اشاره
دفتر تبلیغات که از بامدادان انقالب اسـالمی سیاسـت گذاریهای خرد و کالن فرهنگی و معارفی را مطابق با
منویات رهبران نهضت برعهده داشـته تاکنون چهاردهه فعالیت را پشـت سرگذاشـته اسـت .بهمناسـبت چهل
سـالگی تأسـیس این نهاد با حجةاالسـالم والمسـلمین محمد جعفری گیالنی چینی جانی (متولد1318شمسـی،
رودسـر) روحانـی سیاسـتمدار ،رئیـس هیئت امنـاي دفتر تبلیغات اسـالمﻲ حوزه علمیه قم ،عضـو هیئت مدیره
مرکـز خدمـات حوزه علمیه قم و از اعضاي شـوراي سیاسـت گذاري ائمه جمعه از طراحـان و بنیانگذاران دفتر
تبلیغـات بـه گفتوگـو پرداختیـم .ایشـان در این گفتوگـو از چگونگی طـرح ایده شـکلگیری دفتر میگوید
و دغدغههـای مختلـف مؤسسـان دفتـر تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم را در طـرح این نهاد آموزشـی ،پژوهشـی و
ترویجی بیـان میکند.
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به مواجهه با آنان برخاسـتند .او

جعفـری گیالنـی« :از سـال 34
کـه طلبـه شـدم یک نویسـنده و
قلمبهدسـت یـا حتـی مترجـم
در حـوزه علمیه نداشـتیم .سـال
پنجـاه کـه زنـدان بـودم دیـدم
کمونیسـتها خیلـی فعالنـد و
ً
اصلا مذهبیهـا در برابرشـان
دیـده نمیشـوند .باوجودایـن،
مذهبیهـا مقاومت بیشـتری از

او معتقــد اســت تودهایهــا آن
ســالیان هــم موفــق بودنــد و هــم
ناموفــق؛ موفــق از ایــن جهــت
کــه هراســی افکنــده بودنــد در
دل رژیــم و ناموفــق از آن روی کــه
ایدئولوژیشــان ســبب چنــان
ضعفــی در آنهــا شــده بــود کــه
خــود مــردم بــه مواجهــه بــا آنــان
برخاســتند.

آن هـا در نهضـت داشـتند؛ وقتی

در زنـدان قـزل قلعه بـا مبارزان و
چریکهای گوناگون آشـنا شـد،
چنان کـه در کنـار هم نشـینی بـا
هاشـمی رفسـنجانی و ربانـی
شـیرازی و عـزتاهلل سـحابی
در گعـده مارکسیسـتها هـم
مینشسـته اسـت.
جعفـری گیالنـی« :سـال پنجـاه
در قز لقلعـه بـا آقـای هاشـمی

یکـی از مارکسیسـتها را میگرفتنـد ،چنـد تـا

رفسـنجانی و ربانـی شـیرازی و آقـای عـزتاهلل

شلاق کـه به کـف پایشـان میخورد ،دویسـت

سـحابی در یـک بنـد بودیـم .چهل نفـر بودیم و

نفـر را لـو میدادنـد .ولـی مذهبیهـا اینطـور

فقـط یـک نفـر غیرمذهبی بین ما بـود و آن هم

نبودنـد؛ هرچـه شلاق میخوردنـد یـک نفـر را

رهبـر تودهایهـای ایـران بـود؛ آقـای مهنـدس

هـم لـو نمیدادنـد .در پرونـده خود من هسـت.

پیـروزی .ایشـان یـک کالسـی را شـروع کـرد و

ً
اصال یک نفـر را هم
شـاید بارهـا شـکنجه شـدم

سـیر تحـول صـد سـال اخیـر را ارائـه داد .آقـای

لـو نـدادم .بازجـو گفـت رفقایت را نـام ببر و من

هاشـمی بـه مـن گفـت شـما پـای درس او

هـم سـر همانهـا کتـک خـوردم؛ گفتـم آقـای

بنشـینید و ببینیـد چـه میگویـد .گفتـم مـن

شـریعتمداری ،آقـای نجفـی ،آقـای الریجانـی،

متهـم میشـوم .گفت نه بـرو .مهندس پیروزی

آقـای حائـری ،رفـت تحقیق کـرد و گفت این ها

تنهبهتنـه کیانـوری و احسـان طبـری مـیزد.

همـه مراجـع تقلیدنـد .تـو میگویـی رفیقـت

مـن رفتـم پـای درسـش دیـدم رسـید بـه تاریخ
ً
واقعـا انصـاف را رعایـت میکرد و حق
معاصـر.

حـوزه :حجةاالسلام و المسـلمین محمـد

مذهبیها را ادا میکرد و خیلی از آقای حکیمی

جعفـری گیالنـی آن سـالها در زنـدان سـاواک

تقدیـر میکنـد و نوشـتههای آقـای حکیمـی را

هسـتند».

متوجـه شـد مارکسیسـتها زنـدان را تسـخیر

ً
اصلا حفـظ اسـت .بخشـی از عبارتهایـش را

کردهاند .او معتقد اسـت تودهایها آن سـالیان

کـه مـا بلـد نبودیـم .او خیلـی مـن را دوسـت

هـم موفـق بودنـد و هـم ناموفـق؛ موفـق از این

می داشـت؛ چون هم شـهری بودیم .به او گفتم

جهـت کـه هراسـی افکنـده بودنـد در دل رژیم و

آقای مهندس شـما مذهبی هسـتید؟ گفت نه.

ناموفـق از آن روی کـه ایدئولوژ یشـان سـبب
چنـان ضعفـی در آن ها شـده بود کـه خود مردم

ً
قبال
مـن مارکسیسـم کمونیسـم را پذیرفتـهام.
مارکسیست بودم و اآلن مارکسیسم کمونیسم

را در حرفهایتـان مسـتند
میکنیـد .گفـت آقـای حکیمـی
نثـر زیبـای او و نثـر زیبـای آقای
حکیمـی مثـل رشـت شـهر مـن
زیباسـت .گفتـم شـما کجا آقای
حکیمـی را دیدهایـد؟ گفـت در
فرانکلیـن .فرانکلین مؤسسـهای

شـد ،مـا بـا آقـای مرحـوم شـیخ
حقانـی از طـرف حضـرت امـام
مأمـور شـدیم بـه جنـوب .زمانی
کـه امـام در مدرسـه رفـاه بـود
بختیـار را دسـتگیر کـرده بودنـد.
بعـد بـازرگان و یزدی و قطبزاده
بـا ترفنـدی در هنـگام انتقـال او
بـه زنـدان فـرار یاش دادنـد و
او رفـت جاسـک و کشـتیهای

بـود کـه امریکاییهـا تأسـیس

ً
تقریبا سـی صد
کـرده بودنـد .همایـون صنعتـی

امریکایی جلو آمدند و او را سـوار کشـتی کردند

نفـر از زبدهتریـن نویسـندگان روز را بـرده بود به

و فرسـتادند فرانسـه .برای همین وقتی متوجه

فرانکلیـن و پـول حسـابی بـه این هـا مـیداد و

شـدند آن منطقه حسـاس اسـت پایگاه هوایی

یکـی از این هـا محمدرضـا حکیمـی بـود».

