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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

اخبار با شوخی
ارتباطاتاسالمی:  *رییسسازمانفرهنگ و

است. قرار داده قرآن خدمت در هنر را ایران
هنر به حساب دارد  قرآن  با  هم  شاید ـ

میرسد؟
رونمایی  اسالمی: ارشاد و فرهنگ وزیر *
قرآن نمایشگاه افتخارات از قرآنی آثار بهترین

است.
جنیفر پوستر از رونمایی میخواستی پس ـ

افتخارتانباشد؟ مایه لوپز
هشتم  در جایگاه ایران المپیاد شیمی * تیم

گرفت. قرار جهان
و هستهای پورت و هارت  همه این با ـ

شد افتخار؟ هم این بمبهای شیمیایی،
با  لندن المپیک کننده برگزار مقامات  *
کردند. موافقت سعودی زن یک حجاب پوشش
بوده سبیل دار و زشت  اینقدر  احتماال ـ
را خودش که دادهاند رضایت مسئولین که

بپوشاند!
مشهود  ایران تحریمهای آمریکا: دفاع * وزیر

نیست.
و ندارد دوست مرغ دفاع وزیر آقای ـ احتماال

است! ندیده را ایران در مرغ خرید صفهای
کاال از گمرک  صدور ایران: گمرک کل مدیر *

است. گذشته سال برابر پنج
بیمرغی از که احتماالخروس هاییهستند ـ
صادر را آنها دولت و  میکشند را خودشان

میکند!
برابر  هم سه پیاز قیمت مرغ دنبال  به  *

شد.
غذایشان که دوستانی جوجهکباب بدبخت ـ

تازه بخورند! پیاز با دوست دارند را
نقش  * ورودقاچاقکیسههایبرنجدمسیاهبا

ایران. به مرز افغانستان از خورشید و شیر
داره بو عطر و نه؟ یا قد میکشه برنجش ـ

نه؟ یا
حال  در کشور نیست، مشکلی * خامنهای:

پیشرفتاست!
«کیهان»دولتیرا فقطروزنامه کسیکه از ـ

داشت! انتظار این نمی توان از بیشتر میخواند
شد. شعر احمدینژاد منتشر کتاب *

که بود دیگر شعر یک کلمه کلمه از قبل ـ
کند! حذف ارشاد مجبور شد وزارت

این  شد. منتشر احمدینژاد شعر * کتاب
دارد. جاری» نام «این جویبار کتاب

باتالق «این آن می شود انگلیسی ترجمه ـ
گندیده!»

انگلیسبرای  با آمریکا * خبرگزاریفرانسوی:
۲۰۱۲ همکاری  المپیک بازی های امنیت تامین

میکند.
جمهوری دست بدهند می خواستی پس ـ
کنند؟ تامین را امنیت که «القاعده» و اسالمی

مستی ریاست  حوزه علمیه قم: * استاد فقه
است. شراب مستی از بیشتر

از نزن! زر نخوردی شراب که تا حاال تو ـ
میدانی؟ کجا

روز واقعه مهمترین

لندن المپیک حاشیه در
(۱)

عین  المپیک۲۰۱۲ لندندر افتتاحیه مراسم
را ما بسیار که غیره و بودن باشکوه و بودن جالب
آورد. را در اشکمان حسابی بود زده کرده هیجان
یونانی ورزشکاران از تا چند که شدیم خبردار
وضع خاطر به بوده المپیک مهد کشورشان که
خرابمالیکشورشاننتوانستهاندپولخریدبلیت
شدهاند مجبور و بگیرند دولتشان از را هواپیما
کنند! تلویزیون خانههاشانتماشا از مسابقاترا

(۲)
رژه مراسم  در ایران ورزشکاران که وقتی 
از پیش سال چهار مثل شدند ظاهر افتتاحیه
بیت اهل به و آشپزخانه میز زیر رفتم خجالت
شد پیدا کلهاش و سر بعدی کشور وقتی گفتم

مرا صدا کن!
(۳)

حتی آنها تعداد ایرانی که زن ورزشکاران
کشورهای کوچکترین در کننده رقابت زنان از
رشته سه دو در کمتر است هم مستعمرهای
است. تیراندازی آنها مهمترین که دارند شرکت
این ادارهامنیتانگلستانچطورجراتمیکند که
بهدستزنان ایرانیکه در لیستسیاه تروریستها
میان مشتی در آنها را بدهد و هستند اسلحه

غربی رها کند؟
(۴)

لندن زن ایران در یک ورزشکار خبرنگاری با
مصاحبهمیکرد.

