،  تـر راحـت  امـام  دادم. توضـيح  نشـود  گرفتـه  ايشـان  وقت اينكه براي
 را مسـئله  تـر دقيـق  كه خواستند من از بعد نند.يبنش آنجا در طوالني مدت به خواهند مي

 طـرح م را مسـئله  طمأنينـه  با اند،نشسته آسوده خيال با امام خود ديدم وقتي كنم. مطرح
 آن تـا  كه گفتند اي كلمه شريعتمداري آقاي خصوص در بعد دادند، مرا پاسخ امام كردم.
 آن از بـيش  شـريعتمداري  آقاي ةمسئل« فرمودند: بودم. نشنيده ايشان از صراحت به روز

 گيـري  پـي  را قضـيه  كه دادند اجازه بنده به بعد »كنند. مي تصور آقايان كه است مقداري
 ٢»بروم. پيش انتها تا و كنم

 ايـن  در انقـالب  دادسـتان  يا قضائيه ةقو كه اين است. 1358 آذر فوق رخداد تاريخ 
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 جامعـه  از نماينـدگي  بـه  يـزدي  آقـاي  چـرا  و داشتند اعراب از محلي چه مشكوك قتل
 از پـرده  وي، منصـوب  شـرع  حاكم نه و رفته خميني اهللا آيت سراغ راست يك مدرسين
 از پـس « اسـت:  شنيدني هم مقابل طرف زبان از واقعه همين دارد.برمي ابهامات بسياري
 مـن  منـزل  بـه  شـده  تحريـك  اوبـاش  گروهي اساسي،قانون دربارة جانباين اظهارنظر
 شـدند.  مجروح نفر چندين و شهيد رضائي] [علي پاسدار نفر يك نتيجه، در كه ريختند

 ايـن  كـه  دپنداشـتن  چنـين  مـردم  بـود.  پاسـداري  مشـغول  فقط منزل بام در پاسدار اين
 كـه  امرحياتي يك در تقليد، مرجع يك عقيدة اظهار جرم به تنها غيرمنتظره العمل عكس
 و راديـو  سـكوت  و گرفتـه  انجـام  دارد، ايـران  مـردم  ميليـون  35 سرنوشـت  به بستگي

 و نمـود  كمـك  فكـر  طرز اين شيوع به موضوع، اين دادن جلوه اهميت كم و تلويزيون
 ملّـت  و مسـلمانان  را آن كـه  مـا  اسالمي انقالب مبادا كه شد مطرح اذهان در سؤال اين

 بيراهـه  بـه  دارد انـد، پرورانـده  دل خـونِ  بـا  و سنگين لطمات و صدمات تحمل با ايران
 ١»رود. مي

  سوم سند
 اهللا آيـت  بـه  قـم  در كـه  حمالتـي  از و آمد آباده نماينده كرماني، حسين شيخ آقاي« 
 ابوالقاسـم]  [سيد و قمي حسن] [سيد روحاني، صادق [سيد] شريعتمداري، كاظم] [سيد
 در اينكـه  براي ايشان، خود گفت بكنيم. فكري شد قرار داشت. شكايت شود،مي خوئي
  ٢»كردم. موافقت بدهد. استعفا است مايل كند، كار تواندمي بهتر مجلس از خارج
 اهللا آيـت  آيـا  دهـد.  مـي  نشان 1360 پائيز در را منتقد تقليد مراجع وضعيت سند اين
 است؟ بوده خبربي وضعيتي چنين از خميني

  چهارم سند
 آبـادي خـرم  طـاهري  [حسن] آقاي و اردبيليموسوي [عبدالكريم] آقاي ظهر از بعد«
 را شريعتمداري آقاي مسئله شود گفته امام به خواهند مي منتظري اهللا آيت گفتند و آمدند
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 ١»شود. بازپرسي ايشان از پرونده مورد در و ندازندابي شور از
 و قضـائي  مقام باالترين و كشور عالي ديوان رئيس اردبيلي موسوي اهللاآيت زمان آن
 انـد. بـوده  اسـالمي  انقـالب  پاسداران سپاه در رهبري ةنمايند آباديخرم طاهري اهللاآيت
 شـور  از مـورد  در منتظـري  اهللا آيـت  پيام حامل نظامي و قضائي ارشد مقام دو اين اينكه

 اصـلي  ةگيرند تصميم كه است اين معنايش باشند، شريعتمداري اهللا آيت ةپروند انداختن
 اهللاآيـت  اسـت.  كشور اول شخص پاسداران، سپاه نه است قضائيه ةقو نه پرونده اين در

 نكـرده  پنهان شريعتمداري اهللا آيت با نظام ةمواجه ةنحو از را خود نارضايتي نيز منتظري
  آمد. خواهد دنبال در آن اسناد كه است

  ششم بخش

 بگيريم توانيمنمي را »مردم« جلوي كه گفتيم قبإلً ما

 بـراي  شـريعتمداري  اهللا آيـت  حصـر  كـه  انـد شـده  مـدعي  بجنوردي موسوي آقاي 
 امنيت و جان حفظ براي تدبيري واقع در و ايشان به مردم ةحمل و تعرض از جلوگيري

 شـده  اتخـاذ  خمينـي  اهللا آيـت  وممرحـ  توسط خداپسندانه تدبير اين و است بوده ايشان
 خـودداري  و فقيـه واليـت  اصل ةدربار شريعتمداري اهللا آيت ةبياني از بعد اينكه در است.
ـ  اساسـي  قـانون  پرسيهمه در شركت از وي  اسـت،  بـوده  حملـه  معـرض  در وي ةخان

ـ  به كه اندبوده مردم اين آيا كه است اين در بحث اما نيست، ترديدي  مرجـع  يـك  ةخان
 فشـار  هـاي  گـروه  ايـن  يـا  انـد، كردهمي حمله طاغوتي نظام با مرتبط ولو سابقه با تقليد
 اسناد الي هالب از كوشم مي بخش اين در اند؟ديده مي تدارك را حمالتي چنين كه اند بوده

 موسسـات  و شريعتمداري اهللا آيت بيت به حمالت ةدربار پرسش اين به پاسخي موجود
 بيابم. وي نظر زير
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 شناسيمردم .پنجم سند
 آوردنـد،  تشـريف  قـم  بـه  امام حضرت كه يهايهفته نخستين در دارالتبليغ: تسخير«
 وجـود  به شريعتمداري آقاي موقعيت و شخصيت به اتكاء با مسلمان خلق حزب غائله
 پيروزي از قبل دوران شبيه و ريخته هم به قم اوضاع كه دادند اطالع ما به روز يك آمد.

 اشـراقي  مرحـوم  منزل در ساعت آن در بنده است. آمده وجود هب هايي اغتشاش انقالب
 شويم خارج منزل از شد قرار داشتند. تشريف هم امام و بودم نشسته امام حضرت داماد

 سـر  نيـز  و راه چهـار  در كـه  كردم مشاهده .م...گيري قرار اوضاع جريان در نزديك از تا
 خالصه و اندكرده سنگربندي شد مي تهيمن امام منزل به كه ارم خيابان در آقازاده كوچه
 دفتـر  اعضـاي  از [زنجـاني  غالمرضا شيخ آقا بعد دقيقه چند دارد. مضطربي حالت شهر
 كـه  اي جملـه  پـي  در و كردن صحبت به كرديم شروع و ديدم را شريعتمداري] اهللا آيت
 توهين اگر كه داني مي تو كردي! غلط تو گفتم: و شدم عصباني من آورد، زبان به ايشان

 تو آيا« گفت: »ماند؟ نمي قم در شريعتمداري آقاي از اثري ديكر بشود، امام به كوچكي
 گفـتم:  »كشند؟ مي شريعتمداري آقاي از دست سادگي همين به قم مردم كه كني مي فكر

 گفـت:  »كـنم.  كـار  چـه  كه دانم مي نكرديد، جمع را بساط اين ديگر ساعت يك تا اگر«
  »ديد. خواهي« گفتم »كني؟ مي كار چه مثالً«

 را غـالم  حـاج  تـا  خواسـتم  او از و رفـتم  آقـا  محسن مرحوم مان باجناق نزد به بعد
 سـرش  و ترسـيدند  مـي  او از هاخيلي كه بود تنومندي قوي شخص غالم حاج خبركند.

 و شـد  مـي  كشيده بست بن به هرجايي وقت هر بهادري! بزن كارهاي براي كرد مي درد
 ملـزم  را خـودش  هـم  او و شـديم  مـي  متوسـل  غالم حاج به مكردي مي احساس تكليف

 خودش غالم حاج وقتي دهد. انجام كمال و تمام ايمخواسته او از كه را كاري تا كرد مي
 بـه  را شـهر  كـه  هايي ترك اين سراغ برو و كن جمع را هايتبچه« گفتم: رساند ما به را

 نزديك ساختمان به بعد كن! دستگير را آنها داري توان در كه آنجا تا و اندكشيده آشوب
 و باش نداشته كار« گفتم: »چيست؟ براي كارها اين « گفت: غالم حاج ...»كن منتقل پل

 »اسـت.  خطـر  در امـام  جـان  كه باشد يادت فقط بده. انجام ام خواسته تو از كه را كاري
  رفت. و »چشم.« گفت: غالم حاج

 زدند ها. مسلمان خلق جان به افتادند شهاينوچه و غالم حاج ساعت مني از كمتر در
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 [زنجـاني]  غالمرضـا  شـيخ  كردنـد.آقا  منتقـل  مزبـور  سـاختمان  بـه  و گرفتند و بستند و
 آقـاي  كه دادند پيغام بنده به د....بو دستگيرشدگان جزو هم شريعتمداري آقاي كاره همه

 از يكي با بردارم، خود با را غالم حاج توانستم مي آنكه با دارد. كار شما با شريعتمداري
 مالقـات  ايشـان  بـا  وقتي شدم. شريعتمداري آقاي بيت وارد چهارم و سوم رده هايبچه

 گفـتم:  »شـود؟  مي چه من جان امنيت گفت: ...است پريده صورتش از رنگ ديدم كردم،
 .»من عهده به شما امنيت«

 را ي][زنجـان  غالمرضا شيخ رفتم. ساواك سابق محل به ظهر از پيش روز آن فرداي
 و كند رسيدگي شما پرونده به قاضي بايد گفتم...بودند كرده زنداني ها سلول از كيي در
 درگيـر  مـرا  خـواهي  مي واقعاً« گفت: و خورد جا »كند. طي را اشقانوني مسير شما كار

 بعـد  »اسـت؟  اسـالمي  حكومت كه نداري خبر اينكه مثل« گفتم: »كني؟ قانون و پرونده
 گفـتم:  و كـردم  معرفـي  [زنجاني] غالمرضا شيخ به بودم برده خود همراه كه را شخصي

 بـازجويي  كـار  مـا  وقت آن تا »آورد. مي عمل به بازجويي شما از و است قاضي ايشان«
 مـا  كـه  اسـت  رسمي بازجويي اولين واقع در اين« گفتم: همراهم فرد به و بوديم نكرده
  ١»دهيم. مي انجام

 اهللا آيـت  بيـت  بـه  مـردم  عنوان به كه كساني كه دده مي نشان سند اين مفاد در تأمل
 امثـال  تـدارك  و هـدايت  با كه اندبوده فشاري هاي گروه اندكرده مي حمله شريعتمداري

 اولـين  سـال  ده مدت به يزدي محمد آقاي (همين اند.كرده مي وظيفه انجام يزدي محمد
 آيـا  موضـوع!)  و كـم ح تناسب گويند مي اين به است، ايخامنه آقاي قضائيه ةقو رئيس
 بـدون  شـد،  تبـديل  منتقـدان  ةهم برابر در اسالمي جمهوري ةسيئ سنت به كه شيوه اين

 اسـالمي  جمهـوري  آيـا  اسـت؟  بوده اجرا قابل خميني اهللا آيت رضايت حداقل و اطالع
 را سـند  ايـن  لطفـاً  بـرود؟  پيش توانستنمي »غالم حاج« امثال هاييمخبي شعبان بدون
 .بخوانيد دوباره

  ششم سند
 ظهـر  از بعـد  2 سـاعت  انتشـارات  و وابسـته  ةكتابخان و اسالمي دارالتبليغ تصرف« 
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 دادگـاه  شرع حاكم ةاعالمي دنبال به ...قم مسلمان مردم وسيله هب ...فروردين) 27( جمعه
 ةنماينـد  حجازي فخرالدين آقاي سخنراني نيز و براندازي ةتوطئ مورد در ارتش انقالب
 ةدربـار  نمـاز  هـاي درخطبـه  قم ةجمع امام ةاشار نيز و اسالميرايشو مجلس در تهران
  ١»...گرفت صورت زاده قطب صادق
 قـم  و تهـران  ةجمعـ  نماز تهيه آتش و غالم حاج امثال نقش و قبلي سند به توجه با
  شود. مي مشخص »مردم جوشخود حركت« معناي

  هفتم سند
 راجع اي خطبه و اجتماعي عدالت در ايخطبه رفتم. تهران دانشگاه به ازدهي ساعت« 
 فخرالـدين  آقـاي  كـردم.  ايراد زهرا حضرت مقام و زن روز و فلسطين جديد نهضت به

 شـريعتمداري  سيدكاظم اهللاآيت به و داشت سخنراني من از قبل تهران ة[نمايند حجازي
 در كـار  كمـي  و رويپيـاده  منزل در عصر تاخت. صراحت با آزادينهضت و هاليبرال و
 نماز از پس قم، مردم كه شدم مطلع خورديم. حياط در كاهويي هابچه با و كردم غچهبا

 هـاي تلفـن  انـد. كـرده  اشـغال  را دارالتبليـغ  و تظـاهرات  شريعتمداري آقاي عليه جمعه،
 نيسـت.  نيـازي  كارهـا  ايـن  به زيرا كنند مدارا كه گفتم اند.كرده قطع را ايشان طرفداران

 بازداشـت  زاده قطب كودتاي با رابطه در را شريعتمداري آقاي داماد عباسي احمد [آقاي
   ٢»اند.كرده

 و نهاد و جريان كدام ةعهد به خطبه از قبل سخنران تعيين و جمعه نماز ستاد راستي
  است!؟ مقام

  هشتم سند
 آقــاي بيــت دخالــت احتمــال خــاطر بــه آمــده، پــيش قــم در كــه وضــعي ةدربــار«

 نكننـد  افراط خيلي مردم كه دادم انجام اقداماتي تلفني زاده قطب ةتوطئ در شريعتمداري
 معلوم كردم. صحبت خصوص اين در هم منتظري اهللا آيت با نزنند. ايشان به اي صدمه و

 امـام  بـه  ايشـان  كه تلگرافي رونوشت شب كند. مي حفاظت ايشان ةخان از سپاه كه شد
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 دانند مي بري توطئه جريان از را خود رسيد. اند،كرده استمداد نوعي به آن، در و مخابره
   ١»شود. استفسار ايشان خود از قبال امور گونه اين در كه خواهند مي امام از و

 اسـت،  فشار گروه مستعار اسم مردم عبارات گونه اين در »نكنند. افراط خيلي مردم« 
 از شـده  ريـزي برنامـه  ةحملـ  و تعرض ها.مخبي شعبان ديگر و »غالم حاج« امثال يعني
 چنـين  حصـر  ضـرورت  بـراي  حصـر.  و حفاظـت  كـه  شـود  مـي  هـدايت  جـايي  همان

  است. بوده الزم هايي تعرض

 حصر در شريعتمداري اهللا آيت ةنامتظلم نخستين نهم. سند
  الرحيم الرحمن اهللابسم

 و تلويزيــون راديــو گوينــدگان و حجــازي فخرالــدين آقــاي روزه، چنــد ايــن در 
 بـدون  قـم  مدرسين جامعة اخيراً و اندكرده عنوان ينجانبا دربارة هاييتهمت ها روزنامه

 اي اعالميـه  انـد، شـده  شـناخته  كه غربي و شرقي آذربايجان هايطلبه از بعضي با مضا،ا
 و حقيقـت بـي  كلمات از نبوده، آنها شايستة چه آن و كرده منتشر راديو از و كرده صادر
 دفـاع  حـق  جانباين به و اندفتهگ و نوشته فراوان و زياد حرمت هتك و اهانت و باطل

 خودشـان،  درخواسـت  بـه  بنا تلويزيون، با كه اين حتي نداده، را خود آبروي و خود از
 منتشـر  ولـي  بودنـد،  داده قـول  كـه  ايـن  با و گفتيم، آشكار را حقايق و كرديم مصاحبه
 خمينـي  اهللاآيـت  حضرت به تلگراف فقره سه ضمن در مطالب اين از اي پاره و نكردند

 جـواب  اطالعـات  و كيهـان  روزنامـة  در مندرج هايتهمت از عالوه و گرديد معروض
 نگرديـد  منتشر روزنامه در ما هايجواب مطبوعات، قانون برخالف و نشد داده تلگراف

-شـوراي  مجلـس  رئيس و جمهوريرئيس و خميني احمدآقا حاج آقاي به رونوشت و

  نشد. داده انتشار و چاپ اجازة اكج هيچ ولي گرديد، مخابره وزرارئيس و اسالمي
 خـود  از دفاع امكان بدهند، را نسبتي هر و بزنند جانباين به كه تهمتي هر بنابراين،

 ممنـوع  وآمـد رفت و كامل محاصرة در جانباين منزل اكنون و ندارم را حقيقت بيان و
رسـانه  و هجمع نمازهاي در و كند پيدا ادامه جانباين عليه بر تبليغات اين اگر و است
 خـانواده  و مـا  زندگي و حيات شوند، تحريك و تهييج مردم ها،روزنامه و گروهي هاي

                                  
  .65 ص ،1361فروردين 28 همان، .1



 74 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

 و كـنم مي خطر اعالم آقايان به و گرفت خواهد قرار تهديد و هجوم مورد پيش از بيش
  المشتكي. اهللالي

ـ  جاءكُم ان« است: فرموده خدا كه رسانممي مسلمان ملّت تمام اطالع به اكنون قٌفاس 
 واال دهيـد،  اثـر  ترتيـب  نبايـد  فاسـق  قـول  بـه « يعني: »بِجهالإل. قَوماً تُصيبوااَن فَتَبينُوا أبِنب

 كارهـايي  آقايـان  شـما  اكنـون  »بود. خواهد بعدي پشيماني موجب كه كنيدمي كارهايي
 زاده قطب آقاي اظهارات مدرك، خودتان، اظهار به بنا و است پشيماني موجب كه كرديد
 گويـد  مـي  او است. گفته چه زادهقطب كه ببينيد اكنون نيست. بيش فاسقي مرد كه است

 آقـاي  ديگـري  و حجازي يكي نفر، دو وسيلة به و است نداشته ما با مستقيم ارتباط كه:
 نيت اگر كه ايمكرده وعده و ايمنداده موافقت قول ما و است ساخته مطلع را ما مهدوي،

كلي به را اظهارات اين اينجانب كرد. خواهيم تأييد وقت آن كردند، عملي را خود سوء 
 ننمـوده  نظرخـواهي  و نكـرده  مذاكره خصوص اين در ابداً حجازي اما كنم؛مي تكذيب

   است.
 ضـمن،  در و آمـد  مـا  منـزل  علـم،  اهل معمول طبق واخر،أ اين در او مهدوي. اما و

 ابـداً  اينجانـب  و نيـاورد  را زادهقطـب  اسـم  و كـرد  نقـل  ها گروه از بعضي از را مطالبي
 و است. شرع خالف گفتم و كردم نهي بلكه ندادم، را بعدي تأييد قول و نكردم موافقت
 از آنهـا « كـه:  گفت جواب در كردم. نهي و دهند انجام را كاراين توانندنمي گفتم عالوه،
 فانصـا  آقايـان  حـاال،  گرديد. كشف كارشان بعد، روز سه دو و »كنند.نمي اطاعت شما
 آقايـان  داد؟! خواهنـد  چـه  را خداونـد  جـواب  اسـت؟  صحيح هاتهمت اين آيا كه كنند

 بـه  را عظـيم  بهتان اين كه دادند اجازه خود به طور چه فاسق قول مدركيت به مدرسين
 اجـازة  را ما هايجواب و كنندنمي مراجعه ما خود به چطور و برسانند؟ جهانيان اطالع
  »اهللا. الحكَم نعم و« دهند؟!نمي انتشار
 انقـالب  بـه  ضـررش  قطعـاً  كـه  هاسـت  مسلمان بين شديد تفرقة موجب وضع اين 

ت  از بيش اسالمي جمهوري حكومت و اسالمي و اسـت  كـذائي  زادةقطـب  خبيـث  نيـ 
 بـه  مـردم  تحريـك  رويـة  اين اگر و است خارجي تبليغات سوءاستفادة و بهانه موجب
 ادامـه  هـا جمعه نماز و هاروزنامه و نويسندگان و گويندگان و گروهي هايرسانه وسيلة
 و شـده  ايعـده  جـرح  و قتـل  موجـب  و شـده  تحريك مردم كه است ممكن كند، پيدا



 75 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

 بهتـر  داد، نخواهنـد  تخفيـف  آقايـان  اگر دهد. قرار بيشتر خطر در را ما زندگي و حيات
 را خـدا  ،خرهبـاال  كنيم. اختيار دانندمي صالح كه را كشوري هر و بدهند گذرنامه است
  بگيريد. نظر در

و سبِياهللاُ ح و عمكيل نالو  
  يشريعتمدار كاظم ديس

  )1361 ارديبهشت 1( 1402الثانيجمادي 26
 در انتشـار  امكـان  اوسـت  مظلوميت سند ترين مهم كه شريعتمداري اهللا آيت ةنام اين

 معنـايش  نيسـت.  مواضـع  بـودن  حق بر مظلوميت معناي است. نيافته اسالمي جمهوري
 نامـه  ايـن  در مطروحـه  دعاوي به خميني اهللا آيت پاسخ اوست. انساني حقوق به تجاوز

 موسـوي  آقـاي  جنـاب  دارد؟ مظـالم  ايـن  به پاسخي چه قضائي عالي شوراي چيست؟
 بـه  زمان آن در قضائي مسئول مقام و انقالب فقيد رهبر بيت نماينده عنوان به بجنوردي

 ند:فرماي مرحمت پاسخ ها پرسش اين
 (مرجـع  شهروند يك آبروي هتك و اهانت قانوني و شرعي مبناي كدام اساس بر .1
 اما مجاز، وي عليه عمومي تحريك و تهييج و قدمتان) پيشكش پيامبر اوالد سيد و تقليد
 تلويزيـون  راديـو  و هاروزنامه چرا است؟ نشده داده ها تريبون همان در وي به دفاع حق
  اند؟كرده سانسور را وي پاسخ اما نتشرم را وي به حمالت طرفه يك

 صـريحاً  شـده  سانسـور  تلويزيـوني  راديـو  مصـاحبه  از بعد را اتهامات كليه متهم .2
 ارسـال  قـوه  سـه  سـران  و پسرش و رهبري مقام به نامه چند طي و است كرده تكذيب
  است؟ نشده منعكس كجا هيچ در او رسمي تكذيب چرا است. كرده
 تحريـك  مردم« هاي تعرض و حمالت به نامه اين در اًمكرر ريشريعتمدا اهللا آيت .3
 صـورت  غيررسـمي  يا رسمي مقام كدام سوي از ها تحريك اين است. كرده اشاره »شده
 است؟ گرفته
 باشند، داشته نظراظهار حق هم ها ماركسيست حتي اسالمي جمهوري در بود قرار .4
 منيأنـا  فـرط  از رهبـري  رقيـب  تقليـد  مرجع اسالمي جمهوري استقرار سال سومين در

 شـوم.  خـارج  كشـور  از تـا  بدهيـد  گذرنامه نويسد مي رهبري وامرأ با مخالفت از ناشي
 است؟ بوده سازگار شرع موازين و اساسي قانون اصول با اين راستي
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 مخـالفي  مرجع با اسالمي جمهوري رژيم كرد. ظلم خميني اهللا آيت به طاغوت رژيم
 چـه  مخـالف  آزادي عـدم  در رژيـم  دو اين بين كرد؟ چه شريعتمداري اهللا آيت همچون
 است؟ فرقي

  دهم سند
 جمهـوري  سيماي طريق از كه اطالعاتي و ارتش هاي دادگاه رئيس ةبياني اساس بر« 

 وجـود  ةدربـار  شهريري آقاي االسالمحجت توسط گروهي هايرسانه ساير و اسالمي
 حكومـت  برانـدازي  صدد در زاده قطب صادق آقاي گرديد، منتشر براندازي ةتوطئ طرح

 و دانسـته  ابلهانـه  را مزبـور  توطئـه  ....ايـران  آزادي هضـت ن ...اندبوده اسالمي جمهوري
 را متهمـين  ةمحاكم ...است اميدوار ايران آزادي نهضت د...كن مي تقبيح و محكوم شديداً
 مـردم  تـا  دهنـد ب انجـام  گروهـي  هاي رسانه از پخش با و مردم حضور با و علني بطور
 و بـاخبر  رويـدادها  و ماجراهـا  تمـامي  از مسـتقيماً  بتوانند خود ما ايثارگر و پرور شهيد
 بـه  رسـيدگي  دارد انتظـار  مسـئول  قضـائي  مقامـات  از ايران آزاي نهضت گردند. مطلع

 اساسـي  قـانون  در مصـرّح  اصول ةجانبهمه و كامل رعايت با متهمين ةمحاكم و اتهامات
  ١»...گيرد ورتص اسالمي جمهوري
 چـرا  دهند. پاسخ بيانيه اين در حقوقي تذكرات به قضائي عالي شوراي محترم عضو

 آيـا  نشـد؟  رعايـت  قـانوني  اصول از يك هيچ شريعتمداري اهللا آيت بازجويي جريان در
 مجـوز  رهبـري  مقـام  عليـه  كودتا از وي اطالع يا ساواك يا سلطنتي رژيم با وي ارتباط
  است؟ بوده دادرسي آئين نقض

  يازدهم سند
 از مرجعيـت  صالحيت سلب مورد در علما هاياعالميه و مردم تظاهرات هم امروز«
 مثـل  انـد، شـده  ناراحت خيلي غربي كشورهاي است. اخبار صدر در شريعتمداري آقاي
 ٢»اند.داشته كودتا ةتوطئ به بسياري اميد اينكه

 است؟ بوده فشار هاي گروه سازماندهي بدون و خودجوش تظاهرات، اين آيا راستي
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 عالم كدام بودند وي قدرت شركاي كه خميني اهللا آيت شاگردان جز علما؟ كدام اعالميه
 اسم كرد؟ حمايت شريعتمداري اهللا آيت عليه حكومت اقدامات از زمينه اين در مستقلي

 د.طلب مي پاسخ ها سوال اين ببريد.

  دوازدهم سند
 آقـاي  كردند. صحبت شريعتمداري آقاي عليه نمايندگان مجلس علني جلسه در«

اي عـده  كـه  بخوانـد  كودتـا  محكوميـت  در را آزادينهضـت  اعالميـه  خواست اغيانصب 
 موسـوي  حسـين  دسـي  غفـاري،  هـادي  باغ، قره خلخالي، صادق كريمي، فؤاد [كياوش،
 از يكـي  مهـدوي  آقاي ةمصاحب ....بخواند وانستنت و كردند شلوغ دوزدوزاني] تبريزي،
 كـرده  ييـد أت شـريعتمداري  آقاي گفت و كرد مهمي اعترافات گذاشتند. را كودتا متهمان
 اسـناد  پخـش  مـورد  در مشورت براي ها خوئينيموسوي [محمد] آقاي شب آخر است.
 ١»آمد. شريعتمداري آقاي عليه جاسوسي النه

 هـاي  گـروه  اما ندارد، را مجلس علني صحن در اعالميه قرائت حق مردم ةنمايند
 ةادار و مجلـس  ةادار نحوه اين كنند. مي تظاهرات مردم بنام مشكلي كمترين بدون فشار
 جمهـوري  در آزادي تحقـق  از چگونـه  اسـناد  و شـواهد  ايـن  با است؟ فخر ةماي كشور

  گفت؟ بايد سخن اسالمي

  سيزدهم سند
 آقــاي عليــه رايــج تبليغــات ةدربــار البيمطــ و آمــد [خمينــي] آقــا احمــد عصــر« 

 آقـاي  نزد را صانعي حسنشيخ آقاي امروز امام كه داد خبر و شد صحبت شريعتمداري
 تـذكر  ولـي  شـوند نمـي  محاكمـه  كـه  اندداده اطمينان ايشان به و فرستاده شريعتمداري

 كـه  يمگفتـ  قـبالً  مـا  و نكرديـد  توجـه  تذكرات به اول از كه مقصريد شما خود اند، داده
 ٢»بگيريم. توانيمنمي را مردم جلوي
 آقـاي  توسـط  آنچـه  اينكـه  اول اسـت.  توجـه  قابل سند اين در مهم بسيار نكته سه

 در و شـده  پخـش  تلويزيـون  از و گرفته صورت ارتش انقالبي دادگاه رئيس شهري ري

                                  
  .76، ص1361ارديبهشت  2،پس از بحران، رفسنجانيخاطرات هاشمي .1
  .77، ص1361 ارديبهشت 3همان،  .2
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 دوم اسـت؟  بوده چه نامش نبوده، محاكمه اگر شده، منتشر طرفه يك طور هب مطبوعات
 ةوظيفـ  از دارد حق حكومت رئيس آيا باشد، بوده مقصر شريعتمداري اهللا آيت فرض بر

 را مـردم  جلـوي  چطـور  سـوم.  كنـد؟  خـالي  شانه است شهروندان امنيت كه خود ذاتي
 حكومت؟ ايادي توسط شده سازماندهي فشار هاي گروه مردم؟ كدام بگيريد؟ توانيد نمي
 شـده  هتـك  جـا  همـين  انقالب اموسن جاست. همين اخالق جاست. همين كالم جان

 نظامي چطور بفرمايند و دهند انصاف بجنوردي موسوي آقاي جناب است خوب است.
 است. نداشته را فشار هاي گروه برابر در ايستادن ةاراد ايستاد، آمريكا و صدام جلوي كه

  هفتم بخش

 الغوث الغوث، است، رسيده استخوان به كارد

 و خمينـي  اهللا آيـت  محضـر  به شريعتمداري اهللا آيت ةاستغاث از اسنادي بخش اين در
 شود: مي مرور وي تشييع و دفن و كفن مراسم پيرامون نكات برخي

 خميني اهللا آيت به شريعتمداري اهللا آيت ةنام چهاردهم. سند
  1402 الثانيجمادي 29 فوري تلگراف

  تعالي بسمه
  »هبركات دامت« خميني موسوي اهللاروح آقاحاج آقاي العظمي اهللاآيت مستطاب حضرت 
  تحيات و سالم ابالغ با 

 حفـظ  بـراي  ضـمناً  و بوديـد  فرستاده را صانعي [حسن] آقاي االسالمحجت جناب
 ضـمناً  شـدم.  متشكر نهايتبي بوديد. فرموده اطمينان اظهار پاسداران طرف از ما امنيت
 و لطـف  مـورد  اميـدوارم  كه داشتيم معروض عالي حضور به ايشان وسيلة به را مطالبي
 كـه  شـوم مـي  مـزاحم  مجدداً بيشتر، تأكيد و توضيح براي بگيرد. قرار مخصوص عنايت
 همـين  كند. روشن را مقصود كه ندارم حاضر عبارتي و نيست بيان قابل ما فعلي وضع
 نمـاز  در هاسخنران و اظوع آقايان از زيرا است! رسيده استخوان به كارد كه بگويم قدر

 كـه  شـود مـي  گفته مطالبي ها،روزنامه در و اسالميشوراي مجلس در و غيره و هاجمعه
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 همـين  اسـت.  الوقـوع قريـب  خطر كه كندمي ايجاد را وضعي و كندمي تحريك را مردم
 كـه  داشـتند  را مـا  خانة به هجوم قصد مخصوص، شعارهاي با زيادي عدة عصر، امروز

 و نـاالن  هـا نـوه  و هـا بچه و خانواده بودند. آمده منزل نزديكي تا و شدند مانع پاسدارها
  .برنديم سر به كامل ناراحتي و اضطراب حال در گريان،
 حاصـل  نجـات  بـاالخره  نيسـت  معلوم كه هستم مهمي مرض به مبتال حقير خود و
 دائماً و شود خطراتي باعث است ممكن آن خود كه دارد مفصلي خونريزي اغلب شود؛

 بـه  نسـبت  العـاده فـوق  گيريسخت اين با اكنون و بودم غولمش پرستار و دوا و دكتر با
 و نيسـت  ممكـن  معالجـه  ادامـة  نيسـتند،  مجـاز  هم نزديك خويشان حتي كه وآمدرفت
  شد. خواهد چه عاقبت نيست معلوم

 و طـاهرين  ائمـة  و اكرم رسول ارواح و اليزال خداي به دهممي قسم را شما اكنون،
 بفرماييد ما حال به فوري توجه دارد، ادامه كه قبلي ادتار و ساله پنجاه حسنة روابط به
 واليـت  و هستيد رهبر شما بحمداهللا فرماييد! ادا موقع، اين در را مقام و قدرت زكات و

 هاجمعه نماز و مجلس در را تحريكات اين كه فرماييد صادر امر توانيدمي و داريد فقيه
 بـه  بـوده،  كـردن  آبروبي مقصود اگر نند.ك موقوف كليبه مجالس، در و هاروزنامه در و

   رسيدند. مقصود به است، مرجعيت سلب مقصود اگر و گرديد حاصل كلي
 و ومـرج هـرج  و نـاامني  توليـد  اول، دارد: مهـم  ضرر دو تبليغات اين ادامة اكنون، و

 بـه  كه است خارجي كذائي راديوهاي هاياستفاده دوم، و است. مربوطين و ما مخاطرة
 خـواهش  پـس  افزاسـت. رنـج  و آورمالل مطلب دو هر و كنندمي استفادهسوء خود نفع
 جـز  حاصـلي  ديگـر  كه كنند اكتفا مقدار همين به را تبليغات اين فرماييد امر كه كنم مي

   ندارد. ضرر
 از پـيش  سـال  سـه  در حقيـر  كـه  اسـت  گفته رفسنجاني آقاي كه كردند نقل امروز،

 در چرا پس است. محض دروغ العظيم، العلي بواهللا ام.خواسته انقالب براي پول آمريكا
 صـدد  در كـه  اسـت  كـرده  اظهـار  [كني] مهدوي آقاي كردند؟!نمي اظهار سال، سه اين

 نـداده  ارائـه  مـدركي  حـال،  بـه  تا چرا پس است. دروغ بواهللا، ام!بوده آذربايجان تجزية
 كننـد. مـي  تحريكات و تبليغات ت،حقيقبي هايحرف اين با آقايان اين كه اكنون است؟
 جنابعـالي  نكنيـد!  واگـذار  اينهـا  بـه  را مـا  خدا، به را شما شد؟! خواهد چه نتيجه ببينيد
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  بفرماييد. شود، شرعي ثابت چه هر و فرماييد تحقيق خودتان
 باشـد،  الزم اگـر  و بگذارنـد  راكد را ما محاكمة صحبت كنيد امر كه اين دوم عرض
 مهـدوي  فقـط  كردم، معروض قبالً چنانچه فرماييد. دخالت ما عوض در شخصاً خودتان

 اطاعت شما حرف از« گفت: كردم. نهي حقير و است گفته اينجانب به چيزهايي و آمده
 احمقانه خيلي زيرا نگرفتم، تصديق قابل و جدي را او هاي حرف اينجانب و »كنند.نمي
 را اراجيف اين از نشدم. دادن اطالع لزوم متوجه و نكرد حالتي ايجاد ذهنم در لذا، بود.
 ام،نـداده  اطالع كه است شده تقصيري و قصور اگر معذلك، بودم. شنيده افواه در مكرر

 شد. نخواهد واقع اين مشابه ديگر تعالي انشاءاهللا و خواهممي معذرت و كنممي استغفار
  شود. اطاعت كه هستم باشد الزم كه موردي هر در جنابعالي دستورات منتظر آينده در

 وفادار داريد، كه شامخي مقام و جنابعالي شخص به نسبت مدت، اين در حقير اوالً،
 داشتم، ها گروه از بعضي از كه انتقادهايي و كرد نخواهم و امنكرده مخالفتي هيچ و بوده

  دادند. قرار سوءتفاهم موجب
 در كـه  زيرا باشد؛ راكد ،كنند مي وگوگفت كه اينجانب محاكمة كه فرماييد امر ثانياً، 

 را مـا  كهاين با عالوه، و گردد. تحقيقي رسيدگي كه ندارم اطميناني هيچ خود، خصوص
 جمهوري ضرر به و روحانيت عالية مقامات ضرر به باب اين فتح ولي كردند، مقام خلع

 الزم زياد اگر است.و داخلي اختالف موجب و خارجي تبليغات نفع به و است اسالمي
 در و كنيـد  رسـيدگي  و فرماييـد  احضـار  را اينجانب شخصاً خودتان جنابعالي دانيد،يم

  فرماييد. تحقيق اتهامات اين تمام مورد
 امـور  اخـتالل  موجـب  و كننـد مـي  گيريسخت زياد را ما نزديكان وآمدرفت ثالثاً، 

   كنند. رفع و رفتار اعتدال، به كه فرماييد دستور شود.مي داخلي
 كامـل  اطاعت باشد، فرمايشي و امر هر و هستم جنابعالي اختيار در اينجانب باالخره

 الغـوث،  اسـت،  رسيده استخوان به كارد كه شد معروض كه طوري به ولي كرد، خواهم
   فرماييد. اعالم را آنها اجابت مطمئني وسيلة به كه هستم مراحم منتظر الغوث،

  رحمإلاهللا و عليكم والسالم بقائكم اهللا اطال
  شريعتمداري سيدكاظم
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  خميني احمدسيد حاج آقاي جناب االسالمحجت رونوشت:

 نكـات  برخـي  اسـت.  نيافته اسالمي جمهوري در انتشار امكان هم تاريخي مةنا اين
 است: زير شرح به نامه اين در اهميت حائز

 محضـر  بـه  رود مي وي به كه ظلمي از بار دو مهنا اين در شريعتمداري اهللا آيت اول.
 و نيسـت  بيـان  قابلِ ما فعلي وضع« كند: مي استغاثه خميني اهللا آيت خود قدرتمند رقيب
 اسـتخوان  بـه  كـارد  كـه  بگويم قدر همين كند. روشن را مقصود كه ندارم حاضر عبارتي
 فرمايشي و امر هر و هستم جنابعالي اختيار در اينجانب« نامه انتهاي در و »است! رسيده
 اسـتخوان  بـه  كـارد  كه شد معروض كه طوري به ولي كرد، خواهم كامل اطاعت باشد،
 حكـم  چـه  مـوارد  گونـه  ايـن  در اسـالمي  موازين راستي ».الغوث الغوث، است، رسيده

  داشت؟ اقتضائي چه للعالمين(ص) رحمإل حضرت مؤكد سنت كند؟ مي
 اهللاآيـت  عـرض  بـه  را بيمـاري  بـه  خـود  ابتالي مستقيماً شريعتمداري اهللاآيت دوم.
 بـاالخره  نيسـت  معلـوم  كـه  هسـتم  مهمي مرض به مبتال حقير خود« رساند: مي خميني
 باعـث  اسـت  ممكـن  آن خـود  كـه  دارد مفصـلي  خـونريزي  اغلب شود؛ حاصل نجات

 گيـري سـخت  اين با اكنون و بودم مشغول پرستار و دوا و دكتر با دائماً و شود خطراتي
 معالجـه  ادامـة  نيستند، مجاز هم نزديك خويشان حتي كه وآمدرفت به نسبت العادهفوق

 اسـت.  سـرطان  مهـم  بيماري اين »شد. خواهد چه عاقبت نيست معلوم و نيست ممكن
 عاليه مقامات اطالع بر سند ده قبلي نوشتار در من است. 1361 ارديبهشت 4 نامه تاريخ

 منتشـر  وي حصـر  آغـاز  از بيماري به شريعتمداري اهللا آيت يابتال از اسالمي جمهوري
 جمهـوري  نظـام  اسـت  ايـن  اينجانـب  صـريح  پرسـش  است. سند يازدهمين اين كردم.

 بـه  خـود  بيمـار  زنـداني  اعـزام  بـراي  خمينـي  اهللا آيـت  رهبـري  مقام شخص و اسالمي
 اهللا آيـت  چـرا  كردنـد؟  اقـداماتي  چـه  سـال  چهـار  طول در تهران مجهز هاي بيمارستان

 در شـدن  بسـتري  (تـاريخ  گذشـتن  كـار  از كار و بيماري پيشرفت از قبل مداريشريعت
 نشـده  اعـزام  تهـران  مجهـز  هـاي  بيمارسـتان  به )1364 اسفند 4 تهران: مهراد بيمارستان

 كـه  شيري همان از فرمود كه ملجمابن اشقاتل حق در اميرالمؤمنين(ع) ةسير آيا است؟
 اختصاصـي  بيمارسـتان  است؟ داشته اقتضائي چنين بنوشانيد هم او به نوشانيد مي من به
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 بيمارسـتان  بـه  سـالمند  بيمـار  زنـداني  اعزام اجازه عدم و كجا جماران در شده تأسيس
 كجا؟ )64 بهمن تا 61 بهشتيارد (از سال چهار طول در پايتخت مجهز

 قسـم  را شـما « خورد:مي جالله قسم بار سه نامه اين در شريعتمداري اهللا آيت سوم.
 پنجـاه  حسـنة  روابـط  به و طاهرين ائمة و اكرم رسول ارواح و اليزال خداي به دهممي
 و قـدرت  زكـات  و بفرماييـد  مـا  حال به فوري توجه دارد، ادامه كه قبلي ارادت و ساله
 و داريـد  فقيـه  واليـت  و هسـتيد  رهبـر  شـما  بحمداهللا فرماييد! ادا موقع، اين در را مقام
 در و هـا نمازجمعـه  و مجلـس  در را تحريكـات  ايـن  كـه  فرماييـد  صـادر  امر توانيد مي

 كلـي  بـه  بـوده،  كـردن  آبروبي مقصود اگر كنند. موقوف كليبه مجالس، در و ها روزنامه
 ادامـة  اكنـون،  و رسـيدند.  مقصود به است، مرجعيت سلب مقصود اگر و گرديد حاصل

 مربـوطين  و ما مخاطرة و مرجوهرج و ناامني توليد اول، دارد: مهم ضرر دو تبليغات اين
 اسـتفاده  سـوء  خود نفع به كه است خارجي كذائي راديوهاي هاياستفاده دوم، و است.
 اين فرماييد امر كه كنممي خواهش پس افزاست.رنج و ورآمالل مطلب دو هر و كنندمي

 در دوم بـار  »نـدارد.  ضـرر  جـز  حاصـلي  ديگر كه كنند اكتفا مقدار همين به را تبليغات
 بـراي  پـول  آمريكـا  از قبـل  سـال  سـه  حقيـر  كه رفسنجانيهاشمي آقاي ادعاي تكذيب
 آقـاي  كـه  آنجـا  سوم بار و »است. محض دروغ العظيم، العلي بواهللا« ام. خواسته انقالب
 »است. دروغ بواهللا،« ام!بوده آذربايجان تجزية صدد در كه است كرده اظهار كني مهدوي
 مطالـب  ايـن  بـا  حكومت ياديأ توسط »مردم تحريك« از شريعتمداري اهللا آيت شكايت
 است نداشته را مردم تحريك از ممانعت توان خميني اهللا آيت راستي است. واقع خالف
 اسـالم  و انقـالب  نفـع  بـه  را تحريكـات  ايـن  يـا  بود، داده پيغام قبل سند در كه آنچنان

 است؟ دانسته مي
 لذا است، اعتمادبي اسالميجمهوري قضائي دستگاه به شريعتمداري اهللا آيت چهارم.

 محضر به انتها در وي بگذارند. راكد را اشمحاكمه كند مي درخواست خميني اهللا آيت از
 اسـت  شـده  تقصيري و قصور اگر معذلك،« آورد: مي تقصير عذر گونه اين قدرت ارباب

 ،اين مشابه ديگر تعالي انشاءاهللا و خواهم مي معذرت و كنممي استغفار ام،نداده اطالع كه
 هستم باشد الزم كه موردي هر در جنابعالي دستورات منتظر آينده در شد. نخواهد واقع
 كه شامخي مقام و جنابعالي شخص به نسبت ت،مد اين در حقير اوالً، شود. اطاعت كه
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 از بعضـي  از كـه  انتقادهايي و كرد نخواهم و امنكرده مخالفتي هيچ و بوده وفادار داريد،
 كـه  اينجانـب  محاكمة كه فرماييد امر ثانياً، دادند. قرار سوءتفاهم موجب داشتم، ها گروه
 كـه  نـدارم  اطمينـاني  چهـي  خـود،  خصـوص  در كه زيرا باشد؛ راكد كنند،مي گووگفت

 بـه  بـاب  ايـن  فتح ولي كردند، مقام خلع را ما اينكه با عالوه، و گردد. تحقيقي رسيدگي
 تبليغـات  نفـع  بـه  و اسـت  اسـالمي  جمهـوري  ضرر به و روحانيت عالية مقامات ضرر

 خودتـان  جنابعـالي  دانيـد، مـي  الزم زياد اگر و است. داخلي اختالف موجب و خارجي
 تحقيـق  اتهامات اين تمام مورد در و كنيد رسيدگي و فرماييد احضار را اينجانب شخصاً

 بد. بسيار داد، پس بدي بسيار امتحان قدرت در شيعه مرجعيت متأسفانه »فرماييد.

 خميني اهللاآيت به شريعتمداري اهللاآيت ةنام دومين پانزدهم. سند
 دامـت  الخميني موسويال اهللاروح آقا الحاج آقاي العظمي اهللاآيت مستطاب حضرت«
 بركاته

 مبـارك  مـزاج  كـه  وعال جلّ حق حضرت از مسئول و مأمول وتحيات سالم ابالغ با
 بـوده  مؤيـد  و موفـق  اسـالمي  عـالي  اهـداف  پيشـبرد  در الزوال و بوده سالم و صحيح

  باشيد....
 و كـرده  نقـل  حجازي و مهدوي قول كه زاده قطب اظهارات به مربوط ديگر عرض 
 دروغ كلـي  به اظهارات اين كه است اين بود، مندرج كيهان و اطالعات هايروزنامه در
 كه خورم مي قسم متعال خداوند اعظم اسماء تمام به الغالب العلي واهللا است اساسبي و

 و مهـدوي  ام.داده را بعـدي  تاييد وعده نه و ام نموده تأييد را توطئه اين نه تاكنون حقير
 جاري سال فروردين در اند.آمده زاده قطب طرف از كه ندنكرد اظهار كدام هيچ حجازي
 اآلن زاده قطـب  كـه  كـرد  اظهـار  هايش مسافرت نقل و هاصحبت ساير ضمن در مهدوي
 گفـتم  و كـردم  نهـي  حقيـر  دهـد.  انجـام  اقـداماتي  خواهـد مي و نيست سابق زاده قطب

 از تأييـد  تقاضـاي  اصـالً  و دهنـد نمي گوش شما حرف به گفت نيست. جايز خونريزي
  .نبود مطرح اصالً يعني نكرد، حقير
 گرفتـاري  از قبـل  مـاه  سـه  دو شـايد  گذشـته  سـال  [ناخوانا] ايشان حجازي، اما و 
 بـودن  مخـالف  بـه  راجع زاده قطب به راجع ايشان هايصحبت و آمد ما منزل زاده قطب
 بـوده ن مطـرح  هيچ موقع آن در گويا نكرد. ايشان فاسد تصحيح از صحبتي و بود ايشان
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 دروغ كلـي  بـه  كـذايي  دروغ جـواب  و مجلس آن از بعد حقير استخاره صحبت است.
 مخـابره  ايشـان  به بود قرار حقير كه اندكرده اظهار زاده قطب كه تلگرافي كذلك و است
 ايـن  جنابعـالي  حضور در حاضرم حقير و است افسانه و اساسبي و دروغ كلي به كنم،
 اطـالع  جهـت  بـه  بگـويم،  را مطالـب  عين آنها روي هروب و كنم اجرا هم لفظاً را هاقسم

 و شـهري ري آقاي عباسي، آقاي توسط بار سه دو البته و گرديد معروض عالي حضرت
   رسانيدم. ايشان اطالع به جواب و سؤال ضمن در حضوري بار يك

  بركاته و اهللامإلرح و عليكم والسالم
  يعتمداريشر كاظمديس

  1361١شهريور 4 ،1402 دةالقعذي 6
 
 شـده  منتشـر  شـهري ري آقـاي  كتاب در نامه اين قبلي مهم بسيار نامه دو خالف بر
  ندارد. شرح به نيازي و روشن نامه مفاد است.

  شانزدهم سند
 دادنـد  خبـر  رفتـيم.  صاحببى خانه به يكسره رسيديم. قم به كه بود شب هاى نيمه«
 انـد گفتـه  و دهند غسل آنجا در تا برده معصومه بهشت غسالخانه به آمبوالنس را جنازه
 آن حـق  به فرزند گذشته، داماد از كه امامي آقاى بخواند نماز آن بر صدر سيدرضا نبايد
 و كند وساطت تا كنيد تلفن گلپايگانى آقاى به كرد پيشنهاد آمدمى حساب به بزرگ مرد
 كـار  اين نيست صحيحى كار تمگف بخوانيد. نماز جنازه بر شما و شود عمل وصيتش به

 واليت زندان در صدر، (سيدرضا »كند. ايجاد ناراحتى گلپايگانى آقاى براى است ممكن
 فقيه)
 وي بـر  صـدر  رضـا سيد اهللاآيت مرحوم بود قرار شريعتمداري اهللا آيت وصيت بر بنا
ت م نمـاز  اقامه و شرعي وصيت اجراي براي كه زماني صدر رضاسيد اما بخواند، نماز يـ 
 جـزوه  در را خود بازداشت خاطرات وي شود!مي بازداشت ساعت 24 مدت به رودمي

 سـيد  اهللاآيت فرزند )1300 -1373( صدر سيدرضا است. نوشته »فقيهواليت زندان در«
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  است. صدر موسي امام بزرگتر برادر و ثالثه آيات از صدر صدرالدين

  هفدهم سند
 از جمعـي  و انقـالب  ضـد  كـه  ايگونـه  بـه  گـر ا شـريعتمداري  آقاي جنازه تشييع« 

 ايفاجعـه  و شدندمي درگير آنان با مردم قطعاً شد،مي انجام خواستندمي ايشان هواداران
 چنـين  روز آن امنيتـي  فضـاي  ةدربـار  قم اطالعات مسئول آمد.مي پيش جبران غيرقابل

 دارمسـئله  عناصر ارتباطات كنترل و شرقي آذربايجان و مركز از واصله اخبار « گويد: مي
 (بـه  خواهـان  جمهوري هدايت با مسلمان خلق حزب عناصر كه بود آن از حاكي قم در

 و بلـوا  بنـاي  خـارج،  در شـريعتمداري)  آقـاي  فرزنـد  شريعتمداري حسن آقاي رهبري
 قـم  و تهـران  وارد سـواري  هـاي ماشين و اتوبوس با ايعده رابطه اين در دارند. آشوب
 كه هنگامي داشت، بحران يك براي بسترسازي از حكايت واصله اطالعات د...بودن شده
 بيمارستان به منتهي هاي خيابان تمامي بالفاصله شد، منتشر شريعتمداري آقاي فوت خبر
 [؟]. گرديـد  خُـرد  بيمارستان شيشه شد، مسدود اتومبيل و جمعيت ازدحام اثر در مهراد

 عوارضي از مسلمان خلق حزب هايمبيلاتو ايزنجيره حركت از حكايت مركز گزارش
 بهشـت  درهـاي  پشـت  نرسـيده،  قـم  بـه  جنـازه  داشت. آمبوالنس دنبال به آبادحسن تا

 پيشگيري براي ...كه بود اين امنيتي مسئوالن تشخيص ...»بود. جمعيت از مملو معصومه
  ١»است. ضروري شب در ايشان دفن خونريزي و درگيري از

 وفـات:  تاريخ است! ساعت شش از كمتر شريعتمداري هللاآيت دفن تا وفات فاصله
 شـب  نيمه دفن: زمان ،1365 فروردين 14 پنجشنبه روز بعدازظهر دقيقه 10 و 6 ساعت
 سـابقه بـي  دفن و كفن و غسل در سرعتي چنين فروردين. 15 بامداد يك ساعت حوالي
 بـوده  كسي هچ تصميم به مرگ از پس ديني شئون رعايت عدم و احتراميبي اين است.
 آيـا  است. توجه جالب قم و تهران در مشايعين كثرت به شهريري آقاي اعتراف است؟
 عاليه مقامات كه هستند مردمي فشار هاي گروه و غالم حاج ايادي اما نيستند، مردم اينها
   نداشتند!؟ را آنها كنترل توان
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  هجدهم سند 
 مقـامي  هـيچ  سوي از صدر آقاي خواندن نماز از ممانعت بر مبني ستورالعمليد ...« 
  تاريخ در ،»فقيه واليت زندان در« عنوان با صدر آقاي جزوه انتشار پي در ...نشده صادر

 جـزوه  آن در كـه  مسـائلي  ةدربـار  كـه  شد خواسته قم اطالعات ةادار از 1366 مهر 14
 كـل  مدير دهد. توضيح است آمده نامه آن در ايشان با اطالعات اداره برخورد به نسبت

 از بسياري رد ضمن اينجانب به خطاب اينامه طي 1366 آبان 9 تاريخ در قم اطالعات
 دامـاد  بـا  صـدر  آقاي آمدن و شب آن امنيتي فضاي به اشاره ضمن صدر آقاي ادعاهاي

 نوشـت:  معصـومه  بهشـت  بـه  ايشـان  طرفـداران  از زيـادي  تعداد و شريعتمداري آقاي
 نيسـت  محوطه در حركت جاي گفتند سيمبي با برادران كه بود فشرده آنچنان جمعيت«
 ديگر اوضاع كنترل و بردمي خود با را جمعيت تمام رفتمي درون به صدر آقاي اگر و

 و بخوانـد  نماز نبايد وي كه دادم تشخيص بود، نيز صبح نزديك چون لذا و نبود ممكن
 بحرانـي  شـرائط  در داريـد  اذعـان  البتـه  نـرود.  پـيش  آنـان  خواسـته  و ميـل  بـه  اوضاع
 ندادند ارائه ما به دليلي هيچ شب آن در كه بخصوص است، مشكل چقدر گيري تصميم

 قطعـاً  شـده،  وصـيت  كـه  شدمي مسلم اگر و ...بخواند نماز صدر آقاي شده وصيت كه
 ١»بود. ديگري صورت به تصميم
 شـده  انجـام  تضـييقات  ةدربار امنيتي جزء مأمور يك امنيتي. مقامات توضيح هم اين

 هـيچ  امـور  ايـن  در عاليه مقامات است، گرفته تصميم رهبري منتقد تقليد مرجع ةباردر
 است. عمومي افكار با قضاوت اند.نداشته دخالتي

  هشتم بخش

 فرماييد تدارك شخصاً شده مرجعيت مقام و ايشان به كه را هايياهانت

 فصـل  با خميني اهللا آيت ةمواجه ةشيو ةدربار تقليد مراجع اظهارنظر به بخش اين در
 در اسـناد  ايـن  از يـك  هيچ سفانهأمت شود.مي اشاره شريعتمداري اهللاآيت زندگي پاياني
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  است. نيافته انتشار امكان اسالمي جمهوري

  گلپايگاني اهللا آيت تلگراف نوزدهم. سند
  جماران ـ تهران 
  بركاته دامت خميني آقاي اهللاآيت مستطاب حضرت 
  .دارم مسئلت را توفيقات مزيد سالم، ابالغ با 
 حكومـت  شـده،  واقـع  -ثـراه  طـاب  -شريعتمداري اهللاآيت و حضرتعالي بين آنچه 

 و« كريمـة  آيـة  مصداق است اميد باشد.مي تاريخ با هم ظاهراً و متعال خداوند با واقعي
 خبر كه فعالً بشويد. ]47[حجر »متقابلين سرُر علي اخوانًا غلّ من صدورِهم في ما نَزَعنا
 تسـليت،  و نگرانـي  ابراز ضمن دانستم الزم است، شده منتشر ايشان رحلت انگيزتأسف

 غيرِمناسب محل در مخفيانه تدفين و الزمه احترامات و تشييع بدون كه تجهيز جريان از
 را هايياهانت ممكن، حد در هم اكنون دارم انتظار بنمايم. شديد تأسف ابراز شده، واقع
   فرماييد. تدارك شخصاً شده، مرجعيت مقام و شاناي به كه

دارم مسئلت متعال خداوند از را مسلمين و اسالم كلمة اعالء.  
  هبركات و اهللاإلرحم و عليكم والسالم

  ]1365 فروردين 15[ 1406 رجب 24
  ١الگلپايگاني الموسوي] رضا[محمد

  
 نمـاز  خمينـي  اهللاآيت پيكر رب كه بود پرهيزكاري و روميانه مرجع گلپايگاني اهللاآيت
 ايشـان  كـرد.  حمايت اسالمي جمهوري از آخر به تا انتقاداتش برخي رغم علي و خواند
 و خـدا  بـه  را معاصـرش  مرجع دو بين داوري آمده پيش وقايع از نارضايتي ابراز ضمن
 واقـع  -ثـراه  طاب -شريعتمداري اهللاآيت و حضرتعالي بين آنچه« كند:مي واگذار تاريخ
 مشخصـاً  ايشـان  »باشـد. مي تاريخ با هم ظاهراً و متعال خداوند با واقعي حكومت شده،
 در مخفيانـه  تـدفين  و الزمـه  احترامات و تشييع بدون كه تجهيز جريان از« داندمي الزم
 حـد  در هـم  اكنـون  دارم انتظـار  بنمـايم.  شديد تأسف ابراز شده، واقع غيرِمناسب محل
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 مـراد  »فرماييـد.  تدارك شخصاً شده، مرجعيت مقام و ايشان به كه را هايياهانت ممكن،
 پاسـخ  اسـت.  قم ابوحسين قبرستان »[مستراح] آبريزگاه جنب« دفن غيرمناسب محل از

 اهللاآيـت  انتقـاد  چيسـت؟  مسـلّم  ظلـم  ايـن  به اسالمي جمهوري نظام يا خميني اهللاآيت
 است. تلخ درخدا اين از شيعه مستقل مرجعيت حداقلي انتقاد گلپايگاني

 گلپايگاني اهللا آيت تلگراف سرنوشت بيستم. سند
 سـازي جو و رفتند گلپايگاني(ره) اهللا آيت نزد شريعتمداري آقاي هواداران از جمعي«

 بـه  آميـز اعتـراض  اينامـه  نداشـتند  دقيقـي  اطـالع  امر چگونگي از كه نيز ايشان كردند،
 بـا  هنگام آن در دانمنمي رفت.نمي انتظار ايشان از كه نوشتند سرّه) (قدس امام حضرت
 حـال  هـر  بـه  ولـي  نـه،  يا داده ايشان به را مذكور نامه ايشان دفتر امام كسالت به توجه

 را نامـه  ايـن  جـواب  شـما  گفتنـد:  مـن  به امام قول از - ظاهراً - احمدآقا حاج مرحوم
 ولـي  فتم،نيـا  اسـناد  در را آن مـتن  نهاسفأمت كه كردم ارسال و نوشتم پاسخي من بدهيد.
 ١»بود. هاجوسازي و شايعات تكذيب و ماوقع تبيين آن مضمون

 از برخاسـته  را تقليـد  مراجـع  انتقـاد  ولـو  انتقـادي  هـر  اسـالمي  جمهـوري  مقامات
 ايـن  بـا  اينامـه  كننـد. مي ارزيابي معاندان از آنها بودن متأثر يا لوحيساده يا اطالعي بي

 طلبـه  به را قم علميه ةحوز زعيم به پاسخ يرهبر مقام فرزند رسد،نمي مقصد به اهميت
 كـرده  گـم  اسـناد  ميان در را خود پاسخ هم ايشان سپارد.مي - شهريري آقاي - امنيتي
 نامـه  بـا  شـود،  مـي  استخفاف گونه اين دوران آن تقليد مرجع رينت ممه ةنام وقتي است!

ـ  بيمـار  رهبـري  مقـام  اگر است؟ شده ايمعامله چه عادي شهروندان  اداره ترتيـب  وده،ب
 قضـاوت  ايشـان.  ةآقـازاد  بـا  نه بوده اساسيقانون در شده بينيپيش كار و ساز با كشور
  است. تلخ بسيار زمينه اين در تاريخ

 قمي طباطبائي سيدحسن اهللا آيت تلگراف يكم. و بيست سند
  بركاته) (دامت صدر [سيدرضا] آقاي اهللاآيت حضرت قم،

 العـاده فـوق  شـد،  انجـام  جنابعالي به نسبت كه ايظالمانه و هشرمانبي و بد پيشامد 
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  گرديد. تألم و تأثر موجب
 جنـازة  تشـييع  بـراي  شده، نامگذاري اسالمي جمهوري نام به كه كشوري در عجبا! 
 عـالم  ولـي  شود،مي فرستاده هيئتي بوده، خدا منكر و خدا دشمن كه كافر شوروي رهبر
 رحلـت  دارد، پيـرو  و مقلـد  كشـور  خـارج  و اخـل د در زيادي عدة كه مرجعي و ديني
 نمـاز  از شـوند مـي  مانع و شودمي حمل الزمه تشريفات بدون عالم آن جنازة نمايد، مي

 شـما  بـوده  الزم مرحـوم،  خود وصيت طبق بر كه مرحوم آن جنازة بر جنابعالي خواندن
 آن بـاالتر  عجبـا.  عجبا عجبا شود،مي ظاهر »المعروف عن ينهونَ« مصداق و دهيد انجام
 بـه  دادن تسـليت  بـراي  زدگـان، مصـيبت  بـه  دادن تسـلّي  وظيفـة  اداء طبـق  بـر  شما كه

 بازداشت را جنابعالي شرمي،بي باكمال بريد،مي تشريف مرحوم آن منزل در بازماندگان،
 همة كه است اين دين اهل براي بزرگ دردي دارند.مي نگاه بازداشت در مدتي و نموده
 مـذهب  و ديـن  اسـم  بـه  است، انور شرع خالف هم آنها كه ديگر كارهاي و اعمال اين

   شود.مي انجام
 ويصلح وليه عن يفرج نأ تعالي اهللاونسئل المشتَكي. اهللالي »راجعون اليه انّا و للّه انّا«
  التّأييد. و العزّ و النصر لكم اهللاأسئل و المسلمين راُمو من فاسد كلّ به

  القمي ايي]الطباطب [سيدحسن

 اهللاآيـت  قـم،  از خميني اهللاآيت كردند: قيام طاغوت عليه مرجع سه 1342 خرداد در
 خميني اهللاآيت همانند قمي اهللاآيت شيراز. از محالتي بهاءالدين اهللاآيت و مشهد از قمي
 از انتقـاد  دليل به هم انقالب از پس بود. حصر و تبعيد در كشور داخل در البته سال 15

 بـا  خميني اهللاآيت ةمواجه ةنحو بود! حصر در ديگر سال هفده نظام هاي سياست برخي
 در اسـت.  ايشـان  سياسي اخالق ارزيابي در ديگري ورق خود ةاللّهجصريح رزمهم اين
 اهللا آيـت  بـه  مربـوط  تحقيقـات  انتشـار  از بعد كه گرفته صورت تحقيقاتي نيز زمينه اين

 اهللاآيـت  بـر  كه ظلمي به قمي اهللاآيت اعتراض اهللا.ءانشا شد خواهد منتشر شريعتمداري
  است. توضيح از نيازبي رفته شريعتمداري

  منتظري اهللا آيت اعتراض دوم. و بيست سند
 آقـاي  مرحوم براي منزلش در كه هم رستگار آقاي كردن زنداني و بازداشت به من« 
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 كـردم.  اعتـراض  بودند، كرده زنداني اين خاطر به را او و بود گرفته فاتحه شريعتمداري
 كـه  بود اين اشقاعده و بود رفته دنيا از كه بود مرجع يك شريعتمداري اهللا آيت باالخره
(آن شـهري ري آقاي به را مطلب اين من گرفت.مي فاتحه ايشان براي خميني امام خود
  گفتم. بود) اطالعات وزير كه وقت
 را مطلب اين ام.بوده گلپايگاني آقاي منزل االن من« گفت: اينجا. بود آمده روز يك 
 روز سـه  دو همـين  شـريعتمداري  آقاي گويم:مي هم شما به ام،گفته گلپايگاني آقاي به

 تهديـد  بـود  آمـده  درحقيقـت،  »بدهيد. نشان خودتان از العمليعكس مبادا است. رفتني
 از يـادي ز تعـداد  كـه  اسـت  مرجع يك شريعتمداري آقاي باالخره« گفتم: او به من كند.
 شريعتمداري آقاي كه صورتي در بودم، امام جاي اگر من دارند. عالقه ايشان به هاتُرك
 خوشـحال  مردم كار،اين با گذاشتم.مي او براي فاتحه يك اعظم مسجد در شد،مي فوت
 فاتحـه  مـن،  نظـر  بـه  نيسـت.  كـار  در شخصي مسائل كه كردندمي احساس و شدندمي

 گفتم: »بگويم؟ باال به را شما نظر اين« گفت: »است. عقاليي كار يك ايشان براي گرفتن
  رفت. شهريري آقاي شد. تمام قضيه اين »بگو.«

 آقـاي  بودنـد،  آورده شـبانه  كه را او جنازة رفت. دنيا از شريعتمداري آقاي هم بعد 
 مـن  روز چنـد  از بعد بودند. نگذاشته بخواند، نماز او بر بود خواسته صدر رضا آقاحاج
 انـد گرفتـه  دست را مطلب اين آقا احمد و صانعي حسن شيخ آقاي ديدم جماران. رفتم
 مسـخره  را كـار  اين و »گذارد!ب فاتحه شريعتمداري براي امام گويدمي منتظري بله،« كه:
  كردند!مي

 آقـاي  مسـئولين،  همـة  جلسـه  آن در داشتيم، جلسه امام با ما كه شب يك كه اين تا
 احمـدآقا  و وزيـر نخسـت  موسوي آقاي اردبيلي، موسوي آقاي اي،خامنه آقاي هاشمي،
 شكالا چه « كه: گفتم امام به را مطلب اين من ها،صحبت ضمن در بودند. هم [خميني]
 نمـاز  مـن  بـر  تـو  بودنـد  گفتـه  صدر آقاي به كه شريعتمداري آقاي وصيت طبق داشت
 بخوانـد؟  نمـاز  شريعتمداري آقاي بر صدر آقاي دادندمي اجازه شبنيمه آن در بخوان،

 ايـن  همـة  صـدر  آقـاي  ايـد، نگذاشـته  كـه  حاال ولي زد؟مي لطمه انقالب كجاي به اين
 خيلي است؛ نوشته ايصفحه هشتاد هفتاد جزوة يك در را بازداشتش جريان و جريانات

 و مانـد مي تاريخ در نوشته اين اما است. نكرده توهين هم كسي به نوشته؛ محترمانه هم
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 يـك  بـه  نگذاشـت  خميني آقاي گويندمي كنند،مي محكوم را حضرتعالي آينده، در بعد
  »بخوانند. نماز بود، رقيبش كه مرجعي نفر

 شـريعتمداري  آقاي به تندي جملة و شدند ناراحت امام زدم، را حرف اين من وقتي
 بـه  نسـبت  را ايشـان  ذهن كه داشت اين از حكايت و كردم تعجب خيلي من كه گفتند
 كـه  بودنـد  كـرده  وصيت ايشان باالخره گفتم اند،كرده مشوب خيلي شريعتمداري آقاي
 به راجع نيز گلپايگاني اهللاآيت مرحوم شدند. مانع و بخواند ميت نماز او بر شخص اين

 ١»كردند. اعتراض مرحوم آن ةجناز به نسبت الزمه احترامات و تشييع از جلوگيري

 منتظري اهللاآيت اعتراض از ديگري گزارش سوم. و بيست سند
 امـام  و انـد آمده امام زيارت به منتظري آقاي كه داد اطالع آمد. [خميني] آقا احمد« 
 بـا  مسـاوي  برخـورد  -2 سـپاه  به بيشتر توجه -1 اند:داده تذكر ايشان به را موضوع دو

 آقـاي  كـه  داد اطـالع  نيز و خاص. جريان يك ترجيح عدم و انقالب طرفدار روحانيون
 چنـد  و احضار اطالعات به شريعتمداري مرحوم درگذشت جريان در را صدر سيدرضا
 منتظـري  آقـاي  انـد. داشـته  اعتـراض  كـار  اين به منتظري آقاي و اندكرده معطل ساعتي
 برگـزار  شـريعتمداري  آقـاي  بـراي  فاتحه و تشييع مراسم بود بهتر كه بوده اين نظرشان

 ٢»شد. مي

 منتظري اهللاآيت نظراظهار آخرين چهارم. و بيست سند
 مطـالبى  ايشان با آقايان برخورد با مخالفت و شريعتمدارى اهللا آيت مرحوم مورد در«
 در كـه  ايـن  است ذكر به الزم كه اى نكته كنم. نمى رارتك كه ام گفته خود خاطرات در را

 شـريعتمدارى  آقـاى  مرحـوم   بـه  ناسـزا  و تهمـت  در كالن و خُرد مسؤوالن كه فضايى
 خاطر به انقالب از قبل و بودم رهبرى مقام  قائم زمان آن در كه من گذاشتند، مى مسابقه
 مـوج  با همراه كه بود اين همه رانتظا داشتم، سليقه اختالف مرحوم آن با انقالب  مسائل
 عـين  زمـان  آن در سكوت اين كه كردم سكوت اما بگويم اى كلمه افتاده راه كه عظيمى
 مخالفـت  قـوه،  سـه  سران با جمله از خصوصى جلسات در اين بر افزون بود. مخالفت
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 نجفـى  اهللاآيـت  مرحـوم  و گلپايگـانى  اهللا آيـت  مرحـوم  البتـه  بودم. كرده آشكار را خود
 (هـر  كردنـد  سـكوت  تقريبـاً  و بودند رفتارها و ها اهانت  اين جدى مخالف هم رعشىم

 اىنامـه  شـريعتمدارى   اهللاآيـت  مرحوم درگذشت از پس گلپايگانى اهللا آيت مرحوم چند
 علنـى  غير مخالفت و ظاهرى سكوت ولى نوشتند)؛ امام مرحوم به محرمانه و اعتراضى

  داشت. ديگرى معناى بودم ىرهبر مقام  قائم موقعيت در كه من
 وقتى كه بودند  كرده خراب ايشان به نسبت را امام مرحوم ذهن آنقدر مسأله اين در

 بـا  مسـؤوالن  برخورد به من نظام، سران حضور با و امام منزل در تاريخى جلسه آن در
 جنـازه  بـر  صـدر  رضـا  آقا  حاج اللّهآيت نگذاشتند چرا كه گفتم و  كردم اعتراض ايشان
 براى كه بود معلوم گفتند. تندى  كالم ايشان به نسبت ناراحتى با امام بخواند، نماز ايشان
 مـثالً  خواسـته مـى  و داشـته  كودتا قصد واقعاً شريعتمدارى آقاى كه بود شده مسلّم امام
 بـه  را تند تعبير اين لذا و كند؛ ساقط را انقالب و شود ريخته گناهى بى هاى انسان  خون
 بيشـتر  قـدرى  اگـر  كـه  شـده  مشـوب  قدرى  به امام ذهن كردم احساس من بردند. كار

  ايشـان  بـا  اصـطكاك  و تنـازع  به كار و شوند عصبانى ايشان است ممكن كنم پافشارى
 آن انتظـار  در كشـور  خـارج  و داخل در بعضى كه بود چيزى همان اين و شود؛ كشيده
 بودند.

 شـريعتمدارى  اهللاآيـت  مرحوم اسىسي مشى خط با موارد بعضى در اينكه با من البته
 كـه  -شرايط آن در و توان حد در داشتيم، نظر  اختالف  هم با نظر اين از و بودم مخالف
 ايشان انسانى حقوق از -كردند مى  گيرى موضع ايشان عليه علما بيشتر و مسؤوالن عموم
 افـراد  از رخـى ب چگونه متعجبم اما افزودم؛ خودم به نسبت ها حساسيت بر و كرده دفاع
 سكوت با و نكردند اعتراضى هيچ بودند نظر هم و فكر هم احياناً و محشور ايشان با كه
 طلبكـار  من از حاال ولى شدند، جماعت همرنگ عمل در بعضاً بلكه گذشتند آن كنار از
 شوند؟! مى هم
-كـه  روزى همـان  ظهـر  از بعـد  در كه كرد مى نقل قم علميه حوزه فضالى از كيي

 تماسـى  در وى كردند، حمله ما منزل به - ]1376 [سال رجب سيزده سخنرانى متعاقب
 خواسـتار  كننـدگان  حمله عليه را وى اعتراض و حركت محترم، مراجع از يكى با تلفنى
 هـر « داشـت:  اظهـار  ابتـدا  ايشان گفت: مى وى بود. كرده انتقاد ايشان سكوت از و شده
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 و فقـه  به و زنم نمى حرف سياسى كه من بنشيند؛ مه آن لرز پاى خورد مى خربزه كسى
 قـدرى  و ناراحتى با من گفت: وي »ندارد. كارى من با كسى هستم، مشغول خود اصول
 علميـه  حـوزه  حـريم  و مرجعيـت  مسـأله  نيست، مطرح شخص مسأله« گفتم: تندى هم

 بـا  كه زمان آن برد، بين از خمينى آقاي را مرجعيت آقا؛ اى« داده: پاسخ آقا آن و »است.
 من و كرد، سكوت منتظرى آقاى همين روز آن و كرد؛ عمل گونه آن شريعتمدارى آقاى
 شـريعتمدارى  اهللا آيـت  مرحـوم  به كه ايشان كنم مى تعجب من »ماندم. تنها قضيه اين در

 سـليقه  اختالف ايشان با كه -من كه دادند نشان اعتراضى و واكنش چه بودند تر نزديك
 ١..»...نداد انجام -بودم نزديك امام وممرح به و داشته
 اهللا آيـت  بـا  برخورد اصلي مسئول منتظري اهللا آيت اعتقاد به فوق سند سه به توجه با

 به الزم زمان در را خود اعتراض ايشان است. بوده خميني اهللاآيت شخص شريعتمداري
 اخـتالف  رغم علي( شريعتمداري اهللا آيت انساني حقوق از و رسانيده رهبري مقام عرض
  است. كرده دفاع ايشان) با دارسابقه سياسي نظر

   شود. مي آورده قسمت اين ملحقات عنوان به بعد سند دو

  پنجم و بيست سند
 اهللا[آيـت  مرحـوم  دفن محل و دفن كيفيت به آمد. خسروشاهي هادي] [سيد آقاي« 

 همچنين دهد.مي هجلو مظلوم را ايشان گفتمي و داشت انتقاد شريعتمداري سيدكاظم]
 جهـت  در همچنين و روحاني صادق سيد و قمي آقايان مورد در گيريسخت به نسبت
 »*خواسـت.  كمـك  ايشـان  ةدربـار  [زيـارتي]  روحـاني  حميد آقاي هاينسبت آثار رفع

 منتشـر  »خيتـار  دادگـاه  در يعتمداريشر« عنوان با يكتاب يروحان ديحم يآقا (*پاورقي:
 مخالفـت  و يپهلو ميرژ با يهمكار به را يعتمداريشر اهللاتيآ كتاب نيا در او ساخت.

 آن در كتـاب  نيـ ا .ديـ نما يم متهم مبارز انيروحان هيعل ينيچ توطئه و ياسالم انقالب با
  ٢)بود. دهيگرد شپخ كشور سطح در عيوس طور به ها سال

 هللا آيـت  با مرتبطين از و قم علميه حوزه محققان و نويسندگان از خسروشاهي آقاي
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 اسـالمي  جمهـوري  مقامـات  از انقالب از پس ايشان است. انقالب از قبل شريعتمداري
  است. شرح از نيازبي ايشان نظراظهار هستند.

  بازرگان مهدي مهندس داوري ششم. و بيست سند
 راجعون اليه انّا و هللا انّا

 اعالم علماي و عظام آيات و مرعشينجفي العظمي اهللاآيت محترم حضور
 اهللاآيـت  درگذشـت  روز هفتمـين  الهـي،  وظـائف  انجـام  در توفيق دعاي و سالم با 

 دوسـت  اعتراف به قبل سال چهار تا و بوده تشيع فرهنگ مبلّغين از كه را شريعتمداري
 نمـائيم مي عرض تسليت رفتمي شمار به عظام آيات و تقليد مسلّم مراجع از دشمن و
 رحمـت  و مغفـرت  مشـمول  را ايشان و ما همگي رحيم و غفور پروردگار اميدواريم و

 دهد. قرار خويش واسعه
 معالجه و مالقات در محدوديت و آزادي از محروميت سال چند از پس مرحوم آن 

 سـپرده  خـاك  بـه  پنهان اشجنازه شتافت. باقي ديار به گشته مقدر اجل تسليم سرانجام
 نـه  و شـدند  وداع القـات م بـه  موفـق  نـه  مقلدينش و دوستان بستگان، كه حالي در شد

 خواسـته  كـه  محلي در و گذارند نماز نموده، دفن و كفن را او وصيتش مطابق توانستند
 گشتند. محروم ترحيم و ختم مجالس برگزاري از نيز آن از پس و بسپارند خاك به بود

 براندازي مشي خط مخالف همواره ايران آزادينهضت داريد استحضار كه همانطور 
 مـورد  در قضـاوت  مقـام  در نيـز  اينجـا  در و است بوده ترور و اسالمي جمهوري نظام

 و سـازي جو جـاي  بـه  كـاش  اي باشد.نمي مرحوم آن مرجعيت خلع و اقارير اتهامات،
 عضو با علني ايمحكمه در ايشان اتهامات به رسيدگي اسالمي سنت طبق غوغاساالري،

 هـاي رسانه در وارده اتهامات از دفاع حق و شدمي انجام قضا مسائل در نظر و علم اهل
 صـحيح  قضـاوت  امكـان  گرديـده  روشـنتر  حقايق تا گرديدنمي سلب ايشان از عمومي
 گرديد.مي فراهم
 راهـي  چنـين  نيز اندركاراندست همه و شما و ما گرفت. پيش در ابديت راه ايشان 
 نيسـت،  فـرد  يك رفتن از سخن اينجا در “.الموت ذائقإلُ نفسٍ كلُ” كه داريم پيش در را

 ملتي حق بلكه فرد، يك حق نه هم آن گردد. اعمال بايد كه است عدالتي و حق از بلكه
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 و آزادي آرزوي بـا  و پنداشـته  خود پناهگاه را روحانيت آموخته، اسالم از را عدالت كه
 سياسـي  مخالفين با اولش امام كه اسالمي است. داده رأي اسالمي جمهوري به استقالل

 اسالميحكومت عليه كه لشكري شكست از پس حتي كه كردمي رفتار ياگونه به خود
 همچـون  افـروزي  جنـگ  شكنان بيعت و آن باغي سردار مرگ بر بود كرده مسلحانه قيام

 قدرداني و تجليل پيامبر(ص) و اسالم به آنها پيشين خدمات از و گريدمي زبير و طلحه
 نمايد.مي

ت  بـه  چيـز  هـر  از بيش اريشريعتمد اهللاآيت ماجراي حال هر در  حرمـت  و حيثيـ 
 الّتـي  الـذّنوب  نـا لَ اغفر اللّهم است. ساخته وارد لطمه روحانيت آينده و شيعه مرجعيت

 العصم. تهتك
  ايران آزادينهضت دبيركل

  ١ بازرگان مهدي
 

 ةدربـار  تـاريخ  داوري از بخشي او اظهارنظر بود. اخالق با مسلماني بازرگان مهدي 
 است. خميني اهللا آيت اقدامات و يشريعتمدار اهللا آيت

  نهم بخش

 خميني احمددسي اإلسإلمحجت نقش

 و امين دستيار خميني، اهللا آيت فرزند )1324 - 73( خميني سيداحمد االسالمحجت
 يمتجـزّ  مجتهـد  را وي 1385 سال در بجنوردي موسوي اهللا آيت بود. ايشان دفتر رئيس
 درگذشـت  از پـس  و نداشـته  قضـائي  سـمت  هـيچ  خميني احمد مرحوم است. دانسته
 جـاري  رونـد  بـه  عمـر  اواخـر  در نـامبرده  نپـذيرفت.  را سياسي سمت هيچ نيز پدرش

 مسـتقلي  تحقيـق  خـود  ايـن  كـه  رود،مـي  دنيـا  از مشـكوكي  شكل به و داشته انتقاداتي
 قضـاياي  در را او نقش و دخالت ميزان مجموع در آيد مي دنبال در كه اسنادي طلبد. يم

                                  
  .1365فروردين  19، آزادي ايران، جلد هفدهماسناد نهضت .1



 96 . اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب2

 

  دهد. مي نشان شريعتمداري اهللا آيت

  هفتم و بيست سند
 هوشمندانه برخوردي شريعتمداري ةفتن مقابل در امام قم: در مسلمان خلق ةفتن دفع«

 (شـريعتمداري)  ايشان وضع كه كردند ابراز من به خصوصي مالقات آن در امام كردند.
 مـورد  در را امـام  بـاطني  احسـاس  جملـه  ايـن  كنند.مي فكر آقايان كه است آن از بدتر

 كنـد. مي روشن بودند، شده بزرگ هم با و شدهمي محسوب ايشان همدوره كه شخصي
 مـرور  دادنـد  اجـازه  و برنداشتند گام باطني احساس اين اساس بر هرگز امام الوصفمع

 براي امام كه باشد گونه اين تاريخ قضاوت كه نشود طوري و كند روشن را قضايا زمان
  اند.كرده دستيپيش خويش رقباي كردن خارج رده از

 روز يـك  بـود،  نشده آشكار كامل بطور هنوز مسلمان خلق فتنه كه مقطعي همان در
 خلـق  بـه  راجـع  آن در كـه  آوردنـد  را اي روزنامه [خميني] قا احمد حاج مرحوم صبح

 داديـم،  نشـان  امـام  به را روزنامه اين وقتي« گفت: من به بعد بود. آمده مطالبي مسلمان
 گفتنـد:  و شـدند  عصـباني  است، آن تدارك در شريعتمداري آقاي كه هاييتوطئه از امام
 حـاج  »كنـد؟ مـي  گونه اين شريعتمداري آقاي چرا و اندانداخته راه است بساطي چه اين
 ايـن  معنايش گويي كه كرد نقل من براي ايگونه به را امام كالم اين [خميني] آقا داحم
 دهد؟نمي را هاتوطئه اين جواب كسي چرا كه بود

 [خمينـي]  آقـا  احمـد  به داشتم، سر در پروائي بي و جواني شور اينكه به توجه با من
 و چينممي ايبرنامه فردا و امروز همين ظرف من نيست، اي مسئله شما براي اگر« گفتم:

 گـذارم مي جلسه جماعت همين با د،دار قرار پل سوي آن در كه قم نشينترك محله در
 بـه  تـوانم  مـي  و هسـتند  ما با هاقمي ةهم خوشبختانه چيست؟ حسابشان حرف ببينم تا

 »باشم. مطمئن نشست اين نتيجه
 فكـر  بسـيار « گفـت:  و شـد  خوشحال بسيار پيشنهاد اين از [خميني] آقا احمد حاج
 شـما  بگـذارم.  ميـان  در مـام ا با را امر اين من كه نيست هم نيازي حتي و است، خوبي
 كـامالً  بنـده  شديم، جدا آقا احمد حاج از اينكه از بعد »كنيد. شروع را كارتان توانيد مي

 شوم عمل وارد امام باطني رضايت جلب براي بايد مقطع آن در كه بود شده مسلم برايم
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 در و زدم صدا را دوستان درنگ بدون رو همين از بكوشم. مسلمان خلق ةفتن دفع در و
 ترتيـب  سـخنراني  برنامـه  يـك  گويند،مي توحيد ميدان آن به حاضر حال در كه ميداني
 ...بودند شده جمع انبوهي جمعيت داديم.
 شـريعتمداري  آقاي و مسلمان خلق حزب عليه را مفصلي سخنراني بنده روز آن در
 بـا  هـم  صـوت  ضـبط  دستگاه افراد برخي شايد دارد. تاريخي ثبت ارزش كه كردم ايراد
 ١»است. موجود احتماالً سخنراني اين نوار و بودند آورده خود

 (متولـد  يـزدي  محمـد  آقـاي  اسـت،  1358 سـال  اول نيمه فوق رخداد وقوع تاريخ
 ةدربـار  خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم  آنچه شكبي است. بوده ساله 48 زمان آن در )1310
 شـوراي  در انـد، فتهگ يزدي محمد آقاي به خصوصي بطور شريعتمداري اهللا آيت مرحوم
 ثانيـاً  بودنـد.  مطلـع  آن از بجنـوردي  آقاي جناب وگرنه بوده، نشده مطرح قضائي عالي

 وي آنچـه  عليـه  مردمـي  بسـيج  تدارك در يزدي محمد روايت به خميني احمد مرحوم
 بـاطني  رضايت اساس بر يزدي محمد است. بوده دانستهمي شريعتمداري اهللا آيت توطئه
 اسـت.  كـرده  سخنراني شريعتمداري اهللا آيت عليه قم نشينترك محله رد خميني اهللا آيت

 بطـور  و شـده  هدايت و شده ريزيبرنامه شريعتمداري اهللا آيت به حمله كه است واضح
 منتقل مريدان به را پدر منويات دارانه امانت خميني احمد است. نزده سر مردم از اتفاقي
  شود. مي تر واضح همم نكته اين بعدي سندهاي در است. كرده

  هشتم و بيست سند
 كشـف  خبر شهريري آقاي آمدند. [خميني] آقا احمد و شهريري محمدي آقاي« 
 سوءقصـد  و انقـالب  عليه آمريكا حمايت با را مطرود هاي چهره از يكي طرف از توطئه

 *شـود.  سـركوب  آن عوامـل  توقيـف  بـا  اسـت  قرار كه داد كشور سران و امام جان به
 اهللا آيـت  يمـال  تيـ حما بـا  زاده قطب صادق توسط يبرانداز ةتوطئ به اشاره * (پاورقي:

 ٢ي)عتمداريشر دكاظميس
  است. شريعتمداري اهللاآيت مسئله پيگير شهريري محمدي پاي به پا خميني احمد
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  نهم و بيست سند 
 و مداريشـريعت  آقـاي  عليـه  قم مردم تظاهرات به راجع و آمد [خميني] آقا احمد«
 راجع و كرد تلفن مشهد از مرعشي اخوان اهللا آيت شد. صحبت افراط از جلوگيري لزوم
 ١»نمود. تأكيد شريعتمداري آقاي حرمت مراعات به

 محمد آقاي نظر زير غالم حاج تيم همانند فشار هاي گروه رويزياده افراط از منظور
 انجـام  مـردم  جـوش خـود  تظـاهرات  عنوان تحت كه است بسيج هاي تيم ديگر و يزدي
  اند.كردهمي وظيفه

  امسي سند
 احمـدآقا  و ايشـان  بـا  را زاده قطـب  ةمصـاحب  فـيلم  و رفـتم  اي خامنه آقاي دفتر به« 

 آقـاي  بـا  ارتبـاط  و حكومـت  برانـدازي  مسـئوالن،  و امام قتل ةتوطئ به ديدم. [خميني]
 از اسلحه خواستدر نيز و مهدوي [مهدي] و حجازي [عبدالرضا] بوسيله شريعتمداري

 پخش مصاحبه از بخشي شد قرار كه كرده، اعتراف فرانسه سوسياليست حزب از فردي
 ةدربـار  كردم. شركت [اسالمي] جمهوري حزب مركزي شوراي جلسه در سپس د...شو

 دفتـر  از شـب  آخـر ..شـد..  بحث ...و زاده قطب ةمصاحب پخش و اي دوره ميان انتخابات
 اتهـام  رفـع  خودش از آن در كه است كرده تلگرافي داريشريعتم آقاي كه دادند اطالع
 ٢كند. مي

 كـدام  كـه  گيرنـد  مي تصميم رفسنجانيهاشمي و اي خامنه آقايان و خميني آقا احمد
 وسـط  ايـن  قضائي عالي شوراي مقامات شود. پخش زاده قطب صادق مصاحبه از بخش
  يند.فرما مي ارشاد بجنوردي يموسو يآقا جناب اند؟بوده چكاره

  يكم و سي سند
 آقـاي  گفتند و آمدند سپاه اطالعات رئيس اللهيسيف رضا] [سردار و احمدآقا ظهر«

 قـرار  است. كرده اعتراف زاده قطب قصد از اطالع به قم سپاه با مذاكره در شريعتمداري
 ديگر روحاني يك ظاهراً گفتندمي بپرسند. ايشان از رسماً و بروند تهران سپاه از كه شد
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 قـم  بـه  كـوپتر هلـي  با عصر سپاه اطالعات مسئول همراه آقا احمد است. بوده مطلع هم
 توطئـه  ةدربـار  ايشان از و اندرفته شريعتمداري آقاي پيش آنها كه آورد خبر شب رفت.
 ١»است. شده انجام هم هاييمصاحبه و اندكرده بازپرسي كودتا

 در سـپاه  سـردار  با ايشان شاركتم و قم به كوپترهلي با رهبري مقام ةآقازاد عزيمت
 قضاوت معناست؟ چه به وي از مصاحبه گرفتن و شريعتمداري اهللا آيت بازپرسي جلسه

  است. خوانندگان با

  دوم و سي سند
 راجـع  سوءقصدي ايشان كه شنيديم ما كردند بازداشت را زاده قطب آقاي كه وقتي« 
 كـه  اندگذاشته كار موادي ايشان سكونت محل نزديك چاهي در و داشته امام مرحوم به

 آقـاي  روزي انـد. داشـته  اطـالع  موضـوع  ايـن  از هـم  شريعتمداري آقاي و شده كشف
 سـيدهادي  حـاج  آقـاي  كـه  حـالي  در و آمـد  ما منزل به قم در [خميني] آقا احمد حاج

 تلويزيـون  در زاده قطـب  امشـب " گفـت:  تهديدآميز نحو به داشت حضور نيز [هاشمي]
 چيزي و نزنيد حرفي باشيد مواظب شما گويد، مي شريعتمداري آقاي به راجع را مطالبي
ـ  راستا اين در و شد پخش تلويزيون از زاده قطب آقاي مصاحبه شب بعد ".نگوييد!  ودب

 و بـوده  اطـالع بـي  قضـايا  سقم و صحت از من و رفتند، شريعتمداري آقاي سراغ به كه
 و رفتـه  زاده قطـب  آقاي سراغ زندان در [خميني] احمدآقا حاج آقاي شنيدم بعداً هستم.

 عفـو  را شما امام بعد و كنيد اقرار و بگوييد را مطالب اين مصلحتاً شما است گفته او به
 جريـان  كـه  شنيدم موثّقي طريق از بعدها باز و كردند. اعدام را او رهباالخ ولي كنند، مي

 و اسـت  جعلـي  كلـي  هب امام مرحوم سكونت محل نزديك چاه در منفجره مواد ريختن
 بـوده  شريعتمداري آقاي مرحوم براي سازي پرونده فقط منظور و است نداشته واقعيت
 ٢عنداهللا. والعلم است،

  سوم و سي سند
 كـه  انـد گذاشـته  كار موادي ايشان سكونت محل نزديك چاهي در« كه مطلب اين« 
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 ادعـاي  ....نـدارد  واقعيـت  شـود  معلوم بعداً كه است نشده مطرح جايي در »شده كشف
 محـض  كـذب  اعتـراف  به زاده قطب آقاي ساختن وادار و زندان به آقا احمد حاج رفتن
 ١...نيامد زندان به گاه هيچ ايشان است،

  چهارم و سي سند
 يارانش] و زاده [قطب آنها و است شده حساس كار بود ديده وقتي شهريري آقاي« 
 آنهـا  باشـيد.  مواظـب  كـه  گفـت  را جريـان  و آمـد  كنند منفجر را امام منزل خواهند مي
 كه را سازينيمه منزل ديگر طرف از و ببندند گلوله و توپ به را امام منزل خواستند مي
 بـه  منفجـره  مـواد  بـا  خواسـتند مـي  بود مهندسي مال امام منزل پهلوي يعني نزديكي در

 ٢»شود. منفجر جماران محله و امام منزل كه كنند منفجر صورتي
 اشـاره  منتظـري  اهللا آيت كه مطلبي گوينده كنيد. مقايسه هم با را اخير سند سه اكنون

 اسـت:  شـده  مدعي واقع خالف بر شهريري محمدي و است، بوده خميني احمد كرده
 دوم ادعـاي  نـدارد.  واقعيـت  شـود  معلوم بعداً كه است نشده مطرح جايي در فتهگ اين
 سـند  از آنچـه  امـا  عـالم.  واهللا نيسـت،  اشنخست ادعاي از معتبرتر نيز شهريري آقاي

 جزئيـات  ريزتـرين  در خمينـي  احمـد  االسـالم حجت فعال نقش شود مي احراز نخست
  است. شريعتمداري اهللا آيت ةپروند

  نجمپ و سي سند
 عالي ديوان رئيس و موسوي] [ميرحسين وزيرنخست رفتم. ايخامنه آقاي دفتر به« 
 آقـاي  مصـاحبه  نـوار  ...بودنـد.  هم [خميني] آقا احمد و اردبيلي] يموسو [آقاي كشور

 ييـد أت گونـه  هر منكر ولي اندكرده اعتراف كودتا از اطالع به كه آوردند را شريعتمداري
 ايشان از استمداد تلگراف مكرر بطور اند.ترسيده شده، ضبط هم ديگر مكالمات و است
 ايمصـاحبه  در من نشد. كه شود پخش شريعتمداري آقاي ةمصاحب بود قرار د....رس مي

 صـالحيت  فاقـد  ايشـان  كـه  كـرد  اعـالم  مدرسـين  جامعـه  كردم. صحبت ايشان ةدربار
 تظـاهرات  ايشـان  ليـه ع شهرها از بسياري و تهران قم، تبريز، در و است. شده مرجعيت
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 ١است. شده انجام
 اسـت.  شـريعتمداري  اهللا آيت ةپروند با مرتبط جلسات ةكلي ثابت پاي خميني احمد

 ةجامعـ  ةاطالعيـ  دارنـد.  حضـور  جلسات برخي در تنها قضائي مسئوالن و قوا سران اما
 مشـخص  و سـت امضا فاقـد  تهـران  مبـارز  روحانيـت  ةجامع اطالعيه برخالف مدرسين
  نه. يا داشته يزدي محمد شيخ از غير موافقي نيست

  ششم و سي سند
 ةدربـار  د...آمدن هم اي خامنه آقاي رفتم. منزلشان به امام زيارت براي ظهر از پيش« 
 اند.كرده بازداشت هم را مناقبي كه شديم خبر شد. صحبت هم شريعتمداري آقاي وضع
 ديـديم  حياط صحن در را امام رفتن هنگام عصر ديم.بو [خميني] آقا احمد مهمان ناهار

 ٢»دادم. را زاده قطب جمله از كودتا متهمان عفو پيشنهاد من و كرديم صحبت سرپائي و
 للعالمين رحمإلً ةسير و قرآني عفو شود. مي اعدام 1361 شهريور در زاده قطب صادق

 است؟ هايي زمان چه براي

  هفتم و سي سند
 آقـاي  دامـاد  عباسي [احمد] آقاي با مذاكراتش جريان از و آمد [خميني] آقا احمد« 

 بـه  شريعتمداري آقاي با مواجهه براي را او امروز كه گفت و داد گزارشي شريعتمداري
 آقـاي  مـورد  در را جاسوسي النه اسناد از بخشي ها خوئيني موسوي آقاي ....برند مي قم

 ٣»كرد. افشاگري تلويزيون در شريعتمداري
 سـمتي  چـه  شـريعتمداري  اهللا آيت پرونده متهمان با مواجهه جريان در مينيخ احمد

 افشـاگري  دارد؟ اعـراب  از محلـي  چه پرونده اين در قضائي عالي شوراي است؟ داشته
 كـدام  بـا  خمينـي  اهللا آيـت  اسـت؟  شرعي مجوز كدام بر مبتني ها خوئيني موسوي آقاي

ـ  صـالحه  دادگـاه  رد اثبات از قبل متهم آبروي ريختن از شرعي حجت  از بعـد  ويـژه  هب
 علـم  ممكـن  وجـه  تنها است؟ نكرده ممانعت جالله أسماء به قسم با وي مكرر تكذيب
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 كـه  اسـت  ايـن  معنـايش  و باشـند  بـوده  قاضـي  ايشـان  خود كه شرطي به است قاضي
 و است خميني اهللا آيت ةذم بر شريعتمداري اهللا آيت عليه شده انجام امور كليه مسئوليت

  لمطلوب.ا هو

  هشتم و سي سند
 را آنهـا  خدا انشاءاهللا كه دوم دسته از غير خوبند همه د...هستن دسته سه روحانيون« 

 را آنها علميه ةحوز مدرسين است اميد نيستند اصالح قابل كه صورتي در و كند اصالح
 ١»اند.شده كار اين مشغول هم فعالً و كنند طرد جامعه از را آنها مردم و تصفيه
  مخالف. مراجع و روحانيون از قم عليمه حوزه تصفيه در ايشان رأي هم اين

  نهم و سي سند
  ٢»كرديم. مشورت شريعتمداري آقاي جديد مصاحبه پخش ةدربار آمد آقا احمد« 

 كـه  اسـت  پرسشـي  انـد چكاره وسط اين مجلس رئيس و رهبري مقام ةآقازاد اينكه
 بيش پرونده دهدمي نشان كه است اسناد گونه ينا دهد. پاسخ بايد قضائي عالي شوراي

  است. بوده سياسي باشد داشته قضائي ماهيت آنكه از

  چهلم سند
 آقـاي  كـه  را شـريعتمداري  آقـاي  بـا  مصـاحبه  فـيلم  رفـتم.  امـام  دفتر به شب اول«
 بـراي  بلكـه  كودتـا  عنوان به (نه پول دادن و اطالع به اقرار ديديم. داده انجام شهري ري

 كـه  اسـت  ايـن  نظـر  يك دارد. تبليغات تخفيف و عفو طلب امام از و دارد خانه) خريد
 كه است اين ديگر نظر كنند. مي نقل را نظر همين هم امام از و شود حذف آن از قسمتي

 ٣»شود. پخش شب فردا شد قرار است. معتبرتر شود پخش سانسور بدون اگر
 بـوده  كسـي  چـه  ةعهـد  بـه  آن تجزئيا حد تا شريعتمداري اهللا آيت ةپروند هدايت

   است؟
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 تلويزيـون  از شده پخش شريعتمداري اهللاآيت اعترافات يكم. و چهل سند
 1361 بهشتيارد 11 اسإلمي جمهوري رسمي

 را اينهـا  گـزارش  و ام داده راه را اينهـا  و ام نكـرده  كـار  اين در صحيح فكر اينكه از«
 دانم مي مقصر خداوند پيشگاه در را خودم ام،نداده اطالع موقع به مقامات، به و امشنيده

 بـه  قـرض  عنوان به چند هر فرستادم پول مهدوي مهدي سيد به اينكه پشيمانم. بسيار و
 انـد، كـرده  تلقـي  گـر توطئه فرد از عملي تاييد نوعي را كار اين و است شده داده ايشان

 بـه  تقصـير  يـا  قصـور  اين از و اليه اتوب و يرب اهللاستغفر و كنم مي استغفار و پشيمانم
 تكـرار  امـور  ايـن  امثـال  آينده در كه شوممي ملتزم كنم مي استغفار متعال خداوند درگاه
 العظمياهللا آيت حضرت از و نمايم مبارزه اعمال و افكار نوع اين با شدت با بلكه نشود
 دفرماينـ  دسـتور  كه كنم مي تقاضا معروضه مطالب مالحظه با بركاته دامت خميني آقاي
 مـا  بـه  راجـع  موضـوع  در هـا سـخنراني  و هاروزنامه و گروهي هايرسانه تبليغات اين

  ١»دارد. ما بر جاني خطر و است ناامني موجب كه نكنند صحبت
 نظر است. آن حجم برابر چند شده گزيده مصاحبه اين بر شهريري محمدي ةمقدم

 چنـين  پخـش  كـه  ايـن  ذشـت. گ قبلي اسناد در اعترافاتش ةدربار شريعتمداري اهللا آيت
 كـدام  بـر  است اسالمي جمهوري و سابق شوروي مقامات ةعالق مورد كه هاييمصاحبه
 قضـايي  عـالي  شـوراي  اعضـاي  كـه  اسـت  پرسشـي  بوده مبتني قانوني و اخالقي ميزان
 صالحه دادگاه تشكيل از قبل هامصاحبه گونه اين پخش شرعي وجه دهند. پاسخ بايد مي
 اهللا آيـت  فـراروي  هـاي  پرسـش  اينهـا  است. مهمتر متشرعين براي شكبي جرم اثبات و

  است. اسالميجمهوري نظام و خميني
 ....قـوه  سـه  سـران  مشورتي جلسه در« :يهقض سياسي ماهيت از ديگري سند هم اين
 مصـاحبه  فـيلم  و كـرديم  بحـث  شـريعتمداري  آقـاي  محاكمه عدم يا محاكمه ة....دربار

 بـه  آن عـدم  يا محاكمه تشخيص قوا تفكيك فرض با راستي٢.»ديديم را ايشان اعترافات
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 خمينـي  اهللا آيـت  قول از آقايان آيا مقننه؟ و مجريه قواي سران يا است قضائيه قوه ةعهد
  اند؟نبوده مطلع صانعيحسن توسط شريعتمداري اهللا آيت به

  دوم و چهل سند
 ديشب كه زاده قطب آقاي اعدام خبر و آمدند شهريري آقاي و [خميني] آقا احمد« 
 دادنـد؛  را انقـالب  ضـد  كردن محكوم براي شريعتمداري آقاي با تماس نيز و شد انجام
 خبرگـزاري  از ....گفـت  ايدئولوژيك سياسي ةداير ضعف از شهريري آقاي شدم متأثر

 موجي قاعدتاً كه زاده قطب اعدام ةدربار كه اندگرفته تماس مجلس با اسالمي جمهوري
 پـنج،  فيلمـي  از خبـر  و آمد اللهيسيف [رضا] آقاي ....بگيرند مرا نظر اندازد،مي راه به

 محكوميـت  و انقـالب  از دفـاع  در و زنـدان  در انقـالب  ضـد  سران از هك ساعته شش
 در گـردي  خانـه  از صـحبت  است. جالب داد. است، شده ضبط انقالب ضد هايحركت
 ١»كردم. مخالفت آن سوء آثار و مشكالت خاطر به كه كرد تهران

  سوم و چهل سند
 بـه  را شـريعتمداري  [سـيدكاظم]  آقاي هاينامه متن و آمد عصر [خميني] آقا احمد 

 [احمـد]  بـراي  عفـو  تقاضـاي  و اسـت  انقـالب  ضد عليه كه آورد ارتش انقالب دادگاه
 ٢شد. بحث هم ديگر مطالب به راجع شود. پخش شده قرار كه داشت داماداش عباسي

 انكـار  غيرقابـل  شريعتمداري اهللا آيت پروندة زواياي ريزترين در خميني احمد نقش
 از ٣شـده  نوشـته  انقـالب  ضـد  عليه شريعتمداري اهللا آيت ةنام كه شرائطي ةدربار است.

 پرسـيدم.  نامه نوشتن شرائط ةدربار شريعتمداري اهللا آيت فرزند شريعتمداري سيدحسن
 ».....كننـد  اعـدام  خواهنـد  مي را عباسي آقاي اشداماد هك دادند خبر ايشان به« داد پاسخ
 ).1391 خرداد 8 تلفني ةمكالم (تاريخ
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  دهم بخش

 خميني اهللاآيت دوران قضائي عالي شوراي عضو از مهم بسيار پرسش سه

 برداشــتن از مــانع امــام شــود گفتــه اينكــه« انــد:نوشــته بجنــوردي موســوي آقــاي
 و است دروغ قطعاً اند،شده شانبيماري درمان جهت شريعتمداري آقاي هاي محدوديت

 چـه  كننـد؛  برخـوردي  چنين دشمن يك با حتي كه نبود گونه اين وقت هيچ امام ةروحي
 عـالي  شوراي در ما داشت وجود چيزي چنين اگر تقليد؛ مرجع يك با برخورد به برسد

  »شنيديم. مي قضايي
 متعـدد  اسـناد  ماند.نمي باقي فوق ادعاي اعتباريبي در ترديدي فوق اسناد قرائت با
 از بجنـوردي  موسـوي  آقـاي  جناب كه دهد مي نشان است معنوي تواتر حد در كه فوق
 تكـذيب  دليـل  اما نيستند. بين واقع استادشان مورد در »يصم و يعمي ءيالشّ بح« باب

 اهللا آيـت  درمـان  رونـد  در محـدوديت  دسـتور  ايشان اگر است: توجه قابل بسيار ايشان
 شـنيده  را دسـتوري  چنـين  قضـائي  عـالي  شوراي اعضاي يقيناً بودن داده ريعتمداريش

 را دسـتوري  چنـين  انـد بـوده  قضـائي  عـالي  شـوراي  عضـو  كه ايشان آنكه حال بودند،
  اند.نداده دستوري چنين ايشان پس اند، نشنيده

 در كه گذاردنمي باقي ترديدي است قطعيه قرائن به محفوف كه فوق اسناد در تأمل
 از بيش مراتب به خميني سيداحمد االسالمحجت مدخليت شريعتمداري اهللاآيت ةپروند
 طريـق  از را خـود  منويـات  رهبـري  مقام كه اين و است، بوده قضائي عالي شوراي كل

 موسـوي  آقـاي  جنـاب  هايأُمنيه از باشد برده پيش پرونده اين در قضائي عالي شوراي
 واقعيـت  اما است. بوده همين هم قانون اقتضاي بود. نچني كاش اي  كه است بجنوردي

  است. ديگري چيز
 كرد خلط هم با را مسائل نبايستي« اند:كرده نصيحت بجنوردي موسوي آقاي جناب

 برخـي  خوشايند خاطر به كه رود مي انتظار افراد از داد. ربط هم به را نامربوط مسائل و
 در امـام  حضـرت  جايگـاه  كـه  چرا نكنند حمطر را مسائل گونه اين سياسي، هايجريان
 كـه  مسـائلي  و كـذب  هاينسبت نبايد و است محفوظي و رفيع جايگاه ايران مردم ميان
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 ....شـود  بيـان  ايشان ةدربار است امام منش و روش خالف اساساً و نيستند مطمئن افراد
 بـزرگ  معصـيت  يـك  قطعـاً  و كنـيم  امام به نسبت را ادعاها گونه اين كه نيست شايسته
  »است
 كـرده  اكتفـا  كليـات  به ايشان اما كنم. مي تشكر خميني اهللاآيت شاگرد اين نصايح از

  است. شده داده ربط هم به نامربوطي مسائل چه اندنكرده مشخص
 ارائـه  سـند  سـه  و چهـل  نوشـته  ايـن  در و سند چهارده خود نخست نوشته در من
 طريق از را استدالل گانهسه مقدمات بايدمي ندارد، باور را فوق نتيجه كسي اگر ام. كرده
 بـرد. نمي جايي به راه استدالل بدون كلي تكذيب كند. نقد شده ارائه سند هفت و پنجاه
 و هستند نادرست گانهسه مقدمات يا مخدوشند فوق اسناد كند اثبات توانست كسي اگر
ـ  و تشكر عزيزي چنين از كه دارم را آن شجاعت است، غلط نتيجه لذا  خـود  خطـاي  هب

 بـه  سـند  57 بر متكي و مقدمه سه بر مبتني فوق نتيجه صورت اين غير در كنم. اعتراف
  بود. خواهد باقي خود قوت
 اسـت،  سياسـي  هـاي  جريـان  برخـي  خوشـايند  خـاطر  به مسائل اين طرح اينكه اما
  است. دليل بدون افتراي و غيب به رجم زني، گمانه
 شـرعي  وظيفـه  مظلـوم  از دفـاع  و دارم شرعي تحج امنوشته آنچه بر معصيت، اما
 مـوازين  نقـض  و مشـروع  هايآزادي سلب ظلم، مردم، حقوق به تجاوز معصيت است.
  است. اخالقي و شرعي

 مـدعي  و انـد بوده قضائي عالي شوراي عضو سال ده بجنوردي موسوي آقاي جناب
 -اسـت  رفتـه  تمداريشريع اهللا آيت به كه ظلمي قبيل از -زهايييچ چنين اگر كه هستند
 طـرح  بـراي  مهمـي  مبنـاي  ايـن  شـنيدند. مـي  يقضائ عالي شوراي در ايشان باشد بوده

 است. اسالمي جمهوري اول ةده قضائي امور ةدربار اساسي هايي پرسش
  :اول پرسش

 اول سـال  چهـار  دادرسـي  آئـين  از خـارج  هـاي محاكمـه  و ضابطهبي هاي اعدام آيا 
 و هـا  اعـدام  ايـن  مسـئول  كسـي  چه است؟ شده مطرح يقضائ عالي شوراي در انقالب
  است؟ شرع خالف هايمحاكمه و هامصادره
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  :دوم پرسش
 جريـان  از بعـد « 1367 مـرداد  در خـاطرات  كتـاب  در منتظـري  اهللا آيت شهادت به 

 و كننـد  اعـدام  هـا  زنـدان  در را موضع سر منافقين كه بودند گرفته امام از اينامه مرصاد
 2800 حـدود  شـد  نقل چنانكه نامه اين با كلي بطور زندانيان هاي قاتمال تعطيل از پس
 بـه  نامـه  دو موضوع اين به راجع من كردند. اعدام -است من از ترديد -را نفر 3800 يا

 آيـا  بفرماييـد  ايـد بوده قضائي عالي شوراي عضو زمان آن در كه جنابعالي١»نوشتم. امام
 يـا  انـداخت  جريـان  به قضائي عالي شوراي ريقط از را خود فرمان اين خميني اهللا آيت

 اعضـاي  ديگـر  و شـما  اسـت؟  نبوده دخيل ها اعدام اين جريان در قضائي عالي شوراي
 چه آنها) مرام و عقيده از (فارغ مظلوم زندانيان حقوق رعايت براي قضائي عالي شوراي
  چيست؟ فاجعه اين ةدربار تانفعلي نظر و كرديد؟

  :سوم پرسش
 ديگر منتقد تقليد مرجع چند شريعتمداري اهللا آيت بر عالوه خميني اهللا آيت زمان در 
 دليـل  بـه  قمـي  طباطبـايي  حسـن  سـيد  اهللا آيت گرفتند، قرار فشار تحت يا محصور نيز

 روحـاني  صـادق  سيد اهللا آيت شد. محصور اسالمي جمهوري هاي سياست از انتقاداتش
 مقـام  قـائم  عـزل  از پس ها سال تا رهبري مقام قائم تعيين قضيه در نظام از انتقاد از پس

 تحـت  هـا  سـال  شـيرازي  سيدمحمد اهللاآيت و روحاني سيدمحمد اهللاآيت بود. محصور
 رغم علي زاده مفتي احمد عالمه نيز سنت اهل مسلمانان رهبران از بودند. مضيقه و فشار
 نيـز  و روحـاني  صـادق  اهللاآيـت  و قمـي  اهللاآيـت  حصـر  آيا شد. زنداني بيماري به ابتال

 شـدن  زنـداني  و شـيرازي  محمـد  سيد اهللاتيآ و روحاني محمد سيد اهللاآيت تضييقات
 جنابعـالي  يا است گرفته صورت قضائي عالي شوراي تصويب و نظر با زاده مفتي عالمه

 و منتقـد  تقليـد  مراجـع  تضـييقات  و حصر اين در قضائي عالي شوراي اعضاي ديگر و
 ايد؟نداشته نقشي دمنتق سنت اهل رهبران حبس

 فراوانـي  تأثير فوق كليدي پرسش سه به حضرتعالي حكيمانه پاسخ كه دارم اطمينان
 ايـن  در قضـائي  عـالي  شـوراي  نقـش  و خميني اهللاآيت مرحوم رهبري از ابهام رفع در
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 شـود  معلـوم  كـه  شـود مـي  باعث شما شفاف و صريح پاسخ داشت. خواهد مهم وقايع
 در كسـاني  چه باشد شده شكسته نكرده خداي اگر و نه يا شده شكسته انقالب ناموس

  مقصرند. ملي عةفاج اين
 درازا به مكتوب نيا اما دارم، سخن سينه يك انقالب ناموس شدن شكسته ةزمين در
 خـواهم  انقـالب  شكسـته  نـاموس  ابعاد ديگر از بحث به تريمناسب فرصت در كشيد.

 .انشاءاهللا پرداخت،
  والسالم

  1391 آبان 30
  
  

  :منابع
  شده منتشر يها كتاب .الف
 تهـران،  ،ينيخم احمد ديس حاج نيوالمسلم اإلسإلمحجت امام ادگاري آثار مجموعه - 
    .1374  (س)،ينيخم امام حضرت آثار نشر و ميتنظ ةموسس
ـ و ،ياسـالم انقـالب  اسـناد  مركـز  ،زدهميسـ  جلد ،اسإلم مفاخر ،يدوان يعل -  اول، شيراي
  .1388 دوم شيرايو ،1386
 ،ياسـالم انقـالب  اسـناد  مركـز  تهـران،  ،اول جلـد  ،هاخاطره ،شهري ير يمحمد محمد -
1383.  
 اسري اهتمام به ،بحران از عبور :1360 سال خاطرات و كارنامه ،يرفسنجان يهاشم اكبر -
  ش. 1378 انقالب، معارف نشر دفتر تهران، ،يهاشم

 ،هاشـمي  فاطمـه  اهتمام به ،بحران از پس :1361سال خاطرات و كارنامه ،----------
  .1387 انقالب، معارف نشر دفتر تهران، ،يباستان قادر راستاريو

 ،يهاشـم  عمـاد  اهتمـام  بـه  ،دفاع اوج :1365 سال خاطرات و كارنامه ،-----------
        .1388  ، انقالب معارف نشر دفتر تهران:
  .1380 تهران، ،ياسالم انقالب اسناد مركز نيتدو ،يزدي محمد اهللا آيت خاطرات -
  هاروزنامه .ب

  .1361 و 1358 اطالعات روزنامه -
   .1361 هانيك روزنامه -
  .1361ياسالم يجمهور روزنامه -
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   يمجاز كتب .ج

  .1365 ،هيفق تيوإل زندان در صدر، رضا ديس اهللاتيآ -
  .1379 ،خاطرات ،يآباد نجف يمنتظر ينعليحس اهللاتيآ -

  .1387 ،تيوص و عبرت خود: از انتقاد ،----------
  .1361سال ،زدهميس جلد ،رانيا يآزادنهضت اسناد -

  .1365 سال هفدهم، جلد ،----------
  ها دستخط .د

  يعتمداريشر كاظمديس اهللا آيت دستخط -
  ي.قم ييطباطبا حسنديس اهللا آيت دستخط -
  



 

  
  
  
  

دوم مقالة نقدهاي



 

  
  
  
  
  

  1برخورد امام با مخالفان

اي/ تيز انتقاد به دستگاه قضايي در فرمان هشت ماده ةانتقام منش حضرت امام / لبعفو و اجتناب از 
  عزل عناصر تندرو حكومتي توسط حضرت امام

  
  سيد عبدالواحد موسوي الري

 امـام   اسالمي و رهبري فراز و نشيب ابتداي پيروزي انقالب : در دوران پرروزبه علمداري
كه با گذشت ساليان طوالني برخي ابعاد و زواياي آنها  خميني اتفاقات گوناگوني رخ داده است

 پاسـخ مانـده اسـت و بيـان مطالـب عمـدتاً غيردقيـق در       بيا مبهم و سواالتي در خصوص آنه
  .هاي مجازي به دامنه شبهات و سواالت افزوده استخصوص آنها در رسانه

رساني و پايگاه اطالعوگو با الري در گفتوالمسلمين سيد عبدالواحد موسوي االسالمحجت
خميني با برخي از مخالفين پرداخته و ضمن  خبري جماران به تحليل نوع برخورد و رفتار امام

اندركاران  امام و برخورد با عناصر تندرو به نقش ويژه مجريان و دست بيان منش كلي حضرت
  .كندحوادث و وقايع آن دوران اشاره مي

ركزي مجمع روحانيون مبارز است، نمايندگي مـردم  الري كه اكنون عضو شوراي مموسوي
در مجلس شوراي اسالمي، مسئوليت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي و در نهايـت وزارت   

  م:خوانيگو را با هم ميوكشور در دولت اصالحات را تجربه كرده است. اين گفت
ان قرار هاي فراو إلري! يكي از موضوعات مهم كه تاكنون مورد بحثآقاي موسوي
اسإلمي با مخالفان سياسي خـود   نوع برخورد امام خميني و جمهوري گرفته است،
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هـاي   ها كه در قالب سواإلت و شبهات فراوان در رسانه است. با توجه به اين بحث

تا سال  57 بهمن 22در ابتدا فضاي آن زمان، يعني از  شود، لطفاً گوناگون مطرح مي
  .ها بر ضد نظام بود، تشريح فرماييد گروهرا كه نقطه اوج تحركات  60

نه كمتر به آن پرداخته شده و جـزء زوايـاي پنهـان تـاريخ     اسفأبه نظرم يكي از نكاتي كه مت
معاصر ما هست، مسائلي است كه در آغاز پيروزي انقالب رخ داده، بـه خصـوص نقشـي كـه     

رايطي كه بعد از آن پيش شخص امام در اداره امور در همان روزهاي آغازين انقالب داشته و ش
اند، آنچه در اين مسئله  آيد كه هم دوستان كوتاهي كردند و هم ديگران نخواسته به نظر مي .آمد

ها روبرو هستيم. دوسـتان در توجيـه ايـن     سري پديده حقيقت دارد باز شود؛ براي اينكه با يك
هـاي   رض كنيد كـه دادگـاه  ف گويند كه اينها شرايط خاص دوران انقالب است. مثالً ها مي پديده

شـود اينهـا نيازهـاي     انقالب و اعدام سران رژيم گذشته و عوامل حكومت نظامي كه گفته مـي 
گويند كه اينهـا نـوع نگـرش نظـام اسـالمي بـه        اوليه انقالب است و دشمنان و مخالفان هم مي

هـم   در حالي كـه  .هميشه در طي سي سال چنين نگاهي وجود داشته استشان است،  مخالفان
گونـه كـه هسـت،     هـا را آن  كننـد و هـم ديگـران واقعيـت     دوستان در تبيين مسئله كوتاهي مـي 

هاي اوليـه انقـالب    مندم روي متن آن اعالم عفو عمومي امام كه در ماه اوالً، من عالقه .بينند نمي
اوم مطرح كردند مروري داشته باشيم. امام وقتي كه انقالب به پيروزي رسيد دنبال برخورد و تد

امام هم در كنـار و پيشـاپيش مـردم بـه عنـوان        ها نبود. مردم حركتي را شروع كردند، خشونت
دارد و اين حركت به نتيجه رسيده است و وقتي ايـن حركـت بـه     هدايتگر اين حركت حضور

نبال تثبيت دستاوردهاي حركت است نه دنبال تداوم نتيجه رسيده است طبيعي است كه ايشان د
همين دليل هم كاري كه امام انجام داد در رابطه با عفو عمومي نشانگر ايـن بـود    عدم ثبات. به
بايـد جوابگـو باشـد و بـا او بايـد       خواست بگويد هر كسي كه تخلفي كرده حتمـاً  كه امام نمي
  .برخورد كرد

هـاي   كار ديگري كه امام كرد براي تثبيت نظام، رفرانـدم تعيـين نظـام بـود كـه در انقـالب      
كه كمتـر از    سابقه يا كم سابقه است؛ اين بايد بگويم كه يا بي يه انقالب ايران تقريباًاجتماعي شب

ي مردم گذاشت. اين اقدام با وجود ايـن  أدو ماه از پيروزي اوليه انقالب، امام اصل نظام را به ر
انجام شد كه در آن زمان كاريزماي شخصيت امام بر جامعه مستولي بود و هر حرفـي كـه امـام    

كه به مـردم بهـا بدهـد و نشـان بدهـد كـه دنبـال          گفتند، ولي امام براي اينزد مردم نه نمي مي
  .اي با محوريت مردم است كه روي پاي خودش بايستد، بحث رفراندم را مطرح كرد جامعه

امام دنبال تثبيت نظام بود، لذا هر حركتي كه به تثبيت نظام كمك كند را پي گرفتند. بحـث  
 اساسـي  قـانون جمهوري و به دنبال رفراندم مطرح كرد، بحث انتخابات رياست كه اساسي قانون

اين  57 بهمن 22 ما يك دوره مبارزه و درگيري با رژيم گذشته داشتيم، در .نيز براي همين بود
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مـان رفتـيم و بـه افتتـاح     هاي ما به سمت نهادينه شدن آرمان 57 بهمن 22 دوره تمام شد؛ لذا از
 يـك  .اسـالمي بـود  نقطه اوج نهادينه شدن تشكيالت و سـاختار جمهـوري  مجلس رسيديم كه 

هـا متوجـه كسـاني بـود كـه       انقالب صورت گرفت و اين اوايلها در  سري برخوردها و اعدام
شان به خون مردم آلـوده بـود. يعنـي فرمانـدهان حكومـت نظـامي، نيروهـاي امنيتـي و          دست

كردند و آن هم بعد از شـهادت   ن را شكنجه ميگراني كه آزادگان و مبارزا گر و شكنجهسركوب
آميز و با عجله و  گونه كار شتاب خواهم بگويم كه در آن زمان هيچ شد. من نمي شهود انجام مي

خارج از عرفي صورت نگرفته است؛ بلكه حرف من اين است، موضوعي كه امام دنبالش بـود  
داشـت محاكمـه كسـاني بـود كـه      هاي ملت بود و چيزي كه مجوز برخورد  نهادينه شدن آرمان

شان به خون ملت آلوده بود كه اينها هم در دو سه گروه مشخص بودند؛ عوامل سـاواك،   دست
 15 شـهريور و  17 افرادي كه در حكومت نظامي فرماندهي كرده بودند و در شهرها مردم را در

 كـه  سـت برخـي قضـات و برخـي از كسـاني     ميـان ممكـن ا   خرداد و.... كشـته بودنـد. درايـن   
گيـري كلـي    گري كرده باشند كه اين موضوع با جهتامور بودند، تخلف يا ناشي اندركار دست

اي امـام اسـت. مـن     مـاده  8 دليل ديگر براي سخنانم فرمان .كه امام تبيين كرده بود متفاوت بود
ترسيمي از نگاه و نگرش امام دارم. امام بعد از پيروزي انقالب نگاهش همان بود كـه در عفـو   

هاي نظام بود و دنبال انتقام نبود. قبـل از   مومي اعالم كرد. نگاهش همان بود كه در تثبيت پايهع
پيروزي انقالب اين مسئله را مطرح كردند، امام در مورد شاه گفت: اگـر مـا در انقـالب پيـروز     

 گفت كه حكـم  كنيم؛ يعني نمي كنيم و طبق موازين با او برخورد مي شديم ايشان را محاكمه مي
اين نگاه امام هم بعد عرفاني داشت و هم به دليل عمق ديدگاه امام نسـبت بـه    .او روشن است

مسائل جامعه بود. امام با همه رهبران مشابه تفاوتش اين بود كه ژرفـاي ديـد امـام نسـبت بـه      
داد  امام حتي در برخوردها و در جاهايي كه دستور برخـورد مـي   .مسائل جامعه خيلي قوي بود

كرد كه اگـر برخـوردي صـورت نگيـرد      اش شخص خودش نبود و جاهايي احساس مي مسئله
 22اسـت.    "عفوعمومي"امام از منظر من همان شخصيت . پيش خواهد آمدباري  شرايط فاجعه

نظـر   بـرم مـد   به عنوان تثبيت نام مي پايان يك مرحله و آغاز مرحله ديگري كه از آن 57 بهمن
ها و برخوردهـا عمـدتاً متوجـه كسـاني بـود كـه در        سري اتفاقات از قبيل دادگاه يك .امام بود
شان به خون مـردم آلـوده    هاي نظامي و امنيتي، در سركوب مردم دخالت داشتند و دست دادگاه

گاه مدنظر امـام   امام بودند هيچ بود. مخالفان سياسي امام حق فعاليت داشتند و كساني كه منتقد
در انتخابات  .هاي چپ نبود كه با آنان برخورد شود، حتي در بين سياسيون و روحانيون و گروه

هـا و   اي اولين دوره مجلس، انتخاباتي است كه بازگوكننده نگاه امام است مجاهدين خلق، توده
يست كانديدا محروم نشـده بـود. ايـن    ها كانديدا داشتند. يعني هيچ جرياني از ارائه ل مذهبي ملي

بـا   هـا   اي با او مشكل دارند؟ مگر تـوده  دانست كه مجاهدين خلق نگاه امام است. امام مگر نمي
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هاي ملي و مذهبي چون حزب ملت داريـوش فروهـر هـم كانديـدا      امام ارتباطي داشتند؟ گروه

دا داشتند. من معتقـدم  انديها به صورت علني با پرچم و بيرق خودشان ك همه اين گروه. داشتند
سري اتفاقات افتاده كه آن اتفاقات قاعدتاً بايد مورد بـه مـورد بررسـي     كه امام اين بود. اما يك

  .شود
(منـافقين) بعـد از تشـكيل     آقا! سير تغيير رويكرد سـازمان مجاهـدين خلـق   حاج

اسـت.  اسإلمي و در مقابل، نوع رفتار امام با آنها هم موضوع بسيار مهمي جمهوري
شـد،   1360 خـرداد  30 اين روند كه در نهايت منتهي به اعإلم جنگ مسـلحانه در 

چگونه بود؟ يعني امام تا قبل از رسيدن به آن خط پايان چگونه با آنان تعامل كرد؟ 
چه شد كه كار آنها از مإلقات با امام به رويارويي مسلحانه انجاميد؟ اين مسـئله از  

كنند نظام جمهوري اسـإلمي در سـوق دادن   مي آن جهت مهم است كه برخي ادعا
  .اند منافقين به آن وضع مقصر بوده

 22 گيري عمومي امام تثبيت نظام بود. يعني انقالب را امام در از بدو پيروزي انقالب جهت
مان عليه رژيـم غاصـب    گفت تا اينجا انقالب كرد به يك معنا و مي تمام شده تلقي مي 57 بهمن

كننـد   اسالمي را نمايندگي مي بعد بايد در جهت تثبيت نهادهايي كه جمهوري بوده و از اين به
  .شان را بزنند ها داده بودند كه حرفهاي حركت كنيم. در عين حال اين آزادي را به همه جريان

كردنـد. از فـداييان    هاي مختلف فعاليت مـي  هاي كسب و كار... جريانها، محيط در دانشگاه
همه بودند. همـه اينهـا    ...ي چپ تازه به صحنه آمده چون پيكار، توفان وها خلق گرفته تا گروه

كردند و امـام برخـورد فيزيكـي بـا آنهـا       هايشان را به طور علني دنبال ميفعال بودند و فعاليت
هايي امثال جريانات چپ، ديدگاه امام نبود اما امام به صرف ابراز عقيـده   نداشت. قاعدتاً ديدگاه

  .وقت با اينها برخورد نكرد هيچ و ابراز ديدگاه
هاي مسلح گفتند  يك سخنراني داشتند و طي آن خطاب به گروه 60 ارديبهشت 19 امام در

كه اگر شما اسلحه را به زمين بگذاريد من به مالقات شما خواهم آمد و به جاي يك جلسه، ده 
اي چپ هـم اشـاره   ه جلسه خواهم گذاشت. نكته جالب اينكه امام در همان سخنراني به گروه

شان آزاد بود. آن سـخنراني زمـاني بـود كـه      كنند كه به دليل مسلح نبودن تا آن زمان فعاليت مي
رنگ كرده بودند و در  شان را كم هاي سياسي فعاليت -مجاهدين خلق -ها از جمله  برخي گروه

كـل جريـان    تواننـد  شان اين بود كه مـي   رنگ شده بود و تلقيشان پر هاي نظامي عوض فعاليت
  .انقالب را قبضه و مديريت كنند

هـا از اول دنبـال همـين مسـائل      ها وجود دارد كه اين گروه مورد گروه تحليلي در
 با توجه به سوابقي كه كاظم و مسعود رجوي داشتند و كـاظم رجـوي كـد    .بودند
CIA   هـا مسـئله اعـدامش را     داشت و مسعود رجوي به دنبال وسـاطت امريكـايي
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گران معتقدند كه و در نهايت بر اثر انقإلب از زندان آزاد شد. تحليل تخفيف دادند

كردند كه آنها را از زنـدان  به نوعي جريانات پشت صحنة غربي نمايندگي مي اينها
  .آزاد كرده بود

شان اين شد اينها يك عده جوان پرشور و داراي احساس دور و برشان جمع شدند و تلقي
ها حزب فراگيـري   اند و در تمام روستاها و بخش تشكيالتي كه راه انداختهكار  و كه با اين ساز

توانند بـر كـل جريـان انقـالب مسـتولي       اگر اراده كنند مي اند، نيرو و امكانات دارند؛ فعال شده
  .خواهي و گرفتن امتياز فعال شدند شوند، لذا به سوي باج

با نظام دارند از امتيازات بيشتري هـم  آنها دنبال اين بودند كه در عين حالي كه ناسازگاري 
نظـام  به لحظه فاصـله بـين آنهـا و      مسيري كه انتخاب كردند باعث شد لحظه برخوردار شوند.

