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 کند؟کاری نمیرهبری هیچ#چرا 

 اید، وقت بگذارید و بخوانید.ست، اما اگر قبال محتوای آن را نخواندهنوشته از حوصله یک مطلب تلگرامی خارج ااین 

گون است. فهم نسبتا رایجی که های گونارهبری در حوزه#یف و عملکرد اللهی، وظاا_بحز#های همیشگی بخشی از قشر از بحث

آن  عمال رهبری درسیاسی خود، با ا  _عمل#تحلیل و #ضعف#شود، پوشاندن مذهبی سنتی دیده می#اللهی و بین قشر جوان حزب

هاشمی #مذاکرات مخالف است، پس چرا اجازه مذاکره داده است یا اگر #حوزه است. در این دو سال بارها شنیدیم که اگر رهبری با 

 پرسیدند که یاد بنده امروز بزرگواری سوالی در همین سیاق ازشود؟ خائن، چرا عزل نمی#جاهل است یا #در هر حال یا رفسنجانی 

سال پیش به این سواالت داده شدند و هنوز روی  11هایی که . پاسخاین دوست بزرگوار افتادم های رهبری به برخی سواالتپاسخ

طلب را با شخص رهبری مطرح م ششاجازه بدهید ما اشد برای بعد. با ین پرسشبه اشناختی نظری و جامعه هایحثب اند.زمین مانده

 و بعد پاسخ ایشان را بشنویم: کنیم

 تهای حکوممدنی یعنی نقد و انتقاد مداوم برنامه_جامعه#جمهوری یعنی جابجایی مرتب و مکرر مدیران کشور و #اصل » .1

ها و هنگامی که از وعدهعیت غیر از اینها است. االسف امروز واقهای ملت که معانقالب یعنی تأمین و تضمین خواسته#و 

شنوم تعدادی از آقازادگان و از اینکه میلرزم. آورم، همچون بید بر سر ایمان خویش میقول و قرارهای اول انقالب یاد می

ثروت کشور در راه اهداف خویش با #سرمایه و #پوش و دستاربند هم هستند، در سبقت از از ما بهتران که بعضاً خرقه

برند، یرت مآورم که ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. آنها که اموال مردم را به غااند، به یاد مییکدیگر رقابت گذاشته

ریزم. پندارند، عرق شرم میالمال مسلمین را از خود و کشور را ملک طلق و ثروت موروثی خویش میآری برای آنان که بیت

 «امرنا مترفیها ففسقوافیها.اذا اردنا ان نهلک قریه

پرسم تکلیف این همه کاستی و ناراستی و قصور و فتور و فقر وفاقه عصیان و نقصان و تکاثر و درد می#غیرت و #از سر » .2

سوزی و تبعیض چیست؟ تاکی برای مردم تکراری سخن بگوییم و مرتب کنفرانس و جلسه و مردم تفاخر و زراندوزی و

م اشرافی و طاغوتی خود گردانی#های ملت دردمند و محتاج و مستمند، لقمه سفره#میتینگ برگزار کنیم و از قوت الیموت 

تی سیاسی و خاقانی و قاآخی و تبلیغا#رهای بخشی کنیم و هزینه سفها حاتمو از جیب ملت نجیب به اطرافیان و نورچشمی

 «خاصیت خود را بر مردم محروم و به تعبیر حضرت امام طاب ثراه پای برهنه تحمیل کنیم!و بی

آمریکا در #شاه و #شکنی؟ تغافل و تجاهل و تساهل تا چند؟ اکنون که اجحاف و قانون#انحراف و #در برابر این همه  » .3

دهند؟ چرا د که مضایق و معایب و مشکالت را متوجه آنها بدانیم، چرا به انتقادات دلسوزانه گوش نمیاین کشور تسلط ندارن

 «؟کنندها و مغزها کمتر استفاده میاز استعداد

گرانی و شکاف جهنمی فقر و غنا و فاصله عمیق #تورم و #بیکاری و #گریزی و سرخوردگی و _یند#مصیبت عظمای » .1

اقتصاد بیمار و فساد اداری و ضعف شدید مدیریتی و نقص فزاینده #رکود و سقوط درآمد ملی و #و روز افزون طبقاتی و 

عات وجیع و فجیعی دارد که همچون کارآمد تب#اندیشی اعتیاد و عدم چاره#ارتشاء و #اختالس و #ساختار سیاسی کشور و 

