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ھم ی  دا م    
وری  ن  مد  ان ی  ی ا وری اسال ر    زاد  ر
  اي اهللا خامنه سالم به محضر شريف رهبر گرامي ما، حضرت آيت

  پيش از آغاز سخن :

آن سر باز مي زدم . اين نامه ، هديه ي من است  اين نامه را از ماهها پيش ، در داخل زندان نوشته و آماده ي انتشار كرده بودم . اما به داليل مختلف ، از انتشار
  به پيشگاه حضرت شما . هديه ي موري به سليمان .

بردند . بجز شخص ايشان ، آقاي نبوي ، رابط اطالعات  –آقاي جعفري دولت آبادي  –حدود سه هفته ي پيش ، مرا از داخل زندان اوين به دفتر دادستان تهران 
و نفر ديگر نيز بودند . من به دادستان تهران ، درهمان جلسه گفتم : علت اين كه شما ، در آن سر ميز به اين درازي نشسته ايد و من سپاه و دستگاه قضايي ، و د

 كتك نزده درست در مقابل شما در اين سوي ، اين است كه : كسي ، در سلول هاي تنگ همين زندان، به ناموس شما فحش نداده است . و كسي نيز ، شما را
  است . وگرنه ، شما امروز ، نه در آن سوي ميز ، كه در كنار من مي نشستيد .

به وي گفتم : من يك نويسنده و منتقدم . از من نخواهيد كه چيزي ننويسم . شما به يك پرنده نمي توانيد بگوييد : پرواز نكن . كه 
  اما چرا مي روي به ديدن آيت اهللا وحيد ؟د . بنويس . كسي با شما كاري ندارايشان در پاسخ به اين سخن من گفتند : 

مي گفت ، امروز ،  امروز صبح (پنجشنبه بيست و نهم ارديبشت نود) ، آقاي نبوي ، به تلفن همراه من زنگ زد. وي كه سابقا با نرمي آميخته به شرم با من سخن
چنين قراري بوده و نه من به زير يك چنين قراري مي روم . من در داخل سلول  با عتاب و تندي گفت : مگر قرار نبود چيزي ننويسي ؟ به ايشان گفتم : نه يك

است گفتم: من مي روم بيرون و هرچه خود صالح دانستم مي نويسم و منتشر مي كنم . و شما اجازه نداريد به ” كريمي“خود به پاسداري كه يكي از اسمهايش 
  من زنگ بزيند و بگوييد : چرا نوشتي .

سخن “، از سرناچاري ، نامه ي هشتم خود را ، از باب امكان دارد درهمين چند ساعت وچند روز ديگر مرا به زندان اوين فرابخوانند از آنجا كه 
ن اثر ، تقديم شما مي كنم . اين نامه ، به صورت ظاهر كمي تلخ مي نمايد ، اما هزار شهد صادقانه و مشفقانه با اوست . اي” بدون لكنت يك كوچكتر به بزرگترش

ز كاستي ها و تقديم به حضرت شما. به اميد اين كه از كلمه به كلمه ي آن ، صداقت و خيرخواهي نويسنده ، بركشيده شود و در مسير اصالح جامعه اي كه ا
  نادرستي ها رنج مي برد ، به كار آيد :

وی  م پھ   ما و رژ
كه طي ساليان دراز، با هزار زحمت، گفتند و نوشتند و مبارزه كردند و به زندان رفتند و سيلي  دل اشاره كنمچه خوب كه پيش از هر سخن، به مردماني آرزو به

ما، مردمان ايران، به چيزي كمتر از آزادي و استقالل و عدالت و انسانيت و درستي خوردند و تبعيد شدند و كشته شدند، تا به رژيم پهلوي بگويند: 
  رازي راضي نيستيم.ي سرفو رشد، و به چيزي كمتر از همه

توانند از ما و ي خود را به ما سپردند، گمانشان اين بود كه مي رهبر گرامي ما، اگر مردم ايران، به مسلمانيِ ما اعتماد و اعتنا كردند، و بخت و اقبال و آينده و اراده
- سرزمين خود را به ما سپردند تا ما به نمايندگيِ از آنان، آنان را، و آينده ي رفتار ما بوي محمد(ص) و علي(ع) و فاطمه(س) را استشمام كنند. مردم ايران، اراده 

مند سازيم. و آنان را به جايگاهي فرابريم كه جهانيان از تماشاي اين همه نيكبختي دچار بهت و رشك شوند. تا گانشان را ، از زهره ي زيبايي و ايمان بهره
  اسالم و انسان پهلوي، پنجاه سال، مردم اين سرزمين را از رشد و شايستگي بازداشت. جهانيان بدانند رژيم تندخو و خودمحور و ضد
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هاي برجسته و مسلماني چون امام خميني اعتماد كردند. به كساني كه آمدند تا به جهانيان بفهمانند: اگر بلد خالصه در غوغاي انقالب ، مردم ايران، به انسان
تشخيصشان درست شويد، كنار بايستيد و تماشا كنيد. مردم در اعتماد به برجستگاني چون امام خميني اشتباه نكردند.  نيستيد بشر را به راه سعادت رهنمون

گفت. و هاي نورانيِ آنان نيز، اين ميگرفت. وعده هاي خدا نور ميي سرشار از صداقت و فهم امام خميني و همراهان او، از آسمان زيبايي  چرا كه سيره بود.
وسه، درنگ  وسه سالگي انقالبِ خويشيم. و هيچ بعيد نيست جماعتي از ما، در رازوارگيِ عدد سي ي سيو ما اكنون در آستانه ودو سال. سي، گذشت.  زمان

(الحمدهللا  –ه مرتبه) وسوسه پل اصفهان بيفتند، و برخي ديگر، شمارگان تسبيحاتِ حضرت زهرا(س) را تداعي كنند: سبحان اهللا (سي كنند. جمعي به ياد سي 
پردازم. به اين كامله موجودِ سي وسه ساله. كه نه خردسال و خام است، و نه و چهار مرتبه). من خود اما به خودِ انقالب مياهللا اكبر(سي  –وسه مرتبه)  (سي

گذارد. اين موجود ،امروز فراتر از اطوار و تأثير هر ايراني، خود مي وسه سالگي عمر فرسوده و از پا درآمده. بلـه، چندي ديگر موجودِ انقالب اسالميِ ما، پاي به سي
 كم، قوام و شاكله داند. اين موجود، ده ساله بود كه دست به دستِ شما سپرد. و كمي شما مي راستي خود را تربيت شدهمتأثر از شخصِ حضرت شماست. او، به 

و در كام او،  . اين شما بوديد كه آدابِ چگونه بودن را به قامتِ او لباس كرديد.ي شما مستحيل نموداي را كه از امام خميني يافته بود، در نظام فكر
- ي امروز ما، در هر چه كه دارد و در هر چه كه ندارد، شخص شخيص شما را سهيم و مؤثر مي وسه ساله شهد و شربتي از چگونه زيستن افشانديد. انقالب سي

اين موجود ، امروز اگر زيباست ، بخِش شد. و خيز متمايل مي فرمود، به كج و راست و افتي شما تحكم ميكجا كه ميل و اراده داند. انقالب ما ، به هر 
  طور.اش را مديون حضرت شماست. و اگر نازيباست، همينوسيعي از زيبايي

  رهبر گرامي ما،

را پيش آورم. اسالمي كه: انقالب ما ، سر به سوداي او داشته و دارد. و مدعي  »اسالم«، كه پايِ  سخن به درازا نبرم. در اين نوشته، قصد اين دارم كه نه انقالب
ترين بركات  توان از ناببه مردمان جهان نشان بدهد: مي -خواهدو البد مي –خواست است كه هيچ دأبي جز فرابردن نام و راه و جاه او ندارد. انقالبي كه مي

هاي سالمت و سرفرازي دست يازيد. پس، مرا در اين ترين عرصه ترين مراتب انساني نائل آمد، و از آنجا به عالي  مند شد، و به عاليهرهآخرين دين ابراهيمي ب
والن فعلي گذارم كه مردمان و مسئاصالً بنا را بر اين ميهاي خودمان.  هاي ديگران، و نه با نداشته نامه ، به مقوالت ديگر كار نيست. نه با داشته

تأكيد من اما همچنان بر دينِ مبين  اند. ترين افراد روي زمينترين و دانشمندترين و ثروتمندترين و زيرك ترين و مرفه  ايران ، خوشبخت
  ام.ناگزير از مطرح كردن يك پرسش محوري اسالم است. و به همين دليل ، 

تر بود، و نزدِ مردم عزيزتر ، يا اسالم موجود در جمهوري اسالمي ايران نزديك اسالمِ پيش از انقالب، به خدا و اسالمِ واقعي اينكه:
  كنوني؟ و يا در پرسشي جسورانه: آيا رژيم پهلوي ، عالمانه و آگاهانه به اسالم بيشتر ضربه زد، يا خود ما؟

به ابداع و اختراعش دست برديم ، ارائه دهم. اين كه: تا قبـل از انقالب،  خواهم تصويري از اسالمي را كه ما با پيروزي انقالب، رفته رفتهدرآغاز ، اجازه مي -1
با اين همه اما، اسالمِ پيش از انقالب، هاي دست به دستِ ديرين، و هم از مفاهيمي تازه و نو. كرد ، هم از سنت ي خرافه ارتزاق مياسالم در ايران، هم از خزانه 

زمان، مردم عالوه بر خرافـه و جادو و شد. چرا كه همتر نيز مي روز، خواستني گمارد، روزبههر مانعي كه رژيم شاه بر او ميتر داشت. و با  يافتني آسماني دست
و  شدند. و هر كس در اين ميان ، به تناسب هر فهم ي ارشاد نيز تغذيه مي اي چون حسينيه هاي تازهجنبل، و اضافه بر منبرها و محافل سنتي، از تريبون

ي  ي زيبايي محض نبود ، اما هر چه كه بود ، سفره برد. اسالمِ پيش از انقالب ، اسالمي زالل و زادهگرايشي كه داشت ، دست به گزينشِ مطلوب خويش مي
  سرشار بود.» اختيار«داشت. چمن بود، چماق نبود. آرام بود، آوار نبود، و از » ابراز«سالمي از 

 رهبر گرامي ما،

مرا با شما و انقالب و نظام، جز  هاي يك رقيب سياسي نيست. شما به نيكي از خُلق و خوي من آگاهيد. گيريدر اين نامه ، هرگز از جنس مچ سخنان من 
اين  انديشيِ تنگناهاي باطنيِ خويش استقبال نكنيم؟ من از بابِ مصداق، به چند وجه از اسالمِ پس چرا از چاره خيرخواهي و خيرانديشي هيچ نيست.

هايي چند به چند دچار گرديده است. اين هايي بر او بار شده، و يا به كاستي  كنم. اسالمي كه به دستِ مباركِ خودِ ما، پيرايهروزهاي انقالبمان اشاره مي
اي از تمايلِ نابِ خدا و قرآن بر ما باز بتاباند ،  نهها، نه از آن روي افتاده است كه ما را به راه محمد(ص) و علي(ع) و نهضت پيامبران دراندازد، و يا آييدگرگشتگي 

  بل از اين روي كه به استحكام چهار ستون برقراريِ خود ما بيانجامد.