وسـیعی در آن جـا تجهیـز کردنـد .هر ده روز یک

حـــوزه :رهبـــران نهضـــت و انقـــاب،

بـار آن جـا میرفتیـم .در ایـن رفتوآمدهـا و در

مارکسیســـتهایی کـــه با رهبـــران نهضت

یکی از روزهای اواخر اسـفند  57کنار دانشـگاه

تنها در مبارزه مشـــابه بودنـــد و در ایدئولوژی

کـه قـدم مـیزدم دیدم تمام این دانشـگاه پر از

و اندیشـــه همنـــوا نبودنـــد و نثـــر و قلـــم

کتابهـای مارکسیسـتها و مجاهدیـن اسـت

محمدرضـــا حکیمی و مؤسســـه فرانکلین که

و اندکـی کتابهـای بنیصـدر و بـازرگان بـه

صدها نویســـنده را در دامان داشـــت؛ هرکدام

چشـم میخـورد .دیگـر کتابهـا همـه متعلـق

از اینها بـــرای جعفری گیالنـــی و اقدامات

بـه چریکهـای فدایـی خلـق و مجاهدین بود».

بعـــد از انقالب وی تأثیرگـــذار بود .وی چهارم

حـــوزه :کتابهـــای دکتر شـــریعتی دیده

آبـــان  57از زنـــدان بیرون آمد تـــا راهاندازی
دوباره تشـــکالت گذشـــته را پـــی گیرد.

نمیشـــد؟

ً
اصال تعمد
جعفری گیالنی« :خیر خیلی کم.

داشتند کتابهای مذهبی نباشد .اندکی کتاب
جعفـری گیالنـی« :ده نفـر بودیـم .نتوانسـتیم

مذهبی بود که اگر من و جنابعالی اعتراض

و موفـق نشـدیم و بعضـی مسـئولیتهای

کردیم ،نشان دهند که این ها مال بنیصدر و

متعـدد و جـو دیگـری در ایـران پیـش آمـد.

بازرگان هست .من ندیدم .حاال ممکن است

همـه کوچههـای ایـران بـوی بـاروت و خـون

ته پستو بوده باشد .دیگر ما آمدیم رفتیم نماز

تابستان و پاییز 1397

را مـن دوسـت دارم بـه خاطـر

گفتــم جمعــی بشــویم و هســتهای
را تشــکیل دهیــم .بعــد کانــون یــا
دفتــر و مؤسســهای راه بیندازیــم
و اساســنامهای بنویســیم و
حــوزه و طلبههــا را بــه ســاح روز
و تمــام مقولههــای فلســفی،
اجتماعــی و سیاســی مســلح
کنیــم .مارکسیس ـتها هیــچ چیــز
بــرای گفتــن ندارنــد ولــی مــا حــرف
داریــم.

انقلاب بـود .انقلاب کـه پیـروز

شماره سوم و چهارم

را پذیرفتـهام .گفتـم پـس چطور
حرفهـای محمدرضـا حکیمـی

مـیداد .دمدمههـای پیـروزی
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مغرب و آن جا آقای ر یشهری گفت امشب شما

میگیرم .وقت گرفت و رفتیم خدمت امام .به

شام منزل ما دعوت هستید .گفتیم چه خبر

محض این که برای امام مطرح کردیم که چنین

است؟ گفت حاال که امام قم تشریف آوردهاند،

کاری را میخواهیم شروع کنیم در هفت بخش

ده پانزده نفر را دعوت کردهایم برویم خدمت

و اساسنامهای در هفده صفحه تدوین کردهایم

امام یک چند انتقاد به حضرت امام بکنیم.

انگار مائدهای آسمانی به حضرت امام دادند.

پرسیدم چه کسانی هستند .گفت سیدمهدی

امام فرمود که پس هر روز بیایید روزی نیم

هاشمی و سیدهادی هاشمی و کسانی را نام

ساعت هر روز یک صفحه از این اساسنامه را

برد که از نظر ما در آن دوران مرتد سیاسی بودند.

بخوانید و بررسی کنیم .از آن پس من و آقای

ما همیشه برسر این ها با آقای منتظری دعوا

موسوی تبریزی و گاهی شهید اربابی به خدمت

داشتیم .گفتم با این ها که نمیشود و وقتی

ایشان میرفتیم و آن اساسنامه را میخواندیم

مشاهداتم را گفتم ،گفت پس چه کنیم .گفتم

و بررسی میکردیم .هفده روز تمام شد».

جمعی بشویم و هستهای را تشکیل دهیم.
بعد کانون یا دفتر و مؤسسهای راه بیندازیم و

حوزه :روش تأمین بودجه اجرای آن اساسنامه
چه بود؟

اساسنامهای بنویسیم و حوزه و طلبهها را به

جعفـری گیالنـی« :بـار اول امـام وقتـی کمد را

سالح روز و تمام مقولههای فلسفی ،اجتماعی

بـاز کـرد ،آن موقـع بیسـت تومنـی و ده تومنـی

و سیاسی مسلح کنیم .مارکسیستها هیچ

بـود .یـک گونـی پول همینطـور ریخت بیرون.

چیز برای گفتن ندارند ولی ما حرف داریم .گفت

خـود امـام تشـریف بردنـد آوردنـد .مـن و آقای

پس خودت انتخاب کن .من همانجا پنج نفر

تبریـزی ایـن پولهـا را ریختیـم تـوی گونـی.

