ﺳ ﯿﺪ ﻣ ﺼ ﻄ ﻔ ﯽ ﺧ ﻤ ﯿ ﻨ ﯽ

ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ،از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﮫ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﺗﺤﺼﯿﻼت
 - ٣اﺳﺎﺗﯿﺪ
 - ۴اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﺒﻮغ
 - ۵ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
 - ۶ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک
 - ٧ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻧﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺎن
 - ٧.١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 - ٧.٢آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ )ره(
 - ٧.٣ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
 - ٧.۴آﯾﺔ ﷲ ﻣﻌﺮﻓﺖ
 - ٨وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ
 - ٩در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 - ١٠ﻣﺼﻄﻔﯽ و اﻣﺎم در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه
 - ١١ﺷﮭﺎدت
 - ١١.١اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ از ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن
 - ١٢ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺷﮭﺎدت
 - ١٣ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ١۴ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

در ﺳﺎل  ١٣٠٩ش .در ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪس و ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﻢ در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎک و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺠﺘﮭﺪی ﺑﺰرگ از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ،ﻓﺮزﻧﺪی ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت
ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮزاد را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎم ﺟﺪ ﺷﮭﯿﺪش »ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ« »ﻣﺼﻄﻔﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧﺪ.
او در داﻣﻦ ﭘﺪری ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻣﺎدری ﭘﺎک ﺳﺮﺷﺖ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد و دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
] . [١ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش .١٢

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ھﻔﺖ ﺳﺎل از ﺳﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﺒﺎرک ﮔﺬﺷﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﯽ او رﻗﻢ زده ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣١۶ش .ﻗﺪم ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪادادی و ﻓﻄﺮی ﺧﻮد و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺮﻋﮫ ھﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ راھﯽ ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ،دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی
»ﺑﺎﻗﺮﯾﮫ« و »ﺳﻨﺎﯾﯽ« ﻗﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢۴ - ١٣٢٣ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﮫ ﻓﺮاوان وی ﺑﮫ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار و دوﺳﺘﺎن دل ﺳﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٢۴ﺑﮫ ﺻﻒ طﻼب ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و
در ردﯾﻒ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او در راه ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داﺷﺖ و ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ
وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳﺎل دروس ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ دوره از اﺳﺎﺗﯿﺪی ﻣﺜﻞ آﯾﺎت ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﺷﮭﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺖ.
] . [٢ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش .١٢

آﯾﺔ ﷲ اﺑﻄﺤﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﯾﺎران ﺷﮭﯿﺪ ،درﺑﺎره ﻋﻼﻗﮫ و ھﻮش ﺳﺮﺷﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﮫ درس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﺠﺮه ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ درس ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ
)درس آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،درس آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ( و از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎ درس ﺧﺎرج ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ )درس اﻣﺎم ،درس آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،درس آﻗﺎی داﻣﺎد( و ﺧﺎرج از درﺳﮭﺎ ھﻢ ،ﺑﺎ
ھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ای داﺷﺘﯿﻢ )ﺗﻘﺮﯾﺮات آﻗﺎی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در آﺧﺮ ﻣﮑﺎﺳﺐ و (...
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ از ھﻤﺎن اول ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﯾﺎ ھﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﻄﻠﺒﯽ را
ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ از ھﻤﺎن اواﯾﻞ روح اﺟﺘﮭﺎد داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻗﯽ او ﺷﺪ«.
] . [٣ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣

اﺳﺎﺗﯿﺪ

اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در  ٢٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٣٣٠ش ﺑﮫ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﺧﺎرج ﺣﻮزه( ﺧﺎرج اﺻﻮل و ﻓﻘﮫ وارد ﺷﺪه و در ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل از اﺳﺎﺗﯿﺪی ﺑﮭﺮه ﺑﺮد ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از آﯾﺎت ﻋﻈﺎم:
 .١آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺠﺖ
 .٢آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی
 .٣آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد
 .۴آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺸﺎن(
 .۵آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﺎھﺮودی
 .۶آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﯾﯽ
 .٧آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﷴ ﺑﺎﻗﺮ زﻧﺠﺎﻧﯽ
 .٨آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ
] . [۴ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش  ،۴ﺣﻮزه ،ش  ،٨١ - ٨٢ص .٣٧۴
ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺘﮭﺎد در ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ،در ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺒﺤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻧﺶ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮫ را از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ و ﺣﻀﺮات آﯾﺎت:
 .١آﯾﺔ ﷲ ﻓﮑﻮر ﯾﺰدی
 .٢آﯾﺔ ﷲ واﻟﺪ ﻣﺤﻘﻖ
 .٣آﯾﺔ ﷲ ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ
 .۴آﯾﺔ ﷲ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻦ  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺪ.
] . [۵ﺣﻮزه ،ش  ،٨١ - ٨٢ص .٣۵٧

اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﺒﻮغ

در ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»در درس اﻣﺎم ﺟﺰء ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد او ﯾﮏ ﻣﺪرس ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻓﻘﮫ درس ﻣﯽ داد «...
] . [۶روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ،ش  ،١٨٨٨٠آﺑﺎن .۶٨
ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ و درک ﻣﻄﻠﺐ از ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﺆ ال ﮐﺮدن و ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،آﯾﺔ ﷲ ﺧﺘﻢ ﯾﺰدی از ﯾﺎران ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﺠﻠﺲ را ره ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و دﻧﺒﺎل ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮد  ...ﺧﺎرج ﻓﻘﮫ را ﮐﮫ اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ )از ﺑﯿﻊ ﺗﺎ ﺧﻠﻞ در ﻧﻤﺎز( ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
«...
] . [٧ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»  ...ﻣﻦ در ﻋﻤﺮم ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدم و ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪم«.
] . [٨ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت

ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ دارای آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ او ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی آن ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﻄﻔﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن را درک ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ آﺛﺎر
اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﻋﺮض ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد در ﺑﺎزدھﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﮭﺎدی و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺰ و ﯾﺎ اﺟﺘﮭﺎد ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم و در آﻏﺎز ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﮭﺎدی
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ (...
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﻧﺪه ﯾﺎد ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ره(
 .١اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﮑﻤﯿﮫ )ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮ اﺳﻔﺎر(
 .٢ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ )دوره ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﯿﻊ در ﺳﮫ ﺟﻠﺪ(
 .٣ﻣﮑﺎﺳﺒﮫ ﻣﺤﺮﻣﮫ )در دو ﺟﻠﺪ(
 .۴ﻣﺒﺤﺚ اﺟﺎره
 .۵ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﮫ

 .۶ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ای ﺑﺮ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
 .٧ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ )در ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
 .٨ﺗﺤﺮﯾﺮات ﻓﯽ اﻻﺻﻮل )از اول اﺻﻮل ﺗﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ(
 .٩ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺋﻤﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم )ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم(
 .١٠ﮐﺘﺎب اﻻﺻﻮل
 .١١اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﮫ
 .١٢ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﮑﺎح
 .١٣ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﺮح ھﺪاﯾﮫ ،ﻣﻼ ﺻﺪرا
 .١۴ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻣﻼ ﺻﺪرا
 .١۵ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮ وﺳﯿﻠﮫ اﻟﻨﺠﺎة آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ
 .١۶ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ھﯿﺌﺖ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
 .١٧ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﺴﺘﺪرک.
] . [٩ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش  ،١٢ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٢۴٩
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﮫ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎره  ،٨١ - ٨٢ﺗﻌﺪاد  ۴٠ﻋﻨﻮان از آﺛﺎر اﯾﺸﺎن را آورده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک

ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻓﻘﺎھﺖ ،ﻣﺒﺎرزه و ﺟﮭﺎد را ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺐ آﻣﻮﺧﺖ و ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی اﻣﺎم اﻣﺖ )ره( در ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺪم ﻧﮭﺎد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﮭﺎد و
ﺷﮭﺎدت را از ﺳﺮور ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
او در ﻓﺘﻮای ﻓﻘﮭﯽ ﺧﻮد از آﯾﮫ »و ﻟﻦ ﯾﺠﻌﻞ ﷲ ﻟﻠﮑﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﺒﯿﻼ« ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان را ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﮫ ھﺎی ﺷﻮم از ﺧﺪا ﺑﯽ ﺧﺒﺮان را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﺟﮭﺎدی او ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن دروﻧﯽ را ﻻزم ﻣﯽ دﯾﺪ و ﮐﺴﺐ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺒﻌﯿﺖ ھﻮای ﻧﻔﺲ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﮭﺎد و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ »ﺟﮭﺎد اﮐﺒﺮ«
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﺣﺪ اﻋﻼی ﻣﺒﺎرزه رﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﮑﺎن اﻟﯽ ﷲ و اوﻟﯿﺎی ﭘﺎک اﻟﮭﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺠﺔ اﻟﺴﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺣﯿﻤﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺎده روی از ﻧﺠﻒ ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ در ﺗﻤﺎم زﯾﺎرﺗﮭﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﮫ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﻮد در ﺳﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮد
)١۵ﺷﻌﺒﺎن ،ﻋﺮﻓﮫ ،ارﺑﻌﯿﻦ ،اول و ﻧﯿﻤﮫ رﺟﺐ( ﮐﮫ ﻣﺮدم از ﻧﺠﻒ ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ھﺮ ﺳﺎل در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺎده ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻒ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن
ﺗﺎوﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ زد ﮐﮫ ﺧﻮﻧﺎﺑﮫ از آن راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮫ راه رﻓﺘﻦ اداﻣﮫ ﻣﯽ داد«.
] . [١٠ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺑﯿﻦ راه ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ زوار  -ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را آﻗﺎزاده و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ و ﺷﮭﺮت ﺑﺪاﻧﺪ  -ﺑﮫ ﺻﻮرت طﺒﯿﻌﯽ اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
داد .و ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺎرت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆ ﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم و ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮭﺪاء ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﮫ زﯾﺎرت دوره ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮭﻠﮫ و ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ و ھﺮ ھﻔﺘﮫ طﺒﻖ ﻋﺎدت طﻼب ﻧﺠﻒ ﺷﺐ ھﺎی
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮭﻠﮫ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم رﺳﯿﺪه اﻧﺪ رﻓﺘﮫ و در آن ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺘﻮﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد.
آری او ﮐﮫ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺮب اﻟﮭﯽ را در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم دﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﺎ و ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ راه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ او
اﻋﺘﻨﺎء داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم و ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪه و ﮔﺎھﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ
را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد.
ﺷﮭﯿﺪ در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺪان ای ﺑﺮادرم ،دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﻮارم ،ﭘﺲ از ﻓﮭﻢ آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم ﻋﺎدی آﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪی و رﺳﻮم ظﺎھﺮی را ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯽ اﻣﺎن را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ،واﻻﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ و دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯽ و آن »ﺟﺎن ﺟﮭﺎن ﺷﺪن« اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم واﻻ و ﺑﻠﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎ دور ﮐﺮدن ﭘﺴﺘﯿﮭﺎ ،ﺗﯿﺮﮔﯿﮭﺎ و ﺣﺠﺎﺑﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺪت و ﺟﻠﺐ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل و ﺑﺮﺗﺮ ،از راه ﻋﻤﻞ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺷﺮع اﻧﻮر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻤﺎن و
ﮐﻮﺷﺶ در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮭﯽ و اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺪﻧﯽ و ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎﯾﺪ.
 ...ﺷﮕﻔﺘﺎ! آﯾﺎ وﺟﺪاﻧﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﮫ ،ﺑﺮﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮده اش او را ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪی ﺗﻮان ،اراده و ﺣﮑﻤﺖ او را در آﻧﭽﮫ
ﻧﺎروا ﺷﻤﺮده ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ روا داری؟ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﺪای داﻧﺎی ﺷﻨﻮا از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه از درﮔﺎه ﺧﺪا.
 ...ﺟﮭﺎد اﮐﺒﺮ را ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻦ ،ﺗﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﺎ ﮔﺮدی و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺎداش ﺷﮭﯿﺪان ،ﮐﮫ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
...ﺑﺎراﻟﮭﺎ! طﻌﻢ ﻋﻔﻮ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آﻣﺮزش و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﭽﺸﺎن ،ﺗﺎ از ﺳﯿﺎھﯿﮭﺎی ذﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻟﺒﺎس ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق را از ﺗﻦ ﺑﺪرﯾﻢ .ﺑﮫ ﺗﻮ ﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﻠﺠﺎ ھﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ«.
] . [١١ﺣﻮزه ،ش .۴٠

ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻧﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺎن

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎدی ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺒﺮک و ﺗﯿﻤﻦ ﮐﻼم ﻋﺪه ای از ﺑﺰرﮔﺎن را زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ:
← اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
»ﻣﻦ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم )ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ( ﺷﺨﺺ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ »ﻻ راد ﻟﻘﻀﺎﺋﮫ و ان ﷲ ﻟﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ«.
] . [١٢ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ج  ،٢٢ص .١١٧

← آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ )ره(

 ...اﺑﻦ اﻻﻣﺎم ،ﺑﻞ ھﻮ اﻻﻣﺎم ،ﺑﻞ ﻟﮫ اب ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺎم ،ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﺐ ﺑﺎﻻﻣﺎم ،ﻻ ﻻﺟﻞ اﻻﺑﻮه ،و اﻻﻣﺎم ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﺐ ﻻ ﻻﺟﻞ اﺑﻨﻮه ،ﺑﻞ ﻟﺠﮭﺎت اﺧﺮ ﻻﻣﺠﺎل ﻟﺬﮐﺮھﺎ.
آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ :داﻧﺸﮭﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ را در ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﮫ از ﻧﺨﺒﮕﺎن زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺼﺮھﺎ و زﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
درﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮت ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل زﯾﺮﮐﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﮫ ﻧﻔﻮس ،آﮔﺎھﯽ داﺷﺖ ،در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻮادث آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه ای داﺷﺖ  ...ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد ،اﻣﺎﻣﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺪری ﻣﺜﻞ اﻣﺎم داﺷﺖ «...
← ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
»ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﻼم ﺑﻮد .روزی ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﻨﯿﻦ  ۴٧ - ۴٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در آن ﺳﻦ ﺟﺰء ﻣﻤﺘﺎزﯾﻨﯽ
ﺑﻮد ،ﮐﮫ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ،ﻧﺠﻒ ،ﻣﺸﮭﺪ ،و  ...وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻨﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﮭﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ«.
← آﯾﺔ ﷲ ﻣﻌﺮﻓﺖ
»ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪی اﻣﺎم )ره( و ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﻓﺮدی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ...
اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زد ،و اﺻﻮﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻣﺮﺣﻮم را از واﻟﺪ ﺟﺪا داﻧﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺎم
)ره( در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ«.
] . [١٣ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٩۵ ،٩٠ ،۵۵ ،۴٠

وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ

ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ روح ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎطﻔﯽ اوﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺘﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﮭﺮﺑﺎن داﺷﺖ ،از ﺑﯿﻤﺎران
ﻋﯿﺎدت ﻣﯽ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﯿﺎدت ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﮐﻢ در آﻣﺪ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺤﻘﺮ و ﭘﺮ ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ آﻧﮭﺎ ﻋﯿﺎدت ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﮫ و وارد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺷﺎد ﮐﺮدن آﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﮫ دﺳﺘﻮرات و ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺋﻤﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ھﺪاﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺪا دردﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺑﺮد.
درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮاھﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺴﺖ ﺑﮫ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ درﺷﺖ اﻧﺪام ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻋﺘﮭﺎ در ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ :دادش ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ طﻮر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺴﺎزد،
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ روی ﺗﺸﮏ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ زﯾﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ «...
و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫ ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﯾﮏ ﺷﺐ اﯾﺸﺎن )ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ( ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد .از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮاغ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ :ﮐﺴﺎﻟﺘﯽ دارد .ﻟﺬا ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﮑﻠﻔﯽ »ﯾﺎﷲ« ﮔﻔﺖ
و وارد ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺎق را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮫ ھﻤﺸﯿﺮه ،ھﻤﯿﻦ طﻮر ﺧﻮب اﺳﺖ زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﻧﺸﺴﺖ و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﺮا ﭘﯿﺪاﯾﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ«.
] . [١۴ﯾﺎدھﺎ و ﯾﺎدﻣﺎن ھﺎ ،ج  ،٢ص ٣٧٩ ،٢۵٨