انديشي آثار  رهچا شدگي و در هم آميختگي، شوربختانه، شتر گاو پلنگي از آييِن راستين را بر سِر مردم ما آوار كرده است. كه اگر در اين ديرگاِه عمر، به اين در هم
  خود به چشم خود ، شاهد گسست و فرونشستن كاخي خواهيم بود كه بنيان آن بر اعوجاج است.پيكري همت نورزيم ،  سوييِ اين كج همه

،  مردم به كنار ايم.چه بگويم كه ما، هم به مردم خويش ، هم به آن آرزوهاي چشم به راه، و هم به اسالم راستين جفا كرده  اي عزيز ،
ي همواري راهِ ما شود، و به وقت ضرورت  ايم كه در هر بزنگاه ، هزينههاي خود ساخته آرزوهاي چشم به راه به كنار ، اسالم راستين را چنان دست آموز خواسته 
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و از آنان بهراسد. و شهامت اين را نيز  هاي برجسته شود.رنگ پذيرد ، و بنا به ميل ما شكل عوض كند. اسالمي كه قابليت اين را دارد كه خوار و خفيِف آدم
ايهاالناس، من در همه حال براي جان و مال و ناموس و حريم خصوصي مردمان، چه مسلمان چه غيرمسلمان و چه كافر ارزش قائلم. «نداشته باشد كه بگويد: 

  ».خدا با مردم اين مكنيد شما را به

  رهبر گرامي ما،

هاي امروز ، پلي براي ترميم فرداي نوشيِ امروز ما ، گوارا نوشيِ فرداي ما را در پي دارد. اگر كه: از عبرتتلخ  نيد.مندانه سخن تلخ مرا تحمل كسخاوت
م؟ ي اموالشان دست برديروبانِ سراسيمه، به حذف متخلفين و مصادره  گون، مثل غنيمترأي نيستيد كه ما با پيروزي انقالب، گرسنه خود برآوريم. با من آيا هم

 اي بزرگان انقالب، در من، بخشايش نيز هست. چرا به«گفت: گداخت و با ما ميسوخت و ميآنكه به گدازشِ اسالم واقعي وقعي نهيم. كه مي بي
اختراع اسالم  ما به او بها نداديم. چرا كه سخت سرگرم ؟»پردازيد جاي تندي و تنش، خواستگاهي از بخشايش عمومي و آشتي ملي نمي

در ببرد. اسالمي پرداختيم كه قلندرانه دست به گلوي اسالم راستين  بوديم. متناسب با خوي و خصلتِ خودمان. كه ما را اجابت كند، و ما را از تنگناها بهاي  تازه
  ».اي كوچك بپرهيزيدهكارها را به شايستگان بسپريد و از واگذاريِ كارهاي بزرگ به آدم«گفت: كرد و ميبُرد. اسالمي كه به ما التماس مي

و مؤمن را هم در ميان  ».خاموش! دنيا اگر يك لقمه باشد، آن يك لقمه بايد نصيب مؤمن شود«افروختيم كه:  هاي او، برميما اما در واكنش به استغاثه 
ي علي(ع)،  گونه الت را نه بهعـد تپانـديم.جستيـم و متعمدانـه بخشي از آن يك لقمـه را به گلوي او فرو مي خويشان و دوستانِ خود مي

القضاتي ، چنان خاكستري بر سر عدل و انصاف و  بر مسند قاضي شيخ محمد يزديكه از نوع دلخواه خودمان تعريف كرديم. و با گماردن دوستاني چون 
  بشود بازجست. اش را مگر در تاريخ ديگراني كه نسبتي با درستي ندارند ،وارسي و واكاوي حق مردم نشانديم كه نمونه 

ي من در داخل و خدا مراقب وجه ه اي انقالبيون مسلمان، شما را به«دريد كه: كوفت و گريبان خويش ميهر چه اسالم واقعي بر سر خود مي
-هانش مي، ما دست به د »هاي نفساني خود را بر من بار نكنيد و به اسم من بال بر سر مردم نباريدي تاريخ باشيد و حاجت خارج و پهنه

- برديم و رگ و پي دارايي آنان را ميكرديم و خود فارغ از سوز و گداز او ، دست به اعماق حق مردم مياي پرتـابش ميبه گوشه »! حرف مـزن«برديـم كه: 

ها را  ها و سخن مكتب ام كه گفتهده من در قرآنِ خود به مردم بشارت دا«گفت: نوا مينشانديم. هر چه اسالم بيدريديم و بر طَبَق منافع طايفگي خويش مي
ها را بهترينجاي مردم،  زبان به كام بگير كه ما خود به«كوفتيم كه: ، ما بر سرش مي»ها را برگزينند هاي موجود بشري و الهي را ببينند و بهترينبشنوند و راه

ايم. به همان قانع شوند كه هم از سرشان برتر است و هم بهشت شان فرموده  و كارِ كاوش را بر مردم جاهل ساده و سهل ايمكه خودمان باشيم، برگزيده 
  ».كندرا تضمين مي

 

 

  رهبر شريف ما،

نوشيِ تلخ اما شفابخش ، به مدار مداوا درنخواهد افتاد. از مردم بگويم. كه تنها در  ي من هنوز ادامه دارد. بيماري ما، جز با اين شربتسخن تلخ اما صادقانه 
و در ساير مقاطع:  شدند.مردمي فهيم و آگاه و متشخص و امت شهيدپرور ميهاي بحران و جنگ و اخذ رأي و تأييد و تثبيت خود ما، وحه بحب

اندازيد. كه چگونه ها بي خدا يك نگاهي به وضعيت صدا و سيما و ساير رسانه شان را ذره ذره به كامشان درانداخت. شما را بهگلهايي كه بايد به راهشان بُرد و حق
بياييد و كوبد كه: دهند. هر چه اسالم محمد(ص) و علي(ع) بر سر خود ميدانند به مردم بها ميقدري كه خود صالح مي اند و به دست به گلوي فهم مردم برده

بريم كه: آرام بگير و به  به اسم من اين همه براي مردم ، محدوديت و تنگنا فراهم نياوريد، ما قلدرمĤبانه خنجر به كمرش فرومي
تماشا بنشين! ما خود بلديم چگونه زنان و مردان و جوانان و كودكان اين سرزمين را با اسالم ناب آشنا كنيم و بهشت خدا را از 

  ها به آخرتشان تزريق كنيم.دوردست

كه اسالم حقيقي از تماشاي چهرة نامتجانس آن رنگ باخته و ضربان  ايماي از اسالمِ دلخواه دست برده  خالصه اي رهبر خوب، به اختراع و تحميل چنان گونه
  قلبش به شماره افتاده است.

ي مشتاق حضرتعالي روز تولد حضرت رضا(ع) در شهر قم، به ترسيم مختصاتي از اسالم انقالب تالش فرموديد. اسالمي كه در روي كرة زمين، كمتر انسان
يعني چيزي كه در طول تاريخ  –” كليساهاي خانگي“شما در اولين سخنراني سفر قم، گرايش برخي از مردم ايران به گرويدن به آن است. بنا به فرمايش خود 

  اي از نگراني را به روي شريف شما گشوده است.دروازه - سابقه بوده اسالم و تشيع بي
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اختراعي خودمان اشاره كنم. كه از ميان دو نفر ، يكي را كه فردي فرهيخته  گري اسالم اي از گزينشتر سخن بگويم و به نمونه ي حضرت شما، صريح با اجازه 
ي دوستي با خود ما است، دست برده اش حضور در گردونهايم، و به گزينش ديگري كه تنها برجستگي و باسواد و صاحب سخن و كارآمد اما منتقد است، وانهاده

ها و اختيارات و نفوذ فراواني ايم. و به ديگري، تريبونهاي تجلي و خدمت را از او بازستانده ي تريبون ايم و همهته جانبه درانداخهاي همه  ايم. يكي را به مضيقه
آنكه  ها مخاطب، بي، با ميليونسيد محمد خاتمي شود، و اش با خود ما، بركشيده مي ، صرفاً به دليل سنخيت فكريسيد احمد خاتمي ايم.عنايت كرده

افتد. سيد احمد خاتمي كه هيچ مخاطبي فراتر از روند معكوس نمازگزاران  گراي ما درميچالي از نفرت حاكميت مطلق نام خود داشته باشد، به سياها همنسبتي ب
و  –مسايل فرعي اي كه در  ها مخاطب، صرفاً به دليل زاويهشود، و سيد محمد خاتمي، با ميليونخويش ندارد، بازوي پرتوان اسالم اختراعي و تحميلي ما مي

  ماند.اش بركنار ميي حضور ميليوني  با ما اختيار كرده، از گردونه - نه اصلي و اساسي

،آن را كه با ما همراه است ، برمي كشيم و گستره اي از فرصت ها و تريبون ها و سرمايه ها را به امضا و سخن و خواست ” مجتهد شبستري“و يا از برادران 
 كنيم ، و آن را كه با سواد تر و آگاه تر و دانشمند تر و دلسوزتر اما منتقد است ، به قهقرايي از تندخويي هاي خويش فرو مي رانيم . او بند مي

ي فهم و ه هاي قرآن، اجازه بدهيد اينها هر كدام سفر آهاي بزرگان انقالب، طبق آيه«آورد كه:  در اينجا نيز هر چه اسالم محمد(ص) و علي(ع) فغان برمي
اي هاي خود را به روي خِرَد مردم بگشايند تا مردم خود بهترين سخن و مشاورت آنان را برگزينند. يعني درست همان كاري كه امروزه در هر كجاعتقاد و برداشت

  ».دانيمتر ميمباد! ما صالح خسروانيِ خويش نيك «زنيم كه: ما بالفاصله به دهان اين اسالم مي». پذيردغربِ كافر صورت مي

  پس اي رهبر محترم،

هاي انقالب ما به دليل نفوذ و گرايش و گسترشي كه اسالم پيش از انقالب داشت، و به دليل نفوذ و گرايش و گسترشي كه اسالم اختراعي و تحميلي اين سال
اشيم، بايد با گردني كج و صدايي برآمده از اعماق ورشكستگي، اعالم گيرد. و اگر منصف و اهل راستي و درستي بي منفي به ما و عملكرد ما تعلق مي ندارد، نمره

ي مخوفي از عقايد و  ايم. و چهرهتر از رژيم پهلوي ، به اسالم راستين ضربه زده ها، بيش و افزونكرده ما، انقالب اسالمي «كنيم: 
ها و  ها و ظرفيت ز مردم ايران و جهان را نسبت به زيباييايم. و بسياري اساليق و منافع خود را به اسم اسالم محمد و علي جا زده 

  »ايم.هاي تشيع، به ترديد و انزجار درانداخته  كشش

فرستيم. اين قم اما ، آن درركاب اين شهر شريف سالم و درود مي رويم و از آنجا به مردم خوب و پايباال مي شهر مقدس قماز يك بلندي مشرف بر  -2
ي ديگري نيز دارد. كه اين چهره ، در وراي اين ظاهر پرآوازه،  ي مراكز علمي و ديني و زيارتي و حوزوي و بيوت مراجع و كثرت روحانيانش، چهرهسوتر از هياهو

هاي ما به بخرديكه از خراشي كه ناآبي و گرما و هواي داغ.  شود. نه از بيزمان آب ميافشاند اما هم سر به كار خود دارد. قم، شمعي است كه نور مي
چنان به طنين دردناكي مبتال شده كاوي چندان نيست. بانِگ بلند رنج قم، آنها، نيازي به ژرفدر تحليل اين خراش و اين نابخردي جان اين شهر انداخته.