 «کند.سیل بنیان برانداز پشت سد ایستاده و هرلحظه کیان کشور و حیات ملت را تهدید می

http://2daneshjoo.ir/
https://telegram.me/pssstudents


 امه مرحوم طاهری به رهبر معظم انقالبنمروری بر  | کند؟رهبری کاری نمیرا چ

 

2 

 

|  2daneshjoo.ir 

Telegram.me/pssstudents 

کی ننگ عنیف و معیف کوی دانشگاه را آفریدن و با تهاجم حیوانی و رهبت که با هتاکی و سفا های وحشتمخشعبان بی» .5 

گناه و ای مظلومان بیهای زنجیرهمرتع دانشگاه را چریدند و با تعرضات شنیع پرده ناموس فرهنگ و علم را دریدند و در قتل

 «و لهواً و عزتهم الحیوه الدنیا. پناه لعنت سرمدی خدا و نفرت ابدی خلق را خریدند. الذین اتخذوا دینهم لعباًقربانیان بی

که در مشکالتی ای که طاهری، امام جمعه اصفهان، به رهبری بود. نامه#سال پیش مرحوم  11ی بخش از نامه 5مورد  5این 

مملکتمان سال پیش  11حال مایی که هنوز مشکالت ه مسائل کالن امروز نظام دارد و بدابهببسیاری ده، شباهت آن مطرح ش

منتظری و بعد هم به نشانه #گوید که بعد آه سر بدهد از حصر مرحوم مرحوم طاهری داستانی دورودراز میالبته  پابرجاست.

را بلرزاند  ایخیال باطلی که این وسط کسی مثل سید علی خامنه اباحتماال  ؛کندیری میگاعتراض از امامت جمعه اصفهان کناره

زند و گویی برای کرامت در آن موج می#و توکل #ای که از نامه بخش 5 پاسخ رهبری چه بود؟ براما  یا تحت فشار قرار دهد.

 مروری داشته باشیم: امروز ما نوشته شده است،

ی نیز در دیدار مسئوالن ذیربط درباره اینها مطالب حقّی است که اینجانب در چند سال اخیر بارها در اجتماعات عمومی و» .1

 ام. اکنون هم معتقدمتبعیض از همه خواسته#فساد و #فقر و #رزه با را برای مبا ی امکاناتبسیج همه#آن هشدار داده و 

ملعونه قلع نمیشود و این محتاج همکاری  هایجز با جهادی مخلصانه و برخاسته از احساس درد و احساس خطر، این شجره

نقالب ا دی درموقعیتهای حکومتی و اجتماعی است. یقیناً از جنابعالی که سوابق ممت و همصدایی همه بخصوص صاحبان

نیک میگیرم.  اید آن را به فالاین اعالمیه به این فکر افتاده دارید بیشتر از خیلیها انتظار و توقع داشته و دارم و اکنون که طبق

جوان پراستعداد و پرشمار  کار و اشتغال برای نسل_تولید#رفع مشکالت مردم سه امر محوری وجود دارد، یکی  امروزه برای

اقتصادی در _فساد_با_مبارزه#از مردم ما بر میدارد، دوم  که مشکالت زندگی را از دوش بخش مهمی این کشور است

ردهای خنثی و دستاو ی تالشهای دولت کنونی و دولتهای قبلی راعزم همگانی بر آن قرار نگیرد همه دستگاهها است که اگر

محدود ملّی را به خورد متجاوزان به حقوق ملت میدهد. منابع  نظام مقدس ما را ضایع میسازد و فاصله طبقاتی را عمیق و

سازنده به سامان  ی و یکصدایی مسئوالن و خواص است که اگر مخدوش شود هیچ حرکتمل_وحدت#مهمتر  سوم و از همه

 «.نمیرسد

پول  ااسرائیل ب#آمریکا و #ی منسوب به جنابعالی صادر شده ضدانقالب که در زیر سایه یاز همین رو، روزی که اطالعیه» .2

ض امام راحل و نفی و رف#مقابله با سیاستهای  آنها زندگی و تغذیه میکند بیشترین سوءاستفاده را از آن کردند و آن را

متدتان سوابق م ی رفاقت و آشنایی با جنابعالی و اطالع ازکردند. البته بنده با سابقه اسالمی و شعارهای آن وانمود_نظام#

اید چنین برداشتی نمیکنم ولی کسانی که سخن ابراز کرده که همواره نسبت به اینجانب در انقالب و نیز اطالع از محبّتی

 «فریب آن رابخورند نیز وجود دارند. شیطان را باور کنند و

قط کنند. فساد را ف اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع_فساد#در باب  » .3