خانممذکورمیگفت:خیلیدوستدارمزودتر
کشورم برگردم. به

در ممکن است چون چرا؟ خبرنگار پرسید:

هیچمسابقهایمدالنگیرید؟
با حال شکالت کلی نه! داد: جواب خانم
آبشوند گرما اثر در میترسم انگلیسیخریدهام،

شود! ضایع فدراسیون بچههای سوقات و
(۵)

جشن میانی قسمت در افتتاحیه مراسم در
ناگهان ستونهایبلندکارخانههادرمحل مراسم
تا ریختند میدان به کارگر هزاران و رفتند هوا به
بگذارند. نمایش به انگلستان را صنعتی انقالب
خر انگلیسی مثل بدبختهای این زمان که آن
کارخانه ها دود و میریختند عرق و میکردند کار
کشیدن میخوردند شاهان ما مشغول تریاک را
هممثلاینانگلیسی ها بهخودمان اگر ما بودند.
نبودیم امروز مجبور کردن میدادیم کار زحمت
بدویم. تومان هزار هشت کیلویی مرغ دنبال
باشش و تومانیبخریم هزار میتوانستیممرغدو

بکشیم! را تریاکها بهترین بقیه تومان هزار
(۶)

از بعد گویا ولی دروغ یا است راست نمی دانم
با امسال المپیک در ایرانی زن ورزشکاران دیدن
آنلباسهایورزشیآنچنانی،یکیازشرکتهای
که شده حاضر انگلستان در کاندوم ساخت
کلیپولبرایشرکت آنها و بشود اسپانسر آنها

تبلیغاتتلویزیونیاینشرکتبسلفد! در
(۷)

در مسابقهشنای ایران شرکتکننده کاشاز
ثابت دنیا به که ساحلی داشتیم والیبال یا و زنان
که نمی آید گیرشان ایرانی آب زنهای که کنیم

قابلیهستند! کنندوگرنهشناگر شنا
(۸)

این لندن امسال المپیک خندهدار موضوع
ویژه نیروی و و پلیس افراد محافظ تعداد که بود
تعدادورزشکارانبود؛چیزی امنیتیچندینبرابر

مثل یک به ده.
افراد که خودمان دانشگاه های مثل درست

است. از دانشجویان تعدادشان بیشتر حراست
(۹)

المپیک تلفنی درباره ایران رفقا در از یکی با

میزدیم. حرف
والیبال مسابقه زنده  وقت  هیچ پرسیدم:

دید های؟ را زنان ساحلی
زیاد. نه گفت:

کردند؟ سانسور گفتم:
دوربین چون فنی داشت علت نه! گفت:
میداد  نشان را شنها فقط دقیقه  ۲۰ حدود
زمین روی دوربینش فیلمبردار که میکنم فکر

بود! افتاده
(۱۰)

ورزشکاران برعکس سالهای قبل است قرار
به اسراییلی ورزشکاران برابر در رقابت از ایرانی
خاطرمسائلحادسیاسیدوکشورانصرافندهند
این میکنم فکر من کنند. رقابت آدم بچه مثل و

است. این دو کشور جدیدی در روابط فصل
مسابقه برنده ورزشکار که بود خوب چقدر
اسراییل دعوای مورد در می توانست بخصوص
حق اعتراض ایران و بگیرد فلسطین تصمیم و

باشد! نداشته

از ایران گزارش ویژه

مراسم و احمدینژاد
افطار امسال

نمایندگاه مجلس با احمدینژاد مراسم افطار
برای احمدینژاد  شد. برگزار اسالمی شورای
از آمدن بعد و داشت تاخیر چندی خوردن افطار
اصالحطلب از نمایندگان یکی افطار محل به
آمدی، توی دیر چرا خان محمود مجلس گفت:

کرده بودی؟ مرغ گیر صف
نشاندادنعالمتبیالخبهاین احمدی نژادبا
آب استکان افطار خواندن دعای از بعد نماینده
خود گذاشت. دهان در خرمایی و را نوشید داغی
ازالیدندانهایش را اینکههستهخرما از بعد او
این و گفت: کرد نمایندگان به رو در آورد دست با

نمیکند! هسته ای ما را ول مشکل
نمایندگانخندیدندوبعضیصلوات بعضیاز
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نشد ساخته که فیلمی داستان
مختار تقی سخنران:

فیلم نامه کتاب معرفی و رونمایی با همراه
انگلیسی و فارسی نسخه دو در سخنران تازه

جنگ سوریه  در پرتو  اوضاع ایران
پارسابناب یونس سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

افطار خوردن مشغول همه بعد کمی فرستادند.
گفت: طرح غذا از پر دهان با احمدینژاد شدند و
هم مشکالتی ولی آورده پایین را تورم هدفمندی
که بازار در مرغ قیمت همین مثل دارد، وجود
اضافه میکند. او استفاده سوء آن دارد از دشمن
هفت به را ما تومانی هزار سه مرغ آنها اگر کرد: 
دالری آنها  هم نفت۹۸ هزار تومان رساندهاند ما

رساندهایم. دالر ۱۰۴ به را
احمدینژادگفت:تحریمدولتهایغربیروی
یک حرفی، اثر کند روی مردم حاال ندارد. اثر ما
تحریمها را ما گفت: او ندارد. اثر ما ولی روی
اخیر.  مثل۳۰ سال دور میزنیم درست همیشه
مرغ آشپزخانه پلو با جای زرشک امشب به مثال
تا داده ما به بختیاری کباب با پلو زرشک مجلس

کنیم! باز را خودمان روزه
که دولت نمایندگان شعار  با افطار جلسه
«مرگ بر اسراییل» «مرگ بر آمریکا»، شامل
غذای از بعد آروغ با بود دنیا» همه بر «مرگ و

شد. همراه آنها

ساده زبان به دنیا مسائل
(۱)

معظمدرجمع نوآوران آیتاهللا خامنهایرهبر
فرمودند: بنیان دانش شرکتهای اعضای و
ملت آرمان و اراده از کوچکتر فشارها و مشکالت

است. ایران
پسازشنیدن نطقایشان،به سویصفمرغ
که بودم کرده اراده چون دویدم محلهمان دولتی
جای به بزنم. تحریم دهن توی و بخرم ارزان مرغ
نفر توی صف سه دو از تحریم زدن توی دهان
صف از توی دارم کردند فکر چون کتک خوردم
ازهشتساعتبه بعد جلومیزنم.وقتی که آنها
مرغ پرسید: تقسیم مسئول صف رسیدم جلوی

چهمیخواهی؟گفتم:
داشته مرغ کیلو که پنج است این من آرمان

باشم.
آرمان تو به داد و گفت: هل مرا به عقب
بیشتر کیلو یک امروز میخورد. عمهات درد

نمیدهیم!
خوردنآبگوشتمرغ،مختصری از بعد شب،

صلوات پدر آقا به روح آروغ زدیم و با هم عیال با
فرستادیم.

(۲)
کنفرانس در ایران کسی شد که فعال از قرار

ایران شناسیترکیهشرکتنکند.
از و منطقه  معتبر دانشگاههای از ترکیه 
با کنفرانس این در  تا بود کرده  دعوت ایران
اعتراض دنبال به کنند. شرکت خود محققین
دانشگاه از بود قرار که را ما «کیهان»، روزنامه
این توطئه که ترساندند برویم ترکیه اصفهان به
صهیونیست هاست.مگرکسیمی تواندرویحرف
هرچه بزند؟ حرفی «کیهان» گشتاپوی روزنامه
که نوشتیم نامه خوانندگان ستون صفحه به
ربطی چه صهیونیسم به ایرانشناسی کنفرانس
قالبی خوانندگان نامه های و ندادند جوابی دارد

چاپ کردند. خودشان را
اصفهان و دانشگاه دست من از حسابی زنم
را پول همه آن یارو میگوید: و است عصبانی
نخورد، آب تکان از و آب رفت کانادا و برداشت
در روز تفریحی چند یک بود قرار تو من و که حاال