تـر و   شـان را خشـن  هـا و مطالبـات   خواسـته  گيـري  پـي كردند كه بيشتر شود و مرتب سعي مي
ند را بيشتر كننـد.  زن امن ميرسيد كه خودشان به آن دبا نهادهاي انقالبي كه به نظر مي درگيري 
شان اين بود كـه در درگيـري يـك     درگيري ايجاد كنند و چون احساس خواستند فضاي آنها مي

شود و نيروها بيشتر جذب  شود و وقتي هيجاني ايجاد شد يارگيري راحت مي هيجاني ايجاد مي
ـ  ميپذيري نيروها در چنين فضايي عليه طرف مقابل بيشتر  شوند و فرمان مي ن روش شود كه اي

گرفتند. بنابراين، دنبال اين بودند كه يك جايي با كميته درگير شوند و يـا بـا مـديريت     را پيش
دانسـتند   ها را به عنوان استراتژي خودشان مي اين درگيرياسالمي. در واقع دانشگاه يا با انجمن

جلـوتر   ودنـد يـك پلـه   كرد مجبـور ب  شان را با حكومت زيادتر مي و چون اين استراتژي فاصله
كردنـد  تر ميبروند تا هواداران خودشان را در موضع نگاه دارند. يعني ضديت با نظام را پررنگ

صـدر   صدر صورت گرفت اتفاق افتاد و اينها پشت سـر بنـي   تا اينكه جرياناتي كه در مورد بني
صدر كه مشـي ليبـرال    كه در گذشته كامالً رو در روي هم بودند. زيرا بني قرار گرفتند، در حالي

  .توانست با جريان تمركزگرايي مثل مجاهدين خلق همسو باشد غربي داشت نمي
طبقـه  صدر از لحاظ اقتصادي گرايشات سوسياليستي داشت و اقتصـاد بـي  البته بني

 .پردازي كرده بود توحيدي را نظريه
نظـر تشـكيالتي   هاي خود را به عنوان اقتصاد توحيدي نوشـته بـود امـا از     صدر ديدگاه بني

اش بـه   صدر هم گرايش سياسي نيروهاي پاريس با جريان مجاهدين خلق ارتباط نداشتند و بني
  .جبهه ملي بيشتر بود

جمهور به وجود آمده، پشت سـر  منافقين وقتي ديدند كه يك جريان دو قطبي امام و رئيس
ت سازماني خود را بـراي  صدر قرار گرفتند و با او پيمان بستند و اعالم كردند تمام تشكيال بني

صدري كـه  بني ـصدر   سوزي بنيطلبي اينها و فرصتبرخورد با امام و نظام قرار دادند. فرصت
باعث شد تا بتوانند تقابل ايجاد كننـد. تـا    -در متن نظام بود و خودش را به اين گروه فروخت
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آنارشيسـم  «نـوعي  طلبـي بيشـتر يـا     اينجا هم كسي كاري به اينها نداشت گرچه دنبـال آشـوب  

بودند. البته در اين كلمه نوعي تناقض وجود دارد! اما معناي آن است كه منافقين » يافته سازمان
  .به صورت سازمان يافته دنبال نوعي هرج و مرج بودند

كردند بـا يـك    صدر رفت آنها طبق برداشت خود فكر مي وقتي كه قضايا به سمت عزل بني
البتـه در ايـن   . پس وارد فاز نظـامي شـدند   قالب را تصاحب كنندتوانند ان برخورد مسلحانه مي

  .شرايط حكومت آنان را نصيحت و تالش كرد از غفلتي كه داشتند، باز دارد؛ اما گوش نكردند
اي كه اينها وارد فـاز نظـامي شـدند، امـام و نظـام بـا اينهـا         از بدو پيروزي انقالب تا لحظه

شـروع كردنـد بـه آدم كشـتن و عمليـات      برخورد نكرد. اما وقتي نظام با اينها برخورد كرد كه 
هاي امام موجود است و هـم مشـي امـام مشـخص     مسئله روشن است؛ هم سخنراني.  مسلحانه

قبل از اين كه اينها جنگ مسلحانه داشته باشند نظام با اينهـا چگونـه برخـورد     بايد ببينيم. است
  است؟ كرد؟ و اگر با اينها برخورد شده نوع برخورد چگونه بوده

دانست اينها فاز جدايي را طراحي كردند و سـاز جـدايي را    كه مي  اين رغم علينظام و امام 
خورد فيزيكي با اينها نكرد و وقتي آنهـا اسـلحه   زنند تا زماني كه اسلحه به دست نگرفتند بر مي

كنـد. منـافقين بـه     كشي كردند طبيعي است كه نظام بـا آنهـا برخـورد مـي     به دست گرفته و آدم
شـان   كشي ادامه دادند، اما همه اينها يك فاز جنايت ايـن گـروه بـود و فـاز عظـيم جنايـت       آدم

تون پـنجم در خـدمت صـدام بودنـد و     همكاري با صدام بود. اينها در دوران جنگ به عنوان س
دادند و  اطالعات شهرها، روستاها، اجتماعي، سياسي و نظامي كشور را در اختيار صدام قرار مي

جنگيد. طبيعي است كه اينها وقتـي چنـين    بازوي اطالعاتي ارتش عراق بودند كه عليه ايران مي
ديگر در كنار صـدام بودنـد و   كشتند و از طرف  كردند از يك طرف آدم مي مسيري را دنبال مي

  .كرد كردند، حكومت با آنها برخورد  در تمام جنايت صدام با او همراهي مي
امام با آنها برخورد كرد كه آنها مسلحانه عليه حكومت جنگيدند، پس نگـاه امـام بـه     زماني

ه اسلحه مخالفين تا زماني كه در حد اظهارنظر و بيان ديدگاه است، اشكالي ندارد اما هنگامي ك
  .شود ها برخورد مينبه دست گرفتند طبيعي است كه با آ

ها چه شـرايطي باعـث    در كوران حوادث و پس از برخورد با منافقين و ساير گروه
 اي توسط امام صادر شود؟ شد كه فرمان هشت ماده

هـايي   سازي در آموزش و پرورش و گزينش هاي پاك هاي انقالب، كميته در آن زمان دادگاه
دادنـد كـه بـا مشـي عمـومي امـام        سري كارهايي انجـام مـي   ر ادارات فعال شده بود، يككه د
كميتـه  «هايي در ادارات تشـكيل شـده بـود بـه نـام       پيروزي انقالب كميته اوايلخواند. در  نمي
كه عوامل رژيم گذشته را كنار بگذارند و اجـراي آن در شـوراي انقـالب و دولـت     » سازي پاك

هـا خيلـي تنـدروي     آقاي بازرگان دنبال شده بود. زماني به امام گزارش دادنـد كـه ايـن كميتـه    
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كردند و در مصادره اموال مردم و متهمينـي كـه    هاي انقالب تند برخورد مي كنند. مثالَ دادگاه مي

  .كردند گيري مي كردند، سخت ذشته همكاري ميبا رژيم گ
هـاي   ديد. يعني آنچـه كـه دادگـاه    امام اين مسئله را با مشي عمومي خودش در تعارض مي

انقالب و كميته پاكسازي كه توسط دستگاه قضايي و دولتي ما شكل گرفته بود در تعـارض بـا   
ر حقيقت جريان به همان فاز كلي كه اي را داد كه د افكار امام بود. لذا امام آن فرمان هشت ماده

رژيم گذشته را از بين بـرده و حـاال مـا     57 بهمن 22خواست، برگردد. يعني انقالب در امام مي
  .بايد به آينده نگاه كنيم، از تخلفاتي كه در زمان گذشته كسي انجام داده، نبايد انتقام گرفته شود

هـاي انقـالب و تشـكيالت     جه دادگاهاي امام متو ت فرمان هشت مادهبنابراين شدت و حد
كنند و شاهد بـوديم كـه امـام در     ها چه مي دادند كه اين دادگاه گزارشاتي مي .قضايي كشور بود
  .اهللا خلخالي حاضر نشد دوباره به ايشان حكمي بدهد و ايشان را عزل كردندمورد خلع آيت

ه بود، از عفو عمومي شـروع  اش كه اول انقالب اعالم كرد گيري كلي بنابراين، امام در جهت
ها براي حضور در انتخابات و باز گذاشتن جريان آزاد اطالعـات   كرده بود، ميدان دادن به گروه

هاي معانـد،   ها نشريه داشتند، گروه و اطالع رساني بود كه در آن زمان وجود داشت؛ همه گروه
جاهدين خلق روزنامه مجاهد اسالمي داشت. م صدر روزنامه انقالب بني هاي منتقد و رقبا. گروه

زدنـد و   هاي خـود را مـي   ات حرفآزادي بود و در آن نشريداشتند و ميزان هم روزنامه نهضت
هـاي كلـي بزننـد، بلكـه انتقـادات خـود را        يك از اين نشريات، نشرياتي نبودند كه حرف هيچ

توسط امـام اجـازه   كردند. امام مانع اينها نشد و نه امام و نه مشي عمومي ترسيم شده  مطرح مي
  .داد كه مانع اينها شود نمي

 اي در مجلس چه بود؟ انعكاس فرمان هشت ماده
ما در مجلس منتظر چنين موضعي از امام بوديم چون ما در مجلـس هـم قـانون بازسـازي     

اي درست شده بـود   نيروي انساني كه از طرف آموزش پرورش آمده بود و يك كميسيون ويژه
جزو كساني بوديم كه اعالم كرديم كه سخت نگيريد. ما به عنوان جمعي  را بررسي كرده بوديم.

ها كه در تشكيالت قضايي و امنيتي و تشكيالت بگير و ببندها نبوديم منتظـر چنـين    از مجلسي
دهاي انتظامي و قضايي چيزي بوديم و طبيعي بود كه تعداد زيادي از نيروهاي انقالبي كه در نها

تيز اين فرمان متوجه آنها بود با دشواري روبرو شدند كـه از يـك طـرف احسـاس      ةبودند و لب
ديدند كه امـام   كردند كه مصلحت نظام اين است كه بگيرند و بزنند و بكوبند و از طرفي مي مي

اي،  پذيرد. آنها تـا قبـل از فرمـان هشـت مـاده      به عنوان پيشوا و رهبر انقالب اين روش را نمي
با فرمان امام مشروعيت كارهايشان از دست رفته بـود   دانستند و شرعي مي كارهاي خودشان را

  .و با مشكل روبرو شده بودند
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بوديم بلكه مـا بـه انتظـار خودمـان       اي ما با مشكل روبرو نشده ماده 8 پس با صدور فرمان

كرديم بايد باشـد و همـان شـناختي كـه از امـام       رسيده بوديم يعني به همان چيزي كه فكر مي
كسي است  داشتيم رسيديم و تلقي ما از امام همان است كه ما در عفو عمومي از او ديديم. امام

كه تا زماني كه جنگ مسلحانه شروع نشده بود برخورد نكـرده بـود و امـام در فرمـان هشـت      
اي يك بار ديگر خودش را تعريف كرد، چون جريان به سمتي رفته بود كه از امام و نظامي  ماده

ده شده بود يك وجهه ديگري ساخته شد و امام مسير را بـه جـاي خـودش برگردانـد.     كه آفري
بخشي به اصل انقالب  اي امام دوباره هويت براي ياران و پيروان و عامه مردم فرمان هشت ماده

  .و نظام بود
 از نظر عملي اين فرمان در نوع برخوردها اثر گذاشت؟

مان با تعـدادي از قضـات كـه موجـه هـم بودنـد،       قطعاً اثر گذاشت. اساساً بر اساس اين فر
اي باعث كنار گذاشـتن او شـد، مرحـوم     برخورد شد. مثالً يكي از كساني كه فرمان هشت ماده

حال كه از قضات وفادار امـام و   شهر بوشهر بود كه عزل شد. درعينِاي قاضي  اهللا مقايسه حبيب
كرد كه هر  مرحوم اسداهللا الجوردي هم فكر مي .خواند ها بود، اما با استانداردهاي امام نمي طلبه

تر است و امام اين را قبول نداشـت   چقدر خشونت در كارهايش باشد به خدا و انقالب نزديك
هـاي انقـالب بودنـد و     و همچنين آقاي خلخالي كه امام كارهايشان را قبول نداشتند. اينها بچه

ن در خيلـي جاهـا، مـوثر بـود ولـي      كننـد و وجودشـا   كردند كه براي انقالب كـار مـي   فكر مي
  .شان درست نبود هاي روش

اي، اين است كه امام يك بار ديگر به همه متوليان انقالب  برداشت من از فرمان هشت ماده
قضاييه، گوشزد كرد كـه مسـير انقـالب ايـن      ةمجريه و چه در قو ةقو مقننه، چه در ةچه در قو
  .نگاه است

زمان چون هنوز نظـام مسـتقر نشـده بـود، ايـن       گويند كه آن برخي از منتقدان مي
ها وجود داشت و بعدها كه مستقر شد، جلوي تداوم آن را گرفت. آيـا ايـن    آزادي

 فرض درست است؟
كردنـد حـاال    ها بيشتر بود و برخي فكر مي شكني چون مستقر نشده بود برخي از چارچوب

نفـوذ معنـوي    دهند. اما در آن زمانتوانند هر كاري كه بخواهند انجام  كه نظام مستقر نيست مي
گفت به نفع يك جريان و يا عليـه يـك جريـان، كشـور     گونه بود كه اگر يك جمله مي امام اين
  .شد بسيج مي

نوشتند، ولـي امـام    كردند و در مورد آن مقاله و مطلب مي عدم تثبيت را كساني برداشت مي
ايسـتاده بـود و بـا يـك      استكباري مريكا و دنيايآحس عدم تثبيتي نداشت و محكم در مقابل 

هزينـه آزادي   .خواست برخورد كند برايش ساده بـود  اگر امام مي. شد اش كشور بسيج مي كلمه
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همين است كه اينها به امام هم انتقاد كنند و عليـه امـام موضـع بگيرنـد. امـام از موضـع اينهـا        

كرد امام در اوج قدرت بود.  حمل ميشد. لذا امام از روي ناتواني نبود كه اينها را ت برآشفته نمي
كـرد كـه مـثالً فـالن گـروه را       اي اشـاره مـي   كسي بود كه اگر در يك جمله 58 يعني امام سال

شان به  گذاشتند و در صحنه بودند. مردم عادي نگاه پسندم، مردم ديگر آن گروه را زنده نمي نمي
پسـنديد و قابـل تحمـل     نمـي  ايـن روش و ايـن نـوع آزادي را   امام اين گونـه بـود. امـام اگـر     

تـر   هايش به خـاطر آن هـدف كلـي    امام اين مسئله را با همه تلخي. دانست، تعارف نداشت نمي
  .كرد تحمل مي

نــدازد و اتوانســت نظــارت استصــوابي راه بي در قــانون اول برگــزاري انتخابــات، امــام مــي
نتخابات شركت كنند امـا  توانند در ا توانست بگويد كساني كه گرايش ماركسيستي دارند نمي مي

امام اين كار را نكرد. امام از موضع قدرت و با داشتن اختيار كامل و قدرت كامل تحمل معانـد  
اي حرفم اين اسـت كـه    ماده 8 در بحث فرمان .كه ايشان ناتوان بودند  كرده بود نه از روي اين

كـه دسـتگاه قضـايي     ايـن امـام از   .امام لبه تيز انتقادشان متوجه تندروي دستگاه قضـايي اسـت  
هاي معانـد مثـل مجاهـدين     كند، ناراحت است. امام نه در برخورد با گروه گونه برخورد مي اين

خلق نه با صاحبان قلم، مطبوعات، روزنامه و نه با عامه كارگزاران حكومت برخورد تند حذفي 
نبود و دست به  اي جز اين نداشت. در يك مقطعي خود آنها مسير را به سمتي بردند هيچ چاره

اسلحه بردند و امام هم با آنها برخورد كرد و اين مربوط به فاز جريان سياسي، فكري، حزبي و 
  .تشكيالتي بود

اولين انتخابات را . بازتاب ذهنيت امام استگويم كه اولين انتخابات مجلس  من هميشه مي
ام عفو عمومي داده بود با ايمان و اعتقاد اين عفو را داده بود و وقتي ام. بنگريم كه امام چه كرد

فضاي كل كشور، يك فضاي حضور براي همه شده بود و  انتخابات برگزار شد واقعاًوقتي هم 
هـا   هـا وحـزب   فضا، فضايي بود از همـه گـروه  . توانست بگويد كه من كانديدا ندارمكسي نمي

 كانديدا داشتند
نفـر   12خواسـت؛   ر، كه در آن زمان يك شهرستان بود، دو نماينده مـي در زمان انتخابات ال
نفر هم، بنده بودم و مرحوم شهيد نصيري و آقاي حبيبـي از حـزب    12كانديدا بودند و از اين 

قشقايي، و آقاي  انتوده، آقاي محمد يگانه از حزب ملت، شيباني از مجاهدين خلق، منوچهرخ
زادگان كه با كـانون وكـال در   هاي باسابقه بود و آقاي تقي گيها و فرهن سيدعلي واعظ از اداري

دانست كه نتيجه انتخابـات چـه خواهـد     رقابتي بود و كسي نمي فضا كامالًارتباط بود، هم بود. 
ترين  جريان حزب توده داشت چون سازمان و تشكيالت داشتند وكم شد و بيشترين فعاليت را

. دليلش هم آن بـود كـه هـيچ     ي آورديمأيم كه بعد هم راشتتبليغات را بنده و مرحوم نصيري د
تشكيالتي نداشتيم. ما خودمان بوديم و خودمان ولي فضاي انقالب و جامعه به سمت مـا بـود.   
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من به عنوان يك روحاني سياسي و زندان رفته قبل از انقالب و مرحوم نصيري با عنوان معلـم  

  .شناختند تبعيدي بود و مردم ايشان را مي
هزار تومان هزينه داشت و يك پوستري با يك عكـس   50كل تبليغ انتخاباتي آن دوره من، 

ها و مساجد و خود من هم سخنراني داشـتم و در   سه در چهار كه تكثير كرده بودند در حسينيه
يافته بود. آقاي منوچهر قشقايي، كه همـه   شان سازمان فعاليت كردم. آنها كامالً مناظره شركت مي

مندترين كانديدا از نظر امكانات بودند.  سر ايشان بود، قدرت  و كدخداهاي منطقه پشت ها خان
آقـاي يحيـي عطـايي هـم     . رفتـيم  با يك ماشين وانت مزدا مي روزي از الر به سمت شمال الر

آمدنـد   پشت سر هم مـي  هاي مدل باال در راه ديديم كه يك كارواني از ماشين. همراه من بودند
هاي آنهـا   ي قشقايي بودند. ما هم ايستاديم تا گرد و خاك ناشي از حركت ماشيناكه حاميان آق

اي شـد كـه مـن و شـهيد      بنشيند و سپس به مسير ادامه دهيم. در نهايت، انتخابـات دو مرحلـه  
ي أنصيري بوديم و آقاي منوچهرخان قشقايي و واعـظ و در دور دوم مـن و شـهيد نصـيري ر    

  .آورديم
اي از فضـاي   باتي آن دوره در شهر إلر را بـه عنـوان نمونـه   توانيد فضاي انتخا مي

 انتخاباتي كشور ترسيم كنيد؟
آمد كـه   زادگان مي رفتم و آقاي تقي گذاشتند. من مي رفتيم، ميزي مي اي كه مي در هر مدرسه

كردند. آقاي محمد  در مناظرات شركت كنند. همچنين آقاي شيباني هم در مناظرات شركت مي
در شهر عبس نزديك الر تقريباً كليه  .حزب ملت و كارمند مركز صداوسيما بود يگانه كه عضو

داشـتيم بـراي    آيد كه يك شب قـراري  يادم مي .در و ديوارش عكس و پوستر آقاي حبيبي بود
خود امام جمعـه آنجـا   . برق مسجد را قطع كرده بودند و بزرگان شهر مخالف بودند. سخنراني

حبيبي بود و گرايش به حمايت از آقاي حبيبي داشت و فضاي شـهر در   كه جزو مؤيدين آقاي
شايد تنها برخوردي كه ميان رقبـا در   گونه درگيري صورت نگرفت.اختيار ايشان بود ولي هيچ

  .آن دوره اتفاق افتاد همان موضوع بود
الف فضايي كه امام درست كرده بود فضاي تعامل و تقابل منطقي و انتقادي بود. جريان مخ

توانـد امـام و انقـالب را دور بزنـد كـه معلـوم بـود         كرد كه با اين ساماني كه دارد مـي  فكر مي
  .نتوانستند و دست به اسلحه بردند

شـدند  هاي مسلح دستگير مي در مورد رفتار با كساني كه به هر حال به عنوان گروه
 ها بودند توضيح بدهيد؟و در زندان

انصاري مصاحبه كنيد. ايشـان بـه عنـوان نماينـده امـام بـه        در اين مورد بايد با آقاي مجيد
كه امام آقاي الجوردي را عزل كرد و حاضر نشد   كرد. علت اين رفت و بازرسي مي ها مي زندان

كه آقاي الجوردي در تشكيالت بماند و يا عزل آقاي خلخالي را از ايشان سوال كنيـد. از نـوع   
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طلبانـه   برداشت كرد كه امام برخورد انتقامي و خشونتتوان  برخورد امام در مقاطع مختلف مي

  .را قبول نداشتند
ي تلفـه بـراي تـرور حسـنعل    ؤگونه بود. وقتي كه گروه مقبل از انقالب هم مشي امام همين

خواستند، امام گفت: من قبول ندارم. وقتي گـروه مجاهـدين خلـق بـه      منصور از امام اجازه مي
ام مجوز بگيرند، امام اجازه ندادنـد. امـام مشـي مسـلحانه و     عنوان گروه چريكي خواستند از ام

  .روحيه امام در بعد از انقالب هم همين بود .يني را قبول نداشتندنچ برخوردهاي اين
گونه بود. قبل از انقـالب در نجـف بـه     امام در برخورد با مخالفين روحاني خودش هم اين

كـه بـا امـام     گذاشتن به روحانيون بود ولـو ايـن  مشي امام در آنجا احترام  .رفتم خدمت امام مي
 هايي را در نجف از نشست و برخاست بـا مراجـع ديـدم كـه در نهايـت      مخالف بودند. صحنه

  .احترامي شود دادند كه به اين گروه بي وجه اجازه نمي احترام بود. امام به هيچ
  اي داريد، بيان كنيد در اين مورد اگر خاطره

كيم، بحث مرجعيت بحثي جدي شد در ايران، پاكستان، هنـد و هـم   اهللا ح بعد از فوت آيت
بـه   .فارس و عراق. آقاي حكيم يك مرجعيتي شبيه به آقاي بروجـردي داشـت   در حاشيه خليج

خصوص در عراق مرجعيت محوري براي آقاي حكيم بود. بعد از فوت ايشـان طرفـداران هـر    
هـا در قالـب    كردند. اين دعـوت  ت مييك از مراجع مردم را به مرجع مورد نظر خودشان دعو

داشت مرحوم حكـيم...    هاي برگزاري مراسم گرامي ها و برنامه ها و پوستر و عكس چاپ رساله
  .فارس بود  غين به هند، پاكستان و كشورهاي حاشيه خليجو اعزام مبلّ

 در آن زمان عكسي از امام چاپ كرده بودند و ما بعد از نماز مغرب و عشـا كـه از مسـجد   
رفتيم، امام ايستادند و به يكي از همراهـان خـود    آقاي بروجردي خارج شده، پشت سر امام مي

هاي خودشان كه به ديوارها و صحن حرم حضرت علي  مطلبي را گفته و اشاره كردند به عكس
هـا تـا فـردا جمـع نشـود، مـن خـودم ايـن          بود. امام عصباني شدند و گفتند كه اگر اين عكس

  .كنم يها را جمع م عكس
كـرديم و افـراد    نشستيم و صحبت مي ها: بعد از نماز با امام مي اي دارم راجع به طلبه خاطره
خواهـد نـزد    كردند. اعالم كردند كه استاندار كربال مي شان را مطرح مي آمدند مسائل مختلف مي

حضور اينها  آمد، با ايي مي ديدم كه امام مواظب است و تعمد دارد وقتي هر طلبه امام بيايد. من 
خواست بـه آنهـا    نشست. در رفتارش مي نشستند، امام هم مي شد و تا زماني كه آنان مي بلند مي

اي كـه گمنـام هـم     همه اين موقعيت اجتماعي و سياسي كه داريد، اين طلبـه  بفهماند كه شما با
امـام هـيچ وقـت حـس     . است عزت واحترامش نزد ما كمتر نيست و بيشتر از شما هم هسـت 

دهـد و آنهـا هـم بـه      كرد كه تكليفي دارد و انجـام مـي   قابت با مراجع نداشت. و احساس مير
  .كنند شان عمل مي وظايف
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فقيه امام در مسجد شيخ انصاري هاي واليت كه درس  بعد از آناي ديگري نيز دارم،  خاطره
را ت خـود  كردند، بعد از درس هم دوباره سـواال  درس افراد سوال و نقد مي هنگام. شروع شد

جا مطرح كرده بود كه فقها واليت دارنـد. يكـي از شـاگردان سـوال     پرسيدند. امام مثالً در آن مي
كرده بود كه وقتي چند نفر باشند، چه كار بايد كرد؟! امام در پاسخ گفته بـود كـه خصـومت و    

اهنـد  كنند. مراجع عظام با هم اختالف نخو تخاصم مال اهل نار است؛ اينها با هم خصومت نمي
  .داشت. نگاه امام با احترام بود و بيانش اين بود كه مراجع عظام با هم اختالف نخواهند داشت

فرماييد قضيه آقـاي شـريعتمداري و   بحث به جاي خوبي رسيد با توصيفاتي كه مي
 بينيد؟مي شان با حضرت امام را چگونهرابطه

اندركارانش كه دست به دليل اين سفانهأمن در مورد دو سه مسئله مهم انقالب معتقدم كه مت
اند، مورد بررسي دقيـق قـرار نگرفتـه اسـت. بـراي مثـال جريـان آقـاي          يك طيف خاصي بوده

شهري محور تشكيالت بود و يا قضيه مهدي هاشـمي و بيـت آقـاي     شريعتمداري كه آقاي ري
هـا فـرد   در همـه اين  67 هاي بعد از عمليات مرصاد و حـوادث سـال   منتظري و يا جريان اعدام

يري، آقـاي رئيسـي و آقـاي    شان از جمله آقاي ن شهري و دوستان محوري عمل كننده آقاي ري
من معتقدم كه بايد اين آقايان كه در متن مسائل بودند بيشتر به بيـان   واقعاً بودند. و ... فالحيان

ه امـام  ها را بگويند، جايگاه خودشان و دسـتور امـام و آن نگـاهي كـ     مسائل بپردازند و واقعيت
هـايي دارم كـه    از گود بوديم ولي من شنيده اند، تبيين كنند. من و شما در اين قصه خارج داشته

وقتي آقاي شريعتمداري آمدند تلويزيون و گفتند استغفراهللا، امام خيلي ناراحت شـده بـود كـه    
بخـواهيم  ت كـه  معنايش اين نيس. چرا آقاي شريعتمداري در مقام متهم در تلويزيون ظاهر شود

د. خواهم بگويم كه امام از اين مسئله به شدت ناراحـت بـو   آقاي شريعتمداري را تبرئه كنيم مي
كه احترام ايشان حفظ شود و به مرجعيت توهين نشود و نكاتي كه   نوع مواجهه با ايشان و اين

 اندركاران متذكر شدند، همچنين جريان حزب خلق مسـلمان و تشـكيالتي كـه در    امام به دست
طلبي و گريز  مرجو آذربايجان راه افتاد، كارهايي كه مجاهدين خلق كردند و پشت يك نوع هرج

امام چـه   .كردند سفانه به آقاي شريعتمداري مستند ميأاز مركزيت قرار گرفتند و همه اينها را مت
در زماني كه داستان مجاهدين خلق شروع شده بود و پشت سر آقاي طالقاني ايستاده بودنـد و  

احترامي به آقاي طالقاني شود. در مورد آقاي شـريعتمداري هـم كسـاني كـه      امام اجازه نداد بي
  .گويند كه نوع رفتار با ايشان چگونه بوده است اندركار بودند خاطراتي دارند و مي دست

طلبي و آنارشيسم  مرجو اين نوع هرج گيري پيضمن اينكه جريان حزب خلق مسلمان را از 
كه آنها چقدر نقش داشتند در حوادث   و با آنها برخورد شود و از آن طرف اين بايد جدا شود،

كـنم كـه بهتـر اسـت اينهـا را از كسـاني كـه         نظر نيستم. و فكـر مـي   كودتاي نوژه، من صاحب
  .اندركار بودند، سوال شود دست
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 اهللا نظـام مـانع درمـان بيمـاري آيـت      عـة و مجمو مطالبي بيان شده كه امـام  اًاخير

مطالبي  شريعتمداري بودند. با توجه به اينكه شما آن زمان در مجلس بوديد و احياناً
 ايد، از ميزان صحت اين مطالب اطإلعي داريد؟ را درباره آن موضوع شنيده

شود موضوعي تاريخي اسـت كـه بايـد صـحت و سـقم       اي كه در اين زمينه مطرح مي قصه
مشـخص نيسـت چقـدر از آن درسـت و چقـدر      مسئله تبيين شود. با اطالعات يك طرفه كـه  

بـوده   شود قضاوت كرد. يك طرف قضيه متوجه كساني است كه مجري كارنادرست است نمي
نوع برخورد با كساني كه متهم هستند حاال چـه در مرجعيـت يـا در     و بايد جوابگو باشند. مثالً

يك فردي بيمار بوده و اجازه درمان به او ندادنـد،   تر. اگر قضيه همين باشد كه مثالً پايين ةمرتب
بايد ديد كه آيا امكانات درماني بوده يا نه و دوم اينكه اين سفر، يك سفر درماني بوده يـا يـك   

شود چون فـارغ از مقـدمات    بايد همه جوانب را بررسي كرد. مسائلي كه مطرح مي سفر ديگر؟
قاي شريعتمداري و عـدم درمـان   ر مورد بيماري آبراي مثال داست نيازمند بررسي بيشتر است. 

انجام داده چه بوده و بعد بايـد كارهـايي كـه     كه كارهاي درماني كه ايشان قبالً ايشان بايد ديد
گويد، مقايسه شود و آيا در داخل كشور شرايط درمـان بـرايش    انجام داده با مطالبي كه وي مي

  فراهم بوده يا خير؟
اهللا شريعتمداري چطور شده كه اين مسـئله  كه در رابطه با آيتتر من اين است سوال جدي
هاي بسياري وجود دارد و چرا جفاهايي كه از ناحيه ايشان به امـام   شود؟ سوالامروز مطرح مي

شود. اين جفاهايي كه به امام شده، نه امام به زبان آورده و نه يـاران امـام   شده است مطرح نمي
سـفانه  أقاي شريعتمداري رفته و برخوردهايي كه با امـام كردنـد. مت  مطرح كردند. امام به منزل آ

كنند. در حالي كه بنده معتقـدم، بايـد هـر دو سـوي      برخي دوستان به اين برخوردها توجه نمي
دهد. امروز من و شما  مسئله را ديد و بعد هم بخشي از وقايع تاريخي در زمان خودش معنا مي

آن زمان تلقي اين بوده؟ اگر ايشـان بـه    نيستيم ولي آيا واقعاًنگران موجوديت انقالب نبوديم و 
كرد و در داخل هـم امكانـات    رفتند و اين جريان عليه انقالب ادامه پيدا ميخارج از كشور مي

براي اين بيمار هست و رفتنش به خارج از كشور مشكوك است. با اين تفاصيل آيا اين جريان 
  اند؟ ن قصد كشتن اين بيمار را داشتهاندركارا به اين معنا است كه دست

بسا اگر موضوع يك مقدار باز شود مـن هـم   دانم چه كارنامه همه مجريان را قابل دفاع نمي
  .مثل ديگران با آنان مخالف باشم ولي نبايد يك طرفه به قاضي رفت

 آيا مجلس در جريان قضيه آقاي شريعتمداري قرار گرفته بود؟
شد. من در مجلس  تا آنجايي كه اطالع دارم مجلس در آن زمان خيلي وارد اين مسائل نمي

و استيضاح داشتم. مجلـس   گيري پيگير نبودم و جزو نمايندگاني بودم كه بحث، تماس،  گوشه
مجلـس اول نمـاد   . حضـور داشـتند  هـاي انقـالب    اول، مجلس قدرتمندي بود تمام شخصـيت 
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ته، تـا آقـاي مرحـوم    صـدرگرف  آقاي احمد سالمتيان وابسته به بنـي هاي مختلف است؛ از  سليقه

كـه همـه در   .. اي و بـاهنر و رجـايي.   بازرگان و هاشم صباغيان و آقاي هاشمي و آقاي خامنـه 
مجلس بودند. من مستقل بودم و در جريان مجلس وقتي چند جرياني شـد، حـزب جمهـوري    

هـا و تـا حـدي هـم     مـذهبي و نهضـتي   بود كه اكثريت نمايندگان را داشـت و جريـان ملـي و   
ها بودند كه من جزو اين گـروه بـودم. ايـن گـروه نـه       ها بودند. يك عده هم مستقل صدري بني

. آقاي خاتمي،  مذهبي -وابسته تشكيالتي با حزب جمهوري داشتند و نه گرايشي به جريان ملي
ديديم  اد را در اين جمع ميها، آقاي حائري شيرازي، آقاي دكتر صلواتي، ما اين افرقاي خوئينيآ

اسالمي بودند ولي وابستگي تشـكيالتي بـه ايـن حـزب     در حالي كه نزديك به حزب جمهوري
مجلس در كانون مسئله آقاي شريتمداري نبود. يا به دليل اعتمادي كه به شوراي عالي  .نداشتند

ياد نبود كه مجلـس  نقدر ز قضايي داشت، به هر دليل كانون اين مسئله مجلس نبود يعني ابهام آ
اندركاران انقالب از  بخواهد از آنان سوال كند. شايد بخشي از آن به اين دليل بود كه كليه دست

افتـاد،   اي در مجلس حضور داشتند و در ريز مسائل كه اتفـاق مـي   جمله آقاي هاشمي و خامنه
تحقيق و تفحـص  كرد كه اينها در جريان مسائل هستند و نياز به  بودند؛ لذا مجلس احساس مي

  .نيست
  



 

  
  

  
  
  
  1به كام رقيبان ،به نام حقيقت

 اهللا شريعتمدارياي ماجراي آيتبررسي تحليلي طرح رسانه

طرفانـه و مسـتدل    هاي تحليـل و بررسـي بـي    آفتسازي وقايع نامربوط با يكديگر از شبيه
است. وقتي پژوهشگري احساسات و تعلقات شخصي و سياسـي خـود را در بررسـي     تاريخي
  سوز دور از انتظار نيست.دخالت دهد نتايج خردافكن و انصاف اي واقعه
اند و با موضوعاتي خاص خـود، درگيـر    در شرايطي خاص حكومت كرده» حاكمان ديروز«

نيـز بـا موضـوعات و حـوادثي ديگـر      » حاكمان امروز« اي ديگر عمل كردند و و به گونهبودند 
كنند؛ هر دوراني بايد در شرايط زماني خود و با مسـتندات و   خود عمل مي ةروبرويند و با شيو

طرفانه مورد قضاوت قرار گيرد؛ زماني كه فرد و جرياني در مقام داوري  شواهد و به صورت بي
پيش، آن را مشابه موضوع مورد توجه و عالقه خود در  يخي مربوط به سي ساليك رويداد تار

اي كه اگر چـه   هاي مخدوش دور از انتظار نيست؛ روي دو دهه اخير قلمداد كند رسيدن به نتيجه
هاي سياسي و گروهي باشد اما شايسـته تحقيقـي    ها و مواجهه تواند مطلوب و مقبول مجادله مي

  جويانه نيست.علمي و كنكاشي حقيقت
تـر از آن   صـورت مسـئله روشـن   » اهللا شريعتمداري تاريخي برخورد با آيت هواقع« هدر زمين

ل و تحريـك اذهـان و   سازي با وقايع ديگر و نقل خـاطرات مطـو   است كه بتوان به وسيله شبيه
د اهللا شريعتمداري مصداق مناسبي براي برخور احساسات آن را پوشاند. ماجراي برخورد با آيت

نيست » قدنتانديشه و تفكر مخالف و م« و تحديد و تهديد» مخالف و منتقد سياسي«ناصواب با 
تـر از آن اسـت كـه بـه     خمينـي(س) روشـن  كم اين بخش تاريخ دوران حكومت امـام و دست

  سهولت بتوان در آن تشكيك كرد.
د منتقـد و  اي جلوه دهند كه گويي يك مرجـع تقليـ   مدعيان تالش دارند واقعيت را به گونه

مخالف تنها به واسطه ديدگاه متفاوت و متضاد با حاكميت در معرض تهديد و تضـييع حقـوق   
انساني قرار گرفته و اتهامي به او منتسب شده و وي اجازه دفاع از خود نيافته است و به تبع آن 

 كـه رويـدادهاي پيرامـون     پايمال شده اسـت. حـال آن  » اش حقوق انساني«ظلمي بر وي روا و 

                                  
  ، بدون نام نويسنده.1391آذر  6جماران . 1
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اهللا شريعتمداري نه از جنس برخورد با مخالف و منتقـد بلكـه برخـورد بـا يـك مجـرم و        آيت

اكميت بلكه بـه واسـطه   متخلف بوده است. ايشان نه به واسطه بيان انديشه و ديدگاه خالف ح
گرفتند و به صـراحت   ن اتهام قرارالوقوع در مظاّكم اطالع از يك كودتاي قريب تالش يا دست

» احمقانـه «مختلف به اطالع از كودتا اذعان كردند، اما اشاره داشتند كه آن را طرحـي  در موارد 
اند به مسئولين حكومتي گزارش دهنـد،   نشده و لزومي نديده» متوجه لزوم اطالع«تلقي كرده و 

اين سلب مسئوليت به صورت منطقي مورد پذيرش حاكميت قرار نگرفته و موجب گرديده تـا  
ر آنكه كودتـاگران هـر يـك جداگانـه     بايشان اعمال شود؛ عالوه  هي دربارمجازات زندان خانگ

  اند.تصريح داشتند كه ايشان قول همكاري و حمايت از كودتا را نيز داده
هاي شخصي با مجريان و  و بغض چنانچه منتقدين از اين منظر نيز به مسئله بنگرند و حب

را از حدود متعارف نيز فراتر گذاشته باشند،  اندركاران ماجرا كه ممكن است در اجرا پايا دست
غبـار مـاجرا فـرو خواهـد      و تر خواهد بود و گـرد تر و روشنكنار بگذارند كليت ماجرا واضح

  ها و اضطرارها فراهم خواهد شد.نشست و امكان شناخت سره از ناسره و افراط

  ارتباط با ساواك و مشاركت در سركوب مخالفين
شـواهدي كـه مبـارزين نهضـت حضـرت امـام از عـدم همراهـي و         عالوه بر خـاطرات و  

اي مسـتند و   پروندهكنند، به گواه  اهللا شريعتمداري در مسير مبارزه ذكر مي هاي آيت اندازي سنگ
خاطرات صريح پرويز ثابتي مغز متفكـر سـاواك و نيـز خـاطرات همسـر      و  موجود در ساواك
اند بلكه در  اهللا شريعتمداري و اطرافيان وي نه تنها با ساواك مرتبط بوده ، آيتمحمدرضا پهلوي

از  انـد و در ايـن زمينـه    كـرده  شناسايي و معرفي روحانيون انقالبي و ضد رژيـم همكـاري مـي   
اند. مشـاركت در افشـاي هويـت روحـانيون مبـارز بـه        خميني نيز ابايي نداشتهپيشنهاد قتل امام

اگر دو  اي منجر شده است. بسا شهادت عده زنداني شدن و تضييع حقوق بسياري از آنان و چه
 ة) نوشـت 1361 علميه قـم،  ةمدرسين حوز ة(انتشارات جامع» شريعتمداري در دادگاه تاريخ«اثر 
محمـد   ة) نوشـت 1383 جلد اول (مركز اسناد انقالب اسـالمي، » ها خاطره«حميد روحاني و سيد

اهللا  آيـت «هـاي فـردي و جانبدارانـه تلقـي نمـود كتـاب        شهري را بتـوان قضـاوت  محمدي ري
چين  ) چنانچه دست1388 اسالمي، (مركز اسناد انقالب» شريعتمداري به روايت اسناد [ساواك]

) قابل دفاع و جدل هـم نيسـت.   (جسارتاً پوشي و حتياغماض و چشم شده هم باشد اما قابل
هـايي از آن   اسالمي نيست و بدون شك نيز تنهـا بخـش   اين اسناد ساخته و پرداخته جمهوري

هاي فراوان ديگري در آرشيو اسناد ساواك و اذهان سـاواكيان بـاقي مانـده     منتشر شده و ناگفته
هـا و   رضا پهلوي در خاطرات خود بعد از ذكـر مالقـات  خانم فريده ديبا مادر زن محمد است.

اهللا شريعتمداري با محمدرضا پهلـوي و انتشـار اخبـار آن كـه شـايعات       مذاكرات محرمانه آيت
در طرحي كه ساواك با همكاري مهندس «نويسد:  بخشيد، مي همكاري وي با رژيم را قوت مي
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اجرا درآورد نيروهاي حكومت نظـامي  اهللا شريعتمداري به مورد  حسن شريعتمداري فرزند آيت

[يـك نفـر از    اهللا در قم حمله كرده و تعدادي را در حيـاط منـزل مصـدوم كردنـد     به خانه آيت
اهللا با رژيم خاتمه داده شود.  طالب در اين حمله به شهادت رسيد] تا به شايعات همكاري آيت
د: من گفتم بزنيد اما نه ايـن  بعدها شريعتمداري به فرمانده نيروهاي حكومت نظامي قم گفته بو

قدر محكم! مشروح ماجرا را كه سپهبد مقدم رييس ساواك به اطالع محمدرضا رسـانيد باعـث   
آورد از تـه دل بـه آن    اهللا را به خاطر مي خنده شديد شاه شد و چند بار كه بعدها شاه گفته آيت

رتبـه  بـا مـاموران عـالي    در سندي ديگر از اسناد ساواك ايشان در ديـدار محرمانـه   ».خنديد مي
هاي مخـالف بـا رژيـم سـلطنتي ايـران، نجـف [امـام         يكي از پايگاه«گويد:  گونه مي ساواك اين

، ديانت و سلطنت  صد با آن مخالفم، من براي حفظ مملكت در (س)] است كه من صد خميني
ميانـه را  ام و راه  شـده  اساسـي  قانونكنم، من براي حفظ تاج و تخت و رژيم، متكي به  فكر مي
موافق [بـا رژيـم]    ام تا ابتكار عمل به دست تندروها نيفتد. اگر مردم مرا در مسير كامالً برگزيده

ي در مقابل تندروها عمل كنم، من بايد ترتيبي دهم كـه  توانم مانند سد احساس كنند ديگر نمي
دار اندميـ ها و افكار عمـومي در داخـل و خـارج كشـور      مرا قبول كنند و لذا براي جلب گروه

صـد مخـالفم. مـن     در شدم... من با اعتصابات، بستن بازارها، ايجـاد هيـاهو و تظـاهرات صـد    
گويم با خميني و اعمال او مخالفم. خميني مخالف شاه است در حالي كه مـن ايـن    مي صريحاً

  » طور نيستم.

  و افشاي ارتباطات با رژيم پيشين اسإلميپيروزي انقإلب
سيس اسـت  أت اسالمي اين پرونده در اختيار مسئولين حكومت تازه پس از پيروزي انقالب

خميني به آن دسترسي و از مفادش اطـالع   شك مسئولين نظام جديد و احتمال بسيار امام و بي
اهللا شـريعتمداري و اطرافيـان ايشـان احتمـال      دارند و پيرو آن نبايد از نظر دور داشت كه آيـت 

شـان بـا رژيـم پيشـين را در نظـر      سيس به اسناد ارتباطألتمنطقي دسترسي مسئولين نظام جديدا
اسـالمي و تـالش    هاي سياسي عليه نظام جمهوري گيريتواند در موضع اند و اين امر مي داشته

هاي ابتدايي انقالب  حزب خلق مسلمان در سال براي اجتناب از استقرار و تثبيت آن موثر باشد.
وشني نظير حمله و تسخير مراكز دولتي و ايجاد آشوب اهللا شريعتمداري جرائم ر به رهبري آيت

سيس شـده و كـارگزاراني را   تأشوند. حكومتي در كشور  هاي خياباني را مرتكب مي و درگيري
در مناطق مختلف مستقر كرده است و يك حزب سياسي به رهبري ايشان با حملـه بـه مراكـز    

ا اين رفتار بـيش از همـه بـا    دولتي و تهديد حكومت در صدد كسب سهم از حكومت است. آي
اهللا شـريعتمداري در   هاي سياسي منطبـق نيسـت؟ رفتـار آيـت     نامهتعاريف گروه فشار در دانش

هـاي   اسـالمي و توطئـه   انقـالب  ةتحريك و هدايت آشوب در تبريز و قـم آن هـم در بحبوحـ   
گلپايگـاني در   العظمـي  اهللا آيـت در حالي كه مرجع تقليدي در جايگـاه   بيگانگان چگونه است؟
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كننـد و آن را در   مقابل پيشنهاد حضرت امام براي معرفي امام جمعه شهر گلپايگان اقدامي نمـي 

كننـد،   دانند و تنها در پي اصرار حضرت امام فردي را معرفـي مـي   فقيه ميحدود اختيارات ولي
بـراي  » مامـا «باره و تصـنعي لقـب   اهللا شريعتمداري به يك حزب خلق مسلمان و هواداران آيت

كنند و تعيين كارگزاران حكـومتي در آذربايجـان را سـهم ايشـان از جمهـوري       ايشان جعل مي
اهللا شريعتمداري نيز با اطالعيه و سخنراني و نمايندگان و فرزنـد   كنند و آيت اسالمي قلمداد مي

در  اهللا شريعتمداري براي تبليغ و طرح خـود  هاي آيت كند. تالش خود اين جريان را هدايت مي
اسناد ساواك نيز منعكس است. درست يا نادرست و خوشايند و ناخوشـايند، اعمـال و رفتـار    
امام خميني و كارگزاران حكومتي ايشان مسـتظهر و مسـتند بـه آرا و اراده ملـت ايـران بـود و       
اطاعت از آنها وظيفه و مسئوليت همه افراد و جريانات سياسي؛ صد البتـه حكومـت نيـز بايـد     

ايت حقوق شهروندان و جريانات باشد اما تسخير مراكز دولتـي و سـهم خـواهي از    ملزم به رع
قدرت به پشتوانه تهديد و آشوب و اغتشاش بخشي از حقوق انساني افراد و جريانات سياسـي  

توانست بـه پشـتوانه آراي مردمـي اميـد      اهللا شريعتمداري مي نيست. حزب خلق مسلمان و آيت
خبرگان و به تبع آن جمهوري و حتي مجلس المي و رياستاسهاي مجلس شوراي كسب كرسي

چنـين نبـود و   رهبري را داشته باشد تا حكومت نيز در اختيار ايشان قرار گيرد اما واقعيت ايـن 
خمينـي نيـز    امـام  تر از آن بودند كه تاب اين شرايط را داشته باشند. هوادارن ايشان كم حوصله

ه انحاي مختلـف بـراي كـاهش التهابـات تـالش      گري حزب خلق مسلمان ب طي دوران آشوب
اهللا شـريعتمداري از ادامـه تحريكـات دسـت      كردند تا اين جريان سياسي و رهبر معنويش آيت

بردارند اما اين شيوه نيز در ايشان اثري نداشت و در ادامه به مشاركت يا دسـت كـم اطـالع و    
  زاده منتهي شد. قول مساعد در كودتاي قطب

  الوقوع و عدم گزارش به مسئولينودتاي قريباطإلع از وقوع ك
اهللا شريعتمداري اطالع از تدارك كودتا را هرگز تكذيب نكـرده بلكـه    برخالف مدعاها آيت

بـه آن اعتـراف كـرده     1361 خواهي به تاريخ يـك ارديبهشـت   به اختيار و آزادانه در نامه تظلم
اطـالع از تـدارك   «به خـوبي بيـانگر   اهللا شريعتمداري به حضرت امام  است. بخشي از نامه آيت

و اما مهـدوي. او  «نويسند: است. در جايي كه مي »شان با وقوع كودتاهمدلي تلويحي«و » كودتا
هـا   واخر، طبق معمول اهل علم، منزل ما آمد و در ضمن، مطالبي را از بعضـي از گـروه  أدر اين 

نكردم و قول تأييد بعدي را نـدادم،   ابداً موافقت اينجانبزاده را نياورد و  نقل كرد و اسم قطب
كار را انجـام دهنـد و    توانند اين و عالوه، گفتم نميبلكه نهي كردم و گفتم خالف شرع است. 

و دو سـه روز بعـد، كارشـان    » كننـد.  ها از شما اطاعت نمي آن«نهي كردم. در جواب گفت كه: 
برخالف مدعاها كه  »ح است؟ها صحي حاال، آقايان انصاف كنند كه آيا اين تهمت كشف گرديد.

حتي تالش دارند اصل توطئه كودتا را زير سوال ببرند و با جعلي قلمداد كردن اعتـراف آقـاي   
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والمسلمين سيداحمد خميني يادگار  االسالمزاده اين ادعا را ناجوانمردانه به مرحوم حجتقطب

 1361 يك ارديبهشتاهللا شريعتمداري در نامه  گرامي حضرت امام نسبت دهند، دست كم آيت
كنـد كـه بـا     اطالعش از تدارك كودتا اشاره مي و... بهبدون فشار و اجبار و اعتراف تلويزيوني 

در بـين مراجـع فقـط بـا     «گويـد:   زاده مـي زاده نيز انطباق كامل دارد. قطـب اعتراف آقاي قطب
از طريق آن دو اهللا شريعتمداري مسئله در ميان گذاشته شده بود... من  اي با شخص آيت واسطه

واسطه مطلع شده بودم كه اين مطالب به نظر ايشان رسيده بود. در دو سه ماه قبل يك بار آقاي 
اهللا  جا و صحبت كرده بودند با ايشان و در مجموع برخورد آيتاالسالم مهدوي رفتند آنحجت

سـالم مهـدوي   االاي بود با كل مسئله. بعد وقتي كه حجت شريعتمداري بسيار برخورد محتاطانه
االسالم آقاي عبدالرضا حجازي خواستم مطلب را با تشريف برده بودند به خارج، من از حجت

اهللا شريعتمداري در ميان بگذارند و كليات طرح را يعني اصل كليـت طـرح را بـا     حضرت آيت
آن طوري كـه بـه    -اهللا شريعتمداري  آقاي حجازي در ميان گذاشتم و آقاي حجازي هم با آيت

مسئله را در ميان گذاشته است. و نقل قول از آقاي حجازي است كه ايشان گفتنـد   -گفتند  من
توانم بكنم و بعد از انجام برنامه، بنده خود ايشان را تأييـد   كه من قبل از انجام برنامه كاري نمي

به آقاي  اهللا مهدوي آمدند. من مجدداً كنم. اين ماجرا گذشت... تا مجدداً آيت كنم و اقدام مي مي
مهدوي گفتم و ايشان هم در مراجعت به من گفتند كه نظر ايشان همان است و اگـر برانـدازي   

زاده بـه اطـالع آقـاي    قطـب  »انجام شـد، ايشـان تأييـد خواهنـد كـرد و اقـدام خواهنـد كـرد.        
اي كه آقاي شـريعتمداري آن را تكـذيب    كنند در واقع تنها نكته از كودتا اشاره مي شريعتمداري

اند قول حمايت از كودتا در صورت پيروزي است كه قضاوت دربـاره صـحت ايـن ادعـا      هكرد
اهللا  كنـد آيـت  زاده اشـاره مـي  طور كـه قطـب  پس از كشف توطئه، برعهده مخاطب است. همان

تـوانم بكـنم و بعـد از انجـام      من قبل از انجام برنامه كاري نمي« اند: شريعتمداري تصريح كرده
اهللا  كنم. اين ماجرا گذشت... تـا مجـدداً آيـت    كنم و اقدام مي شان را تأييد ميبرنامه، بنده خود اي

مهدوي آمدند. من مجدداً به آقاي مهدوي گفتم و ايشان هم در مراجعت به من گفتند كـه نظـر   
آيا  »ايشان همان است و اگر براندازي انجام شد، ايشان تأييد خواهند كرد و اقدام خواهند كرد.

الوقوع را به اطالع مسـئولين   ست خبر آقاي مهدوي مبني بر تدارك كودتايي قريبباي ايشان نمي
اند؟! كودتايي كه قتل مسئولين حكومتي و البد بخشي از هـواداران آنـان را    رسانده حكومت مي

براي زنداني شدن ايشان كفايت » اطالع از تدارك كودتا«شده است. آيا اعتراف صريح  شامل مي
  كند؟ نمي

  گرانا كودتاهمدلي ب
شان با كودتاگران  بدون در نظر گرفتن اينكه ايشان در جهت رفع اتهام از خود و انكار رابطه

كنند. ايشان اظهـار   شان با كودتاگران اعتراف ميخواهي ناخواسته به همدلي هستند در نامه تظلم
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ايشـان پيشـتر اظهـار     »كـردم.  كار را انجام دهند و نهي توانند اين و عالوه، گفتم نمي«دارند:  مي

زاده است كه مرد فاسقي بيش نيست. اكنـون ببينيـد كـه     مدرك، اظهارات آقاي قطب«اند:  داشته
وسـيلة دو نفـر،     گويد كه: ارتباط مستقيم با ما نداشته است و به زاده چه گفته است. او مي قطب

ايـم و   ت نـداده است و ما قـول موافقـ    يكي حجازي و ديگري آقاي مهدوي، ما را مطلع ساخته
اين  اينجانبوقت تأييد خواهيم كرد.   ايم كه اگر نيت سوء خود را عملي كردند، آن وعده كرده

بـر اظهـار خـود      اعتراف عوامل كودتا روشـن اسـت. بنـا    »كنم. كلي تكذيب مي  اظهارات را به
ران هللا شريعتمداري، ايشـان در احتمـال موفقيـت كودتـا تشـكيك كـرده و گفتـه كودتـاگ         آيت
دارنـد،   توانند اين كار را انجام دهند و در مرحله بعد عوامل دستگير شده كودتا اظهـار مـي   نمي
اهللا شريعتمداري به آنان وعده داده كه در صورت موفقيت كودتا، آنان را تأييد خواهد كرد.  آيت

سـته بـه   اهللا شريعتمداري است يا اعتـراف ناخوا  خواهي و تكذيب اتهام آيتتظلم هاين متن نام
ـ      جرم؟! ه طـور كلـي   در نامه اول ارديبهشت ماه ايشان نقل ايـن موضـوع توسـط حجـازي را ب

 4 انـد امـا در نامـه    ه »زاده را نيـاورد  اسم قطـب «گويند اين دو نفر  مي كنند و اساساً تكذيب مي
زاده مهدوي و حجازي هيچ كدام اظهار نكردند كه از طـرف قطـب  «نويسند:  مي 1361 شهريور

هايش اظهار  ها و نقل مسافرت ند. در فروردين سال جاري مهدوي در ضمن ساير صحبتا آمده
خواهد اقداماتي انجام دهد. حقير نهي كـردم   زاده سابق نيست و ميزاده اآلن قطبكرد كه قطب

دهند و اصـالً تقاضـاي تأييـد از     و گفتم خونريزي جايز نيست. گفت به حرف شما گوش نمي
اما حجازي، ايشان [ناخوانا] سال گذشته شايد دو سه مـاه    مطرح نبود وحقير نكرد، يعني اصالً
زاده راجع به مخالف  هاي ايشان راجع به قطب زاده منزل ما آمد و صحبتقبل از گرفتاري قطب

از مفـاد نامـه روشـن اسـت كـه از       »بودن ايشان بود و صحبتي از تصحيح فاسد ايشـان نكـرد.  
زاده در صدد اسـت انجـام   اقداماتي كه قطب«و » خونريزي«از  زاده نام برده شده و سخن قطب
اهللا  آيـت  اند مسئولين را در جريان اين خبر قرار دهند! شده اما باز هم ايشان لزومي نديده» دهد

اند به صراحت بـه اطـالع    اي كه به قصد تبرئه خود (و نه بازجويي) نوشته شريعتمداري در نامه
اند يعني شواهد آنچنان متقن بوده كـه ايشـان    با آن اعتراف كردهاز كودتا و حتي همدلي ضمني 

راه انكار را براي خود بسته ديده و اطالع از توطئه را پذيرفته است. بدون دسترسي به شـواهد  
نيز و...  بيشتر دست كم اطالع ايشان از وقوع يك كودتا محرز است؛ شكنجه و اعتراف اجباري

تـوان نتيجـه    ساير اسناد و مدارك پرونده قضايي ايشـان مـي   بدون دسترسي به در ميان نيست.
 سيس جمهـوري أاهللا شريعتمداري احتماالً در اجراي كودتا عليه نظام تازه ت چه آيت گرفت اگر

اند و به اعتـراف   اند، اما به كودتاگران وعده تأييد كودتا را داده اسالمي مشاركت مستقيم نداشته
انـد و   الوقوع بودن توطئه به مسئولين امر اطـالع نـداده  قريب صريح خودشان با وجود اطالع از

  اين كمترين جرم مسلم ايشان است.
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  زندان خانگي و قطع ارتباط با عموم

اهللا شريعتمداري اقامه دعوي كرده است گناهي و عدم مجرميت آيتكمتر كسي در زمينه بي
توانند مشخص  دانان مي حقوقگيري براي ايشان متمركز است.  و مدعاها بيش از همه بر سخت

نمايند كه جرائم برشمرده نظير افشاي هويت مبـارزين عليـه رژيـم ستمشـاهي كـه آنـان را در       
داده و ايجـاد   قـرار مـي   .معرض زندان و محروميت از حقوق سياسي و اجتماعي و شهادت و..

در  آشوب و اغتشاش و تسخير مراكز دولتي و فشار بر حكومت براي كسب قدرت سياسـي و 
تواند در پي داشـته   نهايت اطالع و قول حمايت به كودتاگران آيا مجازاتي كمتر از زندان را مي

اي  طاقـت و ظالمانـه  مجازات چندان نامعقول و فوق ،زنداني شدن براي جرائمي اينچنين باشد؟
نيست و با احتساب جايگاه ايشان به عنوان يك مرجع تقليد و روحـاني عمـالً ايـن زنـدان در     

نزل شخصي ايشان اعمال شده و طبيعتاً مانند ساير زندانيان مجرم جز خانواده امكان مالقـات  م
عالوه بر اين مورد احتمال عقلي ديگري نيز همچنـان مطـرح بـاقي     اند. با فرد ديگري را نداشته

ماند كه با توجه به سابقه ايشان در ارتكاب خطاهاي سياسي و امنيتي محرز آيـا در صـورت    مي
ي و يا برقراري ارتباط با عموم احتمال تحريك فرد و افـراد ديگـري توسـط ايشـان بـراي      آزاد

ارتكاب اعمال مجرمانه عليه نظام وجود نداشته است؟ آيـا احتمـال اينكـه يكـي از مقلـدين و      
اي از كشور به مسئولين حكومتي دسترسي داشته باشد و ايشان بـاز   مندان ايشان در گوشه عالقه

توان جـرائم آشـكار و    كودتاي ديگر را ارائه دهند وجود نداشت؟ اساساً آيا مي هم جواز قتل و
اهللا  بـدون شـك پرونـده آيـت     محرز اين چنيني را مرتكب شد و درخواست آزادي نيز داشت؟

برانگيز اي از مردم از ايشان حساس و چالش شريعتمداري با توجه به مرجعيت و هواداري عده
شـده اسـت و در    ي موجب تهييج برخي و برخورد و آشوب مـي بوده و در صورت بررسي علن

تواند به صـورت غيرعلنـي صـورت گيـرد كـه       چنين شرايطي منطقاً رسيدگي به اين پرونده مي
دهد و با احراز مجرميت با تكيه به اسـناد و شـواهد و    روال طي شده نيز همين امر را نشان مي

كـه خـود     شان اعمال شـده اسـت و طرفـه آن   اعتراف خود ايشان مجازات منطقي نيز درباره اي
   :اند ايشان در نامه به حضرت امام دو مسئله را خواستار شده

. مصون بودن از تعرض مردم (كه البته وظيفه بديهي و ذاتي حكومت است و خود ايشان 1
ها  ها و تريبوننيز از محافظت پاسدران اظهار تشكر و رضايت كرده اما از ادامه تهاجم در رسانه

  اظهار نگراني كرده است).
. عدم انجام محاكمه رسمي و علني در دادگاه (كه قاعدتاً به واسطه جايگاه فردي ايشان و 2

  اجتناب خودشان از قرار گرفتن در معرض محاكمه علني بوده است).
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زندانيان ديگر از حق مالقات بـا خـانواده و هواخـوري و دسترسـي بـه      ه ايشان همانند هم

اند و تا اين مرحله هيچ يك از حقـوق انسـاني    در محل زندان و... برخوردار بوده پزشك معالج
  ايشان مورد تعرض قرار نگرفته است.

  موضوع بيماري و درخواست خروج از كشور
اهللا شريعتمداري و محروميت از درمان بيماري توسط پزشـكان   مسئله بيماري آيت«در واقع 
كـه توضـيح داده    چنان ع ظلم در زمينه ايشان است و آنقوترين مدعا در زمينه و مهم» متخصص

تواند مصداق تضييع حقوق انساني ايشان قلمـداد   شد زنداني بودن و عدم مالقات با عموم نمي
تواند در اين نكته باشد كه ايشـان بـه عنـوان يـك مجـرم در       تنها محل معارضه جدي مي شود.

ره درماني در بيمارستان بوده و حكومـت بـا   اند كه مستلزم طي دو اي بوده معرض بيماري ويژه
كـه   چنـان  آن وجود علم و آگاهي از نياز ايشان به درمان در بيمارستان از آن اجتناب كرده است.

اهللا شريعتمداري طي دوران  در شواهد و مدارك مورد وثوق مدعيان بدان اشاره شده است آيت
 كوتـاهي  اين حكومت در اين مرحلـه زندان خانگي به پزشك معالج دسترسي داشته است بنابر

 .نيسـت  ميـان  در خـانگي  زندان در ايشان »پوساندن« احياناً و اذيت و آزار قصد و است نكرده
شـان و پـيش از طـرح مسـئله      و در ابتداي زنـداني شـدن   1361 ايشان در نامه يك ارديبهشت

بدهند و هر كشوري را اگر آقايان تخفيف نخواهند داد، بهتر است گذرنامه «نويسند:  بيماري مي
ايشـان تنهـا سـيزده روز پـس افشـاي ارتبـاط بـا كودتـاگران         » دانند اختيار كنيم. كه صالح مي

ارديبهشـت ايـن درخواسـت را تكـرار      22 درخواست خروج از كشور را دارنـد و مجـدداً در  
و   ] قـم  هعلميـ   [حـوزه   مدرسين  جامعه  به  آقا [خميني] آمد و راجع ظهر احمد از بعد«كنند:  مي

 ارديبهشـت  22 ( ».كـرد   صحبت بروند  خارج  به  معالجه  براي خواهد مي كه  شريعتمداري  آقاي
نيـز ايـن درخواسـت مجـدد      63 در سـال  بحـران)  از رفسنجاني: پس خاطرات هاشمي ،1361

  ] شـريعتمداري  سـيدكاظم   اهللا [آيـت   آقـاي   آمـد. دربـاره   [حسن] صـانعي   آقاي«شود:  مطرح مي
  ] تهران ، [او را به معالجه  براي  كه  است  دكترها، اين  دارند و نظر بعضي  كسالت  كرد كه  مشورت

 ،1363 دي 3 » (باشـد.   خارج  به  رفتن  ، فشار براي خبر كسالت  دهد، پخش مي  بياورند. احتمال
ن و پرسش جـدي كـه مـدعيا    رفسنجاني، به سوي سرنوشت.) كارنامه و خاطرات اكبر هاشمي

اهللا شريعتمداري بايد بدان پاسخ دهند ايـن اسـت كـه آيـا ايشـان پـيش از        خانواده مرحوم آيت
انـد و تنهـا سـيزده روز پـس از      كشف توطئه كودتا نياز به سفر خارج و مداواي بيماري نداشته

باره نياز به سفر به خارج و بيست روز بعد نياز به يك زاده و ساير همكارانش به يري قطبدستگ
دسترسي مـداوم بـه    رغم عليمداوا در خارج تشخيص داده شده است؟ آيا اين بيماري العالج 

پزشك معالج در فاصله اندك ميان كشف جرم تا اعالم نياز ايشان براي خروج از كشور كشف 
از اعضاي بيت حضرت امام و واسط  حسن صانعي به عنوان يكياهللا شيخنظر آيت شده است؟
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خبـر    دهـد، پخـش   مـي   احتمـال «اهللا شريعتمداري در خور توجـه اسـت:    ميان حكومت و آيت

آيا تشخيص عاملين حكومتي مبني بر تـالش مجـرم   » باشد.  خارج  به  رفتن  ، فشار براي كسالت
آن هـم ادعـايي كـه    از منطق است؟ براي فرار از مجازات متعارف از طريق طرح اين ادعا دور 

اهللا شريعتمداري  شود. فراموش نكنيم كه آيت باره و يك ماه پس از كشف كودتا مطرح مييك به
زاده در معرض زندان و اتهام نبـوده و از امكـان اقـدام    و دستگيري قطب 1361 فروردين 17 تا

متوجـه ايـن نيـاز    ارديبهشت مـاه   22 باره ازيك اند اما به مسافرت برخوردار بودهبراي درمان و 
  اند. ضروري شده

و پـس از  » سـالگي  81« در 1365 اهللا شريعتمداري در نهايـت روز چهـارده فـروردين    آيت
انـد كسـاني كـه در     درگذشتند. هرچند ميان مراجع بوده» چهل روز بستري شدن در بيمارستان«

واردي نظيـر مـرگ   اند اما قياس مرگ در اين سن و در اين شرايط با م سنين باالتر نيز درگذشته
بهشتي همان قياس نـامربوط مـورد    اراالميني، و ستّيعقوب، محسن روحزهرا كاظمي، زهرا بني

اشاره است كه نشان از نيت سياسي نهفته در پس اين پژوهش علمي است. به واقع قياس مرگ 
 وشـتم شـيوه  ساله، به واسطه بيماري و كهولت سن با مرگ زنداني به واسطه ضـرب  81زنداني

  درستي است؟
  فرجام سخن

مان براي يافتن درمان امري نيكو و  جستن ريشه دردهاي سياسي و اجتماعي امروزي جامعه
گشاي روزهاي بهتر خواهـد   شك نگاه انتقادي و موشكافانه به گذشته نيز راه ضروري است. بي

 اهللا شريعتمداري و ادعاي تشابه اين به زندان خانگي آيت اخيرهاي  بود اما ربط دادن وقايع سال
گيرد نه  هاي اين چنيني كه با مقاصد سياسي صورت مي سازي وقايع كامالً نادرست است. تشابه

تنها باعث هيچ كمكي به روشن شدن حقايق و دفاع از حقوق انساني افراد و منتقدين سياسـي  
زاري در دست جريانات خاص براي تشكيك و تهديد بيش تواند به اب مي اًگردد، بلكه احياننمي

از پيش منتقدين تبديل شود و راه را براي كسب مشروعيت و توجيه اعمـال ناشايسـت فـراهم    
 سازي وقايع سياسي روز و وقـايع صـدر انقـالب و حتـي صـدر     هايي كه در تشابه آورد. تالش

از اعتمـاد عمـوم مـردم بـه      گيرد با علـم و آگـاهي   اسالم از سوي جريانات خاص صورت مي
پذيرد در حالي شرايط ويژه و رخدادهاي خميني(س) با هدف كسب مشروعيت صورت مي امام

استثنايي ابتداي انقالب قابل قياس با موارد ديگر نيسـت. ايـن امـر بارهـا نيـز مـورد اعتـراض        
فضاي ترور،  توان شرايط ويژه است چرا كه هرگز نمي گران و ناظران منصف قرار گرفته  تحليل

ــاير دوره   ــه س ــالب را ب ــداي انق ــي ابت ــگ تحميل ــا و جن ــوع   كودت ــيم داد. و در مجم ــا تعم ه
فقيه كوشش خود را براي رعايت حدود شرعي و انساني به  خميني(س) هم در جايگاه ولي امام

ها، تذكرات موردي و سفارشات مكرر به كارگزاران حكومتي شـاهد ايـن    اند كه فرمان كار برده
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اند كه مـواردي از   . البته كارگزاران و عاملين اجرايي بعضاً تخلفات و اشتباهاتي داشتهمدعاست

آنها با برخورد و تذكر مستقيم حضرت امام مواجه شده كه برخي از آنهـا بارهـا گفتـه شـده و     
بسياري نيز در زمان مناسب بايد بررسي شود و در معرض قضاوت تاريخ و افكار عمومي قرار 

ـ   از اين موارد دست گيرد. آگاهي مـنش حكـومتي    ة ه و قاعـد كم نشان دهنده آن اسـت كـه روي
بايست مدنظر قرار  حضرت امام بر رعايت حدود شرعي و انساني بوده كه در قضاوت كلي مي

گيرد و صد البته هيچ كس نيز مدعاي عصمت و بري بودن از خطـا بـراي ايشـان و كـارگزارن     
حكومتي ايشان نداشته است و موارد خطا در زمان خود و در داوري منصـفانه و مسـتدل و بـا    

در پايـان بايسـتي مـدنظر     به همه اطالعات و اسناد براي همگان ميسـر خواهـد بـود.   دسترسي 
اي اجتماعي و اعتقادي ارزشمندي است كه چهـره   داشت كه حضرت امام(س) همچنان سرمايه

ايشان نماد و تجلي روح جامعه ايراني در دوران معاصر است و خدشه بر آن نـه تنهـا سـودي    
هـاي جامعـه ايـران     ها و درگيري خواهد داشت بلكه بر سردرگميبراي فرداي بهتر اين جامعه ن

 سـر  از نـه  درخواسـتي  ايشان پيرامونهايي منصفانه و منطقي  خواهد افزود؛ بنابراين انتظار نگاه
  است. باور و اميد جنس از ضرورتي بلكه اضطرار؛ و جبر

  



 

  
  
  
  

  1اهللا شريعتمداريآيت ةعدم معالج ةمام دربارپاسخ به اتهامات ناروا به ا

  
  حميد انصاري

اهللا شريعتمداري و ادعاي اي از دكتر محسن كديور پيرامون ماجراي آيتپي انتشار مقاله در
خميني(س) از فراهم نمودن امكان معالجه بيماري ايشان  اسالمي و امام ممانعت نظام جمهوري

يي به اين موضوع پرداخـت  هامصاحبهو  هايادداشترساني و خبري جماران طي  پايگاه اطالع
  و برخي از زواياي مسئله را روشن نمود.

ساني و خبري جمـاران  ر كتر محسن كديور به اين مسئله پايگاه اطالعدر پي پاسخ مجدد د
تنظيم و نشر آثار امام خميني پرداخت كه  ةگو با دكتر حميد انصاري قائم مقام موسسو به گفت

  خوانيد:خور توجهي است كه در ادامه مي حاوي زواياي ناگفته و در

هاي خارجي با انتشار اسنادي در صدد احياي مجدد موضـوع    يكي از سايت اًاخير 
هاي بسياري را متوجه  ها و اهانت اهللا شريعتمداري است و در اين مسير، نسبت آيت

  سسه قصد پاسخگويي نداريد؟ؤعالي و ممام كرده است. آيا جنابا
 سـايت اسـاس هـم    در ابتدا الزم است از حساسيت دوستان تشكر كنم و طبعـاً بـر همـين   

 وظايف كه است اين اينجانب شخصي نظر البته. است كرده دنبال را مسئله اين آغاز از جماران
گويي به صورت موردي به اين قبيل ادعاهـا   آثار امام فراتر از پاسخ نشر و تنظيم موسسه شأن و

تـا امـروز در    اسـالمي روزي از اول پيروزي انقـالب  و اتهاماتي است كه تقريباً به صورت شبانه
، سوءاستفاده از شرايط اخيرهاي  نامه شود كه وجه مشترك همه اتهام هاي بيگانه تكرار مي رسانه

سـال پـيش از ايـن، بـدون      30 و يا 20 كنوني ايران و پيوند دادن وقايع حال حاضر به حوادث
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انقـالب،  گـويي وقـايع گذشـته     گونه ارتباط منطقي و واقعي بين آنهـا و در نتيجـه وارونـه    هيچ

ها نسبت به امـام و فرزنـد مظلـوم و مرحـوم او و      نمايي، جعل دروغ و ايراد انواع تهمت مظلوم
كـه بـرخالف     باشد. ضمن آنديگر ياران امام و نقد عملكرد مردم ايران در دهه اول انقالب مي

 او كـه  آنچه و كرده ادعا وي كه آنچه ـ كرديد اشاره كه ـ اخيرالقاي نويسنده مطالب انتشار يافته 
 امـا .  باشند گويي پاسخ نيازمند كه نيستند جديدي مطالب يك هيچ است كرده ارائه سند عنوان به
 40 متجـاوز از  اهللا بجنـوردي  اي آيـت  اظهـارات دو صـفحه  سـخ بـه   پا در نويسـنده  كه آنجا از

 ممكـن . اسـت  كـرده  ارائـه  سند اصطالح به و ورزيده تأكيد خود اول نوشته مدعاي بر صفحه
 نشـانه  را امر اين بعداً و نمايد خويش وارده اتهامات پذيرش بر حمل را سسهمؤ سكوت است
 حقيقـت  بـر  كـه  افـرادي  اسـت  ممكـن  لذا. كند فرض خود ادعاهاي درستي مستندات و إتقان

اهللا شريعتمداري آگاه نيستند را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين  دوران و ماجراي آيت آن حوادث
 سـايت  كـه  خصـوص  بـه  دانـم  مي مفيد ، حقيقت از دفاع مسير در را شما هاي پرسش به پاسخ

  :است ضروري مهم ولي كوتاه نكته سه دو ذكر اما. است شده بحث اين وارد عمالً جماران
ترين محور اتهام نويسنده مذكور به امام  اهللا شريعتمداري اصلي آيتم مرحو بيماريموضوع 

ا نظر و دستور امام بوده است كه مدعي است آن مرحوم معالجه نشده است و جلوگيري از آن ب
 نسـخه  كـه  اهللا شريعتمداري اسـت  هاي خود آيت يه بر اين ادعا، نامهباره بهترين ردايناست. در

هـاي متعـدد را بـه پاسـخ      است. نقل فرازهاي مورد استناد در اين نامـه  موجود ها آن اكثر اصل
كنم اما در اين مجال ذكر دو مورد آن در اثبات دروغ بودن  آينده موكول مي سسه درؤتفصيلي م

  :نويسند مي امام به خطاب 1402رجب  : ايشان در ادعاي مذكور كافي است
دامت بركاته با ابالغ سالم و تحيات، ديروز  خميني آقاي العظمي اهللا آيت مستطاب حضرت«

، معاينه و معالجه حقير به قم بيايند. از اين لطف  امر فرموده بوديد كه دو نفر دكتر براي بررسي
العاده ممنون و دعاگو هستم و به حمداهللا فعالً احتياج بـه بسـتري    و بزرگواري مخصوص، فوق

  »در بيمارستان نشد...
  اند: دوران حصر به امام نوشته ديگري، در هو در نام

با ابالغ سالم ، اهللا خميني دامت بركاتهآقا روحالعظمي آقاي حاج اهللا حضرت مستطاب آيت «
 به ها دكتر از نفر چند ديروز كه رساند و تحيات و تبريك عيد شريف مبعث به عرض عالي مي

  »...بودند آمده حقير عيادت براي بهداري وزارت دستور
  هاي ديگري هم آمده استدر چند جاي ديگر در تاريخاين مطلب 

  هاي آقاي شريعتمداري مدارك ديگري هم وجود دارد؟ آيا به جز نامه
ميني بـراي عيـادت   خ ، عالوه بر شهادت رابطين و نمايندگان متعددي كه از سوي اماماًقطع

انـد   ، اعزام شـده  تهي خود به امام نوش ها هايي كه ايشان طي نامه ايشان و رسيدگي به درخواست
اهللا شريعتمداري اعـزام ايشـان را بـه     كه اغلب آنها مورد وثوق طرفين بوده و خود مرحوم آيت
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اهللا حـاج شـيخ    اهللا كرمـاني و آيـت   افراد مورد اعتماد درخواست كرده است (امثال آيـت  عنوان

هللا منتشـر  احسن صانعي) و عالوه بر مدارك ديگري كه در همـين رابطـه وجـود دارد و انشـاء    
قابل خدشه كه بطالن تهمـت و ادعـاي مـذكور را آشـكارا اثبـات       ترين سند غير شوند، قاطع مي
 نـه  كـه  ـ  مرحـوم  آن معالج پزشكان از يكيكند اظهاراتي است كه آقاي دكتر باهر به عنوان  مي

يان ب به كه مفصلي بسيار وگوي گفت ضمن درـ   اين از پيش ها سال شايد و ها مدت بلكه امروز
خاطرات طوالني مدت خود از ارتباط با مراجع و معالجات ايشان اختصـاص دارد بيـان كـرده    

، و وثاقت آقاي دكتر بـاهر   . تدين باشد ها منتشر شده و در دسترس همگان مي است و در سايت
علمـا و مراجـع گذشـته و حـال حـوزه       ةالعلماء است نزد مردم قم و قاطبكه معروف به طبيب

 مخصـوص  طبيـب  ايشاننياز از بيان است.  ر آشنايان به مسائل قم و حوزه علميه بيعلميه قم ب
 نجفـي  و شـريعتمداري  خميني،امام: عظام آيات اعتماد مورد و معالج دكتر و گلپايگاني اهللاآيت

  .باشد مي قم مردم و قم فعلي مراجع از برخي و منتظري اهللا و آيت مرعشي
پايه بـازگو شـده    مفصل ايشان براي بطالن ادعا و تهمت بينظر از اظهارات  نقل فراز مورد
  باشد: نياز از توضيح مي توسط نويسنده بي

لطـف و كرامـت بـا افـراد برخـورد       كه ابهت خاصي داشتند اما بسـيار بـا    (س) با اين امام 
اهللا شريعتمداري قابل ستايش است؛ گويا بسـتري  (س) با آيت كردند، از جمله برخورد امام مي

  كردن آقاي شريعتمداري در بيمارستاني در تهران طبق دستور ايشان بوده است. 
كردنـد. امـام پيغـام    مـي  گيـري  پي(س) بيماري آقاي شريعتمداري را  امام گونه است.همين
ريعتمداري مطلع شده بودند مثل اينكه امام از جريان بيماري آقاي ش». بيا كارت دارم«دادند كه 

موقع من پزشك ويژه آقاي شريعتمداري هم بودم. البته امام بـه   اما از جزئيات خبر نداشتند. آن
صــورت ويــژه از حــال جســمي شــريعتمداري نپرســيدند، بلكــه فرمودنــد: شــما پــيش آقــاي 

سـتش  شريعتمداري بودي. مشكلش چيست؟ من گفتم: آقا، ايشان سـرطان كليـه دارد. كليـة را   
تومور دارد. فرمودند: از طرف من برويد و ايشان را ويزيت كنيد، سپس دستوراتي هـم دادنـد.   

اهللا گلپايگـاني   بنا به دستور، براي عيادت آقاي شريعتمداري به قم رفتم. قبل از آن خدمت آيت
دت رسيدم و گفتم: آقا مرا مأمور كرده كه امروز خدمت آقاي شريعتمداري بروم و از ايشان عيا

[داماد بزرگ آقا كه االن فـوت   كنم، شما فرمايشي نداريد. آقاي گلپايگاني فرمودند: آقاي علوي
كرده و قبرش در شيخان است] هم با شما بيايد. آقاي ايراني، مسئول سپاه قم، هم آنجـا بـود و   

و خواست كه همراه ما بيايد. غروب بود كه سه نفري آمديم خيابان ارم. با تلفن هماهنگ شـد  
  مجوز گرفتيم و رفتيم خدمت آقاي شريعتمداري رسيديم.

  اين ماجرا مربوط به بعد از محصور شدن آقاي شريعتمداري در منزل بود؟ 
اش چيست. هاي سياسي بله، البته. امام دستور دادند كه از آقاي شريعتمداري بپرسم خواسته
ام. آقـاي   ادت شـما آمـده  من خدمت آقاي شريعتمداري عرض كردم: من از طرف امام براي عي
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آيي. بيا باال داخـل   شريعتمداري گفتند: خوب شما كه پزشك من هستيد و هميشه پيش من مي

اتاق صحبت كنيم. يك آقاي پاسدار عزيزي به نام آقاي موسوي هم بود كه خواست دنبـال مـا   
كار خصوصـي  ،  بيايد. آقاي شريعتمداري گفتند: آقاجان! دكتر باهر از طرف امام تشريف آورده

  با من دارد. شما اينجا تشريف نياوريد. اطاعت كرد و رفت.
آقاي شريعتمداري گفتند: من چهار خواسته دارم كه خدمت امام بگو: اول اينكه مـن بـراي   

خواهم با پول خودم براي معالجه به خـارج بـروم. دوم    ام امكانات مالي دارم. ميدرمان بيماري
اند من با پول سهم امام نخريدم، مـال خـودم اسـت،    اشغال كرده كه آن حياط بزرگي را كه  اين

هاي من بلوكه شده و من هيچ پولي در اختيارم نيست،  اين را در اختيار من بگذارند. سوم؛ پول
دهند از امام خواهش كن  هاي كه مردم عليه من شعار ميكه حرف  اين را آزاد كنند. چهارم؛ اين
  ح نكنند و ننويسند.كه دستور بدهد عليه من مطر

خوب، اينها را گفت. فرداي آن روز خدمت امام(ره) برگشتم و جريان را توضيح دادم. امام 
خودت برو و صحبت كن و تمـام  «خراساني، رئيس وقت دفترتبليغات، فرمودند: به آقاي عبايي

رگردان و هر اند، باش را تصرف كرده اموالي كه مربوط به ايشان است برگردان. اگر حياط خانه
پزشكي كه احتياج دارد برايش مهيا كن. اما االن شرايط طوري نيست كه ايشان خـارج برونـد،   

آقـا هماهنـگ كنيـد و هـر      احمـد  ج به مصلحت ايشان نيست كه خارج بروند. خودتان بـا حـا  
اسالمي ايران از خارج بياوريد كه از نظـر   خواهد با خرج دولت جمهوري پزشكي كه ايشان مي

در مورد شعار هم كه من به مردم نگفتم شعار بدهند، دست من نيسـت.   ني كوتاهي نشود.درما
من كه نگفتم خداي ناكرده مردم به ايشان جسارت كنند و من هم اميدوارم خود مردم اين كـار  

   ».نكنيد كه بخواهم مردم از توانم چنين چيزي را را نكنن، ولي نمي
اند. خـدمت امـام   خبر آوردند كه عكس امام را پاره كرده اوايلهاي يادم هست در درگيري

اگـر  «رفتند و به ايشان خبر دادند. شبي امام، خدايش رحمت كند، سخنراني كردند و فرمودند: 
به عكس من هم جسارت كردنـد، هـيچ نگوييـد، چـون اينهـا معاندنـد يـا منـافق هسـتند كـه           

زبيني ايشان بسـيار بجـا بـود. در مـورد آقـاي      تي» خواهند به اين ترتيب جنجال راه بيندازند. مي
شريعتمداري هم موضوع همين بود. امام(س) فرمودند: من كه به مردم نگفتم شعار بدهيـد كـه   

سـتان مهـراد تهـران    به هر حال طبق دسـتور، آقـاي شـريعتمداري در بيمار    حاال بگويم ندهيد.
يه پيشرفت كرده بـود. منظـورم   چه سرطان كل جا درمانش را آغاز كردند، اگر بستري شد. همان

  »به بزرگواري حضرت امام بود.
 در ايـن  از پـيش  هـا  سال گرديد اشاره كه گونه همان  الزم به يادآوري است كه مطالب فوق

 رياسـت  بـاهر  دكتـر  آقـاي  جنـاب  توسـط  خوانـدني  بسـيار  و طوالني وگويگفت يك ضمن
 اسـت؛  يافتـه  انتشـار  هـا  سـايت  در و گرديـده  بيـان  قم در گلپايگاني العظمي اهللا آيت بيمارستان
ينان از صحت انتساب و اجازه نقل و نشر از آقاي دكتر باهر پيگير تماس بـا  اطم براي اينجانب
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آذر)  6( ايشان بودم كه شماره تماس را از طريق يكي از دوستان در قم بدست آوردم و ديشب

ايشان ضمن اجازه نشر و بـازگويي   . پرسي يافتم پس از بيست و دو سال توفيق تماس و احوال
اند و در مراحـل پايـاني    مجدد اين خاطره فرمودند: خاطرات بسيار زيادي دارند كه تنظيم كرده

يـادم نيسـت ولـي     براي چاپ و نشر است. از تاريخ وقوع ديدار مذكور پرسيدم. گفتند: دقيقـاً 
خـارج نياوردنـد، گفتنـد:    : چرا دكتـر متخصـص از    است. سوال كردم 64 واخر سالأ مربوط به
 تشخيص طبق ايشان شدن بستري كه هم بعد نياز نبود (نه در تشخيص و نه درمان) چون اصالً

  .كردند بستري تهران مهراد) مجهزّ و خصوصي( بيمارستان در را ايشان و افتاد اتفاق اطبا
 در مورد درخواست مرحوم آقاي شريعتمداري براي سفر به خـارج، بعـد از كشـف طـرح    

گـران دسـتگير شـده و     زاده و سابقه اين موضوع در تصميمات و اظهارات كودتـا  كودتاي قطب
 برخـي  در مرحـوم  آن تقاضـاي  و  دولت خارجي و از جمله عربستان سـعودي  4 تماس آنان با

 و ،»باشـد  صـالح  كـه  وقـت  هر تا مدينه در اقامت و مدينه و مكه به سفر« براي امام به هانامه
كـه آيـا ايـن      ايـن  و بيمـاري؛  معالجـه  عنـوان  به روز، چند فاصله به ديگري مشابه درخواست
هـاي   هـا و بهانـه   ها طبق نظر پزشكان معالج ايشان بوده است يا پيشنهادات و طـرح  درخواست

اطرافيان؟ نكات زياد و قابل توجهي وجود دارد كه شرح مستند آن نيازمند تفصيل موضـوع در  
اي از آن در اسناد و خـاطرات از سـوي متصـديان امـر ايشـان در       عمدهآينده است. البته بخش 

  دوران حصر انتشار يافته است.
اهللا شـريعتمداري   اموال شخصي آيت ةهاي مطرح امروز، بحث مصادر يكي از بحث

  باره وجود دارد؟اي دراين است؛ آيا در ميان اسناد شما نكته
 آقـاي  مرحـوم  كـه  است اين كند مي ثابت ار نويسنده گويي خالف كه ديگر جالب نكته بله،

بب اين كه ايشان دستور منع مصـادره امـوال شخصـي ايشـان را داده     س به امام از شريعتمداري
  نويسند: است تقدير كرده و مي

بـرداري شـود.    كند كه حقير خصوصيتي ندارم و بايد خانه صورت آقاي دادستان اظهار مي«
فقيه دارد و رهبر است و حكم ايشان ظله، واليت مد اهللا خميني كنم كه حضرت آيت عرض مي

انـد و يـا مـورد لطـف و شـفقت       االتباع است، البد مصـلحتي را مراعـات فرمـوده   بر همه الزم
هاي ايشان هم آمده است و در اظهارات آقاي  مضمون همين مطلب در برخي از نامه» اند دانسته

  .است يدهگرد بيان صراحت بهـ   شد نقل كه ـدكتر باهر هم 
گويي شده و پيرامون آن با تأكيد فراوان  نكته بسيار مهم ديگري كه نويسنده مرتكب خالف

كننده مطلب نوشته و از ظالمانه بودن اين تصميم سخن گفته و امام و نظـام   و با ادبيات تحريك
از اهللا شريعتمداري است، غافـل   : عدم محاكمه رسمي و قضايي آيت را متهم به ظلم كرده است

كه درخواست توقف بازپرسي مقدماتي و عدم ارجاع موضوع به محكمـه و راكـد گذاشـتن      آن
آينـده  در كـه  چنـان   ــ  رانه شخص آن مرحوم بوده است و ايشـان محاكمه ايشان، تقاضاي مص 
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 واسـطه  بـه  خمينـي  امـام  از فـراوان  تأكيدات با نامه چندين در ـ  شد خواهد ارائه آن مستندات
قـاً  اتفا كـه  اينامـه  همـان  از فـرازي  نقـل  نمونه براي. است كرده تشكر درخواست اين اجابت

كـه ايـن امـر      نويسنده در نوشته دوم خود به عنوان سند چهاردهم آورده است براي اثبات اين
كه امر كنيـد    عرض دوم اين«...نويسند:  ، آنجا كه مي كند درخواست خود ايشان بوده كفايت مي

را راكد بگذارند و اگر الزم باشـد خودتـان شخصـاً در وضـع مـا دخالـت       ما ة صحبت محاكم
  . »فرماييد

  منتشر كرده چيست؟ اخيرمطالب  ةاسنادي كه نويسند ةنظر شما دربار
 ادعـاي  برخالف كهاهللا شريعتمداري  ايشان از حجم انبوه اسناد منتشر شده در ماجراي آيت

 ادعـا  براي و پوشيده چشم است پرداخته بدان وي كه است موضوعاتي با مرتبط دقيقاً نويسنده
 حذف با هم در مواردي  زينشي تنها به چند خاطره كوتاه آنگ صورت به خود بزرگ اتهامات و

 ضـمن . است كرده بسنده باشد، مي نويسنده مقصود بر خالف كامالً كه آن بعدي و قبلي مطالب
 نقـد  و تأمـل  محل ـ سسهمؤ نظر از  ـ امام به مربوط موضوعات در خاطرات از بسياري كه اين

  .است
 كـرده  ارائـه ـ  خودش اصطالح به ـ سند دهنده خود، ده نويسنده براي تهمت بزرگ و تكان

 بـر  امـام  دسـتور  دروغ ادعـاي  يعنـي  ـمذكورـ  تهمـت  موضوع اصل به ربطي آن سند 9. است
 اشـتباه  هـاي  برداشت و گانه نُه مستندات نقد.  نداردـ  شريعتمداري اهللا آيت مداواي از جلوگيري

. آنچـه كـه مهـم     كنم سسه موكول ميمو آينده تفصيلي جوابيه به را نويسنده سهوي يا و عمدي
را مستمسـك ايـن     ن است ميزان اعتبار تنها مستندي است كه نويسنده (به عنوان سند چهارم) آ

ق براي هر خواننده منصـف  . اين ح تهمت بزرگ به امام قرار داده است، جاي تأمل فراوان دارد
، دو  محفوظ است كه پرسيده شود شما كه براي اثبات امر ثابتي كه منكري نداشته و ندارد يـك 

ايد و خاطرات بسيار زيادي از موافقين و مخالفين را به دقت بررسي  و سه سند را كافي ندانسته
عنـوان اسـناد اطـالع امـام از      ايد از نامه و خـاطره بـه   ايد و همه آنچه كه در اين امر يافته كرده

تان دقيق و به اصـطالح خودتـان در طلـب     ايد تا نشان دهيد كه تحقيق بيماري ايشان ارائه كرده
كشف حقيقت و دفاع از حق بوده است؟ چرا در مستند ساختن اصل و اسـاس ادعـا و تهمـت    

تنها در اولـين نگـاه   اعتباري آن نه  ايد فقط به سندي كه بي بزرگي كه به امام خميني نسبت داده
آشـنا بـه مـوازين حقـوقي و      آگاهان بر مسائل حقوقي و تاريخي بلكه در نگاه هر فرد مبتدي نا

؟ شما كه در سراسر نوشته خود با تأكيد بر حقوق انساني از  ايد شود بسنده كرده شرعي ثابت مي
ي به تصـريح و  ، حت مان باشند حق و شأن مرجعيت و حق صاحبان انديشه ولو برخالف انديشه

(ع)  (ص) و امـام علـي   ايد و از سيره پيـامبر  نوشته»  الجوشن از حق شمر بن ذي«تعبير خودتان 
 50ايد با كدام ميزان اخالقي، معيار شرعي و حقوقي و يا وجداني و انساني بيش از  سخن رانده

دهـد، امـا در    ايد كه پايه و اساس آن را همين ادعا و تهمت تشكيل مـي  صفحه مطالبي را نوشته
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مقام ارائه سند براي ادعايي بدين اهميت و بزرگي در حق كسي مثل امام خميني به گفتـه يـك   
نفر از مخالفين امام در همين موضوع مورد مناقشه آن هم به نقل از يـك فـرد مجهـول اسـتناد     

 قرار نوشته دو اين در تان بعدي هايگيري نتيجه و مطالب اتفاق به قريب ايد و آن را مبناي كرده
طه دارد، بـه خـوبي   راب همين در كه ادعاهاي و حوزوي سوابق لحاظ به نويسنده قطعاً ؟ ايد داده

 هـاي حقـوقي   واقف است كه نه تنها در فقه اسالم و نظام حقوقي ايران بلكـه در تمـامي نظـام   
 تا نيست پذيرفتهـ   گردد احراز عدالتش اگر حتي ـ خويش نفع به مدعي شهادت و قولمعتبر، 

ـ  نـه  نيز او كه است واقعي غير و مستعار نامش كه فردي گونه خاطره نقل به رسد چه ر اسـاس  ب
 مـدعي  خود مسئله اين در كه ـمشاهدات و مستمعات خويش بلكه بر اساس نقل فردي ديگر  

  !!!مجهول منبع به ارجاع با هم او و ـ  باشد مي
 آن انتشـار  وي وعـده  كه مفصلي تحقيقات در نويسنده داوري و تحليل مبناي است اين آيا

پژوهش ناميـده اسـت؟ و آيـا ايـن اسـت       آن فوايد و نتايج از را صفحه 50اين  و است داده را
  مقتضاي رعايت حقوق انساني و عدالت و انصاف و سيره نبوي و علوي؟!

مـدرك   ، تنها و تنهـا سـندي كـه بعنـوان     نامه عليه امام كه نويسنده اين دو اتهام  توضيح اين
اهللا شريعتمداري به فرمان امام ارائـه كـرده اسـت نسـبت دادن      ادعاي جلوگيري از معالجه آيت

 فـردي  از نقـل  بـه  آن را نويسنده كه ـ  دارد شرم آن بيان از ـ قلم اي به امام خميني است جمله
 خـود  از اسـت  مسـتعار  نـامش  كـه  ايـن   بر تصريح( راستگو الرحمن عبد مستعار نام با مجهول
حضـور   اسـتناد  بـه  نـه  هـم  او و صدر آقاي از نقل به را جمله اين هم او كه) باشدمي نويسنده
، بلكه با ارجاع ضمني به منبعي مجهول و با تعبيـر بـه    و استماع جمله مورد ادعا از امام خويش
اده خميني نسبت د آن عبارت دروغ را به امام» خميني گفته بود:..... حتي يك مرتبه آقاي«اينكه 

 امـام ، به بـازگويي ايـن تهمـت بـزرگ بـه       است. اين اولين و آخرين سندي است كه نويسنده
صـفحه مطلـب نوشـته اسـت و      50خرات آن بـيش از  ؤته و پيرامون آن و مقدمات و مـ پرداخ
كه نويسـنده بـراي تصـديق و توثيـق ايـن منبـع مسـتعار، بـه گفتـه آقـاي حسـن              تر آن جالب

اهللا  فــرد مســتعار مــورد وثاقــت بيــت آيــت«ســت كــه وي گفتــه شــريعتمداري اســتناد كــرده ا
  »!.شريعتمداري بوده است
بـاره  ، بحث حصر ايشان در منزل اسـت، آيـا درايـن    هاي مطرح شده يكي از بحث
  سندي داريد؟

. حصـر ايشـان در پـي كشـف طـرح كودتـاي        اسناد زيادي در اين رابطه منتشر شده است
شـده، از حفـاظتي    تأكيدهاي ايشان در اين دوران چند نوبت  . در ميان نامه زاده بوده است قطب

 امـام را از   كننـد راضـي هسـتند و حتـي تأكيـد بـه اسـتمرار آن        كه نيروهاي نظام از ايشان مـي 
 تقاضاي و كرده گله حصر واسطه به آمده پيش هاي محدوديت از هم مواردي در و ، خواهند مي
اهللا آيت قبالً.  شود پرداخته بايد مستنداً هم موضوع اين به تفصيلي جواب در. اندكرده را آن رفع
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اهللا  بر تذكرات و تأكيدات مكرر امام به مسئولين قضايي و متصديان حفاظت از آيـت  بجنوردي

  اند كه در جماران منتشر شده است. شريعتمداري نسبت به رعايت حال ايشان گفته
اما در اين مختصر جاي اين سوال وجـود دارد: چـرا نويسـنده در عـين حـالي كـه رندانـه        

ي بـه حصـر ايشـان و مسـايل حـزب خلـق مسـلمان و        كوشيده است تا از ورود به علل منتهـ 
ريز عليه آنان، و گسيل جمعي خشونت و كشتار تبريز در غائله اين حزب و قيام علما و مردم تب

دست و مسلح به قم و ايجاد بلوا در اين شهر از سوي اين حزب، و مـاجراي كودتـاي    به چماق
زاده كه منتهي بـه   جاني، مهدوي و قطبنوژه و اسناد ارتباطات آنها و ماجراي شيخ غالمرضا زن

هاي فكري و سياسي فرزند آن مرحوم، و مسـائل مربـوط    حصر ايشان گرديد و اسناد وابستگي
هاي ساواك و اسناد سفارت سـابق آمريكـا در ايـران اجتنـاب ورزد بـه بهانـه اينكـه         به پرونده

طرفـه متعـددي را در    لي در همين دو نوشته، اسناد يـك  اش چيز ديگري است و موضوع نوشته
همين موضوعات مطرح كرده و از حصر ظالمانه سخن گفته، امام و نظام را متهم به ظلم كـرده  

هم شاهدي ديگر بر ميزان پايبندي نويسنده به آئين عدل و انصاف و سـيره بزرگـان     است. اين
  راد و دفاع از حقوق افرادي ديگر!دين در انتساب اتهامات به اف

  ديگري داريد؟ ةنكته ناگفت
ش بسيار كوشيده است تا نوشـته خـود را   اخير الزم است اشاره كنم كه نويسنده در مطالب

مستند و به عنـوان فايـده جنبـي تحقيـق علمـي       گويي و مدار حق نقد و تحليلي استداللي و بر
ي با مرور اجمالي به اين دو نوشـته  خالف اين ادعا هر خواننده منصف خويش معرفي كند اما بر

هـاي سياسـي غلـيظ آن هـم عليـه امـام و        اي از جنس بيانيـه  يابد كه با نوشته به وضوح در مي
 اخـالق  و آداب الفبـاي  كه است مواجه حاكميت جمهوري اسالمي در دوران امام و پس از آن

انتخاب شـده بـراي   . عنوان است نشده رعايت آن در تاريخي علمي تحليل مستند هاي پژوهش
گزينشي  مكتوبات و خاطرات ماهيت و نوع همچنين و آن هر دو نوشته و تعابير به كار رفته در

 و هـا  داوري در ايشـان  كـه  تعـابيري  همچنـين  اسـت،  كـرده  ارائـه  سـند  عنـوان  بـه  ايشـان  كه
بـر   ه، گواهبرد كار به خويش سياسي خاص نگاه با نوشته جايِ جاي در اسناد، از هايش برداشت

، و ارزيـابي اعتبـار مسـتندات و     جهت پاسخ ادعاهاي سياسي نويسنده  از اين اين مطلب است.
 و محكـوم  را ديگـر  جمعـي  و ايشـان  فرزنـد  و خميني امام هاي وي كه به موجب آناستدالل
 تفصيلي پاسخي نيازمند است؛ دانسته مظلوم را اي عده و ظالم را ايعده و كرده تطهير را برخي

ــتن ــيو مسـ ــدوارم در  د مـ ــه اميـ ــد كـ ــردازد.   باشـ ــه آن بپـ ــه بـ ــك موسسـ ــده نزديـ آينـ



 

  
  
  
  
  

  1روش محسن كديور همين است، تكيه بر باد

  
  سيد عباس نبوي

ارشـد آقـاي توحيـد    نامه كارشناسـي پايان ةبسياري به ياد دارند كه در جلسه دفاعي -قمشر
ــ  1375واخر سال أـ  صادق (ع)در دانشگاه امام » كنترل قدرت در فقه شيعه«محرمي با عنوان 

  چه گذشت. 
آقاي محرمي از دانشجويان كوشا و اهل تحقيق بود كه به تدريج ارادتي به شأن علمي آقاي 

نامه بوديم. راهنمايي آقـاي كـديور   آقاي كديور راهنما و بنده مشاور پايان كديور پيدا كرده بود.
را در » لـت و حاكميـت در فقـه شـيعه    دو«شد كه نظرات خود در جزوات اي انجام ميبه گونه

نامه آقاي محرمي جاي دهد و اين كار را به تمـام و كمـال   موضوع كنترل قدرت در درون پايان
  انجام داد.

 انجـام  از را محرمي آقاي دفاعيه، موعود هفته آخرين تا كديور آقاي محرمي، آقاي گفته به 
 همـايش  برگـزاري  گيـرودار  در. بـود  كـرده  نهي مشاور استاد عنوان به بنده با معمول مشورت

 كـه  داد اطـالع  بنـده  بـه  محرمي آقاي بهشتي، شهيد دانشگاه در 75اسفند  در »توسعه و اسالم«
اي جز برگزاري جلسـه دفـاع در دو سـه     نامه رو به اتمام است و ايشان چارهع پاياندفا فرصت

كردن اسـتاد مشـاور را بـه روي    روز آينده ندارد. من حمل بر صحت كردم و اين نوع غافلگير 
نامه را به بنـده تحويـل   خود نياوردم، فقط از آقاي محرمي خواستم كه فرداي يكشنبه متن پايان

بنده با وجود درگير بودن بـا برگـزاري همـايش     شنبه عصر مطالعه كنم.دهد تا براي دفاعيه سه
اشـكال   8قاي محرمـي پـرداختم و   نامه آاسالم و توسعه، دو روز كامل را تماماً به مطالعه پايان

                                  
  .1391آذر  25؛ وبسايت كديور 1391 آذر 9. سايت مشرق 1
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اساسي يادداشت كردم تا در جلسه دفاعيه مطرح كنم و دانشجو و استاد راهنما دفاع كنند. البتـه  

حقيقـت   گشـت و در  اشكال اساسي به استاد راهنمـا يعنـي آقـاي كـديور برمـي      8 به واقع اين
نقـص در  دانشجو مـدخليتي در ايـن اشـكاالت نداشـت. اشـكاالت همگـي از سـنخ خلـل و         

شناسي پژوهش و استدالل بود كه به عنوان نمونه، در تحليل محتواي نظرات بسـياري از   روش
متفكران، تكيه عاميانه بر برخي اظهارات گذراي آنان، مبناي ارائه يك نظريه قـرار گرفتـه و آن   

هـاي   نظريه به شخصيت علمي مزبور استناد داده شده بود؛ در حالي كه اين شخصيت در زمـان 
خالف تحليـل  نظرات روشـني مطـرح كـرده بـود كـه بـر      تأخر در مورد همان موضوع آراء و م

هللا اراكي در برخي از نظرات اسبق خود، اآيت مرحوم نمونه، عنوان به محتواي آقاي كديور بود.
براي جواز سلطنت سلطان شيعي در صورت رعايت احكام شرعي وجه ضعيفي قائل شده بـود  

اهللا را به مرحوم آيـت » جواز شرعي سلطنت سلطان شيعي«خود نظريه و آقاي كديور در جزوه 
 فقيـه امـام  اراكي نسبت داده بود و چه كسي اسـت كـه ندانـد ايشـان بعـد از اسـتقرار واليـت       

  فقيه داشت!خميني(ره)، چه تأكيدي بر وجوب واليت
گانـه   8ت نامه توسط آقاي محرمي، بنده اشكاالدر جلسه دفاعيه، پس از طرح مطالب پايان

گـوي ايـن روش    خود را مطرح كردم و به خصوص تأكيد كردم كه آقـاي كـديور بايـد پاسـخ    
تواند نشان دهد نادرست تحليل محتوا باشد و به طور مشخص جواب دهد كه كدام فقيه را مي

هاي ديگر حاكميت فقيه بر گونهفقيه، قائل به ترجيح واليتقرار واليتتكه در صورت امكان اس
دهد! آقاي كديور از پاسـخ  فقيه عادل ترجيح ميسلطنت پادشاه شيعه را بر واليت مثالً نيست و

نفر از اساتيد و دانشجويان در جلسه دفاعيه حاضـر   70 گانه عاجز ماند!! بيش از 8به سئواالت 
و شاهد و ناظر بودند. آقاي كديور اعتراض كرد كه چرا اين اشـكاالت را زودتـر ارائـه نكـرده     

نامه تا سه روز قبل از براي آنها عالجي بيابد، در حالي كه خود مسبب تاخير ارائه پايان بودم تا
به هر حال پس از سه ساعت بحث و در وضعيت بهت و اضطراب دانشجو،  جلسه دفاعيه بود.

جلسه دفاعيه را خاتمه داديم و من و آقاي كديور وارد جلسه شور اسـاتيد بـراي تعيـين نمـره     
خواسـتي مـرا ضـايع كنـي كـه ضـايع        يم. آقاي كديور به من گفت: آقاي نبوي مينامه شدپايان

اي و بـا  كردي، اما نمره دانشجو را خراب نكن. گفتم: دوست محترم تو تيشه به دسـت گرفتـه  
كني و تـوان پاسـخ بـه چنـد     ها و ميراث امام (ره) حمله ميهاي سست و ناروا به انديشهروش

علمـي و مبـرهن تلقـي شـود!      تنداري، آنوقت انتظار داري مطالبسئوال مشخص و واضح را 
نامه آقاي البته اين اشكاالت را بر سر دانشجو نبايد خالي كرد. و به هر حال نمره خوبي به پايان

بعد از آن به پيشنهاد اساتيد و دانشجويان قـرار شـد جلسـات     محرمي داديم و جلسه تمام شد.
ه هر بار آقاي كديور از آن طفره رفت و آخر سر هم مـدعي شـد   بين برگزار شود كمناظره فيما

اي عذرخواهي كنـد تـا منـاظره اجـرا     كه آقاي نبوي به من توهين كرده و بايد مكتوب و رسانه
شود و من در حالي كه هرگز به ايشان توهين نكرده بودم، حتي براي هر عبـارتي كـه موجـب    
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اي واقع و البته ايشان باز هم طفره رفت و مناظرهدلجويي آقاي كديور شود اعالم آمادگي كردم 

  نشد.
آوري چنـد مطلـب يـا خـاطره     علمي آقاي كديور است كه با گـرد  اين روش و خوي مثالً

شفاهي و كتبي ـ كه طبعاً فاقد ارزش علمي و دقت اسنادي است ـ چنـان نتـايج غيـر متـوقعي       
كاري اسـت كـه در حملـه و يـورش     استنتاج كند كه همه را متعجب و متحير كند و اين همان 

خميني(ره) انجـام داده اسـت و البتـه بـر     ش به ساحت مقدس اماماخيرناجوانمردانه و منتقمانه 
تمامي افرادي كه نوشته آقاي كديور مطلبي به آنها اسناد داده شده، واجب متعين شرعي اسـت  

روي ي وي بيان كنند تا سيهكه حقايق ماوقع را با داليل و شواهد وافي و كافي بر بطالن ادعاها
  شود هر كه در او غش باشد!!

