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ٔمسٔٝ

َاي تاريخ ايزان كٍ تااييز مساتقيمي وياش تاز      گمان يكي اس مُمتزيه تخص تي

ايضاع ي احًال كىًوي ما دارد، تاريخ مطزيطٍ است. 

ضذٌ در عزصٍ  ايه اوقالب تشرگ سماوي ريي داد كٍ ايزان تٍ كطًري فزامًش

ًد كاٍ ايازان َماان    كازدٌ تا   كلي فزامًش الملل تثذيل ضذٌ تًد. جُان تٍ طًر تيه

ي  "اضااكاويان"، "َخامىطاايان"، "مادَااا"اساات كااٍ در ديران  گُااًارٌ تمااذوي

َااي   حكًمات  .فزيسوذٌ فزَىگ ي تمذن در ريسگااران تارياب تاًد    "ساساويان"

َاا پاس اس اساالر تزپاا ضاذ،       تشرگي كٍ تًسط ايزاويان ي تُاز   ي محلي ي كًچب

عثاسي  خلفاي  دستگاٌ مغًالن ي واتًدي ي تىُا پس اس كطتارَاي ٌعمذتا واپايذار تًد

َشار  كماتيصآمادٌ ضذ تا  اي اسماعيلي، سميىٍ مذَثي آضًتگزان تساط ضذن تزچيذٌ ي

ريي كار آماذٌ ي مقاذما   "صفًيٍ"سال پس اس واتًدي ساساويان، ديلت مقتذر 

"افطاار  وادرضاٌ"را فزاَم كىذ. ايه ريوذ در سمان پادضاَي ايزان ساسي  پارچٍ يب

 اس اسالر تًد. پس ،ايزانٍ ايج خًد رسيذٌ ي ايه ياپسيه فزاس ِت

در ريسگار قاجاار كاٍ ريو ي اوگلايس چاًن سالاً مطاغًل مكياذن مىاات 

، چاًن كثاب ساز در تازد كازدٌ ي      "قاجار"كفايت  ميه تًدوذ، ضاَان تيس ايزان

آگاَي ي خامًضاي   مزدر ويش در وا تًدٌي  تًدوذسزگزر تذل ي تخطص خا  كطًر 

تازداري اس اياه    تا اضاتيا  سيااد مطاغًل تُازٌ     "غزباستعمار ِ"تزدوذ.  ٍ سز ميت

در كىار تٍ ايج رسايذن  . مًقعيت تًد ي تيطتز مزدر ويش ايه رييذادَا مطل  وثًدوذ
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َاي مزدمي  وخستيه جىثص ارَا،جايل سلطىت قا اياخز ويمٍ رد استعمار در ايزان،

آغااس تياذاري    ي "ضااٌ  واصازالذيه " َيتا پادضاا  سمان َم آغاس ضذ. ايه رييذادَا

ٍ   سال تًد كٍايزاويان اس خًاب دراس غفلت  تازيه   تاشرگ  يكاي اس  َا تعذ تثاذيل تا

 . گزديذي حيز  جُان  ضگفتيي مًجة جُان تاريخ معاصز  َاي اوقالب

حاضاز ي   ، تٍ دليال وشديكاي تاٍ ع از    تاريخ مطزيطٍآگاَي درتارٌ گمان  تي

. امزيس ما، اس مُمتازيه يااايه َاز ايزاواي اسات      تاييزا  مستقيم آن تز سوذگي

مىات  ي مآخذ تزاي ايه تزٍَ حسااو تااريخي تسايار سيااد ي قاتال      كٍ  تايجًدي

چيشي كٍ ماو  اس مطالعٍ ي آگاَي جًان ايزاوي در مًرد اياه   يلي ،دستزو است

ضًد؛ يفًر رييذادَا ي گستزدگي ي پزاكىذگي تيص اس حذ  تخص مُم اس تاريخ مي

ي وتيجتا صفحا  تسيار تلىذ تاالي كتة مزتًطٍ است. يقاي 

تزرسااي ِتاااريخي در »ي  خًدساااختٍتااا تكيااٍ تااز ريش  در ايااه كتااابلااذا 

ِ جامعاٍ ع از    كًضاص كازدر تاا دروازداضاته كمثاًدن سماان      « ع ز ِتكىًلاًصي 

 ي مطزيطٍ را تذين تًضايحا  اضاافي   رييذادَاي مُم تاريخ سزاسزتكىًلًصي، 

َااي مزدماي تاا آغااس      لازسٌ  َا ي پيص اس وخستيه تكان كامل حال جام  ي در عيه

تاريخ تاا  دار ِ تا ديستكزدٌ تاسگً َا ي تٍ فزجار رسيذن اوقالب مطزيطٍ،  ضًرش

تزيه سمان ممكه، آگاَي جام  ي كاملي اس ايه تزٍَ حسااو ي تسايار    صزد كم

آيرد. دست سميه تٍ مُم تاريخ ايزان

ثٟٕٗ ا٘هبضي





پیف اظ ٔكطَٚٝ

ّّٔيي   ٞبي ، ثطپبيي زِٚتاؾالْ ثب ٕٞٝ فطاظٞب ٚ فطٚزٞب اظ ايطاٖ پؽ ؾطظٔیٗ

ْ ثیٍبٍ٘يبٖ،   تبظٞيبي ٚ  ٚ تحٕيُ تبذيت   ٔٛلت ثيب ضٚي ويبض آٔيسٖ  ؾيطا٘زب

ٚ  رغطافیبيي ٔٛرٛزيت ؾیبؾي، ارتٕبٖي،  ثطپبؾبذتٗ ثبتٛا٘ؿت  ،"نفٛيٝ"

ض ٔؿيتمُ ؛ ثٝ ٔٗٙبي ٚالٗي زض قٕبض يه وكٛٔطوعي ٘یطٚٔٙس يه زِٚت ايزبز

ويطزٖ ٟ٘يبز، اييٗ  ظٔب٘ي وٝ ذٛضقیس نفٛيٝ ضٚ ثٝ غطٚة . ؾپؽ زضٌیطز لطاض

ٚ زض ظٔيبٖ وٛتيبٞي اٙيبٖ  ٝزض زؾت ٌطفت "افكبض ٘بزضقبٜ"ثعضي ضا  ٔیطاث

ثٛز. ٔب٘ٙس ثياؾالْ اظ پؽ ِ قىٛٞي ثٝ آٖ ثركیس وٝ زض تبضيد ايطاٖ

اييطاٖ  ِ قيٛوت ِِ ٚ رب٘كیٙب٘ف ٍ٘بٞساض "ظ٘س وطيٕربٖ"ٔطي ٘بزضقبٜ، اظ پؽ

ثب  ِٚیىٗ. ثٛز وبؾتٝ ٘كٛز قس٘س ٚ وٛقیس٘س تب  اظ اٖتجبضي وٝ ٘بزض ثطپب ؾبذتٝ

ايطاٖ ثىبض ثيطزٜ  ؾبذتٗ ثطاي ٘یطٚٔٙس ، ٞط آ٘چٝ قبٜ ِافكبضذب٘ساٖ ايٗثطافتبزٖ 

  ايطا٘يي  قسٖ ليسض  ٚ ٖيعّ   وبؾتٝضفت.  ظٚزي اظ ٔیبٖ پٙبٜ ٔب٘س ٚ ثٝ ثٛز، ثي

، ثٝ زِیيُ پیكيطفت رٟيبٖ ٚ    يبٖلبربض پبزقبٞي ٖزض ظٔب قتبة ز٘جبَ قس ٚ ثب

 آٚاظٜ ذٛز ضا اظ زؾت زاز. ٚ قسٜ ثؿیبض ٘بتٛاٖؾبوٗ ٔب٘سٖ ايطاٖ، وكٛض 

تب ٔيطي   ذٛضقیسي(5513)ظ٘س ٔطي وطيٕربٖلطٖ، حسفبنُ  ٘یٓ ََٛ زض

پسييس  قٍطفي زض اضٚپب  ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ذٛضقیسي(5151)"لبربض  فتحّٗیكبٜ"

آتكیٗ  ٞبي ٞب، پیكطفت ؾالح سايف ٘بپّئٖٛ، رٙجف تٛزٜ. ا٘مالة فطا٘ؿٝ، پیآٔس
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زض رٟيبٖ ثيٛز أيب     آٚض قيٍفت ٞبي  ؾبظ پیكطفت ٚ زٌطٌٛ٘ي ٚ... ٕٞٝ ظٔیٙٝ

ضٚظ  ٚ قيس  ٔي ازاضٜ وكٛض ثٝ زؾت لزطٞب ز٘جبَزض ايطاٖ قیٜٛ ؾٙتي ِٕٞعٔبٖ 

 وطز. ثٝ ضٚظ ٘یع افَٛ ٔي

زض  ٕبضي زَٚ اضٚپبييرٟب٘ي، آٚضزٌبٜ اؾتٗ ربٔٗٝ يضٚيسازٞبزض وٙبض ايٗ 

ٗ     ثٝ اٚد ذٛز ٔي آؾیب ٞيبي آٔطيىيبيي ٚ    ضؾيیس. اضٚپبيیيبٖ زض وٙيبض ؾيطظٔی

تيب   يقيطل  رٙيٛة  رعاييط آفطيمبيي، آؾیب ضا ٘یع ٔٛضز اؾتخٕبض ليطاض زازٜ ٚ اظ  

. زاز٘يس وكيي ليطاض    ٔٛضز ثٟيطٜ ثٝ تسضيذ ثعضي ضا  لبضِٜ يغطث وٟٗ ٞبي ؾطظٔیٗ

ٝ    وٝ پیكتط ٚ زض ظٔبٖ نفٛيٝ   یبٖغطث  ذيٛثي  زضٖٚ ٔطظٞبي اييطاٖ قيسٜ أيب ثي
اظ وكيٛض ثیيطٖٚ ضا٘يسٜ قيسٜ ثٛز٘يس ٚ زض ظٔيبٖ        "وجیط ٖجبؼ قبٜ"ٚؾیّٝ  ثٝ

ثيب   ثٛز٘يس،  ٔؿتحىٓ ٚ ثؿتٝ زييسٜ  ايطاٖ ضا افكبض ٘یع ٔطظٞبي حىٛٔت ٘بزضقبٜ

وييبض آٔييسٖ  آٖ، ضٚي ٔييطد ٚ ٔتٗبلييتٚ  ٞييطد ثطافتييبزٖ ظ٘ييسيبٖ ٚ پیييسايي 

تطي ثطاي تمؿیٓ ثب رسيت ثیك ت ضا ٔٙبؾت زيسٜ ٚوفبيت، ٔٛلٗی لبربضيبٖ ِثي

ٞيب زض   ٞيب زض قيٕبَ ٚ اٍّ٘یؿيي    ضٚؼ َِٛي ٘ىكیس وٝايطاٖ ٘مكٝ وكیس٘س. 

لبريبض   پبزقبٞبٖ .ظٔیٗ قس٘س ثّٗیسٖ ٔٙبثٕ ايطاٖ ؾطٌطْ حطيهب٘ٝايطاٖ رٙٛة ِ

ٕٞچٙبٖ ذٛز ضا ليسضتي   ٚ ٘كؿتٝٞبي ذٛيف  زض وبخٞب  تٛرٝ ثٝ آٖ ٘یع ثسٖٚ

 ساقتٙس!پٙ ٔيثعضي 
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ٚ  "ٔحٕسقيبٜ "قيبٜ زض ثطاثيط ضٚؼ ٚ    فتحّٗيي زضپيي   پيٞبي  قىؿت

 ثط پیىط ايطاٖ ٚاضز آٚضزذؿبضا  فطاٚا٘ي  اٍّ٘ؿتبٖزض ثطاثط  "قبٜ ٘بنطاِسيٗ"

 تط آٖ ثٛز وٝ وٙٙسٜ ٘بضاحت ِیىٗ ،تط وطز ٚ ٔطظٞبي ايطاٖ ضا وٛاه ٚ وٛاه

ٞب ٔٛرجب  ثیساضي لزط أب زاقت  پي زضٞبيي وٝ  ٞب ثب ٕٞٝ ثسثرتي ايٗ قىؿت

  وطز. ضا فطاٞٓ ٕ٘ي ايطاٖٚ ّٔت 

ٞيبي   ٔطزا٘ي ثٛز٘س وٝ ثيطاي ثیيساضي اييطاٖ وٛقيف     زض ايٗ ٔیبٖ ثعضي

ٓ  "رّٕيٝ،   ٘بپصيطي ضا ا٘زبْ زاز٘س. اظ آٖ ذؿتٍي ٓ  ٔیيطظا اثٛاِمبؾي ْ  ليبئ  "ٔميب

وكٛض  ؾبٔبٖ زازٖ ثٝ اٚيبٔ  ٞبيي ثطاي وٛقف ثٛز وٝٔحٕسقبٜ ٚظيطِوبضزاٖ 

ضؾب٘سٖ  پیف اظ ثٝ ٘تیزٝ زضثبضي، پطزٜ ٞبي پكت زض رطيبٖ تَٛئٝ ِٚيزاز ا٘زبْ 

 وكتٝ قس.   ثٝ فطٔبٖ قبٜ السأب  انالحي ذٛز،

قييبٜ ٘یييع الييسأب  ٔسثطا٘ييٝ ٚ ٞٛقييٕٙسا٘ٝ      سيِٗزض ظٔييبٖ ٘بنييطا 

ويٝ   ٚ ٔمُٗي ٚ ضٚ٘س ذيٛثي  ثب ٚرٛز ٔٛفمیت ٘ؿجي "أیطوجیط ذبٖ تمي ٔیطظا"

، تهيٛيط اٚ ضا  ٚ ٘بوبضآٔيس  وفبيت زضثبضيبٖ ثيؾیس. ، ثٝ ٘تیزٝ لُٗي ٘طزاقت

ٗ    تٛا٘ؿيتٙس اٙبٖ زض پیف قبٜ لبربض ٔريسٚـ وطز٘يس ويٝ       فطٔيبٖ لتيُ ايي

 ضا اظ اٚ زضيبفت وٙٙس.ٔطز  ثعضي

     ٕ اتفبلیيٝ، ٔجيبضظٜ ثيب     ؾبذت ٔسضؾيٝ زاضاِفٙيٖٛ، ا٘تكيبض ضٚظ٘بٔيٝ ٚليبي

ٖ  ٚ  حؿيبة  ٞيبي ثيي   ذٛاضي، لُٕ زضيبفيت  ضقٜٛ صف ، حي وتيبة قيبٞعازٌب
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 ثيب  ٔجيبضظٜ ارتٕيبٖي،    انالحب   ذبضرٝ، أٛض ٌؿتطـ ٚظاض  ٖٙبٚيٗ،ٚ  اِمبة

زِٚتي، ؾط ٚ ؾيبٔبٖ   ٔحّي، انالح ٚيٗیت ابپبضذب٘ٝ ٞب ٚ ٔعاحٕیٗ وف لٕٝ

 ذيٛا٘ي  ظ٘ي ٚ انالح ضٚيٝ ٚيػٜ ٕٔٙ لٕٝ زازٖ ثٝ اضتف، انالحب  ٔصٞجي ثٝ

تطيٗ السأب  اٚ ثٛز. ٚ... اظ ٟٔٓ

ٖ   وٝ "ؾپٟؿبالض ذبٖ ٔیطظاحؿیٗ"پؽ اظ أیطوجیط،  ثيٛزٜ ٚ   ٔيطزي ويبضزا

ثب قیٜٛ ظ٘سٌي رٛإٔ ٔسضٖ آقٙبيي  ظ٘سٌي وطزٜ ٚٚ اضٚپب   زض تطویٝ ٘یع ٔستي

ٚظيطي ثطٌعيسٜ قس.  زاقت؛ تٛؾٍ قبٜ ثطاي ٘رؿت

ي ٚ ظيطؾيبذت  زا٘ؿت ثطاي پیكطفت ايطاٖ ثبيس السأب  ثٙیبزيٗ ٔي وٝ اٚ 

وكيٛض ضا ثيب    ٞيبي ارطاييي   ؾبظي ثرف ٔسضٖ ٌبْ ثطاي  ٘رؿتیٗ ،ا٘زبْ قٛز

5 ٚظاض  ذبضريٝ، ٚظاض  زاذّيٝ، ٚظاض  اظ ليطاض ٚظاضترب٘يٝ   4پسيسآٚضزٖ 

ظضاٖت، ٚظاض  ّْٖٛ، ٚ  ٚظاض  تزبض  ،رًٙ، ٚظاض  ٔبِیب ، ٚظاض  ٖسِیٝ

. پیكتط قبٜ ٚ نسضاالٖٓٓ زض ٕٞٝ أٛض آغبظ وطززضثبض  ٚظاض  فٛايس ٚ ٚظاض 

ثيٝ ثريف    ٚيػٜٞط ٚظاضترب٘ٝ ثٝ َٛض  ،ايٗ قیٜٛ ٘ٛيٗ وطز٘س أب ثب زذبِت ٔي

ٝ نسضاالٖٓٓ تٛييی  ٚ  پطزاذت ٚ تٟٙب ثطاي وٙتطَ أٛض، ث ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ٔي

.زاز پبؾد ٔي

آٞييٗ، وٙتييطَ  ضيييعي ايزييبز ضاٜ ٕٞچٙييیٗ انييالحبتي اظ لجیييُ َييطح  

قٟطٞب، ٔجبضظٜ ثب ضقٜٛ ٚ فطؾتبزٖ قبٜ ثٝ اضٚپيب ثيطاي آقيٙبيي ثيب      حىٕطا٘بٖ
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ؾيٙتي   ثطاي ثیطٖٚ آٚضزٖ وكيٛض اظ ازاضٜ  ؾپٟؿبالض زيٍط السأب اظ  ِ٘ٛ بٖرٟ

 ثٛز.

زقٕٙبٖ ٚي زض  ٌطاٖ زضثبضي قس. اٚ ٘یع اؾیط زؾیؿٝ تَٛئٝ أب قٛضثرتب٘ٝ

ـ  زضثبض وٝ ٚرٛز اٚ ضا ٔب٘ٗي ثطاي ضيرت ٚ فؿيبزٞبي ٔيبِي ذيٛز      ٞيب  ٚپيب

اي زض ٔیبٖ  ٍبٜ ٚيػٜٝ زض آٖ ظٔبٖ ربييو–ثٝ تحطيه ضٚحب٘یٖٛ  آغبظزيس٘س  ٔي

 وطزٖ ايطاٖ يساؾالٔيوٝ ؾپٟؿبالض آًٞٙ  ٔغُّٝثب ايٗ وطزٜ ٚ  -ٔطزْ زاقتٙس 

 ٙس، اظ ضٚحب٘یٖٛ ثطاي فكبض ثط قبٜ ثٟطٜ رؿيت ضا زاضزوطزٖ ّٕٔىت  اضٚپبييٚ 

 .آٚضز٘سٚ ٟ٘بيتب ٔمسٔب  ثطوٙبضي اٚ ضا فطاٞٓ 

ٓ ّٔ ٔیيطظا "ايٖٛ   ؾپٟؿيبالض، افيطازي   ذبٖ ٔیطظاحؿیٗپؽ اظ  ٖ  ىي ٚ  "ذيب

 ٚيػٜ ثٝتب السأبتي ثطاي پیكطفت ايطاٖ  وٛقیس٘س٘یع  "اؾسآثبزي ؾیسرٕبِسيٗ"

 يه ثٝ ٔٛفمیت وبُٔ زؾت ٘یبفتٙس وٝ ٞیچ ا٘زبْ زٞٙس  ثطاي ثیساضي تٛزٜ

يىي پؽ اظ زيٍطي قىؿت ذٛضزٜ ٚ افيطاز  ايٗ ؾّؿّٝ السأب  ٞطاٙس 

ٞبيي زض  ي ضا ايزبز وطز تب رطلٝا قس٘س، أب ظٔیٙٝ وبضزاٖ پیبپي وكتٝ يب ثطوٙبض 

ٝ   ٔیبٖ افىبض ٖٕٛٔي پسيساض قسٜ ٚ اظ ٔیعاٖ  ٘بآٌبٞي ٚ رٟبِت ايطا٘یيبٖ وبؾيت

 ّٔت ضا ثطاي لیبْ ثعضي ثط ّٖیٝ اؾتجساز ٚ ذٛزوبٍٔي آٔبزٜ ؾبظز. قسٜ ٚ
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تٛزٜآغبظ ثیساضي 

ٗ "ذٛضقيیسي،   ؾیعزٞٓ ؾسٜ زْٚ زض ٘یٕٝ  ذيطزي،  ثيب ثيي   "قيبٜ  ٘بنيطاِسي

ثيٝ   آغبظوكٛض،  زِؿٛظاٖ ظزٞبي تٛرٝ ثٝ ٌٛـ  ثسٖٚ زضثبضي ٚ  عزٚضأِِٖ تحطيه

  وطز. ٚ ضٚؼ اٍّ٘یؽ  ٞبي ٔىّبض زِٚت زازٖ أتیبظٞبيي ثٝ

 تبحیط اٙسا٘يٚ  ثٛزٜثب ؾیبؾت ثیٍب٘ٝ  ٔطزْ ٚ ٖٛاْتب پیف اظ ايٗ أتیبظٞب، 

ٍيبٖ  اذیط پبي ثیٍب٘أتیبظا  ِ ايٗ ِیىٗ اٖٛ ؛ّٕٔىت ٘ساقتٙس ضٚيسازٞبيزض 

ذُيط ضا زضيبفتيٝ ٚ ثيٝ ضٞجيطي      ا٘يسن  ا٘يسن ٔيطزْ  ، وطز ثبظ ٔيثٝ ايطاٖ ضا 

ٞبيي ٘كبٖ زاز٘س. ٔصٞجي ٚاوٙفِ ضٚحب٘یٖٛ

ْ   ضٚ٘يس وٝ  حبِي زض َ    آٌيبٞي ٔيطز ؾيبَ  قيس زض  ٔيي  ثيٝ آٞؿيتٍي ز٘جيب

تطيٗ لطاضزازٞبي تبضيد ايطاٖ ثٝ أًب ضؾيیس ٚ   يىي اظ ٍ٘ٙیٗ ذٛضقیسي 9439 

ٝ   ي فطٚـ تٛتٖٛ ٚ تٙجيبوٛي ؾطاؾيط  ثطپبيٝ آٖ، حك ا٘حهبض ٔيس   وكيٛض ثي

بثُ ايٗ ثيصَ ٚ  زض ٔمٚاٌصاض قس.  "تبِجٛ "ٍّیؿي ثٝ ٘بْ ا٘ ؾبَ ثٝ يه پٙزبٜ

ٔٙسا٘ٝ پصيطفتٙيس تيب    اٍّ٘یؿي اٚ، ؾربٚ  تبِجٛ  ٚ وٕپب٘يِِلبربض،  ثركف ِقبٜ

رتبض قس تب ٔتطتیت تبِجٛ   ثسيٗ ٞعيٙٝ ؾفط ثٗسي قبٜ ثٝ  فطً٘ ضا تمجُ وٙٙس!

