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آﯾﺖاﷲ ﺟﻨﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۸در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۲اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ/ﻓﻀﺎی وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺳﯿﺎه اﺳﺖ /اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ
وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼب و زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮان دوره اﺧﺘﻨﺎق رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درک

ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎن آﯾﺖاﷲ ﺟﻨﺘﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﻧﺠﺒﺮان ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :رﻣﺰ ﭘﺮﻧﺸﺎﻃﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﻦ  88ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺎد ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ان ﯾﮑﺎد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﻓﺮاز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه ام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻔﺘﻪای دو روز در آب راه ﻣﯽروم و ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
ﺟﻨﺘﯽ :دوران ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ  3دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ دوره در اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪه ﺑﺮدﻧﺪ و آن
ﺟﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻫﻢ ﭼﻮن ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ و ...را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﮔﺬراﻧﺪم .اﯾﻦ ﻫﺎ را در اﺻﻔﻬﺎن

ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮوم ﻗﻢ .ﻋﺸﻖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﻢ داﺷﺘﻢ و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ

ﻓﺮدﺷﺎن ﺑﻮدم ﺑﺎ رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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 ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ



اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم.ﺳﻄﺢ را در ﻗﻢ ﺧﻮاﻧﺪم .ﺧﺎرج را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دادم .ﺳﻄﺢ را در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم


ﺻﺪوﻗﯽ)ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪم( ،ﻣﮑﺎﺳﺐ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،درس رﺳﺎﺋﻞ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ ﮔﺬراﻧﺪم.ﻣﻦ ﺑﻪ

اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ ارادت ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺧﺎﻃﺮه ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎد دارﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ آﺳﯿﺪﺻﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻟﻘﺐ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر وارﺳﺘﻪ و اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﻠﻘﺖ آن ﻫﺎ ﻓﮑﺮ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .از
زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در

ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺑﺴﯿﺎر روان درس را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :آﯾﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﯽ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪی اﻋﻢ از آﯾﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﯽ ،آﻗﺎی ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ ،آﻗﺎی ﻧﻬﺎوﻧﺪی و آﯾﺖاﷲ ﺳﻌﯿﺪی

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ رﻓﯿﻖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﺑﻮد .وی از دوﺳﺘﺎن  50-60ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻔﺘﺢ ،ﺳﯿﺪ ﮐﺮاﻣﺖ اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ.

درس ﺧﺎرج ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،از ﺟﻬﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ وی ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﻘﯿﺪه

داﺷﺘﻢ ،در ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل و ...آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم؛ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی آﯾﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ و

ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﻼس ﻫﺎی درس اﻣﺎم )ره(ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ .ﮐﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﯾﺸﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻢ.

دوره ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻦ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم )ره( ﯾﺎ در ﺣﺠﺮه ای ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و درس ﻣﯽ دادﯾﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر آزاد اﺳﺖ و ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ

از ﺣﻮزه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪ.

آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ راه

اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای  17 ،16ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ درس ﺧﺎرج و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﮔﺮ ﻃﻠﺒﻪ ای ﻣﯽ آﻣﺪ  16-17ﺳﺎل در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ؛ از اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮ و دروس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد.اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی ﺑﺎدﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮاﯾﺸﺎن

ﺗﻌ ﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای داﺷﺖ،

ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.ﻣﻦ ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ دارم .آﯾﺖ اﷲ ﻗﺪوﺳﯽ و آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ

از دروس ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﺗﺎ درس رﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ ،ﮐﻔﺎﯾﻪ و ...اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮐﺎت و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﻃﻼب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﻼب از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و...
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺖاﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﺖ اﷲ ﻗﺪوﺳﯽ و آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ

آﯾﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح داﺷﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :از ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ،آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ و آﻗﺎی
ﻧﯿﺮی و ...از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب

ﺷﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻼء ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا دادﮔﺴﺘﺮی آن زﻣﺎن را ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ دادﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻗﺎی

ﻗﺪوﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.