  
سيد عباس نبوي



 

  
  
  
  
  

  ١»دإليل و شواهد وافي و كافي بر بطإلن ادعاهاي نويسنده«اي از نمونه

معـارف اسـالمي و علـوم سياسـي       مدرس مدعو دانشـكده  1376تا بهار  1371نويسنده از بهار
مدرس مدعو دانشكده الهيـات، معـارف    1377تا بهار  1373 و از پاييز (ع) امام صادقدانشگاه 
بين ( علوم سياسي ةنام و ارشاد آن دانشگاه بوده است. در اين مدت راهنمايي پنج پايان اسالمي

) و مشـاوره  76تـا   72هاي  (بين سال علوم سياسي  نامه چهار پايان  )، مشاوره75تا  73هاي  سال
  .را به عهده داشته است )77تا  73هاي  يان نامه الهيات و فلسفه (بين سالچهار پا
التدريس در برخي مواد درسي در دانشكده علوم سياسي، از ممنوع 1375گام از سال هگام ب

الرساله در دانشـكده علـوم   علوم سياسي، سپس ممنوع  التدريس مطلق در دانشكدهممنوع 1376
التـدريس و التحقيـق مطلـق در كـل دانشـگاه امـام       ممنـوع  1377از تابستان  باالخرهسياسي، و 

هايي كه راهنمايي آن را به عهده داشـته،   نامه در پايان 1374صادق(ع) شده است. از اواخر سال 
  شدند كه در حقيقت حكـم نماينـده  افرادي از سوي دانشگاه به عنوان استاد مشاور منصوب مي

االسـالم  يكي از ايـن افـراد حجـت    .كردندها ايفا مي نامهت داوران پايانأدفتر ولي فقيه را در هي
سسه تمدن مؤمعرفي شده است: رئيس  گونه سيد عباس نبوي بود. در فضاي مجازي ايشان اين

تقي اهللا محمـد سسه امام خميني (تحت رياسـت آيـت  ؤت علمي مأو توسعه اسالمي و عضو هي
سس دفتر تحكيم ؤي نوشته شده است: از اعضاي هئيت ميزدي). اين سوابق نيز براي و مصباح

وحدت، معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، معـاون فرهنگـي و   
ايشان . پژوهشي نهاد نمايندگي رهبري، رئيس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه تربيت مدرس

كرده است. ابتدا متن كامل يادداشـت  در فضاي مجازي مطلبي را عليه راقم سطور منتشر  اخيراً
كنم. سپس متن نامه الكترونيكي خود را به آقاي توحيد محرمي (محقـق و  نقل مي ايشان را عيناً

خود  اخيرنامه وي را مستمسك تعرضات  االسالم نبوي پايانپژوهشگر علوم سياسي) كه حجت
مالحظـه   بـه نامـه مـرا عينـاً     سپس پاسخ آقاي توحيد محرمـي م. كننقل مي قرار داده است عيناً

نامـه  اي كـه ايشـان از ايـن پايـان    دو مقالـه   وي و چكيده  نامه كنيد. در انتها مشخصات پايان مي
االسالم نبوي آن هم ادعاهاي خالف واقع جناب حجت .شودتاكنون منتشر كرده است درج مي

                                  
بـه  » روش محسن كديور همين است، تكيه بـر بـاد  «، واكنش كديور به يادداشت 1391آذر 25. وبسايت كديور 	1

  سالم آقاي سيد عباس نبوي در سايت مشرق.اال قلم حجت
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 ج اين پرونـده صـرفاً  بعد از گذشت هفده سال بدون ارائه هيچ مستندي ارزش پاسخ ندارد، در

كـرد:   عمل مـي  براي ثبت در تاريخ است. اي كاش نامبرده به اين فتواي! خود عليه من، شخصاً
واجب متعين شرعي است كه حقايق ماوقع را با داليـل و شـواهد وافـي و كـافي بـر بطـالن       «

هاي دولت نظريه«كنم نقد ادعايي خود را بر كتاب از ايشان دعوت مي .»ادعاهاي وي بيان كنند
است تا ديـر نشـده منتشـر فرماينـد تـا       1376كه چاپ نخست آن متعلق به سال » در فقه شيعه

 ـ كـه   اهللا شـريعتمداري من درباره مرحوم آيـت  اخيرمورد استفاده عموم واقع شود. نقد مطالب 
 شدن روشن به شكبي همفكرانشان و ايشان جانب از است ـ نيز  بوده ايشان اخير تعرض بهانه
 .كرد خواهد كمك معاصر تاريخ تاريك زواياي برخي

 محسن كديور

***  
  باسمه تعالي

  برادر گرامي جناب آقاي توحيد محرمي عزيز
  سالم عليكم

  باشيد سربلند و سالم . اميدوارمخبرممدتهاست از شما بي
غيرمنصـفانه و خـالف    ،االسالم سيد عباس نبوي شما را بهانه كردهبه مناسبتي حجت اًاخير

  .1391آذر  9، مشرق، »روش محسن كديور همين است؛ تكيه بر باد«واقع بر من تاخته است: 
 حتـي  ايد يا نه، و قبال با شما مشورت كرده بود يا نه،دانم شما از اين خطابه مطلع شدهنمي

  .كشيدمي نفس هوايي و حال چه در اآلن دانمنمي
 امتنان مورد وصول اعالم اظهارات اين سيد محترم مطلع فرماييد.لطفا مرا از صحت و سقم 

  .است
  خدانگهدارتان
  محسن كديور

  1391آذر  21

***  
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  رحيملبسم اهللا الرحمن ا

  جناب آقاي دكتر كديور
  سالم عليكم

 عبـاس  سـيد  االسـالم حجـت  آقاي جناب يادداشت خصوص در جنابعالي نامه به پاسخ در
 از اطالعـي  گونـه  هيچ فراوان هايمشغله توجه با تاريخ اين تا اينجانب: رساندمي بعرض نبوي
 به الزم هرچند. است نگرفته صورت آن نگارش براي بنده با هم مشورتي و بالطبع امنداشته آن

اسـاس   نامـه بـر  يه مراحل انتخاب، تهيه و تدوين و نگارش و اتمام پايـان كل كه است يادآوري
انگيـزه و هـدف اعـتالء جمهـوري      جاري دانشگاه امام صادق(ع) و با ةروي ضوابط، مقررات و

قريب به دو سال زحمت بـه انجـام رسـيده     توسعه راهبردي انديشه سياسي اسالم با اسالمي و
  .است

سـال   17ـ18هاي شفاهي بحث گوها وو گفت با اتكاء به خاطرات، لذا طرح مباحثي جديد
و اصلح آن است كه بـه جـاي مناقشـات و مجـادالت      باشد،نظر فاقد وجاهت الزم ميه قبل، ب
نامه آن مقطع زماني و پايان در) نامه(استاد راهنماي وقت پايان به كتب منتشره جنابعالي بيهوده،

كـه بـديهي اسـت نقطـه نظـرات       مراجعـه گـردد،   )دانشگاه امام صادق(ع (دانشجو) موجود در
هاي علمي رايـج آن زمـان بـراي     چوب روشچار در ...،توجه به منابع موجود و دانشجو هم با

  .مشهود است گيري آن كامالًمقدمه و نتيجهر ويژه د هارشد، بنويسي مقطع كارشناسيرساله
ها و ناماليمات و گذر زمـان،   گرفتاري رغم عليحال امروزم هم بايد بگويم  اي حال ازعلي

ام دانشگاه امام صادق(ع) بودهيا دانشجوي  دفاع مقدس، و با موقعي كه بسيجي دوران جنگ و
مـان هسـتم، و در وطـن و    خدمت ايـران اسـالمي   و همچنان بقدر وسع در ام،هيچ فرقي نكرده
  .باشمميهن عزيزمان مي

بينم دوستان ديروز و نيروهـاي توانمنـد ايـن مملكـت بجـاي      مي اينكه جمله آخر، از در و
  .متأسفم كشند، عميقاًهم ميروي ه آرايي در مقابل دشمنان اين سرزمين، تيغ بصف

  رحمإلاهللا والسالم عليكم و
  محرمي توحيد

 1391آذر  22

***  
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 نامه مشخصات پايان

ارشـد  كارشناسـي   نامـه  ، پايـان )شـيعه (نظارت بر قدرت سياسي در اسـالم  توحيد محرمي، 
محسـن  ا: معارف اسالمي و علوم سياسي، دانشگاه امام صادق(ع)، استاد راهنم ةدانشكد پيوسته،

  .1375اسفند  1 عباس نبوي، تاريخ دفاع:كديور، استاد مشاور: سيد

***  

 اول  مقاله
فصلنامه پژوهش علـوم   دو، نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقهاء شيعهتوحيد محرمي، 

  .151 -179، صص 1384، شماره اول، پائيز و زمستان سياسي
چگونگي نظريات ارائـه شـده در   چكيده: مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سياسي، 
كند ـ برخي از فقهاء عظـام شـيعه    اين زمينه با توجه به آراء فقهاء شيعه را بررسي و تحليل مي

باشند، نظارت درونـي (عـدالت و فقاهـت) را شـرط     كه معتقد به مشروعيت الهي بالواسطه مي
انـد و گـروه ديگـر كـه     هـاي نظـارت بيرونـي نيـز پرداختـه     اند و به مؤلفـه الزم و كافي دانسته

هـاي   دانند؛ عالوه بر لزوم نظارت دروني، نظـارت ي ميـ مردممشروعيت دولت اسالمي را الهي
انـد. بحـث ضـرورت طـرح     بيروني نهادينه شده را شرط الزم سالمت قـدرت سياسـي دانسـته   

م موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت دروني، شرايط رهبر از ديدگاه عقل و قرآن، دالئـل لـزو  
نظارت بيروني، قائلين به لزوم و كفايت نظارت دروني، قائلين به لزوم نظارت دروني و بيروني 

  .دهندترين مباحث اين مقاله را تشكيل ميعمده

***  

 دوم همقال
دبيرخانه مجلـس    [مجله فصلنامه حكومت اسالميتوحيد محرمي، نظارت خبرگان رهبري، 

  .87 -110، صص41 ، شماره1385خبرگان رهبري]، پائيز 
حاكمان تضمين كننده سـالمت و اسـتحكام حاكميـت     گويي پذيري و پاسخ نظارت: چكيده

خواهد بود. بر همين اساس در نظام جمهوري اسـالمي نظـارت در دو بعـد درونـي و بيرونـي      
مورد توجه جدي است و نظارت قانوني خبرگان ملت يكي از راهكارهاي مؤثر نظارت بيروني 

  .است
مفروض مقاله اين است كه قدرت نظارت نشده موجبات فساد حـاكم و جامعـه را فـراهم    

كند لذا نظارت نهادينه شده بيروني بر حاكم و  هاي دروني الزم، ولي كفايت نمي كند، نظارت مي
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قـدرت و   :حكومت الزم است. نويسـنده پـس از بحـث از مبـاني نظـري مسـأله، موضـوعات       

ان، هيأت تحقيق مجلـس خبرگـان، شـرايط عضـويت در هيـأت      مسؤوليت، تأسيس نهاد خبرگ
تحقيق و وظايف هيأت تحقيق، را مورد بررسـي قـرار داده اسـت. نويسـنده در ادامـه، جريـان       

در شــوراي بــازنگري » حســن انجــام وظــايف رهبــري«پيشــنهاد اصــل نظــارت خبرگــان بــر 
  .و نظرات مخالف و موافق اساسي قانون
  



 

  
  
  
  

  
  1برخورد با مخالفان

  است نادرست اسالمي جمهوري ةكارنام كامل پذيرش و نفي راهيدو 

  
  عبدالمجيد معاديخواه

 اجتمـاع  عرصـه  پرهيـاهوي  فضـاي  از دور قـديمي،  ساختماني در "معاديخواه عبدالمجيد"
 حزبـي  عضـو  نـه  امروز او است؛ اسالمي انقالب تاريخ بنياد در روزمره كار و پژوهش مشغول
. دارد وابستگي دولتي هاي دستگاه به متبوعش مؤسسه نه و دارد وثيق پيوند جرياني با نه است،

 دليـل  را مسـأله  همين او. است رايج هاي ديدگاه با متفاوت كامالً نيز تاريخ به نگاهش نتيجه در
  .داندمي موجود هايجناح همه بين در سخنانش نپذيرفتن يا شدن نشنيده
 و بـود  ما وگويگفت موضوع كه انقالب ابتداي حوادث از كه شودنمي راضي ابتدا در وي
 تـاريخ  خصوصاً و نگاريتاريخ شناسي آسيب به لذا و بزند حرفي داشتيم، او از زيادي انتظارات
 حـوادث  برخـي  بـه  گريـزي  و دهدمي رضايت كه هم پايان در. پردازدمي كشورمان در شفاهي
  .گويدمي سخن تمام احتياط با زند،مي ما بحث محل
 تـا  شـد  باعـث  اسـت  تـاريخ  بـه  متفـاوت  ديـدي  از برخاسـته  كـه  مالحظات اين همه اما
 بـه  اسالمي جمهوري حزب مركزي شوراي عضو و اسالمي ارشاد اسبق وزير با ما وگوي گفت

 احتماالً معاصر تاريخ به مندانعالقه براي بودن، خاص همين و شود تبديل "خاص"ايمصاحبه
  .داشت خواهد را هاييجذابيت

                                  
  .1391آذر  11. جماران 1
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 مـا،  جامعـه  در بحـث  مـورد  مسائل از يكي دانيدمي كه همانطور! معاديخواه آقاي
 است؛ مخالف هاي گروه با خمينيامام  برخورد نوع و انقإلب ابتداي حوادث بحث
 اثـر  بـر  و بود چگونه مخالفين با اسإلمي انقإلب پيروزي ابتداي از امام بناي اصوإلً

  است؟ كرده تغييراتي چه برخورد نوع داد، رخ كه تحوإلتي
 برخـورد  كـه  گوييممي ما وقتي يعني. نيست درستي پرسش ها،پرسش جور اين من نظر به
 كـه  اسـت  سـوالي  اين بود، چگونه مخالفين با حركت اين رهبر و اسالمي جمهوري و انقالب
 پرسش اين تا شود باز دهه چند حجم با ايپرونده يك بايد واقع در اما است كلمه دو ظاهرش

 در شـكلي  يـك  بـه  توانندمي كه كساني از ايمجموعه توسط البته داد؛ جواب درست بشود را
  .باشند داشته نقش جواب

 حاضر حال در جامعه چرا كه كرد مطرح گونه اين توانمي ديگر شكل به را پرسش
  است؟ شده مطرح جدي صورت به برايش مسائل و سواإلت اين

 را سـياه  هـاي  نقطه طبيعي طور به كه است اي گونه به جامعه عاطفي فضاي حاضر حال در
 مديريت ابعاد همه بر روزمرگي متأسفانه يعني. هست ما خود تقصير البته اين كه بينيممي بيشتر
جمهـوري   به وفادار افراد يا و مدافعان اردوگاه در كه كساني. است حاكم اسالمي جمهوري در

 هـم  درونـش  كـه  اسـت  وسـيعي  طيـف  شود مي گفته "هاما"وقتي البته. شوند مي تلقي اسالمي
  . است چندگانه
 كامـل  ايستاد اسالمي جمهوري و انقالب مقابل در بايد يا كه شده گونه اين مجموع در االن

 نيسـت  درست راهي، دو اين. كرد دفاع ها نادرستي از حتي و بود چاك سينه بايد يا و كرد نفي
. اسـت  شـفاهي  تـاريخ  موجـود  وضـع  كندمي مضاعف را مشكل كه آنچه. شود تصحيح بايد و

 آن در اسـت  آشفتگي يك پيامد بيشتر دارد، وجود هازمينه اين در حاضر حال در كه مشكالتي
 ماها گويممي كه آنچه قسمت اين در. است شده زبانزد »انقالب شفاهي تاريخ« نام به كه چيزي

ـ  يك. مقصرند دارند، حضور شفاهي تاريخ كار در كه كساني همه يعني مقصريم رايـج  ايهروي 
 بررسـي  و پـردازش  گونـه هـيچ  بـدون  كننـد مـي  پخش و گيرندمي مصاحبه افرادي از كه شده
  .دهند نمي انجام ديگر جاهاي كه است كاري اين. ها حرف اين متناقض هاي جنبه
 تـاريخ  نـام  بـه  امـروز  كه چيزي آن با كرد مقايسه را اينمونه تواننمي بيان آزادي لحاظ به
 دو طرفـداران  مشـروطه  تاريخ در غالب گفتمان مشروطه تاريخ در. است مطرح انقالب شفاهي
 تحـوالت  سـير  ولـي  نداده، انجام حكومت كه است امري اين اتفاقاً. است مشروطه تاريخ آتشه
  .باشد گونه اين كه است كرده ايجاب را مسئله اين
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 ايـن  حسـاب  به توان نمي را اين البته زنند؛ مي حرف ملت 72هم  سالميانقالب ا تاريخ در

 دنيـا  شـرايط  بلكـه .  دارد افتخـارآفريني  كارنامـه  آزادي بحث در اسالمي جمهوري كه گذاشت
 گفته چيز همه كه است اين آمده پيش عمالً كه آنچه ولي زنند؛مي حرف همه كه شده گونه اين
 اين در كند؛ مي دشوار را كار محقق براي كه آورد مي وجود به آشفتگي مسئله اين ولي. شود مي

  .بيايد بيرون راضي و شود خانه سفره اين وارد تواند مي گرايشي هر با كسي هر شرايط
 اينكـه  يـا  اسـت  مونولـوگ  يـا  خاطرات صورته ب موجود، هايروايت همه يعني

 درسـت . است تشريفاتي صورت به سواإلت و ندارد عميقي پرسش كننده مصاحبه
  است؟

 ايـن  وارد رجـوي ً مـثال  گـروه  سرسـخت  مدافع عنوان به بخواهم بنده اگر كنيد فرض االن
 وارد است ستيز در آنها با كه كسي عنوان به اگر. آيم مي بيرون راضي و روم مي بشوم خانه سفره
 در و كند انتخاب را موضوعي تواند نمي كسي. آيم مي بيرون راضي هم باز شوم، خانه سفره اين

 دلـش  كـه  طـور  آن  پـر  دسـت  با و شفاهي شود تاريخ بازار آشفته اين در موضوع اين با رابطه
 كسـي  هـر  نيسـت،  پـذير امكـان  تحقيق بنابراين. ماست فعلي وضع اين! نيايد بيرون خواهد مي
 سـند،  كـافي  انـدازه  بـه  و كنـد  ارائه را مسائلي خواهدمي خودش كه چيزي حسب بر تواند مي

  .هست دليل و مدرك
 بـه  شـرايط  وقتي تا چون. نشود اختالفي هاي بحث وارد دهد مي ترجيح آدم شرايط اين در
 وارد هـا  بحـث  گونـه  اين به كه دهدمي ترجيح آدم باشد، داشته ارزش حرف كه نباشد اي گونه
 رژيـم  يك سقوط به منتهي و شده انجام ايدوره يك در كه ايمبارزه يك كارنامه ما البته. نشود

  .نكنيم اسالمي جمهوري كارنامه با مخلوط را شده نظامي يك آمدن و
 ايـن  اگـر . كـرد  داوري را آن بتـوان  كـه  نرسـيده  جـايي  به هنوز دوم بخش اين هرحال به

 در اي مبارزه يك روزي يك كه است اين بحث يك. شود مي بهتر كمي كار بپذيريم را مرزبندي
 رژيـم  اجمـاع،  بـه  روزگـار  آن نخبگـان  نگاه از كه رژيمي يك با تقابل براي گرفته شكل ايران

 در و بـوده  درگير آن با دليلي به كسي هر كه بوده نادرستي هايجنبه يك داراي و بود خودكامه
 بايد همه باشد بحثي آنجا اگر. رساندند پيروزي به را مبارزه اين اجماع به مردم همه روزي يك
 ايـن  ديگـر  بحـث . نـدارد  وجود ابهامي قسمت آن در كنمنمي گمان باشند گو پاسخ صورتي به

 وارد كـه  اسـت  زود االن كنم فكر هست چه داستان اين گرفته شكل نظامي آن از بعد كه است
  .شويم بحث اين
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 دليل آيا بود؟ چگونه مخالفان با نظام برخورد كه كرد نهايي قضاوت شودنمي يعني
 تنـدروي  كلي جو يك زمان آن در كه است اين بحث اين كردن باز از شما امتناع

  اند؟بوده دچارش طرف دو و بوده حاكم همه بر
. خـورد مي تاريخي هايبرش يك اوالً است، برگ و شاخ پر خيلي مخالفين با نظام برخورد

 كـه  كسـاني  با رسيده موفقيت به كه انقالبي اين شده پيروز انقالب كه 57بهمن  در كنيد فرض
 بـه  مطلقـي  آزادي كـه  داريـم  مقطعـي  يـك  است؟ كرده كار چه پيروزي از بعد بودند مخالفش
 دارنـد  حزبي مديريت كه هاييانقالب معموالً. نيست دفاع قابل خيلي كه شودمي داده مخالفين

 جمع را جديد انقالب كمي بتواند تا شودنمي داده مطلق آزادي چنين ابتدا شوندمي پيروز وقتي
 كسـاني  اسـت  حزبي مديريت با كه هاييانقالب در كنيد فرض كه است اين حداقل ولي كنند،
 هايي رسانه اينجا، در اما كنندنمي پيدا زدن حرف زمان بودند، شده ساقط جريان اردوگاه در كه
 مقطعـي  يك در مسئله اين. نشد بسته 57 بهمن از بعد بود محرز شاه رژيم به شان وابستگي كه
  .كرد فرق درجه 180شرايط  كه انجاميد ديگري واكنش به

 تمام جنگ ديگر،  دوره يك. كند مي فرق شرايط جنگ دوره در. داريم را جنگ دوره سپس
 و است آوردلهره كه هاييجايي هجاب و است امام رحلت و پيش آمده ديگري تهديد يك و شده
 جنـگ  دوره بـا  را آن شود نمي كه است سازندگي  دوره باز. داريم مقطعي يك در خاصي برزخ

  .داريم را اصالحات  دوره همچنين. كرد مقايسه
است؛  انقالب اول هاي سال به مربوط شبهات به گويي پاسخ مشخصاً مصاحبه، اين بهانه اما 
 خلـق  مجاهدين سازمان مانند مخالف هاي گروه و جريانات سري يك انقالب اول هاي سال در
 از خـارج  در كـه  هـايي رسانه از استفاده با اخير سال سي در) بود ها گروه اين ترينپررنگ كه(

 بـا  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  برخـورد  نـوع  خصـوص  در را زيادي بسيار مطالب دارند، كشور
 و دقيـق  بـازخواني  امـروز  تـوان نمـي  هـم  را زمـان  آن حـوادث  آيـا . كننـد مي منتشر خودشان

  كرد؟ وكاست كم بي
 سـادگي  ايـن  بـه  يكديگر از كردنش جدا كه است تنيده هم در اي گونه به تاريخ هاي حلقه

 نتيجـه  يـك  بـه  اسـالمي  جمهـوري  در اصـالحات  دوره كنيـد  فرض اينكه، بعدي نكته. نيست
 مـردم  رأي را اول حرف كشور در واقعاً كه بوديم رسيده اينقطه به االن ما و رسيدمي مطلوب

 بـراي  شـديم  مـي  اي مرحلـه  وارد نتيجـه  در كردنـد، مي قبولي قابل آزادي احساس مردم زد،مي
 چگونـه  حرف االن افتاد مي اتفاق اين اگر. غلط هاي نقطه تصحيح و مان گذشته وضع بازخواني

 قابـل  اوضـاع  گفـت مي كردمي نگاه كسي هر چون. شدمي عوض شان مسئله آنها همه شد؟ مي
. شـد "خطـاجو " نگـاه  نگـاه،  نشـد،  چنين وقتي. شد مي"خطاپوش"نگاه نگاه، يعني.  است قبول

 راه وسـط  شـود  نمـي  كـه  اسـت  اين براي نشده، تمام پرونده اين هنوز معتقدم من اگر بنابراين
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 خـتم  كجـا  به داستان كه شود معلوم. برسد نهايت به بايد پروژه اين و كرد بندي جمع و ايستاد
 عاقبـت  ناخواسته خداي اگر ولي شود، مي پوشيده خطاها اين همه بشود خير به ختم اگر شد؟
 هـا  بـدي  از كـه  است كساني گفتمان غالب گفتمان و آيد مي رو ها حرف اين همه نشود خير به
 يـك  بـه  كـه  دهـيم  مي ترجيح و هستيم خمي و پيچ يك در و راه وسط االن بنابراين گويند؛ مي

  .برسيم اي نقطه
 نام به اصلي قرآن در. است مفيد هم مطلب اين دارد، اهميت قرآني معارف كه كساني براي

 در فرد يك است ممكن يعني. دارد وجود حبط مقابل در) كفر به كردن متهم معني به نه(تكفير
 هيتلر مثال براي. شود بد خوبش كارهاي يعني  شود حبط مشمول كه بگيرد قرار جايگاهي يك

 نگاهي چنين كس هيچ اما است، داده انجام كشورش در بسياري هايسازندگي و خوب كارهاي
 را گانـدي  يـا  و ماندال نلسون هيتلر، مقابل در. است شده حبط مشمول كه چرا ندارد؛ هيتلر به
 يعنـي . شـده  خطاپوشي و تكفير مشمول اما است؟ نكرده منفي كار گاندي مگر. بگيريد نظر در

  .طبيعي است اشتباهاتش بنابراين بود، خوب كارش حاصل
 شـود،  زده حرفـي  هـر  امروز. در بيايد آب از چي سالميجمهوري ا آخر كه است اين مهم
 يك و شود ضايع شهدا خون نگذاريم كه داشتيم را لياقتي چنين ما اگر. هاستخم و پيچ حرف
 زمـان  در آن كـرديم،  عرضه جهان به است هم خداپسند طبعاً كه خردپذيري و قبول قابل نظام

 ايـن  به ناخواسته خداي اگر اما. شد خواهد پوشيده هاضعف همه و شد خواهيم تكفير مشمول
 كـاري  بايـد  بنـابراين  شـد  خواهـد  حبط مشمول و سياه هم مانمثبت هاينقطه نباشد، صورت
  .بيايد پيش مثبت شرايط كه بكنيم

 و كننـد  مـي  قضـاوت  دارند كه رسيدند اي نقطه به برخي كنيممي صحبت هم با ما كه امروز
 به دارند اميدي هم هنوز باالخره كه كساني. كنندمي نگاه سياه آنها طبعاً ندارند، بهبود به اميدي
 و يـأس  تسليم كه كنندمي سعي و است ديگر طور شاننگاه رسيم،مي خوبي شرايط به ما اينكه

 اسـت  اين اهميت حائز نكته. نيست مناسب بنديجمع براي حاضر حال شرايط. نشوند ناميدي
  .بگيرد تحويل چگونه را حرف مخاطب كه

 از زيـادي  بخـش  امـروز . شـود مـي  معنـي  مخـاطبش  و آفريننـده  آن مشـاركت  با متني هر
 نتيجـه  حرف بنابراين ببيند، مي شده تمام را كار كه كنند مي حركت موجي با واقع در ها مخاطب
 گفـتم مـي  كنم همفكر خودم با را ديگران توانستممي بنده كنيد فرض. ندارد را خودش مناسب

 خودمان اگر. كنيم بازخواني را خود پرونده روزي يك بايد ما. نيست هابحث اين وقت االن كه
 نكنيم را كار اين اگر و آوريم دست به را خود حقوق از بخشي است ممكن كرديم، را كار اين

 خواهـد  داوري مـا  دربـاره  نهايت در و محكوم ما ما، غياب در و  كرد خواهد را كار اين تاريخ
 هـايي  حرف اينكه با. دانمنمي مناسب را شرايط بنديجمع و داوري براي االن من بنابراين. شد
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 هرگونـه  درهرصـورت . رسـيد  خواهـد  بنـدي  جمـع  براي روزي كه مطمئنم و دارم گفتن براي

  .است اساسي بازخواني يك گرو در پيروزي از بعد انقالب كارنامه درباره اظهارنظر
  چيزي؟ چه بازخواني

 مسـائل  اين به. مخالف با ما برخورد و خارجي سياست داخلي، سياست در ما پرونده يعني
 را سرنوشـتش  و اسـت  تنيـده   هـم  در و وابسـته  مجموعـه  بلكـه  پرداخت شود نمي حلقه حلقه

 .دارنـد  مثبـت  نگاه مشروطه به همه امروزه .شودمي ختم كجا به كه كرد خواهد تعيين عاقبتش
 از بعـد  كنيـد  مـي  فكـر . كنند مي تلقي تاريخ در مثبت پديده را مشروطه و...قلم اهل كتاب، اهل

 نـوري  اهللافضـل  شـيخ  بـه  ارمنـي  خان يپرم كه زماني است؟ شده جنايت كم مشروطه پيروزي
  كردند؟ مي نگاه امروز مثل حركت آن به كرد، اهانت

 زمـان  آن در امـا  هسـتند،  گـروه  دو كننـد، مـي  نظراظهار مشروطه درباره كه كساني امروزه
 نقش از كمتر مشروطه پيروزي در نوري اهللا فضل شيخ سهم. كرد نمي دفاع رفتار آن از كس هيچ
 او بـه  را هـا اهانـت  بـدترين  و كردند، اعدامش است، بوده بيشتر قطعاً بود؟ شريعتمداري آقاي
  . كند نمي نگاه گونه اين مسئله اين به كسي امروزه. كردند
 همـه  كـه  است جالب. شد برگزار مشروطه سال صدمين مراسم اصالحات، دوران پايان در

 مسـئله  دربـاره  كـنم  ايجـاد  سـوال  يـك  خواستم مراسم آن در من. كردند شركت مراسم آن در
 مجلـس . شـود  مي گفته دوم مجلس اصطالحاً اول مجلس.  اول مجلس هاي اعتبارنامه. مشروطه

 اسـتبداد  در نيسـت،  دست در اسنادي اول مجلس از. بود اصلي دوم مجلس و بود شوخي اول
 بررسـي  در اسـت  مجلـس  آرشيو در كه ترتيبي همان به را هااعتبارنامه اين. رفت بين از صغير
 كـه  است اين گونه من موضع. نيست باور قابل كس هيچ براي كه شودمي مشاهده مطالبي آنها،
 معني به كسي هيچ لذا. نشدم وارد شوم، ذوب آن در بخواهم كه اردوگاهي هيچ به امروز تا من

  .دانند نمي خودي را من واقعي
ــه ــايي نمون ــن از ه ــه اي ــه: اعتبارنام ــدگي اعتبارنام ــي، شــوراي مجلــس در ملــت نماين  مل

 و نهـم  مـواد  طبـق  بـر  كه دارالخالفه انتخابات مركزي نظارت انجمن اعضا ذيل، امضاكنندگان«
 تاريخ در داخله وزارت دعوت برحسب 1327األخر جمادي 12مورخه  انتخابات قانون يازدهم

 معتمـدالملك  خـان  حسـين  ميرزا جناب كه نمايندمي تصديق يافت تشكيل 1327 رجب شهر 4
 كـه  دارالخالفـه  دهنـدگان  رأي نفـر  382رأي بنا بـر  مشيرالدوله خان نصراهللا ميرزا مرحوم پسر

 مدرسـه  در رجـب  شـهر  21و20و19 روز سـه  در را خـود  آراي و بودنـد  نفـر  5825 مجموعاَ
 قـانون  17 مـاده  وفـق  بـر  و منتخـب  نسـبي  اكثريـت  به اول درجه در نمودند تسليم دارالفنون

  .»شدند منصوب دارالخالفه قانون اول نفر 45 جزء الذكر سابق



 157 »اسنادي از شكسته شدن ناموس انقالب«نقدهاي 

 
 مـا  مگـر . ببـرد  فـرو  فكـر  بـه  را فـرد  قاعـدتاً  بايد يعني اين. داشت رأي 372 نفرشان يك

 دارالخالفه انتخابات در مردم حضور تجربه اولين. آمدند صحنه به مردم مشروطه در گوييم نمي
 5 دارالخالفه كل. آوردمي مشيرالدوله پسر معتمدالملك آقاي چند رأي و سيصد كه بود چگونه
  .آمدند رأي صندوق پاي نفر هزار

 رأي حـق  زنان و داشته كمي جمعيت و نبوده امروز تهران زمان، آن تهران كه است درست
 در كـه  حـالي  در. آمدنـد  صـندوق  پـاي  نفـر  هزار 5 حدود است اين جواب اينها اما نداشتند،
 چـرا . بودند رفته نفر هزار 20دهد مي گزارش انگليس سفير اسناد طبق انگليس سفارت تحصن
 آن دربـاره  هـايش  يادداشـت  در غنـي  قاسـم  دكتـر  نيامدنـد؟  صـندوق  پاي نفر هزار 20همين 
 شـهرها  در مـن . كننـد نمي شركت انتخابات در و هستند دلسرد مردم": داردمي اظهار انتخابات
 مثبتـي  ديـد  آن بـه  همه و نيست مشروطيت به نگاهي چنين حاضر حال در اما. "نديدم رغبتي
 مـن . اسـت  نگرانـي  و دغدغـه  جاي البته برود، جلو به قضايا كه بگذاريم بايد هم ما لذا. دارند
 »در« كـه  صـورتي  در و داريم قرار تاريخ خطرناك بزنگاه در ما كه بگويم زباني چه با دانمنمي
  .است كننده نگران چرخد، مي االن كه بچرخد پاشنه همين بر

 مثبـت  و سـفيد  آن  همـه  كه نيست تاريخ در حركتي هيچ. شود خوانده بايد پرونده اين كل
 ورق ورق قطـور  پرونـده  ايـن  وقـت  هـيچ  شـايد  كه است درست روزي يك هر حال به. باشد

 آن. تكفيـر  يـا  حبط يا شود مي بندي جمع پرونده اين كه آيدمي روزي باالخره اما نشود خوانده
 بود كنندمي نمايي سياه كه كساني مثل بايد يا شود نمي االن گفت؟ خواهند چه كه ديد بايد روز
  .كند نمي گوش كسي شود گفته كه اين  يا و

 بـا  امام رفتار درباره بخواهيم اگر عمومي فضاي اين از جدا چنانچه تفاصيل اين با
  داشت؟ بندي كليجمع توانمي آيا كنيم، قضاوت مخالفان

 دربـاره  كـه  طريقـي  بـه  نبايـد  كـه  اسـت  ايـن  مـن  حـرف . هستم اصولي يك به پايبند من
 شخصـيت  مجمـوع  و كرد صحبت امام درباره آيدمي ميان به سخن تاريخ جباران و زورمداران

 سـنجاق  انقـالب  آن به و رسيده پيروزي به كه انقالبي يك رهبر اگر چه. نيست گونه اين ايشان
 نماييسياه جهت در كه بود نخواهد جوري نگاهش كند، نگاه را ايشان مجموعاً كسي اگر شده،

  . بزند حرف بخواهد
 در داشـت  وجود چندگانگي انقالب شوراي در اينكه لحاظ با اجماع، با انقالب شوراي در
 دفاع حق ساعت 15 متهم به كه كردند تصويب انقالب عالي شوراي براي را قانوني ابتدا همان
 چنين همه و بود سپرده آن به را انقالب سرنوشت امام كه انقالبي شوراي در واقع،. شدمي داده

 قـانون  ايـن  البته. باشد برخوردار حق اين از باشد، خواهدمي كسي هر متهم كه كردند اجماعي
  .نشد عمل هم بار يك
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  چرا؟

 آقـاي  افتـاد مـي  اتفـاق  كـه  كارهايي از خيلي مطمئنم من. نبود قوم عقالي دست كار چون
 از بعـد  توفنـده  هـاي موج برابر در ايستادن قدرت اما نداشتند، قبول... طالقاني مطهري، بهشتي،
  . ديد نمي خود در كسي هم را انقالب
 بحثي هيچ يعني. كنيم مي برخورد معماها به دائم ما تقريباً تاريخ، شناسي  روش هاي بحث در

 شما اگر دارند اعتقاد همه. نشود معما نهايت در و شودنمي مطرح تاريخ در شناسيروش نام به
 فضـا  آن بـه  مـتن  كه را فضايي آن بايد دارد، تعلق تاريخ به كه بخوانيد را متني و سند بخواهيد

 رمزگشايي را متن اين بتوانيد تا بگيريد قرار بايد فضا آن در و شود بازسازي است، داشته تعلق
 گذشـته  بازسـازي  كـه  رسـند مـي  نتيجه اين به همه كند،مي طي را خم و پيچ بحث وقتي. كنيد
 در بايـد  كـه  شـود  مـي  اظهار طرفي از. شود مي معما موضوع اين نهايت در و نيست پذير امكان
 پذير امكان گذشته بازسازي كه فرماييد مي طرفي از و بخوانيد را متن بتوانيد تا بگيريد قرار فضا

 كار اين نسبي صورت به بايد باالخره. برندمي پناه نسبيت به همه لذا كرد؟ بايد چه پس! نيست
 بيگانـه  شناسـي روش بـا  كـه  اسـت  دليـل  همين به. گيردمي صورت معما در معما و اال كرد را

  .هست ما از بهتر آنها  تاريخي وضع لذا و شدند مسئله اين وارد ها غربي.  هستيم
  خير؟ يا است پذير امكان فضا بازسازي

 تنظـيم  را شـان  روابـط  بگذاريد، هم كنار و كنيد پيدا بايد را هايي مؤلفه قدر اين. ندارد امكان
 بخواهيد اگر ديگري زمان هستيد آن در كه فضايي همين االن شما. بگيرد شكل فضا آن تا كنيد
. نيسـت  پـذير امكـان  بگيرد، قرار فضا اين در او كه كنيد كاري نبوده فضا اين در كه كسي براي
 رهبـر  و انقـالب  يـك  پيروزي تواندنمي كسي امروز. است بوده گونه اين هم گذشته كه اينكما

 انقـالب  شـوراي  بـه  را انقـالب  سرنوشـت  او. بود شده پذيرفته نظيريكم اجماع با كه انقالب
 را اسـت،  نشـده  عمـل  آن بـه  گـاه هـيچ  كـه  كـرده  تصويب را قانوني انقالب شوراي و سپرده
  . كند بازسازي تواند نمي

 روي توانسـتند  مـي  كـه  كسـاني  آن واقع در و نشده گرفته قرار فضا آن در كه زماني تا پس
 نبودنـد؛   بهشتي آقاي و بازرگان آقاي چون ايشده شناخته افراد. بگذارند اثر مردم اي توده موج
 مـردم  و بودنـد  دانشگاه سنگرهاي در و كذايي هايمحفل در و تيمي هايخانه در كساني بلكه
 تصـميم  گروه يك. زدمي را اول حرف "شعار" و نبود تحليل و تجزيه بدهكار شانگوش اصالً
 سـر  شـعار  ايـن  كـه  بود كافي. بيندازيد انقالب شوراي كفش در ريگي يك بيايد كه گرفتمي
 كـه  شـد  مـي  ايـن  مـردم  همـه  مطالبـات  نتيجه در كنيد، معرفي را ها ساواكي كه ندازدابي هازبان

  .كنيد معرفي را ها ساواكي
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 آن نارسـايي  قربـاني  كـه  بـدبختي  آدم نفـر  هزار چند اينكه يعني چي؟ يعني كار اين معناي

 و عصـباني  مـردم  اسـت،  سـاواكي  ايـن  كه گفتي وقتي. بشوند پاره تكه خيابان در بودند رژيم
 را هـا سـاواكي  كه دهدمي شعار كسي وقتي و برسد دادگاه به اين كه دهندنمي اجازه خشمگين

 و هزينـه  چه مسئله اين كه كندمي محاسبه و نشسته كه كسي اما است، آسان كاري كنيد معرفي
  .اين دست نه است او دست دور. است مشكل كارش داشت، خواهد پيامدهايي چه

 چگونـه  كرديـد  ترسيم كه فضايي اين به توجه با و فعلي شرايط در چيست؟ چاره
  گرفت؟ بهره آينده براي توانمي

 حاضـر  كس هيچ كه دارد وجود مسائلي سري يك كند،مي كمك ما به مثبت تجربيات اين
 بـراي  زمينـه  اصـطالح  بـه . شودمي توجه آن به كمي بدهد گوش آن به عادي شرايط در نيست
 كنيـد،  اظهـارنظر  حـوزه  ايـن  در و شـويد  تاريخ حوزه وارد خواهيدمي اگر شما اينكه پذيرش
 دوستاني اما نباشيد، بيگانه تاريخ شناسي روش هاي بحث با كه است اين شرطش و دارد شرطي
 آوازه افـراد . هسـتند  بيگانـه  تـاريخ  شناسـي  روش هاي بحث با كه كنند مي اظهارنظر زمينه دراين
 را همـه  بايـد  كـم كـم  امـا  شود،مي واقع ديگران قبول مورد بزنند، كه هم حرفي هر لذا و دارند
 منـد روش شناسـي تـاريخ  سـوي  به ما و بگيرند نظر در را شناسيروش تاريخ در كه داد عادت
  .كنيم حركت

 بحـث  موضوع كه اتفاقاتي مورد در الخصوصعلي و ما كشور در كه كنيدمي فكر
  شود؟ نمي توجه آن به كه است تاريخ شناسي روش در اصولي چه ماست،

 ايـن  بگـويم  تـوانم  مي آنچه. است گيرنفس و كنندهخسته بحث اين به مربوط هاي وخم پيچ
 با دانندمي انقالب شفاهي تاريخ متوليان را خودشان باالخره كه كساني امروز متأسفانه كه است
 اول از. نيسـت  ديـروز  و امـروز  بـه  منحصر بيگانگي اين و اند بيگانه تاريخ شناسي روش مقوله
 چـه  را تـاريخ  كه كردند تعيين كه روزي آن. است شده گذاشته دانشگاه در كجي خشت تاريخ
 درس آن در حسـابي  دكتـر  فيزيـك  مـثالً  دانشـگاهي  هـاي رشته تعيين بحث دانشگاه كنيم كار

 كـه  تـاريخ  بـه . شـناختند مـي  همـه  كه معروف شخصيتي مثالً رياضيات مورد در. است بهترين
 كـه  اسـت  كج خشت همان اين پس بوده چگونه تاريخ كه دانيممي همه كه گفتند همه رسيدند

 كـه  ايـن  از بعـد  چـه  اش، سنتي شكل قالب( در تاريخ اصوالً كه زيرا. است شده گذاشته اول از
 وجـه    هيچ به ما متأسفانه است، داشته بدي وضع ما كشور دو هر در ،)آمده پيش جديد مسائل

  .كنند مي چه ديگران ببينيم كه نداديم زحمت خود به
 را آكسـفورد  مثـال  براي. نيستند راضي تاريخ از هم ديگران تصادفاً كه نيست اشمعني اين

! نـه  دارنـد،  مندروش تاريخ يك و هستند راضي كامالً آنها كه شود تصور نبايد بگيريد؛ نظر در
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 هاده و شده نوشته زمينه اين در كتاب صدها و روندمي كلنجار معماها از ايمجموعه با هم آنها

 اصـطكاك  اينهـا  بـين  و شـده  انديشـه  و فكر بازار وارد مختلف هايصورت به اساسي فرضيه
 ايـن  در همچنـان  امـا  اسـت،  ارائه قابل فرود و فراز اين در عطفي نقاط آمده، وجود به اساسي
 يك البته شودمي سپرده مهارت به تاريخ سرنوشت آنجا در و هستند كوچه يك اندر خم بحث
 كسـي  هر با. ايمبيگانه ما ولي نيستند، بيگانه معماها اين با كه است اين آن و دارند ما با تفاوت

 راهي  نسبيت پذيرش جز آخرش و بود طرفبي تاريخ با بايد كه گويدمي كند مي تاريخ كار كه
 مشـكل  زدن قطعـي  حـرف  و اسـت  مشكل ترازويش آيدمي پيش نسبيت بحث وقتي و نيست
  .است گذشته فضاي بازسازي بحث در و هامتن گشاييرمز در مسئله اين. است

 اسـت  »مورخ و روزنامه« عنوانش شده نوشته تاريخ شناسيروش در كه هايي كتاب از يكي
 سـابقه  مختلـف  هـاي شـكل  به تاريخ سال هزاران باالخره چيست؟ مورخ با روزنامه تكليف و

 قلـم  دنيـاي  و فكـر  عرصـه  وارد روزنامه است سال 500 دارد عمر سال 500روزنامه  اما داشته
 روزنامـه  بـه  توانـد مـي  كنـد؟  چكار بايد بيايد... مورخ حساب به تواندمي منابع از يكي و شده

  بداند؟ خود منابع از يكي را آن و بدهد ارجاع
 روزنامه ضعفي و قوت نقاط چه اينكه و است بحث همين هاي و خم پيچ  درباره كتاب يك

 تكليـف  اينكه براي كنيد ترجمه را كتاب اين بخواهيد اگر و بخوانيد را كتاب اين وقتي و. دارد
 اگـر . نيست استفاده قابل ايران براي وجه هيچ به كتاب اين  قطعاً. شود مشخص روزنامه با مورخ

 بنـدي  طبقه بايد ناگزير چيست روزنامه اين با تكليفش مورخ كه شويم بحث اين وارد بخواهيم
 رضاشـاه،  دوره روزنامـه  مشروطه، از بعد روزنامه مشروطه، از قبل روزنامه روزنامه؟ كدام كنيم

 كدام هر براي بود؟ يكي... جنگ دوران روزنامه و اصالحات دوره روزنامه ،20شهريور روزنامه
 روزنامـه،  سـراغ  بـرود  خواهدمي كه مورخي و شود انجام جداگانه كار يك بايد ها دوره  اين از

 شـرايط  و سـازندگي  دوره روزنامـه  اصالحات، دوره روزنامه جنگ، دوره روزنامه هايويژگي
 اصـالً  داشت روزنامه زمان آن كه شرايطي شد پيروز انقالب كه اولي سال. بداند را انقالب اول

 نگـاه  آن به كسي و است گم شناسيروش در ساده بحث اين. كند تصور امروز تواندنمي كسي
  .كند نمي

 در همچنـين  كنيم، كم قدرت و حكومت به را مانوابستگي مقدار و كرده سعي كمي ما اگر
 بشـود  شـايد  نباشـيم،  نفـت  و خزانـه  بـه  وابسته خيلي و بگيرد شكل مردمي هايهسته جامعه

  .ندارد وجود حاضر حال در كه خواهد مي اي اراده البته ؛ داد انجام كارهايي
 ديگـري  و تاريخ شناسيروش در اشكال مسئله يكي مسئله؛ دو به مجموع در شما

 در قضـاوتي  هـيچ  تواننمي عامل دو اين به توجه يا كرديد؛ اشاره تاريخ قضاوت
  كرد؟ انقإلب تاريخ خصوص
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 هم حرف اين عمر. بزند حرف گروهي براي و شود مسئله يار تواندمي خود ظن از هركس

 ايـن  از بعضـي  زمـاني  و شـده  زيـادي  هايصحبت سالهسي اين در. است چقدر نيست معلوم
  .كند نمي اعتنا آن به كسي االن و شده اول حرف ها، حرف
 هـا  موج كه شود زده شرايطي در كه است حرفي ماندگار حرف. ندارند عمري ها حرف اين

  .هستيم غيرسياسي و سياسي هاي موج تاثير تحت متأسفانه هم هنوز اما نيستند، ساز سرنوشت
  ايد؟ داده انجام پژوهشي مورد اين در داريد، مستقلي فعاليت كه اين به توجه با شما

 كـه  بـود  گونـه  ايـن  كـار  بنـاي  شـد  تأسيس تاريخ بنياد كه اول روز. امكرده مطالعه البته. نه
 قرار بررسي مورد 57بهمن تا حركت اين هاي زمزمه اولين پيدايش يعني انقالب تاريخ موضوع
 بـه  تنهـا  نه االن. شد اسالمي جمهوري وارد شودنمي مورخ عنوان به كه بوديم مطمئن ما. دهيم

 از توانيممي بوديم كرده تعريف آنچه كه كنيم مي شك داريم بلكه ايم، برده پي حرف آن  درستي
 انقـالب  دوره هـاي  بحث كه صورتي به شده كشيده ها بحث حتي چون. نه يا بيايم بر اش عهده
 از چگونـه  كـه  حركت اين درباره بيش و كم توانيممي ما. بعدي هاي بحث به خورد مي گره هم
 پيـروزي  از بعـد  امـا  شـود مـي  مختلـف  مقاطع در آن هايواكنش و هاكنش چه و شد آغاز قم

  .است نشده تاريخ هنوز تاريخ آن انقالب،
 قبل به مربوط كه آن چطور؟ شريعتمداري اهللاآيت ماجراي و دارالتبليغ بحث درباره

  .است انقإلب از
 بـاالخره . شد خواهند ناراضي طرف دو هر از اي عده البته. شد دارالتبليغ بحث وارد شود مي

 دشـنام  دارالتبليـغ  بـه  االن كـه  آنهـايي  هم ببيند را هاواقعيت تواندمي فرد دارالتبليغ ماجراي در
  .شوند مي ناراحت دو هر كنند، مي ستايش كه كساني هم و دهند مي

 عشـري  اثنـي  آقـاي  براي قم اعظم مسجد در شبي يك كه شود پرسيده االن كديور آقاي از
 قـم  مبارز هاي طلبه. شد گرفته شريعتمداري اهللا آيت طرف از هم فاتحه اين. شد گرفته اي فاتحه

 نداشـتند،  فاتحـه  مجلس از غير صدايشان كردن بلند براي راهي هيچ 45 سال شرايط آن در كه
 دسـتور  بـه  امـا  بدهـد،  شـعاري  خواسـت  كروبي آقاي و كنند استفاده مجلس اين از خواستند

 كـار،  ايـن  خوب. زدند دهنش تو زنجاني غالمرضاي حاج آقاي توسط و شريعتمداري اهللا آيت
   بود؟ خوبي كار

 دار جريحه شان احساسات همه روز آن هر حال به كه هايي طلبه بود؟ خوبي كار كار، اين آيا
 آقـاي  آن مشـخص  نمونـه . داد نمـي  اجـازه  آنها به رژيم و بودند شده اي مبارزه يك وارد و بود

 آقـاي  بـه  منسـوب  كـه  فـردي  و. مجلـس  آن در بدهـد  شـعار  خواسـت مـي  كـه  است كروبي
 كـار  اين با ها طلبه آيا و بود؟ خوبي كار كار، اين آيا. كروبي آقاي دهان تو زد بود شريعتمداري

 در و. شـود  زده حـرف  آن درباره طرفه يك مسائل همه كه نيست جور اين شوند؟نمي عصباني
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 "الضـرب  ليلـإل "بـه  شـب  آن! نكنـد  درد دستشـان  شود گفته شود، مطرح اگر سوال اين جواب
  .شد معروف انقالب
 كردنـد  سـعي  كـه  جريـاني  آن نفع به افتاده كه اتفاقي آن توجيه در فردي است ممكن االن

 كـه  نيسـت  جور اين باالخره كه است آن واقعيتش اما. شود وارد بنشاند سر جايشان را ها طلبه
 ولـي  هسـت  هـايي  حرف هم طرف آن. باشند محكوم همه شدند ناراضي كه كساني صددرصد

  .نيست گفتنش وقت االن
 و امام بين ايرابطه و تعامل از ايسابقه چه قبلش شد گفته كه الضربيليلة مورد در

  شد؟ اتفافات اين به منجر كه بود شريعتمداري آقاي
 مشـخص  حركت رهبري عمومي افكار در زودي به شد شروع وقتي انقالب حركت! ببينيد

 نبودنـد  حاضـر  كردند، شروع را حركت اين هم با باالخره كه كساني برخي كنيد فرض اما. شد
 ايـن  هرحـال  بـه  چـون . است شده شروع خرداد 15 آستانه از مسئله. كنند قبول را واقعيت اين

 شـريعتمداري  آقـاي  جمله از آقايان اين همه مشاركت با بوده بد چه و بوده خوب چه حركت
  . است نكرده شروع را حركت اين تنهايي به خميني آقاي و نيست شكي آن در كه شده شروع

  كردند؟ پيدا اختالف اما كردند، معرفي مرجع را ايشان اينكه رغم علي
 و ايسـتاده ) امـام ( نفر يك. برخوردند مشكل به بعداً ولي كردند شروع هم با را حركت اين

 جـدا  هم از و كرديم اشتباه را حركت اين ما بگويند كه بوده جور اين نه. كردند مالحظاتي بقيه
 بـه  جا همه كه نيست جور اين. نكنند قبول وچرا چون بي را رهبر اين كه نبوده جوري اين. شوند
 هـايي  حـرف  آنهـا  بـاالخره  كه هست جاهايي. زد حرف جريان يك ضرر به و جريان يك نفع
 گفتـه  كـه  داديمنمي اجازه و شنيديمنمي را ها حرف اين ما انقالب فضاي در. دارند گفتن براي
 اشـتباه  دو هـر  كـه  حالي در. بشنوند را ما هايحرف خواهند نمي و  شده برعكس االن اما. شود
  .است

  كرد؟ پيدا سرايت انقإلب از بعد به انقإلب از قبل هاي اختإلف آيا
 اين. نبود كم انقالب از قبل قضاياي به زدن دامن در ساواك سهم البته. شدند وارد ها بيگانه

 انقالب؛ شوراي يا باشد شريعتمداري اهللا آيت با تقصير آيدمي پيش كه رنجي يك كه نبود جور
 بـه  و كـرد  صحبت توان نمي روشني اين به. گرفت ناديده نبايد را آن و داشت نقش هم ساواك

 كـه  كنيـد  فـرض  انقـالب،  تاريخ در. دارد احتياج گيرد، صورت بايد كه هاييدقت سلسله يك
 در گرچـه  اسـت،  شـده  حفـظ  وبـيش  كـم  ايشان حرمت كه خوانساري اهللاآيت مانند شخصيتي
 قـوي  اطالعيـه  امام ايشان فوت از بعد البته دادند،مي شعارهايي و رفته هم او خانه در شرايطي

. اسـت  نبوده ارتباطبي دربار با خوانساري اهللاآيت بيت. كردند تجليل ايشان شخصيت از و داده
 در. هستند هم مثل عيناً كه بگويم خواهمنمي. بودند ساواكي ايشان كه گفت تواننمي بالفاصله
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 انقـالب  فضـاي  در بنـده  كـه  اسـت  اين واقعيت و كرد بيان دقيق را مسئله بايد موارد گونه اين
 حرف توانم نمي راحتي آن به امروز اما كردم مي صحبت شريعتمداري آقاي مورد در محاباتر بي

  .دارد تاثير تر دقيق صحبت بر تجربيات هرحال به و بزنم
 و امـام  بيـت  از بيـرون  عـاملي  يعني( خارجي عوامل انقإلب از قبل كه گفتيد شما

 كـه  اطإلعاتي براساس شما ونظر  به است؛ داشته نقش اختإلفات در) شريعتمداري
  بود؟ هم انقإلب از بعد خارجي عوامل اين داريد، احتماإلً

 تـر قـوي  هم ساواك از آنها دانند،مي دنيا صاحب را خودشان كساني كه كنيم قبول اگر. بله
 تـوهم  بـه  شوند مي متهم كه جايي تا بينند، مي صورت اين به را چيز همه هابعضي منتها. هستند
  .است غلط بينش دو هر كه بينند نمي هيچي هم ها بعضي و توطئه

  دانيد؟ مي چقدر را مسئله اين نقش كل در
 جاسوسي هاي سرويس. كرد حذف قضايا در شود نمي را CIA ر حضو. است موثر باالخره

. باشـند  داشـته  نظر تحت را ما كه كندمي ايجاب آنها ملي منافع و گيرندنمي ناديده را ايران دنيا
 كـه  اسـت  بزرگي اشتباه اين. است اسالمي جمهوري در تاريخ شدن امنيتي -اطالعاتي مشكل،

 اسـالمي  جمهـوري  در اول از را تـاريخ . نيسـت  بـدهكار  گوشـي  امـا  زنـد، مـي  لطمه هم ما به
 هـاي جريـان  را نفعش و ماست ضرر به و هست و بوده اشتباه كار اين. كردند امنيتي -  اطالعاتي
  .شود امنيتي -اطالعاتي تواند نمي كه تاريخ. برند مي مخالف

 حـل  را ايمسئله كه است هاييفرافكني واقع در هم پرونده اين مسئول تنها دانستن مسئول
 در حـال  شد، نمي انباشته مسائل اين گاه هيچ كرديم مي باز زودتر را وگو گفت باب اگر. كندنمي

 شـنوا  هـم  كسـي  گوش شويم،نمي حريفش كه شده انباشته تاريخي مسئل اين قدري به حاضر
 نـه  است دشنام نه تاريخ. است اشتباه دو هر البته كرد، ستايش يا داد فحش بايد يا يعني نيست
 دو هر كند سعي نباشد، ستيز و ستايش به آلوده آن فضاي كه بنشيند جايگاهي در بايد. ستايش

ــم ــه را چشــ ــار بــ ــرد كــ ــك و گيــ ــمي يــ ــه چشــ ــاريخ بــ ــاه تــ ــد نگــ .نكنــ



 
  
  
  
  
  

  1عذرخواهي از مردم دارند؟ ، شهامتزنندگان به امامآيا تهمت

 از تشـكر  زيـ ن و جماران تيسا اندركاران  دست خدمت دينباش خسته و سالم عرض ضمن
 مظلـوم  امـام  بـه  زننـدگان تهمت به ياكننده قانع و مستدل جواب كه يانصار ديحم دكتر يآقا

ـ ا مواقـع  در امـا  هسـتند  يدوستامام يمدع كه يكسان از انتقاد زين و دادند رانيا ملت  ينـ يچنني
  .دهند ينم خود به را شانيا تيب و امام از دفاع زحمت
 چنـد  و كـرد  وارد مـن  بـه  يبزرگ شوك وريكد يآقا ةنوشت ميبگو نامه نيا در خواستم يم
 امـا  بودنـد  داده نسـبت  امام به را دروغ ياجمله كه آنجا خصوصاً ربود، چشمم از خواب شب
 مرحـومش  فرزنـد  و امام تيمظلوم ادي به و ديترك بغضم يانصار يآقا هيجواب مشاهده با امروز
  .ستميگر زار زار

 ليـ خ از و او بلنـد  روح از تـا  دارند شهامت امام به زنندگان تهمت ايآ نميبب خواهم يم حال
 تيرعا و قيتحق بدون و اندكرده يباز آنها احساسات با چگونه كه كنند يعذرخواه او عاشقان
  . اند داده شانيا به ناروا ييها نسبت انصاف
 نيمخـاطب  نـان ياطم سـلب  موجـب  عجوالنـه  و طرفه كي نيچن ييهاقضاوت ايآ يراست به

 طرفـه  كي شانيا ةنوشت كه خصوصاً كند؟ ينم مخدوش را سندهينو يعلم تيصالح و شود ينم
  .است ياسيس مقاصد به آلوده و

 امام حضرت كه يژگيو ست،ين ياديز انتظار منصف پژوهشگر كي از اشتباه رشيپذ انتظار
 يخـواه  معـذرت  مـردم  از بارهـا  اقتـدار  و تيمحبوب اوج در و بودند برخوردار آن از يخوب به
  . كرد يم

  
درا يمحمد سبحان
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 1 اهللا شريعتمداريكاري پزشكي در درمان آيترد كم

امروز پزشكي ما هم  شصت قابل مقايسه نيست/ با تلقي دانشِ ةدستاوردهاي پزشكي امروز با ده
  در درمان امام كوتاهي كرديم

  
  رضا كالنتر معتمديدكتر محمد

  : سعيد اهللا بداشتيهگوكنندو گفت
شـريعتمداري در  اهللا رئيس انجمن جراحان عروق ايـران پيرامـون وضـعيت درمـاني آيـت     

اهللا شـريعتمداري را  هاي بعد از انقالب و مسائل پيرامون ايشان گفـت: اگـر رحلـت آيـت     سال
توجهي پزشكي و عدم رسيدگي و درمان به موقع بدانيم، پـس مـا در مـورد شـخص     نتيجه بي

 ها بود و مند آن سالنايم. دكتر باهر از پزشكان مطرح و توا (س) نيز كوتاهي كرده حضرت امام
ايشان درگير وضعيت سالمتي و پزشكي علما و مراجع قم بودند و با اهل علم مرتبط بود. اگـر  

توانيم ادعا كنـيم   هاي قبل را بررسي كنيم، مي هاي امروزي وقايع دهه بخواهيم با ديد و پيشرفت
كه اگر در مورد حضرت امام نيز تشـخيص بيمـاري زودتـر انجـام شـده بـود، ايشـان رحلـت         

ها را در نظـر بگيـريم و هـم از ميـزان      ا بايد هم امكانات بهداشتي و پزشكي آن سالكرد! م نمي
  تبحر و آشنايي پزشكان با اصول پيشگيري مطلع باشيم.

هاي جنگ در مناطق مختلف جبهـه حضـور    دكتر محمدرضا معتمدي اظهار داشت: در سال
نزديك شاهد آن بودم كه هـيچ  كردم. از  هاي پزشكي را به مناطق عملياتي روانه ميداشته و تيم

شد. با ايـن   هاي پزشكي گذاشته نمي تفاوتي بين يك مجروح ايراني و مجروح عراقي در كمپ
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 بـه  كـه  دارد وجود اخالقي -گونه سخن را بيان كنم كه كدام مجوز شرعي خواهم اين مقدمه مي

 در و كنيم كوتاهي مطرح، و فقهي و علمي شخصيت يك درمان مورد در دهد اجازه پزشكان ما
  .باشيم توجه بي ايشان جسمي وضعيت به رسيدگي

 اهللاآيــت رحلــت اگــرعضــو تــيم پزشــكي حضــرت امــام خمينــي(س) در ادامــه گفــت:  
 در مـا  پـس  بدانيم، موقع به درمان و رسيدگي عدم و پزشكي توجهيبي نتيجه را شريعتمداري

 را امـام  حضرت سرطان ما كه معنا اين به. ايمكرده كوتاهي نيز) س(امام حضرت شخص مورد
طان امام را به موقع تشخيص داده بوديم وضعيت سر اگر بساچه . نداديم تشخيص موقع به نيز

شدند. امام(س) دچار مشكلي در معده شده بودنـد   شد و به راحتي درمان مي ايشان متفاوت مي
و غم ما حل معضل قلبي ايشان بود و از توجه به سرطان غافـل   و اين درحالي بود كه تمام هم
  شده بوديم، خيلي مهم است.

رئيس بخش جراحي عمومي و جراحي عروق بيمارستان شهداي تجريش اضـافه كـرد: در   
شـد، امـا بـه     شد، وضعيت قلبي ايشان مـانيتور مـي   شان بررسي مي حالي كه امام دائماً وضعيت
اصي نشده بود. در واقع مشكل معده امام تشخيص داده نشده بـود!  بحران سرطان امام توجه خ

هنگامي كه امام از لنفوم معده دچار خونريزي شدند تازه به اين بيماري امام پـي بـرديم. نحـوه    
خوني شده بودند لذا تصميم گرفتيم خوني امام بود. ايشان دچار كماطالع از اين مشكل هم، كم

بعد از آن متوجه بروز اين معضـل جـدي شـديم. ايـن تشـخيص      ايشان را آندوسكوپي كنيم و 
 بدهنگام در حالي بود كه هم كبد امام و هم مغز استخوان ايشان درگير اين بيماري شده بود.

 بـه  شـريعتمداري  اهللاآيـت  بيمـاري  اگر بنابراين،: داشت اظهار وقت بهداشت وزيرمعاونت 
  .شود تلقي ايشان به رسيدگي عدم و توجهيبي بر دليل تواندنمي نشده، داده تشخيص موقع

اهللا شريعتمداري بوده است افـزود: دكتـر   وي با اشاره به اينكه دكتر باهر پزشك معالج آيت
ها بود و ايشان درگير وضعيت سالمتي و پزشكي علما  باهر از پزشكان مطرح و توانمند آن سال

هاي  ها و شخصيت آپ كردن چهرهه چكو مراجع قم بودند و با اهل علم مرتبط بود. البته مسئل
ها هنوز مرسـوم نبـود، در    ها در آن سال علمي و سياسي و در نتيجه تشخيص به هنگام بيماري

دوره وزارت دكتر مرندي تازه اين مسئله شروع شد و بناي اين روش گذاشته شد كـه حـداقل   
ده و نسـبت بـه   آپ شـ ها و نخبگان علمي، سياسي و فرهنگي كشور چـك  سالي يك بار چهره

گيري از ابتال به بيماري اقدام الزم انجام شود. البته امسال به دليل محدوديت بودجـه ايـن    پيش
  كار متوقف شده است.

ها به سـراغ يكـي از وزيـران بـراي      وي خاطرنشان ساخت: به خاطر دارم كه در همان سال
ده بـود و بيمـاري   آپ رفته بوديم و اين در حالي بود كه او دچـار تـب مالـت شـديد شـ     چك

  پيشرفت زيادي داشت اما كسي متوجه نشده بود!
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رضا كالنتر معتمدي فوق تخصص جراحي عـروق از آمريكـا افـزود: اگـر     دكتر سيد محمد

توانيم ادعا كنـيم   هاي قبل را بررسي كنيم، مي هاي امروزي وقايع دهه بخواهيم با ديد و پيشرفت
مـاري زودتـر انجـام شـده بـود، ايشـان رحلـت        كه اگر در مورد حضرت امام نيز تشـخيص بي 

ها را در نظـر بگيـريم و هـم از ميـزان      كرد! ما بايد هم امكانات بهداشتي و پزشكي آن سال نمي
  گيري مطلع باشيم. تبحر و آشنايي پزشكان با اصول پيش

گيري از  رئيس انجمن جراحان عروق ايران يادآور شد: امروزه براي تشخيص زودتر و پيش
شود و از اين طريق قبل از بروز جدي يك بيماري  انجام مي screeningها، عمل  بروز بيماري

گري  به معناي غربال screeningتوان از آن آگاه شد و تشخيص داد.  دار شدن آن ميو عالمت
گـري   هـاي مختلـف غربـال    شوند. يعنـي امـروز سـرطان    ها جدا مي ريزها از درشت است يعني

توان قبل از تشكيل يك غده، سرطان را تشخيص داد و يا اگر غده در د به طوري كه ميشون مي
مرحله ابتداي ايجاد باشد و هنوز بيمار از بروز آن آگاه نشده بتـوانيم آن را تشـخيص داده و از   

  سال قبل رايج نبود، و به چنين دستاوردي نرسيده بوديم. 10 -20 بين ببريم. اما اين كار
علوم پزشكي در پايان اظهار داشت: نكته آخر هم اين  دكتر كالنتر معتمدي دبير فرهنگستان

هـا   نبـود، بلكـه آن سـال   » سـرطان «سه دهه پيش مشـكل اصـلي درمـاني جامعـه ايـران       كه در
بود كـه قربانيـان   هاي مطرح و رايج  ترين بيماري و فلج اطفال مهم سرفه، مخملك، ديفتري سياه

افتد و آمار آن بسـيار   رسيدند، لذا سرطان اتفاق نمي گرفت. عموم مردم به سن باال مي زيادي مي
از » سـرطان «هاي مذكور افـزايش يافتـه،    كني بيماريپايين بود. اما امروزه كه طول عمر با ريشه

كـار قـرار گرفتـه    هاي درمان آن نيـز در دسـتور   مشكالت اصلي جامعه ايراني شده است و راه
هاي قندي مشكل اصـلي و اول كشـور نبـوده، همـان      ها بيماري طور كه در آن سالاست. همان

هـا مطـرح نبـوده اسـت.     ميـر در آن سـال  و ترين عامل مـرگ  فات به عنوان اصليطور كه تصاد





 

  
  
  
  

  
  

مقاله سوم





 

	بيمارستان به سرطان به مبتلي سالمند بيمار اعزام از ممانعت

 روز 7 و ماه 10 و سال 3 مدت به
   

 اول طـراز  تقليـد  مراجـع  از يكـي  )1284 - 1365( شـريعتمداري  كاظمسيد اهللاآيت
 صـادق  كودتـاي  بـا  همكـاري  بـه  شـدن  متهم از پس شصت تا چهل هايدهه در شيعه
 خانـه  در 1361 فـروردين  27 در رهبـري  مقـام  و اسالميجمهوري نظام عليه زادهقطب
 ةيـ ر و كبـد  به كه كليه سرطان به ابتالي اثر در سالگي 81 سن در و شد محصور خود
 مجهـز  و خصوصي بيمارستان در شدن بستري از بعد روز 40 بود كرده سرايت هم وي

 مدت به بيمارستان به وي اعزام از درگذشت. 1365 فروردين 14 تاريخ در تهران مهراد
 1364 اسـفند  3 تـا  1371فـروردين  27 از روز) هفـت  و مـاه  ده و سال (سه روز 1402

 داشـته  خونريزي ادراري مجاري در حصر شروع از قبل فقيد مرجع است. شده ممانعت
 و قضـايي  مقامـات  بـه  حصـر  روزهـاي  نخستين از مكرراً و كتباً را خود بيماري است.
ـ  بيمارستان به وي اعزام پيگير مرتباً وي ةخانواد است. داده خبر سياسي  آقـاي  انـد. ودهب
 سـرطان  بيمـاري  از 1361 تابسـتان  اواسـط  از كـه  اسـت  كرده اقرار شهريري محمدي

  ١.است بوده مطلع شريعتمداري اهللا آيت
 پزشـكان  معاينـه  تحـت  حصـر  سـال  چهـار  طول در چه اگر شريعتمداري اهللاآيت 

 بـر  مبنـي  متخصـص  پزشكان رسمي اعالم رغم علي اما داشته، قرار متخصص و عمومي
 پيشـرفت  از گيري پيش و برداري نمونه براي بيمارستان در ايشان شدن بستري ضرورت
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 سـه  حـداقل  1364 سـال  در و بار يك سال هر حداقل و 1362 سال از (حداقل بيماري
 هـم  قـم  نكـوئي  بيمارسـتان  در حتي وي شدن بستري از اسالمي جمهوري مقامات بار)

 و كبـد  بـه  كليه از سرطان رفتگي پيش وي مرگ رسمي علت اند.آورده عمل به ممانعت
 بيمـار  بود، شده خارج راست ةكلي و بود شده بستري موقع هب اگر آنكه حال ،١بوده ريه
 پوسـيد  اشمرض با تا ماند حصر در آنقدر شريعتمداري« بود. كرده پيدا نجات مرگ از
 »مرد! و

 عنـاوين  با يگرد مكتوب دو قبالً است. سوم مكتوب در نويسنده ادعاي ماحصل اين
 شدن شكسته از اسنادي« و )1391آبان 12( »شريعتمداري اهللاآيت مظلوميت از اسنادي«

  بود. شده منتشر )1391آبان 30( »انقالب ناموس
 شـده  تشـكيل  زيـر  شرح به خاتمه يك و بخش هشت و مقدمه يك از مكتوب اين
 است:

  وي اساسي ةمعالج زا ممانعت ةدربار شريعتمداري اهللاآيت مكتوبات اول. بخش

 العلماءطبيب »ةشد بازنويسي« ةمصاحب بررسي دوم. بخش

 فقيد مرجع ةمعالج موانع از شريعتمداري اهللاآيت وصي روايت سوم. بخش

 آن ةمعالج روند در كارشكني از شريعتمداري اهللاآيت ةخانواد روايت .چهارم بخش
 مرحوم

 »!اتيمقدم بازپرسي« اساسبر مجازات پنجم. بخش

ــش ــم. بخ ــعيت شش ــاد آزادي وض ــت و انتق ــالمت مخالف ــزمس ــ در آمي  اول ةده
 اسالمي جمهوري
 اسالمي جمهوري اساسي قانون پرسيهمه در كج خشت .هفتم بخش

 شريعتمداري اهللاآيت رفتار از خميني اهللاآيت تحليل .هشتم بخش

 بيمارسـتان  بركـت  بـه  ،ايدقيقـه  چنـد  مـرگ  از پـس  ،زنـدگي  به بازگشت .خاتمه
   اختصاصي
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 مقدمه

 كـه  مهـم  نكـات  برخـي  تشـريح  بـه  اول قسـمت  اسـت.  قسـمت  دو شـامل  مقدمه
 تشـريح  دوم قسـمت  دارد. اختصـاص  اسـت  ضروري مطلب به ورود براي شان دانستن
 خمينـي  امـام  آثـار  نشر و تنظيم دفتر و جماران پايگاه سوي از نويسنده مدعاي تحريف

  است.

 چيست؟ دنبال به نويسنده اول. قسمت
 تحقيق جنبي فوائد مكتوبات اين بودم داده تذكر پيشين مكتوب دو در كه گونههمان
 خـود  مخـالف  علمـاي  و منتقـد  مراجع با اسالمي جمهوري« عنوان: با است ايگسترده
 كـه  اسـت  مرجعـي  اولـين  شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرحـوم  »اسـت؟  كرده رفتار چگونه

 عالم سه و مرجع چهار درباره تحقيق است. انتشار شرف در و يدهرس اتمام به تحقيقش
 داوري و مطالعـه  معرض در همگي خدا اميد به و كند مي طي را نهائي مراحل نيز ديگر
  گرفت. خواهد قرار ايران ملت

 متفكـران  سياسـي  ةانديشـ  و سياست و دين نسبت از پرسش نيست. مورخ نويسنده
 را آن و اسـت  حقيقـت  كشـف  دنبـال  به است. كشانيده وادي اين به را او معاصر شيعه
 بخوانـد.  منصـفانه  و طرفانـه  بي را موجود اسناد كوشدمي داند.مي مصلحتي هر از باالتر

 منتشـر  اسـناد  نويسـنده  داوري محدوده است. نشده منتشر هنوز مرتبط اسناد از بسياري
 مانع مقامي هيچ شخصيت كه است باور اين بر نيست. كسي وامدار نويسنده است. شده
  مدعاست. اين صدق شاهد وي قبلي مقاالت و كتب نيست. او نقد از

 و ذهـن  در خمينـي  اهللاآيـت  است. خميني اهللاآيت مرحوم شاگردان شاگرد نويسنده
 انديشـه  و ايـران  و منطقـه  جهـان،  معاصـر  سياست در او دارد. رفيع جايگاهي او ضمير
 خـدمات  او كارنامـه  در است. بوده تأثيرگذار و مهم يتيشخص اسالم بلكه شيعه سياسي
 مـن  قبل دهه دو از دارد. نقد به نياز كارنامه اين شود.مي ديده بزرگ خطاهاي و فراوان

ـ  اصـلي  هـاي  بخش و شده منتشر آن از اندكي بخش ام.كرده آغاز را نقد اين  تـدريج  هب
 بـه  خيانـت  و آنهـا  به خيانت اشخاص تقديس نويسم مي صراحت با شد. خواهد منتشر
 مشـكلي  اخالقـاً  يـا  شـرعاً  نقدش تا نيست مقدس خميني اهللاآيت است. ملت و انديشه
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 بنامنـد  تـوهين  و اهانـت  را دبانهمؤ و منصفانه و مستند ولو نقدي هر اينكه باشد. داشته
و خمينـي  اهللاآيت به نه عمرش در نويسنده هست. و بوده اسالمي جمهوري رايج هروي 
 بخـش  تصـوير  او دارد، دوست را او نويسنده است. نكرده توهين ديگر كس هيچ به هن

 فاصـله  او از كـه  1366 سـال  واخرا تا است نويسنده جواني و نوجواني دوران از مهمي
 نقد گرو در تشيع و اسالم از دفاع اگر و دارد دوست او از بيشتر را حقيقت است. گرفته
 مرحـوم  استادش از حتي نويسنده دهد.نمي راه خود به يترديد باشد او منصفانه اما تيز

 از بعـد  چـه  حيـات  زمـان  در چه دارد برگردنش معنوي حيات حق كه منتظري اهللا آيت
 كرد. خواهد و كرده منتشر نيز را آنها و كرده انتقاد وفات

 وضـع  اصـالح  ،ابييـ حقيقـت  از غير انتقادي هايتحليل اين از نويسنده اصلي قصد
 پـيش  خمينـي  اهللاآيـت  مرحوم خط در اي خامنه آقاي جناب است معتقد ت.اس موجود
 را او خطاهـاي  اكثـر  سفانهأمت دهد ادامه را وي خدمات از بسياري آنكهبي و است رفته
  است. بخشيده تداوم
 عـارف،  مرحوم آن است. مورد دو در حداقل شاجانشين و خميني اهللاآيت تفاوت 

 دارد. خود سلف با فراواني فاصله علمي لحاظ به شاشينجان بود، مرجع و فقيه حكيم،
 و رسـيد  رهبـري  بـه  ايـران  ملت اتفاق به قريب اكثريت پشتيباني با مرحوم آن اينكه دوم

 ملـت  نظيربي اكثريت پشتيباني از مرگ زمان تا و كرد رهبري اقتدار با را مردمي انقالبي
 نيسـت.  برخوردار ملي پشتيباني چنين از يقيناً ايخامنه آقاي جناب بود. برخوردار ايران
 ملـي  ادبـار  ميزان شود مشخص تا بدهد پرسي همه به تن و رود ترازو روي است كافي

 و جمهـوري  رياسـت  خبرگـان،  انتخابات در مستقيم دخالت است. ميزاني چه به وي از
 هـم  او خلـف  نقد خميني اهللا آيت نقد است. وي مفرط ضعف مطمئن هايقرينه مجلس

  ت.هس
 ملـت  سـبز  جنـبش  صف در امروز خميني اهللاآيت بيت كه نيست آن منكر نويسنده

 در آنهـا  از بسياري كه چرا نيست، بازماندگان متوجه مطلقاً نقد اين اما دارند. قرار ايران
 بايد زودتر چه هر كه است روشي و منش متوجه اند.نداشته دخالتي يا اندنبوده زمان آن
 و قـانوني  منتقـد  بـا  مواجهـه  شيوه و زمامداري روش در گرفت. لهفاص آن از درايت با

 زمـان  آن در اينكـه  نـدارد.  چنداني تفاوت امام خط با رهبري خط جومسالمت مخالف
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  نيست. فارق نيستند امروز و بودند مقامات صاحب ايعده
ـ  -شريعتمداري اهللاآيت سياسي مواضع در را ارزنده نكات برخي اگرچه نويسنده   اب
 دارد، انتقـاد  ايشـان  سياسـي  مشـي  بـه  نسـبت  مجموع در اما است، يافته -ايانگيزه هر

 آنكـه  دليـل  بـه  است بديهي دارد. انتقاد هم خميني اهللاآيت سياسي مشي به كه همچنان
 اهللاآيـت  و اسـت  پوشـانيده  عمـل  ةجامـ  را افكـارش  و بـوده  قدرت در خميني اهللاآيت

 مـن  تـر جـدي  انتقادات شده منع 1358 آذر از بعد شافكار شدن عملي از شريعتمداري
  باشد. خميني اهللاآيت متوجه

 ابييـ حقيقت بازار خود نقد با و دهند تذكر را او خطاهاي كه كساني دست نويسنده
 ادعاي رد كند.مي تعيين را تحقيق اين جهت كه است اسناد اين بوسد.مي كنند ترگرم را

 يـا  كليـات  ارائـه  و احساسـي  و خطـابي  بيانات است. ممكن اسنادش ابطال با نويسنده
 و آزادي اسـتقرار  جـز  بـه  سياسي هدف هيچ نويسنده كند.نمي دوا را دردي خواني تني

 از بسـياري  كنـد. نمـي  دنبـال  قـانون  حاكميـت  و امـر  مسئوالن كردن گو پاسخ و عدالت
 امكـرده  دعـوت  مكتـوب  ايـن  در اسـم  با آنها همه از من حياتند. قيد در قضيه شاهدان
 بـر  نورافشـاندن  تحقيـق  اين نتيجه باشد. تحقيق اين مدعاي برخالف ولو دهند شهادت
  است. معاصر تاريخ تاريك زواياي
ه إِلَّا تَوفيقي وما ۚ◌ استَطَعت ما صالحاال إِلَّا أُرِيد إِنْ  اُنيب وإِلَيه تَوكَّلْت علَيه ۚ◌ بِاللـَّ

 و تنظيم دفتر و جماران پايگاه سوي از نويسنده مدعاي تحريف دوم: قسمت
 خميني امام آثار نشر

 كوتـاهي « اسـت:  بـوده  عبـارات  ايـن  اًعين نخست مكتوب در نويسنده مدعاي الف.
ـ  اعـزام  و معالجـه  ةدربـار  وقت حاكمان  در محـدوديت « ،»بيمارسـتان  بـه  وي موقـع  هب
 ،»شـاخص  منتقـدان  ةمعالجـ  وردمـ  در اسالميجمهوري نظام عمدي كوتاهي« ،»معالجه

 از 1361 سـال  وائلا از اسالمي جمهوري نظام سران شده، منتشر رسمي اسناد اساسبر«
 وي درخواسـت  رغم علي و اندبوده مطلع سرطان بيماري به شريعتمداري اهللاآيت ابتالي

 هما دي در« ،»است. نشده داده تهران يها بيمارستان به اعزامش اجازه معالجش پزشك و
 درخواسـت  و شـريعتمداري  آقـاي  (سرطان) كسالت درخواست از نظام دوم نفر 1363
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 اهللا آيـت  شـدن  بسـتري  بـا  نظـام  اما است، بوده مطلع تهران هاي بيمارستان به وي اعزام
 ايشان چرا« »است. نكرده موافقت تهران هاي بيمارستان در سرطان به مبتال شريعتمداري

 اعزام ميرعماد] خيابان در تهران [مهراد مجهز بيمارستان ناي به ]1364 اسفند 4[از زودتر
 كه بازرگان مهدي« ،»بود؟ گذشته كار از كار كه يافت شدن بستري اجازه زماني و نشد؟
 كـرده  تصـريح  شـريعتمداري  اهللاآيت ةمعالج محدوديت به نيست ترديد شا صداقت در

  »است.
ـ  ده اسناد در ملأت« است: بوده اين اول مكتوب ةنتيج  نشـان  فـوق  ةشـد  منتشـر  ةگان

 اهللاآيـت  غيرقـانوني  حصـر  (آغاز 1361 سال بهار از اسالمي جمهوري سران كه دهد مي
 بيمـاري  به ايشان ابتالي از )1365 فروردين14( ايشان درگذشت زمان تا شريعتمداري)

 در اًعمـد  و انـد بـوده  مطلع تهران هاي بيمارستان در معالجه به ايشان مبرم نياز و سرطان
 نكتـه  اين به شريعتمداري اهللاآيت خود تصريح اند.كرده ايجاد محدوديت ايشان ةمعالج

 محمـدي  محمـد  خمينـي،  سـيداحمد  آقايـان  اقـرار  و بازرگـان  مهدي مهندس ةاشار و
 اقدام اين معناي است. انكار قابلرغي رفسنجاني هاشمي اكبر و صانعي حسن شهري، ري

 فقيـه ولـي  دستور يا اذن يا اطالع با »زندان و حصر در منتقد كردن زجركش« غيرانساني
 همچنان وي ةپروند اما است كوتاه دنيا از شريعتمداري اهللاآيت دست اكنون است. بوده

 »است. مفتوح
  است: بوده زير عبارات اًعين دوم مكتوب در نويسنده مدعاي ب.

ـ  اعـزام  عدم در اسالمي يجمهور ةعالي مقامات تقصير اثبات پي در مكتوب اين«  هب
 بيمـاري  از اطالع رغم علي تهران در مجهز هاي بيمارستان به شريعتمداري اهللاآيت موقع
  »است. موجود اسناد اساسبر وي

 شـهروندان  از سـالمند  بيمـار  زنداني يك انساني حقوق رعايت عدم نگارنده ادعاي«
 و اسـالمي  جمهوري عليه كودتا قصد او كه اين است. شريعتمداري سيدكاظم بنام ايران
 دفـاع  در يتغيير هيچ باشد بوده آمريكايي يا ساواكي فرضاً يا داشته خميني اهللاآيت قتل
 »دهد.نمي وي انساني حقوق از

 »بيمارستان به الزم زمان در سالمند بيمار اعزام در تعلل« 
 سـرطان  بيمـاري  به كه وي ]1364 اسفند 3 تا 1361 ارديبهشت 1 [از مدت اين در«
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 داشـته  را تهران مجهز هاي بيمارستان حداقل يا خارج به اعزام تقاضاي مكرراً بوده مبتال
 دادگاه دادستان و (رئيس قضائي مسئوالن گوش به را تقاضا اين مكرراً و كتباً وي است.
 احمـد  وي فرزنـد  و خمينـي  اهللاآيـت  رهبـري  مقـام  شخص قوا، سران ارتش)، انقالبي
 »است. رسانيده خميني

 تهران مجهز هاي بيمارستان به شريعتمداري اهللاآيت اعزام در اسالميجمهوري امنظ«
 وجـود  درمـان  امكـان  ديگـر  و كـرده  پيشـرفت  بسـيار  وي بيمـاري  كه -64 اسفند 4 تا

 است. كرده اكتفا حصر تحت منزل در معالج پزشك ةمعاين به و كرده خودداري -نداشته
 دار سـالگي  81سـن  در 1365 فروردين 14 در تانبيمارس به انتقال از بعد روز 40 ايشان
 »است. گفته وداع را فاني
 كـه  اسـت  ظلمـي  مسـئول  قانونـاً  و اخالقاً ،شرعاً فقيهولي عنوان به خميني اهللاآيت«
 مباشـرينِ  مسئوليت نافيِ مسبب مسئوليت است. شده اعمال وي قديمي رقيب به نسبت
 و قضـائي  عالي شوراي مسئولين ارتش، نقالبيا دادگاه دادستان و رئيس قبيل از مربوطه
 »نيست. خميني احمد االسالمحجت

 نويسنده مدعاي ماحصل ج.
 حصـر  تحـت  منزل در پزشكان معاينه از جلوگيري و معالجه از ممانعت هرگز مدعا

 بـه  اسـت.  نبـوده  مطلـق  بطـور  بيمارستان در شدن بستري از ممانعت حتي است. نبوده
 كه: است پذيرفته نويسنده كتوبم دو هر در ديگر عبارت
 .است بوده پزشك معاينه تحت حصر زمان در شريعتمداري اهللا آيتً اوإل

 تهـران  در مجهز بيمارستان به سالمند بيمار اندداشته تقاضا وي خانواده و بيمار ثانياً
 .شود اعزام كشور از خارج يا

 از بعد« اما شود.نمي موافقت امنيتي داليل به معالجه براي خارج به وي اعزام با ثالثاً
 مجهـز  بيمارسـتان  در ايشـان  بـاالخره  بيماري شروع و حصر آغاز از »ماه ده و سال سه

 .است شده بستري تهران در مهراد
 هست: و بوده اين نويسنده اصلي پرسش

 و كليـه  سـرطان  بيمـاري  به شريعتمداري اهللاآيت ابتالي از اطالع رغم علي نظام چرا
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 و سـال  سه مدت به« بيمارستان، در وي شدن بستري لزوم بر متخصص پزشكان توصيه
 در وي شـدن  بسـتري  بـا  زماني و است كرده ممانعت بيمارستان به وي اعزام از »ماه ده

 است؟ گذشته كار از كار كه كرده موافقت بيمارستان
 مـرا  مـدعاي  خمينـي  امـام  آثار نشر و تنظيم دفتر مقامات و جماران پايگاه كارمندان

 از ممانعت« به متهم را خميني اهللاآيت من كه اندزده افترا نويسنده به و اندكرده تحريف
 )1ام.(داده نسبت ناروا به و كرده اهانت ايشان به يا امكرده »شريعتمداري اهللاآيت معاينه
 اسـت.  فراوان فاصله معاينه از ممانعت و يمارستانب به موقع هب اعزام از ممانعت بين
 نحـوي  بـه  امكـان  حد در را مسئله كوشممي و كنمنمي تلف ايشان با مجادله با را وقت
  نباشد. گريزي و توجيه هيچ امكان كه كنم روشن

  اول بخش

 وي اساسي ةمعالج از ممانعت ةدربار شريعتمداري اهللاآيت مكتوبات

 پردازممي زمينه اين در مرحوم آن مكتوبات به سمتق سه طي بخش اين در

 الف. عبارتي از تلگراف استغاثه
 هسـتم  مهمي مرض به مبتال حقير خود« كردم: اشاره دوم مكتوب چهاردهم سند در

 آن خـود  كـه  دارد مفصلي خونريزي اغلب شود؛ حاصل نجات باالخره نيست معلوم كه
 اكنـون  و بـودم  مشغول پرستار و دوا و كترد با دائماً و شود خطراتي باعث است ممكن

 مجـاز  هـم  نزديـك  خويشان حتي كه وآمد رفت به نسبت العادهفوق گيريسخت اين با
  ١»شد. خواهد چه عاقبت نيست معلوم و نيست ممكن معالجه ادامه نيستند،

 منتشر نشده ب. عباراتي از دو نامه
 مرحـوم  آن ديگر ةنام سه از التيجم خميني امام آثار نشر و تنظيم ةموسس مقام قائم

 است كرده نقل را خميني اهللاآيت مرحوم به

                                  
  .1361 ارديبهشت 4 اهللا خميني با رونوشت به احمد خميني،تلگراف استغاثه به آيت. 1
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 خمينـي آقـاي  العظمـي  اهللا آيـت  مسـتطاب  حضـرت « :1402 رجـب  مورخ نامه اول.
 بـراي  دكتـر  نفـر  دو كـه  بوديـد  فرمـوده  امر ديروز تحيات، و سالم ابالغ با بركاته دامت
 مخصـوص،  بزرگـواري  و لطـف  ايـن  از بياينـد.  قـم  بـه  حقير معالجه و معاينه ،بررسي
 »نشد... بيمارستان در بستري به احتياج فعالً بحمداهللا و هستم دعاگو و ممنون العاده فوق

 بركاتـه،  دامت خميني اهللاروح آقا حاج آقاي العظمي اهللا آيت مستطاب حضرت« دوم.
 ديـروز  كه رساندمي عالي عرض به مبعث شريف عيد تبريك و تحيات و سالم ابالغ با

  »بودند... آمده حقير عيادت براي بهداري وزارت دستور به هادكتر از نفر چند
 كـافي  مـذكور  ادعاي بودن دروغ اثبات در« براي مورد دو همين گرفته نتيجه نامبرده

  .»است
 اسـت.  نشـده  منتشـر  تاكنون فوق نامه دو از يك هيچ كامل متن اوإلً :نقد و بررسي

 آن خـود  خـط  بـا  آنهـا  دقيـق  تـاريخ  و كامـل  متن كه دارد سنديت مانيز منقول مطلب
 تـا  اسـت  شـده  بـدل  و رد هـاي نامـه  كامـل  متن انتشار كار بهترين شود. منتشر مرحوم

 نويسـان  بـولتن  كار محرمانه اطالعات چكانيقطره انتشار كنند. قضاوت خود خوانندگان
  تحقيقاتي. سساتؤم نه است امنيتي

 متصـديان  سوي از خاطرات و اسناد در ها][نامه آن از ايعمده بخش« كه اين ضمناً
 هـاي نامـه  تـرين  مهـم  است. محض كذب »است. يافته انتشار حصر دوران در ايشان امر
 ارديبهشـت  4 ةاسـتغاث  تلگراف جمله از خميني هللاآيت مرحوم به شريعتمداري اهللاآيت

 است؟ شده منتشر حكومتي كتاب كدام در 1361
 اخالقي شرعي، وظيفه به خميني اهللاآيت مرحوم فوق، نامه دو صحت فرض بر ثانياً

  ندارد. منتي كسي بر و كرده عمل خود قانوني و

 اهللاآيــت مرحـوم  كـه  اسـت  ايـن  شـده  يـاد  نامـه  دو منقـول  عبـارات  مـدلول  ثالثـاً 
 و رهبـري  محضـر  بـه  اسـتغاثه  تلگـراف  از بعد 1361 سال ارديبهشت در شريعتمداري

 بهداشـت  وزارت پزشكان از نفر دو معاينه مورد شا دائمي خونريزي و بيماري به اشاره
 اين آيا بيمارستان، در شدن بستري به نياز عدم ادعاي صحت فرض بر است. گرفته قرار
 از بعـد  پزشـكان  تشـخيص  راسـتي  است!؟ يافته ادامه بعد ماه ده و سال سه تا نياز عدم
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  است!؟ بوده چه معاينه

 ةمقدمـ  در وي نهـائي  اظهـارنظر  بـا  بيمارستان به شدن بستري به نياز عدم اين رابعاً
 نظـر  و اسـت،  تنـاقض  در -آمد خواهد بخش همين سوم قسمت در كه - القضاء كتاب
  است. بدوي نظر بر مقدم اخير

 اهللا شريعتمداريآيت ج. آخرين نوشته
ـ  اعـزام  عـدم  و بيمـاري  بـه  شريعتمداري اهللا آيت تصريح ترين مهم اما   بـه  موقـع  هب

 اسـت  نوشـته  »القضاء كتاب ةمقدم« عنوان به وفاتش از قبل روز چند وي را بيمارستان
 كـرده  نقل اول مكتوب هفتم سند در را آن از سطري چند من است. ابهامي هر رافع كه

 يختـار  كـنم. مـي  ترجمه و نقل كامل بطور را مقدمه از مرتبط بخش تمام اكنون و بودم،
 اوايـل  يا 1364 اسفند (اواخر شريعتمداري اهللا آيت حيات ماه آخرين مقدمه اين نگارش
 كامـل  متن شود.مي محسوب زمينه اين در فقيد مرجع آن نهائي نظر و )1365 فروردين
 قرار نويسنده اختيار در شريعتمداري اهللاآيت مرحوم خانواده توسط ايصفحه دو مقدمه
 در منتظـري  اهللاآيـت  اسـتاد  مرحـوم  نوشتم قبال كه همچنان نيز كتاب متن است. گرفته

 كوتـاهي  تعليقـات  شـريعتمداري  مرحـوم  القضـاي  كتـاب  بر ايشان دادند. قرار اختيارم
   اند.نگاشته

 عربي متن اول. سند
 كانـت  مـا  مصـيبإلٍ  مـن  ااعظمهـ  ما ببليإل ففجئت فيه ينتهي قد ما الي عمري بلغ وقد«

 مـن  مختلفـإل  دعاوي اساس علي المؤلمإل التّهم امواج نشر بليإل هي و االّ حد،أ ببال تختلج
 بشـكل  داري علـي  فهجمـوا  دفاع،الّ من بالمنع علي الحكم مع حقّي في فنشروها اهلها،
 مـن  لـي  كـان  ما تصرفوا و منّي، االختيارات جميع سلب مع بيتي في حبسوني ثم فجيع،

 قليلـإل  اشـخاص  الّـا  مطلقـاً  المالقـات  بمنـع  يعل حكموا و إل،والخاص إلالعام المتصرّفات
 اقربائي. من معدودة
 علـي  أجبرونـي  و سـؤاالت  عنّـي  سـألوا  انّهم كليالثّ بكاء عليه يبكي أن يجب ومما
 علـي  أجبرونـي  مـا  نصـف  اسقطوا ذلك مع ولكنّهم التلفيزيون في نشر و عنها، الجواب
 و ،»اهللا االّ الالـه « قلـت:  يكـأنّ  و ر،التّغيي و التّحريف كلّ ذلك من حصل و عنها الجواب
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 بذلك امر أنه القاضي اعترف انّه العجب و »اهللا اال« كلمإل اسقطوا و »اله ال« بكلمإل نشروها
 اهللا. الحكم نعم و اهللا فبعين االسقاط،
 بـالحبس  االصـطالح  فـي  المسمي« المحبس هذا في علي الجاريإل الشرائط أفضع وما
 و امـراض  فأحـالني  اآلالم و المصائب من الشرائط هذه تحت علي جري كم و ،»النّظري
  منها. علي كان ما مع اسقام علي عرضت
 و األساسيإل المعالجإل حق عن منعوني ان ذاك وقت علي الجاريإل الشّدائد جملإل من و

 طـول  فـي  اآلالم كاهدت و ذلك علي فصبرت األطباء من بحالي العارفين بعض مراجعإل
 اهللا بعـين  الّـا  المحـن  من جري ما علي جري ما و ألمره تسليماً و اهللا اءبقض رضي المدة
 .حسيباً به كفي و عظمته جلّت
الي بلغ اآلالم ضغط انّ ثم نقلنـي  االضطرار فبحكم الهالك، و الشديدة المخاطرة حد 
ام  عـدة  العالج عمليإل علي فأجري طهران، في »مهراد« مستشفي الي ا  و ايـ لحسسـت  لمـ 
 فـي  الّفتـه  كتـاب  حـول  للكتـب  الفرصـإل  اغتنمت المعالجإل) تحت أنا نفسي(و في مقبر

ام  نفـس  في وقع ان و التأليف هذا و االسالم، في القضاء مباحث األحـداث  و البلـوي  ايـ 
 و الخـاطر  تجمع و البال فراغ و الجسم في الصحإل الي يحتاج العلمي التأليف و المؤلمإل،
 اهللا مـنّ  فقـد  ذلـك  مـع  و علـي،  جري ما طبق عنه متحر قد ذلك كلّ و الروح، نشاط

   »...التأليف هذا علي وفقّني ناَ علي سبحانه
 ترجمه

 مصيبتي شدم، مبتلي ايبليه به ناگاه كه برسد انتها به بود نزديك من عمر اينكه تا ...«
 بـر  آوردرد هـاي  تهمت امواج پخش بليه آن و كند،نمي خطور كسي ةلمخي به كه بزرگ
 از مـرا  كـه  حـالي  در كردنـد  منتشـر  را آنها بود، زنندگانتهمت مختلف ادعاهاي اساس
 امخانـه  بـه  ندادند]، انتشار اجازه را دفاعياتم [و كردند منع خودم حيثيت از دفاع [حق]

 تمام حالي در كردند، [حصر] حبس امخانه در مرا سپس آوردند، هجوم فجيعي شكل به
 و كردنـد،  تصـرف  را امخصوصي و عمومي متصرفات تمام و دند،كر سلب را اختياراتم

     نزديك. بستگان از شماري انگشت اشخاص جز كردند، المالقات ممنوع مرا
 كـه  اسـت  ايـن  گريسـت،  مرده جوان مادران چون آن، بر بايستمي كه چيزهايي از

 اجبـار  آنها پاسخ بر مرا و كرده من از سؤاالتي ايران] اسالمي جمهوري رژيم [مسئوالن
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 لـيكن  و كردنـد،  پخش تلويزيون از را آن دادم، پاسخ آنها به من كه اين از بعد و كردند
 كار، اين اثر در كه كردند سانسور بودند، كرده اجبار آن پاسخ بر مرا كه را آنچه از نيمي

 اال اله ال« :باشم گفته من كه مانَدمي بدان اين يافت. تغيير و شده تحريف كامالً موضوع
 [يعني: نكنند پخش را »اهللا اال« و كنند پخش را »اله ال« آنان و »]موحدم. من «[يعني: »اهللا

 محمدي محمد [آقاي قاضي خود كه اينجاست شگفتي جاي و »]ملحدم. و مشركم من«
 »انـد. داده دسـتور  را كردنـي  سانسور چنين من به« كه: كرد اعتراف من پيش شهري]ري
 مـن  معلوم] ةصيغ به ،» امداده دستور كردني سانسور چنين به من« يا مجهول، ةصيغ [به
 »است. خوبي داور چه خداوند و بيندمي خداوند را اينها همه« گويم:مي هم

 نظر تحت حبس اصطالح به حصر اين در من بر كه وضعيتي اين است دردناك چه 
 مـرا  هـا  بيمـاري  و آمـده  فـرود  من بر شرايط اين در دردها و هامصيبت چه و گذردمي

 اسـت.  گشـته  عارض من بر داشتم، قبالً كه آنچه بر هم ديگري هايناراحتي و فراگرفته
 حـق  از مرا كه بود اين حصر] [زمان زمان آن در من بر جاري هاي گيري سخت جمله از

 ار دردها و كردم صبر هم من بازداشتند، متخصص پزشكان به مراجعه و اساسي معالجه
 و هـا  رنـج  از كـه  آنچـه  كـه  چـون  او امر به تسليم و الهي قضاي به راضي كردم. تحمل
 بـس  مـرا  همـو  و باشدمي متعال خداي ديدگان برابر در همه آمد، فرود من بر هامحنت
 است.

 بـه  مـرا  اضـطرار  حكم به پس رسيد، مرگ و جدي خطر حد به دردها شدت سپس
 در چون و شدند، من درمان مشغول روزي چند ند،كرد منتقل تهران در مهراد بيمارستان

 تـا  شـمردم  غنيمـت  را فرصت دارم، بدن در رمقي هنوز كه كردم احساس معالجه حين
 ايـن  بنويسم، چيزي بودم كرده ليفأت اسالم در قضاوت درباره كه تابيك [مقدمه] ةباردر
 نيازمند علمي ليفأت و بود، شده واقع دردآور وقايع و بلوي ايام همين در اگرچه ليفأت

شده گرفته من از اينها همه و است، روح نشاط و جمع خاطر و بال فراغ و بدن تصح 
 و گذاشـت  منـت  مـن  بر سبحان خداوند همه اين با كردند، روا من بر آنچه برطبق بود،
  »د....كر تاليف اين به موفق مرا

  توضيح
 مقدمـه  ايـن  در خـود  اتاشتباه نيز و مشكالت بروز علت به شريعتمداري مرحوم 



 183 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 

 دانسـت.  مـتهم  دفاعيـات  آخرين توانمي را نوشته اين حال هر به است. نكرده اياشاره
 است: زير شرح به مقدمه اين در شده مطرح نكات
 متهم از دفاع حق سلب با تهمت و افترا امواج .1
 فجيع شكل به بيت به هجوم .2
 خانگي حبس و حصر .3
  اختيارات كليه سلب .4
 متهم خصوصي و عمومي متصرفات ةكلي تصرف .5
 نزديك بستگان برخي استثناي به المالقاتممنوع .6
 تلويزيوني اعتراف براي پرسش به پاسخ به اجبار .7
 شده پخش تلويزيوني اعترافات در اجباري هاي پاسخ همان تحريف و سانسور .8
 اعترافـات  تحريـف  و سانسـور  بـه  »مـأمور « كـه  كـرده  اعتراف ايشان نزد قاضي .9

  بوده تلويزيوني
 شدم مبتال نبودم مبتال قبالً كه ها بيماري برخي به حصر زمان در .10 

 [در متخصـص  پزشـكان  بـه  مراجعه و اساسي ةمعالج حق از مرا حصر زمان در .11
 كردند محروم بيمارستان]

 سـرحد  بـه  درد شـدت  كـه  كردنـد  بستري تهران مهراد بيمارستان در مرا زماني .12
 (اضطرار) نبود شدن بستري جز اي چاره و بود رسيده جدي خطر و مرگ
 اسـت  نشـده  اعزام بيمارستان به الزم زمان در اينكه از صريحاً شريعتمداري اهللاآيت 

 رسيده مرگ سرحد به هكلي درد كه اندبرده بيمارستان به را او وقتي نوشته دارد، شكايت
 حقـوق  از بسـياري  مقدمـه  ايـن  براساس است. شده منتقل بيمارستان به اضطراراً و بود

 وي بـه  ديگر بيان به است. شده نقض حصر زمان در سالمند بيمار اين قانوني و شرعي
 اگر حتي كه است اين مرادم نيست، وارده اتهامات از ايشان تبرئه مرادم است. شده ظلم

 باشد، داشته صحت وي به اسالمي جمهوري اتهامات كليه و باشد بوده هم مجرم ايشان
ـ  شـده  انجـام  وي ةباردر كه رفتاري چنين  و مرجعيـت  تشـيع،  اسـالم،  شرمسـاري  ةماي

  است. اسالمي حكومت
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  دوم بخش

 العلماءطبيب »شده بازنويسي« ةمصاحب بررسي

 بـاهر  غالمرضـا  دكتـر  ظهـارات ا خمينـي  امـام  آثـار  نشـر  و تنظـيم  دفتـر  مقـام  قائم
 كـه  خدشـه  قابـل غير سند ترينقاطع را مرحوم آن معالج پزشكان از يكي« العلماء طبيب
 پزشـك  بـاهر  دكتر است. دانسته »كندمي اثبات آشكارا را مذكور ادعاي و تهمت بطالن
 و درج را شـده  يـاد  مصـاحبه  خالصه معترض مقام از تشكر ضمن است. اعتمادي قابل

  كنم.مي بررسي
 بيـا « كه دادند پيغام امام كردند.مي گيري پي را شريعتمداري آقاي بيماري (س) امام«
 از اما بودند شده مطلع شريعتمداري آقاي بيماري جريان از امام اينكه مثل ».دارم كارت

 امـام  البتـه  بودم. هم شريعتمداري آقاي ويژه پزشك من موقع آن نداشتند. خبر جزئيات
 آقـاي  پـيش  شما فرمودند: بلكه نپرسيدند، شريعتمداري جسمي حال از ويژه صورت به

 كليـه  دارد. كليـه  سـرطان  ايشـان  آقـا،  گفتم: من چيست؟ مشكلش بودي. شريعتمداري
 سـپس  كنيـد،  ويزيـت  را ايشـان  و برويـد  مـن  طـرف  از فرمودند: دارد. تومور راستش
 امـام  ....رفـتم  قـم  به شريعتمداري آقاي عيادت براي دستور، به بنا دادند. هم اتيدستور
 مـن  چيسـت.  اشسياسـي  هـاي خواسـته  بپرسـم  شريعتمداري آقاي از كه دادند دستور
 آقاي ام.آمده شما عيادت براي امام طرف از من كردم: عرض شريعتمداري آقاي خدمت

 آقاي ....آييمي من پيش هميشه و هستيد من پزشك كه شما خوب گفتند: شريعتمداري
 بـراي  مـن  اينكـه  اول بگـو:  امام خدمت كه دارم خواسته چهار من گفتند: شريعتمداري

 بروم. خارج به معالجه براي خودم پول با خواهممي دارم. مالي امكانات امبيماري درمان
 مـال  نخريـدم،  مامـا  سـهم  پـول  با من اندكرده اشغال كه را بزرگي حياط آن كهاين دوم

 هـيچ  مـن  و شـده  بلوكـه  من هاي پول سوم؛ بگذارند. من اختيار در را اين است، خودم
 مـن  عليـه  مـردم  كه يهاي حرف كهاين چهارم؛ كنند. آزاد را اين نيست، اختيارم در پولي
 ننويسند. و نكنند مطرح من عليه بدهد دستور كه كن خواهش امام از دهندمي شعار

 توضـيح  را جريـان  و برگشتم (ره) امام خدمت روز آن فرداي فت.گ را اينها خوب،
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 و بـرو  خـودت « فرمودند: تبليغات، دفتر وقت رئيس خراساني، عبايي آقاي به امام دادم.
 را اشخانـه  حيـاط  اگـر  برگـردان.  است ايشان به مربوط كه اموالي تمام و كن صحبت
 شـرايط  االن اما كن. مهيا برايش دارد احتياج كه پزشكي هر و برگردان اند،كرده تصرف
 خودتان بروند. خارج كه نيست ايشان مصلحت به بروند، خارج ايشان كه نيست طوري

 دولـت  خـرج  بـا  خواهـد مـي  ايشـان  كـه  پزشكي هر و كنيد هماهنگ آقا احمد حاج با
 مـورد  در نشـود.  كوتـاهي  درمـاني  نظـر  از كه بياوريد خارج از ايران اسالمي جمهوري

 خـداي  نگفـتم  كـه  مـن  نيسـت.  من دست بدهند، شعار نگفتم مردم به من هك هم شعار
 ولي نكنند، را كار اين مردم خود اميدوارم هم من و كنند جسارت ايشان به مردم ناكرده
 بـه  كـه  مـن  فرمودنـد:  امام(س) ...»نكنيد. كه بخواهم مردم از را چيزي چنين توانم نمي
 آقـاي  دسـتور،  طبـق  حـال  هـر  بـه  دهيـد. ن بگـويم  حـاال  كـه  بدهيـد  شعار نگفتم مردم

 كردنـد،  آغـاز  را درمـانش  جا همان شد. بستري تهران مهراد بيمارستان در شريعتمداري
 »بود. امام حضرت بزرگواري به منظورم بود. كرده پيشرفت كليه سرطان اگرچه

  مصاحبه بررسي
 از »خــدا - ســه - و - ب« بنــام وبــالگ يــك در »العلمــاء طبيــب مصـاحبه « ك.يــ 

 ايـن  بـه  توجـه  است. شده منتشر »تاريخ بدون« خميني اهللاآيت بيت اقماري هاي وبالگ
 داشـتند  خاصـي  ابهت اينكه با امام(ره)« كند:مي مشخص را مصاحبه كل ماهيت پرسش

 بـا  امـام(ره)  برخـورد  جملـه  از كردنـد، مـي  برخورد افراد با كرامت و لطف با بسيار اما
 در شـريعتمداري  آقـاي  كـردن  بسـتري  گويـا  اسـت؛  يشستا قابل شريعتمداري اهللا آيت

  »است. بوده ايشان دستور طبق تهران در بيمارستاني
 شـده  معرفـي  »كودكان متخصص« 1320 متولد باهر غالمرضا دكتر آن مقدمه در دو.
 كه شده تصريح مقدمه در دارد!؟ نسبتي چه اطفال تخصص با العلماء طبيب راستي است.
 مصاحبه اين در باهر دكتر مصاحبه]. عين [نه است باهر دكتر با »بهمصاح بازنويسي« اين
  كند.مي معرفي »خميني احمد االسالمحجت دوست« را خود

 داسـتان  اسـت.  شـده  خلـط  هـم  بـا  واقعـه  دو شـده  بازنويسي مصاحبه اين در سه.
 بوطمر يقيناً شده مطرح قضيه ميان در كه شريعتمداري اهللاآيت چهارگانه هاي درخواست
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 بيرونـي  ايشان بستگان گفته به بنا مرحوم آن اشاره مورد حياط است. 1361 سال بهار به
 سـپاه  بود، كرده هبه ايشان به شخصي اموال از سيگاري حسن حاج توسط كه بوده بيت
 به تاكنون شخصي خانه اين بود. شده واگذار تبليغات دفتر به و بود كرده مصادره را آن

 نيـز  معالجـه  جهـت  خـارج  بـه  اعـزام  درخواسـت  ةقضي است! نشده داده تحويل ورثه
 امـوال  شـدن  بلوكـه  شـود، نمي موافقت آن با كه است 3611 سال در ايشان درخواست
 نيـز  آميـز تـوهين  شـعارهاي  از گاليه گردد.مي باز سال همان بهار به نيز ايشان شخصي
 مشـاهده  قابـل  ايشـان  سال آن هاينامه ةكلي در آن مشابه هك است 1361 سال به متعلق
  است.

 دسـتور  بـه  كـه  داشـته  اظهـار  باهر دكتر بگذريم كه جدي دقتيبي اين از اما چهار.
 مرحـوم  آن كـه  داده خبر ايشان به و كرده معاينه را شريعتمداري اهللاآيت خميني اهللاآيت
 مجهـزّ  و خصوصـي  بيمارسـتان  به ايشان ااطب تشخيص با و است مبتلي كليه سرطان به

 پزشـك  يـك  اينكـه  اسـت.  بـوده  پيشـرفته  سـرطان  امـا  شـود مـي  اعـزام  تهـران  مهراد
 اسـت.  سـرطان  بـودن  پيشـرفته  معنـايش  كند ييدأت را كليه سرطان به ابتال رمتخصصغي

  است. نكرده اياشاره خود تشخيص سال به مطلقاً مصاحبه اين در ايشان
 گـو و گفـت  ايـن  شـده  مـدعي  خميني امام نشرآثار و تنظيم سسهمؤ محترم مقام قائم

 يـا  مصـاحبه  تـاريخ  به آنكهبي است، يافته انتشار ها سايت در و شده انجام پيش ها سال
 از« 91 آذر 6 در دهد:مي توضيح ادامه در وي بكنند. اياشاره كمترين ها سايت اين اسم

 64 سال واخرأ به مربوط ولي نيست يادم دقيقاً گفتند: پرسيدم. مذكور ديدار وقوع تاريخ
 ايـن  تاريخ »)نيست يادم دقيقاً« (عبارت باهر دكتر ترديد و بعدي سند به توجه با »است.
 1364 فـروردين  قـوي  احتمـال  بـه  و سال آن اول نيمه نيست، 1364 سال واخرأ ديدار
  است.

 مرحـوم  از شما معاينه نخستين اين آيا پرسيد: توانمي باهر دكتر آقاي جناب از پنج.
 ايـد بوده ايشان ويژه پزشك خودتان ادعاي به كه شما است؟ بوده شريعتمداري اهللاآيت
 چگونـه  نكرديـد؟  مشـاهده  ايشـان  كبـد  و كليه در نارسايي هيچ قبل سال چهار طي در

 ايشـان  شخصـي  ويـژه  پزشـك  شما چشم از 1361 فروردين از ايشان مداوم خونريزي
 سـال  چهـار  ايـن  طـول  در را ايشـان  كه متخصصي پزشكان نظر اآي است؟ مانده مخفي
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 ويـژه  پزشـك  را خـود  كـه  جنابعـالي  به -آمد خواهد آن گزارش و -بودند كرده معاينه
 شهريري محمدي ارتش انقالب دادگاه رئيس آيا بود؟ نشده داده كنيدمي معرفي ايشان

 پزشـك  شما است، كرده حتصري سرطان به ايشان ابتالي به 1361 تابستان واسطأ در كه
 سـال  در جنابعـالي  شـود  الزم تا بود نگذاشته جريان در را محصور بيمار شخصي ويژه

 مبتال سرطان به شريعتمداري اهللاآيت شما سالمند بيمار بفرمائيد يخمين اهللا آيت به 1364
 اند؟شده

 دقـت  فاقـد  مصـاحبه  اين رسدمي نظر به فوق اساسي هاي پرسش به توجه با شش.
 مـن  با تماس در شريعتمداري اهللا آيت مرحوم خانواده كه همچنان حداقل و است كافي

 اهللا آيـت  ويـژه  پزشـك  حصـر  زمـان  در بـاهر  دكتر« )1391آذر 9 (تاريخ كردند تصريح
 حيات قيد در خوشبختانه كه باهر دكتر آقاي جناب اميدوارم »است. نبوده شريعتمداري

 فرمايند. ابهام رفع زمينه اين در خود بعدي داسنا و فوق نكات مطالعه با هستند
 بـه  خللـي  هيچ هست كه گونههمين هايشدقتيبي همه با باهر دكتر اظهارات .هفت
 كـه  چـرا  اسـت،  باقي خود قوت به همچنان نويسنده ادعاي و زند،نمي نويسنده ادعاي
 گـزارش  بـه  اسـت.  بيمارسـتان  بـه  شريعتمداري اهللاآيت موقعهب اعزام عدم ةدربار بحث

  كنيد. دقت بعدي سند در باهر دكتر تشخيص

  سوم بخش

 فقيد مرجع ةمعالج موانع از شريعتمداري اهللاآيت وصي روايت

 اهللا آيـت  مرحوم بيماري با مرتبط بخش ابتدا كنم:مي اشاره نكته سه به بخش اين در
 و گـزارش  صـدر  سيدرضـا  اهللا آيـت  »فقيـه  واليـت  زندان در« ةرسال از را شريعتمداري

 موسـوي  اهللا آيـت  از را قضـايا  اين با مرتبط ايتازه سند دوم قسمت در كنم.مي بررسي
 مستعار] [اسم راستگو عبدالرحمن از منقول مطلب سوم قسمت در كنم.مي نقل اردبيلي

 كرد. خواهم بررسي را
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  اول قسمت
 سـيد  اهللا آيت مرحوم فرزند و صدرموسي امام تر بزرگ رادرب صدر سيدرضا اهللاآيت 

 اهللاآيـت  مرحوم وصي بروجردي) اهللا آيت از قبل ةثالث مراجع از (يكي صدر صدرالدين
 منتظري اهللا آيت استاد مرحوم است. اخالق و فلسفه در ليفاتيتأ صاحب و شريعتمداري

 جريـان  و جريانـات  ايـن  همـه  رصد آقاي« است: نوشته صدر اهللا آيت ةجزو ةدربار هم
 واليـت  زنـدان  [در اسـت  نوشـته  ايصـفحه  هشتاد هفتاد جزوه يك در را شا بازداشت

 در نوشـته  ايـن  امـا  اسـت.  نكـرده  توهين هم كسي به نوشته؛ محترمانه هم خيلي فقيه]،
 1365 فـروردين  دوم ةدهـ  »فقيـه  واليت زندان در« ةرسال نگارش زمان١.»ماندمي تاريخ
  است.

  دوم سند
 كـه  بطـوري  كرده سرايت ريه به گذشته كبد از كرده تسخير را راست ةكلي سرطان« 
 به كه حمد هايسوره ...بردمي مرگ بسوي را بيمار كرده سلب بيمار از را تنفس آساني
 مرحمـت  خيلـي « ...فرمـود:  و كـرد  مهـر  اظهـار  مـن  به گشاده، ايچهره با رسيد، پايان

 شـد  معلوم آمد. ميان به ايشان نزديكان با اروپا به درماني سفر از سخن آنگاه »فرموديد.
 توان و تاب ديگر او شد؟مي چه اروپا، به رفتمي اگر چرا؟! است. نكرده موافقت رهبر

 وسـيله  بـه  نخسـت،  كوشـيدم.  بسيار زندان از نجاتش براي نداشت. مالقات و مصاحبه
 مشكل اين حل آماده من« كه: دادم پيام انقالب رهبر به اردبيلي، موسوي آقاي اهللا][آيت

د  سـيد  آقـاي  اهللا][آيـت  وسـيله  بـه  من هايپيام سپس، »بگوييد. را نظرتان هستم. محمـ 
 و رسـانيد مـي  و كردمي استقبال روييخوش با مرا هاي پيام مرد اين بود. لواساني صادق
 تـدبير  بـا  ديرتقـ  كـنم.  كـاري  بـزرگ  مـرد  آن رهايي براي نتوانستم ولي آورد،مي پاسخ

 [غالمرضـا]  دكتـر  ]،1364 [فـروردين  پـيش  سال يك نداد. ثمر كوشش و نبود هماهنگ
 بـه  بيمـار  آوردن موقـع،  همـان  در اگـر  و بود داده تشخيص را راست كليه بيماري باهر
 بيمـاري  نمـو  و رشـد  از بـود،  آزاد كشـور  از خـارج  بـه  بـردنش  يـا  و بود مجاز تهران

 آوردند تهرانش نه ولي گشت.مي افزوده عمرش بر سالي چند شايد و شدمي جلوگيري
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 و شـد  سخت بيماري سال، يك گذشت از پس چرا؟! بردند! كشورش از خارج به نه و
 تهـران  بـه  شـمار، بـي  هايالتماس و بسيار كوشش با داد.مي آزار را بيمار شديد دل درد

  ١»د.نرسي وقت به نوشدارو ولي ]؛1364 اسفند 4 خيتار [در شد آورده
  بررسي
 از حـداقل  شـريعتمداري  اهللاآيـت  بـاهر  دكتـر  تشـخيص  بـه  اوإلً فـوق  سند مطابق
  است. بوده مبتال كليه سرطان بيماري به 1364 فروردين

 مجهـز  هـاي  بيمارستان به سرطان به مبتال سالمند بيمار اعزام 1364فروردين در ثانياً
  است. بوده ممنوع تهران

 »العلمـاء طبيب باهر دكتر صيتشخ از ماه يازده از بعد« بيمارستان به بيمار اعزام ثالثاً
 است. گرفته صورت »شماربي هايالتماس و بسيار كوشش با« بيمار شديد درد دل و

 منتفـي  خمينـي  اهللا آيـت  شـخص  مخالفت با معالجه جهت خارج به وي اعزام ًرابعا
 اين در ايشان حكم در ثيبح است. بوده الخروج ممنوع وي ديگر عبارت به است. شده
  نيست. زمينه
 براي نفر دو طريق از صدر رضا آقا خيرأ سند همين و اول) (مكتوب چهارم سند در
 موسـوي  اهللاآيـت  اسـت:  كـرده  اقـدام  بيمارستان به وي اعزام و محبوس مرجع ةمعالج

  لواساني. صادق سيد اهللا آيت مرحوم ديگري و كشور عالي ديوان وقت رئيس اردبيلي

 دوم قسمت
 مرحـوم  از لواسـاني  اهللاآيـت  مرحوم درخواست از اردبيلي موسوي اهللاآيت گزارش

  است: توجه قابل زير سند در خميني اهللاآيت

  سوم سند
 جـاي  به نبود جمع حواسم شد، چطور دانم نمي بودم. رفته زود كمي من روز يك« 
 و رفـت  حياط در شايد نفر دو يكي ـ  بود باز امام اتاق در هميشگي، اتاق به بروم اينكه
 اتـاق  وارد و رفـتم  بـاال  هـا  پلـه  از بود. امام كه ساختماني همان به رفتم ـ كردند مي آمد
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 دوسـتان  جزو كه اند نشسته عليه) اهللا (رحمإل لواساني صادق سيدمحمد با امام ديدم شدم.
 حضرت آن رحلت زرو تا طلبگي اوايل و طفوليت دوران از بود. امام حضرت دار سابقه
 آنجـا  شـدم.  اتـاق  وارد مـن  كردند. مي صحبت هم با بود، امام صد در صد اعتماد مورد
 اذن بـدون  مـن  كـه  دارند خصوصي صحبت اينها شايد كردم. كاري چه كه شدم متوجه
 ديـدم  اتاق، طرف آن نشستم رفتم و شدم اتاق وارد بودم. آمده ديگر اما شدم. اتاق وارد

 و بزنـد  را حرفي امام كه دارد اصرار [لواساني] محمدصادق سيد آقا كه است موضوعي
 صادقمحمد سيد آقا حرف هم حرف و بود خصوصي موضوع توانم، نمي فرمايد مي امام
 قـانع  را امام كه بودند فرستاده امام پيش را ايشان بود. تهران بزرگان و علما حرف نبود،
 گفـت  را جملـه  اين است يادم حتي كرد، مي راصرا او بزنيد. را حرف فالن شما كه كند
 توانم. نمي فرمود امام نخواستم. را چيزي اصرار با طور اين شما از مدت اين تمام در كه
 كنـد،  نمـي  را كـار  ايـن  هـم  پيغمبر(ص) گفت: داد. مي انجام بود، پيغمبر(ص) گفت: او

 نشسـته  اتـاق  طـرف  آن كـه  مـن  به كرد اشاره مرتبه يك توانست. نمي هم (ص) پيغمبر
 سـيد  آقا به برگشت مرتبه يك كرد. را كار اين شود نمي كه ايشان از بپرس گفت: بودم،

 گفـت  دارم. دوسـت  را احمـد  چقدر من كه دانيد مي شما گفت: [لواساني] محمدصادق
 ١»شود. نمي بگويد، اگر هم او گفت: بلي.

 اردبيلـي  موسـوي  اهللا آيـت  از را صـدر  رضا اآق نقل سقم و صحت توانمي بررسي:
 از انهمصرّ گونه اين تهران علماي از نمايندگي به امري چه در لواساني اهللاآيت شد. جويا

 انجـام  حتمـاً  بودند پيامبر(ص) اگر كه آنچه كند؟مي درخواست خميني اهللاآيت مرحوم
 رحمـإلً  حضـرت  مرضـي  محصـور  سالمند بيمار بر رحمت آيا راستي بود؟ چه دادند مي
 عالم. واهللا است؟ نبوده لمينللعا

 چهارم سند اعتبار بررسي :سوم قسمت
 »دفـاع بـي  و مظلـوم  مرجعـي « عنـوان  با ايمقاله اول مكتوب چهارم سند منبع ك.ي
 در قسـمت  دو طـي  1383 آذر 5 در كـه  است مستعار] [اسم راستگو عبدالرحمن نوشته

                                  
االسـالم سـيد احمـد خمينـي] انتشـارات       [حجت» امين مردم و امام«در كتاب  اردبيلياهللا موسويخاطرات آيت. 1

  .1387 كانون عروج،
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 اسـت  مقـاالتي  ترينتحقيقي ةزمر در مستند ةمقال اين است. شده منتشر شهروند سايت
 سـبقت  حـق  قلـم  ايـن  بـر  مقاله اين فاضل نويسنده بود. شده منتشر موضوع اين در كه

 محـرز  برايم نويسنده امانتداري و كردم مراجعه شخصاً مقاله اين مستندات كليه به دارد.
 زنـدگي  كشـور  داخـل  در كـه  را وي عذر و باخبرم نويسنده حقيقي نام از اكنون است.
 هـيچ  گـويم  مـي  صـراحت  به دانم.مي موجه كامالً اشحقيقي نام ذكر عدم براي كندمي

 مـن  گيـرد، مـي  ايراد مستعار نام اين به كسي اگر ندارد. امنيت ايران در منتقدي نويسنده
 هم آخرت در دنيا بر عالوه و گيرممي عهده بر شرعاً را او نوشته تمام مسئوليت شخصاً
  هستم. گو پاسخ

 صـفحات  در كـه  است مطلبي مشابه نخست بخش دارد، بخش دو چهارم سند دوم.
 مـن  اسـت.  آمده صدر سيدرضا اهللاآيت مرحوم »فقيه واليت زندان در« ةرسال پنج تا سه
 از را او غفـوري  گلـزاده  علـي  هماننـد  و امبـوده  آشنا صدر سيدرضا آثار با نوجواني از

 رسـاله  در ايشـان  انصـاف  و ادب منتظري هللاآيت استاد مرحوم دانم.مي خود آموزگاران
 مـن  جانـب  از سـند  اول بخـش  سـندي  لحـاظ  به بنابراين است. كرده ييدأت را شده ياد

 است. معتبر علمي موازين مطابق
 نشـر  و تنظيم ةمؤسس مقام قائم و فرهنگي معاون مناقشه مورد سند دوم بخش سوم.