زيس ثيٝ   ٔي ٛتٖٛ ٚ تٙجبوٛ ضا اظ ظاضٖبٖ ذطيسٜ ٚ ثب ٞط ٔیعاٖ لیٕتي وٝ نالحت

 فطٚـ ثطؾب٘س. 
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ٝ  ٘بٔٝ قٍفت ايٗ پیٕبٖ زض٘يً   ثيٛز ويٝ ثيي    آٔیيع اي تحمیط ا٘يساظٜ  اٍ٘یع ثي

رطليٝ   .ويطز  ضا ثّٙيس ضٚحيب٘یٖٛ ٚ ٔيطزْ   وكبٚضظاٖ، ثبظضٌب٘يبٖ،  ؾطٚنساي 

 تجطيع ٔطزْ ثٝ اٚد ذٛز ضؾیس. آشضثبيزبٖقس ٚ زض  ٞب زض قیطاظ ذٛضزٜ اٖتطاو

فطٚـ تٙجيبوٛ ضا اظ  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ وٕپب٘ي رسيس ِ ٞب ضيرتٝ ٚ اٖالٔیٝ ثٝ ذیبثبٖ

ٝ   رب ظزٚزٜ ٚ ربي آٖ ٕٞٝ اؿيجب٘س٘س.   قيٛضآٔیعي  ٔحيطّن ٚ  ٞيبي   ٞيب ٘ٛقيت

اظ  ،زاقيت  زض تجطيع البٔتقبٜ وٝ  ٘بنطاِسيٗ ِٚیٟٗسپؿط ٚ  "ٔیطظا ٔٓفطاِسيٗ"

وٙيس   ٌطفتٝ ٚ ايٗ اٖتطايب  ضا ؾطوٛة ٔطزْ ؾرت تب ثٝذٛاؾت  تجطيعِ پیكىبض

انفٟبٖ ٚ ؾپؽ تٟيطاٖ ثيٝ    ؛ ٔكٟس،أب اٚ ٘پصيطفت ٚ اؾتٗفب زاز. پؽ اظ تجطيع

 ٘كبٖ زاز٘س. آٚض قطْ ٞبي ؾرتي ٘ؿجت ثٝ ايٗ لطاضزاز رٙجف زضآٔسٜ ٚ ٚاوٙف

 ٞيب رٙيجف ضا    آٖپیكٍبْ ثٛزٜ ٚ ٔيطزْ زض پكيت ِ   ضٚيسازٞبضٚحب٘یٖٛ زض ايٗ 

ضا  ٔٗتطيیٌٗٛيي وٛقیس تب  ثب ظٚض ٚ ؾپؽ ثب اطةاثتسا وطز٘س. قبٜ  ز٘جبَ ٔي

 . ٘كس  ٔٛفك  آضاْ وٙس أب

 "قيیطاظي  ٔیيطظاي  اهلل آييت "يىي اظ ضٚحب٘یٖٛ پط٘فٛش، ؾطا٘زبْ ثب فتٛاي 

ٛ ٖٚ ٛتٛتي   اؾتٕٗبَثٛزٖ  ٔجٙي ثط حطاْ ٝ ٔيطزْ  ٕٞيٝ   تمطيجيب  ، تٙجيبو ٝ  ثي  ي ٌٛ٘ي

ٝ  ٚ وطزٜ زذب٘یب ٓ الساْ ثٝ تحطي يآٚض قٍفت ٝ   ثي ذطييس ٚ   ،قيىُ يىپبضاي

ٌیيط ٚ   . ايٗ الساْ ٕٞٝوطز٘سزض ؾطاؾط وكٛض ٔتٛلف ضا فطٚـ لّیبٖ ٚ اپك 

 زاقت. ثٝ حیط  ٚا ٘یع ثٛز وٝ ثیٍبٍ٘بٖ ضا ٖزیت٘بٌٟب٘ي اٙبٖ 
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  رٙييجفِ    ٘رؿييتیٗ ثييب ظٚض ٚ إييبق ٘ؿييجت ثييٝ ايييٗ وٛقييیس تييب قييبٜ
ضا ؾيطوٛة   ٕٔىٗ، ٔربِفبٖ  قىُ ٞط ثٝ ٚ ٜٔطزٔي ٚاوٙف ٘كبٖ زاز   ي يىپبضاٝ

٘فط ظذٕيي   ثیؿتٚ ثیف اظ   وكتٝ اظ ٔطزْ ٘فط ٞفتايٗ الساْ زض رطيبٖ  وٙس.

 ٚ آٚضزضا فيطاٞٓ  ٔيطزْ  ؾطؾرت قيسٖ   ظٔیٙٝ ،ٚ وكتبض قس٘س. ايٗ زضٌیطي

ٝ  قيبٜ  ؾطا٘زبْ اي اؾتٛاض قس٘س وٝ ي ذٛز ثٝ ا٘ساظٜ ّٔت زض ذٛاؾتٝ  ٚازاض ثي

 .اِغبء وطزضا تبِجٛ   ٘بٖٔٝ پیٕبٚ  ٜقس  ٘كیٙي ٖمت

پبضاييٝ قييسٖ ٔييطزْ، ٘رؿييتیٗ رٙييجف ٚ  ٚ يييه ايييٗ پیييطٚظي ثييعضي

ضا ثٝ يه ذٛزثبٚضي ضؾيب٘سٜ ٚ آٔيبزٜ حًيٛض ٚ     تٛزٜثٛز وٝ ِٔطزٔي  ًٟ٘ت

 .وطزوكٛض ِ ثٗسيزذبِت زض ضٚيسازٞبي 

ٗ    پٙزييبٜ زٚضاٖ تييٛاٖ زٚضاٖ  ضا ٔييي قييبٜ ؾييبِٝ ؾييُّٙت ٘بنييطاِسي

زض  پیٛؾتٍي ٔیبٖ اييطاٖ ٚ اضٚپيب  ٘بٔیس. ضاثُٝ ٚ   "طاٖاي ي ٘بذٛاؾتٝ ض٘ؿب٘ؽ"

ٌبظ ثٝ ٚاؾُٝ  ذب٘ٝ ٚ اطا٘ تٍّطاف ٚ تّفٗ ٚ پؿت ٚ ٌكتتط  ايٗ ظٔبٖ افعٖٚ

  زا٘كيٍبٜ اليسأبتي ٘ٓیيط ؾيبذت     ٕٞچٙیٗ ثبايطاٖ ٌطزيس.  ٚاضزايٗ آقٙبيي 

 ؾيجه  وطزٖ اضٚپبيياظ أیطوجیط ٚ قیٜٛ  اتفبلیٝ ٚلبيٕ زاضاِفٖٙٛ ٚ ابح ضٚظ٘بٔٝ

زض حبَ ضقيس   ّٔتٖٕٛٔي  ذبٖ ؾپٟؿبالض؛ افىبض ٞب اظ ٔیطظاحؿیٗ ذب٘ٝ ٚظاض 

 .ثٛزٚ پیكطفت 
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٘كؿيتٗ   ذٛضقيیسي ٚ ثيط تريت   5121زض ؾيبَ   قبٜ ٔطي ٘بنطاِسيٗثب 

ُ  فطظ٘يس اٚ،  ٔیطظا ٔٓفطاِسيٗ ٖ   تيبظٜ  فهي . قيس  ظٔيیٗ آغيبظ   اي اظ تيبضيد اييطا

ٔؿييييئِٛیت ٚ  ، ثيييييوفبيييييت ثييييي فييييطزي قييييبٜ ٔٓفطاِييييسيٗ

ٗ "ثٛز. زض آغبظ ؾُّٙت، نسضاالٖٕٓي ضا ثٝ  یٕبضث ٝ  أيی ويٝ فيطزي    "اِسِٚي

السأب  ذٛز  ٚظيط قبيؿتٝ ايٗ ٘رؿتوٝ  اظ آٖ ثٛز ؾپطز. ِیىٗ پیف ٘یىٛٔٙف

زضٌیييط  ،پیكييیٗ؛ ٕٞچييٖٛ زيٍييط ٚظضاي ثييعضي ضا ثييٝ ؾييطا٘زبْ ثطؾييب٘س

ٗ  .ٌكيت ٚ ثطوٙيبض   قيسٜ زضثيبضي   ٞبي زؾیؿٝ  ثيٝ ريبي اٚ،  قيبٜ   ٔٓفطاِيسي

ثيط ٔؿيٙس ٚظاض  وٝ اظ فبؾيستطيٗ ٔيطزاٖ زضثيبض ثيٛز،     ضا  "اِؿُّبٖ أیٗ"

أٛض ّٕٔىيت ضا زض  ظٔبْ ِ "اتبثه"ِمت   اِؿُّبٖ ثب . اظ ايٗ پؽ أیٌٕٗبقت

زؾت ٌطفت. 

ٝ  زؾت ٞب ٚ ثٝ اتبثه زض ٌبْ ٘رؿت، ثطاي تبٔیٗ ٞعيٙٝ ٚييػٜ   آٚضزٖ پَٛ؛ ثي

ثيب زازٖ أتیيبظ   ٞيب ٚاضز ٔيصاوطٜ قيس ٚ     فط٘يً، ثيب ضٚؼ    قبٜ ثٝؾفط ثطاي 

ٝ ، ٔجّغيي ضا ثي  پٙذ ؾبَ ايطاٖ ثٝ ٔس  ٞفتبزٚ قٕبِي ٞبي ثطزاضي اظ ٌٕطن ثٟطٜ

  ٔمساضي اظ ثسٞي ٘رؿت ثب زضيبفت ايٗ ٚرٝ، ٞب زضيبفت وطز! ٖٙٛاٖ ٚاْ اظ آٖ

زض  ،اَطافیبٖ رٕٕ وخیطي اظ قبٜ ٚ اتبثه ٚ ؾپؽ ٞبي لجّي پطزاذت قس ٚ ٚاْ

 اظ ٚ پيؽ  تٕبقب پطزاذتٙيس ٚ  ضفتٝ ٚ ثٝ ٌطزـثٝ اضٚپب  ،5124فطٚضزيٗ  11 ضٚظ

ثب ویؿٝ تٟيي   ،ٞب پَٛ وطزٖ تٕبْ قرهي ٚ ٞبي ٞبي ثؿیبض ٚ ذطد ثطيع ٚ ثپبـ

ثٝ وكٛض ثبظٌكتٙس.
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ذجط ٚ آٌبٞي ٔطزْ اظ زازٖ أتیبظ ثيٝ ثیٍبٍ٘يبٖ ثيطاي    ثب پرف قسٖ ايٗ 

زْ پسيساض قس. ٔط  زض ٔیبٖ تٛزٜ ٘بضيبيتي، ٔٛري اظ ذٛقٍصضا٘ي قرهي قبٜ

ٚ ثٝ ؾيرتي اظ اٚ   زيس٘س ٞبي ٘بثرطزا٘ٝ ضا اظ اكٓ اتبثه ٔي ايٗ ثطيع ٚ ثپبـ

  .ثیعاض ثٛز٘س

قيس ٚ ٞيط ضٚظ ٘فيط  ٚ ا٘عريبض ٔيطزْ اظ       ٞيب ؾيپطي ٔيي    ضٚظٞب ٚ ٔبٜ

 قس. ٞبي اتبثه ثیكتط ٚ ثیكتط ٔي ٞبي قبٜ ٚ زؾیؿٝ ذطزي ثي

ْ   حيبِي  زض، قبٜ ثٝ فطًٞٙ ٔٓفطاِسيٗاظ ؾفط ٘رؿت  ؾبَ پؽ ؾٝ  ويٝ ٔيطز

قيبٜ ٚ اتبثيه    ٘بذكٙٛز ثٛز٘يس،  ٚيٕ ٔٛرٛزاظ پیف اظ   ثیف تط قسٜ ٚ آٌبٜ

ٖيبظْ   ٚ تفطي  ثط آٖ قس٘س تب ثبض زيٍط ثطاي ٌطزـ اٖتطايب  ثٝ ثسٖٚ اٖتٙب

ٗ  ايٗ ثبض ٘یع ثب ذبِي ثٛزٖ ذعا٘ٝ، ٔتٛرٝ ضٚؼ قسٜ ٚ .قٛ٘س اضٚپب   ثطاي تيبٔی

ٜ قٛؾٝ اظ رّفيب ٚ تجطييع تيب    ضاوطزٖ يه   ٚاٌعاض زض اظاي ،ٔربضد ايٗ ؾفط

 ،5131فطٚضزيٗ 11زض  ٌطفتٝ ٚ ٞب اظ آٖٚأي ضٚؾیٝ،   ثٝ زِٚت  لعٚيٗ ٚ تٟطاٖ

 .ضا آغبظ وطز٘س ثٝ اضٚپب  ٔبٞٝ قف ؾفط

ضٞجطي ضٚحب٘یٖٛ ثٝ اٚد  ّٔت ثٝ ثب ايٗ ؾفط، ؾط ٚ نسا ٚ اٖتطايب  تٛزٜ

وكيٛض   ركف ذيبن ث ٚ   . ٔطزْ اظ زازٖ ايٗ أتیبظا  احٕمب٘ٝ ٚ ثصَذٛز ضؾیس

ٚ  ، ثٝ قس  ٘بذكيٙٛز ثٛز٘يس  ٚ اتبثه بٜيتفطيحي ٚ قرهي ق ثطاي ؾفطٞبي

 . ايٗ ثبض ثب رسيت ثیكتطي ثٝ پب ذٛاؾتٝ ٚ اٖتطايب  ذٛز ضا ازأٝ زاز٘س
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ْ ثيٝ ٚليٛٔ پیٛؾيت ٚ     اي ٞبي ٌؿيتطزٜ  قٛضـ زض يعز ، ثيٝ ٘كيب٘ٝ   ٔيطز

وكيي ثيٝ    يٗ ثٟيبيي وكتٙس. زض تبثؿتبٖ ا تٗساز ظيبزي اظ ثٟبيیبٖ ضا ٘بضيبيتي

ظٔبٖ زض تجطيع ٘یع يىي اظ ضٚحب٘یٖٛ زض ٍٞٙبْ ٖجٛض اظ  ٕٞیٗ زض. انفٟبٖ ضؾیس

ٝ  اي ٔٛضز تٛٞیٗ فطزي ٔؿت لطاض ٌطفت وسٜ رّٛي ٔي ثيٝ   پیكيبٔس اييٗ   وي

 "ٔٛؾيیٛ ٘يٛظ  "ٞيبيي ثيب    زض ازأٝ، ٔطزْ زضٌیطي تزٕٕ ضٚحب٘یٖٛ ٔٙزط قس.

ٖ  ٌٕطوب   پیكتط ازاضٜ وٝ-ثّػيىي ٚ ٕٞطاٞب٘ف  ٞيب   ايطاٖ اظ ؾٛي قيبٜ ثيٝ آ

ٖٕيْٛ   ٘بذكٙٛزيثب  ٞبٕٞعٔب٘ي ايٗ ضٚيسازآغبظ وطز٘س. ضا  -ٚاٌصاض قسٜ ثٛز

، ثبٖج قس ٚ اتبثه ٞب ٚ ٘بضاحتي ٔطزْ اظ قبٜ اظ زازٖ أتیبظٞبي ظيبز ثٝ ضٚؼ

ُ  ،ٞب تزبض ٚ ثبظضٌب٘بٖ ٚ وبؾت ثٝ اٚد ذٛز ضؾیسٜ ٚ رٙجف تب  ثبظاض ضا تُٗیي

ٖ   وسٜ ٔي ٞب، اٖتطاو زض رطيبٖ ايٗوٙٙس.   ٝ  ٞيب ٚ ٟٕٔيب ٚ  قيس  ٞيب تيبضاد   ذب٘ي

اظ  ٞيب پيؽ   ايٗ زضٌیيطي  .ٌطزيستجطيع ٘یع ٔٛلتب اذطاد  ٌٕطن وبضٌعاض ثّػيىي

 ثبظٌكت قبٜ ثٝ ايطاٖ ٘یع ز٘جبَ قس. 

اتبثيه ضا   تيب  قيس ٔزبة قبٜ  ٔٓفطاِسيٗ ٞب ٘تیزٝ زاز ٚ ؾطا٘زبْ ٔربِفت

.ثٍٕبضز ٚظيطي ٘رؿتضا ثٝ ٔمبْ  "اِسِٚٝ ٖیٗ" اٙسي پؽ اظ آٖ ٚ وطزٜ ٖعَ

ٚاضٖٚ اتبثه ضفتبض وطز. ثب ضٚحب٘یٖٛ ٕٞيطاٜ قيس ٚ    اِسِٚٝ زض آغبظ ثٝ ٖیٗ

ٗ  ثیكتطي ٘كبٖ زاز. اٚ ٔي پطٚايْبٞطا ثٝ ذٛاؾت ْٖٕٛ  ٌٛ٘يٝ   وٛقیس تب ثيسي

 ٔحجٛثیت وؿت وٙس.
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ضفت تب آ٘ىٝ  پیف ٔي ٚ آضأف ٘ؿجتب ثٝ ؾٛي ثٟجٛزي ثطاي ٔستي ایع ٕٞٝ

قرهي ثب لٕٝ ٚ لساضٜ ثٝ   ٞبي ٔساضؼ تٟطاٖ ثط احط اذتالفب ِ ٝ اظ َّجٝزٚ زؾت

ٞب ضا ثبظزاقيت   تٗسازي اظ ايٗ اِسِٚٝ ضاٜ افتبز. ٖیٗ ٝ اي ث ربٖ ٞٓ افتبز٘س ٚ فتٙٝ

ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ وبض ٘بپؿيٙس ضٚحيب٘یٖٛ؛    ثب ايٗ زؾتٍیطيؾرتي تٙجیٝ وطز.  ٚ ثٝ

ٚ زض  ٌطفت قىُ ذطٚقيزض تٟطاٖ  ،زاقتٙسٞب  وٝ ٔطزْ ثط آٖ ثربَط حؿبؾیتي

وٝ  ٍٞٙبٔي آٖ ٘یعاٙسي پؽ اظ  قس. ثبظاضٞب ثؿتٝثطاي ٔستي وٛتبٜ ظ٘زبٖ ٘یع 

 ،ثيبفي  نٙبيٕ پبضاٝنبحجبٖ ٚ ثٝ  وطزٜٔٙٗمس  ٞب ٌٕطوي ثب ضٚؼ پیٕب٘يزِٚت 

ضؾيب٘یس،  ظييبٖ   اييٗ لكيط،   ثبفٙسٌي ٚ ٕٞچٙیٗ تزبض ٚ ثبظضٌب٘بٖافعاضؾبظي، 

ايٗ ؾّؿيّٝ ٚليبيٕ    .ٌطفتٗ اٖتطايب  زأٗ ظز ثط اٚد ٘بضيبيتي التهبزي ٘یع

اِسِٚٝ ٘یيع ايٖٛ اتبثيه     ٚ ثبٖج قس تب ٖیٗ افعٚز ضٚظثطٚظ ثط ذكٓ ٔطزْ ٔي

  ٔٛضز ا٘عربض ٔطزْ لطاضٌیطز.

 ٚ ثیكيتط قيسٜ  ٘یع  ٞب ٔىتت ٚ  ٞب زثؿتبٖٞب،  ضٚظ٘بٔٝ ٞب وٕبثیف ؾبَ ايٗ زض

 طفت ثٛز.ضٚ ثٝ پیك -ٞطاٙس ثٝ وٙسي-آٌبٞي ٚ زا٘ف ٔطزْ

اتفبلي ثؿیبض ٟٔٓ  ذٛضقیسي، 9426زض ٔحطْ پیبپي،  ٚلبيٕ ِاظ ايٗ  پؽ ٔستي

 اهلل آييت "تطيٗ ضٚحب٘یٖٛ ٚلت، تطيٗ ٚ ٔٛضز احتطاْ آٔس ٚ زٚ تٗ اظ ثعضي پیف

ٞيبي   ثّػيىيي ثطاي ثیطٖٚ ضا٘يسٖ   ،"ثٟجٟب٘ي اهلل آيت" ٚ "َجبَجبيي ٔحٕس ؾیس

ٗ    ٔؿٍّ ثط ٌٕطن، ٝ  ثٝ ظييط وكيیسٖ ٖيی ٚ ٔجيبضظٜ ثيب ذٛزويبٍٔي ٚ     اِسِٚي
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ايٗ اتفبق ثؿیبض ٟٔيٓ ثيٛز ٚ    ، ثب ٞٓ ٍٕٞبْ قس٘س.ٚضظي زؾتٍبٜ لبربضي ؾتٓ

ٝ  ايٗ زٚ ؾیس ثٗسٞب تب ضؾیسٖ ثٝ ٞسف ٟ٘بيي زض وٙبض ٞٓ  ؾيعايي زض   ٘ميف ثي

 پیطٚظي رٙجف ٔكطَٚٝ زاقتٙس.