ظاهرًا مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند.  در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص

 یاواخر عمر آن یگانه ت اطرافیان نامطمئن موجب شد که یکی از یاران و شاگردان نزدیک امام درمُش بالی گرفتاری در

سیاسی منع شرعی کنند و باز اگر آن شخص به این تصمیم و اخطار  زمان، مطرود ایشان واقع شود و او را از دخالت در امور

 «.نمیآورد استاد و مراد خود عمل میکرد یقیناً مشکالت بعدی را برای خود و کشور به وجود یحکیمانه

http://2daneshjoo.ir/
https://telegram.me/pssstudents


 امه مرحوم طاهری به رهبر معظم انقالبنمروری بر  | کند؟رهبری کاری نمیرا چ

 

3 

 

|  2daneshjoo.ir 

Telegram.me/pssstudents 

آموخته باشیم که جفای به ملت و تالش  اینجانب جفای به خودم را فراموش میکنم اما همه باید از امام راحل عظیم خود» .1 

 «.قابل بخشش نیست برای سُست کردن بنیان نظام اسالمی

ی بخصوص از فرزندان انقالبیم میخواهم که همه زیز و وفادار ومردان و زنان مؤمن و غیور اصفهانی ودر پایان از مردم ع» .5

ف اختال ی اصفهان بکار برند و از هر شعار و حرکتی که موجب تشنج ومحیط نماز جمعه سعی خود را در حفظ آرامش شهر و

ایجاد هرج و مرج و آشفتگی و درگیری میان اقشار  دشمنو دودستگی شود جداً پرهیز کند. بیشک یکی از مهمترین هدفهای 

 «.ی دشمنان زبون و ابله و پلید، جلوگیری کنیدتحقق این خواسته ملت است. با کمال هوشیاری از

ایجاد کرده  07و اوایل دهه  07ن در شرایط ناآرامی که دولت خاتمی در اواخر دهه بخش و البته کل پاسخ متین رهبری به ایشا 5این 

اللهی این نامه را مرور کرده باشم که احیانا هم برای _حزب#این است که منِ های بسیاری دارد. حداقل وز ما درسبود، برای امر

ی انندههایی هست که هر خوباب این گفتگوی مکتوب حرفباشم. در  سواالت خودم و حتما برای سواالت اطرافیان، پاسخی متقن داشته

  تواند آن را با شرایط امروز کشور تطبیق دهد.برد و میمنصفی به آن پی می

 سوال فکر کردید؟#به آن سه  یست؟شما چنظر 

ای با همین فضا به رهبری انقالب باشد؟ در این صورت و با فرض نامه دهید که هاشمی رفسنجانی به فکر نوشتنشما احتمال میآیا 

چه  به جز در مواردی که جدیدا در فضای سیاسی کشور روند شده است، ، رهبری1300بر خالف سال  ف رهبریصدور پاسخ از طر

 کم کم به این سواالت هم خواهیم رسید. چیزی جز مسائل باال برای در میان گذاشتن با ملت دارند؟

 اهلل طاهری در استعفا از امامت جمعه اصفهاننامه آیت: 1پیوست  1

هم اهلل و سالمه علی االنبیاء و المرسلین خص علی خاتمهم و اشرفاهلل الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدهلل رب العالمین و صلواتبسم

ی امیرالمؤمنین و االئمه المعصومین من ولده باالخص خاتمهم الذی قیل فی شانه لوالك لما خلقت االفالك و علی وصیه و خلیفته عل

 الذی به اهلل العرض قسطاً و عدالً کما ملئت ظلماً و جورًا.

 خواستم مطالبی را به طور اختصار به ملت شریف و سرافراز تقدیم کنم.از دیرباز تاکنون می

ا توانم چشمم رصبور را مأیوس و ناامید کرده باشم. اما هرگز نمی خواهم ملت عزیز وغرض از نوشتن این اوراق، هرگز نخواسته و نمی

ا های فضیلت رطاقت فرسای مردم باشم. مردمی که گل گیر و رنجبر واقعیات ملموس و حقایق محسوس ببندم و شاهد درد نفس

 نگرند.ها را میها و زوال معنویتبینند و افول ارزشپایمال می

ها منتظر جنازه ون پاك فرزندان غیور ملت سلحشور و مسلمان ایران است و هنوز بسیاری از خانوادهجمهوری اسالمی که ثمره خ

السالم استقرار یافت تا ملت به نوایی و کشور به جایی برسد و البته ملت فرزندان شهید خود هستند، با وعده حکومت عدل علی علیه