هاي رسمي استان قم، آمار ي پيش، دستگاهكند. چنداست كه انكار و كتمـان آن، نه هيچ موجه و عاقالنـه است، و نه دردي از دردهاي شهر قـم را دوا مي
شهر قم، در نسبت «سايد. اين كه: فرازي را به خاك ميدردناكي از اين شهر منتشر كردند كه نگاهي گذرا به ذات و روح اين آمار، صورتِ هر مسلمانِ گردن

نشيند كه ما اين آمار، آنجا به درد مي ».ار استهاي اخـالقي و اجتماعي بيشتري برخوردها و مفسدهبا ساير شهرهاي كشورمان، از آسيب
  مسئله بوده است. ي شهرها، كه شهري پاك و سالم و كم هاي نچندان دور پيش از انقالب وابكاويم. كه: قم، نه برتر از همهچند و چون همين قم را در سال

شهري كه اختيار هر ريز و درشتش با خود ما بوده. و هيچ دشمن غداري،  ايم؟ما چه باليي به سر شهر مقدس قم آورده ها، رهبر گرامي، در اين سال
مردمان جهان، ادعاهاي مديريت و هدايتگريِ جهاني ما را باور  جز خود ما كمر به تخريب وِجه ي شريف او نبسته بوده است.چه آشكارا و چه پنهان، 

ستيز پهلوي آيا به سالمت  همه، پرسش من اين است: درخصوص شهر قم، رژيم مستبد و اسالم كنند، يا درماندگي كه نه ، شتاب معكوس ما را به قهقرا؟ با اين
  ايم؟ي غليظ فهم خود پر كرده  و اسالميت و باورهاي ديني و اخالقي مردم اين شهر بيشتر ضربه زد، يا خود ما كه گوش فلك را از گستره

ها و آبروها و آرزوهاي انقالب را خرج حتمي حجاب كرديم. با اصرار  ترين سرمايهوسه سال، ما عمده ي ، تنها اين را بگويم كه در اين سي حجاب درباره -3
زدگي مخاطبان جهاني خويش افزوديم. حجاب را از بر حجاب اجباري بانوان، از حيثيات درخشان و جذاب انقالب كاستيم و بر انزجار و رنج مردمان خود، و دل

كار بستيم تا به زعم خود، از خون شهدا  جانبه بهها، و با تحكم خشماگين نيروهاي انتظامي، بر سر بانوان خود بارانديم. مجاهدتي همه سانه دروديوار و از گلوي ر
  هاي انقالب صيانت كرده باشيم.و آرمان

فالني، اگر رضاشاه توانست به «به خود من گفت:  ، آن روزها كه هنوز با شما نسبتي نيافته بود، در اجالس نماز مشهد»حداد عادل«يادم هست آقاي 
در آوريم و  حجابي بهي خويش را از بي  حجاب جامعه توانيم به اجبار، زنان بياجبار از سِر مادران ما چادر بردارد، ما نيز مي

  ».باحجابشان كنيم
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اكنون، همين  از خود خدا در انتشار و حاكميت دين او جلو زديم.، كه هم آشفترفتار غلط و غيرديني و غيرعقالني ما آنچنان تركيب انساني ما را به 
اشتياق به خود خدا هم سُرنانوازي دينيِ ما كه از سرِ گشاد فهم ناقص ما برآمده و گوش مردم ما و مردم جهان را آزرده، باعث شده: نه اشتياقِ به حجاب، كه 

هاي ضدديني مقامات پهلوي، بخش قابل توجهي از مردم مسلمان ايران، پيشتاز  اه، و به رغم تالشو حال آنكه در زمان ش در اين مُلك به چالش درافتد.
  ي حجاب بودند. در پذيرش آگاهانه

رويم كه مگر ما براي محو شرارت، با كار فرهنگي به مقابله ميفرمايد: ي ما، در جهت تشجيع عامالن انتظامي مي ي قضاييهامروز اما، رييس قوه 
  اي محو بدحجابي، به كار فرهنگي متوسل شويم؟بر

جنگيم، بايد با  اين سخن يعني چه؟ يعني: يك بدحجاب ، تفاوتي با يك شرور ندارد. و يعني: ما با هر توپ و تانك و ضرب و زوري كه با شرارت شروران مي
  بدحجابيِ بدحجابان نيز بجنگيم!

ي جهان اسالم، رغبت به حجاب، طبق آمار فهيمانه ي ما به چنان سرنوشت غمباري فروشده است كه  نديشهخالصه رهبر گرامي، امروزه كارِ حجاب در آسمان ا
ي زمين رو به گسترش است اال در سرزمين اسالميِ ما! خود شما بفرماييد آيا درباب حجاب ، محمدرضا پهلوي بيشتر به  در آمريكا، در اروپا، و در هر كجاي كره

  ايم. اي از مردمان خود را به لجاجت و انشقاقي بيمارگونه درانداختهايم و عدههاي سال، با پتك اسالم بر سر اسالم كوفته ا خود ما؟ كه سالاسالم ضربه زد ، ي

ان را به حال خود گذارديم و آنگويم كه اگر بالفاصله بعد از پيروزي انقالب ، ما سر به سر بانوان خويش نميمن با اطمينان به محضر شريف حضرت شما مي
 ي ابزاري از دين و شعائر ديني در توجيه ندانماستفاده  مند بوديم.تر وفهيمانه تري بهره تر و مطلوب نهاديم، امروز، از حجاب برتر و گستردهوامي 

 ها، ما را به اين حال و روز، مبتال ساخته است.كاري 

ي قبولي مر رژيم پهلوي، شما را و ما را بر اين باور متقاعد خواهد كرد كه پوشش بانوان در آن دوران، از نمره در اواخر ع كيفيت پوشش بانواني ميزان و  مطالعه
هاي سلماني در افغانستان شلوغ شد.چرا؟ چون در نظام فكري طالبان، ريش بلند، نمادي از گويند: طالبان كه سقوط كرد، مغازه باالتري برخوردار بوده است. مي

فرماييد كه با پيروزي انقالب، ما قرار بود دست ها ريختند. قبول مي اب بود. با سقوط طالبان، بسياري از مردم، آن نماد تحميلي را تراشيدند و به خاكروبهاسالم ن
سپري شدة  ام بر افق وسه سالگي انقالب، نشستهي سي اي خاك بر سرِ من كه در آستانه ي بشري ببريم. به تجلي آرزوهاي برنيامده 

  گذارم.هاي دور كشورم مي تر مردم در گذشتهتر و خالصاي جانكاه، انگشت تأييد بر ايمان مطلوب انقالب، و در مقايسه

ما، به بركت  خودمان اشراف داريد يا نه؟ فقط اين را بگويم كه: روحانيت امروز روحانيتبار اين روزهاي  دانم فراتر از ظاهر اوضاع، آيا به وضعيت رقتنمي -4
دخول روحانيت به تواند باشد اال و تحميلي ما، به طرز چشمگيري از چشم و دل قشرهاي وسيعي از مردم، فروافتاده است. دليلش چه مي اسالم اختراعي

، مگر كسي به قبل از انقالبمواقفي كه در اندازه و شأن او نبوده است؟ و: دخالت او در كارهايي كه عمدتاً به خسارت انجاميده است؟ 
كرد. وي در دانشگاه، اضافي، يا كلِّ بر كرسِي حضور استاد مطهري در دانشگاه معترض بود؟ هرگز! چرا؟ چون به جايي وارد شده بود كه تخصصش ايجاب مي

الً از مناسبات اسالمي آنجا مراقبت كنند. حضور ايم. تا مثدرس خود نبود. امروز چه؟ ما به هر اداره و نهاد و دستگاه و وزارتخانه، يك يا چند روحاني تزريق كرده
مندان و نمازگزاران آنها، دقيقاً به تكرار جايگاه رو به  ي ديني و شمار عالقههاي دولتي، و افول سال به سال وجه ه نادرست اين همه روحاني در ادارات و دستگاه

  ي كلي اجتماع اشاره دارد. افول روحانيت در شاكله

روي ها كجمردگي و گاه بيهودگي در اين روزها سقوط كرده است. اين سقوط ، دستاورد اسفبار سالاش در زمان شاه، به جايگاه دل جايگاه برازندگي روحانيت از 
ا، با خط و او، سخت در فشار و در تنگناست. چرا؟ چون خود م دردا كه روحانيت امروز ما، هيچ منبري براي ابراز آزادگي خود ندارد.خود ما است. 
ايم. ايم. و راهي جز تبريك و تهنيت و تعريف از نظام ، پيش روي او نگشوده شناسي نظام ترسانده  و تشرها، او را از هرگونه نقد و آسيب ها و توپ نشان كشيدن

قانه، سكوت كند، يا به توجيه آنها روي بَرَد، نصيب و جاي نقد مشفي اطراف خود را ببيند و به  هاي جامعه ها و پلشتي ها و نازيباييروحانيتي كه كاستي 
نه از من ،  روحانيتي كه مردم نداشته باشد ، چرا بايد هنوز در دل مردم جا بگيرد؟سرنوشتي جز اين كه امروز گرفتار آن شده است، نخواهد داشت. 

در آن زمان از اعتبار و اعتنا و اقبال بيشتر مردمي برخوردار بود يا امروز در  اي كه زمان شاه را درك كرده بپرسيد آيا روحانيت،بلكه از هر روحاني افسرده 
تري به ساحت روحانيت فرماييد كه ما، نسبت به آن دوران، ضربه هولناكپس قبول مي جمهوري اسالمي ايران؟ پاسخ، آشكارتر از آشكار است.

  ايم.ردمان باشد، به جايي دور كه معلوم نيست كجاست، پرتاب كرده ايم. و او را از جايگاه مألوف و مطلوبش كه دل موارد كرده 

مند بود. چيزي كه دردمندانه اين روزها، به تالطم زايدالوصفي درافتاده است. لنگ  پارچگيِ آحاد خويش بهرهدر ايرانِ زمان پهلوي، از انسجام و يك خانواده -5
چند در اين وادي شده است. كه آمار روزافزون طالق، و پيشتازي ما نسبت  هايي چندبه منجر به بروز نكبتزدن چرخ چوبين هويت خانواده در جمهوري اسالمي، 

شان، در مقايسه با بسياري از هاي مقوّم فرهنگيبه بسياري از كشورهاي جهان در اين خصوص، خود نشانگر درستي اين سخن است. گرچه ايرانيان بنا به ريشه 
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ي انسجام بيشتر خانواده در پيش و پس از انقالب تأكيد دارد. ام خانوادگي بيشتري برخوردارند، اما اعتناي كلي اين بخش از نوشته، به مقايسه كشورها، هنوز از قو
در بحث بختانه ، هاست. و نه لق زدن و زوال و اضمحالل آنها. شورهاي هويتي و معرفتي خانواده هاي دين مبين اسالم، استحكام استوانه يكي از حساسيت 

ي منفي به وضع كنوني هستيم. چرا كه اسالم زدگي و اسالم گريزيِ اين روزهاي ما، ابتدا در  خانواده نيز ما ناگزير از دادن نمره
به اين دليل كه خودشان  هاي ما، پيش از انقالب، مسلمانتر بودند.زند. خانواده و سپس در مقام واكنش، به صورت جامعه سيلي ميشود، مزه ميخانواده مزه 

چيدند. برخالف امروز كه ما از چهار طرف، بر جامعه و بر آحاد خانواده، تحكم  بردند و به تناسب تمايل و بضاعتشان از آسمان معارف الهي خوشه برميدست مي 
 هاي ما در كنار سفره اندازيم. با پيروزي انقالب، قرار بود خانواده هاي انساني و عرفي درميي اختيار خانواده را به مضيقه  باريم و محدوده هاي اسالمي فرومي

ام كه بگويم اسالمي را كه انقالب ما قصد تبليغ هاي معمول خود، از گواراترين مأكوالت انساني و ايماني ارتزاق كنند. اما: به اختيار. تا: به تجلي درآيند. شرمنده 
بندي شده است اين  عجب ترجيع هاي آن سوي مرزها. هاي خود ما عاجز مانده است، چه برسد به خانواده ادهآن كرده است، در ارتقاي معرفتيِ خانو

  جمهور ما! در سخنان رييس» مديريت بر جهان«

وسه سالگي انقالبيم، هست؟ ي ي س پيش از انقالب محافل دينيِ ما ، آيا قابل قياس با مراتب علمي محافل ديني اين روزهاي ما كه در آستانه وزنِ علميِ -6
بر ذهن و زبان خويش نرانده ، متأسفانه نه در ابراز دينِ متعال خود قد برافراشته ،و نه به » دين و دشمن«ي هرگز! انقالبي كه در اين همه سال جز دو واژه

  شمارش برهاند.هاي بي ان و هدر دادن داراييهاي آبروبري چون اعتياد و مصرف فراو موازات مرگ برآمريكا هايش، توانسته خود را از نكبت

  رهبر گرامي،

برند. يك مرگ بر آمريكايي  ي خود به در ميهاي خانه ايم كه هر از گاه سر از پنجره  دار شده است. گويي مردمي شدهي اين روزهاي ما خيلي خنده  چهره
دهند و دوباره به سر وقت گشايند. يك مرگ بر اسراييلي سر ميها را مياعتي بعد، دوباره پنجره روند. سگويند و مجدداً به سر وقت منقل و وافور خود بازميمي

-هاي بيخ گلو را از سر تقوا بسته ميدكمه ي اين احوال نيز البته، جماعتي از بزرگان و برجستگان ما،  برند. و در همههاي رايج خود سر فرومي روزمرگي

