






رهبر معظــــم انقالب �
شوراى نݡگهبان مظهر اعتماد عمومݡى است،حضور 
شــوراى نݡگهبــان در قانــون اساســݡى ݡکــه امــام� 
 یــک 

ً
هــم مݡکــرر روى آن تأݡکیــد مݡى ݡکردنــد حقیقتــا

حضور مبارݡکݡى اســت. تشخیص شوراى نݡگهبان، 
تشــخیص یــک عده انســان هاى عادل، بـــــݡى طــرف و 
بصیر نســبت به صالحیت ها اســت؛ این یک چیز 

. مبارݡکــݡى بــراى مــا و بــراى همــه ی آحــاد ملــت اســٮݩݑ

امام خمیـــنــݡی �
 شــوراى محتــرم نݡگهبــان، ݡکــه حافــظ احــݡکام 
اســــاســـــــݡى  قـــــــــــانون  و  اســــــالم  مقــــــــــدس 
هستند،موردتأیید اینجانب مى باشند و وظیفه 
آنــان بســیار مقــدس و مهــم اســت و بایــد بــا 

نماینــد. عمــل  خــود  وظایــف  بــه  قاطعیــت 

آدرس :تهــران، خیابــان امــام خمیـــنݡی �، روبــروی دانشــگاه افســری امــام علݡی�، 
ـــݡی/ نهاد شوراݡی نگهبان خیابان فلســطین جنوٮݪݪݭݭݭݭݓ

تلفن ݡگویا: ۶۶۴۰۱۰۱۲ |  
info@shora-gc.ir :پست الݡکترونیݡکݡی  |  www. shora-gc.ir :وب سایت

نــــــشـــریه فرهنݡگݡی 
آموزشـݡی و تخصصݡی 

نــاظــــــــــر امـــــیـــــــںݩݩݐ

: صــــــــــاحــــــــب امتــــــــیاز
اداره ݡکل انتخابات شورای نݡگهبان

تـــهـــــیـــــه و تـــــــدویـــــــن:
اداره آمـــــــــــــــــــــــــــــــوزش

ب
ت مطال

فهرســـــــ
شمــــــــــاره ۵۷
تابســتان ۱۴۰۱



سخن ســـــــر دبیر

ت و چشـم بینـای نظام
ّ
عماد مل

از خاݡک جنوب تا مام وطـــن

 فراز و فرود طراز اول 

ݡگفتݡگو با دݡکتر هادݡی 
طــــحـــــان نــــظــیف

اولین انتخاب و آخرین 
تالش ها برای تعیین مجتهدان 

ناظر بر مجلس مشروطه

پرواز از بهشت تا به بهشت

مصاحبه با خانواده محترم شهید 
حجت االسالم محمد اصالنى 

۱۵۱۵
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۵۷۵۷

آیت اهلل جنـــــتـــــــݡی

شوراى نگهبان ضامن بقاى 
جمهورى اسالمــݡى ایران

روز حــــســــیـــــــــن �
»پرتوی از عظمت امام حســـــین 
�« آیت اهلل صافݡى ݡگلپایݡگانى

امیـــــــــن آراء
روایت 20 سال برگزاری انتخابات 
در سرحدات  شما ل غربی کشور

2323
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یــــــــــــخ قــــــــــــــــــاب تـــار
تصاویر نادیده و ݡکمتر دیده 

شده از اعضای شورای نݡگهبان

۴۰۴۰

۶۵۶۵

حســـــــیــــــــن بن علــــــݡی � را 
بهتر بشناسیم

 »روایت خلــق یک ݡکـــتاب« 
 آیـــــــت اهلل یـــــــزدݡی 

فصـــــــــــل فــــــرزانــݡگــــݡی

معرفـــݡى ݡکتاب های؛مکتب 
امام حسین�

رخـــــــداد  فـرهــــنـــــݡگــݡی
بررسى مهمترین اخبار پیرامون 

شورای نݡگهبان

2727

۵۲۵۲

۶۹۶۹

دݡکتر صادقݡی مقــــدم
شوراى نگهبان و ݡکارنامه 

پرافتخار ۴۲ ساله
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ݡکمیل کریمݡى 
سازی: 

صویر 
ت
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 جلـــــــوه هــــــــای تبیــــــــین در 
قـــــــیـــــــــــــــام عـــــــاشـــــــــــــــــورا
یکــى از اصــول مهــم در روش مبارزاتــى حضــرت اباعبــداهلل الحســین، تبییــن و روشــنگری بــرای مــردم 
و همچنیــن خــواص جامعــه بــود، از ایــن رو، آن حضــرت نســبت بــه بیــان هــدف و تشــریح انگیــزه قیــام 
 و ال 

ً
 و ال ُمْفِسدا

ً
 و ال َبِطرا

ً
ِشرا

َ
خُرْج أ

َ
ْم أ

َ
خویش اقدام فرمودند. ایشان در جایی این گونه فرمودند: »ِإّنى ل

««؛ یعنى کسانى اشتباه نکنند و تبلیغاتچى ها تبلیغ کنند که امام حسین� هم مثل کسانى 
ً
ظاِلما

کــه ایــن گوشــه و آن گوشــه، خــروج مى کننــد بــرای این کــه قــدرت را بــه چنــگ بگیرنــد - بــرای خودنمایــی، 
بــرای عیــش و ظلــم و فســاد - وارد میــدان مبــارزه و جنــگ مى شــود! کار مــا از ایــن قبیــل نیســت.«  

ــرادى کــه قیــام مى کننــد، خــروج مى کننــد، مى زننــد، مى کشــند بــراى   کار امــام  »مثــل بقّیــه ى اڡݩݐ
این کــه قــدرت را قبضــه کننــد نیســت.«

ــِة َجــّدی«. عنــوان ایــن کار،  ّمَ
ُ
ــِب إالصــالِح فــى أ

َ
مــا َخرْجــُت ِلَطل

َ
 علــٮݩݑ اصلــى قیــام ایــن اســت: »» ِإّن

همیــن اصــالح اســت... ایــن اصــالح، از طریق خروج اســت، خــروج، یعنى قیــام... اّواًل مى خواهیم 
قیــام کنیــم و ایــن قیــام مــا هــم بــرای اصالح اســت.« 

 و در فرجــام قیــام »دو عاقبــت هــم ممکــن اســت برایــش پیــش بیایــد: یکــى این کــه پیــروز 
ــود.« ــته بسݩݒ ــه کش ــم این ک ــى ه ــود، یک بش

 نوشــتن نامــه بــه اهالــى شــهرها، یکى دیگــر از اقدامات روشــنگرانه و تبیینى امام حســین�  
بــود. اباعبــداهلل الحســین � در نامــه بــه اهــل کوفــه  این گونــه نگاشــتند: »امــام و پیشــوا و 
رئیــس جامعــه ی اســالمى نمى توانــد کســى باشــد کــه اهــل فســق و فجــور و خیانــت و فســاد و 
دوری از خــدا و اینهاســت. بایــد کســى باشــد کــه بــه کتاب خــدا عمل کند. یعنى در جامعه عمل 
کنــد؛ نــه این کــه خــودش در اتــاق خلــوت فقــط نمــاز بخوانــد؛ بلکــه عمــل بــه کتــاب را در جامعــه 

زنــده کنــد، اخــذ بــه قســط و عــدل کنــد و حــق را قانــون جامعــه قــرار دهــد.« 

 تأکید بر مقابله با بدعت و احیای سّنت یکى دیگر از وجوه تبیینى نهضت امام حسین� 
بــود و ایشــان در همیــن زمینــه بــه رؤســای بصــره نوشــتند: »مــن مى خواهــم بدعــت را از بیــن 
ببــرم و ســّنت را احیــا کنــم؛ زیــرا ســنت را مى رانده انــد و بدعــت را زنــده کرده انــد! اگــر دنبــال مــن 

آمدیــد، راه راســت بــا مــن اســت.« 

اهمیــت موضــوع روشــنگری و تبییــن حقایــق بــرای افــکار عمومــى و عــوام و خــواص جامعــه در 
نــگاه ابــی عبــداهلل� تــا آنجــا بــود کــه از آغــاز نهضــت عاشــورا تــا آخریــن لحظــات زندگــى مبــارک 
 اهتمام بر تبیین 

ً
حضــرت و حتــى در خــود میــدان کربــال و صحنــه ی درگیــری نظامى نیز امــام  دائما

و هدایــت و روشــنگری داشــتند: »در خــود عرصــه ی کربــال حضــرت اهــل تبییــن بودنــد، مى رفتند، 
صحبــت مى کردنــد. حــاال میــدان جنگ اســت، منتظرند خــون هم را بریزنــد، امــا از هر فرصتى این 

د.«  بزرگــوار اســتفاده مى کردنــد کــه برونــد بــا آنهــا صحبــت بکنند، بلکــه بتوانند آنهــا را بیــدار کنــںݩݐ
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رهبر معظم انقالب
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جلسه شورای نݡگهبان
 ۵ مـــرداد ۱4۰۱



از راســت: آقایݡــان؛ هــادݡی طحــان نظیݡــف،  ســیݡامک ره پیݡــک و عباســعلݡى کدخدایݡــــــݡى،  حضرات آیݡات؛ مهدݡی شــب زنده دار، ســیݡدمحمدرضا مدرســݡى یݡزدݡی، ســیݡداحمد 
ــراهلل پرویݡــن، ســیݡدفضل اهلل موســوݡی، غالمرضــا مــوال بیݡگــݡى و محمدحســن  ــان؛ خیݡ خاتمــݡىݡ، احمــد جنتــݡى، ســیݡداحمد حســیݡنݡى خراســانݡى و علیݡرضــا اعرافــݡى، آقایݡ

صادقݡى مقــدم. )جلســه ی تودیــع  دکتــر موســوݡی و معارفــه دکتــر پرویݡــن(





طــراز اول، نفس زنــان و از پــِس خــوِن دل خوردن هــاى بیش از هزار ســاله ى تکاپوگران 
مکتــب جعفــرى، بــا بــه دار آویختــه شــدِن مجاهــِد نســتوِه شــجاع، آیــت اهلل شــهید، 
شــیخ فضــل اهلل نــورى در مشــروطه ی بزنــگاه بیــدارى ایرانیــان و در ایســتگاِه واداداگــى 

غــرب زدگاِن از فــرق ســر تــا نــوک پــا، بــه محــاق صفحــات تاریــک تاریــخ معاصــر رفــت.
ــاِر وادادگــى در پهنــه ى پهن گســتِر ایران زمیــن، در  ــار رفتــن ابرهــاى تیــره و ت ــا کن امــا ب
ســپیده  دم انقــالب اســالمى و بــه هنــگام برانگیختگــِى بی چــون و چــراى این بــاِر ملــت 
بــه راهبــرى ابراهیــم زمــان و روح اهلل ایــران، خــون تــازه اى در رگ هــاى جــان از تــن رفتــه ى 

میــراِث مشــروعه خواهان جــارى گشــت. 
ــاران امــام� شــکل جامــع، امــروزى و مترقــى اى از طــراز اوِل مشــروطه را  ــار امــا ی این ب
در قالــب جدیــدى بــه نــام »شــوراى نگهبــان« بــه هنــگام تدویــن ســاختار نظــام نوپــاى 
جمهــورى اســالمى ایــران پی ریــزى نمودنــد کــه در طــول ســال هاى پــس از انقــالب 
بــه مثابــه ى »بنیانــى مرصــوص« همــواره »عمــاد ملــت« و »چشــم بینــاى نظــام« بــوده 
اســت. بی گمــان در تیــررس قــرار گرفتــن گلــوگاه حیاتى ایــران امــروز، در مقابل حمالت 
ســهمگین و ناجوانمردانــه ى دشــمن زبــون،   بی ارتبــاط بــا مجاهــدات امثــال بهشــتِى 

شــهید در خبــرگان تدویــن قانــون اساســى نبــوده و نخواهــد بــود. 
شــوراى نگهبــان، میــراِث مرارت هــاى رادمــرِد تاریــخ معاصــر، شــیخ فضــل اهلل نــورى و 
تدبیــِر بی بدیــل خمینــى کبیــر کــه امــروِز روز بــه نقــش ضامــن اســالمیت و جمهوریــت 
ایــران زمیــن درآمــده، در حــال حاضــر ســتاره اى اســت فروزنــده در آســمان تابنــاک 
انقــالب اســالمى ایــران. ســّد ســدید و گوهــر خالــص و نــاب انقــالب اســالمى، در طــول 
چهــل و دو ســال عمــر بــا برکتش همــواره مانع انحراف روند انقــالب و نفوذ نامحرمان 
بــه بدنــه ى نظــام بــوده و در مقاطع مهم و سرنوشت ســاز کشــور، نقش تأمین کننده ى 

صّحــت و قــوام نظــام را برعهــده داشــته اســت. 
بــا ایــن شــاخصه هاى برجســته اســت کــه به»نبــض تپنــده و حافــظ ســالمت نظــام، 
مظهــر و آئینــه ى اعتمــاد ملــت و مایــه ی اطمینــان و ســکینه ی قلــب مؤمنیــن« 
مبــّدل مى گــردد. از همیــن رو و بــدون تردیــد، شــوراى نگهبــان همــواره خــارى اســت 
در چشــم خصــِم مســتکبِر بیــرون و منافــق بیمــار دل درون؛ امیــد آن کــه قــدردان 

نعمتــش باشــیم.

سخن سردبیر

ــت 
ّ

عمـــــاد مــل
و چشــــم بیـــــنــــای نظـــــــام
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بنیــاِن فرهنگــى مذهــب شــیعه و نشــِر فرهنگ اســالمى توســط امــام صــادق � پایه گذاری شــد و مردم توســط ایشــان 
بــه والیــت امیــر المؤمنیــن� دعــوت شــدند. مــا معتقدیــم اگــر والیتمــداری نباشــد، درگیــری و اختــالف خواهــد بــود. 
همانطــور کــه پیامبــر اســالم� و اهــل بیــت�در زمــان خودشــان محــور وحــدت مــردم بودنــد در ایــن زمــان هــم امــام 
بزرگــوار�و مقــام معظــم رهبــری� محور وحدت هســتند که از برکات و نتایــج آن، آرامش خاطر و امنیت مردم اســت.  
شــورای نگهبــان  بــه جایــی وابســته نیســت و ایــن مســأله اى اســت ݡکــه امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــرى همــواره 
بــر آن تأݡکیــد دارنــد. ایــن نهــاد وظیفــه مهمݡى در بررســى صالحیت نامزدهاى انتخاباتــى بر عهده دارد. مســئولیت نظارت 
بــر ســالمت انتخابــات و حفــظ آراى مــردم و نیــز تأییــد صالحیــت نامزدهاى انتخابات از وظایف سنــــــݡگینى اســت ݡکه به 
عهــده شــوراى نݡگهبــان ݡگذاشــته شــده اســت و ایــن نهــاد در ایــن مــوارد نقــش تعیین ݡکننده و منحصـــــــر به فــردى بر 

عهــده دارد.

ى اسالمـݡی ایران شوراى نݡگهبان ضامن بقاى  جمهور
آیت اهلل احّمد جّنـتـــى:
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کشــور  سراســر  در  انتخاباتــى  ناظــر  هــزار   300 حــدود  در 
فعــال هســتند کــه تمــام تــالش خــود را بــراى ســالمت 
کار مى گیرنــد.  بــه  افــراد  بررســى صالحیــت  انتخابــات و 
بــراى عملکــرد هرچــه بهتــر ناظــران، دوره هــاى آموزشــى 
»ناظــران  کــه  اســت  انتظــار  و  برگــزار مى شــود  مختلفــى 
بــر اســاس حــق و عدالــت عمــل« کننــد. تــالش مــا نیــز 
ایــن بــوده اســت کــه ناظریــن را پاالیــش کنیــم و تــا جــاى 
ممکــن، ســالمت مســأله ی نظــارت را تضمیــن کنیــم. 

کشــور  سراســر  در  نظــارت  شــبکه ی  اعضــاى  از 
را  نظارتــى«  محولــه  وظایــف  انجــام  در  دقــت  »نهایــت 
»در  بایــد  همــواره  نظــارت  شــبکه  اعضــاى  خواســتارم. 

انقــالب  عالیــه  اهــداف  راســتاى 
اســالمى« بــا »نصــب العیــن قــرار دادن 
بزرگــوار  امــام  رهنمود هــاى  و  تدابیــر 
� و رهبــر معظــم انقــالب� از هیــچ 
»تقــواى  ننماینــد«،  دریــغ  کوششــى 
داده«،  قــرار  امــور  ســرلوحه  را  الهــى 
منکــر  از  نهــى  و  معــروف  بــه  »امــر 
احیــاء  اســالم  دســتورات  مطابــق  را 
بدارنــد« و »در مســیر زندگــى فــردى و 
اجتماعــى، خــداى متعــال را حاضــر و 

بداننــد.«  خــود  اعمــال  بــه  ناظــر 
موضــوع مهــم  دیگــری کــه بایــد 
»حفــظ  کننــد  توجــه  آن  بــه  ناظــران 
اســت.  جامعــه«  در  انقالبــی  روحیــه 
انقــالب  معظــم  رهبــر  کــه  امــری 
ــد و معنــى  ــه آن تأکیــد دارن همیشــه ب
در  اســالم  بــودن  فعــال  و  »زنــده  آن، 
روحیــه  ایــن  حفــظ  اســت.  زندگــى« 
و  پیــش  ســال   ۴۰ بــه  مربــوط  تنهــا 

ــه  ــن روحی ــا ای ــواره ب ــد هم ــه بای ــود؛ بلک ــالب نب ــل انق اواىݭݔ
کارهــا را پیــش بــرد و هرکســى در هــر مــکان و موقعیتــى 
کــه هســت انقالبــی عمــل کنــد چــون هــر جــا این گونــه 
اســت.  رســیده  صحیــح  روال  بــه  کارهــا  شــد  عمــل 
در  امانتــى  اســالمى  انقــالب  کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
آن را بــه حضــرت  دســت ماســت کــه ان شــاءاهلل بایــد 

زمان�برســانیم.  امــام  صاحب االمــر 
 امــا وظیفــه ی مهــم و منحصــر بــه فــرد دیݡگــر شــورای 
نݡگهبــان ݡکــه در قانــون اساســى بــدان تصریــح شــده 
ع و قانــون اساســى اســت ݡکــه  اســت، پاســداری از شــر

ایــن خــود ضامــن بقــای جمهــوری اســالمى اســت.
ایــن موضــوع ݡکــه قوانینــى ݡکــه در ݡکشــور تصویــب 

مى شــود خــالف موازیــن اســالم نباشــد، خواســت دیرینه 
ملــت مســلمان ایــران بــوده و در راه تحقــق ایــن هــدف 
ــر زمیــن ریختــه شــده  خون هــای پاݡکــى در طــول تاریــخ ب
و انســان های بزرݡگــى از جــان عزیــز خــود ݡگذشــته اند. 
امــام خمینــى� و همــه ی  بلنــد حضــرت  بــه روح  بایــد 
ݡکســانى ݡکــه در تدویــن قانــون اساســى نقــش داشــتند، 
درود بفرســتیم ݡکــه باعــث شــدند آرزوی دیرینــه مــردم 
ایــران ݡکــه حاݡکمیــت موازیــن دیــن مبیــن  مســلمان 
اســالم بــر امــور ݡکشــور اســت شــݡکل قانونــى پیــدا ݡکنــد 
و بــا پیش بینــى نهــادی چــون شــورای نݡگهبــان در قانــون 
اساســى، از ضمانــت اجرایــی فوق العــاده هــم برخــوردار 
احــݡکام  اولیــن  جملــه  از  باشــد. 
پــس  راحــل  امــام  ݡکــه  مســئولیتى 
صــادر  اســالمى  انقــالب  پیــروزی  از 
فقهــای  انتصــاب  حݡکــم  ݡکرده انــد، 
اولیــن دوره شــورای نݡگهبــان اســت؛ 
ایــن  ایــن بیانݡگــر اهمیــت جایــݡگاه 
رهبــر ݡکبیــر  نــݡگاه  انقالبــی در  نهــاد 
همچنیــن  اســت.  اســالمى  انقــالب 
ســخنرانى های  و  نامه هــا  بررســى 
رفیــع  جایــݡگاه  از  حݡکایــت  ایشــان 
نهــاد شــورای نݡگهبــان در نــݡگاه امــام 
راحــل دارد. مقــام معظــم رهبــری� 
نیــز در بیاناتــى ݡکــه بــه مناســبت های 
نهــاد  ایــن  داشــته اند،  مختلــف 
باالیــی  بســیار  اهمیــت  دارای  را 
ایــن  حامــى  همــواره  و  دانســته اند 
ــى از  ــه یݡک ــط ب ــن فق ــد. م ــاد بوده ان نه
جمـــــالت ایشــان اشــاره مى ݡکنــم ݡکــه 
نݡگهبــان  شــورای  اهمیــت  دربــاره ی 
فرموده انــد: »شــورای نݡگهبــان مطمئن تریــن دســتݡگاه 
ݡکشــور  نظــام  بــه  انقـــــــــــالب  ݡکــه  اســت  ارݡگانــى  و 

اســت«. بخشــیده 
زمــان  از  ݡکــه  بزرݡگوارانــى  همــه ی  یــاد  خاتمــه  در 
تأســیس نهــاد شــورای نݡگهبــان تاݡکنــون در ایــن نهــاد 

مى داریــم. ݡگرامــى  را  ݡکرده انــد  خدمــت 

از اعضاى شبکه ی 
نظارت در سراسر کشور 

»نهایت دقت در انجام 
وظایف محوله نظارتی« 

را خواستارم. اعضاى 
شبکه نظارت همواره 

باید »در راستاى اهداف 
عالیه انقالب اسالمی« با 
»نصب العین قرار دادن 

تدابیر و رهنمود هاى 
امام بزرگوار  و رهبر 

معظم انقالب از هیچ 
کوششی دریغ ننمایند«
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شــــوراݡی نݡگــــــهبــان
ار 4۲ ساله و ݡکارنامه  پرافتحݩݐ

دݡکتر صادقݡی مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایـــــݡی و امور انتخابات

پیــروزی  بــه  شــرایطى  در  ایــران  در  اســالمى  انقــالب 
رســید ݡکݡــه ݡکݡشــورهای جهــان بــه دو قطــب ســرمایه داری 
و سوسیالیســتى تقســیم شــده بــود. بــرای تحلیل ݡگــران 
بتوانــد  ݡکشــوری  ݡکــه  نبــود  متصــور  سیاســت  حــوزه 
ج از ایــن دو قطــب جایݡگاهــى داشــته باشــد. امــام  خــار
راحــل عظیم الشــأن� بــا شــعار نــه شــرقى_نه غربــی و بــا 
تݡکیــه بــر اســالم نــاب محمــدی� و اتــݡکال بــه خداونــد 

متعــال، مــردم ایــران را بــه برافراشــتن 
ســرزمین  ایــن  در  توحیــد  پرچــم 
فراخوانــد. او بــا درݡک صحیــح از علــل 
شݡکســت نهضــت ضــّد اســتبدادی 
مشــروطیت و ضــّد اســتعماری ملــى 
شــدن صنعت نفــت بــر روی اســالمـ� و 
مݡکتبــى بــودن انقــالب اســالمى تأݡکیــد 
بســیاری داشــت. ایــن ایــده و تفݡکــر 
بایســتى در قانــون اساســى بــه عنــوان 
اســاس و بنیــاد نظــام اســالمى تبلــور 
قانــون  متعــدد  اصــول  در  مى یافــت.  
به ویــژه اصــل چهــارم بــر ابتنای ݡکلیه ی 
قوانیــن و مصوبــات بــر اســاس موازیــن 
اســالمى تأݡکیــد شــده اســت. قانــون 
تــا   ۹۱ اصــول  در  خوبــی  بــه  اساســى 

ــهبان در دو حــوزه ی اصلــى رفــع  ــورای نݡگــــ ۹۹ نقــش شــــ
ع و قانــون اساســى و نظــارت  ــا شــر ــایرت مصوبــات ب مغــ
و  جمهــوری  ریاســت  خبــرݡگان،  مجلــس  انتخابــات  بــر 

مجلــس شــورای اســالمى را برجســته ݡکــرده اســت.
از نــݡکات اساســى دیݡگــر نحــوه ی اداره ی حݡکومــت 
بــر والیــت مطلقــه فقیــه و حݡکومــت منبعــث  مبتنــى 

اطهــار�  ائمــه ی  و  پیامبــر  والیــت  و  الهــى  والیــت  از 
در نظــام اســالمى اســت ݡکــه در اصــول قانــون اساســى 
به ویــژه اصــول ۵۷ ، ۱۰۹ و ۱۱۰ تجلــى یافتــه اســت. اســاس 
حݡکومــت در نظــام اســالمى تبدیــل اســالم بــه نســخه ی 
تقابــل  اصلى تریــن  ݡکــه  نســخه ای  اســت.  حݡکومتــى 
بــا شــعار مردم ســاالری دینــى  بــا لیبــرال دموݡکݡراســى را 
تــا ۹۹ ݡکــه به طــور  ُنه ݡگانــه ی ۹۱  بــر اصــول  دارد. عــالوه 
مســتقیم فلســفه ی اصلــى تأســیس 
و وظایــف مهــم شــورای نݡگهبــان را بــر 

شــمرده اســت.
 در مجمــــــوع در ۲۰ اصــل در قانون 
و  شــورای نݡگهبان  بــه  اســــاســــــى 
اهمیــــــت آن اشــاره شــــــده اســت و 
این واژه را به یــــکــــݡى از پرتکــــݡرارتــــرین 
حکــــݡومــــــت  در  اســـــاسى  واژه هــــــای 

اســالمى مبــّدل ســاخته اســت.
پس از رأی بیش از ۹۸ درصد مردم 
جمهــوری  بــه  فروردیــن ۵۸  روز ۱۲  در 
اساســى  قانــون  تصویــب  و  اســالمى 
امــام  حضــرت  ســال،  همــان  ۱۲ آذر  در 
 ۵۸ اســفند  اول  تاریــخ  خمینــى�در 
فقهــای شــورای نݡگهبــان را منصــوب 
ݡکردنــد در حالــى ݡکــه مجلــس شــورای اســالمى ۷ خــرداد 
۵۹ شــروع بــه ݡکار و در ۲۶ تیــر مــاه ســال ۵۹ پــس از معرفــى 
حقوقدانــان توســط قــوه قضائیــه بــا انتخــاب حقوقدانــان، 

زمینــه ی تشــݡکیل شــورای نݡگهبــان را فراهــم ݡکــرد.
شــورای نݡگهبــان ݡکــه در همــه ی ادوار مــورد تأییــد 
امامیــن انقــالب بــوده اســت، حفــظ جایــݡگاه و اهمیــت 

شورای نگهبان با تشکیالتی 
متناسب با وظایف، به ویژه 

در موضوع مهم نظارت بر 
انتخابات در چارچوب قوانین 

و احراز شرایط داوطلبان، 
در همه ی استان ها، 

شهرستان ها و بخش ها 
نظارت مؤثر اعمال و در قالب 

شبکه مردمی و از میان 
اقشار مختلف مردم به عنوان 
» مدافعان حریم مردم ساالری 
دینی « انجام وظیفه می نماید.
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نقــش آن همیشــه مــورد تأݡکیــد حضــرت امــام� و رهبــر 
عظیم الشــأن انقــالب حضــرت آیت  اهلل امــام خامنه ای� 
قــرار ݡگرفتــه اســت. ایــن شــورا بــا ݡکارنامــه ای پــر افتخــار 
و بــا دقــت تمــام در ۴۲ ســال ݡگذشــته مغایرت هــای شــرعى 
و قانــون اساســى مصوبــات مجلــس شــورای اســالمى را 
متذݡکــر ݡگردیــده اســت و بــه وظیفــه ی مهــّم نظــارت بــر 
انتخابــات مجلــس خبــرݡگان، ریاســت جمهــوری و مجلــس 
شــورای اســالمى اهتمــام داشــته و بــدون تأثیــر  پذیــری از 
افــراد و جناح هــای سیاســى بــه وظیفــه شــرعى و قانونــى 
خــود پرداختــه اســت. شــورای نݡگهبــان بــا تشــݡکیالتى 
متناســب بــا وظایــف، به ویــژه در موضــوع مهــم نظــارت بــر 
انتخابــات در چارچــوب قوانیــن و احــراز شــرایط داوطلبان، 
در همــه ی اســتان ها، شهرســتان ها و بخش هــا نظــارت 

از میــان  و  مردمــى  شــبݡکه ی  قالــب  در  و  ِاعمــال  مؤثــر 
حریــم  » مدافعــان  عنــوان  بــه  مــردم  مختلــف  اقشــار 
شــورای  مى نمایــد.  وظیفــه  انجــام  دینــى «  مردم ســاالری 
نݡگهبــان در همــه ی ادوار بــا همــݡکاری نزدیــک بــا عوامــل 
اســتانداری ها،  ݡکشــور،  وزارت  در  همــݡکاران  و  اجرایــی 
فرمانداری هــا و بخشــداری ها توانســته اســت از امانــت 
در  مــردم  اراده ی  جلــوه ی  و  رأی  صندوق هــای  در  مــردم 
بــه  حق الّنــاس  عنــوان  بــه  ݡکشــور  سیاســى  صحنــه ی 

درســتى صیانــت و پاســداری نمایــد.
توفیــق  نݡگݡهبــان،  شــورای  دبیــر  اجرایــی  معــــــــاونت 
خدمت گزاری به نظام مقدس جمهوری اســالمݡى را برای ݡکلیه ی 
همݡکاران در سراسر ݡکشور به ویژه شبݡکه ی ُپر افتخار نظارت، 

مى ݡکنــد. آرزو 
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متـــــــــولــــــد:
دزفول  ۱۳۶۱

تحصیالت: 
دکترای حقوق عمومى

عضویــــــت:
حقوقدان شورای نݡگهبان

)۲۵ تــــیـــــــــر ۱۳۹۸(
ســــمـــــت:

 سخنگوی شورای نگهبان
)از ۲۳ تــــیـــــــــر ۱۴۰۰(

هرچنــد تــا پیــش از ایــن، عنــواِن جوان تریــن حقوقــدان شــورای نݡگهبــان از آِن فــرد دیݡگــری 
بــود امــا وقتــی دقــت می کنیــم، می بینیــم ایــن موضــوع از اقتضائــات ســال های اولیــه ی انقــالب 
اســالمی و نوپــا بــودن آن بــوده اســت؛ چنانچــه در ِســمت ها و جایݡگاه هــای مختلــف در آن 
ــال از  ــل س ــش از چه ــت بی ــا ݡگذش ــا ب ــتیم ام ــاال نیس ــنین ب ــا س ــرادی ب ــور اف ــر حض ــال ها ناظ س
برپایــی نظــام جمهــوری اســالمی، شــاهد روی آوردن باالتریــن نهادهــای سیاســی مهــم کشــور از 
جملــه دولــت، مجلــس و شــورای نݡگهبــان به موضــوع جوان ݡگرایی هســتیم. خاّصــه آنکه این 

موضــوع، مــورد تأییــد و از مطالبــات جــدی رهبــری معظــم انقــالب هــم بــوده اســت.
دکتــر هــادی طحــان نظیــف کــه در 37 ســالݡگی بــه عنــوان حقوقــدان شــورای نݡگهبــان انتخــاب 
ــد و 

ّ
ــان متول ــن جوان ــه همی ــد از جمل ــده ش ــاد برݡگزی ــن نه ــخنݡگویی ای ــه س ــالݡگی ب و در 39 س

ــت.  ــالمی اس ــالب اس ــی پــس از انق ــای تربیت ــه در فض رویش یافت
نشــریه ی ناظــر امیــن در اولیــن ݡگفتݡگــوی تفصیلی خود با ســخنݡگوی جــوان شــورای نݡگهبان 

بــه ابعــاد کمتــر دیــده    شــده ی زندݡگــی شــخصی و کاری وی پرداخته اســت.

از خاݡک جنوب تا مام وطـــن
ݡگفتݡگو با دݡکتر هادݡی طحـــــان نظیف

مصاحـبـه

ــده و  ــد ش ــهر متول ــدام ش ــالی و در ݡک ــه س ــی در چ جنابعال
ــد؟ ــا ݡگݡذراندی ــود را در ݡکج ــالت خ تحصی

بنــده در ســال ۱۳۶۱ در شــهر دزفــول اســتان خوزســتان 
متولد شدم و تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 
آنجــا ݡگذرانــدم. تحصیــالت  در  از دانشــݡگاه  قبــل  تــا  را 
دانشــݡگاهى خــود را هــم در رشــته ی حقــوق عمومــى تــا 
مقطــع ݡکارشناســى ارشــد در دانشــݡگاه امــام صــادق� 
ادامــه دادم و ســپس دݡکتــرای حقــوق عمومــى خــود را 
از دانشــݡگاه تهــران اخــذ نمــودم و اݡکنــون عضــو هیــأت 

علمــى دانشــݡگاه امــام صــادق � هســتم.

ســال های جنــگ را بــا خانــواده چݡگونــه طــی ݡکردیــد؟ آیــا در 
ــد، ماندیــد یــا مانند بســیاری دیݡگر از همشــهریان 

ّ
محــل تول

خــود ناچــار به ݡکــوچ اجبــاری شــدید؟
تلخى هایــی  و  ســختى ها  بــا  همیشــه  جنــگ   

ً
طبیعتــا

ــر از  ــیاری دیݡگ ــد بس ــم مانن ــا ه ــواده ی م ــت. خان ــراه اس هم
خانواده هــای دزفولــى ترجیــح دادنــد ݡکــه بماننــد و بــه قــول 
شــما ݡکــوچ نݡکننــد و بــه نظــرم، خــوِد ایــن نرفتــن و مانــدن، 

ــرای رزمندݡگانــى ݡکــه در  شــاید یــک اطمینــان و دلݡگرمــى ب
ــه ی  ــهر، فاصل ــا ش ــق ت ــد و از آن مناط ــى بودن ــق جنݡگ مناط
زیــادی هــم وجــود نداشــت، ایجــاد مى ݡکــرد. ایــن نرفتــن، 
مانــدن و مقاومــت ݡکــردن، بــه نظــر مــن خــودش یــک پیــام 
داشت. البته این در شرایطى بود ݡکه شاید ݡکمتر خانه ای 
پیــدا مى شــد ݡکــه از آن مــردی و فرزنــدی بــه جبهــه اعــزام 
نشــده باشــد. لــذا خانواده هــا ترجیــح مى دادنــد بماننــد و در 
ݡکنــار فرزنــدان خــود و رزمندݡگانــى ݡکــه از مناطــق مختلــف 

ݡکشــور بــرای دفــاع از آنــان آمــده بودنــد، باشــند.