تپید؟! آسمان باشیم داشته آنتالیا و ترکیه

(۳)
رسیدم خبر این به و  می خواندم  روزنامه
به  سابق) (برمه میانمار مسلمان ۵۰۰ هزار که
در مذهبی احتماال داخلی و جنگ های خاطر
کشور این به تا شدهاند مستقر بنگالدش مرز

پناهندهشوند.
به اوضاع رحمت صد هم باز زنم گفتم: به
آلمان و سوئد به پناهندگی برای که ایرانیها ما
این رو میکنیم. کانادا و آمریکا مالزی و و هند و
که خورده ته دیگ به چقدر قاشقشان بدبختها
بنگالدشبروندکهخودش به ناچاریمجبورند از

هند است. و پاکستان آواره از
تازهشنید هاممراکزخریدبنگالدش زنمگفت:

نیست! جالب زیاد غربی کشورهای مثل
جنسها ساخت که این برای احتماال گفتم:

بنگالدشاست؟!
(۴)

دولتی مرغ صف در که خواندم جایی در
برای کنندگان رقابت بین شهرستانها از یکی

به کار و داده رخ دعوایی صف اول به رسیدن
کشته نفر سه دو و می رسد چاقوکشی و چاقو
جون مرغ تا شیر از اصطالح می شوند. زخمی یا
آدمیزاد جون و به گوشت مرغ باید را آدمیزاد

تغییربدهیم.
(۵)

است چند روز مرغ در ایران حاشیه گرانی در
باال اینقدر قیمت مرغ چرا هستم که فکر این به
تغییری هنوز مرغ متکای پر قیمت ولی رفته

است؟ نکرده
نوع پرنده هر که تقاضا برای این طبیعتا برای
باید قو هم پر متکای قیمت رفته باال ایران در

باشد. داشته افزایش
یکسایتاینترنتیهستکههمهجوابهای
مشکلها تقلیدها مرجع از بهتر و دارد را دنیا
جواب داد: اینترنتی سایت این حل میکند. را
پرهای بعد و بکشند را مرغ باید اول که این برای
یک جریان و این بفروشند بازار و در بکنند را او
گران بعدا متکا طول دارد و سال دو تا سال

شد! خواهد

بزرگان افکار
میزان می رسدکه زوالیکمملکتوقتیفرا
حماالن انعام مساوی آن مسافرتی مجاز ارز

شود. دنیا بزرگ فرودگاههای

لندن المپیک کمیته اطالعیه
بدینوسیلهبهاطالعکلیهمعترضینبه سلب
عربستان کشور زن ورزشکار شرکت صالحیت
علت که می رساند تیراندازی رشته در سعودی
به و نبوده ورزشکار نژادپرستی این رد صالحیت
دلیلمخالفتبا حکومتهای اسالمیکشورهای
کردن رد علت نمی باشد. هم آفریقا و خاورمیانه
جانی سالمت و امنیتی امور رعایت ورزشکار این
سایرورزشکاراندراین رشته میباشد.زنیبانقاب
خطرات میتواند دستانش در اسلحه با روبنده و
ایشان همین دلیل به کند و فراوان ایجاد جانی
جان تا نمودهایم محروم مسابقات در شرکت از را

نماییم. حفظ را دیگران
المپیک لندن عمومی دفتر روابط

جمعیت افزایش خواستار
هفتهگذشته آیتاهللاخامنهایرهبرجمهوری
اسالمی ایراندرجمعمدیراندستگا ههای دولتی
وی داد. هشدار کشور جمعیت کاهش به نسبت
به شوخی گفت: به ملی فاجعه این اشاره به در
که علی می شود جمعیت اینجا کم زودی اینقدر

حوضش! و میماند
من کرد:  اضافه وی حضار خنده از بعد 
و صد به ایران جمعیت که هستم این خواستار

