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۱  
  

۱۳۱۰  ۱۳۰۱  

۱۳۰۱     ۱۳٤۰(هجری شمسی  قمری  ميالدی ۱۹۲۲  هجری ( 
آباد؛ پدر ايشان مرحوم حاج علی منتظری آگاه به مسائل  تولد در نجف

 موع  و  دين  احکام  تبليغ  به  کشاورزی  بر  عالوه  و  مردم دينی بود ظۀ
 نظر  می  از  خاصی  اعتبار  و  جايگاه  مردم  ميان  در  لذا  و پرداخت

بيگم  مرحوم شاهمادر ايشان  شخصيت اجتماعی٬ دينی و تقوايی داشت٬ و 
  بانويى متقى و پرهيزگار بود كه در تربيت و رشد دينى ايشانمنتظری 

فرزند اول خانواده٬ و دارای يک خواهر " حسينعلی" .سعى وافر داشت 
  . پنج برادر بود و

۱۳۰۷     ابتدائی  تحصيالت  عربی(آغاز  و  فارسی  متفرقۀ در )
  مدرسه شيخ حسينعلی مسجدی معروف به مدير 

  

۱۳۲۰  ۱۳۱۱  

  ) سالگی ۱۲در سن (ورود به حوزۀ علميۀ اصفهان    ۱۳۱۳

سکونت در مدرسۀ حاج (ده ماه اقامت در حوزۀ علميۀ قم   ۱۳۱٤
حوزۀ علميۀ اصفهان به دليل فقر مالی٬  و بازگشت مجدد به) مالصادق

 دروس آيات  در  شرکت  بزرگ؛  جدۀ  مدرسۀ  در  سکونت  و  آقا : حاج
آبادی٬ ميرزا علی آقا شيرازی٬  رحيم ارباب٬ شيخ محمد حسن عالم نجف

حاج شيخ احمد حججی٬ حاج شيخ غالمحسين منصور و حاج شيخ جواد 
  فريدنی 



 

۲ 

۹     ۱۷( ۱۳۱٥بهمن  ۱۳٥٥ذيقعده  عبدالکريم وفات ح )  شيخ اج
  حائری يزدی موسس حوزۀ علميۀ قم 

در شهر اصفهان توسط " صرف و نحو"آغاز تدريس درس   ۱۳۱۷
  له  معظم

ورود مجدد به حوزۀ علميۀ قم و سکونت در مدرسۀ   ۱۳۲۰بهار 
 درس حضرات   در  شرکت  روحانيت؛  لباس  به  شدن  ملّبس  و فيضيه

 آيات  روح:  سيد  حسين بروجردی٬  سيد اهللا  سيد  عالمه موسوی خمينی٬
محمد حسين طباطبايی٬ سيد محمد محقق داماد٬ سيد محمد حجت٬ سيد 
 خوانساری؛   احمد  سيد  شاهرودی٬  عباسعلی  شيخ  صدر٬      صدرالدين

  و تدريس دروس حوزوی همزمان با تحصيل 

شنبه  اهللا خمينی در روزهای پنج شرکت در درس اخالق آيت  ۱۳۲۰
  و جمعه 

  

۱۳۳۰  ۱۳۲۱  
 کفايۀ   ۱۳۲۱  درس  در  مطهری  مرتضی  آقای  با  مباحثه آغاز

سال٬ پس از اتمام مباحثه با  ۱۱اهللا سيد محمد محقق داماد به مدت  آيت
  حاج آقا صدر کلباسی 

سالگی با بانو ماه سلطان  ۲۰ازدواج در سن   ۱۳۲۱شهريور  ۱۳
  ربانی 

  اهللا خمينی  شرکت در درس الهيات منظومه آيت  ۱۳۲۱

  اهللا خمينی  شرکت در درس نفس و معاد اسفار آيت  ۱۳۲۲



 

۳ 

  اهللا بروجردی به قم  ورود آيت ) ق ۱۳٦٤محرم ( ۱۳۲۳دی 

 ق ۱۳٦۳( ۱۳۲۳  آيت )  درس اصول  دورۀ  اولين اهللا  شرکت در
 مدت    ۷خمينی به  االصول(سال٬  کفاية  دوم  با )خارج جلد  مباحثه  و ٬

  آقای شيخ مرتضی مطهری 

  ) محمد(نخستين فرزند خانواده  تولد  ۱۳۲۳بهمن  ۲۸

کتاب (اهللا بروجردی  نگارش تقريرات فقه آيت ) ق ۱۳٦٥( ۱۳۲٤
  ) غصب

کتاب (اهللا بروجردی  نگارش تقريرات فقه آيت ) ق ۱۳٦٦( ۱۳۲٥
  ) وصايا

  ) عصمت(تولد دومين فرزند خانواده   ۱۳۲٦تير  ٤

   ( ۱۳۲۷آبان  ق ۱۳٦۸محرم  آيت )  اصول  تقريرات  اهللا نگارش
  ) نهاية االصول(بروجردی 

اهللا  نگارش تقريرات فقه آيت ) ق ۱۳٦۹ربيع الثانی ( ۱۳۲۸بهمن 
  ) البدرالزاهر فی صلوة الجمعة والمسافر(بروجردی 

  سالگی  ۲۷کسب درجۀ اجتهاد در سن   ۱۳۲۸

  ربيع( ۱۳۲۹  ق ۱۳۷۰الثانی (    کتابچۀ  نشر  و مناظرۀ "تاليف
 بهائی  و  (مسلمان "   مناظرۀ  معظمحاصل  و  مستقيم  نقد  و  بهائيان  با له

  ) بررسی عقايد اين فرقه

 ۱۳۷۰شعبان ( ۱۳۳۰ارديبهشت   نگارش تقريرات اصول  ) اتمام
  ) محاضرات فی االصول(اهللا خمينی  آيت

  ) اشرف(تولد سومين فرزند خانواده   ۱۳۳۰مرداد  ٤



 

۴ 

  ) ماه ۲به مدت (اهللا خمينی  شرکت در درس خارج زکات آيت  ۱۳۳۰

  

۱۳٤۰  ۱۳۳۱  

اهللا بروجردی به مردم شهريار جهت  نامۀ آيت ) ق ۱۳۷۲( ۱۳۳۱
 له٬ هنگام اعزام برای تبليغ  معرفی معظم

تقريرات درس (انتشار جلد اول نهاية االصول  ) ق ۱۳۷٥( ۱۳۳٤
  ) اهللا بروجردی اصول آيت

  ) احمد(تولد چهارمين فرزند خانواده   ۱۳۳٤فروردين  ۲٥

اهللا بروجردی  نتشار متن نامۀ استفتای ايشان از آيتا  ۱۳۳٤مرداد 
  در رابطه با حرمت معامله و معاشرت با بهائيان به همراه جواب آن 

های فرهنگی  احضار به استانداری اصفهان به علت فعاليت  ۱۳۳٤
  عليه بهائيت 

له جهت  اهللا بروجردی به معظم نامۀ آيت اجازه ) ق ۱۳۷٥( ۱۳۳٤
  ه و امور حسبيه اخذ وجوهات شرعي

   ( ۱۳۳۷بهمن  ق ۱۳۷۸شعبان  کتاب  )  فی "انتشار  الزاهر البدر
  ) اهللا بروجردی تقريرات درس فقه آيت" (صلوة الجمعة والمسافر

  ) طاهره(تولد پنجمين فرزند خانواده    ۱۳۳۹ارديبهشت  ۱٦

حکيم٬ شيرازی و : اجازه نامۀ حضرات آيات ) ق ۱۳۸۰( ۱۳۳۹
  ... در تصدی امور حسبيه و  له شاهرودی به معظم



 

۵ 

۱۰    آيت   ۱۳٤۰فروردين  طباطبائی  رحلت  حسين  محمد  سيد اهللا
بروجردی٬ مسئلۀ تعدد مرجعيت و تالش شاه برای انتقال مرجعيت از 

  ايران به خارج از کشور

  

۱۳٥۰  ۱۳٤۱  

  ) سعيد(تولد ششمين فرزند خانواده   ۱۳٤۱شهريور  ۹

۱۳   اهللا خمينی در مدرسۀ  ی آيتسخنرانی اعتراض  ۱۳٤۲خرداد
  فيضيه بر عليه شاه 

  اهللا خمينی  بازداشت آيت  ۱۳٤۲خرداد  ۱٥

   نجف  ۱۳٤۲خرداد  ائمه جماعات و مردم آباد  تحصن هفت روزۀ
 آيت  ابتکار  نجف به  بازار  مسجد  در  منتظری  اعتراض به  اهللا  در آباد٬
  اهللا خمينی  بازداشت آيت

   اعترا   ۱۳٤۲تير  تلگرام  حضرات تنظيم  بازداشت  به ض نسبت
 آيات  با :  امينی  و  منتظری  آقايان  سوی  از  قمی  و  محالتی خمينی٬

   باغ ملک  ۱٥۰امضای بيش از  در  متحصن  و  علمای مهاجر  از نفر
  شهرری 

تحريم انتخابات مجلس از سوی علمای اصفهان از   ۱۳٤۲شهريور 
  اهللا منتظری و ممنوع المنبر شدن ايشان  جمله آيت

  ) کتاب الصوم(غاز تدريس خارج فقه آ  ۱۳٤۲



 

۶ 

   آيت  ۱۳٤۳فروردين   آزادی  پس از  حبس در  ۱۰اهللا خمينی ماه
های نظامی تهران٬ و حصر در قيطريه و مراجعت ايشان  يکی از پادگان
  به شهر قم 

اهللا خمينی پس از سخنرانی ايشان عليه  بازداشت آيت  ۱۳٤۳آبان 
  ترکيه قانون کاپيتوالسيون و سپس تبعيد به 

۱۳٤۳     آيت ۳۲نامۀ  از جمله  قم  علميۀ  از فضالی حوزۀ اهللا  نفر
اهللا مرعشی و پاسخ ايشان در دفاع و  اهللا ميالنی و آيت منتظری به آيت
  اهللا خمينی در آستانۀ ماه مبارک رمضان  تجليل از آيت

 آيت  ۱۳٤٤  آيت سفر  با  ديدار  نجف و  و  اهللا منتظری به اهللا حکيم
  اهللا خمينی  قاء شده دربارۀ آيترفع شبهات ال

   آيت  ۱۳٤٤مهر  از  انتقال  مصطفی  آقا  فرزندشان  و  خمينی اهللا
  ترکيه به عراق 

 آقای منتظری به نخست   ۱۳٤٤  از جمله  اعتراضی علما دو نامۀ
  )هويدا(وزير وقت 

۱    منتظری هنگام  بازداشت حجت  ۱۳٤٥فروردين  محمد االسالم
 در حين پخش اعال  تحويل سال  خطر"ميۀ  اعالم  دولتی" شدن  نسبت به

  های علميه٬ و محکوميت به سه سال زندان  حوزه

   آيت  ۱۳٤٥فروردين   بازداشت  منتظری  )اولين بازداشت(اهللا
له و محمد  ساعاتی پس از دستگيری محمد؛ شکنجه دادنهای بسيار معظم

 شکنجه  و  بخاری  وسيلۀ  به  محمد  سوزاندن  جمله  و  از  سخت های
  ای ديگر در حضور ايشان فرس طاقت

   آيت  ۱۳٤٥فروردين  بازداشت  اعتراض  به  شيرازی  ربانی اهللا
  اهللا منتظری٬ و در نتيجه بازداشت خود ايشان  آيت



 

۷ 

 مراجع   ۱۳٤٥  خطاب به  قم  علميۀ  حوزۀ  مدرسين  و  فضال نامۀ
اهللا منتظری و اعتراض نسبت به بازداشت  تقليد در دفاع از حضرت آيت

  ) امضا ۱۷۰ش از با بي(له  معظم

۱٦    ربانی   ۱۳٤٥شهريور  و  منتظری  آقايان  سرگشادۀ نامۀ
المللی در رابطه  قلعه به مراجع تقليد و مراجع بين شيرازی از زندان قزل

. هايی که نسبت به آنها صورت گرفته است با اعتراض به اعمال شکنجه
  ) نفر از مراجع و علمای بالد ۳۰خطاب به (

امه از سوی آقايان منتظری و ربانی شيرازی نگارش ن  ۱۳٤٥مهر 
 در   غذا  اعتصاب  به  تهديد  و  ارتش  کل  دادستانی  رياست  به خطاب

  صورت عدم آزادی 

اهللا حکيم و  احضار سفير ايران در عراق توسط آيت  ۱۳٤٥مهر 
 آيت  نامۀ  و  ربانی؛  و  منتظری  آقايان  آزادی  احمد  درخواست  سيد اهللا

   و  ساواک  رئيس  به  آزادی  تالشخوانساری  جهت  فلسفی  آقای های
  اهللا ربانی و آقای محمد منتظری  اهللا منتظری٬ آيت آيت

   به   ۱۳٤٥آبان  تهديد  و  ارتش  دادستانی  به  منتظری  محمد نامۀ
  اعتصاب غذا در صورت عدم اطالع از وضعيت پدر محبوس خويش 

اهللا منتظری از زندان پس از هفت ماه حبس  آزادی آيت  ۱۳٤٥آبان 
  سال زندان  ۳محکوميت محمد به و 

تلگراف و ابراز مسرت و خوشحالی از آزادی آقايان   ۱۳٤٥آبان 
 آيات  حضرات  توسط  شيرازی  ربانی  و  منتظری  نجفی٬ : مرعشی

  خمينی٬ خويی٬ شاهرودی٬ حکيم٬ شيرازی٬ خادمی و عالمه سمنانی 

 اهللا مسافرت مخفيانه به نجف جهت تبادل نظر با آيت  ۱۳٤٥اسفند 
  ) توسط لنج و از طريق شهر آبادان(خمينی 



 

۸ 

۷    شهر   ۱۳٤٦فروردين  در  عراق  بازگشت از بازداشت هنگام
   )دومين بازداشت(آبادان 

و تلگراف  ماه حبس٬ ادی از زندان پس از پنجآز  ۱۳٤٦شهريور  ٥
های  اهللا خمينی از نجف به ايشان٬ اقامت در شهر قم و ادامۀ فعاليت آيت

  علمی و سياسی 

احضار به ساواک قم و تبعيد سه ماهه به مسجد   ۱۳٤٦مهر  ۲۲
 جشن  برگزاری  آستانۀ  در   سليمان  شاه  ۲٥۰۰های  تاجگذاری  و ساله

   )اولين تبعيد(

نفر از فضال و  ۱۱۰صدور طوماری با امضای بيش از   ۱۳٤٦
 آيت  غيرقانونی  تبعيد  به  اعتراض  در  نجف  علميۀ  حوزۀ اهللا  طالب

  منتظری 

   آيت  ۱۳٤٦دی  با  ديدار  و  تبعيد  تقی  پايان  محمد  شيخ  حاج اهللا
  شوشتری در شوشتر در هنگام بازگشت به قم 

   ۱۳٤٦دی   قم  به  ممنوع(ورود  بودن عليرغم  الورود  مالقات ) و
مرعشی نجفی٬ گلپايگانی و شريعتمداری و جمع کثيری : حضرات آيات

  از علما با ايشان 

) به مدت چند روز(علميۀ قم شروع تدريس در حوزۀ   ۱۳٤٦بهمن 
 به نجف  تبعيد   و بالفاصله  از مراجعت از تبعيد  )دومين تبعيد(آباد بعد

 نجف  در  قرآن  تفسير  و  فقه  تدريس خارج  آغاز  سليمان؛  و  مسجد آباد
  اهللا طاهری به برگزاری نماز جمعه در اصفهان  ترغيب آيت

  ) دهسعي(فرزند خانواده ) آخرين(تولد هفتمين   ۱۳٤۷تير  ٥



 

۹ 

   ساواک و   ۱۳٤۷آبان  دادستانی٬  نمايندۀ  حضور  قم؛ بازگشت به
اهللا منتظری و بازداشت ايشان و آقای سيد هادی  شهربانی در منزل آيت

   )سومين بازداشت(و انتقال به زندان قصر ) داماد ايشان(هاشمی 

 ربانی شيرازی توسط دادرسی   ۱۳٤۷  آقايان منتظری و محاکمۀ
شدن  نشاهی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محکومنيروهای مسلح شاه

نفوذ برای عدم اجرای  ندان؛ تالش علما و روحانيون صاحبسال ز ۳به 
 نظر به يک سال و نيم   در مرحلۀ تجديد  تبديل حکم  و نهايتا اين حکم

  محکوميت 

  اهللا منتظری از زندان  آزادی آيت   ۱۳٤۸ارديبهشت 

 منتظری از   ۱۳٤۸ زندان پس از سه سال زندان با  آزادی محمد
 فرسا  های سخت و طاقت تحمل شکنجه

شهيد "تقريظ بر کتاب  ) ق ۱۳۹۰صفر  ۱٥( ۱۳٤۹ارديبهشت  ۲
  ) آبادی اهللا صالحی نجف نوشتۀ آيت" (جاويد

  اهللا سيد محسن حکيم  درگذشت آيت  ۱۳٤۹خرداد  ۱۲

 ای خطاب به آقايان ارسال نامه  ۱۳٤۹خرداد  ۱٤و  ۱۳ رفی اش:
اهللا  اهللا خمينی پس از رحلت آيت اصفهانی و خادمی درباره مرجعيت آيت

 انتشار بيانيه  و  اعلميت  حکيم  آقای ربانی شيرازی دربارۀ  همراه ای به
  اهللا خمينی  آيت

   آيت  ۱۳٤۹خرداد  مرجعيت  بيانيۀ  امضای  انتشار  با  خمينی اهللا
 آيت آيت  و  منتظری  نفر اهللا  ده  و  شيرازی  ربانی  فضالی  اهللا  از ديگر

