
 

 

 از تبعید تا پیروزی
 های مقاالت و مصاحبهمجموعه نامه و  زندگی

 اهلل ناصر مکارم شیرازی آیت



 شناسنامه کتاب
 از تبعید تا پیروزی

 اهلل ناصر مکارم شیرازی  های آیت مقاالت و مصاحبهمجموعه نامه و  زندگی

 نژاد میرزاباقر علیان: گردآوری و تدوین

 دفتر ادبیات انقالب اسالمی

 زه هنریحو



 

 

 

 

 تقدیم به سید شهیدان اهل قلم؛

 سیدمرتضی آوینی

 و شهدای مظلوم و گمنام انقالب اسالمی

 



 

 

 گفتار پیش

 انگیزه نگارش کتاب

دی و )  روزشممار ننالم ا نمم م    هنگام نگارش مجموعه کتابهای 
کممه  531 دی  1 یع پمما نز ، خصوصممان نگممارش و مما (531 بهممم  

ها،  چاپ نع میه باروزه خود پایان دنده بودند،   1مطبوعات به نعتصاا 
همای مختفما نز    های نفرندی بما رمرنی    ها و مصاحبه مالاالت، مخنرنن 

جمفه آ ایان میدمحمود طالالان ، میدکاظم شمریتتمدنری، ناصمر مرمارم    
ی بازررمان،  شیرنزی، میدمحمدصماد  روحمان ، کمریم ممنجاب ، مهمد     

حسی  مماعدی، راما برنهنم ، حسم       جوندی، غ م مید نصغر حاج عف 
در ... محمی  طباطبمای  و   ممیدمحمد  ندوش ،  صدر، محمدعف  نم م 

 .شویم رو م  هروبمطبوعات 
ممههب ، مفم ،   )های مختفما   مخالفان حرومت پهفوی نز رروه

سمال   همای خمود رن دربماره م    دیمدراه  رونمارون در نشریات ...(  و چپ
نهلل ناصمر مرمارم    یر  نز نیم  نفمرند آیمت   . کردند جاری کشور منتشر م 

آغماز   04مبارزه خود با رژیم پهفوی رن نز نبتدنی دهمه   نو که ؛شیرنزی بود

                                                 
( حموزه هنمری  )در دفتر ندبیات ننال ا نم م   مالدمات نگارش نی  روزشمارم  

 تمما 531 / / )روزه  22ممماه و  22آغمماز شممد و مالطممع زمممان     51 نز ممما  
دلی  ننتخاا نی  مالطع زممان  تحموالت   . برنی نگارش آن تتیی  شد( 531 /  /22

نگممارش نیمم  . نثررممهنر نیمم  دورنن در پیممروزی ننالمم ا نممم م  نمممتفممرنونن و 
 .دونزده جفد آن منتشر شده نمت(  53 )آغاز و تاکنون  511 نز ما   روزشمار



نیز توم  حرومت شاه ممدت  زنمدنن  شمده و     502 کرده و در خردند 
دی ز  یمام نموزده   ن پا نز آزندی مبارزنت خود رن نز مر ررفته بود، بتمد 

  ینظمم و آمما  در  نخم   نتهام ن مدنم عفیمه نمنیمت و    » به نیز  م 531 

ماه همان ما  به چابهار و در ندنمه به مهاباد و ننمار    دی  2در  « عموم
نز تبتید رهای  یافت و با شدت  531 در مردند ماه  ،نالی  تبتید شده بود

 .ررفت  حوندث ننال ا، به تهرنن آمد
های مههب ، میام ، نجتمماع  و   که در زمینه نهلل مرارم شیرنزی آیت

درممهای  نز  ماهناممه   551 فرهنگ  صاحب  فم  توننمند بود و نز ما  
در نیممه دوم  رن منتشر کرده بود، پما نز رهمای  نز تبتیمد،     مرتب نم م

هممای کریرنالنتشممار  در روزنامممه هممای  مالمماالت و مصمماحبه 531 ممما  
 . منتشر کرد کیهانو نط عات 
بمی  نز   در هنگام نگارش روزشمار ننال ا نم م  نیشانهای  تهنوش
همای  کمه نیم      برخم  نز ویگرم   . های دیگرنن نظرم رن جفب کرد نوشته

نممتمرنر  : کمرد عبمارت بودنمد نز    ها متمایز مم   مالاالت رن نز دیگر نوشته
، منسجم بودن ماختار مالاالت، بمه  (یک مالاله هر پنج روزتالریبان )مالاالت 
ن مواوع مالاالت با توجه بمه مسمای  جماری کشمور، مسمتند و      روز بود

همما و  بینمم  شمیون و  ابمم  فهمم بممودن مالماالت بممرنی عاممه مممردم، پمی      
خطاا بمه ممردم،   )های  که پا نز ننال ا محالق شدند، فرنریری  توصیه
آن همم   همای کریرنالنتشمار   و ننتشار در نشریه...( بختیار و شاپور نظامیان، 

 .ژیم پهفویدر زمان حاکمیت ر
نز  ی نلگمو نهلل مرارم شمیرنزی در مجمموع     فم آیت های نی  ویگر  



حرومت  یها مبارز نز رمانه تیشخص کینمتفاده هوشمندننه   چگونگ
 .کند م  هینرنرژیم رن آن   مرنگون یمستالر برن
نهلل  آ مای همدنیت  بمه   ،ها و مصاحبه با توجه به نهمیت نی  مالاالتلهن 

پیشنهاد ننتشار مستال   (دفتر ندبیات ننال ا نم م  مدیر محترم)بهبودی 
 .رو شد به آنها رن دندم که با نمتالبا  رو

پا نز آن، مرحفه نجرنی  و پگوهش  کمار در دفتمر ندبیمات ننالم ا     
 531 در مما   نط عات و  کیهانهای  در نبتدن روزنامه. نم م  آغاز شد

رارم شمیرنزی شمام    نهلل م مطفب نز آیت میزدهبررم  شد و در مجموع 
 .درردیو دو مصاحبه نمتخرنج  و یاددنشت مالاله یازده

*** 
در دو  531 مماه   مرارم شیرنزی در چهارم و ششم آبان نهلل ناصر آیت

کمه در   «اکتارى یر استتبداد و  بالى»و « ماه در تبعید 7»مالاله با عناوی  

نالما    چاپ شد، به بیان خاطرنت خود نز دورنن تبتید بمه  کیهانروزنامه 
طتمم   502 خمردند   3 نو کمه در جریمان  یمام    . مختفا کشور پردنخت

زندنن شاه رن نیز چشیده بود، در پایانِ خاطرنت خمود نز زنمدنن و تبتیمد    

تتر و   تتر  آگتاه   زندان عناصر انقالبی را پختته » :رونه نتیجه ررفمت  نی 

کند  و تبعید نتدای انقتالب را بته نقتار دور و نزدیت        تر می مقاوم

 «.رساند می

*** 
 531  آبمان  0 در که  نط عات روزنامهخبرنگار نی با  نو در مصاحبه
بمه چماپ     غ مراما نزهماری،   کار آمدن دولت نظام یو در آمتانه رو



 دیم کتاپمهیر دننسمت و    رن نمران رننیتشری  حرومت نم م  در نرمید، 
ت  آزندی، مبارزه با فساد طبالما  حرومت نم م  برنماس عدنلت، که کرد 

دولت نظام  ممر   نفزود نرر وی. هامت و مبارزه با فساد در تمام دمتگاه

نی جز دفاع نز خمود ندنشمته باشمند، جهماد نعم م       آید و مردم چاره کار 
یک روز پا نز نی  مصاحبه، با روی کار آممدن دولمت نظمام      .شود  م

دی  1 نیم  نعتصماا تما    . غ مراا نزهاری مطبوعات نعتصاا کردنمد 
 .نمه دنشتند 531 

*** 
پا نز پایان نعتصاا مطبوعات و با شدت ررفت  حموندث ننالم ا   

نی  نیمز بمر فتالیمت رممانه     یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 531 در دی و بهم  
تحمت   هانیکدر روزنامه  ین با ننتشار مالاله 531 دی 25نو در . خود نفزود

مفهموم  »: کمرد  دیکتا «است؟ یچگونه حکومت یحکومت اسالم»عنونن 

چاههما  نفمت بمر     درِ بست ِ ان،یبا جهان وندی؛  طع پ« حرومت نم مى»
ممنتى   نمدرى ز  با صنتتى شدن کشور، بازرشت به  مبارزه ا،یرو  مردم دن
زنمان نز حالمو     تیمحروم ر،ینز دم شمش ها تین ف رهرنندن  رون ومطا،

  و  آوردن بممهو رحرومممت،   ررنمممى نز برنامممهدمنجتممماعى، حممه  
دکتر نول  و همفررنن  در شر  و غرا   دند، آنچنان کهخشونت و نمتب

، و  حروممت نمم مى ت شمى نممت ممازنده       بفرمه  ؛ستینند، ن پندنشته
 «.در جهت عرا آن ایپو نمتننال بى 

*** 
در حال  که به تبیی  مفهوم حرومت نمم م    یرنزیمرارم ش نهلل تیآ



 ین با ننتشمار ناممه  نو . پردنخت، نز حمفه به دولت بختیار نیز غاف  نبود م 

« !دولت شما فقط ی  عیب دارد»با عنمونن   ،اریبه بختخطاا مررشاده 

درممت نممت کمه شمما     »: نوشت( 531 بهم   5)نط عات در روزنامه 
خودتمان  . ... زنممت  صاعاله آت  ،طوفان نیست ،نما نی  باد ،مرغ طوفانید

شما نیسمت  در میان مردم برنی  گاه نید پای هم کم و بی  نحساس کرده
و نیز همی  نممت دلیم  غیر مانون  بمودن     ! و همی  نمت یک عیب شما

 «!حرومت شما
*** 

اصتل   01»عنونن با  ین با ننتشار مالالهی روز بتد رنزیمرارم ش نهلل تیآ

در انقتالب ایتران    [ی مبتارز ]ها برای پیروزی انقالب؛ سهم همه گروه

امم   ( 531  بهمم   0) همان یکدر روزناممه   «شتود باید محترم شمرده 

نی  ننال ا به هممان  » :کرد دیکتانص  برنی پیروزی ننال ا  دهبرشمردن 
تمر و   تمر، حسماس   رمردد، پیچیمده   تر م    نزدیکینسبت که به هد  نها

ریری صمحی    تر خونهد بود، و کمتری  نشتباه و غففت در مواع شرننده
نی  بار مازد، و چون  دهای دردناک  بر ما ونر ننال ب ، ممر  نمت اربه

نرر خدنی نماکرده نتیجمه    ،نیم با تمام مرمایه وجود خود پا به میدنن نهاده
شود که به آممان  کممر رنممت     نی بر ما ونرد م  عالیم بماند، چنان اربه

 «.نخونهیم کرد و همه چیز رن نز دمت خونهیم دند

*** 
  غربم  انیو حام انینترا به نظامبا  اریدولت شاپور بختدر نی  روزها، 

  بما همرنهم    عنجتمما  گماه یکمردن پا  دنیم پ یبرن ،رایس آنان نمررندر  و



در تهمرنن    بهمم  نجتمماع   پمنجم در  شمان یها و خانونده انیرسترده نظام
 «  مانون نمامم  »نز  تیم تظاهرنت در حما  یآنان نع م کردند ن. برپا کرد
 .نالا  دمت به مانور و رژه زدند  در برخ انینظام ،گرید ینز مو. نمت

 ین با ننتشمار مالالمه   یرنزیمرارم ش نهلل تیآ نی  نوااع و نحونل ،چدر 

در روزناممه  « !ید از ی  فاجعه ختونین جلتوگیری کنتیم   یبیا»با عنونن 

مردم جفمب   ینرت  رن به موبدنه کرد   مت( 531 بهم   3) نط عات
 .کند

*** 
بمه کشمور     نم یورود نممام خم  نزپا نز آنره موفق شد مو تان  اریبخت
تظماهرنت در    یچنمد  شمان یها و خانونده انیو با کمک نظام کند ممانتت

تصمور   ندنزد،یرنه ب  نز  انون نمام ینز شهرها در طرفدنر  تهرنن و برخ

مخالفمان   ،گمر ید یکشتار به رنه نندنخت  ترماندن مردم و اب تونند  کرد م
مما   کمردن    یبمر عمزم خمود بمرن     ونیو روحان مردمنما . رن عالب برنند
 ،یرنزیمرمارم شم   نهلل تینز جمفه آ ون،ینفزودند و روحان یهفوحرومت پ

در مسمجد   531 بهمم    8ها نز صب   در نعترنض به بسته شدن فرودراه
 یهما  که با نممتالبا  رمروه    تحصن ؛دننشگاه تهرنن دمت به تحص  زدند

 .رو شد به مختفا رو

 انیم نظام اریم بخت دولمت    نصمف   حام ،ننال ا یریر نوج یروزها در

ستخنی بتا   » عنمونن با  ین با ننتشار مالاله یرنزیمرارم ش نهلل تیلهن آ ؛دندبو

در  «امرای ارتش؛ اگر از ما نیستید در صف دشتمنان متا هتم نباشتید    

فمردن کمه   » :کمرد  دیم کتا انیم بمه نظام ( 531 بهم   4 ) نط عات مهروزنا



عمهری    چون مایر مامورنن ناپهیرفتمه  دندراه مفت تشری  رردد تو رن هم
های پر مر و صمدن بمه ممر     نکنون در کنج زندنن در ننتظار محاکمه همکه 
همر  مدر    .برند به پای میز محاکمه و دندرماه عمدنلت خونهنمد کشمید     م 

آنهما نیمز     ها که روزی ممردم نز ممایه   زورمند باش  نز هویدنها و نصیری
ها بزن و حا  و روزرمار   به زندنن مری ؛زورمندتر نیست  دنشتندوحشت 
 «!ن ببی  و عبرت ریرآنها ر

*** 
مجبمور شمد    ونیدر نثر فشمار ممردم و روحمان    اریمرننجام شاپور بخت

 . کند ی ها رن بازرشا فرودراه

بما   یرنزیمرارم شم  نهلل تیآ ،به کشور  نیشدن ورود نمام خم   طت با

در روزناممه   «اصول اساسی حکومت استالمی »با عنونن  ین ننتشار مالاله

م حق مشمارکت ممردم،    : نصو  رن برشمرد  ین( 531 بهم     ) هانیک
  .م نظارت فالیه5نظرنن هر رشته و م نمتفاده نز صاحب2

*** 
 3  نهلل مرارم شیرنزی، کمه نز مسمال  نجتمماع  غافم  نبمود، در      آیت

نقتش زن در حکومتت   »دربماره   همان یک خبرنگار روزنامهبا  531 بهم 

غ  مختفا نجتماع  و مسال  مربو  به کار کردن زنان در مشا «یاسالم

 .رو کردو رفت در میستم حرومت نم م 

*** 
، شاپور بختیار در گفتگویی با رادیو تهران 5511بهمن51در شب 

« .جمهوری اسالمی برای من به  تمهام ما ها ملههوت اسهت     »: گفت



بختیار درباره احتمات اعالم جهاد علی  دولتش گفت مهن به  ع هوان    
ک  جهاد مربوط ب  یک مسلمان  یک مسلمان تا ب  حات نش یده بودم

اهلل مکارم شهیرازی در   روز آیت فردای آن .با مسلمانان دیگری باشد

بختیار و وسئاه جوادار و وووو»بها ع هوان    کیهانیادداشتی در روزنام  

اهلل  آیهت . ب  سهخ ان بختیهار واکه ش نشهان داد     «امدو یواسالسی

مکههارم شههیرازی نوشههت بختیههار جهههاد را ت ههها در برابههر دشههمن   
( ع)ک  دوران حکومت حضهر  علهی     غیرمسلمان دانست  در حالی

در مبارزه با س  گروه ب  ظاهر مسلمان نهاکیین، ااسهنین و مهاراین    
 . شود خالص  می

*** 
بازررمان رن بمه    یمهمد  531 بهمم   3   در نم یپا نز آنره نمام خم

در آمتانه ممالو    یحرومت مستبد پهفو بررزید ومو ت ی ریوز نخست
نهلل مرمارم   آیمت . شمد  دنده   ننال بم  یروهای، نتهام نمتبدند به نررفت رنر 

؛ چترا  !استتبداد اتهتام بتزرو روز   »با عنونن  ین شیرنزی با ننتشار مالاله

کند و چه کنیم تا بته استتبداد متتهم     دشمن ما را متهم به استبداد می

نیم  بسمیار   » :کرد دتاکی( 531 بهم   8 ) نط عاتروزنامه  در «نشویم؟

  نمت که یک نکرریت نیرومند و  اطع رن در مترض چنی  نتهمام   طبیت
تونند بچسمباند و   نی نمت که دشم  م   رنر دهند، زیرن نی  بهتری  وصفه

و نیمز طبیتم  نممت کمه رماه   اطتیمت کمه بمرنی          ؛روی آن تریه کند
ننال ب  شر  نمت با نمتبدند نشمتباه شمود، زیمرن ممرز      ارزهبرد هر مب پی 

 «.باشد  به هم نزدیک م نی  دو کام ن



*** 
که نالطمه آغماز آن    ،رننین  ننال ا نم م 531 بهم   22مرننجام در 

و هوشممندننه نممام     نلهم  یبمود، بما رهبمر    502 خردند  3   یخون امی 

و  دیرمم  یروزیم بمه پ  رننیم آراهانه و رسترده ممردم ن   و همرنه  نیخم
نز  پما  .خمورد  ونمد یپ  نلهم  یهما  شمه ینند یدنریبه بهار ب 531 زمستان 

هما   نز ممازمان   در صمدد ننحم   برخم    ین عده  ننال ا نم م یروزیپ
نهلل  آیمت  نمما ، عده به شدت در صدد ننح   نرتم  بودنمد    ین. برآمدند

در روزناممه   «!توطئه خطرناك»با عنمونن   ین مرارم شیرنزی با ننتشار مالاله

ب  مما ممهم بسمیار    نرتشیان ننال » :کرد دیکتا( 531 نمفند  3 ) نط عات
مرمارم   نهلل آیمت « .مهم  در به ثمر رمانیدن ننالم ا نمم م  مما دنرنمد    

نلبتمه ممازمان   » :با ننح   نرتم  نوشمت   دیشیرنزی ام  مخالفت شد

کام ن اروری نممت، ولم   فممرو آن نز     پاسداری انقالبمنظم  برنی 

توننمد   چنی  ممازمان  نمه الزم نممت و نمه مم       . فمرو نرت  جدن نمت
های چریرم    چنی  مازمان  نباید به صورت رروه .جانشی  نرت  رردد

و نه به صورت دولت در دولت کمه کمانون همرج و ممرج      اشد،خودرو ب
  رسترده، بفره باید کمام ن تحمت ننامبا  و    ینمت و عام  تولید ناراا

. نهلل مرارم شیرنزی به مرعت محالمق شمد   نی  توصیه آیت« .رهبری باشد
ممااه پاممدنرنن   »، نمام خمین  دممتور تشمری    538 ی  در نونخر فرورد

رن زیر نظر شورنی ننال ا نمم م  صمادر کردنمد و در    « ننال ا نم م 
 .تشری  نی  نهاد رممان نع م شد 538 دوم نردیبهشت 

*** 



 :کتاا حاار شام  دو بخ  نمت

اهلل ناصتر مکتارم    اجتمتاعی آیتت   -اول؛ زندگینامه سیاسیبخش 

ناممه مسمتال  و کمامف  ، خصوصمان      جای  که تاکنون زندر نز آن :شیرازی

نهلل مرارم شیرنزی در دورنن ننال ا نم م ، منتشمر   درباره مبارزنت آیت
بممرنی آشممنای  بیشممتر مخاطبممان بمما  در بخمم  نو  کتمماا. نشممده نمممت
در آرشمیو   منابع موجودبا نمتفاده نز  نیشان نجتماع   -میام  زندرینامه
و بانک نط عات ونحد تدوی  تماری    متاصر نیرنن فرهنگ نامورننونحد 

بردنری نز شصمت عنمونن    همچنی  فی و  (حوزه هنری)ننال ا نم م  
همم   .آممده نممت  و چندی  پایگاه نینترنتم   نشریه  و دونزده عنونن کتاا

 نز آرشمیوهای نختصاصم    چنی  در پایان تتدندی ممند و دههما تصمویر   
وی  تاری  ننال ا نمم م  و مومسمه   مرارم شیرنزی ، ونحد تد نهلل آیت

 .شود، آمده نمت نط عات ، که برخ  نز آنها برنی نولی  بار منتشر م 

 لمه و یاددنشمت و دو  مالا یمازده  :هتا  ؛ مقاالت و مصتاحبه دومبخش 

 در نط عمات و  کیهمان همای   نز روزناممه  نهلل مرارم شیرنزی آیت  مصاحبه
 نم م  ه با مو تیت ننال ابرنی آشنای  خوننندفرنهم آمد و  531 ما  

بما توجمه بمه     آنهما ، برنی هر یک نز یا مصاحبه نیرنن در زمان ننتشار مالاله
نی  نشماره با نمتفاده نز منابع مختفما   نوااع جاری نیرنن و محتونی مالاله

رویما ممازی در پماور       برخ  مالاالت برنیع وه بر نی ، . نگاشته شد

نهلل مرارم شیرنزی نیمز در پایمان    تتصویر برخ  نز مالاالت آی .ننجام شد
 .نی  بخ  آمده نمت

*** 



آرنیم  نولیمه و کارشنامم  نثمر      پا نز پایان نگارش کتاا و صمفحه 
توم  مدیر دفتر ندبیات ننالم ا نمم م ، یمک نسمخه نز آن در نختیمار      

و نیشمان مما رن ممورد لطما       مرنر ررفمت   مرارم شیرنزینهلل ناصر  آیت

د یمق و   کتماا رن مطالتمه فرمودنمد و نرمات    خودشان  رنر دندند و ک  
 نهلل مرمارم  آیمت  .نرزشمندی رن متهکر شمدند کمه در کتماا نعمما  شمد     

  .دران کتاا تالدیر کردندنچنی  در یاددنشت  نز پدیدآور هم شیرنزی
و  نز همرماری  در مرنحم  مختفما   نجرنی نیم  طمرپ پگوهشم     در
ر ندبیمات ننالم ا   ممدیر محتمرم دفتم   )نهلل بهبمودی   هدنیت آ ایان مشاوره
عامو محتمرم شمورنی    )نگند  حید عفیانوشی  نالم م  حجتو  (نم م 

کمه مااممگزنر    ،بمردم  فمرنونن  بهمره ( مرارم شیرنزینهلل  نمتفتاء دفتر آیت
 .زحمات آنان هستم

نز آ ایمان میدمحمدصماد  فمیم، محممدعف  یسما   و       چنمی   هم
ننالم ا نمم م  و    عفیراا دننا در ونحد آماده مازی کتاا دفتر ندبیمات 

ننتشارنت موره مهر که مرنح  مختفا آماده مازی و چاپ نی  نثر رن بمه  
 . عهده دنشتند، ماامگزنرم

با توجه به عظمت ننال ا نم م ، پگوه  در نی  زمینه کماری بم    
 مخاطبمان دننم نی  نثر نیز خال  نز نشرا  نیست،  لمهن نز   پایان نمت و م 

رزشممند خمود در ترمیم  و نصم پ کتماا      خونهم با نظرنت ن عزیز م 
 .باشند انهای بتد یاریگرم حاار در چاپ

 نژاد میرزاباقر علیان



 
 
 
 
 
 
 
 

-سیاسی نامه ندگیز: بخش اول
ناصر مکارم   اهلل اجتماعی آیت

 شیرازی
 



 

 
 

 
 

 
 تولد
در ( 543 نممفند   3) 503 شمتبان   22 روز جمته رنز یمرارم ش ناصر 

 .به جهان رشود دهیمههبى د نی خانوندهدر  ،رنزیشهر ش
جد نو، حاج عبمدنلرریم و  . محمد مرارم نام دنشت پدرش حاج عف 

 ناصمر . شیرنز بودنمد  مههب  جد نع ی ، حاج محمدبا ر، نز مرشنامان
 در نو .رفمت  نمت یز همدرم و ماا بهک س آمادرى  به گ مالدر چهار

 .هر ما  دو ک س رن رهرنند رمتانیدبستان و دب هدور
 
 رود به حوزه علمیهو
با مالو  رااخان و فرنهم شمدن آزند  نسمبى،    524 در نونی  دهه  
  ینورنلدممید نلفّمه حماج    تیآبه نام  رنزینز عفما  ش رىینز طر  ناصر 
 ابم  رمتانیم دبمودر ما   نوو  شددعوت  نىیعفوم د  یبه تحص رنز یش
 .بیماموزد  نیزرن  نىیدروس د رمتان،یحاار شد در کنار دروس دب ا ینشت

رفت و توننست  رنزیخان در شآ ا بابا  همدرم ناصر در چهارده مالگ  به
در مدت کوتاه  صر  و نحو، منطق، متان  بیمان و بمدیع رن بمه پایمان     



تری  عفوم نم م ، یتن  فاله و نصمو     ماا در دو رشته نز نمام . ببرد
  پا نز آن به فرنریری مطوپ عال  حموزه مشمغو  . مشغو  تحصی  شد

نو در چهمار  . زمان مشغو  آموزش رروه  نز ط ا شیرنز شد شد و هم
 ما  مالدمات و مطوپ عال  رن رهرنند

 . 

 هجرت به قم
برنی ترمی  آمموزش   520 ناصر مرارم شیرنزی در نونخر بهم  ماه  

مندی نز دروس عفمای  مم بمه    نو ام  بهره. عفوم نم م  رنه   م شد
نهلل  در دروس خممارج آیممت  نوشممت  دروس آنممان همممت رماشممت و  

نهلل  حسی  بروجمردی و آیمت   نهلل مید کوه کمری، آیتحجت میدمحمد 
آخونمد   االصول یهکفابمر  نو . میدکاظم شریتتمدنری شرکت کرد

بمه   شمبانه روز  در کمتمر نز دو رن  هیّصممد  و کتاا. زد هیخرنمانى، حاش
 .پایان رماند

 
 دهجرت به نجف اشرف و نائل شدن به درجه اجتها

ناصر مرارم شیرنزی پا نز پنج مما  ن اممت در  مم، در مماه صمفر       
. به  صد زیارت عتبات عالیات رنه  نجا نشر  در عمرن  شمد   513 

نو یممک ممما  در دورس آیممات عظممام میدمحسمم  حرممیم، عبممدنلهادی 
مما    20شیرنزی و مید نبونلالامم خموی  شمرکت کمرد و هنگمام  کمه      

شمی    نهلل آیمت  ت  نز مرنجع نجا، تر نز عمرش نگهشته بود، نز دو بی 
ممید نبمرنهیم مجتهمد نصمطهبانات      نهلل  آیتمحمدحسی  کاشا نلغطا و 

 . نجازه نجتهاد ررفت
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نز ورود بمه نجما    پا»: روید نهلل مرارم شیرنزی در نی  باره م  آیت
 دیهما  نممات   به زود  به ونمطه طرپ مؤنالت مختفا در بحث ،نشر 

رمرفتم و    مرنر ممى   محبتو  تیمورد عنا بزرگ، شناخته شدم و همه جا
دو نفر نز مرنجمع بمزرگ    فهیو چهارمالگى به وم ستیمرننجام در م  ب

 صمطهباناتى نلتظممى ن  نلفّه یتآ رىی: آن زمان مفتخر به نجازه نجتهاد رشتم
 شمان ین .شد نلفالها محسوا مى  یو ش شخصیتبا اریبود که نز مرنجع بس

کردند، لهن نجمازه کامم  نجتهماد     دنیپ ن  به م  فو  نلتاده محبتلطا و 
  یحسم محمد  ینلتظمى حاج ش نلفّه یتآ یگریو د ؛مر وم فرمودند میبرن

نز  :مودنمد به واع مم  ندنشمتند فر   ىیچون آشنا شانین .کاشا نلغطا بود
  یم ن  دربماره ن  نز م  خونمتند رمماله  .نم آماده :رفتم! کنم شما نمتحان مى

ن   م  همم رمماله   سم،یبنو رنفع حدث؟ ایت نم  یمب م،تیم ایفه که آئمس
عم وه بمر    شمان ین .دندم شانیخدمت ن و کردم تهیه نهیزم  یمشروپ در ن

نز مسمال    رمى ینز مم  بمه عمم  آوردنمد و      زینمتحان شفاهى ن کیآن، 
نجمازه رن   شانین ،عفم نجمالى رن مؤن  فرمودند، و تى جونا دندم دهیچیپ

 «.فرمودند محبتمر وم دنشته و 
*** 

 هافیلسوف نمانگارش ی  شاهکار علمی؛ و  بازگشت به قم
به  مم بازرشمت و نز    554 ماا در خردند  نهلل مرارم شیرنزی آیت 

نهلل بروجردی و دیگر نمتادنن بهره برد و نزد ع ممه طباطبمای     درس آیت
 .متالو  و عفوم عالف  رن فرن ررفت

نن شدت ررفتمه  نیردر  مادیونتبفیغات که  552 تا  554 در مالها  
نحسماس کردنمد کمه هجموم مراتمب باطفمه و نشمریات         روحانیون، بود



روزنفزون نفرند رممرنه و نیماد  بیگانمه کمه در نختیمار جوننمان رمهنرده        
و   رجما  ممههب   ،در نی  برهه نز زمان. کند شود جوننان رن تهدید مى مى

شنا هایى برن  آ و جفسه ندنمتادنن ففسفه و عالاید نحساس مسئولیت کرد
ماخت  جوننان با طرز مبارزه منطالى بما نیم  مراتمب، تشمری  دندنمد و      

 نو. میا چنی  جفسماتى بمود  تایرى نز پیشگامان  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
تشمری    فسفىبحث عفمى و ف اتجفس ،با همرار  جمتى نز دننشمندنن

هما  مماد  مطمرپ     کفیه نصو  ففسمفى مرتمب   اتدندند که در آن جفس
در نی  مباحمث   نهلل مرارم شیرنزی آیتمبب شد تا  اتسنی  جف. دش مى

و نی  رونمه  . کندها  آنها رن بررمى  و نوشته ها رماله به حد کافى غور و
نظیمر   خمود ممتماز و بمى    نموع توننست یک شاهرار عفمى که در  بود که

نی  کتاا با نمتالبا  . به رشته تحریر درآوردرن  نماها فیفسو  منمت به نا
ن  نز رمرنهمان در   د و دممته شو طباله روشنفرر رو به رو  عظیم جوننان

نی  . پرتو نی  کتاا نز چنگا  مرتب مادیگر  و ماتریالیسم رهایى یافتند
کمتمر   ،مرتبه به چاپ رمیده و بمه تصمدیق نهم  فم      م کتاا بی  نز 

مارکسیستها نگارش یافتمه  نی  چنی  جامع در تحفی  نصو  ففسفى  کتابى
 .نمت

و  قیم و تحال ایتمدر  نهیدر زمنهلل مرارم شیرنزی  آیتدند و نمتت نبوغ
 مم،   مالدممه پا نز ن امت در حوزه نجا و بازرشت به حموزه   ا،یلتا

، الننو زیمرن : ایلتما و  قیم تحال نمه یخصوصمان در زم  ؛افتین  خاص  جفوه
  یم ن ،انیو ثان بنویسدمالگى  21رن در نماها  فسو یفکتابى چون  توننست
حرمتمى   مهر  و بمى  به حوزه و بى ادیتپر نز در جوّ   ننستکتاا تو

نهلل  آیمت  تومم  فمى  مترو  یمه نرن بما آن همم    یم و د نیتنسبت به روحا
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 ، نی  کتااثالران. شناخته شود شمسی 0111 کتاب سال ،مرتا  مطهری
  یبم : رنبتان وا به حساا مى آمد لنثر مؤ  یمدو فى،یلتانز جهت تجربه 

نثمر   کیم نمت مى بار چاپ شدن که روش   دهینز مى بار به چاپ رم
 .نمت مهم بسیار ننتشارنت،در عالم 

*** 
 درسهایی از مکتب اسالمانتشار مجله 

دممت بمه ن مدنم    جوننمان   یفرر هیتغهنهلل مرارم شیرنزی برنی  آیت 
شمس  به همرنه رروهم  نز دننشممندنن    551 نو در ما  . دیگری نیز زد
رروه  نز تجار نیروکمار،   حوزه عفمیه  م و با مساعدت مال  و فا ی

نولمی   . رن منتشمر کمرد  مرتمب نمم م    درمهای  نزماهنامه عفم  و دین  
هد  نیم  نشمریه در شمماره    . منتشر شد 551 شماره نی  مجفه در آذر 

خمونهیم بما نممتمدند نز پیشمگاه      مما مم   »: نو  نی  چنی  نع م شده بمود 
سماس تتفیممات   خدنوند متتا ، به مهم خود، مسفمانان رن بمه نرمات ح  

نم م آشنا و دورنفتادران رن نزدیک و بیگانگان نز نمم م رن رنهنممای  و   
کنمد   نی ن تاا مم   ذخایر عفم  نم م رن تا آنجای  که واع چنی  نشریه

 «...مترف  و نز نصو  نم م دفاع کنیم
در اجتماع متا چته   »نی با عنمونن   نهلل مرارم شیرنزی نیز در مالاله آیت
روینمد   نیمم کمه مم     شمنیده »: نوشمت  «!هم مطبوعات ما گذرد؟ این می

مطبوعات رنهنمای نفرار، بیدنرکننده نحساممات خفتمه و نممودنر رشمد     
تمری  نرکمان تر م  و تممدن      فرری نجتماعات و خ صه یرم  نز مهمم  

همای  نز تمرویج فسماد در     وی پما نز نیم  مالدممه، بمه نمونمه     « .هستند
حمال  کمه در تهمرنن بمی  نز      در»: مطبوعات نیرنن نشاره کرد و نوشمت 



...( خانمه، کافمه و   نظیر مینما، تماشاخانه،  هوه)بیست هزنر مرکز عموم  
نهلل  آیمت « .وجود دنرد، در همی  شهر فال  دو کتابخانه عموم  دنیر نمت

نی  مردمم   »: نویسد م « دردهای جامته نیرنن»مرارم شیرنزی در ندنمه نز 
کنیمد همزنر رونمه درد و     ممدند مم   که شما خود رن مدنفع حالو  آنمان  ف 

ننمد،   بسیاری نز آنها بمرنی نمان و آا متطم    . بدبخت  و محرومیت دنرند
خودتان نوشتید در بتا  شهرهای جنوا نیرنن نفرندی هسمتند کمه نز   

باز خودتان نوشتید در بفوچستان محصمفین   ! خورند بیچارر  عفا م 
بمه جمای   . رونمد   هستند که کف  ندنرند و با پای برهنه به مدرممه مم  

لخمت و   نینره بهتری  صفحات خود رن به عرما زنمان لخمت و نیممه    
های عشال  و شرپ جنایمات و حموندث  کمه نطم ع نز      دنمتانها و رمان

تری  تاثیری در وامع ممردم نمدنرد، نختصماص دهیمد،       کوچک[ ها]آن
 « .نی  دردها برنید فرری برنی

  یم ن»: رویمد  مم   مم م مرتمب ن ننتشار  بارهدرنهلل مرارم شیرنزی  آیت
 .متمشاهى بود میدورنن رژ  یتر کیو تى شروع به کار کرد که تار فهمج
ن  در مرتاممر ممفرمت پخم       ابم  م حظمه   نمى ید فمه مج چیه بانیتالر
هم جمع شدند و  ن  نز دومتان فاا  و عالم و روش  دورِ هعد. شد نمى
دتى یرنفات عالرن برن  مبارزه با ننح نىید فهمج کیشد که   یبر ن میتصم

 تجمار و  روکمارنن یو مفامد نخ  ى منتشر کنند و بما کممک جمتمى نز ن   
در حمدود چهم     مجفمه   ین ،کردند مى  یمتامالى آن رن  نهیکه هز ،تهرنن

کمه ممردم مسمفمان، تشمنه      ىیشد و نز آن جما  فتالیتما   ب ، مشغو  
 ریوکم  کیم ن  بود کمه در   مانند جرعه ز،ین مجفهبودند و آن  نىیمتار  د
مطفمق بدرخشمد،    رىیتمار  کیم مشتفى که در  ایشود و  انینما موزننى
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 .مینز آن شد، نمتالبالى که مما هررمز ننتظمار آن رن ندنشمت     مىینمتالبا  عظ
کمار بمه    .افمت ی  یان نفزنمرتبدو هزنر نسخه شروع و  رىینز  مجفه رنژیت
همزنر همم رهشمت و بمه تممام نالما         نز صد مجفه رنژیکه ت دیرم ىیجا

ها ررفته تا ندنرنت و بمازنر،   نز مدنرس و دننشگاه ؛شد مى رمتادهف ممفرت
 «.کرد جادین مىیو موج عظ

مرتمب   مجفمه  اممى یننتالماد  و م  بُتددرباره نهلل مرارم شیرنزی  آیت
 نمه یزم میکمه نحسماس کمرد    مما »: رویمد  م  و نال  آن در ننال انم م 

 .میپمردنخت  اممى یها  ننتالاد  و نجتماعى و م کم به مالاله محرم نمت کم
 ،دنشمت  ىیم و نخ  مى و رون  ر یو تفس دتىیعال همالاالت، جنب ه ب ن هم

بمه   [نیم  مسمال   ] پردنختمه و  زیبه مفامد نجتماعى ن ستیبا ولى حاال مى
با  مدرت و   مجفهشد و  ثرمؤ اریفص ، بس  یبحمدنلفّه ن. شود دهینالد کش
ن دربماره  که دنشت توننست کنترلى رو  مطبوعمات آن زمما   اد ینفوذ ز

 «.جفو مخنان نارون رن ررفت اد ینم م دنشته باشد و تا حد ز
*** 

 آغاز نهضت اسالمی
نهلل مرمارم   آیمت  504 با شمروع نهامت نمم م  در نبتمدنی دهمه       

و پا   یپ  نیدرباره رفتار نمام خم وی. شیرنزی به نی  نهات پیومت
 یبروجمرد  هللن تیم بتد نز وفات آ» :دیرو  م یبروجرد نهلل تینز رحفت آ

نمممام  تیدر واممت  نماممم اریتفمماوت بسمم کیمم 504   یفممرورد 4 در 
 دیکمه مماکت و خماموش بمود و شما       تیشخصم . شمود   م دهید  نیخم
 مرنر دنرد،    نجتمماع   یمسما  یهدر حاش شانیکه ن کردند  م ا یخ ین عده

و   نلتاده مردمم  حرکت فو  کیجنبان  و مفسفه میعظ  نارهان به طوفان



پرم  رن مطرپ   ین ،مهنندر د یرنزیمرارم ش نهلل تیآ «.  شدمبد  نم م
  مشم    تفماوت در خم     یو ن  نیدر حرکت نمام خم  دورانگ  ین»: کرد

کمه    کسان»: رفت  در پامخودش و  «شد؟ دنینز کجا پ شانین  نجتماع
کمه در   یآثمار   رن خوننده باشند، حت شانیرن شناخته و آثار ن  نینمام خم
  نم ینممام خم  یمه که روح دننند  م  خوب ز نهات نوشتند، بهن  یدورنن پ

و   یممدت شمرن    یم ن منتها در طمو   ،بوده نمت  رسانی یههمونره روح
همر   ی،رنزیمرمارم شم   نهلل تیم به نعتالماد آ  «.عوض شد  نجتماع تیمو ت
  آرماه  ها، نهیزم  ین  یتر نز مهم یر  دنرد و ی ها نهیبه زم اجینحت  ننال ب

 نهلل تیم آ تیم در دورنن مرجت یرنزیمرارم ش نهلل تیرفته آبه . مردم نمت
ترس دنشمت کمه جرلمت     شانینز ن نی هحرومت شاه به نندنز ،یبروجرد

 دنز حد کنار بزند و آشرارن دمت بمه نعمما  ام    ادهیها رن ز ندنشت پرده
ممردم در   یهما  تموده   یچنم  همم  ،در آن زمان. بزند  نم م و اد  مههب

عنمونن دممت بمه     چیو  ادر نبودند بمه هم   بردند  به مر م  حدن   آراه
  در ننتظمار فرصمت    نم یطبتان نمام خم. بزنند  پرشور و ننال ب یها حرکت

نز آثارشمان نوشمته    گرید  و برخ نمرنر کشابودند تا آنچه رن در کتاا 
 یحرومت پهفمو  ،یبروجرد نهلل تیبتد نز رحفت آ. تحالق بخشند د،بودن

 بیترت  یبه ن. رفته نمت  ی  بوده، نز بکه مر رنه  نحساس کرد موننت
 و امد   مههب اد یها برنامه جیها و به تدر شروع کرد به کنار زدن پرده

هنگام  که رژیم شاه نی  ن دنمات . دیرن آشرار کرد و شدت بخش  مردم
نممام   هنگمام   یم نفمزوده شمد و در ن  نیز مردم   بر آراه رن شدت بخشید،

 یهما  ننجمم   هحم یال هخود دربار یهبا نع م دندید ایرن مه نهیزم هک  نیخم
: نعم م کردنممد  شممانین. جر مه ننفجممار رن زدنمد    ینولمم  ،تم یو وال  التیم ن



  17 ماه در تبعید 7

مهمم و   اریحر  در آن زمان بسم   یرفت  ن. «یغارتگر  تنی ، پرمت شاه»
و   به ممردم آرماه   ها  و مخنرنن ها هیبا نع م  نینمام خم. دوحشتنا  بو

ده بود کر جادین یپهفو میحشت رن که رژشجاعت دندند و جو رعب و و
  نیو جانشم  میم تمرس ممردم نز رژ   خت یر  تنیدو عنصر،   ین. شرستند

 امی  نهیآنان، دمت به دمت هم دندند و زم  شهامت در د  مردم و آراه
 .فرنهم آوردند رن 502 خردند3 

نهلل مرارم شیرنزی ع وه بر همرنه  نهات، در نمور تبفیغ  نیمز   آیت
نو در . کمرد  بود و برنی مخنرنن  به نالا  مختفا کشمور ممفر مم    فتا  

آموزنن کم س ششمم    در مفری به آبادنن، در جمع دنن   50 فروردی  
های آبادنن در ممال  دبیرممتان رنزی، دربماره مسمئفه آفمرین        دبیرمتان

 .های آنان پام  دند مخنرنن  کرد و به پرم 
 

  های ایالتی و والیتی الیحه انجمن
در زمان  که مجفا شورنی مفم  جهمت نصم پ      50 مهر  0  در

همای   ننجمم  »نی تحمت عنمونن      انون ننتخابات تتطی  شده بود، الیحمه 
. در هیئت وزیرنن دولت نمدنهلل عفم به تصمویب رممید  « نیالت  و والیت 

های نیالت  و والیت   رنر بود شورنهای  باشند که در همر نممتان و    ننجم 
در . ریری کننمد  شوند و در مورد مسال  مربوطه تصمیمشهرمتان تشری  

دهنممدران و ننتخمماا  نیمم  الیحممه جدیممد، شممر  مسممفمان بممودن نز رنی
« مورند نمایندران به  مرآن »شوندران بردنشته شده بود و همچنی  شر  

 .شده بود« مورند به یر  نز کتب آممان »تبدی  به 
مونجمه شمد و   تصویب نی  الیحمه بما مخالفمت رسمترده روحانیمان      



حارنت آیات خمین ، شریتتمدنری، خوی ، مرعش  نجف ، رفاایگمان   
 1 نممام خمینم  در   . همای  بما آن مخالفمت کردنمد     با صدور نع میه... و
در تفگرنم  که برنی شاه فرمتاد، نز نو خونمت نی  الیحه، کمه    50 مهر

 . مخالا نم م بود، نز برنامه دولت حه  شود
ف  بی  عفما بر پا شد و بسیاری نز عفما نیمز در  در  م، جفسات مختف

در یرم  نز نیم  مجمالا ممخنرنن  کمه در      . جمع مردم مخنرنن  کردند
های نیالت  و والیت  نز طمر  هممه مرنجمع در     نعترنض به الیحه ننجم 

مسجد نعظم  م بررزنر شد و خود مرنجع هم در آن شمرکت کردنمد، دو   
مرارم شیرنزی و دیگمری آ مای حماج    نهلل  نفر مخنرنن  کردند؛ یر  آیت

 .ننصاری
 نهات دوماهه روحمانیون نیمرنن   نالم م عف  دونن  در کتاا حجت

نجتماع عظیم در مسجد نعظم، تالریبان بیسمت روز  »: نویسد در نی  باره م 
در نیم   . وزیمر رهشمت   نز ننتظار مردم رنجع به وصو  جمونا نخسمت  
متفموم نبمود جمونا     .مدت، نز طر  دولت مروت مطفق حرمفرما بود

. کشمد  رهرد یا بمه درنزن مم    منف  یا مربت نمت و آیا کار به مسالمت م 
چون مدت طوالن  و خشم عموم  باال ررفت و زمزمه تتطی  بازنر  مم  

رمید و حت  نصرنر دنشتند آ ایان مرنجع هم نمماز جماعتهما    به روش م 
رفمت کمه    مم  و درس و بالنتیجه حوزه عفمیه رن تتطی  کننمد و بمیم آن   

بما  [ کمه ]نی نز فا  و مدرمی  حوزه  یرباره واع متشنج شود؛ لهن عده
نمودند برنی کسب ترفیا خمدمت آ ایمان رممیده و     آ ایان همراری م 

پا نز شرپ نوااع  که پی  آمده بود، پیشنهاد کردنمد کمه نرمر آ ایمان     
کمه نونیم  مماه    ( س)ص پ بدننند به منامبت نیام وفات حارت زهمرن  
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نهلل بروجمردی   شمود، در مسمجد نعظمم آیمت     نلران  نیز بررزنر م  دیجما
  مجفا مورونری تشری  دنده و بما نشمر نع میمه ممردم رن دعموت بمه      

منبر رفته و پما نز شمرپ     مجفا مزبور نموده و یر  دو نفر نز فا  به
جامع و مستدل  درباره ماهیت مواوع و ن مدنمات  کمه تماکنون مرنجمع     

نظر آ ایان رن به منظور تتیی  ترفیا ممردم و جفموریری   نند،  صورت دنده
نز تشنج و تتطی  حوزه عفمیه و بازنر و نماز جماعت و درس با حامور  

آ ایمان مرنجمع همم نیم  پیشمنهاد رن      . آ ایان مرنجع باط ع مردم برمانند
نهلل نلتظمم    پهیرفته و بنا شد روز پنجشنبه در مسجد نعظم مرحوم آیمت 

رونری باشمد و در آن مجفما بما کمما  نظمم و      بروجردی مجفا ممو 
آرنم  در حاور مرنجع و زعمای عالیالمدر و مجتهمدی  و مدرممی  و    
محصفی  حوزه عفمیه و وجوه تجار و نصنا  بمازنر و مسمافرین  کمه نز    
تهرنن و شهرمتانها در نیمام عمزندنری بمه زیمارت آممده بودنمد، چنانرمه        

د که دولت هم نظر مسماعد  باید مواوع برنی عموم تشری  شود، باش م 
بمه هممی  منظمور نع میمه     . ومیفه غالفه فرو نشیند خود رن نع م و بدی  

 : زیر صادر شد
عصمر روز پنجشمنبه   ( س)بمنامبت وفات حارت صمدیاله کبمری   »

بتمدنزظهر مجفما    5نز ماعت [  50 آبان 4 ] 582 نلرانیه  موم جمادی
حموزه عفمیمه    مورونری در مسجد نعظم با حامور مرنجمع و زعممای   

نلسم م   نز عموم ع  مندنن بمه نهم  بیمت عصممت عفمیهم     . منتالد نمت
شمود در مجفما مزبمور شمرکت      مخصوصان جامته روحانیت دعوت م 

امنان مطالب الزم ، به ومیفه آ ایان روینمدران زیمر تمهکر دنده    . فرمایند
دننشمند محترم آ مای ناصمر مرمارم، خطیمب شمهیر، حماج       : خونهد شد



 « مدرمی  حوزه عفمیه  مننصاری نز 
، مردم خمود  [ 50 آبان  3]نامه نز روز چهارشنبه  با ننتشار نی  دعوت

کردند؛ بطوری که همر دو نفمر    رن برنی شرکت در مجفا عصر آماده م 
. نمودنمد  رممیدند، یرمدیگر رن دعموت بمه آن مجفما مم        که به هم م 

جه نظمم کمار   کردند، ول  و ت  متو مالامات ننتظام  هم خیف  فتالیت م 
نز مماعت دو و نمیم بتمدنزظهر    . شدند تا حدی نز نارنحت  خود کاممتند 

دمته مردم مختفا، عفما و فا  و محصفی  عفوم دین  به مسمجد   دمته
ماعت مه و نیم مسجد پمر نز جمتیمت شمد و همر     . نعظم مرنزیر بودند

مر ماعت چهار و ربع کمم، نخسمت تم وت    . رردید تر م  لحظه فشرده
در نیم   .  مجید، توم  دو نفر نز ط ا عفوم دینم  شمروع شمد   نهلل ک م

و ت شبستانهای بزرگ و زیر رنبد و صح  مسمجد و نطمرن  آرنمگماه    
بام مسجد و خیابانهمای مجماور و صمح      نهلل بروجردی، حت  پشت آیت

کوچک و مسجد باالمر حارت متصومه عفیهام م، ممفمو نز جمتیمت   
در . یت  رن نهال   م کمتر به یاد دنشمتند بود، بطوریره چنی  مجفا با نهم

شیرنزی، نز نفاا  دننشممندنن   ماعت چهار بتدنزظهر، آ ای ناصر مرارم 
 یممت، بمه نماینمدر      حوزه عفمیه  م و مؤلا چند کتاا مودمند و ذی

منبمر     هزنر جمتیت متشر  بمه  پنجاهحوزه عفمیه در میان مروت  ریب 
نرد نص  مطفمب شموند، چمون بمیم آن     آ ای مرارم پی  نز آنره و. رفتند
نظیر، بتا  نز عناصر نخ لگر دممت   رفت در آن نجتماع عظیم و کم م 

به تحریرات  زده و نظم مجفا رن به هم بزنند، تمهکرنت الزمم  دربماره    
رعایت نظم مجفما دندنمد و رفتنمد کمه در نطمرن  مجفما و البم ی        

کما حمق    نی مرن مب ننتظاممات مجفما هسمتند و همیچ      جمتیت، عده
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مماا ونرد نصم  مطفمب شمده و     . فرمتادن صفونت یا دندن شتار ندنرد
مطمالب  رن کمه الزم   : نیشان فرمودند. مطالب جامع و مستدل  نیرند کردند

نمت در حاور زعمای حوزه عفمیه و آیات عظام و مدرممی  و عمموم   
نی که نز خمارج بمرنی شمرکت در نیم  مجفما       طبالات نی  شهر و عده

نی رنجمع   چندی  ب  دولت تصمویبنامه : کنم نی  نمت کهنند عرض  آمده
همای نیمالت  و والیتم  و ننتخماا آن رهرننمد کمه نز جهمات          به ننجمم  

نری مجفا شورنی مف  بمود  هر برخ    وننی  مصوا دوره نو   انون
و نممم  « نمم م »نی  مطفب خیف  پرمتن  نمت که  یمد  : و ناافه نمودند

کتماا  »حه  کنند و فالم  بمه جمای آن     رن نز مرنمم  سم«  رآن مجید»
آیما  . نی  یک نع م خطمر بمه عمموم مسمفمانان نممت     . بگهنرند« آممان 

تونند  انون مصوا مجفا رن در همم بشمرند؟ در نبمودن     تصویبنامه م 
تونند مصوبات مجفا رن فس  کند؟ م  کماری   مجفسی ، کدنم  درت م 

کنم نی  نمت کمه مما   آنچه الزم نمت در نی  مجفا عرض . آنها ندنرم به
. کند که حر  حساا ندنشمته باشمد   دعون کس  م . با کس  دعون ندنریم

خونهیم بمه نیم  وممیفه بمه      ما یک مفسفه حرفهای حساب  دنریم که م 
نی  مواوع رن که دولت به صورت تصمویبنامه  . روش مردم دنیا برمانیم

ر منتشر ماخته نز هر جهت که حساا کنیم نادرمت نممت؛ همم نز نظم   
آ ایمان  .  انون خدن و هم نز نظر  انون نمام  و هم نز نظر نفرار عمموم  

. نز نیشمان ممئون  کنیمد   . مرنجع و زعممای حموزه عفمیمه  مم حاامرند     
رونه مطالب به عهده نیم  آ ایمان نممت؟ همر کسم  حمق        تشخیص نی 

هممه چیمز   ! رنممت  ممفرمت عجیبم  شمده    . دخالت در نی  نمور نمدنرد 
نی  آ ایان هممه بمه وممیفه    . رام پیچیده دی خونهد جز نح متخصص م 