 اهللاآيـت  نقـل  بـه  بنـا « اسـت:  ايـن  سـند  دوم بخـش  است. گرفته قرار خميني امام آثار
ــود: گفتــه خمينــي آقــاي اهللا]آيــت [مرحــوم مرتبــه، يــك حتــي صــدر، [سيدرضــا]  ب

  »بميرد! و بپوسد مرضش با تا باشد محبوس اشخانه در بايد شريعتمداري«
 آقـاي  توثيـق  بر متكي وي وثاقت اكنون ضمناً است. موثق فردي فوق مقاله ةنويسند

 عبـارت  اسـت.  نـامبرده  بـر  متكـي  جملـه  از وي شناسـايي  ت.نيس شريعتمداري حسن
 از را عبـارت  ايـن  راستگو عبدالرحمن كنم.مي تصحيح وسيله بدين را خود اول مكتوب

 حـوزه  اعاظم از بسياري نزد بلكه نويسنده نزد هم او كند،مي نقل صدر سيدرضا اهللاآيت
 مهـم  دهد،مي نسبت مينيخ آقاي به را عبارت اين صدر سيدرضا آقا است، موثق فردي
 كـه  نـداده  شـهادت  خود نفع به را چيزي نقل اين در وي است، راوي وثاقت و عدالت

 ايحـوزه  در كافي دانش بدون موسسه محترم مقام قائم سفانهأمت نباشد. مقبول شهادتش
 امـام  تـر  بزرگ برادر از منقول مطلب است. برده را خود عرض و گفته سخن تخصصي
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 پايگـاه  در ثـابتي  پرويز و علم اسداهللا ديبا، فريده هايگفته به استناد از اًيقين صدر موسي
 ترهموج يقيناً )2( -1391 آذر و آبان در بار سه حداقل بلكه بار يك نه هم آن -جماران

 پيشين نظام مقامات سلطنتي، خانواده خاطرات كتب اصالت در متأسفانه است! ترمتقن و
 بـا  مهندسـي « احتمال و است جدي ملأت شده منتشر كشور داخل كه ساواك مأموران و

ـ  مـأمور  خـاطرات  كتـاب  نيست. منتفي آنها در »اضافه و حذف  در كـه  سـاواك  ةبلندپاي
 است! »اسالمي جمهوري اطالعات وزارت توليدي« است، شده منتشر كشور از خارج

 افتاده اتفاق آنچه با متأسفانه كه است آن مفاد فوق نقل اعتبار دليل ترين مهم چهارم.
 همـين  مفـاد  بـه  دقيـق  عمـل  شد، انجام شريعتمداري اهللا آيت با آنچه است. منطبق عيناً

 كـه  سـالمندي  بيمار بيمارستان به اعزام از ممانعت ماه ده و سال سه است. بوده عبارت
 حداقل سرطان به وي ابتالي به هم ارتش انقالبي دادگاه رئيس و دارد مفصل خونريزي

 پزشـك  پـنج  حـداقل  گـواهي  بـا  نيـز  و اسـت  داده شـهادت  1361 تابسـتان  واسطأ از
 بعـدي  سـند  ضـمن  (در مارسـتان يب در وي شـدن  بسـتري  ضرورت بر مبني متخصص
 مرضـش  بـا  تـا  باشد محبوس اشخانه در بايد« كه دارد اين از غير معنايي آمد) خواهد
   ؟»بميرد و بپوسد

 چهـارم  سـند  اينكـه  نه هستند، سند اين يدؤم گانهسه هايمكتوب ديگر اسناد پنجم.
 اسـناد  اسـت.  ناشـيانه  اريبسـ  سسـه ؤم محتـرم  مقـام  قـائم  ةمغالط باشد. اسناد ديگر ةپاي

 روزنوشت است: »امام خط اركان« توسط شده منتشر مطالب از برگرفته همگي نويسنده
 آثار مجموعه زدي،ي محمد خاطرات شهري،ري محمدي هايرهخاط رفسنجاني، هاشمي
 بـرعكس  اسـت؟  چهارم سند بر متكي اسناد اين از يك كدام اعتبار راستي خميني. احمد
 مغالطـه  هـم  متوسـطي  خواننـده  هـر  است. اسناد ديگر بر متكي چهارم سند مفاد اعتبار
   ابد.ييم در را خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه مقام قائم ناشيانه

 از عبـاراتي  منتظـري  اهللاآيـت  وقتي دوم مكتوب دوم و بيست سند انتهاي در ششم.
 نقـل  خمينـي  اهللاآيـت  مرحوم براي را صدر رضا آقا حاج »فقيه واليت زندان در« جزوه
 آينـده،  در بعـد  و مانـد مـي  تـاريخ  در نوشـته  ايـن  اما« گيردمي نتيجه گونه اين و كندمي

 كـه  مرجعـي  نفر يك به نگذاشت خميني آقاي گويندمي كنند،مي محكوم را حضرتعالي
 تندي جمله و شدند ناراحت امام زدم، را حرف اين من وقتي بخوانند. نماز بود، رقيبش
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 ذهن كه داشت اين از حكايت و كردم تعجب خيلي من كه گفتند شريعتمداري آقاي به
 1365 سال به متعلق واقعه »اند.كرده بمشو خيلي شريعتمداري آقاي به نسبت را ايشان
 ةدربـار  خمينـي  اهللاآيـت  تنـد  جملـه « راستي است. شريعتمداري اهللاآيت رحلت از بعد
 ايـن  كنـد؟ مـي  حيـا  آن نقل از منتظري اهللاآيت كه است بوده چه »شريعتمداري اهللاآيت
 محكوم را خميني اهللا آيت دارد رضا آقاحاج ةجزو است: منتظري اهللاآيت بينيپيش همان
  كند.مي

 نيسـت.  مكتـوب  دو اسناد ديگر حد در چهارم سند داد، بايد انصاف همه بااين .هفتم
 نويسـنده  ادعـاي  بـه  خللي هيچ چهارم سند فقدان داند،نمي كافي را فوق هادلّ كسي اگر
 القضـاء  كتـاب  مقدمـه  همـان  نيست. آن به نيازي كه است فراوان سند قدر آن زند.نمي
 اقـرار  و دوم) مكتـوب  چهـاردهم  (سند استغاثه تلگراف و مكتوب) همين نخست ند(س
 دوم (سـند  1361 تابستان واسطا در سرطان به شريعتمداري اهللاآيت ابتالي به شهريري

  الحمد! هللا و است، كافي تنهايي به مدعا اثبات براي اول) مكتوب

  چهارم بخش

 مرحوم آن ةمعالج روند در كارشكني از شريعتمداري اهللاآيت ةخانواد روايت

  :چهارم سند
 حسـن  شـدم.  جويـا  ايشـان  ةخـانود  از را شريعتمداري اهللاآيت مرحوم پزشكان مسئله 

 اطالعـاتي  براساس -است نبوده ايران در پدرش حصر زمان در خود كه - شريعتمداري
 چنـين  بودنـد  گذاشته اختيارش در واقعه) عيني (شاهدان ايران مقيم خانواده اعضاي كه

 گفت:
 بـاهر  دكتـر  اسـت.  بـوده  كردسـتي  دكتر واخرا اين در پدرم مرحوم عمومي پزشك«

 آقايـان  نبود. ايشان مخصوص پزشك اما زدمي سر پدرم جمله از مراجع همه به اگرچه
 و عيـادت  يبـرا  حكومت طرف از هم بهداشت وقت وزراي عارف دكتر و فاضل دكتر
 آقايـان  شريعتمداري اهللاآيت مرحوم معتمد متخصص پزشكان اند.رفته ايشان نزد معاينه
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  اند.بوده حميديه دكتر و مولوي دكتر
 بـوده  قضـايا  عينـي  شـاهد  ابتدا از شريعتمداري فاطمه سيده خانم هرانمخوا از كيي

 آذر واخـر أ [تـا  مـاه  هشـت  مدت به امامي اهللاذبيح سيد آقاي اهللا آيت همسرش به است.
 عمـر  آخـر  تـا  وي آن از پـس  ولـي  كنـد،  مالقـات  پدرم مرحوم با ندادند اجازه ]1361
 ماوقع شرح بودم ايران از خارج ايام نآ كه من اند،بوده ايشان مجالست در پدرم مرحوم

 ام.شنيده خانواده ديگر اعضاي و مادرم مرحوم از را
 جمعـه  صـبح  بودند. ديده خون ادرارشان در 1361 فروردين واخرأ از پدرم مرحوم

 آمـده  قـم  بـه  تهـران  از ديگر متخصص پزشك چند و مولوي دكتر 1361 فروردين 27
ـ  تشـخيص  كنند،مي معاينه را ايشان  ةكليـ  در نارسـايي « پزشـكي  متخصـص  تـيم  دويب
 اتمـام  بـا  يعني بعد ساعت چند گيرند.مي ايشان از هم سرطان تست آنها است. »راست
 شـود نمي معلوم شود،مي پا به كه غوغايي با و شود،مي آغاز ايشان حصر قم جمعه نماز
  انجاميد. كجا به ها آزمايش نتيجه

 دوم نيمـه  در حميديـه  دكتـر  و مولـوي  دكتر وستاند از اروپا مقيم اهري يامام دكتر
 كـه  )Anderson Lennart( اندرسن لنارت پروفسور خود استاد نظر 1361 سال بهار

 بـه  شـان يا ةمعالجـ  و معاينـه  بـراي  كه كندمي جلب بوده الملليبين معتبر اورولوژيست
 شود.نمي موافقت بيايد. ايران
 از اعـم  كس هيچ ]1361 آذر واخرأ تا فروردين 27 بعدازظهر [از ماه هشت مدت به
 نداشـتند.  مالقات اجازه اول طراز سببي قربايأ برخي حتي و معتمد تزريقاتي و پزشك

 تلويزيـون  از فشار تحت اعترافات پخش مرجعيت، از ايشان خلع كذائي ماجراي از بعد
 انـدكي  مالقـات  رد گيـري سخت از تدريج هب 1361 زمستان اوايل از زاده قطب اعدام و

  شد. كاسته
 فـوق  (اورولوژيسـت،  زاده سـنادي  محمـد  سـيد  دكتـر  ]1362[ حصـر  دوم سال در

 هـاي  اورولوژيسـت  انجمن عضو و تهران مهراد بيمارستان بنيانگذاران از كليه) تخصص
 نتيجـه  كنـد. مـي  معاينه قم در را اهللاآيت مقامات موافقت و خانواده درخواست به ايران

 آغـاز  و قطعـي  تشـخيص  بـراي  اسـت،  بوده »راست ةكلي سرطان« وي بدوي تشخيص
 اسـت  سرپايي روش يك عموماً [سيستوسكپي كند.مي سيستوسكپي تقاضاي وي درمان
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 خـانواده  درخواسـت  بـه  شـود].  مـرخص  بيمارسـتان  از روز همـان  توانـد مـي  بيمار و
 وقتـي  روز آن يفـردا  شود.مي آماده سيستوسكپي عمل انجام براي قم نكوئي بيمارستان

 آقـاي  ببرند قم نكوئي بيمارستان به سيستوسكپي عمل انجام براي را اهللاآيت خواهندمي
  دهد.نمي بيمارستان به را بيمار اعزام اجازه و كندمي مخالفت شهريري محمدي
 زاده سـنادي  سـيدمحمد  دكتـر  بيمارسـتان،  در بيمـار  شدن بستري از ممانعت پي در
 درمـان  و سرطان آزمايش براي شريعتمداري اهللاآيت شدن ستريب بودن ضروري گواهي

  دهد.مي بيمار خانواده به را خونريزي
 نماينـدگي  بـه  مبيني جليل سيد مرحوم امدائي و امامي اهللاذبيح سيد اهللاآيت مانداماد

 خدمت را زاده سنادي دكتر پزشكي رسمي گواهي 1362 سال در فقيد مرجع خانواده از
 را آن كـه  كنندمي خواهش ايشان از و برندمي لواساني محمدصادق سيد اهللاآيت مرحوم

 اهللاآيـت  كـردن  بسـتري  اجازه لهمعظم از و كند تقديم خميني اهللاآيت مرحوم محضر به
 را پزشكي گواهي كه دهدمي قول هم ايشان كند. تحصيل را بيمارستان در شريعتمداري

 جـان  حفـظ  بـراي  ايخداپسـندانه  اقدام هيچ از و داد خواهد خميني اهللاآيت به شخصا
 لواسـاني  اهللاآيت مرحوم از پاسخي متأسفانه كرد. نخواهد كوتاهي شريعتمداري اهللاآيت

  بودند. نپذيرفته را ايشان درخواست خميني اهللاآيت ظاهراً نشد، دريافت
 بـار  ايـن  اريشـريعتمد  اهللاآيت مرحوم نامناسب حال و خونريزي تشديد به توجه با

 شـوند. مـي  متوسـل  خوانسـاري  احمـد  سـيد  اهللاآيـت  مرحوم به 1363 سال در خانواده
 جهـت  را متخصـص  پزشـك  آزمـون  دكتـر  آقاي مقامات موافقت با خوانساري اهللا تآي

 تر بزرگ هم كبد متأسفانه است: اين آزمون دكتر بدوي تشخيص فرستد.مي قم به معاينه
 بـه  ازنيـ  قطعـي  تشخيص است. كرده سرايت هم كبد به سرطان است. معمول اندازه از

 حصـر  از الخـروج ممنوع همچنان بيمار دارد. بيمارستان در شدن بستري و برداري هنمون
  است. بيمارستان به اعزام حق از محروم و خانگي
 متخصــص و اورولوژيســت ايمغــازه دكتــر 1364 ســال در خــانواده گيــري پــي بــا
 حميديـه  دكتر و مولوي دكتر سال همان در كند.مي معاينه را اهللاآيت كليوي هاي بيماري

 بـه  موفـق  حصـر  زمان در بار نخستين براي هم شريعتمداري اهللاآيت معتمد پزشكان از
 تشـخيص  ].1136 فـروردين  27 صـبح  ةمعاينـ  از بعـد  سال [سه شوندمي ايشان معاينه
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 و مجهـز  بيمارستان در شدن بستري به يمارب فوري نياز« متخصص پزشك سه هر بدوي
  است. »بردارينمونه از پس ريه و كبد كليه، سرطان درمان آغاز

 موافقـت  بيمارسـتان  بـه  ايشـان  اعـزام  بـا  ماه] ده و سال سه از [بعد مقامات باالخره
 و درخواسـت  بـه  بـود،  شـده  تـاب بـي  درد از كه زماني شريعتمداري اهللاآيت و كنند مي

 در واقع مهراد مجهز و خصوصي بيمارستان در 1364 اسفند 4 تاريخ در واده،خان اصرار
 علي] [ايرج/ مرحوم مهراد بيمارستان وقت رئيس شود.مي بستري تهران ميرعماد خيابان
 اهللاعـزت  مهنـدس  مرحـوم  كـوچكتر  برادر و سحابي يداهللا دكتر مرحوم [فرزند سحابي

 ١»بود. نشده داده سرطان به مبتال بيمار به باليني آزمايش اجازه زمان آن تا بود. سحابي]
  بررسي

 آن ةخـانواد  وثاقت به متكي آن اعتبار اما است. سازگار من اسناد ديگر با فوق سند 
 شـهادت  گشـايد. مـي  را زمينـه  ايـن  در تحقيـق  بـاب  نقل اين انتشار است. فقيد مرجع
 است: بنديجمع قابل زير ةگون به شريعتمداري اهللاآيت ةخانواد
 عمـومي  از اعم پزشك ةمعاين حق از حصر زمان در شريعتمداري اهللاآيت مرحوم .1

 و مسـامحه  هـيچ  ناحيه اين از و است بوده برخوردار حصر دوران طول در متخصص و
  نيست. خميني اهللاآيت شخص و نظام متوجه كوتاهي

 آذر واخـر أ تـا  فـروردين  27(بعـدازظهر  اول ماه هشت ويژه هب حصر اول سال در .2
 پزشـكان  توسـط  تنهـا  و اسـت  بـوده  محروم متخصص پزشكان ةمعاين از ايشان )1361

  است. شده معاينه حكومتي
 دكتـر  و مولـوي  دكتـر  آقايـان  شـريعتمداري  اهللاآيـت  معتمـد  متخصص پزشكان .3

 ايشان ديگر عبارت به اند.نشده خود دسالمن بيمار معاينه به مجاز 1364 سال تا حميديه
 متخصـص  پزشـكان  توسـط  معاينـه  حق از ماه ده و سال سه حداكثر و سال سه حداقل
  است. بوده محروم خود معتمد
 درخواست اين شخصي هزينه با معالجه براي خارج به اعزام درخواست رغم علي .4
 (مشخصـاً  الملليبين خصصمت پزشكان به است. نگرفته قرار رهبري مقام موافقت مورد

                                  
  .1391آذر 12نويسنده،  ظهارات تلفني سيدحسن شريعتمداري در پاسخ پرسش. إ1
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 و ايشـان  معتمـد  متخصـص  پزشـكان  درخواسـت  بـه  كه هم اندرسن) لنارت پروفسور
 شود.نمي داده اجازه كنندمي ايران به سفر درخواست فرزندش

 پزشـكان  توسط حداقل حصر چهارم تا دوم سال از شريعتمداري اهللاآيت مرحوم .5
 :1363 سـال  زاده، سـنادي  محمد سيد كترد :1362 سال اند:شده معاينه ايراني متخصص

  حميديه. دكتر و مولوي دكتر اي،مغازه دكتر :1364 سال ن،زموآ دكتر
 متبحرتـرين  آنهـا  ميـان  در كـه  »متخصـص  پزشـك  پـنج  هر بدوي تشخيص« به .6

 ةكليـ  سـرطان  به 1362 سال از سالمند بيمار شوندمي ديده ايران مقيم هاي اورولوژيست
 ريـه  و كبـد  و كليـه  سـرطان  بـه  64 سـال  از و كبد و كليه سرطان 63 سال از و راست

 مسـتلزم  كـه  اسـت  بوده بيوپسي و سيستوسكپي به منوط قطعي تشخيص اما مبتالست،
  است. بوده بيمارستان در بيمار شدن بستري
 شـدن  بستري بودن ضروري به اورولوژيست متخصص پزشكان تصريح رغم علي .7
 حتـي  كشـور  داخـل  هـاي  بيمارسـتان  در بيوپسـي  و پيسيستوسـك  بـراي  سـالمند  بيمار

 بـه  سالمند بيمار اعزام با شهريري محمدي آقاي مشخصاً و نظام قم، نكوئي بيمارستان
 و بيمارسـتان  به بيمار اعزام عدم تهران. به برسد چه كند، نمي موافقت هم قم بيمارستان
 ،1362 هـاي  لسـا  در متخصـص  پزشك درخواست از بعد وي شدن بستري از ممانعت

 است. شده تكرار بار يك ساالنه حداقل 1364 بهمن تا 1363
ــي اهللاآيــت مرحــوم .8 ــد از حــداقل خمين ــق چن ــتالي از طري  اهللاآيــت مرحــوم اب

  اند:شده مطلع سرطان به شريعتمداري
 و »مهـم  مـرض « كـه  شـريعتمداري  اهللاآيـت  خـود  اسـتغاثه  تلگـراف  طريق از .اول

 مرحـوم  و ايشـان  عـرض  بـه  1361 ارديبهشـت  4 تاريخ در را خود »مفصل خونريزي«
 توسـط  ايشـان  ةمعاينـ  دوم) مكتـوب  چهـاردهم  (سند است. رسانيده خميني سيداحمد
 آيـا  اسـت.  انجاميده ايشان محضر به پزشكي گزارش ارائه به شكبي حكومتي پزشكان
 مقـام  بـه  چيـزي  ايشـان  بيماري زا عارف دكتر و فاضل دكتر قبيل از حكومتي پزشكان
 اند؟نكرده گزارش رهبري

 و خمينـي  سـيداحمد  االسالمحجت مرحوم همانند خود بيت اعضاي طريق از دوم.
 اهللاآيـت  مرحـوم  بيمـاري  از ايشان اطالع صانعي. حسن شيخ والمسلمين االسالمحجت
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 كـه  زشكانيپ از له معظم آيا گذشت. اول مكتوب سوم و اول سندهاي در شريعتمداري
 بودند؟ نپرسيده را بيماري نوع بودند كرده معاينه را محصور بيمار

 در شـهري. ري محمـدي  االسـالم حجـت  ارتش انقالب دادگاه رئيس طريق از .سوم
 از سرطان بيماري به شريعتمداري اهللا آيت ابتالي از نامبرده اطالع اول مكتوب دوم سند

ـ  اسـت.  شده تصريح 1361 تابستان واسطا  از را اهميـت  ايـن  بـه  موضـوعي  ايشـان  اآي
  است؟ كرده مخفي رهبري مقام و قضائي عالي شوراي

 گـواهي  با 1362 سال در لواساني محمدصادق سيد اهللاآيت مرحوم طريق از چهارم.
 بـه  مهمـي  ةنامـ  چنـين  تقديم از لواساني اهللاآيت مرحوم آيا زاده. سنادي سيدمحمد دكتر
 است؟ نكرده گوو گفت ايشان با بارهدراين و كرده پرهيز رهبري مقام

 درخواسـت  بـه  .1363 سال در خوانساري سيداحمد اهللاآيت مرحوم طريق از پنجم.
 را شـريعتمداري  اهللاآيـت  آزمون دكتر رهبري مقام موافقت و خوانساري اهللاآيت مرحوم
 اعـالم  رطانس به مبتال بدوي تشخيص در نيز را وي كبد ،كليه بر عالوه و كندمي معاينه
 است؟ نرسيده ايشان اطالع به گزارش اين آيا كند،مي

 بيـ رق ابـتالي  از فـوق  طـرق  از يـك  هـيچ  از ايشـان  اگـر  است اين مطلب انصاف
 خود واليت تحت حوزه بر اشراف عدم دليل به اند،نشده مطلع سرطان به خود محصور
 را بيمارستان به اعزام ةاجاز و اندبوده مطلع اگر و اند،بوده مسئول اخالقاً و قانوناً ،شرعاً
 برد. پناه خداوند به بايد كه اندنكرده صادر
 بـه  ادرار مجـراي  مفصل خونريزي به مبتال بيمار اعزام از اسالمي جمهوري نظام .9

 بيمـار  ةاسـتغاث  رغم علي 1364 اسفند 3 تا 1361 فروردين 27 از كشور داخل بيمارستان
 و خوانساري (آيات تهران علماي بزرگترين از نفر دو وساطت و رهبر محضر به سالمند

 سـرطان  تشخيص است يبديه است. كرده ممانعت 1363و 1362 هاي سال در لواساني)
 پزشـك  پـنج  حـداقل  بـدوي  تشـخيص  دارد. مجهـز  بيمارستان در بردارينمونه به نياز

 بعـد  السـ  كبـد،  سرطان عالوه هب بعد سال كليه، سرطان 1362 سال از ايراني متخصص
 جمهـوري  نظـام  قانوني و شرعي اخالقي، دليل كدام به است. بوده ريه سرطان عالوه هب

 و سيستوسـكپي  بـراي  بيمارسـتان  بـه  - اتهـامي  هـر  با - سالمند بيمار اعزام از اسالمي
 درد تحمـل  بـا  بيمـار  شـده  باعـث  عمـالً  و است كرده ممانعت بردارينمونه و بيوپسي
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 پنجـه  و دسـت  بيمارسـتان  از دور هب حصر در »)است! رسيده استخوان به كارد(« جانكاه
 كند؟ نرم

 نهايتـاً  را كليـه  تـوان مـي  كه چرا نيست. كشنده كليه سرطان متخصصان گفته به .10
ـ  چـرا  كـرد.  زندگي كليه يك با و درآورد  بيمـار  1362 و 1361 هـاي  سـال  در موقـع  هب
ـ  خونريزي يا تا نشده اعزام بيمارستان به سالمند هـاي  سـلول  و شـود  درمـان  اشلمفص 
 ممانعـت  بـا  چرا درآورند؟ را راست كليه است بدخيم تومور اگر و شوند نابود سرطاني

 كبد به كليه از سرطان 1363 سال در شوندمي باعث بيمارستان به سالمند بيمار اعزام از
 ايـن  مسئول كساني چه يا كسي چه كند؟ سرايت ريه به كبد از سرطان 1364 سال در و

  اند؟بوده ناجوانمردانه انگاري سهل
 1364 سـال  در حميديـه  دكتر و مولوي دكتر و ايمغازه دكتر ةمعاين دقيق تاريخ .11

 سـه  هـر  نظـر  كـه  اسـت  ايـن  اسـت  مشـخص  خـانواده  نقل در آنچه است. نامشخص
 بالفاصله است. بوده بيمارستان در سالمند بيمار فوري شدن بستري ضرورت متخصص

 خصوصـي  و مجهـز  بيمارسـتان  در 1364 اسـفند  4 تاريخ در ايشان شدن بستري از بعد
 كه است مشخص گيرد.مي قرار جراحي عمل مورد سالگي 81 سن در وي تهران مهراد
 روز 40 بيمـار  پيشـرفته  سـرطان  به مبتال عضو سه با معالجه در خيرأت سال چهار از بعد
 بيمارستان در سالمند بيمار زماني ديگر عبارت به برود. دنيا از بيمارستان به اعزام از بعد

 4 در بيمارسـتان  به اعزام اجازه كه مقامي نبود. وي بهبود به اميدي ديگر كه شد بستري
 ايـن  بـود؟  نكرده صادر قبل هاي سال در را اياجازه چنين چرا كرده صادر را 64 اسفند
 آخـرت  در باشـيد  داشـته  اطمينـان  ندهيـد  پاسخ دنيا اين در اگر طلبد.مي پاسخ پرسش
 بـه  نسـبت  نيـز  شـريعتمداري  اهللاآيـت  شـد.  خواهـد  گرفته شما از واقع با منطبق پاسخ

 كودتـا  »قصد« او فرضاً اگر بود. خواهد گو پاسخ الهي عدل محضر در اشتباهش اقدامات
 است. »جنايت عين« سرطان به مبتال سالمند بيمار يك اعزام از ممانعت داشته، جنايت و

 اصلي پرسش اين است؟ آورمرگ تعلل اين مسئول كسي چه العظيم. العلي باهللا نستجير
 كنـد.  مبـرّا  ننگ اين از را رهبري و نظام ساحت و دهد پاسخ تواندمي كه هر است. من
 مـن  انـد، نداشـته  تقصـيري  زمينه اين در نظام مسئوالن كه كند اثبات توانست كسي اگر

 عـذرخواهي  صـريحاً  و علنـاً  و كـرده  اتهـام  رفـع  ايشان از و بوسيد خواهم را او دست
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 كرد. خواهم
 شـاهد  خـانواده  اعضـاي  شـهادت  به و شريعتمداري اهللاآيت نوشته آخرين طبق .12
 بـه  را او وقتـي  و بـرده مـي  رنـج  جانكـاهي  درد از 1364 زمسـتان  در بيمار واقعه عيني

 از بعد بيمارستان به اعزام ند.انداشته ديگري ةچار و بوده مضطرّ كه اندرسانده بيمارستان
 كرامـات  از شده بازنويسي مصاحبه پرسش در كه نيست افتخار خيرأت ماه ده و سال سه
 گريسـت.  خـون  بايد اخالقي خالف ةروي چنين بر شود. شمرده كسي هايبزرگواري و

 افتـاده  اتفـاق  كـه  اسـت  اين جز »بپوسد خود مرض به تا بماند خانه در« كه اين معناي
 روز چهـل  و پوسيد خانه در ماه ده و سال سه طي جانكاه دردي با شريعتمداري ست؟ا

 جنـب  مـردنش  از بعـد  سـاعت  شـش  از كمتـر  ظـرف  و مرد و كند جان بيمارستان در
 كـرده  بد چه هر و داشت، سوئي قصد هر او شد. دفن شبانه ابوحسين قبرستان آبريزگاه

  شود. رفتاري چنين او با كه بود نشده مسلوب انساني حقوق از قانوناً و شرعاً بود

 نتيجه
 مشـخص  چيز همه شود منتشر كامل بطور شريعتمداري اهللاآيت پزشكي ةپروند اگر 

 موجـود  اسـناد  ةنتيجـ  بـه  نهـادن  گـردن  جـز  ايچـاره  صورت اين غير در شد. خواهد
 دختـران  و فقيـد  مرجـع  آن (دامـاد  فقيـد  مرجع ةخانواد اعضاي برخي داشت. نخواهيم
 آنـان  حياتنـد،  قيـد  در خوشـبختانه  گذشت خيرشان ذكر كه پزشكاني از برخي ايشان)،

 سـوگندنامه  اسـاس بر و برسـانند  عمـوم  اطالع به را دخو تخصصي مشاهدات توانندمي
 نگيرند. قرار فشار تحت قدرت ارباب طرف از اميدوارم البته دهند. شهادت شانپزشكي

 و امرسيده نتيجه اين به گذشت ذكرشان كه افرادي ادتشه و موجود اسناد براساس من
  است. اسناد اين ابطال من ادعاي ابطال راه ندارم. زمينه اين در ديگري اطالع هيچ

 كسي دارم باور ايشان نفس صفاي به من كه اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد اهللاآيت
 اكبـر  اهللاآيـت  كنـد.  رفـع  را ابهامـات  از بسـياري  خود گشودن لب با تواندمي كه است

 معاصـر  تـاريخ  زوايـاي  بسـياري  به اشروزنوشت هاي يادداشت كه رفسنجاني هاشمي
 ايـن  در توانـد مي او دارد، كرده منتشر آنچه از بيشتري اطالعات يقيناً است، نورافشانده

 پيـك  كـه  صـانعي  حسـن  شيخ والمسلمين االسالمحجت بردارد. بلندتري هاي قدم زمينه
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 بـه  توانـد مـي  اسـت  بوده شريعتمداري اهللاآيت مرحوم نزد خميني اهللاآيت وممرح امين
 مباشـر  شهريري محمدي محمد االسالمحجت دهد. شرعي شهادت ديده شخصاً آنچه
 در آنهـا  از بسـياري  به كه دارد اولي دست اطالعات شريعتمداري اهللاآيت ةپروند اصلي
  است. نكرده اشاره خود هايخاطره كتاب

 اهللاآيــت مرحــوم ةپرونــد مختلــف زوايــاي از نحــوي بــه كــه كســاني ةهمــ از مــن
 -هسـت  كـه  چـه  هر -آنان شرعي شهادت كنم.مي استمداد دارند اطالعي شريعتمداري

 كنيـد  منتشر ساًأر يا داشت. خواهد ارزش باشد، تحقيق اين در من هاييافته خالف ولو
 از شـفاف  تحقيقاتي باشيد مطمئن كند. نتشرم خودتان نام هب تا بفرستيد نويسنده براي يا

  انشاءاهللا. كرد، خواهد جلوگيري آينده در فجايع گونه اين تكرار از دست اين

  پنجم بخش

 مقدماتي! بازپرسي اساس بر مجازات

 اهللاآيـت  ةمحاكمـ  عـدم « ةدربـار  دوم و اول قسـمت  دارد. قسمت چهار بخش اين 
 ةموسسـ  مقـام قـائم  »مسـتند  غيـر  ادعاي سه« و »ايشان خود درخواست به شريعتمداري

 نكتـه  دو بررسي و نقد به چهارم و سوم هاي قسمت است. خميني امام آثار ونشر ميتنظ
 تخريـب « و »نيسـت  لطفـي  كـم  نهـا آ درباره علمي داوري و قبل سال 30 اسناد انتشار«

 دارد. اختصاص مؤسسه همان فرهنگي معاون ةنام در »دينداري هاي پايه

 ؟شريعتمداري اهللاآيت قضائي و رسمي ةمحاكم عدم اول: قسمت
 و رسـمي  ةمحاكمـ  عـدم « ةدربـار  خمينـي  امـام  آثار نشر و تنظيم مؤسسه مقام قائم
 و مقدماتي بازپرسي توقف درخواست« است: شده متذكر »شريعتمداري اهللاآيت قضايي
 شـخص  ةمصرّان تقاضاي ايشان، محاكمه گذاشتن راكد و محكمه به موضوع ارجاع عدم
 ارائـه  آن مسـتندات  آينـده  در كـه  چنان -ايشان و است بوده [شريعتمداري] مرحوم آن

 ايـن  اجابـت  واسـطه  بـه  خمينـي  امام از فراوان تأكيدات با نامه چندين در -شد خواهد
  »است. كرده تشكر درخواست
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 سطتو آنچه« است: دوم مكتوب سيزدهم سند ذيل در من توضيح به ايشان اعتراض
 و شـده  پخش تلويزيون از و گرفته صورت ارتش انقالبي دادگاه رئيس شهريري آقاي
 »است؟ بوده چه نامش نبوده، محاكمه اگر شده، منتشر طرفه يك طور هب مطبوعات در

 بلكـه  نبـوده  محاكمـه  شده انجام آنچه اوالً كه اندداده پاسخ سسهؤم مقام قائم جناب
 گذاشـتن  راكـد  و محكمـه  بـه  موضوع ارجاع عدم« انياًث است. بوده »مقدماتي بازپرسي«

 ».است بوده خميني امام از مرحوم آن شخص مصرانه تقاضاي ايشان، محاكمه
  بررسي

 عـرف  كـدام  در بـوده  مقـدماتي  بازپرسـي  اينها اگر اوالً كه است اين جدي پرسش 
 پخـش  تلويزيـون  از صـالحه  دادگـاه  حكـم  از قبـل  را »مقدماتي بازپرسي« دنيا حقوقي

 شـده  پخـش  مطالب به نسبت را متهم مكرر هايتكذيب حقوقي نظام كدام در كنند؟ مي
 بـه  آنكهبي كنندمي شخصيت ترور را وي و كنندنمي منتشر جمعي ارتباط هايرسانه از

 را مـتهم  مقـدماتي  بازپرسـي  اسـاس بر دنيا حقوقي نظام كدام در دهند؟ دفاع امكان وي
 براسـاس  را مـتهم  دنيـا  حقـوقي  نظـام  كدام در كنند؟مي زنداني اشخانه در سال چهار

 براسـاس  را مـتهم  دنيـا  حقوقي نظام كدام در كنند؟مي الخروجممنوع مقدماتي بازپرسي
 بـه  اعـزام  بـودن  ضـروري  بـه  متخصص پزشكان تصريح رغم علي و مقدماتي بازپرسي
  كنند؟مي ممانعت اهم ده و سال سه مدت به بيمارستان در شدن بستري از بيمارستان

 غيرقانوني باشد گرفته صورت مقدماتي بازپرسي براساس اگر شده انجام موارد ةكلي
 و محكمـه  بـه  موضوع ارجاع عدم« تقاضاي متهم اينكه نفس است. بوده شرع خالف و

 اثر ترتيب براي موجهي دليل حقوقي نظام هيچ در باشد كرده را »محاكمه گذاشتن راكد
  نيست. »مقدماتي سيبازپر« به دادن

 دسـتگاه  به شريعتمداري اهللا آيت« دادم: تذكر چهاردهم سند ذيل دوم مكتوب در من
 كنـد مـي  درخواسـت  خمينـي  اهللاآيـت  از لـذا  است، اعتمادبي اسالمي جمهوري قضائي
 فرماييد امر« است: آمده تفسير اين دليل چهاردهم سند در »بگذارند. راكد را اشمحاكمه

 هـيچ  خـود،  خصوصدر كه زيرا باشد؛ راكد كنند،مي وگوگفت كه اينجانب محاكمة كه
 الزم زيـاد  اگـر  و« نويسـد: مـي  انتهـا  در او »گـردد.  تحقيقي رسيدگي كه ندارم اطميناني

 در و كنيـد  رسـيدگي  و فرماييـد  احضـار  را اينجانب شخصاً خودتان جنابعالي دانيد، مي
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  »فرماييد. تحقيق اتهامات اين تمام مورد
 امـام  آثـار  نشـر  و تنظـيم  طويـل  و عريض سسهؤم مقام قائم حقوقي دانش متأسفانه

  شود.مي مالحظه كه است حد اين در خميني
 آذر 6 تـاريخ  در جمـاران  پايگاه همين در كه ديگري مطلب در كه اينجاست جالب

 مـاجراي  ايرسـانه  طـرح  تحليلـي  بررسي رقيبان: كام به حقيقت نام به« عنوان با 1391
 آمـده  محترم مقام قائم توجيه خالفبر درست اينكته شده منتشر »شريعتمداري اهللاآيت

 ايعـده  هواداري و مرجعيت به توجه با شريعتمداري اهللاآيت ةپروند شك بدون« است:
 تهييج موجب علني بررسي صورت در و بوده برانگيز چالش و حساس ايشان از مردم از

 ايـن  بـه  رسـيدگي  منطقـاً  شرايطي چنين در و است شدهيم آشوب و برخورد و برخي
 را امـر  همـين  نيـز  شده طي روال كه گيرد صورت غيرعلني صورت به تواندمي پرونده
 ايشـان  خـود  اعتـراف  و شـواهد  و اسـناد  بـه  تكيه با مجرميت احراز با و دهديم نشان

 »...است شده اعمال ايشان درباره نيز منطقي مجازات
 امضا، فاقد مطالب ها،رسانه الملليبين عرف مطابق و امضاست دفاق مطلب اين البته
 بـه  كه است شده پذيرفته مطلب اين در شود.مي محسوب رسانه آن گردانندگان موضع
 گرفته صورت »غيرعلني صورت به« شريعتمداري اهللا آيت محاكمه مورد حساسيت دليل

 نيز منطقي مجازات ايشان خود رافاعت و شواهد و اسناد به تكيه با مجرميت احراز با و«
 است، مؤسسه مقام قائم توجيه با تعارض در توجيه اين ».است شده اعمال ايشان درباره
 اهللاآيـت  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  كـه  اسـت  اين واقعيت است. ترنزديك واقع به ولي

  بپذيرد. را خود اقدام تبعات نيست حاضر اما كرد مجازات و محاكمه را شريعتمداري

 غيرمستند ادعاهاي دوم. قسمت
 اهللاآيـت  مرحـوم  بـه  را عبـارت  سـه  خميني امام آثار نشر و تنظيم ةمؤسس مقام مقائ

 و بيـاورد  را آنها تاريخ و مرحوم آن هاينامه كامل متن آنكهبي داده نسبت شريعتمداري
 عبارات ذكر به اشتاريخي نامه رنج در خميني احمد سيد مرحوم خود مقتداي شيوه به

  است: كرده اكتفا ابتري
 و مدينـه  و مكـه  به سفر« براي خميني اهللاآيت از شريعتمداري اهللاآيت تقاضاي اول.
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 ».باشد صالح كه وقت هر تا مدينه در اقامت
 چنـد  [حصـر]  دوران ايـن  در شـريعتمداري]  اهللا[آيت ايشان هاينامه ميان در« دوم.

 حتـي  و هسـتند  راضي كنندمي ايشان از نظام نيروهاي كه حفاظتي از شده، تأكيد نوبت
  .»!خواهندمي امام از را آن استمرار به تأكيد

 مصـادره  منع دستور ايشان كه اين سبب به امام از شريعتمداري آقاي مرحوم« سوم.
 كندمي اظهار دادستان آقاي« نويسند:مي و كرده تقدير است داده را ايشان شخصي اموال
 حضـرت  كه كنم مي عرض شود. برداريصورت خانه بايد و ندارم خصوصيتي رحقي كه

 االتبـاع الزم همه بر ايشان حكم و است رهبر و دارد فقيه واليت مدظله، خميني اهللاآيت
 مضـمون  »انددانسته شفقت و لطف مورد يا و اندفرموده مراعات را مصلحتي البد است،
  »...است آمده هم نايشا هاينامه از برخي در مطلب همين

 كامل متن تا است ايشان بر اند.نكرده نقل را خود نظر مورد هاينامه متن ايشان البته
 عمـومي  افكـار  تـا  كنـد،  منتشـر  تـاريخ  ذكـر  و مرحوم آن خود خط با را نامه گونه اين

 خـود  زندانبان از را هايي درخواست چنين شرائطي چه در زنداني كدام كه كند قضاوت
  است. اشبه شده پخش تلويزيوني اقرار متن به ادعاهايي چنين مفاد كند؟ مي

 لطفي كم آنها ةدربار علمي داوري و قبل سال 30 اسناد انتشار سوم. قسمت
 نيست

 اسـناد  انتشـار « اسـت:  نوشـته  خمينـي  امام آثار نشر و تنظيم ةسسؤم فرهنگي معاون
 اسـت.  لطفـي  كـم  حـداقل  آن دربـاره  كردن قضاوت سپس و 1361سال اتفاقات درباره

 انقـالب  مخـالفين  تحركـات  و انقـالب  روزهاي وقايع از كه جوان نسل براي خصوصاً
 اهللاآيت و مسلمان خلق حزب بين رابطه اسناد اين در بود خوب هستند. خبر بي اسالمي

 »كرديد.يم بازگو نيز را قم و تبريز هايغائله و شريعتمداري

 لطفـي  كـم  تنهـا  نـه  آن دربـاره  كـردن  قضاوت پسس و 1361سال اسناد انتشار اوإلً
 بـا  اينجانب و است بوده معاصر تاريخ پژوهشي مؤسسات ةوظيف كه است كاري نيست،
 منتشـر  فجـايع  ايـن  تكـرار  از جلـوگيري  بـراي  را آن سـاله سي تأخيري از تقصير عذر

 و انمنتقـد  و مخالفان حقوق به تجاوز و ظلم همه اين بر بستن چشم عكسبر ام.ساخته
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 ظـالم  بـا  همكـاري  عـين  كـه  لطفـي  كم تنها نه تاختن منتقد محقق به اعتراض، جاي هب
 آن با همكاري به كه ايمؤسسه گسترده امكانات به توجه با كنممي دعوت شما از است.
 كنيد. منتشر خميني اهللاآيت مرحوم از دفاع در خود مدعاي بر اسنادي داريد اشتغال

 نوشـته  نيز و نوشته اين كه بودم شده متذكر 1391 آبان 12 مورخ متن همان در ثانياً
 سياسـي  ةانديش انتقادي تحليل در كه است مفصلي تحقيق از جنبي هايفايده تنها بعدي
 حـدي  در امـا  نيستم، مورخ من ام.نكرده منتشر هنوز و داده انجام يشريعتمدار اهللاآيت
 خلـق  احـزاب  و تبريـز  و قم وقايع هب است الزم سياسي انديشه انتقادي تحليل براي كه

 همين هفتم بخش در پرداخت. خواهم مرتبط امور ديگر و اسالمي جمهوري و مسلمان
 است. آمده زمينه اين در يانكته هم مكتوب

 دينداري هايپايه تخريب چهارم. قسمت
 مسـتند  نقـد  از خمينـي  امـام  آثـار  نشر و تنظيم ةسسؤم فرهنگي محترم معاون الف.
 است. كرده اعالم دينداري هايپايه تخريب را آن و شده برآشفته خميني اهللاآيت مرحوم

 پرسـش  پـس  در علـي(ع)  امام كنم: مي مهمان اميرالمؤمنين(ع) فرمايش به را ايشان 
 إنّـك « فرمـود:  باشـند،  باطـل  المـؤمنين  ام و پيامبر صحابه است ممكن آيا اينكه بر مبني

 و أهلَـه،  تعـرف  الحـق  اعرف لكن و بالنّاس، اليعرفان والباطل الحق إنّ عليك، لَمبلوس
 شـود،  نمـي  سـنجيده  مردم با باطل و حق ،ياكرده (اشتباه ١»أتاه من تعرف الباطل اعرف
 كسي آن براساس تا بشناس را باطل شناخت. خواهي را اهلش شناختي را حق كه آنگاه

 ايـن  نيسـتند،  هـا  شخصـيت  باطل و حق شناخت ميزان بشناسي). داده انجام را آن كه را
 را ها شخصيت برعكس. نه شوند مي  سنجيده باطل و حق ميزان با كه هستند ها شخصيت

 است. تخريب ةماي دانستن دينداري معيار
 كرده نصيحت را نويسنده شاننامه انتهاي در حشمتي آقاي جناب محترم قيصد ب.
 سـيد  گلـبن،  هاشـميان،  علـي  صالحي، احمد شهيدمان مشترك دوستان ترسممي« است:

 مـا  سـخنان  و هـا نوشـته  از و... افريدون تركمان، ماني، حسني، مسعود عمادي، مرتضي

                                  
والتبيـين جـاحظ    البيان؛ 64ص  3االشراف بالذري ج  انساب؛ 134امالي طوسي ص ؛210ص 2تاريخ يعقوبي ج. 1
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 »نباشد. جبران فرصت و كنند گاليه
 ايـن  و شـما  و مـن  زمان آن در كند. رحمت را جنگ شهيدان همه خداوند بررسي:

 عقيـده  اعتبـار  بـه  همفكرند؟ شما با آنان داريد اطمينان كجا از بوديم. عقيدههم شهيدان
 عقيـده  هم خود با را آنها من كه است دليلبي قدر همان شما ادعاي قبلشان!؟ سال سي

 كنيـد!  مـي  ابزاري استفاده شهيدان از سالميا جمهوري زعماي همانند كه هم شما بدانم.
 و كنيـد  اسـتدالل  كلمه دو خطابي بيانات اين جاي هب نكنيد. بمعذّ را شهيدان همه اين

  كنيد. نقد را شده ارائه متعدد اسناد
 ارجـاع  را شـما  خـودم  هـاي گفته صحت براي پايان، در« تان:پاياني نصيحت اما ج.

 كسـي  امـام  دوسـتداران  بـين  از آيـا  امام. خط واقعي پيروان رفتار و نگاه نوع به دهممي
 پـس  ماسـت،  روز و حـال  اين اگر كند. رفتار گونه اين خود مخالف با كه شودمي يافت

 »باشد؟! روا ما مرجع و مقتدا به نسبت اين چگونه

 و رتـق  بـه  او احكـام  نص با كه بودند كساني خميني اهللاآيت واقعي پيروان بررسي:
 شـريعتمداري  اهللاآيـت  با كه گونههمين نظام مخالفان با و بودند مشغول كشور امور فتق
 مبلّـغ  اگـر  دارد. بنيـادي  هاي تفاوت تبليغ ةعرص با تحقيق ةعرص كردند. رفتار شد رفتار

 در ورود اسـت.  كرده عمل خود شرعي وظيفه به كند، رعايت را ديني موازين و اخالق
  زاست.خسارت آنها رعايت عدم كه طلبدمي را هاييحداقل تحقيق عرصه

  ششم بخش

 اسإلمي جمهوري اول ةده در آميز مسالمت مخالفت و انتقاد آزادي وضعيت

 نقـد  و بررسي الريموسوي آقاي جناب مهم بيانات قسمت دو ضمن بخش ناي در
 را خميني اهللا آيت عصر در انتقاد آزادي ادعاي ملموس مصاديق ارائه با ابتدا شد. خواهد
 اهللا آيـت  عصـر  تلخ ةواقع سه در مسئول مقام دنبال به دوم قسمت در زد. خواهم محك
  گشت. خواهم خميني
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 خميني هللاآيت زمان در انتقاد آزادي عدم از مصاديقي اول. قسمت
عضـو  الريموسـوي  عبدالواحد سيد والمسلمين االسالمحجت جناب محترم قيصد 
 با مصاحبه در خميني اهللاآيت مرحوم شاگردان از مبارز روحانيون مجمع مركزي شوراي
 حقوق به جاوزت و تندروي منكر و برداشته قدمي بقيه از ترمنصفانه كمي جماران پايگاه
 اسـت  كوشيده اما پذيرفته، را اشكاالت اين برعكس، است، نشده انقالب اوايل در مردم
 مبـرّا  اخالق و شرع حدود از تجاوز و هاتندروي اين از را خميني اهللاآيت مرحوم دامان
 و دهـد،  نمـايش  مخـالف  آزادي و گذشت و عفو اهل مهربان، ايچهره ايشان از ساخته

  دهد. نسبت قضائيه قوه در گروهي به را دفاع قابل غير اقدامات و ها رويتند گونه اين
 بودنـد  امـام  منتقد كه كساني و داشتند فعاليت حق امام سياسي مخالفان« وي نظر به
 و روحـانيون  و سياسـيون  بين در حتي شود، برخورد آنان با كه نبود امام مدنظر گاههيچ
 بودنـد  نبـرده  اسلحه به دست كه زماني تا لفانمخا همه اساس اين بر » چپ. هاي گروه
ــد، آزاد ــده مجلــس در هــم بودن ــه هــم داشــتند نماين ــدگاه آزادان  در را خــود هــاي دي

 كردند. مي منتشر هايشان روزنامه
  بررسي

 كسـاني  حتي و برگشت ورق زود خيلي اما بود. چنين هم ابتدا بود. چنين كاش اي 
  شدند. محروم بيان آزادي قح از بودند نبرده هم اسلحه به دست كه

 ديانت در كه است ايران آزادي نهضت فوق ادعاي نقض آشكار مصاديق از يكي .1
 يـا  بازرگـان  مهـدي  مرحـوم  آيـا  نـدارم.  ترديدي اعضايش و بنيانگذاران دوستيوطن و

 سـال  در ميزان روزنامه بودند؟ آزاد خود مشفقانه انتقادات بيان در سحابي يداهللا مرحوم
  شد؟ توقيف دليلي چه به 1360
 زنجاني موسوي ابوالفضل سيد اهللا آيت مرحوم تقواي و ديانت و نفس سالمت در .2

 نيافـت؟  انتشـار  امكـان  وي 1359 شهريور 12 مورخ انتقادي بيانيه چرا نيست. ترديدي
 چگونـه  بگويـد  سـخن  آزادانـه  اسـالمي  جمهـوري  در نتواند سيدابوالفضل آقا اگر )3(

 ؟»بودنـد  آزاد بودنـد  نبـرده  اسـلحه  بـه  دست كه زماني تا مخالفان ةهم« فتگ تواند مي
 عدم نه است خميني اهللا آيت زمان در ايشان انتقادي بيانيه انتشار امكان در بحث (توجه:
  ايشان). با برخورد
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 خرداد 51 در مبارز ةگان سه مراجع از يكي محالتي الدينبهاء شيخ اهللاآيت مرحوم .3
 بهمـن  20و 1359 تيـر  25 مـورخ  وي انتقادي هايبيانيه كامل متن آيا است. بوده 1342
  است؟ يافته ايمجله و روزنامه در انتشار امكان 1359
 اهللاآيـت  مرحـوم  از (غيـر  علما و مراجع ميان در خميني اهللاآيت مرحوم مخالفان .4

 مرحـوم  انـد: دهبـو  افـراد  ايـن  جملـه  از است) مكتوب اين بحث مورد كه شريعتمداري
 اهللاآيـت  مرحـوم  روحـاني،  محمدسيد اهللايتآ مرحوم قمي، طباطبائي حسنسيد اهللا آيت

 آزادي از مخالفـان  ايـن  از يـك  كـدام  روحاني. سيدصادق اهللاآيت و شيرازي، سيدمحمد
 حصـر  در خميني اهللا آيت زمامداري دوران دوم نيمه قمي اهللاآيت آيا اند؟بوده برخوردار

 آيـا  نبودنـد؟  فشـار  تحـت  شـيرازي  محمدسـيد  و روحاني محمدسيد اهللا آيت اآي نبود؟
 خـانگي  حصـر  در خمينـي  اهللا آيـت  زمامـداري  دوم نيمه در روحاني صادقسيد اهللا آيت
  نبود؟

 قبـولي  قابـل  كارنامه منتقد و مخالف آزادي اصل در خميني اهللا آيت مرحوم متأسفانه
 علمـاي  و منتقـد  مراجع با اسالمي جمهوري يانگذاربن مواجهه نحوه خدا ياري به ندارد.
 قـرار  امـروز  حاكمـان  عبرت ةماي تا شد خواهد منتشر تدريج به مستند شكل به مخالف

   گيرد.

 خميني اهللاتآي عصر تلخ    ةواقع سه در مسئول مقام دنبال به دوم. قسمت
 آقـاي  گردن به را تقصير انقالب از پس مهم مسئله سه در الري موسوي آقاي الف.

 كـه  معتقـدم  انقـالب  مهـم  ةمسـئل  سـه  دو مورد در من« اندازد:مي وي تيم و شهريري
 دقيـق  بررسـي  مورد اند،بوده خاصي طيف يك كارانشراند دست اينكه دليل به سفانهأمت

 محـور  شـهري ري آقـاي  كـه  شـريعتمداري  آقـاي  جريـان  مثال براي است. نگرفته قرار
 بعـد  هاي اعدام جريان يا و منتظري آقاي بيت و هاشمي مهدي قضيه يا و بود تشكيالت

 آقـاي  كننـده  عمـل  محـوري  فـرد  اينهـا  همـه  در 67 سال حوادث و مرصاد عمليات از
 بودنـد.  ...و فالحيـان  آقاي و رئيسي آقاي نيري، آقاي جمله از شان دوستان و شهري ري
 مسـائل  بيـان  بـه  بيشـتر  بودنـد  مسـائل  مـتن  در كه آقايان اين بايد كه معتقدم من واقعاً

 امـام  كـه  نگـاهي  آن و امـام  دستور و خودشان جايگاه بگويند، را هاواقعيت و بپردازند
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  »كنند. تبيين اند،داشته
  بررسي

 محمـدي  محمـد  آقـاي  نقـش  اسـت:  كرده اشاره حقي نكته به الري يموسو آقاي 
 اهللاآيـت  عصـر  مهـم  بسـيار  واقعـه  سـه  در وي تـيم  و مشكيني اهللاآيت داماد شهري ري

 هـاي محاكمـه  و هـا  فعاليـت  خاطرات امنيتي و قضائي رجال اين از يك هر اگر خميني.
 در شهريري آقاي شد. خواهد برداشته ابهامات بسياري از پرده بياورند، زبان بر را خود

 در اسـت.  كـرده  ايفـا  اساسـي  نقش منتظري اهللاآيت عزل و شريعتمداري اهللاآيت حذف
 برخـي  بـه  الريموسـوي  آقـاي  كـه  اعـدام  كميته 1367 قانون و شرع خالف هاياماعد

 امـا  اند.آفريده را اسالمي جمهوري عصر فاجعه ترين بزرگ است كرده اشاره آن اعضاي
 بـه  الري موسـوي  آقـاي  جناب اگر نيست. حقيقت تمام اعدام كميته و شهريري نقش
 شود:مي مكشوف نيز حقيقت ديگر بخش ددهن پاسخ زير افتاده پا پيش پرسش چند
 آيـا  اسـت؟  داشته نقشي چه واقعه سه اين در خميني سيداحمد االسالمحجت ك.ي
ــدون يشــهرري ــرد پشــتيباني و معاونــت ب ــوذين ذي ف ــد ف ــين امكــان وي همانن  چن

 مرحوم با هماهنگي بدون 67 سال اعدام كميته آيا است؟ داشته را نظام در هايي جراحي
 را ماه دو از كمتر طول در زنداني 4000 نزديك اعدام توان خميني احمد االسالم حجت
 سـكته  و 1365 سـال  از بعـد  فـوق  واقعه سه از واقعه دو كه نبريم ياد از است؟ داشته
 بـا  خمينـي  احمـد  توسـط  عمـالً  كشـور  كه زماني در يعني افتاده، اتفاق خميني اهللاآيت

 از صـادره  احكام و تصميمات ةكلي در است. شدهمي اداره گانهسه قواي سران همكاري
 غيرقابـل  او فرزنـد  پـاي  جـاي  بعـد)  به 65 بهار (از مقطع اين در خميني اهللاآيت سوي

 احمـد  كـه  اسـت  شـده مـي  مطلع اخباري از ايشان مقطع نيا در حداقل است. اغماض
 احمـد  توسـط  هكـ  انـد افتهيمي را وي با مالقات امكان كساني دانسته،مي صالح خميني
 دشوار آن درباره تحقيق باشد زمينه اين در ترديدي كمترين اگر اند.شدهمي تأييد خميني
 خمينـي  احمد نقش كه كردم اثبات متعدد اسناد با شريعتمداري اهللاآيت مورد در نيست.

  است. اغماض قابل غير شهريري كنار در
 سـال  از حـداقل  ايشـان  چـون  چيست؟ فوق واقعه سه در خميني اهللاآيت نقش دو.
 همـه  و نيسـت  ايشـان  متوجه مسئوليتي داشته نارسايي شان قلب و داشته كسالت 1365
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 كسـي  چه توسط 67 هاي اعدام احكام است؟ بوده او تيم و شهريري گردن به تقصيرها
 چـه  را منتظـري  اهللاآيـت  و شريعتمداري اهللاآيت ةدربار نهايي تصميم است؟ شده صادر
 متوجـه  آيـا  كردنـد؟ نمـي  درك را خود حال وخامت ايشان خود آيا است؟ گرفته كسي
 كـه  كالنـي  تصميمات و ندارند را كشور يك رهبري امكان حالي چنين با كه شدندنمي
 تصـميم  كـه  نيسـت  ترديـدي  اسـت؟  فرزندشان جانبه يك اطالعات به متكي گيرندمي

     .است بوده خميني اهللاآيت شخص با واقعه سه هر در اصلي
 وزيـران،  تأهي و وزيرنخست معاونانش و جمهور رئيس قضائي، مسئوالن آيا سه. 
 ايـن  در خبرگان مجلس نمايندگان و رئيس اسالمي، شوراي مجلس نمايندگان و رئيس
 كـل  دادسـتان  كشـور،  كـل  دادستان كشور، عالي ديوان رئيس آيا تقصيرند؟بي واقعه سه

 مقلّـد  و شـيفته  انـد؟ بـوده  كارههيچ گانهسه وقايع اين در قضايي عالي شوراي و انقالب
 نيست. يك هيچ مسئوليت رافع بودن خميني اهللاآيت

 و انتقـامي  برخـورد  خمينـي  اهللاآيـت  مرحـوم  الري موسـوي  آقـاي  روايـت  به ب.
 بـا  هـم  آنهـا  بـا  و نداشـتند  قبـول  هم نجف در روحاني مخالفان با حتي طلبانه خشونت
 انصـاري  شيخ مسجد در امام فقيه واليت هاي درس آنكه از بعد« كردند.مي رفتار احترام
 سـواالت  دوبـاره  هـم  درس از بعد كردند،مي نقد و سوال افراد درس هنگام شد. شروع
 از يكـي  دارنـد.  واليـت  فقهـا  كه بود كرده مطرح آنجا در مثالً امام پرسيدند.مي را خود

 گفته پاسخ در امام كرد؟! بايد كار چه باشند، نفر چند وقتي كه بود كرده سوال شاگردان
 مراجـع  كننـد. نمـي  خصومت هم با اينها است؛ نار اهل مال تخاصم و خصومت كه بود

 مراجـع  كه بود اين بيانش و بود احترام با امام نگاه داشت. نخواهند اختالف هم با عظام
   »داشت. نخواهند اختالف هم با عظام

  بررسي
 خيـر أ تحقيـق  امـا  بـود.  همـين  نيز ايران ملت اكثر اهراًظ و نويسنده سابق تلقي ًاوإل
 از نجـف  در كـه  الري موسـوي  آقـاي  جنـاب  كرد. آشكار نويسنده بر را پنهاني زواياي

 سـند  و ناجوانمردانـه  تهمـت  قضـيه  شـك بـي  اند،بوده خميني اهللاآيت مرحوم شاگردان
 نجـف  در ايشـان  مخـالف  نيتر مهم به خميني اهللاتيآ شاگردان برخي توسط كه جعلي



 211 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 

 مرحوم آن ايذائي اقدامات دارند. خاطر به را شد زده روحاني سيدمحمد اهللاآيت مرحوم
 و چـك  جـاعالن  چـرا  امـا  است. محكوم نويسنده جانب از نيز خميني اهللاآيت حق در

 در ايشـان  امـين  بلكـه  نشدند طرد تنها نه خميني اهللاآيت مرحوم توسط متجرّي مفتريان
 اعتبـار  آنگاه بفرماييد تشريح زمينه اين در را واقعيت اگر شدند!؟ نقالبا تاريخ نگارش
  است. فراوان گفتني زمينه اين در شود.مي مشخص فوق ادعاي

 عمـل  عـالم  امـا  ايـد، كـرده  اشـاره  كـه  است همان نظر عالم در فوق فقهي فرع ثانياً
 از منتقـد  و مخـالف  عمراج با خميني اهللاآيت مواجهه نحوه است. ديگري چيز متأسفانه
 منتظـريِ  روحـاني،  صـادق  شـيرازي،  محمد روحاني، محمد شريعتمداري، آيات جمله
 مـتن  ضمن در من است. نبوده فراخ ايشان مداراي و صدر ةسع كه دهد مي نشان متأخر
 خـود  منتقـد  مراجع با اسالمي جمهوري« ستبر پرسش به پاسخ در خود مشروح تحقيق

 مراجـع  آراء و فتـاوا  و پرداخت خواهم مسئله اين به مستنداً و تفصيالً »است؟ كرده چه
 هـيچ  نفـع  به نظري لحاظ به نتيجه سنجيد. خواهم اعمالشان با را قدرت بر و قدرت در

 اربـاب  خسران عمالً البته نيست. منتقدان) و مخالفان و قدرت (ارباب طرف دو از كدام
  است. بيشتر قدرت

 گفتند و تلويزيون آمدند شريعتمداري آقاي وقتي« الري:موسوي آقاي روايت به ج.
 در مـتهم  مقـام  در شـريعتمداري  آقـاي  چـرا  كه بود شده ناراحت خيلي امام استغفراهللا،
 كنـيم  تبرئـه  را شريعتمداري آقاي بخواهيم كه نيست اين معنايش شود. ظاهر تلويزيون

 و ايشـان  بـا  مواجهـه  نوع بود. ناراحت شدت به مسئله اين از امام كه بگويم خواهممي
 بـه  امـام  كـه  نكـاتي  و نشـود  تـوهين  مرجعيـت  بـه  و شـود  حفـظ  ايشان احترام اينكه
 »شدند متذكر اندركاران دست

 مرحـوم  فشـار  تحـت  اعترافـات  پخش فراوان منفي آثار شدن محرز از بعد :بررسي
 اهللايـت آ ها خوئيني موسوي آقاي هايشنيده از نقل به تلويزيون از شريعتمداري اهللاآيت

  بود: شده دير كه افسوس شود،مي پشيمان آن پخش از خميني

  پنجم سند
 معناي به نوشتم شريعتمداري آقاي درباره آنچه همه با كه شوم يادآور بايد آخر در« 
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 مرجعيـت  حرمـت  ايشـان  با برخورد در نيست، شد ايشان با كه برخوردهايي تمام ييدأت
 ختامه ضمناً تا كنم، نقل امشنيده كه را مطلبي اينجا در باشد مفيد شايد نشد، داشته پاس
 ديـداري  در شريعتمداري آقاي كه كرد پخش فيلمي ايران سيمايداوص باشد: هم مسك

 بـود  داده رخ كه اتفاقاتي از داشتند ايشان با اطالعات وزير عنوان به شهريري آقاي كه
 ايگونـه  به نمودند استغفار و دكردن ندامت ابراز گرفتمي نيز را ايشان دامن نوعي به و
 پـس  دند.دا نشان خود از زيادي ضعف و نداشت تناسب تقليد مرجع يك جايگاه با كه
 باشـيد  موافق اگر كندمي اظهار امام حضرت خدمت در سيماصداو مديران از يكي آن از

 همان كاش اي  فرمايند:مي پاسخ در امام حضرت و كنيم پخش ديگر بار يك را فيلم اين
 ١»كرديد.نمي پخش هم بار يك

 شـيعه  مرجعيت شد اعتباربي آنچه تقليد، مسلم مرجع يك اعترافات پخش قضيه در
 اشـتباهات  تـرين  بـزرگ  از يكـي  خمينـي  اهللاآيـت  مرحوم بود. شيعه مرجعيت دست هب

 شد. مرتكب را خود زندگي

  هفتم بخش

 اسإلمي جمهوري اساسي قانون پرسيهمه در كج خشت

 در نويسـنده  چـرا « اند:فرموده مرقوم خميني امام آثار نشر و تنظيم ةمؤسس مقام قائم
 مسـائل  و ايشـان  حصـر  به منتهي علل به ورود از تا است كوشيده رندانه كه حالي عين

 مـردم  و علمـا  قيام و حزب اين ةغائل در تبريز كشتار و خشونت و مسلمان خلق حزب
 شـهر  اين در بلوا ايجاد و قم به مسلح و ستد به چماق جمعي گسيل و آنان، عليه تبريز

 شـيخ  مـاجراي  و آنهـا  ارتباطـات  اسـناد  و نوژه كودتاي ماجراي و حزب، اين سوي از
 اسـناد  و گرديـد  ايشـان  حصـر  بـه  منتهـي  كـه  زادهقطـب  و مهـدوي  زنجاني، غالمرضا
 سـاواك  هايپرونده به مربوط مسائل و مرحوم، آن فرزند سياسي و فكري هاي وابستگي

 اشنوشـته  موضـوع  اينكـه  بهانه به ورزد اجتناب ايران در آمريكا سابق سفارت اسناد و
                                  

  .هايراه سايت شخصي سيدمحمد موسوي خوئين ، سايت تاريخ ايراني به نقل از آهنگ1390شهريور 6. 1
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 »است؟ ديگري چيز
 دوم مكتوب انتشار از بعد كنم.مي اشاره ايشان تاريخي دقت ةدربار نكته يك به فقط
 مهـر  در وي كـه  دادنـد  خبـر  من به ايميل با زنجاني غالمرضا شيخ آقاي بستگان برخي
 يـزدي  محمـد  آقاي البته است. مدفون قم السالم وادي قبرستان در و رفته دنيا از 1351
 سال در ايشان دستگيري از خود خاطرات كتاب در ايخامنه آقاي جناب القضاتقاضي
 است. داده سخن داد مرگش!) از بعد سال (هفت 1358
 يگـاه پا و خمينـي  امـام  آثـار  نشـر  و تنظـيم  ةسسـ ؤم تابيبي همه اين به توجه با اما

 مجال اين در شود، اشاره غيره و تبريز غائله و حصر به منتهي علل به مايلند كه جماران
 هب كنم.مي اشاره 1358 آذر در تبريز سفبارأت وقايع علت) تنها نه (و علل از يكي به تنها
 وگرنـه  اسـت  مطلـب  ايـن  بـه  اشـاره  باعث امام خط دوستان اصرار كه باشيد داشته ياد
  بيايد. خود جاي در بود قرار جوانب ةهم تحليل با همراه بمطال گونه اين

 در و بود چه شريعتمداري اهللاآيت نظر اسالمي جمهوري اساسيقانون پرسيهمه در
  شد؟ منعكس چگونه كشور هايرسانه

 اساسيقانون پرسيهمه ةدربار شريعتمداري اهللاآيت ةبياني ششم: سند
  الرحيم الرحمن اهللابسم«

 اينجانـب  نظـر  ةدربـار  مـردم  مختلـف  هاي گروه و طبقات مكرر مراجعات دنبال به 
 دوران طول در دارد،مي اعالم وسيله بدين ايران اسالمي جمهوري اساسيقانون به نسبت
 تصحيح لزوم خصوص در را خود نظريات هايي، مصاحبه طي ها بار ما خبرگان، مجلس

 كـه  كنـيم مي اعالم مجدداً اينك، و ايمداده تذكر ]اسياس قانون[ مواد از ايپاره تكميل و
 اسـت،  واجـب  و ضـروري  اسالم، عالية تعاليم چارچوب در ملّي حاكميت اركان حفظ
 تشـكيل  را اسـالمي  جمهـوري  حكومت ملّي، حاكميت همين ماهيت و اصالت كه زيرا
 60اساسـي  ونقـان  مقدمـه  طبق كه ما ملت طوالني مبارزات و ها كوشش تمام و دهد،مي
 بـردن  بـين  از و طـاغوت  نفـي  بـراي  گـذارده  جاي بر معلول هزار يكصد و شهيد هزار

 و گيـرد  دسـت  در را خود خويشتن اختيار با ملت يعني باشد،مي ديكتاتوري و استبداد
  كنند. سلب ملت از را اختيار نتوانند افراد و ها گروه نفوذ و غرب و شرق هاي قدرت
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 آن، ضـعف  با و دارد بستگي بدان ايران و اسالم بقاي كه تاس قدرتي ملّي حاكميت
 برود بين از آن فعال نقش و ملّي حاكميت اگر لذا، افتاد. خواهد خطر به كشور و اسالم

 بازگشــت بــراي ايآمــاده زمينــة و مناســب فرصــت شــود، تضــعيف نــاكرده خــداي و
 رجعت سابق وضع به مملكت كه است آن بيم و بود خواهد طاغوتي نظام و ديكتاتوري

  رود. هدر ما ملت هاي مجاهدت و شهيد هزاران خون و كند
 آراء بـه  اتكـا  بـا  بايـد  كشور امور گويدمي كه -اساسي قانون ششم اصل به نگاهي با

 سرنوشـت  بـر  را انسان خداوند گويدمي كه -شش و پنجاه اصل و - شود اداره عمومي
 انسـان  از را الهـي  حـق  ايـن  تواندنمي كس هيچ و است ساخته حاكم خويش اجتماعي

 كـه  شـويم مـي  متوجـه  -دهـد  قرار خاص گروهي يا فرد منافع خدمت در يا كند سلب
 فـرو  ايـران  در را سـاله  پانصـد  و هزار دو سلطنت كه پرسيهمه و رفراندم اولين اساساً
 ملت رأي اصالت به اقرار جز چيزي كرد برقرار را اسالمي جمهوري حكومت و ريخت

 اصـل  دو بنـابراين  است. نبوده خويشتن سرنوشت تعيين در مردم خود نظر به اماحتر و
ت  باشـد، مي نيز شرعي مقررات مطابق كه ششو پنجاه و شش و تثبيـت  را ملّـي  حاكميـ 
 اسـت  كرده سلب ملّت از را مردم اختيارات اساسي قانون ده و صد اصل اما كرده، تقرير

 طوري به است، متضاد كامالً شش و پنجاه و شش اصل دو با ده و صد اصل نتيجه در و
 و نمـود.  رفـع  را ضـديت  و اختالف اين تواننمي توجيهي و تأويل هيچ به توسل با كه
 اشـكال  و ايـراد  داراي كـه  دارد وجود اساسيقانون در نيز ديگري مواد تضاد اين از غير
 درجـة  در كه خوردمي چشم به آن در نيز هايينارسايي و كمبودها همچنين و باشندمي
 اسـت  مهم بسيار كه آنچه اما شود. اشكال رفع و اصالح بايد كه گرفته قرار اهميت دوم
 بـا  كـه  طوري به است؛ آن بر عمتفرّ كه است اصولي و ده و صد مادة اصالح يا و تغيير

 اعـالم  صـراحت  بـا  لـذا  باشـد.  نداشـته  تضادي گونه هيچ و بوده سازگار ملّي حاكميت
 مـواد  بقية ممكن، وقت ترين نزديك در آنها، اصالح و نقائص اين مراعات با كه دارم مي

 است. بالمانع اساسي قانون
  الصالحين اهللا عباد علي والسالم
  يعتمداريشر كاظمديس
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 ١»1400محرم دهم
 را اسـالمي  جمهوري اساسيقانون شريعتمداري اهللاآيت فوق ةبياني اساسبر :بررسي

 كشـور  اداره و ملي حاكميت اصل 56 و 6 اصول در سو ازيك كند.مي توصيف متناقض
 ملت از مردم اختيارات فقيه واليت پذيرش با 110 اصل در اما آمده، مردم رأي اساسبر

 اخـتالف  اين تواننمي توجيهي و تأويل هيچ به توسل با كه طوري به است، شده سلب
 نمود. رفع را تيضد و

 بـا  كـه  طـوري  بـه  آن بـر  متفـرّع  اصـول  و 110 اصـل  اصالح يا تغيير خواستار وي
 ديگـر  عبـارت  به شود.مي باشد نداشته تضادي هيچ آن با و باشد سازگار ملي حاكميت

 رأي آن بـه  و كنـد نمي شركت اساسي قانون پرسيهمه در فقيه واليت اصل دليل به يو
 و خمينـي  هللاآيـت  بـا  شـريعتمداري  اهللاآيـت  نظـر  اخـتالف  اصـلي  نكته اين دهد.نمي

  است. فقيه واليت بر مبتني اسالمي جمهوري
 شـرعي  آراء بـا  ميزان چه به و بوده چه نظر اين از شريعتمداري اهللاآيت ةانگيز اينكه

 وي كـه  تناقضي گريد سوي از اما دارد. بحث جاي همگي است بوده سازگار وي خود
 واليت اصل منتقد مرجع ننخستي وي حال هر به است. صائبي نكته كندمي اشاره آن به

 آميـزي  مسـالمت  شكل به را خود مخالف نظر كه است ايران اسالمي جمهوري در فقيه
 نبودنـد  موافـق  اصل اين با هم آنها كه علما و مراجع از بسياري خالفبر و كندمي ابراز
  كند.نمي سكوت يا تقيه

 اظمسـيدك  اهللاآيـت  تصـوير  بـا  تلويزيـون  از شده پخش ةبياني هفتم: سند
 شريعتمداري

 از يـك  هـيچ  در و شـود مـي  منتشـر  (اطالعـات)  روزنامـه  يـك  در تنهـا  فـوق  ةبياني
 تلويزيـون  و راديـو  از تنهـا  نه بيانيه اين ابد.يينم انتشار اجازه كشور ديگر هاي روزنامه
 عكـس  بـا  ديگـري  اعالميه برعكس بلكه شود،نمي پخش نيز اسالمي جمهوري رسمي
 را مردم و شودمي پخش اسالمي جمهوري تلويزيون از شريعتمداري كاظم سيد اهللاآيت
 تلويزيـون  راديـو  سـازمان  رئـيس  زمـان  آن در كنـد! مي تشويق پرسيهمه در شركت به
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 است! زادهقطب صادق اسالمي جمهوري
 (شـب  1358 آذر 10 تـاريخ  در سراسـري  تلويزيـون  اخبار از شده پخش بيانيه متن

  است: زير شرح به شريعتمداري سيدكاظم اهللاآيت عكس با رفراندم)
 »شريعتمداري اهللاآيت از استفتاء«

 شـريعتمداري  محمدصـادق  سـيد  حـاج  آقـاي  العظمي اهللاآيت حضرت مبارك حضور«
  ظلّه دام

 رفرانـدم  بـه  كـه  اساسـي  قـانون  بـه  دادن رأي به راجع را شريف نظر است دعيمست 
  فرمائيد. بيان شودمي گذارده

 ».مولوي و نژادحنيف خيابان ةبكس از جمعي 

  االسماء خير اهللا بسم«
 پرسـي همـه  به كه اساسيقانون به (آري) مثبت رأي دادن جهاتي به حاضر حال در 

 رأي و باشـد مـي  السـالم عليـه  حسـين  امـام  هـدف  و حسين امام ياري شودمي گذارده
 خلقـه  لعـائن  و اهللا للّعائنا عليه يزيد هدف و يزيد به ياري ،رأي از امتناع يا و منفي(نه)

  .گردد مي رفع متمم ةوسيل هب آن در موجود نواقص و باشدمي
  والسالم

 »1400 محرم 9 شريعتمداري سيدصادق الحاج

 جرقـه  و شـود مـي  تبريـز  در ايشـان  مقلـدان  خشـم  باعث جعلي بيانيه اين توضيح:
 آذر 10 مـورخ  اطالعـات  روزنامـه  2 ص در بيانيه اين متن است. آذربايجان در حوادث

  است. شده منتشر 1358
 اهللا آيـت  كـوچكتر  (برادر شريعتمداري به مشهور ميالني صادق سيد اهللا آيت مرحوم 

 ايشـان  .1368 ظـاهراً  متـوفي  1286 متولـد  سيدحسـن)  فرزنـد  شريعتمداري سيدكاظم
 جخـار  مدرس منقول، و معقول ليسانس يزدي، حائري مرتضيشيخ آقا اهللا آيت همدرس
 برادر بود. اسالمي) (وحدت سيروس خيابان ملك مسجد جماعت امام و مروي مدرسه
 برادر سه اين است. بوده تهران بازار ارتج از تبريزي حائري جوادسيد مرحوم آنها ديگر
 بـوده  كـاظم سـيد  خـانوادگي  نام شريعتمداري و اندداشته ايجداگانه فاميل اسم يك هر
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 علم اهل كه كوچكتر برادر بزرگتر برادر شهرت دليل به چندهر ديگر. برادر دو نه است
 تقليـد  مرجع صادق سيد آقا است. شدهمي خوانده شريعتمداري نام به افواه در نيز بوده
 بـه  ام.برنخـورده  ايشـان  از ديگـري  مطلب به تاكنون من و است نبوده العظمي اهللا آيت و

 سـيد  اهللاآيـت  مرحوم عمويم« است بوده ايران در زمان آن كه شريعتمداري حسن گفته
 تهديـد  و بودند كرده جعل او بنام بود. نداده فتوايي چنين (شريعتمداري) ميالني صادق
 خطـر  در بـود  نمـأمورا  گروگـان  در كه فرزندش جان تكذيب صورت در كه بود شده

 آن بازمانـدگان  امنيـت  حفظ دليل به )1391 خرداد 8 مورخ تلفني ة(مكالم »بود. خواهد
  معذورم. جزئيات به اشاره از كشورند داخل كه مرحوم

 رفراندم انجام به تبريز مردم از هايي گروه اعتراض هشتم: سند
 تبريـز  بـه  شـريعتمداري  العظمـي  اهللا آيـت  حضـرت  ةاعالميـ  وصـول  از پـس « الف.

 تبريز شاخه مسلمان خلق جمهوري حزب اعضاي خصوص هب تبريز مردم از هايي گروه
 از كـه  مـاده  3 آن اصـالح  خواسـتار  كرده اعتراض اساسي قانون رفراندم مانجا به نسبت
 ديـروز  صـبح  از گرديدنـد.  بـود  شـده  داده تـذكر  شـريعتمداري  العظمـي  اهللاآيت سوي
 شـعارهايي  دادن بـا  و زدنـد  راهپيمايي به دست هاابانيخ در مردم از متعددي هاي دسته
 خيابـان  چنـدين  از گـردد  بايـد  حاصـال  اساسي قانون اين است عزيز شريعتمداري چون

 دادن يرأ از اساسـي  قـانون  از مـواردي  اصـالح  تـا  كردند اعالم تظاهركنندگان گذشتند.
 د...كر خواهند خودداري

 محمدصادق سيد حاج اهللا آيت نظر سراسري شبكه از اينكه از پس پريشب همچنين
 حضـرت  صـوير ت ولي شد پخش اساسيقانون رفراندم در شركت مورد در شريعتمداري

 مـردم  از كثيري هاي گروه [شد!] نشد داده نشان شريعتمداري سيدكاظم العظمي اهللاآيت
 و ايـران  ملـي  تلويزيـون  راديـو  از شـديدي  انتقـادات  مسـئله  ايـن  به اعتراض در تبريز

 مركـز  سوي از كه شدند انگاريسهل اين بينمسب مجازات خواستار و كرده آن مسئوالن
  شد. پخش بارهدراين توضيح چندين تبريز
 ونيتلويز راديو ساختمان به مراجعه در ديروز عصر تبريز مردم از كثيري هاي گروه...

 ايـن  مسـئوالن  به و كردند اعالم مورد سه در را خود هايخواسته تبريز مركز آذربايجان
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 خواسـت  شـود.  معمـول  الزم اقدام آن انجام در كه دادند مهلت (امروز) فردا تا دستگاه
 از: است عبارت آنان

 اصالح تا آن ابطال خواستار و محكوم را رفراندم در آذربايجان مردم از گيرييرأ .1
  هستيم. اساسي قانون موارد
 اند شده دستگير شريعتمداري العظمي اهللا آيت اعالميه پخش با درارتباط كه افرادي .2
 گردند. آزاد زودتر چه هر بايد

ــد .3 ــ شــود داده ترتيبــي باي ــام هك ــين و عتمداريشــري العظمــي اهللاآيــت پي  همچن
 گردد. پخش ايران اسالميجمهوري سيمايوصدا از كامل بصورت ايشان هاي مصاحبه

 بايـد  اعـدام  ،حقيقـي  سانسورچي ،زادهقطب صادق« چون شعارهايي تظاهركنندگان
 ١»دادند.مي »گردد

 را شـريعتمداري  اهللا آيـت  ةاطالعيـ  هـم  ،آذر 10 روز در اطالعـات  روزنامه توضيح:
 داده روزنامـه  بـه  شـريعتمداري  نـام  با كه ميالني سيدصادق آقا اطالعيه هم كرده منتشر
 در و اسـت  كـرده  منتشر شده پخش هم سراسري تلويزيون راديو از نام همين با و شده
 در كـه  اسـت  كرده منتشر را تبريز مردم از گروهي تظاهرات گزارش 1358 آذر 12 روز
 خـارجي  بـروز  مطلقـاً  كـه  بـرادرش  اعالميـه  با شريعتمداري اهللا آيت عكس درج به آن

 مرجـع  شـريعتمداري  اهللاآيت ةاطالعي كه است جالب است. شده اعتراض است نداشته
 تبريـز  مـردم  شـعار  است. نشده پخش و قرائت سراسري تلويزيون راديو از مطلقاً تقليد
 است. توجه بلقا تلويزيون راديو سازمان رئيس زادهقطب صادق عليه

 رفرانـدم  شـب  در كـه  مـوقعي  ...تبريز: وسيمايصدا در سعيدي الماالسحجت« ب.
 شخصـي  اعالميـه  ولـي  شد، داده نشان تلويزيون از شريعتمداري العظمي اهللاآيت عكس
 اخبار كه كردند گوشزد كراراً را مراتب شد، پخش شريعتمداري صادق [سيد!] شيخ بنام

 قيام ملت كه بود اصل اين روي نشد، توجهي اين به ولي شود، پخش بايد صحيح بطور
 ٢»....گرفت تحويل را محل اين آمد و كرد
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 نيست. مركزي دولت دست در زمان اين در تبريز تلويزيون راديو بررسي:

  است: توجه قابل بند دو اين شريعتمداري اهللاآيت به منسوب حزب اطالعيه در ج.
 تحقـق  بـراي  مـردم  مـذهبي  احساس و اعتماد از اسالمي جمهوري در حاكم جناح«

 شرح به رفراندم مورد در آن نمونه چند كه كرده سوءاستفاده خود انحصارطلبانه اهداف
 باشد:مي زير

 جـز  بـه  - جرائـد  در شـريعتمداري  العظمـي  اهللاآيـت  حضـرت  ةاطالعي چاپ از .1
 بـه  جلـوگيري  - است شده رها رژيم سانسورچي دست از ظاهراً كه اطالعات ةروزنام
 د...آيمي عمل
ــون .2 ــوري تلويزي ــران اســالمي جمه ــال در اي ــي كم ــرميب  حضــرت تصــوير ش
 كـردن  گمـراه  بـراي  آن بـا  همزمـان  و دهـد مـي  نشـان  را شـريعتمداري  العظمي اهللا آيت
ـ  شخصـي  اعالميـه  ايشان مندان عالقه  از حـاكي  كـه  شـريعتمداري  صـادق  سـيد  نـام  هب
 ١»...نمايدمي رائتق باشدمي رفراندم در كردن شركت

 ايران مسلمان خلق اسالمي جمهوري حزب 58 آذر 24 مورخ ةاطالعي
 در كـه  را هـايي  بـدعت  و انحرافـات  اسـت  كوشيده مدت اين طي در حزب ين...ا«
 شـود مـي  ايجـاد  قـدرت  كسـب  بـراي  مختلـف  افـراد  و ها گروه بدست اسالمي ةجامع

 راه ايـن  در و برسـاند  عموم طالعا به صداقت و صراحت با موقع هب و نموده جلوگيري
 و سـين مؤس احتـرام  منـدي  عالقـه  اسـت  طلبيـده  اسـتمداد  انـديش آزاد مردم از همواره
 آنهـا  به سياسي وابستگي دليل وجه هيچ به تقليد بزرگوار مراجع به بحز اندركاران دست
 داراي حـزب  كـرديم  اعـالم  خـود  مطبوعاتي ةمصاحب اولين در كه همانطور و باشدنمي
 ايـن  بد و نيك كه كنندمي سعي ايعده اين وجود با باشد.مي مستقل سياسي مشي خط

   نمايند. منتسب شريعتمداري العظمي اهللاآيت حضرت به را حزب
ـ  آذربايجـان  خيرأ وقايع در  حضـرت  عكـس  كـه  تلويزيـون  راديـو  تقلـب  دنبـال  هب
 قرائت ديگري شخص اعالميه و شد داده نشان تلويزيون از اريشريعتمد العظمي اهللا آيت

 و گرديـد  تبريـز  مـردم  خشـم  باعـث  ايشـان  منزل پاسدار شدن كشته مچنينه و گرديد
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 فرط از تبريز مردم كه شد باعث مردمي ضد و ضداسالمي هاي حركت اين العملعكس
 تبريـز  راهپيمـايي  ةامقطعن در چه چنان و نمايند اشغال را تلويزيونديورا ساختمان خشم

 در« اسـت:  آمـده  شـد  خوانده نفر ميليون نيمو يك حضور در 22/9/58 پنجشنبه روز در
 را تلويزيون راديو و آمده هيجان به خروشان سيل مانند تبريز مردم كه بود احوالي چنين

 جهانيـان  بگـوش  ايـران  ارضي تماميت قالب در را خود واقعي صداي تا شدند متصرف
   »برسانند.

 ايـران  مسلمان خلق حزب پنهان نيمه« كتاب در هواقع اين از رسمي روايت :بررسي
 ايـن  در را خـود  داوري اسـت.  مطالعـه  قابـل  ١حيدري اصغر نوشته »سقوط تا ظهور از

   كرد. خواهم منتشر تحقيق تفصيلي متن ضمن در زمينه
 اهللا آيـت  عكـس  بـا  ديگري ةاعإلمي خواندن ةدربار صدربني نظر نهم: سند

 تلويزيون در شريعتمداري
 كرديم پيشنهاد را آزاد بحث امام، موافقت با ما انقالبپيروزي نخست روز همان از«

 حـل  و طـرح  جـويي تفـاهم  زمينـه  در و سـالم  محيط در نظرها، اختالف و مسايل هم تا
 انجـام  هـا  بحـث  اين كه هم باري سه دو گردد. استوارتر وحدت هايپايه هم و بگردند
 شـركت  آمـاده  همه و رفتندمي ميان از ها ناباوري تدريج به و بودند پرثمر بسيار گرفتند،

 مـأمور  كـه  تلويزيـون  و راديو كنار، به دشمن نابختياري، از اما شدندمي ها بحث اين در
 پـيش  در را روشـي  خـود  نكـرد  را كـار  اين تنها نه بود، حياتي امر اين به دادن سازمان
 و راديـو  اگـر  مـا  نظر به ساخت بدل يتضد و تفرقه زمينه به را همتفا زمينه كه گرفت

ـ  مـا  شـد، مي بدل خويش فعاليت هايزمينه همه در آزاد بحث محيط به تلويزيون  بـا  هن
 سـه  دو داشـتيم.  رو پـيش  را تبريـز  قضيه امروز نه و شديممي رو روبه كردستان داستان
 شـوراي  كافيسـت  آن مخـرب  نقـش  دادن نشـان  بـراي  دستگاه اين آخري كار از نمونه

 تشكيل اساسي قانون مخالفان و موافقان از ميزگرد يك شب هر كه كرد تصويب انقالب
 محتـواي  كـامالً  كشور مردم رفتمي كار به روش اين اگر بسا اي  نشد. كار اين اما شود
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 اخـتالف  سبب باشد ما ملي و اسالمي وحدت مظهر بايد كه قانوني و شناختندمي را آن
 عكـس  با ديگري اعالميه خواندن در تبريز تلويزيون عمدي يا و سهوي غفلت شد.مين

 سـازمان  ايـن  انقالبـي  اصـالح  زمـان  آيا ....خروارند از مشتي و.... شريعتمداري اهللاآيت
  ١»است؟ نرسيده

 ايـران  منتخـب  جمهـور رئـيس  نخسـتين  بعد مدتي كه -صدربني ابوالحسن :بررسي
 اعالميـه  خوانـدن  در تبريز تلويزيون عمدي يا و سهوي فلتغ« از صراحت با -شود مي

 زادهقطب با رقابت به را وي توانمي كند.مي ياد »شريعتمداري اهللاآيت عكس با ديگري
 جعـل  يا سهوي خطاي اين به وي و است حق سرمقاله اين در وي سخن اما كرد، متهم

 تبريز تلويزيون در تنها را يعمد يا سهوي غفلت اين او البته است. داده شهادت عمدي
 در مسئله گذشت كه اطالعات روزنامه جمله از ديگر اسناد گزارش به اما كرده، گزارش

  است. افتاده اتفاق سراسري تلويزيون

 خميني اهللا آيت توافق با شريعتمداري اهللاآيت پرسيهمه ةبياني تهيه دهم: سند
 تجديد بايد هاماده از بعضي در ولي كنيم،نمي نفي را ]اساسي قانون[ مواد ةهم ما «...

 اين كند.مي سلب را ملت اختيارات كه است ياماده است. ضروري امر اين و شود نظر
 نگهبـان  شـوراي  امضـاي  بـه  كه زماني تا مجلس مصوبات كه است آن ]94 [اصل ماده

  نيست. اجرا قابل باشد نرسيده
  نكرد؟) پخش را شما اعالميه لويزيونتراديو چرا پس نيست قدرت جنگ كه (وقتي
 و راديـو  از كـه  بـود  قـرار  و شـد  تهيـه  خميني العظمياهللاآيت خود توافق با اعالميه
 ٢دانم.نمي را آن علت نشد چرا كه اين گردد، پخش تلويزيون

 اسـت،  شـريعتمداري  اهللا آيت هايمصاحبه آخرين جزء كه مصاحبه اين در توضيح:
 شـوراي  وتوي حق مورد در 98 اصل به فقيه) واليت اختيارات( 110اصل بر عالوه وي

  كند.مي معرفي ملت اختيارات منافي را آن و كندمي اعتراض نيز نگهبان
 تلويزيـون  راديـو  از وي بيانيـه  پخـش  عدم اوالً كه است اين مصاحبه اين مهم ةنكت

                                  
  .1358آذر  17اسالمي انقالب ةروزنام ةصدر، سرمقالابوالحسن بني. 1
  .1358 آذر 17 اطّالعات و كيهاناهللا شريعتمداري با خبرنگاران، آيت ةمصاحب. 2



 222 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 

 گوهاييو گفت اعالميه هزمين در كه داردميبر پرده نكته اين از وي عالوه هب شده، تصريح
 اهللا آيـت  كـه  قبيل اين از مثالً بودن كرده توافقاتي هم با و است داشته خميني اهللاآيت با

  نكند. استفاده پرسيهمه تحريم واژه از اما كند ابراز را متفاوتش نظر شريعتمداري
 وعده برخالف توافقات رعايت رغم علي وي روايت به شريعتمداري اهللاآيت ةاعالمي

 كـرده  وعـده  خلـف  خمينـي  اهللاآيت ديگر عبارت به شود.نمي پخش راديوتلويزيون از
 در زمـان  آن كه شريعتمداري حسن از است. توافقات اين از وي روايت اين البته است.
 رفرانـدم  شـب  در اشراقي الدينشهاب آقا مرحوم]«[ گفت: خواستم. توضيح بوده ايران
 هب كه كرد خواهش و آمد پدرم نزد خميني آقاي اهللا]آيت [مرحوم طرف از اساسي قانون
 اصـالحات  ايـن  اگـر  شـود  نوشته دهم،نمي رأي شود نوشته بيانيه متن در كه اين جاي
 پاسـخ  اشراقي آقاي كند؟مي فرقي چه گفت: و خنديد پدرم داد. خواهم رأي شود انجام
 ١»كند.مي فرق امام نظر به داد:

 اساسـي  قـانون  كه شد مشخص اجماالً آورد. خواهم يقتحق متن در را بحث تفصيل
 ملـت  رأي بـه  دينـي  و اخالقـي  مـوازين  نقـض  بـا  و آزادي ميزان چه با فضايي چه در

   شد. گذاشته

  هشتم بخش

 شريعتمداري اهللاآيت رفتار از خميني اهللاآيت تحليل

 اهللاآيـت  مرحوم درباره خميني اهللاآيت مرحوم محتمل نظرهاياظهار به بخش اين در
 امـا  كننـد، نمـي  اظهارنظر صراحت به يكديگر ةدربار مراجع كنم.مي اشاره شريعتمداري

 ديگــر دربــاره تفصــيلي تحقيــق دارد. داللــت مشــاراليه بــه كافيحــد بــه شــان اشــارات
 تحقيـق  بـه  نيز را قسمت سه همين مشروح تحليل نيز و له معظم احتمالي اظهارنظرهاي

   م.كنمي موكول تفصيلي
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 بشـوند  عصباني شما كارهاي از بعضي به نسبت قم مردم اگر يازدهم. سند
 بگيرم را آنها جلو توانمنمي هم من كه زنندمي كارهايي به دست
 انقـالب  از خـواهي سـهم  داعيـه  وقـت،  مراجـع  ديگـر  برخالف شريعتمداري آقاي«

 تـارك  بـر  را آن جـان  و دل از ملـت  كه خميني امام رهبري كه كردمي گمان او داشتند.
 سـازوكارهاي  بـا  را آن خمينـي  كـه  است بوده ايپروژه بود كرده نصب اسالمي انقالب
 رسانده نتيجه به و است كرده دنبال خدا بندگان بر سروري طالبان و جويانرياست رايج

 همـواره  كـه  طلبانيفرصت انگيزيِوسوسه با يا و شخصاً خود شريعتمداري آقاي است.
 مـن  چـرا  كـه  بـود  افتاده فكر اين به نادرست تصورات اين با هستند دخو منافع پي در

 ايـن  به و برسم سروري و رياست از نيمي به حداقل تا نكنم گيري پي را ايپروژه چنين
 به شريعتمداري آقاي گرفت. شكل ايشان محور حول مسلمان خلق حزب غائله علت،
 خواست برابر در ايستادگي آن و بود شده گرفتار آن به شاه كه شد دچار اشتباهي همان
 رهبـري،  آن از اطاعـت  در كه بود ملت يك خواست خميني امام رهبري بود. ملت يك
 تكـاليف  اين به ديني مسلّم مرجع يك كه (زيرا كردمي عمل خود شرعي تكليف به هم

 ميـان  از يعنـي  خـود  ديرينـه  خواست به رهبري اين از اطاعت در هم و داد)مي دستور
 رسـيد. مـي  مملكـت  و ملت مقدرات بر فرد يك مطلق حاكميت يعني سلطنت شتنبردا
 يـك  خواسـت  برابـر  در ايستادن كه بدانند و بگيرند عبرت نتوانستند شريعتمداري آقاي
 كـه  كـنم  نقـل  را ايخـاطره  اينجـا  در مـايلم  دارد. همـراه  بـه  تلخ بسيار فرجامي ملت،

 نيست. انتظارشان از دور و اندشده اآشن من درازنويسي با كمكم عزيز خوانندگان
 بهمـن)  اوايـل  يـا  دي واخرأ( بودم امام(ره) خدمت پاريس در كه هاييماه واخرأ در
 پـيش  جـايي  تا كار مقدمات بيايم. ايران به هاكار از ايپاره انجام جهت من كه شد قرار
 ديدنـد  الزم ايشان كه نكاتي جمله از رسيدم، امام خدمت خداحافظي براي من كه رفت
 مـرا  سالم و برسيد شريعتمداري آقاي خدمت شما فرمودند كه بود اين شوند متذكر كه
 عالقـه  شـما  به من مضمون) به (نقل گفتند ايشان كه كنيد عرض و كنيد ابالغ ايشان به

 قـم  مـردم  كـه  نكنيـد  كـاري  و باشيد محترم مردم ميان در هميشه شما كه مايلم و دارم
 را آنها جلو تواندنمي كسي بشوند عصباني اگر شناسممي را هاميق من بشوند، عصباني
 كارهـايي  بـه  دست بشوند عصباني شما كارهاي از بعضي به نسبت قم مردم اگر بگيرد.
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 بـه  مـن  پـرواز  از پـيش  كه نماند (ناگفته بگيرم را آنها جلو توانمنمي هم من كه زنندمي
 هـم  با بمانيد شما كه دادند پيغام آقا احمد حاج مرحوم توسط امام حضرت ايران سوي
 ١»ايران.) به رويممي

 اهللاآيـت  مرحـوم  نظر به خوئينيهاموسوي آقاي جناب نظر من اطالع حد در :بررسي
 مرحـوم  درباره هم ايشان و است بوده نزديك بسيار شريعتمداري اهللاآيت ةدربار خميني

 در كـه  هست هم ديگري مؤيدات هنكت اين بر اند.كردهمي فكر گونه همين شريعتمداري
 شد. خواهد ارائه تفصيلي تحقيق ضمن

 اهللا آيـت  مرحوم تلقي يعني است، آن خيرأ قسمت اينجا در مطلب اين نقل از غرض
 كـه  زننـد مـي  كارهـايي  بـه  دست شوند عصباني اگر اينكه و قم مردم يا مردم از خميني
 عجـز  اظهار بگيرد را آنها جلوي نكهاي از هم ايشان بگيرد، را آنها جلوي تواندنمي كسي
  كند.مي

 غالبـاً  دهنـد مـي  انجـام  باشند اجتماع حال در اگر ويژه هب عصباني افراد كه كارهائي
 اخالقي موازين دارد. جبران غيرقابل هايزيان گاهي و است شرع و اخالق قانون، نقض

 چنـين  بـه  كـه  شـده  وضـع  هـم  قانون هاست.روي زياده اين از ريجلوگي براي ديني و
   ندهد. اندام عرض اجازه هاييتندروي

 بـه  پاسـخ  در شده نقل العلماءطبيب مصاحبه بنام كه آنچه در خميني اهللاآيت مرحوم
 شـعار  مـن  عليـه  مـردم  كه هايي حرف كه (اين شريعتمداري اهللاآيت مرحوم درخواست

 بـه  ننويسـند)  و نكننـد  مطـرح  مـن  عليـه  بدهد دستور كه كن خواهش امام از دهندمي
 بدهنـد،  شـعار  نگفتم مردم به من كه هم شعار مورد در« كنند:مي اشاره مشابهي مضمون
 هـم  مـن  و كننـد  جسـارت  ايشان به مردم ناكرده خداي نگفتم كه من نيست. من دست

 كه بخواهم مردم از را چيزي چنين توانمنمي ولي نكنند، را كار اين مردم خود اميدوارم
 »نكنيد.

 خـالف  و اخـالق  خـالف  شرع، خالف گفتند مي و كردند مي مردم آنچه راگ راستي
  نكنيد؟ كه بخواهم مردم از توانمنمي من بفرمايند بودند مجاز ايشان باز باشد بوده قانون
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 مكتوب پنجم سند در يزدي محمد آقاي زبان از قم مردم معناي و غالم حاج ةدربار
 محمـد  آقـاي  ارتـش  اسـالمي  انقالب هدادگا رئيس كه اينجاست جالب شد. بحث دوم
 پـس « كنـد: مي استناد قم مردم همين هايخواسته و افعال به را خود اقدامات شهريري
 شـريعتمداري  آقاي مواضع همسوئي شدن مشخص و زادهقطب آقاي ةمصاحب پخش از
 بـه  داشـتند،  امام و انقالب عليه ايشان مواضع از مردم كه سوابقي با براندازي، در وي با

 قـم  در كه مراكزي همچنين و خانه و ريختند شريعتمداري آقاي خانه به اعتراض عنوان
 اتهـام  بـه  كـه  داشـتند  انتظار و كردند تصرف را دارالتبليغ مانند شد،مي مربوط ايشان به

 ١شود. رسيدگي ايشان
 فشـار  هـاي  گـروه  هـاي  اسـته خو به كند استناد قانون به كه اين جاي هب قضائي مقام

 نيز خميني اهللاآيت مرحوم اراده همان اين كند.مي عمل ها همان براساس و كندمي ناداست
 در مـردم  منتخـب  نماينـدگان  و اسـت  رأي صـندوق  مـردم  زبـان  ترجمـان  است. بوده

 يزدي. آقاي خاطرات غالم حاج همانند اشخاصي و فشار هاي گروه نه قانون چارچوب

 و كفر حكم در اسإلميحكومت عليه رب قيام خميني: اهللاآيت دوازدهم. سند
 است معاصي همه از باإلتر
ــام« ــي امـ ــدار در خمينـ ــا ديـ ــوراي بـ ــنج شـ ــري پـ ــد نفـ ــيمايوصدا جديـ  سـ

 بـه  پشت و ندارد اسالم به كاري ديگر آذربايجاني كنيدمي خيال شما:...اسالمي جمهوري
 و رفتـه  جـاني يآذربا كنيـد  مـي  خيـال  و شـكند؟ مـي  دارد را اسالم دولت و كرده اسالم

 مسـلمان  كه است كارهايي اينها كرده؟ بيرون را استاندار است رفته و گرفته را تلويزيون
 از يـا  و كـا يآمر از و گرنـد توطئـه  كـه  كنندمي اشخاصي كه است كارهايي اين كند.نمي

 احتمـال  مـا  ....كنـد نمـي  كـاري  چنـين  آذربايجـان  ملت گيرند.مي دستور ديگر جاهاي
 كـه  كسـي  يـك  به بدهند نسبت هم آن بكند، كاري چنين ذربايجانآ ملت كه دهيم نمي

 پيوسـت،  مـا  بـه  هم لشكر اينكه به بخوانند راديويشان در ها حرف اين و دروغ خودش
 اسـت  ديگـري  ملت يك كه است مسائلي همان مسئله اين پيوست. ما هب انتظامي قواي
 از نـدارد.  اعتقـاد  اسـالم  به اصالً كه آيدمي بيرون كسي حلقوم از اين پيوست. ما به كه
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 تلويزيـون  رفتنـد  كـه  اينهـا  اسـت.  مملكـت  اين به خائن كه آيدمي بيرون كسي حلقوم
 كـه  هسـتند  هـايي نشانده دست همان اينها اند،كرده فتحي يك خودشان خيال به گرفتند
 واقـع  ثيرأت تحت كه باشد داشته توجه ايجانيآذرب بايد است. موجود شانبعضي پرونده
 بـر  قيـام  مسـئله  اين د....بشو ننگي لكه ابد تا آذربايجان براي نخواسته خداي كه ندنشو
 مـا  بشود، خونريزي كه خواهيمنمي ما است. اسالم دولت ضد بر قيام است، اسالم ضد
 انجـام  را كارهـا  ايـن  توانندنمي كه هاپوسيده اين اال و بشود برادركشي كه خواهيمنمي
 هرگـز  و نيسـت،  موافـق  امـر  ايـن  بـا  مرجعي هيچ ماليي، هيچ مسلماني، هيچ د....بدهن

 اسالمي. خالف مسئله اين با نيستند موافق آنها ندهند، نسبت مراجع به را چيزي همچو
 بالضـرورت  اسـت.  اسـالم  خـالف  اسـت،  اسالم ضروري خالف حكومت ضد بر قيام

 شجـزاي  اسـالمي  حكومـت  خالفبـر  كردن قيام است. اسالمي حكومت االن حكومت
 بايـد  كـه  اسـت  ايـن  اشعقيده ماليي يك كه بگوئيم شودنمي زيرا است، بزرگي جزاي

 بگويـد،  ماليـي  يـك  كه است محال چيزي همچو كرد. قيام اسالمي حكومت برخالف
 شكسـت  كـرد.  عمـل  بايد اسالم خالفبر كه معني اين به دباش داشته عقيده ماليي يك

 را هـا  حـرف  اين است. دروغ مسائل اين ع.مراج برخي به دهندمي نسبت اينها را اسالم
 از بـاالتر  اسـت  كفـر  حكم در اسالمي حكومت عليه بر قيام گفت. اينها نخواهند هرگز
 اسالم حكومت ضد بر قيام معاويه كرد،مي قيام معاويه كه بود همان است، معاصي همه

 يآسـان  چيـز  يـك  اسالم حكومت ضد بر قيام دانست. مي واجب را قتلش امير حضرت
 را اينهـا  بـالد  علمـاي  مـه ه اسـالمي....  تحكومـ  ضد بر كردند قيام اآلن اينها و نيست

 كـه  كننـد  نصـيحت  را آنهـا  بالد علماي ديگر جاهاي مراجع اينها مراجع كنند نصيحت
 شـود نمـي  كـه  نكنند قيام اسالمي حكومت ضد بر بردارند خالف كارهاي اين از دست
 ١»د...شو اسالم در برادركشي يك خواهيمنمي ما كرد، دفع را آنها

 و اسـت  شـده  ايـراد  تبريـز  غائلـه  پايان روزهاي نخستين در سخنراني اين ح:توضي
  است. شريعتمداري اهللاآيت ةدربار خميني اهللا آيت هاي ديدگاه حاوي

 عليـه  بـر  قيـام  همـان  اسـالمي جمهـوري  مقـدس  نظام عليه بر كودتا از اطالع اتهام
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 نظـر  به حكمش و بوده معاصي همه از باالتر و كفر حكم در كه است اسالمي حكومت
   است. قتل ايشان

 مهيـاي  زنـد  سـر  هـم  مـن  از تخلفـي  اگـر  خميني: اهللاآيت سيزدهم. سند
 اممؤاخذه

 كـه  اسـت  قضـيه  همـين  شود، ترسيم جوان طالب براي بايد كه مسائلي از يكي «...
 همت كمر ايعده سواد،بي لوحان وساده نافهم مقدسين نفوذ وانفساي دوران در چگونه
 انـد. گذاشـته  سـرمايه  آبـرو  و جان از روحانيت و حوزه و اسالم نجات براي و اندبسته

 تهديدهاي و فشارها زير نبود مبارزه به معتقد درصدصد كسهر نبود، امروز مثل اوضاع
 و گوشـت  با يا و "خداست سايه شاه"تفكر ترويج ؛ميرفت در به ميدان از نماها مقدس
 نيستيم مبارزه و جهاد به مكلّف ما واينكه ايستاد تانك و توپ مقابل در تواننمي پوست

 كننـده  گمـراه  شـعار  تر،شكننده همه از و دهدمي كسي چه را مقتولين خون جواب يا و
 ديگـر، "قلـت  نإ"هـزاران  و اسـت  باطل -السالم عليه -زمان امام ظهور از قبل حكومت
 تبليغـات  و منفـي  مبارزه و نصيحت با شدنمي كه بودند فرسايي جان و بزرگ مشكالت
 را اشوسـيله  خداونـد  كـه  بـود  خون ايثار و مبارزه حل، راه تنها گرفت؛ را آنها جلوي
 طرف به كه زهرآگيني تير هر با مقابله براي را سينه متعهد روحانيت و علما نمود. آماده
 فصـل  مهمتـرين  و اولـين  آمدنـد.  عشـق  مسـلخ  به و نمودند آماده شد مي شليك اسالم
 گلولـه  بـا  مقابلـه  42 خـرداد  15 در خـورد.  رقم خرداد 15 عاشوراي در مبارزه خونين
  نمود. مي آسان را مقابله بود اين تنها اگر كه نبود شاه مسلسل و تفنگ

ر  و مـĤبي  مقـدس  و حيله ةگلول خودي جبهه داخل از آن بر عالوه بلكه بـود؛  تحجـ 
 و جگـر  سـرب،  و بـاروت  از بيشتر بار هزار كه بود دورويي و نفاق و زبان زخم ةلگلو
 و پنهان ايادي نباشد، ايحادثه كه نبود روزي زمان آن در دريد.مي و سوختمي را جان

 و الصـلوة تـارك  نسـبت  حتي شدند متوسل ها تهمت و شايعات به شاه و مريكاآ آشكار
  دادند. مي داشتند عهده به را مبارزه هدايت كه افرادي به انگليس عامل و كمونيست
 و مريكـا آ چگونـه  هكـ  گريسـت  مي خون اسارت و تنهايي در اصيل روحانيت واقعاً
 مقـدس  روحـاني  ايعـده  و بركننـد  را اسالم و ديانت ريشه خواهند مي پهلوي نوكرش
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 گشـت،  وشنر پيروزي از بعد شانچهره كه وابسته ايعده و خورده يباز يا ناآگاه نماي
 مقدسـين  ايـن  از اسـالم  كـه  رقـد  آن نمودنـد.  مـي  همـوار  را بـزرگ  خيانـت  اين مسير

 آن بـارز  نمونـه  و اسـت  نخـورده  ديگـر  قشـر  هـيچ  از است، خورده ضربه نما روحاني
 و بگـذارم  اسـت.  روشـن  تـاريخ  در كـه  -السالمعليه -اميرالمومنين غربت و مظلوميت

  نكنم. ختل اين از بيش را هاذائقه و بگذرم
 شـيوه  و اسـت  بـاز  همچنان گروه اين تفكر پرونده كه بدانند بايد جوان طالب ولي
 بـازان  سياسـت  ديـروز،  خوردگـان  شكست است. شده عوض فروشيدين و مĤبي مقدس
 كساني پشتيبان دادند،نمي را سياست امور در ورود اجازه خود به كه آنها اند.شده امروز
 همـاهنگي  بـا  تبريـز*  و قـم  غائلـه  بودند. رفته جلو كودتا و نظام براندازي تا كه شدند
 ابـراز  تـوانيم مي كه است نمونه يك تنها كردستان طلبانوتجزيه طلبانسلطنت و ها چپي
 درآوردنـد،  سر نوژه كودتاي از و برنداشتند دست ولي شدند ناكام حادثه آن در كه كنيم
  ساخت. رسوايشان خدا باز

 جـدا  سياسـت  از را ديـن  انقـالب  از قبـل  كـه  نماهـايي  يروحـان  از ديگـر  ايدسته
 عزيز روحانيون به و شده متدين مرتبه يك سائيدند،مي دربار آستانه به سر و دانستند مي
 تهمـت  كشـيدند  تبعيـد  و زنـدان  و گـي هآوار و زجـر  همه آن اسالم براي كه شريفي و

 سياست از دين گفتند مي شعور بي نماهاي مقدس ديروز ند.زد وهابيت از بدتر و وهابيت
 ....اندشده كمونيست نظام مسئولين گويند مي امروز است، حرام شاه با مبارزه و جداست

 ولـي  نيسـت،  امتيازي آن غير و روحاني بين عدالت اجراي در ما كشور در كه اين با
 جـدي  و قـانوني  و شرعي برخورد بدسابقه يا سابقهخوش روحانيت از متخلفي با وقتي

 آبروي خواهد مي اسالمي جمهوري ايد، نشسته چه كه زنند مي فرياد باندها فوراً شود، يم
 كـه  كننـد  مي تبليغ شود، بخشيده و بوده عفو مستحق كسي احياناً اگر ببرد. را روحانيت

 دهد. مي جابي امتياز روحانيت به نظام
 و هـا  رداشـت ب و هـا سـليقه  اختالف كه ندارد وجود عقلي و شرعي دليل هيچ امروز

 متعهـد  علمـاي  و طـالب  وحـدت  و الفـت  خوردن هم به دليل ها مديريت ضعف حتي
 و عملكردهـا  بـه  نسـبت  خـود  هـاي ايده و ذهن فضاي در كس هر است ممكن گردد.

 نبايد تعابير و لحن ولي باشد، داشته انتقادي مسئولين و ديگران هايسليقه و ها مديريت
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 همـه  كـه  هـا  ابرقـدرت  و واقعـي  دشـمنان  شـناخت  يرمس از را آيندگان و جامعه افكار
 منحـرف  فرعـي  مسـائل  طرف به است، گرفته سرچشمه آنان از ها نارسائي و مشكالت

 گذاشـته  مسـئولين  و مديريت حساب به مشكالت و ها ضعف همه ناكرده خداي و كند
 راعتبـا  و اسـت  منصـفانه غير كـامالً  عمل اين كه گردد انحصارطلبي رتفسي آن از و شود

 و حـق  اجـراي  و واقعيـات  و حقـايق  تبيين وظيفه طرف يك از بين از را نظام مسئولين
 كـار  دشـمنان  دست به ايسوژه نيفتادن از مراقبت ديگر طرف از و توان حد در عدالت
 نيست. آساني

 از متخلفـين  با نظام قاطع برخورد از دشمنان كه باشند مواظب بايد ايران عزيز مردم
 بـه  نسـبت  را اذهان تبليغات و آفريني موج با و نكنند سوءاستفاده ونروحاني اصطالح به

 هـيچ  بـراي  امتيازي كه بدانند نظام عدالت دليل را اين و ننمايند بدبين متعهد روحانيون
 امتيـاز  و حـق  و مصـونيت  ايذره خود براي شخصاً كه داند مي خدا و نيست قائل كس
 ١..»...اممؤاخذه مهياي زند سر هم من از تخلفي اگر نيستم. قائل

 آقـاي  از دفـاع  بهانـه  بـه  "مسلمان خلق"نوظهور حزب طرفداران 1358 سال در*«
 مـردم  هوشـياري  بـا  ولي زدند بلوا و آشوب به دست تبريز و قم شهر در شريعتمداري،

 غيرقـانوني  و منحـل  مـذكور  حزب و خنثي توطئه اين قم و آذربايجان مسلمان و غيور
 ٢»گرديد. اعالم

 ةدربـار  خمينـي  اهللاآيـت  مرحـوم  نظـر  حـاوي  مكتوب اين رسدمي نظر به :يحتوض
 اهللاآيـت  درگذشـت  از بعـد  سـال  سـه  كه روحانيت منشور است. شريعتمداري اهللا آيت

 نظـر  آخـرين  حـاوي  شده منتشر يخمين اهللاآيت وفات از قبل ماه چهار و شريعتمداري
 تـا  شـد  آورده اينجا در مفصل كتبي پيام اين مرتبط هاي بخش است. زمينه دراين لهمعظم

 شده منحرف ناكرده خداي من هايتحليل از كسي اگر و باشم نرفته قاضي به طرفه كي
  يابد. راه اسالميجمهوري بنيانگذار و انقالب رهبر سخنان درك با باشد
 اهللاآيـت  مرحـوم  بـه  نـاظر  خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم  عبـارات  ايـن  رسـد مي نظر به

  است: يشريعتمدار

                                  
  .1367اسفند   3 روحانيت،منشور  ،279 -282 ص 21 امام خميني، ج ةصحيف. 1
  .پيشين كتاب 280ص پاورقي. 2
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 بعد شانچهره كه وابسته ايعده و خورده يباز يا ناآگاه نمايمقدس روحاني ايعده«
 اسـالم  كه قدر آن نمودند.مي هموار را بزرگ خيانت اين مسير گشت، روشن پيروزي از
 ت...اسـ  نخـورده  ديگـر  قشـر  هـيچ  از اسـت،  خورده ضربه نماروحاني مقدسين اين از

 در ورود اجـازه  خـود  بـه  كه آنها اند. شده امروز بازان ستسيا ديروز، خوردگان شكست
 رفتـه  جلو كودتا و نظام براندازي تا كه شدند كساني پشتيبان دادند، نمي را سياست امور

 تنها كردستان طلبانتجزيه و طلبان سلطنت و ها چپي هماهنگي با تبريز و قم غائله بودند.
 بـر  دسـت  ولـي  شـدند  ناكـام  حادثـه  آن در كه كنيم ابراز توانيم مي كه است نمونه يك

 متخلفـي  با وقتي ....ساخت رسوايشان خدا باز آوردند،در سر نوژه كودتاي از و نداشتند
 فـوراً  شـود، مـي  جـدي  و قانوني و شرعي برخورد بدسابقه يا سابقهخوش روحانيت از

 را وحانيـت ر آبروي خواهدمي اسالمي جمهوري ايد،نشسته چه كه زنند مي فرياد باندها
   »ببرد.
 ام:كـرده  مؤاخـذه  و انتقـاد  ايشان از خميني اهللاآيت مرحوم عبارت اين براساس من 

 اگـر  نيسـتم.  قائـل  امتيـاز  و حـق  و مصونيت ايذره خود براي شخصاً كه داندمي خدا«
 عـين  كـالم  ايـن  كـه  كـنم  بـاور  خواهممي »ام.مؤاخذه مهياي زند سر هم من از تخلفي
 خـود  مقتـداي  و مـراد  كـالم  همـين  انـدازه  بـه  ايشان شيفتگان ميدوارما است. حقيقت
 بدهنـد،  را ايشـان  اخـذه ؤم و آن به عمل اجازه من به و كنند تحمل مرا مستند انتقادات
 انشاءاهللا.

 خاتمه

 اختصاصي بيمارستان بركت به ايدقيقه چند مرگ از پس زندگي به بازگشت

  چهاردهم سند
 بـه  دو هـر  شريعتمداري اهللاآيت مرحوم و خميني اهللاآيت مرحوم قديمي رقيب دو 

 از مـاه  يـك  در معده) سرطان با ديگري و كليه سرطان با (يكي سرطان مشابهي بيماري
 14 شريعتمداري اهللاآيت و 1365 فروردين 6خميني اهللا(آيت 1365 فروردين رفتند: دنيا
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 بيمارسـتان  ايجـاد  و هسـاعت  24 كشيك متخصص پزشكان حضور اما ).1365 فروردين
 از بعد ايشان شودمي باعث اسالميجمهوري رهبري مقام منزل نزديك مجهز اختصاصي

 خـاطرات  كننـد.  زنـدگي  ديگر سال سه و برگردند دنيا اين به دوباره فوت دقيقه سه دو
 كنم:مي نقل توضيحي هر بدون را ايشان پزشكي تيم اعضاي از برخي

 نـاراحتي  احسـاس  خـود  سـينه  قفسـه  در )58 بهمن حدود (در امام حضرت« الف.
 بـود  كننـده  نگران مسأله اين قدر آن و شد داده اطالع من به مسؤولين وسيله هب كردند،

 امـام  حضرت بيماري مورد در سيداحمد حاج با جا آن در ....رفتم قم به كوپترهلي با كه
 يـو  سـي.  سـي.  قاتا يك امام سكونت محل در كه شد اين بر تصميم و كرديم صحبت
 مـن  بعـد  بـه  زمـان  اين از شد. احداث خانگي ويژه مراقبتهاي واحد اين كه كنيم ايجاد
 كـه  كـوچكي  اتـاق  در اغلب و داشتم آقا احمد سيد حاج با طوالني و مداوم هاي تماس
 مشـاهده  را امام قلب وضعيت ها دستگاه روي از آنجا از و داشت قرار c.c.u اين پشت
 ١.»داشتيم. عزيز امام حضرت ناراحتي به راجع طوالني گوهايو تگف هم با كرديم مي

 كـار  از ناگهـان  خمينـي]  اهللا[آيـت  ايشـان  قلـب  6/1/1365 تاريخ در متأسفانه« ب.
 كه وقتي كه كرد پيدا را فرصت اين شدند.(امام زمين نقش آشپزخانه داخل در و ايستاد،
 صـدا  بـه  را خطـر  زنگ و زنگ روي بگذارند را دستشان زمين، روي افتادندمي داشتند

 اگـر  كـه  بـود  شـده  درسـت  ايشـان  براي اينجا كه بود تمهيداتي از يكي چون درآورند.
 وسـيله  بـه  كه بودند، كرده فوت پزشكي نظر از حقيقتدر بزنند.) زنگ شدمي ناراحت

 روز آن داديـم.  انجـام  نكردنيبـاور  كـاري  داشـتيم،  موقع آن در ما كه قوي پزشكي تيم
 تنفس و قلبي ماساژ با تنهايي، به ابتدا در كه داشتند، كشيك مقدسپور دكتر آقاي جناب

 در را امام حضرت بودند، رسيده شان كمك به كه پزشكي تيم كمك به بعد و مصنوعي،
 كـنم  نمي فكر كه كرديم كاري افتاد. كار به دوباره ايشان قلب و كردند؛ قلبي احياء واقع

ـ  نظر از كنم نمي فكر حتي و باشد. افتاده اتفاق آن نظير جهان، در تاكنون جهـان  در يطب 
 بـه  را ايشـان  از مراقبـت  كرديم. مي كنترل را امام قلب ضربان لحظه، هر ما بيافتد. اتفاق
 متأسـفانه  كـه  اين تا داديم ادامه آن بعداز دوران تمام در يملّ و شرعي وظيفه يك عنوان

                                  
 23 خاطرات دكتر سيد حسن عارفي پزشك امام خميني، شفانيوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،. 	1

  .1390 بهمن
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 داديـم.  تشـخيص  را بيمـاري  منشـأ  سـرعت  بـه  شـدند.  مبتال معده خونريزي به ايشان
 جلسـات  شـد.  انجـام  "گاستروسكوپي"و كرديم خبر را گوارش متخصصين و جرّاحان
 جراحـي  درمـان  راه بهتـرين  داشـتيم.  مملكتـي  مسـئولين  و پزشـكان  با مشورت، متعدد

ـ  و كردند موافقت آن با هم امام حضرت كه شد، داده تشخيص  تشـريف  عمـل  اتـاق  هب
 تـا  شدند، سرطان به مبتال ايشان كه تاريخي از يعني جريان، اين لحظه به هلحظ كه بردند،
 ١.»است شده ذكر خاطرات كتاب در كردند، رحلت كه اين

 بـه  تنفسـي  ايسـت  و قلبي ايست دچار خميني اهللاآيت 1365 فروردين ششم در ج.
 اضرح پزشكان كه بود طوري خميني اهللاآيت جسماني وضعيت شد. دقيقه 3 تا 2 مدت

 بـه  او انتقـال  بـا  امـا  نشد مشاهده او در حياتي عالئم دقايقي براي گويندمي او بالين بر
 بـراي  ....كـرد  پيـدا  نجـات  بـود،  شده ساخته جماران در منزلش كنار در كه بيمارستاني

 پزشك دو شامل متبحر پزشكي تيم يك اسالمي جمهوري بنيانگذار قلب سالمت كنترل
 يكي در ساعته 42 و وقت تمام صورت به يو سي سي امور رد متخصص پرستار چند و
 و گوشه در هم، خميني احمد توصيه به ....داشتند حضور او منزل اول طبقه هاي اتاق از

 بـا  نـاراحتي  احساس صورت در خميني اهللاآيت تا بود شده نصب هاييزنگ منزل، كنار
 مـورد  يـك  ،1365 فـروردين  ششـم  جز به ....كند مطلع را پزشكي گروه آن، دادن فشار
 جـان  پزشكي گروه سريع حضور كه داد رخ خميني اهللا آيت براي هم قلبي عارضه ديگر

 داد. نجات را او
 بودنـد  مانيتور دستگاه پشت ...پرستاران صبح، 2 ساعت حدود هاشيفت از كيي در«
 بـا  هبالفاصـل  كردنـد.  مشـاهده  خميني] اهللا آيت [در قلبي خطرناك ريتم اختالل يك كه

 جالـب  شـدند.  حاضـر  ايشان سر باالي احيا لوازم با پزشكي، تيم اعضاي ساير به اطالع
 بـود،  گرفتـه  صـورت  سرعت با كه امام سر باالي درماني گروه شدن وارد از پس اينكه
 پنهـان  پتـو  زيـر  در تـيم  حضـور  با و نيافتند را تختخواب از خروج فرصت امام همسر
 چـه  پرسـيدند  مـا  ورود محض به امام حضرت كه بود اينجا اخالقي جالب نكته شدند.
 عيـال  كه نيست امكانش آيا و ايدآمده اينجا سراسيمه شما كه شده ايجاد خاصي شرايط

                                  
  .8 ، شماره1373 حضور، پائيز ةگو با دكتر حسن عارفي پزشك حضرت امام خميني، فصلنامو گفت. 1
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 امام ثانيه چند اين در....كه بايستند گوشه در و كند سر به چادر و شود خارج پتو زير از
 ١»رفتند. حال از

 داشـت  قرار خميني اهللا آيت لباس جيب در متري تله دستگاه پزشكي تيم گفته به د.
 سـكته  از پـس  شد.مي كنترل دقيق طور به او جسماني وضعيت آن از ساطع امواج با كه

 طـور  بـه  كـه  بودند كرده پيدا اجازه پزشكان ،1362 سال تيرماه در خميني اهللا آيت قلبي
 از را اشيجسم وضعيت و شوند حاضر ايران رهبر بالين بر خواب، هنگام به و معمول
 ٢كنند. دنبال نزديك

 بالمسك ختامه

 ةدربـار  حسـن(ع)  امـام  فرزنـدش  بـه  علي(ع) امام هايتوصيه از يكي با را مكتوب
  كنم:مي منور مجلسي عالمه نقل به ملجم ابن قاتلش

 ولـدي  يـا  ارفـق  لـه:  قال و السالم عليه الحسن ولده إلى السالمعليه التفت ثم« الف.
 رأسـه،  ام  فـي  طارتا قد عينيه إلى ترى أال عليه، أشفق و إليه أحسن و ارحمه، و بأسيرك

 هـذا  قتلـك  قـد  أبـاه  يا السالم: عليه الحسن له فقال ،فزعاً و رعباً و خوفاً يرجف قلبه و
 بيـت  أهل نحن بني يا نعم له: فقال به؟! بالرفق تأمرنا أنت و فيك أفجعنا و الفاجر اللّعين

 شـيمته،  مـن  ال شـيمتنا  من الشفقإل و الرّحمإل و ،عفواً و كرماً إال اإلين الذنب على نزداد ال
 لـه  تغل ال و ،قدماً له تقيد ال و تشرب، مما واسقه تأكله، مما بني يا فأطعمه عليك بحقّي
 ٣.»يداً

 كن، مدارا اسيرت با فرزندم گفت: او به و كرد رو حسن فرزندش به سپس« ترجمه:
 شما فاجر ملعون اين پدر! داد: پاسخ سنح ا...بنم شفقت و احسان او به كن، رحم او به
 كنيـد!؟ مي دعوت او با نرمش به را ما شما آنگاه است، كرده زدهمصيبت را ما و كشته را

 فزائيم،انيـ  عفـو  و كـرم  جـز  را خـود  بـر  گناه كه هستيم بيتي اهل ما پسرم، آري فرمود:

                                  
 از اهللا خميني با مجله دانش روز، به نقـل محمدعلي خوشنويس، عضو تيم پرستاري از آيت ةاز مصاحببرگرفته . 1

  .1391خرداد13سي فارسي، بي بي
  .1391 خرداد 13سي فارسي،  بي بي اهللا خميني چه بود و چگونه درگذشت؟ بيماري آيت. 2
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 تـو  بـر  خـود  حـق  به ترا رم!پس او، روش و راه نه ماست روش و راه شفقت و رحمت
 بنوشـانيد  نوشيدمي آنچه از و بخورانيد خوريدمي خود آنچه از را او كه دهممي سوگند

 »نكنيد. زنجير و غل را پايش و دست و
 عـن  نحاه ثم قليالً منه فشرب لبن، من قعباً السالمعليه الحسن ناوله أفاق فلما...« ب.

 ١»أسيركم. إلى احملوه قال: و فيه
 نوشـيد.  آن از انـدكي  داد، ايشان به شير قدحي حسن آمد، هوش به چون« ترجمه: 
  ».ببريد ملجم] [ابن اسيرتان براي را آن فرمود: و كرد دور دهانش از سپس
 است. خود پيروان اعمال ميزان علي(ع) و

   والسالم
 

  1391 آذر 16
  
  

  ها يادداشت
 گاهيپا نيا در منتشرشده مطلب چهارده منض را جماران يليتحل يخبر گاهيپا العملعكس )1(
  :ديد توانيم

  :سندهينو اول مكتوب به نسبت ).الف
ـ آ (س)،ينـ يخم امام ةدربار ناروا يهانسبت طرح يپ در ،1391 آبان 19 -  يموسـو  اهللاتي

 و ينـ يخم امام آثار نشر و ميتنظ  ةمؤسس يامنا هيئت سيرئ و تيتول محترم  ة[ابوزوج يبجنورد
ـ رعا ةدربـار  همواره امام ]:ياسالمانقالب و ينيخم امام  ةپژوهشكد يامنا هيئت محترم عضو  تي
  كردند.يم سفارش مخالفان يانسان و يشرع حقوق
 ،يعتمداريشــر اهللاتيــآ نيدروغــ تيــمظلوم ،يشــاهرود يتقــو عبــاس ،1391 آبـان  21 -
  .ينيخمامام يقيحق تيمظلوم
 حركـت  هـر  از را همه امام :يخانيعل اهللاقدرت نيوالمسلم االسالمحجت ،1391 آبان 22 -

  .كردنديم منع باشد داشته را تيمرجع گاهيجا فيتضع  شائبه كه
  .»ها سال آن جنس از اي مصاحبه« ،يزاهد محمدرضا ،1391 آبان 25 -
 نشر و ميتنظ  ةمؤسس يوهشژپ [معاون يخسرو يمحمدعل االسالمحجت ،1391 آبان 26 -
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 دروغ جو  غلبه كرد: مطرح امام حضرت رامونيپ ناروا يهانسبت يبرخ يپ در ]ينيخم امام آثار
  است شده ياعتقاد يها ارزش و يمبان در كيتشك نهيزم تهمت و

 (س)،ينـ يخم امام درباره ناروا يهانسبت طرح يپ در نامجو، يمحمدعل ،1391 آبان 27 -
  ساواك با يعتمداريشر اهللا آيت ارتباطات از ياسناد
 ينـ يخم ساواك، اسناد ةنيآئ در يعتمداريشر اهللا آيت ]،سندهينو نام [بدون :1391 آبان 27 -

 چيهـ  ديـ كن كوشـش  /دينكن ياحتراميب معظم حضرتياعل به كنم/يم منصرف مبارزه ةادام از را
  نشود يتظاهرات
 و ميتنظ  ةمؤسس يفرهنگ [معاون يحشمت نيوالمسلم االسالمحجت پاسخ« ،1391آبان 28 -
 يمـداوا  از ممانعـت  :يعتمداريشر اهللاتيآ يمداوا از يريجلوگ يادعا به ]ينيخمامام آثار نشر

  ».امام به برسد چه است، ديبع امام خط روانيپ از مخالف
  :سندهينو دوم مكتوب به نسبت جماران يليتحل يخبر گاهيپا العملعكس ).ب
 يشـورا  [عضـو  يالريموسـو  عبدالواحد] ديس نيوالمسلم االسالمحجت«[ ،1391 ذرآ 5 -
 مـنش  انتقام از اجتناب عفو :ديگويم مخالفان با امام برخورد از مبارز] ونيروحان مجمع يمركز

 توسط تندرو عناصر عزل ،ياماده هشت فرمان در يقضائ دستگاه به انتقاد زيت  لبه امام، حضرت
  .»ماما حضرت

 اهللا آيـت  يمـاجرا  اي رسـانه  طـرح  يلـ يتحل يبررسـ  ]،سـنده ينو نـام  بدون«[ 1391آذر 6 -
  .»بانيرق كام به قتيحق نام به :يعتمداريشر

 امـام  آثـار  نشـر  و ميتنظـ   ةمؤسسـ  مقـام  [قـائم  يانصار ديحم [دكتر] پاسخ« ،1391آذر 8 -
  .»يعتمداريشر اهللا آيت ةمعالج عدم ةدربار امام حضرت به ناروا اتهامات به ]ينيخم

 و ينفـ  يدوراهـ  :خواهيمعاد ديعبدالمج با وگو گفت در مخالفان با برخورد :1391آذر 11 -
  .است نادرست ياسالميجمهور كارنامه كامل رشيپذ

 مـردم  از يعذرخواه شهامت امام به زنندگان تهمت ايآ راد،يمحمد سبحان ،1391آذر 11 -
  دارند؟ را

 يعتمداريشر اهللاتيآ درمان در يپزشك يكاركم رد با يمعتمد كالنتر دكتر ،1391آذر 13 -
 امـروز  دانش يتلق با /ستين سهيمقا قابل شصت  ةده با امروز يپزشك يدستاوردها كرد: مطرح
  .ميكرد يكوتاه امام درمان در هم ما يپزشك
 شـان يبرا شخصاً و بوده گاهيپا آن مطالب به پاسخ كه من دوم مكتوب انتشار از جماران )ج

 تيوبسـا  است. شده درج من يشخص تيوبسا در فوق مطالب اهم است. كرده امتناع فرستادم
 زيـ ن را مكتوب نيا است. كرده منتشر را فوق ينقدها اهم كرده منتشر مرا مطالب كه زين جرس

  است. شده ارسال زين جماران يبرا خود تيسا در انتشار با زمان هم
 يقـ يحق تيـ مظلوم ،يعتمداريشـر  اهللا آيـت  نيدروغـ  تيـ مظلوم ،يشـاهرود  يتقو عباس )2(
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  .1391 آبان 21 ،ينيخم امام

 از ياسـناد  (س)،ينـ يخم امـام  ةدربـار  نـاروا  يهـا  نسـبت  طـرح  يپ در نامجو، يعلمحمد
  .)1391آبان 27( ساواك با يعتمداريشر اهللا آيت ارتباطات

 نـام  بـه  :يعتمداريشر اهللا آيت يماجرا اي رسانه طرح يليتحل يبررس ]،سندهينو نام [بدون«
  .)1391آذر 6( »بانيرق كام به قتيحق
 مانـدگار  يادگـار ي كتـاب  در 1386 سـال  در بـاالخره  صـدور  از پـس  سـال  28 هيانيب نيا )3(

  .است نيچنقطه هنوز آن اسحس موضع چهارده اما شد. منتشر )291 - 320(صفحات
  

  
  :منابع

  شده منتشر يها كتاب .الف
   .1385 ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس ،21 ج ،ينيخم امام ةفيصح -
  .1387 عروج، كانون انتشارات ]،ينيخم احمدديس االسالم[حجت امام و مردم نيام -
 ،ياسـالم انقـالب  اسـناد  مركـز  تهـران،  ،اول جلـد  ،هاخاطره ،شهريير يمحمد محمد -
1383.  
ـ ا مسـلمان  خلق حزب پنهان  ةمين« ،يدريـ ح اصغر -  دفتـر  ،»سـقوط  تـا  ظهـور  از راني

  .1388 و 1387 جلد دو هان،يك  مؤسسه يها پژوهش
 اهللا آيـت  مرحـوم  آثـار  مجموعه و احوال شرح ،ماندگار يادگاري )،يدي(سع پژوم جعفر -
  .1386 انتشار، يسهام شركت ،سرّه قدس يزنجان مجتهد يموسو ابوالفضلديس حاج
  اتينشر .ب

  .1358 اطالعات روزنامه -
  .1358 ياسالم انقالب روزنامه -
   .1358 هانيك روزنامه -
  .1358 مسلمان خلق  ةنامهفته -
  .1373 حضور، ةفصلنام -

   يمجاز مقاإلت و كتب .ج
  .1365 بهار ،هيفق تيوإل زندان در صدر، رضاديس اهللاتيآ -
  .1379 ،خاطرات ،يآبادنجف يمنتظر ينعليحس اهللاتيآ -
 آذر 5 قسـمت،  دو شـهروند،  تيسـا  ،»دفـاع يب و مظلوم يمرجع« راستگو، عبدالرحمن -
1383.   
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 )،هـا ينيخوئ يموسـو  محمدديسـ  اهللا آيـت  يشخص تي(سا راه آهنگ ،ها پرسش به پاسخ -
1390.   
 درمان بهداشت، وزارت وز،يشفان ،ينيخم امام پزشك يعارف حسن ديس دكتر خاطرات -

  .1390 ،يپزشك آموزش و
 خرداد 13 ،يفارس يس يب يب تيسادرگذشت؟ چگونه و بود چه ينيخم اهللا آيت يماريب -
1391.  

