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آیت اهلل سید محمود طالقانی؛
مردم  انقالب، محبوب  دومین شخصیت 

ایران و همه گروه های سیاسی و مبارز!
شیعه  روحانی  طالقانی  عالیی  محمود  سید 
ایرانی، نواندیش دینی، فعال سیاسی و اجتماعی، 
عضو جبهه ملی دوم و یکی از مؤسسین نهضت 
دوران  در  طالقانی  محمود  بود.  ایران  آزادی 
رضا  سید  همراه  به  نفت  شدن  ملی  نهضت 
برخاست  مصدق  محمد  از  حمایت  به  زنجانی 
دولت  )سقوط  مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  و 
طرفداران  از  کثیری  جمع  همراه  به  مصدق( 
پس  پیوست.  ملی  مقاومت  نهضت  به  مصدق 
ملی،  مقاومت  نهضت  فعالیت های  توقف  از 
طالقانی در شروع مجدد فعالیت های جبهه ملی 
و  کرد  فعالیت  صالح  اللهیار  رهبری  به  ایران 
به شورای مرکزی جبهه ملی ایران راه یافت. 
 ۱۳۴۰ سال  در  ملی  جبهه  کنگره  در  طالقانی 
از  و  کرده  شرکت  مؤسس  هیئت  به عنوان 
سوی شرکت کنندگان در کنگره به عضویت 
طالقانی،  محمود  شد.  انتخاب  مرکزی  شورای 
مهدی بازرگان و یداهلل سحابی در سال ۱۳۴۰، 
حزب نهضت آزادی ایران را بر اساس عقاید 

ملی- مذهبی تشکیل دادند.
فعالیت های  علت  به  بار  چند  طالقانی  محمود 
و  رفت  زندان  به  پهلوی  رژیم  توسط  سیاسی، 
تبعید شد. وی در تشکیل سازمان  نیز  یک بار 
بسیار  نقش  اول(  )دور  ایران  خلق  مجاهدین 
سازمان  آن  بنیان گذاران  با  و  داشت  مؤثری 
و  نزدیک  بسیار  حنیف نژاد  محمد  به ویژه 
عنوان  تحت  که  باکسانی  اما  بود.  هم فکر 
سازمان  از   ۱۳۵۴ سال  در  پیکار  سازمان 
مجاهدین منشعب شدند، سخت مخالفت کرد. 
و  بود  ایران  انقالب ۱۳۵۷  رهبران  از  طالقانی 
پس از ترور مرتضی مطهری، ریاست شورای 
اواخر  در  طالقانی  بر عهده گرفت.  را  انقالب 
خمینی  روح اهلل  اهلل  آیت  طرف  از  عمرش 
به عنوان امام جمعه تهران معرفی شد. پس ازآن 
و  شد  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  وارد  نیز 

یک ماه بعد درگذشت. 
روحانیونی  معدود  از  انقالب،  اوایل  در  وی 
نهضت  رهبر  مصدق  محمد  دکتر  از  که  بود 
ملی و خلع ید انگلیس از کمپانی نفت انگلیس 
هم چنین  کرد.  دفاع  شریعتی  علی  و  ایران 
بود  احزاب  و  گروه ها  همه  موردعالقه  وی 
به طوری که سازمان مجاهدین خلق ایران او را 
پدر طالقانی خطاب می کرد. پس از درگذشت 
وی، آیت اهلل روح اهلل خمینی از او با نام ابوذر 

از  دیگر  یکی  یادکرد.  اشتر  مالک  و  زمان 
از  پرتوی  مجموعه  تألیف  او،  شهرت  دالیل 
قرآن بود. وی در آثارش ازجمله این مجموعه، 
نگاهی نو به مذهب داشته و سعی کرده تا از آن 
از قرآن، در زمان  انحراف زدایی کند. پرتوی 
انتشار از محبوب ترین تفاسیری بود که نوشته 
شده بود. طالقانی در آثارش می کوشید تا نشان 

