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 رانشهریدر ا لیاز وقوع س  جانیاست جالب ، جذاب و پره یخاطره ا دیخوانیم چه آن

در آن منطقه   یمنحوس پهلو میتوسط رژ 57که رهبرانقالب تابستان سال  یهنگام

 بودند.  دیتبع

)  شانیکرده اند و در کتاب خاطرات ا فیخود تعر یخاطره را مقام معظم رهبر نیا

 که لعل شد ( آمده است .  یخون دل

 

 

 

 

 



 قسمت اول:
 

 :لیهنگام وقوع س دالشهدایبه تربت س یاهلل خامنه ا تیآ توسل

 

که  -مسجد هم  وانیکه به ا ییشهر را فراگرفته و آب باال آمده، تا جا ل،یس میدینماز د انیپا از پس

مقابله  حادثه نیبلند از مردم خواستم با ا یبود. با صدا دهیرس -بلندتر بود  نیمتر از سطح زم مین

نبرد.  نیبگذارند تا آب آن را از ب یبلند یمسجد را جمع کنند و در جا یکنند. ابتدا گفتم فرشها

 حفاظت از کودکان و زنان به عمل آورند. یالزم را برا اطاتیبعد، از مردم خواستم احت

 یگریپس از د یکیآوار خانه ها را  یمدت ما صدا نیو در ا افتیدو سه ساعت ادامه  لیس انیجر

طع از ق یناش یکیوحشتناک بود: تار زیخراب شود. همه چ زیمسجد ن دمیترس ی. حتمیدیشن یم

 مردم. یکمک خواه ادیامان، خراب شدن خانه ها و فر یخروشان و ب لیبرق، س

له با مقاب یبرا یا لهیو به دنبال هر وس شودیو وحشتناک، ذهن انسان فعال م یحالت بحران نیچن در

 یریذزناپیگر ریخطر فراگ نیرفع چن یبودم که برا دهیمطلب را شن نی. قبالً اگرددیوضع موجود م

 توسل جست. -متعال  یبه اذن خدا -السالم(  هی)عل دالشهداءیبه تربت س توانیم

رافت ان شوآله وسلم( بد هیاهلل عل ی)صل امبریپ ی حانهیاز تربت که خدا به برکت وجود ر یا قطعه

امواج  انیآوردم، به خدا توکل کردم و آن را در م رونیب بیداشتم ،آن را از ج بیدر ج ده،یبخش

 بندآمد. لینگذشت که به لطف و فضل خدا س یپرتاب کردم. لحظات لیپرتالطم س

 یمهم تی. آن شب فعالمیداد لیزدگان تشک لیکمک به س یبرا یا تهیبند آمد کم لیس آنکه از پس

 .مینبود؛ لذا کار را به صبح فردا موکول کرد ریامکانپذ

 یدر مشترک وجود داشت. من و آقا کیآن دو،  نیب در که بود منزل باب دو خانه رفتم؛ خانه به

 نیساکن بودند. ا گریدر منزل د یشال یموسو یو آقا یمیرح یدو منزل و آقا نیاز ا یکیراشد در 

که  یانپس از انقالب، زم یمیرح یشده بودند. آقا دیتبع رانشهریبه اراشد  یدو نفر هم پس از آقا

خانه سالم است و آب فقط تا  دمید دم،یبه خانه رس ی. وقتدیمجلس بود، به شهادت رس ی ندهینما

 .دهیآن رس یکینزد



ن به کردند. اما م یماتلق یبرا یرا کرامت نیها را آب نگرفته، و ا یدیتبع یکه خانه  دیچیپ شهر در

ند بل یاست که خانه در جا لیدل نیمانشده، به ا یآب وارد خانه  نکهیدادم و گفتم: ا حیمردم توض

 .ستیدر کار ن یمعجزه و کرامت نیواقع شده و بنابرا

 

 

 :  دوم قسمت

 

 جان باخت لیکه در س یکودک یبرا یاهلل خامنه ا تیآ هیگر

در  لیرا که س ییتا خانه ها میشهر رفت رونیراشد به ب یو آقا یمیرح یآقا اتفاق به بعد روز صبح

 .مینیکرده بب بیشهر تخر یدره 

همواره در معرض  خیشهر در طول تار نیا رایدر شهر بود؛ ز لیس یخانه ها علت اصل نیهم اتفاقاً

ذر شهر در گ نیو بنابرا گذشتهیو از شهر م گشودهیدره راه خود را م ریباران بوده و آب باران از مس

بسته  وجبم رایآن ممنوع بوده ز ریدر مس یجهت هرساخت وساز نیقرنها سالم مانده است؛ به هم

 است. دهیگردیشدن آب به طرف شهر م ریو سراز ریشدن مس

دره خانه ساخته بودند و در واقع دست به مخاطره  نیبودند، در ا یمجان نیکه به دنبال زم یا عده اما

ند اما توجه ندار کنند؛یم یاقدامات نیشهرها چن یافراد در برخ لیقب نیاز ا یزده بودند. هنوز هم برخ