و  ســخت  هــوای  و  حــال  از  ݡکمــی  مــا  مخاطبــان  بــرای 
بݡگوییــد. ݡکشــور  جنــوب  در  جنــگ  دوران  تلخی هــای 
آنچــه ݡکــه انســان از آن ایــام بــه یــاد مــى آورد، شــهری اســت 
ݡکــه خانه هایــش ویــران شــده و خیابان هــا، تأسیســات 
و جاهــای مختلــف آن پــر از خرابــی اســت. صــدای آژیرهــای 
خطــر یــا بقایــای موشــک ها و بمب هایــی ݡکــه بــر ســر مــردم 
ریختــه مى شــد، از خاطراتــى اســت ݡکــه در ذهــن مــن و 
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امثــال مــن، هنــوز وجــود دارد؛ این ݡکــه در هنــݡگام بــازی یــا حتــى 
در نیمه هــای شــب، همیشــه نݡگــران موشــک باران باشــید و 
ایــن تــرس همیشــه در وجــودت باشــد. ݡکودݡکان یتیم، شــهر 
ویــران، درخت هــای واژݡگــون، چشــم های ݡگریــان و نݡگــران 
مادرانــى ݡکــه در فــراق و انتظــار عزیزان شــان بودنــد؛ همݡگــى 
اوصــاف و تصاویــری اســت ݡکــه از آن روزهــا در ذهــن وجــود 
دارد ولــى مهــم ایــن اســت ݡکــه مــردم ایســتادند و بــا ایثــار و 
فــداݡکاری از وطــن، ســرزمین و عقایدشــان دفــاع ݡکردنــد و 
مردانــه جنݡگیدنــد. ثمــره ی تمــام آن مجاهدت ها نیز این شــد 
ݡکــه حتــى یــک وجــب هــم از خــاݡک وطــن ݡکــم نشــد. خاطــرم 
هســت یݡکــى از برادرانــم مدرســه ابتدایــی بــود ولــى بــه دلیــل 
حجم موشــک باران و بمباران، آن مقطع را در چندین مدرســه 
ســپری ݡکــرد. چــرا ݡکــه دانش آموزانــى مثــل او هــر مدرســه ای 
مى رفتنــد، آنجــا بــه دلیــل موشــک باران و بمبــاران تخریــب 
مى شــد و مجبــور مى شــدند در مدرســه ی دیݡگــری ثبت نــام 
ݡکننــد تــا بتواننــد درس شــان را پیــش ببرنــد. بــه هــر حــال آن 
مقطــع ݡگذشــت و خرابی هــا ســاخته شــد و آن ویرانى هــا جــای 
خــود را بــه آبادانــى داد. امــا بــا وجــود همــه ی اینهــا، آنچــه از همــه 
چیــز مهم تــر بــود، همــان مقاومــت و ایســتادݡگى مــردم بــر ســر 

آرمان هــا و اعتقادات شــان بــود.

دانســتن چݡگونݡگــی و علــت ورود شــما بــه دانشــݡگاه امــام 
صــادق� بــرای مخاطبیــن مــا خالــی از لطــف نخواهــد بــود. 
عالقه ی من بیشتر به حوزه ی علوم انسانى، آن هم به دلیل 
اثرݡگذاری این حوزه بود. البته رشــته ی تحصیلى دبیرســتانم 
ریاضــى - فیزیــک بــود. حتــى ݡکنݡکــور ریاضــى امتحــان دادم و 
قبــول هــم شــدم ولــى بــه دانشــݡگاه امــام صــادق � از بــاب 
این ݡکــه هــم بــه حــوزه ی علــوم انســانى مى پرداخــت و هــم 
رویݡکردش دینى بود و در واقع رســالت و دغدغه اش تلفیق 
معارف اسالمى و حوزه ی علوم انسانى بود، عالقه مند بودم. 
لــذا مــن هــم ماننــد بقیــه ی داوطلبــان در ݡکنݡکــور سراســری 
شــرݡکت و بحمــدهلل رتبــه خوبــی در ݡکنݡکور ݡکســب ݡکــردم 
و پــس از آن، مراحــل بعــدی )ݡگزینــش دانشــݡگاه( را ســپری 

ݡکردیــم و دانشــجوی دانشــݡگاه امــام صــادق � شــدیم.

ــانی را  ــه ݡکس ــص چ ــان، باالخ ــدار آن زم ح و نام ــر ــاتید مط از اس

ــد؟ ــام ببری ــد ن می توانی

در دانشــݡگاه از اســاتید متعــددی بهره منــد بودیــم؛ چــه 
اعضــای هیــأت علمى دانشــݡگاه خودمان، چه برخى دیݡگــر از 
اساتید شناخته شده ی دانشݡگاه هایی مثل تهران، شهید 
بهشــتى و... . بــه عنــوان نمونــه در آن ســال ها از اســاتیدی 
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آیــت اهلل  مرحــوم  ݡکنــى،  مهــدوی  آیــت اهلل  مرحــوم  مثــل 
عمیدزنجانــى، آیــت اهلل باقری ݡکنى و برخى از اســتادان دیݡگر 
ݡکــه قبــاًل عضو شــورای نݡگهبــان بودنــد یا اݡکنون عضــو این 
شــورا هســتند و همچنین بســیاری از اساتید شناخته شده 
در رشــته ی حقــوق، توفیــق علم آمــوزی داشــتیم.برخى دیݡگݡر 
از اســاتید شــناخته شــده ی دانشــݡگݡاه هایی دیݡگݡــر مثــل 
تهران، شهید بهشتى و... . از اساتیدی مثل مرحوم آیت اهلل 
عمیــد زنجانــى و برخــى اســتادان دیݡگݡــر ݡکݡــه در ســابق و هــم 
اݡکݡنــون عضــو حقوقدانــان شــورای نݡگݡهبــان هســتند نیــز 

توفیــق علم آمــوزی داشــتیم.

اولیــه ی  ســال های  در  ݡکنــی  مهــدوی  آیــت اهلل  مرحــوم 
داشــتند.  را  نݡگهبــان  شــورای  در  حضــور  ســابقه ی  انقــالب 
بــرای مخاطبــان نشــریه از نحــوه ی مدیریــت علمــی ایشــان در 
دانشــݡگاه امــام صــادق � و ســلوݡک سیاســی آن شــخصیت 

بــزرݡگ ، یــادی ݡکنیــد.
آیــت اهلل مهــدوی ݡکنــى�، هــم از پیشــتازان مبــارزات 
قبــل از انقــالب محســوب مى شــوند و هــم از چهره هــای 
مؤثــر در پــس از انقــالب اســالمى هســتند. از ݡکســانى ݡکــه 
 هــم در ݡکنــار 

ً
در ݡکنــار حضــرت امــام � بودنــد و بعــدا

ایشــان  مى ݡکردنــد.  نقش آفرینــى  رهبــری  معظــم  مقــام 
مســئولیت های متعــددی در انقــالب اســالمى داشــتند. 
ــا تشــݡکیل ݡکمیته هــای  از عضویــت در شــورای انقــالب ت
انقــالب؛ از عضویــت در شــورای نݡگهبــان تــا تصــدی وزارت 
ݡکشــور و بعــد هــم نخســت وزیــری. بــه تعبیر مقــام معظم 
جمهوری اســالمى  دوران هــای  ســخت ترین  در  رهبــری 
حضــور جــدی در مناصــب مهــم و مختلــف داشــتند و 
ــان ݡکشــور  بعدهــا هــم در عرصــه ی علمــى و تربیــت جوان
 نقــش ایفــا ݡکردنــد؛ به طــور خــاص در تأســیس 

ً
انصافــا

دانشــݡگاه امــام صــادق � ݡکــه مــا از نزدیــک مى دیدیــم 
ــا جاهــای  ــرای ایشــان اولویــت دارد ت چقــدر ایــن مســأله ب
دیݡگــر ماننــد امامــت جمعــه تهــران و  ریاســت مجلــس 
خبــرݡگان. در همــه ی ایــن مــوارد، آنچــه ݡکــه مــا مى بینیــم 
ــه  ــى و ب ــخصیت علم ــک ش ــى و ی ــى و اخالق ــم دین ــک عال ی
صــادق  سیاســتمدار  یــک  رهبــری  معظــم  مقــام  تعبیــر 
شــخصى  مالحظه هــای  هرݡگــز  ݡکــه  صریــح  انقالبــِی  و 
فعالیت هــای  حیطــه ی  بــه  را  جناحــى  انݡگیزه هــای  و 
ݡگســترده ای ݡکــه داشــتند، راه ندادنــد و وزن وزیــِن خــود را 
بــه یــاری مســائل نظــام و انقــالب آوردنــد و یݡکــى از الطــاف 
خداونــد بــه مــا افتخــار شــاݡگردی ایشــان در دانشــݡگاه 

امــام صــادق � بــود. 

در مــورد نحــوه ی آشــنایی، معرفــی و ســال ورودتــان به شــورای 
نݡگهبــان بفرماییــد. در بــدو ورود و ســال های ابتدایــی در ایــن 

نهــاد مشــغول چــه امــوری بودید؟
بنده از نیمه ی دوم ســال 1388 همݡکاری خود را با شــورای 
نݡگهبــان آغــاز ݡکــردم و از آن تاریــخ در مرݡکــز تحقیقــات 
شــورای نݡگهبــاِن آن زمــان ݡکــه هنــوز بــه پژوهشــݡکده 
تبدیــل نشــده بــود؛ مشــغول فعالیــت علمــى، پژوهشــى و 
ݡکارشناســى شــدم و پس از یک ســال به شــورای نݡگهبان 

و صحــن ایــن شــورا نیــز آمــدم.

چطور شد ݡکه منشی جلسات شورای نݡگهبان شدید؟ 
همان طــور ݡکــه عــرض ݡکــردم بنــده در آن مقطــع در مرݡکــز 
بــودم.  تحقیقــات شــورای نݡگهبــان مشــغول ݡکار علمــى 
ــا هیــأت تطبیــق مصوبــات در مجلــس نیــز  البتــه هم زمــان ب
همــݡکاری مى ݡکــردم تــا این ݡکــه ابتــدای آذرمــاه ســال 1389، 
آیــت اهلل جنتــى بــا معرفــى ݡکــه صــورت ݡگرفتــه بــود در یــک 
جلســه از بنــده بــرای حضــور در صحــن شــورا و انجــام امــور 
بــه عنــوان  آن پــس  از  داخلــى جلســه دعــوت فرمودنــد و 
منشــى جلســات شــورای نݡگهبان و مشــاور معاون اجرایی و 
امور انتخابات این نهاد مشــغول به ݡکار شــدم. در جلســه ی 
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ــر  ــات و تقری ــن مصوب ــت مت ــه ام قرائ ــان وظیف ــورای نݡگهب ش
نظــر شــورا بــود. البتــه در میــان جلســه هــم اݡگــر نیــازی بــه 
جســتجوی مســتندات قانونــى بــود، انجــام مــى دادم و ســعى 
مى ݡکــردم آن ُبعــد ݡکارشناســى و پژوهشــى و علمــى را ݡکــه در 
مرݡکــز تحقیقــات مقدماتــش فراهــم مى شــد در جلســات بــه 

ݡکمــک اعضــای شــورا بیــاورم.
در آن زمــان، در شــورا بزرݡگانــى حضــور داشــتند و اݡکنون هم 
این ݡگونــه اســت. الحمــدهلل همــه ی اعضــا، اهــل علــم و فضــل 
ــا ایــن حــال اݡگــر مــواردی ݡکــه نیــاز بــه بررســى و  هســتند ولــى ب
ــار  ــا را در ݡکن ــردم اینه ــعى مى ݡک ــت، س ــتر داش ــتجوی بیش جس
ســایر وظایفــى ݡکــه بــر عهــده داشــتم نیــز بررســى و نتایــج آن را 

عــرض ݡکنــم.

از حــس و حــال این ݡکــه در معّیــت بزرݡگانــی چــون حضــرات آیــات 
جّنتــی، یــزدی، شــاهرودی، مؤمــن، رضوانــی و... مشــغول بــوده و 

هســتید، بݡگویید.
  بــودن در ݡکنــار بزرݡگانــى مثــل حضــرات آیــات عظــام 

ً
طبیعتــا

جنتــى، یــزدی، شــاهرودی، مؤمــن و رضوانــى و حقوقدانــان 
ایــزدی  رحمــت  بــه  آنهــا  از  برخــى  ݡکــه  فاضــل  و  برجســته 
پیوســته اند، فرصتى بوده و هســت برای آموختن و ݡکســب 
تجربــه و از ایــن بابــت، همیشــه خــدای متعــال را شــاݡکرم. 
دقت هایــی ݡکــه اعضــای شــورا اعــم از فقهــا و حقوقدانــان، 
 فقهــای معظــم بــه لحــاظ تأݡکیــد بــر موازیــن شــرعى 

ً
خصوصــا

و نیــز حقــوق مــردم نســبت بــه موضوعــات دارنــد از مــواردی 
ــت. ــری اس ــتفاده و یادݡگی ــل اس ــیار قاب ــه بس ــت ݡک اس

 جنابعالــی خاطــرات تلــخ و شــیرین بســیاری از جلســات 
ً
قطعــا

شــورای نݡگهبــان بــه هنــݡگام تصــدی منشــی ݡگری جلســات 
داریــد. تقاضــا داریــم نݡکاتــی از ایــن دســت بــرای مــا عنــوان ݡکنید. 
خاطــرات بســیاری از ایــن ســال ها در ذهنــم هســت ولــى وقتى 
مــرور مى ݡکنــم، در خــالل همــه ی این ها، آنچــه مى توانم عرض 

ݡکنــم این اســت ݡکــه اعضــای بزرݡگوار شــورای نݡگهبان 
ب و تعصبى ݡکــه در انجام وظایف 

ّ
در عیــن تصل

دینــى، شــرعى و قانونــى خــود دارند؛ یعنى دفاع 
جــّدی از مســائل شــرعى و فقهــى و ݡکوتــاه 

نیامــدن از اصــول؛ در عیــن حــال، صفــا و 
لطافــت و نیــز التزام شــان بــه خصوصیــات 
خــوب اخالقــى، بــرای امثــال مــا درس آمــوز 
عزیــزان  ایــن  دیݡگــر  بیــان  بــه  اســت. 

على رغــم جدّیــت در انجــام وظایــف خــود 
چــه در حــوزه ی بررســى مصوبــات و چــه 

در بحــث انتخابــات در ݡکنــار همــه ی 

اینهــا، ملتــزم بــه رعایــت خصوصیــات خــوب اخالقــى هســتند. 
مثــاًل صفا و ساده زیســتى ݡکه مرحوم حضــرت آیت اهلل مؤمن 
داشــتند و یــا ســایر خصوصیــات عزیزانــى ݡکــه االن فرصــت 
نیســت بــه صــورت جزئــى، تک تــک آنهــا را بیــان ݡکنــم؛ همݡگــى 

مى توانــد بــرای مــا درس آمــوز باشــد. 
بــرای نمونــه، منــش و روشــى ݡکــه حضــرت آیــت اهلل جنتــى 
بــه عنــوان شــخصى ݡکــه از ابتــدای انقــالب در مســائل سیاســى 
ݡکشــور حضــور داشــتند و ســال ها در ݡکــوران رخدادهــای 
مختلــف و مهــم بودند و پایمــردی ݡکه بر روی اصول خودشــان 
دارنــد از یــک طــرف و تأݡکیــد و توّجهــى ݡکــه بــه رعایــت موازیــن 
اخالقــى دارنــد از طــرف دیݡگــر، همݡگــى از امــور مهمــه ای اســت 
  جــای آموختــن دارد. مــن در ایــن ســال ها ندیــدم 

ًًً
ݡکــه واقعــا

ݡکــه حضــرت آیــت اهلل جنتــى ولــو یــک بــار از ݡکســى بدݡگویــی 
ݡکننــد. اݡگــر همیــن االن در اتــاق ݡکار شــان برویــد، مى بینیــد 
نوشــته هایی از آیــات قــرآن ݡکریــم و آثــار روایــی وجــود دارد ݡکــه 
افــراد را از غیبــت ݡکــردن تحذیــر مى دهــد و بــر نمــاز اّول وقــت و 
امــوری از این دســت تأݡکید مى ݡکنــد. به طور ݡکلى این بزرݡگان 
افــرادی هســتند ݡکــه هــم در عرصه هــای اجتماعى حضــور مؤثر 
دارنــد و هــم در حوزه هــای فــردی از خصوصیــات بســیار خــوب 
اخالقــى برخوردارنــد. امــا متأســفانه بایــد بݡگویــم ݡکــه معمــواًل 
خصوصیــات شــخصى و اخالقــى ایــن افــراد در ســایه ی مســائل 

سیاســى پنهــان مى مانــد.

عنــوان  بــه  ݡکــه  شــد  چݡگونــه 

حقوقــدان بــه مجلــس معرفی 

شــدید؟
در ســال 98 در دوره ریاســت 
بــر  رئیســݡى  آقــای  جنــاب 
دستݡگاه قضا در ݡکنار بقیه ی 
مجلــس  بــه  عزیــزان 
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معرفى و در نهایت با رأی نمایندݡگان محترم مجلس به عنوان 
شــدیم. انتخــاب  نݡگهبــان  شــورای  حقوقــدان  عضــو 

شــما تنهــا حقوقــدان شــورای نݡگهبــان هســتید ݡکــه پیــش از 
ــات آن  ــی ݡگری جلس ــابقه ی منش ــاد، س ــن نه ــت در ای عضوی
را داشــته اید و در نتیجــه بــا یــک پیشــینه و ݡکســوت در خــور 
توجــه، جایــݡگاه حقوقدانــی را ݡکســب ݡکرده ایــد. بــا توجــه 

ــر  ــای دیݡگ ــه اعض ــبت ب ــه نس ــه این ݡک ب
ــوردار  ــز برخ ــری نی ــال ݡکمت ــن و س از س
ســابقه  ایــن  بفرماییــد  هســتید، 
ݡکمــک  نوعــی  بــه  توانســت  چݡگونــه 
ــود؟ ــزرݡگان ش ــور ب ــما در حض ــال ش ح

ــاله ی   ده س
ً
ــدودا ــابقه ی ح  س

ً
ــا قطع

شــورای  جلســات  در  حضــور 
بســیار  مــن  بــرای  نݡگهبــان، 
مفیــد بــوده اســت چــرا ݡکــه بــه 
ســال ها  ایــن  در  خــدا  لطــف 
ݡکار،  نحــوه ی  بــا  نزدیــک  از 
فرآیندهــا و ســاز و ݡکار شــورای 

نݡگهبــان آشــنا شــدم. لــذا شــاید بتــوان ݡگفــت در 
ُبعــد نظــری، بــه خاطــر تحصیــل در حــوزه ی حقــوق 
عمومــى و حقــوق اساســى و عالقــه بــه ایــن حــوزه 
ــور در  ــابقه ی حض ــر س ــه خاط ــد عملــى، ب و در ُبع
جلســات شــورای نݡگهبــان و نحــوه ی ݡکار شــورا 
و ارتبــاط بــا بدنــه ی ݡکارشناســى و پژوهشــى 
حــّد  تــا  نݡگهبــان،  شــورای  پژوهشــݡکده  ی 
ــورا  ــن ش ــات در ای ــوابق موضوع ــا س ــی ب خوب
آشــنایی دارم. این ݡکــه مثــاًل یــک مصوبــه، 
مشــابه مصوبه ی فعلى در ســال های قبل 
در شــورای نݡگهبــان بررســى و بــا اشــݡکال 
مواجــه شــده و یــا مــورد اشــݡکال و ابهــام 
قرار نݡگرفته اســت یا آشــنایی با ســوابِق 
از  مــواردی  و  شــورا  تفاســیر  و  نظــرات 
بــود  مــواردی  از  همــه  دســت،  ایــن 
ݡکــه اعضــای محتــرم ݡگاهــى اوقــات 
یــا  و  مى دادنــد  ارجــاع  جلســات  در 
ســؤال مى ݡکردنــد یــا مى خواســتند 
ــا عالقــه  ݡکــه بررســى شــود و مــن ب
را دنبــال مى ݡکــردم.  موضوعــات 
ݡکــه  همان ݡگونــه  امیــدوارم 
خدای متعال توفیق آموختن  و 
پــرورش را در ݡکنــار ایــن عزیــزان 
بــه بنــده داد، اݡکنــون نیــز بــه 

ــو  ــه نح ــو ب ــک عض ــوان ی ــه عن ــود را ب ــف خ ــم وظای ــدد او بتوان م
احســن انجــام دهــم.

ســخنݡگویی  مهــم  جایــݡگاه  در  ݡگرفتــن  قــرار  هــوای  و  حــال 
ــخصیت  ــس از ش ــم پ ــت؟ آن ه ــه اس ــان چݡگون ــورای نݡگهب ش
مشــهور و شــناخته شــده ای همچــون دݡکتــر ݡکدخدایــی ݡکــه 
ســال ها در ایــن ݡکســوت بــوده و همــݡگان چــه از اهالــی رســانه و 
چــه عمــوم مــردم؛ شــورای نݡگهبــان و به ویــژه 
قــاب  در  همیشــه  را  انتخابــات  موضــوع 

چهــره ی ایشــان ترســیم ݡکرده انــد.
ݡکدخدایــی،  دݡکتــر  آقــای  جنــاب 
مدت هــا بــود ݡکه آهنگ رفتن از ِســمت 
و  اعتقــاد  و  داشــتند  را  ســخنݡگویی 
نظر شــان بــر ایــن بــود ݡکــه عرصــه را بایــد 
بــه جوان  ترهــا ســپرد. در نهایت على رغم 
ایــن  ایشــان،  اصــرار  و  مــن  مخالفــت  
موضــوع در جلســه شــورای نݡگهبــان 
شــورا  عزیــزاِن  رأی  بــا  و  شــد  مطــرح 
شــدم.  انتخــاب  ســخنݡگو  عنــوان  بــه 
واقعیــت ایــن اســت ݡکــه ســخنݡگویی نهــادی مثــل شــورای 
نݡگهبــان ݡکار آســانى نیســت و به لحاظ جنــِس وظایفى ݡکه 
شــورای نݡگهبــان بــر عهــده دارد، ݡکار خطیــری اســت. اصــاًل 
ســخنݡگویی چنیــن جمــِع وزیــن و اهــل علــم و فضلــى ݡکار 
راحتــى نیســت و مــن خیلــى دقــت و تــالش مى ݡکنــم ݡکــه بــه 
مدد و لطف الهى بتوانم وظیفه  ام را به درســتى انجام بدهم.
دݡکتــر  آقــای  جنــاب  ݡکردیــد  اشــاره  ݡکــه  همانطــور 
ݡکدخدایــی یــک شــخصیت مشــهور و شــناخته شــده ای 
ــان و  ــورای نݡگهب ــانه ها، ش ــردم  و رس ــى از م ــتند و خیل هس
 بــر 

ً
موضــوع انتخابــات را بــا ایشــان مى شناســند. طبیعتــا

عهــده ݡگرفتــن مســئولیت بعــد از امثال ایشــان بــه عنوان 
یــک عضــو بــا تجربــه، ݡکار ݡکــرده و مجــّرب ݡکار ســاده ای 
نیســت. امــا بنــده هــم بــه مــدد الهــى تمــام ســعى و تالشــم 
از  بیــش  بــه ݡکمــک همــه ی عزیــزان،  تــا  اســت  ایــن  بــر 
پیــش تصویــری بهتــر، منطقى تــر و تخصصى تــر از شــورای 
نݡگهبــان در افــݡکار عمومــى و نخبــݡگان ایجــاد شــود. البتــه 
در ایــن مســیر بایــد از تجــارب ایشــان و ســایر افــراد اهــل 
فݡکــر و تجربــه اســتفاده ݡکــرد چــرا ݡکــه این افراد پیــش از ما 
راه هایــی را پیموده انــد و بــه تجاربــی دســت پیــدا ݡکرده انــد 

 بایــد بــه آنهــا توجــه شــود. 
ً
ݡکــه حتمــا

رویݡکرد جنابعالی در حوزه سخنݡگویی چݡگونه است؟
مــن در ایــن مــدت ســعى ݡکــرده ام ݡکمــى بیشــتر بــر رویݡکــرد 

اینجــا بحــث محرمانــه و نگفتنــى 
وجــود نــدارد. در اینجــا موضــوع، 
کاماًل تخصصى و اســتدالل اســت 
و حتــى ســال ها قبــل مقــام معظم 
رهبــری� بــر ایــن موضــوع تأکیــد 
فرمودنــد و ایــن کار هــم در حــال 
انجام اســت که مشــروح مذاکرات 

شــورا منتشــر شــود. 
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تخصصــى، تحلیلــى و اســتداللى شــورای نݡگهبــان در حــوزه ی 
مصوبــات بپــردازم. امســال ݡکــه ســاِل انتخابــات نیســت و 
ان شــاءاهلل ســال بعــد ݡکم ݡکــم بحــث انتخابــات آغــاز مى شــود 

ݡکــه البتــه آنجــا هــم بایــد ݡکارهــای نــو و تــازه ای را آغــاز ݡکــرد.
شــورای نݡگهبــان وظایــف خطیــری در اداره ݡکشــور دارد. چــه در 
بررســى مصوبــات مجلــس، تفســیر قانــون اساســى، پاســخ بــه 
اســتعالمات دیــوان عدالــت اداری توســط فقهــای معظم شــورا 
و چــه در بحــث نظــارت بــر انتخابــات ݡکــه خطیــر و حیاتــى بــودن 
ایــن وظایــف ݡکاماًل مبرهن اســت. همانطــور ݡکه عــرض ݡکردم 
در ایــن مــدت ســعى ݡکــرده ام یــک مقــداری بــه وظیفــه ی اول، 
یعنى نظارت بر مصوبات و قوانین و مقررات تمرݡکز بیشــتری 
ــد  ــان مى توان ــورای نݡگهب ــدم ش ــه معتق ــرا ݡک ــم چ ــته باش داش
ع و  توضیحــات جامعــى در خصــوص مــواردی ݡکــه خــالف شــر
 اینجا بحث محرمانه، 

ً
قانون اساسى مى داند، ارائه ݡکند. اتفاقا

نݡگفتنــى و پنهانــى وجــود نــدارد و موضــوع ݡکامــاًل تخصصــى و 
اســتداللى اســت. مســأله ای ݡکــه ســال ها قبــل، مقــام معظــم 
رهبری با تأݡکید بر انتشار مشروح مذاݡکرات شورای نݡگهبان 
بــر آن صّحــه ݡگذاشــتند. بنابرایــن مــا باید نســبت به مصوباتى 
ݡکــه رد یــا تأییــد مى ݡکنیــم یــا ابهــام مى ݡگیریــم به مــردم توضیح 
 معتقدم در چنین مواردی، همراهى بیشــتری از 

ً
بدهیم. اتفاقا

جانــب مــردم خواهیــم دید. اݡگر مصوبه ای به هر دلیلى توســط 
شــورای نݡگهبــان مــورد اشــݡکال، ایــراد یــا ابهــام قــرار مى ݡگیــرد، 
مى شــود اینهــا را توضیــح داد و تشــریح ݡکــرد. تمرݡکــز بنــده در 
ســمت ســخنݡگویی در این مدت، بیشــتر بر این موضوع قرار 
داشــته و بــه لطــف خدا مقــداری ݡکه بازخــورد ݡگرفتم الحمدهلل 
خــوب بــوده اســت. به طــور ݡکلــى تأݡکیــد مــا بــر اطالع رســانى 
ــا  ــه ی حوزه ه ــه هم ــبت ب ــه نس ــه و صادقان ــع، متعهدان به موق
 در حــوزه ی مصوبــات اســت. در بحــث انتخابــات هــم 

ً
خصوصــا

ایــن تأݡکیــد وجــود دارد. البتــه تالش هایــی در دوره هــای قبــل 
هــم انجــام شــده اســت ولــى مــا ســعى ݡکردیــم ایــن موضــوع را 

مقــداری ارتقــا بخشــیده و بیشــتر روی آن متمرݡکــز شــویم.

 
ً
جنابعالــی تــا پیــش از ݡکســوت ســخنݡگویی حضــور نســبتا

فعالــی در فضــای مجــازی داشــتید. بــرای مخاطبیــن نشــریه ی 
ــود.  ــد ب ــم خواه ــز مغتن ــوع نی ــن موض ــالع از ای ــن، اط ــر امی ناظ

بنــده از زمانــى ݡکــه بــه عنــوان عضــو شــورای نݡگهبــان انتخــاب 
شــدم، ســعى ݡکــردم در ݡکنــار وظایــف اصلــى ݡکــه در شــورای 
نݡگهبــان برعهــده دارم، مثــل انجــام بررســى های الزم نســبت بــه 
مصوبــات یــا حضــور در ݡکمیســیون های تخصصــى مجلــس 
جهــت تبییــن نظــرات شــورا؛ در حــوزه ی اطالع رســانى هــم ݡکمــک 
ݡکنــم و بــا هماهنݡگــى بــا ســخنݡگو اقداماتــى را انجــام دهــم. لــذا از 
همــان ابتــدا ســعى ݡکــردم در فضــای رســانه ای و مجــازی و به طــور 

خــاص شــبݡکه های اجتماعــى حضــور داشــته باشــم. بــه  عنــوان 
نمونــه ســعى ݡکــردم به طــور مســتمر از هــر جلســه ی  شــورای 
نگهبان، گزارشݡى را در بسترهایی مانند اینستاݡگرام منتشر کنم.

در ایــن ݡگزارش هــا ســعى مى ݡکــردم آن حواشــى قابــل ذݡکــر در 
هــر جلســه و جــذاب بــرای مخاطــب، همچنیــن اســتدالل های 
اعضــای محتــرم را نســبت به مصوبات بیــان ݡکنم ݡکه الحمدهلل 
بازخوردهای خیلى خوبی داشــت. فݡکر مى ݡکنم در این ســال ها 
حــدود 88 ݡگــزارش منتشــر شــده ݡکــه در اݡکثــر رســانه ها هــم بــه 
آن پرداختــه مى شــد. از طــرف دیݡگــر ســعى مى ݡکــردم در مجامــع 
علمــى،  دانشــݡگاهى و حــوزوی حضــور پیــدا ݡکنــم و آنجــا هــم 
نســبت به نظرات و رویݡکردهای شــورای نݡگهبان برای مخاطب 
نخبݡگانى اعم از دانشݡگاهى و حوزوی، توضیحاتى داشته باشم. 
خاطرم هست آن روزی ݡکه در جلسه ی شورا اعضا مى خواستند 
بنده را به عنوان ســخنݡگو انتخاب ݡکنند، مى ݡگفتند شــما ݡکه 
االن در فضــای مجــازی ایــن ݡکار را انجــام مى دهید، خب در فضای 

حقیقــى هــم ایــن ݡکار را بــه عهده بݡگیرید.

آیــا موافقیــد به موضــوع مهم نظــارت تقنینی شــورای نݡگهبان 
بــه نســبِت دیݡگــر مباحث ݡکمتــر پرداخته شــده اســت؟ 

بلــه، خیلــى اوقــات احســاس مى ݡکنــم حــّق صالحیت نظــارت 
تقنینــى شــورای نݡگهبــان نســبت بــه مصوبــات در ســایه ی 
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مباحــث انتخاباتى ادا نمى شــود. همان طور ݡکه عــرض ݡکردم 
بــه عنــوان یــک رویݡکــرد، از ابتدایــی ݡکــه بــه عضویــت شــورا در 
آمــدم؛ در آن یادداشــت های اینســتاݡگرامى یــا اقدامــات دیݡگــر 
و بعــد از ســخنݡگویی هــم بــه عنــوان رویݡکــرد ݡکالن خــود، 
ســعى ݡکــردم بــه ایــن ُبعــد بیشــتر بپــردازم ݡکــه به لطف خــدا تا 
همین جــا بازتاب های خوبی داشــته ݡکه البتــه به هیچ عنوان 
ݡکافى نیست و باید بیش از پیش به این موضوع پرداخت.

