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: هدنسیون

یسایس یگنهرف و  تاعلاطم  زکرم 

: یپاچ رشان 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

هژون 8ياتدوک 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

مزاهچ پاچ  16همدقم 

لوا پاچ  20همدقم 

« هئطوت  » تخانش رب  يا  همدقم  لوا : 25شخب 

؟ هئطوت ارچ  . 125

نارتیم 26ریژآ 

ندمت رد  32بالقنا 

36فارتعا

هئطوت ياه  هرهچ  . 248

هژون ات  رزیاه  زا  50اتدوک : 

سراف ات  ناتسدرک  زا  64هیزجت : 

داصرم ات  ناقرف »  » زا 75رورت : 

مادص ات  سبط  زا  89زواجت :

هئطوت يافرژ  . 3111

زتلوش 114يژتارتسا 

! نیلراف کم  ینیریش » قامچ و  »126

تیانج 132هئطوت و 

هئطوت داصتقا و  140گنهرف ،

هژون ياتدوک  مود : 152شخب 

اتدوک 152كرادت 
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برغ اب  152یگنهامه 

اتدوک 158بیوصت 

اتدوک ثلثم  يریگ  171لکش 

یماظن هخاش  172فلا :

یسایس هخاش  178ب : 

تاکرادت هخاش  180ج : 

اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  184تامادقا 

یسایس ياه  هرگ  اتدوک و  184فلا :

یناور یغیلبت  گنج  191ب : 

اتدوک نامزاس  اه و  196همانرب 

اتدوک 196ياهورین 

روشک لخاد  ياهورین  198فلا :

روشک زا  جراخ  ياهورین  204ب :

اتدوک نامزاس  باقن » »208

هچخیرات 208فلا :

« باقن  » نامزاس راتخاس  211ب :

اتدوک یتایلمع  216حرط 

تایلمع روحم  ءادبم و  هژون : 216هاگیاپ 

هژون هاگیاپ  لاغشا  218حرط 

تایلمع 220زاغآ 

اتدوک زا  231سپ 

تردق 231تیبثت 

: اتدوک ردص و  ینب  235نسحلاوبا 

یناهج ياه  تردق  239اتدوک و 
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تعاس نیرخآ 48  رد  اتدوک  . 3\247

سوکعم شرامش  روشک : زا  248جراخ 

هلال كراپ  رد  ام  هدعو  روشک : 250لخاد 

يرادمتعیرش تیب  257رد 

اتدوک تسکش  . 4\ 265

دوش یم  مگ  هک  يراکشآ  266ياپدر 

دوش اتدوک  تسا  رارق  272بشما 

اتدوک 280دض 

اتدوک ماما و  . 5\ 292

اه تسویپ  موس : 298شخب 

اه 298تسویپ 

ریواصت 404دانسا و 

مالعا 458تسرهف 

زکرم 511هرابرد 
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هژون ياتدوک 

باتک تاصخشم 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هژون / ياتدوک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 یسایس ،  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

سکع هنومن ، روصم ، 473 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر  57330000-5645-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.( 242 ص  ) 1368 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.Noujeh coup: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

مراهچ پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هژون ياتدوک   - -- 1358 یمالسا ، يروهمج  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

DSR1591/ن9 ك94 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/084 ییوید :  يدنب  هدر 

م 984-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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مزاهچ پاچ  همدقم 

مراهچ پاچ  همدقم 

نیا فیعضت  ذوفن و  یپ  رد  اکیرما  هژیو  هب  اهتردقربا و  یمالسا ، يروهمج  يریگ  لکـش  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  نیتسخن  ياهزور  زا 
ای هورگ ، بزح و  سیـسأت  ریظن  ییاهرازبا  اب  هناگیب  یـسوساج  ياه  سیورـس  دـندمآرب . شیوخ  عورـشمان  عفاـنم  نیمأـت  يارب  اـپون  ماـظن 

ياـه شنت  هب  ندز  نماد  اـه ، هناخترافـس  قیرط  زا  یـسوساج  تقوم و  تلود  رد  ذوفن  اـب  اـی  دوجوم و  ياـهنامزاس  بازحا و  زا  تیاـمح 
يزوریپ نیریـش  معط  ات  دندومن  يا  هدرتسگ  شالت  بوشآ ، شروش و  ناربهر ، رورت  هناحلـسم ، يزادنارب  یبلط و  هیزجت  یموق ، یبهذم و 

. دنیامن خلت  تلم  ماک  رد  ار 

عفانم و هب  ار  هتـسباو  ياههورگ  اهتردـقربا و  يزادـنا  تسد  هزاجا  یمدرم  هناوتـشپ  بالقنا و  يربهر  ریبدـت  هک  داد  ناشن  عیاـقو  ریـس  اـما 
. دهد یمن  روشک  ياهتورث 

دوبن رگا  هک  ییاهحرط  دش ، هتخادنا  رد  اپون  تموکح  ینوگنرس  يارب  توافتم  ياه  هویش  رد  اه  هئطوت  اه و  حرط  ورنیا  زا 
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هب کی  ره  مدرم ، غیرد  یب  تیامح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ریبدت  یهلا ، ياهدادما 

. دوب یفاک  ماظن  لماک  ندرب  نیب  زا  يارب  ییاهنت 

نیرتهب دـیدج ، ياهداهن  لماک  يریگ  لکـش  نیزاغآ  ياهلاس  ًالومعم  دوب . يزادـنارب  يارب  يور  شیپ  هدومزاین  ياـههار  زا  یکی  اـتدوک 
. دوش یم  بوسحم  اتدوک  هب  مادقا  يارب  ماگنه 

میژر ریزو  تـسخن  نـیرخآ  یلم و  هـهبج  ناربـهر  زا   ) راـیتخب روپهاـش  هماـنرب  رد  اـکیرما  روتـسد  هـب  ییاـتدوک  ماـجنا  رذ 1359 ، آ  رد 
. تفرگ رارق  شا  ینوریب  یلخاد و  لماوع  و  یهاشنهاش )

« هژون ياتدوک   » هب بوکرـس  فشک و  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدـش  يزیر  همانرب  نادـمه  هژون  دیهـش  ییاوه  هاگیاپ  زا  اـتدوک  زاـغآ 
. تفای ترهش 

رتکد هب  کمک  يارب  هر )  ) ماما نامرف  یپ  رد  هک  دوب  ناریا  یم  السا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  نانابلخ  زا  هژون  دمحم  زارفارس  دیهش 
نامـسآ رد  شیامیپاوه  هک  دمآرد  زاورپ  هب  رد 20/5/1358  دوب  هزور  هک  یلاح  رد  حلسم و  نابلط  هیزجت  بوکرـس  رد  نارمچ  یفطـصم 

دیهش نیلوا  ساپ  هب  هعقاو و  نیا  یپ  رد  دیسر . تداهش  هب  درک و  طوقس  بالقنا  دض  ياهورین  طسوت  هواپ  یمومع  هقطنم  ناریا  ناتسدرک 
. تفای مان  رییغت  هژون » دیهش   » هاگیاپ هب  نادمه  يراکش  موس  هاگیاپ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین 

يرایسب هتفگان  بلاطم  اتدوک  فشک  لماوع  للع و  نایرجم و  تیهام  هرابرد  دش و  یثنخ  فشک و  هدمآ  باتک  رد  هک  یحرـش  اب  اتدوک 
دانسا ساسارب  کیدزن و  يا  هدنی  رد آ  هک  دراد  دوجو 

. دیسر دهاوخ  پاچ  هب  يا  هناگادج  باتک  رد  هدشن  رشتنم  كرادم  و 

عبنم اهنت  نونکات  هک  تشگ  نیودت  هیهت و  عبانم  هب  كدنا  یسرتسد  اب  دودحم و  تصرف  رد  نابطاخم  زاین  هب  خساپ  رد  رضاح  باتک 
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. دوش یم  بوسحم  اتدوک  نیا  هرابرد  یسراف  نابز  هب  دوجوم  یلیلحت  یقیقحت و 

هسسؤم تشگ . بایان  تعرس  هب  دش و  هضرع  لاس 1368  رجف  ههد  راهب و  رد  موس  مود و  پاچ  لاس 1367 و  رجف  ههد  رد  نآ  لوا  پاچ 
. دیامن دیدجت  ارنآ  هک  دش  نآ  رب  یمالسا  بالقنا  خیرات  هب  نادنمقالع  ياضاقت  تباجا  رد  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

یخیرات مان  هژون  ياتدوک  تسا . هژون  ياتدوک  نیتسخن  ههد  رد  هئطوت  یمالـسا و  بالقنا   » مراهچ پاچ  تسامـش ، يور  شیپ  هک  یباتک 
نامه هژون  دیهش  تحاس  هب  شزوپ  ضرع  اب  ریزگان  دوش . یم  هتخانـش  مان  نیا  هب  نونکات  هدش و  هداد  هعقاو  نیا  هب  هک  تسا  يروهـشم  و 

. دش هدیزگرب  نیشیپ  مان 

شزرا هب  هجوت  اب  تسا . یمالـسا  بالقنا  لوا  ههد  یعاـمتجا  یـسایس و  عاـضوا  اـب  بساـنتم  باـتک ، لوا  پاـچ  رد  هتفر  راـک  هب  تاـیبدا 
نآ دارفا  ياه  تمس  یتح  تارابع و  باقلا و  حالصا  ددجم و  یبدا  شیاریو  زا  باتک ، یخیرات 

. تسا هدیدرگ  افتکا  یپیات  طالغا  حالصا  هب  اهنت  هدش و  ینیچفورح  ًانیع  نتم  دش و  زیهرپ 

يوس زا  هرشتنم  اه » هرطاخ   » باتک زا  هک  تسا  يرهش  ير  يدمحم  دمحم  مالـسالا  تجح  تارطاخ  زا  یـشخب  مامـضنا  پاچ  نیا  زایتما 
. تسا هدش  هدوزفا  باتک  ياهتنا  رد  ذخا و  ًانیع  یمالسا  بالقنا  دانسا  زکرم 

زا یتارطاخ  هک  یناسک  اـی  دـنراد و  راـیتخا  رد  يدانـسا  اـی  تاـعالطا و  عوضوم  نیا  رد  هک  يزکارم  اـهنامزاس و  دارفا ، همه  زا  ناـیاپ  رد 
. دنهد يرای  ار  هسسؤم  نیا  راشتنا ، تسد  رد  باتک  لیمکت  يارب  دوش  یم  توعد  دنراد ، اتدوک  فشک  یگنوگچ 
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یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

راهب 1384
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لوا پاچ  همدقم 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  نوگانوگ  ياه  هئطوت  لیلحت  یسررب و  هب  هک  تسا  يا  هعومجم  زا  باتک  نیتسخن  رضاح ، باتک 
ترازو هدـشن  رـشتنم  دانـسا  یلخاد و  یجراخ و  هدـش  رـشتنم  دانـسا  كرادـم و  يانبمرب  لیلحت  نیا  دزادرپ . یم  بالقنا  نیتسخن  ههد  رد 

. تسا هدش  هیهت  تاعالطا 

هیلع ار  رابکتـسا  یناهج  هئطوت  يافرژ  کیتکات و  يژتارتسا و  اه ، هرهچ  اه ، هزیگنا  هک  هئطوت ،»  » تخانـش رب  تسا  يا  همدـقم  لوا ، شخب 
. دهد یم  رارق  لیلحت  یسررب و  دروم  ناریا  یمالسا  بالقنا 

دانـسا ریاس  هئطوت و  رد  ناگدـننک  تکرـش  ياه  یئوجزاب  يانبم  رب  هک  دراد  صاصتخا  هژون » ياتدوک   » یـسررب یفرعم و  هب  مود ، شخب 
سرتـسد رد  يدـعب  تادـلجم  رد  ماـجرفان  ياـهاتدوک  رگید  هب  طوـبرم  دانـسا  هک  تسا  حیـضوت  هـب  مزـال  تـسا . هدـش  نیودـت  هطوـبرم 

. تفرگ دهاوخ  رارق  یمارگ  ناگدنهوژپ  ناگدنناوخ و 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

رجف 1367 ههد 
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« هئطوت  » تخانش رب  يا  همدقم  لوا : شخب 

؟ هئطوت ارچ  . 1

لوصا رب  ینتبم  هدرتسگ  تموکح  کی  لیکشت  هیعاد  هدادرس و  ار  یجراخ  هطلس  غوی  زا  یئاهر  دایرف  راو  حیـسم  ینیمخ ، هللا  تیآ  ناریا  »
.« دراد ار  یمالسا 

(1)( زمیات كرویوین  )

18 ص :
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نارتیم ریژآ 

. دیسر يزوریپ  هب  دنتشادنپ ، یم  تابث » هریزج   » ار نآ  یللملا  نیب  نازادرپ  تسایس  هک  يا  هطقن  رد  یمالسا ، بالقنا 

برغ ذوفن  هزوح  رد  یتنس  روطب  ناهج  کیژتارتسا  طاقن  نیرت  ساسح  زا  یکی  ناونعب  ناریا  هک  دوب  نانچ  ناهج  کیتلپوئژ  نامز ، نآ  ات 
تموکح هب  ار  دوخ  ياج  دیـشاپورف و  ریبک 1917  بالقنا  اب  هیـسور  يرامعتـسا  يروطارپما  لوا ، یناهج  گـنج  نارود  رد  تشاد . رارق 

هک ناریا ، رد  همکاح  تیفارشا  زا  شخب  نآ  تفر و  نایم  زا  زین  ناریا  رد  هیسور  ذوفن  یتنس  ياه  هیاپ  یئاجباج ، نیا  اب  داد . يوروش  نیون 
ذوفن دـش  قفوم  دـیدش ، تباقر  اـهلاس  زا  سپ  اـیناتیرب ، رامعتـسا  هجیتن ، رد  تسویپ . سیلگنا  ناگتـسباو  هگرج  هب  دوب ، مسیرازت  هدرپسرس 

، مود یناهج  گنج  نایاپ  رد  دشاب . هتشاد  عزانمالب  هطلـس  ناریا  رب  مود  یناهج  گنج  نایاپ  ات  دنک و  نک  هشیر  ناریا  رد  ار  هیـسور  نهک 
مهـس ات  دش  قفوم  دوخ  نوسکاسولگنا  يومعرـسپ  اب  ییاه  تباقر  زا  سپ  دراذگ و  نادیم  هب  اپ  زین  اکیرمآ  دـنمتردق  ناوج و  مسیلایرپما 

« ینطو ناـهج   » ياـهراصحنا بیقر  یب  زاـت  تخاـت و  هـصرع  ناریا  نارود  نـیا  رد  دـهد . صاـصتخا  دوـخ  هـب  ناریا  تراـغ  رد  ار  یلـصا 
. دوب یتسیلایرپما 

19 ص :
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نیا رد  دریگ و  یپ  ناریا  رد  ار  مسیرازت  یتایح » عفانم   » تسایس ات  دیـشوک  دوخ ، یلخاد  عضاوم  میکحت  زا  سپ  يوروش ، نیون  تموکح 
یکیوشلب میژر  دوب . کیژولوئدیا  يدیرجت و  ياهوگلا  هیاپ  رب  رتشیب  شاکنک  نیا  تساخرب . یعامتجا  دیدج  هاگیاپ  يوجتسج  هب  شالت 

ذوفن هنوگره  هار  برغ  تشادن . نیا  زج  زین  يا  هراچ  و  تسج . یم  نارکفنشور »  » هعماج و شکتمحز  تاقبط  نایم  رد  ار  دوخ  ذوفن  هیاپ 
لیلد هب  همه  زا  رت  مهم  دنام . میقع  اذل  دوب و  هنایارگرادنپ  زاغآ  نامه  زا  شالت  نیا  دوب . هدرک  دودسم  تدش  هب  ناریا  تیمکاح  رد  ار  وا 

دـبای و تسد  ذوفن  هاگیاپ  لقادـح  هب  تسناوتن  هاگچیه  يوروش  داـحتا  یناریا ، هعماـج  گـنهرف  رد  مالـسا )  ) بهذـم لـماع  فرژ  شقن 
نارکفنـشور دودعم  تسناوت  اهنت  شالت  لاس  زا 60  شیب  یط  يوروش  داحتا  دـش . وربور  شحاف  ياه  تسکـش  اب  وا  ررکم  ياـه  شـالت 

دراوم زا  رظنفرص  ًامومع و   ) یناریا ياه  تسیسکرام  دنک . بذج  دوخ  هب  ار  هعماج  طسوتم » هقبط   » و ددجتم »  » راشقا هب  هتـسباو  ارگبرغ و 
هضبق يوروش  دوس  هب  ار  يداصتقا  یـسایس  ياه  مرها  دنناوتب  ات  دندوب  لیماف » رازه   » روشک و رگتموکح  ياهنادناخ  هب  هتـسباو  هن  دودعم )

، سکعب دنروآ . دـیدپ  يوروش  عفن  هب  هعماج  قمع  رد  ار  یعامتجا  تکرح  کی  دـنناوتب  ات  دنتـشاد  یئاج  مدرم  هدوت  نایم  رد  هن  دـننک و 
لدـب وکـسم  يا  هقطنم  يژتارتسا  يارب  یتیـصاخ  یب  نورتس و  لفاحم  هب  ار  نانآ  مدرم ، هدوت  یمالـسا  گنهرف  اب  اـهنآ  یگنهرف  ضراـعت 

يرلتیهدـض گنج  رد  يزوریپ  لیلد  هب  هک  رویرهش 1320 ، زا  سپ  تقوم  یئانثتـسا و  نارود  مغریلع  وکـسم  رگید ، يوس  زا  دوب . هتخاس 
بسک يارب  جراخ  زا  یماظن  یـسایس  راشف  مرها  زا  تسناوت  یمن  دبای  تسد  ناریا  كاخ  زا  یـشخب  رد  يرثؤم  یماظن  روضح  هب  تسناوت 
برغ هطلـس  دـش و  نکریز  ناریا  رد  يوروش  گـنج  زا  سپ  ذوفن  ياـیاقب  نیرخآ  دادرم 32 ، ياـتدوک 28  اـب  دریگ . هرهب  ناریا  رد  ذوفن 

. دیدرگ راوتسا 

20 ص :
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يابقر هطلس  ینتفاین  تسد  میرح  ناونعب  ار  ناریا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  دیما  هنوگره  قفومان  ياه  شالت  زا  سپ  ماجنارس  يوروش  داحتا 
يراـجم زا  دودـحم  ذوفن  بسک  تهج  رد  اـهنت  وکـسم  شـالت  سپ ، نآ  زا  درک . تداـع  رادـنپ  نیا  هب  تخانـش و  تیمـسر  هب  شا  یبرغ 

ياهزایتما هب  تسایس  نیا  رد  وا  دوب . اکیرمآ  هاش  میژر  اب  زیمآ » تملاسم  یتسیزمه   » و يراوجمه » نسح   » تسایـس هعـسوت  کیتاملپید و 
دونـشخ و داد ، یم  وا  هب  برغ ، رظن  بلج  اب  هاش ، میژر  هک  یبرغ  تاراصحنا  میظع  ياه  تراغ  اب  هسیاقم  رد  يداصتقا  زیچاـن  دودـحم و 

. دوب عناق 

 : یکسنیژرب هتفگ  هب  ناسنیدب ،

ياـهورین هیلخت  تفر . یم  رامـش  هـب  زئوـس » قرـش   » زا سیلگنا  جورخ  زا  سپ  سراـف  جـیلخ  رد  اـم  کـیژتارتسا  هاـگیاپ  نیرتـمهم  ناریا  »
تردق شیازفا  اب  ءالخ  نیا  ندرکرپ  نامز  نآ  رد  اکیرمآ  تسایـس  دروآ و  دوجوب  هقطنم  نیا  رد  یتردق  ءالخ  سراف  جـیلخ  زا  یـسیلگنا 

رد رجنیـسیک  نوسکین و  تندیزرپ  میمـصت  تسایـس ، نیا  جوا  هطقن  دوب ... دـعب  هلحرم  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  لوا ، هلهو  رد  ناریا  یماظن 
شرتسگ تیوقت و  ناریا و  هب  هحلسا  لیس  ندش  ریزارس  هب  رجنم  هک  دوب  یئاکیرمآ  ياه  حالـس  عاونا  دیرخ  يارب  هاش  تسد  نتـشاذگزاب 

(1) دش ناریا  یماظن  عیرس 

 : دش لابند  مه  رتراک  نامز  رد  تسایس  نیا 

زا يرایـسب  میهد و  همادا  ار  یتسایـس  نینچ  میتفرگ  میمـصت  اکیرمآ  يارب  نآ  یتایح  تیمها  ناریا و  کیژتارتسا  تیزکرم  هب  هجوت  اب  ام  »
(2) میداد رارق  دییأت  دروم  لاس 1987  رد  ار  ناریا  هحلسا  دیرخ  تاشرافس 

21 ص :

ص 105. ناریا ، رد  هئطوت  زا :  لقنب  یقالخا ؛ تردق  لوصا  یکسنیژرب ، ز . - 1
ص 102. ناریا ، رد  هئطوت  - 2
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 : اکیرمآ تقو  هجراخ  ریزو  سنو ، سوریاس  تافارتعا  هب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  نامز  رد  بیترت ، نیا  هب 

(1) دمآ یم  رامش  هب  سراف  جیلخ  رد  ناتسلگنا  لاوز  هب  ور  یماظن  تردق  یقطنم  یعیبط و  نیشناج  ناریا  عقاو  رد  »

بالقنا و تسکـش  يارب  برغ  مسیلایرپما  رمث  یب  ررکم و  ياه  شالت  تخادـنا و  هزرل  هب  ار  تابث » هریزج   » نیا یمالـسا  بالقنا  ناـفوط 
برغ ياه  تسیژتارتسا  یمالسا ، يروهمج  ياپون  ماظن  رارقتـسا  بالقنا و  يزوریپ  اب  دیـسرن . یئاج  هب  نآ  دنمزوریپ  ماجرف  زا  يریگولج 

 : دندمآرب لاوئس  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  دنتسشن و  یبایزرا  هب 

(2) »؟ دشاب یم  مادک  نایم  نیا  رد  ام  يارب  تیولوا  نیتسخن  تسا و  مادک  هداتفا  رطخ  هب  هچنآ  تسیچ و  ناریا  رد  ام  یعقاو  عفانم  »

 : داد خساپ  یکسنیژرب 

هقطنم رد  برغ  اکیرمآ و  عفانم  تسارح  ظـفح و  يارب  ناریا  یتاـیح  تیمها  کـیتیلوپوئژ و  ياـنبم  رب  رتشـسیب  لاوئـس  نیا  هب  نم  خـساپ  »
(3) .« دوب سراف  جیلخ  یتفن  ساسح 

 : دوب دقتعم  یبایزرا ، نیا  دییأت  رد  سنو ، سوریاس 

جیلخ یتایح  هاگرذـگ  تینما  همه  روشک  نیا  یماظن  تردـق  دـمآ . یم  رامـش  هب  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  تابث  هدـمع  لماع  کـی  ناریا  »
رامش هب  يوروش  هنابلط  هعسوت  دصاقم  ربارب  رد  يدس  مه  درک و  یم  نیمأت  برغ  شکتفن  ياه  یتشک  یناگرزاب و  نیافس  يارب  ار  سراف 

(4) .« تفر یم 

22 ص :

ص 10. ناریا ، رد  هئطوت  - 1
ص 102. ذخأم ، نامه  - 2
ص 102. ذخأم ، نامه  - 3

ص 9. ذخأم ، نامه  - 4
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 : دوب نیریز  تاکن  هب  فوطعم  لوا  هجرد  رد  یبرغ  ياه  تسیژتارتسا  هجوت  بالقنا ، يزوریپ  زاغآ  هناتسآ و  رد  نیاربانب ،

«. برغ کیژتارتسا  هاگیاپ  نیرت  مهم   » ناونعب ناریا ، کیتلپوئژ  تیمها  .1

«. برغ ناهج  تفن  رابنا   » ناونعب سراف  جیلخ  تینما  نیمضت  تفن و  نیمأت  رد  ناریا  شقن  .2

ناریا هکنیا  يارب  یئاهنت  هب  ددرگ و  یم  بوسحم  برغ  یللملا  نیب  يژتارتسا  رد  هدننک  نییعت  رایـسب  تیمها  دجاو  روحم  ود  نیا  دـنچره 
یبایزرا بوچراچ  نیا  رد  طقف  یمالـسا  دنمزوریپ  بالقنا  زونه  یلو  تسا ، یفاک  دـهد  رارق  اه  هئطوت  نیرت  نیگمهـس  جامآ  ار  یمالـسا 

هقطنم رد  يوروش  دوس  هب  اهورین  بسانت  رییغت  ار  ناریا  رد  برغ  تسکش  مسینویهـص ، زادرپ  تسایـس  نیبار ، قحـسا  لاثم ، يارب  دش . یم 
 : تفگ وا  تشادنپ . یم 

هدش زکرمتم  يدوعس  ناتـسبرع  ناریا و  يور  رب  دور ، یم  رامـش  هب  برغ  تفن  رابنا  هک  هنایمرواخ ، رد  برغ  قرـش و  كولب  شکمـشک  »
ذوفن هتفر و  تسد  زا  برغ  تفن  رابنا  زا  يدایز  رادقم  هک  تسا  انعم  نادب  ناریا  طوقس  تسا .

(1) .« داد دهاوخ  يوروش  ذوفن  هب  ار  دوخ  ياج  برغ 

هدـیدپ هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  برغ  يایند  کیژولوئدـیا  ناربهر  زا  یکی  ناونعب  هسنارف ، تسیلایـسوس  بزح  لکریبد  نارتیم ، اوسنارف 
زا نونکات  هک  تخاس ، يا  هدـننک  نییعت  یـساسا و  رطخ  هجوتم  ار  قرـش  برغ و  كولب  وا  دروآرد . ادـص  هب  ار  ریژآ  درک و  هجوت  ون  يا 

 : داد رادشه  نینچ  نمهب 1357 ، رد 24  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  زور  ود  تسرد  وا  دندیزرو . یم  تلفغ  نآ  یبایزرا 

رد يزکرم ، يایسآ  رد  قارع و  رد  يدایز  نایعیش  داد . دهاوخ  يور  زین  هیاسمه  ياهروشک  رد  ناریا  بالقنا  عون  زا  ییاه  بالقنا  »
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(1) .« درک دهاوخ  ور  ریز و  ار  هقطنم  عجترم  ياه  میژر  ناریا  بالقنا  دننک . یم  یگدنز  يوروش ، ياه  يروهمج 

دیکأت اب  ات  دیشوک  ریژآ »  » نیا رد  قرش  مسینومک  برغ و  مسیلایرپما  نایم  طبار  هقلح  مسینویهص و  مسیلایسوس  گولوئدیا  ناونعب  نارتیم 
. دنک هجوتم  یمالسا  بالقنا  رطخ »  » يافرژ هب  زین  ار  يوروش  داحتا  يزکرم ، يایسآ  رد  دایز » نایعیش   » دوجو رب 
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ندمت رد  بالقنا 

یگنهرف قیمع  تیعقاو  کـی  هب  برغ  كولب  یـسایس  يرکف  يربهر  زا  یحاـنج  دـیکا  هجوت  زا  هتـساخرب  دوبن و  یفداـصت  نارتـیم » ریزآ  »
كاوژپ نآ  جاوما  هک  دید  یم  فرـص ، یـسایس  بالقنا  کی  هن  و  یبهذم ،» زیخاتـسر   » کی ار  ناریا  بالقنا  یتسردب  نارتیم  دوب . یندمت 

. تفای دهاوخ  یناهج 

داـعبا هب  اـهنت  يا » هقطنم  کـیتیلوپوئژ   » دودـحم بوچراـچ  رد  یلیئارـسا  ییاـکیرمآ  ياـه  تسیژتارتسا  هک  دوب  یطیارـش  رد  ریژآ »  » نیا
هدرک هدـنز  ار  ناش  هتفردای  زا  ياهایؤر  بالقنا  يزوریپ  هک  يوروش ، ياه  نیـسیروئت  دنتـشاد و  هجوت  دوخ  تسکـش  يداـصتقا  یـسایس 

، ار حانج  ود  ره  نارتیم  دـندوب ! قرـش  كولب  هب  یگتـسباو  يوس  هب  ناریا » یمدرم  یتسیلایرپمادـض و  بالقنا  قیمعت   » يارب شالت  رد  دوب ،
. دوب هداد  رارق  بطاخم  دنتشاد ، تسدب  ار  تردقربا  ود  یسایس ، کیژولوئدیا  یهدنامرف  هک 

بالقنا نیا  دراد :  يوهام  توافت  ابوک ، مانتیو و  دـننام  موس ، ناهج  ياه  بالقنا  ریاس  اب  یمالـسا  بالقنا  هک ، داد  ناشن  يدـعب  ثداوح 
بالقنا کی  نآ  زا  رتالاب  تسین ، يداصتقا ) یعامتجا  نیون  مظن  رارقتسا   ) یعامتجا و  نیشیپ ) میژر  نتخادنارب   ) یسایس بالقنا  کی  اهنت 

نیا و  تسا . یبتکم 
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، مسیسکرام ناهج  رد  دزاس . یم  لدب  زاس  ندمت  زیخاتسر  کی  هب  فراعتم ، یعامتجا  یسایس  ياهبالقنا  زا  رتارف  ار  نآ  هک  تسا  یگژیو 
زا سپ  زور  ود  بزح ، نیا  يزکرم  ناـگرا  اـتینوا » . » درک هجوـت  اـنعم  نیا  هـب  دوز  یلیخ  هـک  دوـب  یحاـنج  اـهنت  اـیلاتیا  تسینوـمک  بزح 

: تشون بالقنا ، يزوریپ 

تبثم يورـشیپ  دـنک . یم  توعد  یقیقد  رایـسب  هعلاطم  یـسررب و  هب  ار  ام  دـناوخ و  یمن  يداع  ياه  هطباض  زا  کی  چـیه  اب  بالقنا  نیا  »
(1) .« تسا تیعقاو  نیا  كرد  ورگ  رد  يدایز  دودح  ات  ناهج  هدنیآ  حلص  یتح  یللملا و  نیب  طباور 

، هسنارف بالقنا  تسخن  تسا ؛ یناهج  دـیدج  زیخاتـسر  کی  يدانم  هک  رـصاعم ، ناهج  رد  تسا  یبـالقنا  نیموس  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
. ناریا یمالسا  بالقنا  نونکا  هیسور و  بالقنا  سپس 

توترف ياه  تخاس  یـشاپورف  بالقنا ، نیا  یخیرات » شقن  . » تخاـس نوگرگد  ار  برغ  ياـیند  هرهچ  1789 1794 م ).  ) هسنارف بالقنا 
، نآ یناهج  جاوما  و  بـالقنا ، نیا  داد . رارق  دوخ  تیدوجوم  روحم  ار  يژولونکت  هک  دوب  يدـیدج  ندـمت  يزیر  یپ  برغ و  رد  یلادوئف 

یئارگدرف یعاـمتجا ، یـسانشناور  هصرع  رد  تخاـس و  رتیلاـتوت  هدیـسوپ  ياـهداهن  نیزگیاـج  ار  یلاربـیل  ياـهداهن  تسایـس ، هـصرع  رد 
ياضرا هک  هدام  هنهپ  زات  هکی  نیبدوخ و  يدوجوم  تخاس ؛ دلوتم  ار  یبرغ » نیون  ناسنا   » درک و یتنس  ياهراتسیا  نیزگیاج  ار  یئاوژروب 

هریجنز هک  دش ؛ رـصاعم  يراد  هیامرـس  ماظن  شیادیپ  هب  رجنم  بالقنا  نیا  تسا . هداد  رارق  دوخ  یعامتجا  يدرف و  شیوپ  نامرآ  ار  زئارغ 
تراغ هرطیس و  ياه 

هرهب اب  نیتال و  ياکیرمآ  اقیرفآ و  ایـسآ و  ياهتلم  تراغ  ياهب  هب  تخاـس و  راوتـسا  یتیگ  رـسارس  رب  ار  دوخ  يرامعتـساون  يرامعتـسا و 
. دروآ دیدپ  ار  نیمز  برغم  رصاعم  ندمت  اهروشک ، نیا  دوخ  ناشکتمحز  زا  هنامحریب  یشک 
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، مسیـسکرام يژولوئدـیا  هیاپ  رب  بالقنا ، نیا  دوب . یناهج  مسیلایرپما  هقلح » نیرت  فیعـض   » رد میظع  يراجفنا  (1917 م ). هیسور بالقنا 
؛ دیماجنا مسیلایسوس  مانب  يدیدج  یناهج  ماظن  شیادیپ  هب  دش و  دیدپ  دوب ، برغ  رصاعم  ندمت  فلخان » دنزرف   » و عورـشمان » دولوم   » هک

هدـیئاز هک  یندـمت  نامه  رب  ار  دوخ  کیژولوئدـیا  یگنهرف  نیداـینب  ياـه  هیاـپ  ون ، ماـظن  نیا  تشاد . ار  مسیلاـتیپاک  اـب  تباـقر  هیعاد  هک 
تباقر هب  ناهج  هنحـص  سپ ، نآ  زا  دنکفارد . ون » یحرط   » ات دیـشوک  يداصتقا  تخاسور  رد  اهنت  و  تخاس ، راوتـسا  دوب ، هسنارف  بالقنا 

. دش لدب  قرش »  » و برغ »  » تردقربا ود 

داحلا و هیاپ  رب  وا  هک  یندـمت  دـسر . يزوریپ  هب  تسناوتن  اه  « یپوتا  » عاونا نومزآ  شالت و  ههد  تفه  زا  سپ  مسیلایـسوس ، یناـهج  ماـظن 
دـناد و یم  مسیلاتیپاک  زا  يزومآ » سرد   » دـنمزاین ار  دوخ  زین  زونه  بیـشن ، زارفرپ و  ریـس  کی  زا  سپ  دوب ، هدروآ  دـیدپ  داصتقا  تلاصا 

يرگنزاب رد  ون  يا  هلحرم  رگنایب  وا ، هناروسج  ياه  شالت  و  فچابروگ ، روهظ  دـنک . یم  زارد  شیوخ  یبرغ  دازمه  يوس  هب  زاـین  تسد 
تخانـش هب  دح  هچ  ات  دشاب و  نیداینب  دح  هچ  ات  تسین  مولعم  زونه  هک  يرگنزاب  تسا ؛ یپوتا »  » نیا نامتخاس  رد  هتـشذگ  ياه  سرد  هب 

! دماجنایب یخیرات » تسکش   » نیا نیتسار  ياه  هشیر 

هک دوب  يرگید  مهم  هثداح  مود ، یناهج  گنج  نایاپ  رد  1949م ).  ) نیچ بالقنا 

هب ار  مسیـسکرام  یبرغ  يژولوئدـیا  نیچ ، نهک  ندـمت  یقرـش  ياهداینب  دـش . حرطم  مسیلایـسوس  یخیراـت  نومزآ  ییایـسآ  هنوگ  ناونعب 
. تفرگ مان  مسیئوئام  هک  دـش ، نیچ  یتنـس  یـسانشناور  گـنهرف و  اـب  هتخیمآ  مسیـسکرام  یعون  نآ  هرمث  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  تدـش 

هژیو دوخ  ياهداینب  رب  ار  مسیلایـسوس  یپوتا »  » ات دیـشوک  درک و  هشیپ  ار  يوروش  داـحتا  اـب  يزوت  هنیک  يرـسادج و  يدوز  هب  مسیئوئاـم ،
. دیدرگ زاغآ  برغ  هب  شیارگ  تسایس  دش و  راکشآ  تسکش  نیا  ياهدومن  وئام ، یگدنز  ياهلاس  نیرخآ  رد  دنک . انب  شیوخ  یگنهرف 

نیچ بالقنا  ناربهر  لوا  لسن  وئام و  ياه  یپوتا  هب  یتهابش  چیه  هک  دش  لدب  يزیچ  هب  ینیچ  مسیلایسوس  وئام ، گرم  زا  سپ 
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رد درک و  زاغآ  مسیـسکرام  اب  دوبن ؛ زاس  ندـمت  بالقنا  کـی  نآ ، یللملا  نیب  گرزب  ساـکعنا  تیمها و  مغریلع  نیچ ، بـالقنا  درادـن .
! تفرگ شیپ  رد  ار  برغ  هار  زین  نایاپ 

هنوگره تفر  یم  نامگ  هک  ینرق  رد  تخاس . هدز  تریح  ار  رـصاعم  ناهج  دوخ ، هرظتنماـن  راـجفنا  اـب  1979 م ).  ) ناریا یمالسا  بالقنا 
( یتسیلایـسوس ای  یتسیلاتیپاک   ) برغ فراعتم  ياهوگلا  اه و  يژولوئدـیا  بوچراـچ  رد  دـیاب  یعاـمتجا ، تکرح  ره  یتح  اـی  و  بـالقنا ،
، دوب اتمه  یب  یعاـمتجا  یـسایس و  دنمـشیدنا  کـی  لاـح  نیع  رد  هک  یبهذـم ، گرزب  عجرم  کـی  يربهر  هب  ناریا  مدرم  دریگ ، تروص 
هلاس و رازهدنچ  ماظن  دوب ، بیرغ  هتخانشان و  زونه  رصاعم  ناهج  رد  هک  ینیون ، یسایس  یگنهرف و  ياهراتـسیا  اهراتفر و  اب  دنتـساخاپب و 

. دنتشاد مالعا  یمالسا  يروهمج  مانب  ار  ینیون  ماظن  تیدوجوم  هدرک و  نوگنرس  ار  یهاشنهاش  راد  هشیر 
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فارتعا

تفاـی و شرتسگ  یمالـسا  بـالقنا  یناـهج  جاوما  داد . ناـشن  ار  نارتیم  یباـیزرا  تحـص  ( 1367 1357  ) بـالقنا نیتـسخن  ههد  ثداوح 
. دراذگ شیامن  هب  ریذپانراکنا  یتیعقاو  ناونع  هب  ار  دوخ  روضح 

رد هنومن ، يارب  دوب . ینغ  یتازرابم  ياه  تنـس  فرژ و  یگنهرف  یخیرات  هنیمز  شیپ  ياراد  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا ، ناـهج  رـسارس  رد 
نیا تشاد . ینویلیم  ذوفن  مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  يزنودـنا  رد  یمالـسا ) تاکراس  « ) مالـسا داـحتا   » شبنج يدـالیم ، متـسیب  نرق  زاـغآ 
درک هیصوت  يزنودنا  تسینومک  بزح  يربهر  هب  لاس 1923  رد  دمآرب و  نآ  اب  داحتا  ددصرد  نرتنیمک »  » هک دوب  دـنمورین  نانچ  شبنج 

هتیمک دوش . دـحتم  یمالـسا  شبنج  اب  هدـش  قیرط  ره  هب  دـسیونب و  یمالـسا ،» تاـکراس   » هتـسجرب ربهر  وتونیمآورکوچ ، هب  يا  هماـن  هک 
 : تشون يزنودنا  تسینومک  بزح  يربهر  هب  دوخ  دومنهر  رد  نرتنیمک  هیئارجا 

... تسین هتکن  نیا  رب  يراشفاپ  هب  تجاح  میتسه . لئاق  یمالـسا » تاکراس   » شبنج يارب  یمیظع  تیمها  هچ  ام  هک  دیناد  یم  بوخ  امـش  »
دوجوب یمالسا » داحتا   » ناربهر زا  نت  هس  ای  ود  هک  یتالکشم 
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داحتا  » وریپ ياه  هدوت  تیامح  بلج  رد  هک ، هچنآ  اب  هسیاقم  رد  دروآ  دنهاوخ 

(1) دوب دهاوخ  زیچان  دروآ ، میهاوخ  تسد  هب  ام  یمالسا ،»

دـض ياه  نامرآ  ياراد  تسین و  یلم  يزاوژروب  تکرح  کی  يور  چـیه  هب  يزنودـنا  یمالـسا » داحتا   » شبنج هک  درک  دـیکأت  نرتنیمک 
تین اب  يزنودنا و  رد  مالـسا  یبالقنا  شبنج  دنمورین  هاگیاپ  لیلد  هب  ًافرـص  نرتنیمک  هیـصوت  نیا  هک  تسا  نشور   (2) تسا يراد  هیامرس 

يربهر لابقتـسا  اب  ًاعبط  دوب و  یتسینومک  لانویـسانرتنا  فادـها  تهج  رد  نآ  يراد  هیامرـسدض  یبرغدـض و  ياه  نامرآ  زا  يریگ  هرهب 
. دشن هجاوم  یمالسا  شبنج 

لامج دیس  ناملسم ، گرزب  رگنـشور  رـصاعم ، نارود  زاغآ  رد  تشاد . دنمورین  ياه  هنیمز  یمالـسا  بالقنا  زین ، برع  رـصاعم  يایند  رد 
مالسا نامز  نآ  زا  داد و  رارق  برع  يایند  کیژولوئدیا  یگنهرف و  بلق  رصم  رد  ار  دوخ  تیلاعف  یلصا  زکارم  زا  یکی  يدابآدسا ، نیدلا 

لامج یبرع » مسیلانویسان   » روهظ تفای . عیفر  یهاگیاج  بارعا  هنابلط  لالقتسا  تازرابم  رد  یعامتجا  یسایس  دنمورین  نایرج  کی  ناونعب 
اب رتشیب  نیا  و  داد ؛ رارق  عاعـشلا  تحت  ار  یبالقنا  مالـسا  يژولوئدـیا  يدودـح  ات  یخیرات ، يارذـگ  هاتوک و  عطقم  کـی  رد  رـصانلادبع ،

ناهج مسیرصان ،»  » تسکش اب  دوب . بطق  دیـس  برع  یمالـسا  شبنج  گرزب  زادرپ  هشیدنا  تداهـش  اب  هژیوب  یتلود و  یـسایس  ياه  هبرح 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  دومزآ . لمع  رد  ار  ییارگ  موق  ییارگ و  یلم  یماکان  دـید و  هجاوم  کیژولوئدـیا  قیمع  ءالخ  اب  ار  دوخ  برع 

. تخاس رو  هلعش  هرابرگد  ار  هزرابم  اهلاس  رتسکاخ  ریز  رد  هتفهن  رگخا  نیا  ناریا ، رد 

 : تشون نیطسلف » تاعلاطم   » هیرشن رد  يا  هلاقم  رد  يوسنارف ، سانش  مالسا  ولور ، کیرا  لاس 1361 ، رد 

30 ص :

ص 159. وکسم 1979 ، یسیلگنا ، همجرت  یکسفنایلوا ، روسفورپ / رظنریز  رواخ ، نرتنیمک و  - 1
. ذخأم نامه  - 2
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پچ بازحا  ای  برع و  يارگ  یلم  تسیلانویـسان و  ناربهر  هک  دـمآ  دـیدپ  یبرع  هنایمرواخ  رد  یئالخ  رـصانلادبع ، لامج  توف  زا  سپ  »
.« درک رپ  ار  ءالخ  نآ  دش و  رهاظ  یسایس  تازرابم  هصرع  رد  مالسا  نایاپ  رد  دننک و  رپ  ار  نآ  دنتسناوتن  تسیسکرام  ارگ و 

مالسا یناهج  بالقنا  يایوپ  جاوما  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو  هیرشن  یجراخ ،» لئاسم   » همانلصف رد  ییاکیرمآ ، ققحم  لیب ، زمیج  روسفورپ 
 : درک فیصوت  نینچ  ار 

نیا  (1) قرش رد  نیپیلیف  يزلام و  يزنودنا و  ات  برغ ، رد  شکارم  يوالـسگوی و  زا  تسا ؛ هتفرگارف  ار  مالـسا  يا  هدوت  ناجیه  زا  یجوم  »
رد ناریا ، بالقنا 1978 1979  رد  تسا ، مجـسنم  کیژولوئدـیا  ظاـحل  هب  یلو  تسین ، هچراـپکی  يرهاـظ  ظاـحل  هب  هک  روهظون  مالـسا 

ربتکا رد  تاداسرونا  رورت  رد  يوروش ، طسوت  هدش  لاعشا  ناتسناغفا  هلاسراهچ  گنج  رد  ربماون 1979 ، رد  هکم  رد  مارحلادجسم  لاغشا 
ساکعنا ياهلاس 1983 1984 ، رد  نانبل  زیمآرهق  تمواقم  رد  ، 1981

يژولوئدـیا هتـشذگ ، یئایفارغج  ياهزرم  زا  دوش ، یم  فیـصوت   (2) ارگداـینب مالـسا   » ناونعب ًاـبلاغ  هک  يا ، هدوت  يورین  نیا  تسا . هتفاـی 
ار یلم  ياه  میژر  یسایس و 

31 ص :

هتبلا یجوم ، نینچ  يدالیم ، نرق 19  همین  رد  برغ  يراد  هیامرس  لباقم  رد  کیژولوئدیا  شنکاو  کی  ناونعب  مسیلایـسوس  شیادیپ  اب  - 1
سکام لراک  راتفگ  اب  لیب  روسفورپ  هتفگ  نیا  تفرگارف . ار  اپورا  طقف  رتدودحم و  رایسب  یـسایقم  رد  توافتم و  ًالماک  یگنهرف  داعبا  رد 

يارب نهک  ياـپورا  ياـهورین  همه  مسینومک . حبـش  تسا :  هتفرگارف  ار  اـپورا  یحبـش   : » دوـش هسیاـقم  رد 1848 م  سلگنا  شیردـیرف  و 
نونکا اپورا  ياهتردق  همه  ناملآ ... سیلپ  هسنارف و  ياه  لاکیدار  وزیگ ، خینرتم و  رازت ، پاپ و  دنا :  هدش  دحتم  حبش  نیا  سدقم  بیقعت 

ص دلج 6 ، ، 1976 وکـسم ، یـسیلگنا ، همجرت  راثآ ، هعومجم  سلگنا ، سکرام و  ...« ) دـننک یم  یقلت  یتردـق  هباثمب  ار  مسینومک  رگید 
(. 481

. تسا هتفاـی  جاور  مالـسا  یناـهج  بـالقنا  هدـیدپ  هب  عاـجرا  يارب  یللملا  نـیب  راتـشون  رد  هـک  تـسا  يا  هژاو  یمالـسا » ییارگداـینب  - » 2
هنایارگ و تنـس  يراب  اب  بهذـم ، هیلوا  نهک و  لوصا  هب  تشگزاـب  هک  تسا  يا  هژاو   Fandamentalism يانعم رد  ییارگداینب » »
یعاـمتجا و یگنهرف و  ياـه  هدـیدپ  هب  يا  هشیر  دروخرب  يانعم Radicalism و  رد  نآ  دربراـک  یلو  دـناسر . یم  ار  هناشیدـنا ، مزج 

. دشاب لاکشاالب  دیاش  یسایس 
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دهاش ندرا ، يدوعس و  ناتسبرع  شکارم و  ریظن  یتنطلـس  ياه  میژر  هیروس و  ریازجلا و  ریظن  لاکیدار  ياه  تموکح  تسا . هتفگ  ارف  زین 
تموکح دض  رب  ناناملسم  یکیرچ  گنج  هوالعب  يوروش ، يزکرم  يایسآ  رد  هدنکارپ  ياهدادیور  دنا . یمالسا  یـسایس  ياهتیلاعف  دشر 

رد برغ  رادـفرط  راک  هظفاحم  ياـهتموکح  زا  رتمک  یتسینومک  ياـه  ماـظن  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  ناتـسناغفا ، رد  يوروش  تیاـمح  دروم 
. دنتسین نوصم  یتسیلوپوپ ) « ) یمدرم مالسا   » هلمح رطخ  زا  هقطنم 

ًاقیمع هدیـشاپ و  مه  زا  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  ياه  تسایـس  ظاحل  هب  تسا و  یبهذـمریغ  يداـیز  يدـح  اـت  هک  نیطـسلف ، شبنج  یتح 
لاس نیمهدفه  رد  ندرا ، دور  یبرغ  لحاس  رد  دراد . دوخ  رد  ار  یمالـسا  قئالع  زا  ییاه  هناشن  اراکـشآ  تسا ، هدش  یگتـسد  دنچ  راچد 
زین ار  یمالسا  فلتخم  ياه  نامزاس  یلم ، ياه  نمجنا  عماجم و  رانک  رد  نطو » یب  ياه  ینیطسلف   » ناوج لسن  نیطسلف ،]  ] لیئارسا لاغـشا 

. دوش یم  هدید  حوضوب  یهاگشناد  تاسیـسأت  اه و  كدوک  دهم  دیدج و  دجاسم  يدنب  لکـش  رد  هژیوب  نایرج  نیا  دنهد و  یم  لیکـشت 
يا هدنیازف  وحن  هب  هک  دنا  هدرک  دیکأت  ًاریخا  هزغ ، قباس  رادرهش  هواش ، داشر  و  محللا ، تیب  رادرهش  حیرف ، سایلا 

یتخبدب رقف و  زا  تاجن  هار  هباثم  هب  ار  نآ  نآ ، حالـصا  تساوخ  اب  هدـمآ و  مالـسا  يوس  هب  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  ینیطـسلف  ناناوج 
، تسا هدش  ددجتم  و  کیئال )  ) یبهذمریغ ياه  ینیطسلف  ینارگن  بجوم  نیطـسلف  شبنج  لحارم  رد  مالـسا  هدنیازف  ذوفن  دنناد . یم  دوخ 

تسا هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  ام  مدرم  ارگداینب  مالسا  نیا  تیوک : رد  ینیطسلف  کی  هتفگ  هب  دنراد . مالسا  زا  یمهرد  تاساسحا  هک 
يارب يرتهب  سناش  مالـسا  تهج ، نیا  زا  تسا . رت  قفوم  تسا ، هدش  شالت  شا  هرابرد  هتـشذگ  رد  هک  رگید ، يژولوئدیا  ره  هب  تبـسن  و 

...« دراد ام  مدرم  توافتم  ياهزاین  ندروآرب 

: تشون تسیژتارتسا » لاکیتیلوپوئژ   » هیرشن رد  يا  هلاقم  رد  نوسناج  لشیم  رتکد 

32 ص :
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تسا و شرتسگ  لاح  رد  مالـسا  نیپیلیف ، ات  شکارم  زا  تسا . هدرک  یهجوت  لـباق  دـشر  مالـسا  ناـهج  رـسارس  رد  یمالـسا  ییارگداـینب  »
بنجرپ و ذفنتم و  ایوپ و  ییورین  یمالـسا  یئارگداینب  دریگ ... یم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  ًادیدش  برغ  عفانم  ذوفن و  مالـسا ، دـشر  تازاومب 

یناوتان فعـض و  تلاح  نآ  زا  ناهج  نیملـسم  هعماج  تسا . مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  برغ  عفانم  هیلع  هزراـبم  هب  رداـق  هک  تسا ، شوج 
.« تسا هدیدرگ  لدب  تردق  کی  هب  هدش و  جراخ  دوخ 

اب یلم ،» کیتارکومد  بالقنا   » زا يا  هنوگ  ار  مالـسا  یناـهج  بـالقنا  هدـیدپ  اهتدـم  اـت  هناشیدـنا  مزج  هک  زین ، يوروش  ياـه  نیـسیروئت 
، فارتعا نیا  رد  دندش . راوشد  یفارتعا  هب  روبجم  هرخالاب  ینالوط  يریخأت  اب  دندرک ، یم  یبایزرا  یئاوژروب ، هدرخ  یئاوژروب و  نومـضم 
شیب و مک و  ار ، نآ  یگنهرف  يداقتعا  قیمع  تشرـس  نآ و  یئاتکی  لومـشناهج و  تضهن  نیا  فراعتمریغ  یئانثتـسا و  ياـهیگژیو  اـهنآ 

! دندرک قیدصت  ناوارف ، ماهیا  زمر و  اب  هتبلا 

اب يا  هلاقم  رد  يوروش ، داحتا  تسینومک  بزح  یللملا  نیب  هبعش  نواعم  يزکرم و  هتیمک  وضع  یکسفنایلوا ، والسیتسور  لاس 1361 ، رد 
 : تشون يوروش  داحتا  تسینومک  بزح  کیروئت  ناگرا  تسینومک »  » هلجم رد  نآ » بیجع  ياه  هرهچ  ناریا و  بالقنا   » ناونع

رد رابکی  هاگدـنچ  ره  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  لـیبق ، نیا  زا  ینیواـنع  یمالـسا ...» نیون  بـالقنا  «، » یمالـسا زیخاتـسر  «، » یمالـسا راـجفنا  »
هتشذگ لاس  جنپ  ای  راهچ  ياهدادیور  تسا ... مالـسا  ناهج  رد  یعامتجا  هدیدپ  نیرت  توافتم  رگنایب  دوش ، یم  هدهاشم  یبرغ  تاعوبطم 

.« تسا هتفرگ  مان  یمالسا » تایح  دیدجت   » شبنج ًاحالطصا  هک  هچنآ  زا  تسا  یئایوگ  هناشن  ناریا ،

: تشون زورما » ياقیرفآ  ایسآ و   » همانهام رد  يوروش ، رگشهوژپ  فویسرک ، ریمیدالو  و 
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رد مدرم  ياـه  هدوـت  يدـیمون  هجیتـن  رد  یئوـس  زا  ًاتدـمع  ياـه 1970 1980  ههد  رد  یمالـسا  تضهن  شرتـسگ  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  »
ياهتردـق ذوفن  هیلع  اهنآ  ضارتعا  لصاح  رگید  فرط  زا  دوب و  مکاح  لفاحم  يداـصتقا  یعاـمتجا و  ياهتـسایس  زا  ناملـسم  ياـهروشک 

و ربتکا 1984 ، رد  رصم  رد  و  لاس 1979 ، رخاوا  رد  يدوعس  ناتسبرع  ناتـسکاپ و  رد  شکتمحز  ياه  هدوت  یتلوددض  تامادقا  یبرغ ...
شنکاو زا  يا  هناشن  نامز  نامه  رد  ناریا و  رد  یتنطلـسدض  بالقنا  رطاخ  هب  يدـح  ات  لامعا  نیا  ياهلاس 1984 1985 ... رد  نادوس  رد 

...« دندرک یم  ساسحا  مکاح  ناگبخن »  » رشق دادبتسا  يدعت و  ملظ و  هب  تبسن  هک  دوب ، اهروشک  نآ  رد  ناملسم  تیعمج  یتیاضران 

فارتعا يراوشد  زین  تسا و  نایامن  یتسیسکرام  یشیدنا  مزج  باعل  يارو  زا  مالسا ، یناهج  زیخاتـسر  يدنمناوت  ریخا ، لیلحت  ود  نیا  رد 
فیاـقآ هک س . اجنادـب  اـت  تخیر ، ورف  ار  یـشیدنا » مزج  باـعل   » نیا يدودـح  اـت  ناـمز  تشذـگ  يور ، ره  هب  تـسا . سوـسحم  ًـالماک 

هک نیشیپ ، ياهشالت  دقن  شجنـس و  هب  یمالـسا » بالقنا  تیهام  موهفم و  هرابرد   » مانب يا  هلاقم  رد  لاس 1984  رد  يوروش ) نیسیروئت  )
، دراگنا هدیدان  ار  یمالـسا »  » داعبا دنک و  دودحم  یتسیلایرپمادض »  » تکرح کی  بوچراچ  رد  ار  یمالـسا » بالقنا   » موهفم دیـشوک  یم 

 : تشون تحارص  هب  وا  تخادرپ .

ار ینیع  تیعقاو  کی  لئاصخ  يا  هزادـنا  ات  دوش و  یم  ناـیب  نآ  رد  یمالـسا » بـالقنا   » حالطـصا هک  تسا  یمالـسا  روشک  هناـگی  ناریا  »
ره هک  درادـنپ  یم  یـسانش  هعماج  نیا  تسا . هنایماع  یـسانش  هعماج  دروخرب  هناشن  ًارهاظ ، موهفم ، نیا  تیمها  راـکنا  تسا . هدرک  بسک 

هیرظن اب  نیا ، رب  هوالع  يدروخرب ، نینچ  دوش . ماجنا  نیعم  هقبط  کی  عطاق  میقتـسم و  نایب  اب  قبطنم  دناوت  یم  یـسایس  ياه  شبنج  لکش 
یبالقنا هبرجت  يدرفب  رصحنم  یخیرات و  يروآون  هرابرد  هدش ) هتفریذپ  ًامومع  )
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(1) دراد تریاغم  تسا ) هتفرگن  رارق  قیقد  یفاک  هزادنا  هب  یبایزرا  دروم  ًالعف  نآ ، ياه  یگژیو  نیرتمهم  هچ  رگا   ) ناریا رصاعم 

 : دیازفا یم  فیاقآ 

ره هوالعب ، تسا . نیمز  قرشم  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  فلتخم  یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  یلـصا  راعـش  یمالـسا  بالقنا  »
. دناجنگ یم  ار  دوخ  ياوتحم  موهفم ، نیا  رد  هورگ  نامزاس و 

مامت یگداوناخ  یسایس و  يداصتقا ، یعامتجا ، یگدنز  بناوج  مامت  ندرک  یمالسا  فده  زا  تسترابع  اهنآ  مامت  يارب  كرتشم  هلئـسم 
یمالـسا روشک  هناگی  ناریا  تسا . توافتم  مسیلایـسوس  يراد و  هیامرـس  اب  هک  دـشر  هار » نیموس   » مـالعا دوخ و  ياـهروشک  نادـنورهش 

(2) تسا هتفای  یلمع  مسجت  نآ  رد  راعش  نیا  هک  تسا 

رارق هیسور  هسنارف و  ياه  بالقنا  ماقم  حطـس و  رد  کیلوبمـس  ظاحل  زا   » (3) و تخاس دوخ  توهبم  ار  ناهج  هک  یبـالقنا  ، » يور ره  هب 
هللا حور  هللا ، تیآ  هک  اـج  ره  نیپـیلیف و  اـت  اـقیرفآ  زا  مالـسا ، ناـهج  یماـمت  رد   » نآ كاوژپ  هدـیدرونرد و  ار  ناریا  ياـهزرم   ، (4) دراد

. دوش یم  ساسحا   (5) تسا مارتحا  دروم  ینیمخ 

نرق رد  اکیرمآ  یناهج  يژتارتسا  طوطخ  میـسرت  رد  اـکیرمآ ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  نوسکین ، دراـچیر  هک  دوب  تیعقاو  نیا  تخانـش  اـب 
 : تشون يدالیم ، هدنیآ 

35 ص :

. وکسم پاچ  لاس 1984 ، هرامش 5 ، زورما » ياقیرفآ  ایسآ و   » هلجم رد  یمالسا ،» بالقنا  تیهام  موهفم و  هرابرد  ، » فیاقآ س . - 1
.3/6/1367 تاعالطا ، زا :  لقنب  یهاشتلود ، نودیرف  همجرت  گنج ، نودب  يزوریپ   1999 نوسکین ، دراچیر  - 2

. ذخأم نامه  - 3
«. روتینام سنیاس  نچسیرک  ، » دادرم 1361 - 4

. ذخأم نامه  - 5
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(1) .« مینک فقوتم  ار  نآ  میتسین  رداق  ام  تسا . هدیسر  نافوط  هلحرم  هب  نآ  ياهداب  تسا و  هدش  زاغآ  موس  ناهج  رد  رییغت  »

 : درک هفاضا  وا 

ياج یمالسا  ییارگداینب  يزنودنا ، ات  برغم  زا  مالسا ، ناهج  رد 

.« تسا هتفرگ  زیمآرهق  يزاس  نوگرگد  یلصا  هلیسو  ناونعب  ار  مسینومک 

 : تشون اکیرمآ  هجراخ  ترازو  یجراخ » تسایس   » هیرشن نامز ، نامه  رد 

.« تسا هدش  لدب  كولب  ود  اب  هسیاقم  رد  یللملا  نیب  يراج  يورین  کی  هب  یمالسا  ییارگداینب  »

رد يا  هزات  هفیظو  اب  ار  دوخ  یناهج  رابکتـسا  هک  دوب ، یللملا » نیب  يراـج  يورین   » و از » ناـفوط  ياـهداب   » نیمه زا  رطخ  ساـسحا  لیلدـب 
بالقنا هلئـسم  رد  ار  کیژتارتسا  ياه  تیولوا  دوخ ، یتنـس »  » ياهلیلحت رد  هک  نتگنـشاو ، ياـه  تسیژتارتسا  دـید . وربور  سراـف  جـیلخ 

جوم زا  يریگولج  دـندوزفا :  دوـخ  لـیلحت  هب  زین  ار  يدـیدج  تیوـلوا  نوـنکا  دـندرک ، یم  یباـیزرا  تفن  کـیتلوپوئژ »  روـحم  رب  ناریا 
«. یمالسا مسیلاکیدار  »

 : تفگ هدحتم  تالایا  هرگنک  رد  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو  نواعم  یفروم ، دراچیر 

یمالـسا مسیلاکیدار  زا  يریگولج  يوروش و  ذوفن  ندرک  راهم  سراف ، جـیلخ  زا  تفن  هنادازآ  نایرج  ظـفح  رب  ینبم  اـم  ياـه  تیحجرا  »
.« تسا

36 ص :

ص 96. هئطوت ، رطخ  زا :  لقنب  نوبیرت ،» وگاکیش  - » 1
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هدروآ و دـیدپ  بالقنا  نیا  هک  تسا  یجاوما  هلئـسم  تسین ؛ فراعتم  کیژتارتسا  هلئـسم  کی  اهنت  رگید  ناریا » بالقنا  هدـیدپ  ، » نیاربانب
. تسا هتخادنا  هزرل  هب  ار  برغ  یتسیلایسوس  یتسیلاتیپاک و  رصاعم  ندمت  ياهداینب 

 : تفگ تخادرپ و  یناهج  مسینویهص  يارب  رطخ  نیا  هرابرد  رادشه  هب  تشحو  اب  لیئارسا ، عافد  ریزو  نیبار ، قحسا 

، ینیمخ ماما ]  « ] يربهرب یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  ینمـشد  دوش . یم  بوسحم  لیئارـسا  نمـشد  نیرت  كانرطخ  نیرتگرزب و  ناریا  »
رتشیب لیئارـسا  يارب  يرطخ  ره  زا  ناریا  رد  یبهذم  وردنت  راکفا  رطخ  هدـمآرد و  یعقاو  ینمـشد  کیژولوئدـیا و  ینمـشد  کی  تروصب 

(1) .« تسا

 : تشون ندنل  زمیات »  » همانزور رد  مسینویهص ، زادرپ  هشیدنا  ناباابآ ، و 

رد هژیوب  اه  هدـیا  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  نم  تسا . اه  هدـیا  خـیرات  رد  يدـیدج  لصف  هکلب  تسین ، یـشیدنا  هتوک  یمالـسا ، بـالقنا  »
.« تسا جیار  عیاش و  هدیا  نیا  يزوریپ  رگنایب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تسا . هتفای  عویش  هنایمرواخ 

ناناملـسم يارب  شقن  نیا  هب  ءاکتا  اب  هدـمآ و  لئان  ینتفاین  تسد  یـشقن  هب  رـضاح  نرق  گرزب  بالقنا  نیمود  اب  ناریا  میژر   » هک اجنآ  زا 
نکفاوترپ يورین  اب  ناریا   » هک دوش  یم  ببـس  هدیا »  » نیا يزوریپ  اذـل   (2)« تسا هدمآرد  وگلا  کی  تروص  هب  متـس  تحت  هدـش و  ریقحت 

(3) .« دوش لدب  هقطنم  رد  يدیلک  روشک  کی  هب  دوخ 

یم ناشن  يوروش  داحتا  رد  ناملـسم  نویلیم  هب 60  بیرق  روضح  مالـسا و  ناهج  بلق  رد  نآ  نتـشاد  رارق  ناریا و  کـیتیلوپوئژ  تیعقوم 
هک دهد 

37 ص :

.20/8/1366 یئاوه ، ناهیک  زا :  لقنب  لیئارسا ،» ویدار  - » 1
هم 1988.  2 یبرغ ، ناملآ  پاچ  تلو » يد   » همانزور - 2

. ذخأم نامه  - 3
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 : تشون هراب  نیا  رد  نوسکین  دراچیر  تسین . دودحم  برغ » ذوفن  هزوح   » هب اهنت  یمالسا  بالقنا  كاوژپ 

هدام دحاو  هکس  يور  ود  دننام  ار  ود  ره  دوب و  رفنتم  زین  مسینومک  زا  تشاد ، ترفن  يراد  هیامرس  زا  هک  ردقنامه  ناریا  یمالسا  بالقنا  »
ناگدننکرهاظت دننک . یم  در  ار  يراد  هیامرس  برغ  یتسیلایرتام  یبهذمال  تسینومک و  قرش  داحلا  یمالـسا ، نویبالقنا  دید . یم  یئارگ 

رگید سراف و  جـیلخ  رد  ار  برغ  عفانم  اهنآ  اـکیرمآ .» رب  گرم   » نینچمه و  يوروش » رب  گرم   » دـنداد یم  راعـش  توا 1987  رد  یناریا 
(1) .« دنک یم  دیدهت  دنتسه ، بصعتم  تخسرس و  ناملسم  نآ  تیعمج  رفن  نویلیم  هک 55  ار ، يوروش  داحتا  تابث  نینچ  مه  طاقن و 

، يا هنایمرواخ  گرزب  تردـق  کی  هب  دـناوتب  دـنمزوریپ  ناریا  هک  تسا  نیا  نارگن  تخـس  اکیرمآ  نوبیرت ،» دـلاره   » فارتعاـب ناسنیدـب ،
(2). دوش لدب  برغ ، قرش و  دوجوم  كولب  ود  زا  لقتسم 

ساسحا نآ  زا  قرـش  برغ و  هک  يرطخ  نازیم  هب  ًاقیقد  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  بـالقنا و  هیلع  هئطوت  ياـفرژ  داـعبا و 
یم ناشن  ینـشورب  ار  نآ  یناهج  یخیراـت  ریظن  یب  داـعبا  و  رطخ » ساـسحا   » نیا قمع  دـش ، هتفگ  هچنآ  دراد . یگتـسب  دـننک  یم  هدرک و 

. دهد

38 ص :

.3/6/1367 تاعالطا ، زا :  لقنب  گنج ، نودب  يزوریپ   1999 نوسکین ، دراچیر  - 1
.8/11/1360 ناهیک ، - 2
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39 ص :
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40 ص :
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هئطوت ياه  هرهچ  . 2

ياه هرهچ  هب  نونکا  میدش و  انشآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  یناهج  رابکتـسا  هئطوت  للع  اه و  هزیگنا  اب  نیـشیپ  لصف  رد 
. میزادرپ یم  نآ 

. زواجت رورت ، هیزجت ، اتدوک ، درک : هصالخ  ناوت  یم  هژاو  راهچ  رد  ار  هئطوت  ياه  هرهچ  نیرت  یلصا  نیرت و  نشخ 