آیما بماز جمای    . تفگرنمهای صری  خود به نی  تصویبنامه نعترنض کردنمد 
نی  دنرد که کس  درباره مخالفت یا عدم مخالفت آن با ممونزی  نمم م    

نی در پامم  وعما     وزیر ناممه  آ ای نخست! نظهارنظر کند؟ نما یالفتجب
! آ ایان وعا : های آن نی  نمت   نز جمفهنند که مامون یر تهرنن نوشته

وظیفه شرع  شما نی  نممت کمه ممردم رن روشم  کنیمد و رنه رن بمرنی       
های  که دولت در نظر دنرد صما  نماییمد و  موننی  نمم م رن بما       برنامه

در ممفرت ما کس  غیمر نز طبیمب حمق نمدنرد     ! واع کنون  تطبیق کنید
یسمد و نیم  عمم  جمرم     حت  یک نسخه ماده برنی ممرماخوردر  بنو 

شود، ول  در مواوعات شرع  همه به خمود حمق دخالمت     شناخته م 
وعما   . کننمد  دهند حت  وظیفه شرع  برنی رنهنمایان شرع تتیی  مم   م 

کاری نرنید کمه  . باید وظایا خود رن نز مرنجع تالفید بگیرند نه نز دیگرنن
نجما  خ صمه پما نز فتمونی صمری  مرنجمع      . دنیا به نعما  ما بخندد

نما نز نظر  انون . نشر  و  م نی  مسئفه نز نظر شرع  جای بحث نیست
بهمای جمتم  نز    خمون . نی   انون نمام  تاریخچه عجیبم  دنرد : نمام 

های مههب  نیم   مانون  ربانیهما دندنمد و      آنها برنی جنبه. مسفمانان نمت
بمرنی  باره برنی نمروز ما ذخیره نمودنمد تما بتموننیم     موند پرنرزش  در نی 

هیچ  درت  حمق نمدنرد   . حفظ مالدمات نم م و  رآن نز آن نمتفاده کنیم
تمری  منبمع    حت  مجفا مؤمسان که بمزرگ .  انون نمام  رن تغییر دهد

نری نمت فال  حق دنرد موندی رن که محتماج بمه تفسمیر نممت     هر  انون
رویمد تما زممان ظهمور حامرت       تفسیر کند و نه نی  ماده که صریحان م 

نمما نز نظمر نفرمار    . نی  هم نز نظر  مانون . تغییرناپهیر نمتحجت عصر، 
نی بنشینند و بمرخ   میم  نکرریمت     عموم  نی  صحی  نیست که عده
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نیم   .  اطع مردم نی  ممفرت چیزی رن تصویب و بر آنهما تحمیم  کننمد   
هزنر یا ده هزنر رنی مونفق دنشته باشد، بمی  نز   پنجتصویبنامه نرر فراان 

آیا نی  جمتیت عظیم که نمروز به عنمونن  . نی مخالا دنردفیون ریم نوزده
نند مردم نی  کشور نیستند؟ یما آن   نعترنض در نی  خانه خدن نجتماع کرده

مجفا عظیم  که نمروز صب  در تهرنن بر رنر بود نز مردم نی  ممفرمت  
رممد   های  که به مرنجمع مم    نبود؟ مگر می  تفگرنفات و طومارها و نامه

رهنریمد؟   مردم نیست؟ چرن همه مالدممات رن زیمر پما مم      نفرار عموم 
کنمد   نلمفف  نیجاا م  رویند نلزنمات یا نلتزنمات بی  مطفب دیگر نینره م 

منظور آنهما نز نلزنممات   ! رن بردنریم... و«  رآن مجید»و نام « نم م»که  ید 
نلمففم    نمت که پا نز جنگ بمی  « نع میه حالو  بشر»نلمفف  همان  بی 
می دی در مجمع عموم  مازمان مف  متحد  308 تنظیم و در ما  دوم 

ماده دوم نیم   . کشور به نتفا  آرن تصویب رردید 08با حاور نمایندران 
تونند بدون هیچ رونه تمایز، مخصوصمان نز   هر کا م »: روید نع میه م 

حیث نگند، رنگ، جنا، زبان، مههب، عالیمده میامم  و یما همر عالیمده      
ام حالو  و کفیه آزندیهای  که در نی  نع میه حاامر ذکمر   نز تم …دیگر

کسان  که به نی  نع میه برنی توجیه کارهمای  « .مند رردد شده نمت بهره
ننمد و آن نینرمه نحتمرنم     چسبند نز یک نرته روش  غففت کمرده  خود م 

در چهارچوبه  مانون نمامم    « منشور مف  متحد»یا « نع میه حالو  بشر»
در مونردی نی  دو با یردیگر منافمات پیمدن کننمد بایمد      مامت؛ یتن  نرر

مههب و  انون نمام  یک ممفرمت رن بما   .  انون نمام  رن مالدم دنشت
نند نزطر  مفمت نیمرنن    نرر کسان  رفته. تونن عوض کرد نی  حرفها نم 

ننمد و بمه    نند آنها مجمرم  نی برخ   موند  انون نمام  نماا کرده نع میه



مگمر نع میمه مزبمور    . انون نمام  باید مجازنت شوندجرم مخالفت با  
روید هر عالیده میام  آزند نمت؛ چرن خود نی  آ ایانْ حمزا تموده    نم 

کننمد؟ بمرنی نینرمه بمرخ   مصمال        رن غیر  انون  نع م کمرده و مم   
بنابرنی  خمود  . ممفرت نمت و باید جفو آن رن ررفت؛ ما هم  بو  دنریم

نند که نحترنم نع میمه مزبمور در حمدود مصمال       هآنها هم عم ن ثابت کرد
یک نرته به نی  دلسوختگان و طرفمدنرنن نع میمه   . مردم و ممفرت نمت
: شمما رن بمه خمدن د مت کنیمد و  اماوت کنیمد       . حالو  بشر باید رفت

در نیم  ممفرمت ممه    . نمت« آزندی بیان»تری  موند نع میه مزبور  بدیه 
هما رن   یالت  و والیت  تشرر کرده روزناممه نفر زن نز تصویبنامه ننجمنهای ن

نند، نما دو هزنر نامه و طومار و تفگرنم رممید و هنموز همم ندنممه      پر کرده
آیما نیم  متنم     ! شمود  ها نثری نز آنها دیده نم  دنرد و در یر  نز روزنامه

نند تفگرنمهمای   نی رفته کشم بگویم عده آزندی بیان نمت؟ م  خجالت م 
آیا تایید  مرآن مجیمد   . نند کنند و ماموری  مانع شدهعفمای خود رن چاپ 

و  انون نمام  ممفرت جمرم نممت؟ آیما در چنمی  محیطم  بیمان آزند       
درممت د مت   . نمت؟ آخری  مخ  نی  مطفب رن باید صمریحان بگموییم  

مردم مرتب دنرند بمه مرنجمع و بزررمان عفمما فشمار      ! توجه! کنید، توجه
ننمد و   نی  آ ایان به دولت تفگمرنم زده ! وظیفه، وظیفه: رویند آورند؛ م  م 

کننمد   چند روز دیگر صبر مم  . روز نمت جونا نیامده شانزدهدر حدود 
نالن . نرر جونا مربت آمد، آمد؛ نرر نیامد وظایا منگین  به عهده دنرند

دننند نمروز ممفرت مما و دنیما در    خودشان م . کنند دعوت به آرنم  م 
نرر دولت نخونهد به  مرآن مجیمد نحتمرنم     نما. مو تیت خاص   رنر دنرد

بگهنرد، به  انون نمام  نحترنم بگهنرد، روحانیت رن، که ممنگر نممتال     
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نی  ممفرت نمت، در هم بروبد، مسئولیت آن متوجه خود آنهما خونهمد   
بینیمد   تونن صبر کرد؟ نی  مجفا عظمیم کمه مم     آخر مگر تا ک  م . بود

نجمازه دهنمد، مرنممر ممفرمت تتطیم       نرر نی  آ ایان . نجتماع ما نیست
شما که همه چیز رن در همم  . رردد شود و کنتر  آن نز دمت خارج م  م 
شرنید، پا منگر نمتال   نی  ممفرمت بمرنی روز خطمر چیسمت؟      م 

میرند؛ جوننهما نز زور بیرماری خودکشم      دنرند م   زده هزنر زلزله یرصد
 . ختیها کنیدنرر دلتان موخته، فرری برنی نی  بدب. کنند م 
نممام  نهلل مرارم شیرنزی،   و مخنرنن  آیت پنج روز پا نز نی  مرنمم 

نرمر رممان   »: عَفَم نوشتنمدنهلل  در تفگرنم  به  50 آبان  3 خمین  در 
شمود بما زور، چنمدروزه  مرآن کمریم رن در عمرض نوممتای         کردید مم  

اه ، بسمیار در نشممتب ]...[زرتشمت، ننجیم  و بتممم کتمب اماله  ممرنر دند     
 « .هستید

در پ  نی  روشنگریها، مردم نیز مخالفت خود رن بما تتطیفم  بمازنر و    
، پما نز   همای  در مساجد نشان دندند و مرننجام دولت نمدنهلل عفم ررد

 .نی  الیحه رن لغو کند  50 آذر  4 مجبور شد در  مدت  مالاومت،
*** 

 با جوانان و دانشجویان
و دننشجویان نرتبا  خوب  دنشمت   نهلل مرارم شیرنزی با جوننان آیت 

در جفسمه ننجمم      50 دی  22وی در . کرد و در جمع آنان شرکت م 
یرم  نز دننشمجویان   . نم م  دننشجویان دننشمگاه تبریمز شمرکت کمرد    

آ مای  »: رویمد  نهلل مرارم شیرنزی مم   دننشگاه تبریز درباره دعوت نز آیت
نوشمت و در ممط     م مالاله  مرتب نم مناصر مرارم آن مو ع در مجفه 



وی رن دعموت کمردیم بمرنی    . باالی  بود و نز نظر عفم   بولشان دنشتند
ما هم بمرنی  . نیمه شتبان بیاید تبریز و در جمع دننشجویان مخنرنن  کند

همای عاریمه    بما ماشمی   . پیشونز چند نفر نز دننشجویان رن جممع کمردیم  
دم یمک طمر    مم  دیمر رممیدم و دیم    . های تبریز رفتیم فرودراه بازنری

ها در دو  نند و آن طر  هم ماونک  دننشجویان و روحانیون تبریز نیستاده
روی هم که آ ای ناصر مرارم بایست  بیاید نز نیم  ومم  رد    تا خ  روبه

یر  نز روحمانیون تبریمز م آ مای     ... ما هم نیستادیم و ژمت ررفتیم. شود
زنمده بماد    نی  همیشه در ذه  م  هست، رفمت . هاشم  م شتار دند  بن 

یک دفته رفت نممام  . نعف  حارت همایون شاهنشاه، همه رنگشان پرید
بتد هم آ ای ناصر مرارم آممد  ... کفک زده بود. زمان، همه ر  باز کردند
بتد هم که ما مسجد رن آماده کرده بودیم بما  ... . و فردنی  جفسه رهنشت

رلمیا مماون  و    نز نمتاندنر تما ... تبریز، چای، و [شیرین ] میوه و  رنبیه
نصم ن  . ما مسئو  پهیرنی  دم در بمودیم . رومای دننشگاه همه آمده بودند

... چون نمم دننشجو بود، خود رلمیا مماون  آممده بمود    . ماباله ندنشت
کردنمد و   های آ ای ناصر مرارم روش م  نینها هم آمده بودند به صحبت

، مما همم کیما    کردند کردند، آنها که تایید م  های نو رن تایید م  صحبت
 «.کردیم م 
 

 گزارش ساواك از سفر به تبریز
نهلل ناصر مرارم شیرنزی در ماون ، رزنرشم  نز ممفر    در پرونده آیت

دی  22طبمق رمزنرش مماون  تبریمز، روز     »: وی به تبریز موجود نممت 
آ ای ناصر مرارم، نز روحمانیون  مم، بنما بمه دعموت دننشمجویان         50 
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مفر نموده و در مساجد حاج میمرزن و جمامع   دننشگاه تبریز به آن منطاله 
بیانات  عفیه مالامات دولت  نیرند و ام  مخنان خمود نامافه نممود کمه     

های ماموری  دولمت   ها و کارشرن  نی به م  مرنجته و نز محدودیت عده
نمامبرده نفمزود بمه مجمرد     . ننمد  های خود شرایت نمموده  در مورد فتالیت

 «.مات روحان  مطرپ خونهم کردرمیدن به  م نی  مواوع رن با مالا
 

 امام خمینی ماموریت از طرف
رغم مخالفت رسمترده روحمانیون، رفرننمدوم     عف   50 بهم   1در  

 502 نیز نمام خمینم   نموروز     50 در نمفند . ننال ا مفید بررزنر شد
 .رن عزنی عموم  نع م کردند
ت حرومم   امد نمم م   یهما  بما برناممه   ونیبه دنبا  مخالفت روحان

  یدر روز دوم فمرورد  ونیننتالام نز روحان یشاه برن میورنن رژمام ی،پهفو
 هبمه مدرمم   ورشیم با  ،(ع)زمان با مالروز شهادت نمام صاد   هم 502 

رن   و رروهم  دینز ط ا رن شمه  ین عده ،زیتبر هیطالب ه م و مدرم هیایف
پا نز نی  کشمتار، روحانیمان مبمارز بمر فتالیمت خمود       . ماروا کردند

نهلل مرارم شیرنزی به منز  نمام خمین   آیت 502 در نردیبهشت . زودندنف
در . ورمو کمرد   های محرم با نیشان رفت رفت و درباره محتونی مخنرنن 
نهلل مرارم رن برنی مخنرنن  بمه آبمادنن    آیت ،نونخر همی  ماه، نمام خمین 

نن مماون  خوزممتان نیمز ب فاصمفه دممتور دند نو رن در آبماد      . فرمتادند
 .زیرنظر بگیرند

*** 
  سخنرانی علیه حکومت پهلوی در مسجد هدایت



مماون ،   دنتیم تهد رغمم   ، عفی مر 585 محرم ما   دنیبا فرن رم
 در روز عاشممورن. شمماه نفزودنممد میممبممر مخالفممت خممود بمما رژ انیم روحان

 رندیم خمود رن در  مم ن    خیتمار   ممخنرنن   نم ینمام خم (502 خردند5 )
رفمت   که در تهرنن منبر مم   یرنزیمرارم ش نهلل تیآ ،در همان روز .کردند

 تیدر مسمجد همدن   نفمر بتدنزظهر در نجتمماع هفمت همزنر     0نز ماعت 
  نیکمرب  و مبمارزنت حسم    هحادثم  هدربار ینبتدن مختصر. کرد  مخنرنن

و بما   کمرد نعترنض  یحرومت پهفوبه صحبت کرد و در ندنمه به شدت 
 دیم کتا 502   یدر دوم فمرورد  هیایمورنن به مدرمه فما ورشینشاره به 

بمه   یکمه ممامورنن حروممت پهفمو     ی هما  زهیمرن  یبا هم زین دیزی»: ردک
تند   مخنرنن انیپا نز پا «.کرد  بردند، مردم رن مرعوا م ورشی هیایف
 رینز نفمرند حاامر در مسمجد در مسم      رروهم  ی،رنزیمرارم شم  نهلل تیآ
مماه و ناصمر خسمرو بمه      دننیم نم مبو ، چهاررنه الله زنر، م یابانهایخ

  ،نم یخم  ،نیخم» دندند  آنان شتار م. کردند پیمای  رنه دننیم ممت مبزه
 روزیم پ  نم یخم»و  «دشمم  خونخمونر تمو    ردیم بم ،ردیبم .خدن نگهدنر تو

 دهینز دو همزنر نفمر رمم     یبه ب شانکه شمار  در حالپیمایان  رنه« .نمت
. خ رفسمتان رممانند  و خود رن به مالابم  کما   ندنر  شد دننیدنخ  م ،بود

 ونیروحان یعزنماا به ممت مدرمه حاج نبونلفت  رفتند و در مجفا 
 .شرکت کردند  ،نینز نمام خم  بانیتهرنن و نع م پشت

 
  بازداشت توسط ساواك در شب پانزدهم خرداد

های پرشور عاشورن منجر به دمتگیری رروه  نز روحانیون  مخنرنن 
بیسمت نفمر نز   » 502 خمردند   3 شب به رزنرش ماون ، در  .مبارز شد
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وعا  که در چند روز نخیر نیام مورونری در منابر مردم رن تحریمک بمر   
نند توم  ماموری  شهربان  و مماون  بازدنشمت    عفیه نمنیت کشور کرده
  عباممتف  ی،مطهمر   مرتا ی،رنزیش مناصر مرارشدند؛ نز جمفه آ ایان 

روز بتد نیمز  « ...و   نگند ، میدعبدنلرریم هاشمففسف  محمدتال  ،نم م
 .نمام خمین  و عده دیگری نز روحانیون دمتگیر شدند

*** 
 روایت چگونگی بازداشت و زندان

فرنموش »: دیرو  درباره بازدنشت خود م یرنزیش ناصر مرارم نهلل تیآ
، [کاخ رفستان] محرم آن ما ، جوننان در مالاب  کاخ شاه امیدر   کنم  نم

 چیکمه هم    ن دنم. دندند  شاه مر م هیعف ین ماباله  تند، دنغ و ب یشتارها
 یم  در آن زممان بمرن  . رن در آن روزها ندنشت یکار  یت چنلکا جر

پما نز نوج  . نز جفسات حساس به تهرنن رفته بمودم   در بتا  خنرننم
عفمما و   یریبه صورت دمتااچه بمه دممتگ   میخردند، رژ 3 در روز  امی 

 رندیم ن یبمود کمه بنمده بمرن    ( محمرم  2 )خردند  3 شب . خطبا پردنخت
 یابانهمماینز خ  رممیدر . در حمما  حرکممت بممودم رنن،یدر شممم  مممخنرنن

  یم و ماا تحو ریرن متو ا کرد و مرن دمتگ ما  یخفوت، ماون  نتومب
شخصمان بمه هممرنه چنمد نفمر نز       زیم ن یک نتر ایرل. دربند دند یک نتر
. کردنمد   همرنهم  ممرن  ، م  به زندنن شمهربان   یتحو یبرن  یها پامبان
نرمر شمما    گنماهم، یآ ما، ونهلل مم  ب  » :رفمت   بمه مم  مم    یک نتر ایرل
ننمد،   ما رن تحت فشار رهنشته. دیکن  یرنف نهایبه ن د،یبرن  ینفر دیخونه  م

بمود    که آدم مودب یک نتر ایرل «میکن ریشما رن دمتگ میلهن مجبور شد
مم    «.دهمننجام  تانیرنب دییبگو دیدنر ینرر کار» :رنه به م  رفت  یدر ب



مرن به بستگانم در تهرنن نطم ع دهمد    یریدمتگ انینز نو خونمتم جر زین
مرنتب نممر   ، و با نمتفاده نز تفف  عموم  ینتومب زشدن ن ادهیبا پ زیکه نو ن

بمه   ین هیم نرر نورن  نع م» :بتد نز آن به م  رفت. دیرن به نط ع آنها رمان
 «.دیم ایبمه وجمود ن   تمان یبرن یشتریکه دردمر ب دیزیبه دور بر دیهمرنه دنر

موجمود   یشد تا تفف  بزند، پامبانها ادهیپ  یکه نفسر مهکور نز ماش  زمان
به چه  !به ما دمت دنده نمت  عجب بدبخت»: رفتند  به م  م  یمبدر نتو
ممردم در  . عا بت کار ما مر  عمر ممتد شمده نممت    !مین نفتاده یروزرار

و  یریو ما مشمغو  دممتگ   کنند  شرکت م( ع)  ینمام حس یمرنمم عزن
: رفمت   نز آنها مم  گرید  ری «.میهست  ید یبه زندنن بردن عفما و خطبا

 ی مما رن بمه چمه کارهما    ! میخمور   رن که مم   لالمه نان  ین رهشور بب مرده»
عا بت کمار مما شمده ماننمد عا بمت کمار       »: نفزود زین یگرید «.نند وندنشته

 «.طانیگو بدتر نز شب»: رفت  م یگرید «.طانیش
و  هاو پاممبان  هانفسمر   یم با ن خونهد  شاه م :رفتم  خود م  یم  پ 
و بر اد نو هستند، با ما مبمارزه کنمد؟    ختهیکه نز درون فرو ر   تیتشر

کمانمدو   ین تهرنن رماندند و بمه عمده   اینز مرنکز پف  ریباالخره مرن به 
رفمتم   یبما بما تنمد    کردنمد مم    ی نز م  بمازجو  ایدر ندنره پف. ماردند

 دیشما چراره هست .م  هم در دندراه جونبگو هستم. ممفرت دندراه دنرد
ممرن ررفتمه و بمه مممت زنمدنن       رن نطم  زیآنها ن دیکن  که مرن محاکمه م

مگمر  » :دندیپرم  نز م  م [بتا  نز ماموری ] رنه  یدر ب. بردند  شهربان
  متوجه شدم که آنهما  م «رند؟یر  رن دنرند م انیآ ا  یچه شده نمت که ن

در و . ندنرنمد  یکمه نصم ن نز جامتمه خبمر     کنند  م یدنر نگه ی رن در جا
 پرممند   م  مم  نز نهایتازه ن ،نمت  اد دولت یتهرنن پر نز شتارها ونرید
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 . نفتاده نمت  در تهرنن چه نتفا 
در آن ] بمودم کمه    کس  یو م  نول میبه هر صورت، ونرد زندنن شد

نگهشمت   یزیچ .نبودم تنها باشم  یدم و طبتان هم ماونرد زندنن ش [شب
  یشم حاج و  نگند  هاشم ،یمطهر ، ففسف انیپشت مر هم، آ ا دمیکه د
نفمر   نموزده تتمدندمان بمه    نرهیرن به زندنن آوردند تا ن  نم م  عف عباس
، نحا نمت، چه خموا نممت   نوزدهعدد  :رفتم  و م  به شوخ دیرم
 یزیم چ !رن بمه تتمدندمان نامافه کننمد      رم ی ایرن آزند کنند و   ری ایکه 

تهمرنن و   ینلممه جماعمت و خطبما    ،نگهشت که پشت ممر همم، عفمما   
تتمدندمان بمه پنجماه و ممه نفمر       ورن به ما مفحق کردند  کینزد یشهرها
متر ومتت ندنشمت  شصت نز  شتریبود که زندنن ما ب  در حال  ین !دیرم

رم بمود و مجبمور   همون رم  . شمد   مانت مم   متر و م کیو مهم هر نفر 
نز  یتتمدند  زیم شمبها ن . مینیبه نصط پ مسمجدونر کنمار همم بنشم     میبود
در دنخم  هممان    هیم و بال دنمد یخونب  کوچک زندنن مم  ا یدر ح انیزندنن
 دنیم پ  یمران بمرن  شد،  نفزوده م انیجمع زندنن به یگرینرر فرد د. نطا 
 . شد  نم

  دنالنم  میمجبورشددو نفر به ما ناافه کردند و ما   رینز شبها   شب
و آنهما رن در  ] میبا ممر و صمدن تصمر  کنم     شد  م  منته ا یرن که به ح

آن  در بفند بود که ه   مماه صمفر    زیزندنن ن یونرهاید. [دنالن بخونبانیم
  عمال  اریبسم  انیزندنن هیححا ، رو  یدر ع. میدیدر شب ششم د دیرن شا

مشغو   یبردنر اددنشتیو   دنغ عفم یبه عبادت، بحرها بود و ما متموالن
 «.میبود

*** 



 های آموزشی در زندان برنامه
  نز برناممه آموزشم  خود در خاطرنت   همدنن  نیحس نالم م  حجت

پما نز   !نممت   عجمب مجفما و محففم    دمید»: دیرو  دنخ  زندنن م
نجرن کردنمد   ی ها مرارم برنامه یو آ ا  ففسف یو آ ا یمطهر یآ ا  مدت

کمه در    ممدت  هبه ننمدنز  خونندم  حوزه درس م که نرر م  چند ما  در
دوره   یم مم  نز ن  .و نمتفاده کمنم  اموزمیب توننستم  بودم، نم و تزندنن م

 ههمم  ،شد یزیر که طرپ ین در برنامه. دنرم که جالب نمت ی ها اددنشتی
 دوره،  یم ن نز .کردنمد   مم   مخنرنن بیکه در آن بند بودند به ترت  انیآ ا
 ،یمطهمر  یمان آ ا. نرزشممند نممت    فم یدنرم کمه خ   جالب یها اددنشتی

... و نمگند   هاشمم  ، زنجان  یعزنلد ،یرنزیمرارم ش ،یآباد  خند ، ففسف
کمه   ی هما  طفبمه به در حوزه رمم نمت . نند نوشته  دفترچه مطالب  یدر ن
چمون   ؛دیم بده ی نماما بمه مما   آ ما   :نمد یرو  مم  کنند  م  زود تر   فیخ
حاال م  همم در آن مو مع در    ی؛شو  جع ممر یکه شما به زود میدنن  م

مرمارم   نهلل تیم هما آ  نز آن  رینم،  نماا ررفته  مرنجع فتف  نز برخ نزندن
 «.نمت یرنزیش

نتما   » :دیم رو  در خاطرنت خمود مم    زندنن ونینز روحان گرید  ری
  شمهربان  یونرهاید. روباز آن چه  متر بود ا یمتر و ح ستیمسالفمان ب

مواموع    نالمم م ففسمف   در دنخ  زنمدنن حجمت  . حدود چهار متر بود
 یرنزیمرارم شم  ،یمطهر  انیو خودش و آ ا کرد  م  ییرن تت ها  مخنرنن

  سممیدر زنممدنن بمما تندنو  زنممدنن انیممروحان. کردنممد  ممم  مممخنرنن ...و
 «.کردند  رن مرتوا م ها  مخنرنن

*** 
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 یادگارهای ماندنی از زندان
  برخم . دمت نز  فم برندنشمت  زیدر زندنن ن یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
که به عنونن یادرمار زنمدنن بمرنی دوممتان زنمدنن        شانین یاددنشتهاینز 

 :شرپ نمت  یبد نگاشت
  تتال  بسمه

و شجاع باشد و هر ننمدنزه در مرتمب بزررمان     دهیهر در ورز ننسان
 کیم و نز نزد ردیم درس رن خوننده باشد تا در کورنن حوندث  رنر نگ  ین

 یوجمود  ا تیو ل  ستگیآن شا ،نباشد  زندر جانیپره یاه ناظر صحنه
 ثیحمد  دیشما . کنمد   نمم  دنینفر ننسان شجاع الزم نمت پ کیرن که در 
هممونره ممهم     باشد که مردنن بزرگ نله  یز نشاره به همین نلب ء لفوالء

و   دریم ننمد تما ورز   دنشمته   و مشمر ت زنمدر   ممات ینز نام  یشتریب
 .آورندبه دمت  یشتریب  ستگیشا

بنده شده  بینفتخار نص  یکه ن  امین ادبودیجمفه فو  به عنونن  چند
تهمرنن    نز نعماظم و بزررمان در زنمدنن مو مت شمهربان       بود و با جمت

 .نگاشته شد ینهر یحارت آ ا  دومت ررنم شنهادیبنا به پ ،میبود
 [502 یر ت   ] 85/ صفر/ 4 م  یرنزیمرارم ش ناصر

 
 میلرحنلرحم  ن نهلل بسم
  !نلتفو نلالدرِه کوز 

نمت ررننبها که نز بزرگ مرد جهان   نمت پرنرزش و مخن ین جمفه

                                                 
 رهشمت، زکمات توننمایى نممت     عفمو و  :!هالق ار   ه ز كاانَلتَفموُ   مم  

 [ 182، کفمه 502، ص غررنلحرم.]



 .نال  شده نمت نلس م هیعف  عف تیننسان
. سمت ینفتخمار ن  هیننتالام ما ،کنند  تصور م  برخ   آنچه بتا یآر

عفمو و   تیننسمان  نهنشا. نمت تیوننیو ح  درندر هرمظا تری ننتالام بارز
 دنرد و زکمات    زکات  هر نتمت یآر. ماض و بخش  نمترهشت و نغ

 .عفو و رهشت نمت ، درت نتمت 
نز بزررمان و    کمه بما جمتم     امیم ن ادبودیم فو  به عنونن  یها جمفه
در دفترچمه خماطرنت    ،میبمود   در زندنن مو مت شمهربان   زیدومتان عز

 .نگاشته شد ی طباطبا یدومت محترم آ ا
 [502 تیر  2 ] 85 /صفر/    - یرنزیمرارم ش ناصر

 
  تتال بسمه
  !ننصفب عودن هینلشجره نلبر نالونن
  مؤمنان عفریحارت نم ،عیجهان تش یشونیپ فو  که نز بزرگ جمفه

رن بمه مما     زنمدر  یدرممها   یتمر  نز بمزرگ   ری ،نال  شده ،نلس م هیعف
کمه   ی و ت ش و کوششها  در کشاک  مبارزنت نجتماع یآر. آموزد  م
  در ننتظار کسمان  یروزیهمونره پ ردیر  صورت م  و زندر اتیح یبرن

کمرده و   دنیم کامم  پ   دریم روزرمار ورز  حموندث  ینمت که در کورننها
نازپروردرمان،  . ننمد  مبارزنت ممربر آورده  هنز کور دهیآبد یهمچون پوالد

کمه در نتممت     بزم و خ صه کسان یها تماشاررنن صحنه نان،ینش روشه
ننمد محرموم بمه شرسمت      لهت بزرگ شمده  و  و خوش  و ناز و رنحت

                                                 
کمه نز  )درختمان بیابمانى   ! آراه باشمید ! أَصْفَبُ عُودن ه اْلب رِّی  ه أَلَا وَ إِنَّ نلشَّجَرَ م 

  صبح، غهنلب  نهج ] .تر نمت چوبشان محرم( کنند تر  نمتفاده مى آا و غهن  کم
 [03، نامه 8 0صال ، ص 
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 .باشند  م
جنمگ   یدننهایم  یتر نمت که در بزرگ یمرباز ،قیو ال دیرش مرباز

 ی طهما ینمت کمه در مح   و پخته کس دهیورز امتمدنریم ؛شرکت جسته
 ندهیو رو سندهینو ؛افتهی، پرورش هبود  امیم دیشد یکه شاهد طوفانها
مبمارزنت   یهما  کمه در صمحنه   نممت   و بانرزش کسم  هیو دننشمند پرما

و  دهیم جسمته و پموالد وجمود نو آبد    کتشمر   و عفمم   و  فمم   مخن
 .خود نندوخته نمت یمبارزنت برن  یبزرگ نز ن  خاطرنت
  تفم  زنمدر   یآممدها   یهررز نز حوندث مخت و پم  دینبا  یبنابرن
نز آنها نمتالبا  کرده و نز برکات آنهما   دیبفره با آغوش باز با ،مینگرنن باش

 .میمند شو بهره
نز بزررمان و    کمه بما جمتم     امیم ن ادبودیم جمفه فو  به عنونن  چند

جنماا   زیو دومت عز میبرد  به مر م  دومتان در زندنن مو ت شهربان
 .وحدت نگاشته شد یآ ا

 [502 تیر  2 ] 85/ صفر/    - یرنزیمرارم ش ناصر
 

 
  تتال  بسمه

 ... .و طو  نالم  یهونتباع نل: نثنتان رمینخو  ما نخا  عف نن
 

نرممر فرمودنممد . سممتیو نمامممان هررممز مبالغممه ن امبرننیممرفتممار پ در
دور و  یو آرزوهما   متادت شمما هونپرممت   هپرتگاه جاد  یتر خطرنا 

                                                 
تمری    خطرنما  : وَ طممو م نََمَم ِ    إِنَّ أَخْوَ َ ما أَخَا ُ عَفَمیْرممُ نثْنمانِ نتابماعُ نلْهَمو      م 

ه بر مر رنه متادت شما  رنر ررفته، هونپرممتى و آرزوهما  دور و درنز   پرتگاهى ک
 [02، کفمه 85صال ، ص   ، صبحنلب غه نهج ].نمت



 . نمت  یچن  درنز نمت رنمت
و متماد   دنبمه مبم   دهیم رن عال ممان ینمماس ن  :آن هم روش  نممت   یدل
  یفاما  یکه ننسمان بمه ممو    به خدنمت مانین هیدر ما .دهد  م  یتشر
و رناهمان نجمات     یم بمه روز جزنممت کمه نو رن نز رذن    مانیرود و ن  م
 .بخشد  م

و  ممازد   رن متزلز  مم  التیو حق و حال دنبه مب مانین ، هونپرمت  ول
عم  نلحمق و نمما طمو       صدیف ینما نتباع نلهو. به متاد رن مانیطو  نم  ن
 نالخره  نسینالم  ف

 

 !ستین یزیتر چ مواوع خطرنا  دو  ینز ن  یبنابرن
نز بزررمان و دوممتان در زنمدنن      که با جمتم   امین ادبودیعنونن  به

 .نگاشته شد ،میتهرنن بود  مو ت شهربان
 [502 تیر  3 ] 85/ صفر/ 0  - یرنزیمرارم ش ناصر

 
 

  تتال  بسمه
لذ موتوالحخلقیا لوکمیلوهیال ب

احسنعمالکمی ا
  

نممت   ی دنمتانها  یو مرموزتر  یتر دهیچیگ نز پو مر  زندر دنمتان
نممت و   زیننگ و شگفت بیعج  دنمتان رنمت  ین.  که بشر به خاطر دنرد

                                                 
چرن که پیمرو   : َهفَیَصُدُّ عَ ِ نلْحَقا وَ أَمَّا طمو م نََمَ ِ فَیُنْس   نآلخ رَ  فَأَمَّا نتاباعُ نلْهَو  م 

آرزوهما  درنز، آخمرت رن بمه دممت فرنموشمى      دنرد و  نز هون شما رن نز حق باز مى
 [02، کفمه 85صال ، ص   صبح ،نلب غه نهج ].ماارد مى

ى نممت کمه حیمات    ینو خدن :ل یَبْفموَکممْ أَیُّرممْ أَحْسَ م عَمَفنا  هَنلَّهی خَفَقَ نلْمَوْتَ وَ نلْحَیا م2
 [2 هیفک، آم  رآن، موره ].و مرگ رن آفریده که شما رن در میدنن حس  عم  بیازماید
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و مرگ نممت و    زندر  یهم تر کیبه ما نزد زینز همه چ نرهین تر بیعج
 .میخبر  ما هنوز نز نمرنر آنها ب

بشر   یرتمام ف مفه و متفر  جهان،  نمروز نز تمام محاف  عفم نرر
  نط عم   هممه نظهمار بم    سمت یو مرگ چ  زندر التیحال دیمئون  کن

 ،مینم یب  و مرگ رن مم   ما آثار زندر ندیرو  به شما م  در  یهم. کنند  م
  مجهمز عفمم   ینممروز در البرنتونرهما  . مینط عم   آن ب التینز حال  ول

  ین  ول ،مرغ رن بسازند تخم کیدننه رندم  کی فو م کیممر  نمت 
. روپ و جان ندنرد  دننه رندم و تخم مرغ ماختگ  ین  نوعمفو  مص
آن نمت   تیمانند نفرند طب نانیآن ع ی ایمیش بیو ترک  ریزیماختمان ف

 .ستیدر آن ن یتفاوت که نز جان و روپ خبر  یبا ن  ول
عظممت حمق    اتیم رن نز آ اتیم مرگ و ح ن یهم آفر دی رآن مج 
 قیم طر  یم ند جهمان رن بمه ن  تبار ، خدنو هکرده و در آغاز مور  مترف
کمه ممرگ و    یخدنونمد : وهیخلق الموت و الح یالذ. کند  م ایتوص
مسمئفه   کنمد   ناافه م نجایرن که  رآن در ن  نرته جالب. دیرن آفر  زندر

 یبمرن   ناموس ممرگ و زنمدر  . نمت  هد  نز خفالت، مرگ و زندر
 !نمت عم  حس   یآزما یبرن دیرو   رآن م ست؟یچ

آنچمه    ول ،نمت  بحث طوالن کی ازمندیمخ  ن  ین  یتوا ررچه
نطم ع   یبرن  نله یشهایآزما: نمت که  یرفت ن تونن  م نجاینجماالن در ن
نو نز  نرمه یچمه ن  ،باشمد   شوندران نمت نمم  که در نمتحان  نز نمور پنهان

 .باخبر نمت زیهمه چ



 پما   الصتدور  یو ما تخفت  نیخائنه االع علمی: روید  رآن مجید م 
آنها رن   درون ینمتتدندها نرهین یبرن کند؟  م  یه بندران رن آزماچ یبرن

نهفته  ی و نمتتدندها ا تهایل  در وجود هر کس نرهیچه ن ،برماند تیبه فتف
الناس معتادن  . رمد  نم تیبه فتف ، دم نگهنردعم   دننیشده که تا در م

 .2کمعادن الذهب و الفضه

 یاریر نفشانده شده و با آبوجود نفرند بش  یدر مرزم  یفاا یبهرها
 .دهد  م وهیو شاخ و برگ و ر  و م دهیو نمتحان به ثمر رم  یآزما
 ا مت یو ل  سمتگ یشا یبمرن   یآزما دننیم  مرگ و زندر دننیم یآر

و نممتخرنج متمادن نهفتمه      درونم  یبهرها دنیبه ثمر رم هفینفرند و وم
 .کوهسار وجود ننسان نمت

نز دوممتان و بزررمان در زنمدنن      جمتم که با   امین ادبودیعنونن  به
جنماا    در دفترچه خاطرنت فاا  ررنمم  ،میتهرنن بود  مو ت شهربان

 .نگاشته شد یصدر یآ ا
 [502 تیر  1 ] 85/ صفر/ 3  - یرنزیمرارم ش ناصر

 
 مینلرحم  نلرح نهلل بسم

االختره   من ءییکل ش و  انهیر من عبسماعه اک ایالدن من ءییش کل

                                                 
خمدن چشممهایى رن کمه بمه خیانمت       :نلْأَعْیُ ِ وَ ما تمخْف   نلصُّدُورُ ه خائ ن یَتْفَمُ  م 

 هیم موره غمافر، آ  رآن، ]. دنرند ها پنهان مى دنند، و آنچه رن در مینه کند مى رردش مى
 3.] 
ستند مانند متادن طم   مردم متادن  ه :ه اْلف ض نلنَّاسُ مَتَاد نم کَمَتَاد نِ نلهَّهَبِ وَ  م2

 [584، ص 0ج  ،هینلفال حارهیم  ال] .و نالره
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 (نلب غه نهج)  من سماعهر باک انهیع

و آخرت نز هر نظر در دو  طب مخالا  مرنر   ایدن ، ماده و متن عالم
 ریو دلامه  زیننگ و د  کننده رهیبزرگ و خ اریجهان ماده بس یدورنما. دنرند

  یبم   همچمون ممرنب   شود  م کیکه ننسان به آن نزد  نمت، نما هنگام
کمه بمه     رن نز کسانمواوع   ین. نرزش کوچک نمت و کم اریبس ؛ستین

آنهما  . دیپرمم  تمونن   م نند دهیرم یو ماد یصور هو برجست  عالمالامات 
بمه آن مالمام در عمالم ذهم        یرن که  ب ن نز ن  نتفا  دنرند صورت  همگ
 اریبسم  ننمد  دهیم آنره پما نز وصمو  بمه آن د     نند با صورت ون ت دنشته

 حسماا   بم   به آن مالامات عط  موزنن و تشنگ  یلهن ن. متفاوت نمت
عفمم،   ،یمالاممات متنمو   ،عرما  هبم   ول. ننشانده نمت روآنها رن هررز ف

آن   نمت که صمورت ون تم   تیپرنهم یبه  در...  را به خدن و ،یتالو
 هتا یف. سمت ین ای ب  نز وصو   اب  در  و پا نز وصو   ابم  توصم  

 2.قلب بشر یرأت و ال اذن سمعت و ال خطر عل نیماالع

  محمرم  2 نز بزرران و دوممتان نز شمب     جمت که با  امین ادبودی به
در دفتمر خماطرنت    ،میتهمرنن بمود    در زندنن مو ت شمهربان  85نلحرنم 

                                                 
ءٍ م  َ نلْآخ رَةِ ع یَانمهُ أَعْظَمُ م م ْ   ءٍ م  َ نلدُّنْیَا مَمَاعُهُ أَعْظَمُ م  ْ ع یَان ه  وَ کم ُّ شَ ْ کم ُّ شَ ْ م 

همه چیز دنیا شنیدن  مهمتر نز دیمدن آن نممت در حمالى کمه هممه چیمز        :مَمَاع ه
، 13 صمال ، ص    صمبح  ،نلب غمه  نهمج  ] !تر نمت خرت، دیدن  نز شنیدن  مهمآ

 [0  خطبه 

درمتى که برن   به : ف یهَا مَا لَا عَیْ ٌ رَأَتْ وَ لَا أمذمنٌ مَم تَتْ وَ لَا خَطَرَ عَفَى  َفْبِ بَشَر م2
تو نمت چیز  که هیچ چشمى ندیده و روشمى نشمنیده و بمر  فمب همیچ ننسمانى       

توای  نینره نی  مت  مربو  به زمان  نمت کمه مموم   بم  نز    .)ه نمتخطور نررد
 .(کننمد  نش با خبمر مم    نفتد و م لره نو رن نز مالام و جایگاه نخروی شهادت نز پا م 

 [233، ص  ج  ،هینلفال حارهیم  ال]



 .نگاشته شد یغفار ینالم م آ ا حارت مستطاا حجت
 [502 تیر  1 ] 85/ صفر/ 1 م   زندنن شهربان م یرنزیمرارم ش ناصر

 
  تتال بسمه
 منافق ورنء لسانه فبه و  فب نل ورنءُ نلتا     لسان

 

نممت   نلسم م  هیعف  عف ،انیمتال یموال ،رمؤمنانینز نم ایباال رو ثیحد
 :دیم فرما  مم . مخنان پرنرزش آن بزررمونر نممت    یتر نز آموزنده  ریو 
 .عا   پشت  فب نومت و  فب منافق پشت زبان نو زبان
 زیم همر چ   تنم ی ،زبان ننسان عا   در پشت  فب نو  رنر ررفتمه  یآر

 مرنر دنده     ب ن در دورن د  خود مورد مطالته و بررم دیبگو هدخون  م
  ینممت چنم    هیبمد  .دهمد   مم  ی و ماا به زبان خود نجازه ممخنگو 

نما آدم منافق و نحمق بمه عرما   . و متادت نخونهد بود ریجز خ  مخن
و  شدینند  آن م جینتا هو ماا دربار دیرو  م و ن  تنیحالت نمت   ین
و   و جمز بمدبخت   رردد  م مانیز رفته خود نادم و پشکه ن شود  م اریبس
 .برد  نم ین جهینت  ناکام

نز بزررمان و    کمه بما جمتم     امیم ن ادبودیم جمفه فو  به عنونن  چند
در دفتر خاطرنت جنماا   ،میتهرنن بود  دومتان در زندنن مو ت شهربان

 .نگاشته شد یمرتاو  دمرتایآ ا م ینلسادنت آ ا همستطاا م ل
 [502 تیر  8 ] 85/ صفر/ 1  - یرنزیارم شمر ناصر

                                                 
فرمر و  )عا   پشت  فمب  زبان : نلْأَحْمَقِ وَرَنءَ ل سَان ه  ل سَانم نلْتَا   ِ وَرَنءَ  َفْبِه  وَ  َفْبُ م 
ج  ،تهینلشم  وممال  ] .جاه  پشت مر زبان نو( شهیفرر و نند)و  فب  متنو( شهینند
 .[ 28، ص 3 
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 مینلرحم  نلرح نهلل بسم
آن  ینمت کمه تتمدند ک ممها     تیمرتب ترب کیم  زندنن  دهیعال به
جما   کیم دنرد کمه بما ننسمان در     ی هما  به تتدند نشخاص و دمته  بستگ
نممتفاده   بمار   ینول یمرتب بزرگ برن  یخوشبختانه ما نز ن. هستند  زندنن
 هنممتفاد  نمده یمطالتمات خمود در آ   جینز نتما  میبتمونن  میدونریم نم و میکرد

 .میکن تر فرنونن
 یرنزیناصر مرارم ش م  مو ت شهربان زندننتهرنن 

 
 اهلل آملی با زندانیان دیدار آیت

خمردند   3  مایم   انیتهرنن در م  ات با زنمدنن  ینز عفما  نهلل آمف تیآ
 ، نمم م   عباممتف  ،نگند  اشمه ،ی، مطهر ففسف ،یرنزیمرارم ش انیآ ا)

 :کمرد و رفمت   هیم رر ردفتمه ی، دیآنان رن د  ، و ت(...و  خفخال  ،لنررنن
نشمان و مرم     آتم    یمر  ماشم  ،پاپ  یخارج ماش یدر کشورها دمیشن
،  یماشم  نرهین یبرن ستد،ین  نم زدر مالاب  چرنغ  رم میحام  مر  یماش

 .برمد  و مههب  نلهو   به کار روحان دینمت و با  یحام  پاپ و کش
 .کمرد  هیم و دوبماره رر ! که نکرر عفما در زندننند نمیب  م رننیدر ن نجاین  ول
  ال بم نن ،درآورد و در زندنن هیبه رر یزرن ن  زندنن ونیروحان شانین یهرر

  رن آزند نمم  نهما یآ ا چمرن ن »: به نفسرنن رفت  نهلل آمف تیآبتد . به پا شد
 «!ست؟ین  مگر کشور نم م نجاین د؟یکن

 
 ای از زندان خاطره

زنمدنن  دورنن در خماطرنت خمود نز    یرنزیمرمارم شم   ناصمر  نهلل تیآ



 یدرممها  م،یکرد یرن که در زندنن مار یروز 03به هر حا ، »: دیرو  م
بمه مما     مطفموب  ینو  نمه غمهن   یدر روزهما  ،اوالً. میآمموخت  ین آموزنده

کمه نز   میدنشمت   ه پمول و نم  ررفت  با ما صورت م  و نه م  ات دندند  م
زندنن هم  اب  خوردن نبود و مما بمه    یغهن. کنند هیغهن ته مانیبرن رونیب

 .میآمد  مواوع برم  ینز پا ن  رنحته ب ، دورنن طفبگ یهایعفت مخت
صب  و  .مینمتفاده رن نمود  یمدت نز و تمان، بهتر  یدر طو  ن اًیثان 

نگهبانمان  . میپمردنخت   م  عفم یو به بحرها میشد  عصر دور هم جمع م
کمه نز   دندنمد   ما روش مم  یبه رفتگوها زندنن چهینز پشت در زیزندنن ن
 .کردند غهیزندنن رن ت یها چهیزندنن آمدند و تمام در  یمسئول یمو
طاغوت زمان به زبمان   هیعف   رنر شد نشتار فراه  ،یجهت تفر اًلثثا 
کمه   یبمه طمور   ؛جالمب بمود  هم  اریو بس میبخونن  و ترک  عرب ، فارم
کمه   کردنمد   زندنن نعتمرنض مم    یؤولبه مس  نز زندنن و ت رونیب یعفما
شمما   :دندنمد   آنان جونا م برند،  در زندنن، در فشار به مر م ونیروحان

 .و مرحا  هستند خندند  چه  در م نهاین د،یخبر ندنر
نمرمان   یزیر بسته و کوچک، بدون برنامه یدر آن فاا  زندر اًرابع 

ننتخماا کردنمد و تما     «کننده نمور هماهنگ»دومتان مرن به عنونن  .ندنشت
 بمزرگ  ینز عفما  ری گرید یروز. نوااع بهتر شد ین حد  اب  م حظه

 انیزنمدنن  یبه عنونن ممخنگو   ففسف یآ ا. آمده بود اتم   یتهرنن برن
کمه وامع    میرمو   زندنن م یماؤم  به ر: ورنن زندنن رفتمامدر جمع 

نرمر  . نمروز نوبت مامت، فردن نوبمت شماممت   د،یرمت کنزندننتان رن د
 !!نفتاد دیواع زندنن درمت نشود، خودتان فردن به زحمت خونه

مرم    ینفمرند » :دیرو  آباد  در خاطرنت خود م طاهر  خرم نهلل تیآ
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  عاشورن مخنرنن امیکه در ن [رن]ی رنزیو مرارم ش یمطهر ، ففسف انیآ ا
  ریتا [ بودند]در حرکت پانزده خردند  یداینال  ز یکرده بودند و دنرن

 «.دو ماه در حبا نگه دنشتند
 
  آزادی از زندان و از سرگیری مبارزه

بمه   دن،یکشم   روز زندنن 03پا نز  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ مرننجام 
 .نز زندنن آزند شد  و نم م  ففسف انیهمرنه آ ا
  یم ن نو در. افمت یونم ننز زندنن چندنن د یرنزیش مرارم نهلل تیآ یآزند

بسمتگان   دنیم نز زندنن در تهمرنن، جهمت د   یپا نز آزند»: دیرو  م باره 
بر رنر بمود و    حرومت نظام رنزیدر آن مو ع، در ش. رفتم رنزیخود به ش
 یمه کردنمد و چنمد نع م    مرن بازرمم  یهشهر، نثاث هبه درونز دنیهنگام رم

نماما    آنها رن نوشته، ولم  هم تند و کوبنده بود و خودم  فیکه خ  نال بن
بازدنشمت و  در آنجما  رو ممرن    یم نز ن ؛کردند دنیپ فمینررده بودم، در وما
فرممتادند و در   خمان  میو بتد به زندنن مترو  کر رنزیماا به زندنن ش

لرم  ممدت  کمم بمود و بما       ؛کردنمد   بخ  نسبتان محترمانه زنمدنن  کی
 «.آزند شدم عنجمر طتوما
به مبمارزه خمود    ،نز زندنن مجدد یپا نز آزند یرنزیش مرارم نهلل تیآ
 هما  هینع م یبا نمااو  مختفا ندنمه دند یها در عرصه یپهفو میرژ هیعف

بمه هممرنه    502 نو در نممفند مماه   . کمرد   همرنه  نیبا نهات نمام خم
رروه  نز عفمای  م در تفگرنم  بمه حسمنتف  منصمور، نخسمت وزیمر      

ون ومطای  و ممفب آزندی بیمان و   های  ر کشتارها و شرنجه»و ت، به 
مفمت مسمفمان   : در بخش  نز نی  تفگرنم آممده نممت  . نعترنض کرد«  فم



خصوص جامته روحانیمت، دیگمر تماا تحمم  زنمدنن  بمودن        نیرنن، به
نهلل  ممم  و  نلتظممم  خمینمم  و آیممت نهلل مرجممع عالیالممدر حاممرت آیممت

منتظمر   تمر  صمبری هرچمه تممام    نالم م طالالان  رن ندنرد و بما بم    حجت
نممام خمینم  نز    505 یک ماه بتد در فمروردی  « .خ ص  نیشان هستند

 .حصر آزند شدند و به  م بازرشتند
 یرنزیشم  یفام    ممخنرنن   جفسات هفتگ یرنزیش  ربان نهلل تیآ
 ،یرنزیمرمارم شم   آ ایمان  ،جفسمات   یم در ن. کردبرپا   م رن هیعفم هحوز
  مبمارزه ممخنرنن   هدربمار  میرمسمتال یو غ میبه طور مستال ...ودنر  ندهز شب
 .کردند  م

  و مرعشم  یتتمدنریشمر  ، نم یعظام خم اتیآ 505  یفرورد 54در 
  طفبمه نممت، مرپرممت    یکه دنرن یهر شهر یررفتند برن میتصم  نجف
 نهلل تیم آ. دندیرن بررز یرنزیمرارم ش نهلل تیآ رنزیش یآنان برن. کنند  ییتت

  یم در ن. فتا  بود زین رنزیما به شعف های هیدر ننتالا  نع م یرنزیمرارم ش
  یتمر  ایم مماون   مم کر  کمه  مرارم رفت  نهلل تیبه آ  نیجفسه نمام خم

نز  ی کمه بمو  (  تیحسم  بمد  ) ،آن ایخصوصان رل ؛ماون  کشور نمت
 .نبرده نمت  مسفمان

 تیبا توجمه بمه حسامم    (شمس 505 ) مری  580 محرم   یدر نون
 یحسم  طماهر  دیم انیم نه آ ابمه هممر   یرنزیمرمارم شم   نهلل تیم آبادنن، آ
به آنجا رفتنمد و در ننتالماد     جوند مفت  و جتفر مبحانمحمد ،یآباد خرم
 .کردند  مخنرنن  نینز نمام خم  یو تجف یپهفو مینز رژ

 