را انتخاب کردم و با خودم شش نفر شدیم .ما

شـمردیم پنـج میلیـون و خردهای بـود .دیگر ما

شش نفر ده پانزده روز نشستیم
و اساسنامه نوشتیم .گفتیم
اجرای این اساسنامه سالی دو
میلیون تومان هزینه دارد .خیلی
زیاد بود .گفتیم برویم پیش آقای
مشکینی .ایشان گفت من ندارم
و حواله داد به آقای منتظری.
ایشان هم گفت من هم ندارم.
آقای منتظری اما گفت بروید از
امام بگیرید .گفتیم امام که ما
را راه نمیدهد .گفت من وقت

روی ابرهـا راه میرفتیـم و زمین
رفتیــم خدمــت امــام .بــه محــض
اینکــه بــرای امــام مطــرح کردیــم
کــه چنیــن کاری را میخواهیــم
شــروع کنیــم در هفــت بخــش و
اساســنامهای در هفــده صفحــه
تدویــن کردهایــم انــگار مائــدهای
آســمانی بــه حضــرت امــام دادنــد.
امــام فرمــود کــه پــس هــر روز
بیاییــد روزی نیــم ســاعت هــر روز
یــک صفحــه از ایــن اساســنامه را
بخوانیــد و بررســی کنیــم.

را زیـر پای خودمـان نمیدیدیم.
مـن فرزنـد آخـر یام را کـه  59به
دنیا آمد شـاید ده روز نتوانسـتم
او را ببینم ،چون اذان صبح نماز
را کـه میخوانـدم کار را شـروع
میکردیم و تا یازده دوازده شـب
ً
واقعـا
خسـته میرفتیـم خانـه.
کارمـان جهـادی بـود همـراه بـا
آقایـان موسـوی تبریـزی ،فهیم
کرمانـی و فاکـر .بعـد آقـای فاکر

امـام دسـتور داد او را کنـار بگذارنـد .آن هـم

امـــا در ایـــن گفتوگـــو در پـــی آن بودیم تا

داسـتانی دارد».

ببینیـــم عوامـــل تأثیرگذار اصلـــی در ذهن

حـوزه :حضـرت امام دسـتور دادنـد آقای فاکر

اســـت ،از ایـــن روی این ســـیالیت خاطرات

جعفـری گیالنـی« :بلـه .یعنـی اختلاف پیـدا

را راهـــی بـــرای رســـیدن به هـــدف خود در

کردنـد و مـا رفتیـم نـزد حضـرت امـام شـکایت

گفتوگو دیدیم .شـــاید علـــت رویکردهای

کردیـم کـه این هـا اختلاف پیـدا کردهانـد.

دفتـــر تبلیغـــات را در دهههای بعـــد بتوان

حضـرت امـام مرحـوم آقـای شـرعی و مرحـوم

در آن انگیزههـــا دیـــد که در دوران تأســـیس

آقـای طاهـری خرمآبادی را فرسـتادند به عنوان
ً
تقریبـا طرفـدار آقـای ر یشـهری
حکـم کـه مـا

ســـرنخش پیدا میشـــود .تمام آن خاطرات
زنـــدان را باید توأم با دیگـــر خاطرات مربوط

بودیـم .وقتـی حکمیـت کردنـد نتیجـه را بـه

بـــه اتفاقات قبل و بعد از انقالب دید .شـــاید

امـام دادنـد .موضوع اختالف بر سـر اساسـنامه

یک اتفاق یا دیدار با یک شـــخصیت ســـبب

بـود .امـام گفتنـد آقـای فاکـر دیگـر نمیتوانـد

شـــکلگیری ایدهای شـــده باشـــد که فضای

بـا شـما کار کنـد و مـا پنـج نفـر شـدیم .بعـد از

فرهنگـــی ،اجتماعی و سیاســـی بعد خود را

دو مـاه آقـای عبایـی رئیس دادگاه سیسـتان و

آبســـتن حادثهای متفاوت کرده باشـــد .مرور

بلوچسـتان پیـش مـا آمـد .مـا بـا وی پیشتـر

ایـــن خاطرات گریزناپذیر اســـت.

ارتبـاط داشـتیم .مـن رفتم بـرای دیدنش دیدم

جعفری گیالنی« :این خاطره فقط منحصر به

خیلـی ناراحـت اسـت .گفـت مـن دارم دیوانـه

خود بنده است .روز چهارشنبه ماه اردیبهشت

میشـوم .گفتـم از چـه؟ گفـت یـک نفـر را در

سال  42بود .بعد از واقعه فیضیه .حضرت امام

دادگاه حکـم قضایـی دادهانـد و کشـتهاند و بـه

روز چهارشنبه یک سخنرانی غرا کرد .حضرت

حـق هـم بوده اسـت ولـی گفت مـن نمیتوانم

امام وقتی میآمد منزل کسی را نمیگذاشت با

و ایـنکاره نیسـتم .گفتـم پـس بیـا بـا مـا .مـا

او همراه بیاید .تنها میآمد و تنها میرفت .این

رفتیـم بـا هیئت مدیـره صحبت کردیم و گفتند
ً
اتفاقـا آنهـا همـه
آقـای عبایـی را بیاوریـد.

اواخر که شلوغ شده بود آقای صانعی یک
تاکسی برایش میگرفت .ماشین هم نداشتند.

رفتنـد و مـن و آقـای عبایـی تـا آخـر ماندیـم.

اما اگر شاگردانش بحث میکردند و سؤال

ً
فعلا ماندهایـم».
آقـای عبایـی هـم رفـت و مـا

میکردند ،ایشان جواب میداد .من و شهید

حـــوزه :در جریـــان گفتوگـــو بـــا جعفری

حیدری(در حزب شهید شد .هم مباحثه آقای

گیالنـــی ،گاه بـــه دلیـــل ســـیالذهن بودن

گرامی بود ،منتها رفاقتش با من بیشتر از ایشان

وی خاطرهای مطرح میشـــود کـــه به ظاهر

بود) هم به همین بهانه حفاظت از امام ،ایشان
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کنار گذاشـته شود؟

یکـــی از مؤسســـان دفتر تبلیغـــات چه بوده

شماره سوم و چهارم

اختالفی با آقای ر یشـهری پیدا کرد و حضرت

ســـرخط بحـــث و گفتوگو عوض میشـــود
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را تا خانه مشایعت میکردیم و
در این بین مرتب از ایشان سؤال
میپرسیدیم.