برخــی  صالحیــت  رد  یــا  تأییــد  صــدای  و  ســر  ُپــر  موضــوع  در 

داریــد؟  نظــری  چــه  مشــهور  چهره هــای 
ــات  ــون، وظایفــى در انتخاب ــر اســاس قان ــورای نݡگهبــان ب ش
بــر عهــده دارد. چــه در انتخابــات مجلــس و چــه در انتخابــات 
 هــر ݡکســى ݡکــه مى خواهــد 

ً
ریاســت جمهــوری. طبیعتــا

داوطلــب انتخابــات شــود بایــد شــرایطى را ݡکــه قانــون ذݡکــر 
ݡکــرده، داشــته و موانعــى را ݡکــه قانــون ذݡکــر ݡکــرده نداشــته 
باشــد. تمــام تــالش شــورای نݡگهبــان ایــن اســت ݡکــه بــه 
غ از این ݡکــه ایــن افــراد،  وظیفــه ی خــود عمــل ݡکنــد، فــار

ــا نباشــند. چهــره ی مشــهور باشــند ی

تمــام   
ً
تقریبــا طــرف  از  و  رســانه ای  فضــای  در  ݡکمــاݡکان  مــا 

جریانات سیاســی با دیدݡگاه های مختلــف، لزوم اصــالح قانون 
انتخابــات را مشــاهده می ݡکنیــم. جنابعالــی چــه نظــری داریــد؟
بنــده بارهــا عــرض ݡکــرده ام ݡکــه قوانیــن انتخاباتــى مــا نیازمنــد 
مــا مجــری قوانینــى هســتیم ݡکــه  بــه روز رســانى هســتند. 
هســتند  مواجــه  عمــل  مقــام  در  ابهاماتــى  و  اشــݡکاالت  بــا 
ابــالغ  از  پــس  امــروز نیســت. معتقــدم  نیــاز  و پاســخݡگوی 
سیاســت های ݡکلــى انتخابــات از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
، هم آسیب شناســى نظام انتخابات ݡکشــور اســت 

ً
ݡکه انصافا

و هــم ارائــه ی راهݡکار هایــی را در خــود دارد؛ بســیاری از ایــن 
سیاســت ها را بایــد بــه زبــان قانــون و مقــررات به صــورت جزئى تر 
ترجمــه ݡکــرد. لــذا عزیــزان در مجلــس بایــد قوانیــن را مبتنــى بــر 

سیاســت های ݡکلــى انتخابــات، اصــالح ݡکننــد. 
شــورای نݡگهبــان نیــز نهــادی اســت ݡکــه بیــش از چهــل ســال 
تجربــه ی نظــارت بــر انتخابــات دارد. مــا در شــورای نݡگهبــان بــا 
توجــه بــه تجاربــی ݡکــه در این زمینــه داریــم اݡگر عزیزان مجلس 
ــند و  ــته باش ــل داش ــات تمای ــون انتخاب ــالح قان ــتای اص در راس
طلــب ݡکننــد، نظــرات خــود را در اختیــار آنهــا قــرار خواهیــم داد. 

شــورای نݡگهبــان در طــول این ســال ها بــا هجمه های مختلفی 
روبــرو بــوده اســت. حــال ݡکــه حضرتعالــی در مقــام حقوقــدان و 
نیز ســخنݡگویی شــورای نݡگهبــان قــرار ݡگرفته ایــد و از نزدیک با 
ایــن امــور مواجهیــد، ایــن موضــوع را چݡگونــه ارزیابــی می ݡکنید؟ 
جنــس ݡکار شــورای نݡگهبــان در حــوزه  ی بررســى مصوبــات و 

به ویــژه در موضــوع انتخابــات بــه نحــوی اســت ݡکــه معمــواًل 
تحــت هجمــه و مــورد ســؤال قــرار مى ݡگیــرد. باالخــره راجع به یک 
اظهارنظــر شــورا نســبت بــه یــک مصوبــه، ممݡکــن اســت بــرای 
خیلى هــا ابهــام ایجــاد شــود. ایــن را باید توضیح بدهیم ݡکــه اݡگر 
ایــن مــوارد، مراعــات نشــود؛ اشــݡکاالت دیݡگــری در مقــام عمــل 
ایجــاد مى شــود یــا اصــاًل مصوبــه قابــل اجــرا نخواهــد بــود. ماننــد 
ایــراد اصــل ۷۵ قانــون اساســى ݡکــه ناظــر بــر بــار مالــى مصوبــات 
اســت. یعنــى تــا وقتــى ݡکــه بــار مالــى برطــرف نشــود حتــى اݡگــر 
موضــوع تبدیــل بــه قانــون هم شــود، عماًل اعتبــار و پولــى وجود 

نخواهــد داشــت ݡکــه آن موضــوع اجرایــی شــود. 
در حــوزه ی انتخابــات هــم مرســوم اســت ݡکــه مى ݡگوینــد 
باالخــره از دو نفــری ݡکــه بــه دســتݡگاه قضایــی مى رونــد تــا 
موضوعــى حــل اختــالف شــود، حداقــل یــک نفــر بــا نارضایتــى 
بیــرون مى آیــد. جنس ݡکار قضاوت ݡگونه ی شــورای نݡگهبان 
در بررســى صالحیت هــا بــه نحــوی اســت ݡکــه باالخــره برخى ها 
ݡکه صالحیت شــان احراز نمى شــود یا رد صالحیت مى شوند 
ممݡکــن اســت برای شــان خوشــایند نباشــد؛ ولــى آنچــه ݡکــه 
بــرای شــورای نݡگهبــان مهــم اســت این اســت ݡکه بــه وظایف 
 ݡکسانى ݡکه شرایط را دارا هستند و 

ً
خود عمل ݡکند. طبیعتا

موانعى ندارند، مى توانند در این عرصه ورود پیدا ݡکنند. البته 
در ایــن میــان، دشــمنان هم ݡکه موضع شــان نســبت بــه این 

نهــاد انقالبــی روشــن اســت.

به نظر ابهامــات وارده درباره ی ارتباط مشــارݡکت عمومی و عملکرد 
شــورای نگهبان نیز از جنس همین هجمه هاســت؟

بلــه، ایــن هــم از مواردی اســت ݡکه شــورای نݡگهبان معمواًل 
مــورد هجــوم واقــع مى شــود. متأســفانه در ســال های اخیــر 
در موضــوع میــزان مشــارݡکت ، برخــى مى خواهنــد انجــام 
وظیفــه ی شــورای نݡگهبــان را عامل عدم مشــارݡکت معرفى 
ݡکننــد. ایــن در حالــى اســت ݡکــه بــرای شــورای نݡگهبــان 
مشــارݡکت عمومــى اهمیــت دارد امــا ایــن نهــاد هــم بایــد 
 مســائل 

ً
اتفاقــا بــه وظیفــه ی قانونــى خــود عمــل ݡکنــد. 

دیݡگــری وجــود دارد ݡکــه تأثیــر آنهــا بــر مشــارݡکت عمومــى 
خیلــى بیشــتر اســت مثــل این ݡکــه در دوره هایــی مســئوالن 
ــا مســائل مربــوط بــه  ــد ی وعده هایــی دادنــد و عمــل نݡکردن
وضعیــت معیشــتى و اقتصــادی ݡکــه ݡگالیه هایــی بــرای 
مــردم ایجــاد ݡکــرد. وزن و تأثیــر ایــن موضوعــات در عــدم 
مشــارݡکت عمومــى از انجــام وظایــف شــورای نݡگهبــان بــه 
مراتــب بیشــتر اســت و قابــل مقایســه نیســت. ایــن چیــزی 

اســت ݡکــه نظرســنجى ها هــم آن را نشــان مــى داد. 

از وقتی ݡکه در اختیار ما قرار دادید، سپاسݡگزاریم.
من هم از شما تشݡکر میݡکنم.
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ــد  ــه مانن ــت ک ــه ای نیس ــچ واقع ــخ، هی ــراش تاری ــزرگ و دلخ ــامدهای ب ــوادث و پیش ــان ح در می
حادثــه جانســوز کربــال همه ســاله مراســم ســالگرد آن با شــکوه و عظمت فــراوان و شــرکت تمام 
طبقــات از زن و مــرد، پیــر و جــوان برگــزار و مجالــس یادبود و تذکار آن همواره در منازل، مســاجد، 
مــدارس، تکایــا، و حســینیه ها، بــازار، خیابــان و بنگاه هــا تشــکیل گــردد، و خطبــا در پیرامــون آن 
ســخنرانی و نویســندگان کتاب هــا و مقــاالت بنویســند و مــرور زمــان و تکــرار ایــن مراســم آن را 
کهنــه نســازد، و از اعتبــار و اهمّیــت آن نــه تنهــا چیــزی کاســته نگردد بلکه عظمتــش روزافــزون و 

در هــر عصــری بــرای فلســفه ی آن معنایــی عالــی و هدف هایــی ارزنــده درک و اســتنباط شــود.
عصار، آن را از یاد نخواهد برد.

َ
زمنه و ا

َ
روز حسین�، روزی شد که هرگز گذشت ا

روز حـســـــــــــــــیــــن�  
مقــــالــــــه

حادثــه عاشــورا واقعــه ای اســت کــه دل هــای اربــاب ایمــان 
و عّشــاق فضیلــت و حقیقــت در برابــر آن بــه خاک تعظیم 
افتاد، و مشــعل نورپاشــى شــد که در قرون و ادوار روزگار، 
چــراغ هدایــت مــردان بــزرگ و رهبــران مصلح گردیــد، و آنها 

را از ظلمــات تحّیر و ســرگردانى نجــات داد. 
کاری کــه حســین �  کــرد یــک کار عــادی کــه مانند 
آن را تاریــخ نشــان دهــد نبــود بلکــه یــک کار و قیــام 
ــود کــه جوامــع  بی ســابقه بود.یــک کار و عمــل خدایــی ب
عالــم جبــروت، و ســّکان صوامــع ملکــوت و مــأ اعلــى 
ــى کمــال مقــام انســانى دانســتند، 

ّ
آن را بزرگ تریــن تجل

ــه،  ــول کامل ــان عق ــری و صاحب ــت بش ــان فضیل و قهرمان
و واصــالن حقایــق عالیــه، پیغمبــران اولواالعــزم، اولیــای 
عالى قــدر و شــهدای راه اصــالح و هدایــت، آن را نمونــه 
ممتــاز و منحصربه فــرد نمایــش قــدرت اراده، قــّوت عــزم و 
ثبات، کمال ایمان، صبر و فداکاری و شجاعت شمردند.
ــو هّمت، 

ّ
ایمــان خالــص، مردانگــى، صراحــت، وفا و عل

شکیبایی و استقامت، مقاومت در برابر تجاوز و ستم، از 
م زا نمایان و هویداســت.

َ
ل
َ
سرتاســر این حادثه تاریخى و ا

عظمــت مقصــد، ِابــای نفــس و بی اعتنایــی بــه زخارف 
ــا  ــر زندگــى ب ــات، و مــرگ باعــّزت و شــرافت را ب دنیــا و مادّی

ــت برگزیــدن از جریــان آن ظاهــر و پیداســت.
ّ
ننــگ و ذل

شــرح ایــن داســتان، شــرح کمــال روح انســان، و تحقیــر 
تمــام مظاهــر مــاّدی و لذائذ دنیوی و محکوم ســاختن شــرک 

و کفــر و ســتم و بیدادگــری اســت. تاریــخ ایــن فاجعــه جانــکاه، 
تاریــخ فــداکاری بی ماننــد در راه مبــدأ و عقیــده، و احتــرام از 
شــرف و کرامــت حــّق، و کوشــش بــرای آزادی و نجــات جوامــع 
محــروم اســت، پــس شــگفت انگیز نیســت اگــر صدایــش در 
جهــان پیچیــد، و بانگــش در گوش ها ماننــد بانــگ اذان برجا 
و پایدار مانده، و باآن که بیش از هزار وســیصد ســال اســت 
که گویندگان و نویســندگان از آن ســخن مى گویند، اهمّیت 
آن همچنــان در دل هــا باقــى اســت، و بــر آن رادمردان باایمانى 
کــه در راه ایمــان بــه خــدا، و اجــرای احــکام خــدا اســتقامت 

ورزیــده و شــربت شــهادت نوشــیدند، درود مى فرســتند.
آنــان جوانمردانــى بودنــد کــه دوســتى دنیــا و قیافــه ی 
مهیب مرگ در زیر شمشیر و نیزه، آنها را در برابر طغیان 
اهــل باطــل، سســت و خاضــع و حقیــر نســاخت، و آنچــه را 
باعــث ضعــف اراده و کوتاهــى هّمــت مى شــود از جــاه و 
ــته و  ــر گذاش ــت  س ــد پش ــر و فرزن ــور، همس ــام، زر و زی مق

آخریــن مرتبــه ی آزادگــى روح را مالــک شــدند.
آنهــا، گروهــى پســت و نفوســى پلیــد قــرار  در برابــر 
گرفتنــد کــه روح و دلشــان هرگــز از کمنــد بندگــى منصــب 
و درجــه و لذائــذ مــاّدی آزاد نگشــته و از حّریــت ضمیــر 
و بیــداری وجــدان بی بهــره بودنــد و از کشــتن اخیــار و 

بنــدگان خــدا و اطفــال و شــیرخواران بــاک نداشــتند.
در حســاب مــردم مــاّدی، در ایــن پیکار ُبرد با دســته ی 
اشــرار و دشــمنان دیــن بــود، و ایمــان و عقیــده ای کــه 

مرحوم آیت اهلل العظمݡى 
صــافـــــݡى ݡگلـــپایݡگانـى

ایــن نوشـــــــــتار برݡگرفتــه از بخش 
از  »پرتــوی  ݡکتــاب  پیشݡگفتـــــار 
عظمـــــــت امــام حســـــــــــین�« 
آیــت اهلل العظمــــــݡی صافــݡی  تألیــف 
انتشــارات  چــاپ  و  ݡگلــــپایݡگـــانݡی 

اســت. جمݡكــران  »پرتـــــــوی از عظـــــمـــــــت امام حــــــســـــیںݩݐ �«ݡکتــاب 
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حســین�  و اصحابش را مظهر آن اســتقامت و فداکاری 
بی نظیــر قــرار داد، ارزش نداشــت، و پایــان آن حادثــه، پایــاِن 
روز عاشــورا بــود. امــا در حســاب واقــع و تاریــخ فضیلــت و 
بلندپروازی هــای روح انســان و در حســاب موازیــن قــرآن و 
اســالم، پیــروزی جاویــد نصیــب حســین� و یارانش شــد.
ــان،  ــای انس ــت و به ــت، قیم ــاب فضیل ــزان اصح در می
ایــن منافــع فانیــه و لذائــذ زودگــذر نیســت و حســاب ســود 
ــا ایــن ترازوهــا  ــزرگ ب ــان و شکســت و پیــروزی مــردان ب و زی

صحیــح نیســت.
در میــزان حقیقــت، قیمــت و ارزش اشــخاص بــه مقــدار 
قــّوت ایمــان و اراده ی آنهاســت، و پیــروزی واقعــى، پیــروزی 
باطــن بــر ظاهــر، روح بــر جســم، و حقیقــت بــر مجــاز اســت؛ 
ط بــر عوامــل 

ّ
پیــروزی، پایــداری در راه مقصــد و هــدف و تســل

ضعــف روح و تباهــى ایمــان اســت.
آری، مــردم همــه مى میرنــد، و بســا کســانى کــه در راه 
عقیــده و ایمــان بــه حــّق جــان ســپردند ولــى ماننــد شــهیدان 
کربــال نامــدار و جاویــد نماندنــد و آن آزادگــى و اســتقامتى کــه 
ــّق و  ــه ی ح ــای مواجه ــایر میدان ه ــد در س ــان دادن ــا نش آنه

باطــل آشــکار نشــد.
آنــان دلیــران شــیردلى بودنــد، بــا آن کــه مى توانســتند 
بــا کناررفتــن از آن ایســتگاه خطرنــاک جــان خــود را حفــظ 
کننــد، بــا پــای خویــش بــه اســتقبال مــرگ و شــهادت رفتنــد 
و راســتى اگــر آنهــا آن روز در آن میــدان عقب نشــینى کــرده و 
دوســتى جــان و مــال و مقــام، و بیــم از شمشــیر و مــرگ آنهــا 
را شکســت مــى داد زیــان و ضــرری کــه به انســانیت و موازین 
عالیــه ی اســالمى وارد مى شــد بیــش از انــدازه ی تصــّور بــود.
میــدان کربــال میــدان نبــردی بــود کــه صحنــه ی جهــاد 

و جنــگ همــان زمیــن کربــال نبــود و نبــرد، نبــرد آن اشــخاصى 
کــه در آنجــا بــا هــم روبــه رو شــدند نبــود، بلکــه نبــرد، نبــرد حــّق 
و باطــل و اســالم و کفــر بــود و اگــر اهــل حــّق عقب  نشــینى 
مى کردند، عقب نشینى آنها در همان  جا و در آن روز به پایان 
نمى رســید و بــرای آینــدگان و نســل های آتیــه آثــار خطرنــاک 
و مأیوس کننــده داشــت؛ زیــرا تماشــاکنندگان آن صحنــه 
خونیــن، تنهــا مــردم دنیــای معاصــر آنهــا و مســلمان های 
ــل  ــام مل ــه، تم ــاگران آن صحن ــه تماش ــد، بلک ــان نبودن آن زم
اســالم و توده هــای مظلــوم و محــروم در مــرور اعصــار بــوده و 
هســتند، لــذا حســین�  و یارانــش آن اســتقامت عجیــب 
آن میــدان بــال نشــان دادنــد و دشــمن  و حیرت افــزا را در 
بدن هــای پــاک آنهــا را پاره پــاره ســاخت ولــى بــر روح و اراده و 

نّیــت و هــدف آنهــا دســت نیافــت.

 َجارَِحٍة
َّ

ْعُن ِمْنُهم ݡُکل َر الّطَ ْد َغّیَ
َ

ق
ِغــــــــَیِر 1

ْ
ْمٍن ِمَن ال

َ
 الَمݡَکارَِم ِفى أ

َّ
ِإال

 نیــزه )ســالح( تمــام اعضــای بــدن آنــان را تغییــر داد )پاره پــاره 
کــرد( مگــر بزرگواری هــای آنــان را کــه از دگرگونى در امان اســت.

ت توّجه نویسندگان و گویندگان
ّ

عل
ــه  ــندگان ب ــدگان و نویس ــه گوین ــبب توّج ــتر س ــه بیش آنچ
ح واقعــه کربــال شــده اســت، نخســت اهمّیــت دینــى و  شــر
مذهبــى، و دیگــر ارزش معنــوی و واقعى آن برای انســان ها 

و جامعــه بشــری اســت.

1- ازری، دیوان، ص301.

ݡکریمݡى
ݡکمیل 

سازی: 
صویر

ت
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درس هایــی کــه ایــن واقعــه بــه انســان ها مى دهــد همــه 
عالــى و آموزنــده و ســودمند بــوده، و مکتــب آن یــک مکتــب 
عمومــى و همگانــى اســت کــه کالس هــا و شــعب آن در 
تمــام نقــاط و ســرزمین های آدم نشــین، شــهری و روســتایی، 
چادرنشــین و آســمان خراش گزین را بــه فضایــل انســانى، 
موضوعــى  چنیــن  کــه  اســت  بدیهــى  مى کنــد.  هدایــت 
هیچــگاه کهنــه نمى شــود، همیشــه نــو و تــازه بــوده و مــورد 
عالقــه و توّجــه همــگان اســت. از جنبــه ی ثــواب اخــروی نیــز 
برطبــق احادیــث صحیــح و معتبــر، ســخنرانى و نویســندگى 
پیرامــون آن، اجــر بســیار داشــته، موجــب علــّو درجــه و تقّرب 

بــه خــدا و رســول خــدا  )صلــى اهلل و علیــه و آلــه( اســت.
چــون  کربــال،  حقیقــى  سرگذشــت  اینهــا،  بــر  عــالوه 
بــا  بــا باطــل و پیــکار  سرگذشــت یــک نبــرد واقعــى حــّق 
 و 

ً
بــا رذیلــت اســت، طبعــا بیدادگــری، و مبــارزه فضیلــت 

به خودی خــود مــورد توّجــه هــر بــا وجــدان و هــر شــخص 
عدالت پــژوه و آزادی خــواه اســت و احساســات پــاک انســانى 
را شــیفته و  باطنــى، هرکســى  بیــداری ضمیــر و شــعور  و 
دلباختــه ی قهرمانــان حق پرســت ایــن حادثــه مى ســازد.
بــا ایــن مالحظــات اســت کــه هــزاران کتــاب و صدهــا 
هــزار شــعر، در ایــن موضــوع گفتــه شــده و نویســندگان و 
شــعرا حّتــى در دوران هــای اختنــاق شــدید افــکار و تحــت 
فشــار ســخت عّمــال حکومت هــای بنى امّیــه و بنى عّبــاس، 
و دوران ســلطنت »متوّکل هــا«، و خطــر قتــل و بــر بــاد رفتــن 
آبــرو و عــّزت و مصــادره ی امــوال و قطــع مســتمّری و حقــوق 
ــم  ــن ه ــد از ای ــرده و بع ــوش نک ــین�  را فرام و... امام حس
تــا دنیــا، دنیاســت ایــن روش ادامــه یافتــه و او را فرامــوش 

نخواهنــد کــرد.

ــواره  ــوز هم ــه ی دلس ــن حادث ــداری ای ــا و پای ــات بق موجب
آن را نــگاه داری نمــوده و تــا انســانّیت باقــى اســت و بشــر، 
عدالت خواه و فضیلت دوســت و دشــمن ظلم و ســتم و زور 
و حکومــت خودکامگــى اســت، ایــن واقعــه زنــده اســت و او را 

به ســوی زندگــى هرچــه آزادتــر راهنمــا خواهــد بــود.
مــردان  سرگذشــت  شــنیدن  از  بشــر  هیچــگاه  آری! 
بــا  مبــارزه  و  حــّق  از  دفــاع  راه  در  کربــال  در  کــه  حق پرســتى 
باطــل فداکارانه تریــن جهــاد را نمودنــد، ســیر نمى شــود 2 و 
داســتان فداکاری هــای آن مــردان نخبــه ی جهــان آفرینــش و 
شــهیدان حقیقــت و فضیلــت، زینت بخــش جــاودان اوراق 
ــا از  ــم ها و زبان ه ــنیدن و چش ــا از ش ــت، و گوش ه ــخ اس تاری

مطالعــه ی و خوانــدن آن ملــول و خســته نخواهــد شــد.
نویســندگان آن را از برگزیده تریــن موضــوع مقــاالت و 
کتاب هــا شــناخته و همــه بــا عشــق و شــور فــراوان، دوســت 
مى دارنــد هم ردیــف کســانى باشــند کــه در این موضــوع از آنها 

اثــری بــه یــادگار مانــده اســت.
شــعرای عــرب و عجــم اندیشــه های تابنــاک خــود را در 
لبــاس اشــعار نغــز و شــیوا، و قصایــد بلیــغ و غــّرا درآورده و بــا 
حــرارت و ذوق سرشــار، هرکــدام بــه لحنــى و زبانــى از گوشــه ای 
از ایــن صحنــه ی تاریخــى و پیــکار شــگفت انگیز مردان خــدا و 

حقیقــت بــا اهــل باطــل و ضاللــت، ســخن گفته انــد.

هرݡکس به زبانی سخن از مدح تو ݡگوید
مـــــری به ترانه

ُ
بلبل به غـزل خوانــــــݡی و ق

 و بــا این همــه کتاب هــا و اشــعار و نثــر و نظمــى کــه در ایــن 
موضــوع نوشــته و ســروده شــده بــاز هــم کتاب هایــی کــه از نــو 
تألیف مى شــود برای عّشــاق فضیلت و حقیقت تازگى دارد و 
مطالعــه ی آنهــا بــا ُحســن اســتقبال عمــوم روبــه رو مى شــود و 
چــون موضــوع بــه مناســبت مقصــد و هدفــى کــه از آن منظور 
بوده بسیار وسیع و پهناور است، و هر نویسنده نمى تواند 
ــتر  ــد، بیش ــود نمای ــرت خ ــدگاه بصی ــعت را دی ــن وس ــام ای تم
ــى از  ــود خال ــته مى ش ــوع نگاش ــن موض ــه در ای ــی ک کتاب های
فوائــد تــازه و نــکات ارزنــده و افــکار بکــر نیســت، و بجــا اســت 
اگــر بگوییــم از ناحیــه ی آن حضــرت، از هریــک از نویســندگان 
دســتگیری هایی شــده کــه از ایــن خرمــن پرفیــض محــروم 

نمانــده و از ایــن دریــای بیکــران حقیقــت جرعــه ای بچشــند.
و  علمــا  نویســندگان،  مالحظــات،  ایــن  توّجــه  بــه  بــا 
متفّکریــن بــزرگ، هــزاران مقالــه و کتــاب در ایــن موضــوع 
بــا هــدف  آشــنایی  انــدک  کــه  نوشــته و هــر نویســنده ای 
حســین �  یافتــه، مایــل اســت ریزه خــوار ایــن ســفره ی 
پهناور و خوان نعمت حســینى شــده، اثری به یادگار گذارده 
و خــود را در شــمار شــیفتگان حقیقــت، و خریــداران لطــف و 

عنایــت آن »یوســف ُملــک شــهادت« در آورد. 

2 - مگر کسانى که از آغاز و انجام این واقعه بی اّطالع باشند و یا خوی تجاوز 
به حقوق انسان ها و بیدادگری، حجاب وجدان و فطرت آنها شده باشد.

ماره ۵۷ |   نــاظر امـــــیںݩݩݐ ۲۵  تابستان ۱۴۰۱  | سݩݒ



ماره ۵۷ | تابستان ۱۴۰۱ نــاظر امـــــیںݩݩݐ   | سݩݒ ۲6



»حســـــین بن علـــــݡی � 
را بهتر بشـــــــــناسیم«  

مقــــالــــــه

سفر به یزد در ماه محرم
آیت اهلل یزدی درباره ی چگونگى و نحوه ی نگارش کتاب 

»حسین بن على� را بهتر بشناسیم« مى گوید: 
مســافرت  یــزد  بــه  بنــده  انقــالب،  جریــان  در 
کــردم کــه مصــادف بــا ایــام عــزادارى بــود. یزدی هــا در 
منبری هــا  از   

ً
عمدتــا و  دارنــد  خاصــى  ســبک  عــزادارى 

دعــوت مى کننــد و محافــل شــلوغ و پــر احســاس را راه 
مى اندازنــد. یکــى از منبری هــاى دعــوت شــده، مــن بودم 
و یکــى از عواملــى کــه باعــث مى شــد مــردم آن منطقــه 
بــه مــن احتــرام کننــد، ایــن بــود کــه خــودم یــزدى بــودم. 
مرحــوم آیــت اهلل صدوقــى بــه مــن اظهــار محبــت بســیار 
مى نمــود؛ شــاید بــه دلیــل آن کــه بنــده در قــم بــه درس 
ایشــان مى رفتــم. بــه هــر تقدیــر، در یــزد بــه خانــه یــک 
حاجــى معــروف دعــوت شــدم کــه چــادر و تشــکیالتى 
بــراى عــزادارى  را  بــود و جمعیــت عظیمــى  کــرده  برپــا 

آورده بــود. گــرد  سیدالشــهدا� 
روز اول کــه وارد مجلــس شــدم، در کنــارى نشســتم 
و مشــاهده کــردم کــه روضه خوان هــا و منبری هــا بیــش 
از پنــج دقیقــه روضــه نمى خواننــد؛ مــردم هــم پیوســته 
در رفــت و آمدنــد، چایشــان را مى نوشــند و قلیانشــان را 
مى کشــند و مى رونــد. قــدرى بعــد از مــن دعــوت شــد کــه 
منبــر بــروم. عــرض کــردم کــه »مــن منبــر پنــج دقیقــه اى 

بلــد نیســتم.« هــر چــه اصــرار کردنــد، نپذیرفتــم. روز دوم 
و ســوم هــم بــه همیــن منوال گذشــت. روز چهــارم، یکى 
از روضه خوان هــاى پنــج دقیقــه اى نــزد مــن آمــد و گفــت: 
»چــرا شــما روضــه نمى خوانیــد؟ چــه کار کنیــم کــه شــما 
هــم روضــه بخوانیــد؟« عــرض کــردم: »راهــش این اســت 
کــه چنــد نفــر از شــما نوبت تــان را بــه مــن بدهیــد تــا مــن 
ــار هــم  الاقــل یــک ســاعت وقــت داشــته باشــم. یــک ب
بیشــتر منبــر نمــى روم.« روضــه خوان هــا بــا هــم توافــق 

کردنــد کــه یــک روز بــه مــن وقــت بدهنــد.

منبر انتقادی
روز موعــود فــرا رســید و مــن بــاالى منبــر رفتم و با ســبک 
خــودم، شــروع کــردم بــه گفتن بســم اهلل الرحمن الرحیم. 
منبــر  ســر  بــر  کــه  خوانــى  روضــه  چنیــن  مــردم  بــراى 
الزم،  مقدمه چینــِى  از  بعــد  داشــت.  تازگــى  آورد،  دوام 
انتقادهایــم را شــروع کــردم و گفتــم: »ایــن چــه ســبک 
روضه خوانى اســت، مگر امام حســین� کشــته شــد 
کــه مــا جمــع شــویم و قلیــان بکشــیم و چــاى بخوریــم؟! 
ــه  ــه عنــوان تبــّرک ب ــازارى تنهــا ب ــدارد کــه فــالن ب ــا ن معن
اینجــا بیایــد و پنــج دقیقــه بنشــیند و روضــه اى اســتماع 

کنــد و بــرود.

مرحوم آیت اهلل
 محّمد یزدی

در ایــام نهضــت اســالمی در کنــار مبــارزات عملــی، مبــارزه ی فکــری و فرهنگــی نیــز در جریــان بــود. در 
، روحانیــون و علمــا پیشــگام بودنــد. آنــان بــا نــگارش کتــاب و گــره زدن فضــای سیاســی  ایــن مســیر
ثــار و کتاب هایــی کــه در ایــام انقــالب بــا  آن دوره بــه مبانــی دینــی، روشــنگری می کردنــد. از جملــه آ
محوریــت قیــام عاشــورا نوشــته شــد، کتــاب »حســین بــن علــی� را بهتــر بشناســیم« بــه قلــم 

ــود. ــزدی� ب ــد ی ــت اهلل محّم آی

»روایـــــــــــــت خلـــــــــــــــــق یـــــــــݡک کــــــــــــــــــݡتاب«
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 مجالــس مــا بایــد روح و عمــق داشــته باشــد و افــراد 
برایــش وقــت بگذارنــد و دل بدهند.« ســخنرانى من بیش 
از یــک ســاعت بــه طــول انجامیــد. در انتهــا هــم گفتــم: »من 
از آقایانــى کــه نوبتشــان را بــه مــن دادنــد، تشــکر مى کنــم و 
خداحافــظ!« وقتــى از منبــر پائیــن آمــدم، یــک نفــر از طــرف 
صاحبخانــه، نــزد مــن آمــد و گفــت: »شــما اگــر ممکن اســت 
هــر روز بــه مــدت یــک ســاعت بــه اینجــا بیاییــد و منبــر 
تشــریف ببریــد!« عــرض کــردم: »نــه، مــن بنــاى مزاحمــت 
یــک ســاعته نــدارم و امــروز هــم اســتثنا بــود.« گفــت: »همــه 

بــا ایــن امــر موافــق هســتند.«

یادداشت هایی که کتاب شد
در خــالل روزهایــی کــه در آنجــا حاضــر 
بــودم، بــه وضــع مجالــس روضه خوانــى 
بــه  آنچــه  و  کــردم  دقـــــــــــت  آن زمــان 
در  انتقــاد  و  نقطـــــــــه ضعف  عنــوان 
کیـــــــــفیت برگــزارى ایــن محافــل بــه 
آوردم.  کاغــذ  روى  مى رســید،  نظــرم 
جمــع  پراکنــده اى  یادداشــت هاى 
شــد کــه همــان مایــه ی اصلــى کتــاب 
بهتــر  را  بــن علــى�  »حــــــــــــــسین 
بــه  تدریــج  بــه  بــود.  بشناســیم« 
منســجمى  شــکل  یادداشــت هایم 

و  مســتمعان  بانیــان،  کتــاب،  ایــن  مقدمــه ی  در  دادم. 
ذاکــران مجالــس را بــه نقــد کشــیده ام و بیانــم حالــت تنــد 

دارد. صریــح  و 
در مــدت ده روزى کــه تــا عاشــورا باقــى بــود، شــب ها در 
منــزل یکــى از بســتگان یــزدى بــه ســر مى بــردم و در فرصتــى 
کــه داشــتم، کتــاب را تدویــن مى کــردم. کم کــم بــه زمــان 
انقــالب هــم نزدیــک مى شــدیم و تصمیــم گرفتــم کتابــم را 

بــه دوســتان معرفــى کنــم و نظرخواهــى نمایــم.
مــاه رمضــان بعــد کــه در ســیرجان بــه ســر مى بــردم، 
درنیامــده  طبــع  بــه  هنــوز  کــه  را  کتابــم 
بــراى دوســتان  و  بــردم  بــا خــودم  بــود، 
و  وارد  آدم  کــه  فــرد میزبــان  از جملــه   -
فهمیــده اى بــه نــام آقــاى تخشــید بــود 
نظــرش  البتــه  ایشــان  کــردم.  قرائــت   -
ایــن بــود کــه »هــر واقعیتــى را نبایــد بــه 
لحــن  بــا  اگــر  به خصــوص  آورد؛  زبــان 
تنــد و صریــح گفتــه شــده باشــد، بهتــر 
و  شــود  تعدیــل  مطالــب  ایــن  اســت 
در  یابــد.«  کاهــش  انتقــادى اش  ُبعــد 
ــام پــدرم هــم بــه منطقــه آمــده بــود  آن ای
بــه  آقایــان  از  برخــى  کــه  بــار  هــر  مــن  و 
دیدنشــان مى آمدنــد، کتابــم را بــه آنهــا 
ارائــه مى کــردم. پــدرم از ایــن کار عصبانــى 
مطلــب  صفحــه  »چنــد  گفــت:  و  شــد 

داشــتند  قصــد  ناشــرها  از  بعضــی 
از  بعضــی  حــذف  از  پــس  را  کتــاب 
ــانند  ــاپ برس ــه چ ــمت هایش ب قس
 بــا ایــن کار مخالفــت 

ً
و مــن شــدیدا

بــه  کتــاب،  »ارزش  گفتــم:  و  کــردم 
قســمت هایش  همیــن  خاطــر 
بــه   ، مزبــور قســمت هاى  اســت.« 
داســتان سلیمان ُصرد و مسلم بن 
عقیــل مربــوط می شــد کــه عوامــل 
حکومــت از طریــق جاسوســی، او را 

انداختنــد. دام  بــه 
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نوشــته اى، آن وقــت هــر کســى پیــدا مى شــود، درمــى آورى و 
مى گویــی ایــن مــال مــن اســت؟« عــرض کــردم: »مــن قصــد 
ســوئى نــدارم و تنهــا مى خواهــم نظــر آقایــان را جویــا شــوم 
و از راهنمایی هایشــان بهره منــد گــردم.« پــدرم هــم نظــرش 
ایــن بــود کــه »صبغــه ی انتقــادى کتــاب پررنــگ اســت.«
آقایــان نظــرات مختلفــى داشــتند ولــى در مجمــوع، مــرا 
تشــویق بــه ادامــه کار مى کردنــد. مــن در صــدد چــاپ کتــاب 
بــودم و وقتــى در آســتانه ی انقــالب قــرار گرفتیــم، ترجیــح 
دادم کــه کتــاب را بــه زبــان انقــالب درآورم. رعایــت این نکات 
و تناســب کتــاب بــا مســائل اجتماعــى باعــث شــد کــه ایــن 
کتــاب بــه فاصلــه اندکــى، هشــت الــى نــه بــار تجدیــد چــاپ 
ــه  ــی ک ــداهلل طباطبای ــاى اس ــا آق ــاب ب ــاپ کت ــراى چ ــود. ب ش
در قــم کتاب فروشــى داشــت و بــه اتفــاق اخــوى اش بــه 
تأســیس چاپخانــه اى مبــادرت کــرده بودنــد، وارد مذاکــره 
شــدم. آنهــا هــم موافقــت کردنــد و مــن بســیار خوشــحال 
شــدم. چنــد روز بعــد، فــردى بــه نــام آقــاى مصطفــوى بــا مــن 
برخــورد کــرد و ابــراز تمایــل کــرد کــه کتــاب را چــاپ کنــد، بعــد 
پرســید: »شــما بــا ناشــر قبلــى چگونــه قــرارداد بســته اید؟« 
عــرض کــردم: »مــن زیــاد در بنــد ایــن مســائل نبــوده ام و 
تنهــا چــاپ کتــاب برایم اهمیت داشــته اســت.« مصطفوى 
گفــت: »امتیــاز کتــاب را بــه مــا واگــذار کــن تــا بــه چاپــش 
برســانیم. همان گونــه کــه بــا بقیــه کتاب هــا عمــل کردیــم، با 

تــو هــم عمــل مى کنیــم.« مــن هــم موافقــت کــردم.