تی فرماید: صنفان من امتی اذاصلحا صلحت امکوتاه پیامبر گرامی اسالم که می شود مگر به جملهپذیرد و ملک اصالح نمیسامان نمی

دو دسته از امت هستند که اگر اصالح (30، صفحه 1اهلل و من هما؟ قال الفقها و االمراء )خصال جلد و اذا فسدأ امتی. قیل یا رسول
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 شوند. پرسیدند ای پیامبر خدا این دو صنف چه کسانی هستند؟یشوند و اگر فاسد شوند، جامعه اسالمی فاسد مشوند، امت من اصالح می 

 فرمود: دانشمندان دینی و حاکمان.

نی و انقالب یعهای حکومتاصل جمهوری یعنی جابجایی مرتب و مکرر مدیران کشور و جامعه مدنی یعنی نقد و انتقاد مداوم برنامه

عیت غیر از اینها است. مصلحت کشور بعید است و آزادی که این سالها هر دو االسف امروز واقهای ملت که معتأمین و تضمین خواسته

لرزم. آورم، همچون بید بر سر ایمان خویش میها و قول و قرارهای اول انقالب یاد میبینیم. هنگامی که از وعدهرا به مسلخ و مقتل می

 شنوم تعدادی از آقازادگان و از ما بهتران که بعضاً ام، اما از اینکه میختهبینم، آردم را بیخته و غربالم را آویمن عمرم را آفتاب لب بام می

آورم اد میاند، به یپوش و دستاربند هم هستند، در سبقت از سرمایه و ثروت کشور در راه اهداف خویش با یکدیگر رقابت گذاشتهخرقه

المال مسلمین را از خود و برند، آری برای آنان که بیترت میکه ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. آنها که اموال مردم را به غا

 امرنا مترفیها ففسقوافیها.ریزم. اذا اردنا ان نهلک قریهپندارند، عرق شرم میکشور را ملک طلق و ثروت موروثی خویش می

 آیا این بود آنچه را با مستضعفین پیمان بستیم؟

ام، خود را ایهات و هیهات! هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. حقیر که مثل همگان سهم بسیار ناچیزی در انقالب و تداوم آن داشته

پرسم تکلیف این همه کاستی و ناراستی و قصور و فتور و فقر وفاقه عصیان و نقصان و تکاثر و دانم و از سر غیرت و درد میمکلف می

سوزی و تبعیض چیست؟ تاکی برای مردم تکراری سخن بگوییم و مرتب کنفرانس و جلسه و میتینگ برگزار مردم تفاخر و زراندوزی و

های اشرافی و طاغوتی خود گردانیم و از جیب ملت نجیب به کنیم و از قوت الیموت ملت دردمند و محتاج و مستمند، لقمه سفره

محروم  خاصیت خود را بر مردمرهای سیاسی و خاقانی و قاآخی و تبلیغاتی و بیبخشی کنیم و هزینه سفها حاتماطرافیان و نورچشمی

 گوییم؟و به تعبیر حضرت امام طاب ثراه پای برهنه تحمیل کنیم! چه می

 دشکنی؟ تغافل و تجاهل و تساهل تا چند؟ اکنون که شاه و آمریکا در این کشور تسلط ندارندر برابر این همه انحراف و اجحاف و قانون

فاده ها و مغزها کمتر استدهند؟ چرا از استعدادکه مضایق و معایب و مشکالت را متوجه آنها بدانیم، چرا به انتقادات دلسوزانه گوش نمی

 اهلل و سالمه علیه نفرمود: من اصبح والیهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم.معظم اسالم صلواتمگر پیامبر مکرم و نبی ؟کنندمی

ین گریزی و سرخوردگی و بیکاری و تورم و گرانی و شکاف جهنمی فقر و غنا و فاصله عمیق و روز افزون طبقاتی مصیبت عظمای د

و رکود و سقوط درآمد ملی و اقتصاد بیمار و فساد اداری و ضعف شدید مدیریتی و نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور و اختالس و 

عات وجیع و فجیعی دارد که همچون سیل بنیان برانداز پشت سد ایستاده و هرلحظه کیان اندیشی کارآمد تبارتشاء و اعتیاد و عدم چاره

وزد( الف زدن و سکند. واتقوا فتنه التصیبین الذین ظلمو امنکم خاصه )آتش که گرفت خشک و تر میکشور و حیات ملت را تهدید می