  حوزۀ علميۀ قم 

اهللا ربانی شيرازی و  اهللا منتظری٬ آيت بازداشت آيت  ۱۳٤۹خرداد 
 حضور  آيت  به  نسبت  اعتراضی  اعالميۀ  انتشار  از  پس  سعيدی اهللا



 

۱۰ 

 آيت سرمايه  مرجعيت  اعالم  همچنين  و  ايران  در  آمريکائی اهللا  داران
اهللا منتظری به  جدد آيتاهللا سعيدی در زندان٬ تبعيد م شهادت آيت. خمينی
   )سومين تبعيد(آباد  نجف

 مخالفان   ۱۳٤۹آبان   از سوی ساواک و  فشارهای دوجانبه تشديد
آبادی به  اهللا صالحی نجف اهللا منتظری و آيت مبارزه با رژيم شاه بر آيت

  بهانۀ انتشار کتاب شهيد جاويد 

  ) شاه بيگم منتظری(له  وفات مادر معظم  ۱۳٤۹آبان 

اجازۀ تشرف به مکۀ معظمه از سوی رژيم در   ۱۳٤۹دی  آذر و
 استقبال   و  عربستان  ساواک در  توسط  بودن  تحت نظر  و  تبعيد زمان

  مردمی از ايشان پس از بازگشت از حج 

 نامۀ آيت ) ق ۱۳۹۰( ۱۳٤۹دی  ۱۸ له  اهللا خمينی به معظم اجازه
  در رابطه با اخذ وجوه شرعيه و وکالت نامۀ تامه به ايشان 

  آباد و بازگشت به شهر قم  پايان تبعيد به نجف  ۱۳٤۹بهمن 

   ماموران   ۱۳٥۰خرداد  دست  از  منتظری  محمد  شدن متواری
 زندگی مخفی در   ماهها  پس از  کشور  از  خارج  هجرت به ساواک و

 در خارج از ايران بيش از  : کشورهای(سال  ۷ايران و ادامۀ مبارزه
  ) لبنان و فرانسه افغانستان٬ پاکستان٬ عراق٬ سوريه٬

  

۱۳٥۱  
اهللا خمينی جهت  اهللا منتظری به آيت نامۀ آيت  ۱۳٥۱فروردين  ۱۱

 بنيان  و  رهبران  اعدام  از  جلوگيری  برای  سازمان  اقدام  اوليۀ گذاران
  مجاهدين خلق ايران 



 

۱۱ 

۱۳٥۲  

      ۱۳٥۲شهريور  تبعيد  و  طبس  ۳بازداشت  شهرستان  به ساله
 استان خراسان(  اعال)  نفوذ پس از گزارش و  خطر ساواک مبنی بر م

   )چهارمين تبعيد٬ سومين تبعيدگاه(ايشان در ميان مردم 

نامۀ سرگشاده از تبعيدگاه طبس به مراجع٬ علما و   ۱۳٥۲مهر  ۱۱
استفادۀ  مردم ايران مبنی بر لزوم حفظ وحدت و هوشياری در مقابل سوء

  " دکتر شريعتی"و " کتاب شهيد جاويد"رژيم از ماجرای 

 آيت تعطيلی نماز  ۱۳٥۲ آبان اهللا منتظری در طبس توسط  جمعۀ
 اين   طبس در  مردم  و  علما  اعتراض غيرمنتظرۀ  و  تجمع  و ساواک؛

  رابطه 

له نسبت به رای کميسيون امنيت  اليحۀ دفاعيۀ معظم  ۱۳٥۲دی  ۱۰
 در   سال  سه  مدت  به  اجباری  اقامت  و  تبعيد  بر  دائر  قم اجتماعی

  شهرستان طبس 

بازداشت در طبس توسط شهربانی و انتقال به ساواک   ۱۳٥۲دی 
مشهد و بازجويی سه روزه دربارۀ نامۀ ايشان خطاب به علما و مردم و 
  استقبال چند هزار نفری مردم طبس پس از آزادی و بازگرداندن ايشان 

اهللا  ای به جرم پخش اعالميۀ آيت تعقيب آقای سيد علی خامنه  ۱۳٥۲
  منتظری عليه رژيم شاه 

 فعاليت  ۱۳٥۲  فعاليت ادامۀ های فرهنگی و  های علمی و سياسی٬
  اهللا خمينی  تبليغی و تهيۀ پول جهت پرداخت شهريه به نام آيت



 

۱۲ 

۱۳٥۳  

 آيت   ۱۳٥۳  وکيل  جوادی  سيد  حاج  صدر  احمد  دکتر اهللا  دفاع
  ) در سه نوبت(منتظری از ايشان 

   به شهرستان خلخال   ۱۳٥۳مرداد  از(تبعيد اقامت  يک سال بعد
٬ نامۀ اعتراضی )پنجمين تبعيد٬ چهارمين تبعيدگاه(٬ )اجباری در طبس

نسبت به غيرقانونی بودن تبعيد به خلخال خطاب به صادق احمدی وزير 
  دادگستری وقت 

له به انور سادات دربارۀ جنگ اعراب  تلگراف معظم  ۱۳٥۳مهر 
  و اسرائيل 

 اقامت اجباری  ٤بعد از (تبعيد به شهرستان سقز   ۱۳٥۳آذر  ماه
؛ اتمام نگارش )ششمين تبعيد٬ پنجمين و آخرين تبعيدگاه(٬ )در خلخال

  " کتاب الخمس"

نامۀ اعتراضی نسبت به غيرقانونی بودن تبعيد به سقز   ۱۳٥۳آذر 
های علمی و اجتماعی با علما و  خطاب به وزير دادگستری وقت٬ تماس

  مردم اهل سنت 

  

۱۳٥٤  

داشت ايشان و انتقال به کميتۀ مشترک ضد يورش و باز  ۱۳٥٤تير 
  ماه  ٦خرابکاری٬ شکنجه و حبس در سلول انفرادی زندان اوين به مدت 



 

۱۳ 

     ۱۳٥٤دی  به  نظامی  ۱۰محکوم  دادگاه  سوی  از  زندان سال
 آيت )چهارمين بازداشت(  ترويج  اتهام  و  به  مالی  حمايت  خمينی٬ اهللا

  ... ز مبارزان و معنوی از زندانيان و خانوادۀ آنها٬ حمايت ا

در ابتدا به ) داماد ايشان(محکوميت آقای سيد هادی هاشمی   ۱۳٥٤
  سال زندان ۱۲حبس ابد٬ و در دادگاه تجديد نظر به 

  

۱۳٥٥  

   مارکسيست   ۱۳٥٥آذر  مجاهدين  از فتوای شفاهی رعايت حريم
  نفر از علما از جمله ايشان ۷شده در زندان از سوی 

  

۱۳٥٦  

يندگان صليب سرخ از زندانهای ايران و ديدار و بازديد نما  ۱۳٥٦
  له  مصاحبه با معظم

و کتاب اسفار در ) کتاب خمس(تدريس خارج فقه   ۱۳٥۷تا  ۱۳٥٤
زندان با شرکت آقايان طالقانی٬ مهدوی کنی٬ هاشمی رفسنجانی و ساير 
 تاليف کتابی دربارۀ   در زندان٬  نماز جمعه  اقامۀ  و روحانيون زندانی؛

ساله  ٥د به سبک مناظرۀ بين دو دانشجو که در دورۀ حبس اصول عقائ
چاپ و منتشر " از آغاز تا انجام"بازبينی شد و با نام ) ۱۳۸۱تا  ۱۳۷٦(

  .گرديد



 

۱۴ 

۱٦     ۲٦( ۱۳٥٦دی  ۱۳۹۸محرم  آيت )  به  تعيين  منتظری اهللا
 آيت  سوی  از  وصی   عنوان  خمينی  وجوهات(اهللا  امر  در  همراه ) به

  سلطانی و پسنديده حائری٬ : حضرات آقايان

  

۱۳٥۷  
روزۀ سياسی در زندان به همراه ديگر زندانيان به   ۱۳٥۷شهريور 

  های شهدای ميدان ژاله تهران  عنوان همدردی با خانواده

  اهللا طالقانی از زندان  اهللا منتظری و آيت آزادی آيت  ۱۳٥۷آبان  ۸

به   خمينیاهللا استقبال گستردۀ مردم از ايشان و پيام آيت  ۱۳٥۷آبان 
  اهللا منتظری به آن  مناسبت آزادی وی از زندان و پاسخ آيت

صدور پيام خطاب به ملت مسلمان و شريف ايران   ۱۳٥۷آبان  ۱۰
  در مورد آزادی از زندان و تاکيد بر ادامۀ مبارزات 

۱۱    معظم  ۱۳٥۷آبان  تسليت  آيت تلگراف  به  به  له  خمينی اهللا
  ج آقا مصطفی خمينی االسالم حا مناسبت فقدان حجت

۱٤    نجف  ۱۳٥۷آبان  و  اصفهان  غيور  مردم  به  برای  پيام آباد
  اظهار همدردی با آنان و عذرخواهی از تاخير سفر به آن منطقه 

  پيام به اساتيد دانشگاه اصفهان   ۱۳٥۷آبان  ۱٥

۱۹    خبرن  ۱۳٥۷آبان  آمريکا مصاحبۀ  تلويزيون  و  راديو گار
  له  با معظم) سی بی ای(

اهللا شبير خاقانی دربارۀ کشتار وحشيانۀ  پيام به آيت  ۱۳٥۷آبان  ۲۱
  رژيم شاه در مراسم نماز عيد قربان خرمشهر 



 

۱۵ 

آباد پيرامون  له به پيام روحانيون نجف پاسخ معظم  ۱۳٥۷آبان  ۲٤
  جنايات خونبار رژيم در اين شهرستان 

ارۀ اعتصاب اهللا شبير خاقانی درب له به آيت پيام معظم  ۱۳٥۷آذر  ۷
  کارمندان شرکت نفت 

۲٤    معظم  ۱۳٥۷آذر  تظاهرات  پيام  و  راهپيمايی  مناسبت  به له
تاسوعا و عاشورا و کشتار وحشيانۀ رژيم شاه در شهرهای اصفهان و 

  آباد  نجف

پيام به ملت مسلمان ايران و هشدار در مورد توطئۀ   ۱۳٥۷دی  ۳
  هرها و روستاهای ايران جديد عّمال شاه و ايجاد اختالف بين مردم ش

اهللا خمينی و فرزندش  سفر به پاريس و مالقات با آيت  ۱۳٥۷دی 
   پس از  صدور  ۷محمد  انقالب٬  شورای  دربارۀ  مذاکره  دوری٬ سال

  های خارجی در تبيين ابعاد انقالب  اعالميه و مصاحبه با رسانه

     ۱۳٥۷دی  محمد  همراه  به  ايران  به  (بازگشت  از سال  ۷پس
از راه سوريه و عراق و پس از زيارت ) در خارج از کشور مبارزه

 شهرهای   در  مردم  استقبال  خسروی٬  مرز  طريق  از  عاليات عتبات
   اسالم(مختلف  ذهاب٬  سرپل  کنگاور٬  قصرشيرين٬  کرمانشاه٬ آباد٬

 ساوه  و  همدان  نجف)مريانج٬  و  اصفهان  به  مسافرت  استقبال  ٬  و آباد
  گسترده و تاريخی مردم 

شرکت در تحصن مسجد دانشگاه تهران که با ابتکار   ۱۳٥۷بهمن 
اهللا منتظری انجام گرفت و دانشگاه تهران را به پايگاه انقالب مبدل  آيت

  کرد و تاثيرات مهمی در پايداری جريان اعتراضات انقالبی ايفا کرد 

٦    معظم  ۱۳٥۷بهمن  به  اعالميۀ  ارتش ايران  پيوستن  دربارۀ له
  ودن آنان از جنايات رژيم شاه صفوف ملت و مطلع نم



 

۱۶ 

  اهللا خمينی به ايران  آيت بازگشت  ۱۳٥۷بهمن  ۱۲

  پيروزی انقالب اسالمی ايران   ۱۳٥۷بهمن  ۲۲

۲۷    آيت  ۱۳٥۷بهمن  شجاع  پيام  و  ملت مسلمان  به اهللا منتظری
  ايران به مناسبت پيروزی انقالب و تاکيد بر پايان اعتصابات 

  

۱۳٥۸  
  اهللا منتظری در قم  اهللا خمينی از آيت زديد آيتبا  ۱۳٥۸فروردين 

اهللا منتظری برای  تشکيل شورای انقالب و عدم تمايل آيت  ۱۳٥۸
اهللا خمينی مبنی بر مشورت امور شورا با  شرکت در آن٬ و دستور آيت

  ايشان 

 و    ۱۳٥۸  کشورها  ديگر  مبارزان  و  مردم  با  مختلف ديدارهای
 برخی  مردم  به  خطاب  نامه  و  ارسال  همجوار  و  اسالمی کشورهای

  های ديگر جهان و تشريح ابعاد انقالب اسالمی  شخصيت

۱۱    آيت  ۱۳٥۸ارديبهشت   شهادت  مطهری  مرتضی دوست (اهللا
  توسط گروه فرقان ) ای ايشان ای و هم حجره ديرينه و هم مباحثه

  نويس قانون اساسی  انتشار دو پيام در نقد پيش  ۱۳٥۸تير 

۲٥    معظم  ۱۳٥۸مرداد  انتخاب  اعتبارنامۀ  عنوان  اعطای  به له
  نمايندۀ مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی 

انتخاب به رياست مجلس خبرگان قانون اساسی از   ۱۳٥۸مرداد 
  سوی اعضای آن مجلس 



 

۱۷ 

۲۱    از   ۱۳٥۸شهريور  تهران  جمعۀ  امامت  عنوان  به انتصاب
   طالقانی اهللا اهللا خمينی پس از درگذشت آيت سوی آيت

اهللا خمينی و پاسخ ايشان پس  له به آيت نامۀ معظم  ۱۳٥۸آبان  ۲٤
  از تدوين نهايی قانون اساسی 

۲۳    پايان   ۱۳٥۸دی  از  بعد  تهران  جمعۀ  امامت  از استعفا
 قم٬  فعاليت  علميۀ  حوزۀ  بازگشت به  منظور  به  و  مجلس خبرگان    های

  جهت امامت جمعۀ تهران  اهللا خمينی ای به آيت و معرفی آقای خامنه

های آمريکايی در سفارت آمريکا٬ گفتگو با  ديدار با گروگان   ۱۳٥۸
 سريع آيت  حل  بر  مبنی  خمينی  گروگان اهللا  مسئلۀ  آستانۀ  تر  در گيری

  انتخابات رياست جمهوری آمريکا 

  

۱۳٥۹  
 نهج  ۱۳٥۹  هفتگی  تدريس  راديوی  آغاز  از  آن  پخش  و البالغه
  سراسری 

  اقامۀ نماز جمعه در قم   ۱۳٥۹خرداد  ۲

اهللا منتظری مبنی بر  اهللا خمينی به آيت حکم آيت  ۱۳٥۹خرداد  ۲۰
 قضات داوطلب عضويت در شورای عالی قضايی   اجتهاد  مقام احراز

  توسط ايشان 

    ذی( ۱۳٥۹شهريور  ق ۱٤۰۰القعده (    فقه کتاب (تدريس خارج
  ) حدود

  يران آغاز جنگ عراق عليه ا  ۱۳٥۹شهريور  ۳۱



 

۱۸ 

" روز وحدت حوزه و دانشگاه"پيشنهاد برگزاری   ۱۳٥۹آذر  ۲۷
  اهللا دکتر محمد مفتح  همزمان با سالگرد شهادت آيت

  " سمينار ائمه جمعۀ سراسر کشور"پيشنهاد برگزاری   ۱۳٥۹آذر 

   صادق  ۱۳٥۹آذر  امام  دانشگاه  گذاری  ع(پايه  رياست عالی ) و
 و   تعيين هيات امنا  عنوان  اهللا مهدوی نصب آيتايشان بر آن و کنی به

  سرپرست دانشگاه 

 مردم   ۱۳٥۹دی   و  رزمندگان  با  ديدار  و  مناطق جنگی  به سفر
اهللا خمينی  زدۀ جنوب و غرب کشور٬ ارائۀ مشکالت جنگ به آيت جنگ

 صدر  و مخالفت با تفويض فرماندهی کل قوا به آقای بنی

علمای اهواز در  له به امام جمعه و تلگراف معظم  ۱۳٥۹دی  ۱۰
 موقعيت  دادن  دست  از  و  اتالف وقت  فرصت مورد  و  جنگ  ها  در ها

  توسط برخی رجال سياسی و نظامی 

اهللا منتظری در مورد  صدر به آيت تلگراف آقای بنی  ۱۳٥۹دی  ۱۲
   ۱۳٥۹دی  ۱٤جنگ و پاسخ ايشان در تاريخ 

٥    از   ۱۳٥۹اسفند  پس  قم  علميۀ  حوزۀ  مديريت  شورای تعيين
  اهللا خمينی  اهللا گلپايگانی و موافقت آيت ورت با آيتمش

  

۱۳٦۰  
  توقف تدريس کتاب حدود  ) ق ۱٤۰۱رجب  ۲۱( ۱۳٦۰خرداد  ٤

االسالم محمد منتظری در مقر حزب  شهادت حجت  ۱۳٦۰تير  ۷
  اهللا دکتر بهشتی و هفتاد نفر ديگر  جمهوری اسالمی همراه با شهيد آيت



 

۱۹ 

۸    آي  ۱۳٦۰تير  تسليت  آيت تپيام  به  خمينی  به  اهللا  منتظری اهللا
  له  مناسبت شهادت شهيد محمد منتظری٬ و جواب معظم