 و تبعید امام خمینی ونیتوالسیکاپ هحیال
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 بیدر مجفما ممنا بمه تصمو     ونیتوالمیکاپ هحیال 505 مردند  5 در 
بمه    مفم  یدر مجفما شمورن   حمه یال  یم ن زیم ن 505 مهر   2در . دیرم
  طمور نتفما     هکمه بم  ) 505 آبمان   0در   نم ینما نمام خم ؛دیرم بیتصو

 ی مر  یو خودشان به تار( س)مصاد  با مالروز تولد حارت فاطمه 
  ممخنرنن  ونیتوالمم یکاپ هباردر( بود  شمس  یشاه به تار مالروز تولد و

بمه   ؛شماه هممرنه بمود    میم رژ دیبا ونکن  شد  خیتار  مخنرنن  ین. کرد
 کیم رن شمبانه بازدنشمت و بما      نم ینمام خم 505 آبان  5 که در  یورط

 نی ماباله  به طرز ب زیو ماون  ن کردند دیتبت هیبه ترک  Cمم  130  یمایهونپ
کمه طمرز    ی نز آنجا»: که در مطبوعات درج شد نع م کرد ین هیدر نط ع
نما م بما منمافع ممردم و     مخمالا و در ت   نیخم یآ ا راتیفرر و تحر

آبمان   5 نز  شمان یشناخته شده نمت، ن  نرا تیو نمتال   و تمام تینمن
بمه ممرهنگ   در هونپیما   نیخم نهلل تیآ« .رردند  م دینز کشور تبت 505 
کمه مم  بمه     دیم دنن  شما مم  ایآ»: بود، رفت شانین دیور تبتمامکه  ، نفاف

  «شوم؟  م دینرت  و نمتال   وطنم تبت تیریجرم دفاع نز ح
منصمور،    حسمنتف  505 در نو  بهم   ، نیخم نهلل تیآ دینز تبت پا
  مؤتففه نمم م  یها ئتیه تیجمت ینعاا به دمت ،و ت ریوز نخست
ممالگرد ننالم ا    هیم نول یهما  جش  یبه خاطر بررزنر اینما رو ،ترور شد

 1نعم م کردنمد و در    505 بهمم    1رن در عصمر روز   یمرگ و ،دیمف
منصوا شمد و ممه روز    یریوز به نخست دنیهو رعباسینم 505 بهم  
نهلل  مماون  بمه نتممت    اممت یخمود رن در ر  یحس  پاکرونن جا زیبتد ن
  .دند یرینص

*** 



 نیمدرس ی جامعهگذار هیپا
  حموزه  یمدرمم  جامتمه ن نرمهنر  هینز پا  ری یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
 مم   یمه عفم هحموز   ینز مدرم  نیبه دنبا  دعوت نمام خم.  م بود هیعفم

  یمسما  رنمونینظهار نظر پ و  بررم هفتگ  برنیجفسات   یجهت تشر
به ممهم خمود    انیتشر  به وجود آمد تا روحان  ین رنن،یجامته ن  امیم

  یم جفسمات ن . نم م مالابفمه کننمد   هیشاه عف میرژ  تبا منررنت و حم
 ،یظمر منت  نتفیحسم  ،یرنزیشم   ربمان  انیآن آ ا یرهنر هیجامته که در پا

حممد  م ، نبونلالامم خزعف ، فینردب یمومو ، جتفر مبحان ، نینم مینبرنه
  یم ن. شد  برپا م رشنبهی یهر هفته شبها ،نال  دنشتند زیو فاا  ن  جنت

 هیم تمک عفمما نع م   مختفما نز تمک   مواوعاتدنشت در   جامته مت
 آنمان  ه،یم بمه ترک  505  آبمان  5 در   نم ینمام خم دینلبته بتد نز تبت. ردیبگ

مرنممم   هیام یممونرد در ف   کردند و در برخم  یشتریب تینحساس مسئول
 .ردندکبرپا   مخنرنن
 

 نامه به هویدا در اعتراض به تبعید امام خمینی
در نممفند   یرنزیمرارم شم  نهلل تیآ ه،یبه ترک  نینمام خم دینز تبت پا 
 مم در   هیم حموزه عفم  میمالم  یرنزیشم  ینز فا   به همرنه رروه 505 
نمام  دیو ت، در نعترنض به تبت رینخست وز دن،یعباس هو ریه نمب ین نامه
مرجمع    نم یخم یجنماا آ ما    نلتظمم  نهلل تیحارت آ»: نوشت  نیخم
نممت  و   دیم در تبت   انون نمامم   یبر خ   نص صر انیتیش الدریعال
 «.در نمرع و ت به کشور بازرردد دیبا
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 نامه به مراجع
 هیم حموزه عفم   ینزمدرمم  یتدندت هیبه ترک  نینمام خم دینز تبت پا 

نز » :دندیبمه مرنجمع پرمم    نی ناممه در  یرنزیمرارم ش نهلل تی م نز جمفه آ
 غیم وتبف جیتمرو  یبمرن  انیم ماه مبار  رماان که روحان امیکه در ن ی آنجا

کمه چنانچمه دولمت     کننمد   باره مون  مم   ین نز ما در ،عازم مفر هستند
نز   یم و تجف تیم روحان  روز و نهمدن  عمال    ینسبت به مسا  الاتییتا

 «سمت؟ یچ فمه یون ع شمود، وظ   نیخم یآ ا  نلتظم نهلل تیمالام حارت آ
 حانینز دررماه خدنونمد صمر   » :پامم  دند  505  ید 3در    نم یم نهلل تیآ

بفرمه    ،یو نهم  عفمم و مبفغم    دینرن مسالت نما  نیخم نهلل تیبازرشت آ
  مرعشم   ینلمد  اشمها  نهلل تیآ «.کنند ارینخت روتم دیهمه طبالات،  نبا

 ایممردم رن بمه وظما    دیم با انیآ ا» :پام  دند 505  ید   در  زین  نجف
  نم یخم نهلل تیم حارت آ صنمتخ » یخود آشنا کنند  و همه برن  نید

 «.دعا کنند
 

 به امام خمینیو نامه تلگرام 
به نجما نشمر ،    هینز ترک  نیما  بتد، به دنبا  ننتالا  نمام خم کی 
نز مدرممان    بمه هممرنه رروهم    500 در مهرماه  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ

ررچه ننتالا  به عرن  » :نوشت  نیبه نمام خم   م در تفگرنم هیحوزه عفم
 مم   هیم و حوزه عفم رننیمفت ن تینمت، نما ندنمه محروم  خوشو ت هیما

 «.عموم نمت دیشد  موجب نفسردر نلشان میآن مرجع عظ اتنز نفاا
 یکه به نماما  500 در مهرماه   نیم خمخطاا به نما یگرینامه د در

: بمود آممده نممت    دهیرم یرنزیمرارم ش نهلل تینز جمفه آ  صدها روحان



 یمه ما  نز جهتم  اتیم به عتبمات عال  هینز ترک  عال هرچند ننتالا  حارت»
که به خماطر دفماع نز    الدریآن مرجع عال دیندنمه تبت  نمت، ول یخرمند

کشمور    نرا تیمتال   و تمامنز ن تیمفت نم م و حما و  رآن و حال
ثر و تنفر عمموم مفمت   أموجب ت  صورت ررفته نمت، بس رننین  نم م

 «.نمت رننین

نی دیگر که بمه نمامای    در نامه 500 نهلل مرارم شیرنزی در آبان  آیت
 ننتالما  آن مرجمع بمه جمونر    »: چهار روحان  دیگر نیز رمیده بود، نوشت

در ننتظممار . ی  مممو ت  بخشممیددلهممای مشممتا ان رن تسممر( ع)نلمممه نطهممار
 «.کنیم بازرشت آن حارت مستطاا عالیالدر د یاله شماری م 

*** 
 فاطمه بنی هینیحس برنامه مذهبی

 یهما  نز برناممه  ، امم یم یتهایدر کنار فتال یرنزیمرارم ش نهلل تیآدر  
  تم یو ترب  نم ید  عفم یها در برنامه وی. غاف  نبود زین  و مههب  غیتبف

بتمد نز ظهمر تحمت     8شنبه در ماعت  ی، شبهافاطمه بن  هینیحس  هفتگ
در برنبمر   «و تممدن نممت   شمرفت یخمدن عامم  بمزرگ پ   ه ب مانین»عنونن 

 .کرد  م  مخنرننجمتیت عظیم  
*** 

 ی امام خمینیراارسال اطالعات ب
نهلل مرارم شیرنزی در تهیه نط عات برنی نمام خمین  نیمز فتما     آیت 
نمت نیشان بمه هممرنه تتمدندی نز روحمانیون     در نمناد ماون  آمده . بود

برپما شمد تهیمه     501 آبان  0های تاجگهنری رن که در  آمار مخارج جش 
 .نند تا برنی درج در نع میه نمام خمین  به نجا نرما  شود کرده
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*** 
 تاکید بر مرجعیت امام خمینی

نهلل میدمحس  حریم تفگمرنم تسمفیت  نز مموی     پا نز رحفت آیت 
نهلل مرمارم شمیرنزی،    می  حموزه عفمیمه  مم، نز جمفمه آیمت     جامته مدر

مفهموم نیم  تفگمرنم     .خطاا به نمام خمین  در نجا نشر  نرما  شمد 
 .تاکید بر مرجتیت نمام خمین  بود

*** 

 فعالیت در مسجد ارك

نهلل مرارم شیرنزی یر  نز مخنرننان مسجد نر  در نبتدنی  آیت 

ه دهها مواوع نز جمفه نیشان در نی  مسجد دربار. بود 34دهه 

دنری، رنبطه  پیدنی  مههب، نالد ماکسیست، مبارزه نم م با مرمایه

نم م و میامت، کاپیتالیسم، مومیالیسم، مازمان مف  و حق وتو، 

در : در رزنرش  نز ماون  آمده نمت. ففسطی  مخنرنن  کردند

نهلل مرارم شیرنزی  در مخنان  ، در جمع حدود  آیت 532 مهر1 

زنر نفری در مسجد نر ، با نشاره جنگ نعرنا با نمرنلی ، دو ه

.برنی نابودی نمرنلی  دعا کرد که با آمی  حاار همرنه  شد  

« متار  نم م »نیشان در مسجد نر  در مفسفه جفسات  به نام 

جزوه »نهلل مرارم شیرنزی در  الب  مخنان آیت. کرد نیز مخنرنن  م 

.ررفت نن  رنر م در نختیار ع  مند« متا  نم م   



نهلل مرارم شیرنزی در خاطرنت خود درباره فتالیت در مسجد  آیت

های  ب  نز پیروزی ننال ا نینجانب در فرر  در ما »: روید نر  م 

بودم که در مالاب  تهاجم فرهنگ  غرا که دمتگاه مفطنت  شاه نیز 

کرد، به نوبه خود کاری ننجام دهم و نز همه جا  آن رن تالویت م 

تر تهرنن رن دیدم و فرر کردم نرر در  فب تهرنن، مسجد  امبمن

نر  رن پایگاه  رنر دهیم، حرکت خوب  ننجام خونهد شد؛ لهن با 

نمام جماعت  –نهلل یامری  مونفالت مسئولی  مسجد و مرحوم آیت

دومت  بودند، برنامه پام  به  که مرد بسیار باصفا و عفم -مسجد

شنبه در مسجد نر  شروع  ای پنجه نفرنان رن در شب شبهات شبهه

رروه . مرنمر ماه رماان رن نیز ظهرها در آنجا برنامه دنشتیم. کردیم

کرده به آنجا جها شدند و  زیادی نز جوننان و  شرهای تحصی 

کم مسجد به صورت یک پایگاه مهم فرهنگ  در برنبر هجوم  کم

وی چیزی نگهشت که نینجانب رن نز م. بیگانگان به نم م درآمد

ها  ماون  نحاار کردند و تحالیق نمودند، ول  م  دمت نز برنامه

«  .برندنشتم و کار به حمدنهلل ندنمه یافت  

*** 
 القلم مشرور  ممنوع

 ی درممها  یهنز نشر یرنزیمرارم ش نهلل تینام آ 530 در ما   ماون  
در مطبوعات  تشانی رنر دند که فتال  رن در فهرمت کسان نز مرتب نم م

 533 در مما   . دیرم زیشاه ن دتاییفهرمت به   ین. «ستیمصفحت ن»به 
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مالمرر شمد    ،ریم نخسمت وز  ،دنیعباس هو ریبا حاور نم ین در جفسه زین
وزنرت  نیم  باشمد کمه   نلالفم مشرو  بمه    ممنوع نفرند   ینز ن طفبدرج م

 .رن کنتر  کندآنان  یها نوشته ینط عات و جهانگرد
*** 

 نیتلگرام تسلیت به امام خمی
در مما     با شمدت رمرفت  حموندث ننال بم     یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
 نهلل تیم دررهشت مشمرو  آ   در پ. خود نفزود  امیم تیبر فتال 531 
در نجما نشمر  در نو  آبمان      ،نیفرزند نمام خم  ،نیخم  مصطفدیم

 هیم حموزه عفم  انینفر نز روحان 02به همرنه  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 531 
محامر مالمدس   »: در نجا نشر  نوشتند  نینمام خم هب   م در تفگرنم

  هبم   ی نلمسمفم نهلل متمع    م نیخم یآ ا  نلتظم نهلل تیبزرگ مرجع نم م آ
 دینمفنا  و فالدنن جانگمدنز فرزنمد برومنمد و رشم     تهیاابالاله م طو  

 یمرحموم آ ما    ینالم م ونلمسفم نم م حارت مستطاا ع مه حجت
 تیم جامتمه روحان  قیعم ثرأمره موجب ت  دس  نیخم  حاج آ ا مصطف
مماحت مالمدس حامرت    ه ونرده رن بم  بتیمصم  .دیررد  و نمت نم م

 .ییمرمو   مم  تیتسمف   عال له نلفدنء و حارت مستطاا نرونحنا عصر  ول
 ازیم بما توجمه بمه ن     ولم  ،و دشونر نمت  یمنگ تهیاا  یررچه تحم  ن

  یم ان نمطمئنم  ،آن حامرت دنرد  یرهبمر ه بم   که جامتمه نمم م    مبرم
 یرهبمر  ایوظما  یفایبزرگ و ن میرنم  آن زع هدر نرند  دردنا بتیمص
 هیم کف رننیم نه آنره با بازرشت آن جناا بم  دینم .نخونهد رهنشت یریثتا

 «.ابدی  یو تسر ایتخف  ب جامته نم میآالم و مصا
*** 



مدرسته   اهلل سید مصتطفی خمینتی در   برگزاری مراسم چهلم آیت
 نیالمومنریام

مرنمم چهفمم فرزنمد     ینلمومنریدر مدرمه نم یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
مماعت  »: رزنرش دند چنی  مرنمم  یماون  نز ن. کردنمام خمین  رن برپا 

مجفما    یرنلممومن یدر مدرمه نممام نم [ 531  آذر 3] یروز جار 0 /54
 یرنزینز طر  ناصر مرارم شم   نیخم  منامبت چهفم مصطفه ب یتهکر
پما نز  . هزنر نفمر در آن شمرکت دنشمتند    مه حدود یکه تتدند  یتشر
کنندران کمه   نفر نز شرکت ستیحدود دو 1 /54مجفا در ماعت  انیپا

دننشمجو و طبالمات مختفما بودنمد      یو تتمدند   نم ینکررنن ط ا عفوم د
طمر   ه نرم شمده و بم   ابمان یونرد خ « نم یدرود بر خم»ام  دندن شتار 

حمدود صمد نفمر نز     زیدر جفو مدرمه خان ن. مدرمه خان حرکت کردند
رن   نم یو چند نوبت شمتار درود بمر خم   ومتهیط ا به تظاهرکنندران پ
تظاهرنت جمتان هشت   ین در. دندیمتفر  ررد ایتررنر که با مدنخفه پف

 ی هما  هیم اممنان نع م . نند دهیررد ری م دمتگ  شهربان  یمورما هفینفر وم
هر مرنممم  صمب  بتمدنزظ   531  آذر   شمده کمه روز جمتمه     عیتوز زین

بررزنر خونهد شمد کمه     حوزه و بستگان متوف  یچهفم نز جانب مدرم
  یچنمد  یروز جمار   ط. خونهد دنشت  در پ  تظاهرنت ینحتما   وه ب

مطالممب  یپ کممارت حمماو کیممامممام بممه ننماممره  یهمما هیممنمموع نع م
نرمما    کیم پ فهیشمده کمه ومم    یآور نز مدرمه خان جممع  زیآم کیتحر

ندنشمته    ت نواماع آرنم و تظماهرنت خسمارنت   ماع  یدر ن. خونهد شد
 «.نمت

*** 
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 سفر کارتر به ایران
جمهمور   ایکمارتر، رلم    مم یج زبمان یم 531  مماه  ید  یشاه در نون 
نز  رما یهمه جانبمه نمر   بانینز نو و نع م پشت  یکارتر در متا. بود یرانمر
ز شماه پما ن  . دیم نام !«ثبات هریجز»رن  رننیکرد و ن  مخنرنن یپهفو میرژ

مخمالا    یتمر  مرممخت  ین به فرر نفتاد که با ننتشمار مالالمه   ،رفت  کارتر
 .ندرن نز صحنه خارج ک خود

*** 

 انقالبیون آغاز حرکت جدیدو  اطالعاتمقاله روزنامه 
حرومممت  ،همزمممان بمما مممالروز کشمما حجمماا 531  ید 1  در 
مد نح یبا نماا «اهیو استعمار سرخ و س رانیا»با عنونن  ین مالاله یپهفو
مالاله به خماطر لحم      ین. کردچاپ  نط عاتمطفق در روزنامه  یدیرش
خصموص   دنشت، ممردم، بمه    نیکه نسبت به نمام خم یو تند زیآم  یتوه

نیم   مالالمه    یننتشار ن یر  نز دالی . کرد  به شدت عصبان رن ان،یروحان
به منامبت دررهشت مشمرو  فرزنمد نممام     531 آبان و آذر که در  بود
رن  یپهفمو  میم رژ  کمه رروهم   مم   نم یخم  مصمطف دیم نهلل تیآ ، نیخم

 بمود و  شمده برپما    مختفا مرنمم یدر شهرها – دننستند  مسئو  آن م
مخمالا    یتمر  مرنمم باعث شد پا نز مالها ممردم نمام مرممخت     ین

رن دوباره بشمنوند و مماون  بمه     ،یتن  نمام خمین ،  حرومت شاهنشاه
نممور   ریم ، وزیخفتتبر  عبامتف گرید ینز مو. مواوع حساس بود  ین

کرده بمود   افتیدر  در عرن  رزنرش رننینز مفارت ن رنن،ینو ت خارجه 
  شرع ریغ، مفطنت رن  یفتونها  یتر نز تازه در یر   نیخم نهلل تیکه آ

  .ختینو رن برننگ ممواوع به شاه خش  یرزنرش ن. دننسته نمت



روزناممه  . شد پخ ر مالاله به مرعت در مرنمر کشو  یننتشار ن خبر
. دیرهنگام به  مم رممید   ،شد، طبق متمو  که عصرها منتشر م  نط عات

 ه، ط ا حوزه عفمیه  مم، بریمد  531 ماه صب  روز بتد در هیجدهم دی
با توزیع رونوشت نیم  مالالمه،   . کردندکا  و دمت به دمت  رننی  مالاله 

ن مدنم   آرماه  نز چنمی   . ن نفمزوده شمد  امتترام  شممار لحظه به لحظه بر
 ید 8 صب  روز . موهن  تتطیف  حوزه عفمیه و بازنر رن به همرنه دنشت

رروه  نز ط ا و روحانیون پا نز نجتماع در مدرمه خمان، بمه    531 
مرنجمع تالفیمد در نیم  روز ممنگ صمبور      . نهلل رفاایگان  رفتند منز  آیت

دممته دممته نز   . شمده بمود   ط اپناهگاه  یزط ا شده و منز  نیشان ن
وحانیون و نهال   م نز صب  تا غمروا آفتماا در منماز  آیمات عظمام      ر

و به مخنرنن   ندحاور یافت ...رفاایگان ، شریتتمدنری، مرعش  نجف  و
 . آنان روش فرن دندند 

شب پا نز نماز مغرا و عشا در مسجد نعظم  م شمتارهای  عفیمه   
نجمه    مونوریماممردم پا نز خروج نز مسجد با . شد هحرومت مر دند

درود »: دندنمد  تظاهرکنندران شتار مم  . شدند که آماده مالابفه با آنها بودند
آنهما هنگمام رویماروی  بما      «.بر خمینی ت مرو بر این حکومت یزیدی 

و تتمدندی نز   نمد ممر دند  «بترو گمشتو    مزدور»نیروهای ننتظام  فریاد 
تظمماهرنت و . رن بممه آتمم  کشممیدند  عمماتنط هممای روزنامممه  نسممخه
. خاتمه یافت یریآرنم  و بدون درر ماه به ی روز هیجدهم دیها نعترنض

رفوله بمه مموی ممردم مونجمه      نما تدنوم آن در روز بتد با شفیک مستالیم
 .شد

ییدی بمود  تامهر  نط عاتننزجار مرنجع تالفید نز توهی  روزنامه  نبرنز
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نجتماع مردم در منز  عفمما در  . بر آغاز خروش  که آرنم  دربار رن ربود
جموندی  آیمات  چمون    روحمانیون  .نیز ندنمه یافمت  531 ماه  دهم دینوز
میزبمان   531  یع مه طباطبای  و وحید خرنمان  صب  نوزدهم د  آمف ،

. کممه در نعتممرنض بممه نیمم  مالالممه بممه پمما خامممته بودنممد  بودنممدمردممم  
های تند روحانیون در نی  نجتماعمات نیمز خمود عمامف  بمرنی       مخنرنن 

رنهایممای  و   531 مماه   عصر روز نموزدهم دی  .رسترش نعترناات بود
رمروه  . تظاهرنت مردم  در  م با مالابفه و ممرکوا پفمیا مونجمه شمد    

نهلل نموری هممدنن ، بمه     زیادی نز نهال   م پا نز خروج نز منمز  آیمت  
مخبمری  مماون    . ممت چهاررنه بیمارمتان به حرکمت درآممده بودنمد   

. ر رممزنرش کردنممد هممزنر نفمم  شمممار تظاهرکننممدران رن، بممی  نز ده  
که بدون مر دندن شمتار، خشمم خمود رن فمرو خمورده و       تظاهرکنندران

 رنهمروت رن بهتری  ومیفه نع م نعترنض خود بررزیده بودند، در چهار
یک دممتگاه  . بیمارمتان مورد ارا و شتم نیروهای ننتظام   رنر ررفتند

: پفیا نع م کرددر نی  میان . پاش نیز آماده مالابفه با مردم بود ماشی  آا
وری  نمنیتم  کمه   ممام برخ  نز « .روها بروید نز پیاده ؛مد متبر جرم نمت»

شیشمه یمک    ،در میان مردم حاور یافته بودند، در ن دنم  هماهنگ شمده 
و نینجما بمود کمه     ؛باشنددنده نی به دمت پفیا  بانک رن شرستند تا بهانه

آغماز   بما  . دفاای رعب و نختنا ، به مرکوا و ارا و شتم تبدی  شم 
و پرنکنمده   نمد های نطرن  رریخت درریری و شفیک رفوله، مردم به کوچه

همچنان ممنگ و چموا بمود کمه بمه      . نما میدنن رن خال  نرردند ،شدند
مماختمان حمزا رممتاخیز در  مم     . شد موی نیروهای پفیا پرتاا م 

بما  . های  بود که ممورد حمفمه تظاهرکننمدران  مرنر ررفمت      یر  نز مران



درریمری  . نزی مستالیم پفیا به مردم، چند نفر به شهادت رممیدند تیرنند
نما دنمنه آن تا میدنن  ،در چهاررنه بیمارمتان تا غروا آن روز طو  کشید

نهال   م همرنه با طم ا شمتار   . همچنان ندنمه دنشت رخانآمتانه و ره
نوشمتیم م یما ممرگ یما       خون خمود نز جان خود رهشتیم م با  »: دندند م 

ماعات  نز شمب همچنمان بر مرنر     تا رهشتنی  جنگ و رریز  .«خمین 
شهر به حا  حرومت نظام  درآمد و همه جا نیروهای شهربان  بمه  . بود

نهلل  بمه بیمارممتان آیمت    ادثمه ن نیم  ح ابیشمتر مجروحم  . خورد چشم م 
که بسمیاری نز ممردم بمرنی     روز بتد در حال  .رفاایگان  ننتالا  دنده شدند

ن جفوی نیم  بیمارممتان صما کشمیده بودنمد،      احنهدنی خون به مجرو
ن نز امماون   صمد نخمرنج مجروحم    .  رنر ررفتندمورنن ماهجوم  هد 

  .بیمارمتان رن دنشت
 

 اوج گرفتن اعتراضات
 مماه  ید 8 شب  ...» :دیرو  م م  عیدرباره و ا یرنزیمرارم ش نهلل تیآ

رن بمه   عمات ط نآ ا، مالاله روزناممه  : ها در  م به صدن در آمد بود که تفف 
نصفى مالاله چمه کسمى    سندهیکه بتدها متفوم شد نو)مطفق  د ی فم رش

 د؟یم ن مطالتمه کمرده  ( ن  ندنشمته  بهمره   یبوده که نز رشادت مطفق کمتمر 
فمردن دروس   ایم آ !حد رمانده  یرن به آخر ىیاکى و رمونهت[ که] رنمتى
 هعفمیم و فردن صب  بود که نخسمت حموزه   ... نمت؟  یتتط عفمیهحوزه 

بمه عنمونن    نمى یشد و فا  و ط ا عفوم د  ی م، و ماا بازنر  م تتط
ها  مرنجع در رروهها  کام ن منظم رو آوردند و چهره  نعترنض به خانه

ننالم ا در    مه جر  ینخسمت  بیم ترت  یى درررون شد، و به نکف هشهر ب
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 مدر    یم کا بماور ندنشمت ن   چین  که ه   هجر ؛دیفاا   م آشرار ررد
 دهیکشم  زیو دنمنه آن به خارج ن ردیو مرنمر ممفرت رن فرن ر ابدیتومته 
 .شود
 المدر یعال شمون  یبمزرگ و پ  میره مالاله مزبور که در آن بمه زعم  نین در

و نماله ندا شمده    یتوه( دنمت برکاته) نىینلتظمى خم نلفّه تیحارت آ
ولمى مهمم    ست،یى نشرباشد  تحم نبود که برن  کسى  اب   ز یبود چ

  یم ، مخزن باروتى نهفته بمود کمه ن   هدر پشت آن جر میدنننمت که ب  ین
نجتماع وجمود   رریدر پ نىیدم  چرک .ور ماخت آن رن شتفه ربارهی  هرج

 ىینعتنما  عدنلتى، بى و بى ىیدرنز، خفالان و زوررو انیمال جهیدنشت که نت
بود که در ننتظمار   گریها  د به خونمتها  مردم، ظفم و دروغ و نابسامانى

نز  غمان و ف ادیم فمرود آممد فر   شتریبود و به هنگامى که ن رومند ین شترین
 !ختیر رونیبرآمد و آن چه در درون نهفته بود ب رریپ  یتمام ن
مرنجمع  مو  دندنمد     هو همم  .در  م رهشت جانىیروز پره ماهید 8 

  یروز بتمد کمار بماالتر ررفمت و مم      .ن مدنم کننمد    یتوه  یبرن  رفع ن
 دیهما  نممات   بمه خانمه   کمه  بمود   یز برنامه نآن رو .تر شد نفزون جمتیت
در مدرسته  جانمب    یم نز جمفه مرنغ ن .شد  یبروند و چن عفمیهحوزه 
نز  ابمان یدنخ  و خمارج مدرممه و خ   . آمدند (السالم هیعل) نیرالمؤمنیام

کمه کمردم نخسمت نز     نی فشمرده زد و م  در مخنرننى  موج مى جمتیت
ه ممردم بمر دهمان    و مشمت محرممى کم    ،جمتیتو وحدت  راارچگىی
کمار    یم مالاله و همفررنن نو زده بودند تشرر کردم و رفمتم بما ن   سندهینو

بدون جونا نخونهد ماند، و به   ینز ن بتدها  اکىهترونه   ین دینشان دند
نامافه کمردم    مماا  !برند تمام نخونهد شمد  نرزننى که آنها رمان مى  ین



 گمرنن یى بمرن  د هتک کننمد، چمه نحترنمم     یچن  ینرر بزرگ  ومى رن ن
و اگتر بنتا هستت زنتده      م یریهمه با هم بم میریبم دیاگر با ؟ماند مى
 «!میهمه با هم زنده بمان میبمان
 رمى یشر  شتار به خود ررفته بمود   ار یجمفه که بتد برن  بس  ین

 م آن رن بمه عنمونن    نمنیت ایم  به چابهار بود و رل دینز نمناد متتبر تبت
هر حما  آن جفسمه تممام     به !کرد مى ریتفس یتاد نمنبر  امیدعوت به  

بما آرنمم     دیا و جوننمان نز خانمه نممات   ط عصر، هنگامى که  نماشد، 
چمون آن روز نمه تنهما شرسمت      )شتار   یتر ى بدون کوچکحتکام  و 

بماز  ( در کار نبمود  زین ابانىیهنوز شتارها  خ ،متمو  نشده بود ها شهیش
بمار در    ینخست رن ون ع شدند و ب ایمورنن پفمارشتند، مورد هجوم  مى
 !ماخت  یرن رنگ ابانیرناه مط  خ ن  بى  عدهحوندث خون   ین

مماباله   خشونت و کشتار بى  ی م برن  تبرله خود نز ن تىنمنی مورننما
 ونیسم ی  کمرنمماز  شمدند و طبمق     طبق متمو  دمت به کار پرونمده 

نز رؤمما  ندنرنت   گرینظر فرماندنر و چهار ت  د رینجتماعى که ز تینمن
 مم   عفمیهدر حوزه  انیآ ا گریجانب و ش  نفر د  ین ،دیررد مى  یتشر
فمى  مترحادثمه    یم نصمفى ن   یکمحمر ار محترم بازنر رن تجنفر نز  ندو چ

 !رن برن  همه صادر فرمودند( دیحدنکرر تبت)ماله  مه دیکردند و حرم تبت
بمه   دیم باماون   م هنگامى که در نطا   به مم  نعم م کمرد     ایرل
  یم حرم رن صمادر کمرده ن    یبروم، رفتم ن  کاش آن کا که ن دراهیتبت

 .رفتم با نو مخ  مىتا جا بود 
 ونیسم یو آن جما مفهموم کم  ... )دییم بفرما! آن کا منم: رفت م تأ بى
 (.دمینجتماعى رن فهم تینمن
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حادثمه رن خودتمان     یم ن ،دیم ن  رن بمه مما نسمبت ده    هر حادثه: رفتم
 د؟یهسمت  اینمو  مدنفع آن مالاله  یدننند، مگر شما وک مىو همه  د،یدیآفر

نز آن مالالمه   دیم آمد ممى  .ن  دنشمت  آتم  رنه مماده    یم خاموش کردن ن
 .میکنم  جبرنن مى ؛غف  کرده سندهیآن نو دیرفت و مى دیکرد عهرخونهى مى

ممزدور، ممردم رن بمه     هسندینو کیچرن به خاطر نعترنض  انونى مردم به 
به چه منظمور آن   میدینمت که ما هم نفهم  ی ع نون: رفت د؟یرفوله بست
 .رهشمته  نهما یبمه همر حما  مطفمب نز ن    ... و چه کسى نوشته .نند رن نوشته
 (.دراهیبه مو  تبت... )دییبفرما
 انیم به همرنه دهها نفر نز روحان یرنزیمرارم ش نهلل تیآ ،حا   یهم در

بما   ین هیم م م در نع  531  ید 3   ی م پا نز فاجته خون هیحوزه عفم
  نم ینسبت بمه نممام خم   نط عات روزنامه زیآم  یمالاله توه کردن محروم

به مطالمب    نمت که نرر کسان  یهم  امیباز م یفاا ایآ»: نع م کردند
نرمر   ایم آ! رنمد؟ یروزنامه نعترنض کنند در برنبر رفولمه  مرنر ر     تون ریغ

نمز   مالمدس نمم م در کمما  آرنمم  بمه م      میدفاع نز حمر  یبرن  مردم
 «به آت  بسته شوند؟ دیرفتند و نظهار تظفم نمودند با  نید یزعما

*** 
 بازداشت و تبعید به چابهار

مرمارم   نهلل تیم کمیسیون نمنیت نجتمماع   مم عم وه بمر آ     مرننجام 
حسی  نموری هممدنن ، نبونلالاممم خزعفم ، محممدعف        انیآ ا یرنزیش

 .کرد دیتبت زین رن ررنم ، محمد یزدی و حس  صانت 
مماه،   روز بیسمتم دی . مردم در روزهای بتد نیز ندنمه دنشمت  مرکوا

نهلل رفاایگان  نجتمماع کمرده بودنمد، بما      رروه  نز مردم که در منز  آیت



نهلل رفاایگمان  در منمز     آیمت   ،در نی  ماعات. مالابفه پفیا مونجه شدند
آیممات عظممام مرعشمم  نجفمم ،    نی بمما  حاممور ندنشممت و در جفسممه 

حالری و میدصاد  روحان  بمه رنیزنم  مشمغو       تاشریتتمدنری، مر
مرنجمع تالفیمد تصممیم ررفتنمد ممردم رن بمه آرنمم          ،در نی  جفسه. بود

نمما هنگمام  کمه     ،مور نب غ نی  پیام شدمامحمد یزدی  شی . دعوت کنند
بما  نهلل رفاایگمان  آممد،    آیمت  کنندران منز   برنی مخنرنن  به میان نجتماع

نهلل  مورنن رژیم با ورود به کوچه آیمت ما. جهه شدمونآور پفیا  راز نشک
رفاایگان  و نزدیک شدن رام به رام به مردمم  کمه در کوچمه بمه حما       

آور آنها رن پرنکنمده   نعترنض بر زمی  نشسته بودند، با نمتفاده نز راز نشک
آن هم در نزدیر  بیمت   ،پفیا برنی نی  منظور نز شفیک رفوله. ماختند

در پ  و ایع نیم  چنمد روز، عفمما و    . نررد ااز نجتننی ،یک مرجع تالفید
های  صادر و هر یمک بمه نوبمه خمود      نع میه  مرنجع در ن دنم  هماهنگ
های متتمددی نیمز    مخنرنن . ماه رن محروم کردند کشتار روز نوزدهم دی

ن رژیم پهفوی رن مورد ننتالادنت تند و راه  حمفه  مرنر  ابرپا شد و ونعظ
شمد و   کمه بمی  عفمما و روحمانیون رد و بمد  مم        دبومی  نامه . دندند

 هما  نگاری روحانیون در نی  نامه. محتونی آنها نیز تسفیت  بر نی  ون ته بود
نعتمرنض  عمفررد رژیم در تموهی  بمه روحانیمت و ممرکوا ممردم       به
 .کردند م 
 

 حکم تبعید
شهرممتان  مم آممده      نجتماع تیحفظ نمن ونیسیر صورتجفسه کمد
 :نمت



  72 ماه در تبعید 7

 ،رنزیشم  543 متولمد   ،محممد   فرزند عف ی،رنزیصر مرارم شنا یآ ا»
ممردم بمر    کیم که به نتهمام تحر  رنزیش 24351[0]شنامنامه شماره  یدنرن
 4/2351 / 2  یدر تمار   عمموم   یو نخ   نظمم و آمما   گریردیاد 
شهرمتان  م بمه ممدت     نجتماع تینمن فظح ونیسیکم قینز طر[ 531 ]
  «.دین چابهار محروم ررددر شهرمتا یما  ن امت نجبار 5

خمود،   دراهیم تبت  یبمه نولم   531  ید  2در  یرنزیمرارم شم  نهلل تیآ
همون   .شب بود» :دیرو  م دیتبت  ین  نو درباره چگونگ. چابهار، نعزنم شد

نرتشمى در کنمار    ونیکمام  کیم  .بمود شمده   کیمرد و کام ن تار شدتبه 
دو  ر،و برن  همر نفم   بود انینز آ ا گریژنندنرمر  در ننتظار م  و دو نفر د

بمرن    ،ناآرنم بمود  شدتو چون واع  م به  بودشده   ییتت مسف مور ما
برزنمت ممالا و نطمرن     ]...[  .دندنمد  عجفه نشان مى ادیبردن ما ز رونیب

 دیو شما  دیم دو مى  یپاره بود و باد و بر  به دنخ  ظفمترده ماش ونیکام
 ادهیم ورنن بمه نوبمت پ  مما .بود دهیصفر رم ریبرودت هون به چند درجه ز

م  نحسماس کمردم    نماکردند،  ررم مى ایشدند و خود رن در مرکز پف مى
 ابمان یو در ب میشمد  مى ادهیخطرنا  نمت خوا بود پ  ینشست  در ماش

تا خون در بدنمان منجمد نشمود، ولمى مونفمق     میرفت بر  رنه مى ریدر ز
ان مرتبم  ونیامبمود کمه در کم     ین دیفرر  که به نظرمان رم  یآخر. نبودند

و فرنمموش   میابیم  ىیتا نز خطر ننجماد رها میدمت و پاها رن حرکت ده
]...[  .دمت م  بما ى بمود   کیآثار نارنحتى آن شب در  مدتهاکنم که  نمى

به بندر چابهمار، در ممرز    مودنیماعت رنه پ پنجاهمرننجام پا نز حدود 
 ؛میدیرمم نالطمه کشمور     یدورتر تنىیعمان  ا یپاکستان و در ماح  در

منشمور جهمانى    ادیم رونه و در طو  رنه کرنرنن بمه   ماریکوفته و ب وخسته 



ن  کمه در مما  بمدنن نختصماص      و روز و هفتمه )حالمو  بشمر    هینع م
 ،ما همم د  پمردرد  نز نواماع دنرنمد      یمورمامتفوم شد ! بودم( مین دنده

 «.ولى بنا به نظهار خودشان رنه فرنر ندنرند
 

 م از وضعیت چابهاراهلل مکار روایت آیت
( چابهممار)خممود  دراهیممتبت  ینولمم هدربممار یرنزیمرممارم شمم نهلل تیممآ 
 :دیرو  م

در چابهمار نز   ،ماه بمود  و بهم  دیبار بر  مى گریکه در نالا  د  ین با»
رفتند همون   ها که نکررشان بفوچ هستند مى بومى کردند، نما م کولر نمتفاده 
شتان ننسان  طمره  طمره عمر     ررما مو تى نمت که نز مرننگ ؛مرد شده

 اهم  شود و لبماس  هون شرجى مى ؛آورد چرد و مغز مر رن به جوش مى مى
و نز برگ درختمان در همون  بمدون نبمر، ماننمد بمارنن، آا فمرو         ایخ
 !زدیر مى

هما و   زنغه ،شهر کوچک مرز   یى در دنخ  نحتروشه و کنار و  در
دننمم بما    آا و نمى خورد که نه بر  دنشت و نه به چشم مى ىیها آلونک

عصمر   دیم هممان روزهما در جرن   نمما  .کردنمد  حا  در تابستان چه مى  ین
 د،یرمم  هفته به دمت مما ممى   کیتهرنن، که بر نثر بُتد رنه، راهى پا نز 

بسمازند و   ىیایدر میعظ گاهیپا کیبنا هست در کنار بندر چابهار  مخونند
. رردد  یترم ىیایو در نىیو زم ىیرانه هون مه ها  گاهیبا آن، مجموعه پا

  یمردم مح  چنم  انیهر چه بود مشهور در م .بود اردیفیآن چهار م نهیهز
مجبور به  ندن ى شر  کردهحتو  هامت ىیرانمریدر کنترنت  گاهیبود که پا
رفتم آا لوله کشى شمهر چنمدنن   ! ]...[ نباشند رننىیکاررر ن کینمتخدنم 
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رن  دنىیدنرد، و آا آشامدردمر  زیشو ن و ى برن  شستحتشور نمت که 
 کیم  .اورنمد یب کیها  کوچک نز نالا  دور و نزد بشره ایبا تانررها  دیبا

 نشمتباه  دی  رفمتم شما  نو .شمده   یریآا لوله کشى شم  دمیروز نارهان د
صمدن زدم نز   .نممت   یریرنمتى شم  دمیچندبار ماماه کردم، د .کنم مى

 دیاوریب میآا دنر رهیکه برن  ذخ ىیها و فورنن ظر  دیفرصت نمتفاده کن
مه ماعت نگهشته بمود   دیشا نماکردند،   یو چن میپر کن  یریتا نز آا ش

محترممى کمه    مرد .ب کردمتتج فىیخ! که آا مجددنن به شدت شور شد
هما، نز   یتنز شخصم  رىیحتمان  ؛ب ندنردتتج :ما بود رفت گىیدر همسا

پمروژه   د کنندوننمو [نینره] متموالن برن  [مسئوالن شهر]مرکز آمده نمت 
دنرند فمورنن   اریرن که در نخت نىیریآا ش هریذخ ،[ترمی  شده]  یریآا ش

آن رن محرم  چیپ ،تمام شد دیو تى که بازد نمافرمتند،  ها مى به درون لوله
 . ]...[ بندند مى

  ممر و ممامان   حمد ها  مههبى تا  به مالدنر تونن به مسجد و برنامه
در  .شمد  ایمم تا انیم نز آ ا رمى ی متهن  به کمک و  دنده شد، کتابخانه
  تسمن هشمتاد درصمد بمرندرنن نهم       ،که دنشمتم  نىیبتاى نز جفسات د
پمر نز تفماهم    طمى یبا عفمما  ممههبى آنهما در مح    زیشرکت دنشتند، و ن

روشم    انیم م  یم در ن زینز مسال  ممفرتى ن ار یو بس میردک صحبت مى
نهمالى  نز  رمى ی. سمت یمختصمر شمرپ آنهما ممرم  ن      یم شد که در ن مى
جا فرمتادند   یو به آنها که شما رن ن مییخدن رن شرر رو دیما با :رفت مى

 «!ها کجا برنامه  یما کجا و ن نالو  میدعا کن
 

 گزارش ساواك



 54زنهمدنن در   انیتیدر مسجد جامع ش هیدرباره پخ  نع م ماون  
نز  یتتمدند  ریم نخ یکه در روزها  یبا توجه به ن» :رزنرش دند 531  ید

 ی،دیم تبت ونیشهرمتانها جهت م  ات روحمان  ریا  م، مشهد و ماط 
  رم یو پا نز  رردند  به زنهدنن ونرد م ی،رنزیبخصوص ناصر مرارم ش
نلممهکر بممه  بممه منظممور فممو  هیممعفم( حمموزه) رمممهدو روز ن امممت در مد

 بیم نحتمما   ر ه لهن ب ،ندینما  م متیو چابهار عز رننشهرین یشهرمتانها
. نفمرند بموده نممت     یم ن هیم مزبمور نز ناح  یهما  هیم مپخم  نع   ، یالیبه 
شمد،   ختمه یکه نز پشت بام مسجد جامع به دنخ  شبستان ر ی ها هینع م
تتمدند  . بموده نممت    نجفم   مرعشم   ینلمد  شهاا  نلتظم نهلل تیآ یهانیب

مورنن حاار در محم   ما هفیزود به وم  فیبرگ بوده که خ 23 ها هینع م
  یم کمه ن  دیم آ  برمم   یآن چن یریگید و پمن ینز محتون. شد یآور جمع

بمزرگ بمه حسماا     نی شمهر زنهمدنن حادثمه     تم یدمتگاه نمن یحادثه برن
 .نمت آمده  م

 
 و بلوچستان ستانیس یشهربانگزارش 

دربماره    و بفوچستان رزنرش ستانیم  شهربان 531 نمفند   یدر نون 
 ،ونبسمته  گمان یبرنبمر رمزنرش   »: مخابره کرد یرنزیناصر مرارم ش نهلل تیآ

دننشممگاه  انینز دننشممجو ین عممده  531 هفممتم و نهممم نمممفند  یروزهمما
هما بمه شهرممتان چابهمار      و بفوچسمتان و هنرآمموزنن هنرممتان    ستانیم
 هنجماز  یرنزینز مرمارم شم   ،ادیم ز یروهاو نز رفت پانموده و  متیعز

 ،در خاتممه  .شده آنان رن به مروت دعموت نمموده   ادی .نند جهاد خونمته
چابهار نعم م دنشمته کمه چگونمه ممازمان       یرم کتبان به شهردنرناصر مرا
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بهمار  اکمه در چ  ی چهم  نفمر بهما    یرن بمرن   یهزنر متر زم ستیمسئو  ب
بموده    کاف  یآنان هزنر متر زم یبرن [در حال  که]هستند نختصاص دنده 

نمامبرده   ...نمودنمد   هزنر متر رن به مسفمانان ونرهنر مم  ستیب  بامت  و م
تمماس و آنهما رن   (  و من تهیش)چابهار   مههب ونیبا روحان  انبطور پنه

 «نمود  دعوت به همبستگ
 نهلل آیمت  نز مردم با ین عده دنرینز د   دیگرچابهار در رزنرش  شهربان

 :خبر دند531 در نمفند ماه  یرنزیناصر مرارم ش
بممه چابهممار ونرد  گممرید ینز شممهرها یو دنریممعممده جهممت د  یممن»
دننشمرده عفموم     فع غربم اچابهار ون ع در  جیخف یهحاشدر  .نند دهیررد
 باشمد،   م یتردد  در خارج شهر ون ع و مح  ب بانیچابهار که تالر ی ایدر

نامبردران نز فاصفه دور  امنان. نند نجتماع و به بحث و تباد  نظر پردنخته
 «.نند  رنر ررفته بعمرن بت من

*** 
 تغییر محل تبعید به مهاباد

 [531 ]2351/  /54  ی مم در تمار    نجتماع تینمنحفظ  ونیسیکم 
نمامبرده  : شغ  ونعظ ،محمد  فرزند عف ی،رنزیناصر مرارم ش» :نع م کرد

کمه طبمق    باشد  و نارنحت شهرمتان  م م  نفرنط ونینز روحان  ریباال 
ممردم بمه ننجمام     کیم  مم بمه نتهمام تحر     نجتمماع  تینمن ونیسیکم رنی

در  یبمه ممه مما  ن اممت نجبمار       مموم تظاهرنت و نخم   در نظمم ع  
شمده در  ادی یلر  چون محم  ن اممت نجبمار    ،شهرمتان چابهار محروم

نز  یو دیم دنده نشمده، محم  تبت   صیشهرمتان مهکور به مصفحت تشخ
شده به منطاله موصمو  نعمزنم   ادیو  افتهی رییشهرمتان چابهار به مهاباد تغ



  .نمت دهیررد
: دیم رو  م م  مهابادم   م خوددو اهدریدرباره تبت یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
همون بمه ممرعت رو بمه      .نونخر نمفند بود .پنجاه روز در چابهار رهشت»

بهمار و   دنیها عر  موز شده بود و نگمرنن فمرن رمم    بدن .رفت ررمى مى
مهابماد در شمما    شمهر  که نارهان فرمان حرکت به ممو    میتابستان بود
 رمى ی ؛ىممن  گمر  یو د تهیشم  رىیمور مابا دو  .صادر شد ر،غربى کشو
 گمر  یزن، و د حمر   رىیبا نمفحه کمر ،  گر یدمت و ده مسفس  ب

فاصمفه ممه همزنر و      یم فشمنگ نامافى، ن   اد یماهر، با مالدنر ز رنندنزیت
و  م،یهفته پشت مر رهنشمت  کیبه  بیى  رمدترن در  فومتر یک ستیدو
 !میشد ادبر  و مرما ونرد مهاب انیدر م
 د یم شمخص تبت : دیم رو ممى (  امت نجبمار  ن) دیکه  انون تبت  ین با
[ بایمد ]  یمتادنشته باشد و آزند  نو نز هر نظر  دینبا ىدیترونه محدو چیه

. میرونممه آزند  ندنشممت چیرممردد، ممما در مهابمماد، بممه عرمما چابهممار، همم
بب شده بود که ممردم  آنجا م شهربانى، و فرماندنر ایها  رل کار  ندننم

ى کسمبه در فمروخت    تم ه باشمند، ح ما وحشت دنشمت  انز هررونه تماس ب
 ىیکردند، دکتر محترم دندننساز  رن تحت بمازجو  مى ا یجنا به ما نحت

 هکما بمدون نجماز    چیهم  . رنر دندند که چرن دندنن مما رن نصم پ کمرده   
کمه   ،مور مخفمى مما  کی .ت نجاره دندن خانه به ما رن ندنشتلماون  جر

 دننیکرد، تفف  منمز  شمد   رن دنبا  مى ما هیمخفى هم نبود، همه جا مر  ما
بمه   کیم بتاى نز مسمافرننى رن کمه نز نالما  دور و نزد    .تحت کنتر  بود

کمه    یم بما ن . بردنمد  ماون  مى ایعات شهربانى ط آمدند به ن ما مى دنید
 در تسمن  دنشتم نز آن فرصت ررننبها نمتفاده کرده و با عفما  نهم     یم
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 فىیتمما   یمتالاب ن چن زیا نآنه و میکنمسال  مختفا نم مى رفتگو  [باره]
  یم ها،  ب  نز رهشمت  چهم  روز ن   دمتگاه دیدنشتند، نما بر نثر فشار شد

  یممنگ  یهو مما  دندیترم همه نز هم مى  ،یدر آن مح .دمت ندند قیتوف
 .بر همه جا نفتاده بود رهیماون  و غ تىیها  نمن دمتگاه
ت کنتمر ،  مهاباد پرخفالان و مخت تحم   یکه هم میدیمرننجام د نما

  یم رشمت و ن  ابمانى یتظماهرنت خ   یتر میشد و صحنه عظ دنریچگونه ب
نمونمه بمه    رینمت که دومتان تفس  یجالب ن! ها نمت محصو  آن برنامه

بما ممرعت    ریآمدند و برناممه تفسم   طور متناوا هر ده روزه به مهاباد مى
 «!کرد شرفتیپ

*** 

 ید به انارك نائینعتب

شهرممتان  مم در     نجتمماع  تیم نمنحفمظ   ونیسیحا  کم  یهم در 
تشمری   بنا به دعوت فرماندنر  م  531  بهشتینرد 21روز 44  ماعت 
 ننمار   بخم   بمه   یرنزیناصر مرارم شم  نهلل تیآ دیدند و مح  تبت جفسه

  .ونرد بخ  ننار  شد 531 خردند  3در  ود و ندن رییتغشهرمتان نایی  
نظمر مماون     ریم ز زیم ن دیدر دورنن تبت  حت یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
نلمنبمر نز   وعا  ممنوع  نمام 531 خردند  54 ماون  در که ی بطور ؛بود

 .کردبه تمام شتب ماون  نرما  رن  یرنزیمرارم ش نهلل تیجمفه آ
  ییخمود ننمار  نما    دراهیم تبت  یمممو درباره  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
آممد کمه   نط عات شهربانى مهابماد بمه منمز      ایروز رل کی» :دیرو  م

بمه شمهربانى    دیو با ،افتهی انیکه مشر  کار پا  ین  نز  م آمده مر  ن نامه
  یین بمه ممو  ننمار  نما    نالهمم   دیشما با :در شهربانى رفتند نما .ییدایب



بازرشت به منز  و روش  ماخت  واع همسمر   حقى حت .دیحرکت کن
خونمتم مفماد   تا م  خانونده نزد ما بودند م در مهاباد  دیو فرزند رن هم ندنر

  بما دو  بامه   مسمف مور ماشوم، دو  ادآوریجهانى حالو  بشر رن  یهنع م
و آن  در فشنگ به کمرشان بسمته بودنمد    دم،یمسفس  رن در برنبر خود د

برن  جنمگ بما    دمیخونمت پاره شود، نفهم مى نىیکمربندشان نز منگ که
کمه   د یم نفمر تبت  کیم برن  بدر مه   ایلشرر مفم و تور آماده شده بودند 

 ؛آمماده نممت    یماشم : رفتنمد  !ندنشمت  بیحتى چا و   فمترنش در ج
 ... دییبفرما
  ییکمه بمه نما    میو نممترنحت در رنه بمود   تو اماعت بدون  ستیب
ه مسفس  بم  رىیمور ماژنندنرمر  با مه   یماش کیو نز آنجا با  میدیرم

  یینما  فمومتر  یک 13با تفنگ، به شهر  ننمار  در   گریدمت و دو نفر د
ررننبها نز جمفمه متمدن    ادنشهر محروم، مت  یدر نطرن  ن]...[  .میدیرم

وجود دنرد، ولى هررز ممهمى نز آنهما بمه ممردم      زین ومیى نورننحتط  و 
ننمار    دهومم  جما  )شمهر   فومتر یک م تر در  رمد، و نز همه مهم نمى
در کنمار جماده  مرنر ررفتمه کمه       ىیهمون  رو یم ن میعظ گاهیپا کی(  یینا