نفر برسد! میلیون دویست پنجاه تا
باشد ممکن که کاری هر باید دولت گفت: او

دهد. کشور انجام افزایش جمعیت برای
اگر قرار است فرمودند: انقالب معظم رهبر

بکنید! مختلطکنید، را دانشگاهها
را هم دانشگاهها خوابگاههای است اگر قرار
مختلط کنید،بکنید!اگر قراراستراحتتر صیغه
بکنید، بکنید! اگر میتوانید چند شوهر کنید،
بتوانید قرصهای اینغربیهایفاسد اگر بکنید!
قرار است بکنید! اگر کنید، وارد یعنی «ویاگرا» را
تلویزیون از را بهجاینمازجمعهرقص جنیفر لوپز

پخشکنیدتامردامشادابشوندوتحریکشوند،
بهمصرف را قراراستکاندومسوراخ دار اگر بکنید!
استخرهایمختلطرا اگر بکنید! برسانید، کننده
کاری هر حال به بکنید! کنید، میخواهید باز

زیاد شود. جمعیت کنید که
حضار با فریاد صدای رهبر غرای نطق بعد از
«بکنید، فریاد با یک سو و از صلوات فرستادن
را حضار همه و گرفت اوج دیگر سوی از بکنید»
آنجاییکهبسیاریاز آنها به تا داد تحت تاثیر قرار
همسرانخودزنگ زدندوگفتندکه دارندبهخانه

بکنند. رهبر عمل توصیههای تا به میآیند

خواب جنیفر لوپز
به اول بخوابم تا بستم را چشمهایم وقتی
خوابممیآید ببینم به تا لوپز گشتم دنبالجنیفر
به چرا و نمیدانم نبود او خبری از یا نه. اصال

خوابمنمیآمد.
خودم با کردم شروع دقیقه چند از بعد

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

حداقل با خانه خرید برای وام •
بهره بانکی بهترین مخارج و

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بیشتر اطالعات برای کسب
بگیرید تماس غفاری حنیفه با

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850
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پزشکیتوسط  از اکتشافات مهم ـ کاملتر ۱ـ 
میالدی. ۱۹۴۸ سال «دوگار» در

نادانی ـ  ـ دوم دست فروشنده کاالی ـ ۲
بود. عزاداری و روضهخوانی محل روزگاری

در آن واکنش زنجیرهای  دستگاهی که ۳ ـ
جغد ـ ـ میگیرد انجام شکافت قابل یک ماده

فرشتهوحی.
پله دار وعظ و  صندلی ـ هندی ۴ـ  پول خرد

نیستی. و مرگ ـ خطابه
بزرگ  طریق میانبرـ  بیخبر و بیموقعـ  ۵ـ 

کالم معتبر. صریح، سخن ـ گنده و
ناقال  پیمان فوتبالـ  در زمین اصطالحی ـ ۶

سعد. مسعود زندان ـ
داشتن. ناپسند ـ پروردگار ـ چاپلوسی ـ ۷

اسامی  ـ از زردی بیماری ـ و وطن کشور ۸ـ 
بانوان.

ـ حاللزادهاشبه خالو میرود  زینتدادن ـ ۹
و باالپوش. جبه ـ

که  ـ از قالبهای شعری مغاک گودال و ۱۰ـ 
امید است. یحتمل، ـ دارد جنبه تفننی

طبیعت  سرشت و ـ سرد ـ جانور درنده ۱۱ـ 
خون. جوی ـ

ـ سبزه کنار  جهت و طرف هم اینک ـ ۱۲ ـ
حوض.

هنوز  که ورزش نوعی ـ قیف ـ دورویی ۱۳ ـ
نیافته. المپیکراه به

دودلی. و برابرـ  شک رنگـ  در کبود ـ ۱۴
مداد. انواع از ـ بازرگانی کاالی ـ ۱۵

غزالی.  محمد امام آثار از ۱ـ 
نابود  و نیست دستاویز ـ بهانه و ـ پرما ۲ ـ

شده.
مانعوحجاب  ـ برآمدگیپشتشتر ـ کره ۳ـ 

چیز. دو بین
به  جنس اعراب ـ جاهلیت از زمان بتی ۴ ـ

دانه های از ـ جداییها گوی شکوه ـ قوی ظاهر
خوراکی.

اربعه ـ  جهات چائوشسکو ـ از ۵ ـ کشور
پهلوان و بهادر.