  ها دستخط .د
  .1 - 2ص ،1364 اسفند ،القضاء كتاب ةمقدم ،يعتمداريشر كاظمديس اهللا تيآ -
  ي.نيخم اهللاتيآ به يعتمداريشر كاظم ديس اهللا آيت  استغاثه تلگراف -
  





 
  

  
  
  
  
  
  

سوم مقالة نقدهاي





 
  
  
  
  
  

  امام(ره) ةنقبي بر ادعاهاي موهن كديور دربار

 ١آقاي كديور! اين دو سند را هم منتشر كنيد شريعتمداري كه بود؟

بـا انتشـار    عوامل به خارج گريخته اپوزيسـيون اخيـراً  ، محسن كديور از صراط گزارش به
هـا و  اسـت و در ايـن مسـير، نسـبت     اسنادي در صدد احيـاي مجـدد موضـوع شـريعتمداري    

 هاي بسياري را متوجه امام كرده است. تاهان
ترين محور اتهام نويسنده مذكور به امـام اسـت   موضوع بيماري مرحوم شريعتمداري اصلي

م معالجه نشده است و جلوگيري از آن بـا نظـر و دسـتور امـام بـوده      كه مدعي است آن مرحو
 است.

اهللا شـريعتمداري كـه   از معالجه آيـت  "ها قول بعضي اسناد و نقل براساس"وي مدعي است
خمينـي نسـبت    اين اقدام را به امـام  ممانعت به عمل آمده است و كديور مبتال به سرطان بوده

 است.  داده
كند كه چنـد  تناقض خود در حالي اين ادعاي عجيب را مطرح مي كديور در نوشته سراسر
كند كه بايد همه اسناد را بر مقتضاي ادعـاي خـود دچـار جـرح و     سطر بعد ظاهراً فراموش مي

اهللا بـه بيمارسـتاني در تهـران منتقـل و سـپس      نويسد: آيتتعديل كند و در سند هشتم خود مي
ر سرتاسر نوشته اصـرار دارد كـه از انتقـال ايشـان     مرحوم شد!! در حالي كه چند سطر قبل و د

 ممانعت به عمل آمده است.
كه بنـا   هاي خود شريعتمداري استباره بهترين دليل رد اين ادعا، نامه ايناز اين گذشته، در

 . ها موجود استسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) نسخه اصل اكثر آنؤبر اعالم م
 نويسند:خطاب به امام مي 1402شريعتمداري در رجب 

بركاته با ابالغ سالم و تحيات، ديروز  العظمي آقاي خميني دامت اهللاحضرت مستطاب آيت«
، معاينه و معالجه حقير به قم بيايند. از اين لطف امر فرموده بوديد كه دو نفر دكتر براي بررسي

 احتياج به بستري در فعالًحمداهللا العاده ممنون و دعاگو هستم و بو بزرگواري مخصوص، فوق
 »نشد... بيمارستان
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 است: و در نامه ديگري، در دوران حصر به امام نوشته

 دامت بركاتهاهللا خميني العظمي آقاي حاج آقا روح اهللاحضرت مستطاب آيت«
رساند كه ديروز چند با ابالغ سالم و تحيات و تبريك عيد شريف مبعث به عرض عالي مي

 »به دستور وزارت بهداري براي عيادت حقير آمده بودند...ها نفر از دكتر
نكته جالـب توجـه اينكـه كـديور تعمـداً از حجـم انبـوه اسـناد منتشـر شـده در مـاجراي            

چشم پوشيده و براي ادعا و اتهامات بزرگ خود به صورت گزينشي تنها به چنـد   شريعتمداري
عدي آن كه كـامالً بـرخالف مقصـود    هم در مواردي با حذف مطالب قبلي و بخاطره كوتاه آن 

 باشد، بسنده كرده است.نويسنده مي
هاي پيروان او با نام حزب خلق مسلمان و اسناد محكم  اين در حالي است كه اسناد آشوب

زاده كـه بعـدها موجـب اعـالم عـدم      همكاري او با كودتاگران كودتـاي نـوژه و توطئـه قطـب    
قـم شـد تنهـا بخشـي از گذشـته       وزه علميهصالحيت مرجعيت او از طرف جامعه مدرسين ح

 بار شريعتمداري است. خيانت
بار افرادي كه در لباس روحانيت در پي انتقام  خيانت ةامروز شايد كمتر با گذشت نسل جوان

ود عليـه وي  آيد يكي از صدها سند موجاند باشد، اما سندي كه در پي ميگرفتن از اسالم بوده
هـايي   چنين شخصـيت  ةبار ابهام را از چهرتواند غين آنهاست كه ميتربار و البته يكي از خيانت

 واقعي آنان را نمايش دهد. رةبزدايد و چه
اي (امام) خميني كند تا با توطئهدر اين سند شريعتمداري صراحتاً از ساواك درخواست مي

 را به قتل برسانند.
مسـتقيماً در طراحـي سيسـتم     ترين مقام امنيتي رژيم طاغوت بـود كـه  پرويز ثابتي، نام آشنا

امنيتي رژيم و سركوب انقالبيون نقش بالواسطه داشت. او كه بعد از انقالب در خيـل فراريـان   
از كشور قرار گرفت، به داليل مختلف تا چندي پيش زبـان نگشـوده بـود ولـي اخيـراً كتـاب       

سـمتي از  در ق اي مفصل است) در آمريكا منتشر شده اسـت. خاطراتش (كه به صورت مصاحبه
اهللا شريعتمداري بـا سـاواك همكـاري    واقعاً آيت« پرسد:گر كه مياين كتاب در جواب مصاحبه

 گويد:، ثابتي مي»كرد؟مي
به مناسـبت عيـد نـوروز، در قـم      ديدم....من با او ارتباط داشتم و هر سال دو بار او را مي«

ماند و در چند روزي تهران ميآمد رفت مشهد و وقتي مي رفتم ديدنش. بعد هم تابستان مي يم
[دامـاد   اش عباسـي اش همـه كـرديم. بقيـه  رفتم و ديداري مياي در خيابان اميريه و من ميخانه

زاده بود و دستگير شد] بود متهمان اصلي توطئه براندازي قطب ءشريعتمداري كه بعدها هم جز
اي در پـاره  ه و مستقل بـود و كه واسطه بود. اما شريعتمداري مأمور ما نبود. او شخصيتي وارست

خالف سياست شاه و ساواك داشت. قبل از اينكه عباسي دامادش، رابط ما موارد هم نظرياتي بر
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شـريعتمداري هميشـه بـه مـن      .بشود، زنجاني نامي كه پيشكارش بود رابـط بـا سـاواك بـود..    

يعنـي   هـا چـي بعـد هـم ليسـت اسـامي خمينـي      "ها را بگيريد.چياين خميني جلوي"گفت مي
داد كه اينها كي هستند كه براي خمينـي دارنـد در   آورد به ما ميطرفداران خميني را عباسي مي

 ] 1[ »كنند.ها كار ميشهرستان
شود و قسمت اصلي ماجرا در ادامه آمده است، آنجا كه جا ختم نمي اما همه ماجرا به همين

كند كـه  امنيتي رژيم شاه صراحتاً تأييد مي ثابتي براي اولين بار و به عنوان يكي از باالترين مقام
كننده كه غيـر  شريعتمداري فتواي قتل امام خميني را براي رژيم طاغوت صادر كرده بود. سؤال

گـو داشـته، از ثـابتي پرسـيده     و از ثابتي با چندين مقام بلندپايه ديگر ساواك هم مستقيماً گفـت 
بــوده كــه  57فكــر كــنم عيــد ســال كــه حتــي  اماز يكــي از مقامــات ســاواك شــنيده«: اســت

ها را چيآقا گفتيم كه اين خميني" [شريعتمداري] به شما يا يكي ديگر از مقامات ساواك گفته:
گويم كه گويم، كه من به عنوان يك مجتهد به شما ميجدي بگيريد كه نگرفتيد. من به شما مي

انيـد آدم بفرسـتيد و ايـن را    توكند و قتلش واجب است و شـما مـي  او دارد فتنه عليه اسالم مي
 »"بكشيد.

به من ايـن مطلـب را گفـت و مـن     « ثابتي هم صريحاً اين گفته را تأييد كرده و گفته است:
اهللا، شما كه اين همه پيرو داريد، خب به يكي از اينها فتوايتان را بدهيد. مـا  حضرت آيت"گفتم:

بايد شما بكنيد و شما مسئول امنيت نه. من چرا بكنم؟ "گفت:"توانيم چنين كاري بكنيم.كه نمي
ـ يعنـي  » هستيد. براي اينكه امنيت مملكت را به هـم زده.  [امـام] خمينـي    ا ايـن حـد مخـالف   ت

 ]2»[بود.
د مغشـوش،  و اي كاش آن قدر مردانگي و مروت در وجود كديور بود كه در كنار آن اسـنا 

  كرد. اين سند را هم منتشر مي
  
 

 پانوشت: 
گفتگويي با پرويـز ثـابتي مـدير امنيـت داخلـي سـاواك، بـه كوشـش عرفـان          دامگه حادثه،  در ]1[
 .575و  574ميالدي، صفحات  2012فرد، انتشارات شركت كتاب (آمريكا)، چاپ اول،  قانعي
  .575] همان، صفحه 2[



 
 

  
  
  
  
  

  ١امام و احمدآقا يك ريال ارثيه نگذاشتند

 
  سيد محمد موسوي بجنوردي    

بسـياري  «، »اخالق زيربناي تمام احكام و قوانين است«، »دانممهندس نظام را امام(س) مي«
حاج حسن آقـا  «، »از مسائلي كه ابتداي انقالب صورت گرفت، از طرف اطرافيان امام(س) نبود

خانـدان امـام(س)   تبليغات منفي زيادي عليه «، »كندهمواره بر اساس خط امام(س) حركت مي
بايد خـط امـام(س) را تقويـت كنـيم كـه در راسـتاي       «، »گيرد كه واقعيت هم نداردصورت مي

ام كه فـردي بـه قـدرتي كـه     من تا به حال نديده«، »شودتقويت اين خط انقالب هم تقويت مي
  ».امام(س) داشت برسد اما همان آدم باشد

ه همواره بر پيرو خط امـام بـودن خـود    اينها جمالت يار و شاگرد ديرين امام(س) است ك 
داند. در هاي بنيانگذار انقالب اسالمي را وظيفه خود ميكند و دفاع از انديشه و آرمانكيد ميأت

كند بسياري از اتفاقات ابتداي انقـالب خواسـته امـام نبـوده اسـت.      كيد ميأهمين راستا بارها ت
ردي امام، پدر همسر سيد حسن خميني، اهللا سيدمحمد موسوي بجنوردي كه عالوه بر شاگ آيت

  يادگار امام نيز هست.
اهللا گـويي بـا آيـت   و رساني و خبري جماران روزنامه آرمـان گفـت   به گزارش پايگاه اطالع
  است  موسوي بجنوردي انجام داده

 متن كامل اين مصاحبه بدين شرح است:
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برخـي   گيرد؟ چنـدي پـيش  به نظر شما مشروعيت نظام از چه موضوعي نشأت مي

مردم نيست. شما اين موضوع را قبول  ياعإلم كرده بودند كه مشروعيت نظام از رأ
  داريد؟

 مردم به صورت مشترك است. بايد يك ياساساً مشروعيت نظام نشأت گرفته از شرع و رأ
گيـرد و اساسـاً   سري شرايطي را شرع مقدس براي آن كسـي كـه در رأس مخروطـه قـرار مـي     

الشرايط، عادل، آگاه بـه زمـان و مـدير    رع مقدس است كه بايد فقيه، جامعكارگزاران نظام با ش
كنند. به بيـان  كند و مردم جزء متمم آن هستند كه انتخاب ميباشد. اين موارد را شرع تعيين مي

ديگر انتخاب مردم جزء متمم مشروعيت است نه تمام مشروعيت. پس كار شرع اين است كـه  
گيرد البته انتخاب مردم در گذشـته  كند و انتخاب مردم صورت ميشرايط كانديدا را معرفي مي
دادن اسـت، بـه خـود     يتري كـه همـان رأ  شد اما امروز شكل مدرنبه صورت بيعت انجام مي

توان گفت آنچـه اسـالم   كنند، ميگرفته است. زماني كه مردم فردي با اين شرايط را انتخاب مي
توان گفت تمام مشروعيت نظام با قانونگذار يا با مردم خواسته، انجام شده است. در نتيجه نمي

  است بلكه هر دو متمم ديگري هستند و هم شرع و هم انتخاب ملت در اين امر نقش دارند.
   كنند، چه هدفي دارند؟اين دسته كه ملت را از اين مقوله حذف مي

دانم و ايشـان  ام(س) ميتوان فكر اين افراد را خواند. من بنيانگذار و مهندس نظام را امنمي
هم زماني كه وارد تهران شد و در بهشت زهرا فرمودند كه به پشتوانه اين ملـت دولـت تعيـين    

زنند. يعني امام(س) از ابتدا از پشتوانه ملـت  كند و به پشتوانه همين ملت در دهان دولت ميمي
خواسـتند انجـام   يكردند. از سوي ديگر ايشان همواره در تمام مدت هر كاري كه مصحبت مي

گذاشتند. از همان ابتدا با وجود آنكـه امـام(س) عقيـده داشـت     دهند، به عقيده مردم احترام مي
مردم گذاشت تـا مـردم انتخـاب     يجمهوري اسالمي بايد تشكيل شود اما اين موضوع را به رأ

زمـاني   قرار بود تشكيل شود از مردم نظر خواست و حتي اساسي قانونكنند. زماني كه خبرگان 
 يجمهور و مجلس نيز بـا رأ مردم گذاشتند. رئيس ينيز نوشته شد، آن را به رأ اساسي قانونكه 

شـد.  ملت انجام مـي  يمردم انتخاب شدند. در نتيجه بايد گفت كه تمام اقدامات امام(س) با رأ
نيز مبتني بر آراي مردم است. بايد گفت در حال حاضر ما بهترين نوع دموكراسـي   اساسي قانون

بـه عنـوان   دهند نـه فـرد.   مي يجمهور به حزب رأ رئيسرا دارا هستيم. در غرب براي انتخاب 
جمهوري اخير آمريكا مردم اصالً توجهي به افراد نداشته بلكه جنجال  مثال در انتخابات رياست

بيشـتري آورد و ايـن آقـا     يخواه بود. حزب دمـوكرات رأ  رات و جمهوريبر سر احزاب دموك
 يمردم كاري به حزب ندارند بلكـه بـه فـرد رأ    اساسي قانونجمهور شد. اما در ايران در  رئيس
بدهند، ممكـن اسـت    يدهند؛ دموكراسي درست نيز همين است. چنانچه مردم به احزاب رأ مي
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اي را معرفي نكند. مردم در ايران حتي بايد به رهبر نيز كه حزب مورد نظر فرد مقبول و شايسته

اي از طـرف  اهللا خامنـه بدهند و وي را انتخاب كنند. پس از فوت امام(س)، حضرت آيـت  يرأ
آيد مجلس خبرگان انتخاب شد. در رأس هرم مخروطه تشكيالت نظام ما، آنچه كه به چشم مي

د. سابقاً شوراي عالي قضايي وجود داشت كه قضاييه نيز به همين شكل بو ةملت است. قو يرأ
كردند و خود بنده نيز زماني كه عضـو  سه نفر از اعضاي اين شورا را قضات كشور انتخاب مي

شوراي عالي قضايي بودم، به انتخاب قضات كشور عضو شورا شـدم. رهبـري تنهـا دو نفـر را     
شدند سوي ايشان انتخاب مي كردند يعني رئيس ديوان كشور و دادستان كل كشور ازتعيين مي

كردنـد؛ در نتيجـه همـه مـوارد بـا انتخـاب مـردم        اما سه نفر ديگر را قضات كشور انتخاب مي
گيرد و نظام ما يك نظام به تمام معنا ملي و مردمـي اسـت. مـا در نظـام جمهـوري      صورت مي

شـرايط كانديـدا را   توانيم ملت را كنار بگذاريم و نه شرع را. آن قسمتي كه اسالمي ايران نه مي
رساند نيز انتخاب كند و به فعليت ميكند از سوي شرع است و قسمتي كه انتخاب ميتعيين مي

  ملت است.
ترين اين الزامـات نيـز اخـإلق    رسد مهمهر انتخاباتي يك الزاماتي دارد. به نظر مي

 انتخاباتي باشد. شما در اين دوره وضعيت را در مورد رعايـت اخـإلق انتخابـاتي   
كنيد و اگر به اعتقاد شما، وضعيت خـوبي حـاكم نيسـت چـه     چگونه ارزيابي مي

   اي براي بهبود آن داريد؟توصيه
اخالق زيربناي تمام احكام و قوانين است. زماني كـه پيغمبـر اكـرم(ص) مبعـوث شـدند،      
هدف از بعثت خود را تتميم مكارم اخالقي عنـوان كردنـد. اخـالق اهميـت زيـادي دارد و در      

گويـد كـه   گونه مـي  توان به علم به منجيات و مهلكات اشاره كرد. اخالق اينيف اخالق ميتعر
رسـد. ايـن   منجيات را بياموزيد تا از مهلكات دوري كنيد و اينجاست كه بشر بـه سـعادت مـي   

توان اخالق را جـدا از احكـام اسـالم دانسـت. اخـالق      خواسته اسالم و رسول خداست و نمي
احكام ما عجين است. ما بايد كاري كنيم كه جامعه ما يك جامعـه اخالقـي    همواره با قوانين و

شـود،  گونـه تعريـف مـي    شود. وقتي كه علم اخالق اينشود. اخالق موجب نجات بشريت مي
زيـادي دارد كـه    تأكيـد شوند. اسالم همگان موظف به اجراي منجيات و دوري از مهلكات مي

  نه شود.اين معنا براي هر مسلماني بايد نهادي
هـم شـاهد    فرماييـد، بـاز  اتي كه شما در مورد اخإلق مـي تأكيدبا وجود همه اين 

هـا در ميـان برخـي سياسـتمداران هسـتيم. ريشـه ايـن        دادن برخي بـداخإلقي  رخ
ـ  كنيد ادامه اين بـداخإلقي دانيد؟ فكر ميها را در چه مي بداخإلقي ا چـه تبعـاتي   ه

  تواند داشته باشد؟ مي
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اخالق جز اصول اوليه اسالم است و همگان بايد در اين مسـير حركـت    كيد كردم كهأمن ت

شـود.  كنند. به بيان ديگر اگر از اين مسير، انحرافي صورت بگيرد به طرف مهلكات حركت مي
رفتن به طرف مهلكات براي انسان، جامعه و حيثيت نظام خطرناك است. ما همگان از بـاال تـا   

لوحه خود قرار دهيم. همواره به طرف منجيـات بـرويم و   پايين موظف هستيم كه اخالق را سر
بـر اخـالق دارنـد. در نتيجـه      تأكيداطهار ما همگي  ةاز مهلكات دوري كنيم. رسول خدا و ائم

  اخالق اهميت زيادي دارد.
شـود بـه علـت منـافع     كنيد اين روزها كه گاهاً اخإلق زير پا گذاشته مـي فكر مي

  شخصي افراد است؟
له فرهنگ نيز اهميت زيـادي دارد.  أقش داشته باشد اما مساين موضوع نيز نممكن است كه 

اگر فرهنگ اخالق در جامعه ما نهادينه شود، ديگر مشكلي نخواهيم داشت اما اگـر بنـا باشـد،    
كند. به بيان همگان فرهنگ خود را بر خالف اخالق بنا كنند، جامعه وضعيت خطرناكي پيدا مي

الق فاصله بگيرد، در معرض خطر زيادي قرار خواهد گرفت. طبيعـت  اي كه از اخديگر جامعه
انسان مدني است و قوانيني كه اسالم نيز بـراي مـا آورده، در راسـتاي همـين طبيعـت مـدني،       

گرايي، نظم و عدالت است. زيربناي تمام اين مدنيت نيز اخالق اسـت و بـه بيـان ديگـر      اخالق
پيشرفت دارد كـه همگـان در آن بـه سـمت منجيـات       اياخالق مادر تمام قوانين است. جامعه

  ها نجات پيدا كنند.ها و انحرافحركت كنند تا از همه پليدي
آيد و آن هم ايـن اسـت كـه    اگر كمي به قبل برگرديم، يك سوال اساسي پيش مي

  كردند.امام با مخالفين خود چگونه رفتار مي
است كه يك انسان كامل دارد. در  اسالم دين فطرت است و فطرت به معناي تمام مواردي 

تـر،  اساس فطرت است و به صورت كليشود برقرآن روايت داريم كه هر نوزادي كه متولد مي
كند. انحراف يـك امـر اكتسـابي    انحراف ذاتي نيست. جامعه بد، انسان خوب را نيز منحرف مي

كه جامعه يك جامعـه  دهد است و انسان از ابتداي تولد منحرف نيست. اسالم بسيار اهميت مي
اخالقي باشد. اما انساني كه داراي فطرت پاك هم باشد، زماني كه وارد جامعه منحـرف شـود،   

  كند.كم اخالقيات ناپسند را اكتساب ميكم
كنيد؟ توصـيه امـام(س) نيـز    شما سطح فعلي اخإلقي جامعه را چگونه ارزيابي مي

رفسنجاني اعـإلم كردنـد    هاشمياهللا وگو با مخالفين بود. چندي پيش نيز آيتگفت
  انقإلب اشتباهاتي صورت گرفته است. اوايلكه 

در ابتداي انقالب شوراي عالي قضايي هنوز وجود نداشت. از سوي ديگر بايد به اين نكتـه  
نيز توجه كرد كه در ابتداي هر انقالبي يك شوري در ميان مردم وجود دارد كه اين شور در هر 
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گونه آفات را دارد. مگر اينكه نظارت دقيقي صـورت بگيـرد كـه     انقالبي اينانقالبي است و هر 

گونـه   هـا، ايـن  همه چيز تحت كنترل باشد. در غير اين صورت همچـون ابتـداي همـه انقـالب    
ها شركت داشتند، از چپ  گيرد. از سوي ديگر در انقالب ايران همه گروهبرخوردها صورت مي

اين انقالب شركت داشتند و متأسفانه بسياري از اين كارهـا   گرفته تا راست تا توده، همگي در
انداختند. دادند و به گردن انقالب ميدادند. بسياري از انفجارها را انجام ميرا منافقين انجام مي

هـا را  دادند. يا اينكه در شمال كشور زمـين هاي چپ همچون اقليت نيز اقداماتي انجام مي گروه
اي همه اين تا زماني كه ما به شوراي عالي قضايي آمديم و طي بخشنامه كردند البتهمصادره مي

ها را باطل كرديم. زماني هم كه ريشه اين مصـادرات را درآورديـم، متوجـه شـديم بـه      مصادره
علت تحريكات اقليت اين كار صورت گرفته است. حتي در بسياري از ادارات ما، منافقين نفوذ 

رو، از ابتداي انقالب چون يك انقالب بـه تمـام    دادند. ازهمينمي كرده بودند و كارهايي انجام
گرفت. بايد به ايـن نكتـه   معنا مردمي بود، همه شركت داشتند و طبيعتاً كارهايي نيز صورت مي

كردند نيز توجه كرد كه امام(س) نيز قادر به معجزه كردن نبودند. هرچند كه مرتب نصيحت مي
ابتـداي  ها شناسايي و كم شدند. بسياري از اين مسائل كـه   ين گروهتا زماني كه به تدريج همه ا
هـا، دسـته ديگـري     وجه منتسب به امام(س) نبود. بلكه اين گروه هيچ انقالب صورت گرفت، به

رنگ كردن انقالب بود تا پس از مدتي اعالم كنند كه انقالب بايد  بودند كه هدف اصلي آنان كم
ت اسالمي بودن انقالب نيز براي ايـن افـراد سـنگين بـود.     يك انقالب ماركسيستي باشد. صحب

اي را فرستادند كه امام عده» اينجا صداي ايران است«حتي روز اولي كه راديو را گرفتند، گفتند 
هـا صـورت   تا اين افراد را بيرون كنند. بعدها نيز مشخص شد كه اين كار از طـرف كمونيسـت  

شد شد اما كمي بعد، مشخص مينام انقالب انجام ميسري كارها به  گرفته است. در نتيجه يك
كم و به مرور ايام، اين افـراد و  كه مثال توسط حزب توده اين اقدامات صورت گرفته است. كم

هاي تصفيه شدند. اين كارهايي كه صورت گرفت خواسته امام(س) و خط امام نبود بلكه  گروه
گونـه كارهـا را انجـام     جـا زده بودنـد و ايـن    خواسته گروهي بود كه خود را به عنوان انقالبي،

كه قوه قضاييه تا حد زيادي زير چتر شوراي عالي قضايي قرار گرفت تـا   دادند. اما از زماني مي
اي كمرنگ شد كه به سمت صـفر  كم تا اندازهاي در كشور، نظم برقرار شد. اين كارها كماندازه

رفت. نبايد تصور كرد، همه كارهايي كه در ابتـداي انقـالب صـورت گرفـت، مـورد رضـايت       
سال در نجـف، يـك سـال در     14سال با امام بودم،  25امام(س) و انقالبيون خط امام بود. من 

فته شده است كه اً گاخيرسال در اينجا با يكديگر بوديم. امام(س) بسيار مقيد بود.  10پاريس و 
نامه نزد حـاج حسـن آقـا     5تا  4امام اجازه درمان آقاي شريعتمداري را ندادند. در حال حاضر 

وجود دارد كه براساس متن آنها، آقاي شريعتمداري از ارسال پزشك توسـط امـام(س) تشـكر    
البـي،  اند. جاي تعجب دارد كـه برخـي افـراد مـؤمن و انق    ها را امضا هم كردهكردند و اين نامه



 249 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 
گونـه قضـاوت كننـد؟ طبـق      دهنـد. چـرا بايـد ايـن    ناموس انقالب را مـورد خدشـه قـرار مـي    

قضـاييه ارائـه    ةشود، بايد صورت اموال خود را بـه قـو  زماني كه رهبر انتخاب مي اساسي قانون
كند. صورت اموال امام(س) نيز به اين شرح بود: هزار متـر زمـين در خمـين كـه ارث پـدري      

همسـر حـاج    ةمتري و سه دانگ خانه در قم (سه دانگ ديگر آن مهري 12قالي  ايشان بود، يك
آقا مصطفي بود). زماني هم كه امام(س) فوت كرد، مجدداً اين صورت اموال را آوردنـد. هـزار   

متري و سه دانگ خانه را نيز به همسرشان بخشيدند. در  12متر زمين را به پسر برادرشان، قالي
يچ ارثي از ايشان نبردند. زماني كه حاج احمد آقا هم فوت كرد بـا وجـود   نتيجه فرزندان امام ه

توانست هر كاري انجام بدهد اما يك ريال هم براي فرزندان آنكه يگانه پسر امام(س) بود و مي
طلبگـي دارد. در   ةآقا نيز اين روزهـا يـك زنـدگي سـاد     خود ارث نگذاشت. خود حاج حسن

گيـرد كـه واقعيـت هـم نـدارد.      خاندان امام(س) صـورت مـي   نتيجه تبليغات منفي زيادي عليه
هـا عليـه   گونه هجمـه  عملكرد امام به قدري خداپسندانه و عادالنه بود كه جاي تعجب دارد اين

ام كه فردي به اين قدرت برسد اما همـان آدم باشـد.   ايشان صورت بگيرد. من تا به حال نديده
كردند و همين دمپايي را در پاريس و تهران پا ميامام يك جفت دمپايي داشتند كه در نجف به 

ها عوض نشد. همسر امام(س) نيز اعالم كردند  اين سال نيز همراه خود داشتند. اين دمپايي طي
كه حتي يك بار هم امام(س) به ايشان دستور نداده بود كه آب يـا چـاي بياورنـد. امـام خـود      

هاي خود را ك چمدان هم داشتند كه لباسكردند و يسماوري داشتند كه با آن چاي درست مي
گذاشتند. اين همه مايملك امام(ره) بود. از سـوي ديگـر امـام(س) بـه غيـر از آنكـه       در آن مي

رهبريت كشور را بر عهده داشتند، مرجع تقليـد نيـز بودنـد و وجوهـات زيـادي بـراي ايشـان        
ه علميه قم ببرند. آيا كسـي  آمد. امام تا ريال آخر اين وجوهات را وصيت كردند كه به حوز مي
شد؟ كه اين پول از همان سهم امام ها داده ميداند كه تا سه سال، شهريه امام(س) براي طلبه مي

شد و هيچ ارثي براي فرزندان امـام(س) نمانـد؟ تنهـا احمـد آقـا از شـوراي       (س) پرداخت مي
آمدنـد، هزينـه   ه جماران ميمديريت اجازه گرفتند تا از اين وجه براي ناهار و شام افرادي كه ب

گونه فردي قرار داشت كه تا اين حد از پول و قدرت منزه بـود.   كردند. در رأس انقالب ما اين
گذارد اما االن ببينيـد  كند، براي زن و فرزندان خود ارثي ميدر اين روزها هر كسي كه فوت مي

  يك ريال به فرزندان امام رسيده است؟ اصالً
جمهــوري يــازدهم قــرار داريــم. آســتانه انتخابــات رياســتدر حــال حاضــر در 

طلبان هم نظام را دوست دارند و خواهان ايجاد فضا براي حضور پرشور در  اصإلح
عـالي در چـه پارامترهـايي     انتخابات هستند. الزامات انتخابـات پرشـور را جنـاب   

  كنيد؟ارزيابي مي
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داريـم سرنوشـت كشـور را     امروز شركت در انتخابات بر همه واجب است چرا كه قصـد 

كننـد، نبايـد بـه پـاي     زنند و افراد را تخريب ميهايي مياي حرفتعيين كنيم. حاال اگر كه عده
شـود.  ملت را داشـته باشـد، انتخـاب مـي     ينظام نوشته شود. نظام ما اين است كه فردي كه رأ

  اي باشد.ديگر مهم نيست كه فرد مورد نظر از چه گروه و دسته
  ها آمادگي دارند و شرايط كامإل مهياست؟ ا است كه چقدر همه گروهمشكل اينج

ك جناح اداره شود و بايد زمينه حضور همـه سـاليق و   يگونه نيست كه فقط با  نظام ما اين
ها مهيا شود. چرا كه نظام ما يك نظام مردمي و اسالمي است و بايـد آن فـردي كـه تمـام      گروه

اند، تصـدي پسـت مـورد نظـر را بگيـرد امـا اگـر        داده يأها را دارد و مردم به وي رصالحيت
  گونه باشد. گويد و نظام ما بايد اينتواند تصدي بگيرد. اسالم اين را ميصالحيت ندارد، نمي

  كند.اما جناح رقيب خيلي از حضور آنها استقبال نمي
. جامعه مـا  گذارد و اين امر به مصلحت ما نيستگونه باشد كه بر مشاركت تاثير مي اگر اين

اي باشد كه همه مردم در صحنه حاضر شـوند. همـه   با توجه به شرايطي كه داريم، بايد به گونه
توانند در صحنه حاضر شوند كه به همه اجازه حضور داده شود. افرادي كـه در  مردم زماني مي

كـاري  خط امام(س) هستند، همگي بايد اجازه حضور در صحنه انتخابات را پيدا كنند. ما بايـد  
لت ايران، يـك  كنيم كه دشمن طمع نكند و از ما نقطه ضعف نگيرد. دشمنان ما بايد بدانند كه م

  وقت با هم اختالف ندارند كه بهترين راه هم، انتخابات است. ملت متحد است و هيچ
اي هستند كه هيچ نشست و برخاستي شما جزء دلسوزان نظام هستيد اما امروز عده

كنيد ايـن افـراد چـه    اما ادعاي خط امامي بودن دارند. فكر ميبا امام(س) نداشتند 
  خطراتي براي جامعه دارند؟

تواننـد سرنوشـت   تنها افرادي كه در خط امام(س) هستند و اعتقاد به خط امام دارنـد، مـي  
  كشور را تعيين كنند.
  توان اين افراد را تشخيص داد؟چگونه مي

و آگـاهي هسـتند و درسـت را از خـالف      كامالً مشخص است و مردم ايران، ملـت رشـيد  
دهند. همگي ما نيز موظف هستيم كه در اين مسير حركت كنـيم. ايـن انقـالب بـا     تشخيص مي

خط امام(س) درست شد و بقاي آن نيز بايد با خط امام(س) باشـد. تـا مـادامي هـم كـه خـط       
ف شـود،  امام(س) زنده است، اين انقالب هم زنده است و هر چقـدر كـه ايـن انقـالب ضـعي     

شود. همه بايد بر اين عقيده باشند كه بقاي نظام جمهوري اسـالمي  تر ميانقالب ما نيز ضعيف
وابسته به بقاي خط امام(س) است. اگر خداي ناكرده از ايـن خـط منحـرف شـويم، نظـام مـا       

شود. بايد خط امام(س) را تقويت كنيم كه در راستا آن، خط انقـالب هـم تقويـت    تضعيف مي
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  شود. مي

رفسنجاني در ايـن مـورد چـه     هاشمياهللا كنيد كه سيدحسن خميني و آيتفكر مي
جمهوري نيز در پيش است و ايـن  نقشي دارند؟ با توجه به اينكه انتخابات رياست

كنيد حضور آنها در ايـن عرصـه   شوند اما فكر مياند كانديدا نميافراد اعإلم كرده
  چگونه بايد باشد؟

اسـاس  آن هستند. حاج حسن آقـا همـواره بر  اين افراد جز حاميان خط امام(س) و متوليان 
شود. هر فـردي كـه انقالبـي اسـت،     كند و يك قدم هم از آن منحرف نميخط امام حركت مي

شود. لذا بايد همگي سعي كنـيم  اعتقاد دارد كه به موازات تقويت خط امام، نظام نيز تقويت مي
  كنيم. خط امام را تقويت
توانند انجـام دهنـد؟ آيـا در    كنيد اين افراد براي انتخابات چه اقداماتي ميفكر مي

  كشاندن مردم به صحنه انتخابات موثر هستند؟
حسن خميني بـين مـردم   اهللا هاشمي رفسنجاني و سيدمردم به اين افراد اعتقاد دارند و آيت

ن خط امـام(س) و از افـرادي هسـتند كـه     دانند اين افراد جز حاميانفوذ دارند چرا كه مردم مي
  همواره حامي باقي خواهند ماند



 

  

  
  
  
  

  1اهللا شريعتمداريخصوص آيتدرنقد سلسله مقاإلت آقاي كديور 

مظلوميـت   قاي كديور بر محور مضمونآسلسله مقاالتي از دانشمند محترم و محقق جناب 
توان با عنايت بـه اهميـت   سايت جرس منتشر شده است كه نمي روي اهللا شريعتمداري برآيت
هـاي  بندي مطالب و اسناد و تحليـل  توجه از كنار آن گذشت. دقت در صورتالعاده آن بيفوق

انگيزد كه شايسته است ايشان به اين هايي را در ذهن خواننده چون مني بر ميارائه شده پرسش
 .ها پاسخي مناسب ارائه نمايند پرسش
اي از يك تحقيق اند كه اين مقاالت تنها يك نتيجه حاشيهچه در مقاله اول توضيح داده اگر

باشد و دوستان بايد صبر كنند اهللا شريعتمداري ميخصوص سير انديشه سياسي آيتگسترده در
تا آن تحقيق گسترده نيز به زودي انتشار يابد. اما سئوال اساسي اين است كه چه ضرورتي يك 

اي از متن يك تحقيق گسترده را كه شايد منظور نظر و تحقيـق ايشـان نبـوده اسـت بـه      حاشيه
اي كه حتي قبل از انتشار تحقيق اصلي دست به انتشـار  گونه هسازد بباره مهم و برجسته مي يك

احساس مسئوليت در قبال عظمت موضوع بود كـه ايشـان را بـدين كـار      زنند؟ آيا واقعاًآن مي
 :دهندرازي از مقاله اول ايشان هدف اصلي نگارش را اينچنين توضيح ميدر ف راغب ساخت؟

ـ    جمهـوري  ةاين مكتوب در پي اثبات تقصير مقامات عالي موقـع   هاسـالمي در عـدم اعـزام ب
اطالع از بيماري وي براسـاس   رغم عليهاي مجهز در تهران  اهللا شريعتمداري به بيمارستان آيت

طي ده بخش » شكسته شدن ناموس انقالب« ةاسناد موجود است. چهل و سه سند جديد دربار
  .ارائه شده است

اسالمي و در جمهوري ةنمايند هدف اثبات تقصير مقامات عالياگرچه در اين فراز اظهار مي
محور تحليل ايشان اثبـات يـك   ترين  شويم كه مهمس آن امام است اما خيلي زود متوجه ميرأ

باشد و امام كه در قدرت نوع خصومت و دشمني از سوي امام نسبت به آقاي شريعتمداري مي
اش بسيار زيركانه و رندانه اقداماتي براي حذف صـورت داده  گرفته نسبت به رقيب ديرينه قرار

طان فـراهم آورده  تر شرايط مرگ وي را به اسباب طبيعي يعني بيماري سـر  است و از همه مهم
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است و البته در مقاله سوم نيز با مقايسه امكانات پزشكي در اختيار امام با امكانات موجود براي 

 .بخشدتر ميآقاي شريعتمداري به اين ادعا رنگي قوي
دليل غيرمحتمـل  ه اظ عقلي، ممكن است !!!!!! اما بحاند به لاگرچه آنچه را كه ايشان فرموده

 .جامعه پذيراي اتهامي به اين سنگيني نيستبودن آن، وجدان 
با افراد خانواده آقاي شـريعتمداري توفيـق    ذكر است، جناب آقاي كديور كه ظاهراًه الزم ب

وكالتي اجتماعي جهت اسـتيفاي حقـوق پايمـال شـده      اند و نيز ظاهراًمجالست زيادي را يافته
ن اعتمـاد و توثيـق را بـه اظهـارات     اند بيشـتري دار شدهآقاي شريعتمداري و وراث ايشان عهده

 .اندشفاهي و يا حتي مكتوب ايشان پيدا نموده
هـاي  ادلّـه نحو احسن ه يك وكيل حقوقي حق دارد براي استيفا و يا دفاع از حقوق موكل ب

د. نفع موكل جلب نمايه ي بأبندي نمايد تا نظر مخاطبين خود را براي صدور ر خود را صورت
ترين ايرادي وارد ساخت كه برعكس قابـل تحسـين    كار ايشان كوچك توان بهجهت نمي ازاين

ه دارانه و سست را ادلّ توان اظهارات جانبطرف نمي است اما در جايگاه محقق و دانشمندي بي
فقط به  .ها در متن مقاله كم اتفاق نيافتاده است سفانه از اين دست لغزشأمباحث قرار داد كه مت

آنجـا كـه ايشـان در تحليـل و تبيـين ماهيـت        -كنم ها اشاره مي يك نمونه از اين دست لغزش
ي كه امام و يا ساير افراد در اسناد مورد استناد به آنان اشاره رفته به خاطرات آقاي محمـد  مردم

(حـال   كنند.ها توصيف ميمخرا از قماش حاج غالم و شعبان بي شوند و آنانيزدي متوسل مي
كـه   راننـد.) امـا آنجـا   ق بودن خاطرات آقاي يزدي نيز سـخن مـي  آنكه در مقاله سوم از غيرموث

خواهند در خصوص غائله تبريز سخن برانند كساني كه به صداوسيماي تبريز هجوم برده و  مي
نماينـد و جـاي هـيچ شـك و     نمايند را از جنس خود مردم تبريـز قلمـداد مـي   آن را اشغال مي

ور آيا امكان ندارد كه پخـش اعالميـه جعلـي بـا     گذارند. جناب آقاي كدياي هم باقي نمي شبهه
زاده عكس آقاي شريعتمداري و ايجاد بلوا و آشوب در تبريز آنهم در زمان رياست آقاي قطـب 

با آقاي شريعتمداري براي ايجـاد  ) يد ارتباط ديرينهؤم شيطنتي حساب و توافق شده (و احتماالً
گاه برخالف مـدعاي شـما كـه     مفروض باشد؟ آنهاي اوليه كودتاي غائله بعنوان يكي از حلقه

زاده با شريعتمداري مطرح شد قضـيه صـورت ديگـري بخـود     ارتباط بودن قطببراي اثبات بي
گيرد؟ دقت فرمائيد من از احتمال و امكان آن سـخن گفـتم و نـه حتمـي بـودن آن. كـه در       مي
قتلي  91 آيه ةبقر“ تلمن الق شدأ إلالفتن ”ن كريم فرمودهآصورت آيا اين درست نيست كه قر اين

ها را بقتـل   ناحق بكشيد مثل آن است كه همه انسانه فرمايد اگر يك نفر را بن ميآكه همان قر
خواند. آيا فتنه و غائله حـزب خلـق مسـلمان    رسانده باشيد و در مقايسه فتنه را بدتر از آن مي

مظلوميت آنان در دست داريـد و  ناهي و گقابل انكار و ترديد است؟ يا اينكه اسنادي هم در بي
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 مـن  شـد أاي را شر خواهيد ساخت؟ چگونه است كه مرجعـي فتنـه  تآنها را من كدر آينده نزدي

چه خواستند كردند و اگر به فرض محال ايشان را با اعمال حزب  القتل نداند و در لواي او هر
اختيارات حكومتي اجازه  اًناند يقيخلق مسلمان مخالف قلمداد كنيم ولي قادر به كنترل آن نبوده

گـران  نحو مطلوبي براي خاموش كردن فتنه، ايشـان را از كـانون و دسـتاويز فتنـه    ه دهد تا ب مي
دهنـد  خارج سازد. و اين هيچ قرابت و شباهتي با آنچه كه رهبري امـروز انجـام داده و يـا مـي    

همـه ابعـاد آن در فضـايي    اي است و تا يك قضيه پيچيده بينيم قضيه ايشان جداًندارد. حال مي
اصرار  بود. نميدانمگيري نهايي كمي شتابزده خواهد سالم و آزاد روشن نشود قضاوت و نتيجه
گيرد؟ امام از چه موضعي سرچشمه مي به اي نسبتشما به جانشين خلف خواندن آقاي خامنه

ــي  ــان م ــه همگ ــن وصــله زدن در صــورتي ك ــد اي ــام   دانن ــه ام ــو چســب ب ــزار كيل ــا ه ــا ب ه
اي در زمان حيات امام اينكه هنوز افتراق مواضع امام با مواضع آقاي خامنه خصوصاًچسبد.( ينم

اي اسـت كـه در فضـاي    در خاطره انقالب زنده و باقي است) نقد امام و خطاهاي ايشان مسئله
سازي در فضاهايي كه رهبري امروز بـا بانـد   اي بايد صورت پذيرد نه با شبيه طلبانه سالم و حق

بندي نمود. بنابراين توسل بـه   اند صورتارش براي نابودي ميراث انقالب كمر همت بستهتبهك
طلبي زيركانه و بـاطلي بـراي يـك    فضاهاي رواني ذهني دست ساخته رهبري امروز را فرصت

كنم كه البته ساحت آقاي كديور را از اين عمـل غيـر   گيري ظالمانه از امام ارزيابي مينوع انتقام
جانب پاسخي مناسـب   دانم. بنابراين از ايشان استدعا دارم در مورد پرسش اينر مياخالقي بدو
كدام ضرورت ايشان را به نقـد امـام در فضـاي بسـته و مسـموم امـروزي وادار        -ارائه فرمايند

” عبـداهللا راسـتگو  “اند كه ياران امام در همان شرايط نامطلوب ساخته است؟ آيا فراموش نموده
تواننـد در ايـن فضـا حقـايق را فـاش      ايد قرار دارند و نميايشان توثيق نمودهكه شما خيلي به 

رقيب را كف و دست بسته ببيننـد و همـاوردي    بگويند. آيا اين يك رندي نيست كه اصطالحاً
 .طلبندتري را ميهاي جدي شوند و پاسخ ها جدي مي بطلبند؟ اينجاست كه پرسش

هاي احساسي و دوري برخي مدافعين امـام سـخن   پاسخجناب آقاي كديور!!!! جنابعالي از 
ايد كه شـور  حقيقت بيان داشته ايد و دررا به حق ناكافي و ناكارآمد ارزيابي نموده رانده و آنان

نبايد جاي شعور را بگيرد. بايد بخاطر اين سخن نغـز از شـما تشـكر كـرد امـا سـئوال جـدي        
انگشـت بـر احساسـات     تـان دقيقـاً  االتاينجاست چگونه است كه خود در سراسر سلسله مقـ 

ها توجه كنيد خوانيد. يك بار به مقالهخواننده گذاشته و با برانگيختن آن، آنها را به قضاوت مي
بنـدي   ناپذيري به منظور برانگيختن احسـاس خواننـده صـورت   همه مدعاها و اسناد بطور انكار

هاي از دارد و بايد در مقايسه با شيوهبه زمان ني شده است كه تحليل اين بخش از كار شما جداً
 .ه و تحليل قرار گيرندژورناليستي مورد مداقّ
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اگـر ايشـان هـم امـام و هـم آقـاي شـريعتمداري را         پاياني اين سطور اينكـه انصـافاً   ةتنك

مودند الزم است براي تنوير هاي امام اقدام فردادن سياهي رو به نشان دانند و ازاينخاكستري مي
هاي امـام نيـز بنويسـند تـا     عمومي و پرهيز از سوءظن چند سطري در نشان دادن سفيديافكار

هاي آقاي شريعتمداري ها و سياهياز سفيدي را باور نمائيم و متقابالً هاي ايشانخاكستر نمايي
اند. اگرچـه  طور اجمال چند سطري را مرقوم فرمايند تا بپذيريم ايشان هم خاكستري بوده ههم ب

تداعي معـاني واحـدي را    است مفهوم خاكستري مفهوم مطلق و يكساني نيست و الزاماًمبرهن 
شود) اما براي همين مقدار بحث به هر طور عرفي حد سياهي از خاكستري جدا مي هندارد (و ب

شكلي كه بفرمايند پذيرفته است. فراموش نكنـيم كـه اگرچـه آقـاي شـريعتمداري داراي مقـام       
بنـدي ابتـدائي ايشـان هـم پايگـاه سياسـي        هرحال در يك صورت اما به اندسياسي مسلط نبوده

بنابراين هم به لحـاظ سياسـي و هـم بـه لحـاظ       ،هم مقام و موقعيت مرجعيت ديني اند و داشته
 .ديني بايد به دقت محك خورده شوند

هاي انكارناپذير ايشـان   تر براي تحليل و بيان لغزش اميد است به فرصتي ممكن و بس فراخ
فرصـت   حال از همه دوستاني كه دستي بر آتش دارند و احتماالً ايدر مقاالت دست يابم علي

  .والسالم .و امكان بيشتري از من دارند درخواست دارم به اين مهم بپردازند
  

موسوي



 

  
  
  
  
  

 ١سابقهيب اهانت برابر در طلباناصإلح سكوت

 .كند جاديا امام حضرت به نيتوه با آالباما دانشگاه در را ياسيس فقه يكرس است قرار ر ويكد

 فتنه يخارج فكر اتاق ياعضا از و داشت حضور لندن در فتنه دوران در كه وريكد محسن
 مشـغول  يگنجـ  اكبـر  و بازرگـان  يعبـدالعل  و يمهاجران عطاءاهللا و سروش ميعبدالكر كنار در
 ياسـ يس فقه يكرس تا است رفته كايآمر به آالباما دانشگاه دعوت به راًياخ بود نظام هيعل تيفعال
ـ  قتـل  فيسخ اتهام با را خود محصول نياول يو. كند ياندازراه دانشگاه نيا در را  مرجـع  كي
 پاسـخ  امـام  خط از يرويپ انيمدع تاكنون كه زد ديكل رانيا ياسالم يجمهور انگذاريبن به ديتقل

  .اندنداده فيكث يهتاك نيا به يتوجهدرخورِ
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  ١اي براي حفظ حقوق مردمماده 8ضرورت صدور فرمان 

  مسلحانه داشتند يتكه فعال يكسان يتنها برا يلاز تحص يتمحروم

 
  سيد محمد موسوي بجنوردي                                            

 گوكننده: حسين نقاشيو گفت
اي و اجرايي كردن فرمان هشت ماده گيري پيبجنوردي ضمن بيان شيوة  موسوياهللا آيت

آمد كه به دليل وخامت وضع و فوريت عزل يك مقام قضايي، حضرت امام گفت: گاه پيش مي
كرديم تا به سرعت جلوي روندهاي مغاير قانون و فرمان هشت متخلف را از راديو اعالم مي

اي به مردم اي امام روح و اميد تازهفرمان هشت ماده از نظر منحال، هر اي گرفته شود. بهماده
داد و جلوي بسياري از تخلفات گرفته شد. جلوي كارهاي غيرقانوني گرفته شد و همه ملزم 

و به واقع پس از صدور  گيري پيعمل كنند. بعد از اين  اساسي قانون شدند طبق قوانين مدون و
گرايي گذاشت و عدالت اجتماعي سوي قانون به زيادي رو يخي روال امور تا حداين پيام تار

 اي در ملت دميده شد.در جامعه ايران خودش را نشان داد و واقعاً روح تازه
اهللا موسوي بجنوردي، از اعضاي ، آيترساني و خبري جماران اطالعبه گزارش پايگاه 

اي از ه با بيان پارهشوراي عالي قضايي در زمان حيات حضرت امام، مدرس حوزه و دانشگا
هايي از اين پيام مهم هاي ابتداي انقالب اسالمي، به بررسي گوشهمشكالت و وقايع سال
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ها گفت: تا جايي كه امكان اهللا موسوي بجنوردي در رابطه با موضوع گزينشپرداخت. آيت

هاي محارب بود، كه جزء گروهك شد. مگر اينداشت كسي از ادامه تحصيل منع نمي
ها مصلحت نبود كه باشند. در اينجا نيز اين موضوع هاي كه قيام مسلحانه كردند، اين هكگرو

و در قيام مسلحانه شركت داشته باشد وگرنه عضويت » عضو فعال«مالك عمل بود كه فرد 
 گرفت.صرف، دليل بر رد صالحيت گزينشي قرار نمي

اي رابطه با فرمان هشت مادهاهللا موسوي بجنوردي عضو سابق شوراي عالي قضايي در آيت
ترين حقوق ، اظهار داشت: مدرن1361ها و داليل صدور آن در سالامام خميني و زمينه

شد از آنجا كه مشاهده مي اي خود بيان كردند.(س) در فرمان هشت ماده شهروندي را امام
و يا بعضي كردند هاي مردم ورود پيدا ميافرادي خودسرانه و بدون مجوز قانوني به خانه

اعتدال، انصاف و ضوابط قانوني  ةها در صدور حكم و در برخورد با متهمين از جاددادگاه
 رسيد.شدند، صدور اين فرمان براي حفظ حقوق مردم ضروري به نظر ميخارج مي

هاي تاريخي صدور اين فرمان، اين استاد حوزه و دانشگاه به شرح ديگر داليل و زمينه
ها بود. ساز صدور اين فرمان شد، بحث گزينش ت: مسئله ديگري كه زمينهظهار داشاشاره و ا

هاي علمي و كردند كه ارتباطي به صالحيتهايي مي ها، سوالدر آن دوره در گزينش
فرد  ي و بسيار تخصصي ازئزجش شونده نداشت و گاهاً سئواالتي هاي شخص گزين توانايي

هاي تخصصي فراد نبود و آن فرد نيازمند طي دورههاي طبيعي اگرفت كه سطح دانسته انجام مي
 قانون و انصاف بود. ه خالفها پاسخ دهد اين رويفقهي بود تا بتواند به اين پرسش

اهللا موسوي بجنوردي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به برشمرده شدن حقوق آيت
عه بر پاسداشت حقوق كيد برخي از قوانين موضوأو ت اساسي قانونشهروندي شهروندان در 

مردم، ضرورت صدور چنين پيامي چه بود، اظهار داشت: در مجموع درست است كه همه 
طور وجود داشت و اين اساسي قانوناي امام خميني در موارد طرح شده در فرمان هشت ماده

ايشان اي، كاري بود كه نباشد، اما فرمان هشت ماده و قوانين عادي اساسي قانوننبود كه در 
تفسير گانه قرار دهند و از هرگونه العين قواي سهخواستند با انجام آن، اين موارد را نصبمي
جلوگيري كنند. البته بايد اذعان داشت كه خطاب اوليه و اصلي  قانون و عمل فراقانوني سوء

 خصوص شوراي عالي قضايي بود كه بنده هم در آن دوران عضو آن شورا بودم. به اين پيام
و اجرايي كردن فرمان  گيري پياين عضو سابق شوراي عالي قضايي ضمن بيان شيوه 

اي امام در نهاد قضايي كشور، افزود: آن زمان در شوراي عالي قضايي بوديم، هشت ماده
اي كار ماده روي فرمان هشت بعدازظهر بر پرداختيم ومي ها را به كارهاي قضايي صبح
هايي كه تخلف داشتند و به كرديم به كار قضات و دادستانكرديم. كامالً رسيدگي مي مي

آمد كه به دليل كرديم. گاه پيش ميرسيد با دقت و سرعت رسيدگي ميهاي كه به ما ميگزارش
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كرديم تا به سرعت ك مقام قضايي، متخلف را از راديو اعالم مييعزل  وخامت وضع و فوريت

فرمان حال، از نظر من هر اي گرفته شود. بهادهم جلوي روندهاي مغاير قانون و فرمان هشت
اي به مردم داد تا حالوت حكومت اسالمي را بچشند و ايي امام روح و اميد تازهماده هشت

جلوي بسياري از تخلفات گرفته شد. جلوي كارهاي غيرقانوني گرفته شد و همه ملزم شدند 
كار هم طبيعتاً با شوراي عالي  عمل كنند. مسئوليت اين اساسي قانون طبق قوانين مدون و
هاي طور كه گفتم مخاطب اوليه اين پيام، شورا بود و بار اصلي رسيدگيقضايي بود چون همان

 ياين شورا بود. به خاطر دارم كه جلسات متعدد ةه تخلفات نيز در وهله اول بر عهدقضايي ب
متخلف را بركنار شد و ضمن رسيدگي به مسائل و تخلفات پيش آمده افراد تشكيل مي

و به  گيري پيشد. بعد از اين اي از موارد به آنها تذكرات شديداللحني داده ميكرديم و پاره مي
گرايي گذاشت واقع پس از صدور اين پيام تاريخي روال امور تا حد زيادي رو به سوي قانون

 در ملت دميده شد. ايو عدالت اجتماعي در جامعه ايران خودش را نشان داد و واقعاً روح تازه
وي همچنين، ضمن برشمردن داليل رفتارهاي افراطي و خالف قانون از سوي برخي افراد 
اظهار داشت: يكي از داليل عمده اين مسئله، شور انقالبي بود كه در برخي اذهان وجود 

اينها كردند كه انقالبي بودن مترادف است با تند و ضربتي اقدام كردن. داشت. اين افراد فكر مي
كه امام(س) حاليگري بود. دركردند، الزمه انقالب و انقالبيبه خيال خودشان كارهايي كه مي

معتقد بود، اسالميت انقالب و عدالت اجتماعي هرگز نبايد در انقالب ما كمرنگ شود و نبايد 
 تحميل شود. -كه مجرم باشندولو اين - ظلم و تعدي بر افراد 

العظمي  اهللامباحث طرح شده در رابطه با مرحوم آيت وي در ادامه ضمن اشاره به
خالف سخناني كه اين روزها در رابطه با نوع عملكرد عتمداري بيان داشت: از نظر من برشري

كرد كه اهللا شريعتمداري مطرح شده است، امام(س) هميشه به ما سفارش ميامام خميني با آيت
انه ايشان حمله كند. مرتباً سفارش ايشان را مبادا به ايشان اهانت شود و مبادا كسي به خ

فرستاد. امام(س) بسيار مقيد كرد. و حتي وقتي بيمار شدند، مكرراً براي ايشان پزشك مي مي
بود كه موازين شرعي رعايت شود. تخلف از موازين شرعي نشود، به كسي ظلم نشود، آبروي 

رفتيم، راجع به دمت ايشان ميوقت كه ما خ كردند. هركسي ريخته نشود. مرتب سفارش مي
رو حسب شناخت نزديكي كه نسبت به امام دارم، قابل ذكر  اينكردند. ازكيد ميأها تزنداني

 شرع، اخالق و قانون، با هيچ احدي نبودند. ايشان هرگز موافق برخوردهاي خالفاست كه 
مام مبني بر با مسئله عزل آقاي الجوردي و دستور ا دي دررابطهاهللا موسوي بجنورآيت

فرستاديم. مردم اگر شكايت ها، گفت: ما مرتب به همه جا بازرس ميسركشي و بازرسي زندان
ها تنها محدود به تهران نبود؛ بلكه در شد. اين سركشيهايشان بررسي ميداشتند، شكايت

شد. فرمان امام(س) بسيار جدي از سوي ما كار انجام ميهاي ديگر هم اينها و استانشهرستان



 260 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 
، تخلفات به هاها، بازرسي و رسيدگي به شكايتشد. در واقع با افزايش نظارتمي گيري پي

 مراتب كمتر شد.
ها و گيري پياين عضو هيأت علمي دانشگاه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در روند 

شد، اظهار داشت: يا مانعي ايجاد مي موران شوراي عالي قضايي، مقاومت واهاي م بازرسي
كردند و كسي امكان مقاومت، گير ماجرا بودند و تماماً از ما حمايت مي امام(س) شخصاً پي
كرد. زمان شوراي عالي قضايي با اقتدار كامل عمل مي اندازي نداشت، همجلوگيري و يا سنگ

داد و اصرار قانوني ادامه ميكرد و يا به روندهاي نامعقول و غيراندازي مياگر كسي سنگ
 شد.پذيرفت و عزل ميورزيد، بالفاصله با او برخورد صورت مي مي

هاي  در قبال گروه عضو شوراي عالي قضايي در دوران امام، در پاسخ به اين سئوال كه
شد، گفت: با كساني كه در فاز نظامي بودند و كارهاي تروريستي چه مشي پيش گرفته مي

حال كسي بيش از حد عينگرفت، دردادند برخورد قاطع صورت ميو... انجام مي ترور، انفجار
ها براساس قانون باشد و اساساً به كلي شد كه برخوردشد. يعني تالش ميخودش كيفر نمي

كيد بر اين أ، تكرديم كه كسي نبايد شكنجه شود. در واقعكيد ميأت جلوي شكنجه را گرفتيم و
حدود تعيين شده، بايد جاري شود و نبايد از ميزان حدود تجاوز كرد و بود كه تنها همان 

 تحت هر عنواني مانع شكنجه شديم.
شود در اهللا موسوي بجنوردي، در پاسخ به اين سئوال كه در برخي از موارد مطرح ميآيت
 شده است، اظهاردر حق زندانيان و يا متهمين شكنجه روا مي» تعزير«ها تحت عنوان زندان

قضايي هم به دادسراهاي انقالب  كيد داشتند و شوراي عاليأداشت: بله، اين مسئله را امام ت
كه در اقرار گرفتن تنها راه كرد كه شكنجه در اسالم حرام است. مسئله اين است كيد ميأت

شود با به كارگيري بازجوهاي باهوش و زبده، شتم و يا برخورد فيزيكي نيست. ميو ضرب
ها ضمن بازجويي داري كرد. اين قبيل بازجوانجام داد و از تعرض به متهم خود بازجويي فني

اكنون نيز  كنند. همكه شكنجه و امثالهم باشد، موضوع را كشف مياز متهم با زيركي بدون اين 
ها به قدري فني عمل ها هستند. بازپرساز اين قبيل بازجوهاي تعليم ديده در دادگستري

تا واقعيت را استخراج كنند. در واقع پيرو اين فرمان  تعرض و برخورد با متهمكنند، و بدون  مي
ها و گرفتن ها و بازپرسيتالش كرديم كه ديگر مواردي كه احياناً شكنجه محور بازجويي

اطالعات از افراد بود صورت نگيرد. به اين اعتقاد داشتيم كه شكنجه در اسالم و فقه شيعي 
ني بر آن مسموع نيست. اگر قرار است از كسي اقراري بگيرند از طرق حرام است و اقرار مبت

 فني و معمولش بگيرند.
اين استاد حوزه علميه در ادامه افزود: پس از اين فرمان فضا تغيير محسوسي كرد، افراد 
متخلف همه بركنار شدند. ديگر كامالً نظارت در همه جا بود تا فردي تخلف نكند. نه فقط در 
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دخيل شد. افرادي كه در امر گزينش يه بلكه در قوه مجريه نيز اين نظارت اعمال ميقوه قضاي

دادند نيز مورد توجه قرار داديم. عمده توجه بودند و صالحيت افراد را مورد بررسي قرار مي
جا صورت نگيرد. در مواردي كساني هاي بيگيري بر روي اين امر متمركز شده بود كه سخت

شان رد شده بود و شكايت داشتند، بررسي كرديم و بسياري در مورد صالحيتكه به داليل بي
 اين ميان به حق و حقوق خود رسيدند.

ها، براي ورود به اهللا موسوي بجنوردي در پاسخ به اين سئوال كه در مورد گزينشآيت
را نيز  مراكز دانشگاهي خطوط قرمز چه بود و چرا در كنار معيارهاي علمي، معيارهاي عقيدتي

گفتيم كه كسي از ادامه تحصيل منع شد نميمالك عمل قرار داده بودند، گفت: تا جايي كه مي
هاي كه قيام مسلحانه كردند، خب هاي محارب بود، گروهكشود. مگر اينكه جزو گروهك

و » عضو فعال«ها مصلحت نبود كه باشند. در اينجا نيز اين موضوع مالك عمل بود كه فرد اين
رف، دليل بر رد صالحيت گزينشي قرار يام مسلحانه شركت داشته باشد وگرنه عضويت صدر ق
 گرفت.نمي

ترين كرد كه حفظ حريم خصوصي افراد يكي از مهم تأكيداي وي همچنين با ذكر خاطره
اي وارد شده بودند كه در مورين به خانهأبه خاطر دارم م«حقوق شهروندي آنان است و گفت: 

مورين در هنگام تفتيش خانه مقداري أرفت. اين موجود مواد منفجره و اسلحه ميآن احتمال 
ها را نيز توقيف كرده بودند. وقتي اين خبر به ترياك و وسايل استعمال مواد مخدر يافته و آن

برويد از «امام رسيد ايشان سخت عصباني شدند و مسئول اين كار را خواستند و به او گفتند: 
عذرخواهي كنيد و گفتند كه شما مأموريت داشتيد كه برويد ببينيد كه در آن خانه آن شخص 

 ».اسلحه بوده يا نه، به مواد مخدر آن شخص چكار داشتيد؟
امام وادار كرد كه وسايل آن شخص را به وي برگردانند و از او عذرخواهي كنند و امام 

در خانه اين  TNTمواد منفجره و  تان اين بود كه ببينيد اسلحه و يا شما مأموريت«گفت: 
 ».شخص هست يا نه؟

اهللا موسوي بجنوردي، عضو سابق شوراي عالي قضايي در دوران امام خميني در پايان آيت
االمكان كرد كه در زندگي خصوصي افراد حتيطور كارها را امام شديداً دنبال ميافزود: اين

در همان محدوده  اي شبهه قوي وجود دارد،كسي وارد نشود. اگر واقعاً در مورد كسي و خانه
اش را متالشي كنند. لذا امام به آبروي اشخاص بسيار اهميت بازرسي كنند نه اينكه زندگي

كردند و شوراي عالي قضايي هم واقعاً در همين مسير داد و در اين رابطه سفارش أكيد مي مي
  .كردمي گيري پيبود و كامالً 

  



 

  
  
  
  
  

  ١ستيزانهگرايي رقيبتوجيه

  
  علي افشاري

اهللا شريعتمداري كشف و بيـان كـرده نمونـه    آنچه دكتر محسن كديور از پايان زندگي آيت
رو جـا   عار جمهوري اسالمي اسـت و ازهمـين  ش و فصل آشكاري از عملكردهاي خشونتمهم 

قرار گيرد و هر نوع كوشش براي مخدوش كردن اين تحقيق دارد كه در جاي خود مورد توجه 
 پذيري تاريخي است.و رمزگشائي به منزل خاك ريختن به چشم واقعيت و عبرت

اهللا هاي رفتـه بـر آيـت   پاسخ سايت جماران به مطلب دكتر محسن كديور در خصوص ستم
اري نيـز در ايـن   گرايي است. مصاحبه تكميلي حميـد انصـ  شريعتمداري نمودي بارز از توجيه

بسته و مطلق از اعمال و مواضع اسـت. حـال ايـن     اع چشمگرايي ناظر بر دفراستا است. توجيه
كند در هـر  هاي هويتي باشد و چه از سر منافع سياسي، فرقي نميآفت چه برخواسته از انگيزه

را گرايـي  تواند توجيهدو شكل رهزن حقيقت است. شجاعت اخالقي در پذيرش اشتباهات مي
 طلبانه از اعمال استعال بخشد.به دفاع منطقي، منصفانه و حق

اهللا خمينـي بـراي   دهد كـه حفـظ وجـه كاريزمـائي آيـت     اما پاسخ سايت جماران نشان مي
ثقل هويتي است گوئي او عاري از خطا بـوده و عملكـرد   نسوبين و نزديكان وي كماكان مركزم

شود كـه  م اين شيوه كه در ادامه توضيح داده ميحاكمان كنوني هيچ ارتباطي با وي ندارد. تداو
كند، راه را براي تمايز رهروان منتقد با واقعيت بيگانه است و آشكارا تاريخ را تحريف مي كامالً

گرايان حاكم مسدود كـرده و آنهـا را از دايـره حقيقـت و     اهللا خميني با اقتداروضع موجود آيت
 سازد.انصاف خارج مي
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اهللا با گردآوري منابع معتبر كـه اكثـراً ناشـي از خـاطرات پيـروان آيـت      دكتر محسن كديور 

اهللا شـريعتمداري بـا تضـييقات و    دهـد كـه آيـت   خميني و مسئولين حكومت است نشـان مـي  
هاي زيادي در مسـير درمـان مواجـه بـوده و تبعـات خواسـته و يـا ناخواسـته ايـن          محدوديت
ش داشته است. او در دو مطلبي كـه نوشـته   مستقيم نقها در مرگ وي به صورت غيرمحدوديت

اهللا شريعتمداري نه در قوه قضـائيه  دهد مديريت مسائل مربوط به آيتاست به خوبي نشان مي
 اهللا خميني و با دخالت مستقيم وي بوده است.هاي امنيتي بلكه در بيت آيتو نه در دستگاه

سويي با  تمداري، كديور همشريع -خالف ادعاي تلويحي سايت جماران در تقابل خمينيبر
يني بـود و  اهللا خمشريعتمداري نداشته و ندارد. در زمان اين نزاع تاريخي، وي طرفدار نظر آيت

كنـد برخـورد   اهللا شريعتمداري اذعان مـي خصوص عملكرد و آراء آيتاينك در مقام تحقيق در
تـر كـديور بـه لحـاظ     هاي انساني و ديني تطابق نداشته اسـت. تبـار دك  حكومت با وي با معيار

تـر اسـت. اگـر او    اهللا خمينـي نزديـك  سلوك و نوع بينش ديني به طور نسبي به آيـت  سياسي،
بايد سراغ اين مقولـه   بسا اصالً خواست دخالت بدهد چه اش را مياحساسات و تعلقات سياسي

بـرد. اگـر ايـن    توان اعتبار كار او را زير سئوال رفت. بنابراين با طرح اين ادعاي واهي نمينمي
شد شايد قابل فهم بود كه اهللا منتظري طرح مياهللا خميني با آيتمدعا درخصوص برخورد آيت

ـ   اهللا منتظري جانبداري ميكديور از آيت ك اثـر مسـتلزم كنـار    كند. اما نقد عالمانـه و درسـت ي
ـ    شناسي مؤلف براي داوري نهائي اسـت. نمـي   گذاشتن انگيزه ق تـوان پيشـاپيش براسـاس عالئ

سياسي و هويتي، تكليف اثري را معلوم كرد. بلكه بايد استشهادات، مستندات و نحوه اسـتنتاج  
 را بررسي كرد.

ييد پژوهش دكتر كـديور  أادعاي سايت جماران و ت در ادامه دالئل مورد نظر نويسنده در رد
مطلـب   گيري اينشوم سمتگردد. منتها پيشاپيش متذكر ميخصوص به تفكيك ارائه مي دراين

هاي طرفين نزاع چه كديور و سايت جماران و ارتباطي به دوري و نزديكي با مواضع و ديدگاه
خصوص يكـي  شدن حقيقت در دفاع از روشن ةشريعتمداري ندارد. صرفاً از دريچيا خميني و 

اهللا شـريعتمداري و آشـكار   هاي مهم تاريخ پساانقالب است. اثبـات مظلوميـت آيـت   از رويداد
هـاي  خصـوص ديـدگاه  مشابه در اهللا خميني لزوماً به معناي اتخاذ موضعيديات آيتساختن تع

تـوان منكـر تبعـات و نتـايج     سياسي، مذهبي و اعتقادي آن دو نيست. البته در عين حـال نمـي  
ه تنهـا دل  اي هستند كـ سياسي اين مطلب شد ولي آنان خارج از خواست و نيت قبلي نويسنده

هاي تـاريخي هسـتند   ا نتايج سياسي محصول عمل خود شخصيتبس در گرو حقيقت دارد. چه
شوند. هاي گذشته و بررسي مستدل تاريخ دوباره آشكار ميكه در بازخواني و بازسازي رويداد

رو اگر كامي به رقيبان برسد مشـكل از   محقق تاريخي در اين ميان تنها نقش آينه را دارد. ازاين
و كـرده   ي توجيـه اعمـال قبـيح آنـان را پـاره     هاپرده خرابي كار كساني است كه گذشت زمان،
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ـ بنيادي حجت بي ثير أهايشان را آشكار كرده است. در اين اتفاق خواست و برنامه قبلي محقق ت

 خاصي ندارد.
بررسـي هـر   "، "لزوم رعايت مقتضيات زماني"سايت جماران در برداشتي كژ از اصول  -1

بـه ايـن    "سـازي تـاريخي  نفي شـبيه "و"تماني خودياق و بستر زماني و گفحادثه تاريخي در س
تـوان بـين عملكـرد حاكمـان ديـروز و امـروز برقـرار        نتيجه رسيده است كه هيچ ارتباطي نمي

هـاي تـاريخي اسـت.    حاصلي تاريخ و عبرتاي به معناي بيساخت. امتداد منطقي چنين نتيجه
اده و عدم تكـرار اشـتباهات   كاركرد اصلي تاريخ روشن كردن چراغ در مسير گذشته براي استف

مشابه در آينده است. نوع استدالل نويسندگان سايت جماران در تعارض با وجود قصص انبياء 
هـايي بـين حـوادث    ها و تفـاوت توان شباهتو سرنوشت ملل قديم در قرآن است. همواره مي

زمـاني بغـرنج   تاريخي پيدا كرد اما بديهي است هر واقعه فرزند زمانه خاصي است. اما مسـئله  
اي از مشكالت كنوني ريشه در رفتار غلط گذشته داشته باشـند. در اصـل حـل    شود كه پارهمي

هـاي تومـوري   شكافي تـاريخي و بيـرون در آوردن ريشـه    معضالت كنوني الجرم نيازمند كالبد
است كه در ژرفاي جامعه و عرصه سياسي النه كرده است. بررسي ظلم و ستمي كه بر مراجـع  

اهللا شريعتمداري در دوران رهبـري آيـت اهللا خمينـي رفـت از ايـن      منتقد و از جمله آيت تقليد
ها روشن نشود، جفاهاي گذشته و حقيقت منازعـه  جنس است. تا زماني كه تكليف اين پرونده

تـوان انتظـار   هاي غلط به شكل اصولي محكـوم و تقبـيح نگـردد نمـي    روشن نگردد و برخورد
پـردازان مـذهبي، روحانيـت و فقهـاء     هاي علميـه و مصـونيت نظريـه   داشت كه استقالل حوزه

برجسته از اذيت و آزار و ارعاب حكومت به نحوي پايدار تحقق يابد. تثبيـت حـق مرجعيـت    
 شـريعتمداري اسـت.   اهللاهللا صانعي نيازمند رد كردن برخورد غلط جامعه مدرسين با آيـت آيت

 درمان كرد.آن و نقطه عزيمتش بايد  أدرد را از سرمنش
داوري گذشته از دريچه گفتمان و عناصر حاكم بر الگوي زيست آن روزگـار بـدين معنـي    

ـ      ن منـوال باشـد اسـتدالل شـمر ابـن      نيست كه هر حركت غلطي را توجيـه نمـود. اگـر بـر اي
از عملـش در عاشـورا عـذر تقصـير      شـدن  نيز بايد پذيرفت كه پس از پشـيمان الجوشن را  ذي
رمان حاكم وقت مسلمين و مذمت خروج بر عليه خليفه دست به آن شنائت آورد كه بنا به ف مي

زده بود. به بيان امروزي او نيز مدعي بود كه حضور در لشگر يزيد و قتل عـام امـام حسـين و    
اي در كوفه آن زمان بوده است. مثال ملمـوس ديگـر دوران   يارانش امر متعارف و پذيرفته شده

شوروي سابق است. هنوز جمعـي هسـتند كـه بـه دليـل حمايـت        هيتلر در آلمان و استالين در
دانند و مـدعي هسـتند   آميز نمي اكثريت افراد جوامع فوق از اين دو فرد، عملكرد آنها را جنايت

اند و با اين منطق بايد عملكرد آنان را سنجيد كه روح زمانه خود هاي مردمي بودهآنها حكومت
ني كـه در برابـر خواسـت اكثريـت مـردم ايسـتاده بـوده و        رحمانه كسارا نمايندگي كرده و بي
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نياز از توضيح است كه چنين استداللي مردود است. كردند از سر راه برداشتند. بيكارشكني مي

اي را بايد با الزامات زماني و مكاني خودش سنجيد امـا ايـن مسـئله جنايـت، ظلـم و      هر دوره
 كند.ينقض حقوق افراد را در هيچ شرايطي توجيه نم

هاي اهللا شريعتمداري و استفاده از روشاما در اين مورد خاص، وجود نظرات متفاوت آيت
ادعايي است كه معتقد اسـت در آن   ةكردن نظرات انتقادي وي نقض كنند پليسي براي خاموش

شده است. در همـان دوران  هيچ پژواكي در جامعه شنيده نمي ياهللا خميندوران جز صداي آيت
زده را از اين مسير ناصـواب  بخميني ناصحاني بودند كه وي، حاميانش و جوانان انقال اهللاآيت
اعتنايي به حقوق شـهروندي و انسـاني افـراد در    هاي كنوني و پايه بيساختند. ويرانهحذر ميبر

 همان زمان گذاشته شد كه هيچ مخالفت موثري تحمل نگشت.
بين دفاع از حقوق فرد بـا طرفـداري از    اشتباه فاحش ديگر سايت جماران عدم تفكيك -2

اهللا شريعتمداري و از جمله حـق  نظراتش است. اگر به لحاظ تاريخي ثابت شود كه حقوق آيت
وي در دسترسي آسان و بهنگام به خدمات درماني و پزشكي نقض شده است اين امر لزوماً به 

اهللا خمينـي  ت كه آيـت معناي حقانيت نظرات سياسي و ديني وي نيست. مدعاي اصلي اين اس
حق نداشت ايشان را از فعاليت ديني و سياسي محروم سـاخته و بـا زنـداني كـردن در حصـر      

اهللا خمينـي مبنـي   خانگي شرايط سختي را براي وي رقم بزند. نگارنده در مجموع نظرات آيت
دهد يح مياهللا شريعتمداري ترجطلبانه آيتبر لزوم تغيير انقالبي حكومت شاه را بر نظر اصالح

ترين ديدگاه به دموكراسـي در بـين مرجـع تقليـد     اگر چه نظرات وي پس از انقالب را نزديك
شود تا رفتار مستبدانه داند. اما اين مساله دليل نميداند و آنها را در مجموع درست ميوقت مي

شته باشد كه اهللا خميني مورد نقد و محكوميت واقع نشود. يا اين انتظار وجود داو ظالمانه آيت
كرده است. اما او مجاز نبود رقيـبش را  اهللا شريعتمداري كار مياهللا خميني حتماً بايد با آيتآيت

 از حقوق مسلم محروم سازد.
اهللا شريعتمداري بر مبناي تخلفات وي اند كه برخورد با آيتسايت جماران مدعي شده -3

اهللا شريعتمداري قصد توطئه بر گويند آيتن ميهاي آذربايجابوده است. آنها با اشاره به ناآرامي
اهللا خميني را داشته است. اين شيوه برخورد گزينشي تناسبي با واقعيت ندارد. عليه نظام و آيت
شود از وسط و تقطيع شده تعريف كرد. بلكه ماجرا را از آغاز بايد روايت نمـود.  داستان را نمي
سيماي تبريز مـوقعي رخ  هاي دولتي و صداوساختمانير موقت پيمايي تبريز و تسخ ماجراي راه

اهللا شـريعتمداري آغـاز   اهللا خميني تحركاتي را بر عليه آيتهاي نزديك به آيتداد كه شخصيت
گيري خـاص خـودش نسـبت بـه انتخابـات مجلـس        كردند و حق وي در آزادي بيان و موضع

ماجرا بود وي مقاله تنـدي بـر   خبرگان را به رسميت نشاختند. شيخ صادق خلخالي آغاز كننده 
اهللا شريعتمداري در روزنامه اطالعات منتشر كرد. وقتي اعتراضات بـاال گرفـت ابتـدا    عليه آيت
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اهللا خميني انتساب اين مطلب به بيت ايشان را رد كرد. بعد آش آنقدر شـور شـد كـه    دفتر آيت

تـري از اتهامـاتي   محتاطانهخود خلخالي نيز اين مقاله را تكذيب كرد. محتوي اين مقاله قرائت 
اهللا خميني بر عليه اين مرجع تقليد منتقـد بيـان   ها وي و ديگر روحانيت هوادار آيتبود كه بعد

 كردند و در كتاب خاطرات صادق خلخالي موجود است.
كي از محافظانش كشـته شـد. ايـن مسـأله     ياهللا شريعتمداري حمله شد و بعد به منزل آيت

گرانـه  هاي انحصارهاي آذربايجان شد. برخوردات در تبريز وديگر شهرري اعتراضيگ باعث اوج
اهللا شـريعتمداري از  بـه آيـت  هـاي منسـوب   خصوص اخراج نيـرو  هحاكميت در آذربايجان و ب

گيـري  هاي تبريز نيز در تحريك مردم ترك زبان نقش داشت. فضاي محكوميت و موضع كميته
اهللا شـريعتمداري پرداختنـد.   يت متعرضين بـه آيـت  مخالفين آنقدر قوي بود كه همه به محكوم

اهللا شريعتمداري رفت و شوراي انقالب نيز هيأتي را به قم فرسـتاد  اهللا خميني به منزل آيتآيت
اهللا خمينـي و  اهللا شريعتمداري حل كنند. اما هم آيـت گري آيت تا مشكل را با همكاري ميانجي

روي) به شكل مبهم عناصر وابسـته بـه آمريكـا و    هم نزديكان وي و از جمله استاندار وقت (غ
كردنـد.  هـا معرفـي مـي   هاي طاغوتي و طرفدار حكومت گذشته را به عنوان مسبب ناآرامينيرو

سازانه از سويي ديگـر آشـكار شـده    اي و پروندهمانه از زاويههاي متوهاساسي آن ادعاامروز بي
هـا  هاي اعترافـات اجبـاري كـه بعـد    يوهنظامي حكومت مانند ش و يهاي اطالعاتاست. دستگاه

اهللا شريعتمداري خود اين توطئه را چيدند هاي طرفدار آيتگسترش يافت مدعي شدند كه نيرو
عليه آن بسيج سازند! دالئـل زيـادي   نظام را مخدوش كرده و مردم را برسازي وجهه تا با كشته

ادعا را دنبـال نكـرد و فقـط بـراي      توان اقامه كرد. اما همين كه حكومت ايندر رد اين ادعا مي
پايه بود وگرنه بايد دهد ادعاي فوق بيتوجيه چگونگي قتل رخ داده استفاده كرد خود نشان مي

عواملي كه اين توطئه و ترور ساختگي را به زعم آنان تدارك ديده بودند، شناسايي و محاكمـه  
استناد كردند كه با توجه به خشونت كردند. اما اين اتفاق رخ نداد و فقط به اعتراف يك نفر مي
توان حدس زد كه شـايد اظهـارات بيـان شـده تحـت تـأثير       رحمانه حكومت در آن ايام ميبي

حمايت زيادي كـه از وي   رغم علياهللا شريعتمداري هاي رواني بوده است. آيتشكنجه و فشار
اما حاضر به تقابل  به عمل آمد تا جايي كه هوادارانش حتي فضاي شهر قم را در دست گرفتند

با حكومت شد. مصالحه وي با حكومت و اعتماد به هيأت منتخب شوراي انقالب باعث شد تا 
اهللا شـريعتمداري اسـتفاده   هاي سپاه از فرصت خالي كردن صحنه توسط بدنه حـامي آيـت  نيرو

 كرده و حركت اعتراضي در آذربايجان را از بين ببرند.
كنـد اهـل توطئـه و درگيـري بـا      گونه كه حكومـت ادعـا مـي    اهللا شريعتمداري اگر آنآيت 

بـا فشـار آنهـا از حكومـت امتيـاز       داشـت و مـي  هايش را در صحنه نگهبايد نيرو حكومت بود،
ـ شد و ا سرنوشت ماجرا به نفع وي تمام مييگرفت. در اين صورت  مي هـاي  ا حـداقل هزينـه  ي
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نشيني نمود و حاضر به رهبـري حركـت    كرد. اما وي عقبر نظام تحميل ميخيلي بيشتري را ب

اهللا خميني بود انديشي او به خاطر نگراني از واكنش تند آيت اعتراضي تبريز نشد. البته مصلحت
هاي جان بفرستد و شـهر يهاي نظامي را به آذرباكرد وي ممكن است ارتش و نيروكه تصور مي

راضي آذربايجـان در ايـن بسـتر    منطقه شمال غرب كشور را بمباران نمايد. بنابراين حركت اعت
 شكل گرفت.
شـود آن  شود و به خاطرات فـرح و پرويـز ثـابتي اسـتناد مـي     هايي كه االن بيان مياما ادعا

ر يرفورميستي داشت و قائل به تغي ةاهللا شريعتمداري اگر چه رويروزگار اصالً مطرح نبود. آيت
ه داد و از أواخـر سـال   نيز تغيير روي گيري انقالب وي ت پهلوي نبود اما پس از اوجننظام سلط

گـان  پيمايي و مراسم ختم كشـته  هاي حركت انقالبي در داخل كشور بود. راهيكي از پايه 1356
هاي او در بين تبريز به دعوت وي صورت گرفت. در آن دوران مواضع و مصاحبه 1356بهمن 

خميني به قم رفت با ايشان ديدار  اهللانيروهاي انقالبي مورد توجه بود. به همين دليل وقتي آيت
اهللا شـريعتمداري بـا   گاه حكومت در آن زمان مدعي نبود به دليل عدم همراهـي آيـت   كرد. هيچ

هـاي همـراهش   د وي حق مشاركت سياسي ندارد. البته او و نيروياهللا خميني در دوران تبعآيت
نظر نداشتند. ماجراي براي اظهارهاي نظام جديد بكار گرفته نشدند اما در آغاز ممانعتي در نهاد
رقابت آغاز  يها از انتخابات مجلس خبرگان و تالش حزب جمهوري خلق مسلمان برابرخورد

اهللا شريعتمداري با برداشت مجلس خبرگان از واليت فقيه وجه بحرانـي  شد و با مخالفت آيت
 يافت و به نقطه جوش رسيد.

يا همكاري بـا سـاواك كـه در خـاطرات فـرح       اهللا خميني ومطالبي چون پيشنهاد قتل آيت
پهلوي و پرويز ثابتي آمده، مباحث جديدي هستند. اين مباحث در مجموعه اسناد منتشـر شـده   

اهللا شريعتمداري وجود ندارند. اين اسـناد توسـط وزارت اطالعـات و    ساواك در ارتباط با آيت
ود در آرشـيو سـاواك دقيقـاً    مركز اسناد انقالب اسالمي منتشر شد. معلوم نيسـت اسـناد موجـ   

ها نسبت بـه  اند. اما با توجه به موضع اين نهادصورت رسمي منتشر شده هايي باشد كه بههمين
د كننـده مواضـع رسـمي    ييـ توان نتيجه گرفت آنها همه اسـنادي كـه تأ  اهللا شريعتمداري ميآيت

ديگر مواضـع ايـن دو    اند. از سوياهللا شريعتمداري باشد را منتشر كردهحكومت در مورد آيت
آور نيستند بلكه دو قرينه هستند كه اثبات درستي آنها نيازمنـد شـواهد   فرد سند معتبر و حجت

اهللا شريعتمداري كه در جريان بيشتر و متقني است. اما اين سئوال جدي وجود دارد چطور آيت
د كوشيده تا جان ترتيب به سهم خو خميني فعاالنه شركت كرده و بدين اهللاحراز مرجعيت آيت

اهللا بـه كشـتن وي شـده اسـت؟ روحيـه آيـت       يطور در مقطـع بعـدي راضـ    هاو حفظ گردد چ
گرايانـه تناسـب نداشـت. او از معـدود فقهـاي      هاي اقتـدار شريعتمداري به خشونت و برخورد

اهللا د نمايـد. آيـت  ييـ قتل احمد كسروي را تأ يِاسي است كه حتي حاضر نشد فتو ةده ةبرجست
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رسـماً بـه وي تفهـيم نشـد و اساسـاً       يگاه چنين اتهـام  كه زنده بود هيچ يري تا زمانشريعتمدا

 دادگاهي نگشت.
اهللا شريعتمداري بـه همكـاري در كودتـا و يـا حـداقل      سايت جماران مدعي است آيت -4

اطالع از آن اعتراف كرده است. نخست بايد گفت ايشان چنين اعترافي نكرد. به شهادت فيلمي 
ر تلويزيون پخش شد و مستند سايت جماران قرار گرفته است، گزينشـي و نـاقص   كه از وي د

گويـد بـه   كنـد. وي مـي  جا به صراحت مشاركت در كودتا را رد مـي  بوده است. اما او در همان
زاده مـدعي  كند. قطباالسالم مهدوي و مناقبي گفته است كه همكاري در اين طرح نميحجت

صورت موفقيت كودتا از دولت جديد حمايت خواهـد كـرد. ايـن    بود كه وي قول داده بود در 
اهللا شـريعتمداري همكـاري   ها به معني اعتراف به مشاركت در كودتاي ادعايي نيست. آيتادعا

هايي كه در حركت اعتراضـي تبريـز مـورد    زاده نداشت. حتي يكي از شخصيتبا جريان قطب
ود. اما همـان مصـاحبه تلويزيـوني نيـز در     زاده بحمله شديد ناراضيان قرار گرفت صادق قطب

جـام شـد. سـابقه    اهللا خميني و بيم مرگ انفضاي ارعاب و حمالت سازمان يافته طرفداران آيت
آميـز در  انسـاني و خشـونت  هـاي غيـر  پروايـي وي در اسـتفاده از روش   شهري و بيمحمد ري

ـ حقيقت نميدهد كه استناد به آن مصاحبه راه به برخورد با مخالفان نشان مي ي در ايـن  برد. ول
گران وجود ندارد. اهللا شريعتمداري با كودتاخصوص همكاري آيتمصاحبه هم هيچ موردي در

اهللا هزار تومان به مهدوي وام براي منزل داده بود. ايـن مبلـغ بـا دسـتور آيـت      500ايشان مبلغ 
اهللا عسگر اوالدي بيباي در بازار تهران پرداخته شد كه حالحسنهشريعتمداري از صندوق قرض

يكي از متوليان آن بود. بنابراين اگر او قصد كمك مالي به كودتا را داشت به لحـاظ منطقـي از   
هاي كودتا بسيار ناچيز شد. همچنين مبلغ پرداخت شده براي تأمين هزينهاين راه نبايد وارد مي

تا و عدم اطالع به مسئولين اهللا شريعتمداري از كودگاه اصلي حكومت اطالع آيتاست. اما تكيه
اهللا شريعتمداري جزو طراحان، آمران و بوده است. اين امر ماهيت مجرمانه ندارد چون اوالً آيت

تر نرفت و عملياتي نشده توسط خام جلو ةيدإنبوده است. كودتا نيز از طرح يك عامالن كودتا 
اهللا ند. اما طبيعي بود آيـت حكومت خنثي شد. بنابراين عناصر معنوي و مادي جرم وجود نداشت

زاده را به حكومت اطالع ندهد. او منتقـد و مخـالف حكومـت    شريعتمداري قصد جريان قطب
كننـد. از ديـد آنـان و    بود. در هيچ جاي دنيا مخالفان با مسئولين امنيتي حاكميت همكاري نمي

د. طرح كودتا جدي هاي پليس قباحت دارهاي مستقل، خبرچيني و انتقال خبر به نيروحتي نيرو
هايي اين چنين كمتر جدي گرفته هاي كودتا شايع بود كه طرحقدر برنامه نبود و در آن زمان آن

رحمانه در اعمال خشونت هاي دادستاني انقالب و مسئولين امنيتي بيها نيروشد. در آن روزمي
يني عالوه بر نگراني هيچ حدي را قائل نبودند. طبيعي بود فرد و آن هم در جايگاه يك مرجع د

ه ست بيبراي وضعيت خودش، حاضر نشود افراد را در موقعيتي خطرناك قرار دهد كه معلوم ن
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شهري و هم محسن رضايي فرمانده وقت سپاه هـر دو تصـديق   ناحق قرباني نشوند. محمد ري

براين در چنـين وضـعيتي ديگـر    انـد بنـا  گـران در تـور امنيتـي حكومـت بـوده     كردند كه كودتا
اي نبوده است. محوري كه مسـئولين  نفسه امر تعيين كنندهاهللا شريعتمداري فيداشتن آيت طالعا

رفسنجاني به آن استناد كردنـد مسـئله    اسالمي و از جمله آذري قمي و هاشمي يوقت جمهور
اهللا شـريعتمداري را مجـرم   آيـت  مبنـا نـه تنهـا    اينراد زيادي بر اثر كودتا بود و بركشته شدن اف

حساسيت نسبت به ريخته شدن خون اشخاص ساكن در جمـاران   انستند بلكه به دليل عدمد مي
ناديـده  فاقد صالحيت براي مرجعيت بشمار آوردند. در حالي كه اين ديـدگاه ايـن واقعيـت را    

اي  نحراف بودند و اهداف خيرخواهانهصدد نجات انقالب اسالمي از اچيان درگيرد كه كودتامي
نظـامي نبـود. وقتـي    دند. مسئله آنها كشتار افراد غيراي حركت تعيين كرده بورا به زعم خود بر
رحمانـه منتقـدينش را    كنـد و بـي  آميـز را مسـدود مـي   سالمتهاي مخالفت محكومت همه راه

گـر و خودكامـه بـه لحـاظ اخالقـي       بكند آنگاه مقابله مسلحانه با حكومت سركوسركوب مي
كودتاچيان و قضـاوت اخالقـي آنهـا بـا داوري كـارگزاران       مشروع نيست. بنابراين زاويه ديدنا

 حكومت فرق داشته است.
وقـت براسـاس ايـن     سازد. آنهمچنين اگر كشته شدن افراد در حركتي آن را نا مشروع مي

هـاي  هاي انقالبي كه مدافع تـرور و انفجـار مسـئولين و نهـاد    اهللا خميني و نيرومنطق خود آيت
روند زيرا پروايي در كشته شدن افراد نداشتند. يكي از ير سئوال ميحكومت پهلوي بودند نيز ز
بـاختن   حساسـيت وي بـه جـان    اهللا خمينـي، عـدم  اجع سنتي با آيـت وجوه مخالفت پر رنگ مر

در راه هـدف مقـدس حكومـت    ها بود. وي با انتساب شهادت، به توجيه عقيدتي مـرگ   انسان
زاده مـدعي اسـت   شـد. صـادق قطـب   لي مـي نهايت در فرد وي متجپرداخت كه در اسالمي مي

اي كه با وي در نجف پيش از انقالب داشـته اسـت بـه وي    مصطفي خميني در جريان مشاجره
اش و تثبيت آنها بـه مراتـب   نقل به مضمون گفته پدر من براي تحقق اهداف اعتقادي و سياسي

كـرول جـروم    وشـته، [كتاب مردي در آينه ن بيشتر از آني كه شاه تصور كند آدم خواهد كشت.
مانند نظـرات ثـابتي يـك     هزاده نيز باس كانادا] البته اين سخن قطب بي خبرنگار سابق شبكه سي
 رود.شمار نميه قرينه بوده و سند قطعي ب

تـرين  اهللا خميني صراحتاً ايسـتادگي در برابـر حكومـت اسـالمي را مسـتوجب شـديد      آيت
شد كه اسالمي بـودن حكومـت مـورد قبـول     دانست. اما مشكل وقتي غامض ميها مي مجازات

اهللا هاي اصلي قرباني شدن آيتهاي مذهبي و از جمله مرجع تقليد نبود. يكي از بسترديگر نيرو
اهللا خميني بود كه نيابت عامه امام زمان و شـأن عمـومي   خوانده آيتشريعتمداري، ادعاي خود

ملـت توجيـه    ير را بـر اسـاس رأ  واليت را در قامت فردي خود محصور كرده بود و ايـن كـا  
 كرد اما در عمل حاضر نبود الزامات انتخاب آزاد مردم را رعايت نمايد. مي
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اهللا شريعتمداري قصور كرده كه طـرح كودتـا را اطـالع نـداده     اما حتي اگر فرض كنيم آيت

تناسـب ظلمـي    متناسب با جـرم وي نبـود. ايـن عـدم     است، مجازاتي كه وي متحمل شد اصالً
اهي در از منظــر حقــوقي و شــرعي اســت. در كــدامين قــاموس و انصــاف بــراي كوتــ آشــكار
فرجام، مرجع تقليد مبرزي هتك حيثيت شـده، در منـزلش   رساني در مورد يك كودتاي نا اطالع

از عنوان مرجعيت توسـط نهـادي كـه     گردد،محصور گشته، تمامي مراكز و اموال وي ضبط مي
امنيتـي و   شود، شـب و روز عناصـر شـبه   اشت، خلع ميحتي يك مرجع تقليد در آن حضور ند

گيـرد،  كنند، دامادش بازداشت شده و در خطر اعدام قرار مينظامي حكومت به وي فحاشي مي
ـ نزديكانش در بيم و هراس به سر برده و سرانجام از خدمات درماني بهنگام و د دار نزديكـان  ي

ي دفن مراجع تقليـد نيـز در حـق وي    گردد. حتي تشريفات متداول برادرجه اولش محروم مي
 شود.رعايت نمي

اهللا سيد هادي ميالني مرجـع تقليـد   گردد. آيتبراي اثبات اين ظلم فاحش دو مثال ارائه مي
ـ سياسي و شاخصي در زمان رژيم گذشته بود. وي در جريان كودتـاي سرلشـكر قـره    قـرار   ين

دهـد. حتـي بـا    ني پس از كودتا را مـي د دولت قرهييكند. او قول تأگرفته و با وي همكاري مي
ني بر عليه شاه حمايت كنند. وقتي گيرد تا از كودتاي قرههاي روحاني برجسته تماس ميچهره
اهللا ميالنـي نشـد بلكـه    ني دستگير شد و كودتايش خنثي گشت. نه تنهـا تعرضـي بـه آيـت    قره

لشگر پاكروان يك جلسه حكومت شاه و ساواك با كمال احترام با وي برخورد كردند. فقط سر
هاي امنيتي و انتظـامي  به بيت وي رفته و او را محترمانه بازجويي كرد. مثال ديگر برخورد نيرو

ـ  اهللا مطهـري، آيـت  حكومت گذشته با آيت س از تـرور حسـنعلي منصـور اسـت.     اهللا بهشـتي پ
ه با تـرور  اينكه بر آنها مشخص شده بود افراد فوق در شوراي روحاني جمعيت مؤتلف رغم علي

 فوق موافقت كردند ولي مشكلي براي آنها ايجاد نشد.
هـا و  نوشتهاهللا شريعتمداري، دستديگر [بدعت سلب مرجعيت آيت مطلبينگارنده در  -5

] به شكل مستند و مسـتدل نشـان داده اسـت كـه طـرح      1390اسفند  29مقاالت علي افشاري، 
اهللا هاي اول انقالب از سوي روحانيون مدافع آيـت اهللا شريعتمداري از همان ماهبرخورد با آيت

اهللا خمينـي  زاده يك بهانه بود تا نظر مساعد آيـت خميني كليد زده شد و ماجراي كودتاي قطب
 براي حمله آخر جلب شود.

اهللا شريعتمداري در دوران هاي آيتهايي گزينش شده از نامهن سايت جماران بخشمسئولي
اهللا خميني به دليل فراهم شدن امكانات درماني تشكر كرده اند كه وي از آيتحصر را كد كرده

اهللا رضـا صـدر و ديگـر    اهللا منتظـري و آيـت  است. اوالً اين اظهارات با نظر كساني چون آيـت 
اهللا شريعتمداري در دوران حصر اي جدي دارد. ثانياً متن تمامي مكاتبات آيتهشاهدان تعارض
اهللا اهللا خميني در دست مؤسسه نشر آثار آيـت هاي وي به آيتخصوص نامه هموجود نيست و ب
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هـا در  ها را روشن سازد. امـا ايـن نامـه   تواند مفاد اصلي نامهخميني است. انتشار متن كامل مي

دهد كه ها نشان مياند اما همين تشكرهاي پيدا و پنهان اسارت نوشته شدهدوران حصر و فشار
هايي نيستند كه هايي در كار بوده است وگرنه حضور پزشك و مداوا كارتضييقات و محدوديت

 مستوجب تشكر از كسي براي فراهم كردن آنها باشد.
كند. مناقشه بر سـر اصـل   اهللا خميني دفاع است سايت جماران از عملكرد آيت يالبته طبيع

ها و گرايي و تحريف وقايع است. دفاع مستدل، پذيرش خطادفاع نيست بلكه در مذمت توجيه
ها مسير معطوف به حقيقت است. از كساني كه خود يك طرف دعوا هستند زيبنـده  جبران ظلم

 طرف قرار دهند.شان را در موضع ناظر ثالث بيخود نيست،
نگـاري منصـفانه قابـل دفـاع     حسن كديور از لحاظ روش تاريخيدر مجموع نوشته دكتر م

است و وي الزامات بررسي محققانه و مستدل را رعايت كرده است. شواهد و اسناد مربوط بـه  
اهللا شريعتمداري بيش از مواردي است كه مورد استشهاد دكتـر كـديور   ظلم و ستم رفته بر آيت

اهللا تواند ابعاد كامل ماجراي برخـورد بـا آيـت   ن مياند. افزايش بحث و مجادله احسقرار گرفته
  .شريعتمداري را روشن سازد

  



 
  
  

  
  
  

  1حضرت امام در برخورد با مخالفين و منتقدين ةمنش و سير

مجاهدين خلق بود/ امام براي كارهايش حجت  ةرين ضربت خشونت بر جامعه بزرگ تحميل جو
  عقلي و شرعي داشت

  
  حسين موسوي تبريزيسيد

تبريـزي دادسـتان كـل كشـور در يكـي از       اهللا سيدحسين موسـوي  آيت سعيد اهللا بداشتي:
هـاي مهـم آن دوران    اسالمي و از قضـات پرونـده   هاي تاريخ نظام جمهوري ترين برهه حساس

هـاي پربحـران گذشـت و     هاي زيادي را از آنچه كـه در آن سـال   تحليلاست؛ وي خاطرات و 
برخوردهاي قضايي و امنيتي كه با مخالفين و منتقدين صورت گرفته را با خود در سينه دارد و 

 .پردازدگو به بيان برخي از ابعاد جالب توجه اين موضوع ميو در اين گفت
كلـي مجمـع محققـين و مدرسـين      يراهللا سيدحسين موسوي تبريزي در حال حاضر دب آيت

برد. با توجه به آشنايي و احاطـه ايشـان بـه     عهده دارد و در قم به سر مي قم را بر ةعلمية   حوز
 ، به بهانـه جمارانرساني و خبري  اسالمي، پايگاه اطالعهاي ابتدايي پيروزي انقالب مسائل سال

 زمينـه سـواالتي را   اي حضرت امام به سـراغ وي رفتـه و درايـن    سالروز صدور پيام هشت ماده
  :است خورتوجهيدر نكات حاوي كه است كرده  مطرح

داري حضرت امام ها و حكومت با توجه به آشنايي حضرتعالي با مبارزات و انديشه
  ين چگونه بود؟به نظر شما ديدگاه امام خميني نسبت به آزادي منتقدين و مخالف

                                  
  .1391دي  2جماران . 1
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هـاي خـود    هنگامي كه امام در پاريس سكونت داشتند در مورد آزادي احزاب در سخنراني

بعد از بازگشت به ايران، امام به عنوان كار و فعاليـت سياسـي    اوايلوعده داده بودند؛ حتي آن 
كردند، البته غير از جايي كه با اصل اسالم  دادند و حتي تشويق هم مي ها اجازه مي به همه گروه
بينيم كه امام از چـه نيروهـايي اسـتفاده     شد. اولين نمونه آن را در تشكيل دولت مي برخورد مي

هـا را   هايي كه امام حتي برخي از مواضع آن رفدار خود و هم از گروهكردند. هم از روحانيون ط
اهللا كاشاني قبول نداشـتند.   از زمان ملي شدن صنعت نفت و جريان مرحوم دكتر مصدق و آيت

كنـد كـه از    كند و حتي بـا آقـاي بازرگـان شـرط مـي      ، آقاي مهندس بازرگان را انتخاب مي امام
  طور هم شد. همين اًآزادي و واقعفقط از نهضتهاي مختلف استفاده كند نه  گروه

هاي مختلف استفاده كرد، حتي آقـاي   آقاي بازرگان هم كه رييس دولت موقت بود از گروه
به امر امام (ره) در وزارت كار و آقاي دكتر سنجابي در وزارت خارجه قرار  راداريوش فروهر 

تلويزيون قرار دادند. اين يعني مناصـب  زاده را هم در راديو و  دادند و حضرت امام، آقاي قطب
هاي مختلف قرار داده شد. همچنين امام آقاي يزدي  مهم كشور در اختيار افراد مختلف از جناح

خواسـتند بـا همـه     را مديرمسئول كيهان كردند و همه اينها نشان دهنده اين است كـه امـام مـي   
آقاي نزيه كه از طرف دولت موقـت   احزاب و افراد كار كند. البته موارد خاصي هم هست؛ مثالً

رييس شركت نفت بود (در آن دوره هنوز وزارت نفت نبود) در مورد حكم قصاص به صورت 
(صدر اسالم) بوده است، اين حرف چـون بـه    آميز گفته بود كه اين حكم براي آن دورهتوهين

راني را بـا لحـن   كرد امام فرمودند كه بايـد اسـتغفار كننـد. او آن سـخن    اصل اسالم برخورد مي
كرد با اين وجود حتي نزيه دستگير يـا  آميز ايراد كرد و قلم او نيز عليه اسالم حركت ميتوهين

  زنداني نشد.
نامـه چـاپ   انقالب شاهد بوديم كه روزانه انبوهي از روزنامه، مجلـه و هفتـه   اوايلحتي در 

از جملـه حـزب خلـق    شد و مجوز هم الزم نداشت و احزاب مختلفي اعالم وجود كردند؛  مي
بينيم كه در آذربايجان شرقي طي اولين انتخاباتي كـه صـورت    كرد و مي مسلمان كه فعاليت مي

اساسي حزب خلق مسـلمان كانديـداي خـود را فرسـتاد. در     گرفت در انتخابات خبرگان قانون
ـ    شرقي مرحوم آيت استان آذربايجان اهللا  تاهللا اشراقي كه از علماي بزرگ آذربايجـان بودنـد، آي

اي  اهللا انگجي و آقاي مقدم مراغه ابوالفضل موسوي تبريزي و آيتاهللا سيد سبحاني، مرحوم آيت
كانديدا شدند كه چهار نفرشان از حزب خلق مسلمان  -شش نفر جمعاً -اهللا شهيد مدني و آيت

گـراي   گرا بود و حتـي احـزاب ملـي    اي كه يك ملي ي هم آوردند. آقاي مقدم مراغهأبودند و ر
در  ي هم آورد.أمذهبي ايشان را قبول نداشتند از طرف حزب خلق مسلمان نامزد شده بود و ر

فقيـه بـه تفصـيل در    صـدر در مـورد اصـل واليـت    اساسي حتي آقاي بنيمجلس خبرگان قانون
ها مخالفـت كردنـد،    فقيه مطرح شد خيليمخالفت صحبت كردند. در خبرگان وقتي مسئله ولي
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شـان   شد نه كسي بـرايش مزاحمـت ايجـاد شـد و نـه از كانديـدا شـدن       ولي نه كسي دستگير 

فقيـه  خبرگـان بـا اصـل واليـت    و علناً در مجلـس  صدري كه رسماًجلوگيري به عمل آمد. بني
جمهوري از ايشـان   هوري شد و امام، در جايگاه رياستجممخالفت كرد بعداً كانديداي رياست

صـدر ارزش آن را  يت خود برنداشتند و اگر بنيحمايت كردند و تا آخر هم امام دست از حما
كه خودش از مخالفان آنها  -كرد كه به دامان مجاهدين خلق دانست و غرورش وادارش نمي مي
صدر را حفظ كنند و حتي بعد از ايـن   آمد. امام خواستند بني ها پيش نمي فتد اين برنامهابي -بود

اش بـا ايـن    ز فرار از ايران، امام در سـخنراني صدر عزل و مخفي شده بود و قبل ا برنامه كه بني
اهل نگيرند و بمان و در دانشگاه كار علمي انجام مضمون فرمودند؛ كه اطراف شما را دوستان نا

  طور بودند. گونه رفتار كردند و در مورد ديگران نيز همين بده. امام اين
  داشت؟ ها هم بروز ها و آزادي احزاب و گروه آيا اين روش در انتخابات

ها چـون بـا    ايبله، در دوره اول انتخابات مجلس حتي مجاهدين خلق كانديدا داشتند، توده
توانستند كانديدا بدهند ولي مجاهدين حضور داشتند و حتـي در   اصل اسالم مسئله داشتند نمي

رياست جمهوري دوره اول خواستند باز هم كانديدا بدهند ولي به آنها گفتند كه كانديداي شما 
اساسي داشته باشد و به حق هم گفته شـد. جزئيـات ايـن موضـوع را آقـاي      بايد تعهد به قانون

كه از طرف امام ناظر بودند بهتر اطالع دارند چون در آن زمان هنوز شوراي ها  خوئيني موسوي
، كه او هم تعهد نداد و اجـازه   اساسي تعهد بدهندنگهبان نبود. گفتند آقاي رجوي بايد به قانون

ضور را نگرفت. ولي در انتخابات مجلس همين آقـاي رجـوي از تهـران كانديـدا شـد و بـه       ح
هـا   دهد كه ايـن آزادي  ها نشان مي ي نياورد. همه اينأمرحله دوم هم رسيد ولي در آن مرحله ر

، از نظام و حكومت و كارهاي  نامه بود فحش توان گفت نيمه بود و روزنامه خلق مسلمان كه مي
كرد يا روزنامه مجاهد يا روزنامه راه مجاهد آقاي ميثمـي را ببينيـد يـا روزنامـه      مي دولت انتقاد
حزب خلق مسلمان هم تا روزي كه كار سياسـي   كردند. آزادي كه چقدر انتقاد ميميزان نهضت

كردند و كسي جلوي آنها را نگرفته بود و امـام اجـازه    اش هم بود. اينها كار مي كرد روزنامهمي
ترين مسئله كـه در آن دوره در مجلـس پـيش آمـد، مسـئله       كه همه فعاليت كنند. مهمدادند  مي

سفارت آمريكا بود كه امام بدون هيچ شرطي حل جريان سفارت آمريكا را بـه مجلـس سـپرد.    
كه ممكن نشد كه مسئله   مجلس كار را خوب انجام داد يا نه، جريان مفصلي دارد و اين كه  اين
كه امام بـدون هـيچ شـرطي آن را بـه مجلـس       يان ديگر است، اما اينموقع حل شود يك جر به

كـه چـه    ها صحبت شود يا با واسطه و ايـن  با آمريكايي واگذار كرد يعني تصميم اينكه مستقيماً
ها را آزاد كنند همه اين اختيارات را به مجلس داده گذاشته شود و يا حتي بدون شرط آنشرطي 

شـمردند و بـه آراي    رساند كه نمايندگان مردم را محتـرم مـي   ا ميله توجه امام رأبودند. اين مس
  گذاشتند.آنان احترام مي
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شمردند. امام در امري وارد  جمهور مجلس ميامام تعيين اعضاي دولت را از وظايف رئيس

ي كه اخـتالف بـه   كه خود نمايندگان بخواهند و يا در موارد  شد مگر به ضرورت و يا اين نمي
در مورد روزنامه ميزان هم قانوناً جلـوي آن گرفتـه    كرد. امام بايد آن را حل مي كهاي بود  گونه

نشد يعني دستوري نبود، البته من آن زمان در تبريز بودم و دادستان كل انقالب نبـودم ولـي تـا    
آزادي بـدتر از   آنجا كه به ذهن دارم، هيچ حكمي از طرف مقامي صادر نشده بود. زيرا نهضت

كه آزاد بودند، نبودند! در مـورد مجاهـدين خلـق حتـي پـس از اعـالم جنـگ         مجاهدين خلق
اسالمي يعنـي دادسـتان كـل انقـالب مرحـوم      هاي انقالب مسلحانه، باالترين مقام رسمي دادگاه

هايشان را تحويل بدهنـد و  اهللا قدوسي، اعالم كردند كه بيايند ادارات دولتي و اسلحهشهيد آيت
هـا آزاد اسـت؛ چـون مجاهـدين در      هـاي آن  و تظاهرات و راهپيمـايي هايشان آن وقت روزنامه

ل نـه تنهـا مخـالفتي    ئبودند. امام در رابطه با اين مساشهرهاي بزرگ هميشه در حال تظاهرات 
هاي مختلف هميشه حضور داشته باشند و شركت كنند،  نداشتند بلكه نظرشان اين بود كه گروه

توان  اسالمي هم مي در مورد انحالل حزب جمهوري انحصارطلبي در كشور پيش نيايد و حتي
هـا در جامعـه    هـا و گـروه   خواستند همه جريـان  ها را مؤثر دانست. امام مي طلبيبعضي انحصار

گفتند فقط روحـانيون بايـد در    با كساني كه مي اشته باشند و خدمت كنند. امام دررابطهحضور د
گفتنـد   اي هستند كه در زمان شاه مي همان عدهفرمايند اينها مثل  عرصه باشند بدين مضمون مي

مـورد   كه روحانيون نبايد در سياست دخالت كنند و از نظر امـام، هـر دو يكـي هسـتند. يـا در     
بينيد كه امام بـا چـه تنـدي بـا آنهـا       زدند مي كساني كه به جوانان انگ التقاطي يا كمونيستي مي

هاي آنها گوش كنيـد اجـازه بدهيـد صـحبت      حرففرمايد به  كند؛ در مقابل امام مي برخورد مي
حتي نظـر امـام    كنند. ها پاسخ دهيد و خوشحال شويد كه آنها انتقاد مي ن كنند و با حوصله به آ

ترين مسئله ايشان در فقه بود، آنجا هم قائل به عـدم انتقـاد نبودنـد و     فقيه كه مهمدر مورد ولي
قد كنند تا خيلي از مسايل بـاز شـود و نقـد شـود؛     باور داشتند كه منتقدان بايد حرف بزنند و ن

ها در صحيفه امام موجود است.  فقيه! اينها چيزي نيست كه مخفي باشد همه اينحتي از واليت
ها و جريانات در نظام باشد و عمل امام هم  نظر امام اين بود كه بايد آزادي و شركت همه گروه

يعنـي انتخابـات سـوم      -م در قيـد حيـات بودنـد    تا آخر همين بود. در آخرين انتخابات كه اما
آزادي بيان و  كردند. و تأييد مي تأكيدامام برخالف بسياري از افراد حضور همگاني را  -مجلس

ها از نظر امام مهم بود، در روزنامه اطالعات آقاي دعايي را گذاشـتند كـه هنـوز     آزادي روزنامه
ها را بـا   هم آقاي خاتمي در كيهان بودند. ما اينهم روزنامه متفاوتي است و بعد از آقاي يزدي 

ييد كرده بودنـد. امـام حتـي    أانقالب شده بود و امام را همه ت گوييم كه هاي انقالب مي شاخصه
ندازد و مجلـس را تشـكيل ندهـد ولـي بـا تـالش       ااساسي را ده سال عقب بيتوانست قانون مي

ار گرفـت. بايـد توجـه كنيـد بـه ايـن       حضرت امام خيلي زود كارها در مجراي قانوني خود قر
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كه در پـاريس بودنـد گروهـي را تشـكيل       قدر به مردم توجه داشتند، زماني موضوع كه امام آن

نويس تدوين كنند. اين پيش اساسي قانوننويس كه پيش -س آنأرحبيبي دردكتر حسن -دادند 
فقيه را در سـال  تئوري واليتكه امام  حاليفقيه هم نيامده بود. درتهيه شد و در آن اصل واليت

اساسي نيامده بود اما امام بـر ايـن   نويس قانون حال در پيش عينبيين كرده بود، درت مشروحاً 48
ي مـردم گذاشـته شـود و بـا     أنويس به رامر اصراري نداشتند بلكه اصرار داشتند كه همان پيش

فقيـه در  واليـت گان مجلس خبرگـان تشـكيل شـد و در آن مجلـس اصـل      زربا ساصرار مهند
خبرگـان بـه رأي مـردم    هـم مصـوبه مجلـس    پيشنهاد شد و تصويب شد و نهايتـاً  اساسي قانون

اساسي داشته باشيم كه چند ماه نشـده  خواست كه هرچه زودتر قانون گذاشته شد. امام فقط مي
شـروع شـده بـود و خواسـت اصـلي، تشـكيل        اساسي قانونانتخابات خبرگان انجام و بررسي 

جمهور قدرتمنـد داشـته باشـيم    مجلسي قدرتمند داشته باشيم، رييس نظام بود كه مثالً نهادهاي
فقيه بود، رد صالحيت نشد حتي امـام ايشـان را فرمانـده    صدر كه مخالف واليتآقاي بني و....

كل قوا نشدند؛ بعـدها تنهـا    ةجمهوري فرماند رئيسصدر هيچ كل قوا كردند و بعد از آقاي بني
وقتـي كـه در ورزشـگاه شـيرودي      رفسنجاني جانشين فرمانـده كـل قـوا شـدند.     آقاي هاشمي

احمـد آقـا بـا    اي بـا مجاهـدين خلـق درگيـر شـده بودنـد، مرحـوم حـاج         (امجديه سابق) عده
خلـق  كنندگان به تندي برخورد كردند. حتي تا قبل از اعالم مبارزه مسلحانه از مجاهـدين  حمله

شـدند،   ها يكي دونفر از اعضا آنها دستگير مـي  م در درگيرياعدام و يا زنداني نشده بود. اگر ه
شدند، فقط آقاي سعادتي بود كه به جرم جاسوسي دستگير و ده سـال   پس از چند روز آزاد مي

محكوم شد كه حكمش را خودم دادم و حتي خيلي اعتراض شد كه چرا حكم اعدام نـداديم و  
فـت ولـي حكمـش در آن زمـان ده سـال      ها بعد بنا بر مسايل ديگري صورت گراعدامش سال

هـايي كـه اطرافيـان ايشـان و      صدر با همـه مخالفـت  در ماجراي غزل آقاي بني زندان بود. مثالً
پور و آقاي سعيد زنجاني و خانم سـودابه  مجاهدين خلق ابراز كردند فقط سه نفر آقاي غضنفر

كرده بود امام فرمودنـد:  صديقي دستگير شدند كه وقتي آقاي الجوردي آقاي فروهر را دستگير 
  امثال ايشان نبايد دستگير شوند و دستور آزادي هر چهار نفر را دادند.

اسـإلمي،  برانگيـز در تـاريخ جمهـوري   آقا! يكي از موضوعات همواره مناقشهحاج
هاست. با توجه به مسئوليتي كـه در آن زمـان داشـتيد،     برخورد با زندانيان گروهك
  اين حوزه چگونه است؟ برخورد و كارنامه نظام در

سال كه دادستان كـل بـودم يعنـي از نيمـه دوم      ها بايد بگويم كه در عرض دو درباره زندان
ها از طرف مجلس آمدنـد. آقـاي    دو الي سه گروه براي بررسي زندان 62 واخر سالأتا  60سال

ردنـد و  آبادي و آقاي دعايي از سوي مجلس آمدند، بررسي ك اي، آقاي هادي نجف هادي خامنه
اهللا منتظري پيشنهاد شـد   از طرف آيت به امام گزارش دادند. البته بسياري از مشكالت حل شد.
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ة جعفر كريمـي كـه آن موقـع در قـو    آبادي و سيدكاشاني و قاضي خرمو حضرات آيات ابطحي

دادند و در هر گزارش دستور آزادي تعدادي را  قضاييه بوند معرفي شدند كه به امام گزارش مي
دادند و حتي به شهرهاي مختلفي رفتند براي مثـال كرمـان، اصـفهان و تهـران جـزو همـين        يم

شدند. ايشان  اي آزاد مي ها بررسي و عده ها، به دستور امام شكايت در اين بازرسي شهرها بودند.
گران و قاتلين دستور عفو ساير زندانيان را دادنـد؛   اسالمي غير از شكنجهاز اول پيروزي انقالب

طلبان و عوامل شاه هم حكم عفو دادند و غير از قاتلين و كسـاني كـه    يعني حتي براي سلطنت
كـه مـن    -دستور قتل داده بودند اعدام را ممنـوع كردنـد. در زمـان جريـان مجاهـدين خلـق       

از طرف ما (و شوراي عالي قضايي) بخشنامه شـده اسـت، كسـاني از     - هايش را دارم بخشنامه
اند را آزاد كنيـد   نه تيمي و جريان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نكردهدستگيرشدگان كه خا

و كساني كه قرار است اعدام شوند را محدود كنيد و تا آن زماني كه ما بوديم چنـد گـروه آزاد   
 تر شد. فقط محكومين ماندند و تعدادي بالتكليف بودند كه آن هـم در  ها خلوت شدند و زندان

هـا  هـاي آن  ريع بـه پرونـده  شدند، كساني هم كه بالتكليف بودند چون س خيلي كمواخر خيليأ
  شدند. شد و محكومين دوران حكم خود را طي و آزاد مي رسيدگي مي

ها نه فقط در داخل زندان بلكه  ها در اولويت بود. مالقات در مورد زندانيان، مالقات خانواده
سـونا پـارك    ةگذاشته بودند، مثل محوط هايي را خارج زندان هم بود. در خارج زندان مكان در

بردنـد و زنـدانيان    مورين، زندانيان را به نوبت با خطراتي كه در آن دوران بود مـي أتهران بود. م
قل ماهي يك بار بود كه البتـه  هاي اين چنيني الا كردند. مالقات هاي خود را مالقات ميخانواده

ما جايگاهي در زندان اوين سـاختند كـه    مرحوم شهيد الجوردي با همكاري 60 واخر دههأدر 
شان خلوت كننـد. حتـي آقـاي    يها هايي چند ساعتي را با خانوادهتوانستند به تن هل ميأآقايان مت

داد كه مبارزه مسلحانه كرده بودند نـه بـا    خلق نيز انجام ميالجوردي اين كار را براي مجاهدين
 ويم كه اشكاالتي در كار نبود، ولي بايد جـو گالبته من نمي تا حرف زده باشند! كساني كه چهار

هايي را به بار آورده است و چون  آن زمان را در نظر داشت و بايد ديد كه طرف مقابل چه زيان
اي كه مجاهدين خلق زدند، ترور ناجوانمردانـه مرحـوم بهشـتي و     ترين ضربه من معتقدم بزرگ

آمـد. در قـوه قضـاييه     الت به وجـود نمـي  ديگران بود، زيرا با وجود ايشان شايد خيلي از مشك
توانسـت از وجـود و    داند ملت ايـران چقـدر مـي    ترين ضايعه رفتن ايشان بود و خدا مي بزرگ

هاي منـافقين و شـايد بزرگتـرين     مند شود. از ديگر زيان اخالق، رفتار و وسعت نظر ايشان بهره
ر كردنـد. وقتـي كشـتار راه    بـا  را خشونت ضرري كه زدند جامعه را به خشونت كشاندند و جو

 ها را فرا گرفت با همه وسـعتي كـه داشـت طبعـاً    ها و كوچه هاي مسلحانه خيابانملهحافتاد و 
تـر  توانند سريع شود و بازرسين نمي ها شديدتر و تندتر ميتر، و برخورد و فضا تنگ ها پر زندان

شـود.   هايي مـي و قضاوتداوري آيد و نوعي پيش به كارها رسيدگي كنند و مشكالتي پيش مي
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آيد و بايد بگوييم كه نقص بوده ولي از طرفي بايد ببينـيم در چـه مـوقعيتي     اين موارد پيش مي

هـاي اول   چقدر تجربه داشتيم؛ آن هم در نظامي بدون نيـروي متبحـر كـه در سـال     بوده و ثانياً
اول تا آخر چند نفر از ترين ضايعه انجام داده بود. مگر از  تشكيل است. نظام كار خود را با كم

سـابقه اسـت كـه يـك نظـام       ا بـي رژيم سابق اعدام شد؟ شما ببينيد از اين لحاظ در تمـام دنيـ  
هـا   همه آزاري كه به مردم داشت وقتي عوض بشود چند ده نفـر بيشـتر از آن    ساله با اين پنجاه

  اعدام نشود.
  ها چه بود؟ دليل همين مقدار تندي

يكـات ديگـران و دشـمناني كـه در داخـل و خـارج بودنـد و        بـه وسـيله تحر   البته عمـدتاً 
كردنـد،   هواي انقـالب تنـد رفتـار مـي     و اي هم با حال خواستند ايران را تقسيم كنند و عده مي

داد و حرفي در آن نيست ولي بايد عوامل يـاد شـده را    العملي رخ ميگاهي برخوردهاي عكس
صورت گرفته و خدماتي كه انجام شده و از در نظر گرفت. آنچه مسلم است نبايد كارهايي كه 

به اين موارد  تر نظرات امام براي آزادي مردم، آزادي مطبوعات و احزاب كه امام عمالًهمه مهم
  اعتقاد داشتند، فراموش شود.