٥    معظم  ۱۳٦۰مهر  آيت نامۀ  به  ضعف  له  مورد  در  خمينی اهللا
  عملکرد شورای عالی قضايی و ايجاد گروه گرايی در سپاه 

۲٤    آيت  ۱۳٦۰آبان  عالمه  حسين  درگذشت استاد  محمد  سيد اهللا
  طباطبائی 

به " هفتۀ وحدت"پيشنهاد ايشان مبنی بر برگزاری   ۱۳٦۰آذر  ٦
 تا   از دوازدهم منظور ايجاد وحدت و همدلی ميان شيعه و اهل تسنن٬

 ربيع  عظيم هفدهم  پيامبر  تولد  ميمنت  به  سال  هر  اسالم  االول الشان
  ) ص(حضرت محمد

 ق ۱٤۰۲الثانی  ربيع ۱۱( ۱۳٦۰بهمن  ۱۷  تدريس کتاب  ) آغاز
  زکات 

  

۱۳٦۱  
شعبان به عنوان  ۱٥گذاری روز  پيشنهاد نام  ۱۳٦۱ارديبهشت  ۱۰

  و عملی شدن آن " روز جهانی مستضعفين"

اهللا  آزادسازی خرمشهر و پيشنهاد و اصرار آيت  ۱۳٦۱خرداد  ۳
 آيت  به  م منتظری  ديگر  و  خمينی  وقت اهللا  بهترين  بر  مبنی سئوالن

  دادن به جنگ و دريافت غرامت  پايان

۱۷      ۱۳٦۱خرداد  بيش از  رهبران  ٥۰۰ديدار  و  اعضا  از نفر
  اهللا منتظری  بخش جهان با آيت های آزادی جنبش



 

۲۰ 

     ۱۳٦۱خرداد  برگزاری  و "پيشنهاد  جمعه  ائمه  جهانی کنگرۀ
  " جماعت

 از هجدهم تا بيست" امامت و واليت"اعالم هفتۀ   ۱۳٦۱شهريور 
  الحجه هر سال و عملی شدن آن و پنجم ذی

     ۱۳٦۱دی  جماعت"برگزاری  و  جمعه  ائمه  جهانی  کنگرۀ در "
  ) له جنب بيت معظم(حسينيۀ شهدای قم 

در مدرسۀ حجتيۀ قم و " مرکز جهانی علوم اسالمی"تاسيس   ۱۳٦۱
   اسالمی  کشورهای  برخی  در  دينی  علوم  مدارس نايروبی٬ (تاسيس

  ) سيرالئون و غنا

  ) فحهص ٦۲۰" (کتاب الزکاة"انتشار جلد اول   ۱۳٦۱

  

۱۳٦۲  
المسائل به اصرار جمع کثيری  انتشار رسالۀ عمليه توضيح  ۱۳٦۲

  از روحانيون و مردم 

 حوزۀ   ۱۳٦۲  در  برنامه  تحت  دينی  علوم  مدرسۀ تاسيس چهار
  ) اکرم٬ امام باقر٬ امام صادق و بعثت رسول: مدارس(علميۀ قم 

ی مجروح و جانباز شدن آقای محمد رضا منتظر  ۱۳٦۲مرداد  ۲٥
  نابينا شدن از هر دو چشم (له در جبهۀ جنگ با عراق  برادرزاده معظم

  ) درصد ۷۰جانباز 

۱٦    معظم  ۱۳٦۲اسفند  آيت نامۀ  به  سپاه  له  مورد  در  خمينی اهللا
  پاسداران و مسائل جنگ 



 

۲۱ 

۱۳٦۳  
 زندانيان و   ۱۳٦۳آذر  ۷  امور تعيين اعضای هيئت رسيدگی به

  اهللا خمينی با آن  موافقت آيت

٤      ۱۳٦۳دی  بحث  اول  در  الزکاة  کتاب  تدريس مولفة "توقف
  " قلوبهم

  " واليت فقيه"آغاز تدريس   ۱۳٦۳دی  ٥

  ) صفحه ۸۳۳" (کتاب الزکاة"انتشار جلد دوم   ۱۳٦۳زمستان 

تاکيد بر نظريۀ اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت   ۱۳٦۳
  ) اقتصاد آزاد(دولت 

  در قم " ی تخصصی علوم اسالمیمدرسۀ عال"تاسيس   ۱۳٦۳

اهللا  نامۀ خصوصی مرحوم سيد احمد خمينی خطاب به آيت  ۱۳٦۳
دخالت نکردن ايشان در امور سياسی٬ عدم اظهار : منتظری و تقاضای

نظر در مسائل جامعه٬ عدم لزوم داشتن دفتر٬ انتقاد از پخش ديدگاهها و 
 رسانه  از  ايشان  حذف شعار ديدارهای  لزوم  و  "ها  منتظری د:  بر رود

  " اهللا اکبر٬ خمينی رهبر: "پس از شعار" اميد امت و امام

           

۱۳٦٤  
مجروح و جانباز شدن آقا سعيد منتظری در   ۱۳٦٤فروردين  ۲۸

   مجنون  اصابت (جزيرۀ  و  چپ  گوش  ناشنوائی  و  چپ  چشم نابينائی
  ) درصد ٥۰جانباز  ترکش در کمر 



 

۲۲ 

ۀ قائم مقامی رهبری مصوبۀ مجلس خبرگان دربار   ۱۳٦٤تير  ۲٤
  اهللا منتظری در اين امر  و تاکيد بر منحصر به فرد بودن آيت

۲٥    معلمان   ۱۳٦٤شهريور  اسالمی  انجمن  برای  نماينده تعيين
  سراسر کشور 

۳۰    آيت  ۱۳٦٤شهريور  آيت نامۀ  به  منتظری  مشکينی  اهللا اهللا
 مجلس خبرگان و   رضايت از مصوبۀ رياست مجلس خبرگان در عدم

 آيتت  پاسخ  و  مقامی رهبری٬  قائم  عنوان  به  به  عيين شدن اهللا مشکينی
  ايشان و تاکيد بر داليل انتخاب خبرگان 

 معظم  ۱۳٦٤مهر  ۱٦  آيت نامۀ  به  برخی از  له اهللا خمينی دربارۀ
  مشکالت کشور به ويژه مسائل جنگ 

۱۳    معظم  ۱۳٦٤آبان  صورت  پيام  مشروح  انتشار  هنگام  به له
 مج  بر مذاکرات  ايشان  توصيۀ  و  تاکيد  و  اساسی  قانون  خبرگان لس

  اجرای قانون اساسی 

اعالم مصوبۀ مجلس خبرگان رهبری در رابطه با   ۱۳٦٤آذر  ۲
 آيت  قائم انتخاب  عنوان  به  منتظری  جمعۀ  اهللا  امام  توسط  رهبری مقام

  قزوين 

اهللا خمينی و تاييد نظر  نامۀ نمايندگان مجلس به آيت  ۱۳٦٤آذر  ۱۷
  مقامی رهبری  اهللا منتظری به قائم برگان دربارۀ انتخاب آيتخ

   رسانه  ۱۳٦٤آذر  در  خبرگان  مصوبۀ  اعالم  وسيع های  بازتاب
  جهانی و تفسير و تحليل پيرامون آن 

     ۱۳٦٤پائيز  نظريۀ  انتخاب"ابراز "   نظريۀ  مقابل " نصب"در
  فقيه٬ در ضمن تدريس خارج فقه  ولّی



 

۲۳ 

له در جلسۀ سران کشور راجع به  د معظمپيشنها   ۱۳٦٤بهمن  ۱۰
به ) ارتش٬ سپاه٬ ژاندارمری٬ شهربانی و کميته(ادغام پنج نيروی مسلح 

  دو نيروی نظامی و انتظامی 

له به شورای عالی قضايی در مورد  نامۀ معظم  ۱۳٦٤بهمن  ۱۳
  ارجاع احکام اعدام و مصادرۀ اموال به دادگاه عالی قم 

  

۱۳٦٥  
۱٤    آيت  ۱۳٦٥فروردين  کاظم  درگذشت  محمد  سيد اهللا

اهللا منتظری نسبت به برخوردهای امنيتی  شريعتمداری٬ و اعتراض آيت
اهللا قمی در  با بيت و طرفداران ايشان و همچنين اعتراض به حصر آيت

  اهللا سيد صادق روحانی در قم  مشهد و آيت

های  نامۀ برخی از علما و روحانيون و گروه  ۱۳٦٥ارديبهشت  ۳
له و پاسخ ايشان در جهت تحکيم وحدت بين  سالمی افغانستان به معظما

  نيروهای مسلمان و مبارز افغانستان 

 معظم  ۱۳٦٥ارديبهشت  ۲۳  در  نامۀ  شورای عالی قضايی  به له
  مورد ضرورت رعايت آزادی تجارت 

 هزاران   ۱۳٦٥  آزادی  موجب  که  زندانيان  عفو  هيئت تشکيل
  از اعدام عده زيادی از افراد شد زندانی سياسی و جلوگيری 

  له از زندانهای سراسر کشور  بازديد نمايندگان معظم  ۱۳٦٥تابستان 

   آي  ۱۳٦٥تابستان  شدن  مخفيانۀ  تمطلع  سفر  از  منتظری اهللا
 نامه مک  توسط  ايران  به  قربانی فارلين  منوچهر  آقای  سپس  های  و فر

  نان لب" الشراع"افشای ماجرای مک فارلين توسط مجلۀ 



 

۲۴ 

 ايشان(شهادت ياسر رستمی   ۱۳٦٥مهر   نوۀ در جبهۀ جنگ با )
  ) منطقۀ فاو(عراق 

 آيت  ۱۳٦٥مهر  ۱۱  به  تشکيل  نامه  لزوم  عدم اهللا خمينی دربارۀ
دادسرا و دادگاه ويژۀ روحانيت٬ و پاسخ آقای سيد احمد خمينی در اين 

  ) ۱۳٦٥مهر  ۱۳(رابطه 

اهللا منتظری در رابطه با  به آيتاهللا خمينی  نامۀ آيت  ۱۳٦٥مهر  ۱۲
  قضايای سيد مهدی هاشمی 

۱۷      ۱۳٦٥مهر    صريح  و  انتقادی  آيت صفحه ۹پاسخ اهللا  ای
  اهللا خمينی  منتظری به نامۀ آيت

له به  پيام تسليت آقای هاشمی رفسنجانی به معظم  ۱۳٦٥مهر  ۱۷
  مناسبت شهادت ياسر رستمی 

۲۰    مهدی  ۱۳٦٥مهر  سيد  آقای  وزارت  احضار  به هاشمی
  اطالعات در تهران و بازداشت وی 

اهللا خمينی در مورد تناقض در اهداف  نامه به آيت  ۱۳٦٥آبان  ۲
  مسئولين وزارت اطالعات با اهداف ايشان 

۱۸    مهدی   ۱۳٦٥آذر  سيد  اجباری  اعترافات  تلويزيونی پخش
ماتی در اين مصاحبه وی اتها. هاشمی که با حيله و فشار اخذ شده بود

. اهللا منتظری٬ مدارس و بيت ايشان نمود را متوجه خود٬ برادرش٬ آيت
تکذيب و توضيح مطالب طرح شده از سوی سيد مهدی هاشمی توسط 

  اهللا منتظری  دفتر آيت

اهللا خمينی مبنی بر رسيدگی عادالنه و  نامه به آيت  ۱۳٦٥آذر  ۲٤
  هاشمی مطابق موازين عدل اسالمی نسبت به اتهامات سيد مهدی 



 

۲۵ 

 دنبال  ٤۰بازداشت   ۱۳٦٥دی   هادی هاشمی به  آقای سيد روزۀ
   سپس تبعيد  و  هاشمی  مهدی  سيد  و  ۷دستگيری  سمنان  به  وی ماهۀ

  له  همچنين بازداشت جمعی از عالقه مندان و اطرافيان معظم

اهللا خمينی در ارتباط با عملکرد ناپسند  نامه به آيت   ۱۳٦٥دی  ۱۹
  داشت و زير سئوال بردن نيروهای انقالب وزارت اطالعات در باز

) رئيس جمهور وقت(ای  له به آقای خامنه نامۀ معظم  ۱۳٦٥دی  ۲۹
 گروه  بين  وحدت در  ايجاد  تالش برای  مورد  در  در  شيعه  مبارز های

  افغانستان 

 سياسی از سوی   ۱۳٦٥  و  وظائف فقهی  و ارجاع برخی مسائل
احتکار٬ تعزيرات٬ حج٬ حکم : اننداهللا منتظری٬ م اهللا خمينی به آيت آيت

 تعيين   جمعه٬  ائمۀ  صالحيت  تعيين  قضات٬  تعيين  االرض٬  فی مفسد
 ولّی  تعيين  نمايندۀ  و  کشور  از  خارج  جمعۀ  ائمه  تعيين  سپاه٬  در فقيه

  فقيه در دانشگاهها  نمايندگان ولّی

اهللا خمينی و تبيين قضايا و حوادث پيش آمده به  نامه به آيت  ۱۳٦٥
  بازداشت و اعترافات سيد مهدی هاشمی بهانۀ 

آزادی شش هزار نفر از زندانيان سراسر کشور با تحقيق و   ۱۳٦٥
  له  بررسی هيئت عفو منتخب معظم

     

۱۳٦٦  
در بيت " ائمه جمعۀ سراسر کشور"برگزاری سمينار   ۱۳٦٦مهر 

  ) حسينيۀ شهدا(اهللا منتظری  آيت



 

۲۶ 

ر داماد ايشان٬ با حکم اعدام سيد مهدی هاشمی براد  ۱۳٦٦مهر  ٦
  حاکم شرع دادگاه ويژۀ روحانيت آقای علی رازينی 

   آيت   ۱۳٦٦آذر  وصيت شرکت  ارائۀ  جلسۀ  در  منتظری نامۀ  اهللا
  اهللا خمينی  آيت

  

۱۳٦۷  
دراسات فى والية الفقيه "انتشار مجلدات اول تا سوم کتاب   ۱۳٦۷

  ) صفحه ۱۹٦۰مجموعا " (و فقه الدولة االسالمية

۱۳٦۷     کتاب  اول  جلد  اسالمی"انتشار  حکومت  فقهی " مبانی
  ) صفحه ۳۹۷(٬ )ترجمۀ فارسی دراسات فی والية الفقيه(

اهللا خمينی در ارتباط با مشکالت  نامه به آيت  ۱۳٦۷ارديبهشت  ۲
ناشی از سوء مديريت در جنگ و ابراز ناخرسندی از ادامه يافتن آن و 

  ی لزوم رعايت و پايبندی به قانون اساس

   معظم  ۱۳٦۷تير  آيت نامۀ  به  لزوم  له  بر  مبنی  خمينی اهللا
 آيت برنامه  پاسخ  و  آمريکا٬  با  اصولی  مبارزۀ  جهت  دقيق اهللا  ريزی

چينی  اهللا منتظری اين نامه٬ زمينه بر اساس خاطرات آيت. خمينی به آن
  . سازی مناسب سياسی برای ختم آبرومندانۀ جنگ بود و بهانه

له به شورای عالی قضايی و سفارش به  ۀ معظمنام   ۱۳٦۷تير  ۱۷
  رعايت احتياط در دماء و اموال مسلمين 

۲٥    آيت  ۱۳٦۷تير  پذيرش  نامۀ  ضرورت  تبيين  در  خمينی اهللا
  بس  آتش



 

۲۷ 

اهللا منتظری به مردم ايران برای شرکت  پيام آيت  ۱۳٦۷مرداد  ۱
  پيمايی بيعت با امام در عيد غدير خم  در راه

اهللا خمينی مبنی بر اعدام  ای از آيت صدور اجازه نامه  ۱۳٦۷مرداد 
های سياسی که دورۀ محکوميت خود  افراد و نيروهای وابسته به گروه

را در زندان ها می گذراندند پس از آن که تشخيص داده شود که هنوز 
 استناد به اين  ۳۸۰۰تا  ۲۸۰۰سرموضع هستند٬ و اعدام حدود  نفر با

  نامه 

۹    آيت  ۱۳٦۷مرداد  به  اعدام نامه  اعتراض به های  اهللا خمينی و
  خالف شرع و خالف قانون چند هزار زندانی 

اهللا خمينی و اعتراض به ادامه  نامۀ مجدد به آيت  ۱۳٦۷مرداد  ۱۳
  ها در تهران و ديگر شهرها  اعدام

۲٤      ۱۳٦۷مرداد  اشراقی  آقای  تهران(احضار  آقای )دادستان ٬
و آقای پورمحمدی ) قاضی شرع(٬ آقای نّيری )معاون دادستان(رئيسی 

 اطالعات(  نمايندۀ  زندانيانی که )  عواقب اعدام  خطر نسبت به  اعالم و
  گذرانند و اعتراض نسبت به اين موضوع  دورۀ محکوميت خود را می

 آقای دکتر کاظم   ۱۳٦۷آذر  ۷  مناسبت شهادت مظلومانۀ  به پيام
  سامی 

خمينی و ابراز نگرانی از تصميم به  اهللا نامه به آيت  ۱۳٦۷آذر  ۲۰
  بازنگری در قانون اساسی و تذکر برخی امور مهم ديگر 

   ۱۳٦۷دی  ۲  فجر دربارۀ "مصاحبۀ صريح با  دهۀ  ستاد يادوارۀ
و تاکيد بر حفظ اصول و مبانی انقالب؛ که اين " سالگرد انقالب اسالمی

 علنی  و  موجب تشديد  تدريجی واکنش مصاحبه هللا خمينی ا های آيت شدن
  نسبت به ايشان شد و بازداشت سه ماهۀ مصاحبه کننده 



 