اظ ثييسضفتبضي  وييٝ اظ ثبظضٌب٘ييبٖ ٞييب ٌطٚٞييي زض پیطأييٖٛ ٕٞييیٗ ظٔييبٖ

ثبظاض ضا ثؿتٝ ٚ زض  ثٛز٘س، زض وٙكي ٔكتطن ثٝ ؾتٜٛ آٔسٜ ٕطنٌٞبي  ثّػيىي

اِسِٚٝ ثيطاي حيُ اييٗ  . ٖیٗتحهٗ وطزٜ ٚ ثؿت ٘كؿتٙسٖجساِٗٓیٓ  حطْ قبٜ

ا٘زٕٙي ثطپبؾبذت وٝ ٕ٘بيٙيسٌبٖ ثبظضٌب٘يبٖ زض ييه ؾيٛي آٖ ٚ     ٔٛيٛٔ، 

وبضٌعاضاٖ ثّػيىي ٌٕطوب  زض ؾٛي زيٍط آٖ ثبقٙسٜ ثٛز٘يس. آٖ ضٚظ زض آٖ  

ٝ  قس قىبضآ ا٘زٕٗ زؾيت ثيٝ   ٞيب زؾيت ثيطزٜ ٚ     ٞيب زض لیٕيت   ثّػيىيي  وي

ضا ضٚ  ٚ ٕٞٛ٘يسا٘ف  وٝ زؾت ذٛز ٔٛؾیٛ ٘ٛظ. ا٘س ٞبي ثعضي ظزٜ والٞجطزاضي

. ظزرّؿٝ ضا ثطٞٓ ٚ تٛٞیٗ ثٝ ايطا٘یبٖ فحبقي  زيس پطذبـ وطزٜ ٚ ثب ٔيقسٜ 

ٗ  ايٗ ضايع٘ي اِسِٚيٝ ٘یيع    ثب ٚرٛز ٘تیزٝ ضٚقٙي وٝ زاقت ٘بفطربْ ٔب٘س ٚ ٖيی

 ٞب يب رجطاٖ ذؿبض  ثبظضٌب٘بٖ ا٘زبْ ٘ساز. ٞیچ السأي ثطاي ثطوٙبضي ثّػيىي

ُ  ضٚظٞب       ٌٛ٘يبٌٖٛ،   ٌصقتٝ ٚ تمبثُ ٞط ضٚظ ٔطزْ ثب حىٛٔت ثط ؾط ٔؿيبئ

 ،5131زض ذيطزاز   قيبٜ  ٔٓفطاِسيٗ وطز. زضثبض ضا ثیكتط ٔي ٚقىبف ٔیبٖ تٛزٜ 

ثطاي ثطاي ثبض ؾْٛ ثٝ ؾفط اضٚپب ضفت. 
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زض پكييت ثييبظاض ٞييب  ضفييتٗ قييبٜ ثييٝ فط٘ييً، ضٚؼ  اٙييسي پييؽ اظ

ثال اؾتفبزٜ ضا ثطٌعيس٘يس ٚ    ٚ ٌٛضؾتب٘ي اي ٔتطٚوٝ ، ٔسضؾِٝتٟطاٖ زٚظاٖ وفف

. ثؿبظ٘سرب  ثب٘ه زض آٖ تبؾیؽ ؾبذتٕب٘ي ثطايضا ذطيسٜ ٚ  ثط آٖ قس٘س تب آٖ

َجبَجيبيي ضفتيٝ ٚ    اهلل اذتیبض َالة ثٛز، ثيٝ ٘يعز آييت    اٖٛ ٔسضؾٝ پیكتط زض

زا٘ؿت ؾبذت ايٗ ثب٘ه ثبٖج تىیٝ  وٝ ٔي ذطيس آٖ قس٘س. َجبَجبيي ذٛاؾتبض

ٝ   ثیكتط زِٚت ثٝ ٖٙبنط ثیٍب٘ٝ ذٛاٞس قيس،  ٌٛضؾيتبٖ ضا  ٚ  ظٔيیٗ ضا ٔٛلٛفي

ٞييب ثييٝ ٘ييعز    . ٘باييبض ضٚؼزاضاي حطٔييت ٚ غیطلبثييُ فييطٚـ ذٛا٘ييس  

زض ويٝ   پيصيطفت  زضً٘ ثب زضيبفيت ٔجّغيي   ثي اٚضفتٙس.  "٘ٛضي اهلل فًُ قید"

پيؽ اظ آٖ   ظٔب٘يا٘سن  .ٞب ثفطٚقس آٖ ظٔیٗ ضا ثٝ ضٚؼٚحب٘ي؛ ربيٍبٜ يه ض

 . وطز٘سٞب وبض ؾبذت ثب٘ه ضا آغبظ  ضٚؼ

ٞبي ٔٛلٛفٝ ٚ ترطييت ٌٛضؾيتبٖ    اظ فطٚـ ظٔیٗضٚحب٘یٖٛ ثب آٌبٜ قسٖ 

َجبَجيبيي   اهلل ٞب آغيبظ قيس. آييت    زضً٘ ٔٛري اظ اٖتطاو ٞب، ثي تٛؾٍ ضٚؼ

 ٕٞعٔيبٖ ثيب  قطٖي ذٛا٘يس.   ٘بٖ ضا غیطٔؿّٕبِ ؾبظ زض ٌٛضؾتبٖٚ  نطاحتب ؾبذت

ٖ  ضٚؼوٝ  ذجطي زض ٔیبٖ ٔطزْ پرف قس ٘یع ٞب وكٕىف ايٗ ٞيبي   ٞب اؾيترٛا

ٖ   وٝ ثٝ تبظٌي زفٗ قسٜ ا٘س وطزٜظ٘ي ضا پیسا  ٞيبي   ٚ آٖ ضا ثٝ ٕٞيطاٜ اؾيترٛا

ٌیط قيسٖ اييٗ    ثب ٕٞٝ. ا٘س ارؿبز لسيٕي ثٝ زضٖٚ ابٞي زض آٖ ٘عزيىي ضيرتٝ

. ييٛضـ ثطز٘يس   ثٝ ؾيٛي ؾيبذتٕبٖ ثب٘يه   ٔٗتطو ِ ضٚحب٘یٖٛ ٚ ٔطزْآٌٟي، 

تطؾیسٜ ٚ ٌطيرتٙس. ٔطزْ ٘یع ٔطزْ ذكٍٕیٗ، ثٝ قس  ثب زيسٖ ثیكٕبضوبضٌطاٖ 
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ـ  ثٝ ٚ  زضثيطزٜ ٚ   ؾٛي ؾبذتٕبٖ ييٛض ريب ضا ثيب ذيبن     آٖ ؾيبٖت  وٕتيط اظ ز

 وطز٘س.  يىؿبٖ

آٔسٜ ٚ ثط ذكيٓ ٚ   ٞبيي پیف ضٚظ زاؾتبٖ ثٝ ٞب ٘یع ضٚظ زض قٟطؾتبٖ ٕٞعٔبٖ

زض ليعٚيٗ ثريبَط اٞب٘يت ثيٝ ييه      افعٚز.  ٔطوعي ٔي ٌیطي ٔطزْ ثب زِٚتِزض

ْ زض رطيبٖ ٚليبيٗي،  زض ؾجعٚاض  ٚ ٞبيي پب ٌطفت ضٚحب٘ي قٛضـ ثيطاي   ٔيطز

تيطي   إٞیت ضٚيسازٞبي وٓ .ا٘ساذتٙس ضاٜ ثٝؾط ٚ نسايي اظ ضٚحب٘یٖٛ  حٕبيت

ضٚحيب٘یٖٛ ٚ   ثٝ ثبالتط ضفتٗ ربيٍبٜ پیبپي اتفبلب ايٗ  ٘یع زض وطٔبٖ پیف آٔس.

ا٘زبٔیس.  ٔيرؿٛضتط قسٖ ٔطزْ 

ثط ايٗ ضذيسازٞب، زض   قبٜ زض اضٚپب افعٖٚ اٟبضٔبٜ حًٛض ٔٓفطاِسيٗ زض َي

اهلل ثٟجٟيب٘ي ثيب ثطٌيعاضي رّؿيب       تٟطاٖ قطايٍ ٔٙبؾجي پسيس آٔس تيب آييت  

زضپي، ٘فٛش ذٛز ٔیبٖ ٔطزْ ضا ثیكتط ويطزٜ ٚ پبيٍيبٜ ٘یطٚٔٙيسي     ؾرٙطا٘ي پي

ثؿبظز. 
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ذٛاٞي ٔكطَٚٝ٘ساي 

ُ    ذٛضقیسي 9422 پؽ اظ ٔبٜ ضًٔبٖ آٖ  ، لٙس زض تٟيطاٖ ٌيطاٖ قيس. زِیي

ثيٛز.   ٞيب  لٙس تٛؾيٍ ضٚؼ وٕتط قسٖ ٚاضزا   ٚ غاپٗ ٚ یٝ زضٌیطي ثیٗ ضٚؾ

ضٚييسازٞبي پيیف آٔيسٜ ٚ     ٍطيؿيتٗ زض ٘حبوٓ تٟطاٖ ثيسٖٚ   "ٖالءاِسِٚٝ"

ـ اٙس اظ ثبظضٌب٘بٖ  زاز تب تٙي ٞب، زؾتٛض ضٚؼِ فطٚقي ٌطاٖ ْ  ذيٛ ٖ  ٘يب ضا  تٟيطا

اي  اييٗ ويبض ٖالءاِسِٚيٝ ثيٝ ا٘يساظٜ      اٛة ظز٘س. ٔأل ٖبْزض  وطزٜ ٚ زؾتٍیط

وٝ ثيٝ ٘كيب٘ٝ اٖتيطاو     ثبظضٌب٘بٖ ٚ ثبظاضيبٖ تٟطاٖ ضا ذكٍٕیٗ وطزوبؾجبٖ، 

. تُٗیُ وطز٘سوكیسٜ ٚ ثبظاض ضا  وبض ٕٞٝ زؾت اظ

ٙي اٙس اظ ٞب ثٝ اتفبق ت ٍٕٞبْ ثب آٖٚ حٕبيت وطزٜ ثبظضٌب٘بٖ ٔطزْ ٘یع اظ 

 وطز٘يس.  ؾطاظيط قسٜ ٚ تزٕٕ زض ثبظاض تٟطاٖ "ٔؿزسقبٜ"ضٚحب٘یٖٛ ثٝ ؾٛي 

ٓ  وٓ پكت ؾطٞٓ ز٘جبَ قس، ايٗ تزٕٗب  وٝ ثٝ ٔس  اٙس ضٚظرطيبٖ زض   وي

تيطيٗ آٖ زضذٛاؾيت    وٝ ٟٔٓ ذٍ ٔكرهي ثٝ ذٛز ٌطفتٞبي ٔطزْ  ذٛاؾتٝ

 ثٛز. "ذب٘ٝ ٖساِت"ثطاي تبؾیؽ 

َّت  ِٔٙفٗت يه ضٚحب٘ي وٝ–٘ٛضي  فًبهلل درٕٗٝ ٔؿزسقبٜ ٚ قی أب أبْ 

ثيب   -قس قرهي ثب ٔطزْ ٚ ٌبٜ ثب زِٚت ٍٕٞبْ ٔي ثٛزٜ، ٌبٞي ثٙب ثط ٔهّحت

ٔعزٚضا٘ي ضا زض ٔیبٖ ٔطزْ زضٖٚ ٔؿزس ويطزٜ ٚ ثيب    ،ٖالءاِسِٚٝ اظ ٌطفتٗ ذٍ

 زٚ ؾیس ثعضٌيٛاض؛  ٚ َطفساضاٖ ٙسضاٜ ا٘ساذت ثٝزٖٛايي اي اظ پیف ؾبذتٝ  ثط٘بٔٝ
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اييٗ  . ٚ يطة ٚ قتٓ ليطاض زاز٘يس  ٔٛضز اٞب٘ت  َجبَجبيي ٚ ثٟجٟب٘ي ضا اهلل آيت

ثيٝ  اظ ٔطزْ ثٝ ٘كب٘ٝ حٕبيت اظ زٚ ؾیس،  قٕبضي ثي ٌطٜٚضٚيساز ثبٖج قس تب 

 .وٙٙسٚ تزٕٕ  ضفتٝ زٚ ؾیس ٞبي ذب٘ٝؾٛي 

ٓ پٍبٜ ضٚظ زيٍط وٝ ٕٞٝ  ٝ  زض ثيی اي زيٍيط اظ ٖالءاِسِٚيٝ ثٛز٘يس،     زؾیؿي

ثٝ ٕٞطاٜ ٔطزٔي وٝ  ٚ ثسٖٚ آٌبٞي لجّي ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٘بٌٟبٖ زٚ ؾیس زض السأي

 "ٖجساِٗٓیٓ قبٜ" حطْ ٚ زضاظ تٟطاٖ ثیطٖٚ ضفتٝ  ثٛز٘س، وطزٜ زض وٙبضقبٖ تزٕٕ

 ٔبٕ٘ اظ وٛقیس تب ثٝ ٔحى آٌبٞي اظ ايٗ الساْ، زِٚتتحهٗ وطز٘س.  قٟطضي

 ٘كس.   ِٚي ٔٛفك قٛز ايٗ تحهٗ

ثيب  ظٚزي  عاض ٘فط ثٛز. ثٝزض ضٚظٞبي ٘رؿتیٗ قٕبض ٔتحهٙیٗ ٘عزيه ثٝ ٞ

ضٚظ رٕٗیت ثیكتطي اظ تٟيطاٖ،  ٝ ضٚظث، ٘كیٙي زٚ ؾیس پطاوٙسٜ قسٖ ذجط ثؿت

پیٛؾتٙس. افعٖٚ ثط ٔطزْ  ٔيوٛاٙسٌبٖ رب آٔسٜ ٚ ثٝ نف  ضي ٚ حتي لٓ ثٝ آٖ

ثطذيي قيبٞعازٌبٖ ٚ     ٚ حتيي  ثبظضٌب٘بٖٞب، ٚآٖبٖ،  ٖبزي، ثؿیبضي اظ َّجٝ

پؿطاٖ  اظ  يىيوٝ  آٖ تط ربِت ٙیٗ پیٛؾتٙس.زضثبضيبٖ ٔٗتطو ٘یع ثٝ نف ٔتحه

ٚ  وٝ ذٛاٞبٖ انيالح اٚييبٔ وكيٛض ثيٛز     ٘یع٘ٛضي  اهلل فًُ قید ؾيیس   ثيٝ ز

 پیٛؾت.وٛاٙسٌبٖ ثعضٌٛاض ٚ 

زض تٟطاٖ ثيطاي ٖيبزي ٘كيبٖ     زيس ضا ٔي ٔٗتطيبٖاِسِٚٝ وٝ پیكطفت  ٖیٗ

ٖ ذٛز ؾط وؽ وٝ اظ ثبظوطزٖ زوّب زازٖ اٚيبٔ، زؾتٛض زاز ثبظاض ثبظ قسٜ ٚ ٞط
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ً ثبظ ظز أٛاِف ٔهبزضٜ قٛز. ٕٞعٔبٖ ٘یع  ويطزٖ  ٞيبيي ثيطاي پطاوٙيسٜ    ٘یط٘ي

ٝ   وبض ثؿت أب ايٗ  ثٝ ٔتحهٙیٗ  السأب  اٚ ٘ٝ تٟٙب تحهيٗ ضا ٘كىؿيت، ثّىي

 آٔيسٜ زض  پیفاظ ضٚيسازٞبي قٟطضي ٘یع ثبٖج قس تب ٔطزْ زاز ٚ  ٚاضٖٚ٘تیزٝ 

ثبظاض ضي ضا ثجٙس٘س.ٚ تٟطاٖ آٌبٞي يبثٙس 

ضٚظٞبيي وٝ تحهٗ ازأيٝ زاقيت، زٚ ؾيیس ٚ ثعضٌيب٘ي ويٝ زض       زض َي

 ٞبي ذيٛز ضا ٔكيرم ويطزٜ ٚ ؾيپؽ     وٓ ذٛاؾتٝ تحهٗ حًٛض زاقتٙس وٓ

ٝ  ٕ٘بيٙيسٌب٘ي  أب قس٘س. ٞب ثطاي ثیبٖ آٖ ذٛاٞبٖ ٌفتٍٛي ٔؿتمیٓ ثب قبٜ زض  وي

ٔٛفك ثٝ  اِسِٚٝ ٖیٗ وبضقىٙي ثب فطؾتبزٜ قس٘سثطاي ضايع٘ي ثب قبٜ اٙس ٔطحّٝ 

ثيٝ ٚؾيیّٝ ؾيفیط ٖخٕيب٘ي تٛا٘ؿيتٙس      وٛاٙيسٌبٖ  . ؾطا٘زبْ زيساض ٘كس٘سايٗ 

ٖ ثسٖٚ  پٟٙب٘ي ٚ ٞبي ذٛز ضا ذٛاؾتٝ ٗ  آٌبٜ قيس اِسِٚيٝ ثيٝ زؾيت قيبٜ      ٖيی

 5زضذٛاؾت ٔتحهٙیٗ اٙیٗ ثٛزتطيٗ  ٟٔٓاٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ثطؾب٘ٙس. 

ذب٘ٝ؛ تبؾیؽ ٖساِت

وطزٖ لٛا٘یٗ اؾالٔي ثط ٕٞٝ وكٛض؛ ضٚاٖ

ظ حىٕطا٘ي تٟطاٖ؛ ثطوٙبضي ٖالءاِسِٚٝ ا

ثطوٙبضي ٔٛؾیٛ ٘ٛظ ثّػيىي اظ ٌٕطن ٚ ٔبِیٝ؛
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لٓ )وٝ ٕٞٛاضٜ -ضيیؽ ثٍٙبٜ ٔؿبفطثطي تٟطاٖ "ٖؿٍط ٌبضيچي"ثطوٙبضي 

 زاز(. ضٚحب٘یٖٛ ضا آظاض ٔي

ضا  آٖ٘یيع   اٚٚ  زازٜٚظيط ذبضرٝ ايطاٖ  ضا ثٝ ٔتحهٙیٗ ٘بٔٝ ،ؾفیط ٖخٕب٘ي

ْ ايٗ قبٜ ضؾب٘س. قبٜ تب  ثٝ زؾت ٔٓفطاِسيٗ ٞيبي   ثيٝ زِیيُ وبضقيىٙي    ٍٞٙيب

 ٘ساقت.  آٌبٞيٞبي زلیك ٔتحهٙیٗ  اظ ذٛاؾتٝاِسِٚٝ  ٖیٗ

ٞبي ٔتحهٙیٗ تٛؾيٍ قيبٜ ضا    وٝ احتٕبَ پصيطفتٗ زضذٛاؾت اِسِٚٝ ٖیٗ

 ٚ اشٖبٖ زاقتپیبْ فطؾتبز  زٚ ؾیسثٝ  زيس، ثسٖٚ ٕٞبٍٞٙي ثب قبٜ، ٘عزيه ٔي

ب٘ي ضا ثطاي ٔيصاوطٜ  وؿ ؾطٖت ثٝ ايٗ تحهٗ، ٘تیزٝ ٟ٘بيي قسٖثطاي ٔكرم 

ٖ   ٔتحهٙیٗ . وٙٙسضٚا٘ٝ  اٚٚ زيساض ثب  ضا اظ ٔیيبٖ ذيٛز    اٟيبض تيٗ اظ ثعضٌيب

ٞب ضا زض ٔٙعَ ذيٛز   ضٚظي آٖ اِسِٚٝ اٙس ٖیٗ. وطز٘س اٚضٚا٘ٝ ٔٙعَ ثطٌعيسٜ ٚ 

ٞب  آٖ ثٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اربظٜ ضفتٗ وطز ٚ ثٝ ثٟب٘ٝ ٔي ٞب پصيطايي اظ آٖٝ، زاقت ٍ٘ٝ

، آٖ اٟبض وٛاٙسٌبٖثطاي يطثٝ ظزٖ ثط ٖ ضا زاقت وٝ ٌٛيب آًٞٙ آ زاز. ٕ٘ي

 وٙس.  ثیطٖٚاظ قٟط  يپٟٙب٘ثٝ نٛض  ٘فط ضا 

ٗ َِٛي ٘ىكیس وٝ  ْ  ايي ٗ  اليسا ٝ   ٖيی قيٟط پیچیيس،   زض  ؾيطٖت  اِسِٚيٝ ثي

اٚييبٔ  قيس.    ثؿتٝ زيٍط تٟطاٖ ثبض ثبظاضٞبيي پسيس آٔس ٚ ٔتٗبلت آٖ  قٛضـ

حبِيت  تٟطاٖ، ٘یطٚٞبيف ضا زض حبوٓ ٖالءاِسِٚٝ قس  پطيكبٖ ثٛز. پبيترت ثٝ

ذيٛز   ٞب رٌّٛیطي وٙس. تب اظ ثؿتٝ قسٖ زوّبٖوطزٜ  قٟط پطاوٙسٜ ثبـ زض آٔبزٜ
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ٖ  ٔیساٖ زض ؾجعٜ ٔیبٖ . زض ايٗوطز ٔيظ٘ي  ٞب ٌكت زض ذیبثبٖ٘یع قرهب   ثٝ ريب

