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  خرداد، برافتادن مشروطه و برآمدن انقالب اسالمي ١٥

 ھضتاى بر يك جنبش بزرگ اجتماعى با اسناد جديدى از اين ن مقدمه

  ]١[دكتر مظفر نامدار

  مود لاس ، موس هرود ، ١٣٨٤ راھب ، ٣ هرامش ، دادرخ ١٥ همانلصف

............................................  

اى تالش  اگر چه عده. ى عطف است در تاريخ تحوالت سیاسى ـ اجتماعى ايران نقطه ١٣٤٢ايم كه پانزده خرداد سال  بارھا شنیده

مگر اما . ى عطف بودن آن را برنتابند ھاى اين مقطع تاريخي، از تبیین نتايج آن پرھیز كرده و نقطه سازى دگرگوني كنند، با عادي مي

  !خرداد را از تاريخ ايران حذف كرد؟ ١٥توان اثرات يك جنبش اجتماعى فراگیر، مثل  مي

  

ھا حوادثى بود كه كشور ما در آن مقاطع بحرانى با آن دست به گريبان  پانزده خرداد در ظاھر يكى از حوادث معمولى در میان ده

جه و يا كشته شدند كه دستگیرى امام خمینى و زنداني، تبعید، ھزاران نفر در اين دوران دستگیر، زنداني، تبعید و شكن. بود

با اين توصیف اگر به پانزده خرداد به شكل يك رخداد اجتماعى نگاه كنیم، . شكنجه و شھادت ياران او ھم يكى از آن ھزاران بود

  !والت دوران معاصر ايران شد؟ى عطف تاريخ تح اما چرا پانزده خرداد نقطه. تفاوت چندانى با رخدادھاى ديگر نخواھد داشت

كنند و آن را برشى از  ھا، به شكل يك رخداد نگاه مي ھا در اين دگرگوني ھاى اجتماعى و نقش جنبش آنھايى كه به دگرگوني

ھا در دست  اى از جنبش ى عطف بودن پاره دانند، نه تنھا توجیھى براى نقطه ھاى متفاوت تاريخ يك انديشه يا يك ملت مي برش

ى  ى يك جامعه ھايى در فرآيند توسعه سازى چنین جنبش توانند ارائه دھند، عادي ترين دلیلى كه مي ترين و قوي ند بلكه مھمندار

  . عقب مانده است

ھاى اجتماعى  ھاى سیاسى غرب براى تحلیل جنبش ى انديشه ترين تفكرھا در حوزه  كه يكى از رسمي(از ديدگاه چنین تفكرى 

. اجتماعى در شرايطى ظھور كرده و با از بین رفتن آن شرايط، تاريخ آن جنبش نیز به پايان خواھد رسید ، ھر رخداد)باشد مي

ى سنتى و عقب  ھاى جوامعى است كه تمايل دارند از يك جامعه ى دگرگوني ھاى اجتماعى جريانات عادى در حوزه بنابراين، جنبش

  .عبور نمايند) ى مدرن هجامع(پیشرفته و توسعه يافته  ى  مانده به يك جامعه

  

ھاى اجتماعى عموما برآمده از مقاومت نیروھاى كھنه، تحول ناپذير و طرفدار وضع موجود در مقابل نیروھاى جديد،  جنبش

ھايى در جوامع توسعه  با اين توصیف خاستگاه اصلى و اساسى چنین جنبش. طلب و خواستار دگرگونى وضع موجود است اصالح

ھاى اجتماعى را به نوعى  ى جنبش ى سیاسى غرب است، خاستگاه ھمه حلیل كه تحلیل جناح لیبرال فلسفهاين ت. نیافته است

ھا، اعتقادات،  ھا به ندرت جايى براى باور گردانند و در اين دگرگوني ھاى اقتصادى و سیاسى و اجتماعى بر مي به دگرگوني

خش اعظمى از متونى كه جنبش پانزده خرداد ايران را تحلیل كردند، ب. كنند ھاى فكرى و ايمانى مردم باز مي ھا و گرايش ارزش

گران چپ و راست اين  در تحلیل. آورد ھاى آنھا معرفت جديدى به ارمغان نمي تحت تأثیر چنین تفكراتى قرار داشته و در نتیجه تالش

» اتحاد براى پیشرفت«ستى و ارتجاعي، طرح ھاى فئودالی رو ھستیم، مدرنیزاسیون ايران، مقاومت به متون با موضوعات مشابھى رو

ى  كندى جھت مقابله با نفوذ كمونیسم در خاورمیانه، نفوذ امريكا و اسرائیل در ايران، طبقه، سیاست، ايدئولوژي، بازار، توسعه

بندى  بقهنیروھاى سیاسى اين تحلیل رسمى نیز عموما به دو نیروى اجتماعى ط]. ٢[ناھمگون، توسعه نیافتگى سیاسى و غیره

  :شوند مي
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  .دار، روحانیت، طبقات بازارى و دھقانان طبقات و نیروھاى اجتماعى سنتى شامل اشرافیت زمین. ١

ھا و احزاب وابسته به  ى كارگر و روشنفكران و سازمان ى متوسط جديد، طبقه طبقات و نیروھاى اجتماعى مدرن شامل طبقه. ٢

  ] ٣.[آنھا

شود كه در  ى جريانات مذھبى تلقى مي ، جنبش پانزده خرداد يك حركت كور اجتماعى از ناحیهاين ديدگاه  ى گفتمان در غلبه

  .ھاى اجتماعي، جايى براى اين جريان در انديشه، ساماندھى و رھبرى تحوالت اجتماعى وجود ندارد ھاى مدرن از جنبش تحلیل

  

دھد و  ت را در برخورد با جنبش پانزده خرداد نشان ميلطف اله میثمى در خاطرات خودش به نوعي، نگرش حاكم بر اين جريانا

  :نويسد مي

تأيید است يا . اى داد كه معلوم نبود موضعش چیست اعالمیه. ابتدا، نھضت آزادى در قبال حركت روحانیت، موضعى غیر فعال گرفت

ى علما و  خواست انگیزه اى داد كه مي اما انجمن اسالمى دانشجويان، اعالمیه. خواھد برخورد فعال كند مخالفت؟ و يا اينكه مي

اين اعالمیه، تأثیر زيادى در اعضاى نھضت آزادى . ، آنھا بیشتر تأكید كند]ي[ھاى ضد استبداد مراجع را توضیح دھد و روى انگیزه

راى اين موج به شو. ھاى انجمن، عضو نھضت آزادى ھم بودند چون اعضاى انجمن و نھضت، مشترك بودند و اكثر بچه. گذاشت

  :تا آنجا كه من اطالع دارم در شوراى مركزي، در واكنش به اين اعالمیه، سه جريان به وجود آمد. مركزى ھم كشیده شد

ھا قشرى است و با اصالحات و  اين حركت. تفاوت بود بايد بي: گفت ى ملى بیشتر گرايش داشت، مي يك جريان كه به جبھه... 

اين ... حاال كه عملى شده بايد از آن استقبال كرد. رھاى مصدق، اصالحات اجتماعى بودى كا سرلوحه. ھا مخالف است آزادى زن

ديگرى   جناح. دانست و با آن مخالف بود گرچه جرأت مخالفت علنى نداشتند جناح نھضت آزادي، حركت روحانیت را قشرى مي

ا روحانیت برخورد تعالى بخش كرد و حركت آنھا را عمق جناحى ھم معتقد بودند كه بايد ب... گفت بايد حركت علما را تأيید كنیم مي

  ]٤.[داد

اى است كه در تاريخ تحوالت دوران معاصر ايران، به طور كلى  ترين تحلیل جريانات سیاسى و فكري آنچه نقل شد رسمي

و اقتصادى آنھا ھاى سیاسى  گرى و ھدايت نیروھاى روشنفكرى كه آبشخور انديشه ھاى اجتماعى را خارج از واسطه دگرگوني

كردند كه  رغم عظمت جنبش اجتماعى پانزده خرداد، باور نمي تابند و در ھمان دوران نیز علي ھاى غرب است، بر نمي دگرگوني

ى سلطنتى كه يك نظام مدرن  ريزى و ھدايت يك جنبش اجتماعى علیه نظام مشروطه مذھب و رھبرى مذھبى توانايى پايه

  .اروپايى بود را داشته باشد

  .ى عطف بودن پانزده خرداد را دقیقا بايد در تبلور ھمین باور جستجو كرد نقطه

ھاى مبارزات را  ى مبارزات، رھبري، نیروھاى اجتماعى و به طور كلى ھدف و آرمان پانزده خرداد مبانى مبارزات ملت ايران، شیوه

  .ھاى ملت ايران پیوند خورد ورھا، اعتقادات و ارزشى وجوه تاريخ اين سرزمین، با دچار دگرگونى كرد و از اين طريق با ھمه

  ] ٥.[بود ٥٧بھمن  ٢٢، پیروزى ٤٢خرداد  ١٥دستاورد نھضت 

ى عزيمت و عطف تحوالت تاريخ معاصر ايران  پانزده خرداد به تعبیر حضرت امام مبدأ نھضت اسالمى ايران است و از اين جھت نقطه

  .ھاى اجتماعى بود م معنا يك انقالب بزرگ اجتماعى و متفاوت از تمامى دگرگونيزيرا انقالب اسالمى به تما. شود محسوب مي

  

ھاى سیاسى  ھاى فكري، سیاسى و اجتماعى جنبش ھاى تاريخي، به نوعى دستاورد ى پیشینه انقالب اسالمى اگر چه از جنبه

ن است و اين تفاوت را بايد در مبدأ انقالب اسالمى ھاى پیشی قبل از خود را در بردارد، اما به تمام معنا يك انقالب متفاوت از حركت

  .يعنى جنبش پانزده خرداد جستجو كرد

  

ھاى تزوير و عوام فريبى شاه را پاره كرد و قتل عام  خرداد به شكوفايى گرايید، پرده ١٥محرم،  ١٢نھضت ملت بزرگ ايران كه در 

ى مقاومت ملى  مفتاح نجات اسالم و عدالت به دست آمد و نطفهشاھانه و فداكارى ملت، مبدأ عظیمى در تاريخ ايران گرديد و 
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  ]٦.[منعقد و با تربیت و روشنگرى روشنگران، رو به رشد و تكامل نھاد

گذاران  ى مباني، ھدف، پايه گذار جنبش پانزده خرداد بارھا در فرمايشات خود فرمودند كه پانزده خرداد از جنبه امام خمینى پايه

ھاى گذشته  ھاى اجتماعى يك جنبش، متفاوت از جنبش ى اركان دگرگوني پردازان و خالصه ھمه ان، نظريهجنبش، ادامه دھندگ

ھاى  سوال. شناسى سیاسى امام از جنبش پانزده خرداد، يك جامعه شناسى دقیق و راھگشا است جامعه. شود ايران تلقى مي

تماعى و در رأس آن جنبش پانزده خرداد روشن كند، امام در ھاى اج اى را كه يك متفكر اجتماعى بايد در تحلیل جنبش اساسي

  :كند به دقت ترسیم مي ١٥/٣/٥٨سخنان 

  

 ١٥ھا چه خواھد بود؟  ى آن در سابق چه بود و االن چیست و بعد پانزده خرداد چرا به وجود آمد و مبدأ وجود آن چه بود؟ در دنباله

كند و پس از اين امید به كیست؟  عقیب كرد و االن كى ھمان دنباله را تعقیب ميى آن را كى ت خرداد را كى به وجود آورد و دنباله

خرداد را بشناسید و  ١٥. ھا براى چه مقصدى خواھد بود خرداد براى چه مقصدى بود و تا كنون براى چه مقصدى است و بعد ١٥

كردند  خرداد را دنبال مي ١٥كسانى كه  خرداد را به وجود آوردند بشناسید و ١٥خرداد را بشناسید و كسانى كه  ١٥مقصد 

... خرداد را بشناسید ١٥خرداد و مقصد  ١٥بشناسید و كسانى كه از اين به بعد امید تعقیب آنھا ھست را بشناسید و مخالفین 

خرداد را  ١٥ھا بودند كه  خرداد براى اسالم بود و به رسم اسالم بود و به مبدئیت اسالم و راھنمايى روحانیت و ھمین جمعیت ١٥

ھمین طبقه از افراد اسالمى كه براى اسالم قیام كردند و ھیچ نظرى . به وجود آوردند و ھمین صف جمعیت بودند كه كشته شدند

  ]٧.[خرداد را به وجود آوردند ١٥جز اسالم نداشتند، 

خرداد است، به تحلیل وجوه  ترين روش شناخت جنبش پانزده ترديد دقیق بر مبناى روش شناختى پیشنھادى امام خمینى كه بي

مندان به تاريخ تحوالت اين مرز و بوم،  پردازيم و امیدواريم كه عالقه ھاى ديگر به شكل اجمالى مي متفاوت و نقاط عطف آن با جنبش

ھاى اجتماعي، روش مذكور را مورد نقادى علمى قرار  ى سیاست و تحلیل جنبش ھاى رسمى در حوزه ى گفتمان فارغ از سیطره

  .ھندد

  ھاى اجتماعى  گرايان در دگرگوني پانزده خرداد و پايان مرجعیت سیاسى غرب

ى حزبى و سازمانى را كه از بعد مشروطه تبديل به يك سنت سیاسى  بندى شده پانزده خرداد مرجعیت مبارزات سیاسى قطب

ى سیاسى و ھرگونه  ان، نوسازى و توسعهكرد كه ايجاد دگرگونى در اير ھاى خود اين مطلب را القا مي گرديده بود و در شعار

ى  تحولى جز از طريق اين جريانات و روشنفكران وابسته به آنھا ممكن نیست، مورد ترديد قرار داد و با وارد كردن روحانیت در ھمه

علوم ھاى اجتماعى در میان نخبگان سیاسي، دانشگاھیان، طالب  اركان سیاست، مرجعیت تفسیر تحوالت سیاسى را در باور

  .دينى و ساير اقشار اجتماعى متحول كرد و اين مرجعیت تفسیر را به نھادھاى دينى برگرداند

  اى غرب ھاى كلیشه پانزده خرداد و آزادى نیروھاى اجتماعى از تفسیر

. ت ايران بوداى غرب، يكى ديگر از نقاط عطف پانزده خرداد درتاريخ تحوال ھاى كلیشه ى نیروھاى اجتماعى از تفسیر آزادى گسترده

ھا براى  توان اين پايگاه. شد ھاى اجتماعى آن در اقشار خاصى تعريف مي ھاى سیاسى و فكرى گذشته عموما با پايگاه جنبش

ى ملي، نھضت آزادى و  نیروھاى ملى تحت عنوان جبھه. آزادسازى نیروھاى اجتماعى و ايجاد يك جنبش فراگیر، ناچیز و محدود بود

یاسى و حزبى ديگر را اگر شأنى براى آنھا در بسیج سیاسى و اجتماعى ايران قائل باشیم، اين شأن ھاى س ساير سازمان

ھاى اجتماعى اين جريانات فقط در  آزادسازى انديشه. ى اقشار جامعه را ندارد توانايى پوشش وسیع نیروھاى اجتماعى در ھمه

ھاى  ى توده ى اين آزاد سازى را به ھمه امام خمیني، گستره اما جنبش پانزده خرداد و. شد ھاى خاصى مؤثر واقع مي گرايش

امام با آزاد سازى نیروھاى مردمي، زمینه را براى يك جنبش اجتماعى عمومى و فراگیر نه محدود به نخبگان . مردمى كشید

ھیچ حزب و گروه سیاسى كارى كه امام در آن مقطع تاريخى و در انقالب اسالمى كرد، در توان . سیاسى و اجتماعي، فراھم كرد

  .در ايران نبود
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شاه . ى سلطنتى از جنبش پانزده خرداد و امام خمیني، در ھمین توانايى نھفته بود ى وحشت رژيم مشروطه يكى از داليل عمده

اين  ى ايران، ھیچ كدام از كرد، چون يقین داشت در بافت فرھنگى و دينى جامعه ھاى سیاسى را كم و بیش تحمل مي اغلب گروه

اما وقتى داستان جنبش پانزده . ھا و جريانات توانايى آزادسازى نیروھاى اجتماعى براى يك جنبش عمومى و فراگیر را ندارند گروه

ى سلطنتى متوجه شد كه  خرداد به وجود آمد و آن بسیج عظیم مردمى توسط امام و روحانیت به راه انداخته شد، رژيم مشروطه