ـ  صباغت  با نخ و پارچه رنگ ۶ ـ کارگاه
ویران و فاسد.

را  آن هزینه ـ میوه خوب ـ زرد سوسن ۷ ـ
دارد. خروس هم میبلعد!ـ 

دو  ـ کلیسا زنگ بزرگ مقتدا ـ و پیشوا ۸ ـ
فلکی. دوازده گانه بروج از و است پیکر

دریا  بین دو باریک آبراه ـ و گسترده پهن ۹ـ 
متر مربع. صد ـ مانند مثل و ـ
ـ روشندل. زمان دادن ـ ۱۰

در  ـ ـ تغار خمیرگیری آذری گوشت ۱۱ ـ
فلزی حاال چوبی بود، ـ سابقا سازی ساختمان

شده.
ـ  سفالگری  خاک  ـ مساوی  و  برابر ـ   ۱۲

پراکندگیـ  بلدرچین.
درنده و  حیوانات و بندبازی ۱۳ ـ نمایشگاه

ذهن. کند و نادان ـ ترسو و بی غیرت ـ شعبده
منظومه  سیارات خودمانی ـ از ناگهان ۱۴ ـ

کردن. نقل قول از دیگران ـ شمسی
سال  «صد کتاب ادامه در نوشته ای ۱۵ ـ

مارکز. گابریلگارسیا از تنهایی»
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تازه شب نشده و هنوز که خندیدن. یادم افتاد
است. در حال خندیدن دو بعد از ظهر ساعت
کردم فکر کرد. دادن تکان به شروع مرا کسی
میشود. مزاحم خوابم دارد است که زنم هم باز
عصبانیتبه من با بود. رییساداره ولی زنمنبود.
برده؟ خوابت کار سر دوباره پاشو! پاشو! گفت:

نکته
و امام همه این با سوریه کشور این چطور
کشتار که آیا کند تعیین تقلید نمیتواند مرجع
در طول یا است و افطار جایز بعد از مردم فقط

هم اشکالی ندارد؟ روز

به بتواند که دموکرات ـ سکوالر يک حکومت
وضعيتخطير تبعيضات در کشورمان خاتمهدهد
پرسشاز آمدهاست. بهصورتيکامرعمومیدر
رنگارنگ اپوزيسيون اجزاء اين از کداميک که اين
کرد به خواهد بازی آينده در را نقش سازندهتری

است. شدنی واگذار آينده آن خود
۲۲ اپريل ۲۰۱۲ يکشنبه

توضیحات
بار  نخستين مقاله اين مفصل تر متن ۱ ـ
۱۰۸ (تيرماه ۱۳۹۱)، شماره «آرش»، نشريه در

است. شده منتشر
به  را فرنگی واژه دو هر فارسی زبان در ۲ ـ
را برای اين و گاه کرده فارسی ترجمه دو واژه هر
از اين و گرفته معادل اين برای را آن و گاه آن
شايد شدهاند. موجب را اساسی اغتشاشی بابت
مشهورتريناينمورد اين کار غلطدرترجمهکتاب
باشد. اتفاقافتاده (State and Revolution)لنين
انقالب» نام «دولتو فارسیاين کتاببه ترجمه
کل لنين رابطه که منظور حالی شده در منتشر
نوع اين است. بوده انقالب حکومت با ساختار
يک بعنوان خواننده  ذهن در را لنين  ترجمه

متداعیمیکند. تزار عصر اصالحطلب

کشور در خارج اپوزيسيـون انداز هزارتوی چشم

مسائل مذهبی پوشش شریعتی در اما نمود.»
به را خودش مقاصد کامل ، هوشياری با و
مستعمينسخنرانیهاو خوانندگانکتبهایش

می کرد. ارائه
ارشاد ، حسينيه در شريعتی دیگر، طرف از
مبارزه هم کمسواد روحانيون کهنه پرستی با
مرور،  ۱۳۵۰ به سال از به همین علت میکرد.
حسينيه با تهران روحانیون از برخی مخالفت
قم عليه اعالميه هایی در و یافت گسترش ارشاد
توزيعشدو «ساواک» ارشاد شریعتیو حسينيه
مقابل در روحانيون بين در که مخالفت هايی از