به هون دور تا دور آن رن محاصره کمرده بمود و     یزم رومندیها  ن موشک
 !نمت و با  یو تنها آباد  وم  رنه هم ؛شد هنگفتى ندنره مى نهیبا هز

مردم، و دومتان فرنوننى کمه   محبتما در آن شهر ع وه بر  دلخوشى
بود   یآمدند ن مى دنینالا  به د ریو کاشان و ما  ییو نا زدینز نصفهان و 

 گریو چند نفر د ،نىیبرندر نرجمند و محترم نمام خم دهیپسند نلفّه تیآکه 
به آنجما آورده   دیبودند، آنها رن  ب ن به عنونن تبت دینز دومتان در آنجا تبت
 «.میبرد مى لهت شانیبودند و نز مصاحبت ن
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نو به . غاف  نبود  امیم تینز فتال زین دیدر تبت یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
 ین هیم در نع م 531  رمماه ی م در ت هیعفم هها نفر نز نمتادنن حوز همرنه ده

بما   «رننیم مفت مسفمان و آرماه ن »خطاا به 538 شتبان  مهیبه منامبت ن
 یاه جش  یبررزنر یبه جا دیبا» :کشور نوشتند ینشاره به حوندث جار

بمر نمم م و    تراریجنا میرژ  یکه به دمت نرن   نیمنگ بیمصا ،پرشروه
 «.رفت تیتسف( عج)عصر   ونرد شده، به حارت ول مسفمانان
. بودند هایدیتبت یآزند یدر ت ش برن ونیروحان  حا  برخ  یهم در

نجما نشمر  بمود، بتمد نز      میمالم  اتیم نز آ یرنزیش دعبدنهللیم نهلل  تیآ
نی  روحمان  بمزرگ   عفت نعترناات ه عرن  ب  دولت بتر فشارهای  که
 رننیم کشور خارج و بمه ن   ینمود، نز ن بر نو ونرد ،عرن   به حرومت بتر

نز شاه خونمت که  یرنزیش دعبدنهللیم نهلل  تیآ. شد میآمد و در مشهد مال
عف  مختفما  ه که ب یرنزیمرارم ش نهلل تینز جمفه آ ونیچند ت  نز روحان

 .شوند، آزند بودند  شده دیتبت گریمرونت خود به نالا  د ینز محفها
  به همرنه چهمار روحمان   531  ریت  5ر د زین یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
 :نوشمت   گمان یرفاا دمحمدراما یم نهلل تیم بمه آ  ین در نامه گرید یدیتبت
  یممونز  تیم بدون رعا  و حت  بدون مجوز شرع  حدود پنجاه روحان»

  نجتمماع  تینمن ونیسیدندراه و فال  به دمتور کم  یو بدون تشر   انون
بمه ممر    هما  دراهیم در تبتنممت،    ریدر آن  یو مجر  ااو    که مدع

  زنمدر  هیم نول  یکه بتاان ممخت، بمد آا و همون و فا مد ومما      برند  م
 «.نمت
  گانیرفاا دمحمدراایم نهلل تینز آدر نی  نامه  یدیتبت انیروحان  ین

 دمحمدراما یم نهلل تیم آ. نجازه دهد به  م بازرردنمد  اخونمتند که به آنه



 یرنزیمرارم شم  نهلل تیا به آخطا ین در نامه 531 مردند  1در   گانیرفاا
 میتسمف  ،اریبدون جهت با نخت»: با نشاره با نوااع کشور نوشت ،در پام 

 !«.ندنرد  متمرار شدن مجوز شرع
رفمت    یماون  نرن  به خم ایرل 531  مردند 5حا  در   یهم در
 نهلل تیم آ دنریم د  یم در ن. رو کردو رفت دهیپسند  مرتامید نهلل تیو با آ
بمه نالما  مختفما     یدیم تبت ونیعفو مه نفمر نز روحمان   هادپیشن دهیپسند

و نممدنهلل   ، خسروشماه  یهماد  ،یرنزیناصر مرمارم شم    کشور به نمام
 .رن مطرپ کرد  مدن
 

 گزارش ساواك
 :آمده نمت یرنزیمرارم ش نهلل تیدرباره آ نی  رزنرشدر  
کمتممر  ر،یممنخ ینمممت کممه در مممالها  نممینز طرفممدنرنن خم م نلمما»
 و 3 حمموندث  انیممدر جر م ا .دنشممته نمممت   نممعف یهمما تیممفتال
درجه نو  نخ لگرننمه شمناخته     یدر  م، نز محرک[ 531 ] 4/2351 /24

. دیم محرموم ررد  بهمار  چاهدر شهرمتان  یشد و به مه ما  ن امت نجبار
بمه   یمحم  ن اممت و   دند،  که در مح  ننجام م  راتیبه مبب تحر مپ  

  «.دنده شده نمت رییتغ رفتیبه ج مهاباد و نز آنجا به ننار  و باالخره
آممده   یدیم چند نفر نز نفمرند تبت  ی جا هدر رزنرش ماون  درباره جاب

بما  [ 531 ] 2/3/2351   یدر تمار   متطموف  یها هینمر یدر نجرن»: نمت
 یمح  ن امت نجبار ،شهرمتان  م  نجتماع تیحفظ نمن ونیسیکم  یتشر

 یهما  بمه شهرممتان   شانتیمدت محروم هینسبت به بال رینفرند مشروحه ز
 یهما  ی مم بمه فرمانمدنر    یفرمانمدنر  قیم و مرنتب نز طر رییشده تغ  ییتت
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نمت که نسبت به ننتالا  شمخص ممورد    دهیمربوطه نع م ررد شهرمتان
 یرنزیشم  ناصمر مرمارم   ...نمد یمورد نظر ن مدنم نما  یها بحث به شهرمتان

ز ننمار   ن[ 31] 3/5/2351 م  2 10/5 3تفگرن  شماره  محمد  فرزند عف
 «.رفتیبه ج

*** 
 (جیرفت)خبر انتقال به تبعیدگاه چهارم 

دو مه مماهى در آن جما   »: دیرو  م باره  یدرن یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
 دیم روز خبر آوردند که جا  شما عوض شمده و با  کیرهشت [ ننار ]

 !نند آماده  یو ماش  یورمام ؛دیحرکت کن .رفتیج ،چهارم دراهیبه تبت
و ماننمد تموپ    مینیندنرد که ما خماموش بنشم    متن ردمک م  فرر م 

رن فمورنن خبمر کمردم و     خود رنننده .میپرتاا شو ی هر روز به مو تبا فو
 ین و ناممه  یستن  رنگ  اهیبه  م آمدم و رفتم باالتر نز م رنههیشبانه نز ب

: ماممون   یم بدهند به ن  ینوشتم و در ننار  رهنشتم که صب  به مامور
 بمت یجمزء غ  ؛مدنفتم بمه  مم و تهمرنن رفمتم      یت با وکمشور یم  برن
عم ن درررون شد و  امین ،نوااع  یو نتفا ان مالارن هم!... دیندنر امحسو

 «.ما صادر رشت یبرنت آزند
*** 

 و آغاز مجدد فعالیتهای انقالبی  پایان تبعید
هفممت »بمما عنممونن  یدر خبممر 531  وریشممهر 3در  هممانیک روزنامممه

 : نوشت« د شدندآزن یدیتبت  روحان
  بمه   یها پم  نز مدت  که  هیعفم  مرشناس حوزه ونیهفت ت  نز روحان
  آزند شدند وبه  روز رهشته  بودند طى مه  شده دینالا  مختفا کشور تبت



 83بمرندر    ،دهیمرتامى پسمند  دینالمم م م  حارت حجت .رشتند م باز
مم م  نال و حارت حجت نىیمومو  خم  نهلل روپ  نهلل تیحارت آ  ماله

 ونیروحمان   نز جمفمه  مرتمب نمم م    مومسمه  ریمد رنز یناصر مرارم ش
 دیم تبت  نجتماعى  م در باره تینمن ونیسی  کمرن. هستند  آزندشده د یتبت

مما     مماه ی د  2  یدر تمار  رنز یحارت حجت نالمم م مرمارم شم   
نالمم م   حجت .دندیررد دیچابهار تبت  نبتدن به شانیو ن  صادر شده  رهشته

 پنجماه روز در چابهار بسمر بردنمد و پما نز     پنجاهمدت  رنز یرارم شم
ننمار     ما  جار  بمه   رماهیت 24و مرننجام در  افتندیمهاباد ننتالا    روز به

  «.بودند ر یکو  منطاله  یدر ن  یروز پ  شدند و تا مه دیتبت زدی
 :نوشتروز   یهم در هم زیرمتاخروزنامه 

و آزند  برخمى   تیرفع محمدود   که دیها  دولت جد نز وعده رىی»
نز آنمان  نفمر    ینز چنمد  تیبا آزند شدن و رفع محدود ،بود ونینز روحان

حامرت  : ونیتم  نز روحمان    مه( 531 /8/1) روزیو د دیعم  پوش  هجام
نالمم م   و حجمت  انىمحمدصماد  روحم  میدنلتظمى آ ا  حاج  نهلل تیآ

اممرت بممرندر ح  دهیمرتاممى پسممند دیآ مما  حمماج م   یونلمسممفم
نالمم م   و حجمت  نمى یخم نلموممو    نهلل نلتظمى حماج آ ما روپ   نهلل تیآ

 رونیم نز حفا  ممامورنن ننتظمامى ب   رنز یآ ا  ناصر مرارم ش  یونلمسفم
 ریممد  رنز یناصمر مرمارم شم    نهلل تیم آ ،اتینز نشر  ریبه نوشته . آمدند

  «.تهرنن آمده نمت  به مرتب نم ممههبى   هینشر  ومسهم
 

 تبعید زندان و زدرس بزرو ا
رونمه کمه    هممان »: دیرو  م تبتید باره دورنن در یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
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پرونمده بمدون    رنیما هم مطابق  انون نبود، ز ینبود، آزند  ررفت  ما  انون
بتمد   یهما  در ننتظار و ت محاکمه در ماه ،یدر دندرستر ،یرییتغ  یتر کم
هممان   انونسته نمت، بفره  م  فمشان ب  یها که  انون به ن نما همان. بود

دممتور دندنمد    گمر یو روز د ،!ریم روز دمتور دندند بگ کینرنده آنهامت، 
 «!آزند ک 
: کته  دمیت درس بزرو را فهم نیسرانجام ا»: دیم رو  در ندنمه موی 

  دیت و تبع کنتد   یتر م تر و مقاوم تر  آگاه را پخته یزندان عناصر انقالب
 «.رساند یم  یانقالب را به نقار دور و نزد یندا
 

 تلگرام به ژیسکاردستن
 یهما  تیم بمه فتال  ،دیم پا نز بازرشمت نز تبت  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 
 0 در   نم یپما نز آنرمه نممام خم    ون. دند یشمتر یخود شمدت ب   امیم

  ینز مدرمم   نز عرن  به فرننسمه رفتنمد بمه هممرنه رروهم      531 مهرماه 
جمهمور   ایرلم   ،سراردممت یژ یبمه ونلمر     م در تفگرنمم  هیحوزه عفم

بمه     نم یو نحتمرنم بمه نممام خم    ینونز در مهمان متندفرننسه، نز نو خون
 .کندتوجه 
 

 شروع انتشار مقاالت
نز هفمت مماه     نگارش و ننتشمار خماطرنت   اب  یهمچن نهلل مرارم آیت 
 مین دنمات رژ یبه نفشا( 531 آبان  1 و 0) کیهان خود در روزنامه دیتبت
 .پردنخت یپهفو



تهمرنن در    انیروحان ،نز عفما  به همرنه رروه یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
 انیم تفر ه در م جادین یبرن میرژ یدرباره ترفندها ین هینع م 531 آبان  8

 .مفت مسفمان نوشت
 

 تفگرنم به نمام خمین 
به همرنه رروهى نز عفما و  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ 531 آبان  4 در  
  نررمان حموزه   ،مرتب نمم م   مجفه   م که  هیعفم  و فا   حوزه تادنننم
 : کردند  مخابره  فرننسه  به  تفگرنم ،ندردک  م   م رن هم ندنره  هیعفم
 المدر یعال میمرجع و زع نىینلتظمى خم نهلل تیحارت آ .تتالى  بسمه»
  نهلل  ینمنون و هاجرون و جاهدون فى ممب   ینله. نلتالى جهان مدظفه انیتیش

مموال   تمر  نجبمار  جمونر   .  عنمدنهلل   جاههم نعظم درو نمونلهم و ننفس
 دیغمرا موجمب نمارنحتى شمد     ارید  مهاجرت به و (ع)مومنان عفى رینم

آزند  و عمدنلت    ها  ع  مند بمه  رروه  و همه رننیعموم مردم مسفمان ن
 دیباشم   عالى در هر کجا کمه  حارت ستیشک ن .در مرنمر جهان نمت

 . مرنر دنرد  تمان یها برناممه   در مر لوحه  دهیمفت متمد  یدفاع نز حالو  ن
 مینحالا  حق و دفماع نز حمر    عالى رن در رنه حارت روز یدونم عمر و پ

 «.میمالدس نم م نز خدن  بزرگ خونمتار
*** 

 گیری انقالب و تحصن در مسجد دانشگاه تهران اوج
روز پما نز کشمتار    کیم  ،531 آبمان   0 در  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
بمما  ین مالابمم  دننشممگاه تهممرنن، در مصمماحبه انیدننشممجوآممموزنن و دننمم 

رن  رننیممتشممری  حرومممت نممم م  در ن نط عمماتخبرنگممار روزنامممه 
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نمماس عمدنلت،    کمرد حروممت نمم م  بمر     دیکتاپهیر دننست و  نمران
 نو. هاممت  و مبارزه با فساد در تمام دمتگاه ت آزندی، مبارزه با فساد طبالا 

نی جمز دفماع نز خمود     آید و مردم چماره  ار دولت نظام  مر کنرر  :نفزود
 .شود  ندنشته باشند، جهاد نع م م

عم وه   که نی  روزها در تهرنن ن امت دنشمتند،  یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
 نو .کمرد  ممخنرنن  مم   در مرنکز مختفا  ،هیبر مشارکت در صدور نع م

 ، ممه فاط بنى  هینیدرباره جمهور  نم مى در حس 531 بهم   0بتدنزظهر 
 . مخنرننى کرد تهرنن، ریرکبینم ابانیون ع در خ

 یبمرن  اریم شماپور بخت  بمه دممتور  کشمور   یهما  بسته شدن فرودراه با
  نهلل تیم نز جمفه آ ،مبارز  انیروحان ،به کشور  نیممانتت نز ورود نمام خم

اه تهمرنن  گدر مسمجد دننشم   531 بهم   8نز صب   رنز یناصر مرارم ش
همای   تحص  کمه بما نممتالبا  ممردم و رمروه      نی  .دمت به تحص  زدند

 .میام  مختفا روبرو شد تا ورود نمام خمین  به نیرنن ندنمه یافت
 

 و پیروزی انقالب اسالمی استقبال از امام خمینی
نهلل  آیمت . نمام خمین  به کشور بازرشتند 531 بهم  2 مرننجام در  

و در مرنممم   بهم  به فرودراه مهرآباد رفمت  2 مرارم شیرنزی نیز صب  
بهمم  ، نممام    3 ممه روز بتمد ، در    .نمتالبا  نز نمام خمین  شرکت کرد

وزیمری مو مت    خمین  در حرم  مهندس مهدی بازرران رن به نخسمت 
بررزیدند و مردم نیمز بما تظماهرنت رسمترده در مرنممر کشمور نز نیم         

مرننجام پما نز چنمد روز مالماوت    . ننتخاا نمام خمین  حمایت کردند
نرتم    531 بهمم   22در  شتار ممردم در شمهرهای مختفما   نرت  و ک



 . حرومت پهفوی مالو  کردطرف  کرد و  نع م ب 
*** 

 تدوین قانون اساسی
  یدر تمدو  نهلل مرارم شیرنزی پا نز پیمروزی ننالم ا نمم م     آیت

وی  .دنشت ی، نال  مؤثر انون نمام  مجفا خبرراندر    انون نمام
و  تهیمامى با چند نفر نز عفمما  شم  بخ  مههب در  انون نتدوی   در
در نیم    نهلل مرمارم شمیرنزی   آیمت . کرد کار م  گریو مهنهب د منتنه  

مردم کشمور   رریترن که مههب نک تهیمو تى که مههب ش»: روید باره م 
بمرندر  نز   ،مامت در مجفا خبرران مطرپ کردم و نز آن دفماع نممودم  

 شمان یننتظمار  کمه نز ن   بر خم    م  زیآ ا  مولو  عبدنلتزم  منتنه  
 انیم ب کیم مم  بما   . بتد نز دفاع م  و ت ررفت و مخالفت کمرد  ،میشتدن

ممفرمت،   کیم پردنختم و روشم  کمردم کمه در     شانیمنطالى به جونا ن
کند و دو مههب و مه ممههب   رو یمههب پ کینز   ی ونن دیباالخره با

تمرم  مح دیم ممهنهب با  بالیمه  نلبته .شود در نحرام عمومى حاکم باشد نمى
  ی مونن  تتمدد ولمى   ،منمد رردنمد   شهروندنن بهمره  الو باشند و نز تمام ح

نفرند در مسال  دنخفى زندرى خود آزندنمد   .ستیحاکم بر کشور ممر  ن
 دهیم نام شخصمیه و نحمون    شخصمیه مانند نزدونج و ط   که مسمال   م 
  انون باشند، بتمد کمه نممام    کی رویپ دی، بامهولى در مسال  عا م  شود مى
دفماع شمما رن    ونیم زیمم  نز تفو »: دندفرمو شانیکردم ن ارتیرن ز  خمین
 حمق و  دیم خوشم آمد، خوا و منطالى دفاع کرد فىیو خ دمیو شن دمید

 .«دیمسأله رن ندن نمود
*** 
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 مرجعیت
 در  م مسمتالر   ننال ا نم م یروزیپا نز پ نهلل مرارم شیرنزی آیت

 رحفمت پما نز  و . دندنمه دن  نیط ا عفوم د تیو ترب ایشد و به تدر
را  ایشان  م هیحوزه عفم  یجامته مدرم ،512   در آذرماه نرنک نهلل تیآ

 .کرد یعرفم «دیمراجع تقل»از  یکیبه عنوان 
*** 

 چهارده ساعت کار روزانه
 چهمارده  شمبانه روز ، در بماال  با وجمود مم    نهلل مرارم شیرنزی آیت 

خسمته   ،بحمدنلفّه ،ننز کار کرد م »: روید خودش م . کند م ماعت کار 
بتامى   دیرهرد شا نز هشتاد ما  نز عمرم مى  ینآلن هم که ب .شدم نمى

کنم و چون کار مورد ع  ه مم  نممت،    نز روزها چهارده ماعت کار مى
  یم نرمر ن  دیم کن تتجمب  دیشا. شود نه مبب خستگى مبب نشا  م  مى

م خمونه  ممى  ممر ن شموم کمه    حر  رن بزنم، که راه آنالدر غمر  کمار ممى   
و مت   رم،یم دممت رن نممروز ممى ر    کیناخ   رم،یها  دمتم رن بگ ناخ 

ى مجما   حتم رماه   .کنم به فردن موکو  مىو  کنم نمى دنیپ دومبرن  دمت 
 اریکمنم کمه بسم    و تى آن رن نحساس ممى  ؛شود نمى دنیآا هم پ دنینوش

 دهنشم  دنیم ها پ آا هم در الب   برنامه دنیچون و ت نوش ،نم تشنه شده
 «.نمت

رن  نیشمان  م  جفمد  34 نز   یبم مم   فمات یلتافه کررت ئنرته مس  یهم
رن  یفیمت عجوالنه کار کمردن و کتماا نوشمت  و ک    شبههکند و  مى هیتوج

 ایلنلتما ریفمان کر مؤلبتامى نز   دربارهکردن که ممر  نمت  میتفدن  ک
 .مازد برطر  مى وصاد  باشد درباره ن



 
 یالعظمی مکارم شیراز اهلل آیتنگاهی به آثار 

 :بندی کرد تونن در یازده بخ  دمته م  نیشان رن آثار  
 یقرآن (0
ت ش مسمتمر پمانزده مماله     جهینت یجفد 21 ریتفس  ین: نمونه ریتفس م 

حموزه   سمندران ینز نو  جمتم  یبا همرار نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت
 .ترجمه شده نمت زیو نردو ن  کتاا به زبان عرب  ین. باشد  م هیّعفم
 نمه یدر زم ین جفمد بمه ممبک تمازه     دهکتماا در    ین:  رآن امیپ ریفست م2
نمت که  دیدوره کام  متار  و عالا کینگاشته شده و   مواوع ریتفس

هما در آممده    دننشمگاه   در بتام   کمک درم ای  به صورت کتاا درم
چاپ و منتشمر  به زبان عرب   نفحات نلالرآنبه نام  زیمجموعه ن  ین. نمت

 .شده نمت
دوره کامم  نخم      کیم  یمجموعه ممه جفمد    ین:   در  رآننخ  م5

باشممد کممه توممم    مشممتم  بممر نصممو  و فممروع مسممال  ممم   نممم م
نز دننشمندنن نوشمته    جمت یو با همرار نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت

 .چاپ شده نمت زین  مجموعه به زبان عرب  ین. شده نمت
نلتظمم  مرمارم    نهلل آیمت  ریتفس یمجموعه بحرها:  رآن یبایز یمرالها م0

حموزه   ینز فا   ریدر دو ماه مبار  رماان نمت که توم   شیرنزی
کتاا در دو جفد و   یشده نمت ن میو تنظ یرردآور شانیبحث ن هیّعفم

 .نمت  مرا   رآن شصتمشتم  بر 
 یریتفسم  یها مجموعه شام  مفسفه بحث  ین: در  رآن تیوال اتیآ م3

نماممان نهم    مربمو  بمه    یها هیدر مورد آ شیرنزینلتظم  مرارم  نهلل آیت
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نممت   اتیم آن آ  یدر ذ  مشروح یو بحث ها دیدر  رآن مج (ع)بیت 
  یم ن. شمده نممت   یجممع آور  هیّم حوزه عفم ینز فا   ریکه توم  

 .تترجمه و منتشر شده نم زین  مجموعه به زبان عرب
نلتظمم    هللن آیمت  یهما   کتاا، مخنرنن  ین یمحتون: بندران  یونالتر م1

در  «عباد نلرحم  » اتی رآن در مورد آ ریدر جفسات تفس مرارم شیرنزی
 ینز فام    رم ینهلل نمت که تومم      و صفات مالران نل موره فر ان
رن در بمر    و مفو  نخ   ریدوره م کیشده و  یآور جمع هیّحوزه عفم
 .ررفته نمت

 یحممت بمر رو  ترجمه محصو  پانزده ما  ز  ین: میترجمه  رآن کر م1
نز محالالان بمه عنمونن     جمت ی رآن بوده و در حا  حاار نز مو ریتفس
کتماا در    یم ن. شناخته شمده نممت    ترجمه  رآن به زبان فارم  یبهتر
 .نمت دهیها و نشرا  مختفا به چاپ رم  طع
 انیم  رآن طبمق ب  اتیکتاا شأن نزو  آ  یدر ن:  رآن اتیشأن نزو  آ م 8
 .شده نمت یآور جمع هیّحوزه عفم ینز فا   رینمونه توم   ریتفس
 یها مورندها و  سم  کتاا به بررم  یدر ن: پر بار  رآن یمورندها م3

نز   رم یمجموعه فمو  تومم    . پردنخته شده نمت دی رآن مج یپر متنا
 .شده نمت یجمع آور هیّحوزه عفم یفا 
  جامت کتاا نرنله کننده طرپ نسبتان  ین:  مردم ینم م و کمک ها م4 

نز  ین عصمماره الممتینممم م بمموده و در حال ممماتیتتف  نز نصممو  نماممم
عالالد و فاله نم م نوشمته شمده    یمتتدد نمت که در رشته ها یها کتاا
 .نمت

*** 



 
 ؛نهج البالغه نهیدر زم (2
نهج نمت جامع و تازه بر   کتاا شرح  ین :(ع)نمیرنلمومنی   نمام امیپ م 

نز   جمتم  یو با همرار ظم  مرارم شیرنزینلت نهلل آیتکه توم   نلب غه
کتاا   یبه عنونن بهتر 582 نگاشته شده و در ما   هیّحوزه عفم یفا 

  باشد که به زبان عربم   جفد م پانزده مجموعه در  ین. شد دهیما  بررز
نی  کتاا در مدت بیست ما  بمه رشمته تحریمر     .ترجمه شده نمت زین

 .درآمد
نز مباحمث   یجفمد  دومجموعمه  : ب غمه در نهمج نل   نخم   نمم م   م2

 نهممج نلب غممهدربمماره شممرپ خطبممه همممام در  نهلل مرممارم شممیرنزی آیممت
رن در  زکتاران یگانه پره 001اوصاف نلس م نمت که  هیعف  ینلمؤمنرینم

حمموزه  ینز فامم   رممیمجموعممه توممم    یممن. آن شممرپ دنده نمممت
 .شده نمت یآور جمع
  ینلمؤمنرینم نهج نلب غهبر   کوتاهشرپ  ترجمه و: نلب غه ترجمه نهج م5
تومم  دو تم      دریچینلس م که به طرز جالب و دور نز هر رونه پ هیعف

ترجممه شمده    نلتظم  مرمارم شمیرنزی   نهلل آیتنظر  ریحوزه ز ینز فا 
 .نمت
 ثیروش  شدن نبتاد مختفما حمد   یکتاا برن  یدر ن: ریغد ثیحد م0
 .شده نمتو تحالیق  یآور معمنابع و مدنر  آن به طور مفص  ج ریغد

*** 
 ؛یو اصول یفقه (1
 ینممت و حماو    کتاا بمه زبمان عربم     ین: عیکتاا نلب ههننونر نلفالا م 
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شمده بمه طمور مبسمو  و      انیم که در درس خارج فالمه ب  عیمسال  مهم ب
 .باشد یحوزو  کتاا درم کیتونند   مستد  آمده نمت و م

تماا مباحمث و مسمال  مهمم     ک  یم در ن: هکتاا نلتّجار ههننونر نلفالا م2
شده به طور کام  و مسمتد    انیمرامب محرّمه که در درس خارج فاله ب

 .نمت  شده و  اب  نمتفاده به عنونن کتاا درم یآور جمع
کتماا عم وه بمر      یم در ن: رنتیم کتاا نلحمدود و تتز  ههننونر نلفالا م5

مسمال  مسمتحدثه    رنتیم مربو  به ننونع حمدود و تتز   فاله جیمسال  رن
 .فرنونن به طور مبسو  و مستد  آمده نمت

کتاا مشمتم  بمر مسمال       ین: کتاا نلخما و نالنفا  ههننونر نلفالا م0
 انیم مربو  به خما و ننفا  نمت که در درس خمارج فالمه ب    فاله جیرن

 .رن در بر دنرد  شده نمت و مسال  مستحدثه فرنونن
خمارج فالمه    یرهما کتاا مجموعه بح  ین: کتاا نلنّراپ ههننونر نلفالا م3

در مورد مسمال  نبمونا نرماپ نممت بمه       نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت
 .مسال  مستحدثه مورد نبت  در عصر ما مهیام
مشتم  نمت بر دروس خارج فالمه   یجفد مهدوره   ین: کتاا نلنّراپ م1

تومم     ینو  در مبحث نراپ که به شرف نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت
 اتیم رون  تممام   یهمچن. شده یرردآور هیّحوزه عفم یدو ت  نز فا 

 .و با ذکر آدرس کام  نوشته شده نمت قینال  شده به طور د 
 یبمرن    اعده مهمم فالهم   م  یجفد دوکتاا   یدر ن: هیّنلالونعد نلفاله م1

 رنر ررفته نمت و به   مورد بحث و بررم یبار به مبک نبترار  ینخست
 .تونن نز آن نمتفاده کرد  م  الهدر بحث  ونعد ف  عنونن کتاا درم

در . نممت   نلموثال  هعمرو بر  هیکتاا حاش  ین: هونلتر  عف الاتیتتف م 8



ننمد بمر خم       نمموده   ممت  نلتظم  مرارم شمیرنزی  نهلل آیتکتاا   ین
شمود   شمتر یآن ب دهیم مهم و مورد نظر نشاره شمود تما فا    یمتمو  به دال

به ندلّمه شمده     فیشاره لطنز کتاا حج به بتد در همه مونرد ن مخصوصان)
 (.نمت
 یو محم  نبمت     کتاا ده مسأله مهم فاله  یدر ن: هامّه هیّبحوث فاله م3

نمروز به طور مستد  و مشروپ مورد بحث  رنر ررفته که  سممت  ابم    
 .نز آن مربو  به مسال  مستحدثه نمت  توجّه
کتماا مشمتم  بمر      ین:  یصح یها ی جو ه و چار  شرع یها فهیح م4 
 ریم نامشمروع و بمه تتب   یها فهیمشروع رن نز ح یها فهینمت که ح  باحرم
  کسمان  یجدن کرده تما رنه رن بمرن    مربت رن نز منف یها ی جو چاره گرید

خدنممت هممونر     و بنمدر  تیّم عبود ریمسم  مودنیشان پ که تمام ت ش
 .نز نشتباهات خطرنا  حفظ کند نماخته و آنها ر

کتماا داللم  حرممت ربما و طمرز        یر ند:  نم م یربا و بانردنر م  
  ین. شده نمت  یبانک بدون ربا در آن تشر ای  نم م یبانردنر  یصح

 .ترجمه و چاپ شده نمت زین  کتاا به زبان عرب
متمرو    ریکتاا طر  مترو  و غ  یدر ن: طر  فرنر نز ربا  بررم م2 

  یم بما دال   یصمح  ریم نمت نز غ  یفرنر نز ربا مطرپ شده و آن چه صح
 .جدن شده نمت  روش  فاله

و رسمترده   قیم عم المات یکتاا حاصم  تحال   ین: آن ةو رستر ریتتز م5 
  تنم ی  نمم م  رنتیم مؤنالت در ممورد تتز   یتر  نز نمام  ری رنمونیپ

 .باشد  محدوده و رستره و ننونع آن م
کتاا مسمال  مربمو  بمه      یدر ن: ه   تیرؤ ةچند نرته مهم دربار م0 
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فشمرده مطمرپ شمده      یسروپ و نتّحاد نفق با ذکر داله   با تف تیرؤ
 .ترجمه و چاپ شده نمت زین  کتاا به زبان عرب  ین. نمت
متمرو  و   یکتاا در نرتبا  با فتمون   ین: عصرنا  ف هیحرم نَاح م3 
 ادرمار ینز خمود بمه     فرنوننم  رینمت که تأث   ربان نهیدر زم شانین دیجد

ن در نممر  ربمان  در منم  ررفتمه     کماری ر  و جفوی نمرن  .رهنشته نمت
 .نمت
جممرنت و   رنممون یپ  الم یکتاا تحال  ین: جمرنت در رهشته و حا  م1 

  یم ن  عفمم   یو نه  تسنّ  و دال تهیش ین و  پنجاه ت  نز فالها ۀمجموع
 .ترجمه و چاپ شده نمت زین  کتاا به زبان عرب  ین. مسأله نمت

نز   جمتم  یهمرمار  مجموعمه بما    یم ن: نلمتار  فالمه مالمارن  هدنلر م1 
شده و مشمتم     یتدو نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیتنظر  ریدننشمندنن ز

و برجسمته شمدن     یینمت که ع وه بر تب  بزرگ فاله نلمتار  هدنلربر 
 ونهایمهنهب و بفرمه کنوننسم   ریما  فاله ینلس م آرن  همیعف تیفاله نه  ب

 .متدر آن مطرپ شده ن زین  نلمفف  یب  و مصوّبات حالو 
کامم    ةدور کیجفد نمت که شام   مهکتاا در   ین: ننونر نالصو  م8 

 «درس خممارج نصممو   ةدور  یچهممارم» ۀجممیکممه نت  مسممال  نصممول 
محتمرم   ینز فام    رم ینمت که توم   نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت

 ..درآمده نمت ریحوزه با د ت فرنونن به رشته تحر
شمده تما     کتاا مت  یدر ن: مرموز یربردن ک ه ای ین شبره  ابیبازنر م3 

و چاماو    بیم که بطور مرموز به نغفما  و فر  یمؤمسات نامالم ن تصاد
 .آن رن آشرار مازد  نصف تینموده و ماه  مردم پردنخته رن مترف

*** 



 ؛یاعتقاد (4
ممهنهب در    یدنیم پ یهما  هیکتاا تمام فرا  یدر ن: مهنهب  یدنیپ م 

مطرپ شده ممورد نالمد  مرنر      مان غربروننشنا یکه نز مو یبشر ۀجامت
 .پردنخته نمت  وح  عفم هیّررفته ماا به نثبات نظر

و  دیم عالا یهما  نز درس  بخشم  جمه یکتماا نت   یم ن: جهمان  دراریآفر م2
مما  بمه     نمت که در حدود مم  نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیتمهنهب 
  شمده و جمتم   ریتحر شانین فهینند وماا به وم کرده انیب  طور هفتگ

چاپ و  زین  کتاا به زبان عرب  ین. کردند  یو تنال قینز فا  آن رن تحال
 .منتشر شده نمت

نز متماهما و در    رم یبحث صمفات خمدن   : ؟میخدن رن چگونه بشنام م5
کتماا فمو  مجموعمه مباحمث     . نممت   مسال  عفم  یتر دهیچیپ ایرد
 صفات خدنمت کمه در جفسمات   رنمونیپ نلتظم  مرارم شیرنزی نهلل آیت
 .درآمده نمت ریبه رشته تحر شانیو مهنهب مطرپ شده و به  فم ن دیعالا
 یتونن رنه ممتادت رن پما    م ایآ: بزررتر یها تیرهبرنن بزرگ و مسؤل م0

 ی رنه شنامما  ند؟یممههب بنشم   یتونند به جا  وجدنن م ایآ مود؟یعال  پ
 یرنبطه مرمموز بما جهمان مماورن     ای  وح ست؟یو مردنن خدن چ امبرننیپ
نبموت  )کتاا شام  مجموعمه مباحمث فمو       یچگونه نمت؟ ن تتیطب
نممت کمه بما مرنوشمت و ممتادت همر         مطالب  یتر  مو نز نما( عامه
 .دنرد و دننست  آن بر همگان الزم نمت میرنبطه مستال  ننسان
متجمره وحشمت دنرنمد؟     دنینز شن  چرن بتا: امبریپ  ی رآن و آخر م3
( ص)نم م  امبریپ دننیزه جاون متجآچگونه  ر ست؟ینعجاز چ التیحال

مسمال  مربمو  بمه نبموت      گمر یمسال  و د  ین رنمونیکتاا پ  ینمت؟ ن
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 .کند  خاصّه بحث م
 ایآ ست؟یمرگ دردنا  نمت؟ روپ چ ایآ: متاد و جهان پا نز مرگ م1

پما نز    مسال  مربو  به زنمدر  ایماند؟ آ  م  بدن روپ با  دنیبا پوم
ممؤنلها و دههما ممؤن       یم ثابت کمرد؟ ن   تونن با نصو  عفم  مرگ رن م

کتماا بمه زبمان      ین. در کتاا حاار مورد بحث  رنر ررفته نمت گرید
 .چاپ و منتشر شده نمت زین  عرب
کتماا در ممورد ظهمور حامرت       یم ن: (ع) یمهمد   حرومت جهان م1

حروممت نو بحمث    یهما یگریو و ایفرجه نلشمر   عج  نهلل تتال یمهد
نز  یارینز کتماا وممنت بسم     یم دال  یمتمر کند که ع وه بر ذکمر مه   م

 زیم ن  کتاا به زبان عرب  ین. نمت دهیبه ثبوت رم  مسال  رن با ندله عالف
 .ترجمه و منتشر شده نمت

و مسمتد  و   قید  ین مجموعه: جوننان یبرن دیپنجاه درس نصو  عالا م8
همگمان   یبمرن   نز نعتالادنت خالص نم م  یریحا  جالب و ش  یدر ع
مجموعه در پنج  سمت مختفا با د مت و ظرنفمت     ین. ننانجو گهیبه و

 ، سم یننگف ، عربم  یکتاا به زبانهما   ین. شده نمت هیته  و نبترار خاص
 .ترجمه و چاپ شده نمت ایزنده دن ینز زبانها یارینردو و بس

و  ایم حا  رو  یو در ع قیعم  کتاا پگوهش  ین: خدن یدر جستجو م3
 چاپ و زین  کتاا به زبان عرب  ین. دباش  م  خدن شنام ةرونن دربار

 .منتشر شده نمت
 قیم که به طور د  تهیش دینمت نز عالا ین کتاا خ صه  ین: نعتالاد ما م4 
کمه ممورد  بمو  هممه باشمد در پامم         ین فشمرده   یم و با دال ایو ظر
  یم ن. نگاشمته شمده نممت    تهینسبت به شم  ونیفرنونن وهاب یها  ممااش



فرننسوی،  ، سیننگف ، نز جمفه عرب ایزنده دن ینز زبانها یاریکتاا به بس
 .ترجمه و منتشر شده نمت... نردو و  ، ولینماان
بشمر آورده   یبمرن   و چه نرمغمان  ستینم م چ: نگاه کینم م در م   

 کتاا نرنله کننده طرپ نسمبتان   ین رفت؟یپه دیچه نم م رن با ینمت؟ برن
نز  ین عصماره  التیو در حالنم م بوده  ماتیتتف  نز نصو  نمام  جامت
 .و فاله نم م نوشته شده نمت دیعالا ینمت که رشته ها یمتتدد یکتابها
 و نصمولها  تۀینصم  نلشّم  کتاا ترجمه کتماا    ین: ما  ینمت آل  ین م2 
در  نلتظم  مرارم شمیرنزی  نهلل آیتکاشا نلغطاء نمت که   نلتظم نهلل تیآ

بمر آن   ین  ابم  م حظمه   کتماا مطالمب    یم ن انیها و پا  مالدمه و پاور 
 . نفزودند
العظمتی مکتارم    اهلل آیتت  یاثر علم نینخستکتاا   ین: حق ةجفو م5 

آنهما   ینمت بر نفرار و دعاو یو نالد هیدر جونا تبفبغات صوف شیرازی
و   منطالم  وهینفشا کردن اتا هما و ننحرنفمات آنهما بمه شم       یو همچن
 مرنر   یبروجمرو   مم نلتظ نهلل تیم آ ریکه در زمان خود ممورد تالمد    عفم

 .جونن  نیشان نگاشته شد نی  کتاا در عنفونن .ررفت
 یکتماا مسمأله ننتظمار ظهمور حامرت مهمد        یدر ن: مسأله ننتظار م0 

مورد بحث  مرنر    و جالب  منطال  یبا تحف ایفرجه نلشر  نهلل تتال عج 
 .ررفته نمت

 :نمت شام  ین مجموعه: قیتحال ای دیتالف ثی رآن و حد م3 
بحمث   م2.  دو منبع مهم نحرام نم م ث،یدر مورد  رآن و حد  بحر م 

 .دیدر مورد مسأله نجتهاد و تالف  فشرده و جالب
دهمد کمه عممر      شونهد و  رنل  نشمان مم  :  بر مر دو رنه تیوهاب م1 



  27 ماه در تبعید 7

خود رن بمه ممرعت    انیبه مر آمده و طرفدنرنن و حام  نفرنط یرر  وهاب
 نهفتمه نممت   یتندرو نمور تیابوهدر بط  نصو   رنیز. دهند  نز دمت م

  نصمو  مم    یم کتاا فو  به شمرپ ن . ستینمروز ن یایکه  اب  بالا در دن
 .پردنزد
مهم  ۀمسأل دهنمت در مورد   الیکتاا تحال  ین: دیرو  پام  م تهیشم 1 

 .نه  منت ینلس م و عفما همیعف تینه  ب روننیپ انیدر مورد بحث م
نز ممؤنالت مهمم     پمر نرزشم  مجموعه :  مههب یپام  به پرمشها م8 
نز  یارینصو  و فروع و پامم  مسمتد  بمه آنهما کمه بسم       نهیدر زم  نید

  کتاا بمه زبمان عربم     ین. مازد  شبهات نمروز نس  جونن رن برطر  م
 .ترجمه و منتشر شده نمت زین

نز  ین شمام  پماره    کتماب : همه جوننان مطرپ نممت  یمسال  برن  ین م3 
  کمه ممط  آرماه    ین جوننان به رونمه  ازین مسال  فرنموش شده و مورد

 .دنده و در ننتخاا رنه درمت آنها رن کمک کند  یجوننان رن نفزن
*** 

 ؛یفلسف (5
جهمان و نالما     یهما  سمت یکتاا طرز تفرر کمون  ین: نماها فسو یف م 

  خیو تمار   نجتمماع  قیرشمته حالما   کیاتا و نشتباه منطق آنها رن با 
کتماا   نیم   .ممازد   و جالب روش  م  یریش  و در  الب دنمتان ختهیآم
حرمتى نسمبت   مهر  و بى به حوزه و بى ادیتدر جوّ  پر نز  ننستتو

نهلل مرتام    آیمت  تومم  فمى  مترو  یمه نرن بما آن هم   یو د نیتبه روحا
 .شناخته شود شمسی 0111 کتاب سال ،مطهری

 یرهایهما و مسم   نمت که تجربه  جالب اریکتاا بس  ین:  هست یمتمّا م2



بمه بتمد در     رن نز دورنن نوجمونن  مرارم شمیرنزی  نلتظم  نهلل آیت یفرر
چماپ و   زیم ن  کتاا به زبمان عربم    ین. دهد  نشان م  نم م  نیب جهان

 .منتشر شده نمت
 یهما   یم در تحف مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت: سمیعمر مارکس انیپا م5

رو بمه نفمو     سمم ین بما  مارکس  ةبودند که متار دهیرم جهینت  یخود به ن
 یشمورو  رینتحماد جمماه    ما   ب  نز فروپاش ده  نیب  یپ  ینمت و ن

بینتی در آن   این پتیش  .بود که در آن زمان به ظاهر در نوج  درت بودند
 .زمان بسیار جالب بود

 هیّفرام   یدر ممورد آخمر    نمت ففسمف   بحر: ترام  هیّفرا  یآخر م0
 « یم دنرو»مترو   هیّبر نظرنمت  یتحوّ  و ترام  جاندنرنن و نالد یها

 .و همفررنن نو
ممت در ممورد   ندیه نز نمام  پ رم کتماا چنان   ین: ها  نلتالا  و نلتالاط م3

نز  یزیم نز نمم م ررفتنمد و چ   یزیکه چ دیرو  مخ  م  مراتب نلتالاط
 !نز باط  یزینز حق و چ یزیکفر، چ

 یهما  مسأله تنام  و بازرشت مجدد نرونپ در  المب : نرتبا  با نرونپ م1
 شمه ینمران نرتبما  بما نرونپ هم    یجهان و همچن  یدر ن گرید  جسمان

کتماا ممورد نالمد و      یم مورد بحث دننشمندنن بزرگ بوده نمت که در ن
چاپ و منتشر شمده   زین  کتاا به زبان عرب  ین.  رنر ررفته نمت  بررم
 .نمت
  مانمدر  کتاا نز عف  و عونم  عالمب   ین: شر   نمرنر عالب ماندر م1

و  کنمد   بحث مم   خیو درخشان تار ریچشمگ شرفتیپا نز پ  یمسفم
 .دهد  رن شرپ م  ماندر عالب  یو ن شرفتیعف  آن پ
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  یننالم ا و تشمر   دنیدر آغاز بمه ثممر رمم   :  طرپ حرومت نم م م8
کردنمد نرکمان     ممؤن  مم   گریرمد ینز مردم نز  یاریبس  حرومت نم م
پامم    یبمرن  نزیمرمارم شمیر   نلتظم  نهلل آیت ؟ستیچ  حرومت نم م

 .کتاا رن نوشته و ننتشار دندند  یمؤنالت ن  یبه ن ی رو
کتاا با توجه به عفم روز نز   ین:  یمترنج، شقّ نلالمر، عبادت در  طب م3

رن کمه در    کسمان  ایم کنمد و ترف   نمران مترنج و شقّ نلالمر صحبت مم 
 .مازد  کنند نز نظر نماز و روزه روش  م  م  زندر  مناطق  طب

مختفما   یهما  کتماا مرتمب    یدر ن:  ن تصاد نم م  خطو  نصف م4 
آنهما در   یهما   رنر ررفته و امتا   مورد توجه و نالد و بررم ین تصاد

  کتاا بمه زبمان عربم     ین. شده نمت  یینم م تب یبرنبر مراتب ن تصاد
 .چاپ و منتشر شده نمت زین

*** 
 ؛یاخالق (6
نماا   ثیحد 34   بر کتاا مشتم  ین:  و پنجاه درس زندر رصدی م 

و  نمدران یرو یبا ترجمه رونن و شرپ کوتاه نمت کمه همم بمرن     نخ  
  کتاا بمه زبمان عربم     ین. توده مردم ینمت و هم برن  خطبا منبع خوب

 .چاپ و منتشر شده نمت زین
نز   کتاا در مورد مباحمث مهمم نخ  م     ین: در پرتو نخ    زندر م2

نخم   بمد و ممنج      ، بختنفا، رنه ممتادت و خوشم   بیجمفه تهه
جوننمان   گهیم هممه بمه و   یبرن  خوب یتونند رنهنما  بوده و م... نعما  و 
 .ترجمه و منتشر شده نمت زین  سیو ننگف  کتاا به زبان عرب  ین. باشد
و ده  رصمد ینز  ین مجموعه: نلس م هیعف  مرمشق نز مخنان عف 4   م5



 یو دنممتانها   خیاردر  المب  طتمات تم    انیم متال یمموال   فرنز نز زندر
که بر آن  ی ها و کماالت و ظفم  ینز فاا ی ها با روشه  دنیجالب و شن

  خموا و چمرنغ روشمن    ی توننمد نلگمو    حارت رفته که هر کمدنم مم  
نی  کتاا توم  یر  نز فا  زیمر   .ما باشد  زندر یاه ظفمت یفرنمو
 .نگاشته شده نمت مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیتنظر 
 یهما یررفتار نمه یکمه در زم   فرنونن یها نامه: جوننان  جنس مشر ت م0

رن  شمان ین دیرمم  مرارم شمیرنزی  نلتظم  نهلل آیتجوننان به دمت   جنس
مشمر ت    یم و درممان ن  یریشمگ یجهت پ  بر آن دنشت تا کتاا جامت

 .چاپ و منتشر شده نمت زین  کتاا به زبان عرب  ین سندیبنو
در  شمرفت یجهت پ  نخ   اتیعه رونکتاا مجمو  ین: تیننونر هدن م3
 نلتظمم   نهلل آیمت نممت کمه در درس خمارج     ینفا و خودماز بیتهه

 .شده نمت ینز فا  جمع آور  مطرپ و توم  برخ مرارم شیرنزی
 45 مشمتم  بمر   ( ص)نکمرم   امبرینز پ  مفصّف ثیحد: مرارم خوبان م1

 ظمم  نلت نهلل آیمت نممت کمه تومم      مانیصفت نز صفات مؤم  کام  نال
نمموده   ینز فا  آن رن جمع آور  و جمت دهیشرپ ررد مرارم شیرنزی

 .نند
کمه در   انیشمون ینز نخم   پ  ی مجموعمه درممها  : تیهمدن  همشمرو م 1

و تومم    دهیم چهارشنبه  بم  نز درس خمارج فالمه شمرپ ررد     یروزها
 .شده نمت ینز فا  رردآور  جمت
 مهمم و مانمدرار   یها نز مر مالاله ین مجموعه: فرنموش شده ینرزشهام 8

  ممتم شماه   میم و خفالان بار رژ کیکه در دورنن تار مرتب نم ممجفه 
 .در جامته نفرند  منتشر شد و موج
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نز   کتماا بمه درخونممت برخم      ین: در نم م  و فرمانده تیریمد م3
 یهما  در دوره ایجهمت تمدر  پامدنرنن ننال ا نم م  فرماندهان مااه 

  نمم م   و فرمانده تیریمد یها وهیشده و ش ایتأل  نم م  فرمانده
 .نموده نمت  ییرن تب
 ثیم شمام  نحاد   خ  م نمباحمث  : (نلس م همیعف)  یرفتار متصومم 4 

 یمرمارم شمیرنزی در روزهما    نلتظم  نهلل کوتاه و شرپ آن که توم  آیت
نز   رم یشمده و تومم     انیم چهارشنبه  ب  نز شروع درس خارج فالمه ب 

 .شده نمت یفا  جمع آور
بمه ننبموه مشمر ت نزدونج و     ین کتاا نشاره  ین: یهمسردنر وهیش م  
جالب و  یها خانونده توم  جوننان دنشته و ماا به شرپ روشه  یتشر

نمم م   ینلس م و بانو هیعف  پر نفتخار حارت عف  نز زندر ین آموزنده
 .ح  آنها پردنخته نمت یبرن  نلس م به عنونن رهنمون هایفاطمه زهرن عف

*** 
 ؛(السالم همیعل) نیمعصوم یزندگ( 7
نممت در    کتماا مهمم  : امدهایپ دندها،یها، رو زهیها، ننگ شهیعاشورن ر م 

هما شمروع    زهیم هما و ننگ  شهینلس م که نز ر هیعف  ینمام حس امینرتبا  با  
نز منمابع متمرو  و متتبمر پردنختمه و      عینص  و ما  انیشده و ماا به ب

کتماا    یکند ن  م انیرن ب امی   یررننالدر نمرننجام آثار رسترده و ثمرنت 
 مرمارم شمیرنزی   نلتظمم   نهلل آیتنظر  ریحوزه ز یتوم  دو ت  نز فا 

 .چاپ و منتشر شده نمت زین  کتاا به زبان عرب  ین. شده نمت  یتدو
پمر   اریبسم  یهما  کتاا شرپ خطبه  ین: جهان یبانو  یبرتر (ع)زهرن  م2

نلس م به همرنه شرپ حما  فشمرده    هایمحتون و مترو  حارت زهرن عف



چماپ و   زیم ن  کتاا بمه زبمان عربم     ین. نز آن حارت نمت ی ایو رو
 .منتشر شده نمت

کتماا حاصم      یم ن: (نلسم م  هما یعف)حارت فاطممه زهمرن     یفاا م5
 مرمارم شمیرنزی   نلتظمم   نهلل آیمت در منز   هیّفاطم امیّجفسات پر برکت ن

نلسم م بحمث    هما یفاطممه زهمرن عف    نمورنن  ینمت که در نرتبا  با نامها
 .کند  م

*** 
 ؛فلسفه احکام( 8
 م؟یخمدن باشم   ادیم چگونه بمه  : و آرنم  روپ و رونن تیترب هینماز ما م 

ور  فمب در  اح  یتحص یرنه ها ست؟ینماز چ  و نجتماع  آثار نخ  
نحرمام و   گمر یکتاا در ممورد مواموعات فمو  و د     ین ست؟ینماز چ

 .دکن  ونجبات نماز صحبت م
شمود؟ چمه     فرنمموش نمم  ( نلس م هیعف)  یچرن حس: فسففه شهادتم 2
م نلسم   هیعف  ینمام حس امی   نصف ةشد؟ چهر روزیکرب  پ امیدر    کس

مسمال  بحمث     یکتاا در مورد ن  ین ست؟یچ یبرن یچه بود؟ مورونر
 .کند  م
روزه و  ۀدر ممورد فسمفف   ین کتاا بحمث فشمرده    یدر ن: روزه ۀفسفف م5
 .روزه شده نمت  و درمان  و بهدنشت  نجتماع  تینت تربنثر
 مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیتکتاا   یدر ن: نلما  تیخما پشتوننه ب م0

 .نند  رنر دنده  آن رن مورد بررم ۀحرم خما و ففسف
 ممات یدر تتف ایم آ سمت؟ یچ هیّم تال: التمر یعم ةمبمارز  یبمرن  یمار هیّتال -3

 سمت؟ یبما نفما  چ   هیّود دنرد؟ تفاوت تالوج هیّبه نام تال یدمتور  نم م
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 .مسال  پردنخته نمت  ین ۀهمه جانب  کتاا به بررم  ین
نز طم ا    کتاا در پامم  جمتم    ین: مرربار عصر ما دهیپد گاریم م1

و ندلمه آن   گاریم میتحر یدر مورد فتون  یکه خونهان توا هیحوزه عفم
 .افتینگارش  مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیتبودند توم  