این

خیلی

تماشایی است .بعد امام رفت
اندرون و ما برگشتیم .برگشتیم
و دیدیم ده نفر از علمای بزرگ
که تنومند هم بودند مثل شیخ
عباس اسالمی ،شیخ قاسم
اسالمی ،حاج اشرف کاشی ،حاج

برای شاهزادهها و شاهان آن
آقــای حکیمــی اعالمیــه را بــرای
آقــای امینــی خوانــده بود و ایشــان
گفتــه بــود ایــن امضــا نــدارد .چــون
چاپــی بــود امضــای حضــرت امــام
پایــش نبــود .آقــای حکیمــی ثابــت
کــرد کــه ایــن مــال آقــای خمینــی
اســت .گفــت ا گــر ایــن مــال
خمینــی باشــد ایــن مــرد مؤیــد
بــه تأییــدات الهــی اســت .یــک
انســان عــادی نمیتوانــد چنیــن
چیــزی بنویســد.

زمان .خیلی پیشرفته بود و اآلن
هم هست .آقای امینی را آنجا
بردند و پروستات و کیسه
صفرایش را آن جا عمل کردند.
یک ماهی در بیمارستان بود.
جریان فیضیه پیش آمد .اواخر
اسفند بود و جریان دوم فروردین
پیش آمد .جریان دوم فروردین

اعتماد گیالنی که بعد از فلسفی
ً
تقریبا مجالس تهران را این ها

زدند .همه ترسیده بودند .شاید

اداره میکردند و انقالبی هم

مقام معظم رهبری یادشان

که گاردیها ریختند و طلبهها را

نبودند به استثنای آقای اسالمی که انقالبی

باشد آن شب که بنا بود بریزند خانه امام .گفتند

بود ،به سوی خانه امام میآمدند .پیشاپیش
ً
تقریبا دو متر قد
این ها یک نفر قدبلند بود که

در را ببندید .سه تا در داشت .گفت همه را باز
بگذارید .معروف بود که آقای شریعتمدار تا

داشت ،عمامهای کوچک بسته بود و چشمانی

هشت شبانهروز از ترس در خانهاش نمیخوابید.

درشت داشت .پرسیدم ایشان کیست؟ گفتند

ولی امام تا صبح درها را باز گذاشته بود .البته

آیةاهلل امینی صاحب الغدیر .ایشان طرفدار

بچههای خوبی بودند که حراست میکردند،

شریعتمداری بود و با امام ارتباط نداشت .شاید

مثل مهدی عراقی و محمد بخارایی و همانهایی

اولین مالقات بود میآمد پیش امام .جهتش

که شهید شدند .اندرزگو و بچههایی بودند که

این بود که ایشان در نجف مریض میشود .شاه

همیشه دور و بر امام بودند .آمدند و نشستند.

و درباریان دعوتش میکنند و او را میبرند به

آقای اسالمی سخن گوی این ها بود .حضرت

بیمارستان رامسر .بیمارستان رامسر مجهزترین

امام از اندرون تشریف آوردند و روبوسی کردند

بیمارستانهای آن زمان بود .چون شاه

و آقای اسالمی آقای امینی را معرفی کردند و

مهمانهایش را میبرد آنجا .یک بیمارستان

معلوم شد یک دیگر را پیشتر ندیده بودند .سال

سمبلیک درست کرده بودند .ملک فیصل و

 42چیز عجیبی بود .آقای امینی در بیمارستان

ملک سعود و ملک حسن و این ها مهمانش

بودند .دوم فروردین که پیش آمد حضرت امام

بودند در رامسر و وقتی مریض میشدند با

چند تا اعالمیه داد .یک اعالمیه معروف است

خانواده میرفتند .این بیمارستان را درست

به اعالمیه شاهدوستی :شاهدوستی یعنی

کرده بود و به اصطالح بیمارستان شاهانهای بود

غارتگری ،شاهدوستی یعنی آتش زدن دانشگاه

میآمدند ،آقای حکیمی دیگر ولش نمیکرد.

زندان وقتی موسی خیابانی مرا دید و من این

مالزمش بود .چون هر دو هم والیی بودند و

خاطره را نقل کردم ،چون موسی خیابانی با آقای

عاشق امیرالمؤمنین .آقای حکیمی اعالمیه را

امینی فامیل بود و هردو تبریزی بودند ،گفت

برای آقای امینی خوانده بود و ایشان گفته بود

این حرفها را شما به خمینی یاد دادهاید .شما

این امضا ندارد .چون چاپی بود امضای حضرت

در زندانها با ما محشور شدهاید و به خمینی

امام پایش نبود .آقای حکیمی ثابت کرد که این

انتقال دادهاید .او اینطوری تشکیالتی فکر

مال آقای خمینی است .گفت اگر این مال

میکرد .چون از من سؤال کرده بود که خانه

خمینی باشد این مرد مؤید به تأییدات الهی

تیمی و امن آقای خمینی کجاست .گفتم :آقای

است .یک انسان عادی نمیتواند چنین چیزی

خمینی هفتاد هزار خانه تیمی دارد .گفت:

بنویسد .گفت من بروم از بیمارستان بیرون و

چه؟! گفتم :بله .گفت :کجاست؟ گفتم :تمام

به قم بروم ،اول میروم به دیدار ایشان که

مساجد و حسینیههای ایران خانه تیمی آقای

همان بود که آن روز آمد .اتفاق عجیبی بود ،نه

خمینی هستند .این بهتش زده بود و این

دوربینی بود و نه ضبطی .آقای امینی آنجا

جریان را برایش نقل کردم .گفتم :من خودم

نشست .حاال ما مبهوت جمال و کمال آقای

شاهد بودم آقای امینی آمد برای مالقات امام

امینی .اسمش را شنیده بودیم ولی خودش را

و سؤال کردند که چکار کنیم .امام فرمودند حق

ندیده بودیم؛ صاحب الغدیر .آقای اسالمی یکی

ندارید تعهد دهید .آقای اسالمی گفت

یکی آقایان را معرفی کرد .حضرت امام آقای

نمیگذارند .امام گفتند منبر نمیگذارند ،پایین

اسالمی را خوب میشناخت .یک بار هم اسمش

منبر ،پایین منبر نمیگذارند خیابان ،خیابان

را در سخنرانی برده بود .گفت آقای اسالمی ما

نمیگذارند مردم را به بیابان دعوت کنید .امام

را دستبند میزنند از بندرعباس به زندان تهران

فرمود من هشت نکته را باید به شما تذکر دهم.

میآورند .این برای آقای اسالمی خیلی شأن و

اول تحلیلی از اوضاع جهانی داد که کِ ندی

شوکت درست کرده بود .دیگر آقای اسالمی

میخواهد چکار کند .چون کندی زنده بود و

شروع کرد به صحبت و گفت که حضرتعالی

هنوز ترور نشده بود .جانسون هم معاونش بود.