حساسیت ساواک نسبت به کتاب »حسین بن 
علی� را بهتر بشناسیم«

کتــاب »حســین بــن علــى� را بهتــر بشناســیم« بعــد از 
چــاپ، مــورد اســتقبال خوبــی قــرار گرفــت. ســاواک بــا کتــاب 
برخــورد کــرد و اگــر در حجــره ی طلبه هــا یافــت مى شــد، بــه 

عنــوان مــدرک جــرم بــه حســاب مى آمــد.
از  پــس  را  کتــاب  داشــتند  قصــد  ناشــرها  از  بعضــى 
بــه چــاپ برســانند و  از قســمت هایش  حــذف بعضــى 
 بــا ایــن کار مخالفــت کــردم و گفتــم: »ارزش 

ً
مــن شــدیدا

اســت.«  قســمت هایش  همیــن  خاطــر  بــه  کتــاب، 
و  ُصــرد  ســلیمان  داســتان  بــه   ، مزبــور قســمت هاى 
مســلم بــن عقیــل مربــوط مى شــد کــه عوامــل حکومــت 
ایــن  مــن  انداختنــد.  بــه دام  را  او  از طریــق جاسوســى، 
مقطــع از تاریــخ خونبــار اســالم را بــا زبــان خاصــى بیــان 
پیــدا  ربــط  هــم  شــاه  زمــان  اوضــاع  بــه  کــه  بــودم  کــرده 
مى کــرد. مــن اعــالم کــردم کــه »بــا حــذف کتــاب موافــق 
نیســتم و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، مــن اعــالم جــرم خواهــم 
کــرد.« بعــد از پیــروزى انقــالب، امتیــاز کتــاب را بــه ســازمان 
ــه واگــذار کــردم و ایــن ســازمان هــم  اوقــاف و امــور خیری
در چنــد مناســبت بــه چــاپ آن اقــدام کــرد. ایــن کتــاب 
بــه زبان هــاى عربــی، انگلیســى و اردو نیــز ترجمــه و چــاپ 

شــده اســت.

وجه توفیق کـــتاب »حسین بن علی� را بهتر 
بشناسیم«

بــن  »حســین  کتــاب  توفیــق  دلیــل  کــه  معتقــدم  مــن 
داراى  کــه  اســت  ایــن  بشناســیم«  بهتــر  را  علــى� 
خلــوص اســت. بدیــن معنــا کــه در مقطعــى کــه مشــغول 
 تمایــل داشــتم کــه ایــن بحــث، 

ً
نــگارش آن بــودم، روحــا

ُدرســت پرورانــده شــود و متناســب بــا شــرایط زمــان و 
مــکان از کار درآیــد. گمــان مى کنــم ایــن یکدلــى و خلــوص 
در نوشــتن، تنظیــم و هــدف انقالبــی، بــه میــزان زیــادى 
دوســتان  از  چنــد  تنــى  بعدهــا  بــرد.  جلــو  را  کتــاب  کار 
اصــرار کردنــد کــه در ادامــه، داســتان کربــال هــم کــه همــان 
اســارت اهــل بیــت � بــود، نگاشــته شــود. مــن گفتــم : 
»نــه فرصــت ایــن کار را دارم و نــه روحیــه اى کــه در آن ایــام 
در مــن بــود، موجــود اســت؛ ضمــن این کــه بــه نظــر مــن 
شــهادت نســبت بــه اســارت داراى گویایــی خاصــى اســت 
و بیشــتر مى توانــد در انقــالب مــا نقــش داشــته باشــد.«

 
* خاطــرات آیــت اهلل محمــد یــزدی، صفحــات 103 تــا 107 ، 
چــاپ اول،1380، انتشــارات مرکــز اســناد انقــالب اســالمى.
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»فراز و فرود طراز اول« 
اشاره: 

در برهــه ای کــه انقــالب مشــروطه بــا رهبــرى و 
هم اینــان  گرفــت،  شــکل  علمــا  پیشــاهنگى 
بــراى جلوگیــرى از بی عدالتــى و بی قانونــى بــه قــم 
مهاجــرت کردنــد و ایــن مهاجــرت کبــرى، منجــر 
بــه صــدور فرمــان مشــروطه شــد. بــه همیــن 
جهــت، مظفر الدیــن شــاه، مجلــس را در آغــاز، 
»مجلــس شــوراى اســالمى« نام نهاد. امــا افرادی 
بــه رویارویــی بــا ایــن تصمیــم برخاســتند و آن را 

تبدیــل بــه »مجلــس شــوراى ملــى« کردنــد.
در مجلــس اول، »اصــل دوم متمــم قانــون 
اساســى« بــه تصویــب رســید کــه تضمین کننده 
ــود. امــا ایــن اصــل  اســالمیت قوانیــن کشــور ب
نیــز مــورد بی مهــرى قــرار گرفــت. در آن مقطــع 
ــن  ــراى ای ــى، اج ــون اساس ــر قان ــد ب ــا تأکی ــا ب علم
اصــل مهــم را بارهــا خواســتار شــدند و در ایــن 
راه کوشــش های فراوانــى انجــام دادنــد. پــس از 
مشــروطه نیز بســیارى از حرکت هاى علما براى 
اجــراى قانــون اساســى به ویــژه اصــل دوم متمــم 

قانــون اساســى بــوده اســت. 
بــه  بــراى  کــه  بودنــد  نیــز  شــمارى  البتــه 
علمــا  بــه  خــود  موقعیــت  آوردن  دســت 
متوســل شــده، اجــراى ایــن اصل را شــعار خود 
قــرار مى دادنــد و چنیــن وانمــود مى کردنــد کــه 
مى خواهنــد ایــن اصــِل متــروک شــده را احیــا 
در  حاکمــان  برخــى  از  علمــا  حمایــِت  کننــد. 
برابــر اجــراى ایــن اصــل و دیگــر اصــول قانــون 

اساســى از ایــن منظــر بــوده اســت. 
نمونــه ی بــارز آن ســردار ســپه )رضاخــان( 
اســت کــه در مقطعــى بــر اجــراى ایــن اصــل تأکید 
داشــته و آن را در محضــر علمــا مــورد توجــه قــرار 
مــى داد. امــا در واقع وســیله اى بود براى رســیدن 
تمــام  رســید  آن  بــه  وقتــى  کــه  پادشــاهى  بــه 

وعده هایــش را زیــر پــا گذاشــت. 

هلل بهبهانى
هلل سید عبد ا

ت ا
هلل نوری ،آی

ضل ا
هلل شیخ ف

ت ا
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»به مناسبت ۱4 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت«

اولین انتخاب و آخریـن تـالش هـا بـراى تعیین 
مجتهدان ناظــــر  بر مجلــــــس مـــشـــــروݢݢطیـت

تصویب اصل دوم متمم 
قانون اساســـــݡی مشــــــــروطیت

واقــع  بحــث  مــورد  اول  مجلــس  در  کــه  موضوعــى  مهم تریــن 
دو  ایــن  از  یــک  کــدام  کــه  بــود  مشــروطه«  و  »مشــروعه  شــد، 
برگزیــده شــود. در عیــن این کــه در مجلــس اول، فقــط بــا یــک رأى 
بیش تــر، عنــواِن »مشــروطه« برگزیــده شــد، امــا پافشــارى آیت اهلل 
شــیخ فضــل اهلل نــورى و بست نشــینى ایشــان در حــرم حضــرت 
ایــن زمینــه و حمایــت  عبدالعظیــم � و انتشــار لوایحــى در 
علمــاى بــالد، زمینــه ی تصویــب اصــل دوم متمــم قانــون اساســى 
مشــروطیت را کــه تضمیــن  کننــده ی اســالمیت قوانیــن ایــران 

ــاخت. ــم س ــود، فراه ب
 ایــن اصــل بیــان مى کنــد: »بــراى این کــه قوانیــن مصــّوب مجلس، 
ع نباشــد، همیشــه پنج تن مجتهد و فقیه متدّیِن  بر خالف شــر
آگاه از مقتضیــات زمــان، از لیســت بیســت نفــره اى کــه از ســوى 
مراجــع بــزرگ بــه مجلــس معرفــى مى شــوند، اعضــاى مجلــس 
شــوراى ملــى، باالتفــاق و یــا بــه قیــد قرعــه، آنــان را برگزیننــد و آنــان 
بــا دقــت، آنچــه را کــه مــورد تصویــب نماینــدگان مى رســد، بررســى 
کننــد و مــوادى کــه مخالــف بــا قواعــد مقدســه ی اســالم باشــد 
طــرح و رد نماینــد تــا عنــوان قانونیــت نیابــد و ایــن اصــل تــا زمــان 

ظهــور حضــرت حجــت، �، تغییرپذیــر نخواهــد بــود«.1

1- اصــل دوم متمــم قانــون اساســى مشــروطیت: »مجلــس مقــدس شــوراى ملــى کــه 
ــه توجــه و تأییــد حضــرت امــام �، و بــذل مرحمــت اعلــى حضــرت شاهنشــاه  ب
امثالهــم، و عامــه  کثــراهلل  اســالم، خلــداهلل ســلطانه، و مراقبــت حجــج اســالمیه، 
، مــواد قانونیــه  ــد در هیــچ عصــرى از اعصــار ملــت ایــران، تأســیس شــده اســت، بای
آن مخالفتــى بــا قواعــد مقدســه اســالم و قوانیــن موضوعــه حضــرت خیــر األنــام، �، 
نداشــته باشــد و معّیــن اســت کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن موضوعــه بــا قواعــد 
 مقــرر 

ً
اســالمیه بــر عهــده علمــاى اعــالم،� وجودهــم، بــوده و هســت. لهــذا رســما

، هیأتــى کــه کم تــر از پنــج نفــر نباشــد از مجتهدیــن  اســت، در هــر عصــرى از اعصــار
ــه ایــن طریــق کــه  و فقهــاى متدینیــن، کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان هــم باشــند، ب
علمــاى اعــالم و حجــج اســالم مرجــع تقلیــد شــیعه، اســامى بیســت نفــر از علمــا کــه 
داراى صفــات مذکــوره باشــند معرفــى بــه مجلــس شــوراى ملــى بنماینــد، پنــج نفــر از 
 اعضــاى مجلــس شــوراى ملــى باالتفــــــــــاق ، ، بــه مقتضــاى عصــر آنهــا را یــا بیش تــر

علݡی اݡکبر ذاݡکری
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اصــل  تصویــب  بــراى  کــه  تالش هایــی  همــه ی  بــا 
گرفــت،  انجــام  مشــروطیت،  قانــون  متمــم  دوم 
ایــن اصــل فقــط در مجلــس دوم بــه اجــرا درآمــد و 
در دوره هــاى دیگــر مجلــِس مشــروطه، اجــرا نشــد. 
بــراى این کــه تالش هــاى آخونــد خراســانى و علمــاى 
نجــف روشــن شــود، گزارشــى از رونــد اجــراى آن در 

مى شــود:  ارائــه  دوم  مجلــس 
»بعــد از فتــح تهــران، اولیــن جلســه ی  دومیــن دوره 
مجلــس شــوراى ملــى، در دوم ذیقعــده 1327 ھ .ق در 
بهارســتان برگــزار شــد. انجمــن ایالتــى آذربایجــان در 
اصــل دوم  اجــراى  کــه  از مجلــس خواســت  تبریــز 
نجــف  آیــات  حضــرات  از  را  اساســى  قانــون  متمــم 
در  نیــز  خراســان  ایالتــى  انجمــن  کنــد.  درخواســت 
ح  مطــر را  مشــابهى  درخواســت  ھ .ق  ذیقعــده   23
ــد خراســانى و مالعبــداهلل  ــات آخون کــرد. حضــرات آی
 23 تاریــخ  بــه  مجلــس  بــه  تلگرافــى  در  مازندرانــى 
ح کردنــد و در 22  ذیقعــده ھ .ق، ایــن موضــوع را مطــر
ذیحجــه ھ .ق، از علمــاى تهــران درخواســت کردنــد 
کــه افــرادى را بــراى تنظیــم اســامى بیســت نفــر بــراى 
ارســال بــه مجلــس از فقیهــان آشــناى بــه زمــان بــه 
مجلــس معرفــى کننــد تــا نماینــدگان بــراى نظــارت 
آنــان پنــج نفــر را یــا  بــر ســیر قانون گــذارى، از بیــن 
، برابــر نیــاز هــر زمــان برگزیننــد. در نتیجــه  بیش تــر
آخونــد خراســانى و مــال عبــداهلل مازندرانــى، بــه تاریــخ 
از  تــن  بیســت  ھ .ق،   1328 ســال  جمادى االولــى   3

فقیهــان را بــه مجلــس، معرفــى کردنــد.2

یــا بــه حکــم قرعــه تعییــن نمــوده، بــه ســمت عضویــت بشناســند، 
و  بــه دقــت مذاکــره  کــه در مجلــس عنــوان مى شــود  مــوادى  تــا   -
بررســى نمــوده، هــر یــک از آن مــواد معنونــه کــه مخالــف بــا قواعــد 
ح و رد نمایــد کــه عنــوان قانونیــت پیــدا  مقدســه اســالم باشــد، طــر
نکنــد و رأى ایــن هیــأت علمــا در ایــن بــاب، مطــاع و متبــع خواهــد 
�، تغییر پذیــر  ــا ظهــور حضــرت حجــت عصــر ــود و ایــن مــاده، ت ب
نخواهــد بــود.« »لغــت نامــه دهخــدا« ج 11، ویرایــش ســوم، مدخــل 

قانــون اساســى

آقــای حاجــى  : ۱ـ 
ً
 و عــّزا

ً
2- »... از نجــف اشــرف، زاده اهلل تعالــى شــرفا

محالتــى  اســماعیل  شــیخ  آقــا  آقــاى  ۲ـ  کاشــانى  مصطفــى  ســید 
ســید  آقــا  آقــاى  ۴ـ  نائینــى  محمدحســین  آقامیــرزا  آقــاى  ۳ـ 

ایــن نامــه بــراى مجلــس ارســال مى شــود، امــا 
مجلــس، دو مــاه  و نیــم، نامــه را پنهــان نگــه مــى دارد. 
ایــن در حالــى اســت کــه  دســت اندرکاران مجلــس، 
بیانیه هــاى علمــاى نجــف را خیلــى زود در مجلــس 

عنــوان مى کردنــد و در مطبوعــات نشــر مى دادنــد.
نماینــده اى بــه تاریــخ  17جمادى الثانــى 1328 ھ .ق 
از نامــه علمــاى نجــف بــه مجلــس خبــر مى دهــد و 
از رئیــس مجلــس مى خواهــد کــه نامــه نشــر شــود. 
کــه در جلســه ی  رئیــس مجلــس، وعــده مى  دهــد 
ح خواهــد شــد امــا در آن جلســه  پنجشــنبه، مطــر
ح نشــد. در ایــن بیــن، آیــت اهلل  هــم موضــوع مطــر
 1328 جمعــه  شــب  در  بهبهانــى  ســیدعبداهلل 
 در جلســه ی 19رجــب 1328 

ً
ھ .ق تــرور شــد. نهایتــا

مازندرانــى،  و  خراســانى  آیــات  حضــرات  نامــه  ھ .ق 
خوانــده  مجتهــدان،  از  نفــر  بیســت  معرفــى  در 
علمــاى  کــه  شــد  تأییــد  جلســه  ایــن  در  مى شــود. 
آیــت اهلل  نجــف، شــیخ هــادى قائینــى را جایگزیــن 
یــک  وى،  معرفــى  این کــه  بــا  کرده انــد.  بهبهانــى 
هفتــه پــس از معرفــى 20 نفــر از مجتهــدان، در نامــه 

یــاد شــده بــوده اســت. «

کــه  بــه دســت مى آیــد  رویدادهــا  ایــن  از مطالعــه ســیر 

ابوالحســن اصفهانــى ۵ـ آقــاى آقــا شــیخ مهــدى مازندرانــى ۶ـ آقــاى 
گلپایگانــى/  عبــداهلل  شــیخ  آقــا  آقــاى  ۷ـ  عراقــى  آقاضیاءالـــــــــــــدین 
آقــاى حاجــى ســید  ۸ـ  از مشــهد، علــى مشــرفها الصلــوة والّســالم: 
اســداهلل قزوینــى تنکابنــى. از خــود تهــران: ۹ـ آقــاى حجــت االســالم 
آقــاى میــرزا ســید  ۱۱ـ  امــام جمعــه خوئــى  آقــاى حاجــى  ۱۰ـ  بهبهانــى 
آقــا نــوراهلل  آقــاى حاجــى  ۱۲ـ  آقــازاده بهبهانــى/ از اصفهــان:  محمــد 
۱۴ـ   : از تبریــز آقــا ســید حســن مــدرس قمشــه اى/  ثقةاالســالم ۱۳ـ 
ــى  ــید عل ــا س : ۱۵ـ آق ــیراز ــى/ از ش ــن انگج ــرزا ابوالحس ــى می ــاى حاج آق
کازرونــى/ از یــزد: ۱۶ـ حــاج ســید علــى حائــرى/ از بلــده طیبــه قــم علــى 
از  العابدیــن/  زیــن  میــرزا  حاجــى  آقــاى  ۱۷ـ  اهلل:  ســالم  بهــا  الناویــة 
/ از ســلطان آبــاد عــراق: ۱۹ـ  همــدان: ۱۸ـ آقــاى حاجــى شــیخ محمدباقــر
آقــاى آقــا نورالدیــن/ از گلپایــگان: ۲۰ـ آقــاى آخونــد مــال زیــن العابدیــن  
ــى  ــه معرف ــام ک ــان عظ ــدیداتهم؛ آقای ــم و تس ــى تأییداته ادام اهلل تعال
خودمــان  کاملــه  معرفــت  بــه  ایشــان  از  جملــه  اّتصــاف  شــده اند، 

»... معلــوم و نســبت بــه بعضــى، بــه شــهادت شــهود ثابــت اســٮݩݑ

ین انتخــــــــــــاِب علمـــــــــاݡی طراز توسط  اولین و آخر
»آخوند خراســـانــݡی«

سانى 
هلل العظمى  آخوند مال محّمد کاظم خرا

ت ا
آی
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مجلــس، سیاســتش بــر ایــن بــوده کــه اصــل دوم متمــم قانــون 
اساســى جامــه عمــل نپوشــد. شــیوه برخــورد مجلــس بــا نامــه 
علمــاى نجــف و شــهادت آیــت اهلل بهبهانــݡى بــراى همه روشــن کــرد، 
سیدحســن تقــݡى زاده، متهــم اصلــى اســت زیــرا وى آزادى بــه ســبک 
فرانســه را مطــرح مݡى کــرد و بــا قوانیــن مذهبــى مخالــف بــود و در 
نتیجــه، مجلــس تمایلــى بــه ایــن کار نداشــت، ولــى نفــوذ آیــت اهلل 
آخونــد خراســانى آن قــدر زیــاد بــود کــه بــه ناچــار ایــن اصــل را عملــى 
کردند و به دستور آخوند خراسانى، تقى زاده از مجلس اخراج شد. 
در ادامــه گزارشــى از برگزیــده شــدن علمــا و مجتهــدان طــراز 
اول را براى نظارت بر ســیر قانون گذارى در مجلس آورده مى شــود 
تــا روشــن شــود چگونــه ایــن وظیفــه مهــم کــه بــر عهــده عالمــان 

دیــن بــود بــر زمیــن مانــد:
میــرزا زین العابدیــن قمــى پــس از دســت کــم چهــار بــار 
رأى گیــرى بــه اتفــاق آرا )۶۳ رأى ارݩݐ  ۶۸ رأى( بــراى هیــأت ناظران، 
در جلســه ی هفتــم شــعبان 1328 ھ .ق برگزیــده شــد. وى در 
ــس  ــد و پ ــعبان وارد مجلــس ش ــنبه 12 ش ــه ی پنجش جلس
از مدتــى در عاشــوراى 1329 ھ .ق  درگذشــت.  همچنیــن در 
جلســه ی ۷ شــعبان آقا ســید ابوالحســن اصفهانى و حاجى 
میرســیدعلى حائــرى و آقــا سیدحســن مــدرس قمشــه اى و 
حاجــى امام جمعــه خوئــى بــه حکــم قرعــه، انتخــاب گردیدنــد. 
ــى  ــه خوئ ــعبان ورود امام جمع ــنبه 21 ش ــت روز ش در نشس
تبریــک گفتــه شــد. وى نمایندگــى مــردم یــزد را هــم برعهــده 

داشــت.
ــرزا  ــه می ــید ک ــزد رس ــى از ی ــعبان تلگراف ــت 2۶ ش  در نشس
ســیدعلى حائــرى از هیــأت فقیهــان ناظــر بــر ســیر قانون گــذارى 

اســتعفا داده بــود. 
در جلســه ی شــنبه 28 شــعبان، بــه جــاى وى، حــاج شــیخ 

موانع تحقق اصل طـــــــــــــــراز
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محمدباقــر همدانــى، به قید قرعه برگزیده شــد. در جلســه ی 
شــنبه، پنجــم رمضــان اســتعفاى وى کــه از همــدان بــه تهران 
فرســتاده بــود، خوانــده شــد. آنــگاه حاج آقــا نــوراهلل اصفهانــى 
بــه قیــد قرعــه برگزیــده شــد و وى در تلگرافــى بــه مجلــس کــه 
روز پنــج شــنبه 17رمضــان در مجلــس خوانــده شــد بــه دلیل 

مســافرت بــه عتبــات از حضــوِر فــورى، عذرخواهــى کــرد.
در جلســه ی سه شــنبه ۵ ذیقعــده، تلگــراف اســتعفاى 
ســید ابوالحســن اصفهانى از عضویت در هیأت مجتهدان 
جلســه ی  در  شــد.  خوانــده  قانون گــذارى  ســیر  بــر  ناظــر 
آقــا شــیخ مهــدى مازندرانــى  پنجشــنبه هفتــم ذیقعــده، 
معرفــى شــد و در جلســه ی  ۱۵محــرم 1329 ھ .ق تلگــراف 

اســتعفاى او خوانــده شــد.
در نتیجــه، از پنــج فقیــه کــه بــا رأى و به قیــد قرعه برگزیده 
شــدند، کســى بــراى نظــارت بــه مجلــس نیامــد، جــز امــام 
جمعــه خوئــى که نماینده مردم یــزد بود و در مجلس حضور 
داشــت و آقــا سیدحســن مــدرس کــه در 28 ذی الحجــه، بــه 
مجلــس آمــد و حــاج آقــا نــوراهلل اصفهانــى کــه بنــا بــود پــس از 

ســفر عتبــات بــه مجلــس بیایــد و هرگــز نیامــد.
در ایــن مرحلـــــه، مجلــس دو عضــــــــــو ݡکــم داشــت؛ 
سیدابوالحسن اصفهانى اســتعفا داده بود و زین العابدین 
قمــى هــم در عاشــوراى 1329 ھ .ق  بــه رحمــت خــدا پیوســته 
بــود. در ایــن هنــگام، اشــکال قانونــى مطــرح شــد »چــون 
فقیهــان معرفــى شــده از ســوى آیــات نجــف 20 نفــر نیســتند، 
ــه  ــى ب ــراى بررس ــوع ب ــت«. موض ــن نیس ــان ممک ــدن آن برگزی
کمیســیون برگشــت داده شــد. براى دو نفر رأى گیرى شد اما 
هیــچ یــک از آن دو رأى نیــاورد. در نهایــت بــه قیــد قرعه آقایان: 
حــاج شــیخ محمدهــادى قایینــى و حــاج میــرزا ابوالحســن 

انگجــى، برگزیــده شــدند و خبر برگزیــده شــدن آن دو، به تبریز 
و خراســان تلگــراف زده شــد لکــن در جلســه ی سه شــنبه 
14صفــر 1329 ھ .ق شــیخ محمدهــادى قایینــى در تلگرافــى 
بــه مجلــس اعــالم کــرد: »در فصــل زمســتان، نمى توانــد در 
مجلــس حضــور بیابــد و در نــوروز شــرکت خواهــد کــرد« کــه 
تــا پایــان دو ســاله دوره دوم مجلــس 29 ذیحجــه 1329 ھ .ق 
بــه مجلــس نیامــد. دربــاره ی پذیرفتــن و نپذیرفتــن میــرزا 

ابوالحســن انگجــى هــم گزارشــى در دســترس نیســت. 
از آنچــه فــرا روى نهادیــم، روشــن شــد کــه اصــل دوم 
متمــم قانــون اساســى پــا نگرفــت و بــه صــورت ناقــص 
چنیــن  ایــن  و  گردیــد  عملــى  دوم«  »مجلــس  در  فقــط 
ــر  سرنوشــتى پیــدا کــرد و موضــوع »نظــارت علمــاى دیــن ب
ســیر قانون گــذارى« بــراى همیشــه پایــان یافــت. زیــرا در 
دوره هــاى بعــدى، نــه آخونــد خراســانى و نــه مازندرانــى در 
قیــد حیــات بودنــد و نــه مجلــس از مراجــع دیگــر خواســت 
کــه مجتهدانــى را بــراى نظــارت معرفى کننــد. این اصل مهم 
و سرنوشت ســاز کــه بــه گفتــه ی حضــرت امــام خمینــݡى�، 
ى  ݡى اثــر مانــد و نیــز تالش هاىݭݭݔ علمــا بــه خاطــر آن جــان دادنــد، ىݭݭݭݓ
بعــدی و مجــدد برخــݡى دیگــر از علمــا در ســالیان دیگــر، بی اثر 
بــوده و همــه نــاکام مانــد. نگاهــى عبرت آمــوز بــه ایــن رویداد 
مهــم، نشــان مݡى دهــد کــه چگونــه اســتعمار از عرصه هــاى 
خالــى و بی همــاورد، بــه ســود خــود بهــره بــرده و بــر دامنــه ی 
ســلطه ی اهریمنانــه ی خــود افــزود. در غیــاب عالمــان دین، 
ــونرى انجمن هــاى  ژهــاى فراماس

ُ
روشــنفکران ســکوالر و ل

ــى و  ــراى اســتبداد رضاخان ــاز شــدند و زمینــه ب ســرى، یکه ت
ســلطه ی بی چــون و چــراى انگلیــس فراهــم شــد. 
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اســــــــــــتبداد رضاخانی عـــــامل 
شݡکســـت مشروطه مشروعه

آخریــن تالش هــا بــرای اجــرای اصــل دوم در مجالــس بعــدِی پــس از آن 
ــاى  ــل در مجلس ه ــن اص ــراى ای ــراى اج ــه ب ــود ک ــی ب ــع، تالش های مقط
چهــارم، پنجــم و ششــم در هنــگام مهاجــرت علمــاى اصفهان بــه قم به 
عمــل آمــد کــه بیش تــر در زمانــى بــود کــه رضاخــان در آســتانه ی رســیدن 
بــه قــدرت و یــا ســال هاى آغازیــن حکومتــش بــود. متأســفانه بخشــى 
از ایــن تالش هــا اصــواًل مطــرح نشــده، یــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. علمــاى نجــف و بزرگانــى ماننــد حضــرات آیــات سیدابوالحســن 
اصفهانــى، محقــق نائینــى و شــیخ عبدالکریــم حائــرى، بــراى اجــراى ایــن 
اصــل، رضاخــان را در حــل قضیــه جمهوریت کمک کردند تــا از یک  طرف 
اســالمیت قوانیــن را تضمیــن کننــد و از ســوى دیگــر مانــع پیامدهــاى 
ســوِء کشــمکش هاى سیاســى ایــن واقعــه شــوند. امــا رضاخــان بــه 
قولــى کــه داده بــود، عمــل نکــرد و یــا از اول چنیــن نظــرى داشــت و 
نخواســت عمــل کنــد. رضاخــان، افــزون بــر تظاهــر بــه شــعائر مذهبــى و 
شــرکت در مجالــس عــزادارى، بــراى جلب اعتماد علما به گونه اى عمل 
مى کــرد کــه طرفــدار مذهــب معرفــى شــود و اعتمــاد مراجــع تقلیــد را نیــز 

جلــب نمایــد.3 
کــه در قضیــه جمهوریــت، مشــاوران  نظــر مى رســد  بــه  چنیــن 
رضاخــان وى را بــراى ســفر بــه قــم تشــویق کــرده باشــند. البتــه او قبــل 
از ایــن بــه قــم رفتــه بــود، امــا در حــد یــک همــراِه احمــد شــاه در مجلــس 
علمــا حاضــر شــده بود. امــا اکنون براى حل مشــکل، خود مى خواســت 
بــه قــم بــرود. ایــن احتمــال را نیــز مــى تــوان در نظــر داشــت کــه ممکــن 
اســت علمــا درخواســت هایی از وى داشــته اند، چــرا کــه احمــد شــاه بــه 
فرنــگ رفتــه و او در آن روز، مــرد اول ایــران بــود. از ایــن روى تــالش مى کــرد 
چنیــن بنمایانــد کــه در پی اجراى خواســت علمــا و مردم اســت و فضاى 
عمومــى کشــور را در نظــر دارد و مى دانــد کــه مــردم و علمــا در این شــرایط 
از او مى خواهند که اجراى اصل دوم متمم قانون اساســى را در دســتور 

کار خــود قــرار دهــد. 
 مســأله ی جمهوریــت بــا برنامــه حرکــت 

ّ
در ســفر بــه قــم بــراى حــل

مى کــرد. از ایــن روى از تــالش خــود بــراى اجــراى اصــل دوم متمــم قانــون 
اساســى ســخن بــه میــان آورد و ایــن به فضاســازی هایی نیاز داشــت که 
انجام داد. در قم نیز علما از ســردار ســپه درخواســت هایی داشــتند که 
یکــى از آنهــا، تعییــن پنــج مجتهــد بــراى نظارت بــر قوانین مجلــس بوده 

است. 

