
 !تفات ُای گفتار ّ کردار رُبراى جوِْری اسالهی ایراى 

 !اًقالبی دیگر بایذ کرد
آهْصًذٍ است تْجَ . سال اص حاکویت جوِْسی اسالهی تش ایشاى، همایسۀ ّػذُای دادٍ ضذٍ ّ اػوال اًجام ضذٍ، ػثشت اًگیض است 31پس اص گزضت 

 .سال ّضؼیت  دس ضِشُا ّ دُات ایشاى چگًَْ است 31ئی سا هیذاد ّ اهشّص پس کٌین کَ سّح هللا خویٌی، سُثش تالهٌاصع ًظام، چَ ّػذٍ ُا

 ٍُویٌطْس تَ سخٌاى دیگش سُثشاى ّ صاحة هٌصثاى سژین کَ دس گفتاس هذػی هیطًْذ کَ کَ ًظام اسالهی، ػیي دهکشاسی است، اها تَ ُیچ تٌاتٌذ

 . ٌُذهخالف ًظش دستگاٍ ّالیت ّ ضخص ّلی فمیَ، اجاصٍ اتشاص ًظش ًویذ
پیاهثش ًیض خْدش یک " ّ یا ." سساًین هی اًساًیت همام تَ سا ضوا. دین هی ػظوت سا ضوا سّحیات سا، ضوا هؼٌْیات"خویٌی دس گفتاسهذػی هیطذ کَ  

صى ّ هشد، پیش ّ  ...اها، دس ػول دستْس لتل ػام ُضاساى ُضاس هؼلن، کاسگش، داًطجْ، داًص آهْختَ ، استاد داًطگاٍ، ًْیسٌذٍ ّ . .."  کاسگش تْد
 1367اضاسٍ هي اص جولَ تَ  صذّس فشهاى اجشای لتل ػام صًذاًیاى سیاسی دس تاتستاى . جْاى سا ، تذّى تاهل ّ دس ًِایت دسًذٍ خْئی صادس کشد

 .است
توثاساى ضذ تطشی ضِشُای اها دس ػول دستْس حولَ ّ .". آب ّ تشق سا هجاًی هیکٌین. هسکي تشایتاى هیساصین"خویٌی دس تیاى تَ هشدم هیگفت ؛ 

 .تَ تشکوي صحشا ّ خْصستاى حولَ تشد ّ خاًَ هشدم سا تش سشضاى خشاب ّ فؼاالى سیاسی ، اجتواػی سا اص َدم تیغ گزساًیذ.!. کشدستاى سا صادس کشد
هیذٌُذ " ّػذٍ ُای سش خشهي "اکٌْى خاهٌَ ای ّ سئیس جوِْس جٌایتکاسش کَ هشدم سا خس ّ خاضاک هی ًاهذ ّ دس سفشُای استاًی ضاى تَ هشدم 

سال کَ ًظام جٌِوی اسالهیطاى، هشدم سا خاًَ خشاب ًوْدٍ ّ دس ساتطَ تا خیضش  31کَ؛ تَ آًاى سفاٍ ّ تِشّصی ُذیَ خْاٌُذ ًوْد، پس اص 

سد تَ ًاى اص سفشٍ کاسگشاى اػتشاضی یک سالَ گزضتَ ًیض تٌِا پاسخ ضاى صًذاى، ضکٌجَ، اػوال تجاّصات جٌسی ّ اػذام تْد است، تشای تؼویك دستة

 . سا دس دستْس کاسضاى لشاس دادٍ اًذ" الیحَ ُذفوٌذ کشدى یاساًَ ُا"ّ صحوتکطاى، طشح 
سال هماّهت ّ هثاسصٍ هشدم دس هماتل ًظام جِل ّ جٌایت جوِْسی اسالهی،اػتصاب ػوْهی سشاسشی هشدم دس کشدستاى ّ پیص اص آى آغاص ّ  31

تَ . ساى دس ایي همطغ، ًطاًَ ُائی جذی اص ایي اهش است کَ اکثشیت ػظین، لذس لذستی ًظام ّالیت سا تَ چالص کطیذٍ اًذتذاّم خیضش اخیش هشدم دس ای