  .از جنبش اجتماعى سر و كار پیدا كرده استاى  ى ناشناخته با گونه

  ھاى سلطنتي ى تفسیر پانزده خرداد و آزادى مذھب از سیطره

ھاى سلطنتى و باورھاى مذھبى را  ، شكاف عمیق رژيم جنبش پانزده خرداد با تھاجم به اركان نظام سلطنتى و شاه پرستي

رژيم پادشاھى كه تا قبل از نھضت مشروطیت ايران . ، سابقه نداشتاين دگرگونى در تاريخ تحوالت دوران اخیر ايران. آشكار كرد

ى مذھب را نه  كرد، براى بقا و مشروعیت خود به نوعى حوزه ھیچ جايگاه قانونى و دينى در ايران نداشت و عمدا ھم تالش مي

سلطنتى در انقالب مشروطه، نه تنھا  تنھا مورد تھاجم قرار ندھد، بلكه نظرات علماى دينى را نیز جذب نمايد با قانونى شدن رژيم

يعنى نظام مشروطه سلطنتى (ھاى اروپايى خود  اى نیاز ندارد، بلكه با تقلید از نمونه كرد كه ديگر به چنین پشتوانه احساس مي

مبارزات  ھاى خونبار رژيم مشروطه سلطنتى كه بر دستاورد. حتى خود را مرجع تفسیرھاى دينى قرار داد) انگلیس و بلژيك و غیره

طلبى ملت ايران به رھبرى نھادھاى دينى تكیه زده بود و نظام سیاسى مبتنى بر نھضت مشروطیت  خواھى و قانون انقالب عدالت

را بر اساس الگوى نظام مشروطه سلطنتى انگلیس، به نام يك نظام انقالبى بر مردم ايران تحمیل كرد، نه تنھا نھاد سلطنت را در 

اى در تاريخ ايران وجود نداشت  در حالى كه چنین سابقه. را نیز قانونى جلوه داد» سلسله « ى كرد، بلكه حتى ايران قانونى و دين

متمم قانون ] ٨[خواه در تدوين اصل سى و ششم روشنفكران مشروطه. ھا شكلى قانونى و دينى به خود بگیرند كه سلسله

مجلس مؤسسان به شخص شاه و اعقاب ذكور او نسال بعد نسل ى  اساسي، سلطنت مشروطه ايران را از طرف ملت به وسیله

شد به  سان نھاد سلطنت را كه در تاريخ ايران يك نھاد قديمى بود و به ندرت به خاندان خاصى متصل مي تفويض كردند و بدين

تنھا نھاد سلطنت بلكه خاندان قاجار و پس از آن به خاندان پھلوى نسل اندر نسل و مادام العمر منتقل كردند و بدينسان نه 

  .سلسله را نیز در ايران قانونى كردند

  

ھاى پادشاھى اروپا بود و در ايران به چنین  اين اقدام غیر عقلى و غیر دينى كه دقیقا يك الگوى برداشته شده از نظام خاندان

يابى خاندان سلطنتى  گرگونى ريشهشكلى وجه قانونى نداشت، كشور را در شرايط تغییرات خطرناكى قرار داد كه كوچكترين اين د

ھاى اروپايى و در رأس آن نظام سلطنتى انگلیس  نظام اشرافى كه فرآيند تاريخى كشور. در ايران از طريق ايجاد نظام اشرافى بود

ھا نسل اندر  ينظام اشرافى در اروپا وابسته به زمین و امالك بود و اين دارائ. ى تاريخى ايران ريشه نداشت گاه در سابقه بود، ھیچ

اما چون چنین فرآيندى در ايران وجود نداشت، با . شد ھا بود منتقل مي ى اين خاندان نسل در خاندان اشرافى كه شاه ھم برگزيده

ھا، امالك و  ى پھلوى خاندان سلطنتى تالش كرد با تسلط بر زمین ى قاجار، على الخصوص در دوره قانونى شدن سلسه در دوره

ريزى كند و اين آغاز  ھايى را در ايران پايه ى چنین خاندان جات، موقوفات و امالك متعلق به مردم، ريشه صهھاى خال دارايي

  ]٩.[ھاى سیاسى و اقتصادى ايران بود مصیبت

  

ى پھلوى را مورد تھاجم قرار داد و بدين طريق  ھاى شرعى و قانونى نظام سلطنتى و سلسله پانزده خرداد با تمام وجوھش، بنیاد

ھاى سلطنتى كه عموما روشنفكران و الیگارشى وابسته به نظام سلطنتى تالش  ى تفسیر دين و نھاد روحانیت را از سیطره

ى  ى پھلوى را مورد تھاجم قرار داد، بلكه پشتوانه امام نه تنھا نظام سلطنتى و سلسله. كردند از آن استفاده كنند، رھا كرد مي

ھاى رسمى شبه  كه غربیان بودند، نیز مورد تھاجم قرار داد و از اين طريق راھى براى تفسیر قدرت اين نظام در تاريخ ايران را

  .گرا در ثبت بین ديانت و سلطنت باقى نگذاشت روشنفكر غرب
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  ھاى لیبرالى در ايران خواھى و دگرگوني پانزده خرداد و پايان عصر مشروطه

ھاى اجتماعى در حقیقت پايان  گرايانه دگرگوني طلب و گرايشات غرب نتخواھى سلط پانزده خرداد با تھاجم به ادبیات مشروطه

بعد از . كند ى سلطنتى بود، اعالم مي ھاى لیبرالى در ايران را كه وابسته به نظام مشروطه خواھى و دگرگوني عصر مشروطه

د، بلكه حتى تمايالت نیروھاى شو ھاى مذھبى به كلى دگرگون مي ھاى تمايالت سیاسى جريان پانزده خرداد، نه تنھا بنیاد

ھاى  ظھور جريانات چپ ماركسیستى و مائوئیسیتى به شكل احزاب و گروه. شود سیاسى غیر مذھبى نیز تمايالت جديدى مي

ھاى  ھاى فكرى و سیاسي، نشان از افول گرايش سیاسى چريكى و پیدايش تمايالت كمونیستى و سوسیالیستى در فعالیت

  .باشد ى سلطنتى در ايران بود، مي ى نظام مشروطه لیبرالیستى كه پشتوانه

  

، بلكه گفتمان  ھاى مذھبى ديگر گفتمان نظام مشروطه و تمايالت دينى يا غیر دينى آن نیست به تعبیر جديد نه تنھا گفتمان جريان

امام خمینى با طرح . دھاى سیاسى آن ندار نیروھاى سیاسى و فكرى غیرمذھبى نیز گرايشى به لیبرالیسم و وجوه متفاوت نظام

كند و  ھاى چپ و راست تحت تأثیر اين گرايش را نیز تعطیل مي ى سلطنتى گفتمان ضد عقلى و ضد دينى بودن نظام مشروطه

ھیچ جريانى بعد از پانزده خرداد تمايل به دفاع از . رسد خواھى در ايران به پايان مي ى نیم قرن ادبیات مشروطه بدين طريق سیطره

  .یبرالى مشروطه را نداردگفتمان ل

  ھاى اجتماعى  ى دگرگوني پانزده خرداد و ظھور گفتمان دينى در حوزه

اين حرف به . ھاى اجتماعى جستجو كرد ى دگرگوني ى عطف پانزده خرداد را بايد در ظھور گفتمان دينى در حوزه ترين نقطه مھم

ھاى دينى در پانزده  ى حضور دين و نھاد نداشته است، بلكه شیوهى آن نیست كه دين در تحوالت اجتماعى قبل از آن حضور  منزله

  . ى ديگر بود خرداد، يك شیوه

  

كسانى كه تاريخ تحوالت دوران معاصر ايران را مطالعه كرده باشند، . ى سیاسى كرد ى اركانش وارد صحنه امام، روحانیت را با ھمه

توان ادعا  ى تحوالت اجتماعى حضور داشته و با قاطعیت نیز مي تفاوتى در صحنهدانند كه قبل از امام نیز روحانیت ايران به طرز م مي

  .باشد ھاى سیاسى ايران نیز تحت تأثیر روحانیت شیعه مي كرد كه رھبرى اغلب جنبش

  

ش يك ھاى ديگر در اين است كه جنبش پانزده خرداد با تمام وجوھ ى حضور روحانیت در جنبش پانزده خرداد با جنبش تفاوت عمده

ھیچ جريان سیاسى و فكرى خارج از دين در مراتب متفاوت اين جنبش نه تنھا حضور ندارد، بلكه . حركت اجتماعى دينى است

ھاى  خواھى و فاقد اھداف و انگیزه كند كه جنبش پانزده خرداد را يك جنبش كور، قشرى و ضد ترقي تفسیرھاى متناقض تالش مي

، در اينجا به  ى جنبش پانزده خرداد نظر دارند ھاى چپ و راستى كه درباره اغلب جريان. مشخص سیاسى ـ اجتماعى القا كند

ى ملي، جنبش پانزده خرداد را قشري، نھضت آزادى اين جنبش را جنبش كور اجتماعي،  طرفداران جبھه. رسند وحدت مي

طلبان اين جنبش را يك جنبش  سلطنتھا جنبش پانزده خرداد را جنبش نیروھاى وابسته به خرده بوروژوازى و  ماركسیست

  . دانند ارتجاعى مي

  

ھاى اصلى و اساسى  باشند كه در حقیقت پشتوانه ھاى مردمى مي تنھا مدافع جنبش پانزده خرداد، نیروھاى مذھبى و توده

ى  ارج از ھمهھاى اجتماعى ايران را خ امام خمینى با جنبش پانزده خرداد در حقیقت فصل مجزاى دگرگوني. جنبش نیز ھستند

  .كند ھاى فكرى و سیاسى آن اعالم مي ھاى غربى و گرايش نحله

  

ھا، تقويم مذھبى ايران و در رأس آن تقريب  جنبش پانزده خرداد با ساماندھى نیروھاى مذھبى و مردم و پیوند زدن دگرگوني

ھیچ حزب و گروھى توانايى ايجاد اين شور و  كند كه تا آن تاريخ ايران ايجاد مي ى  مذھبى نھضت عاشورا، شور و شوقى در جامعه
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  .ھاى دينى و روحانیت شیعه را در ايران احیا كرد پانزده خرداد، دين، نھاد. شوق را نداشتند

  

اگر در مبارزات قبلى مردم ايران به داليل متفاوتى نیروھاى مذھبى نتوانستند با تمام توان در داخل مراكز درون دينى حامى 

بعد . ى نھضت و رھبرى آن قرار گرفت یدا كنند، اما با امام خمینى و جنبش پانزده خرداد تمام توان روحانیت پشتوانهچون و چرا پ بي

ى خود را با رژيم شاه كامال قطع كردند و  از امام خمینى و جنبش پانزده خرداد، سازمان روحانیت و نھادھاى دينى و مرجعیت رابطه

  . را نیز از دست دادى دينى خود  شاه كمترين پشتوانه

  

ساماندھى كرد و اين   ى روحانیت را در سراسر ايران در جھت ھدف جنبش جنبش پانزده خرداد نیروھاى بالقوه ولى پراكنده

  .ى عطف جنبش پانزده خرداد بود بزرگترين نقطه

  

چنین . شد اط ايران متصل مياھمیت اين ساماندھى از آن جھت بود كه امام خمینى و نھضت او از اين طريق به دورترين نق

ھاى او از طريق اين  امام خمینى و آرمان. ھاى سیاسى و اجتماعى ايران سابقه نداشت گاه در تاريخ جنبش سازمان عظیمى ھیچ

ھاى سیاسى مذھبى  ھا و قلب اقشار اجتماعى ايران وارد شد و آنچنان تحولى در باور سازماندھى به روستاھا، مساجد، شھر

  .نظیر بود اد كرد كه تا آن تاريخ بيجامعه ايج

  

  .توان در اسناد و مدارك به جا مانده از آن دوران به خوبى مشاھده كرد ھاى جالب اين وحدت فراگیر اجتماعى را مي نمونه

  

 ى مخالفت در كشور، ى سلطنتى براى جلوگیرى از گسترش دامنه در پانزده خرداد پس از دستگیرى امام خمیني، رژيم مشروطه

ھا و اسناد ساواك، رژيم شاه از  اى از نقل قول بر اساس پاره. ى روحانیت در سطح سراسر ايران كرد اقدام به دستگیرى گسترده

ھا و تھران دستگیر و به تناوب در زندان موقت  نفر از روحانیت را در شھرستان ٣٣٨، به مدت چند ماه حدود ٤٢خرداد سال  ١٥

  .ھا از بین برود تا امكان ساماندھى مردم در دفاع از نھضت امام خمینى در شھرستاندارى كرد  شھربانى تھران نگه

  

ھاى گسترده نه تنھا موجب فروكش كردن  اى بود كه اين دستگیري اما عظمت نفوذ امام بر قلب روحانیت شیعه و مردم، به گونه

ھاى امام خمینى و  ھايى از آرمان ين كالس آموزهنھضت پانزده خرداد نشد، بلكه زندان به مكتب و كالسى تبديل شد كه در ا

ھا و مردم منتقل نشده بود، امكان انتقال پیدا  تمايالت سیاسى و اجتماعى وى كه به دلیل امكانات محدود به روحانیت شھرستان

  .شد، فراھم كرد گاه در حالت عادى فراھم نمي ھاى گسترده، امكان چنین انتقالى را كه ھیچ رژيم شاه با اين دستگیري. كرد

  

شاه در يك اشتباه بزرگ . توان به اين حقیقت دست يافت ھاى به جا مانده از دوران زندان موقت شھربانى به خوبى مي از نوشته

گاه روحانیت  بديھى بود كه ھیچ. ى روحانیت را از سراسر ايران در يك جا گرد ھم آورد ترين بدنه ترين و جنجالي تاريخي، سیاسي

  .كرد آگاه در اين دوران از چنین فرصت طاليى كه جھالت دشمن در اختیار او قرار داده بود، غفلت نميبیدار و 

  

ى  ھا و نیات امام خمینى به شكل درست و منطقي، جلسه تشكیل جلسات سخنرانى صبح و عصر در محل زندان، انتقال آرمان

با رژيم فاسد پھلوي، رد و بدل كردن اطالعات و امكانات و از ھمه  ھاى مبارزه درس و بحث و فحص، مباحثه و مذاكره كردن بر شیوه

ھا بودند و از طرف ديگر گرايش  ھاى مخالفت با رژيم شاه در شھرستان ھايى كه از يك طرف پايگاه ترين پايگاه تر شناسايى مھم مھم

بود كه رژيم شاه در اختیار نھضت امام ترين فرصتى  اين فرصت، طاليي. ھاى امام خمینى داشتند به مبارزات سیاسى و آرمان

پیروان مكتب امام خمینى از اين فرصت نھايت استفاده را بردند و به تعبیر خودشان، زندان را تبديل به مكتب . خمینى قرار داد

  .مبارزه كردند
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ھاى به جا مانده از  شتهى پانزده خرداد براى آگاھى خوانندگان محترم از آن شرايط، بخشى از خاطرات، مباحث و نو فصلنامه

اين اسناد، . كند را براى اولین بار منتشر مي ١٣٤٢ھاى وسیع روحانیت در زندان موقت شھربانى در بھار و تابستان سال  دستگیري

ھايى است كه چند تن از روحانیون مبارز آن دوران از جمله آقايان شیخ محمد على انصارى اراكى از تھران، سید مرتضى  نوشته

ضوى از شھر رى و شیخ محمد حسن بكايى از تبريز و سید جواد الیاسى از آبادان و تنى چند از روحانیون در دفاتر يادبودى كه مرت

ھايى  ھا و ديدگاه ى شرايط، افكار، آرمان اين نوشته در نوع خود جالب و متنوع و نشان دھنده. در زندان ترتیب داده بودند، ثبت كردند

  .رو بود ى مذھبى ايران با آن روبه جامعه است كه در آن دوران

  

ھاى نھضت امام خمینى و انقالب اسالمى در ايران شدند، به نوعى در زندان موقت  ھا از اركان رھبري ى آنھايى كه بعد ھمه

. اختندھاى خود از نھضت پرد در كنار ھم قرار گرفتند و بیش از ھمه به انتقال تجربیات و باور ٤٢شھربانى تھران در سال 

قدرى چون شھید مرتضى مطھري، شھید ھاشمى نژاد، شھید غفاري، شھید سعیدي، شیخ حسین لنكراني،  ھاى گران شخصیت

االسالم فلسفي، شیخ مھدى كروبي، شیخ عباسعلى اسالمي، سید ھادى خسروشاھي، شیخ  اهللا مكارم شیرازي، حجت آيت