بود. راضی بود آمده بوجود شريعتی
اين به کرد و تغییر نظر «ساواک» بعدها
نتيجهرسيدکه«شریعتیعنصریاستناراحت
ودارای افکارو عقايد منحرف کهصالحنيستدر
مجامع و محافل مذهبی حسينيه ارشاد و ساير

سخنرانینمايد.»
درسال۱۳۴۷ حسينيهارشاداقدامبهتدارک 
به مرکزیبرایکمک کاروانحجکرد وحسینیه
«ساواک» از سندی شد. در تبديل فلسطين به
آمده استکهيکبارکاروانحسينيهارشاددر مکه
مبلغسیودوهزارتوماندراختيارفلسطينیها

است. گذاشته
بيشتر متوجه «ساواک» نگاه که از آنجا اما
سياسی مسائل به سخنرانان نپرداختن و افراد
ضبط شده نوار خود حسینیه بود، مسئولین
شمیران «ساواک» شعبه به را سخنرانی هر
تحویلمیدادند. درحسینیه ارشادکالس هایی
بود، برقرار بانوان برای کاتوزیان خانم توسط نیز
برگزاری و و تئاتر کارهای نمایشی برگزاری و
خانم کارهای آبستره از نمایشگاههای نقاشی
برگزار داشت مذهبی تفکرات که را رهنورد زهرا
میکرد.بخشتئاترودکلمهخوانیکه«حضوردر
جمعانسوالفت حسینیه ارشاد» نامگرفتهبود

میشد. توجیه فرهنگی عرصه های به ورود

تاثيرگذاری که نگذشت زيادی مدت اما
ارشاد وجريانروشنفکری دينینمایان حسينيه
از که دانشجويانی همبستگی و اتحاد و شد
میآمدند حسينيه به ديگر نقاط و دانشکدهها
این مرحله از داشت. پی در را نگرانی «ساواک»
نتيجه اين به و «ساواک» تغییر کرد نظر بعد  به
و ناراحت است عنصری «شریعتی که رسيد
در نيست که صالح منحرف و عقايد افکار داری
مجامع و محافل مذهبی حسينيه ارشاد و ساير

سخنرانینمايد.»
دراينميانحضوراعضایسازمانمجاهدين
به اقدام  و حسينيه مختلف مراسم در خلق 
برخی اعالميه پخش يا محل آن در يارگيری
دوم طبقه از شده اعدام افراد وابستگان از
و گسترش حساسيت ها زنان، باعث مخصوص
جایی تا شد. ارشاد حسينيه بر مراقبت افزايش
اطالع  حسينيه به «ساواک» از ۵۱ در آبان که
هيچگونه برگزاری حق «ديگر که: میشود داده
بايد پس از اين حسينيه و را ندارند برنامهای

تعطيل شود.»
از راديوی ارشاد تعطیلیحسینیه  انتشار خبر
سطح در مساله مطرح شدن و «بیبیسی»
عمومی آن افکار میان در و انعکاس بينالمللی
تدارک راه اندیشه «ساواک» را در داخل ایران ،
تا شاید فعالیتحسينيه برنامهای قرار داد حلو
راه يافتن اما يابد، ادامه شده کنترل صورت به
حل آساننبود. طرحسپردنآن بهدستيکیاز
مراجعتقليد بهجايینرسید.اوقاف طرححسينيه
با سيد گو و گفت کرد. مطرح را بدون شريعتی
بهيکمرکز تحقيقات حسيننصر کهحسينيهرا
نداد. نتیجه ای هم کنند تبديل دينی علوم عالی
پیشنهاد دکترمحمدحسیناحمدی، سرپرست
برای این که از حسينيه ارشاد مبنی بر اوقاف،
با شود، فاتحه استفاده ختم و مراسم برگزاری
در سرانجام شد . روبرو امنيت سازمان مخالفت
کرد.  تعطیل را حسینیه سال۱۳۵۱ «ساواک»،

زمانانقالببازگشایینشد. دکتر تا حسینه
شريعتی گفته بود:«حسينيهيک مکان نيست،
يکمجلس نيست،يک يکحادثه، يکجمعيا