روح ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﺎدر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ،آﯾﺖ اﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورده آﯾﺖ
اﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪﯾﻦ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮا

ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻗﺪوﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی از ﺑﺪو آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم)ره( ﺑﻮد ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :از ﺑﺪو آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم )ره( ﺑﻮد ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از آن ﮐﺴﯽ ﺟﺮات ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻔﻘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻣﺎ ﭼﻪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎ
ﺟﺮات ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ رژﯾﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم )ره( ﻧﻬﻀﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺮات

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﯾﺸﺎن وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺒﺎر از اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را

ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؟
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 ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ



ﺟﻨﺘﯽ :ﺧﯿﺮ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎم )ره( ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری را دارد؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات از ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد و اذﻋﺎن


داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﺎواک و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ دراﻓﺘﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن

ﻣﺒﺎرزه را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﺨﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﻋﺪه اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻃﻠﺒﻪ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و در رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﻨﺒﺮ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و...

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن
اﺳﻼم ،آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ...را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﻋﺪه ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد وادی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ

ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم)ره( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ اﻣﺎم )ره( را ﺗﺒ ﻦ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ اﻧﺪک ﻧﺒﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻣﺎم

)ره( آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ

اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ...ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺮﺧﻮرد آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ...ﺣﻀﻮری ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی
اﻣﺎم )ره(را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.ﻧﻈﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم )ره( را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﻮر اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد را ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﻘﻼب ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎدﻣﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وادی اﻧﻘﻼب وارد ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ

ﮐﺮد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 3 :ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک و  3ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺪ آﺑﺎد ﻫﻤﺪان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ

اﺗﻔﺎقﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ 2-3 :ﻧﻮﺑﺖ در ﻗﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم .در اﺑﺘﺪای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم .در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در ﺻﺤﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺟﻮاﻧﯽ دﺳﺖ ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺖ

و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎواک ﻣﺎﻣﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻪ  25 ،24ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ

ﺑﻮد.

در ﺳﺎواک ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آوردﻧﺪ .ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﺣﺎوی ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎوی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺪرزﮔﻮ ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ رﻓﯿﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ

داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﺷﺠﺎع و ﺑﺎﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ .او را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آورده

ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در آن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻮدن دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :آﻗﺎی آذری ﻗﻤﯽ ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﻠﻮل از دوﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺑﻮدم وﻟﯿﮑﻦ در ﻫﻮاﺧﻮری آن ﻫﺎ را ﻣﯽ دﯾﺪم و

ورزش ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ آﻗﺎی ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽ زﻧﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻧﺪازه ای دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان وارد ﻣﯽ

ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﺟﺎ دو ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .آﻗﺎی ﻗﺎﺋﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرک را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه

ﺧﺎرک رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ آﻗﺎی ﻗﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻫﺎ را راﺿﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرک ﺑﺮوم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دوره ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روزه ﺑﻪ ﺧﺎرک ،ﺑﻪ
ﻣﺪت دو ﺳﺎل در آن ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﻧﺪم .در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ده و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺒﺮ

ﻣﯽ رﻓﺘﻢ.

در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺻﺪارت ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺑﻮد )ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ(ﻣﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ از

ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺪم دﯾﺪم ﻣﺎﻣﻮری ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻦ

را ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺑﺮد و در آن ﺟﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻦ را ﺑﻪ اﺳﺪ آﺑﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻣﺴﻠﺢ
اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اول ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﺖﺑﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺸﺎن ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺟﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺎ را ﺑﻪ

اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ اﺳﺪآﺑﺎد رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﺳﮕﺎه دادﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎن ،ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .در ﻣﻨﺰل اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮر
ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻘﻠﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(ﻫﺴﺘﻢ.اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،آﯾﺖ اﷲ ﺣﻤﺰه ای ،از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد 2-3 .ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم؛

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ؛ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﯾﺪار ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ از اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮدم.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﺪ.
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 ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ



ﺟﻨﺘﯽ :واﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدم و ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮدم و ﻫﻤﻮاره ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای


ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد .در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد؛ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺷﻤﺎ را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺧﯿﺮ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ

ﮐﺮدﯾﺪ؟ اﺷﺎره ﻫﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮات اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ.