ساب خصوصی و سیاسی نمودن و آب در شیر کردن و به گزاف گفتن و تزویر نمودن و حریم خصوصی افراد را شکستن و تصفیه ح

های خیابانی سان دیدن، تاکنون نتوانسته است از حجم انبوه مشکالت و معضالت بکاهد ای دلخوش بودن و از جمعیتسخنان کلیشه

د. عدم تعهد به خسته جانی برسانای را با مرهمی بنوازد و یا آبی بر اضطرابی بیفشاند و جامی به تشنه کامی پچشاند و نانی به و افسرده

العمر نامحدود و های مطلقه نامتناهی و مادامقانون وحضور نهادهای غیرمدنی نامسؤول، باندهای مافیایی و خلع یدمجلس و وجود اهرم

راقتصادی رئی غیهای نامهای خارجی بعضاً ناموفق و بنیادهای مرئی و بنگاهتن غیر پاسخگو و سیاستگذاریهای بادآورده رویینقدرت
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وف های نامألبندها و حصر و حبسخواری و یغماگری و فراری دادن مغزها و بگیر و بههای غیردولتی نامتعارف و رانتو تجاری و اسکله 

ستیزی و قانون گریزی و ایزوله کردن ارباب فکر و اندیشه و اسیر کردن منتقدان و ذبح نامطبوع مطبوعات و باب شدن چنگیزی و مردم

و حبس نامشروع اصحاب نشریات و نظارت جناحی ناصواب و نامعقول استصوابی و دادگاه نامقبول روحانیت و فلج کردن دولت و با فت 

د که سرانجامی نامیمون دارنامطلوب شورای مصلحت و مردم را هیچ انگاشتن و بر شیپور قدرت دمیدن و کشور را بر بال باد گذاشتن،

از نردبان  تازند وبرم. آنان که بر شتر چموش قدرت سوارند و در میدان سیاست دو اسبه میدای بزرگ پناه میاز نکبت و شقوت آن به خ

گذرند تا به دنیا برسند متأسفانه مؤید و مشوق چرخند و از پل دین میآسیاب ریاست میروند و گردمقدسات و اعتقادات مردم باال می

 خواهند عجوزه تندخوی و عفریته زشتکنند و میوش که دندان تمساح خشونت را تند و تیز میای کفن پای چماق به دوش و فرقهعده

هایی که معجونی از جهل و جنونند و ها و فاشیستروی خشونت را به نکاح دین درآورند و امور مقدس را ملوث جلوه دهند یعنی رجاله

ون. اند و نه ملوم معاقب قضا هستند و نه محکوم معاتب قانفسار گسیختهبندنافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است و مطلق العنان و ا

مایشاء و حاکم ما یرید! ذوب شدگانی که ماست هم فقیه و هم فیلسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم مفتی و هم قاضی هستند! فعال

بون انهم الحیوه الدنیا و هم یحسذین ضل سعیهم فیقل هل ننبئکم باالخسرین اعماالً ال»بینند! و به تعبیر زیبای قرآن را سیاه می

بگو ای پیامبر آیا با خبر کنم شما را به کسانی که زیانبرترین مردمند آنها که عمل خود را تباه کردند در این سرای و « یحسنون صنعا

 برند بهترین مردمند از لحاظ عمل!گمان می

کی ننگ عنیف و معیف کوی دانشگاه را آفریدن و با تهاجم حیوانی مرتع دانشگاه و رهبت که با هتاکی و سفا های وحشتمخشعبان بی

پناه لعنت گناه و قربانیان بیای مظلومان بیهای زنجیرهرا چریدند و با تعرضات شنیع پرده ناموس فرهنگ و علم را دریدند و در قتل

 و لهواً و عزتهم الحیوه الدنیا. سرمدی خدا و نفرت ابدی خلق را خریدند. الذین اتخذوا دینهم لعباً

المللی نظام را ملکوك و های استبداد و چماقداران قدم به مزد نامهذب مجنون باطل اندیش و ظالم کیش که چهره بینهمان عمله

دالت حق سوز عاهلل علی قلوبهم و اتبعو اهوائهم و عجب اینکه در آن دادگاه وجهه اسالمی انقالب را مهتوك نمودند. اولئک الذین طبع

 اهلل فاولئک هم الظالمون.کش به آن بردگان مفلوك دست مریزاد نیز گفتند و من لم یحکم بما انزل

شنوم و صاعقه مهیب تجهزوا رحمکم اهلل فقد نودی فیکم بالرحیل من در این سراشیبی عمرم که صدای هولناك خطوات مرگ را می