*** 
 ؛ارتیدعا و ز (9
مباحمث   ینومماز  ینمت بمرن   نیکتاا کار مهم نو  ین:  ینو  یمفات م 

آن بمر   یایم که در مالمام نح  یمتتدد ازنتیو با نمت مربو  به دعا و زیارنت
و بما   مرمارم شمیرنزی   نلتظمم   نهلل آیمت کتماا تومم      یم ن. آمده نمت
 .دو نفر نز محالالان ننجام شده نمت یهمرار

 ادیم بم  ز   یم کم یو رونن دعما  ونیشم  ۀکتاا ترجم  ین:  یکم یدعا م2
و تومم  دو تم  نز    مرمارم شمیرنزی   نلتظمم   نهلل آیمت نظر  رینمت که ز

 .حوزه ننجام شده نمت یفا 
 ارتیم بمه ز   نجممال   کتاا نگاه  ین: رهیکب ۀجامت ارتینز ز یپرتو م5

آن دنرد کممه   فیدر هفممت بخمم  همممرنه بمما شممرپ تفصمم رهیممکب ۀجامتمم
  یط ا و مدرمم  یدر مشهد مالدس برن مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل تآی
 .نند فرموده انیب

*** 
 ؛و احکام هیّعلم یها رساله (01
مرمارم   نلتظمم   نهلل آیت  فاله یمجموعه فتاون: نلمسال   یتوا ۀرمال م 

مماده و رونن نممت کمه در      انیم در نبمونا مختفما فالمه بما ب     شیرنزی
نیم  رمماله نولمی  بمار در مما       . نمت دهیمختفا به چاپ رم یها  طع



 ، نردو، رومم  ، سم یننگف ، عرب یکتاا به زبان ها  ین. منتشر شد 518 
 .ترجمه و چاپ شده نمت... و   نیچ ، جانیآذربا
و ممورد    نمت مشتم  بر تمام نحرام نختصاصم   کتاب: نحرام بانونن م2
 یتمماونو ف اتیممبممانونن در تمممام فالممه مطممابق بمما نظر   یو نبممت  ازیممن

ترجممه و   زیم ن  کتاا بمه زبمان عربم     ین. مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت
 .چاپ شده نمت

شمده نممت نحرمام      ممت  ۀرممال   یدر ن: جوننان ینحرام برن ۀرمال م5
غالب نوجوننان و جوننان مطمرپ نممت    یآن که برن ریونجب، حرنم و غ

 .ودذکر ش  فاله دهیچیبه زبان ماده، روش  و دور نز نصط حات پ
جفمد کمه بمه صمورت پرمم  و       مهکتاا در   ین: دینمتفتالات جد م0

نز  ین شده به بخ  عمده یآور حوزه جمع ینز فا   ریپام  توم  
 مرمارم شمیرنزی   نلتظمم   نهلل آیت ینمروز مطابق فتاون یمسال  مورد نبت 
 .ترجمه و چاپ شده نمت زین  کتاا به زبان عرب  ین. نشاره شده نمت

کتاا مشمتم  نممت بمر نحرمام و مسمال         ین: هیچهار حاشمنامک  م3
 هیبما حاشم    نم یحامرت نممام خم   یمربو  به نعم  حمج، طبمق فتماون   

 دیم نز مرنجمع عظمام تالف   گمر یو مه تم  د  مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت
 . یشیپ
کتاا نحرام و مسمال  مربمو  بمه نعمما        یدر ن: منامک جامع حج م1

 نهلل مرمارم شمیرنزی   آیت یمع مطابق فتاونحج و عمره به طور کام  و جا
 .شده نمت یآور حوزه جمع ینز فا   ریتوم  

کتاا نحرام و مسال  مربو  بمه نعمما  حمج و      یدر ن: منامک حج م1
 انیبه صورت فشرده ب مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت یعمره مطابق فتاون
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 .شده نمت
مسمال  و نحرمام   کتماا مشمتم  نممت بمر       ین: منامک عمره مفرده م8

کمه   مرارم شمیرنزی  نلتظم  نهلل آیت یمفرده، مطابق فتاون ةمربو  به عمر
 .شده نمت یآور حوزه جمع ینز فا   ریتوم  

کتماا نحرمام حمج مخصموص بمانونن        یدر ن: منامک حج بانوننم 3
 ینز فام    رم یتومم    مرارم شمیرنزی  نلتظم  نهلل آیت یمطابق فتاون
 .شده نمت یآور حوزه جمع

کتماا نحرمام و مسمال  مربمو  بمه نممور         یم در ن:  نحرام پزشر م4 
 .شده نمت انیب مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت یمطابق فتاون  پزشر

 و نحرام مربو  به آن یشام  ففسفه عزندنر :یعزندنر نحرام -  

.نمت رنز ینلتظمى مرارم ش نهلل تیمطابق با فتاون  آ  

 

نظرنت شام   :فاله نم مىنحرام خانونده در پرتو  -2 

رونب  مرد و زن، مالدّمات و  رنمونیپ رنز ینلتظمى مرارم ش نهلل تیآ

نحرام  ى،یمرنمم عرومى، نزدونج دنلم و مو ت، مسال  زناشو

  یفرزند، ط   و نرث زن و شوهر و بتاى مسال  مرتب  با ن

.مواوعات نمت  

*** 
 ؛نمونه ریبرگرفته از تفس یها کتاب (00
نرزنده نمت کمه همم  مرآن بما      یکتاا نثر  ین: نمونه ریتفس دهیبررز م 

 یبمرن  ی ایم رو ةفشمرد  ریو رونن رن در بر دنرد و هم تفسم  ایترجمه مف



. آرماه شموند   اتیم آ رینز تفس عیمرنجته مر کیخونهند با   که م  کسان
ترجمه و منتشر شمده    و عرب یآذر  ترک ، سیننگف یکتاا به زبانها  ین

 .نمت
نمونمه بمه ممبک     رینز هر جفد تفس ین دوره خ صه  ین: جونن ریتفس م2

 یرمردآور  دینز نممات   رم یکه مورد  بو  جوننان نمت و تومم     جالب
 .نمت دهیشده و بارها به چاپ رم

مجموعه شمام     ین: نمونه ریلغات  رآن بر نماس تفس ریشرپ و تفس م5
کمه ونژه   ین هیم آنهما و آ   نمت که ع وه بر متان   رآن ةهزنر ونژ  یچند

نمونمه   ریبمر نمماس تفسم    کیم همر    یدر آن برار رفته به شرپ و توام 
نشاره شمده   زین  آنها به صورت مواوع یریپردنخته و راه به نرات تفس

شمده   یحوزه مشمهد رمردآور   ینز فا   ریمجوعه توم    ین. نمت
 .نمت
کتاا مباحمث حمج و     یدر ن: نمونه ریدر تفس  یفیشر  یحج و حرم م0
 ینز فام    رم ینمونمه تومم     ریجفمد تفسم   21امک و نمرنر آن نز من

رن فمرنهم مماخته تما تممام       مجموعه پر نرزشم  شده و یحوزه رردآور
 مرآن   قیم خونهند شروه و عظمت و نمرنر حمج رن نز طر   که م  کسان

 .بدننند نز آن بهره ببرند
  مجموعه که توم  جمتم   ین: نمونه ریپرم  و پام  در تفس 84  م3
 ، دتیم مختفما عال  یمؤن  و جونبها یز فا  ننجام ررفته به جمع آورن

جفد  دهنمونه و  ریجفد تفس 21مسال  روز در  گهیبه و  نخ   ، نجتماع
همگان به خصموص جوننمان    یبه رو ین تازه ۀچی رآن پردنخته و در امیپ

 .رشوده نمت  و  رآن  نم مدر مسال  
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 رصمد یکتماا شمام      ین: ثیدر  رآن و حد  مواوع نخ   رصدی م1
 ثیو هفتصمد حمد   هیآ صدیشام  م ث،یدر  رآن و حد  مواوع نخ  
 ینرتالما  قیم در طر  تونند رمام مربتم    نمونه نمت که م ریبرررفته نز تفس

 .باشد  مط  نخ   عمف
نز چهارصمد    یبم  ةرنمد یکتماا دربرر   یم ن: نمونمه  ریتفس یدنمتانها م1

در مواموعات    و خوننمدن جمهنا    ،یریشم   ون تم  تیدنمتان و حرا
حموزه نز مجمموع    ینز فام    ریمتنوع نز  رآن نمت که توم   کام ن
  تم یو ترب  آثمار نخ  م   یشمده کمه دنرن   ینمونه رردآور ریجفد تفس 21
 .نمت یادیز
 یبمزرگ و دنممتانها   امبرننیم کتماا مررهشمت پ    ین:  رآن یها  صه م8

 رینممتفاده نز تفسم   حوزه بما  ینز فا   رینمت که توم    یشین ونم پ
هما و    ممفو نز روشن یایرن در دن ین شده که هر خونننده ینمونه رردآور

 .دهد  رن به نو نشان م  ها فرو برده و رنه و رمم زندر تیهدن
 دیم ننفا  در  مرآن مج  اتیکتاا آ  یدر ن:  مردم ینم م و کمک ها م3

 تیّم و نز نهمشمده   میو تنظ یرردآور  نز بانونن به طرز جالب  ریتوم  
 .آمده نمت انیآن مخ  به م

کتمماا   یممدر ن: نمونممه ریممم مت روپ نممماز و عبممادت در تفسمم ممم4 
نمرن، ففسفه و آثار نمماز بمه طمور     ت،یّنمونه درباره نهم سریتف یها بحث

 .شده نمت یحوزه رردآور ینز فا   ریکام  توم  
نمم م   امبریم پ  مجموعمه مررهشمت زنمدر     یم ن:  مرآن  یها  صّه م  
پرمماجرن حامرت     زنمدر  ، نله  و آله ومفم نز آغاز وح هینهلل عف  صف
نلسم م نز    سیحارت ع  زندر  ،ینمرنل  نلس م و  وم بن هیعف  موم



 ومما یآموزنده حارت   و زندر بیصف ۀوالدت تا توطئه  ت  و نفسان
 .نمونه نمت رینز تفس فتهنلس م بر رر هیعف

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آسان مقلدین دسترسی
 نز مرنجمع (  53 مما   )همم نکنمون    مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت 

که مالفدنن زیادی در دنخ  و خارج کشمور   هستندمالیم  م  تالفید برجسته
 .دندنر
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با نمتفاده نز نبمزنر جدیمد نرتبماط     که  هستندنز آن دمته مرنجت   نیشان
و در تممام  مماعات   زمینه نرتبا  مسفمانان و مالفدنن رن در مرنمر دنیما  

پنجممی  نمایشمگاه و جشمنونره     بمه هممی  ممبب، در   . ننمد  فرنهم کمرده 
مکتارم   یالعظمت  اهلل دفتر آیت یرسان پایگاه اطالع»دیجیتما ،   یها رمانه
رتبمه نخسمت در بخم      حمایز  makarem.irبمه آدرس   «یشیراز

شمد و نز آن   «(ع)برتری  پایگاه مروج نم م و متار  نه  بیت»ننتخاا 
مطانلب نی  پایگاه به زبانهمای فارمم ، عربم ، نردو،     .دیر به عم  آمدتال

مالفمدی  در مرنممر   . رمردد  آذری، ننگفیس ، فرننسوی و روم  نرنیه مم  
توننند پام   پرمشهای خود رن نز طریق نرتبا  آن ی  و یا پیام  جهان م 
نز خمارج  )  4438-3115441224و ( در دنخ  کشور) 44 4444 کوتاه 
 .دریافت کنند (کشور
 

 
 ساخت مراکز دینی

در نالما  مختفما نیمرنن در مماخت      مرارم شیرنزی نلتظم  نهلل آیت 
 . مسجد، مدرمه و کتابخانه فتا  هستند

 مم  تتدند متصمومی   با نی   صد که بهمرارم شیرنزی  نلتظم  نهلل آیت 
ر چها  شدهتاکنون موفق  نیجاد کند،مدرمه و مرکز عفمى  معفیهم نلس م  

مدرمه مهم در حوزه عفمیه  م و دو مؤمسه دینى رفاهى بمرن  طم ا   
در ( نلغمدیر )و یمک مجتممع آمموزش عمال       ها  عفمیه در مشهد حوزه
( ع)نمام کاظم  مجتمع آموزش  ع وه بر نی  ماخت .دنتأمیا کن شیرنز

آموزشتی   ستاختمان موسسته  ع وه بر نی  . نیز در م رو به پایان نمت



در آینتده نزدیت  در جتوار مستجد جمکتران بته       شیعه شناسی نیز 
 .برداری خواهد رسید بهره
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 منابع و مآخذ
 :کتابها( الف

 
 ـ   انجیم م ینحممد  نهلل تیم خاطرنت حارت آم  میعبدنلرح ی،نباذر - 

 .584  م  مرکز نمناد ننال ا نم مم  تهرنن
م   تهمرنن م آباد    طاهر  خرم نهلل تیخاطرنت آم محمدراا   ی،نحمد -2

 .511 نمناد ننال ا نم م  م  مرکز
 مم  موره مهمر  ـتهرنن  ـ  جفد  م خاطرنت پانزده خردندم عفى   ،با ر  -5

 510.  
 مم  م تهرنن م موره مهر  2جفد  م خاطرنت پانزده خردندم عفى   ،با ر  -0

 513.  
 مم  م تهرنن م موره مهر  5جفد  م خاطرنت پانزده خردندم عفى   ،با ر  -3

 513.  
 مم  م تهرنن م موره مهر  0جفد  م خاطرنت پانزده خردندم فى  ع ،با ر  -1

 513.  
 مم  م تهرنن م موره مهر  3جفد  م خاطرنت پانزده خردندم عفى   ،با ر  -1

 511.  
بر ت ، مید محمد با ر م مخنورنن نام  متاصر نیرنن م  مم م خمرم م      -8

 51  
  ام رندر نم ب  ده دی نممم ا پ  ه ف نل ت آی  اطرنت خ ،   اممم رت ، م ده دی ن سممم پ -3
 ،  رنن ر نی اصم  ت م    اری نز ت    ای ه ه وش ، ر   ن ی م خ  ام نم  دنن ان ، خ( ره)   ن ی م خ
 ،   م نم   ا ال نن  ات ی ر ندب ت ، دف تهرنن. ا ی ن رندی وند م دج م ح م    وش ک ه ب



 58   
دکتمر    خماطرنت شمفاه  :  یهمگام با آزند    م  ید ه م د م ح م ، یر ف ت ج -4 
  نیاحسم ی امم   یه و تدواحبمصم  2جفد ی م  جتفر یمحمد مهد دیم
  .583 م  خرد فهیصح م  م  م 
اد  ن ز نم رک م ، رنن ه ت،  د نر  ج س م    اه ف ش    اری ت، حیدری، مفیمان -  
 583 ،       م نم   ا ال نن
 دیم حم: هما  حبهمصما  منالمم م ففسمفى     خاطرنت و مبارزنت حجت -2 

و محمدحسم     محمد رجبم  ، دونن  عف: رنمتارننیو(  ارتیز)  روحان
  511  ممرکز نمناد ننال ا نم مى  متهرنن م   رجب
مم تهمرنن م    م دننشنامه  مرآن و  مرآن پگوهم       نلدی  خرمشاه ، بهاء -5 

 511 دومتان و ناهید م 
تا ( نآبادن)نز آ )  جفد  ننال ا نم م  المعا فدایره-41
 المعاا فدایرهم زیر نظر شورنی عمال   (( ثالف ، خدیجه)ث 

 580 ننال ا نم م  م تهرنن م موره مهر م 
تما  ( جاما)نزج ) 2جفد  ننال ا نم م  المعا فدایره-41
ننال ا  المعا فدایرهم زیر نظر شورنی عال  (( شیمیای )ش 

 583 نم م  م تهرنن م موره مهر م 
صمبرن و  )نز ص) 5جفد ننال ا نم م  عا فالمدایره-41
 المعا فدایرهم زیر نظر شورنی عمال   (( نهلل یوم)تا ی ( شتی 

 ننتشارننال ا نم م  م در دمت 
بمه منظمور دفماع نز     رننیم ن ونینهات دوماهه روحمان   م  عف  ،دونن -1 

   50 م  چاپ حرمت م  مم  نصو  مالدس نم م
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  امن  یرن مم     خ و مم   دنن ن م شم  دنن  م    م  ی ا دح م ح م ، ت ی آدم  زنده   رک -8 
   504 م تهرنن م خیام م   0م جفد  ارس ف
رکمز  مم تهمرنن م م    خردند 3  امینال  بازنر در   م  میرح ،بخ  روپ -3 

  58 م  نم م  نمناد ننال ا
م    531 /4 /25)   جفمممد  - روزشممممار ننالممم ا نمممم م    -24
نمگند م تهمرنن م مموره مهمر م          ر عفیانم به کوش  میرزنبا( 531 /4 /21

 583 
( 531 /4 /54م   531 /4 /21) 2 جفمد   روزشمار ننال ا نم م  - 2

 در دمت ننتشارنگند م تهرنن م موره مهر م  م به کوش  میرزنبا ر عفیان
نممام   تینز مرجت  ننال ا نم م  شفاه  یتارم عبدنلوهاا    ،فرنت -22
مم    مرکز نممناد ننالم ا نمم م    م تهرنن م  (504  م 05) دیتا تبت نىیخم

 513  
تما   503 /2 /23نی مماون  نز   های نوبه بولت )ماون  و روحانیت  -25
دفتمر ندبیمات ننالم ا نمم م  بما       ـ روحانیمت  : جفد نو  (531 /54/1

  51 همراری مرکز نمناد وزنرت نط عات م تهرنن م حوزه هنری م 
م تهمرنن م     2م ج    دنن ن م شم  دنن  ه نم   جم    ر  م  د م ح م ، یرنز ایم ر شم  -20 

 532 نم میه م 
مرکز نممناد ننالم ا   م تهرنن م  د   م  3 حمامه م عفى   ،رخانىیش -23

  511 م   نم م
مرکمز نممناد    م تهمرنن م    5نممناد مماون  جفمد     تیبه رون تتىیشر -23

  518 م  ننال ا نم مى
: جفمد نو  ،  نمم م  نممناد ننالم ا   مرکز نمناد ننال ا نمم م  م    -21



همای آیمات عظمام و     ها، پیامها، تفگرنفها و نامه ها، بیانیه ها، نط عیه نع میه
 510 م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م  م  مرنجع تالفید

: جفمد دوم  ، نممناد ننالم ا نمم م    مرکز نمناد ننال ا نمم م  م    -28
همای عفممای نعم م     نفها و نامهها، پیامها، تفگر ها، بیانیه ها، نط عیه نع میه

 510 شهرهای مختفا م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م  م 
: جفمد مموم   ، نمناد ننالم ا نمم م   مرکز نمناد ننال ا نم م  م   -23

همای کریرنالماما    ها، پیامهما، تفگرنفهما و ناممه    ها، بیانیه ها، نط عیه نع میه
 510 نمناد ننال ا نم م  م مربو  به جونمع روحان  م تهرنن م مرکز 

: جفمد چهمارم   ، نمناد ننال ا نم م مرکز نمناد ننال ا نم م  م   -54
های مجمامع ممههب     ها، پیامها، تفگرنفها و نامه ها، بیانیه ها، نط عیه نع میه

 510 و دین  م تهرنن م مرکز نمناد ننال ا نم م  م 
تهرنن  م  یزدمحمد ی نهلل تیخاطرنت آم   مرکز نمناد ننال ا نم م - 5
  584  م  مرکز نمناد ننال ا نم م م
بمه    ننال ا نمم م م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -52
مم تهمرنن م     (531 /4 /1 م   531 /8/ )نو   جفد ،نمناد ماون   تیرون

 . 511  مروش م
  ننال ا نمم مى بمه  م وزنرت نط عات    خینمناد تار  مرکز بررم -55
تهمرنن   م( 531 /  /23م   531 /4 /1 )دوم جفد ، نمناد ماون   تیرون

  511 م مروش م 
ننال ا نمم مى بمه   م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -50
مم  ( (531 /2 /23م   531 /  /23)مموم  جفمد   ،نممناد مماون     تیرون

 511 م وزنرت نط عات  خىیمرکز بررمى نمناد تارتهرنن م 
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ننال ا نمم مى بمه   م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  کز بررممر -53
 م تهمرنن م  ( 531 / / 5م   531 / / )چهارم جفد  ،نمناد ماون   تیرون

  518 ـ  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم
بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -51
 مم م تهمرنن  ( 531 /2/ 5م   531 /2/ )پنجم جفد  ،نمناد ماون   تیرون

  518  م وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم
بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -51
 مم تهمرنن   م( 531 /5/ 5م   531 /5/ )ششم جفد  ، نمناد ماون  تیرون

  518  م وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم
بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  رممرکز بر -58
مم تهمرنن م    ( 531 /0/ 5م   531 /0/ )هفتم جفد ، ماون   نمناد تیرون

  513 م وزنرت نط عات   خینمناد تار  مرکز بررم
بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -53
تهمرنن م    م( 531 /25/3م   531 /3/ )هشتم جفد  ، نمناد ماون  تیرون

  584  موزنرت نط عات   خینمناد تار  مرکز بررم

بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -04
 مم تهمرنن م   ( 531 /3/1 م   531 /1/ )دهمم  جفد  ،نمناد ماون   تیرون

   58 م وزنرت نط عات   خینمناد تار  مرکز بررم
بمه    ننال ا نمم م  م  وزنرت نط عات  خیناد تارنم  مرکز بررم - 0
مم  ( 531 /1/ 5م   531 /1/1 )ممیزدهم  جفمد   ،نممناد مماون     تیرون

  582  موزنرت نط عات   خینمناد تار  مرکز بررم تهرنن م
بمه    ننال ا نمم م م وزنرت نط عات    خینمناد تار  مرکز بررم -02



مم  ( 531 /54/8م   531 /8/ 2)شمانزدهم  جفمد   ، نممناد مماون    تیرون
  580    وزنرت نط عات مخینمناد تار  مرکز بررم تهرنن م
بمه    نمم م  ننال ام وزنرت نط عات    خینمناد تار  مرکز بررم -05
 م تهمرنن م    (531 /  /22م   531 /  /1) 23جفد  ، نمناد ماون  تیرون

  581    وزنرت نط عات مخینمناد تار  مرکز بررم
خمردند بمه    3  امیم   م وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -00
مرکمز بررممى نممناد     مم تهمرنن م    (هیایف : 2جفد )نمناد ماون   تیرون
  518  موزنرت نط عات  خىیتار
خمردند بمه    3  امیم  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -03
د مرکمز بررممى نممنا   مم تهمرنن م     (زندنن:  5جفد )نمناد ماون   تیرون
  518 م وزنرت نط عات  خىیتار
خمردند بمه    3  امیم   م وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -01
مرکمز بررممى نممناد    مم تهمرنن م     (حصر:  0 جفد)نمناد ماون   تیرون
 584  موزنرت نط عات  خىیتار
خمردند بمه    3  امیم  م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -01
مرکمز بررممى نممناد    مم تهمرنن م    ( آزندی :  3جفد)  نمناد ماون تیرون
  582 م وزنرت نط عات  خىیتار
خمردند بمه    3  امیم  م   وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -08
مرکمز بررممى نممناد    م تهمرنن م   ( ها نارفته : 3جفد)نمناد ماون   تیرون
  581 م وزنرت نط عات  خىیتار
 تیم نمام به رون ارننی م  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -03

مرکمز   مم تهمرنن م   محمد صمدو ى   نهلل تیآ دیشه:  2جفد  ،نمناد ماون 
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  511 م  وزنرت نط عات خىیبررمى نمناد تار
 تیم نمام به رون ارننم ی  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -34

کز بررمى مرم تهرنن م  ع مه محمدتالى جتفر    : 1 جفد ، نمناد ماون 
  518  موزنرت نط عات  خىینمناد تار

 تیم نمام به رون ارننی م وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم - 3
مرکمز   م تهرننم   رنز یربانى ش میعبدنلرح  یش : 1 جفد  ، نمناد ماون 

 513 م  وزنرت نط عات خىیبررمى نمناد تار
م   صمدر   نممام مومم   : 1 جفد  ،ماون  نمناد  تینمام به رون ارننی -32

  513 م وزنرت نط عات   خینمناد تار  مرکز بررم تهرنن م
 تیم نمام به رون ارننم ی  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -35

مرکمز  م تهمرنن م    دهیپسند  دمرتایم نهلل تیآ :  24جفد  ، نمناد ماون 
  584  موزنرت نط عات   خینمناد تار  بررم
 تیم نمام به رون ارننی م وزنرت نط عات  خینمناد تار  ممرکز برر -30

  مرکمز بررمم   م تهمرنن م     نمفشم   ربان یمهد ::  2جفد ، نمناد ماون 
  584  موزنرت نط عات   خینمناد تار

 تیم نمام به رون ارننم ی  وزنرت نط عات  خینمناد تار  مرکز بررم -33
  مرکمز بررمم  هرنن م  م ت  یمطهر  نمتاد مرتا :  5 جفد ، نمناد ماون 
  582 م  وزنرت نط عات  خینمناد تار

مسجد نر  بمه  ، مرکز بررم  نمناد تاریخ  وزنرت نط عات  -33
تهرنن ، مرکز بررمم  نممناد تماریخ  وزنرت    ، رونیت نمناد ماون 

 534   نط عات ، 
م تهمرنن م     2جفد  ، ماله نیرنن 23تاری  میام  نجات ، غ مراا م   -31



  51 رما م 
نممناد و   تیم بمه رون  زیم تبر ی جنمب  دننشمجو  مم   میرح ربخت،ین -38

   58 م موره مهر م تهرنن م  خاطرنت
  نینالمم م حسم    حجمت خماطرنت و مبمارزنت   مم   میرح ،ربختنی -33

  582   م رکز نمناد ننال ا نم متهرنن م م   مهمدنن
عبرت  تهرنن، موزه ،یآباد ایشر  مرتا  ی، تدوزندنن یاددنشتهای -14
  580  رنن،ین
 

*** 

 (: های مختلف شماره)نشریات ( ب

 
 ط عاتن - 
 کیهان -2
 یاد -5
 حاور -0
 مهر نیرنن -3

 پیغام نمروز -1

 رمتاخیز -1
 کیهان هونی  -8
 خرنمان -3
 آیندران -4 
 درمهای  نز مرتب نم م -  
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 اشاره
 

 حرومت پهفموی  ،زمان با مالروز کشا حجاا هم 531 دی 1 در 
نحممد   »بما نمامای   «ایران و استعمار سترخ و ستیاه  »نی با عنونن  مالاله

نی  مالاله به خاطر لحم   . کردچاپ  نط عات مهدر روزنا «رشیدی مطفق
 ،به خصموص  و نمام خمین  دنشت، مردم در موردآمیز و تندی که  توهی 

دی  3 روحانیمان و ممردم  مم در    . به شدت عصبان  کمرد  ،روحانیان رن
دممت بمه تظماهرنت زدنمد کمه بما       در نعترنض به چاپ نی  مالاله  531 
پما نز   .مجمروپ شمدند   نی عدهشهید و نز مردم رروه   ،نظامیان بفهمالا

 دلیم  بمه   روه  نز روحانیمان نهلل مرارم شیرنزی به همرنه ر نی   یام، آیت
بمه نالما  مختفما      مم خونی   یام  در مخنرنن  در جمع مردم و شرکت

 .نهلل مرارم شیرنزی چابهار بود نولی  تبتیدراه آیت. کشور تبتید شدند
پا نز چابهار، مدت  نیز در مهاباد و ننار  در  نهلل مرارم شیرنزی آیت
نی بما   در مالالمه  نو .بازرشمت  نز تبتیمد  531 در ممردند  تا نینره  تبتید بود



 ،منتشمر شمد  ( 531  آبان 0)کیهان  مهکه در روزنا« ماه در تبتید 1»عنونن 
به چابهار  در  م و چگونگ  تبتیدش 531 دی  3 و  8 به شرپ و ایع 

خاطرنت حدود پنجماه روز   نهلل مرارم شیرنزی در نی  مالاله آیت .پردنخت
 رهدربما  ه،بخشم  نز نیم  مالالم   در  نو. تبتید خمود در چابهمار رن نگاشمت   

دنروخانمه موجمود نبمود و     کی، شهر  یتمام ن در» :نوااع چابهار نوشت
نفمرند  در  ! شمده بمود    یبها تتط تنها حمّام شهر بر نثر عدم پردنخت آا

مختصمر ممبز     ایم  وهیم م کیم در تممام مما     دیآن جا بودنمد کمه شما   
 حاتىیها  تسمف  هبودج  یم  هنگامى که نر ام مرمام آور ن. خوردند نمى
فرمر فمرو رفمتم کمه       یم در ن دم،یم محمروم د  نلتاده فو  مناطقِ  یرن در ن
دور  تما  مانمد کمه دور   ممى   یم نظامى کشور ما بمه ن  دهنلتا فو  حاتیتسف

نما درخت نز درون  د،یمحرم ببند رها یدرختى رن برن  حفاظت، با زنج
فرمت رو   مم کیم نممتال     یهپا .زدیفرو ر رهایفشار زنج ریو ز باومد
مان و عشق و ع  ه و دلبستگى مردم به یرو  ن ؛ستیها  مدرن ن م پ

بمدبختى   متیها رن به   م پ  یتر شرفتهیآن آا و خا  نمت و نرر ما پ
رنه فنما رن بما دممت خمود هممونر       م،یم مردم به دممت آور  روز  هیو م

بمه وامع ممردم     درىیهما بما رمم    آه  پاره  یو نرر به جا  ن مین ماخته
بما   م،یفمروز یب شمان یها رن در د  ممان یعشمق و ن  فهمناطق شت  یوم نمحر

 «!کنند ممفرت پامدنر  مى تیچنگ و دندنن هم که باشد نز تمام

 ،نهلل مرمارم شمیرنزی در چابهمار در تبتیمد بمود      آیت در نی  مدت که
ممردم   531 بهمم    23در . ریری حوندث ننال ا بمود  کشور شاهد نوج

 ،مورننمما  بفهدمت به تظاهرنت زدند که با مالا تبریز در چهفم شهدنی  م
 .نی مجروپ شدند رروه  شهید و عده
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می  دنرم ام  یک بحث کوتاه، پیرنمون خاطرنت بی  نز هفت مماه  
 در شمما  ( مهابماد )در جنموا، و  ( بندر چابهار)تبتیدم به نالا  مختفا، 

کیفمومتری کمه بمی      همزنر  1در  فمب کمویر، و ممفر    ( ننار )و  [غرب ]
و مخنان  که با نفرند و  دم و آنچه رن در نالا  مختفا دیدمها کر تبتیدراه

بفمموچ ررفتممه، تمما ( عفمممای حنفمم  مممههب)شخصممیتهای مختفمما نز 
مردم دنشتم، برنی شما بمازرو   و طبالات مختفا( دننشمندنن کرد شافت )

گمر ننفجارهمای   تا نز الب ی آن، به عف  ناآرنمیها م و یما بمه تتبیمر دی     کنم
 مب ن  . های نصف  در کجامت ببرید و بدننیم مرچشمه نجتماع  م نخیر پ  

خمونهم مالدممه کوتماه  در نینجما بیماورم، مماا ونرد نصم          نجازه م 
ریرم که جز حق ننویسمم و نز   و خدنوند بزرگ رن رونه م )مواوع شوم 

 (. هررونه بحث غیر منطال  پرهیز کنم
ن  نز  ونرد مرحفمه  ،ریم هما  نخ  ا  مماه هم   ما پا نز درررون ممفرت

همر چنمد    سمت، یخود شده که بازرشت به عالب برن  آن ممر  ن  یتار
 تتیم ون  کیم   یم ن .ررد ت ش کننمد  عالب  یعونم  برن  ن  یرومندترین

 .میبه آن نعترن  کن دینمت که همه با خىیارورت تار کی  ین ؛نمت

 ریم بمه تتب  ایبه، و جان ننال ا و درررونى همه  یعف  ن ر یر پى برن 
شمود   غالبان متى ممى  ،میهر چه آن رن بنام ایو ! «ناآرنمى و شورش»بتاى 
 ز یمحدود و نماچ  جیبه نتا  یدل  یو به هم ى به آن بنگرندصخا یهنز زنو

ى و بررممى  کفم  دیم د کیم ى رن فال  بما  کف جیچرن که نتا ؛ابندیدمت مى 
                                                 

 .1، ص(531 /0/8: شنبه پنج) 4331 ، ش کیهان روزنامهم  



 .افتیتونن در جانبه مى مهه

عونمم   »به جا  « عونم  جنبى حوندث»هى ها  محدود، را بحث در
 .شود و عونم  نصفى به دمت فرنموشى مارده مى ند،ینش مى « ینص

ها  کم ن غمارتگرنن نز    فساد و موءنمتفاده» فهئتنها رو  مس بتاى
 رهنرنمد  ن  که روز  مصدر کار بودند ننگشت مى هتومّ  عد« نلما  تیب

ولمى بما نعتمرن  بمه وجمود       شممارند،  ها مى و آن رن عام  نصفى ناآرنمى
نز آن  دیم هما کمه بما نر مامى نجمومى با      ها  بزرگ در دمتگاه موءنمتفاده
  یم تونن آن رن عامم  نصمفى شممرد، چمرن کمه ن      هررز نمى ت،مخ  رف
ى خاصم ا  هم  وحشتنا  تنهما بمرن  رمروه    اسیمال  یها در ن موءنمتفاده

انى عممومى و همگم   جیتمدر  ههرچند حماال بم   ؛روش  بود، نه برن  عموم
نفمر   کی اریتومان تنها در نخت اردیفیم 3نز   یب میفهم شود، و مر ن مى مى

و « دمتگاه حروممت » انیم گانگىیع وه ب به .آن مانند رنر ررفته نمت و 
 کنمد  برن  ما چه تفاوت مى ندیرو مى[ مردم]که  دهیرم هیبه آن پا« مردم»
 آنها؟ اینلما  رن بخورند  تیب نهاین

نصمفى دور نگمه دنرنمد،    خونهند خود رن نز عونم   ىکه م گرید بتاى
بمه   م  ونر  و کاغمهباز  و بوروکرنممى  خم   فساد و رشوه فهئتنها رو  مس

 میدننم  کنند، در حالى که خوا مى مى هیتر م  ها ت نصفى ناآرنمىعفعنونن 
و همه ممردم همم نز آن    واع در ممفرت ما وجود دنرد  یها نمت ن ما 

مواوع هر  مدر مهمم     یبوده و هستند، ولى ن با خبرند و به آن متترض
 ، یم بر ن نفزون .که مردم هزنرنن  ربانى برن  آن بدهند ستین ز یباشد چ
 رد،یم مدنرس رن در مرنمر کشمور در برر   یفى محصحتکه  ىیها ناآرنمى
خونر   هى به ب   رشوهتوجها که نه مروکار با ندنرنت دنرند و نه  همان
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 .ردیکه تنها نز فساد ندنر  مرچشمه ر ستین ز یو کاغه باز ، چ

حالو  کارمندنن، مشر ت مسر ، مشمر ت نعمزنم دننشمجو،     کمىِ
موءنمممتفاده نز  ایممهماننممد مسممال  ندنر ،  زیممنممارون، ن امماتیم، تبتتممور
ننفجمار  »  یم کوچرى نز عف  ن شهرو( که دنرند تىیبا تمام نهم)نلما   تیب

در جما    دیم نصمفى رن با  شهیدهند، ولى ر مى  یرن تشر« نجتماعى میعظ
 .جو کرد جست گر ید

بما چشمم خمود     مفر پرماجرن و آن چه  یدر الب   شرپ ن دونرمینم
عونم  نصفى رن به روشنى  دمیها  مختفا مردم شن و نز زبان رروه دمید
 .میابیب

آ ما،  : ها در  م بمه صمدن در آممد    که تفف [ 531 ]بود  ماه ید 8 ب ش
کمه بتمدها متفموم شمد     )مطفق  د یبه  فم رش رن  عاتنط روزنامه لهمالا
ن   بهمره   یتر نصفى مالاله چه کسى بوده که نز رشادت مطفق کم دهسنینو

حمد    یرن بمه آخمر   ىیاکى و رممون هتم  رنممتى  د؟ین مطالته کرده( ندنشته
و فمردن صمب     . ...نممت؟   یم تتط هعفمیفردن دروس حوزه  ایآ . ...رمانده

فام  و   .شمد   یم ماا بازنر  م تتط م، و  هعفمیبود که نخست حوزه 
هما    هما  مرنجمع در رمروه    به عنونن نعترنض به خانه نىیط ا عفوم د

  یم ى درررمون شمد، و بمه ن   کفم  هشهر بم  رهو چه کام ن منظم رو آوردند
ن  کمه     مه جر ؛دیم ننال ا در فاا   م آشرار ررد  هجر  ینخست بیترت
 ردیممفرت رن فرن ر و مرنمر ابدی در تومته   یکا باور ندنشت ن چیه

 .شود دهیکش زیآن به خارج ن منهو دن

  مدر   عمال  شمون  یبزرگ و پ میمزبور که در آن به زع لهکه مالا  ین در
ندا شمده   هو نمال  یتوه( دنمت برکاته) نىینلتظمى خم نلفّه  تیحارت آ



ولى مهمم   ست،یى نشر  باشد، تحمنبود که برن  کسى  اب   ز یبود چ
مخزن باروتى نهفته شده بمود کمه    جر ه،پشت آن  در مینمت که بدنن  ین
نجتمماع   رمر یدر پ نمى یدم  چرک .ور ماخت آن رن شتفه ربارهی جر ه  ین

عمدنلتى،   و بمى  ىیدرنز، خفالمان و زوررمو   انیمال جهیوجود دنشت که نت
بمود کمه    گریها  دیا  مردم، ظفم و دروغ و نابسامانبه خونمته ىینعتنا بى

و  ادیم فرود آممد فر  شتریبود، و به هنگامى که ن ومند رین شتریدر ننتظار ن
 !ختیر رونیبرآمد و آن چه در درون نهفته بود ب رریپ  ینز تمام ن انفغ

مرنجمع   همهدر  م رهشت، و  جانىیروز پره[ 531 ] ماه ید 8  روز
کمار   [531 دی3 ] ،روز بتمد  .ن دنم کنند  یتوه  ی و  دندند برن  رفع ن

بمه  [ که]بود   یآن روز برنامه ن .تر شد نفزون تجمتی  یو م باالتر ررفت
نز جمفمه ممرنغ    .شمد   یبرونمد و چنم   هعفمیم  ةحموز  دینممات هما    خانه
دنخم  و خمارج    .آمدنمد ( نلس م هیعف)  یرنلمؤمنینم مهجانب در مدر  ین

زد و م  در مخنرننى کوتماهى کمه     موج م تجمتینز  ابانیمدرمه و خ
و مشمت محرممى کمه     ت،جمتیم دت و وح راارچگىیکردم نخست نز 
ر کمردم و  فرمرنن نو زده بودنمد تشمر    مالاله و همم  دهسنیمردم بر دهان نو

بمدون جمونا     یم نز ن بتدها  اکىهترونه   ین دیکار نشان دند  یرفتم با ن
 !برنمد تممام نخونهمد شمد     نرزننى که آنها رمان مى  ینخونهد ماند، و به ن

هتک کنند، چه نحترنممى    یچن  یناافه کردم نرر بزرگ  ومى رن ن ماا
و نرمر بنما    م،یبمیمر هممه بما همم     میریبم دینرر با» .ماند مى گرننیبرن  د

 «!میهمه با هم زنده بمان میهست زنده بمان

 رمى ی ،شر  شتار به خود ررفته بمود  ار یجمفه که بتد برن  بس  ین
ونن  م آن رن بمه عنم   تنمنی ایم  به چابهار بود و رل دیتبت نز نمناد متتبر
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 !کرد مى ریتفس تمنین ادبر  امیدعوت به  

ا و جوننان  عصر، هنگامى که ط نماهر حا  آن جفسه تمام شد،  به
چون آن ) شتار  یتر ى بدون کوچکحتبا آرنم  کام  و  دینمات نهنز خا

 ابمانى یهنوز شمتارها  خ  ،ها متمو  نشده بود شهیروز نه تنها شرست  ش
ون مع شمدند و    ایمورنن پفماند، مورد هجوم رشت باز مى( در کار نبود زین
رن  ابمان یرنماه ممط  خ   ن  بى  عدهحوندث خون   یبار در ن  ینخست رن ب

 !ماخت  یرنگ

خشمونت و کشمتار     یم  مم، بمرن  تبرلمه خمود نز ن     تمى منین مورننما
  رنمماز  شمدند و طبمق     ماباله، طبق متمو  دمت بمه کمار پرونمده    بى
نز  گمر ینظمر فرمانمدنر و چهمار تم  د     ریکه ز« نجتماعى تنمنی ونیسیکم»

در  انیم آ ا گمر یجانب و ش  نفر د  ین دیررد مى  یرؤما  ندنرنت تشر
  یم نصمفى ن   یکار محترم بازنر رن محمر تجنفر نز  ندو چ   م عفمیه زهحو

رن بمرن  هممه   ( دیتبت حدنکرر)ماله  مه دیفى کردند و حرم تبتحادثه متر
  !صادر فرمودند

بمه   دیم مى که در نطا   به مم  نعم م کمرد با   ماون   م هنگا ایرل
  یم حرم رن صادر کمرده ن   ین  کاش آن کا که ن :بروم، رفتم دراهیتبت

 .رفتم با نو مخ  مى ،جا بود

 ونیسم یو آن جما مفهموم کم  ... )دییم بفرما! آن کا ممنم :   رفتتام بى
 .(دمینجتماعى رن فهم تنمنی

ادثمه رن خودتمان   ح  یم ن ،دیم ن  رن بمه مما نسمبت ده    هر حادثه: رفتم

                                                 
نهلل ناصمر مرمارم شمیرنزی، آ ایمان      کمیسیون نمنیت نجتماع   م ع وه بمر آیمت  مم   

نمم ، نبونلالاممم خزعفم ، محممدعف  ررنمم ،      حسی  نوری همدنن ، محمدعف  رر
 .محمد یزدی و حس  صانت  رن نیز تبتید کرد



 د؟یهسمت  اینمو  مدنفع آن مالالمه   یمگر شما وک .دننند و همه مى د،یدیآفر
نز آن مالالمه   دیم آمد ممى  .ن  دنشمت  آتم  رنه مماده    یم خاموش کردن ن
 .میکنم  جبرنن مى ؛غف  کرده سندهیآن نو دیرفت و مى دیکرد عهرخونهى مى

ردم رن بمه  ممزدور، مم   ندهسینو کیچرن به خاطر نعترنض  انونى مردم به 
به چه منظمور آن   میدینمت که ما هم نفهم  یون ع ن: رفت د؟یرفوله بست
 ؛رهشمته  نهما یبه هر حما  مطفمب نز ن  ... نند؟ و چه کسى نوشته؟ رن نوشته
 (دراهیبه مو  تبت... )دییبفرما

 کجا؟ رفتم

 .بتدنن روش  مى شود: رفت

نز مالام  رىی... )ور  نز در ونرد شد و رفت  ربان آ ا مامنثنا   ین در
متفموم نشمد   )آن مه نفر مونفالت نررده  ایبا تو ( رن نام برد ىیها   اا

 .(دیکدنم مه نفر رن مى رو

 نیتبا عصمبا ( که م  شاهد و ناظرم  یبدون نعتنا نز ن)ماون   ایرل
 نهجا بود که صح  یو ن!... )دیکن فشانیتو  میرو م  مى! غف  کرده :رفت
و  دمیم ها با چشمم د  دمتگاه همهرن بر ماون   الهنز حرومت مطف گر ید
 !(رفتم  یآفر« دمررنمى ماونکى»به 

*** 
 دروغ بزرگى به نام حقوق بشر

نظام  که به  یمت فالر و محرومیت ممردم تممام    دهنلتا تسفیحات فو 
ماند که دورتادور درخت  رن با زنجیر محرم ببندند، نمما   شود به نی  م  م 

 .د و فرو ریزدمدرخت نز درون باو

خاطرنتى نممت کمه     یتر ر حالو  بشر نز دردنا مررو   یصر نالم
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 هیم نع م»(  نو همماد )در حالى که  ،متاصر ممفرت ما به خاطر دنرد  یتار
کنمد کمه نسمبت بمه      ممى  هیتوصم  انیم به عموم جهان« جهانى حالو  بشر

کنمد کمه    ممى  دیم کتا« ه پمنجم مماد »با روپ برندر  رفتار کننمد و   گریردی
مورد مجازنت، و رفتار  ظالمانمه   ایتحت شرنجه، و  ننتو نحد  رن نمى»
حروممت   مه، و نز آن باالتر در برنا«ر دند رن ،نیتبرخ   شئون ننسا ایو 

دنرنمد،   هیرو  آن تر نىیمخصوصان نمام خم نیتروحا تهنم مى که جام
فه بمه  ئمسم   یما ن  یمواوع دنده شده، ولى در مح  یبه ن تینهم تینها

هما    حرى درآمده نممت و همر روز شماهد صمحنه    ما چهیصورت باز
ن  نز آن رن در طمرز   نمونمه  .میم ن حالو  بموده   ین  ین  نز نالم صر تازه

 :دیکن م حظه مى  نیذ دراهیبه تبت انیدیفرمتادن تبت

 ونیکمام  کیم  .شده بمود  کیو کام ن تار مرد شدتهون به  .بود شب
 بمود  انینز آ ا گرینفر د در ننتظار م  و دو(  م)نرتشى در کنار ژنندنرمر  

شده بمود و چمون وامع  مم بمه        یی  تتمسفمور ماو برن  هر نفر، دو 
 .دندند عجفه نشان مى ادیز مابردن  رونیت ناآرنم بود برن  بشد

 م،یدیرمم « نرن  مرنه  م   ایپف»   به مح مسفمور ما 1که با  هنگامى
هما     یتما ماشم   میا کنم تو م  ستیبا جا مى  یدر ن. ررفت دنیبر  بار

 .میشمده حرکمت کنم     یمی و هر کدنم به مو  مالصمد تت  عبور  فرن رمد
 .میعبمور  بممان    یماشم  دنیرنه، تا فرن رمم  ایپف شگاهیدر آما میخونمت

: مخالفت کرد و رفمت  دیرم نارنحت به نظر مى دننیجناا مروننى که شد
 !کرد دیو حتّى با م پ کمر ، ما رن تهد «دیبمان  یدر ماش دیبا»

پماره بمود و بماد و بمر  بمه دنخم         ونیمالا و نطرن  کمام  برزنت
صمفر   ریم برودت هون به چنمد درجمه ز   دیو شا دیدو مى  یماش ردهظفمت



 ایشمدند و خمود رن در مرکمز پفم     مى ادهیمورنن به نوبت پما .بود دهیرم
 .خطرنما  نممت    یا م  نحساس کردم نشست  در ماشکردند، نم ررم مى

تما خمون    میرفتم  بر  رنه مى ریدر ز ابانیبم و در یشد مى ادهیخوا بود پ
فرر  که به نظرممان    یآخر. در بدنمان منجمد نشود، ولى مونفق نبودند

تما نز   میبان دممت و پاهما رن حرکمت دهم    مرت ونیبود که در کام  ین دیرم
تها آثمار نمارنحتى آن   کنم که ممد  و فرنموش نمى میابی ىیخطر ننجماد رها

 .بود با ىدمت م   کیشب در 
*** 

 ،بتد در نتوبوممى کمه بمه مالصمد نصمفهان در حرکمت بمود        ماعتى
منجممد شمود کمم کمم دنرد جمان       رفمت   کردم بدنم که مم  نحساس مى

مورنن مما مسافرنن نتوبوس با تمام وحشتى که نز جفمت تفنمگ    .ردیر مى
نز هررونمه   ممخصوصمان پما نز آن کمه ممرن شمناختند        م  دنشمتند   مسف
[ مورننمما ]رن به آنهما   اد یز مسال صحنه،   ینرردند، و ن غیدرد  در هم
 .آموخت مى

و در  با ممرعت بمرویم و در شمهرها تو ما نرنمیم     : دمتور نی  بود
یف  به نتومبی  دیگر، منتالم   صورت لزوم فال  در مرکز پفیا رنه، نز نتومب

در آنجما مونفالمت کردنمد     .به نصفهان رمیدیم ،بتد نز نصا شب .شویم
نلتبمور و   صمتب  نمه ررد. ه بیفتیمه موی یزد رنکه با یک نتومبی  مونری ب

و  ، بر  و مه غفمیظ فمرن ررفتمه بمود    رن در وم  رنه( م  نحمد)طوالن  
ا نصمرنر دنشمتند همچنمان    ررفت، ول  آنه کمتر عبور و مرور صورت م 

درمت   ادر به رفمت  بمودیم و نمه     به جای  رمیدیم که نه به. پی  برویم
متانه مرگ پی  رفتمیم و خمدن نجمات    خ صه آن شب رن تا آ .رشتباز
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 .دند، و با زحمت زیاد به یزد رمیدیم و بدون و فه به رنه ندنمه دندیم
ن  ررفتار  رنههیو در ب م،یرنه رن رم کرد «رننشهرین مبم  » ریشب در مس

 دهیم ن  د ظفمت همه جما رن فمرن ررفتمه بمود و نثمر  نز جنبنمده      . میشد
 انیم ما؟  اما رن چرنغمى نز دور ن  کرد دیچه با میو در فرر بود شد نمى
آن بود کمه   میب .رنه آمده  یمتفوم شد نتوبومى نمت که نو هم نز ن .شد
شمده   قیم کم بما همم رف   مور که کممانز دو  رىی .ا نرندنشاره ما تو  با
درد ه جما بم    یم نممفحه در ن  :رفت م،یماخت و آرنم آرنم نو رن مى میبود
ررفت و جفو نتوبوس رن مد و تفنگ رن مردمت  دیپر  ییپا .خورد مى
 !کرد

چه خبر نمت؟ و چالمدر خوشمحا     و مسافرنن جا خوردند که رنننده
 ممرننجام  !میکنم  دنیرنه رن پ میخونه ما فال  مى دندیهنگامى که فهم شدند

 !رننشهرینه ن مین متفوم شد ما نشتباهان نز رنه خاکى زنهدنن آمده

، ولمى مم  نصمرنر    که جونن خامى بود مخالا بازرشت ما بود رنننده
 انیم در م زیم ن  یخصوص که خطر تمام شدن بنمز  به ؛میدنشتم که بازررد

هما  آن منطالمه،    نمت که حتّى در بتاى نز شاهرنه ادآور یالزم به )بود 
بمه عم وه   ( هم وجمود نمدنرد    یپمپ بنز کی فومتر یک 534 صفهدر فا
ن نز ر مانعصاا  خونا،مدنوم و بدون نمترنحت و  رنهماعت  54حدود 
شان  آ ا تجربه»که   یدل  یم  به ن شنهادیهم نز پ ننمورما .نندنخت کار مى
 .میبازرشت کردند و به بم تیحما! «نمت شترینز ما ب

نز پاره شدن المتیک  رناه ماشی ، و ندنشت  زنپاس، و ررفتار شدن 
 . رویم هرچه بود در میان طوفان ش  در رنه نیرننشهر، چیزی نم 

به بندر چابهار، در ممرز   مودنیماعت رنه پ 34حدود  پا نز مرننجام



 .میدیکشمور رمم   نالطه  یدورتر تنىیعمان،  ا یپاکستان و در ماح  در
منشمور جهمانى    ادیم رونه و در طو  رنه کمرنرنن بمه   ماریخسته و کوفته و ب

ن  کمه در مما  بمدنن نختصماص      و روز و هفتمه )حالمو  بشمر    هینع م
 ،ما هم د  پمردرد  نز نواماع دنرنمد     یموراممتفوم شد ! مبود  (مین دنده

  .ولى بنا به نظهار خودشان رنه فرنر ندنرند

 

 چابهار دگاه یتبع نینخست

در چابهمار نز   ،و بهم  ماه بمود  دیبار بر  مى گریکه در نالا  د  ین با
 :رفتنمد  ها که نکررشان بفموچ هسمتند ممى    بومى نما ،کردند کولر نمتفاده مى
نمت که نز مرننگشمتان ننسمان  طمره  طمره      مو تىررما ! هون مرد شده

شمود و   همون شمرجى ممى    ؛آورد چرد و مغز مر رن به جوش مى عر  مى
و نز برگ درختان در هون  بدون نبر، مانند بارنن، آا فرو  ایخها  لباس
 !زدیمى ر

هما و   شهر کوچک مرز  زنغمه   یى در دنخ  نروشه و کنار و حت در
دننمم بما    که نه بر  دنشت و نه آا، و نمى خورد به چشم مى ىیها آلونک

عصمر   دیم هممان روزهما در جرن   نمما کردند؟  حا  در تابستان چه مى  ین
 د،یرمم  به دمت مما ممى   هفته کیتهرنن، که بر نثر بُتد رنه، راهى پا نز 