افتبز ٚ اٚ  -ضفت وطزٖ زوّبٖ ذٛز ٕ٘ي وٝ ظيط ثبض ثبظ-زاضاٖ ٘بٔي  يىي اظ زوّبٖ

ٞبي ذٛز  زوّبٖ زاضاٖ ٘یع بٖقس تب ٕٞٝ زوّ اي ثٟب٘ٝايٗ ضٚيساز، . ظزثب اٛة  ضا

وٙٙس. ؾپؽ ؾیُ زيٍيطي اظ ٔطزٔيبٖ  وبض ضا تُٗیُ   اٖٛ ثبظاضيبٖ ضا ثؿتٝ ٚ

ضٚا٘ييٝ  ٕٞطاٞييي ثييب ٔتحهييٙیٗ  ٔٗتييطو اظ پبيترييت ثیييطٖٚ قييسٜ ٚ ثييطاي

.قس٘سٖجساِٗٓیٓ  قبٜ

ا ذيٛز ض وٛاٙسٌبٖ  قٕبضقسٖ  تٟطاٖ ٚ افعٚزٜ قبٜ وٝ ثب تُٗیّي ٔٓفطاِسيٗ

 ضا ٔٛافمت وبُٔ ذيٛز زضً٘  زيس، ثي ثعضٌي ٔي زضٌیط آقٛة ٚ زضزؾط ثؿیبض

زؾيتٛض  ٞب زض زْ  إَیٙبٖ آِٖ رّتاثطاظ وطزٜ، ٚ ثطاي  ٞبي ٔتحهٙیٗ ٝ ذٛاؾتثب 

ثيٝ  ثعضٌيبٖ زضثيبضي   ٌطٚٞي اظ ٚ زؾتٛض زاز تب ذب٘ٝ ضا أًب  ؾبذت ٖساِت

ٚ ٖيع  ٚ   ضا ثب قىٜٛ ٚ پبؾساضيٙسٌبٖ وٛاوطزٜ ٚ  ٖجساِٗٓیٓ ٔطارٗت قبٜ

 . ثٝ تٟطاٖ ثبظٌطزا٘ٙس احتطاْ

اييٗ پیيبْ ثيٝ     ثب ضؾیسٖثٛز.  ٔطزْنسٚض ايٗ فطٔبٖ پیطٚظي ثعضٌي ثطاي 

ٍ  ضا زض ثطٌطفيت  ٞيب  آٖٔٛري اظ قبزي ٚ ؾطٚض  ٔتحهٙیٗ، آٞيٗ   . ٔؿيیط ذي

ي ٚ ٔطزْ ثؿیبضي ٘یيع ثيطا   زض آٖ ضٚظ ضايٍبٖ اٖالْ قستٟطاٖ -ٖجساِٗٓیٓ قبٜ

ٚ ٔتحهٙیٗ ضٞؿپبض قس٘س. پیكٛاظ ضٚحب٘یٖٛ
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ٝ اهلل ثٟجٟب٘ي ثٝ ٕٞيطاٜ وٛاٙيسٌبٖ    اهلل َجبَجبيي ٚ آيت آيتوٝ  ٍٞٙبٔي  ثي

ٞيب ضا ٔيٛضز    قبٜ آٖ ،ٌّؿتبٖ ضفتٝ وبخ زٖٛ  قبٜ ثٝ ثٝ اثتسا تٟطاٖ ثبظٌكتٙس،

ٚ زض قبزي ٔطزْ ؾٟیٓ قس٘س.  ثبظٌكتٝزاز. ؾپؽ ثٝ ٔیبٖ رٕٗیت  ٘ٛاظـ لطاض

ٛ٘ٝ تحهٗ ّٖٕب پؽ اظ يه ٔبٜ ثب ثطآٚضزٜ قيسٖ ثعضٌتيطيٗ ذٛاؾيتٝ    ثسيٗ ٌ

زٚٔيیٗ   .ذب٘ٝ ثيٝ پبييبٖ ضؾيیس    يٗٙي نسٚض ٔزٛظ ثطاي ؾبذت ٖساِتٞب  آٖ

ٞب وٝ ثطوٙبضي ٖالءاِسِٚٝ اظ حىٕطا٘ي تٟطاٖ ثٛز ٘یع ٕٞيبٖ قيت    ذٛاؾتٝ آٖ

 .يبفت ا٘زبْ

یٍیيط  زٚ ؾيیس ثعضٌيٛاض پ  اٙسضٚظي پؽ اظ پبييبٖ ييبفتٗ اييٗ زاؾيتبٖ،     

ٝ  ٖساِت ؾبذت ٞيبيي ويٝ    ذب٘ٝ ثٛز٘س أب ٞٙٛظ ذجطي اظ آٖ ٘كسٜ ثٛز. زض ٘بٔي

ٓ فطؾيتبز  ٔيي اِسِٚيٝ   ٖیٗ ثطاي زض ايٗ ظٔبٖ اهلل َجبَجبيي آيت ٓ  ، وي ثيطاي   وي

ضا ثٝ ربي ٖساِترب٘ٝ ثٝ وبض ثطز.  "ٔزّؽ" ٚاغٜ ثبض ٘رؿتیٗ

ـ  اتفبليبتي زض ٔكٟس َي  ضٚظٞب ٗزض ٕٞی ٚ ٞيبيي قيىُ ٌطفيت     قيٛض

تٗ  قسٖ اُٟ ثطآيٙس آٖ وكتٝ. زؾتٛض قّیه ثٝ ٔٗتطيبٖ ضا زازطاٖ ٔكٟس حىٕ

ؾيط ٚ نيساٞب ثيبال     . اٖٛ ايٗ ذجط ثٝ تٟطاٖ ضؾيیس ثٛزضٚحب٘یٖٛ ٔطزْ ٚ  اظ

ذب٘ٝ ٚ ٔزبظا  ٖبّٔیٗ اييٗ  ٌطفت ٚ ٔطزْ ثیف اظ پیف ثطاي تبؾیؽ ٖساِت

ثب ٘ٛقيتٗ اظ فطنت ثٟطٜ رؿت ٚ َجبَجبيي اهلل آيتوطز٘س.  ضٚيسازٞب پبفكبضي

زض ثیكتطي پیٍیطي وطز.  ُٔبِجب  ضا ثب رسيت قبٜ، ٔٓفطاِسيٗ ثطاي ٟٔٓ اي ٘بٔٝ



 انقالب مشروطه از آغاز تا انجام / 31
 

ظٔعٔيٝ   .ويطز ذب٘يٝ اظ ٚاغٜ ٔزّيؽ اؾيتفبزٜ     ربي ٚاغٜ ٖساِت ثٝ ايٗ ٘بٔٝ ٘یع

 قس. ٞبي ٔطزْ قٙیسٜ ٔي وٓ زض ٔیبٖ تٛزٜ تبؾیؽ ٔزّؽ وٓ

ويٓ   وٓ تكسيس ٚ قبٜ ٔٓفطاِسيٗ ضٚيسازٞب ثیٕبضي وكبوف ايٗ قٛضثرتب٘ٝ زض

ٝ  اي وٝ رع ا٘زبْ أٛضا  قرهي اظ  ٌٛ٘ٝ ثٝ افّیذ قس،لبربض   قبِٜ  پيطزاذتٗ ثي

اِسِٚيٝ ثيیف اظ    ٘بذٛقبيٙس ثبٖج قس تب ٖیٗ اتفبق. ايٗ ثٛززيٍط وبضٞب ٖبرع 

 پیف ظٔبْ أٛض ضا زض زؾت ثٍیطز.

 .ضفتٙيس  ٔيثٝ ٔٙجط  تٟطاٖ ٔؿبرسزض  ٞطضٚظ ايٗ ضٚظٞب زٚ ؾیسپیطأٖٛ زض 

ثيطاي ٘رؿيتیٗ ثيبض ثيٝ نيطاحت اظ       َجبَجبيي اهلل  آيتيىي اظ ايٗ ٔٙجطٞب  زض

ثييٝ  "ُّٔمييٝ ؾييُّٙت"زضذٛاؾييت ثييطاي ثطپييبيي ٔزّييؽ ٚ تجييسيُ    

  ؾرٗ ٌفت. "ٔكطَٚٝ ؾُّٙت"

ٗ   "ٔكطَٚٝ"ٚ  "ٔزّؽ"ٞبي  پیچیسٖ ٚاغٜ اِسِٚيٝ ضا ثيٝ    زض قيٟط، ٖيی

نيٛض   ٌطٚٞي اظ ٔيطزْ ثيٝ   ٞطاؼ ا٘ساذت. ٍٞٙبٔي وٝ زض قٟط قبيٕ قس 

ذٛاٞيبٖ رٟيبز ٚ ٔجيبضظٜ    ّٖیطغٓ ٔربِفت ضٚحب٘یٖٛ ٚ ثعضٌبٖ،  ؛ذٛزرٛـ

٘یطٚٞبي زضً٘  ٟٔیب قس. اٚ ثياِسِٚٝ  ٖیٗ ؾطوٛة ثطاي  ثٟب٘ٝحب٘ٝ ٞؿتٙس، ٔؿّ

 ٚ ويطز  ٘ٓيبٔي اٖيالْ   ، زض قٟط حىٛٔتثبـ لطاض زاز زض حبِت آٔبزٜذٛز ضا 

ٝ  ٍ٘بضاٖ ٚ ثعضٌبٖ ٘فط اظ ضٚظ٘بٔٝ  اٙس ٍیط ٚ قيجب٘ٝ زؾيت   ٘یيع  ذيٛاٜ ضا  ٔكيطَٚ

 .تجٗیسوطز
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ّ  قید"يه ضٚحب٘ي ثٝ ٘بْ ، ذٛضقیسي9420 ٔبٜتیط زض ثیؿتٓ  "ٔحٕس ٚاٖي

ٚ ٔطزْ ضا زض رٟت پیٍیطي  ضفت ئ ٔٙجط ثٝ تٟطاِٖ  ضٚظ زض ٔحّٝ ؾطپِٛه ٞط وٝ

 يثٟجٟيب٘   اهلل آييت  ئطزْ ثٝ ضٞجيط  يِٚ ،زؾتٍیط قسوطز،  ُٔبِجب  تطغیت ٔي

ٝ ٔبٕ٘  زِٚتي، اٚ اظ زؾت ٔبٔٛضاٖوطزٖ  ذطٚقیس٘س ٚ ثب ضٞب ٖ  ثي ٚ  ظ٘يسا  ضفيتٗ ِا

ؾيیس  "زض رطيبٖ ايٗ زضٌیيطي ٚ تیطا٘يساظي، َّجيٝ ريٛا٘ي ثيٝ ٘يبْ        .قس٘س

؛ ثبظاض ثب پطاوٙسٜ قسٖ ايٗ ذجط زض قٟطضٚظ  فطزاي آٖقس.   وكتٝ "ٖجساِحٕیس

ثطاي رٌّٛیطي  اِسِٚٝ ٖیٗ. تحهٗ وطز٘س "آزيٙٝ ٔؿزس"زض  ثؿتٝ قس ٚ ٔطزْ 

ثب تٟسييس ٚ اضٖيبة   زض قٟط پطاوٙسٜ ٚ ٘یطٚٞبي ذٛز ضا بة ٖٕٛٔي، اظ اٖته

ٝ  ٕٞچٙیٗوطز.  ٔيذٛز  زاضاٖ ضا ٚازاض ثٝ ثبظٌكت ثٝ وؿت ٚ وبض بٖزوّ اي  ٘بٔي

ٖ ثٝ ٔؿزس ِآزيٙٝ فطؾتبزٜ ٚ اظ  ٝ     ضٚحيب٘یٛ ٞيبي ذيٛز    ذٛاؾيت ويٝ ثيٝ ذب٘ي

 أب پبؾد ّٖٕب اٙیٗ ثٛز5 .ثبظٌطز٘س

ٚ ذب٘ٝ ذٛاؾيت ٔيطزْ    تبؾیؽ ٖساِت»

   ٗ اِسِٚيٝ ثيب    زؾتٛض قبٜ اؾيت ٚ ايٖٛ ٖيی

ذبئٗ  ،ظ٘س ٌیطي اظ ارطاي آٖ ؾط ثبظ ٔي ثٟب٘ٝ

  «ثٝ زِٚت ٚ ّٔت اؾت.

ثيب ویٙيٝ ثیكيتط     پؽاِسِٚٝ زا٘ؿت وٝ زقٕٙي انّي ثب ذٛز اٚؾت.  ٖیٗ

ٞيٓ  ، ثيبظ اٚتٕبْ تٟسيسٞب ٚ پبفكبضي   ثبِٚي  .وطز ز٘جبَضا ؾطوٛة اٖتطايب  
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قيّٛ٘ ٌكيتٝ،   ٔؿبرس  ٚاضٖٚ آٖ،٘كس.   ثبظ  ٞب زوبٖٚ  اٖتهبة ٔب٘س قٟط زض

ٖ ٌطزييس  قٟط ثطٌعاض  اظ ٌٛقٝ ٞط  زض قسٜ وكتٝ َّجٝٔطاؾٓ ذتٓ  ٚ  ٚ ضٚحيب٘یٛ

اِسِٚٝ قس٘س. ايٗ تزٕٕ تيب پٍيبٜ    ذٛا٘ي ٚ ثسٌٛيي اظ ٖیٗ ٖٚبِ ؾطٌطْ ٔطحیٝ

ٕٞعٔيبٖ  قيس.   قٕبض ٔطزْ ٔٗتطو افيعٚزٜ ٔيي   طِحٓٝ ث ثٝ فطزا ز٘جبَ ٚ ِحٓٝ

 افعٚز. ٔي ذٛز سِٚٝ ٘یع ثط قٕبض ؾطثبظاٖاِ ٖیٗ

ٖ   اظ ؾٛي زيٍط  آٔيسٜ ٚ ثيٝ ؾيٛي     ٌطٚٞي اظ ٔٗتطييبٖ اظ ٔؿيزس ثیيطٚ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘تٓبض ضاٞپیٕبيي وطز٘س وٝ ثب ؾطثبظاٖ ضٚثطٚ قس٘س.  "اٟبضؾٛ"

ٞب ٔيطزْ ضا ثيٝ ٌِّٛيٝ ثؿيتٙس ٚ نيسٞب ٘فيط        ضفت ٘یطٚٞبي زِٚتي ٚ لعاق ٔي

ييه  ٚ ٕٞيٝ زض ا٘تٓيبض    ٌٝٛقٝ اؾتمطاض يبفت ي زض ٞط. ٘یطٚٞبي أٙیتقس٘س وكتٝ

 ٘س.ززاذّي ثٛ ثعضي رًٙ

ٌطٚٞيي اظ  ثيٝ ٕٞيطاٜ   َجبَجيبيي   اهلل ٚ آييت  يثٟجٟيب٘   اهلل ٕٞبٖ قت آييت 

وطز٘س. ييه ضٚظ   حطوت زض قٟطضي "ثبثٛيٝ اثٗ" ثٝ ؾٛي ٞب َّجٝ ٚ ضٚحب٘یٖٛ

 ٞيب  آٖیيع ثيب   ٘يٛضي ٘  اهلل ٘س. قید فًُقس "لٓ" ٖبظْ ؾپؽٚ  ٜرب ٔب٘س زض آٖ

ٖ  ٞطريب ٔيطزْ    ،حطوت ٔٗتطيبٖ حیٗزض ٍٕٞبْ قس.  ضا  ٟٔيبرط  ضٚحيب٘یٛ

ٓ  پیٛؾتٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔي زيس٘س ثٝ آٖ ٔي   اي وٝ زض ٍٞٙبْ زضٖٚ قسٖ ثٝ قٟط لي

 ثٛز. افعايف يبفتٝاظ زٚٞعاض ٘فط  ثٝ ثیف ٌطٜٚ ايٗقٕبض 
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ٟٔيبرط    ظٔبٖ ثٝ ضٚحب٘یٖٛ زاقيتٙس؛ آٖ اي وٝ ٔطزْ  ثب زِجؿتٍي ٚ ٖاللٝ

وكتٝ قسٜ ثٛز٘س ٚ ٘فط   ٔطزٔيٌطاٖ ثٛز.  تٟطاٖ ثؿیبضثطاي  ّٖٕبايٗ تٗساز اظ 

ٝ "ِفّ  د ذٛز ضؾیسٜ ثٛز ٚٚثٝ ااظ حىٛٔت ٔطوعي  ٝ  "ٔكيطَٚ  نيٛض    ثي

 اطذیس. ٞب ٔي زض زٞبٌٖؿتطزٜ 

، ٌطٚٞي اظ ٔطزْ ٘یع ثطاي ازأيٝ زازٖ  زٚ ضٚظ پؽ اظ ٟٔبرط  ضٚحب٘یٖٛ

ريب ثؿيت ٘كؿيتٙس. اييٗ ٌيطٜٚ       یؽ ضفتٝ ٚ زض آٖاٖتطايب ، ثٝ ؾفبض  اٍّ٘

ؾيتبز٘س  اِسِٚيٝ فط  ٖیٗ ثطايٞبي ذٛز ضا اظ َطيك ؾفطاي اٍّ٘یؿي  زضذٛاؾت

ٞب ضا زاز. ايٗ ذٛز ثبٖج قس تب  پبؾد آٖٕٔىٗ  قىُ اِسِٚٝ ثٝ ثستطيٗ ِٚي ٖیٗ

 تط قٛ٘س. تط ٚ زض تهٕیٓ ذٛز ثطاي ثطپبيي ٘ٓبْ ٔكطَٚٝ ٔهٕٓ ٔطزْ رَطي

ٞب پیف ٘بذكٙٛزي  اظ ؾبَ ٘یع تجطيع قٟط زض ؛قٝ زيٍط ايطاٖزض ٌٕٛٞعٔبٖ 

ٔیيطظا  "قيس. وكيتٝ قيسٖ     قس  زيسٜ ٔيي  ثٝ وكٛض ٘ؿجت ثٝ اٚيبٔ ؾیبؾي

ٓ     ٚ يبضا٘ف، ثحطاِٖ "وطٔب٘ي ذبٖ آلب ً   فطٚقيي  ٘يبٖ ٚ وي ٞيبي   ٘ب٘ٛاييبٖ، رٙي

ِٚیٟٗس ٚ قبٜ ثٗسي -ٔیطظا ّٖي ٞب زض لفمبظ ٚ تٙسذٛيي ٔحٕس ٔؿّٕب٘بٖ ثب اضٔٙي

زض زاز تيب   ٕٞٝ زؾت زض زؾت ٞيٓ ٔيي   -وٝ زض تجطيع البٔت زاقت لبربضٞب

ٕٞچٖٛ ا٘جيبض   ٘یع تجطيعضٚظٞبيي وٝ تٟطاٖ ؾطٌطْ ٔجبضظٜ ثب قبٜ ٚ زضثبض ثٛز، 

ٔیيطظا ويبض ضا    ِیىٗ اؾتجساز ثؿیبض قسيس ٔحٕسّٖي س.ضٚ  آٔبزٜ ا٘فزبض ثبقبث
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ٞب  ٞب ٚ قٛضـ رٙجفؾبظي ٚ ثطپبيي  ثطاي تجطيع ؾرت وطزٜ ٚ زض ظٔیٙٝ آٔبزٜ

 تط ثٛز٘س. ظٔبٖ اظ تٟطاٖ اٙس ٌبْ ٖمت تب ايٗ

ٓ    ٔتحهٗ تٟطاٖ ٟٔبرط  ّٖٕب ٚ ضٚحب٘یٖٛثب ضؾیسٖ ذجط  ْ ، ثيٝ لي  ٔيطز

آقىبضا اظ آ٘بٖ حٕبيت ويطزٜ ٚ ضٚحيب٘یٖٛ زض ٔٙجطٞيبي ذيٛيف اييٗ   تجطيع 

 . وطز٘س ٔي تحؿیٗثعضي ضا  تحهٗ

زض ايٗ ضٚظٞب ٘بٌٟبٖ تغییط ضٚيٝ زاز.  لزطٞب اِؿُّٙٝ ٘بيتٔیطظا،  ٔحٕسّٖي

ٝ   اٚ وٝ ثٝ قس  ٔؿتجس ثٛزٜ ٚ ثب ٞط ٘ٛٔ اٖتطايي ٔمبثّٝ ٔيي     ذيبَط ويطز، ثي

ثط آٖ قس تب اظ ايٗ فطنت ثطاي  ،*زاقتاِسِٚٝ  وٝ ثب ٖیٗاي  اذتالفب  ضيكٝ

ٚ  پؽ زض لبٔٛؼ زٚؾت ثٟطٜ ثجطز. اٚثطا٘ساظي   زاض ٔطزْ ٚ ضٚحب٘یٖٛ زضآٔيسٜ 

ثٝ ليٓ حٕبييت    ٌبٖٚ اظ وٛاٙس ٞبيي فطؾتبز تٍّطافقٟطٞب  ٍطزياظ تجطيع ثٝ 

ايطاٖ اظ ضٚيسازٞبي پیف آٔيسٜ    ؾطاؾطٞب ثبٖج قس تب ٔطزْ  وطز. ايٗ تٍّطاف

 آٌبٜ قسٜ ٚ آٔبزٜ ثعضٌتطيٗ رٙجف تبضيد ٔٗبنط ثبقٙس.