واقع عدم اطإلع امام از آنچه در برخورد با منتقدين رخ داده بـود عامـل سـلب    در
  هاي اجتماعي شده بود؟برخي آزادي

گويم عدم اطالع امام بود، ببينيد وقتي امام مرا قاضي كرد و حكم قضاوت مـرا داد   من نمي
طباطبـايي و شـهيد   اهللا شـهيد قاضـي  اهللا مشكيني و آيت اهللا منتظري، آيت اهللا پسنديده، آيت آيت

تـرين   تواند قاضي شـود. نزديـك   گويند اين شخص متدين، عادل و باسواد است و مي مدني مي
هاي خوب و مطمئني بودند. وقتي  در آن زمان به امام اين بزرگواران بودند و بسيار هم آدمافراد 
كنند براساس آن امام مرا و يا هر كسي غير از من را بـه ايـن سـمت انتخـاب      ها معرفي مي اين
تواند به من اعتماد كند و وقتي من  كه رفتار بدي از من سر نزده است امام مي كند و تا زماني مي

كند. وقتي امام دادستان  القاعده امام به اخبار من اطمينان ميبه امام موردي را گزارش بدهم علي
وزير و رئـيس  كند، امام وزير اطالعات دارد و دولت دارد، نخست دارد و به اخبار او اعتماد مي

ذيرفتنـد  پ دادند و امام اگر منازعه و خبر مخالف نبـود مـي   جمهور دارد اينها همه گزارشاتي مي
دادم و امـام تـا حـدودي     من گزارشاتي مـي  مثالً كه در تضاد با اخبار ديگر قرار بگيرد. مگر اين

كه كسي بيايد و عليه سخن من حرفي بزند. گاهي ما در تضاد با شـوراي    پذيرفتند مگر اين مي
 كـرد كـه   گذاشت و خود امام آنجا قضاوت مـي  عالي قضايي بوديم ولي امام جلسه مشترك مي

وزير در تضاد بودند امام جلسـه  جمهور و نخستاگر رئيس حرف چه كسي درست است. مثالً
خواستند و يك  كرد و يا نظر مجلس را مي گذاشت و يا گزارشات ديگر را قبول مي مشتركي مي
پذيرفتند. به طور كلي امام به همـه نزديكـان خـود اعتمـاد داشـتند و اگـر اعتمـاد         نظري را مي



 279 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 
عبـاس و يـا بـه سـعد     مگر حضرت علي(ع) به ابـن  توانستند حكومت كنند. نمي كردند كه نمي

هاي حضرت علي(ع) چه كساني  وقاص اعتماد نكرد مادامي كه خالف نكرد؟ مگر كسان و آدم
كرد وگرنه كار حكومـت   كردند و بايد به آنها اعتماد مي هاي عادي بودند كه كار مي بودند؟ آدم
تـر و خـداي نـاكرده يكـي خالفـي      كند، يكي قـوي  عمل مي رفت. حال يكي ضعيف پيش نمي

دانست. فـرض   كند. منظورم اين است كه نگوييم امام اطالع نداشت، امام خيلي چيزها را مي مي
داده يا من در جريان حوزه كـاري خـودم خيلـي بـه امـام اطـالع        احمد آقا اطالع ميكنيد حاج

داده  اي به امام گزارش مي  اهللا خامنهخودش و آيتاهللا موسوي اردبيلي در حوزه دادم، يا آيت مي
اهللا العظمي منتظري چيزي گفته و امام گوش نـداده اسـت، ده تـا    امروز نگوييم مثالً آيت است.

گويـد   تواند بگويد آنچه آقاي منتظري مي گزارش متضاد ديگر نيز رسيده است به امام؛ امام نمي
ه در بيت آقاي منتظري كساني هستند كه با افـرادي  اند ك درست است، چهار نفر ديگر هم گفته

حال وزارت هر ر نفر هم آدم عادي نيستند، بهكند و آن چها كنند؛ خب! امام باور مي همكاري مي
امام در روز قيامت هم حجت  باالخرهاطالعات است، اطالعات سپاه است، دادستاني است و... 

طور كه يك  دار است. همان تمالي، اشتباهات حجتدارد كه به اينها اطمينان كردم، اشتباهات اح
السند اسـت   دهد شايد آن روايت غلط باشد ظاهراً صحيح اساس يك روايت حكم ميبرمجتهد 

دهد و  صحيح است و فتوا مي و داللت هم دارد ولي شايد يك جايي جعل شده باشد اما ظاهراً
رود، چون او كـار خـود را    جهنم نميكنند. در روز قيامت مجتهد  هزاران نفر هم به آن عمل مي

 خواهـد.  كرده است بر اساس روايت خبر واحد عادل ثقه اسـت و دو شـاهد در قضـاوت مـي    
صـدر سـه نفـر     خواستند زنداني داشته باشيم، در مورد آقـاي بنـي   توان گفت، امام حتي نمي مي

و در مسـئله   زنداني شدند و سريع هم آزاد شدند ولي مسئله مجاهدين خلق مورد ديگري بـود 
اهللا شريعتمداري هم بعد از جريان تبريز هم كسي برخوردي با ايشان نكرد. ولي در مسـئله  آيت

اي بودند كه به امام گـزارش دادنـد، گرچـه ممكـن      كودتا كه موضوع كوچكي نيست، يك عده
و  ها را باور نداشته باشم ولي گزارشات از جاهاي مطمئني به امام رسيده بـود  است من همه آن

آيد كـه   امعه برخوردهايي پيش ميآيد و در ج به موقع هم اقدام كردند و بعد جرياناتي پيش مي
گذارد. ولي من معتقدم كه امام حتماً عادل بود و براي كارهايش حجت عقلي و شرعي  ثير ميأت

كسي هم جز اين فكر كند،  داشت البته معصوم نبود و در جاهايي اشتباهاتي محتمل است و هر
كنـد. بايـد توجـه     ف مشي امام عمل و غلو كرده است. فقط معصوم است كه اشـتباه نمـي  خال

مـان ببينـيم آن    كند. هر كـدام  داشت كه امروز را نبايد با زمان امام مقايسه كنيم، شرايط فرق مي
كرديم و امروز چطور؟ آدمي كه نظرش عـوض نشـود درسـت نيسـت. در      روز چگونه فكر مي

دو روزش يك جور باشد از شيعيان ما نيست، انسان بايد پيشرفت كنـد  روايت داريم كسي كه 
رسد و نبايـد بگـوييم تـو چـرا ديـروز       رسيد ولي امروز مي شايد ديروز عقل من به چيزي نمي
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فهميده، اگر خالف كرده و به كسي ظلم شده بايد جبران كند ولي اگـر   فهميدي؟ خب نمي نمي

همه اين احوال كه باور داريم امام معصـوم نيسـت و   ولي با  حجت داشته مسئله ديگري است.
واخـر  أاهللا منتظـري كـه تـا     دانيم به قول آيـت  ممكن است اشتباهاتي شده باشد اما آنچه كه مي

 كردند. اساس حجت كار ميدانيم امام بر كه مي م بود و اينگفتند امام عادل و اعل عمرشان مي
و به طور خاص به بحث ما نيز مرتبط آقا يكي از مسائلي كه اخيراً مطرح شده حاج

عالي درخصـوص نـوع رابطـه    اهللا شريعتمداري است. نظر حضرت است بحث آيت
ويژه  حضرت امام با حضرات مراجع، قبل و بعد از انقإلب و شرايط پيراموني آن به

  اهللا شريعتمداري چيست؟ مرحوم آيت
ان پيروزي انقالب اسـالمي در  اهللا شريعتمداري يكي از مراجع چهارگانه در زم مرحوم آيت

اهللا  اهللا گلپايگاني، آيت خميني در رابطه بودند و مراوده داشتند. آيت قم بودند كه با حضرت امام
اهللا آقـاي   خمينـي. البتـه حضـرت آيـت     اهللا شـريعتمداري و حضـرت امـام    مرعشي، آيتنجفي

خـويي مطـرح بودنـد.     اهللا احمد خوانساري هم در تهران بودند، از مراجع نجف نيـز آيـت  دسي
مراجع متعددي داشتيم و همه اين بزرگواران محترم بودند و همه مراجع معظم كـم و زيـاد بـا    
انقالب همراهي داشتند. البته مراجع ثالث قم قبل از پيروزي انقالب تا حدود زيادي با انقالب 

دند ولي ايـن مراجـع   كدام در هدايت و رهبري در حد و توانايي امام نبو همراه بودند، البته هيچ
انـد و   تبريز نظر خود را بيان كـرده  56بهمن سال  29دي قم، و  19در مقاطع مختلف مثل قيام 

هـا صـادر    هـاي زنـدان   هاي مشتركي را عليه نظام شـاه، اسـتبداد و شـكنجه    حتي گاهي اعالميه
ناهمـاهنگي بـه   البته گاهي مواضعي به ظاهر مغـاير بـا حضـرت امـام داشـتند. ايـن        كردند. مي

خصوص در سه چهار ماه قبل از پيروزي و نزديك به پيروزي انقالب بيشتر مشهود بود. يكـي  
اهللا شريعتمداري بودند، ايشان اگرچه معتقد به رفتن شاه بودند، امـا   ها مرحوم آيت از اين چهره

ارچوب كردند كـه خواسـتار اصـالح رژيـم در چـ      كردند، بلكه طوري رفتار مي آن را ابراز نمي
چـون   مسـلح. گـراي غيـر   هاي ملـي  ، جبهه ملي و ساير گروه آزاديقانون هستند، همانند نهضت

ها تا چندين ماه قبل از پيروزي انقالب معتقد بودند كه رژيم، انتخابات آزاد بـراي   مذهبي -ملي
ملي با انتخابات صحيح مردم شكل بگيـرد و بـا نماينـدگان     مجلس برگزار كند، مجلس شوراي

ها معتقد بودند كـه  ند بلكه سلطنت كند. آنقعي مردم تشكيل شود، شاه بماند ولي حكومت نكوا
گذارد انقالب  ها معتقد بودند آمريكا نميشود بيرون كرد و بعضي از آن نمي شاه را به اين زودي

اهللا مرعشي نجفي(ره) به بنـده گفتنـد: اگـر بخـواهيم مقابـل       به نتيجه برسد. روزي مرحوم آيت
كا بايستيم، بايد تابع شوروي باشيم. يا بايد بلوك شرقي باشيم، يا بايد بلوك غربي باشـيم.  آمري

اهللا  البته مرحوم آيـت  شود با استقالل كامل حكومتي را تشكيل داد. كردند كه مي ايشان فكر نمي



 281 ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلي به سرطان به بيمارستان. 3

 
 اهللا نجفي مرعشـي،  اهللا گلپايگاني و آيت شريعتمداري از ساير مراجع حاضر در قم همچون آيت

هايي كـه ايشـان    ملي از دير زمان با ايشان در تماس بودند. در ساله تر بودند. حتي جبه سياسي
در تبريز و در زمان دكتر مصدق به عنوان كانديدا براي مجلس معرفي شده بودند و اعالميه هم 

ند در حمايت از ايشان داده شده بود اما بعد ايشان گفته بودند كه حاضر به كانديدا شـدن نيسـت  
 هـا بـا   مـذهبي  گراها و ملـي  ولي كساني را از علماي تبريز معين كرده بودند. از همان زمان ملي

ايشان در ارتباط بودند. سبك نظريه ايشان الاقل در دو سه سال مانده به پيروزي انقالب همـين  
  گام در اصالح رژيم.به. يعني، به اصطالح سياست گام بود

  مورد رفتن شاه از كشور چه بود؟اهللا شريعتمداري در  نظر آيت
گام معتقد و خواستار اصالح قانوني رژيم بودند. در خاطرات فردي  به ايشان به سياست گام

ريـزد. شـاه    گفتند: اگر شاه برود، ايران به هم مـي  به نام انصاري از بستگان فرح ديدم. ايشان مي
شـود. آن زمـان ايـن سـخن در      ميگفت كه اگر من بروم، ايران ايرانستان  خودش هم اين را مي

اهللا شـريعتمداري   خواست از ايران بـرود، آيـت   خاطرات انصاري هم آمده بود كه وقتي شاه مي
اند كه به شاه بگوييد نرود و بماند اما طوري عمل كند كه مـردم بپذيرنـد. شـايد هـم      پيغام داده

  معتقد بود كه اگر شاه برود، ايران به هم بريزد.
  ي شريعتمداري در فعاليت عليه رژيم شاه چگونه بود؟ نوع مواجهه آقا

خواسـت مجـرم را معرفـي كنـد مـأمورين را معرفـي        هايشان وقتي كه مي ايشان در اعالميه
ها ريختند و كشتند و مقصر كه اين روي انتظامي، ساواك و اينكرد. مأمورين نظام، مأمورين ني مي
يـا قبـل از آن بـود كـه امـام فرمودنـد: ايـن        شـهريور   17دانست. يادم نيست در مورين ميأرا م

هاي هولناك را بر عهده مأمورين گذاشتن خيانت است و شـخص شـاه مسـئول اسـت      جنايت
شد كه بايد خود شاه را مستقيماً مـتهم ايـن    مي تأكيدهاي امام   در اعالميه چنين تعبيري داشتند.

هاي آقاي شـريعتمداري   ر اعالميهجنايات قرار دهيم و محكوم كنيم، اما در سه چهار ماه آخر د
و   هم ديگر اين مسئله نبود. گاهي در انقالب اين مسئله عامل درگيري بـين طرفـداران انقـالب   

اهللا شريعتمداري بود. حتي در تهـران و قـم قبـل از بازگشـت امـام از       مقلدين و طرفداران آيت
آمده بود. يك بـار هـم در   هايي پيش  پاريس به تهران در بهشت زهرا و سر مزار شهدا درگيري

خواسـتند درگيـري در قـم پـيش آورنـد و       ، مدتي قبل از پيروزي انقـالب مـي  57 اربعين سال
هاي من را هـم پـاره كردنـد،     ريزي شده بود. همان شب امام اعالميه دادند كه اگر عكس برنامه

ل از پيـروزي  حق نداريد به هيچ يك از مراجع توهين كنيد، نبايد اهانت كنيد. يكي دو مـاه قبـ  
انقالب هم همين جور شد، در چهارراه ارم قم يا همان چهارراه شهدا در مقابل دفتـر تبليغـات   

اي جمع شـده بودنـد و چنـد عكـس امـام را پـاره كردنـد. امـا          كه آن زمان دارالتبليغ بود، عده
كردند و طرفداران امام با توجه به اعالميه امام كه يك شب قبل منتشر شده بود، سكوت اختيار 
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هـا هـم شعارشـان را دادنـد و      در نتيجه ساواك و ساير مخالفين نتوانستند سوءاستفاده كنند. آن

از جمله به قم آمدند همه مراجع با ايشان ديدار كردند،   بعد از پيروزي انقالب وقتي امام رفتند.
كردند و احترام  هرحال امام مالحظاتي را درباره آقاي شريعتمداري مياهللا شريعتمداري. در آيت
كه بعد از پيروزي انقالب، مسئله حـزب  طور بودند. تا اين گذاشتند. با مراجع ديگر هم همين مي

سسين حزب طرفدار امام و از نزديكان امام بودنـد  ؤاسالمي مطرح شد، طبيعتاً همه م جمهوري
كردنـد   سيس شد بسياري از مردم برداشت ميأ، با توجه به نام حزب، وقتي ت و حزب جمهوري

شهري با هم در با آقاي ري 57 واخر اسفند ماهأكه اين حزب به تمام معنا وابسته به امام است. 
نـام كننـد، بـه طـور      اسالمي ثبت دزفول بوديم، مردم صف كشيده بودند تا در حزب جمهوري

دهنـد. مسـئله حـزب     كردند كه دارند به نظام رأي مي مثال در دزفول و انديمشك مردم فكر مي
خيلي براي مردم مطرح نبود، و جا نيفتاده بود. غير از آگاهان سياسي كه اين تفكيك بين حزب 

  جمهوري و نظام را قائل بودند.
  كنيد؟ اهللا شريعتمداري پس از انقإلب را چگونه ارزيابي مي نوع رفتار سياسي آيت

خلـق  «حزب  اسالمي حزبي به نام اهللا شريعتمداري در برابر حزب جمهوريطرفداران آيت
سس آن نبود ولي به نام ايشان تمام شد؛ ؤسيس كردند كه آقاي شريعتمداري رسماً مأت» مسلمان

سـيس، چنـد تـن از افـراد     أت اوايلبه اين علت كه تمام دوستان ايشان در اين حزب بودند. در 
االسـالم سـيدهادي   سرخي وحجـت  االسالم گلمعروف حضور داشتند، از جمله مرحوم حجت

هي كه منتسب به آقاي شريعتمداري و در آنجا مشغول به فعاليت بودند.آقاي عليـزاده  خسروشا
پـرده حـزب هـم     و افرادي هم در بازار طرفدار صددرصد آقاي شريعتمداري بودند، در پشـت 

آقاي حسن شريعتمداري فرزند ايشان فعال بود و به روشني معلوم بود و تلقي جامعه نيز همين 
ب طرفداران مرحوم آقاي شريعتمداري هستند كـه ايـن حـزب را تشـكيل     بود كه افراد اين حز

اسالمي جـاري بـود، حتـي     رقابت شديدي بين حزب خلق مسلمان و حزب جمهوري اند. ه داد
انداختند و كسي هـم مـانع آنهـا نشـد. آن زمـان      هر دو طرف در تهران گاهي تظاهراتي راه مي

، مجوز  خواست زنامه چاپ كردن هم پروانه نميكه رو س حزب پروانه نياز نداشت كمااينسيأت
نامـه،   روزنامـه، شـب   400الـي  300خواست هيچي و شايد در آن يكي دو ماه اول بـيش از  نمي
گرفت. همچنين احزاب مختلفي هم  نامه چاپ شد و كسي هم جلوي اينها را نمي نامه و ماه هفته

تا ايـن كـه مرحـوم     اً گرفته شود.اعالم موجوديت كردند، قرار هم نبود جلوي هيچ حزبي واقع
با شخص مرحوم آقاي شريعتمداري انجـام داد و   خالي در بندرعباس مصاحبه تندي دررابطهخل
كه همان موقع نظـرات و مباحـث آقـاي     شد. درحالي ها منتشر سفانه اين مصاحبه در روزنامهأمت

گذاشـت.   ري احترام مـي شريعتمداري مورد توجه و محترم بود، امام نيز به نظر آقاي شريعتمدا
اي گفته بودند كه اگر اين شخص را دست من بدهند، من به شدت با  آقاي خلخالي در مصاحبه
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كنم قريب به اين مضمون. در آن زمان آقاي خلخالي تازه حاكم شرع شـده بـود.    او برخورد مي

ـ       58هاي اول سال  ماه ز ، اين مصاحبه باعث شـد كـه طرفـداران حـزب خلـق مسـلمان در تبري
عضـو رسـمي    200تظاهرات بسيار بزرگي را تدارك ببينند، حزب خلق مسلمان شايد در تبريز 

اهللا شريعتمداري بـود ايـن اجتماعـات و تظـاهرات     بيشتر نداشت ولي چون به نام دفاع از آيت
البته توجه داشته باشيد كه در زمان پيروزي  بزرگ شكل گرفت و مقلدين ايشان شركت كردند.

اهللا خـويي و  نبودند، ولي مقلدين آيـت   مقلدين آقاي شريعتمداري در تبريز اگر چه كمانقالب 
امام هم جمعاً بيشتر از آنان بودند در اطراف تبريز و در شهرها كوچك و روستاها اكثريت مقلد 

اهللا بروجـردي مقلـد آقـاي    آقاي شريعتمداري بودند، عده زيادي از مردم تبريز نيز پس از آيـت 
دند و بعد از ايشان مقلد آقاي خويي و امام شدند كه البته مقلدين آقاي خـويي بيشـتر   حكيم بو

بودند. در بعضي شهرها مثل خوي و مرند نيز مردم بيشتر مقلد آقاي خويي بودنـد. دليـل ايـن    
اهللا خويي و امام بودند ولـي علمـاي    موضوع اين بود كه علماي مهم تبريز بيشتر طرفداران آيت

هـا   خـوان ها به خصـوص روضـه   سه و امامان جماعت مساجد عادي شهر و يا منبرطبقه دو يا 
هاي  اهللا شريعتمداري بودند. روز اولي كه انقالب پيروز شده بود در محدودهبيشتر طرفدار آيت

هايي تشكيل شده بود بـه نـام كميتـه آقـاي شـريعتمداري كـه        مختلف تبريز و در شهرها كميته
هـاي   ها در ابتدا طبق معمول وظايف و مسئوليت ر داشتند و اين كميتهاسلحه و مهمات در اختيا

زمينه نبود و اين كه ظاهراً فرق بگذارند بين امـام   دادند. البته مشكلي هم دراين ميخود را انجام 
انقالب و همچنين مبارزه با  ها با هم عليه ضد شد. مثل همه گروه و آقاي شريعتمداري ديده نمي

اي در  ولـي يـك مسـئله    كردند. هاي خياباني برخورد مي ال بودند و با درگيريفحشا و منكر فع
طباطبايي يك نفر را براي اهللا قاضي هاي انقالب پيش آمده بود: مرحوم شهيد آيت رابطه با دادگاه

اهللا شريعتمداري هر روز در تبريـز  دادگاه انقالب معرفي كرده بود كه با تحريك طرفداران آيت
آييم و بايد مسئول دادگاه عوض شود كه بعـد از    شد كه مثالً ما دادگاه نمي يجاد ميماجراهايي ا

اهللا مدني به امام نامه نوشتند و درخواست نمودند كـه  اهللا قاضي و نيز آيتآن در اين زمينه آيت
انـدازي و   آن زمان من به حكم امام، دفتـر تبليغـات را راه   من را به عنوان قاضي شرع بفرستند.

ي دو ماه بود كه شروع به كار كرده بودم، البته امام به من در مورد اين نامه حرفي نزده بودند يك
زودتر شـروع بـه كـار كنـد تـا ايـن كـه         چهو خيلي حساسيت داشتند كه اين دفتر تبليغات هر

. و  سامان گرفت و دوستاني به عنـوان هيئـت مـديره شـروع بـه كـار كردنـد       وكارهاي دفتر سر
شتيم و اعضاي دفتر تبليغات و مبلغين را براي اين جلسه آماده كرديم، دو يـا سـه   اي گذا جلسه

روز سخنراني گذاشتيم در اين جلسات، يك روز، امام سخنراني كردند. يادم هست كه روز اول 
جلسه در فيضيه بود و بعد از آن يك شب در منزل آقاي پسنديده بوديم كه امـام هـم در آنجـا    

آنجا خطاب به من فرمودند: مدتي است كه آقاي قاضي با آقاي مدني بـه  تشريف داشتند و در 
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در آن زمـان هيـأت    انـد. من نامه نوشتند كه شما را براي قضاوت در دادگـاه انقـالب خواسـته   

خراساني، سيس كرده بوديم متشكل از آقايان مرحوم عباييأاي را براي دفتر تبليغات امام ت مديره
شهري و فهيم كرماني كه من هم عضوش بودم ولـي   ، ري شهيد حقاني، مرحوم  گيالني  جعفري

امام به من دستور دادند تا به كمك آقاي قاضي و مدني بروم. مبلغي هم براي افتتاح دفتر به من 
ملي شعبه صفائيه قرار دادم. به هر حال كار را واگذار كرديم به دوسـتان و   داده بودند در بانك

ام، به تبريز رفتم. من قبالً به شـهرهاي مختلـف بـراي قضـاوت بـا      با دستور و حكم شخص ام
اهللا مشكيني رفته بـودم ولـي بـراي قضـاوت      اهللا آقاي منتظري و مرحوم آيتحكم مرحوم آيت

الحمدهللا اوضاع در تبريز به سامان رسيد و بعد از رفتن من بـه دادگـاه    تبريز با حكم امام رفتم.
مطرح بود وجود نداشـت   اوايلها در رابطه با قضاوت كه در  انقالب تبريز، ديگر آن حساسيت

اساسي داد حتي براي مجلس خبرگان قانون و حزب خلق مسلمان كار سياسي خود را انجام مي
 يادآور شدم انتخاب شده و به مجلس رفتند. تا اين كه كانديدا دادند كه چند نفر از آنها كه قبالً

خلق مسلمان تشديد شد، پـس از آن كـه مرحـوم آقـاي     هاي حزب  روز به روز مسئله مخالفت
قاضي شهيد شدند، اينها فكر كردند خأليي در تبريز ايجاد شده است. خصوصاً پـس از اعـالم   

اساسـي  قـانون  110اهللا شريعتمداري با اصـل اساسي و مخالفت آيتييد قانونأپرسي براي تهمه
به استانداري، فرمانـداري،   باالخره. هاي رأي حمله كردند هاي شروع شد و به صندوقدرگيري

ها را گرفتند، و البته از ارتش هـم كلـي اسـلحه گرفتـه     ارمري و شهرباني حمله كردند و آنژاند
صداوسيما را هم تصرف كردند. در تبريز دادگـاه   باالخرهبودند و از قبل هم خودشان داشتند و 

بـه وجـود آمـدن ايـن مسـائل در قـم       انقالب باقي بود كه در دست ما بود، و به اين ترتيب با 
حضرت امام نيز فعال شد و افرادي را براي صحبت با آقـاي شـريعتمداري واسـطه كردنـد، از     

ها قرار شد آقاي شريعتمداري كساني را  جمله مرحوم آقاي فلسفي بودند كه بعد از اين صحبت
كـه مرحـوم آقـاي    با همكاري امام به تبريز بفرستند. يك گروهي از طرف دولت موقت آمدند 

قبـل از   كنـي هـم بودنـد.   اهللا مهدويصدر و آيت دكتر سحابي و ديگر آقايان از جمله آقاي بني
هـا را   كني، اردبيلي و امامي كاشاني آمدند و كميته كه اين گروه فرستاده شود، آقايان مهدوي اين

جمع كردند و كميتـه  بررسي كردند. در آن زمان در تبريز سه نوع كميته وجود داشت و اينها را 
ه ها دوبارن بودند. ولي آنمركزي را تشكيل دادند كه طرفداران آقاي شريعتمداري نيز در ميان آنا

اهللا قاضي با خأليـي كـه ايجـاد    خصوص كه بعد از شهادت آيت به كارهاي خود ادامه دادند. به
  شد، كارهاي گذشته خود را شروع كردند.
  داشتند؟ هاييگروه خلق مسلمان چه خواسته

آنها اعالم كردند كه قاضي دادگاه انقالب و امام جمعه و اسـتاندار بايـد از مـا باشـد يعنـي      
اهللا پاياني را هم به منظور برپايي نماز جمعـه   اهللا شريعتمداري تعيين كند، حتي مرحوم آيتآيت
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امـام   خرهباالتبريز آوردند و در بعضي از شهرهاي آذربايجان شرقي امام جمعه منصوب كردند. 

صدر و آقاي مهدوي كنـي   دو گروه از سوي شوراي انقالب آقاي دكتر يداهللا سحابي، آقاي بني
را به تبريز فرستادند و پس از تحقيق گزارش كار را به حضرت امام و آقاي شريعتمداري دادند 

ت كه بـه تـوافقي نزديـك    قو و سپس از علماي بزرگ با آقاي شريعتمداري مالقات كردند، هر
تصميم گرفتند يك گـروه مشـترك دو    باالخرهگذاشتند.  كردند نمي شدند بعضي شيطنت مي يم

اهللا  آيـت  نفره از سوي آقاي شريعتمداري، يك نفر از سوي امام به تبريز آمدند از سـوي ايشـان  
اهللا اشراقي داماد ايشان بودنـد.  يونس عرفاني بودند و از سوي امام، آيتاهللا سيد سبحاني و آيت

اهللا انگجي و با تجار و دانشگاهيان و مردم  روز با علماي بزرگ تبريز در منزل آيت م چندآن ه
اهللا شريعتمداري و حضرت امام گـزارش  بررسي كردند و به آيت عادي صحبت كردند و كامالً

يونس عرفاني به من گفتند كه به آقاي شريعتمداري گفتيم اكثر مردم تبريز با اهللا سيد دادند. آيت
انـد و اوبـاش و    گروه خلق مسلمان مخالف هستند و عملكرد خوبي از خـود نشـان نـداده    اين

كنند حتـي مقلـدين شـما بـا      اند و آشوب به پا مي ها و افراد مبتذل در آنجا جمع شده چاقوكش
آنان مخالف هستند. آقاي شريعتمداري هم متأسفانه اين استدالل را نپذيرفته بود. همچنين آقاي 

ف امام با ايشان صحبت كرده بود، احمد آقا هم چند بـار بـا آقـاي شـريعتمداري     فلسفي از طر
هايشان  ها اعالميه ، دموكرات ، كوموله دهقان  ، اشرف هاي كمونيستي تمام گروه صحبت كرده بود.

هاي آذربايجان شـوروي   شد و موسيقي از صداوسيماي تبريز كه در تصرف آنان بود، پخش مي
خاني هم كـه سـابقه كمونيسـتي داشـت و در      حتي شخصي به نام رستمكردند و  هم پخش مي

فدراسيون دانشجويان انگليس عضو بود از سوي ظاهراً آقاي شـريعتمداري و شـايد هـم پسـر     
  كرد. ايشان به تبريز آمده بود و تلويزيون تبريز را اداره مي

  شما چه اقداماتي در برابر كارهاي اين افراد انجام داديد؟
اي براي پاسداري كه در پشـت بـام    ريز در مسجد ميرزا يوسف آقا در بازار فاتحهمن در تب

پيمـايي   آقاي شريعتمداري در قم كشته شده بود، بر پا كردم. از آنجا به سوي دانشگاه تبريـز راه 
هاي خـود را تحويـل    ها بيايند و اسلحه كرديم و در آنجا صحبت كردم. اعالم كرديم تمام كميته

ها را انتخاب كرديم و به  هايشان را تحويل دادند و ما افراد سالم همين كميته اسلحه بدهند. آنان
ها اسلحه داديم. بعد هم اعضـاي خلـق مسـلمان در     عنوان كميته انقالب تحت سرپرستي كميته

جمـع بودنـد، دسـتگير شـدند و      -يك ساختمان دولتي كه زمان شاه محل حزب رستاخير بـود 
اند و تيراندازي كرده بودند، اعدام شدند. البتـه  قتل و شرارت نيز داشتهنفر كه سابقه  12 حدود

چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از كردستان آمـده بودنـد كـه    
انـد كـه    تصميم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنين اعالم شد كـه دوازده نفـر اعـدام شـده    

در روز اربعين، من در آخر سخنراني عليـه خلـق مسـلمان در     شود. اوضاع امنيت شهر درست
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هـا   خيابان دانشگاه تبريز به عنوان اتمام حجت صحبت كردم. همان روز تظاهرات داشتند و در

اهللا مدني را دسـتگير و در  كردند، حتي آن روز دو نفر را كشته و آيت بودند و شلوغ و اذيت مي
اهللا شـريعتمداري و مرجعيـت    بودند. من گفتم كه ما با آيت يك كيوسك شهرباني زنداني كرده

گـذاريم. امـا مسـئله آشـوب را ديگـر       ايشان و مقلدين ايشان كار نداريم و به آنها احتـرام مـي  
توانيم تحمل كنيم و اين مسئله بايد تمام شود و الحمدهللا در عرض چنـد روز جمـع شـد،     نمي

  سي چهل نفر بودند.خيلي مختصر با كمترين زنداني كه حداكثر 
  در اين قضايا با آقاي شريعتمداري برخوردي شد؟

گفتند و  دادند درس مياهللا شريعتمداري هيچ كاري نداشتند و در قم خود را ادامه ميبا آيت
(ع)  دادند. نماز را در مسجد موزه طباطبايي در حرم حضرت معصومه حتي ايشان شهريه هم مي

عظم قم درس خارج داشتند و بيـت ايشـان مثـل گذشـته آزاد و     آوردند و در مسجد ابه جا مي
 58 تمام شـد كـه مـا در بهمـن مـاه سـال       58 حدود دي ماه سال اين قضيه در شدند. اداره مي

جمهوري داشتيم و در اسفند هم انتخابات مجلس داشتيم كـه خـود مـن هـم     انتخابات رياست
ي أخواستند كـه ر  بايجان شرقي شش نفر ميكانديدا بودم. انتخابات با آرامش انجام شد. در آذر

جريان خلق مسلمان پايـان   58 واخر آذرماه سالأهم آوردند و هيچ مشكلي پيش نيامد. حدود 
گرفت ضمن اين كه با آقاي شريعتمداري كسي كار نداشت. هم نمـازش در حـرم بـود و هـم     

بـود، هـيچ مشـكلي     اش برقرار بود، هم مرجعيتش برقرار داد، هم شهريه عظم درس ميأمسجد 
خـواهم در ايـن    زاده پيش آمد كـه مـن زيـاد نمـي     متأسفانه مسئله قطب 61 سال اوايلدر  نبود.

موضوع وارد بشوم چون مسئله از جهت نظامي بودن آن اكثـر افـراد آن مـاجرا صـرفاً مربـوط      
آقـاي  شهري، من هيچ دخالتي نداشتم، البته دادستان كل انقالب بودم ولـي   شود به آقاي ري مي
، هيچ دخالتي در  شهري قاضي دادگاه انقالب ارتش بود و بنده به عنوان دادستان كل انقالب ري

گرفـت امـا شـوراي عـالي قضـايي،       القاعده بايد زير نظر ما صورت مـي  اين قضيه نداشتم. علي
ي دادگاه و دادستان انقالب ارتش را جدا كرده بودند و گفته بودند بايد مستقل و زير نظر شورا

عالي عمل كند و دادستان كل انقالب در امور آنان دخالت نكند. رئيس شوراي عالي قضايي آن 
املشـي و   من، ربـاني ؤاهللا جوادي آملـي، مـ  اهللا اردبيلي و اعضاي شورا حضرات آيتموقع آيت

شهري با آنان بـود. مـثالً در مـورد حـزب     مقتدايي بودند و مسئوليت مستقيم كارهاي آقاي ري
دادگاهش درست است كه سياسي بود و قاعدتاً مسئولش ما بوديم ولـي چـون ناخـدا     توده هم

شـهري و   و رسيدگي بـه ايـن پرونـده بـه عهـده آقـاي ري        افضلي در اين پرونده بود، محاكمه
  همكارانشان گذاشته شده بود.
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  زاده اگر مطلبي خاطرتان هست بگوييد!لطف كنيد در مورد كودتا و قطب

نفر بودند كه سه الي چهار نفر بازنشسـته   13 خواست كودتا كند. زاده ميگفته شد كه قطب
نيروي انتظامي بودند و سه الي چهار نفر هم ارتشي بودند، دو روحاني هم بودند و همچنين دو 

شهري گاهي موارد مرا نيز در جريان اوضاع  زاده هم جزو همين افراد بود. آقاي ري خانم. قطب
  خواهند بكنند. يگذاشت كه چه كار ممي

  پرونده آقاي شريعتمداري به چه صورت بود؟
در رابطه با آقاي شريعتمداري چون آن زمان وزارت اطالعات نداشتيم، دادگاه ارتش به اين 

گويا آقاي شريعمتداري به آقاي مهدوي كه يكي از روحانيان تهران بـود   كرد. امور رسيدگي مي
زاده تا در جريـان كودتـايي كـه قصـد     بود به آقاي قطبهزار تومان داده  500به وسيله دامادش

گفتند مـا هـيچ كمكـي بـه كسـي       اهللا شريعتمداري منكر بودند و ميدارد مصرف كند. البته آيت
حال آقاي شريعتمداري  اي داند و داخل پرونده است. علي دانم، خدا مي نكرديم. اينها را من نمي
مان به دامادش آقاي عباسي داده است كه بعد آقـاي  هزار تو 500گفت كه ادعايش اين بود و مي

عباسي اين مبلغ را به آقاي مهدوي كه يكي از روحانيون تهران بود، داده است و ايشان هم بـه  
  اند در جهت كودتا، كه من خبر ندارم. زاده تحويل داده آقاي قطب

  كرد؟امام در رابطه با آقاي شريعتمداري چطور برخورد مي
ترين مالحظه را بين همه مخالفينش و مخالفين نظام با مواضـع  (س) بيش امام من معتقدم كه

گذاشـت، بـه خـاطر ايـن كـه آقـاي        اي مـي  آقاي شريعتمداري داشتند. به ايشان احتـرام ويـژه  
شريعتمداري روحاني و مرجع بودند. يادم هست وقتي كه جامعه مدرسين اعالميـه صـالحيت   

مطـرح كردنـد و در راديـو و تلويزيـون اعـالم شـد ايـن         زاده را مرجعيت، بعد از جريان قطب
ي گيالني با حضرت امام، قرار مالقـاتي   اهللا محمدموضوع را من هم خبر نداشتم. به همراه آيت

(س)  با مسائل كلي كشور، آن شب اين موضوع را اعـالم كـرده بودنـد. بـا امـام      رابطهداشتيم در
كردند فقط گـوش   م حضرت امام صحبت نميرسيدي مالقات كرديم. هر وقت حضور ايشان مي

كردند كه طرف آمده چه حرفي بزند و امام پاسخش را بدهد. ولي آن روز به قدري ناراحت  مي
طور است، ايشان فرمودند كه حـالم اصـالً خـوب نيسـت. و      تان چه بودند، وقتي گفتم آقا حال

عيـت هـيچ وقـت خيانـت     گفتيم كـه مرج  گفتند: مرجعيت هم زير سؤال رفت. ما در تاريخ مي
در آخـر هـم گفتنـد     كند و كار بدي اتفاق افتاد و با اين اعالميه، مرجعيت زير سوال رفت. نمي

اي داشـتيم تـا اطالعيـه بـدهيم     مورينش ترسانده بود. يك جلسـه أبا م 42 شاه ايشان را در سال
آوريـم و   صي ميمورين با لباس شخأاند اگر حركتي كنيد م گفت كه آمدند به من گفتهايشان مي
فرمود كـه ايشـان بـاور     ها، امام مي كنيم و از اين حرف كنيم و در حرم به شما توهين مي چه مي
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تواند انجام دهد. تنها چيزي كه امام آن روز گفت، اين بـود كـه    كرده بود كه شاه اين كار را مي

  ايشان از شاه ترسيده بود اما واقعاً ناراحت بود.
  ب صإلحيت موافق بود يا خير؟امام با اعإلميه و سل 

خير، امام راضي نبودند از ماجراي اعالميه و سلب صالحيت و خيلي دوسـت داشـتند كـه    
آقاي شريعتمداري را حفظ كنند. امام واقعاً ناراحت بود از اين موضوع كه مرجعيت زير سـؤال  

  رفته است.
  يعني سلب صإلحيت با دستور امام نبود؟

ها در تهران و قم انجام شد اما ايـن   من يقين دارم كه مسئله سلب صالحيت با توافق بعضي
گذاشـت    مسئله بدون اجازه امام بود، حتي به امام اطالع هم نداده بودند. امام اگر مطلع بود نمي

ت سخنراني امـام جمعـه آقـاي    اين اتفاق صورت بگيرد. در نماز جمعه قم من االن خاطرم نيس
جنتي و يا مرحوم آقاي مشكيني بود و در همان زمان بحث داغ كودتا، سخنراني شده بـود. بـه   

مـردم تحريـك    بـاالخره دانم  بيني شده بود يا به صورت خودجوش نمي هر حال يا از قبل پيش
نـزل آقـاي   شده بودند و ريخته بودند جلوي خانه آقاي شـريعتمداري و خواسـته بودنـد بـه م    

شريعتمداري حمله كنند كه آنجا مأمورين نگذاشته بودند. دادستاني با سپاه هماهنگ شـده بـود   
 باالخرهمسئله دارالتبليغ هم مهم بود  كه دارالتبليغ را فعالً حفاظت كنند تا تكليفش روشن شود.

بود كه زيـر نظـر     اش از تجار و علما بودند ولي در اساسنامه هيئت مديره داشت و هيئت مديره
اهللا شـريعتمداري بـود. آقـاي شـريعتمداري هـم      صالح اداره شود و تا آن زمان آيـت مرجع ذي

المال به دست آمـده حيـف اسـت از دسـت     اي به حضرت امام نوشته بود كه اينجا از بيت نامه
ا را حفظ كنيد. جامعه مدرسين يك تصميمي گرفته بودند كه آنان آنجا را اداره كننـد  برود. اينج

اي هم به حضرت امام نوشته بودند، دفتر تبليغات هم كه در قم تشكيل شـده بـود آقـاي    و نامه
سس و مديره آنجـا بـودم. در   ؤعبايي بودند و دوستان ديگري بودند، البته من هم عضو هيئت م

دادستاني كل انقالب مشغول بودم. حـاج احمـد آقـا بـه مـن گفـت كـه آقـاي         آن زمان من در 
اهللا گيالني با هم با حضرت امام اي نوشته، چه كار بايد كرد؟ من با آيت شريعتمداري چنين نامه

اي براي شما نوشته االن هم بـه هـر طريقـي     صحبت و گفتيم آقا، آقاي شريعتمداري چنين نامه
تواند آنجا را اداره كنـد. اگـر اجـازه دهيـد      ر آقاي شريعتمداري نميگونه شده ديگ است كه اين

اينجا را دفتر تبليغات اداره كند. حضرت امام فرمودند كه بله بنا بـه نوشـته خودشـان اينجـا از     
همان كاري  المال است بايد زير نظر مرجع اداره شود اشكالي ندارد. دفتر تبليغات هم دقيقاًبيت

اي به دفتر تبليغـات نوشـتم.    نامه 8/2/62امه دارالتبليغ بود. من هم در تاريخ كرد كه اساسنرا مي
آقاي گيالني هم امضا كردند و شهادت دادند كه آنجا بودند و حضرت امام اجازه داده اسـت و  

بعـد حتـي مرحـوم     التبليغ را تحويل مسئولين دفتر تبليغات بدهد.به دادستاني قم نوشتم كه دار
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اهللا شـريعتمداري كـه بنـز     اي نوشته بود و از امام پرسيده بودنـد، ماشـين آيـت    هآقاي عبايي نام

سفيدي بود و قبل از انقالب اهالي اروميه به ايشان هديه داده بودند يا دو خانه داشـت نزديـك   
هايش بود. آقاي عبايي گفته  دفتر تبليغات، يك خانه در باجك داشت كه آن خانه همسر و بچه

كار كنيم كه حضرت امام در پاسخ فرموده بودند بدهيد به خودشان همه را و به  بود با اينها چه
شخصي ايشان كار نداشته باشيد. چند سال بعد من خبر نداشتم گويا دفتر تبليغـات از آن    اموال

اي  اهللا خامنه زمان خانه باجك را تحويل نداده بودند و بعدها خانواده رفته بودند به محضر آيت
جمهوري آقاي خـاتمي اسـت.   هاي رياست سال اوايلهاي   ه بودند. البته اين حرفشكايت كرد

اي يك نفر فرستاده شده بود تا تحقيـق كنـد. و    اهللا خامنه اين شكايت از طرف آيت گيري پيدر 
 به اين نتيجه رسيده بودند كه دفتر تبليغات، خانه آقـاي شـريعتمداري را تحويـل نـداده اسـت.     

اطالعي كـرده بودنـد، و بـه هـر     اهللا صانعي پرسيده بودند و ايشان اظهار بي براي تحقيق از آيت
اي از من سوال كردند، كه من گفتم در جريان موضوع هستم و اين  اهللا خامنه حال از طرف آيت

 متعلــق بــه خــانوده اســت و نبايــد تصــرف شــود و گويــا تحويــل خــانوده ايشــان دادنــد.  



 

  
  
  
  
  

  1اهللا شريعتمداريخصوص آيتآقاي كديور در ةنقدي بر نوشت

» انگاريسهل«توان  ن را حداكثر ميآ اهللا شريعتمداري به بيمارستان عمدي نبوده وتعدم اعزام آي
 دانست

  
  فراصغر كيميايي علي

  
تحـت   13/8/1391 بـه تـاريخ  در سايت جرس دوست عزيزم آقاي كديور در مقاله منتشره 

گويد: براساس اسناد رسـمي منتشـر شـده،     اهللا شريعتمداري ميعنوان اسنادي از مظلوميت آيت
اهللا شـريعتمداري بـه بيمـاري    از ابتالي آيـت  1361 سال اوايلسران نظام جمهوري اسالمي از 

اعـزامش بـه    ةدرخواسـت وي و پزشـك معـالجش اجـاز     رغـم  علـي انـد و   سرطان مطلع بوده
  هاي تهران داده نشده است.! بيمارستان

ادامه تعداد ده سند براي اثبات مدعاي فوق ارائـه كـرده اسـت. و در پايـان      آقاي كديور در
دهـد كـه سـران     فـوق نشـان مـي    ةمنتشـر شـد   گانه دهتأمل در اسناد  ةگويد: نتيج سند دهم مي

اهللا شـريعتمداري تـا زمـان    (آغاز حصر غير قـانوني آيـت   1361اسالمي از بهار سال  جمهوري
ابتالي ايشان به بيماري سرطان و نياز مبرم ايشان به معالجـه  از  )14/1/1365( درگذشت ايشان

  اند. اند و عمداً در معالجه ايشان محدوديت ايجاد كرده هاي تهران مطلع بوده در بيمارستان
اهللا بـودن اعـزام نكـردن آيـت    » عمـدي «اين نوشته و پاسـخ در مقـام ايـن اسـت كـه واژة      

هاي تهـران، از ايـن    ايشان به معالجه در بيمارستان» منياز مبر«شريعتمداري به تهران و نيز واژة 
هاي تهران حـداكثر   آيد. در اين صورت اعزام نكردن ايشان را به بيمارستان بر نمي گانه دهاسناد 

                                  
  . 1391دي 5كند، ؛ جماران: اسناد ادعاي شما را اثبات نمي1391دي  2؛ وبسايت كديور 1391دي  2. جرس1
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هـاي   و نامـه  گانـه  دهو غفلت دانست گرچه با توجـه بـه تحليـل اسـناد     » انگاريسهل«توان  مي
توان نتيجه گرفت كه مقامات جمهوري اسالمي  نامه) مي 3اهللا شريعتمداري به امام خميني ( آيت

اي بـراي اهـداف ديگـري     ايران، مريضي ايشان را جدي نگرفته و در بعضي مواقع، آن را بهانـه 
  ها خواهد آمد. اند كه در بررسي نامه دانسته مي

  شود. آقاي كديور، به عنوان مقدمه نكاتي يادآوري مي گانه دهقبل از بررسي اسناد 
، شش بار طعم زندان در جمهوري اسـالمي ايـران   1380 تا سال 1365اينجانب از سال  -1

اهللا منتظري بـوده  ها در ارتباط با سيدمهدي هاشمي و آيت ها و زندان ام، اين بازداشت را چشيده
  است.
اين نوشته در مقام دفاع و يا توجيه هيچ عملكردي در جمهوري اسالمي نيسـت. فقـط    -2

  كنند. ، مدعاي آقاي كديور را اثبات نميگانه دهادعا است كه اسناد در مقام اين 
اند نه كتبي كـه صـد البتـه ايـن      دانيم كه ملّت ما بيشتر به تاريخ شفاهي عادت داشته مي -3

نقصان بزرگي است. اما به خاطر همين موضوع، براي بررسي حوادث تاريخي، اسـناد شـفاهي   
اساس، مراجعه به مشاهدات عيني و شفاهي اشخاصي  د. براينحتماً بايد مورد بررسي قرار گيرن

حليـل تـاريخ انقـالب، اشـخاص و     انـد، در ت  كه به نوعي درگير مسايل مربوط به انقالب بـوده 
  ها الزم است. گروه
اهللا شريعتمداري بـه امـام خمينـي را بررسـي      هاي آيت ، نامهگانه دهقبل از بررسي اسناد  -4
  كنيم. مي

نوشـته شـده اسـت. در ايـن نامـه كـه مـتن آن در         1/2/1361 ن نامه در تاريخاي نامه اول:
آمده نكاتي وجود دارد كه فقط بـه دو مـورد از آن    30/8/1391 هاي آقاي كديور به تاريخ مقاله

  پردازم. باشد، مي كه مربوط به بحث مي
  ننوشته است. اي دربارة مريضي خودشان به امام اهللا شريعتمداري كلمهدر اين نامه آيت -1
  اند. درخواست گذرنامه جهت خروج از كشور كرده -2

  :باشد و اما نكات مربوطه مي 4/2/1361 اين نامه به تاريخ نامه دوم:
حسـن   ايشان، امـام خمينـي جنـاب آقـاي شـيخ     روز از تاريخ نامه اول  3فقط به فاصله  -1

  فرستند. اهللا شريعتمداري ميصانعي را به مالقات آيت
دهنـد كـه امنيـت ايشـان توسـط پاسـداران محافظـت         امام خميني به ايشان اطمينان مي -2
  شود. مي

گويند بـا شـرايط    دهند و مي اهللا شريعتمداري از مريضي خودشان به امام اطالع ميآيت -3
  فعلي ادامة معالجه ممكن نيست.
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  نوشته شده است. 4/6/1361 اين نامه در تاريخ نامة سوم:

اي به مريضـي نشـده    دقيقاً چهار ماه بعد از نامه دوم نوشته شده، هيچ اشاره در اين نامه كه
  است.

اهللا شريعتمداري در نامة اول خودشان به امام، درخواست خـروج  بينيم كه آيت مي مإلحظه:
اند. در نامـة سـوم    گونه صحبتي دربارة مريضي مطرح نكرده كنند و هيچ از كشور را پيشنهاد مي

اند با اينكه اين نامه (نامه سوم) چهار ماه بعد از نامة دوم است كه  به مريضي نكرده اي نيز اشاره
  اند. در آن از مريضي خودشان به امام نوشته

شـود   حال سئوال اين است كه با عنايت به مرض سرطان كه معموالً روز به روز فزاينده مي
اند. فراموش نكنيم كه انسان  فتهشان نگ طور ايشان بعد از گذشت چهار ماه سخني از مريضي هچ

باشـد، مصـائب كـوچكتر را     به طور طبيعي هنگامي كه با مصيبت و مشكل بزرگي روبـرو مـي  
  گيرد. ناديده مي
مريضي ايشان بسيار مشكل و بلكه بعيد » حاد بودن«با عنايت به مطالب فوق، اثبات  نتيجه:

كنند با ايـن سـند    كه آقاي كديور مطرح مي اعزام ايشان به تهران» نياز مبرم«است. و لذا عنوان 
اعزام نكردن ايشـان بـه   » عمدي بودن«قابل اثبات است. در اين صورت خود به خود عنوان غير

گردد. زيرا هنگامي كه مريضي حاد نباشد چه ضرورتي براي اعزام به تهران  تهران نيز منتفي مي
  داشته باشد. دخالت» عمد«وجود دارد كه در انجام ندادن آن عنصر 

  پردازم. آقاي كديور مي گانه دهحال به بررسي اسناد 
طبق اين سند مرحوم حاج سـيداحمد خمينـي در ديـدار بـا آقـاي      : 22/2/1361 سند اول

هاشمي رفسنجاني، دربارة مريضي آقاي شريعتمداري و تقاضاي آقاي شريعتمداري براي اعزام 
  به خارج براي معالجه صحبت كرده است.

خمينـي   اهللا شريعتمداري به امامتاريخ اين ديدار هيجده روز بعد از نامة دوم آيت مإلحظه:
اهللا شريعتمداري در نامـة اول خودشـان   است كه از مريضي خودشان صحبت كرده بودند. آيت

رفسـنجاني، از امـام    احمد خمينـي بـا آقـاي هاشـمي    بيست و دو روز قبل از اين مالقات حاج
ز كشور را كـرده بودنـد. بـدون اينكـه علـت خـروج از كشـور را معالجـه         درخواست خروج ا

  خودشان مطرح كرده باشند.
اي بـراي خـروج از كشـور     صورت اين برداشت كه شايد طرح مسئله معالجـه، بهانـه   دراين

آيد. لذا اثبات حاد بودن مريضي و تعمد در اعزام نكردن ايشان به تهران،  باشد بعيد به نظر نمي
  گردد. ار ميد خدشه
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شهري كـه در آن زمـان، دادسـتان ارتـش و      طبق اين سند آقاي محمدي ري سند دوم: -2

  مسئول پرونده آقاي شريعتمداري بوده از مريضي ايشان مطلع بوده است.
كنـد. زيـرا ممكـن اسـت      اطالع از مريضي ايشان، حاد بودن مريضي را اثبات نمي مإلحظه:

صورت اگر كسي معتقد به حاد بودن مـرض   اينحاد نباشد. در ه مرضي باشد اماشخصي مبتال ب
كسي نباشد و وي را به بيمارستان اعزام نكند، اثبات عنصر تعمـد از ايـن عمـل كـار مشـكلي      

  است.
رفسـنجاني   طبق اين سند كه ديدار آقاي شيخ حسن صانعي با آقاي هاشمي سند سوم: -3

ت آقـاي شـريعتمداري بـه ميـان آمـده و آقـاي       باشد، سخن از كسالمي 1363 در دي ماه سال
اند: نظر بعضي از دكترها اين است كه براي معالجه او (آقاي شـريعتمداري) را بـه    صانعي گفته

  تهران بياورند.
واخـر سـال   أبينيم كه حتـي تـا   )، مي1363 با توجه به تاريخ اين مالقات (دي ماه مإلحظه:

عتمداري به تهران، بين پزشكان اختالف نظـر بـوده   اهللا شري، در مورد ضرورت اعزام آيت1363
حـاد  «يـن سـند،   اسـاس ا براز دكترها. بنابراين، » بعضي«گويد: نظر است، زيرا آقاي صانعي مي

  شود. در اعزام نكردن ايشان به تهران اثبات نمي» عمد«طور طبيعي عنصر  بيماري و به» بودن
ين سند به لحاظ علمي مخدوش است زيرا دانند كه ا آقاي كديور به خوبي مي سند چهارم:

  مستند نيست.
اهللا شـريعتمداري در  باشد. در اين تـاريخ آيـت   مي 14/12/1364 تاريخ اين سند سند پنجم:

نيـاز  «در اعزام نكردن به تهـران و نيـز واژة   » عمدي بودن«اند، لذا دو عنصر  تهران بستري بوده
منتفـي اسـت زيـرا در ايـن تـاريخ در تهـران بسـتري        به خود  براي اعزام به تهران، خود» مبرم
  اند. بوده

اهللا شـريعتمداري در  اسـت. در ايـن تـاريخ آيـت     27/12/1364 تاريخ اين سند سند ششم:
  منتفي است.» نياز مبرم«و » عمدي بودن«اند لذا مثل سند پنجم دو عنصر  تهران بستري بوده

حياتش در بيمارستان مهراد تهـران در   اهللا شريعتمداري در آخرين روزهايآيت سند هفتم:
  اند. از بيماري خودشان سخن گفته» قضا«كتاب  همقدم

اين سند به لحاظ علمي براي اثبات مدعا مفيد نيست زيرا اوالً: از كجا معلوم كـه   مإلحظه:
اهللا شريعتمداري) نوشته است. زيرا اگر حال ايشان به حدي حاد اين مقدمه را خود ايشان (آيت

انـد، در ايـن    شده كه مسئولين نظام تغيير عقيده داده و با اعزام ايشان به تهـران موافقـت كـرده   
نـدارد و اگـر   » مقدمـه نوشـتن  «صورت، چنين شخصي با اين شرايط، عادتاً، تـوان و حوصـله   

  مريضي ايشان تغيير محسوس و چشمگيري نكرده، چرا مسئولين نظام تغيير عقيده دادند.
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هـاي ايشـان بـه خـودي      اهللا شريعتمداري) طرف دعوي هستند، لذا گفتـه (آيتايشان  ثانياً:

خود، اثبات كننده مدعي (نياز مبرم به اعزام به تهران، تعمد در اعزام نكردن) نيسـت. از طرفـي   
  قرار نيست بر روي متوني كه در دسترس همگان نيستند، تكيه كنيم.

  باشد. مي 16/1/1365 تاريخ اين سند سند هشتم:
باشد و هيچ ارتباطي به مريضـي   اهللا شريعتمداري مياين سند مربوط به فوت آيت مإلحظه:

در نفرسـتادن بـه تهـران    » عمـد « ايشان ندارد. لذا دو عنصر نياز مبـرم بـه بيمارسـتان تهـران و    
  خود منتفي است. هبخود

بسـتري   اهللا شـريعتمداري در بيمارسـتان  اين سند مربوط است به زماني كه آيـت  سند نهم:
  باشد. مي») نياز مبرم«و » عمد(«اند. لذا اين سند هم فاقد دو عنصر مذكور  بوده

اهللا ايـن سـند مربـوط بـه نامـة مرحـوم مهنـدس بازرگـان بعـد از فـوت آيـت            سند دهم:
در معالجـه سـخن گفتـه    » محدوديت«شريعتمداري است. در اين سند، مرحوم بازرگان از واژه 

  است.
در معالجه، دو عنصر تعمد در اعزام نكردن به تهران و نيز نياز مبرم  » محدوديت « مإلحظه:

اي توسـط   كـار بـردن واژه  ه كند. به عالوه از نظر علمي، صرف ب به اعزام به تهران را اثبات نمي
گونه بار حقوقي به دنبال نداشـته و اثبـات كننـدة    اشخاص حقيقي، (مثالً مرحوم بازرگان) هيچ

  مراد نويسنده نيست.
مذكور در مقاله آقاي محسن كديور، به اين نتيجه رسيديم كه  گانه دهبا بررسي اسناد  نتيجه:

اهللا شريعتمداري به بيمارستاني در تهران و نيـز نيـاز مبـرم    دو عنصر تعمد در اعزام نكردن آيت
اري در اهللا شريعتمدباشند. فراموش نكنيم كه چون آيت ايشان به اعزام به تهران، قابل اثبات نمي

از كشـور را دارنـد در حـالي كـه     خميني درخواست رفتن بـه خـارج   نامه اول خودشان به امام
اند و نيز با عنايت به نامه سـوم كـه بعـد از گذشـت      گونه سخني از مريضي به ميان نياورده هيچ

كـه   چهار ماه از نامه دوم، در اين نامه هم سخني از مريضي ندارند. لذا راه را براي اين برداشت
  كند. اي است براي رفتن به خارج از كشور، هموار و توجيه مي حاد بودن مريضي، بهانه

آورند و ايـن بـدين معنـي     مي گانه دهاز طرفي، آقاي كديور براي اثبات مدعاي خود، اسناد 
بينـيم   كه مـي  حاليي براي اثبات مدعا مناسب است در، به تنهايگانه دهاست كه هر يك از اسناد 

باشند. سند چهـارم نيـز    اسناد پنجم، ششم، هشتم و نهم، اساساً و تخصصاً از موضوع خارج مي
گردند.  از مقام استدالل خارج مي گانه دهمخدوش و غيرقابل استناد است. لذا پنج مورد از اسناد 

ي نويسـنده خـارج   بودن آن را كه از مـدعا  كنند نه حاد بقيه اسناد هم اصل مريضي را اثبات مي
كه در سند سوم همين مقاله آمده است. زيرا همانگونه كـه   1363است (حداقل تا تاريخ دي ماه
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كند. ناگفتـه  را تا اين تاريخ منتفي مي» بودن حاد«از دكترها، عنصر » بعضي«مالحظه شد، تعبير 

ناد و يا متون ديگري باشد. لذا اگر روزي اس مي گانه دهنماند كه اين نتيجه، حاصل بررسي اسناد 
  به دست آمد كه دو عنصر فوق را اثبات كرد، ربطي به بحث فعلي ما ندارد.

  تكميلي:
اهللا شـريعتمداري بـه تـاريخ    به دنبال بررسي مقاله آقاي كديور در ارتباط بـا مرحـوم آيـت   

با مقاله  ، نيز به دليل ارتباط تنگاتنگ30/8/91به نظر آمد كه مقالة دوم ايشان به تاريخ 13/8/91
اول ايشان، مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. آقاي كديور در اين مقاله تعداد چهل و سـه سـند   

اند كه يك مورد از اسناد مذكور (سند بيست و ششم) در حقيقت تكـرار سـند   ديگر ارائه كرده
د (چهـل و  شود چهل و دو سند. به هرحال از اين اسنادهم در مقالة اول ايشان است، و لذا مي

خمينـي  امـام   بـه  شـريعتمداري  اهللاآيت دو مورد) فقط در يك سند آن (سند چهاردهم) كه نامة
اي بـه  گونـه اشـاره   اند، و در بقية اسناد هـيچ است، ايشان درباره مريضي خودشان صحبت كرده

  مريضي نشده است.
انـد، كـه   را مطـرح كـرده  آقاي كديور در اين مقاله (مقاله دوم) قبل از ذكر اسناد، چهار ادعا 

  دهيم.بخاطر پرهيز از اطالة كالم، نكات اين ادعاها را طرح كرده و مورد مالحظه قرار مي
  ادعاي اول:

  با رژيم قبلي(شاه) ياهللا شريعتمدارآيت ةسنارتباط ح -1
  اهللا شريعتمداري مشي انقالبي نداشته است.آيت -2
 از بعـد  خصـوص  بـه  اسـالمي  جمهوري هايسياست از برخي به شريعتمداري اهللاآيت -3
  اند.فقيه، انتقاد داشتهتوالي گستردة اختيارات دليل به اساسيقانون پرسيهمه

ــدن   -4 ــتهم ش ــد از م ــت بع ــريعتمداري اهللاآي ــاط در ش ــا ارتب ــان ب ــا جري ــه كودت  علي
  .اندبوده خانگي حصر در سال، چهار مدت به اسالمي، جمهوري

  مإلحظه:
 انقالبي مشي نداشتن و شاه رژيم با شريعتمداري اهللاآيت ةارتباط حسن رغم عليبينيم كه مي

 گذشـت  از بعد اما. هستند آزاد همچنان ايشان اسالمي، جمهوري هايسياست برخي از انتقاد و
 كودتـا  مسئله كه) 1361فروردين تا 22/11/1357(اسالميانقالب پيروزي از ماه چند و سال سه
 حصـر  خودشـان  خانـه  در ايشـان  شود،مي مطرح شريعتمداري اهللاآيت نوعي باباط آن به ارت و

  !است؟ سنگيني مجازات ايشان، خانگي حصر كودتا، با ايشان ارتباط فرض با آيا. گردندمي
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  ادعاي دوم:

 بـوده  مبـتال  سـرطان  بـه  شـريعتمداري  اهللاآيت در اين مدت (چهار سال حصر خانگي) -1
  .است
هاي تهـران   اعزام به خارج از كشور يا حداقل، اعزام به يكي از بيمارستانبارها تقاضاي  -2

  را داشته است.
   خميني رسيده است. اين تقاضاها به گوش مسئولين نظام و شخص امام -3

  مإلحظه:
سـند سـوم، كـه آقـاي      ، به ويـژه گانه دهبا بررسي انجام شده توسط اينجانب بر روي اسناد 

ارائه كرده است، مسـئولين نظـام، براسـاس آن     13/8/1391 اول خود در تاريخ ةكديور در مقال
 اسناد، مريضي ايشان را تا آن حد»اهللا شـريعتمداري بـه   دانستند كه نياز به اعزام آيـت نمي» حاد

  تهران بوده باشد.
  ادعاي سوم:

  تهران به شريعتمداري اهللاآيت خودداري نظام، از اعزام -1
  ) كه ديگر امكان درمان وجود نداشته است.4/2/1364اند (تهران اعزام شدههنگامي به  -2
  قبل از اعزام به تهران، معاينات پزشكي در منزل ايشان انجام گرفته است. -3
در بيمارستان فوت كـرده   14/1/1365ايشان چهل روز بعد از انتقال به تهران، در تاريخ  -4
  است.

  مإلحظه:
، در 1363بينيم كه حداقل تـا دي مـاه   در مقاله اول آقاي كديور، ميبا مراجعه به سند سوم 
اهللا شريعتمداري به تهران اختالف نظـر بـوده اسـت. بنـابراين، تعبيـر      مورد ضرورت اعزام آيت

نظام از اعزام، فاقد دليل موجه و منطقي است. ضمناً، اگر بپذيريم كـه پزشـكان تـا    » خودداري«
اند، از مدت ذكر شـده در عنـوان مقالـه    نظر نداشتهايشان اتفاق بر ضرورت اعزام 1363 دي ماه

مـاه و   10سال و 3ممانعت از اعزام به بيمارستان به مدت«، 16/9/1391 سوم آقاي كديور مورخ
  گردد.سال و هشت ماه كسر مي 2 ، حداقل حدود»روز 7

ـ           اريخ در اينجا مناسب است كـه نگـاهي بـه آن بخـش از مقالـة سـوم آقـاي كـديور بـه ت
اهللا شريعتمداري است، داشته باشـيم. آقـاي   ) كه در ارتباط با موضوع مريضي آيت16/9/1391(

 از شـريعتمداري  اهللاآيـت  كديور در بخش چهارم اين مقالـه تحـت عنـوان: (روايـت خـانواده     
 شــريعتمداري حســن آقــاي از نقــل بــه را مطــالبي ،)مرحــوم آن معالجــه رونــد در كارشــكني

كنند و در زمان حصر پدرش نيـز  شريعتمداري كه در خارج از كشور زندگي مياهللا آيت فرزند
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گوي تلفني آقاي كديور بـا آقـاي   و گفت كند. اين مطالب،در خارج از كشور بوده است نقل مي

حقيقت، اظهارات شفاهي آقاي حسـن  رد باشد.) مي12/9/1391( حسن شريعتمداري در تاريخ
  نويسد:همين دليل، خود آقاي كديور در پايان اين گفتگو ميشريعتمداري است. درست به 

 ةخانواد» وثاقت«اعتبار اين سند (مذاكره تلفني ايشان با آقاي حسن شريعتمداري) متكّي به 
  اهللا شريعتمداري است.آيت

  مإلحظه:
ل با اين اهميت كـه بـه سرنوشـت يـك     ئمسا گونه ايناً آقاي كديور اذعان دارند كه درحتم

شـود و اعتمـاد كـردن بـه سـخنان      هاي حقيقي و حقوقي مربوط ميانقالب و نظام و شخصيت
باشد، كـاري غيرعلمـي و غيرمنطقـي اسـت. خـود      شفاهي كسي كه خود، يك طرف دعوي مي

(بخـش اول، ب) نقـل قـولي از مؤسسـه      16/9/1391 شان به تـاريخ آقاي كديور در مقاله سوم
 امـام  بـه  شـريعتمداري  اهللاآيت دارند كه جمالتي از سه نامه ديگرتنظيم و نشر آثار امام خميني 

 از يك هيچ كامل متن اوالً: نقد و بررسي: نويسدمي قول نقل اين از بعد بالفاصله. است خميني
 تاريخ و كامل متن كه دارد سنديت زماني منقول مطلب. است نشده منتشر تاكنون فوق، نامة دو
  منتشر شود. حوممر آن خود خطّ با آنها

تنظيم و نشر آثار امام خمينـي   ةطور نقل قول مؤسس هكنيم، چحال از آقاي كديور سوال مي
را كه يك نهاد رسمي است تا قبل از ارائه سند مكتـوب و آن هـم بـا تأييـد خـط آن مرحـوم       

خودتـان  كنيد، اما اظهارات تلفني آقاي حسن شريعتمداري بـا  اهللا شريعتمداري) قبول نمي (آيت
ام، كه در اين ايد. ممكن است حضرتعالي بگوييد، مورد قبول قرار ندادهرا، مورد قبول قرار داده

  ايد؟!!كنيم، پس چرا اين اظهارات شفاهي را منتشر كردهصورت سوال مي
هاي اشخاص طرف دعـوي تكيـه كنـيم، راه را    گونه موارد مهم، بر گفته اگر بخواهيم دراين

كس به زعم و ميل خويش، هر چه خواست  ها هموار خواهيم كرد و هراز تهمت براي بسياري
كنيم كه بر روي متون و اسناد معتبر تكيه كـرده و  گويد. لذا از آن برادر عزيز درخواست ميمي
گويد: اگر كسي توانست اثبات كنـد  ارتباط آقاي كديور مي زعم و گمان تكيه نكنند. درهمين به

اند، من دست او را خـواهم بوسـيد و از ايشـان    ام در اين زمينه تقصيري نداشتهكه مسئولين نظ
در بخـش چهـارم    16/9/1391رفع اتهام كرده و علناً و صريحاً عذرخواهي خواهم كرد. (مقاله 

  )12 قبل از شماره
ايد خاطرات كنم چرا قبل از آن كه از اشخاصي كه خودتان خواستهاز آقاي كديور سوال مي

حسـن صـانعي،    رفسـنجاني، شـيخ   اردبيلي، هاشـمي  اهللا موسويدشان را بگويند، امثال آيتخو
گوييد: از همـه كسـاني كـه بـه نحـوي از      شهري، و در پايان ميبرخي از پزشكان، محمدي ري
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 مسـئولين  و نظـام  كنيد،مي استمداد دارند، اطالعي شريعتمداري اهللاآيت زواياي مختلف پروندة

  كنيد. آيا اين روش، منطقي، حقوقي، اخالقي و علمي است؟!يم متهم را آن
عنايـت بـه مـداركي، كسـي را مـتهم      نيستيد كه با » دادستان قضايي«حضرتعالي كه در مقام 

كند و اين قاضي دادگاه است كه ممكن است بعضي از مدارك را قبول و بعضي را رد كنـد.   مي
هستيد، لذا نبايد قبـل از آن كـه همـة مـدارك كتبـي و      جنابعالي در مقام يك نويسنده و محقق 

آوري كنيد، يـك طـرف دعـوي را گرفتـه، و طـرف      شفاهي مربوطه را از اشخاص ذيربط جمع
ي، انقـالب، نظـام و مسـئولين آن    ديگر را متهم كنيد. به ويژه در جايي كـه طـرف ديگـر دعـو    

ني كه به نـوعي بـه انقـالب و    باشند. زيرا در اين صورت نه تنها اين اشخاص، كه همه كسا مي
  گيرند.بستگي دارند مورد اتهام قرار مينظام دل

 ايـد برده نام خودتان كه اشخاصي همه از حداقل ابتدا بايد حضرتعالي كديور، آقاي جناب 
 اطالعـات  كـه  بخواهيـد  بنويسـند،  يـا  و گفتـه  را خودشـان  اطالعات كه ايدكرده درخواست و

بندي همه اسناد مكتوب و شفاهي و تحليـل   گاه با جمعستند، آنبفر جنابعالي براي را خودشان
كرديد. ناگفته نمانـد، بعـد   آن دست به قلم گرفته و اشخاص حقيقي و حقوقي نظام را متهم مي

آوري همه اسناد كتبي و شفاهي و تحليل آن، نتيجه هر چه باشد حداقل بـراي شـخص   از جمع
گاه انتشار آن بـرخالف مـوازين اخالقـي و علمـي     است و آنكننده محقق (مثالً جنابعالي) قانع

  نيست.
گفتني است كه باب انتقاد از نظام و مسئولين آن باز است. اما بايد با تكيه بر اسـناد معتبـر،   

حـق و  «اين نقد انجام گيرد. در غير اين صورت، زمينه افراط فـراهم گشـته، و ايـن بـرخالف     
نويسيد، حتماً بر ايـن باوريـد كـه از    به دست گرفته و ميباشد. حضرتعالي كه قلم مي» حقيقت

را فراهم كـرده  » گريافراط«كنيد، لذا نبايد زمينة كمك مي» حق و حقيقت«اين طريق به كشف 
 كـه   شود. در اين زمينه سخن فـراوان اسـت  بر روي حقيقت پرده افكنده مي» افراط«كه در جو

انقالب، زمينه بسياري از مسايلي اسـت كـه امـروزه،     يلاوازدگي فعالً مجال ذكر آن نيست. جو
انقالب مسئوليت داشـتند،   اوايلاينجانب و شما و بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در 

  اند.پرداخته» نقد آن دوران«خود به 
كنـيم. منتظـر   در پايان اين فصل بايد گفت: پيشاپيش نـه چيـزي را اثبـات و نـه انكـار مـي      

بندي و تحليل آن اسناد، بـر روي   فاهي معتبر مانده، آنگاه با جمعناد مكتوب و شآوري اس جمع
  نهيم.نتيجه هرچه بود، گردن مي

  ادعاي چهارم:
  شريعتمداري زير نظر امام خميني بوده است. هللاهمه اقدامات انجام شده در مورد آيت -1
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آن كه هيچ سمت قضايي نداشـته در ريزتـرين جزئيـات     رغم عليمرحوم احمد خميني  -2

  پرونده آقاي شريعتمداري دخالت داشته است.
  مإلحظه:

انقالبـي رخ داده   1357 جناب آقاي كديور، حتماً قبول داريد كه در اين كشور، در سال -1
  است.
هـاي  هـا بـا گـرايش   امام خميني رهبر انقالب و مورد قبول همه اقشـار ملـت و گـروه     -2

  مختلف بوده است.
  فقيه، از اختياراتي برخوردار بوده است.  خميني به عنوان ولي اساسي، امامبه حكم قانون -3
احمد خميني، به عنوان مسئول دفتر رهبر انقالب و رابط ايشان با ساير قوا مرحوم حاج -4

ري بـوده،  اي موارد از طرف ايشان در اموري كـه مسـئوليت آن بـر عهـده رهبـ      بوده، و در پاره
كرده است. بنابراين، دخالت كردن ايشان به خودي خـود، مصـداق عمـل مجرمانـه     دخالت مي

قـانوني بـوده اسـت. مسـئله     ي خاص اثبات شود كه دخالـت وي غير نيست مگر آنكه در مورد
مسـائل آذربايجـان و...، از اهميـت    », مرجعيـت شـيعه  «اهللا شريعتمداري، به دليل ارتباط با آيت

خصوص آن، در سطح رهبري انقـالب و نظـام بـوده    گيري دربرخوردار بوده و تصميمخاصي 
است. بنابراين، دخالت مرحوم حاج احمدآقا در اين مسئله قانوني و طبيعـي بـوده اسـت مگـر     
آنكه با دالئل محكم و مستند اثبات گردد كه ايشان در حين انجام مسئوليت پـا را از اختيـارات   

  ته است.اش فراتر گذاش قانوني
خميني از جزئيات مربوط بـه آقـاي شـريعتمداري و نيـز      نتيجه آن كه، در جريان بودن امام

  خميني، به خودي خود، مصداق عمل مجرمانه نيست. هاي مرحوم احمددخالت
پـردازيم. از  ) مـي 30/8/1391( در پايان به بررسي اسناد مذكور در مقاله دوم آقـاي كـديور  

در ايـن مقالـه،    26طور كه قبالً ذكر شد، سـند شـمارة    (زيرا همان مجموع اين چهل و دو سند
باشد) به غير يـك سـند (سـند    مي13/8/1391تكرار سند دهم، در مقاله اول آقاي كديور مورخ 

  شريعتمداري ندارد.  هللاشماره چهاردهم) بقيه هيچ ارتباطي با مريضي آيت
 هللاچهـاردهم) قـبالً توسـط اينجانـب تحـت عنـوان: نامـه دوم آيـت        (سـند   اين سـند نيـز  

شـود. بـه همـين    شريعتمداري به امام مورد بررسي قرار گرفت و لذا از تكرار آن خودداري مي
ــي    ــا موضــوع مريضــي) از بررســي اســناد ديگــر خــودداري م ــاط ب ــل (عــدم ارتب .شــوددلي



 

  
  
  
  
  

  ١اسإلمي جمهورينماي  تمام ةاهللا شريعتمداري آئينسرنوشت آيت

 در كه است، كرده منتشر شريعتمداري اهللاآيت مظلوميت زمينه در اسنادي كديور آقاي اخيراً
 ارائـه  را اسـنادي  اسـت  شـده  داشته روا ايشان حق در خميني اهللاآيت توسط كه مظالمي به آن
 از اعـم  خمينـي  حواريـون  كمك با كه بود ايشان منتقدين از يكي شريعتمداري اهللاآيت. كند مي

 مـرگ  سـرحد  تـا  را . او..شهريها، ريخوئينييزدي، موسوي خميني، رفسنجاني، محمد احمد
 بـه  كنـيم،  دقـت  قضيه اين در ايران اسالمي جمهوري نظام عملكرد شيوه به اگر. كنندمي راهي
منتقـد  گسترده تخريب: است شده استفاده آن از نيز ديگر مظالم تمامي در كه رسيممي اي هروي 
 هـاي رسـاني  اطـالع  گسـترده  سانسور ها،روزنامه و نمازجمعه هاي تريبون صداوسيما، طريق از

 سـازماندهي  منتقـد،  طرفـداران  تهديـد  جهـت  در اوبـاش  و اراذل نيروهـاي  از اسـتفاده  منتقد،
 هـا،  مخالفـت  بـه  مردمـي دادن  جلـوه  جهـت  منتقـد  بـا  مخالفـت  درجهت مردمي شبه نيروهاي
دستان؛ هزار پرده پشت عوامل با و قضائيه قوه پوسته با منتقد محاكمه منتقد، حصر يا دستگيري

 كارسـاز  كـامالً  تـاكنون  فرمول اين. شدندمي هدايت رهبري بيت طريق از همه كه هزاردستاني
 هـدايت  مـرگ  وادي تـا  سروصـدا  بي را منتقدين و مخالفين اكثريت است توانسته و است بوده
  .كنند

 است، اوسـت  كردهمي تأمين را اقدامات تمامي حقانيت اياسطوره همچون خميني اهللاآيت
 حضـور  حاكميت در كه نيرويي تنها. است بوده اقدامات اين همه به بخشي مشروعيت منبع كه

 بوده منتظري اهللاآيت تنها گويي است داده نشان اقدامات اين به نسبت را خود مخالفت و داشته
 حـدي  هب منبع اين. است داشته حضور جا همه در يگانه حقيقتي چون خميني اهللاآيت لذا. است

 اسـناد  در كـديور  دكتـر  كه اطالعاتي. است نيفتاده كار از هم تاكنون كه است بوده زامشروعيت
 احمـدخميني،  دوانـي،  علـي  هـاي، نوشـته  و خـاطرات  مجموعـه  از اغلب كند،مي ارائه مذكور
 در آنهـا  تمـامي  كـه  اسـت  رفسنجاني اهللاآيت و يزدي محمد اهللاآيت شهري، ري االسالمحجت
 از بخشـي  تنهـا  شـود، مـي  عرضـه  مجـاز  كـامالً  صـورت  هب ايران اسالمي جمهوري كتاب بازار

 اسـت  شـده  ارائـه  شـريعتمداري  اهللاآيت هاينوشته و منتظري اهللاآيت خاطرات از كه اطالعات

                                  
  .1391دي  12. جرس 1
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 ارائـه  هنگـام  در مـذكور  اشـخاص  تمـامي  رسـد مي نظر هب لذا. نشود پيدا كذايي بازار در شايد

 ايـن  در نامرئي دست خوانش دغدغه گونههيچ كند،مي استناد ها بدان كديور دكتر كه اطالعاتي
 مسـتدل  صـورت  هب محاكمات تمامي شود، رعايت بايد متهم حقوق كه اين. اندنداشته را هارويه
 محاكمـه  از قبل متهم شخصيت به توهين و پراكنيلجن شود، گيري پي قضائيه قوه طريق از تنها

. باشد نبايد پراكني عقده محل اسالمي جمهوري نظام مختلف هاي تريبون است، غيرقانوني امري
 بايـد  اسـالمي  جمهـوري  نظام عوامل تمامي لذا است، بوده خميني اهللاآيت مخالف منتقد، چون
 اسـالمي  جمهوري ةروي مخالف او چون. كنند اقدام حيات هرگونه از او كردن ساقط جهت در

 ناخودآگـاه  لذا هستند دچار او ذاتي حقيقت توهم به چون خميني اهللاآيت حواريون .است بوده
 روشـي  هـر  از استفاده خميني اهللاآيت مخالفين مجازات جهت در كه آورندمي ايمان امر اين به

 و هسـتند  رهبـري  آقازاده تنها ايشان اينكه از واهمه بدون خميني احمد آقاي. است مباح كامالً
 مـورد  در دارنـد،  حضـور  هـا بازپرسي تمامي در ندارند، قضائيه قوه دستگاه در سمتي گونههيچ

 شـبه  نيروهـاي  بـا  واسـط  بعنوان يزدي اهللاز آيت گيرند،مي تصميم اعترافات تلويزيوني پخش
 گيـري بهره اتهام از واهمه بدون يزدي، كه اهللاآيت خود است همچنين و جويندمي سود مردمي

 شخص غالم حاج":كه دارد مي ابراز راحت خيال با مخالفان تهديد جهت در اوباش و اراذل از
! بهادري بزن كارهاي براي كردمي درد سرش و ترسيدندمي او از ها خيلي كه بود تنومندي قوي

 متوسـل  غالم حاج به كرديممي احساس تكليف و شدمي كشيده بستبن به هر جايي هر وقت
 انجـام  كمـال  و تمـام  ايمخواسته او از كه را كاري تا كردمي ملزم را خودش هم او و شديممي
 در ": كـه  كننـد مـي  راقـرا  زمان آن مجلس رياست مقام در رفسنجاني هاشمي اهللاآيت يا".دهد

 خواست صباغيان آقاي. كردند صحبت شريعتمداري آقاي عليه نمايندگان مجلس، علني جلسه
 صـادق  كريمـي،  فؤاد كياوش،[ اي عده كه بخواند كودتا محكوميت در را آزادي نهضت اعالميه

 و كردنـد  شـلوغ ] دوزدوزانـي  تبريـزي،  موسـوي  سيدحسـين  غفـاري،  هادي باغ،قره خلخالي،
 مهمـي  اعترافـات . گذاشـتند  را كودتا متهمان از يكي مهدوي آقاي مصاحبه بخواند.... نتوانست

هـا   خـوئيني  موسـوي ] محمد[ آقاي شب آخر. است كرده تأييد شريعتمداري آقاي گفت و كرد
 ايشان حضرت".آمد شريعتمداري آقاي عليه جاسوسي النه اسناد پخش مورد در مشورت براي

 منتقـدي  كـه  ندارد اين از ترسي نيز خميني اهللاآيت ماندگار هميشه حقيقت يگانه توهم دليله ب
 اهللاآيـت  شـدگان  ذوب اختيـار  در تنهـا  را مجلس، مجلس رياست جايگاه در ايشان چرا بگويد
 اهللاآيـت  محاكمـه  از قبـل  خـوئيني  موسـوي  آقـاي  كـه  اسـت  چگونه يا است؟ گذاشته خميني

  .پردازدمي زمينه دراين اسنادي پخش به شريعتمداري
 كنتـرل  بـا  ها اهللاآيت كه ستا آن نشانگر كه مواردي. جست توانمي بسيار موارد گونه ازاين
 در مردمـي شـبه  نيروهـاي  از جامعه، اسـتفاده  به شده كنترل اطالعات دادن و اطالعات مجاري
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 كـه  تلويزيون، نام به اي وسيله از جستن سود با آنها .اندبوده موفق بسيار خود اهداف به رسيدن
  .باشند داشته خود كنترل تحت را جامعه اندنيست، توانسته تبليغاتي دستگاه جز چيزي

 قصـر  بـه  را حاكمـان  كه است جادويي عصايي چونان تلويزيون سانسورهاي و ها روتوش
 ليوان كه آنگاه .كندمي پرت بالهت و ناداني دره به را مردم سو آن در و بردمي هاخوشي زيباي
 نشـده  اصـراف  ديگر نصف و است رفته دندان مسواك مصرفه ب نصفش كه "امام"خالي نيمه

 تخصصي بيمارستان آن سو در و شودمي ايرانيان تكتك تلويزيون صفحات بخش است، زينت
 از پـيش  هاشريعتمداري اعترافات كه آنگاه. ماندمي پنهان ها ديده از خميني همان ويژه جماران

 فتنـه  بـه  مـردم  و شـود مي ايرانيان تكتك خانه وارد امام فرزند قضايي توسط محاكمه نوع هر
 گسـترده  هاي توطئه با مردم، همان چشم از دور آن سو در و شوندمي داده يآگاه شريعتمداري

 بخشـش  و رأفت تصاوير كه آنگاه .شودمي ساقط حيات از ذره ذره گرفتنه شريعتمداري همان
 حقـوق  يادآوري هنگام در خميني غضب و خشم و شودمي ظاهر جادويي جعبه صفحه بر امام
 كـه  آنگـاه  .شـود مـي  داشـته  پنهان مردم چشمان از منتظري اهللاآيت طرف از شريعتمداري متهم
 نظـر  زيـر  اموال تمامي ديگر سويي در و شودمي كرنا و بوق در امام قهصد صندوق هاي كمك
 جمهـوري  حـزب  از سـر  يـا  و شـود مي اسالمي تبليغات سازمان روانه يا شريعتمداري اهللا آيت

 و شـود مي اعالم شرعيه وجوه واريز جهت خميني "امام"حساب كه آنگاه .آوردمي در اسالمي
 تهيـه  مـردم  وجـوه  از كـه  شريعتمداري اهللاآيت نظر تحت غيرمنقول و منقول اموال سوي آن در

 يك جايگاه در خميني "امام" كه آنگاه .كندمي پيدا تعلق اسالمي تبليغات سازمان به است شده
 مرجعيـت  فتـوايي  بـا  ديگـر  سـويي  در و كنندمي تعيين را مسلمين حرام و تقليد، حالل مرجع
 اعترافـات  امـام،  خـالي  نيمه ليوان تصاوير كه آنگاه. كندمي نقض را شريعتمداري اهللاآيت تقليد

. شـوند مي انباشته هم روي بر ايران مردم ذهن در ...خميني امام بخشش و رأفت شريعتمداري،
 اذهـان  در شـده  چپانـده  تصـاوير  ايـن  سايه در راحتيه ب هايزدي و هاشهري ها، ريرفسنجاني

 تصـاوير  سـوي  آن كنندمي سعي توان تمام با آنها. كنندمي تكميل را تلويزويوني تصاوير مردم،
 پـرده  پشـت  ناخودآگـاه  كه است چونان خودساخته بت به آنها بسيار شيفتگي ولي. نشود ديده
  .هاشاننوشته از آيدمي برون

 تفسـير  بايـد  راسـتا  همين در نيز كديور دكتر به بجنوردي موسوي سيدمحمد اهللا آيت پاسخ
 بيشـتر  اسـت  شـده  منتهـي  خميني امام به كه را خميني اهللاآيت از خودساخته تصوير شود. آنها

 نوراني چهره ساختن مخدوش درجهت تالش هرگونه .شود چپانده مردم ذهن در تا پسندندمي
 را امـام  مطهـر  مرقـد  آنكـه  بـراي  آنها .ساخت خواهد ناپايدار را آنها زيباي قصر امام، حضرت
  .سازند بري گونه اين از را خميني دستان كه بايد سازند زوار پر همچنان
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 اذهان در "امام راه" عنوانه ب منش، رفتارش كاريزماتيك، شخصيت دليله ب خميني اهللاآيت

 كسـاني  تنها. كنند مخالفت او با توانستندنمي نيز اطرافيانش حتي ظاهراً. بست نقش حواريونش
 او حواريـون . باشـند  بـوده  مسـتقلي  شخصـيت  داراي كه كنند انتقاد او رفتارهاي از توانستدمي

 برايش را مسير شتاب به نيز آنها رفتمي او كه كجا هر و افتادندمي براه امامشان پشت گويي يا
 كه آنجاست جالب. ريختندمي سينه در را آن داشتند ايشان به رفتار نقدي اگر يا و كردندمي باز

 تقليـد  مرجـع  يك كه اين .است سابقه بي هم شيعه مذهب در حتي ايشان رفتارهاي از بسياري
 و كـرده  ملغـي  را ديگـر  تقليـد  مرجـع  مرجعيت فقيه، مطلقه واليت خودساخته حكمه ب بتواند
 نيك خود كه راهي هر در مقلدانش رضايت بدون را ايشان حسابه ب شده ريخته شرعي وجوه
 برخـورد  نـوع . باشدمي نادر كامالً شيعه تاريخ طول در نباشد سابقهبي اگر كند خرج دانست مي

 تبـديل  سـنتي  به ايران اسالمي جمهوري حكماي نزد در آمده پيش مشكالت و مسائل با ايشان
 از بسـياري  در نيـز  اي خامنه اهللاآيت. است آنان راه چراغ نانوشته قانوني همچون كه است شده

 از بـرداري كپـي  منتظري اهللاآيت نظير مخالفانش حصر. است كرده عمل خميني همچون مسائل
 اهللاآيـت  قبـال  در منتظـري  اهللاآيـت  عظمـت  و زمانـه  شـايد . است شريعتمداري اهللاآيت حصر
 كـه  كرد تمام سعي ولي. كند لغو را منتظري مرجعيت نتواند ايشان كه شد اين از مانع اي خامنه
  . بماند خفه اش سينه در منتظري صداي حداقل
 روند كل ايشان اندازد،مي شريعتمداري اهللاآيت مرگ قضيه به كديور دكتر آقاي كه ديدي با
 داده رخ كشور اداره قانوني روند برخالف كه ايعارضه .بيندمي عارضه يك عنوانه ب را مذكور
 قوه سيستم در قانوني سمت هيچيا...  يزدي يا خميني احمد چون كه نگرش اين با يعني .است

 نظريـه  گيـري شـكل  رونـد  بـه  كه درحالي. باشند داشته دخالتي آن در توانندنمي ندارند قضائيه
 همـين  ذيـل  در شـريعتمداري  اهللاآيت كنيم، مرگ دقت آن بودن حكمفرما و فقيه مطلقه واليت
 طي در ايعارضه چون نه ها مرگ گونه اين نگرش نوع اين با يعني. است دفاع قابل كامالً نظريه
  .شد خواهد ديده منتقدين با مقابله نحوه در اي قاعده چون بل كشور اداره

 از ايشـان  درك از حقيقـت  در جامعه سياسي صحنه به خميني اهللاآيت شدن وارد چگونگي
. بودنـد  نـوري  اهللافضل شيخ مشروعه حكومت پيرو نحوي هب ايشان. است گرفتهمي نشأت دين
 تحـت  فقـه  سـاحت  در كـه  چيزي. كند پيروي اسالمي قوانين از پا سر تا از كه حكومتي يعني
 اهللا آيـت  توسـط  كـه  اسـت  فقهي همان شود،مي ياد آن از سنتي فقه مقابل در نوين فقه عنوان

 اهللابهشــتي، آيــت اهللامطهــري، آيــت اهللامنتظــري، آيــت اهللاآيــت نظيــر طرفــدارانش و خمينــي
 مقابـل  در درسـت  آنها. شودمي پرداخته انقالب از قبل در ها حوزه در آن تبليغ به ...رفسنجاني

 امـام  اختيارات حيطه غصب غيبت، زمان در را حكومت كه داشتند قرار خويي العظمي اهللاآيت
 آمده نوين فقه. بود حكومت حيطه در آن كردن وارد درحقيقت فقه نوسازي. كردمي تلقي زمان
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 زمـان  فقيـه  ولي پرتوان دسته ب و گرفته رضاشاه نظير آن غاصبين دست از را حكومت تا بود

 بتواننـد  كـه  بود آن بر فقه عرصه فعاالن از دسته اين فقهي و فلسفي هاي فعاليت تمامي. بسپارد
 هـاي  حلقـه  تشكيل و سازماندهي به كه بود اين لذا. سازند آماده جامعه آتي اداره براي را خود

  .پردازندمي انقالب از قبل در فكري
 از .بود ايران در دولت تازه مفهوم كه درآورد هابز لوياتان هيات به را دولت نهاد شاه رضا"
 امـام  به نزديك مدرسين و كرد، طالب احساس را تازه نهاد اين خطر كه حوزه، آن علماي ميان

 نداشـته  قـانون  كـه  نيستند مواجه قاجاريه مانند دولتي با ديگر شدند متوجه آنان .بودند خميني
 دولتـي  بخواهـد،  شرع حاكم و باشد نداشته قاضي كه دولتي باشد، محتاج حوزه فقه به و باشد
 دولتي بخواهد، عاقد و باشد نداشته محضر كه دولتي بخواهد، مكتب و باشد نداشته مدرسه كه
 و خمـس  و باشـد  نداشـته  ماليـات  كه دولتي بخواهد، علميه مدرسه و باشد نداشته مدرسه كه

 فقط و كردمي سلب آن از را حوزه نهاد اجتماعي كاركردهاي همه مدرن دولت. بخواهد زكات
 بـه  را ديـن  عالم خواستمي درحقيقت و سپردمي آن به را اخالقي و فردي كاركردهاي اي پاره

  ]2[".كند تبديل روحاني
 هـاي عرصـه  همـه  بـر  كـه  موجودي. كندمي عمل هابز توماس لوياتان همچون فقيه واليت

 بـه  شـود مي خوانده دولت يا كشور كه عظيمي موجود لوياتان آن".حكمفرماست مردم زندگي
 و تـر عظـيم  طبيعي انسان از كه است مصنوعي انسان صرفاً و شده ساخته صناعت و فن كمك

 روحـي  همچـون  حاكميـت  آن در و شده ساخته او از دفاع و حراست براي و است نيرومندتر
  .بخشدمي حيات بدن كل به كه است مصنوعي

 اسـت  برخـوردار  جايگاهي چنان از اسالم فقهي بينش در حكومت ...حكومت حفظ اصل"
 حراست وجوب ادله و شودمي انگاشته هيچ به آن برابر در ها حرمت و ها وجوب ترين مسلم كه
 بـا  است حكومت برابر در »دماء حرمت«زوال  مدعا شاهد گوياترين .دارد تقدم ادله همه بر آن
 تنهـا  نـه  حكومـت،  برابـر  در گرفتن قرار صورت در دارد مسلم حرمت اسالم در خون كه اين

 راستاست همين در و كندمي پيدا وجوب آن اهراق اوقات ايپاره كه رودنمي بين از آن حرمت
 حفـظ  اصـل  .كـرد مي طرح اسالمي فقه در »اسالمي حكومت عليه متجاسرين و بغاه« ابواب كه

 نـدارد  شكي فقهي ديگر ادله به نسبت آن، حاكميت در فقهي هيچ كه است اصولي از حكومت
  ]1[".انجامدمي معصوم تخطئه به و است اسالم در فقهي اصل ترين مسلم انكار آن انكار و

 زنـدان  دربند زندانيان اعدام دستور خميني اهللادماء، آيت حرمت زوال از درك همين پايه بر
 جريـان  از بعـد : «نويسـد مـي  1367 مـرداد  خـاطرات  در منتظري اهللاآيت .كندمي صادر را اوين

 از پـس  و كننـد  اعـدام  هـا  زندان در را موضع سر منافقين كه بودند گرفته امام از اي نامه مرصاد
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 نفـر  3800 يا 2800 حدود شد نقل كه چنان نامه اين با كلي طور هب زندانيان هاي مالقات تعطيل

  ]3.»[نوشتم امام به نامه دو موضوع اين به راجع من. كردند اعدام - است من از ترديد - را
تحريرالوسـيله   2 جلـد  7و  6بنـد  بـه  كـه  روندمي پيش جايي تا حوزه نشريه نويسندگان"

 را گـذاري قيمـت  درباره مستحدثه مسائل و كنندمي اشاره )انقالب از قبل خميني فقهي رساله(
 دهنـد مـي  را روايت اين »اموالهم علي مسلطون الناس« سنتي و فقهي قاعده از و كشندمي پيش
 نيست اموالهم علي مسلطون الناس قاعده براي جايي« اسالمي دولت در و جديد شرايط در كه

  ] 2[ ".»است جامعه مينتأ و نظام حفظ قاعده بلكه
 شـريعتمداري  اهللاآيت با رابطه در فقيه مطلقه واليت از درك همين براساس خميني اهللاآيت

 آقـاي  گفتـه  بـه  دارالتبليـغ  غيرمنقـول  و منقـول  امـوال  چـون " ايشـان  گفتـه  بـه . كنـد مي رفتار
 صالحيت ايشان و است شده تهيه انفاقات و) ع(امام مبارك سهم و مردم وجوه از شريعتمداري

  ]2[".شد گذاشته اسالمي تبليغات دفتر اختيار در فقيه ولي دستور به ندارد را آن اداره
 عمـل  قـانون  عنـوان  بـه  خود قانوني، گونههر به نيازبي امپراطوري همچون خميني اهللاآيت

 جامعـه  سياسـي  ساحت در مكتبي چون سياسي امر و سياست از او درك نوع واقع در. كندمي
 توسـط  كـه  اسـت  اينانوشته قانون همان حقيقت در »امام راه. «اندازدمي سايه جا همه بر ايران
 نوري، اهللافضل شيخ نظر مورد مشروعه دولت همان گيري پي با ايشان. است شده نگاشته ايشان
 حتي ديگر هايمشي او براي. داردميبر راه سر از اندنداشته اعتقادي مشيي بدين كه را آنكه هر

 را خـود  جـا  بدان تا او. نيست تحمل قابل نيز شريعتمداري اهللاآيت مدنظر مشروطه دولت مشي
 احسـاس  ايشـان  بينش برخالف اگر بگويد ندارد ابايي كه داندمي حق بر نگريستن گونه اين در
 صـورت  آن در باشـد،  داده رخ شـريعتمداري  اهللاآيـت  طـرف  از حركتـي  اسـت  ممكن كه كند
 آن. بكنند جا از را دارالتبليغ آجرهاي تكتك تا دهد خواهد دستور را خويش طرفدار هاي طلبه
 از مخـالفتي  اگـر  يا و .بود خويي العظمي اهللاآيت نوعيه ب شايد آن اوليه منشأ كه دارالتبليغي هم

) خمينـي  مـورد نظـر   مشـي ( حـوزه  اداري سـاختار  تغيير قبال در خويي العظمي اهللاآيت جانب
 اگر. بكوبند ديوار بر را چايي استكان استادشان پيشگاه در كه ندارد اين از بگيرد، ابايي صورت

 سان به چه را خود كيشان هم و خود هاي صنفي هم حتي كه بنگريم زاويه اين از ايشان مشي به
 مجاهـدين  چند هـزار نفـري   اعدام آنگاه كردمي تكفير را آنها چوبي چه با و راند مي خويش از

 گـروه  عنـوان  تحـت  آن از قوچـاني  كـه  آنچه يا و نوين فقه. نمايدنمي بينيپيش قابلغير خلق
 و كـرده  خارج آن سنتي قالب از را فقه خواهدمي كه است مشيي همان كندمي ياد طلباصالح
 اي واژه مشي، اين براي طلبي اصالح واژه رسدمي بنظر. بجويد گسترده بسيار كاركردي آن براي
نيست،  آن دستورات از برخي اصالح دگرگون كردن كاركرد فقه، كه چرا. مسماست بي و جا بي

 سـنتي  فقه نظر مورد ساحت از ديگر ساحتي و جايگاه در آن انداختن كاره ب است، آن استحاله
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 را اسـالمي  اسـالمي، دموكراسـي   انسـاني  اسالمي، علوم اقتصاد كه است نوين فقه همين. است
  .كندمي جامعه وارد

 حـس  بيشـتر  شـايد  بياندازيم سر پشت به نگاهي اگر اسالمي جمهوري تجربه از پس حال
 در علميـه  حـوزه  طلبـان اصالح همان تأييد بر مبني سندي ارائه عدم در را خويي اهللاآيت ترس
 حركـت  شـروع  بـا  حـوزه . كنـيم  درك حـوزه  سـاختار  در اصـالحات  سـري  يـك  انجام قبال

. بود كشور اركان تمامي به چنگ آوردن آن انتهاي كه گذاشت مسيري در پا حوزه طلبان اصالح
ـ  خمينـي  اهللاآيـت  نبـود،  دسترس در پيش از حوزوي حكومت تجربه هيچ چون ولي  عنـوان ه ب
 فقيهواليت يعني. است اسالميجمهوري  اصلي هسته فقيه مطلقه واليت. كرد عمل ناطق قانون

 قواي ديگر. كنندمي عمل نظام اصلي ماهيت عنوان هب بل ديگر قواي كنار در قوه يك عنوان هب نه
 از يـا  و شـده  تقويـت  فقيـه واليـت   اعتماد ميزان و زماني شرايط به توجه با جمهوري اسالمي

 قـوه  سـه  سـران  همـان  كـه  اسالمي جمهوري بيروني پوسته. شودمي كاسته آن اختيارات ميزان
 عريـان  مـداري سلطان امكان زماني موقعيت دليل هب. دارد را فقيه تقيه كاركرد همان بيشتر است،
 گويـاي  شـريعتمداري،  اهللاآيـت  مرگ مانند حوادثي به ايعارضه لذا هرگونه نگاه. ندارد وجود
  .است اسالمي جمهوري قواي فيمابين روابط صحيح درك عدم
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چهارم مقاله





 

  شريعتمداري اهللا آيت از تحيثي  ةاعاد

 تشيع، تقليد اول طراز مراجع از كيي )1284 -1365شريعتمداري( سيدكاظم اهللا آيت
 اساسيقانون پرسيهمه ةآستان در فقيه واليت اختيارات عليه انتقادي ةبياني صدور از پس

 اتهـام  دنبـال  بـه  و شـد،  حذف كشور عمومي فضاي از 1358 آذر در اسالمي جمهوري
 خـود  خانـه  در عمـر  آخـر  تـا  1361فـروردين  27 از زاده قطب صادق كودتاي از اطالع

 و جمعـه زنمـا  هـاي  تريبـون  و كاغـذي  و تصويري صوتي، هاي رسانه از و شد محصور
 قـرار  حيثيـت  هتـك  مورد باشد داشته خود از دفاع حق آنكه بي اسالمي شوراي مجلس
  گرفت.
 يعني خميني اهللا آيت شاگردان از روحاني تشكل دو تشيع تاريخ در بار نخستين براي

 منصـوب  ةائمـ  با همراه تهران مبارز روحانيت ةجامع و قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع
 اهللا آيـت  كردنـد.  خلـع  مرجعيـت  از را رهبـر  رقيـب  1361 بهشـت يارد اوايل در جمعه

 وي مـرگ  گرفت، قرار ها توهين و اتهامات ترين سنگين مورد تاريخ آن از شريعتمداري
 پايـان  اتهـام  و توهين سيالب اين به افتاد اتفاق بيمارستان به اعزام در خيرأت دليل به كه

 بـه  را شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرجعيـت  خلـع  شصت ةده تقليد مراجع از يك هيچ نداد.
 و هيـاهو  آن در هرچنـد  دانسـتند،  مجـاز  را وي تقليـد  بر بقاي بلكه نشناختند، رسميت
    نيافت. عمومي انتشار امكان و نشد شنيده صداها اين خفقان
 12»(شـريعتمداري  اهللا آيـت  مظلوميت از سناديا« يعني قبلي شده منتشر مكتوب سه
 از ممانعـت « و )1391آبـان  30( »انقـالب  ناموس شدن شكسته از سناديا« )،1391 آبان
 ايشـان  به كه داد نشان )1391آذر 16( »بيمارستان به سرطان به مبتلي سالمند بيمار اعزام
 هفت و ماه ده و سال سه مدت به يمارستانب به اعزام از ممانعت دليل به حصر زمان در
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  است. شده ظلم ترحيم و دفن و كفن زمان در نيز و روز
 نويسـنده  شـود.  مي تبيين فقيد مرجع اين از حيثيت ةاعاد لزوم مكتوب، چهارمين در

 شـاگردان  از و قـم  ةعلميـ  ةحـوز  ةآموختدرس ،1357 انقالب مدافعان از يكي عنوان به
 نتيجـه  ايـن  بـه  موجود اسناد كليه در تفحص و مطالعه براساس منتظري اهللا آيت مرحوم
 جمهـوري  بنيانگذار رقيب آبروي ناحق به اسالمي جمهوري زمامداران كه است رسيده
 ةاعـاد  ايـن  كه است شرمنده نويسنده كردند. خلع مرجعيت از را او و ريخته را اسالمي
 تحـول  در سـيري « گسـترده  تحقيق در بحث تفصيل شود. مي انجام دير دهه سه حيثيت
 برخي از اي شمه به تنها مجال اين در آمد. خواهد »شريعتمداري اهللا آيت سياسي ةانديش

 و بجنـوردي  موسـوي  سـيدمحمد  اهللا آيـت  خيرأ هاي مصاحبه در موجود هايسوءتفاهم
  شود. مي اشاره نويسنده خيرأ مكتوب به ناظر تبريزي موسوي سيدحسين اهللا آيت

 مرجعيـت  از وي خلـع  كـه  اسـت  ايـن  شريعتمداري اهللا آيت از حيثيت ةاعاد معناي
 شريعت از زده سياست و مضيق برداشتي از رخاستهب و ديانت و اخالق موازين برخالف

 آراء و عملكردهـا  مواضـع،  همـه  بـر  گذاشتن صحه حيثيت ةاعاد اين معناي است. بوده
 خـدمات  همـه  ةتخطئـ  آن معنـي  ديگـر  سـوي  از نيسـت.  شريعتمداري هللا آيت مرحوم

 تحقيـق  ايـن  شود. نمي محسوب هم خميني اهللا آيت مرحوم اسالمي جمهوري بنيانگذار
 اسـالمي  جمهـوري  در جو مسالمت مخالف و منتقد تحمل عدم و مدارا عدم ةسيئ سنت

 ارتبـاطي  اسـالمي  جمهـوري  رهبري و اسالمي انقالب ابعاد ديگر با و دهد، مي نشان را
  ندارد.
 هـاي  بخـش  عنـاوين  اسـت.  نتيجـه  يك و بخش پنج مقدمه، يك شامل مكتوب اين

  از: عبارتند گانه پنج
  مخالف حق در شرعي موازين رعايت اول.
  ابقونالس ابقونالس دوم.
  االحسان؟ الّا االحسان جزاء هل .سوم

  رقيب شخصي هاي حساسيت چهارم.
  رهبر شاگردان از روحاني تشكل دو توسط رقيب مرجعيت خلع .پنجم
 بلنـد  متون مطالعه حوصله كه خوانندگاني است. شده گيري نتيجه بخش هر پايان در
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 و بنـدي  جمـع  و آخـر  بخـش  بخـش،  هـر  نتـايج  ةمطالعـ  به توانند مي ندارند را تحليلي
  كنند. اكتفا مقاله گيري نتيجه

 ابطال است. كرده ارائه كه است هديشوا و اسناد بر مبتني مكتوب چهار اين دعاوي
 و انتقـادات  از ندهنويسـ  اسـت.  ممكـن  شـواهد  و اسـناد  ايـن  نقـد  بـا  تنهـا  دعاوي اين

 كسي اگر كند مي اعالم صراحت با و كند، مي استقبال گشاده روي با نظر اهل پيشنهادات
 خود هاشتبا و گرفت، خواهد پس علناً را خود ادعاي كند، ابطال را دعاوي اين توانست

  )1بود.( خواهد باقي خود قوت به دعاوي اين صورت اين غير در كرد، خواهد اعالم را
  

  همقدم
  شود: مي بحث كلي قسمت سه از مقدمه اين در
  كردند؟مي رفتار چگونه خود مخالفين با امام ك.ي

  كردند.مي كار حجت براساس امام دو.
  امام. زيستيساده و دستي پاك سوم.
  است. شده گيري نتيجه سمتق هر انتهاي در

 برخـي  امـام،  خـط  دوسـتان  از نفـر  سـه  دو كـنم:  مي اشاره مقدماتي اي نكته به ابتدا
 پيغـام  نويسـنده  بـه  شـفقت  و محبـت  با الحبس،منتظر برخي و اوين زندان در محبوس

 آنهـا  »بـرد.  مـي  بهـره  آن از حاكمـه  هيـأت  و نيست ما نفع به بحث اين ادامه« كه دادند
 دوسـتان  ايـن  زدند. مثال را كيهان) و (فارس رهبري رسمي هايرسانه دار معني سكوت

 انتقادشـان  نداشتند، گانهسه مكتوبات به محتوايي نقد هيچ عزيزند بسيار نويسنده نزد كه
 شـده  داده هـاي  پاسخ ضعف به اينكه درعين بود، حاكميت استفادهسوء و انتشار زمان از

 قائلم عزيزان اين براي كه احترامي دليل به بودند. فمعتر هم خميني اهللا آيت دفتر توسط
 خيـر  تـا  داد خـواهم  توضـيح  بيشـتر  بعـدي  مكتوب در را خود دليل دادم وعده آنها به

 را غيرمحتــوايي انتقــادات از طيــف ايــن غالــب هــاي اســتدالل باشــد. داشــته عمــومي
  )2ام.(داده پاسخ ها يادداشت قسمت در كرده بندي صورت
 و پرستيشخصيت نوعي دارد. اساسي نقد و نظرتجديد تكاني، خانه به نياز امام خط
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 انحـراف  عوامـل  تـرين  مهـم  ةزمـر  در ديني موازين و اخالق بر قدرت و سياست تقدم
 دو ايـن  نقـد  بـدون  هسـت.  و بوده اسالمي جمهوري بنياديكج و 1357مردمي انقالب
 انـداختن  تأخير به شد. هدخوا دچار اسالمي انقالب سرنوشت به هم سبز جنبش عامل
 به است. ديانت و اخالق زدگيسياست و پرستي شخصيت به دادن ميدان بنيادي نقد اين
  يافت. خواهد ادامه ديني موازين و انصاف اخالق، رعايت با نقدها اين خدا اميد

  كردند؟مي رفتار چگونه خود مخالفين با امام ك.ي
 ايـن  هـم  آن و آيـد مـي  پـيش  اساسي سؤال يك برگرديم، قبل به كمي اگر پرسش:«
 و اسـت  فطرت دين اسالم پاسخ: كردند؟مي رفتار چگونه خود مخالفين با امام كه است
 روايـت  [و؟] قـرآن  در دارد. كامـل  انسـان  يـك  كه است مواردي تمام معناي به فطرت
 تـر، كلـي  صـورت  بـه  و اسـت  فطـرت  اسـاس بر شودمي متولد كه نوزادي هر كه داريم

 امـر  يـك  انحـراف  كنـد. مي منحرف نيز را خوب انسان بد، جامعه نيست. ذاتي انحراف
 كـه  دهـد مـي  اهميت بسيار اسالم نيست. منحرف تولد ابتداي از انسان و است اكتسابي
 كـه  زمـاني  باشـد،  هم پاك فطرت داراي كه انساني اما باشد. اخالقي جامعه يك جامعه
  ١»كند.مي اكتساب را ناپسند ياتاخالق كمكم شود، منحرف جامعه وارد

 ميـان  در بجنـوردي  موسـوي  اهللا آيـت  با را مهمي پرسش خبرنگاران :نقد و بررسي
 پرسـش  بـه  ارتبـاطي  هيچ ايشان پاسخ است. ايرانيان از بسياري پرسش اين اند. گذاشته
 مهـم  پرسـش  اين به كوشيد خواهم نيست. مهم اند، گريخته پاسخ از ايشان ظاهراً ندارد.

 آزادي وضـعيت « عنـوان  بـا  سـوم  مكتوب ششم بخش در دهم. پاسخ مستند و نصفانهم
  كردم. اشاره اختصار به »اسالمي جمهوري اول ةده در آميز مسالمت مخالفت و انتقاد
 و مراجـع  از فهرسـتي  به شده ياد كليدي پرسش به تحليلي پاسخ براي مجال اين در
 است واضح كنم. مي اشاره تولد تاريخ ترتيب به ايران مقيم خميني اهللا آيت منتقد علماي

  دهد: مي تشكيل را متنوع و گسترده طيفي آنان مخالفت و انتقاد ميزان كه

                                  
زمـان در سـايت    هـم  آرمـان، انتشـار   ة، مصاحبه با روزنام1391 آذر 22 اهللا سيد محمد موسوي بجنوردي، آيت. 1

  .جماران
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  )1281-1368خميني( اهللا آيت مرحوم مخالف يا منتقد مستقل، مراجع فهرست .الف
  )1275 -1360محالتي( الدين بهاء شيخ اهللا آيت مرحوم .1
  )1284 -1365شريعتمداري( كاظمسيد اهللا آيت وممرح .2
  ؟) -1364خافاني( شبير آل طاهرمحمد شيخ اهللا آيت مرحوم .3
  )1290-1386قمي(طباطبايي حسنسيد اهللا آيت مرحوم .4
  )1299 -1376روحاني( سيدمحمد اهللا آيت مرحوم .5
  )1300-1388آبادي( نجف منتظري حسينعلي شيخ اهللا آيت مرحوم .6
  )1305 -1380شيرازي( حسيني محمدسيد اهللا آيت مرحوم .7
  )1305 -روحاني( حسيني صادقسيد اهللا آيت .8

 (آيات خميني اهللا آيت مرحوم مخالف يا منتقد مستقل، علماي از برخي فهرست ب.
  اسالم): حجج و

  )1275 -1375( پسنديده مرتضي سيد مرحوم .1
  )1278 -1371( زنجاني موسوي سيدابوالفضل مرحوم .2
  )1281 -1362( زنجاني موسوي رضاسيد مرحوم .3
  )1289 -1358طالقاني( عالئي محمودسيد مرحوم .4
  )1300-1373صدر( سيدرضا مرحوم .5
  )1302 -1378يزدي( حائري مهدي شيخ مرحوم .6
  )1302 -1388 غفوري( ةگلزاد علي شيخ مرحوم .7
  )1306 - 1360اشكوري( الهوتي حسن شيخ مرحوم .8
  )1309 -تهراني( ارنگه مرادخاني علي شيخ .9

  )1319 -جويباري( رستگاري الدينيعسوب شيخ .10
ـ  نيست، كسي حقانيت دليل خميني اهللا آيت مرحوم با مخالفت  كـه  مخـالفي  ويـژه  هب

 محالتي اهللا آيت مرحوم همانند اسامي برخي وجود عالوه هب پيوست. صدام به سالي چند
 چـه  امـر  بـدو  در فوق فهرست در پسنديده اهللا آيت مرحوم يا طالقاني اهللا آيت مرحوم يا

 يـك  هـر  مطلـب  انتشـار  زمان تا است خوب صورت اين در ).3باشد( تعجب مايه بسا
 اهـل  انتقادات و پيشنهادات نيست. نهايي نفره هجده فهرست اين ضمناً كنند. پيشه صبر



 314 اهللا شريعتمداري. اعادة حيثيت از آيت4

 

 بنيانگـذار  ةمواجهـ  ةنحـو  صـرفاً  فهرسـت  اين در بود. خواهد مطلب تكميل ةماي فضل
 دومـين  شد. خواهد تحليل و تجزيه اشيحوزو مخالفان و منتقدان با اسالمي جمهوري

  )4است.( كرده طي مخالف تحمل عدم در را بنيانگذار مسير هم اسالمي جمهوري رهبر
 پردازم. مي شريعتمداري اهللا آيت با خميني اهللا آيت ةمواجه ةشيو ةتتم به مجال اين در
 تدريج هب مخالف و منتقد علماي و مراجع ديگر با خميني اهللا آيت مرحوم ةمواجه ةشيو

  شد. خواهد منتشر

 مخالف علماي و مراجع با خميني اهللا آيت مرحوم« ستبر پرسش اين به پاسخ :نتيجه
 اي معاملـه  چـه  ايشـان  آبـروي  و مال و جان با و است شده مواجه چگونه خود منتقد و

 از نفـر  هشـت  بـا  اسـالمي  جمهـوري  بنيانگـذار  مواجهه تحليل گروي در »است؟ كرده
  است. مستقل و منتقد و مخالف فقهاي و علما از نفر ده و تقليد مراجع
  كردندمي كار حجت اساس بر امام دو.

 و دارد اطالعـات  وزيـر  امام كند،مي اعتماد او اخبار به و دارد دادستان امام قتيو ...«
 بدون امام و دادندمي گزارشاتي همه اينها دارد ورجمه رئيس و وزير نخست دارد، دولت
 تا امام و دادممي گزارشاتي من مثالً بگيرد. قرار تضاد در كه اين مگر پذيرفتندمي منازعه

 در مـا  گاهي بزند. حرفي من سخن عليه و بيايد كسي كه اين مگر پذيرفتندمي حدودي
 آنجا امام خود و گذاشتمي شتركم جلسه امام ولي بوديم قضايي عالي شوراي با تضاد

 نزديكـان  همـه  بـه  امـام  كليطور به ت....اس درست كسي چه حرف كه كردمي قضاوت
  ....كنند حكومت توانستندنمي كه كردندنمي اعتماد اگر و داشتند اعتماد خود

 ....دانسـت  مـي  را چيزها خيلي امام نداشت، اطالع امام نگوييم كه است اين منظورم
 امـام  باالخره و... است دادستاني است، سپاه اطالعات است، اطالعات وزارت حالهر به
 اشـتباهات  احتمـالي،  اشتباهات كردم، اطمينان اينها به كه دارد حجت هم قيامت روز در

 آن دشـاي  دهـد مي حكم روايت يك براساس مجتهد يك كه طورهمان است. دارحجت
 جعل جايي يك شايد ولي دارد هم داللت و است السند صحيح ظاهراً باشد غلط روايت
 كننـد.  مـي  عمل آن به هم نفر هزاران و دهدمي فتوا و است صحيح ظاهراً اما باشد شده



 315 اهللا شريعتمداري. اعادة حيثيت از آيت4

 

 روايـت  براسـاس  است كرده را خود كار او چون رود،نمي جهنم مجتهد قيامت روز در
  ...خواهدمي قضاوت در شاهد دو و است ثقإل عادل واحد خبر

 ايشـان  بـا  برخـوردي  كسي هم تبريز جريان از بعد هم ريعتمداريش آقاي ةمسئل در
 بودنـد  ايعـده  يـك  نيست، كوچكي موضوع و است كودتا مسئله موقعي در ولي نكرد.

 ولـي  باشـم  نداشـته  بـاور  آنهـا  همه به من است ممكن گرچه دادند، گزارش امام به كه
 بعـد  و كردنـد  اقـدام  هـم  موقـع  بـه  و بـود  رسيده امام به مطمئني جاهاي از گزارشات
 من ولي گذارد.مي تأثير كه آيدمي پيش برخوردهايي جامعه در و آيدمي پيش جرياناتي
 البتـه  داشـت  شـرعي  و عقلـي  حجـت  كارهايش براي و بود عادل حتماً امام كه معتقدم
 كنـد،  فكـر  ايـن  جـز  هم كسي هر و است محتمل اشتباهاتي جاهايي در و نبود معصوم
  كند.نمي اشتباه كه است معصوم فقط است. كرده غلو و لعم امام مشي خالف
 هر كند. مي فرق شرايط كنيم، مقايسه امام زمان با نبايد را امروز كه داشت توجه بايد
 چـرا  تـو  بگـوييم  نبايـد  ...چطور؟ امروز و كرديممي فكر چگونه روز آن ببينيم مان كدام
 جبران بايد شده ظلم كسي به و هكرد خالف اگر فهميده،نمي خب فهميدي؟نمي ديروز
 داريـم  بـاور  كـه  احوال اين همه با ولي است. ديگري مسئله داشته حجت اگر ولي كند
 قـول  بـه  دانـيم مـي  كـه  آنچه اما باشد شده اشتباهاتي است ممكن و نيست معصوم امام
 نـيم دامـي  اينكـه  و بود اعلم و عادل امام گفتندمي عمرشان واخرأ تا كه منتظري اهللاآيت
  ١»كردند.مي كار حجت براساس امام

 از فوق عبارات در تبريزي موسوي حسينسيد اهللا آيت محترم صديق :نقد و بررسي
 تصميمات كه است پذيرفته ايشان است. گذاشته دست مهمي نكته به شانخيرأ مصاحبه
 بـوده  نظـام  مختلـف  نهادهـاي  در وي منصوبان گزارش بر مبتني خميني اهللا آيت مرحوم
 تصـميم  در ايشـان  اينكه حتي نيست. منتفي ها گزارش اين در خطا وقوع احتمال است.
 و عـدالت  بـه  توجـه  بـا  ايشـان  امـا  اسـت.  محتمـل  نيـز  آن باشد شده خطا دچار خود

  اند. داشته شرعي حجت خود تصميمات تمامي براي شان اعلميت
 بردند يشپ را سياسي امور شرعي و عقلي حجت براساس ايشان كه سخن اين ك.ي

                                  
 2 اهللا بداشتي،اهللا سيدحسين موسوي تبريزي[دادستان وقت كل انقالب اسالمي]، جماران، مصاحبه با سعيد آيت. 1
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 316 اهللا شريعتمداري. اعادة حيثيت از آيت4

 

 قابـل  لـذا  و شخصـي،  نـه  اسـت  نوعي خوشبختانه شرعي حجت اما نيست. انكار قابل
 هـم  همگـي  دارد. ادعايي چنين خود احكام و فتاوا در مجتهدي هر است. نقد و بررسي
 بعد و قبل شرعي حجت با هم شريعتمداري اهللا آيت يقيناً دانند. مي عادل و اعلم را خود
 اهللا آيـت  گلپايگـاني،  اهللا آيـت  قبيـل  از مراجـع  ديگـر  است. هكرد گيري موضع انقالب از

 نيـز  روحـاني  سيدصادق اهللا آيت و قمي طباطبائي سيدحسن اهللا آيت روحاني، سيدمحمد
 بـه  تمسـك  انـد.  نكـرده  گيـري  موضـع  و نكرده، صادر حكم و فتوا شرعي حجت بدون
 و اعلميـت  ادعـاي  بـرد.  نمـي  جـايي  به راه شرعي حجج اين تعارض در شرعي حجت
 فايـده  مفيـد  ايضا شرح به رقيبان ميان در مشابه ادعاهاي وجود با هم عدالت يا اعدليت
  نيست.
 حجت اقوائيت مالك بايد القاعده علي شرعي ادعايي هاي حجت اين تعارض در دو.