41 ص :
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فرط هب  اه  هزین  اه و  نامک  اهریت و  همه  دـنا و  هتـسشن  نیمک  رد  وا  گرمب  رابکتـسا  رفک و  همه  هک  تسا  یتما  داـیرف  اـم ، تئارب  داـیرف  »
گرم هب  ناحلاص  تثارو  نارظتنم  اروشاع و  رثوک  ناگدش  باریـس  و  (ص ) دمحم تما  هک  تاهیه  دنا و  هتفر  هناشن  میظع  ترتع  نآرق و 

نآرق و میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریـسوید و  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ  هک  تاهیه  دنهد و  رد  نت  قرـش  برغ و  تراسا  هب  راب و  تلذ 
تراـقح تلذ و  ياـه  هنحـص  رگ  هراـظن  اـی  دـنامب و  مارآ  تکاـس و  فینح  میهاربا  ناوریپ  و  (ص ) دـمحم تما  ادـخ و  لوسر  ترتـع و 

. دشاب ناناملسم 

. متداهـش میظع  زوف  راـظتنا  رد  ما و  هدومن  هداـمآ  ناناملـسم  زا  عاـفد  هضیرف  قح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج  نوخ و  نم 
ملظ و رفک و  اب  هزراـبم  هار  هک  دوخ  هار  هب  دـنامب  اـهنت  هکی و  ینیمخ  رگا  هک  دنـشاب  نئمطم  ناـنآ  نارکون  اـه و  تردـقربا  اـه و  تردـق 

باوخ اهروتاتکید ، بوضغم  ياه  هنهرباپ  نیا  مالـسا ، ناهج  نایجیـسب  رانک  رد  ادـخ  يرایب  دـهد و  یم  همادا  تسا  یتسرپ  تب  كرش و 
ناگراوخ و ناهج  ناگدید  زا  ار  تحار 

(1) .« درک دهاوخ  بلس  دنیامن  یم  رارصا  نتشیوخ  ملظ  متس و  هب  هک  یناگدرپسرس 

( ینیمخ ماما  )

42 ص :

صص 13 14. یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  دادرم 1366، هجحیذ 1407  مارحلا ، هللا  تیب  جاجح  هب  مایپ  تئارب ، دایرف  - 1
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هژون ات  رزیاه  زا  اتدوک : 

، شترآ ياهدـحاو  هیلک  دـیچرب . ار  اهدـنوخآ  هدیـسوپ  تموکح  ناریا  تسرپ  نطو  شترآ  دیـسرارف . دوعوم  تعاـس  زیزع ! ناراـطقمه  »
.« دیشاب تاروتسد  ذخا  هدامآ  دش . دهاوخ  بوکرس  تدش  هب  تمواقم  هنوگره  دندومن . یگتسبمه  مالعا  ینابرهش  يرمرادناژ و 

روشک 21/4/1359» یماظن  ياروش  »

رگیدراب اکیرمآ  دش . یم  هدـناسر  مدرم  عالطا  هب  یعمج  طابترا  لئاسو  طسوت  هژون » ياتدوک   » يزوریپ زا  سپ  دـیاب  هک  تسا  یمایپ  نیا 
. دوب هداد  رارق  بالقنا  ینوگنرس  روتسد  رد  ار  اتدوک 

طـسوت قفوماـن  قفوم و  ررکم  ياـه  هبرجت  هروـک  رد  يداـمتم  ياـهلاس  یط  هک  تسا ؛ هئطوـت  لکـش  نیرت  نشخ  نیرت و  یئادـتبا  اـتدوک 
ياه هنومن  نیرتفورعم  زا  درمـشرب . ار  ینالوط  تسرهف  ناوت  یم  اتدوک  قفوم  ياـه  هبرجت  زا  تسا . هدـش  هدومزآ  پچ  تسار و  رامعتـسا 

ياـتدوک نآ  یـسور  هنوـمن  نیرتـفورعم  و  یلیــش ، رد  هشوـنیپ  لارنژ  ياـتدوک  ناریا و  رد  دادرم 1332  ياتدوک 28  اتدوک ، یئاـکیرمآ 
. تسا ناتسناغفا  یتسیسکرام 

 : مینک هجوت  اتدوک  یخیرات  ياه  هنومن  یخرب  هب 

43 ص :
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یب ربهر  ونراکوس  دوب . راک  رـسرب  ونراکوس  دمحا  تلود  روشک  نیا  لالقتـسا  ماگنه  زا  ناهج ، یمالـسا  روشک  نیرتگرزب  يزنودـنا ، رد 
نارگلاغـشا هیلع  گنج  ياهلاس  رد  و  يدنله ، نارگرامعتـسا  هیلع  مود  یناهج  گنج  زا  شیپ  ياهلاس  رد  يزنودنا  نابلط  لالقتـسا  عزانم 

، يزنودنا زا  روشک  نیا  ياهورین  جورخ  نپاژ و  تسکـش  زا  سپ  دوب . هدید  هجنکـش  هداتفا و  نادـنز  هب  تدـم  نیا  رد  اهراب  و  دوب ، ینپاژ 
تسایر هب  ءارآ  قافتا  هب  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  رد  لاس 1945  رد  و  درک ، لالقتسا  مالعا  يزنودنا » تسیلانویسان  تضهن   » سأر رد  يو 

نآ رگید  رفن  ود  هک  دوب  اهدـهعتمریغ » تضهن   » راذـگناینب ربـهر  هس  زا  یکی  ونراـکوس  دـش . هدـیزگرب  يزنودـنا » نویـساردف   » يروهمج
. دندوب رصانلادبع  لامج  وتیت و  پیسوی  لاشرام 

 : دسیون یم  ونراکوس  تلود  ینوگنرس  رد  اکیرمآ  یسوساج  نامزاس  شقن  هرابرد  ایس ، هبتریلاع  ماقم  یلتویردنا ،

خیرات هدنیآ  رد  کش  یب  دزادـنا . هارب  اتدوک  برغ  رادـفرط  نایماظن  تسدـب  تسناوت  و  داد ، ناشن  كرحت  تعرـسب  ایـس »  » يزنودـنا رد  »
رگا درک . دنهاوخ  دای  قفوم  رایسب  يراکهاش  ناونعب  داسف  نوناک  کی  نتخادنارب  رد  ایـس  لامع  یتسدرت  نیا  زا  ناهج ، خیرات  يزنودنا و 

ياتدوک هتبلا  دوب . هدـمآ  نوریب  ام  ذوفن  هقطنم  زا  يزنودـنا  زورما  دوبن ، نامزاس  نیا  نارومأم  روآ  تریح  تایلمع  ایـس و  یئرماـن  تردـق 
تیقفوم دش . دازآ )!(  ياهروشک  هگرج  رد  روشک  نیا  ظفح  ثعاب  تافلت  نیمه  اما  تشاد ، یهجوت  لباق  یلام  یناج و  تافلت  يزنودـنا 

بالقنا رد  ایس 

(1) دیآ رامشب  نامزاس  نیا  تایح  رتفد  رد  یناشخرد  هحفص  دناوتیم  يزنودنا 

« یلم تدحو   » تلود ربماتپس 1973 ، زور 11  رد  ایس  نامزاس  هتفای ، ترهش  متسیب » نرق  ياتدوک  نیرتفورعم   » هب هک  یلیش ، ياتدوک  رد 

44 ص :

.1978 كرویوین ، ایس ، نورد  يارجام  یلتویردنآ ، - 1
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. دیسر لتق  هب  يروهمج  تسایر  خاک  رد  زین  هدنلآ  دوخ  تخاس و  نوگنرس  ار  هدنلآ  روداولاس 

 : دسیون یم  اتدوک  نیا  رد  اکیرمآ  یسوساج  سیورس  درکلمع  هرابرد  تروک  نار  لیناد 

هداد هزاجا  نامزاس  نیدب  نیتال ) ياکیرمآ  رد  ایـس  یناهنپ  تایلمع  لوئـسم  نامزاس  زمر  مان  « ) نویسیمک 40  » نئوژ 1970 هسلج 27  رد  »
. دنک جرخ  لاس  نآ  ربماتپـس  مراهچ  تاباختنا  زا  شیپ  هدـنلآ  روداولاس  فلاخم  ياههورگ  هب  کمک  يارب  رالد  رازه  دـصراهچ  هک  دـش 

دش لیکشت  هرابود  نویسیمک  نیا  تاباختنا ، رد  هدنلآ  تیقفوم  زا  سپ  ربماتپـس ، رد 15  تفای . شیازفا  رالد  نویلیم  کی  هب  مقر  نیا  ًادـعب 
هب نیویسیمک  ربماسد ، رد 18  دـنک . ینارحب  ار  یلیـش  داصتقا  ینکـشراک  يراکبارخ و  هار  زا  هک  دـش  هداد  زبس  غارچ  ایـس »  » هب راب  نیا  و 

. تشاد صاصتخا  یلیش  هرگنک  ياضعا  هب  نداد  هوشر  يارب  نآ  مهم  تمسق  هک  داد  رگید  رالد  رازه  هاجنپ  دصتشه و  جرخ  هزاجا  ایـس » »
يانـس هژیو  نویـسیمک  یـسررب  هسلج  رد  دـش ) ناریا  رد  اکیرمآ  ریفـس  نآ  زا  سپ  هک  « ) ایـس  » نامزاس تقو  سیئر  زمله  دراـچیر  اهدـعب 

اهـسامت و هب  طوبرم  جراخم  هک  دوب  هدـش  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  رـالد  نویلیم   10 یلیـش » همانرب   » يارب ًالوصا  هک  تشاد  راـهظا  اـکیرمآ 
هدنلآ روداولاس  تلود  هک  یتدم  همه  رد  هک  داد  حیضوت  زمله  دوب . نآ  وزج  یلیش  ياهلارنژ  اب  تالماعم 

هک دوب  « Telephone and Telegraph (ITT) International  » تکرش دیدش  ینارگن  دروم  یلیـش  عضو  دوب ، راک  يور 
تکرش نیمه  زین  ار  مزال  ياه » هنیزه   » زا یمهم  تمسق  و  دوب ، هدرک  يراذگ  هیامرـس  یلیـش  سم  نداعم  رد  رالد  نویلیم  دصکی  زا  شیب 

(1) درک تخادرپ 

، دوب جنپریم  ناخاضر  یئابطابط  ءایضدیس  دنفسا 1299ش . ياتدوک 3  تسخن  دراد . دوجو  اتدوک  قفوم  هنومن  ود  ناریا  رصاعم  خیرات  رد 
سیسأت هب  رجنم  دیسر و  ماجرف  هب  یسیلگنا  دیاس  نوریآ  لارنژ  تیاده  اب  هک 

45 ص :

ص 106 ، 1987 سیراپ ، اکیرمآ ، یفخم  ياه  نامزاس  تروک ، نار  لین  - » 1
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سیلگنا و سیورس » سنجیلتنا   » اکیرمآ و يایس »  » نامزاس كرتشم  يزیر  همانرب  اب  هک  دادرم 1332  ياتدوک 28  مود ، دش . يولهپ  هلسلس 
سیئر رنرت ، دلیفسناتسا  دیدرگ . يولهپ  اضردمحم  تموکح  دیدجت  هب  رجنم  دش و  ارجا  ایس ، هبتریلاع  رومأم  تلوزور ، تیمرک  يربهر  اب 

: دسیون یم  رتراک  یمیج  يروهمج  تسایر  نارود  رد  ایس »  » نامزاس

يرـصتخم رادقم  رومأم و  رفن  دـنچ  زا  شیب  دوخ  تیلاعف  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  هک  دـناسرب  رمث  هب  ار  همانرب  نیا  یلاح  رد  تسناوت  زین  ایـس » »»
زا شیب  هب  ایـس »  » و دوب ، هتخاـس  مهارف  تلود  رییغت  يارب  ار  هنیمز  نیرتهب  ناریا  رد  دوجوم  طیارـش  اریز  دادـن . رارق  هدافتـسا  دروم  ار  لوپ 

« درکن ادیپ  یجایتحا  داد  ماجنا  هچنآ 

ار نآ  تسناوت  تحار  یلیخ  زین  ایس »  » و تشاد . طوقس  یگدامآ  هظحل  ره  هک  دوب  هدش  فیعـض  ردقنآ  قدصم  تموکح  یـسایس  هاگیاپ 
(1) دنک نوگنرس  رصتخم  راشف  کی  اب  طقف 

 : دسیون یم  یئاکیرمآ ، ققحم  یکسورویزاگ ، كرام 

زین یجراخ  تلود  کی  يزادنارب  يارب  حلص ، نارود  رد  هنامرحم  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  هدحتم ، تالایا  هبرجت  نیتسخن  دادرم ، ياتدوک 28  »
روداولاس تلود  ینوگنرـس  الامتاوگ و  ياتدوک 1954  ریظن  رگید ، تامادـقا  هلـسلس  کـی  زاغآرـس  ار  نآ  ناوت  یم  دور و  یم  رامـش  هب 

(2) تسناد یلیش  رد  لاس 1973  رد  هدنلآ 

 : دراد یگتسب  یلصا  لماع  هب 3  اتدوک  رد  يزوریپ  هک  دهد ، یم  ناشن  قفومان  قفوم و  ياهاتدوک  هبرجت 

رب نآ  فرـصت  اب  ناوتب  هک  يوحنب  هطقن ، کی  رد  تردق ، زا  یهجوت  لباق  شخب  لقادـح  ای  و  یماظن ، یـسایس  تردـق  مکارت  زکرمت و  .1
. دش طلسم  روشک  رسارس 

46 ص :

ص 117. یسارکمد ، يراکناهنپ و  رنرت ، - 1
ص 15. ، 1367 راشتنا ، یماهس  تکرش  یتاجن ، اضرمالغ  گنهرس  همجرت  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  یکسورویزاگ ، ج . - 2
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. دشاب هتشاد  ار  اتدوک  ندرک  یثنخ  ناوت  هک  یلخاد ، دنمورین  یعامتجا  یسایس  يورین  کی  نادقف  .2

. یسایس تردق  فرصت  روظنمب  عطاق  یناهگان و  هدننکریگلفاغ ، هبرض  کی  ندرک  دراو  يارب  یسایس  یماظن  مزال  ياه  مرها  دوجو  .3

. دوب دهاوخن  يراوشد  راک  موس  لماع  كرادت  دشاب ، مهارف  يا  هعماج  رد  مود  لوا و  لماوع  رگا  هک  تسا  نشور 

هک هنحص ، رد  مدرم  ینویلیم  روضح  تسین . هدوبن و  دوجوم  اتدوک  تیقفوم  یساسا  طرش  هس  زا  کی  چیه  ناریا ، یبالقنا  هعماج  رد 

رامـش هب  یعامتجا  هدننک  نییعت  دـنمتردق و  يورین  کی  هکلب  دنتـسین ، یعامتجا  شیوپ  شیارگ و  دـقاف  كرحت و  یب  ههوبنا  کی  اهنت  هن 
حوطـس همه  رد  حلـسم  یمدرم  ياهداهن  دوجو  تسا . یمالـسا  ناریا  رد  یئاتدوک  حرط  هنوگره  ندرک  یثنخ  رد  یلـصا  لماع  دنور ، یم 

، دنا هدروخ  دنویپ  مه  هب  فده ) نامرآ و   ) یبتکم تدحو  لماع  اب  هکلب  یسارکوروب  لماع  اب  هن  هک  تمواقم ،» ياههورگ   » دننام هعماج ،
یماظن تردق  مکارت  زکرمت و  یطیارـش ، نینچ  رد  تسا . هتخاس  لدـب  یقفا  هدرتسگ و  راتخاس  کی  هب  ناریا  رد  ار  تردـق  یماظن  تخاس 
یتبرـض یناهگان و  فرـصت  کی  اب  ناوتب  ات  درادن ؛ دوجو  رگید  يوس  زا  مره  ياه  هیاپ  كرحت  مدع  لاعفنا و  و  یئوس ، زا  مره  سأر  رد 

. درک هضبق  ار  راتخاس  هعومجم  هدننک ، نییعت  مرها  دنچ 

سپ اکیرمآ ، یلو  دناد . یم  یهیدب  ار  لیلحت  نیا  دشاب ، هتـشاد  یئانـشآ  ناریا  یبالقنا  هعماج  اب  هک  يایـس ، يدتبم  رگ  لیلحت  ره  هزورما ،
. دش مامت  فازگ  یئاهب  هب  یهیدب » لصا   » نیا هب  یبایتسد  وا  يارب  دیسر و  لیلحت  نیا  هب  ماجرفان  ررکم و  ياه  هبرجت  زا 

ناریا هب  رزیاه  لارنژ  لاسرا  اب  هرخـالاب  داد و  رارق  نومزآ  دروم  ار  اـتدوک  حرط  اـهراب  اـهراب و  نتگنـشاو  بـالقنا ، يریگجوا  ناروک  رد 
ات دیشوک 

47 ص :
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اتدوک حرط  ًاددـجم  نمهب 1357 )  22  ) بـالقنا یعطق  يزوریپ  زور  رد  یتـح  دـنام . میقع  شـالت  نیا  و  دروآرد ، لـمع  هلحرم  هـب  ار  نآ 
. ددرگزاب ناریا  هب  رگید  راب  ات  دش  هتساوخ  رزیاه  زا  درک و  هسوسو  ار  دیفس » خاک   » نارس

 : دهد یم  حرش  نینچ  ار  ارجام  رزیاه  لارنژ 

هماـنرب دـیایب و  نم  دزن  دـهاوخ  یم  هک  تفگ  دز و  نـفلت  نـم  هـب  حبـص  گـیه  لا . لارنژ  نمهب 57 ... )  22  ) هیروـف 1979 هبنشکی 11  »
هدامآ ار  نآ  هدرک و  زاب  ار  مرتفد  ات  مداد  یـشاب  هداـمآ  رـسنپسا  يرگ  لـنلک  یئارجا  رـسفا  هب  دـنک . تبحـص  نم  اـب  ار  دوخ  یگتـسشنزاب 

دمآ و رسنپسا  لنلک  دش . هدز  رد  دعب  هقیقد  یـس  میتفر . مرتفد  هب  وا  اب  سپـس  مدرک . لابقتـسا  ار  گیه  لارنژ  هاگدورف  رد  دیامن . تاقالم 
هک متفگ  مدرک  عورـش  ار  تبحـص  یتقو  دنک ... تبحـص  نم  اب  زمر  نفلت  قیرط  زا  دهاوخ  یم  نکنود  ياقآ  عافد  ریزو  نواعم  هک  تفگ 

نکنود و ریزو ، نواعم  شدوخ ، طـخ ، فرط  نآ  هک  تفگ  كرتشم  داتـس  سیئر  زنوج  دـیوید  لارنژ  تسا . طـخ  تشپ  زین  گـیه  لارنژ 
؟ ما هدش  ربخاب  نارهت  عیرس  تالوحت  عاضوا و  زا  ایآ  دیسرپ  نم  زا  درک و  زاغآ  ار  تبحـص  نکنود  سپـس  دنراد . رارق  یکـسنیژرب  رتکد 

يروآدای وا  هب  مدرگرب ؟ نارهت  هب  یماظن  ياتدوک  کی  بیترت  يارب  ملیام  ایآ  دیسرپ  دوب . ینیگنس  رایسب  شسرپ  رگید  لاوئـس  هلب . متفگ 
متفگ سپـس  درک . دـهاوخ  طوقـس  روشک  شترا  متـسیس  مامت  دورب  نیب  زا  ناریا  شترا  دـشرا  يربهر  رگا  مدوب  هتفگ  ًارمتـسم  هک  مدرک 
ندرک ارجا  تهج  نیا  هب  مناد . یم  رت  میخو  رایـسب  یتـح  دنتـسه  نادـنز  رد  شترا  دـشرا  دارفا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ار  ناریا  یلعف  تیعـضو 

هب دیفـس  خاک  رد  هک  یماقم  اهنت  تسین ... رـسیم  نونکا  هدوبن ، یلمع  ما  هدوب  اجنآ  مه  یتقو  یتح  هک  هدش  نیودـت  نانچنآ  هک  يا  همانرب 
دهاوخ لوپ  هب  زاین  دودحمان  رادقم  هب  مدرگرب . مناوت  یم  ریز  طیارش  تحت  متفگ  دوب ... یکـسنیژرب  دیـسر  یم  رظنب  دنمقالع  اتدوک  قش 

نیا رد  اریز  مراد . مزـال  ار  یئاـکیرمآ  نازابرـس  نیرتـهب  زا  رفن   10000 مربـب . دوخ  اـب  ار  یئاـکیرمآ  لارنژ  یلا 12  دودح 10  دـیاب  دوب ،
تیعقوم

48 ص :
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زا مراد . مروشک  دـحتم  هبناج و  همه  تیامح  هب  زاین  هرخالاب  و  منک . باـسح  مناوت  یم  یناریا  نازابرـس  زا  رادـقم  هچ  يور  متـسناد  یمن 
. منک لمع  يا  هرواشم  شقن  رد  مناوت  یمن  رگید  هوالع  هب  یحور . تیامح  هلمج 

یمن رکف  نینچ  مه  دنـشاب . يراک  نینچ  هدامآ  اهنآ  منک  یمن  رکف  متفگ  مداد . اهنآ  هب  ار  خساپ  مدوخ  اذـل  دـمآ و  دوجوب  ینالوط  یثکم 
(1) تسین یلمع  تسا . مولعم  خساپ  نیاربانب  دننک . تیامح  راک  نیا  زا  اکیرمآ  مدرم  هک  منک 

هب رضاح  نتگنشاو  ياه  تسیژتارتسا  یلو  تسین . یلمع  اتدوک  دوب :  هتفایرد  ار  تیعقاو  بالقنا ، ناروک  رد  ناریا ، رد  تماقا  تلعب  رزیاه 
هسوسو نیا  تباب  ایس »  » هک دوب ، یفازگ  ياهب  هژون » . » درک یم  هسوسو  مادم  ار  نانآ  اتدوک  هشیدنا  دندوبن و  تیعقاو  نیا  ربارب  رد  نیکمت 

. تخادرپ

داحتا يارب  ناتـسناغفا ، ياتدوک  قفومان  هبرجت  تشادن . دوجو  راو  « يوباک  » یماخ نینچ  (، 1361 « ) هدوت نئاخ  بزح   » یئاـتدوک حرط  رد 
هب وکـسم  مود ، لماع  اب  هطبار  رد  دوب . دوجوم  وکـسم  يارب  موس  لوا و  لـماوع  ناتـسناغفا ، رد  دوب . گرزب  نیگنـس و  يا  هبرجت  يوروش 
رد تلفغ  نیمه  دروآ . یمن  باسح  هب  اتدوک  هدـنرادزاب  لـماع  و  هنحـص » رد  يورین   » کـی ناونع  هب  ار  ناتـسناغفا  مدرم  هدوت  يور  چـیه 

ياهب هب  اتدوک  نیا  دوش . هجاوم  کیژتارتسا  تسکـش  اب  یکیتکات ، تیقفوم  مغریلع  اتدوک ، ات  دش  ببـس  یمدرم  يورین  لیـسناتپ  شجنس 
فچابروگ هک ، اجنادـب  ات  دـش . مامت  یجراخ  یلخاد و  يداصتقا  یـسایس و  ياهدـمایپ  نیلمرک و  یللملا  نیب  رابتعا  نتفر  ناـیم  زا  فازگ 

هجدوب 2/59 يرسک  یلصا  للع  زا  یکی 
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(1) تشاد مالعا  ناتسناغفا » گنج   » ار تلود  ياهلاس 1985 1988  يرالد  درایلیم 

اتدوک هناـگ  هس  لـماوع  هب  تبـسن  وا  درک . دروخرب  قیقد  يزادـنارب »  » هلئـسم هب  ناتـسناغفا  ماـکان  هبرجت  هب  هجوـت  اـب  هدوـت » هلحنم  بزح  »
راد هنماد  لصفم و  كرادـت  هب  تسا ، توافتم  یئاـکیرمآ  لدـم  یتبرـض  ياـتدوک  اـب  هک  یـصاخ  هویـش  هب  اذـل  تشاد و  یفاـک  تخاـنش 

. تخادرپ

وا اذل  تخانـش . یم  مره ) سأر   ) دـحاو هطقن  کی  رد  ار  نآ  زکرمت  مدـع  یماظن و  تردـق  راتخاس  یقفا  یگدرتسگ  هدوت » هلحنم  بزح  »
ءاـضعا و عیـسو  تیوضع  رب  لاد  بزح »  » یفخم ياـهدومنهر  دزاـس . هدرتسگ  یقفا  روط  هب  ار  دوخ  يزادـنارب  ياـه  مرها  اـت  دیـشوک  زین 

زاـغآ رد  دوب . یباـیزرا  نیمه  رب  رظاـن  یلیمحت  گـنج  ياـه  ههبج  رد  و  تمواـقم » ياـههورگ   » هژیو هب  یمدرم و  ياـهداهن  رد  ناراداوه 
وا هب  ههبج  رد  صخـشم  هقطنم  کی  زا  عاـفد »  » اـت درک  تساوخرد  یمالـسا  يروهمج  نیلوئـسم  زا  هدوت » هلحنم  بزح  ، » یلیمحت گـنج 

تـساوخرد نیا  اـب  نیلوئـسم  هک  دوب  یعیبط  دوب . دـهاوخ  وا  دوخ  اـب  عاـفد »  » یتاحیلـست يداـم و  یناـسنا و  تاـناکما  هیلک  دوش و  هدرپس 
طیحم رد  ات  دنتشاد  هفیظو  هدوت » هلحنم  بزح   » ياضعا دندش . ساسح  قیقد و  هدوت » هلحنم  بزح   » تاکرح هب  تبـسن  دندرک و  تفلاخم 

رد ات  دـشاب ، درف »  » کی زا  شیب  اـهنآ  یئآراـک  هک  دـنراذگ  يریثأـت  ناـنچ  یطارفا ، تارهاـظت  هدیجنـس و  ياـهراتفر  اـب  دوخ ، یعاـمتجا 
یلو دشاب ، هدوت » هلحنم  بزح   » طسوت تردق  فرصت  ياتسار  رد  هک  یماع  ياهراعش  لوح  ار  يریثک  هدع  دنناوتب  موزل  تروص 

. دنناشکب دوخ  لابندب  دشاب ، هتشادن  یتسیسکرام  صخشم  بلاق 

کی بوچراـچ  رد  وا  تشاد . فوـطعم  زین  یماـظن  تردـق  مهم  یلـصا و  زکارم  هب  ار  دوـخ  هجوـت  لاـح  نـیع  رد  هدوـت ،» هـلحنم  بزح  »
، کهورگ
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دراکب ار  دوخ  ياه » هرهم   » ینیمز يورین  ساسح  ياه  تسپ  یخرب  رد  یمالـسا و  يروهمج  یئاـیرد  يورین  سأر  رد  اـت  دـش  قفوم  یتح 
. دندش ریگتسد  ییاسانش و  رصانع  نیا  اهدعب  هک 

طخ  » زا يروص  تیامح  تشپ  رد  ار  دوخ  هرهچ  ات  دیـشوک  هدوت » هلحنم  بزح   » یمدرم هدـنرادزاب  يورین  ینعی  مود ، لـماع  اـب  هطبار  رد 
دوخ هب  تبـسن  ار  یمدرم » لماع   » یفنم تیـساسح  جیردتب  دناوتب  دیاش  ات  دنک ، ناهنپ  ماما  هقالع  دروم  کیدزن و  ياه  تیـصخش  و  ماما »

. دنک یثنخ 

تتـشت و لامتحا  تشادـنپ  یم  دوز  رایـسب  ار  نآ  هک  ماـما  نادـقف  طیارـش  رد  هک  دوب  دـقتعم  بزح » نیا  ، » تاکرادـت نیا  همه  رب  هوـالع 
تاکرادـت اب  تسناوت  دـهاوخ  یطیارـش  نینچ  رد  تسا و  یمتح  یلخاد ، گنج  دحرـس  ات  ناملـسم ، فلتخم  ياه  حاـنج  ناـیم  يریگرد 

تیامح هدوت » سوساج  بزح  . » دریگ تسدب  ار  تردق  رگید ، یعامتجا  يورین  ره  زا  رتعیرس  دوخ  قیقد  یهدنامزاس  ینالوط و  لصفم و 
. درک یم  یبایزرا  دوخ  عیرس  تیقفوم  رد  مهم  لماع  کی  ار  يوروش  داحتا 

ياـپون ماـظن  رکیپ  رب  یعطق  ییاـهن و  هبرـض  ار  نآ  دوـب و  هتــسب  يداـیز  دـیما   (1) هژون ياتدوک   » هب ایـس )»  )» اـکیرمآ یـسوساج  سناژآ 
رب یتدم  هژون » ياتدوک   » نارـس هتفگ  هب  درک . یم  یبایزرا  مادص  یماظن  زواجت  زا  شیب  ار  نآ  تیمها  تشادنپ و  یم  یمالـسا  يروهمج 

« هژون ياتدوک   » مدقت رس 

رد یلیمحت ) گنج  زاغآ   ) حرط نیا  هامدنفـسا ، رد  سیراپ  هب  يرماع  ینب  رفـس  زا  دـعب  ماجنارـس ، دـش و  ثحب  یلیمحت  گـنج  زاـغآ  اـی 
. دش هداد  اتدوک  هب  مدقت 1 »  » تفرگ و رارق  مدقت 2 » »

یب ناهج  ياهاتدوک  خـیرات  رد  دوش  هتفرگ  راک  هب  نآ  نایرج  رد  جراخ  لخاد و  زا  دوب  رارق  هک  یماظن  تازیهجت  ظاـحل  زا  اـتدوک ، نیا 
دیما تسناد . یم  یعطق  ار  نآ  تیقفوم  ایس  هک  هدش  يزیر  حرط  قیقد  نانچ  دوب و  هقباس 
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هراجا نارهت  هب  يرادمتعیرـش  لاقتنا  يارب  زین  يا  هناخ  هدش و  هدامآ  زین  نآ  يزوریپ  هیمالعا  یتح  هک  دوب  دح  نادـب  ات  اتدوک  تیقفوم  هب 
. درک یم  دییأت  ار  نآ  اتدوک ، یبهذم !» ربهر   » ناونع هب  دش و  یم  رقتسم  هناخ  نیا  رد  دیاب  يرادمتعیرش  دوب . هدش 

نینچ ار  اتدوک  اب  طبترم  تسار  یـسایس  ياه  نایرج  برع و  عاجترا  و  ایـس »  » ناـمزاس شقن  بـالقنا ، هاـگداد  رد  اـتدوک  نارـس  زا  یکی 
 : دهد یم  حیضوت 

ینب اهنآ  دـش و  رارقرب  اپورا  رد  يرماع  ینب  ناتـسود  زا  یکی  و  ایـس »  » نیرومأم نیب  سامت  نیلوا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هام  هس  یلا  ود  »
زا سیراپ  رد  رایتخب  داتـس  اپورا و  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  نیب  مزال  ياـهیگنهامه  ماـمت  دـنداد . رارق  راـیتخب  طـخ  رد  ار  يرماـع 

... تفرگ ماجنا  ایس  قیرط 

سیراپ رد  رایتخب  رتکد  رتفد  رد  هک  ایس  هدنیامن  طسوت  قارع  رـصم و  ناتـسبرع ، ریظن  هقطنم  عجترم  ياهروشک  لیئارـسا و  نیب  یگنهامه 
هب هچ  يداـم  ياـه  هنیزه  نیمأـت  دارفا )... زا  یلیخ  هب  هکلب  نم  هب  اـهنت  هن  يرماـع  ینب  ياـهرظنراهظا  قـبط  . ) تسا هتفرگ  یم  ماـجنا  تسا 

ریظن ًامتح )  ) میقتسمریغ تروص  هب  هچ  و  ًالامتحا )  ) میقتسم تروص 

روشک زا  جراخ  رد  ای  روشک  رد  فلاخم  دارفا  یئاسانش  تسا ... هتفرگ  تروص  اکیرمآ  طسوت  يدوعس ، ناتسبرع  يرالد  نویلیم  هد  کچ 
تاهد زا  یکی  رد  هک  نابزیلاپ  یفرعم  ریظن  اهنآ  هب  مزال  تاناکما  ندراذـگ  رایتخا  رد  ای  اهنآ  تاناکما  تیوقت  رایتخب و  هب  اـهنآ  یفرعم  و 

... تسا هداد  ماجنا  رایتخب  وا و  نیب  ار  مزال  یگنهامه  یفرعم و  یئاسانش و  لیئارسا  یسوساج  نامزاس  طسوت  هدوب و  یفخم  قارع 

هتسناوت میا و  هتشاد  یبوخ  تفرـشیپ  تیناحور )!( اب  ام  هک  دنتفگ  یققحم ) راسمیت  باوج  رد   ) ناشیا باوج  رد  یـضاق  سدنهم  ياقآ  ... 
لوق يرادمتعیرش  ياقآ  بناج  زا  ناشرسپ  میدش ، تبحص  دراو  ناشیا  رسپ  اب  يرادمتعیرش . ياقآ  اب  ًالثم  میسرب ، قفاوت  هب  میا 
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نارهت هب  هلـصافالب  ناـشیا  هک  دوب  رارق  هدرک و  هراـجا  ناـشیا  يارب  داـبآ  فسوی  یلاوح  رد  یلزنم  یتـح  دـنداد . ار  يراـکمه  هنوگ  همه 
ناشدوخ ًامیقتسم  ناشیا  ای  هک  دوشب  فرصت  نویزیولت  ویدار  دوش ، هدامآ  ناکم  و  دوش ، هدامآ  حالطصا  هب  نامز  هکنیا  ات  دنوشب ... لقتنم 

(1) دوش هتفرگ  کمک  ناشیا  زا  دوش و  شخپ  ناش  هیمالعا  راون و  هکنیا  ای  دننکب  تبحص  نویزیولت  ویدار  زا 

قیرط زا  برع ، عاجترا  هک  يرالد  نویلیم  هد  زا  هدافتسا  اب  يرادمتعیرش  دننام  ذفنتم »  » نایامن یناحور  زا  یخرب  بلج  زا  سپ  نایچاتدوک 
. دنتخادرپ ورین  بذج  هب  هنایفخم  دوب ، هدراذگ  رایتخا  رد  يدوعس ،

زع ولمـساق و  اب  ددـعتم  ياه  تاقالم  نایرج  رد  رایتخب  هتفرگ و  سامت  زین  تارکمد » بزح   » و هل » هموک   » اب رایتخب  قیرط  زا  اـتدوک  نارس 
 : دندوب هدرک  هحلاصم  زین  رگید  یسایس  ياه  نایرج  اب  نایچاتدوک  دوب . هدرک  بلج  ار  اهنآ  تقفاوم  ینیسح  نیدلا 

، میتسه هورگ  ود  ره  اب  هرکاذم  لاح  رد  ام  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  داد  یم  یققحم  نویدهم و  راسمیت  هب  یـضاق  سدنهم  هک  یحیـضوت  »... 
نیدهاجم اب  یلو  دنتـسه ... تسیـسکرام  نوچ  میرادـن  یلیامت  دایز  ام  قلخ  نایئادـف  اب  هک  تفگ  یم  قلخ . نایئادـف  مه  نیدـهاجم و  مه 
یجایتحا ام  دـنوشن ، راـک  دراو  اـم  عفن  هب  هک  میا  هتـساوخ  ناـشزا  زور  نآ  رد  هک  میا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میا و  هدرک  تبحـص  هن ، قلخ 

، دننامب فرطیب  زور  نآ  هک  میا  هتفرگ  قلخ  نیدهاجم  زا  ار  لوق  نیا  ام  هک  تفگ  یم  يو  دنوشب ... لمع  دراو  ام  عفن  هب  اهنآ  هک  میرادـن 
هک یـسایس  تیلاـعف  عون  ره  دنـشاب و  هتـشاد  یـسایس  تیلاـعف  يدازآ  هک  میا  هداد  لوق  ناـشهب  دـننام  یم  فرطیب  زورنآ  هکنیا  ضوع  رد 

(2) دنهدب ماجنا  يدازآ  تیاهن  رد  دنهاوخب 
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هک يداهنـشیپ  نمـض  دوب و  هتفرگ  تروص  ینابایخ  یـسوم  نارگاتدوک و  نایم  ییاه  سامت  هدمآ ، تسد  هب  هک  یکرادـم  دانـسا و  قبط  »
راذگاو يوجر  دوعـسم  هب  هک  یتسپ  لباقم  رد  نیدهاجم  نامزاس  هک  دوب  هدش  تقفاوم  دندوب ، هداد  نیدـهاجم  نامزاس  هب  اتدوک  ناربهر 

(1) دشکب رانک  ار  دوخ  اتدوک  لمع  لباقم  رد  يریگعضوم  زا  نارگاتدوک  عفن  هب  دوش ، یم 

ناوت یم  تأرج  هب  دوب و  هدرک  نوگنرـس  ناهج  رـسارس  رد  ار  يرایـسب  ياه  میژر  نآ  رتکچوک  رایـسب  ياـه  هنومن  هک  هژون ،» ياـتدوک  »
شیب يا  هناکدوک  يزاب  نآ  اب  هسیاقم  رد  دادرم 32  ياتدوک 28  هک  درک  اعدا 

يارب دوخ  ياهـشالت  هب  دنتفرگن و  سرد  تسکـش  نیا  زا  سیورـس » سنجیلتنا   » و ایـس »  » اما دش . یثنخ  هامریت 1359  خـیرات 18  رد  دوبن ،
نیدرورف « ) يرادمتعیرـش هداز  بطق  ياـتدوک   » اـت هژون » ياـتدوک   » تسکـش هلـصاف  رد  دـنداد . همادا  رگید  یئاـتدوک  ياـه  حرط  يارجا 

. دش راچد  هژون »  » تشونرس هب  زین  رگید  یئاتدوک  هئطوت  هس  لاس ، لوط 5/1  رد  ینعی  (، 1361

 : تفگ دوخ  یتاعوبطم  شرازگ  رد  شترا ، بالقنا  هاگداد  تقو  سیئر  يرهش ، ير  مالسالا  تجح 

هورگ نیموس  دوب و  اراـمن »  » يزادـنارب هورگ  نیمود  تسا . یتنطلـس » میژر  نارادـساپ   » ففخم هک  دوب ، سراـپ »  » يزادـنارب هورگ  نیلوا  »
اب اه  هورگ  نیا  یمامت  طابترا  دوب . هدراذـگ  ناریا » بالقنا  تاجن   » ار نآ  ماـن  هداز  بطق  ياـقآ  هک  هورگ  نیمراـهچ  تشاد و  ماـن  اـمین » »
اب نیمرآ  مانب  یصخش  تسا ، تسد  رد  هک  یکرادم  قبط  ددرگ . یمرب  گرزب  ناطیش  و  ایس »  » یـسوساج نامزاس  هب  هطـساو  یبای  هطـساو 
هک دهد ، یم  لیکشت  ار  سراپ »  » هورگ روشک  نآ  رد  الع  لارنژ  رـصم و  رد  يولهپ  سوحنم  هداوناخ  اب  سامت  نمـض  شرآ »  » راعتـسم مان 

اب يرجاهم  دناب ، نیا  ياضعا  زا  دندش . ریگتسد  لبق  مین  لاسکی و  دودح  هورگ  نیا  ياضعا 

54 ص :

.25/4/1365 ییاوه ، ناهیک  - 1

هژون ات  رزیاه  زا  www.Ghaemiyeh.comاتدوک :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 61 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


نیا یطابترا  لماع  میدـش . ارامن »  » مانب يرگید  هکبـش  دـناب و  هئطوت  هجوتم  دـناب ، نیا  يریگتـسد  زا  سپ  تسا . هتـشاد  ساـمت  هداز  بطق 
مانب يرگید  هکبش  اهنیا  يریگتسد  زا  دعب  دوب . هدازاضر  گنهرس  نآ  ربهر  دوب و  لیئارسا  اب  میقتـسم  سامت  رد  هک  دوب ، روپکـشزپ  هکبش 
هطبار نیا  رد  هک  دـندش ، شیاضعا  يریگتـسد  هکبـش و  نیا  فشک  هب  قفوم  هاپـس  ناردارب  لبق  هاـم  کـی  دودـح  هک  دـش ، فشک  اـمین » »

. تسا هدوب  ناگیاش  رهچونم  رتکد  و  یلم » ههبج  «، » ایـس  » نامزاس اب  هکبـش  نیا  یطابترا  طـخ  دـندش . ریگتـسد  یئاسانـش و  رفن  دودح 25 
(1) دندوب هداد  لیکشت  مه  ار  دوخ  هنیباک  یتح  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  بلاج 

داینب  » هک دوب  یلاوتم  ياه  تسکـش  نینچ  یپ  رد  تشادربرد . ینیگنـس  رایـسب  ياـه  هنیزه  ایـس »  » يارب یئاـتدوک  قفوماـن  ياـه  حرط  نیا 
 : تشاد مالعا  جتیره »

کیدزن هدـنیآ  رد  اـتدوک  اـی  بـالقنا  کـی  هک  يدـح  اـت  هدـیبوک  مـه  رد  ار  دوـخ  نیفلاـخم  هدرک و  مکحتـسم  ار  دوـخ  ناریا  بـالقنا  »
(2) تسا نکممریغ 
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سراف ات  ناتسدرک  زا  هیزجت : 

نیا دربراک  تسا . يرامعتساون  يرامعتسا و  ياه  هئطوت  یلـصا  ياه  هرهچ  زا  یکی  هنابلط ، یئادج  ياه  بوشآ  داجیا  لقادح  ای  هیزجت و 
رد نآ ، یئادـج  ایناتیرب و  ریپ  رامعتـسا  طسوت  تاره  ياولب  اب  دراد و  یخیرات  نهک  هنیـشیپ  ناریا  رد  پچ  تسار و  رامعتـسا  طسوت  هبرح 

ناـجیابرذآ و رد  اـه » تارکمد   » ماـجرفان هلئاـغ  هب  ناوت  یم  نآ  رخأـتم  ياـه  هنومن  زا  دوش . یم  زاـغآ  1273ق ).  ) هاش نیدلارـصان  نامز 
حرط يوروش ، ناجیابرذآ  تسینومک  بزح  لـکریبد  فورقاـب ، رفعجریم  طـسوت  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ  هک  درک ، هراـشا  ناتـسدرک 

. دمآرد ارجا  هب  نیلاتسا  بیوصت  اب  دش و  يزیر 

تفرگ و رارق  یسررب  دروم  .گ.ب » اک  » و ایـس »  » ياه تسیژتارتسا  طسوت  هنابلط  هیزجت  ياه  حرط  عاونا  یمالـسا ، بالقنا  يریگ  جوا  اب 
يا هتـسویپ  مهب  روحم  رد  هئطوت ، هرهچ  نیا  دش . یتامدـقم  كرادـت  يزیر و  همانرب  فلتخم  طیارـش  يارب  نوگانوگ  ياهویتانرتلآ  ناونعب 

سراف و  ) ییاقشق لیا  هقطنم  ات  ناتسزوخ  ات  ناتسدرک  ات  ارحص  نمکرت  زا  تفرگ :  یم  رب  رد  ار  روشک  يا  هیشاح  يزرم و  ياهناتسا  رثکا 
! ناتسچولب ات  ناگزمره ) زا  یشخب  رهشوب و 
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فلتخم عطاقم  رد  دوب و  هدـید  مهارف  ار  هنابلط  یئادـج  ياه  بوشآ  هنیمز  رود  ياه  هتـشذگ  زا  یناهج  رابکتـسا  یحاون ، نیا  یماـمت  رد 
ناتـسدرک ناجیابرذآ و  رد  اه  يوروش  هلئاغ  اـب  ناـمزمه  ناتـسزوخ  رد  هنومن ، يارب  دوب . هدروآرد  ارجا  هب  ار  ییاـه  نومزآ  زین  یخیراـت 

ماـنب یناـمزاس  هناـیمرواخ ، رد  سیورـس » سنجیلتنا   » سیئر تارت ، زلراـچ  نلآ  طـسوت  تسا ، رادروـخرب  یفاـک  ترهـش  زا  هـک  (، 1324)
هجراخ ریزو  ریزو و  تسخن  هنطلـسلا و  بیان  اب  تاقالم  هب  هعاسلا  قلخ  تیعمج  نیا  ناگدـنیامن  دـش . داـجیا  ناتـسزوخ » برع  هیداـحتا  »

هک دوب  روش  نانچ  شآ  نیا  دندش . قارع  هب  نآ  نتسویپ  ناریا و  زا  ناتسزوخ )! ناتـسا  ینعی  « ) ناتـسبرع  » یئادج راتـساوخ  دنتفر و  قارع 
. درک موکحم  ار  نآ  زین  لعزخ  خیش  رسپ  یتح 

هب نیسح ) دمحم  روصنم ، کلم  ورسخ ، رصان ، ییاقشق :  ناردارب   ) ییاقشق لیا  ياسؤر  هلیـسوب  سراف  رد  سیورـس » سنجیلتنا   » نامز مه 
ریداقم لوپ و  یتفگنه  غلابم  تفایرد  اب  تفر و  رهشوب  هب  ییاقشق  ورسخ  دز . تسد  بونج » تضهن   » مانب هنابلط  هیزجت  بوشآ  کی  داجیا 

یطیارـش رد  هک  دوب  نیا  اه  بوشآ  نیا  زا  فده  تشارفارب . ار  سراف » يراتخمدوخ   » مچرپ یـسیلگنا ، يرفجرـس  لنلک  زا  حالـس  يدایز 
بونج زیخ  تفن  کـیژتارتسا و  هقطنم  رد  اـیناتیرب  دوس  هب  ورین  يرترب  هدروآ ، دوخ  هرطیـس  ریز  ار  ناتـسدرک  ناـجیابرذآ و  يوروـش  هک 

. دوش نیمأت 

هب یبرغ ) ناملآ  رد  خینوم  اکیرمآ و  رد  ساگ  سال و   ) دوخ هلاس  ياوأم 25  زا  ییاقشق  ورسخ  رصان و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب 
، ردص ینب  يدـج  تیامح  اب  یئاقـشق ، ناردارب  دـندش . یئاقـشق  لیا  تسایر  یعدـم  هدرک و  تمیزع  سراف  هب  هلـصافالب  دـندمآ و  ناریا 
ساسح و هقطنم  رد  ار  دـیدج  هنابلط  هیزجت  بوشآ  کی  دـنروآ و  درگ  دوخ  مچرپ  ریز  ًاددـجم  ار  سراف  ریاشع  ات  دـندرک  يدایز  شالت 

نتگنشاو هب  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  لبق  ییاقشق  ورـسخ  دنروآ . دیدپ  سراف ) جیلخ  ات  ناهفـصا  بونج  زا   ) یئاقـشق لیا  چوک  کیژتارتسا 
« ایس  » تاماقم اب  ار  تایلمع  حرط  هتفر و 
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دالوپ ناهج  دوخ ، لماع  طسوت  تشاد و  سامت  ایـس »  » رومأم نرها ، اب  رتار » يد . سا .  » راعتـسم مان  اب  ناریا  رد  وا  دوب . هتخاـس  گـنهامه 
. درک یم  تفایرد  رالد  نویلیم  کی  هنایهام  یلوکشک ،

« ایس  » یشهوژپ تاسسؤم  لصفم  تاقیقحت  فالخرب  دیسرن . هجیتن  هب  یگنهرف  يدام و  لصفم  تادیهمت  مغریلع  یئاقـشق ، ناردارب  هئطوت 
شـشوپ و تحت  ار  هقطنم  روشک » ریاـشع  شزومآ  لـک  هرادا   » سأر رد  دوـخ  لـماوع  زا  یکی  قـیرط  زا  هک  ياه 1343 1357 ، لاـس  رد 

ءاضعا ناونعب  ار  رفن ) دودح 170   ) يدودعم هدع  تسناوت  اهنت  تفای ، ترهش  ناخ » يودرا   » هب هک  یماجرفان  هلئاغ  دنتـشاد ، قیقد  هعلاطم 
 : دوب ریز  حرش  هب  نآ  بیکرت  هک  دنک ؛ بذج  دوخ  هب  تباث 

؛ رفن دودح 10  ناش :  هداوناخ  یئاقشق و  ناردارب  .3

زابهـش دننام  دنتـشاد ؛ رارق  بالقنا  هاگداد  درگیپ  تحت  هک  بونج ، فیاوط  تالیا و  یخرب  كاواس »  » هب هتـسباو  یبالقنادـض و  نارـس  .4
؛ رفن دودح 15  ناشیاه :  یچگنفت  هارمهب  یتشاب  ناخروصنم  کلم  نارسپ  روپماغرض و 

رارق بالقنا  هاگداد  درگیپ  تحت  هک  ایس ،»  » لامع و  كاواس »  » يراوتم ياضعا  اهوجزاب و  .5

« كاواس  » رد ینیمخ  ماما  وریپ  ناناملـسم  هژیو  يوجزاب   ) یمرک یلوکـشک و  یماغرـض  بارهـس  یفجن و  حـتفلاوبا  رتکد  دـننام  دنتـشاد ؛
؛ رفن دودح 15  سراف : )

؛ رفن دودح 50  رودزم :  نایچگنفت  راد و  هقباس  حلسم  نیقراس  و  یناقسم ) يدمحم  یلقضوع  دننام   ) بونج حلسم  نایچقاچاق  .6

؛ رفن دودح 20  یلوکشک :  جریا  يربهر  هب  ناربجنر »  » یئاکیرمآ کهورگ  ياضعا  .7
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؛ رفن دودح 10  نیقفانم : »  » کهورگ يراوتم  ياضعا  .8

هب داتعم  ًارثکا  و  هتسویپ ، ناخ » يودرا   » اب یئوجارجام  ای  يدنواشیوخ و  هزیگنا  اب  ای  هک  یئاقشق ، نارتنالک  ياه  هداوناخ  ناناوج  دودعم  .9
؛ رفن دودح 20  دندوب :  ردخم  داوم 

زا نسم و  دارفا  ًامومع  دندوب و  عمتجم  ودرا »  » رد یفطاع  يا و  هلیبق  یگتسباو  یگنهرف و  لماوع  لیلد  هب  هک  ییاقـشق ، لیا  هداس  دارفا  .10
(1) رفن دودح 30  دندش :  یم  بوسحم  ناخ »  » یمیدق هلمع » »

بالقنا يریگجوا  اـب  هک  تشاد ، دوجو  قرـش  برغ و  یـسوساج  ياـه  سیورـس  تیلاـعف  دـتمم  قباوس  نینچ  زین  رگید  قطاـنم  ریاـس  رد 
هیرشن رد  هامید 1357  رد  هنومن ، يارب  تفرگ . رارق  زور  روتـسد  رد  دش و  جراخ  اه  یناگیاب  زا  یتایلمع  ياه  حرط  اه و  هدنورپ  یمالـسا 
لوهجم روهظون و  تیعمج  زا  یماـیپ  دـش ، یم  رـشتنم  یقرـش  ناـملآ  رد  زونه  هک  هدوـت » هلحنم  نئاـخ و  بزح   » يزکرم ناـگرا  مدرم ،» »

«، هدوت نئاخ  بزح   » يوروش و دـیدج  کیتکات  بالقنا و  يزوریپ  اب  دیـسر . پاـچ  هب  ناریا » ناتـسچولب  تارکمد  بزح   » ماـنب يا  هیوهلا 
طسوت هک  تسا ، هدوت » هلحنم  بزح   » يزادنارب یسوساج  هکبش  يریگتسد  فشک و  زا  سپ  اهنت  دش . هدرپس  یـشومارف  هب  ًاتقوم  حرط  نیا 

هب حرط  نیا  لباک ، یتسیـسکرام  میژر  تیامح  اب  و  رادـهگن ) خرف  حاـنج  « ) تیرثکا  » يارگ يوروش  کـهورگ  کـهورگ و  نیا  ياـیاقب 
ردخم و داوم  قاچاق  ياهدناب  اب  یماگمه  رد  دمآرد و ، ارجا 
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. دندوب یئاقشق  اهنآ  رفن  دودح 120  اهنت  ناخ ،» يودرا   » رد رقتسم  دارفا  رفن  دودح 170  زا  هک  تسا  حیضوت 
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. دش هتشادرب  ناتسچولب  رد  بوشآ  تهج  رد  يزیچان  رایسب  ياه  ماگ  بلط ، تنطلس 

 : تسا ناتسدرک  بوشآ  هنابلط ، یئادج  ياه  هئطوت  هریجنز  نیا  هنومن  نیرتزراب  نیرتمهم و 

رد ار  دوخ  هناراکبارخ  تیلاعف  یـسور »  » و یئاـکیرمآ »  » پچ ياـه  کـهورگ  هک  دوب ، هتـشذگن  بـالقنا  يزوریپ  زا  هتفه  ود  یکی  زونه 
هب حالس  یهبانتعم  ریداقم  درک و  فرصت  ار  رهـشناریپ  هواپ و  داباهم و  ياه  ناگداپ  ناتـسدرک » تارکمد  بزح  . » دندرک زاغآ  ناتـسدرک 

ناتـسدرک یـسایس  هنحـص  رد  قلخ » یئادف  ياهکیرچ  نامزاس   » و هل » هموک   » یتسیـشرانآ کهورگ  تارکمد ،» بزح   » یپ رد  درب . تراغ 
اههد تعرس  هب  نآ ، زا  سپ  دندرک . روهظ 

 : دندروآربرس ناتسدرک  رانک  هشوگ و  رد  رگید  پچ  کهورگ 

( یناقهد فرشا  هخاش  « ) قلخ نایئادف  »

( ناشکتمحز هگرمشیپ  تالیکشت  « ) ناریا ياه  تسینومک  هیداحتا  »

( ینیسح نیدلا  زع  ردارب  ینیسح  لالج  خیش  يربهر  هب  « ) تابخ »

ینیسح نیدلا  زع  خیش  دناب 

( نیقفانم « ) قلخ نیدهاجم  »

« رگراک هار  »

( قباس یبالقنا » نامزاس  « )» ناربجنر بزح  »

« دنهس »

«! ناریا ياه  قلخ  شخب  یئاهر  شترا  »

«! ناردنزام نالیگ و  کیتارکمد  بالقنا  نامزاس  »

«! رگراک هقبط  هار  ناگدنمزر  »

... و

تالیامت تخاس ، یم  مهارف  یطارفا  ياهراعش  يارب  ار  هنیمز  هک  ناتسدرک ، مدرم  رب  هاش  میژر  يداصتقا  یگنهرف و  دیدش  متـس  رب  هوالع 
ياهلاس رد  ناتسدرک » تارکمد  بزح   » تیلاعف هقباس  اهدرک و  نایم  رد  هنایارگ  موق 
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هناـبلط هیزجت  تاـیلمع  یلـصا  جاـمآ  هب  ار  ناتـسدرک  هک  دوب  يدـعاسم  لـماوع  هعومجم  ناتـسدرک  یئاـیفارغج  تیعقوم  1322 1325 و 
. تخاس لدب  تسار  پچ و  یسوساج  ياه  سیورس 

. دوب ولمساق  نمحرلادبع  يربهر  هب  ناریا » ناتسدرک  تارکمد  بزح  ، » ناتسدرک رد  لاعف  کهورگ  نیرت  مهم  نیرت و  هدمع 

 : دسیون یم  هتشذگ ، میژر  رد  یئادف » ياهکیرچ   » ناربهر زا  ینمؤم ، دیمح 

. درک توعد  وکاب  هب  ار  هقطنم  نیذفنتم  ریاشع و  نارس  اه و  لادوئف  زا  يا  هدع  ناجیابرذآ ، روتاتکید  فورقاب ، رفعجریم  لاس 1322 ، رد  »
زا مسیلادوئف و  ناگدنیامن  هک  اغآ ... مساق  كاکش و  ياغآ  رمع  دمحم ... یضاق  هلمج  زا 

« يراتخمدوخ  » راعش اب  ناریا » ناتسدرک  تارکمد   » مانب یبزح  داباهم  رد  هک  تساوخ  وکاب  هب  نیوعدم  زا  فورقاب  دندوب ... ناکوب  نیکلام 
(1) ... دنروآ دوجوب  ناجیابرذآ )» تارکمد  هقرف   » يوگلا )

هب سپـس  دمآرد و  كاواس »  » تمدـخ هب  دادرم 32  ياـتدوک 28  زا  سپ  هک  دوب ، هدوـت » هلحنم  بزح   » ياـضعا زا  ولمـساق  نمحرلادـبع 
زیربت يزاـس  نیـشام  هناـخراک  رد  راـک  هب  كاواـس »  » لـماع ناونعب  دـنام و  ناریا  رد  ولمـساق  لیعامـسا  ماـنب  وا  ردارب  تفر . یکاولـسکچ 
نـسح ژیوـالگ و  یلع  رظنریز  گارپ ، رد  ولمـساق  داد . وـل  ار  تباـن  زورهب  پچ  لـفحم  هلمج  زا  میژر ، فلاـخم  ياـههورگ  تـخادرپ و 
قوقح دوخ  راک  لاـبق  رد  تشاد و  تکراـشم  ناتـسدروک »  » ماـنب يا  هیرـشن  راـظتنا  رد  هدوت » بزح   » هداـس دـنمراک  کـی  ناونعب  یچلزق 

هب داد ، یم  رارق  بزح  ياضعا  رایتخا  رد  یکاولـسکچ  تسینومک  بزح  هک  ییاه  هیـسروب  قیرط  زا  ناـمزمه  ولمـساق  درک . یم  تفاـیرد 
وحنب نآ  رد  هک  دـیناسر ، پاچ  هب  اهدرک » ناتـسدرک و   » ناونع اب  ار  دوخ  يارتکد  هلاـسر  لاس 1344  رد  تخادرپ و  یهاگشناد  لیـصحت 

، هیکرت ناریا ، ناتسدرک  لماش  « ) گرزب ناتسدرک  لالقتسا   » زت يراکشآ 
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نیمه رد  تفای . شیارگ  برغ  هب  وا  دیدش  ریثأت  تحت  درک و  جاودزا  کچ  يدوهی  نز  کی  اب  ولمـساق  تخاس . حرطم  ار  هیروس ) قارع ،
عـضوم هـب  داـسوم »  » روتـسد هـب  دـش و  داـسوم )»  )» لیئارـسا یـسوساج  ناـمزاس  اـب  یتاـعالطا  هـطبار  دراو  شرـسمه  قـیرط  زا  وا  نارود 

زا تسویپ . تسا ، پچ  ياه  تسینویهص  هویش  هکنانچ  کیتارکمد ،» مسیلایسوس  »

تخاس و راکـشآ  ار  دوخ  یبرغ  تالیامت  کچبود :  ردناسکلا  هب  طوبرم  ثداوح  نایرج  رد  وا  درک ! عولط  وا  لابقا » هراتـس   » نامز نیمه 
، برغ اب  دـنویپ  نیع  رد  ات  دیـشوک  ولمـساق  داد . همادا  ناتـسدروک »  » هیرـشن راشتنا  هب  داسوم »  » یلام کـمک  اـب  اـجنآ  رد  تفر و  قارع  هب 

دمآ ناریا  هب  هلصافالب  ولمساق  بالقنا ، يزوریپ  ياهزور  رد  دنک . ظفح  زین  قرش  كولب  و  هدوت » هلحنم  بزح   » اب ار  دوخ  هنسح  تابسانم 
. دش نآ  لکریبد  دوخ  دز و  تسد  ناریا » ناتسدرک  تارکمد  بزح   » لیکشت هب  تعرس  هب  و 

شترا  » هبتریلاع رـسفا  فا ، مظاک  نیدلا  حالـص  گنهرـس  طسوت  فورقاب و  روتـسد  هب  هک  ناریا ،» ناتـسدرک  تارکمد  بزح  ، » ناسنیدـب
دیدـجت داسوم »  » برغ و هب  هتـسباو  نایرج  کـی  ناونعب  ولمـساق  طـسوت  راـب  نیا  دـش ، سیـسأت  ارگ  يوروش  ناـیرج  کـی  ناونعب  خرس »

زا يرتشیب  ذوفن  ياراد  یفسوی  زیزع  يربهرب  هک  درک ، يارگ  يوروش  يا و  هدوت  رـصانع  ات  دیـشوک  لاح  نیع  رد  ولمـساق  تفای . نامزاس 
مود رفن  هب  لاس 1358  رد  وا  داـتفا و  ناـیرولب  ینغ  تسد  هب  حاـنج  نیا  يربهر  لاس 1357 ، رد  یفـسوی  گرم  اب  دنک . بذج  دـندوب ، وا 

ولمـساق زیمآ  تبحم  ياهدنفرت  ریثأت  تحت  یلو  دریگ ، تسدب  دوخ  ار  یلکریبد  تسناوت  یم  یتحارب  نایرولب  دش . لدب  تارکمد » بزح  »
. درک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  ناتسدرک » يارب  يراتخمدوخ  ناریا ، يارب  یسارکمد   » راعش اب  تارکمد » بزح  . » دش اوغا 

اب نامزمه  درک و  تفایرد  وتان »  » زا رالد  اـه  نویلیم  ناتـسبات 1358   ) دوخ تیلاعف  ياههام  نیتسخن  رد  ناریا » ناتـسدرک  تارکمد  بزح  »
ياپون ماظن  اب  هناحلسم  هزرابم  دراو  هک  دوب  ینایرج  نیتسخن  راکیپ »  » کهورگ
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.( دیدرگ قفوم  مادص  میژر  زا  هحلسا  هبانتعم  ریداقم  لوپ و  نالک  غلابم  ذخا  هب  تعرس  هب  دش و  یمالسا  يروهمج 

. دوب هل » هموک   » ناتسدرک رد  لاعف  ياه  کهورگ  رگید  زا 

یناریا یئوجشناد  لفحم  کی  نامزمه ، تفای . نامزاس  سیلگنا  یسوساج  سیورس  طسوت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  کهورگ  نیا 
دراو دنهـس »  » ماـنب یکهورگ  لیکـشت  هب  دـندوب ، فورعم  تسینویهـص  تسیـسکرام  هفی ، دـیوید  درگاـش  نآ  ناربـهر  هک  سیلگنا ، میقم 

داحتا زا  هک  دوب ، يراکمه  نیا  همادا  رد  درک . یم  نیمأت  دنهـس »  » زا ار  دوخ  کیروئت  ياه  رداک  هل » هموک   » دش و هل » هموک   » اب يراکمه 
ار دوخ  تیلاعف  زکرم  کهورگ  نیا  دـش . داجیا  ناریا » تسینومک  بزح   » مان هب  يدـیدج  نامزاس  راکیپ »  » يایاقب و  دنهـس » «، » هل هم  وک  »
رد تیوـضع  قـباوس  ياراد  زین  هـل » هموـک   » تـیزکرم ياـضعا  زا  یخرب  تـسا . وـیدار  هـنیزهرپ و  تایرــشن  ياراد  هداد و  رارق  ندـنل  رد 

. تسا هتفای  راشتنا  ناتسدرک  رد  اهنآ  يراکمه  دانسا  هک  دندوب ، هلحنم  كاواس » »

پچ و ياه  کهورگ  عاونا  ياوأم  هب  قرـش  برغ و  یـسوساج  ياه  سیورـس  لاـعف  تامادـقا  يزیر و  هماـنرب  اـب  ناتـسدرک  يور ، ره  هب 
طاقن ریاس  ناتـسدرک و  نادنزرف  نیرتهب  نوخ  نتخیر  هب  دروآ و  دیدپ  هطخ  نیا  مدرم  يارب  ار  یمیظع  هعجاف  رما  نیا  دـش و  لدـب  تسار 

نانآ ياهراثیا  هجیتن  رد  درک و  بذج  دوخ  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نادنزرف  نیرتهب  زا  یمهم  شخب  يورین  ناتـسدرک  هلئاغ  دیماجنا . ناریا 
زا یئادز  تیمورحم  تهج  رد  یعیسو  ینارمع  تامادقا  نآ  راوج  رد  هکلب  دش ، هدیکشخ  ناتسدرک  رد  اه  کهورگ  هشیر  اهنت  هن  هک  دوب 

. دمآ لمع  هب  یمالسا  نهیم  هطخ  نیا 

: دهد یم  ناشن  یخیرات  عطقم  ود  رد  ار  اه  کهورگ  زا  یخرب  عضو  ریز  رامآ 
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(1363  ) ناراداوه ءاضعا و  دادعت  (1358  ) ناراداوه ءاضعا و  دادعتکهورگ  مان 

اه تسینومک  هیداحتا 

( یئادف کیرچ   ) ناقهد فرشا 

شخب یئاهر  شترا 

ناربجنر

ینیسح نیدلا  زع  دناب 

( یئادف کیرچ   ) تیلقا

رگراک هار 

رفن  200 یلاسام نسح  دناب 

رفن  200

رفن  120

رفن  40

رفن  500

رفن  300

رفن  8 رفن  40

رفن  17

رفن  3

رفن  15

رفن  5

رفن  25

رفن  16
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رفن  1
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داصرم ات  ناقرف »  » زا رورت : 

رد دـید ، یم  كرادـت  ار  شاشتغا  بوشآ و  ناتـسدرک  دـبنگ و  رد  پچ  تسار و  رامعتـسا  هک  نامز  نامه  رد  يدازآ ، راـهب  نیتسخن  رد 
. تفرگ فده  ار  گرتس  يا  هنازرف  دش و  کیلش  يریت  بش  یهایس  هانپ  زا  نارهت 

یم باریـس  ار  یمالـسا  بالقنا  شرابرپ  ياه  هشیدـنا  هک  یهوتـسن  رکفتم  بـالقنا و  ياروش  سیئر  نیتسخن  يرهطم ، یـضترم  هللا  تیآ 
. دیسر تداهش  هب  ناقرف »  » کهورگ طسوت  درک ،

هک دوب ، نینوخ  ياهرورت  زا  يا  هلسلس  زاغآرس  دیمان ، شیوخ  رمع » لصاح  نت و  هراپ   » ار ناشیا  ینیمخ  ماما  هک  يرهطم  داتـسا  تداهش 
هب يداـع  مدرم  نارادـساپ و  نویناـحور ، هعمج ، همئا  روـشک ، نیلوئـسم  نـیرکفتم و  زا  يرایـسب  نآ  یط  و  تفاـی ، هـمادا  نمهب 1365  اـت 

. دندیسر تداهش 

. روک مسیرورت  دوب :  هدروآ  هنحص  هب  ار  هئطوت  زا  يرگید  هدرپ  یناهج  رابکتسا 

