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ﺧﺮداد ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﺳﺆاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖاﺳﺖ.

ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺸﻪ در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دارد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ روح ﻋﺼﯿﺎنﮔﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻮدھﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺎﯾﺪھﺎﻣﯽﮔﺸﺖ؛ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪروﺣﺶ را آرام ﮐﻨﺪ؛
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در ﺣﺰب ﺗﻮده و ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺮده ﺑﻮد و از ھﻤﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ھﻢ ﺣﻔﻆﮐﻨﺪ؛ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻏﺮب ﺳﺨﺖ ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺳﻨﺖ ﺳﺨﺖ
وﺣﺸﺖداﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺪای دروﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺑﺮوﻧﺶ .ﺷﺨﺼﯿﺖ،
ﮔﻔﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺿﺪاد ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻨﮫﺶ وارﺳﯽﻧﺸﻮد ،ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد او را ﻣﺘﺠﺪد ﻏﺮبﮔﺮا داﻧﺴﺖ
و ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ،ھﻢﻣﯽﺷﻮد در اﺛﺒﺎت ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺶ دﻟﯿﻞ آورد و ھﻢ در ﺗﻌﺼﺐ ﺷﯿﻌﯽاش اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮد.

درﮐﻼﻣﺶ دهھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ و دهھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ھﻮادارﯾﺶ ازروﺣﺎﻧﯿﺖ و ...ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ وی را »ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن«ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او دﮐﺘﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد » :دﮐﺘﺮ از دﯾﺪ
ﻣﻦ ،از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪﻣﮑﺘﺐھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻧﻮ ،ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ و ھﻨﺪ ﯾﺎ آﻣﯿﺰهھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺳﻮیﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم زﻧﺪهی ﺳﺎزﻧﺪهی ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪهی ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد« و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽدﯾﮕﺮ »دﮐﺘﺮ ھﻤﻮاره رو ﺑﻪ
اﺻﺎﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ «.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد وی را ﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﮐﺎوﯾﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر او ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد از
ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ .ﺑﺮایﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻃﺮح در اﯾﻦﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣١٢در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی روﺣﺎﻧﯽدر ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪّ دﮐﺘﺮ ،ﻣﻼّ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ
ﻣﺮد ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺑﻮدﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺑﺨﺎرا ،ﻣﺸﮫﺪ و ﺳﺒﺰوار ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻼھﺎدیﺳﺒﺰواری ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ،ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻣﺰﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺤﮑﻮﻣﻪ از ﻣﻼﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ آنھﺎ را در ﻣﺰﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻼﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم وﻧﺎﯾﺐاﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺣﻮزهای را در ﻣﺰﯾﻨﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وراﺛﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﺎز و ﻣﺪرسﻣﺰﯾﻨﺎن ﮔﺸﺖ.

ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .وی دروس ﺣﻮزه را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ در ﺣﻮزهیﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی
رﺿﺎﺷﺎه ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺗﻦ در آورد و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﭘﺪرشرا
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»ﭘﺪرم ﮔﺮﭼﻪ در آن اﯾﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ و ﯾﮏﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ از ﻋﻤﺎلﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد
اﻓﮑﺎرﻧﻮی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﻟﺒﺎس را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم ﻋﻠﯿﻪﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺮب و
ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد اداری و ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی،ﺛﺒﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﻦ ،و ورود ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽرا ﺑﺎ ﺧﺮوج از اﺳﻼم ﻣﺘﺮادف ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،رﺳﻤﺎً وارد ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺪ «.ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ .او در ﺳﺎل ١٣٢٩ﺑﻪ داﻧﺶﺳﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﮫﺪ راه ﯾﺎﻓﺖ و در
ﺳﺎل  ١٣٣٣ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ادﺑﯽﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣٣۵ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهی ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ در ھﻤﺎن دوران
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ درﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺟﻮدةاﻟﺴﺤﺎر،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ .ﺳﺎلھﺎی ١٣٣١ـ  ١٣٣٢ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ اوجرﺳﯿﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﻨﺎزل ،ﺑﻪ ردّﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم «اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ واﺳﻄﻪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﻦ  ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه،
ﻧﺸﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺒﻮغ ﻓﮑﺮیوی ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درﺧﻮابﮔﺎه داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و وی را ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در  ٢۴ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٣٧ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ھﻢﮐﻼﺳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮران ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮیازدواج ﮐﺮد .ازدواج ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮران ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎدی از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﻧﻮادهی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ازﺗﺠﺪد ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢﭼﻨﺎن روش ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﻮران
ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد وی «از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر«»ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن رﺿﺎﺷﺎھﯽ« را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﻧﺎمﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای وی ،ﺑﻪ ﭘﻮران ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد.