  شان تََرك بردارد.اهرالصالحيي ظدارند تا مبادا وجه ه

ري ها ، وزن علمي محافل ديني ما فروكشيده ، رياكاري ، و ادا و اطوار ديني ما فزوني گرفته است. انقالبي كه جز دين و رواج دين، سخن ديگهر چه در اين سال
ي روحانيان ما، انرژي و پتانسيل خود را مصروف  رآورد. چرا؟ چون عمدهاي و كتابي فراتر از آثار مطهري و شريعتي بنداشته، هنوز كه هنوز است نتوانسته مقاله 

هايي شود. بلكه آثار سوء حضور آنان در نابجاي مسئوليت كند و نه سنگي از پيش پاي مردمان برداشته ميكنند كه نه دردي از دين دوا ميكارهايي كرده و مي
ها جوشانده كه مگر شخص شخيص حضرت صاحب بيايند و به روبيدن اين همه ناروايي فائق آيند. و خرابي  ها هاي ناگواري از آسيباند، چشمه كه پذيرفته 

مگر مطهري چه داشت كه روحانيان امروز ما  هاي دراز، صدها مطهري كه نه، يك مطهري بيرون نيامده؟هاي ما، در اين سال چرا از حوزه
راحتي در دسترس روحانيان امروز ما است. اما چرا ها، به پشتكار و غيرتمندي و هوش و ذكاوت بود. تكرار اين خصلت ندارند؟ مطهري، تلفيقي از اراده و انگيزه و

هاي دم دست  شود؟ چون افق نگاه بزرگان و مسئوالن ديني ما، بنا بر سركشي به كهكشان علوم ديني ندارد. آنها به همين ريزهمطهري تكرار نشده و نمي
اند. چرا مداحي مجالس مذهبي اين قدر مظهريت پيدا كرده است؟ به نحوي كه حتي حسادت سخنوران ما را برانگيخته است؟ حسادتي از اين  قناعت ورزيده

وش وج جنب جنس كه چرا بايد بازار مداحان اين همه گرم باشد و بازار ما كساد؟ راز رونق بساط مداحان در اين است كه در مداحي، حداقل يك موسيقي و
  سطحي و احساسي هست، در منبر سخنوران ما اما چه؟

شود؟ به دليل كردند، ديگر مشاهده نميهاي استاد شريعتي، كه جملگي از آسمان همين دين مبين ارتزاق مي چرا امثال منبرهاي استاد مطهري، و امثال تريبون
استاداني چون: مجتهد شبستري ، كه عالم و محقق و انديشمند و مبدع و وگرنه اند. اين كه رهبران ديني ما ، به همين ابتداييات علمي راضي 

يافتند و رشد را از آسمان علم پايين مي كشيدند و در سفره ي فهم مردم  ي علمي مي نظرند، فرصت درس و بحث و مجادله صاحب
  مي نهادند.

هاي پس از انقالب، ما فكر، فرصت سر برآوردن پيدا كنند. اصل سخن اين كه در سالوته هـاي كمراتب علمي استادان فرهيخته ما بايد به زير كشيده شود، تا آدم
ي عالمگان اميني و طباطبايي و محمد تقي جعفري، و عالمان فراخ فكري چون دكتر سيد جعفر شهيدي، و بسياري  هايي در اندازههرگز به بازپروري انديشه 

تا مبادا آنان، از خود ما ايم ها نامردمانه به حاشيه رانده  ها و آسيبهاي متداول خود را نيز با انگ لكه همان داراييايم، ب ديگر از اين دست موفق كه نبوده
  تر علمي خود را به رخ ما بكشند.هاي افزون العلميم، سر فراتر برند و دارايي كه متوسط

  بار و اندوهناك است.علوم ديني ما محدود نيست. در ساير علوم نيز اوضاع بازتوليد علمي ما اسفهاي اخير، تنها به ويژه در سال فروخزيدن علم دركشورما، به

  رهبر گرامي،
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قرمزهاي حكومتي گرفتارند و راهي  ي خطاگر مقدورتان بود، سري به يكي از مساجد همجوار بيت شريف بزنيد. تا مشاهده فرماييد منبرهاي ما، چگونه در چنبره 
هاي حكومتي ي چارچوبشدت در منگنه هاي انقالب، به هاي علمي در اين سال ها و شهامتجويند. جرأت دن به آسمان انديشگي خويش نميبراي دست بر

ما  پور ازغدي مبتالست. اي از سخنان تكراري آقايان قرائتي و پناهيان و رحيمسطح علمي محافل ديني ما به محدودهمحدود شده است. 
ها به جوالن علمي متبحر بودند. دريغ و افسوس كه اين  ها و شريعتي سپرديم كه فراتر از مطهري نظـري ميه فرصت تبليغ را به برجستگان صاحب بايد اين هم
، خاتمي، طور مثال مراتب علمي آقايان صديقيبه كند. تر و آشكارتري پيدا مي رسد، صورت عينيهاي علمي، به تريبون نمازجمعه كه مي محدوديت

چه برسد به  هاي دور انقالب نيز نيست.جنتي و و امامي كاشاني و يا بسياري از امامان جمعه در كل كشور، به قدر نياز مخاطب سال
  مخاطب فعلي. كه براي او ، نه كه هيچ ندارند ، بلكه آزار دهنده نيز هستند.

السلطان «برد. داستان كمربستگي شاه و: دين در افتاد. البته براي فريب مردم ، از خرافه نيز سود  ي رژيم پهلوي بنا به هر دليلي كه مأمورش بود، با مقوله -7
هاي اعتقادي مردم كوفت. به هرحال، سهم ما از گونه بر سر حساسيت شايد در همين محدوده بگنجد. گرچه پدرش ، در ماجراي كشف حجاب ، غليظ » اهللاظل

تا ما، چند صباحي بعد از پيروزي شكوهمند انقالب، به اسم دين ، پوست از تـن ديـن بدريم.  دين جهت گرفت.دين ، به سمت نان خوردن از 
انقالبي كه پرچمدار زيباترين  قرمزهاي انساني گذر كرديم. ترين خطدستقرمزهـاي اسالم كه نـه ، از دم ما به اسم اسـالم ، از خط

دانست، و به كمتر از اصالح و ترميم  و غيرمسلمان بود، و حتي مرزهاي جغرافيايي را براي انتشار و جوالن خود كافي نميي ايرانيان مسلمان آرزوهاي فروخورده
- رفته از نردبان وعده  ي جهان راضي نبود، و براي يك چنين افقي نيز دورخيز كرده بود، رفتهها در همه و معرفتيِ همه ي انسان –رواني  –هاي روحي  كاستي

كارگيري پسوندهاي اسالمي،  شود با به هايي كه به مردم خود داده بود پايين آمد، و از نردبان آسيب به حيثيات ديني باال رفت. ما خيلي زود آموختيم كه مي
ي تا ديروز، مثالً هزينه  . اگررا باب كرد و هرگونه اعتراض مردم را نيز به دشمني و مخالفت با نص صريح اسالم تفسير نمود كاله شرعيچيزي به اسم 

هاي نجومي شد، حاال هزينه سفر شاه به يك كشور يا يك شهر و استان خودمان ، از طرف ما انقالبيون، بر سر رژيم پهلوي چماق مي
ما و خاموش! اين شأن «كه يعني:  ايم.ايم و دهان همه را بسته شرعي كرده » شأن و ضرورت نظام«سفرهاي خودمان را، تحت عنوان 

اگر دزدي و دروغگويي يك مسئول در رژيم  ».طلبدهايي را ميضرورت اين زماني نظام است كه يك چنين دم و دستگاه و ريخت و پاش
كه ، و براي اين»عدم تضعيف نظام« و: »مصلحت نظام«خاطر  ايم كه بهانگيخت، ما، همين مردم را جوري تربيت كرده  گذشته، موجي از نفرت ما را بر مي

  هاي ما را ببينند و دم برنياورند. گوييها و دروغ شاد نشوند، دزدي »دشمنان نظام«

 - كج يك بخش دوريمكه مثالً بخشدار دست –ايم كه مصلحت نظام ، بر مصلحت اسالم ، و آبروي خودمان كار را به جايي كشانده 
ايم، به يك جهش، پاي  ايم. هر كجا در گِل ماندههاي خود كرده ن خدا را خرج روزمرگي روز، حيثيت ديمرتب و روزبه  بر آبروي اسالم ارجحيت پيدا كند.

هاي هزار فاميل زمان شاه را كه با مشت و با تقديم جان و ليس  ايم. لِفتلوح خود لذت برده هاي سال از فريب مردمان ساده ايم، و سالاسالم را پيش كشانده 
ايم. ايم، و به عدد هزارِ آن هزار فاميل، يك چند هزارتايي از قوم و خويش و رفيق و دوست خود افزوده م ، حاال با پا پيش آورده جوانان خويش پس رانده بودي

سازي ، ابتدا ورشكسته اعالم كرديم و سپس خودمان يك به يك آنها را به  ي دولتي را به اسم خصوصي هاي مصادره شدهكارخانه 
  يم.قيمت هيچ باال كشيد

هايي  اش، پلشتي هاي انساني و ايماني به ثمر رسيده بود تا در كنار اهداف اصلي انقالبي كه با هزار زحمت و تقديم هزاران شهيد ، براي به تجلي درآوردن زيبايي
ي ديني، امتياز  ما به اسم مساعدت به فالن مدرسهخود در افتاده است كه » خوارياسالم «كن كند ، به چنان وسعتي از خواري را ريشه  بازي و ويژه چون پارتي

اهللا، معدن سنگ سرخ بيدخت فارس را ، و براي نازشست سرداران سپاه، سهام مخابرات را ، و واردات شكر را ، و به اسم سرپرستي چند معلول توسط فالن آيت 
زده را ايم و دهان معترضان فلك اين آشناي خويش و آن رفيق خود ضميمه كرده  ي شخصي صدها و صدها امتياز و فرصت و اموال عمومي را به مفت ، به قباله

  ايم!اي خداي علي و ابوذر و سلمان، ما به اسم تو، چه بالهايي كه بر سر دين تو نياورده  ايم.نيز پرخاشگرانه با انگ ضدانقالب دوخته 

القبا بيش  اين آقاي صادق محصولي، يك پاسدار يك«گفت: گداخت و ميوخت و ميسمن خود شاهد پرپر زدن يك جوان نازنين اردبيلي بودم كه مي
نژاد، استاندار آن زمان اردبيل داد، ناگهان به صدها ميليارد تومان ثروت مفت دست  نبود. چطور با دستي كه به دست آقاي احمدي

 ؟»يافت

به  نيست. ما اختراعات ديني خود را نيز به اسم اسالم حقيقي به مردمان خود قالب كرده ايم. هايمان محدود و ليس ما به نهضت لِفت »خواري اسالم«دامنه ي 
بدون حكم  »!اختيارات حكومت اسالمي«گذاريم: بريم. و اسمش را ميشويم. به اموالشان دست مي  حريم خصوصي مردم وارد مي

نوازيمشان و بريم و مي اي ديگر را باال مي خوابانيـم، و درمقابل ، عده ـم و زيرگوشـشان ميكشياي را پايين ميقانون و حتي با خنده به ريش قانون ، عده 
. و ديواري به نام »ناخودي«اي را  خوانيم و عدهمي» خودي«اي را  عده از جانب خوِد خدا ،گذاريم. مي »اقتضاي حكومت اسالمي«اسمش را 

  شود.ي عقالنيت و حقانيت دين خدا پيدا نمي ش در هيچ كجاي چنتها كه نمونهكشيم برمي  »نظارت استصوابي«
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(وقايع پيش و فرماييم و فعاليت مدني رقيب خود را به جاسوسي و براندازي و فتنه تحكم مي  اي)هاي زنجيره(قتلشمريم  فجايع خودمان را ناچيز مي
 كنيم و بر آن بساط كاسبي خويش مياي شده است كه بنا به ضرورت ، پهنش ميسفره خالصه رهبر گرامي ، اختراعات اسالمي ما ، .)88پس از انتخابات 

  آراييم.