ثٝ لٓ ٚ ثؿتٝ قسٖ  ضٚحب٘یٖٛاظ ٟٔبرط   ٞب قٟطؾتبٖٔستي پؽ اظ آٌبٞي 

زض ٞيييط قيييٟطي غطييييٛ اٍّ٘يييیؽ،  زض ؾيييفبض  تٟيييطاْٖ ٔيييطزضٞيييب ٚ تزٕيييٕ اثبظ

تجطيع ثيب    ضٚحب٘یٖٛٔیبٖ  آٔیعي ٞبي اٖتطاو تٍّطاف. ذٛاٞي ثّٙس قس ٔكطَٚٝ

. ٜ ٚ قبٜ وبٔال  اظ پطيكيب٘ي اٚييبٔ آٌيبٜ ثيٛز   قبٜ ضز ٚ ثسَ قس ٔٓفطاِسيٗ

ٌیيطي اظ  ِٚیٟٗيس    فاِسِٚٝ ثطاي پی ٞبي ٖیٗ * (  ايٗ  اذتالف  ٘بقي  اظ  وٛقف

 ٔیطظا ثٛز.

 قسٖ 

 ّٖي    ٔحٕس
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ٚظييطي   ٘رؿيت   ضا اظ اِسِٚٝ  ٖیٗ پٛقب٘س ٚ  ُٖٕ ٔطزْ ربِٔٝ ثٝ ذٛاؾت ،زيس ٔي

ريبي اٚ    ثٝضا  -ضٚظٞب ٚظيط أٛض ذبضرٝ ثٛزوٝ آٖ - ٔكیطاِسِٚٝ"ثطوٙبض ٚ "

ـ    ربثزبيي ٚ ايٗ أب  ٞيب ضا فطٚ٘كيب٘س.   ٘طٔف قبٜ ٞيٓ ٘تٛا٘ؿيت قيٛض

اٍّ٘يیؽ ثيٝ    فبض ؾي ٘كيیٙبٖ زض   ثؿيت    تٗساز وبُٔ ثٛز ٚ پبيترت زض تُٗیّي

ليٓ    زض تجطيع، قس. ٔي ٞب افعٚزٜ ٜ ٚ ٞطضٚظ ٘یع ثط قٕبض آٖتٗ ضؾیس ٞعاض اٟبضزٜ

ريبضي    ٞيب    ثط ظثبٖ ذٛاٞي" ٔكطَٚٝ"ٚ  ٔكطَٚٝ""فّ ٚ زيٍط قٟطٞب ٘یع ِ

ٜ ثٛز. ضٚحب٘یٖٛ حبيط ثٝ ثبظٌكت ثٝ تٟيطاٖ ٘جٛز٘يس ٚ ثيسلِٛي قيبٜ زض   قس

زا٘ؿتٙس. ظيط پب ٌصاقتٗ زيٍط تٟٗسا  ٔيثط ذب٘ٝ ضا زِیّي  تبؾیؽ ٖساِت

 ٞب ثٝ ثبض ٘كؿيت.  ذٛضقیسي وٛقف 9420 ؾبَ ٔطزاز زض اٟبضزٞٓ ؾطا٘زبْ

حميٛق ذيٛز   ٚ ُٔبِجب  ٚ حيك    ٔطزْ زض ؾتب٘سٖ يىپبضاٍي اٖتطايب  ٚ قس 

ثيب    وطز.   فطٔبٖ ٔكطَٚٝ ضا أًباٙبٖ ربيٍبٞي ضؾیس وٝ قبٜ تؿّیٓ قسٜ ٚ  ثٝ

٘كيیٗ    نسٚض لُٗي فطٔبٖ ٔكطَٚٝ، ضٚحب٘یٖٛ ٔتحهٗ زض لٓ ٚ ٔطزٔبٖ ثؿت

ٔكيييطَٚیت ضا  فطٔيييبٖ  اٍّ٘يييیؽ ثيييٝ تٟيييطاٖ ثبظٌكيييتٙس ٚ نيييسٚض زض ؾيييفبض 

ٌطفتٙس. ركٗ

.S{Iµ¬

ٝ ٚ ٞ قس ضٚظ ثیكتط ٔيٝ ثٞب ضٚظ قٛضـ قيٟطٞب ثيٝ ز٘جيبَ تٟيطاٖ ٚ تجطييع    ٕي

قبٜ وٝ تبد ٚ ترت ذيٛز ضا زض ذُيط    . ؾطا٘زبْ ٔٓفطاِسيٗٛز٘سذٛاؾتٝ ث پب ثٝ
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 ئّّ قٛضاي ٔكطَٚٝ ٚ تكىیُ ٔزّؽ یطٚظيپ

 زض٘ييً ثييي قييبٜ، تٛؾييٍ ٔٓفطاِييسيٗ ٔكييطَٚٝ پييؽ اظ نييسٚض فطٔييبٖ

 اثتيسا ا٘تربثب  زض تٟطاٖ آغبظ قيس.   ٘بٔٝ ٔزّؽ ٚ ٘ٛقتٗ ٘ٓبْ ؾبذتٕبٖ تبؾیؽ

ٖ  ٚ اٙسيتٟٙب ٔحسٚز ثٝ پبيترت ثٛز وبض  ايٗ ٞيب ٘یيع حىيٓ     ثٗس زض قٟطؾيتب

ٌٛ٘ٝ رٙيجف ٔكيطَٚٝ زض    ثسيٗ قس.  اثالّ٘ٔي  قٛضاي ٔزّؽ تبؾیؽ ٕ٘بيٙسٌي

ٞب ٟ٘بيتيب ٕ٘بيٙيسٌب٘ي اظ    وبضقىٙيٚ  ٞب ٕٞٝ زقٕٙي . ثبٌكت قٟطٞب آقىبض ٕٞٝ

ضٚحب٘یٖٛ ٚ ثبظضٌب٘بٖ ٚ ثعضٌبٖ ٚ اٖیبٖ ٚ قبٞعازٌبٖ اظ قيٟطٞبي ٌٛ٘يبٌٖٛ   

ٖ  قس.وبض  ثٝٔٗطفي قسٜ ٚ ٔزّؽ آٔبزٜ  ثيٝ تيسٚيٗ    زض ٌبْ ٘رؿت ٕ٘بيٙيسٌب

ٗ  5131ٔبٜ  زي 3زض  ٚ ذتٙساؾبؾي پطزا لبٖ٘ٛ قيبٜ   آٖ ضا ثٝ أًبي ٔٓفطاِيسي

 وطز٘س. ضؾب٘سٜ ٚ تهٛيت

قبٜ زضٌصقت. ثب ٔطي  ٔٓفطاِسيٗاؾبؾي،  اٟبض ضٚظ پؽ اظ أًبي لبٖ٘ٛ

پؿط ٚ  ٔیطظا ٔحٕسّٖيَِٛي ٘ىكیس وٝ قس.  اي ٔي تبظٜ ٔطحّٝ ٚاضزاٚ ٔكطَٚٝ 

ضؾيٕب   5131ٔيبٜ   زي 13 زض ٚ اظ تجطيع ثٝ تٟيطاٖ آٔيس   قبٜ ِٚیٟٗس ٔٓفطاِسيٗ

 ٘كؿت.  ِقبٞي لزطٞب  قبٜ ثط ترت ثب ٘بْ ٔحٕسّٖي ٌصاضي وطزٜ ٚ تبد

ثبيس ذٛز ضا آضأف ثٛز٘س،  زض پيثٝ تبظٌي ثٝ پیطٚظي ضؾیسٜ ٚ وٝ ٔطزْ 

 .قبٜ ٔؿتجستط اظ پيسض ثيٛز   ٔحٕسّٖي وطز٘س. آٔبزٜ ٔيتطي  ؾرت ضٚظٞبي ثطاي

ركيٗ   ٔزّيؽ ٘كيبٖ زازٜ ٚ زض  ٕٞبٖ آغبظ ضاٜ ٔربِفت ذيٛز ضا ثيب    زض ٚي
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 ٌيصاضي ٘یيع   اظ فطزاي تبد. ٘ىطززٖٛ   ضايه اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ  ، ٞیچتبرٍصاضي

ٝ  ضا ذٛزٞبي  ثساذاللي ٝ   وبضقيىٙي  آغبظ وطزٜ ٚ قطٚٔ ثي ثيطاي    ٞيب ٚ تَٛئي

 ثطا٘ساظي ٔزّؽ وطز.

زض آغبظ تبؾيیؽ   پیكتطوٝ  ٞب ٛز٘س. آٖ٘جٕ٘بيٙسٌبٖ ٘یع زض ايٗ ٔس  ثیىبض 

ٝ  ثٛز٘يس،  ويطزٜ  اؾبؾيي  الساْ ثٝ ٘ٛقتٗ لبٖ٘ٛثبقتبة  ٔزّؽ  ٞيب  وٕيي  ٔتٛري

ٚ  قس٘س. ِصا قطٚٔ ثٝ ثبظ٘ٛيؿيي  آٖٞبي ثؿیبض زض ٔتٗ  وبؾتيٚ  ٔفهيال   ويطزٜ 

بي ثٝ أًي  "اؾبؾي ٔتٕٓ لبٖ٘ٛ"ٚ ثب ٖٙٛاٖ  ٘سثٝ ٍ٘بضـ زض آٚضز ٔٛاضزي ضا

. اييٗ ٔيتٕٓ ويٝ ثؿيیبض     وطز٘يس  قبٜ ضؾب٘سٜ ٚ ثٝ ٔتٗ انّي اِحبق ّٖي ٔحٕس

ٖ  زیٓح انيّي ثيٛز ٚ زض ٔيٛضز    اؾبؾيي ِ  تط اظ ٔتٗ پیكیٗ ثٛز، زض ٚالٕ ليب٘ٛ

ٔكطَٚیت ٚ... تٛيیحب  ٔجؿيَٛي   رعئیب  حمٛق ٔطزْ، تفىیه لٛا، انَٛ

ؾيٌٛٙس  اؾبؾيي،   لبٖ٘ٛ قبٜ ثط ٔتٕٓ ّٖي وطز. زض ضٚظ أًبي ٔحٕس ضا اضائٝ ٔي

.ٌطفت ٘یع ا٘زبْ قبٜ  ٚفبزاضي

ٕ٘بيٙيسٌبٖ ثيٝ   ، آٖٚ تهيٛيت  اؾبؾي  ٖ٘ٛلب پؽ اظ ثٝ ا٘زبْ ضؾب٘سٖ ٔتٕٓ

ٝ  ثٟجٟب٘ي رّؿبتي تكىیُ اهلل آيتَجبَجبيي ٚ  اهلل اتفبق آيت ٞيبيي ثيٝ    زازٜ ٚ ٘بٔي

ٝ    يىيقبٜ فطؾتبز٘س تب  ٔحٕسّٖي ٞبيكيبٖ ويٝ ثيٝ أًيبي      زيٍيط اظ ذٛاؾيت

ٔٛؾيييیٛ ٘يييٛظ ٚ ، يٗٙيييي ثطوٙيييبضي ثيييٛز قيييبٜ ضؾيييیسٜ ٔٓفطاِيييسيٗ
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ثيٝ اييٗ قيبٜ   ٔحٕيسّٖي ِٚي . زبْ ثطؾب٘ٙسضا ثٝ إٌ٘طوب   ثّػيىي وبضٌعاضاٖ

 زضذٛاؾت تٛرٟي ٘كبٖ ٘ساز.

زض ويٝ تٟٙيب ضاٜ پیٍیيطي ُٔبِجيب  ضا      ،زٚ ؾیساتفبق  ثٝٔزّؽ  ٌبٖٕ٘بيٙس

ذيطٚـ  تٟيطاٖ تزٕٗيي تطتیيت زازٜ ٚ     ثٟبضؾتبٖ ٔیساٖزيس٘س، زض  ٔي اٖتطاو

 .اذتٙيس ٜ ٚ ؾط ٚ نسا ثيٝ ضاٜ ا٘س وطز ٔطزْ َغیبٖ٘یع زض تجطيع ٕٞعٔبٖ  .وطز٘س

ٝ  ايٗ اٖتطاو اٙيساٖ قيسيس    ٞب زض اٙس قٟط زيٍط ٘یع ثٝ نٛض  پطاوٙسٜ ٚ ٘ي

ويٝ زأٙيٝ اٖتطاييب  ضا     وطز ِٚيي ٍٞٙيبٔي   ٔمبٚٔت قبٜ ٔستي ا٘زبْ ٌطفت.

 ٚويطزٜ   ٘كيیٙي  ٖميت قسٖ اٚيبٔ،  ٌیطي اظ ثستط ثطاي پیف ٌؿتطزٜ زيس، ثؿیبض

ٖ ثطوٙيبضي ٔٛؾيیٛ ٘يٛظ ٚ     ٚازاض ثٝ اييٗ ٘رؿيتیٗ  .قيس  اٚ ثّػيىيي   ٕٞىيبضا

 ٔكطَٚٝ ثٛز.ٔزّؽ ٚ قبٜ اظ  ضؾٕي ٔحٕسّٖي قىؿت

قبٜ ثب ايٗ قىؿت ویٙٝ ثیكتطي اظ ٔزّؽ ٌطفت ٚ ثطاي ييطثٝ ظزٖ ثيٝ   

قس  ضٚي، ٔسٖي اظ ايٗ َّجبٖ افتبز. ا٘ساذتٗ ٔیبٖ ٔكطَٚٝ فىط فبنّٝ ٔكطَٚٝ ثٝ

اؾالْ ثط قبٜ ٚ ٔيطزْ، ٕٞيٝ ْٔٛيف ٞؿيتٙس اظ       ثٛزٖ قطٖیب  زِیُ ٚارت ثٝ

ُٖٕ ٞٛقٕٙسا٘ٝ  وٙٙس. ايٗ اؾتفبزٜ« ٔكطٖٚٝ»اظ « ٔكطَٚٝ»پؽ ثٝ ربي ٚاغٜ  يٗا

ٖ ثبٖييج ايزييبز يييه قييىبف ِ   ٚ  "ٔكييطَٚٝ  ضٚقييٙفىطاِٖ" ٖٕیييك ٔیييب

ثيب  وٛقيیس تيب    قيبٜ ثيب اييٗ تيسثیط ٔيي      ّٖيي  قس. ٔحٕس "ؾٙتيِ ضٚحب٘یٖٛ"

تحطيه وطزٜ  ٟف ٖٕٛٔي ٖٛاْ ضااحؿبؾب  ٚ ؾُ ٌصاقتٗ ثط ٘بْ اؾالْ، زؾت
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ايٖٛ  ٚضا ؾيبلٍ   َّجبٖ، رٙيجف  ٔكطَٚٝ وطزٖ ترٓ تفطلٝ ٔیبٖ پطاوٙسٜثب  ٚ

ثطپب ؾبظز.ضا ضٖیتي - قبٜ٘ٓبْ اؾتجسازي  ٌصقتٝ،

ٞيبي   َّجٝ ثٝ ٕٞطاٜ٘ٛضي  اهلل فًُ ضٚحب٘یٛ٘ي اٖٛ قید ،ايٗ ٘یطً٘ قبٜثب 

ٔكطٖٚٝ ثيٝ   ايزبز قبٜ ٕٞهسا قسٜ ٚ ذٛاٞبٖٔمسؾبٖ ثب والْ ِ تٙسضٚ ٚ ذكه

ٝ  ٕٞعٔبٖ زؾتٝس. ربي ٔكطَٚٝ قس٘ ذٛاٞيبٖ ويٝ اوخيطا اظ     زيٍطي اظ ٔكيطَٚ

زاضاِفٙيٖٛ ثٛز٘يس ٘یيع زايبض ويػضٚي قيسٜ ٚ        وطزٌبٖ ضٚقٙفىطاٖ ٚ تحهیُ

ويطزٖ ؾيجه     ثٝ تٗهجب  زيٙي ٚ ٔصٞجي ايطا٘یبٖ، ذٛاٞبٖ اضٚپيبيي  تٛرٝ ثسٖٚ

ٔیييبٖ  قييىبفٞييب  ٌييي زؾييتٝ ٚ اٙييس ٞييب ثحييطاٖقييس٘س. ايييٗ  ٔييطزْظ٘ييسٌي 

وطز. ثیكتط ٚ ثیكتط ٔئكطَٚٝ ضا  َطفساضاٖ

، يه ٔكيىُ زيٍيط ٘یيع    قس زضؾت ٍٞٙبٔي وٝ ايٗ اذتالفب  تكسيس ٔي

 ٚ آظزابض حيطل  وٓ  ٔزّؽ وٓ ثطذي اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ زأٗ ٔكطَٚٝ ضا ٌطفت.

 ٔٙحيطف ٚ احمبق حمٛق ّٔت ثٛز  زاضي ٚ اظ ضاٜ انّي ٔكطَٚٝ وٝ ٔطزْ قسٜ

 .قس٘س

ٞب ٚ اذتالفب   ثٙسي طٌطْ ٌطَّٜٚجبٖ ؾ زض ايٗ ضٚظٞب، ٍٞٙبٔي وٝ ٔكطَٚٝ

ٔستي ثٛز وٝ اتبثه ضا ثٝ ايطاٖ ثبظذٛا٘سٜ ٚ ثبض زيٍط أيٛض  قبٜ زضٚ٘ي ثٛز٘س، 

ٝ وطزٜ ثٛز. اتبثه  وكٛض ضا ثٝ اٚ ٔحَٛ ٝ   ٔٛشيب٘ي پطاوٙيي ٔیيبٖ  ؾيطٌطْ تفطلي
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وٛقيیس تيب    ٔيي   ٚ ٘یطً٘  ٕ٘بيٙسٌبٖ، ّٖٕب ٚ ثعضٌبٖ ٔكطَٚٝ ثٛز ٚ ثب زؾیؿٝ

 بٖ ضا ثیكتط وٙس.ٛاٞذ قىبف ٔیبٖ ٔكطَٚٝ

 ثبٖج قيس تيب   ثطذي اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘حطافَّجبٖ ٚ  ٔیبٖ ٔكطَٚٝ اذتالف

. ثرطٚقٙس ذٛاٞبٖ آظازي ٚ "ٔزبٞساٖ"

ٚ  ضا ؾييطثبظاٖ  ذييٛز َّجييبٖ ثٛز٘سوييٝ اظ ٔكييطَٚٝ اي ٔزبٞييساٖ زؾييتٝ

ٝ   ٔطوعي زا٘ؿتٙس ٚ ٞؿتٝ ٔكطَٚٝ ٔيِ فسائیبٖ ظٚزي زض  قبٖ زض تجطيع ثٛز أيب ثي

ثطٖٟيسٜ   "ٞيب  ِيٛتي "ٔزبٞيساٖ ضا  ضٞجيطي   ٟطٞب ٘یع ٌؿتطـ يبفتٙس.زيٍط ق

 ٘یيع  )ٔكٟسي("ٔكتي" ِفتٔطزٔي پبن ؾطقت ثٛز٘س وٝ ثب ٞب  زاقتٙس. ِٛتي

ٚ وبضز   ٚ ثب ظٚضِ ثبظٚ ثٛزٜ ٚ رٛإ٘طزاٖ ٚ زض ضزيف ٖیبضاٖ قس٘س ٔيقٙبذتٝ 

َ قيسٜ  ثبوب٘ٝ ثب ٔؿتجساٖ ضٚثطٚ قسٜ ٚ ذٛاٞبٖ ؾتب٘سٖ حيك پبيٕيب   ٚ لٕٝ، ثي

زيسٌبٖ اظ ظٚضٔٙساٖ ثٛز٘س. اظ لسيٓ زض تجطيع اظ ايٗ زؾت رٕبٖت ِيٛتي   ؾتٓ

ٌیطي  زاقت. ثب اٚد ٞبيي ِٛتئحّٝ ثطاي ذٛز قس ٚ ٞط وٛي ٚ  ظيبز زيسٜ ٔي

ٚ ٘فيٛشي ويٝ زض ٔیيبٖ ٔيطزْ      ٞب ثٝ زِیُ قيزبٖت  اغّت ايٗ ِٛتي ٔكطَٚٝ،

ٓ  زاقتٙس ثٝ ٔكطَٚٝ ؾيطزاض ٌطٚٞيي اظ   ويٓ ٞيط ويساْ     ذٛاٞبٖ پیٛؾتٝ ٚ وي

ٔزبٞساٖ قس٘س.