است.»  جريان 
به اشاره از پس «ساواک»، اسناد در
فعالیتهایمختلفآیتاهللامطهری، آمدهاست:
حسینیه جلسات تشکیل از جلوگیری از «پس
آن کنندگان به اتفاق شرکت قریب که ارشاد
بودند، عالی مدارس دانشگاهها و دانشجویان
بهسمپاشیهایخود مشار الیهتصمیمگرفتهکه
اگر ترتیب، این به و دهد ادامه منبر باالی در
را به دانشجویان نداشته باشد که را این امکان
میرود. حسینیهارشادبکشد، خودبه دیدنآنها
در که جلساتی در پیگیر، برنامهای با مطهری
مدارس و دانشگاهها نمازخانههای و مساجد
عالیبرقرارمیگردد، جهت دانشجویاناینمراکز
را سوء خود اقدامات بتواند تا سخنرانی میکند

دنبالنماید»
دکتر به مشهور مزینانی، شریعتی علی
۱۳۱۲ خراسان، نویسنده،  متولد شریعتی، علی
تحصیالت دینی بود. و پژوهشگر جامعهشناس
عضو و گذراند مشهد در  را خود دانشگاهی
از یکی ملی» و مقاومت مشهد «نهضت شاخه
سخنگویانو فعاالناین نهضتبود.فعالیتهای
انتقال  ۱۳۳۶ و سال وی در باعث دستگیری او
هشت مدت تهران به در قلعه زندان قزل به او

ماه شد.
در بورس تحصیلی، از قبول شدن پس وی
پاریسبه در فرانسه رفت. تحصیل به برایادامه
صادق بنیصدر، ابوالحسن یزدی، ابراهیم گروه
در آنها مصطفی چمران پیوست. و قطب زاده
سال۱۳۴۱ «سازماننهضتآزادیایران»(بخش 

گذاشتند. را بنیان کشور) از خارج
مقطع تا را خود عالی تحصیالت شریعتی
سوربن فرانسه دانشگاه در ادبیات دکترای رشته
و در  بازگشت ۱۳۴۳ به ایران سال در داد. ادامه
تهران قلعه قزل زندان به و دستگیر کشور مرز
آزادی منتقلشد. اوایلشهریور همانسالبعد از

برگشت. بهمشهد
علیشریعتی یکیاز متفکرانمسلمان دکتر
حال رویکردی نقادانه نسبت به در عین بود و
بارها شریعتی داشت. مذهبی باورهای از برخی
روحانی عالم جای به «در اسالم که کرد تاکید
یک را اصطالح (روحانیت) و دارد وجود دینی
اصطالحاسالمیوشیعینمیدانست.»اینرویه
شریعتیمنجر بهموضعگیریروحانیون برعلیهاو
شد.مرتضیمطهریدرنامهایبهروح اهللاخمینی
مینویسد:«کوچک ترینگناهاینمردبدنامکردن

روحانیت است.»
سخنرانیهایش در از یکی در علی شریعتی

گفته و شده زمان امام منکر ارشاد حسینیه
آیتاهللا و ندارد» معتبر سند ندبه «دعای بود:
«من بود: گفته نجفی مرعشی شهاب الدین
چنین او اگر ولی نمیشناسم را شریعتی دکتر
با «ساواک» است.» کافر باشد گفته حرفی
را حسینیه ارشاد رسمی فتوای به این استناد

تعطیل کرد.
مذهبی علیه فتاوی ارشاد، از تعطیلی پس
یافت شدت شریعتی ارتداد و ارشاد حسینیه
به  تیر ۱۳۵۲  تا  ۱۳۵۱ آبان از او که جایی تا
به دلیل نهایتا شریعتی آورد. روی مخفی زندگی
تسلیم  تیرماه۱۳۵۲ خودرا دستگیریپدرش،در

شد. زندانی و کرد
۲۹ خرداد ۱۳۵۶ در حالی که  در شریعتی
میگذشت، به انگلستان سفرش از هفته سه
درگذشت. دلیلرسمی مرگ ویانسداد شرایین

شد. نرسیدن خون به قلب اعالم و
دارد ادامه

موقعیت احزاب... و در وضعیت مروری