دهد اسالم با دموکراسی هم خوانی دارد!
آیت اهلل حسین علی منتظری

در سال ۱۳۰۱ شمسی در نجف آباد اصفهان به 
دنیا آمد، پدرش حاج علی کشاورز ساده ای بود 
که در کنار کار روزانه اش با کتاب و کتابخانه 
بود.  قرآن  مدرس  و  اخالق  معلم  و  دمساز 
ادبیات  با  را  آموختن  هفت سالگی  از  منتظری 
فارسی و سپس صرف و نحو عربی آغاز کرد 
اصفهان  علمیه  به حوزه  سالگی   ۱۲ در سن  و 
وارد شده و در ۱۹ سالگی اصفهان را برای ادامه 

تحصیل ترک کرد و به قم آمد.
تالش برای مرجعیت آیت اهلل خمینی

طباطبایی  حسین  سید  آیت اهلل  رحلت  از  پس 
نظر  خورشیدی(   ۱۳۴۰ سال  )در  بروجردی 
علمیه  حوزه  اساتید  و  بزرگان  از  بسیاری 
متوجه چند نفر از علما ازجمله سید محمدرضا 
و  روحانی  محمدصادق  سید  گلپایگانی، 
محمدکاظم شریعتمداری، شهاب الدین مرعشی 
نجفی و روح اهلل خمینی گردید. ازجمله منتظری 
بوده  آقای خمینی  اعلمیت  به  قائل  مطهری  و 
مسلمین  و  اسالم  صالح  به  را  وی  زعامت  و 

تشخیص دادند.
او در جریان مبارزات انقالب بارها دستگیر شد، 
دستگیری  دنبال  به  نوروز سال ۱۳۴۵  عید  در 
اعالمیه  پخش  دلیل  به  منتظری  محمد  پسرش 
در حرم حضرت معصومه، ساواک بی درنگ به 
ماه  او که چند  منتظری رفته و  سراغ آیت اهلل 
پیش از آن در زندان بود را بازداشت نمود و 
باالخره اعتراض علما و روحانیون حوزه علمیه 
زندان  از  ماه  هفت  از  پس  او  تا  شد  موجب 

آزاد گردد.
آزادی  از  پس  ماه  چند  منتظری  علی  حسین 
جریان  تداوم  و  توسعه بخشی  جهت  زندان  از 
زیارت  برای  مخفیانه  به طور  ضرورتًا  مبارزه 
خمینی  روح اهلل  با  مالقات  و  عراق  در  عتبات 
این سفر  از  اما حکومت که  راهی عراق شد، 
او را  از عراق  بازگشت  بود هنگام  مطلع شده 
در منطقه مرزی دستگیر و روانه زندان کرد که 
پس از تحمل حدود پنج ماه زندان آزاد گردید.

بعد از مالقات با آیت اهلل خمینی

را  او  همیشه  نیز  زندان  از  خارج  در  ساواک 
تحت نظر داشته و در زمان برگزاری جشن های 
تاج گذاری به عنوان راهکاری جدید تصمیم به 
این  که  گرفت  مسجدسلیمان  به  وی  تبعید 
در  پس ازآن  انجامید.  طول  به  ماه  سه  تبعید 
مسجدسلیمان به منتظری ابالغ کردند که نباید 
و  نمود  مراجعت  قم  به  او  ولی  برود،  قم  به 
از  زیادی  عده  ساواک  شدید  ممانعت  باوجود 
علما، اساتید و طالب حوزه علمیه با او دیدار 
به  را  او  ساواک  ناحیه  از  اینکه  تا  کردند؛ 
نجف آباد منتقل نموده و در آنجا تحت مراقبت 

شدید قرار دادند.
از  پیش  نجف آباد  در  جمعه  نماز  اقامه 

انقالب
هنوز چند ماهی از پایان تبعید به مسجدسلیمان 
دلیل  به  بود که  نگذشته  به نجف آباد  انتقال  و 
منتظری-  آیت اهلل  سیاسی  فعالیت های  ادامه 
به ویژه در خطبه های نماز جمعه که او آن را در 
نجف آباد پایه گذاری کرده بود- ساواک مجددًا 
سال  سه  به  محاکمه  از  پس  و  دستگیر  را  او 
زندان و در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و نیم 
زندان محکوم کرد و به زندان قصر انتقال داد.