 و خسارت ايم، هايي به راه انداخته ايم، كاسبيما با دكاني كه پـرچم اسالم را بر بام آن عَلَم كرده دانم آيا در اين سخن با من موافقيد كه نمي 
كنيم؟ به همين دليل است كه اسالم سرزمين ما از چشم و دل بسياري از ي خود را نيز تحت اسم شريف اسالم ، به حساب خود اسالم واريز ميهاي هر روزه 

تي در جاهايي كسي را رغبت مراجعه به اين اسالم نيست. و اگر مردماني مسلمان، در سرزميني ديگر، حجهانيان، و حتي خودمان افتاده. 
بار فعلي ما را هشدار ترها، سرنوشت غم مثل لبنان و فلسطين، بخواهند به يك انقالب اسالمي، از جنس انقالب ما دست ببرند، زيرك

  شان مي دهند.

  رهبر گرامي،

ست از اين دنيا شستند و رفتند ، جويباري كه براي درخشش زيبايي در اين مُلك جاري شد، و خون شهدايي كه به اميد جاماندگاني چون ما ، د خون شهدايي
-ي بي نوا را در پس پنجره ايم و اسالم بيها لميده ها و موقعيت كه بر كرسي فرصت هاي برخورداري جماعتي از ما. آبياري باغچهشده است براي 

هاي يك به يك به  ي لذت ، ما به دواندن كيفوري ، و در كنار شومينه لرزدايم. اسالم در زمستان بيرون ، از سرما ميتوجهي به تماشاي شادخواري خود وانهاده 
  زير پوست مباركمان مشغوليم.

كرد. مردم در اين روز ميالد حضرت صاحب(ع) ترغيب ميعيار در سالرشد در پيش از انقالب، مردم ما را به برپايي جشني تمام ي مشعشع اسالمِ رو به  چهره
اين . نمودنواخت و بـرق آن چشم حكومتيـان را كـور ميپرداختند كه رنگارنگي آن چشم دوست را مياني و ابراز احساسات صادقانـه ميها، چنان به چراغجشن

روزها، كار اسالم اختراعي و تحميلي ما به جايي رسيده است كه اگر به ضرب و خرج دولت، چراغي در روز ميالد يك امام چشمك 
اما ما خورديم  بار است. براي بسياري از مفسدان جهان كريه و خفت افتد. نان به اسم دين خوردن ،آن روز پرشكوه مي نزند، كمتر كسي به ياد
 ي سودبرندگان از دين، ميبرند، اما ما نشان داديم كه فراتر از همه هاي فاسد، از اعتقادات مذهبي مردم سود ميحكومت شود خورد.تا نشان بدهيم كه مي

  غش بخنديم!ي خيل اوصيا و اولياء و هزارهزار پيامبر صف به صف خدا بنگريم و غش  زدهي غم م اسالم را خرج خود كنيم و به چهرهتواني

 رهبر گرامي،

، اسالمي را كه ما اگر سقوط كنيم، خودمان كه هيچاش، براي ما وانهادند. ترين چهره  ها سقوط كردند. اما با سقوطشان، اسالم را در خواستنيپهلوي 
  بريم.هنوز هزارهزار آرزو با اوست، در اين ُملك به اعماق مي

. ما چه؟ امتياز شكر و معدن و كارخانه و سهام مخابرات را باال زمان هرگز حسين حسين نكردنددزديدند. اما هم -اشدر شكل عمده  –ها  پهلوي
  كوبيم.ينه ميگوييم و بر سر و سزمان حسين حسين نيز ميكشيم و هممي

ايم، و با هر مشاركتي كه مستقيم و غيرمستقيم در اين اي خداي حسين، شاهد باش كه من و امثال من، با هر خطايي كه مرتكب شده 
  ها در زندانيم.رويايم، امروز، به جرم انتقاد و واگويه كردن همين كج  هاي كوچك و بزرگ داشتهآسيب 

ها و ناسزاهايي را كه در اين ايام بر ما باريده  اين روزهاي زندان ما را، و ضرب و شتمو  ما را بپذير. ها، شرم و پوزش اي خداي خوبي
  به حساب كفاره ي گناهان ما بگذار. اند،

ا مردم را فريفتند، خرده بر ها كه چرها در فريب مردم، فراوان پيش رفتند. آنان حتي تاريخ را به نفع خود مصادره كردند. خرده گرفتن بر پهلوي  پهلوي -8
ي مجرميتشان، به فريبكاري آنان پرداخت. فريبكاري هاي جماعتي است كه زشتكارند اما ادعاي مسلماني و رهبري ديني ندارند. كه البته بايد در همان محدوده 

برادران نشيند. ا كه به صورت ساحت دين نشسته و ميشود، خسارتش، دريغما اما نه كه از موضع حكومت ديني بر فكر و ذهن آحاد جامعه بار شده و مي
ظاهر پخمه، بايد اولي را  اما ما مردمان به اينان اگر هر تعداد كه باشند ، اسم شهرتشان كه يكي بايد باشد!را در نظر بياوريد.  الريجاني

محمد جواد اردشير الريجاني، در لندن با نيك براون انگليسي  همين آقايالريجاني ، دومي را اردشير الريجاني ، و سومي را آملي الريجاني بناميم. 
ي غيررسمي و ممنوع ، واويال اگر كه در طايفه ي . اين مذاكره كنداش ترغيب مياو را به حمايت از كانديداي مورد عالقه  نشيند وبه مذاكره مي

ها و به بدترين دروغ ايي رسيده است كه براي حذف رقيب از صحنه ،هاي دوآتشه، كارمان به ج مسلمانما بچه داد. خدايا مقابل ما رخ مي
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و در متن و آغوش خدا تبليغ شويم. و چون بر مصدر قدرتيم ، خود را حق مطلق، مخي فرومي  هاي شعبان بيها و رويه ها و فحش فريب 
هاي  جوانبريم، گناه را گوش تا گوش ميي بشر ، درازا دارد. سر يك بيهاي تاريخ ي افسوس هاي ما متأسفانه به قدر همهمي كنيم. داستان فريب كاري

كنيم، و آنان را از باالي پل به كنيم ، و زير چرخ اتومبيل انتظامي خود لِه ميكنيم، در روز عاشورا مردم را ترور مي مردم را سالخي مي
اما همين خاطر مبارك و كوه  جوشاند. كند و كوه غيرت ما را برنميترين گزشي به خاطر مبارك ما خطور نمي اندازيم ، كوچكزير مي 

نوردد. خود ما ، از رنج مستمر دود و آلودگي و مصرف فراوان گيرد و كل كشور ما را درمي آشوبد و جوشيدن مي  غيرت، ناگهان با پاره شدن يك عكس امام برمي
  رانيم. هاي نامتعادل، سخن از مديريت جهان با محوريت و درايت خودمان مي زمان مثل آدمكشيم، اما همبرنامگي عذاب مي  و اسراف و اعتياد و بيكاري و بي

دريغ  من خود به چشم خود ديدم كه پيرزني را به دليل اين كه حجاب داشت اما چادر نداشت ، به بيمارستان بقيةاهللا تهران راه ندادند.
و  –مند از فريبكاري ي سياسي و ديپلماسي كشور سر بزنيم ، آنجا را بهره  كه اگر به حوزه االطراف است.ع هاي ما جامي فريبكاريگستره و درد كه 

بينيم. عجبا هاي اقتصاد و فرهنگ و حتي نظامي سر بزنيم، مختصات فريبكاري را در آنجاها نيز برقرار مي  خواهيم يافت. اگر به حـوزه –نه زيركي ديپلماتيك 
رانده است. در زمان ما اما، ها و حكومت هاي پيشين، مردم را به سمت مجيزگويي سلطان و اطرافيان و دستگاه او مي ي زمان  ها در همه بكاريكه اين فري

 هاي ظاهرالصالح، الفاظ متشرعانه، هاي بيخ گلو ، تا: چهرههاي متنوعي از دكمه هاي رايج حكومتي ، مردم را به رياكاري  فريب كاري
هاي مخرب، افتراهاي روزمره، و هزار درد و مرض هاي مزورانه، حسادتگرانه، نفاق هاي كُرنشنمازها و روزه هاي دروغين، چاپلوسي

  .سخيف اخالقي و جاري درانداخته است

اين روزها اما دختران باحجاب ما، با ورود به آمد.  شد، و اغلب باحجاب از دانشگاه بيرون مي حجاب وارد دانشگاه مي پيش از انقالب، دختر مسلمان ما، بي
پيوندند. در گذشته، نماز خواندن يك كارمند و يك كارگر، در محيط اداري و كاري، با  افتند و صباحي بعد، به خيل بدحجابان ميدانشگاه، به شرمي نانوشته درمي 

هاي فريبكاري ما براي مردم رو چون دست چرا؟ه است، يا به حداقل، تقليل يافته است. پذيرفت. امروز اما يا به ريا و رودربايستي آلودغرور و لذت صورت مي 
  شده و حناي اسالم تحميلي ما رنگ باخته است.

ام كه در رجحان وضعيت فعلي انقالب خويش، بـه كجـاي  من مانده .ايم پس به لحاظ فريبكاري نيز، ما گوي سبقت از رژيم منحوس شاه ربوده
هـا و از استقالل كشور كه درگذريم، من منصـفانه، بسـياري ضـعف  .باري درانداختانتقاد كنم؟ رژيم شاه ، قبول ، استقالل كشور را به وضع اسف رژيم سلطنتي

وره، پـاي اسـالم و آنجـا، در آن د چرا؟ تنها به يــك دليــل. كـه: .بينـمهاي اين روزگـار خويش ميتر از ضعف هاي آن رژيم وابسته و نامبارك را خفيفزشتي 
ورزيم. خدايا شرم بر من، كه در زندان ايـن ها و كارهاي خالف خود ، اصرار مي  انديشيمسلماني در ميان نبود. و ما اينجـا، به اسم خـدا و ديـن خـدا، به خالف 

ب نوراني خود را با رژيمي مقايسه كـنم كـه انبـاني از انـواع دهم. و مجبورم انقالام و به عملكرد دو رژيم سلطنتي و اسالمي نمره ميهاي عمر خود، نشسته سال
 . آلودگي با او بود. و ناگزير، نمره ي قبولي به او بدهم نه به خود

رفت. ميام پيش رژيم پليد پهلوي با مخالفين خود برخوردهاي تلخي داشت. و در مواجهه با يك زنداني سياسي، از فحش تا كتك تا شكنجه تا تبعيد، و تا اعد -9
زد. كه يعني: اي سياسيون، اي روحانيان، اي دانشجويـان، شما با بقـاي رژيم سلطنـتي كاري نداشته ي رژيم سلطنتي دور مي قرمز هاي ساواك، در محدودهخط 

شجـوي سياسي را بعد از اتمام روزهـاي باشيد، ما را نيز با شما كاري نيست. اما همين ساواك، در كنار فحش و كتك و شكنجه و تبعيد و اعدام سياسيون، دان
اي نيز دست يافته اش، به بورسيه هاي تحصيلي خاطر لياقت فرستاد. اگر اين دانشجوي سياسي از زندان برگشته، بهبـازداشت و زنـدان، به سر كالس درسش مي

كرد. يك كارمند، يك مهندس، يك پزشك، و يا هر كارگزار سياسي را، ام نيز مي فرستاد. و بعد از بازگشت، او را استخد ي دولت به خارج ميبود، او را با هزينه 
خاطر چسباندن  كرد. برعكس خود ما. كه دانشجو را بهاش را آجر نمينان او و خانواده گرداند. به محض خروج از زندان، به سر كارش بازمي 

كنيم. يك منتقد و معلقش ميداريم. ي تحصيل بازمياه رسمي، از ادامه يك عكس، يك نوشته، در همان دانشگاه، و نه از طريق يك دادگ
خاطر يك صحبت مختصر مغاير، با خفت  كنيم. كرسي تدريس يك استاد دانشگاه را بهكار مييك كارمند را با يك جبهه گيري سياسي ؛ بي هيچ خطا ، از كار بي

 .كنيمستانيم و به امان خدا رهايش مي، از او بازمي 

  رهبر گرامي،

آنگاه كه همسر و دختر و پسرم را به زندان اوين بازجوي من وقتي به من ناسزا گفت، و ديگري، آنگاه كه به ضرب و شتم من پرداخت، و سومي، 
ي فراخواند و با آنان سخنان ناشايستي كه خدا نصيب هيچ كافري نكند بر زبان آورد، منِ زنداني را بالفاصله به ياد ساواك پهلو

دوستان ما اما به كمتر از سربازي دانست، ساواك، خود را مأمور رژيـم مي ما به اسم اسالم.كرد، و كه او، به اسم رژيم سلطنتي اينها مي انداخت.
اين  است.سند حتمي اين خفت بزرگ براي حضرتعالي نوشته، » عبداهللا مؤمني«اي كه آقاي ي سرگشاده ي نامه مطالعه امام زمان راضي نيستند.

