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رژیمشاهباتبعید آیتا...خامنهایازایرانشهربهجیرفتدر 22مرداد،1357درپیمحدودکردنفعالیتهایایشانبود.اما ایناقدام،زمینهسازاوجگیریانقالباسالمیدراستانکرمانشد
اردیبهشت  - 1384بازدید رهبر انقالب از منزل دوران تبعید در جیرفت

و برخالف مصالح امنیت کشور فعالیت و تبلیغات
مینمود ،برابر تصمیم فرمانداری و رأی کمیسیون
حفظامنیتاجتماعی،محلاقامتاجباریمشارالیه
از ایرانشهر به جیرفت تغییر دادهشد»( )2و این ،آغاز
یکحرکتانقالبیدیگردرزندگیمبارزاتیآیتا...
خامنهایبود.
▪استقبالازحرکتدینی

ورودآیتا...خامنهایبهجیرفت،حقیقت ًایکشروع
تازه بود؛ اگر در ایرانشهر مدتی زمان نیاز داشت تا
مردماورابشناسند،اینجادرجیرفت،هنوزواردشهر
نشده،بهاستقبالشآمدند«:منخیلیخستهبودم.
شب از ایرانشهر راه افتاده بودیم .شب یکمقداری
بینراهماندهبودیم.خیلیمنخستهبودم.گفتمیک
قدریبخوابم.آنژاندارمهاهممحبتکردندگفتند
عیبی ندارد ،بخوابید .من دراز کشیدم نیمساعتی
خوابیدم .من وقتی از د ِر قهوهخانه آمــدم بیرون،
دیدم جمعیت زن و ِ
مرد آنجا ،جمع شدند و بنده را
که دیدند ،بنا کردند به صلوات فرستادن .چرا؟ مرا
که نمیشناختند مردم .چون میدانستند این یک
حرکت دینی اســت ،یک آدم دینی است که برای
خاطر دین اســت ،حاال هر چه هست ،این غربت و
تبعید ،برای خاطر دین اســت )3(».قبل از آیتا...
خامنهای،تعدادیازطالبوعلمارابهجیرفتتبعید
کردهبودند؛ مرحوم شیخ مهدی ربانی املشی از آن
افراد بود و البته نخستین میزبان آیتا ...خامنهای
درآنشهر.بعدازچندروز،سیدخراسانیخانهآقای
باقرزادهرادرجیرفتاجارهکردوآنجاتبدیلشدبه
مکانفعالیتهایانقالبیاو.ظاهر ًارژیمقصدداشت
دیگرعلمایمبارزتبعیدیراهمبهجیرفتبفرستد؛
چندروزبعدازورودآیتا...خامنهای،جمعیتعلمای
تبعیدیاینشهربه 9نفررسید.
مردمجیرفتکهذات ًامهماننوازواهلدیانتهستند،

خیلی زود با آیــتا ...خامنهای و دوستانش ُانس
گرفتند .جلساتی که پیشتر با مدیریت مرحوم ربانی
املشیادارهمیشد،حاالبهمسجدجامعشهرمنتقل
شدهبودودرمیان ُبهتونگرانیمأمورانرژیم،تقریب ًا
همه مردم شهر در آن شرکت میکردند .رفتار آنها
با آیتا ...خامنهای ترکیبی از محبت و ارادت شدید
بود«:هنوزچندروزیازورودمنبهاینشهرنگذشته
بودکهاحساسکردمدرمیانخویشاوندان،برادرانو
عزیزانخودهستم.مردمجیرفتآغوشمحبتخود
را روی این بند ه ضعیف و دیگر افرادی که آن روز در
این شهر بهوسیل ه رژیم طاغوت تبعید شدهبودند ،باز
کردند و همراهی و همدلی و حمایت خود را نسبت
به کسانی که آنهــا را سربازان راه حق و حقیقت
میدانستند،مبذولکردند)4(».
انقالبیجیرفت
رمضان
▪
ِ
ِ

ماه رمضان فرا رسید؛ فرصتی استثنایی برای دیدار
بیشتر با مــردم .آیــتا ...خامنهای فقط در مسجد
سخنرانی نمیکرد .منزلی که در آن اقامت داشت،
یکی از ُپر رفت و آمدترین منازل آن روزهای جیرفت
بود .بیشتر مهمانان او را جوانان تشکیل میدادند.
آیـتا ...خامنهای خودش شخص ًا از آنها پذیرایی
میکردوپایصحبتهایشانمینشستوبهسواالت
و دغدغههای آنها گوش میداد .جوابهایش به
آنها ،صریح و واضح بود .افزون بر اهالی جیرفت،
گروههایمختلفیازجریانهایسیاسیآنروزگار
هم ،به این شهر میآمدند تا با سیدخراسانی دیدار
و گفتوگویی داشتهباشند .حجتاالسالم اکبر
افشارمنش که آن روزها جوانی  17ساله بود ،به یاد
م ـیآورد« :حضرت آقا در آن روزهــا ،همواره طرف
مذاکره گــروههــای سیاسی بودند که از خــارج از
استان به حضور تبعیدیان میآمدند .یکی از اعضای
حزب زحمتکشان روزی به خدمت ایشان رسید و