ھا و زحمات  رز و فقیه ديگر كه انقالب اسالمى به نوعى مرھون فداكاريھا شخصیت مبا يوسف ايرواني، شیخ صادق خلخالى و ده

  .آنھاست

  

االسالم والمسلمین آقاى دكتر  در دوبى از طريق آقاى شیخ محمد على انصارى اراكى در اختیار حجت ١٣٨٣اين اسناد كه در سال 

  ] ١٠.[باشد مینى ميسید حمید روحانى قرار گرفت، بخشى از ضمائم خاطرات ايشان از نھضت امام خ

  

ھا در نھضت امام خمیني، بخشى از خاطرات آقاى شیخ  در پايان اين مقدمه، براى آگاھى از فضاى عمومى نگارش اين نوشته

كنیم و از  ى اسناد مربوطه منتشر مي محمد على انصارى اراكى كه مربوط به ھمین دوران است را با اندكى تصرف به ضمیمه

  .ھاى امام خمینى را مسئلت داريم ندى ملت ايران، تداوم انقالب اسالمى و آرمانخداوند سعادت و سربل

  بخشى از خاطرات و اسناد شیخ محمد على انصارى اراكي

  ٤٢ى پانزده خرداد سال  درباره

از  الدين انصارى پدرم شیخ جمال. ھجرى شمسى در شھرستان اراك به دنیا آمدم ١٣٠٧من محمد على انصارى اراكى در سال 

اند  اجدادم ھمگى در سلك روحانیت بوده. ى امام خمینى بود اهللا حاج شیخ عبدالكريم حايرى يزدى و ھمدوره شاگردان مرحوم آيت

اهللا گلپايگانى  اهللا بروجردى و آيت ى قم رفتم و از محضر بزرگانى چون آيت براى تحصیل علوم اسالمى به حوزه ١٣٢٨من نیز در سال 

تأسیس . منتقل شدم و به خدمات اجتماعى و فرھنگى پرداختمپس از پايان تحصیالت به تھران . فاده كردمو ديگر بزرگان است

  . چندين مسجد و مدرسه توحید و سازمان آموزش انصاري، از جمله كارھايى است كه در تھران به انجام رسانیدم

  

به ھمراه جمعى از  ٤٢ن پانزده خرداددر جريا. در حد توان خود ھمراھى كردم ١٣٤١در پى نھضت امام در سال 

اهللا بروجردى كوشش فراوانى به عمل  پیش از آغاز نھضت امام در پى رحلت آيت. وعاظ و علما بازداشت شدم

اهللا بروجردي،  كردم كه بعد از فوت آيت آوردم كه مرجعیت شیعه در قم استوار باشد، چون احساس مي

نجف اشرف منتقل شود، چون مرجعیت براى حاكمان زورگو سیاست حكومت وقت اين بود كه مرجعیت به 

اهللا حكیم، سى و چند نفرى به  اهللا حكیم داد و از طرف آيت شاه ھم يك تسلیتى به آيت. دست و پاگیر است

اهللا اراكى و داماد  من جمله يك ھیئتى از جمله آقاى شیخ نصراهللا خلخالى و آقا شیخ حبیب. تھران آمدند

نظرشان اين بود كه بتوانند حمايت بعضى از آقايان و اشراف و مراجع روحانى تھران را ھم جلب كنند كه . مدند تھراناهللا حكیم آ آيت

يك شب ھم من دعوتشان كردم به منزل و صحبت كردم و گفتم آقايان . ستونى رفت و آمد كردند اهللا چھل اهللا بھبھانى و آيت با آيت
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گفتم يك دفعه حكومت تصمیم گرفت رفت و آمد و حضور علما را . ريم، نه منافع شخصى راما بايد مصالح اسالم را در نظر بگی

دولت عراق كه در اختیار ما . توانند كارھايى بكنند ھا در يك حدى مي باالخره دولت. حتى يك مرجعى را نخواست. محدود كند

ھاى اين حوزه در  نماينده. ى رو به راھى است حوزه يك. نیست، اگر نظرش برگردد چه خاكى بر سرمان كنیم؟ قم امتحانش را داد

محفوظ، ولى از نظر ) ع(ولى نجف چطور؟ مقام حضرت امیر . ى كريمه اھل بیت است اينجا خانه. ھمه جا در دسترس مردم ھستند

ى غیر ھا كنند كه آنجا حكومت ھاى دنیا سعى مي ھاى ادارى مملكت، آنجا سواى از شیعه است و ھمیشه سیاست موقعیت

خوان تحويل  ى نجف ظرف چند سال بازده و خدماتش چه بوده؟ غیر از اينكه چند تا زيارتنامه به عالوه حوزه. موجھى را بگذارند

در . بدارد و از دست ندھد  حتى نجف ھم بايد قم را زنده نگه . ى قم را به ھم زنند ى علمیه بدھند؟ اين ناجوانمردانه است كه حوزه

ھا جز علماى سمنان از ساير جاھا  ى علماى بزرگ شھرستان من يك آمارى داشتم از ھمه. چند تا اعالمیه داده اين زمینه مجمع

مثال عید . زدم ھاى يك شاھى مي ھاى مجمع مبلغین را تمبر نامه. من با رئیس پست رفته بودم، صحبت كرده بودم. آمار داشتم

ام بر اين شد كه  به ھر حال من يك تنه سعي. كردم را ھم خودم آماده مي  ھمهريختم،  ھزار كارت تبريك مي ٥،٦شد  نوروز كه مي

  اهللا بھبھانى معروف كه يكه تاز حتى رفتم با آيت. نتیجه بشود اينھا آمدنشان بي

لوم حمايت از نجف مع. االن حمايت از قم، حمايت از واليت است. آقا شما آفتاب لب بام ھستید: ى سیاست، گفتم بودند در صحنه

  .اهللا بھبھانى را خواستم نیست، چون اختیار نجف دست ما نیست، حتى نظر آيت

  

براى اينكه مشى ايشان مشى علمى و . كردم حضرت امام وقتى آمد وسط میدان، ديگر مستقیما براى ايشان فعالیت مي

اصال زيربنا بود، عجیب . مسئله ساز بود خرداد ١٥از طرف مجمع مبلغین صادر كرديم كه در   دو سه فقره ھم اعالمیه. اسالمى بود

ما ھنوز . ديگر آقايان مھاجرت به تھران كردند كه اين مھاجرت خط را معلوم كرد. خود آقايان مراجع ھم آمدند در خط امام. زيربنا بود

ى ما معلوم شود چه كسى در من از ھمان جا گفتم به آقايان كه خط را روشن كنید كه برا. در زندان بوديم كه اين آقايان آمده بودند

  . صف اول قرار دارد و از نظر قانونى مراجع مصونیت داشتند

  علت دستگیري

يكى . نماز آنجا بود و مرد خوبى بود يك بار در ماه رمضان كه آقاى شیخ اسداهللا كرمانشاھي، پیش. رفتم بار منبر مي ٢من در سال 

زدم و روضه  خود من ھم ايام عاشورا در منزلم خیمه مي. بود  شناخته شدهى بازار بود و  ى عاشورا، خب آنجا منطقه ھم دھه

شد، يكى از افراد محلى آنجا به نام آقا شیخ عباس فاضلى بیدگلى كاشانى  خرداد مي ١٥محرم كه روز  ١٢خوانى داشتم و روز 

نجا و جمعیت محل را براى تشییع جنازه جمع ايشان پدرشان فوت كرده بود و اذان صبح فرستاد در منزل و ما رفتیم آ. رفت منبر مي

  .كرديم

  

ھا قبل از ايام عاشورا  من صبح. ى بازار چه خبر است؟ مراسم تشییع را برگزار كرديم و برگشتیم منزل دانستیم منطقه ھنوز ما نمي

تاكسى سوار شدم كه به . بود پذيرايى خوب. آمدم رفتم منبر و بعد از ظھر مي اى سر ظھر مي در حسینه. رفتم در فرحزاد منبر مي

ھاى فرحزاد را  آمدم سر چھار راه انقالب، اتوبوس شدم، مي از آنجا سوار مي. طرف بازار بیايم و جلوى خوان مسجد شاه منبر بروم

ه رانند... شود رفت تر، نمي شدم، وقتى به طرف خیابان سیروس و سرچشمه و بازار رفتم، ديدم از سرچشمه ديگر پايین سوار مي

گفتم . من پیاده شدم، يك وانت بار پیدا كردم. كند جمعیت االن ماشین مرا خورد مي. تاكسى به من التماس كرد كه فالنى بیا پايین

آقاى . ھا را ھمان شب گرفتند خیلي. ما رسانیديم خودمان را به فرحزاد، عصر خبرھا منتشر شد! مرا سوار كن از اينجا برو بیرون

ما در فرحزاد . ھا ھا در خطر نبودند، بیشتر وعاظ و سخنران زاده و آقاى سید حسن احمدي، البته روضه خوان شجوني، پسر اعتماد

نفر مأمور  ٣ـ  ٢آمديم در بازار فرحزاد، مساوى میدان، . يك شب مانديم و پس فردا آمديم فرحزاد. مانديم، از آنجا رفتیم امامزاده داود

اند به منزل ما و اوراق و  ما را سوار كردند و آوردند به تھران، بعد معلوم شد شب ريخته. ردنددر لباس مخفى با من سالم و علیك ك

او گفته بود كه انصارى در . داشتند و آزادش كردند اند و برده بودند و برادر ما را چند ساعت نگه  آورى كرده چیزھايى را جمع... كاغذ و
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از آنجا مرا بردند به سازمان امنیت، نزد سرھنگ مولوى و ماھوتیان . ى نداريمفرحزاد مجلسى داشته است ديگر ما از او خبر

من . تیرش را به طرف من كشید او بنا كرد پرخاش كردن و ھفت. و از آنجا پیش خود رئیس شھربانى نصیرى بردند) افسرى بود(

بعد به من گفت شما تمام جلساتى . بجنگید خواھید با دولت ھايم را جلو گرفتم، خنده كرد و گفت شما به اين بزدلي، مي دست

گفتم من در منطقه خودم روضه خوان ھستم و جز ترويج دين . اند ى افراد براى شھادت دادن آماده كه داشتید ما ضبط كرديم و ھمه

يى كه شكنجه ما را آوردند از زير زمین از ھمان جاھا. خواھید، بگويید ى من مي حاال ھر چى شما درباره. در ھیچ خطى نیستم

بعد از آن قسمت زندان موقت شھربانى كه در آمديم، يك حیاط كوچكى بود كه در اختیار ما بود كه ديديم . دادند، عبور دادند مي

  .علما ھمه ھستند

  علماى زندانى در زندان موقت شھربانى 

من يك دفترچه . ا در زندان گذراندندعلماى بازداشت شده دو سرى بودند؛ يك سرى ھمان شب اول آزاد شدند، سرى دوم مدتى ر

  : كنم يادداشت داشتم كه اسامى آقايان زندانى را در آن يادداشت كردم و اكنون در اينجا متن آن را ارائه مي

  

   

  بسمه تعالي

  :صورت اسامى آقايان علماى اعالم و وعاظ محترم كه در زندان موقت شھربانى بازداشت بودند

  حضرت آقاى حاجى شیخ محمد تقى فلسفى تھران. ١

  حضرت آقاى حاج سید علینقى جاللى تھرانى تھران. ٢

  شھر ري حضرت آقاى حاج شیخ عبدالرحیم كنى. ٣

  حضرت آقاى حاج سید عزالدين امام زنجانى زنجان. ٤

  حضرت آقاى حاج شیخ حسین لنكرانى تھران. ٥

  حضرت آقاى حاج شیخ على اصغر اعتمادزاده تھران. ٦

  حضرت آقاى حاج شیخ حسین اشرف تھران. ٧

  زاده قمى تھران حضرت آقاى حاج شیخ على محدث. ٨

  اده قمى تھرانز حضرت آقاى حاج شیخ محسن محدث. ٩

  حضرت آقاى حاج شیخ ناصر مكارم شیرازى قم. ١٠

  حضرت آقاى حاج شیخ عبدالكريم ھاشمى نژاد مشھد. ١١

  حضرت آقاى حاج شیخ حسین غفارى مشھد. ١٢

  حضرت آقاى حاج سید مصطفى طباطبايى قمى مشھد. ١٣

  حضرت آقاى حاج شیخ عبدالنبى كنى شھر ري. ١٤
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  العلى كنى شھر ريحضرت آقاى حاج شیخ عبد. ١٥

  حضرت آقاى حاج سید ابوالحسن طباطبايى شمیران. ١٦

  حضرت آقاى حاج سید محمد تقى واحدى نارمك. ١٧

  حضرت آقاى حاج شیخ مھدى كروبى تويسركان. ١٨

  حضرت آقاى سید نورالدين علوى طالقانى تھران. ١٩

  حضرت آقاى سید ناصر صدرى شھر ري. ٢٠

  رى كنحضرت آقاى شیخ مھدى باق. ٢١

  حضرت آقاى شیخ غالمرضا محمد خانى كن. ٢٢

  حضرت آقاى سید ابراھیم ابطحى نژاد شھر ري. ٢٣

  حضرت آقاى سید مرتضى صالحى شھر ري. ٢٤

  حضرت آقاى شیخ على اكبر مھدوى شھر ري. ٢٥

  حضرت آقاى شیخ عباسعلى اسالمى شھر ري. ٢٦

  حضرت آقاى شیخ محمدعلى انصارى شھر ري. ٢٧

  قاى شیخ مرتضى مطھرى شھر ريحضرت آ. ٢٨

  الدين ورامین حضرت آقاى شیخ ابوالقاسم محي. ٢٩

  حضرت آقاى شیخ فتح اهللا صانعى ورامین. ٣٠

  حضرت آقاى سید احمد صفايى تھران. ٣١

  حضرت آقاى سید مرتضى طاھرى تھران. ٣٢

  االسالمى تھران اهللا ثقه حضرت آقاى شیخ باب. ٣٣

  لك حسینى شیرازحضرت آقاى سید امراهللا م. ٣٤

  حضرت آقاى شیخ فرج اهللا واعظى شیراز. ٣٥

  حضرت آقاى سید مرتضى مرتضوى شھر ري. ٣٦

  حضرت آقاى سید محمد موسوى نسب تھران. ٣٧

  حضرت آقاى شیخ محمد حسین خندق آبادى تھران . ٣٨

  حضرت آقاى سید آقا احمدى ورامین. ٣٩

  ى تھرانزاده قم اهللا حضرت آقاى حاجى آقا باقر آيت. ٤٠

  حضرت آقاى سید صادق شريعتمدارى تھران. ٤١

  حضرت آقاى شیخ مھدى حائرى تھران. ٤٢

  حضرت آقاى شیخ يوسف ايروانى تھران. ٤٣

  حضرت آقاى شیخ غالمرضا جعفرى تھران. ٤٤

  حضرت آقاى سید محمد حسین علوى بروجردى تھران. ٤٥

  حضرت آقاى سید محمد على سبط تھران. ٤٦

  الشیخ تھران  سید موسى سبطحضرت آقاى . ٤٧

  حضرت آقاى سید ضیاء الدين استرآبادى تھران. ٤٨

  حضرت آقاى سید صدرالدين جزايرى تھران. ٤٩

  حضرت آقاى سید مھدى كمارى تھران. ٥٠

  حضرت آقاى سید احمد شھرستانى تھران. ٥١

  حضرت آقاى سید احمد نجفى شھرستانى تھران. ٥٢
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  تھرانحضرت آقاى سید محمد حائرى . ٥٣