اطالع دارید ساواک دارد از همه تعهد میگیرد

یک تحلیل گسترده و بسیطی حضرت امام در
ً
واقعا
رابطه با سیطره جهانی امریکا ارائه داد.

یکی دربار ،یکی این که اصل دین در خطر است

کندی دنیا را زیر و رو کرده بود .معتقدم بهترین

و دیگری اسرائیل و امریکا .ما چکار کنیم.

دوران ریاستجمهوری امریکا همان دو سال

آمدهایم از شما دستور بگیریم که تعهد بدهند

کندی بود .چون استراتژی صلح را نوشته بود و

که حق ندارید درباره سه موضوع صحبت کنید:

شماره سوم و چهارم

معروف است .آقای امینی وقتی به ایران

قشنگ صحبت کرد که بعد از حدود ده سال در
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یا ندهند .امام شروع کرد به صحبت .آنقدر
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این دموکراسی که بعد ایران آمد نتیجه همان

ً
مثال دسته طیب و شعبان بیمخ و رمضان یخی

کتاب استراتژی صلح کندی است .آنجا دارد

بر سراین که کدام جلوتر برود در بازار تهران مدام

که تحولی باید در دنیای جدید ایجاد کرد باید

دعوا و چاقوکشی میکردند .فرمود امسال جنگ

اول ارباب و رعیتی را از بین برد ،آزادی زنان،

هیئتی باید کنار برود .همه باید با هم برادر و

آزادی بیان ،آزادی قلم و ...بعد امام وقتی

یکی باشند .سالم مرا به شعرا برسانید و بگویید

گزارش کامل داد از اوضاع ،فرمود ما باید امسال

هرچه میتوانید راجع به جریان مظلومیت

کار رژیم را تمام کنیم و تمام میکرد اگر خیانت

فیضیه شعر بگویید و در شعرشان کلمه شاه و

شریعتمداری و بعضی آخوندهای تهران نبود.

شاهنشاه در اشعار باید حذف شود .سوم ،این که

نمیخواهم اسم ببرم چون اوضاع به هم

شعارها باید مشخص باشد .با شعارهای واحد

میریزد .البته کوس رسواییشان افتاده است

و تکاندهنده که باید کاخ سعدآباد و مرمر و

و همه میدانند که امریکایی و اسرائیلی بودند

فالن بلرزد .بنا کرد امام هشت تا از این موارد

و امام فرمود باید امسال کار شاه را یکسره کنیم

ً
اصال آقای امینی خدا میداند
نقل کردن و

و کسی حق تعهد دادن ندارد و باید حداکثر

همینطور بهتزده مثل بچه کالساولی که

تالش را برای بیداری مردم بکنیم .اول قضیه

معلمش را نگاه میکند مبهوت ایشان شده بود.

فیضیه امسال مثل قضیه امام حسین باید

روز عجیب و تاریخی بود .یک ساعت حضرت

ً
اصال کسی به فکر این
عمده شود و جهانی.

امام این مسئله را تبیین کرد .ما هم نشنیده

مسئله نبود .بعد فرمود دوم ،شما چهارصد

بودیم اینقدر عمیق سخن بگوید .بعد دیگر

هیئت دارید .آن موقع ما نمیدانستیم با آن که

فرمایشهای حضرت امام که تمام شد آقای

تهران منبر میرفتیم ولی امام میدانست.

اسالمی رو کرد به آقای امینی که شما چیزی

گفت شما چهارصد هیئت دارید .سالم مرا به

دارید بفرمایید .آقای امینی گفت :جایی که

تمام رؤسای هیئتها برسانید و بگویید فالنی

فرمانده کل قوا باشد نوبت به مأمور سر چهارراه
که وظیفهاش عبور عابران است

گفته است امسال تا تاسوعا و
عاشورا مال خودتان هرکاری
میخواهید بکنید ولی تاسوعا و
عاشورا باید مال من باشید که
من برنامه جدیدی دارم برای
پیاده کردن .دوم ،هیئتها باید
با هم برادر و همنوا باشند و
جنگ هیئت و هیئتی باید کنار
برود .چون اینها دعوا داشتند،

چــون از مــن ســؤال کــرده بــود کــه
خانــه تیمــی و امــن آقــای خمینــی
کجاســت .گفتــم :آقــای خمینــی
هفتــاد هــزار خانــه تیمــی دارد.
گفــت :چــه؟! گفتــم :بلــه .گفــت:
کجاســت؟ گفتم :تمام مســاجد و
حســینیههای ایــران خانــه تیمــی
آقــای خمینــی هســتند.

نمیرسد تا چیزی بگوید .امام
فرمود

نخیر،

شما

شمشیر

اسالمید ،شما زبان گویای
قرآنید ،شما والیت را زنده کردید،
شما آبرو دادید به اسالم و
اهلبیت .چه بیاناتی امام از
آقای امینی تعریف کرد .آقای
امینی گفت چون فرمانده اجازه
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وقتی کندی رئیسجمهور شد ،شاه برایش
تلگراف تبریک زد .کندی گفت امیدواریم شما
اصالحاتی در ایران انجام دهید و دست خوانین
قطع شود ،دست مالکین بزرگ قطع شود و با
اصالحات عمیق و شاهانه خودت ایران را به
دروازه تمدن بزرگ برسان .این تمدن بزرگ
ً
ضمنا ادیان بزرگ ایران
اصطالح کندی بود و
ً
مثال بهائیت دارای آزادی بیان شوند .آقای

امینی فرمود چرا آقای بروجردی آن روز قیام
نکرد علیه این مردک .اگر قیام میکرد همه
مردم پشت سرش بودند .آقای بروجردی به
خودش شخصیت داد ،به حوزه شخصیت نداد
و وقتی از دنیا رفت ما زدیم سرمان که" :رفت ز
دار فنا آیت عظمای ما" خیر آیت عظمای ما این
مرد بزرگ است و اشاره کرد به حضرت امام .حال
بار اولش بود امام را میدید .این مردی است
که ولوله و غلغله در جهان انداخته است و پرچم
انقالب را بر دوش گرفته است .شروع کرد به
تجلیل کردن از امام .بعد این جمله را گفت که

آقای بروجردی شاخهای از این درخت عظمای
والیت است .اشاره به حضرت امام کرد و ما باید
امروز با تمام قوت زیر علم این مرد بزرگ باشیم
و این شجره طوبی و درباره امام اصطالحاتی
خاص به کار برد .روزی تاریخی و بینظیر بود،
برای من».
حـوزه :نامگـذاری دفتر تبلیغات چه فرایندی
داشت؟
جعفـری گیالنـی« :اسـمش را گذاشـتیم دفتـر
تبلیغـات امـام .امـام پیغـام داد کـه اسـم مـرا
حـذف کنیـد .گذاشـتیم دفتـر تبلیغـات حوزه.
دیدیـم حوزویـان شـاید ناراحـت شـوند .گفتیم
دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قم .این
اسـم آخـری شـد و مـا شـروع کردیـم بـه کار».