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻣﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻗﻀﺎوت ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﻣﯽ آوردﻧﺪ آن ﺟﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ

ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن .ﭼﻮن زﻧﺪان ﻫﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ اﺻﺮار اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آﻣﺎده

ﻧﺒﻮدم ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدم.

دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،

اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت رﻓﺘﻢ؛ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺜﺎل ﻣﻦ دوره ای ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع در آن زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﯾﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :اﺻﻮل ﮐﻠﯽ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﺟﺮم آن ﻫﺎ ﺑﻮد؛ اﻓﺮاد رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪان ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻼق و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺪام ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺎم )ره( در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ از ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ

ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺧﯿﺮ؛ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻮد .ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺪ

اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و دﻓﻌﻪ اوﻟﻢ ﺑﻮد.رﻓﺘﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد.

ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﮐﺮد و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از رادﯾﻮ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎ ﺪ .ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ

و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻨﮕﺮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را

اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد.

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﷲ اﺷﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺴﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮو و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻦ .در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﯾﮏ

ﻣﻘﺪار وﺿﻊ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺮوم زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﻧﻤﺎز

ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و در اداﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم؛ ﻣﻦ در ﻗﻢ ﺑﻮدم و ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻗﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و

دﺳﺘﻮر آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را دادﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻄﺒﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻢ از آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را دارم؛ در اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ

ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻧﯿﺰ دارم و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را
اﻃﻼع دﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ .روزﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارم؛ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﺣﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ آن

ﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ؛ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﻣﺎ در رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﺟﻤﻊ

اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر داﺷﺘﻢ و ﺣﺠﻢ ﮐﺎری زﯾﺎد ﺑﻮد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮد .از
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از دوش ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و

دﯾﮕﺮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﻣﺮدی و ﮐﺎری .ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻢ؛ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺮوﯾﺪ وﻟﯿﮑﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﯾﺶ را زﯾﺎد ﮐﻦ.

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ؛ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮوم.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی روزﻣﺮه ﺷﺎن از وﺿﻊ ﻣﺮدم ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روش ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﻣﺮدم دارﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﭼﻪ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻊ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮم ﻣﯽ روم اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و زوار ﺣﻀﻮر دارم .از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﻢ ﺗﺎ

ﺣﺮم ﭘﯿﺎده ﻣﯽ روم ،در ﺻﺤﻦ ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﺮم ﭘﯿﺎده ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و از

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺗﺬﮐﺮات ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮات داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ در ﺧﺼﻮص آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،آﻗﺎی ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم و ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺤﺮف و اﻫﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺘﻨﻪ دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ

ﺣﺘﯽ ﻧﺎم دو ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﺗﺬﮐﺮات ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوﻧﺪهای دارﻧﺪ وﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﯾﺖاﷲ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی اژهای و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دوﺳﺘﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺑﺮای آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد و زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮات در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﺛﺮ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺬﮐﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ دادﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ دادم؛ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ ای اﺻﻼح ﺷﻮد؛ ﻓﻀﺎی وزارت ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ

ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﻮردی ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺗﺬﮐﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دادﯾﺪ ﭘﺪراﻧﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ ﻻزم دﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺬﮐﺮی ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺧﯿﺮ؛ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد؛ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ دارم اﯾﺸﺎن آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻊ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ اﺻﻮﻻ از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :از ﺟﻤﻠﻪ  6ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ از اول اﺳﻔﻨﺪ  58از اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﮑﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت رخ داد؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ در اﯾﻦ وادی ﻫﺎ ﻧﺒﻮدم و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮم .ﻫﻤﻮاره ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم )ره( ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﺖ زده ﺷﺪم.

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم )ره( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻦ ﺑﺮای اﻣﺎم )ره( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺧﻮد اﻣﺎم ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وﻻﯾﺘﺎ)وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد( ﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدم.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺣﮑﻢ اول اﺳﻔﻨﺪ  58ﺻﺎدر ﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ  26ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  59ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :اﻣﮑﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زودﺗﺮ از اﯾﻦ زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻣﺎ از ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻬﺎدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وزارت

ﻫﺎ و ادارات دﯾﮕﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻗﺮار و ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺠﻠﺲ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺗﺎق ﺷﺎه ﺑﻮده در آن
ﺟﺎ ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﷲ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ...ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری  35ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎم )ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻦ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ رﻫﺒﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻌﻔﯽ و ﺗﺨﻠﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ در زﻣﺎن اﻣﺎم )ره( و زﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮات رﻫﺒﺮی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدم .در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮات رﻫﺒﺮی ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدم ﺟﻮﯾﺎی ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺷﺪم و ﻫﻤﺎن در زﻣﺎن اﻣﺎم)ره( و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺎم )ره( و رﻫﺒﺮی ﺑﻮدم.

ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ اﺑﻬﺎم داﺷﺖ ،از رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺮات را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪم؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در

ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم )ره( و رﻫﺒﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدم.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺪﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  1371ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ،اوﻟﯿﻦ اﻣﻀﺎ را زدم .دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﻋﻀﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮏ

ﻧﻔﺮ دﺑﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺪت آﻗﺎی ﺻﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ آﻗﺎی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻔﺎﯾﺸﺎن دﻫﺪ

در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮدﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اﻓﺮادی را ﮐﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ؛ از ﻣﺎ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮح ﺻﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﯾﺮادات ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﯾﻦﻫﺎاز ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻃﺮﻓﺪار ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺄ ﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺻﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻋﺪهای را رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا

دوﺳﺘﺎن آن ﻫﺎ را رد ﮐﺮدهاﯾﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﺳﺮ آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ از اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ

اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اداره ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻃﻮری ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﻋﻀﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺟﻨﺘﯽ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﻖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻇﻠﻢ ،ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﺑﯽ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻮرا اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﺧﻮد رای دارد و در زﻣﺎن رای ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﻪ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺷﻮرا از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻖ ﻧﻈﺮدﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﻨﺘﯽ:اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :از اﺑﺘﺪا ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻼش داﺷﺘﯿﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻣﻦ ﻣﮑﺮر ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد؛  6ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب اﻣﺎم )ره( و رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و  6ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮه ﻗﻀﺎ ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اداره ای ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه

دﻫﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﺧﺘﻼف ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﻮرا دو دﺳﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻫﻢ در

ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ داد و ﻗﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺎﻗﺘﻤﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﺤﺚ ﻫﺎی داغ اﺻﻮﻻ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ؛ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن اﺻﻮﻻ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮدن ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺣﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺤﺚﻫﺎ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد و داد و ﻗﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﻀﯿﻪ و ﻃﻠﺒﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﻮری

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :روال اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ را اﺣﺮاز ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را اﺣﺮاز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ را دارد

و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را دارد؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺧﺼﻮص
ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در وزارت ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ دارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺟﻮاب

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارﯾﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت دارﯾﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر

آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﯾﻨﯽ و ...اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺜﻼ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ اﺳﺖ رأی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ آن ﯾﮏ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ در

ﺧﻮد ﺷﻮرا رأی ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺟﻨﺘﯽ :آن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ؛ رای ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ...ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ در رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ

ﻫﻢ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺼﯽ در

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دو اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎس دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی .ﺑﺮای ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭼﻪ

ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ؛ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در

ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ در ﺧﺼﻮص اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮط اﺟﺘﻬﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺮاز آن ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ؛ در
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ؛ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

اﺣﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در درﺟﻪ اول اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻼﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد؛ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم رای ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم رای ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
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ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

 ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ



اﻻن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺑﺰار ﺳﻮء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﺧﺒﺮﮔﺎن را دارﻧﺪ؛ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺮاغ ﻧﺪارم؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺎد


ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﯾﻦ ﮐﻪ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻠﮑﻪ

در ﺧﺼﻮص اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ اﻧﺪک ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،را در ﻣﺠﻠﺲ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و رای ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ ،در دوران

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻼف اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻫﺎ رد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ

اﺗﻔﺎق در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؛ ﺑﺮای ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ در ﯾﮏ دوره ﻓﺮدی ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و

در دوره ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ را از دﺳﺖ داده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :در اﺟﻼﺳﯿﻪ اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ آﯾﺖاﷲ ﻣﻬﺪوی ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه اﺑﻘﺎ