  حضرت آقاى حاجى آقا مصطفى مسجد جامعى تھران. ٥٤

  حضرت آقاى سید ھادى طباطبايى قمى تھران. ٥٥

  حضرت آقاى حاجى سید ھادى خسروشاھى تھران. ٥٦

  حضرت آقاى سید حسین اثنى عشرى تھران. ٥٧

  حضرت آقاى سید احمد گوھرى تھران. ٥٨

  حضرت آقاى سید جواد تقوى تھران. ٥٩

  اى شیخ حسن امامى تجريشى شمیرانحضرت آق. ٦٠

  حضرت آقاى شیخ ابوالقاسم ذاكرى شمیران. ٦١

  حضرت آقاى شیخ باقر نھاوندى تھران. ٦٢

  حضرت آقاى سید آقا خلخالى تھران. ٦٣

  حضرت آقاى آقا ناصر ابطحى تھران. ٦٤

  حضرت آقاى شیخ على اصغر وحیدى تھران. ٦٥

  حضرت آقاى شیخ اسحق مشكینى تھران. ٦٦

  حضرت آقاى سید عبدالحسین رضوى ورامین. ٦٧

  حضرت آقاى سید مھدى موسوى فضیلت شھر ري. ٦٨

  حضرت آقاى سید احمد حسینى ھمدان. ٦٩

  حضرت آقاى شیخ محمد حسین بكايى تبريز. ٧٠

  حضرت آقاى شیخ محمود وحدت تبريز. ٧١

  حضرت آقاى شیخ مصطفى رھنما تھران. ٧٢

  رصادقى تھرانحضرت آقاى شیخ نصرالدين امی. ٧٣

  حضرت آقاى شیخ عیسى اھرى تبريز. ٧٤

  حضرت آقاى شیخ على درمان ساوه. ٧٥

  حضرت آقاى شیخ صادق خلخالى قم. ٧٦

  حضرت آقاى سید جواد الیاسى آبادان. ٧٧

  حضرت آقاى سید ماشاءاهللا شريفى شاھي. ٧٨

  حضرت آقاى شیخ على شرعى قم. ٧٩

  انى اردكان، فارس، تھرانحضرت آقاى شیخ عزيزاهللا حسینى اردك. ٨٠

  حضرت آقاى شیخ ايران رنجبر تھران. ٨١

  حضرت آقاى شیخ مجتبى بروجردى تھران. ٨٢

  

  :اين حضرات عموما نزد ما در تھران بودند، اما چند نفر از حضرات كه نزد ما نبودند عبارت بودند از

  

  اهللا العظمى آقاى خمینى قم حضرت آيت. ١

  الدين محالتى شیرازاهللا شیخ بھاء حضرت آيت. ٢

  زاده آقا سید حسن قمى مشھد اهللا حضرت آيت. ٣

  االسالم سید عبدالحسین دستغیب شیراز حجت. ٤

  االسالم مصباحى واعظ شیراز حجت. ٥
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  االسالم مجدالدين محالتى شیراز حجت. ٦

  االسالم سید محمود طالقانى تھران حجت. ٧

  

  خاطرات زندان

اى در آنجا  ضمنا برنامه. از وعاظ ھر كدامشان پرچمدار يك جمعیتى بودند. يك عده علما بودند. ھاى ديگر بود زندان ما بر خالف زندان

عصر زير نظر آقاى فلسفى و ھاى سخنرانى صبح و  تشكیل جلسه. تنظیم بود كه از نظر وحدت كلمه و آموزش خیلى تأثیر داشت

بعد . خود بنده چند جلسه سخنرانى كردم. كردند ھا را تعیین مي آقاى مطھرى و آقاى ناصر مكارم شیرازى بود كه قبال داوطلب

  .گفتند كه خودش از نظر كارشناسى خیلى خوب بود ھا را مي ايراد

  

ھايشان خیلى خوب بود و خود اين  وزى داشت، البته بحثى سبك منبر و كارشناسى و كارآم ھا بیشتر جنبه براى صنف منبري

  .شد ھا از سوى ماموران زندان به مقامات مافوق گزارش مي اى بود در زندان كه اين سخنراني جلسات ھم مسئله

  

بخش بود،  وقتى ما ابتداى كار دستگیر بوديم، نه تلفن، نه مالقات، نه قرارى از منزل، ولى ھمین جلسات بود كه براى ما آرامش

  .اهللا خوانسارى به مالقات آقايان آمد يك روز ھم آيت

  

ھاى شھر،  ھايشان را در آورده بودند، يك ال پیراھن مثل انجمن شاطر ى آقايان لباس ى زندان، ھمه ھاى جلوترش در محوطه روز

يكباره آمدند خبر كردند و گفتند . ھا طرديگر ھیچ آثارى از عالم بودن نبود، مثل ھیئت شا. شده بودند چون ھوا گرم و جا تنگ بود

خورى افسران، ھمه صندلى بود ھمگى نشستند،  بفرمائید سالن نھار: بعد گفتند. ى علمیه شد يك حوزه. ھايتان را بپوشید لباس

شما تشكر آقاى فلسفى گفت من از طرف آقايان از . اهللا خوانسارى با دو نفر با لباس شخصى وارد شدند بعد يكباره ديديم، آيت

دار  يك عده كه خودشان مشعل. كنم، از آمدن به مالقات ما، شايد دوست داريد بدانید وضع ما چطوريست؟ وضع بسیار بد است مي

حاال به عنوان   اند زندان، كسانى كه طبیب مردمند، آزادى و اخالق و سعادت مردم ھستند، حاال به اتھام بر ھم زدن نظم افتاده

يك عده بايد دارو بین غذاى معینى  يك عده مريضند، . ى شرايط دنیاست ان، آن ھم در يك شرايطى كه فاقد ھمهمتھم آمدند به زند

تا گوسفند نیست، ما را با اين  ٥٠اند، در يك محیطى كه جاى  اند، زنده مرده. دانند اصال كجا ھستند ھايشان نمي بخورند، خانواده

باشد كه اگر فردا نوبت خودشان  كردند كه وضع ما اينجا طورى  اى كاش اينھا فكر مي   و . ى كوچك اند با اين محوطه تعداد ريخته

انشاءاهللا رفع سوء تفاھمات خواھد : اهللا خوانسارى گفت ھمین كه سخن به اين جا رسید آيت. رسید، به خودشان سخت نگذرد 

يك عده مخالف . حواله دادند براى آقايان كه كمكى باشدشد و بلند شدند و نگذاشتند آقاى فلسفى ادامه دھند و رفتند بعدا يك 

  .بودند، يك عده موافق

  

زنم، حاال  اينجا من پشه را رو ھوا نعل مي. اند كه من يك بچه طلبه ھستم گفت ايشان خیال كرده مثال شیخ حسین لنكرانى مي

ھا و  دھیم به اين دربان خواھد، نگیرد و ما مي آقاى فلسفى گفت ھر كسى نمي. ام زندانى ھستم، ولى من كه از اعتبار نیفتاده
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  .خدمه

  

گیرى كرد و من با  ى تلخى بود براى من كه به مسخره به من نشانه از خاطرات زندان ھمان تھديدى كه نصیرى كرد، يك خاطره

آمدم با . شان راياد مرحوم سید عبدالحسین واحدى افتادم كه بختیار ھفت تیر كشید و كشت اي. خواستم دفاع كنم دستم مي

البته ظھور و بروزى در خودم ندادم، ولى خیلى ناراحت شدم كه چه . دستم دفاع كنم كه او مسخره كرد و من خیلى ناراحت شدم

  .ى روحى قرار داد كسى مرا مورد تھديد و مورد شكنجه

  

شان را بازداشت كرده بودند، بعد يك شیخ اسحق مشكینى بود، شیخى بود از عراق كه وقتى اعالمیه از او گرفته بودند، اي

خوابانده بودند و شالق زده بودند تا حرف كشیدند و بعد چند نفر را گرفتند و دردسر دادند و فقط ايشان را شالق زدند و ايشان ھم 

ندان ايشان ھاى خوبى كه ايشان انجام داد، چون بعد از آزادى ما در ز در زندان يكى از كار. با ما بود، اسمش در دفتر من ھست

وى . ماه ياد گرفت وقتى از زندان آمد بیرون، با دانستن زبان انگلیسى آمد ٥ـ٦ايشان انگلیسى را در زندان شروع كرد و ظرف . ماند

گفتم اگر انسان بخواھد درسى بخواند، در زندان  شد در حفظ آيات قرآن و اشعار و انگلیسي، كه مي كه مورد تحسین من واقع مي

در مورد حجاب دختران . ما يك سازمان آموزشى انصارى داشتیم كه اين سازمان خیلى خدمات داشت. درس بخواند تواند ھم مي

ھا را با حجاب  دختر بچه. ى ما كردم كه معلمین با حجاب و مدير با حجاب بگیرند از دولت و اين منعكس است در پرونده كه تالش مي

بچه را از كالس اول ھم انگلیسي، ھم نماز . داري ھاى خیاطى و خانه يم و ھم كارداد پذيرفتم و بعد اينھا را ھم درس مي مي

نتیجتا ما االن خیلى از . واعدوا لھم مااستطعتم من قوه، فقط ادوات نظامى نیست: داديم و اعتقاد من بر اين است بھشان ياد مي

ھاى مختلف كه ھم پیشرفت درسى و  در نھاد. ستندى ما ھ افسرھاى نیروى نظامى و مخصوصا ھمافر، اينھا از شاگردان مدرسه

گويید تلويزيون حق نداريد نگاه كنید، درست  ھم پیشرفت دينى دارند و من با جامع تعلیمات اسالمى حرفم شد كه شما مي

ى چشم و گوش  اگر قرار باشد كه يك بچه. بايد دانش آموز ھم سینما برود، تلويزيون ببیند، بايد بفھمد كه در فساد نیفتد. نیست

ى دبیرستان احمديه بود با مسئوالن آنجا من اين بحث را  در نزديكى ما مدرسه. رود اى بار بیاوريم، ھزار جور كاله سرش مي بسته

  .داشتم كه محدوديت چشم و گوش بسته درست نیست

  

شما كه ھستید، كجا بوديد، چه كار  سؤاالتى كه در زندان شد بیشتر روى پايه اينكه. در مجموع بیش از سه ماه در زندان بودم

  .كنید، االن در اين بلوا در كدام قسمت مداخله كرديد و امثال اينھا بود مي

  

بعد در مورد حضرت امام سؤال شد كه ايشان را در چه حدى قبول داريد؟ يا مقامشان پیش شما چقدر است؟ گفتم مرجع تقلیدم 

  . ع تقلید، ايشان استيكى از مراج. اش در خانه من است رساله. است

  

اھل . شود؟ گفتم مسجد و مدرسه و سازمان آموزشى دارم ھايى به شما مي شود و چه كمك ات از كجا اداره مي گفتند زندگي

  .شود ھمه فى سبیل اهللا اداره مي. شود شان اهللا وكیلى اداره مي علم معموال زندگي

  

  .ھاى اول ھمان طور به بازجويى بردند آقاى فلسفى را ھم روز. اجازه بگیريدى قضايى نبايد خارج شويد بايد  تعھد اينكه از حوزه

  ھايى در زندان يادداشت
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رفتم  جاتى كه در كالس دوم مي حتى در دوران كودكى نوشته. من ھمیشه دوست داشتم يك چیزھايى را بنويسم و تدوين كنم

ورت جلسات را، گاھى شعر كردم يك چیزھايى را يادداشت كنم، گاھى ص در زندان ھم كه بودم، سعى مي. مكتب، دارم

  . نوشتم مي

از جمله شعر طنزآمیزى داشتم كه بخشى از آن از اين قرار . ام كه بعضى از آن را ھنوز به ياد دارم در زندان شعرھاى زيادى سروده

  : است

  واعظا بحث بزه كارى رندان به تو چه

  از سیاست سخن و رفتن زندان به تو چه

  نه پلیستو كه نه قاضى و نه محتسبى و 

  ى دزدان به تو چه انتقاد از روش دسته

  ى غسل و تیمم بده شرح تو برو مسئله

  مملكت گر كه فتد دست يھودان به تو چه

  ى تقوا بكند دست ستم گر به قم ريشه

  كاخ سیلنن به فلك بر شد ايوان به تو چه

  

براى ايشان خواندم، گفت نخوان براى آقايان،  در اين زمینه شعر مفصل و عجیبى است كه خدا رحمت كند آقا فلسفى را كه اول

  .دھد اين سرورده سر تو را به باد مي

  

  يك شعر فكاھى نشريه توفیق داشت كه به اين مضمون بود 

  گفتى كه نان ارزان شود

  ات به قربانت كو نان ارزانت، عمه

  

گفت از  آقاى فلسفى مي. خنديدند زدند، مي ینه ميآقايان در زندان س. اش كردم و ترجمه به تركى و عربى كردم من اين را طوالني

  .بخنديد كه اين زندان با اين تبسم و خنده، بايد سمش و فشارش از بین برود  ته دل

  

ام كه بعضى از آن  ى زندانیان را به نسبت شأنشان آورده بیت است و در آن اسامى ھمه ٧٠٠ام كه بیش از  شعر ديگرى ھم گفته

  : اد ندارم و برخى از آن كه به ياد مانده، چنین استابیات را اكنون به ي
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  ماه خرداد به سال چھل و دو

  كى فراموش شود از من و تو

  مرغ طبعم به سر شوق آمد

  طوطى نطق مرا ذوق آمد

  داستانى بسرايم ساده

  از گروھى رجل آزاده

  چون شد از حكم قضاى عدوان

  جايگاه آن عزيزان، زندان

  اى از علما و خطبا دهع

  ھمه را بود به زندان مأوا

  ھمه مردان فضیلت بودند

  زين سبب محبسشان جا دادند

  اولین فرد مبّرز ز میان

  فلسفى واعظ مشھور جھان

  آن سخن پرور مجلس آرا

  كه بدى شمع شبستان ما را

  مظھر لطف و وفا رفتارش

  وحى منزل ھمه گفتارش

  مجتھد در فن تبلیغ بود

  ن دين تیغ بودبر سر دشم

  فلسفى آن رجل فرزانه 

  آنكه باشد به جھان دردانه

  قدر او از نظر ماھیت

  برتر از ھمه روحانیت

  بود استاد به ھر علم و فنون

  لیك توقیف خالف قانون

  بھر مردان خدا نیست عجب 

  عار نبود رھشان رنج و تعب

  گر چه چون شیر بود آزاده

  حالیا كنج قفس افتاده



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۶ 
 

  يات عظامديگر از جمله آ

  كه بود صاحب تدبیر و مقام

  بوعلى فكرت و لقمان پیشه

  اھل فضل و قلم و انديشه

  آنكه استاد به علم و ادب است

  مرتضى نام و مطھر لقب است

  ھم خطیب است و زعیم منبر

  ھا برتر چون گلى از ھمه گل

  چون بود مطلع از شرح و فنون

  شد معلم به علوم و به فنون

  شد صاحب نطق و فصاحت با

  مخزن علم و فقاھت باشد

  مقدمش بر ھمه باشد بركت

  بر سرش ھست نشان از عظمت

  متقي، محور اذھان ھمه

  كه كمالش بود اذعان ھمه

  ھمه افراد به فضلش قائل

  ى علمى نائل بھترين رتبه

  بار االھا برھان از قفسش

  بكن آزاد ز دست عسسش

  حیف و صد حیف چنین آزاده 

  هكه در اين كنج قفس افتاد

  شیخ عباسعلى اسالمي

  آنكه باشد ز رجال نامي

  پھلوانیست به میدان رثا

  نك به زندان شده از ظلم و جفا

  واعظ و بانى تعلیمات است

  فاضل و صاحب تألیفات است

  از مدار فلكى صد افسوس

  محترم خائن و خادم محبوس

  ديگر آن كس كه زعیم ادب است

  ناصرش نام، مكارم لقب است

  م است به قماھل شیراز و مقی

  ھمچو بدرى است میان انجم

  ھست مصداق بسى استعداد

  اش آباد شده فیضیه ز سعي

  نوجوانى است فضیلت پیشه

  مرد علم و قلم و انديشه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧ 
 

  صاحب شیوه و تقرير بود

  قلمش در خور تقدير بود

  ى او پیدا ھمت از ناصیه

  كه بود جزو رجال فردا

  اينكه اكنون ز مكارم باشد

  عاظم باشدپس از اين جزء ا

  لنكرانى كه حسینش نام است

  ى خاص و عام است ھا شھره سال

  پیشتازى به سیاست باشد

  عالم و اھل كیاست باشد

  ى آيات عظام ديگر از عده

  اعتماد است على اصغر نام

  واعظ و فاضل و اھل تدبیر

  ھم مجاھد بود و مرد دلیر

  قامتش سرو، دلش مخزن عشق

  ھمه جا، بر ھمه كس رھزن عشق

  كه اين مرد امین است و درست بس

  اعتماد آمده از روز نخست

  پیر مردى است ز اوصاف غني

  ى پاك خدا حاج كني بنده

  پیر باشد ولى از بنیه جوان

  قدرتش كامال از چھره عیان

  بود مردى ز رجال زنجان

  مفخر لطف و صفا و احسان

  مظھر علم و كمال و رفعت

  بوعلى سیرت و لقمان حكمت

  عزالدين است اش نام شايسته

  فخر اسالم، وقار دين است

  آنكه در فضل بود بدر تمام

  مقتداى بشر و فخر انام

  شیخ صادق كه بود خلخالي

  ھم شجاع است و مقامش عالى 

  پر دل و جرأت، چون شیر بود

  در بر خصم چو شمشیر بود

  ھمه طالب به قدرش قائل

  ى علمى نائل بھترين رتبه

  سید محترم و عبد كريم

  شمى فرخنده زعیملقبش ھا
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  يكه وعاظ خراسان باشد