ﭘﻮران در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮاﻓﻖﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ »ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﺣﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪ[ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ]
ﻣﺤﯿﻂﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮕﯽﻏﺮب و ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﺑﻮد و
دﯾﮕﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ واﺧﺘﻼف اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﯽداد «.ھﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواجﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﻮران «ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ روﺣﯿﻪی ویﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهی ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﻨﺖھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ آنھﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﮑﻨﺪ .آﻣﺪن ﻋﺮوﺳﯽﺑﯽﺣﺠﺎب و ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ« ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد؛
وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎماﺻﺮار ﻋﻠﯽ ھﻤﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ازدواج ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ازدواج «ﺣﺎدﺛﻪی روز« ﺷﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ «ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻢھﻢﮐﻼس ﺧﻮد ازدواج ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺗﮑﻔﯿﺮﻣﺤﺎﻓﻞ ...ﺷﮫﺮ و ﻓﺸﺎر
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ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮار« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽھﻤﺴﺮش «ﺳﺨﻦ روز و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﺪه«
ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﮔﻠﻪی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻮد و ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٣٨ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻮرس دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮود .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٣۴٣در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دﮐﺘﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ازداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ آﺛﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪی آﺷﻨﺎﺷﺪ و ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

او در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﯾﺶ اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل راﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ
آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ دﻋﺎ ﺑﺮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و روان و اﻋﺼﺎب و اﺧﻼق ﺑﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺪرش ﺑﺎاﻓﺰودن ﻣﻘﺪﻣﻪای آن را
ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺳﺨﺖﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آﺛﺎر ﺑﺮﮐﺴﻮن و ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ،ﻧﯿﺰ در اوﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﻮروﯾﭻ ،اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮک و ﻟﻮﯾﯽﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ،اﺳﺘﺎد اﺳﻼمﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮔﻮروﯾﭻ ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺟﮫﺘﯽ ﺗﺎزه و
اﻓﻘﯽوﺳﯿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮم ﮔﺸﻮد و ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺑﺮک ﻣﺬھﺐ را ﻧﺸﺎﻧﻢ داد «.دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ﺑﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ١٣۴۴ﮐﺘﺎب «ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎک« ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ زﺷﺘﯽھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ
ﻏﺮب را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .او ﺑﻪ ھﻤﺴﺮشﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮫﺮ ﻗﺸﻨﮓ ،وﻟﯽ وﺣﺸﯽ و ﺳﺮد و ﺑﯽﻣﺰه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
زنھﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻏﺎز درآﻣﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺑﺮژﯾﺖ ﺑﺎردو و اﻣﺎ ارزانﺗﺮ از ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﯿﮕﺎر.ھﻤﻪ ﺷﮫﻮت و ھﻤﻪ رﻧﮓ
و ھﻤﻪ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ...و ﺑﯽﺣﻘﯿﻘﺘﯽ و ﺑﯽ ﭼﺎرﮔﯽ[...ﮐﻪ] ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮا ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ در
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯿﺰارم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ادارهی ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮی ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣۴۵ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر رﺷﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎهﻣﺸﮫﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد .وی در
ﺳﺎل  ١٣۴٧ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮫﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد راهﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮک دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ روز ﺑﻪ روز ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدﮐﺘﺮ در
ﺳﺎلھﺎی  ١٣۵٠ـ  ١٣۵١در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد ﺑﻮد.

اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ:

ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺪاﺑﺎور ﺑﻮد .او ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪارﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺮﻓﺎنﮔﺮا ﺑﻮد .وی ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮشﻧﻮﺷﺖ:
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»ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدم را و ﮔﺮﻣﯽو ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را و روﺷﻨﯽ ﺑﺮق
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ و ﻋﺎم ﺷﺐ را و ﻟﺮزش آﺗﺸﯿﻦرا ...ﺧﻮد ﺧﺪا را ...دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪام ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺎه ﭼﻨﺎنﺧﺪا را در وﺟﻮدش ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻀﺮ او ﻣﯽدﯾﺪ .او در ﺧﺎﻃﺮات دورانزﻧﺪاﻧﺶ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در آن ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺤﺾ ﺣﻀﻮری ﺑﻮد .در آن ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻣﺤﺾ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮد،
ﻣﯽﭘﺎﯾﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮم ،ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻮدﻧﯽ در ﺧﻠﻮتﻣﻦ ﺣﻀﻮر دارد .ﮐﺴﯽ ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آن
ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪی ﻧﯿﺴﺘﯽ وﻣﺮگ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و وﺣﺸﺖ ،ﯾﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی دارم ﮐﻪ ﯾﺎد و وﺟﻮد و ﺣﯿﺎت روﺷﻨﯽ رادر رگھﺎﯾﻢ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺳﻼﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﺎھﯽ از او ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢو ﮔﺎھﯽ از او ﭼﺸﻢ ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﻮاﻇﺐ اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮﯾﺸﻢ وﮔﺎھﯽ در آن ﻗﺒﺮ ﺗﻨﮫﺎ ،ﺧﻮدم را ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﻮس ﻣﯽﮐﻨﻢ .از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ از ﻣﻦ
راﺿﯽاﺳﺖ ،از ﮐﺎرم ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﺎﻟﻢ ،ﮐﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮھﻮن اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮد ﮐﻪ»زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻌﺠﺰهی
ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎن اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮐﺮاﻣﺎت را روزی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ «.ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﺬر ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد .او در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﻮران ﯾﮏﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻧﺬر ﮐﺮده و ﮐﺸﺖ و در ھﻤﺎن ﺿﻤﻦ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺘﺶ را داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎیﻓﻘﯿﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،دﮐﺘﺮای ﭘﻮران ـ ﮐﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ـ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺎﮔﮫﺎنﻏﺮق اﻣﯿﺪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺎه ﺳﻨﺖھﺎی دﯾﻨﯽ را ﭼﻨﺎن زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ،ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺎره و ﺗﻔﺄل ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آزارھﺎیﺳﺎواک ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮود ،ﺑﺎ ﻗﺮآن اﺳﺘﺨﺎره ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮشﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ «ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺼﺮ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺣﺮﻓﺶ را ھﻢ زد و اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪ» :اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ھﺎﺟﺮوا وﺟﺎھﺪوا ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﷲ ﺑﺎﻣﻮاﻟﮫﻢ و اﻧﻔﺴﮫﻢ
اﻋﻈﻢ درﺟﺔ ﻋﻨﺪاﷲ و اوﻟﺌﮏ ھﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون« ...ﻣﻦاﯾﻦ اﺳﺘﺨﺎره را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ ھﻢ ﻣﯽرﻓﺖ» .ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺆدب« ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و »درﺧﻮد ﻏﺮق« ﻣﯽﺷﺪ» ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر
اﺷﮑﺶ ﺟﺎری«ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺎه ﺑﻪ زﯾﺎرت اھﻞ ﻗﺒﻮر ﻣﯽرﻓﺖ وﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرش «ﺣﻤﺪ و ﺳﻮرهای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ «.او در
ﺳﺎلھﺎی  ۴٨و  ۴٩دوﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺞﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﺣﺞ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ارﻣﻐﺎن اﯾﻦ دو ﺳﻔﺮ او ﺑﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ «اﺋﻤﻪیﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
ﺑﺮﺗﺮ و اﻟﮕﻮھﺎی ﺟﺎودان و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی وﺟﮫﺎد و ﺷﮫﺎدت و ﻋﺼﻤﺖ« ﺑﻪ «ﻧﺴﻞ روﺷﻦﻓﮑﺮ و ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رو ﮐﺮده و از ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو و ﻟﻨﯿﻦ و ﭼﻪﮔﻮارا و وﯾﺖﮐﻨﮓ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ«ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ «ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﺿﻌﻒھﺎ و ﻗﻮتھﺎﯾﺶ و ﺑﺎ ھﻤﻪی ﮐﻤﺎﻻت و ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎﯾﺶ ﯾﮏﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺆﻣﻦ و ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪی
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد .او ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻗﻀﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺷﯿﻌﯽﺑﻮدن و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪی ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدن ﻣﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« و ﺷﺎﯾﺪﺧﻮاﺳﺖ او از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﯿﺎﯾﺸﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ» .ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮام ﻣﺎ ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﻪ روﺷﻦﻓﮑﺮانﻣﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﮫﻢ و ﺑﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﮔﺎن ﻣﺎ
ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺒﺨﺶ«.

ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺬھﺒﯽ و رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻨﯽاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ از دوران ﺟﻮاﻧﯽ ھﻤﻮارهدرﺻﺪد ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اواﺧﺮ دھﻪی  ١٣٢٠ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮیﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ھﻢﮐﺎری ﮐﺮد و در  ١٣۶۶/۶/٢۵ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
اﻋﺰامﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٣۶/٧/١٨آزاد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎواک اﺗﮫﺎم وی را »ﭘﺨﺶ اوراق ﻣﻀﺮه وﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺤﻪ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ« اﻋﻼمﻧﻤﻮد.

دادﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای وی ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ «اﯾﺮان آزاد ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﺒﮫﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎرﺳﯽ،
ھﻢﮐﺎریﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻮی رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﻪو ﻧﯿﺰ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ
ﻏﺮبزدﮔﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﺳﺎزشﮐﺎر و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻠﯽ از آﻧﮫﺎ ﺷﺪتﯾﺎﻓﺖ و از آﻧﺎن ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد «.ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻋﻠﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﻮد را از ﺟﺒﮫﻪ ﭼﻨﯿﻦﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯽ در و ﭘﯿﮑﺮ و ﻣﻤﻠﻮ از آدمھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎًﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن ھﻢﻓﮑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪهام و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در آنﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮه
آﻣﺪهام «.ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﻀﺖ آزادی در اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣۴٠ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواکوی»در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣۴٣/٣/١٢از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان وارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﻮ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻇﻦ واﻗﻊ و ﻟﺬا دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎواک ﺧﻮی ﻣﯽﮔﺮدد.
درﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اوراق ﻣﻀﺮهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ وﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪی ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام و در زﻧﺪان ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﺻﻮل اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ،
در  ١٣۴٣/۴/٢٧ﺑﻌﺪ از  ۴۵روز ﺑﺎزداﺷﺖ اززﻧﺪان آزاد ﺷﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی «ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﺪرشﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﭘﻮل از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آنﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻖ
اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻢﭼﻨﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪهاﺳﺖ.
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ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ١٣۴۶در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادارهی ﮐﻞ ﺳﻮم ﺳﺎواک ﻣﺮﮐﺰﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺮاﺳﺎنﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻋﻠﻨﯽ [از وی ] دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد «.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از» :دوﺳﺘﯽ ورﻓﺎﻗﺖ ...ﺑﺎ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ« و ﺷﺮﮐﺖ در »ﺟﻠﺴﺎت ادﺑﯽ ﺑﯿﻦ او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ«ﮐﻪ اﯾﻦ
»ﺟﻠﺴﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی ادﺑﯽ دارد و ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی و ﺷﻌﺮﻧﻮ و ﮐﮫﻨﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺷﻮد «.در
ﺿﻤﻦ وی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺮاه»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪرش ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪی ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ...درﺻﺪد
ﺟﻤﻊآوریﭘﻮل ﯾﺎ دادن ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواکوی در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﺗﺎ »١٣۴١ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده« اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ »ﺧﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده
اﺳﺖ« و ﻧﺎﭼﺎر [ﺑﺮای] »ھﺮﻣﺒﺎرزهای ﯾﮏ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ روی داده اﺳﺖ ،ﺟﺰ از دﺳﺖدادن ﻧﯿﺮو ﭼﯿﺰدﯾﮕﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ«.