ﺷﻮد دو ﻓﻮرﯾﺖ آن رای ﻧﯿﺎورد ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮای اﺟﻼﺳﯿﻪ اﺳﻔﻨﺪ اﺻﻞ اﯾﻦ را رای ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﯽ رای ﺑﯿﺎورد؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ رای ﻣﯽ آورد وﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﮔﺮ رای ﻧﯿﺎورد دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺟﻨﺘﯽ :درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :ﻧﺨﯿﺮ؛ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺧﻮرم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺪارم .اﻧﺸﺎاﷲ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪوی را ﺷﻔﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐ ﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺧﻼﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ؛ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارﯾﻢ

وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻐ ﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻨﺘﯽ :اﯾﻦ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم و اﻣﺖ اﻣﺎم ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ .از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺣﻖ رای دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ ﯾﮏ رای

در ﻫﺮ دروه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارد؛ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﺴﯽ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از رﻫﺒﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﺪ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﺑﻠﻪ؛ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در زﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ را آوردﻧﺪ؛ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺖ؛
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و آزادﺳﺎزی وی در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﭘﺪراﻧﻪ ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.آن ﻫﺎ

زﯾﺎد روﯾﺶ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺪک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺶ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ راه ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ...
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرگ  88آﯾﺎ ﺷﺪه ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی دارم .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻼف رای وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾﺖ رأی ﺑﻮد؛ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻋﺪه ای ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ رأی دادﻧﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ ای آن

ﭼﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ
ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

در ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻮم.
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 ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ



ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺗﺄ ﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺄ ﺪ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻮد


اﯾﻦ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮان اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺗﺄ ﺪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض آن ﻫﺎ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﻮاب روﺷﻨﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﺣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎم دوﺳﺖ دارد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون

ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دارﯾﺪ؟

ﺟﻨﺘﯽ :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﻪ درک ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ درک اﻧﻘﻼﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ در اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﺸﮑﻼت را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﻪ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﺤﺾ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ

اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ادﻋﺎی ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ دروغ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮ ﺪ ﭼﯿﺴﺖ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻧﻈﺎم،

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ادﻋﺎی ﺗﻘﻠﺒﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪش ﻫﻢ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد؛ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﮑﺲ اﻣﺎم )ره( را ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان ﺳﺮ دادﻧﺪ ،در

ﺧﺼﻮص وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﻘﺎﻫﺘﺸﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .آدم ﮐﺸﺘﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﺳﯿﺎه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻘﻠﺐ .ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﺮم و اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ و

اﻻن ﻫﻢ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺸﮑﯿﻼت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ رﻣﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل و آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺰء ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد؛ در ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ) ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ(اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﯽ روﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و اﻻ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ ﻫﺎ را درﺟﺎ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎم )ره( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم او
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻠﺶ ﮐﺮد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دادﮔﺎه آوردﻧﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺳﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﺟﻮاب ﮐﻪ داد دﺳﺘﻮر اﻋﺪام او را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺟﺮم وی ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد را اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ

ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻃﻮر دارد راه ﻣﯽ رود و زﯾﺮآﺑﯽ ﻣﯽ رود و راه دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا آن دو ﻧﻔﺮ در

ﺣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دارد و ﺟﺮم او ﻫﻢ واﺿﺢ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮاری ﺑﻮد،و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺎ و درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اداﻣﻪ

ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺳﺎل  92روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ؛ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  92ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎل  88اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل  88ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﺪ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻢ

اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎء ﺷﻮرا داوری را در ﺳﺎل  88رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻨﺘﯽ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮح آن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﮑﻢ او ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎء)آن ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ( ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ در رای آن ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎ از اﻋﻀﺎء داوری ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎص او را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم

ردش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﯾﻦ دو را ﻣﯽ ﮔﺬارم ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

/http://fna.ir
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 از ﺳﺮاﺳﺮ وب

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮشﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮدان ﺧﻮشﺗﯿﭗ

ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮردی؟ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪه !

ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ 7ﻧﻔﺮه ﺑﯿﺴﻮ ،ﺧﻮشﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺎﺳﯽ!

اﻣﺮوز ،ﻧﻬﺎر ﯾﻪ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﭼﺮب و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺳﻔﺎرش ﺑﺪه!

وﺑﮕﺮدی
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻓﻖ ﮐﻮروش !!

ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮردی؟ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪه !

ﭘﺎراوان | اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را دﯾﺰاﯾﻦ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟

ﺳﺮﺧﺎﺑﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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اﻣﺮوز ،ﻧﻬﺎر ﯾﻪ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﭼﺮب و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺳﻔﺎرش ﺑﺪه!

ﻫﻮس ﮐﺒﺎب ﮐﺮدی؟ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮب ﺳﻔﺎرش
ﺑﺪه!

ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی اﺳﭙﺮت و رﺳﻤﯽ ،ﺗﺎ  %50ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه

ﺑﺴﺘﻪ دو ﻋﺪدی ﭘﺮﺳﯿﻞ ﻣﺸﮑﯽ14 ،ﻫﺰار

ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوز ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﻣﺸﻬﺪ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ

زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﺎزار! )+ﻟﯿﺴﺖ(
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اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻄﯽ ﺧﻮش ﺗﯿﭗ ﺷﻮ)ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ارزون ﺷﺪ(

ﻧﻈﺮات



دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺲ از ﺗﺎ ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻬﻤﺖ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ



ﮐﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

آدرس اﯾﻤﯿﻞ




ارﺳﺎل

ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ

۱

11/14

زﻧﮕﻨﻪ :اﯾﻨﺴﺘﮑﺲ ﺑﺎ  4-3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آن وارﯾﺰ ﺷﻮد

۲

ﻣﺎﺟﺮای اﺗﻔﺎق اﺧﯿﺮ زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

۳

ﻇﺮﯾﻒ :ذﺧﺎﯾﺮ اوراﻧﯿﻮم اﯾﺮان از ﺳﻘﻒ  300ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺒﻮر ﮐﺮد

۴

ﻇﺮﯾﻒ :اﯾﻨﺴﺘﮑﺲ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺟﺮای  11ﺗﻌﻬﺪ اروﭘﺎﺳﺖ

۵

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﺳﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

۶

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺠﺎج را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻮد

۷

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﯿﻼس

۸

ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﮑﻪ  +ﺟﺪول

۹

اﻧﺘﺼﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

۱۰



دﻧﯿﺲ راس :اﯾﺮان در ﺣﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ

ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ
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آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد!

۲

ﻋﺮاﻗﭽﯽ :ﻇﺮف روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

۳

اﻧﮕﻠﯿﺲ :اﯾﺮان از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ

۴

روی دﯾﻮار اﯾﻨﺴﺘﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ !

۵

ﭼﺮا ﻣﻮج ﮐﺮهای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

۶

اﯾﻨﺴﺘﮑﺲ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دردی ﻧﻤﯽﺧﻮرد
روﺣﺎﻧﯽ ۱۶ :ﺗﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻏﻨﯽﺳﺎزی اﯾﺮان دﯾﮕﺮ  ۳.۶۷ﻧﯿﺴﺖ/
ِ

۷

روﺳﯿﻪ :آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ اس ـ  ۴۰۰ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ

۸

ﻇﺮﯾﻒ :اﯾﺮان دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﯿﻮه اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

۹

ﻣﻮﺳﻮی :اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ

۱۰
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ﺗﺨﺖرواﻧﭽﯽ :ﻃﯽ  10روز آﯾﻨﺪه ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

ﺑﺎزار



ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ دﻻر ارزانﺗﺮاز  ۸ﻫﺰار

ﺷﻮد

3ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻓﻖ ﮐﻮروش؟!!!
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻓﻖ ﮐﻮروش !!
اﮔﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮋو  2008ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻮﺋﺪ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ دﮐﺘﺮا

وﺑﮕﺮدی
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‹

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی زﯾﺒﺎی  TALISMANﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻔﺶ ﺗﺨﺖ،اﺳﭙﻮرت و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﺎ  %50ﺗﺨﻔﯿﻒ

اﺧﺒﺎر ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻧﻘﺶ اﺳﭙﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ

ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﯾﺖ ﺑﺎر در ﺳﺎل 98

ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﻨﮑﻮر در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﺳﺖ

اﻟﻮﭘﯿﮏ اوﻟﯿﻦ دورهی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭼﻮﮔﺎن »ﺟﺎم اﻟﻮﮐﺎپ« را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
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