کشم. موضوعی را که باید در صدر مطالبم به رشته و وصال اجداد طاهرینم را انتظار می تعالیکنم و مشتاقانه لقاء حقرا استماع می

پرسم حصر فقیهی وزین و مجاهدی نستوه و مرجعی مبارز که ثانی اثنین انقالب و از اساطین کنم و میکشیدم مطرح میتحریر می

قل و آیه و حدیث و عرف و شرع و سیاست قابل توجیه است؟ نظام و اوتاد حوزه و اعاظم فقه و افاخم کشور است با کدام عقل و ن

 اهلل منتظری مدظله است؟سوابق مستحسن و مدارج علمی چه فقیه و مرجعی همسنگ حضرت آیت

الشأن انقالب اسالمی، حضرت له نیمی از حوزه است و حوزه نیمی از اسالم و براین شناخت بود که رهبر فقید و عظیممعظم

ی امام خمینی قدس سره القدوسی گرما بخشیدن به نظام و حوزه را به ایشان توصیه فرمودند. فاجعه نامسبوق و نامسموع العظماهللآیت

فر و الیبقی الکای مشئوم و پایانی مذموم دارد. الملک یبقی معحصر ارتجاعی و غیرانسانی مجتهدی چون ایشان عاقبتی شوم و نتیجه

 مع الظلم.
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ترین رژیم نیز استوار وپایدار و برقرار بوده ترین حکومت و فرعونییم مرجعیت معظم شیعه حتی در سیاهعزت و حرمت و عظمت حر 

الدوام حبل المتین ملت و روحانیت اصیل پیوسته های نفوذناپذیر علمیه همیشه کهف امین مردم و مراجع عظام تقلید علیاست. حوزه

 اند و حیات و ممات همه فقها از کلینی تا خمینی شاهد این مدعا است.ودهحصن حصین کشور و منهاج حقیقت و منوار فضیلت ب

آه آه! شوقا الی رویته وا اسفا که امروز شاهد حبوط روحانیت و سقوط مرجعیت هستیم! دریغ و درد که دژ مستحکم و نفوذناپذیر مرجعیت 

 کی.اهلل المشتمار ضربه ای جانکاه خورد و الیشیعه به دست غوغائیان معرکه سیاست و بازیگران صحنه ریاست به سود استع

ها و قصوری را که احیاناً مشاهده فرمودند به حساب کهولت سن از ضعف جسمانی این پیر ارادتمند که انشاءاهلل ملت شریف کاستی

 مدام دعاگوی ملت و کشور است، بگذارند.

حضرت امام، رهبر کبیر انقالب به اقامه نماز جمعه در  حقیر حدود سی سال پیش در نجف اشرف با کسب اجازه از محضر مبارك

 روم الفرار مماالیطاق من سنن المرسلین.اصفهان مجاز شدم ولی با کمال تأسف در شرایط موجود از امامت جمعه کنار می

 مظلوم را به صاحب اصلیکنم و ملت و کشور در پایان برادران و خواهران بزرگوارم را به صبر و هوشیاری و متانت اکیداً توصیه می

 فشارم.سپارم و دست همه طبقات را به رسم وفا و صفا میوالیت موالنا و صاحبنا حضرت مهدی موعود ارواحنا فداه می

ای خداوند قسط و آزادی و ای پروردگار عدالت و آگاهی و ای آفریدگار قلم و اندیشه، بر کویر تفتیده و مزرعه خشکیده ما بیش از این 

ر و باران نور ببار و رحمت واسعه خود را از این ملت بزرگ دریغ مدار. اللهم اظهر کلمه الحق و اجعلها العلیا و ادحض کلمه آب شعو

ولینا و کثره  الباطل و اجعلها السفل انک علی کل شی قدیر و باالجابه جدیر اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبته

دنا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و اله و اعینا علی ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر عدونا و قله عد

 تعزه و سلطان حق تظهره و رحمه منک تجللناها و عافیه منک قلبناها برحمتک یا ارحم الراحمین

 اصفهان؛ سید جالل الدین طاهری

 1123الثانی ربیع 26، 1301 تیر سال 10

 : پاسخ رهبری به نامه مرحوم طاهری2یوست پ 2

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 دامت توفیقاته طاهری ید جالل الدیناهلل آقای حاج سجناب آیت

برخی اوضاع کشور از جمله رواج فسادهای اخالقی و  از آن در که کردم مالحظه جنابعالی به  ای منسوبسالم و تحیت دیروز نامهبا 