ﺳﺎواک اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دﮐﺘﺮ ازﻣﺒﺎرزه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎﺑﻪ وی ﻣﯽزدﻧﺪ و دﮐﺘﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺎواک ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ وی را در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ١٣۴٧اﺣﻀﺎرو ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن
 ۴٠ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﺳﺦﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻤﻊ ﺳﺎواک ﺑﻪ وی ﺷﺪ و ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎواکﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ادارهی ﮐﻞ ﺳﻮم ﺳﺎواک،ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﮑﺮراً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر
رﺳﯿﺪه ،اﮔﺮ وﺟﻮد دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺎواک و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮب اداره ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ او را ﻗﺒﻮلﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﭙﯽھﺎ روی
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻃﺮفداران زﯾﺎدی دارد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو
ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﻈﻢ اداره ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﻮی ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎﯾﯽ راﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﺎن آوازهی دﮐﺘﺮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد و از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺳﺎواک ﺑﺎ
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ ازﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک «ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ
دﺳﺘﻮر ﺛﺎﻧﻮی در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ...دﮐﺘﺮ [اﺣﺴﺎن] ﻧﺮاﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪوی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎﻣﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺴﺎرﻣﻘﺪم ﺧﻮاھﻢ
داد«.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣۴٨دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦزاده)ﻋﻄﺎرﭘﻮر( ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮوﯾﺰ ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﺗﮫﺮان ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﮫﺮاﻣﯽرﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺤﻮهی اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت را از ﻗﻮل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :درﺑﺪو
ورود ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺻﻼح در اﯾﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آﻗﺎی ﯾﺪاﷲ ﻗﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎنﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺎواک
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻗﺮاﺋﯽ از ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻣﻘﺪم ﺑﺮایﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺪ روز از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺮاﻗﯽﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ را دارﻧﺪ و ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐاﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ

۶

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﯿﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ «.ﺷﺮﯾﻌﺘﯽاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ »ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻪ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ آﻗﺎیﺣﺴﯿﻦزاده)ﻋﻄﺎرﭘﻮر( اول ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آﻗﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ وﺣﺪود
ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ھﺪفھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و
آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن درﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎر داﺷﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﮐﻨﻢ و اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
رﺳﯿﺪه و ﺟﺰء اﻋﺘﻘﺎد واﯾﻤﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ده ﺻﻔﺤﻪ از آرﻣﺎنھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و روشھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎواک ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.او در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖرا ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺑﺮاز
ﻣﯽدارد .او در اداﻣﻪ ،ﺑﯿﻤﺎریﻧﺴﻞ ﺟﻮان را در ﺳﻪ اﺻﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

١ـ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ وار و ﺑﻨﺪه وار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب؛