اند و ها كه نگفته كه بازجويان نظام اسالمي ما با او، كه برادر شهيد است، و همو، همسر برادر بزرگ شهيدش را با ده سال اختالف سن به همسري گرفته، چه 
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ي  حمزهك اعتراف دروغين و ساختگي، بر سر آقاي خاطر يبارد. باليي كه همين بازجويان امام زماني، به اند، جز شرم، بر روان و جان ما نمي  ها كه نكرده چه
ي ننگ آشكاري كه تا ابد بر  لكه ها بي اندازد. اين نظام اسالمي بر ساير نظام هاي البد ما را بايد به ياد فضيلت، كرمي و آقاي رضا رجبي

است. اين زن، كه تا ديروز، محرم راز بيت شريف خوِد  امامي همسر سعيدي بازجويي از  پيشاني نظام ما و سيستم اطالعاتي ما باقي خواهد ماند، نحوه
افتد، كه سنگ اگر از شنيدن آنها متالشي نشود، در سنگ بودن او  ها و ناسزاهاي جگرخراش و بمباراني درمياي از فحشحضرتِ شما بوده است، به چنان منگنه 

تماشاي هر ر سعيد امامي را هر روز صبح، بعد از نماز، مشاهده بفرماييد. كنم متعمدانه، فيلم بازجويي از همسپيشنهاد ميبايد شك كرد. 
اي از زن، و مقام زن، و كرامت انساني او دست خواهيم يافت. خاصيت ترين خاصيتش در اين است كه ما به تعريف تازه  ي اين خفت دهشتناك، ابتدايي روزه

فاطمه سند بياوريم و ديگران را به اين زوج باشكوه اشارت دهيم، يادمان بيايد كه خودمان چگونه و با چه  دومش در اين خواهد بود كه هر كجا خواستيم از علي و
  ايم.تمهيدي از پس اين ادعا برآمده 

  رهبر گرامي،

اي به آن بدهيم؟ خود چه نمره  اي به اين، وي سيستم اطالعاتي خودمان. چه نمره ي سيستم اطالعاتي رژيم منحوس پهلوي، و اين هم پرونده اين، پرونده 
حجةاالسالم دكتر مهدي  .ي معزز شهداستكرده و ميانسال اسم ببرم، كه از خانواده حضرتعالي بفرماييد! پيش از آن اما اجازه بدهيد از يك روحاني تحصيل

يكايي در طبس به شهادت رسيد. دوستان اطالعاتي و امام زماني ما، كوپترهاي آمر برادر همان منتظرقائم فرمانده سپاه يزد كه در جريان بمباران هلي .منتظرقائم
شويند. ابتدا او را زير آبشاري از لجنِ ناسزا تن ميكنند. در زندان نامعلوم، ايشان را بعد از مجلس بزرگداشت شهيد بهشتي در مسجد قبا بازداشت مي

هاي پلشت به او و ترين نسبتشروع و تا جزيي» زادهامحر«كه به قول خودش، كمترين فحش آقايان محترم امام زماني از 
كند. غسل مخصوص وي با آبشار ناسزا بستگانش و آقايان هاشمي رفسنجاني, ميرحسين موسوي و مهدي كروبي ادامه پيدا مي

تا وي را براي بازجوييِ از  ندهمراه با تحقير, تهديد و كتك, با چشم و دست بسته، از بدو ورود به زندان تا نزديكي صبح ادامه پيدا مي ك
 .ي جاري اشاره كرده است اي كه براي مقام شامخ حضرت شما نوشته و ارسال داشته، به ذكر كلياتي از اين فاجعهصبح تا شب مهيا كرده باشند. البته او طي نامه

زون بر راه و فه بر آنكه در حوزه هاي امنيتي، ا، عالوو ما.، هر چه كه كرد ، پاي خدا و اسالم و محمد و علي و فاطمه را پيش نكشيد ساواك شاه
 .ايمايم، هم خدا را، هم اسالم را، هم محمد و علي و فاطمه را پيش پاي حفظ و بقاي نظام خويش ذبح كرده گون ساواك سر برآوردهرسم شقاوت

شايد بالفاصله بفرماييد: اكنون! اما آمار كه  اشتند يا اكنون؟هاي پيش از انقالب اعتبار بيشتري دخدا و قرآن و ائمه آيا در سال! يك پرسش -10
پيش از انقالب، خدا و قرآن و ائمه، در ميان مردم ايران، «گويند: اند، متفقاً مينه فقط، بلكه جمع جميع مردمي كه پيش از انقالب را درك كرده 

-هاي درسي گرفته تا صدا و سيما و مساجد و محافـل و نهادها و دستگاه جا، از كتاب شايد بفرماييد: امروز، از همه ».تر و نافذتري داشتند حضور پررنگ

شد؟ شايد شود. شايد بفرماييد: پيش از انقالب، كجا در ادارات نماز اقامه ميهاي پيش از انقالب، اسم خدا و ائمه بر زبان آورده ميهاي دولتي، برخالف سال
ودو سال فرصت تبليغ ديني داشتند؟ شايد بفرماييد: حضور خدا و قرآن و ائمه،  ي ملي، به قدر سي دي چون روحانيان، از رسانهبفرماييد: پيش از انقالب، كجا افرا

ظ و تالوت ي ما سراسر كشور را به زمزمه و حفهاي چند هزارگانه ها و محافل مذهبي محدود بود. اكنون اما، دارالقرآن هاي پيش از انقالب، تنها به خانه در سال
ي تلويزيون،  اند. پيش از انقالب، كجا زندانيان، نماز جماعت داشتند و پيش نمازشان يك روحاني بود؟ و كجا از شش شبكه و صوت و تفسير قرآن معطر كرده

هاي مذهبي و  ذهبي ديگر. مثل مسابقههاي م شد؟ و احتماالً نمونهزني و دعاي كميل و ندبه پخش مي پشت به پشت و با هم اذان و نماز و مناجات و سينه
هاي چادري. بله، از منظر آمار، جمله حجاب بانوان البته با حضور خانم ي مسائل ديني منها و ميزگردها. درباب همه ها و نكوداشت ها و بزرگداشت  همايش
اما نه كه تبليغ ما، با برآيند و فرايند اصول  ايم. همت كرده اي سهمگين به بمباران مفاهيم مذهبيما پس از انقالب، در اندازه گونه است. همين

ي ما بدل گرديده است. مثل مجالس و محافل انس با اش به عكس خواسته  ي تبليغاتمان باد هوا شده، يا نتيجه حتمي تبليغ، نسبتي نداشتـه و ندارد، عمده
آنجا كه محتواي شريف آيات الهي، با آنچه كه در جامعه، در دستگاه قضايي، در  اما از اند.قرآن. كه در صورت ظاهر، با فزوني همراه بوده 

. مثًال جمعيت كثيري از قاريان، چه در اندمجلس، در دولت، و در عملكرد مسئولين مطابقتي نداشته و ندارند، كاركردي كاربردي نيز نيافته 
يات عدل و قسط و درستي و تقوا و پاكي و پاكدستي و دروغ نگفتن و دزدي نكردن و ال اكراه محضر خود حضرتعالي و چه در محافل مذهبي و چه در هر كجا، آ

كنند، اما آن سوتر از مساجد  ها و مدها، تالوت كرده و مي ي وقف في الدين قرآن را با صوت حزين، و با رعايت اصول كهن و جديد صرف و نحو، و رعايت همه
و در سلول   گيردي تقوا را مي كوبد و يقهه قضايي ما، قربة الي اهللا، با لگد به صورت عدل و انصاف ميدستگاو محافل و حضور شريف شما، 

در دولت چه؟ مسئولين ما از سر تفريح به  كند.اش ميكشد و با الفاظ ناب، براي عبرت ديگران موميايي انفرادي به چهارميخش مي
گويي، اگر  خندند. در مجلس نيز، نمايندگان ما از خجالت آيات حقغش ميقرآن غش  آيات پاكدستي و دروغ نگفتن و ديگر تأكيدات

چه بنا به فرمايش قرآن: حتي به زيان خودشان تمام شود، و يا به زيان پدرومادرشـان تمام شود، و يـا به زيان خويشاوندانشان 
ايم و مردم خود را ورزند. نتيجه اين كه ما مكرر در مكرر از خدا گفته  ج خود نيز اصرار ميو البد دور از چشم خدا ، به زدوبندهاي رايآينـد. تمام شود، درمي 

ترين شكل ممكن، در مجالس مذهبي ، به سطحي ». ايم ايم آن كار ديگر كردهچون به خلوت رفته «به خداباوري دعوت كرده ايم اما در همان حال خودمان: 
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تر، به علي و  اما دو قدم آن طرف ايم، اهللا را سرازير كردههاي خود، اشك خلق  ي و فاطمه و حسين و زينب و عباس گفتنايم و از علسوز و گداز برآورده 
 ايم.هاي انساني و ابدي آنان بريده ايم و گوش تا گوش، سر از تن توصيه فاطمه و حسين و زينب و عباس پشت كرده 

ها ي سر آقاي استيلي، آنگاه كه در بازي فوتبال به آمريكايي  ) دربارة ضربهآقاي صفار هرندينژاد (آقاي احمدي  كنم به سخن وزير ارشاد سابقپيشنهاد مي
  ”ي سر آقاي استيلي بال تشبيه مثل ضربت علي(ع) در روز خندق است! ضربه“ي تلويزيوني گفت: گل زد ، توجه فرماييد. وي در يك مصاحبه 

، بر اين نكته تأكيد فرماييد كه انقالب ما به حال خود وانهاده نشد تا به راه رشد مطلوب خود درافتد. اين را قبول »تهاجم فرهنگي«بر شايد با انگشت نهادن  -11
مي را هاي غلط مديريتي خودمان را، و نوع اسالاجازه بفرماييد شيوه ها با انقالب ما كم نبوده است. اما فراتر از تهاجم فرهنگي،  كنيم. دشمني مي

شناسم كه از در و ديوار  وگرنه من در همسايگي خودمان كشوري مي ايم نيز در ناموفق بودن انقالب دخيل بدانيم.كه به مردم خود تحكم فرموده 
روز، و سال به سال، به ا روزبه هاي دور. بسيار پيشتر از پيروزي انقالب اسالمي ما. مردم اين كشور امبارد. از سال ي فرهنگي مي و زمين و آسمان بر او هجمه

ي اروپا، با  كار بسته است. عضويت تركيه در اتحاديه ي اروپا به كنند. كشور تركيه، تالش بسياري براي پيوستن به اتحاديهاسالم گرايش بيشتري پيدا كرده و مي
تا تمايالت فردي و جمعي. با چاشني سكس و مشروب و قمار. در كنار سياست ي باز جنسي گرفته  اش ميسر خواهد بود. از جامعههاي فرهنگي بازگذاردن دروازه

تواند جز اين باشد كه در آنجا، حكومت به اسم دين مته بر مغز روز رو به فزوني است؟ دليلش چه ميو تجارت. اما چرا گرايش به اسالم در اين سرزمين، روزبه 
يعني درست همان كند. كند. و به اسم دين، جامعه را به عوام و خواص تقسيم نم ييب شان را خالي نمي كند. و به اسم دين مغزشان را و جمردم فرو نمي

راستي، تهاجم  درپي آنها درس نگرفته و نمي گيريم. گاه نيز از عوارض سوء و پيكارهايي كه ما به انجامشان مفتخريم و هيچ
ها كه نكردند.  ها با جوانان ما چه ايد. كه پهلوي رتعالي نيز در اين خصوص فراوان سخن فرمودهفراوان بود. خود حض فرهنگي رژيم پهلوي مگر كم بود؟

هاي به رعايت چارچوب » مجبور«تواند باشد اال اينكه پيش از انقالب، كسي تر از اسالم امروز ما بود؟ دليلش چه ميتر و زالل اما چرا اسالم آن زمان، خواستني
خداوكيلي، كرد. گرفت و تناول مياي از خرمن آن برمي برد و خوشه هر كس متناسب فهم و تمايل خود، دست به آسمانِ باورهاي الهي مي تحكمي ديني نبود.