د و بسازن ىیایدر میعظ گاهیپا کیبنا هست در کنار بندر چابهار : مخونند
. رردد  یترم ىیایدرو  نىیزمو  ىیهون نهرا مهها   گاهیپا عهبا آن، مجمو

  یمردم مح  چنم  انیهر چه بود مشهور در م .بود اردیفیآن چهار م نهیهز
مجبور به  ندن ى شر  کردهحتهامت و  ىیرایرنمدر کنترنت  گاهیبود که پا

                                                 
 .روز جهان  حالو  بشر نمت( آذر 3 )دهم دمامبر م  
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 .نباشند رننىیکاررر ن کینمتخدنم 

آور، بمرن  چمه    مرممام  نمه یبما آن هز  م،یعظ گاهیپا  یمتفوم نبود ن انم
بود؟ آن هم در  میشد؟ و در برنبر کدنم دشم  مرمخت و عظ ماخته مى

بمه  مدر  شمور    ندنشت و آا لوله کشى آن  دنىین  که آا آشام منطاله
 .دند شو  صورت، چشم رن آزنر مىو بود که به هنگام شست

نه موجود نبود و تنها حممام  دنروخا کیشهر در آن روز،   یتمام ن در
نفرند  در آن جا بودنمد   .شده بود  یبها تتط عدم پردنخت آا شهر بر نثر
مم   . وردنمد خ مختصمر ممبز  نممى    ایم  وهیم کیدر تمام ما   دیکه شا

منماطق    یم رن در ن حاتىیها  تسف بودجه  یآور ن هنگامى که نر ام مرمام
نلتماده   فمو   حاتیفرر فرو رفتم که تسمف   یدر ن دم،یمحروم د نلتاده فو 

ماند که دور تا دور درختى رن بمرن  حفاظمت،    مى  یبه ن نظامى کشور ما
فشمار   ریم و ز نمما درخمت نز درون باوممد    د،یم محرم ببند رها یبا زنج
هما  ممدرن    ممفرمت رو  مم پ   کیم نمتال    یهپا .زدیفرو ر رهایزنج
مان و عشق و ع  ه و دلبستگى مردم بمه آن آا و خما    یرو  ن ست،ین

روز   هیو مم  بمدبختى  ممت یها رن به   پم   یتر شرفتهینمت و نرر ما پ
و نرمر بمه    م،ین رنه فنا رن با دمت خود همونر ماخته م،یمردم به دمت آور

مناطق، شمتفه    یبه واع مردم محروم ن درىیها با رم پاره آه   یجا  ن
ن هم که باشمد نز  با چنگ و دندن م،یفروزیشان بیدلها دررن  مانیعشق و ن

 !کنند ممفرت پامدنر  مى تمیتما
 ندنمه دنرد

 
 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

« ب ی نمتبدند و ریاکاری»نی با عنونن  در مالاله نهلل مرارم شیرنزی آیت
خماطرنت خمود نز    مهبه نگارش ندن 531  آبان 1مورخ  کیهان مهدر روزنا

تبتید به چابهار، و در پ  آن تبتید به مهابماد و ننمار  و ممرننجام پایمان     
 . نشاره کرده نمت 531 مردند ماه  تبتید خود دریافت  دورنن 
ا در آن شهر ع وه بر م دلخوشى» :نویسد تبتید به ننار  م  رهنو دربا

و کاشمان و   نمایی  و  زدیو دومتان فرنوننى که نز نصفهان و  ت مردممحب
بمرندر نرجمنمد    دهینلفّه پسند یتآ بود که  یآمدند ن مى دنینالا  به د ریما

 .بودنمد  دیم نز دومتان در آن جا تبت گرینفر دو چند  نىیو محترم نمام خم
 شمان یبه آن جا آورده بودنمد، و نز مصماحبت ن   دیآنها رن  ب ن به عنونن تبت

 «.میبرد مى لهت
در پایان خاطرنت خود نز تبتید نتیجمه ررفتمه    نهلل مرارم شیرنزی آیت
کنتد  و   تر متی  تر و مقاوم تر  آگاه زندان عناصر انقالبی را پخته»: نمت
 «.رساند ندای انقالب را به نقار دور و نزدی  می بعیدت



حموندث ننالم ا    ،در تبتید بودند نهلل مرارم شیرنزی آیت نیام  که در
 یمام خمونی  ممردم یمزد بمه      شماهد   531  فمروردی  4 در  .ررفتنوج 

 نردیبهشمت  3 بودیم و نممام خمینم  نیمز در    منامبت چهفم شهدنی تبریز
کیمد  تا مبارزه تا نمتالرنر حرومت نم م  برن به مفت نیرن  پیام در 531 
 .کردند



  222 بالی استبداد و ریاکاری

 *اکارىیاستبداد و ر بالى
 

ى بممرن  حتمملولممه کشممى شممهر چنممدنن شممور نمممت کممه  آا رفممتم
 ایم بما تانررهما    دیم رن با دنىیدردممر دنرد، و آا آشمام   زیم شمو ن و شست
 دمیم روز نارهمان د  کی .اورندیب کیها  کوچک نز نالا  دور و نزد بشره

چنمدبار   .کمنم  نشمتباه ممى   دی  رفمتم شما  شمده، نو   یریشم کشى  آا لوله
نمت، صمدن زدم نز فرصمت نممتفاده      یریرنمتى ش دمیماماه کردم، د

تما نز آا   دیم اوریب میم آا دنر رهیم کمه بمرن  ذخ   ىیها و فورنن ظر  دیکن
مه ماعت نگهشته بود کمه آا   دیشا نماکردند،   یو چن م،یپر کن  یریش

محترممى کمه در    ممرد  .ب کمردم تتجم  فمى یخ! شور شد شدتنن به مجدد
ز ها، نز مرک تشخصینز  رىیحتمان  .ب ندنردتتج .ما بود رفت گىیهمسا

آا  رهیم ذخ  ،یرینجرن  پمروژه آا شم   یهآمده نمت که متموالن برن  نرن
ا و تمى  فرممتند، نمم   ها مى دنرند فورنن به درون لوله اریرن که در نخت نىیریش

 .بندند م مىآن رن محر چیتمام شد پ دیکه بازد

 سمت یالزم ن :حس  بزرگ همم دنرد  کیدنرد  بىیکار هر ع  ین: رفتم
بفرمه صمب  کمه نز خمونا      د،یم شما هر روز پولى برن  روزنامه خرج کن

 دیم فهم نرر کام ن شمور بمود ممى    د،یکن آا لوله رن ماماه مى دیبرخامت
ر بمود حتممان د    یریولى نرر کام ن ش د،یآ کا به شهرتان نمى چینمروز ه
نسمبت نرمر     یو بمه همم   دیباشم  کیها  درجه   شخصیتنز  رىیننتظار 

 !درجه دو  و  نمت شخصیت کیشور بود نحتما  آمدن  مهین

کنم چنمدی  بم  شمهردنر خرمشمهر بمرنی نشمان دندن        فرنموش نم 
 فاای مبز و پر ر  خیابانها به یر  نز رجا  بزرگ دولمت، دممتور دنده  



رن نز نطمرن      م بمدون ریشمه م    همای رم   بود کمه مالمدنر زیمادی شماخه    
های خیابانها فرو کنند، یک روز شهر پر نز ر   خریدنری کرده، در باغچه

آوری و بمه   رفتگمرنن جممع   فهها پ مید، به ومی دیگر که شاخهبود، روز 
 !دننها ریخته شد زباله
نمت که تما   ابانىیخ زدیدر : مطبوعات نوشته بودند  یپ چند نیز  و

 دیم نز مالامات برن  بازد رىیهر و ت  تنىی ،نفتتاپ شدهبار   یکنون چند
 ابمان یرنگ بمر ممر خ   ددنن  ر  کرده، نونر مهرن مج ابانیآن خ دیآ شهر مى

آن رن نفتتماپ   ،افتمه یتمازه ننجمام    ژهپمرو  کیم و باز هم به عنونن  بندند مى
 !کنند مى

دخالمت    یبمدون کمتمر  ) مردم ار یخودنز دومتان روحانى با  رىی
کمه پم      یهمم  .نز رومتاها  مازندرنن ماخته بمود  رىیى در پف( دولت

و در  میآن رن نفتتماپ کنم   دیم تمام شد مالامات دولتى فشار آوردند که ما با
 .دولت نع م کردند شده ها  ننجام آن رن جزء پروژه وینخبار رند
در شما  و جنوا و شر  و غرا همه جما   دیم حظه مى کن خوا
تممام در تممام ممطوپ     شمدت بما   کمار  ایو ر رنگ نمت  یآممان هم

 رننیم بسمت و  نما خانه نز پا  کرده، بایرن ز وننیررچه نال  ن ؛دنرد انیجر
 !نمت

ى و ممن هسمتند، هشمتاد درصمد     محبتکه مردمى پر  چابهار ماکنان
آنهما نز   .کننمد  چون برندرنن با هم زندرى ممى  نند و هم تهیدرصد ش ستیب

نهمالى، در   تمه ه بمه رف در حمالى کم  باشند،  مردم کشور ما مى  یتر محروم
 .دهمد  ممى  وهیم ن  باشد در ما  دوبمار م  وهیجا نرر درخت مهون  ررم آن

  یدند که خما  آن منطالمه نز مسمتتدتر    چابهار نشان مى« کشاورز  باغ»
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 ر یهممه محصموالت ررمسم     یم باغ کشماورز  بما ن    ین «.هامت خا 
و نشمان   هاممت  ر بمودن دممتگاه  مالصم مند زنده بمرن     یع  بهترمتنو
ه شود نمه تنهما   کشاورز  منطاله توج هفئآا و مس هیدهد که نرر به ته مى

نالا  بمر   رینز دوش مردم ما نىیبفره بار منگ ،شوند مردم منطاله ندنره مى
ونبسمتگى  بمردن   انیم بود در جهمت نز م  ونهدخونهند دنشت، و رامى خ

 .که نمروز به شر  خطرناکى در آمده نمت گانگانیکشاورز  به ب

بمود    ین دمیمنطاله د  یورود در ن  یآور  که در نون مسال  شگفت نز
شمده    یم وجود ندنشت و آن همم تتط  شتریام بحم کیکه در تمام شهر 

 .بود

هما  شمهر     یزم  یهزنر متر نز بهتر ستیام  متفوم شد مالدنر ب در
 هوض، برن  نحدنث رورممتان بمه فر م   عنز طر  شهردنر ، مجانان و ب 

ونرهنر شده نمت، در حالى که نفمرنت آنهما در    ىیمى بهانم  ریرمرنه غ
آنهما   هکمرد و بمرن  دفم  همم     تجاوز نمى شهر  طتان نز ش  خانونده آن
فرمر  . مسفمانان نص ن رورممتان ندنشمتند  ولى  .کافى بود  یمتر زم ستیب

مالمام مسمئو     کیم لهن بمه عنمونن    ،ستین زیجا جا  یکردم مروت در ن
ن  فرماندنر و شهردنر فرمتادم و نسمبت بمه   تفگرنم شهر  بر کیمههبى 

خمود    یو پم )نز مسال  شهر  نعترنض کردم  گریفه و بتاى دئمس  ین
دورتر نز آن ندنرنمد کمه ممرن     ىیجا ؛کردم چابهار آخر خ  نمت فرر مى
 .(بفرمتند

مى به مصمو   یشهردنر که آدم صر ،دو روز بتد ،دینرن تتجب نرر
ى با نماا و مهر شمهردنر ، امم    رمم هنام کیام   د،یرم نظر مى
  یم   نتصمد بخشم  در زممان     یم ن»: ننتالادها نوشته بود  ینز ن تشرر



بمه   مدهمد    و به طور  که پرونده نمر نشان مى مجانب صورت نگرفته  
 نمما  سمت، یکار  نز دممت مما مماخته ن    تنىی! تبوده نم دمتور مرکز
ا نز مرچشممه  آ دمیم د .«...میده رن ننجام مى شنهادهاینز پ گریبتاى د

و  آلود ممهمى دنرنمد   آا ر   ینالا  ممفرت نز ن هآلود نمت و هم ر 
طفب با زد و بند با بتامى   بتاى نز نفرند فرصت مینیب مى  یدل  یبه هم

و مانسممور مطفممق   ینز مالامممات خودکامممه و نمممتفاده نز خفالممان محمم
 ها هزنر روممفند  هها کارخانه، د ت کوتاهى صاحب دهمطبوعات، در مد

حسمابى در شمر  و غمرا و شمما  و جنموا       و بمى  عینم   ومم و 
فئمودنلى   چیررد آوردند که ه مىیو آن چنان ثروت عظ. ممفرت شدند
نشماره  . )دیرم به ررد آنها نمى سمیها  بزرگ و فئودنل تیدر عصر مالر

 .(نمت زدننىیبه هگبر 

 زیم نز نظمر ممههبى ن   منالما  کشمور     ریماننمد مما   مچابهمار    ممردم 
نعتمرن  کمنم کمه نرمر ممرن بمه آن جما         دیدنرند، و با دیدش تیمحروم

رفتم و چه خموا شمد کمه رفمتم و نز      نفرمتاده بودند با پا  خود نمى
به مالدنر تونن به مسمجد   نلبته .کردمها رن در   تیو مسئول دمید کینزد

ن  بمه   کتابخانمه  .ها  مههبى تا حد  ممر و ممامان دنده شمد    و برنامه
 نمى یدر بتاى نز جفسمات د  .شد ایمتا انینز آ ا رىی همتکمک و 
بما   زیم شمرکت دنشمتند، و ن   تسن هشتاد درصد برندرنن نه   ،که دنشتم

 ار یو بس میدکر پر نز تفاهم صحبت مى طىیعفما  مههبى آنها در مح
مختصمر    یم شمد کمه در ن   روش  مى انیم  یدر ن زینز مسال  ممفرتى ن
خمدن رن شمرر    دیم ما با :رفت نز نهالى مى رىی .ستیشرپ آنها ممر  ن

مما کجما و    نالو  میجا فرمتادند دعما کنم    یو به آنها که شما رن ن مییرو
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 !ها کجا برنامه  ین
*** 

 م مهاباددو دگاهیتبع
عت رو بمه  بمه ممر  هون  .نونخر نمفند بود .روز در چابهار رهشت 34

بهمار و   دنیو نگمرنن فمرن رمم    موز شده بمود  بدنها عر  .رفت ررمى مى
در شمما  غربمى    مهابماد ن حرکت به مو  ماکه نارهان فر میدتابستان بو

مسفسم    رمى یى، من گر یو د تهیش رىیمور مابا دو  .کشور، صادر شد
 رننمدنز یت گمر  یحر  زن، و د رىیکمر ،  هنمفح با گر یدمت و ده ب

 سمت یممه همزنر و دو   هفاصمف   یم فشنگ ناافى، ن اد یماهر، با مالدنر ز
 انیم و در م میهفته پشت مر رهنشمت  کی به بیتى  ررن در مد فومتر یک

 !میبر  و مرما ونرد مهاباد شد

 د یم شمخص تبت : دیم رو ممى ( ن امت نجبمار  ) دیکه  انون تبت  ین با
  یمتما آزند  نو نز هر نظر [ باید]دنشته باشد و  دینبا تىیرونه محدود چیه

 .میرونممه آزند  ندنشممت چیرممردد، ممما در مهابمماد، بممه عرمما چابهممار، همم
و فرماندنر مبب شمده بمود کمه ممردم نز      شهربانى اییها  ر ر کا ندننم
ى کسبه در فروخت  جمنا  حت .ونه تماس با ما وحشت دنشته باشندهرر
 مرنر   ىیدکتر محترم دندننساز  رن تحمت بمازجو   .کردند مى ا ینحت مابه 

کما بمدون نجمازه مماون       چیدندند که چرن دندنن ما رن نص پ کرده، ه
مور مخفى که مخفى همم  ما کی .نه به ما رن ندنشتنجاره دندن خا تلجر

تحمت   دننیتففم  منمز  شمد    .کمرد  رن دنبا  ممى  ام هینبود، همه جا مر  ما
مما   دنیم بمه د  کیکنتر  بود، بتاى نز مسافرننى رن که نز نالا  دور و نزد

دنشمتم    یم که م  یبا ن. بردند ماون  مى ایعات شهربانى ط آمدند به ن مى



در مسمال    تسمن  ا نمتفاده کرده و بما عفمما  نهم     نز آن فرصت ررننبه
دنشمتند،   فىیتما  یمتالاب ن چن زیآنها ن [و] مینرو کو نم مى رفت مختفا

 قیم توف  یم ها،  بم  نز رهشمت  چهم  روز ن    دمتگاه دیا بر نثر فشار شدنم
  یممنگ  هیو مما  دندیترمم  هممه نز همم ممى     ،یدمت نمدند در آن محم  

 میدیم ممرننجام د  .بر همه جا نفتاده بود رهیغماون  و  تىیها  نمن دمتگاه
شمد و   دنریم کنتمر ، چگونمه ب   خفالان و مخت تحمت  مهاباد پر  یکه هم
نممت محصمو  آن     یم و ن !رشمت  ابانىیتظاهرنت خ  یتر میعظ نهصح
نمونه به طور متناوا همر ده   رینمت که دومتان تفس  یجالب ن! ها برنامه
 !کرد شرفتیبا مرعت پ ریتفس هآمدند و برنام به مهاباد مى زرو

*** 
 نییانارك نا دگاهیتبع نیمسو

بما تممام    مشمهر مرممبز و پربرکمت رن       یم ن  یریتف  و ش خاطرنت
  یمموکوتاهى مخ ، رها کرده، به مرنغ  تیبرن  رعا مکه دنرد   ىهمیتن
 .میرو مى  ییناننار   ر یشهر کو تنىی دراهیتبت

ن  نز  ناممه  ،نز  آمد کمه عات شهربانى مهاباد به مط ن ایروز رل کی
 نمما  .دییم ایبه شهربانى ب دیو با افتهی انیکه مشر  کار پا  یمر  ن . م آمده

 د،یم حرکمت کن   ییننار  نان به مو  هم نآل دیشما با :در شهربانى رفتند
 همبازرشت به منز  و روش  ماخت  واع همسر و فرزند رن  حت  حق

جهمانى   هینع مد تا خونمتم مفا .(دخانونده نزد ما بودن[ در مهاباد]) دیندنر
رن در    بما دو  بامه مسفسم    مسمف مور ماشوم، دو  ادآوریحالو  بشر رن 
و آن  در فشنگ به کمرشان بسته بودند که کمر بندشان  دم،یبرنبر خود د

و  برن  جنگ بما لشمرر ممفم    دمینفهم .خونمت پاره شود مى نىینز منگ
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ى چما و   حتم کمه   د یم نفمر تبت  کی  هبرن  بدر ایآماده شده بودند  تور
  .دییآماده نمت بفرما  یماش: رفتند !ندنشت بیترنش در ج  فم
  ییکمه بمه نما    میو نممترنحت در رنه بمود   تو اماعت بدون  ستیب
مسفسم    رمى ی ،مورماژنندنرمر  با مه   یماش کیو نز آن جا با  میدیرم
  یینما  فمومتر  یک 13با تفنگ، به شهر ننمار  در   گریدمت و دو نفر د هب

 !میدیرم

تتدند کمى درخت ننمار   ،نمت دنیرونه که نز نام  پ همان شهر   ین
پهناور مرکمز  نز چهارممو آن    ریو کو ؛چینز آا و آباد  ه گریو د دنرد

بمر   ابانیچند کوچه په  آمفالتى دنرد که نز ناچار  نام خ ده،رن نحاطه کر
زننى منتهمى  برهموت خشمک و ممو    ابمان ینند و همه آنها بمه ب  آن رهنرده

تنها نانون  شهر مسمافرت کمرده بمود و جمز نمان خمانگى کمه         .شود مى
دو مماه کمه در آن جما      یدل  یشد و به هم نمى دنیمخصوص نهالى بود پ

آا  .شمد  آوردند مصر  ممى  مى گریغالبان نان خشک که نز نالا  د میبود
روز هممه   بانیدومتان نصفهانى که تالر  یدل  یجا  اب  شرا نبود، به همآن
آمدنمد آا   مما ممى   دنیم رنه بمه د  فمومتر یک سمت ینز دو  یبم  ممودن یبا پ
فروش شهر به خماطر    یتنها نفت و بنز .آوردند رن نز آن جا مى دنىیآشام
 .شمد  نممى  دنیم پ  یکرده بود و نفمت و بنمز    یدرآمد کارش رن تتط کمىِ

خشمک غالبمان    ریعففى در کمو  افت یدنشتند که به خاطر ن نهالى تتدند  بز
رمرم   244فالم    دمیرفت چهار بز رن دوش آنها مىنز  رىیمنه بودند و رر
  یم رفتنمد، بمه ن   مى« شهر زنان»دو هزنر نفر  رن  شهر    ین !دنشتند ریش
در متدن ممربى کمه در   ( نز جمته ریغ)که مردنن تمام طو  هفته رن   یدل
کردنمد، و زن و   متدن نخفک نمت کمار ممى  [ آن]نام  آنجا بود و رىینزد



 .بودند تمرپرم ندشان بىفرز

کار کردن با مرا خطرنا  نمت تا چه رممد بمه    دین دهیدننم شن نمى
  یم مگر ن ،کند کار کردن در متدن مرا، و به زود  ننسان رن مسفو  مى

کمار   دیمتر  با 84 در عمق  کارررنن .ردیها  الزم صورت ر که مرن بت
نلتماده   المو  فمو   ح ،هممه   یم بما ن  ؛کنند و راهى تا کمر آنها در آا بود

جوننمان نز    یم دل  یبه همم . ررفتند تومان در روز مى 54تا  25نز  ز یناچ
رونمه کمارررنن بمرن       یم به ن. رفته بودند گریشهر فرنر کرده و به نالا  د

همم    یا نز ننم ،تازه دند ریش شهیش کیهر روز  دیبا مار ینز ب ر یر  یپ
 .کردند مى الهیماا

تمونن شمرپ    بار بود که نمى ر ت در   بتاى نز مردم آن جا به واع
بمه   ؛ان و متتالد به مبانى مههبى هسمتند  فب و مهرب دند، نما عمومان خوش

 نمى ید عیها  وم و برنامه میت کوتاهى با همه آشنا شددر مد  یدل  یهم
 .میهم ندنشت تىیشد و خوشبختانه محدود ز یر در آن جا پى

روم، متمادن ررننبهما نز   شهر محم   یکه در نطرن  ن دیفرنموش نرن انم
وجود دنرد، ولمى هررمز ممهمى نز     زین ومیى نورننحتجمفه متدن ط  و 
ومم   )شمهر   فمومتر  یک 54تمر در   و نز همه مهمم  رمد آنها به مردم نمى

در کنمار جماده  مرنر     ىیهون رو ین میعظ گاهیپا کی(  یینام ننار    دهجا
ر آن رن محاصمره  بمه همون دور تما دو     یزم رومندیها  ن موشک هررفته ک

  یو تنها آبماد  ومم  رنه همم    شد هنگفتى ندنره مى نهیکرده بود و با هز
 !نمت و با

و دومتان فرنوننمى کمه    مردم محبتا در آن شهر ع وه بر م دلخوشى
بود   یآمدند ن مى دنینالا  به د ریو کاشان و ما  ییو نا زدینز نصفهان و 
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 گمر یو چند نفر د ىنینمام خمترم برندر نرجمند و مح دهینلفّه پسند یتآکه 
بمه آن جما    دیم آنها رن  مب ن بمه عنمونن تبت    .بودند دیجا تبتنز دومتان در آن
 .میبرد مى لهت شانیو نز مصاحبت ن آورده بودند

که جما  شمما    :روز خبر آوردند کی .مه ماهى در آن جا رهشت دو
و   یمورمما  .دیم حرکت کن رفتیجچهارم  دراهیبه تبت دیعوض شده و با

 !نند آماده  یماش

در ذهم    آن نی کمه نز ممبزیهای فصم  زمسمتان آنجما      م  با خاطره
نی نممت میمان کرممان و بنمدر عبماس، رمرم و        دننستم منطاله م  ،دنشتم

بمه   و روزه رمرفت    موزنن، رفت  به آنجا هم در وم  ماه مبار  رماان
وش به ع وه متنم  نمدنرد کمه مما خمام      .نی نیست هیچ وجه کار عا  نه
رنننمده رن   .وتبا  هر روز به مموی  پرتماا شمویم   بنشینیم و مانند توپ ف
بماالتر نز ممیاه    نه نز بیرنهه به  مم آممدم و رفمتم    فورنن خبر کردم و شبا
موری  مما م و در ننار  رهنشتم که صب  بمه  نی نوشت رنگ  نیست و نامه
رنن م  برنی مشورت با وکی  مدنفتم به  م و تهم »: بدهند به نی  مامون

نیمام   ،و نتفا ان مالارن هممی  نواماع   «!...جزء غیبت محسوا ندنرید ؛رفتم
 2.ما صادر رشت [همه] درررون شد و برنت آزندی

نبمود،   نونهمان رونه که ررفت  ما  انون  نبود، آزندی ما هم مطابق  ا
زیرن پرونمده بمدون کمتمری  تغییمری، در دندرسمتری، در ننتظمار و مت        

نما همانها که  انون به نمی   فمشمان بسمته    . تد بودهای ب محاکمه در ماه

                                                 
 .بود 531 شهریور  2 مردند تا  3  مری مطابق با  538 ماه مبار  رماان  م 
نهلل  یمد آیمت  حرم پایان تبت 531 کمیسیون نمنیت نجتماع   م در نونی  شهریور  م2

 .مرارم شیرنزی رن صادر کرد



و ! ، یک روز دممتور دندنمد بگیمر   بود هاآن« نرنده»نمت، بفره  انون همان 
 !روز دیگر دمتور دندند آزند ک 

زنتدان عناصتر انقالبتی را    : مرننجام نی  درس بزرگ رن فهمیدم که
را بته نقتار    ندای انقتالب   کند و تبعید تر می تر و مقاوم تر  آگاه پخته

 .رساند دور و نزدی  می
 .1 ، ص(531 /1/8 :شنبه) 4311 ، ش  کیهانروزنامه *

 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

: 531  مردند 24 :رینظ 531 مردند تا آبان  یها با توجه به حوندث ماه
 28 ؛تظاهرنت خونی  مردم نصفهان و نع م حرومت نظام  در نی  شمهر 

 511ا رکا آبادنن و کشته شمدن  به آت  کشیده شدن مینم: 531  مردند
روی کمار آممدن    مالو  دولت جمشید آموزرار و: 531  شهریور 3؛ نفر

 تمری  تظماهرنت   بمزرگ : 531  شمهریور  5 ؛ مام دولت جتفر شریا ن
نعم م حروممت   : 531  شمهریور  1 ؛ مردم تهرنن بتد نز نماز عید فطمر 
، خمونی   هجمتم : 531  شمهریور  1 ؛ نظام  در تهرنن و یازده شهر دیگر

م پیمما: 531 شممهریور 8 ؛ (شممهدن)ومممیع مممردم در میممدنن ژنلممه  کشممتار
در میمدنن   یورشمهر  1  هکشمتار وحشمیان   هخمین  به مفت نیرنن دربار نمام

 3 ؛ نز عمرن  بمه فرننسمه     نینمام خم متیعز: 531  مهر 5 ؛ ننژنله تهر
 خمین  در جمع نیرننیمان مالمیم پماریا دربماره     مخنرنن  نمام: 531  مهر

  کشیده شدن به آت: 531  مهر 20؛ جنایات رژیم شاه و نهدن  ننال ا
کشمتار  : 531  آبمان  5 ؛ عونم  رژیمم شماه   به دمتمسجد جامع کرمان 



 امیممآن پ  درپمم دننشممگاه تهممرنن ومالابمم  دننشممجویان آممموزنن و  دننمم 
و  نمت دهیننال ا مردم رن شن یشاه که در آن نع م کرد صدن  ِونیزیتفو
 ،روز بتمد  ،آن دنبما  که بمه   531 آبان  0 مشرو  در  یها یموز آت 

رمو   ،شد  نمام ایدولت شر نشی جا ،یغ مراا نزهار  دولت نظام
 یو در آممتانه رو  531  آبان 0 در  نط عات روزنامه خبرنگار ،نله  نمان

و در  رفمت  یرنزیمرمارم شم   نهلل تیبه مرنغ آ  دولت نظام  یکار آمدن ن
 زرن در مسال  مختفا نجتماع  ن واص  نظریات نروی نختصو رفت کی

های پیدنی  ننال ا و همچنمی  حروممت نمم م  و      بی  عف  و ننگیزه
 .شد اینال  روحانیون جو

مصاحبه تشری  حرومت نمم م  در    یدر ن یرنزیمرارم ش نهلل تیآ
کمرد حروممت نمم م  برنمماس      دیم کتاپمهیر دننسمت و    رن نمران رننین

ارزه بمما فسمماد در تمممام مبممارزه بمما فسمماد طبالممات  و مبممآزندی،  عممدنلت، 
نی  آید و مردم چاره دولت نظام  مر کار  نفزود نرر شانین. متها دمتگاه

 .شود  جز دفاع نز خود ندنشته باشند، جهاد نع م م
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 ای بتا  االسالم والمسلمین ناصر مکتارم شتیرازی در مصتاحبه    حجت
 *.رو خواهد شد روبهدولت نظامی با جهاد  :گفت اطالعات

 
نلمسفمی  ناصر مرارم شیرنزی روحان  دننشممند در   نالم م و حجت
 نط عمات  هم  خبرنگمار  لن روی نختصاصم  بما رممو  نممان    و یک رفت

نظریات خمود رن در مسمال  مختفما نجتمماع  نممروز نز  بیم  عفم  و        
چنی  حرومت  های پیدنی  بحرنن و روند و مرننجام بحرنن و هم ننگیزه

 .رمد نال  روحانیون بیان دنشت که در زیر به نظر م  نم م  و
          چه مالطمع زممان  رن بمرنی شمر  رمرفت  بحمرنن کنمون  کشمور

 کنید؟ مشخص م 
چمون عونمم  رونمارون  در     ،تمونن مشمخص کمرد    م مالطت  رن نم 

پا نز مسمئفه   .نند های مختفا در بروز نی  مشر ت دخالت دنشته زمان
  ن آزندی، مانسمور مطبوعمات و حتم   توجه  به مههب، محدود کرد ب 

ها و عونمف  دیگر در نیجماد بحمرنن کنمون  ممهم      ها و تفف  نامه مانسور
یمادی کمه در نممون  عمموم  شمده و      همای ز  نند و بتد موءنمتفاده دنشته
همای   هما و فاصمفه   نش هنوز همم ندنممه دنرد و محرومیمت    مفانه دنبالهمتأ

 .ها شده نمت  ت  ناراای تصادی نیز باعث برننگیخطبالات  نز نظر ن
 تشممری  یممک حرومممت نممم م  در ممفرممت ممما  ،بممه نظممر شممما
پهیر نمت و نرر نیم  نمرمان وجمود دنرد حروممت نمم م  چمه        نمران

 تونند دنشته باشد؟ شرف  م 
 .پهیر نمت م بف  نمران

نغفمب   .خوب  روش  نیسمت  حرومت نم م  هنوز برنی مردم به نما



یی  نشمده؛ شماید در   شاید درمت تب ؛ندنز حرومت نم م  وحشت دنر
همای خاصم     خشمونت    که حرومت نم م  دنرندبتا  نز کشورهای

حرومت نمم م  برنمماس    .نند های بدی به جای رهنشته و خاطره دنرند
آزندی، مبممارزه بمما فسمماد طبالممات ، مبممارزه بمما فسمماد در تمممام    عممدنلت، 
 .تشری  شود باید مبان  حرومت نم م  برنی مردم. هامت دمتگاه
  تونند بر رنر شود؟ در کشور ما حرومت نم م  به چه شرف  م 
یرم    :در نظمر بگیمریم  [ رن]در حرومت نمم م  بایمد دو عنصمر    م 

 وننی  نم م نمت که خوشبختانه به  دری پیشمرفته نممت کمه نمه تنهما      
 ،منمد شموند و دوم   تونننمد نز آن بهمره   های آینده نیز م  نس  ما بفره نس 

مما نرمر   . خونهد نیم  حروممت رن پیماده کنمد     ر ننسان  نمت که م عنص
های زمان رن در نظمر   رتدی  و متتالد دنشته باشیم و ارون تصاددننان مت

 .پهیر نمت بگیریم تشری  چنی  حرومت  نمران
  بما تونند  آیا منظور شما نی  نمت که رهبری مههب  یک جامته م 

 رهبری میام  آن منطبق باشد؟
دننمم همیچ رهبمر ممههب  ننتظمار نمدنرد کمه          ا آنجا که م  م خیر تم 

خونهنمد نز   رهبرنن ممههب  مم   . رهبری میام  ممفرت رن بر عهده ریرد
مههب  بر نمور نظارت دنشته باشند و در  وننی  ما روحیمه ممههب     هجنب

 .وجود دنشته باشد و با همان روحیه نجرن شود
  تونند در ممفرت مما   م م سنیکنید در شرنی  کنون  کمو آیا فرر م
  برنی خود باز کند و آیا کمونیست شمدن کشمور در حما  حاامر     یجا
 تونند یک خطر جدی باشد؟ م 

شمود   م شمنیده مم   سم بمه کمونی     که رنجمع یم خیر نی  مر و صدنها
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همای خمارج     هرچمه همم کمه روزناممه     ؛تونند به آن مرحفمه برممد   نم 
. نض میامم  نممت  نمد نغمر  روی نویسند یما رندیوهمای خمارج  مم      م 

آنهما  . ن تصمادی هسمتند  همای   ما همم کمونیسمت   های ممفرت کمونیست
نرر محمی  ممالم و ن تصماد ممالم دنشمته      .   محی  هستندعونم  ناراای
آنهما جمها     هثروت برنمماس مبمان  نمم م باشمد همم     باشیم و تالسیم 

 .شوند م 
 امت   م چمه مو سم و کاپیتالیسنم م در بی  دو  طب متااد کمونی
 دنرد؟

بما   [کمه ] م فاصمفه دنرد سم  در با کمونی م مرتب ن تصادی نم م همان
 ،م فاصفه دنرد و نم م در عی  حا  کمه مزنیمای همر دو رن دنرد   سکاپیتالی

 .یک نز آنها رن ندنرد نالا  اتا هیچ
 ،فرهنگ خماص خمود رن همم بمه هممرنه       صنتت  شدن یک جامته
چنمی  فرهنگم  رن در فرهنمگ     ایتونند نلال آیا حرومت نم م  م . دنرد

 مههب  خود باهیرد؟
ون صمنتت  زیمرن بمد   ما بسیار اروری نممت؛  هم صنتت  شدن جامت

نز نیم    و حیات یک جامته به خطر نفتمد  هممر  نمت موجودیت و ندنم
و  ، مغایرت  با صنتت  شمدن نمدنرد  مههب مبتن  بر تالویت نعتالاد ،رهشته

یح  به جوننمان بمدهیم کمه    ت صحنحساس مسئولیت نمت و نرر تتفیما
ثیر تما مف  و مههب   وی دنشته باشند نی  جوننان نمه تنهما تحمت     هروحی

 .رهنرند   ریرند، بفره بر آنها نثر هم م  فرهنگ دیگرنن  رنر نم 
 تا چه نندنزه شرکت نفرند نابالغ در تظاهرنت مشروع نمت؟ 

 شرها  ههمتونند   یام عموم  م . رنض کندتونند نعت م هر نارنا  م 



ا نلّم  موری  برخورد پی  آممده، و ما هتاکنون هم بر نثر مدنخف. رن دربرریرد
 .آید هیچ مشرف  پی  نم 

 در چه شرنیط  جهاد اروری نمت؟ 
نمتال   ممفرت به عنمونن   [نوالن] که [شود نع م م ] مو ت  [جهاد] م

سمت  ب ثانیان در شرنیط  که کمار بمه بم    . یک کشور نم م  در خطر نفتد
آید و  ر کار دولت نظام  م ،ثالران.   نرمدیبرشد و صدنی نعترنض به جا

نی جز دفماع نز خمود    شده  رنر بگیرند و چاره ننجام همردم در مالاب  مسئف
 .ندنشته باشند

 نز نی  بحرنن وجود دنرد؟ه رنه حف  برنی رهایچ   
 شود بایمد بما نظمر مرنجمع بمزرگ      حف  که در نظر ررفته م  م هر رنه

همای   کسان  که خونممت  .نهلل خمین  باشد تالفید مخصوصان حارت آیت
 .مختفا دنرند باید با نینها تماس بگیرند و مونفالت آنها رن جفب کنند

 .5، ص (531 /0/8  :یرشنبه)  313 ، ش نط عاتروزنامه *

 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

با شدت ررفت  مخالفتها با حرومت پهفوی، شاه مجبمور شمد بمرنی    
راا نزهماری رن روی  دولت نظام  غ م 531 آبان  3 دم در مرکوا مر
زمان با روی کمار آممدن دولمت نزهماری، نظامیمان بمرنی       هم. کار بیاورد

  1ه نی  کار منجر به نعتصاا مانسور بیشتر در نشریات مستالر شدند ک
 .شد 531 دی 1 آبان تا  3 نشریات نز  هروز

ن آن در مرنممر  با توجه به رسترش نهات نمم م  و فرنریمر شمد   
تما   جدی ننال بیون بمرود،  هت نظام  نزهاری نتوننست به مالابفکشور، دول

جای  که نی  دولت مجبور شد تظاهرنت در روزهای تامموعا و عاشمورن   
نممام خمینم  کمه در نثمر فشمار      . رن آزند نع م کنمد ( 531 آذر  24و 3 )

بمه فرننسمه   دولت عرن  مجبور به تر  نی  کشور شده بود نیز در مهرماه 
بما   نز آنجما ننالم ا رن   ،همای فمرنونن   با توجه به وجود رمانهرفته بود و 

پیممای  عظمیم تامموعا و     نمام خمین  رنه .کرد هدنیت م  مرعت بیشتری
پما نز نیم    . نامیدنمد « رفرننمدوم  عفیمه حروممت پهفموی    »عاشورن رن 



. شمد  ناکارآمدی دولت نظام  نزهاری بیشتر نمایان ،پیمای  شروهمند رنه
وزیمری   بیمماری نز نخسمت   هنزهاری به بهان 531 در نونی  دی مرننجام 

 . کناره ررفت و نز کشور خارج شد
های مف  مهنکره کمرد و در   شاه با چند نفر نز شخصیت ،در همی  نیام

نممام خمینم  دولمت    . وزیری بررزید ی نخستبرننهایت شاپور بختیار رن 
و  دنمد محرموم کر مترف  کرده بود،  شاهکه   یدولتها دیگربختیار رن مر  
صماا خمود پایمان    مطبوعات خونمتند کمه بمه نعت  نهال  نی نز  در نع میه

مطبوعمات در  . مجددن نمنتشمر شمدند   531 دی  1 در  دهند و مطبوعات
ها و مخنان نممام خمینم     جدید فتالیت خود به ننتراس ومیع پیام هورد

نمام خمین  . ر پردنختندچنی  رزنرش و ایع ننال ا در مرنمر کشو و هم
دی  22 در در پیمام   ،ردنمد ک که خود رن برنی بازرشت به نیرنن آماده مم  

 . رن نع م کردند« شورنی ننال ا نم م »تشری   531 
نی در  نهلل مرارم شیرنزی با ننتشار مالالمه  آیت ،یک روز پا نز نی  پیام

« نممت؟ ومت نم م  چگونه حرمومت   حر»تحت عنونن  کیهانروزنامه 
 درِ بسمت ِ   طع پیونمد بما جهانیمان،    ؛مفهوم حرومت نم مى»: کید کردتا

با صنتتى شدن کشور، بازرشمت    چاهها  نفت بر رو  مردم دنیا، مبارزه
نز دم شمشمیر، محرومیمت    ن فیتها رنندنهرطا،  رون وم زندرى منتىِ  به

و  و رحروممت،    ررنممى نز برناممه  دمزنان نز حالو  نجتماعى، حه  
دکتمر نولم  و همفرمرنن  در      خشونت و نمتبدند، آنچنان کمه   وردن بهآ

حرومت نمم مى ت شمى نممت      نند، نیست، بفره شر  و غرا پندنشته
 «.و ننال بى نمت پویا در جهت عرا آن  مازنده
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 :مکارم شیرازى  اهلل آیت
 *حکومتى است؟  حکومت اسالمى چگونه 
 

 «حرومت نم مى»مفهوم 
 جهانیان، طع پیوند با 

 ،چاهها  نفت بر رو  مردم دنیا درِ بست ِ
 با صنتتى شدن کشور،  مبارزه

  ،زندرى منتى  رون ومطا  بازرشت به
 ،نز دم شمشیر ن فیتها رهرنندن

 ،محرومیت زنان نز حالو  نجتماعى
 ،حرومت  ررنمى نز برنامهدمحه  

 ،خشونت و نمتبدند  رو  آوردن به و
 ننمد،    و غمرا پندنشمته  رمفررنن  در شم و ه  دکتر نول   آنچنان که

  نیست،
و ننال بى نمت پویما در    ،حرومت نم مى ت شى نمت مازنده  بفره

 .جهت عرا آن
*** 

عدنلتى هستند چمون   طرفدنر خفالان و بى  رنمتى عجیب نمت آنها که
بمرن     و متر ى، نما مما کمه   ونندباشند پیشر مى «ها دکتر نول »حافظ منافع 

                                                 
در ننگفسمتان طم     جیمز کاالهانوزیر خارجه دولت کاررری  منظور دیوید نول  م 

وزنرت در زممان   (531 )ننال ا نمم م  نیمرنن   نمت که  313 تا  311 های  ما 
 .وی رخ دند خارجه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


دهیم، چمون ممند  بمرن       ربانى مى  روزه  همه «و عدنلتآزند  »کسب 
 !ررن ، مرتجتیم و عالبنیم حفظ منافتشان نسارده
عنمونن همد  نهمایى نهامت       بمه « حرومت نم مى»ننتخاا عنونن 

 مئونالت،  روحانیت صورت ررفته نزبا نلهام   رهایى بخ  مفت نیرنن که
زنیمى   مبهم و نگرننمى   هو آیند فرنوننى در دنخ  و خارج کشور برننگیخته

در   الت رونممارونى کممهنمممئو. نمممت رن در نظممر رروهممى ترمممیم کممرده 
ها  نخیر با زعما  بزرگ روحانى نز مو  خبررزنریهما مطمرپ    مصاحبه
نگرننى نز نی  مواوع در خارج کشور حتى بی    دهند که نشان مى  شده

 .نز دنخ  نمت
 : ندشو نی  مئونالت در شرفها  رونارونى مطرپ مى

( حروممت نمم مى  )پرمند نرر نی  هد   بتاى با شک و تردید مى
خم  ممرخى رو  حرکمت      تحالق یابد مفهوم  نی  نخونهمد بمود کمه   

  شمود و ممردم بمه     کشمیده  ات مکردن زندرى مف  صنتتى کشور و مدرنیزه
 !ما  پی  باز رردند؟ صد زندرىِ
ت نم مى آیا در حروم: رویند بتاى دیگر با نگرننى و موء ظ  م  

پیوندها  دومتى با دو  غیر مسمفمان  طمع نخونهمد شمد؟ و یما الن م        
نز منمابع    ؟ و آیما نممتفاده  نلمففى تامتیا نخونهمد رشمت    همرار  بی 

بما    نفمت م بخماطر تتصمب ممههبى م مونجمه        زیرزمینى نیرنن مخصوصان
ى نخونهد شمد؟ و آیما شماهرگ حیماتى ننمرژ       یمحدودیتها و ممنوعیتها

 ؟شود ثباتى نمى فارس ررفتار بى خفیج هنطال، یتنى مغرا
: پرمند با بدبینى خاصى مى ،کنند نز دور  ااوت مى  دیگر  که  رروه

خونهد شد؟ آیا حرومت نمم مى م هماننمد      ترفیا ن فیتها  مههبى چه
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 !رن رردن بزنند؟  دهد همه دمتور مى م صدر نم م
فرنتمر  در مورد حالو  زنمان بحمث نز شمر  ممئون  همم       مخصوصان

نرمر روز  حروممت نمم مى تشمری      : روینمد  و با  اطتیت م  درو مى
طمرد    دهنمد نز جامتمه   مما رن تشمری  ممى     نیمى نز جامتمه   زنان که ،شود

شمود، نز   م   رو  آنان بسته  خونهند شد، درها  مدنرس و دننشگاهها به
در جهت حمایمت منمافع     و  وننینى که دشون حالو  نجتماعى محروم مى

 ! رردد ت، لغو مىآنهام
در فاما  یمک حروممت      کننمد کمه   مرننجام بتاى چنی  فرر ممى 

و جا  ننتطا  و نرم  رن  نفرند مى  چیز مایه  شونت بر همهنم مى، خ
 .جا خونهد ررفت  در همه
بسیار  نز نی  پرمشها، نگرننیها و مموءظنها نز    باید نعترن  کنیم که 

کنون در تما   ، چمرن کمه   ررفتمه   مرچشممه  «حرومت نم مى»نبهام مفهوم 
کمنم بما    و تصور ممى  نمت  بحرى نشده  فهمطبوعات بزرگ رو  نی  مسئ

 . موءظنها برطر  رردد  رونه نی   ،روش  شدن خطو  نصفى نی  ففسفه
آلود، پیگیمر و   ، غرض شده تبفیغات حساا   سمت دیگر  زنییدهولى 

ع موجمود نمرمان   وام   ندنممه   و یا کسانى که جمستمر دشمنان ما در خار
ارنن آتم  بیم    دهمد، در دنخم  نممت، کمه     آنها مى  رر  بیشتر  به غارت
 .نند نی  مترکه  ختهدلسو
 هما م   ، ولى برن  ما شر ىممر  نمت برن  غربیها زیاد عجیب نباشد 

  زنممت کمه   بسیار عجیمب و حیمرت    فهم نی  مسئ  ما مسفمانان مخصوصان
پوشمى،    پمرده   بدون هیچگونمه  ، ومالامات رممى ننگفیا و آلمان صریحان
نرر واع   کنند که چنی  نمتدال  مى ،برن  حمایت نز واع موجود نیرنن



 .خطر خونهد نفتاد  ها  آنها به شود منافع و مرمایه ندرررو
ممند رمممى     یما نینرمه   !نیم شده  حفظ منافع آنها آفریده برن  ما رویا

باشمیم و    افع آنها در منطالمه  ید و شر  من تا نبد پامدنرنن بى  نیم که اردهم
نز آن ممخ  نیسمت، منمافع مما،      نصم ن   چیز  که .«یم و بدمیمبمیرباید »

 .حیریت ما، شر  ما و آزند  مامت
میمرنث دورنن نممتتمارها  بمزرگ    شک  نی  طرز فرر وحشتنا ، بى

ننگفسمتان رن   دهها  تخت رونن نماینم  پایه  ت کهمیرنث دورننى نم نمت؛
ند و عر  ریمزنن و نفما زنمان    درهنر ر دوش خود م چهار نفر هند  ب

  نو دود پیمپ خمود رن بمه     در حالى کمه  بردند؛ نی  طر  وآن طر  م   به
 .زد فرمتاد و لبخند م  هون م 
تغییمر موامع نیم       بمه  روش  شدن مفهوم حرومت نم مى مسفمان 
م هم   آنها برن  یمک لحظمه    کند، جز نینره کمک نمى  رونه نخیر هیچ  رروه
روپ دیگمر    ذی  هر نز منافع آنان منافع موجود زنمد باشد فرر کنند غی  که

مهمم  بمرن  مما زیماد      ،ولى تغییر فرمر نیم  رمروه    .در دنیا نیز وجود دنرد
 .نو  نمت  روش  ماخت  دو رروه برن  ما مهم نمت  نیست، آنچه
در مرتمب آنمان     نخیر رن تنها با  مدرت بایمد پامم  رفمت کمه       رروه
 .ما  نمتاتیا پا

*** 
 خطور اصلى حکومت اسالمى

رونهى تاری  پیدنیش  ننال بى بود بمر    به  که ،شناخت صحی  نم م
خفالمان و در جهمت منمافع ممردم ممتمدیده و رسسمت        [ و]اد ظفمم  

زنجیرها  نممارت و پاکسماز  محمی  نز ننحرنفمات فرمر  و مفاممد       
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تممام    ، بمه هما  زمینمه   هممه توحیمد و یرامارچگى در     دعوت بهنخ  ى و 
 :دهد زیرن مئونالت فو  پام  مى

نز نظر فرهنگى در حرومت نم مى درها  عفمم و دننم ، در تممام    
 و همیچ  یمد و  نمت   مردنن و زنان رشوده  مرنح  و مطوپ بر رو  همه

د محمی  تحصمی  نز همر    بای  جز نینره در کار نیست  شرطى در نی  زمینه
نمد در محیطمى ممالم و پما  نز     و دخترنن و پسمرنن بتونن  نظر پا  باشد

 .تحصی  پردنزند  آلودرى نخ  ى، با رعایت مونزی  نم مى به  هررونه
یم تحصمی  در تممام   د نرمر بگموی  آور باشم  شاید برن  بتاى تتجمب 

نز طمب، کشماورز ، ن تصماد، حالمو  میاممى و       ها  عفمى، نعمم  رشته
حتممى و    ه، یمک فریام   صنایع مورد نیاز جامته نجتماعى و تمام عفوم و
ممر حمد   »تما    یتنى بر جوننان ونجب نمت کمه  یک ونجب کفایى نمت؛

و نز  ننمد ر  کرمهنر  فرم    ها، مرمایه در تمام نی  رشته «کفایى کام خود
خمدن و    نیاز شوند، در غیر نیم  صمورت در پیشمگاه    مغزها  ونردنتى بى

 .رندفالها  نم م در آن نتفا  نظر دن  ى نمت کهحرند، نی  بن نم م مسئو 
نلهمى، و    هعنونن یک عبادت بمزرگ، یمک فریام     هتوننند ب جوننان مى

ا  مرآن  آیات مختفم . کنند  یک مسئولیت مههبى رو  نی  مواوع تریه
( ص)و پیامبر نمم م    دیگرنن باز دنشته  مسفمانان رن نز ونبستگى به مجید
  فرمموده نند لت   ررنیى رن برن  خود پهیرفته ننگ طفیفى  بر آنها که صریحان

 . نمت  و دور نز رحمت خدن شمرده
برن  نندوخت  ثمروت بیشمتر، بمرندرنن      مغزها  متفرر  که  نم م به

نخطمار   ننمد شمدیدنن   شمده   و رنهى دیمار بیگانمه   ها کردهمسفمان خود رن ر
  مسفمان رنمتی  کسى نمت کمه   مسفمان ون تى نیستند، چرن که  کند که مى



حجمم    فالم  بمه    نم مى بیندیشد، نه  تهمشر ت جام  هر صبحگاهان به
 .ثروت خوی 

ونجمب نممت و       کردن بر هممه فال  تحصی  در حرومت نم مى نه
تتفمیم دندن رن نیمز     شود، بفره د ت نجرن مى  تحصی ت نجبار  به  مهبرنا

متفم نیازمنمد    به  جامته  در صورتى که) درت تتفیم دنرند   بر تمام آنها که
نز   توبمه  هممور  22   آیمه   بمه   ا  ما همونرهمرد، و فالهش ونجب مى( باشد
  در نی  زمینمه  «لزوم حفظ نظام» فالهىِ  و نحادیث نم مى، و  اعده   رآن

 .نند نمتدال  کرده
 ثروتهما  عظیممى صمر      جما  نینرمه    هدر یک حرومت نم مى ب

و   کارننمه  پرخرج و پر درد ممر و نممرن     مههمان نمایشنا ان،رنیگ  هتغهی
دننشمگاهها و    تهپمرور شمود، صمر  تومم     و نارنامى  تخاصی بى تالریبان

د ماننم  م  م مر  نممروز   تا شانا  بولى در کنرور دننشگاه شود مدنرس مى
بردن یمک نتومبیم  پمر نز    آزمایى و  کشى بخت شانا  بولى در یک  رعه

 .نباشد نمرناس
  نههما  عظیممى در ر   ممرمایه   هدهمد کم   نممى   نلما  نم مى نجازه بیت

                                                 
فَفَوْلَما نَفَمرَ م م ْ کمم ا ف رْ َمهٍ       ۚ  وَمَا کَانَ نلْمُؤْم نمونَ ل یَنْف رمون کَافَّهً » :موره توبه 22 آیه  م 

و : «الَّهُون ف   نلدِّی ِ وَل یُنْه رُون  َوْمَهُمْ إِذَن رَجَتُون إِلَمیْهِمْ لَتَفَّهُممْ یَحْمهَرُونَ   م نْهُمْ طَال فَهٌ ل یَتَفَ
چرن نز همر رروهم    . کوچ کنند( به موی میدنن جهاد)شایسته نیست مؤمنان همگ  