رکشلرس تشهبیدرا 1358  موس  رد  تشادـن . ریظن  دـننامه و  ناهج  رد  هک  تفر  راکب  بالقنا  هیلع  یعیـسو  سایقم  ناـنچ  رد  رورت  هبرح 
رورت یمالسا  يروهمج  شترا  لک  داتس  سیئر  نیتسخن  ینرق ، یلودمحم 
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ماسح شرسپ  یقارع و  يدهم  جاح  ریت 1358 ،)  7  ) یناخرط جاح  تشهبیدرا 1358 ،)  11  ) يرهطم داتسا  سپس ، دیسر . تداهش  هب  دش و 
رارق رورت  فده  رذآ 1358 )  27  ) حتفم دمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  نابآ 1358 ،)  12  ) ییابطابط یـضاق  هللا  تیآ  رویرهش 1358 ،)  4)

مالـسالا تجح  یلیبدرا و  يوـسوم  هللا  تیآ  یناجنـسفر ، یمـشاه  مالـسالا  تجح  رورت  هلـصاف  نـیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هـب  هـتفرگ و 
. دنام ماکان  يا  هنماخ  یلعدیس 

جرارپ و ياه  هرهچ  ندرب  نایم  زا  تایانج  نیا  فده  دـندوب . هئطوت  نیا  فدـه  زاغآ  نامه  زا  يدـمحم  بان  مالـسا  ناوریپ  ماما و  نارای 
. دوب نآ  يزادنارب  فیعضت و  يارب  بالقنا  هتسجرب 

تیانج نیتسخن  دش . زاغآ  دادرخ 1360  ياولب 30  بوکرـس  و  نیقفانم »  » ردـص ینب  هئطوت  تسکـش  زا  سپ  روک ، مسیرورت  رود  نیمود 
مانب يذوفن  درف  زا  هدافتـسا  اب  نیقفانم » ، » ریت 1360 هاگماش 6  رد  دوب . یمالـسا  يروهمج  بزح  يزکرم  رتفد  راجفنا  نیقفانم »  » كاـنلوه

دهاجم یتشهب ، رتکد  هللا  تیآ  مولظم  دیهش  كانلوه  تیانج  نیا  رد  دندرک . رجفنم  ار  یمالسا  يروهمج  بزح  ینارنخـس  نلاس  یهالک 
زا سپ  بالقنا ، گرزب  زادرپ  هشیدـنا  یتشهب ، رتکد  تداهـش  دنتـسویپ . هللاءاقل  هب  ماـما  ناراـی  زا  نت  يرظتنم و 72  دـمحم  دیهـش  روشرپ 

. دوب هتفرگ  جامآ  ار  مالسا  نیرکفتم  نیرت  هتسجرب  هک  دوب  يا  هبرض  نیمود  يرهطم  داتسا  تداهش 

 : تشون اکیرمآ  پاچ  میات »  » هلجم هناراکتیانج ، رورت  نیا  زا  سپ 

، یئاکیرمآ رگید  هیرشن  (1) و  دوب یمالسا  بالقنا  موادت  يارب  یلصا  دیما  یگلاس  نس 52  رد  دوش و  تردـقرپ  درم  ات  تفر  یم  یتشهب  »
 : تشون راتسا » نتگنشاو  »

هک درادن  دوجو  یسک  رگید  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هدنامزاس ... تسیژتارتسا و  نیرتاناوت  مکاح  تیناحور  یتشهب ، گرم  اب  »

68 ص :

ریت 1360.  10 میات ،» - » 1
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(1) تسا وربور  یسایس  یهاگآ  یهدنامزاس و  نادقف  اب  رضاح  لاح  رد  ناریا  دوش ... وا  نیشناج  دناوتب 

هللا تیآ  مولظم  دیهش  فذح  هب  رابکتسا  هک  ار  یگرزب  دیما  ینـشور  هب  اکیرمآ  همکاح  لفاحم  رظن » بحاص   » هیرـشن ود  نیا  ياه  لیلحت 
اب ار  شیوخ  یئوسمه  رورت  نیا  زا  دوخ  یباـیزرا  اـب  نیقفاـنم » ، » یتـسیرورت دـناب  سیئر  ناـمزمه ، دـهد و  یم  ناـشن  دوـب ، هتـسب  یتـشهب 

 : تفگ يوجر  داد . ناشن  يربخ  مسیلایرپما 

رد دشاب ... ناربج  لباق  وا  يارب  یگداس  هب  هک  تسین  يزیچ  ینیمخ  ماما ]  ] سانشرس نارای  میژر و  کیژتارتسا  ياه  هرهم  نتفر  تسد  زا  »
يرتشیب تعرـس  اب  شراک  نایاپ  هب  ار  ینیمخ  ماما ] ، ] مکاح عاجترا  ینورد  ياهداضت  ریذپان  بانتجا  دشر  لاح  ره  هب  یتشهب  لاثما  ءالخ 

(2) تسا هتفرگ  رارق  یعطق  طوقس  هناتسآ  رد  میژر  درک ... دهاوخ  کیدزن 

 : تشون روتینام » سنیاس  نچسیرک  . » دنارورپ یم  لد  رد  ار  وزرآ  نیمه  مه  یناهج  رابکتسا 

زا سپ  یبهذم  تلود  کی  رتعیرـس  هچ  ره  لیکـشت  يارب  ار  نایارگداینب  دیما  یمالـسا ، يروهمج  بزح  يزکرم  رتفد  رد  يراذـگ  بمب  »
(3) درک لدبم  سأی  هب  ردص  ینب  ینوگنرس 

 : تشون لانروج » تیرتسا  لاو  »

(4) دنک یم  راکشآ  ار  ناریا  تیربهر  يریذپ  بیسآ  راجفنا  نیا  »

 : داد یم  هدنیآ  هام  کی  رد  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرس  دیون  دوب ، هتخیرگ  سیراپ  هب  نونکا  هک  ردص ، ینب  و 

69 ص :

ریت 1360.  11 راتسا ،» نتگنشاو  - » 1
رهم 1360.  24 هرامش 9 ، دهاجم ،» مایپ  - » 2

هیئوژ 1981.  3 روتینام ،» سنیاس  نچسیرک  - » 3
نئوژ 1981.  30 لانروج ،» تیرتسا  لاو  - » 4
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میژر هک  دیوگ  یم  یبرغ  ناراگن  همانزور  زا  رگید  یکی  هب  دنوش ، یم  هتشک  رگید  رفن  دنچ  هکنیا  زا  دعب  تسرد  ردص ، ینب  زور ، ره  «و 
رگید هام  کی  زا  رتمک 

(1) درادن تسد  رد  يزاب  يارب  يرگید  دایز  ياه  قرو  ینیمخ  ماما ] ... ] درک دهاوخ  طوقس 

 : تفگ کیوزوین »  » هب ردص  ینب  هک  تفرگ ، الاب  نانچ  یمالسا  يروهمج  طوقس  هب  يرابکتسا  يایند  دیما 

(2) دوش یم  مامت  زیچ  همه  سپ  نآ  زا  رگید و  راجفنا  کی  طقف  دنا ؛ هدنام  یقاب  یتلود  ياههاگتسد  رد  مهم  تاماقم  زا  نت  ود  طقف  »

(3) تشگ دهاوخ  زاب  ناریا  هب  رگید  هام  دنچ  زا  رتمک  هک  تفگ  گروبماه ، پاچ  لگیپشا ،»  » يارگ تسار  هلجم  هب  ردص  ینب  سپس  و 

يریزو تسخن  رتفد  رد  ار  یبمب  ایس ،»  » يذوفن هرهم  يریمشک ، رخآ ،» رفن  ود   » نیا تداهـش  يارب  و  رنهاب . ییاجر و  رفن :» ود  طقف  ، » يرآ
، رنهاب رتکد  مالـسالا  تجح  روهمج و  سیئر  یئاـجر ، یلعدـمحم  تداهـش  ببـس  بمب  نیا  راـجفنا  رویرهش 1360 ، رد 8  درک . رجفنم 

. دوب وا  زا  یمدرم  تیامح  جوا  رگنایب  یئاجر  يروهمج  تسایر  هب  يأر  نویلیم   12 دش . ریزو  تسخن 

يریمشک تسا . هدوب  ایس )»  )» اکیرمآ تاعالطا » يزکرم  سناژآ   » اب طبترم  و  نیقفانم »  » نامزاس وضع  عیجف ، تیانج  نیا  لماع  يریمشک ،
كرادم تشاد . یکوکـشم  ياهدـمآ  تفر و  سراف  جـیلخ  هقطنم  هب  هدوب و  ناریا  رد  یـسیلگنا  تکرـش  کی  لماعریدـم  بالقنا  زا  لبق 

لئاوا رد  بالقنا ، لک  یناتـسداد  قیرط  زا  يریمـشک  تسا . هتـشاد  يراب  دـنب و  یب  هداوناخ  هک  دـهد  یم  ناشن  وا  هناخ  زا  هدـمآ  تسدـب 
یئاوه يورین  رد  يدحاو  هب  مود  هرادا  زا  سپس  وا  دوش . یم  راک  لوغشم  یفرعم و  شترا  مود  هرادا  هب  يزوریپ ،

70 ص :

ربماتپس 1981.  7 کیوزوین ،» - » 1
ربماتپس 1981.  14 کیوزوین ،» - » 2

توا 1981.  3 واشدنور ،» رتروفکنارف  - » 3
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هک دـهد  یم  ناشن  هدـش  ماجنا  تاقیقحت  تسا . هدوب  یئاوه  يورین  رد  ایـس »  » تیلاعف یلـصا  زکرم  بالقنا  زا  شیپ  هک  ددرگ ، یم  لـقتنم 
. تسا هدز  تسد  زکرم  نیا  رد  اکیرمآ  یسوساج  يراشتسم و  مهم  دانسا  زا  یهبانتعم  ریداقم  تقرس  هب  يریمشک 

هب داژن  یمـشاه  میرکلادـبع  مالـسالا  تجح  تیآ ، نسح  رتکد  یمالـسا ، بالقنا  لک  ناتـسداد  یـسودق ، هللا  تیآ  يدـعب ، ياهرورت  رد 
رارق رورت  ياه  میت  فدـه  درکرهـش ، رادـنامرف  یکتـسا ، و  نـالیگ ، رادناتـسا  يراـصنا ، دـننام  زین ، يرگید  نیلوئـسم  دندیـسر . تداـهش 

. دنتفرگ

مه یلخاد و  بالقنادض  مه  رما  نیا  هب  دوب . هقباس  یب  ناهج  رد  تفای ، یم  نایاپ  زین  عطقم  نیا  رد  رگا  یتسیرورت ، كانلوه  تایانج  نیا 
 : تشاد ناعذا  يربخ » مسیلایرپما  »

 : تشون تیلقا »  » کهورگ

هب تسا ... هقباس  مک  ناهج  مامت  رد  دوخ  عون  رد  يداعبا  نینچ  اب  تفگ  ناوت  یم  هک  يرـسارس  ياه  يراذـگ  بمب  اـهرورت و  زین  زورما  »
(1) تسا هدیشخب  هزات  يداعبا  هناحلسم  هزرابم 

 : تشون ناتسلگنا ، يراجت  یکناب  يراد  هیامرس  ناگرا  زمیات ،» لاشنیناف   » همانزور و 

(2) دنسرب لتق  هب  نامز  کی  رد  یسایس  ناربهر  زا  يرایسب  نآ  رد  هک  دسر  یم  رظنب  لکشم  رایسب  يا  هعقاو  نینچ  خیرات ، رد  »

مه رد  ار  ناهج  خیرات  رد  رورت  ریظن  یب  هقباس و  یب  جاوما  نیا  هک  دوب ، دنمورین  نانچ  هنحص  رد  مدرم  روضح  اما ،

: دش تیعقاو  نیا  هب  فارتعا  هب  روبجم  يربخ » مسیلایرپما  . » تسکش

: تشون هسنارف  دنومول » »

71 ص :

.21/5/1360 تیلقا ،»  » ناگرا راک ،» - » 1
.9/4/1360 زمیات ،» لاشنیناف  - » 2
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نویناـحور تفگ :  یئاـکیرمآ  تاـماقم  زا  یکی  درک . لرتـنک  ار  نارحب  یلوبق  لـباق  روـطب  تلود  یمگردرـس ، یجیگ و  رورت و  مغریلع  »
(1) دننک داجیا  ینیشناج  تهج  یمسیناکم  هتفرگ و  تسد  رد  ار  روما  لرتنک  دنتسناوت  يرثؤم  روطب  ًاعیرس و 

: درک فارتعا  تسکش  نیا  هب  ًاحیرص  اکیرمآ ، پاچ  نوبیرت ،» وگاکیش   » و

شالت هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیلوا  دـهاوش  اما  دوب ، هدـش  يزیر  حرط  ناریا  تیربهر  يدوبان  يارب  اراکـشآ  بزح ، يزکرم  رتفد  راـجفنا  »
... تسا هدـش  وربور  تسکـش  اب  عومجم  رد  يروهمج ، بزح  هتـسجرب  ياـه  هرهچ  زا  يرامـش  نتفر  ناـیم  زا  مغریلع  بمب ، ناراذـگراک 

ار مدرم  یمومع  نایغط  بجوم  راظتنا ، فالخرب  نمـض  رد  تخاـسن و  رو  هلعـش  ناریا  رد  ار  یلخاد  گـنج  شتآ  يراذـگ ، بمب  هثداـح 
(2) هتخادرپ دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  تیافک  اب  نانچمه  تلود  سکعرب ، درواین ، مهارف  هدنامزاب  یناحور  ناربهر  هیلعرب 

: تفرگ هجیتن  نینچ  دنومول » ، » هرخالاب و 

(3) تخادنا دهاوخن  رطخ  هب  ار  ینونک  میژر  فرص ، یتسیرورت  تایلمع  ًانئمطم  »... 

تدش اب  یلیمحت  گنج  دـش : یمن  هدافتـسا  یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  فرـص » یتسیرورت  تایلمع   » زا طقف  نامز  نآ  رد  هتبلا ،
هرصاحم رد  ناریا  تشاد ، همادا 

یمرد ارجا  هب  یپ  رد  یپ  یئاتدوک  ياه  حرط  دوب ، نایرج  رد  روشک  ياه  ناتـسا  یخرب  رد  يا  هقطنم  ياه  بوشآ  دوب ، اکیرمآ  يداصتقا 
. تشاد نایرج  زین  روک  مسیرورت  لاح  نیا  اب  و  دندیرفآ و ...  یم  يداصتقا  یسایس  جرم  جره و  تسار  پچ و  ياه  کهورگ  دمآ ،

72 ص :

هیئوژ 1981. لوا  دنومول ،» - » 1
هیئوژ 1981. میات ،» - » 2

هیئوژ 1981. لوا  دنومول ،» - » 3
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بارحم رد  یندـم  هللا  تیآ  رویرهـش 1360 ، رد  دـش : هتفرگ  جامآ  يوقت  دـهز و  ياه  هوسا  راب  نیا  دـنامن . فقوتم  اـجنیا  رد  رورت  داـعبا 
بیغتسد و دیهش  هللا  تیآ  ندب  ياه  هراپ  اب  زاریش  یمیدق  نیـشنریقف و  هلحم  نیلگ  ياه  هچوک  رذآ 1360 ، رد  دیسر . تداهش  هب  تدابع 
ار قشع » خلسم   » یناهفصا یفرـشا  هللا  تیآ  دادرم 1361 ، رد  تفر و  جارعم  هب  یقودـص  هللا  تیآ  هامریت 1361 ، رد  دش . كربتم  شنارای 

. تخاس نوگلگ 

، ناسنیدب و  دندرک . یم  کیلـش  دندید ، یم  یناحور  کی  هک  اج  ره  نیقفانم » ، » تشاد همادا  لاس 1361  طساوا  ات  هک  رورت ، دـعب  نیا  رد 
. دندیسر تداهش  هب  هبلط  یناحور و  اههد 

: دوب نینچ  نیدهاجم » یتسیرورت  نامزاس   » سیئر دومنهر  دیسر . يداع  مدرم  یبالقنا و  ياهداهن  ياضعا  هب  تبون  يدعب ، هلحرم  رد 

راـک دـشر  خرن  دـیاب  دراد ... لوا  هجرد  تیمها  میژر  یئارجا  ياـپ  تسد و  مود  هلحرم  رد  دوـب . یـسایس  نارـس  تبوـن  لوا ، هـلحرم  رد  »
نآ تسا . نارگ  شیاهب  هک  دننیبب  هنیعب  دوشن و  رـسیم  ینازرا  ياهب  هب  دشابن و  يا  هداس  راک  يرادـساپ  رگید  هک  دـسرب  یئاج  هب  تایلمع 

(1) تشاذگ مارآ  دیابن  ار  اهنیا  مینک ، هصالخ  دز و  دهاوخن  شرس  هب  يرادساپ  تئرج  یسک  رگید  تقو 

رگنایب راو ، هنومن  ریوصت  نیا  دنتـسب . رابگر  هب  ار  اه  نابایخ  هچوک و  هتخیـسگ  نانع  فدـه و  یب  روک ، رورت  ياـه  میت  هک  دوب  ناسنیدـب 
: تسا هلحرم  نیا  رد  مسیرورت  همانراک  زا  يا  هشوگ 

(. يدمحا جاح   ) شورف کیتسالپ  کی  رورت  دادرم 1361 :  13

. نارهت نوراک  نابایخ  یتاینبل ، کی  نتسب  رابگر  هب  رویرهش 1361 :  6

73 ص :

دادرخ 1361.  30 هلاسکی ، يدنب  عمج  يوجر ، - 1
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. نارهت ناجیابرذآ  نابایخ  دش ، رفن  تداهش 7  هب  رجنم  هک  لیبموتا  هاگشیامن  کی  راجفنا  رویرهش 1361 :  6

. شورف رابوراوخ  کی  رورت  رویرهش 1361 :  8

. نارهت دابآ  تلود  تلکیسروتوم ، راکریمعت  رورت  رویرهش 1361 :  8

. نارهت هشیدنا  نابایخ  راد ، هزاغم  کی  رورت  رویرهش 1361 :  13

. نارهت يدعس  نابایخ  (، هدازرباج مساقلاوبا   ) راد هبامرگ  کی  رورت  رویرهش 1361 :  15

. نارهت زانلگ  لوا  هکلف  رهشایرآ ، شورف ، هچراپ  کی  رورت  رویرهش 1361 :  16

رورت زا  ییاه  هنومن  دـعب  ياهلاس  رد  اذـهعم ، دیـسر . لقادـح  هب  رورت  هنماد  اه ، کهورگ  ریاـس  و  نیقفاـنم »  » کـهورگ یـشاپورف  یپ  رد 
حرط اهدص  فشک و  روشک  یتاعالطا  ياهداهن  طسوت  مادص  میژر  و  نیقفانم »  » رورت میت  اههد  اه ، لاس  نیا  رد  دوش . یم  هدید  نانچمه 

. دش یثنخ  یتایلمع 

ماجنا تعسو  اب  يراذگ  بمب  عون  ود  یمالسا ، ناریا  رد  دوب . یناهج  رابکتسا  رگید  یتسیرورت  هبرح  يدرف ، رورت  رانک  رد  يراذگ ، بمب 
طسوت رتشیب  هک  لوا ، عون  دش :

دندوب بلط  تنطلس  ياه  کهورگ  مادص و  ناسوساج  رتشیب  نآ  نارازگراک  هک  مود ، عون  دوب . رورت  تمدخ  رد  ًامیقتـسم  دوب  نیقفانم » »
. تفر راک  هب  بیرخت  بعر و  داجیا  یعمجراتشک و  هلیسو  ناونعب 

تداهش هب  رجنم  نیرفاسم ، ندش  راوس  هدایپ و  هظحل  رد  مق ، نهآ  هار  نلاس  رد  هامریت 1358  مود  زور  اه ، يراذگ  بمب  نیا  هنومن  نیلوا 
( جع ) رصعیلو نابایخ  سدق ،»  » هاگشورف راوید  بنج  رد  یبمب  روک ، مسیرورت  جوا  رد  لاس 1360 ، رد  دش . رفن  ندش 50  حورجم  رفن و   7

نابایخ مایخ و  نابایخ  دابآ ، ترـشع  نادـیم  رد  ـالاب  رایـسب  یبیرخت  تردـق  اـب  راـجفنا  دـنچ  دـهاش  نارهت  سپـس ، و  دـش . رجفنم  نارهت ،
ود لاس 1364 ، رد  دوب . ورسخرصان 
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ناراذگ بمب  زا  یعیسو  هکبـش  لاس 1366 ، رد  دنتـشاد . نارهت  رد  يا  هریجنز  يراذگ  بمب  دصق  هک  دـنداتفا ، ماد  هب  راذـگ  بمب  هکبش 
نارهت و هعمج  زامن  رد  يراذگ  بمب  دنتـشاد . ار  رگید  رهـش  نارهت و 6  رد  يراذـگ  بمب  دـصق  نآ  يرفن  ياضعا 30  هک  دش ، ریگتـسد 

. دوب یتسیرورت  تیانج  نیا  جوا  رگنایب  رگید  دروم  اههد 

ریاس و  گرزب » ناطیـش   » نایاپ یب  محارم »  » و فاطلا »  » جامآ روشک  زا  جراـخ  رد  نیدـهاجم ،» یتسیرورت  ناـمزاس   » سیئر ناـیم ، نیا  رد 
: داد شرازگ  دادغب  ویدار  زا  لقنب  رتیور  يرازگربخ  دوب ؛ تشرد  زیر و  ياه  ناطیش 

(1) دندرک موکحم  ار  ناریا  یبهذم  ربهر  تسایس  يرادید ، یط  يوجر  نیسح و  مادص  »

، درک يریگ  هرانک  نامزاس  تیزکرم  زا  يوجر  یشم  هب  ضارتعا  رد  هک  یبوقعی ، زیورپ  زا  لقنب  نئوپول »  » يوسنارف همان  هتفه 

: تشون

غلبم نیا  زا  کنارف  نویلیم  دنک و 86  یم  یلام  کمک  يوجر  نیدهاجم و  نامزاس  هب  کنارف  نویلیم  غلبم 500  هلاس  ره  دادغب  تموکح  »
(2) دنراد یم  تفایرد  کنارف  رازه  هنایهام 6  اهنآ  زا  کی  ره  دراد . صاصتخا  هسنارف  میقم  وضع  رازه  هب 

رد زیزع  اـنحوی  لـیئاخیم  دـنک . یم  ناریا  تموـکح  تساـیر  دـیدناک  ار  يوـجر  مادـص ، میژر  هک  تسا  یگدرپسرـس  نیا  نتم  رد  ًاـقیقد 
: تفگ لاس 1983 ، هرامش 309  سیراپ  پاچ  یبرعلا ،» نطولا   » هیرشن اب  يا  هبحاصم 

(3) دوش ناریا  تموکح  سیئر  يوجر ، مقیفر  هک  دوب  مهاوخ  تقوشوخ  رایسب  »

75 ص :

.18/4/1366 ناهیک ، - 1
.20/8/1366 ییاوه ، ناهیک  زا : لقنب  لیروآ 1987 ،  24 دنومول ،» - » 2
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يروـهمج تیمکاـح  دـندرک و  یم  یفرعم  تسیلایرپمادـض » يورین  نیرت  لاـکیدار   » ار دوـخ  هناراـکایر  یناـمز  هک  نیقفاـنم » ، » ناسنیدـب
اب سامت  دراو  یتداعـس  قیرط  زا  دوخ  یتسیلایرپمادض »  » یـشم همادا  رد  یتح  و  دـندرک ، یم  مهتم  مسیلایرپما » اب  تاشامم   » هب ار  یمالـسا 

: دننک یم  راختفا  برع  عاجترا  و  گرزب » ناطیش   » مسیلایرپما و هب  دوخ  یگتسباو  هب  هدرب  یپ  ینلع و  کنیا  دندش ،)!( .گ.ب » اک »

«: دنومول ، » سیراپ

نواعم یفروم ، دراچیر  تسا ... ییاه  سامت  ياراد  نیدهاجم  نامزاس  اب  اکیرمآ  تلود  هک  داد  شرازگ  نتگنـشاو  زا  هسنارف  يرازگربخ  »
ار سامت  نیا  دوجو  هبنـش  هس  زور  اکیرمآ  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  لاوئـس  هب  خساپ  رد  زین  هنایمرواخ  روما  رد  اکیرمآ  هجراخ  ترازو 

(1) درک دییأت 

«: یس . یب . یب  » ندنل

هجراخ ترازو  يوگنخـس  نمدر ، زلراچ  تسا . هتـشاد  سامت  طابترا و  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  اب  هک  درک  دییأت  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  »
(2) درک مالعا  ناریا  عاضوا  زا  عالطا  بسک  ار ...  اه  تاقالم  نیا  زا  فده  اکیرمآ ،

«: سرپدتیشوسآ  » كرویوین

ییاههورگ اه و  نامزاس  زا  اکیرمآ ، هجراخ  ریزو  زتلوش ، جرج  تیامح  راتـساوخ  يا  همان  راشتنا  اب  اکیرمآ  هرگنک  ناگدنیامن  زا  رفن   52»
فلاـخم ياـه  تارکمد  ار  هیقب  ناـهاوخ و  يروهمج  ار  اـهنآ  تیرثـکا  هک  هرگنک  ناگدـنیامن  دـندش . دـنگنج ، یم  ناریا  میژر  هیلع  هک 
تارکمد هدنیامن  یلامیاد ، نیورم  دشاب ... هتـشاد  رظندم  ار  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هژیوب  هک  دنتـساوخ  زتلوش  جرج  زا  دنهد  یم  لیکـشت 

یلصا لماع  هرگنک و 
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فذح یتسیرورت  ياههورگ  تسیل  زا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  مان  هکنیا  رب  ینبم  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  میمصت  زا  حرط ، نیا  دربشیپ  رد 
(1) درک لابقتسا  دوش ،

مناخ دناوخ ! یم  تسیرورت » ، » تسوا یتسیرورت  مجاهت  جامآ  هنامحریب  نینچ  هک  ار  یمالسا  ناریا  گرزب » ناطیش   » هک تساجنیا ، بلاج 
: دسیون یم  یتسردب  یئاکیرمآ ، هدنسیون  زیئول ، ارولف 

نینچ و  تسا . هرطفلاب  تسیرورت  دـنک ، دـنلبدق  ام  ياهاعدا  ربارب  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  مسیرورت  موهفم  زا  اـم  تموکح  تشادرب  »
يدرف نینچ  هب  ام  هلمح  دـنک ! ناعذا  ینامـسآ ، رفیک  کی  ناسب  هلمح ، نیا  تیناـقح  هب  دـیاب  دریگ ، یم  رارق  اـم  هلمح  دروم  یتقو  یمدآ 

نیارباـنب تسا . یبیلـص » سدـقم  داـهج   » کـی هکلب  تسین ، گـنج  اـم  راـک  نیا  اریز  دوش ، یمن  گـنج  هب  طوبرم  یقوقح  نیناوق  لـماش 
(2) دنک عافد  دوخ  زا  ام  هلمح  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  تسیرورت  ام ، تشادرب 

. درک هجاوم  تسکش  اب  ار  رابکتسا  یناهج  هئطوت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  طسوت  ریت 1367  رد 29  للم ، نامزاس  همانعطق 598  شریذپ 

. دـش بآرب  شقن  ناـهگان  دوب ، هدـش  يزیر  هیاـپ  قارع » یتـسود  حلـص   » و ناریا » یبـلط  گـنج   » يرگ هزاوآ  ياـنبمرب  هک  یمیظع  هئطوت 
ربهر یمالـسا و  بالقنا  يرایـشه  گناب  هک  یناهج ، دیدج  ياضف  رد  میقتـسم ، مادـقا  هنوگره  دوب و  هدـش  حالـس  علخ  یناهج  رابکتـسا 

ياهورین دش و  نادیم  دراو  یتسیرورت » يایفام   » رگید راب  هک  دوب  اجنیا  رد  دـیماجنا . یم  رابکتـسا  یئاوسر  هب  دوب ، زادـنا  نینط  نآ  هوتـسن 
! دنک حتف  ار  نارهت  تعاس  فرظ 48  رد  ات  درک ، ریزارس  ناریا  كاخ  هب  ار  دوخ 

« نیقفانم  » یتایلمع ناهدنامرف  خساپ  داد ؟ خر  داصرم  تایلمع  ارچ 

: تسا زیچ  همه  يایوگ 
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ینارنخس کی  رد  لبق  هام  دنچ  مادص  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  رگا  دوب  هدرک  یحارط  قارع  يراکمه  اب  رتشیب  یلیخ  ار  تایلمع  نیا  نامزاس  »
رد ناـمزاس  يوـس  زا  هـک  یتارهاـظت  رد  نارهم  تاـیلمع  زا  سپ  یتـح  درک . تبحــص  نارهت  هـب  ناـمزاس  ياـهورین  ندـمآ  تاـیلمع و  زا 

حرطم هاوخیروهمج  بزح  زا  هدنیامن  کی  تارکمد و  بزح  زا  هرگنک  هدنیامن  کی  ار  نارهت  ات  نتفر  هلمح و  هلئسم  دوب  هدش  نتگنـشاو 
ار نآ  ناریا  يوس  زا  همانعطق  شریذپ  دوب و  هدش  یحارط  لبق  زا  تایلمع  نیا  هک  تسا  نشور  ًالماک  نیاربانب  دندوب . هدرک 

(1) دز یم  لمع  هب  تسد  تسیاب  یم  تسب  نب  زا  رارف  يارب  نامزاس  همانعطق ، شریذپ  هلئسم  زا  سپ  تخادنا . ولج  هب 

نیا اب  ههجاوم  رد  دوب  هتخیر  ار  ییاه  حرط  قارع  يراکمه  اب  هک  نامزاس  دش . هتـشر  يوجر  نآ  سأر  رد  نامزاس و  ياه  هتفاب  اجنیا  رد  »
حلص دز . یم  جوم  تالیکشت  رد  یمگردرس  دش و  دنلب  تالیکشت  هلک  زا  دود  دید . یم  يدب  رایسب  هصمخم  رد  ار  دوخ  دیدج  تسب  نب 

رد نامزاس  راک  ناکما  تسا و  اپرس  ماظن  مه  داتفا و  قافتا  حلص  مه  دش . اتود  لکشم  تسین . طوقس  بیشارس  رد  ماظن  یلو  هداتفا  قافتا 
هدـنامن یقاب  ینادـنچ  تصرف  دـینکب و  رتدوز  دـیاب  دـینکب  دـیهاوخ  یم  يراـک  رگا  هک  دروآ  راـشف  مه  قارع  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدـنیآ 

(2) تسا

هدیـسر ارف  تشونرـس  زور  میراد . یم  رب  هک  تسا  یماگ  نیرخآ  یئاهن و  تاـیلمع  نیا  درک  مـالعا  يوجر  یمومع ، تسـشن  نیرخآ  رد  »
هب مدرم  تسین و  حیحـص  دیئوگ  یم  مدرم  دروم  رد  امـش  هچنآ  مدوب و  ناریا  شیپ  هام  راهچ  نم  هک  تفگ  ضارتعا  ناونعب  یمناخ  تسا .

میتفر ام  یتقو  دـنتردق و  عبات  مدرم  دنتـسین . ام  هیلع  دنـشابن  ام  اب  مدرم  رگا  تفگ : يو  باوج  رد  زین  يوجر  دـمآ . دـنهاوخن  اـم  لابقتـسا 
(3) دش دنهاوخ  قحلم  ام  هب  مدرم  میتسکش  ار  قانتخا  مسلط  لخاد و 

78 ص :
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زا سپ  یکی  ار  اهرهـش  دـیناوت  یم  یتحار  هب  امـش  دوب . دـهاوخن  تکرح  زا  عنام  یئورین  چـیه  ناـتهار  رـس  رد  هک  دوب  هدـش  هتفگ  اـم  هب  »
لاح رد  هداد و  تسد  زا  ار  شیمدرم  تیلوبقم  هک  مه  ناریا  تموکح  دینک ... حتف  يرگید 

(1) دیوش یم  روشک  دراو  یتحارب  نیاربانب  درادن . ار  ورین  جیسب  یئاناوت  تسا و  طوقس 

يرازگربخ همه  فارتعاب  هلمح ، نیا  شنکاو  دز . تسد  دوخ  تکرح  نیرت  هدرتسگ  هب  ناریا » یتسیرورت  يایفام  ، » یلیلحت نینچ  ياـنبمرب 
رد دوب . یتسیرورت  زواجت  نیا  اب  یئورایور  ورین و  هقباسیب  جیـسب  روشک ، زا  جراخ  رد  بالقنادض  ياه  کهورگ  همه  یللملا و  نیب  ياه 

یمدرم و روش  نانچ  دنتـسج و  تکرـش  زین  دـندوب  هتفاین  روضح  گـنج  ياـه  ههبج  رد  زور  نآ  اـت  یتح  هک  یئاـهورین  داـصرم  تاـیلمع 
رد نیقفانم  قباس  نامیپ  مه  ردـص  ینب  نسحلاوبا  دوب . هسیاقم  لباق  بالقنا  جوا  ياهزور  عطقم  اب  هک  تفرگارف  ار  روشک  رـسارس  یبالقنا 

تـسکش نیرتـگرزب  و  نیقفاـنم »  » يارب هعجاـف  نیرتـگرزب  ار  داـصرم  تاـیلمع  درک و  فارتـعا  رما  نیا  هب  اـکیرمآ » يادـص   » اـب هبحاـصم 
یلیمحت گنج  هدـنزاب  نیرتگرزب  ار  يوجر » هتـسد  راد و  ، » اکیرمآ نکاس  یناریا  یـضاران  قطاـن ، اـمه  رتکد  دـناوخ . نآ  زاـس  تشونرس 
. تشاد يوجر » دناب   » یتسیرورت شروی  اب  مدرم  ياهرشق  همه  هلباقم  زا  تیاکح  نارهت  اب  ام  ینفلت  ياه  سامت  هک  تفگ  دناوخ و 

«! ناریا یتسیرورت  يایفام   » شالت نیسپاو  دوب  نینچ 

ص:79

.13/7/1367 ییاوه ، ناهیک  یفیس ، مارهش  - 1
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مادص ات  سبط  زا  زواجت :

ناطیـش یناهج » تیثیح   » هب نابآ 1358 ، رد 13  ماما » طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   » طسوت ناریا ، رد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  لاغـشا  اب 
هاگتسد ياه  مرها  دوب  هتسناوت  هک  دیماجنا ؛ یلاربیل  حانج  يریگ  هرانک  یگتسکشرو و  هب  و  دش . دراو  يا  هقباسیب  دیدش و  هبرـض  گرزب 

، یبالقنا تلم  بالقنا و  يربهر  ياه  تساوخ  اـهنامرآ و  مغریلع  حاـنج ، نیا  دریگ . تسدـب  ار  بـالقنا  زا  هتـساخرب  ياـپون  ماـظن  یتلود 
ماظن يداصتقا  یعامتجا  یـسایس  ياه  تخاس  ربارب  رد  نیکمت  اکیرمآ و  هب  طرـش  دـیق و  یب  میلـست  دـح  رد  ار ، برغ  اب  شزاس  تساـیس 

یمدرم ياهدمایپ  رطاخ  هب  رتشیب  هکلب  دوبن ، یـسوساج  هنال  ریخـست  زا  طقف  اکیرمآ  مشخ  دوب . هتفرگ  شیپ  رد  هتـشذگ ، دساف  هدیـسوپ و 
هب زین  و  ماـظتناریما ) دـننام   ) تقوـم تلود  رد  دوـخ  میقتـسم  لـماوع  دوـجو  هب  هک  دوـب  اهتدـم  اـکیرمآ  دوـب . مود » بـالقنا   » نیا یـسایس 

ار بالقنا  جاوما  هک  تسناد  یم  یلاربیل  مرها  ار  تقوم  تلود  وا  دوب . هتسب  يدج  دیما  نآ  ياضعا  زا  یخرب  هنایارگبرغ  يرکف  تاشیارگ 
. دنادرگ دهاوخزاب  اکیرمآ  ذوفن  هزوح  هب  ًاددجم  ار  ناریا  جیردتب  درک و  دهاوخ  راهم 

وپاکت هب  ار  گرزب  ناطیش  دندیمان ، لوا » بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا   » ار نآ  تما  ماما  و  تفرگ ، مان  مود » بالقنا   » هک میظع ، تکرح  نیا 

ص:81
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. دنتخادرپ رگید  يوس  زا  یئوج  هراچ  یئوس و  زا  وهایه  هب  نتگنشاو  ياه  تسیژتارتسا  تشاداو و 

: تفگ اکیرمآ ، هرگنک  هدنیامن  نیرک ، لیناد 

(1) تسا يدج  ماس  ومع  دهد  ناشن  ات  دتسرفب  سراف  جیلخ  هب  ار  یئاکیرمآ  ربامیپاوه  وان  هک  ما  هدرک  رارصا  رتراک  هب  نم  »

: تفگ هاوخیروهمج ، بزح  يروهمج  تسایر  دزمان  یلاناک ، ناج 

هچره دیاب  ام  دوش . رجنم  ناریا  یتفن  میرحت  هب  رگا  یتح  دوش  وربور  اکیرمآ  تلود  دـیدش  لمعلا  سکع  اب  دـیاب   » یـسوساج هنال  لاغـشا 
(2) دریگب رارق  ءازهتسا  هرخسم و  دروم  دهد  هزاجا  دیابن  نتگنشاو  میریگب ... میمصت  رتدوز 

، دوب راوخناهج  ياکیرمآ  عماطم  تسکش  رد  بالقنا  زا  هلحرم  نیا  تیمها  رگنایب  هک  گرزب ، ناطیـش  ررکم  ياهدیدهت  نیا  هب  خساپ  رد 
: دندرک نایب  ار  دوخ  فورعم  یخیرات و  هلمج  تما  ماما 

(3) دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  »

ناطیـش نتخاس  جراخ  هبرـض  ریز  زا  يارب  دننک و  یم  تیامح  ناریا  رد  اکیرمآ  عفانم »  » زا هک  یلاربیل  نایارگبرغ  هب  باطخ  نینچمه  ماما 
: دندومرف دوش ،» یسنم  اکیرمآ   » ات دنزاس  یم  حرطم  ار  يوروش » رطخ  ، » گرزب

لوا هرامـش  نمـشد  ام  تلم  همه  هک  روطناـمه  تسا ، نمـشد  اـم  تلم  همه  هک  روطناـمه  تسا  نمـشد  اـکیرمآ  اـب  تسا  یلم  هک  یمدآ  »
وا هک  مه  تقو  نآ  هتـشاد ، هگن  اکیرمآ  تسا  هدرب  ار  مودعم ] هاش   ] ام لوا  هرامـش  نمـشد  هکنیا  يارب  دناد  یم  اکیرمآ  زورما  ار  شدوخ 

(4) دندوب اهنآ  ام  کی  هرامش  نمشد  دوب 

82 ص :
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یم یناهنپ  لئاسم  نتگنـشاو  دیفـس » خاک   » ياه تسیژتارتسا  هتـسب  عمج  رد  یتاغیلبت ، یناور  گنج  اهدـیدهت و  زا  رظنفرـص  يور ، ره  هب 
. دش نایامن  سبط  زواجت  تروص  هب  نآ  هجیتن  دعب  يدنچ  هک  تشذگ ،

زا هتـشون ، یقالخا » لوصا  تردـق و   » مانب دوخ  باتک  رد  هکناـنچ  دوب ، اـکیرمآ  یتموکح  هاگتـسد  رکفتم  زغم  نیرتمهم  هک  یکـسنیژرب ،
تایلمع تفرگ و  رارق  بیوصت  دروم  رتراک  یمیج  نارواشم  هسلج  رد  رکف  نیا  دیـشیدنا . یم  ناریا  هیلع  یماظن  تاـیلمع  هب  زاـغآ  ناـمه 

. دش هدرپس  یکسنیژرب  هب  نآ  یئارجا 

تـسژ  » نیا يارجا  رد  رتراـک ، یتینما  رواـشم  یکـسنیژرب ، داد . ناـشن  زبس » غاـب  رد   » دومزآ و ار  یتشآ »  » سناـش نیرخآ  ادـتبا  اـکیرمآ ،
: تفگ یتشآ »

طباور رطاخ  هب  تسا و  هرطاخم  ضرعم  رد  هشیمه  تاهج  يرایـسب  زا  نآ  یـسایس  ییاـیفارغج و  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناریا  روشک  »
(1) دنک ظفح  ار  دوخ  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  تسا  هتسناوت  ناریا  هک  تسا  هدوب  اکیرمآ  اب  هناتسود  کیدزن 

: تشون نینچ  ینیمخ  ماما  هب  باطخ  دوخ  نیدرورف 1359 )  ) سرام 1980 هخروم 26  همان  رد  رتراک 

یم روصت  نم  اریز  تسا ، ام  يوزرآ  فده و  نانچمه  رما  نیا  میـشاب . یم  تسا  ناریا  بالقنا  دولوم  هک  دیدج  قیاقح  شریذپ  هدامآ  ام  »
(2) مینک یم  بیقعت  تسا  للم  همه  يارب  تلادع  يرارقرب  ناهج و  حلص  هک  ار  يدحاو  فده  ام  منک 

نیا دومنهر  اب  دـیاش  دوب ، هداز  بطق  قداص  ردـص و  ینب  نسحلاوبا  اب  هدرپ  تشپ  تارکاذـم  لوغـشم  هنایفخم  نامز  نیمه  رد  هک  رتراـک 
زیواتسد ار  بالقنا  يربهر  اب  هنامرحم » لاناک   » شیاشگ ات  تساوخ  یم  گرزب  ناطیش  تشاد . لاسرا  ماما  يارب  هنایفخم  ار  قوف  همان  ود ،

هدنیآ ياه  حرط 

83 ص :

.12/9/1358 ناهیک ، زا :  لقنب  اکیرمآ ،» يادص  - » 1
ص 371. دنفسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاغ  - 2
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شقن رتراک  هشقن  دـنداد و  ار  همان  نیا  راشتنا  روتـسد  هلـصافالب  شیوخ  بیجع  یـشیدنا  فرژ  تنالـص و  اـب  تما  ماـما  دـهد . رارق  دوخ 
نیا رگا  نتگنـشاو  ياه  تسیژتارتسا  دوب و  اکیرمآ  روهمج  سیئر  يارب  یـسایس  حاضتفا  کـی  رتراـک  هناـمرحم  هماـن  راـشتنا  دـش . بآرب 

رد رتراک  همان  راشتنا  زا  سپ  هلـصافالب  دمآ . یمن  شیپ  نیلراف  کم  یئاوسر  اهدـعب  دـنداد ، یم  رارق  یتآ  ياه  هبرجت  هیامتـسد  ار  هثداح 
: تشاد مالعا  رجنیسیک  نارهت ،

(1) دش مامت  ینامهم  دیوگب  دیاب  یناریا  تاماقم  هب  اکیرمآ  »

تایلمع تفرگ . رارق  زور  روتـسد  رد  یماظن  زواجت  هئطوت  داد و  تسد  زا  ار  بالقنا  يربهر  اب  شزاس  هب  دـیما  هنوگره  اکیرمآ  ناسنیدـب 
. دش فورعم  سبط  يارجام  هب  هک  دوب  تاجن » تایلمع   » مان اب  یماظن  هلمح  لوا  شخب  دش : میسقت  شخب  ود  هب  یماظن  زواجت 

: دسیون یم  نینچ  نآ ، یئارجا  لوئسم  سبط و  زواجت  یلصا  ناحارط  زا  یکسنیژرب ،

( يریگ ناگورگ  زا  سپ  هتفه  کی   ) ربماون زور 11  نم  دوب و  هعلاطم  تحت  يریگ  ناگورگ  ياهزور  نیتسخن  زا  تاجن ، تاـیلمع  حرط  »
هلـصاف 3 رد  روز  هب  لسوت  اب  اه  ناگورگ  یئاهر  يارب  میمـصت  متفر . نوگاتنپ  هب  راک  نیا  تالکـشم  یتایلمع و  ياه  هشقن  یـسررب  يارب 
، لیدنام سنو ، دوخ  یلصا  نارواشم  اب  رتراک  سرام  هبنش 22  زور  دش . ذاختا  نیدرورف 1359 )  ) لیروآ 1980 ات 11  سرام  نیب 21  هتفه 

دنچ یط  هک  یتامادقا  زا  یشرازگ  زنوج  لارنژ  داد ... لیکـشت  دیوید » پمک   » رد يا  هسلج  نم  دوخ  لواپ و  زنوج ، ندروج ، رنرت ، نوارب ،
تایلمع و نیا  یئارجا  تامدـقم  داد  روتـسد  رتراک  داد . يروهمج  سیئر  هب  دوب  هدـمآ  لمع  هب  تاجن »  » تامدـقم هیهت  يارب  هتـشذگ  هام 

اهامیپاوه ندمآدورف  بیترت 
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(1) دوش هداد  نتشگزاب  يارب  اهنآ  يریگ  تخوس  ناریا و  كاخ  لخاد  رد  هدش  نییعت  لحم  رد  اهرتپوکیله  و 

: تشاد رارق  اکیرمآ  راک  روتسد  رد  هک  دوب  یماظن  تایلمع  لکش  نیرت  فیفخ  سبط  زواجت  یکسنیژرب ، فارتعا  هب 

یم بیقعت  اه  ناگورگ  ناج  نداتفا  رطخ  هب  تروص  رد  يرارطضا  مادقا  کی  ای  هراچ  نیرخآ  ناونع  هب  ادتبا  نم  ار  تاجن  تایلمع  حرط  »
لخاد رد  ییاه  فده  هب  ییاوه  تالمح  كراخ و  هریزج  فرـصت  ای  ناریا  یئایرد  هرـصاحم  ریظن  یماظن  تایلمع  ندوب  رثؤم  هب  مدرک و 

(2) میتشاد داقتعا  رتشیب  ناریا  كاخ 

دصق اکیرمآ  دوب : يرگید  زیچ  یعقاو  تلع  دنک  یم  فارتعا  یکسنیژرب  هک  روطنامه  یلو  دوب ، اه  ناگورگ  تاجن »  » یماظن زواجت  هناهب 
: دسیون یم  یکسنیژرب  دنک . ناربج  دوب  هدش  دراو  وا  عماطم »  » و یناهج » تیثیح   » هب یسوساج  هنال  لاغشا  اب  هک  ار  يدیدش  هبرض  تشاد 

85 ص :
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نآ هب  تسا  لاس  تسیب  هک  يزیچ  داد . یم  ناشن  ار  دوخ  يوزاب  روز  رگید  راـب  کـی  اـکیرمآ  دـش  یم  ماـجنا  تیقفوم  اـب  راـک  نیا  رگا  »
(1) دراد جایتحا 

و:

تلع هب  اـم  یللملا  نیب  تیعقوـم  راـبتعا و  تسا  هتفگ  وا  هب  تاداـس  هک  دوزفا  هداـتفا و  رطخ  هب  اـم  یلم  تیثـیح  وربآ و   » هک تفگ  رتراـک 
(2) تسا هدروخ  يدیدش  همطل  یبالقنا ] ناریا  هیلع  یماظن  مادقا   ] راک نیا  رد  یتسس 

: دسیون یم  رتراک ، نامز  رد  دیفس » خاک   » سیئر ندروج ، نوتلیماه 

شیازفا هب  ور  مدره  اـکیرمآ  تردـق  هب  تبـسن  شدـیدرت  هک  دـشاب  یناـهج  هعماـج  یمرگ  تشپ  ءاـکتا و  بجوم  تسناوت  یم  راـک  نیا  »
(3) تشاد

. دوب مرگتشپ  ناریا  رد  دوخ  یلخاد  لامع  هقطنم و  عاجترا  يرایمه  هب  سبط  زواجت  يارب  اکیرمآ 

: دسیون یم  یکسنیژرب 

یگنوگچ زا  هک  هقطنم  رگید  روشک  دـنچ  میقتـسمریغ  يراکمه  تسود و  روشک  کی  هنامیمـص  يراکمه  زا  ام  تاـیلمع  نیا  ماـجنا  رد  »
ام رایتخا  رد  ار  دوخ  تاناکما  غیرد  یب  میتشاد  راظتنا  هک  روطنامه  تاداس  میدـش . رادروخرب  دنتـشادن  عالطا  نآ  فدـه  تاـیلمع و  نیا 

(4) دندرک يراکمه  ام  اب  ناریا  لخاد  رد  تایلمع  نیا  كرادت  رد  مه  رگید  روشک  دنچ  تشاذگ .

لاوئـس نیا  هب  ماما » طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   » یلو دهد . یمن  خساپ  یتینما  یـسایس  لئالدـب  یکـسنیژرب  تسیچ ؟ اهروشک  نیا  مان 
: دنهد یم  خساپ  نینچ 

رارق اکیرمآ  مسیلایرپما  راـیتخا  رد  ار  دوخ  تاـناکما  تاـیلمع  نیا  رد  ناتـسکاپ  ناـمع و  هیکرت ، يدوعـس ، ناتـسبرع  رـصم ، ياـهروشک  »
.« دنداد

ردص ینب  هداز و  بطق  قداص  شقن  دش ، شاف  ًادعب  هک  يدانسا  دندوب ؟ هک  دنتـشاد ، تکراشم  تایلمع  نیا  رد  هک  اکیرمآ  یلخاد  لامع 
: تخاس نشور  اهورین  نیا  سأر  رد  ار 

يدنواهن گنشوه  رتکد  یقارن و  ناسحا  رتکد  رظنریز  یعامتجا » تاقیقحت  هسـسؤم   » دنمراک یتدم  بالقنا  زا  شیپ  ردص  ینب  نسحلاوبا 
رد دوب و 

86 ص :
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. ذخأم نامه  - 4
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راعتـسم مان  اب  رالد و  هنایهام 1000  قوقح  اب  بالقنا  زا  شیپ  وا  دوب . هتـسج  تکرـش  لیئارـسا  يافیح  رد  ناناوج  یناهج  نامزاس  هرگنک 
. درک یم  يراکمه  ایس »  » نامزاس اب  رول ا » يد . سا . »

: دسیون یم  ایس »  » رومأم

یم هک  يدارفا  اب  دشاب ، دوجوم  یتاناکما  رگا  هک  دنرادرظن  رد  صخا  روطب  ایـس »  » معا و روطب  اکیرمآ  تلود  هک  دوب  هدـش  هتفگ  نم  هب  »
دش رومأم  ایس »  » هتسشنزاب رـسفا  کی  دوب ، هسنارف  رد  ماما  هک  ینامز  اذل  دوش . رارقرب  سامت  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  ناریا  بالقنا  رد  دنناوت 
رد هک  تسا  نارهت  هب  ماما  تعجارم  زا  لبق  یمک  هیلوا  تاقالم  نیا  نامز  دـیامن ... رارقرب  سامت  ردـص  ینب  ياـقآ  اـب  هتفر و  هسنارف  هب  هک 

ناونعب هک  دومن  تقفاوم  ردص  ینب  هسلج  نیرخآ  رد  دوب ... ردـص  ینب  ندروآرد  مادختـسا  هب  ام  یئاهن  فدـه  دوب ... هدـش  رارقرب  هسنارف 
(1) تفریذپ ار  رالد  هنایهام 1000  قوقح  داهنشیپ  دیامن و  تیلاعف  یناپمک  نیا  نانیمطا  لباق  يداصتقا  رواشم 

زور نآ  رد  هک  دز  یمادقا  هب  تسد  یمالسا  يروهمج  هجراخ  ترازو  تسرپرـس  تسپ  رد  ردص  ینب  یـسوساج ، هنال  لاغـشا  اب  نامزمه 
هب ناهیک »  » همانزور هامرذآ 1358   12 دـش . یم  هداد  تبـسن  ناشیا  یبالقنا »  » و دـنت » تاساسحا   » هب دوب و  ناـهنپ  مدرم  يارب  نآ  قاـمعا 

: تشون یتسرد 

هب ناریا  نوید  تخادرپ  مدـع  مالعا  يریگ  ناگورگ  اـب  هطبار  رد  ترادـص و  نتفرگ  تسد  هب  ناـمز  رد  ردـص  ینب  لـمعلا  سکع  نیلوا  »
کی ندرک  هدایپ  تهج  راظنا  همه  هک  نادداصتقا  کی  لوئسم و  ماقم  کی  فرط  زا  هک  هینایب  نیا  دوب . یجراخ  ياه  تکرـش  اه و  کناب 

دومن و ناریح  ار  یلخاد  یجراـخ و  تسایـس  ناراکردـنا  تسد  ناـنچنآ  تفرگ  یم  تروص  دوب ]!![ هدـش  هتخود  ودـب  يدـیحوت  داـصتقا 
هبحاصم و نیا  هزیگنا  دوب . یجراخ  ياه  کناب  رد  ناریا  ياه  هدرپس  یمامت  فیقوت  نآ  هجیتن 

87 ص :

ص 19. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  دنفسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاغ  - 1
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هک دومنن  یعـس  دوخ  تاشرازگ  زا  کی  چیه  رد  مه  یلبق  هجراخ  روما  ریزو  تسین . نشور  سک  چـیه  يارب  زونه  اه  هدرپس  طبـض  مالعا 
(1) دنک نشور  مدرم  يارب  ار  ماهبا  نیا 

سیئر رهمداش ، راسمیت  دوب ، هتـشامگ  ردـص  ینب  هک  یماظن  ناهدـنامرف  طسوت  تسا : هجوت  بلاج  زین  سبط  زواـجت  رد  ردـص  ینب  شقن 
دش هداد  روتسد  ردام ) هاگیاپ   ) يراکش مکی  هاگیاپ  هب  زور 5/2/1359  یئاوه ، يورین  تقو  هدنامرف  يرقاب ، راسمیت  تقو و  كرتشم  داتس 
رد لمع  نیا  دوش . يروآ  عمج  درک ، یم  نیمأت  ار  هاگیاپ  هاگدورف و  یتظاـفح  میرح  هک  ییاوهدـض ، يرتمیلیم  ياه 23  پوت  ًاعیرس  هک 
زور  ) هبنشکی 7/2/1359 زور  ات  نارهت  هاگدورف  دناب  دش . ماجنا  زین  دهشم و )...  دابآرـش  رادار  هاگتـسیا  زاریـش ، دننام   ) رگید ياه  هاگیاپ 

. دوب تبقارم  نودب  زواجت )

ریزو نوارب ، دلوراه  رتراک و  طسوت  نش ، نافوط  هدـشن ، هبـساحم  بیجع و  لماع  کی  طسوت  زواجت  ياوسر  تسکـش  زا  سپ  هرخالاب ، و 
، ردص ینب  میقتسم  روتسدب  هلصافالب ، تسا . هدنام  ياج  هب  تایلمع  هنحص  رد  يرس  هدش  يدنب  هقبط  دانسا  هک  دش  مالعا  اکیرمآ ، گنج 

دانسا دندرک ! نارابمب  ار  هدنام  نش  رد  عافد و  یب  ياهرتپوکیله  ناریا  ياه  موتناف  تشاد ، تسد  هب  ار  اوق  لک  یهدنامرف  نامز  نآ  رد  هک 
. دنامب هدرپ  سپ  رد  زواجت  نیا  هدشن  مالعا  داعبا  گرزب و  ناطیش  یلخاد  لامع  هرهچ  ات  دش  دوبان  اکیرمآ  هنامرحم  قوف  مهم و 

. دیسر تداهش  هب  دزی ، هاپس  هدنامرف  مئاق ، رظتنم  دمحم  رادساپ ، ردارب  هثداح  نیا  رد 

: دسیون یم  یکسنیژرب 

هار رد  رتپوکیله  تشه  ره  هدوب و  دـعاسم  هقطنم  ياوه  هک  داد  عالطا  نم  هب  زنوج  لارنژ  لـیروآ ، زور 24  حبص  هقیقد  تعاس 10 و 20  »
ناهگان زیچ  همه  هقیقد  تعاس 4 و 45  رد  اما  دنتسه ... دوخ  تیرومأم 

88 ص :

.12/9/1358 ناهیک ، - 1
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... دنک تکرش  تیرومأم  رد  دناوت  یمن  نش  نافوط  هجیتن  رد  ینف  لاکشا  تلعب  اهرتپوکیله  زا  یکی  هک  داد  ربخ  ینفلت  نوارب  درک و  رییغت 
(1) تسا هدش  مه  یتافلت  هب  رجنم  هتفرگ و  شتآ  هدرک و  دروخرب  یس 130 »  » يامیپاوه کی  اب  اهرتپوکیله  زا  یکی 

هدرک ورف  وا  ندـب  رد  يدراک  هک  تشاد  ار  یـسک  تلاح  رتراک  رب !... تنعل  رب ،...  تنعل  تفگ : بلریز  نانکرغرغ  یتحاران و  اـب  رتراـک  »
دعب دـش و  وغل  همانرب  تفگ : درک و  هاگن  نم  هب  هدزمغ  يا  هرهچ  اب  رتراـک  دوب ... هتفرگارف  ار  وا  هرهچ  دوجو و  ماـمت  جـنر  درد و  دنـشاب .

رد داد . تسد  نم  هب  اکیرمآ  يارب  وا و  يارب  يا  هداعلا  قوف  رثأت  دـنام . هریخ  زیم  يور  هیناث  دودح 5  رد  هتفرگ و  تسد  ود  نیب  ار  شرس 
امرفکح دیفـس  خاک  رب  یبیرغ  نوکـس  شمارآ و  دش  یم  هدناوخ  همه  هرهچ  رد  هک  يدـیدش  رثأت  یتحاران و  دوجو  اب  زیگنا  مغ  زور  نآ 

رد تمدخ  لاس  راهچ  تدم  رد  نم  دوخ  يارب  یگتسکشلد  تسکش و  نیرت  خلت  تاجن  تایلمع  تسکـش  هک  میوگب  تسین  يزاین  دوب ...
(2) دوب دیفس  خاک 

: دسیون یم  اکیرمآ ، هجراخ  ریزو  سنو ، سوریاس 

(3) میدمآرد هب  كانتشحو  رابخا  نیا  ندینش  زا  هلصاح  هکوش  یجیگ و  تلاح  زا  هکنآ  زا  سپ  میدوب . هدش  ناشیرپ  جیگ و  ام  همه  »

: دسیون یم  ندروج  نوتلیماه  و 

بآ زا  نینچ  ام  یکیناـکم  هلیـسو  نیرتهب  دـشاب ! شا  هدـنزاس  نیرتهب  اـکیرمآ  تسا  رارق  هک  يزیچ  یتنعل ! ياـه  رتپوکیله  اـهرتپوکیله ، »
(4) مدیمهف یمن  ار  شا  ینعم  دوب و  بجعت  ياج  نم  يارب  تسا ... هدمآرد 

89 ص :

یلا 200. ص 197  ناریا ، رد  هئطوت  - 1

یلا 200. ص 197  ناریا ، رد  هئطوت  - 2
.94 صص 93 ، ذخأم ، نامه  - 3

ص 208. نارحب ، ندروج ، نوتلیماه  - 4
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: دیمهف یم  ار  هثداح  نیا  ینعم »  » هک دوب  ماما  اهنت  و 

کی اب  دـیاب  اهنآ  دـینک . هبلغ  امـش  دـیابن  یئایند  باسح  يور  دوب : امـش  ربارب  اه  نویلیم  اهنآ  ياه  تردـق  يدام ، تردـق  باـسح  يور  »
باسح نیا  دوبن ... یباسح  چیه  اب  قفاوم  يزوریپ  دش . لطاب  دندرک ، یم  اهرگباسح  هک  ییاهباسح  همه  نکل  دنربب . نیب  زا  ار  امش  شروی 

(1) يدام باسح  هن  تسا  يونعم 

: دسیون یم  یکسنیژرب 

(2) دش لوکوم  دعب  هب  اه  هشقن  نیا  يارجا  یلو  میریگب ، رظن  رد  هنایوج  یفالت  تایلمع  يارب  ار  ییاه  حرط  دش  هداد  هزاجا  ام  هب  »

یلیمحت گنج  یمادـص و  هایـس  زواجت  لکـش  هب  هک  یماظن ، زواجت  تایلمع  مود  شخب  رگم  دوبن  يزیچ  هنایوج » یفالت  تاـیلمع   » نیا و 
. دش زاغآ 

ود هژون  ياتدوک  سبط و  یماظن  زواجت  دوب . هژون »  » یئاتدوک حرط  كرادـت  رد  رایتخب  روپاش  قیرط  زا  ایـس » ، » سبط زواـجت  اـب  ناـمزمه 
. دناسر یم  رمث  هب  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  دیاب  هک  دوب ، دحاو  هریجنز  کی  هقلح 

تـسکش هبرجت  دوب . هدیـسر  یلمع  لحارم  هب  ثلاث ، روشک  کی  قیرط  زا  یمالـسا  ناریا  هب  هدرتسگ  یماظن  زواجت  حرط  لاـح ، نیمه  رد 
دهاوخ هعجاف  هب  وا  هدرتسگ  یماظن  میقتـسم  هلخادـم  هک  دوب  هتخومآ  اـکیرمآ  هب  نآ  يا  هقطنم  یلخاد و  ياز  نارحب  ياهدـمایپ  ماـنتیو و 
تباین هب  ار  قارع  رب  مکاح  میژر  اکیرمآ  اذل ، دوب . اکیرمآ  مشچ  ربارب  رد  ناتـسناغفا  گنج  قالتاب  رد  يوروش  تسکـش  هبرجت  دـیماجنا .