بعد از زندان
دوران  کردن  سپری  از  پس  منتظری  آیت اهلل 
محکومیت، در اردیبهشت ۱۳۴۹ آزاد و راهی 
او  حضور  به  مایل  حکومت  ولی  گردید؛  قم 
در میان طالب و علمای حوزه علمیه قم نبود 
نمود.  تبعید  خود  زادگاه  به  را  وی  دوباره  و 
ادامه  خود  فعالیت های  به  نجف آباد  در  او 
داده و در ضمن ایراد خطبه های نماز جمعه و 
سخنرانی های خود از حکومت شاهنشاهی انتقاد 
از  در روزهای جمعه  می نمود. هجوم جمعیت 
شهرهای دور و نزدیک به نجف آباد به اندازه ای 
بود که این شهر به عنوان دومین پایگاه انقالب 
ساواک  گزارش  و  بود  درآمده  قم  از  بعد 
جمعه  »نماز  بود:  چنین  آن  مورد  در  اصفهان 
با  مبارزه  برای  سیاسی  پایگاه  یک  منتظری 
رژیم است.« مدت تبعید به نجف آباد مجموعًا 

حدود سه سال به طول انجامید.
تبعید به طبس

منتظری  علی  حسین  حضور  رژیم  دیگر  بار 
در زادگاه خود را تحمل نکرد و او را به سه 
او  حضور  نمود.  محکوم  طبس  در  تبعید  سال 
در طبس باعث اجتماع مبارزین گردید. طبق 
طول  در  طبس،  شهر  امنیتی  مقامات  گفته 
نزدیک  شهر،  مردم  بر  عالوه  منتظری  اقامت 
به پنجاه هزار نفر از مردم شهرهای دیگر ایران 

او وارد طبس شدند؛ که همین  با  برای دیدار 
رقم بزرگ دیدارکننده موجب نگرانی ساواک 
و انتقال او از طبس پس از گذشت یک سال 
گردید.  ازجمله اقدامات مهم آیت اهلل منتظری 
در طبس، نامه سرگشاده به علما و مردم ایران 
در مورد اتحاد علیه »امپریالیسم و صهیونیسم« 
را  رژیم  خشم  که  بود  اسرائیل(  و  )آمریکا 

برانگیخت.
دستگیری آیت اهلل سید علی خامنه ای

طبق اسناد به جای مانده از ساواک عده زیادی 
جرم  به  خامنه ای  علی  سید  آیت اهلل  ازجمله 
تعقیب  یا تحت  اعالمیه دستگیر و  این  توزیع 

قرار گرفتند.
سازش ناپذیری، تبعید به خلخال و سقز

تسلیم ناپذیری آیت اهلل منتظری و پافشاری وی 
در فعالیت های سیاسی چنان شد که در اواسط 
تصمیم  وی  مجدد  تبعید  به  رژیم   ۱۳۵۳ سال 
گرفت و او را از طبس به خلخال تبعید نمود. 
ازآنجاکه زبان مردم آن سامان آذربایجانی بود 
نیافت،  نفوذ منتظری در آغاز سرعت چندانی 
اما اختالف زبان نیز منجر به سکوت و سکون 
امام جماعت های  از  یکی  باالخره  و  نشد  وی 
آن شهر مسجد خود را در اختیار او قرار داد. 
اداره  هیئت امنا  توسط  که  نوساز  مسجد  این 
گسترش  و  بسط  جهت  مناسبی  مکان  می شد، 
نماز  منتظری  گردید.  اسالم گرایی  اندیشه های 
سایر  همچون  و  کرد  آغاز  را  مسجد  آن  در 
 تبعیدگاه های خویش در بین نماز تفسیر قرآن 