مناسبات بازار و كسب روزي حالل در پيش از انقـالب به انصـاف و درستي  تر بود يا حاال؟ مسجد رفتن مردم پيش از انقالب بيشتر و با كيفيت
گري در آن گرايي و افراط و اسراف در مصرف ، سابقاً بسيار بود يا اين روزها؟ دختران فراري، مصرف مشروبات الكلي، روسپي ايـل بود يا اكنـون؟ تجملمتم
 ز بود.فرمايند: زمان شاه، به لحاظ فرهنگي بهتر از امرواين سخن جناب آقاي مصباح يزدي است كه ميها فزوني داشت يا اين روزها؟ سال

ي  ام كه در اينجا نيز بايد نمره شرمنده كرد؟پيش از انقالب، طنز و لطايف فكاهي، كي و كجا به ساحت خدا و معصومين(ع) راه پيدا مي
  گويند.مردودي به خودمان بدهيم. انصاف و آمار اين را مي

تدريج منتشر  ام. با عناوين و محتواهاي متنوع. كه يك به يك و به ي شما نوشتههاي ديگري نيز برا ي حضرت شما، غير از اين نامه، نامه من با اجازه -12
بينيد؟ من در زندان شما، هنوز مي تر خويش.تر است با بزرگهاي يك كوچكنامه ها همگي روي سخن با حضرت شما دارند. رنج خواهند شد. اين نامه

تري خود، كليد حل بسياري از مشكالت كشور را مهر و صدق و درستي است. من هنوز در فهم كوچكو هنوز مرا با شما  دانم!تر خويش ميشما را بزرگ
اين شماييد كه مانده اصالح فرماييد. ها را در اين روزهاي پرشتاب باقيرويتوانيد بسياري از كج بينم. اين شماييد كه ميدر دست مبارك حضرت شما مي 

اي همچون خدا، دوستي را ببينيد. نجات كشور ما با ظهور چهره  با قلم من، اي عزيز، شما را به ه هم نزديك كنيد.هاي متفرق ما را بمي توانيد دل
بهادر به  هاي عبوس و پرخاشگر و بزن فصل و فرصت چهرهميسر خواهد بود. كسي كه به روي همه آغوش بگشايد و غم همه را بخورد. » گاندي«

قصدم، خوي و دهم. دا، بياييد و گاندي اين روزهاي انقالب خود باشيد. مرا ببخشاييد كه حضرت شما را به گاندي ارجاع ميخشما را به سر آمده است. 
ترين مشكل رژيم پهلوي در اين بود كه تنها و تنها فرمان و خواست يك نفر بر مقدرات كشور حاكم دانيم اساسي  همه ميوگرنه  گونه است.خصلت گاندي 

چيزي كه اي از خود نداشتند. دادند و اراده گذار و ساير انتظامات كشور، خود را با همان يك فرمان و يك خواست شاهنشاهي تطبيق ميهاي قانون تگاهدس باشد.
قيق و تفحص در سازمان بازرسي هاي تحبه كوه كوه پرونده  قانون در كشور ما، تقريباً موجود محقر و مفلوكي است. شود.ي ما نيز تكرار مي متأسفانه در جامعه

  گيرند.هاي بايگاني جاي مي كل كشور و ديوان محاسبات بنگريد كه بنا به گفته مسئوالنشان، مستقيم و به فرموده در قفسه

 رهبر گرامي،

كوبند. اما مردم و رهبرانِ اهل رشد، به ميي مردمان رشدنايافته به اين است كه مرتب بر طبل تفرقه  ايم. شاخصهها را پشت سر گذارده ها و عصبيت ما جنگ
ريز تنها به درد كتاب ها رفتن پيامبر اسالم به عيادت آن يهودي خاكروبه   گشايند. آيا حكايتروي گذشت و مهرباني و دلسوزي و رعايت حق ديگران آغوش مي

تمي و كروبي برويد، آيا دنياي فهم، دنياي شما اگر سرزده به ديدن آقاي ميرحسين موسوي و حجج اسالم سيد محمد خاخورد؟ مي
گيرند كه چرا از دژ بصيرت به زير رفتيد و دست فتنه را در دست گرفتيد؟ يا نه، عقل، دنياي اسالم و خدا و پيغمبر به شما ايراد مي

  هورا خواهند كشيد؟!بيني شما  ي مردم دنيا براي فهم و درايت و هوشمندي و نيك ها و همه ي پديدهي كائنات و همه همه
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پذيرد. من با اطمينان اند، تنها و تنها به دست باكفايت حضرت شما صورت مي هايي كه امروزه به دست و پاي ما تار نكبت و تفرقه تنيدهرفت از مخمصه  برون
به روي همه آغوش بگشاييد. «و جهان همين است كه: ي مردم فهيم ايران  ي انبياء و اوصيا و همهكنم كه خواست شهدا و امام و خداي بزرگ و همهعرض مي

 ها و فاصله اندازي گريي مردمان خويش واكنيد. گزينش  ي بيت خود را به روي همهخدا برخيزيد و درهاي بسته  مردم رميده و قهر كرده را بازآوريد. شما را به
صاف و رحمت بنا نشده است. به همه نشان بدهيد كه در اسالم، لبخند نيز هست. صبوري و هايي وابگذاريد كه اساس حكومتشان بر عقل و ان ها را براي رژيم

ريش و كراواتي و كافر. نشان  اللهي و بي حجاب تا حزب تحمل و مدارا نيز هست. به همه نشان بدهيد كه شما رهبر همه هستيد. از چادري و بدحجاب و بي
گشاييـد و براي  فروش، چهره ميخوريد. و حتي به روي جواناني معتاد و تن ك بانوي رها مانده و منحرف را ميبدهيد كه شخص شما، بيش از همه، غم حتي ي

شما را به صدا درآورد و شرمنده و سربه  ي تواند درِ خانهكسي و بيچارگي ، ميانديشيد. نشان بدهيد كه حتي يك روسپي در تنگناي بي رفت آنان چاره مي برون
ها جاي اين كه ديگران را تشويق به وحدت كنيد، از خود شروع كنيد. زندان خدا زنجيرهاي تفرقه را بگسليد. به انتظار ياوري شما را داشته باشد. شما را به  زير ،

ربچينيد. اجازه بدهيد مردم نفس تازه خدا بساط تحميل و تحكم معارف ديني را برا جز براي غارتگران اموال مردم و قاتالن و قاچاقچيان مخواهيد. شما را به 
اند، آزاد كنند. فرداي  دليل زندانيهاي مختلف، يكي را برگزينند. به يك اشاره، فرمان بدهيد زندانيان سياسي را كه بي ي راه كنند. و خودشان با تماشا و مطالعه

- هاي شما زنداني ي خود را خواهد كرد. اگر بدانيد چه جواناني در زندان حقوق تضييع شدهي  از ما مطالبه  گناه،ي يك زنداني بي خدا قسم هر دقيقه قيامت ، به

ايم. به تظاهرات غليظ اين روزهاي مردم فرانسه ي محاربه و ارتداد و اعدام پيش رانده  اند؟ جواني كه گفته: من، ايران را دوست دارم. و ما، او را تا پاي محكمه
شود؟ شما در آنجا به جرم شركت در يك مجلس ختم، يك مجلس دعا، يك راهپيمايي خشن حتي، به زندان و داغ و درفش محكوم ميدقت بفرماييد. آيا كسي 

ي خواص و عوام برداريد و دستي به سر مردم خود بكشيد. به جاي اين كه مخالفان خود را به خوارج تشبيه كنيم، چه بهتر كه با خدا دست از سر دو واژه  را به
 آنان همچون پيامبر، در روز فتح مكه مواجه شويم. همه را ببخشيم. شادماني بزرگي از آشتي ملي به راه اندازيم.

توانند حفظ كنند. اي صد افسوس كه بسياري از مردمان ما، همين امروز، معتقدند كه ايمان خود را در آمريكا و غرب كافر، بهتر از جمهوري اسالمي ايران مي
ي كنند. با همهتر از كشور ما، مشاهده ميها را، فراخها را، پاكدامني ها را، زيبايي  بينند. خوبي تر مي تر و در دسترسآنجاها، خدا را خواستني  چرا؟ چون در

» بهزاد نبوي«بگذرم. آقاي  هاي آشكار و پنهاني كه در غرب وجود دارد و انكارپذير نيز نيست. يك نمونه از وضعيت محاكم تحكمي خودمان بگويم و مفسده
هاي پس از انقالب، منشأ خدمات فراواني بوده است. در حوادث سال گذشته، ها در رژيم گذشته مبارزه كرده و بيش از دو دهه نيز در سالشناسيد. سالرا مي

اش كرديم. و سر آخر او را در محاكم قضايي خود، به جرم  نيها زنداهاي مختلفي چون جاسوس و برانداز و عامل انقالب مخملي، گرفتيم و ماهايشان را با انگ 
اي است يعني: ظلم! و ظلم، موريانه» بازي با آبروي مردم«و چيزهايي از اين دست به پنج سال حبس محكوم كرديم! از نگاه من، اين » اخالل در ترافيك«

ترين شاهد سخن من، شوروي سابق است. كه نه از هيچ عامل خارجي، يخته است. ملموسهاي جور را جويده و فرورهاي برقراري بسياري از حاكميتكه استوانه
  اش، شكست خورد و از پا درآمد.كه از ظلم حاكميت داخلي

  رهبر گرامي،

م، حضور مردم در صفوف نماز، خدا يك نگاهي به روند معكوس شمارگان نمازگزاران جمعه و مساجد خودمان بياندازيد. و حال آنكه در تمام دنياي اسال شما را به
 نمي هنوز راه دلجـويي و اصالح امور بر ما و بر انقالب ما بستـه نشـده است.كنم كه: رو به فزوني است. من عاشقانه و با اطمينـان عرض مي

  دهد:ام تلخ باشد. اما ظرفيت روحي واالي حضرتعالي، مرا به سمت پرسش پاياني سوق ميخواهم پايان نوشته 

ايد: دشمن (آمريكا و اسراييل صهيونيست) در پي تثبيت هاي رهبري، اين بوده است كه به كـرات فرموده گون حضرت شما در اين سالكي از محورهاي دغدغه ي
ما نيز چون شما  ي انحرافي است كه اسالم دين خشونت است. اسالم دين زور و تحميل و دين ضداخالق و ضدحقوق بشر است. بله، اين دروغ و اين نكته

و گذشت و عقل و باورمان بر اين است كه يك چنين برداشتي از اسالم، سراسر دروغ و تهمت و افترا است. چرا كه در باور ما و در واقعيت، اسالم دين رحمت 
و سفيد و فقير و غني است. دين دعوت  رشد و برادري و برابري است. دين دعوت به خداباوري است. دين دعوت به توحيد است. دين دعوت به يكي شدن سياه

ها و دين احترام به حقوق و عقايد ديگران است. با اين همه، از محضر ها و زشتي  به فهم است. و دين گريز از جهل. و دين روبيدن جهل و پرهيز از پليدي
ها، اسالم را دين خشونت، دين زور و دقت بفرماييد. صهيونيستي انحرافي دشمنان در سخن خود كنم يك بار ديگر به دروغ و نكته حضرت شما درخواست مي