در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه و ﻋﯿﻦ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻮد ،ﻟﺬا از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﮐﮫ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻼش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺎج آﻗﺎ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ درﺑﺎره اﻣﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽ وار ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮدن اﻣﺎم«.
] . [١۵ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم در ﺷﺐ  ١۵ﺧﺮداد  ۴٢ﻧﻘﺶ ﺑﮫ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺖ و ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﻓﺮﯾﺎد زد ﮐﮫ :ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮق در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻗﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ھﻨﻮز ﺻﺒﺢ  ١۵ﺧﺮداد طﻠﻮع ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺘﮫ و ﺑﺎ اﻧﺒﻮھﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ طﺮف ﺻﺤﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﻋﻠﯿﮫ
اﻟﺴﻼم ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎواک درﺑﺎره وی آورده اﺳﺖ:
»در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﭘﺴﺮ آﯾﺔ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎی وی ﻧﺸﺴﺘﮫ و دﺳﺘﻮرھﺎی او را ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ «...
] . [١۶ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم در »ﻗﯿﻄﺮﯾﮫ« ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻨﮭﺎ راﺑﻂ اﻣﺎم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺒﺎرزان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎی اﻣﺎم را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺳﺎواک ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»طﺒﻖ اطﻼع واﺻﻠﮫ اﺧﯿﺮا ﭘﺴﺮ آﯾﺔ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﻔﺬ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺎراﻟﯿﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﺪرش و اﻓﺮاد
ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ«.
در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم در  ١٣آﺑﺎن  ۴٣ش اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﺷﺨﺎص و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﮫ ﻣﻨﺰل آﯾﺔ ﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽ رود وﻟﯽ از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دژﺧﯿﻤﺎن ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ از وﺟﻮد او وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل آﯾﺔ ﷲ رﯾﺨﺘﮫ و ﻣﺼﻄﻔﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن  ۵٧روز در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی
ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ در ھﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه  ۴٣آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭘﯿﺶ اﻣﺎم ﺑﺮود.
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎواک و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﯾﺴﺘﺎد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آورده ﺑﻮد .او ﻣﺪت  ٩روز ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆ ال ][١
ﮐﮫ ،اﻧﮕﯿﺰه اﻣﺎم از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ،آزادی ﻓﺮوﺷﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ«.
و در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮑﮫ ،ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم از دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎر دوﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ... » :دﺧﺎﻟﺖ از ﺑﺎب اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺻﻮل اﺻﻠﯿﮫ و ﻣﻨﮑﺮ آن ﮐﺎﻓﺮ و ﺗﺎرک آن
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ از ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ از طﺮف دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺮدد ،ﺳﺎواک ﺗﻼش داﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻨﺰل
اﻣﺎم ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﻠﺪ او ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ آﻗﺎﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ از زﻧﺪان ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ آن ﻣﻀﻤﻮن ﺑﮫ آﻗﺎی
اﺷﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
»ﺑﻌﺪاﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺜﻨﺎ ﻓﺎن ﺟﻨﺎب اﻟﻌﻼﻣﮫ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم آﻗﺎ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮاﻗﯽ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﮫ از ﻗﺒﻞ ﺣﻘﯿﺮ وﮐﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﺧﺬ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﮫ ای ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ آﻗﺎی واﻟﺪ ﻣﺪظﻠﮫ وﮐﯿﻞ ھﺴﺘﻢ و وﮐﯿﻞ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و آن را ﺑﮫ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﻋﯿﮫ و ﻣﺤﺎل ﻣﻘﺮره ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻘﺮر ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪ داده و اﻣﻀﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ«.
 ٢۵رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ  ١٣٨۴ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ«.
] . [١٧ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
ﻣﻮﻗﻊ آزادی ،در ھﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه  ۴٣ﺑﮫ ﺣﺎج آﻗﺎﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ طﻮری وارد ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ و ﺻﺪا اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از آزادی وارد ﻗﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﺸﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن اﺻﻮﻻ او ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب از ﻣﯿﺪان ﺑﮫ در رود از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ روز ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺎورده
و در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺳﯿﺰدھﻢ دی ﻣﺎه  ۴٣ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻣﺎم ﯾﻮرش ﺑﺮده و ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و روز ﭼﮭﺎردھﻢ دی ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ و اﻣﺎم در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه

ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺷﮭﺮ »ﺑﺮﺳﺎی« ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز آرام ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ و ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ »ﺑﺮﺳﺎی« ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﮫ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺼﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ او ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ در آﺧﺮ ﻧﺼﯿﺮی ﺷﺮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺴﯽ از ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﮫ وی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﺸﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ھﻤﺮاه ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ١٣ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۴۴ش از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روز ﺟﻤﻌﮫ  ٢٣ﻣﮭﺮ  ۴۴وارد ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺷﺎه از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ ﺗﺮور »ﺣﺴﯿﻦ
ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ در دادﮔﺎه ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻋﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺮا از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ«.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻗﮭﺮ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎم را ﺑﮫ ﻧﺠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻮد ﺑﺮای درس
و ﺑﺤﺚ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﮫ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﺠﻒ وﺟﻮد دارد اﻣﺎم ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﯿﻦ آن ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻧﺠﻒ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﮫ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ داد ،ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺪی داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﮭﺎ ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺖ و دﻓﺘﺮ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ در اواﯾﻞ ﺷﮭﺮﯾﮫ ھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺆ اﻻت و اﺷﮑﺎﻟﮭﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ درس و اذھﺎن اﺳﺘﺎدان و طﻠﺒﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﺆ ال ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺤﺮ و ﻗﻮت وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮد ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻣﺎم ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﮑﺎر را ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﮭﻔﺘﮫ ﮐﺮد ﺑﮫ اﻣﺎم اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ درس را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎم ﭼﻮن در ﻣﻌﻘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﺻﻮل را ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮھﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،درس ﻓﻘﮫ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﮑﻼن
زﺑﺪه در درس اﯾﺸﺎن ،ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ زﯾﺎد ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ،از ﯾﮏ طﺮف اﺷﮑﺎل ﮐﺮدن را روﻧﻖ ﻣﯽ داد و از طﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻠﻤﯿﺖ اﻣﺎم را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ھﻮش و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از طﺮﺣﮭﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ ﺟﺎن اﻣﺎم ﮐﮫ ھﻢ رژﯾﻢ اﯾﺮان و ھﻢ رژﯾﻢ ﻋﺮاق از اﯾﺸﺎن
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه ای از طﻼب و ﺷﺎﮔﺮدان روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﻔﺎظﺖ ﺟﺎن اﻣﺎم ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺧﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﯾﺎران اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ و ﻟﺒﻨﺎن دوره ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﺪه و از ﺳﺎل  ١٣۵۵ش .ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎظﺖ ﺟﺎن اﻣﺎم واﻻ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮ ھﻮش و ذﮐﺎوت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ دﻻﻟﺖ دارد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و از اھﺪاﻓﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻣﺎم و آﺑﺮوی او
ﺑﺮای اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدش ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮد و ﻟﺬا ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
دﺳﯿﺴﮫ ای اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﻓﺘﺎدن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ داﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺘﻦ آﺑﺮوی روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﻣﺎم اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت اﻣﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
اﻣﺎم و ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را در ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد و ﻧﺠﻒ را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ روﻧﺪ ،در ﺑﻐﺪاد )آن ھﺎرا( در ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎظﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺮدم اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎم ﺑﮫ ﻧﺠﻒ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد«.
] . [١٨ﺧﺎطﺮات آﯾﺔ ﷲ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ص .١١۵
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ از ﻣﺒﺎرزه دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اوج ﮔﯿﺮی ﻧﮭﻀﺖ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﻼش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮادران روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و در آن ﺟﺎ دوره ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻢ دوره دﯾﺪه و آن طﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ورﻗﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺗﺎﻧﮏ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ،در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ھﻢ اﺳﻠﺤﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و طﻼﺑﯽ را ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻨﻮز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ در آن ﺟﺎ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﮫ ھﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﯽ دادﻧﺪ و اﺻﻮﻻ اﯾﺸﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ »و اﻋﺪو اﻟﮭﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﯿﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه  «...ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺮا آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اظﮭﺎر ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
] . [١٩ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .١٨
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ در  ٢١ﺧﺮداد  ١٣۴٨ش .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮده ﺷﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ )ﺣﺴﻦ اﻟﺒﮑﺮ( ﺑﮫ
او ھﺸﺪار داد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﻋﺮاق رواﺑﻂ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺪرﺗﺎن ﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ را ﺳﭙﮭﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی در ﺳﺎل  ١٣۴٢ش .ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﮭﺎدت

ﺗﺮس در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪﺷﺎن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ اول آﺑﺎن
 ١٣۵۶ش .ﻣﺼﻄﻔﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  ۴٧ﺑﮭﺎر از ﻋﻤﺮش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﮫ طﺮز ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺴﻤﻮم و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﺷﮭﺎدت وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﺪارم اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را ﺷﮭﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ،روی ﺳﯿﻨﮫ اﯾﺸﺎن ،روی ﺳﺮ و دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺻﻮرت اﯾﺸﺎن و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم ﮐﮫ او را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﮭﺎدت در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺗﺤﮫ ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎدی رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر دادن ﭼﺎی و ﻗﮭﻮه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ«.
] . [٢٠ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ش .١٢

← اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ از ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن
 .١ﺿﺮﺑﮫ روﺣﯽ ﺑﺮ اﻣﺎم
 .٢ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮھﺎی ﻓﺮدا ،ھﺮ دو رژﯾﻢ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ دوم اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ دارد و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﮫ در اوﺳﺖ ،ﻓﺮدا ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 .٣ﭘﺪﯾﺪ آوردن رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ
 .۴ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ روﺷﻨﮕﺮی ھﺎ در ﻧﺠﻒ.
] . [٢١ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴

ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺷﮭﺎدت

ﺷﮭﺎدت ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﺿﺮﺑﮫ ای ﻣﮭﻠﮏ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮن او ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آورد و ﺟﺮﻗﮫ اﻧﻘﻼب زده ﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺗﺼﻮر رژﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺷﮭﺎدت ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎزار ﻧﺠﻒ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻨﺎزه ﺷﮭﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎران و ﺷﺎﮔﺮدان در روز اول آﺑﺎن ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﺎزه را ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﺑﺎ آب ﻓﺮات ﻏﺴﻞ دادﻧﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺧﯿﻤﮫ ﮔﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﮐﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از طﻮاف در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮭﺪاء ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم
ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺑﮫ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
روز دوﺷﻨﺒﮫ دوم آﺑﺎن ) ١٠ذﯾﻘﻌﺪه( ﺟﻨﺎزه آن ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ )واﻗﻊ در ﺑﯿﺮون دروازه ﻧﺠﻒ( ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ ،طﻼب ،ﮐﺴﺒﮫ ،اﺻﻨﺎف و
ﺳﺎﯾﺮ اھﺎﻟﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﮫ طﺮف ﺻﺤﻦ ﻣﻄﮭﺮ ﻋﻠﻮی ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺒﺮه ﻋﻼﻣﮫ ﺣﻠﯽ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎم در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﮫ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار و ﻗﺎﻣﺘﯽ آراﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ و ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد.
در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﻄﺮ ،ﻟﻨﺪن ،اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ھﻨﺪ و ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری و در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﺖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طﺮف ﻧﺠﻒ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰا ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ،ﻧﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺒﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻧﺎم اﻣﺎم را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ از طﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻣﺒﺎرز ﺗﮭﺮان و ﻋﻠﻤﺎی ﺗﮭﺮان در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺒﻮھﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻗﺎ طﺎھﺮ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﮭﺖ و ﺳﮑﻮت و ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺣﻀﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮد ﻓﺮﯾﺎد ﺻﻠﻮات ﭘﯿﺎﭘﯽ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺸﺮده ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﺠﺪ ارک از طﺮف ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﻣﻄﮭﺮی ،ﻣﻔﺘﺢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻗﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺪار
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺎدی اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺷﺪ و از طﺮف آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﻋﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ.
] . [٢٢ﻧﮭﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ج .۶
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺷﻤﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ او را ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻨﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪه ؛ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﮫ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺗﺤﮫ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ رﺷﺎدﺗﮭﺎی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن  ١٩دی  ١٣۵۶ش .در ﻗﻢ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭼﮭﻠﻢ آﻧﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﯾﺰد و ﻣﺸﮭﺪ ،ﺧﺮوﺷﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﺎھﯽ را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و
ﺑﺴﺎط ﻋﺪل را ﮔﺴﺘﺮد.
در آﺧﺮ از ﺑﺎب ﺗﺒﺮک وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ.
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺒﻼ وﺻﯿﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ای ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺻﯽ ﺧﻮد را ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد اوﻻ و در ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدر و ﻣﺨﺪره ﺣﻠﯿﻠﮫ و ﺑﺮادر اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻗﺮار ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻨﺒﯽ
اﻻﻋﻈﻢ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻢ ﺑﮫ ﺷﺮط آﻧﮑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻤﮫ ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺪرﺳﮫ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻧﺠﻒ
اﺷﺮف ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ﭼﮫ آﻧﮑﮫ ﻧﻮﻋﺎ از وﺟﻮه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ﮐﮫ ارث ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻧﺪارم ﻣﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ آن ھﻢ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺪارد«.
] . [٢٣ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٢٣٣

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 . ↑ .١ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش .١٢
 . ↑ .٢ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش .١٢
 . ↑ .٣ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
 . ↑ .۴ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش  ،۴ﺣﻮزه ،ش  ،٨١ - ٨٢ص .٣٧۴
 . ↑ .۵ﺣﻮزه ،ش  ،٨١ - ٨٢ص .٣۵٧
 . ↑ .۶روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ،ش  ،١٨٨٨٠آﺑﺎن .۶٨
 . ↑ .٧ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
 . ↑ .٨ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
 . ↑ .٩ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ،ش  ،١٢ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٢۴٩
 . ↑ .١٠ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣
 . ↑ .١١ﺣﻮزه ،ش .۴٠
 . ↑ .١٢ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ج  ،٢٢ص .١١٧
 . ↑ .١٣ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٩۵ ،٩٠ ،۵۵ ،۴٠
 . ↑ .١۴ﯾﺎدھﺎ و ﯾﺎدﻣﺎن ھﺎ ،ج  ،٢ص ٣٧٩ ،٢۵٨
 . ↑ .١۵ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .٢٣

 . ↑ .١۶ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
 . ↑ .١٧ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
 . ↑ .١٨ﺧﺎطﺮات آﯾﺔ ﷲ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ص .١١۵
 . ↑ .١٩ﻣﺠﻠﮫ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ش .١٨
 . ↑ .٢٠ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎد ش .١٢
 . ↑ .٢١ﻣﺠﻠﮫ  ١۵ﺧﺮداد ،ش .۴
 . ↑ .٢٢ﻧﮭﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ج .۶
 . ↑ .٢٣ﺷﮭﯿﺪی دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ص .٢٣٣

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻗﻢ
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