ٔیطذیع. اٚ پیف اظ ا ي ٔحّٝ ِوٛي ِٛتيثٛز،  "ؾتبضذبٖ" ، يىي اظ ايٗ ضٞجطاٖ

ٞب ٌطيعاٖ  ٔطوعي، ٔس  زض ثطاثط زِٚت  ٚ ٔمبٚٔت  وكي ٔكطَٚٝ  ثٝ رطْ ٌطزٖ



 40/ انصاریبهمن 

 

وطز. ِیىٗ ثٗسٞب ثٝ قٟط ثبظٌكتٝ ٚ ذطييس ٚ   ثٛزٜ ٚ ثیطٖٚ اظ قٟط ظ٘سٌي ٔي

ؾطزؾييتٝ – "ثبلطذييبٖ"ؾييتبضذبٖ ٚ ثييٛز.  وييطزٜ فييطٚـ اؾييت ضا پیكييٝ

ٞبي ٔؿتجسا٘ٝ  قبٜ ٚ ؾیبؾتثٝ تطيٗ ٔٗتطيیٗ  اظ انّي -ذیبثبٖ ٔزبٞساٖ ِوٛي

 زاؾٙتس. وٝ رًٙ ضا تٟٙب ضاٜ پبيبٖ ايٗ اٚيبٔ ٔي اٚ زض آشضثبيزبٖ ثٛز٘س

ا٘فزيبض اظ  زضقُيطف ِ  ِزاذّي قسيسضٚظٞب وٝ ٔكطَٚٝ ثب اذتالفب  ِ زض ايٗ

ثطاي ٘زيب   وٛقیس٘س  ٔيٚ  ثٛزٜ  ؾرٙطا٘ي  حبَ زض  پیبپيبٞساٖ ٔز زضٖٚ ثٛز،

ٚ ذييٛاٜ   ٔكييطِٖٚٝ ضٚحييب٘یٖٛ ،قييبٜ ٔحٕييسّٖي  ّٖیييٝ ضا ثييط ٔييطزْٔكييطَٚٝ، 

وٝ قس٘س ٞب تجسيُ ثٝ تٟٙب ٌطٚٞي  آٖ ظٚزي ثٝ. وٙٙسثؿیذ  ؾتیع زيِٗ ضٚقٙفىطاٖ

 .وطز٘س نیب٘ت ٔياظ ٔكطَٚٝ حمیمتب 

ٔزبٞساٖ زضحبَ زيٍط قٟطٞب  وٕي ثٗس زض ٚ آشضثبيزبٖوٝ زض  ظٔبٖ ايٗزض 

زض حبَ اتبثه وٝ  ٍٞٙبٔي آٔس. اتفبق ٟٕٔي پیف تٟطاٖ زض قسٖ ثٛز٘س،  ٘یطٚٔٙس

ثييٛز ثييٝ يييطة   ٔزّييؽ زض ثٟبضؾييتبٖ    ؾييبذتٕبِٖثیييطٖٚ آٔييسٖ اظ  

ٔطوعي ٚ  ايٗ اتفبق ویٙٝ ٚ زقٕٙي ٔیبٖ زِٚت قس. وكتٝ ٔٗتطو رٛا٘يِ قكَّٛ

ٔبٜ، زضثبضيبٖ ٚ َطفساضاٖ زِٚيت ويٝ    لطيت ثٝ ؾٝ .وطز َّجبٖ ضا ثیكتط ٔكطَٚٝ

ٝ    ٌیيطي  قيسٖ ثٛز٘يس، اظ ؾيرت    تطٚضزض ثیٓ ِ َّجيبٖ اظ   ٞيب وبؾيتٝ ٚ ٔكيطَٚ

اظ ٔييساْ  ٔزّييؽ فطنييت ثييطاي ثبظيييبثي ٘یييطٚي ذييٛز ثٟييطٜ رؿييتٙس. ايييٗ

 . اٞتٕبْ ٚضظ٘سذٛاؾت تب ثٝ ذطيس ؾالح ٚ تفًٙ  ذٛاٞبٖ ٔي آظازي
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َيي  قيبٜ   ٔحٕسّٖي ذٛضقیسي(5131) ؾْٛ آشضٔبٜ ٕٞبٖ ؾبَٚ  زض ثیؿت

 ضا ثٝ ؾيٛي  ٔیساٖ ابِِٝ اٚثبـؾٍّٙذ ٚ  ٔحِّٝ اضاشٌَطٚٞي اظ اي پٟٙب٘ي،  ٘مكٝ

ثيٝ  وكيي   زقٙبْ ٚ ٖطثيسٜ تیطا٘ساظي ٚ تب ثب  وٛقیس٘س ٞب فطؾتبز. آٖ ثٟبضؾتبٖ

ً  ٕ٘بيٙسٌبٖ ثي ِٚي وبٔیبة ٘كس٘س ظيطا ضاٜ يبثٙس ٔزّؽ زضٖٚ زضٞيب ضا   زض٘ي

. اييٗ  ثٝ ؾٛي اٚثبـ تیطا٘ساظي وطز٘يس ثبْ ضفتٝ،  ٘یع ثٝ پكت ٚ ٌطٚٞي ثؿتٙس

ٖ    ٔٛلٕ ٔٛرت ٖمت پسآفٙس ثٝ ثيٝ ؾيٛي    ٞيب  ٘كیٙي اٚثيبـ ٚ ٌؿيیُ ييبفتٗ آ

. قسذب٘ٝ  تٛحِ ٔیساٖ

ثٝ زؾتٝ  زؾتٝتٟطاٖ  وٙبضٚ  ٌٛقِٝ اٚثبـٚ  اضاشَاٖٛ ايٗ ذجط زض قٟط پیچیس، 

 ٖ ٛ  ٔييطزْ اظ ثطذييي .آٔس٘يس ذب٘ييٝ  تييٛح ٔیيسا ٔكييطٖٚٝ ٘یييع ِ َطفييساضِٖ ٚ ضٚحيب٘ی

ٕ ليعاق   زِٚت ٚ ٘یطٚٞيبي  ؾطثبظٞبي حٕبيت تحتٚ  پیٛؾتٝ ٞب آٖ ثٝ  وطز٘يس.  تزٕي

 فطؾتبز. تٛح ٚ اؾّحٝ اٚثبـ ثطاي تزٟیع زِٚتثٗس  وٕي

ثيٝ ثٟبضؾيتبٖ آٔيسٜ ٚ زض    ٔكيطَٚٝ ٘یيع    زاضاٖ ٚ ٞٛازاضٖ زٚؾتٕٞعٔبٖ 

سٌبٖ زض ٔزّيؽ  ٕ٘بيٙ ٘یع زض ٍٞٙبْ قت پیطأٖٛ ؾبذتٕبٖ ٔزّؽ ٌطز آٔس٘س.

ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔب٘سٜ ٚ ٔطزْ زض پیطأٖٛ آٖ ثٝ تزٕٕ ازأٝ زاز٘س تب اظ زؾتٍیط قسٖ 

ٕٞٝ ثؿيیبضي اظ فٗيبالٖ ٚ َطفيساضاٖ  ثب ايٗوٙٙس.  ٌیطي پیف ٔكطَٚٝ ثعضٌبٖٚ 

زؾتٍیط قس٘س. قت ٔكطَٚٝ زض آٖ
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ٔكييطَٚٝ زض ثٟبضؾييتبٖ ٚ ِ ٔٛافمييبٖ قييٕبضثييط  ضٚظ ٕٞچٙييبٖ فييطزاي آٖ

ٚ پیطأيٖٛ  قيس. اظ قيٟطٞبي    ٔيي  ذب٘ٝ افيعٚزٜ  تٛح ٔیساٖ طَٚٝ زضٔكِ ٔربِفبٖ

ضغيٓ   قيس٘س. ّٖيي   ؾيطاظيط ٔيي   ٔطوعتٟطاٖپیٛؾتٝ ثٝ ؾٛي  ٔطزْ٘عزيه ٘یع 

ذجيطي ثيٝ    ٞيیچ  ثٛز تيب   زازٜ ذب٘ٝ قسٖ تٍّطاف ثط ثؿتٝ ٔجٙي ،زؾتٛضي وٝ قبٜ

 ٘س،ٔكطَٚٝ ثٛز وٝ َطفساض ييٞب تٍّطافچيزؾتٝ اظ  ٘طؾس؛ ِیىٗ آٖ ٞب قٟطؾتبٖ

زض  آٔسٜ پیف ضٚيسازٞبيقٟطٞب اظ ِ ثٝ ظٚزي تٕبْ وطز٘س. اذجبض ضا ٔٙتكط پٟٙب٘ي

 .ٌطزيسآٌبٜ قسٜ ٚ ؾطاؾط ايطاٖ اٖٛ ا٘جبض ثبضٚ ، آٔبزٜ ا٘فزبض  تٟطاٖ

زض ايٗ ٍٞٙبْ زض تجطيع ٔزبٞساٖ اثتىبض ٖٕيُ ضا ثيٝ زؾيت ٌطفتيٝ ٚ زض     

 ي ٞٛقٕٙسا٘ٝ اٖالْ وطز٘س5السأ

تٗ ؾٌٛٙس ذٛز ٚ قبٜ ثب قىؿ ٔحٕسّٖي»

َجيك   ،ت زض ٔزّيؽ ّّٔي  يٛضـ ثٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ

 «ٔزّؽ ثبيس اظ قبٞي ٖعَ قٛز. ِ ا٘یٗلٛ

زض ؾطتبؾط ايطاٖ   تٍّطافٞبي  ؾیٓٚؾیّٝ  ٞٛقٕٙسا٘ٝ ثٝ ؾطٖت ثٝ ايٗ الساْ

. َيِٛي  وبؾيت  ظييبزي  ٔیعاٖ ثٝقبٜ ضا  ّٖي ٔحٕسپبزقبٞي ِٚ ٔكطٖٚیت ِ پیچیس

ويٝ   اٚ. ضؾیسِلبربض  ايطاٖ ثٝ ٌٛـ قبٜ ٘ىكیس وٝ ذجط لیبْ ؾطاؾطي قٟطٞبي

زييس، ظثٛ٘ب٘يٝ پيصيطفت ويٝ ثيب       ذٛز ضا زض ذُيط ؾيمٌٛ ٔيي   ترت ِتبد ٚ 

ايطا  ٚ  اٖٛ ٞب ضا ثي ٞبي آٖ ٚ تٕبْ ذٛاؾتٝ قسٜٔصاوطٜ  زضٖٚ ذٛاٞبٖ ٔكطَٚٝ
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ذٛاؾتٙس، ِيیىٗ  ايطاٖ ثطوٙبضي قبٜ ضا ٔي ٔطزْ زض ؾطاؾط وٝ ٚرٛزي. ثب ثپصيطز

قبٜ  ،ٞب ٚ لطاضزازٞبيي وٝ ثؿتٝ قس زبْ ٌطفت ٚ ؾٌٛٙس٘بٔٝوٝ ا٘ ٌفتٍٛٞبيي ثب

ثيطاي اٚ زض ٘ٓيط     ذُيٌٛ لطٔيعي  تٛؾٍ ٔزّؽ أب  ٔب٘س ثبليزض ؾٕت ذٛز 

قس. ٌطفتٝ

ذٛاٞيبٖ ٚ ٔكيطَٚٝ    یيطٚظي ليبَٕ آظازي  ٟٔيٓ ثيب پ   ضٚييساز ثؿيیبض  ايٗ 

ٕ ذب٘ٝ ت تٛح ٔیساٖوطزٜ ٚ زض  وٝ اظ قبٜ حٕبيت وؿب٘ي ضؾیس. پبيبٖ ثٝ  ويطزٜ  زٕي

زؾتٍیط ٚ ثٝ  ٔزّؽ،ثٝ ذٛاؾت ِ اٚثبـ ٘یؿعِ ٚ ؾطوطزٌبٖ قس٘سثٛز٘س ضؾٛا  

. ٘سویفط ضؾیس

ٝ   ِاٙيسا٘ي   پيؽ اذتیيبضا    قبٜ اظ ايٗ  ایيع ثيٝ ذٛاؾيت     ٘ساقيت ٚ ٕٞي

ضفت. اٚيبٔ تب ؾٝ ٔبٜ آضاْ ثٛز ٚ رع اٙيس   َّجبٖ ٚ ٔزّؽ پیف ٔي ٔكطَٚٝ

ٕٞچٙيبٖ زض   قيبٜ  ٕيسّٖي ٔح٘یبٔس. أب  ٟٔٓ اتفبق ذبني پیف اٙساٖ ضٚيساز ٘ٝ

زؾت آٚضز.  ثٝ ثب ثطا٘ساظي ٔزّؽ لسض  ٌصقتٝ ذٛز ضا يبفتٗ ضاٞي ثٛز تبپي ِ

قبٜ ثطاي ٌطزـ ثٝ ؾيٛي   ؛ ٔحٕسّٖيذٛضقیسي 9423 اؾفٙس زض ضٚظ ٞكتٓ

زض پیف ٚ پيؽ   ٘یع وبِؿىٝ تپٝ ضٚاٖ قس. زضثبضيبٖ ٚ ٍٟ٘جب٘بٖ ٚ اٙسيٗ زٚقبٖ

 اي ٘بٔكيرم،  اظ ٌٛقٝ ٘بٌٟبٖ، طوت قبٜاي پؽ اظ ح اٙس زلیمٝضفتٙس.  اٚ ٔي

ٞٛي بٞٙيٛظ ٞیي  س. قس٘ ظذٕي اٙس تٗ ٚ  وكتٝ وٝ زٚ تٗ پطتبة قس٘بض٘زىي 

يه ٘بض٘زه زيٍط ٘یع وٕي زٚضتط ٔٙفزط قيس.   ثٛز وٝ ٘رؿتیٗ ٘رٛاثیسٜ ضبا٘فز
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ٚ قبٜ ضا ثٝ زضثبض  ثب قتبة ؾطثبظاٖ ٔكيطٚح اييٗ ثيٝ زؾيتٛض اٚ    ثبظٌطزا٘يسٜ 

 ْ قٟطٞب تٍّطاف قس.ؾطٖت ثٝ تٕب ضٚيساز ثٝ

، يىيي  زيٍيط پطٔبرطا ثيب زٚ ضٚييساز    ؾبَ پؽ اظ ايٗ اتفبق، ؾطا٘زبْ ايٗ

ٔكطَٚٝ زض   زقٕٙبِٖؾطوٛة ثطذي اظ زيٍطي قیطاظ ٚ زض   ضيعي رًٙ ٚ ذٖٛ

ٖ   ٚضأیٗ، ثٝ پبيبٖ ضؾیس. زض زض قيیطاظ ٚ زيٍيطي     ضييعي  يىي رٙيً ٚ ذيٛ

ٌصقتٝ ثٝ قيس    يٞب تٙف وٝحبِي آغبظ قس  ذٛضقیسي زض 9427ؾبَ .ٚضأیٗ،

ِوكيٛض قيسٜ    أٙیت ثطلطاضيزِٚت زض  ٔطوعي ٚ ٘بتٛا٘يِ   يٗف حىٛٔت جثبٖ

ٝ  أٙيي  ٘ب اٙس قٟط زيٍط،. زض تجطيع ٚ ثٛز زض  قيس  افيعايف يبفتيٝ ثيٛز.     ثي

 . ثٛزٜ ٚثبـ ٌطزيس٘یع رٛالٍ٘بٜ اقٟط  تٟطاٖ ضاٞع٘بٖ ثیكتط قسٜ ٚ زضٖٚ اَطاف

قبٜ زض ْبٞط ثب ٔزّؽ زض ٕٞىبضي ثيٛز أيب زض ٟ٘يبٖ آٞٙيً  ٔحٕسّٖي

پطٚضا٘س. ٘بثٛزي ٔكطَٚٝ ٚ ٔزّؽ ضا زض زَ ٔي

ذيٛاٜ اظ   زض ؾبَ رسيس افعٖٚ ثط ازأٝ ضٚ٘س زٚض قسٖ ضٚحب٘یٖٛ ٔكطٖٚٝ

طزِي ٚ رؿيبض   ثبٖج پُ ٘یع ٘ٝ ٔكطَٚٝ، حٕبيت آقىبض ضٚؾیٝ اظ لبربضٞبثس

اٚ ضا آٔبزٜ ٔجبضظٜ زيٍطي ثطاي ثطا٘ساظي ٔزّيؽ   وٓ قبٜ قسٜ ٚ وٓ ّٖي ٔحٕس

وطز. ٚ ٔكطَٚٝ ٔي
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 نغیط اؾتجساز ٚ آغبظ ٔزّؽ  ثؿتٗ تٛح ثٝ

زض . ٖيبزي ثيٛز   قس  غیيط  تٟطاٖ ثٝ ، اٚيب9427ٔ ذطزاز اٟبضزٞٓ  قٙجٝ پٙذ

ٟط قثب قٕبضي اظ ؾطثبظاٖ ٚ ٘عزيىب٘ف اظ  قبٜ ّٖي ٔحٕس ؾبٖب  اِٚیٝ ثبٔساز،

قبٜ ٚ  لكٖٛتٟطاٖ پط اظ  ،نج  3518ؾبٖتثیطٖٚ ضفتٝ ٚ زض ثبغكبٜ پٟٙبٖ قس. 

ٝ    ليعاق ثيٛز.   ٘یطٚٞبي اي اظ ؾيطثبظاٖ ٔكيغَٛ    زضٞطٌٛقيٝ اظ پبيتريت زؾيت

ٝ  ٚ قّیه تیطٞٛايي ثٛز٘يس.   "ثٍیط ٚ ثجٙس"وكي، ٖطثسٜ  ٞيب  زض ثطذيي اظ ٔحّي

وطز٘س.  ٔطزْ ٔيؾطثبظاٖ ثٝ نٛض  پطاوٙسٜ الساْ ثٝ ؾتب٘سٖ ؾالح ٚ تفًٙ اظ 

ٓ  اي زؾتٝ ِلبربض، قبٜثٝ زؾتٛض  اظ ؾٛي زيٍط ضا   تٍّيطاف  ٞيبي  اظ ٔعزٚضاٖ ؾيی

ُ ثيٝ قيٟطٞبي زيٍيط     ذجطيتب  ٜوطز پبضٜ زضٌیيطي ٚ  ضٚظ  زض آٖ .٘كيٛز  ٔٙتمي

ٚ  قيسٜ  ٌٛ٘ٝ ز٘جبَ ٕٞیٗ تٟطاٖاٚيبٔ  زٚ ٞفتٝ، ِیىٗ تب ٘یبٔس پیفزيٍطي  اتفبق

ٝ   ، ثٝ "ضٚؼ   یبذٛفِِ وُّٙ " لعاق ثٝ فطٔب٘سٞي ٘یطٚٞبي زض  ضٚظي نيٛض  قيجب٘

ٞيط ضٚظ ٘یيع تٗيساز     ثطليطاض ثيٛز.   پبيترتؿتمط ٚ حىٛٔت ٘ٓبٔي زض قٟط ٔ

انيّي   ٔميط   ويٝ  –ؾپٟؿيبالض   ثیكتطي تٛح ٚ ؾطثبظ پیطأٖٛ ٔزّؽ ٚ ٔسضؾٝ

 قس. افعٚزٜ ٔي -َّجبٖ ثٛز ٔكطَٚٝ

طف اظ َيي «ضاٜ ٘زييب »اي ثييب ٘ييبْ  ثیب٘یييٝ ،تیطٔييبٜ اَٚ ضٚظ زٚقييٙجٝ زض

ٝ   ثيٛز  قيسٜ  ٔيسٖي قبٜ قس. زض ايٗ ثیب٘یٝ ٔٙتكط  قبٜ ّٖي ٔحٕس ٝ » وي اظ  ٕٞیكي

 اٞالٖ افتبزٜ زؾت ٘ب ٔزّؽ ثٝثیٙس  وٝ ٔي أطٚظأب  ٔكطَٚٝ ثٛزٜ انّي حبٔیبٖ

ازأٝ ايٗ ضٚ٘يس  وكٛض قسٜ ٚ  آيٙسٜ ٍ٘طاٖ ا٘س، قسٜ ٚ ضٚحب٘یٖٛ اظ نحٙٝ ذبضد



47/ انصاریبهمن 

ثب ٞطٌٛ٘ٝ ٔربِفیٗ »تٟسيس وطز وٝ ٘یع  زض ازأٝ «.زا٘س نالح ّٕٔىت ٕ٘ي ضا ثٝ

ٔٛلتيب  ذب٘يٝ ضا   ؾيیٓ تٍّيطاف   ؾيپؽ « قيس.  ثب تهٕیٓ آتي، ثطذٛضز ذٛاٞيس 

 .ٕٞٝ قٟطٞبي ايطاٖ فطؾتبز٘سضا ثٝ  ثیب٘یٝٚ ايٗ  ٜوطز تطٔیٓ

ٔكيطَٚٝ ضا زض ذُيط   رًٙ ضا ٘عزييه ٚ  وٝ  َجبَجبيي ٚ ثٟجٟب٘ي اهلل آيت

ٝ  ضٞجيطي  ٌصقتٝ، اٖٛثبض زيٍط  زيس٘س، ٔي ٝ   ٔكيطَٚ  حؿيبؼ ضا  زض اييٗ ثطٞي

ٕٞييٝ ٔفهييال . زٚ ؾييیس وٛقييیس٘س زض پیييبٔي ٖٟييسٜ ٌطفتٙييس ذييٛثي ثييط ثييٝ

ٝ  تٍّيطاف  ٘ٓبٔي، لُٕ حىٛٔتاذیط ِپبيترت اظ رّٕٝ  ضٚظٞبي ضٚيسازٞبي ،  ذب٘ي

قييبٜ ثييطاي  بـ، تييالـ ٔحٕييسّٖيلييعاق، تزٟیييع اٚثيي ٘یطٚٞييبي ثييبـ آٔييبزٜ

زؾت  ٍّطاف تٟطاٖ ثٝاٖٛ ؾیٓ تِیىٗ اٖٛ  وٙٙس.ثبظٌٛ ضا ٔكطَٚٝ  ثطا٘ساظي

ٝ   حىٛٔت ٔٗیٛة قسٜ ثٛز ؾيٛي ليعٚيٗ    ، زٚ تٗ اظ ٔزبٞيساٖ ٌیال٘يي ضا ثي

 .وطز٘س ٔربثطٜايطاٖ  ؾطاؾطذب٘ٝ آٖ قٟط پیبْ ضا ثٝ  تٍّطافٚ اظ َطيك  فطؾتبزٜ

قيس  زض اٙس قٟط اظ رّٕٝ زض ضقت، ٔطزْ ثٝ. ايٗ الساْ ٔٛحط ٚالٕ قس

ريبٖ زض ثطاثيط قيبٜ ٚ     تب پيبي  وٝ س٘سق پیٕبٖ . زض تجطيع ٔزبٞساٖ ٞٓذطٚقیس٘س

 ٞيب  آٖوٙٙيس.    ؾطثبظاٖ ٚ لٛاي لعاق ثبيؿتٙس ٚ اظ ٔكطَٚٝ ٚ ٔزّؽ ٍٟ٘ساضي

ؾيٌٛٙس  پب ٌصاقتٗ ِرطْ ظيط ِ  قبٜ ضا ثٝ ظزٜ ٚ ٔحٕسّٖي  تٕبْ قٟطٞب تٍّطاف ثٝ

ٖ  ٚ  ٘بٔیس٘يس ذيبئٗ   ،ٚ رًٙ ثب ٔكطَٚٝ ضا ثيطاي ٘جيطز ثيعضي     ؾطاؾيط اييطا

 وطز٘س. آٔبزٜ
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آٔيسٜ   ثٟبضؾتبٖ ٌيطز  ؾپٟؿبالض ٚ ٔیساٖ ذٛاٞبٖ زض ٔؿزس آظازي ،اٖزض تٟط

وطز٘س. اظ ٘زف  ثٛز٘س. زٚ ؾیس ٚ ثعضٌبٖ ٔكطَٚٝ ذٛز ضا ثطاي ٘جطز آٔبزٜ ٔي

ٔكطَٚٝ فطؾتبزٜ قس وٝ ٘مف ثؿیبض ٟٕٔي  ٘یع فتٛاٞبيي ثطاي اِعاْ زض ٍٟ٘ساضي

ٔطزٔي زاقت. زض رٙجف

 ٕبْ قٟطٞب فطؾتبز5قبٜ زض ضٚظ يىٓ تیطٔبٜ تٍّطافي ثٝ ت

ايٗ ٔزّؽ ثطذالف ٔكطَٚیت اؾيت.  »

ٗس اظ فطٔبيكب  ٔب تزيبٚظ وٙيس   ثَٗ ٞطوؽ ِٔ

.«ٌیطز لطاض ٔئٛضز تٙجیٝ ؾرتي 

ثيٛز.   ذٛاٞبٖ ثٝ ٔزّؽ ٚ آظازيقبٜ زضٚالٕ اٖالْ رًٙ ضؾٕي ايٗ پیغبْ ِ

قيبٜ ٚ   رًٙ آغبظ قس. زض يه ؾٛ ؾطثبظاٖ ،قٙجٝ زْٚ تیطٔبٜ ؾٝ ضٚظ؛ فطزاي آٖ

ضٚؼ ثٝ فطٔب٘سٞي ِیبذٛف ٚ زض ؾٛي زيٍط ٔطزْ ٚ ٔزبٞساٖ ليطاض   ٞبي لعاق

ثٛز.  ؾالحزؾت ٔطزْ ذبِي ٚ حىٛٔت ٔزٟع ثٝ ا٘ٛأ زاقتٙس. 