 بـر  او موضـع  و شـود  مـي  پذيرفته بود، اقوي مجتهدي هر عقلي و شرعي حجت باشد.
 را خميني اهللا آيت مرحوم شرعي و عقلي حجت اقوائيت كجا ما راستي نشيند. مي كرسي

 نـزاع  در منتظري اهللا آيت استاد مرحوم ايم؟ كرده اثبات رقبايش عقلي و شرعي حجج بر
 هـاي  سـال  قضاياي در شريعتمداري اهللا آيت و خميني اهللا آيت استادش قديمي رقيب دو

 1364 سـال  در بـرعكس  كـه بل اسـت،  نـداده  اسـتادش  جانب به را حق 1365 تا 1361
 نيسـت  اكسـيري  عدالت و اعلميت شد. اشاره آن به كه است استادش خالف بر نظرش

  كند. طال را مسي هر كه
 خـارجي  قـدرت  قوائيـت ا بـه  و نباشـد  مـالك  شـرعي  حجت فني اقوائيت اگر سه.
 ايـن  قـبح  و نـدارد،  كـردن  محقـق  زور ضـرب  بـا  را شريعت جز معنايي شود، تمسك
 هـاي  تـوده  گرمـي  پشـت  بـه  اگـر  است پرسيدني اكنون است. توضيح از ازني بي رويكرد
 كرسي بر شرعي حجت عنوان به را خود اراده داشته بيشتري ورز كه كسي شده تحريك
 است؟ نشده فراموش عمل راهنماي عنوان به شريعت موازين و اخالق آيا باشد، نشانده

 حجـت  عنوان به زورمداري ةسيئ سنت همين به اشاره مكتوبات اين سراسر در من نقد
  )5است.( شرعي

 مخالفـت  آنكـه  هـم  كه چرا برد، نمي جايي به راه »شرعي حجت« به تمسك :نتيجه
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 دو هر هستند، شرعي حجت مدعي دو هر كند، مي سركوب را مخالف آنكه هم كند، مي
  دانند. مي عادل و اعلم را خود هم

  امام زيستيساده و پاكدستي سه:
 ةقو به را خود اموال صورت بايد شود،مي انتخاب رهبر كه زماني ساسياقانون طبق«

 را امـوال  صـورت  ايـن  مجـدداً  كـرد،  فـوت  امام(س) كه هم زماني ....كند ارائه قضاييه
 قـدري  بـه  امـام  عملكـرد  ....نبردند ايشان از ارثي هيچ امام فرزندان نتيجه در آوردند....

 صـورت  ايشـان  عليـه  هاهجمه گونه اين دارد جبتع جاي كه بود عادالنه و خداپسندانه
 يـك  امام باشد. آدم همان اما برسد قدرت اين به فردي كه امنديده حال به تا من بگيرد.
 تهـران  و پـاريس  در را دمپايي همين و كردندمي پا به نجف در كه داشتند دمپايي جفت

 سـماوري  خـود  امـام  .نشـد...  عوض ها سال اين طي دمپايي اين داشتند. خود همراه نيز
 را خـود  هـاي لباس كه داشتند هم چمدان يك و كردندمي درست چاي آن با كه داشتند

  بود. امام(ره) مايملك همه اين، گذاشتند.مي آن در
 مرجـع  داشـتند،  برعهـده  را كشـور  رهبريـت  آنكه از غير به امام(س) ديگر سوي از
 وجوهـات  ايـن  آخر ريال تا امام مد.آمي ايشان براي زيادي وجوهات و بودند نيز تقليد

 شـهريه  سـال،  سـه  تا كه داندمي كسي آيا ببرند. قم علميه حوزه به كه كردند وصيت را
 شـد مي پرداخت امام(س) سهم همان از پول اين كه شد؟مي داده هاطلبه براي امام(س)

 قـرار  فـردي  گونـه  اين ما انقالب رأس در ....نماند؟ امام(س) فرزندان براي ارثي هيچ و
 كند،مي فوت كه كسي هر روزها اين در بود. منزه قدرت و پول از حد اين تا كه داشت
 امـام  فرزنـدان  بـه  ريال يك اصالً ببينيد االن اما گذاردمي ارثي خود فرزندان و زن براي

  ١»است؟ رسيده
 شـده  ادا جمله اين و گفته پيش عبارت از بعد بالفاصله فوق عبارات :نقد و بررسي

 مـورد  را انقـالب  نـاموس  انقالبـي،  و منؤمـ  افـراد  برخي كه دارد تعجب جاي « است:
 از دفـاع  در فوق خطابه واقع در »كنند؟ قضاوت گونه اين بايد چرا دهند.مي قرار خدشه

                                  
ان در سـايت  آرمـان، انتشـار همزمـ    ة، مصاحبه بـا روزنامـ  1391 آذر 22 اهللا سيدمحمد موسوي بجنوردي، آيت. 1
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  است. شده ادا آن به ناجوانمردانه هجمه برابر در انقالب ناموس
 خمينـي  اهللا آيت مرحوم زيستي ساده آيا اند. فرموده مغالطه صريحاً محترم صديق اوإلً

 نيست ممكن آيا است؟ خود رقيب به نسبت ايشان شفقت و رحمت عدم تكذيب دليل
 در اما باشد منزه و دست پاك اقتصادي امور در خود اجتماعي و فردي زندگي در فردي
 سـعه  و مـدارا  و اقتصـادي  دسـتي  پاك بين تالزم باشد؟ خودكامه و مستبد سياسي امور
 نظـري  بلكه شود، تصديقش موجب تصورش كه قسم آن از نيست بديهي سياسي صدر
  است آن برخالف برهان اينجا در كه نشده اقامه آن بر برهاني تنها نه و است

 مرحـوم  كـه  دهـد  مـي  شـهادت  بجنـوردي  موسوي اهللا آيت همانند هم نويسنده ثانياً
 بـراي  مـادي  ارثي و نياندوخت مالي تقليد مرجعيت از نه و رهبري از نه خميني اهللا آيت

 شـهريه  سـال  سه تا كه دهد مي شهادت نويسنده نگذاشت. باقي بازماندگانش و فرزندان
 نويسـنده  شـد.  مـي  پرداخـت  ايشـان  بيـت  شرعيه وجوهات از علميه هاي حوزه طالب
 در را دمپـايي  جفـت  يـك  خمينـي  اهللا آيت مرحوم اينكه بر مبني محترم صديق شهادت
 ايـن  كـه  دهـد  مـي  شهادت نويسنده حتي پذيرد. مي كرد مي پا به رانته و پاريس نجف،
 بخـش  زينـت  هـا  سـال  كهنه دمپائي اين با مرحوم آن عكس و بوده هم پاره كهنه دمپائيِ
 خمينـي  اهللا آيت سر پشت كه فردي عكس همين در اما است. بوده پدرش پذيرائي اتاق
 رهبـر  منصـوب  شـرع  حاكم يننخست است، خلخالي صادق شيخ اهللا آيت شود، مي ديده

 پاكدسـتي  است: خميني اهللا آيت جنبه دو هر دربردارنده عكس اين و اسالمي. جمهوري
 سـوي  از منتقـد  و مخـالف  بـه  نسبت مدارا عدم و خشونت و سو يك از زيستي ساده و

  ديگر.
 شـان  بيـت  جنب اختصاصي بيمارستان كه است كامل وقتي رهبران زيستي هساد ثالثاً
 اسـت،  »اختصاصي بيمارستان« مرادم نيست، »خصوصي بيمارستان«منظور باشند. نداشته

 تـوان  در اختصاصـي  بيمارستان هزينه شك بي متخصص. پزشكان روزي شبانه كشيك با
 بعيـد  بسيار نبوده، پرداخت براي مجوزي هم شرعيه وجوهات از نبوده، شخصي بودجه
 اختصاصـي  بيمارستان در بتوانند اهللاسبيلفي و تبرعاً سال چند پرسنل همه اين كه است
 اكثريـت  بـراي  امكانـاتي  چنين مطمئناً المال. بيت ماند مي كنند، وظيفه انجام روزي شبانه
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 جمهـوري  رهبـران  جاريـه  سـنت  شيوه اين است. نبوده فراهم شهروندان اتفاق به قريب
 بودن ككوچ و حسينيه مفروش زيلوهاي با پاكدستي و زيستي ساده است. شده اسالمي
 فرمائيـد  اضـافه  را اختصاصـي  روزي شـبانه  بيمارستان نهيهز شود، نمي سنجيده اندروني

 رهبـران  سـالمتي  بـراي  كـردن  هزينـه  در مـن  اصـلي  اشكال كنيد. محاسبه دوباره آنگاه
 رهبران براي علوي الگوي نرود يادمان است. پايه بي ادعاهاي گونه دراين اشكالم نيست،
 برخوردارنـد.  آن از جامعه اقشار ترين ضعيف كه است كرده مجاز را امكاناتي از استفاده
  .سديداً قوالً قولوا و فتأمل
 امكانات از اسالمي جمهوري رهبر مخصوص پزشك عارفي دكتر گزارش دنبال، در
 عرضـه  شـرح  بـدون  و تلخـيص  با »دلها طبيب« وي كتاب از اختصاصي بيمارستان اين
  شود: مي

  2 شماره اإلعظم اهللابقية تصاصياخ بيمارستان :اول سند
ـ  خـاص  مراقبت قم به ايشان فرمائي تشريف و انقالب پيروزي از بعد ماه ده تا« يطب 
  )74شد.(ص نمي حضرتشان از

 بيمـاري...  و سالمت حال در امام حضرت از مراقبت براي ثابت پزشكي تيم تشكيل
 در )1358 سـال  واخـر أ در قلـب  بيمارستان يوي سي سي بخش در شدن بستري از (بعد
 تهران اورژانس تكنسين يك اتفاق به پزشك نفر يك ساعت 24 طول در اول سال شش
    )75 (ص....دادند مي كشيك عزيز امام اقامت محل فاصله ترين نزديك در

 حســينيه درب روبــروي ....1362 ســال اوايــل در جمــاران در بيمارســتان احــداث
 بـا  و يافـت  توسـعه  ....محـل  ايـن  امـام  حضرت تپنده قلب رحلت از بعد ....[جماران]
 صـورت  بـه  2 شماره االعظم اهللابقيإل بيمارستان عنوان به گرديد فراهم بعداً كه تجهيزاتي

 قلـب  جراحـي  و قلـب  بخـش  و انژيولـوژي)  (بخـش  لب كت و مجهز قلب مركز يك
  )115 -117گرفت.( قرار مردم خدمت در فعاالنه
 ليسـانس  پرستاران از تن چند همراه به پزشك ود لحظه هر در 1365 فروردين 6 از

  )75 (ص بودند. امام حضرت خدمت در فاصله ترين نزديك در ليسانس فوق و
 76 صفحات در )1368 خرداد14( حيات پايان تا 1364 از ايشان پزشكي تيم اسامي
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  است: شده درج 78 تا
  پزشك 14 ثابت: پزشكي تيم اعضاي
 و مكرراً بار چندين درمان حتي و مشاوره عنوان به كه غيرثابت پزشكي تيم اعضاي

  پزشك 11 آوردند: تشريف امام حضرت خدمت طوالني هاي مدت به
 كوتـاه  هـاي  مدت به مورد چند در مشاوره عنوان به كه غيرثابت پزشكي تيم اعضاي

  پزشك 17 آوردند: تشريف امام حضرت خدمت
  پزشك 7 اند: گرفته قرار مشاوره مورد مرتبه چندين در كه افرادي
 مركـز  مـدير  (شـامل  نفر 37 :2 شمارة االعظم اهللابقيإل [اختصاصي] بيمارستان پرسنل
 اپراتـور  بهيـار،  پرسـتار،  آزمايشـگاه،  كارشـناس  راديولوژيسـت،  داخلـي،  مدير درماني،
 سيسـاتي، أت بيهوشـي،  تكنسـين  عمـل،  اتـاق  نسـين تك راديولوژي، تكنسين بردار)، (فيلم

  راننده). و خدماتي
  بيمارستاني پرسنل 37 و پزشك 49 جمع:

  ماه 3 و سال 3 مدت به خمينيامام حضرت قلب ضربان تكتك كنترل
 بـراي  كـه  حـالي در 1365 فـروردين  6ظهـر  از بعـد  4 ساعت در امام حضرت

 از بـا  بعـد  و كـرده  فضـع  احساس بودند برده تشريف آشپزخانه به چاي ريختن
 بـه  و كردند فوت هشياري و قلب ضربان تنفس، مثل حياتي عالئم ةكلي رفتن بين

 دكتر آقاي جناب توسط بود شده بيني پيش قبالً كه تمهيداتي و منّان خداوند لطف
 دوبـاره  حيـات  محتـرم  خـانواده  و پرسـتاران  و روز آن كشيك پزشك پورمقدس

  يافتند...
 بـه  ثانويه قلبي هاي كتهس دنبال به ميرها و مرگ اكثر علت كه است شده ثابت چون
 زيـاد  احتمـال  به امام حضرت ناگهاني فوت و است قلبي هاي وقفه و قلبي هاي نامنظمي

 از لحظه هر شده، ايوسيله هر به گرفتيم تصميم است، بوده قلب ناگهاني وقفه از ناشي
 اتصـال  بـا  يـو  سـي  سـي  داخـل  در عمـل  ايـن  باشيم، داشته اطالع عزيز امام قلب ضربه
 2 - 3 حـداكثر  يـا  ساعت در و است پذير امكان بيماران به مانيتورينگ دستگاه يها سيم
 ضربان تكتك ديگري كامپيوتري دستگاه توسط بعداً و ثبت را مريض قلب ضربان روز
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 از گيـر  پـي  طـور  بـه  حـال درهر تـوان  نمي هولترمانيتورينگ با ولي كرد. بررسي را قلب
  بود. مطلع ها ضربان تك تك

 اتصال بدون كه شده ساخته جديدي دستگاه بوديم مطلع خود هدف به رسيدن براي
 بيمـار  قلب ضربان تك تك توان مي متري) (تله متري چند فاصله از مريض بدن به سيم
 تهيـه  را دسـتگاه  سريعاً كرد. ثبت احتياج موارد در نيز و رؤيت تلويزيوني صفحه در را

  كرديم.
 روي بـر  نقطـه  سـه  در ظريفي بسيار سيم طتوس كه كرد مي كار ترتيب بدين دستگاه

 قـوطي  يـك  بـه  بيمـار  طريق از سيم انتهاي و شد مي متصل امام حضرت صدري قفسه
 را كوچـك  قوطي اين بود. وصل سيگار قوطي اندازه به سبكي و كوچك بسيار فرستنده

 گذاشـتيم.  مـي  بـود  شده دوخته امام حضرت پيراهن زير در كه كوچكي جيب داخل در
 رسيديم مي امام حضور روز چند هر و كرد مي كار باطري توسط فرستنده چككو قوطي

  كرديم. مي عوض را فرستنده باطري و
 در كـه  بـود  ثبـت  و تلويزيـوني  صـفحه  به مجهز دستگاه يك شامل گيرنده دستگاه

 فـوق  پرسـتاران  از نفـر  سه و داشت قرار امام حضرت سكونت محل متري چند فاصله
 تلويزيـوني  صفحه به چشم دائماً ساعت 2 - 3 هر كشيك صورت به ورزيده و ليسانس
 گيرنـده  دسـتگاه  محل مجاور اتاق در كردند. مي رؤيت را قلب ضربان تك تك و دوخته

 صـورتي  در و بودنـد،  ساكن پزشكي تيم داخلي و قلب متخصصين از نفر دو لحظه هر
 پيـدا  طبـي  شـكل م امـام  حضرت يا و آمد مي پيش قلب نظم در مشكلي يا نامنظمي كه
 امـام  حضـرت  خـدمت  ثانيـه  10 فاصـله  در لزوم موارد در و مشورت هم با كردند، مي
 اينجانـب  توسـط  متري تله اتصاالت 8 ساعت رأس جمعه روزهاي در فقط رسيدند. مي
 بـا  و بردنـد  مـي  تشـريف  حمـام  بـه  حضـرت  آن و جـدا  امام حضرت صدري قفسه از

 بـه  اينجانـب  و رفـت  مـي  حمام داخل حمامي ستادا بوديم كرده تنظيم قبال كه اي برنامه
 انصـاري  آقـاي  والمسلمين االسالم حجت جناب رجمندا برادر و ديگر پزشك يك همراه

 و شـوند  خـارج  اسـتحمام  از بعـد  امـام  حضرت تا داشتيم حضور حمام درب پشت در
  كرديم. مي متصل ايشان صدري قفسه به را فرستنده دستگاه اتصاالت

 بـدون  1368 خـرداد  13 تـا  1365 فـروردين  13 تاريخ از امام حضرت قلب ضربان
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 كنتـرل  تحت گيرنده و فرستنده توسط ها) جمعه صبح 8 - 9 ساعت استثناي (به انقطاع
  ١)149 -151(ص بود. پزشكي تيم

 كه شود مي پذيرفته مردم توسط گاه آن رهبران خاندان دستي پاك و زيستي ساده رابعاً
 نشـر  و تنظـيم  سسـه ؤم نبرند. بهره المال بيت اصطالح به و عمومي امكانات هيچ از آنها
 هـاي  اداره از و دارد رديـف  هاسـت  سـال  كشور عمومي بودجه در خميني(س) امام آثار

 بودجـه  رديف اين شود. مي تنفيذ نظام رهبري توسط آن متولي شده محسوب حكومتي
  شود. مي شامل هم را مرقد هاي هزينه

  ست:ا شرح از نيازبي سند

  1391 سال بودجه رديف در خميني اهللا آيت آثار نشر سسهؤم :دوم سند
  )114030 دستگاه: (كد سره قدس امام حضرت آثار نشر مؤسسه«

 ميليـون  هشـت  و پنجـاه  و هشتصـد  و ميليـارد  [پـانزده  ريال ميليون 158583 جمع:
  تومان]

  ريال ميليون 134403 سرّه: قدس امام حضرت آثار نشر سسهؤم شامل
  ٢»ريال ميليون 24180اسالمي:انقالب و خمينيامام پژوهشكده و

 زنـدگي  فقـر  خـط  زيـر  شـهروندانش  از توجهي قابل درصد كه كشوري در خامساً
 بـه  كودكـانش  از بسـياري  محرومنـد،  بهداشـتي  و بيمارستاني كافي امكانات از كنند، مي

 تعـدادي  وختنسـ  شـاهد  سـال  هـر  كه آنجا تا ندارند، دسترسي استاندارد درس كالس
 مدارس در غيراستاندارد هاي بخاري از ناشي سوزي آتش يا خفگي اثر در معصوم كودك
 بازنشسـتگان  و جـزء  كارمندان و معلمان و كارگران از بسياري هستيم، نشين سرد مناطق

 كليـه  فروش كه كشوري در اند، شرمنده خود خانواده و فرزندان مقابل در فقر واسطه به
 بـراي  مرقـد  و ضـريح  و بارگـاه  و گنبد ساختن دارد، را اول مقام جهان در فقر دليل به

                                  
جمهوري اسالمي ايران و خاطرات تـيم   هاي طول درمان و سير معالجات بنيانگذار طبيب دلها: خالصه گزارش. 1

  .1376 تهران، سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)،ؤپزشكي، به قلم دكتر حسن عارفي، م
، جداول 1390 جمهور و نظارت راهبردي رئيس ريزي انتشارات معاونت برنامه، 1391 اليحه بودجه ةواحد ةماد. 2

  .78ة صفح ،1391 هاي اجرايي در سال دستگاه ة، خالصه بودج7 ةكالن: جدول شمار
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 اگـر  هـايي كـردن  هزينه چنين دارد؟ قانوني و اخالقي و شرعي مجوز چه فقيدش رهبر
 از تـوان  مـي  را خـانواده  چند اي بودجه رديف چنين با است. مكروه حداقل نباشد حرام
 سـاخت؟  تـوان  مـي  »خمينـي  امـام « نـام  هب بيمارستان و مدرسه چند گذرانيد؟ فقر خط
 و مرقـد  بارگاه و گنبد مدل است؟ سازگارتر مدل كدام با جامع دستي پاك و زيستي ساده
 علـوي  مـدل  يـا  گالسـه  كاغـذ  بـا  عارفانـه  هـاي نامه و امام يادگار آثار مجموعه انتشار
  بگذريم. و بگذاريم المال؟ بيت از ريال يك حتي نكردن هزينه

 انـدك  متـراژ  و كهنـه  دمپـايي  و حسينيه زيلوي با تنها رهبران زيستي ساده .1 :نتيجه
  شود. نمي سنجيده بازماندگان براي چيزي نگذاشتن ارث به و مسكوني، منزل
 ضـربان  روز شـبانه  لحظات تمام در كه خانه متري چند در اختصاصي بيمارستان .2
 هـر  رؤيـت  صـورت  در و شـود،  مـي  مـانيتور  متخصـص  پزشك دو نظر زير رهبر قلب

 امكاناتي چنين آيا است، بيمار سر باالي متخصص پزشك ثانيه 10 ظرف نامنظم عالمت
 فـراهم  المـال  بيـت  از جـز  اقداماتي چنين هزينه است؟ فراهم هم ديگر شهروندان براي
  است؟ شده

 و بارگـاه  و گنبـد  سـاختن  و رهبر آثار نشر و تنظيم مؤسسه داشتن بودجه رديف .3
  افزود. بايد زيستيساده حساب صورت به نيز را حكومتي هبودج از مرقد
 اسـت  مجـاز  زمـاني  تنها رهبران كردن هزينه گونه اين شيعي اسالم موازين مطابق .4
  باشند. برخوردار امكاناتي چنين از جامعه افراد ترين ضعيف كه

 از ممانعـت  اش قبلـي  مكتوب سه در نويسنده مدعاي شوم مي متذكر مقدمه پايان در
 پزشـك.  معاينـه  از ممانعـت  نـه  بـوده  بيمارستان به سرطان به مبتلي سالمند بيمار اعزام

 االسـالم  حجت (مشخصاً قضائيه قوه وقت محترم مسئوالن سوي از پاسخي هيچ تاكنون
 نشـر  و تنظـيم  مؤسسه ارتش)، اسالمي انقالب وقت دادستان شهري ري محمدي محمد
 مكتـوب  مسـتند  دعاوي به جماران خبري و رساني  اطالع پايگاه و خميني(س) امام آثار
  )6است.( نشده ارائه سوم
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  اول بخش

  »مخالف حق در شرعي موازين رعايت«

 نويسـنده  مكتوبـات  بـه  ديگـر  بـار  ديگـري  مصـاحبه  در بجنوردي موسوي اهللا آيت
  است: پرداخته

 مـي العظ اهللا آيـت  مرحوم با رابطه در شده طرح مباحث به اشاره ضمن ادامه در وي«
 نـوع  بـا  رابطـه  در روزها اين كه سخناني خالفبر من نظر از داشت: بيان عتمداريشري

 مـا  بـه  هميشـه  امام(س) است، شده مطرح شريعتمداري اهللاآيت با خميني امام عملكرد
 كنـد.  حملـه  ايشـان  خانه به كسي مبادا و شود اهانت ايشان به مبادا كه كردمي سفارش

 پزشـك  ايشـان  بـراي  مكـرراً  شدند، بيمار وقتي حتي و رد.كمي را ايشان سفارش مرتباً
 مـوازين  از تخلـف  شـود.  رعايت شرعي موازين كه بود مقيد بسيار امام(س) فرستاد. مي

 كردنـد. مـي  سفارش مرتب نشود. ريخته كسي آبروي نشود، ظلم كسي به نشود، شرعي
 رو ازايـن  كردنـد. مـي  تأكيـد  هـا زنداني به راجع رفتيم، مي ايشان خدمت ما كه وقت هر

 موافـق  هرگـز  ايشـان  كه است ذكر قابل ،دارم امام به نسبت كه نزديكي شناخت حسب
  ١»نبودند. احدي هيچ با قانون، و اخالق شرع، خالف برخوردهاي

 بررسـي  بـه  قسـمت  ايـن  در شد. بحث قبالً پزشكي ادعاهاي ةدربار :نقد و بررسي
  پردازم. مي ايشان ديگر دعاوي
 هـاي  روزنامـه  تلويزيـون،  راديـو  از شـريعتمداري  اهللا آيت آبروي يقيناً كهاين در اوإلً

 و اخـالق  و شـرع  برخالف اسالمي شوراي مجلس و جمعه نماز هاي تريبون حكومتي،
 كمتـرين  اسـت،  نشـده  داده هـا  تريبون همان از دفاع اجازه متهم به و شده ريخته قانون

 در چـه  شـده  واقـع  مرحـوم  آن اضاعتـر  مورد مكرراً عرض هتك اين نيست. ترديدي
 القضاء كتاب مقدمه در چه و 1361 ارديبهشت در رهبري مقام محضر به متعدد هاي نامه
 صـحيح  زيـر  شـقّ  سـه  از يـك  كدام كه است اين جدي پرسش .1364 اسفند واخرأ در

                                  
  .، مصاحبه با سايت جماران1391 آذر 25 اهللا سيدمحمد موسوي بجنوردي، آيت. 1
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  است؟
  بودند. اطالع بي بين هايحيثيت هتك اين از خميني اهللا آيت مرحوم الف.
  دانستند. مي مجاز قانوناً و اخالقاً و شرعاً را آنها ولي بودند مطلع ايشان ب.
ــي ج. ــم عل ــالع رغ ــات و اط ــه التف ــكال ب ــرعي اش ــي و ش ــانوني و اخالق ــن ق  اي
  نداشتند. را آنها از جلوگيري توان ها، حرمت هتك
 رعايـت  بر مبني خميني اهللا آيت مرحوم از قضائي عالي شوراي عضو نقل به توجه با

 كـه  فرماينـد  راهنمـايي  ايشـان  محصـور،  رقيب جمله از همگان حق در رعيش موازين
  است. جاري مسئله در فوق شقّ سه از يك كدام

 موسـوي  اهللا آيـت  نظـر  كـه  دادنـد  را سـندي  نشـاني  خواننـدگان  برخـي  اخيراً ثانياً
 كـنم.  مـي  جلب آن به را خميني اهللا آيت مرحوم بيت و قضائي وقت مسئوالن بجنوردي،

 جمهـوري  بنيانگـذار  نماينده اشعري حسينمحمد والمسلمين االسالم حجت هيگوا سند
 مرحـوم  همـدرس  قمـي  اشعري اصغرعلي اهللا آيت مرحوم فرزند قم بهداري در اسالمي

 ناشـر  و راوي اسـت.  دارالتبليغ عدواني تصرف بودن شرع خالف درباره خميني اهللا آيت
 رهبـر  دومـين  بيـت  معتمد نگارتاريخ جعفريان رسول والمسلمين االسالم حجت هم سند

  است. اسالمي شوراي مجلس كتابخانه رئيس و اسالمي جمهوري

  اسإلمي دارالتبليغ اساسنامه :سوم سند
 اشـكال  شما كه نيست هايي پول آن از پول اين« كه بارهدراين امام حضرت شارها ...«
 روي رسـيدم  ايشان خدمت كه بار يك من بود. آن از پيش سال چند به مربوط »كنيد مي

 روز آن زدم. مي صريح را حرفم داشتند، پدرم با كه اي رابطه و داشتم ايشان به كه ارادتي
 مـوارد  ايـن  شـتر بي و ندارم قبول هست دادگاه در كه هايي مصادره اين من آقا! كه گفتم

 و بـود  امـام  ذهن در اين كنم. نمي ها پول اين در تصرفي من جهت همين به است. خالف
 آن از پـيش  سال چندين كه بود عرضي به اشاره فرمودند، را جمله آن وقتي بعد ها سال
  دم....بو كرده مطرح را آن من
 آقـاي  خـدمت  روزي اوائـل،  همـان  دارم. دارالتبليـغ  بـا  ارتباط در ديگر داستان كي

 ار آنجـا  رفتن و روم نمي آنجا به من كه كردم مطرح را دارالتبليغ مسأله و رسيدم خميني
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 يـك  را اينجا نيست. شريعتمداري آقاي مرحوم به مربوط تنها اينجا زيرا دانم، نمي مجاز
 و رسـيده  ثبت به جا اين نيست. ايشان به مربوط تنها و دادند تشكيل نفره 9 يامنا هيئت

  دارد. اساسنامه
 مـن  پـيش  بـاالخره  كـردم  عـرض  ايد؟ گرفته را اساسنامه كجا از شما پرسيدند: امام
 از احدي اگر كه بود اين يكي آن مواد ضمن در بودم. گرفته قم ثبت اداره از من هست.
 و بنشـينند  منـا ا هيئـت  افـراد  بقيه افتادند قانوني يا شرعي صالحيت از امنا هيئت اعضاي
 افـراد،  بقيـه  افتـاده  صـالحيت  از شـريعتمداري  آقـاي  اگـر  كننـد.  آن جايگزين را كسي

 آقـاي  آنهـا  از يكـي  كـه  تهران هاي بازاري از و اند موجه هم سياريب كه هستند همچنان
 7[ تـــازگي (ايشـــان داشـــتند. قبـــول را او همـــه كـــه نســـبعـــالي [ميرمصـــطفي]

 چـون  نيسـت  جـايز  آنجـا  در تصـرف  حسـاب  ايـن  روي اسـت.)  درگذشته ]1384تير
 آنهـا  و يـد بگوي داريد نظري هر و كنيد جمع را آنها كه است اين راهش دارد. امنا هيئت
  پذيرند. مي هم

 گـويم  مـي  قضـايي  عـالي  شوراي به من فرمودند: و آمد خوششان من نظر از ايشان
 آقـاي  آيـا  كـه  پرسـيدم  عـالي  شـوراي  اعضاي از يكي از من بعدها كنند. حل را مسأله
 بـه  را مسـأله  فرمودند ما به بله. گفتند: ايشان نه. يا دادند ارجاع شما به را مسأله خميني
  ١»نديد! صالح شورا اما كنيد، حل شرعي صورت

 چند و است قم اصيل هاي خانواده معتبرترين از اشعري خانوادة اوإلً :نقد و بررسي
 از اشـعري  محمدحسـين  االسـالم  حجت است. بوده قم مردم اعتماد و احترام مورد سده

 از تـوان  مـي  راحتـي  بـه  لذا است. حيات قيد در خوشبختانه و قم روحانيون ترين خدوم
  شد. جويا را ماجرا تفصيل ايشان

 رضـايت  بدون آن در تصرف دارالتبليغ شدة ثبت اساسنامة مطابق ايشان نقل به ثانياً
 شـود.  مـي  محسوب غصب و عدواني تصرف قانوناً و شرعاً آن نفرة 9 منايا تئهي اذن و

 داده دسـتور  قضـائي  عـالي  شـوراي  بـه  خميني اهللا آيت مرحوم اشعري آقاي نقل مطابق
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 ولي دستور قضائي عالي شوراي نقل همين طبقبر و شود. حل شرعي صورت به مسئله
 از نويسنده پرسش كند. ملع شرع موازين طبقبر است تهندانس صالح اما شنيده را فقيه 

  است؟ صحيح زير شقّ سه از يك كدام كه است اين قضائي عالي شوراي محترم عضو
  شود مي تكذيب اساس از فوق سند الف.
 را خمينـي  اهللا آيـت  جـدي  مراد قضائي عالي شوراي اما است، صحيح فوق سند ب.

  نكرد احراز شرع موازين به عمل دستور در
 لذا بود ميان در آن از باالتر مصلحتي اما شد، واصل شرع نموازي به عمل دستور ج.

  شد. گذاشته پا زير شرعي اولي حكم ملزمه مصلحت آن دليل به
 عـالي  شـوراي  حيـات  قيـد  در اعضـاي  ديگر و بجنوردي موسوي اهللا آيت اميدوارم

 خـالف  امـر  اين از را اسالمي جمهوري بنيانگذار ساحت كرده حل را معما اين قضائي
  كنند. تطهير شرع
 تبليغـات  دفتر به شريعتمداري اهللا آيت توسط شده تاسيس دارالتبليغ انتقال دربارة اما
 از خـالي  شنيدنشـان  كـه  هسـت  هم ديگر روايت چند خميني اهللا آيت شاگردان اسالميِ
 نشـان  را هـا  انتقـال  و نقـل  بـودن  مشروع به وقت مسئوالن اهتمام ميزان و نيست، لطف
  دهد. مي

  دارالتبليغ انتقال از انقإلب كل دستاندا روايت
 تجار از اشمديره هيئت و داشت مديره هيئت باالخره بود مهم هم دارالتبليغ مسئلة«

 زمان آن تا و شود اداره صالح ذي مرجع نظر زير كه بود اساسنامه در ولي بودند علما و
 كـه  بـود  نوشته ماما حضرت به اينامه هم شريعتمداري آقاي بود. شريعتمداري اهللا آيت
 ةجامعـ  كنيـد.  حفظ را اينجا برود. دست از است حيف آمده دست به المال بيت از اينجا

 امـام  حضـرت  بـه  هـم  اي نامـه  و كنند اداره آنان كه بودند گرفته تصميمي يك مدرسين
 دوسـتان  و بودنـد  عبايي آقاي بود شده تشكيل قم در كه هم تبليغات دفتر بودند، نوشته

 در مـن  زمـان  آن در بـودم.  آنجا ةمدير و مؤسس هيئت عضو هم من البته د،بودن گريدي
  بودم. مشغول انقالب كل دادستاني
 بايـد  كار چه نوشته، اينامه چنين شريعتمداري آقاي كه گفت من به آقا احمد حاج
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 آقـاي  آقـا،  گفتـيم  و [كـرديم]  صـحبت  امـام  حضرت با هم با گيالني آقاي با من كرد؟
 گونـه  ايـن  كـه  است طريقي هر به هم االن نوشته شما براي اينامه ينچن شريعتمداري

 دفتـر  را اينجا دهيد اجازه اگر كند. اداره را آنجا تواندنمي شريعتمداري آقاي ديگر شده
 المال بيت از اينجا خودشان ةنوشت به بنا بله كه فرمودند امام حضرت كند. اداره تبليغات
 را كاري همان دقيقاً هم تبليغات دفتر ندارد. اشكالي شود اداره مرجع نظر زير بايد است
 دفتـر  به اينامه 1362 ارديبهشت 8 تاريخ در هم من بود. دارالتبليغ ةاساسنام كه كرد مي

 حضـرت  و دندبو آنجا كه دادند شهادت و كردند امضا هم گيالني آقاي نوشتم. تبليغات
  ١»است. داده اجازه امام

  فوق: مصاحبة براساس :بررسي
 اهللا آيـت  شـود.  اداره صـالح  ذي مرجـع  نظـر  زيـر  بايد دارالتبليغ اساسنامه مطابق .1

  شود. اداره خميني اهللا آيت نظر زير بايد پس ندارد، صالحيت شريعتمداري
 المـال  بيـت  از دارالتبليـغ  كه هنوشت خميني اهللا آيت به اي نامه شريعتمداري اهللا آيت .2

  كنيد. حفظ را آن آمده، بدست
 كردنـد.  مـي  رقابـت  هـم  بـا  دارالتبليغ تصرف سر تبليغات دفتر و مدرسين ةجامع .3
  بودند. نوشته هم نامه خميني اهللا آيت به زمينه دراين مدرسين ةجامع
 خمينـي  اهللا آيـت  از تبليغـات  دفتـر  از تبريـزي  موسوي و گيالني محمدي آقايان .4
 منتقـل  تبليغـات  دفتـر  بـه  دارالتبليغ شريعتمداري اهللا آيت نامة به توجه با كه خواهند مي

  شود.
 كـه  تبليغات دفتر به اي نامه طي 1362 ارديبهشت 8 تاريخ در انقالب كل دادستان .5

 انتقـال  بـراي  را خمينـي  اهللا آيـت  رضـايت  رسـيده  هـم  گيالنـي  محمدي آقاي دييتأ به
  كند. مي اعالم رسماً تبليغات دفتر به دارالتبليغ
 انتقال اين است، سازگار نيز رسمي خبر با كه ارتش انقالب دادستان گزارش به :نقد
 آورده هـم  نخسـت  مكتـوب  در كه را سند اين است. گرفته صورت قبل سال يك دقيقاً
  كنم: مي تكرار بودم

                                  
  .1391دي 2 اهللا سيدحسين موسوي تبريزي، جماران، مصاحبه با سعيد اهللا بداشتي، آيت. 1
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  دارالتبليغ انتقال از ارتش انقإلب دادستان روايت
 دفتـر  بـه  شريعتمداري آقاي به مربوط امكانات ساير و دارالتبليغ واگذاري مورد در«

 ارديبهشـت  21 تـاريخ  در نكـرد.  دخالتي ارتش اسالمي انقالب دادگاه اسالمي، تبليغات
 كـل  دادستان سوي از كه حكمي طي « داد: گزارش اسالمي جمهوري خبرگزاري 1361
 شـرع  حـاكم  گيالنـي  محمـدي  اهللا آيت و تبريزي] موسوي [سيدحسين اسالمي انقالب
 اسـالمي  تبليغـات  دفتـر  بـه  قـم  دارالتبليغ مجتمع شد، صادر اسالمي انقالب هاي دادگاه
 را خـود  كـار  رسـماً  كشـور  تبليغات دفتر مسئوالن سمينار كار هب شروع با و شد واگذار
  ١كرد. آغاز

 عبـايي  آقـاي  والمسـلمين  االسالم حجت اسالمي تبليغات دفتر وقت مسئول بعد روز
 رابطـه  در امـام  كه حكمي برطبق«كرد: اعالم دفتر ةادار چگونگي ةدربار اي مصاحبه طي
 غيرمنقـول  و منقـول  امـوال  چـون  انـد  فرمـوده  اسـالمي  انقـالب  كل دادستان پيشنهاد با

 انفاقـات  و (ع) امـام  مبـارك  سهم و مردم وجوه از شريعتمداري آقاي ةگفت به دارالتبليغ
 دفتـر  اختيار در فقيه ولي دستور به ندارد، را آن ةادار صالحيت نايشا و است شده تهيه

  ٢است. شده گذاشته تبليغات
  بررسي

  آيد: مي دست هب نكات اين شهري ري محمدي گزارش از
 شـرع  حـاكم  و انقـالب  كـل  دادسـتان  حكـم  بـا  تبليغات دفتر به دارالتبليغ انتقال .1
 برگزاري با بالفاصله و گرفته صورت 1361 ارديبهشت 21 تاريخ در انقالب هاي دادگاه
  است. شده افتتاح رسماً آن در تبليغات دفتر مسئوالن سمينار
 1361 ارديبهشـت  23 تـاريخ  در تبليغات دفتر وقت مسئول عبايي اهللا آيت مرحوم .2

 بـه  كـه  حكـم  اين كند. مي خميني اهللا آيت حكم بر مبني را دارالتبليغ تصرف مشروعيت
  دارد: نكته سه شده صادر انقالب لك دادستان پيشنهاد
 دو: اسـت.  شـده  تهيـه  شـرعي  وجوه از شريعتمداري اهللا آيت گفتة به دارالتبليغ ك:ي
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 دفتـر  اختيـار  در فقيـه ولـي  حكـم  بـه  دارالتبليـغ  سه: ندارد. را آن ةادار صالحيت ايشان
  گيرد. مي قرار تبليغات

 كننـد  حكايـت  واقعه يك از تبريزي موسوي آقاي و شهري ري آقاي گزارش اگر .3
 و رسـد،  مـي  نظـر  به نادرست تبريزي موسوي آقاي گزارش در 1362 ارديبهشت تاريخ
 حقـوقي  نهـاد  يك به شرعاً بار دو مكان يك چگونه كنند حكايت مجزا واقعة دو از اگر

  شود؟ مي منتقل
 هفتـه  سـه  تبليغات دفتر به دارالتبليغ انتقال شهري ري گزارش صحت صورت در .4
 آن تـا  يقينـاً  كـه  درحـالي  است، گرفته رتصو شريعتمداري اهللا آيت حصر شروع از بعد

 صـدور  بـه  هنـوز  باشـد  شده تشكيل شريعتمداري اهللا آيت براي هم دادگاهي اگر تاريخ
  بود! نيانجاميده حكم
 دارالتبليغ بودن متكي به اقرار بر مبني خميني اهللا آيت به شريعتمداري اهللا آيت نامة .5

 چنـين  باشد، شده نوشته ارديبهشت 20 تا فروردين 27 بين بايد مي شرعيه اتوجوه بر
  است! نشده منتشر تاكنون وجود فرض بر اي نامه

 منتشـر  امـام  صـحيفة  در تبليغات دفتر به دارالتبليغ انتقال به خميني اهللا آيت حكم .6
 يافـت  حكمي چنين شده گردآوري 1361 بهار مطالب كه شانزدهم جلد در است! نشده
  نشد.
  است. برانگيزتأمل كامال مهمي انتقال نچني اسناد انتشار عدم .7
  )7است.( شده منتشر دارالتبليغ دربارة هم ديگري مشروع انتقال ادعاي اما
 نيست. تا دو و يكي است رفته شريعتمداري اهللا آيت بر آنچه مشروعيت عدم ةادلّ اما

 مشـخص  بيشـتر  پرونده اين در شرعي امور رعايت ميزان تا فرمائيد توجه زير نمونة به
  شود:

  اهللا شريعتمداري پانزده سال در تصرف عدواني شخصي خانوادة آيت ةخان
 ماشـين  بودنـد،  پرسـيده  امـام  از و بـود  نوشته اينامه عبايي آقاي مرحوم حتي بعد«
 يـه هد ايشـان  بـه  اروميه اهالي انقالب از قبل و بود سفيدي بنز كه شريعتمداري اهللاآيت
 آن كـه  داشـت  باجـك  در خانه يك تبليغات، دفتر نزديك داشت خانه دو يا بودند داده
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 امام حضرت كه كنيم كار چه اينها با بود گفته عبايي آقاي بود. هايشبچه و همسر خانه
 نداشـته  كار ايشان شخصي اموال به و را همه خودشان به بدهيد بودند فرموده پاسخ در

 جعفـري  آقـاي  زمـان  آن از تبليغـات  دفتـر  گويـا  نداشتم، خبر من بعد سال چند باشيد.
 اهللاآيت محضر به بودند رفته خانواده بعدها و بودند نداده تحويل را باجك خانه گيالني
 جمهـوري  رياسـت  هـاي  سـال  اوايـل  هايحرف اين البته بودند. كرده شكايت ايخامنه
 فرسـتاده  نفر يك ايخامنه اهللاآيت طرف از شكايت اين گيري پي در است. خاتمي آقاي
ـ  تبليغـات،  دفتـر  كـه  بـود  رسـيده  نتيجـه  ايـن  به و كند. تحقيق تا بود شده  آقـاي  ةخان

  است. نداده تحويل را شريعتمداري
 بودنـد،  كرده اطالعي بي اظهار ايشان و بودند پرسيده صانعي اهللاآيت از تحقيق براي

 جريـان  در گفـتم  مـن  كـه  كردنـد،  سؤال من از ايخامنه اهللاآيت طرف از حال هر به و
 ةخانود تحويل گويا و شود تصرف نبايد و است خانواده به متعلق اين و هستم موضوع
 دي 2 بداشتي، اهللا سعيد با مصاحبه جماران، تبريزي، موسوي (سيدحسين »دادند. ايشان
1391(  

  بررسي
 آقـاي  مهـوري ج رياسـت  اوايـل  تـا  شـريعتمداري  اهللا آيت همسر به متعلق خانة .1

 دفتـر  و قضـائيه  قـوة  دقـت  بـود.  نشـده  منتقـل  ورثه به 1377 سال حدود يعني خاتمي
 تصرف در شخصي مايملك اين سال پانزده حداقل عبارتي به است. تقدير قابل فقيه ولي

  است. بوده غصب و عدواني
  است! نشده منتقل ورثه به تاكنون تبليغات دفتر نزديك خانة ظاهراً .2
 حكـم  بـود  مكتوبـات  اين اصلي جرقة كه هم مرحوم آن شخصي كونيمس منزل .3

 نكرده احتياط به امر اعراض و انفس و اموال در شارع اگر است. شده صادر اش مصادره
  اند؟ نكرده كه كردند مي چه فقيه واليت عوامل بود،

  خميني اهللا آيت بزرگواري :چهارم سند
 مباحـث  با مرتبط كه خورد مي چشم به هم ديگر سندهاي اشعري آقاي خاطرات در
  جمله: از نيست، فايده از خالي آنها نقل و )8( است گذشته
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 چيـزي  گرفـت،  بـاال  شريعتمداري آقاي مرحوم به مربوط سروصداي كه هم زماني«
 مهـدي  آقـاي  اگـر  طبعـاً  و شـد  پيـدا  گلپايگاني آقاي براي هم سروصدايي كه نگذشت

 در كـه  شنيدم من وقتي يك شد. مي بيشتر موارد اين ،سوابق آن با بود، زنده [گلپايگاني]
 روز همـان  اسـت  قـرار  و انـد  كرده چاپ ايشان عليه را مفصلي متن قم، در اي چاپخانه
 دانست. بعيد ابتدا ايشان كردم. عرض را جريان و رفتم خميني آقاي نزد من شود. منتشر
 فرمـود  و خواسـت  را صـانعي  حسـن  شـيخ  آقاي ايشان گفتم. هم را چاپخانه محل من
  ١»ندهيد. را انتشارش ةاجاز و كنيد جمع هست آنجا آنچه هر رويد مي

 اهللاآيـت  مرحوم كه ايشيوه اين باشد. 1361 سال بايد مي واقعه زمان :نقد و بررسي
 و شـرع  كـه  اسـت  ايحسنه سنت كرد، اعمال گلپايگاني اهللاآيت مرحوم حق در خميني
 خـداي  بنـدگان  دارنـد.  انتظـار  شانديني رهبران از مردم و اندكرده توصيه آن به اخالق

 و نبـود  موضـع  همين به منحصر حسنه سنت اين كاش اي  كنند. چنين بايد ستّارالعيوب
 بـا  هـم  شـريعتمداري  اهللاآيـت  مرحوم جمله از رقيبانش حق در خميني اهللاآيت مرحوم
  بود. كرده عمل سماحت و كرامت همين

  نتيجه
 امنـاي  هيئـت  و مؤسـس  رضايت بدون اسالمي دارالتبليغ تصرف مشروعيت وجه .1
 منتشـر  تـاكنون  تصـرف  ايـن  شـرعي  ةادلّ و مدارك است. سؤال زير كامالً آن شدة ثبت
  است. نشده
 كليـة  تصـرف « از وي رضـايت  عـدم  بـه  دارالتبليـغ  سـس ؤم تصـريح  به توجه با .2

 حيـات  روزهـاي  آخـرين  در القضـاء  كتـاب  مقدمة در »خصوصي و عمومي متصرفات
 و اسـت  شـده  اخذ فشار تحت خارجي وجود فرض بر ادعايي اقرارنامة شود مي معلوم
 قضـائي  مسـئوالن  يا خميني اهللا آيت دفتر مسئوالن است كافي نيست. شرعي استناد قابل
  شود. مرتفع ابهامات دارالتبليغ ةاساسنام به توجه با تا كنند منتشر را نامه اقرار وقت
 حـداقل  تـا  حصـر  زمـان  از شريعتمداري اهللا آيت شخصي مايملك از هايي خشب .3
  است. بوده حكومتي مأموران عدواني تصرف در تاكنون برخي و بعد سال پانزده
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  دوم بخش

  »السابقون السابقون«

 و علمي مقام واداشت. بخش اين نوشتن به مرا حكومتي هاي نگاريتاريخ انصافي بي
 شـاهدان  از نفـر  هفـت  گـزارش  بخـش  اين در بود؟ چگونه مداريشريعت اهللا آيت فقهي
 اهللا آيـت  مرحـوم  شـاگردان  از نفـر  چهار كنم. مي نقل را قم پنجاه و چهل هايدهه عيني

 يـزدي،  حـائري  مهدي و آبادي خرّم طاهري آبادي، نجف صالحي منتظري، آيات خميني:
 و ميـانجي  احمـدي  اهللا آيـت  گلپايگـاني:  اهللا آيـت  مرحـوم  بستگان و شاگردان از نفر دو

 اهللا آيـت  مرحـوم  منـدان  عالقـه  از نفـر  يـك  بـاالخره  و گلپايگـاني،  بـاقر  االسالم حجت
 بـراي  فقها انگيزة از بخش اين در دواني. االسالم حجت خميني: اهللا آيت و شريعتمداري

عدم يا يتصد انتشـار  بـه  را بحـث  تفصـيل  ام. نيـاورده  ميان به سخني مرجعيت يتصد 
  كنم. مي موكول باب اين در گسترده قتحقي

  اهللا منتظري گزارش آيت اول.
 و شـد  خـارج  خـود  تمركز حالت از مرجعيت بروجردي اهللا آيت درگذشت از پس«
 اهللا آيـت  بودنـد  مطرح قم در كه كساني زمان آن در گرديد. پخش علما از نفر چند ميان

 خواص از بسياري ولي بودند فينجمرعشي اهللا آيت و شريعتمداري اهللا آيت و گلپايگاني
  ١»داشتند. نظر خميني اهللا آيت به

 در را عمومي گرايش خميني اهللا آيت شاگرد ترين مهم منتظري اهللا آيت استاد ي:بررس
 بسـياري  اينكـه  درعـين  مرعشـي نجفـي  و شـريعتمداري  گلپايگاني، آيات به 1340 سال

 ايشـان  زبـان  از ديگري نكات است. دانسته اند بوده خميني اهللا آيت به متمايل را خواص
  شد. خواهد نقل بعدي بخش در
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  آبادي نجف صالحي اهللا آيت گزارش دوم.
 را وي ايرانيـان،  از بسـياري  كـه  بـود  اي گونـه  بـه  روزهـا  آن در امـام  نشدن مطرح«
 مـثال  كردنـد.  نمـي  مشـاهده  او از آثاري كردند مي هم مسافرت قم به اگر و شناختند نمي
 چنـد  كه بااين د.كنن جستجو بعدي، مرجع ةدربار تا بودند آمده قم به كردشهر از اي عده

 گرديدنـد.  آشـنا  وي بـا  مـن،  طريـق  از بعد نشناختند. را امام بودند، مانده قم در روزي
 او بـه  عالقـه  كـه  بـود  امـام  شاگردان تالش علت به تنها گرديد مطرح امام اگر رو ازاين
 مراتـب  از بسـياري  در بلكـه  نـدارد،  كـم  فعلـي  راجعم از تنها نه بودند معتقد و داشتند
  ١».است برتر علمي،

 عـدم  و بـوده  خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم  شاگرد آبادي نجف صالحي اهللا آيت ي:بررس
  است. كرده ترسيم مردم ميان در چهل دهة آغاز در را ايشان شهرت

  ميانجي احمدي اهللا آيت گزارش سوم.
 حـوزة  نفـر  دو بايـد  كه فرمودمى من به زنجانى احمد] [سيد اهللا آيت مرحوم« الف.

 ابوالقاسـم]  [سـيد  آقـاى  و حكـيم  محسـن]  [سـيد  آقاى نفر دو آن كنند، حفظ را نجف
 آقاى و شريعتمدارى آقاى نفر دو آن كنند، اداره را قم حوزة هم نفر دو و هستند ىيخو

 نجـف  در نفـر  دو و قـم  در نفـر  دو كـه  كردند پيشنهاد زنجانى آقاى هستند. گلپايگانى
 منظور و كنيدنمى انتخاب را ديگران چرا گفتندمى زنجانى آقاى به كه است يادم باشند.
 را كسـى  مـن  ندارنـد.  رساله ايشان بود، گفته زنجانى آقاى ظاهراً بود. خمينى آقاى آنها
  ٢»باشد. داشته رساله كه گويميم

 بودنـد،  شـده  قم ةحوز سرپرست كه شريعتمدارى و گلپايگانى آقايان بر عالوه« ب.
 را او خـاص  عده يك كه خوانسارى احمد سيد آقاى جمله از بودند، مرجع هم ديگران

 در هـم  ميالنـى  آقاى و قمى حسن آقا حاج و شيرازى عبدالهادي] [سيد آقاى گفتند،مى
 كردنـد  همراهى را امام نهضت از قسمتى ميالنى هادي] محمد [سيد آقاى بودند. مشهد
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 گفـت مـى  داد.مـى  تـرجيح  را ايشان طباطبايى [عالمه] آقاى مرحوم ردند.ك فوت بعد و
 بيشـترى  شـهرت  كـه  آنهـا  اما داشت. مقلّد تعدادى هركس است. تقواتر با ميالنى آقاى

 حضـور  خـويى  آقـاى  و حكـيم  آقـاى  نيـز  نجف در بودند. قم در نفر دو همان داشتند،
  ١»داشتند.

 و دامـاد  بروجـردي،  آيـات  شاگرد كه نجيميا احمدي علي اهللا آيت مرحوم بررسي:
  است: كرده ترسيم چنين را بروجردي اهللا آيت از پس مرجعيت موقعيت بوده، گلپايگاني

 آيـات  ايران در و خويي و حكيم آيات عراق در شيعه روز آن مراجع ترين مهم ك.ي
 اهللا آيـت  (والـد  زنجـاني  احمدسـيد  اهللا آيـت  نظـر  ايـن  بودند. گلپايگاني و شريعتمداري

  است. وي خود و زنجاني) شبيري موسيسيد
 عالمـه  بودنـد.  ميالنـي  و خوانساري قمي، شيرازي، آيات زمان آن مراجع ديگر دو.

 اهللا آيت مرحوم ميانجي احمدي اهللا آيت ديد از بودند. ميالني اهللا آيت به متمايل طباطبائي
  است. شده نمي محسوب زمان آن بالفعل مراجع عداد در خميني

  آبادي خرّم طاهري سيدحسن اهللا آيت گزارش رم.چها
 در و عمـومي  ناذهـا  در قبـل  از مرجعيـت  ةزمينـ  بروجـردي،  آقـاي  ارتحال با ....«
 از نفـر  سـه  ....شـد  مهيـا  افـراد  از برخي براي برشمردم، كه مسائلي به توجه با ها حوزه
 حـوزه  سرپرسـت  عنـوان  بـه  نجفي آقاي و شريعتمداري آقاي گلپايگاني، آقاي آقايان،
  .شدند مطرح

 رحلـت  خـاطر  به كه بهبهاني محمد][سيد آقاي كه بود اينطور هم معرفي اين منشأ
 مظـاّن  در كـه  كسـاني  تمام از ايشان هفتم روز بود، آمده قم به تهران از بروجردي آقاي

 [خمينـي]،  امـام  حضـرت  ماننـد:  شدند؛مي محسوب قم بزرگان جزء و بودند مرجعيت
 احمـد] [سـيد  آقاي مرحوم حائري، مرتضي آقا حاج داماد، محقق محمد] [سيد مرحوم
 بروجـردي  آقـاي  منـزل  در را آقايـان  از ديگر برخي و لنگرودي آقاي مرحوم زنجاني،
  د....كر دعوت
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 تقبـل  را شـهريه  نصـف  كـدام  هـر  مـا  گفتنـد:  شريعتمداري آقاي و گلپايگاني آقاي
 يا و كنيممي تقبل را نصف مثالً ما گفتندمي آقايان از كدام هر وقتي بود طبيعي كنيم مي
 مطـرح  هـا روزنامـه  در و كشـور  سـطح  در مسـأله  اين دهيم،مي را اشهمه يا و را ثلث
  د.شو داده قم به وجوهي اينكه با بود مساوي شدنش مطرح و شود مي

 حوزه كه كردندمي احساس اما بودند، نجف مراجع مقلد مردم از بسياري چه اگر
 مـالي  هـاي  كمـك  بـا  تنها قم ةحوز حفظ و شوند اداره بايد هاطلبه .شود حفظ بايد قم

 آقـاي  ارتحـال  بـا  كـه  داشـت  وجـود  مـردم  ميـان  در هـم  وحشتي كي .بود پذيرامكان
 د.ببـر  بين از را آن بخواهد و بدهد حوزه در تغييري كي است ممكن دولت بروجردي،

 چنـدان  دو را حـوزه  حفظ ضرورت و داشت وجود مردم اذهان در قبيل اين از مسائلي
 كرد.مي

 را بروجـردي  آقـاي  شـهرية  از نيمـي  هركـدام  شريعتمداري آقاي و گلپايگاني آقاي
 بعـد  روزهـاي  ....كنممي تأمين را حوزه نان من كه گفت هم نجفي آقاي و شدند متقبل

 بـه  نجفي آقاي و شريعتمداري آقاي و گلپايگاني آقاي از كشور مطبوعات و هاروزنامه
  ١»...بردند نام حوزه سرپرست عنوان

 ثالثة مراجع هم خميني اهللا آيت شاگرد آبادي خرّم طاهري سيدحسن اهللا آيت :بررسي
 و دانسـته  نجفـي  و گلپايگـاني  شـريعتمداري،  آيـات  را بروجـردي  اهللا آيت وفات زمان

  است. آورده ياد هب قم علمية ةحوز زعامت گرفتن دست هب از را بيشتري جزئيات

  اإلسإلم سيد باقر گلپايگاني گزارش حجت پنج.
 رحلـت  از پس داريد؟) ذهن در خاصي نكات چه ايشان شدن مرجع فرايند ة(دربار

 بزرگـان  از جمعي بود گرديده تشكيل منظور همين به كه مجلسي در بروجردي اهللا آيت
 مطـرح  جلسـه  آن در بروجـردي  اهللا آيت از پس مرجعيت بحث و داشتند حضور حوزه
 بلـه.  شـدند؟)  انتخاب حوزه بزرگان توافق طبق بروجردي اهللا آيت جانشينان (يعني شد.

 آقـا  [خمينـي]،  امـام  مرحوم زنجاني، سيداحمد داماد، سيدمحمد عظام آيات مثل كساني
 و لنكرانـي]  [قفقـازي/  فاضل [محمد] آقاي پدر سلطاني، شريعتمداري، حائري، مرتضي
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 مطـرح  بروجـردي  اهللا آيـت  از پـس  مرجعيت بحث لسهج آن در بودند. [گلپايگاني] آقا
 ةشهري دفتر ةادام خادمي احمد حاج شود. مي مطرح پيشنهاد 3 مجلس آن در ....شود مي
 اهللا آيـت  كـه  بـود  ايـن  نظرشـان  بزرگـان  از بعضـي  كند. مي مطرح را بروجردي اهللا آيت
 تصـويب  طـرح  دو ناي از كدام هيچ اما بيايد. قم به تهران از خوانساري سيداحمد حاج
 در شـريعتمداري  اهللا آيت مرحوم آيد. مي پيش جلسه در حاضرين بين بحث و شود نمي
 و امام بود. مانده ديگر نصف كنم. مي تقبل را شهريه ةهزين نصف من گويد مي جلسه آن

 قبول شما را نصف اين كه آقا به كنند مي اصرار حائري مرتضي آقا حاج اهللا آيت مرحوم
 كـل  تـا  كنيد قبول شما بايد حتماً بود گفته امام ندارم. مالي تمكّن من گويد مي آقا كنيد.
 رفقايي سري يك من كه بودند داده ادامه بعد نكند. تقبل شريعتمداري اهللا آيت را شهريه

 آقا مرجعيت اصل واقع در بياورند. شما براي را شان وجوهات گويم مي و دارم تهران در
 كه هم كسي اول شد. مطرح حائري مرتضي شيخ مرحوم و ينيخم امام مرحوم اصرار با
 در حتي بود. امام حاميان از كه است منتظري آقاي[حسينعلي] دارد، شفاهي اجازه آقا از

 بـا  معاملـه  به راجع بود كرده بروجردي اهللا آيت از استفتائي منتظري آقاي هابهايي مورد
ـ  را اسـتفتاء  همان ايشان فوت از پس ت.يبهائ  آقـاي  (مقلـدان  بـود.  كـرده  آقـا  از ارهدوب

 جنـوبي  و غربـي  مركزي، مناطق از وسيعي بخش بودند؟) طيفي چه از بيشتر گلپايگاني
 آقـاي  (پـس  بودند. شريعتمداري آقاي مقلد آذربايجان مناطق البته شدند. آقا مقلد ايران

 وجـه  مبلغي فلسفي آقاي حتي بله. نبود) خود مرجعيت ترويج دنبال به اصالً گلپايگاني
 و انـد داده جنابعـالي  به ارجاع حوزه تأييد براي خميني اهللا آيت كه آوردند آقا خدمت را
 پـول  ايـن  به و گرفته قرار مرجعيت معرض در خودش االن ايشان بودند فرموده هم آقا
 مرجعيـت  معـرض  در هنوز ايشان بگيرم را پول اين پذيرفتم من كه وقت آن دارند. نياز

  ١آن. گرفتن نه بود دعوا وجوه نگرفتن سر ها وقت آن واقعاً نبودند.
 پـدرش)  مرحوم از نقل به (ظاهراً گلپايگاني اهللا آيت فرزند نقل اضافي نكتة ي:بررس

 اهللا آيـت  اينكـه  بـر  عـالوه  كه است اين بروجردي اهللا آيت وفات از بعد علما مجلس از
 شـهرية  تمـام  كنـد  مـي  سـعي  بلكه كند، نمي نامزد را خود تقليد مرجع عنوان به خميني
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 را گلپايگـاني  اهللا آيـت  اوالً راه اين در نشود. پرداخت شريعتمداري اهللا آيت توسط حوزه
 ضـعيف  بنيـة  به توجه با ثانياً كند. تقبل را شهريه ديگر نيمي پرداخت كه كند مي تشويق
 را خـود  مالي منابع و كند جبران را ضعف اين كوشد مي گلپايگاني اهللا آيت مرحوم مالي
  بفرستد. گلپايگاني اهللا آيت كمك به

  يزدياهللا مهدي حائري گزارش آيت ششم.
 كجـا  در روحـانيون  دسـتگاه  در شريعتمداري آقاي بروجردي اهللا آيت فوت از بعد«(
 از بيشـتر  خيلـي  مقلدينش اتفاقاً كه بود مراجع از يكي شريعتمداري آقاي داشتند؟) قرار

 نبـود.  مقايسـه  قابـل  اصـالً  خميني. آقاي از بيشتر گلپايگاني، آقاي از بيشتر بود: سايرين
 باالخره و بود. اينها از تر گسترده خيلي مقلدين كثرت همين اثر در هم شايماد دستگاه
  شد. مي حساب اول درجه مراجع جزو

 مقـام  بـود؟)  بـاالتر  خمينـي  آقاي از ايشان مذهبي و علمي مقام ترتيب اين با (يعني
 بحـث  هم هم با قديم خيلي از اينها بودند. يكسان همديگر با اصول و فقه در شان علمي
 با جواني از سال، هاي سال خميني و شريعتمداري رفيق. خيلي و بودند درس هم بودند،

 بـه  جواني سنين همان در شريعتمداري آقاي بعد بودند. رفيق بودند، درس هم همديگر
 ةسـابق  و بـود  رفته تبريز باالخره او چون رسيد، مرجعيت مقام به و كرد مراجعت تبريز
 وقـت  آن هايي شانس همچنين يك بودند. كرده مراجعه او به تبريز مردم و داشت تبريز
 در آذربايجـان  ردممـ  بيشـتر  شـريعتمداري  مرحـوم  كـه  حينـي  در نداشت. خميني آقاي

 امـا  نداشت. هم مقلد يك حتي خميني آقاي بودند، مقلدش و بودند شامتوجه حقيقت
 بلكـه  هرگز، بود. خميني آقاي از بهتر فقاهت در شريعتمداري آقاي كه نيست دليل اين

 بـودن  مشـغول  روز و شـب  و مانـدن  حـوزه  در زيـرا  باشـد،  درست آن معكوس شايد
 فرصـت  ايـن  از خمينـي  آقاي و باشد علم در ورزيدگي و پيشتازي براي خوبي فرصت
 روحانيـت  رؤسـاي  جزو شريعتمداري آقاي جهت اين از بود. برخوردار مضاعفي بطور
 شايد حقيقت در حكيم آقاي از بعد حكيم. آقاي عداد در شد، مي حساب ايران در شيعه
  ١»بود. اول شريعتمداري آقاي
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 علميه حوزة مؤسس فرزند يزدي حائري هديم دكتر اهللا آيت مرحوم نظر به بررسي:
  است: بوده خميني اهللا آيت شاگرد كه قم

 بحـث،  هـم  درس،همـ  شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرحوم و خميني اهللا آيت مرحوم ك.ي
  .داشتند يكساني علمي مقام اصول و فقه در و رفيق

 مراجـع  ديگر از كشور داخل مراجع ميان در شريعتمداري اهللا آيت مقلدين تعداد دو.
 كـه  خميني اهللا آيت مقلدين تعداد با اصالً و گلپايگاني اهللا آيت از بيش است، بوده بيشتر
 اهللا آيـت  فقهـي  تقـدم  معنـاي  بـه  ايـن  البته است. نبوده مقايسه قابل اند بوده اندك بسيار

 كه بيشتري فرصت دليل به باشد برعكس بسا چه نيست، خميني اهللا آيت بر داريشريعتم
  است. داشته علمي كارهاي براي خميني اهللا آيت

 مراجـع  زمـرة  در شـريعتمداري  اهللا آيت )1340بروجردي( اهللا آيت وفات از بعد سه.
  است. شده مي محسوب ايران اول درجه تقليد

 حكـيم  اهللا آيـت  عـداد  در ايـران  در شـيعه  رؤساي جزو شريعتمداري اهللا آيت چهار.
 كشـور  نخست مرجع ايشان بسا چه )1349( حكيم اهللا آيت وفات از بعد شد. مي حساب

  شد. مي محسوب

  اإلسإلم علي دواني گزارش حجت هفتم.
 است. بهتر ديگران از شريعتمداري آقاي فقاهتي شَم كه بود معروف حوزه در« الف.

 يـزدي،  محمـد  شـيخ  آقاي جمله از كردند، مي شركت فضال ةهم تقريباً او فقه درس در
 درس در هم سه هر و اينها امثال و جنتي احمد شيخ آقاي خزعلي، ابوالقاسم شيخ آقاي
 شبها قبالً كه خصوصي درس در شنيدند. مي جواب و كردند مي اشكال بلند صداي با او

 افاضـل  نيـز  آورد لمنـز  بـه  بعـد  و داشت حجت اهللا آيت مرحوم تربت كنار در نخست
 [تبريزي] سبحاني [جعفر] و [شيرازي] مكارم [ناصر] آقايان امثال داشتند، شركت حوزه

  ١.»اينها امثال و صدر موسيامام و محالتي مجدالدين نوري، حسين و
 احمـد سـيد  حـاج  اهللا آيـت  مرحـوم  زنجاني شبيري موسي آقاحاج اهللا آيت پدر« ب.
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 امضـا  از قبل آنها ةهم زير و داد مي جواب را ريعتمداريش آقاي استفتاهاي تمام زنجاني
 آن خـود  اينكه با بود، »الزنجانيالحسيني احمد« ايشان مضايا شريعتمداري، آقاي مهر و

  ١»نبود. كمتر عظام آيات ةبقي و شريعتمداري آقاي از رباني فقيه

 لافاضـ  حلقـة  است. قوي شاگردان حلقة فقاهت هاي شاخص از كيي ك.ي :بررسي
 بـوده  چهـل  دهـة  علمـي  معتبر هاي حلقه از يكي شريعتمداري اهللا آيت خصوصي درس
 همانند نيز برخي هستند، تقليد مراجع زمرة در امروز حلقه آن اعضاي از تعدادي است.
  است. بوده مشتهر تيزهوشي به صدر موسي امام

 ايشـان  تبعيد زمان در بودند نرفته نجف به كه خميني اهللا آيت شاگردان از برخي دو.
  اند. بوده شريعتمداري اهللا آيت درس مستشكالن از

 مرحـوم  اينكـه  اسـت.  فقاهـت  عالئم از ديگر يكي تقليد مراجع استفتاي حوزة سه.
 دفتـر  مسـئول  زنجـاني)  يشـبير  موسـي  سـيد  اهللا آيـت  زنجاني(والد احمد سيد اهللا آيت

 محسـوب  وي مرجعيـت  قـوت  نقطـة  است، بوده شريعتمداري اهللا آيت مرحوم استفتاي
  است. شده مي

  نتيجه
 اهللا آيـت  حكيم، اهللا آيت وفات از پس ويژه هب و بروجردي اهللا آيت وفات از پس ك.ي

 از كـه  اسـت  شـده  مـي  محسـوب  تشـيع  جهـان  اول طـراز  مراجع از يكي شريعتمداري
 بـه  گلپايگـاني  اهللا آيـت  مرحـوم  اسـت.  بوده برخوردار قم مراجع ميان در مقلد بيشترين

  است. داشته قرار ايشان از پس عمومي مقبوليت اظلح
 انجاميد، آن پيشتازان تبعيد به كه 1341 سال در تقليد مراجع مبارزات دوران در دو.
 تقليـد  مرجـع  اما بوده، اقبال مورد حوزه خواص بين در چه اگر خميني اهللا آيت مرحوم
  است. شدهنمي محسوب رساله صاحب
 بسـط  بـه  تمايلي اما بوده گلپايگاني اهللا آيت مرجعيت انحامي از خميني اهللا آيت سه.
  است. نداشته شريعتمداري اهللا آيت خود رقيب و بحث هم مرجعيت
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  سوم بخش

  »اإلحسان؟ الّا اإلحسان جزاء هل« 

 آيـات  حضرات عنيي 1342 خرداد ةنيم قيام پيشتازان از تن سه بازداشت جريان در
 شـيخ  و مشـهد  در قمـي  طباطبـائي  حسـن  سـيد  قـم،  در خمينـي  موسوي اهللاروح سيد
 اهللا آيـت  اعـدام  احيانـاً  و محاكمـه  بـراي  فضا سازي آماده و شيراز در محالتي اءالدينبه

 صدور با و كردند تجمع تهران در بالد علماي از جمعي و كشور سراسر مراجع خميني،
 خمينـي  اهللا آيـت  مرجعيت گواهي كردند. حمايت خود بازداشتي همراهان از هايي بيانيه
 ايـن  سـند  شش بود. ملوكانه اعدام از ايشان رهانيدن براي تجمع اين دستاورد ترين مهم

 محـوري  نقش كند. مي بازگو آن عيني شاهدان زبان از را مهم اين جزئيات برخي بخش
 از حمايـت  در فضـال  ردة در منتظـري  اهللا آيـت  و مراجـع  ردة در شـريعتمداري  اهللا آيت
  است. كردنيياد خميني اهللا آيت

  مبارزه هاي كانون .پنجم سند
 و امـام  اسـم  روز آن )1342فروردين در رژيم ةحمل از پس فيضيه ةمدرس (بازسازي

 يك بريزند، حساب به پول بودند ايستاده صف در مردم ....بود هم با شريعتمداري آقاي
 آقـاي  و امـام  حسـاب  بـه  يعنـي  نفـر  دو ايـن  حسـاب  به و بود كرده پيدا شعاري ةجنب

 كجي دهن رژيم به خواست مي كس هر خالصه بود، شده جمع زيادي پول شريعتمداري
 آقـاي  هـم  بعـدش  بـود  امـام  محور زمان آن در ....گذاشت مي پول حساب اين به بكند

 شـده  شـريعتمداري  آقـاي  محـور  ديگـر  كردند بازداشت را امام كه وقتي شريعتمداري،
  ١بود.

 منتقـدين  از و خمينـي  اهللا آيـت  شـاگرد  ترين شاخص منتظري اهللا آيت استاد بررسي:
 درجـة  در مبـارزات  محور 1342 سال در ايشان نقل به است. بوده شريعتمداري اهللا آيت

 پس و بوده شريعتمداري اهللا آيت مرحوم بعد درجة در و خميني اهللا آيت مرحوم نخست
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 بـوده  شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرحوم مبارزات محور خميني اهللا آيت مرحوم بازداشت از
  است.

  1342  خرداد در خميني اهللا آيت از شريعتمداري اهللا آيت دفاع .ششم سند
 تـاريكي  در را خمينـي  اهللا آيت حضرت اسالم عالم بزرگ شخصيت تأسف كمال با«
 اسـالم  حجـج  و اتيـ آ و انـد  برده معلومينا جاي به و نموده دستگير خود ةخان از شب
 از را قمي طباطبائي] حسن[سيد اهللا آيت و اند داده قرار يتعد و تجاوز مورد نيز را ديگر

ــ بــا شــيراز از را محالتــي بهاءالــدين] [شــيخ اهللا آيــت و مشــهد االســالم حجــت تمعي 
 گوينـدگان  و تهـران  مبـرّز  وعاظ نمودند، گرفتار را غيرهم و دستغيب عبدالحسين][سيد
 بـه  دسـت  شـيراز  و تهـران  و قـم  رد و انـد  بـرده  زندان به را ها شهرستان بعضي و مركز

  ....اند زده دفاع بي مسلمان مردم ةرحمان بي وكشتار شتكُ
 دولـت  به له معظم قانوني و شرعي اعتراضات و نيستند تنها خميني اهللا آيت حضرت

  است. جهان و نايرا مسلمان ملت و شيعه علماي تمام دييتأ مورد
ال  يا خارجي دولت هيچ با ارتباطي شيعه علماي از كدام هيچ و خميني اهللا آيت عمـ 

 بلكـه  شـود،  مـي  تكـذيب  اًجـد  ناجوانمردانـه  تهمت و دروغ نسبت چنين و ندارند آنها
 ما ةشيع مملكت كه دهد اجازه نبايد كه است اين دولت به علما آقايان اعتراض بالعكس

 طـرف  از دولت آن عمال و باشد، خارجي (اسرائيل) كافر غاصب دولت يك نفوذ مورد
 يـك  در آنهـا  ايـادي  و كنـد  نفـوذ  ايران حكومت در و شود تأييد و تشويق ايران دولت

 ايـران  مملكت و اسالم دين مصالح خالفبر و كرده اجتماع استعماري خارجي مملكت
  بگيرند. تصميماتي

 هـيچ  و متأثريم گويندگان و اسالم حجج و آيات ساير و خميني اهللا آيت گرفتاري از
 دهد قرار آنها مشابه وضع در و نموده گرفتار هم را ما اينكه جز هب دولت اين از انتظاري
 گرفتـاري  العمـل عكـس  هـا  شهرستان و تهران تظاهرات و تعطيل دانند مي همه ...نداريم

  است. كرده عزادار عموماً را ملت كه بوده آقايان ساير و خميني اهللا آيت حضرت
 هـر  بـا  و نيسـتند  ترقـي  ضد و آزادي ضد و ندارند ارتجاعي هدف شيعه علماي ....

 بـه  شيعه علماي ةعمد اعتراض دارند. را موافقت كمال باشد اصالح حقيقتاً كه اصالحي
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 شـود،  نمـي  مراعـات  عـدالت  كنـد،  نمي اجرا را مملكتي قوانين چرا كه است اين دولت
 پيشـرفت  و ترقـي  و آزادي مخـالف  ما نمايد. مي لغو عمالً و كرده نقض را اساسي انونق

 چـرا  كننـد؟  عقيـده  اظهـار  كـه  گـذارد  نمي آزاد را مردم دولت چرا گوئيم مي ما نيستيم،
 و دليلـي  چـه  شود؟ مي قاچاق ةمعامل ما هاي اعالميه با چرا و است؟ سانسور ها روزنامه

  ١»دارد؟ وجود تهديد و فشار و اختناق اين بر مجوزي چه
 از شـريعتمداري  اهللا آيـت  هـاي  دفاعيـه  تـرين  محكـم  از يكـي  اعالميـه  اين بررسي:
 محالتـي  اهللا آيت مرحوم و قمي اهللا آيت مرحوم خميني، اهللا آيت مرحوم مجاهد مجتهدان

 مراجـع  و كنـد  مـي  تبيين را مراجع مبارزة اهداف شفافيت با شريعتمداري اهللا آيت است.
 غيـاب  در زمـان  آن در او كنـد.  مي اعالم شده بازداشت فقيهان همراه و نظر هم ار عهشي

  است. مبارزات اصلي محور خميني اهللا آيت

  مراجع از نفر چهار سوي از خميني اهللا آيت مرجعيت اعإلم .هفتم سند
 چـون  بودنـد،  نفـر  چهـار  تهـران  در آنها دادند، اعالميه خودشان عنوان به آنها« الف.

 آن اساسـي  قـانون  مطـابق  و كننـد  محاكمه را خميني اهللا آيت خواهند مي كه بود تصحب
 حضـرات  شـد  گفتـه  آنچه برحسب لذا كنند، محاكمه توانستند نمي را تقليد مرجع زمان
 تقيمحمد شيخ حاج آقاي و نجفي مرعشي آقاي ميالني، آقاي شريعتمداري، آقاي آيات
 از تـا  كردنـد  معرفـي  مرجع عنوان به را خميني آقاي اهللا آيت و نوشتند چيزي يك آملي
  ٢»كنند. گيري پيش ايشان اعدام

 علمـاي  از صـدر  بني نصراهللا] [سيد مرحوم اول ما، زياد اصرار از پس حالهر به« ب.
 امضـا  شـايد  تـا  كنيـد  آماده متني يك شما گفت من به بود، حرّي و عالم آدم كه همدان
 تقليـد  مرجـع  عنوان با را قبل از شده آماده متن همان و است آماده متن گفتم من شود،
 بـر  مبنـي  گفـت  چيزي كس هر و شد آنان جبتع و استنكار موجب كه دادم ارائه شيعه
 تقليد او از كه است كسي مرجع گفتم نيستند، تقليد مرجع خميني] اهللا [آيت ايشان اينكه

                                  
جلـد   ، اسناد انقالب اسالمي،1342 خرداد 16 ، مورخ1342 خرداد 15 اهللا شريعتمداري به مناسبت اعالميه آيت. 1

  .68 ـ 71پنجم، ص
  .238اطرات، صاهللا منتظري، خ آيت. 2



 344 اهللا شريعتمداري. اعادة حيثيت از آيت4

 

 كسي از مردم ةهم كه نيست الزم و من! گفتم كند؟ مي تقليد او از كسي چه گفتند كنند،
 هرحـال  به دارند، زيادي مقلدين ايشان ببينيد مردم بين برويد شما عالوه به كنند، تقليد
 نفر 33 را خميني آقاي مرجعيت كه بوديم خوشحال ما ...شدند صدا هم ما با نفري چند
  ١»كردند. امضا ها شهرستان معروف علماي از

 آيـات  حضـرت  مراجـع  از نفـر  چهـار  منتظـري  اهللا آيـت  اسـتاد  روايـت  به بررسي:
 و نجفـي  مرعشـي  لـدين ا شـهاب  سـيد  ميالني، ديمحمدها سيد شريعتمداري، كاظمسيد
 از خمينـي  اهللا آيـت  مرحوم رهايي براي أجمعين) عليهم اهللاإل(رحمآملي تقيمحمد ميرزا
 تـاريخي  اعالمية اين متن به متأسفانه است. تقليد مرجع ايشان كه كنند مي گواهي اعدام
  نيافتم. دست

  خميني اهللا آيت مرجعيت بر شريعتمداري اهللا آيت مضاعف گواهي .هشتم سند
 اين بود: گفته شريعتمدارى آقاى و بودند داده مشترك اىاطالعيه علما از نفر چهار«

 علما از نفر چهار امضاي به مشترك ةاطالعي اين است. بوده مؤثر خيلى مشترك اطالعية
 (آميـرزا آملى آقـاى  و نجفـى  آقاى ميالنى، آقاى شريعتمدارى، آقاى از: بودند عبارت كه

 از يكـى  خمينـى  آقـاى  كـه  بـود  اين اعالميه مفاد بود. يدهرس تهران) ساكن -تقىمحمد
 ايـن  كـرد.  محاكمه را مرجع يك توانينم اساسىقانون طبق و است شيعه تقليد مراجع
  است. قانون فوق مسأله

 را مرجـع  كـه  كـرد  صادر اىاعالميه شريعتمدارى آقاى مشترك، اطالعية اين از بعد
  ٢كرد. محاكمه شودنمى

 خمينـي  اهللا آيـت  مرجعيـت  گـواهي  بـر  عالوه ميانجي احمدي علي اهللا آيت بررسي:
 گواهي به اعدام، از ايشان رهايي براي -گذشت ذكرش كه -مراجع از نفر چهار سوياز

  كند. مي اشاره زمينه همين در شريعتمداري اهللا آيت سوي از مستقلي

                                  
اهللا منتظـري پيرامـون ابعـاد علمـي، فرهنگـي و اخالقـي حضـرت امـام         كيهان فرهنگي با آيـت  ةنشري ةمصاحب. 1

اهللا  كتـاب خـاطرات آيـت    185 ، پيوست شـماره 1368 خرداد 29 ةخميني(ره) [كه امكان انتشار نيافت]، مورخ
  .منتظري

  .163 اهللا احمدي ميانجي، ص خاطرات آيت. 2
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  خميني اهللا آيت مرجعيت بر شريعتمداري اهللا آيت شرعي شهادت .نهم سند
 دامـت  خمينـي  اهللا روح آقـا  حـاج  آقـاي  اهللا آيت والمسلمين االسالم حجت حضرت«
 دينـي  شخصـيت  و باشـند  مي تقليد محترم مراجع از يكي و اسالم عالم مفاخر از بركاته
 ةغلبـ  و ظفـر  و لـه  معظـم  استخالص متعال خداوند از باشد. مخفي كسي از نبايد ايشان
  ١»خواستارم. را اسالم

 عنـوان  بـه  شـريعتمداري  اهللا آيـت  متـدينين،  از جمعي استفتاي به خپاس در بررسي:
 محتـرم  مراجـع  از يكي و اسالم عالم مفاخر از« را خميني اهللا آيت ايران اول طراز مرجع
 اعـدام  مجـازات  از تقليـد  مراجع زمان آن موضوعة قوانين مطابق كند. مي معرفي »تقليد
 شـرعي  شـهادت  با فضال) و مراجع ديگر اريي شريعتمداري(به اهللا آيت اند. بوده مصون
  عليهما. اهللا رضوان رهانيد، مرگ خطر از را خميني اهللا آيت خود رقيب جان

لْ « اسـت:  داده نشـان  را اخالقـي  ارزيـابي  مالك كريم قرآن هـ  زَاء انِ  جـ سـإِلَّـا  الْإِح 
 كـدام  پـس  اسـت؟  احسان جز حسانا پاداش مگر« ٢»تُكَذّبانِ ربِّكُما آلَاء فَبِأَي الْإِحسانُ،

  العظيم. العلي اهللاصدق »منكريد؟ را پروردگارتان هاى نعمت از يك

  نتيجه
 در و خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم  نخسـت  درجـة  در مبارزات محور 1342 سال در .1
 خمينـي  اهللا آيت مرحوم بازداشت از پس و بوده شريعتمداري اهللا آيت مرحوم بعد درجة
  است. بوده شريعتمداري اهللا آيت مرحوم مبارزات اصلي محور
 مجاهـد  مجتهـدان  از جانانـه  1342 خـرداد  16 ةاعالميـ  در شريعتمداري اهللا آيت .2
 مبـارزة  اهـداف  شـفافيت  بـا  كرده دفاع محالتي اهللا آيت و قمي اهللا آيت خميني، اهللا آيت

ـ  شده بازداشت فقيهان همراه و نظر هم را شيعه مراجع و كند مي تبيين را مراجع  ويـژه  هب
  كند. مي اعالم خميني اهللا آيت
 محمـدهادي  سـيد  شـريعتمداري،  كاظمسـيد  تآيـا  حضرت مراجع از نفر چهار .3

                                  
، 1342 تيـر  17 هاي مذهبي و جمعي از اصناف بـازار،  اهللا سيدكاظم شريعتمداري به پرسش جمعيت آيتپاسخ . 1

  .73 اسالمي، جلد پنجم، صاسناد انقالب
  .59 -60الرحمن. سوره 2
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 علـيهم  اهللا(رحمـت  آملـي  محمـدتقي  ميـرزا  و نجفي مرعشي الدين شهاب سيد ميالني،
 مرجـع  ايشـان  كه كنند مي گواهي اعدام از خميني اهللا آيت مرحوم رهايي براي أجمعين)

  است. تقليد
 ايـران  اول طـراز  مرجـع  عنـوان  بـه  1342 تيـر  17 تاريخ در شريعتمداري اهللا آيت .4
 كنـد.  مـي  معرفي »تقليد محترم مراجع از يكي و اسالم عالم مفاخر از« را خميني اهللا آيت

 اهللا آيـت  انـد.  بوده مصون اعدام مجازات از تقليد مراجع زمان آن موضوعة قوانين مطابق
 اهللا آيـت  خـود  رقيـب  جـان  رهانيـدن  در سزايي به سهم شرعي شهادت با شريعتمداري

  داشت. مرگ خطر از خميني

  چهارم بخش

  »رقيب شخصي هاي حساسيت« 

 فرهنگـي  اقـدامات  و اسـالمي  دارالتبليـغ  بـه  نسـبت  آغاز از خميني اهللا آيت مرحوم
 برنامـة  لّمخـ  را اقـدامات  گونـه  ايـن  ايشان داشت. نامساعدي نظر شريعتمداري اهللا آيت

 ميالنـي،  اهللا آيت دوران آن بزرگان از نفر سه نظر بخش اين در دانستند. مي خود انقالبي
 زمينـة  در بزرگـان  ايـن  كنيـد.  مـي  مالحظـه  را مطهـري  شهيد اهللا آيت و طباطبائي عالمه

 دربارة هم بهشتي شهيد اهللا آيت نظر اند. نداده خميني اهللا آيت به را حق اسالمي دارالتبليغ
  آمد. خواهد گسترده تحقيق در بحث تفصيل است. دنبال در مشابهي اقعةو

از شما ايـن قـدر بـه مـن      طرفداريدهيد بعضي از مدعيان  چرا اجازه مي اول.
  تهمت بزنند؟

 شـام  بـه  ايشـان  خانـة  در بهبهـاني  سيدعلي حاج اهللا آيت كه شبي كنم نمي فراموش«
 فردا ام شنيده آقا گفت: بهبهاني مرحوم به شريعتمداري آقاي بودم، هم من و بود، دعوت
 بگوئيـد؟  ايشـان  به من از را مطلبي است ممكن هستيد، دعوت خميني آقاي منزل شب
 سـال  چهـل « بگوئيد: ايشان به گفت: شريعتمداري آقاي بفرمائيد. گفت: بهبهاني اهللا آيت
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 مـن  هـم  و ايد شناخته را ما شما هم مدت اين در داريم. آشنائي سابقة هم با ما كه است
 به قدر اين شما از طرفداري مدعيان از بعضي دهيد مي اجازه شما چرا ام، شناخته را شما
 بـه  شـما  گفـت  بعـد  شـويد؟  نمـي  مـانع  و گيريد نمي را آنها جلوي و بزنند، تهمت من

 و ايـد  انداختـه  راه بـه  طوفاني آن ضد بر كه دارد عيبي چه ما كار اين ايد، آمده دارالتبليغ
  »نيستيد؟ هم داربر دست
 در امـروز  شـاه  زمـان  شـهرباني  و سـاواك  اسناد تمام اينكه با بود. واقعيت يك اين
 در او هـاي  دولـت  و شـاه  كـه  نيامـده  بدسـت  هم رنگ كم سند يك حتي است، دست

  اند. داشته مساعد نظر يا دخالت دارالتبليغ و آن كار ةادام و اسالم مكتب مجلة سيسأت
 آقـاي  نـام  بـه  هـا  طلبـه  چـرا  گفـت:  مي هم مطهري مرتضي يدشه استاد بارها را اين
 و انداختـه  راه صـدا سرو داريشـريعتم  آقـاي  بيچاره و دارالتبليغ ضد بر قدر اين خميني
 هـا  حـرف  ايـن  به گوش كه ام نوشته خميني آقاي براي نجف به من نيستند؟ برداردست
  ١»نيست. ها حرف اين كنم، مي تدريس دارالتبليغ در من ندهيد،

 اهللا آيـت  اطرافيـان  هـاي تهمت از چهل دهة از شريعتمداري اهللا آيت مرحوم :بررسي
 و اسـت  كرده تدريس دارالتبليغ در ها سال مطهري شهيد استاد است. بوده شاكي خميني

 اسـت.  نوشـته  خميني اهللا آيت استادش براي كتباً را مؤسسه اين دربارة خود مساعد نظر
 دارالتبليـغ  وابستگي بر دال سندي هيچ تاكنون كه است اورب اين بر دواني االسالم حجت

  است. نشده ارائه سلطنتي دستگاه و ساواك به اسالم مكتب و
  دارد؟ كار هچ شريعتمدارى آقاى كار به خمينى آقاى ميإلني: آقاي دوم.

 تبليغ جمله از حوزه جنبى هاىدرس خريد، را آنجا آنكه از بعد شريعتمدارى آقاى«
 مطهرى [مرتضي] آقاى نمود. دعوت تهران و قم از را اساتيدى و كرد، داير را تخصصى

 فرمودنـد. مي درايه درس آنجا زنجانى شبيرى [سيدموسي] اهللا آيت داشت، تدريس آنجا
  خواندند.مى درس آنجا هم اىعده

 آن امـام  نـدارد.  مثبتـى  نظر دارالتبليغ به نسبت [خميني] امام كه شديم متوجه بعدها
 شـد.  خواهد تمام انقالب عليه بر مسأله اين گفتمى و كردمى تلقى توطئه يك را مكان
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  اهللا رحمـت  ميالنى هادي] محمد [سيد آقاى خدمت در مشهد سال يك است، يادم حتى
 سـئوال  مـن  از دارالتبليغ مورد در ايشان ....بوديم نشسته شان منزل صحن در بودم، عليه
  است. كرده اندازى راه دارالتبليغ يك قم در شريعتمدارى آقاى كه گفتم را جريان كرد،

 آقـاى  كـه:  كرد تكرار بار چند وى گفتم. ايشان به ساختمان آن مورد در را امام نظر
 خيلـى  جاى آنجا امام نظر به حال هر به دارد؟ كار هچ شريعتمدارى آقاى كار به خمينى
  ١كرد. [مي] حرفمن شاه با مبارزه مسير از را حوزه كه چرا نبود؛ خوبى

 بر را خميني اهللا آيت موضع دارالتبليغ نزاع در 1343 سال در ميالني اهللا آيت :بررسي
 شـريعتمداري  اهللا آيـت  فرهنگـي  هـاي  فعاليـت  در دخالـت  از را او بارچند و نيافته حق

  است. داشته برحذر
 رئـيس  را خـود  مرجـع  خواهنـد  مـي  آقايـان  از يك هر طباطبائي: عإلمه .سوم
  دهند قرار فردبهمنحصر

 ســيد اهللا آيــت بــه نامــه در الميــزان صــاحب طباطبــائي محمدحســين ســيد عالمــه
 اند شده مذاكره وارد آقايان با كلمه جمع منظور به كه زيادي كسان« ميالني: هاديدمحم
 آقـاي  بـا  معنـاً  نباشـد  اگـر  هـم  صـورتاً  وارديـن  اغلـب  و انـد  گشـته  مواجه شكست با

 تاكنون مرتبه چند ....دانند نمي كننده قانع را خميني آقاي حجت و موافقند شريعتمداري
 آقايـان  بـه  كـه  اصالحي هاي طرح نبخشيده، اي نتيجه ام، كرده مذاكره و مالقات آقايان با

 اصـالحي  طـرح  باهرگونـه  شـريعتمداري  آقاي نگرفته، قرار موافقت مورد شده پيشنهاد
 (عـدم  ال شـرط  بـه  خمينـي  قـاي آ و دارالتبليـغ)  (وجـود  شـيء  شـرط  بـه  است موافق

 ....شـد  رد خمينـي  آقـاي  ناحيـة  از كـه  بودم كرده پيشنهاد بنده نيز طرح دو دارالتبليغ)،
 را خـود  مرجـع  خواهنـد  مي آقايان از يك هر هواخواهان از ايعده كه است اين مطلب
 ايجـاد  و دسيسـه  و تحريـك  گونـه هـيچ  از راه اين در و دهند قرار فرد منحصربه رئيس
  ٢»كنند. نمي فروگذاري الفاخت
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 را دارالتبليـغ  حـول  منازعـات  كه كساني اغلب طباطبائي عالمه نظر به اوإلً :بررسي
 قـانع  را خمينـي  اهللا آيت حجت و اند داده شريعتمداري اهللا آيت به را حق اند كرده مطالعه
  دانند. نمي كننده

 كنـد  مـي  توصـيف  ونـه گ ايـن  را طـرف  دو طرفداران از ايعده طباطبايي عالمه ثانياً
 گونـه هـيچ  از راه ايـن  در و دهنـد  قـرار  فرد بهمنحصر رئيس را خود مرجع خواهند مي«

 طباطبـايي  عالمه داوري معناي »كنند. نمي فروگذاري اختالف ايجاد و دسيسه و تحريك
 يافت شريعتمداري اهللا آيت طرفداران برخي بين در هم رذيله صفت دو اين كه است آن
  خميني. اهللا آيت هواخواهان برخي بين در هم شود مي

 ديگـر  و شريعتمداري اهللا آيت با را معامله آن و رسيدند قدرت به كه كساني آيا ثالثاً
 ادامـه  در نبودنـد؟  خميني اهللا آيت طرفداران از گروه همين كردند خميني اهللا آيت رقباي

  يافت. خواهيد داوري اين بر بيشتري مؤيدات

  چيست!؟ من تقصير بزند، تلگراف من به اگر شاه بهشتي: شهيد اهللا آيت .چهارم
 آقــاى دســتور بــه آمدنــد، تهــران بــه آلمــان از بهشــتى آقــاى مرحــوم كــه زمــانى«

 آقـاى  مالقـات  بـه  مشـكينى  علـي] [ آقـاى  و قدوسـى  [علي] آقاى و من شريعتمدارى،
 آنجـا  وارد مـا  بودنـد.  آقـايى  منزل شميران در ايشان رفتيم. بهشتى حسيني] محمد[سيد

 از بعضـى  كـرد.  پرسى احوال بودند. استثنايى اجتماعى اخالق داراى بهشتى آقاى شديم.
 دور حـوزه  از كـه  است وقت خيلى من گفت بهشتى آقاى بودند. آنجا هم اعاظم آقايان
 اسـت،  كـرده  پيـدا  انحطـاط  اخالقى نظر از حوزه گفتم من است؟ خبر چه آنجا هستم،
 گفتنـد  و دادنـد  قـرار  حملـه  مـورد  مرا حاضرين شدم. يمانپش خود گفتة اين از سپس

 كنند.مى بدگويى مراجع سر پشت هاطلبه اينكه يعنى گفتم چيست؟ انحطاط از منظورت
  شدم. مالمت خيلى آنها جانب از

 در خوانسارى احمد][سيد آقاى و شريعتمدارى آقاى به شاه كه بود زمانى ماجرا اين
 هـم  آن گفت: او داد. نجات مرا جان بهشتى آقاى آنجا د،بو زده تلگراف مرجعيت مورد
 چه اين گفت زد. مثال را شاه تلگراف بعد است. فكرى رشد عالمت است، انتقادى يك

 خودم من آيا چيست؟ من تقصير بزند، تلگراف من به اگر شاه كنند،مى كه است انتقادى
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 كـردن،  اداره دارالتبليـغ  در شـريعتمدارى  آقـاى  نقـش  كـنم؟  پـاره  را اميقـه  و بكشم را
  ١داشت. هم را خارج درس تدريس آنجا در ايشان البته بود. آنجا ريزى طرح و دادن پول

 و مطهري شهيد خود آيا است. 1349 سال در بهشتي شهيد اهللا آيت نظر اين :بررسي
 معتقـد  سياسـي  كـار  بـر  فرهنگي كار تقدم به شريعتمداري اهللا آيت همانند بهشتي شهيد

 طريق از تغيير است: مختلف استراتژي دو دربارة بحث دارد. دراز سر رشته اين نبودند؟
 ژي(اسـترات  فرهنگـي  اصالح طريق از تغيير و خميني) اهللا آيت سياسي(استراتژي انقالب
  نوشت. خواهم تر مفصل زمينه اين در شريعتمداري). اهللا آيت

  نتيجه
 مرحـوم  فرهنگي هاي فعاليت به نسبت چهل دهة اوايل از خميني اهللا آيت مرحوم .1
 طرفـداران  برخـي  و بـوده  بـدبين  اسـالمي  دارالتبليـغ  تأسـيس  در شريعتمداري اهللا آيت

  اند. كرده يم پاشي سم آن مؤسس و دارالتبليغ عليه وي تندروي
 اسـتراتژي  و اسـت،  فرهنـگ  بـر  سياسـي  انقالب تقدم خميني اهللا آيت استراتژي .2
 نكتـة  ايـن  (تفصـيل  اسـت.  بوده سياست بر فرهنگي اصالح تقدم شريعتمداري اهللا آيت

  آمد) خواهد تحقيق متن در محوري
 شـاگردان  برخـي  حتـي  طباطبـائي  عالمـه  ميالنـي،  اهللا آيت قبيل از حوزه بزرگان .3
 اصالح تقدم به نيز بهشتي شهيد اهللا آيت و مطهري شهيد اهللا آيت قبيل از خميني اهللا آيت

  اند. بوده معتقد سياسي انقالب بر فرهنگي
 اهللا آيـت  كـار سياسـي  طرفداران توسط 1361 بهار در اسالمي دارالتبليغ تسخير با .4

  شد. حذف صحنه از كارفرهنگي رقيب ساله بيست رقابتي در خميني
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  پنجم بخش

  »رهبر شاگردان از روحاني تشكل دو توسط رقيب مرجعيت خلع« 

 بـه  نبودنـد  راضـي  امام خير، خير؟) يا بود موافق صالحيت سلب و اعالميه با امام«(
 را شـريعتمداري  آقـاي  كـه  داشـتند  دوست خيلي و صالحيت سلب و اعالميه ماجراي
  است. رفته سؤال زير مرجعيت كه موضوع اين از بود ناراحت واقعاً امام كنند. حفظ

 صـالحيت  سلب ةمسئل كه دارم يقين من نبود؟) امام دستور با صالحيت سلب (يعني
 بـه  حتـي  بود، امام ةاجاز بدون مسئله اين اما شد انجام قم و تهران در هابعضي توافق با

  ١»....بگيرد صورت اتفاق اين گذاشتنمي بود مطلع اگر امام بودند. نداده هم اطالع امام
  بررسي

 دوم جلـد  در رسـمي  روايت به شريعتمداري اهللا آيت مرجعيت سلب تاريخچة ك.ي
 مدرسـين  ةجامعـ  نخسـت  ةاطالعي است. آمده ٢»قم علمية ةحوز مدرسين ةجامع« كتاب
 دنبـال  بـه  شـد.  منتشـر  جرايـد  در »آن اعضاي امضاي بدون« 1361 ارديبهشت   1 مورخ

 1 مـورخ  نامـة  در »بيانيـه  ايـن  بـودن  امضابي« به تمداريشريع اهللا آيت مرحوم اعتراض
 ايكليشـه  شده ياد كتاب در بعد! سال پنج و بيست خميني، اهللا آيت به 1361 ارديبهشت

 بـه « اسـت:  شده درج مدرسين ةجامع 1361 فروردين 31 مورخ ةجلس مصوبة عنوان به
 احراز و او همكاران و نخائ زادة قطب نافرجام كودتاي توطئة خبر انتشار و كشف دنبال
 قــم علميـة  حـوزة  مدرسـين  جامعـة  شــريعتمداري، كاظمسـيد  آقـاي  بـودن  جريـان  در
 و نمود تصويب مرجعيت مقام براي را وي صالحيت عدم رسمي جلسة در آراء اتفاق به

 »يابد. انتشار ها رسانه در كه تنظيم اياعالميه سياسي امور كميتة مسئوليت به رابطه دراين
 ايـن  نـه.  يـا  اسـت  مـتن  همـين  بـه  متعلق امضاها نيست مشخص مصوبه اين ةكليش در

 ستا آن انقالب از بعد تاريخ طول در مدرسين ةجامع اقدام ترين بزرگ يقيناً كه اطالعيه
 به مهمي اين به اياطالعيه سپردن و داشته آن اعضاي تك تك امضاي به نياز القاعده علي
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 بدون دوباره جامعه اين دوم ةبياني حال هر به است. برانگيز سؤال مجهول سياسي كميتة
 شـده  منتشر مطبوعات در1361 بهشتيارد 8 تاريخ در بعد هفته يك آن اعضاي يامضا

  ١است.
 دييتأ در نحوي به بيانيه اين انتشار از بعد كه مدرسين ةجامع اعضاي از گروهي دو.
 بـا  كـه  پـذيرفت  تـوان  يمـ  و انـد  كـرده  مصاحبه مرجعيت از شريعتمداري اهللا آيت خلع

 آقايـان  هسـتند:  افـراد  اين اند بوده موافق شده منتشر مدرسين ةجامع نام هب كه اي اعالميه
 راسـتي  ينحسـ  خزعلـي،  ابوالقاسـم  قمـي،  آذري احمـد  مرحوم مشكيني، علي مرحوم
 در افـراد  اين (مصاحبة همداني. نوري حسين و كريمي جعفرسيد جنتي، احمد كاشاني،

 است. نشده درج كنندگانامضا اسم شده  ياد كتاب در است). شده درج نپيشي كتاب دو
 امـوات!  اسـم  به تنها هايش خاطره كتاب اول جلد 305 ةصفح پانويس در نيز شهري ري
 مهـدي  سـيد  پنـاهي،  حـرم  لنكرانـي،  فاضـل  محمـد  آقايان كند: مي اشاره كنندگانامضا

 موسـوي  ابوالفضـل سـيد  شمسي، طاهر جالل شيرازي، حسيني منيرالدين سيد روحاني،
 از ادعا است كوتاه دنيا از افراد اين دست چون است واضح قمي. آذري احمد و تبريزي
 ةجامعـ  اعالميـة  ايـن  كننـدگان  امضـا  اسـامي  تـاكنون  كند. نمي ايجاد مشكلي آنها جانب

 منتشـر  اعضـا  مـرگ  از بعـد  اسـامي  ايـن  القاعـده علي است. نشده اعالم رسماً مدرسين
  شد! دخواه
 بـه  شـريعتمداري  اهللا آيت عليه بيانيه دادن در مدرسين ةجامع اعضاي رسد مي نظر به
 اي اطالعيـه  برابـر  در سكوت به را مخالفين »قم و تهران گردانانصحنه« نرسيدند، توافق

 پذيرنـد.  مـي  »ذليالنـه  و خائفانـه « نيـز  آنها و كنند مي دعوت شود مي صادر آنها نام هب كه
 از برخي و هستند حي مراجع و متوفي مراجع از مدرسين ةجامع وقت ياعضا از برخي
  اند. بوده شريعتمداري اهللا آيت مرحوم خاص حتي و عام شاگردان از آنها

 فروردين 31 مصوبة در »اعضاء آراء اتفاق« ادعاي كه دهد مي گواهي قرائن حالهر به
 اسـت.  محـض  كذب شده منتشر تأخير قرن ربع يك با كه مدرسين جامعه جلسة 1361

 شـركت  جلسـه  آن در عضو چند داشته، عضو چند جامعه تاريخ آن در نيست مشخص
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 اهللا آيـت  جملـة  يـن ا به است. داشته رسميت عضو چند با زمان آن جلسات و اند، داشته
 بـا  صـالحيت  سـلب  ةمسـئل  كـه  دارم يقين من« كنيد: توجه تبريزي موسوي حسينسيد

 دشـوار  اصـالً  محـرك  افـراد  ايـن  شناسـائي  ١»شد. انجام قم و تهران در هابعضي توافق
  نيست.
 امضـا  1361 ارديبهشت 2 مورخ تهران مبارز روحانيت ةجامع ةاعالمي درعوض سه.

 باشـد.  نمي دارا را تقليد صالحيت و مرجعيت احراز شرائط شريعتمداري آقاي....« دارد:
 محمـد  ستاريم.خوا را انقالب الشأن عظيم رهبر سالمتي و عمر طول متعال قادر گاهدر از

 هاشـمي  اكبـر  اردبيلـي،  موسـوي  عبدالكريم سيد اي، خامنه سيدعلي كني، مهدوي رضا
 هـادي  سـيد  نـوري،  ناطق اكبر علي كاشاني،امامي محمد انواري، الدين يمح رفسنجاني،

 عباســعلي روحــاني، حســن محالتــي، اهللا فضــل معــاديخواه، عبدالمجيــد خسروشــاهي،
 موحـدي  علـي  محمد ملكي، مصطفي ايرواني، عبدالمجيد غيوري، علي سيد سرفرازي،
 حيـدرعلي  دعـائي،  محمـود  سـيد  زنجـاني،  عميـد  عباسـعلي  آبادي، شاه مهدي كرماني،
  ٢»شبستري مجتهد محسن جاللي،

 دو دادنـد؟  بيانيـه  يتمرجع از شريعتمداري اهللا آيت خلع مورد در كساني چه چهار.
 ايشـان  منصوب ةجمع ائمة و تهران و قم در خميني اهللا آيت شاگردان از روحاني تشكل

 هماننـد  خمينـي  اهللا آيـت  بـه  مبـارز  روحانيـت  ةجامع و مدرسين ةجامع نسبت بالد. در
 آقـاي  گفتـة  به كنيم مي فرض عتمداري.يشر اهللا آيت به است مسلمان خلق حزب نسبت

 بودنـد.  نـداده  هـم  اطالع امام به حتي بود، امام ةاجاز بدون مسئله اين« تبريزي موسوي
 ايشـان  وقـوع  از بعـد  آيـا  »بگيـرد.  صـورت  اتفـاق  ايـن  گذاشتنمي بود مطلع اگر امام
 آيـا  بفرماينـد؟  اعـالم  اخـالق  و شـرع  خـالف  امر اين با را خود مخالفت توانستند نمي
 هرچنـد  باشد؟ نبوده ايشان امر با ولو شد انجام ايشان رضايت با امر اين گفت توان نمي

 كـامالً  مسـئله  انـد.  نفرموده اقامه خود ادعاي بر سندي هيچ تبريزي موسوي آقاي جناب
 مرجعيت از خلع اعالمية همگي گانهسه قواي رؤساي كه اينجاست جالب است. واضح

 بـدعتي  نـين چ داشـت  امكان آيا بودند امر اين مخالف فقيه واليت اگر اند، كرده امضا را
                                  

  .خير با جمارانأمصاحبة . 1
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 رتبـة عـالي  مقامـات  ترجالب همه از باشد؟ كشور هاي رسانه اول خبر ها ماه و رود پيش
 كمـال  بـا « هـم  بعـد  انـد  كرده سخنراني و كرده صادر بيانيه متهم عليه راحتي به قضائي

  اند. كرده قضاوت »طرفي بي
 هللا آيـت  مرحـوم  مرجعيت سلب بدعت از بعد قم علمية حوزة مدرسين جامعة پنج.

 ثبـت  خـود  نام به شيعه مرجعيت تاريخ در هم را ديگر بدعت سه حداقل شريعتمداري
  است: كرده
 بـه  اسـالمي  جمهـوري  رهبـر  اي خامنه عليدسي آقاي حضرت مرجعيت اعالم كم.ي
 اي ديـه ييتأ چنـين  نيـز  تهـران  مبارز روحانيت (جامعة )1373( جائزالتقليد مرجع عنوان
  است). كرده صادر

  ).1388 صانعي(دي يوسف شيخ اهللا آيت مرجعيت صالحيت عدم اعالم دوم.
 جامعة دولتي. بودجة رديف به اتكاء طريق از علميه هاي حوزه كردن حكومتي سوم.
 عـالي  شـوراي  طريـق  از مصـر  االزهـر  مدرسان همانند اكنون قم علمية حوزة مدرسين
  دارد. دولتي بودجة رديف علميه هايحوزه مديريت
  )114020 دستگاه (كد علميه هاي حوزه ليعا شوراي «...

 ميليـون  هفـت  و پنجاه و سيصد و ميليارد يازده و [دويست ريال 2113575000000
  تومان] هزار پانصد و

ــوراي - ــالي ش ــه ع ــزي برنام ــديريت ري ــوزه م ــايح ــة ه ــان علمي ــد خراس  (ك
  )114025 دستگاه

  تومان] ميليون هفت و هفتاد و ميليارد چهار و [بيست الير 240770000000
  )114084 دستگاه (كد علميه هاي حوزه خدمات مركز -

 و هفتـاد  و دويسـت  و ميليـارد  هشت و هشتاد و [دويست الير 2882759000000
  ١»تومان] هزار نهصد و ميليون پنج

 همـاهنگي  شـوراي  قـم،  علمية حوزة اسالمي تبليغات دفتر بودجة رديف از غير اين

                                  
، جداول 1390 جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيس انتشارات معاونت برنامه ،1391 ةبودج ةاليح ةماده واحد. 1
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 موسسة اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان اسالمي، يغاتتبل سازمان اسالمي، تبليغات
 المصـطفي  جامعـإل  و يـزدي)  مصـباح  آقـاي  به (متعلق خميني امام پژوهشي و يآموزش
  است. العالميإل

  نتيجه
 يعنـي  خميني اهللا آيت شاگردان از روحاني تشكل دو توسط شريعتمداري اهللا آيت .1
 منصـوب  ائمة تأييد با و تهران مبارز تروحاني جامعة و قم علمية ةحوز مدرسين جامعة
  شد. خلع تقليد مرجعيت از جمعه
  بود. شيعه مرجعيت تاريخ در بدعتي اين .2
 اسـامي  است. شده منتشر امضابي قم علمية ةحوز مدرسين جامعة اعالمية دو هر .3
  نيست. مشخص هنوز قرن ربع يك از پس كنندگانامضا
  است! كرده ذكر را كنندهامضا »اموات« اسامي تنها شهري ري محمدي .4
 از گانـه سه قواي رؤساي اسامي تهران مبارز روحانيت ةجامع دارامضا اعالمية در .5
 روحانيـت  جامعـه  كـل  دبير و مجلس، رئيس و كشور عالي ديوان رئيس جمهور،رئيس
  شود. مي ديده مبارز
  اند! نبوده هم متجزي مجتهد حتي يقيناً مرجعيت سلب كنندگانامضا برخي .6
  است. نداشته وقوع امكان خميني اهللا آيت رضايت بدون سابقه بي اقدام اين .7
 دست در سندي و دليل هيچ شاگردانش اقدام با خميني اهللا آيت بعدي مخالفت از .8

  نيست.
  

  گيرينتيجه و بندي جمع
 از »دينـي  مـوازين  و اخـالق  بـر  قـدرت  و سياست تقدم« و »پرستيشخصيت« ك.ي
 و بـوده  اسـالمي  جمهـوري  بنياديكج و 1357 مردمي انقالب انحراف عوامل ترين مهم

  هست.
 و مراجـع  بـا  خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم « سـتبر  پرسش اين به علمي گويي پاسخ دو.
 ايشـان  آبـروي  و مال و جان با و است شده مواجه چگونه خود منتقد و مخالف علماي
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 بـا  اسـالمي  جمهـوري  بنيانگـذار  مواجهـة  تحليل گروي در »است؟ كرده اي معامله چه
  است. مستقل و منتقد و مخالف فقهاي و علما از نفر ده و تقليد مراجع از نفر هشت

 هـم  كـه  چرا برد، نمي جايي به راه سياست حوزة در »شرعي حجت« به تمسك سه.
 شرعي حجت مدعي دو هر كند، مي سركوب را مخالف آنكه هم كند، مي مخالفت كه آن

  دانند. مي عادل و اعلم را خود هم دو هر هستند،
 منـزل  انـدك  متـراژ  كهنـه،  دمپايي حسينيه، زيلوي با تنها رهبران زيستيساده چهار.
 بيمارسـتان  شـود.  نمـي  سـنجيده  بازمانـدگان  براي چيزي نگذاشتن ارث به و مسكوني،
 رنشـ  و تنظـيم  ةمؤسس داشتن بودجه رديف خانه، متري چند در روزي شبانه اختصاصي

 حسـاب  صـورت  بـه  نيز را حكومتي بودجة از مرقد و بارگاه و گنبد ساختن و رهبر آثار
  افزود. بايد زيستي ساده

 مبتلـي  سالمند بيمار اعزام از ممانعت« اش قبلي مكتوب سه در نويسنده مدعاي پنج.
 سـوي  از پاسـخي  هيچ تاكنون است. »روز هفت و ماه ده و سال سه مدت به سرطان به

 پايگـاه  و خمينـي(س)  امام آثار نشر و تنظيم مؤسسة قضائيه، قوة وقت حترمم مسئوالن
  است. نشده ارائه سوم مكتوب مستند دعاوي به جماران خبري و رساني اطالع

 امنـا  هيئت و مؤسس رضايت بدون اسالمي دارالتبليغ تصرف مشروعيت وجه .شش
 تاكنون تصرف اين شرعي ادلة و مدارك است. سؤال زير كامالً آن شدة ثبت اساسنامة و

  است. نشده منتشر
 حـداقل  تا حصر زمان از شريعتمداري اهللا آيت شخصي مايملك از هايي بخش هفت.

  است. بوده حكومتي مأموران عدواني تصرف در تاكنون برخي و بعد سال پانزده
ـ  و بروجردي اهللا آيت وفات از پس .هشت  حكـيم،  اهللا آيـت  وفـات  از پـس  ويـژه  هب

 از كه است شده مي محسوب عتشي جهان اول طراز مراجع از يكي ريعتمداريش اهللا آيت
 بـه  گلپايگـاني  اهللا آيـت  مرحـوم  اسـت.  بوده برخوردار قم مراجع ميان در دمقلّ بيشترين
 تقليـد  مراجع مبارزات دوران در است. داشته قرار ايشان از پس عمومي مقبوليت لحاظ

 بـين  در اگرچـه  خميني اهللا آيت مرحوم انجاميد، آن پيشتازان تبعيد به كه 1341 سال در
 اسـت.  شده نمي محسوب رساله صاحب تقليد مرجع اما بوده، اقبال مورد حوزه خواص
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 مرجعيت بسط به تمايلي اما بوده، گلپايگاني اهللا آيت مرجعيت حاميان از خميني اهللا آيت
  است. نداشته شريعتمداري اهللا آيت خود رقيب و بحث هم

 اهللا آيـت  مرحـوم  مبـارزات  اصلي محور خميني، اهللا آيت مرحوم بازداشت زا پس نُه.
 شـفافيت  بـا  1342 خرداد 16 ةاعالمي در شريعتمداري اهللا آيت است. بوده شريعتمداري

 بازداشت فقيهان همراه و نظر هم را شيعه مراجع و كند مي تبيين را مراجع مبارزة اهداف
  كند. يم اعالم خميني اهللا آيت ويژه هب شده

 آملـي  و نجفي مرعشي ميالني، شريعتمداري، آيات حضرت مراجع: از نفر چهار ده.
 است. تقليد مرجع ايشان كه كنند مي گواهي اعدام از خميني اهللا آيت مرحوم رهايي براي
 اول طـراز  مرجـع  عنـوان  بـه  1342 تيـر  17 تاريخ در شريعتمداري اهللا آيت آن بر عالوه
 معرفـي  »تقليـد  محتـرم  مراجـع  از يكي و اسالم عالم مفاخر از« ار خميني اهللا آيت ايران
 انـد.  بـوده  مصون اعدام مجازات از تقليد مراجع زمان آن موضوعة قوانين مطابق كند. مي
 خـود  رقيـب  جـان  رهانيـدن  در سـزايي  به سهم شرعي شهادت با شريعتمداري اهللا آيت
  داشت. مرگ خطر از خميني اهللا آيت
 فرهنگـي  هـاي  فعاليـت  بـه  نسـبت  چهل دهة اوايل از خميني اهللا آيت مرحوم ازده.ي

 طرفداران برخي و بوده بدبين اسالمي دارالتبليغ تأسيس در شريعتمداري اهللا آيت مرحوم
 خمينـي  اهللا آيت استراتژي اند. كرده مي سمپاشي آن مؤسس و دارالتبليغ عليه وي تندروي

 فرهنگي اصالح تقدم شريعتمداري اهللا آيت تراتژياس و فرهنگ، بر سياسي انقالب تقدم
 طرفـداران  توسـط  1361 بهـار  در اسـالمي  دارالتبليـغ  تسـخير  با است. بوده سياست بر

  شد. حذف صحنه از كارفرهنگي رقيب ساله بيست رقابتي در خميني اهللا آيت كارسياسي
 خمينـي  اهللا تآي شاگردان از روحاني تشكل دو توسط شريعتمداري اهللا آيت دوازده.

 ائمـة  تأييـد  بـا  و تهـران  مبارز روحانيت جامعة و قم علمية حوزه مدرسين جامعة يعني
 قـم  علميـة  ةحـوز  مدرسـين  جامعة اعالمية شد. خلع تقليد مرجعيت از جمعه منصوب

 نيسـت.  مشـخص  هنـوز  قـرن  ربـع  يك از پس كنندگانامضا اسامي شد. منتشر امضا بي
  اند! نبوده مجتهد يقيناً مرجعيت سلب الميةاع دو هر در كنندگانامضا برخي

 عتشـي  مرجعيـت  تـاريخ  در بـدعتي  مرجعيـت  از شريعتمداري اهللا آيت خلع سيزده.
  نكرد. كاري اما داشت جلوگيري امكان خميني اهللا آيت مرحوم شود. مي محسوب
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 شـريعتمداري  اهللا آيـت  خميني، اهللا آيت مرجعيت امضاي از بعد سال بيست چهارده.
 شـاگردان  توسـط  بود) آن منكر خود (كه خميني اهللا آيت عليه كودتاي از اطالع تهاما به

  شد. محصور خانه در مرگ زمان تا و خلع مرجعيت از وي
 آقـاي  انحصـاري  رياسـت  براي 1342 سال از رقيب مرجع دو اين طرفداران پانزده.

 فروگـذار  يي)طباطبـا  عالمـه  تعبيـر  (به اختالف ايجاد و دسيسه و تحريك هيچ از خود
 قالـب  در رقيـب  مرجـع  دو هـر  طرفـداران  خميني اهللا آيت رسيدن قدرت به با نكردند.
 اسـالمي،  جمهـوري  حـزب  مبـارز،  روحانيـت  جامعة قم، علمية حوزة مدرسين جامعة
 از مسـلمان  خلـق  جمهـوري  حـزب  و سو يك از انقالبي نهادهاي و انقالب هاي دادگاه
  دادند. ادامه خود سابق شيوة به ديگر سوي

 در رقابـت  غيراخالقـي  تنـازع  محصول شريعتمداري اهللا آيت مرحوم حصر شانزده.
  است. بوده سياسي امنيتي بهانة با البته قرن ربع يك

 و هـا  اهانـت  و هـا  تهمـت  سـيالب  و شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرجعيـت  سلب هفده.
 مقتضـيات  از برخاسـته  و شرع موازين مغاير و اخالق خالف كاري رقيب، كردنآبرو بي

  است. بوده حذفي و زورمدارانه سياستي و قدرت
 رسـيده  فـرا  شـريعتمداري  اهللا آيـت  از حيثيـت  عادةإ زمان تأخير، سالسي با هجده.

  است.
  .اهللا شاء  نإ كرد. خواهم تشريح تفصيلي تحقيق در را فوق مطالب وسئر تفصيل
  والسالم

  
  1391 دي 13

  
  

  ها تادداشي
 خارجي فكر اتاق اعضاي از و داشت حضور لندن در فتنه دوران در كه كديور محسن« )1(
 ايـن  در را سياسـي  فقـه  كرسـي  تا است رفته آمريكا به آالباما دانشگاه دعوت به اًاخير بود فتنه

 بـه  تقليـد  مرجـع  يـك  قتل سخيف اتهام با را خود محصول اولين وي كند. اندازي راه دانشگاه
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 درخـور  پاسـخ  امام خط از پيروي مدعيان تاكنون كه زد كليد ايران اسالمي ريجمهو بنيانگذار
  ١»اند. نداده كثيف هتاكي اين به توجهي

 چشـم  بـه  اسـالمي  جمهـوري  مـدافع  مجـازي  هايپايگاه بسياري در فوق عبارت :بررسي
 پـرواي  شـوند  مي اداره المال بيت ةهزين با و نرم جنگ افسران توسط كه هاپايگاه اين خورد. مي

 كـرد.  آبـرو  بـي  بايـد  ممكـن  شـكل  هر به را مخالف و منتقد ندارند، را قانون و شرع و اخالق
 بـه  زدن بهتـان  نهضـت  دارد، ادامه نهضت پس هست. و بوده اسالمي جمهوري مرام »باهتوهم«

 كـه  اسـت  امنظـ  حفظ مهم« قانون، و شرع و اخالق خالف ولو مخالف تخريب نهضت منتقد،
 ديگر فرصتي در زمينه اين در نيست. اينها جز چيزي رهبري و امام خط »است. واجبات اوجب
  نوشت. خواهم مشروح
 و انـد  شناسـنامه  بـي  اكاذيب و فتراهاإ اين ناشران ةبقي كه چرا كردم؟ نقل رسالت از چرا اما
 دارد. سـابقه  قـرن  عرب يك و است كاغذي و دارد شناسنامه رسالت ةروزنام موسمي، و مجازي
 و نبـوي  مرتضـي  مهنـدس  آقـاي  آن مسـئول مدير رسـالت،  بنياد رسالت ةروزنام امتياز صاحب
 ةجامعـ  مشـي  خـط  كننـدة  مـنعكس  روزنامـه  ايـن  است. نبارلوئيا كاظم محمد آقاي آن سردبير
  است. همسو هاي جريان و تهران روحانيت جامعة قم، علمية حوزة مدرسين
  خورد: مي چشم به دار شاخ دروغ چندين ريسط سه دو عبارت اين در
 اسـت.  محض كذب »ت...داش حضور لندن در فتنه دوران در كه كديور محسن« عبارت .1

 بلكـه  ام،نبوده لندن در است، بوده سبز جنبش فعاليت اوج كه 1389 و 1388 هاي سال اينجانب
  ام. نبوده لندن در بيشتر هفته دو مدت به جمعاً هم آن بار دو تنها عمرم تمام در

  نيست. بيش زنيگمانه هم عبارت اين »بود فتنه خارجي فكر اتاق اعضاي از و ...« .2
 امـر  سه اي كلمه 9 جملة همين در »است رفته آمريكا به آالباما دانشگاه دعوت به اًاخير« .3
 دعـوت  به نياًثا ! اخيراً نه ام، آمده آمريكا به 1387 سال در من اوالً شود. مي مشاهده واقع خالف
 آنجا در دوك دانشگاه دين گروه دعوت به سال يك از بعد و آمدم ايويرجين دانشگاه دين گروه
  ام! نرفته آنجا به هرگز و ام نداشته آالباما دانشگاه از دعوتي هرگز ثالثاً هستم. مدعو استاد
 محض كذب هم اين »كند. اندازي راه [آالباما] دانشگاه اين در را سياسي فقه كرسي تا...« .4
 اسـت.  بـوده  قرآنـي  علوم و اسالمي اخالق اسالمي، كالم و فلسفه غالباً من هايتدريس است.