۲۸ 

   ۱۳٦۷بهمن  ۲۱ بهمن مبنی بر  ۲۲سخنرانی تاريخی در آستانۀ
 و   جای شعارها  يادآوری اهداف انقالب به  پرهيز از تشريفات و لزوم
 و   خطاها  با  سياسی در رابطه  توبۀ  و همچنين لزوم خرجهای اضافی٬

  ر جنگ و ديگر امور کشور اشتباهات صورت گرفته د

ايشان به عنوان " دراسات فی والية الفقيه"کتاب   ۱۳٦۷بهمن  ۲۳
  کتاب سال جمهوری اسالمی شناخته و جوايزی به آن تعلق گرفت 

نامۀ غيرمنتظرۀ انتقادی و تند آقايان کروبی٬ امام   ۱۳٦۷بهمن  ۲۹
 آيت  به  خطاب  روحانی  حميد  و  آ جمارانی  چاپ  و  منتظری  در اهللا ن

  ها از جمله بولتن مجلس شورای اسالمی  برخی بولتن

۱    آيت  ۱۳٦۷اسفند  مختصر  آقايان  جوابيۀ  نامۀ  به  منتظری اهللا
   روحانی  و  جمارانی  امام  مشورت (کروبی٬  و  صالحديد  با  نامه اين
 ) ديگران در اين تاريخ انتشار نيافت

گزارشی از اهللا خمينی و ارائۀ  آخرين مالقات با آيت  ۱۳٦۷اسفند 
  وضعيت اقتصادی٬ سياسی و قضايی کشور 

اهللا  نامۀ الک و مهر شدۀ آيت بازپس گيری وصيت  ۱۳٦۷اسفند  ۲۸
   ايشان  بيت  اعضای  از  يکی  توسط  وصيت(خمينی  از  اين  غير نامه

  ) نامۀ معروف و منتشر شده است وصيت

  

۱۳٦۸  
نی اهللا خمي ارسال دو نامه خطاب به آيت  ۱۳٦۸فروردين  ٤و  ۳

 جوسازی  يافتن  شدت  گسترش بدخواهی دربارۀ  و  برخی  ها  تذکر  و ها
  نکات و اعالم آمادگی برای اجرای نظرات ايشان 



 

۲۹ 

اهللا  قرائت شک برانگيز و غيرمنتظرۀ نامۀ آيت  ۱۳٦۸فروردين  ٥
  " سی بی بی"از راديوی  ٦۷های سال  منتظری دربارۀ اعدام

٦    غير  ۱۳٦۸فروردين  و  اللحن  شديد  به نامۀ  منسوب متعارف
اهللا منتظری شامل ادعاها و اتهامات کذب و  اهللا خمينی خطاب به آيت آيت

  ناروا 

اهللا منتظری خطاب  ای از طرف آيت ارسال نامه  ۱۳٦۸فروردين  ۷
اهللا خمينی در پاسخ به نامۀ منسوب به ايشان و اعالم عدم آمادگی  به آيت

  برای رهبری آيندۀ نظام 

اهللا خمينی خطاب  ای منسوب به آيت انتشار نامه  ۱۳٦۸فروردين  ۸
  مقامی رهبری  اهللا منتظری و قبول برکناری ايشان از قائم به آيت

۱٥    نجف  ۱۳٦۸فروردين  در  پراکنده  اعتراضات       ٬آباد برخی
اهللا منتظری مبنی بر لزوم حفظ آرامش و اعالم نارضايتی از  و نامۀ آيت

  اين گونه اعمال 

 آيت   ۱۳٦۸ فروردين ۲٥  مختصر  جوابيۀ  منتظری  انتشار اهللا
  خطاب به آقايان کروبی٬ امام جمارانی و روحانی 

۲٦    نامه  ۱۳٦۸فروردين  آيت انتشار  به  منسوب  خمينی  ای اهللا
 آيت  اسالمی  دربارۀ  شورای  مجلس  نمايندگان  به  خطاب  منتظری اهللا

  جهت پيشگيری از اعتراض آنها 

   ۱۳٦۸ارديبهشت  ٦  منتظری به  ۱۱نامۀ  ای آقای سعيد صفحه
  آقايان کروبی٬ امام جمارانی و روحانی و پاسخ به ادعاهای آنان 

 خمينی خطاب به   ۱۳٦۸ارديبهشت  ۹  احمد  سيد  رنجنامۀ انتشار
 دستگاه آيت  توسط  وسيع  تيراژ  در  منتظری  انتشار  اهللا  و  دولتی های
  زمان آن در تمام مطبوعات کشور  هم



 

۳۰ 

 آيت  ۱۳٦۸ارديبهشت  ۱۸  به  و  نامه  اتهامات  دربارۀ  خمينی اهللا
  شايعات منتشره در جرائد حکومتی 

 کناره   ۱۳٦۸ارديبهشت  ۲۳ گيری  سخنان توضيحی ايشان دربارۀ
  مقامی رهبری در آغاز درس خارج فقه  از قائم

۱    حاجدرگذ  ۱۳٦۸خرداد  والد شت  منتظری و  له٬ معظم علی
  سالمی به ايشان نمايندۀ مجلس شورای ا ۲۰۰تسليت 

۱٤    تسليت آيت درگذشت آيت  ۱۳٦۸خرداد  پيام  و اهللا  اهللا خمينی٬
  منتظری به اين مناسبت 

۲۰    ختم   ۱۳٦۸خرداد  مراسم  برگزاری  جهت  ايشان اطالعيۀ
اهللا خمينی در مسجد اعظم قم٬ و ايجاد اغتشاش به منظور برهم زدن  آيت

  متی الحال حکو های معلوم مراسم توسط لباس شخصی

نامه به شورای بازنگری قانون اساسی و اعالم   ۱۳٦۸خرداد  ۲۲
  لزوم افقه و اعلم بودن رهبر و فوق قانون نبودن او 

ای  االسالم والمسلمين خامنه پيام تبريک به حجت  ۱۳٦۸خرداد  ۲۳
به مناسبت انتخاب وی به عنوان رهبری٬ و تاکيد بر لزوم مشورت در 

  های متعهد و آگاه  صيتمسائل مهم با علما و شخ

  له  ای به پيام تبريک معظم پاسخ آقای خامنه  ۱۳٦۸خرداد  ۲٥

۲۹      ۱۳٦۸خرداد  نشريۀ  فرهنگی"مصاحبۀ  کيهان  معظم" له  با
اهللا خمينی که اجازۀ  پيرامون ابعاد علمی٬ فرهنگی و اخالقی مرحوم آيت

  انتشار نيافت 

 ٥٥٥پس از " يهواليت فق"پايان درس خارج   ۱۳٦۸شهريور  ۲٦
  جلسه درس 



 

۳۱ 

  " مؤلفة قلوبهم"ادامۀ بحث زکات از اول    ۱۳٦۸مهر  ۱٥

۱۹    توسط   ۱۳٦۸آبان  قم  دارالشفاء  مدرسۀ  امنای  هيئت تعيين
  له  معظم

نامه به نمايندگان مجلس شورای اسالمی در مخالفت   ۱۳٦۸دی  ۸
  با استقراض خارجی 

های آن  بيان زيان اعتراض به استقراض خارجی  و  ۱۳٦۸دی  ۱۱
  در سخنرانی عمومی 

۱۲    اراذل  ۱۳٦۸دی  شخصی حملۀ  لباس  و  اوباش های  و
   )اولين حمله(له  شدۀ حکومتی به بيت و دفتر معظم شناخته

 زيان  بيانات معظم  ۱۳٦۸دی  ۱٦  در توضيح برخی مسائل و له
  استقراض خارجی 

ه خطاب ل نامۀ اعتراضی جمعی از شاگردان معظم  ۱۳٦۸دی  ۱۸
 هتاکی   بيت و  حمالت فيزيکی به  اعتراض به  مسئوالن در  و  علما به

  ها از جمله روزنامۀ جمهوری اسالمی نسبت به ايشان  روزنامه

  تدريس و شرح تحف العقول   ۱۳٦۸

 آيت  ۱۳٦۸  برادر  بازداشت دکتر علی رستمی نوۀ اهللا منتظری و
ماه  بعد از ششادی شهيد ياسر رستمی٬ محکوميت به دو سال زندان و آز

  حبس 

 از   ۱۳٦۸  ملل  سازمان  نمايندۀ  آقای گاليندوپل  تقاضای ديدار رّد
  سوی ايشان به منظور حفظ حيثيت نظام 

در پاسخ به سيل " واقعيتها و قضاوتها"انتشار محدود کتاب  ۱۳٦۸
  ای در رابطه با انتشار آن  ها٬ و بازداشت عده اتهامات و دروغپردازی



 

۳۲ 

۱۳٦۹  
   ۱۳٦۹ فروردين  کتاب  سياسی"انتشار  خاطرات  محمدی " محمد

  اهللا منتظری در تيراژ وسيع  شهری وزير سابق اطالعات عليه آيت ری

۲۰    مجلس   ۱۳٦۹ارديبهشت  نمايندگان  از  جمعی  تسليت پيام
  له  شورای اسالمی به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدر معظم

نتظری به رياست قوۀ االسالم احمد م شکوائيۀ حجت  ۱۳٦۹تير  ۷
 بيانيه  انتشار برخی از جزوات و  در مورد های حاوی مطالب  قضائيه

  اهللا منتظری  آميز عليه آيت کذب و توهين

     ۱۳٦۹تير  کتاب  جديد  ويرايش  قضاوتها"تهيۀ  و  واقعيتها با "
  شهری  افزودن نقدهايی به خاطرات سياسی آقای ری

منتظری به مناسبت درگذشت اهللا  پيام تسليت آيت  ۱۳٦۹شهريور  ۷
  الدين مرعشی نجفی  اهللا سيد شهاب آيت

۲۹    معظم  ۱۳٦۹دی  و  بيانات  فارس  خليج  بحران  پيرامون له
  کشتار مردم مسلمان عراق توسط نيروهای آمريکا 

 کتاب   ۱۳٦۹  چهارم  جلد  فقه "انتشار  و  الفقيه دراسات فى والية
  ) صفحه ٥٦۰" (الدولة االسالمية

  ) صفحه ٤٤٤" (کتاب الزکاة"تشار جلد سوم ان  ۱۳٦۹

  

۱۳۷۰  
  ) صفحه ٤٥٥" (احکام و مناسک حج"انتشار کتاب   ۱۳۷۰بهار 



 

۳۳ 

 معظم   ۱۳۷۰فروردين  ۲  آيت پيام  به  حوادث  له اهللا خوئی دربارۀ
  خونين عراق 

  پيام به مناسبت تشکيل کنفرانس صلح خاورميانه   ۱۳۷۰مرداد  ۲۰

۸    کنفرانس صلح  مبيانات معظ  ۱۳۷۰آبان  مناسبت برپايی  به له
  مادريد 

پيام به ششمين کنفرانس سران کشورهای اسالمی   ۱۳۷۰آذر  ۱۸
  ) سنگال(در داکار 

 شيعيان حجاز و منطقه   ۱۳۷۰آذر  ۲۷  خطاب به نامۀ سرگشاده
 افتای   مجلس اعالی  اعضای  از  يکی  استعماری  فتوای  دربارۀ شرقی

  نسبت به شيعه سعودی در ايراد برخی اتهامات 

۲۱    معظم   ۱۳۷۰بهمن  به  سخنان  فقه  خارج  درس  پايان  در له
  مناسبت حوادث خونين الجزاير 

له به مناسبت شهادت آقای سيد عباس  بيانات معظم  ۱۳۷۰بهمن  ۲۸
  اهللا لبنان٬ خانواده و همراهان وی  موسوی دبير کل حزب

  

۱۳۷۱  
 مناسبت بيانات معظم  ۱۳۷۱ارديبهشت  ۷  به  انقالب  له پيروزی

  اسالمی در افغانستان 

۱۱      ۱۳۷۱خرداد  تدريس کتاب زکات پس از جلسه  ۷۲۲اتمام
  درس 



 

۳۴ 

۱۷    آيت  ۱۳۷۱مرداد  پيام  درگذشت  و  خوئی٬  ابوالقاسم  سيد اهللا
  تسليت ايشان به همين مناسبت 

  " مکاسب محرمه"آغاز تدريس خارج    ۱۳۷۱شهريور 

۹    معظم  ۱۳۷۱آبان  ب بيانات  در له  مسلمانان  کشتار  مناسبت ه
  ها  بوسنی و هرزگوين توسط صرب

له دربارۀ تخريب مسجد بابری هند و  بيانات معظم  ۱۳۷۱آذر  ۱۷
  ديگر حوادث جهان اسالم 

  ) صفحه ٥۱۲" (کتاب الزکاة"انتشار جلد چهارم   ۱۳۷۱

اهللا منتظری  مندان و شاگردان آيت بازداشت جمعی از عالقه   ۱۳۷۱
  آقای حاج داود کريمی و آقای محمود دردکشان  از جمله

۲۱    پيروزی   ۱۳۷۱بهمن  مناسبت سالگرد  به  انتقادی سخنرانی
  ها  انقالب اسالمی و اعتراض به دستگيری

ها با حمايت آشکار نيروهای  يورش لباس شخصی  ۱۳۷۱بهمن  ۲۳
  اهللا منتظری  حکومتی به درس آيت

۲۳    و  ۱۳۷۱بهمن  برق  قطع  و  مسکونی  محاصره  منطقۀ تلفن
 با  آيت  قم  اطالعات  و  سپاه  نيروهای  شبانۀ  حملۀ  و  منتظری٬ اهللا

 روح  آقای   فرماندهی  خسرو(اهللا  ويژۀ )  دادسرای  مسئوالن  از حسينيان
 وجوهات   و  دفتر  آرشيو  غارت  و  حسينيه  و  دفتر  بيت٬  به روحانيت

   )دومين حمله(... شرعيه و 

له در مورد سخنرانی ايشان و  اطالعيۀ دفتر معظم  ۱۳۷۱بهمن  ۲۸
  ای از اموال  حادثۀ حمله به بيت٬ حسينيه و دفتر و غارت پاره



 

۳۵ 

۲۸    با    ۱۳۷۱بهمن  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری مصاحبۀ
  االسالم احمد منتظری راجع به هجوم شبانه به بيت فقيه عاليقدر  حجت

٤    آيت  ۱۳۷۱اسفند  آيت نامۀ انی اهللا گلپايگ اهللا منتظری خطاب به
  های علميه  دربارۀ ضرورت حفظ استقالل حوزه

اهللا مومن  االسالم احمد منتظری به آيت نامۀ حجت  ۱۳۷۱اسفند  ۱۰
  در مورد حمله و غارت بيت و دفتر 

له به مقام رهبری دربارۀ  پيام کتبی کوتاه معظم  ۱۳۷۱اسفند  ۲۹
  هجوم شبانه به بيت و دفتر 

۲۹      ۱۳۷۱اسفند  مهندس   فتحشکوائيۀ  املشی  ربانی فرزند (اهللا
 آيت  اهللا ربانی املشی مرحوم  آقای خامنه) ای در اعتراض به  خطاب به

  حملۀ شبانه به بيت و دفتر فقيه عاليقدر 

  

۱۳۷۲  
 فرورد ٥  حجت  ۱۳۷۲ين  احمد نامۀ  به  االسالم منتظری
و ارائۀ ) رئيس جمهور وقت(االسالم والمسلمين هاشمی رفسنجانی  حجت

 بيت آيت گزارشی از  حسينيۀ  حمالت به  و  غارت دفتر اهللا منتظری و
  ايشان 

شکايت نامۀ جمعی از شخصيتهای ملی مذهبی   ۱۳۷۲ارديبهشت 
در مورد حمله ) رئيس قوۀ قضائيۀ وقت(اهللا يزدی  کشور خطاب به آيت
  اهللا منتظری  به بيت و حسينيۀ آيت

اب به له خط نامۀ سرگشاده و مفصل معظم  ۱۳۷۲ارديبهشت  ۱۰
 اختيارات   و  حدود  دفتر٬  و  بيت  به  يورش  با  ارتباط  در  ايران ملت



 

۳۶ 

 و   روحانيت  ويژۀ  دادگاه  و  دادسرا  نامناسب  عملکرد  و رهبری
  غيرقانونی بودن اين دادگاه 

  له به پرسشی در مورد فدک  پاسخ معظم   ۱۳۷۲ارديبهشت  ۱٦

۲۷    معظم  ۱۳۷۲شهريور  فقه  بيانات  خارج  درس  پايان  در له
  رامون مسائل فلسطين پي

 جلوگيری   ۱۳۷۲  و  تهران  حکيم  لقمان  بيمارستان  به مراجعه
ماموران وزارت اطالعات از بستری شدن ايشان عليرغم توصيۀ اکيد 

  پزشکان معالج 

۲٦    معظم  ۱۳۷۲آبان  اسالمی  نامۀ  انجمن  نامۀ  به  پاسخ  در له
هدف از "ۀ مهندسين و مرحوم مهندس مهدی بازرگان در ارتباط با مسئل

  )" ع(بعثت انبياء

اهللا سيد محمد رضا گلپايگانی٬ و پيام  درگذشت آيت  ۱۳۷۲آذر  ۱۸
  ) آذر ۱۹(تسليت ايشان به همين مناسبت 

نامۀ آقای سعيد منتظری به آقای هاشمی رفسنجانی   ۱۳۷۲دی  ۲۱
 اختيار   در  منزلی که  به  اطالعات قم  ادارۀ  تعّرض ماموران در مورد

  خانوادۀ فقيه عاليقدر و خانوادۀ شهيد محمد منتظری بود 

۱۳۷۲     کتاب  زهراء"انتشار  فاطمۀ  حضرت  خطبۀ )" س(شرح
  ) صفحه ٤۳۰(

 و شروع تدريس ناتمام ماندن تدريس شرح تحف ا   ۱۳۷۲ لعقول٬
  اصول کافی 



 