آقــای امینــی گفــت :جایــی کــه
فرمانــده کل قــوا باشــد نوبــت بــه
مأمــور ســر چهــارراه که وظیفهاش
عبــور عابــران اســت نمیرســد تــا
چیــزی بگویــد .امــام فرمــود نخیــر،
شــما شمشــیر اســامید ،شــما
زبــان گویــای قرآنیــد ،شــما والیــت
را زنــده کردیــد ،شــما آبــرو دادیــد
بــه اســام و اهلبیــت.

حوزه :باتوجه به این که بخشـی از سـاختمان
دفتـر تبلیغـات درگذشـته در اختیـار دارالتبلیغ
بوده رویکرد مؤسسـان انقالبی دفتر به ماجرای
دارالتبلیـغ چه بوده اسـت؟
جعفـری گیالنـی« :شـاه در سـال  42بعـد از
جریـان فیضیـه تصمیـم گرفـت قـم را مهار کند
و در چنـگ خـودش بگیـرد .گفتنـد در قـم بایـد
دانشـگاه اسلامی درسـت کنیم ،مثل واتیکان.
امـام در یـک نطـق عجیب به ایـن مطلب حمله
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هیئـــت امنـــای دارالتبلیـــغ وقتـــی
دیدنــد چنــد برابــر زمــان شــریعتمداری
اینجــا مراجعــات دارد و وقتــی اعــزام
مبلــغ و اعــزام بــه جبهههــا را دیدنــد،
همـــه این هـــا را بـــه دفتـــر تبلیغـــات
دادنـــد.

شماره سوم و چهارم

فرمودند من چند کلمهای صحبت میکنم :یک
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کرد .این ها در تاریخ هم ثبت شـده اسـت .امام

میکردنـد و بادگیـر داشـت .بـاد که بـه این آب

فرمود که شـما دانشـگاه امام صادق را به آتش

میخورد ،فضا را خنک میکرد .زیرزمین را اآلن

کشـیدید بعـد میخواهیـد دانشـگاه اسلامی

هـم برویـد بایـد با پتـو بخوابیـد؛ اینقدر خنک

درسـت کنید؟! واهلل قسـم! من دسـتور میدهم

اسـت .بعـد قطـر ایـن دیوارهـا هشـتاد سـانت

ویران کنند آن دانشـگاه را .عقبنشـینی کردند.

اسـت .از نظـر گرمایـش و سـرمایش تأمین صد

یـک مرتبـه دیدیم سـروکله شـریعتمداری پیدا

در صـد بـود .مـا این دیوار را خـراب کردیم .چند

شـد که میخواهد دارالتبلیغ درسـت کند .امام

ً
اصال نمیتوانسـند.
تـا بیل مکانیکی شکسـت.

میدانسـت کـه ایـن ریشـه در دربـار دارد .چون

نمیدانـم چـه موادی اسـت .سـاروج میگویند

دو نفـر خیلـی با شـریعتمداری در ارتباط بودند:

آن زمـان بـه کار میبردنـد کـه فوق بتون اسـت.

یکـی علـم و دیگـری سـناتور عبـاس بهـادری

همـان کاری کـه در اصفهـان کردهانـد کـه برای

کـه سـناتور انتسـابی آذربایجـان بـود .آقـای

سـیصد چهارصد سـال سـاختمان پابرجاسـت.

شـریعتمداری کلنـگ سـاختمان دارالتبلیـغ را

این هـا هـم در این جـا ایـن کار را کردنـد .یـک

در زمینـی در دورشـهر زمیـن زد .آن را آلمانهـا

طبقـه را هـم من خودم سـال  65سـاختم .سـه

درسـت کرده بودند در سـال  .1304رضاشـاه که

طبقـه بـود طبقـه چهارم را من خودم سـاختم و

تـازه شـاه شـده بـود چون آدم قلـدری هم بود از

آجرهـا را سـاب دادم کـه هرکـس میآمـد نـگاه

انگلیسـیها دو چیـز میخواهـد :یکـی کارخانه

میکرد تشـخیص نمیداد .اآلن هم همینطور

قنـد و دیگـری کارخانـه لباسبافـی .نمیدهند

اسـت و تشـخیص نمیدهنـد .ایـن طبقه باال با

انگلیسـیها بـه او .آلمانهـا میفهمنـد .هیتلر

پاییـن خیلی فـرق دارد».

پیغـام داد کـه مـن میدهـم .شـش ماهـه
آلمانهـا آمدنـد دو تـا کارخانـه برایـش نصـب

حـوزه :ایـن سـاختمان چطـور بـه آقـای
شـریعتمداری انتقـال پیـدا کـرد؟

کردنـد :یکـی ریسـباف قـم که اآلن صداوسـیما

جعفـری گیالنـی« :آقـازادهای این را از آلمانها

اسـت و یکـی هـم کارخانـه قنـد کهریـزک .جـا

خریده بود؛ بعد از رضا شاه در شهریور بیست که

میخواسـتند .آمدنـد این جـا را انتخـاب کردنـد

آلمانهـا از ایـران رفتنـد و رضا شـاه هم از ایران

و اینجـا هـم آخـر شـهر بـود .این جـا همـه باغ

تبعیـد شـد؛ خریـد بـه نـود هـزار تومـان .کوچه

انار بود و این سـاختمان را شـش ماهه ساختند

پشـتی اسـمش آقـازاده اسـت .ثروتمندتریـن

برای مهندسـان ریسـباف و قند کهریزک .اینها

فـرد قـم بـود .دارای ملـک و زمیـن و رعیت بود.

