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وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
رھﺎورد دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواك
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ :رﺣﯿﻢ ﻧﯿﻜﺒﺨﺖ*
http://www.irdc.ir/fa/content/6359/default.aspx

ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع واﺻﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻛﻤﯿﺎب و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت از ھﺮ
ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد .ﻣﻌﮫﺬا ﻃﺮﻓﺪاران ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻛﻤﯿﺎﺑﯽ و ﮔﺮان ﺷﺪن رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

درآﻣﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ را دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از اﯾﺮان ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ
دوران ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺗﺮﻛﯿﻪ و دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻋﺮاق و دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی
اﺳﺖ .دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از اﯾﺮان رھﺎوردھﺎی ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺖ .در دوران اﻗﺎﻣﺖ ﯾﻚ ﺳﺎﻟﻪ در
ﺗﺮﻛﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ را ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﻗﺒﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ١.در دورهی ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم در ﻋﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻤﺘﺮ و ﭘﺮاھﻤﯿﺖﺗﺮ دﯾﮕﺮی در اداﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و آن ﺷﺮوع درس »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺪود
و اﺧﺘﯿﺎرات آن اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد اﻣّﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻛﺴﯽ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ در واﻗﻊ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻪ
اراﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهآل ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ﺑﻪ
ﻧﻔﯽ ﻛﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﭘﺮداﺧﺖ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺮﻛﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻣﺪل ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن رژﯾﻢ را اراﯾﻪ دادﻧﺪ
و رھﺎورد دوران اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻛﺮدن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮھﯽ از اﺳﻨﺎد ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪود اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد از
اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺪود ﭘﯿﺮاﻣﻮن رھﺎورد دوران اﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻛﻪ ھﻤﺎن »ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺳﺎواك و درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺳﺎواك در ﺳﺎل  ١٣۴٨و ١٣۴٩
ﺗﻼشھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﭼﻮن رﺣﻠﺖ آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺣﻜﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎواك در ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم در درس ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار و ﺟﺰوه ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ را ﺑﻪ اﻧﻔﻌﺎل
ﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواك و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در در ﺳﺎواك ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎدﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻈﯿﻢ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم* اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
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اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ] [١٣]۴٩/۴/١٠ :آرم ﺳﺎواك[ ﮔﺰارش ]ﻣﮫﺮ ﺳﺮی[ درﺑﺎره رﺳﺎﻟﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎً ﻣﻌﺮوض
ﻣﯽدارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :ﻛﺴﺐ دﺳﺘﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ رﺳﺎﻟﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ :ﭘﺲ از ﻃﺮد آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻃﺮﻓﺪار وی رﺳﺎﻟﻪ او را ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻛﺴﺐ
وﺟﮫﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن
اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰل ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﻗﻢ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪادی رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ  ۴۶٠ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﻪ ارث ١۴٢٠ ،ﺟﻠﺪ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ١١١ ،ﺟﻠﺪ اﻟﺮﺳﺎﯾﻞ ١٨١٢ ،ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﻃﮫﺎرت ١١۵ ،ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﻚاﻟﺤﺞ و
 ١٠٠ﺟﻠﺪ ﻧﺠﺎتاﻟﻌﺒﺎد ﻛﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﻛﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻊآوری و در اداره ﻛﻞ ﺳﻮم ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻛﻪ اﺧﯿﺮاً واﺻﻞ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻓﻮت آﯾﺖاﷲ ﺣﻜﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢاﻟﻤﺴﺎﯾﻞ ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻗﯿﻤﺖ آن  ٨٠رﯾﺎل ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی و ﺣﺘﯽ ﺣﺪود ﯾﻚ ھﺰار رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻈﺮﯾﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻄﺢ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از
رﺳﺎﻟﻪھﺎی وی ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻛﻪ ھﻢاﻛﻨﻮن در اداره ﻛﻞ ﺳﻮم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواكھﺎی ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان )ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزار(
ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎواك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد ٢.ﻣﺪﯾﺮﻛﻞ ادارهی
ﺳﻮم ﺳﺎواك ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽﻛﻨﺪ:
]آرام ﺳﺎواك[ ]ﻣﮫﺮ ﺳﺮی[ ﭘﯿﻮﺳﺖ :دارد از اداره ﻛﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان درﺑﺎره رﺳﺎﻟﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
اﻃﻼع واﺻﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻛﻤﯿﺎب و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت از ھﺮ
ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد .ﻣﻌﮫﺬا ﻃﺮﻓﺪاران ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻛﻤﯿﺎﺑﯽ و ﮔﺮان ﺷﺪن رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯿﮫﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﯽ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻃﺮﻓﺪاران وی و ﺗﻀﻌﯿﻒ ]اﻣﺎم[
ﺧﻤﯿﻨﯽ و واﻧﻤﻮد ﻛﺮدن اﯾﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﮫﺖ اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد اﯾﻨﻚ ﺗﻌﺪاد  ٣۴٠ﺟﻠﺪ از
رﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ
اﯾﻨﻜﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎواك ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزار ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻛﻞ اداره ﺳﻮم -ﻣﻘﺪم ﮔﯿﺮﻧﺪه
رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎواك ﻗﻢ ﺑﺎ ارﺳﺎل  ٣۴٠ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ )ﺑﻪ ﺷﺮح ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺟﮫﺖ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ و
اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ]اﻣﻀﺎء[  ٣[١٣]۴٩/۴/١٨ﭘﺲ از ﺷﺮوع درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم وزارت ﺧﺎرﺟﻪ از ﻛﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎواك ﮔﺰارش
ﻣﯽدھﺪ» :در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣۴٨/١١/٢٢در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﻮﯾﺖ ﺟﺰوهای ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻛﻪ در ﻧﺠﻒ ﻃﺒﻊ ﺷﺪه و ﺣﺎوی
درسھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﯾﻚ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ۴«...و ﺳﺎواك در ﻋﻄﻒﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﻛﻨﺪ» :آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﯿﺮاً در
ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﻈﻮر وی اﺛﺒﺎت و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده
و اﻇﮫﺎرات ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ روی ﻧﻮار ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﺎر وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق ﭼﺎپ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻛﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﯾﺖ و ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل
ﻋﺮاﻗﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ۵«.ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان در ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح درسھﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣۴٨/١٢/١٢از ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖاﷲ ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺳﻌﯿﺪی از ﯾﻜﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت و اﺧﯿﺮاً ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﺆال
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ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﯾﺎ ﺟﺰوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ را در آﻧﺠﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺟﻮاب داد در ﻣﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﺰوه را
ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ﻛﻪ آن را ھﻢ ﯾﻜﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮده
اﺳﺖ «.در اداﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﻋﺮﺑﯽ-
ﺗﺮﻛﯽ واردو ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎﺟﯽ ﻛﻪ ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺠﺎج اﯾﺮاﻧﯽ
ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻤﯿﻨﯽ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰواﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان آن را ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺠﺎﺟﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ۶«.ﻣﺪﯾﺮﻛﻞ
ادارهی ﺳﻮم ﺳﺎواك ﻣﻘﺪم در ﻋﻄﻒ ﮔﺰارش ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان ،آن ﺳﺎواك را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی
ﻻزم ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰوات و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٧.
در ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواك از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣۴٩ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﯾﻚ ﻣﺬاﻛﺮه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﯾﻜﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺰوهھﺎی درس آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻛﻪ در ﻋﺮاق ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﻜﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
و ﺗﻌﺪادی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪه و در اﯾﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺰوه دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
ھﻤﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻛﻨﻨﺪ ٨«.اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوه درسھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎواك را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ در ﮔﺰارش زﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ» :درسھﺎﯾﯽ از ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﻤﻦ درسھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در
ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ در ﺗﺎرﯾﺦھﺎی  ١و  ۴و  ۵و  ۶و  ٧و  ١٣۴٨/١١/٨در ﻧﺠﻒ ﺑﺮای ﻃﻼب ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺳﺨﻨﺎن وی ﮔﺮدآوری و در
 ۴٢ﺻﻔﺤﻪی اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ و ﭘﻠﯽﻛﭙﯽ و در اﯾﺎم ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎرهای از ﻃﺮﻓﺪاران وی ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺸﯿﺪه ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻏﻠﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ
درﺑﺎره ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻘﮫﺎ دور ﻣﯽزﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮان زده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﺰوهھﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﭽﻪای درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در
ﻣﻜﻪ و ﻛﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ درسھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده را در ﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی رھﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت -١ :اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽرود ﺟﺰوهھﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺣﺠﺎﺟﯽ ﻛﻪ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه آورده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ اﻏﻠﺐ
آﻧﮫﺎ در ﻗﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ]اﻣﺎم[ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ -٢ .ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪه در  ۴٠ﺑﺮگ ﻛﻪ از روی ﺟﺰوه
اﺻﻠﯽ روﻧﻮﺷﺖﺑﺮداری ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮔﺮدد .داﻧﺸﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواك :دﺳﺘﻮر داده
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس اﯾﺰدی ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺰوات دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ٩«.
ﺟﺰوات درس اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮاﻛﺰ دﯾﻨﯽ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺬھﺒﯽ ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی در ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ :ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﺎواك ﺗﮫﺮان ) ٢٠ھـ ] (١٢آرم ﺳﺎواك[ از اداره ﻛﻞ ﺳﻮم )  ٣١٢درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰوه ﭘﯿﺎﻣﯽ از :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻛﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان اﺧﯿﺮاً ﺟﺰوه ﻣﺰﺑﻮر در دﺳﺖ ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﻃﻼع در ﻛﻮی داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻮی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻛﻪ در ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺟﺰوه دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻛﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ١٠.ﻣﺪﯾﺮﻛﻞ اداره ﺳﻮم ﻣﻘﺪم از ﻃﺮف ﺗﮫﯿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎﺳﯽ ]اﻣﻀﺎ[
 [١٣]۵٠/۵/٣٠در اداﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺟﺰوه ﻛﻪ روی آن و ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ »ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ھﻢ
ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ« در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ١١.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺟﺰوه در آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮارھﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﺰوات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎب ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎی
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻮن »ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﻛﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎ« در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه زوار ﻋﺘﺒﺎت
ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
*رﺣﯿﻢ ﻧﯿﻜﺒﺨﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺪوﯾﻦ
 . ١ﺳﺎواك ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻛﺘﺎب در ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ١٣۴۶دﺳﺘﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮارد ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﮫﻠﻮی را ﺻﺎدر ﻣﯽﻛﻨﺪ ر ك ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ  .در ﮔﺰارشھﺎیاﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ش ب ،٨٢٠
ش س  ٣اﻟﯽ  * .٧ﺳﺎواك ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺪون ﻟﻘﺐ و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﯾﺖاﷲ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در داﺧﻞ ﻛﺮوﺷﻪ ﻟﻔﻆ
]اﻣﺎم[ اﻓﺰوده ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
 . ٢آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻛﺪ  ،١١١/۵٧ش ب  ،٨۴۵ش س  ١۵و ١۴
 . ٣ھﻤﺎن ،ش س .١۶
 .۴آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻛﺪ  ،١١١/۵۵ش ب  ،٨۴٣ش س .١۵
 .۵ھﻤﺎن ،ش س .١۶
 .۶آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ،ش ب  ،٨۴٣ش س .١٠۴
 . ٧ھﻤﺎن ،ش س .١٠۵
 . ٨آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ...ھﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ،ش ب  ،٨۴۴ش س .٩
 . ٩ھﻤﺎن ،ش ب  ،٨۴۴ش س .٣۶
 . ١٠ھﻤﺎن آرﺷﯿﻮ ،ش ب  ،٣٠٧ش س .١٢۵
 . ١١ھﻤﺎن ش س  ١٢٧اﻟﯽ .١٣۴
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