  مورد مھر جوانان باشد

  كوچك اندام و ظريف است و نحیف

  سخنش ھست چو باران لطیف

  اش باز و پر از نور بود چھره

  عاقبت فاتح و منصور بود

  با اثر منطق و عالى نظرش

  زده حق تاج تبارك به سرش

  

  شیخ مھدى كه بود كروبي

  وارث لطف و صفا و خوبي

  مسقط الرأس او تويسركان است

  حالیا يوسف اين زندان است

  خاضع و فاضل و باھوش بود

  بھر دين جاھد و پر كوش بود

  بار االھا برھان از قفسش 

  ت عسسشبكن آزاد ز دس

  سیدى ھست مسمى به جواد

  كه بود رھبر خرم آباد

  شھرتش در ھمه جا الیاسي

  قھرمان سخن و فراسي

  ھم چو الیاس نبى وارسته

  دل ز دنیاى دنى بگسسته 

  سیدى ھست بلند استعداد

  كرده زندان ز فصاحت آباد

  خادمى ھست به ابناى زمان

  ز الجزاير، عربستان، ايران

  واعظ نامى خرمشھر است

  انى مدرسه در آن شھر استب

  مسجدى ھست ورا آبادان
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  كه شد از مقدم وى آبادان

  حاج اشرف كه زعیم دين است 

  مسلكش علم و عمل آيین است

  ھست كمتر كسى اندر تھران

  كه نگويد به وى استاد بیان

  ى كاشان باشد  گر چه او بچه

  حالیا واعظ تھران باشد

  واعظى بت شكن و خیبرگیر

  ر و ز كبیركه مريدش ز صغی

  رھنما شیخ مآل انديشه

  مصطفى نام و سیاست پیشه

  بانى مسلم آزاد بود

  بردباريش چو فرھاد بود

  حامى ملت اسالم آمد

  ى اين دام آمد زين جھت طعمه

  مسلمین را ھمه حامى و كمك

  بھر اين ايده بسى خورده كتك

  الجزاير بودش مد نظر

  به فلسطین و به لبنان ياور

  قرآن بھر اسالم و براى

  بارھا گشته دچار زندان

  ديگر از جمعیت اين مردان 

  دو جوانمرد شريفند در آن

  نامشان شیخ على و محسن

  شأنشان بر ھمه باشد مذعن

  چون كه ھستند دو آقازاده

  شھرت آمد به محدث زاده

  بابشان باب حديث و خبر است

  در بر اھل خرد معتبر است

  شیخ عباس قمى خادم دين

  شرع مبینكرده احیا قلمش 

  باشدش در ھمه جا تألیفات

  صاحب كشف و كرم ھم بركات

  ھست ز آثار ھمیشه زنده

  دودمانش به جھان پاينده 

  چون بدى عالم عالى درجات

  بفرستند به روحش صلوات

  است با انصاري] ١١[آنكه ھمسايه
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  شیخ حسین است و لقب غفاري

  مرد فضل و عمل و زحمتكش

  در فقاھت بود اھل سنجش

  از رفقاى زندانيك نفر 

  در میان ھمه از پیر و جوان

  مرتضى سیدك مرتضوي

  نبوى فطرت و سیرت علوي

  ى سادات شريف ھست از زمره

  خادم دين و جوانمرد و عفیف

  متبحر بود و با تقوا

  شھر رى دارد منزل و مأوا

  در عمل مظھر استعداد است

  مجلس از مقدم او آباد است

  مخلص مفلس او انصاري

  ود اشعاريز ارادت بسر

  

اشعارى فكاھى نیز در زندان سرودم كه برخى از ابیات آن را . ام كه اكنون يادم نیست ى ديگر آقايان زندانى نیز اشعارى گفته درباره

  :به ياد دارم

  محبس كه شدى مخزن مھر

  روى ھم ريخته بود شصت و دو متر

  گاه گه بوى تعفن آيد

  گاه مأمور تفنن آيد

  ھايش مرتب باشد روز

  سمت ما پلو ھر شب باشدق

  نان ما بود ز آرد سیلو

  توى آشش قطعات زيلو

  آلويش چو ُگه تحلیل شده

  ھايش ھمه قربیل شده ريگ

  ھايى از علماى زنداني يادداشت

. بود زندانى بود كه در آن خلوت الھى. اى بود خرداد زندان سازنده ١٥بايد اذعان كنم كه زندان . اى بود دوران زندان، دوران پرخاطره

اگر . تر به نمايش درآمد ھا بیشتر آشكار شد و زنده از اين زندان ھرچه گذشت قابلیت. يكى از كرامات آن بازداشت خلوت با خدا بود

شد كه با قطعیت به میدان بیايند و انقالب  داد چه بسا زمینه براى امام فراھم نمي ھاى دسته جمعى روى نمي گونه زندان اين

  . بیافرينند

  

ھايى بود كه  ھاى ارزشمندى كه از آن زندان كردم يادداشت از جمله استفاده. خرداد خیلى جالب و آموزنده بود ١٥صه زندان خال

از جمله آقايان فلسفي، مطھري، ناصر مكارم شیرازي، . ى خاطرات من در زندان به يادگار گذاشتند علماى زندانى در دفترچه
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اند و  ني، شیخ مصطفى رھنما، آقاى زنجانى و برخى از آقايان ديگر مطالبى در آن دفتر نوشتهزاده، جاللى تھرا نژاد، محدث ھاشمي

  .خوانم ھا را مي من در اينجا برخى از آن نوشته

  

  : اند استاد مطھرى چنین مرقوم داشته

  

  بسمه تعالى شانه

  )قرآن كريم(و اذ قال عیسى للحواريین من انصارى الى اهللا قال الحواريون نحن انصار اهللا 

  اين جھان جنگ است چون كل بنگري

  ذره ذره ھمچو دين با كافري

  جنگ طبعى جنگ فعلى جنگ قول

  ھا حربى است ھول در میان جزء

  بود اين جھان زين جنگ قائم مي

  در عناصر در نگر تا حل شود

  آن جھان جز باقى و آباد نیست

  چون كه تركیب وى از اضداد نیست 

  

اند اصل تضاد و تزاحم و تنازع و  فالسفه كه بیشتر دقت كرده. اند دانشمندان اصل تنازع را يكى از اصول زندگانى بشر دانسته

. كند تضاد و تزاحم است كه باب فیض و رحمت را باز مياند ھمین  اند و گفته اصطكاك را از اصول اولیه سازمان جھان طبیعت دانسته

: اند از اول خلقت دو ُعَلم افراشته شده است مطابق آنچه انبیاء عظام تعلیم داده. لوال التضاد ماصح دوام الجود عن المبدأ الجواد

  :گويد حق و باطل، مولوى مي

  دو علم افراخت اسپید و سیاه

  آن يكى آدم دگر ابلیس راه

  ن آن دو لشگرگاه رفتدر میا

  چالش و پیكار آنچه رفت رفت

  

بديھى است كه حق و باطل، سپید و سیاه، نور و ظلمت ھر چند مقابل يكديگرند، اما از نظر ديگر يكى اصل است و ديگرى فرع، آن 

اگر  ھل نیست، يكى نور است و ديگرى سايه، آن يكى شيء است و ديگرى ضيء، اگر نور نباشد سايه نیست، اگر علم نباشد ج

  . راستى نباشد دروغ نیست

  

. ى مبارزه است به ھر حال اين جھان اين چنین ساخته شده كه ھمواره معركه حق و باطل، درستى و نادرستى است، صحنه

انى اصل تنازع از يك طرف و اصل تعاون از طرف ديگر قواى محركه چرخ زندگ. دھند احیانًا حق و باطل صفوف متمايزى را تشكیل مي
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كند، اين است  چیزى كه ديد يك مرد الھى و موحد را از ديد يك مرد ماتريالیست نسبت به اين صحنه متمايز مي. روند به شمار مي

  .كه از نظر مرد الھى حق، اصل است و باقى و حاكم و اما باطل فرع است و زايل و محكوم

  

از نظر يك فرد . بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا ھو زاھق.... اما الزبد فیذھب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمكث فى االرض

تواند ايمان داشته  دھند و انسان از لحاظ وضع خودش نمي مادى و ماتريالیست حق و باطل دو نیروى اصیل متساوى را تشكیل مي

اساس   كه حق آب است و باطل كف، داند باشد به اينكه به صف حق و عدالت و درستى و راستى ملحق گردد، اما مرد الھى مي

ان تنصروا هللا ينصركم و يثبت . كند عالم به حق و عدالت بر پاست و ھمواره يك نیروى مرموز است كه حق و اھل حق را تأيید مي

كند و اين  شود و از حقیقت دفاع مي مرد موحد و الھى با اطمینان و اتكا به نیروى ال يزالى ھمواره وارد صحنه مبارزه مي. اقدامكم

  .خود بزرگترين مايه امتیاز و وجه تمايز و وسیله افتخار اھل ايمان است

  

اين چند جمله بر حسب امر حضرت مستطاب ثقه االسالم آقاى آقا شیخ محمد على انصارى به عنوان يادگار در دفترشان قلمى 

بخش من واقع شد و اين چند  اى ايشان الھامانديشیدم چه بنويسم، اسم با مسم گرديد و ھنگامى كه قلم به دست گرفته مي

اى در حدود پنجاه  سطر قلمى گرديد و آشنايى من با معظم له در زندان موقت شھربانى تھران آغاز شد كه ھر دونفر به اتفاق عده

ع شد طبع روان و چیزى كه مورد اعجاب ھمه واق. ايم نفر از علما و خطبا و طالب به مناسبت نھضت اسالمى اخیر ايران زندان شده

  . خداوند ايشان را بیش از پیش موفق بدارد. بديھه گوى معظم له بود در گفتن شعر

  مرتضى مطھري

  ١٨/٤/٤٢مطابق  ٨٣/صفر/ ١٧

  : آقاى فلسفى نیز به عنوان يادبود دوران زندان چند سطرى در دفترم نوشتند و مرا اينگونه مورد محبت قرار دادند

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

جمعـى از آقايان علمـا . بود، در زندان موقت شھربانى بازداشت شدم ١٣٤٢از شب دوازدھم محرم كه مصادف با شب نیمه خرداد 

براى اينكه از اجتماع آقايان استفاده شود، مجلس مناظره و مباحثه و . شدند و وعاظ تھران و واليات، تدريجا در اين زندان محبـوس

ى يكى از مسائل علمى در  شد و ھر بار يكى از آقايان درباره انتقاد تشكیل داديم و روزى دوبار صبح و عصر اين مجلس تشكیل مي
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  كرد،  ى مقرر صحبت مي دين طبق برنامه

  

شدگان بود معظم له شش  االسالم و المحدثین آقاى انصارى اراكى كه يكى از بازداشت قهفاضل محترم و دانشمند معظم جناب ث

براى يادبود ايام زندان اين چند . بار صحبت كرد و عالوه اشعارى در زندان سرود كه شاھد بارزى بر طبع روان و سرشار ايشان بود

  .اه خداوند سالم و موفق باشندامید است كه ھمواره در پن. سطر را به درخواست معزى الیه نوشتم

  محمد تقى فلسفى 

١١/٤/٤٢  

  

  

دفتر » ھیچ آزادى باالتر از آزادى از چنگال ھوى و ھوس نیست«اى پند آمیز مبنى بر اينكه  حضرت آقاى مكارم شیرازى با نكته

  . يادداشت مرا اينگونه مزين كردند

  

  بسمه تعالي

  ال تكن عبد غیرك و قد جعلك اهللا حرا: قال امیر المؤمنین علیه السالم 

  !بنده دگران مباش، خدا ترا آزاد آفريده

آزادى مظاھر گوناگون و انواع  صحیحى ندارد،  آرى آزادى و آزادمنشى از بزرگترين موھبات خداست كه بدون آن زندگى مفھوم

  .توان گفت ھیچ آزادى باالتر از آزادى از چنگال ھوى و ھوس نیست شمارى دارد، ولى به جرأت مي بي

حديث باال و چند جمله ذيل آن به عنوان يادبود ايامى كه با جمعى از بزرگان و دانشمندان و دوستان در زندان موقت شھربانى 

  . يم به امر دوست گرامى جناب آقاى انصارى نگاشته شدتھران بود

  ٨٣صفر  ١٠ناصر مكارم شیرازى ـ 

  

انگیزى به عنوان يادبود ايام زندان نگاشتند، آقاى  آمیز و عبرت از ديگر آقايان زندانى كه در دفتر يادداشت من مطالب نصیحت

  : در يادداشت اين بزرگواران آمده است. ارى بودندآقاى حاج شیخ عباسعلى اسالمى و آقاى شیخ حسین غف  نژاد، ھاشمي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ان ابراھیم كان امه

دھند با يكديگر مساوى و برابرند، اما از نظر شخصیت و ارزش  ى افراد بشر از اين نظر كه فردى از اجتماع را تشكیل مي ھمه

گاھى يك شخص از نظر شخصیت آنقدر پر ارج و . ھاى زيادى بین آنان موجود است شته و فاصلهھاى فراوان با يكديگر دا تفاوت

ارزنده است كه به تنھايى به يك اجتماع و ملتى ارج و ارزش داده و در عین آنكه از نظر شخص يك فرد است، اما از نظر شخصیت 

) ى فوق آيه(راھیم خلیل علیه السالم چنین تعبیر فرموده است چنانكه خداوند عزاسمه درباره اب. ى اجتماع و ملتى است به منزله

ھاى  توان گفت اين نمونه شخصیت االسالم آقاى انصارى دام بقائه يك شخصیت فوق العاده ارزنده است كه مي جناب حجت

  . خواھد گرديد  تر و پر ارج برجسته ھر قدر در اجتماع و ملتى بیشتر گردد، آن اجتماع و ملت وزين

  قنا اهللا و حضرته لما يحب و يرضيو ف

  زندان موقت شھربانى تھران 

   ١٣٨٣صفر  ١٦سید عبدالكريم ھاشمى نژاد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم] وا[تنصر  ان

  در راه نصـرت و تـرويج دين، جمعـى از روحانیـون محتـرم در بنـد زنـدان موقـت شھربانى 

خیر اگر خدا خواھد ـ با اديب دانشمند بزرگوار و مبلغ با وقـار و شاعـر تاجـدار جنـاب گرفتـار و به مضمون خبرى ـ عدو شود سبب 

آقاى حاج شیـخ محمـد علـى انصـارى كه واقعـا اسـم بامسماست، مالقات امیدوارم بیش از پیش در نصرت و يارى دين مبین 

رد؛ مخصوصا كار مھم تعلیم و تربیت نوباوگان مسلمین كه بكوشند و واردات و مصائب روزگار غدار ايشان را از منصب بزرگ باز ندا

اند تعمیم دھند و در كیفیت معالم دين از حیث اخالق و آداب و امور اسالمى عمال بكوشند و فريب دنیا و دنیاداران  خود اقدام فرموده

جديت بفرمايند كه جزئیات و دستورات دينى ى غیر دينى نروند و  رو به ھیچ وجه نخورند و در تحت فرمان فرھنگیان در امور و برنامه

  و ما توفیقى اال باهللا العلى العظیم. حتى االمكان در مدارس عملى شود

  ـ االحقر عباسعلى اسالمي ١٣٨٣صفر  ١٦به تاريخ 

  

  بسم اهللا تعالي

  قال المعصوم علیھم صلوات اهللا 

  اغتنموا الفرص فانھا تمر مر السحاب

زندان  خرداد ماه باشد، به عنوان اخالل در نظم عمومى با جمعى از وعاظ محترم در ١٥كه مصادف با شب  ١٣٨٣محرم  ١٢از شب 

واعظ محترم جناب آقاى انصارى را كه صاحب طبع بسیار روان در شعر و ادب دارند، به ] خرداد[ ٢٢ضمنا روز . موقت شھربانى بوده

امروز كه . صفر سرودند و بسیار مورد تحسین قرار گرفت ٧اى تفريح و تعزيه بالخصوص شب وفات  زندان آوردند و اشعار نغزى در پاره