٢ـ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ؛

٣ـ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎ ،ﻟﯿﺎﻗﺖھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را آﺷﻨﺎﮐﺮدن آﻧﮫﺎ »ﺑﺎ ﺛﺮوتھﺎی ﻧﮋادی و ﻣﻠﯽ وﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی زاﯾﻨﺪه و ﻏﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ« و
زدودن اﺳﻼم از »ﻣﻮھﻮﻣﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت وﮐﮫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺤﻂ« اﻋﻼم ﻣﯽدارد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﺛﺎﺑﺖﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪزدﮔﯽ و ﻏﺮبزدﮔﯽ ،ھﻤﻪی ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻦ و ﺳﺮّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎواک ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
ادارهیﺳﻮم ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﻘﺪم ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎواک ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻔﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ
ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪی اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦوﺿﻊ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،آﻣﺎدﮔﯽ وی ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪیﻣﺬھﺐ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﻣﻮارد ﻓﻮق راھﻨﻤﺎﯾﯽ وﺑﮫﺮه ﺑﺮداریھﺎی ﻻزم را از وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﻧﺪ«.

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،آزاد اﻋﻼم ﺷﺪن «ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد«در  ،١٣۴٨/٨/١٨ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد وداﻧﺸﮕﺎهھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎواک ﺑﺎ وﻗﻔﻪای ﮐﻪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎدﮐﺮد ،وﻟﻊ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ھﻨﻮز ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎواک اﻋﻼم ﮐﺮد»:از ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...ﭘﺲ ﻓﺮد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽاﺳﺖ «.اﻣﺎ رھﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﯿﻦ زاده)ﻋﻄﺎرﭘﻮر( ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺴﻞ روﺷﻦﻓﮑﺮ ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐرا اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ «ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽھﺎ دردی را دواﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او
ﻋﻠﻨﺎً ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ ...راه ﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻋﺰام ﮔﺮوھﯽ وارد ﺑﻪ داﯾﺮهی وﺳﯿﻊ
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روﺷﻦﻓﮑﺮی و روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮایارﺷﺎد و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﺑﻪ راهھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و رھﺒﺮی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ راهھﺎی ﺻﻮاب ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﺣﺪﻣﺘﻌﺎدل «.در واﻗﻊ ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻮﺷﻤﻨﺪی از
ﺣﻤﻠﻪی ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻣﻮرد»ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ در ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و
ﻧﯿﺶداراﺳﺖ .دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﯾﮏ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ در روﺣﯿﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺪارد «.ﺳﺎلھﺎی  ۵٠و  ۵١اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ارﺷﺎد و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ویﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎواک ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ١٣۵١/١/١٩ﺑﻪ ﺳﺎواک اﺣﻀﺎر
ﺷﺪ و »ﻣﻔﺼﻼً و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ «.ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ذﯾﻞ ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد»:ﻧﺎمﺑﺮده ﻓﺮدی اﺳﺖ در اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺰﺑﻮر و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و اﻋﻤﺎل رھﺒﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺪرﯾﺠﯽﺗﻨﮫﺎ راھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آن ﺑﺮ ﻣﺎﻓﯽاﻟﻀﻤﯿﺮ او ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ ...ﭼﻨﺎنﭼﻪﺗﺤﺖ رھﺒﺮی دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از راه ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روح او ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮان از وﺟﻮد او ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راه ﺗﻨﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد«.ﭼﻨﺎنﭼﻪ از
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ وی اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﯿﺪواری ﺳﺎواک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎواک ﻣﺠﺪداً در  ١٣۵١/۴/۵ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و »ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﻋﻠﯿﻪﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ویﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ »ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اراﯾﻪ دھﻨﺪ «.ده روز ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎواک ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ دﮐﺘﺮ در وﻗﺖﻣﻮﻋﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﮑﺮد و ﻣﺠﺪداً در  ۵١/۵/٧ﺑﻪ ﺳﺎواک اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک»روز ﺷﻨﺒﻪ  ۵١/۵/٧ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و
ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪارﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن،ﻗﺮار ﺷﺪ ھﻔﺘﻪای دو ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ «.اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪﺳﺎواک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎواک در آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣۵١ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
»ﻧﺎمﺑﺮده از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮاﻃﯽﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد وﺟﻤﻊآوری
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آﻧﮫﺎ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.ارﺗﺸﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ »از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺎمﺑﺮده
درﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ« ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﻧﺼﯿﺮی ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ) (۵١/١١/۴در دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد»:ﮐﺘﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ ،ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ واﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده در اﯾﻦ ﮐﺘﺐ از
ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪﭘﺮدازی و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ او را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺮﯾﮏ وﺗﺤﺮﯾﺺ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺘﺐ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﻗﺪام و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﺳﺎواک ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻓﮑﺎرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺳﺮﮐﻨﺠﺒﯿﻦ ﺻﻔﺮاﻓﺰود .ﭘﺲ از اوجﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
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ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،آﻧﮫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.ﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮ واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ارﺷﺎد دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا وی
را در  ١٣۵٢/٧/۵ﺑﻪ «اﺗﮫﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر« دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪیﺿﺪ ﺧﺮابﮐﺎری ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺠﺪداً در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ھﺪفﺧﻮد را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻧﻔﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻏﺮبزدﮔﯽ وارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺳﺎواک از ﺳﺨﻨﺎن وی ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ و وی
را وادار ﮐﺮد ﺑﺮایاﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ را در زﻧﺪان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک»ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﺛﺎرش ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهو ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﭘﺲ از
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎمﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اﻧﺴﺎن ،اﺳﻼم و ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺪﯾﺪاًﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻗﺮار داده و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺴﺘﺪل
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﻼم را رد و ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ «.ﺳﺎواک اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دوھﺰار ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﺻﻮرت «ﭘﻠﯽﮐﭙﯽ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ
وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺨﺶﮔﺮدد«.

ﺳﺎواک ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ «ﺷﺮف ﻋﺮضﻣﺒﺎرک ﺷﺎھﺎﻧﻪ« اﻃﻼع داد و ﺷﺎه
»ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﺘﺎب زودﺗﺮ ﭼﺎپ ﺷﻮد و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎورﻗﯽ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ اﯾﻦﮐﺘﺎب را ﺻﺎدره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺄﺧﯿﺮ دوﺳﺎﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرهی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاناﺳﻼم ﺿﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در  ١٣۵۴/١١/٢۶در ﮐﯿﮫﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽدر ﮐﯿﮫﺎن واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت
در ﮐﯿﮫﺎن در ﻣﺰﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮده «ﻃﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎدهﭘﺲ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ از ھﻤﺴﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه درروزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﮫﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﺮدم درﺑﺎرهی آن ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ واﺣﺴﺎن ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺆاﻟﯽ ﻧﻤﻮد ،اﻇﮫﺎرﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.

از ھﻮادارن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را در زﻧﺪانﺑﺮای ﺳﺎواک ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای آن
را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن را ﺑﻪﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺻﺪوراﻃﻼﻋﯿﻪای ﭼﺎپ و »اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﺣﯿﻠﻪای از ﻃﺮف رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎددودﺳﺘﮕﯽ و ﻟﮑﻪ دار ﮐﺮدن
ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن اﺳﻼم« ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﭼﺎپاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را »ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻧﺎمﺑﺮده« ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎیﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت «ﺳﻠﺴﻠﻪ درسھﺎﯾﯽﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ و ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﺻﻔﮫﺎن .آﻧﺎن اﯾﻦ درسھﺎ را ﺟﻤﻊآوری و
ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻢ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎ
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ ﺑﺪونﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ذﻟﺘﯽ ﺗﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ داد ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﻘﺎﻻت در
روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﮫﺎن درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