▪رصددائمیوقایعانقالب

با وجود آنهمه مشغله و فعالیت در جیرفت ،آیتا...
خامنهای حواسش به همه اتفاقات و اقداماتی که در
نقاط دیگر رقم میخورد ،بود .درست یک روز قبل از
واقعه 17شهریور،1357درنامهایبهیکیازعلمای
قم که طی یک بیانیه ،انقالبیون را افراطی خوانده
بود،بهایناقداماواعتراضکردند وهشداردادندکه

▪دیدارهایچندبارهبامحرومان

آیـتا ...خامنهای در جیرفت هم ،مانند ایرانشهر،
خــودش را به شهر محل تبعید محدود نمیکرد؛
به روستاهای اطــراف مـیرفــت ،کهنوج ،بلوک،
عنبرآباد ،ساغری و . ...مردم مهماننواز و متدین
روستاهابهاستقبالشمیآمدند،پایصحبتهایش
مینشستند و او ،بــرای آنهــا پیام نهضت را بازگو
م ـیکــرد .رابــطــه آیــــتا ...خامنهای بــا مــردم این
مناطق چنان گرم و صمیمی شد که وقتی مردم
روستای ساغری خواستند مسجدی بنا کنند ،از او
خواستند که کلنگ شروع ساخت را بر زمین بزند
تا مایه برکت باشد .برای اینکار دعوتش کردند و
آیتا ...خامنهای ،صمیمانه دعوت جوانان ساغری
راپذیرفت.ماحصلاینآمدوشدها،آشناییبیشتر
با شرایط وخیم مــردم منطقه بــود ،موضوعی که
بعدها ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،در دوران
ریاستجمهوری و به عهده گرفتن مسئولیت
رهبری ،یکی از دغدغههای اصلی ایشان بوده و
هست.دورانتبعیدمعظملهدرجیرفت،نخستین
روزمهرماهسال1357بهپایانرسید؛تبعیدیکه
حدود ًایکماهو 20روزبهطولانجامید،امامنشأ
تحوالتبزرگیدرجیرفتشد.
پینوشت:

-1شــرح اســم؛ ص -2*603ب ــر تبعید؛ ص
-3*285همان؛ص-4*293بیاناتدردیدار
مــردم جیرفت؛ -5*84/2/17خــبــرگــزاری
تسنیم؛  -6*98/3/15بیانات در دیدار مردم
جیرفت؛-7*84/2/17بیاناتدردیدارجمعی