و متمار   )، که در دیم   (نی در مدینه بماند تا طایفه)کند  نی کوچ نم  نز آنان، طایفه
آراه  یابد و به هنگام بازرشت به مموی  موم خمود، آنهما رن بمیم      ( م نم مو نحرا
نز  مرآن   ! ]بترممند و خموددنری کننمد   ( فرممانِ پروردرمار   نز مخالفمت  )شاید ! دهد؟

 [نهلل مرارم شیرنزی ترجمه آیت
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  خیابانی  در شیرنز، پمرده   حاشیه  پرده  که  «جش  هنر»نام ه هایى ب جش 
در   نما نز میصد هزنر شمرکت کننمده   .چیزش بردنشت، شود  نز رو  همه

درون نیم  دژ    دهم آنهما بمه   یتنى یک ،فال  مى هزنر نفر  ،کنرور دننشگاه
 . بیگانهمررردنن شوند یا رنهى دیار   یابند و بالیه  ن  رنه نفسانه

 ، یتنم  دنرد مالمدمات نیم  ونجمب دینمى      حرومت نمم مى وظیفمه  
  در صمورتى کمه    بمرن  هممه   رن  تحصی  در تمام مرنح  مورد نیاز جامته

و هررمز بمرن     زدنلما  فرنهم ما باشند، نز بیت  خود نفرند توننایى ندنشته
  ودهمها  فر کشور نم مى رن بازنر فروش م پ ها آیند دکتر نول  خوش

 یممت عالمیم مانمدن تحصمی ت جوننمان         بمه  ،دیگرنن  یا غیر فرموده
 .کند نمى

بمرن  آزند مماخت    ( ص)پیامبر نمم م    نند که مورخان مترو  نوشته
پردنخت  غرنمت پولى کرد و بتاى   بتاى رن مفزم به ،نمیرنن جنگى بدر

                                                 
ش  501 متمرو  شمد، نز مما     « جش  هنر شیرنز»جهان  هنر که به  نرهجشنوم  

نی  جش  هر ما  بمه دممتور فمرپ دیبما، همسمر شماه، در        .در شهر شیرنز برپا شد
ممردند مماه،    21یمازدهمی  دوره آن در   531 نما در ما  . شد شهریور ماه بررزنر م 

همای نیم     یرم  نز برناممه  . زمان با نخستی  روز ماه مبار  رماان رشای  یافت هم
ویتمری    نیم  نممای  مجارممتان  در   . بود« خو ، بچه، آت »دوره، نجرنی نمای  

همای   های خیابان فردوم  شیرنز به نجرن در آمد که یر  نز صمحنه  یر  نز فروشگاه
در شمب دوم  . آن، آمیزش زن و مردی عریان در برنبر دیدران رهگهرنن خیابان بمود 

نهلل بهاءنلدی  شیرنزی تهدیمد   های فروشگاه رن شرستند و آیت نمای ، رروه  شیشه
نی  نمای  آنالمدر  . شود ازنر و مسجدها تتطی  م کرد نرر نی  جش  تتطی  نشود، ب

غیر نخ    بود که حت  آنتون  پارمونز، مفیر و ت ننگفستان در تهمرنن، در کتماا   
م  نی  مواوع رن با شاه در میان رهنشتم و بمه نو  »: درباره آن نوشتغرور و مالو  

د، شم  رفتم نرر چنی  نمایش  بمه طمور مرما  در شمهر منچسمتر ننگفمیا نجمرن مم         
شاه مدت  خندید و چیمزی  . بردند های آن جان مالم به در نم  کاررردنن و هنرپیشه

 «.نگفت



دند هر کمدنم  موند دنشتند دمتور   آنها که  ، نما به دندن مالدنر  نمفحه  رن به
یتنى مم پ   نندن و نوشت  بیاموزد و آزند شود؛کود  مسفمان رن خو 4 

 . دنن ، برتر نز پو  و نمفحه
نمم مى و رممالت     نصی نی  نمت یرى نز خطو  نصفى حرومت 

ى مطبموع وزیمر   چنمی  حرمومت   ولمى مسمفمان  . فرهنگ و دنن  هدر زمین
 جمز  در آن هسمت چیمز    ممخ  نز هممه    چرن که ننگفیا نیست،  خارجه

 ! منافع ماد  دیرپا  بریتانیا و کاخ نشینان لندن 
نخونهند بایمد باهیرنمد غیمر نز منمافع آنهما        بخونهند چه  ولى آنها چه

 .شود  باید محترم شمرده  منافع دیگر  نیز در دنیا هست که
 ا  دیگر  نیز در دنیا وجود دنرنده غیر نز آنها ننسان  د باهیرند کهبای 
 .دمند شون بمانند، آزند باشند و نز منافع خودشان بهره  د زندهبای  که

 .0 ، ص(531 /4 /25 :شنبه)   41 ، شکیهانروزنامه *

 



 

 
 

 
 

 
 شارها

 
ی نعتماد مجفسی  منا و شورنی مف  بمه کابینمه شماپور    رنشاه پا نز 
نممترنحت و   هنز کشور خمارج شمد و بمه بهانم     531  دی 21بختیار، در 

کشمور غمر  در شمادی     وج شاه نز نیرنن،پا نز خر. فتمدنون به مصر ر
، مرکوا و عزدنری برنی شهدنن در نی  روز پا نز ماهها رنمردم نی. شد

نممام خمینم     ،در پ  خمروج شماه  . طتم شادی فرنر دیرتاتور رن چشیدند
 .نع م کردند به زودی به نیرنن خونهند آمد

دم مرنمر نیمرنن در  مه روز پا نز خروج شاه، با پیام نمام خمین  مر
بمی  نز پمانزده   . شرکت کردند( 531 دی  23) تظاهرنت میفیون  نربتی 

میفیون نفمر در مرنممر کشمور بما حامور در نیم  تظماهرنت و ننتشمار         
های  خونمتار مالو  حرومت پهفوی، بازرشت نمام خمینم  بمه    نامه  طع

 . در نیرنن شدند« حرومت نم م »کشور و تشری  
بما   بمود، نز حزب  نیز نخرنج شده  که حت  ،ور بختیاربا نی  حا  شاپ

درصمد   34ندعما کمرد    نممت، « نخسمت وزیمر  مانون    »کید بمر نینرمه   تا



همای  نز   ندعای  که ب فاصفه با ننتشار نع میه روحانیون نیز طرفدنر نویند؛
 .موی روحانیون طرنز نو  نیرنن به شدت رد شد

 :ویزیمون فرننسمه رفتنمد   به خبرنگمار تف  531 بهم  5نمام خمین  در 
مما بمه نممتناد     .برنی تغییر رژیم، فشار نفرار عموم  به متن   انون نمت»

 «.کنیم ریریم و حرومت رن مستالر م  همی   انون،  درت رن به دمت م 
نی مررشماده   نهلل مرارم شیرنزی بما ننتشمار ناممه    آیت ،در همی  حا 

در روزناممه  « !دنرد دولت شما فال  یک عیمب »به بختیار با عنونن خطاا 
 ،فانیمد تودرمت نمت که شمما ممرغ   » :نوشت( 531 بهم   5)نط عات 
خودتان همم کمم و بمی      ... .زنمت آت  ه، صاعالفان نیستتونما نی  باد 

نید پایگاه  در میان مردم برنی شما نیست و هممی  نممت    نحساس کرده
 «!او نیز همی  نمت دلی  غیر انون  بودن حرومت شم! یک عیب شما
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 آقای دکتر بختیار  نامه سرگشاده به
 *!دولت شما فقط ی  عیب دارد :اهلل مکارم شیرازی آیت
 

« صماعاله »وفان نیسمت  تنی  باد نما   فانیدتودرمت نمت که شما مرغ 
دولت  جنابتمال  رن در   هم  هم برنام! کنید« نندیشه»ز آن زنمت باید ن آت 
 .خونندم یدجرن

هم  نز دردهای نصمف  ممردم   مینره  سمت نظر نز ن نی  برنامه صر 
 :نی  کشور در آن فرنموش شده بود مانند

چمون   خونر هم ی نفتع ما در برنبر بتا  نز نبر درتهافه موام مسئ 
 .نند نمریرا که مالیان درنز در نی  منطاله منافع ک ن و نامتالو  دنشته

صمنایع مما ممایه     دهم صنتت  که بمر  سممت عمم   سفئودنلی فهم مسئ2
و  نیرنن  به یک ن فیمت ثروتمنمد   ه  نز عف  مهم تالسیم جامتفرنده و یرن

 .یک نکرریت فالیر شده
فه  وننی  مخالا نم م که متامفانه هنوز در الب ی  وننی  مما  م مسئ5

 .فرنونن نمت
بردنری نز منابع عظیم نفمت و طمرز فمروش     چگونگ  بهره هم مسئف0

 ... .ز آنهاآنها و همچنی  چگونگ  مصر  درآمد حاص  ن

                                                 
مم  ممرغ توفمانم    »: وزیمری رفمت   شاپور بختیار هنگام پمهیرش پسمت نخسمت    م 

بختیمار بما نیم  رفتمه نز     « .موجم، نه آن موج  که نز دریا رریمزد / نیندیشم ز توفان 
نی  ممرغ توفمان، پرنمده   »کشور بما عنمونن   خود در مالاب  حوندث و مشر ت جاری 

ممردم در مالابم  در   . شود، یماد کمرد   بسیار دور پرونز که در مرنمر ن یانوس دیده م 
ز خوبیمت دم  / بختیمار، بختیمار  »: نمتالبا  نز مخنان بختیار در تظاهرنت شتار دندنمد 

تمو  / نمه مموج دریمای    / نه مرغ توفان / نز کود  و مرد و زن/ شنامد تو رن م / مزن
 «.تو نوکر شاه / ررگ خونخونری



متم   ج فه کسان  که در صد ماه نخیر دمت بمه کشمتار دممته   م مسئ3
رن برنی آنهما  « شهید»جالب نینره شما عنونن  .رناه زدند دفاع و ب  مردم ب 
نرر  ؛خونهید  انون  در نی  زمینه نز مجفا بگهرننید نید، حت  م  پهیرفته

ا  همیچ ممخن  نز   با نی  حم  !، مجفس  برنی شما بماندبا نی  همه نمتتفا
مانمد کمه    نی  به آن مم  )نید  نند نگفته کسان  که رروه عظیم رن شهید کرده

زیاد و یزید  شما به شهیدنن کرب  عشق بورزید و نما نسبت به شمر و نب 
 (!هم نحسامات غیردومتانه ندنشته باشید

جنابتمال    هنز برنام   سمت  اب  م حظه: نرهنظر نز نی ر همچنی  ص
مه  وآمان نمت و نز همه « کار عدم »دننیم  م دنشت و « دم ع» هجنب

 :اخته نمت مانندکا م
 عدم مانسور در مطبوعات 

 عدم دخالت دولت در نمر دننشگاهها
 ریزی مگر به عنونن برنامه رت،عدم دخالت در نمور تجا
مانند صمنتت نفمت و   )مگر صنایع مادر  تت،عدم دخالت در نمر صن

 (راز و ذوا آه 
 .نند آنو ما ...نمور کشوری همرکز در کفیم تعد

های شمما جالمب    تیترهای برنامه ،نظر کنیم هر راه نز همه نینها صر 
و آن نینره شمما بما کمدنم نیمرو و  مدرت      : نما یک عیب دنرد ...نما ،نمت
مخصوصان زعیم بمزرگ   ،ها رن عمف  کنید؛ روحانیت خونهید نی  برنامه م 
ننمد؛   دولت شما رن غیر مانون  شممرده  ریحان نلتظم  خمین  که ص نهلل آیت
وزیمری بمه    بم  نز نخسمت  آن کمه    مف  و میامتمدنرنن ونبسته به  هجبه

ممردم کمه بما شمتار کوچمه و خیابمان و        د؛ننم  دنده« ی کبمود رن»جنابتال  
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 .نند به شما دنده« عدم همراری»بامها  و   پشت
ن دلیم  روشمن    نعتصابشما  هنند و ندنم ندنرنت هم که غالبان در نعتصاا

بمه  ] تمایم  چنمدنن    درویم  نرتم  همم کمه مم     . آنها نممت    بر مخالفت
حرمم  مانون بایمد در     بمه  و نرر هم دنشته باشمد  دبا شما ندنر [همراری

مانیمد و   نی  شمما مم   بنابر. فال  حافظ مرزها باشد ؛میامت دخالت نرند
 !روند نمتتفا م   که آنها هم روبه هیئت دولتتان

نویسند رنمت باشد کمه دولمت نمریرما     ها م  ر روزنامهنما نرر آنچه د
  ها شما رن نز نی  رردنا عظیم رهمای پشتیبان و مدنفع شمامت، نی  نه تن

 .تری  عام  شرست شما همی  نمت بفره بزرگ ،بخشد نم 
دهمد کمه بتمد نز نیم  هممه غوغمای         ع وه نی  مواوع نشان مم   به
ندنرند در نیرنن چه خبر نممت و   هنوز میامتمدنرنن نمریرا خبر ،ریر عالم

 .باز هم ررفتار همان نشتباهات رهشته نمت «میاهشان»مازمان 
نما توجه دنشته باشید نی  بار خشم  ،وفانیدتدرمت نمت که شما مرغ 

 .کنید«  نندیشه»زن نمت که باید نز آن آتش  ه، صاعالوفان نیستتمفت 
نحسماس  به هر حا  آنچه مسفم نمت و خودتمان همم کمم و بمی      

نید پایگاه  در میان مردم برنی شما نیست و همی  نمت یک عیمب   کرده
 !و نیز همی  نمت دلی  غیر انون  بودن حرومت شما! شما

بنابرنی  چه بهتر که بالیه برنامه خمود رن نیمز در هممان شمر  عمدم       
عرامه کنیمد و رنه رن بمرنی پیشمروی     « عدم دخالت در همه چیمز »یتن  

 .ان باز رهنریدمفت ما به موی هدفش
 !متشررم

  1، ص ( 531 /  /5 :شنبه مه) 3111 ، ش نط عات روزنامه *



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

 هشاهد خمروج رسمترد  هنگام  که مردم نیرنن  531 در دی و بهم  
هونپیمما   هجیان، خصوصان نتباع کشورهای غربم  نز نیمرنن بمه وممیف    خار
رن پایمان حروممت    ، شاپور بختیار که ورود نمام خمین  بمه کشمور  بودند

 همای کشمور بمه عفمت مشمر  فنم        رودراهفکرد دننست نع م  خود م 
نندنخت  ورود نممام خمینم    خیر تابختیار مت  دنشت با به  !ی  نمتتتط

، نجتماعات  به طرفدنری خمود برپما کنمد و نز مموی دیگمر بما       به کشور
در ... های  نز  بی  ننحم   مماون  و مجمازنت مالاممات ممابق و       وعده

در برخ  نز نجتماعمات   ،در نی  روزها. صا ننال بیون شرا  نیجاد کند
های  بی  عناصمر چام  و نیروهمای ممههب  رخ دنده      مردم  نیز درریری

 ی برخ  نز نشریات نیز بما ننتشمار مالماالت و خبرهما     ،ع وه بر نی . بود
 . کوشیدند در میان مبارزنن تفر ه به وجود بیاورند م 

نی بما   مالالمه  با ننتشمار نهلل مرارم شیرنزی  آیت ،ون در نی  نوااع و نح
رروههما در ننالم ا    هنص  برنی پیروزی ننال ا؛ ممهم همم   4 » عنونن



ممت   ( 531 بهمم    0) کیهاندر روزنامه « نیرنن باید محترم شمرده شود
 . دولت بختیار مالابفه کند کرد با نی  ن دنمات 

کید تاپیروزی ننال ا نص  برنی ده ردن ام  برشمدر نی  مالاله  وی
رمردد،   تر مم     نزدیکال ا به همان نسبت که به هد  نهاینی  نن» :کرد

و کمتری  نشمتباه و غففمت    تر خونهد بود تر و شرننده تر، حساس پیچیده
های دردنماک  بمر مما     ریری صحی  ننال ب ، ممر  نمت اربه در مواع
ا بمه میمدنن   وجمود خمود پم    هزد و چون نی  بار بما تممام ممرمای   ونرد ما
نی بمر مما ونرد    امربه نرر خدنی ناکرده نتیجه عالیم بماند، چنان  ،نیم نهاده
آمان  کمر رنمت نخونهیم کمرد و هممه چیمز رن نز دممت      شود که به م 

 «.خونهیم دند
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 اصل برای پیروزی انقالب 01
در انقتالب ایتران بایتد محتترم شتمرده       [ی مبارز]گروهها هسهم هم
 *.شود

نه تنهما  «  شرها»پرخروش مفت نیرنن با شرکت تمام  ننال ا ومیع و
 ه درتهای نمتبدندی رن غاففگیر ماخت، بفره برنی مردم جهان نیمز پدیمد  

تمری    ننگیزی بود که تجزیه و تحفیم  آن حتم  بمرنی زبردممت     نعجاا
 .مفسرنن میام  آمان نیست

غمرا رن  ننالم ا نیمرنن،   »: لومونمد  به رفته روزنامه متنفه و متمرو  
و « و نگاه مجددی به شر  کرده نممت  نم م هنر به تجدید نظر درباروند

 !نی  جمفه کوتاه روشنگر نبتاد ننال ا مامت
ماهه پیموده، رفته رفتمه  ماله رن چند ننال ا نیرنن که رنه چندی نثرنت 

و نیم  هممان    شمود  آشرار م  جونر  در تمام منطاله، مخصوصان ممالک هم
نکنمون   نلمفف  رن هم اری و غارتگرنن بی های نمتتم چیزی نمت که مفطه

 .به وحشت نندنخته نمت
رمردد،   تمر مم      نزدیمک ال ا به همان نسبت که به هد  نهاینی  نن
تری  نشمتباه و غففمت    و کم بودتر خونهد  تر و شرننده تر، حساس پیچیده

  بمر مما   کهای دردنما  ریری صحی  ننال ب ، ممر  نمت اربه در مواع
وجمود خمود پما بمه میمدنن       هن نی  بار با تممام ممرمای  زد، و چوونرد ما
نی بمر مما ونرد    نرر خدنی ناکرده نتیجه عالیم بماند، چنان امربه  ،نیم نهاده
شود که به آمان  کمر رنمت نخونهیم کرد و هممه چیمز رن نز دممت     م 

 .خونهیم دند
توننمد مفمت مما رن بمه پیمروزی        رعایت ده نص  زیر م ،به نعتالاد م 



 ؛مون رردد  رهننهای
های خمود رن بمه    برنی فرو نشاندن ننال ا تمام تجربه[ که]م دشم   

چنانرمه خبررزنریهما   )کار زده و شرست خورده، تنها چشمم نمیمدش رن   
 میان صفو  رزمندران ما دوخته نممت؛ به نیجاد تفر ه در ( دهند خبر م 
 و نیروهای خمود رن روی نیم    ی ومیت  برنی نی  کار آماده کردهها طرپ

رن بما هوشمیاری    باید نی  آخری  منگر دشم . نالطه متمرکز ماخته نمت
 هکننمد  یمره و نجازه نمدهیم همیچ عمامف  وحمدت خ     کام  درهم بشرنیم

 .نهات ما رن برهم زند
آممان نممت،    رعایت نی  وحدت، نمروز که دشم  یر  نمت نسمبتان  

 .بسیار مشر  خونهد بود د،نما هنگام  که دشم  نز میان برو
اید پی  نز آنره دیگرنن نز ما ننتالماد کننمد خودممان بمه ننتالماد نز      م ب2

های درخشمان و نفتخمارآمیزی کمه     خوی  باردنزیم، چرن که با تمام نالطه
در ننال ا مفت ما وجود دنرد ممر  نمت در روشه و کنمار آن مسمال    

یم و نحت نشمراالت رن بگموی  باید با شهامت و صر .شد اب  ننتالادی نیز با
ان بگوینمد شمما   و نجازه ندهیم که دشمن مت به رفع آنها باردنزیبا شجاع

 .نید وجود آورده به« نختنا  دیگری»
شمدت بارهیمزیم کمه ممخت بمه نیم         دندن نیروها بهم باید نز هدر 5

حمدنکرر نتیجمه رن    ،حمدن   امایتات  »یتنم  بایمد بما     ؛نیروها نیازمندیم
نمت و در یمک ممورد   و بدننیم در یک مورد صدهزنر  ربان  کم « بگیریم

 .یک نفر هم زیاد
درممت نممت کمه     . رنر ریرد« رهبری»د در زیر چتر م همه چیز بای0

نمد، نمما   ن آرماه و بیمدنر م بحممدنهلل م فمرنونن       در صفو  مبارزی  ما نفرند 
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  ،نیمت   ناآراه  باشند که بما دنشمت  حسم     تجربه یا  ممر  نمت نفرند کم
ا رن در دنخ  و خمارج  ات مالدس منه هدمت به ن دنمات  بزنند که چهر

رروههما پهیرفتمه شمود کمه      هباید نی  نص  نز طر  همم . درررون مازد
و هر کار و هر ن مدنم بما نظمر     دددر همه جا متو ا رر« ن دنمات فردی»

 .رروههای مشورت  و رهبرنن آراه ننجام ریرد
رروههما در   هاید مهم همم برنی حفظ همبستگ  صفو  مبارزی  ب3

درمت نمت که نیم  مبمارزه بمه     .ا مالدس محترم شمرده شودنی  ننال 
رهبممری روحانیممت و مرنجممع محتممرم تالفیممد بمماالخص حاممرت       

نمما نبایمد فرنمموش کمرد کمه       ،نلتظم  خمین  مدظفه ننجام ررفته نهلل آیت
نمدنن محتمرم ندنرنت،   آراه، کارم  میامتمدنرنن مف ، دننشگاهیان و  اات

فدنکار، بازنریان و نصنا  غیور، و ممایر  نمتالامت، کارررنن نویسندران با
نمم م  و مفم  ممهم     همجاهد مفت ما هر یک در نیم  مبمارز   شرهای 

ر نیم  مبمارزه، امام     نها د آ هنحترنم به مواع هم. دنرند غیر اب  ننراری
 !.مامت ههمبستگ  آیند

نمماس نممت کمه     م یر  نز موننع بزرگ نی  رنه، پخ  شایتات ب 1
بمرد و مسمفمان بما عمدم      نخبار ون ت  به کف  نز میان مم   نعتماد مردم رن به

فتمار  ریریهای خمود رر  ها و رویدندها، در مواع آراه  صحی  نز ون تیت
و یمک رمروه تحالیمق     نکنون یک متاد خبری باید هم. نشتباه خونهیم شد

خم  شمایتات بما    د و نز پرردد که نخبار صحی  رن تاییم   آزموده تشری
کننمده   هننعدند و نر ام رمر[ ننتشار]صوصان نز مخ جفوریری کند؛ عتشجا

 .دپرهیز کن
نم م  روشن  دنرد،  همف ، چهر هم در نی  مبارزه که رهشته نز جنب1



نممتفاده  « ومال  مشروع»باید توجه دنشت که برنی پیشرفت کار حتمان نز 
 شمد؛ شود و در تمام تاکتیرهای مبمارزه دممتورهای نمم م  ممد نظمر با     

نممام مبممارزه، دمممت بممه  ه نجممازه دهممیم نفممرندی بمم  مخصوصممان نبایممد
حسابهای خصوص  زنند و یا خودمرننه کسان  رن مجمازنت کننمد    تسویه

 و نیز نبایمد  نمتر ص حیت یک دندراه نم م  و مف  د که نی  کار تنها
نشمان  و    ، خدمات پزشمر ، آتم   نجازه بدهیم نعتصاا در موند غهنی

  یفرند و تولید ناراای  کنمد و آتشمهای  رن به زحمت بمانند نینها مفت ما 
رن زیر خاکستر پنهان مازد، باید ام  تشرر نز حس  نیت نی  رروههما،  

نیم  مواموع تنهما نز طریمق      .رنه صحی  و مبارزه رن به آنها یادآور شویم
 .تشری  کادر رهبری در همه مطوپ عمف  خونهد شد

همدفهای   هربمار مبمارزی ، د  ه  آراه  همم باید برنی باال بردن مط 8
ازوی پر مدرت  و مت  کنمیم بم   عم  آوریم کوش  رن به، حدنکرر مبارزه

 مرنر ریمرد، تما     «آراه  و بین  عمیمق ننال بم   »در نختیار « نحسامات»
 .کا نتونند مسیر مبارزه رن منحر  مازد هیچ
و به دوممتان مبمارز و    شدت مبارزه کنیم س و نومیدی بهایم باید با 3

یم که نباید ننتظار دنشمته باشمند پیمروزی در چنمد     مجاهد خود توجه ده
  رنه درنزی در پی  دنشته باشمیم،  دم  باشد؛ ممر  نمت تا نتیجه نهای 

مخت و درنزممدت نمما بما نتمایج      هنکنون خود رن برنی یک مبارز مباید ه
آنها رن به وعده بمزرگ نلهم  در نیم      مخصوصان باید  .ننددرخشان آماده ک
 .گرم ماخترنه توجه دند و دل

دورنن  .تری  وظمایا ماممت   م آمادر  برنی آینده نیز یر  نز مهم4 
ی پایمان  ویرنن ماخت   مدرتهای نممتبدندی بمه خونممت خمدن بمه زود      
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یمک جامتمه مم  و چنمد     « بازمازی و نوممازی »ماا دورنن  یابد؛ م 
های نمتتمار آخمری  رممق خمود رن نز     میفیون  که مالیان درنز زیر چرمه

عالم  و   نی نیسمت؛  و نیم  کمار مماده    شدونهد مت آغاز خدمت دنده ن
زده بمه   تا نی  کشت  طوفمان  درنیت و شجاعت  فرنونن الزم دنردهوش و 
ا در مفمت  هرممان مم    رمد، شک نیست نمتتدند نی  کمار بمالالوه  ماح  ب

نکنمون بمه    همم   بایمد نز  .  کماف  نیسمت  ول  نمتتدند به تنهای ،وجود دنرد
فمردنی نوممازی در تممام    )دندها بمرنی فمردن   پرورش و تربیت نی  نمتت

 .پردنخت( های فرری و فرهنگ  و نجتماع  و نخ    و میام  زمینه
 .5 ، ص(531 /  /0 :چهارشنبه)  412 ، ش کیهانروزنامه *
 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

نز نظمر حمایمت مردمم      531 دولت شاپور بختیار در نونی  بهمم   
ت در نی  روزها بمه نظامیمان و   نی  دول ینترا. ی رفت  ندنشتنحرف  بر

س آنان نمریرا بود که با رسی  ژنرن  رنبرت همایزر  نو در ر حامیان غرب 
بختیار بمرنی پیمدن کمردن    . صدد نجات حرومت پهفوی بودند به نیرنن در

بهمم    3هایشان در  نظامیان و خانونده هپایگاه نجتماع  با همرنه  رسترد
ع م کردند نی  تظماهرنت در حمایمت   آنان ن. نجتماع  در تهرنن برپا کرد

نظامیان در برخ  نالا  دمت بمه   ،نز موی دیگر. نمت«  انون نمام »نز 
 .مانور و رژه زدند

بما عنمونن    ین با ننتشار مالاله یرنزیمرارم ش نهلل تیآ چنی  نوااع ،در 
 3) نط عمات در روزناممه  « !ید نز یک فاجته خونی  جفوریری کنمیم یبیا»

 .نرت  رن به موی مردم جفب کندکرد   مت( 531 بهم  
م  فرمر  » :تصری  کرددر بخش  نز نی  مالاله ی رنزیمرارم ش نهلل تیآ 
درریمر   نیمرنن   که در دنخ  و خارج با مسمال   یرروهها هکنم نرر هم م 



رهرد، ون تیمات رن     با حوندث  که با مرعت بر ما م هستند، در رویاروی
م باهیرنمد و عالم  و درنیمت رن بمه        دم هر چند برخ   تمای تشان باش

پیمروزی  ) ، یافت  رنه م مت در نی  مرفمث ممرگ و زنمدر    یاری طفبند
مشر  نخونهمد  ( ی شدن می  خون؟یا جار ندنمه هرج و مرج؟ ننال ا؟

کما نز آن   نی کمه همیچ   فاجتمه  دند؛نی روی نخونهمد   و هررز فاجته بود
 «.برد مودی نم 



  212 !بیایید از یک فاجعه خونین جلوگیری کنیم

 :اهلل مکارم شیرازی آیت
 *!ید از ی  فاجعه خونین جلوگیری کنیمیبیا 
 

میهنان ما بفره بسیاری نز ممردم جهمان    فه مهم  که نی  روزها هممسئ
رن در نگرننمم  فممرو بممرده نمممت نیمم  نمممت کممه بمما ورود حاممرت     

 :نلتظم  خمین  به نیرنن، در نی  ممفرت چه روی خونهد دند نهلل آیت
 پیروزی ننال ا؟
 ندنمه هرج و مرج؟
 می  خون؟ یا جاری شدن
  که در دنخ  و خمارج بما مسمال     رروههای هکنم نرر هم م  فرر م 

رمهرد،     با حوندث  که با مرعت بر ما م ن درریر هستند، در رویارویرننی
م باهیرنمد و عالم  و      ون تیات رن م هر چند بمرخ   تمای تشمان باشمد    

مرفمث ممرگ و   »یمافت  رنه مم مت در نیم      ،درنیت رن به یماری طفبنمد  
 نی روی نخونهممد دند؛ و هررممز فاجتممه دمشممر  نخونهممد بممو« زنممدر 
 .برد کا نز آن مودی نم  نی که هیچ فاجته

 :نی  ون تیات نز نی   رنر نمت
نی نمت که نز شاخه جمدن   رمیده هم ننال ا مفت نیرنن همچون میو 

کمه  چمون نموزندی نممت     و یما همم   ددرمر  باز نم   شده و دیگر به شاخه
طرز نفرار به کف  درررمون شمده و    .مادر محا  نمتبازرشت  به رحم 

و نصرنر در بازرشت بمه وامع    ای نجتماع  کام ن زیر و رو رشتهبنیاده
 .به ون تیات نمت« بیگانگ  مطفق»مابق دلی  

به هر صورت غیرعمف  نمت، حتم  بما خمونریزی     م بازرشت شاه2



نیم  حالیالمت   میام   هو نمید نمت خود نو با مالها تجرببیشتر و بیشتر، 
 .رن دریافته باشد

ه، بیهموده و  زنما به همان نندن ،پهیر نمت م کودتای نرت  کام ن نمران5
 :زیرن ،حاص  نمت هد  و ب  ب 

نرت  صد درصمد بمه شماه     هکنیم که بتا  نز یگانهای زبد م  فرض
و به فرض که بر تشمتت و پرنکنمدر  چشممگیر در نرتم       ندوفادنر باش

 نددنرنن، غفبه کن الفتهای رروه  نز نفسرنن و درجهخعفیرغم نخطارها و م
 در با عونطما خمود بجنگنمد     و به فرض که نفسرنن نی  آا و خا  آن

که به خود نجازه بمبارنن خونهرنن و مادرنن و هموطنان خود رن بدهنمد و  
! هما  مرننجام می  خون  رنه بیفتد و نرت  بر نوااع م ببخشید بر خیابمان  

توننند کارررنن نعتصاب  نفمت   آیا م  ه خونهند کرد؟ م مسف  شود، بتد چ
تونننمد بما رربمار مسفسم       نندنز به مر کارشان ببرند؟ یما مم    رن با خمااره

حالمو   » :آمیمزش رفمت   بازنرها رن بگشایند؟ آ ای بختیار با برآورد مبالغه
آیما نرتم  حتم      بتد چه خونهمد شمد؟  . «کارمندنن رن تا شب عید دنریم

 تونند باردنزد؟ دنرنن خود رن م  درجهحالو  نفسرنن و 
بنابرنی  کودتا چه پیروز شود چه شرست بخورد، شرسمت خمورده   

 .نمت
آ ای   های بزرگ منطاله م مخصوصان نمریرا م باید بدننند چه   م  درت0

و چه حرومت نمم م ، دیگمر ممفرمت     ت بختیار مر کار باشد، چه نر
تموننیم خریمدنر    گمر مما نمم    دی .جنگ  دالر نخونهد بمود  نیرنن برنی آنها

دیگمر   .ها به  یمت ویرننم  کشمورمان باشمیم   آن های  ید و شر  م ح ب 
آور  آنها باید دورنن منمافع مرممام   .بودنن ژنندنرم خفیج فارس نخونهد نیر
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و تنها بمه منمافع متالمو ، آن     نندخود رن م به هر حا  م پایان یافته تفال  ک  
و نی  تنهما بما    ندنه با دولتها، بیندیش هم نز طریق کنار آمدن با مفت نیرنن
ریمری صمحی  در برنبمر آن میسمر      در  ننال ا نیرنن و ننتخاا موامع 

 !نمت
بینیم حت  وزیر مابق دندرستری نمریرا هم فهمیمده   که م  م هنگام 3

وصمان زعمیم   آراه مخص  درصد مردم نیرنن به ندنی روحانیت 33نمت که 
مماباله تماریخ     تظاهرنت بم    دهند م  فورنن پام  خمین   نهلل بزرگ، آیت

                                                 
، بمه هممرنه ریچمارد فالمک، نممتاد      رمزی ک ر ، وزیر دندرستری مابق نمریرما  م 

دننشگاه پرینستون در نیالت نیوجرم  و رییا بخم  مطالتمات خمارج  آن و دنن    
ماه برنی بررمم  نواماع نیمرنن     لول  نماینده مازمانهای مههب  نمریرا در نونم  دی

در رنه بازرشت خود بمه نمریرما    531 آنها در دوم بهم  . ر کرده بودندبه تهرنن مف
ک ر  و فالک موفمق بمه دیمدنر و    . لوشاتو رفتند در پاریا تو ف  دنشتند و به نوف 

نیم  دیمدنر ب فاصمفه در خبررزنریهمای مختفما       .ورو با نمام خمینم  شمدند   رفت
رممزی کم ر  م وزیمر     »: خبررزنری فرننسه نز پماریا رمزنرش دند  . ننتراس یافت

« .د یالمه بما نممام خمینم  م  مات کمرد       23پیشی  دندرسمتری نمریرما م بمه ممدت      
رممزی کم ر  وزیمر    »: خبررزنری فرننسه در خبری دیگر نز نیویور  نعم م کمرد  

نهلل خمینم    آیت»: مابق دندرستری نمریرا، پا نز بازرشت به نیویور  نع م دنشت
کم ر  دربماره   « .حمایت خود نز بختیمار پایمان دهمد   نز نمریرا تالااا کرده نمت به 

نی  دولت فال  جنبه نمایش  دنرد و مولیونن نیز متتالمد نممت   »: دولت بختیار رفت
کم ر  نز  مو  ممولیونن    « .که دولت بختیار ح   نهای  مشمر ت نخونهمد بمود   

ر پایمان  کم ر  د . کننمد  نهلل خمین  پشتیبان  م  که مردم نیرنن شدیدنن نز آیت»: نفزود
رونه نمران  برنی حم  بحمرنن    نهلل خمین ، هیچ نفزود به نظر م  بدون مشارکت آیت

 «.نیرنن وجود ندنرد
نهلل خمینم    آیت»: ک ر  در کنفرننا مطبوعات  پا نز م  ات با نمام خمین  رفت

نی هستند و کفید ح  مشر ت نیرنن در دممت   مرد بسیار باهوش، خردمند و فرزننه
نهلل خمینم  نز   آیمت »: ک ر  در نی  مصاحبه مطبوعات  عنمونن دنشمت  . نیشان نمت

به رفته کم ر  دولمت بختیمار    « .نمریرا خونمت که دمت نز حمایت بختیار بردنرد
نمریرا باید دمت نز حمایت بختیار بردنرد زیمرن  »: ک ر  نفزود. جز یک شب  نیست

 «.دهند درصد مردم نیرنن به خمین  رنی م  33



ممرننجام نیم  مسمئفه      در چندی  نوبت نیز نی  ون تیمت رن نثبمات کمرد   
 .چگونه باید ح  شود

م جناپ نیرومند مههب  نیز بایمد بمه نیم  حالیالمت توجمه کنمد کمه        1
ننمد و نز   های دیگری نیز وجود دنرند که در نصم  ننالم ا همگمام    رروه
می  تما ا نحترنم رهنرده شود و بمه آنهما   نفرار آنه باید به .رننخود نگ هآیند

جانشمی  نممتبدند پیشمی  نخونهمد      رونه نمتبدندی دهند که در آینده هیچ
ریمری نادرممت و    رونه که نی  ن فیت باید  بو  کند که مواع همان شد؛

 .مخالفت با چنی  نکرریت  اطت  تفاهم آینده رن به خطر خونهد نفرند
جفو فاجته رن بگیمرد و   تونند تنها رنه  که م  شرنی ، با توجه به نی 

حاص  و مت ش  شدن یک کشمور کهنسما  کمه در     های ب  نز خونریزی
ریری کنمد، آن  های بزرگ تاری  نیستادر  به خرج دنده، جفو برنبر طوفان

بسمت   رنجته به رفرننمدوم، بم   خونه  عموم  و منمت که نز طریق نظر
بگهنرند و هررونه ممانع رن نز ممر نیم     و همه به نتایج آن نحترنم  بشرند

 .رنه بردنرند
تونن  تری ، و دنیاپسندتری  کاری نمت که م  عادالنه  تری نی  عا  نه

 .در نی  واع خطرنا  ننجام دند
 .1 و  صص  ،(531 /  /3 :پنجشنبه) 3113 ، ش نط عاتروزنامه *
 

                                                 
در روزهای تامموعا   نیرنننهلل مرارم شیرنزی به تظاهرنت میفیون  مردم  ه آیتنشار . 
 .نمت( 531 دی 23)و نربتی  ( 531 آذر  24)، عاشورن (531 آذر  3 )



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

بمه کشمور     نیود نمام خممانع ورمو تان پا نز آنره موفق شد  اریبخت
تظماهرنت در تهمرنن و     یچند شانیها و خانونده انیشود و با کمک نظام

تصمور کمرد    نمدنزد، یرنه ب  نز  انون نمامم  ینز شهرها در طرفدنر  برخ
  ینز ن. مخالفان رن عالب برنند ،گرید یترماندن مردم و کشتار اب تونند  م

 انیم نظام( نن ننال ا فتفم  مید)نمفند  20 دننیدر م 531 بهم   8در رو 
دممت  ژنندنرمری به موی مردم آت  رشودند و متاد نز باالی ماختمان 

در یورش نظامیان دهها نفر شهید و صمدها نفمر    .زدند جدیدی به کشتار
 .زخم  شدند

بمه ممردم    انیم نظام تیم چما مدنرنن بما حما   زیم نز شمهرها ن   در برخ
ممهنکره    نم یا نممام خم کرد بم   مت گرید ینز مو اریبخت. ور شدند حمفه
 اریم بما بخت  دنرشیم نع م کمرد د  اریبخت شنهادیبا رد پ  نینما نمام خم ،ندک

  .نمت یرینز نخست وز ی نونمتتفا همنو  ب
 یما   کردن حرومت پهفو یبر عزم خود برن نیز ونیمردم و روحان



در نعتمرنض بمه    ،یرنزیمرمارم شم   نهلل تیم نز جمفه آ ون،یروحان. نفزودند
در مسمجد دننشمگاه تهمرنن     531 بهم   8ها نز صب   فرودراه بسته شدن

رو  بمه  تحصن  که با نمتالبا  رروههای مختفا رو ،دمت به تحص  زدند
 .شد

 انیم نظام اریم دولمت بخت   نصمف   حام ،ریری ننال ا ی نوجروزها در
ستخنی بتا   »با عنمونن   ین با ننتشار مالاله یرنزیمرارم ش نهلل تیلهن آ ؛بودند

در  «یستید در صف دشتمنان متا هتم نباشتید    اگر از ما ن امرای ارتش؛
فمردن کمه   » :کمرد  دیم کتا انیم بمه نظام ( 531 بهم   4 ) نط عات هروزنام

عمهری    چون مایر مامورنن ناپهیرفته  رن هم وت ،دندراه مفت تشری  رردد
های پر مر و صمدن بمه ممر     نکنون در کنج زندنن در ننتظار محاکمه که هم
همر  مدر    .اکمه و دندراه عمدنلت خونهنمد کشمید   میز محبه پای  برند، م 

آنها نیمز   هکه روزی مردم نز مای« ها نصیری»و « هویدنها»زورمند باش  نز 
به زندننها بزن و حما  و روزرمار    مری .ست وحشت دنشتند زورمندتر نی
نم نی  نممت کمه نرمر بما       آخری  مخ  برندرننه! آنها رن ببی  و عبرت ریر

و نیم   ! با ما نیست  در صما مخالفمان مما نیمز مبماش      تمام نی  نوصا 
 «.کمتری  چیزی نمت که نز تو ننتظار دنریم
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 ؛سخنی با امرای ارتش: اهلل مکارم شیرازی آیت
 *.ما نیستید در صف دشمنان ما هم نباشید ازاگر 
 

فه نی  نیست که نرت  در رنه ننال ا مفت ما مدی نیجاد نرنمد،  مسئ
  ا نز نی  مرحفه فرنتر رفتمه نممت؛  دهد که ننال م  نشان ی زیرن تمام  رن

 .دهد حت  با یک کودتای خونی  نظام  باز به رنه خود ندنمه م 
حاصم  و   فه نی  نممت کمه نز یمک ممو نز خمونریزی  بم       بفره مسئ

و نز موی دیگمر نرتم  بما نممتفاده نز آخمری         هد  جفوریری شود ب 
عزیزنن رهشمته رن نز دنممان   خونهای  ،فرصت و  رنر ررفت  در کنار مردم

و فردنی ننال ا لباس نرت  لباس نفتخمار باشمد نمه لبماس      دخود بشوی
 !ننگ

 
چشمها به نرت  دوخته شده و همه جا مخ  نز نیم  نممت کمه آیما     

نمتبدندی مفت مما پم     مرننجام نرتشیان به عمق ننال ا آزندیبخ  اد 
خونهند دند؟ و حمدن     ریری خود رن در برنبر آن تغییر برند؟ و مواع م 
کشند و حق نمان و نمرم     مانند یا شمشیر به روی مردم م  تفاوت م  ب 

نند با رفوله و بمب و رربار مسفسم      مفت خوردهانلم رن که مالها نز بیت
 کنند؟ ندن م 

دهم ون تیمات  رن کمه    اه به خود حق م آرول  م  به عنونن یک برندر 
 :ری کنمدر برنبر آنها  رنر دنرد یادآو

 چه برندرنن خود رن برش  و چه نرش ، یالمی  بمدنن  ! م برندر نرتش  
حت   درتهای بمزرگ جهمان نیمز     .آت  نی  ننال ا فرو نخونهد نشست



نند که باید با ننال ب  که مرنممر  شمرها رن در مرنممر شمهرها و      دریافته
مطممئ  بماش    ،بماالتر بگمویم   .ا فرن ررفته به نحموی کنمار بیاینمد   رومتاه

ریزی همچون بنزی  نمت که بر نی  آتم  و ننالم ا      رن که م هایونخ
 .تر خونهد ماخت آن رن فروزنن شود و ریخته م 

  یال ا چه خونه  کرد؟ آیا با دممتها فردنی نن ...م درمت بیندی 2
ا و  تمونن  دم نز پاممدنری نز نیم  آ    که به خون مفت آغشته نممت مم   
روز نز پوشمیدن نیم     ی  بمدنن آن یالم  ...!خا  و وفادنری به مفت بزنم ؟ 

بما   تمو، لباس در جامته وحشت خونه  کمرد و لبماس نفتخمار ممربازی     
 !بهوش باش آید؛ مفت به صورت لباس ننگ در م  جنگیدن با

ر جنگ با مفت خمود  م تاکنون تاری  نشان ندنده که در دنیا نرتش  د5
  که اهایحساا کودت. تو نیز پیروزی شوی کنم فرر نم . پیروز شده باشد

ریمرد نز حسماا کودتما     یک رروه بر ادرروه دیگری ننجام م  هز ناحین
 .ر ننی  دو رن با هم نشتباه  مفت جدن نمت؛ هننال ا یراارچ بر اد
نکنون دنمنت به خمون همزنرنن نفمر نز     دنن  هم تو خوا م ! رندم بر0

بمر  یما   تو بوده نمت هلوده نمت م خونه نی  کار به نرند آ بهتری  جوننان ما 
فرصمت و در عمی  حما  آخمری      نکنمون بهتمری     همم  تو تحمی  شده م 

کردن دنمان خوی  و پیومت  به صفو  هموطنانت م برنی پا  فرصت  
فرمر کم     .  به تو دندندرم ،دیدی که به جای رفوله .در دمت دنری[ رن]

 !  به آنها بده  به تو چه خونهند دند؟نرر رم
تاری  نامت رن به عنونن یک نرتم    نی  عیب رن بر خود ماسند که در
و به منمافع بیگانگمان خمدمت     دهجنایترار که به روی مفت  نمفحه کشی

 .بنویسند ،کرده
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دنرنن، و   دنن  که رمروه عظیمم  نز ممربازنن، درجمه     م نی  رن نیز م   3
کمنم   رممان نمم    .ننمد  رانه به صفو  مفت پیومته نفسرنن در نیروهای مه

  تمونن   نی و مم   وی و رممان کنم  یراارچمه   ررفتار چنمی  نشمتباه  شم   
  یالی  بمدنن نرمر کودتمای   . رنه نندنزی خاطر می  خون  نز مفت به آموده

همای   به زودی به صمورت جنمگ دنخفم  در میمان یرمان      ،صورت ریرد
آیمد و نلبتمه آنهما کمه نز پشمتیبان  ممردم برخوردنرنمد         خودت بیرون م 
 .پیروزی با آنها نمت

ند در حرومت نم م  نرتش  وجود ندنرد و یما نز  ن م نرر به تو رفته1
، شمود  نی کاممته مم    مالام و نرج و  درت و نمرانات و نفتخارنت تو ذره

همر حما  نرتم      یک کشور نیرومنمد نمم م  بمه    .باهدروغ نمت و نشت
همگمان  که به عنونن مجاهدنن رنه خدن مورد نحترنز  خونهد نیرومندی م 

در آن روز وظیفمه خمود رن بمه     .تخمار مما  نف هو  درتشان مایم  بودخونهند 
 .عنونن یک تتهد مرنم  و یک رمالت نله  ننجام خونه  دند

نینرمه   ،در پیشگاه خدن و نه در دندراه عد  مفتنه م نی  رن نیز بدنن 1
 .، پهیرفته نخونهد شد«مور بودم و متهورما»  یرو

دممتت  نمما   ،نرر همه کارهای نیک و نعما  صال  رن ننجام دنده باش 
خدن نز تو نخونهد پمهیرفت و همر عمهری     شد،رناه  آلوده با به خون ب 

 .بیاوری مردود نمت
 مورننمما تمو رن همچمون ممایر     دد،ت تشری  ررو فردن که دندراه مف

های پر ممر   در کنج زندنن در ننتظار محاکمه نکنون عهری که هم ناپهیرفته
ه عمدنلت خونهنمد   به پمای میمز محاکممه و دندرما     ،برند و صدن به مر م 

کمه روزی ممردم   « ها نصیری»و « هویدنها»هر  در زورمند باش  نز  .یدکش



به زندننها بمزن   [ی] مر .نیز وحشت دنشتند زورمندتر نیست  آنها  نز مایه
  !و حا  و روزرار آنها رن ببی  و عبرت ریر

نم نی  نمت که نرر با تمام نیم  نوصما  بما مما       آخری  مخ  برندرننه
و نی  کمتری  چیزی نممت کمه نز   ! در صا مخالفان ما نیز مباشنیست  

 .تو ننتظار دنریم
 .3 ، ص(531 /  /4  :شنبه مه) 3112 ، ش  نط عاتروزنامه *
 

                                                 
همزمان با نفزنی  نعترناات مردم  و پا نز نع م حرومت نظام  در شمهریور   م 

خمونر   د فاممد و رشموه  برنی خاموش کردن  یام مردم، مبارزه ظاهری بما نفمرن   531 
و ( 531 تما   505 وزیمر شماه نز    نخسمت )نمیر عباس هویمدن   نفرندی نظیر. آغاز شد
به همرنه تتدند دیگمری نز  ( 531 تا  505 رییا ماون  نز ما  )نهلل نصیری  نتمت

رجا  فتا ِ دورنن حرومت پهفوی، در یک نمای  میام  عونمفریبانمه بازدنشمت و   
نیم  دو پما نز   . ان پیروزی ننال ا نم م  در زندنن بودندآنان تا زم. زندنن  شدند

پیروزی ننال ا نم م  در دندراه ننالم ا نمم م  محاکممه و محرموم بمه نعمدنم       
 .شدند



 

 
 

 
 

 
 اشاره

 
در  روحمانیون تحصم   بختیار در نثمر فشمار ممردم و    شاپور مرننجام 

رشمای   هما رن باز  شد فرودرماه  مجبور مسجد دننشگاه تهرنن و مایر نالا 
 .کند

بما   یرنزیمرارم شم  نهلل تیآ ،با  طت  شدن ورود نمام خمین  به کشور
 هدر روزنامم « نصو  نمامم  حروممت نمم م    »با عنونن  ین ننتشار مالاله

 :نی  نصو  رن برشمرد( 531 بهم     ) کیهان
 ت حق مشارکت مردم0
 نظران هر رشته ت استفاده از صاحب2
 .ت نظارت فقیه1
 :خطاا به بختیار نوشت مالالهی در پایان رنزیش مرارم نهلل تیآ
یممد ممم  بسممیاری نز روی بگممویم شممما کممرنرنن ممم نیمم  رن نیممز بایممد »

با نمتفاده نز کدنم نختیارنت؟   :پرمیم م . نم مردم رن ننجام دندههای  خونمته
یمد  یرو ول  آیا نی  ندعا با رفته شما کمه مم    !وزیرم نخست  :یدیرو م 



طبتمان  م همه چیز نی  کشور ممایه نندنختمه     رری بما  نمت دیرتاتو 23
ت ش مظهر کامم  نیم  دیرتماتوری     نش رمتاخیزی رهنری  انونمجفا 
 «!تنا ص آشراری ندنرد؟ نمت م
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 ؛اهلل مکارم شیرازی آیت
 *اصول اساسی حکومت اسالمی

 
 م حق مشارکت مردم 
 نظرنن هر رشته م نمتفاده نز صاحب2
 م نظارت فالیه5

 .وعات رن زیر فشار رهنشتند مههب  نیستندآنها که مطب
آ ای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خمود روی نیم  مواموع تریمه     

رروهم  دیگمر نز    .کرد که حرومت نم م  یک نظمام ناشمناخته نممت   
ننمم  د ول  م  نمم   .کنند نویسندران روشنفرر نیز نی  مطفب رن تررنر م 

روی دممت بگمهنریم و   فه باید دممت  برنی برطر  کردن نبهام یک مسئ
تماریر  در یمک    ه؟ و یا باید همر نالطم  در ننتظار وح  و نلهام  فب  باشیم

فه وجمود دنرد ننگشمت روی آن بگمهنریم و نز آنهما کمه طرفمدنر و       مسئ
کننمده   نرر توایحات  مانع  نند توای  بخونهیم؟ نظر در آن مسئفه صاحب
آن مواموع   یا نثبمات  ، باز ندنمه دهیم تا برنی نف باهیریم و نرر نبود ،بود

 .دلی  کاف  در نختیار دنشته باشیم
نعمم نز مشمروطه و     کنون در جهمان پیماده شمده     که تما تمام نظامهای

ولم    ،بموده  مماباله  جمهوری و یا هر مرتب دیگر  مب ن ناشمناخته و بم    
 .مانع نجرنی آنها نشده نمت ،یک نز نی  دو عنونن هیچ

همای کوتماه     ر جمفمه نجازه بدهید خطمو  حروممت نمم م  رن د   
 :روش  کنم

        حرومت نمم م  یمک نظمام دیرتماتوری و نممتبدندی نیسمت و



« جمهموری »کند و نز نظر بافمت حروممت بما     هررونه نمتبدند رن نف  م 
 .رهنری آن شما مختار و آزندید  شباهت نزدیک دنرد، ول  در نام

 حق مشمارکت  »دنرد ی  حرومت روی مه نص   رنر نظام میام  ن
نز  ر  سمت و نظارت فالیمه آراهان در ه نظرنن و  نمتفاده نز صاحبدم، مر

 .«نم منظر ننطبا  بر مونزی  
  یتن  حق مشارکت مردم کمه نز حرمم شموری در     ،طبق نص  نو

رند ممورد نظمر   توننند در ننتخماا نفم   مردم م  ه، همشود  رآن نمتفاده م 
یام  و نجتمماع  و  برنی شور در تمام مسال  م خود م به عنونن وکی  م  