خدا، چه كسي و چه جرياني و كدام حكومت در دنيا، به  شما را به«كنند. پرسش من اين است: تحميل و دين ضداخالق و ضدحقوق بشر تبليغ مي
بخصوص در  ام: جز آيا خودِ ما؟لبان؟ و شرمنده ي عيني و عملي پوشانده است؟ جز طاها جامه اين سخن دروغ و انحرافي صهيونيست

اهللا آيا آيت  اين يك سال و نيم گذشته! پرسش جانبي من نيز اين است: كدام ملت حاضر است سيستم حكومتي ما را الگوي حكومت خويش قرار دهد؟
و احكام فقهي متعارف را اجباري كند؟  سيستاني حاضر است نظام سياسي مطلوب خود را در عراق بر مبناي قانون اساسي ما قرار دهد؟

دانيم كه پاسخ منفي است. آيا در ي ما برخوردار بوده و هستند؟ همه مي هاي همه جانبه حزب اهللا لبنان و حماس در فلسطين چطور؟ كه از بيشترين حمايت 
هاي معادل آنها وجود دارد و مثالً مي توان ورزد؟ و حال آنكـه مجازات شود كه بر: قطع دست دزدان و سنگسار زنـان زنـاكار اصرارعصر كنوني، حكومتي پيدا مي

 ام: خودِ ما؟هاي سعودي؟ و شرمنده جز آيا طالبان افغانستان؟ و وهابيسنگسار را به اعدام تغيير داد و از فضاحت رواني و جهاني آن كاست. 
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تواند دفاع كند. و ضمن انكار آن، صدور چنين د در نيويورك نمينژا جالب اين كه از حكم سنگسار خانم سكينه محمدي، آقاي احمدي
  خواند.ي دشمنان مي هاي جمهوري اسالمي ايران، شايعهحكمي را در دادگاه 

  سخن پاياني من:

 يار عالقهكند، بسدهد و تحقير مينژاد، آنگاه كه اسراييل و آمريكا را دشنام ميهاي آقاي احمدي  حضرتعالي به شعارها و تندگويي
هاي اين دو  ويژه در چشم مسلمانان منفور و زشتكارند، ترديدي نيست. ما خود دشمني در اين كه آمريكا و اسراييل در چشم بسياري از مردم جهان و به منديد.

ه به جاي كرنش، به اين دو درشت بگويد، فحش ايم. پس بنا به همين نفرتي كه مسلمانان از اين دو دارند، اگر كسي پيدا شود كرا با رگ و پي خود لمس كرده 
گيرد. درست مثل صدام. كه در بحران و غرقابِ غرق، با پرتاب چند موشك بدهد، تحقيرشان كند ، حداقل در ميان جمـع كثيري از مسلمين مورد اعتنا قرار مي

ها، در ميان جمعي از مسلمانان تندرو، محبوب  . كه با درافتادن با آمريكاييالدن آويو ، در مقطعي براي خود محبوبيت كسب كرد. يا مثل بن بدون كالهك به تل
البته افرادي چون هوگو چاوز را نژاد است. كه در ميان مردم تحقير شده، و در ميان كشورهاي در حال توسعه، طرفداراني دارد.  شد. نفر بعدي ، آقاي احمدي

-ي ملت دهند، و جگر آتش گرفتهاند، يا به آمريكا و اسراييل دشنام مي  ي ايناني كه با آمريكا درافتاده هفصل مشترك هم توان به اين جمع افزود.نيز مي

درحقيقت، اينان با  در اين اسـت كه كشـورهاي آنان ، در فالكت و نكبت داخلي گرفتار است. كنند، هاي ظلم ديده و تحقير شده را خنـك مي
كنند و سركوب مخالفان خود، و هاي اساسي خود را پنهان ميهايشان، ضعفچاك زدن  ها و سينه ريكا و اسراييل، و با پرخاشگويي به آمدشنام دادن و درشت

طلبي كنند. وگرنه كسي و كشوري كه بخواهد از حقوق فلسطينيان و مقاومت آنان دفاع كند، و مانع توسعه نقض حقوق شهروندي آنان را مخفي يا توجيه مي
هاي كند و همه يا اغلب روزنه ي جامعه و كشور خود همت مي جانبه دهد. ابتدا به تجهيز درست و همهكشد. عربده سر نمي ا و اسراييل شود، هوار نميآمريك

به دفاع از حقوق ساير كند، و سپس در اقدامي درست و نه شعارگونه، زدايد، حقوق ملت خويش را رعايت مي ي كشورش مي ضعف و زشتي و كاستي را از چهره
با پرتاب نگاه و فهم و پاي ثابت سخنان ما شده، به اين خاطر است كه » دشمن«ي هاي پس از انقالب، واژهكند. اين كه در ادبيات سالها اقدام ميملت

ي ، نمونه »اردوغان«گذارد. ي مردم كاله ها و حقوق تباه شده كاريها و ندانم  توان بر سر كاستيها، ميمطالبات مردم به دوردست
هاي غيرانساني اسراييل و آمريكاست. اردوغان شخصيتي متفاوت، هوشمند، و موفق در اين عرصه است.  حاضر دفاع مؤثر از حقوق فلسطينيان و افشاي اقدام
هاي درست، اين امكان را فراهم كرده كه  با اتخاذ سياست ي سياسي و اقتصادي و حتي نظامي دارد، و هم جالب اين كه دولت او، هم با آمريكا و اسراييل مراوده

در ببرد. درهاي آزادي و مناسبات دموكراتيك را نيز به روي مردم خود واگشوده است. در يك چنين بستري، حاال ديگر يك نفر، و مردمش را از فقر و جهل به 
كند. در كشور ما، كشد و نفرتش را از رفتار غيرانساني آمريكا و اسراييل ابراز ميه فرياد ميگويد. يك ملت فهميده و رشد يافتنمي» دشمن«تنها يك نفر، سخن از 

هاي موجود در جهان به نفع ي ظرفيتاو، از همه  دانم.تر از خودمان ميمن، اردوغان را بسيار بسيار موفقكنند. دهد و مابقي تكرار مييكي شعار مي
  شود.روز نيز بر گرايش مردمش به اسالم افزوده ميزبه برد. و رومردم سرزمينش سود مي 

ها، شما را به  در تمامي اين نامه  ام تا يك به يك منتشر شوند.ي اينترنت سپرده ي ديگر براي حضرت شما نوشته و به حافظه  من عالوه بر اين نامه، هفت نامه
ي مردمان كشورمان را از لبخند شما بهره و نصيب ام. بشارت، آنجا كه نه جمعي معدود كه همه اشاي دو افق كامالً نزديك اما متفاوت، بشارت و هشدار داده تم

  افتد. و هشدار، از آن روي كه مبادا ما با همين انشقاق مخوف، به سمت پايان سرنوشت محتوم خود شتاب كنيم!

-بهمن ماه امسال، با شتاب سر مي 22برم. آري، رسد، سخن خود را به پايان ميودوم بهمن ماه از راه مياين اشاره كه چندي ديگر، روز بيست  رهبر گرامي، با

روي به كهولت برده  اش وسه سالگي باري از شادماني با خود بياورد. انبانِ اين روز پيروزي، از اين روي تهي از سرور است كه در سن سيآنكه كوله رسد. بي
وسه ساله، امروز در بد  داند چرا در روز تولدش، بايد از جاي بر جهد و به رقص و پايكوبي بپردازد. اين كهنسال سي وسه ساله، نمي است. اين كهنسالِ سي

اي كه صرف پيروزي و و مجاهدت و سرمايه چنان بايد به اين پرسش سهمگين پاسخ بدهد كه به ازاي آن همه زحمتاي گرفتار آمده است. او هممخمصه 
چرا بايد اين پارچگي، از اميد، از فهم، از امنيت، از آرامش، از عدل و از قانون تهي است. و بارش از آزادي، از علم، از يكاش شده است، چرا كوله پايداري 

-قانوني ، از بي  ماندگي ، از تحقير ، از بي ا، از عقبوسه ساله، بر پشت خود گوژي از اعتياد، از مصرف، از دروغ، از ري كهنسال سي

  بديل انقالب رويانده باشد؟هاي بيكياستي و از هدر دادن سرمايه 

اي من، در تلويزيون خودمان صرف شده است. شايد هشت سال پيش بود كه دكتر كرمي، به نمايندگي از معاونت سيما، جمعي  ي عمر حرفهرهبر گرامي، عمده 
سازهاي ما به مناسبت پيروزي انقالب به كدامين سو باشد؟ و گفت: ما نمي دانيم دست روي شما بگوييد امسال، شيب برنامه «ما را به مشاورت فراخواند. كه: از 

اي جز اين نيست كه با مردم ره به ياد دارم در همان نشست، به ايشان گفتم: ما را چا». چه موضوعاتي بگذاريم كه براي انقالب، دستاوردي ممتاز به حساب آيد
ها، در اين مكان بلند از رشد همه قرار ما بود كه طي اين سال«خود صادق باشيم. پيشنهاد من اين است كه بياييم و از مردم خود پوزش بخواهيم. به آنان بگوييم: 

، رأي مرا نپسنديدند. و  سليمي نمينچون آقاي آن روز، برخي از دوستان، هم». يمايم. و حتي: در قهقرايجانبه قرار گرفته باشيم. اما به هر دليل، امروز عقب مانده 
مردان ما ، مجلسيان ما ، تر است. قرار است صدا و سيماي ما ، دولتاي دست بردند. امروز اما، اين درماندگي، بسيار هولناك كارهاي رايج و كليشه ي راه به ارائه

ها و  ي رنج و دو بهمن را به شادماني و غوغا بنشينند؟ خود حضرت شما، در يك آزمون ساده، همه متن انقالب، سالروز بيستبه كدامين سرفرازي برآمده از 



14 

وم اين ي دها را در يك كفه بگذاريـد، و حاال به كفه  ها و عمرها و عاطفه هاي پولي و انساني و وقت ها و سرمايهها و آسيب ها و خون ها و مجاهدت  زحمت
 ها و خسارتها و آلودگي  ها، كوهي از دردها و غصه ام كه در كنار مختصري از شايستگيي انقالبي، شرمنده ي دوم اين معادله  ترازو چشم بگردانيد. در كفه

يروزي انقالب اسالمي، بر سر پا بايستيم و سنگ بهت خود ما و شماست كه چرا بايد در سالروز پ هاي همه جانبه تلنبار شده است. بهت اين ترازو ، درست هم
ايم؟ امسال، صدا و سيماي ما قرار است از چه بگويد كه در باور مردمان ما جا بگيرد و طنز فهم آنان را دست آورده  ها به ايم و چهها داده پايكوبي كنيم؟ چه 

  برنيانگيزد؟

هاي فراواني از قامت اين كهنسال خميده هايي از نور بگشاييم. دريغ و صد افسوس كه امروزه، آسيب  روز قرار بود ما با اين انقالب ، به روي بشر، دريچهيك
اي به وسعت لبخند ، از جنس لبخند محمد و علي و فاطمه، بر سرزمين خود بگسترانيد و همگان خدا آستين همت باال بزنيد و سفره  پشت آويخته است. شما را به

رنگي فرابخوانيد كه ما خداباوران اين سوي آسمان معرفت الهي، به با هم بودن، و به لبخند، دلي و يكهاي خوشگواري از يكل خوردني مردم خويش را به تناو
سه سالگي انقالب، هر و خدا كاري بكنيد كه سي ها را بتارانيد. و لبخندهاي رفته را بازآوريد. شما را به ايم. بياييد و نفرترويي دعوت شده  بيش از نفرت و ترش

روزي واقعي، عن چه كه ندارد، الاقل گوهرهايي از لبخند، از آشتي، و از آغوش گشوده داشته باشد. اگر حضرت شما به صيد اين گوهرهاي شاهوار همت كنيد پي
  قريب به روي ما آغوش خواهد گشود. برقرار باشيد رهبرگرامي ما .

 1389زندان اوين : آبان ماه  –د فرزند شما: محمد نوري زا  –با احترام 
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