تصویری از رهبر انقالب در دوران حضور در ایرانشهر و جیرفت

جواد نوائیان رودسری –  28آذرماه سال 1356
بود که رژیم شاه برای محدود کردن فعالیتهای
انقالبی آیتا ...خامنهای ،برنامه تبعید او را عملی
کــرد؛ قــرار بود شاگرد برجسته امــام خمینی را به
جایی دورافــتــاده بفرستند؛ ایرانشهر ،مکانی در
جنوب استان سیستان و بلوچستان ،جایی که رژیم
آن را فراموش کردهبود و گمان میکرد هرکس را
به آنجا بفرستد ،ناگزیر فراموش خواهد شد .اما
دوران تبعید به ایرانشهر ،برای آی ـتا ...خامنهای
یک فرصت طالیی ایجاد کرد؛ هم برای اینکه مردم
این منطقه و محرومیتهایشان را بشناسد و هم
از این لحاظ که حضور او و تعدادی از دوستانش،
میتوانست چراغ انقالب را در این ناحیه دورافتاده
و محروم روشن کند و چنین نیز شد .بعد از احیای
مسجد «آلرسول» ایرانشهر و آشنایی مردم با سید
خراسانی که حرفهایش امید را به روح زخمی
آنها تزریق میکرد و در پی آن ،خدماتی که او در آن
سیل مهیب ،باعث و بانی آن بود ،آیتا ...خامنهای
بهمحبوبترینمردایرانشهرتبدیلشدوکاررابرای
ساواک سختتر از قبل کرد .حاال دیگر مردم اصرار
داشتندکهآیتا...خامنهایدرشهرشانبماندومنشأ
خیر بیشتری باشد .همان روزها ،مأموران ساواک
گزارشی قابل توجه را به نقل از کدخدای منطقه
«اسپکه»جاییدرنزدیکیایرانشهر،بهمرکزمخابره
کردندکهدرآنچنینآمدهبود[«:کدخدایدهمذکور
اظهار میدارد ]:در حادثه سیلی که چندی قبل در
ایرانشهرجاریوبهاهالیخسارتمالیزیادیواردو
زندگیشانتباهشده،یکنفرازآخوندهایتبعیدی
بهنامشیخخامنهایبهمردمشهرستانمذکورکمک
مینمایدوکمکویباعثرفعگرفتاریمردمشدهو
اهالیایرانشهراظهارمیدارنداگردولتلطفیبکند
ودویاسهنفرازاینشیخهاوآخوندهارابهشهرستان
ایرانشهر تبعید کند ،برایشان بس است که به آنها
کمکبکنندتاجبرانخسارتبشود.ضمن ًاوسایلی
که شیخ خامنهای در اختیار مردم به عنوان کمک
میگذارد ،توسط کامیون به ایرانشهر وارد میشود
ومشخصنیستکامیونهایحاملخواروباربهچه
طریقیوازطرفچهکسانیبهنشانیشیخخامنهای
فرستادهمیشود)1(».اینگزارشونمونههایشبیه
به آن ،وحشت به جان رژیم میانداخت و به همین
دلیل ،آنها تصمیم گرفتند به دوران تبعید آیتا...
خامنهای در ایرانشهر ،خاتمه دهند و او را به جای
دیگری بفرستند؛ اما خودشان هم نمیدانستند
که با ای ـنکــار ،فقط دامنه فعالیتهای انقالبی
سید خراسانی را گسترده میکنند .به این ترتیب،
 44سال قبل ،در چنین ایامی ،در شب  22مرداد
 ،1357د ِر خانه آی ـتا ...خامنهای در ایرانشهر را
کوبیدندوگفتندکهبایدمهیایسفربهجیرفتشود:
«چون سیدعلی حسینی خامنهای ،فرزند جواد ،در
ایرانشهرعدهایازافراطیونمذهبیرادورخودجمع

سوال کرد :چگونه میخواهید انقالب را به پیروزی
برسانید؟ایشانفرمودند:هدفمابرقراریحکومت
اسالمی به رهبری امام خمینی است ،اول مردم را
آگاهمیکنیموبعدارتشبهمامیپیوندد.سرانجامهم
اینچنینشد)5(».بااینهمه،مرکزاصلیجلسات
وسخنرانیهایآیتا...خامنهایدرجیرفت،مسجد
جامعشهربود«:ماهرمضان،درگرمایتابستان،این
مسجدجامعجیرفتزنانومردانوجوانانبسیاری
رابهسمتخودجذبمیکردتابتوانندحقایقیرااز
زبانطلبههایتبعیدیبشنوند.منخودمآنشبها
در مسجد جامع جیرفت چندین سخنرانی کردم.
مأموران رژیم طاغوت مانع بودند ،اما شوق و عالقه
مردماینمانعهارابرمیداشت».واقعیتاینبودکه
تالشهای مأموران رژیم برای مهار جلسات یا الاقل
کاستن از ضریب نفوذ آن ،راه به جایی نبرد؛ بانی
این استیصال ،بانوان جیرفتی بودند که به صورت
گسترده در جلسات سخنرانی آی ـتا ...خامنهای
شرکت میکردند و هر جا مــردان ،از بیم بازداشت
و اعمال خشونت مأموران ناچار ساکت میشدند،
غریو اسالمخواهی و حمایت آنها از نهضت امام
خمینیبلندمیشد«:بندهالزممیدانمبهخصوص
ازبانوانشجاعوآگاهوهوشمندجیرفتییادکنم.در
همانجلساتیکهباسایردوستانتبعیدیدرمسجد
جامعشرکتمیکردیمومردممیآمدند،اولینشعار
انقالبی و فریاد اعتراض علیه رژیم طاغوت ،از پشت
پردهای که زنها نشسته بودند ،بلند شد .زنهای
ِ
مسجد
جیرفتی ،آن روز همان شعارهایی را در
خودشان با صدای بلند تکرار کردند که مردم قم و
تهرانوسایرشهرهایمرکزی،کموبیشآنشعارها
یدادند)6(».
رام 

افراطی خواندن انقالبیها ،باعث میشود که رژیم
شاهبهانهالزمرابرایسرکوبوکشتارمردمبیدفاع
بهدستآورد.هنوزآننامهراارسالنکردهبودکهخبر
کشتار هزاران نفر در میدان ژاله تهران به دستشان
رسید .آیتا ...خامنهای بعد از دریافت آن خبر ،در
حاشیهنامهنوشت«:باشتاصبحدولتتبدمد،کین
هنوزازنتایجسحراست)7(».باتالشایشان،مراسم
بزرگداشتشهدای 17شهریور،روز 23اینماه،در
مسجدجامعجیرفتبرگزارشد.
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