۳۷ 

۱۳۷۳  
۲۳    مناسبت والدت حضرت  بيانات معظم  ۱۳۷۳فروردين  به له

  و يادآوری مشکالت جهان اسالم ) س(معصومه

۲۹    بيرحمانۀ   ۱۳۷۳فروردين  کشتار  مناسبت  به  ايشان بيانات
  مسلمانان شهر گوراژده در بوسنی 

۱۱    معظم  ۱۳۷۳خرداد  مناسبت بيانات  به  سالگرد  له پنجمين
  اهللا خمينی٬ و موعظۀ فضال و طالب  ارتحال آيت

۳۱    بمب   ۱۳۷۳خرداد  ناگوار  مناسبت حادثۀ  به  در  پيام گذاری
  ) ع(االئمه امام رضا حرم مطهر حضرت ثامن

   کتاب   ۱۳۷۳خرداد  اول  جلد  (المکاسب المحرمة"انتشار "٦۰٥ 
  ) صفحه

ضی خطاب به آقای نگارش پيام خصوصی و اعترا  ۱۳۷۳تير  ۲۱
  خامنه  مرجعيت  حريم  حفظ  و  حوزه  استقالل  دربارۀ  در (ای  پيام اين
 آقای خامنه توسط آيت ۱۳۷۳آبان  ۱۲تاريخ  ای داده  اهللا مومن قمی به

  ) شده است

" االصول نهاية"و دوم کتاب  ويرايش مجدد و انتشار جلد اول  ۱۳۷۳
  ) صفحه ٦۰٥(

  ) صفحه ٥٤٤(" لعروة الوثقیتعليقة علی ا"انتشار کتاب   ۱۳۷۳

  ) صفحه ۲۹٦(" رسالۀ استفتائات"انتشار جلد اول   ۱۳۷۳

۲۹    معظم  ۱۳۷۳شهريور  جنگ بيانات  پيرامون  داخلی  له های
  افغانستان 



 

۳۸ 

۹    آيت  ۱۳۷۳آذر  پيام  درگذشت  و  اراکی٬  علی  محمد  شيخ اهللا
  تسليت ايشان به همين مناسبت 

۲     ۳و    ۱۳۷۳دی  دفتر  به  تند حمله  سخنان  پس از  حسينيه    و
 خامنه  معظم آقای  عليه  حسينيه  ای  لوازم  و  درس  تريبون  شکستن له٬

   )سومين حمله(

له به حضرات علما و  نامۀ جمعی از شاگردان معظم  ۱۳۷۳دی  ۳
اهللا  مراجع تقليد دربارۀ اخاللگری و اغتشاش در درس فقه حضرت آيت

  منتظری 

٦    اس  ۱۳۷۳دی  از  جمعی  به نامۀ  دانشگاه  مدرسين  و اتيد
االسالم والمسلمين هاشمی رفسنجانی در مورد حمله به حسينيه و  حجت

  درس فقيه عاليقدر 

۱۸    معظم  ۱۳۷۳دی  شاگردان  از  جمعی  دادستان  شکايت  به له
 حمله  مورد  در  قم   عمومی  حسينيه  و  دفتر  به  اسامی (کنندگان  ذکر با

 کنندگان حمله  برای)  آن  رونوشت  ارسال  آقايان و  هاشمی  خامنه: ای٬
  رفسنجانی و محمد يزدی 

ای  نامۀ آقای سعيد منتظری خطاب به آقای خامنه  ۱۳۷۳دی  ۲٤
دربارۀ حمالت مکّرر به حسينيه و درس والد معظم٬ و ارائۀ ليستی از 

  اهللا منتظری  مندان و شاگردان زندانی آيت عالقه

ناب آقای مهندس پيام تسليت به مناسبت درگذشت ج  ۱۳۷۳بهمن  ۱
  مهدی بازرگان 

اهللا پسنديده دربارۀ خبر کسالت آقای  نامه به آيت  ۱۳۷۳اسفند  ۲۳
  سيد احمد خمينی 



 

۳۹ 

پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقای سيد احمد   ۱۳۷۳اسفند  ۲۷
  خمينی 

  

۱۳۷٤  
 ٥۰۰اتمام تدريس اصول کافی پس از حدود   ۱۳۷٤ارديبهشت  ٤

  جلسه درس 

له به مناسبت شهادت دکتر فتحی شقاقی  بيانات معظم  ۱۳۷٤آبان  ۷
  رهبر جهاد اسالمی فلسطين 

  

۱۳۷٥  
له به مناسبت حمالت اسرائيل به  بيانات معظم  ۱۳۷٥فروردين  ۲٦

  جنوب لبنان 

 حمله به بيت آيت بيانات معظم  ۱۳۷٥آذر  ۱٤ اهللا  له در ارتباط با
  يت شدن حريم مرجع سيستانی در نجف اشرف و شکسته

  ) صفحه ٦٦۸" (المکاسب المحرمة"انتشار جلد دوم   ۱۳۷٥آذر 

  ) صفحه ۲۲۳" (استفتائات مسائل ضمان"انتشار کتاب   ۱۳۷٥

  

۱۳۷٦  
  البالغه  آغاز تدريس کلمات قصار نهج  ۱۳۷٦



 

۴۰ 

پاسخ به پرسشی در آستانۀ برگزاری انتخابات   ۱۳۷٦ارديبهشت  ٦
انتخابات و انتخاب فردی  رياست جمهوری و دعوت مردم به شرکت در

 قوی  متعهد٬  از  امين٬  جلوگيری  نتيجه  در  و  تجربه  با  و  آگاه االراده٬
  ورود کانديداهای تحميلی 

۱۲    حکمت   ۱۳۷٦ارديبهشت  منظومۀ  خصوصی  تدريس آغاز
  ) برای فرزندان و دامادها(

االسالم سيد محمد خاتمی به  پيام تبريک به حجت  ۱۳۷٦خرداد  ٥
اب وی به رياست جمهوری؛ و توصيۀ عمل به احکام اسالم مناسبت انتخ

 کارآمد٬   و  فداکار  مخلص٬  نيروهای  کارگيری  به  اساسی٬  قانون و
 تنگ  و  انحصارطلبی  از  آزادی اجتناب  تامين  و  نظری٬  اجتماعی های

 داشتن   به  اکيد  توصيۀ  و  مردم  اقتصادی  و  معيشتی  امور  به رسيدگی
  توجه به پشتوانۀ قانونی و مردمی قاطعيت در اعمال وظايف محوله با 

پاسخ به سئوال جمعی از اساتيد دانشگاه در مورد   ۱۳۷٦آبان  ۱٤
  حکم شرعی لزوم تشکيل احزاب مستقل و عضويت در آن 

له در مورد وجوب امر به معروف و  بيانات معظم  ۱۳۷٦آبان  ۲۱
  نهی از منکر و مظلوميت مرجعيت شيعه 

ايراد سخنرانی تاريخی در  ) ق ۱٤۱۸رجب  ۱۳( ۱۳۷٦آبان  ۲۳
گانه٬ رّد  اعتراض به دولتی شدن مرجعيت شيعه٬ عدم استقالل قوای سه

 اساسی٬   قانون  قدرت وی طبق  بودن  محدود  و  رهبر  بودن فراقانونی
  لزوم آزادی احزاب و ابراز نظريۀ تفکيک قوا 

ريزی شدۀ اراذل و اوباش  حملۀ وحشيانه و برنامه  ۱۳۷٦آبان  ۲۸
پس از سخنرانی (له  اخته شدۀ حکومتی به حسينيه٬ دفتر و بيت معظمشن

 قم  اعظم  به )آقای جوادی آملی در مسجد  و سپس پلمب حسينيۀ شهدا ؛
 آغاز حصر   قم٬  اشغال دفتر توسط سپاه  روحانيت و  ويژۀ  دادگاه حکم



 

۴۱ 

 و راه  حکم شورای عالی امنيت ملی؛  و  خانگی با اندازی موج گسترده
  ها در مطبوعات٬ راديو و تلويزيون٬ حمالت و اهانت سنگين فشارها و

 خانواده٬  نمازجمعه  ايشان٬  برای  فراوان  تضييقات  و  دستگيری  و ها؛
   )چهارمين حمله(مندان  شاگردان و عالقه

۲۸    معظم  ۱۳۷٦آبان  بيانيۀ  به  اولين  وحشيانه  حملۀ  از  پس له
  حسينيه و بيت٬ و حصر ايشان 

 توهينسخنرانی تن  ۱۳۷٦آذر  ٥  و ای در جمع  آميز آقای خامنه د
  اهللا منتظری  بسيجيان تهران برای تشديد اقدامات و حمالت عليه آيت

۸      ۱۳۷٦بهمن  شخصيت ۸٤نامۀ  از  فرهنگی  تن  و های علمی
در محکوميت حمله ) رئيس جمهور وقت(کشور خطاب به آقای خاتمی 

  اهللا منتظری  به بيت آيت

   اعتص  ۱۳۷٦اسفند  و  نجفتجمع  بازاريان  و  مردم  در  اب آباد
 آيت  تضييقات نسبت به  و  حصر  اطالعيۀ  اعتراض به  و اهللا منتظری٬

  های شهدا در اين باره  جمعی از خانواده

تن از علما٬ اساتيد و محققان  ۳۸٥نامۀ سرگشادۀ   ۱۳۷٦اسفند  ۲۸
اهللا  حوزۀ علميه به مراجع عظام در رابطه با ادامۀ حصر حضرت آيت

   منتظری

  

۱۳۷۷  
اجازۀ اولين مالقات بستگان و خويشاوندان پس از   ۱۳۷۷نوروز 

  شروع حصر خانگی 



 

۴۲ 

 آيت  ۱۳۷۷ارديبهشت  ۱  خانگی به  انتقال اهللا منتظری از حصر
 خاتم  استقبال  بيمارستان  و  امنيتی٬  شديد  تدابير  تحت  تهران  در االنبياء

  مردم از ايشان به هنگام بازگشت 

داشت جمعی از روحانيون و مردم در جريان باز  ۱۳۷۷ارديبهشت 
 احمد   آقای  منزل  در  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  سوگواری مراسم

  منتظری 

 تاليفی ايشان با عنوان   ۱۳۷۷تير  ۷ واليت فقيه و "انتشار جزوۀ
  ) صفحه ٤٤ –فصل  ٥در " (قانون اساسی

۳۰    حجت  ۱۳۷۷مرداد  سرگشادۀ  منتظری  نامۀ  احمد االسالم
دربارۀ تضييقات ايجاد شده ) رئيس جمهور وقت(ه آقای خاتمی خطاب ب

  و ادامۀ حصر والد معظم 

   نمايندگی   ۱۳۷۷تابستان  ستاد  سياسی  ادارۀ  توسط  کتابی انتشار
  ولّی  عنوان  با  پاسداران  سپاه  در  رويارويی"فقيه  جدايی تا  از دربارۀ "

ريب و حوادث پس از آن٬ با هدف تخ) رجب ۱۳( ۱۳۷٦ماجرای آبان 
  اهللا منتظری  آيت

 عنوان  راه  ۱۳۷۷تابستان  " پيچک انحراف"اندازی نمايشگاهی با
 نجف  دّری  آقای  وزارت  زمان  در  اطالعات  وزارت  در  توسط آبادی

 برای دامن  قم  و  اصفهان  مهدی  شهرهای تهران٬  قضايای سيد  به زدن
  اهللا منتظری  هاشمی با هدف تضعيف آيت

   محدود  ۱۳۷۷پائيز   انتشار  کتاب  نهايی  و "ويرايش واقعيتها
 قضاوتها  در "  منتشره  مجعوالت  و  تحريفات  اکاذيب٬  به  پاسخ در

  ) صفحه ٦۹۰(نشريات٬ کتابها٬ راديو تلويزيون و منابر 



 

۴۳ 

۳    آيت  ۱۳۷۷آذر  پيام  قتل  انتشار  مورد  در  منتظری اهللا
 را   ابهام  فضای  که  همسرش٬  و  داريوش فروهر  مرحوم ناجوانمردانۀ

  راه را برای پيگيری ديگران گشود شکست و 

۱٦    مهندس فتح  ۱۳۷۷آذر  مرحوم  نامۀ  فرزند  املشی  ربانی اهللا
  آيت  دّری  آقای  املشی خطاب به  ربانی  اطالعات وقت(اهللا  وزير در )

استفاده از نام پدر  اعتراض به برگزاری نمايشگاه پيچک انحراف و سوء
  ايشان جهت نيل به اهداف سياسی 

در پی درخواست " روزنامۀ خرداد"هايی به  توصيه  ۱۳۷۷آذر  ۲٤
  االسالم والمسلمين آقای عبداهللا نوری  حجت

 مناسبت قتل  ۱۳۷۷دی  ۱۹  ايشان به   پيام  سال  ۱۳۷۷های فجيع
  توسط نيروهای رسمی وزارت اطالعات 

پاسخ به سئواالت کتبی جمعی از اساتيد حوزه و   ۱۳۷۷بهمن  ۱۲
  تمين سالگرد انقالب اسالمی دانشگاه در آستانۀ بيس

۲۳    آيت  ۱۳۷۷بهمن  مناسبت رحلت مظلومانۀ  به  آذری  پيام اهللا
  قمی 

   ۱۳۷۷بهمن  ۲۹  ماهنامۀ  سئوال  کيان"پاسخ به  باب تزاحم " در
  ) دين٬ مدارا و خشونت(

 تدريس خصوصی منظومۀ حکمت   ۱۳۷۷ ) برای فرزندان(ادامۀ
  امه جلسه درس در امور ع ۱۱۹در ايام حصر٬ 

 ايشان و   ۱۳۷۷  حاج غالمعلی رستمی داماد بازداشت يک ماهۀ
 پدر شهيد ياسر رستمی 



 

۴۴ 

ای در  اهللا شبيری زنجانی به آقای خامنه نامۀ محرمانۀ آيت  ۱۳۷۷
  اهللا منتظری  اعتراض به نحوۀ برخورد با آيت

  

۱۳۷۸  
االسالم والمسلمين سيد هادی هاشمی برای  بازداشت حجت   ۱۳۷۸
ماه حبس در سلول انفرادی و چند  ۷(ر در جمهوری اسالمی دومين با

  ) های امن وزارت اطالعات ماه در خانه ۲نفره٬ و سپس 

پيام به مناسبت شهادت مظلومانۀ سپهبد صياد   ۱۳۷۸فروردين  ۲۲
  شيرازی 

٦    نجف  ۱۳۷۸ارديبهشت  مردم  اعتراض  روز  فرياد  در آباد
  نتظری اهللا م عاشورا نسبت به ادامۀ حصر آيت

پاسخ به سئوال جمعی از طالب حوزۀ علميۀ قم   ۱۳۷۸خرداد  ۱۷
  " نظارت استصوابی"پيرامون 

 آقای دکتر عبدالکريم سروش در نقد   ۱۳۷۸تير  ٥  نامۀ پاسخ به
  " در باب تزاحم"مقالۀ 

 و   ۱۳۷۸تير  ۲۰ انتشار پيامی به مناسبت هتک حرمت دانشگاه
  ) ه به خوابگاه دانشگاه تهرانحمل( ۷۸تير  ۱۸دانشجو در واقعۀ 

خشونت يا تسامح "هايی پيرامون  پاسخ به پرسش  ۱۳۷۸مرداد  ۱۲
  " و تساهل

االسالم  و زندانی شدن حجت" روزنامۀ خرداد"توقيف   ۱۳۷۸آبان 
 ويژۀ   دادگاه  توسط  آن  سردبير  و  امتياز  صاحب  نوری  عبداهللا آقای



 

۴۵ 

 سياسی  ترويج  ايشان  اتهامات  از  يکی  در  آيت روحانيت؛  منتظری اهللا
  .روزنامۀ خرداد بود

له به سئواالت کتبی خبرگزاری رويتر و  پاسخ معظم  ۱۳۷۸دی  ٦
  روزنامۀ گاردين 

اهللا منتظری  آميز از آيت چاپ کاريکاتوری توهين  ۱۳۷۸بهمن  ۱٤
   نامۀ  هفته  سخن"در  پرتو  امام "  پژوهشی  آموزشی  موسسۀ  به متعلق

  ح يزدی خمينی تحت اشراف آقای مصبا

۲۱    دورۀ   ۱۳۷۸بهمن  ششمين  انتخابات  مناسبت  به  ايشان پيام
  مجلس شورای اسالمی 

 تاليفی معظم  ۱۳۷۸بهمن  ۲۲ حکومت "له با عنوان  انتشار جزوۀ
  ) صفحه ٦۰ –فصل  ۸در " (مردمی و قانون اساسی

پيام در رابطه با ترور آقای دکتر سعيد حجاريان   ۱۳۷۸اسفند  ۲۲
  ) نامۀ صبح امروز و عضو شورای شهر تهرانسردبير روز(

  

۱۳۷۹  

پاسخ به سئواالت شورای اسالمی شهر تهران   ۱۳۷۹فروردين  ۲٤
  " خشونت و ترور"در مورد 

۲٦      ۱۳۷۹فروردين  نشريۀ  سئواالت  به  هاجر"پاسخ  پيام در "
 تفحص   و  تحقيق  حق  از  ممانعت  سوء  عواقب  و خصوص مضرات

  به مقام رهبری  مجلس نسبت به نهادهای مربوط



 

۴۶ 

" بخش فارسی راديو فرانسه"مصاحبۀ کتبی   ۱۳۷۹ارديبهشت  ٦
  ها  نگاران و توقيف روزنامه پيرامون بازداشت روزنامه

 روزنامۀ   ۱۳۷۹ارديبهشت  ۲۱  با  گفتگو  در  جهان  مردم  به پيام
  آلمان " فرانکفورتر آلگماينه"