. دیزگرب یماظن  هدرتسگ  زواجت  حرط  ماجنا  يارب  دوخ 

هتفگ هب  ماجنارـس ، دنک ؟ یلمع  قارع  قیرط  زا  ار  یماظن  هلمح  ای  دهد و  ماجنا  ار  اتدوک  لوا  ایآ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  یتدـم  نتگنـشاو 
زا یکی 

90 ص :

ص 208. مهد ، رتفد  ماما ، مالک  - 1
ص 195. ناریا ، رد  هئطوت  - 2
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هب مدقت 1 »  » تفرگ و رارق  مدـقت 2 »  » رد قارع  هلمح  حرط  دنفـسا 1358 ، رد  سیراپ ، هب  يرماع  ینب  رفـس  زا  سپ  هژون ،» ياتدوک   » نارس
: تفگ دوب ، هتفر  شرادید  هب  هک  ینویبالقنادض  زا  یکی  هب  رایتخب  دنفسا 1358 ، نامز ، نامه  رد  دش . هداد  اتدوک 

(1) درک دهاوخ  مادقا  ینیمخ  ياقآ  تموکح  هیلع  اوق  مامت  اب  دوخ  تموکح  همادا  يارب  نیسح  مادص  »

: اکیرمآ یئایرد  يورین  يادخان  یلاد ، . ما . ساموت هتفگ  هب  تفر . مادص  تاقالم  هب  رایتخب  سپس  و 

شاف هاش  نامز  ریزو  تسخن  نیرخآ  رایتخب  روپاش  يارب  لاس 1979  رد  ناریا  بالقنا  زا  یشان  بقاوع  زا  ار  دوخ  تشحو  نیـسح  مادص  »
(2) درک

: هک دوب  اهرادید  لیبق  نیا  نایرج  رد 

شترا هک  رکف  نیا  اب  دـندوب ، رادروخرب  يا  هژیو  تیامح  زا  دادـغب  رد  هک  هاـش  میژر  ناـیرارف  زا  رگید  یخرب  یـسیوا و  راـیتخب ، روپاـش  »
ناریا تلود  شترا و  یئاـناوت  دروـم  رد  دندیـشوک  تسا  یلخاد  تاجنـشت  ریگرد  نارهت  میژر  تسا و  یگدیـشاپ  مه  زا  فرـش  رد  ناریا 

رد هژیوب  ار ، ناریا  میژر  دندیشوک  یم  دنتشادن ، یتاعالطا  عبانم  رگید  تارظن  دییأت  زجب  يراک  اتسار  نیا  رد  هک  اهنآ  دننک . داجیا  دیدرت 
(3) دنهد هولج  ریذپ  بیسآ  یشروش  نیشندرک  قطانم  يوروش و  زرم  رد  یناریا  ياهورین  جیسب  اکیرمآ و  ترافس  يریگ  ناگورگ  یپ 

: يزاس هنیمز  نیا  یپ  رد 

91 ص :

.25/4/1365 ییاوه ، ناهیک  - 1
.1985 اکیرمآ ، ییایرد  يورین  هناهام  هیرشن  سراف ، جیلخ  ياپرید  گنج  یلاد ، ما . ساموت . - 2

هیئوژ 1985. کیتاملپید » دنومول  - » 3
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هلجم هک  يروطب  درک ، دادـغب  هب  يررکم  هنامرحم  ياهرفـس  گنج  عورـش  يارب  قارع  عضو  زا  عالطا  يزاس و  هداـمآ  يارب  یکـسنیژرب  »
نئوژ 1980 خروم 17  ندـنل  زمیات »  » تخاس و شاف  ار  هنامرحم  ياهرفـس  نیا  زا  یکی  [ 1359  ] هیروف 1980 خروم 8  تیرتسا » لانروج  »

(1) درک هراشا  نیسح  مادص  یکسنیژرب و  تاقالم  هب 

: هک دوب  اهرفس  نیا  لابند  هب  و 

ام تفگ : ینویزیولت  هبحاصم  کـی  رد  تشهبیدرا 1359 ]  ] يراج لاس  هم  هام  لئاوا  رد  دادغب  هب  دوخ  هنامرحم  رفـس  زا  سپ  یکـسنیژرب  »
كولب زا  لالقتـسا  ینعی   ] دراد لالقتـسا  هب  میمـصت  هک  قارع  میدـقتعم  ام  مینیب ، یمن  قارع  هدـحتم و  تالایا  نیب  يا  هظحالم  لباق  داضت 

(2) ددرگ تسس  قارع  اکیرمآ و  طباور  هک  مینک  یمن  روصت  تسا و  یبرع  جیلخ  تینما  يوزرآ  رد  قرش ]

: هک دوب  نیا  تادیهمت  نیا  مامت  لصاح 

یئاوه هاگیاپ  هب 10  نآ  ياهامیپاوه  هلمح  ناریا و  كاـخ  هب  قارع  شترا  ضرعت  اـب  گـنج  رویرهش 1359 ]  31  ] ربماتپـس 1980 هام  رد  »
(3) دش زاغآ  ناریا 

گنج رگزاغآ  ناونعب  ًاتحارـص  ار  مادص  نآ  رد  دـنک و  یم  لاس 1364  رد  اکیرمآ  ییاـیرد  يورین  يادـخان  کـی  هک  تسا  یفارتعا  نیا 
. دیامنیم یفرعم 

ناتـسا نیا  رد  ار  دازآ » ناریا   » تلود کی  لیکـشت  ناتـسزوخ ، لاغـشا  زا  سپ  مادـص  هک  دوب  نیا  ناریا  هب  یماظن  زواـجت  زا  هیلوا  فدـه 
رد قارع  ياهورین  نیتسخن  ياه  يورـشیپ  زا  سپ  لیلد ، نیمهب  دـنک . نوگنرـس  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هلیـسو  نیا  هب  دراد و  مـالعا 

هب ناباتش  رایتخب  ناریا ، كاخ 

92 ص :

ربتکا 1980.  11 زید ،» تیا  - » 1
. ذخأم نامه  - 2

. سراف جیلخ  ياپرید  گنج  یلاد ، ما . ساموت . ادخان  - 3

مادص ات  سبط  زا  www.Ghaemiyeh.comزواجت : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 101 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


طوقس يارب  یلپرس  دیاب  هدناشن  تسد  تلود  نیا  درک . یسررب  ار  ناتسزوخ  رد  دازآ » ناریا  تلود   » لیکشت حرط  اجنآ  رد  تفر و  دادغب 
! دش یم  نارهت 

رییغت رابکتـسا  جامآ  ات  دش  ببـس  گنج  رد  ناریا  تردـق  هعـسوت  دـش و  یثنخ  هئطوت  نیا  یلیمحت ، گنج  رد  ناریا  ياه  يزوریپ  اب  یلو 
. دوش لدب  بالقنا » شتآ  ندرک  شوماخ   » يارب یناهج  هئطوت  هب  یلیمحت  گنج  دنک و 

گنج دـندش . یم  تیامح  بیقر  تردـقربا  کی  يوس  زا  زواجت ، جامآ  ياـه  تلم  یناـهج ، رابکتـسا  یماـظن  تازواـجت  رد  نیا  زا  شیپ 
زا نیچ  يوروش و  عطاق  تیامح  اب  هدـش ، تبث  ییاکیرمآدـض » هسامح   » کی ناونعب  ناهج  رـصاعم  خـیرات  رد  هک  ماـنتیو ، شخب  یئاـهر 

. تشاد اکیرمآ  تسکـش  رد  یمهم  شقن  کیتاملپید  یتاحیلـست  يدام  دـنمورین  هناوتـشپ  نیا  دـش و  یم  تیوقت  مانتیو  یبـالقنا  تموکح 
رگراثیا تما  تردـق  یهلا و  ياهدادـما  زج  یئورین  چـیه  هب  دوب و  اهنت »  » و بیرغ »  » اه تردـقربا  يایند  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یلو ،

. دوبن یکتم 

برغ و قرـش و  تردقربا  ود  لماک  یگنهامه  یماگمه و  نآ  یـساسا  نومـضم  هک  دوب ، هقباس  یب  ون و  ًالماک  يا  هبرجت  یلیمحت  گنج 
. یمالسا بالقنا  یناهج  جاوما  شرتسگ  زا  يریگولج  دوب : روحم  کی  رد  اهنآ  عفانم  كارتشا 

: درک فارتعا  نینچ  تیعقاو  نیا  هب  یس ) یب . یب .  ) سیلگنا ینکارپ  نخس  هاگنب 

ود ره  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  يوروش و  داـحتا  تردـقربا  ود  هک  تسا  نآ  قارع  ناریا و  گـنج  لومعمریغ  رایـسب  ياـه  هبنج  زا  یکی  »
(1) دنا هتفرگ  ار  قارع ، ینعی  گنج ، فرط  کی  بناج 

93 ص :

.23/1/1363 ناهیک ، - 1
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ریاس تشونرـس  هب  هکلب  دـشن ، لدـب  يزادـنارب  قفوم  هئطوت  کی  هب  اهنت  هن  نتگنـشاو  ياه  تسیژتارتسا  روصت  فالخرب  یلیمحت ، گـنج 
یلو دش ، یم  هبـساحم  دص » رد  دص   » هئطوت نیا  تیقفوم  لماوع ، همه  شجنـس  قیقد و  ياه  يزیر  همانرب  اب  قباطم  دیدرگ . لدب  اه  هئطوت 
ياه هیاپ  سکعب ، هک  دـش  لدـب  رگید  ینومـضم  اب  يا  هدـیدپ  هب  دـنمهف ، یمن  ار  شا » ینعم   » اه ندروج  نوتلیماه  هک  یلماوع  اـب  قباـطم 

هب دیاب  تخادنا : اپ  تسد و  هب  ار  هقطنم  عاجترا  پچ و  تسار و  رامعتسا  تفرگ و  هبرضریز  تدش  هب  هقطنم  رد  ار  یناهج  رابکتسا  هطلس 
! دریگارف زین  ار  ام  هکنآ  زا  لبق  مینک ؛ شوماخ  میا  هتخورفا  دوخ  هک  ار  یشتآ  نکمم  ياهب  ره 

ریزو گیه ، ردناسکلا  دندوب ، ناتسزوخ  یلاغشا  یـضارا  يزاسدازآ  لاح  رد  مالـسا  ناوترپ  ناگدنمزر  هک  هاگنآ  تشهبیدرا 1361 ، رد 
: تفگ وتان »  » یماظن نامیپ  وضع  يارزو  هب  اکیرمآ ، گنج 

(1) تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  اکیرمآ  عفانم  ناریا  ياه  يزوریپ  »

: تشاد مالعا  رگرب  نیاو  راپساک  و 

(2) دوب دهاوخن  اکیرمآ  عفن  هب  قارع  ناریا و  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  »

: درک رطخ  مالعا  نینچ  یکسنیژرب  دش . دازآ  نامرهق  رهشمرخ  دادرخ 1361   3

هتخادنا رطخ  هب  ار  هنایمرواخ  تینما  قارع  ناریا و  گنج  دنک . یمن  تعانق  روشک  نآ  هب  طقف  درذگب  قارع  یعافد  طوطخ  زا  ناریا  رگا  »
(3) تسا

94 ص :

.28/2/1361 ناهیک ، - 1
. ذخأم نامه  - 2

«. نوات جرج   » هاگشناد رد  ینارنخس  یکسنیژرب ، - 3
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راچد دراد  رارق  رطخ  رد  کنیا  هک  ردـقنآ  هقطنم  رد  ام  عفاـنم  دوبن و  جـیلخ  رد  تشحو  ینارگن و  زورما  دوب ، هدرب  ار  گـنج  قارع  رگا  »
(1) دوب یمن  هرطاخم 

: تشاد مالعا  رتیور » »

(2) تسا قارع  رد  دوخ  ياه  هیامرس  نارگن  اپورا  »

: تفگ یسایس ، روما  رد  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  نواعم  تساکامرآ ، لکیام 

(3) تسا قارع  ناریا و  گنج  نارگن  رایسب  اکیرمآ  واف ]»  » حتف  ] هتشذگ هیروف  رد  ناریا  ریخا  مجاهت  نامز  زا  »

: دروآرب دایرف  نینچ  اکیرمآ ، گنج  ریزو  رگرب ، نیاو 

(4) تسا تبیصم  کی  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  »

: تفگ یلیئارسا  سانشراک  مارابایزت ، هرخالاب  و 

(5) اکیرمآ رب  ياو  لیئارسا ، رب  ياو  تفگ : دیاب  دنک ، حتف  ار  دادغب  ینیمخ  ماما ]  ] دنک و طوقس  قارع  رگا  »

: تفگ اکیرمآ  ياه  تسینویهص  عمج  رد  دوخ  ینارنخس  رد  هم 1986  رد 15  زتلوش  جرج  و 

دید و دهاوخ  بیـسآ  اکیرمآ  کیژتارتسا  عفانم  دـنک ، تفرـشیپ  هقطنم  رد  مسینیمخ  رگا  تسا . یعقاو  رطخ  کی  سراف  جـیلخ  رد  رطخ  »
(6) دروخ دهاوخ  هبرض  زین  لیئارسا  عفانم  هک  تسا  یهیدب 

95 ص :

ص 108. یلیمحت ، گنج  لاس  ود  رب  يرذگ  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  یسایس  رتفد  - 1
.27/4/1361 ناهیک ، - 2

.27/1/1365 تاعالطا ، - 3
.28/10/1365 ناهیک ، - 4
.14/10/1365 ناهیک ، - 5

.27/2/1365 تاعالطا ، - 6
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هک يا  هدنفوت  دربن  هب  دـش ، زاغآ  یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  يزادـنارب  يارب  هک  يا  هئطوت  زا  یلیمحت ، گنج  نومـضم  ینوگرگد  اب 
. تخاس هدرپ  یب  ینلع و  ار  دوخ  عضاوم  زین  يوروش  داحتا  دوب ، هتفرگ  دوخ  سدقم  مشخ  جامآ  ار  رابکتسا  ناهج  هطلس  نایک 

مالعا ار  دوخ  یفرطیب »  » حالطصاب تسایـس  ًامـسر  دوب ، یلیمحت  گنج  رد  ینیون  هلحرم  شخبدیون  هک  لاس 1361 ، زاغآ  ات  هک  يوروش 
ناریا و نایم   » گنج نایاپ  راتـساوخ  تخادرپ و  مادص  میژر  دوس  هب  راکـشآ  یمـسر و  هنارادـبناج  يریگعـضوم  هب  سپ  نآ  زا  درک ، یم 
ات سدـقم  عافد  نیا  موادـت  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  هدوت » بزح  ، » ناریا رد  يوروش  مجنپ » نوتـس  ، » ناـمزمه  (1) دـش تسیلایرپما »)!( قارع 

. تشاد مالعا  یمالسا  ناریا  هنابلط  قح  ياه  جامآ  ققحت 

هک نیمز ، هب  نیمز  ياه  کشوم  رارقتـسا  اب  هطبار  رد  ناراشتـسم  نیا  زا  یهورگ  دندش . دادـغب  دراو  يوسنارف  یـسور و  راشتـسم   7000»
(2) درک دنهاوخ  تلاخد  هرصب  هقطنم  رد  دنوش ، یم  لرتنک  رتویپماک  طسوت 

ار اهرهش ،» گنج   » ینعی اه ، هئطوت  نیرتراب  تیانج  زا  یکی  زتلوش » يژتارتسا   » يارجا رد  هک  دوب ، اه  کشوم  نیمه  زا  هدافتسا  اب  قارع  و 
. داد نامزاس 

: نیا رب  هوالع 

(3) داد رارق  قارع  رایتخا  رد  گیم 29  هتفرشیپ  يامیپاوه  يدادعت  يوروش  »

ًامسر لاس 1983  رد  بزح ، نیا  یللملا  نیب  هبعـش  نواعم  موس و  ناهج  لئاسم  رد  يوروش  تسینومک  بزح  نیـسیروئت  ستنتورب ، نراک 
: تفگ

96 ص :

.2/7/1361 ناهیک ، - 1
تاعالطا 1/5/1367. زا :  لقنب  فارگلت ،» يدناس  - » 2

1/6/1362 هلجملا ،» - » 3
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(1) تسا گنج  فقوت  هدامآ  قارع  اریز  دنک ، یم  تیامح  قارع  زا  گنج  رد  يوروش  »

: تفگ هسنارف  هجراخ  ریزو  ، نوسش دولک  دادرخ 1363  رد 7 

(2) دننک یم  يراکمه  رگیدکی  اب  هدرک و  شالت  كرتشم  روطب  يوروش  اکیرمآ و  نآ  رد  هک  تسا  يدروم  اهنت  ناریا  قارع و  گنج  »

: درک دییأت  نینچ  ار  وا  نانخس  زتلوش  جرج  و 

. « تسا یمالسا  بالقنا  هیلع  كرتشم و  ًالماک  ناریا  قارع و  گنج  رد  نتگنشاو  وکسم و  شالت  »

تاـماقم تفر و  ناـگیر  رادـید  هب  يوروـش  تقو  هجراـخ  ریزو  وـکیمورگ ، هردـنآ  رویرهـش 1363  رد  يراـکمه ، نیمه  بوچراـچ  رد 
: دندرک مالعا  نتگنشاو 

اه و یئاـکیرمآ  نیب  ییاـهرظن  فـالتخا  تسا  نکمم  هچرگ  دوب . دـهاوخ  وکیمورگ  ناـگیر و  تارکاذـم  یلـصا  عوضوم  قارع  ناریا و  »
. دنیامن یم  ینابیتشپ  ناریا  اب  شا  يریگرد  رد  ار  قارع  رضاح  لاح  رد  فرط  ود  ره  ًارهاظ  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  گنج  رـس  رب  اه  سور 

.« تسا هداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  يا  هتفرشیپ  ياه  حالس  هتشذگ  لاس  کی  فرظ  يوروش 

یلخاد دیدج  یشم  کی  ياتسار  رد  ار  هیلوا  ياه  ماگ  دیسر و  تردق  هب  يوروش  دیدج  ربهر  فچابروگ ، لیئاخیم  هامدنفسا 1363 ، رد 
رد تشاد . همادا  يوروش  نیشیپ  تسایس  نامه  یلیمحت  گنج  رد  یلو  درک . زاغآ  دوب ، يدج  ياه  ینکش  تنس  نمضتم  هک  یجراخ ، و 

هیرـشن شرازگ  ساـسا  رب  تفر . ناـگیر  رادـید  هـب  برغ » اـب  مهاـفت   » تسایـس یپ  رد  فچاـبروگ  ربـماون 1985 ،)  19  ) ناـبآ 1364  28
 : سیراپ پاچ  لبقتسملا » »

97 ص :

. ذخأم نامه  - 1
.7/3/1363 تاعالطا ، - 2
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تـساوخرد نانآ  زا  دنا ، هتـشون  يوروش  اکیرمآ و  ناربهر  هب  هک  ییاه  همان  یط  ونژ ، سالجا  يرازگرب  زا  لبق  برع  ناربهر  زا  يا  هدع  »
ناگیر و زا  برع  ناربهر  نیمه  هک  دنیوگ  یم  علطم  عبانم  دننک . یگدیـسر  هنایمرواخ  نارحب  هلئـسم  هب  دوخ  رادید  نیا  رد  هک  دنا  هدرک 

ییوج هراچ  قارع  ناریا و  گنج  نتخاس  فقوتم  يارب  یللملا  نیب  کیتاملپید  ياه  شالت  ندرک  لاعف  نمـض  ات  دنا  هتـساوخ  فچابروگ 
(1) دنیامن

: داد شرازگ  زمیات » كرویوین   » و

یسایس تاماقم  تاراهظا  ربانب  درک . دنهاوخ  تبحـص  زین  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد  ونژ  رد  دوخ  ياهوگتفگ  رد  فچابروگ  ناگیر و  »
(2) دننیب یم  گنج  هب  ندیشخب  همتاخ  رد  ار  دوخ  كرتشم  عفانم  روشک  ود  نتگنشاو ،

: تشاد مالعا  زتلوش  جرج  تارکاذم ، لیبق  نیا  لابند  هب 

اکیرمآ عفن  هب  گنج  يروف  نایاپ  هک  دندیسر  قفاوت  نیا  هب  نتگنشاو  ملهکتـسا و  رد  دوخ  ریخا  تارکاذم  نایرج  رد  اکیرمآ  يوروش و  »
(3) تسا يوروش  و 

: تفگ للم ، نامزاس  رد  يوروش  ریفس  فگونولب ، ردناسکلا  و 

هقطنم و يارب  یمیخو  رایـسب  جـیاتن  تسا  نکمم  یماـظن  يزوریپ  داد . دـهاوخ  همادا  قارع  هب  دوخ  یماـظن  ياـه  کـمک  هب  يوروـش  »... 
(4) دشاب هتشاد  لابندب  نآ  زا  جراخ 

: دنک یم  شاف  نینچ  تفرگ ، ماجنا  رذآ 1366  رد 16  هک  يدعب ، تاقالم  رد  ار  تردقربا  ود  نارس  قفاوت  ایدم » ملسم   » هیرشن

98 ص :

.29/8/1364 ناهیک ، - 1

.28/8/1364 ناهیک ، - 2
. ذخأم نامه  - 3

.25/10/1365 ناهیک ، - 4
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نامیپ تشاد : رارق  وا  رادـید  همانرب  ردـصرد  عوضوم  ود  درک  تاـقالم  ناـگیر  دـلانور  اـب  ربماسد 1987  رد  فچاـبروگ  لـیئاخیم  یتقو  »
نیا رد  ناتـسناغفا ، زا  يوروش  ياهورین  ینیـشن  بقع  رد  اکیرمآ  يراـکمه  و  فا ) نا  يا   ) طـسوتم درب  اـب  يا  هتـسه  ياـهورین  هب  طوبرم 
وحن هب  دش و  یمالسا  يروهمج  هب  ییاهن  هبرض  ندروآ  دراو  يارب  نتگنشاو  حرط  اب  يوروش  مهافت  راتساوخ  اکیرمآ  ناتسب ، هدب و  دنور 

روظنم هب  كرتشم  يژتارتسا  کی  دروم  رد  یبرغ » يراـکمه   » ییاـکیرمآ حرط  بیترت  نیا  هب  دروآ . تسد  هب  ار  يوروش  مهاـفت  یبساـنم 
(1) دش لیمکت  ناریا » ندروآرد  وناز  هب  »

رد شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  دوب ؟ هچ  دوب ، ناـساره  نآ  زا  فگونولب  ردـناسکلا  هک  یمیخو ،» جـیاتن   » تردـقربا و ود  كرتشم » عفاـنم   » نیا
سوباک برغ . قرـش و  زا  لقتـسم  تردق ، كولب  کی  شیادیپ  تسا : هدـش  هداد  كولب  ود  ره  نارگ  لیلحت  ددـعتم  ياه  لوق  لقن  لالخ 
كرحت طاشن و  جوا  رد   » و تسا » بذاج  يونعم  ياهزاین  يارب   » نوسکین فارتعاـب  هک  یبتکم »  » طـسوت لقتـسم » كولب   » کـی شیادـیپ 

. دومن هتفشآ  ار  نیمز  برغم  ندمت  شوخ  باوخ   (2) تسا

ياـپون ماـظن  هیلع  ار  برغ  قرـش و  یبیلـص » گـنج   » نـیا لـئالد  برغ ، ندـمت  ذوـفنرپ  نایوگنخـس  زا  یکی  ناوـنعب  زمیاـت » كروـیوین  »
: تشاد نایب  نینچ  یمالسا  يروهمج 

هچنآ هب  هیبش  یمالسا  تموکح  کی  لیکشت  قارع و  ینونک  میژر  ینوگنرس  هب  ناریا  ياه  يزوریپ  هک  تسا  نیا  اکیرمآ  یلصا  ینارگن  »
هب سراف  جیلخ  ياهروشک  يدوعـس و  ناتـسبرع  رد  یبالقنا  لوحت  داجیا  تهج  رد  ار  راشف  يا ، هجیتن  نینچ  کی  دـماجنا . تسا  ناریا  رد 

یعیش عماوج  ناریا  يزوریپ  نیا ، رب  هوالع  داد . دهاوخ  شیازفا  یهجوت  لباق  نازیم 

99 ص :

.29/4/1367 ییاوه ، ناهیک  - 1
. یهاشتلود نودیرف  همجرت  گنج ، نودب  يزوریپ   1999 نوسکین ، دراچیر  - 2
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نایارگ مالـسا  ًالامتحا  یمالـسا  یئارگداینب  يزوریپ  ماجنارـس ، دروآ . دـهاوخرد  لاکیدار  تروص  هب  ار  سراف  جـیلخ  ياهروشک  نانبل و 
بـالقنا درگرب  ناریا  يزوریپ  عـقاو ، رد  دراد . یماو  ناریا  یبـالقنا  هنوـمن  زا  يوریپ  هب  ار  ماـگ  هب  ماـگ  تـکرح  هـب  دـقتعم  زراـبم و  ینس 

دح و یب  تردق  برع  ناهج  رد  نآ  یلم  قوف  یئوجراکیپ  هنایارگ و  يدهم  يورین  هب  دـنک و  یم  داجیا  یهلا  تردـق  هلاه  کی  یمالـسا 
(1) دنک یم  اطع  رصح 

100 ص :

ص 254. يدمحا ، دیمح  همجرت  برع ، ناهج  رد  یمالسا  ياه  شبنج  زا :  لقنب  - 1
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ص:101
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هئطوت يافرژ  . 3

.« تسا يوروش  زا  رت  كانرطخ  ام  يارب  یمالسا  ییارگداینب  »

( اکیرمآ نیشیپ  روهمج  سیئر  نوسکین  دراچیر  )

.« تسا نآ  خیرات  رسارس  رد  برغ  ندمت  كرتشم  نمشد  نیرت  كانرطخ  یمالسا  بالقنا  »

( اکیرمآ هجراخ  ریزو  زتلوش ، جرج  )

102 ص :
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ساسحا ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  ییافوکـش  میکحت و  زا  یناهج  رابکتـسا  هک  ار  يرطخ  قمع  ینـشور  هب  نیـشیپ ، ياه  لوق  لقن 
ون یهار  ناونعب  یعامتجا ، ماظن  زا  یقفوم  نیون و  يوگلا  شیادـیپ  هک  هتفایرد  ًالماک  هزورما  یناهج  رابتکـسا  دـهد . یم  ناشن  دـنک ، یم 

یتسیلایـسوس یتسیلاتیپاک و  هرهچ  ود  رد  نیمز ، برغم  رـصاعم  ندـمت  يونعم  يداـم و  ياـه  نارحب  اهتـسب و  نب  همه  زا  تفر  نورب  يارب 
زاس خیرات  یباختنا  هب  ار  نافعـضتسم ،» ناگنـسرگ و  ناهج   » تما ماما  هتفگ  هب  ای  و  ناگدش ، لامیاپ  ناگدید و  جنر  ناهج  دناوت  یم  نآ ،

. دزیگنارب لومشناهج  ینایصع  هب  و 

ياپون ماظن  اب  هلباقم  هنهپ  هب  شا ، یتاغیلبت  یتاعالطا و  يداصتقا و  یسایس و  ناوت  شوت و  همه  اب  ار ، یناهج  رابکتـسا  رطخ ، ساسحا  نیا 
اب ار ، ون  يا  هعماج  ياه  هدولاش  نیتسخن  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » لصا داینب  رب  هک  یماظن  تسا ؛ هدناشک  داعبا ، همه  رد  یمالـسا ، يروهمج 

. تسا هدرتسگ  فرژ و  زین  هئطوت »  » نآ یبتکم  ینابم  بالقنا و  قمع  سایقم  هب  يرآ ، دزیر . یم  یپ  اهزیخ ، تفا و  اه و  يراوشد  همه 

. دوش یم  هتخیر  یپ  هئطوت ، نیون  يژتارتسا  ناونعب  زتلوش ،» يژتارتسا   » هک تسا  یطیارش  نینچ  رد 

103 ص :

هئطوت يافرژ  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 112 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


104 ص :

هئطوت يافرژ  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 113 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


زتلوش يژتارتسا 

، یگنهرف يداصتقا و  یسایس  یماظن  داعبا  همه  رد  یمالـسا ، بالقنا  هب  يا  هریجنز  هتـسویپ و  هبناج و  همه  شروی  ینعی  زتلوش » يژتارتسا  »
. تاناکما همه  زا  يریگ  هرهب  اب  قرش و  برغ و  كولب  رد  عفنیذ  یللملا  نیب  ياهورین  همه  جیسب  اب  و 

دیسر هجیتن  نیا  هب  دوخ  هبناج  همه  هدرتسگ و  ياه  شهوژپ  یپ  رد  یمالـسا ، بالقنا  اب  هلباقم  يژتارتسا  نیا  تایلک  حارط  جتیره ،» داینب  »
کیدزن هدـنیآ  رد  اتدوک  ای  بالقنا  کـی  هک  يدـح  اـت  هدـیبوک ، مهرد  ار  دوخ  نیفلاـخم  هدرک و  مکحتـسم  ار  دوخ  ناریا  بـالقنا   » هک

هب فارتعا  زتلوش » يژتارتسا   » یـساسا نومـضم  نیارباـنب ، دـش . نیودـت  یباـیزرا  نیا  ياـنبمرب  هئطوت  نیون  يژتارتـسا  و  تسا ». نکممریغ 
یسرد نیا  تسا . کیدزن ) هدنیآ  يارب  لقادح   ) ریذپان یفن  تیعقاو  کی  ناونع  هب  نآ  شریذپ  ناریا و  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  تیبثت 
. تخادرپ نآ  يارب  فازگ  یئاهب  هک  دنچ  ره  تفرگارف ، اه  تسکش  اه و  نومزآ  عاونا  یپ  رد  پچ  تسار و  راعتسا  هرخالاب ، هک  دوب 

105 ص :
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جرج رایتخا  رد  ارجا  يارب  بیوصت ، زا  سپ  دـش و  نیودـت  گرزب » ناطیـش   » ياـه تسیژتارتسا  نیرت  هبخن  طـسوت  يژتارتسا  نیا  تاـیلک 
. دز هیکت  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  دنسم  رب  ریت 1361 )  ) ناضمر تایلمع  زا  سپ  هلصافالب  هک  تفرگ ، رارق  زتلوش 

؟ تسیک هدش ، فورعم  وا  مانب  يژتارتسا  نیا  هک  زتلوش ،

راک هنهک  مانب و  یـسایس  يداصتقا و  ياه  تسیژتارتسا  زا  یتعنـص و  داصتقا  يارتکد  كردـم  ياراد  دلوتم 1920م ).  ) زتلوش تارپ  جرج 
تکرـش لماع  تیریدم  داد و  ءافعتـسا  تسپ  نیا  زا  لاـس 1974  رد  وا  دوب . یئاراد  ریزو  نوسکین  تلود  رد  زتلوش  تسا . هدـحتم  تـالایا 

طباور ياروش  رد  هلمج  زا  روشک ، همکاح  لفاحم  رد  هک  تسا  اکیرمآ  ینطو » ناهج   » ياه تسارت  زا  لتکب » . » دـش راد  هدـهع  ار  لتکب » »
رد یتفن  تاسیسأت  ثادحا  ههد 1970  ياهلاس  زا  هک  لتکب ،»  » تکرـش دراد . دایز  رایـسب  ذوفن  دیفـس ،» خاک   » و جتیره » داینب   » یجراخ و

(1) تسا میهس  ناتسبرع  تفن  جارختسا  رد  دراد و  کیدزن  یتسود  دوعس  لآ  هداوناخ  اب  تسا ، هدوب  راد  هدهع  ار  سراف  جیلخ 

تسد رد  سراف  جیلخ  رد  ار  يرالد  درایلیم  دنچ  ياه  هژورپ  رـضاح  لاح  رد  لتکب »  » تکرـش هک  دنک  یم  دیکأت  لگیپشا »  » یناملآ هلجم 
روما تیلوئسم  لاس 1975  رد  تسا ، يواـعد  تلاـکو  لـصا  رد  يو  لغـش  هک  رگرب ، نیاو  راپـساک  هک  دـیازفا  یم  لـگیپشا » . » دراد ارجا 

رد دوخ  یلصا  لغش  رانک  رد  دعب ، لاس  دنچ  رگرب ، نیاو  زتلوش و  ینعی  تکرش ، ریدم  ود  نیا  دش . راد  هدهع  ار  لتکب »  » تکرـش یقوقح 
رد ار  یلاعف  شقن  لتکب ،»  » تکرش

106 ص :

رقم هک  تسا ، يژرنا  تازیهجت  یمتا و  ياهروتکار  هدننک  دـیلوت  نرـسنک  ( Bechtel Power Corporation  ) لتکب تکرش  - 1
رالد نویلیم  یتایلام 15/1  تاماقم  هب  ار  دوخ  دـمآرد  لاس 1980  رد  رگرب  نیاو  ودرالیو  راپـساک  .2 دراد . رارق  وکـسیسنارف  ناس  رد  نآ 
ياه تکرش  زا  هیامرـس  دوس  رالد  و 212700  هیامرس ! دشر  رالد   300000 لتکب ،»  » تکرـش زا  قوقح  رالد  هک 470000  تشاد ، مالعا 

! تسا هدوب  یکاروخ ) داوم  نرسنک  « ) سنوارکیئوک  » و الوک » یسپپ  «، » لتکب »
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تیلاعف یتینما  یماظن و  روما  رد  رگرب  نیاو  يداصتقا و  روما  رواـشم  ناونعب  زتلوش  دـنتفرگ . هدـهعب  ناـگیر  دـلانور  یتاـباختنا  ياـهتیلاعف 
زا سراف  جـیلخ  کیژتارتسا  تیمها  اکیرمآ و  یماظن  يرترب  هلئـسم  رب  هشیمه  دـش ، عافد  ریزو  ناـگیر  تلود  رد  هک  رگرب ، نیاو  تشاد .

(1) درک یم  دیکأت  اکیرمآ  یتایح  ماخداوم  نیمأت  رظن 

«: ایدم ملسم   » هیرشن هتشونب  تسا . ناگیر  تلود  یمالسادض  هرهچ  نیرت  صخاش  زتلوش  جرج 

يورین یمامت  هک  یتقو  ات  دنتسه ؛ یمالسا  بالقنا  نتشاد  هگن  دودحم  ناهاوخ  هک  یئاکیرمآ  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب  فالخرب   » زتلوش
ندرک يوزنم  اب  ًافرـص  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تشاد  هدیقع  زتلوش  تسا . رتزیمآ  مجاهت  یتسایـس  رادـفرط  دـسرب ، فرـصم  هب  نآ  هریخذ 
ناهج رد  شرتسگ  لاح  رد  یمالـسا » یئارگداـینب   » هک دوب  نآ  زا  یکاـح  وا  هنازور  یتاـعالطا  ياـه  شرازگ  اریز  درک ، راـهم  ناوت  یمن 

(2) تسا یمالسا 

ياروش  » دـنمتردق رایـسب  ياه  حانج  زا  یکی  جـتیره » داینب  . » دـش هیهت  جـتیره » داینب   » طسوت هئطوت  نیون  يژتارتسا  نیا  تایلک  هک  میتفگ 
تـسار عمجت  لحم  هک  داینب »  » نیا دـشاب . یم  روشک  نیا  یجراخ  ياه  تسایـس  حارط  هک  تسا ، اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  یجراخ » طباور 
تردـق دنـسم  رب  ار  ناگیر ، دـلانور  هلمج  زا  روهمج ، سیئر  نیدـنچ  نونکاـت  تسا ، هاوخیروهمج » بزح   » رـصانع نیرت  یطارفا  نیرت و 

. تسا هدناشن 

نیرت و هدش  گنهامه  نیرتدحتم و   » ار حرط  نیا  دز ، تسد  هئطوت  يژتارتسا  تایلک »  » زا ییاه  شخب  راشتنا  هب  هک  ایدم ،» ملـسم   » هیرـشن
. دناوخ یم  یمالسا » ددجم  شزیخ  زا  يریگولج  يارب  شالت  نیرتدنمورین 

: تسا نینچ  زتلوش » يژتارتسا   » هدش فورعم  هکنانچ  ای  یمالسا ، بالقنا  هیلع  هئطوت  يژتارتسا  تایلک »  » ای یمومع » حرط   » زا ییاه  شخب 
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یم اه  ششوک  نیا  دروآ . راشف  تسا  قارع  هیلع  گنج  ياهتیلاعف  هک  نآ  ساسح  رایسب  هطقن  هب  ناریا  ندروآرد  وناز  هب  يارب  یتسیاب  »... 
ناریا هیلع  یتاحیلـست  میرحت  قیرط  زا  میقتـسم و  ای  ناریا و  تفن  تارداص  توکیاب  ًـالثم  يداـصتقا  میرحت  قیرط  زا  میقتـسمریغ و  دـناوت 

. دشاب

ناگورگ يدازآ  يارب  ناریا ، اب  دوخ  یناهنپ  هلماعم  رد  هسنارف  هک  یتقو  یلو  تسا . يرورـض  یللملا  نیب  يراـکمه  ناریا ، اـب  هلباـقم  يارب 
تکرح ندرک  ینوناق  دیئارگ و  یشوماخ  هب  مهتم ، یناریا  کی  يدازآ  رالد و  نویلیم  تخادرپزاب 330  لباقم  رد  نانبل ، رد  يوسنارف  ياه 

ياـه ناـگورگ  يدازآ  يارب  نارهت  اـب  دوـخ  هلماـعم  رد  هدـحتم  تـالایا  هک  تسا  يا  هلماـعم  زا  رت  میخو  هسنارف  هلیـسو  هـب  اـه  لاـکیدار 
... دنک دحتم  ناریا  هیلع  ار  یبرغ  ياهروشک  هک  دنک  یعس  دیاب  نتگنشاو  هسنارف ، لمع  مغر  یلع  داد . ماجنا  یئاکیرمآ 

نآ عفانم  زا  شیب  یبالقنا  ياه  هشیدـنا  يریگ  یپ  تارـضم  هک  دـنک  نشور  ار  هلئـسم  نیا  ناریا  يارب  دـناوتن  یللملا  نیب  ياه  میرحت  رگا 
هن هدحتم  تالایا  هک  دوش  دیدهت  یتسیاب  ناریا  دزیخرب . نایناریا  اب  یماظن  هلباقم  هب  دوخ  تسا  نکمم  ریزگان  هدـحتم  تالایا  هاگنآ  تسا ،

. درک دهاوخ  یماظن  هلمح  یماظن ، يداصتقا و  فادها  هیلع  هکلب  یشزومآ  ياههاگیاپ  هیلع  اهنت 

رگید هیـسور و  ناریا و  هلیـسو  هب  هک  دراد  راـظتنا  رگا  ، ) تیوک یتـفن  ياـهرکنات  تروکـسا  رد  دوـخ  تادـهعت  هب  دـیاب  هدـحتم  تـالایا 
نانآ نایناریا ، یمجاهت  هیحور  قیوشت  نمـض  هدحتم ، تالایا  دهعت  وغل  دناشوپب . لمع  هماج  دوش ) هتفرگ  يدـج  سراف  جـیلخ  ياهروشک 

يزوریپ نینچ  دنربب . نایاپ  دوخ  عفن  هب  قارع و  میژر  هیلع  ار  گنج  رتعیرـس  هچ  ره  يا  هقطنم  رترب  تردـق  ناونع  هب  درک  دـهاوخ  رداق  ار 
زا يریگولج  هرصاحم و  رد  يرتشیب  تالکـشم  اب  ار  هدحتم  تالایا  و  تخادنا )!( دهاوخ  هرطاخم  هب  ار  سراف  جیلخ  ياه  میژر  تایح  يا 

. درک دهاوخ  هجاوم  زاجح )  ) يدوعس ناتسبرع  تیوک و  هیلع  نایناریا  ینیمز  تادیدهت 
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تالایا قارع . هن  تسا ، هدحتم  تالایا  عفانم  زا  تظافح  روظنم  هب  سراف  جیلخ  رد  یماظن  ياهورین  روضح  هک  دنک  نشور  دیاب  نتگنـشاو 
هدـحتم و تالایا  ياه  ناـگوان  اـب  میقتـسم  يریگرد  زا  ناریا  هک  یناـمز  اـت  ار  ناریا )!!( قارع و  گـنج  رد  قلطم  یفرط  یب  دـیاب  هدـحتم 

سکع دیاب  اکیرمآ  هاگنآ  دهد ، همادا  یئاکیرمآ  دض  ياه  شور  هب  دهاوخب  ناریا  رگا  دـنک . ظفح  دـنک ، یم  بانتجا  یتیوک  ياهرکنات 
. دزادرپب سراف  جیلخ  ياهبآ  رد  يراذگ  نیم  هب  یتح  دهد و  ناشن  یماظن  لمعلا 

نیا همتاخ  تهج  رد  دیاب  نتگنـشاو  دنک ، جلف  ار  ناهج  تفن  رازاب  دوش و  هدیـشک  سراف  جـیلخ  یبرع  ياهروشک  هب  گنج  هکنیا  زا  لبق 
. دنک راک  گنج 

ار نآ  دنک و  تکرح  گنج  رد  ناریا  یمزر  ناوت  ندرک  دودحم  ریسم  رد  دیاب  نتگنشاو  قارع ، میژر  طوقس  زا  يریگولج  يارب  نینچمه 
« جناتـسا  » تایلمع هب  دربب و  شیپ  هب  ار  یتاحیلـست  میرحت  ماجنا  رد  للم  نامزاس  هداتفا  قیوعت  هب  همانرب  هک  تسانعم  نادب  نیا  دناکـشخب ،

. دنک یم  مک  یجراخ  ياه  حالس  هب  ار  نایناریا  یسرتسد  هرصاحم ، نایرج  رد  هک  دشخب  هرابود  ناج 

ناوت ندرک  دیـسبوس  ناریا ، تفن  دیرخ  هک  دـنک  دـعاقتم  ار  ناریا  ینپاژ  یئاپورا و  ياه  يرتشم  هتفر و  نیا  زا  رتارف  دـیاب  هدـحتم  تالایا 
یعدم هک  ار  اه  ینپاژ  تسا . هتخادـنا  هرطاخم  هب  ار  سراف  جـیلخ  زا  تفن  رودـص  گنج ، همادا  هکیلاح  رد  تسا ، ناریا  یبالقنا  یگنج و 

اب ار  ناریا  زا  دوخ  یتفن  ياهدیرخ  ات  داد  رارق  راشف  تحت  دیاب  دنتسه ، سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  هب  کمک  يارب  یماظنریغ ، ياه  هار  نتفای 
. دنهد شهاک  یهجوت  لباق  نازیم  هب  رگید ، عبانم  نتفای 

نکممریغ کیدزن  هدنیآ  رد  اتدوک  ای  بالقنا  کی  هک  يدح  ات  هدیبوک  مه  رد  ار  دوخ  نیفلاخم  هدرک و  مکحتسم  ار  دوخ  ناریا  بالقنا 
. تسا

هلیسوب فیعض و  ناریا  نیفلاخم  دریگب . هدیدان  درک ، لمع  لاس 1978  رد  هک  روطنآ  ار ، نیفلاخم  دناوت  یمن  نتگنشاو  لاح  ره  هب 
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. دمدب حور  اه  نآ  ناج  هب  دناوت  یم  ناریا  يداصتقا  تالکشم  اهنت  دنا و  هدش  مسلط  یهورگ  نورد  ياه  يریگرد 

ددصرد هک  بلط  تنطلس  ياههورگ  دوب . نآ  بقارم  تقدب  دیاب  اما  دش ، هدیشاپ  مه  زا  دش  یم  لرتنک  يوروش  هلیـسو  هب  هک  هدوت  بزح 
تردـق هب  سناش  نیرتمک  اما  هدوب ، برغ  رادـفرط  تدـش  هب  دنتـسه ، عولخم  هاش  هلاس  رسپ 27  يربهر  هب  هطورـشم  تنطلـس  کی  داجیا 

. دنتسه ناریا  لخاد  رد  هاگیاپ  دقاف  اما  دندنم ، هرهب  ناگدشدیعبت  يداصتقا  یسایس و  تیامح  زا  نانآ  دنراد . ار  ندیسر 

زا هک  تسا  يریذـپان  یگتـسخ  رگ  هرظاـنم  هدـش و  جرخ  هلولگ  درب ، یم  رـس  هب  هسنارف  رد  نونکا  هک  عولخم  روـهمج  سیئر  ردـص ، ینب 
. تسا هدش  دوبان  تساهتدم  شا ، هقباسءوس  لیلد  هب  زین  رایتخب  تسا . رادروخرب  شهاگدیعبت  رد  یکدنا  نارادفرط 

دوخ یفخم  طابترا  دیاب  نتگنـشاو  یلو  دنا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  قارع ، اب  یتسود  یتسیرورت و  تامادـقا  تلعب  قلخ ، نیدـهاجم 
هـسوب ناریا  تسایـس  رد  اریز  دـشکب ، شوغآ  رد  دـیابن  ار  مادـکچیه  یلو  دـنک ، ظفح  نانچمه  فلاخم  ياه  نامزاس  ریاس  اـهنآ و  اـب  ار 

نامه درگنب . طایتحا  اب  دراد  یم  تفایرد  نیفلاخم  قیرط  زا  هک  یتاـعالطا  دـیاب  نینچ  مه  نتگنـشاو  دوب . دـهاوخ  گرم  هسوب  نتگنـشاو 
باوخ و بلغا  دنوش ، یم  مهارف  دـیعبت  رد  ياه  نامزاس  قیرط  زا  هک  یتاعالطا  هک  دـش  هجوتم  درک ، هلمح  ناریا  هب  یتقو  قارع  هک  روط 

. دوش هجوت  طایتحا  اب  اهنآ  هب  دیاب  درادرب و  رد  ار  اه  نامزاس  نآ  دوخ  عفانم  رتشیب  هک  دنتسه  یشوخ  ياه  لایخ 

مکاح نویبالقنا  اب  هزرابم  يارب  تسا  نکمم  فلاخم  ياههورگ  دنرادن . ناریا  رد  تردق  بحاصت  يارب  یسناش  چیه  فلاخم  ياه  هورگ 
ناکما دیاب  نتگنشاو  لاح  نیا  اب  دشاب ، اهنآ  هبرح  اهنت  تسا  نکمم  نیا  دنـشکب ، قوب  هب  ار  يداصتقا  تالکـشم  لح  نامز  ندش  ینالوط 

. دنک هدافتسا  یبالقنا  نایناریا  هیلع  راشف  مرها  ناونع  هب  اهنآ  زا  دنک و  ظفح  ار  اههورگ  نیا  اب  سامت 
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: اکیرمآ کیژتارتسا  تسایس 

ناریا هب  یقمعت  لباق  تبثم  ياه  مرها  هدحتم  تالایا  دیاب  تدمزارد  رد  تسا  یفنم  ياه  مرها  ياراد  تدـم  هاتوک  رد  اکیرمآ  هکیلاح  رد 
زا ار  روشک  نیا  ناریا  اب  هدنزاس  هطبار  کی  يرارقرب  اب  دـشوکب  دـیاب  اکیرمآ  دـنک . داهنـشیپ  شا  یبالقنا  یجراخ  تسایـس  لیدـعت  يارب 

. دنک روصحم  روشک  نامه  رد  ار  ناریا  بالقنا  رود و  شا  یبالقنا  فادها 

: هجیتن

هک یبالقنا  تسا  يروشک  نینچمه  و  دنک . شومارف  ار  نآ  دناوت  یمن  هدـحتم  تالایا  هک  تسا  یکیژتارتساوئژ  يروحم  نایک  کی  ناریا 
زا تیامح  ندرک  اهر  نودب  تسا ، یبالقنا  ناریا  اب  قفاوت  کی  هب  ندیـسر  نتگنـشاو  لکـشم  دشاب . مارآ  نآ  ربارب  رد  دـناوت  یمن  اکیرمآ 

رودص هب  دوخ  هنامصخ  ياه  ششوک  زا  ناریا  هک  تسا  ریذپ  ناکما  ینامز  ناریا  اکیرمآ و  هنسح  طباور  سراف . جیلخ  یبرع  ياهروشک 
هدنیآ رد  فده  نیا  ققحت  هتبلا  دیامن . يراددوخ  یجراخ  ياهروشک  فلتخم  ياههورگ  یتسیرورت  ياه  مادقا  زا  دنک و  گنرد  بالقنا 

. تسین ریذپ  ناکما  کیدزن 

رد عیرـست  يارب  اکیرمآ  دهدب . ناریا  نویبالقنا  هب  يداصتقا  ثیح  زا  هچ  یـسایس و  ظاحل  زا  هچ  ار  يدشر  هنوگچیه  هزاجا  دیابن  اکیرمآ 
ياهلاس براجت  زا  دیاب  اکیرمآ  دنک . زکرمتم  یناریا  ياه  لاکیدار  ياه  یبلط  هاج  هرـصاحم  رب  ار  دوخ  ّمه  دیاب  دوخ  فادها  هب  ندیـسر 

. دنک بیقعت  ار  بیبحت » دیدهت و   » تسایس هناروبص  دیاب  هدحتم  تالایا  دریگب . سرد  1979 و 5 1984 

تالایا ناتـسود  توکیاب و  ار  ناریا  تفن  تارداص  دیاب  نتگنـشاو  دنک . رارقرب  سامت  یناریا  یـضاران  ياههورگ  مامت  اب  دـیاب  نتگنـشاو 
. دنک بانتجا  يرگ  یبالقنا  زا  ناریا  هک  ینامز  ات  دننک ، يوریپ  طخ  نیا  زا  هک  دهد  رارق  راشف  تحت  ار  هدحتم 
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مـصاختمریغ ياهروشک  زا  تفن  هنادازآ  جورخ  ناریا  هک  ینامز  ات  دـهد ، همادا  سراـف  جـیلخ  رد  دوخ  یماـظن  روضح  هب  دـیاب  نتگنـشاو 
...« دنک یم  دیدهت  ار  برع 

: دهد یم  ناشن  ار  زتلوش » يژتارتسا   » يارجا یگنوگچ  حرط ، نیا  نیودت  زا  سپ  یناهج  رابکتسا  ياهدرکلمع  نیرت  هدمع  هب  یهاگن 

رد رـصم  هژیو  هب  برع ، ياهروشک  رگید  ندرک  ریگرد  یمجاهت ، گنج  نیا  همادا  يارب  قارع  رب  مکاح  میژر  یـسایس  تیوقت  روظنم  هب  »
کمک اکیرمآ  دوخ  دـش . هداد  وا  هب  يداصتقا  کمک  کی  كرادـت  زین  يداصتقا  رظن  زا  مادـص  تیوقت  يارب  دوب و  يرورـض  هشقانم  نیا 

هتفگ تیوک  ناتسبرع و  هب  داد . شیازفا  قارع  هب  رصم  ندرا و  قیرط  زا  ار  دوخ  میقتسمریغ  کمک  نینچمه  يداصتقا و  یماظن و  میقتـسم 
يزور 310 دندرک  تقفاوم  تیوک  ناتـسبرع و  هتـشذگ  توا  هام  رد  دـنریگب . رـس  زا  ار  مادـص  هب  یگنج » کمک   » ماخ تفن  شورف  دـش 

یفاضا هکشب  رازه  میسقت و 60  روشک  ود  نیب  فرط ) یب  هقطنم  زا   ) هکشب رازه  رادقم 250  نیا  زا  هک  دننک  دیلوت  ماخ  تفن  هکشب  رازه 
رد رگید  رالد  درایلیم  شـش  قوف  روشک  ود  زا  يرالد  درایلیمراهچ  يدقن  کمک  تخادرپ  رب  هوالع  ات  دوش  دیلوت  يدوعـس  هلیـسو  هب  زین 
(، رالد درایلیم   40  ) یلوپ نینچ  تسا ، زور  رد  هکـشب  نویلیم  قارع 6/2  تفن  رودـص  نازیم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش . هتـشاذگ  قارع  رایتخا 

. دراذگ یم  میژر  نیا  رایتخا  رد  یمالسا  يروهمج  هیلع  گنج  دیدشت  يارب  هدروآداب  تورث  کی 

نیا ءارجا  يارب  دش . لمع  دراو  شیوخ ، زا  عافد  تهج  ناریا  تردـق  زا  نتـساک  يارب  اکیرمآ  هدـش  دـیدشت  حرط  تامادـقا  نیا  اب  هارمه 
ماخ تفن  دیرخ  هسنارف  اکیرمآ و  دوب . یبرغ  ياهروشک  هب  ناریا  تفن  تارداص  شهاک  تسخن  هک  دـش  هتفرگ  راک  هب  هلیـسو  ود  فدـه 
هام تشه  رد  هک  اـکیرمآ  هب  ناریا  ماـخ  تفن  تارداـص  داد . شهاـک  ار  ناریا  تفن  تادراو  زین  ناـملآ  دـندرک و  میرحت  یلک  هب  ار  ناریا 

لاس تسخن 
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نینچ زین  وا  ات  دروآ  راشف  زین  نپاژ  هب  اـکیرمآ  دـش . عطق  ًًـالماک  ربتکا  رد  دوب  هدیـسر  هکـشب  رازه  يزور 260  هب  طـسوتم  روط  هب   1987
ناریا زا  تفن  تادراو  ات  درک  عضو  یتاررقم  سپس  درک و  عنم  دازآ  رازاب  رد  ناریا  ماخ  تفن  دیرخ  زا  ار  دوخ  عیانـص  تسخن  نپاژ  دنک .

. دهد شهاک  دصرد  ات 30  ار 

لاس رد  اه  تمیق  هک  يروط  هب  دننک  دـیلوت  تفن  کپوا  هدـش  نییعت  هیمهـس  زا  رتشیب  درک  قیوشت  ار  تیوک  ناتـسبرع و  نینچمه  اکیرمآ 
ات 10 يا 8  هکشب  ار  دوخ  تفن  دوش  روبجم  دهد  یم  هک  ییاه  فیفخت  هب  هجوت  اب  ناریا  ات  دورن  رتالاب  رالد  ات 15  يا 12  هکشب  زا   1988

. دشورفب رالد 

تـسد هب  ار  دوخ  یگنج  جراخم  نیمأت  يارب  یفاـک  لوپ  دوشب ) تفن  رودـص  هب  قفوم  رگا  یتح   ) ناریا هک  درک  دـهاوخ  نیمـضت  رما  نیا 
. تسا هکشب  رازه  کپوا 996  هیمهس  ربارب  ود  ًابیرقت  هک  دنک  یم  هضرع  تفن  هکشب  نویلیم  زور 8/1  رد  تیوک  لاح  نیا  رد  درواین 

یللملا نیب  هعماج  رد  سپـس  مالـسا و  ناهج  رد  تسخن  ناریا ، لـماک  ياوزنا  ناـهاوخ  اـکیرمآ  يژتارتسا  کـیتاملپید ، یـسایس  ههبج  رد 
يژتارتسا فادها  رگید  زا  زین  ناریا  یلخاد  عاضوا  رد  يراکبارخ  دش . ماجنا  حرط  نیا  زا  یتمسق  ءارجا  يارب  ًافرـص  هکم  ماع  لتق  تسا و 

مدرم نایم  رد  اکیرمآ ، رـصانع  رگید  نیقفانم و  ياه  تیلاعف  دـیدشت  قیرط  زا  مدرم  نایم  رد  یتیاضران  شیازفا  روظنم  هب  تسا و  اـکیرمآ 
رواشم  ) اکیرمآ هتسجرب  رومأم  کی  زنیگیه  گنهرـس  تسا . هدش  یحارط  اکیرمآ ، رـصانع  رگید  نیقفانم و  ياه  تیلاعف  دیدشت  قیرط  زا 
هلیـسو هب  وا  يریگتـسد  اـما  دـش . هداتـسرف  روشک  نیا  هب  ناـنبل  رد  یمالـسا  شبنج  اـب  هلباـقم  روـظنم  هب  نیـشیپ ) گـنج  ریزو  رگرب  نیاو 

تراسخ هب  هک  دوب . نانبل  رد  اکیرمآ  یتاعالطا  یـسوساج و  ياه  تیلاعف  يارب  گرزب  تسکـش  کی  هتـشذگ  هیروف  رد  نانبل  ناناملـسم 
ود هک  یطیارش  رد  ، ) نانبل رد  ایس  سیئر  یلکاب ، مایلیو  يریگتسد  سپس  نارهت و  رد  اکیرمآ  ترافس  فرـصت  اب  هک  يا  هبـساحم  لباقریغ 

دوخ اب  هنامرحم  دانسا  زا  رپ  ناد  هماج 
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زا یئوجزاب  تسا و  رت  شزرا  اب  یلکاب  زا  بتارم  هب  زنیگیه  اکیرمآ ، تاعوبطم  تاجردنم  ساسا  رب  دوزفا . دوب ، هدش  دراو  ایس  هب  تشاد )
شبنج اب  کیدزن  زا  وا  دزاس . یم  دراو  دیدش  یتاراسخ  هنایمرواخ  رد  اکیرمآ  تسایس  نایرج  رب  هک  درک  دهاوخ  راکشآ  ار  یتاعالطا  وا 

ياپ زا  ار  نانبل  هللا  بزح  اکیرمآ ، يژتارتسا  ءارجا  رد  ات  دوب  لما  اکیرمآ و  ياـه  تیلاـعف  یگنهاـمه  لوئـسم  درک و  یم  راـک  ناـنبل  لـما 
. دروآرد

هلمح  » اب نامزمه  دوب  رارق  ویرانـس  زا  تمـسق  نیا  دوب . قارع  میژر  هلیـسو  هب  یمجاهت  یماظن  مادقا  ماجنا  زتلوش  يژتارتسا  هلحرم  نیرخآ 
هدـش تیوقت  میکحت و  تدـش  هب  يوروش  اکیرمآ و  فرط  زا  یبونج  ههبج  دوش . زاغآ  دوب ، هداد  ار  شماجنا  هدـعو  ناریا  هک  یناتـسمز »

يورین تیوقت  يارب  دنک . زاغآ  ار  دوخ  تایلمع  قارع  یئاوه  يورین  دوب  رارق  سپس  و  دوش ، وربور  تسکش  اب  هرصب  هب  ناریا  هلمح  ات  دوب 
هب یگنج  تایلمع  رد  تکرـش  نینچمه  یقارع و  نانابلخ  میلعت  يارب  يرـصم  نابلخ  دوب 200  رارق  اکیرمآ  يژتارتسا  قباـطم  قارع  یئاوه 

قارع
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. دش یلمع  دادغب  زا  هلازغوبا  لاشرام  وا  زا  سپ  كرابم و  ینسح  رادید  اب  هتشذگ  ربماون  هام  رد  همانرب  زا  تمسق  نیا  دنوش . مازعا 

. دندش دادغب  دراو  يرصم  نانابلخ  زا  يرفن  هورگ 70  نیتسخن  اهرادید  نیا  زا  سپ  هلصافالب 

تردق هک  دوب  ناریا  تخاس  یبداکـسا »  » عون زا  ياه  کشوم  ندرک  یثنخ  يارب  یهار  نتفای  دـش  یم  فرطرب  دـیاب  هک  یلکـشم  نیرخآ 
اهنت اه  کشوم  نیا  هکنیا  لیلد  هب  اما  تشاد  یبداکـسا »  » کشوم يدایز  دادـعت  زیندادـغب  هچ  رگا  دوب . هدـناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  رابگرم 

ياهکشوم درب  ای  دوب ، مزال  رترود  درب  اب  ییاه  کشوم  ای  دوب . دودحم  اهنآ  ریثأت  دنسرب ، ناریا  بونج  يزکرم  ياهرهش  هب  دنتـسناوت  یم 
قارع هب  دربرود  ياه  کشوم  شورف  هب  يا  هقـالع  يوروش  هن  اـکیرمآ و  هن  ًارهاـظ  هک  یلاـح  رد  تفاـی . یم  شیازفا  تسیاـب  یم  دوجوم 

رد اـکیرمآ  شترا  یکــشوم  یهدـنامرف  زکرم  زا  ار  دوـخ  یکــشوم  ناسانــشراک  زا  یهورگ  اـکیرمآ  نئوژ 1987  طـساوا  اـت  دنتـشادن .
هب هدـننک ) تیوقت  « ) رتسوب  » قاحلا و  یبداکـسا »  » ياه کـشوم  درب  شیازفا  هب  هورگ  نیا  دوب و  هدرک  مازعا  قارع  هب  اـمابالآ » لـیوزتناه  »

. دـمآ تسد  هب  هتـشذگ  ربماسد  هام  رد  ناگیر  فچابروگ  رادـید  رد  هک  دوب  وکـسم  تقفاوم  بلج  هدـنامیقاب  راک  اهنت  دـش . ماـجنا  اـهنآ 
(1) دش یلمع  يراج  لاس  هیوناژ  لئاوا  رد  زتلوش  يژتارتسا  یئاهن  هلحرم  نیاربانب 
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! نیلراف کم  ینیریش » قامچ و  »

هب نتگنشاو ، یلصا  ياه  تسیژتارتسا  زا  فورعم و  تسینویهص  رجنیـسیک ، يرنه  یـساملپید » راشف   » نیرتکد ساسا  رب  زتلوش » يژتارتسا  »
. دمآ یمرد  ارجا 

ياه مان  نآ  هب  برغ  رد  هک  تسا ، يا  هدـش  هتخانـش  یمیدـق و  تسایـس  هدـش  جـنرغب  هتفاـی و  لـماکت  لکـش  یـساملپید » راـشف   » نیرکد
نوچ ییاه  مانب  ناریا  یتنـس  گنهرف  رد  تسایـس  نیا  دـنا . هداد  یتشآ » روز و   » و ریـشمش » لیجنا و  «، » ینیریـش قاـمچ و   » نوچ یفلتخم 

، ایناتیرب ریپ  رامعتـسا  هژیوب  اپورا ، مهدزون  نرق  رامعتـسا  طـسوت  تسایـس  نیا  دوش . یم  هتخانـش  و ...  بیبحت » دـیدهت و  «، » ولپ قاـمچ و  »
. تشاد عیسو  دربراک 

. درک هزینردم  یساملپید » راشف   » مان اب  ار  نآ  تخیمآرد و  نوسکین  دراچیر  دودحم » گنج   » زت اب  ار  یتنس  نهک و  تسایس  نیا  رجنیـسیک 
رد زین  نآ  درکلمع  هصرع  تسا و  راوتـسا  ناتـسناغفا  سپـس  ماـنتیو و  رد  یناـهج  رابکتـسا  ياـه  تسکـش  هبرجت  رب  ًاـساسا  نیرتـکد  نـیا 
رد کیتکات  نیا  دربراک  دـنیب . یمن  یلمع  ار  یماظن  لاغـشا  میقتـسم و  زواجت  رابکتـسا  هک  تسا ؛ یمالـسا  ناریا  اب  هلباقم  دـننام  یطیارش 

یمالسا بالقنا  لوا  ياهلاس  زواجت  رورت و  اتدوک و  قفومان  ياه  نومزآ  هبرجت  زا  یشان  عقاو  رد  ناریا ، دروم 
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اب و  زتلوش ،» يژتارتسا   » ياـنبمرب دـید ، نکمماـن  ار  یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  میقتـسم  يزادـنارب  یناـهج  رابکتـسا  هک  هاـگنآ  دوب .
. دیماجنا تسکش  هب  نیلراف  کم  یئاوسر  اب  زین  نیرتکد  نیا  دمآ و  نادیم  هب  یساملپید » راشف   » و دودحم » گنج   » کیتکات

 : دسیون یم  راکشآ » زار   » مانب دوخ  باتک  رد  رجنیسیک  يرنه 

تسا و نمـشد  ياه  تساوخ  زا  يریگولج  نآ ، دوصقم  موهفم و  هک  دراد  رود  رظن  زا  ار  تقیقح  نیا  دـیابن  زگره  کـیژتارتسا  نیرتکد  »
دهاوخ ریذـپ  ناکما  بولطمان  ياه  کسیر  ربارب  رد  نمـشد  نداد  رارق  اب  اهنت  گنج ، کی  ندرک  دودـحم  هکنیا  زین  و  وا . ندرک  دوبان  هن 

يا هبرض  وا  هب  مود  راب  درکن ، یبایزرا  هتـساوخان  بسانمان و  يزیچ  ناونعب  ار  اه  کسیر  نیا  سفنت ، نامز  کی  زا  سپ  نمـشد  رگا  دوب .
(1)( راشف یجیردت  شیازفا   ) مینک یم  دراو  رتدیدش 

دراو زا  سپ  هلحرم  ره  رد  دوخ ، فادها  ققحت  يارب  دیاب  اکیرمآ  تسین ، ریذپ  ناکما  يزادـنارب  هک  یطیارـش  رد  قوف ، نیرتکد  ساسا  رب 
دیدج هلحرم  رد  لبق  هلحرم  جیاتن  یبایزرا  يدنب و  عمج  اب  سپس  دزاس . هدامآ  یساملپید  يارب  ار  هنیمز  نمـشد ، رب  بسانتم  راشف  ندروآ 

اب بسانتم  کیتاملپید  ياه  تکرح  هدراو و  ياهراشف  بیترت ، نیدـب  دـنک . یم  زاغآ  ار  یـساملپید  ًاددـجم  دزاس و  یم  دراو  رتشیب  راـشف 
، يداصتقا میرحت   ) راشف عونتم  ياهرازبا  قوف ، کیتکات  ققحت  يارب  اکیرمآ  هک  تسا  یهیدب  دوب . دـهاوخ  لبق  هلحرم  تاریثأت  زا  یبایزرا 

يرایسب راشف  ياه  مرها  نیا  ییاراک  عونت و  دراد . رایتخا  رد  ار  یلخاد و )...  مسیرورت  هعاشا  حلسم ، بالقنادض  کیرحت  یماظن ، دیدهت 
. تسا هتشاداو  نیکمت  هب  کیتکات  نیا  يارجا  هیلوا  لحارم  رد  ار  موس  ناهج  ياه  تموکح  زا 

لبق زا  راشف  فلتخم  لحارم  دـش . زاغآ  ینیریـش ،» قامچ و   » میئوگب رت  هداس  ای  یـساملپید ،» راشف   » کـیتکات اـب  زتلوش » يژتارتسا   » يارجا
كرادت
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. درک زاغآ  ار  یساملپید  ینعی  کیتکات ، نیا  مود  هدرپ  یمالـسا ، ناریا  رب  دیدش  راشف  هرود  کی  زا  سپ  یناهج  رابکتـسا  دوب . هدش  هدید 
هک دنتـشاد  دیما  يدج  روطب  گرزب » ناطیـش   » نانادرگراک دوب و  هدـش  هدـید  كرادـت  لبق  هام  زا 18  ینیریش )»  )» ای یـساملپید  تایلمع 

! دشاب اراک  رثؤم و  ینیریش »  » نیا قامچ ،»  » نآ ریثأت  تحت 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  ارجام  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح 

رد ار  شا  هحلـسا  دوش و  دراو  هک  تفرگ  روبع  هزاجا  دروآ  یم  هحلـسا  یئاپورا  ياهروشک  زا  یکی  زا  ام  يارب  هک  ییاهامیپاوه  زا  یکی  »
دورو هزاجا  امیپاوه  همدخ  ناونعب  هک  یناسک  دوب و  ام  هدیچیپ  یماظن  ياهزاین  زا  یخرب  شا  هحلسا  هتبلا  هک  دنک  هیلخت  دابآرهم  هاگدورف 

. دندوب هداد  امب  يدنلریا  یماسا  دورو  ودب  رد  اهنآ  دندوب ... رفن  جنپ  دندوب  هتفرگ 

ام دـنیوگیم ، دـندش  هدایپ  امیپاوه  زا  هاگدورف  رد  هک  ینایاقآ  نیا  هک  دـنداد  عـالطا  اـمب  دـش . داـبآرهم  هاـگدورف  دراو  اـمیپاوه  هک  یتقو 
هـسلج اوق  ياسؤر  اب  يروف  ام  هک  میا  هدروآ  مایپ  اـکیرمآ  نالوئـسم  ناـگیر و  ياـقآ  زا  ناریا  روشک  نالوئـسم  يارب  میتسه و  یئاـکیرمآ 

. تسیچ اهنآ  هلئسم  مینیبب  ات  دینک  فیقوت  هاگدورف  رد  ًالعف  ار  نایاقآ  نیا  میتفگ  میداد و  لیکشت 

اهنآ اب  هک  دـندومرف  ماما  میدرک و  ضرع  ار  هلئـسم  ماـما  تمدـخ  میریگب و  میمـصت  میتسناوت  اـم  اـت  دـندش  لـطعم  هاـگدورف  رد  اـهنآ  ... 
لته رد  میدرک . لقتنم  لته  هب  ار  اهنآ  دنا ؟ هدـمآ  ناریا  هب  هچ  يارب  دنتـسه و  یک  اهنآ  هک  دـینیبب  دـیریگن و  ار  اهنآ  مایپ  دوشن و  تبحص 

هدروآ مایپ  ناریا  تاماقم  يارب  هک  دنتـسه  دارفا  نیا  نیب  رد  ناگیر  نیرواشم  زا  رگید  رفن  ود  کی  و  نیلراف » کم   » ياقآ هک  دندرک  اعدا 
مایپ هک  دنتفگ  دوب و  تلک  هحلسا  ددع  کی  ام  زا  کی  ره  يارب  هیده  دنا . هداتـسرف  هیده  امـش  روشک  نالوئـسم  يارب  ناگیر  ياقآ  دنا و 

... دوب دیلک  لکش  هب  هک  دندوب  هدروآ  مه  کیک  ددع  کی  مییوگ و  یم  امش  اب  يروضح  تاقالم  رد  مه  ار 
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ياه خی  نیا  تسا ، هدش  داجیا  اکیرمآ  ناریا و  طباور  رد  هک  يدرـس  ياهخی  نآ  دـنیایب  هک  دوب  نیا  لصا  نیا  رد  اهنآ  فدـه  هصالخ  ... 
! دننک بوذ  ار  دمجنم  سونایقا 

ناشرظن رد  اهنآ  هک  ییالط  هرظنم  ات  دوب  هنـسح  طباور  داجیا  نانآ  رود  فده  نانبل و  رد  دـننکب  عیفـش  ار  ام  هک  دوب  نیا  کیدزن  فدـه 
. دنک ادیپ  ققحت  دوب 

سیئر ياقآ  هک  تسا  بوخ  تسا ، ناگیر  ياقآ  مایپ  نوچ  دـنریذپب  ار  ام  روشک  نالوئـسم  زا  یکی  هک  دـندرک  ساـمتلا  شهاوخ و  اـهنآ 
یمن مادـکچیه  میتفگ  دریذـپب  ریزو  تسخن  ای  دریذـپب ، سلجم  سیئر  سپ  دـنتفگ  دـننک ، یمن  تاـقالم  ناـشیا  میتفگ  دـنریذپب ، روهمج 

ام رگا  دیتسه و  ینوناقریغ  ام  روشک  رد  نآلا  امش  دیوش  یم  ام  روشک  دراو  یـضوع  تروصب  یتأرج  هچ  اب  امـش  میتفگ  اهنآ  هب  دنریذپ ...
(1) دوش یم  هچ  دنا  هدمآ  ام  روشک  هب  اهنیا  مینک ، مالعا  ایند  هب  دعب  مینک و  تشادزاب  سوساج  ناونع  هب  ار  امش  میهاوخب 

، دنلریا تماقا : لحم  نیلود ، نوش  مان :  ) یعقاوریغ مان  يدـنلریا و  یلعج  تروپـساپ  اب  ناریا ، هب  نیلراف  کم  هنایفخم  دورو  يارجام  ياشفا 
نیب عیـسو  ساکعنا  یناجنـسفر  یمـشاه  مالـسالا  تجح  هنارگاشفا  ياه  هبحاصم  یناریا و  لوئـسم  تاماقم  طـسوت  نیلبود ) دـلوت : لـحم 
برغ ناهج  رد  ار  یـسایس  حاضتفا  نانچ  دـش و  ناگیر  تلود  گرزب  یئاوسر  هب  رجنم  نیلراف  کم  یـساملپید »  » تسکـش تفای . یللملا 

. دندیمان مود » تیگرتاو   » ار نآ  یللملا  نیب  نیرسفم  هک  دروآ ، دیدپ 

 : تشون فارگلت » يدناس  »

نایئاکیرمآ تقامح  زا  دنتـسناد  یمن  دندش  هاگآ  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  تاراکتبا  زا  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  رچات و  مناخ  هک  ینامز  »
شالت تساهلاس  ناگیر  تلود  اهنآ ، یئورود  زا  ای  دنشاب  ینابصع 
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هدـش فیعـضت  یلک  هب  اه  ـالت ش  نیا  ماـمت  ـالاح  دـنریگ و  شیپ  ناریا  دروم  رد  يرت  هناتخـسرس  عضوم  رگید  ياـهروشک  هک  دـنک  یم 
رب تسا ، لکـشم  نآ  رد  تاـعالطا  يروآ  عـمج  یتـح  هک  يروـشک  رد  ینعی  ناریا ، رد  دـناوت  یم  هدـحتم  تـالایا  هک  رکفت  نیا  تسا ...