3-زمانــى کــه رضا خــان وزیــر جنــگ بــود در 29 مهــر 1301 ھ .ش بــه مجلــس شــوراى ملــى 
)دوره چهــارم( رفــت و پــس از مالقــات  بــا رئیــس مجلــس، تقاضا نامــه روحانیــون را کــه 
داراى ۶ مــاده بــود بــه ریاســت مجلــس داد کــه یکــى از مــواد مهــم آن، »تقاضــاى انتخــاب 

مجتهــدان طــراز اول بــراى پارلمــان« بــود. 
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متن نامه معرفـــݡی بیست نفر از 
علمـــــا برای نظارت بر قوانین  

»... مجلــس محترم شــوراى ملى شــید اهلل تعالى ارکانــه؛ چون 
بــه موجــب اصــل دوم متمــم قانــون اساســى مقــرر اســت 
بیســت نفــر از علمــای اعــالم بــه مجلــس محتــرم معرفــى 
شوند و پنج نفر از ایشان را باالتفاق یا به قرعه براى مراقبت 
در عــدم مخالفــت آرا صــادره بــا قوانیــن مقدســه اســالمیه 
انتخــاب نمــوده امضــا )و( رد آن پنــج نفــر را در ایــن بــاب ُمطــاع 
و مّتبــع داننــد، لهــذا علمــای عظــام مفصلــه االســامى را بــه 
مجلــس محتــرم معرفــى مى نمائیم. شــهر شــعبان المعظم 

۱۳۴۲ھ .ق«.۴
آقــاى  آقــاى حــاج شــیخ محمــد حســین اصفهانــى،  اشــرف:  نجــف  ۴-»از 
ــرزا احمــد آیــت اهلل زاده و  حــاج شــیخ محمــد کاظــم شــیرازى، آقــاى حــاج می
ــید  ــرزا س ــا می ــاى آق ــران: آق ــتى/ از ته ــت اهلل رش ــحق آی ــیخ اس ــاج ش ــاى ح آق
محمــد بهبهانــى، آقــاى امــام جمعــه خویــی، آقــا حــاج ســید محمــد امــام 
جمعــه و آقــاى آقــا سیدحســن مــدرس/ از اصفهــان: آقــاى حــاج آقــا نــوراهلل 
و آقــاى فشــارکى/ از خراســان: آقــاى حــاج میــرزا محمــد آقــا زاده )خراســانى( 
آقــاى حــاج شــیخ احمــد شــاهرودى/ از کرمانشــاه: آقــاى آقــا شــیخ هــادى، 
: آقــاى آقــا شــیخ مرتضــى، آقــاى آقــا  آقــاى حــاج آقــا محمــد مهــدى/ از شــیراز
/ از یــزد: آقــاى حــاج میــرزا ســید علــى  ، آقــاى آقــا ســیدجعفر شــیخ جعفــر
ــرزا  یــزدى مــدرس/ از عــراق )اراک:( آقــاى حــاج آقــا مصطفــى، آقــاى حــاج می
االحقــر  االصفهانــى  الموســوى  ابوالحســن  االحقــر  خــان...  علــى  محمــد 

تاریــخ نــگارش نامــه مزبــور، شــعبان۱۳۴۲ھ .ق اســت. ایــن 
ــى و  ــات اصفهان ــرات آی ــه حض ــت ک ــى اس ــه زمان ــوط ب ــخ مرب تاری
نائینــى هنــوز در قم بوده اند، زیرا بیانیــه ی رضاخــان در رها کردن 
جمهورى در ۲۵ شــعبان ۱۳۴۲ ھ .ق در تهران صادر شــده اســت 
و اعالمیــه ی علمــاى نجــف دربــاره ی جمهوریــت چنــد روز بعــد 
یعنــى ۲۷ شــعبان صــادر شــده اســت. چنیــن بــه نظــر مى رســد 
کــه علمــاى مهاجــر و آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائرى، اســامى 
ایــن ۲۰ نفــر را در هنــگام دیــدار رضاخــان با آنــان به وى داده اســت 
و یــا در روز  ۱۴ فروردیــن کــه تلگــراف آنــان بــه تهــران رفتــه و روز ۱۵ 
فروردیــن در روزنامــه منتشــر شــده اســت. اســامى ایــن افــراد را 

د.  بــراى مجلــس از طریــق ســردار ســپه فرســتاده اىݩݐ
یکــى از خواســته هاى علمــا در نشســت بــا رضاخــان در 
قــم، مســأله ناظــر شــرعیات بــر مطبوعــات بــوده اســت کــه بــه 
دســتور رضاخــان، روزنامــه ی ایــران در خــرداد مــاه ســال 1303 
ھ .شنامــه اى را کــه وى بــه وزارت معــارف نوشــته و حــدود 
بــر مندرجــات مطبوعــات و  ناظــر شــرعیات  و  مســئولیت 

نمایش هــا را بیــان مى کنــد، منتشــر کــرد.۵ 

محمــد حســین النــورى... النائینــى.« ... »...اشــخاص مفصلــه ی فــوق دامــت 
ــح و  ــد صحی ــن فرمودن ــا، معی ــن، أدام اهلل ظلهم ــن آیتی ــه حضرتی ــم ک برکاته

محــل اعتمــاد ایــن جانــب هســتند... االحقــر عبدالکریــم الحائــرى«

۵-نمونــه ای از نامه هایــݡى تقدیمــݡى بــه محضــر علمــا مبنــݡى بــر لــزوم تصویــب 
 مقــررات مطابــق بــا موازیــن اســالمى و شــرعى؛ »حضور مبارک حجج اســالم و
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چنیــن بــه نظــر مى رســد که رضاخــان بــراى جلب اعتمــاد علماى 
نجــف ایــن کار را انجــام داده اســت زیــرا تاریــخ انتشــار آن پــس از ســفر 
ــه نجــف اســت کــه ممکــن اســت در  ــه قــم و پیــش از ســفر ب وى ب
ســفر بــه نجــف )۲۴ دى1303ھ .ش(  بــه علمــا گفتــه باشــد مــن ایــن 

درخواســت شــما را انجــام دادم.

آیــــــــات عظـام در  قرائِت نامــــه 
مجلـس پنــــــجـم مشــــــــروطه

و  بیســت  در  پنجــم  دوره  مجلــس  ریاســت  الملــک،  مؤتمــن 
نهمیــن جلســه ی مجلــس، در تاریــخ 30 خــرداد 1303ھ .ش اظهــار 
داشــت: »الیحــه اى از طــرف آقــاى ســید ابوالحســن اصفهانــى و آقا 
میــرزا محمــد حســین نائینــى و آقــاى شــیخ عبدالکریــم راجــع بــه 
معرفــى بیســت نفــر از آقایــان طراز اول به مجلس رســیده اســت. 
گفتــم ســوابق ایــن کار را در اداره ی تقنینیــه ی معّیــن بکننــد و در 
جلســه ی دیگــر بــه اطــالع آقایــان برســد«. در جلســه ی اول تیــر  
1303ھ .ش. گفــت: »ســابقه ایــن امــر آمــاده اســت و در قانــون 
ــاق آرا  ــه اتف ــد ب ــات بای ــن انتخاب ــه ای ــرح اســت ک ــم مط اساســى ه
باشــد یــا بــه قیــد قرعــه ســپس اصــل الیحــه قرائــت و پــس از آن به 

شــعبه ارجــاع داده شــد.«

آیــات اهلل علــى االنــام... معــروض مــى دارد بــه حکــم محکــم مبــارک اعلــى حضــرت 
حجــه اهلل المطلــق ولــى اهلل علــى الحــق امــام عصــر�»و امــا الحــوادث الواقعــه 
علیکــم فارجعــوا )فیهــا( الــى رواة احادیثنــا فاّنهــم حجتــى علیکــم و أنــا حجــة اهلل 
علیهــم« عامــه شــیعه و فرقــه جلیلــه اثنــى عشــریه مأموریــت دارد کــه در پیــش آمــد 
ع خاتــم النبیین،  حــوادث خــود در زمــان غیبــت کبــرى پنــاه بــه اولیــا دیــن و روســاء شــر
کثــراهلل امثالهــم، بیاورنــد تــا بــه وســیله ی بــزرگان دیــن، بــه شــاهراه محکــم مبــارک »و 
لینــذروا قومهــم اذا رجعــو الیهــم لعلهم یحــذرون« اولیا دین مؤمنه که از ایتام اســالم 
کفالــت فرماینــد و در حفــظ حــوزه ی مســلمین حتــى الممکــن بــذل جهــد فرماینــد و 
ــا  ــاًل از لحــاظ مبــارک مى گــذرد، دولــت ایــران ب چــون اصــل دوم قانــون اساســى کــه ذی
هــزاران تلفــات جانــى و خســارات مالــى ایــن اصــل مقدس را تحصیــل و حصن حصین 
خــود قــرار داده و در ســه دوره تقنینیــه در بوتــه اجمــال و اهمــال مــا، رهــا بــود، اکنــون 
کــه دوره پنجــم مجلــس شــوراى ملــى اســت بــا اوضــاع اســف آمیــز محیــط امــروزه کــه 
در انظــار مبــارک تــان مشــهود و ذکــرش موجــب تطویــل اســت، تعطیلــى ایــن اصــل 
مقــدس موجــب پیش آمدهــاى ناگــوار بــه عالــم اســالمیت خواهــد بــود. لــذا قاطبــه 
مســلمین... بــا کمــال بی صبــرى از پیشــگاه آن ذوات مقدســه و حمــاه اســالمیه بــه 
ــه فوریــت عــده مرقــوم در اصــل ســطور را تعییــن و  جدیــت تقاضــا مــى نماینــد کــه ب
معرفــى فرماینــد و مســلمین را از تیــه ضاللــت نجــات داده بــه بــرکات انفــاس قدســیه 
آن ذوات محترمه، مســلمین روى به اوج ترقى آورده و موجب ســرافرازى عامه و مایه 
تشــکر قاطبــه موحدیــن گــردد و هــر آن گاه خــداى نخواســته، بــزرگان مــا اســتنکاف 
نماینــد و مضلیــن را مهمــل و معطــل بــه خــود واگــذار فرمایند در پیشــگاه عــدل الهى 

عامــه را مســئولیتى نخواهــد بــود«. 

مکاتبــات حضــرات آیــات عظــام محمدکاظــم خراســانى و عبــداهلل 
ج مــاده ابدیــه مربــوط بــه تطابــق قوانیــن  مازندرانــى در مــورد در
ع اســالمى)اصل دوم متمــم  سیاســى و اساســى بــا اصــول شــر

قانــون اساســى(
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 پــس از آن، موضــوع در جلســات بعــدى مطــرح شــد ولــى در 
عمــل کارى انجــام نگرفت و کســى از مجتهدین بــراى نظارت 
بــر قوانیــن مجلــس انتخــاب نشــد و بــا زیر پاگذاشــتن وعــده 
هــاى دروغینــى کــه رضاخــان بــه علمــا بــراى رســیدن به قــدرت 
داده بــود، بــا فریبــکارى او، عمــاًل دوره ســیاه و ضداســالمى 

پهلــوى اول آغــاز شــد.
در برهــه ای کــه انقــالب مشــروطه بــا رهبــرى و پیشــاهنگى 
علمــا شــکل گرفــت، هم اینــان بــراى جلوگیــرى از بی عدالتــى 
و بی قانونــى بــه قــم مهاجــرت کردنــد و ایــن مهاجــرت کبــرى، 
منجــر بــه صــدور فرمــان مشــروطه شــد. بــه همیــن جهــت، 
مظفر الدیــن شــاه، مجلــس را در آغــاز، »مجلــس شــوراى 
اســالمى« نــام نهــاد. امــا افــرادی بــه رویارویــی بــا ایــن تصمیــم 
برخاســتند و آن را تبدیــل بــه »مجلــس شــوراى ملــى« کردنــد.
در مجلــس اول، »اصــل دوم متمــم قانــون اساســى« 
بــه تصویــب رســید کــه تضمین کننــده ی اســالمیت قوانیــن 
کشــور بــود. امــا ایــن اصــل نیــز مــورد بی مهــرى قــرار گرفــت. در 

آن مقطــع علمــا بــا تأکیــد بــر قانــون اساســى، اجــراى ایــن اصل 
مهــم را بارهــا خواســتار شــدند و در ایــن راه کوشــش های 
از  بســیارى  نیــز  مشــروطه  از  پــس  دادنــد.  انجــام  فراوانــى 
حرکت هــاى علمــا بــراى اجــراى قانــون اساســى، به ویــژه اصــل 

دوم متمــم قانــون اساســى بــوده اســت. 
ــت آوردن  ــه دس ــراى ب ــه ب ــد ک ــز بودن ــمارى نی ــه ش البت
موقعیــت خــود بــه علمــا متوســل شــده، اجــراى ایــن اصل 
ــد  ــود مى کردن ــن وانم ــد و چنی ــرار مى دادن ــود ق ــعار خ را ش
کــه مى خواهنــد ایــن اصــِل متــروک شــده را احیــا کننــد. 
ایــن  اجــراى  برابــر  در  حاکمــان،  برخــى  از  علمــا  حمایــِت 
اصــل و دیگــر اصــول قانــون اساســى، از ایــن منظــر بــوده 
اســت  )رضاخــان(  ســپه  ســردار  آن  بــارز  نمونــه  اســت. 
کــه در مقطعــى بــر اجــراى ایــن اصــل تأکیــد داشــته و آن 
ــع  ــا در واق ــى داد. ام ــرار م ــه ق ــورد توج ــا م ــر علم را در محض
وســیله اى بــود بــراى رســیدن بــه پادشــاهى کــه وقتــى بــه 

آن رســید تمــام وعده هایــش را زیــر پــا گذاشــت. 

مجلس شورای ملى ایران |  دوره پنجم

ماره ۵۷ |   نــاظر امـــــیںݩݩݐ ۳۹  تابستان ۱۴۰۱  | سݩݒ



از راست:  حضرات آیات؛ رّبانݡى شیرازی، رضوانݡى، خزعلݡى، صانعݡى و جّنتى. تشییع پیکر شهید چمران مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمݡى

 ایستاده از راست: محمد صالحى، على آراد، آیت اهلل جّنتى، محسن هادوی، آیت اهلل خزعلى، حسین مهرپور، آیت اهلل رضوانى، مهدی هادوی. 
نشسته از راست؛ حضرات آیات صانعى، صافى گلپایگانى، مهدوی کنى و گودرز افتخار جهرمى

یــــــــــــــــــــــخ« »قـــــــــــــــــــــــــــــــاب تار
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حضرات آیات؛ مهدوی کنى، خزعلى و  آقای على آراد.

  ردیف جلو، از راست: حضرات آیات؛ خامنه ای، صانعݡى، ربانݡى شیرازی، جّنتݡى، حجت االسالم سّیداحمد خمینݡى، آیات بهشتݡى و موسوی اردبیلݡى، عباس 
ݡى . افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسالمݡى، ۷ خرداد ۱۳۵۹ شیبانݡى و آیت اهلل مهدوی ݡکںݩݐ

یــــــــــــــــــــــخ« »تصـــاویر نادیده و »قـــــــــــــــــــــــــــــــاب تار
ݡکمتر دیده شــده«
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ردیف جلو، از چپ: محسن هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمݡى، محمد صالحݡى، آیت اهلل صانعݡى، مهدی هادوی و آیت اهلل رضوانݡى در مراسم تحلیف 
ه ای در سال ۱۳۶۰ ریاست جمهوری آیت اهلل خامںݩݐ

ردیــف جلــو از راســت: آیــت اهلل خادمــݡى اصفهانــى، حجت االســالم ســّیداحمد خمینــݡى، گــودرز افتخــار جهرمــݡى، حضــرات آیــات؛ جّنتــݡى، رّبانــݡى املشــݡى، رضوانــى، 
صافــݡى گلپایگانــݡى و خزعلــݡى، حســین مهرپــور، علــݡى آراد، محســن هــادوی و محمــد صالحــݡى. افتتاحیــه اولیــن دوره مجلــس خبرگان رهبــری ۲۳ تیــر ۱۳۶۲.
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ایستاده از راست؛ محمد صالحݡى، حسین مهرپور، علݡى آراد، خسرو بیژنـــݡى، سّیدجالل الدین مدنݡى و حسن فاخری. نشسته از راست، حضرات آیات؛ محمدی 
گیالنݡى، مؤمن، صافى ݡگلپایݡگانݡى، خزعلݡى، جّنتݡى و امامݡى ݡکاشانݡى. جلسه ی شورای نگهبان بین سال های ۶۲ تا ۶۵

از راست: آیت اهلل محمدی گیالنݡى، محمد صالحݡى، آیت اهلل صافى گلپایگانݡى، خسرو بیژنݡى، حسن فاخری، سّیدجالل الدین مدنݡى، حسین مهرپور، 
ا ۶۵. حضرات آیات مؤمن، امامى کاشانݡى، جّنتى و خزعلى. جلسه ی شورای نگهبان بین سال های ۶۲ ىݩݑ
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ردیف جلو از راست: حجت االسالم والمسلمین عباسݡى فرد )عضو حقوقدان(، حضرات آیات؛ امامى کاشانݡى، جّنتݡى، رضوانݡى و محمدی گیالنݡى، محمدرضا علیزاده، 
آیت اهلل خزعلݡى، حسن فاخری، حسن حبیبݡى و احمد علیزاده. تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری هاشمى رفسنجانݡى، مجلس چهارم
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از راست: ابراهیم عزیزی، احمد علیزاده، حجت االسالم عباسݡى فرد، حضرات آیات طاهری خرم آبادی، استادی، جّنتݡى، یزدی، رضوانى و مؤمن و 
سیدرضا زواره ای و علݡى آراد. جلسه ی شورای نݡگهبان بین سال های 78 تا 80

از راســت: ابراهیــم عزیــزی، احمــد علیــرزاده، حجت االســالم عباســى فرد، حســن حبیبــى، حضــرات آیــات طاهــری خرم آبــادی، اســتادی، یــزدی و رضوانــى، 
ســیدرضا زواره ای و محمدرضــا علیزاده
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از راست: حجت االسالم عباسݡى فرد، حسن حبیبــــݡى، حضرات آیات طاهری خرم آبادی، استادی، یزدی و رضوانݡى، سیدرضا زواره ای، علݡى آراد و 
محمدرضا علیزاده

ݡى، محمدرضا علـــــــیزاده،  ـݡى و امور انتخابات وقت شورای نݡگهبان(، محسن اسماعیـلݡى، ابراهیم عزیزی، عباسعلݡى کدخداىݭݭݭݔ  از راست: سّیدمحمد جهرمݡى)معاون اجراىݭݭݭݭݔ
. سال ۱۳۸۰ حجت االسالم عباسى فرد، سیدرضا زواره ای و حضرات آیات؛ آملݡى الریجانݡى، قدیری، رضوانݡى،طاهری خرم آبادی، یزدی، مؤمن و جّنتݡى در دیدار با رهبر معظم انقالٮݭݓ
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ݡى و حضرات آیات یزدی، استادی، مؤمن، رضوانݡى و جّنتݡى در دیدار با رهبر معظم انقالب ںݭݭݭݓ از چپ: احمد علیزاده، حجت االسالم عباسݡى فرد، حسن حبىݪݪݔ

از چپ: احمد علیزاده، حسن فاخری، حجت االسالم عباسݡى فرد، خسرو بیژنـــݡى، حسن حبیبــــݡى و حضرات آیات محمدی ݡگیـــالنݡى، خزعلـــݡى، رضــوانݡى، جّنتــــݡى، 
مؤمن و امامݡى کاشانݡى در دیدار با رهبر معظم انقالب
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از راست: عباسعلݡى ݡکدخدایی، حضرات آیات شب زنده دار، مدرسݡى یزدی، یزدی، جّنتݡى، هاشمݡى شاهرودی و مؤمن،  محمدرضا علیزاد، محسن 
اســـــــماعیلــݡى، نجات اهلل ابراهیمیان، سیدفضل اهلل موسوی و سام سوادݡکوهݡى فر
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، مدرسݡى یزدی، یزدی، جّنتݡى و آملى الریجانݡى، محسن اسماعیلــــݡى،  از راست: سیامک ره پیک، عباسعلـــݡى ݡکدخدایی، حضرات آیات شب زنده دار
نجات اهلل ابراهیمیان، سیدفضل اهلل موسوی و سام سوادݡکوهݡى فر

از راســت: هــادی طحــان نظیــف، ســیامک ره پیــک، عباســعلݡى ݡکدخدایــــــݡى، حضــرات آیــات شــب زنــده دار، مدرســݡى یــزدی، یــزدی، جّنتــݡى، آملــى الریجانــݡى و 
اعرافــݡى، ســیدفضل اهلل موســوی، محمــد دهقــان و محمدحســن صادقݡى مقــدم
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 از راست: سیامک ره پیک، عباسعلݡى کدخدایݡى، حضرات آیات شب زنده دار، مدرسݡى یزدی، خاتمݡى، جّنتݡى و اعرافݡى، سیدفضل اهلل موسوی، محمد دهقان و 
دم محمدحسن صادقݡى مٯݩݑ

نݡى خراسانݡى و اعرافݡى،  از راست: هادی طحان نظیف، سیامک ره پیک، عباسعلݡى کدخدایی، حضرات آیات شب زنده دار، مدرسݡى یزدی، خاتمݡى، جّنتݡى، حسںݪݪݔ
سیدفضل اهلل موسوی، غالمرضا موالبیݡگݡى و محمدحسن صادقݡى مقدم
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حضــرت  فضایــل  از  مطالبـــــــــــى  متضمــن  حاضــر،  کتـــــــــاب 
سیدالشــهداء  �و تاریخ اســالم در آن زمان و نیز پاره ای از علل و 
نتایــج واقعــه ی کربــال مى  باشــد کــه بــه صورت تحقیقــى و تحلیلى به 

رشــته ی تحریــر درآمــده و در چهــار بخــِش: 
بنی هاشــم   -۲  | حســین�  فضــــــایل  و  شـــــخـــصـــیت   -۱
حضــرت  قیــام  فوایــد  و  نتایــج   -4  | قیــام   علــل   -۳   | بنی امیــه   و 

اســت. یافتــه  ســامان  ابی عبداهلل الحســین�، 
از ویژگى هــای مهــم کتــاب، قلــم ســاده ی آن اســت کــه على  رغــم 
انتقــال مطالــب علمــى و تحلیلــى، مخاطــب را از هــر طبقه ی فکــری و 
ســطح ســواد که برخوردار باشــد با اندک مایه ی علمى، بهره  مند مى ســازد. پاســخ به برخى از مهم ترین 
شــبهات پیرامون قیام امام حســین� نیز بر غنای کتاب افزوده و ســبب آگاهى و معرفت بیشــتر 
خواننــده ی کتــاب مى  گــردد. نکتــه ی قابــل توجــه، اســتفاده ی فــراوان از منابــع عامــه و اهل ســّنت در 
مســتندات اســت که فهرســت منابع اهل ســّنت با بیش از ۷۰ مورد به همراه نام نویســنده ی آنها در 

پایــان کتــاب درج شــده اســت.
کتــاب »پرتــوی از عظمــت امــام حســین�« بــه خامــه ی توانــای مرحــوم آیــت اهلل العظمــى 
لطــف اهلل صافــى گلپایگانــى� بــه رشــته ی تحریــر درآمــده و توســط انتشــارات کتــاب جمکــران 

. منتشــر شــده اســٮݩݑ

  : ناشــــــــــــــــر
جمکران

نویسنده: 
آیت اهلل  لطف اهلل صافݡى گلپایگانݡى 

سال نشـــــــــــــــــر : 
1397

تعداد صفحاٮݩݩݑ :
۴۸۸

»مــا اینجــا نمى خواهیــم شــرح حــال و تاریــخ زندگــى حضرتــش 
را نوشــته و بیوگرافــى حســین بــن علــى� را تشــریح کنیــم. 
منظــور مــا اینجــا آشــنایی بــا شــخصیت حســینى اســت از نظر 
حادثــه ی کربــال و هــدف مقدس وی و نتایجى کــه از این حادثه 
بــه دســت آمــده اســت. مــا اینجــا دنبــال تشــخیص هــدف 
اصلــى حســین بــن علــى� بــه راه افتــاده تا ببینیــم این همه 

جانبــازی بــرای چــه بــوده اســت؟«
اینهــا بخش هایــی از پیشــانى کتــاب حاضــر اســت کــه 
در ســال های اســتیالی رژیــم پهلــوی توســط آیــت اهلل محمــد 
یــزدی بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. نویســنده در ابتــدای کتــاب تذکــرات مفیــدی بــرای 
اهل منبر مطرح نموده اســت آنگاه به اوضاع سیاســى اجتماعى عصر معاویه و شــگردهای 
تبلیغاتــى آن مى پــردازد و علــل قیــام امــام حســین� را از دیدگاه هــای مختلــف مــورد بررســى 
قــرار مى دهــد و نقــش بســیار مهــم اســرای کربــال در تغییــر وضعیــت علیــه حکومــت یزیــد را 

یــادآور مى شــود. 
کتــاب »حســین بــن علــی �را بهتــر بشناســیم« کــه چندیــن بــار در ســال های پیــش از 
 
ً
انقالب منتشــر شــده بود، در ســال های بعد از انقالب نیز به هّمت انتشــارات اســوه مجددا

 . چــاپ و در دســترس عمــوم قــرار گرفــٮݩݑ

  : ناشــــــــــــــــر
اسوه

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل محمد یزدی

سال نشـــــــــــــــــر : 
1383

ݑ : تعداد صفحاٮݩݩݩ
۲۵۵

»فصـــــــــــــــل فــــــــــــرزانـــــــــــــــݡگݡی«

پرتوی از عظمت امام حسین�

حسین بن علی� را بهتر بشناسیم
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»فصـــــــــــــــل فــــــــــــرزانـــــــــــــــݡگݡی«

اجــرای  و  مظلومــان  حقــوق  احقــاق  بــرای  »پیامبــر� 
و  بــه حق مــداری  را  مــردم  و  احــکام خــدا مبعــوث شــد 
حق طلبــى دعــوت کــرد و حــق را معــروف و باطــل را منکــر 
شــمرد. در ایــن راســتا، اهــل بیــت خــود را بــا کتــاب خــدا 

مــالزم و قریــن داشــت، ولــى همــه چیــز وارونــه شــد.
معروف، منکر و منکر، معروف شــد. از دریای بیکران 
اســالم بــه جــز قطره هایــی کوچــک و از چمــن زار سرســبز آن 
جــز علف هــای خشــکیده و زرد باقــى نمانــده اســت. آیــا 
نمــى بینیــد کــه بــه حــق عمــل نمى کننــد و از باطــل روی 

نمى گرداننــد؟ یعنــى حــق ناشــناخته و باطــل معــروف و مطلــوب واقــع شــده اســت.«
اینهــا بخش هایــی از کتــاب »عقــل و دین« و گفتار نوزدهــم آن با موضوع رغبت به لقاءاهلل 
)درســى از عاشــورای حســین�( اثــر عالــم فرزانــه و سیاســتمدار صــادق مرحــوم آیــت اهلل 
محمدرضــا مهــدوی کنــى� و مجموعــه ای از ســخنرانى هایی اســت کــه در نشســت های 

مختلــف در واحــد خواهــران دانشــگاه امــام صــادق� ایــراد شــده اســت.
ــه زیــور طبــع  ایــن کتــاب بــه هّمــت انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق� در ســال 1390 ب

ــده اســت. آراســته گردی

  : ناشــــــــــــــــر
دانشݡگاه امام صادق�

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنݡى

 
سال نشـــــــــــــــــر : 

۱۳۹۰

تعداد صفحاٮݩݑ :
۳۰۰

زیــارت دیــداری اســت مشــتاقانه، بــا حضــور در پیشــگاه آن کــه 
دوســتش داریــم و بزرگــش مــى شــمریم.

»زیــارت وارث توســط شــیخ الطائفــه شــیخ طوســى� از 
طریــق جنــاب »صفــوان جّمــال« نقــل شــده اســت. صفــوان از 
امــام صــادق� تقاضــا کــرد کــه چــون بــه زیــارت جــّدت امــام 
حســین� بایــد بــروم، زیارتــى بــه مــن بیامــوز و امــام ششــم 

ایــن زیــارت را بــا مقدماتــى بــه صفــوان جّمــال آموخــت.
ــر از  ــج نف ــهداء� را وارث پن ــادق�، سیدالش ــام ص ام
انبیــای اولوا العــزم و وارث آدم  معرفــى مى کنــد و بــه صفــوان 
مى فرماینــد، وقتــى بــاالی ســر سیدالّشهداءرســیدی آغــاز کالمــت ایــن باشــد: »الســالم علیــک یا 

وارث آدم صفــوة اهلل.«
ه و فقیه فرزانه مرحوم  ح زیارت وارث« از جمله آثار حکیم متألـّ کتاب پیش رو با عنوان »شر
آیــت اهلل محّمــد محّمــدی گیالنــى اســت کــه در زمینــه ی شــرح و تفســیر زیــارات و مناجات هــای 
مشــهور و معتبر شــیعى، پیشــینه ای قابل توجه و ســابقه ای شــناخته شــده مانند شــرح زیارت 

»امیــن اهلل« و شــرح مناجــات »شــعبانیه« دارند. 
گفتنــى اســت اثــر حاضــر مجموعــه ۵ جلســه ســخنرانى ایشــان اســت کــه در ســال ۱۳۶۱ از 
رادیــو سراســری جمهــوری اســالمى ایــران پخــش گردیده بود و توســط نشــر ســایه منتشــر شــده 

. اســٮݩݑ

  : ناشــــــــــــــــر
نشر سایه

نویسنده: 
آیت اهلل محمد محمدی گیالنݡى

سال نشـــــــــــــــــر : 
۱۳۸۲

تعداد صفحاٮݩݩݑ :
۱۰۴

معـــرفــݡى ݡکــتاب های
مݡکتب امام حسین�
آثاری از فــقـــهــای عظام شورای نگهبان 

ح زیارت وارث شر

عقل و دین
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»چهــل مقالــه« کــه از نامــش هــم پیداســت شــامل 
مختلــف  موضوعــات  در  تفصیلــى  مقالــه ی  چهــل 
اســت کــه بــه هّمــت اســتاد نــام آور و محقــق برجســته 
آیــت اهلل رضــا اســتادی� بــه رشــته ی تحریــر درآمــده 
اســت. از جملــه ی ایــن مقــاالت، کتابنامــه ی مفصلــى 
اســت کــه دربــاره ی زندگــى و شــهادت حضــرت امــام 

ــت. ــده اس ــته ش ــورا نوش ــام عاش ــین� و قی حس
نویســنده بــا فرصــت  محدود خود ســعى نموده 
ــا بــه  امــروز پیرامــون  ــار قدمــا و متأخریــن ت ث اســت آ
زندگــى و شــهادت حضــرت امــام حســین� را در 
ایــن کتابنامــه گــردآورده و تــا آنجــا کــه اطــالع داشــته و قابــل  دسترســى بــوده اســت 
ویژگى هــای  از  برخــى  نیــز  و  کتاب هــا  خصوصیــات   ســایر  و  چــاپ  تاریــخ  و  محــل 
نســخ خطــى را ذکــر نمایــد. همچنیــن در آغــاز ایــن کتابشناســى بــه کامــل نبــودن آن 
تصریــح و گفتــه شــده کتابشناســى حاضــر »گزیــده« اســت. در ایــن مقالــه بیــش از 
پانصــد کتــاب در دو بخــِش کتاب هــای اختصاصــى و کتاب هایــی کــه بخشــى از آنهــا 

دربــاره ی امــام حســین� بــوده، معرفــى شــده اســت. 
ــت اهلل  ــى آی ــه عموم ــارات کتابخان ــط انتش ــال 1371 و توس ــه« در س ــل مقال »چه

العظمــى مرعشــى نجفــى� منتشــر شــده اســت.

  : ناشــــــــــــــــر
کتابخانه بزرگ حضرت 
آیت اهلل العظمݡى مرعشݡى 

نجفى�

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل رضا استادی

سال نشـــــــــــــــــر : 
1371

تعداد صفحات :
۷۱۶

»نهضت سید الّشــهداء� مدرســه ای اســت دارای 
فــداکاری  رشــادت،  کــه  گوناگــون  جوانــب  و  ابعــاد 
و تمامــى ارزش هــای آســمانى بــه تمامــى معانــى و 
مراتــب خــود در آن نهفتــه اســت و انســان مى تواند از 

صحنه هــا و فصــول گوناگــون آن بیامــوزد.
آنــان کــه بــه مطالعــه وجهــه ی اجتماعــى حرکــت 
امــام حســین� پرداخته انــد، تفاســیر متعــددی از 
ایــن نهضــت ارائــه نمــوده و هــر یــک آن را بــه گونــه ای 
متفــاوت از دیگــری تبییــن نموده انــد. البتــه ایــن امــر 
 چنین اختالفاتــى در تفســیر و تحدید 

ً
بــه هیــچ روی جــای شــگفتى نیســت زیــرا غالبــا

ابعــاد وجــودی یــک شــخصیت عظیــم روی مى دهــد. چنــان کــه در مــورد شــخصیت 
عمــال و موضع گیری هــای آنــان، چنیــن 

َ
بســیاری از بــزرگان تاریــخ اســالم و تفســیر ا

اختالفاتــى میــان اندیشــه وران درگرفتــه اســت. مهم تریــن عناوینــى کــه در مطالعــه 
ُبعــد اجتماعــى نهضــت امــام حســین� بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد بــه شــرح زیر 
اســت: ۱- علــل و عوامــل پیدایــش و شــکل گیری ایــن نهضــت ۲- ماهیــت نهضــت 

». ثــار و نتایــج نهضــٮݩݑ ۳- مراحــل نهضــت 4- آ
آیــت اهلل العظمــى ســیدمحمود  کتــاب حاضــر مجموعــه گفتارهــای مرحــوم 
هاشــمى شــاهرودی� پیرامــون نهضــت حســینى اســت کــه بــه هّمت انتشــارت 

بنیــاد فقــه و معــارف اهــل بیــت� بــه زیــور طبــع آراســته گردیــده اســت.

  : ناشــــــــــــــــر
بنیاد فقه و معارف اهل بیت�

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل سیدمحمود هاشمݡى 

شاهرودی

سال نشـــــــــــــــــر : 
1391 

تعداد صفحاٮݩݑ :
۹۶

چهل مقاله

نهضت حسینی
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ــران بهای  ــراث گـــــــــــ ــه میـــــــ ــه کـــــــ ـ واالی شیعـــــــ فرهنگــــــــ
پیامبرعظیم الشــأن � و ائمه ی اطهار�اســت در طول 
ــا امــداد الهــى و عنایــات خاصــه ی حضــرت حجــت  تاریــخ ب
�و حافظــان حریــم واقعــى مکتــب تشــیع از خطــر 
انحــراف و بدعــت بــه دور مانــده و تألــو امــواج نورانــى آن 
گرمابخــش هدایــت انســان های مشــتاق بــوده اســت.
کتــاب حاضــر متــن ســخنرانى آیــت اهلل ســیداحمد 
ــاره ی آســیب های عــزاداری و آفت زدایــی از  خاتمــى درب

آن اســت. 
مى نویســد:  متــن  ایــن  مقدمــه ی  در  نویســنده 
»ایــن ســخنرانى بــه پیشــنهاد کمیســیون سیاســى - اجتماعــى مجلــس خبــرگان و تصویــب 
هیأت رئیســه ی آن مجلــس ایــراد شــده اســت. عــالوه بر مطالعات قبلى، برای این ســخنرانى 
حــدود چهــل ســاعت مطالعــه نمــودم. بــا چهــار تــن از مراجــع تقلیــد، هیأت رئیســه ی محتــرم 
خبــرگان، برخــى اعضــای خبــرگان مشــورت شــده اســت.« وی ایــن مباحــث را گام اول در ســیر 
آسیب شناســى عــزاداری مى دانــد کــه بایــد تکمیــل شــود که به صــورت عام ادا شــده و شــامل 

ســایر مراســم عــزاداری و مراســم جشــن نیــز مى شــود.
کتــاب »چکامه هایــی در شــیوه های عــزاداری« به هّمت انتشــارات ســوره مهر تاکنون به 

چاپ یازدهم رســیده اســت.