تؼویك آگاُی ُای رٌُیطاى، اکٌْى دّساًی سا آغاص ًوْدٍ اًذ کَ ػثاست دیگش  ُوَ ّ ُوَ ًطاى هیذُذ کَ هشدم صحوتکص ّ هحشّم ایشاى، دس تذاّم 

 . لاػذتاً تواهی ایي آگاُی ُای رٌُی هیثایست دس ػول تکاس گشفتَ ضْد
کَ ای است اگش اثشات ایي آگاُی ُا سا دس ػول  تْدٍ تثیٌین،آًگاٍ، ضشایظ رٌُی هادیت یافتَ دس ػول تْدٍ ُا، ًْیذ تخص آغاص پذیذاسی ضشایظ ػیٌی 

 .تغییشاتی کَ تٌِا تا پذیذاسی اًمالب، پاسخ ضایستَ خْد سا دسیافت خْاٌُذ ًوْد. تغییشاتی گستشدٍ سا هی طلثذ
ػالٍّ تش تؼویك آگاُی،  -کَ حك تؼییي سشًْضت جاهؼَ، تْسظ خْد هشدم حشاست هیطْد  -صهیٌَ ساص ّ تضویي کٌٌذٍ پایذاسی آى اًمالب  

 .اهیذ کَ آى سّص، دّس هثاد.  ّ حمْق تگیشاى تحت ستن کطْسهاى استساصهاًذُی کاسگشاى ّ دیگش هضد 
جلة هیکٌن  ّ دس پایاى تا اسائَ تصاّیشی اص تلْچستاى ایشاى،  1357 تِوي 12 دس صُشا تِطت اکٌْى تْجَ ضوا سا تَ سخٌاى سّح هللا خویٌی دس

 .ایي سژین سا تَ ضوا ّاگزاس هیٌواینلضاّت دس ساتطَ تا ّػذٍ ّػیذُای خویٌی ّ دیگش سُثشاى ّ صاحة هٌصثاى 
 :خویٌی دس آى صهاى چٌیي هیگفت 

. داریذ احتیاج هعٌْیجات بَ شوا. باشذ هرفَ خْاُین هی ُن را شوا هعٌْی زًذگی بشذ، هرفَ خْاُین هی را شوا هادی زًذگی کَ ایي بر عالٍّ" 

 دلخْش.کٌین هی هجاًی را اتْبْس کٌین، هی هجاًی را برق ّ آب سازین، هی سکيم فقظ کَ ًباشیذ هقذار ایي بَ دلخْش. ُا ایي بردًذ را ها هعٌْیات

 ُن ّ کٌین هی آباد هی را دًیا ُن ها..……. رساًین هی اًساًیت هقام بَ را شوا. دین هی عظوت را شوا رّحیات را، شوا هعٌْیات. ًباشیذ هقذار ایي بَ

 از پس ّ. داد خْاٌُذ ّ بذٌُذ هستضعفیي بَ کَ ام کردٍ اهر هي. هستضعفیي ّ است هلت لها ّ است هلت غٌائن از ُا دارایی ایي .……. را آخرت

. کٌین هی عول ها. زًٌذ هی حرف ُا ایي. ًکٌیذ گْش باطل حرفِای ایي بَ.کٌیذ تحول بایذ قذری لکي. شذ حاصل خْاُذ اهْر در دیگر تغییراتی ُن ایي

 " شواست پشتیباى اسالم. اسالم از کٌٌذ دلسرد خْاٌُذ هی را شوا ایٌِا
، ." هطت ًوًَْ خشّاس است" ایٌِا .  سال اص حاکویت جوِْسی اسالهی، تْجَ ضوا سا تَ تصاّیشی اص تلْچستاى جلة هیکٌن 31اکٌْى پس اص گزضت 

 .صیشا ًظیش ایي تصاّیش سا دس استاى ُای دیگش کطْسهاى ًیض هیتْاًین هطاُذٍ تکٌین

 
 

 بقیَ عکس ُا در صفحَ دّم



   
 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 

   



 