می گفت. 
به تدریج تعداد نمازگزاران بیشتر و فضای مسجد 
می شد.  آماده تر  اسالمی  نهضت  تبلیغ  برای 
مأموران رژیم از بی باکی غیرمنتظره تبعیدی به 
جهت  در  مختلف  راه های  از  و  افتاده  نگرانی 
تضعیف منتظری کوشیدند و درنهایت پس از 
گذشت حدود چهار ماه او را به تبعیدگاه سقز 

منتقل نمودند.
بسیار  زمستانی  -باوجود  سقز  تبعیدگاه  در 
آیت اهلل  شهری-  امکانات  حداقل  و  سخت 
را  خویش  تبعید  دوران  آخرین  منتظری 
گذراند. باوجود دوری از شاگردان و دوستان 
مذهب  ازنظر  منطقه  بومی  مردم  با  اختالف  و 
دچار  وی  با  مردم  دیدار  از  ساواک  زبان،  و 
نگرانی شده و از مرکز خواستار تصمیم گیری 
ارتباط  در  دیگر  طرف  از  شد؛  زمینه  این  در 
در  خرداد  پانزده  سالگرد  مراسم  برگزاری  با 
و  دوستان  از  نفر  ده ها  که  قم  فیضیه  مدرسه 
شاگردان او دستگیر شده و ساواک به ارتباط 

دستگیرشدگان با منتظری پی برده بود، تصمیم 
به بازداشت و انتقال او به تهران گرفت.

انتقال به تهران، اوین
از  را  منتظری  آیت اهلل   ۱۳۵۴ تیرماه  در 
را  او  ابتدا  نمودند.  زندان  روانه  سقز  تبعیدگاه 
بردند  تهران  مشترک  کمیته  بازداشتگاه  به 
کردند.  اوین  زندان  روانه  روز  آن  فردای  و 
انفرادی  سلول  در  را  ماه  مدت شش  اوین  در 
فشارهای  با  بازداشتگاه ها  این  در  گذراند. 
زیر  در  گردید.  روبه رو  جسمی  و  روحی 
بود که شکنجه گر  و شکنجه ها  فشارها  همین 
تو  این که  »علت  بود:  گفته  او  به  »ازغندی« 
را از حوزه دورنگه می داریم و از این طرف به 
آن طرف می فرستیم این است که یک خمینی 

دیگر به وجود نیاید.«
اوین  زندان  در  بالتکلیفی  ماه  شش  از  پس 
باالخره در یک دادگاه نظامی به اتهام کمک 
سیاسی  زندانیان  خانواده  و  اسالمی  جنبش  به 
ده  به  اسالمی،  تشکیل حکومت  برای  اقدام  و 
نیز  زندان  در  اما  گردید؛  محکوم  زندان  سال 
به  طالقانی  آیت اهلل  همچون  رهبرانی  همراه 
فعالیت های جنبش اسالمی و سیاسی ادامه داد. 
رنج  مختلف  بیماری های  از  زندان  در  بااینکه 
می برد، خارج بحث »خمس« و متن »اسفار« 
و کتاب طهارت را برای زندانیان تدریس نمود 
و شخصیت های اسالمی زندانی همچون آیت اهلل 
مجالس  در  کنی  مهدوی  آیت اهلل  و  طالقانی 

بحث او حاضر می شدند.
اقامه نماز جمعه در اوین

منتظری در زندان اوین نیز نماز جمعه را اقامه 
مسلمان  سیاسی  زندانیان  از  بسیاری  و  نمود 
مهدوی کنی، هاشمی  طالقانی،  آقایان  ازجمله 
جمعه  نماز  در  دیگران  و  الهوتی  رفسنجانی، 
حاضر می شدند؛ هرچند ساواک پس از مدتی 