  : ناشــــــــــــــــر
سوره مهر

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل سید احمد خاتمى

سال نشـــــــــــــــــر : 
1397

تعداد صفحاٮݩݩݑ :
۶۴

بــر  خون فــام  »خورشــیدی«  چــون  کــه  »عاشــورا« 
براین کــه  عــالوه  مى کنــد،  نورافشــانى  تاریــخ،  تــارک 
ادبــی  و  آثــار هنــری  دســت مایه ی هنرمنــدان در خلــق 
بــوده، مــورد بحــث و تحلیــل عاقالنــه ی اندیشــمندان نیــز 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن حادثــه ی عظیــم کــه نقطه عطفــى 
ــای  ــت، از زوای ــل اس ــق و باط ــه ی ح ــل جبه ــخ تقاب در تاری
مختلــف شایســته ی بررســى و عبرت آمــوزی اســت. کتاب 
آیــت اهلل  ثــار  آ »خورشــید عاشــورا« برگرفتــه از بیانــات و 
در  کــه  نگهبــان  شــورای  فقهــای  محتــرم  عضــو  اعرافــى 
طــول ســالیان متمــادی بــه مناســبت های مختلــف ایــراد 
شــده اســت. اثــر حاضــر بــا تأملــى بــر واقعــه ی کربــال در 

 جامــع تنظیــم شــده اســت. 
ً
۵۳۲ صفحــه و در هشــت فصــل نســبتا

»فلســفه و اهــداف قیــام عاشــورا«، »بررســى مراحــل و وقایــع تاریخــى زمینه ســاز 
قیــام عاشــورا«، »نقش آفرینــان قیــام عاشــورا«، »پیام هــا و درس هــای قیــام عاشــورا«، 
»وظایــف  عاشــورا«،  قیــام  مانــدگاری  راز  و  »ویژگى هــا  عاشــورا«،  قیــام  »پیامدهــای 
از  عــزاداری«  آســیب های  و  »بایســته ها  و  عاشــورا«  قیــام  قبــال  در  مســلمانان 

مى باشــد. کتــاب  ایــن  ســرفصل های 
»خورشــید عاشــورا« بــا تالش هــای محقــق ارجمند آقای محمــد آزادی تدوین و تنظیم 

گردیده و به هّمت مؤسسه ی اشراق و عرفان قم به زیور طبع آراسته شده است. 

  : ناشــــــــــــــــر
موسسه اشراق و عرفان

نـــــــــویســــنـــــــده: 
آیت اهلل علیرضا اعرافى

سال نشـــــــــــــــــر : 
۱۳۹۶

تعداد صفحاٮݩݑ :
۵۳۲

چکامه هایی در شیوه های عزاداری

خورشید عاشورا
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در غــروب ســومین روز از مــاه مبــارک رمضــان امســال، خبــری دردنــاک کام روزه داران و محبیــن اهــل بیــت � را تلــخ کــرد. 
در اقــدام تروریســتی یــک عنصــر تکفیــری در حــرم رضــوی، ســه روحانــی مــورد ســوء قصــد قــرار گرفتنــد کــه یــک نفــر از آنهــا 
در همانجــا بــه شــهادت رســیده و دو نفــر دیگــر بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد. تالش هــا بــرای نجــات جــان روحانــی دوم 

نیــز افاقــه نکــرد و دومیــن روحانــی نیــز چنــد روز بعــد بــه خیــل شــهدا پیوســت.
، ســال ها در شــهر مقــدس  شــهید حجت االســالم والمســلمین محّمــد اصالنــی روحانــی جهادگــر و خســتگی ناپذیــر
مشــهد در کســوت روحانیــت، هــّم و غــّم خــود را معطــوِف خدمــت بــه مــردم به ویــژه مــردم کــم بضاعــت و حاشیه نشــین 
شــهر کــرده و بــرای رفــع حوائــج مســتمندان و دردکشــیدگان، بــه غایــت تــالش نمــوده و از هیــچ کوششــی فروگــذار نبــود. 

وی اعتقــادی راســخ بــه فعالیت هــای جهــادی و خادمانــه بــا محوریــت مســجد داشــت.   
شــهید اصالنــی کــه خــود بــرادر دو شــهید دفــاع مقــدس بــود، دفــاع از انقــالب و ارزش هــای اســالمی را بــر خــود فــرض 
دانســته و هیچ گونــه کوتاهــی را در ایــن زمینه هــا برنمی تابیــد. آن شــهید بزرگــوار ارتباطــی وثیــق و دامنــه دار بــا نهادهــای 
انقالبــی ای چــون شــورای نگهبــان داشــته و بــه عنــوان شــخصی معتمــد و امیــن، معــرف افــراد خوشــنام بســیاری بــرای 
ــورای  ــارت ش ــبکه ی نظ ــای ش ــز از اعض ــش نی ــر و فرزندان ــه همس ــود؛ آنچنان ک ــارت ب ــری نظ ــبکه ی سراس ــت در ش خدم

. نگهبــان در مشــهد مقــدس می باشــند. در ادامــه گفتگویــی خواهیــم داشــت بــا همســر و فرزنــد آن شــهید گرانقــدر

پـــــــرواز از بهشـــــــــــت تا به بهشـــــــــت
مصاحبه با خانواده شهید گرانقدر حجت االسالم و المسلمین محمد اصالنی

مصاحـبـه

کــدام  در  و  ســالی  چــه  در  اصالنــی  شــهید  مرحــوم 
در  شــدند.  متولــد  رضــوی  خراســان  اســتان  بخــش 
مــورد پیشــینه خانوادگــی ایشــان هــم اگــر نکاتــی را 

می شــویم. ممنــون  کنیــد،  بیــان 

* | همسر شهید اصالنی
 یــزدی هســتند. 

ً
� | شــهید اصالنــى اصالتــا

ــمت  ــه س ــالى ب ــر خشکس ــر اث ــزد ب ــى ی ــه اهال ــى ک زمان
خراســان آمدنــد، خانواده ی ایشــان به روســتای ســده، 
ــه کــه االن شــهر شــده  بخــش خــواف از تربــت حیدری
مى آینــد و ایشــان در همــان ســده و در ســال ۱۳۴۹ در 
خانــواده ای مذهبــى به دنیا مى آیند. مرحوم پدرشــان از 
محّبیــن و دوســتداران اهــل بیــت  بودند. پیشه شــان 
کشــاورزی و بــه چشــم و دســت پاکــى و کســب نــان 

حــالل و امانــت داری شــهره بودنــد.  
مــادر بزرگوارشــان که در عنفــوان جوانى به رحمت 

خدا رفتند نیز زنى عفیف، بسیار محجبه و به صبوری 
و خوش خلقــى زبانــزد بوده انــد. به طــوری کــه مرحــوم 
شــهید اصالنــى را در کودکــى بــا نــام مــادرش صــدا زده 
مادرشــان،  مرحومــه ی  طوبــی«.  »پســر  مى گفتنــد  و 
خالــه ی مــادرم بودنــد و بدیــن ترتیــب شــهید اصالنــى 

پســرخاله ی مــادر مــن محســوب مى شــوند.

و  ســوم  بــرادر  جانبــازی  و  بــرادر  دو  شــهادت  یــان  جر
کــم در  آقــا در ســنین  همچنیــن حضــور خــود حــاج 

چیســت؟  جبهــه 
ســال ۶۲ کــه ایشــان حــدود 12، 13 ســال داشــتند، 
در  ســالگى   18 در  آقــا  حســین  بزرگشــان  بــرادر 
بــرادر  شــهادت  مى رســند.  شــهادت  بــه  جبهــه 
بــه  تصمیــم  ایشــان  کــه  مى شــود  باعــث  بزرگتــر 
در  ابتــدا  کــه  بگیرنــد.  علمیــه  حــوزه  در  تحصیــل 
تربــت حیدریــه، بعــد کاشــمر و در نهایــت در حــوزه 
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مى دهنــد.  تحصیــل  ادامــه ی  مشــهد  علمیــه ی 
چنــد ســال بعــد یکــى از برادران شــان در دوره ی آموزشــى 
دچــار حادثــه شــده و مجــروح اعصــاب و روان مى شــوند 
رســیدگى  او  بــه  اصالنــى  شــهید  خــود  مدت هــا  تــا  کــه 
نیــز  و  کــم  ســن  دلیــل  بــه  اصالنــى  شــهید  مى کردنــد. 
ســال  در  ابراهیــم  کوچکتــرش  و  دوم  بــرادر  شــهادت 
۶۷ و نیــز رســیدگى بــه بــرادر جانبــازش، توانســت فقــط 
حــدود یــک ســال آن هــم در اواخــر جنــگ و در واحدهــای 
و  باشــد  داشــته  حضــور  جبهــه  در  آمــوزش  و  تخریــب 
کــه توفیــق بیشــتر و  بــود  ایــن مســأله نیــز ناراحــت  از 

شــهادت در جبهــه را نیافتــه اســت. 

 از نحوه ی آشنایی و ازدواج خود با حاج آقا بفرمایید.
ً
لطفا

هــم  بــا  مــا  کــردم  عــرض  ایــن  از  پیــش  کــه  همانطــور 
نســبت فامیلــى داشــتیم و ایشــان بــه خانــه ی مــا رفــت 
و آمــد داشــتند. مضــاف بــر این کــه ایشــان بــرادر شــهید 
و شــخصیت حــوزوی بودنــد و پــدر مــا هــم نســبت بــه 
داشــتند.  خــاص  ارادت  شــهدا  خانــواده ی  و  روحانیــت 
در همیــن اوضــاع و احــوال بــرادر کوچکترشــان نیــز بــه 

شــهادت مى رســند. بعــد از ایــن قضیــه، پدرشــان بــه منــزل 
مــا آمدنــد و گفتنــد مــن نمى خواهــم دیگــر محمــد بــه جبهــه 
بــرود، دو بــرادرش کــه شــهید شــدند و آن یکــى هــم مریــض 
اســت و مــن دیگــر طاقــت رفتــن ســومى را نــدارم. بــا تأکیدات 
قبلــى پدربــزرگ و پــدر خــودم کــه مى گفــت؛ محمــد، على رغــم 
 
ً
ســن کــم بــه درد زندگــى مى خــورد و مــرد آینــده اســت نهایتــا

منجــر بــه ازدواج مــا در ســال 67 شــد. پــدر من خیلى دوســت 
داشــتند دامادشــان طلبــه باشــد چــون در بیــن فامیــل هــم 

طلبــه نداشــتیم. 

فقهــای  عضــو  یــزدی  مدرســی  آیــت اهلل  کــه  جلســه ای  در 
یف داشــتند، فرمودید که شــهید  شــورای نگهبــان هــم تشــر
اصالنــی اولیــن روحانــی فامیــل بودنــد و بعــد از ایشــان چنــد 
وارد  روحانیــت  کســوت  و  علمیــه  حــوزه ی  بــه  دیگــر  نفــر 

شــدند؟
ــزرگ مــادری و پــدری مــن  ــدر مــن و هــر دو پدرب ــه. پ بل
در زمــان ســابق، مکتــب قــرآن داشــتند. در واقــع نوعــى 
مــا  وجــود  زمینــه ی طلبگــى و روحانیــت در خانــواده ی 
دوســت  طلبــه  خیلــى  مــن  پــدر  همیــن  بــرای  داشــت. 
داشــت. امــا بــا طلبگــى آشــنا نبودیــم زمانــى کــه شــهید 
اصالنــى بــا آن مشــى و زی طلبگــى کــه داشــتند آمدنــد، 
حــرف و عمل شــان و برخــوردی کــه بــا فامیــل داشــتند، 
بــه  میــل  بســتگان،  میــان  از  بســیاری  کــه  شــد  باعــث 
حــوزه ی علمیــه پیــدا کننــد. از جملــه بــرادر خــودم ترغیــب 
شــد بــه حــوزه بــرود. خواهــران مــن طلبــه شــدند. بچه هــای 
خــود مــا کــه البتــه هیچکــدام را اجبــار نکردیــم، پســرها 
عروس مــان  و  دخترانــم  از  یکــى  شــدند.  طلبــه  دو  هــر 
خودشــان.  برادرزاده هــای  و  خواهــرزاده  هســتند.  طلبــه 
ســرجمع، خانم هــا و آقایــان را اگــر شــمارش کنیــم،  بیــش 
از بیســت نفــر در فامیــل طلبــه داریــم. برخــورد ایشــان آن 
قــدر خــوب بــود کــه حتــى در مســجد محــل کــه مــا االن 
ــا ۱۶ حلقــه تربیتــى در آن داریــم افــرادی کــه بــا حــاج  ۱۵ ىݩݑ
بیشــتر  شــدند.  علمیــه  حــوزه  جــذب  شــدند  آشــنا  آقــا 
مى کــرد.  تأمیــن  مــا  مســجد  را  منطقــه  ایــن  طلبه هــای 
 وقتــى زندگــى مــا را مى دیدنــد رفتــار خــوش ایشــان، 

ًً
واقعــا

صبرشــان، باالخــره این کــه امــام جماعــت بودنــد، نــه فقــط 
این کــه امــام جماعــت باشــند، بعــد از نمــاز هــم حداقــل 
نیــم ســاعت منتظــر مى ماندنــد و بــه درد دل مــردم گــوش 
مى کردنــد، اگــر کاری هــم از دست شــان بــر نمى آمــد الاقــل 
گوشــى بودنــد بــرای صــدای مــردم. هــر کاری از دســتش 
بــر مى آمــد بــه عنــوان ارتبــاط مــردم بــا مســئولین انجــام 
مــردم  دوشــادوش  ایشــان  تــالش  همچنیــن  مــى داد. 

باعــث گســترش کّمــى مســجد نیــز شــد.  
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ع ســلوک اجتماعــی ایشــان بــه عنــوان  در همیــن رابطــه و نــو
می خواســتیم  محــل  مــردم  بــا  روحانــی  و  جماعــت  امــام 

کنیــد؟ آشــنا  بیشــتر خواننــدگان مــا را 
خیلى هــا  شــد.  دگرگــون  محلــه  ایشــان  شــهادت  از  بعــد 
مى گوینــد مى خواهیــم بفروشــیم و برویــم. کــه بــاز خــدا را 
شــکر آقــا محســن )فرزنــد شــهید( تشــریف بردنــد مســجد 
جــای ایشــان و مســئولیت نمــاز و منبــر را بــر عهــده گرفتنــد، 

یــک مرهمــى بــرای زخــم دل مردمــى شــد 
کــه امــام جماعت شــان را از دســت داده 
وقتــى  نداشــت.  جــوان  و  پیــر  بودنــد. 
تشــییع  مراســم  در  را  آقــا  حــاج  جنــازه 
زمیــن گذاشــتند مــا نمى توانســتیم بــه 
ایشــان دســت بزنیــم از بــس شــلوغ بــود. 
کــه  بچه هــای کوچــک ده پانــزده ســاله 
افتــاده بودنــد روی تابــوت حــاج آقــا کــه مــا 
مى گفتیــم برویــد کنــار امــا اشــک های این 
بچه هــا امــان نمــى داد. مــا فقــط در معــراج 
توانســتیم ایشــان را ببینیــم. مــن خــودم 
در حــرم  دیــدم بچه هــای کالس چهــارم و 
پنجم هم برای ایشــان اشک مى ریختند. 
 یک اتفاق الهى بود. چرا که اخالص 

ًً
واقعا

داشــت و بــرای خــدا کار مى کــرد. بالطبــع کســى کــه بــا ایشــان 
ارتبــاط مى گرفــت جــذب مى شــد. دل هــا را بــه طــرف خــودش 
جــذب مى کــرد. آیــه صریــح قــرآن اســت کــه وقتــى کســى بــرای 
خــدا کار کنــد خداونــد دل هــا را بــه ســمت او متمایــل مى کند. 
 ســخت بود. من حتى تــا روز دادگاه نتوانســتم 

ًً
بــرای مــا واقعــا

عکس هــا و فیلم هــای شــهادت ایشــان را ببینــم. 

ارتبــاط ایشــان بــا خــود شــما و فرزنــدان و ســلوک فردی شــان 
در داخــل خانــه چگونــه بود؟

ارتبــاط مــا خیلــى قــوی بــود. وقتــى ایشــان شــهید شــد، نــوه 
یــک ســاله مــن مریــض شــد. از بــس کــه وقتــى حــاج آقــا وارد 
مى شــد بــا او گــرم مى گرفــت. بــال بــال مــى زد بــرای حــاج آقــا. 
مرحــوم شــهید اصالنــى وقتــى وارد خانــه مى شــد خســتگِى 
ناهــار  مــا  بــود.  پــدر   

ًً
واقعــا و  مى گذاشــت  کنــار  را  بیــرون 

آقــا از ســر کار بیایــد. اگــر جلســه ی  نمى خوردیــم تــا حــاج 
خاصــى بــود و کارش طــول مى کشــید زنــگ مــى زد کــه مــن 
نیــم، چهــار، همیشــه  و  تــا ســاعت ســه  امــروز نمى آیــم. 
ســفره مان پهــن بــود و منتظــر حــاج آقــا. بعضــى وقت هــا تــا 
ــت  ــد. الف ــا بیاین ــاج آق ــا ح ــم ت ــام نمى خوردی ــب ش دوازده ش
زیــادی بیــن خانــواده بــود. خودشــان مى گفتنــد حضــرت آقــا 
مى فرماینــد کــه اگر بشــود و ســاعت کاری اقتضا کند همه ی 

 حــاج آقا 
ًً
مســئولین برونــد در خانــه غذا بخورنــد. ایــن را واقعا

ــرده ی  ــتیم پ ــى مى خواس ــک وقت ــرد. ی ــاده مى ک ــى پی در زندگ
خانــه را عــوض کنیــم بــه مــن تذکــر دادنــد کــه حضــرت آقــا بــا 
وجــود این کــه رهبــر مملکــت هســتند، زندگى شــان خیلــى 
ســاده اســت، مــا کــه نمى توانیــم مثــل آقا باشــیم ولى ســطح 
زندگــى مــا بایــد در ســطح زندگــى ســاده ی رهبــری باشــد. اگــر 
مــردم بــه خانــه ی مــِن امام جماعت مســجد بیایند و ببینند 
کــه از لحــاظ رفاهــى با آنها خیلــى تفاوت 
دارم بیــن مــا ارتباطــى برقــرار نمى شــود. 
یــادم هســت یک بــار بنــده خدایــی آمــد 
خانــه ی مــا و بــاران شــدیدی مى آمــد. 
آب  مــا  خانــه ی  ســقف  از  مى گفــت 
مى چکــد و تــازه مثــل خانــه شــما شــده 
از   ساده زیســتى و دور 

ًً
اســت.  واقعــا

تجّمــل بــودن ایشــان روی بچه ها تأثیر 
گذاشــت. مــن در جهیزیــه ی دخترانــم 
اصــاًل دغدغــه ای نداشــتم چون بچه ها 
قانــع و ساده زیســت بــار آمــده بودنــد. 
یــادم مى آیــد کــه یــک ســرویس بــرای 
تزیینــى  کــه  گرفتــم  کوچکــم  دختــر 
بــود کــه حتــى او بــا مــن دعــوا مى کــرد کــه چــرا چنیــن چیــزی 
خریــده ام. یعنــى ســطح زندگــى حــاج آقــا اینطــور روی بچه هــا 

تأثیــر گذاشــته بــود.
مــا شــادی و نشــاطى را کــه در خانــه داشــتیم بــا هیــچ 
چیــز عــوض نمى کردیــم. االن حاضریــم هــر چیــزی کــه در 
زندگــى داریــم بدهیــم و حــاج آقــا را یــک بــار دیگــر ببینیــم.  
 دشــمن تــا ایــن مقــدار پســت و زبــون شــده اســت 

ًً
واقعــا

کــه بــه ایــن گونــه ترورهــا دســت مى زنــد. 
ــرو  ــرد روب ــرأت نک ــمن ج ــه دش ــرد ک ــن کاری ک ــر م همس
بایســتد. زبــان روزه و حالتــى کــه هــر کســى خــدا ایــن توفیــق را 
 
ًً
بــه او نمى دهــد. ضربــات چاقــو در قــرن بیســت و یکــم واقعــا

عجیــب اســت. البتــه محبــت را خــدا در دل مــردم مى انــدازد. 
مــردم روز تشــییع نشــان دادنــد در آن گرمــای هــوا بــا زبــان 
  شــرمنده ی مردم شــدیم. االن 

ًً
روزه، آن جمعیت که ما واقعا

هــم شــرمنده ی محبت شــان هســتیم. 
 مظلومانــه بود. بــرای هر 

ًً
نحــوه ی شــهادت ایشــان واقعــا

فــردی بازگــو شــود، اشــکش جــاری مى شــود. فــردی اماراتــى 
مــا را در حــرم دیــده بــود و اشــک مى ریخــت و بــه زبــان عربــی 
مى گفــت چــرا و بــه چــه جرمــى؟ جرمــش این اســت که ســرباز 
والیــت و خدمتگــزار مــردم و شــاگرد مکتــب امام صــادق�  
اســت دشــمن کــور شــود. مــا تــا جایــی کــه تــوان داشــته 
ــن  ــم روی زمی ــازه مى دهی ــان را اج ــل ایش ــه عم ــیم، ن باش

برای همین پدر من خیلی طلبه 
دوست داشت. اما با طلبگی 
آشنا نبودیم زمانی که شهید 

اصالنی با آن مشی و زی طلبگی 
که داشتند آمدند، حرف و 

عمل شان و برخوردی که با 
فامیل داشتند، باعث شد که 

بسیاری از میان بستگان، میل 
به حوزه علمیه پیدا کنند.
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ّکل  مى آییــم.  کوتــاه  خــط  ایــن  از  ذره ای  نــه  و  بمانــد 
کــه  شــاءاهلل  ان   . آماده ایــم  شــهادت  بــرای  خانــواده   

ــر شــود.  ــه خی عاقبــت همــه ی مــا ختــم ب

از جلســات دادگاه مطلبــی هســت کــه مخاطبیــن مــا و مردم 
بدانند؟

خیلــى لحظــات ســختى بــرای مــن بــود. در آخریــن ســفری 
گرفتــه  ایشــان  بــرای  لباس هایــی  قــم داشــتیم  بــه  کــه 
بودیــم. مــن فیلــم را کــه در دادگاه دیــدم خیلــى حالــم بــد 
شــد. لباس هایــی کــه بــرای ایشــان انتخــاب کــرده بودیــم 

تن  شــان بــود. 
 
ًً
امــا وقتــى دیــدم آن فــرد چقــدر ضعیــف اســت واقعــا
دلــم برایــش ســوخت کــه مثل یک دســتمال کاغــذی، آلت 
دســت کســى باشــد. قبلــش بــه قــول برخــى کــه مى گوینــد 
اگــر ببینمــش او را تکــه تکــه مى کنــم و بــه قــول مادر شــهید 
دارایــی نفــت روی او مى ریــزم. امــا مــن دلــم برای او ســوخت. 
بــه مــا گفتنــد شــما چــه بخواهیــد چــه نخواهیــد او را اعــدام 

مى کننــد، چــون ُمحــارب اســت. 
روبرویــش ایســتادم و بــه او گفتــم مــن تــو را عــددی 
حســاب نمى کنــم کــه قــرار باشــد صحبتــى بکنــم. حــرف من 
بــه اربابــان توســت. فکــر نکننــد اصالنــى رفــت. نــه شــهید 
ســلیمانى،  شــهید  مثــل  آقــا  حضــرت  قــول  بــه  اصالنــى 
شــهادتش بــرای دشــمن خطرناک تــر اســت. و مى بینید که 

ــد.  ــدا مى کن ــه پی ــتر ادام ــا بیش ــاج آق ــاء اهلل راه ح ان ش
مــن و همــه ی خانــواده دوســت داشــتیم اعــدام او 
در مــأ عــام باشــد. حکــم قاضــى هــم همیــن بــود. چــون 
دیگــر کســى جــرأت چنیــن جســارتى را آن هــم در حــرم آقــا 
نکنــد. امــا او را آوردنــد در زنــدان بــه درک واصــل کردنــد. 

چــون شــورای تأمیــن گفتــه بــود در زنــدان باشــد. مــا هــم 
احتــرام گذاشــتیم.

 
فرمودیــد ایشــان باعــث ادامــه تحصیــل شــما شــدند و بــرای 

تحصیــالت تکمیلــی نیــز تشــویق بســیاری می کردنــد؟
مــن چــون زود ازدواج کــرده بــودم از تحصیــل بــاز مانــده بــودم. 
ــر ادامــه ی تحصیــل داشــتند و  امــا حــاج آقــا تأکیــد و اصــرار ب
کمــک کردنــد کــه مــن دیپلــم بگیــرم و وارد دانشــگاه شــوم. 
در واقــع کنــار زندگــى، درس هــم مى خوانــدم تــا این کــه دیپلــم 
گرفتــم. حــاج آقــا بــرای دانشــگاه رفتــن هــم مشــوق بودنــد. 
همــه ی بچه هــا را تشــویق به تحصیــل مى کردنــد. در وصیت 

 ادامــه دهیــد.
ً
هــم نوشــتند کــه درســتان را حتمــا

بــا  نیرویــی  اســالم  کــه  مى کردنــد  تأکیــد  بچه هــا  بــه 
تحصیــالت عالیــه نیــاز دارد. برایتــان جالــب اســت کــه بگویم 
ایشــان خــودش مــرا بــه ســر جلســه امتحــان مى بــرد. شــهید 
اصالنــى بــا این کــه ایثارگر بودند امــا کارت ایثارگری نداشــتند. 
مــن خــودم فرمانــده پایــگاه بســیج بــودم امــا از هیــچ امتیازی 
اســتفاده نکردیــم. الحمــدهلل رتبــه خیلــى خوبــی هــم در 
ــث  ــرآن و حدی ــوم ق ــات و عل ــته ی الهی ــور آوردم و در رش کنک

مــدرک کارشناســى گرفتــم.

در  ویــژه ای  بســیار  جایــگاه  خانــواده  می رســد  نظــر  بــه 
اســت؟ داشــته  اصالنــی  شــهید  فکــری  منظومــه ی 

زندگــى مــا بــر اســاس روش و تفکــر حــاج آقــا بــر روی چنــد 
، اخــالص، خودســازی،  محــور بــود ؛ تهذیــب نفــس، ایثــار

خــوش اخالقــى و اســتقالل. 
ایشــان همــواره خانــواده را هــم همــراه بــا خودشــان 
ارتقــاء مى دادنــد. در موضــوع تحصیــالت و اردوهایــی کــه 
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راه مى انداختنــد. بچه هــای مــا از ابتــدا 
بــا فرهنــگ شــهادت آشــنا بودنــد بــه 
نــور  راهیــان  بــه  کــه  اوقاتــى  خصــوص 
مــا  کوچــک  مى رفتیــم. همیــن دختــر 
کــه هشــت ســاله اســت زمــان تشــییع 
وقتــى اشــک از چشــمان مــن مى آمــد به 
مــن مى گفت مامان دشــمن اشــکت را 
نبینــد. آرام باشــید. همیــن حرف هایــی 
شــهدا  دختــران  بــرای  قبــاًل  مــا  کــه 

مى گفتیــم. حــاج آقــا، خانــواده را در مســیر بــا خــود مى بــرد. در 
برنامه هــای مســاجد و پایگاه هــا، حــاج آقــا کمــک مى کــرد و ما 
را بــا خــود مى کشــید بــاال. نــه این کــه فقــط در منــزل باشــیم. 

ــود.  ــه مــردم ب ــرای خدمــت ب اینهــا همــه ب

مجموعــه ی  و  نظــارت  شــبکه ی  بــا  عالــی  ســرکار   
ً
ظاهــرا

می کنیــد؟ همــکاری  مدتهاســت  نگهبــان  شــورای  نظارتــی 
بله خدا توفیق داده است.

از چــه ســالی؟ آیــا شــهید اصالنــی در ارتبــاط شــما بــا شــبکه ی 
ــه ی  ــما در عرص ــور ش ــر حض ــدی ب کی ــد؟ تأ ــر بودن ــارت مؤث نظ
نظــارت بــر انتخابــات داشــتند؟ نظراتــی در خصــوص شــورای 

؟ نگهبــان و اهمیــت کار شــورای نگهبــان داشــتند یــا خیــر
اگــر خــدا قبــول کنــد مــا از اول در خــط بودیــم و ســرباز 
نظــام. امــا در موضــوع شــورای نگهبــان ایشــان گفتنــد 
شــورای  گفتنــد  و  بلــه  کــردم  عــرض  برویــد؟  مى توانیــد 
ــرای نظــام  نگهبــان جایــی اســت کــه مى توانیــد بیشــتر ب

و انقــالب مؤثــر باشــید. 
شــورای نگهبــان کار ســختى دارد. این کــه باالخــره خــدای 
ناکــرده تخلفــى صــورت نگیــرد. صیانــت از صندوق هــا بــه 
عهــده ی شــورای نگهبــان اســت. در پــای صنــدوق، هــم 
خــودم بــوده ام، هــم دختــر و پســرم و هــم دامــادم. تأکیــد 
ــه در  ــه همیش ــود ک ــن ب ــا ای ــاج آق ــگى ح و توصیــه ی همیش
صحنه هــای انقــالب باشــید و بــه خصــوص بــر روی شــورای 

نگهبــان تأکیــد ویژه تــری داشــتند.

آن طــور کــه بعــد از شــهادت آشــکار شــد، شــهید اصالنــی در 
حــوزه ی کارهــای جهــادی به ویــژه در حاشــیه شــهر مشــهد، 
ــد.  ــان می دادن ــود نش ــادی از خ ــالش زی ــوده و ت ــا ب ــیار کوش بس

ــد. ــا بگویی ــرای م ــهید ب ــی ش گ ــن ویژ   از ای
ً
ــا لطف

حــاج آقــا معمــواًل مــا را همــراه بچه هــا به سرکشــى خانــواده ی 
شــهدا و نیازمنــدان حاشــیه شــهر مى بردنــد. مــا مى دیدیــم 
ــى  ــهید زندگ ــادر ش ــک م ــه ی ــک، چگون ــه ی کوچ ــک خان در ی
مى کنــد. یــا خانواده هــای مســتمند بــا چــه ســختى ای روزگار 

مى گذراننــد. امــا همیــن کــه وســایلى یــا 
کارت هدیــه ای بــه اینهــا مى دادیم، وقتى 
بیــرون مى آمدیــم یک احســاس شــعفى 
داشــتیم. مــن خــودم خیلــى خوشــحال 
مى کنــد  کاری  همســرم  کــه  مى شــدم 
ــى  ــن عل ــرو امیرالمؤمنی ــداق پی ــه مص ک
حــاج  خــود  اســت.  ابیطالــب�  بــن 
ــا  ــام کرون ــه خصــوص در ای  ب

ً
آقــا شــخصا

کــه مــا دوتــا دوتــا ماســک مى زدیــم و 
دســتکش دســت مى کردیــم، پشــتیبان ایــن امــور بــود و 
ائمــه ی جماعــات اطــراف را هــم بــه خــط مى کــرد. وقتــى بــه 
خانــه ی نیازمنــدی مى رســیدیم کــه مى گفتنــد مدتــى اســت 
گوشــت نخورده ایــم، یــا مثــاًل آب هویــج یــا غــذای گــرم و ســرد 

برای شــان مى بردیــم، احســاس خیلــى خوبــی داشــتیم.
در جبهــه ی فرهنگــى هــم یکــى دو بــار که من تابســتان ها 
بچه هــا  مى دیــدم  دوره  آخــر  وقتــى  بــودم  ایشــان  کنــار 
ــن در بخــش  ــاال م ــد ح ــاد گرفته ان ــان را ی ــاز و غسل ش نم
 احســاس 

ًً
خانم هــا و حــاج آقــا در قســمت آقایــان، واقعــا

شــعف مى کردیــم. بعضــى وقت هــا مى گویــم خدایــا چــه 
را  عمــرم  تمــام  بخواهــم  اگــر  داده ای.  مــن  بــه  نعماتــى 
در ســجده باشــم و بخواهــم شــکر خــدا را بکنــم، شــکر 
یــک روز یــا حتــى یــک لحظــه از ســى و ســه ســالى کــه در 
خدمت شــان بــودم را نمى توانــم بــه جــا بیــاورم. خــدا ایــن 
توفیــق را بــه مــن داد کــه در کنــار ایشــان باشــم تــا بدانــم 

کــه راه زندگــى را چطــور بایــد انتخــاب کنــم. 

امــام  مطهــر  حــــــرم  یــارت  ز توفیــق  روز  هــر  ایشــان  گویــا 
داشــتند؟ را  رضــا� 

شــهید اصالنــى مقّیــد بــود هــر روز صبــح قبــل از کار بــه 
حــرم مشــرف شــود. دســت مــرا هــم مى گرفــت و بــا خــود 

ــرد.  ــه حــرم مى ب ب
خــودم معتقــدم ایشــان از الطــاف امــام رضــا� بــه مــن 
ــا  ــم، خدای ــل از ازدواج مى گفت ــى و قب ــن از بچگ ــت. م ــوده اس ب
شــخصى را بــر ســر راه مــن بــرای ازدواج بگــذار کــه اگــر پــول هــم 
ــد و  ــته باش ــالق داش ــن و اخ ــت، دی ــم نیس ــاد مه ــت زی نداش
خودت او را تأیید کنى. بعد از شــهادت ایشــان، درحرم به امام 
رضــا� عــرض کــردم؛ آقــا جــان ســى و ســه ســال آن شــهید را 
بــه مــن امانــت دادی و بعــد خــودت خیلــى زیبــا از مــن گرفتــى.
همیشــه مى گفتنــد خــدا امتحان هــای ســختى بــرای مــن 
دارد. ســال قبــل کــه کرونــا گرفتنــد مى گفتنــد »خدایــا حــق 
مــن ایــن نیســت کــه در بســتر بمیــرم.« خیلــى حال شــان 
خــراب شــد. طــوری بــود کــه ســینه درگیــر شــده بــود و مــا 

همین دختر کوچک ما که 
هشت ساله است زمان تشییع 

وقتی اشک از چشمان من 
می آمد به من می گفت مامان 

دشمن اشکت را نبیند. آرام 
باشید.
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بیــم ایــن را داشــتیم کــه از دست شــان بدهیــم. گاهــى 
ــرگ  ــا م ــه خدای ــد ک ــه مى کردن ــا گری ــوی م ــى جل ــات حت اوق
مــن را اینجــا قــرار نــده. روزی کــه بــه شــهادت رســید گفتــم 
 خــوش بــه ســعادتت بــه آن چیــزی کــه مى خواســتى 

ًً
واقعــا

رســیدی و خــدا خــوب او را خریــد. 