اقامتگاهشـان اینجا بود .و لذا چند سـالن هم

قم پانزده هزار نفر بیشـتر جمعیت نداشـت .او

کنارش سـاختند :سـالن کنفرانس و غذاخوری

و آقایـی بـه نـام مصبـاح کـه تولیت آسـتان قم

و زیرزمیـن خیلـی عجیـب که اآلن هم هسـت؛

بودنـد ،آقایـان قم بودنـد .آقازاده این را نود هزار

جـوی آب دارد و آب از تـوی اتاقهایـش رد

تومان خرید .آقای شـریتعمداری سـال  43این

و سـالن بزرگـی درسـت کردیـم کـه اآلن هـم

نداشـت و اینهـا همـه بیتالمال و سـهم امام

هسـت؛ سـالن غدیر .دیگر آقای شـریعتمداری
ً
تقریبـا تـا سـال  59کـه حـزب خلق مسـلمان را

اسـت ،بایـد همـه در راه تبلیـغ دین خدا مصرف
شـود .پیشتـر هـم حضـرت امـام خانـه رئیس

راه انداختنـد و جریـان کودتـای نـوژه پیش آمد

سـاواک را در دورشـهر بـه مـا داده بـود»...

و بعـد هـم شـریعتمداری دسـتگیر شـد ،آقـای

حـوزه :پـس از آن کـه امـام فرمـان تأسـیس

ر یشهری که رئیس دادگاه بود آن جا را تحویل

دفتـر تبلیغـات را صـادر کردنـد چگونـه ماجرای

بـه مـن داد و بعـد تمـام امـوال شـریعتمداری

بودجـه را حـل کردیـد؟

مصادره شـد .آقای شـریعتمداری دسـتگیر شد

جعفـری گیالنـی« :همـه افـرادی کـه در دوره

و اعتـراف کـرد .اموالش مصادره شـد .موسـوی

تأسـیس اولیـه مـا را همراهـی کردنـد رفتنـد.

تبریـزی هـم رئیـس دادگاههای انقالب کشـور

مـن و آقـای عبایـی ماندیـم .حـاج احمـد آقـا

بـود .امـوال شـریعتمداری خیلـی زیـاد بـود و

نظـرش ایـن بـود کـه مـن نماینـده امام شـوم.

اآلن هم هسـت :سـتادی که روبهروی مدرسـه

مـن گفتـم نماینده باید یکی باشـد و کسـی که

امیرالمؤمنین است ،سیزده خانه ،مکتب اسالم

رئیـس دفتـر اسـت همـو نماینده باشـد .گفتند

کـه اآلن هـم هسـت ولی تعطیل شـده ،کنارش

پـس یـک روز بیاییـد بـا حضـرت امـام صحبت

زمینـی سـی صد متـری اسـت و ...آقـای دوانی

کنیـد .مـا رفتیم و احمدآقا گفت بیسـت دقیقه

کـه از طـرف آقـای شـریعتمداری کارهایـش را

بیشـتر وقـت نداریـد .مـا حرفمـان را زدیـم و

پی گیـری می کـرد ایشـان چندینبـار آمد پیش

یـک پولـی هـم از حضرت امـام گرفتیم و وقتی

مـن و گفـت مـن خریـدم و بـا پـول مـردم هـم

خواسـتیم بلنـد شـویم ،امـام آن روز خیلـی

خریـدم .شـریعتمداری پـول نداشـت .مرحـوم

سـرحال بود .خواسـتیم بلند شـویم امام فرمود

دوانـی میگفـت چهـار پنـج نفر
از ثروتمندهـای تبریـز را جمـع
کـردم و هیئـت امنایی تشـکیل
دادیـم .در هرحـال ،هیئـت
امنـای دارالتبلیـغ وقتـی دیدنـد
چنـد برابـر زمـان شـریعتمداری
اینجـا مراجعـات دارد و وقتـی
اعـزام مبلـغ و اعـزام بـه جبههها
را دیدنـد ،همـه این هـا را به دفتر

نـه بنشـینید .مـن کارتـان دارم.
آقــا هــم بعــد از رســیدن بــه مقــام
رهبــری مخالــف کار اقتصــادی
دفتــر بودنــد؛ میگفتنــد نهــاد
فرهنگــی بایــد کار فرهنگــی کنــد
و بــه همیــن دلیــل مــا را حوالــه
دادنــد بــه مجلــس و مجلــس هــم
ردیفــی گذاشــت و دیگــر از مجلس
بودجــه میگرفتیــم.

دیگـر حـاج احمدآقـا هـم دم در
ایسـتاده بـود .امـام بنـا کـرد از
پرسـیدن دربـاره قـم و درسهـا.
از آقایـان سـؤال کـرد کـه کسـی
بـه درسشـان میرود یـا نه .ما به
حضـرت امام گـزارش میدادیم.
دیدیـم امـام خیلـی سـرحال
اسـت .گفتیـم یـک خواسـتهای

شماره سوم و چهارم

حیـاط بزرگی داشـت .بعد مـن حیاط را کوبیدم

چـون شـریعتمداری از تبریـز که آمـد هیچ چیز
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سـاختمان را نه صد هزار تومان از آقازاده خرید.

تبلیغـات دادنـد .حضـرت امـام میفرمودند که
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داریـم خجالـت میکشـیم بگوییـم .فرمودنـد

مصـرف میشـد گفتیـم این هـا را مـی دهیـم

پیشـنهادتان چیسـت .گفتیـم پیشـنهاد ایـن

بـه شـما مدیریـت کنیـد و سـالی صدمیلیـون

اسـت کـه مـا بررسـی کردیـم یـک کارخانـهای

بـه مـا بدهیـد .گفت باشـد .یک سـالی گذشـت

ً
قبلا مشروبفروشـی
هسـت در ارومیـه کـه

و آقـای طهماسـب مظاهـری کـه رئیـس بنیـاد

بـوده و اآلن سـاندیس میزنـد و در سـال 120

مسـتضعفان بود و معاونش بود آن پول را داد.

میلیـون تومـان درآمـد دارد ،اگـر آن را بـه مـا
ً
فورا نوشـتند به آقای
بدهید ممنون میشـویم.

بعـد هـم درباره مدیریت آن کارخانهها خبرهای
بـدی شـنیدیم کـه سـبب شـد تصمیـم بگیریم

میرحسـین موسـوی کـه کارخانـه ارومیـه را به

خودمـان آن هـا را اداره کنیـم .آن گاه آن چهـار

دفتـر تبلیغـات واگـذار کنید .اسـمش کارخانه

کارخانـه شـد یـازده کارخانـه .دیگر حسـادتها

سـاندیس بود .آن زمان خیلی مشـتری داشـت.