۲٥      ۱۳۷۹ارديبهشت  روزنامه  االوسط"مصاحبۀ با  "الشرق
  اهللا منتظری  آيت

  له  با معظم" جامعۀ معلمان ايران"مصاحبۀ کتبی   ۱۳۷۹تير  ۷

له در  با معظم" سی بی بی"مصاحبۀ کتبی راديوی   ۱۳۷۹مرداد  ۱۷
  مورد مسکوت گذاشتن طرح اصالح قانون مطبوعات 

  " تمپو"نامۀ اسپانيائی  مصاحبۀ هفته  ۱۳۷۹مرداد  ۳۱

   آواهفت"توقيف   ۱۳۷۹مرداد  نامۀ  ه  مهندس "  آقای  محکوميت و
 آن  مسئول  مدير  ايزدی  مصطفی  و .  انعکاس اخبار  اتهامات٬  از يکی

  اهللا منتظری بود  نظرات آيت

   آيت  ۱۳۷۹تابستان  اينترنتی  پايگاه  نخستين  تاسيس  منتظری٬ اهللا
  پايگاه اينترنتی يک مرجع تقليد شيعه 

در رابطه " ايرانچشم انداز "مصاحبۀ نشريه   ۱۳۷۹شهريور  ۲۲
  با مجمع تشخيص مصلحت نظام 

      ۱۳۷۹شهريور  کتاب  رسمی  غير  خاطرات "انتشار  از بخشی
  ) صفحه ۱٦۰۰ –جلد  ۲" (اهللا منتظری آيت

جامعۀ هنری و "پاسخ به سئواالت فرهنگی و هنری   ۱۳۷۹مهر  ۲
  " سينمايی ايران



 

۴۷ 

  له  با معظم" راديو صدای ايران"مصاحبۀ کتبی   ۱۳۷۹مهر  ٦

پاسخ به نامۀ جمعی از شاگردان در مورد پيشنهاد    ۱۳۷۹مهر  ۱۱
   مداربسته  تلويزيون  طريق  از  فقه  درس  و (شروع  شرايط  علت به

  )های ايام حصر محدوديت

 ۲۲      ۱۳۷۹مهر  کتبی  آزادی"مصاحبۀ  راديو  بخش فارسی با "
  االسالم يوسفی اشکوری له در مورد محکوميت حجت معظم

  پيام به مناسبت شروع مجدد انتفاضۀ فلسطين    ۱۳۷۹مهر  ۳۰

پاسخ به نامۀ جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران   ۱۳۷۹آبان  ۲۰
  های خارجی  له با رسانه های معظم در مورد مصاحبه

۱٦    دادسرای    ۱۳۷۹آذر  حکم  با  منتظری  سعيد  آقای بازداشت
نوار ويدئويی ويژۀ روحانيت و توسط ادارۀ اطالعات قم به اتهام انتشار 

و  ۱۳۷۷ای پائيز  های زنجيره مربوط به بازجويی و شکنجۀ متهمان قتل
  اهللا منتظری  پخش کتاب خاطرات آيت

  له  بازداشت مجدد حاج غالمعلی رستمی داماد معظم  ۱۳۷۹

 خاطرات منتشر   ۱۳۷۹دی  ۳  مورد  برخی شايعات در پاسخ به
  له  شدۀ معظم

اهللا منتظری بر  کامل خاطرات آيتقرار گرفتن متن    ۱۳۷۹دی  ۱۰
  روی شبکۀ جهانی اينترنت 

  های دانشجويان دانشگاه اميرکبير  پاسخ به پرسش  ۱۳۷۹دی  ۲۲

  ها  پاسخ به استفتائی در مورد گفتگوی تمدن  ۱۳۷۹بهمن  ۱٤



 

۴۸ 

 کتبی   ۱۳۷۹بهمن  ۱۹  آمريکا"مصاحبۀ  بخش فارسی راديو به "
  می مناسبت سالگرد پيروزی انقالب اسال

ای دادستان دادگاه ويژۀ  مصاحبۀ آقای محسنی اژه  ۱۳۷۹بهمن  ۲۰
 کردن   مطرح  و  منتظری  سعيد  آقای  دستگيری  مورد  در روحانيت

 آيت کمک  از  رسانی  يکی  عنوان  به  زندانيان  خانوادۀ  به  منتظری اهللا
  اتهامات 

 های مجلۀ ديدگاه٬ چاپ کانادا پاسخ به پرسش  ۱۳۷۹اسفند  ۷ 

  های روزنامۀ داچ٬ چاپ هلند پاسخ به پرسش  ۱۳۷۹اسفند  ۲۰ 

  هايی پيرامون رفراندوم پاسخ به پرسش  ۱۳۷۹اسفند  ۲۰ 

  

۱۳۸۰  
های مهندس مصطفی ايزدی  پاسخ به پرسش  ۱۳۸۰فروردين  ۱۲

  در مورد انگيزۀ چاپ و انتشار کتاب خاطرات 

های سياسی نيروهای  پيام به مناسبت بازداشت  ۱۳۸۰فروردين  ۲۱
  ملی مذهبی 

۱۸    خانواده  ۱۳۸۰ارديبهشت  شرعی  سئواالت  به های  پاسخ
  شدگان سياسی  بازداشت

۲۹    و   ۱۳۸۰ارديبهشت  هواپيما  سقوط  فاجعۀ  مناسبت  به پيام
  رحلت جانگداز جمعی از خدمتگزاران به کشور و ملت 

۱۸    معظم  ۱۳۸۰خرداد  انتخابات  مصاحبۀ  شرکت در  پس از له
  شرايط حبس خانگی رياست جمهوری در 



 

۴۹ 

۲٤    تظلم  ۱۳۸۰خرداد  آيت نامۀ  فرزندان  منتظری  خواهی اهللا
  خطاب به مراجع عظام تقليد

پزشکان معالج گزارش خود از وضعيت جسمی    ۱۳۸۰خرداد  ۲۹
 برای آقای خاتمی  معظم  را  رئيس جمهور وقت(له  ارسال نمودند) در .

   اين گزارش لزوم بستری شدن ايشان اعالم شده بود

االسالم سيد هادی هاشمی٬  سومين دوره بازداشت حجت  ۱۳۸۰تير 
اهللا منتظری  نفر از شاگردان و اعضای دفتر آيت ۱۰همچنين بازداشت 

  ) له داماد معظم(از جمله آقای مجتبی فيض 

  های روزنامۀ فرانسوی امانيته پاسخ به پرسش  ۱۳۸۰تير  ۷

۷    برگزاری  ۱۳۸۰تير  از  سال ممانعت  شهادت مراسم گرد
االسالم محمد منتظری توسط نيروهای ادارۀ اطالعات قم٬ سپاه و  حجت

دادسرای ويژۀ روحانيت٬ و ضرب و جرح و بازداشت تعدادی از مردم 
  معترض 

۸       ۱۳۸۰تير  حری  خانم  منتظری(بيانيۀ  محمد  شهيد ) همسر
دربارۀ ممانعت از برگزاری مراسم شهيد محمد٬ و سپس شکايت سپاه قم 

  ايشان و چندين بار احضار به دادگاه از 

۲۱    پرسش  ۱۳۸۰تير  به  پژوهش پاسخ  مرکز  مجلس  های های
  شورای اسالمی دربارۀ ماده قانونی اهانت به مقدسات و سّب النبی

االسالم والمسلمين دکتر  های حجت پاسخ به پرسش  ۱۳۸۰تير  ۲۳
  ...محسن کديور پيرامون محاربه٬ افساد فی االرض و 

حملۀ نيروهای دادسرای ويژۀ روحانيت قم به منزل   ۱۳۸۰ير ت ۲٥
 دادن  حجت  جوش  و  وسايل  برخی  غارت  منتظری٬  احمد االسالم
  های آن  درب



 

۵۰ 

۲٦     ۲۹و  حجت  ۱۳۸۰تير  منتظری دربارۀ  بيانيۀ  احمد االسالم

  های منزل حمله به منزل ايشان و پلمب و مسدود کردن درب اتاق

  های جامعۀ معلمان ايران ه پرسشپاسخ ب  ۱۳۸۰شهريور  ۳۰

۲٥       ۱۳۸۰آبان  از  پس  منتظری  سعيد  آقای روز  ۳٤٥آزادی

زندان  ۲٤۰سپاه و بند  ٥۹بازداشتگاه ادارۀ اطالعات قم٬ زندان (زندان 

 )اوين  که ٬۳۲٥      انفرادی و  در سلول  آن  در  ۲۰روز  باقيمانده روز

 . اتاقی چند نفره بود

  ه ملت مسلمان و متعهد افغانستان له ب پيام معظم  ۱۳۸۰آذر  ۲

اهللا سيد محمد شيرازی٬ و پيام تسليت  درگذشت آيت  ۱۳۸۰آذر  ۲٦

  ) ۱۳۸۰آذر  ۲۷(اهللا منتظری به همين مناسبت  آيت

  ) صفحه ۲۳۲" (المکاسب المحرمة"انتشار جلد سوم   ۱۳۸۰

۱۳۸۰     کتاب  االسالم"انتشار  فی  الحکم  (نظام  كتاب " خالصۀ

 و  في  االسالميةدراسات  الدولة  فقه  و  الفقيه  الية  و )  تعليقات  با همراه

  ) صفحه ٦٦۳(نظرات توضيحی 

 کتاب   ۱۳۸۰  سوم  تا  اول  جلد  نهج"انتشار  از " البالغه درسهايی

  ) صفحه ۱۹۳٦مجموعا (

 برگزاری  درگذشت خواهر آيت  ۱۳۸۰بهمن  ۲٦  و اهللا منتظری٬

  له  مراسم يادبود وی بدون حضور معظم



 

۵۱ 

۱۳۸۱  
 مناسبت درگذشت آقای دکتر   ۱۳۸۱فروردين  ۲۳  تسليت به پيام

  يداهللا سحابی 

پاسخ به استفتای شرعی در مورد مصافحه   ۱۳۸۱ارديبهشت  ۲۸
  با غير محارم 

۱۹      ۱۳۸۱خرداد  شورای  ۲۰سئوال  مجلس  نمايندگان  از نفر
اسالمی از وزير دادگستری مبنی بر ارائۀ مستندات قانونی در رابطه با 

 آيتح  شاگردان٬  صر  مردم٬  وسيع  و  بازداشت گسترده  و  منتظری اهللا
  اعضای دفتر و وابستگان ايشان  

مجمع مدرسين و محققين حوزۀ علميۀ "پاسخ به نامۀ   ۱۳۸۱تير  ۷
  در مورد استقالل حوزۀ علميه و قداست مرجعيت شيعه " قم

ۀ اهللا طاهری اصفهانی از امامت جمع استعفای آيت  ۱۳۸۱تير  ۱۷
اهللا  اصفهان در اعتراض به وضعيت سياسی کشور و ادامۀ حصر آيت

  منتظری 

دفتر (های اسالمی دانشجويان  نامۀ سرگشادۀ انجمن  ۱۳۸۱مرداد  ٦
  اهللا منتظری  به آقای خاتمی در اعتراض به حصر آيت) تحکيم وحدت

پاسخ به سئواالتی در مورد اظهارات آقای دکتر   ۱۳۸۱مرداد  ۱٦
  جری که منجر به اتهام ارتداد وی شده بود هاشم آقا

چه بايد : "نامۀ جامعۀ معلمان ايران با عنوان  ۱۳۸۱شهريور  ۱۸
  له به آن  و پاسخ معظم" کرد؟

پيام به نمايندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه   ۱۳۸۱مهر  ۳۰
  با نظارت استصوابی 



 

۵۲ 

٥    ت  ۱۳۸۱آبان  تهران  اکرم  رسول  بيمارستان  به حت عزيمت
  سابقۀ امنيتی  تدابير کم

۱۷    سيد   ۱۳۸۱آبان  آقای دکتر  اعدام  حکم  اعتراض به  در پيام
  هاشم آقاجری 

االسالم احمد منتظری دربارۀ روند  اطالعيۀ حجت  ۱۳۸۱دی  ۲۰
  اهللا منتظری و شرايط خطرناک و نامطلوب جسمی ايشان  بيماری آيت

۲۷    آيت  ۱۳۸۱دی  خ نامۀ  اصفهانی  مراجع اهللا طاهری طاب به
 حضرات آيات  تقليد  فاضل :  بهجت٬  تبريزی٬  خراسانی٬  وحيد شبيری٬

 موسوی اردبيلی و نوری   مکارم٬ صافی گلپايگانی٬ صانعی٬ لنکرانی٬
  اهللا منتظری  همدانی در مورد لزوم رفع حصر از آيت

تن از نمايندگان مجلس  ۱۱۰ای با امضای  ارسال نامه  ۱۳۸۱دی 
ت رئيسه جهت قرائت در صحن علنی مجلس٬ که شورای اسالمی به هيئ

اهللا  در آن خواستار لغو مصوبۀ شورای عالی امنيت ملی و آزادی آيت
رئيس (اين نامه با صالحديد آقای کروبی . منتظری از حصر شده بودند

 برای ) وقت مجلس  رونوشت نامه  و نهايتا در صحن علنی قرائت نشد
   ارسال گرديد) رئيس جمهور(آقای خاتمی 

نامۀ جمع کثيری از روحانيون و فضالی حوزۀ علميه   ۱۳۸۱دی 
 احتمال   دربارۀ  آقای کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد خطاب به

  اهللا منتظری  خطرات جانی تداوم حصر آيت

بيانيۀ نهضت آزادی ايران و جبهۀ مشارکت قم در   ۱۳۸۱بهمن  ٥
  له  اعتراض به ادامۀ حصر معظم

۹    آيت  ۱۳۸۱بهمن  تاريخی  راديوی  مصاحبۀ  با  منتظری اهللا
و اعالم پايداری بر مواضع گذشته و تکذيب قاطع هر گونه " سی بی بی"



 

۵۳ 

ساعاتی قبل از رفع (درخواست برای آزادی از سوی خود و فرزندان 
  ) حصر

 ٥اهللا منتظری پس از تحمل  رفع حصر از آيت  ۱۳۸۱بهمن  ۱۰
  ی روز زندان خانگ ۱۲ماه و  ۲سال و 

 ٥پس از ) س(تشرف به حرم حضرت معصومه  ۱۳۸۱بهمن  ۱۱
  سال حصر 

ديدار مراجع تقليد٬ اساتيد دانشگاه٬ فعاالن سياسی و    ۱۳۸۱بهمن 
 و   روحانيون  اسالمی٬  شورای  مجلس  نمايندگان  از  جمعی اجتماعی٬

  طالب و ديگر اقشار مختلف مردم با ايشان 

  مارستان کامکار قم بستری شدن چند روزه در بي  ۱۳۸۱بهمن 

     ۱۳۸۱بهمن  مخفی  شنود  ميکروفن(کشف يک عدد  و ) دوربين
 دفتر   محل  از  اطالعاتی  و  امنيتی  نيروهای  توسط  شده  گذاشته کار

  له و تحويل آن به ادارۀ اطالعات قم  معظم

اهللا منتظری  ممانعت سپاه پاسداران قم از رفتن آيت  ۱۳۸۱اسفند  ٤
  غم رفع حصر به تهران جهت معالجه علير

۸    با   ۱۳۸۱اسفند  اسالمی  بشر  حقوق  کميسيون  اعضای ديدار
  له  معظم

۱۸    دفتر آيت  ۱۳۸۱اسفند  رفع  بيانيۀ  عدم اهللا منتظری در مورد
  له و تضييقات باقی مانده  حصر کامل از معظم

 اول کتاب   ۱۳۸۱  ديدگاهها"انتشار غير رسمی جلد حاوی کليۀ "
  ) صفحه ۷۲٥(ه در زمان حصر غيرقانونی ل پيامها و نظريات معظم



 

۵۴ 

۱۳۸۲  
۱٤    آزادی   ۱۳۸۲فروردين  از  دفاع  انجمن  اعضای ديدار

  له  مطبوعات با معظم

۱۲    علمی   ۱۳۸۲ارديبهشت  هيئت  اعضای  از  جمعی ديدار
  ) ع(تربيت مدرس٬ تهران٬ علوم پزشکی و امام حسين: های دانشگاه

۲۲    عال  ۱۳۸۲خرداد  شورای  اعضای  و ديدار  فراکسيون ی٬
  دبيران استانهای حزب همبستگی 

۸    به   ۱۳۸۲تير  هجوم  پيرامون  دانشجويان  سئوال  به پاسخ
  خوابگاههای دانشجويی

های دانشجويی و اقشار مختلف مردم؛  ادامه ديدارها با گروه  ۱۳۸۲
: از جمله(های خارجی  ها و خبرگزاری و مصاحبه نشريات و روزنامه

پايس و خبرگزاری رويترز٬  ی٬ نشريۀ اسپانيايی النشريۀ ژاپنی يوميور
خبرنگار کانادايی٬ سردبير و خبرنگار روزنامۀ واشنگتن پست٬ نشريۀ 
 گاردين٬   انگليسی  روزنامۀ  هرالد٬  مورنينگ  سيدنی استراليايی

 هفته  کيودو٬  ژاپنی  روزنامۀ  خبرگزاری  ورالگزگروپ٬  اتريشی نامۀ
 دا  نشريۀ  داليسرا٬  کريره  آلمانی ايتاليايی  روزنامۀ  پليتيکن٬ نمارکی

اشترن٬ مجلۀ فلوشيپ چاپ نيويورک٬ مصاحبۀ تلويزيونی شبکۀ جهانی 
  )سی٬ و نشريۀ شيکاگو تريبون بی بی