االحقر حسین غفارى . مند ھستیم اى از فیض ايشان و حضور رجال تبلیغ بھره نفر پس از آزاد شدن عده ٤٧است با  ماه صفر ١٢روز 

  آذرشھري

  

آقايان سید عزالدين زنجاني، : ديگر علما و خطباى زندانى كه دفتر خاطراتم را با دستخط شريف خود مزين كردند عبارت بودند از

اهللا واعظي، مھدى كروبي، سید  زاده، فرج ن بكايي، عیسى اھري، على و محسن محدثآبادي، محمد حس محمد حسین خندق
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مرتضى صالحى خوانساري، سید مصطفى طباطبائى قمي، محمدعلى شرعي، صادق خلخالي، سید ناصر صدري، سید 

  . محمدتقى حسینى واحدي، سید عبدالحسین رضوي، سید ابراھیم ابطحى و سید علینقى موسوى طھراني

  

  بسم اهللا تعالي

ھا برد تا انسان وارسته و  بايد رنج. ھا میسر نیست ھاست به اين زودي ترين سعادت مند شدن از ديدار بزرگان كه از مھم بھره

  . خدمت ولى منتى آيد از دريا مبارك ساعتي ضى اوقات رحمت بيكاملى را پیدا كرد و كل نفیس القدر خود مطلب ديگر بلى بع

در [...] چنانچه در. گردند به اين مقصد بزرگ نائل مي  ھیچ مقدمه سازد و بي جريان حوادث اين سعادت را براى طالبین فراھم مي

از رجال علم و فضیلت ھستند، در  اين خوشبختى براى اين بنده فراھم آمد و به ديدار عزيزان كه ١٣٨٣صفر  ١٠اين ايام يعنى 

زندان موقت شھربانى فراھم شد كه از جمله جناب مستطاب ثقه االسالم والمسلمین آقاى آقا شیخ محمد على انصارى است 

. ى اين چند سطر موفق به يادبود علمى گرديدم بسیار خوشوقتم كه به وسیله[...] كه حقا مجمع فضائل علمى و عملى ھستند 

  علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ

  ـ االحقر عزالدين حسینى عفى عنه  ١٣٨٣صفر  ١٠حرره فى 
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  بسمه تعالي

  نشد ابرو خم از سنگینى بار قفس ما را 

  كه اين سنگ سبكتر باشد از بال مگس ما را 

  بر غم عدل و آزادى خالف ھر چه در عالم

  به جرم راستى افكنده در زندان عسس ما را 

  

موقت شھربانى به جرم حمايت از قانون و دفاع از حريم قرآن و حقوق خاندان پیغمبر اكرم سالم اهللا علیھم ايامى كه در زندان 

من جمله جناب مستطاب مروج . ھا تشريف داشتند اجمعین محبوس بوديم جمعى از علماى اعالم و وعاظ گرام تھران و شھرستان

مخصوصا از طبع . راكى بودند كه حضورشان براى ما بسیار پر ارزش بوداالحكام ثقه االسالم آقاى آقا شیخ محمد على انصارى ا

  . ھاى زندان قزل قلعه بود به عنوان يادبود نگارش يافت روانشان بسیار استفاده كردم و اشعار فوق كه از يادگار

  خندق آبادى 

١٢/٤/٤٢   

  

  بسمه تعالي

  نالـه از بھـر رھايى نكنـد مـرغ اسیـر

  خورد افسوس زمانى كه گرفتار نبود

  

ندان موقت ھاى انفرادى و عمومى پادگان عشرت آباد و ز مدت بیست پنج روز است كه به جرم دفاع از حريم مقدس قرآن در زندان

برم، در زندان موقت  شھربانى تھران به ھمراھى دوستان دانشمندم جنابان آقايان اھرى ـ وحدت بازداشت بوده و به سر مي

االسالم آقاى  ھا من جمله حضرت مستطاب حجت ھاى برجسته روحانى مركز و شھرستان شھربانى از حضور جمعى شخصیت

باشم به رسم  ى شعرى سرشارى ھستند مستفید و مستفیض مي كه داراى قريحه حاج شیخ محمد اراكى ـ انصارى زيد مجدھم

   ١٣٨٣صفر  ١٣الى اهللا المشتكي، الحاج محمد حسن بكايى عفى عنه . تذكار به نگارش اين چند خط مبادرت شد
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ان االرض هللا يرثھا عبادى الصالحون

  سعديا حب وطن گرچه حديثى ست صحیح

  نتوان مرد به سختى كه من اينجا زادم

  

آرى عدو شود . شنايى پیدا كردم كه در بیرون برايم میسر نبودرو شده و توفیق آ به ھايى رو در زندان و منزل زندگان با شخصیت

ھايى از اشعار و  منھم شاعر توانا و خطیب دانا، سرور ارجمندم جناب آقاى انصارى دامت افاضاته كه گل. سبب خیر گر خدا خواھد

  .ون از زندان ھم مشمول الطاف قرار گیرمام و امیدوارم در بیر ى بیشترى برده اخالق و بیاناتشان چیده و از مصاحبت معظم له فايده

  اللھم انصرنا على القوم الظالمین

  ١٧/٤/٤٢، مطابق با ٨٣صفرالخیر  ١٦

  زندان موقت شھربانى تھران ـ عیسى اھرى تبريزي 

  

  بسمه تعالي

  واستعینوا بالصبر و الصلوة
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  .براى مؤمن بھتر از صبر مايه تسلیت نیست

  . خواھیم ما نیز از پروردگار جھان توفیق مي

  على محدث زاده

  محسن محدث زاده 

  

  بسمه تعالي

  قل لّلذى بصروف الدھر عّیرنا ھـل عاند الدھر اال من له خطر

با  گر چه در زمان تسويد اين اوراق گرفتار زندان موقت شھربانى تھران بوديم، ولى بحمداهللا و المنه با خاطراتى خوش و قلبى آرام

زيرا كه اوال در محكمه وجدان و شرع محكومیتى در خود از نظر زندانى شدن و دستگیر . برديم كمال افتخار و سربلندى به سر مي

ى دين و دفاع از حريم شريعت سید المرسلین  ى مقدسه كرديم و به جرم پاكى و حمايت از حوزه ھیئت حاكمه بودن احساس نمي

  . گذرانیم ترين روزگار زندگى خود را مي ى زندان درخشنده حكوم به حبس شده و در زاويهصلى اهللا علیه و آله و سلم م

  بايد ھم چنین باشد به قول شاعر . گردد ى افتخار مي ى منحرف پاكى جرم و ناپاكى مايه بلي، گاھى در مزاج جامعه

  )طالب بود] ١٢[گر گالبى را ْجُعل(

  )بـود آن دلیـل نـا گالبـى مي(

  

 تعالى فما كان جواب قومه اال ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انھم اناس يتطھرون و عالوه بر آنچه گفته شد در عالم قال اهللا

وش به مقاصد عالیه رسیده و احراز  ى افراد كودك ھاى كودكانه اند و از چنین محكومیت ھمیشه مردان بزرگ دچار حوادث بوده

  .مقام باشیم زھى سعادت ز پیرو سنن عالیه مردان عاليپس ما نی. اند شخصیت و حريت كرده

  يك جو غم ايام نداريم خوشیم

  گه چاشت گھى شام نداريم خوشیم

  رسد از عالم غیب چون پخته به ما مي

  از كس طمع خام نداريم خوشیم

  

يكى از صفحات دفتر معظم له بارى طبق پیشنھاد سرور مكرم و برادر ارجمند جناب آقاى انصارى ايده اهللا بتأيیداته به تسويد 
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خورشیدي، انا االقل شیخ فرج اهللا واعظى ساكن تھران، سه راه سلسبیل، خیابان  ١٣٤٢تیرماه  ١٦مبادرت نمودم، به تاريخ 

  . ، منزل شخصى واعظي٩٢خوش، كوچه نجم آبادي، كاشى 

  

  اال و من مات على حب آل محمد فقد مات شھیدا

اى از علما و وعاظ محترم بوديم، تقديم به دانشمند  اين حديث شريف به يادبود ايامى كه در زندان موقت شھربانى حضور عده

نمايم و مفتخرم از آنكه زندان باعث دوستى بنده با معظم له  ردان پاك، دانا و با فضیلت است ميمحترم جناب آقاى انصارى كه از م

  . گرديد

  زندان موقت شھرباني

  مھدى كروبى 

  

  وال تحسبن اهللا غافال عما يعمل الظالمون

آنقدر . برم مدت يك ماه و سه روز است كه در زندان موقت شھربانى كل در محضر جمعى از علما و فضال مخصوصا خطبا به سر مي
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صبح و عصر از . ھاى علمیه است لم زندان را منور كرده كه گويى يك مدرسه و يكى از حوزهروحانیت و معنويت اھل اين محبس، عا

  . حضور اساتید درس گرفته و اشتغال به تحصیل دارم

باشند كه اوال بنده تمناى درك محضر ايشان را داشتم و  يكى از حضار زندان جناب مستطاب خطیب شھیر آقاى انصارى اراكى مي

، طورى كه از بیان ايشان كه مزيد بر دو مرتبه در عالم زندان سخنرانى كرده و كامال افاضاتى فرمودند بسیار بحمداهللا حاصل شد

ى فضائل و مناقب اھل مجلس اشعارى بسیار جذاب سرودند، زندان را  بسیار استفاده كردم و ھمچنین طبع روان اين مرد كه درباره

  .دارالسرور قرار دادند

چند جمله را به . ان ايشان را در صراط ترقى و تعالى خود و ھمچنین مسلمانان جھان مؤيد و منصور بداردامید است خداوند من

  .عنوان يادبود نگاشتم امید است در مواقع مظان استجابت دعا فراموش نكنند

  سید مرتضى صالحى خوانساري 

  

  بسمه تعالي

  ى خود پاكتـر از جـان كني جثـه

  چون كه چھل روز به زندان كني

گويان و شعرا  جمله از علما و سخن نزديك چھل روز است كه در محبس موقت شھربانى در خدمت علماى اعالم و وعاظ محترم من

ا آقاى انصارى اراكى كه حقا در خدمت ايشان استفاده كرديم و امیدوارم اين زندان سبب ترقیات روحانى و درجات راقیه شود، و ادب

  . از چاه به جاه رسید و از زندان به مقام عزت رسید) ع(چنانچه يوسف صديق 

  ٨٣صفر  ١٦ى لیله  مورخه

  

  مصطفى طباطبايى قمى 
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  بسمه تعالى 

  

  نشد ابرو خم از سنگینى بار قفس ما را 

  كه اين سنگین، سبكتر باشد از بال مگس ما را

  بر غم عدل و آزادى خالف ھر چه در عالم

  به جرم راستى افكنده در زندان عسس ما را 

  توبه فرما را ز ما برگوتنك پر مايگان 

  گران جانیم نتواند خريدن ھیچ كس ما را 

  خود آزادى به دست آور كه كس نفرستد اين گوھر 

  از آن سوى بحار و ساحل رود ارس ما را

  دموكراتش لقب بخشند ھر خود راى و خودكامي

  در اين مكتب كه معنى واژگون گرديده اسما را 

  ارانك ھا سھم تبه المال ملت گنج ز بیت

  ى آب عدس ما را بیات آجر و صبحانه

  

ھا تشرف خدمت جمعى ستارگان  برديم، بھترين فرصت گويى در زندان موقت شھربانى تھران به سر مي روزگارى كه به جرم حق

ه را عمال درس پايدارى در برابر ناماليمات و جھاد در راه عقید  زندان در اين مدت مكتبى بود آموزنده. فروزان علم و فضیلت بود

ى زندان  ى محیط آموزنده ھاى برجسته يكى از نمونه. گذشته نما پروردگارا خود ما را در راه ھدف مقدس اسالم از خود. آموختیم

ى ذوق ادبى خودشان محیط توأم با غم زندان  خطیب محترم جناب آقاى انصارى اراكى بودند كه حقا عالوه بر ساير فضايل، با جنبه

امید است براى . فرمودند آمیز مي تبديل به يك محیط مسرت) ف على نبینا و آله وعلیه السالم، ھذا بیت االحزانبه قول يوس(را 

  .محمد على شرعى شیرازي. ھمیشه در مظان توجه به ياد اين ناچیز بوده باشند

   ١٦/٤/٤٢ى رضويه ـ  مدرسه
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  ١٣٨٣صفر  ١٦

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  قال رّب السجن احّب الى مما يدعوننى الیه 

حضرت ى آنھا توجه به  آرى زندان فى حد ذاته جاى خوبى نیست، لكن در قبال بعضى امور مزايا و خواص زيادى دارد كه از جمله

بشر . شود نام برد حق و تسلیم دست قضا و قدر و توكل به ذات احديت و شكسته شدن شھوات و تكبر و غرور نفسانى را مي

سلب آزادى و حريت از ھیچ فرد و جامعه جايز نیست مگر . البته در چارچوب آزادى و حريت ديگران. طالب زندگى آزاد و حريت است

زير منت ديگران و بدون حس و وجدان در خیلى جاھا براى بشر مقدور است، لكن حیات با شرف و  به حكم قانون الھي، زندگانى در

  . زندان مكتب الفت و مروت است. ى زندان براى آزاد مردان میسر و مقدور نیست زندگى انسانى فعال به غیر از پناه بردن به گوشه

ثقه االسالم و المسلمین شاعر آقاى انصارى اراكى كه الحق از  اى كه خدمت اجل امجد عالى به ھمین مناسبت ارادت غايبانه

باشند، در چھار ديوارى زندان موقت شھربانى تھران چند مقابل شد و بعد از اين جريان، بنده ايشان را در  رجال برجسته و آزاد مي

ى حكومت قرآن از خداوند منان  هى مسلمین را در زير ساي ى برادران و سروران خود محسوب داشته، سعادت و عزت ھمه زمره

  . خواستارم

  االحقر صادق خلخالي
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  المالئكه] علیھم[اّن الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل 

  .و ايمان كامل به پروردگار دارند

مل ناراحتى براى آنھا زياد كنند و اگر ھر اندازه عوا ھا را زير پا گذاشته و ھدف مقدس خود را دنبال مي ى مشكالت و مشقت ھمه

. باشند ھاى عالم وجود مي از بھترين] ه[دانند در آيند شود چون مي افزايد و تزلزل در آنھا ديده نمي ى تحكیم آنھا مي بشود بر درجه

ى نیست شود، ولى در عین حال ھیچ ناراض كارند، از ھر طرف فشار به آن داده مي ھمان طورى كه يك دانه گل را در مھد زمین مي

شود و  شود كه زينت بھترين مجالس و محافل مي داند در آينده گلى بسیار ذى قیمت و خوشبو مي و در مقام رضا است چون مي

برند، ولى در حقیقت  اى از دانشمندان و علما در زندان به جرم حمايت از حريم مقدس اسالم به سر مي البته امروز كه يك عده

باشند و از برخورد با آقاى شیخ محمد على انصارى كه داراى شوقى  ھاى جھان آفرينش مي وھرھا و گ مسلم است از بھترين

  .وقت و مسرورم و امید است پیش از محضرشان استفاده نمايم بسیار خوش. باشد سرشار و طبعى روان و شاعرانه مي

  سید ناصر صدري

  

  بسمه تعالي

ھا كه  به راستى اگر به سرچشمه تمام بدي. الحمدهللا والصلوه على رسول اهللا و نعوذ باهللا من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا

نیم و خود را اصالح و تزكیه نمايیم از ھر شرى و ضرى ايمن و مصون الى كردارمان نھفته است، توجه ك به در وجود خودمان و در ال

اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم ـ ان الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانھم بظلم اولئك لھم اال من و اولئك ھم المھتدون ـ . خواھیم بود

  .صدق اهللا العظیم

ھل ايمان تأثیرى ندارد ـ اكنون يك ماه است كه در زندان به سر بر اين مبنى تحوالت گوناگون و نشیب و فراز زندگى در روح ا

كند بشود، آنگاه ديگر  ـ يھّون علینا انه بعین اهللا ـ ممكن است روزى اين پرسش از دستگاه نیرومندى كه بر ما حكومت مي. بريم مي

ايد؟ وانگھى فرضا ما زندانى  انى كردهشود كه ما را چرا زند آرى روزى چنین مؤاخذه مي. سازى و سالوسى خريدار ندارد صحنه

  . مند خواھیم بود نباشیم، با اختناقى كه فضاى كشور ما را احاطه كرده از كدام آزادى بھره

اللھم ال تشمت بنا االعدا و اجعل عواقب امورنا خیرا ـ امید كه دانشمند اديب و حبر يگانه آقاى انصارى اراكى ھر وقت به اين سطور 