مانع اقامه آن شد.
و  مبارزات  اوج گیری  با  سرانجام 
پهلوی،  حکومت  پی درپی  عقب نشینی های 
منتظری پس از گذراندن حدود سه سال و نیم 
از دوران محکومیت به همراه آیت اهلل طالقانی 
در هشتم آبان ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد و مورد 

استقبال چشمگیر مردم قرار گرفت.
آقای  آزادی  مناسبت  به  امام  پیام 

منتظری و طالقانی
منتظری  به  خطاب  خمینی  امام  که  پیامی  در 
این چنین  کرد  صادر  وی  آزادی  مناسبت  به 
تعجب  از دستگاه جبار جنایتکار  آمده: »هیچ 
بزرگوار  شخصیت  جنابعالی  مثل  که  نیست 

از  سال ها  را  ملت  و  اسالم  به  خدمتگزار 
و  محروم  بشر  حقوق  ابتدایی ترین  آزادی، 
سایر  و  او  با  قرون وسطایی  شکنجه های  با 
علمای مذهب و رجال آزادی خواه رفتار کند. 
خیانتکاران به کشور و ملت از سایه مثل شما 
رجال عدالت خواه می ترسند. باید رجال دین و 
سیاست دربند باشند تا برای اجانب و بستگان 
آنان هرچه بیشتر راه چپاول بیت المال و ذخایر 

کشور باز باشد.«
جایگاه آیت اهلل منتظری در انقالب

میزان مقبولیت و محوریت منتظری در مبارزه 
در  خمینی  امام  که  بود  آنجا  تا  انقالب  و 
تام االختیار  نماینده  به عنوان  را  او  تبعید،  زمان 
نامه ای  در  و  کرد  منصوب  ایران  در  خویش 
در  او  بیت  جریانات  بر  که  خواست  وی  از 
قم اشراف داشته باشد؛ و درباره او با تعابیری 
بزرگوار«،  »مجاهد  عالی قدر«،  »فقیه  همچون 
انقالب« و »برج  »حاصل عمر من«، »ذخیره 
بلند اسالم« یاد می کرد و حیثیت او را »واجب 
انقالب  پیروزی  از  پس  و  دانسته  المراعات« 
بسیاری از مسائل فقهی و سیاسی مربوط به قوه 

قضائیه و وزارتخانه ها را به او ارجاع می داد.
سفر به پاریس و دیدار با امام

در پائیز سال ۱۳۵۷ زمانی که آیت اهلل خمینی 
در نوفل لوشاتو در پاریس به سر می برد، آیت اهلل 
درخصوص  و  کرد  سفر  پاریس  به  منتظری 
جنبش انقالب و شکل گیری حکومت اسالمی 
و  نموده  مشورت  خمینی  آقای  با  ایران  در 
دریافت  را  انقالب  رهبر  نظرات  و  دستورها 

کرد.
ادامه دارد...

  محمد رجبی

خودتان را به خواب نزنید
این روزها تعداد تماس ها و مراجعات 
و  خبرنگاران  و  نشریات  به  شهروندان 
ارتباط  این  است.  شده  بیشتر  عکاسان 
توجه  و  آمادگی  از  نشان  همکاری،  و 
برون رفت  برای  مردم  بیش ازپیش 
در  شهرستانی  ساختن  و  مشکالت  از 
روند  این  دارد.  همشهریان  شأن  خور 
افزایش  به  رو  نیز  مجازی  فضای  در 
و  غیور  شریف،  مردم  چراکه  گذاشته، 
داده اند  نشان  کازرون  شهرستان  عزیز 
و خواسته های  مطالبات  به  رسیدن  برای 
محلی و ملی خود، به دوراز هیاهو و بلوا 
از همه راه ها و امکانات بهره می جویند 
و  استان  شهرستان،  در  مسئولین  به  تا 
نمایند که کازرون  حتی دولت گوشزد 
به ویژه  است.  جامانده  توسعه  قافله  از 
این روزها که در برخورد با شماری از 
مسئولین شهرستان و مدیران ادارات، به 
مردم چنان القا می کنند که دنیا به آخر 