در واﻗﻊ ھﻤﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮐﯿﮫﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری وﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا آنﮔﺎه ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ از آﯾﺖاﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻓﺘﻮاﯾﯽﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر زﯾﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻣﺮا ﺷﻤﻊ آﺟﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،داغﯾﮏ آه
ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﺮ دل آﻧﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬارد «.اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻪ ﯾﮏ آه؛ ﺑﻠﮑﻪﻟﺐﺧﻨﺪی ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه در دی ﻣﺎه ١٣۵٣ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ
رﻓﺖ» .ﺷﻌﺒﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻔﻮ زﻧﺪاﻧﯿﺎنﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻃﺮﯾﺶ ﮐﻪ از ﻃﺮف زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را
آزاد ﮐﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎواکدر ﺗﺎرﯾﺦ  ۵٣/١٢/٢٢ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ دﮐﺘﺮ را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮداده ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ
ﻋﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آﺛﺎر او ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﺎدم و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮫﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرتﺗﺼﻮﯾﺐ،
اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ از زﻧﺪان آزاد و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪام ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ وﻣﯿﮫﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ «.اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎه
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﺎه دﺳﺘﻮر آزادی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎواک اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻃﯽﮔﺰارش ﺷﺮف ﻋﺮﺿﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﯿﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﺻﺎدرﺷﺪ ﮐﻪ روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ آزاد ﺷﻮد «.ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در روز
 ١٣۵٣/١٢/٢٩ﺑﻌﺪ از ھﯿﺠﺪه ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ ،آزاد ﮔﺮدﯾﺪ؛اﻣﺎ ﺳﺎواک ﺑﻪ اﻣﯿﺪی واھﯽ در ﭘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮد.ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﺎواک و ﻣﻌﻄﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد از اﯾﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ.ﻣﻘﺼﺪ
وی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ وی را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﺸﺎﻧﺪ .وی در  ١٣۵۶/٢/٢۶ازﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﭘﺮواز ﮐﺮد .دو ﺳﻪ روز
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﭘﺮوازﮐﺮد .او از ﻟﻨﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺰ ﺑﻪوی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

روز  ٢٨ﺧﺮداد ھﻤﺴﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﻠﯿﺲﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﺪ و دو دﺧﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎدﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻏﻢ از آﻧﮫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﻨﺪن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻗﺒﻞ از ﯾﮏﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽاﻻﺻﻞ اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮد و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﺷﺐ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻓﮑﻮھﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن دﮐﺘﺮ در ﻟﻨﺪن ،آن ﺷﺐ «دﮐﺘﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ ...ﺑﺴﯿﺎر از آن ﺧﻠﺴﻪی ﺳﮑﺮآور ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ«.
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
آن ﺷﺐ دﮐﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺑﺎ ﺑﭽﻪھﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهی ﻓﮑﻮھﯽ دور ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ».دﮐﺘﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽزد «.در ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ودﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی دوم و دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی اول ﻣﯽرود .ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﻋﻠﯽ
ﻓﮑﻮھﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰلدﮐﺘﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ «دﮐﺘﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪی در ورودی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده و ﺑﯿﻨﯽاش ﺑﻪ ﻧﺤﻮیﻏﯿﺮﻋﺎدی
ﺳﯿﺎه ﺷﺪه و ﺑﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﻧﺒﺾ دﮐﺘﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺾ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮت ھﻤﭙﺘﻮن
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ اورژاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «دﮐﺘﺮ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.

دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻨﺎزهی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽرا ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی وی ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدهی دوﻟﺖ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎزه را در زﯾﻨﺒﯿﻪی ﺷﺎم دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﺎمﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر
در زﯾﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺧﺒﺮ ﻧﺎﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻧﯿﺮوھﺎیﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮدم رژﯾﻢ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی در اﺛﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ
ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ھﻤﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن،داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و زد وﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﻨﺪس ﻃﺎھﺮی «ﺑﺎ ﻓﻮت ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺧﺮداد۵۶
ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺘﻢ
ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎماﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﭘﺎﯾﺎن «ﺑﺎ ﺷﻌﺎر درود ﺑﺮ
ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ«.

ﻣﻨﺒﻊ:ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﺮان)،(١٣۴٣-١٣۵۶روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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