شـروع شـد ...البتـه آقـای هاشـمی هـم خیلی

امـام گفتنـد بروید پیش مهندس موسـوی .دو

کمـک کـرد .بعـد که ما آمدیم مسـتقل شـویم،

سـه روز بعـد کـه رفتیم سیدمحمودشـاهرودی

دیگـر حضـرت امـام بـه رحمـت خدا رفـت و آقا

رئیـس مجلـس اعلا هـم آن جـا آمـده بـود.

هـم بعد از رسـیدن به مقـام رهبری مخالف کار

مهنـدس مـا را ناهار نگه داشـت .چون هر سـال

اقتصـادی دفتـر بودنـد؛ میگفتند نهاد فرهنگی

مهنـدس بـه قـم میآمـد همیـن اتاق(محـل

بایـد کار فرهنگـی کنـد و بـه همیـن دلیـل ما را

کنونـی اسـتقرار آقـای جعفـری گیالنـی) ناهار

حوالـه دادنـد بـه مجلـس و مجلس هـم ردیفی

مهمان ما بود .باال جلسـه اسلام مسـتضعفان
ً
تقریبـا از سـال  58کـه وزیـر
داشـتیم .ایشـان

گذاشـت و دیگر از مجلس بودجه میگرفتیم».
حوزه :شاید تاریخچه مربوط به زیرساختهای

خارجه و مدیرمسـئول روزنامه جمهوری بود به

اقتصـادی دفتر و مسـئله اسـتقالل ایـن نهاد از

این سـاختمان میآمد .آن روز آقای شـاهرودی

ابعـاد مختلـف قابل گفتوگو باشـد .اما این که

هـم بودنـد .گفتنـد که شـما هـم ناهـار بمانید.

دفتـر تبلیغـات بایـد از مجلـس بودجـه بگیرد و

نامـه را دادیـم و خوانـد و گفـت چـرا امـام ایـن

مجلس باید درباره وسـعت میدان فعالیت این

کار را کردهانـد .گفـت ایـن کارخانـه خیلـی در

دفتـر تصمیـم بگیـرد بـا آن نقـش سـتاد کل که
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دفتر تبلیغات از ابتدای انقالب داشـته سـازگار

هم زمان جنگ اسـت .پول ندارم و وضع خراب

نباشـد .امـا در هرحـال رهبـر معظـم انقلاب از

اسـت .شـما ایـن را از مـن نگیریـد ولـی چیزی

ابتـدای رهبـری خـود تعابیـری دربـاره دفتـر به

بـه شـما میدهـم .چندیـن مـورد را بـه دفتـر

کار بردهانـد کـه درباره هیچ نهاد دیگری شـنیده

داد .این هـا را بـه مـا داد .مـا کفتیـم کـه دفتـر

نشـده اسـت .با این حال هرگز پوشـیده نیسـت

سـالی صدمیلیـون تومـان هزینـه دارد و چـون

کـه توقـع هـر دو رهبـر انقالب اسلامی از دفتر

زمـان جنـگ بـود و پولهـا همـه بـرای جنـگ

تبلیغـات همـان نقـش مؤثـر و سـتادی بـرای

تبلیغـات توانسـته اسـت ایـن نقـش را در طول

آقای جنتی و آقای خزعلی شـما این مجله فقه

چهـل سـال گـذر از زمـان انقالب بـازی کند؟

را مطالعـه کردهایـد؟ گفتند نـه .گفتند پس چرا

مثـل آقـای صالحـی و ایزدپنـاه میآوردنـد .مـا

هـم دارد .ایـن موضـوع را بعدهـا آقای مروی به

صدمرتبـه در چاهـی افتادیم که برادران یوسـف

مـا گفتنـد .مـن رفتـم پیـش آقای رفسـنجانی.

او را آن جـا انداختـه بودنـد .آقـای حکیمـی را

به ایشـان گفتم شـما در آن باال نشسـته بودی

آوردم قـم .گفتنـد نمیتوانـی .آقـای حکیمـی

و آذری قمـی بیسـت دقیقـه بـه مـا فحـش داد

گفتـه بـود مـا دو نـوع فقـه پویا و سـنتی داریم.

و شـما یـک کلمـه از مـا دفـاع نکردیـد .گفتنـد

چـه کردنـد بـا مـا .آقـای خزعلـی در نمازجمعـه

نـه مـن نبایـد دفـاع کنـم .شـما خودتـان بایـد

تهـران و آقـای آذری در نمازجمعـه قـم گفتنـد

دفـاع کنیـد .گفتیـم چطـور دفاع کنیـم؟ گفت

ایـن مجلـه ضالـه و مضلـه اسـت .آقـای فاکـر

بیسـت دقیقـه تریبـون مجلـس حرفهـای

گفـت در توحیـد دفتـر تبلیغات باید شـک کرد.

آذری را رد کنیـد .مـا خوشـحال شـدیم و قبـول

یک نمونه دیگر .همین مجله فقه در شـمارهای

کردیـم .آمدیـم کـه خودمـان را آمـاده کنیم دم

دربـاره بلـوغ دختـران بحـث کـرده بـود .رفتنـد

در خواسـتیم خداحافظـی کنیـم گفـت ولـی

پیـش مقـام معظـم رهبـری و بنـا کردنـد علیه

اگـر میخواهیـد مجلـه حـوزه شـما عالم گیـر

چـه خبـر بـوده و چـه بالیـی بـر سـر بچههای ما

مجلـه حـرف زدن .شـماره دوم و
سـوم مجلـه فقـه بود .آقـا گفتند
حـاال افطارتـان را بکنیـد .افطـار
کردنـد و نمـاز خواندنـد .بعـد

شـود ،اعتنـا نکنیـد .نتیجـه این
بپرســـید چـــه خبـــر بـــوده و چـــه
بالیـــی بـــر ســـر بچههـــای مـــا
مثـــل آقـــای صالحـــی و ایزدپنـــاه
میآوردنـــد .مـــا صدمرتبـــه در
چاهـــی افتادیـــم کـــه بـــرادران
یوســـف او را آن جـــا انداختـــه
بودنـــد.

شـد کـه مقـام معظـم رهبـری
میفرمایـد دفتـر تبلیغـات نماد
روشـن فکری حـوزه اسـت».
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میآییـد علیـه ایـن صحبت میکنیـد! ولی من
ً
اتفاقـا قائـل
مجلـه را خوانـدهام .ایـن موضـوع

شماره سوم و چهارم

همـه ارکان حاکمیـت بـوده اسـت ،امـا آیا دفتر

گفتنـد بسـم اهلل الرحمـن الرحیم آقـای آذری و
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