 .ایدشکوه کرده های نامشروع برخی از اصحاب مناصب حکومتی یا روحانیطبقات مردم و استفاده مالی و وجود تبعیض میان

ی آن هشدار و نیز در دیدار مسئوالن ذیربط درباره اینها مطالب حقّی است که اینجانب در چند سال اخیر بارها در اجتماعات عمومی

معتقدم جز با جهادی مخلصانه و  ام. اکنون همامکانات را برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از همه خواسته یداده و بسیج همه
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 های ملعونه قلع نمیشود و این محتاج همکاری و همصدایی همه بخصوص صاحبانشجره برخاسته از احساس درد و احساس خطر، این 

و دارم و  هانقالب دارید بیشتر از خیلیها انتظار و توقع داشت موقعیتهای حکومتی و اجتماعی است. یقیناً از جنابعالی که سوابق ممتدی در

رفع مشکالت مردم سه امر محوری وجود  اید آن را به فال نیک میگیرم. امروزه برایاین اعالمیه به این فکر افتاده اکنون که طبق

ز ا جوان پراستعداد و پرشمار این کشور است که مشکالت زندگی را از دوش بخش مهمی دارد، یکی تولید کار و اشتغال برای نسل

نی ی تالشهای دولت کنوعزم همگانی بر آن قرار نگیرد همه ارد، دوم مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاهها است که اگرمردم ما بر مید

منابع محدود ملّی را به خورد  خنثی و دستاوردهای نظام مقدس ما را ضایع میسازد و فاصله طبقاتی را عمیق و و دولتهای قبلی را

مهمتر وحدت ملّی و یکصدایی مسئوالن و خواص است که اگر مخدوش شود هیچ  و از همه متجاوزان به حقوق ملت میدهد. سوم

 ای از حضور پُرحماسه وو انقالب متحدند. نمونه سازنده به سامان نمیرسد. مردم فداکار و مؤمن ما بحمداهلل در زیر پرچم اسالم حرکت

ماه قبل اینجانب به اصفهان  مبانی انقالب را خود جنابعالی در سفر چنداز نظام اسالمی و اعالم حمایت از  ی مردم در دفاعپُرانگیزه

خیابانهای  اجتماع مردم مؤمن و غیور و جوانان پرشور و مصمم را در میدان امام و شاهد و ناظر بودید و پس از آنکه عظمت و هیبت

ام. عیت متراکم و پرشوری در این میدان عظیم ندیدهانقالب چنین جم اینجانب گفتید که من از اوایلاطراف آن به چشم خود دیدید به 

ی که بر اثر اند. کسانانقالب و اسالم و امام خالف تحلیل تعداد انگشت شمار اشخاص مغرض یا فریب خورده، پشتیبان نیرومند مردم بر

و  خودشان در دوران ضعف یگذراند،اند که نظام جمهوری اسالمی دوران ضعف وانحالل را منامطمئن پنداشته تلقین اطرافیان ناباب و

را  مها میخواهند مرداند با این تلقینبا امام و امت دلِ صاف و مهربان نداشته ی انقالب که یکروز همانحاللند. دشمنان سوگند خورده

زدن و اقدام کردن  انقالب کنند. در چنین شرایطی حرف مأیوس، جوانان را گمراه، و بعضی پیران موجّه ولی بیخبر را مدّعی امام و

بزرگی به  میسازد و جفای اندك غفلتی دشمنان داخلی و خارجی را در سوءاستفاده و سوء نیت خود گستاخ هوشیاری بیشتری میطلبد و

رائیل ی آمریکا و اسمنسوب به جنابعالی صادر شده ضدانقالب که در زیر سایه یاین ملت مظلوم است. از همین رو، روزی که اطالعیه

المی مقابله با سیاستهای امام راحل و نفی و رفض نظام اس پول آنها زندگی و تغذیه میکند بیشترین سوءاستفاده را از آن کردند و آن را با

ز سوابق ممتدتان در انقالب و نیز اطالع ا ی رفاقت و آشنایی با جنابعالی و اطالع ازکردند. البته بنده با سابقه و شعارهای آن وانمود

ریب آن رابخورند ف اید چنین برداشتی نمیکنم ولی کسانی که سخن شیطان را باور کنند وابراز کرده که همواره نسبت به اینجانب محبّتی

و اظهار خود هوشیاری و دقت و اخالص بیشتری به کار گیریم و نگذاریم  ی ما در گفتارنیز وجود دارند. این باید موجب شود که همه