 اندازند. یشهر را به خطر م یراه نه تنها خود، بلکه همه  نیکه از ا



 که در آنجا ساخته بودند، همه خراب شده است. ییخانه ها میدیو د میرفت دره به

از دور به طرف  -مرد و چند کودک  کیچند زن و  -بلوچ  یخانواده  کی میدیکه د میبود جا نآ 

دند، ش کینزد ی. وقتکردندیم یو زار هیبود و زنان گر دهیخواب ی. بر دستان مرد، کودکندیآ یما م

 .ستمیبلند گر یتکان داد و با صدا قاًیصحنه مرا عم نیده است. اکودک مر میدیفهم

را به  یو اهانت بیآس نیکمتر توانمینم چگاهیدارم. ه یخاص تیحساس زنان و کودکان به نسبت من

 زن و مرد، کی انیقضاوت م یزن تحمل کنم. بارها به دوستانم گفته ام من برا کی ایکودک  کی

 طور در مورد کودکان نی! و همکنمیم یحتماً از زن جانب دار رایز ستم؛یمناسب ن

ودک آن ک ی. لذا وقتشودیم بتیدچار مص یکودک نمیبب لمیرا هم ندارم که در ف نیطاقت ا یحت من

ه . آن خانوادستمیگر قاً یقرار گرفتم و عم ریتحت تأث دم،یجان داده بود، د لیس یرا که در حادثه 

 ن شدند.و تأثر م هیمتوجه گر

د. شگفت زده شدن د،یاز خودشان متأثر شده ا شیشما ب دندید یوقت نهایراشد به من گفت: ا یآقا

 بلوچها منتشر شد انیمن م ی هیخبر گر



 

 قسمت سوم:
 

 « بخش اول »یاهلل خامنه ا تیتوسط آ لیبحران س تیریمد

ند که . خبر دادمی،مستقر شد میداده بود لیکه تشک ینجات امداد ی تهیودر کم میبرگشت شهر به

نشده ،آب فراگرفته  رانیرا هم که و ییشده و تمام خانه ها رانیشهر و یهشتاد درصد خانه ها

 طبقه است. کی رانشهریا یخانه ها شتریاست . ب

نخورده اند وگرسنه اند. نانواها به  ییظهر تاکنون غذا روزیکه مردم شهر از د دیرس ذهنم به ناگهان

 نیهارا بسته بودند. آب،هم وارد مغازه ها شده بود وهم وارد انبارها؛ورفع ا یی،نانوا لیعلت س

 کرد. یم دی،شهر را تهد یگرسنگ نی. بنابرادیکش یطول م یمشکل چند روز

 یر راهاز ه میو تالش کن میرا اجرا کن!«  دیشهر گرسنه را نجات ده»شعار  دییایب: گفتم دوستان به

 میکن هیمردم غذا ته یکه شده ،برا



غافل کرده . در  یمردم،سرگردان ومبهوت در راه ها پراکنده اند وحادثه آن ها را از گرسنگ دمید

 بود . تهافینجات  یبلند تر بود ،ازآب گرفتگ نیسطح زمکه چون از  دمید یدکان بقال کیکنار راه 

د . بکن دیچه با دانستیکرد ونم یبود ،بهچپ وراست نگاه م ستادهیدر مغازه ا یجلو مغازه صاحب

شود؟ گفت: فقط  یم افتیکه مردم بتوانند بخورند  یزینزد او رفتم و گفتم:در دکان شما چ

م نبود ه ادیکه البته ز_ دمیرا خر تشیسکویب یمه کارتن هابده . ه ،ی. گفتم: هرچه دار تیسکویب

شهر  کیبود وعالج  یاقدام مسکن وموضع کیفقط  نیکردم. ا عیمردم آواره توز انیوهمانجا م_

 کرد .  یگرسنه را نم

و  ستانیکه عالم بزرگ معروف استان س_در زاهدان  یکفعم یپست رفتم وبه آقا ی اداره به

واگر _ابعاد فاجعه با او صحبت کردم و گفتم :مابه نان و خرما  یتلفن زدم و درباره _بلوچستان است

در  یقصدو یا. از او خواستم با آق میدار ازی،ن دیهرچه زودتر وبه هر اندازه که بتوان_زین ریبشود ،پن

  میدار ازیذا نو به همه اطالع دهد که ما به غ ردیتماس بگ زی، وبا مشهد و تهران ن زدی

  .میمنتظر نان وخرما یصبر یمن با ب دییبلند تکرار کردم : به همه بگو یصدا با بار چند

من  دیبه التماس و اهتمام شد یمردم پشت سر من با شگفت دمیتلفن را گذاشتم ، د یگوش یوقت

 نیبود که خبر ا یعیکردند . طب ینگاه م گریکدیوتعجب ، به  شیدادند وبا حالت ستا یگوش م

من دل سپردند  یشهر به تالش ها یساعت در شهر پخش شود . اهال کیاقدام من ظرف کمتر از 

مطلع بودند. علما قدرت  یفور یدرامدادرسان یمقامات رسم یناتوان زیون شانیعلما یناتوان زا رای؛ز