 ضفيت، ِٚيي   ٔطزْ رًٙ وٕبثیف ثٝ نٛض  ثطاثط پیف ٔيي  ٞبي ثب ضقبز 

ثیكيتط  قيبٜ  لكٖٛلعاق ٚ  ثرت ٘یطٚٞبي ٘ٓبٔي، زِیُ ثطتطي ٔكرم ثٛز وٝ ثٝ

ٌ  ذٛاٞبٖ زيٍط آظازئزبٞساٖ ٚ  زيٍط ؾٛياؾت. اظ  اييطاٖ ٘یيع ٕٞعٔيبٖ  ٘ميب

ٞب ثيٝ   ٌؿیُ يبفتٗ آٖ زِٚتي زض قٟط ذٛز ثٛز٘س ٚ أىبٖ ؾطٌطْ رًٙ ثب لكٖٛ
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پٙيبٜ   ٔزّؽ ثيتٟطاٖ ثطاي يبضي ضؾب٘سٖ ثٝ ٔزّؽ ٚ ٔكطَٚٝ ٚرٛز ٘ساقت. 

 ثٛز.  ٔب٘سٜ

ويطز.   ٞب ضا فطاٞٓ آٖ يحىٛٔتي ظٔیٙٝ پیطٚظ آتكیٗ ٘یطٚٞبي ٞبي ؾالح ٟ٘بيتب

ٔزّييؽ ثييٝ  ٕ٘بيٙييسٌبٖ ٌطيرتٙييس ٚ ؾييبذتٕبٖقييس.  ثؿييتٝ  تييٛح ثييٝ ٔزّييؽ

 ٖ ٔٛضز تبضاد ؾطثبظاٖ لطاض ٌطفت.ٞبي پیطأٛ ذب٘ٝ ٕٞطاٜ

. ِیيبذٛف زض تٟيطاٖ   قيس ثٙبي ٔكيطَٚٝ ثطایيسٜ    ْبٞطأزّؽ ثب اٟ٘ساْ 

ٚ  ساٖثٝ ظ٘ي حىٛٔت ٘ٓبٔي ثطپب وطز. ثعضٌبٖ ٔكطَٚٝ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ زؾتٍیط ٚ 

٘یع حىٛٔيت ثيب ذكيٛ٘ت ٔيطزْ ضا      اٙس قٟط زيٍطتجٗیس ٔحىْٛ قس٘س. زض 

ضحٕيي ثيٝ ؾيطوٛة     ثيب ثيي  ٞيب ويطزٜ ٚ    ٔزجٛض ثٝ ثبظ وطزٖ ثبظاضٞب ٚ زوبٖ

 پطزاذت. ٔيذٛاٞبٖ  ٔكطَٚٝ

ؾطٌطْ ٔجيبضظٜ ثيب   ذٛاٞبٖ  آظازي ٞٙٛظٞب  حبَ زض ثطذي اظ قٟطؾتبٖ ايٗ ثب

قس   ثٝآشضثبيزبٖ ثطاي احیبي ٔكطَٚٝ  سأٖزبٞٚيػٜ  ثٝ زِٚتي ثٛزٜ ٚ ٘یطٚٞبي

  .وطز٘س زالٚضي ٔي
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 ٔكطَٚٝ ؾتبضذبٖ ٚ احیبي

آتف رٙيً  ٞب ٘یع  قٟطؾتبٖزض ثطذي اظ تٟطاٖ،  زض آغبظ رًٕٙٞعٔبٖ ثب 

ٖ  . ثٛز٘يس ٜ ذٛاٞبٖ ؾطٌطْ زفبٔ اظ ٔكطَٚٝ قس ٚض ٚ آظازي قّٗٝ ، زض اييٗ ٔیيب

ٝ تٟطاٖ  وٝ ٍٕٞبْ ثب ثٛز  تطيٗ قٟطي ٟٔٓتجطيع  ثيب   ٔجيبضظٜ حيبَ   قيس  زض  ثي

ٞيب ٚ ربٞيبي اؾيتٛاض     ٔزبٞيساٖ زض ٔغيبظٜ  . ثيٛز قيبٜ   ّٖي ٔحٕسزيىتبتٛضي ِ

. زض ٍٞٙبْ غيطٚة ذجيط   رٍٙیس٘س ٔيحىٛٔتي  ؾرتي ثب لكٖٛ ثٌٝطفتٝ ٚ  ؾٍٙط

قيٟط ضا  ٘ٛٔیيسي   اظ آٖ ٔيٛري  ٚ زض پيي ؾمٌٛ ٔزّؽ زض تجطيع ٔٙتكيط قيس   

ٝ   ظٔزبٞساٖ اظ پبيساضي ثبٕٞٝ  ثب ايٗ .فطاٌطفت ضٞجيطي   ٘بيؿتبز٘س ٚ رًٙ ضا ثي

 وطز٘س. وٛي ٚ ثطظٖ ز٘جبَ ٔي زض ٞط ِٛتیبٖؾتبضذبٖ، ثبلطذبٖ ٚ زيٍط 

ثيب أیيس ثيٝ ثطذٛاؾيتٗ     ؾپطي قس ٚ ٔزبٞساٖ ٕٞچٙبٖ   ضٚظي اٙیٗ اٙس

ِلبريبض   زض حبَ ٔمبٚٔت ٚ ٘جطز ثيب لكيٖٛ قيبٜ   تٟطاٖ، ِ  ذٛاٞبٖ ي آظازي زٚثبضٜ

ضفتيٝ   وٛي ضفتٝ تٟطاٖ، ٞط ي ٘ي لُٗي ٔكطَٚٝثب آٌبٞي اظ ؾطٍ٘ٛ ثبضي .ثٛز٘س

زيطي ٘پبيیيس  ؾطا٘زبْ قس ٚ يب ٌطيعاٖ.  تفًٙ ضا ثط ظٔیٗ ٌصاقتٝ؛ يب تؿّیٓ ٔي

ٍٔيط  » ؛وكيیسٜ ٚ قىؿيت ضا پصيطفتٙيس    ٔزبٞيساٖ اظ رٙيً زؾيت    تٕبْوٝ 

 .«ؾتبضذبٖ

اـ ثؿبٌ ٔكيطَٚٝ تٕيبْ ٚ وٕيبَ     ثٛز وٝ ثب ؾطٍ٘ٛ٘ياي  ٟٔطٜآذطيٗ  اٚ

وٝ ثطايف ٔب٘سٜ ثٛز أب ٕٞچٙبٖ  وٕي ؾطثبظاٖ ٚ يبٚضاٖٚرٛز  . ثبقس ثطایسٜ ٔي
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زض وٕبَ ٘بثيبٚضي  َي ضٚظٞبي آيٙسٜ، وطز.  أیطذیع رب٘ب٘ٝ ٔمبٚٔت ٔي وٛي زض

وؿيي   آٚضز. زؾت ٞبيي ٘یع ثٝ ٘ٝ تٟٙب ٔٛايٕ ؾتبضذبٖ قىؿتٝ ٘كس وٝ پیطٚظي

ظ تٕيبْ اييطاٖ وطزٜ ويٝ ا  ؾمٌٛ ي ٔكطَٚٝ اظ وطز اٚ ثب يبضاٖ ا٘سوف ثبٚض ٕ٘ي

  وٙس. پبؾساضي اٙیٗ وكیس ٞب ضا ٔي ٘فؽ ٚ زض أیطذیع آذطيٗضذت ثطثؿتٝ 

 ثٗيس  وٕيي ٚ -آشضثبيزبٖ ؾطتبؾطاٍ٘یع زض  قٍفت وٓ آٚاظٜ ايٗ ٔمبٚٔت وٓ

ٝ ؾتبضذبٖ   ٞبي ضقبز ثب  پیچیس. -ايطاٖ ٕٞٝزض  ي ٔحطويي ويٝ اٚ ثيٝ      ٚ ٘بٔي

وٝ ثیكيتط ِٛتیيبٖ ٚ    َِٛي ٘ىكیسپبيساضي فطاذٛا٘س؛  ثٝاٚ ضا ثبلطذبٖ ٘ٛقتٝ ٚ 

پیكيييتط تؿيييّیٓ قيييسٜ ثٛز٘يييس،   ويييٝ ،ٔزبٞيييساٖ تجطييييعي ٚ لفميييبظي

فطٔب٘سٞي  قس٘س ٚ تحت ٞب ضا ثطزاقتٝ ٚ ثٝ ؾٛي أیطذیع ؾطاظيط ثبض زيٍط تفًٙ

ٗ  ٌطفتٙس. ؾتبضذبٖ، ٔجبضظٜ ضا اظ ؾط  ؾطاؾيط  ثٗيس  وٕيي -ٌٛ٘يٝ تجطييع ٚ    ثيسي

ٝ وٝ  تجسيُ قس تطيٗ پبيٍبٞي، ثٝ ٟٕٔؾتبضذبٖ ثب زالٚضي -آشضثبيزبٖ  يىپبضاي

ٖ  ضٚظ ٞط .وطز قبٜ ٔجبضظٜ ٔي زض ٔمبثُ ٘یطٚٞبي ٔحٕسّٖي آشضثبيزيبٖ   ٔزبٞيسا

ٖ ٞبي تطٚض ِ ٘مكٝيبفتٙس ٚ  ٔي اكٍٕیطي زؾت ٞبي ثٝ پیطٚظي ويٝ اظ   ،ؾيتبضذب

 ٘تیزٝ ٔب٘س. قس ٘یع ثي قبٜ ز٘جبَ ٔي ؾٛي

ٖ  ٕٞٝ آٚض آٖ ثٛز وٝ قٍفت ٝ   ایع زض ٔیيسا قيس. ذجيط    ٕ٘يي  رٙيً ذالني

اظ پیچیيس. ثؿيیبضي    آؾيیب ٚ اضٚپيب   ؾطاؾيط  زض پیطٚظيٟبي ٔزبٞساٖ تجطييعي 

ٔيیٟٗ  ثطاي پبؾيساضي اظ ذيبن  ظيؿتٙس،  ٔيٞٙس ٚ تطویٝ  ٟٔبرط وٝ زضِ ايطا٘یبٖ

پيَٛ ٚ  ٌيطزآٚضي اٖب٘يٝ،    ٞبيي ثطاي ٗ ا٘زٕٗ. ٕٞچٙیقس٘س ٝ ضٚا٘تجطيع  ؾٛي ثٝ
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 ٔطظٞبي غطثيي اييطاٖ،   ٕٞؿبيٝ وكٛضٞبي تؿّیحب  زض تطویٝ ٚ ثٗسٞب زض زيٍط

 ٚ ثٝ يبضي ٔزبٞساٖ پطزاذت.  ٜتكىیُ قس

وٝ ٘ميف  پطزاذتٙس  ٕٞىبضي ثب ٔزبٞساٖ   ٘یع ثٝ ٘زف ٚ ّٖٕبيتمّیس  ٔطارٕ

ثؿیبض ٔٛحطي اظ ؾطاظيط قسٖ ٔطزْ ثٝ ؾٛي ٔزبٞساٖ ٚ ايؿتبزٌي تٕبْ لس زض 

ويٝ پیٛؾيتٝ ثيٝ     َي فتٛاٞبيي ٞب آٖ زاقت. زض پيقبٜ ضا  ّٖي ٔحٕس ثطاثط لكٖٛ

قبٜ ضا ٚارت ٚ    رًٙ ثب لكٖٛ» وطز٘س، ٔي  قٟطٞب تٍّطاف تجطيع، تٟطاٖ ٚ زيٍط

 ضا ذٛاٞبٖ ٕٞطاٞي ثب حىٛٔت ٚ رًٙ ثب ٔكطَٚٝ» ،«ٖ ثٝ اٚ ضا حطاْيبضي زاز

ضا  ثيبض ثيٝ ضٚي تجطييع   ٚ  ثؿتٗ ضاٜ ذيٛاض »ٚ  «ٔٗبٚيٝ اثٗ ٔٙعِٝ پیطٚي اظ يعيس ثٝ

ٔطزْ ثؿیبضي اظ ايٗ فتٛاٞب . ٖٙٛاٖ وطز٘س «ٟسااٖٛ ثؿتٗ آة فطا  ثط ؾیساِك

ٖ    ٕٞيطاٜ  ثٝ ؛زض تطزيس ثٛز٘س ضا وٝ ثيٝ ؾيٛي    ،قيبٜ ِ ثركيي اظ ؾيطثبظاٖ لكيٛ

 .ؾطاظيط وطزٔزبٞساٖ 

ٗ  ؾيطوٛة اي ثطاي  وٝ زض ايٗ ٔس  ثٝ ٞط حطثٝ قبٜ ٗ  ايي ؾيٍٙط   آذيطي

ٝ  ، ٖیٗزؾت يبظيسٜ ٚ ٘بوبْ ٔب٘سٜ ثٛز ثبظٔب٘سٜ اظ ٔكطَٚٝ ٓ  اِسِٚي ٓ نيسضاالٖ

ٔؿئَٛ ثطایسٖ آقٛة تجطيع وطزٜ  ضا ٔكطَٚٝ ؾطؾرت ٚ زقٕٗ لزطٞبپیكیٗ 

 آشضثبيزبٖ فطؾتبز. ؾٛي ثٝ ٚ

پطاوٙيسٜ   ٞيبي  وٝ رًٙ زضحبِي ؛ضؾیسآشضثبيزبٖ  ثٝاِسِٚٝ  وٝ ٖیٗ ٍٞٙبٔي

 ٚ ٜٕ٘بيٙسٌب٘ي فطؾيتبز  قس، ٔي وٙبض ز٘جبَٚ  قبٜ زض ٌٛقٝ لكٖٛٔیبٖ ٔزبٞساٖ ٚ 
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ٖ ٚ ثيب ٘یط٘يً    ويطزٜ  ضايع٘ي وٛقیس تب ٝ . ضا آضاْ وٙيس  ٔزبٞيسا ويٝ   ٕٞبٍ٘ٛ٘ي

ً  قس ٔصاوطا  زض ٕٞبٖ آغبظ ضاٜ ثٝ قىؿت ا٘زبٔیيس  ٔي ثیٙي پیف ثيب    ٚ رٙي

 قس.  ثیكتطي ز٘جبَ رسيت

ٔكيطَٚٝ   تٛؾٍ ِیبذٛف زض تٟطاٖ، ثٝ تٛح ثؿتٗ ٔزّؽاظ  پؽ اٟبضٔبٜ

. زض زاز ٔيي ٔجبضظٜ ازأيٝ   ٕٞچٙبٖ ثٝزض تجطيع ثب فطٔب٘سٞي ؾتبضذبٖ ٚ ثبلطذبٖ 

ٖ  ّٔيي  قٛضاي ٔزّؽ "ٖٕال ثٝ ربي "تجطيع ا٘زٕٗ"ايٗ ظٔبٖ  فٗبِیيت   "تٟيطا

ٔكطَٚٝ ٚ  ٔزبٞساٖ ثب حٕبيت ثعضٌبٖ وطز. اٖتجبض قبٜ ثٝ ٞیچ ضؾیسٜ ثٛز ٚ ٔي

زا٘ؿتٝ ٚ ثطاي ثطا٘يساظي آٖ قبٜ ضا غیطلب٘ٛ٘ي  ٘زف، ؾُّٙت ٔحٕسّٖي ّٖٕبي

.وٛقیس٘س ٔي

وطز اظ ٔیساٖ  زضيبفتٔزبٞساٖ وٝ اظ  عضٌيث ٞبي اِسِٚٝ پؽ اظ قىؿت ٖیٗ 

ُ  ِ وٝ آؾيیت  اي ٌطيرتٝ ٚ تب ا٘ساظٜ قيٛز اظ قيٟط زٚض قيس.     وٕتيطي ضا ٔتحٕي

ٖ يىي قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞبي آشضثبيزبٖ ضا اظ  ٔزبٞساٖ ٘یع يىي تٟيي   ِقيبٜ  لكيٛ

. زض افتبزٔزبٞساٖ  زؾتزض  ٚ پیطأٖٛ آٖ، آشضثبيزبٖ ٕٞٝ ظٚزي  وطز٘س. ثٝ ٔي

ٖ  ضقت زض قٕبَ ٚ آظازي سأٖزبٞظٔبٖ  ايٗ ثرتیيبضي ٚ انيفٟب٘ي زض    ذٛاٞيب

قس٘س. ضٚظ ٘یطٚٔٙستط ٔي ثٝ پطزاذتٝ ٚ ضٚظثٝ ذطٚـ ٘یع رٙٛة ايطاٖ 

ُ  ،زيس قبٜ وٝ اٚضً٘ ذٛز ضا زض ذُط ٔي ٔحٕسّٖي  ضا ثيب ِیيبذٛف   وّٙي

 اِسِٚٝ فطؾتبز. ثطاي يبضي ٖیٗ ،قف تٛح ٚ ٕٞطاٞياي اظ ؾطثبظاٖ لعاق  زؾتٝ
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ٝ  ٌٛ٘يٝ ويٝ ثيب حٕبييت ِآتيف ِتيٛح       يكیس ٕٞبٖا٘س اٚ ٔي اـ ٔزّيؽ ٚ   ذب٘ي

 وطز.  َّجبٖ تٟطاٖ ضا ؾطوٛة وطزٜ ثٛز، آشضثبيزبٖ ضا ٘یع تؿّیٓ ذٛاٞس ٔكطَٚٝ

ٖ ِیيبذٛف ثيٝ آشضثبيزيبٖ،      لكِٖٛ ثب ضؾیسٖ ٞيب ضا   آٖ ويٝ ا٘تٓيبض   ٔزبٞيسا

ىؿيتٙس.  قٓ ضَٞي ضا زَ ٞيب  لعاق آؾب٘ي تٙسي ٘جطز ضا آغبظ وطزٜ ٚ ثٝ وكیس٘س ثٝ ٔي

، ؾيرت پطيكيبٖ قيس ٚ    ضؾيیس  قبٜ ٔحٕسّٖيقىؿت ثٝ  وٝ ذجط ايٗ ٍٞٙبٔي

٘یيع   اظ ؾٛي زيٍيط يبضي ِیبذٛف ثفطؾتٙس. ثٝ ضا لكٖٛ ثیكتطي  زؾتٛض زاز تب

 . وطز يبٚضيقس ٚ اظ اٚ زضذٛاؾت  "٘یىالي زْٚ" تعاض ضٚؾیٝ، زؾت ثٝ زأٗ

٘ساقيتٙس،  زِٚتيي ويٝ تيٛاٖ ٔمبثّيٝ ثيب ٔزبٞيساٖ ضا        ٘یطٚٞبي پؽ اظ ايٗ

 ٝ  .زاز٘يس  قيٟط ضا ٕ٘يي   آشضثبيزبٖ ضا ٔحبنطٜ وطزٜ ٚ اربظٜ ٚضٚز ذٛاضٚثبض ثي

ٝ  ٞبيي ٕٞٝ پیطٚظيثب ٚرٛز  ٔزبٞساٖ ٝ  أيب  آٚضزٜ ثٛز٘يس  زؾيت   وٝ ثي زِیيُ   ثي

 . ضٚ ثٝ ا٘حُبٌ ٟ٘بز٘س ،تٍٙٙب ٚ حهط ٌطفتٗ زض لطاض

تساْٚ ٔحبنطٜ، ٌطؾٍٙي زض قيٟط پسييساض قيس. ثيب افيعايف       تسضيذ ثب  ثٝ

وطز٘يس تيب ضاٜ    ضٚؼ ٚ اٍّ٘یؽ ٔؿتمیٕب اظ قبٜ زضذٛاؾت ٞبي  لحُي،وٙؿَٛ

  ٟ٘يبيي ثيط   پیيطٚظي  وٝ  قٟط ضا ثٍكبيس. قبٜ  قسٖ ذيٛاضثيبض ٚ آشٚلٝ ثٖٝ ضٚز

 ٓ ٖ   ٔزبٞساٖ ٚ تؿيّی ْ    قيسٖ آ زييس، اييٗ    ٔيي  ٔحبنيطٜ  ٞيب ضا تٟٙيب زض تيساٚ

ٝ  ٞب ضا ضز وطز. ؾطا٘زبْ زِٚت زضذٛاؾت َ  ضٚؼ وٝ ٕٞٛاضٜ ثي ٞيبيي   ضاٜ ز٘جيب

ايطاٖ ثٛز، ثٝ ثٟب٘ٝ حٕبيت اظ اتجيبٔ   ٞبي ثیكتطي اظ ذبن وطزٖ ثرف ثطاي رسا
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زضً٘ ٘یطٚٞبي ذٛز ضا ثٝ ؾٛي  ثیٍب٘ٝ ٚ قٟطٚ٘ساٖ ضٚؼ ِؾبوٗ زض تجطيع، ثي

 آشضثبيزبٖ فطؾتبز.