 البالغه  تدريس مجدد نهج  ۱۳۸۲

 ۱٤۲٤رجب  ۱۳( ۱۳۸۲شهريور  ۱۹  سخنرانی  )  به  ۱۳اشاره
  ۱۳۷٦رجب سال   تولد  پيامدهای آن در سخنرانی سالروز حضرت و

  ) ع(علی



 

۵۵ 

۲٦    مکاسب محرمه٬   ۱۳۸۲شهريور  درس خارج  مجدد    شروع
  جلسه  ۱۲له پس از  به علت کسالت معظم و متوقف شدن آن

۲۲    برای  ۱۳۸۲مهر  شرعيه  وجوهات  صرف  اجازۀ صدور
  حمايت از پژوهشگران و نويسندگان با نظارت آقای عمادالدين باقی 

از فعاالن سياسی در مورد  پاسخ به سئواالت جمعی  ۱۳۸۲آذر  ۳
  " زندان و زندانی سياسی"

۱۳۸۲     کتاب  انجام"انتشار  تا  آغاز  (از  اوين"  زندان ) يادگار
  ) صفحه ۳۲۷(مشتمل بر مباحث کالمی و اصول عقائد 

  " تعليقة علی العروة الوثقی"تدوين مجدد کتاب   ۱۳۸۲

   هديدار و مصاحبۀ هيئت تحريريۀ ماهنامۀ نام  ۱۳۸۲دی  ۱۹

ای خطاب به اعضای شورای نگهبان  ارسال نامه  ۱۳۸۲بهمن  ٥
 نظارت استصوابی و   نسبت به  انتقاد  و  اين شورا٬  ايجاد  ذکر فلسفۀ با

های گستردۀ کانديداهای  غيرقانونی بودن آن و نيز انتقاد از رّد صالحيت
ها و تذکراتی چند در رابطه  مجلس و لزوم تجديد نظر در رّد صالحيت

  وردها و عملکرد شورا با برخ

دربارۀ فلسفۀ " خبرگزاری ايلنا"پاسخ به سئوال   ۱۳۸۲بهمن  ۱۲
  نظارت شورای نگهبان بر انتخابات 

۱٤    مستعفی   ۱۳۸۲بهمن  و  متحصن  نمايندگان  از  جمعی ديدار
 مجلس ششم(مجلس شورای اسالمی   معظم)  به  با  سفارش ايشان  و له٬

تقاد از رّد صالحيت کانديداها توسط استقامت در استيفای حقوق ملت و ان
  شورای نگهبان 



 

۵۶ 

۱۳۸۳  
۳      ۱۳۸۳ارديبهشت  اعضای  آزادی "ديدار  از  دفاع انجمن

 مطبوعات  معظم"  برابر  با  در  استقامت  لزوم  به  ايشان  سفارش  و له٬
 آزادی   انديشه٬  و  آزادی فکر  لزوم  حفظ عقيده٬  پايداری در مشکالت٬

  های آزاد و مستقل  رسانه عقيده و آزادی بيان و ضرورت وجود

  ) جلسه ۲٦(تدريس صالة مسافر    ۱۳۸۳ارديبهشت  ٦

های  هايی پيرامون مجازات پاسخ به پرسش  ۱۳۸۳ارديبهشت  ۲۹
  اسالمی 

۲۰      ۱۳۸۳مرداد  خاتمی  محمد  سيد  آقای  نامۀ  به رئيس (پاسخ
 وقت  جمهور (   عنوان  فردا"تحت  برای  ای  استقبال "نامه  ذکر  و ٬
مردم از آقای خاتمی در انتخابات و نااميدی و يأس يا بدبينی غيرمنتظرۀ 
هايی که عملی  سال رياست جمهوری ايشان به دليل وعده ۷آنان پس از 

  نشد 

پيام تسليت به مناسبت شهادت فرمانده شجاع   ۱۳۸۳شهريور  ۱٦
  جنگ آقای حاج داود کريمی 

  ) صفحه ۱۳٦" (رسالۀ حقوق"انتشار    ۱۳۸۳شهريور 

 آ ۲۲  آقای   ۱۳۸۳بان  مجاهد  برادر  درگذشت  مناسبت  به پيام
  ابوعمار ياسر عرفات 

پيام به حضرات آيات عظام و علمای نجف و کربال   ۱۳۸۳دی  ۲
دربارۀ لزوم شرکت مردم عراق در يک انتخابات آزاد و کسب استقالل 

  واقعی مردم و کوتاه شدن دست اشغالگران از عراق 

  " روضۀ کافی" آغاز تدريس  ۱۳۸۳دی  ۳۰



 

۵۷ 

ديدار دبير کل و اعضای نهضت آزادی ايران در   ۱۳۸۳بهمن  ۲
  دهمين سالگرد بزرگداشت مرحوم مهندس مهدی بازرگان 

  ) صفحه ٥۸۲" (رسالۀ استفتائات"انتشار جلد دوم   ۱۳۸۳

های دانشجويی و اقشار مختلف مردم؛  ادامۀ ديدارها با گروه  ۱۳۸۳
 روزنام  نشريات و  و خبرگزاری هو مصاحبۀ : جمله از(های خارجی  ها

 و   آلمان  صدای  بخش غربی  آلمانی  خبرنگار  آمريکا٬  چاپ  تايم مجلۀ
 بين  روابط  خبرنگار  آلمان٬  دويچه  نشريۀ  تلويزيون  خبرنگار الملل

 هفته  آمريکا٬  اتريش٬  صدای  خبرنگار  کانادا٬  چاپ  روز  پيک نامۀ
 نشر  آسوشيتدپرس٬  خبرگزاری  ايتاليايی٬  الوطن خبرنگار  مصری يۀ

 بخش   پرسش  به  پاسخ  فردا٬  راديو  سئواالت  به  کتبی  پاسخ العربی٬
سی٬ پاسخ به پرسش دانشجويان دانشگاه کلن آلمان٬  بی فارسی راديو بی

 )و پاسخ به سئواالت خبرگزاری رويترز

  

۱۳۸٤  

پيام تسليت به مناسبت درگذشت پاپ ژان پل   ۱۳۸٤فروردين  ۱٥
  يک جهان دوم رهبر مسيحيان کاتول

۱۸    پرسش  ۱۳۸٤فروردين  به  اسالمی  پاسخ  انجمن های
 از   اهميت شورا  پيرامون  اصفهان  صنعتی  فيزيک دانشگاه دانشجويان

  نظر اسالم و قانون اساسی 

پيام به مناسبت حملۀ وحشيانۀ حکومت يمن   ۱۳۸٤ارديبهشت  ۲۷
  به شيعيان آن کشور 



 

۵۸ 

۱۱    دورۀ  ۱۳۸٤تير  نهمين  مناسبت  به  رياست  پيام انتخابات
  جمهوری 

۲۰    و   ۱۳۸٤تير  اسالم  نام  به  انفجارهايی که  با  رابطه  در پيام
 و   مسلمانان  هوشياری  لزوم  بر  تاکيد  و  شد  انجام  لندن  در مسلمانان
 و   تلقی مشروعيت اين حرکات تروريستی توسط دين اسالم  از پرهيز

 خانواده  با  همدردی  اين اظهار  قربانيان  ت های  اعمال  و گونه روريستی
  آرزوی صلح و آرامش و امنيت برای مردم جهان 

۲۳    ناشايست   ۱۳۸٤مرداد  برخوردهای  تاسف نسبت به اظهار
  اهللا شيرازی  نيروهای اطالعاتی با بيت مرحوم آيت

۱۰    و   ۱۳۸٤شهريور  کاظمين  دلخراش  حادثۀ  مناسبت  به پيام
   )ع(جعفر بن حمله به عزاداران در روز شهادت حضرت موسی

 برای  ۱۳۸٤شهريور  ۱۱  صرف وجوهات شرعيه  اجازۀ صدور
 کمک به زندانيان و خانوادۀ آنها با نظارت آقای عمادالدين باقی 

     ۱۳۸٤تابستان  کتاب  الفوائد"انتشار  مجمع  مسائل "  شامل که
   از  و  است  فقهی  قواعد  و  است اصولی  شده  استخراج  ايشان تاليفات

  ) صفحه ٤۹٦(

   کتاب انتشا  ۱۳۸٤پاييز  اآلفاق"ر  االفق او  رويت هالل " دربارۀ
 ) صفحه ۸۸(

 جمعی از   ۱۳۸٤دی  ۳۰  اعضای نهضت آزادی ايران و ديدار
  دوستان مرحوم مهندس مهدی بازرگان 

۳۰    و   ۱۳۸٤بهمن  شريعت  تخريب حسينيۀ  و محکوميت حمله
  ضرب و جرح و بازداشت دراويش در قم 



 

۵۹ 

ين و تخريب حرم مقدس امامين پيام به مناسبت توه  ۱۳۸٤اسفند  ۳
  ) ع(عسکريين

پاسخ به شبهاتی پيرامون امام " موعود اديان"انتشار کتاب   ۱۳۸٤
  )صفحه ٥٥۰(٬ )عج(زمان

 و خبرگزاری مصاحبۀ نشريات و روزنامه  ۱۳۸٤ های خارجی  ها
 پاسخ به سئواالت سايت روز٬ هفته: جمله از( نامۀ  خبرگزاری رويترز٬

 سه  کانال  هفته نيوزويک٬  ايتاليا٬  خبرنگار  تلويزيون  گاردين٬ نامۀ
  ) الملل تلويزيون دولتی اتريش تلويزيون فرانسه٬ و بخش بين

  

۱۳۸٥  
۷    اعضای   ۱۳۸٥ارديبهشت  از  جمعی  با  گفتگو  و ديدار
  ) شاخۀ عالمه –دفتر تحکيم وحدت (های اسالمی دانشگاهها  انجمن

اهللا حاج  رگذشت آيتپيام تسليت به مناسبت د  ۱۳۸٥ارديبهشت  ۱٦
  آبادی  اهللا صالحی نجف شيخ نعمت

  ) صفحه ۷۲۰" (اسالم دين فطرت"انتشار کتاب   ۱۳۸٥

  ) جلسه ۱۲۰" (روضۀ کافی"اتمام تدريس   ۱۳۸٥خرداد  ۲٤

کيوتو " (اديان برای صلح"پيام به همايش جهانی   ۱۳۸٥مرداد  ۲۷
  ) ژاپن 

مالمحمد مهدی " سعاداتجامع ال"آغاز تدريس کتاب   ۱۳۸٥مهر  ۳
  نراقی 



 

۶۰ 

له  اهللا شيخ جواد تبريزی٬ و پيام معظم درگذشت آيت  ۱۳۸٥آبان  ۳۰
  به اين مناسبت 

٬ )عبرت و وصيت" (انتقاد از خود"نگارش رسالۀ   ۱۳۸٥آذر  ۱۲
  های آقای سعيد منتظری  در پاسخ به پرسش

     ۱۳۸٥آذر  حکمت  منظومۀ  خصوصی  تدريس الهيات (ادامۀ
  ) ی االخصبالمعن

۳۰    عالقه  ۱۳۸٥دی  از  جمعی  با  مهندس  ديدار  مرحوم مندان
  مهدی بازرگان 

  " انجمن دفاع از حقوق زندانيان"ديدار با اعضای   ۱۳۸٥بهمن  ۷

هايی به مناسبت سالروز پيروزی  پاسخ به پرسش  ۱۳۸٥بهمن  ۱۹
  انقالب اسالمی ايران 

۲    فتوای مفتی عربست  ۱۳۸٥اسفند  انهدام واکنش به  بر  مبنی ان
  اماکن مقدس شيعيان 

     ۱۳۸٥زمستان  مفتوحة"انتشار  رسالة  اتهام"  به  پاسخ های  در
  ) صفحه ۹٦(مطروحه عليه شيعيان٬ 

) صفحه ٤۷۸" (ديدگاهها"انتشار غير رسمی جلد دوم کتاب    ۱۳۸٥
سال پس از  ۳مربوط به (های ايشان  حاوی پيامها٬ نظريات و مصاحبه

  ) رفع حصر

 و خبرگزاری مصاحبۀ نشريات و روزنامه  ۱۳۸٥ های خارجی  ها
 جمله از(  ان:  خبری  خبرگزاری  تی شبکۀ  رئيس  مصاحبۀ  ترکيه٬ وی

 پرسش  به  پاسخ  عراق٬  نشريۀ  مستقل  قطوف٬  عراقی  مجلۀ های
  ) ينجی ژاپن فرانکفورتر آلگماينۀ آلمان٬ و روزنامۀ مای



 

۶۱ 

۱۳۸٦  
٥    سئواالت آقای   ۱۳۸٦خرداد مهندس مصطفی ايزدی پاسخ به

 مهدوی  آقای  خاطرات  در  شده  مطرح  مطالب  ماجرای  دربارۀ  و کنی
  ) ع(تاسيس و ادامۀ کار دانشگاه امام صادق

۱۹    نجف  ۱۳۸٦خرداد  در  پخش  اعتراض مردمی  نسبت به آباد
  اهللا منتظری  فيلم موهن صدا و سيما و توهين به آيت

۲۱    آيت  ۱۳۸٦خرداد   درگذشت  حسن  سيد  قمی٬ اهللا      طباطبائی
  و پيام تسليت به اين مناسبت 

۲٦    آيت  ۱۳۸٦خرداد  لنکرانی٬  درگذشت  فاضل  محمد  شيخ    اهللا
 و صدور پيام تسليت به اين مناسبت 

  " حق صلح"پيام به نشست مطبوعاتی   ۱۳۸٦تير  ۳

۱۳۸٦     کتاب  هشتم  و  هفتم  جلد  حكومت "انتشار  فقهى مبانى
  ) صفحه ۱۰۲٤مجموعا " (اسالمى

  ) صفحه ۳٦۷" (کتاب الصوم"انتشار   ۱۳۸٦

 حكومت دينى و حقوق انسان"انتشار کتاب   ۱۳۸٦ در پاسخ به "
  ) صفحه ۱٦۰(های جمعی از فضالی حوزۀ علميۀ قم٬  پرسش

) صفحه ۹٤" (کسوف"ای با عنوان  انتشار جزوه  ۱۳۸٦مرداد  ۷
 آيت  دفتر  طرف   از  بررسی  و  نقد  هدف  با  منتظری  کذب اهللا اخبار

  ساله  ٥های منتشره طی يک دورۀ  بولتن

انتشار قسمتی از متن گفتگوی آقای عمادالدين   ۱۳۸٦شهريور  ۱۲
  له  باقی با معظم



 

۶۲ 

له در  برگزاری نماز عيد سعيد فطر توسط معظم  ۱۳۸٦مهر  ۲۱
  محل دفتر 

۱۱    تحکيم   ۱۳۸٦آبان  ادوار  مرکزی  شورای  اعضای ديدار
  منتظری اهللا  وحدت با آيت

  ) صفحه ٦۲۳" (کتاب الخمس"انتشار ويرايش جديد   ۱۳۸٦آذر 

  له  طلب با معظم ديدار مجمع زنان اصالح  ۱۳۸٦دی  ٦

   آيت  ۱۳۸٦بهمن  داخلی دفتر  نشريۀ  اولين اهللا منتظری با  انتشار
   اطالع"عنوان  اطالع"  هدف  و  با  ديدگاهها  و  نظرات  صحيح رسانی

  له  به معظم اخبار و و رويدادهای مربوط

سی٬ سايت خبری روز  بی های خبرنگار بی پاسخ به پرسش  ۱۳۸٦
 آمريکا٬   مقيم  ايرانی  خبرنگار  اسپرسو٬  ايتاليايی  نامۀ  هفته       آنالين٬

  و مدير خبرگزاری آکی ايتاليا 

  

۱۳۸۷  

۲۲    سازمان   ۱۳۸۷فروردين  مرکزی  شورای  اعضای ديدار
  مجاهدين انقالب اسالمی 

 ارديبهش ۲٥  آيت  ۱۳۸۷ت  حقوق  فتوای  مورد  در  منتظری اهللا
افرادی که تابع هيچ يک  شهروندی پيروان فرقه بهائيت و تاکيد بر اينکه

 آيات و روايات  نيز به حکم بايد حقوق انسانی  از اديان آسمانی نيستند
  آنان رعايت شود 



 

۶۳ 

۱۱    پرسش  ۱۳۸۷خرداد  به  لطف پاسخ  مهندس  ميثمی  های اهللا
 " ون اساسی و نقش شورای نگهبان در تفسير آنقان"دربارۀ 

۱٥    پرسش  ۱۳۸۷مرداد  اطالع"های  پاسخ به  گاهنامۀ پيرامون "
  له  تشکيک دربارۀ کتاب خاطرات معظم

۲۸    تحکيم   ۱۳۸۷شهريور  اعضای شورای مرکزی دفتر ديدار
  وحدت 

     ۱۳۸۷تابستان  کتاب  پيرامون "انتشار  پرسشهائی  به پاسخ
  ) صفحه ۱٦۰" (سالمى و حقوق بشرهاى ا مجازات

۱۱    امامت معظم  ۱۳۸۷مهر  به  فطر  عيد  در  برگزاری نماز له
  محل دفتر 

٬ و بازداشت مسئول "اطالع"انتشار دفتر پنجم نشريۀ   ۱۳۸۷مهر 
 ديگر  اطالع  و  نشريه  انتشار  ادامۀ  از  جلوگيری  برای  دفتر رسانی

  جزوات 

٤    سالر بيانات معظم  ۱۳۸۷آبان  در  امام له  شهادت حضرت وز
  ) ع(جعفر صادق

  " پويش دعوت از خاتمی"ديدار اعضای   ۱۳۸۷آبان  ۸

     ۱۳۸۷پائيز  کتاب  مبانی "انتشار  پيرامون  پرسشهائی  به پاسخ
  ) صفحه ۷۲(" نظری نبوت