(1) درادن بارعا  زا  یلحم  هک  تسا  يدوخ  زا  نانیمطا  نانچ  زا  یکاح  دراذگ ، ریثأت  روشک  تالوحت 

: تفگ یس ،» یب . یب .  » سیلگنا ینکارپ  نخس  هاگنب 

روتانـس زا  لقنب  يدـنالب  تسا . هدـش  هتفرگ  داـقتنا  داـب  هب  وس  همه  زا  هدـحتم  تـالایا  مگردرـس  تلود  يدـنالب ، دـیوید  شرازگ  هب  اـنب  »
هدحتم تالایا  یجراخ  تسایـس  رد  تقوچیه  ًالامتحا  یهابتـشا  نینچ  دوب و  زیمآ  حاضتفا  هابتـشا  کی  ناگیر  لمع  دـیوگ : یم  رتاودـلگ 
تالایا دـهعت  شنارادـفرط  قارع و  يارب  دـش . دـهاوخن  مامت  نازرا  هنایمرواخ  رد  هدـحتم  تـالایا  ذوفن  لاـح  ره  هب  تسا . هتـشادن  هقباـس 
خـساپ نتگنـشاو  فرط  زا  ییاهدـنفرت  نینچ  هب  رگید  ناریا  هک  دور  یمن  لامتحا  تسا و  هتفرگ  رارق  لاوئـس  دروم  اهنآ  هب  تبـسن  هدـحتم 

(2) دهد

قامچ و  » نیرتکد زا  يدومن  یمالسا ، يروهمج  نیلوئسم  يارب  دیلک » لکـش  هب  کیک   » و يرمک » هحلـسا   » کیلوبمـس ياه  هیده  لاسرا 
هدرـشف رابکتـسا  ناهج  یتسود  تسد  رگا  هک ، دـهد  مایپ  نینچ  تساوخ  یم  دامن  نیا  اب  گرزب » ناطیـش  . » دوب یناهج  رابکتـسا  ینیریش »

همادا اه  هئطوت  نیرت  نشخ  هب  دوخ  ناوت  ماـمت  اـب  رابکتـسا  ددرگن ، عناـق  یللملا  نیب  تاـیح  رد  دودـحم » شقن   » هب یمالـسا  ناریا  دوشن و 
! داد دهاوخ 
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تیانج هئطوت و 

ار رجنیسیک  یـساملپید » راشف   » ای ینیریـش » قامچ و   » نیرتکد تسکـش  رابکتـسا ، ناهج  رد  نآ  یلخاد  ياهدمایپ  نیلراف و  کم  یئاوسر 
. تخاس راکشآ 

نارس دنتشاد . روضح  سیراپ  رد  تما  ماما  هک  ینامز  دسر ؛ یم  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هب  یتح  رما  نیا  هنیـشیپ  دوبن . يدیدج  هدیدپ  نیا 
طـسوت هک  یمایپ  یط  یبرغ ) ناـملآ  هسنارف ، سیلگنا ، اـکیرمآ ، « ) پولداوگ  » سنارفنک رد  هدـننک  تکرـش  یبرغ  گرزب  تردـق  راـهچ 
تیعطاق اب  یلو  دـنروآرد ، ارجا  هب  ار  بیبحت » دـیدهت و   » کـیتکات نیمه  اـت  دندیـشوک  دـش ، لاـسرا  ماـما  هب  هسنارف  تقو  روهمج  سیئر 

يوروش اکیرمآ و  تردقربا  ود  ره  يوس  زا  اهراب  بالقنا  نیتسخن  ههد  لوط  رد  یـساملپید » راشف   » نیرتکد دـندش . هجاوم  ماما  ترـضح 
یئاوسر دوب . میقع  نومزآ  نیا  زا  يزراب  هنومن  ماما  هب  رتراک  هنامرحم  همان  راشتنا  تسا . هدیدرگ  هجاوم  تسکـش  اب  راب  ره  دش و  هدومزآ 

. دنک عناق  کیتکات  نیا  یگدوهیب  هب  ار  رابکتسا  ناهج  ات  دوب  مزال  نیلراف » کم  يارجام   » نوچ یگرزب 

نانچ یشنکاو  تسکش ، نیا  شنکاو  دوب . رابکتسا  یناهج  هئطوت  تسکش  هریجنز  نیرتاوسر  نیرتادص و  رسرپ و  نیلراف » کم  يارجام  »
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نیرتکد هب  ینیریش » قامچ   » نیرتکد عقاو  رد  تخاس و  لدب  قلطم » راشف   » هب ار  یـساملپید » راشف   » کیتکات هک  دوب  یبصع  هنانیگمـشخ و 
. دش لدب  قامچ !» قامچ  »

تردق اه و  تردقربا  همه  زا  يریگ  هرهب  اب  یجراخ و  یلخاد و  لعفلاب  تاناکما  همه  اب  ناوت  دحرس  ات  یمالـسا ، بالقنا  رب  قلطم » راشف  »
. هئطوت يژتارتسا  راکشآ  نشخ و  هرهچ  تسا  نینچ  عفنیذ  ياه 

نیگامشخ یبصع و  نیرتکد  نیا  يایوگ  نیلراف ، کم  يارجام  تسکش  زا  سپ  اه ، هئطوت  راو  هنومن  یلامجا و  تسرهف  هب  عیرـس  یهاگن 
: تسا

سراف جـیلخ  یبونج  ياهروشک  زا  یخرب  اکیرمآ و  تاناکما  هلمح  نیا  يارب  درک . هلمح  كرال  یتفن  لانیمرت  هب  مادـص  رگزواـجت  میژر 
: تفگ اکیرمآ » يادص   » يویدار تسا . هدش  هتشاذگ  وا  رایتخا  رد 

يورین تراظن  تحت  دور ، یم  رامـش  هب  ریخا  ياهلاس  رد  قارع  هلمح  نیرتگرزب  هک  كرـال ، هریزج  رد  ناریا  یتفن  ياـه  هناـیاپ  هب  هلمح  »
(1) تشاد رارق  سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  یئایرد 

: تخاس شاف  تسپ » نتگنشاو   » و

یم رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  دوخ  یئاسانـش  ياه  هراوهام  هلیـسوب  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  هلمج  زا  یماظن ، تاعالطا  اـکیرمآ  تلود  »
هبحاصم رد  یئاکیرمآ  ياه  ماقم  دنک  هدافتسا  یناریا  ياهورین  عمجت  زکارم  اههاگورین و  یتفن ، ياه  هنایاپ  هب  هلمح  يارب  اهنآ  زا  ات  دهد ،

(2) دندرک دیکأت  ار  شرازگ  نیا  رتیور »  » اب

نیا دش . دـیدجت  يا  هقباس  یب  تدـش  اب  کشمیدـنا  لوفزد و  ناراب  کشوم  اب  اهرهـش » گنج  ، » نآ اب  نامزمه  و  اه » شک  تفن  گنج  »
هقباسیب تالمح  نمهب 1366  اـت 28  يد  زا 22  دوب . نارهت  هجوتم  تالمح  نیرتشیب  يوروش  تخاـس  ياـه  کـشوم  زا  هدافتـسا  اـب  راـب 

همادا مادص  یئاوه  یکشوم و 
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سپ تفرگ . یم  رارق  اهامیپاوه  تالمح  جامآ  یبرغ  یبونج و  ياهرهش  ریاس  دش و  یم  ناراب  کشوم  رهش  ات 10  نیب 7  زور  ره  تشاد .
. تشاد موادت  تدش  اب  نیدرورف 1367  طساوا  ات  تفای و  همادا  تالمح  نیا  هزورود ، يا  هفقو  زا 

ههد رد  رورت  يراذگ و  بمب  يارب  نیقفانم  عیـسو  كرادت  دـندرک . زاغآ  ار  رورت  يراذـگ و  بمب  ياه  هئطوت  زا  يدـیدج  رود  نیقفانم ،
. دنناسر تداهش  هب  ار  نامرک  شرورپ  شزومآ و  لکریدم  دندش  قفوم  اهنت  نیقفانم  دنام . میقع  هک  دوب ، رجف 1365 

. مادص نیقفانم و  ینعی  هدناشن ، تسد  ياه  مرها  زا  يریگ  هرهب  دوب : هئطوت  يژتارتسا  دعب  کی  اهنت  همه  نیا  یلو 

داحتا يراکمه و  هلحرم  نیا  رد  دوب . راکشآ  میقتسم و  یئورایور  يارب  یللملا  نیب  یلصا  تاناکما  همه  زا  يریگ  هرهب  هئطوت ، یلصا  دعب 
. دش هدرپ  یب  یمسر و  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  برغ  قرش و  رابکتسا  یناهج 

: تفگ یکسنیژرب  نیلراف ، کم  یئاوسر  زا  سپ  هلصافالب 

تسا اکیرمآ  يارب  هقطنم  نیرتریذپ  بیسآ  هک  سراف  جیلخ  هیحان  هب  تسا  هدرک  رقتسم  اپورا  رد  هک  ار  یئاهورین  موس  کی  دیاب  اکیرمآ  »
(1) دنک لقتنم 

کنات و ياهدحاو  ینابیتشپ  اب  یئاکیرمآ  یماظن  نارازه  رارقتسا  راتساوخ  مانتیو  گنج  نارودرد  اکیرمآ  گنج  ریزو  رگنیزلـش ، زمیج  و 
(2) دش سراف  جیلخ  رد  ربامیپاوه  ياهوان  هناخپوت و 

: دیدرگ ریزارس  سراف  جیلخ  هب  قرش  برغ و  كولب  ياه  ناگوان  لیس 

دادرم رد  هکیروطب  تخادرپ . اه  نآ  دـیدش  تیوقت  هب  اکیرمآ  دنتـشاد و  روضح  سراف  جـیلخ  رد  لبق  زا  اکیرمآ  ياـه  ناـگوان  اـکیرمآ :
اکیرمآ ، 1367
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: درک شاف  روتینام » سنیاس  نچسیرک   » هیرشن دعب  یمک   (1) تشاد یئاکیرمآ  زابرس  یگنج و 24000  وان  زا 40  شیب  سراف  جیلخ  رد 

هب ادص  رس و  یب  تیلاعف  لاس  زا 6  سپ  ار  سراف  جیلخ  رد  تامهم  رابنا  زاورپ و  ياهدناب  ردانب ، زا  عیسو  يا  هکبـش  تخاس  راک  اکیرمآ  »
دهاوخ سراف  جیلخ  رد  هدرتسگ  يریگرد  کی  رد  شیاهورین  زا  تیامح  هب  رداق  ار  اکیرمآ  يرالد ، درایلیم  کی  هکبش  نیا  دناسر . نایاپ 

(2) تخاس

رادـید رد  ًالبق  تردـقربا  ود  یگنهامه  حرط  تخادرپ . سراف  جـیلخ  هب  دوخ  یگنج  ياـه  ناـگوان  مازعا  هب  زین  يوروش  داـحتا  يوروش :
سراف جـیلخ  يوس  هب  كاورک  ماـنب  يوروش  یگنج  ناـگوان   » هک دـندرک  مـالعا  اـه  يرازگربخ  دوب . هدـش  نیودـت  فچاـبروگ  ناـگیر 

(3) تسا هدرک  تکرح 

« اه یتشک  تروکـسا   » هناهب هب  دـیدج ، هلحرم  نیا  زاغآ  اب  تشاد و  روضح  سراـف  جـیلخ  رد  زین  ًـالبق  یئاـیناتیرب  ياـه  ناـگوان  سیلگنا :
: دش مازعا  يا  هزات  ياهورین 

یم مازعا  سراف  جـیلخ  هب  ییاه  بور  نیم  روشک  نیا  هک  درک  مالعا  سیلگنا ، عاـفد  ریزو  کـنای ، جرج  هسنارف ، يارزگربخ  شرازگ  هب  »
یئایرد يورین  یتشک  دـنورف  هس  هب  بسانم  تصرف  رد  یکیتسجل  ینابیتشپ  وان  کی  نینچمه  صوصخم و  وان  راـهچ  دوزفا : کـنای  دـنک .

(4) دش دهاوخ  قحلم  تسا  رقتسم  هقطنم  رد  رضاح  لاح  رد  هک  سیلگنا ،

126 ص :

.30/7/1367 ناهیک ، زا : لقنب  لگیپشا ،» - » 1
.30/10/1366 ییاوه ، ناهیک  - 2

.1/11/1365 ناهیک ، - 3

.21/5/1366 ناهیک ، - 4
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: هسنارف

جیلخ هقطنم  دـنه و  سوناـیقا  رد  دوخ  یگنج  یتـشک  زا 13  رتـشیب  یناـبیتشپ  يارب  روشک  نیا  هک  دـنتفگ  هسنارف  عاـفد  ترازو  تاـماقم  »
(1) دنک یم  مازعا  هقطنم  هب  هزات  یتاکرادت  یتشک  کی  سراف ،

. دنتشاد تکراشم  زین  دنله  کیژلب و  تایلاتیا ، ياه  تردق  یناهج ، هقباس  یب  یشکرکشل  نیا  رد 

راضحا و اب  هسنارف  هاـمریت  رد  ناتـسلگنا و  دادرخ 1366 ، رد  سراف ، جـیلخ   » یئاـیرد یـشکرکشل  ندرک  یللملا  نیب  حرط  لـیمکت  یپ  رد 
اب دـش و  عـطق  هسنارف  اـب  ناریا  طـباور  گـنج ،»  » نیا همادا  رد  دـنتخادنا . هار  هـب  ار  اـه  هناخترافـس  گـنج  یناریا » ياـه  تاـملپید  جارخا 

: تفگ یتسردب  یناجنسفر  مالسالا  تجح  دیسر . طباور  عطق  هناتسآ  هب  ناتسلگنا 

(2) تسین ادج  سراف  جیلخ  نارحب  زا  اه  هناخترافس  یناور  گنج  »

: دمآرد ارجا  هب  یناهج  هئطوت  نیا  هدرپ  نیرت  نینوخ  دادرم 1366 ، رد  و 

 : هکم هعجاف 

. دش هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  نیکرشم  زا  تئارب  یئامیپهار  توا 1987 : لوا  اب  ربارب  دادرم 1366  همظعم 10  هکم 
مارحلا هللا  تیب  يوس  هب  برغم  زامن  رد  تکرش  يارب  لماک  شمارآ  اب  مظنم و  فوفـص  رد  نانامیپهار  هک  تسویپ  عوقو  هب  ینامز  هثداح 
يدوعس یتینما  ياهورین  یفخم و  سیلپ  دندیسر ، بلاطوبا ، ناتـسربق  بنج  رد  نونجم ، لپ  هب  نایامیپهار  هک  یماگنه  دندوب . تکرح  رد 

دراگ يدوعـس و  یمـسر  سیلپ  عقوم  نیا  رد  دـنداد . رارق  هلمح  دروم  نآ  رواجم  هقبطراهچ  گنیکراپ  ناـمتخاس  لـپ و  يور  زا  ار  ناـنآ 
لابند هب  تسب . هلولگ  هب  ار  نیرئاز  سپس  تخادرپ و  روآ  کشا  زاگ  کیلش  هب  ادتبا  نایامیپهار  هرصاحم  اب  یتنطلس 

127 ص :

.29/5/1366 ناهیک ، - 1

.27/4/1366 ناهیک ، - 2
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هلمج زا  يرایـسب  دش ، داجیا  هک  یماحدزا  رثا  رد  تخادرپ و  جاجح  متـش  برـض و  هب  نارادـقامچ  یتینما و  نیرومأم  هارمه  هب  سیلپ  نآ 
تداهش هب  دنتسه ، نز  اهنآ  زا  يرایسب  هک  ادخ ، هناخ  رئاز   400 هثداح ، نیا  رد  دندش . حورجم  دیهـش و  اپ  تسد و  ریز  نز  يدایز  دادعت 

. دندیسر

. دنتخادرپ نآ  نیلماع  یفرعم  هب  ناهج  فلتخم  تایرشن  نامز  نامه  رد  هک  دوب ، ینلع  نانچ  تیانج  نیا 

: تشون هیکرت ، پاچ  هتزاگ ،»  » هیرشن

دوب و هدـش  هیهت  يدوعـس  ناتـسبرع  اکیرمآ و  يوس  زا  هک  یـصخشم  يویرانـس  ساسا  رب  همرکم  هکم  رد  یناریا  جاـجح  نینوخ  راتـشک  »
(1) دمآرد ارجا  هب  ایس )  ) اکیرمآ یسوساج  نامزاس  يراکمه  اب  ًالامتحا 

: تشون سیراپ ، پاچ  یمالسالا ،» لمعلا   » همان « هتفه

یئاکیرمآ لارنژ  کی  ناتسبرع و  یماظن  هیاپدنلب  رصانع  زا  یهورگ  لماح  درک ، یم  زاورپ  تئارب  میظع  تارهاظت  زارفرب  هک  يرتپوکیله  »
شروی و تایلمع  هرادا  يزیر و  حرط  رد  ار  پیکا  یهدـنامرف  هک  دوب ، ضایر  رد  اـکیرمآ  یماـظن  هتـسباو  يوق  لاـمتحا  هب  وا  تسا . هدوب 

(2) تسا هدرک  یم  لقتنم  حلسم  ياهورین  هب  هدج  زا  ار  دهف  تاروتسد  رتپوکیله  نیا  تشاد . هدهع  هب  جاجح  ماع  لتق 

: تشون ندنل ، پاچ  یلام ،» زمیات  »

هب دش ، یناریاریغ  یناریا و  جاجح  اهدـص  لتق  هب  رجنم  هک  هکم ، تارهاظت  بوکرـس  رد  یندرا  هژیو  ياهورین  زا  يرفن  نادرگ 300  کی  »
(3) دندرک یم  کمک  ناتسبرع  ياهورین 

: تخاس شاف  اداناک ، پاچ  تنسرک ،»  » هیرشن دعب ، يدنچ  و 

128 ص :

(. توا 1987  17  ) 26/5/1366 هیکرت ، هتزاگ ، - 1
توا  22  ) دادرم 1366  31 سیراپ ، یمالسالا ،» لمعلا  - » 2

(. توا 1987  17  ) دادرم 1366  26 ندنل ، یلام ،» زمیات  - » 3
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رنگو و زا  لکـشتم  یبرغ ، ناملآ  یتسیرورتدض  هژیو  تامدخ  يراکمه  ًامـسر  طایتحا ، بناوج  یمامت  تیاعر  يارب  يدوعـس  ناتـسبرع  »
هکم رد  هتـشذگ  لاس  ماع  لتق  تاـیلمع  رکتبم  رنگو  تسا . هتفریذـپ  دوخ  حلـسم  يورین  اـب  ار  شناراـطقمه  زا  نت  تفه  خـیلروا و  لارنژ 

(1) دوب

نیا رد  دندرک . قرغ  ار  ناریا  يراجت  یتشک  کی  کشوم  کیلـش  اب  یئاکیرمآ  ياهرتپوکیله  رویرهش 1366  رد 30  هکم ، هعجاف  یپ  رد 
هک تفگ  دیفس » خاک   » يوگنخس دنتفرگ . ناگورگ  هب  ار  رفن  یئاکیرمآ 26  ياهورین  دندیسر و  تداهش  هب  یتشک  یناریا  لنسرپ  هلمح 3 

. تسا هدرک  رداص  ار  یناریا  یتشک  هب  هلمح  روتسد  ًاصخش  ناگیر 

5/2 دـندوشگ . شتآ  اهنآ  يور  هب  هرـصاحم  زا  سپ  دـندرک و  هلمح  ناریا  یتفن  يوکـس  ود  هب  ییاکیرمآ  واـن  راـهچ  رهم 1366 ، رد 27 
. تسا هداد  ار  هلمح  روتسد  ًاصخش  وا  هک  تفگ  يا  هینایب  یط  ناگیر  هلمح ، زا  سپ  تعاس 

رد یماظن  روضح  شرتسگ  رب  ینبم  اکیرمآ  دیدج  تسایـس  هک  درک  مالعا  نوگاتنپ )  ) اکیرمآ گنج  ترازو  تشهبیدرا 1367 ، همین  رد 
هک ار ، ناریا  يربرفاسم  يامیپاوه  اکیرمآ  ناـگوان  ریت 1367  رد 21  نآ ، یپ  رد  تسا و  هدش  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  ًامـسر  سراف  جـیلخ 

درم و نز و  رفاـسم ،  300 نینوخ ، هعجاـف  نیا  رد  درک . نوگنرـس  درک ، یم  زاورپ  دوخ  یللملا  نیب  يداـع  ریـسم  رد  سراـف  جـیلخ  زارفرب 
. دندیسر تداهش  هب  كدوک 

129 ص :

توا 1988)  16 ، ) دادرم 13667  15 اداناک ، تنسرک ،» - » 1
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130 ص :
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هئطوت داصتقا و  گنهرف ،

فلتخم ياه  حرط  یماظن ، زواجت  دوش ، یبایزرا  یجراـخ  یناـگرزاب  یـسایس و  یماـظن و  داـعبا  رد  اـهنت  هئطوت  ياـفرژ  رگا  تسا  هابتـشا 
نیب عیـسو  يرگ  هزاوآ  تفن ، هئطوت  يداـصتقا و  یـسایس و  میرحت  روک ، مسیرورت  یبلط ، هیزجت  یـسایس و  بوشآ  اـتدوک و  يزادـنارب و 

اج نیا  رد  هلئسم  یلو  تسا . یمالـسا  بالقنا  هیلع  هئطوت  يژتارتسا  رد  مهم  رایـسب  ياه  مرها  همه  و ...  يربخ » مسیلایرپما   » طسوت یللملا 
. دسر یمن  نایاپ  هب 

يداینب تاریثأت  نانچ  ياراد  یلو  دنکن ، هولج  زراب »  » و نشخ »  » تسا نکمم  دـنچ  ره  هک  تسا ، رت  هدیـشوپ  رت و  قیمع  داعبا  ياراد  هئطوت 
. دزاس یم  لدب  لوا  هجرد  مهم و  ياه  مرها  هب  ار  نآ  رابتکسا  یمالسادض  يژتارتسا  رد  هک  تسا ، یگنهرف  یعامتجا و 

: تسا نایامن  زین  یگنهرف  دعب  رد  هئطوت  يافرژ 

قیقر شـشوپ  اب  هاگ  یبرغ ، گنر  بآرپ و  ياه  يژولوئدـیا  بتاکم و  عاونا  هضرع  لکـش  هب  یگنهرف » هئطوت  ، » کیژولوئدـیا هصرع  رد 
ناملسم ناوج  لسن  هب  برغ  ندمت  گنهرف و  ربارب  رد  ار  یگنهرف  تراقح  ساسحا  یعون  ات  دوش  یم  شالت  دبای و  یم  دومن  یمالـسا ،» »

هنوگره دنک و  ءاقلا 

131 ص :
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. دیامن موکحم  ءازهتسا  دنخزوپ  اب  یعیبط  یعامتجا و  شناد  نیون  داعبا  هب  یبایهار  رد  ار  يرکف  هناروسج  شالت 

ار یمالـسا  ناریا  ناکدوک  یتح  ناناوج و  یتیوه ، یب  لاذـتبا و  ءاشحف و  داسف و  هعاشا  لکـش  هب  یگنهرف » هئطوت  ، » یعاـمتجا هصرع  رد 
: دزاس یم  رت  نایع  ار  هئطوت  يافرژ  ردخم ، داوم  یعامتجا  هدیدپ  هب  یهاگن  تسا . هداد  رارق  دوخ  نیگآرهز  جامآ 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  ایس  یناهنپ  تامادقا  ایس ،)  ) اکیرمآ یسوساج  سناژآ  قباس  سیئر  رنرت ، دلیفسناتسا 

تحت یبـیل  ینیمخ و  هللا  تیآ  تیمکاـح  تحت  ناریا  لـثم  ییاـهروشک  رد   ) میژردـض لـئاسو  عیزوت  لـمح و  ردـخم ، داوـم  قاـچاق  »... 
(1)  ... و یفاذق ) گنهرس  تیمکاح 

داوم شخپ  تسا  قرـش  برغ و  یـسوساج  ياه  سیورـس  ياه  حالـس  نیرت  مهم  زا  ردـخم  داوم  زورما  يایند  رد  هک ، تسا  نیا  تیعقاو 
یبونج و ياکیرمآ  اپورا و  هدـحتم و  تالایا  رد  و  .گ.ب ، اـک طـسوت  يوروش  يزکرم  يایـسآ  ياـه  يروهمج  ناتـسناغفا و  رد  ردـخم 
رد ناوارف  كرادـم  دانـسا و  تسین و  هدیـشوپ  يرما  برغ ، یـسوساج  ياه  نامزاس  ریاـس  ایـس و  طـسوت  اـقیرفآ  ایـسآ و  زا  یمهم  شخب 

: دراد دوجو  نآ  ياشفا 

هاجنپ هدحتم  تالایا  رد  لاس 1978 ، رد  تسا . زورما  ناهج  رد  ردخمداوم  رگادوس  نیرتگرزب  ایس ،)  ) اکیرمآ تاعالطا » يزکرم  سناژآ  »
هتفای شیازفا  لاس  ره  مقر  نیا  تسا و  هتفر  شورف  هب  ردـخم  داوم  رـالد  دراـیلیم  تشه  داـتفه و  لاس 1979 ، رد  رـالد و  دراـیلیم  تفه  و 

. دهد یم  ناشن  ار  رالد  درایلیم  دصکی  مقر  یئاهنت ، هب  نیئوره ، هلماعم  مجح  یبرغ  ياپورا  رد  لاس 1980 ، رد  تسا .

132 ص :

ص 135. ، 1367 تاعالطا ، تاراشتنا  نایبارتوبا ، نیسح  رتکد  همجرت  یسارکمد ، يراکناهنپ و  رنرت ، دلیفسناتسا  - 1
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يدالیم ههد 1970  ياـهلاس  رد  هک  تخاـس  نشور  هتفرگ ، تروـص  ایـس  ناـمزاس  هیلع  هدـحتم  تـالایا  رد  هـک  یعیـسو  ياـه  يرگاـشفا 
: تسا نینچ  اه  يرگاشفا  نیا  زا  يا  هشوگ  دنا . هتخاس  داتعم  ردخم  داوم  هب  ار  ییاکیرمآ  نارازه  ایس  هب  هتسباو  ناکشزپ 

ندیـشک ریجنز  هب  رداق  هک  كانلوه  حالـس  کی  هب  یبایتسد  يارب  ایـس  شالت  تسا . ردخم  داوم  دیدج  عاونا  هدـنزاس  فشاک و  دوخ  ایس 
. داد قوس  دـیدج  ردـخمداوم  تخاس  هب  ار  وا  دـشاب  یـسوساج  تایلمع  رد  يریگ  هرهب  روظنم  هب  ناـسنا ، ندروآرد  ناـمرف  تحت  هدارا و 
اب سپس ، دش . فشک  ایس  طسوت  دنک ، یم  دیلوت  هنادازآ  سیئوس  رد  زودناس  تکرش  هک  يردخم  هدام  يد » سا . لا .  » دیلوت زار  تسخن ،

يدیدج ردخم  هدام  تفرگ ، ماجنا  ایس  يراذگ  هیامرس  اب  ریتشگ و  قودنص  یسیم و  یعامتجا  داینب  طسوت  هک  يا  هدرتسگ  ياه  شهوژپ 
. دیدرگ ردخم  داوم  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  ایس  ناسنیدب ، دش . هتخاس  تسا ،  L.S.D زا رت  يوق  راب  اههد  هک  ، B.Z مانب

قیرط زا  ایـس  تسا . هداد  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ  ناریا  يزرم  هیـشاح  رد  ردخم  ناهایگ  تشاک  هقطنم  هب  ایـس  هک  تسا  یمان  یئالط » لاله  »
یقرـش بونج  رد  و  اکیرمآ » ریا   » یئامیپاوه زا  نیچودنه  هقطنم  رد  نامزاس  نیا  دناسر . یم  يرای  ردخم  داوم  نیا  لمح  هب  امیپاوه  نیمأت 

. دنک یم  هدافتسا  ردخمداوم  لقن  لمح و  يارب  سیورس » ریا  لاتنانیتناک   » زا ایسآ 

یم هدـناوخ  هتخیـسگ » نانع   » و ماگل » یب  يراد  هیامرـس   » هک هچنآ  ای  هیامرـس ، قلطم  يدازآ  دحرـس  ات  يداصتقا  مسیلاربیل  هشیدـنا  هعاشا 
یئوس و زا  هعماج  ناـگنهرباپ  هوبنا  تیمورحم  هب  هک  لـمع ، رد  يداـصتقا  مسیرورت  هب  ندز  نماد  و  کیژولوئدـیا ، شـشوپ  ره  رد  دوش ،
رد يداصتقا  داسف  تسا . هئطوت  يژتارتسا  زا  یئزج  دـماجنا ، یم  رگید  يوس  زا  نارالاسرز  دودـعم  تسد  رد  نالک  ياـه  تورث  تشاـبنا 

ناونعب لمع  رد  یلو  تسا ، یـسایس  هرهچ  دـقاف  ًارهاظ  دـنچره  سالتخا ، ءاشترا و  ماگل ، یب  يزودـنارز  راکتحا و  نآ  ياه  هرهچ  یمامت 
. دور یم  راک  هب  یسایس  مهم  هبرح  کی 
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کی رد  و  ربخ » یب  ادخ  زا  نازودنارز   » و درد » یب  نیهفرم   » زا معا  دوخ ، یلخاد  هاگیاپ  هبناج  همه  عیسو و  يریگراکب  اب  یناهج  رابکتسا 
و يزیتـسرقف »  » هرهچ اـت  دـشوک  یم  یمالـسا » مسیلاربـیل   » ساـبل رد  هـچ  و  نیطالـسلا » ظاـعو   » يادر رد  هـچ  یئاـکیرمآ » مالـسا   » مـالک
، ناسنیدب دیامن . بلس  نافعضتسم » ناگنسرگ و  ناهج   » رد ار  نآ  قیمع  هبذاج  دنک و  راد  هشدخ  ار  یمالـسا  بالقنا  یئادز » تیمورحم  »

يریگ همه  هبذاج  دـناوتن  یجراخ  هصرع  رد  دوشن و  یعامتجا  تلادـع  ققحت  هب  قفوم  یلخاد  هصرع  رد  هکینامز  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
. دوب دهاوخن  تسار  پچ و  رامعتسا  هجوتم  نآ  بناج  زا  يرطخ  چیه  هک  دش ، دهاوخ  لیدبت  ینکشاو  مد  لای و  یب  ریـش  هب  دشاب ، هتـشاد 

. دوب دهاوخ  نازغل  زین  شیلخاد  تیدوجوم  ياه  هیاپ  یتح  هوالعب ، و 

: تفگ وکسم » ویدار  ، » نمهب 1357 رد 14  دش . زاغآ  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  يرابکتسا ، هئطوت  نیا  پچ  هرهچ 

هب تـسد  ناریا  رد  هـک  درک  مـهتم  ار  ایـس  ناـمزاس  یفخم  ياـه  سیورـس  يا  هلاـقم  رد  زورید  يوروـش  شترا  ناـگرا  خرـس ،» هراتــس  »»
(1) دننک یم  تیلاعف  هاش  نافلاخم  تضهن  رد  دوخ  نداد  هولج  تسینومک  اب  ایس  نایماظن  زا  دحاو  کی  دنا ... هدز  یتسینومک  تاکیرحت 

رد بزح »  » لکریبد نویرذآ ، دـنداد . ربخ  ناریا » تسینومک  بزح   » مانب یهورگ  تیدوجوم  مالعا  زا  اه  يرازگربخ  نمهب 1357 ، رد 20 
پچ ياه  کهورگ  ریاس  فارتعاب  هک  دوب  یکهورگ  نیا  دش ! بالقنا  تلود  رد  اه  تسینومک  مهس  نییعت  راتـساوخ  دوخ  هینایب  نیتسخن 
رتکد داسوم ،)  ) لیئارـسا یـسوساج  نامزاس  روتـسد  هب  اـهزور ، ناـمه  رد   (2) دوب هدـش  هتخاس  ایـس )  ) اکیرمآ یـسوساج  سناژآ  طـسوت 

لیکشت هب  ولمساق  نمحرلادبع 
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. داد نامزاس  ناتسدرک  رد  ار  هل » هموک   » کهورگ ناتسلگنا ، سیورس  سنجیلتنا  دز و  تسد  تارکمد » بزح  »

هامید  26 دندرک . زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  زین  وکـسم  تخاس  ياه  کهورگ  ییاکیرمآ ،» پچ   » ياه کهورگ  تیدوجوم  مالعا  اب  نامزمه 
ءاضما اب  يا  هداشگرـس  هماـن  دوخ  لوا  هحفـص  رد  ناـهیک »  » هماـنزور دوب ، اـه  هماـنزور  شخب  تنیز  تفر » هاـش   » تشرد رتیت  هک  ، 1357
هدـیقع يدازآ  یـسارکمد و  ناهاوخ  ام  : » دوب هدـمآ  هماـن »  » نیا رد  دـیناسر . پاـچ  هب  نارهت !» هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یهورگ   » لوهجم

(1) ... درک دیدجت  نویسیزوپا  ياهورین  هیلع  ار  هتشذگ  يروتاتکید  نارود  ناوت  یم  دنرب  یم  نامگ  يا  هدع  میتسه ...

هدوت بزح  یفخم  نامزاس  يربهر  وضع  ناگرهم » ردیح   » راعتـسم مان  اب  هک  ناهیک ، همانزور  ریبدرـس  یفتاه  نامحر  طسوت  هک  همان ، نیا 
يدازآ راتساوخ  هدوت » بزح  ، » نمهب 1357 رد 24  دوب . ناریا  رد  ارگ  يوروش  ياه  تسیسکرام  تیلاعف  دیدجت  زاغآرـس  دش ، جرد  دوب 

«. دش تیلاعف 

، میدـید هکنانچ  اهنآ ، زا  یخرب  دوبن . یـسایس  جرم  جره و  داجیا  ای  يداـصتقا و  یگنهرف و  لـئاسم  رد  اـهنت  اـه » کـهورگ  هئطوت   » داـعبا
، يداصتقا دـعب  رد  یلو  دـندرک ، ءافیا  یـسوساج  هنابلط و  هیزجت  یتسیرورت و  یئاـتدوک و  ياـه  حرط  عاونا  رد  یمهم  ياـه  شقن  اهدـعب 

. دوب يداصتقا » مسیرورت  هئطوت   » لمکم اه » کهورگ  هئطوت  »

هدشن کشخ  اه  نابایخ  شرفگنـس  رب  نمهب 1357  نادیهـش 22  نوخ  زونه  هک  بالقنا ، يزوریپ  يادرف  زا  یـسور »  » و یئاکیرمآ »  » پچ
رد يراکبارخ  ناـنچ  هب  ناـنآ  دـنتخادرپ . هناـیارگ  جرم  جره و  هنابلطرثکادـح و  یطارفا و  يداـصتقا  ياهراعـش  يوهاـیهرپ  حرط  هب  دوب ،

رامعتسا دوب . يداصتقا  مسیرورت  ندیشکربرس  نآ  موتحم  هرمث  هک  دندز ، تسد  روشک  داصتقا 
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یعامتجا تلادع  ققحت  هعماج و  نیمورحم  هنابلط  تلادـع  ياه  تساوخ  ندروآرب  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  دـنک  تباث  تساوخ  یم  پچ 
. دش هتفرگ  یپ  تسار  رامعتسا  طسوت  رگید  يدعب  رد  هئطوت  نیا  تسا . ناوتان 

: تسا يوسوم  »ي  اضیبدی  » شتسد رد  ملق »  » هک میرب ، نایاپ  هب  وا »  » مالک اب  ار  نخس  هک  تسا  نآ  ابیز  و 

نم تسا و  هدش  عورش  درد  یب  نیهفرم  اه و  هنهرباپ  گنج  رابتکسا و  فاعضتسا و  گنج  انغ و  رقف و  گنج  لطاب ، قح و  گنج  زورما  »
تزع يـالتعا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  مزع  دـنا و  هتفرگ  شود  رب  ار  هزراـبم  راـب  هلوک  ناـهج  رـسارس  رد  هک  ینازیزع  همه  يوزاـب  تسد و 

زیزع و تلم  هب  منک و  یم  راثن  لامک  يدازآ و  ياه  هچنغ  همه  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياهدورد  مالس و  مسوب و  یم  دنا  هدومن  ار  نیملـسم 
امـش غورفرپ  نامـشچ  اه و  بلق  تسا و  هدومن  رداص  ناهج  هب  ار  امـش  تیونعم  تاکرب  راثآ و  دـنوادخ  منک  یم  ضرع  مه  ناریا  روـالد 

... تسا هتخادنا  تشحو  هب  ار  تسار  پچ و  ناراوخناهج  ناتیبالقنا  هنیک  ياه  هرارش  تسا و  هدش  نامورحم  زا  تیامح  نوناک 

دنهاوخن زگره  ار  نآ  لوصا  هب  هبرض  بالقنا و  تسکش  لمحت  یلو  دنراد  ار  یگنشت  یگنسرگ و  لمحت  هک  دنا  هدرک  تباث  ناریا  مدرم 
هک تسا  هدرک  تمواقم  شیوخ  بالقنا  لوصا  هیلع  رفک  ناهج  یمامت  تالمح  نیرتدیدش  لباقم  رد  هشیمه  ناریا  فیرـش  تلم  تشاد .

یماظن و تیامح  زا  معا  سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  ددعتم  تایانج  لباقم  رد  ناریا  روالد  تلم  ایآ  اما  تسین . اهنآ  همه  رکذ  لاجم  اجنیا  رد 
؟ تسا هدرکن  تمواقم  يربرفاسم  يامیپاوه  ینوگنرس  اه و  قیاق  اه و  یتشک  یتفن و  ياهوکس  هب  هلمح  قارع و  هب  یتاعالطا 

؟ تسا هدرکن  تمواقم  یللملا  نیب  عماجم  یسایس  ياه  يزاب  داجیا  دوخ و  برغ  قرش و  یساملپید  گنج  رد  ناریا  تلم  ایآ 
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ینوکسم و قطانم  ناراب  کشوم  اهرهش و  هب  قارع  هناشنمدد  تالمح  یناور و  یتاغیلبت  يداصتقا  گنج  لباقم  رد  ناریا  عاجـش  تلم  ایآ 
اه و لاربیل  نیقفانم و  هئطوت  لباقم  رد  ناریا  زیزع  تلم  ایآ  تسا ؟ هدرکن  تمواقم  هچبلح  ناریا و  رد  قارع  یئایمیـش  ررکم  ياه  ناراـبمب 

لوصا هب  هبرـض  يارب  تانایرج  ثداوح و  نیا  همه  ایآ  تسا ؟ هدرکن  تمواقم  نابآم  سدقم  هلیح  ناراد و  هیامرـس  راکتحا  يزودـنارز و 
یم ساپـس  ار  ادخ  هک  دنزب ، هبرـض  ماظن  لوصا  هب  تسناوت  یم  اه  هئطوت  نیا  زا  کی  ره  مدرم ، روضح  دوبن  رگا  هک  تسا ؟ هدوبن  بالقنا 

.« دیوگن كرت  ار  اه  هنحص  دنک و  لمع  دوخ  تلاسر  هب  راوتسا  یتماق  اب  ات  دومن  قفوم  ار  ناریا  تلم  هک  مراذگ 

(1) ینیمخ ماما  )

137 ص :
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هژون ياتدوک  مود : شخب 

اتدوک كرادت 

برغ اب  یگنهامه 

یلعمالغ قباس  دبـشترا  کیدزن  لاعف و  ناراکمه  زا  يرماع ، ینب  رقاب  دـمحم  يرمرادـناژ  هتـسشنزاب  مود  گنهرـس  لاس 1358 ، راـهب  رد 
کی كرادـت  تیقفاوم  نازیم  نآ  ساسارب  دـبای و  عالطا  ناریا  هب  تبـسن  اکیرمآ ) وتاـن و  برغ (  عضاوم  زا  اـت  دـمآرب  ددـصرد  یـسیوا ،

. دنک یبایزرا  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  رب  را  هئطوت 

دوب و طبترم  ایـس ) اکیرمآ (  تاعالطا » يزکرم  سناژآ   » اب هک  يرماع ، ینب  تسود  شترا و  نکر 2  رسفا  يدمحا  ياب  هللاءاطع  گنهرس 
یمالـسا يروهمج  ماظن  لابق  رد  برغ  ياههاگدـید  هب  تبـسن  ات  تفای  تیرومأـم  يرماـع  ینب  يوس  زا  تشاد ، ار  ناریا  زا  جورخ  دـصق 

هناشن نونکات  هک  داد  عالطا  وا  اب  ینفلت  سامت  یط  يرماع  ینب  کیپ  دـعب ، هتفه  هس  دـیامن . شرازگ  وا  هب  ار  هجیتن  هدرک و  عـالطا  بسک 
، دنتـسه یمالـسا  يروهمج  يزادـنارب  ددـصرد  ناریا  لخاد  رد  هک  یناـسک  اـب  برغ  یماـظن  یـسایس  لـفاحم  یعطق  یئوسمه  رب  لاد  يا 
دـیدرگ و رارقرب  ینفلت  سامت  ًاددـجم  دـعب ، هام  کی  اما  دـش . يرماـع  ینب  یگدروخرـس  سأـی و  بجوم  ربخ  نیا  تسا . هدرکن  هدـهاشم 

تیامح هدامآ  اکیرمآ  هک  داد  شرازگ  نتآ  زا  روکذم  لماع 
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. دنراد ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  دصق  هک  تسا  یئاهورین  زا 

ماـنب ناریا ،  رد  راـیتخب  روپاـش  رتـکد  لاـعف  لـماوع  زا  یکی  قیرط  زا  راـیتخب  ناراداوـه  اـب  يرماـع  ینب  یکیدزن  هب  هلـصافالب  ساـمت  نیا 
. دیماجنا مداخ  مساقلاوبا 

رد وا  میتفر . شردپ  لزنم  هب  هدزرس  مداخ ] مساقلاوبا  دنزرف   ] داوج و  نابزرم ] اضر  ] نم دوب  ناتسبات 58  لیاوا  ای  راهب  رخاوا  رد  زور  کی  »
هک دوب  هتـشذگ  يا  هقیقد  هد  دودح  تفر . دروآ و  ياچ  ام  يارب  درک و  تیاده  رگید  قاطا  هب  ار  ام  تسب و  ار  رد  تشاد . ینامهیم  قاطا 

دوب و نازرل  وا  ياه  تسد  تشاد و  هتفـشآ  نارگن و  یتلاح  دوب ، يرماع  ینب  وا  دینک . تاقالم  ار  یـصخش  دـیئایب  تفگ  درک و  تعجارم 
 ... « متسه يرمرادناژ  هتسشنزاب  گنهرس  نم  درک : یفرعم  نینچ  ار  دوخ  نداد  تسد  زا  سپ 

کی ره  هچرگ  هک  داد  خر  روشک  رد  یتالوحت  ثداوح و  اتدوک ، ياه  ماگ  نیتسخن  زاغآ  ات  نمهب 1357  رد 22  بالقنا  يزوریپ  زور  زا 
ینب نوچ  يرـصانع  کیرحت  هیذغت و  يارب  ار  هنیمز  دوخ  هعومجم  رد  یلو  دوب ، بالقنا  زا  هتـساخرب  ماظن  هیلع  لقتـسم  يا  هئطوت  يوحنب 

. تخاس مهارف  يرماع 
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ره یعیبط  هجیتن  ود  ره  هک  رگید ، يوس  زا  نیون  ماظن  یگتفاین  مظن  وسکی و  زا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  طیارش  رد  هعماج  یتخیسگ  مه  زا 
. دروآ مهارف  اه  هئطوت  عاونا  دشر  جضن و  يارب  ار  بسانم  طیارش  تسا ، یعامتجا  بالقنا 

: تسا ریز  حرش  هب  هژون ،» ياتدوک   » ياه هفطن  نیلوا  داقعنا  ات  بالقنا ، تسخن  ياه  هام  ثداوح  نیرت  مهم 

راتفر رادرک و  رد  هکنآ  یب  روشک ؛ رـسارس  رد  یـسایس ) یماظن و   ) اه نامزاس  اه و  هورگ  بازحا و  پچ  تسار و  عاونا  دـیدش  تیلاعف  .1
. دنشاب هتشاد  یهجوت  یبالقنا  مدرم  ياه  شزرا  بالقنا و  زا  هتساخرب  ماظن  هب  ای  دسانشب و  يزرم  دح و  دوخ 

ياه تسپ  هب  هدازدـمحا و ....  رهاـط  یندـم ، دمحادیـس  رتکد  یمارهب ، رتکد  یـسنوی ، میهاربا  يا ، هغارم  مدـقم  نوچ  يدارفا  باـصتنا  .2
یناملسم قلخ   » يا هغارم  ناسارخ و ...  ناتسزوخ ، ناتسچولب ، ناتسیس و  ناتـسدرک ، یقرـش ، ناجیابرذآ  ساسح  ياه  ناتـسا  يرادناتـسا 

ار و برع  رودزم  هب  هتـسباو  خویـش  یندـم  ار ، چولب  نارادرـس  یمارهب  ار ، ناتـسدرک  پچ  ياه  کهورگ  یـسنوی  درک ، یم  جیـسب  ار  اه »
. ار نیقفانم  هدازدمحا 

«. ناتسدرک تارکمد  بزح   » طسوت رهشناریپ  هوسپ و  داباهم و  ياه  ناگداپ  لاغشا  بالقنا : يزوریپ  زا  سپ  هتفه  ود  یکی  .3

حتف يارب  ناتسدرک  رد  رقتسم  حلسم  ياه  هورگ  شالت  لیلدب  جدننس ، رد  زورون  گنج  بالقنا : يزوریپ  زا  سپ  زور   4.35

145 ص :

هژون ياتدوک  مود : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 154 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


طیارش نتخاس  مهارف  تهج  رد  رهشناریپ و  هوسپ و  داباهم و  ياه  ناگداپ  حالـس  علخ  لمکم  دوب  یتکرح  گنج ، نیا  رکشل 28 . ناگداپ 
. هیمورا جدننس  روحم  رد  اه  ناگداپ  ریاس  طوقس 

. سوواکدبنگ نینوخ  يریگرد  : 5.6/1/1358

. هدقن گنج  هعجاف  : 6.31/1/1358

. ینرق هللا  یلو  رکشلرس  رورت  : 7.3/2/1358

(1) مق زیربت و  زیمآ  هئطوت  ياه  یئامیپهار  : 8.4/2/1358

. يرهطم یضترم  هللا  تیآ  داتسا  رورت  : 9.12/2/1358

. یناجنسفر یمشاه  ربکا  یلع  مالسالا  تجح  ماجرفان  رورت  : 10.5/3/1358

. يرظتنم یمظعلا  هللا  تیآ  تیب  هب  ماجرفان  هناحلسم  هلمح  : 11.12/3/1358

... و

146 ص :

هللا تیآ  یتشهب ، رتکدـهللا  تیآ  مولظم  دیهـش   ) نآ نیـسسؤم  هک  (، 19/11/57  ) یمالـسا يروهمج  بزح  تیدوجوم  مالعا  لابندـب  - 1
یمشاه ربکا  یلع  مالسالا  تجح  يا و  هنماخ  یلعدیس  مالسالا  تجح  رنهاب ، داوجدمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  دیهـش  یلیبدرا ، يوسوم 

تشپ ار  يرادمتعیرش  تیامح  هک  ناملسم  قلخ  يروهمج  بزح  زور 24/12/57 ، رد  دندوب ، رادروخرب  ماما  رثؤم  تیامح  زا  یناجنسفر )
نیمز هب  فلاخم  ههبج  يوس  زا  ینیمخ  ماما  يربهر  یمالسا و  يروهمج  بزح  لباقم  گرب  ًارهاظ  درک و  تیدوجوم  مالعا  تشاد ، دوخ 
دیاب نانئاخ  تسد  زا  ار  اه  هناهب   » ناونع تحت  یلاخلخ  مالـسالا  تجح  هلاقم  هب  ضارتعا  هناهب  هب  هک  مق  زیربت و  ییامیپهار  دـش . هدـیبوک 

یثداوح زا  دوب  يا  هناشیدـنا  هداس  يرادرب  هدرگ  تفرگ ، ماجنا  يرادمتعیرـش  زا  تیامح  و  خروم 2/2/58 ) تاعالطا ، همانزور  « ) تفرگ
(. نآ زا  سپ  ثداوح  19/10/1357 و   ) دمآ شیپ  ماما ، هیلع  تاعالطا »  » همانزور زیمآ  نیهوت  هلاقم  جرد  یپ  رد  هک 
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هب زین  ار  هاش  یتح  هک  دوب ، هدـننک  راودـیما  بالقنا  دـض  يارب  نانچ  یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع  یپایپ  ياـه  هئطوت  نیا  هعومجم 
. دنک يریگ  هرانک  تخت  جات و  زا  درادن  دصق  هک  تشاد  مالعا  يا  هبحاصم  رد  وا  هک  اجنادب  ات  تخاس . راودیما  ناریا  هب  دوخ  تشگزاب 
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اتدوک بیوصت 

هدنامزاس ناونعب  رایتخب  لیکشت  لاح  رد  هکبـش  اب  يزادنارب ، حرط  هنوگره  اب  اکیرمآ  یهارمه  زا  عالطا  بسک  یپ  رد  يرماع  ینب  هچرگ 
یخیرات عطقم  نیا  رد  اریز  دوب  هدـیدرگن  نییعت  يازدـنارب  شور  نیرت  نکمم  اتدوک »  » زونه یلو  درک . زاغآ  يراـکه  حرط  نیا  يرجم  و 

شترا رد  بلط  تنطلـس  رـصانع  اکیرمآ ، یتاعالطا  عبانم  لیلحت  ساسارب  مود ) بالقنا  زاـغآو  اـکیرمآ  یـسوساج  هنـال  ریخـست  زا  لـبق  )
. دننارذگ یم  ار  بالقنا  هبرض  زا  لصاح  تهاقن  نارود  هدوب  یگدنکارپ  تشحو و  شوختسد 

: تشون نامزاس  زکرم  هب  یشرازگ  یط  نارهت ، رد  ایس »  » هاگیاپ سیئر  نیئوکپ ، یسدلانود . خیرات 7/8/1358 ،  رد 

هدز تشحو  ًالماک  زونه  ( اه یـشترا   ) اهنآ اما  دنک ، ادیپ  يرگید  تروص  دناوت  یم  عاضوا  دنک  يرادفرط  یـسک  زا  شترا  هکیتروص  رد  »
ار دوخ  سفن  هب  دامتعا  دنناوتب  دسر  یم  رظنب  هک  یلامتحا  ناربهر  درادن و  دوجو  ًالمع  يا  هفرح  قایتشا  تسا و  فیعض  ناشطابضنا  دنا .
زا رتراک ] يروهمج  تسایر  نارود  رد  ایـس »  » سیئر رنرت  لاریمدآ  زمر  مان  نینگ  یج  دراودا   ] امـش دنا ... هدشن  رادیدپ  زونه  دـننادرگزاب 
يا و هیشاح  روط  هب  طقف  ار  دوخ  رظن  نم  منک .  رظن  راهظا  روما  نایرج  رد  ذوفن  لامعا  تاناکما  هب  عجار  تصرف  کی  هک  دیتساوخ  نم 
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ًابیرقت ام  تسد  زا  نآ  یط  يارب  هک  تسیا  هلحرم  مه  نیا  منک و  یم  مـالعا  دـنک  یط  ار  دوخ  تهاـقن  نارود  شترا  هکیناـمز  اـت  یئزج و 
فـالتئا کـی  هوقلاـب  نارـس  هک  تسا  نیا  متـسه ، نآ  ریگرد  نونکا  مه  نم  دـیآ و  یم  رب  اـم  تسد  زا  هک  يراـک  تسین . هتخاـس  يراـک 
یئاسانش ار  دش ) عورش  ناشروهظ  هکیماگنه  برغ (  هب  لیامتم  یشترا  نارس  ور و  هنایم  ینید  ياه  هرهچ  یسایس ، ياه  لاربیل  زا  لکشتم 

يرادمتعیرش هللا  تیآ  دشخب  تعرس  ار  فالتئا  نیا  دوشیم  هداد  لامتحا  نارگید  زا  شیب  هک  یسک  میوش . اهنآ  زا  تیامح  هدامآ  هدرک و 
(1) تسا

نابلط و تنطلـس  فیط  تارظن  اهحرط و  یقالت  لـحم  هک  راـیتخب ، داتـس  رد  دنفـسا 1358 ) مود  همین  اـتدوک (  بیوصت  زا  شیپ  نیارباـنب 
هلباقم يارب  حرط  ود  دوب ، قارع ) ناتـسبرع و  رـصم و   ) برع عاجترا  بالقنا و  فلاخم  یبرغ  ياه  تلود  اکیرمآ و  ياه  همانرب  اهحرط و 

: تشاد رارق  راک  روتسد  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  اب 

هب مادـص  میژر  لیدـبت  برع و  ناهج  رد  قارع ) ) امن پچ  و  سراف ) جـیلخ  خویـش  « ) یتنـس  » و رـصم ) « ) کیتارکومد  » عاـجترا فـالتئا   1
؛ ناریا بونج  برغ و  هب  هلمح  يارب  نآ ، یماظن  يوزاب 

تهج تسرپ ) هاـش  اـت  ارگ  یلم  زا  یماـظن (  و  راکـشزاس ) نویناـحور  یخرب  یبهذـم ( »  » و یلم ) هـهبج   ) یـسایس ياـه  هرهچ  فـالتئا   2
. اتدوک کی  كرادت 

دش یم  لقتنم  ناتسزوخ  هب  هلصافالب  رایتخب  ناریا ، كاخزا  تمـسق  نیا  هیزجت  بونج و  برغ و  هب  قارع  زواجت  بقاعتم  لوا ، حرط  قبط 
بزح  » رایتخا رد  نیـشن  درک  قطانم  . ) دـش یم  نارهت  رد  تردـق  فرـصت  هدامآ  تشاد و  یم  مالعا  دازآ » ناریا   » زکرم ناونعب  ار  اـجنآ  و 

عقاو رد  دمآ ). یم  رد  نابزیلاپ  ياهورین  فرصت  هب  مالیا  نارتخاب و  ياهناتسا  و  ناتسدرک » تارکومد 
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ص 30  ، 1365 لوا ، پاچ  یـسوساج ، هنال  رـشن  زکرم  نارهت ، دلج 55 ، یسوساج ، هنال  دانـسا  ماما :  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  - 1
.31
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ناجیابرذآ و رد  هداشگ  يوزاب  ود  اب  دـش و  یم  لیدـبت  ناریا   (1) هبموچ یسوم  هب  رایتخب  و  وگنک ) زیخرز  ناتـسا   ) اگناتاک هب  ناتـسزوخ 
( یکیرچ دض  ياه  گنج  نسیروئت  نابزیلاپ ،   ) مالیا نارتخاب و  و  ناتسدرک )» تارکومد  بزح   » لک ریبد  ولمساق  نمحرلادبع   ) ناتسدرک
رد لاس 1358 ، رد  تشاد . یناوخمه  دوب ، نایرج  رد  لاس 1358  رد  هک  یفلتخم  ثداوح  اب  حرط  نیا  درک . یم  تکرح  نارهت  تمـس  هب 

. دوب مهارف  یجراخ  هئطوت  کی  رد  تکراشم  هنیمز  یهجوت  لباق  دح  ات  ناریا  بونج  برغ و 

لاس 1358 همین  رد  نیـشندرک ، قطاـنم  ردرقتـسم  حلـسم  ياـههورگ  بوکرـس  زا  سپ  ناتـسدرک ) یبرغ و  ناـجیابرذآ   ) روشک برغ  رد 
یئادف ياهکیرچ   » و هلوموک » «، » ناتسدرک تارکومد  بزح   )» هقطنم رد  ریگرد  بالقنا  دض  نارس  تارکاذم  عورـش  اب  هک  یتصرف  لیلدب 

تادحرـس هب  هدـش  هدـنار  ياههورگ  نامزاس و  دـمآ ، مهارف  نایغابـص  مشاه  رهورف و  شویراد  تکرـش  اب  تین » نسح  تئیه   » اـب قلخ )»
ار نارایماک  ات  داباهم  زا  يا ، هظحالم  لباق  يریگرد  نودب  دنتفای و  ار  اهرهش  رد  رارقتـسا  یهدنامزاس و  تشگزاب و  لاجم  ًاددجم  يزرم ،

لیدبت یـسیوا و )...  نابزیلاپ و   ) قباس میژر  يرارف  يدایا  هاگنالوج  هب  مالیا  نارتخاب و  ياهناتـسا  يزرم  قطانم  نینچمه  دندرک . فرـصت 
هک بالقنا  دض  رصانع  ، يزرم ياهاتـسور  اه و  هاگـساپ  هب  قارع  شرتسگ  هب  ور  یئاذیا  تالمح  زا  هتـشذگ  زین ، ناتـسزوخ  رد  دوب . هدش 

نوچ یتامادـقا  اب  دـندوب ، یندـم ) يذوفن (  بالقنا  دـض  و  رایتخب ) هاش  يرارف (  بالقنا  دـض  قارع و  رب  مکاح  میژر  ياه  هئطوت  يرجم 
دیس دیاب  هک  دنروآ ، یم  هنحص  هب  ار  یشیامن  اهرهـش ، حطـس  رد  يریگرد  داجیا  تفن و  ياه  هلول  مادهنا  یمومع ، رباعم  رد  بمب  راجفنا 

یبرغ و ياهزرم  لوط  رد  قارع  میژر  لاح ، نیمه  رد  درب . یم  نایاپ  هب  ار  نآ  ینما  ان  هیزجت و  رطخ  زا  ناریا » یجان   » ناونعب یندم  دمحا 

151 ص :

. وگنک بلط  لالقتسا  ربهر  وابمومول  لتاق  - 1
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ینارحب طیارـش  زا  ارذگ  يریوصت  طقف  روکذم  دراوم  داد . یم  لیکـشت  ار  ناهن  راکـشآ و  بالقنا  دـض  ههبج  تشپ  طخ  روشک ، یبونج 
يدزمان زا  یئاه  هناشن  زین  یللملا  نیب  حطـس  رد  دریگ . یم  رب  رد  دهد ، هجیتن  تسناوت  یم  لوا  حرط  فادها  تهج  رد  هک  ار ، لاس 1358 
یمالسا يروهمج  هب  زواجت  يارب  نآ  ندرک  هدامآ  و  هقطنم » دیدج  مرادناژ   » هب نآ  لیدبت  هاش و  طوقس  ءالخ  ندرک  رپ  يارب  قارع  میژر 

: تشاد دوجو  ناریا 

: دسیون یم  نینچ  دوخ  باتک  رد  نوسکین  دراچیر 

لاح رد  قارع  وردنت  تلود  دوشب ... ؟ ناریا  نیـشناج  دناوت  یم  روشک  مادک  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  حرطم  ناگمه  يارب  هک  یلاؤس  اهنت  »
دوبهب دروم  رد  يدایز  یقطنم  یفاک و  لیالد  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  يارب  دور ... یم  رامـشب  سراف  جـیلخ  یماظن  يورین  نیرتیوق  رـضاح 

(1) تسا دوجوم  قارع  روشک  اب  طباور 

. ددرگ یم  زاب  لبق  اهلاس  هب  نآ ، رد  جردنم  تارظن  هطقن  یلو  هدش ، رشتنم  لاس 1981  رد  باتک  نیا  دنچ  ره 

مرادناژ  » ناونعب هاش  یلاخ  یسرک  لاغشا   ) ار دوخ  عفانم  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزادنارب  هئطوت  رد  تکراشم  زا  مادص  هک  تسا  یهیدب 
راهم هرخالاب  سراف و  جیلخ  خویـش  هنازخ  هب  يزایتسد  هیروس و  بیقر  رب  هبلغ  برع ، ناهج  ياه  تسایـس  نوناک  هب  قارع  لیدبت  هقطنم ،»
ناریا هیلع  برغ  یبالقنا  دض  ياهحرط  اب  یماگمه  ورگ  رد  عفانم  نیا  هب  لین  هدرک و  یم  لابند  هقطنم )  رد  یمالسا  بالقنا  جاوما  ندرک 

. تسا هدوب 

ناکما زیربت و  رد  ناملـسم » قلخ  يروهمج  بزح   » تیزکرم راـبتعا  هب  دوش ، نییعت  دازآ » ناریا  نوناـک «  ناونعب  زاوها  هکنآ  زا  شیپ  هتبلا 
: دوب هدش  یبایزرا  زین  زیربت  ناتسا ، نیا  رد  ییاوه  هاگیاپ  دوجو  ناجیابرذآ و  رد  يرادمتعیرش  زا  يریگ  هرهب 

152 ص :

ص 140 141. لوا 1362 ، پاچ  نیون ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یمالسلا ، هقث  رفعج  همجرت  یقیقح ، گنج  نوسکین ، دراچیر  - 1
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فرـصت ناملـسم  قلخ  يروهمج  بزح  تامادـقا  تانایرج  رد  زیربت  رگا  دورب . ناتـسزوخ  هب  ای  زیربت  هب  ای  راـیتخب ]  ] ناـشیا هک  دوب  رارق  »
یم مالعا  دازآ  ناریا  ناونعب  ار  ناجیابرذآ  هدـش و  دراو  اجنآ  هب  رایتخب  درک  یم  تیعبت  زین  اـجنآ  ییاوه  هاـگیاپ  ینیمز و  يورین  دـشیم و 

رد شدوخ  نیـشن  ناملـسم  ياه  يروهمج  ظاحل  زا  نآ  هب  اـه  سور  تیـساسح  يوروش و  زرم  اـب  یکیدزن  تلعب  ناـجیابرذآ  هتبلا  دومن .
هدـش و فرـصت  رـصم  قارع و  طـسوت  ینیمز  یئاوه و  هدرتسگ  مجاـهت  کـی  اـب  دوب  رارق  هک  دوب  ناتـسزوخ  لوا  هلحرم  دوب . مود  هلحرم 

(1) دریگ رارق  رایتخب  رایتخا  رد  مالعا و  دازآ  ناریا  ناونعب 

همه يرازگرب  یپ  رد  دوب ، هدراذـگ  شیاـمن  هب  تشهبیدرا 1358  لئاوا  رد  ار  دوخ  تیهاـم  راـبکی  هک  ناملـسم ،» قلخ  يروهمج  بزح  »
، يرادمتعیرـش رب  یبهذم » ربهر   » ناونعب بزح  نیا  درب . ورف  كانرطخ  بوشآ  کی  هب  ار  زیربت  رذآ 1358  لئاوا  رد  یساسا ، نوناق  یسرپ 

یبهذـم یـسایس  ناربهر  تشاد . هیکت  زیربت  یئاوه  هاگیاپ  رد  دوجوم  رـصانع  یخرب  رب  یماـظن  دـعب  رد  ناـیارگ و  یلم  رب  یـسایس  رظن  زا 
. دنیآ لئان  دوخ  فده  هب  دنـشک و  شتآ  هب  ار  روشک  رـسارس  دنناوت  یم  زیربت ، رد  يا  هقرج  داجیا  اب  هک  دندرب  یم  نامگ  روکذـم  بزح 

: دندوب لئاق  يدیلک  شقن  ناهج !!» نایعیش  عجرم   » ناونعب يرادمتعیرش ،  يارب  و  روشک ، رسارس  اب  هسیاقم  رد  ناجیابرذآ ، يارب  اهنآ 

تـسد رد  يرادمتعیرـش  یمظعلا  هللا  تـیآ  ترـضح  ار  ناـجیابرذآ  تشونرـس  دـنک و  یم  نـییعت  ناـجیابرذآ  ار  ناریا  مدرم  تشونرــس  »
(2) دراد

زرم هب  یقرـش  ناجیابرذآ  یکیدزن  لیلدب  ًافرـص  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  یگدرتسگ  زا  هک  ناملـسم » قلخ  يروهمج  بزح   » یلمع همانرب 
هئطوت تسکش  هدننک ، نییعت  لماع  دشن . کیکفت  رایتخب  دازآ » ناریا   » حرط زا  يوروش 

153 ص :

اتدوک هکبش  اب  ییاوه  يورین  رصانع  رایتخب و  ناراداوه  نایم  طبار  ییاوه و  يورین  ینف  رسفا  ینکر  ییوجزاب .) ینکر (  رـصان  ناوتـس  - 1
. دوب

(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 2
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هب هنحـص ، رد  ناجیابرذآ  مدرم  روضح  لیلدـب  ناتـسزوخ  ینیزگیاج  رگید  ترابعب  دوب . ناـجیابرذآ  مدرم  طـسوت  ناملـسم » قلخ  بزح  »
. دش لیمحت  هئطوت  ناحارط 

« مود بالقنا   » زاغآ اکیرمآ و  یسوساج  هنال  ریخست  زا  سپ  زیئاپ 1358 و  طساوا  زا  يزادنارب » زا  یشور   » ناونعب زین  اتدوک  مود  حرط  اما 
مالـسا نیب  یمئاد  عازن  ناـمجرت  هک  ناملـسم » قـلخ  يروـهمج  بزح   » یبهذـم هبـش  هئطوـت  تسکـش  تلعب  تفرگ و  رارق  هعلاـطم  دروـم 

. تفای يدج  تیمها  دوب  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  ناراکشزاس و 

زیئاپ 58)(1) ًادودح   ) دوب حرطم  اه  تبحص  رد  مدش  انشآ  مداخ  اب  هکینامز  زا  اتدوک  ماجنا  لامتحا  »

یلو دوبن  راک  روتـسد  رد  اتدوک  هچ  رگا  زیئاپ 1358 ،  زا  يزادنارب  هکبش  مهم  رـصنع  ود  ینکر  نابزرم و  یبتک  یهافـش و  تاراهظا  قبط 
يارب نابزرم  اضر  سدنهم  نمهب 1358  طساوا  رد  دندوب . هتخادرپ  یـسایس  تیلاعف  هب  ناریا » بزح   » رد هک  دـش  عقاو  یناسک  هجوت  دروم 

: دش سیراپ  مزاع  رایتخب  هب  شرازگ  هئارا 

یـسوساج هنال  لاغـشا  یپ  رد  روشک  یـسایس  ياضف   ] راشف وج  رثا  رد  نایاقآ  رثکا  متفگ  نم  دنتفرگ . ار  ناتـسود  غارـس  رایتخب ]  ] سپـس »
(2) سب دننک و  یم  تیلاعف  ناریا  بزح  رد  طقف  دعب  هب  زیئاپ  طساوا  زا  دنا و  هدیزخ  يا  هشوگب  اکیرمآ ]

دودح 5/3 دوب ، یلم » ههبج   » ياروش رد  یسرک  بحاص 10  تفر و  یم  رامش  هب  نآ  ناربهر  نیرت  مهم  زا  یکی  رایتخب  هک  ناریا ،» بزح  »
: درک یم  بلط  اکیرمآ  هب  ءاکتا  قیرط  زا  ار  یلخاد  تالوحت  دادرم 1332 ،  یئاکیرمآ 28  ياتدوک  قدصم و  طوقس  زا  سپ  هام 

154 ص :

ص 3. هرامش 18 ، ناملسم ، قلخ  همان  هتفه  - 1
ص 91. نابآ 1366 ، دلج 2 ، اکیرمآ ، یسوساج  هنال  دانسا  هعومجم  ماما ، طخ  وریپ  نایوجشناد  - 2
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رد اه  تلود  نیرتارگ  یلم  یتح  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نونکا  ناریا  بزح  ياه  تیصخش  رگید  وا و  هک  تشاد  راهظا  رایتخب  رتکد  »
، تسا زیمآ  هعجاف  اه  یسیلگنا  اب  يراکمه  دش  تباث  دنشاب . هتـشاد  ماود  دنناوت  یمن  گرزب  تردق  هس  زا  یکی  لاعف  یتسود  نودب  ناریا 

لالقتـسا يارب  ناریا  دیما  اهنت  رگنایامن  هدحتم  تالایا  زا  تیامح  دوب . دـهاوخ  روشک  ندـش  دوبان  يانعم  هب  يرووش  داحتا  اب  يراکمه  و 
(1) تسا یبسن 

دنور اریز ، تفای . یگتـسجرب  زیئاپ 1358  طـساوا  زا  یلخاد  هئطوت  عفن  هب  یجراـخ  زواـجت  ههبج  شیاـشگ  اـتدوک و  هب  هجوت  هک ، میتفگ 
حطس  » رابتعا هب  داد . یم  ناشن  وسمهان  تکرح  ود  قمع  حطس و  رد  نابآ 1358 ) ات 13  نمهب 1357   22 بالقنا (  تسخن  هام  تالوحت 9 

تضهن ، » یبهذم ياه  لاربیل  فیط  روضح  یسوساج و  هنال  رد  نآ  هاگیاپ  و  ایس »  » یسوساج هکبش  ءاقبا  تقوم و  تلود  دوجو  « ) بالقنا
 ...( هتـسباو و یماـظن  ياـه  هرهم  يرادمتعیرـش و  طـخ  راکـشزاس  نویناـحور  یخرب  و  یلم ،» ههبج   » یبهذـم ریغ  ياـه  لاربـیل  و  يدازآ »

ياهگرب نآ  لالخ  زا  دشخب و  ناوت  ناج ، همین  یـسایس  ياه  تکرح  هب  یـسوساج  ياه  تیلاعف  قیرط  زا  دـناوتب  هک  دوب  راودـیما  اکیرمآ 
. دشک نوریب  جیردتب  ار  دوخ  ياهویتانرتلآ  هدنرب و 

نارهت رد  اکیرمآ  ترافس  ریخست  لکـش  هب  نابآ 1358  ردو 13  دوب  نایرجرد  مامت  تدـش  اب  بـالقنا  یقمع  شیوپ  روصت ، نیا  مغریلع 
تکرح نیا  اب  دـش . زاغآ  مود » بالقنا  ، » تما ماما  ریبعت  هب  ناسنیدـب ، تفای و  يدـج  دومن  تفرگ ، ماـن  یـسوساج » هنـال   » سپ نآ  زا  هک 
رصانع اب  ایس »  » یطابترا هکبش  زا  یهجوت  لباق  شخب  تفای و  ءاقترا  یفیک  یمک و  روطب  یتسیلایرپما  دض  يریگ  تمـس  ظاحل  زا  بالقنا 

یـسوساج هنال  ریخـست  دـش . بوذ  ناریا  ناملـسم  تما  یئاکیرمآ  دـض  روش  رد  نآ  یبالقنا  دـض  تاکرادـت  زین  یلخاد و  ياه  نایرج  و 
یشوماخ هب  هام  کی  زا  رتمک  هلصافب  اکیرمآ 

155 ص :

(. هتشونتسد  ) نابزرم اضر  سدنهم  - 1
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! دوب ناریا  رد  اکیرمآ  ياهدیما  نازخ  لصف  زیئاپ 1358 ، ناسنیدب  دورخ و  هرگ  ناملسم » قلخ  يروهمج  بزح   » ياه يزورفا  شتآ 

روشک دراو  هامنابآ  رد  گرزب » يراک   » ماجنا تامدـقم  هیهت  يارب  سیراـپ  داتـس  يوس  زا  هک   ، (1) یـسداق سدنهم  تالوحت ، نیا  یپ  رد 
رد ناریا  یلخاد  تالوحت  نایرج  رد  رایتخب  نداد  رارق  يارب  زین  نابزرم  اضر  دش . سیراپ  یهار  هامیدرد  عاضوا ، شرازگ  يارب  دوب ، هدش 

: دیدرگ سیراپ  مزاع  نمهب  طساوا 

هدوب نآ  دهاش  کیدزن  زا  هچنآ  وروشک  عضو  زا  ار  اهنآ  ات  دنهدب  تصرف  نم  هب  تعاس  مین  متساوخ  مداخداوج  و  رایتخب ]  ] ناشیا زا  نم  »
هار و لثم  راکردنا  تسد  یسایس  ياهورین  تیعضو  تکلمم ، دوجوم  یـسایس  وج  هرابرد  ریـسفت  هب  مدرک  عورـش  سپـس  منک و  هیجوت  ما 

تیعـضو هب  سپـس  فلتخم و  ياه  هورگ  راکیپ و  هدوت ، بزح  قلخ ، نایئادـف  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  یمالـسا ، يروهمج  بزح  شور 
[ اناوخان هملک  کی   ] ناکما میدرک  یعـس  یلیخ  ناتـسود  کمکب  نارهت  رد  هکنیا  متخادرپ و  نآ  هب  هتـسباو  بازحا  یلم و  ههبج  هدیـسوپ 

زور یسایس  دیدج  گنهرفب  سپس  دروخ . گنس  هب  میدز  هک  رد  رهب  دوش ، داجیا  ناوج  لسن  هدنریگرب  رد  لاعف و  یلم  ههبج  کی  داجیا 
شریفکت شندرک  رادلوپ  اب  ادخ  هک  یسک  ینعی  اوژروب  «، » تسا هدوب  سجن  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  یسک  ینعی  لاربیل   » ًالثم متخادرپ .