ثيب  ٔزبٞساٖ زض وٙيبض اظ زؾيت زازٖ ٔكيطَٚٝ،    قٟط حتٕي ثٛز.   ؾمٌِٛ

ضٚؼ اقيغبَ  كٛض ضا ٘یع زض ذُط فب، و٘عزيه قسٖ لكٖٛ ضٚؼ ثٝ پكت رّ

أیيسي ٚ فطٚتٙيي ثيٝ قيبٜ تٍّطافيي ظزٜ ٚ اظ ٕٞيٝ        ٘بٌعيط ثب ٘يب  .زيس٘س ٔي

ٞبي ذٛز زؾت وكیس٘س5 ذٛاؾتٝ

 يپيسض ٚ تيٛزٜ ثيٝ ريب     يقبٜ ثٝ ريب »

پسض ٚ فطظ٘ساٖ  بٖیٔ يفطظ٘سا٘ؿت، اٌط ض٘زك

ٌعاض٘يس.   بٖیپب ثٝ ٔ ٍبٖيٕٞؿب سيضخ زٞس ٘جب

ٚ  ٓيٌيصض  ئ ضاظ آٖ زَ ٓیذٛاؾت ئب ٞط اٝ ٔ

 يضفتيبض ٞط ٓيؾپبض ئ حًط یقٟط ضا ثٝ اّٖ

ٚ  ذٛاٞٙيس  يثب ٔب ٔي  ٓ   ثىٙٙيس  تٟٙيب ٔیريٛاٞی

زؾييتٛض زٞٙييس ضاٜ  زض٘ييً يثيي حًييط یاّٖ

ٌصقيتٗ  يثيطا  ييذٛاضثبض ثبظ قيٛز ٚ ريب  

 «ٕ٘ب٘س. طاٖيضٚؼ ثٝ ذبن ا بٖیؾپبٞ

 بْؾيطا٘ز ثيب ٘عزيىيب٘ف     ظ٘يي  ثٛز ٚ پيؽ اظ ضاي ا٘سيكٝ اٙسي زضقبٜ  

ثؽ  زؾتٛض آتفاِسِٚٝ فطؾتبزٜ ٚ  تٍّطافي ثٝ ٖیٗٝ، پصيطفت پیكٟٙبز ٔزبٞساٖ ضا
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 تٍّطاف ٓیزض ٕٞبٖ ٍٞٙبْ وٝ ؾ زيط قسٜ ثٛز. أب ثؿیبض. ٞب ضا زاز ضاٜ ٚ ٌكٛزٖ

ضٚؼ اظ  بٖیؾپبٞ»آٚضز5  يٍطيز بْیرّفب پ ٓیؾ سیضؾب٘ يضا ٔ ٞب بْیپ ٗيتٟطاٖ ا

  «.ُ ٌصقتٙسپُ

 5 اظ ٔزبٞساٖ ثٝ تٟطاٖ فطؾتبزٜ قس تٍّطافيوٝ زيطي ٘پبيیس  ؾپؽ ٚ

تييٗ ضا  605ضٚؼ تييب وٙييٖٛ  بٖیؾييپبٞ »

اٙيس تيٗ    يؾيطا٘زبْ ٘يبزا٘   ٗيا٘س ٚ ا وكتٝ

 «وٗ اؾت. ّٕٔىت ذطاة

ؾتبضذبٖ ٚ ثبلطذيبٖ ثيٝ ؾيفبض       ٞب، ثب اقغبَ آشضثبيزبٖ ثٝ زؾت ضٚؼ

ٞيب ٔمبٚٔيت    أب ٔيبٜ  ٖخٕب٘ي پٙبٜ ثطز٘س ٚ ٔكطَٚٝ زض تجطيع ثٝ ؾطزي ٌطايیس.

 ثٛز. رٙجف زض زيٍط قٟطٞب قسٜ ِآشضثبيزبٖ، ثبٖج تحطيه ٚ احیبي ٔزبٞساٖ
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ٚ پیطٚظي ٟ٘بيي ٔكطَٚٝ قبٜ ثطوٙبضي ٔحٕسّٖيتٟطاٖ،  فت 

٘یطٚٞيبي    وٝ تجطييع زض ٔحبنيطٜ   زض ضٚظٞبييقس،  ٌفتٝ وٝ پیكتط ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

ٖ اِسِٚٝ زضآٔسٜ ٚ ضٚ ثٝ ا٘حُبٌ ٟ٘يبزٜ ثيٛز،    ٖیٗ زض ٌيیالٖ  ضقيت  ٔزبٞيسا

ْ ". ٌطفتٙيس  ٔكطَٚٝ ضا زض زؾيت  ٚ پطآ ٜ٘یطٚٔٙستط قسضٚظ  ثٝ ضٚظ ذيبٖ   يپيط

حميٛق اضٔٙیيبٖ زض    ٖخٕب٘ي ٚ احمبق ؾبثمٝ ٔجبضظٜ ّٖیٝ زِٚت پیكتط  وٝ "اضٔٙي

زض ٌیالٖ ثٝ  ؛ٞب ثٛز زض تجٗیس ضٚؼ ٚٔستي ٘یع اؾیط  ٚ ٝضا زاقت غطثي ٙؿتبٖاضٔ

اضٔٙي تٛا٘ؿت زض  ايطا٘ي ٚ رٛا٘بٖ اظ ٕٞطاٜ ثطذي ٚ ثٝتكىیُ حعثي پطزاذت 

ٞبي ثعضي زؾت يبثس.  ٔس  ظٔبٖ وٛتبٞي ثٝ پیطٚظي

ٝ  ّٔميت   "تٙىيبثٙي   ذبٖ ٔحٕسِٚي" ذبٖ، زضذٛاؾت يپطْ ظٔبٖ ثٝ ايٗ زض  ثي

اظ زؾتٍبٜ  وٝ ثب اٚد ٌطفتٗ ٔكطَٚٝ-ِتٙىبثٗ  حبوٓ ِپیكیٗ ٚ "ؾپٟساض آٖٓ"

 ٝثٝ ضقت ثبظٌكت -ثٛز ٌطفتٝ طاضَّجبٖ ل ٔكطَٚٝ زض نف قسٜ ٚ لبربضي ثیطٖٚ

ضا  حيبوٓ ضقيت  ٖ  ٌبْ، ٔزبٞيسا  زض ٘رؿتیٌٗطفت.  ٚ ضٞجطي لیبْ ضا زض زؾت

.بؾط ٌیالٖ ٔؿٍّ قس٘ستثط ؾط زيطي ٘پبيیس وٝ ٚ وكتٙس

. ثط تٛزٜ ٚ ٖٛاْ آقىبض قس ويٝ  پیچیس ٕٞٝ قٟطٞبآٌبٞي ايٗ پیطٚظي زض 

ٖ    ويٝ ٔيي    تٟٙب تجطيع ٘یؿت ثبيؿيتس، ثيُ زض ٞيط     قيبٜ  تٛا٘يس زض ثطاثيط لكيٛ

تيٛاٖ حىٛٔيت ضا    ضييعي ٌؿيتطزٜ ٔيي    وٙبضي ثب ؾبظٔب٘سٞي ٚ ثط٘بٔٝٚ  ٌٛقٝ

٘فٛش ذيٛز زض ٔیيبٖ  ؾتبضذبٖ ٚ ثبلطذبٖ زض ايٗ ٍٞٙبْ ثبظ ٞٓ ٌیط وطز. ظٔیٗ
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ثٝ ٞبي قٛضاٍ٘یعي  ثب فطؾتبزٖ تٍّطاف ٚ ظٔیٗ ضا احجب  وطزٜ ايطاٖتٕبْ الكبض ِ

احؿبؾييب  ٚ اؾييتٛاضي ٌييبْ تٗ ٌييیالٖ ٚ زيٍييط قييٟطٞب ٔٛرييت ثييطاٍ٘یر

 ٌیالٖ ٚ ؾپؽ ثیساضي ثعضي ٔكطَٚٝ زض ؾطاؾط ايطاٖ قس٘س.  ي تٛزٜ

زض انفٟبٖ  ضقت؛ِ ٞبي ٔزبٞساٖ ٚ ٕٞعٔبٖ ثب پیطٚظي 5132ٔبٜ زض ٘یٕٝ زي

ٞبيي تٛا٘ؿتٙس وٙتطَ قٟط انيفٟبٖ ضا   ثرتیبضي َي قٛضـ ذٛاٞبٖ آظازي٘یع 

طاٖ ٌطٚٞييي اظ زض زؾييت ثٍیط٘ييس. ثييب ضؾييیسٖ ايييٗ ذجييط ثييٝ تٟيي       

 "ؾطزاضاؾٗس ثرتیيبضي "تب اظ  ٌؿیُ يبفتٙستٟطا٘ي ثٝ انفٟبٖ  ذٛاٞبٖ ٔكطَٚٝ

 .ثرٛاٞٙس ضٞجطي ٔكطَٚٝ ضا زض زؾت ثٍیطز

حبوٓ ايُ ثرتیبضي ثٛز. اٚ  "ايّرب٘ي ذبٖ لّي حؿیٗ"پؿط  "اؾٗس ؾطزاض"

ٔستي اظ ظ٘سٌي ذٛز ضا زض ٞٙيس، ٔهيط، ٔىيٝ ٚ قيٟطٞبي ٌٛ٘يبٌٖٛ اضٚپيب       

ٔكطَٚٝ ثب ٞسف آظازؾبظي ايطاٖ، اظ پيبضيؽ   ٞبي  رٙجفزض ٍٞٙبْ  ٌصضا٘سٜ ٚ

 . ٝ ثٛزثٝ ظازٌبٜ ذٛز ثبظٌكت

ٝ   پيؽ  ٔستي  ؛ اؾيٗس  ذٛاٞيبٖ تٟطا٘يي اظ ؾيطزاض    اظ زضذٛاؾيت ٔكيطَٚ

٘یييع  ايييُ لكييمبييثعضٌييبٖ  ٕٞييطاٜ ثييٝانييفٟبٖ ٚ قييٟطٞبي پیطأييٖٛ  اٞييبِي

ضؾيٕب ثيٝ   اؾيٗس   ٕٞىيبضي ثؿيتٙس.  ثب اٚ پیٕبٖ  ٞبيي ثٝ اٚ زازٜ ٚ زضذٛاؾت

 ٔٙؿٛة قس. ذٛاٜ ٔكطَِٚٝ ٚ انفٟب٘ي فطٔب٘سٞي وُ ٘یطٚٞبي ثرتیبضي

ثٗيس ثيب    وٕيي ٚ  ٜوطز يفثٝ ؾبظٔب٘سٞي ٘یطٚٞباٚ زض ٌبْ ٘رؿت الساْ 

 لكٛ٘ي ٔٙٓٓ ثٝ ؾٛي تٟطاٖ حطوت وطز.
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ثيٝ  ٘یيع   ضقيت  ٔزبٞساٖ ،رٙٛة ثٝ ؾٛي تٟطاٖ اضزٚيحطوت ثب ٕٞعٔبٖ 

اٙيبٖ   ايٙبٖ ثٝ َ ٘عزيه قسٖ ثٝ پبيترت ثٛز٘س.زض حب فطٔب٘سٞي ؾپٟساضآٖٓ

ضٚظ ييه  زض ٖيطو   ٌصضاي ضؾيیسٖ ثيٝ تٟيطاٖ؛   زض لسضتي ضؾیسٜ ثٛز٘س وٝ 

 ضاٚ وٙتيطَ آٖ  ويطزٜ  تهيطف   -وٝ زض زؾت ؾپبٞیبٖ ضٚؼ ثيٛز - لعٚيٗ ضا

 . زؾت ٌطفتٙس

اٖ ٚ ثيب  ثب آٌبٜ قسٖ ؾپٟساضآٖٓ اظ حطوت ٘یطٚٞبي رٙٛة ثٝ ؾٛي تٟيط 

اٚ اٙسي ٘یطٚٞبي ذٛز ضا زض وطد ٍ٘ٝ زاقتٝ ٚ رًٙ ثب ، ذبٖ زضذٛؾب  يپطْ

ٝ  رٙيٛة  وٝ اضزٚي ا٘ساذت تب ظٔب٘ي پبيترت ضا ثٝ تٗٛيك زض  ريب ضؾيیس.   آٖ ثي

ايٗ ٘یطٚي ٖٓيیٓ   ٚ ظٔبٖ زٚ ِكٍط قٕبَ ٚ رٙٛة ثٝ يىسيٍط ّٔحك قسٜ ايٗ

تٟطاٖ ييٛضـ   ؾٛي تٙىبثٙي ثٝؾپٟساضآٖٓ فطٔب٘سٞي ؾطزاضاؾٗس ثرتیبضي ٚ  ثٝ

ثطز.

ثيٝ   ثٛز ٚ ٞبي قٟط ضا ثٝ تٛح ٔزٟع وطزٜ زضٚاظٜ قبٜ ٔحٕسّٖيزض تٟطاٖ، 

ويٝ اظ   اٚثبقيٚ  اضاشَب٘ٝ ؾٍٙیٗ ٚ ٞعاضاٖ ذ ٞعاض لكٖٛ ٚ تٛح ٚؾیّٝ ٞكت

ضا ثٝ زغ ٔؿتحىٕي تجسيُ وطزٜ ثٛز. پبيترتوٙبض قٟط ٌطزآٚضزٜ ثٛز، ٚ  ٌٛقٝ

تٟيطاٖ   ٞبيٜ پكت زضٚاظ زض قبٜ ّٖي ٚ لكٖٛ ٔحٕس ٔكطَٚٝاضزٚي ثعضي 

ٝ    ٘جطز پطزاذتٙس. زض آغبظ لكٖٛ زِٚتي اظ تٕبْ زضٚاظٜ  ثٝ ؾيرتي   ٞيبي قيٟط  ثي

ْ  ٔكطَٚٝ ضا ٕ٘ي قسٖ اضزٚي ٔحبفٓت وطزٜ ٚ اربظٜ زضٖٚ زاز٘س. أب ؾيطا٘زب
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. قيس  زضٖٚ قيٟط  ٔزبٞساٖ آثبز ٌكٛزٜ قس ٚ زضٚاظٜ ثٟزت ،9422تیط  44زض 

قٟط ثيٝ  ٞبي پطاوٙسٜ زضٖٚ ِ یطيزضٌٕٞٝ  ٖٕال پبيترت ؾمٌٛ وطزٜ ثٛز. ثب ايٗ

ٝ   ٔس  ؾٝ ضٚظ ز٘جبَ قس. زض ٞط ٞيبيي   ذٛاٞيبٖ ثيٝ پیيطٚظي    ٌٛقيٝ ٔكيطَٚ

 آٚضز٘يس.  وٙتطَ ذٛز زض ٔي يىي ٔٙبَك اؾتطاتػيه ضا تحت ٝ ٚ يىيييبفت زؾت

ٔكييطَٚٝ افتييبز ٚ  زٚيت اضتیييط پبيترييت ثييٝ َييٛض وبٔييُ زض زؾيي  40زض 

 ٌطفت. قبٜ ٌطيرتٝ ٚ زض ؾفبض  ضٚؾیٝ پٙبٜ ّٖي ٔحٕس

ٔزّييؽ،  ٕ٘بيٙييسٌبٖ اي ثييب حًييٛض رّؿييٝ زض٘ييً ثييي فييطزاي آٖ ضٚظ

بٞعازٌبٖ زض بض ٚ قي اظ تزّ ٚ ثطذئكطَٚٝ  حبٔي ضٚحب٘یٖٛ ،ّٔي لكٖٛ ؾطزاضاٖ

ٚ  اظ پبزقيبٞي ثطوٙيبض   قيبٜ  ٔحٕيسّٖي ثٟبضؾتبٖ ا٘زبْ ٌطفت. ثٝ اتفبق آضاء، 

 .٘كؿتثط ترت ثٝ ربي اٚ  "قبٜ احٕس"ثب ٘بْ  "ٔیطظااحٕس"پؿطـ 

ٝ  ضيقبٜ ثٝ ضٚؾیٝ تجٗیس قس ٚ ٔمط ئحٕسّٖ ثيطاي اٚ زض ٘ٓيط    اي ٔبٞب٘ي

ٖ    وٛقف ٘بفطربٔي ثيطاي وٝ  اٙسي ثٗس أبٌطفتٝ قس.  ٚ  ثبظٌكيت ثيٝ اييطا

 ، ٕٞیٗ ٔمطضي ضا ٘یع اظ زؾت زاز.رًٙ ثب ٔكطَٚٝ ضا اتربش وطز

وطز ٚ ركٗ ّٔي  وبض آغبظ ثٝزْٚ  ّٔي قٛضاي ٔزّؽ 9422آثبٖ  42زض ضٚظ 

 .ثطٌعاض قساؾط ايطاٖ طزض ؾ

قٟطٞب زٌطٌيٖٛ  زيٍط اٚيبٔ زض تٟطاٖ ٚ  ،اظ پیطٚظي ثعضي ٔكطَٚٝ پؽ

تجطيع ٘یع  ٔزبٞساٖ ٚ ٔؿٍّ ثٛز٘سثط أٛض ٞب  ضٚؼ ٕٞچٙبٖ عيزض تجطي ِٚي .قس
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ذٛاٞبٖ وٝ پیيطٚظي   ٔكطَٚٝٔطزْ ٚ ثٝ ذٛاؾت ثطز٘س.  ٔي زض ذبٔٛقي ثٝ ؾط

ؾتبضذبٖ ٚ ثبلطذبٖ ثٝ ٕٞطاٜ قٙبذتٙس؛  ٔكطَٚٝ ضا ثٝ حك، ثب ٘بْ ؾتبضذبٖ ٔي

 . ٌؿیُ يبفتٙسؾٛي تٟطاٖ  ثٝ آشضثبيزبٖ ضا تطن وطزٜ ٚ ٔزبٞساٌٖطٚٞي اظ 

قيىٛٞي اظ اييٗ زٚ   ثبزض قٟطٞبي ٔیب٘ٝ، ظ٘زبٖ، لعٚيٗ ٚ وطد اؾيتمجبَ  

قٕبضي زض ٔؿیط حطوت لٟطٔب٘يبٖ ٚ ضٞجيطاٖ    . ٔطزٔبٖ ثيلٟطٔبٖ ثٝ ُٖٕ آٔس

آٔيسٜ ٚ ثيٝ    "ّٔي ثبلطذبٖ ؾبالض"ٚ  "ؾتبضذبّٖٔي  ؾطزاض"انّي ٔكطَٚٝ، 

 پطزاذتٙس. قبزٔب٘ي ٔي

ٖ   ثب زضٖٚ قسٖ ايٗ  ٞيب زض   زٚ ثٝ تٟطاٖ، ٘یٕي اظ قٟط ثيطاي اؾيتمجبَ اظ آ

قبزي اظ ٚضٚز ؾتبضذبٖ زض  ّّٟٞٝٚ  ٞب آضاؾتٝ ُٔٙمٝ ٟٔطآثبز ٌطزآٔس٘س. ذیبثبٖ

ٚض ٚ قيبزي  تٟطاٖ زض ركيٗ ٚ ؾيط   ؾطاؾطآٖ قت  ا٘ساظ قس. َٙیٗ تٕبْ قٟط

 ثٛز.

ٞب افتبزٜ ثٛز  ٌٛ٘ٝ رٙجف ٔكطَٚٝ وٝ اظ ظٔبٖ ٘بنطاِسيٗ قبٜ ثط ظثبٖ ثسيٗ

ٞيبي   ثٟجٟيب٘ي، ثيب ضقيبز     اهلل آييت َجبَجبيي ٚ  اهلل ٞبي آيت ؾطا٘زبْ ثب تسثیط

آٖٓ ؾيپٟساض طزاضاؾيٗس ثرتیيبضي ٚ   ييطثٝ ٟ٘يبيي ؾ  ؾتبضذبٖ ٚ ثبلطذبٖ ٚ 

ٖ  فهّي تبظٜ زض  ٚ آغبظٌط ثٝ پیطٚظي ٟ٘بيي ضؾیسىبثٙي تٙ ظٔيیٗ   تيبضيد اييطا

 ٌكت.

 پايان
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