رسیده و پولی در بساط ندارند.
بودجه  کسر  وجود  منکر  کسی  خب 
مثل  که  هم  زمان  آن  اما  نیست، 
و  کشور  نقاط  از  بسیاری  به  نقل ونبات 
اعتبارات  استان،  شهرستان های  برخی 
مسئولین  از  پاره ای  می یافت،  اختصاص 
حتی به خودشان زحمت این را هم ندادند 
پیش  مشکالت  گردهمایی ها،  در  که 

بازگو  را  کاریشان  حوزه  و  مردم  روی 
شهرستان  مدیران  از  عده ای  برای  کنند. 
رضایت  مردم،  رفاه  بر  مقدم  کازرون، 
در  مسئولین  و  کل  مدیران  از  شماری 

استان بوده است. 
سال  چندین  برای  که  روندی  چنین 
که  می رساند  به جایی  را  کار  یابد،  ادامه 
علی الظاهر  کازرون،  همچون  شهری 
گسترده  مهاجرت  با  که  وسعت  ازنظر 
اما  شود،  بزرگ تر  شهرها  به  روستاییان 
از توسعه و آبادانی جا بماند، ازاین روست 
کاری  بخواهد  دلسوز  مسئولی  اگر  که 
کمبود  و  نامالیمات  از  کوهی  با  کند 
بدعت  با  بدتر  همه  از  و  کاستی ها  و 
تحت  نیروهای  کردن  فردا  و  امروز  بد 
امر خودش و تعدادی از مسئولین دیگر 
ارگان های شهرستان روبه رو می شود که 
اگر با همه توان بخواهد خدمت کند، با 

چالش های ریزودرشت مواجه می شود.
چه  که  بگوییم  بخواهیم  امروز  اینکه 
کازرون  شهرستان  سطح  در  نیروهایی 
پشت  کردن،  خدمت  نیت  و  قصد  با 
ساده ای  کار  نشسته اند،  میزهایشان 
خدمتگزاری  ادعای  همه  چراکه  نیست. 
مثل  اما  می کنند،  را  مردم  نوکری  و 
همیشه گوشزد کردن به عده ای که باید 
توجه  شهروندان  نیازهای  و  خواست  به 

کنند تا حدی چون روال گذشته می تواند 
در راستای به حرکت درآوردن تعدادی 
آنکه  به شرط  باشد  کارساز  مسئولین،  از 
باشد  نزده  خواب  به  را  خودش  مسئولی 
و چشم بند بر چشمان مبارکش و پنبه در 

گوش هایش نکرده باشد.
عالوه بر این موارد، مشکل دیگری که 
سر راه خدمت به مردم وجود دارد، فرار 
برخی از مدیران از پذیرش مسئولیت و 
کم کاری ها  باوجود  است.  پاسخگویی 
و  مدیران  برخی  کج سلیقگی های  و 
شناخت کامل و کافی که مردم از برخی 
بی کفایتی ها دارند، همچون گذشته برای 
رسیدن به خواسته هایشان از پا نمی نشینند.
شاید بد نباشد به نمونه ای اشاره شود؛ هفته 
گذشته یکی از شهروندان تماس گرفت 
و عنوان کرد که در بلوار ملت، حدفاصل 
)ع(،  امام حسین  میدان  تا  آزاد  دانشگاه 
و جای  است  تعداد 135 المپ خاموش 
37 پایه روشنایی که به هر دلیل اعم از 
برداشته شده اند خالی است  تصادف و... 
و این باعث می شود که شب ها روشنایی 
این مسیر پرتردد کافی نباشد و منجر به 
پیگیری  شود.  بیشتری  ناگوار  حوادث 
تا پل  اعالم کرد که  کردیم، شهرداری 
پادگان شهید چمران جزو حوزه کاری 
ماست و ازآنجا به بعد به دیگر ارگان ها 