راهب رد  شتارثا  تسا و  هتـشاذگ  رثا  ناریا  داصتقا  يور  يریگ  ناگورگ  هلئـسم  هک  مداد  حرـش  ناـشیا  يارب  سپـس  و و و ... تسا » هدرک 
یتلود ياهنامزاس  هیلک  رد  دـنهد ، ناشن  لمعلا  سکع  تسا  نکمم  اکیرمآ  تسود  ياـهروشک  هک  صوصخب  دوش . یم  رتدـیدش  هدـنیآ 

يزاسکاپ راـیعم  تسیک و  سجن  تسیک  كاـپ  تسین  مولعم  دـنا و  هتخیر  نوریب  ار  صـصخت  بحاـص  يا  هدـع  دـنآ و  هدرک  يزاـسکاپ 
هکنیا متخادرپ و  قارع  عضوب  سپس  تسا . هدروخ  همطل  تدشب  شترا  هکنیاو  مدرک  تبحص  شترا  رد  يزاسکاپ  دروم  رد  تسیچ ... 

156 ص :

یـسایس نیلوئـسم  زا  نابزرم  اضر  مداخ و  مساقلاوبا  دننام  زین  وا  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  سپ  نادابآ  رادرهـش  یـسداق : سدنهم  - 1
. دوب اتدوک 
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 ...« دنک و يرادرب  هرهب  ناریا  شترا  فعض  زا  تسا  نکمم  تسا و  هدز  مرش  تخس  تسکش 1973  دادرارق 1975 و  زا  نیسح  مادص 

يروهمج ماظن  یلخاد ، عضو  زا  هدش  هئارا  ریوصت  قبط  اریز  دش . یم  دنـسرخ  دیاب  رایتخب  ًاملـسم  داد ، هئارا  نابزرم  هک  یـشرازگ  نینچ  اب 
هدرک و یط  ار  ندش  جلف  دنور  یتسیاب  هقطنم ، عاجترا  برغ و  هنامـصخ  عضاوم  لیلد  هب  مه  یلخاد و  داح  طیارـش  رابتعا  هب  مه  یمالـسا 

. دوب یم  يریذپ  هبرض  دعتسم 

. درک كرت  هسنارف  دصق  هب  ار  ناریا  دنفـسا  رد 15  زین  يرماع  ینب  روشک ، هزات  طیارـش  زا  رایتخب  عالطا  سیراپ و  هب  ناـبزرم  رفـس  یپ  رد 
ياب گنهرـس  و  یماما ) فیرـش  تلود  رد  یلم  یئاـمیپاوه  سیئر  یلـضف (  ریما  راـسمیت  راـیتخب ، یماـظن  داتـس  ياـضعا  اـب  سیراـپ  ردوا 

رد هدـش  مهارف  تاکرادـت  زا  يرماع  ینب  شرازگ  هدرک  وگتفگ  تاقالم و  مداـخ ... ، داوج  راـیتخب ، اـب  نینچمه  و  ناـبزیلاپ ، و  يدـمحا ، 
راهب رد  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  رایتخب  داتـس  دـش و  یمالـسا  يروهمج  ریذـپ  بیـسآ  عضو  زا  نابزرم  لیلحت  لمکم  حلـسم ، ياهورین 

اب یجراخ  دعب  رد  تسا و  شیاسرف  هب  ور  یلخاد  دـعب  رد  یمالـسا  يروهمج  وسکی  زا  نوچ  تسا و  جوا  رد  لزلزت »  » نیا ( 1359  ) هدنیآ
یخرب نیب  زین  یئاه  هنیمز  رگید  يوس  زا  و  تسا ، هجاوم  قارع  میژر  یماظن  رطخ  اکیرمآ و  وتان و  يداصتقا  یـسایس و  نیگنـس  ياهراشف 

هدرپس قیوعت  هتوب  هب  گرزب » راک   » ماجنا هجیتن  ات  لوا  حرط  تسا  مزال  هدمآ ، مهارف  نویناحور  زا  يدادـعت  یـسایس و  لاجر »  » نایماظن زا 
. دوش

سبط و هعقاو  اکیرمآ و  یماظن  ماجرفان  مادـقا  زا  سپ  یلو  دـنامب . رهم » هب  رـس   » ناریا زا  یـسداق  رارف  هطـساوب  گرزب » راک   » فیک مک و 
ياهحرط هب  تبـسن  نآ  مدقت  قح  نآ و  خـیرات  هوحن و   » هک اتدوک  يارب  رایتخب  اب  سیراپ  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  يارفـس  تاقالم  بقاعتم 

زا سپ  دازآ » ناریا   » مالعا ناتسزوخ و  فرصت  ناریا و  هب  رصم  قارع و  هلمح  لیبق  زا  رگید 
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. دیدرگ نییعت  لجالا  برض  دوب . هدش  صخشم  دنفسا 1358 » رد 15  سیراپ  هب  يرماع  ینب  ترفاسم 

« تارابختـسا  » لیئارـسا و داسوم »  » اکیرمآ و »ي  ایـس  » نامزاس ناگدـنیامن  تارظن  اـتدوک  تیولوا  بیوصت  رد  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
تایبرجت نداد  رارق  اکیرمآ ، ياه  تسایس  اب  رایتخب  داتس  ياه  همانرب  یگنهامه  هفیظو  بیترت  هب  قوف  رفن   3 (1) تشاد یمهم  شقن  قارع 

یماظن هورگ  رایتخا  رد  مجاهت  تسخن  تابرض  رد  یئاوه  يورین  زا  یئوج  هرهب  رثکادح  هوحن  سدق و  رگلاغـشا  میژر  ياسآ  قرب  یگنج 
. دنتشاد هدهع  رب  ار  قارع  میژر  هنارگزواجت  ياهحرط  نابزیلاپ و  ياهورین  اتدوک و  داتس  نایم  یگنهامه  داجیا  و  داتس ،

يروهمج بزح   » هئطوت بورغ  عولط و  زا  سپ  هک  ییرایشوه  دمآ و  دیدپ  هعماج  رد  یـسوساج  هنال  ریخـست  یپ  رد  هک  یـسایس  وج  رگا 
زا اریز ، دـنک . یم  هولج  ریذـپان  بانتجا  يرما  مود  لوا و  حرط  ود  یئاجباج  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دـش  ناریا  مدرم  بیـصن  ناملـسم » قلخ 

شیاـه جاـمآ  زا  یکی  دوب  رارق  هک  یحرط  رگید  يوس  زا  دوب و  قیمع  هدرتسگ و  رایـسب  یـسوساج  هنـال  ریخـست  زا  هتـساخرب  روش  وسکی 
میژر یماظن  تردق  ندرک  نیـشناج  ناتـسزوخ و  رد  ناجیابرذآ  هثداح  رارکت  دش . نفد  دلوت ، زا  سپ  یکدـنا  دـشاب ، دازآ » ناریا   » داجیا
نارگ لـیلحت  معز  هب  درک و  یم  ور  ناریا  بـالقنا  هیلع  ار  یجراـخ » تسد   » هاوخاـن هاوـخ  يرادمتعیرـش ، یبهذـم  بیرف  ياـج  هـب  قارع 

اریز یبرغ ، نارگ  لیلحت  معز  هب  میتفگ  دوب . حیحصان  هناگیب ، هب  شمیقتـسم  یگتـسباو  ندش  ینلع  لیلدب  رایتخب ، گرب  نتخوس » ، » یبرغ
یهاگآ نانآ  دـیدرگ و  نشور  ناریا  ناملـسم  مدرم  يارب  دـش  بصن  يریزو  تسخن  تسپ  هب  هاـش  هلیـسوب  هک  یناـمز  زا  راـیتخب  تیهاـم 

. دنتخاس یلجتم  رایتخا » یب  رکون  رایتخب ،  » راعش اب  ار  دوخ  یبالقنا 
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(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 1
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نآ عبت  هب  و  نآ ، یجراخ  یلخاد و  يدایا  برغ و  هیلع  مدرم  شیپ  زا  شیب  جیسب  دازآ ؛» ناریا   » حرط یلـصا  رطخ  فعـض و  هطقن  نیاربانب 
شتیقفوم يارب  يدـیما  هک  یتروص  رد  اتدوک  اما  . دوب ریذـپان  شزاس  یبتکم و  حانج  هب  ور  هنایم  ياهحانج  زا  تردـق  رتشیب  هچره  لاـقتنا 
ياهورین تسد  هب  تردـق  فرـصت  لیلد  هب  اتدوک ، ناحارط  رظن  زا  دنتـشاد ،) نیقی  نآ  تیقفوم  هب  نارگ  اـتدوک  هتبلا  هک   ) دوب یم  روصتم 

. تشاد ناحجر  یجراخ  مجاهت  رب  ًاقطنم  نارگاتدوک ) همه  یگشیمه  زیواتسد  « ) روشک یتایح  حلاصم   » ششوپ اب  و  یلخاد » »

يزادنارب حرط  نیتسخن  هفطن  زین  لاس 1358  ینایاپ  هام  رد 9  تفای ، دلوت  مود » بالقنا  ، » بالقنا يروراب  تسخن  هام  رد 9  رگا  ناسنیدب 
. دش هتسب  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  هیلع 
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اتدوک ثلثم  يریگ  لکش 

یمالـسا يروهمج  ماظن  اب  هبناج  همه  هلباقم  يارب  اتدوک  ءازجا  یهدنامزاس  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  راشف  تحت  رایتخب  سبط ، هعقاو  زا  سپ 
يدرف روطب  ناریا  زا  رایتخب  رارف  یپ  رد  هک  تسا  یئاه  هرهچ  تاجتسد و  اه و  هورگ  بذج  ییاسانش و  هلحرم  هلحرم ، نیا  دیشخب . باتش 

. دندوب هتخادرپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هلیع  تیلاعف  هب  یئادوس ، هب  يوحنب و  یمان و  هب  کی  ره  هدـنکارپ ، ای  مه  اب  طابترا  رد  یعمج ، ای 
يا هعوـمجم  ناـیم  زا  دـش ، یهدـنامزاس  بذـج و  اـتدوک  ناـمز  رد  نآ  یلیمکت  شخب  لاـح  نـیعرد  هـک  اـتدوک ، يورین  هدــمع  شخب 

يروهمج هیلع  هناروکروک ، دانع  هنیک و  عضوم  زا  هدمع  روطب  یعماج و  صخـشم و  حرط  نودـب  بالقنا ، يزوریپ  یپ  رد  هک  دروآربرس 
. دندرک یم  لمع  یمالسا 

رارق یـسررب  دروم  سیراپ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  اتدوک ، یناـمزاس  راـتخاس  موس ، ماـگ  میـسرت  زا  شیپ  هک  دومن  یم  يرورـض  نینچمه 
دعب رد  اتدوک ، ینامزاس  ینوریب  يامن  ادتبا  هک  دـش  هداد  حـیجرت  اتدوک  يریگ  لکـش  دـنور  زا  هداس  روصت  کی  هئارا  رطاخب  یلو  دریگ .

. ددرگ حرطم  نآ  تفاب  تخاس و  سپس  دوش و  نایب  یعامتجا ، هاگیاپ 

162 ص :
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یماظن هخاش  فلا :

یتاعالطا ياهورین  هلحنم و  كاواس 

تاطابترا زا  هدافتـسا  اب  لوا ، هلهو  رد  وا  تشگزاب . نارهت  هب  سیراپ  زا  اتدوک  یماظن  اـی  و  لـمع »  » هخاـش سیئر  ماـقم  رد  يرماـع  نب ي 
دارفا بذج  ییاسانش و  هب  فوطعم  ار  دوخ  مه  هلحنم ، كاواس  نیرومأم  شترا و  مود  هرادا  رد  لغاش  یتاعالطا  رصانع  زا  یخرب  اب  دوخ 

رد مزال  ياه  ییاسانـش  الوا ، اتدوک : یتاعالطا  رداک  نیمأت  قیرط  زا  ات  درک  یم  بیقعت ، تحت  هدـش و  رانکرب  لغاش و  زا  معا  یتاعالطا ،
يروهمج یتاعالطا  ياهورین  ربارب  رد  اتدوک  هکبـش  يارب  یتظافح  شـشوپ  نیمأت  ناکما  ایناث ، دوش . رـسیم  یماظن  هناگ  هس  ياـهورین  نیب 

: ددرگ مهارف  یمالسا 

نارومأم زا  یکی  ناونعب  ار  وا  يرماع ) ینب   ) ناسحا هک  مسانـش  یم  ار  سابع )  ) مظاک طقف  یتاعالطا ) رداـک  هورگ (  نیا  رد  ینکر ]  ] نم »
وا اب  كاواـس  قباـس  ياـه  هتیمک  نارومأـم  زا  رفن  تصـش  دودـح  هک  تشادـیم  راـهظا  مظاـک  درک . یفرعم  یماـظن  هورگ  هب  قباـس  یتینما 
هک دنتـشاد  یم  راهظا  يرماع ] ینب   ] ناسحا مظاک و  دشابیم . تاعالطا  يروآ  عمج  دارفا و  یئاسانـش  اهنآ  تیرومأم  هک  دـنراد  يراکمه 
یم علطم  تانایرجزا  ار  يرماع ) ینب   ) ناسحا عقوم  هب  دنراد  اجنآ  رد  یبوخ  یتاعالطا  لماوع  هتـشاد و  ذوفن  زین  شترا  نکر 2  لخاد  رد 

سامت یتح  دارفا  یئاسانش  تاعالطا و  يروآ  عمج  رومأم  یلک  روطب  دنزاس 

163 ص :
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(1) تسا هدوب  سابع )  ) مظاک یتاعالطا ، نارومأم  اه و  یکاواس  يراکمه  هب  توعد  هزات و  دارفا  اب  نتفرگ 

رد نارگاتدوک  يرایـشوه  هناشن  نآ ، ندروآرد  تکرح  هب  اـتدوک و  مادـنا  هب  نداد  ناـج  روظنم  هب  یتاـعالطا ، هتـسه  داـجیا  رد  تیولوا 
تیاعر دنمزاین  مه  یسایس ، تردق  فرصت  يارب  یتبرض  مادقا  یعون  ناونعب  اتدوک ، اریز ، تسا . هئطوت  ققحت  يارب  دوخ  فادها  يریگیپ 

زکارم رد  يذوفن  لماوع  دوجو  یتظافح و  شـشوپ  دنمزاین  مه  و  تسا ، مادـقا  میمـصت و  تعرـس  يوق و  یهدـنامزاس  ءافتخا و  رثکادـح 
طقاس میژر  هب  یگتـسباو  لیلدب  دارفا  نیا  لوا ، تشاد : هدمع  تیزم  ود  لقادح  یتاعالطا  رـصانع  بذـج  هب  يرماع  ینب  هجوت  یتاعالطا .

راک قباوس  هبرجت و  لیلدـب  نانآ  مود ، یفاک . كرحت  زا  رادروخرب  مه  دـندوب و  دامتعا  لباق  مه  یبـالقنا ، ياـپون  ماـظن  زا  ترفن  هدـش و 
یتظافح شـشوپ  نیمأت  يراک و  یفخم  لوصا  تیاعر  یئاناوت  مه  دندوب و  بذـج  يارب  رظن  دروم  دارفا  ییاسانـش  هب  رداق  مه  یتاعالطا ،

(2) دنتشاد ار  اتدوک  نامزاس 

یئاوه يورین 

دیهش هلیـسوب  هک  تقوم  تلود  ییاوه  يورین  هدنامرف  نیتسخن  نویدهم ، دیعـس  دبهپـس  هلمج ، زا  نآ  يارما  زا  يدودعم  یئاوه  يورین  رد 
بذج دش  هتـسشنزاب  دازآ و  ًادعب  هک  بالقنا  تسخن  ياهزور  ناگدش  تشادزاب  زا  یققحم » هللا  تیآ   » پیترـس دـش و  هتـسشنزاب  ین  هرق 

. دندیدرگ
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هزاغم رد  شترا  كاواس و  زا  هدـش  هدـیدزد  ینف  تاناکما  اـب  موزل  تروص  رد  دـنک و  رارقرب  ار  اـه و ...  میت  تاـطابترا  تساوخ  یم  شا 
حرط اتدوک و  عورش  رد  رابکتـسا  لیجعت  تلعب  اما  دیامن . داجیا  یئویدار  هدنتـسرف  کی  شدوخ  هب  قلعتم  نویزیولت  ویدار  ریمعت  یـششوپ 

. درکن راکب  عورش  روبزم  ویدار  نویزیولت ،  ویدار و  ریخست 
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كرحت يدرف و  ياهیگژیو  ظاحل  هب  يو  دوب . ینکر » رصان   » دوجو هطساوب  یئاوه  يورین  رداک  زا  ورین  نیمأت  رد  نایچاتدوک  تیقفو  یلو 
اتدوک هب  ییاسانـش و  ار  رظن  دروم  دارفا  تلوهـس  هب  دـناوتب  هک  ددـیدرگ  بجوم  نیا  تشاد و  ییانـشآ  نانابلخ  زا  يرایـسب  اب  هداعلا  قوف 

زا ینف  رفامه  نابلخ و  رفن  لهچ  زور ،  یس  ضرع  رد  تسناوت  يو  دوب . یتمعن  دیمح  ناورس  مانب  یجارخا  نابلخ  رگید  درف  دزاس . طبترم 
زا یکی  دـهد . رارق  یماظن  هخاش  رایتخا  رد  بذـج و  ار  نادـمه  رد  هژون )  ) یئاوه موس  هاگیاپ  نارهت و  رد  داـبآرهم ) ) یئاوه مکی  هاـگیاپ 

یبالقنا ماـظن  زا  هک  يا  هنیک  لیلدـب  اـتدوک  اـب  طاـبترا  زا  شیپ  وا  هک  دوب  نیا  هاـتوک  ًاتبـسن  ناـمز  رد  یتمعن  تیلاـعف  يـالاب  هدزاـب  لـلع 
. دوب هدمآرب  نارهت  قطانم  یخرب  نارابمب  يارب  نابلخ  میت  کی  لیکشت  ددصرد  ییوج  ماقتنا  هزیگنا  اب  تشاد  یمالسا  يروهمج 

یثنخ اتدوک  عقوم  رد  هک  دنداد  هدعو  دـندش و  انـشآ  اتدوک  لماوع  اب  نانابلخ  زا  نت  دـنچ  ناهفـصا  و  یتدـحو )  ) لوفزد ياه  هاگیاپ  رد 
لنـسرپ زا  يدودـعم  هدـع  زین  زیربت  هاگیاپ  رد  اتدوک . هیلع  هن  یمالـسا و  يروهمج  هیلع  هن  تایلمع  ماجنا  نودـب  زاورپ  ینعی  دـننک ؛ لمع 

طباور تاـناکما و  زا  هدافتـسا  تـهج  هـکلب  اـتدوک ، رد  تکرـش  يارب  هـن  هـتبلا  دـندرک ؛ رارقرب  طاـبترا  ینکر )  ) اـتدوک طـبار  اـب  یئاوـه 
: روشک زا  جورخ  روظنمب  نارگاتدوک 

یثنخ دوش  هداد  هلباقم  روتسد  هکیتروص  رد  دندوب  هتشاد  راهظا  نانابلخ  ناهفصا  لوفزد و  ياههاگیاپ  رد  ینکر ] رصان   ] نژیب راهظا  قبط  »
[ رد  ] یلو تشادن  یـسامت  هکنیا  لثم  نژیب  رگید  ياههاگیاپ  اب  داد . دنهاوخن  ماجنا  یلمع  یلو  درک  دـنهاوخ  زاورپ  ینعی  دـننک . یم  لمع 
هب لـیامت  راـهظا  [ي ] دادـعت نژیب  راـهظا  قبط  زین  یئاوه  يورین  داتـس  رد  دنتـشاد .. ساـمت  نژیب  اـب  ناـنابلخ  زا  يدادـعت  زین  زیربـت  هاـگیاپ 

(1) دنتشاد يراکمه 
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ینیمز يورین 

نیا رد  تنطلس  ناراداوه  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  یـسیوا ) ذوفن  هزوح  قباس و  نادیواج  دراگ   ) رگشل 1 همه  زا  شیب  ینیمز ، يورین  رد 
هدروآ دـیدپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  ندز  هبرـض  يارب  یکچوک  ياه  لکـشت  دوخ  اـتدوک ، هکبـش  رد  تیوضع  زا  شیپ  یتح  رگـشل 

. دندوب

رگـشل ياهدحاو  همه  رد  دـش  قفوم  دوخ  ياعدا  هب  درک و  راک  هب  عورـش  رگـشل ، هدـنامرف  نواعم  يدزیا ، يداه  گنهرـس  رگشل 2 ،  رد 
. دنک بذج  ار  لنسرپ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دنزب و  هخاش 

ياهورین بذج  هیجوت و  هفیظو  برع ، ریاشع  هتسباو  خویش  حیلـست  جیـسب و  رب  هوالع  يدارم  زیزع  گنهرـس  زاوها ، یهرز  رگشل 92  رد 
يارب یماظن  هخاش  داجیا  ددصرد  دنک ، ادیپ  هطبار  هژون » ياتدوک   » نامزاس اب  هکنآ  زا  شیپ  يدارم  زیزع  تفرگ . هدهع  هب  ار  رگشل  لخاد 

. دوب يزادنارب  تایلمع  تهج  روپکشزپ ، داجیا  يربهر  هب  تسیناریا ،» ناپ   » بزح

لیلدب اما  درک . یم  راک  تشاد ، هطبار  فاج  لیا  ذفنتم  نارس  زا  یکی  اب  هک  یبارهـس ، گنهرـس  يور  يرماع  ینب  نارتخاب ، رگشل 81  رد 
. دنام مامتان  روکذم  رگشل  يور  راک  شیریگتسد ، ناتسدرک و  تیرومأم  هب  گنهرس  نیا  مازعا 

. درک بذج  اتدوک  عفن  هب  ار  ناراد  هجرد  زا  نت   80 اتدوک ) دهون و  نیب  طبار   ) يردیح يدهم  دمحم  دهون ،)  ) درباه هژیو  يورین  رد 

. دش یم  تیلاعف  يرماع  ینب  و  تاعالطا ) هخاش  لوئسم   ) مظاک هلیسوب  هیدیشمج  ناگداپ  رد 

. تفرگ یم  ماجنا  یئاهذوفن  زین  ینیمز  يورین  داتس  ینابرهش و  يرمرادناژ ، نیوزق ، رگشل  رد  نامزمه 

یئایرد يورین 

نکمم هک  ینیب  شیپ  نیا  باستحا  اب  یلو  دشاب . هتشاد  تسناوت  یمن  اتدوک  رد  ینیمز  یئاوه و  يورین  ياپمه  یـشقن  ًاعبط  یئایرد  يورین 
تسا
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هک دوب  هدش  يزیر  همانرب  نینچ  دوش ، پچ  ياهرین  هب  تردق  ندرپس  ًانایحا  روشک و  زا  یشخب  لاغشا  يوروش و  هدافتساءوس  ببس  اتدوک 
زا نایژ  اضریلع  هلیسوب  ورنیا ، زا  دننک . فرـصنم  دوخ  تاین  زا  ار  يوروش  هدناشک و  سراف  جیلخ  هب  ار  وتان  ياهورین  زمره  هگنت  نتـسب  اب 

يورین هاگرارق  لاغـشا  يارب  یئایرد  يورین  لنـسرپ  بذـج  نیا ، رب  هوالع  دـش . یم  راک  یئایرد  يورین  يور  اتدوک ، یتاـعالطا  نیلوئـسم 
. دوب مزال  اتدوک  عقوم  رد  نارهت ، رد  یمالسا  يروهمج  شترا  داتس  یئایرد و 

ریاشع

يدج هجوت  دروم  زاب  رید  زا  يزرم ، یحاون  رد  هژیوب  و  روشک ، رسارس  رد  هتفای  ناکسا  نیشن و  چوک  همین  نیشن ، چوک  هلیبق  اهدص  دوجو 
یـسانشناور گنهرف و  هب  انب  دـنا ، هتفای  بقل  بالقنا » رئاخذ   » ماما يوس  زا  هک  ناریا ، ریاشع  تـالیا و  تسا . هدوب  رامعتـسا  ون  رامعتـسا و 

زا یساسح  عطاقم  رد  نانآ  دنا . هتـشاد  یلم  تیوه  ظفح  ناریا و  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  زا  عافد  رد  یمهم  شقندوخ  یبهذم  یتایلیا 
هیـسور یماظن  زواجت  اب  ناجیابرذآ  ریاشع  هناریلد  هلباقم  دنا . هدرک  ءافیا  یجراخ  زواجت  هناگیب و  هطلـس  هیلع  یگرزب  شقن  روشک  خـیرات 

دیـس جاـح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  يربهرب  ق  لاس 1336 ه .  رد  بونج  ریاشع  یناگمه  داـهج  راـجاق و  هاـش  یلعحتف  ناـمز  رد  يرازت 
اب هک  ناخاضر ، يروتاتکید  هیلع  روشک  ریاشع  يرـسارس  مایق  سیلگنا و  رامعتـسا  طسوت  بونج  لاغـشا  هیلع  يرال  دـهتجم  نیـسحلادبع 

. تساعدم نیا  هاوگ  تفرگ ، نایاپ  يریظن  یب  نینوخ و  یبوکرس 

، دراد دوجو  فیاوط  تالیا و  هتخورف  دوخ  هتسباو و  نارس  زا  رامعتسا  ون  رامعتـسا و  يریگ  هرهب  زا  زین  یناوارف  دراوم  لاح ، نیع  رد  یلو 
ًانایحا تردق و  رب  راشف  لامعا  يارب  ار  رگرامعتسا  ياه  تردق  مرها  شقن  اولب ، ینما و  ان  هعسوت  هنابلط و  هیزجت  ياه  بوشآ  داجیا  اب  هک 

. دنا هتشاد  يزکرم  ياه  تلود 
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ریاشع زا  یخرب  نارـس  زا  یفورعم  هدـش و  هتخانـش  ياه  نامدود  روشک ، فیاوط  تالیا و  رد  برغ  رامعتـسا  ون  رامعتـسا و  یتنـس  هاگیاپ 
ناـیامن دـش ، روشک  نوزفا  زور  یگتـسباو  هب  رجنم  هک  یثداوح  نیرت  مهم  رد  ناـنآ ، يامیـس  دـعب  هب  هطورـشم  بـالقنا  زا  هک  ، تسا هدوب 

. تسا

: دندرک هجوت  فیاوط  تالیا و  زا  یخرب  رد  برغ  یتنس  هاگیاپ  نیا  هب  زین  هژون » ياتدوک   » ناگدنهد نامزاس 

ار هحلساو  ورین  هیهت  رایتخب ، روپاش  نیبوسنم  زا  اباب  یجاح  مانب  يدرف  دوب . يرایتخب  لیا  دنتـسویپ  اتدوک  هب  نآ  نارـس  هک  یتالیا  ردصرد 
، یئاقـشق ورـسخ  نوچ  يدارفا  نینچمه  دوب . هدومن  ورزر  لـته  سوبوتا و  نارهت  هب  دوـخ  ياـهورین  لاـقتنا  يارب  یتـح  دوـب . هدرک  دـهعت 

. دندوب هداد  هدعو  ار  دوخ  لیا  دارفا  حیلست  یهدنامزاس و  يدمام  زیگنچ  نابزیلاپ ،

. تفرگ ماجنا  یتلود  تارادا  رد  زین  یئاه  تیلاعف  یتاکرادت  هنارگتیامح و  تامادقا  یماظن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  يارب  لاح ، نیع  رد 

هیامرـس نیرتـشیب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  نفلت و  فارگلت و  تسپ و  ترازو  رد  اـتدوک  نارـس  هنیمز ، نیا  رد 
تهج اتدوک  هیلوا  تاعاس  رد  یجراخ  یلخاد و  یطابترا  طوطخ  عطق  لیلدـب  نفلت  فارگلت و  تسپ و  ترازو  دـنداد . ماـجنا  ار  يراذـگ 
ندرک مورحم   ) اـتدوک تیبـثت  يارب  نآ  هدـننک  نییعت  شقن  لیلدـب  امیـس ، ادـص و  ناـمزاس  مـهم و  تامادـقا  يارب  یفاـک  تـصرف  نیمأـت 

رد نآ  زا  يریگ  هرهب  تشاد و  اـتدوک  هیلع  ار  مدرم  یناـگمه  جیـسب  ناوـت  هک  یعمج ، طاـبترا  لـئاسو  نیرت  مهم  زا  یمالـسا  يروـهمج 
( بالقنا نیعفادم  مدرم و  لاعفنا  باعرا و  تهج 
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یسایس هخاش  ب : 

ششوپ تحت  اتدوک  حرط  زا  لبق  هخاش  نیا  ءاضعا  تشاد . هدهعب  ار  غیلبت  یهدنامزاس و  تیلوئـسم  یـسداق  تسایر  تحت  یـسایس  هخاش 
تایلمع ندرک  راومه  هخاش  نیا  فیاظو  زا  دنتخادرپ . یم  ینارنخـس  راون  سکع و  عیزوت  ریثکت و  هب  دوخ  یتامدـخ  يراجت و  ياهتکرش 

یماظن

هب ًاقیقد  نآ  يزوریپ  اتدوک و  هک  دوب  فقاو  هتکن  نیا  رب  اتدوک  یسایس  هخاش  هتبلا  دوب . اتدوک  زا  سپ  یسایس  تردق  فرـصت  نینچمه  و 
وخ و قلخ و  زا  هتـساخرب  نایناریا و  يدادجا  ءابآ و  هلاس  ماظن 2500  تنطلس  اتدوک ، یسایس  نارس  رظن  زا  تسا . هتسباو  نآ  تیعورـشم » »
، نانآ داقتعاب  نیا ، رب  هوالع  دـش . یم  یقلت  لوبقم »  » و عورـشم »  » يرما یتنطلـس  ماظن  هداعا  يارب  شـالت  ور  نیا  زا  تسا . یناریا  گـنهرف 

یلو دـیازفایب . اتدوک  تیعورـشم »  » رب تسناوت  یم  هاـش » ینوناـق  ریزو  تسخن   » ناونعب مه  و  یلم » لـجر   » کـی ناونعب  مه  راـیتخب ، هرهچ 
هیاس نتخادنا  نیغورد و  بهذـم  هدرپ  سپ  رد  ندـش  ناهنپ  بهذـم »  » هب میهافم  نیا  دانتـسا  نودـب  هک  دـندوبن  لفاغ  لاح  نیع  رد  نانآ ،

اب ههجاوم  يارب  مزال  یئاناوت  زا  رادروخرب  هن  دوب و  دنهاوخ  ددرم  ياضعا  عانقا  هب  رداق  هن  اتدوک ، رس  رب  راکـشزاس » نویناحور  زا  یخرب  »
: اتدوک ياهدمایپ 

يوت یه  مدیسرپ  یم  یسداق ] سدنهم  ای  نابزرم  اضر  سدنهم  مداخ ، مساقلاوبا  اتدوک : یسایس  نیلوئسم  زا  یکی   ] اهنآ زا  هک  دوب  اهتدم  »
یمن نوریب  یـسک  هک  منادب  اجک  زا  نم  دوش ، یمن  هتـشک  مدآ  دیآ ، یمن  نوریب  مدآ  ، دریم یمن  مدآ  دـیئوگ  یم  امـش  رخآ  هک  هسلج  نآ 

اه نیا  يولج  دیرادن  مدآ  هک  امـش  يروطچ ؟ یک ؟ تقونآ  رفن ، رازه  یـس  دش ، رفن  رازه  تسیب  دش ، رفن  رازه  هد  دنتخیر و  میدمآ  دیآ ؟
یکی دـشاب ، هتـشادن  دوجو  رگید  ماما  یتقو  هک  دـنتفگ  ام  هب  اقآ  نیا  درک . مهاوخن  يزادـنا  ریت  اه  نیا  هب  دـیهاوخب ، نم  زا  و  دـیریگب ! ار 

هتفگ زورما  ات  ماما  هک  ار  یبلاطم  درک و  دهاوخ  تبحص  نیوزیولت  ویدار و  زا  دنیشن ، یم  ماما  ياج  هک  صخش  نآ  دنیـشن . یم  ماما  ياج 
(1) تسا طلغ  هک  دهد  یم  اوتف  وا  تسا ،

: دیوگ یم  هدوب ، دیدرت  میب و  راچد  هلوحم  تیرومأم  هب  تبسن  هک  نانابلخ ، زا  یکی  عانقا  يارب  یتمعن  ناورس  نینچمه 

169 ص :

( یئوجزاب  ) اتدوک یئاوه  تایلمع  هدنامرف  یققحم ، هللا  تیآ  راسمیت  - 1

یسایس هخاش  www.Ghaemiyeh.comب :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 178 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


(1) دنا هدرک  دییأت  ار  اتدوک ] ] راک نیا  يرادمتعیرش ، هلمج  زا  اه  یلیخ  »

قلخ يروهمج  بزح   » هئطوت زا  رظنفرـص  دوبن . هژون  ياتدوک  عطقم  هب  دودـحم  رایتخب  اـب  يرادمتعیرـش  یئوسمه  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
يدـصت كرادـت  رد  رایتخب  هک  ینامز  بـالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  دوب ، بـالقنا  هیلع  هدرتسگ  هدـیچیپ و  تکرح  کـی  دوخ  هک  ناملـسم »

: دوب هدرک  لصاح  نانیمطا  ناهج !!» نایعیش  عجرم   » ناونعب ماما ) ربارب  رد   ) ياردمتعیرش تیامح  هب  تبسن  ًالبق  دوب ، يریزو  تسخن  تسپ 

هچ ات  رایتخب  هک  تسین  راکشآ  دهد ... لیکشت  هنیباک  کی  هک  هتـساوخ  وا  زا  هاش  هک  درک  دییأت  ترافـس  رومأم  کی  شیپ  رایتخب  روپاش  »
هتـسجرب تیـصخش  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  تیامح  هک  دـنک  یم  اعدا  وا  تسا . رادروخرب  نیفلاخم  فلتخم  رـصانع  تیامح  زا  يا  هجرد 

(2) تسا هدروآ  تسدب  ار  ناریا  یبهذم 

دوب و دوخ  شـشوج  جوا  رد  هدراذگ و  رـس  تشپ  ار  رویرهـش »  17  » بـالقنا هک  یطیارـش  رد  راـیتخب ، يوس  زا  ریزو  تسخن  تسپ  لوبق 
هک دوب  نآ  رب  وا  بالقنا . باتـشرپ  ناـیرج  هیلع  اـتدوک  یعون  رگم  دوبن  يزیچ  دوب ، هتفرگ  جاـمآ  ار  تنطلـس  ياـهداینب  ندرک  نک  هشیر 

داـحتا دـنک . لیدـبت  هطورـشم  ماـظن  هـب  رییغت ، دـنور  رد  مدرم  تلاـخد  تنوـشخ و  هـب  لـسوت  نودـب  ـالاب و  زا  ار  یتنطلــس  هـقلطم  ماـظن 
. دوب بالقنا  يزوریپ  هناتسآ  رد  نانآ  يراکمه  موادت  بالقنا  زا  سپ  رایتخب  اب  يرادمتعیرش 

رد يرارف و  تسرپ  هاش  ياه  لارنژ  هیامتـسد  رایتخب  ههجو »  » دـش و یم  راـیتخب  هیامتـسد  يرادمتعیرـش  ههجو » ، » هاـتوک لـیلحت  کـی  رد 
. ناریا رب  دوخ  هرطیس  هداعا  يارب  دش  یم  اکیرمآ  هیامتسد  همه  نیا  تیاهن 

طابترا رد  میقتسم ، ریغ  ای  میقتسم  یناجنز ، اضر  دیس  یناحور و  یمق ، نسح  دیس  دننام  يرگید  نایامن  یناحور  يرادمتعیرش ،  رب  هوالع 
. دنتشاد رارق  اتدوک  هکبش  اب 

کی ات  میداد  مه  تسد  هب  تسد  دنـشاب  یم  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  رادفرط  هک  ینویناحور  املع و  اب  تفگ  یم  يرماع ... ] ینب   ] ناسحا »
(3) مینک هدایپ  تکلمم  حطس  رد  نیون  مالسا 

قفاوت هب  میا  هتسناوت  میا و  هتـشاد  یبوخ  تفرـشیپ  تیناحور  اب  ام  هک  دنتفگ  یققحم ]  ] ناشیا باوج  رد  یـسداق ]  ] یـضاق سدنهم  ياقآ  »
هدش هرکاذم  دراو  بیترت  نیا  هب  هک  تسین  يرادمتعیرـش  ياقآ  اب  اهنت  هک  دندرک  راهظا  ناشیا  دعب  يرادمتعیرـش ..  ياقآ  اب  ًالثم  میـسرب .
مدرک رکف  هچ  ره  نم  هنافسأتم  یلو  دندرب  مسا  رفن  راهچ  یناجنز ، اضر ) دیس   ) ياقآ یمق ، نسح ) دیـس   ) ياقآ يرادمتعیرـش ، ياقآ  میا ،

(4) دیایب مدای  ار  شمسا  ار  مراهچ  رفن  نآ  متسناوتن 

170 ص :

(. هتشونتسد ... ) نابلخ - 1
ص 112. دلج 26 ، یسوساج ، هنال  دانسا  ماما : طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  - 2

( ییوجزاب اتدوک (  هب  هدش  بذج  ياه  یکاواس  زا  هدنشخرد ، جریا  - 3
( ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 4
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تاکرادت هخاش  ج : 

تحت تشاد ، هدـهعب  ار  قفوم  ياتدوک  کی  ماجنا  يارب  زاین  دروم  مزاول  رگید  نیـشام و  هناـخ ، هحلـسا ، لوپ ، هیهت  هفیظو  هک  هخاـش  نیا 
. دوب رفینابرق  رهچونم  تیلوئسم 

: لوپ فراصمو  عبانم 

هک يدحرد  یلام  تفگنه  عبانم  نتـشاد  رایتخا  رد  نودب  دوب ، نآ  ناحارط  رظن  دروم  هک  یتعـسو  اب  اتدوک ، یهدنامزاس  هک  تسا  یهیدب 
. دوبن رسیم  دنک  نیمأت  ار  اتدوک  عونتم  ياهزاین 

هب قیرطنآ  زا  دـش و  یم  هداهن  سیراپ  رد  رقتـسم  اتدوک  داتـس  رایتخا  رد  قارع  سیلگنا و  اکیرمآ ، ياهروشک  بناج  زا  لوا  هلهورد  لوپ 
: تشگ لاسرا  ناموت  نویلیم  دصکی  هب  بیرق  هتفه  کی  زا  رتمک  تدم  رد  هکیروطب  تشگ  یم  ریزارس  روشک  لخاد 

171 ص :
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هک رفن  ود  تفر . اجنآ  هب  رفینابرق  و  نابآ ، ناتـسرامیب  يولج  ورب  رهظزا  دـعب  تعاس 4  تفگ  دز و  نفلت  رفینابرق  هب  مداخداوج  سدـنهم  »
هتشاذگ بقع  قودنص  لخاد  لوپ  زا  رپ  ینوگ  ود  ًاروف  نک و  زاب  ار  تنیشام  بقع  قودنص  رد  دنتفگ  وا  هب  دندوب  یگنر  دیفس  زنب  لخاد 

سامت رفینابرق  اب  مداخ  داوج  سدنهم  هبترم  ود  زورنآ  يادرف  تسا . ناموت  نویلیم  دش 23  مولعم  شرامش  زا  سپ  دندش . رود  تعرس  اب  و 
تفرگ و ناموت  نویلیم  تفر و 18  اجنآ  هب  رفینابرق  دهدب ) لوپ  دوب  رارق  هک  يدرف  دوصقم   ) نیبب ار  رتکد  دابآرشیف و  ورب  تفگ  تفرگ و 

(1) تفرگ ناموت  نویلیم  مه 12  رگید  رابکی 

ود هک  مراد  جایتحا  نویلیم  هد  تفگ ]  ] متفگ درک و  تبحص  تجح  گنهرس  اب  سیراپ  اب  يرماع  ینب  هک  مدوب  دهاش  ینکر ] رـصان   ] نم »
يدادـعت باـسحب  لوپ  منکیم  روصت  نم  دیـسر . لوـپ  تفگ  نمب  تعاـس  زا 48  دـعب  دـیتسرفب . يروف  ار  رگید  نوـیلیم  هدیـسر 8  نویلیم 

رارق اتدوک  لماوع  رایتخا  رد  ارنآ  یلایر  لداعم  اهنآ  و  سیراپ ) رد  دـش (  یم  هتخیر  اتدوک  نایرج  رد  بالقنا و  دـض  لومتم و  صاخـشا 
دـسریم جراخ  زا  هکیلوپ  هک  درکیم  لالدتـسا  دوبن و  یلخاد  لماوع  زا  یئادـها  لوپ  لوبقب  رـضاح  يرماـع  ینب  یلک  روطب  یلو  دـندادیم .
تیمها زئاح  هلئـسم  نیا  دـننک و  یم  کمک  وا  هب  هدوب و  رایتخب  رتکد  ناـبیتشپ  یجراـخ  ياـه  تلود  هک  دـشاب  یم  عوضوم  نیا  نمـضتم 

(2) تسا

زا یـشخب  زین  تنطلـس  نادناخ  يایاقب  دـندادیم  رارق  سیراپ  رد  اتدوک  داتـس  رایتخا  رد  قارع  سیلگنا و  اکیرمآ ، هک  یئاهلوپ  زا  هتـشذگ 
. دندرکیم نیمأت  ار  اتدوک  یلام  ياهزاین 

هتـساوخ ار  يزیچ  نم  هک  هتـسبرس  روطب  درک . یتحاران  راهظا  يرماع ] ینب   ] ناـسحا مدـید  ار  یـسداق  ياـقآ  نم  تکرـش ، رد  هک  يزور  »
هدوب لوپ  روظنم  منک  یم  رکف  نم  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه  نآ  هیقب  ورب  دـنتفگ  مدوب  اـجنآ  یتقو  نم  تفگ  ناـشیا  دـنا . هداتـسرف  مک  مدوب 

ًاصخش دوخ  نم  جراخم ...  يارب 

172 ص :

. ییوجزاب ینکر  رصان  - 1
ییوجزاب ینکر  رصان  - 2

تاکرادت هخاش  www.Ghaemiyeh.comج :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 181 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


کی یـسیوا  تفگ  باوج  رد  وا  دـیراد  هطبار  هچ  یـسیوا  اب  امـش  هک  مدومن  ناسحا  زا  ار  لاوئـس  نیا  مرفنتم  یـسیوا  زا  هزادـنا  یب  نوچ 
(1) دنک جرخ  میژر  يزادنارب  يارب  ات  هتفرگ  هاش ] رهاوخ   ] فرشا زا  لوپ  رادقم 

هدرک و يرادـیرخ  اکیرمآ  رد  الیو  کی  دوخ  يارب  ادـتبا  فرـشا ، زا  یتفایرد  لوپ  زا  یـسیوا  هک  هدوب  رطاخ  نیا  هب  يرماع  ینب  یتحاران 
يارب ای  دشیم و  مزاول  رگید  نیشام و  هناخ ، هحلسا ، دیرخ  فرص  ای  هدیسر  ياهلوپ  دوب ! هداتسرف  ناریا  رد  اتدوک  داتس  يارب  ار  هیقب  سپس 

. دیدرگ یم  تخادرپ  نانآ  هب  اتدوک  رد  رثؤم  رصانع  نتخاس  مرگلد 

نویدـهم راسمیت  هب  ناموت  رازه  دـص  غلبم  مداد ...  یمیرک  رهچونم  هب  متفرگ و  تبون  ود  رد  ناـموت  رازه  دصیـس  نویلیم و  دـصکی  غلبم  »
مداد (2) یتمعن  هب  ناموت  رازه  تسیب  دصکی و  غلبم  مداد .

« تیعورـشم  » دارفا نیا  لبق  زا  اتدوک  تسیاب  یم  هک  اریز  دوب . لوپ  فرـص  هب  دـنمزاین  زین  راکـشزاس  نویناحور  نتخاس  هارمه  هرخـالاب  و 
. دبای

تبحـص اهنآ  اب  مداخ  ياقآ  هک  دـندوب  اجنآ  یناسک  مدوبن . نم  مداخ  ياقآ  تبحـص  فرط  هتبلا  مدوب . مداخ  مساقلاوبا ]  ] ياقآ لزنم  رد  » 
دـننز و یم  يرتـشیب  فرح  دـنریگب ، يرتـشیب  لوپ  رگا  ناـیامن ] یناـحور   ] ناـیاقآ نیا  زا  مادـک  ره  هک  دوب  دروم  نیا  رد  ثحب  درک . یم 

عاضوا هب  عجار  مدوب و  ناشیا  تمدخ  نم  هک  دـنتفگ  یمق  هللا  تیآ  دروم  رد  دـندروآ  ناشیا  یلاثم  دـعب  دـننک . یم  رتدـنلب  ار  ناشیادـص 
دـصکی غلبم  ، دـش مامت  ناشیا  اب  متبحـص  هکنیا  زا  دـعب  مدرک و  یم  تبحـص  تکلمم  یـسایس  عاضوا  اه ، ینارگ  اه ، یناـماسبان  تکلمم ،

مدش (3) صخرم  ناشیا  تمدخ  زا  مداد و  رارق  دندوب  هتسشن  ناشیا  هک  یکشت  يور  هرفس  قح  ناموترازه 

هحلسا نیمأت  عبانم 

173 ص :

( یئوجزاب  ) بالقنا زا  لبق  رد  ناریا  ناراکراوس  نوناک  سیئر  دهون و  پیت  هدنامرف  شاترذآ ، شوروک  درگرس  - 1
(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 2
(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 3
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رارق نایچاتدوک  رایتخا  رد  تایلمع  يارجا  ماگنهب  هک  هژون  دیهـش  یئاوه  هاگیاپ  يدوجوم  زا  هتـشذگ  اتدوک  زاین  دروم  تامهم  هحلـسا و 
: دشیم كرادت  رگید  قیرط  ود  هب  تفرگ  یم 

هحلسا و زا  یـشخب  نیمأت  تشاد  یلاعف  رایـسب  شقن   (1) یـسورع  » یئاپرب سپـس  و  گرزب » راک   » ندـناسر ماجنا  هب  رد  هک  قارع  میژر   1
لیوحت هدامآ  رهشوب  لحاوس  یکیدزن  رد  هحلسا  نت  لماح 5/2  یقیاق  هک  داد  عالطا  هام  تشهبیدرا  رد  تفریذـپ و  ار  زاین  دروم  تامهم 

رومأم ار  نایمظان  شوروک  مانب  يدرف  دوب  نیالراتـسا »  » لقن لمح و  یناریتشک  تکرـش  ياکرـش  زا  هک  رفینابرق  رهچونم  دشاب . یم  حالس 
. دریگب لیوحت  ار  حالس  جنل  طسوت  ات  تخاس 

. تخاس نآ  فشک  دصرتم  رایشوه و  یسوساج  رما  کی  هب  تبسن  ار  شترا  مود » نکر   » قارع اب  نیالراتسا »  » تکرش یناهنپ  طباور 

اکیرمآ و یماظن  زواجت  مالعا  اب  نراقم  هاگدورف  رد  وا  يریگتـسد  ناریا و  هب  یـسوساج ) تاـطابترا  یلـصا  هرهچ  ناونعب   ) رفیناـبرق دورو 
زین اـجنآ  زا  رطخ  ساـسحا  اـب  هتفر و  شا  هقوشعم  لزنم  هب  ادـتبا  تخیرگ  هتـسج و  دوـس  عاـضوا  یگتفـشآ  زا  رفیناـبرق  دوـب . سبط  هعقاو 

. دنام یمن  ياج  رب  يو  زا  يرثا  اتدوک  ماجنا  بش  ات  سپ  نآ  زا  دور و  یم  یکناهوس  مانب  يدرف  لزنم  هب  هتخیرگ و 

یکناهوس لزنم  رد  اهنآ  نتخاس  رابنا  هقرفتم و  صاخشا  زا  اتدوک  لماوع  همه  طسوت  هحلسا  دیرخ   2

(2) دوب ریغتم  ناموت  رازه  یلا 20  زا 2  اه  هحلسا  تمیق  »

174 ص :

. اتدوک دروم  رد  نارگاتدوک  حالطص  - 1
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اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  تامادقا 

یسایس ياه  هرگ  اتدوک و  فلا :

قلخ نیدهاجم  نامزاس  - 1

يارب دوب . هئطوت  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  کیاکی  هب  تایلمع  یعطق  تیقفوم  ءاقلا  ددـصرد  يزوریپ ، نیمـضت  يارب  اتدوک  یـسایس  هخاش 
هورگ اتدوک و  هکبـش  نایم  یگنهامه  هنیمز  رد  ار  دارفا  لایخ  دـش ، حرطم  ًالبق  هک  نایامن » یناحور   » هلئـسم رب  هوـالع  روظنم ، نیا  هب  لـین 
نارس زا  يرایسب  هک  دندوب  یعدم  يدراوم  رد  یتح  هدرک و  نئمطم  اتدوک ) عطقم  رد  روشک (  رد  دوجوم  یماظن  یسایس  یـسایس و  ياه 

: دنتسه هارمه  اهنآ  اب  زین  یهلا  بزح  ياهورین  یمالسا و  يروهمج 

تارفن نامه  زا  یکی  دـیاش  میوگب  ار  اـتدوک ] ياـشفا   ] عوضوم نیا  یمالـسا ] يروهمج  يـالاب  هدر  نیلوئـسم   ] سک ره  هب  مدیـسرت  یم  »
(1) دنروایب مدوخ  رس  یئالب  هکلب  مریگن  يا  هجیتن  اهنت  هن  دشاب و  نارگاتدوک ] اب  طبترم  ]

175 ص :

(. هتشونتسد .) نابلخ - 1

اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  www.Ghaemiyeh.comتامادقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 184 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دنشاب هتشاد  لماک  نانیمطا  اتدوک  یعطق  يزوریپ  هب  هدش  بذج  رصانع  هک  دوب  هدرک  داجیا  ار  يوج  نانچ  اتدوک  یسایس  يربهر 

یـسایس یـسایس و  ياه  هورگ  اتدوک و  نیب  یگنهامه  هلئـسم  رد  دارفا  هب  نداد  نیمـضت  هنیمز ، نیا  رد  هدـمآ  لـمع  هب  تادـیهمت  زا  یکی 
. دوب یماظن 

. دوبن لکـشم  نادنچ  هلموک )  ) ناریا ناشک  تمحز  یبالقنا  نامزاس  ای  ناتـسدرک » تارکمد  بزح   » نوچ ییاههورگ  یهارمه  بلج  ًاعبط 
هدوب ناش  هدش  مالعا  دیاقع  زا  یـشان  ناشتکرح  هدوب و  یجراخ  یگتـسباو  دقاف  هلموک »  » و تارکومد » بزح   » هک ضرف  نیا  اب  یتح  اریز 

ءازا رد  راـیتخب  اـب  قـفاوت  يارب  یفاـک  لـیالد  ناتـسدرک » يارب  يراـتخمدوخ   » راعـش راـبتعا  هب  قوـف  هورگ  ود  تسین ، ) نینچ  هک  تـسا ( 
. دش نیمأت  اتدوک  تایلمع  اب  نامزاس  ود  نیا  قفاوت  نیاربانب  دنا . هتشاد  ناش  هدنیآ  رب  ینیمضت 

قوف نامزاس  نیقفانم ، دودـحم  یماظن  ناوت  اب  هسیاقم  رد  هلموک »  » نامزاس و  تارکومد » بزح   » یماظن هجوت  لباق  يورین  هب  هجوت  اـب  ارچ 
؟ دوب اتدوک  یماظن  هخاش  یسایس و  هخاش  ثحب  هجوت و  دروم  یهورگ  ره  زا  شیب 

نیقفانم يورین  هدمع  دوب ، نارهت  رد  تردق  فرـصت  يورگرد  اتدوک  يزوریپ  اتدوک ، نارـس  رظن  زا  هک  دوب  نیا  هجوت  نیا  لیالد  زا  یکی 
، نیا رب  هوالع  دوب . رقتـسم  ناتـسدرک  رد  هلموک »  » و تارکمد » بزح   » یماـظن یـسایس  يورین  هکنآ  لاـح  رد  دوب و  زکرمتم  نارهت  رد  زین 

یکیدزن بالقنا و  يربهر  زا  تیعبت  هناراکایر  طخ  ریز  رد  ندش  ناهنپ  دـهاجم ، »  » ناونع ریز  نیقفانم و  نامزاس  ياعدا  یبهذـم »  » ههجو
یتسیاب یم  نامزاس  نیا  و  تخاس . یم  لوا  هجرد  رد  تیمها  دجاو  ار  نآ  هک  دوب  یلماوع  هلمج  زا  ردص و ...  ینب  هاگتـسد  هب  نوزفا  زور 

. دش یم  بذج  ای  یثنخ ، فذح ،

: تفرگ رارق  روبزم  نامزاس  فذح  رب  اتدوک  نارس  رظن  زاغآ  رد 

اتدوک زور  رد  هک  تشادـیم  راـهظا  نمب  تاـسلج  رد  هچ  یـصوصخ و  روطب  هچ  ناـشیا  يرماـع ، ینب  گنهرـس  اـب  نم  یئانـشآ  ودـب  رد  »
نارس زا  يدادعت 
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یسوم يوجر و  دوعسم  ياقآ  مسا  ًاحیرـص  یتح  دش . دنهاوخ  ریگتـسد  دنتـسیاب  اتدوک  لباقم  رد  دور  یم  نآ  میب  هک  فلتخم  ياههورگ 
ریگتـسد یتسیاب  یم  هدـش و  یئاسانـش  اهنآ  لحم  هدـش و  نییعت  زین  راک  نیا  صوصخم  میت  هک  تشاد  راـهظا  درک و  رکذ  زین  ار  یناـبایخ 

هخاش وضع   ] ینابیـش نیورپ  مناخ  زا  اتدوک  خـیرات  زا  لبق  هام  کی  ًابیرقت  دودـح  راب  نیلوا  يارب  هکنیا  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  دـنوش .
اتدوک کی  ماجنا  هب  تبـسن  ار  اهنآ  عضوم  ات  هدـش  رارق  رب  قلخ  نایئادـف  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  اب  یئاه  ساـمت  هک  مدینـش  یـسایس ] 

نیا هب  يرماع  ینب  گنهرـس  زین  اتدوک  یماظن  ياروش  تاـسلج  زا  یکی  رد  هناـی . تسه  یقفاوت  ناـکما  اـیآ  هک  دوش  صخـشم  میمهفب و 
نونکا مه  هک  صوصخب  دراد  تفرـشیپ  اهراک  همه  رد  دـنک و  یم  تیلاعف  یبوخب  ام  یـسایس  ناماس  هناتخبـشوخ  هک  درک  هراشا  عوضوم 

.« تسا نداد  ماجنا  لاح  رد  قلخ  نایئادف  قلخ و  نیدهاجم  نامزاس  اب  یمهم  یلیخ  تارکاذم 

هب ای  دنریگ و  یم  تسدب  هحلسا  ام  هیلع  ایآ  اهنآ  دوب و  دهاوخ  هچ  ناش  شقن  اتدوک  زور  رد  قلخ  نیدهاجم  ایآ  هک  دوب  نیا  رب  تبحـص  »
راسمیت هب  [ یـسداق  ] یـضاق سدنهم  ياقآ  هک  یحیـضوت  دوب ؟ دهاوخ  بیترت  هچ  هب  دنیآ .  یم  نوریب  دنریگ و  یم  تسدـب  هلحـسا  ام  عفن 

تفگ یم  قلخ . نایئادف  مه  نیدـهاجم و  مه  میتسه . هورگ  ود  ره  اب  هرکاذـم  لاح  رد  ام  هکدوب  بیترت  نیا  هب  دادـیم  یققحم  نویدـهم و 
لاکـشا دیلوت  نامدوخ  يارب  ًادعب  هک  میهدب  ناشهب  زایتما  میوشب و  تبحـص  دراو  يوحن  هب  هک  میرادن  یلیامت  دایز  ام  قلخ  نایئادف  اب  هک 

عفن هب  هک  میا  هتساوخ  ناشزا  زورنآ ، رد  هک  میا  هدیسر  مه  هجیتن  نیا  هب  میا و  هدرک  تبحـص  هن ؛ قلخ  نیدهاجم  اب  یلو  دنکب . رـسدرد  و 
دـش رداص  یئاوتف  رگا  ًالامتحا  هک  دنک  یم  تیافک  ردقنیمه  دنوشب . لمع  دراو  ام  عفن  هب  اهنآ  هک  میرادن  یجایتحا  ام  دنوشن . راک  راو  ام 

تیافک ام  يارب  نیمه  دننکن . رت  نیگنس  ار  ام  راک  هک  دنوشن  راک  دراو  ام  هیلع  رب  دنریگ و  تسدب  هحلـسا  اه  نیا  دش ، رداص  يروتـسد  و 
زورنآ هکنیا  ضوع  رد  دـننامب . فرط  یب  اتدوک ] زور   ] زورنآ هک  میا  هتفرگ  قلخ  نیدـهاجم  زا  ار  لوق  نیا  اـم  هک  تفگ  یم  و  دـنک . یم 

هک میا  هداد  لوق  ناشهب  دننام ، یم  فرط  یب 

177 ص :

اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  www.Ghaemiyeh.comتامادقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 186 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


(1) دنهدب ماجنا  يدازآ  تیاهن  رد  دنهاوخب  هک  یسایس  تیلاعف  عون  ره  دنشاب و  هتشاد  یسایس  تیلاعف  يدازآ 

نیچمه نایچاتدوک و  نایم  هلمج  زا  شا  يذوفن  رصانع  دوجو  زا  یشان  هک  دوخ  یتاعالطا  تردق  هطساوب  نیقفانم  نامزاس  رگید  يوس  زا 
. تخادرپ اتدوک  ماجنارس  تالامتحا و  یبایزرا و  هب  دوب  اتدوک  يزاس  یثنخ  داتس 

ار نامزاس  دـندادیم  رارق  نامزاس  رایتخا  رد  اتدوک  عیـسو  مجح  دـنور و  زا  نارگاـتدوک  ناـیم  رد  ناـمزاس  يذوفن  رـصانع  هک  یتاـعالطا 
. دیامن مالعا  افخ  رد  يراکمه  اتدوک و  عوقو  زا  ار  دوخ  تیاضر  ات  تخاس  دعاقتم 

یخیرات ساسح و  رایـسب  یهارود  رـس  رب  ار  دوخ  نامزاس  نیا  نیقفانم ، نامزاس  نارـس  زا  یـضعب  اب  نارگاتدوک  هیلوا  ياه  سامت  زا  سپ 
تروص رد  تفرگ ، یم  راکب  اتدوک  اب  هطبار  رد  ار  نامزاس  تالیکـشت  ماـمت  هتـسب و  ناـمیپ  اـهنآ  اـب  اراکـشآ  رگا  وس  کـی  زا  دـید . یم 

یتح یسایس و  تایح  زا  دیرخ و  یم  ناج  هب  ار  یئاز  گرم  کلهم و  یـسایس  تسکـش  اتدوک  رد  اهنآ  تکرـش  ياشفا  اتدوک و  تسکش 
رد دش ، یمن  نارگاتدوک  هب  نامزاس  بناج  زا  یکمک  هنوگچیه  رگا  رگید  يوس  زا  دنام . یمن  یقاب  خـیرات  رد  یمان  زج  نامزاس  یکیزیف 