مموند در آن تفماوت    ن تصادی شرکت کنند و مرد و زن و بامموند و بم   
 .همی  نندنزه کاف  نمت که بالغ و عا   بوده باشند ؛کنند نم 

بنمدی ممازمانهای میامم  و نجتمماع  م       در تالسمیم  ،طبق نص  دوم
صم حیت و   نماینده و کاررزنرنن نصف  حروممت م   یا ویمخصوصان ر
 .کاردنن  ع وه بر پاک  و درمت  و نیمان شر  نمت شایستگ  و

  نز فالهمای عماد  م    یبایمد فمرد یما شمورن     ،و بمر طبمق نصم  مموم    
بمر   م  نظرنن مسال  نم م  که پا  باشند و آراه به مسمال  زممان   صاحب

( پارلممان )نو  بر مصوبات مجفا مشورت  : دو چیز نظارت دنشته باشند
 .ز نصو   وننی  نم م روی ندهدو دوم نجرنی  وننی ، تا تخفف  ن

 ز مه نص  باال یتنم  مشمارکت ممردم م     یا دولت نییدر ننتخاا ر
و شایسمتگ  و کماردنن  و   ه طور مستالیم باشمد یما غیرمسمتالیم م     خونه ب

نظارت و جفب نظر فالیه در  فمرو نصمف  کفم   موننی  نمم م  شمر       
ومت نمم م   رنند در ح و نینره بتا  نز نویسندران محترم نوشته نمت

 ،محتاج به  یم هسمتند  صغیر و مایر مردم همچون فالیه یک موجود برتر
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 . طتان دروغ نمت
  آزندی بیمان،   بین  شده؛ ررنتیک پی دمآزندیهای در نی  نظام، تمام

آزندی   شمر  نیم    تنهما  .ندی نندیشه و هررونه آزندی دیگرآز آزندی  فم،
  نم م  نباشد، حت  پیرونن ان جامته و مخالا  وننینی  نمت که به زی

وجه تحت فشمار بمرنی تغییمر عالیمده  مرنر       مایر مرتبها و مههبها به هیچ
 .نخونهند ررفت

ذکر مطالب تحت فشار دنرم آنها که مطبوعات رن در  صریحان نع م م 
نند  طتان نز مما   درمت کرده «ماون  مههب » ،شما هو به رفت دهند  رنر م 
همای نممتبدندی نممت، نمه یمک رژیمم        یمماون  مخصوص رژ .نیستند
خبمری و عمموم     هچون نم م، ول  مطبوعمات  کمه جنبم    ررنتیک همدم

رویدندها م با کمیت و کیفیت صمحی     دنرند نیز وظیفه دنرند ننترام  نز
های عموم مردم باشند، نه نینره تمای ت خاص نویسمندران   و خونمته م

 .به رویدندها شر  و رنگ خاص  بدهد ،آنها
چنی  آنها که با توم  به خشمونت و نیجماد رعمب و وحشمت و      هم

زیرن  ،کنند نز ما نیستند تهدید، برنی به کرم  نشاندن نفرارشان ت ش م 
خونهان یک دمررنمم    دننیم که نکرریت  اطع مردم کشور  خوب  م  ما به

خشمونت نمه تنهما     ،با وجود چنی  نکرریمت چشممگیری   .نم م  هستند
باشد، زیمرن نکرریتهما همیشمه در     بخ  نیز م  بفره زیان ،غیرمنطال  نمت

مترض نتهام به دیرتاتوری هستند به همی  دلی  نز هر کاری که بهانه بمه  
 .دهد باید بارهیزند دمت دشم  م 

   وننی  نم م  آنالدر متر   و ومیع و پرننتطا  و جامع نمت کمه 
در تممام مرنحم  و    تحصمی   و رونه مانت  بر مر رنه آزندیهما  نه تنها هیچ



نیجماد   هما    ومای  صنتت  در تمام زمینهتری و نمتفاده نز مدرن برنی همه
نی  حرکت و خون تازه ،متنوی  هبفره با نترای به نیمان و پشتوننکند،  نم 

 .آورد در عرو  جامته به وجود م 
  مسمفمانان در آن همیچ    مفهوم حرومت نم م  نی  نیست که غیمر

بفره مفهوم آن نیم  نممت کمه     ؛یک نشتباه بزرگ نمت نی  رنه  ندنرند؛
و حتم    نمتننسان  دنرد بر آن مایه نفرنده  کام ن هننی  نم م که جنب و

 .شود نز وجود غیرمسفمان در صورت نیاز نمتفاده م 
 خمونری،   نمتفاده، فسماد، رشموه  هررونه موء ،در نظام نی  حرومت
شمدیدتری  مجازنتهما بمرنی     نلما ، نحترار محروم نممت و  نز بیت دزدی

صموالن بما تبمدی  تتفمیم و تربیمت      ن ..شمده  نی  رروههما در نظمر ررفتمه   
بسمیاری نز   ه، ریشم بتدی نم م بتدی غرا به تتفیم و تربیت چند یک

 .شود ها برچیده م  نی  موءنمتفاده
 دنری پمر نز ظفمم و    میستم مرمایه ،در نظام ن تصادی نی  حرومت

رونمه کمه میسمتم ن تصماد      هممان  ؛محروم نمتنمترمار و نمرن  غرا 
آزندی نز   ممفب  هدنری بمه ناماف   مارکسیست  که خود نموع  نز ممرمایه  

نظام ن تصادی نم م برنماس نفم    ندنرد،جای   شود ننسانها محسوا م 
ریمزی   پ ( ثروتمند و فالیر)دو  طب   ههررونه نمترمار ننسان و نف  جامت
اید با نی  روحیه کمار کننمد و در عمی     شده و تمام مازمانهای ن تصادی ب

نظمام بانرمدنری    ،به عنونن مرا . حا  نص  آزندی در نی  رنه  ربان  نشود
نظمام    تبمدی  بمه   ،کش  به نفع ثروتمندنن بنا شده نمروز که برنماس بهره
نی م نلبتمه    رونمه بهمره   و بانرها بمدون همیچ   شود در جهت منافع مردم م 

و  کارکنمان بانمک نز طریمق    و حال دهند  تحت اونب  مطمئن  م ونم م  
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کمه نز ممردم   ( آنهما   درممت متماد  مجمموع حالمو     )محدودی  کارمزد
ننمدنز و یما    می  رردد و تنها نمتیازی کمه بانمک در برنبمر پما    تاریرند  م 

هممان نگهمدنری    دهمد،  همای ممردم مم     حساا جاری و جفب ممرمایه 
وصممان نز مخص .همای ممال  نممت    مطممئ  نممون  و تسمهی  در پردنخممت   

شمود و نیم     نعتالادنت مههب  مردم در نی  زمینمه حمدنکرر نممتفاده مم     
که تالریبان در تممام   نلحسنه و تتاون نم م  مواوع در صندو های  رض

 .ج درخشان  تجربه شده نمتیمیا رردیده با نتاتانالا  کشور 
 آنچممه بتامم    آزندی زنممان و حالممو  آنهمما بممرخ    هدر زمینمم
رونه محدودیت  برنی تحصمی  یما ننتخماا شمغ       م هیچنم  ،نند پندنشته

یما   یغ کماال نیست، منتها نز نینره زن رن یک ومیفه برنی تبف ی برنی آنها  ا
و یما هررونمه کماری کمه بمه       کور برنی تزیی  نطا  آ ای ممدیرک  یک د

 ،شخصیت و مالام و عفت زن لطممه بزنمد و نو رن بمه رنه فسماد برشماند     
 .کند جفوریری م 

 میامت خارج ، حرومت نم م  در عی  حفظ نرتبما    همیندر ز
ممیطره و   هدهد کشور نم م  در حوز نجازه نم  ،با تمام دولتهای جهان
نظمام  یما    هر  رنر ریرد و پامدنر منافع آنها یما ونبسمت  نفوذ  درتهای دیگ
نلبتمه بما دولتهمای    یا عام  نجرنی مالاصد آنان رمردد م    طفیف  ن تصادی و
و نز جنبشممهای  نمممرنلی  رنبطممه نخونهممد دنشممت  چممون غاصممب هممم

 .کند ریالا حمایت م نفچون جنب  میاهان در  بخ  هم آزندی
 های عمرنن  و خدمات ننسمان ، خودیماری کمه نز     فتالیت هدر زمین

ریرد کاررشای بزرر  نمت و   انون نمام  نمر به مترو  مرچشمه م 
 ؛تفماوت  درآورد  ز بم  تونن کشور رن آبماد کمرد و ممردم رن ن    مرعت م  به



کمه   هنگمام   .بینیم ها م    رن در تمام زمینههای رونه که نمروز نمونه همان
ننمد و خمون    شود بمرندرنن شمما مجمروپ شمده     در یک مسجد نع م م 

 !کنند شود که مرنکز خون، جونبشان م  خونهند آنالدر دنوطفب پیدن م  م 
  بمه   ر  نهم  نز منرمر  با فساد نیز نی  خودیاری در شدر نمر مبارزه

ممردم رنهنمما و    ههمنمتفاده نز نعتالاد مههب ،  شتابد و با یاری جامته م 
 .مرن ب یردیگر خونهند شد

 هوتاه  که در باال رفته شمد چمه نالطم   فهرمت ک ،جناا آ ای بختیار
 تاریک و مبهم  دنرد؟

*** 
یممد ممم  بسممیاری نز یرو شممما کممرنرنن ممم  ،نیمم  رن نیممز بایممد بگممویم

نمتفاده نز کدنم نختیارنت؟ با   :پرمیم م . نم ای مردم رن ننجام دندهه تهخونم
 23یمد  روی ا نی  ندعا با رفته شما کمه مم   ول  آی !وزیرم نخست  :یدروی م 

و طبتمان  همه چیز نیم  کشمور ممایه نندنختمه م       بهما  نمت دیرتاتوری 
 نش مظهر کام  نی  دیرتماتوری نممت م    ی رمتاخیزیرهنر  انونمجفا 

 ! ص آشراری ندنرد؟تنا

 .8ص ، (531 /  /   :چهارشنبه) 4121 ، ش کیهانروزنامه *

 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

و دوری نز  دیم پا نز چهارده ما  و مه ماه تبت  نیرننجام نمام خمم
 ونهما یفینممتالبا  م  انیم در م ،(531  بهمم   2 تا  505  آبان 5  نز)وط  

. ونرد تهمرنن شمد   ایارنز پم  رفرننایبا پرونز ن 531 بهم   2 در   رننین
بازررمان رن بمه    یمهنمدس مهمد   ، در حرمم  ،مه روز بتمد   نینمام خم
شدن به زمان ممالو  حروممت    کینزد با. دیمو ت بررز یریوز نخست
  مختففم  یهما  پرمم   ،رننیدر ن  کار آمدن دولت نم م یو رو یپهفو
مختفا در جامته مطمرپ   ن شارمیان در   حرومت نم م ستمیم هدربار
 531 بهمم    3 در  ،همان یک هخبرنگمار روزنامم   ، شجاع یلهن مهد .بود

مسال  مربو  به کار کمردن زنمان    نال  زن در حرومت نم م  ودرباره 
نهلل  در مشاغ  مختفا نجتماع  در میسمتم حروممت نمم م  بما آیمت     

 .رو کردو مرارم شیرنزی، رفت
 م؛ کمرد نز نظمر نمم    دیم کتامصماحبه    یمرارم شیرنزی در ن نهلل آیت

های مربت و مازنده نجتمماع  ممنموع    شرکت زنان در مشاغ  و فتالیت



حجماا نمم م  منحصمربه چمادر     » :درباره حجاا رفت شانین. نیست
 .  برنی زنان ما بمه خمود ررفتمه نممت    چادر حالت یک لباس مف. نیست
هما نصمرنری روی چمادر     نز رمماله  یک هیچیک نز مرنجع دین ، در  هیچ
رونمه کمه بتام  رممان      نی  حما  پوشمیدن چمادر آن    نند، ول  با نررده
 «.[بفره حجاا برتر نمت] برند، نه عیب نمت و نه مانع کار م 
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اهلل مکارم شیرازی درباره نقش زن در حکومتت   گفت و شنید با آیت
 :اسالمی

 *.ینی و مصرفی نیستیزن کاالی تز
 

  «ررنتیک نمم م  دمجمهوری »نز آنجا که نی  روزها بحث پیرنمون 
نلشمتاع  مرنر دنده و نز    تحمت  ،مایر مسال  رن در نیمرنن، بفرمه در جهمان   

یمات  ینط ع  و ناآراه  نکرریت نفمرند جامتمه نسمبت بمه جز     طرف ، ب 
مفمه در  ج مالررنت و  وننی  نم م ، موجب طرپ مونالت متتددی مم  

 ،نممم م  شممده نمممت و نغفممب زنممان همممورد مو تیممت زنممان در جامتمم
. خود بیمنما  و نگمرنن هسمتند    ه، نز آینددخترننخصوصان نس  جونن و 

آن شدیم برنی تشری  و توجیه مسال  مربو  بمه کمار کمردن زنمان در     بر
 مرمارم  نهلل مشاغ  مختفا نجتماع  در میستم حرومت نم م  با آیمت 

رو بنشمینیم کمه نمیمدونریم در    و  م به رفت هشیرنزی، مدرس حوزه عفمی
 .ون ع شود نرشاد و توجیه نذهان عموم  موثر

زنان حق شرکت فتاالنه در نمور  ،میستم حرومت نم م  [در]م آیا 
 نجتماع  دنرند؟
مربو  به حالمو  زنمان و مشمارکت آنمان در      هکنم در مسئف م فرر م 

مشاغ  نجتماع  در کادر حرومت نمم م  بمی  نز همر مسمئفه دیگمر      
اغ  شرکت زنان در مشم  نز نظر نم م، .موءتفاهم و ممااش  شده نمت

                                                 
در نی  روزها، شتار مردم تشری  حرومت نم م  و برپای  جمهوری نمم م    م 
آزندی رن عناصمر جبهمه مفم  و نهامت     « جمهوری دمررنتیک نمم م  »بحث . بود

 .کردند مطرپ م 



در تماری  نمم م   . های مربت و مازنده نجتماع  ممنوع نیسمت  و فتالیت
همای   ، حت  رروه  نز زنان به میمدنن (ص) ر پیامبرصخوننیم که در ع م 

حتم  دختمر پیمامبر    . رفتند تا به مربازنن مجمروپ کممک کننمد    جنگ م 
 نی کمک به پدرش کمه در میمدنن نحمد   بر( س) بانوی نم م فاطمه زهرن

 .رفت ه بود، شخصان به نحدمجروپ شد
که همیشه در رومتاهای ما رنیمج بموده کمه زنمان هماننمد       تر نی  مهم

مردنن به طور فتاالنه در نمور کشاورزی و باغمدنری و ماننمد آن شمرکت    
یک نز عفممای دینم  نز آن کمار جفموریری نرمرده       دنشتند و تاکنون هیچ

 دنشته باشد؟وجود  تونند م آیا میان شهر و رومتا تفاوت  . نمت
ول  فرر نرنید که مفهموم نیم  ممخ  آن نممت کمه زنمان مسمفمان        

نمم م در  . نز زنان در جونمع غربم  بگیرنمد   نلگوهای آزندی رن باید حتمان
 :کند کید م تاروی چند مسئفه   نی  زمینه
ننگیمز بمرنی تبفیمغ کاالهما      هوس هم زنان نباید به صورت یک ومیف 

همای ننتظمار و    ی  نتا ن دکوری برنی تزیمچودرآیند و یا نز وجود آنها ه
صمیت و شمرنفت زن   یا مومسات تجماری و ندنری نممتفاده شمود، شخ   

 .دهد   رن نم نجازه چنی  کارهای
بنمد   نباید یک محی  آلوده به بم  ( همچنی  مردنن)م محی  کار زنان 2
و مسال  غیرنخ    باشد و باید مالمررنت نمم م رن در زمینمه     [ی] و بار
 .عفت در همه جا، نز جمفه محی  کار رعایت نمایندحفظ 
نباید به  یممت فرنمموش کمردن     م پردنخت  زنان به مسال  نجتماع 5
مادری و تربیت صحی  فرزندنن تمام شود و مرنوشت آنان رن بمه   هوظیف

 .خاطر حالو  ناچیز، یا ک ن ، به دمت فرنموش  بساارند
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ادر برونمد مما تمرجی     رویند نرر بنما باشمد زنمان در چم     م بتا  م 
 در نی  مورد نظرتان چیست؟ .دهیم حرومت نم م  رن ناهیریم م 

چادر حالت یک لبماس مفم    . حجاا نم م  منحصربه چادر نیست
یک نز  یک نز مرنجع دین ، در هیچ برنی زنان ما به خود ررفته نمت، هیچ

در نند، ول  با نی  حما  پوشمیدن چما    ها نصرنری روی چادر نررده رماله
بفرمه  ]برند، نه عیمب نممت و نمه ممانع کمار      رونه که بتا  رمان م  آن

 .[حجاا برتر نمت
ه وزیر مابق هند، لباس مف  خمود رن کم   خانم راندی نخست مر ن نرر

نفتمادر  و   ، دلیم  بمر عالمب   پوشد م  شود با یک رومری بفند ترمی  م 
و یما یمک    رد، لباس کردیآیا نرر یک بانوی کم  .نم  بودن نو هررز نیست

  باوشد و نز پوشمیدن لباممهای نروپمای   بانوی بفوچ لباس محف  خود رن 
باید بر نو خرده ررفت؟ به هر حا  نینرمه بتام  رممان    خوددنری کند، 

هما تالفیمد    غربم   رن نزهمه چیز حت  طرز لباس پوشیدن  کنند باید در م 
ن نز آن ر بایمد   [و]بین  و نحساس حالارت نممت   ه خود کمکنند، نی  نشان

کمنم در   کید م تاا به هر حا  بار دیگر نم. رمومات دورنن نمتتمار شمرد
 .فه چادر نیستئکید و نصرنری برنی مستاحجاا نم م  

رمردد؟   م آیا در حرومت نم م  واع خانونده به شر  مابق برمم  
 نفتد؟ دمت مردنن م ه  ید و شر  ب نلمر  دوباره ط   ب  ف 

بدون  ید و شمر  نبموده و ممردنن حمق      و ت در نم م م ط   هیچ
با زن  نزدونج کنند و هر روز مای  به ندنمه نزدونج نبودند به  مو    رندندن

مترو  مانند یک پیرنه  نو رن نز ت  بیمرون کننمد و بمه همر حما  ممرد       
 .تونند در نمر خانونده و نز جمفه ط   فتا  مایشاء باشد نم 



رممند آیما در میسمتم    پ هما مم    م در مورد تتمدد زوجمات، بتام    
حرومت نم م  بار دیگر به دورنن تتدد زوجات و تشمری  حرمسمرن   

 رردیم؟ باز م  برنی مردنن
تشری  حرمسرن در نم م مطرپ نیست و متن  تتمدد زوجمات نیم     

عنونن یک هموس، دو یما چنمد همسمر بمرنی خمود       ه نیست که مردنن ب
رونمه کمه در    ماننی  در ون ع یک ارورت نمت، زیرن ه .ننتخاا نمایند

  در زنمدر   بسمتهای  ده، رماه مشمر ت و بم    بین  شم   وننی  نمروز پی 
 آید که هیچ رنه حف  برنی آن جز نز طریمق تتمدد   وجود م ه خانوندر  ب

نمابرنبری   ،آلممان   نلمرم  بتمد نز جنمگ جهمان  در     ف . نیست [زوجات]
محافم   ممید کمه     رکار به جای. زنان و مردنن پیدن شدعجیب  میان آمار 

تتدد زوجمات رن بمه عنمونن یمک رنه حم  بمرنی        هنجتماع  آلمان مسئف
بسمت نجتمماع  ممورد مطالتمه  مرنر دندنمد و حتم  نز         خروج نز نی  ب 

چون با مخالفمت شمدید    نما طرپ نم م  آن رن خونمتند، هرالزدننشگاه ن
رن کنمار رهنشمتند و در نتیجمه رمروه      آن رو شمدند،  ه  روبمحاف  کفیسای

 .اد کشیده شدندفسنز زنان آلمان  در آن زمان به فحشا و زیادی 
همای   رونه بحرننهمای نجتمماع  و یما بحمرنن     م آیا به هنگام بروز نی 

رخ   نصمو  عمدنلت   بم  ح  رنهمشابه آن، در یک خانونده پهیرش نی  
تونننمد   ان آنها تمام خونهد شد؟ آیا به نظر شما، زنان م نمت؟ و یا به زی
 خود رن دنشته باشند؟مجفه مربو  به 
نی کممه آلمموده نباشممد و نز نخسممتی   تونننممد؟ منتهمما مجفممه چممرن نممم 

تبفیغ  نگیرد و بیشتر نورن   در نختیارصفحات  ژمت نشرنفیت به خود 
دنممتانهای عشمال  و   آمیز و همچنی   کاالهای لوکا و تجمف  و نمرن 
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ن بممه نی کممه فرممر زنممان رن بمماال بممرد و آنهمما ر  مجفممهماننممد آن نباشممد؛ 
متوجه مازد و نز ررنیشهای بیهوده   هایشان در جامته و خانونده مسئولیت
پرمت  باز دنرد و نز آزندیهمای کماذا کمه مخصموص جونممع       به تجم 
نممت و مرچشممه نممارت زن در نشمرا  مختفما       غرادنری  مرمایه
 .تبفیغ نرند شد،خونهد 
 زنان دنرید؟ هآیا مخ  و پیام دیگری دربارم 

بسمیار کوتماه و در عمی  حما       ه  ما  رآن مجیمد، جمفم  کتاا آممان
 :روید   درباره آنها م یبایز

  «نلهی عفیه  بالمترو   له  مر  و»
یتن  زنان به همان نندنزه که در جامته مسئولیت دنرند باید نز حالمو   

 .نجتماع  نیز برخوردنر باشند
ان کمه شماه بمه زنم     «آزندی زن»نص  به نصط پ  هشما دربار هم عالید

 نعطا کرد چیست؟
نمایشم    هممایر کارهمای  جنبم   م شک نیست که نی  کمار نو ماننمد   

در  بتا  نز جونمع مرفه غربم  بمود؛   دنشت و بیشتر تالفید نز ظونهر زن
به همی  دلی  جای تتجب نیست کمه   .محتون آن هم تالفیدی مطح  و ب 

امربه  آزندی، نه برنی زنان ما شخصیت  آورده و نه ممو تیت ، بفرمه    نی  
 .مخت  بر پایه شخصیت  زنان نیرنن  ونرد ماخت

 ، اینعطم  آزندیِ. نصوالن آزندی چیزی نیست که شاه آن رن نعطما کنمد  
آزندی در  بفره خدنوند هممه رن آزند آفریمده، نمما     ؛یک نوع نمارت نمت

                                                 
هماننمد وظمایفى کمه بمر دوش     : بمه متنمای   وَ لَهُ َّ م رْ م نلَّهی عَفَیْهِ َّ بِالْمَتْرمو  م 

 (.موره بالره 228بخش  نز آیه . )ن   رنر دنده شده آنهامت، حالو  شایسته



کمه ممردنن مما عمم ن حمق شمرکت در         هنگمام   .مسیر ترام  و نفتخمار 
ندنشتند و همه نینها نز طر  دولمت   رن ماع ننتخابات و مایر مسال  نجت

توننستند آزندی دنشمته   شد، زنان ما چگونه م  نشانده شاه دیرته م  دمت
 .باشند

 مهدی شجاع : ورو نز رفت
 .3 ، ص(531 /  /3  :یرشنبه) 3111 ، ش نط عات روزنامه*
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تهرنن  ، شاپور بختیار در رفتگوی  با رندیو531 بهم 3 در شب 

« .جمهوری نم م  برنی م  بمه تممام متنما مجهمو  نممت     »: رفت

بختیار درباره نحتما  نع م جهاد عفیه دولت  رفت مم  بمه عنمونن    

یک مسفمان تا به حا  نشنیده بودم که جهاد مربو  به یک مسفمان 

بختیمار نفمزود برندرکشم  و تهدیمد بمه      . با مسفمانان دیگری باشمد 

نز یک نیرنن ؛ مخصوصان نز یک شمخص   برندرکش  کاری نیست که

 .نهلل خمین   اب   بو  باشد عالیالدر و یک روحانیت  مر  آیت

در صممفحه  آینممدرانروزنامممه  531 بهممم 1 صممب  روز بتممد، 

متنای جمهموی نمم م  بمرنی مم      : بختیار»نخست خود با عنونن 

عصمر  . به ننتراس مصاحبه دیشب بختیار پردنخمت « .مجهو  نمت



بما   کیهاننهلل مرارم شیرنزی در یاددنشت  در روزنامه  تهمان روز آی

به مخنان بختیار « بختیار و مسئفه جهاد و جمهوری نم م »عنونن 

نهلل مرارم شیرنزی نوشت بختیار جهاد رن تنها  آیت. ونکن  نشان دند

در برنبممر دشممم  غیرمسممفمان دننسممته در حالیرممه دورنن حرومممت 

رروه به ظماهر مسمفمان نماکری ،     در مبارزه با مه( ع)حارت عف  

حا  نرر در عصر ما نیز رروه  . شود  امطی  و مار ی  خ صه م 

یا بما  )پیدن شوند که نز نظر زندر  نجتماع  با یر  نز نی  مه نلگو 

تمونن جهماد کمرد؟ نمما نز      تطبیق کنند، چرن با آنها نم ( هر مه نلگو

 .رویم جنگ نمام حسی  با یزید چیزی نم 
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بختیتار و مستئله جهتاد و جمهتوری     : اهلل مکتارم شتیرازی   تآی

 *اسالمی

 

همای    نی  نخستی  بار نیست کمه آ مای بختیمار در مصماحبه       

کنمد ولم  بما یمک      نط ع  نز مفهوم جمهوری نم م  م  نظهار ب 

 شود عیب کار کجا نمت؟ تجزیه و تحفی  ماده روش  م 

یما همر فمرد    مفهوم کفمه جمهوری چیزی نیسمت کمه نیشمان       

جمهوری یمک نموع رژیمم    . خبر باشد کرده دیگری نز آن ب  تحصی 

دموکرنم  و حرومت مردم بر مردم نمت که بجای پادشاه که برنی 

نبد و نس ن بتد نز نس  چه مردم بخونهند و چه نخونهند، حروممت  

کرد، یک نفر بنام رلمیا جمهممور بمه نرنده مفمت بمرنی ممدت        م 

 .شود محدودی ننتخاا م 

ماند مفهوم نم م که البد نز آن نطم ع کماف     بنابرنی  با   م    

نط ع  نرر برنی نفرند دور دمت عیب نباشمد بمرنی    نی  ب . ندنرند

کند و نی  هممه کتماا و    کس  که در یک کشور نم م  زندر  م 

مالاله و نی  همه دننشمندنن نم م  در دممترس نو هسمتند مسمفمان    



نشمتباه  کمه   . ر نی  زمینه پهیرفته نیستعیب نمت و هیچ عهری د

آ ای بختیار در زمینه مسئفه جهاد کرده نمت، رونه زنده دیگری بمر  

آرماه  نممت، چمرن کمه نو جهماد رن تنهما در برنبمر دشمم           نی  نما 

دننمیم دورنن حروممت نمیمر     غیرمسفمان دننسته در حالیره همه مم  

فمان خ صمه  در مبارزه با مه رروه بمه ظماهر مسم   ( ع)مومنان عف  

مونفالمان دیمروز و مخالفمان نممروز؛ هممان آتم        )شود؛ نماکری    م 

و ممار ی   ( متاویمه و یمارنن   )و  اممطی   ( نفروزنن جنمگ جمم   

حا  نرر در عصمر مما   (. کار خونرج ؛ همان مسفمان نماهای جنایت)

نیز رروه  پیدن شوند که نز نظر زندر  نجتماع  با یر  نز نی  مه 

تونن جهاد کرد؟  تطبیق کنند، چرن با آنها نم ( نلگو یا با هر مه)نلگو 

 .رویم نما نز جنگ نمام حسی  با یزید چیزی نم 

 2، ص  531 /(  /1 دوشنبه؛ )،  4154 ، ش کیهان روزنامه *
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 اشاره
 

بمه   531 بهمم    3 در پا نز آنره نمام خمینم  مهمدی بازررمان رن    
همای   کشور بما رنهایممای   وزیری مو ت بررزید، مردم در مرنمر  نخست
بازررمان  مهمدی  وزیری مهنمدس   حمایت خود رن نز نخست نی، رسترده

ن خمود نصمرنر   چنمان بمر  مانون  بمود     نما شاپور بختیار هم نع م کردند،
 .دنشت

  ومال هپهفوی در آمتانمحمدراا ا که حرومت مستبد در نی  روزه
 .شد ده م ام نمتبدند به نیروهای ننال ب  ز رنر دنشت، نته

نممتبدند نتهمام   »عنمونن   بما  ین با ننتشار مالالمه نهلل مرارم شیرنزی  آیت
کند و چه کنمیم تما بمه     چرن دشم  ما رن متهم به نمتبدند م ! بزرگ روز

یمد  کتا( 531 بهمم    8 )نط عمات  در روزنامه  «نمتبدند متهم نشویم؟
 :کرد
رن در    بسیار طبیتم  نممت کمه یمک نکرریمت نیرومنمد و  ماطع       نی»
نی نممت کمه    رض چنی  نتهام   رنر دهند، زیمرن نیم  بهتمری  وصمفه    مت

و نیمز طبیتم  نممت کمه     . ه کنمد تونند بچسباند و روی آن تری دشم  م 



 ، بما نممتبدند  ننال ب  شر  نمت هبرد هر مبارزکه برنی پیش راه   اطتیت
 «.باشد نشتباه شود، زیرن مرز نی  دو کام ن به هم نزدیک م 
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 !استبداد اتهام بزرو روز :یرازیاهلل مکارم ش آیت
کند و چه کنیم تا به استبداد متهم  چرا دشمن ما را متهم به استبداد می

 *نشویم؟
 

فه نمتبدند آنچنان حسامیت پیدن کرده که کمارش  ما در برنبر مسئ مفت
چمرن   باید به نو حق دند که چنی  باشد، کشیده نمت و« ومونس»حت  به 

 .یرنن ماختکه نمتبدند همه چیزش رن و
 

شمود   نی مطرپ مم   رهرد مسال  تازه   هر روز که نز عمر ننال ا ما م 
بین  و هوش و درنیمت کماف     که بتا  بسیار پیچیده نمت و جز با ون ع

 .رشوده نخونهد شد
نیم  تهممت نسمبت بمه      .نتهام به نمتبدند نمت[ نی  مسال ]نز جمفه 

رزه رن در دمت دنرند نه تنها نکرریت  اطع رزمندران مههب  که نبترار مبا
در آغاز در . نز طر  همرزمان نیز شروع شده نمتنز طر  دشمنان، که 

رویند که ما ننال ا نرمردیم کمه    ول  نکنون آشرارن م  .شد پرده رفته م 
و یا بیاییمد ببینیمد کمه یمک     ! نیمنی جایگزی  نمتبدند پیشی  ک نمتبدند تازه

 ...!شده ماون  تبدی  به مه ماون 
رن در    بسیار طبیت  نمت که یمک نکرریمت نیرومنمد و  ماطع    نلبته نی

نی نممت کمه    مترض چنی  نتهام   رنر دهند، زیمرن نیم  بهتمری  وصمفه    
 .تونند بچسباند و روی آن تریه کند دشم  م 

د همر مبمارزه   کمه بمرنی پیشمبر    و نیز طبیت  نمت که راه   اطتیمت 
زیرن مرز نی  دو کمام ن بمه همم    نشتباه شود،  ننال ب  شر  نمت با نمتبدند



 .باشد نزدیک م 
نما مهم نی  نمت که رزمندران ننال ب  نی  ون تیت رن در  کننمد کمه   

نتهمام  کمه نرمر در نذهمان      در مترض چنی  نتهام   مرنر دنرنمد؛   شدیدنن
 نالمم ا ممما رن بممه خطممر خونهممد ننممدنخت؛رممموخ کنممد دمممتاوردهای ن

نی  نلتماده  حالت رونن  فمو   فت مامخصوصان در مورد مسئفه نمتبدند که م
ع خاص رونن  که حت  راه  بمه شمر    نی  وا .نسبت به آن پیدن کرده

محصو  مالها حرومت پرخفالان نممتبدندی   ند،ک   م ومونس خودنمای
نمت که تمام نیروهای مف  ما رن در هم کوبیده و نز موی تممام رروههما   

، لمهن  ها شناخته شده نممت به عنونن عام  نصف  تمام بدبختیها و نابسامانی
 .کنند بدهد وحشت دنرند و فرنر م  نز هر چه بوی نمتبدند

  که ما رن متهم به نیم   نها باید نز کارهایها نه ت با توجه به نی  ون تیت
کند بارهیزیم، بفره به مالتامای هممان دممتور متمرو  نمم م        نمر م 

 ن نز مترض نی  نتهمام دور نگمه   باید خود رن کام ، مَنلتُّه عِونا مَ  ْالون م تَّن »
 :و برنی رمیدن به نی  هد  باید به چند نرته کام ن توجه دنشت. دنریم

 
 ،مررر در مررر نعم م کمرد    باید با نمتفاده نز تمام نمرانات موجود
عمموم    یآرن  حرومت در ممفرت ما تنها نز طریق مرنجتمه بمه   هکه آیند

غیر نز نی  نادرممت نممت و تنهما    ل  و هر نحتما  مفت تتیی  خونهد شد
 .ی مفت نمت که  اطتیت دنردنر

                                                 
ظم  و   نز  رنر ررفت  در مو تیت  کمه ممبب مموء   )نز موناع تهمت دوری کنید  م 

م ص   55مم جفمد   بحمارنالنونر ع مه مجفسم  در کتماا   ] .(بارهیزید شود تهمت م 
( ص)نماید و مترو  نمت کمه نز حامرت رممو      نال  م  141ذی  رونیت  343
 [.نمت
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       درصمد   33و نیز باید نی  حالیالت به همه تفهمیم شمود کمه و تم
خونهان نموع خاصم    ( به نعترن  دومت و دشم )جمتیت یک کشور 

  بمرنی نعمما  نممتبدند    ه نام حرومت نم م  هستند جمای نز حرومت ب
  ماند با   نم 

خونهنمد   جمو نممت کمه مم      ه مربو  به ن فیتهای مفطهنمتبدند همیش
خود رن به آنها تحمی  کنند، نمما   ،راه  در میان مردم عفیرغم ندنشت  تریه

نیماز بمه   ننال ب  که نز د  جامته برخامته و پایگاه مردم  محرمم  دنرد  
 .  ندنردجوی  نمتبدند و مفطه

       نمه  همچنی  باید بمه کوچمک و بمزرگ توصمیه کمرد کمه نز هررو
ر ثم ن خشونت در برنبر هرکا بارهیزند و نفرندی رن که ناآراهانه و یما بمر  

زننمد هشمدنر    آمیز مم   راه  دمت به نعما  خشونت ،شدت نحسامات
 .دند و شدیدنن نز کارهای آنها جفوریری کرد

    عمات، مخصوصان باید مباحر  منطالم  رن بماالخص در ممورد مطبو 
 .دهد کرد   عالیده م جانشی  هر کاری که بوی مانسور و تحمی

نی  رن باید کام ن توجه دنشت کمه ن فیتهما در یمک محمی  آنگماه بمه       
 هشمار  مرنر ریرنمد و  یافم    کانون  نز خطر تبدی  خونهند شد که تحت ف
رونمه خطمری نخونهنمد     مظفومیت پیدن کنند، در غیر نیم  صمورت همیچ   

 .دنشت
 ممدنرس بمه نمام     نری میدننها، خیابانها وره روی در نام باید نز زیاده

                                                 
نهلل مرارم شیرنزی به تظماهرنت میفیمون  ممردم در مرنممر کشمور بما        نشاره آیت م 
رخم   و ممخنان رممزی کم ر  و ب   « شتار حرومت نم م  و جمهوری نمم م  »

درصمدی ممردم در    2/38بینم  آمماری بما رنی    نی  پی . دیگر نز نفرند خارج  نمت
 .به جمهوری نم م  ثابت شد 538 فروردی     و  4 روزهای 



جز به مالدنری که برنی هممه  )نشخاص هر  در بزرگ و پرعظمت باشند 
 فه عوض شمده و ئخوددنری کرد تا نگویند شر  مس(  اب  پهیرش نمت

  .مت که بودن ا محتون هماننلّ
ود حامرت  کمه چنمد لحظمه پمی  نز ور     چالدر لهت بردم هنگمام  

که صفو  مسمتالبفی     مال  فرودراه در حال [در]نلتظم  خمین   نهلل آیت
: هر کدنم در جای خود نیستاده بودنمد، نیم  ممخ  رن نز بفنمدرو شمنیدم     

و  مرنممم نممتالبا  بشمرنیم   باید منتهای طاغوت  رن در همه جا حت  در »
 ورودلمهن ممردم نبایمد بمه هنگمام       نتهای نم م  رن جایگزی  آن کنیم؛م

مماده و طبیتم     کمام ن  .به مینه بگهنرند، یما تتظمیم کننمد    له دمت متظم
 2.«بایستند

با  کمه در نهایمت ممادر     و نیز چه جالب بود مرنممم دیگمر نممتال   
و  یمممت و پرخممرج جبممارنن  و نز طمما  نصممرتهای رممرنن بررممزنر شممد

نتومبیفهای تزیین  و پرزر  وبر  شاهانه و مانند آن هیچ نثمری در آن بمه   
نمما بما    ده،تنها یمک مشمت عرما و یمک مشمت پمر       .خورد چشم نم 

ش بمه چشمم   جوها نفر ننسان پرشور و پر دهنده، با میفیون ارهای ترانشت
 .خورد و با و نی  نمت نمتالبا  نم م  و ننال ب  م 

 
 کنند؟ چه کسانی ما را متهم می

                                                 
رن  و حتم  برخم  شمهرها   میدننها، خیابانها و مدنرس   ناممردم در تظاهرنت خود  م 

شمد، مرم  نامگمهنری     دندند که برخ  نز نی  تغییرهما بما نفمرن  ننجمام مم       تغییر م 
 .ا نز ننال ا به نام  بف  بازرشت، که پ«رود نمام»به « شاهرود»
نهلل مرتام    بمه ریاممت آیمت   « کمیته نممتالبا  نز نممام  »نی  مرنمم با مازمانده   .2

 .مطهری ننجام شد
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نما  اب  م حظه نی  نمت که ببینیم چه کسان  ما رن ممتهم بمه نتخماذ    
 .کنند روشهای نمتبدندی م 

صد آزند و خمال  نز   درصد  یو و تفویویزیونِنز آ ای بختیار با آن رند
نش رن کمه   ها و نیروهمای نظمام    مانسورش که بگهریم و تانرها و عرنبه

خونهمان همیچ فرصمت  رن نز دممت      آزندی برنی مرکوا کردن جنمب   
رمد  م  ررن دهند نادیده بگیریم، نوبت به رروه  نز نویسندران چپ نم 

رویما فرنمموش    !نمد ن ید در وحشتوجود آمدن یک نمتبدند جده که نز ب
و ماا  حزانند که دیرتاتوری پرولتاریا که متموالن در دیرتاتوری  کرده

و نیمز   !ممت شمود آخمری  همد  آنها    ه مم  مرنن بزرگ حزا، خ صم 
حزبم  هسمتند و    که آنها همونره طرفمدنر میسمتم یمک    نند فرنموش کرده

 درلنینسمیم رن   همای مارکسیسمم م    ناممه هررونه ننتالاد و تجدید نظر در بر
کمه نمه    دننند، در حال  کنند و آن رن چیزی در مر حد کفر و نرتدند م  م 

رونمه دلیفم  در    نند و نه همیچ  مدع  آممان  و جاودنن  بودن نی  مرتب
و . تر بموده نممت   دمت دنرند که مر ن مغز مارکا و لنی  نز مغز ما بزرگ

بنما  « شمورن »یه م م بر پارروه  در ن دننند که نماس زندر ِ  نیز رویا نم 
فه مشارکت عمموم نفمرند در کارهمای نجتمماع  مجماز      تنها مسئ و نه شد

بفره تحت عنونن دو نص  نمام  نمر به مترو  و نهم  نز منرمر    نمت،
 .ونجب  طت  نمت

تر رفتمار کسمان  نممت کمه بمرنی فمرنر نز حرمم         و نز همه ماحک
ستاتفی  و کسان  کمه در  ناپهیر تاری  در زمینه  یام و پیروزی م نجتناا

عمدم دخالمت   »ز کهنمه  ت م  ،بند و زنجیرند، عم وه بمر نتهمام بمه نممتبدند     



ننال بم  و    رن در میامت، به پیمروی نز جنماا ننورنلسمادنت    «روحانیون
  روحانیون نه  نیم  کشمور   نند روی ت و ادنمتتمار پی  کشیدهدمررن

 !نیستند و یا صغیرند و نیازمند به  یم
 .0، ص (531 /  /8  :چهارشنبه) 3113 ، ش عاتنط روزنامه *
 

                                                 
 .منظور محمد ننورمادنت رییا جمهور و ت مصر نمت م 



 
 
 
 
 
 
 اشاره
 

آغاز  هکه نالط نیرننننال ا نم م  مردم  531 بهم   22مرننجام در 
 نممام  هبا رهبری نلهم  و هوشممندنن   بود، 502 خردند  3   ونیآن  یام خ

ممردم نیمرنن بمه پیمروزی رممید و       هخمین  و همرنه  آراهانه و رسترد
 .پیوند خوردهای نله   به بهار بیدنری نندیشه ،531 زمستان 

نی در صمدد ننحم   برخم  نز     عده ،پا نز پیروزی ننال ا نم م 
 .نی  عده به شدت در صدد ننح   نرت  بودند. ها برآمدند مازمان
« !خطرنتاك  هتوطئ»عنونن  با ین با ننتشار مالالهنهلل مرارم شیرنزی  آیت
همای مفمت     هرممان  » :کید کردتا( 531  نمفند 3 ) نط عات هدر روزنام
شمدن     رژیم منحموس، ررچمه هررمز فرنمموش     در برنندنخت  فدنکار ما،

خمود نرتم  رن در    بی  باشیم نبایمد نالم ِ   نیست، ول  نرر بخونهیم ون ع
نرمر رروهم  نز نفسمرنن    . مرعت بخشیدن به نی  ننال ا فرنموش کنمیم 
ه بمود، وفمادنری خمود رن    نرت  نز همان مو ع که رهبر ننال ا در فرننسم 

و   ینرر رروه زیادی نز نیروی زمین  و نیمروی همون   نع م نررده بودند،



دنشمتند، نرمر رمروه     مافرنن در تظاهرنت پرشور و خیابان  شرکت نمم  هُ
بستگ  نررده بودند، نرر مربازنن غیور به مو ع  دیگری به مو ع نع م هم

کشمتند، نرمر بسمیاری نز     م بتا  نز فرماندهان خطرنا  و جنایترار رن ن
ر به بمبمارنن و  یمربازنن و نفسرنن دمتور نمرنی مرمارده رژیم مابق رن دن

 م  های وحشتناک  که در نختیار دنشمتند  درهم کوبیدن مردم م با آن م پ 
و نرر رروه زیمادی نز آنمان دوش بمه دوش رزمنمدران      ...کردند نجرن م 
ز ننال ا ما در نی  د، مسفمان نمروجنگیدن نعما  رژیم مابق نم  باننال ب  
بنمابرنی    .آممد  نمم  در و با نی  مرعت رژیم امدمردم  نز پما    پایه نبود

مهم بسیار مهم  در به ثمر رمانیدن ننال ا نمم م    نرتشیان ننال ب  ما
 «.ما دنرند
 ::نفمزود نهلل مرارم شیرنزی ام  مخالفت شدید با ننح   نرت   آیت

رنی پامدنری ننال ا کام ن امروری نممت، ولم     نلبته مازمان منظم  ب»
و نمه    فمرو آن نز  فمرو نرت  جدن نمت، چنی  مازمان  نمه الزم نممت  

چنی  مازمان  نباید به صورت رروههمای   .تونند جانشی  نرت  رردد م 
رج و چریر  خودرو باشد و نه به صورت دولت در دولت که کانون هم 

ده، بفره باید کام ن تحت ننابا    رسترمرج نمت و عام  تولید ناراای
 «.و رهبری باشد
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  رژیم منحوس، ررچه هررمز  در برنندنخت   هرمانیهای مفت فدنکار ما
بی  باشیم نباید نال  خمود   شدن  نیست، ول  نرر بخونهیم ون عفرنموش 

 .نرت  رن در مرعت بخشیدن به نی  ننال ا فرنموش کنیم
ز نفسرنن نرتم  نز هممان مو مع کمه رهبمر ننالم ا در       نرر رروه  ن

ی نز فرننسه بود، وفادنری خود رن نع م نرمرده بودنمد، نرمر رمروه زیماد     
و همافرنن در تظاهرنت پرشمور و خیابمان     نیروی زمین  و نیروی هونی 

دنشتند، نرر رروه دیگری به مو مع نعم م همبسمتگ  نرمرده      شرکت نم 
بمه مو مع بتام  نز فرمانمدهان خطرنما  و       نرر مربازنن غیمور   بودند،

کشتند، نرر بسیاری نز مربازنن و نفسمرنن دممتور نممرنی     جنایترار رن نم 
ر به بمبمارنن و درهمم کوبیمدن ممردم م بما آن       یمرمارده رژیم مابق رن دن

                                                 
ه  نز آنان نز خدمت فمرنر کردنمد و بمه    پا نز پیام نمام خمین  به نظامیان، رروم  

رمروه زیمادی نز نیمروی زمینم  و نیمروی      در ماههای پایان  ننالم ا   .مردم پیومتند
نعم م   کردند و با ننال بیون  و همافرنن در تظاهرنت پرشور و خیابان  شرکت یهون

 .کردندهمبستگ  



و نرمر   ...کردنمد  نجمرن مم    م  های وحشتناک  که در نختیار دنشمتند  م پ
رژیمم   بما عمما   ان ننال بم   وش رزمنمدر رروه زیادی نز آنان دوش به د

نمروز ننال ا ما در نی  پایمه نبمود و بما نیم       جنگیدند، مسفمان مابق نم 
 .آمد نم در مرعت رژیم ادمردم  نز پا 
مهم بسمیار مهمم  در بمه ثممر رممانیدن       بنابرنی  نرتشیان ننال ب  ما

 .ننال ا نم م  ما دنرند
دوش مما پیرمار    دوش بمه رهشته نز نینها رمروه دیگمری بودنمد کمه     

 مما همم آتم  نگشمودند و حمدن   نز     ول  با نی  حا  بمه روی   نرردند،
کردند و به ممونزنت آن   مردم  فرماندهان مرپیچ اد متورنت نجرنی د

 .برنی رشودن درهای پادرانها به ما کمک نمودند
 .نینها نیز مهم  در ننال ا بزرگ مفت نیرنن دنرند

 
نرتم  بایمد منحم      :روینمد  ه دلی  بتا  م با نی  حا  چرن و به چ

 ، ننال ا ما نا ص نمت؟تا نرت  منح  نشود :شود؟ و یا نینره
و نومازی و ننطبا  متیارهای نرت  بر نصو  ننال ب   تجدید مازمان

ماختمان یک نرت  جدیمد حمدن     ! مسفمان الزم نمت، نما ننح   چرن؟
نید؟ چه تفاوت  میمان  ک در نی  مدت چه م  .خونهد بیست ما  و ت م 

 نرت  و مایر نررانهای کشور نمت؟
چرن مازمان رندیو و تفویزیون منح  نشود، چرن ندنرنت دیگمر منحم    

 ...!نشوند؟ فال  نرت  باید منح  شود؟ چرن؟
نررانها و مازمانهای کشور درررون شموند، نمما    هبدون شک باید هم

 تونند باشد؟ آیا فشار روی ننح   نرت  آوردن جز یک توطئه م 
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نز نممرنی خمال     فرزندنن و برندرنن ما تشری  نشده؟مگر نرت  ما نز 
 نفرنت چه رناه  دنرند؟ ،و نظامات غف  و ادمردم  که بگهریم

 !رروه عظیم  نز آنان با ما نمت؟ همبستگ ِ آیا نی  پادنشِ
برنی نینره وجود  .کنند رن ننح   نرت  رن توصیه م دننم چ ول  م  م 

 .ها نمت دیده، مد رنه مطامع بیگانه رت  با همی  روحیه آمیبهمی  ن
ه تفنمگ و  رروه  که در روزهای پرغوغای ننال ا چند همزنر  بام  

 ،آن  هننمد کمه بمه وممیف     ه نی  فرر نفتماده رویا ب نند مسفس  به چنگ آورده
و به رمانشان مد رنهشمان    ها و نفرارشان رن بر مفت تحمی  کنند خونمته

چه خیا  ! و آنها آزند باشندمنح  شود  بایدرویند نرت    م .نرت  نمت
 !خام 

کنیمد؟ هممان مردمم  کمه      با مردم چمه مم    ،فراان نرت  منح  شود
نی شاهنشاه  دوهزنر و پانصمد مماله رن بما فریادهمای      نمارنطوری نفسانه

، بمه زننمو   شان کننده های ففج با نعتصاا ،شان نکبر شبانه با نهلل ،شان نعترنض
هما چمه مماده و خمام فرمر        کنیمد؟ امدننال ب   با آنها چه م  .ردنددرآو
 !کنند م 

 
و  با نی  توطئه خطرنا  مبمارزه کنمد  حا  مفت مسفمان ما باید هره ب

برنی حفظ مرزهای کشور و جفوریری نز هررونه جنب  امدننال ب  در  
 .زیر بازمازی کند دنخ ، نرت  رن با رعایت نصو ِ

دید مازمان یابد و تصمفیه شمود کمه نحتمما      م باید نرت  چنان تج 
 .آینده بر باد رود  در  هررونه کودتای ادمردم 

                                                 
 .نوژه بودیم با نی  حا  پا نز پیروزی ننال ا نم م  شاهد کودتای ناموفق م 



ردم و به فرمان رهبرنن ننال ا، مم   حیریت شود هت  نعادم باید نز نر2
و شغ  نرتشم  نحتمرنم خمود رن در نفرمار      نرت  ننال ب  رن ررنم  دنرند

 .بازیابد
م بما نوممازی فرمری و    أد تصفیه و بازمازی ظاهری نرت  توم بای5
لولوژی نم م  باشد، تا به نترای نیروی الیزن  نیمان، مردنن  جانبماز   نید

 .و فدنکار در رنه کشور پرورش یابند
م باید با آنها که آراهانه یا ناآراه ممت  دنرنمد ننامبا  نرتم  رن نز     0

میان ببرند و مربازنن رن نز نطاعمت فرمانمدهان  کمه نز طمر  حروممت      
نم م  تتیی  شده بازدنرند حال  کرد که نرت  بدون ننامبا  و  ننال ا 
  نرتشم  نمه در روز صمف     چنمی  .نز فرمان مساوی نمت با صفر نطاعت
 .خورد آبرو نمت و نه در روز جنگ به درد م   همای

نهایمت نحتمرنم رفتمار     اتمام مربازنن بم  بام فرماندهان و نفسرنن باید 3
 .سان و یک نرت  ننال ب  نمتیک نن ه؛ نحترنم  که شایستکنند
بمه کارشناممان     م نرت  ما باید هر چه زودتر خمود رن نز ونبسمتگ   1
 .  بخشد و تنها متر  به خود و نیروی مفت باشدرهای بیگانه
کام ن اروری نممت،   2م نلبته مازمان منظم  برنی پامدنری ننال ا1

                                                 
پا نز پیروزی ننال ا نم م  هنگمام  کمه برخم  رروههما مواموع ننحم          م 

 23رمهنری روز   بما نمام   538 نرت  رن مطرپ کردند، نمام خمینم  در نبتمدنی مما     
ام  نعماده حیریمت نرتم ، مخالفمت خمود رن بما       « روز نرت »فروردی  به عنونن 

 .ننح   آن نع م کردند
در نونخمر فمروردی    . هلل مرارم شیرنزی به ممرعت محالمق شمد   ن نی  توصیه آیت م2

رن زیمر نظمر   « ممااه پاممدنرنن ننالم ا نمم م     »نمام خمین  دمتور تشمری    538 
تشمری  نیم  نهماد     538 شورنی ننال ا نم م  صادر کردند و در دوم نردیبهشت 
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و  زم نممت چنی  مازمان  نه ال . فمرو آن نز  فمرو نرت  جدن نمت ول 
چنمی  ممازمان  نبایمد بمه صمورت       .تونند جانشمی  نرتم  رمردد    نه م 

رروههای چریر  خودرو باشد و نه بمه صمورت دولمت در دولمت کمه      
  رسترده، بفره باید کمام ن  رج و مرج نمت و عام  تولید ناراایکانون ه

 .تحت ننابا  و رهبری باشد
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