 دادند وبلکه عاجز از آن بودند.  ینم یتیهم اهم ینداشتند و مقامات رسم

 

 



 

 قسمت چهارم :
 

 « بخش دوم» یاهلل خامنه ا تیتوسط آ لیبحران س تیریمد

 باشد یرسان امداد مرکز که کنم آماده را آنجا تا رفتم الرسول آل مسجد به

  شد دوخته مسجد به ها نگاه همه

  دیرس ریبزرگ پر از نان و خرما و هندوانه وپن ونیکام کیکه  دیطول نکش شتریب ساعت سه دو

که مسجد آل الرسول مرکز کمک به  میوبعد اعالم کرد میمسجد را با تالوت قرآن بازکرد یگو بلند

 .نجات مردم است  یمردم و رساندن غذا برا

ر دوباره ؛اگ دیبده شتریگفت کم است ، ب د؛اگریغذا بده دیآ یم که هرکس به:  گفتم برادرانم به

 شوند. صیمردم حر مینگذار لهیوس نیبد دی. با یقبالً گرفته ا دییونگو دیهم آمد،به اوبده



ما کار  نیچن نیبه ما کمک خواهند رساند . وا زیشهر ها ن ریسا برادران که بودم مطمان البته

 .  میرا آغاز کرد یامدادرسان

شکل گرفت . ومن از تجربه  یجد التیتشک کیکار کردم .  میبرادران به دقت تقس انیم خودم من

آن سال ، در فردوس  وریاستفاده کردم.  در شهر ۱۳۴7سابق خود در زلزله فردوس درسال 

جا  به آن یکمک رسان یاز برادران برا ی. من وگروهاتفاق افتاد  یدینسبتا شد یواطراف آن زلزله 

 جیبس زیکمک به مردم ون نهیدرزم یارزشمند اتیآن ، تجرب یوط میاز دوماه ماند شیوب میترف

  میبه دست آورد یمردم یروهاین

 . افتیپنجاه روز ادامه  رانشهریا در ما کار حال، هر در

 ی. تعداد افراد خانواده ها را آمار م میرفت ینه ها و آلونک ها وچادر ها ممردم در خا دارید به

 یو بررس میکرد یحمل بر صحت م ینبود ؛ول قی، دق شدیکه به ما داده م یارقام ی. گاه میگرفت

 . می. ما به عمق احساسات و عواطف مردم نفوذ کرده بود میکرد یمجدد نم

 هیکوپن خوار بار ته یبرا یی. برگه ها می،قرار داد میکه نوشته بود ییرا بر اساس آمار ها عیتوز

ه ک ییمدت ،عالوه بر مواد غذا نی. در ا کردیم افتیدر هیوهرخانواده طبق برگه کوپن ، سهم میکرد

 یساده  ازملو ریانداز وسا ریچراغ ،پتو، ظرف،فرش وز یاری، تعداد بس شدیم عیگاه به گاه توز

 . میکرد عیتوز یزندگ

 یامضا یکردند . ول یآن جعل م یمرا رو یوامضا کردندیدرست م یبودند که کوپن تقلب یکسان

داشت که خود من از آن آگاه بودم . من متوجه جعل امضا  یمن با آنکه ظاهرا ساده بود ،امارمز

 آوردم یآنها نم ی،اما به رو شدمیم

شده بود  ماریآمد . او در سنندج ب رانشهریاز سنندج به ا یحجت ی، آقا یامداد رسان یها روز آن در

ا م دنید یگرفته بود تا به کرمان برود ، آن ها هم به او اجازه داده بودند . او از کرمان برا یومرخص

 . میماند داریب بحبود . باهم شب را تا ص دارید دیتجد یبرا یآمد . آمدنش فرصت رانشهریبه ا

 . خودم پشت فرمان نشستم میمن در شهر بگرد نیوبا ماش میکردم تا به شهر برو دعوت او از صبح

 یرا، ب نندیب یما را م لیکه اتومب یمردم ، از زن و مرد وکودک، موقع دید یواو کنار من نشست . وقت

ر د یدار ادیکنند ، شگفت زده شد . با تعجب گفت : به  یدهند و به ما سالم م یما دست تکان م



 یفرد یدارم ؛اما وقت ادیکردند ؟ گفتم : بله، به  یم غیاز سالم دادن به ما در ی، مردم حت دیبعآغاز ت

  ابدی یدر دل آن ها م یگاهیجا نیچن نیشود ، ا یمردم م یغم و شاد کیشر

، جشن  میتوانستیکه م ییتاجا لی، وپس از بر طرف کردن آثار س یپنجاه روز امداد رسان انیپا در

 کردم . ی. ومن در آن جشن سخنران میبرپا کرد یبزرگ

  ۲۹۶تا ۲۸۸که لعل شد . فصل چهاردهم صفحات  یدل خون کتاب:  منبع

 

  یاهلل خامنه ا تیوابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ یاسالم انقالب:  انتشارات

 

  ۹7 زمستان:  نشر سال 

 

 