مربوط می شود.
اکنون روی سخنم با شما مسئولین دیگر 
چنین  به  جوابی  چه  واقعًا  ارگان هاست. 
شهروندان دلسوزی که وقت می گذارند 
کاهش  برای  عالقه،  و  عشق  با  و 
می کنند،  تالش  همشهریان  مشکالت 
دارید؟ می خواهید بگویید بودجه نیست 
یا گذرتان به آن مسیر نیفتاده؟ شما که 
در تصادفات نیز بابت خسارت وارده به 
تیر برق ها و روشنایی ها، از مردم غرامت 
گرفته اید و اگر نگرفته اید باز هم قصور 
کرده اید. به راستی چه پاسخ منطقی برای 

مردم خوبمان دارید؟

منوچهر حبیبی

با نگاهی گذرا به مشکالت بعد از طالق، می توان گفت 
که طالق نه تنها حالل مشکالت برای خانواده ها بوده، بلکه 
به مراتب و پس ازآن باعث ظهور مشکالت بزرگ تری 
در جامعه و خانواده شده است. متأسفانه امروزه برخی از 
زوجین، معمواًل با بروز مسائل کوچک و گاهی بی ارزش 
در زندگی مشترکشان بدون هیچ وقفه ای، گزینه طالق 
را انتخاب می کنند و این در حالی است که فقط زندگی 
نموده و مسبب مشکالت دیگری  تزلزل  را دچار  خود 
در جامعه می شوند. بعضی از زوجین پس از مدتی و با 
این انتخاب نادرست، احساس ندامت می کنند و از خود 
سؤال می کنند که چرا راه حل مناسب تری انتخاب نکردم 
و عجوالنه تصمیم گرفتم؛ و یا گاهی اوقات زن یا شوهر 
پل های پشت سرخود را چنان خراب می کنند که امکان 
وقوع  از  بعد  مثاًل  می رسد.  به حداقل  بازسازی  و  ترمیم 
اولین  شوهر،  و  زن  میان  در  مشکالت  ظهور  و  طالق 
مشکلی که ذهنیت آنان را متوجه خود می کند، حضانت 
فرزندانشان هست که واقعًا برای آنان حائز اهمیت است؛ 
و این ها همه مشکالتی است که بعد از طالق ظهور پیدا 
به  باید  زوجین  اوصاف،  این  همه  با  بنابراین  می کند؛ 
مناسب  راه حل  طالق  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این 
شاید  طالق  نیست.  مشکالت  از  رهایی  برای  خوبی  و 
ظاهرًا مشکلی را حل کند ولی مشکالت دیگری را برای 
زندگی  اوایل  در  طالق ها  از  بعضی  می کند،   ایجاد  فرد 
انتخاب های  می توان  شاید  که  می افتد  اتفاق  مشترک 
نادرست را مهم ترین دلیل این گونه طالق ها عنوان کرد. 

افراد  از  برخی  که  است  قابل توجه  هم  نکته  این  البته 
براثر احساساتی شدن تصمیم به انتخاب همسر می کنند 
که این هم کاری بسیار اشتباه است. لذا به نظر می رسد 
در  جدی  مشکالت  این گونه  ظهور  از  جلوگیری  برای 
زندگی مشترک، می بایست زوجین اواًل قبل از ازدواج به 
روحیات و اخالق همدیگر کاماًل آگاهی و اطالع داشته 
با شروع زندگی زناشویی،  باشند و ثانیًا سعی کنند که 
ضمن اعتماد متقابل به هم سوءتفاهم ها و توقعات نابجا 
را از زندگی مشترکشان حذف کنند تا به لطف خداوند 
شاهد این گونه مشکالت نباشند و زندگی توأم با عشق و 

محبت داشته باشند.

محمدعلی مختارزاده، کارشناس حقوق و عضو شورای حل اختالف کازرون

ظهور مشکالت بعد از طالق

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!قسمت چهاردهم