ید بفرمایید. در پایان اگر توصیه  و نکته ی ناگفته ای دار
توصیــه ی مؤکــد ایشــان همــان جملــه ی امــام� و وصیت 
فقیــه  والیــت  »پشــتیان  بــود.  ســلیمانى  شــهید  ســردار 
باشــید تــا بــه مملکــت شــما آســیب نرســد.« مى گفتنــد کــه 
 حیــف اســت 

ًً
والیــت، عمــود خیمــه ی اســالم اســت. واقعــا

خــدای ناکــرده اهــل کوفــه شــویم و حضرت آقــا تنها بمانند. 
بایــد پشــتیبان رهبــری باشــید تــا پرچــم انقــالب را به دســت 

صاحــب اصلــى آن امــام زمــان� برســانند.

یم. خیلی از شما سپاسگزار

* | فرزند شهید، حجت االسالم محسن اصالنی
آقــای اصالنــی، شــخصیت مرحــوم پدرتــان را  در چنــد جملــه 

چگونــه بــرای مــا تبییــن مــی کنیــد؟ 
ــاد  ــان ابع ــخصیت ایش ــد، ش ــادر فرمودن ــه م ــور ک همانط
مختلفــى داشــت. على رغــم زندگــى در حاشــیه ی شــهر 
و  بــوده  اجتماعــى  و  سیاســى  فعــال  کنشــگر  یــک  امــا 
نبودنــد.  بی تفــاوت  موضوعــات  ایــن  بــه  نســبت   

ً
ابــدا

فرهنگــى  و  اقتصــادی   اجتماعــى،  مســائل  بــه  نســبت 
مــردم دغدغه منــد بودنــد. در موضوعاتــى چــون رســاندن 
ارزاق بــه مســتمندان، بهداشــت و درمــان مــردم، ازدواج 
جوانــان و مشــاوره در ایــن مباحــث، بــه جــّد فعالیــت 
داشــتند . ایشــان یــک فــرد مخلــص و خســتگى ناپذیر 
جملــه  از  زندگــى  ســختى های  تمــام  على رغــم  و  بودنــد 
، مریضــى ســخت  ، فــوت دو بــرادر دیگــر شــهادت دو بــرادر
ســنین  در  مــادر  و  پــدر  فــوت  و  دیگــر  بــرادران  از  یکــى 
جوانــى هیــچ وقــت کــم نیاورده، پشــتکار عجیبى داشــتند 
و هیــچ گاه بــه دلیــل مشــکالت زندگــى از پــا نمى افتادنــد.

ــا  ــاط ب ــردی و ارتب ــار ف ــوزه ی رفت ــی در ح ــهید اصالن ــوم ش مرح
ــد؟ ــه بودن ــدان چگون فرزن

مــا بچه هــا صبح هــا بــا صــدای قــرآن حــاج آقــا بیــدار مى شــدیم. 
ایشان اهل تهجد و نماز بودند. قریب سى سال نماز جماعت 
صبــح و مغــرب و عشــاء را در مســجد بــه جــا آوردنــد. خیلــى بــه 
قــرآن عالقــه داشــتند و بــر روی چندیــن دور تفســیر قــرآن کار 

ــا  ــان ب ــخصى خودش ــاط ش ــى و ارتب ــای اخالق ــد. در جنبه ه کردن
خــدا، خیلــى ارتبــاط خوبــی داشــتند. در داخل خانه هم با بچه ها 
بــازی و خوش رفتــاری مى کردنــد، آنهــا را بــه دوش مى گرفتنــد و 
اهل شــوخى و خنده بودند. با وجود ســختى هایی که داشــتند 

امــا همیشــه لبخنــد روی لب شــان بــود.
یــادم مى آیــد وقتــى از ســر کار برمى گشــتند بــه خانــه، 
بــا شــوخى و  بــرای ماســاژ دراز مى کردنــد و  را  پاهایشــان 
خنــده مى گفتنــد »بیــا عبــادت کــن.« بــه دخترهــا خیلــى 
مــا  زندگــى  کارهــای  از  خیلــى  مى کردنــد.  محبــت  بیشــتر 
معطــوف بــه محبــت حــاج آقــا نســبت بــه دختران شــان بود 
کــه مــا پســرها حســادت مى کردیــم. بــا وجــود مشــغله های 
زیادشــان، امــا در کنــار آن ســعى مى کردنــد بــا فرزندان شــان 

هــم ارتبــاط خوبــی بگیرنــد.
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به ویــژه  مــردم  بــه  نســبت  شــهید  فرمودنــد،  مــادر  این کــه 
بــرای  هــم  مــورد  ایــن  در  داشــتند.  دغدغــه  محــروم  قشــر 

دهیــد.  توضیــح  مــا  خواننــدگان 
در خانــه  همیشــه تلفــن دست شــان بــود. موقــع غــذا 
و  معیشــتى  مســائل،  و  مى گذاشــتند  آیفــون  روی 
از  ویژه تــر  مى کردنــد.  پیگیــری  را  محرومیــن  اقتصــادی 
همــه مســأله ی معیشــت مــردم برایشــان دغدغــه بــود. 

ــای  ــت ه ــه فعالی ــار ب ــد ب ــان چن ــان صحبت هایت ــما در می ش
ــتید.  ــاره داش ــی اش ــهید اصالن ــوم ش ــی مرح سیاس

کــه  بــود  ایــن  آقــا  حــاج  فعالیــت  مهــم  شــاخصه های  از 
بــرای  تــالش ویــژه ای  انتخاباتــى،  در برهه هــای حســاس 
کشــاندن مــردم بــه پــای صندوق هــای رأی مى کردنــد کــه 

البتــه بــه نظــر مــن ایــن ویژگــى کمتــر دیــده شــد. 
در  مشــارکت  و  دادن  رأی  بــه  دعــوت  را  همــه 
بــه حضــور مــردم  راه پیمایی هــا  انتخابــات مى کردنــد. در 
تأکیــد فراوانــى داشــتند. در بحران هــای اجتماعــى ماننــد 

ســیل، زلزلــه و کرونــا مــردم را بســیج 
و  مذهبــى  حوزه هــای  در  مى کردنــد. 
فرهنگــى، اجتماعــات بــزرگ چندهــزار 
در  را  فاطمیــون  و  صادقیــون  نفــری 
مدیریــت  و  برگــزار  شــهر  حاشــیه 
کــردم  عــرض  این کــه  مى کردنــد. 
بعــدی  چنــد  شــخصیتى  ایشــان 

بــود.  دالیــل  همیــن  بــه  داشــتند 

شــبکه  عضــو  هــم  جنابعالــی   
ً
ظاهــرا

هســتید.  نگهبــان  شــورای  نظــارت 
همــکاری  بــه  ع  شــرو ســالی  چــه  از 
ایــن  در  اصالنــی  شــهید  آیــا  کردیــد؟ 

داشــتند؟ نقشــی  قضیــه 
مجلــس  )انتخابــات  اخیــر  دوره ی  دو  در   خــودم  مــن 
ــاج  ــا ح ــودم ام ــیزدهم( ب ــوری س ــت جمه ــم و ریاس یازده
داشــتند.  حضــور  بیشــتری  ســال های  )مــادرم(  خانــم 
 ، در ایــن موضــوع هــم حــاج آقــا بســیار مــا را، چــه مــادر
چــه خــود مــن و دامــاد و همشــیره را تشــویق و توصیــه 
نظــارت  شــبکه ی  و  نگهبــان  شــورای  بــا  تــا  مى کردنــد 
فوق العــاده  اهمیــت  هــم  دلیلــش  کنیــم.  همــکاری 
مــن  خــود  بــود.  آقــا  حــاج  نظــر  در  نگهبــان  شــورای 
مذهبى تــر  و  انقالبی تــر   

ً
اتفاقــا کــه  دوســتانى  معتقــدم 

هســتند موضــوع عدالــت و مســأله ی بی طرفــى در امــر 
مى کننــد.  رعایــت  بیشــتر  را  نظــارت 

فقهــای  عضــو  یــزدی  مدرســی  آیــت اهلل  کــه  زمانــی   
ً
ظاهــرا

ــدار  ــه دی ــی ب ــت اهلل جنت ــی از آی ــه نمایندگ ــان ب ــورای نگهب ش
قــرآن  بــر  یادداشــتی  آمدنــد،  اصالنــی  شــهید  خانــواده 
اســت؟ قــرار  چــه  از  داســتان  نوشــته اند.  شــهید  شــخصی 
حضــور ایشــان در منــزل مــا بســیار مغتنــم بــود و باعــث 
دلگرمــى، التیــام و نوعــى شــعف خانــواده ی شــهید شــد. 
مرحــوم پدرمــان یــک قرآنــى داشــتند کــه همیشــه آن را 
تــالوت مى کردنــد و بــا آن مأنــوس بودنــد. چنــد صفحــه ی 
ــى بــود. هــر کــدام از علمــاء کــه لطــف  آخــر ایــن قــرآن خال
ایــن  مى آوردنــد  تشــریف  مــا  منــزل  بــه  و  مى کردنــد 
مصحــف را خدمتشــان مى دادیــم، تقریــظ و یادداشــتى 
در آن صفحــات بنویســند تــا بــرای خــود مــا تذکری  باشــد. 
آیــت اهلل مدرســى یــزدی نیــز لطــف فرمودنــد و یادداشــتى 
کوتــاه در ایــن قــرآن نوشــتند تــا در کنــار آیــات نورانــى قرآن 
کریــم، هــم مایــه ی دلگرمــى و هــم یــادگاری بــوده باشــد. 

ید، بفرمائید. در پایان اگر مطلب ناگفته ای دار
بــرای مــا نبــود و خــأ شــهید اصالنــى 
 
ً
مخصوصــا اســت  ســخت  خیلــى 

ایــن  ریحانــه.  کوچکــم  خواهــر  بــرای 
دردنــاک  و  ســخت  خیلــى  فــراق 
ــز قابــل مقایســه  ــا هیــچ چی اســت و ب
نیســت. از همــه ی عزیزانــى کــه ایــن 
دارم  تقاضــا  مى خواننــد  را  مطالــب 
و  باشــند  شــهدا  راه  ادامه دهنــده ی 
شــود.  پایمــال  آنهــا  خــون  نگذارنــد 
مذهــب  و  اســالم  نظــام،  مســائل 
کــه   

ً
خصوصــا را  شــیعه  حقــه ی 

اصالنــى  شــهید  دغدغه هــای  از 
تــالش  بایــد  مــا  کننــد.  دنبــال  بــود، 
حضــرت  ظهــور  زمینه هــای  کنیــم 
ایــن طوفــان  در  کنیــم.  فراهــم  را   � ولــى عصــر
و  بحران هــا  سیاســى،  و  اقتصــادی  مشــکالت 
تالطمــات، ثابت قــدم و پــای کشــور و نظــام باشــیم. 
ان شــاءاهلل کــه بــا ظهــور امــام زمــان � تمامــى 

شــود. برطــرف  کشــور  مشــکالت 

از مجموعه شورای نگهبان هم تشکر مى کنیم.

یم. از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزار

در داخل خانه هم با بچه ها 
بازی و خوش رفتاری می کردند، 

آنها را به دوش  می گرفتند و 
اهل شوخی و خنده بودند. 

با وجود سختی هایی که 
داشتند اما همیشه لبخند 

روی لب شان بود.
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»در ایــام منتهــى بــه روزهــای برگــزاری انتخابات دوم اســفند 
نــود و دو، وقتــى فضــای شــهر و کشــور و حتــا گپ هــای 
ــات مجلــس  ــِى دو و چنــد نفره مــان، رنــگ انتخاب خودمان
گرفتــه بــود، فکــری شــدم، اتفاق هائــى را کــه در 20 ســالى کــه 
ســر صندوق هــای انتخابــات برایــم افتــاده را نظــم و نســق 
بدهم و یکجا جمع شان کنم و بنویسم و حاصلش شد 
ایــن چندیــن و چنــد ورق کــه ســیاه شــدند. آن چــه در پــی 
مى آیــد، روایــت یــک ناظر شــورای نگهبــان اســت از روزهای 
انتخابــات و صندوق هایــی کــه تکلیــف داشــته بــر صّحــت 
و ســقم رونــد اجــرای انتخابــات در آن هــا نظــارت داشــته 
باشــد. چــه آن روزی کــه ناظــر صنــدوق بــوده و چــه روزی کــه 
مأموریــت گرفــت بــه عنــوان ناظــر ویژه بــرود بلــوای جنوب 
اســتان آذربایجــان غربــی را بخوابانــد و چــه امــروز کــه عضــو 

هیئــت نظــارت بخــش اســت.
نقــل  اواًل؛  روایت هــا  بگویــم  کــه  مى دانــم  ضــروری 
 در آن هــا حاضــر 

ً
مســتقیم وقایعــى هســتند کــه شــخصا

بوده ام و هیچ شــنیده و نقل قولى در نوشــته ها نیســت. 
؛ شــرح وقایعــى اســت کــه مى شــد در موردشــان 

ً
و ثانیــا

حــرف زد. و ناگفتــه پیداســت کــه هــر انتخاباتــى، چــه در 
ایــام نام نویســى و تبلیــغ و چــه در روز برگــزاری و شــبى کــه 
نتایــج اعــالم مى شــود و چــه در روزهــای بعــدش، پــر از 
ناگفته هایــی اســت کــه بایــد زمــان بگــذرد تــا بشــود در 
مــورد بعضى شــان حــرف زد و اهلــش مى داننــد کــه خیلــى 
حرف هــا هیــچ وقــت زده نمى شــوند و تــا گــور در ســینه ی 

آدم هــا مى ماننــد...
در البــالی حرف هــا و نقل هــا، مطالبــى آمــده کــه شــاید 

بــه مــذاق دوســتانى خــوش نیایــد. برخــى را قبــل از انتشــار 
پیش بینــى  کــه  چنــان  و  فرســتادم  بعضى شــان  بــرای 
مى کــردم، قرائــت دیگــری از واقعــه داشــتند و ســعى در 
تبرئــه و تخطئــه ی روایــت و قرائتــى کــه داشــتم. همــان 
وقــت هــم بــه ایشــان گفتم کــه »ما ســِر بی مو مى تراشــیم 
و عیــِب کــس بــه رنــدی و مســتى نمى کنیــم!« و گفتــم کــه 
این هــا برداشــت های مــن هســتند از اتفاقــى کــه ســال ها 
پیــش در شــهرمان افتــاده و در اثــرش کســى بــه مجلــس 
رفتــه و کــس و کســاِن دیگــری از رفتــن بــاز مانده انــد و 
اصــل و درســت و غلــِط موضــوع را شــاید روزی تاریــخ بــا 
اســنادی کــه بــه جــا مانده انــد قضــاوت کنــد و بــه تأکیــد بــه 
ایشــان گفتــم کــه »کار مــن، روایــت اســت. نــه قضــاوت!«

بــرای بعضــى از انتخابات هــا، در همــان روزهــای حوالِى 
آن انتخابات، یادداشــت هایی داشــتم که مناســب دیدم 
ــات بگنجنــد کــه آن هــا را  در البــالی ایــن نوشــته ها و روای

به طــور پاورقــى در انتهــای فصــل مربوطــش آورده ام.
 پدیــده ای پــر از اتفاق هــا و پائیــن و بــاال 

ً
انتخابــات ذاتــا

شــدن ها و چرخش هــای نیــم دور و تمــام دور اســت و 
مــن عــادت داشــته ام بــرای دل خــودم و بــرای مقایســه و 
مطالعــه ی آهنگ تغییــر و دگردیســى های سیاســى ای که 
طــرف در کــم از چهــار ســال، از ایــن رو بــه آن رو شــده اند و 
اصالح طلــِب دو آتشــه، شــده مریــد کاندیــدای اصولگــرا و 
بــر عکــس، تراکــت و پوســتر و ســى دی و پرتــره ی نامزدهــا 
را آرشــیو کنــم و ســیاهه ی هــواداران هر کدام را بــرای خودم 
بنویســم و هــر از گاهــى مرورشــان کنــم و هــر از گاهــى 

تعجــب کنــم از آمــدگان و رفتــگان. 

امیــــــن آراء
روایت 20سال برگزاری انتخابات در سرحّدات شمال غربی،

حسین شرفخانلو  از 78 تا 98 به روایت یک ناظر معمولی
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تصویرهــای  روایــت  بــه  روزی  بــود،  وقتــى  اگــر  شــاید 
از پوســتر و تراکــت و بریــده ی هفته نامــه و  اسکن شــده 
مجلــه و روزنامــه، بــه آن هــا هــم پرداختــم؛ روایــت مردانــى کــه 
ــه انگشــت اشــاره ی آنهــا  روزی سرنوشــت شــهر و کشــور ب

بنــد بــود و امــروز در بایگانــِى مطلق انــد...
میــن آرا« اســم گذاشــتم کــه امانــت بــودِن رأی 

َ
کتــاب را »ا

مــردم و حق النــاس بــودن آن را متذّکــر شــوم و بگویــم کــه 
بچه هــای دفتر نظارت بر انتخابات شــورای نگهبــان، امین و 
پاک دســت و چشــم پاکند و نشــده و االهى که نشــود کج به 
رأِی مــردم نــگاه کننــد. ولــو این کــه نظرشــان بــه نظــِر اکثریــت 

نزدیک نباشــد!
ــه در  ــاک ک ــر خ ــذارم ب ــپاس بگ ــِر س ــه س ــت ک ــه جاس و ب
تمــام ایــن ســال ها و در تمــام ایــن انتخابات هــا، در خدمــت 

مــداِر  دوِر  و  بــوده ام  نگهبــان  شــورای 
ــده ام  ــی چرخی ــان انقالب ــالب و گفتم انق
و هّمــت و انــرژی ای اگــر داشــتم را پــای 

نگهبانــى از آن گمــارده ام.
شــاید اگــر عمــری بــود و اگــر توفیــق 
شــورای  انقالبــی  نهــاد  بــا  همــکاری 
ایــن قلــم مهیــا مانــد،  بــرای  نگهبــان 
ســال ها بعــد ایــن نوشــته را بــه خاطراتــم 
از انتخابات هــای آتــى و نیــز نکته هائــى 
آن هــا  بــه  پرداختــن  مجــال  امــروز  کــه 
نیســت، پــر و پیمان تــر کــردم. بــه قــول 
بــه  عمــر  ُبــود  فرمود»گــر  کــه  خواجــه 

دگــر...«« بــار  روم  مى خانــه 
نویســنده ی ســطور پیشــین، حسین شــرفخانلو فرزند 
آبــان ۱۳۶۱ در خــوی  شــهید قربانعلــى شــرفخانلو، متولــد 
اســت. 5 ماهــه بــوده کــه پــدرش آســمانى شــده اســت. 
شــهید شــرفخانلو جــزو مؤسســین ســپاه آذربایجــان و در 
ســال های ابتدایــی جنــگ تحمیلــى معــاون شــهید مهــدی 
باکــری و مســئول تــدارکات لشــگر 31 عاشــور بــوده اســت.
از ایــن شــهید واالمقــام، روایتــى معجــزه گونــه از مــادرش 

نقــل شــده اســت بدیــن حکایــت: 
»داخــل معــراج رفتیــم و علــى را پیــدا کردیــم. پشــت 
علــى بــه مــا بــود و صورتــش را نمى دیــدم. شــروع کــردم بــه 
صحبــت و درد دل بــا پســرم. بــه علــى گفتــم: در عمــرت 
امــکان نداشــت کــه حــرف مــن را زمیــن بگــذاری. یــادت 
هســت کــه چقــدر احتــرام مــن را نگــه مــى داشــتى؟ مــن 
بــه ایــن خاطــر هــم  تــا ببینمــت.  آمــده ام  آخــر  بــار  بــرای 
آمــده ام کــه چشــم هایــت را ببینــم. چشــمت را بــاز کــن تــا 
ببینــم هنــوز ســرخ اســت یــا نــه؟ ببیــن؛ بچــه ات هــم آمــده. 

اگــر نبینــى اش، مــى رود تــا قیامــت و داغــش روی دلــت 
مى مانــد. مــى گوینــد شــهید ســرش را برگردانــد، چشــمش 
ــاز کــرد و یــک دور چنــد نفــری کــه بــاالی ســرش بودنــد  را ب
را دانــه بــه دانــه دیــد و دوبــاره چشــم هایــش را بســت و 

ســرش را بــه ســمت اول برگردانــد.«
فرزند شهید خود در این مورد نیز  می گوید: 
»این روایت همان موقع هم در شــهر پیچید. پاســدارهایی 
مادربــزرگ  بودنــد.  دیــده  را  اتفــاق  ایــن  کــه  بودنــد  هــم 
بعــد از ایــن ماجــرا دلــش آرام مى شــود. البتــه چنــد جــای 
مى کنــد.  آرام  را  مادربزرگــم  و  مى آیــد  پــدرم  هــم  دیگــر 
نوشــته ام.  کامــل  به طــور  پــدرم  کتــاب  در  را  اینهــا  مــن 
االن کــه ســى و شــش ســال از شــهادت پــدرم مى گــذرد، 
آمــده؛  پیشــش  پــدرم  خواســته،  مادربزرگــم  وقــت  هــر 
حــج  در  حتــى  بیــداری.  و  خــواب  در 
و  ســختى ها  در  مختلــف.  کارهــای  و 
خوشــى ها. بــرای همیــن اســم کتــاب 
ــن  ــتباه نکنیــد م ــتم: »اش ــدرم را گذاش پ

زنــده ام«...
حســین شــرفخانلو از ســال 1378 
سراســری  و  بــزرگ  شــبکه ی  عضــو 
ســتان  

ُ
ا در  نگهبــان  شــورای  نظــارت 

پله هــای  و  بــوده  غربــی  آذربایجــان 
ترقــى را یکــى پــس از دیگــری طــى کــرده 
و پــس از دو دهــه فعالیــت از یــک ناظر 
معمولــى بــه عضویــت هیــأت نظــارت 
بخــش درآمــده اســت. بــه قــول خــودش در انتخابــات 
مجلــس یازدهــم فکــری مى شــود کــه خاطــرات بیــش از 
دو دهــه فعالیــت در شــبکه ی نظــارت شــورای نگهبــان را 
بــه رشــته ی تحریــر درآورد کــه ُپــر بیــراه نیســت کــه بگوییم 

از عهــده ی کار برآمــده اســت.
روایت هــای ملمــوس، در دســترس و البتــه جــذاب و 
شــیرین کــه بایــد اذعان کــرد، قلــم توانا و داســتان گویش، 
کتــاب را خواندنى تــر کــرده اســت. شــرفخانلو کــه ســال ها 
ــر در حــوزه  ــرده و چهــار اث ــه قلــم ب پیــش از ایــن دســت ب
شــهید و شــهادت قلمــى کــرده بــود، ایــن بــار موضــوع 
قــرار  را دســتمایه  انتخابــات  کار نشــده ی   بکــر و 

ً
تقریبــا

ــد.  ــازه ای ببخش ــان   ت ــه آن ج ــرده ب ــالش ک داده و ت
کلــى  روایــت جــو  بــر  شــرفخانلو ســعى نمــوده عــالوه 
مجلــس  هیاهوهــای  ماننــد  بــه  انتخابــات  هــر  بــر  حاکــم 
از  کــدام  هــر  غریــب  و  عجیــب  داســتان های  یــا  و  ششــم 
انتخابات هــای ریاســت جمهــوری به ویــژه فتنه انگیزی هــای 
بــا  را  مخاطــب  و  پرداختــه  نیــز  جزئیــات  بــه   ،1388 ســال 

مین آرا« اسم 
َ
کتاب را »ا

گذاشتم که امانت بودِن 
رأی مردم و حق الناس 

بودن آن را متذّکر شوم و 
بگویم که بچه های دفتر 

نظارت بر انتخابات شورای 
نگهبان، امین و پاک دست 

و چشم پاکند
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 ، مفاهیــم اجتماعــى ای چــون فرهنــگ شــفاهى و فولکلــور
آشــنا مى کنــد. نیــز  مذهــب و قومیــت 

او در بخشــى از کتابــش آورده اســت: »اهــل ســّنت 
بــه  قریــب  یعنــى  ُکردنــد؛   

ً
عمومــا آذربایجــان،  منطقــه ی 

اســتان  البتــه  و  مــا  اســتان  مذهب هــای  ســّنى  اتفــاق 
و  هســتند  ُکــرد  نــژاد  از  حتــى،  کرمانشــاه  و  کردســتان 
ُدرســت بــه همــان دلیــل کــه در فرهنــگ شــفاهى آذری 
زبان هــا، بــه مســیحى مى گوییــم ِارَمنــى، بــه اهل ســّنت 

ُکــرد. مى گوییــم  هــم 
]مجلــس  انتخابــات  بــه  مانــده  روز  چنــد  وقتــى   ...
هفتــم[، حیــن ســازماندهى صندوق هــای اخــذ رأی گفتنــد 
هســتند،  کوَره ســوّنى  اهلــش  کــه  جایــی  مــى روی  کــه 
برایــم جالــب بــود کــه بــرای اولیــن بــار بــا روســتایی مواجــه 
ــد و  ــّنت بودن ــلماِن اهل س ــان مس ــه مردمش ــدم ک مى ش
ُکــرد نبودنــد و بــه لهجــه و زبــان کــردی حــرف نمى زدنــد... 
وقتــى بــرای اولیــن بــار در کســوت ناظــر مســئول وارد 
روســتایی شــدم کــه اهالــى اهِل ُســّنتش ُکــرد نبودنــد، بــا 
آداب و رســومى مواجــه شــدم کــه پیش تــر تجربــه نکــرده 
ــى روســتا رســوم جالبــى داشــتند؛  بــودم... مســجد و اهال
مثــاًل وقــت صبحانــه و ناهــار و شــام، ظــرف و ظــروف و 
کاســه و بشــقاب را بــه پشــت مى چیدنــد تــوی ســفره و 
هــر کــس خــودش کاســه و بشــقابش را برمى گردانــد کــه 
غــذا بکشــد. بعــد هــم کــه مهمــان غذایــش را خــورد، حــق 

ــا  نداشــت بــه ســفره دســت بزنــد و جمــع کــردن ســفره ب
را نمى گذاشــتند  این کــه اســتکان چــای  یــا  بــود.  اهالــى 
خالــى بمانــد. بالفاصلــه بعــد از این کــه چــای را مى خــوردی، 
در کســری از ثانیــه اســتکان خالــى را بــا یکــى ُپــرش عــوض 
میــل  و  نمى خــورم  و  متشــکرم  و  ممنــون  و  مى کردنــد. 
مى کــرد... ]صفحــات ۳۵، ۳۸ و ۳۷[ نــدارم بهشــان افاقــه ىݩݐ
روســتاهای  از  یکــى  از  دیگــری  جالــب  روایــت  یــا 
منطقــه کــرد و سنى نشــین »قطــور« در منتهى الیــه غربــی 
رفتیــم  َمخیــن.  روســتای  »رســیدیم  خــوی:  شهرســتان 
مسجدشــان بــرای سرکشــى از صنــدوق. مــردم ایســتاده 
بودنــد بیــرون مســجد و کســى تــو نمى رفــت. علــت را کــه 
پرســیدم گفتنــد: »مــردم ایــن منطقــه تــا ماموســتا نیایــد 
و رأی ندهــد، ممکــن نیســت بیاینــد پــای صنــدوق.« و تــا 
مــا یــک چــای قندپهلــو ســر بکشــیم، حضــرت ماموســتای 
را  رأیــش  و  رســید  راه  از  صلــوات  و  ســالم  بــا  جــوان... 
بیــرون  نشســت  و  رفــت  و  کــرد  تشــکری  و  انداخــت 
مســجد. کل آمــدن و ریســه شــدن پشــت ســرش برایــم 
رأی،  دادن  از  بعــد  کــه  شــد  ایــن  جالب تــر  بــود.  جالــب 
جــواب  پرســیدم.  را  علتــش  بــرود...  نکشــید  را  راهــش 
ماموســتا  کــه  مادامــى  اینجــا  گفت:»مــردم  داد.  جالبــى 
پــای صنــدوق رأی باشــد، مى آینــد و رأی مى دهنــد. وقتــى 
در  شــرکت  بــرای  نمى آیــد  کســى  دیگــر  رفــت  کــه  هــم 
انتخابــات؛ بــرای همیــن هــم ایــن بنــده ی خــدا یکــى دو 

آثار منتشر شده ی حسین شرفخانلو

ماره ۵۷ |   نــاظر امـــــیںݩݩݐ 6۷  تابستان ۱۴۰۱  | سݩݒ



ســاعت مى نشــیند اینجــا تــا مــردم بیاینــد و رأیشــان را 
ــا ظهــر برگــردد بــرای اقامــه ی نمــاز  بدهنــد. بعــد مــى رود ت
جمعــه. و بعــدش بــاز بیــکار و منتظــر باشــیم تــا غــروب 
ــاره برگــردد  کــه وقــت نمــاز برســد و جنــاب ماموســتا دوب
مســجد بــرای ادای فریضــه ی مغــرب.« بــه حســابی کــه 
ناظــر مســئول صنــدوق مى گفــت، ســاعات کار شــعب 
خــروج  و  ورود  بــا  مى بایســت  را  ُکردنشــین  مناطــق 
ماموســتای هــر روســتا معیــن کننــد. جالــب بــود برایــم 
ایــن همــه تبعیــت و دنبالــه روی از عالــم دینــى. کار بــه 
ــدارم. این کــه  ــودن و درســت و غلطــى اش ن ــد ب ــوب و ب خ
در عصــر هجمه هایــی کــه بــه دیــن و تقلیــد و تبعیــت وارد 
مى شــود و از جوامــع دینــى کــرور کــرور تلفــات مى گیــرد، در 
روســتایی دورافتــاده، خــرد و کالِن مــردم، ریش ســفید و 
گیس سفیدشــان حتــى، رأی دادن و ندادنشــان منــوط 
نوه شــان  جــای  کــه  باشــد  جوانــى  روحانــى  حضــور  بــه 

ــود.« ]صفحــات ۵۹-۶۰[  اســت، برایــم جالــب ىݭݓ
اداره کل انتخابــات و به ویــژه اداره ی آمــوزش امیــدوار 
اســت تــک تــک اعضــای شــبکه بــزرگ و سراســری نظــارت، 
چــه خواهــران ارجمنــد و فرهیختــه و چــه بــرادران گرامــى و 
، ناظــر مســئول،  فاضــل، در هــر رده ی نظارتــى اعــم از ناظــر

ســرناظر، عضــو هیــأت نظــارت بخــش، شــهر، شهرســتان 
ــا ســوابق چندیــن و چنــد ســاله،  و ... خاصــه همکارانــى ب
کتابــت و بــه رشــته ی تحریــر درآوردن خاطــرات و تجربیــات 
انتخاباتــى را وجهــه ی هّمــت خــود قــرار دهنــد تــا حصــول 
ســرمایه ای بــزرگ و پرفایــده را بــه تماشــا نشســته و حــّظ 
وافــر علمــى و عملــى را ببریــم. ذخیــره ای گران ســنگ بــرای 
بی تردیــد  کــه  نگهبــان  شــورای  انتخاباتــى  مجموعــه ی 
و  مشــکالت  برخــى  در  بــود  خواهــد  راهگشــا  مشــعلى 
ناگشــوده هــای بــه وجــود آمــده، کــه سال هاســت گریبان 
فرآینــد نظــارت مؤثــر در برخــى مناطــق و موقعیــت هــای 

جغرافیایــی کشــور را گرفتــه اســت.
ــد  ــج و فوائ ــر نتای ــوارد، از دیگ ــن م ــه ی ای ــار هم در کن
سرشــاری  ســود  مى توانیــم  نوشــته ها  ایــن  سرشــار 
ببریــم. عــوارض جانبــى مطلــوب ایــن نوشــته ها مى توانــد 
قومیــت،  فرهنــگ،  چــون،  اجتماعــى ای  موضوعــات  در 
ئیــن و ... کــه در گســتره ی وســیع  آ نــژاد، زبــان، دیــن و 
فرهنــگ مــردم ایــران زمیــن جــای مى گیرنــد، فتــح بابــی نــو 
و تــازه بــرای تحقیقــات و تالش هــای علمــى پژوهشــگران 
ــردد.  ــى گ ــگاهى و فرهنگ ــى، دانش ــز علم ــان مراک و محقق

یــک تیــر و چنــد نشــان....
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رخـــــــــــداد 
فرهنݡگـــــݡی



آیــت اهلل اعرافی: عاشورا، تابلوی 

تمام نمـــــای اسالم اســـت
آیݡــت اهلل علیݡرضــا اعرافــݡى، مدیݡــر حوزه هــاݡی علمیݡــه سراســر 
کشــور و عضــو فقهــاݡی شــوراݡی نگهبــان گفــت: عاشــورا 
فقــط یݡــک کارزار عــادݡی و متعــارف میݡــان حــق و باطــل در یݡــک 
ــݡى اســت کــه  صحنــه ی خــاص نبــود، بلکــه تابلــوݡی تمــام نمایݡ
بــا معمــارݡی خداونــد و فرماندهــݡى ســاالر شــهیݡدان بــه وجــود 
آمــده اســت. عاشــورا جــام اســالم نماســت. عاشــورا جامــݡى 
اســت کــه تمــام ارزش هــاݡی توحیݡــدݡی ،الهــݡى ، اســالمݡى را متجلݡى 