۹    قتل  ۱۳۸۷دی  پيرامون  دست  پيام  به  غزه  مظلوم  مردم عام
  اسرائيل غاصب 

۱۱     توصيه  ۱۳۸۷دی  به  و هايی  نوانديشان دانشمندان٬
  پژوهشگران علوم اسالمی 



 

۶۴ 

ديدار اقشار مختلف مردم و بيان اينکه مسئوالن   ۱۳۸۷بهمن  ۲۲
  بايد از کارهای خالف توبه کنند 

در نقد علمی " سفير حق و صفير وحی"انتشار کتاب   ۱۳۸۷اسفند 
 وحی   و  قرآن  سروش دربارۀ  عبدالکريم  دکتر  آقای  نظرات  از برخی

  )صفحه ۲۰۰(

 روزنامه   ۱۳۸۷  مصاحبۀ  زمانه٬  راديو  خبرنگار مصاحبۀ
  ينجی ژاپن٬ و مصاحبۀ خبرنگار شبکۀ الجزيره  مای

 

۱۳۸۸  

۱    آيت   ۱۳۸۸فروردين  مناسبت رحلت همسر  تسليت به اهللا  پيام
  خمينی 

 پيام  درگذشت آيت  ۱۳۸۸ارديبهشت  ۲۷  و  تقی بهجت٬ اهللا محمد
  ن مناسبت اهللا منتظری به اي تسليت آيت

له مبنی بر حرمت تقلب و  فتوای صريح معظم  ۱۳۸۸خرداد  ۱۳
 موجب عدم   تغيير در آرای مردم  و اين که دستکاری در آرای مردم٬

  شود  مشروعيت و غصب و خيانت در امانت و استبداد می

۱٦    رياست   ۱۳۸۸خرداد  انتخابات  دورۀ  دهمين  پيرامون پيام
  جمهوری 

۲۲    معظمبيان  ۱۳۸۸خرداد  انتخابات  ات  در  شرکت  از  پس له
  دهمين دورۀ رياست جمهوری 



 

۶۵ 

۲٦    رياست   ۱۳۸۸خرداد  انتخابات  نتايج  با  رابطه  در پيام
  جمهوری دهم و حوادث پس از آن 

 با    ۱۳۸۸تير  ۳  نامناسب مسئوالن  عملکرد  اعتراض به  در پيام
  معترضين و سرکوب بيرحمانۀ مردم معترض به نتايج انتخابات 

االسالم والمسلمين دکتر  های حجت پاسخ به پرسش  ۱۳۸۸تير  ۱۹
  ... محسن کديور پيرامون واليت جائر و 

  پيام در اعتراض به کشتار مسلمانان در کشور چين   ۱۳۸۸تير  ۲۲

اعتراض به توهين و مزاحمت برای حجج اسالم   ۱۳۸۸تير  ۳۰
  والمسلمين آقايان مهدی کروبی و عبداهللا نوری 

 مرد ۷  مهندس   ۱۳۸۸اد  و  کروبی  مهدی  آقايان  نامۀ  به پاسخ
 شخصيت  و  نخبگان  از  جمعی  و  موسوی  و  ميرحسين  فرهنگی های

 ساير   و  حکومت شاه  تجربۀ  حاکميت فعلی از  که  بيان اين  و سياسی٬
های استبدادی درس نگرفته و مشروعيت نظام را زير سئوال برده  رژيم

 زندانيا  و  برادرکشی  به  را  نظاميان  و و  زور  اعتراف تحت  به  را ن
  شکنجه واداشته است 

۱۳    دادگاه  ۱۳۸۸مرداد  برگزاری  به  اعتراض  در های  پيام
  فرمايشی 

٤      ۱۳۸۸شهريور  نامۀ  به  و  ۲۹۳پاسخ  روشنفکران  از نفر
  نخبگان 

ديدار دانشجويان عضو شورای مرکزی دفتر   ۱۳۸۸شهريور  ۱٤
  له  تحکيم وحدت با معظم



 

۶۶ 

های علميه  پيام به مراجع تقليد٬ علما و حوزه  ۱۳۸۸شهريور  ۲۲
دربارۀ حوادث پس از انتخابات٬ و لزوم حمايت مراجع و علما از مردم 

  کردن اعمال حاکميت از دين و اسالم  و جدا

  پاسخ به نامۀ آقای مهندس ميرحسين موسوی   ۱۳۸۸شهريور  ۳۱

  طلب  پاسخ به نامۀ مجمع زنان اصالح  ۱۳۸۸مهر  ۷

 درس اخالق پيرامون مسائل  بيانات معظم  ۱۳۸۸مهر  ۲۲  در له
  روز 

 رضا  ۱۳۸۸آبان  ۸  امام  برگزاری جشن ميالد  ع(عدم در بيت )
های  اهللا منتظری٬ برای اظهار همدردی با زندانيان سياسی و خانواده آيت
  آنان 

 از  توقف تدريس جامع  ۱۳۸۸آبان  ۱۹ جلسه  ۳۲٤السعادات بعد
  درس 

خواهی مادر يکی از زندانيان  پاسخ به نامۀ تظلم  ۱۳۸۸آبان  ۲۳
  حوادث پس از انتخابات 

۲٥    نهج  ۱۳۸۸آبان  قصار  کلمات   تدريس  جای (البالغه به
  ) السعادات جامع

۷    اينکه   ۱۳۸۸آذر  بيان  و  قربان  سعيد  عيد  روز  در سخنرانی
  بسيج بايد در راه خدا باشد نه راه شيطان 

  هايی دربارۀ جنبش سبز مردم ايران  به پرسشپاسخ   ۱۳۸۸آذر  ۱۰

۱۳۸۸     کتاب  االصول"انتشار  فی  (محاضرات  دروس " تقرير
  ) صفحه ٥۰٤(٬ )اهللا خمينی اصول آيت



 

۶۷ 

  ) صفحه ٥۰٥(" رسالۀ استفتائات"انتشار جلد سوم   ۱۳۸۸

۱۹    تنديس    ۱۳۸۸آذر  بشر"اعطای  حقوق  تالشگر  آيت" اهللا  به
  " مدافعان حقوق بشر ايرانکانون "منتظری٬ از سوی 

۲۲    حکمت   ۱۳۸۸آذر  منظومۀ  تدريس خصوصی آخرين جلسۀ
  ) ذکر ادله بر تجّرد نفس ناطقه٬ از فريدۀ ششم(٬ )۲۸۲جلسۀ (

البالغه دربارۀ  له در پايان درس نهج بيانات معظم  ۱۳۸۸آذر  ۲٤
  اهللا خمينی  استفادۀ ابزاری و سياسی از پاره کردن تصوير آيت سوء

له  رحلت جانسوز معظم ) ق ۱٤۳۱الحرام  محرم ۳( ۱۳۸۸آذر  ۲۹
  در سحرگاه اين روز 

  

*****  

  
وداع اقشار مختلف مردم عزادار با پيکر مطهر در   ۱۳۸۸آذر  ۲۹

 معظم  شخصيت بيت  و  گروهها  عظام٬  مراجع  حضور  علمی٬  له٬ های
  سياسی و اجتماعی در بيت٬ جهت ادای احترام و عرض تسليت 

۲۹    با   ۱۳۸۸آذر  باقی  عمادالدين  آقای  تاريخی  مصاحبۀ پخش
٬ و بازداشت آقای باقی به "سی بی بی"اهللا منتظری از شبکۀ جهانی  آيت

  خاطر اين مصاحبه 

 کم) صبح ۹ساعت (  ۱۳۸۸آذر  ۳۰ نظير با شرکت  تشييع جنازۀ
صدها هزار نفر از مردم عزادار و داغدار٬ عليرغم مشکالت فراوان و 

 امکان  مبادی  اطالع عدم  در  اطالعاتی  نيروهای  ممانعت  و رسانی



 

۶۸ 

 که قصد شرکت در تشييع   ای از افراد ورودی شهر و دستگيری عده
  جنازه داشتند 

اقامۀ نماز بر پيکر مطهر فقيه ) صبح ۱۱ساعت (  ۱۳۸۸آذر  ۳۰
اهللا شبيری زنجانی٬ و دفن آن مرحوم در جوار فرزند  عاليقدر توسط آيت
  ) س(ری در حرم مطهر حضرت معصومهشهيدش محمد منتظ

ممانعت از برگزاری ) بعد از نماز مغرب و عشاء(  ۱۳۸۸آذر  ۳۰
   قم  اعظم  مسجد  در  و (مراسم  بسيجی  نيروهای  از  مسجد  پرکردن با

و متعاقب آن حمله به بيت٬ دفتر و عزاداران توسط نيروهای ) حکومتی
   )پنجمين حمله(شناخته شدۀ به اصطالح لباس شخصی 

 آذ  دی  و  در   ۱۳۸۸ر  سوگواری  و  يادبود  مراسم برگزاری
دانشگاههای شريف٬ علم و صنعت٬ الزهراء٬ آزاد تهران جنوب٬ هنر٬ 
 اصفهان٬   صنعتی  مشهد٬  فردوسی  اردبيلی٬  محقق  نصير٬ خواجه
 تبريز٬   سهند  مازندران٬  کردستان٬  کرمانشاه٬  رازی  شيراز٬ صنعتی

  تربيت معلم سبزوار  المللی امام خمينی قزوين و دزفول٬ بين

اهللا منتظری  جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود آيت  ۱۳۸۸دی  ۲
 و خشونت بی  و  در مسجد سيد اصفهان٬ سابقۀ ماموران در اين مراسم

  کننده  دستگيری گستردۀ مردم شرکت

اعالم برگزاری مراسم يادبود در ميدان امام خمينی   ۱۳۸۸دی  ۳
ا مردم؛ و همچنين جلوگيری از برگزاری تهران٬ و درگيری ماموران ب

مراسم در مسجد جامع زنجان و کاشان٬ و درگيری با مردم و دستگيری 
  کنندگان  شرکت

آباد٬ و  در نجف) شب هفت(برگزاری مراسم يادبود   ۱۳۸۸دی  ٥
و حملۀ ) محل برگزاری مراسم(در پايان مراسم محاصرۀ حسينيۀ اعظم 

  دود دويست نفر از شرکت کنندگان وحشيانه به مردم و دستگيری ح



 

۶۹ 

پيام تسليت بيت فقيه عاليقدر به مهندس ميرحسين   ۱۳۸۸دی  ۱۱
  موسوی در مورد شهادت خواهرزادۀ ايشان 

     ۱۳۸۸دی  الصلوة"انتشار  (کتاب  آيت"  درس اهللا  تقريرات
  ) صفحه ٦۰۰(٬ )بروجردی

     ۱۳۸۸دی  کتاب  جلد  دو  غيررسمی  سوگنامه"انتشار حاوی "
 ی پيامها و مقاالتی که به مناسبت رحلت ايشان منتشر شده بود برخ

۹    دفتر   ۱۳۸۸بهمن  در  رحلت  روز  چهلمين  مراسم برگزاری
 کارشکنی مسئوالن حفاظتی و  معظم  بيت عليرغم  منتهی به  و کوچۀ له

تحت تدابير شديد امنيتی٬ با حضور گستردۀ نيروهای لباس شخصی در 
بازداشت مجدد برخی از عزاداران در اطراف محل برگزاری مراسم و 

  پايان مراسم 

  

۱۳۸۹  
۷    ربانی   ۱۳۸۹فروردين  خانم  حاجيه  مکّرمه  بانوی درگذشت

اهللا منتظری و مادر شهيد محمد منتظری  همسر فداکار و زجرکشيدۀ آيت
  ) له حدود صد روز پس از درگذشت معظم(

۸    نيرو  ۱۳۸۹فروردين  توسط  بانوی مکّرمه  جنازۀ های ربودن
 از محل بهشت معصومه  قم  اطالعات و سپاه و انتقال بدون ) س(ادارۀ
 آيت  توسط  نماز  اقامۀ  و  مطهر  صحن  به  و  تشييع  زنجانی  شبيری اهللا

سپس تشييع بدون جنازه و با شکوه عليرغم فشارهای اطالعاتی و امنيتی 
تا گلزار شهدا و سپس دفن آن مرحومه ) س(از حرم حضرت معصومه

: کنندگان در طول مسير اده شهدا؛ يکی از شعارهای تشييعدر قطعۀ خانو
  " اين هم يه ظلم تازه –جنازه  تشييع بی"



 

۷۰ 

۸    حجت   ۱۳۸۹خرداد  ادارۀ  احضار  به  منتظری  احمد االسالم
  اطالعات قم 

۲۳    نيروهای لباس شخصی   ۱۳۸۹خرداد  شبانۀ اراذل و (تهاجم
 اوباش حکومتی  نيروهای اطالعات)  حمايت آشکار  دفتر  با  به  سپاه و

   )ششمين حمله(اهللا منتظری و شکستن درب و غارت دفتر  آيت

کردن برخی وسايل صوتی تصويری به  غارت  ۱۳۸۹خرداد  ۲٤
 در   موجود  اموال  بردن  همچنين  و  گذشته  شب  حملۀ  از  مانده جا

   دفتر  طالب(گاوصندوق  شهريۀ  پول  روحانيت٬ )  ويژۀ  دادگاه     توسط
  حکم اين دادگاه توسط ادارۀ اطالعات قم  و سپس پلمب دفتر به

۲۷    حجت  ۱۳۸۹خرداد  مراجع  نامۀ  به  منتظری  احمد االسالم
  معظم تقليد و علمای اعالم در پی هتک حرمت مرجعيت 

۲۷    حجت   ۱۳۸۹خرداد  نامۀ  پاسخ  به  منتظری  احمد االسالم
  االسالم دکتر محسن کديور  همدردی حجت

سالم احمد منتظری به نامۀ همدردی اال پاسخ حجت  ۱۳۸۹تير  ۱٤
  اهللا سحابی  مهندس عزت

۲۸    آيت  ۱۳۸۹آبان  بيت  مظلومانۀ  پاسخ  ندای  به  منتظری اهللا
  خانوادۀ دکتر ابراهيم يزدی 

۱۲    بيت آيت  ۱۳۸۹آذر  سالگرد  اطالعيۀ  اولين  در اهللا منتظری
  له  ارتحال معظم

۲۹    سالگرد  ۱۳۸۹آذر  مراسم  برگزاری  امکان ارتحال  سلب
  آباد  اهللا منتظری در قم٬ و برگزاری مراسم فقط در شهر نجف آيت



 

۷۱ 

۷    حجت  ۱۳۸۹اسفند  آيت نامۀ  به  منتظری  احمد اهللا  االسالم
نفره برای حل  ٥ای٬ و پيشنهاد آشتی ملی از طريق تشکيل هياتی  خامنه

  معضالت پس از انتخابات 

نو حاجيه خانم برگزاری مراسم اولين سالگرد با  ۱۳۸۹اسفند  ۲٦
  ) اهللا منتظری همسر آيت(ربانی 

" درسهائی از نهج البالغه"انتشار مجلدات چهارم تا ششم   ۱۳۸۹
  ) صفحه ۱۹۳٦مجموعا (له  در سايت معظم

له٬ شامل  در سايت معظم" ديدگاهها"انتشار جلد سوم کتاب   ۱۳۸۹
 مصاحبه  نظريات و   پيامها٬  ايشان  تا ۳(های  حصر  رفع  پس از  سال

  ) صفحه ٤۹۰(٬ )زمان رحلت

له  در سايت معظم" های دينی پاسخ به پرسش"انتشار کتاب   ۱۳۸۹
  ) صفحه ٥۷٥(

۱۳۸۹     کتاب  پرسش"انتشار  به  معجزۀ  پاسخ  پيرامون هايی
  ) صفحه ۷۸(له  در سايت معظم" پيامبران

  

۱۳۹۰  

۱۰    تسليت حجت  ۱۳۹۰فروردين  به  پيام  منتظری  احمد االسالم
  س ميرحسين موسوی به مناسبت رحلت پدر بزرگوارشان آقای مهند

۱۰    حجت  ۱۳۹۰خرداد  تسليت  به  پيام  منتظری  احمد االسالم
  اهللا سحابی  مناسبت درگذشت مهندس عزت



 

۷۲ 

۱٤    مورد  نوشته  ۱۳۹۰خرداد  در  منتظری  سعيد  آقای  از ای
  ) يادمان اول رجب(اهللا منتظری  سالگرد تهاجم به دفتر آيت

۲۲    حجت  ۱۳۹۰خرداد  تسليت  به  پيام  منتظری  احمد االسالم
  مناسبت درگذشت مظلومانۀ آقای هدی صابر 

۳    حجت  ۱۳۹۰تير  قوۀ  نامۀ  رئيس  به  منتظری  احمد االسالم
 بشر   حقوق  ويژۀ  گزارشگر  پذيرش  عدم  عوارض  مورد  در قضائيه

  سازمان ملل 

 االسالم احمد منتظری به دادسرای احضار حجت   ۱۳۹۰مرداد  ۱٦
  ويژۀ روحانيت قم 

االسالم احمد منتظری به پرزيدنت اوباما  نامۀ حجت  ۱۳۹۰مهر  ۷
  در حمايت از ملت مظلوم فلسطين 

االسالم احمد منتظری توسط  احضار مجدد حجت   ۱۳۹۰مهر  ۱٦
گويی به احکام شرعی مقلدان٬  پاسخ: دادسرای ويژۀ روحانيت قم به اتهام

به طالب٬ و باز بودن درب منزل وی  اهللا منتظری پرداخت شهريۀ آيت
  !! به روی مراجعان

٦    آيت  ۱۳۹۰آذر  بيت  دومين  اطالعيۀ  در  منتظری  العظمی اهللا
  له  سالگرد ارتحال معظم

  

  . . .  و

  

  