. تفای یمن  اتدوک  تموکح  رد  یهاگیاج  چیه  اتدوک  يزوریپ  تروص 

، هدیچیپ یتالیکشت  تابسانم  یلوصا و  تاداقتعا  نادقف  لیلدب  اتدوک  تموکح  ینوگنرـس  هک  دوب  هنوگنیا  نیقفانم  نامزاس  نارـس  لیلحت 
اتدوک و رد  تکرش  نمض  هدیچیپ  رایسب  یحرط  اب  تفرگ  میمصت  نامزاس  لیلحت  نیا  ساسارب  تسا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  زا  رتناسآ 

. دنیبب كرادت  اتدوک  تیقفوم  مدع  هجو  اب  رطخ  یب  هجاوم  يارب  زین  ار  یبسانم  همانرب  نایچاتدوک  تیوقت 

178 ص :

(. هتشونتسد ) ینکر رصان  ناوتس  - 1

اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  www.Ghaemiyeh.comتامادقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 187 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دناوخارف و دوب  هدرک  بذج  یئاسانـش و  شترا  رد  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  یماظن  دارفا  زا  يدادعت  دایز  باتـش  تعرـس و  اب  نیقفانم  نامزاس 
: درک غالبا  اهنآ  هب  ینامزاس  راک  روتسد  ناونعب  ار  ریز  یساسا  روحم  ود 

. اتدوک ماجنا  تیعطق  شجنس  نایچاتدوک و  تاناکما  ورین و  یبایزرا  اتدوک و  تالیکشت  رد  ذوفن  فلا : 

بذـج ار  یـضاران  دارفا  هناگادـج ، ياه  میت  لیکـشت  نمـض  شترا ، لخاد  نایـضاران  زا  نامزاس  یلبق  ياه  ییاسانـش  زا  هدافتـسا  اب  ب : 
و  (1) یهب جریا  راوتـسا  هـلمج  زا  دارفا  زا  يدادـعت  دـنریگ . رارق  ناـیچاتدوک  راـیتخا  رد  هدـننک  لـمع  مـیت  نیدـنچ  شـشوپ  رد  هدوـمن و 

يردیح راوتـسا  دندش . تیرومأم  نیا  ماجنا  رومأم  نامزاس  اب  طبترم  دـهون  پیت 23  زا  نت  دـنچ  روپکرت (2) و  اضردیمح  مکی  نابهورگ 
: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد 

دراـگ اـی  دـهون و  پیت  زا  هک  يرگید  ياـه  میت  اـب  هسیاـقم  رد  تشاد و  یبوـخ  رایـسب  عـضو  تیمک  تیفیک و  تـهج  زا  یهب  جریا  مـیت  »
یم اتدوک  ياه  هخاش  زا  یکی  دح  رد  ارنآ  نیلوئسم  و  دوب . رت  لاعف  همه  زا  دوب . هدش  لیکشت  شترا  رد  رگید  ياه  تمـسق  ای  نادیواج و 

(3) دنتسناد

ياه هتسه  اه و  میت  بذج  هک  يدارفا  زا  يدایز  دادعت  دورن و  ول  نامزاس  هب  اهنآ  یگتسباو  هجو  چیه  هب  هک  تشاد  يدایز  دیکأت  نامزاس 
هب هتسباو 

179 ص :

تروصب یتدم  دنک  رارف  جراخ  هب  هکنیا  زا  لبق  دهون » هس  تسیب و  پیت  داتس   » تمدخ لحم  نامیلـس ، دجـسم  لها  یهب : جریاراوتـسا  - 1
هاـگیاپ رد  ماجنارـس  دوب و  لوغـشم  قارع  يارب  یماـظن  راـبخا  يروآ  عمج  یـسوساج و  هب  سوب  ینیم  هدـننار  ناوـنعب  زاوـها  رد  سانـشان 

. دیسر تکاله  هب  يامیپاوه ج.ا.ا . نارابمب  رثا  رب  قارع  هزیراک  رد  عقاو  يروصنم 
تیفیک هکنآ  مغریلع  قارع ، ناتسدرک  هب  رارف  زا  سپ  دهون » پیت 23   » تمدخ لحم  نادابآ ، لها  روپکرت : اضردیمح  مکی  نابهورگ  - 2
ءاـقترا هژون  ياـتدوک  تیوقت  روـظنم  هب  شترا  رد  ورین  بذـج  ناـیرج  رد  شا  هداـعلا  قوـف  هفقو و  یب  شـالت  هطـساوب  تشدـن  ینادـنچ 

. دیدرگ نیقفانم  نامزاس  ياهداهن  نیلوئسم  زا  یکی  اهدعب  تفای و  یتالیکشت 
(. هتشونتسد  ) يردیح راوتسا  - 3
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. دنتشادن یعالطا  نامزاس  هب  نارگید  یهب و  جریا  یگتسباو  زا  دندوب  هدش  نیقفانم  نامزاس 

: تفای ناوتیم  انبم  ود  ناش  یتسیلایرپما  دض  ياهراعش  مغرب  یئاکیرمآ  تسار  ياتدوک  ربارب  رد  نامزاس  توکس  يراکمه و  يارب 

اب لوصا  رد  دوخ ، هتخاس  شیپ  ینهذ و  ياه  بوچراچ  اب  بالقنا  لوصا  تریاغم  لیلدـب  نامزاس  بالقنا : لوصا  اـب  ناـمزاس  تفلاـخم   1
دوخ بناج  زا  نآ  اب  هلباقم  تهج  مزال  یعامتجا  هاگیاپ  نادقف  لکـشم  اب  یلو  دوب . هدومن  ارنآ  يزادنارب  دـصق  اذـل  دوب . فلاخم  بالقنا 

. دوب وربور  لاس 59 )  ) اتدوک نامز  رد 

نیا رد  ار  شیاه  تیلاعف  همه  دوب و  هداد  رارق  ار  لصا  ار  تردـق  بحاصت  زاغآ  ناـمه  زا  ناـمزاس  ناـمزاس : يارب  تردـق  ندوب  لـصا   2
رد و  ناطیش ، اب  میرضاح  تردق  هب  ندیسر  يارب  ام   » هک دوب  هدش  حرطم  نینچ  یهورگ  نورد  ياه  لیلحت  رد  هکیروطب  داد  لکـش  تهج 
هب اذل  دنتسناد  یم  یمالـسا  يروهمج  يزادنارب  زا  رتناسآ  ار  اتدوک  تموکح  يزادنارب  نوچ  و  مینک .» شزاس  مه  اکیرمآ  اب  رگید ، ياج 

. دندش هدیشک  نایچاتدوک  اب  يراکمه 

یم ناـمزاس  ماـما ، نادـقف  اـتدوک و  يزوریپ  تروص  رد  درک . یم  یباـیزرا  دوخ  عفن  هب  دوب  یم  هچ  ره  ار  اـتدوک  هجیتن  ناـمزاس  ورنیا  زا 
هدـهاشم تروص  رد  و  دروآ . گنچارف  ار  تردـق  هدرب و  نیب  زا  ار  اـتدوک  میژر  روشک  رـسارس  رد  دوخ  هدرتسگ  تالیکـشت  اـب  تسناوت 

بوعرم نمض  ات  هدراذگروهمج  سیئر  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاعالطا  دوخ ، ياهسامت  نتخاس  روحم  اب  تسناوت  یم  اتدوک  تسکش  مئالع 
(1) دزاس همیب  نارگاتدوک  تافارتعا  ربارب  رد  ار  نامزاس  دوخ ، یتاعالطا  یتالیکشت و  ناوت  هب  تبسن  وا  نتخاس 

180 ص :

نیا هشیمه  نیقفانم  نامزاس  اب  سامت  رب  ینبم  اتدوک  نارـس  ینویزیولت  ياه  هبحاصم  اب  هطبار  رد  نامزاس  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  - 1
هب میتشاذـگ . یم  ردـص  ینب   ! روهمج سیئر  رایتخا  رد  ار  اهنآ  تاعالطا  میتشاد و  يذوفن  ناـیچاتدوک  لـخاد  اـم  هلب  هک  دنتـشاد  ار  اـعدا 

. دوش هعجارم  ینکر  یققحم و  راسمیت  هلمج  زا  نایچاتدوک  هبحاصم  هب  نیقفانم  نامزاس  هیباوج 

اتدوک لیمکت  يارب  یبنج  www.Ghaemiyeh.comتامادقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 189 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هدوت بزح   2

: دهدیم حرش  نینچ  ار  هدوت  هلحنم  بزح  هب  تبسن  اتدوک  ناربهر  هاگدید  دوخ  تاراهظا  رد  ینکر 

هدوت بزح  نارـس  یلو  . دوب میهاوخن  هجاوم  لاکـشا  اب  نایئادـف ]»  » و نیدـهاجم »  ]» اهنآ فرط  زا  ام  هک  تشاد  راـهظا  [ يرماـع ینب   ] ًاریخا »
(1) دنوش رورت  ای  ریگتسد  یتسیاب  هلصافالب 

هلحنم بزح  یگتسباو  زا  تسار  نایرج  یتنس  لیلحت  کی  رد  «، ) قلخ نایئادف   » اب هسیاقم  رد  یتح  هدوت ، هلحنم  بزح  اب  یئانثتسا  دروخرب 
.( دراد هشیر  یتسینومک  ياه  تموکح  زا  نانآ  یقلت  زرط  زین  يوروش و  هب  هدوت 

ياه 1324 لاـس  رویرهـش 1320 و  زا  سپ  ثداوح  هب  هدـمع  صخـشم و  روط  هب  ناریا ، رد  تسینومک  هب  تبـسن  تسار  نایرج  هاگدـید 
زاغآ نامه  زا  تانایرج ، نیا  رـس  تشپ  رد  هدوت  هلحنم  بزح  روضح  ددرگ . یم  زاب  داباهم ) زیربت ،  ) یبرغ یقرـش و  ناجیابرذآ  رد   1325

. درک یفرعم  ناریا  رد   « يوروش مجنپ  نوتس   » ناونعب ار  بزح  نیا 

هنیآ ره   : » هک فنژرب  نیرتکد  هب  هجوت  اب  رگید  يوس  زا  دنتـسناد و  یم  يوروش  مداخ  يوق و  ار  بزح  وس  کی  زا  ینهذ ، هقباـس  نیا  اـب 
اب زین  (2) و  دوش یقلت  ریذپان  تشگزاب  یخیرات  رظن  زا  دـیاب  هلئـسم  نیا  دیـسر  تردـق  هب  يروشک  رد  يا  هلیـسو  ره  اب  تسینومک  بزح 

دنزابب و اه  يا  هدوت  عفن  هب  ار  يزاب  تسا  نکمم  دنبنجب  رید  رگا  هک  دنتـشاد  نآ  میب  ناتـسناغفا  رد  نیرتکد  نیا  یلجت  نیرت  هزات  هب  هجوت 
. دنرواین تسدب  ار  مزال  تینوصم  دنراذگاو ) دوخ  لاح  هب  ار  هدوت  بزح   ) دنبنجب دب  رگا 

181 ص :

(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 1
ص 86. ، 1360 لوا ، پاچ  ریبکریما ، نارهت ، یکلم ، همجرت  رامیب ، ياه  لوغ  یکنوروتربلآ : - 2
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یناور یغیلبت  گنج  ب : 

نمهب  22 دشاب (  یبالقنا  مجاهت  شاخرپ و  عضوم  رد  دیاب  ای  هعماج  لاعف  ياهورین  تیرثکا  روشک ، کی  رد  یسایس  تردق  فرصت  يارب 
يریگ هرهب  مدرم ، هدوت  رد  لاعفنا  یمگردرس و  داجیا  ياه  شور  زا  یکی  دادرم 1332 .)  28  ) یفیلکتالب لاعفنا و  عضوم  رد  ای  و  ( 1357

. تسا یـسایس  ماظن  رییغت  ندوب  عوقولا  بیرق  دوجوم و  عضو  تاـبث  هب  تبـسن  دـیدرت  داـجیا  تهج  رد  مجحرپ  هبناـج و  همه  تاـغیلبت  زا 
« تاـبث  » نتفر ناـیم  زا  دـشاب . نارحب  شوختـسد  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  هعماـج  هک  دـسر  یم  رمث  هب  یعقاوم  رد  بلغا  یناور  یغیلبت  شروی 
، تردق فرـصت  نیدصرتم  نیفلاخم و  یطیارـش ، نینچ  رد  تسا . ینارحب  نینچ  جوا  دیدج ، تابث »  » ینیزگیاج نودب  هاش ) میژر   ) نیـشیپ

ریگرد مادـم  روطب  وسکی  زا  تسا ، هعماج  رد  تابث »  » نیمأـت ياتـسار  رد  دوخ  هب  یـشخب  ناـماس  ددـصرد  هک  ار ، نیون  ياـپون  تیمکاـح 
یناور یغیلبت  یگنج  جامآ  ار  وا  رگید  يوس  زا  و  دنـشاپب ، مه  زا  ار  شا  هزاریـش  تیاهن  رد  هیزجت و  ار  شتردق  ات  دـنک  یم  هزات  ثداوح 

دوب و وربور  جراخ ، رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  ءوس ، تاغیلبت  زا  ینیگنس  مجح  اب  دلوت  ودب  نامه  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دنهد . یم  رارق 
زا سپ  یکی  دندیئور ، بالقنا  يزوریپ  يادرف  زا  هک  یئاه  هورگ  دننام  نیفلاخم ، یئویدار  ياه  هاگتـسیا  اتدوک ، دـعوم  ندـش  کیدزن  اب 

: دنداتفا هارب  يرگید 

راوجمه ياهروشک  تدعاسم  هب  ناریا  لخاد  هب  یـسراف  نابزب  یئویدار  راتفگ  شخپ  يارب  یناهنپ  هاگتـسیا  هس  هتـشذگ  هتفه  شـش  یط  »
ریظن رگید  ياه  نیمزرـس  زا  اه  هنیزه  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  دـش . ریاد  تخاس ، دـهاوخ  ناشرورـسم  نارهت  رد  میژر  رییغت  هدـهاشم  هک 

(1) دوش یم  نیمأت  لیئارسا  هدحتم و  تالایا 

182 ص :

نئوژ 1980.  28 زمیات ، لانشانیاف  - 1
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زا رـصم ) كاخ  رد   ) رایتخب يوگدنلب  ناونعب  ناریا » ویدار   » و قارع ) كاخ  رد   ) یـسیوا يوگدنلب  ناونعب  ناریا ، » دازآ  يادـص   » يویدار
لماوع کیرحت  هژیوب  نافلاخم ، عیجشت  يارب  یبالقنا و  ناملسم و  مدرم  هیلع  یناور  یغیلبت  مجاهت  يارب  هک  دندوب  یلاعف  ياهویدار  هلمج 

. دندرک زاغآ  ار  دوخ  راک  زمر  ياه  مایپ  قیرط  زا  نانآ  اب  عیرس  تاطابترا  نیمأت  اتدوک و 

183 ص :
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اتدوک نامزاس  اه و  همانرب 

اتدوک ياهورین 

اب هک  يدازآ ،»  » تسا و يزوریپ  یعیبـط  يدوـخب و  دوـخ  هرمث  یئاـهر » . » دوـب یئاـهر »  » ناریا یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لـصفالب  هجیتـن 
مظن یـشاپورف  عبت  هب  هک  تسا  طورـشم  ریغ  يدازآ  یئاهر ،» . » بالقنا زا  هتـساخرب  ماظن  نتفاـی  ناـماس  لوصحم  دراد ، تواـفت  یئاـهر » »
مظن بورغ  هلصاف  رد  یئاهر » . » دوش یم  دیدپ  نیون  مظن  يریگ  ناماس  وترپ  رد  هک  تسا  دیقم  یئاهر  يدازآ ، »  » دیامن و یم  خر  نیـشیپ 

 . دنک یم  دشر  نآ  رد  يدرف  هتـسد و  هورگ و  ره  رذـب  هک  تسا  يروراب  نیمز  نوچمه  دریگ و  یم  لکـش  نیـشناج  مظن  عولط  نیـشیپ و 
خاش و دنشک و  یم  رب  رـس  دنـشاب ، وگخـساپ  يا  هتفای  تابث  صخـشم و  عجرم  دزن  دوخ  رادرک  راتفگ و  رادنپ و  هب  تبـسن  هکنآ  یب  نانآ 

شالت لاجم  تردق ، بلاط  ياه  نایرج  یمامت  هب  هک  تسا  ینادیم  هدنیاشگ  یئاهر » . » دنرتسگ یم  وس  ره  هب  ار  دوخ  هدنزگ ، هاگ  گرب ،
(1) دهد یم  نومزآ  و 

187 ص :

نیمه رد  دـنتفر ، ورف  يروتاتکید  ماک  هب  یئاهر »  » هرود کی  زا  سپ  هیـسور  بالقنا  هسنارف و  بالقنا  نوچ  یئاه  بالقنا  هکنیا  تلع  - 1
هماع یـسانشناور  رد  هک  تخاس  دـیدپ  یطیارـش  نانچ  یئاهر »  » نارود طورـشمان  دودـحمان و  شـشوج  تسا . یعامتجا  بالقنا  یگژیو 

زین هطورشم ، بالقنا  زا  سپ  یئاهر »  » طیارش رد  تردق ، هب  چنپریم  ناخاضر  دوعص  درک . یم  هولج  عورشم  رورـض و  یجان »  » کی روهظ 
نیا ایآ  دـش . راوس  سیلگنا  رامعتـسا  يرنوسامارف و  زور  نآ  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  جاوما  رب  هک  توافت  نیا  اب  دوب ، لـصا  نیمه  عباـت 

هدیدپ ًالوصا  هک  تفگ  دیاب  تسا ؟ يدنمنوناق  نیمه  عبات  زین  یمالـسا  بالقنا  ایآ  تسا ؟ ریذـپان  ءانثتـسا  یخیرات و  نوناق »  » کی هدـیدپ 
یعیبط لصا  کی  يانعمب  یخیرات ،» نوناق   » زا نتفگ  نخـس  هک  دـیامن ، یم  خر  هناگی  درفب و  رـصحنم  ناـنچ  یخیراـت  یعاـمتجا و  ياـه 
طیارـش رد  تسا ، دننامه  شیب  مک و  ياه  شیارگ  رتشیب  دوش ، یم  هدیمان  یعامتجا » نوناق   » هچنآ تسا . اوران  فررکم  ریذـپان و  فلخت 

. دهد هجیتن  هژیو  دوخ  هناگی و  يا  هنوگ  هب  دـناوت  یم  ناوارف ، هتخانـشان  هتخانـش و  لماوع  هب  هتـسب  رگید ، یگنهرف  یعامتجا و  یخیرات و 
سپ ثداوح  تسا . زورما  يایند  رد  ون  هدیدپ  کی  برغ ) قرش و  رد   ) ناهج نیققحم  نارظن و  بحاص  فارتعاب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

نایاپب دـشاب ) ای ...  ردـص  ینب  ای  یندـم  تسناوت  یم  هک  يروتاتکید  « ) یجان  » کی روهظ  اب  نآ  یئاهر »  » نارود هک  داد  ناـشن  بـالقنا  زا 
دنویپ يدازآ »  » نارود هب  یئاهر »  » نارود یمالـسا  بالقنا  رد  نیاربانب ، تفای . موادـت  رترابرپ  رت و  قیمع  يرتسب  رد  بالقنا  هکلب  دیـسرن ؛

. دنتسه هدوب و  نآ  یعدم  یگنهرف  یسایس و  ناگتخاب  كاپ  هکنانچ  يروتاتکید  روهظ  هب  هن  دروخ و 
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: تسا هتفگ  نیا  زراب  قادصم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ياه  لاس  نیتسخن  رد  یسایس  ياههورگ  بازحا و  تیلاعف  یگنوگچ 

بیقر و فلاخم ، يورملق  هس  رد  دارفا  اه و  هورگ  اه و  نامزاس  بازحا و  تنطلـس ، طوقـس  زا  سپ  هژیوب  و  بـالقنا ، جاوما  يریگجوا  اـب 
. دندش یماظن  یسایس  یسایس و  ياه  تیلاعف  هنهپ  دراو  یمالسا  بالقنا  عفادم 

لباق پچ »  » و هنایم »  » و تسار »  » هورگ هس  هب  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  بالقنا ، یلـصا  رتسب  اب  هناگیب  مدرم و  زا  عزتنم  یـسایس  ياهورین 
هژاو هک  تسا  ییاهورین  هعومجم  تسار »  » زا روظنم  اجنیا  رد  تسا . شیارگ  هس  نیا  هب  میسقت  لباق  زین  کی  ره  فیط  و  دنتسه ، کیکفت 

( هدـش مدـهنم  میژر  « ) هتـشذگ  » رد ناش  تشهب  هک  دراد  تلالد  يدارفا  اه و  نایرج  هب  عاجترا »  » هژاو تسا . نانآ  زراـب  قادـصم  عاـجترا 
. دنداتفا وپاکت  هب  شیپ ، هب  تکرح  يارب  هن  و  نآ ، يایحا  يارب  دش و  نفد 
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يداـصتقا یعاـمتجا  عضو  ینوـگرگد  يارب  دـنتفرگ و  یپ  لاـح »  » اـب ار  هتـشذگ »  » یتـشآ هار  هک  تسا ، یئاـهورین  نآ  هناـیم »  » ياـهورین
، دندرک ریسفت  هنایارگ  حالصا  باعل  شکور و  یعون  يانعم  هب  ار  ینوگرگد  نانآ  دنتشاگنا . تباث  لصا و  ار  هتشذگ » ، » دوجوم یگنهرف 
هک یمدرم  تلاخد  اب  هن  و  دـندوب ، هدز  هیکت  ترازو  تارادـص و  هکیرا  رب  هک  یناگدـیزگرب »  » و ناگدـبز »  » تسدـب و  الاب » زا   » دـیاب هک 

. تفریذپ یم  ماجنا  دندوب ، هدرک  بالقنا 

ار يا  هشیلک  ياهراعش  يدیرجت و  ياهوگلا  هک  دوب  بالقنا  لیصا  رتسب  ینعی  يربهر ، و  مدرم »  » و بتکم »  » اب هناگیب  ياهورین  نآ  پچ » »
قامعا رد  ار  هسنارف » ياـیراتلورپ  «، » یتاـقبط  » ياـه تساوخ  حرط  اـب  تساوخیم  وا  دوب . هداد  رارق  یـسایس  تردـق  هب  يزاـیتسد  زیواتـسد 

. دبایب ناریا  یمالسا  گنهرف  هعماج و 

قداـص دوخ  ياـعدا  رد  هک  پچ »  » و هناـیم »  » و تسار »  » دارفا اـه و  هورگ  بازحا و  دـندوبن  مک  هدـیچیپ  مهب  فـالک  نیا  رد  هرخـالاب ، و 
. دیشک نوریب  گنراگنر  یسوساج  ياه  سیورس  روخشبآ  هب  ار  ناش  یگتسباو  دانسا  بالقنا  دنمناوت  هجنپ  اهدعب  دندوبن و 

ياه هاـگودرا  هب  نیفرط  روبع  دـش و  یم  هدز  یئاـه  لـپ  یتاـظحالم  لـئالد و  هب  هراـمه  هناـیم »  » ههبج و  عاـجترا »  » ههبج ناـیم  يور ، رهب 
لیلدب تسار ،» . » دش یم  دیدپ  تقوم  ياه  تلـصو  طیارـش ، ياضتقا  هب  زین ، پچ »  » و هنایم »  » نیب هکنانچمه  دوبن . راوشد  نادنچ  رگیدکی 

سیراپ و نارهت  دادـغب و  نارهت  روحم  رد  هک  دوب  یئاهورین  هعومجم  زا  يا  ههبج  لکیـشت  هب  ریزگان  هتـشذگ  میژر  اب  دـنویپ  یگـستباو و 
. دندوب هدنکارپ  كرویوین  نارهت 

روشک لخاد  ياهورین  فلا :

یلک دـنور  هب  ًافرـص  هطبار  نیا  رد  هک  تفرگ ، لکـش  يددـعتم  بلط  تنطلـس  ياه  کهورگ  روشک  لخاد  رد  بالقنا ، يزوریپ  ودـب  زا 
: دوش یم  هدنسب  دش ، یهتنم  اتدوک  هب  جیردتب  هک  ینایرج 
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دوخ راک  دندوب و  يزادنارب  ياه  تیلاعف  كرحم  ياه  هرهچ  زا  مداخ ، مساقلاوبا  وا ، ردپ  مداخ و  داوج  سدـنهم  نابزرم و  اضر  سدـنهم 
. دندرک زاغآ  بالقنا  يزوریپ  ياه  هام  نیتسخن  زا  ار 
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، وا رظن  زا  دوب . ناوج  دیدج و  یلم » ههبج   » کی لیکشت  هجوتم  شنهذ  لاس 1358  زاغآ  زا  یلم ،» ههبج   » زا دوخ  لیلحت  يانبم  رب  نابزرم 
: دش یم  هتسد  هس  لماش  یلم » ههبج  »

رد ماقم  تسپ و  نتفرگ  هب  شوخلد  هک  یلم ،» ههبج   » زکرم ياروش  زا  يا  هدع   2 ناگرزاب ،  يدهم  یسدنهم  تلود  رد  اه  هتفرگ  تسپ   1
رد ار  يژرنارپ  دیدج و  یلم » ههبج   » کی روضح  مدع  نانآ  دندوب . یلم » ههبج   » هدنیآ نارگن  هک  يدودعم  هدـع   3 دندوب ، کیدزن  هدنیآ 

بازحا و یبهذـم و  دـض  پچ  ياه  نامزاس  بازحا و  يوس  هب  بالقنا  شوج  بنج و  رپ  لسن  شیارگ  اب  يواـسم  روشک  یـسایس  هنحص 
رد ار  دوخ  نابزرم  هک  هدع ، نیا  دنتسناد . یم  یلم » ههبج   » لیطعت لاعفنا و  تیموکحم و  ًاتجیتن  و  یبهذم ، وردنت  ياه  هورگ  اه و  نامزاس 
هب دندوب . هدـش  راد  هحیرج  ًادـیدش  ناشیاه ، همانرب  نتخیر  مه  هب  ماما و  ياپ  شیپ  رد  رایتخب  تلود  طوقـس  زا  درک ، یم  یقلت  نانآ  هرمز 

وحم هعماج  ریمـض  زا  هدشن و  لدـب  يا  هنهک  هلئـسم  هب  رایتخب  يریزو  تسخن  ات  هک  دوب  هدرک  لاغـشا  هلئـسم  نیا  ار  نانآ  نهذ  لیلد ، نیا 
. دنیامن راومه  ناریا  هب  ار  شتشگزاب  ریسم  دننک و  عورش  ار  یئاه  تیلاعف  وا  یقوقح »  » و یعقاو »  » تیصخش نوماریپ  دیاب  هدیدرگن ،

هک یطیارش  رد  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  تفرگ و  تروص  یئاهرادید  مداخ  داوج  نابزرم و  نیب  تشهبیدرا ، لیاوا  نیدرورف و  رخاوا  رد 
بزح کی  ياج  دننک ، یم  تیدوجوم  مالعا  نامزاس  هورگ و  دنچ  زور  ره 

191 ص :

روشک لخاد  ياهورین  www.Ghaemiyeh.comفلا : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 200 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


رازگرب يا  هسلج  هشیدـنا ، نیا  دربشیپ  يارب  تسا  یلاخ  دـنک ، راک  رایتخب  هیاس  رد  هک  رایتخب ،) يرهاظ  ناـمرآ  « ) کـیتارکمد لایـسوس  »
. دش

هتفای شرورپ  يدارفا  تسا ؛ یصاخ  یعامتجا  هاگیاپ  رگنایب  لومتم ، ًاتبـسن  ناصـصختم  هلمج  زا  هسلج ، نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  بیکرت 
هعماج و هب  تبـسن  یلو  دنتـسه ، یبهذم  قیقر  ياهرواب  هاگ  هنایارگ و  یلم  مهبم  ياه  نامرآ  ياراد  دنچ  ره  هک  برغ ، ندمت  بوذـجمو 

. دنشاب یم  هناگیب  دوخ  بهذم  مدرم و  گنهرف و 

. دنام هجیتنالب  مسیلایسوس »  » موهفم زا  دارفا  تشادرب  فالتخا  رطاخب  هسلج  نیا  رد 

یلمع هجیتن  کی  هب  دنناوتب  دعب  هسلج  رد  ات  دنک  نشور  مسیلایـسوس »  » هب تبـسن  ار  دوخ  هاگدید  هتفه  کی  فرظ  سک  ره  دش  رارق  اذـل 
زا دنـسرب  یقفاوت  هب  هکنآ  یب  زین  هسلج  رد  نیرـضاح  رفن  جنپ  دـندشن و  رـضاح  لبق  هسلج  دارفا  زا  یمین  زا  شیب  مود ، هسلج  رد  دنـسرب .
هب ییاهنت  هب  دشن و  سویأم  دارفا  یگدنکارپ  زا  تارکمد » لایـسوس  بزح   » لیکـشت رد  شتیدج  لیلدب  نابزرم  اما  دندش . ادـج  رگیدـکی 

. تخادرپ ناریا » ياهتارکمد  لایسوس  هعماج   » یتالیکشت فیاظو  حرش  همانمارم و  يور  رب  راک 

، دـیعبت رد  تلود  سیئر  عضوم  زا  درک و  ینلع  سیراپ  رد  ار  دوخ  روضح  دـش و  جارخ  ءاـفتخا  زا  راـیتخب ، تشهبیدرا 1358 ، رخاوا  رد 
ار رایتخب  مادـقا  ناریا  رد  وا  ناهاوخاوه  ناتـسود و  نآ ، بقاعتم  تشاد و  مالعا  ناریا  هب  تشگزاـب  يارب  شـالت  رب  ینبم  ار  دوخ  میمـصت 

نوچ دنچ و  نییعت  يارب  دندوزفا . شیپ  زا  شیب  دوخ ، شوج  بنج و  هب  هدرک و  یقلت  یمالـسا  يروهمج  هیلع  تیلاعف  يدج  زاغآ  ناونعب 
زا لکـشتم  يا  هسلج  مداخ  مساقلاوبا  لزنم  رد  دندوب ،) ناریا » بزح   » ياضعا زا  دارفا  نیا  تیرثکا   ) رایتخب ربارب  رد  دارفا  هفیظو  تیلاعف و 

تسشن نیا  دش . رازگرب  رگید  رفن  ود  و  کشزپ )  ) ناگیاش رتکد  یفیرش ، داوج  نابزرم ، رسپ ، ) ردپ و   ) اه مداخ 
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. دیدرگ هورگ  یلام  روما  لوئسم  و  رایتخب ) ماقم  تیعقوم و  نوماریپ  غیلبت  روظنمب   ) تاغیلبت تاراشتنا و  روما  لوئسم  نییعت  هب  یهتنم 

عمج رد  دـننک ، یفرعم  فیلکت  نییعت  تهج  ار  دوخ  دـنفظوم  رایتخب  هنیباک  ياضعا  هکنیا  رب  ینبم  بالقنا  یناتـسداد  هیمـالعا  رودـص  اـب 
. دش دیدپ  يددجم  ياه  یگدنکارپ  رایتخب  ناراداوه 

ات تفرگ  میمـصت  دـش و  سیراپ  یهار  هیکرت  زرم  زا  مداخ  داوج  دـیدرگ . جراخ  ناریا  زا  يدازآ ، يریگتـسد و  زا  سپ   (1) هتساریپ رتکد 
سیراپ رد  رایتخب  داتـسرد  مداخ ، قافتا  هب  درک و  رارف  نیا  زا  زین  یمیمـص  یلعفطل  ددرگن . زاب  ناریا  هب  هدـشن  طـقاس  یمالـسا  يروهمج 

رایتخب و ماقم  مئاق  ناونعب  دوب ، هدش  لیدبت  وا  نازیر  همانرب  زا  یکی  هب  رایتخب  اب  شیئانـشآ  ودـب  زا  هک  نابزرم ، اما  دومن . تیلاعف  هب  عورش 
رایتخب تاطابترا  یـسایس و  ياه  تیلاعف  رایتخب ، ماقم  مئاق  ناونعب  سیراپ  رد  زین  مداخ  داوج  دـنام . ناریا  رد  نارهت ، سیراپ و  طبار  هقلح 

یمالسا يروهمج  هیلع  فلاخم  ياهورین  یهدنامزاس  نارهت  رد  نابزرم  اضر  سیراپ و  رد  مداخ  داوج  بیترت  نیا  هب  تفرگ . رایتخا  ردار 
. دندرک زاغ  ار آ 

ًالباقتم دـنداد و  یم  ماجنا  یتاغیلبت  وا  عفن  هب  دـندوب و  سامت  رد  رایتخب  اب  ًالقتـسم  زین  رگید  بلط  تنطلـس  ياههورگ  لـفاحم و  نینچمه 
ریثکت و لماش  اتدوک  نتفرگ  رارق  راک  روتـسد  رد  زا  شیپ  ات  تاغیلبت  نیا  تخادرپ . یم  ار  تاـغیلبت  نیا  هب  طوبرم  ياـه  هنیزه  زین  راـیتخب 

يارب تلهم  تیروف و  نییعت  سبط و  هعقاو  زا  سپ  یلو  دوب  یم  رایتخب  راون  سکع و  هیمالعا ، عیزوت 

193 ص :

« ناتاهنام سیچ   » کناب دشرا  نانکراک  وضع  هبتریلاع و  نواعم  اکیرمآ ، زا  يرادـکناب  داصتقا و  يارتکد  ياراد  هتـساریپ : متـسر  رتکد  - 1
زا یمیمـص  یلعفطل  .2 راـیتخب . تـلود  یئاراد  داـصتقا و  ریزو  و  بـالقنا ) زا  لـبق   ) ناریا رد  ناـتاهنام » سیچ   » کـناب هدــنیامن  اـکیرمآ ،

. دوب رایتخب  تلود  رد  فارگلت  نفلت و  تسپ و  ریزو  و  ناریا » بزح   » ناراذگنیانب
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. تخادرپ رگیدکی  زا  لقتسم  هدنکارپ و  لفاحم  اههورگ و  نیا  نتخاس  طبترم  هب  رایتخب  داتس  اتدوک ،

طبترم زا  سپ  تفرگ و  یم  سامت  دندرک ، یم  روبع  هسنارف  زا  هک  یناریا ، نارفاسم  اب  هک  دوب  نیا  سیراپ  رد  مداخ  ياهراک  زا  کی  یتح 
نیب هک  یئاه  کیپ  ای  ینفلت  سامت  هلیـسو  هب  راعتـسم ، مسا  نییعت  ناریا و  رد  ناش  سردآ  تفایرد  راـیتخب و  ياـه  هماـنرب  اـب  اـهنآ  ندرک 
یم لصو  اتدوک  هکبـش  هب  ار  نانآ  هبحاصم ، زا  سپ  وا  درک . یم  یفرعم  ناـبزرم  هب  ار  هدـش  بذـج  دارفا  دـندوب ، ددرت  رد  هسنارف  ناریا و 

. درک

: تسا بلاج  دندش  یم  لصو  اتدوک  هکبش  هب  نابزرم  طسوت  هک  یعامتجا » ياه  پیت   » اب ییانشآ 

درک و یفرعم  هتسشنزاب  دراگ  رـسفا  ار  دوخ  دمآ . نم  رتفدب  مدز و  نفلت  وا  هب  نم  داد .  نم  هب  ار  ریما  مانب  یـصخش  نفلت  داوج  زور  کی  »
زا درادن ...  یتافانم  رگیدکی  اب  ودنیا  تفگ  تسرپ . نطو  ای  دیتسه  تسودـهاش  رـسفا  امـش  مدرک  لاؤس  تسا . راعتـسم  مسا  ریما »  » تفگ

مهاوخ زین  مناتسود  زا  رفن  دنچ  هب  دیهدب  نم  هب  هدش  ریثکت  بلاطم  ای  راون  رگا  دنتفگ  دیتسه . يراک  هچ  هدامآ  امـش  مدرک  لاوئـس  ناشیا 
یم راک  كاواس  تاعالطا  رد  البق  تفگ  یم  وا  مدرک . تاقالم  ار  وا  داد . نم  هب  ار  دواد »  » راعتسم مانب  يرگید  صخـش  نفلت  داوج  داد ...

هچ متفگ  هدرک . تبحص  رایتخب ]  ] رتکد اب  سیراپ  رد  مردارب  مراد و  یتاعالطا  صصخت  ریخ  تفگ  يدوبن . هک  رگ  هجنکـش  متفگ  هدرک .
مناتسود کمک  هب  بوخ  یتاعالطا  متـسیس  کی  مناوت  یم  نم  دیهدب  نم  هب  لئاسو  نیـشام و  لوپ و  رگا  تفگ  ینکب  یناوت  یم  یکمک 

(1) مزادنیب هار 

194 ص :

(. هتشونتسد  ) نابزرم اضر  سدنهم  - 1
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روشک زا  جراخ  ياهورین  ب :

یماظن و تاماقم  زا  معا  هتـشذگ ، میژر  نیذـفنتم  زا  یهجوت  لـباق  شخب  تنطلـس ، میژر  یـشاپورف  زین  بـالقنا و  يریگ  جوا  لـالخ  رد 
. دندش جراخ  ناریا  زا  یسایس و ...  یتاعالطا و 

(، یماما فیرـش  تلود  رد  نارهت  یماظن  تموکح  سیئر  ینیمز و  يورین  هدنامرف  یـسیوا (  یلعمالغ  دبـشترا  دـننام  دارفا ، نیا  زا  یعمج 
انایرآ مارهب  دبـشترا  يد 1357 ، ) رذآ و  نابآ و  ياـههام  رد  یماـظن  تلود  سیئر  شترا و  داتـس  سیئر  يراـهزا (  نیـسحمالغ  دبـشترا 

( هاش رهاوخ  يولهپ (  فرشا  اکیرمآ ،) رد  ناریا  قباس  ریفس  يدهاز (  ریشدرا  دوب ،) هتـسشنزاب  ياهلاس 47 57  رد  هک  شترا  داتس  سیئر  )
نیا مانب  هک  يا  هیرـشن  نیتسخن  دـندرک . مـالعا  ار  ارآ ) « ) ناریا شخب  یئاـهر  شترا   » تیدوجوم كاواـس ، نارـس  زا  يا  هدـع  نینچمه  و 

. روشک لخاد  رد  ناریا » بزح   » ندش لاعف  اب  نامزمه  ًابیرقت  ینعی  تسا ؛ خیرات 20/7/1358  هب  دش ، رشتنم  هورگ 

نایرج دـنچ  ای  کی  اب  دوخ ، ذوفن  تحت  لقتـسم و  ياه  هورگ  لیکـشت  رب  هوالع  کی  ره  مه ، اـب  يراـکمه  طاـبترا و  نیع  رد  قوف  دارفا 
روحم مه ،  قافتا  هب   (1) قیفش هدازآ  فرشا و  یـسیوا و  هکیلاح  رد  ًالثم  دنتـشاد . طابترا  شیب  مک و  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  رگید 

شزومآ مولع و  ریزو  يدنواهن (  گنشوه  هارمه  هب  هدازآ  فرشا و  دنداد ، یم  لیکشت  ار  دبهپـس  ات  گنهرـس  زا  یماظن ، دارفا  زا  یعمج 
اب طابترا  نمـض  انایرآ  مارهب  ای  و  دنتـشاد . لاعف  تکرـش  ناریا » ناتـسرپ  نهیم   » ههبج رد  يدـهاز  ریـشدرا  و  راـگزومآ ) تلود  رد  یلاـع 

قباس تاماقم  زا  یعمج  زا  بکرم  دوب  يداتـس  هدـنهد  لیکـشت  دوخ  ناریا » ناتـسرپ  نهیم  ههبج   » رد تیلاعف  نیع  رد  فرـشا و  یـسیوا و 
« یهاشنهاش نارادساپ   » و ناریا » یئاهر  شبنج  حلسم  ياهورین  یهدنامرف  داتس  . » یئایرد يورین  ینیمز و  يورین  یئاوه و  يورین 

195 ص :

رد پاچ  يارب  ناریا » ناتسرپ  نهیم  ههبج   » بلاطم هدننک  هیهت  قیفش . دمحا  مانب  يرـصم  رـسمه  زا  يولهپ  فرـشا  رتخد  قیفـش : هدازآ  - 1
«. دازآ ناریا   » هیرشن

روشک زا  جراخ  ياهورین  www.Ghaemiyeh.comب : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 204 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دندرک یم  لمع  انایرآ  يربهر  تحت  یسایس ،  یماظن و  ياه  هخاش  هباثمب  هک  دندوب ، هورگ  ود 

، دندرک یم  تیلاعف  یمالسا  يروهمج  هیلع  هک  یماظن ) ًاتدمع   ) حلسم ياهورین  یمامت  هب  هک  دوب  یمان  ارآ ) « ) ناریا شخب  یئاهر  شترا  »
، سیراپ رد  یهدنامرف  زکرم  کی  لیکشت  اذل ، دش . یم  قالطا  دندنارورپ ، یم  رس  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  اب  هناحلـسم  هلباقم  هشیدنا  ای 

هدنیامن ار  دوخ  ارآ »  » ناگدننادرگ يزادنارب . تالیکـشت  کی  رد  ندـش  مجـسنم  تهج  مه  اب  اهورین  نیا  ندرک  طبترم  يارب  دوب  یـشالت 
نایماظن هعومجم  رب  دوخ  يربهر  میمعت  رب  هوالع  هک  دندوب  راودیما  هتسناد و  نانآ  ربهر  یمالسا و  يروهمج  فلاخم  تسار  رصانع  همه 

دراو یمالسا  يروهمج  ماظن  هیلعو  دنروآدرگ  دوخ  نوماریپ  ار  یشترا و ...  نایضاران  نایرارف و  نایجارخا و  ناگتـسشنزاب و  ارگ ، تسار 
يرادافو هب  رهاظت  اب  هک  دوشیم  شرافـس  لـغاش » ناهدـنامرف   » هب ارآ ، »  » هیرـشن هرامـش  نیتسخن  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دـننک . نادـیم 

! دننک ظفح  ار  دوخ  ماقم  تیعقوم و  یمالسا  يروهمج  هب  تبسن 

: تسا ریز  حرشب  دنتشاد  طابترا  سیراپ  رد  ارآ »  » یهدنامرف زکرم  اب  هدوب و  روشک  لخاد  رد  هک  یئاه  هورگ  زا  يدادعت 

؛ ) انر « ) ناریا تسیلانویسان  ناگدنمزر  »

؛ ) اماگ « ) ناریا یلم  ناهاوخیدازآ  هورگ  »

؛ ) ناماس «) ناریا یئاهر  تضهن  يزکرم  نامزاس  »

؛» دیشروخ ریش و  نادنزرف  هاپس  »

؛» یهاشنهاش نارادساپ  »

؛» یلم داحتا  ههبج  »

؛» تسیلانویسان ياه  کیرچ  »

 ... و

196 ص :
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توافت نیا  اب  دوب ، ناریا  تنطلـس  میژر  ندنادرگزاب  هب  داقتعا  روشک ، زا  جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  اه ،  هورگ  نیا  همه  كارتشا  هجو 
! هطورشم تنطلس  هب  نایماظن ) ریغ  ًارثکا   ) نآ ور » هنایم   » شخب تشاد و  رواب  هقلطم  تنطلس  هب  نایماظن ) ًابلاغ   ) نآ عجترم »  » شخب هک 

: دنداد یم  لیکشت  یمالسا  يروهمج  هیلع  ار  هزرابم  فص  تسار ) نیفلاخم   ) ریز فیط  هس  ارآ »  » نارس هاگدید  زا 

؛» ناملسم قلخ  يروهمج  بزح   » دننام عاجترا ؛» دض  نویبهذم   » 1

؛» یلم ههبج   » رگید ترابعب  ای  اه ؛ » لاربیل  لانویسان   » 2

«. بلط تنطلس  یماظن  ياهورین   » 3

دوب یعدم  ارآ »  » اریز دـندوب .  نایماظن  ناریا !» تاجن   » يارب اناوت  دـمآراک و  يورین  اهنت  ارآ ،»  » نارـس معز  هب  نایرج ، هس  نیا  یبایزرا  رد 
. دشاب یم  یماظن  یسایس و  مادنا  ياراد  ًاماوت  هک 

دراگ هدنامرف   ) يا هردب  یلعلادبع  دبهپس  هک  مینادب  تسبلاج  دشاب . نآ  تیهام  تخانـش  يارب  یکالم  هورگ  بزح و  کی  يادهـش »  » رگا
فرط زا  راشفا و ...  نیما  دبهپـس  بالقنا ، ) نارود  رد  نارهت  یماظن  رادـنامرف  ینابرهـش و  سیئر   ) یمیحر يدـهم  دبهپـس  یهاـشنهاش ، )

. دندش مالعا  ناریا » تلم  دیواج  يادهش   » ناونعب ارآ » »

 ، یمالسا يروهمج  ماظن  هیلع  هئطوت  رد  رگیدکی  هب  لباقتم  زاین  نیع  رد  یماظن ، یسایس و  فیط  ود  ناگدنیامن  ناونعب  یـسیوا ، رایتخب و 
لح هب  دقتعم  یماظن  بلط  تنطلس  رـصانع  نیب  ردوا  ذوفن  رطاخب  ًالامتحا   ) داد یم  صیخـشت  دیفم  ار  یـسیوا  رایتخب ،  دندوب . رفنتم  مه  زا 
یم دوخ  یلم » ههجو   » رب يا  همطل  رویرهـش ) رد 17  نارهت  مدرم  راتـشک  رطاخب  ًاصوصخ   ) ار وا  دـب  ترهـش  اما  تنوشخ ، ) قیرط  زا  روما 

! تسناد

زا وا  يرادروخرب  رایتخب و  یـسایس  تیعقوم  رطاخ  هب   ) درک یم  یقلت  رورـض  ار  رایتخب  يراکمه  زا  يرادروخرب  هکنآ  نمـض  زین  یـسیوا 
زا يریزو  تسخن  هب  ندش  بوصنم  برغ و  تیامح  نتشاد  نایارگ و  یلم  نظ  نسح 
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. تسناد یم  ششخب  لباق  ریغ  روشک ، زا  جورخ  تهج  هاش  عانقا  يارب  شالت  رطاخب  ار  وا  هاش ) يوس 

يدودح ات  و  قارع ، لیئارسا و  اکیرمآ و  یتاعالطا  تاماقم  ياهراشف  وس و  کی  زا  یمالـسا )  يروهمج  يزادنارب   ) كرتشم فده  یلو 
كارتشا هوجو  دنریگب و  هدیدان  یکیتکات ،  روطب  ولو  ار ، قارتفا  هوجو  هک  درک  یم  باجیا  رگید ، يوس  زا  داحتا  روظنمب  ود  نیا  رب  رصم 

. ددرگ مهارف  یماظن  یسایس  فالتئا  کی  هنیمز  ات  دنهد ، رارق  رظن  دم  ار 

198 ص :

روشک زا  جراخ  ياهورین  www.Ghaemiyeh.comب : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 207 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


اتدوک نامزاس  باقن » »

هچخیرات فلا :

رایتخب اب  تاقالم  يارب  نایک  عیفر  رهچونم  مانب  يدرف  توعدب  رهپس (1)  يدهم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  ود  زا  رتمک  یکدنا 
و نایماظن »  » فالتئا اب  يزادنارب ، هورگ  کی  داجیا  ددصردوا  رایتخب ، تساوخرد  هب  ًارهاظ  ناریا و  هب  تعجارم  زا  سپ  دـش . سیراپ  مزاع 

: دمآرب نویسایس » »

یلومعم و اه  تبحـص  هدرک ...  توعد  ماش  هب  ار  وت  نم و  یمق  دـمحا  تفگ  دز و  نفلت  نم  هب  مداخ ]  ] داوج هک  دوب  نیدرورف  رخاوا  رد  »
رد صخـش  نآ  درک . توعد  لخاد  هب  ار  یـصخش  تفر و  يدورو  رد  غارـسب  یمق  دمآ و  رد  ادـصب  رد  گنز  هک  دوب  زور  لئاسم  هرابرد 

ياقآ سپس  تخانش و  ار  داوج  دید و  ار  ام  دمآ  لخادب  یتقو  تفرگ ...  یم  ار  یمق ) رهاوخ  رهوش  هداز (  ینعیم  گنـشوه  غارـس  ورهار 
روشک یسایس  عضو  هرابرد  میدش و  لوغـشم  تبحـص  هب  تسـشن و  وا  و  مرهاوخ . رهوش  ناتـسود  زا  رهپـس  ياقآ  درک : یفرعم  ار  وا  یمق 

اهنیا هک  تفگ  رهپس  ياقآ  هک  میدرک  یم  تبحص 

199 ص :

، يدهاز دننام  دادرم 1332  ياتدوک 28  هتـسجرب  ياه  هرهچ  هک  ایرآ » تسیلایـسوس  لانویـسان  بزح   » مهم ياضعا  زا  رهپـس : يدهم  - 1
. دندوب نآ  وضع  یناوریشونا و ...  چیلقنامتاب ،
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گرزب یلم  داحتا  ههبج  کی  هک  تفگ  وا  دیناد ؟ یم  اجک  زا  امـش  درک  لاوئـس  بجعت  اب  داوج  دـش . دـنهاوخ  نوگنرـس  رگید  هام  هس  ات 
(1) میا هدرک  رپ  نامدوخ  دارفا  اب  ارنآ  ياه  نامزاس  مامت  تسام و  تسد  رد  نالا  شترا  تسا ...  راک  لوغشم  هدش و  لیکشت 

مان اب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یهورگ  درک و  مالعا  ار  یلم » داحتا  ههبج   » تیدوجوم يا  هیمالعا  راشتنا  اب  رهپس  يدهم  خیرات 21/5/1358 ، رد 
. دومن یفرعم  دوخ  یماظن  هخاش  ناونعب  دوب ، هدرک  تیلاعف  هب  عورش  تسیلانویسان » ياه  کیرچ  »

پیترـس و  یلم ،» داحتا  ههبج   » يزکرم ياضعا  ناریتسام و ...  تیرگرام  يدـمحا ، رای  هدـیرف  الهـش و  يداه ) نیـسح ، يدـهم ،  ) اـهرهپس
. دندوب تسیلانویسان » ياه  کیرچ   » یلصا ياه  هرهچ  (2) و ...  يردان داز  گنهرس  یهدون ، گنهرس  رهپس ،  هللا  ترصن 

نیا یلو  دـش  رارقرب  یماظن  یـسایس  داحتا  میتفگ  هک  یلیالدـب  یـسیوا  رایتخب و  نایم  دـعب ، هب  زیئاـپ 1358  زا  سیراـپ  رد  رگید ، يوس  زا 
دنتخاس جراخ  رهپس  گنچ  زا  ار  یلم » داحتا  ههبج   » رایتخب نارداوه  هجیتن  رد  دش . هدنار  هیشاح  هب  نتم  زا  یـسیوا  دیئاپن و  يرید  داحتا » »
رجاهم اتیزآ  ینابیش ، نیورپ  دازکشزپ ، جریا  رتکد  یمساق ، لضفلاوبا  یسداق ، سدنهم  يرومیت ، سدنهم  نابزرم ، سدنهم  دننام  يدارفا  و 

باسحب يزادنارب  حرط  یلصا  يرجم  حارط و  رایتخب  سپ  نیا  زا  دندش . رهپس  میت  نیشناج  دندوب  ناریا » بزح   » زا ًارثکا  هک  یناطلس و ... 
رس رد  يرگید  ياهایور  یلو  تخاسن  عطقنم  ًالماک  داتس »  » ابار دوخ  طباور  هکیلاحرد  زین  یسیوا  دمآ و  یم 

200 ص :

(. هتشونتسد  ) نابزرم اضر  - 1
کی دداجیا  ددـصرد  هرفن  ياه 5  هتـسه  داجیا  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  بالقنا ، زا  لـبق  هتـسشنزاب  رـسفا  يرداـن  داز  گنهرـس  - 2

اب تسیلانویـسان » ياه  کیرچ   » طبار و  یلم » داحتا  ههبج   » یماظن هخاش  تسیلانویـسان » ياه  کیرچ   » ناربهر زا  دـمآرب . يزادـنارب  هورگ 
«. باقن  » نامزاس
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. دیدرگ لوغشم  ناریا  لخاد  رد  یماظن  ًافرص  ياه  هکبش  داجیا  هب  ًالقتسم  دنارورپ و  یم 

مازعا ناریا  هب  دوخ  هل  ياهتیلاعف  هب  ندیشخب  ماجسنا  يارب  ار  دوخ  یسایس  لماوع  ات  دمآرب  ددصرد  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  مانتغا  اب  رایتخب 
. دراد

یفرعم نودرگ » یتعنـص  هورگ  لماع  ریدـم   » یـسداق سدـنهم  ار  دوخ  دز و  نفلت  نمب  یـصخش  هک  دوب  هاـمنابآ  لـیاوا  رد  منک  یم  رکف  »
هب درک  هفاضا  وا  دنتـسه ... يراکمه  هب  لیام  یلیخ  دـنتفگ ...  ناشیا  مدرک ...  تاقالم  شرتفد ...  لحم  رد  ار  ناشیا  نم  دـعب  زور  درک ...

يارب منک  یم  ساسحا  نونکا  یلو  مدمآ . یمن  امـش  غارـسب  دیـشاب  نئمطم  دیدوب  ریزو  تسخن  زونه  امـش  رگا  متفگ  سیراپ ] رد   ] رایتخب
(1) دنوش عمج  امش  رودب  یتسیاب  همه  ناریا  تاجن 

تالکیـشت یماظن ، یـسایس و  رظن  بحاص  دارفا  اب  فلتخم  ياـه  ینزیار  و  یلم » داـحتا   » ههبج یناـمزاس  رادومن  هدـهاشم  زا  سپ  یـسداق 
: درک يزیر  حرط  ار  يدیدج 

. دننک راک  نآ  يور  دنهاوخ  یم  دـنتفگ  دـنداد و  ناشن  نم  هب  هک  دـندوب  هدرک  هیهت  ینامزاس  رادومن  کی  یـسداق ]  ] ناشیا هامید ...  رد  »
روما لوئـسم  اه ، هناخترازو  روما  لوئـسم  اهناتـسرهش ،  روما  لوئـسم  نارهت ، لوئـسم  نآ  ریز  رد  تشاد . يرفن  جـنپ  يزکرم  تمـسق  کی 

(2) دوب یکیرچ  روما  لوئسم  تالیا و  روما  لوئسم  تاغیلبت ، تاراشتنا و  اههاگشناد ،

201 ص :

(. هتشونتسد  ) نابزرم اضر  - 1
. ذخأم نامه  - 2
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داتـس هعلاطم و  اتدوک  کی  تیقفوم  لامتحا  هرابرد  تشاد  هفیظو  هک  تسا  باقن »  » نامزاس دـنک  یم  هراـشا  نآ  هب  ناـبزرم  هک  يرادومن 
. دزاس علطم  نآ  هجیتن  زا  ار  رایتخب 

انعم نیا  رب  رظان  ینابیـش  نیورپ  يرومیت و  سدـنهم  هتفگ  هب  تسا و  گرزب » ناریا  مایق  تاجن   » لوا فورح  عمج  هک  باقن »  » مان شنیزگ 
هب ناراداـفو  اذـل  تسا ، هدـش  برخم  فرحنم و  نآ  زا  سپ  یلو  دوـب  هدـنزاس  لیـصا و  ناریا ، زا  هاـش  جورخ  اـت  مدرم  تکرح   » هک هدوـب 

هوحن هب  طوبرم  ياهیریگ  میمصت  سیراپ و  داتـس  رد  یـسیوا  شقن  مدع  رگنایب  دنیآرب ». هدش  جک  هار  حالـصا  ددصرد  دیاب  مایق ، تلاصا 
. دشاب یم  يزادنارب 

« باقن  » نامزاس راتخاس  ب :

« سیئر  » ياروش یسایس  تسایر  ثلثم  یـسداق  نابزرم و  اضر  مداخ ، مساقلاوبا  تشاد . رارق  سیئر »  » مانب یئاروش  باقن »  » نامزاس نیا  رد 
. دنداد یم  لیکشت  ار 

: تشاد رارق  هخاش  جنپ  سیئر »  » رداک لیذ 

 . لمع هخاش   5 تاعالطا ، هخاش   4، رشن هخاش   3 رگن ، هخاش   2 تفاب ،  هخاش   1

: اه هخاش  فیاظو 

ياتدوک يوق  ياهوزاب  ناونعب  ریاشع  یهدنامزاس  نامزاس . ياه  هخاش  هب  اهنآ  یفرعم  دیدج و  ياه  هورگ  دارفا و  بذـج  تفاب :  هخاش   1
. تلود مادنا  رد  نارگاتدوک  ناهنپ  ياه  تسد  هباثمب  تارادا  اه و  هناخترازو  رد  یفخم  ياه  هتیمک  لیکشت  زین  یلامتحا و 

 ... رتسوپ و راون و  هیمالعا و  دننام  یتاغیلبت ، ياه  همانرب  نیودت  هیهت و  رگن : هخاش   2

. رگن هخاش  تادیلوت  عیزوت  رشن : هخاش   3

ياه داهن  ياه  یبایدر  ربارب  رد  نآ  تالیکـشت  هعومجم  زا  تظفاحم  باقن »  » نامزاس هب  دـقتعم  دارفا  یفرعم  بذـج و  تاعالطا : هخاش   4
دارفا یبالقنا .
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. دنداد یم  لیکشت  كاواس ) شترا و  نکر 2  ینابرهش و   ) قباس يراکبارخ  دض  كرتشم  هتیمک  دارفا  زا  يدادعت  ار  هخاش  نیا 

. اتدوک کی  تایلمع  یحارط  یماظن و  ياهورین  یهدنامزاس  لمع :  هخاش   5

: اه هخاش  نیلوئسم 

. ینابیش نیورپ  يرومیت و  دیعس  سدنهم  تفاب :  هخاش   1

نارهم یغورف و  سدنهم  رگن : هخاش   2

عفرا بیدا و  رشن : هخاش   3

( سابع  ) مظاک : تاعالطا هخاش   4

 ...( ناسحا و دیما ، رقاب ، راعتسم : ياهمان  . ) يرماع ینبرقاب  دمحم  لمع : هخاش   5

، يرماع ینب  گنهرـس  زا  لکـشتم  یماظن  ياروش  کی  رظن  ریز  داد ، یم  لکیـشت  ار  باقن »  » نامزاس یلـصا  نکر  ًالمع  هک  لمع »  » هخاش
طبار  ) يدزیا يداـه  گنهرـس  اـتدوک ، ) اـب  یئاوه  يورین  طـبار   ) ینکر رـصان  ناوتـس  یققحم ، هللا  تیآ  پیترـس  داز ، گنهرـس  پیترس 

يدادـعت و  اتدوک ) اب  یئایرد  يورین  طبار   ) نایژ اضریلع  اتدوک ،) اب  دـهون  پیت  طبار   ) يردـیح يدـهم  دـمحم  اتدوک ،) اـب  ینیمز  يورین 
. دوب رگید 

: دوب نیریز  ياه  هخاش  هدنریگربرد  ردام ، هخاش  کی  ناونعب  لمع ،  هخاش 

؛ یئاوه هخاش   1

رگشل 1؛ هخاش   2

2؛ رگشل هخاش   3

؛ زاوها یهرز  رگشل 92  هخاش   4

؛ یئایرد يورین  هخاش   5

؛ دهون هخاش   6
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هدنیامن ناونعب  داز ، گنهرس  پیترـس  هارمهب  تاعالطا ، هخاشرب  تراظن  میقتـسم و  طابترا  و  لمع »  » هخاش رب  تسایر  نمـض  يرماع  ینب 
. تسا هدرک  یم  تکرش  سیئر  ياروش  رد  لمع »  » هخاش

: درک یم  رازگرب  هسلج  عون  هس  يریگ ، میمصت  لئاسم و  یبایزرا  يارب  باقن » »

تفرشیپ یکیتکات ، تایلمع  هوحن  دروم  رد  ادتبا  نآ  بلاطم  دندوب و  تاسلج  نآ  رد  رفن  یلا 12  دودح 10  هک  یماظن  یعمج  تاسلج   1»
لدابت نیریاس و  نارادساپ و  هاپـس  ماما ، لزنم  دروم  رد  كاواس  لماع  قیرط  زا  تاعالطا  تفایرد  یئاوه ، يورین  دروم  رد  صوصخب  راک 

زا هدیـسر  تاعالطا  غالبا  اهنآ ، یگنهاـمه  یئاوه و  ینیمز و  يورین  نیب  تاـیلمع  یگنوگچ  دروم  رد  فـالتخا  عفر  اـهنآ ، دروم  رد  رظن 
. اتدوک يزوریپ  زا  سپ  ناهدنامرف  راک  هوحن  یماظن و  لغاشم  نییعت  یبرغ ، لود  اهتردقربا و  یگنهامه  دروم  رد  یسایس  هخاش 

 ... ینیمز و يورین  زا  يدزیا  گنهرـس  یئاوه و  يورین  زا  نم  ًالثم  اتدوک (  تاـیملع  رد  ریگرد  ياهدـحاو  نیب  هرفن  هس  اـی  ود  تاـسلج   2
هدـیدرگ و حرطم  دوب  هدـش  حرطم  یعمج  یمومع و  تاـسلج  رد  هک  یلک  لـئاسم  تاـیئزج  تاـسلج  نیا  رد  هدـننک ) گـنهامه  ناوـنعب 

. دش یم  فرطرب  یسررب و  اهنآ  تالاکشا 

سیراپ اب  دیاب  هک  یتالاکشا  تاسلج  نیا  رد  درک ... یم  تکرش  نآ  رد  زین  یماظن  هورگ  زا  رفن  کی  هشیمه  هک  یسایس  هخاش  تاسلج   3
تاروتسد یـسررب  نینچمه  هدرک و  یم  فرطرب  ار  اهنآ  دیاب  یـسایس  هورگ  تشاد و  جایتحا  یماظن  هورگ  هک  یتاکرادت  ای  دوش و  حرطم 

. تفرگ یم  رارق  وگتفگ  روش و  دروم  سیراپ  زا  هدیسر 

هب هک  تسا ... هتشاد  هریدم ) تئیه  يرتمهم (  یسایس  هخاش  ای  هیرجم ) تئیه   ) یسایس هخاش  فرط  زا  زین ...  يرتمهم  تاسلج  نم  رظن  هب 
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(1) تسا هتفرگ  تروص  هریدم  تئیه  نیمه  طسوت  زین  اهنآ  تقفاوم  بلج  راکشزاس و  تیناحور  اب  سامت  دایز  یلیخ  لامتحا 

: سیراپ یهدنامرف  داتس 

نـسح یمیمـص ، یلع  فطل  مداخ ، داوج  هتـشذگ . میژر  یماظن  یـسایس و  ياه  هرهچ  زا  يا  هدع  زا  دوب  بکرم  سیراپ  یهدـنامرف  داتس 
رایتخب داتس  رد  باقن  یماظن  هخاش  هدنیامن   ) یطیحم تبحص  گنهرس  يدمحا ، ياب  گنهرس  یلضفریما ، رگشل  یسایس و  داتس  هیزن و ... 

داتـس اب  طابترا  رد  زین  قارع  لیئارـسا و  اکیرمآ و  یتاعالطا  ناگدنیامن  اهنآ ، رب  هوالع  دـنداد . یم  لکیـشت  ار  رایتخب  یماظن  داتـس  و ...  ( 
ندروآرب اتدوک و  اب  یناهج  فلتخم  ياه  یناـبیتشپ  اـه و  یگنهاـمه  ماـجنا  اـتدوک و  یلک  حرط  هئارارب  هوـالع  داتـس  نیا  هفیظو  دـندوب .