برای عملی کردن تهدید خود در ایران تنها  ت بزرگ و قهرمان خدای نخواسته با غفلت ما مخدوش شود. آمریکاانگیزه این مل وحدت و

رد و برای اسالم و امام بگی مستحکم مردمی است که بتواند با استفاده از آن انتقام خود را از انقالب و کمبودی که دارد وجود یک پایگاه

یال خ شبیه دیکتاتوری پهلوی در این کشور مستقر کند. البته این خواب بی تعبیر و تاتوری سیاهسرکوب این ملت آزاد و شجاع، یک دیک

برای آنان جز خسران و یأس چیزی به بار نخواهد آورد. مهم  ی آنان مانند تحلیلهای غلط همیشگیشان نسبت به مسائل کشور،احمقانه

اقتصادی خوب است همه  خدمت آن هدف شوم قرار گیرد. در باب فساد نگذارند هیچ حرکت و اقدام آنان در آن است که خواص ملت

کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و  از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع

ت اطرافیان نامطمئن موجب شد که یکی از مُش ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند. بالی گرفتاری در اشخاص

سیاسی منع شرعی کنند  ی زمان، مطرود ایشان واقع شود و او را از دخالت در اموراواخر عمر آن یگانه یاران و شاگردان نزدیک امام در

استاد و مراد خود عمل میکرد یقیناً مشکالت بعدی را برای خود و کشور به  یو باز اگر آن شخص به این تصمیم و اخطار حکیمانه

 .نمیآورد وجود
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آموخته باشیم که جفای به ملت و تالش برای سُست  اینجانب جفای به خودم را فراموش میکنم اما همه باید از امام راحل عظیم خود 

 .قابل بخشش نیست کردن بنیان نظام اسالمی

ی سعی خود را بخصوص از فرزندان انقالبیم میخواهم که همه زیز و وفادار ومردان و زنان مؤمن و غیور اصفهانی ودر پایان از مردم ع

اختالف و دودستگی شود جدًا  ی اصفهان بکار برند و از هر شعار و حرکتی که موجب تشنج ومحیط نماز جمعه در حفظ آرامش شهر و

ایجاد هرج و مرج و آشفتگی و درگیری میان اقشار ملت است. با کمال هوشیاری  دشمنپرهیز کند. بیشک یکی از مهمترین هدفهای 

 .ی دشمنان زبون و ابله و پلید، جلوگیری کنیدتحقق این خواسته از

ابتالئات جسمانی در نماز حاضر  اند مانند ماههای گذشته که ایشان به خاطراز امامت جمعه کناره گرفته طاهری اکنون که جناب آقای

 یقاضی عسگر و جناب حجةاالسالم آقای حاج شیخ محمد تقی رهبر امامان جمعه نمیشدند جناب حجةاالسالم آقای حاج سید علی

ینان اینجانب از کسی شِکوه نمیکنم و به مدد الهی اطم .موقت اصفهان، نماز جمعه را با متانت و استحکام و شکوه فراوان برگزار کنند

ی سپاس بر درگاه الهی جبهه ی این ملت بزرگ و عظمتی که در هنگامه مشکالت از خود نشان میدهندمؤمنانه دارم و به خاطر عزم

 .ولی اهلل اعظم )ارواحنا فداه( عرضه خواهم کرد ای در دل باقی بماند به درگاهمیسایم و اگر شکوه

 27/71/1301 -ای خامنهسیدعلی  -والسالم علی جمیع عباداهلل الصالحین 

 : پیام رهبری در پی درگذشت مرحوم طاهری3 تیوسپ 3

 .اصفهانی پیام تسلیتی صادر نمودند طاهری الدیناهلل حاج سید جاللای در پی درگذشت آیتاهلل خامنهحضرت آیت

 :متن پیام به این شرح است

 

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

ویژه خاندان محترم ی عالقمندان بهبه همه اصفهانی را طاهری الدیندرگذشت عالِم مجاهد مرحوم مغفور آیةاهلل آقای حاج سید جالل

مسند ادای وظیفه نمودند و  ها در اینی اصفهان بودند که سالایشان پس از انقالب، نخستین امام جمعه .گویمایشان تسلیت می

 ن مرحوم و فرزنداز خداوند متعال مغفرت و رحمت واسعه و عُلوّ مقام برای آ .یکی از فرزندان ایشان به شرف شهادت نائل آمدند

 .نمایمشهیدش مسألت می

 ایسید علی خامنه
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