کــرده اســت. یݡکــݡى از راز هــاݡی ماندگارݡی عاشــورا همیݡن اســت، 
زیݡــرا چرخ هــای تاریݡــخ و گــذر زمــان بســیݡار خــرد کننــده اســت. 
ـــݡى است که تمام اسالم در آن تجلݡى پیݡدا کرد. ما  عاشورا یݡک تابلویـݡ
جنگݡى در تراز عاشورا در طول تاریݡخ پیݡدا نکرده ایݡم. رازݡی در عاشورا 
وجــود دارد کــه وقایݡــع و حــوادث آن پــاک نشــد و از ذهــن هــا نرفت، 
زیݡــرا تمــام حوادثــݡى کــه رخ مݡى دهد با گذشــت حداکثــر یݡک قــرن دوام 
مــݡىݡ آورد هماننــد جنــگ جهانــݡى اول و دوم کــه در آن تمــام بشــریݡت 
درگیݡــر و میݡلیݡون هــا نفــر کشــته شــدند و االن مــا از جنگ هــای 
جهانــݡى  کــه رخ داده اســت فقــط یݡک خاطره مݡى دانیݡم. اما عاشــورا 
مانــد، علݡى رغــم ایݡنکــه قبــر مطهــر ســیݡد و ســاالر شــهیݡدان را آب 
بستند، عزادارݡی را ممنوع اعالم کردند و ... اما ایݡن قصه روز به 
روز بــه حیݡــات اجتماعــݡى خود ادامه داد. به عنوان یݡک مکتبݡى که 

در زندگــݡى اجتماعــݡى نقش آفریݡنݡى مݡى کند.
حادثــه عاشــورا را هیݡــچ حادثــه و اتفاقــݡى کهنــه نکــرد. 
عاشــورا و کربــالݡی امــام حســیݡن� قصــه اݡی نیݡســت کــه 
ــن تجلــݡى  ــک درس بــه مــا بدهــد؛ در عاشــورا تمــام دیݡ فقــط یݡ
ــدا کــرد، تمــام ارزش هــاݡی الهــݡى رخ نمــود. عاشــورا مکتــب  پیݡ
بــزرگ  اســت، عاشــورا مدرســه اســت، عاشــورا دانشــگاه 
اســت؛ در عاشــورا سیݡاســت وجــود دارد، درس هــاݡی اخالقــݡى 

نهفتــه اســت و تمــام ارزش هــاݡی الهــݡى را پخــش مݡى کنــد.
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دݡکتر ݡکــدخـــدایــــــݡی: 
یــل  دانشــگاه بایــد بــه ر

اصلــݡی بــاز ݡگــردد

رئیــس پژوهشــکده شــورای نگهبــان در دانشــگاه شــیراز 
گفــت: ســهم دانشــگاه در قانون گــذاری در گام نخســت تــا 
چــه انــدازه فــرض شــده و بــه عنــوان یــک مرکــز علم آمــوزی 
و علم انــدوزی تــا کجــا توانســته نیاز هــای جامعــه را برطــرف 
کنــد، دانشــگاه مرکــز آمــوزش علــم و دانــش اســت، امــا آیــا 
دانشــگاه توانســته در جامعــه و ایجــاد یــک نظــام حقوقــى 

بــه خوبــی ایفــای نقــش کنــد.
یــک مرکــز مدرک گرایــی شــده و در  امــروز دانشــگاه 
دانشــگاه هــم دانشــجوی گریزپــای و هــم معلــم گریزپــای 
اگــر  اســت،  گرفتــه  فاصلــه  ماهیــت  از  دانشــگاه  داریــم؛ 
شــکل گرا  اجرایــی  دســتگاه های  در  کــه  داریــم  گالیــه 
شــدند، چــون از دانشــگاه ایــن مســأله ترویــج مى شــود. 
دانشــگاه فاصلــه ای بــا اجتمــاع پیــدا کــرده، دانشــجو درس 
مى خوانــد و مــدرک مى گیــرد، امــا در جامعــه مى بینــد کــه 
فضــای دیگــری اســت؛ یــک بخــش از ایــن امــر بــه ضعــف 
سیســتم آموزشــى بــر مى گــردد کــه دانشــگاه از علــم محــور 
بــودن بــه مــدرک محــور بــودن رفتــه اســت. اگــر مراکز علمى 
و دانشــگاه ها بــه ریــل اصلــى بازگردنــد مى توانیــم انتظــار 
داشــته باشــیم کــه قانون گــذاری مجلــس درســت باشــد و 

ــم. ــیر ها برگردی ــر مس ــه دیگ ب

آیــت اهلل احمــد جنتــى دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به 
مــاه محــرم و ایــام اقامــه ی عــزای حضرت امام حســین� و 
یــاران باوفایشــان، گفــت: واقعــه عاشــورا، مصیبت عظیمى 
در تاریــخ اســالم بــود کــه داغ آن تــا ابــد در دل مؤمنیــن 
وجــود دارد؛ امیــدوارم عزاداری هایــی کــه در ایــن مــاه برگــزار 

مى شــود، مقبــول درگاه خداونــد متعــال قــرار بگیــرد.
 عامــل 

ًً
امــام حســین�حقیقتا شــهادت حضــرت 

بقــای دیــن اســالم شــد و فلســفه ی اقامــه ی عــزای آن 
حضــرت هــم مانــدگار کــردن دیــن خداســت.

مراســم عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل� یــک فرصــت 
اعتقــادات  و  باورهــا  بازســازی  بــرای  معنــوی  بی نظیــر 
دینــى اســت و در ایــن ایــام کــه فضــای جامعــه معطــر بــه 
عطــر یــاد آل اهلل اســت، دل هــا آمادگــى بیشــتری بــرای 

پذیــرش حقیقــت دارنــد، لــذا ســخنرانان و مداحــان بایــد 
قــدر ایــن ایــام را بداننــد و وظیفــه مهــم جهــاد تبییــن را 

ــد. ــام دهن انج
اباعبــداهلل�  حضــرت  حرݡکــت  لحظــه ی  لحظــه 
را در برابــر یــک گنجینــه عظیــم  انسان ســاز اســت و مــا 
معرفت ســاز قــرار مى دهــد. اخــالص، تــوکل، ظلــم ســتیزی، 
ــاور عمیــق بــه ســنت های  آزادگــى، دفــاع از حــدود الهــى، ب
حــق،  راه  در  مقاومــت  ازخودگذشــتگى،  و  ایثــار  الهــى، 
ارزش هــای  بســیاری  و  انســانى  ارزش هــای  بــه  پایبنــدی 

اســت. الهــى  ایــن حرکــت  آموزه هــای   ، دیگــر
دشــمن بــرای تغییــر بــاور مــردم و به ویــژه جوانــان 
ســرمایه گذاری  عقیدتــى  انحرافــات  و  شــبهات  ایجــاد  و 
سنگینى کرده و مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا� 
بهتریــن فرصــت بــرای پاســخگویی بــه شــبهات اعتقــادی 
اســت. هــدف اصلــى از خلــق حماســه ی عاشــورا هدایــت 
انســان اســت و ایــن حرکــت حضــرت امــام حســین� در 
طــول تاریــخ همــواره منشــأ هدایــت انســان ها بــوده کــه 
پیــروزی انقــالب اســالمى نیــز نتیجــه ی درس آمــوزی ملــت 
آزاده و مؤمن ایران اســالمى از این حماســه اســت و شــهدا 
شــاگردان برجســته ی مکتــب ســاالر شــهیدان، حضــرت 

اباعبــداهلل� هســتند.

آیت اهلل جنتـــݡی: 

مراسم عزاداری امام حسـین� 
فرصتݡی بـــــݡی نظیر براݡی بازســــازݡی 

باورهاست
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نکوداشــت  همایــش  در  نگهبــان،  شــورای  فقهــای  عضــو 
آیـــــــــــــت اهلل ســـــــــــــید محّمــد شاهچــــــــراغى گفــت: تقدیــر از 
ــا زمانــى کــه زنــده هســتند، رســم  شــخصیت های برجســته ت
بســیار خوبــی اســت کــه نبایــد بــه تشــریفات محــدود شــود 

زیــرا هــدف آن اســت کــه یــک راه دنبــال شــود. رســول اکــرم 
� فرمودنــد اگــر کســى عالمــى را تکریــم کنــد، مــن را تکریــم 
کــرده اســت و هــر کــس مــرا تکریــم کنــد، خداونــد را تکریــم 
کــرده و لــذا پــاداش چنیــن فــردی بهشــت بریــن اســت کــه این 
نشــان دهنده اهمیــت جایــگاه علمــا محســوب مى شــود. در 
روایــت دیگــری آمــده اســت کــه اگر کســى عالمــى را تجلیل کند 
در واقــع خــدای او را تقدیــر کــرده اســت، از ایــن منظــر اعتقــاد 
داریــم کــه نشســت های ایــن چنینــى کــه بــه تکریــم علمــا 

پرداختــه مى شــود، هدفمنــد هســتند.
در عرصــه ی سیاســى، تخریــب روحانیــت ســابقه بیــش 
از صــد ســاله دارد. دشــمنان نیــز بــه هــر بهانــه ای درســت یــا 
کــه  اهانــت و تخریــب روحانیــت مى پردازنــد  بــه  نادرســت، 
ــوی آب  ــانه های آن س ــالب و رس ــد انق ــه ض ــن عرص ــه در ای البت
ــوع  ــذا ایــن ن ــد ل و فضــای مجــازی فاســد، نقــش بســزایی دارن
مجالــس تقدیــر از علمــا بــا تأثیرگــذاری کــه دارنــد، پاســخى بــه 
آن سمپاشــى ها محســوب مى شــود از ســوی دیگــر بایــد ایــن 
موضــوع را نیــز تأکیــد کــرد کــه معنــای ایــن حضــور آن اســت کــه 
عالمان دین، همچنان محبوب القلوب هستند. تکریم علما 
بــا هــدف طــرح راه و مســیر اســت و یــک پاســخ بــه ضــد انقالبــی 
محســوب مى شــود کــه قدرشناســى از روحانیــان را ندارنــد و در 

پــی تخریــب روحانیــت اصیــل و خدمتگــزار هســتند.

آیت اهلل خاتمی:

یفات محدود شـــود یم علما نباید به تشر  تݡکر

آیت اهلل جنتــݡی: 
انقــالب  رهبــر  خــرداد   ۱۴ توصیه هــای  بــه  عمــل 

موجــب تســریع در پیشــرفت کشــور می شــود

 دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
در ســالروز ارتحــال حضــرت امــام خمینــى� گفــت: رهبــر 
معظــم انقــالب همچــون ســال های گذشــته در ایــن مراســم 
بــه معرفــى برخــى وجــوه شــخصیتى، به ویــژه ابعــاد رهبــری 
 
ً
انقــالب توســط حضــرت امــام خمینــى� پرداختند و حقیقتا

ســخنانى راهگشــا ایــراد فرمودنــد کــه جــای تقدیــر دارد.
همچنین ایشــان توصیه های مهمى خطاب به فعاالن 
عرصه های انقالبی، اجتماعى، سیاســى و اقتصادی داشــتند 
که عملیاتى شــدن این توصیه ها به ســرعت حرکت انقالب 

در مســیر پیشــرفت ایران اســالمى خواهد افزود. 
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معــاون اجرایــی و امــور انتخابــات شــورای نگهبــان گفــت: انقــالب 
اســالمى در شــرایطى بــه پیــروزی رســید که کشــورها خــود را بیرون 
ــه  ــی ن ــه غرب ــد و شــعار ن از قطب هــای شــرقى و غربــی نمــى دیدن
شــرقى در آن زمــان یــک هــدف جدیــدی بــه نظــر مــى رســید. در آن 
شــرایط، یــک قطــب جدیــد بــا عنــوان حکومــت اســالمى شــکل 
گرفــت کــه رهبــری این ســاختار جدیــد در جهان برعهــده حضرت 
امــام� بــود و ایــن حکومــت مبتنــى بــر والیت فقیه اســتوار شــد 
کــه وظایــف ولــى فقیــه هــم در قانــون اساســى ذکــر شــده اســت. 
تکثیر نســخه ی ناب اســالمى باعث شــد که نســخه های اســالم 
آمریکایــی دیگــر رنگــى نداشــته باشــند و در واقع دشــمنى جهان 
غــرب بــا ایــران اســالمى نیــز بــه ایــن دلیــل اســت کــه حکومــت مــا، 

یــک حکومــت مبتنــى بــر اســالم نــاب اســت.
 بــه شــورای نگهبــان 

ً
در قانــون اساســى، 9 اصــل مســتقیما

و وظایــف آن مرتبــط اســت کــه اعضــای شــورای نگهبــان در ادوار 
مختلــف تــالش کــرده انــد کــه ایــن وظایــف را بــا نهایــت دقــت بــه 
انجــام برســانند. شــبکه ی نظارت شــورای نگهبــان نیز مدافعین 
آرا و مــردم ســاالری دینــى هســتند. ایــن شــبکه تــالش مــى کنــد در 
لحظــات حســاس وقــت و تــوان خــود را بــرای مراقبــت و حفاظــت 
از آرای مــردم بــه کار گیــرد و بــا توجــه بــه این کــه بــه زمــان انتخابــات 
نزدیــک مى شــویم، مجموعه شــورای نگهبان بایــد آمادگــى الزم را 

بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر انتخابــات آینــده  داشــته باشــد.

دݡکتـــــــــر صادقݡی مقدم: 

 شبݡکه نظــارت مدافع آراء و 
مردم ســـــاالرݡی دیـــنــݡی اســت

آیت اهلل سیدمحمدرضا مدرسى یزدی عضو مجلس خبرگان 
و فقهای شورای نگهبان در منزل شهیدان سرافراز اصالنى و 

دارایــی، شــهیدان حرم مطهر رضوی حضور پیــدا کرد. 
عضو مجلس خبرگان در این دیدار با تمجید از مقام شهید 
و شــهادت گفــت: ادامــه و حفــظ کارهــای ارزشــمندی کــه توســط 
این شــهیدان در حاشــیه ی شــهر مشهد انجام شــده است باید 

توســط فرزنــدان و خانــواده ی این شــهدا ماندگار بماند.
در پایــان ایــن دیــدار لــوح تقدیــری از طــرف دبیــر شــورای 
نگهبان آیت اهلل جنتى به خانواده ی این دو شــهید اهدا شــد.
گفتنــى اســت یــک فرد تکفیــری روز ســه شــنبه شــانزدهم 
ــا  فروردین مــاه در صحــن پیامبــر اعظــم حــرم امــام رضــا� ب
چاقــو بــه ســه روحانــى حملــه کــرد. هــر ســه روحانــى کــه در ایــن 
حادثــه مــورد ســوء قصــد قــرار گرفتنــد از فعــاالن حــوزوی و 
جهادی و از ســاکنان حاشــیه شــهر مشــهد در منطقه شــهرک 

شــهید رجایــی )قلعــه ســاختمان( بوده انــد.
حجــت االســالم اصالنــى در همــان روز حادثه به درجه رفیع 
شــهادت نایــل شــد و حجــج اســالم پاکدامــن و دارایــی پــس از 
جراحــى در بخــش مراقب هــای ویــژه بســتری شــدند که حجت 
االســالم پاکدامــن بــه وضعیــت پایــداری رســید و بهتــر شــد و 
ســپس به بیمارســتان رضوی انتقال یافت اما حجت االســالم 
دارایــی یکــى دیگــر از روحانیــان مضــروب بــر اثر شــدت جراحات 

وارده بــه شــهادت رســید.

 آیت اهلل مدرســــــݡی یزدی
)دردیدار با خانواده شهیــــــدان سرافراز اصالنــݡی و دارایـــــݡی (

راه این  شهیدان باید توسط فرزندان 
و خانواده این شهدا  ماندگار بماند  
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دݡکتر ره پیک: 

انقـــــالب اسالمـــݡی قابل 
دست ݡکاری نیســـــت

گفــت: ســوم خــرداد  قائــم مقــام دبیــر شــورای نگهبــان 
 جــزو روزهــای بــزرگ در تاریــخ ایــران اســت؛ از ایــن 

ً
حقیقتــا

، فداکاری، شــهامت، دین داری و  روز بــا تعابیــری مثــل ایثــار
وطن دوســتى یــاد مى شــود و اینهــا در واقــع از خصوصیــات 
کــه  جوهــره ی انقــالب اســالمى اســت و خــدا را شــاکریم 

مدیــر حــوزه هــای علمیــه و عضــو فقهــای شــورای نگهبــان در 
نشســت صمیمى با مدیران رسانه های اســتان قم گفت: حوزه 
بــه همــان میــزان کــه مطالبه گــر اســت، بــه همــان میــزان وقتــى 
مسأله و آسیبى وجود دارد، باید پاسخگو و مسئولیت پذیر هم 
 انقالب اسالمى به کنشگری دقیق و مهم و سریع 

ً
باشد... قطعا

حــوزوی بســیار نیازمند اســت.
حوزه قم در تاریخ بی نظیر اســت؛ این گنج نهان و ذخیره ی 
بی پایــان معــارف الهــى قابــل بحــث نیســت و قــدرت رســانه ای 
مــا بایــد ایــن حقیقــت را بــه ایــران و جهــان بازتــاب دهــد و قبــل 
ــوزه  ــترک ح ــالت مش ــن رس ــان و ای ــوان خودم ــل ج ــه نس از آن ب
و رسانه هاســت... ایــن گنــج نهــان و ذخیــره ی معــارف الهــى و 
تولیــدات عظیمــى کــه در ایــن ســال های اخیــر در قم انجام شــده 
قابــل وصــف نیســت؛ تولیــدات عظیمــى کــه در ایــن ســال ها 
انجــام شــده هنــوز نهــان اســت و قــدرت رســانه ای مــا بایــد ایــن 
قــدرت را در فضــای مجــازی ایجــاد کنــد کــه ایــن معــارف را بــه 
جوانــان و همــه ی دنیــا بازتابانــد. روحانیــت دارای ســابقه بیــش از 
هــزار ســاله اســت کــه ّکل تاریــخ خــود را در رنــج و محنــت ســپری 
کــرده و روحانــى نیــز کســى اســت کــه بایــد خــود را فدایــی بدانــد. 
روح همــه ی نظامــات جامــع و اســناد حــوزه، رســیدن بــه حــوزه ی 
ــخ گویی  ــی، پاس ــوزه ی انقالب ــر ح ــه ی عمیق ت ــت. الی انقالبــی اس
حــوزه  بــه مشــکالت اســت. نــگاه افراطــى و تفریطــى نیــز در ایــن 
زمینــه پذیرفتنــى نیســت. نــگاه رهبــری و امــام راحــل نیــز مــالک و 

معیــار عمــل مــا در حــوزه اســت.

آیت اهلل اعرافــݡی:
هویت حوزه به مردم و جامعه است
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ایــن جوهــره علیرغــم گذشــت ایــام و فــراز و نشــیب های 
مختلــف حفــظ شــده اســت و آنچــه کــه اهمیــت دارد و 
بایــد خیلــى مــورد توجــه قــرار بگیــرد، همیــن جوهــره ی 

ــت. ــالمى اس ــالب اس انق
انقــالب اســالمى وجــود  از  ایــن ســاحت  نقاطــى در 
دارد کــه بــه راحتــى قابــل دســت کاری و تغییــر نیســت 
لــذا هــر چــه کــه مــا بــرای تقویــت و حفــظ ایــن جوهــره 
تــالش کنیــم، ایــن تالش هــا بــه اســتمرار حرکــت انقــالب 
ثــار مثبــت دنیــوی و اخــروی بــرای  اســالمى منجــر شــده و آ

ــت. ــد داش ــا خواه م
مهــم  بســیار  هــدف  یــک  نیــز  نگهبــان  شــورای  در 
اقداماتــى در ســطح  »نظــارت« اســت.  آن  و  وجــود دارد 

آنهــا  از  بخشــى  بــر  نظــارت  کــه  مى شــود  انجــام  کشــور 
طبــق قانــون، بــه شــورای نگهبــان واگــذار شــده اســت. 
« اســت. برخــى،  نظــارت شــورای نگهبــان »نظارتــى مؤثــر
برداشــت های نادرســتى از نظــارت اســتصوابی مى کننــد، 
حــال این کــه نظــارت اســتصوابی در واقــع همــان نظــارت 
یــا  نهــاد  هــم  دنیــا  کشــورهای  تمــام  در  و  اســت  مؤثــر 
نهادهــای مشــخصى وظیفــه ی چنیــن نظارتــى را برعهــده 
دارنــد. ناظــر وقتــى قــرار اســت نظــارت انجــام دهــد، بایــد 
ایــن نظــارت منجــر بــه »تولیــد اعتمــاد« شــود و در واقــع، 
کــه  کنــد  پیــدا  جریــان  مى توانــد  وقتــى  مؤثــر  نظــارت 

آن اعتمادســازی باشــد.  ضمیمــه و پیوســت 

عضــو فقهــای شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه نقــش ســپاه در 
ــد: ســپاه پاســداران  نظــام جمهــوری اســالمى عنــوان نمودن
انقــالب اســالمى کــه بــا تیزهوشــى، فراســت و بصیــرت امــام 
راحــل� تأســیس و شــکل گرفــت یــک عطیــه ی الهــى بــرای 
کشور، ملت، نظام ما و دنیای اسالم و جبهه ی مستضعفان 
در سراســر جهــان اســت. ســپاه بــه عنــوان بخشــى از قــوای 

مســلح نظــام جمهــوری اســالمى تحــت زعامــت و فرماندهــى 
فرمانــده کل قــوا انجــام وظیفــه مــى کنــد کــه اطاعت پذیــری 

آن هــا بــرکات فراوانــى بــه ارمغــان آورده اســت.
ــر  ــالمى ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــیس س ــرکات تأس ب
احــدی پوشــیده نیســت، امــام راحــل فرمودنــد »اگــر ســپاه 
نبــود کشــور نبــود«، رهبــر معظــم انقــالب نیــز مــى فرماینــد 
»سپاه همواره رو به جلو در حرکت است« و پیشرفت های 
ســپاه را مــورد تأکیــد و برجســته مى کنند. فرمانــده ی کل قوا 
همــواره از ســپاه بــه عنــوان پشــتیبان مهــم انقــالب و حافــظ 

نظــام و ملــت حمایــت گســترده و همه جانبــه دارنــد.
همــه ی دشــمنان مــا روی ســپاه حســاس هســتند چــرا 
کــه نقــش تعیین کننــده و حساســى در منطقــه دارد. ســپاه 
 در حفاظــت و صیانــت از 

ً
در حوزه هــای مختلــف خصوصــا

تمامیــت ارضــى، اســتقالل کشــور و انقــالب اســالمى بســیار 
موفــق ظاهــر شــده اســت و برکســى پوشــیده نیســت کــه 
ایــن ســربلندی و عــزت را در ســایه ی رهنمودهــای رهبــر 
مجموعــه ی  یــک  ســپاه  دارد.  والیت پذیــری  و  انقــالب 
منســجِم متحــد، مؤمــن، معتقــِد انقالبــِی جهــادِی پــای 
کاِر گــوش بــه فرمــان و تابــع رهبــری توصیــف شــده اســت. 
ای کاش ایــن روحیــه و رویکــرد اطاعــت از رهبــری و پیــاده 
کــردن سیاســت های کالن رهبــری در دیگــر مجموعه هــای 
نظــام پیــاده و تقویــت مى شــد. ســپاه موجــب عــزت انقالب، 

کشــور و ملــت شــده اســت. 

آیت اهلل حسینـــݡی خراسانـــݡی: 
ســــــپـــــاه یک عطـــیه ی الهــــݡی برای ملت اســــــــت
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امــام  غــم  گفــت:  نگهبــان  شــورای  دبیــر  جنتــݡى  احمــد  آیــت اهلل 
حســین�هرگز کهنــه نمى شــود؛ خداونــد دســت مــا را در دنیــا و 
آخــرت از دامــن اهل بیــت� کوتــاه نفرمایــد و توفیــق دهــد تــا در 
دنیــا راه شــان را ادامــه دهیــم. طبــق روایــت هرکــس اهل بیــت� را 
دوســت داشــته باشــد خداونــد را دوســت دارد و هــر کــس ایشــان را 

دشــمن بدانــد دشــمن خــدا اســت.
افتخــار مــا ایرانى هــا ایــن اســت کــه محــّب و دوســتدار اهــل 
بیــت � هســتیم و دل مــان مملــو از محبــت آل پیغمبــر� 
اســت. امیدواریــم در دنیــا و آخــرت اهــل بیــت دســت مــا را بگیرنــد و 

ــود. ــهادت ش ــه ش ــم ب ــان خت عاقبت م
ایــران مــا، مملکــت علــوی، فاطمــݡى، حســنݡى، حســینى و مهــدوی 
اســت. خداونــد پــدران مــا را رحمت کند که این میراث ]بودن در مســیر 
اهل بیــت�[ را بــرای مــا گذاشــتند، امیدواریــم کــه قــدر ایــن نعمــت 
را بدانیــم و راه را بــه درســتى بپیماییــم. مــا بایــد در کنــار قدردانــݡى زبانــݡى از 

اهل بیــت� بــه صــورت عملــݡى هــم در ایــن مســیر حرکــت کنیــم. 

آیت اهلل جنتـــݡی: 

محّبت ا هل بیت� افتخــــار 
ما ایرانـــݡی ها است 
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آیت اهلل خاتمی: 
انقـــالب اســالمی، در مســــیر 

انقالب سید الشهدا� است
ــان  ــورای نگهب ــای ش ــو فقه ــى، عض ــیداحمد خاتم ــت اهلل س آی
گفت: بیش از ۱۳۸۰ سال از شهادت امام حسین�مى گذرد 
ولــى هنــوز واقعــه ی عاشــورا و شــهادت ایــن امــام معصــوم� 
حســین�،  امــام  عــزادار  اولیــن  اســت.  نشــده  فرامــوش 
حضــرت آدم و پیامبــران قبــل از پیامبــر خاتــم� بوده انــد. 
عــزاداری بــرای امــام حســین� در همــه ی نســل ها تــا قیامــت 

خواهــد بــود و بــه فراموشــى ســپرده نخواهــد شــد.
در آیاتــى از ســوره الرحمــن اشــاره  شــده اســت کــه اگــر 
کســى در راه و مســیر خدایــی باشــد، ابــدی مى شــود و لــذا راز 
مانــدگاری قیــام امــام حســین � نیــز آن اســت کــه نهضــت 

حضــرت� از آغــاز تــا پایــان بــرای خــدا بــود.
انقــالب مــا، متصــل بــه انقــالب امام حســین� اســت. 
ایــن نهضــت هــر چــه دارد از امــام حســین � اســت و امــروز 
بــا ظرفیــت رســانه های مجــازی و حقیقــى، همــه بــا نهضــت 
امام حســین� آشــنا هســتند. نهضت سیدالشــهدا� 

جرقــه ای نبــود کــه امــروز بــه پایــان برســد. امام حســین� با 
این کــه بــه شــهادت رســیدند، امــا آرمان هــا و اهــداف ایشــان 
فراموش نشــده اســت.امروز بیعت با نظام اسالمى، بیعت 

بــا شــهیدان و نهضــت امــام حســین� اســت.
دشــمنان امروز انقالب اســالمى، همان کســانى هستند 
کــه در گذشــته اجــازه نمى دادنــد پرچــم امــام حســین� 

برافراشــته بمانــد.
آمریــکا بــا هــدف همین شــرارت ها قبــل از انقالب اســالمى، 
امــوال ایــران را بــه تــاراج مى بــرد، امــا امــروز بــا وجــود انقــالب 
اســالمى دیگــر نمى توانــد، چــرا کــه نظــام جمهــوری اســالمى 
حامــى تمــام مظلومــان جهــان اســت و دیــن و فرهنــگ عاشــورا 
بــه مــا مى گویــد کــه از کشــورهای مظلوم منطقــه حمایت کنیم. 
اســتکبار جهانــى امــروز در مقابــل اســالم ناب محمدی اســت و 
اردوگاه امام حســین� تغییر نکرده و این نهضت حســینى 

بــه بن بســت نخواهــد رســید و ادامــه خواهــد داشــت.
انقــالب اســالمى بــا الگــو از نهضــت امــام حســین� 
از  پهلــوی  رژیــم  داد.  شکســت  را  طاغــوت  و  افتــاد  اتفــاق 
بــه  دیگــر  ســال  یــک  کــه  مى زنــد  فریــاد  پیــش  ســال   ۴۳
ایــران مى آیــد، در صورتى کــه در ایــن ســال ها فقــط خمیــازه 
مى کشــد و انقــالب اســالمى هــر روز نســبت بــه گذشــته 

اســت. ایســتاده   اســتوار تر 

آیــــــــت اهلل حسینـــݡی خراسانـــݡی :
فضــای زندݡگــݡی شــهید صیــاد 

خدایـــــــݡی  درس آمــوز  اســت
آیــت اهلل حســینى خراســانى عضــو فقهــای شــورای نگهبــان 
از  خدایــی  صیــاد  واالمقــام  شــهید  منــزل  در  حضــور  بــا 
فرماندهــان مدافــع حــرم بــا خانــواده ی معــّزز ایــن شــهید 

دیــدار و گفتگــو کــرد. 
ــرام  ــا بیــان این کــه جهــت انجــام وظیفــه و ادای احت وی ب
بــه روح قدســى شــهید صیــاد خدایــی در منــزل ایشــان حضــور 
یافتیم، گفت: فضای زندگى معنوی، انقالبی، ایمانى و والیی 
 درس آمــوز اســت. همچنیــن در ایــن 

ً
ایــن شــهید حقیقتــا

دیــدار دربــاره ی ایمــان، اخــالص و فداکاری هــای ایــن شــهید 
مطالــب ارزشــمندی مطــرح شــد.

گفتنــى اســت شــهید صیــاد خدایــی اول خــرداد ۱۴۰۱ 
بــه  خــود  منــزل  مقابــل  در  صهیونیســت ها  دســت  بــه 

رســید. شــهادت 
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اداره ݡکل امــور انتخابــات شــورای نݡگهبــان در نظــر دارد بــه منظــور ثبــت و بهره بــرداری از 
خاطــرات و تجربیــات ناظــران امیــن خــود، اولیــن مســابقه ی »خاطره نویســی و تجربه نــݡگاری 

ناظــران در ایــام انتخابــات« را برݡگــزار نمایــد.

اولین فراخوان ارسال خاطرات 
و تجــــربیــات ناظــران انتخابات

ثار و ݡکـســـــــب  جــهـــــت ارســـــال آ
اطـــــــالعات بیشتر در این زمینه به 
سایت www.shora-gc.ir مراجعه 

فـــــــــرمــــــــایـــــــیـــــد.
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، جهت آشنایݡی بیشتر ناظران پیشنهاد مݡی شود: یر عناوین و موضوعات ز

 ۱- قاطعیت و شجاعت ناظران در امر نظارت بر 
انتخابات 

۲-  تعامل و همکاری با نیروهای اجرایی، انتظامی و 
نمایندگان نامزدها در شعبه 

۳-پیچیدگی ها و دشواری های برگزاری انتخابات های 
همزمان 

۴- اشکاالت و محّسنات دستگاه های احراز 
۵- ناگفته های اخذ رأی در شعب سّیار  

 ۶- چالش های شمارش  و تجمیع آرا  
۷- ابتکارات، تیزهوشی، فداکاری و حس مسئولیت 

ناظران حین انجام وظیفه 
۸- اتفاقات غیرمنتظره و حوادث پیش بینی نشده در 

روز رأی گیری، قبل و بعد آن
 ۹- کارشکنی ها و بی برنامگی ها در روز اخذ رأی 

 ۱۰- برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی 
ثیر آموزش های ارائه شده به شبکه نظارت،  ۱۱- تأ
تسلط و اشراف آنها بر قوانین و مقررات انتخابات

  ۱۲- فرهنگ جهادی و بسیجی در ایفای نقش نظارتی
۱۳- اولین نظارت من )خاطرات ناظرین جدیدالورود( 

 ۱۴- رویدادهای طنز حین نظارت بر انتخابات  
 ،  ۱۵- رأی دهندگان با شرایط خاص )افراد مسن، بیمار

عروس و داماد و ...(
۱۶- مشارکت عمومی و حضور حداکثری 

۱۷- فرهنگ ها، رسوم وآداب اجتماعی 
 ۱۸- اشکاالت و محّسنات دوره های آموزش مجازی 

ح وظایف ناظرین  شر
 ۱۹- انتخابات در شعب اقلّیت دینی 

 ۲۰- موضوع آزاد

 · تنها اعضای شبکه ی نظارت حق شرکت در این فراخوان را دارند.
 · خاطره ارائه شده باید مستند و واقعی باشد و نه ساخته ی ذهن نویسنده و گوینده!

 
ً
 شاهد آن بوده است. )حتما

ً
 برای گوینده اتفاق افتاده یا شخصا

ً
·خاطره بیان شده، صرفا

 اسامی دقیق افراد دخیل در خاطره بیان گردد(
یه ی دیگری منتشر نشده و برای اولین بار  ح شده، پیش از این در کتاب یا نشر ·خاطره مطر

 در این فراخوان بیان می شود.
ح،تعدیل و انتشار اثر را داشته و می تواند در  ·شورای نگهبان حق ویرایش، تخلیص، جر

، از آن استفاده نماید. ثار مختلف سمعی و بصری خود با ذکر نام خالق اثر تولید آ

قـــــــــــوانـــــیـــــــن
ثــار خــود را  ناظــران محتــرم می تواننــد آ
بــه یکــی از ایــن دو روش ارائــه نماینــد: 
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