  . ز داعى با دعاى خیرى ياد فرمايدمرور فرمايد ا

  والسالم علینا و على عباداهللا الصالحین 
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  .و انا االحقر األفقر محمد تقى الحسینى الواحدي

  يب ـ صغـ ـ غشفج. فى ھـ ـ

  

  ان حزب اهللا ھم الغالبون

  

ى خود در زندان موقت شھربانى با رجال و معاريف كشور و زعماى محراب و منبر آشنا  بسیار خرسندم كه در دوران توقیف چند روزه

ھاى مبرز و  محمد على انصارى واعظ و دانشمند محترم كه از فضله و شخصیتاالسالم آقاى آقا شیخ  از جمله جناب حجت. شدم

مبارز عصر است در جلسات سخنرانى زندان چند مرتبه از بیانات شیوا و تقريرات بجا و سودمند معظم له استفاده شد و طبع 

باشند و از دعاى خیر فراموش  سرشار و اشعار روان حضرت ايشان مورد تحسین ھمگان بود و رجاء واثق آنكه ھمواره موفق

  . نفرمايند

  والسالم على من اتبع الھدي

  سید عبدالحسین رضوي
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  بسم اهللا تعالي

  ٨٣صفر الخیر  ١٠

ولى بحمدهللا آقايان علما و . بعد از ظھر توسط سرھنگ صدارت دستگیر و در زندان موقت زندانى شدم ٨٣محرم الحرام  ١٥در روز 

االسالم  مخصوصا در مصاحبت جناب ثقه. ان براى حقیر بسیار راحت گذشتوعاظ واالمقام جمعیتى تشكیل دادند كه زند

فرمودند كمال خوشوقتى حاصل،  والمسلمین آقاى شیخ محمدعلى انصارى واعظ كه از اشعار خود تمام اھل زندان را مسرور مي

  . خداوند زودتر مرخص فرمايد كه در منزل خود جمع را جمع و در محضرشان مستفیض بشوم

  براھیم ابطحيسید ا

  

  بسمه تعالي

  ١٣٨٣به تاريخ پانزدھم شھر صفر 
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يكى از . برم اسمه به سر مي امروز بیست و ھفت روز است كه در زندان موقت شھربانى بر حسب تقدير حضرت احديت جل 

االسالم  توانم بگويم خدمت رسیدن دانشمند محترم و فاضل ارجمند حضرت ثقه افتخاراتى كه در اين اوقات نصیبم شده مي

باشد امید است خداوند وجود مقدسش را محفوظ داشته و در  والمسلمین آقاى آقا شیخ محمد على انصارى دامت افاضاته مي

  . ترويج شرع مقدس تأيید فرمايد

  االحقر علینقى الموسوى الطھراني

  آزادى از زندان

ود سه ماه و اندى در زندان بودم، وقتى آزاد شدم بیشتر علماى مھاجر از تھران رفته بودند لكن برخى از آنان در تھران بودند من حد

اهللا مرعشى آمدند، آقاى میالنى تشريف آوردند،  پس از آزاد شدن آقاى فلسفى آمدند منزل ما، آيت. كه با آنان مالقات داشتیم

. زمانى بود كه از من دلخور بودند. آقاى شريعتمدارى نیامدند. آمدند و يك حواله ھم مرحمت كردند آقاى حاج آقا حسین قمى نیز

پسرشان دكتر محمد رضا صالحى كرمانى كه نويسنده ھم بودند، در . آقاى حاج شیخ على اصغر صالحى كرماني، تشريف آوردند

دوستان فاضل من بودند كه ھم در دانشگاه و ھم امام ھمان مسجد سبحان كه آقاى حاج شیخ محمد رضا صالحى كرمانى از 

  . جماعت بود و خیلى مورد عالقه و احترام من بودند

من پس از آزادى يك . ساعتى در آنجا آزاد بودند، بعد در محاصره قرار گرفتند ٢٤يك . خرداد از زندان آوردند در قیطريه ١٢امام را در 

من بودم و آقاى شیخ محمد ناصرى خراساني، آقاى شیخ میرزا حسین فردوسى پیرمردى روز رفتم به ديدار امام كه نگذاشتند، 

گفتند كه ! رفتیم، گفتیم ما آمديم براى زيارت آقاى خمیني. اهللا خمینى و مرحوم پدرم بودند ھاى درسى آيت بودند كه از ھم دوره

  : اى نوشتم من چند كلمه. نويسیم، شما به عرضشان برسانید اى مي گفتم ما دو كلمه. ممنوع است

  

  ١٣٨٣شعبان المعظم  ٨

  اهللا العظمى جناب آقاى خمینى دامت بركاته  حضرت آيت

  

اينجانبان شیخ محمدعلى انصارى اراكي، شیخ محمد ناصرى خراساني، شیخ حسین فردوسى فراھانى براى زيارت و عرض ارادت 

  .اهللا والسالم علیكم و رحمت. شديم چون امكان مالقات نبود بدينوسیله معروض و ملتمس دعا شرفیاب

  :امام در پاسخ مرقوم فرمودند
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  بسمه تعالي

  . از لطف آقايان متشكرم و ملتمس دعا ھستم

  اهللا و بركاته  والسالم علیكم و رحمت

  

ھاى خود نیز  آقاى انصارى اراكي، در دفتر برخى ديگر از ھم زنداني  جعلما و خطباى زندانى پانزده خرداد افزون بر دفتر خاطرات حا

ى نزديك به صورت  آيد و كامل آن در آينده ھاى تاريخى و گرانبھايى از خود به يادگار گذاشتند كه برخى از آنھا در پى مي يادداشت

  .شاءاهللا ان. يابد انتشار مي» ارمغان زندان«يك مجموعه، با عنوان 

  خرداد ١٥فصلنامه 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

گذرد در اين مدت محضر علما و وعاظ و دانشمندانى كه در  روز است كه از توقف حقیر در زندان موقت شھربانى كل مي ٣٦مدت 

جناب آقاى آقا سید مرتضى . ھاى فراوانى از آن ذوات مقدس بردم و بھره بردند، براى اينجانب بسیار مغتنم بود زندان به سر مي

بردند متانت و صبر و تحمل و خدماتى كه  مرتضوى ساكن شھر رى كه يكى از دوستان سابق بنده است در زندان به سر مي

ى انجام وظايف حتمى مذھبى و خداوند ھمه ما را برا. ايشان در مدت توقف خود در زندان داشتند، بسیار جلب توجه نموده است

  . اجتماعى موفق بدارد

  تھران زندان موقت شھربانى ـ سید عبدالكريم ھاشمى نژاد 

  ١٣٨٣صفر  ١٧
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  بسم اهللا تعالي

  قال اهللا تعالى فى القرآن الحكیم فاينما تولوا فثّم وجه اهللا 

ربانى االن در زندان موقت شھ. اند ھاى جنگ تفاوتى در حالشان نیست و ھمیشه مشغول ذكر و تبلیغ مردان علم در زندان و میدان

  . شود در حضور خطیب ارجمند آقاى حاج محمد حسن بكايى و ساير خطباى اسالمى در حدود پنجاه نفر استفاده مي

   ١٣٨٢١٣صفر  ٤فى التاريخ 

  حسین غفارى آذر شھري

  

  بسمه تعالى 
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  لسان العاقل وراء قلبه و قلب المنافق وراء لسانه

. ترين سخنان پرارزش آن بزرگوار است السالم است و يكى از آموزنده حديث باال گويا از امیر مؤمنان موالى متقیان على علیه

آرى زبان انسان عاقل در پشت قلب او قرار گرفته يعنى ھر . زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان او: فرمايد مي

. دھد خواھد بگويد، قبال در درون دل خود مورد مطالعه و بررسى قرار داده و سپس به زبان خود اجازه سخن گويى مي چه مي

گويد و  اما آدم منافق و احمق به عكس اين حالت است يعنى اول مي. بديھى است چنین سخنى جز خیر و سعادت نخواھد بود

اى  گردد و جز بدبختى و ناكامى نتیجه ى خود نادم و پشیمان مي شود كه از گفته انديشد و بسیار مي نتايج آن مي  ي سپس درباره

  .برد نمي

در دفتر خاطرات . ر زندان موقت شھربانى تھران بوديمى فوق به عنوان يادبود ايامى كه با جمعى از بزرگان و دوستان د چند جمله

  . جناب مستطاب سالله السادات آقاى آقا سید مرتضى مرتضوى نگاشته شد

  ١٣٨٣صفر  ١٧ناصر مكارم شیرازى ـ 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ھايى دارد كه با انسان  ھاى آن بستگى به تعداد اشخاصى و دسته ى من زندان يك مكتب تربیتى است كه تعداد كالس به عقیده

مكتب بزرگ براى اولین بار استفاده كرديم و امید داريم بتوانیم از نتايج مطالعات خود خوشبختانه ما از اين . در يك جا زندانى ھستند

  ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكه. در آينده استفاده فراوان كنیم

  زندان موقت شھربانى ـ ناصر مكارم شیرازى 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اين چند سطر را در . ى آرامش خاطر و اطمینان نفس است اال بذكر اهللا تطمئن القلوب نام خدا و كتاب خدا براى مردان با ايمان مايه

ق به واعظ ارجمند و خطیب گرامى حضرت آقاى بكائى تبريزى است نوشتم امید زندان موقت شھربانى پشت قرآن مجید كه متعل

  .مند و نیرومند گردد است روح معظم له و ھمچنین روان تمام دوستان زندانى و حقیر ناچیز از نور قرآن بھره

  محمد تقى فلسفي

٥/٤/٤٢  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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توان جامعه رو منقلب كرد و به راه فساد يا صالح كشاند ھمانا تعلیم و تربیت جوانان واطفال از طريق فرھنگ  يگانه راھى كه مي

توانا آقاى بكايى تقديم، امیدوارم بعد از نجات از زندان ] و[حترم واعظ شھیر اين چند سطر به عنوان يادگار به پیشگاه م. است

  .ى تعلیمات اسالمى تأسیس فرمايند موقت شھربانى در سرتاسر آذربايجان مدارس جامعه

  االحقر عباسعلى اسالمى 

  ١٣٨٤١٤ماه صفر  ٢

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  كن اين شئت فاكسب َادبا

  كردى  گـرد نان پـدر چـه مي

  پـدر خويش باش اگر مـردي

  

درجات . قدر علم و تقوا و ادب اوستترين وديعت و عزيزترين امانت ـ علم و ادب است ـ قدر و قیمت انسان به  بزرگترين نعمت و مھم

عالیه انسان در دنیا و آخرت بسته به مقدار دانش و اخالق اوست پس كسى كه طالب بزرگى دنیا و آخرت است، بايد تمام سعى 

ساله باشد  ٥٠شود؛ يعنى در ھر وقت از عمر ولو  وقت دير نمي و كوشش خود را مصروف در تحصیل علم كند ـ و تحصیل علم ھیچ

خواھد و استمداد از خداوند متعال و اھل بیت اطھار مخصوصا حضرت سید  شغول شود دير نشده است فقط تصمیم مردانه ميم

  . الشھداء جستن و به آن بزرگواران متوسل شدن

يح بنابراين سید صحیح القلب آقاى آقا سید مرتضى مرتضوى كه حیث شجاعت و اصالت و نجابت ممتاز است، بايد كامال از نصا

خدا به ما و ايشان . فوق استفاده نموده و يك آن از تحصیل علم كوتاھى نفرمايند و عمر خود را بیھوده صرف اين كار و آن كار نكند

  . توفیق علم و عمل عنايت فرمايد

  االحقر عباسعلى اسالمى 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  چون شد از حكم قضاى يزدان

  جايگاه من مسكین زندان

  عده از علما و خطبا

  جمله را بود به زندان مأوا

  يك نفر از رفقاى زندان

  در میان ھمه از پیر و جوان

  مرتضى سیدك مرتضوي

  ى فطرت و سیرت علوينبو

  ى سادات شريف ھست از زمره

  خادم دين و جوانمرد و عفیف

  متبحر بود و با تقوا

  شھر رى دارد منزل و مأوا

  در عمل مظھر استعداد است

  مجلس از مقدم او آباد است

  بار الھا برھان از قفسش

  بكن آزاد ز دست عسسش

  مخلص مفلس او انصارى 

  ز ارادت سرود اشعارى 

  

ماه است كه به توفیق اجبارى در زندان موقت شھربانى مصاحبت جمعى از اعاظم علما و خطباى نامى ايران را دارم و ھر مدت يك 

ھاى علمى و اخالقى را برخوردار و بدون اغراق محیط زندان براى ما مانند يك مكتب بسیار  صبح و شام از محضرشان استفاده

ى  خواه و مجاھد مايه اى از احرار و مردان آزادي احث و مذاكرات علمى آشنايى با عدهضمن مب. بسیار آموزنده و پر استفاده است
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۴۴ 
 

آقاى آقا سید مرتضى مرتضوى از كسانى است كه در اين زندان مالقات و با جناب ايشان آشنا شدم جوانى . بسى افتخار است

  . ساعیش مورد قبول و ھمواره ايشان ملتمس دعا ھستمشاءاهللا او را موفق و م خداوند ان. است خدمتگزار، معتقد، مجاھد، فداكار

  والسالم ـ االحقر شیخ محمد على انصارى اراكي

  

  بسم اهللا تعالى شانه 

  ى مباركه رب السجن احب الى با تأسى به يوسف علیه السالم ھم آھنگى با كريمه

رغم محدوديت زندان  و علي مند بوديم در مقابل حوادث غیر مطلوب چند روزى را كه در زندان موقت شھربانى از محضر عزيزان بھره

  .االسالم آقاى بكايى دامت افاضاته به عنوان يادبود قلمى گرديد اين چند خط در ظھر مصحف جناب ثقه. شور و نشاط داشتیم

  .ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

  نه رنج و لذت از درون دانى نى برون

  حصونعملى دان جستن از قصر و 

  آن يكى در كنج زندان مست و شاد

  مراد و آن دگر در باغ ترش و بي

  حرره االحقر عزالدين الحسینى عفى عنه 

  ١٣٨٣صفر الخیر  ٤
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۴۵ 
 

  

  عند تضائق حلق البالء تكون الفرجة : السالم  قال على علیه

لذا به عنوان تذكر براى جناب آقاى بكايى قلمى . ام ھا نموده از فرمان علوى اين بنده كمترين سید نورالدين علوى طالقانى تجربه

  . گرديد

  ر زندان شھربانيد

٥/٤/٤٢  

  نورالدين علوى طالقاني

  

  بسمه تعالى 

  . فاستقم كما امرت

  . براى رسیدن به ھدف و مقصد يگانه راه بعد از عنايت پروردگار رستگارى و استقامت است

  آنكه در راه طلب خسته نگردد ھرگز

  ى باديه پیماى من است پاى پر آبله
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۴۶ 
 

  ربانى زندان شھ

  حسین خندق آبادي

  

  بسمه تعالي

در زمانى كه با جمعى از علما و روحانیون و وعاظ در زندان موقت شھربانى تھران به جرم دفاع از حريم قرآن بازداشت بودم اين يك 

اللھم افرغ علینا صبرا و . را از خداوند خواھانم[...] كردند توفیق و پیروزي براى حقیر اھدا[...] جلد قرآن مجید را برادر ارجمند آقاي

  . وانصرنا على القوم الكافرين) على دينك(ثبت اقدامنا 

  محمد حسن بكايى عفى عنه

  ١٣٨٣صفر  ١٨زندان موقت شھربانى ـ 
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۴٧ 
 

  ھو الحفیظ

  رب السجن احب الى مما يدعوننى الیه   ھنا قبراالحیا،

  .در مجمعى از علما و خطبا كه قريب پنجاه نفر بوديم در زندان موقت شھربانى تھران محض يادگارى قلمى گرديد

  عیسى اھرى 

٦/٤/٤٢  

  