 درس يـك  اسـت.  نبـوده  سياسـي  فقه مطلقاً اما ام، كرده تدريس بار دو هم اسالمي فقه موضوع
 يـران ا در سياسـت  و دين« عنوان با درسي و 88 بهار در ايويرجين دانشگاه در سياست و اسالم
 بـرايم  ايـران  در آن تـدريس  امكـان  كردم مي آرزو كه ام داشته دوك دانشگاه در »انقالب از پس

 سياسـت  بـه  ربطـي  هـيچ  ام كـرده  تـدريس  سال چهار اين در كه دروسي درصد 90بود. فراهم
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  است. مراجعه قابل دوك دانشگاه سايت در ام رزومه در هايم تدريس ةكلي عناوين است. نداشته
 جمهـوري  بنيانگذار به تقليد مرجع يك قتل سخيف اتهام با را خود محصول ولينا وي« .5

  است: مسلم دروغ دو حاوي نيز عبارت اين »زد كليد ايران اسالمي
 اسـتفاده  مـورد  متون است. نداشته اينجا در هايم تدريس به ربطي هيچ من اخير تحقيق اوإلً

 برسـد  چه است، سابقه بي هم فارسي زبان در اخير تحقيق هستند، سييانگل همگي ها كالس در
 كتـابم  نخسـتين  انتشار از پس است. بوده شخصي پرسش يك به پاسخ تحقيق اين سي.يانگل به
 اين بررسي و نقد در ابراهاميان ارواند پروفسور 1376 سال در »شيعه فقه در دولت هاي نظريه«

 آن در شريعتمداري اهللا آيت يبتغ كتاب اين نقص نوشت 1377 سال در انگيسي زبان به كتاب
 اينكـه  تـا  كـنم،  آزمـون  را ايران معاصر تاريخ متخصص اين نقد كه بودم فرصتي مترصد است.
 ايـن  و پـرداختم  مسـئله  ايـن  بر متمركز مطالعة به تحصيلي سال اتمام از بعد امسال بهار اواخر
  گرفت. شكل تحقيق
 محض كذب » ايران اسالمي جمهوري گذاربنيان به تقليد مرجع يك قتل سخيف اتهام« ثانياً

 طـول  در بيمارسـتان  بـه  عتمدارييشر اهللا آيت مرحوم اعزام از عمدي ممانعت من ادعاي است.
 در تحقيـق  اسـت  »سـخيف « آنچـه  اسـت.  بـوده  حصر دوران از روز هفت و ماه ده و سال سه
  ت.اس بوده ساله 81بيمار زنداني يك حق در تقصير و مسامحه نيست، باره اين

 كثيـف  هتـاكي  ايـن  بـه  تـوجهي درخور پاسـخ  امام خط از پيروي يانمدع تاكنون هك ...« .6
 هـاي  پايگـاه  البتـه  است. من مؤدبانة تحقيق »كثيف هتاكي« از رسالت اهل منظور اوالً »اند. نداده
 »نـاروا  هاي اتهام« برچسب از آذر اول نيمة و آبان در شان نخستين هاي العمل عكس در امام خط
 دفتر اينكه البته ثانياً دهد. مي نشان را رهبري خط با امام خط تفاوت ميزان كه كردند مي تفادهاس

 پاسـخ  تـاكنون  جمـاران  تحليلـي  رسـاني   اطـالع  پايگـاه  و خمينـي(س)  امام آثار نشر و تنظيم
  هللا. والحمد است، رسالت خبر حق حرف تنها اند، نداده تحقيق اين به توجهيخوردر

 اهللا آيــت مرحــوم مظلوميــت اســناد انتشــار بــراي 1391 ســال انتخــاب كلــي: پاســخ )2(
 مـاه  انتخـاب  رسيد. پايان به سال اين در نويسنده تحقيقات ندارد: بيشتر دليل يك شريعتمداري

 اجراي كميتة اخطارية ام: داده توضيح نخست مكتوب صدر در كه داشت دليل دو صرفاً هم آبان
 اعتصاب و بيماري كنندة نگران اخبار و فقيد مرجع آن سكونيم منزل مصادرة براي امام فرامين
  ايشان. بر فراوان فشار به اعتراض دليل به سياسي زندانيان غذاي

 اسـت.  نداشته اطالع عدم جز دليلي تأخير اين شود. مي منتشر تأخير سالسي با مطالب اين
 علـت  نكشيد. طول بيشتر ماه هس انتشار زمان تا برد پي تلخ حقايق اين به نويسنده كه زماني از

 گـذارد.  مي باقي كمتر كردن قلمي براي وقتي كه بوده تدريس به وي اشتغال هم ماهه سه تأخير
 فـرو  فكر به همگي كردم، تشريح دوستان برخي براي را آور تعجب هاي يافته اين فاصله اين در

  بودند. اننگر آن انتشار دربارة برخي هرچند كردند، تشويق تدوين به و رفتند
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  اينهاست: است زمان اين در انتشار نگراني عامل آنچه
 هستند. حصر در رهنورد زهرا و كروبي مهدي موسوي، ميرحسين اآلن شود: مي گفته الف.

 جمهوري رياست نامزد دو اند. شده محصور رهبري عوامل توسط امام خط نمايندگان حقيقتدر
 سـخن  داد راحـل  امـام  طاليـي  دوران از كردند، مي مصاحبه خميني اهللا آيت عكس زير همواره

 هـم  زمـان  آن در خطاهـا  برخي منكر چه اگر بودند، دوران آن به بازگشت خواستار و دادند مي
  شود. مي سبز جنبش محصور رهبران تضعيف باعث حق به ولو اول دهة نقد نبودند.

 نگارنـده  اي. خامنه آقاي حضرت دامان بر است ننگي ةلك سبز جنبش رهبران حصر پاسخ:
 و موسـوي  هـاي  بيانيه خوشبختانه اما كند. نمي دريغ عزيزان اين كردن آزاد براي تالشي هيچ از

 امـا  بـود  خمينـي  اهللا آيـت  مرحـوم  دوران دربارة گفته پيش تعابير حاوي آغاز در اگرچه كروبي
 آن دلبسـتة  وزهنـ  ايشـان  كه گرفت ناديده توان نمي هرچند شد. تر گرا واقع و تر معتدل تدريج هب

 بـا  مقابلـه  و جنـگ  زمـان  ضـرورت  بـه  و عرَضـي  هـا  تندروي برخي معتقدند و هستند دوران
 نـافي  ذاتاً امام خط اال و بوده اجانب به وابسته مسلح برانداز هاي گروه و طلبان جدايي خشونت
  است. بوده مخالف حقوق شناختن رسميت به و آزادي مدافع و خشونت

 نظـر  اخـتالف  امام خط ماهيت در ايشان با محصور سبز همراهان هب احترام ضمن نويسنده
 برخي از اسالمي جمهوري و اسالمي انقالب انديشة كلي طور هب و امام خط است معتقد و دارد

 مرتفـع  هـا  كاسـتي  ايـن  سريعتر هرچه اگر كه نحوي به برد، مي رنج بنيادي و ايپايه هاي ضعف
 هـم  و جاهمين امام خط نقد اساس اينبر زند. مي سيبآ هم بعدي اجتماعي جنبش هر به نشود
 روش ايـن  هاي مؤلفه برخي آفات از هم زمان همين در ما كه چرا دارد، بنيادي ضرورتي اكنون

 انتشـار  از بعـد  بـه  را آن مشروح دارم، فراواني توضيحات زمينه دراين شويم. مي متضرر منش و
 مربـوط  اسـناد  ملموس طور به تا چراكه كنم، مي موكول شريعتمداري اهللا آيت ةدربار تحقيق متن
 االشـياء  تعـرف « بـاب  از شـد،  نخواهـد  درك امـام  خط معناي نشود بررسي موازي خطوط به

  ».باضدادها
 سـرفراز  زنـدانيان  ميـان  در نيسـت.  كـم  امامي خط سبز جنبش صف در شود: مي گفته ب.
 تضـعيف  و گيـر  دل را سـبز  مراهـان ه ايـن  امـام  خط نقد شود. مي ديده سبز امامي خط سياسي

  كند. مي
 و اويـن  زنـدان  و جنـبش  همراهـان  ميـان  در امـامي  خـط  هموطنـان  فعـال  حضور پاسخ:
 تقويـت  بـه  باشـد  حـق  اگر نقدها اين اما نيست. انكار قابل شهرستانها هاي زندان و گوهردشت

 مصلحت اگر شد. خواهد خود مشي خط در عزيزان اين نظر تجديد باعث و انجامد مي حقيقت
 اغمـاض  قابـل  دوسـتان  برخـي  موقـت  دلگيري بگيريم نظر در را حقيقت تجري دائمي اقواي
 بـه  بخشـيدن  اصـالت  امـام  خـط  اشـكاالت  از يكـي  و اسـت  مصلحت از باالتر حقيقت است.

 بر حقيقت و اخالق برتري از امام خط نقد ضرورت است. اخالق بر آن تقدم و نظام مصلحت
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  گيرد. مي رچشمهس سياسي زودگذر مصالح
 ملت سبز جنبش در تفرقه باعث و دارد مخالف و موافق ها بحث گونه اين شود: مي گفته ج.
  شود. مي ايران

 واصـله  هاي العمل عكس نيست. ترديدي دارد مخالف و موافق ها بحث اين اينكه در پاسخ:
 به نقدها گونه اين عالوه هب هستند. آن مخالفان برابر چندين بحث ادامة موافقان كه دهد مي نشان

 دانـش  ارتقـاي  مصـلحت  انجامـد.  مـي  اجتماعي فعاالن سياسي دانش ارتقاي و انديشه پااليش
 آن بنيـاد  سست اما موقت انسجام و وحدت بر مراتب به جنبش نظري بيشتر انسجام و سياسي
  دارد. رجحان
 و ايخامنه آقاي ضرتح ةاستفاد سوء باعث حق به ولو خميني اهللا آيت نقد شود: مي گفته د.
 امـام  برخـورد  از تـر نرم مخالفان با ما برخورد كه بزنند طعنه كه نحو اين به شود، مي او پيروان
 سـاكت  و شـكنند  مي گردو دمشان با رهبري خط و دفتر دليل همين به است. الشأنعظيم راحل
  هستند. امام خط كردن ساقط اميد به ها بحث ادامة گر نظاره

 خط رضايت با توأم سكوت در است. امامي خط دوستان نگراني ترين مهم مورد اين پاسخ:
 منهاي رهبري خط است. شانبينيكوته و دانشي كم از ناشي هم اين اما نيست. ترديدي رهبري
 و سـوم  و دوم ةدهـ  در مخالفـان  بـا  برخـورد  اينكه البته ارزد. نمي هم ابليس لعنت به امام خط

 نمد اين از اما نيست. نادرست شده اول دهة از تر نرم قسمتي تا يكم اسالمي جمهوري چهارم
  دليل: چند به شود، نمي ساخته شركاء و ايخامنه آقاي حضرت براي كالهي
 طلبـان  جـدايي  مسـلحانة  اقـدامات  صـدام،  نظـامي  حملة يعني اول دهة خاص شرائط وإلًا
  نيست. برقرار اآلن ،مسلح هاي گروه طلبيخشونت اجانب، حمايت با مرزي هاي استان

 هزينـه  و انقـالب  از مـردم  از بسـياري  زدگي دل با زمان آن در مردم اكثر انقالبي شور ثانياً
  دارد. تفاوت حاضر زمان در تغيير براي دادن

 بـود،  برخـوردار  وفـات  زمـان  تا ملت قاطع اكثريت حمايت از خميني اهللا آيت مرحوم ثالثاً
 كشـي  وزن تـرازوي  روي نـدارد  جـرأت  و مبتالسـت  عمومي افكار مزمن ادبار به وي جانشين
 ةغيرمدبران و ماجراجويانه هاي سياست از مردم از درصدي چه شود معلوم تا برود عموميافكار
  هستند. ناراضي وي

 سـه  در وي دينـي  دانش در بود. تقليد مرجع و عارف حكيم، مجتهد، خميني اهللا آيت رابعاً
 در مطهـري  مرتضـي  و منتظـري  حسينعلي اينكه نيست. يترديد عرفان و حكمت و فقه عرصة
 آخـر  بـه  تـا  و بگذراننـد  او بـا  اصـول  خـارج  خصوصي درس و كنند كشف را او بيست دهة
 متعـدد  آثار است. كافي او فقاهت براي دهند گواهي او اعلميت بر وي با نظر اختالف رغم علي
 فرصـت  هرگـز  اي خامنـه  ايآقـ  حضـرت  ادعاست. اين صادق شاهد ديگر استداللي فقه در او

 در است. نشده منتشر ايشان از استداللي فقه در كتابي هيچ تاكنون و است، نداشته فقهي تحقيق
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 خـارج  تـدريس  1369 سـال  از له معظم كه است شده نوشته ايشان مجازي رساني  اطالع پايگاه
 عنـاوين  جملـه  از قصـاص  و غيبـت  موسـيقي،  جهـاد،  دارد. ادامـه  تاكنون كه كرده آغاز را فقه

 كه شود مي مشخص رهبري پايگاه دروس بخش به مراجعه با است. شده ذكر ايشان هاي درس
 دسـت  كه فردي قصاص نحوة مشخصاً و قصاص دربارة ايشان دروس شدة منتشر متن آخرين
 يعنـي  اسـت،  1380 ارديبهشـت  18 درس اين تاريخ باشد، مي است كرده قطع را نفر دو راست
 شروع از بعد و است، نشده روز به رهبري رسمي پايگاه دروس بخش است سال دوازده حدود
 در له معظم از اخالقي احاديث شرح جز درسي هيچ 1380 شهريور 19 تاريخ در تحصيلي سال

  است. نشده منتشر ايشان رسمي پايگاه
 كارنامـة  همـه  اين با ندارد، را خميني اهللا آيت مرحوم قدرت اي خامنه آقاي حضرت خامساً

 عـدم  ابـراز  جـرم  بـه  منتظـري  اهللا آيت عاليقدر فقيه حصر سال پنج از بيش ندارند: دفاعي قابل
 از ها مذهبي ملي و آزادي نهضت اعضاي از نفر 90حبس تقليد، مرجعيت براي ايشان صالحيت

 بـه  مشهور دگرانديش هشتاد حدود قتل جوادي، سيد حاج صدر احمد دكتر ايشان وكيل جمله
 مـأموران  خودسـرانة!  اعمـال  عنوان به آن مورد چهار 1377 پائيز در تنها كه ايهزنجير هاي قتل

 سـعيد  تـرور  زنـدان،  در امـامي  سـعيد  خودكشي! رسيد، وقت دولت تأييد به اطالعات وزارت
 قانوني تظاهرات جريان در معترض نود حدود قتل دانشگاه، كوي و كهريزك فاجعة حجاريان،

 و شـدگان  بازداشـت  از تعـدادي  قتـل  ،1388 جمهوريرياست اتانتخاب از پس آميز مسالمت و
 هـايي  بـرگ  بهشـتي  سـتار  و صـابر  هـدي  يعقـوب، بنـي  زهـرا  كـاظمي،  زهـرا  قبيل از زندانيان
  است. له معظم جزائي پروندة از نشدني فراموش

 اكثرشـان  كـه  حيات آخر سال سه در محالتي الدين بهاء شيخ اهللا آيت مرحوم هاي بيانيه )3(
 مخـالف  مواضـع  اسـت،  شـده  پخش فارس مردم ميان در و است نيافته جرايد در انتشار امكان
 اسـت.  امـر  ايـن  قـرائن  از فقيـه واليت اصل دربارة خبرگان مجلس در طالقاني اهللا آيت مرحوم
 زنـده  وفادار پيروان از خميني اهللا آيت مرحوم بزرگتر برادر پسنديده سيدمرتضي اهللا آيت مرحوم

 و آزادينهضـت  مواضـع  بـه  بسـيار  انقالبـش  از پس هاي ديدگاه و بود مصدق محمد دكتر ياد
 آقـاي  آثـار  نشـر  و تنظـيم  دفتـر  بـود.  نزديـك  منتظـري  اهللا آيـت  اسـتاد  مرحـوم  متأخر مواضع

 و كـرده  اكتفا مرحوم آن انقالب از قبل ها) نوشته و ها (گفته خاطرات انتشار به تنها خميني(س)
 اگـر  اسـت.  كـرده  مخفـي  مـردم  از تاكنون را مقتدرش برادر به او تقاديان هاي نامه و خاطرات

 زوايـاي  از بسـياري  شـود  منتشر پسنديده اهللا آيت انقالب از پس هاي نامه كامل مجموعة زماني
 احمد االسالم حجت مرحوم پاسخ به نمونه عنوان به تنها شد. خواهد مشخص اول دهة تاريك
 آزادي مواضـع  نقـد  در - نداشـته  هـم  را آن مـتن  انتشـار  جرأت كه - عمويش نامة به خميني
 مسـلمان  را آنـان  امـام  كـه  هـا مصـدقي  تمـامي  از« كنيـد:  مراجعـه  پسـنديده  اهللا آيـت  خواهانة
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  ١»فرماييد. شاد را امام دل و جوييد يتبرّ دانست، نمي

 ادامـه  مخـالف  علماي و منتقد مراجع بر فشار ايخامنه آقاي حضرت رهبري زمان در )4(
  است: يافته

 اهللا آيـت  مرحـوم  .2 آبـادي،  نجـف  منتظري حسينعلي شيخ اهللا آيت مرحوم .1 مراجع: الف)
 سيدحسن اهللا آيت مرحوم .4 شيرازي، حسيني سيدمحمد اهللا آيت مرحوم .3 روحاني، سيدمحمد
 يوسـف  شـيخ  اهللا آيـت  .6اصـفهاني،  غـروي  محمدجواد سيد اهللا آيت مرحوم .5 قمي، طباطبائي
  صانعي.
 قابـل،  احمـد  مرحـوم  قمـي،  آذري احمـد  شيخ مرحوم منتقد: روحانيون و علما برخي ب)
 سيدكماري، سيدنصير ايزدي، غالمحسين شيرازي، حسيني مرتضيسيد شبستري، مجتهد محمد
 هادي نوري، عبداهللا كروبي، مهدي اشكوري، يوسفي حسن سعيدزاده، محسن صلواتي، محمود
  ....و منتظري احمد قابل،
 درج اينجـا  تـاريخ  در ثبـت  بـراي  كه اند گفته مصاحبه اين در هم ديگري نكات ايشان )5(
 ايـن  در خـواهم نمي زياد من كه آمد پيش زادهقطب ةمسئل متأسفانه 61سال اوايل در« شود: مي

 شـود مي مربوط صرفاً ماجرا آن افراد اكثر بودن نظامي جهت از مسئله چون بشوم وارد موضوع
 شهريري آقاي ولي بودم انقالب كل دادستان البته نداشتم، دخالتي هيچ من ،شهريري آقاي به

 قضيه اين در دخالتي هيچ ،انقالب كل دادستان عنوان به بنده و بود ارتش انقالب دادگاه قاضي
 و دادگـاه  قضـايي،  عـالي  شـوراي  امـا  گرفـت مـي  صورت ما نظر زير بايد القاعدهعلي نداشتم.
 كـل  دادسـتان  و كنـد  عمل مستقل بايد بودند گفته و بودند كرده جدا را ارتش انقالب دادستان
  نكند. دخالت آنان امور در انقالب

 اعضـاي  و اردبيلـي  موسـوي]  عبدالكريم[سيد اهللا آيت موقع آن قضايي عالي شوراي رئيس
 املشـي رباني مهدي] [محمد [قمي]، مؤمن [محمد] آملي،جوادي [عبداهللا] آقايان حضرات شورا

 بـا  شـهري  ري محمـدي]  [محمـد  آقاي كارهاي مستقيم مسئوليت و بودند مقتدايي [مرتضي] و
  ٢...بود آنان

 اهللا آيـت  پرونـدة  قضـائي  مسـئول  انقـالب،  كـل  وقـت  دادسـتان  اظهـارنظر  مطابق بررسي:
 كشـور  عالي ديوان رئيس نظر زير نيز وي كه است بوده شهري ري محمدي آقاي شريعتمداري

 ايـن  در دادستان شخص و است كرده مي فعاليت شده برده را نامشان كه قضائي عالي شوراي و
  كند. مي دييتأ را نظر اين ها خاطره كتاب در شهري ري اظهارات است. نداشته ورودي پرونده
 صـديق  پزشـك.  معاينـة  از ممانعت نه بوده بيمارستان به اعزام از ممانعت از من انتقاد )6(
 و دوم مكتـوب  در نويسـنده  متعدد هاي پرسش به اينكه بدون نورديبج موسوي اهللا آيت محترم

                                  
  .632مجموعه آثار يادگار امام(ره)، جلد اول، ص. 1
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 اسـالمي  جمهـوري  نخسـت  ةده در قضائي عالي شوراي عضو عنوان به ايشان شخص از سوم
 از يك هيچ و »جوع من اليغني و اليسمن« كه اند پرداخته نكاتي تكرار به فرمايند، عنايت پاسخ
 مصـاحبة  دو از هائي بخش در ايشان است. نبوده ندهنويس مناقشة مورد ايشان تأكيد مورد نكات

  اند: فرموده اشاره خود خاص شيوة به نويسنده عرايض به شان مختلف
 كننـد:  مي اضافه بعدي پرسش به پاسخ در گفته پيش مصاحبة در بجنوردي موسوي اهللا آيت

 و امام(س) رضايت مورد گرفت، صورت انقالب ابتداي در كه كارهايي ةهم كرد، تصور نبايد«
 10 و پـاريس  در سال يك نجف، در سال 14 بودم، امام با سال 25 من بود. امام خط انقالبيون

 ةاجـاز  امـام  كه است شده گفته اخيراً بود. مقيد بسيار امام(س) بوديم. يكديگر با اينجا در سال
 دارد ودوجـ  آقـا  حسن حاج نزد نامه 5 تا 4 حاضر حال در ندادند. را شريعتمداري آقاي درمان

 ايـن  و كردنـد  تشكر امام(س) توسط پزشك ارسال از شريعتمداري آقاي آنها، متن اساسبر كه
 را انقالب ناموس انقالبي، و منؤم افراد برخي كه دارد تعجب جاي اند.كرده هم امضا را هانامه
  ١»كنند؟ قضاوت گونه اين بايد چرا دهند.مي قرار خدشه مورد

 زوجـة  ابو و خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسة منايأ هيئت محترم عضو نقد: و بررسي
  اند فرموده العارفتجاهل مؤسسه منايأ هيئت رئيس و توليت

 چهار دوران طول در شريعتمداري اهللا آيت مرحوم كه است شده متذكر مكرراً نويسنده اوإلً
 نـام  اسـت.  هبـود  برخوردار متخصص و عمومي پزشكان توسط معاينه حق از خود حصر سالة
 اصـلي  انتقـاد  است. شده ذكر قبلي مكتوب در معاينه تقريبي تاريخ با نيز پزشكان اين از برخي

 گـواهي  رغـم  علـي  بيمارسـتان  در شدن بستري از سرطان به مبتال ساله هشتاد بيمار محروميت
  است بوده متخصص پزشك

 است كرده اعتراف كتباً شهري ري محمدي محمد االسالم حجت ارتش انقالبي دادگاه رئيس
 بـوده  مطلـع  شـريعتمداري  اهللا آيـت  مرحـوم  سـرطان  بيمـاري  از 1361 تابسـتان  واسـط أ از كه

 و سيستوسكپي براي قم نكوئي بيمارستان به خود بيمار سالمند زنداني اعزام از حتي وي٢.است
 ايشـان  مـرگ  رسـمي  علـت  است. كرده ممانعت كليه تخصص فوق پزشك گواهي به بيوپسي
 بـراي  و بـود  شده بستري موقع هب اگر آنكه حال ٣،بوده ريه و كبد به كليه از سرطان گيپيشرفت
  بود. كرده پيدا نجات مرگ از بيمار بود، شده خارج راست كلية مثال

 چنـدين  بـه  توجه با رهبري بيت و وقت قضائي مسئوالن پاسخ پرسم: مي بار چندمين براي
 مرحوم ايشان فرزند به رونوشت با اسالمي جمهوري رهبر به شريعتمداري اهللا آيت مرحوم نامة

                                  
همزمـان در سـايت    ، مصاحبه با روزنامـة آرمـان، انتشـار   1391 آذر 22 اهللا سيد محمد موسوي بجنوردي، آيت. 1
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 رئـيس  جمهـور، رئـيس  از اعـم  نظـام  وقـت  مسـئوالن  ديگر و خميني سيداحمد االسالم حجت
 نـزاع  محـل  بـه  ارتبـاطي  هيچ بجنوردي موسوي اهللا آيت رمايشاتف چيست؟ ديگران و مجلس
  ندارد.

 آقاي آنها، متن براساس كه« اند كرده اشاره خود داماد نزد در نامه پنج تا چهار به ايشان ثانياً
 »اند.كرده هم امضا را هانامه اين و كردند تشكر (س) امام توسط پزشك ارسال از شريعتمداري

 تعلـل  مهم هاي نامه اين كامل متن انتشار در اسالمي جمهوري بنيانگذار رفيع بيت چرا دانم نمي
 چنـد  گذشته ماه خميني(س) امام آثار نشر و تنظيم مؤسسة محترم مقام قائم كند؟ مي تسويف و

 نظـام  نفـع  بـه  هـا  نامـه  كامـل  متن انتشار شك بي بود. كرده نقل مرحوم آن نامة سه از هم سطر
 بوده پزشك توسط مرحوم آن معاينة در بحث مگر عالوه هب بود. شده تشرمن تاكنون واال نيست!

 فرمائيـد  ارائه مرحوم آن از اينامه بكشيد زحمت شما شود!؟ استناد محرمانه هاينامه اين به تا
 از بخشـي  بـه  خميني اهللا آيت مرحوم ضمناً باشد! كرده تشكر بيمارستان به موقع به اعزام از كه

 شـدة  امضـا  تشـكرنامة  انـد.  كـرده  عمـل  زنداني حق در خود قانوني و قياخال و شرعي وظيفة
  اهله. علي اليخفي كه دارد، ديگري معناي زنداني

 گريـز  با خميني(س) امام آثار نشر و تنظيم مؤسسة و جماران پايگاه آذر دوم نيمة از ضمناً
 از خمينـي  اهللا يـت آ مرحـوم  دوران در نكات برخي كردن برجسته به تنها مستقيم گويي پاسخ از

 و اول مكتوب دو به پاسخ در نوشته يك فاصله اين در كردند. اكتفا »امام ايماده 8 بيانية« جمله
  شد: منتشر دوم

 اسـناد،  شريعتمداري: اهللا آيت خصوصدر كديور آقاي نوشتة بر نقدي فر، كيميايي اصغرعلي
  .1391دي 5 كند!نمي اثبات را شما ادعاي
 خصـوص در كـديور  آقـاي  نوشـتة  بر نقدي« انعنو با 1391دي 2 تاريخ به قبالً مطلب اين

 شـده  منتشر جرس وبسايت در روز همان در و من شخصي وبسايت در »شريعتمداري اهللا آيت
 اسـت.  داده بازنشر را آن ليد و تيتر افزودن با منبع ذكر بدون بعد روز سه جماران سايت است.
 مكتـوب  دو ارسال رغم علي نويسنده مكتوب سه از يك هيچ پايگاه اين در كه اينجاست جالب
 ندارد، پاسخ به نيازي فر ميايييك آقاي مكتوب ضمناً اين! يعني امام خط است! نشده منتشر آخر
  كرد. مي مطالعه تر دقيق را نويسنده سوم مكتوب ايشان بود كافي
  است! شده منتقل خميني اهللا تآي ياران به هم ديگر بار يك دارالتبليغ )7(
 جـان  امنيـت  گفت: شريعتمداري] اهللا آيت غالم، حاج تيم توسط دارالتبليغ تسخير از بعد«[
 و دارالتبليـغ  گفـت:  داريد؟ هم ديگري فرمايش من. عهدة به شما امنيت گفتم شود؟ مي چه من

 قبول گيري مي تصميم خودت كه جور هر تو. اختيار در همه ما به وابسته بيمارستان و كتابخانه
 آقـاي  بـه  وابسـته  امـاكن  و دارالتبليـغ  كـه  بـودم  خشـنود  و شـدم  خارج ايشان منزل از....دارم

 تسـخير  بـه  بود او ةاراد و خدا عظمت بر شاهدي من نظر به كه سهولت همين به شريعتمداري
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  ١»...درآمد ما

  بررسي
  است. 1358 آذر به مربوط ظاهراً نقل اين .1 
 كـه  گرفته اقرار شريعتمداري اهللا آيت از اي ويژه ائطشر در 58 سال در يزدي محمد آقاي .2

 بر شاهدي و خداوند ةاراد به را انتقال اين او است. شده منتقل نظام به آن ملحقات و دارالتبليغ
 اهللا آيـت  تصـرف  در 61 فـروردين  27 تـا  دارالتبليـغ  كـه  آنجا از است. كرده ارزيابي او عظمت

 چـه  محمـديزدي  آقـاي  يـا  شـد!  حاصـل  بداء الهي ةاراد در نيست مشخص بوده شريعتمداري
  كند. مي پيشنهاد آن براي ديگري توجيه
 آيـا  اسـت؟  نشـده  اخذ اي ويژه شرائط در اقرار اين همانند 61 سال ادعايي اقرار ةنام آيا .3
  است؟ معتبر شرعاً اقارير گونه اين

 است. الزم دقت فاقد اي خامنه آقاي حضرت القضاتقاضي هاي گزارش رسد مي نظر به .4
 حاج تيم هاي گل دسته كه است جالب باشند! نبوده دقيق گونه اين ايشان قضائي احكام كند خدا
  است. شده نقل باز فراوان تابو آب با مدرسين ةجامع تاريخ جلدي هشت كتاب در غالم
  است: سوم مكتوب دوم بخش با مرتبط سند اين )8(

  جبهه: به العلماءطبيب اعزام عدم
 خـاص  پزشـك  كـه  هـم  را باهر آقاي بردند، مي جبهه به را ها پزشك ةهم كه هم ماني...ز«
 امـام  خـدمت  هـم  مـن  و گفـت  مـن  به گلپايگاني آقاي ببرند. خواستند مي بود گلپايگاني آقاي

 از بـاهر  آقـاي  خواهـد  نمي دلش ايشان و است ايشان خاص پزشك باهر دكتر كه كردم عرض
  ٢»كند. استثناء را ايشان كه بگوييد منافي آقاي به من قول از دند:فرمو من به امام باشد. جدا وي

  
  

  :منابع
  شده: منتشر يها كتاب .الف

  .1385 تهران، ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس ،16 ج ،ينيخم امام ةفيصح -
 ،يقمـ  ييطباطبـا  حسـن ديسـ  1341 - 57 يهـا  هيانيب ،پنجم جلد ،ياسإلمانقإلب اسناد -

  .1374 تهران، ،ياسالم انقالب اسناد مركز ،يعتمداريشر كاظمديس و يروحان صادقديس
 جلـد،  دو ،ينيخم احمد ديس حاج نيوالمسلم اإلسإلمحجت امام ادگاري آثار مجموعه -

                                  
 ةمدرسـين حـوز   ةجامعـ  ؛188 ، ص1380 اسـالمي، تهـران،   اهللا محمد يزدي، مركز اسناد انقالب خاطرات آيت. 1

  .171 -174 ، ص2قم، ج ةعلمي
  .22ة ،خاطر1388 كوشش رسول جعفريان،به  ،1384 خميني، پنج خاطره از امام محمدحسين اشعري، بيست و. 2
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  .1374 (س)،ينيخم امام حضرت آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس تهران،
 يمحمـدهاد  ديالسـ  يالعظم اهللا تيآ اةيح جهاد: و علم ،يالنيمينيحس يمحمدعل ديس -
  .1385 قم، الصدق،لسان جلد، دو ،يالنيم يعلديس اشراف و مراجعه ،يإلنيالم ينيالحس
 معالجـات  ريسـ  و درمـان  طـول  يها گزارش خإلصه ها: ل د بيطب ،يعارف حسندكتر -

 امـام  آثـار  نشـر  و ميتنظـ  ةمؤسسـ  ،يپزشك ميت خاطرات و رانيا ياسإلم يجمهور انگذاريبن
  .1376 تهران، (س)،ينيخم

ــا، خــاطره ،يشــهر ير يمحمــد محمــد - ــد ه ــران، ،اول جل ــز ته  انقــالب اســناد مرك
  .1383،ياسالم
 -1384( هـا  تيـ فعال ،دوم جلـد  قـم،  يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع صالح، محسن ديس -
  .1385 تهران، ،ياسالم انقالب اسناد مركز جلد، هشت )،1357
  .1380تهران، ،ياسالم انقالب اسناد مركز نيتدو ،يزدي محمد اهللا تيآ خاطرات -
 مركـز  ،يابـاذر  ميعبـدالرح  كوشـش  به ،يانجيم ياحمد اهللاتيآ ياخإلق هيفق خاطرات -
  .1380 تهران، ،ياسالم انقالب اسناد
 اسـناد  مركـز  جلـد،  دو ،ياحمـد  محمدرضا نيتدو ،يآباد خرميطاهر اهللا تيآ خاطرات -
  .1384 تهران، ،ياسالم انقالب
 دانشـگاه  ،يشـفاه  خيتـار  ،يالجـورد  بيـ حب كوشش به ،يزدي يحائر يمهد خاطرات -

  .1381هاروارد،
  .1382 رهنمون، تهران، خاطرات)، و ي(زندگان عمر نقد ،يدوان يعل -
ـ و ،يرجبـ  حسنمحمد كوشش به ،13 ج اسإلم، مفاخر ،يدوان يعل -  چـاپ  دوم، شيراي
  .1386 تهران، ،ياسالم انقالب اسناد مركز اول،
  :اتينشر .ب

  .1380 تهران، (س)،ينيخمامام آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس ،حضور ةفصلنام -
  :يمجاز مقاإلت و كتب .ج

  .1379 ،خاطرات ،يآباد نجف يمنتظر ينعليحس اهللا تيآ -
 فـرارو،  ،يابطحـ  يمرتضـ ديسـ  ،يگـان يگلپا باقرديس نيوالمسلم اإلسإلم حجت ةمصاحب -
1389.  
ـ يخم امام از خاطره پنج و ستيب ،ياشعر نيحسمحمد -  رسـول  كوشـش  بـه  ،1384 ،ين
  .1388 ان،يجعفر
ـ ربرنامـه  معاونت انتشارات -1391 ةبودج ةحيإل ةواحد ماده -  يراهبـرد  نظـارت  و يزي

  .1390جمهورسيرئ



 
 

  
  
  
  

  
چهارم مقالة ينقدها





 
 

  
  

  1سازي آمريكائيشيخ محسن كديور، مظلوميت شريعتمداري و تاريخ

ما انجام اين تحقيقات را كه به شناسائي هرچه بيشتر آخوندهاي درباري كمك كرده به فال نيك 
  !گيريممي

  
  روحانيحميد سيد

مريكا، صهيونيسـم،  آهاي امنيتي  مريكائي كه با سفارش سازمانآ از آخوندهاي ايعده خيراًا
هاي تاريخي عليه انقـالب   انگليس و شيوخ مرتجع عرب و از محل اعتبارات آنها براي پژوهش

سازي جديدي را در دفاع از خميني و ملت ايران به پژوهش مشغول هستند، تاريخاسالمي، امام
فهمـد ايـن   لـوحي مـي  كاظم شـريعتمداري آغـاز كردنـد كـه هـر سـاده      د اهللا سيمظلوميت آيت

خميني و مظلوميت امثال شريعتمداري را داشته باشد، بغض امام سازيها بيش از آنكه حب تاريخ
شيخ محسن كديور كه مدتي است از چنگ ملت ايران گريخته  اسالمي را در سينه دارد. انقالب

ريكا پناهنده شده است، بنا به اظهاراتش، تابستان امسال تحقيق مفصـلي را دربـاره   و به دامن آم
) به پايان بـرده كـه هنـوز منتشـر نشـده      1284 -1365( انديشه سياسي سيدكاظم شريعتمداري

سـالمي و  ا الي ايـن تحقيـق كـه بـازخواني انديشـه انقـالب      بـه است. او مدعي است كه در ال
هاي آخوندهاي پيرو اسـالم آمريكـايي اسـت، بـا      ها و گرايش بينشاسالمي از زاويه  جمهوري

اسناد مختلفي مواجه شده كه اطالع از آنها به روشن شدن قسمتي از ابهامات تـاريخ نـيم قـرن    
ز آنجا كه ما انجام اين تحقيقات را به شناسائي هرچه بيشتر دشمنان د. اايران كمك مي كن اخير

مريكائي كمك كرده به فال نيك آدهاي درباري و مبشران اسالم ملت ايران و به قول امام، آخون
گيريم!! لذا براي آگاهي ملت ايران و همچنين درج در تاريخ كه در حال آماده شدن توسـط   مي

آقـاي شـريعتمداري بـا نظـام اسـتبدادي        باشد!! سندي را پيرامون رابطـه اين شيخ آمريكائي مي
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گفـت و  خصـوص مبـارزه بـا رژيـم شـاه مـي      در هـايي كـه بـه طـالب مظلـوم      پهلوي و دروغ

كنـيم تـا هـم ماهيـت ايـن      داد، منتشر ميهائي كه در نزد ساير مراجع عظام انجام مي فريبي عوام
 !!طلب معلوم شود و هم فردا آن شيخ آمريكائي نگويد از اين اسناد خبر نداشتيمآخوند سلطنت
  خيلي محرمانه -ي امنيت داخل

  اهللا شريعتمداريآيت درباره: گزارش -312 از:
  :رساندبه استحضار مي محترماً

وامر شفاهي تيمسار رياست معظم ساواك، بـا  أساواك قم گزارش نموده كه به منظور ابالغ 
  :اهللا شريعتمداري تماس حاصل گرديد. مشاراليه مطالبي به شرح زير عنوان نموده استآيت

ضـمن  » برويـد سـازماني هسـتيد.   «اسـت:  اي از طالب قم گفتـه  كه به عده در مورد اين -1
اي از طالب در منزل وي تجمع و يكـي از آنـان بـا    تكذيب موضوع اضافه نموده كه چون عده

 :نمود، لذا از اين موضوع ناراحت و گفته استحرارت مطالب نامناسبي عنوان مي
  .»ايدمعلوم نيست شما كي هستيد و از كجا آمده«
ها راجع به جريانات ي بر تكذيب مطالب مندرج در روزنامهدر مورد صدور اعالميه مبن - 2

مدرسه فيضيه اظهار داشته با توجه به اينكه اظهاراتي مبني بر نزديكي و وابستگي اينجانـب بـه   
شود، چنانچه در چنين مواردي با سـاير آيـات همـاهنگي نداشـته باشـم ايـن قبيـل        دستگاه مي

نظر روحانيون و هم تعديل اقدامات آنان بايستي  شايعات بيشتر خواهد شد. لذا من براي جلب
   م.با سايرين در اين موارد همقدم باش

آينده بهتر است نظر دستگاه قبل از هر اقدامي با  به منظور جلوگيري از سوءاستفاده در - 3
  د.هاي دستگاه اقدام الزم انجام گيراينجانب در ميان گذارده شود تا با درنظر گرفتن خواسته

نامبرده در خاتمه افزوده من مورد محبت شـخص شاهنشـاه آريـامهر بـوده و هسـتم و بـه       
گونه آمادگي هاي دولت همهله و كشور ايران عالقه دارم و پيوسته براي پياده كردن برنامهمعظم
  .دارم

  ح  گردد./معروض مي مراتب استحضاراً
  به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد.

 22/4/54تاريخ  
   29/4/53بايگاني شود  66151

212   
  بايگاني شود

  خيلي محرمانه



 
 

  
  
  
  
  

 ١ثرترين دفاع از امام خميني(س) كارآمد كردن نظام جمهوري اسإلمي استؤبهترين و م

 
 حسن خمينيسيد

در جماران  خميني حسندوالمسلمين سي االسالماز اعضاي تحريريه بازتاب با حجت جمعي
 .آيدوگو كردند، گزارشي از اين ديدار، به قلم دكتر غالمعلي رجايي در ادامه ميديدار و گفت
چهارمين سـالگرد پيـروزي   ودر آستانه سي رساني و خبري جماران،پايگاه اطالع به گزارش

اي زمستاني، اما نه چندان سرد با تنـي چنـد از دوسـتان تحريريـه     در پنجشنبه انقالب اسالمي،
بازتاب به جماران رفتيم و با يادگار امام جناب سيدحسن آقاي خميني ديداري صميمانه سايت 
 داشتيم.

هاي مهمي توسط يادگار امام درباره اهميـت انقالبـي كـه امـام     در اين ديدار هرچند حرف
ترين فـراز ايـن سـخنان آن بـود كـه جنـاب خمينـي جـوان كـه          آفريد، زده شد، اما شايد مهم

اسالمي ايران دوخته شده است، با اشاره  آسمان انقالب به طلوع ستاره او دراي بسياري ه چشم
آمدي نظام براي صيانت از انقالب بزرگي كه امام بـه كمـك مـردم    كار ةبه ضرورت حفظ وجه

 ايجاد كرد، گفت: بهترين دفاع از امام، كارآمد كردن نظام است.
(س) كارآمد رترين دفاع از امام خمينيامام خميني در اين ديدار گفت: بهترين و موث يادگار

كردن نظام جمهوري اسالمي است، چرا كه اين نظام هم از نظر تئوريك و هم از نظـر اجرايـي   
 هاي امام خميني بوده است.حاصل فعاليت

در ابتداي اين ديدار كه در جماران انجام شد، صـادقي بـه نماينـدگي از تحريريـه بازتـاب      
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سل امروز و آينده نه تنها به عنوان رهبر و بنيانگذار جمهوري اسالمي، گفت: امام خميني براي ن

سفانه براي تبيين شخصيت و أشود، اما متبلكه به عنوان سمبل تشيع و اسالم سياسي شناخته مي
يـك  «هاي فكري امام و معرفي ايشان به عنـوان يـك رهبـر اجتمـاعي و نـه      نشان دادن ويژگي
 شود.، كار جدي انجام نمي»سياسي هايبردارياسطوره براي بهره

وي بهترين خدمت به جايگاه امام خميني را فراهم كردن فضاي فكـري، تحليلـي پيرامـون    
سسـه تنظـيم و   ؤتحليل صحيح شخصيت امام دانسـت و م شخصيت امام خميني و شناسايي و 

 ترين جايگاه براي مديريت اين جريان فكري عنوان كرد.نشر آثار امام را مناسب
حسن خميني در اين ديدار با تقسيم شخصيت امـام خمينـي،   والمسلمين سيد االسالمتحج

ـ  پردازي و اجرايي گفت: در بعد نظريهبه دو بخش نظريه يـك ايـدئولوگ    ةپردازي، امام بـه مثاب
فقيـه ابـداع كـرد و ايـن     چارچوب واليت شود كه يك فلسفه سياسي خاص را درمحسوب مي
هاي علميه به بعد فقهي امام است؛ همان بعدي كه همواره در حوزهپردازي مربوط بخش نظريه

شود، بلكه آن مورد بحث و بررسي بوده است و بحث پيرامون آن نه تنها موجب ابطال آن نمي
 خواهد كرد. تررا منسجم

شـان دانسـت و   اي اجرايـي  و تـاريخي  تجربه را خميني امام شخصيتي دوم بعد امام يادگار 
ام در بعد اجرايي با رهبري مبارزات مردمي ايران، انقالب اسالمي را بـه پيـروزي   كيد كرد: امأت

 سيس و تثبيت نمود.أرساند و نظام جمهوري اسالمي را ت
اي از قضاياي شخصيه و خارجيـه اسـت، در   ؛ مجموعهوي اضافه كرد: حيثيت تاريخي امام

اي حقيقيـه تشـكيل يافتـه اسـت و     يها و قضا؛ از گزارهكه امام به عنوان فيلسوف سياسي حالي
توان به وسيله قضاياي شخصيه و خارجيه به تحليل يك نظـام فلسـفي   دانند كه نميفن مي اهل

 پرداخت.
ايشان خلط ميان اين دو بخش شخصيت امام خميني را براي نقد ايشان يك مغالطه دانست 

فكـري انديشـه امـام و بـالعكس،     و افزود: استفاده از تجربه اجرايي براي زير سوال بردن مباني 
هم تفكيك و جداگانه مورد بررسي قـرار   نوعي مغالطه است و بايد اين دو بخش شخصيتي از

 گيرد.
كه ضامن اصـلي مانـدگاري يـك انديشـه در جوامـع بشـري        حسن خميني با بيان اينسيد

نسجام فلسـفي  كارآمد بودن آن در پاسخ به نيازهاي انسان است، افزود: موضوعي كه بيشتر از ا
و اعتبار علمي يك مفهوم در رواج و پايداري آن در جوامع بشري موثر است، كارآمد بودن آن 

 انديشه و تفكر يا فرهنگ در پاسخ دادن به نيازهاي انساني است.
كنـيم در قـرن   كرد: اين كـه مشـاهده مـي    تأكيدحسن خميني والمسلمين سيد االسالمحجت

خصوص ماركسيسم عليـه اديـان توحيـدي و     مكاتب مادي، به هاي شديدبيستم با وجود تالش
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توليد و نگارش هزاران مقاله و كتاب عليه وجـود خـدا و حقيقـت ديـن، ديـن در بسـياري از       

مين نياز انسان به معنويت بود و همين موجب أجوامع انساني زنده ماند، به دليل نقش دين در ت
هاي فلسفي و براهين بـه ديـن    نه با مطالعه كتابشد تا مردم دين را رها نكنند و اكثريت مردم 

 كنند.ديني دين را رها مي هاي فلسفي ضد گرويدند و نه با انتشار كتاب
اينكـه بسـياري از افـراد و     رغـم  علـي امام افزود: در جريان پيروزي انقالب اسالمي نيز  ةنو
ت و نيازهـاي واقعـي   كردند، مردم احساس كردند مطالباها در فضاي اجتماعي فعاليت مي گروه

آنان همان مطالبي است كه امام شجاعانه بر روي آنها انگشـت گذاشـته اسـت، مسـايلي نظيـر      
توان گفت عموم مردم با نظريات علمي امـام  استبداد، استقالل و عدالت اجتماعي، بنابراين نمي

خـود تلقـي   كردنـد، بـه عنـوان نيازهـاي واقعـي      آشنا بودند، بلكه اهدافي را كه امام مطرح مي
وي  كردند و در واقع امام خميني را به عنوان يك رهبر و مصلح اجتماعي كارآمد پذيرفتنـد.  مي

ابعاد شخصيتي علمـي و اجرايـي امـام    ة افزود: اكنون نيز اگرچه مطالب و نقدهاي زيادي دربار
هايي از جامعه، به خصـوص خـارج از كشـور عليـه امـام      مطرح است، اما فضايي كه در بخش

شود، مبتني بر نقدهاي تاريخي يـا فلسـفي آرا و عملكـرد امـام نيسـت، بلكـه بيشـتر        ايجاد مي
 برمبناي لجاجت و از سر مخالفت با وضعيت موجود به مخالفت با امام مي پردازند.

كرد: البته جرياني در داخل و همچنـين جريـاني در    تأكيداالسالم سيدحسن خميني حجت
ها و عملكرد امام يكي معرفي كند و هـيچ ود را با ايده و آرمانخارج اصرار دارد وضعيت موج

گونه تفكيكي را نپذيرد، و برخي هم معتقدند در مقابل اين جريان بايد تصوير مستقلي از آرا و 
تري در مورد امام خمينـي داشـته   عمومي بتواند قضاوت صحيح عملكرد امام ارائه كرد تا افكار

 ز هم بخش عمده جامعه، نه براساس آنچه كـه امـام بـود، بلكـه بـر     رسد باباشد، اما به نظر مي
مين نيازها و دادن احساس آرامش بـه مـردم در مـورد ايشـان     أاساس كارآمدي امروز نظام در ت

 كنند و بهترين راه براي دفاع از امام، كارآمد كردن نظام است.قضاوت مي
نيز گفت: واقعيت آن اسـت كـه    قضاوت در مورد تجربه تاريخي و اجرايي امام ةوي دربار

تـوان بـا   توان قضاوت كـرد و نمـي  ها نميوقايع تاريخي بدون در نظر گرفتن شرايط آن ةدربار
اي در ديـروز، اقـدام بـه    اي در امـروز بـا واقعـه   توجه به شرايط امروز و يا پيونـد زدن حادثـه  

شته، بايد به صورت علمي ها نمود و بنابراين براي قضاوت در مورد گذگيري در مورد آن نتيجه
شود، بـيش  هايي كه اكنون در مورد شرايط دوران امام مي و تاريخي بحث كرد، اما اكثر قضاوت

كه مبتني بر واقعيات تاريخي و در نظر گرفتن شرايط حادثه يا تصميم امام باشد، مبتني بر  از آن
گذشته است كه اين يـك  ثير پذيرفتن از وضعيت موجود در قضاوت كردن در مورد عملكرد أت

 مغالطه در تحليل است.
االسالم سيدحسن خميني همچنين در پاسـخ بـه سـوال يكـي از اعضـاي تحريريـه       حجت 
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توانيم مـداوماً  بازتاب در مورد نامزدي وي گفت: اين شايعات هميشه مطرح بوده و ما هم نمي

انتخابـات آتـي    مـن در گـويم كـه نـامزدي    كنيم، اما چون اخيراً مطرح شده مـي  تكذيبيه صادر
 منتفي است. رياست جمهوري كامالً

جماعـت ظهـر و عصـر بـه امامـت يادگـار امـام برگـزار گرديـد.          در پايان اين ديدار، نماز



 
 

 
  
  
  
  
  

  ١ديگران تا رهبر كنوني نيز بايد نقد شوند، چون انساني هستند مانند رهبري نظام از امام

 
 سيد محمد خاتمي   

ما بايـد   "گفت"، دانموضع كنوني را خيلي بد مي"سيد محمد خاتمي با بيان اينكه  جرس:
رويمان را بيشتر به سمت مردم بگردانيم تا به سوي حكومت. اينكه خيال كنيم همه مشـكالت  

دسـتاورهاي دوران   طور نيست. مردم را بايد توجيـه كنـيم. بايـد    شود، اينمي در حكومت حل
شود مقايسه كرد بايد ديد خيلي از امور آن روزها اصالحات را گفت. امروز هم خيلي ساده مي

ها پيش آمد جبران كرد كم كاري ما را،  بهتر بوده يا امروز!؟ خوشبختانه مسائلي كه در اين سال
 "كنند.قايسه ميو مردم خودشان م

جمهور سابق ايـران در ديـدار بـا اعضـاي سـازمان      گزارش سايت محمد خاتمي، رئيس به
برخالف آنچه رايج شده است كه رهبري ديني كـه در  ":گفت جوانان مجمع نيروهاي خط امام

 آنهـا هـم   نظام ما هست از امام گرفته تا رهبر كنوني قابـل نقـد نيسـتند؛ ايـن غلـط اسـت نـه،       
 "هاي ديگر و بايد هم نقد شوند.هايي هستند مثل انسان انسان

 سخنان محمد خاتمي به شرح زير است: متن

روزهاي آغازين بهمن هستيم و در اينجـا صـحبت از بهمـن و     . دراهللا الرحمن الرحيم بسم
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غاز مرحلـه  آعطفي در تاريخ ملت ايران و  شد. جا دارد كه ما به عنوان نقطهبيست و دوم بهمن 

مان از آن ياد كنيم. و نيـز از نقـش ممتـازي كـه     حيات سياسي؛ اجتماعي و تاريخي مردمجديد 
 حضرت امام در اين جريان داشتند.

درسـت اسـت كـه در درون انقـالب مـا       داد.اگر امام نبودند چنين انقالبـي رخ نمـي   واقعاً
لت در اثر هاي مختلف وجود داشتند ولي فراگيري انقالب و حضور جامع همه اقشار مگرايش

دم از انقالب زدن و امام را نديدن امري نادرسـت و جفـا بـه تـاريخ      نقشي بود كه امام داشتند.
بيند پيونـد بـين امـام و    كند اين نقش را ميگر كه درست قضايا را بررسي مياست. يك تحليل

 انقالب ما يك پيوند واقعي است نه اينكه به زور بخواهيم آن را تحميل كنيم.
هرچند معتقدم ريشـه انقـالب را بايـد در     و جريانات هر كدام جاي خود را دارند، ها گروه

هـاي  صد سال قبل جستجو كرد ولي نقش امام در بالفعل شدن جريـان و آمـدن مـردم و تـوده    
تواننـد انكـار   قابل انكار است. حاال كساني بپسندند يا نپسندند اين نقش را نميعظيم مردم غير

شخصيت امام بود كه سبب شد حكومت دو هزار و پانصد ساله يك جريـاني   كنند. حاكميت و
دانيم كه چه كار با مملكت كـرد آن را كنـار   كه همه نيروهاي دنيا پشت سر او بودند و همه مي

 شود.كرد اين را اشاره كردم چون معتقدم به امام جفا مياگر امام نبود تحقق پيدا نمي بزنند و
يج شده است كه رهبري ديني كه در نظام ما هست از امام گرفتـه تـا   برخالف آنچه را البته

هاي ديگر هايي هستند مثل انسانآنها هم انسان رهبر كنوني قابل نقد نيستند؛ اين غلط است نه،
يكي از مسائلي كه هست ايجاد سازوكارهاي درست و حسابي است  و بايد هم نقد شوند اتفاقاً

انـد  رفتارهاي ايشان و كساني كه بعد از ايشان آمده انديشه امام، كه همه چيز نقد شود از جمله
ي تقدس بكشيم و سد ةآمد اين حرف نادرستي است كه هال هاي بعد خواهنداهللا تا دورهشاء نإ

 له با تخريب خيلي فرق دارد.سأايجاد كنيم كه نتوان به آن نزديك شد؛ اما اين م
(نه نقد امام)، يعني نديدن جايگاه بلندي كه امام  كنم امروز گاه تخريب اماماحساس مي من

شود. ايـن  داشته و پيوندي كه با انقالب ما داشته و تداوم انقالب در اثر اين پيوند دارد رايج مي
توان به تصميم و كار امـام  در فالن كار هم مي ياله غير از اين است كه بگوئيم در فالن جا أمس

اند كه ممكن است ايشـان هـم اشـتباه بكنـد. ولـي      هم فرموده يا رهبري ايراد گرفت. خود امام
 مده.آتخريب اين نقش ممتاز امام، جرياني است كه اين روزها به شكل جديدي در 

از اول  نها را از بين برد با انقالب و اسالم هم مخالف بودندآاي بودند كه انقالب منافع عده
خير يـك نـوع   أهاي ند، ولي متأسفانه در سالكردگفتند و تخريب ميهم به جاي نقد ناسزا مي

در داخل كه امكانات فراواني هـم از نظـر تبليغـاتي دارد و صـدايش هـم بلنـد اسـت         جرياني
 نفي ديگران طـرد ديگـران،   خواهد نشان بدهد كه گويا امام مظهر خشونت؛اي از امام مي چهره

هـاي  سـفانه در رسـانه  أپسـنديدند بودنـد و مت  كـس و هـيچ چيـزي كـه نمـي      عدم تحمل هـيچ 
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يد براي توجيه رفتارها و كردارهاي نادرستي كه احيانـاً هسـت. و   آگونه مي جمعي ما اين ارتباط

كه امام و انقالب و هيچ چيز را قبـول ندارنـد و    اين جفاي بزرگي است به امام در كنار كساني
هم بوده اصل انقالب را  دادن و نفي امام كه از اول انقالب كنند با كوبيدن امام و فحشسعي مي

هايشان را به خاطر منافع اجتماعي و سياسي و اقتصادي كه از دسـت  رد بكنند و در واقع عقده
اي بينيم كه به نام انقالب و اسالم، گاهي چهـره اند باز كنند در كنارش جريان ديگري را ميداده

اسـت امـام خيلـي بـدتر و     دهد كه گويا آنچه كه رخ داده و هست و نادرست از امام نشان مي
تر بوده از آن چيزي ها رخ داده خيلي ماليم نچه در اين سالآباالترش را انجام دادند يعني گويا 

كننـد كـه   خواستند رخ بدهند براي توجيه يك سري مسائل. افراطيون اين كار را مي كه امام مي
 له خطرناك است.أخيلي مس
گيرند يعنـي  درون در طيف انقالب هم قرار مي كه در وجه سوم اين كه بعضي از كساني اما

طلبان اعتراض طلبان و غير اصالحممكن هم است نسبت به حكومت فعلي و رفتار ما و اصالح
گيرند كـه متعلـق   اي قرار ميداشته باشند و با هم اختالف داشته باشيم ولي معموال در مجموعه

انـد بـراي تخريـب    هم دست به كار شده نهاآبه انقالب است يا توقع اين است كه چنين باشد 
شخصيت امام آن هم با استناد به مطالبي كه پايه و اساس آن معلـوم نيسـت چگونـه هسـت و     

 خواهند تخريب كنند.كنند به دو جريان ديگر كه امام را ميكمك مي
كـه انتصـاب بـه انقـالب      شود كه چه دستي در كار است كه هم كسانيكمي بدبين مي آدم
در دو جهت دو طيف؛ طيف افراطي تندرو درونـي و طيفـي از آن طـرف كـه بـه اصـل       دارند 

انقالب وابسته بوده ولي دچار تندروي است و نيز كساني كه با اصل اسالم و انقالب مخالفنـد  
 پردازند و اين امر جاي تأسف دارد.امام مي ةاند و به تخريب چهردست به دست هم داده

كنيم اصل فكر مي شوند ولي كسانيكه واقعاًهاي ما را نميحرفدو دسته ديگر كه اصال  آن
كنـيم دسـت از ايـن كـار غلـط و نادرسـت بردارنـد و ايـن         انقالب را قبول دارند خواهش مي

خواهنـد و نـه انقـالب را نـه     اش هم هر چه باشد به نفع كساني است كه نه اسالم را مي نتيجه
 خته است.ايران را و نه دلشان براي مردم ايران سو

بهمن كه سالروز پيروزي انقالب ما است قبل از آن امـام يـك دولـت     22 ديگر اينكه نكته
س دولت يك شخصيت بسيار متين و معتبـري كـه سـابقه مبـارزات و تفكـر      أتشكيل داد در ر
قاي مهندس بازرگان را گذاشتند با اينكه خيلي كسان ديگـر بودنـد ولـي امـام     آاسالمي داشت 
اب كرد اين رويكرد نشان داد كه امام خيلي فراگيرتر از ديگران به انقالب و ايران ايشان را انتخ
كه به ايران و اسالم اتصال دارند در درون باشند و  خواهند همه كسانيانديشند و ميو نظام مي

 گيري شود.از وجودشان بهره
دارد من دولت وقتي خواستند دولت موقت را تشكيل دهند گفتند چون ملت مرا قبول  تازه
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اي به كنند و آن اين كه واقعيتي و پديدهكنم امام از اول اين بر نكته مهمي تأكيد ميرا تعيين مي

گيـرد و مـن هـم بـه نماينـدگي از او ايـن كـار را        نام ملت وجود دارد و اوست كه تصميم مي
 كنم. مي

د انعقاد مجلـس  كنند عبارت است از تمهيكاري هم كه براي دولت موقت تعيين مي دستور
رفرانـدوم اصـل نظـام و بعـد      ،اساسي قانونمؤسسان (كه بعد شد مجلس خبرگان) براي تنظيم 

 و استقرار همه امور طبق قانون مصوب مردم. اساسي قانونپرسي همه
پرسي پذيرفتند اما امام گفت همهگفت جمهوري اسالمي همه ميهم مي اگر همان روز امام

 نظر مردم عمل شود.براي اصل نظام و طبق 
بينيم و بعد روي جمهـوري اسـالمي   ها كمتر ميامور بسيار مهمي است كه در انقالب اينها
شد بگوينـد خالفـت يـا امـارت يـا همـه       قدر اصرار كه جمهوري باشد مي شود و اينتأكيد مي

 شود.هايي كه زده ميحرف
كنند ت تندي كه فكر ميبغل دست ما امارت اسالمي وجود نداشت مگر امروز جريانا مگر

هاي تنـگ و تلـخ و خشـك بـه نـام      كه همه دستاوردهاي بشري ناديده انگاشته شود و ديدگاه
اسالم بر مردم تحميل شود مگر اينها نيستند و كساني كـه جـز فشـار و خشـونت و حـذف و      

اف وردنـد كـه شـما انحـر    آها به امام فشار نميبند نيستند مگر همينتبعيض به هيچ چيزي پاي
 كيد داشت.أگفتند جمهوري بدعت است ولي امام روي جمهوري اسالمي تداريد و مي
خـواهيم جمهـوري يعنـي    كنيم اينكه ما جمهوري اسالمي ميامروز ما داريم دنبال مي آنچه

جمهوري باشد جايگاه مردم مشخص باشد نسبت دولت با مردم معلوم و حكومت تـابع مـردم   
 ي مردم چيست و طبق آن اقدام كند.رأاشد حكومت بداند باشد در مقابل مردم مسؤول ب

جـا  مصالح ملي را در نظر بگيرد و اين امكان را ملت داشته باشد كـه آن را جابـه   حكومت
كند اينها جمهوري است البته اسالمي هم بايد باشد. اسالمي كه احكامش؛ اخالقش، ادبش بايد 

است كه در عرصه حكومـت و اجتمـاع بـا     اجرا شود البته اسالمي در جمهوري اسالمي رسمي
خالف معيارهـاي  اش بـر دموكراسـي  معيارهاي جمهوريت و دموكراسي سازگار باشد هم طبعـاً 

گويد فـرد و  ي مردم را قبول ندارد اسالمي ميأاساسي اسالم نباشد نه هر اسالمي؛ اسالمي كه ر
حـق و اراده و اختيـاري    كس هم متي شده بر مردم حكم براند و هيچيا جريان خاصي به هر قي

 نداشته باشد، اين اسالم با جمهوري اسالمي سازگار نيست.
زادي آداشته شود  اعتقاد داشته باشد حرمت مردم نگهي مردم أخواهيم كه به راسالمي مي ما

كـه در انقـالب    اسـت  مين مصالح ملي رعايت شود و اين همان اسالميتأبيان و انديشه و نيز 
هاي مهم است در سياست خارجي ن انقالب شده مصالح ملي ايران از اولويتآمده بود. در ايرا

در  در مسائل اقتصادي و اجتماعي پيشرفت؛ توسعه و عـدالت. اينهـا مسـائلي اسـت كـه بايـد      
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بينـيم و چنـين از آن دفـاع    ما جمهوري اسالمي را چنين ديديم و مـي  جمهوري اسالمي باشد.

 كنيم. مي
ها و مشكالتي كه هست يا ايـران  له تحريمأكنم مسدانم فكر ميكنوني را خيلي بد مي وضع

شود از بين برود و اين خطـر بسـيار   ب ميآرا به تسليم وا دارد يا خود به خود مثل شمعي كه 
گـوييم  در دل ايران هم مشكالت زيادي وجود دارد و همين دليل هم هست مـي . بزرگي است

و جمهوري اسالمي اعتقاد داريم و اگـر هـم انتقـادي    نبايد براندازي شود چون به اصل انقالب 
زنـد انحـراف پيـدا    كه چرا از اصولي كه به اصل نظام و جمهوري اسالمي لطمه مـي  داريم اين

 شده بايد برگرديم به اصولي كه در متن انقالب و مورد قبول مردم بود.
طور نيست كه اگر هم براندازي شود مشكالت ايران حل خواهد شد.از هـرج و مـرج    اين

توانيم تصور مي تواند ايران را تهديد كند به همين دليل ما نه اصالًتا تجزيه مسائلي است كه مي
خواهد ايـران شـكل ديگـري را    كنيم با حمله خارجي و دخالت بيگانه كه هيچ منافع ما را نمي

هاي ديگر به عنوان فروپاشي و از بين رفتن امـا در عـين حـال گفتـيم و     صورته بپيدا كند نه 
ها رويكردها بشود. كوبيدن بر نظري در سياستگوئيم كه براي جلوگيري از اينها بايد تجديد مي

نها مجاز بـودن  آاي را از صحنه بيرون كردن به هر قيمتي و هرگونه رفتاري با تبل نفرت و عده
كنندگان و در مقابل حتي امكان دفاع از خود را مصونيت دادن به هتاكان و حملهو از آن طرف 

 خالف مصالح كشور است.ظلوم ندادن هم ناورا است و هم بربه طرف م
كننـد در ايـن   اي كه شجاعت مـي هاي متين و با سابقهكنم از بعضي شخصيتتشكر مي من

افكنـي موجـود جلـوگيري    ز ايـن نفـرت  زننـد ا ها به همديگر مـي  موقعيت و دم از نزديكي دل
شان و ظرفيـت آنهاسـت كـه ايـن كـار       پردازند.اين نشانه ايماندانم هزينه هم ميكنند و مي مي
 كار درستي است. ،كنند اين كار مي

نظر بكنيم و به خاطر آن خطر بزرگ كه احتمالش هـر چـه باشـد محـتملش     بايد تجديد ما
تـر  كـه منطقـي   رويم با حفظ مواضع خودمان، كسانيبسيار قوي است. شايد به سوي همدلي ب

هـا را   توانند دلانديشند ولو اينكه نظريات متفاوتي دارند ميكنند به مصالح ملي بهتر ميفكر مي
 به هم نزديك كنند.

د و آن پيونـدها را ايجـاد كنيـد    توانيـد نقـش داشـته باشـي    خصوص جوانان هم مـي  هب شما
توانيد در تلطيـف فضـا جريانـاتي مثـل     نبايد منحرف شويد ميكه از آن مواضع اصولي  حاليدر

 شما كه هم جوانيد و هم خوش فكر، موثر باشيد.
رويم تا شويم و بعد هم ميشود دور هم جمع ميله را قبول دارم كه تا انتخابات ميأمس اين

هـاي  طلبي و هر جرياني كه وجود دارد خوب اسـت برنامـه  اصالح سال بعد و انتخابات ديگر.
گيـري هـم   هاسـت كـه انتخابـات و موضـع    ن برنامـه آدر متن  تري داشته باشد كه اتفاقاًاساسي
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 شود. تر ميمشخص
نـه اينكـه پشـت بـه      بايد رويمان را بيشتر به سمت مردم بگردانيم تا به سوي حكومت. ما

حمـل  نها را تآكردن  رده و ما هم با بزرگواري اين پشتحكومت كنيم نه حكومت به ما پشت ك
 كنيم.مي

طـور نيسـت مـردم را بايـد      شود ايـن خيال كنيم همه مشكالت در حكومت حل مي كه اين
 توجيه كنيم.

شود مقايسه كـرد بايـد   دستاورهاي دوران اصالحات را گفت امروز هم خيلي ساده مي بايد
 ديد خيلي از امور آن روزها بهتر بوده يا امروز!؟

مد جبران كرد كم كاري ما را و مردم خودشان آپيش  ها مسائلي كه در اين سال خوشبختانه
  كنند.مقايسه مي

  



 
 

  
  
  
  
  

  1شد؟ اهللا شريعتمداري كوتاهيآيت ةآيا در معالج

  يك شايعه ةتوضيحات پزشك مراجع تقليد دربار

  
  دكتر غالمرضا باهر

آستان مقـدس امـام   «هر هفته توسط اي است كه در دو سال اخير عنوان نشريه» حريم امام«
منـدان بيـت امـام و    تحريريـه آن را جمعـي از عالقـه    هيئـت شود و اعضاي منتشر مي» خميني

  دهند و حال و هواي خاصي دارد.يادگار ايشان تشكيل مي خصوصاً
وگوي ويژه خود را در پـنج سرفصـل و در قالـب    گفت 85به تازگي مجموعه » حريم امام«

  رده است. يك مجلد ارايه ك
وگوهاي درج شده در اين مجله، مصاحبه با دكتر غالمرضـا بـاهر   ترين گفتيكي از جالب

اهللا هـا سـال طبابـت در بيمارسـتان آيـت     است كه به خاطر ارتباط با مراجع و علماي قـم و ده 
  مشهور است.» العلماطبيب«گلپايگاني به 

شايعات مربوط به روند معالجـه   ةدربارشدن اذهان  راي روشنوگو بدكتر باهر در اين گفت
بـاره   هاي امـام درايـن  اهللا سيدكاظم شريعتمداري توضيحاتي داده و نكاتي را درباره توصيهآيت

جايي مطرح نشده بود و عالوه بر اين كـه خوانـدني اسـت در روايـت تـاريخ       بازگفته كه قبالً
  آيد. معاصر نيز به كار مي

پـردازد از  به ايـن موضـوع مـي    ذف سواالت) كه مشخصاًهايي از اين مصاحبه (با حبخش
  شود:رحلت امام خميني(ره) نقل مي ةنامويژه 43و  42صفحات 
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يك روز امام توسط حاج احمد آقا براي من پيغام فرستادند كه با من كار دارند. بعـد از  «... 

اهللا ما آيـت ظهر بود. محضرشان شرفياب شدم. عرض كردم: آقا، فرمايشي داشـتيد؟ گفتنـد: شـ   
بينيد؟ ايشان چه كسالتي دارند؟ گفتم: ايشان چندين سـال اسـت كـه دچـار     شريعتمداري را مي

شان در حال پيشـرفت اسـت. فرمودنـد: شـما از     اند و بيماريتومور كليه هستند و تحت درمان
مـن  طرف من ايشان را ويزيت كنيد و ببينيد چه كاري دارند. هر كاري دارند انجام بدهيد و به 

هم اطالع دهيد. بعد از اين كه از خدمت امام مرخص شدم و به قم آمدم فـردا صـبح خـدمت    
العظمي گلپايگاني شرفياب شدم و عرض كردم ديروز امام من را خواسـتند. آقـا چنـين     اهللا آيت

(داماد ايشان) را با خودت ببر و آقـاي ايرانـي (ريـيس     دستوري به من فرمودند كه آقاي علوي
شـب روز بعـد خـدمت     9آيم. مـا بـه اتفـاق حـوالي     كه آنجا بودند گفتند من هم ميسپاه قم) 

اهللا شريعتمداري رفتيم. افرادي كه آنجا محافظ بودند ابتدا ورود آن دو نفر را به آنجا مجاز  آيت
   دانستند.نمي

وقتي براي آنها موضوع را شرح داديم كه داماد آقا هستند و اين آقا هم ريـيس سـپاه اسـت    
اهللا شريعتمداري گفتند: آقاي دكتر، اين وقت شب كجـا بوديـد؟ گفـتم : امـام     جازه دادند. آيتا

فرمودند كه من شما را معاينه و عيادت كنم و اگر خواستي داريد به ايشان برسانم. ايشان از اين 
 داننـد مـي  ايشان فرمودند تايي به يك اتاق رفتيم.كه چنين پيشنهادي شده خوشحال شدند و دو

م. گفتند: به ايشـان  كن ويزيت را شما خواستند من از امروز و دانستندنمي گفتم مريضم؟ من كه
 خانـه  هـاي بلوكـه شـده مـرا برگرداننـد. دوم،     بيشتر ندارم: اول، پول هبگوييد من چهار خواست

 اند به من برگردانند. سوم اين كه براي درمانم احتياج بـه كمـك  كه اشغال كرده را من از بزرگي
دهند گفته نشـود. فـردا كـه    چهارم اين كه شعارهايي كه مي دارم چه در خارج و چه در داخل.

خدمت امام برگشتم نظر آقاي شريعتمداري را عرض كردم. امام فرمودند خـود شـما بـه آقـاي     
برگرداننـد. خانـه را نيـز در     انـد فـوراً  هاي ايشان را بلوكه كردهعبايي خراساني بگوييد اگر پول

رشان قرار دهند. هر پزشكي در اقصي نقاط دنيـا كـه مـورد نيـاز ايشـان اسـت بـا خـرج         اختيا
بياوريـد. نسـبت بـه مـورد چهـارم هـم        جمهوري اسالمي با حاج احمد آقا هماهنـگ كنيـد و  

 رفتارهاي. نگفتيم مردم به يواش مسئله را حل كند چون ما چنين چيزي رااميدوارم زمان يواش
 چيـزي  چنـين  خواهـان  كسـي  هيچ واال دبياي پيش چيزي چنين كه شدند باعث ايشان اطرافيان
مـا   ه با ايشان كه بـا هـم دوسـت بـوديم.    ويژ به. داريم ارادت مراجع تمام به نسبت ما و نيست

پزشكان متعددي را از تهران آورديم. منتها كسالت ايشان طول كشيده بود. به نظر من با اين كه 
كـنم امـا ايشـان يـك     و االن هم براي ايشان طلب غفـران مـي   من خيلي به ايشان ارادت داريم

هايشـان كمتـر   مقداري هم خودشان اهمال كردند. يعني مراجع يك مقـدار نسـبت بـه بيمـاري    
شد كاري كـرد. بيمـاري   اهللا ميشاء انگاري كردند وگرنه بلكه انوسواس دارند. يك مقدار سهل
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وقتـي بيمـاري پيشـرفت     اهللا گلپايگاني داشتيم.پيشرفت كرده بود. عين اين مشكل را ما با آيت

كنند اگـر ايشـان   ها فكر ميتواند كاري كند. بعضيرسد كه پزشك هم نميكند كار به جايي مي
نه. ما چنين چيـزي اصـال نـداريم. خيلـي از افـراد       شد.رفت صددرصد خوب ميبه خارج مي

افـتم كـه در رثـاي    به ياد شعري مي .بودند كه به خارج هم رفتند و نشد برايشان كاري بكنيم..
  د....كرد روزي بميركس باور نمي و هيچ يوحنا بن ماسويه گفتند. يوحنا پزشك معروفي بود
گيرد وارد نيست... واهللا قسم هـيچ كوتـاهي   بنابراين اشكالي كه جناب آقاي كديور به ما مي

ايي  و زادهسنادي دكتر مثل ايران هايطبيب ترينبزرگ رفتم كه تهران حتي نشد. در كـه  را اطبـ 
 مـن  هم را امام قلب كسالت. دادم را تشخيص شانكسالت قم در من خود. آورديم بودند تهران

العظمـي   اهللاخواست و هم نسبت به آيتاحمد آقا گاهي مرا خصوصي مي جحا ....دادم تشخيص
از نظـر   نهـا دارنـد دقيقـاً   گفت آقاي دكتر، هر كاري اياهللا شريعتمداري ميگلپايگاني و هم آيت
خواهيد و در ايران نيست بگوييد ما برايشان تهيه كنيم. امـا  اگر دارويي مي پزشكي انجام دهيد.

ايشان ديگر بد حال شده بود. چون تومورشان پيشرفت كرده بود. چند سال بـود كـه ايشـان از    
گفتند انشاء اهللا ديدند ميميبردند و اطبايي كه در تهران نيز گاهي ايشان را سرطان كليه رنج مي

ترسيدند دست بزنند. ببينيد! گـاهي مـا   شود و چون سنشان هم يك مقدار باال بود ميخوب مي
هاي تومورال در بيماري ».شودصبر كن ببين چه مي«گوييم رسيم كه ميدر پزشكي به جايي مي

طول بكشـد دسـت   هم اگر همان اول رسيدگي كني و برداري خوب است ولي اگر يك مقدار 
العظمـي   اهللادهد و آقاي شريعتمداري هم اين گونـه شـده بـود. خـود آيـت     بزني نتيجه بدتر مي

گلپايگاني هم اين طور بودند. يعني تمام لگن از تومور پر شده بـود. هـيچ اهمـالي در معالجـه     
دند. بهترين اهللا شريعتمداري نشد. بالفاصله به تهران منتقل و در بيمارستان مهراد بستري شآيت

پزشكان تهران هم باالي سرشان بودند. براي آوردن پزشك خارجي هم محدوديتي نبود. بعد از 
 و نرسـيد  جـايي  به ديگر. شدند حال بد (شريعتمداري) آن فرمايش امام دو سه روز بعد ايشان

  ....شود انجام ايشان براي كار اين كه نبود ايشان براي فرصتي ديگر. شد منتقل تهران به
 اقـدام  زود پزشـك  كـه  اين به بيايد مرگ باشد قرار وقتي كه هست هابيماري بعضي. ببينيد

   شود...د يا دير خيلي مربوط نميكن
پاسخ به اين پرسش كه: آيا آقاي شريعتمداري درخواست خروج داده بـود يـا نـه؟ و     (در 

  امام در رفتن ايشان به خارج هيچ ممانعتي نكردند؟)
گفتند: اگر به خارج بروم خوب اسـت؟ امـام فرمودنـد: هـر كـاري كـه        آقاي شريعتمداري

شود در خارج براي ايشان انجام بشود االن كه حالشان خوب است اينجا انجـام دهيـد. امـا     مي
بيماري ايشان فرصت نداد. امام مخالفت نكردند. بلكه فرمودند هـر امكـان درمـاني كـه بـراي      

برايشان فراهم كنيد. منتها حال ايشان، طوري بـد بـود و    ايشان امكان دارد از خارج و از داخل
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داري در چنـين حـالتي   شـريعتم  آقـاي  و داد انجام شدنمي كاري هيچ ديگر كه بود موقعي يك

 اسـت  صـالح  كـاري  چـه  گوييم براي اين بيمار در اين شرايطدر كميسيون پزشكي مي بودند.
 شـكل  همـين  بـه  ايشـان  درمـان  آيا ست؟ا صالح ايشان براي خارج به رفتن آيا بدهيم؟ انجام
كـه   تهسـ  يادم زمان آن است؟ بهتر كنيم تريعاجل اقدامات بيمار اين براي آيا است؟ صالح

يعنـي حتـي اگـر     شد كـاري كـرد؛  در بيمارستان مهراد چون تومور همه جا را گرفته بود و نمي
ضـرورتي ديـده   توانستند كـاري كننـد. بـه عبـارتي از جهـت پزشـكي       رفت نميخارج هم مي

  »شد. نمي
  



 
 

  
  
  
  
  

  1اي براي اعإلم ليست مراجع نداريم برنامه

  با جامعه مدرسين رفاقت و رقابت داريم
  صدايي نباشد آمديم تا قم تك

  
  سيدحسين موسوي تبريزي

  
بـه  خير گروهـي از روحـانيون و اسـتادان حـوزوي نزديـك      ا: در پانزده سال محسن بناني

» مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم«اند كه  طلبان، تشكلي را در قم تأسيس كرده اصالح
گونه كه همفكران حوزوي آنها در تهران با انشعاب از جامعـه روحانيـت    نام گرفته است، همان

را بر خود نهاده بودند. جامعتين » مجمع روحانيون مبارز«واسط دهه شصت نام ا مبارز تهران در
مجمعين چهار گروه از شاگردان و اطرافيان حوزوي امام خميني هستند كـه برخـي اعضـاي     و

انـد. هرچنـد نفـوذ حـوزوي،      دار بـوده  اسالمي عهده آنها مناصب مهمي را در دوران جمهوري
هـايي در قـم    صنفي و سياسي مجمع مدرسين قابل مقايسه با جامعه مدرسين نيست، اما فعاليت

طلبان  ترين تشكل فعال اصالح طلب، به عنوان مهم ياب احزاب مهم اصالحداشته و دارد و در غ
حسـين  اهللا سيد مـد عبـايي خراسـاني و آيـت    اهللا مح شود. مرحـوم آيـت   در شهر قم شناخته مي

هاست كـه   اند و آقاي موسوي تبريزي سال هاي اين تشكل بوده ترين چهره تبريزي مهم موسوي
 32 نوري همداني است، در سـن  العظمي اهللا آيتساله و داماد  66دبير اين مجمع است. وي كه 

                                  
اهللا شـريعتمداري، شـهريور   محققانه دربـارة آيـت  ؛ وبسايت كديور: مطالب غير1392 ، مرداد30 مهرنامه، شماره. 1

1392.  
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اهللا  سالگي به عنوان حاكم شرع دادگاه انقالب تبريز، مسؤول برخورد با شـورش حاميـان آيـت   

سالگي به عنوان دادستان كل كشور برگزيده شد. آقاي  34 ريز بود و در سنشريعتمداري در تب
احزاب نيز بوده است. با وي درباره  ةموسوي تبريزي نماينده چندين دوره مجلس و رييس خان

  روابط اين طيف با جامعه مدرسين گفتگو كرديم: ةپيشين
  گردد؟ ي برميسابقه آشنايي شما با جامعه مدرسين حوزه علميه قم به چه زمان

عنوان جامعه مدرسين بيشتر در دوره پس از انقالب بود كه به اين تشكل داده شد. آنهـا در  
ها به عنوان يك شخصيت حقوقي ثبـت شـدند ولـي بـه عنـوان يـك حـزب         اداره ثبت شركت

ها و هم در  اند. ولي ما مجمع مدرسين را هم در اداره ثبت شركت سياسي پروانه فعاليت نگرفته
هـاي جامعـه    ايـم. مـا بـا چهـره     يون ماده ده احزاب به عنوان يك حزب ثبت قانوني كردهكميس

ارتباط داشتيم. اين آقايان از طرفداران و شاگردان ويـژه امـام و از اسـاتيد     42 مدرسين از سال
دادنـد و بـا هـم دربـاره      بزرگ سطوح عالي حوزه بودند كه به توصيه امام، جلساتي تشكيل مي

اهللا منتظري بـود كـه درس خـارج     كردند. در رأس اين آقايان آيت گو ميو گفتمسائل مختلف 
شـد كـه    گفتـه مـي  » جمعي از اساتيد و فضالي حوزه«گفتند. آن زمان به اين تشكل، عنوان  مي

كردند. بعد از تبعيد امام، خفقان در قم زيـاد شـد و    هايي درباره مسائل كشور صادر مي اطالعيه
اهللا  كلي مبارزه و امضاي اعالميه را رها كردند و يـا مثـل آيـت   طور دوستان، يا بهبسياري از اين 

اهللا نـوري   اهللا منتظري رو به مبارزه انفرادي آوردند. برخـي هـم مثـل آيـت     شيرازي و آيترباني
اهللا فاضل لنكراني اگرچه مروج و حامي امام بودند، اما كـار سياسـي مشخصـي     همداني و آيت

اهللا حكيم در نجف، بنا شد كـه گروهـي از    و پس از وفات آيت 1349 د. در سالدادن انجام نمي
اهللا نـوري   ام آيـت  الزوجـه  مدرسين درباره اعلميت امام خميني بيانيه بدهند. مـن در منـزل ابـو   

اهللا نوري آمدند و گفتند  اهللا رباني شيرازي به ديدن آيت اهللا منتظري و آيت همداني بودم كه آيت
اي صادر كنند. آقاي نوري هم موافقت كرد و هر سـه نفرشـان چنـد     د چنين اعالميهكه بنا دارن

آبادي نوشت و امضا كرد. بعـد هـم    اهللا صالحي نجف مضا كردند. سپس آيتاخطي را نوشته و 
اهللا فاضل رفتم و با آنها صـحبت كـردم و امضـا كردنـد.      اهللا مشكيني و آيت من نزد آقايان آيت

دند و حاضر به امضا نشدند. مرحوم آقاي عبايي خراساني هـم از برخـي   ها هم قبول نكر بعضي
خميني و در فضيلت امـام اعالميـه    نفر در تأييد مرجعيت امام 12 مضا گرفت. در نتيجهاآقايان 
  دادند. 

  طراح آن سؤال شما بوديد؟
بله. من سـؤالي نوشـتم و از آقايـان خواسـتم كـه نظـر خـود را دربـاره بـا تقليـد پـس از            

نفر مرجعيت امام را تأييد و  12 حكيم اعالم كنند كه در پاسخ به اين سؤال، اين العظمي اهللا تآي
اي از فضـال و محصـلين    عـده «تثبيت كردند. منتها به رسم روزگار، در زير سؤال نوشته شد كه 
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 اهللا منتظـري  مضاي آيتا ها خصوصاً اند. اين اعالميه اين پرسش را مطرح كرده» حوزه علميه قم

طباطبايي و اهللا مشكيني در سراسر كشور تأثيرگذار شد. بسياري از علما مثل شهيد قاضي و آيت
هـا   جمعه زنجان ايـن اعالميـه را در شهرسـتان    امامحسيني زنجاني  عزالديناهللا سيد مرحوم آيت

مضـاكنندگان  اباالي منابر خواندند و مقلدين امام افزايش يافت و موجب نگراني ساواك شد و 
هـاي داخـل حـوزه هـم فضـا را بـر        الميه به تدريج بازداشت و تبعيد شدند. برخي حسادتاع

كنيم تا ديگـر نتواننـد از    ها گفته بود كه كاري مي تر كرد. شنيدم يكي از آقازاده حاميان امام تنگ
ها در جريان كتاب شهيد جاويد بروز پيدا كـرد   ها بكنند و مرجع تعيين كنند. اين عقده آن غلط

آقا مصـطفي خمينـي    اهللا حاج ار به لعن حاميان مرجعيت امام كشيده شد. پس از وفات آيتو ك
هيجان انقالبي در تمام جامعه ايجاد شد و جلسات اساتيد و مدرسين بار ديگر رونق گرفت. در 

اهللا مـؤمن فعاليـت    آبادي، آقاي شـرعي و آيـت   اهللا طاهري خرم روز، آيت آقايان مدرسين آن بين
زه آقا مصطفي را همين اسـاتيد حـو   براي تشكيل جلسات مدرسين داشتند. چهلم حاجبسياري 

جواد حجتي كرماني و آقاي خلخالي سخنراني بسـيار خـوبي   برگزار كردند و آقاي شيخ محمد
داشتند. آقاي رباني املشي هم سخنران اين جلسه و عضو جلسات مدرسين بود. من هم گـاهي  

مضـاي اسـاتيد   انوشـتم و بـه    هـا را مـي   برخـي از اطالعيـه   كردم و  در اين جلسات شركت مي
كه خود من فعال بودم، پس از توهين به حضرت امـام   56 دي 19 رساندم. در جريان واقعه مي

اهللا نوري همداني  اي از بزرگان را به منزل آيت ماه در روزنامه اطالعات عده در روز هفدهم دي
مكـارم شـيرازي، سـبحاني، يـزدي و محمـدي       خراساني، دعوت كرديم. حضرات آيات وحيد

اي تشكيل بدهند و  گيالني را من دعوت كردم كه براي مقابله با توهين روزنامه اطالعات جلسه
جمع شدند و تعطيلي روز هجدهم دي را اعالم كردنـد. برخـي از آقايـان هـم ماننـد مرحـوم       

اهللا  شـبيري زنجـاني، آيـت    لعظمـي ا اهللا آيـت از دنيـا رفتنـد يـا     خيـراً اتبريزي كـه   اهللا مدني آيت
اهللا تقـديري در جلسـات    اهللا عبدالحسين بهشتي و آيـت  عبدالرسول شريعتمداري جهرمي، آيت

حال من بـا  هر كردند. به و گاهي اصالح هم ميكردند  مضا ميا ها را كردند ولي بيانيه شركت نمي
جامعـه  «نقالب بـود كـه عنـوان    ام. پس از ا بسياري از اين آقايان از قديم رفاقت و ارادت داشته

  تثبيت و اعالم شد.» مدرسين
  بعد از انقإلب ارتباط شما با آقايان مدرسين قطع شد؟

من از همان روزهاي نخست انقالب در شهرهاي مختلف مشغول وظايف گوناگوني شـدم  
خراسـاني  (ره) به همراه مرحوم آقاي عبايي و در قم حضور نداشتم. هرچند با امر حضرت امام

و برخي دوستان، دايره تبليغات امام را در قم تشكيل داديم كه بعدها بـه شـكل دفتـر تبليغـات     
اسالمي درآمد. نحله فكري ما با دوستان جامعه مدرسين تفاوت داشت. از زمان شاه با حضـور  

اهللا طالقاني يك نوع روشنفكري ديني در قـم شـكل    اهللا مطهري و آيت گروهي از شاگردان آيت
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د كه پس از انقالب در قالب دفتر تبليغات، منسجم شد. يادم هست كه برخـي آقايـان   گرفته بو

قد بودند كه اگر پيروز شويم بايد از تلويزيون فقط قرآن و احكام و مسايل ديني پخش شود عتم
د و موسيقي و فيلم را بايد تعطيل كنيم. اين هم يك نوع فكر بـود كـه در بعضـي آقايـان وجـو     

ل اقتصادي داشتيم. علمـا آمـادگي بـراي پيـروزي انقـالب و      ئهم درباره مساداشت. اختالفاتي 
تشكيل حكومت نداشتند و فاقد تشكيالت بودند. تنها تشـكيالت متـديني كـه وجـود داشـت      

نظرهايي وجود داشـت و    نهضت آزادي بود. حتي بين خود آقايان جامعه مدرسين هم اختالف
ائمه(ع) متفاوت بود. به همـين دليـل، در دهـه اول دو     ها از فقه و تاريخ اسالم و سيره برداشت

بـا محوريـت جامعـه مدرسـين و     » فقه سـنتي «جريان در قم شكل گرفت كه گروهي در قالب 
مطرح شدند. بعضـي آقايـان   » فقه پويا«گروهي هم با محوريت دفتر تبليغات به عنوان مروجين 

نادرسـتي بـا مبـاني فقهـي دارنـد و       گفتند كه مدعيان فقه پويا برخورد غيرعلمي و مدرسين مي
خورد. امام براي جمع بـين   گفتند كه فقه سنتي به درد دنياي امروز نمي مروجين فقه پويا هم مي

هاي سنتي و جواهري، تبـديل بـه    اين دو گروه فرمودند كه فقه ما بايد بر اساس مباني و روش
  فقه پويا شود.
شصت بين جامعه مدرسين و دفتر تبليغات تقسـيم شـده    ةاداره حوزه در ده عمإلً
  ؟بود

شـد. از جملـه امـور     بله. بخشي از مسائل نظري و اجرايي حوزه در دفتر تبليغات انجام مي
سـازي بـا مـدارك دانشـگاهي در      هاي جنبي و تأييد مدارج علمي و معادل اعزام مبلغين، درس

  سه امضاكننده اين مدارج بودم. اختيار دفتر تبليغات بود كه خود من هم يكي از 
  آيا ارتباط سازماني بين جامعه مدرسين و دفتر تبليغات وجود داشت؟ 

نه ارتباط سازماني نداشتيم، اما به طور رفـاقتي و دوسـتانه در جلسـات همـديگر شـركت      
كرديم. من خودم چند بار در جلسات جامعه مدرسين شركت كردم و درباره مسائل حوزه و  مي

  بت كرديم.كشور صح
  كرد؟ رقابت جامعه و دفتر در مسايل سياسي به چه شكلي بروز پيدا مي 

دادند. آن زمان اين كار  در انتخابات هم جامعه مدرسين و دفتر تبليغات ليست جداگانه مي 
منع قانوني نداشت. در دوره اول خبرگان رهبري حدود بيست و چنـد نفـر از نامزدهـاي دفتـر     
تبليغات و سي و چند نفر از نامزدهاي مشترك دفتر تبليغات و جامعه مدرسين رأي آوردند. در 

مجلس هم براي حوزه انتخابيه قم كانديـدا داشـتيم. بـه تـدريج، جريـان فعـال دفتـر        انتخابات 
جلساتي در منازل دوستان تشكيل داد كه منجر به تشكيل مجمع مدرسين  75تبليغات، در سال 

به ثبت رسيد. اما اين مسائل سبب نشد كه رفاقت و ارادت مـا بـه آقايـان     1377شد و در سال 
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يـا بـا آنهـا رفاقـت نزديـك        ما يا شاگرد برخي از بزرگان آنـان بـوده  جامعه مدرسين كم شود. 

پسنديم و انتقادهايي به يكديگر داريم. ما  ايم. اما به هر حال روال سياسي همديگر را نمي داشته
صـداهاي مختلـف شـنيده شـود تـا      صـدايي باشـد و    خصوص در قم نبايد تـك  معتقديم كه به

هاي آزادانديشي بايد اول در قـم تشـكيل   ا كنيم. كرسيمساعي شده و تكامل فكري پيد تشريك
  شود. گيري پيشود و بدون تهمت و افترا و حذف، بايد مباحثات طلبگي 

شايد بشود گفت كه نخستين بروز و ظهور علني جامعه مدرسين و دفتر تبليغات در 
مي اهللا شريعتمداري و خلع ايشان و مصادره دارالتبليغ اسـإل  جريانات مربوط به آيت

گونه هماهنگي بين جامعه مدرسين و دفتر تبليغات براي  بود. در اين جريان آيا هيچ
  اهللا شريعتمداري وجود داشت؟ برخورد با آيت

پذيرم كه نخستين بروز و ظهورها مربـوط بـه    گونه هماهنگي انجام نشده بود. اما مي نه هيچ
مصادره دارالتبليغ، امام موافقت كـرد  اتفاق افتاد. پس از  1361همين جريان بود كه ابتداي سال 

كه ما در ساختمان دارالتبليغ مستقر شويم و متقابال ساختمان دفتر تبليغات به جامعـه مدرسـين   
سالم در قم شـكل بگيـرد.   واگذار شد. امام تالش داشت هر دو جريان را تقويت كند تا رقابت 

اهللا  اهللا منتظـري و آيـت   مثـل آيـت  اي پيش رفت كه برخي آقايان  حال شرايط به گونههر ولي به
تندي بود كه   گيري كردند. دليل استعفاي آقاي نوري نامه نوري همداني از جامعه مدرسين كناره

برخي اعضا به امام نوشته و با اختيارات حكومتي ولي فقيـه مخالفـت كـرده بودنـد. امـام هـم       
محتـواي ايـن نامـه همـان      جواب شفاهي تندي داده بود كه احمدآقا براي من نقل كرد و گفت

نوشته شده بـود. پـس از ايـن نامـه،      63كنم اين نامه در سال  نامه نهضت آزادي است. فكر مي
فضل از جامعـه كنـاره گرفتنـد. مـن منـزل       حضرات آيات نوري همداني، يوسف صانعي و بني

كـه ايشـان    اهللا يزدي آمد و از ايشان خواست كه به جامعه برگردنـد  اهللا نوري بودم كه آيت آيت
اهللا نوري همداني اين بود كه چرا برخي از افرادي كه مدرس  نپذيرفتند. از ديگر اعتراضات آيت

  كنند. حوزه نيستند در جلسات شركت مي
اهللا شريعتمداري از مرجعيت چه كسي طـراح و   در جريان صدور اعإلميه خلع آيت

  مبتكر اين قضيه بود؟
مدرسين نقش محوري داشت كه بـا برخـي از آقايـان    اهللا آذري قمي دبير وقت جامعه  آيت

اي از آقايـان امضـا    روحانيت مبارز تهران هماهنگ كرده بود. ايشان آن مـتن را نوشـت و عـده   
گيـري   پياهللا محمدي گيالني براي  ها داده شد. من فرداي آن روز با آيت به رسانه كردند و فوراً

هـا، خودشـان ابتـدائاً صـحبت      در اين مالقات ل قضايي نزد امام رفته بوديم. حضرت امامئمسا
ماندند. آن روز تـا از ايشـان پرسـيدم كـه حالتـان       كنندگان مي كردند و منتظر حرف مالقات نمي
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فرمودند كه حالم خوب نيست و راضي نبودم كه مرجعيت زير سؤال برود و  چطور است، فوراً

شود، اما متأسفانه ايشـان از اول   دوست نداشتم حيثيت و مقام آقاي شريعتمداري تخريب اصالً
دار شـدن حيثيـت آقـاي     گرفتنـد. امـام از لكـه    تحت تأثير تهديـدهاي مـأموران شـاه قـرار مـي     

  شريعتمداري به دست خود وي نيز ناراحت بودند.
  خبر بود؟ يعني امام هم از اعإلميه جامعه مدرسين بي

ي بـا همـاهنگي برخـي آقايـان     قمـ بله. امام و احمدآقا در جريان نبودند و خود آقاي آذري
  روحانيت تهران ابتكار عمل را در دست داشتند.

نحوه برخورد با آقاي شريعتمداري، جلسه مشتركي بين جامعه مدرسـين و   هدربار 
  دفتر تبليغات برگزار نشد؟

  اي نداشتيم. نه هيچ جلسه
  ايد؟ نظرتان چيست؟ نقدهاي اخير آقاي كديور درباره همين جريان را خوانده

انـد و بـين    غيرمحققانه رفتـار كـرده   بله. ايشان فرد محققي هستند ولي در اين مطالب واقعاً
انـد. سـابقه آقـاي     عملكرد امام و ساير مسـؤولين و مقامـات سياسـي و حـوزوي خلـط كـرده      

كـس را بـه    مل كرد. امام هـيچ اند كه همه اينها را امام تح شريعتمداري در تبريز را لحاظ نكرده
هاي خلق مسـلمان نـزد    آقاي شريعتمداري تحمل نكرد. بارها احمدآقا را درباره درگيري ةانداز

آقاي شريعتمداري فرستادند اما ايشان همكاري نكرد. حاميان ايشان در تبريز، پـس از تصـرف   
هاي دولتي، راديو و تلويزيون را نيز تصرف كردنـد و اقـدام بـه     استانداري، فرمانداري، و مكان

ها كردند كه ما با تـالش   و سرودهاي امثال اشرف دهقاني و كومله و ماركسيستپخش مطالب 
مردم توانستيم با كمترين تلفات، اوضاع را به دست بگيريم. با همه اينها امام و حكومـت هـيچ   

ها به فعاليت و درس و بحـث   تعرضي به آقاي شريعتمداري نكرد و ايشان پس از اين درگيري
توزيع شهريه ادامه داد كه حدود دو سال طول كشـيد. پـس از جريـان    و اقامه نماز جماعت و 

هـاي آقـاي    حال حتي طبـق نوشـته  هر ها اعمال شد. به اين محدوديت زاده بود كه كودتاي قطب
اهللا شريعتمداري از جريان كودتا مطلع بوده ولي به مسؤولين خبر نداده است. چون  كديور، آيت

آور اسـت و ايشـان موظـف بـود حتـي احتمـال        و تكليف طبق فقه ما احتمال خطر مهم، منجز
گـوي تبعـات    داشت، چـه كسـي پاسـخ    ضعيف كودتا را هم خبر بدهند. اگر كودتا واقعيت مي

تـوانيم   گفـت مـا نمـي    شد؟ آقاي شريعتمداري در زمان شاه مـي  سنگين انفجار در بيت امام مي
ميدان اسـت؟! بحـثم    ر قم چالهكاري بكنيم كه خون از دماغ كسي بريزد. در همين قم گفت مگ

 خواهم بگويم آقاي شريعتمداري مقصر اسـت يـا نـه، يعنـي واقعـاً      در اين مسأله نيست و نمي
هايش غيرمنصفانه و بدون بررسي سابقه مسأله ايـن بحـث    دانم. ولي آقاي كديور در نوشته نمي
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راجع به اين مسأله بحث  كاش فضايي بود كه ايشان در ايران بود و آزادانه را باز كرده است. اي

گو باشد چون مسؤول مسـتقيم بررسـي    شهري جواب كرديم. در اين جريانات بايد آقاي ري مي
كودتا ايشان بود. در هر حال مسأله آقاي شريعتمداري دو مرحله داشت. مرحله اول بحث خلق 

مدرسـين   اي حل شد كـه نـه جامعـه    مسلمان در آذربايجان بود و اين مسأله توسط من به گونه
  عزل مرجعيت كرد و نه ديگران.

گوييد كه از اين مسائل خبـر   شما كه آن موقع دادستان كل كشور بوديد چطور مي
  نداشتيد؟

ارتشي بودند و در شوراي عالي قضايي  من آن موقع دادستان كل بودم ولي كودتاگرها اكثراً
  كرديم.  هم دخالت نمي تصويب شده بود كه دادگاه ارتش از زير نظر آنها خارج شود و ما

هـاي اقتصـادي    برويم سراغ اختإلفات ديگر. برخورد جامعه مدرسين بـا سياسـت  
  مهندس موسوي ريشه سياسي داشت يا مسائل اقتصادي؟

ريشه سياسي هم داشت چون آقاي ميرحسين موسوي منتخب جامعه مدرسـين نبـود. يـك    
موقع من   من پيش ايشان رفتم و آناي بر حزب جمهوري  اهللا خامنه وقتي در زمان رياست آيت

كردم دو اختالف در حزب جمهوري هست. يكي راست و ديگري چپ. من به ايشـان   فكر مي
طور در يك حزب اين همه اختالف وجـود دارد؟! ايشـان فرمودنـد دو گـروه      هعرض كردم چ

دنـد  نيستند، بلكه سه گروهند! و بعد فهميدم كه درست است. يك طيف راست سنتي بـازار بو 
كه همان مؤتلفه بودند. كه البته مؤتلفه پس از پيروزي انقالب هنوز حـزب مؤتلفـه را تأسـيس    

توانستند كار كنند.  نكرده بودند و به حزب جمهوري پيوسته بودند چون در كنار حزب بهتر مي
هفتاد جمعيت مؤتلفه را تأسيس كردند. يك گروه ديگـر هـم معـروف بـه چـپ       ةبعدها در ده

زاده،  با آقاي ميرحسين موسوي و دوستانشان مثـل آقـاي مسـيح مهـاجري، سـرحدي     بودند كه 
 ديـده  اروپـا  گفتنـد  مي موقع آن كه بودند هم اي عده. ... بودندحسين كمالي، پسرآقاي بهشتي و

 دبيـر  نوبـت،  بـه  نفـر  يك گروه سه هر از. جاسبي آقاي مثل كردند مي فكر دموكراتيك و بودند
 هـر  بـه . بادامچيـان  آقاي هم بعد و جاسبي آقاي بعد موسوي ميرحسين آقاي اول. شد اجرايي
ريشـه اقتصـادي    سياسي بود ولـي باطنـاً   رسين با دولت جنگ ظاهراًمد جامعه اختالفات حال،

هـاي آقـاي موسـوي راضـي نبودنـد كـه        گيري حقيقت اقتصاديون سياسي از موضعداشت و در
خواستند و آقاي موسوي و دوستانش  اي مي واسطه شان هم مؤتلفه بودند. آنها بازار آزاد و اصل

  هم با آن مخالف بودند.
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  قمي بيشتر مؤثر بود؟نظرات آقاي آذري

شـما ببينيـد    قمي هم يك نفر بود، بيشتر مؤتلفه پشـت صـحنه بـود. مـثالً     البته آقاي آذري
در دسـت   مسؤولش بود ولي عمـالً  دست آقاي آذري بود و ايشان مدير روزنامه رسالت ظاهراً

  مؤتلفه بود.
 75 نگاهي هم به دهه هفتاد بكنيم. فرموديد بحث تشكيل مجمع مدرسـين از سـال   

  شروع شد؟
  ثبت شد.  77 جلسات آغاز شد ولي سال 75 و اوائل 74 واخرأبه عنوان مجمع مدرسين 

  به چه عنواني ثبت شد؟ حزب سياسي؟
ها ما يـك   قت براي تمام تشكّلحقيرسين و محققين حوزه علميه قم. دربه عنوان مجمع مد

قانون بيشتر نداريم و آن هم قانون احزاب است. در آنجا مـا گفتـيم كـه يـك مجمـع سياسـي،       
  ايم.  تحقيقي و فرهنگي و فقهي حوزوي است و اين را در اساسنامه نوشته

در اين مدت سعي نكرديد با جامعه مدرسـين بـه عنـوان يـك تشـكل باإلدسـتي       
  حوزوي تماس بگيريد؟

ارتباط داريـم ولـي اينكـه      راستش را بخواهيد نه. البته به صورت فردي با بسياري از آقايان
درخواست ارتباطي باشد چه از طرف ما يا از طرف آنها نه؛ اين نبود. البته فقط در يك جرياني 
كه آن موقع هنوز مجمع هم شكل نگرفته بود. يعني در جريان منشـور روحانيـت امـام كـه در     

منتشر شده بود يك جلسه مشتركي گرفتند كه براي اولين بار دفتر تبليغات  67ند سال سوم اسف
نـدگان طـالب   يت. در آنجا تصويب شد كـه مجمـع نما  با جامعه مدرسين جلسه مشترك گذاش

كانديداها نظارت صورت بگيرد و به تأييـد   اي نوشتند كه بايد بر نامه بايد شكل بگيرد ولي بعداً
د، يا شوراي مديريت حوزه را جامعه مدرسين انتخاب و براي تأييد به امام جامعه مدرسين برس

  معرفي كنند. از آنجا ديگر مسيرمان جدا شد.
  چرا مجمع تاكنون ليست مراجع را معرفي نكرده است؟

هـا   اهللا منتظري بعضـي  قصد ورود به اين مسأله را نداريم و حتي بعد از رحلت آيت ما فعالً
 در جلسه مجمع پيشنهاد دادند كه مرجعي را معرفي كنيم ولي اكثر دوستان مخالف بودند. واقعاً

معتقديم مرجعيت بايد آزاد باشد. البته اينكه بخواهيم اطالعيه بدهيم فعال به اين نتيجه نرسيديم 
ازي احساس نشده است. ما معتقديم بهتر است مراجع خودشان با توليدات فكري خودشان و ني

  به جامعه معرفي بشوند.
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  قلم همين به
  1392 دي

  
 ه:شد منتشر كاغذي كتب الف.

 نشـرني،  ؛)1(اسـإلم  در سياسـي  ةانديش شيعه، فقه در دولت هاي ظريهن -
  .7138 هفتم، چاپ صفحه، 223 ،1376

  .7138 م:دو چاپ صفحه، 483 ،1377 اطالعات، انتشارات ،عقل فترد -
 صفحه، 431 ،1377 نشرني، ؛)2( اسالم در سياسي ةانديش ،وإليي تكومح -

  ه.صفح 445 دوم، ويرايش ،1387 پنجم، چاپ
 كوشش به روحانيت، ويژه دادگاه در كديور محسن دفاعيات ،آزادي يبها -

 نـي،  نشـر  پـنجم،  چـاپ  صفحه، 207 ،1378 ني، نشر ،(كديور) رودي زهرا
  ه.صفح 248 دوم ويرايش ،1379

 انتشـارات  ،هرانـي ط مـدرس  علـي  آقـا  مؤسس حكيم مصنّفات مجموعه -
 جلـد  صـفحه؛  782 االسـفار،  عليقاتت :اول جلد جلد، سه ،1378 اطالعات،

م جلد صفحه؛ 578 تعليقات، و رسائل م:دوتقريظـات،  فارسـي،  رسـائل  :سو 
  ه.صفح 577 مناظرات، و تقريرات نقليه، تعليقات قطعات،

 انتشـارات  ،)كـديور  محسـن  و سروش عبدالكريم( يدين پلورليسم هناظرم -
  ه.صفح 103 ،1378 سالم،

د  همكاري با ،عقلي علوم أخذشناسيم - انتشـارات  جلـد،  3 نـوري،  محمـ 
  ه.صفح 3418 ،1379 اطالعات،

 دوم، چـاپ  صـفحه؛  883 ،1379 نـي،  نشـر  ،دينـي  حكومت هاي دغدغه -



  418                                                                                                فهرست تفصيلي
  

9137.  
 حمـدكاظم م مـال  آخونـد  آثـار  در سياسـي  قطعات( يخراسان نامه سياست -

 ايـران  در سياسـي  اسـالم  پيشگامان منابع جموعهم إل)،كفاي صاحب خراساني
  .7138 دوم چاپ صفحه، 423 ،1385 كوير، انتشارات ،)1ر(معاص

 439 كـوير،  انتشارات ،1387 مهر تهران، ؛بشر حقوق و اسإلم الناس، حق -
  .7138 بهمن چهارم، چاپ صفحه؛

 
  ه:منتشرشد الكترونيكي تبك ب.

  .8138 صفحه، 457 عمومي، حوزه در دين ت:سياس و شريعت -
  .2139 دي صفحه، 406 منتظري، اهللاآيت استاد پاكباز فقيه سوگنامة -
 زنـدگي  پايـاني  هايسال به گاهين انقالب: ناموس شدن شكسته از اسنادي -

 علماي با اسالمي جمهوري ةمواجه ةمجموع شريعتمداري، سيدكاظم اهللاآيت
  .1392 دي فحه،ص 429 ،)1( دمنتق
 

  :زودي به ج.
  ).دوم يرايش(و منتظري اهللاآيت استاد آزاده فقيه محضر رد -
 احمـد  اهللا آيـت  فكـري  مبـاني  تحـول  در سـيري  :قمي آذري فرود و رازف -

  ).2( دمنتق علماي با اسالمي جمهوري هةمواج ةمجموع قمي، آذري
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religio‐political	critics	and	peaceful	opponents	on	the	other	hand.	
This	 collection	 will	 show	 that	 most	 of	 the	 criticism	 and	
disapproval	 of	 the	 Islamic	 Republic	 came	 from	 the	 Marja’s	 and	
senior	 clergy,	 even	 though	 they	 were	 heavily	 suppressed.	
Information	 about	 these	 criticisms	 have	 also	 been	 omitted,	
censored	and	destroyed,	or	distorted	and	falsified. 

		I	 hope	 that	 the	 publication	 of	 this	 series	 is	 a	 step	 toward	
correcting	 both	 the	 recent	 history	 of	 Iran	 and	 Shi’ism	 and	 the	
ways	 in	 which	 officials	 respond	 to	 political	 critics	 and	 peaceful	
opponents.	 Without	 learning	 from	 the	 past,	 we	 cannot	 hope	 to	
improve	our	present	 and	 future.	 I	welcome	 any	 suggestions	 and	
criticisms	in	advance.		
	
	
Mohsen	Kadivar	
Dey	1392/	January	2014 
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of	 his	 life	 based	 on	 accusations	 of	 his	 knowledge	 of	 Sadegh	
Ghotbzadeh’s	coup	d’etat	of	27	Farvardin	1361/16	April	1982	and	
his	 reputation	 continued	 to	be	 attacked	by	media,	 Friday	Prayer	
tribunes,	 and	 the	 Islamic	 Parliament,	 without	 granting	 him	 the	
right	to	defend	himself. 

For	 the	 first	 time	 in	 Shi’a	 history,	 two	 religious	 associations	
consisting	 of	 Ayatollah	 Khomeini’s	 students	 –	 Jame’eye	
Moddaresin	 Hawzeye	 ‘Elmiyeye	 Qom	 (the	 Association	 of	 the	
Teachers	 at	 the	 Qom	 Seminary)	 and	 Jame’eye	 Rawhaniyyate	
Mobareze	 Tehran	 (the	 Association	 of	 the	 Combatant	 Clergy	 of	
Tehran)	 –	 along	 with	 the	 appointed	 Imams	 of	 the	 Jum’a	 prayer	
stripped	the	Supreme	Leader’s	opponent	of	his	religious	authority.	
Shari’atmadari	was	the	target	of	the	worst	accusations	and	insults.	
Even	his	death,	which	was	a	result	of	his	delayed	transportation	to	
the	hospital,	did	not	put	an	end	to	the	accusations.		
	
None	of	the	Marja’s	of	the	1360s/1980s	recognized	his	removal	

and	approved	his	continued	imitation,	even	though	they	were	not	
heard	 or	 allowed	public	 publication	 due	 to	 the	 chaos	 and	 heavy	
censorship	 of	 the	 time.	 As	 a	 supporter	 of	 the	 1357/1978‐9	
Revolution	 and	 educated	 at	 Qom	 Seminary,	 I	 have	 concluded,	
based	 on	 my	 research	 and	 analysis	 in	 all	 of	 the	 present	
evidentiary	 documents,	 that	 the	 rulers	 of	 the	 Islamic	 Republic	
unjustly	ruined	the	reputation	of	the	Supreme	Leader’s	opponent,	
stripped	 him	 of	 his	 authority,	 refused	 to	 transport	 him	 to	 the	
hospital	for	three	years,	two	months,	and	seven	days	(although	he	
was	under	healthcare	at	home),	and	even	disgraced	him	after	his	
death	during	his	burial	and	funeral.		
	

5	
	
This	 book	 is	 the	 first	 volume	 of	 a	 series	 titled,	 Movajeheye	

Jomhouri	Eslami	ba	‘Ulamaye	Muntaqid	(“The	Dissident	Ayatollahs	
and	 the	 Islamic	 Republic	 of	 Iran”).	 This	 series	 will	 analyze	 the	
opinions	 of	 critical	Marja’s,	 senior	 clergy,	 and	Ulama	on	 the	 one	
hand	and	the	ways	in	which	the	Islamic	Republic	has	responded	to	
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interview	 format	 and	 diverge	 from	 the	 topic	 at	 hand.	 However,	
these	irrelevant	parts	have	not	been	omitted	so	that	the	essence	of	
the	reviewers’	arguments	can	be	saved	and	offered	to	the	reader.	I	
hope	 that	 the	 office	 of	 arranging	 and	 publishing	 the	 works	 of	
Ayatollah	 Khomeini	 will	 read	 the	 book	 once	 and	 themselves	
conclude	in	isolation.		
	
I	 have	 felt	 the	 necessity	 of	 gathering	 these	 articles	 and	

criticisms	 for	 a	 while,	 until	 one	 of	 my	 students	 volunteered	 to	
complete	 this	 task.	 He	 published	 the	 volume	 under	 my	
supervision	after	correcting	typed	errors,	formatting,	and	creating	
a	table	of	contents	and	an	appendix	of	images.	I	am	truly	grateful	
for	his	efforts.	Unfortunately,	I	am	unable	to	mention	his	name	for	
his	own	security.		
	
I	 hope	 for	 the	 possibility	 that	 this	 book	 be	 published	 in	 print	

and	distributed	 freely	 in	my	 country.	Has	 the	 era	of	 “sanctioned	
writers”	truly	come	to	an	end?!	This	very	book	is	a	good	test	case	
for	the	claims	of	our	respectful	statesmen.		

	

	
4	

	
The	 era	 of	 infatuation	 and	 hatred	 is	 over.	 I	 am	 eager	 to	

understand	 the	 truth.	 A	 question	 has	 been	 clawing	 at	my	mind:	
How	 have	 the	 leaders	 of	 the	 Islamic	 Republic	 treated	 their	
peaceful	critics	and	opponents?	
	
I	have	commenced	the	answer	to	this	question	with	the	case	of	

Ayatollah	 Shari’atmadari.	 The	 summary	 of	 my	 answer	 is	 this:	
Ayatollah	 Seyyed	Kazim	Shari’atmadari	 (1284‐1365/1905‐1986)	
was	 one	 of	 the	 most	 prestigious	 Shi’i	 Marja’s.	 After	 issuing	 his	
critical	statements	against	the	mandates	of	the	Supreme	Leader	at	
the	dawn	of	the	referendum	about	the	constitution	of	the	Islamic	
Republic	in	Azar	1358/December	1979,	he	was	banished	from	the	
country’s	public	forum.	He	was	put	under	house	arrest	for	the	rest	
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3	
	

The	 first	 article,	 Asnadi	 az	 Mazlumiyyate	 Ayatollah	
Shari’atmadari	 (Evidence	 of	 the	 Oppression	 of	 Ayatollah	
Shari’atmadari)	(12	Aban	1391/	2	November	2012)	was	reviewed	
by	 many	 supporters	 and	 members	 of	 the	 office	 of	 Ayatollah	
Khomeini.	 The	 second	 article,	 Asnadi	 az	 Shekaste	 Shodane	
Namouse	Enqelab	 (Evidence	 of	 Dishonoring	 the	 Revolution)	 (30	
Aban	 1391/20	November	 2012)	was	written	 in	 response	 to	 the	
most	important	of	these	reviews	and	was,	fortunately,	reviewed	as	
well.	Similarly,	the	third	and	fourth	articles,	Momane’at	az	E’zame	
Bimare	Salmande	Mobtala	be	Saratan	be	Bimarestan	 (Refusing	 to	
Transport	 an	 Elderly	 Cancer	 Patient	 to	 the	 Hospital)	 (16	 Azar	
1391/6	 December	 2012)	 and	 E’adeye	 Haythiyyat	 az	 Ayatollah	
Shari’atmadari	 (Restoring	Ayatollah	Shari’atmadari’s	Reputation)	
(13	 Dey	 1391/	 2	 January	 2013)	 were	 written	 and	 published	 in	
response	 to	 these	 reviews	 or	 criticisms.	 These	 articles	 were	
published	 on	 the	 author’s	 website	 and	 Jaras	 (the	 Green	
Movement’s	website).	Each	important	criticism	was	responded	to	
in	the	next	article.	The	criticisms	have	been	published	again	in	the	
“Information	 and	 News	 Center	 of	 Jamaran”	 (The	 office	 of	 Late	
Ayatollah	Khomeini),	with	the	most	important	being	published	on	
the	Jaras	website	and	the	author’s	website.	
9	reviews	of	the	 irst	article,	7	of	the	second,	9	of	the	third,	and	

5	of	 the	 fourth	article,	 and	 in	 sum	30	 reviews	or	 criticisms	have	
been	 published.	 The	 publisher	 of	 two	 thirds	 of	 these	 was	 the	
“Information	 and	News	 Center	 of	 Jamaran”,	which	 is	 the	 official	
source	 of	 information	 dissemination	 at	 Ayatollah	 Khomeini’s	
of ice.	 All	 30	 reviews	 have	 been	 published	 here	 chronologically.	
They	are	not	on	 the	same	 level;	 some	are	more	 insulting	attacks	
than	 reviews	 (obviously	 the	 material	 published	 in	 different	
governmental	 sites),	 but	 most	 are	 polite.	 Although	 none	 of	 the	
reviewers,	 especially	 the	 ones	 from	 Jamaran,	 mention	 even	 a	
word	 from	my	articles	and	prefer	 to	offer	a	one‐sided	 judgment,	
my	four	articles	and	their	thirty	reviews	are	now	being	published	
next	to	each	other	in	one	volume,	without	unnecessary	additions,	
so	that	the	reader	can	be	the	judge.	Most	of	the	criticisms	are	in	an	
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to	 this	 research.	 I	 thought	 that	 before	 publishing	 the	 book,	 I	
should	publish	sources	from	my	research	that	are	relevant	to	the	
aforementioned	news	with	a	short	explanation.	
	
Perhaps	today’s	rulers	could	learn	from	previous	ones	and	stop	

repeating	 the	 history	 of	 the	 past	 three	 decades.	 The	 two	 events	
that	 I	 refer	 to	 are	 the	 confiscation	 of	 Ayatollah	 Shari’atmadari’s	
property	 during	 his	 lifetime	 and	 the	 leaders’	 reluctance	 in	
providing	him	healthcare	and	in	transporting	him	to	the	hospital	
in	time.	The	first	event	is	relevant	to	the	recent	confiscation	of	his	
home	 and	 the	 second	 can	 be	 related	 to	 the	 Judiciary	 Power’s	
negligence	 in	 the	 rights	 of	 sick	 political	 prisoners	 and	 the	 brave	
men	and	women	who	have	gone	on	hunger	strikes	in	objection	to	
the	violation	of	their	basic	human	rights.	 I	hope	that	the	Chief	of	
the	 Judiciary	 Power	 and,	most	 importantly,	 the	 Supreme	 Leader	
will	 read	 this	 evidence	 side	 by	 side	 and	 give	 credence	 to	 the	
possibility	that	the	evidence	of	their	actions	regarding	the	right	of	
political	 dissidents	 will	 one	 day	 be	 evaluated	 in	 this	manner	 as	
well.	The	evidence	is	so	telling	that	I	see	no	need	in	explaining	or	
clarifying	them.		
	
These	 oppressions	 are	 what	 shake	 the	 foundation	 of	

government	and	 jeopardize	 the	 legitimacy	of	 the	 Islamic	State.	 If	
the	 Islamic	 State	 (theocracy)	 has	 treated	 the	 Leadership’s	
opposition	–	a	Marja’	nonetheless	–	so	unjustly,	how	has	it	or	how	
will	 it	 treat	 other	 critics	 and	 opponents?	 That	 Ayatollah	
Shari’atmadari	even	had	the	intention	of	organizing	a	coup	d’etat	
against	 Ayatollah	 Khomeini	 does	 not	 religiously,	 morally,	 or	
legally	justify	how	he	was	punished,	especially	the	limitations	put	
on	his	healthcare.	Were	the	Sirah	(Tradition)	of	the	Messenger	of	
God	and	Imam	Ali	to	their	critics	truly	this	way	as	well?!”	1	
	

                                                            
1. This section is borrowed from the first article.  
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Ayatollah	 Montazeri,	 had	 introduced	 and	 loaned	 me	 this	 book.	
When	 I	 began	 to	 write	 “Saire	 Tavvolate	 Andishiye	 Siyasie	
Ayataollah	Montazeri” 

(The	 Evolution	 of	 Ayatollah	 Montazeri’s	 Political	 Thought)	 in	
1390/2011,	 I	 felt	 that	 it	 was	 time	 to	 research	 the	 evolution	 of	
Shari’atmadari’s	 political	 thought.	 I	 left	 the	 first	 research	
incomplete	 and	 began	 to	 read	 and	 collect	 sources	 about	 the	 life	
and	 opinions	 of	 Ayatollah	 Shari’atmadari.	 I	 had	 finished	 taking	
notes	on	and	collecting	the	sources	when	something	happened	in	
Aban	1391/November	2012,	as	explained	below,	that	drew	me	to	
write	the	first	of	the	following	four	articles.	
	

2	
	
The	 previous	 day’s	 news	 (12	 Aban	 1391/2	 November	 2012)	

explained,	 “The	 notice	 from	 the	 Committee	 for	 Executing	 the	
Imam’s	Orders	to	confiscate	the	house	of	Ayatollah	Shari’atmadari	
has	 been	 executed”.	 The	 son	 of	 the	 deceased	Marja’	 (source	 of	
religious	 imitation),	 Hassan	 Shari’atmadari	 said:	 “According	 to	
this	warrant,	my	 sister	must	 evacuate	 our	 home	 in	 15	 days	 and	
give	the	house	to	the	Committee	for	Executing	the	Imam’s	Orders”.	
In	objection	to	this	warrant,	he	further	stated,	“I	wrote	the	Grand	
Ayatollahs,	 explaining	 the	 situation.	 My	 sister	 in	 Iran	 has	 also	
wrote	 the	 Supreme	 Leader	 of	 the	 Islamic	 Republic	 in	 objection,	
but	nothing	has	been	done”.		
	
This	 summer,	 I	 finished	 extensive	 research	 on	 the	 political	

thoughts	 of	 Ayatollah	 Seyyed	 Kazim	 Shari’atmadari	 (1284‐
1365/1905‐1986),	but	have	not	yet	been	able	to	edit	and	publish	
this	project.	In	the	midst	of	this	research,	which	is	a	re‐reading	of	
the	Revolution	and	the	Islamic	Republic’s	ideas,	I	have	discovered	
different	sources	that	would	illuminate	some	uncertainties	about	
the	 last	 50	 years	 of	 Iranian	 history.	 When	 reading	 the	
aforementioned	 events	 along	 with	 news	 of	 the	 illnesses	 and	
hunger	 strikes	 of	 political	 prisoners	 –	 stories	 we	 have	 heard	 of	
quite	a	lot	in	the	previous	months	–	my	attention	was	again	drawn	



 

	
	

	
	

	
Introduction	

	

My	 father	 subscribed	 to	 the	 monthly	 Darshayi	 as	 Maktab‐e	
Eslam	(Lessons	from	the	School	of	Islam)	from	the	beginning	of	its	
publication	 and	 I	 spent	my	 youth	 flipping	 through	 the	 quarterly	
Nijate	Nasl‐e	Javan	(Rescuing	the	New	Generation).	From	early	on,	
I	 was	 attracted	 to	 Dr.	 Ali	 Shari’ati	 and	 Ayatollah	 Khomeini’s	
revolutionary	 ideas,	 like	 my	 peers,	 and	 was	 suspicious	 of	
Ayatollah	 Shari’atmadari	 and	 Mehdi	 Bazargan’s	 views.	 Even	
though	I	was	studying	in	the	Qom	seminary	from	Khordad	1360/	
June	1981,	I	never	knew	what	happened	to	Shari’atmadari	or	how	
he	died.		
Years	 passed	 and	 as	 I	 studied,	 understood	 more,	 and	 gained	

experience,	I	further	distanced	myself	from	the	revolutionary	and	
extremist	tendencies	of	the	Islamic	Republic.	This	change	began	in	
the	 summer	 of	 1366/1987.	 In	 the	 winter	 of	 1367/1989,	 I	 had	
completely	 distanced	myself	 from	my	 previous	 views	 and	 on	 8,	
Farvardin	 1368/28	 March	 1989	 I	 took	 Ayatollah	 Khomeini’s	
picture	 off	 the	 wall	 of	 my	 library	 with	 teary	 eyes.	 The	
photograph’s	time	had	passed.	
Around	1372/1993,	when	I	was	writing	my	book	Nazariyehaye	

dawlat	 dar	 Fiqh‐e	 Shi’a	 (The	 Theories	 of	 the	 Governance	 in	 Shi’i	
Fiqh),	 I	was	 briefly	 introduced	 to	 Shari’atmadari’s	 very	 different	
political	views	for	the	 first	 time.	Sentiments	against	him	were	so	
strong	 that	 I	 had,	 perforce,	 to	 credit	 the	 third	 version	 of	 the	
“Theory	 of	 an	 Elected	 Islamic	 Government”	 to	 his	 student,	
Muhammad	 Javad	 Maghniya,	 so	 that	 I	 could	 publish	 the	 book;	
meanwhile	 Maghniya	 referred	 the	 exact	 idea	 to	 Ayatollah	
Shari’atmadari	in	the	same	source!		
In	 early	 1380/2001,	 in	 the	 series	 of	 articles	 titled	Hokumate	

Entesabi	 (Appointive	 Government),	 I	 mentioned	 something	 from	
Shari’atmadari’s	 judicial	 book	 for	 the	 first	 time.	 My	 mentor,	
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