  بلبلى بر شاخ گل در بوستان

  داد از فراق دوستان شرح مي

  تر در اين جھان گفت چیزى تلخ

  از جدايى نیست پیش آگھان

  ھا خراب شود دل از جدايى مي

  آتش ھجران كند ما را كباب

  شاھد اين مدعا خواھى اگر

  سین و آل او را كن نظربر ح

  روز عاشورا كه چون شاه شھید

  ھاى كودكان لختى بديد گريه

  چونكه نومید آمد از بداختران

  كرد رو آنگاه سوى دختران

  دخترى را ز آن میان نزديك خواند

  چونكه بانو بود بر زانو نشاند

  ز آستین مھر اشكش پاك كرد

  ز آتش دل رخنه در افالك كرد

  یون مكنگفت كى جان جھان ش

  آتش دل ز اشك غم روشن مكن



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴٨ 
 

  بعد من چندى ببايد دير زيست

  بعد از آن ھر قدر بتوانى گريست

  بى پدر را گريه و زارى خوش است

  سوگواران را عزادارى خوش است

  چون محبت ديد آن خورشید چھر

  با پدر راندى سخن از روى مھر

  ازچه از ديدار ما سیر آمدي

  پرسش احوال ما دير آمدي

  و ما را باز گردان در وطنپس ت

  كسان را از ختن وارھان ما بي

  ام چاره گفت من در اين مكان بي

  ام  وز وطن وز ياوران آواره

  گر قطا از بیم صیادان نبود

  تا طلوع صبح سرگردان نبود

  بر براق عشق سوى جنگ تاخت

  احمد آسا قرب حق آھنگ ساخت

  قرب نى باال و پستى رفتن است

  تى رستن استقرب حق از قید مس

  

ى زندان موقت شھربانى تھران به جھت سرور  شھر صفر الخیر سنه يك ھزار و سیصد و ھشتاد و سه ھجرى درگوشه ١٧به تاريخ 

  .ارجمند آقاى سید مرتضى مرتضوى ايده اهللا تعالى اشعار فوق نگارش يافت امید است حقیر را فراموش ننمايد

  و انا االقل شیخ فرج اهللا واعظى  

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴٩ 
 

  ھواالكبر

  ان الدين عند اهللا االسالم

كند كه دين بر حق و منحصر به فرد در سرتاسر جھان  ى نوزدھم قرار دارد و تصريح مي ى آل عمران، آيه ى قرآنى باال در سوره جمله

كند و مااختلف الذين اوتوا الكتاب اال من بعد ما جاءھم  قسمت است كه ھمان آيه اضافه مي فقط دين اسالم است و دنبال ھمین

يعنى اسالم كه آمد يھود و نصارى مخالفت با آن را آغاز كردند و اين مخالفت را وقتى شروع كردند كه حق بر آنھا آشكار . العلم

  .شده بود و به درستى اسالم علم پیدا كرده بودند

كند و من يتبع غیر االسالم دينا فلن يقبل منه و ھو فى االخره من الخاسرين يعنى و ھر  ھمین سوره اضافه مي ٨٥ى  آيهآنگاه در 

كسى كه غیر از دين اسالم را براى خود دين قرار دھد، ھیچ وقت از وى پذيرفته و مقبول نخواھد شد و در آخرت و محشر از 

  .زيانكاران خواھد بود

ھاى سابق داراى ارزشى نیستند  نبوت خاتم النبیین صلى اهللا علیه و آله و سلم كه تا روز محشر خواھد بود دينھذا در زمان  علي

. شود اسم دين به آنھا گذارد اند و نمي اند و بعدا ھم منسوخ و ھم تحريف شده و فقط اسالم تصديق كرده است كه قبال دين بوده

  . زنجیر عزيز جناب آقاى سید مرتضى مرتضوى نوشتم چند سطر باال را به عنوان يادبود براى ھم

  شیخ مصطفى رھنما

  زندان موقت شھربانى 

  ١٣٤٢ـ تیر  ١٣٨٣صفر الخیر 

  

  بسمه تعالي

  ھى السبیل فمن يوم الى يوم

  كانه ما تراك العین فى يوم

  ال تجز عن رويدا انھا دول

  دنیا تنقل ممن قوم الى قوم

  

علماى اعالم و وعاظ محترم نصیبم گرديد و با  اى از آقايان مدتى است در زندان موقت شھربانى توفیق درك فیض از محضر عده
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۵٠ 
 

  .برم برگزارى جلسات سخنرانى صبح و عصر استفاده شايانى مي

  .ى استخالص عموم را فراھم و توفیق و سعادت نصیب عموم بگرداند امید است خداوند به زودى وسیله

  .دبود قلمى گرديدى جناب آقاى سید مرتضى مرتضوى سلمه اهللا جھت يا مراتب فوق بنا به فرموده

  االحقر جواد الیاسى 

  ١٣٨٣شھر صفر المظفر  ١٨

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  گلى گفت اگر دست گھى داشتمي

  بگريختمى اگر رھى داشتمي

  سوزند گنھى مرا چنین مي با بي

  اى واى اگر يك گنھى داشتمي

  

برم و حداكثر  ھا در زندان موقت شھربانى تھران به سر مي وعاظ مركز و ساير شھرستاناى از فضال و  قريب يك ماه است با عده

  . استفاده را از محضر آنان نمودم

امیدوارم . ى شھرستان تبريز بود، افتخار دوستى را دريافتم من جمله جناب آقاى حاج بكايى كه يكى از وعاظ و خطباى برجسته

  .رندپايان خود بپذي ايشان ھم با لطف بي

  االحقر حاج سید احمد حسیني

١٢/٤/٤٢  
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۵١ 
 

  

  بسمه تعالي

  . ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكه اال تخافوا و ال تحزنوا و ابشروا بالجنه التى كنتم توعدون

  .جناب آقاى بكايى نمودم[...] در زندان موقت شھربانى چند شبى درك خدمت واعظ شھیر و گوينده

  .ى كريمه براى يادبود ذكر شد براى اينكه بنده را فراموش نفرمايند آيه

  حسین اشرف كاشاني

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  اى خداوندى كه حى ذوالمني

  خلق كردى از منى ھمچون مني

  بس ز لطف و جود و فضل و مرحمت

  داديم عقل و كمال و معرفت

  اي مدت چندى است رزقم داده

  اي ذره منت به من ننھاده
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۵٢ 
 

  دم در عوض غیر از گناهمن نكر

  رو سیاھم روسیاھم روسیاه

  باز ھم نومید از اين در نیستم

  روسیاھم لیك كافر نیستم

  اى خداوند كريم  خود تو گفتى 

  لطف من عامست فیض من عمیم

  بار الھي، جرم و عصیانم ببخش

  گر بدم بر فضل خوبانم ببخش

  بار الھى حفظ كن اسالم را

  را بر مدار از روى ما اين نام

  ى دشمن مكن دوستان را طعمه

  دشمنان را از بال ايمن مكن

  ُكن تفضل بر تمام خاكیان

  خاصه بر ايرانى و ايرانیان

  ديده ما شد سفید از اين امید

  چند بايد طعنه دشمن شنید

  گويم به مھدى تا برآرد ذوالفقار

  شرع احمد را نمايد آشكار

  سید مداح با كوه گناه

  ى الها رو به درگاه تو آورد 

  گويد از در خويشم رد مكن

  ام تو بد مكن من اگر بد كرده

  

در زندان موقت شھربانى به رسم يادبود اين بیت را جھت جناب آقاى سید مرتضى مرتضوى نوشتم تا آنكه ايشان ھم مرا فراموش 

  ٨٣صفر  ١٧اشرف كاشانى ـ  .نكند

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵٣ 
 

  بسمه تعالي

  ى ذرات در عالم نھان جمله

  گويند روزان و شبان با تو مي

  ما سمیعیم و بصیر و باُھشیم

  با شما نامحرمان ما خاُمشیم

  

و جلوگیرى از كژى و كارھاى نارواست كه در تعالیم  يكى از اركان فضیلت آدمى در اجتماع خیرانديشى و وادار نمودن به نیكى

اسالم به امر به معروف و نھى از منكر تعبیر شده و چون اجراى اين امر مھم مستلزم شناسايى موضوع و رعايت شرايط مربوطه 

ى  ايط نتیجهرسد كه به اين عنوان متظاھر شود چه بسا به سبب عدم شناسايى موارد و احراز شر است البته ھر كس را نمي

معكوس گردد، ولى آنچه وظیفه عمومى است اين است كه اگر منكرى مشاھده كردند و نتوانستند عمال يا لسانا نھى كنند قلبا 

پسر عم محترم آقاى مرتضوى از سادات غیور و حساس و خیر انديش و . احساس كراھت نموده و در جمع بدكاران شركت نكنند

ى مقدس  امید دارم با كمال حسن نیت و بصیرت وظیفه. دت آشنايى و دوستى ايشان نصیب شداھل خدمت به نوع است كه سعا

  .خود را تعقیب و اين بنده را از دعاى خیر فراموش نفرمايند

  والسالم علینا و على عباداهللا الصالحین

  العبد اآلثم، محمد تقى الحسینى الواحدى 

١٨/٤/٤٢  

  

  بسمه تعالي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵۴ 
 

  ...اذا اظلم علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن

باشد كه در . حسب االمر صديق حقیقى حضرت آقاى بكايى تبريزى با تیمن به حديث شريف نبوى به تقديم اين يادبود مبادرت

  .الوت كالم مجید اين داعى منظور نظر باشممواقع ت

  و انا االحقر الحاج سید محمد تقى واحدى 

  فى دد صف غشفج

  

  بسمه تعالي

صاحب السلطان : السالم انى الرجوا النجاه لھذه االمه لمن عرف حقنا اال لھذه الثالثه فى الخصال، قال محمد بن على الجواد علیه

  الجائر و صاحب الھوى و الفاسق المعلن 

  . قلمى گرديد ٨٣شمند محترم آقاى بكايى دام مجده در زندان موقت شھربانى در تاريخ چھارم صفر بر حسب تقاضاى دان

  االحقر علینقى الموسوى الطھراني

  

  .بسم اهللا الرحمن الرحیم
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۵۵ 
 

  فیه تبیان كل شي

  . تنھا كتابى كه جامع علوم و حقايق است و بیان تمام حقايق علمى و دينى شده است، ھمانا قرآن است

  اعتماد واعظ

  

  مصطفى را وعده داد الطاف حق

  كه بمیـرى تـو نمیـرد اين سبـق

  من كتـاب و معجـزت را حافظـم

  ١٥وكم كن را از او من رافضم بیش

  .در زندان به عنوان يادگارى نوشته شد

  مصطفى طباطبايى قمى 

  ٨٣صفر  ٤
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۵۶ 
 

كه تاريك و ظلمانى (كن فى الفتنه كابن اللبون الظھر فیركب و ال ضرع فیحلب در فتنه و انقالب : قال امیرالمؤمنین علیه السالم 

ندارد كه سوار شوند و نه شیرى دارد كه ) محكمي(چون بچه شتر دو ساله باش كه پشت ) است و معلوم نیست حق باشد

ھاى مقدس كه از جان و مال نبايد دريغ و مضايقه نمود در  بدوشند يعنى ھیچ قسم از وجود تو استفاد سوء نشود برخالف نھضت

ز اھل علم اى ا با عده ٢٢/٤/٤٢تا  ١٩/٤/٤٢مدت زندانى اين جانب سید نورالدين علوى طالقانى در زندان موقت شھربانى از تاريخ 

آنچه از اخالق ايشان دستگیر شده حرارت دينى ايشان است . و مبلغین از جمله آقاى آقا سید مرتضى مرتضوى مصاحبت داشتم

كه امام فرمود لكل كبد حراء اجر براى ھر جگر با حرارتى اجر و مزدى است، امید آن حرارت مذھبى ايشان توام با اجر و ثواب دنیا و 

  .آخرت گردد

  دين علوى طالقانينورال
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۵٧ 
 

  .دكتراى علوم سیاسي. ١ :پى نوشت ھا

ھايى از آنھا اشاره  متون متفاوتى قبل و بعد از انقالب اسالمى تحت تأثیر اين تحلیل رسمى به چاپ رسیده است كه به نمونه. ٢

  . شود مي

  E. ، چاپ دوم١٣٧٧تاحي، نشر ني، تھران، محمدى و محمد ابراھیم ف ى احمد گل ـ يرواند آبراھامیان، ايران بین دو انقالب، ترجمه

  . ١٣٦٩ھاى انقالب ايران، ترجمه عبدالرحیم گواھي، انتشارات حكم، تھران،  كدي، ريشه.ـ نیكى آر

  

  . ١٣٨٢ى محمد ساالر كسرائي، انتشارات مركز بازشناسى اسالم و ايران، تھران،  ـ منصور معدل، طبقه، سیاست و ايدئولوژى در انقالب، ترجمه

  .١٣٨١ى طبقاتي، نشر ديگر، تھران ـ مسعود كمالي، دو انقالب ايران، مدرنیته، جامعه مدني، مبارزه

  

  .١٣٧٧ى خدمات فرھنگى رسا، تھران،  ى منوچھر شجاعي، انتشارات مؤسسه دي، استمپل، درون انقالب ايران، ترجمه ـ جان، 

ى مجتبى عطار زاده، انتشارات گام نو، تھران،  جمھورى اسالمي، ترجمه گیرى انقالب اسالمى از سلطنت پھلوى تا ـ محسن میالني، شكل

١٣٨١.  

  .١٣٨١زاده، انتشاارت مركز بازشناسى اسالم و ايران، تھران،  ى على مرشدي ـ ھوشنگ امیراحمدى و منوچھر پروين، ايران پس از انقالب، ترجمه

  .١٣٧٥یر لطفعلیان، مركز ترجمه و نشر كتاب، ترجمه اردش  ـ جھانگیر آموزگار، فراز و فرود دودمان پھلوي،

توان به  ھاى آنھا مي اند كه براى آشنايى با انديشه اى از محققان مسلمان نیز تحت تأثیر اين قرائت رسمى به تحلیل پانزده خرداد پرداخته پاره

 ١٣٨٠ گاه فرھنگ و انديشه اسالمي، تھران،ھاى مردمى در ايران معاصر، انتشارت پژوھش  زادگان، عادى سازى جنبش داوود مھدوي: كتاب

  .مراجعه كرد

اى بر جامعه شناسى  توان در آثار دكتر حسین بشیريه على الخصوص كتاب ديباچه بندى رسمى را مي ى اين طبقه ترين شیوه متعصب. ٣

ى  مھورى اسالمي، نشر موسسهى ج اى بر جامعه شناسى سیاسى ايران، دوره حسین بشیريه، ديباچه. ك.ر. سیاسى ايران مشاھده كرد

  .١٣٨١پژوھشى نگاه معاصر، تھران، 

  .١٢٠تا، ص ى صمديه، تھران، بي نشريه از نھضت آزادى تا مجاھدين، خاطرات لطف اهللا میثمي، جلد اول، . ٤

  

  .٤٠٣، ص١٤، ج ١٣٧٨: یني، تھرانى تنظیم و نشر آثار امام خم ى امام، مؤسسه به ملت ايران صحیفه ١٥/٣/١٣٦٠فرازى از پیام امام در تاريخ . ٥

  .٢٨٣، ص٥ج  ى امام، صحیفه. ٦/١٠/٥٧پیام امام در تاريخ . ٦

  . ٥٣، ص٨ى امام، ج صحیفه. ٧

  .تا علیشاه، بي قانون اساسى و متمم آن، انتشارات صفي. ٨

نكنند و اثراتى را كه نظام مشروطه اين بحث، فصلى از يك تحقیق گسترده است كه امیدواريم محققان تاريخ معاصر ايران از آن غفلت . ٩

  .سلطنتى در قانونى و شرعى كردن نھاد سلطنت و سلسله در ايران كردند، مورد بررسى قرار دھند

ى ولى فقیه در دوبي، آقاى روحانى براى ايراد سخنرانى در  االسالم والمسلمین حاج سید على شاھچراغي، نماينده بنابر دعوت حجت. ١٠

االسالم انصارى اراكى خاطرات و اسناد ارزشمندى از  رتحال امام و پانزده خرداد به آن كشور سفر كردند و در مالقات با حجتمراسم بزرگداشت ا

ى نزديك خاطرات مزبور به صورت مستقل از سوى بنیاد تاريخ پژوھى ايران  به دست آوردند كه به يارى خداوند درآتیه ٤٢خرداد  ١٥دوران زندان در 

  .و منشر خواھد شدمعاصر چاپ 

  .شھید غفارى در كنار منزل آقاى انصارى منزل داشت. ١١

  .سرگین گردان؛ جانورى است شبیه سوسك. ١٢

  .اند ثبت كرده ١٣٨٢را  ١٣٨٣اهللا شھید غفارى به اشتباه تاريخ  مرحوم آيت. ١٣

  .درج كرده است ١٣٨٤را اشتباھا  ١٣٨٣مرحوم عباسعلى اسالمى تاريخ . ١٤

  رافظم:  در اصل. ١٥

 