يرماع ینب  هک  دوب  یلعفنم  دارفا  زا  لکشتم  سیراپ  یهدنامرف  داتس  داز ، گنهرس  پیترس  هتفگب  دوب . نامزاس  یکیتسجل  یلام و  ياهزاین 
. دوب یکتم  روشک  لخاد  رد  لاعف  ياهورین  دوخ و  هب  رتشیب  دوبن و  لئاق  اهنآ  يارب  ینادنچ  نزو 

هجوت اهنآ  فرح  هب  دیابن  ام  و  دنشاب . یم  روخ  تفم  ریبدت و  یب  صاخشا  نایماظن  ًاصوصخم  سیراپ  یهدنامرف  زکرم  تفگ  یم  ناسحا  »
(2) مینک

راتخاس رییغت 

، دیماجنا اتدوک » تیولوا  بیوصت   » هب هک  رایتخب  هب  راک  تفرـشیپ  زا  شرازگ  هئارا  دنفسا 1358 و  رد  سیراپ  هب  يرماع  ینب  رفـس  زا  سپ 
. دیدرگ اتدوک  اب  بسانتم  لوحت  رییغت و  شوختسد  دوب  هدش  لیکشت  اتدوک  يزاس  هنیمز  هعلاطم و  روظنمب  هک  باقن »  » نامزاس

 : زا دوب  بکرم  دیدج  راتخاس 

205 ص :

(. یئوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 1
(. یئوجزاب  ) داز گنهرس  پیترس  - 2
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يرماع ینب  تسایر  تحت  یماظن  هخاش   1

یسداق تسایر  تحت  یسایس  هخاش   2

رفینابرق تسایر  تحت  ینابیتشپ  هخاش   3
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اتدوک یتایلمع  حرط 

تایلمع روحم  ءادبم و  هژون : هاگیاپ 

یگنوگچ زا  هک  يریوصت  هبرجت و  اـب  ناـنآ  دـش . یم  یقلت  روـشک  رـسارس  رد  يزوریپ  اـب  يواـسم  نارهت  حـتف  باـقن ، »  » ناربـهر رظن  زا 
یماظن زکارم  نارهت ، طوقس  اب  هک  دندرک  یم  روصت  دنتـشاد ، نمهب 1357  رد 22  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دادرم 1332 و  ياتدوک 28 

دش و یم  دراو  اهنآ  رب  روشک  رسارس  رد  اتدوک  ياه  هخاش  طسوت  نارهت  تایملع  اب  نامزمه  هک  یتابرض  هب  هجوت  اب  اهرهـش ، ریاس  يرادا 
. دنوش یم  یماظن » ياروش   » ياه نامرف  يارجا  دصرتم  دننک و  یم  یگتسبمه  مالعا  اتدوک  ناربهر  اب  زکرم ، رد  تردق  رییغت  زا  تیبعت  هب 

حرط رد  هتبلا  نادـمه . یکیدزن  رد  هن  دـش و  یم  یئاسانـش  نارهت  رد  اتدوک  تاـیلمع  زکرم  ءادـبم و  هک  دوب  نیا  رت  یعیبط  روصت ، نیا  اـب 
، هاگیاپ نیا  توق  هطقن  نیرتگرزب  اما  دوب . هدـش  باختنا  اـتدوک  لـقث  زکرم  ناونعب  داـبآ  رهم  رد  یئاوه  يورین  مکی  هاـگیاپ  اـتدوک ، هیلوا 
رد هاگیاپ  نیا  اما  دوب . یگرزب  زایتما  نیا  دوب و  نارهت  رد  هاگیاپ  دش . یم  بوسحم  زین  نآ  فعـض  هطقن  نیرتگرزب  هک  دوب  يزایتما  نامه 

دنتشاد میب  نیا  زا  نارگاتدوک  دیدرگ . یم  بوسحم  یگرزب  فعض  نیاو  دوب  مدرم  سرتسد  ردو  روصحم  ینوکسم  قطانم 
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جراخ زا  سپ  دـنرب و  موجه  هاـگیاپ  هب  وس  ره  زا  مدرم  هدـش ، نییعت  فادـها  ناراـبمب  نیتسخن و  ياـهزاورپ  زا  سپ  تاـیلمع  زور  رد  هک 
تـسکش اب  اتدوک  دـنریگب و  اهامیپاوه  زا  ار  دوعـص  دورف و  ناکما  ودـنوش  هدـنکارپ  اهدـناب  حطـس  رد  نیظفاحم ، تسد  زا  هاگیاپ  ندرک 

: هک دندمآرب  یهاگیاپ  یئاسانش  ددصرد  نانآ  اذل  دنوش . هجاوم 

تایلمع ناربهر   5 دشاب ، هتشاد  بذج  لباق  دعتسم و  رصانع   4 دشاب ، رهش  زا  جراخ   3 دشاب ، کیدزن  نارهت  هب   2 دشاب ، امیپاوه  ياراد   1
. دنشاب هتشاد  نآ  ناکما  لنسرپ و  اب  ار  ییانشآ  رثکادح  اتدوک  یئاوه 

: دش هداد  صیخـشت  بولطم  اتدوک  فادها  يارب  تشاد  هک  یتازایتما  لیلدب  نارگاتدوک ، اب  طابترا  رد  نامز و  نآ  رد   ، (1)« هژون هاگیاپ  »
. دوب نارهت  هب  هاگیاپ  نیرت  کیدزن  مود ، تشاد . يرترب  دابآ  رهم  هاگیاپ  رب  نیگنس ، حالس  هب  زیهجت  لباق  ياهامیپاوه  نتـشاد  رظن  زا  لوا 
. دوب دابآرهم  مکی  هاگیاپ  هدنامرف  ًالبق  وا  یققحم (  راسمیت  مراهچ ،  تشاد . رارق  مدرم )  سرتسد  زا  رود  نادمه (  يرتمولیک  رد 60  ، موس

یئاضر روپ  ناورس  داژن ، ناریا  ناورس  یتمعن ، ناورـس  نویدهم ، راسمیت  دوبن ، ) یفاک  اتدوک  ییاوه  تایلمع  حرط  يارب  ییاهنت  هب  نیا  اما 
. دنتخانش یم  ار  هاگیاپ  لنسرپ  نکاما و  هدرک و  تمدخ  اجنآ  رد  و ... 

208 ص :

مان رییغت  رح » هاگیاپ   » هب بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  دـش .  یم  هدـیمان  یخرهاش » هاـگیاپ   » بـالقنا زا  لـبق  اـت  یئاوه  يورین  موس  هاـگیاپ  - 1
تهج حلـسم  ياهورین  هب  باـطخ  رد 27/5/58  ماما  یخیراـت  ناـمرف  رودـص  هاـم 1358 و  دادرم  موس  ههد  رد  هواـپ  هعقاو  لابندـب  تفاـی .

تیرومأم رد  تفاتـش و  نارمچ  دیهـش  يرای  هب  هژون »  » رح هاگیاپ  یهللا  بزح  نانابلخ  زا  یکی  رگبوشآ ، رـصانع  زا  ناتـسدرک  يزاـسکاپ 
. تفرگ مان  هژون »  » دیهش هاگیاپ  درک . . رییغت  ًاددجم  رح  هاگیاپ  مان  تبسانم . نیمه  هب  دیسر . تداهش  هب  ناتسدرک  ياه 
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هژون هاگیاپ  لاغشا  حرط 

زا بکرم  میت   12 هدش ، نییعت  فادها  هب  لین  يارب  دوب و  هدش  نییعت  فدـه   12 اتدوک ، یتایلمع  دیلک  ناونعب  هژون ، هاگیاپ  فرـصت  يارب 
رد هاگیاپ ) لخاد  زا  امنهار (  رفن  يرایتخب و 12  لیا  ناـگدروخ  بیرف  زا  رفن  ات 400   300 رفن ،)  دودح 100   ) دهون پیت  ياهزبس  هالک 

بیرف نارودزم  ندش  گنهامه  يردیح ، يدـهم  دـمحم  اب  دـهون  پیت  زا  هدـش  بذـج  دارفا  هیجوت  یهدـنامزاس و  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن 
زا سپ  کی  تعاس  ات  رثکادح  درباوه ، ياهورین  دوب . یتمعن  ناورس  اب  امنهار  دارفا  نییعت  ینکر و  رصان  ناوتس  اب  يرایتخب  لیا  زا  هدروخ 

، هدـش يرادربکاخ  هپت  کـی  تشپ  هواـس ، یهار  هس   ) دوب هدرک  نییعت  داز  گنهرـس  پیترـس  هک  یلحم  رد  دـیاب  بش 19/4/1359 ، همین 
هک يرایتخب ، ریاشع  زا  رفن  ات 400  دعب 300  یکدنا  دندش و  یم  رضاح  هژون ) هاگیاپ  يرتمولیک  رد 7 8  يزیر  نامیس  هاگراک  کی  بنج 

سپس دندش . یم  قحلم  نانآ  هب  زابرتچ  هناگ  ياه 12  میت  زا  ینابیتشپ  يارب  یهدنامزاس  حیلست و  تهج  دندرک ، یم  تکرح  ناهفـصا  زا 
. تفرگ یم  تسدب  هژون  هاگیاپ  طوقس  تهج  ار  نانآ  یهدنامرف  بالقنا ) زا  شیپ  دهون  پیت  هدنامرف   ) شاترذآ شوروک  درگرس 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  هناگ  ياه 12  میت  فیاظو  يردیح 

. نابژد نادرگ  نتفرگ  رظن  ریز  هرامش 1 و  هناخرادساپ  حالس  علخ  ههبج . برد  رومأم  نابژد  حالس  علخ  مکی :  میت 

. هاگیاپ یتایلمع  نواعم  هاگیاپ و  هدنامرف  يریگتسد  مود :  میت 

. طابترا هقطنم  یتایلمع  داتس  موس :  میت 

. تبقارم جرب  فرصت  مراهچ : میت 

. نآ یبناج  هناخ  هحلسا  هاگرارق و  فرصت  مجنپ : میت 

هرامش 3. هناخ  هحلسا  فرصت  مشش : میت 

هرامش 2. هناخ  هحلسا  فرصت  متفه : میت 

. يرتمیلیم ياه 23  پوت  فرصت  متشه :  میت 

. اهرتلیش يولج  ییاوه  دض  راهچ  فرصت  مهن :  میت 

. ییاوه دنفادپ  فرصت  مهد :  میت 

209 ص :
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. ینیمزرس قطانم  ياه  تسپ  حالس  علخ  مهدزای : میت 

(. هاگیاپ یمالسا  نمجنا  ییاوه و  يورین  تبرض  هورگ   ) یبالقنا ياهداهن  حالس  علخ  مهدزاود :  میت 
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تایلمع زاغآ 

یـسررب نامهم  ناونعب  میت  هدنامرف  صخـش  راکتبا  هب  تکرح و  لوا  مکی »...  راوتـسا  یتسرپرـس  هب  » دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  هک  یلوا  میت  »
دنشاب فقوتم  رتم  هاجنپ  ودص  ای  دص  هلصافب  هیقب  دنیامن و  حالـس  علخ  ار  برد  يولج  نابژد  رفن  ود  دنناوت  یم  یقیرط  هچ  هب  هک  دنیامن 

ار تایلمع  و  دنوش ... شخپ  هاگیاپ  لخاد  دنیامن و  تکرح  لوا  میت  تیقفوم  تروص  رد  اه  میت  هیقب  دـنهدیم ، تمالع  غارچ  اب  رظتنم و  و 
(1) دنیامن حالس  علخ  عورش و 

جرب زجب  هاگیاپ ، لخاد  طابترا  هیلک  تارباخم ، رد  اتدوک  يذوفن  لماوع  طسوت  هژون ، هاـگیاپ  ریخـست  تاـیلمع  عورـش  اـب  دوب  رارق  ًاـنمض 
(2) دوش عطق  دوب ، میسیب  ياراد  دوخ  هک  لرتنک 

یم رارقتسا  یئاوه  تایلمع  یهدنامرف  قاتا  رد  یئاوه ، تایلمع  يربهر  عورش و  يارب  یققحم  راسمیت  هژون ، هاگیاپ  لماک  فرصت  زا  سپ 
داز خرف  ناورس  نیتبآ و  ثرمویک  ناورس  کلم ، دمحم  ناورس  یتمعن ، دیمح  ناورس  یهدنامرف ، تسپ  رد  وا  رارقتـسا  اب  نامزمه  تفای و 

ندروآرد زاورپ  هب  هدامآ  دندوب ، میت  کی  تسرپرس  مادک  ره  هک  يریگناهج ،

211 ص :

(. یئوجزاب  ) يردیح يدهم  دمحم  راوتسا  - 1
(. ییوجزاب  ) یلمحت میهاربا  گنهرس  - 2
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هدـش هتفرگ  رظن  رد  تاـیلمع  يارب  هک  نیگنـس ، حالـس  هب  زهجم  ياـمیپاوه  دـنورف  زا 53  اـمیپاوه  لـماش 16  ییاوه  نارداکـسا  نیتسخن 
. دندش یم   (1) دوب

. دـش یم  بوسحم  اتدوک  هدـنرب  گرب  تشاد و  يروحم  شقن  يزوریپ  نیمـضت  رد  یئاوه  تایلمع  اتدوک ، یماظن  تاـیلمع  هعومجم  رد 
اتدوک حرط  قبط  تهج  ره  زا  تامادـقا  اتدوک ، عورـش  هظحل  ات  دـیاب  یلامتحا ، عنام  هنوگره  اب  یئاوه  تاـیلمع  دروخرب  مدـع  يارب  اذـل ،

. دنشاب زاورپ  هدامآ  نیگنس و  حالس  هب  حلسم  دیاب  اهامیپاوه  اتدوک  زور  رد  هک  دوب  نیا  یساسا  ياهزاین  زا  یکی  تفر . یم  شیپ 

زا شیب  هک  نویدـهم ، یققحم و  راـسمیت  یلو  دـشاب . يدـیهمت  نینچ  زاـس  هنیمز  تسناوـت  یم  ناریا  قارع و  ناـیم  تموـصخ  وـج  دوـجو 
رـس رب  دبای و  شهاک  ناریا  قارع و  نایم  هنامـصخ  وج  لیلد ، رهب  ادابم  هک  دنتـشاد  میب  نیا  زا  دـندوب ، ساسح  ییاوه  تایلمع  هب  نارگید 
نایم رد  سیراپ  داتس  اب  ار  عوضوم  هک  دندرک  تساوخ  رد  يرماع  ینب  زا  ورنیا ، زا  دیآ . شیپ  یساسا  لاکـشا  اهامیپاوه  ندش  حلـسم  هار 

: دیآ لمع  هب  مزال  ياه  یشیدنا  هراچ  ات  دراذگ ،

نیگنـس تامهم  دوش  لیدـبت  يداع  تلاح  هب  قارع  ناریا و  هنامـصخ  طباور  هچناـنچ  هک  دـندوب  عوضوم  نیا  نارگن  نویدـهم  یققحم و  »
هب هجیتن  رد  دـشابن . رایتخا  رد  حلـسم  ياهامیپاوه  اتدوک  زور  رد  هجیتن  رد  ددرگ . لقتنم  اهرابنا  هب  هدـش و  هدایپ  اـهنآ  يور  زا  اـهامیپاوه 

لقادح دشاب  رایتخا  رد  تاناکما  همه  رگا  امیپاوه  ره  ندرک  حلسم  دوش ( هداد  هلباقم  ندش و  زهجم  تصرف  یمالـسا  يروهمج  تموکح 
هنامـصخ تلاح  ات  دوش  لح  لکـشم  نیا  سیراـپ  قیرط  زا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  يرماـع  ینب  هب  تهج  نیمه  هب  درب ) یم  ناـمز  تعاـس   2

تساوخرد زا  یشان  اتدوک ) زا  لبق  لاس 59 (  راهب  رد  قارع  شترا  هناخپوت  ای  یئاوه  هاگ  هب  هاگ  تالمح  دوش . هتـشاد  هگن  غاد  نانچمه 
يرماع و ینب 

212 ص :

(. هتشونتسد  ) ینکر رصان  ناوتس  - 1
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(1) دراد هگن  نیگنس  تامهم  ریز  رد  ار  اهامیپاوه  دشاب  روبجم  یئاوه  يورین  شترا و  ات  دوب  قارع  داسوم و  ایس و  ناگدنیامن  یگنهامه 

، اتدوک نامز  ندش  کیدزن  اب  ناریا ، هیلع  قارع  ییاوه  ینیمز و  تالمح  سیراپ ، نارهت و  ناتـسود  نیب  هدـش  داجیا  ياه  یگنهامه  وریپ 
 ، ات 19/4/1359 زا 1/3/1359  داد ، ماجنا  ات 31/2/1359  هلـصاف 13/1/1358  رد  قارع  هک  يا  هلمح  اب 139  هسیاقم  رد  تفاـی . شرتسگ 

ریجنا هاگساپ  و  نیریشروش ، هاگساپ  شر ، هپت  یـسیواب ، هقطنم  زور 18/4/1359  رد  تفرگ . تروص  ناریا  هب  ینیمز  ییاوـه و  هلمح   115
جامآ جدننس  یلاوح  زور 19/4/1359  رد  نینچمه  تفرگ .  رارق  قارع  میژر  ییاوـه  هلمح  دروـم  ریجخن  راـموس و  ینیمز و  هلمح  دروـم 

. تفرگ رارق  ینیمز  هلمح  فده  هواپ  برغ  تاعافترا  ییاوه و  هلمح 

ادـص هب  دوب ، اتدوک  یئاوه  تایلمع  زمر  يانعم  هب  لاح  نیع  رد  هک  هاـگیاپ ، زمرق  ریژآ  قارع ، ییاوه  تـالمح  یپ  رد  هک  دوب  نیا  رب  رارق 
نانابلخ اوه ، ندـش  نشور  زا  سپ  اهامیپاوه و  ندـش  هدامآ  زا  سپ  دـنوش . لوغـشم  اـهامیپاوه  ندرک  هداـمآ  هب  یئاوه  لنـسرپ  دـیآرد و 

ناراـبمب نارهت و  يوـس  هب  تکرح  يارب  عـقاو  رد  قارع و  تـالمح  یفـالت  اـهزرم و  تمـس  هب  تکرح  يارب  رهاـظ  رد  اـتدوک  هب  هتـسباو 
تهج يرگید  هژون و  هاگیاپ  ییاوه  شـشوپ  نیمأت  يارب  یکی  دنورف  ود  زجب  دندرک . یم  زاورپ  دناب  يور  زا  هدش ، نییعت  شیپ  زا  فادها 

یم تکرح  نارهت  تمس  هب  هیقب  نآ  ربارب  رد  ندنام  یثنخ  ای  اتدوک  تایلمع  هب  نتـسویپ  هب  یتدحو  هاگیاپ  دیدهت  يارب  لوفزد  هب  تکرح 
. دندرک

هاـم 1357 و يد  رد 19  ماما  اـب  دوخ  قاـثیم  اـب  بـالقنا  نارود  رد  ورین  نیا  هک ، تسا  نیا  یئاوه  يورین  اـب  طاـبترا  رد  لـمأت  لـباق  هتکن 
یمهم شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  نمهب 1357  ياهزور 21 و 22  رد  دراگ  اب  يریگرد 

213 ص :

(. ییوجزاب  ) ینکر رصان  ناوتس  - 1
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هتسب یئاوه  يورین  هب  ار  دوخ  دیما  یمامت  زین  یسیوا ) « ) مسیشاف  » و رایتخب ) « ) مسیلاربیل  » حوز بالقنا ، تسکـش  يارب  لاح ،  و  درک . ءافیا 
. داد رارق  فده  ار  یئاوه  زکارم  مادهنا  لوا  هلهو  رد  ناریا  هب  هلمح  رد  زین  قارع  هکنانچ  دندوب .

نارابمب يارب  هدش  نییعت  فادها 

: تفرگ یم  رارق  هلمح  دروم  ریز  طاقن  نارهت ، هب  اهامیپاوه  ندیسر  اب 

؛ نارامج رد  ماما  تیب 

؛ دابآرهم

؛ يریزو تسخن 

؛ یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزکرم  داتس 

؛ ) ناتسراهب نادیم   ) یمالسا بالقنا  ياه  هتیمک  يزکرم  داتس 

؛ ) جع  ) رصع یلو  ناگداپ 

؛ ) (ع نیسح ماما  ناگداپ 

؛ ) یتشهب دیهش   ) جیلخ ناگداپ 

هقطنم 9؛ یمالسا  بالقنا  هتیمک 

هقطنم 4؛ یمالسا  بالقنا  هتیمک 

؛) دنتسناد یم  تامهم  رابنا  ار  اجنآ  نوچ   ) دابآ دعس  خاک 

(. ناناوجون ناگداپ   ) نازیول

. دش یم  نارابمب  هلصافالب  دیاب  هک  دوب  یفده  نیرت  مهم  نیتسخن و  ماما  تیب  یققحم ، راسمیت  هلمج  زا  هدش ، ریگتسد  دارفا  همه  هتفگب 

راوید نتـسکش  ینعی  کینوس  رپوس  روبع  دابآرهم و  ياهدـناب  ندز  دـعب  ماما و  لزنم  رگید  تایلمع  ره  زا  لـبق  دوب  حرط  رد  هک  یطاـقن  »
(1) دنوش لمع  دراو  ام  دض  رب  دنناوتن  رگید  ياه  هاگیاپ  هک  تهج  نیا  زا  ییاوه  يرترب  ظفح  نارهت و  يور  رب  یتوص 
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نیا يارب  دوب . توافتم  ًالماک  فادها ، ریاس  اب  زین  نآ  نارابمب  هکلب  داد ، یم  لیکشت  ار  یئاوه  تایلمع  فده  نیلوا  طقف  هن  ماما (1)  تیب 
تیرومأم یتمعن  ناورـس  ینابلخ  هب  لوا  يامیپاوه  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اتدوک  نانابلخ  نیرتهب  زا  نت  هس  ینابلخ  هب  اـمیپاوه  روظنم 3 

کـشوم ددـع  ود  مود ، يامیپاوه  دـنک . اهر  فدـه  يور  رب  توف ) تباـصا 750  زکرم  زا  یبیرخت  عاعـش   ) يدـنوپ بمب 750  تشاد 4 
نآ هب  هلمح  يارب  هک  دوب  یفده  اهنت  نارامج  درک . یم  کیلـش  كرحتم ) تباث و  فادها  ندز  رد  اه  کشوم  نیرت  قیقد  زا  ( ) کیروام )
زا يریخأت  کجنران  زا 650  بکرم  بمب  ره   ) يا هشوـخ  رفن  بـمب  باترپ 4  موس  يامیپاوه  تیرومأم  و  دـش . یم  هدافتـسا  کـشوم  زا 
ود تفر و  یم  نویزیولت  ویدار و  تمـس  هب  یتمعن  يامیپاوه  نارامج ، عونتم  ررکم و  ياه  ناراـبمب  ناـیاپ  زا  سپ  دوب . هقیقد ) ات 30  رفص 

دنداد یمن  صیخـشت  یفاک  ار  مادهنا  نازیم  هچنانچ  دنتفرگ و  یم  لسلـسم  رابگر  ریز  ار  نارامج  هدش  نارابمب  هدودـحم  رگید  يامیپاوه 
يروهمج زا  یئاوه  هلباقم  تردق  بلـس  تهج  هب  دابآرهم (  نارابمب  نارامج و  نارابمب  زا  سپ  دـنتفرگ . یم  کمک  رگید  ياهامیپاوه  زا 

مود هلحرم  زاغآ  تمالع  مالعا و  ینیمز  يورین  هب  یئاوه ) تایلمع   ) اـتدوک هلحرم  نیتسخن  يزوریپ  یتوص ، راوید  نتـسکش  اـب  یمالـسا )
. دش یم  هداد  حلسم ، ياوق  هلیسوب  ینیمز  زکارم  ریخست  ینعی  اتدوک ،

: دوب اتدوک  يزوریپ  دیلک  ندروآ  تسدب  يانعم  هب  داد و  یم  لیکشت  ار  اتدوک  لقث  زکرم  ماما  تیب  هب  هلمح 

میقع ار  اتدوک  لمع  هتخیر و  اه  نابایخ  هب  ناشیا  هملک  کی  اب  مدرم  تسا  هدنز  ماما  هکینامز  ات  هک  دوب  صخـشم  ًالماک  اتدوک  نارـس  رب  »
.. درک دنهاوخ 

215 ص :
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تامهم امیپاوه و  اه  فدـه  ریاس  زا  شیب  نآ  يارجا  يارب  دوب و  اتدوک  ياـه  فدـه  نیرتمهم  زا  یکی  ماـما  ندرب  نیب  زا  تهج  نیمه  هب 
(1) دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  نیگنس 

دـش و یم  هنحـص  رد  مدرم  روضح  هب  رجنم  ماما  دوجو  اریز  دوب . اتدوک  تسکـش  يانعم  هب  ماما  دوجو  فرـص  نارگاـتدوک ، لـیلحت  قبط 
ماجنا هب  ار  گرزب  تیانج  دیلپ و  تین  نیا  دنتـسناوت  یم  هکیتروص  رد  اما  دوب . هنحـص  زا  نانآ  فذح  اب  يواسم  هنحـص  رد  مدرم  روضح 

؟ دوب یعطق  ناش  يزوریپ  ایآ  دندرک ، یم  روصت  دوخ  هک  نانچ  دنناسر ،

یم ار  دوخ  تموکح  رارقتسا  تردق و  تیبثت  لاجم  ایآ  دندش ، یم  قفوم  ینیمز  یئاوه و  تایلمع  هلحرم  ود  رد  نارگاتدوک  هک  ضرف  هب 
؟ دنتفای

ار نآ  فرط  کی  هک  یگنج  دوب . عیـسو  یلخاد  گنج  کی  رد  هعماج  نتفر  ورف  اتدوک ، يرهاظ  يزوریپ  تروص  رد  عضو  نیرت  لمتحم 
 ...( یمالسا و يروهمج  هب  رادافو  یشترا  ياهورین  بالقنا ، ياه  هتیمک  نارادساپ ،  هاپـس   ) نآ نطب  زا  هدیـشوج  حلـسم  ياهورین  مدرم و 

هب فیط  نیا  نیقفانم .) « ) مالـسا  » نایعدـم ات  مسیـسکرام  ناوریپ  زا  امن ، پچ  پچ و  ياـه  هورگ  فیط  ار  رگید  فرط  داد و  یم  لکیـشت 
فذح زا  سپ  دش و  یم  دحتم  نانآ  زا  یکی  اب  یکیتکات  روطب  درک و  یم  عرف  لصا و  نارگاتدوک  مدرم و  نیب  تردـق ، بحاصت  يادوس 

رد یلخاد  گنج  موادـت  يانعم  هب  زین  نیا  دـمآ و  یم  رب  تردـق  نابدرن  زا  دوخ  ندیـشکرب  ددـصرد  نارگاتدوک ) ای  مدرم  ابقر (  زا  یکی 
، دنهد یم  لیکشت  یمدرم  حلسم  ياهورین  ار  هدنمزر  یلصا  يورین  هک  یلخاد ، گنج  کی  رد  هک  تسا  نیا  مهم  اما  دوب . يدیدج  هلحرم 

. دنشاب هتشاد  يزوریپ  سناش  تسا  نکمم  تردنب  بالقنا ، دض  عجترم و  ياهورین 
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تایلمع www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 225 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


، یبالقنا ياهماظن  رد  اریز  دشاب  تردق  بحاصت  اب  يواسم  دـنناوت  یمن  مدرم  رب  یکتم  ماظن  کی  رد  تموکح  سأر  عطق  مالک ، کی  رد 
اب یهارمه  دنام : یم  هار  ود  طقف  تردق  بسک  يارب  اذل  دنام . یم  یقاب  مدرم  رایتخا  رد  تردـق  لصا  یبالقنا ، تموکح  طوقـس  مغریلع 

ناشفالـسا نوچ  و  دنـشاب . دنتـسناوت  یمن  مدرم  اب  هارمه  دـندوب ، مدرم  هیلع  نوچ  نارگاتدوک  ًاعبط  هنحـص  زا  مدرم  ندرک  جراخ  ای  مدرم 
. دنتفرگ یم  شیپ  زیرگ  هار  تسکش ، ضحم  هب  زین ،  نانآ  دنتسین ، نادیم  درم  رطخ  ماگنهب  هک  دندوب  هداد  ناشن 

: ریخست يارب  هدش  نییعت  فادها 

 ، دابآرهم هاگدورف  نویزیولت ، ویدار  دش : یم  لاغشا  دیاب  زکارم  نیا  نارهت ، رد  یتوص  راوید  ندش  هتـسکش  یئاوه و  ياه  نارابمب  زا  سپ 
. نیوا نادنز  هیدیشمج و  ناگداپ  رصق ، ناگداپ  رح ، ناگداپ  یمالسا ، يروهمج  شترا  داتس  یئایرد ، يورین  داتس 

هب یکاواس ، دارفا  کی و  رگشل  دهون و  پیت  رد  یچاتدوک  دارفا  زا  بکرم  رفن  ات 150  هورگ 100  کی  دوبر  ارق  امیس  ادص و  لاغشا  يارب 
ادـص و هطوحم  هب  يدورو ) برد  تلم و  كراپ   ) حانج ود  زا  روصنم ، راعتـسم  مان  اب  هتـسشنزاب  رـسفا  کی  یناـقهد و  ساـبع  یهدـنامرف 
ویدار و فرـصت  زا  سپ  دنریگ . تسدـب  ار  اجنآ  لرتنک  ًاعیرـس  يذوفن ، لماوع  کمک  اب  دـنرب و  موجه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیس 
رد ظفاحم  ياهورین  تیوقت  تهج  هدایپ  ناهورگ  کی  کنات و  ناهورگ  کی  اب  دعب  تعاس  کی  ات  رثکادـح  يدزیا  گنهرـس  نویزیولت ،

. درک یم  مازعا  دابآرهم  تمس  هب  دیاب  ار  ورین  نیمه  لداعم  نینچمه  درک . یم  مازعا  زکرم ، نیا 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هتفاـی و  رارقتـسا  اـجنآ  رد  دوب ، هدرک  نیرمت  تعاـس  ًالبق 24  هک  اتدوک ، یـسایس  هورگ  امیـس ، ادص و  ریخـست  زا  سپ 
هیهت هیعالطا  ًالبق 40 50  هک  یلمحت ، میهاربا  گنهرس  درک  یم  زاغآ  اتدوک  تیبثت  تهج 
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. دنک تراظن  اتدوک  ياه  هیمالعا  اه و  هیعالطا  شخپ  رب  ات  دش  یم  رقتسم  نویزیولت  ویدار و  رد  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  دوب ، هدرک 

رثؤم یناگمه  هناسر  نیا  ات  دننک ، نارابمب  ار  نآ  دنتـشاد  دصق  دـندنام  یم  زجاع  نویزیولت  ویدار و  فرـصت  زا  هکیتروص  رد  نارگاتدوک 
. دوش جراخ  یمالسا  يروهمج  تسد  زا  اتدوک  هیلع  مدرم  جیسب  رد 

ناراداوه تفرگ . یم  رارق  تظفاحم  دروم  ربرفن  کنات و  دـیادعت  اـب  رگشل 2 ،  زا  هرفن  هورگ 80  کی  هلیسوب  لاغـشا  زا  سپ  نیوا  نادنز 
. دش یم  یلمع  دیاب  زین  هیدیشمج  نادنز  دروم  رد  مادقا  نیمه  دندش ، یم  اتدوک  ياهورین  همیمض  حلسم و  هلصافالب  تنطلس 

یمالـسا يروهمج  شترا  داتـس  ات  دنتـشاد  هفیظو  هاگرارق ، رد  نیفلاخم  تشادزاب  رب  هوالع  یئاـیرد ، يورین  هاـگ  رارق  رد  اـتدوک  لـماوع 
. دهد رارق  دوخ  یهدنامرف  رقم  ار  اجنآ  اتدوک » یماظن  ياروش   » دننک و لاغشا  ار  ناریا 

لاغـشا زکارم  زاین  دروم  يورین  دیاب  بترم  يدزیا  يداه  گنهرـس  تشاد و  ار  هدش  ریخـست  زکارم  هیلک  زا  ینابیتشپ  هفیظو  رـصق  ناگداپ 
. درک یم  نیمأت  ار  هدش 

. دنرب شیپ  ار  تایلمع  دوخ  راکتبا  هب  ات  دندوب  دازآ  نآ  زا  دعب  دنتشاد و  همانرب  تعاس  ات 24  یتایلمع  ياه  هورگ 

عیسو سایقم  رد  موزل  عقاوم  رد  ار  تاطابترا  اتدوک  نیلوئـسم  زا  روتـسد  تفایرد  اب  ات  دندوب  هدامآ  زین  تارباخم  رد  اتدوک  يذوفن  لماوع 
: دننک عطق  دودحم  ای 

(1) دوش عطق  نارهت  زا  یتمسق  نفلت  اتدوک ]  ] هشقن يارجا  ماگنه  دوب  رارق  هک  دندوب  تارباخم  رد  یلماوع  »
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رد نفلت  یشوگ  هاگتسد  زا 500  شیب  ام ه  دادرخ  رد  هلوحم  تیرومأم  ماجنا  رد  دوخ  یگداـمآ  یئاـناوت و  نداد  ناـشن  يارب  لـماوع  نیا 
. دندرک عطق  ار  رهش  حطس 

رد ناگدرپسرس  نارودزم ، زا  يدادعت  ياهرگـشل 1 و 2 ، زا  يدادعت  زکرم ، نابژد  زا  رفن  ات 200  نیب 100  دیاب  زین  نارهت  رهش  حطـس  رد 
باعرا تنوشخ و  لامعا  اب  دـندشیم و  شخپ  مرگ ، درـس و  حالـس  هب  حلـسم  شابوا  ياههورگ  یماظن ، شـشوپ  هب  سبلم  ریاـشع ، یخرب 

هلحنم كاواس  نیرومأم  زا  يرامش  هفاضا  هب  حلسم  یماظن  ریغ  يدادعت  دوب ، رظن  رد  نینچمه  دندرکیم . رهش  ندرک  قرق  رد  یعـس  مدرم ،
ینوکـسم و لزانم  ، ییاوه ياه  نارابمب  لابندـب  ناگورگ » تاـجن  هورگ   » ماـنب يرماـع  ینب  هژیو  هورگ  رهاـم و  زادـناریت  کـت  يا  هدـع  و 

. دننک ارجا  ار  مادعا  مکح  اج  رد  تمواقم  نیرتمک  تروص  رد  دنهد و  رارق  هلمح  دروم  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیلوئسم 

اتدوک يزوریپ  نیمـضت  يارب  نارامج  نارابمب  لمکم  ماـگ  يروحم و  فدـه  نویزیولت ، ویدار و  لاغـشا  هدـش ، نییعت  زکارم  هیلک  نیب  رد 
مدرم و هدارا  بلـس  تهج  رد  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياه  همانرب  شخپ  اب  امیـس ، ادـص و  نامتخاس  رد  یـسایس  هورگ  رارقتـسا  زا  سپ  دوب .
اب نآ  هیشاح  رد  دیدرگ و  یم  شخپ  ماما  ترضح  تداهش  نارامج و  نارابمب  ربخ  موادم  روطب  دیاب  دش . یم  شالت  نانآ  هیحور  بیرخت 

مالعا يرگید ، زا  سپ  یکی  ماظن  زکارم  طوقـس  یمالـسا ، يروهمج  نیلوئـسم  رورت  تشادزاب و  رابخا  زیگنا  بعر  یماظن و  ياه  شراـم 
رب ینبم  يرادمتعیرـش  مایپ  ًاررکم  دیاب  اه  نیا  همه  رانک  رد  دـش . یم  هدـناوخ  یماظن و …  زکارم  اه و  هورگ  اه و  تیـصخش  یگتـسبمه 

شخپ تنوشخ و …  زا  زیهرپ  شمارآ و  هب  مدرم  توعد  و  تلم » نید و  حـلاصم  ياضتقا   » ناونعب اتدوک  دـیئات  ماما و  يواـتف  ندوب  طـلغ 
. دش یم 
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: اهناتسرهش

برغ و یبرغ و  لامـشرد  هدـش ، هیلخت  زکارم  یماسا  مـالعا  یـسایسو و  یماـظن  زکارم  رگید  ناراـمج و  ناراـبمب  ربخ  شخپ  اـب  ناـمزمه 
: دندش یم  لمع  دراو  ریز  ياهورین  ناریا  قرش  بونج و 

رد نابزیلاپ ، نارتخاب ، رد  يدـمام ، زیگنچ  رانـص و  یبرغ ، ناجیابرذآ  رد  ناملـسم » قلخ  يروهمج  بزح   » يایاقب یقرـش  ناـجیابرذآ  رد 
ناهفـصا و رد  يدارم ، زیزع  گنهرـس  یهدـنامرف  هب  ریاـشع  هتخورف  دوـخ  دارفا  هفاـضا  هـب  زاوـها  یهرز  رگشل 92  زا  یـشخب  ناتـسزوخ 
زا یتمـسق  ناسارخ ، رد  یئاقـشق ، ورـسخ  دـناب  سراف  رد  يدـمحاریوب ، يرایتخب و  لیا  ریاشع  رد  اتدوک  لماوع  زا  یئاه  هتـسد  هیولیکهک 

. اتدوک اب  طبترم  نارادرس  ناتسچولب  رد  دهشم و  هدایپ  رکشل 77 

تیعقوـم هب  هنوـمن  يارب  هک  تسا  مزـال  دریگ  لکـش  تسناوـت  یم  اـتدوک  زا  سپ  هک  یئاـه  يریگرد  تعـسو  قـمع و  هـب  ندرب  یپ  يارب 
: دوش یهاتوک  هراشا  ناگزمره  ناتسچولب و 

هب دندوب . رادروخرب  دوخ  تالیا  نیب  رد  يدمآراک  ًابتـسن  یگنهرف  هاگیاپ  زا  تسا ) اتدوک  عطقم  رد  تواضق  يانبم  چولب (  فیاوط  نارس 
فوطعم ناتـسچولب  رد  دوخ  هخاش  تیوقت  هبار  دوخ  ناوت  هدـمع  رگراک )» هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ   )» راـکیپ  » کـهورگ رطاـخ ، نیمه 

زومآ شناد  رـشق  ربارب  رد  ار  بالقنا  نارادساپ  نیناوخ ،» دحتم   » ناونع هب  هقطنم  نارادساپ  هاپـس  هیلع  غیلبت  اب  هک  دوب  نآ  دصرتم  هدرک و 
دراو چولب  فیاوط  نارـس  اب  دوخ  هعربت  يارب  ات  دنک  ریزگان  ار  هاپـس  تاغیلبت ، نیا  زا  یـشان  ياهر  اشف  تحت  دهد و  رارق  ماهتا  عضوم  رد 

دندرک یم  تکرح  دوخ  ياسؤر  رـس  تشپ  رد  ریاشع  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  دوب  نیا  راکیپ »  » يارب حرط  نیا  ققحت  هرمث  دوش . گنج 
« ینومژه  » جیردتب تسج و  یم  دوس  يدوخ  ياهورین  لکشت  رد  فیاوط  نارس  یتیافک  یب  زا  راکیپ »  » يربهر هجیتن  رد 
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. دش یم  هدوشگ  ناریا  یقرش  بونج  رد  گنج  عیسو  ًاتبسن  ههبج  کی  ناسنیدب  درک . یم  رارقرب  ار  دوخ 

. دش هفخ  هفطن  رد  ربملق »  » دیهش هژیوب  هقطنم ، یبالقنا  ياهداهن  نیلوئسم  يرایشه  اب  هئطوت  نیا 

هخاش ییادـف » ياهکیرچ   » يوس زا  تعـسو  نامه  اب  اما  توافتم  یمادـقا  ناگزمره ) ًاتدـمع   ) ناـمرک ناـگزمره و  ياهناتـسا  رد  نینچمه 
ات دندوب ، هدمآرب  هدمع  نایچقاچاق  نیناوخ و  اب  یگنهامه  ددصرد  یئادف » ياهکیرچ   » هقطنم نیا  رد  دوب . ارجا  تسد  رد  یناقهد  فرـشا 

يریگراکب نازومآ و  شناد  نصحت  تارهاظت و  داجیا  اب  سپـس  هدرک و  حالـس  علخ  ار  هقطنم  ياههاگـساپ  ادتبا  هدرتسگ  تکرح  کی  اب 
زا ار  ناگزمره  ناتسا   (1) رهش هب  اتسور  زا  تکرح   » اب تیاهن  رد  و  دنروآ . دیدپ  یعیسو  جرم  جره و  رهـش ، حطـس  رد  شابوا  ياههورگ 

نارادساپ عقوم  هب  تکرح  اب  زین  هئطوت  نیا  دنهد . هعـسوت  ناتـسچولب  تمـس  هب  ار  دوخ  تکرح  دننک و  جراخ  یمالـسا  يروهمج  لرتنک 
. دنام ماجرفان  نامزاس ، ياضعا  يریگتسد  یمیت و  ياه  هناخ  یئاسانش  اب  بالقنا 
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اتدوک زا  سپ 

تردق تیبثت 

، دنفرت هس  اب  تدم  نیا  رد  دـشیم  مالعا  یماظن  تموکح  تعاس )  72 زور (  هنابش  تدم 3  هب  هلصافالب  نویزیولت ، ویدار و  ریخـست  زا  سپ 
یهد جاب  اتدوک ، اب  هارمه  نویناحور  هلیـسوب  اتدوک  دـیئات  ای  مدرم  بیرف  ینابایخ ، ياه  نارابریت  هلمج  زا  نوگانوگ  قرط  هب  مدرم  باعرا 

تقو و عرسا  رد  راک  رس  هب  يرارف  یجارخا و  رصانع  هیلک  ندناوخارف  قیرط  زا  اتدوک  هیذغتاب  و  یمومع ) وفع  مالعا   ) بالقنا نیعفادم  هب 
يارب مزال  نامز  باستحا  اب   ) خیرات 21/4/1359 هدش و  هدامآ  شیپ  زا  نتم آ ن  هک  يا  هیمالعا  دـش . یم  راهم  نایماظن  طسوت  تردـق  ... 

: دوب نینچ  اتدوک  تموکح  هینایب  نیتسخن  ناونعب  دراد ، ار  اتدوک ) دعوم  نداتفا  بقع  لامتحا  ای  اتدوک و  تیبثت 

، شترا ياهدـحاو  هیلک  دـیچرب . ار  اهدـنوخآ  هدیـسوپ  تموـکح  ناریا  تسرپ  نـطو  شترا  دیـسر ، ارف  دروـم  تعاـس  زیزع ! ناراـطقمه  »
ياروش .« دیشاب تاروتسد  ذخا  هدامآ  دش . دهاوخ  بوکرس  تدش  هب  تمواقم  هنوگره  دندومن . یگتـسبمه  مالعا  ینابرهـش  يرمرادناژ و 

روشک 21/4/1359 یماظن 
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يورین زا  يدزیا  يداه  ییایرد ، يورین  زا  نایژ  اضریلع  تیوضع  يرماع و  ینب  تسایر  هب  اـتدوک ، یلاـع  تردـق  ناونعب  یماـظن ، ياروش 
تارادا ياسؤر  مود و  هرادا  نارسفا  زا  يرگید  دادعت  شترا و  مود  هرادا  زا  یمظاک  یئاوه ، يورین  زا  یققحم  ای  نویدهم  راسمیت  ینیمز ،

ناریا هب  رایتخب  تشگزاب  طیارـش  ندروآ  مهارف  اتدوک و  تینما  يرارقرب  یماظن ، ياروش  فده  نیتسخن  دش . یم  لیکـشت  كرتشم ، داتس 
( دوب اکیرمآ  رد  وا   ) یئایرد پیترس  داز ، گنهرس  پیترس  یققحم ، پیترس  نویدهم ، دبهپس  یماظن ، ياروش  تسایر  يوس  زا  سپس  دوب .

. دندش یم  بوصنم  ینابرهش  یئایرد و  يورین  ینیمز ، يورین  یئاوه ، يورین  كرتشم ، داتس  تسایر  هب  بیترت  هب  یئابیکش  پیترس  و 

رگـشل 2 یهدـنامرف  يارب  يدزیا  يداـه  گنهرـس  زاوها ، یهرز  رگـشل 92  یهدـنامرف  يارب  يدارم  زیزع  گنهرـس  رت ، نیئاپ  حوطـسرد 
. دندوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  دهشم و ...  رگشل 77  یهدنامرف  يارب  يدابق  روپهاش  دهون ، پیت  هدنامرف  ناونعب  شاترذآ  شوروک  درگرس 

ینب اـما  دوـش . راـک  هب  لوغـشم  يریزو  تسخن  تسپ  رد  دـیایب و  ناریا  هب  اـتدوک  زا  سپ  تعاـس  رایتخب 48  هک  دوب  رـصم  یـسایس  هخاش 
! دیایب ناریا  هب  اتدوک  زا  سپ  هتفه  کی  زا  رتدوز  دیابن  رایتخب  هک  تشاد  دیکأت  دوبن ، لئاق  نویسایس »  » يارب ینادنچ  نزو  هک  يرماع ،

هدافتـسا لباق  هدش و  نارابمب  دابآرهم  هاگدورف  نوچ   ) دیایب هژون  هاگدورفب  امیپاوه  اب  هتفه  کی  زا  سپ  رایتخب  رتکد  هک  دوب  هدـش  ررقم  »
هک دنتشاد  هقالع  یسایس  هخاش  رایتخب و  رتکد  اریز  دوب . یسایس  هخاش  يرماع و  ینب  نیب  فالتخا  دروم  يا  هتفه  کی  تصرف  نیا  دوبن .)
یم هئارا  ًارهاظ  هک  یلیلد  درک . یم  تفلاخم  تدـشب  يرماع  ینب  یلو  دـشاب . هدـش  رقتـسم  ناریا  رد  اتدوک  زا  دـعب  تعاس  ات 48  رثکادح 
هدـش هجوتم  ًالماک  ینکر ] رـصان   ] نم یلو  درادـنرایتخا  رد  شناهارمه  رایتخب و  رتکد  زا  تظاـفح  تهج  یفاـک  يورین  هک  دوب  نیا  درک 

رتکد رگا  هک  تشاد  راهظا  نم  هب  مدرک  يریگیپ  نوچ  تسین و  یلصا  لیلد  نیا  هک  مدوب 
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رد دنوش . همکاحم  اهنآ  هک  دراد  لیامت  رتکد  و  دنام ]  ] دهاوخ هتـسب  موق  يامعز  راتـشک  تهج  ام  تسد  دـیایب  ناریا  هب  هلـصافالب  رایتخب 
. دوبن یلـصا  لیلد  مه  نیا  هک  متـسه  نئمطم  نم  یلو  منک . نارابریت  يروف  همکاحم و  نودـب  ار  اه  یلاخلخ  لاثما  مهاوخ  یم  نم  هکیلاح 

اتدوک ًالامتحا  دـننزب ... بقع  زین  ار  رایتخب  رتکد  یتح  ناکما  تروص  رد  هک  دنتـشاد  لیامت  هدرپ  تشپ  ياه  تسایـس  يرماع و  ینب  هکلب 
(1) دومن یم  یفرعم  يرگید  صخش  رگتیامح  ار  دوخ  هدش و  فرحنم  رایتخب  رتکد  ریسم  زا  يزوریپ  زا  سپ 

: تسا حرطم  لامتحا  دنچ  هطبار  نیا  رد 

قبط دوب . وسمهان  دوب  هدـید  ناریا  يارب  اکیرمآ  هک  یئاـه  باوخ  اـب  یباوخ  نینچ  اـما  دـید  یم  ار  ندـش  قحل  اءایـض  باوخ  يرماـع  ینب 
زا رادروخرب  ناـکمالا  یتح  ماـن و  بحاـص  هرهچ  کـی  دوب  مزـال  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  طوقـس  زا  سپ  ناریا ، زا  ایـس »  » ياـه لـیلحت 

، هک تشاد  ار  سناش  نیا  هتبلا  دوش . هلملا  هیجو  تسناوت  یم  هن  دوب و  مان  بحاص  هن  يرماع  ینب  دریگ ، تسد  هب  ار  روما  ماـمز  تیلوبقم ،
یطیارـش دـنک و  بسک  یتیعقوم  دـشاب ، تکلمم  مهم  روما  رد  يریگ  میمـصت  عجرم  یماـظن » ياروش   » دوب هدـش  ررقم  هک  یلاـس  ود  یط 

. دراد هگن  دوخ  تسد  رد  نانچ  مه  ار  تردق  لاس  ود  زا  سپ  هک  دروآ  مهارف 

یـسایس یماظن  هرهچ  کی  هب  ار  تردـق  هک  تشاد  لامتحا  دوش ، هتـشادرب  هار  رـس  زا  زین  رایتخب  دوب  رارق  رگا  تسخن ، ياـه  ماـگ  رد  اـما 
ار وا  ردص  ینب  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هک  دوبن  دیعب  دنرب ، رتولج  مه  نیا  زا  دنتـساوخ  یم  هچنانچ  یلو  دنهد  لیوحت  یندمدمحا  دیـس  دننام 

نینچ هتبلا  داد ) میهاوخ  رتشیب  حیـضوت  هراـب  نیا  رد   ) دوش راـک  هب  لوغـشم  ریزو ، تسخن  ناونعب  یندـم ، دـنراد و  هاـگن  تردـق  سأر  رد 
هخاش اب  ودنک  كرد  ارنآ  ترورض  داعبا و  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ  یماظن » ياروش   » هک دوبن  يزیچ  یئاهحرط 
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ترازو رد  نوگاتنپ  ایـس و  تاماقم  ات  دوب  مزال  یئاه  همانرب  نینچ  ربارب  رد  نایماظن  فاـطعنا  يارب  دـسرب . قفاوت  هب  دراوم  نیا  رد  یـسایس 
. دنداد یم  رارق  نآ  ترورض  نایرج  رد  ار  نایماظن  ًامیقتسم  اکیرمآ  هجراخ  روما 

ياتدوک 28 مود  هخـسن  هب  شابوا  شقن  ياـفیا  رظن  زا  دیـسر ، یم  روهظ  هصنم  هب  دـیاب  دوب  هدـش  یحارط  هکناـنچ  ياتدوک 19/4/1359 
رد هتبلا  . ) ونراکوس هیلع  وتراهوس  لارنژ  ياتدوک 1965  یلات  ینویلیم  راتـشک  يارب  یگدامآ  تهج  زا  رت ) عیـسو  سایق  رد   ) دادرم 1332

تایملع يدیلک  شقن  ظاحل  زا  (1) و  دندش هتشک  مدرم  زا  رفن  نویلیم  کی  ات  رازه  نیب 500  يزنودنا  ياتدوک  رد  ربارب  هد  ات  جنپ  سایقم 
( سیراپ داتس  رد  داسوم »  » یتروشم یتاعالطا و  شقن  لیلدب   ) لاس 1967 رد  لیئارسا  هزور  گنج 6  زا  رت  مهم  اتدوک  تایلمع  رد  ییاوه 

یمق يرادمتعیرش و  یبهذم » ياتدوک   » ای اتدوک ، یبهذم »  » دعب دیـشخب ، یم  یگژیو  اتدوک  نیا  هب  هک  هچنآ  اهنیا ، همه  رب  هوالع  اما  دوب .
(«. ص  ) يدمحم بان  مالسا   » رب ییاکیرمآ » مالسا   » شروی لیصا و  نیتسار و  بهذم  هیلع  مهلاثما ، یناحور و  یناجنز و  و 

ییاتدوک چیه  اب  دیاش  تلم  فلتخم  فوفص  رد  نآ  يریگارف  تعـسو و  مجح و  رظن  زا  هک  اتدوک  کی  نایرج  رد  ینکر ... ] رـصان   ] نم »
(2) ما هتشاد  رارق  دوب ) یبهذم  یلم  یماظن  ياتدوک  کی  ماجرفان  ياتدوک  نوچ   ) دشابن سایق  لباق 

225 ص :

«. میشکب ار  رفن  نویلیم  جنپ  ات  میناوت  یم  ام  : » نانابلخ زا  یکی  هب  یتمعن  دیمح  ناورس  - 1
(. هتشونتسد  ) ینکر رصان  ناوتس  - 2
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: اتدوک ردص و  ینب  نسحلاوبا 

: دننک ریگتسد  ار  وا  دش  هتفرگ  میمصت  ًادعب  اما  هدش . یم  رورت  دیاب  هک  هدوب  یناسک  تسیل  رد  ادتبا  ردص  ینب 

عوضوم نیا  جـیردتب  دـعب  دـسرب . لـتق  هب  دوب  اـتدوک  لـماوع  وزج  هک  شدوخ  ظـفاحم  دراـگ  طـسوت  روهمج  سیئر  هک  دوـب  رارق  ادـتبا  »
سیئر لزنم  یلاوح  رد  هک  درک  ادـیپ  هفیظو  ناـگورگ ) تاـجن  هورگ   ) اـتدوک تسیرورت  هورگ  نیرتـمهم  هکیئاـج  اـت  درک  ادـیپ  فـیفخت 

(1) دزاس ریگتسد  ار  يو  هدوب و  يروهمج 

، اـه یک  منادـیمن  دـنریگب . ار  ردـص  ینب  ياـقآ  دـنورب و  یهورگ  يدادـعت ، کـی  هک  دوب  رارق  دنتـساوخیم ... هدـنز  ار  ردـص  ینب  ياـقآ  »
ینب ياقآ  تسا  نکمم  ًانایحا  میوش ، در  کینوس  رپوس  مه  رهـش  يور  زا  میوش ، یم  در  کـینوس  رپوس  یتقو  هک  دوب  رارق  یلو  يروطچ ،

(2) دوش هتفرگ  تسا  ربخ  هچ  دنیبب  ات  نوریب  دیآ  یم  هک  عقوم  نامه  تسا ، ربخ  هچ  دنیبب  هک  نوریب  دیایب  ردص 

تالامتحا

زا زونه  رگید  يوس  زا  دوب و  هدروآ  مهارف  دوخ  تردـق  ظـفح  يارب  ار  ییاـه  لکـشت  تامدـقم  ییوس  زا  ردـص  ینب  ناـمز  نآ  رد  فلا :
یـسایس نارـس  يارب  لقادح  دوب ، هدیـشوپ  مه  یماظن  هخاش  دید  زا  رگا  دوب . رادروخرب  ماما ) هب  يرادافو  هب  رهاظت  لیلدـب   ) یمدرم هاگیاپ 

دنارورپ و یم  ار  دوخ  تسد  رد  تردق  زکرمت  يادوس  وا  تسین ، بالقنا  ماما و  کیژتارتسا  دحتم  ردـص  ینب  هک  دوب  كرد  لباق  اتدوک ،
يا هبرض  اهنت  هن  نارامج  نارابمب  اذل  دروآ . گنچ  هب  هدنزخ  تکرح  اب  ار  یـسایس  یماظن  یلـصا  ياه  مرها  ات  دیـشوک  یم  قافن  ایر و  اب 

، ردص ینب  اتدوک ، زا  سپ  هک  دوبن  دیعب  ًاملسم  داد ، یم  دوخ  فادها  ققحت  يارب  تغارف  لاجم و  وا  هب  هکلب  درک ، یمن  ردص  ینب  هجوتم 
نیقفانم زین  یبهذـم و  ریغ  یبهذـم و  نایارگ  یلم  زا  یعیـسو  شخب  تیامح  اـب  روهمج و  سیئر  ماـقم  رد  ماـما و  یهاوخنوخ  عوضوم  زا 

هک ار  يرذب  ًانایحا  دناوخ و  ارف  اتدوک  ربارب  رد  تمواقم  هب  ار  مدرم  یمالسا ، يروهمج  ماظن  بالقنا و  ربهر  شقن  رد  دوش و  هنحص  دراو 
. دنک ورد  وا  ار  شرمث  دندیشاپ  یم  نارگاتدوک 
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. كانرطخو دنمناوت  بیقر . کی  فذح  يارب  تشاب  يدیهمت  تسناوت  یم  ردص  ینب  لتق  هب  نداد  يأر  نیاربانب 

یم لاـح  نیع  رد  ناـکدوک  يارب  رطخ  کـی  ناونعب  ردـص  ینب  دوب ، قمعت  لـباق  زین  روهمج  سیئر  ناونعب  ردـص  ینب  ماـقم  عـقوم و  یلو 
هجیتن رد  اتدوک و  اـب  یهارمه  ياـهب  هب  یگدـنز  اـی  گرم  یهارود و  ربارب  رد  ار  وا  رگا  دوش . لدـب  نآ  تیبثت  يارب  ینیمـضت  هب  تسناوت 

ات نایارگ  یلم  هقبط  رد  تتـشت  هقرفت و  زا  ًـالوا  درک  یم  شزاـس  وا  رگا  درکیم ؟ هچ  ردـص  ینب  دـنداد ، یم  رارق  تردـق  رد  ندـش  میهس 
رتزاب مدرم  هدوت  بیرف  يارب  نارگاتدوک  تسد  دشیم و  يرادمتعیرـش  ههجو  همیمـض  ردص  ینب  ههجو  ًایناث  دـشیم و  يریگولج  يدودـح 

. دوب یم 

، دندوب رایتخب  هتسد  راد و  زا  لقتسم  اتدوک  کی  ققحت  هشیدنا  رد  هک  يرگید  لفحم  رد  باقن »  » نامزاس رد  تیلاعف  رب  هوالع  یققحم  ب 
نوماریپ عمجت  اب  هورگ  نیا  دـندوب . یماظن  فارـشا  زا  لفحم  نیا  ياضعا  هلمج  زا  رهمداش  راسمیت  يرقاب و  راـسمیت  تشاد . دـمآ  تفر و 

نارس دروآ  نتم  هب  هیشاح  زا  ار  نایارگ  یلم  درب و  هیـشاح  هب  نتم  زا  ار  لیـصا  تیناحور  اتدوک ، کی  ماجنا  اب  ات  دندوب  دصرتم  ردص  ینب 
نیا رد  دوش  هتخیر  مه  رد  اتدوک  ياه  همانرب  ددرگ و  هجاوم  ردص  ینب  نایفارطا  ياتدوک  دض  اب  اتدوک ، ادابم  هک  دـندوب  كانمیب  باقن » »

هک نیقفانم  دننام  ییاه  هورگ  يدعب  زیواتـسد  مه  داد و  یم  شهاک  ار  اتدوک  دـض  کی  عوقو  ناکما  مه  ردـص ، ینب  يریگتـسد  تروص 
. دش یم  بلس  دننک ، لدب  دوخ  فادها  ققحت  يارب  يا  هلیسو  زین  ار  روهمج  سیئر  لتق  دوب  نکمم  ماما  رب  هوالع 

مانـشوخ و ًاتبـسن  روهـشم و  تیـصخش  کی  نوماریپ  دیاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نیـشناج  ماظن  هک  تشاد  فوقو  رما  نیا  رب  اکیرمآ  ج 
تابث یهاتوک  تدـم  رد  دـنامب و  نوصم  یلخاد  گنج  کی  رد  ندـش  ریگرد  زا  ناکمالا  یتح  اتدوک ، زا  سپ  ات  دوش ، لیکـشت  عورـشم 

. دنک بسک  ار  مزال 
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. دشاب تسناوت  یم  رما  نیا  يارب  اکیرمآ  دیدناک  نیرت  بسانم  فلتخم ، لیالدب  ردص ، ینب  زور ، نآ  طیارش  رد  اه و  تیصخش  نیب  رد 

ینامز ات  اذل  دندشیم . هدنکارپ  دندوب  هدمآ  درگ  رایتخب  لوح  هک  يرـصانع  دشیم ، هدیـشک  شیپ  ردـص ، ینب  مان  زاغآ  نامه  زا  رگا  یلو ،
هلئسم اتدوک ، دعوم  ندش  کیدزن  زا  سپ  دشاب . رقتسم  اتدوک  نامزاس  سأر  رد  رایتخب  هک  دوب  يرورض  ، دبایب يدنب  ناوختـسا  اتدوک  هک 

رب ردص  ینب   » تسایر هک  دوبن  دیعب  تفای  یم  ققحت  اتدوک  رگا  نیاربانب  دش . حرطم  دنامب » هدـنز  دـیاب  ردـص  ینب   » هک دـح  نیا  رد  ًافرص 
لیدـعت رد  اکیرمآ  شـالت  رب  ینبم   (1) هبناج هس  نویـسیمک   » ههد 1980 ياه  حرط  بوچراـهچ  رد  نیارباـنب  دوش . لـیمحت  اـتدوک » میژر 

یبونج هرک  ندناوهود  نوچ  نیپیلیف ، رد  سوکرام   ) اکیرمآ تسود  کیتارکمد »  » ًارهاظ ياه  میژر  هب  ریذپان  ماود  يدادبتسا  ياهتموکح 
کی هب  یمالسا ) يروهمج  یبالقنا  تیمکاح  نارود   ) هلاس بوشآ 5/1  رپ  تسسگ  کی  زا  سپ  يولهپ  میژر  ناتسکاپ ) رد  قحلاءایض  و 

. دروخ یم  دنویپ  ردص ) ینب   ) یبرغ يروهمج  کی  هب  ای  و  رایتخب )  ) یتنطلس هطورشم  یئاکیرمآ  میژر 

نیا فشک  رد  نامز  نیا  ات  نم  : » درک اـعدا  هاـم  ریت  هبنـش 21  زور  رد  دوخ  همانراک  رد  ردـص  ینب  نسحلاوبا  اتدوک  تسکـش  زا  سپ  هتبلا 
: دهدیم ناشن  هثداح  نیا  زا  ار  وا  یعالطا  یب  نیشیپ  ياه  همانراک  رد  وا  رگید  تاراهظا  یلو   (2) ما هدوب  قفوم  هئطوت 

رد ملاسان  نایرج  کی  هرابرد  شرازگ  داد و  ماجنا  هک  دوب . هدروآ  ار  یئاوه  يورین  ياهراک  دـمآ . یئاوه  يورین  هدـنامرف  تعجارم ، رد  »
« هامریت هبنشود 16  .«» تسا هدرک  تفرشیپ  يریگیپ  نیا  دوب و  يریگیپ  تحت  شیپ  زا  هک  داد  ییاوه  يورین 

228 ص :
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ص 47. دلج 1 ، درذگیم ،  هچ  روهمج  سیئر  رب  اهزور  - 2
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ياهـشالت ملاسان » ناـیرج   » هک داد  لاـمتحا  ناوتیم  یلو  دزاـس  یمن  نشور  ار  یئاوه » يورین  رد  ملاـسان  ناـیرج   » نیا ردـص ، ینب  هچ  رگا 
(1) تسا هدرک  فشک  شترا  دوخ  ار  حرط  هک  تفگ  ییاوه  يورین  هدنامرف   » نآ زا  سپ  هک  اریز  تسا  هدوب  يزادنارب  هب  طوبرم 

، دوعوم ناـمز  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  زور  هس  هکیلاـحرد  تفریذـپ  هئطوـت » نیا  فـشک   » رد ار  ردـص  ینب  ياـعدا  ناوـتیم  هنوـگچ  نیارباـنب 
. دزاس یم  رایشوه  یئاوه » يورین  رد  ملاسان  نایرج  کی   » ندوب يریگیپ » تحت   » هب تبسن  ار  نارگاتدوک 
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یناهج ياه  تردق  اتدوک و 

هدـهاشم تروص  رد  هلـصافالب  هک  تشاد  هفیظو  ییاـیرد  يورین  روشک ، لامـش  فرط  زا  یلاـمتحا  مجاـهت  هنوگره  زا  يریگولج  تهج  »
اب یسداق  سدنهم  یلو  دنوش . يوروش  اب  هضراعم  هلخادم و  هب  روبجم  یبرغ  ياه  تلود  هلیسو  نیا  هب  ات  هتـسب  ار  زمره  هگنت  یلمع  نینچ 

میهـس اتدوک ] ماجنا   ] قفاوت نیا  رد  يوروش  رایتخب  رتکد  راهظا  قبط  داتفا و  دـهاوخن  یقاـفتا  نینچ  هک  تشاد  یم  راـهظا  رطاـخ  ناـنیمطا 
(1) تسا

: دیوگ یم  نینچ  رگید  ياج  رد  هطبار ، نیا  رد 

دیدرک عورش  ار  تایلمع  هکنیا  ضحم  هب  امش  هک  دنا  هداد  ربخ  سیراپ  زا  هدژم ! هک  دوشیم  دراو  نادنخ  لاحـشوخ و  يزور  يرماع  ینب  »
قبط هک  قرـش  تردق  ای  دش و  دهاوخ  لمع  دراو  ًامیقتـسم  اکیرمآ  ای  دیتسه  تسکـش  لاح  رد  هک  دـیدرک  ساسحا  تعاس  ود  ات  هچنانچ 

ياهناتـسا هکنیا  طرـش  هب  تسا ، قفاوت  دروم  ياـهروشک  وزج  زین  يوروش  هک  دـهدیم  ناـنیمطا  يو  هب  یتمعن  لزنم  رد  يرماـع  ینب  هتفگ 
. « دنوش مارآ  روشک  یلامش 
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تلاخد ناـکما  رب  لاد  ینئارق  لـیالد و  تسکـش ، یمدـق  دـنچ  رد  سکعرب  اـی  يزوریپ و  یمدـق  دـنچ  رد  اـتدوک  فقوت  تروص  رد  اـیآ 
عفن هب  یماـظن  ریغ  یماـظن و  زا  معا  تمواـقم  ياـه  نوناـک  ناراـبمب  سراـف و  جـیلخ  رد  ییاـکیرمآ  ياـهوان  روـضح  اـکیرمآ (  میقتـسم 

؟ دراد دوجو  رصم و )...  قارع ،   ) میقتسم ریغ  ای  نارگاتدوک )

ناریا رد  ییاکیرمآ  ییاتدوک  ماجنا  يارب  برغ  اب  يوروش  مهافت  رگ  هیجوت  دـناوت  یم  یلماوع  هچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  نینچمه 
؟ دشاب

عفاـنم  » اـب طاـبترا  رد  هـک  یقطاـنم  رد  مرادـناژ  ياـه  مـیژر  داـجیا  رب  ینبم  اـکیرمآ ، قبــسا  روـهمج  سیئر  نوـسکین  دراـچیر  نیرتـکد 
رد يولهپ  میژر  هنومن  يارب  تفای . یگتـسجرب  ناـمز  ره  زا  ماـنتیو  گـنج  تسکـش  اـب  هک  دوب  یـسرد  دـنریذپ ، فیرعت  اـکیرمآ  (1) یلم

، اقیرفآ بونج  زکرم و  لامـش و  رد  یبونج  ياقیرفآ  ریئز و  رـصم و  رود ، رواخ  رد  سوکرام  کیدزن ، رواخ  رد  مسینویهـص  هناـیمرواخ ،
. دندوب ناهج  حطس  رد  اکیرمآ  یمرادناژ  هچمین  ای  يرمرادناژ  شقن  يافیا  راد  هدهع  و ...  نیتال ، ياکیرما  رد  هشونیپ 

رگا یلو  داردن  ترورض  یئانثتـسا  رایـسب  دراوم  زجب  اهروشک  رد  اکیرمآ  میقتـسم  تلاخد  مرادناژ ، ياه  میژر  دوجو  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
هک تفرگ  یم  تروص  هناـهب  نیا  هب  داـیز  لاـمتحا  هب  دریگ ، رارق  ناریا  يور  رد  ور  ًامیقتـسم  اـکیرمآ  اـتدوک  زا  تیاـمح  يارب  دوـب  رارق 

شیادیپ يوروش و  هلخادم  هنیمز  یلخاد ) گنج  يوس  هب  روشک  شیارگ  اتدوک و  ندـنام  ناج  همین  لیلدـب   ) ناریا ینونک  هتفـشآ  عاضوا 
هتخاس و مهارف  ار  مود  ناتسناغفا  کی 
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داوم زا  يرادروخرب  ظاحل  زا  یئاکیرمآ  ياهراصحنا  هیامرس  شدرگ  اب  طابترا  رد  هک  قرش ) كولب  يانثتـسا  هب  ناهج (  رد  یئاج  ره  - 1
کیژتارتسا هطقن  یکیتیلپوئژ  تیعقوم  رظن  زا  ای  دشاب و  یساسا  تیمها  ياراد  هتسباو ، عیانـص  يارب  راک  يورین  ای  فرـصم و  رازاب  ای  ماخ 

نیرتکد  » قبط اکیرمآ  مسیلایرپما  هک  نیتـال » ياـکیرمآ   » يانثتـسا هب  .2 ددرگ ! یم  بوسحم  اـکیرمآ  یلم » عفاـنم   » میرح دوش ، بوـسحم 
. تسا هتشاد  مالعا  دوخ  يراصحنا  تلاخد  هصرع  ًامسر  ار  نآ  یئورنوم »
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وا میقتـسم  تلاخد  اب  يوروش  مهافت  بلج  يارب  اکیرمآ  اسب  هچ  یطیارـش  نینچ  رد  تسا ، يرورـض  یماظن  هلخادم  هقطنم » تاجن   » يارب
یم ناریا  زا  یئاـه  تمـسق  رد  ار  يوروـش  ذوـفن  یتـح  (1) و  داد یم  تیاـضر  ناتـسناغفا  رد  يوروش  یماـظن  روـضح  هب  ًـالمع  ناریا  رد 

. تفریذپ

هب ناریا  میسقت  رس  رب  ناهج  گرزب  تردق  ود  دیابن  ارچ  هک  مینک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  میناوت  یم  میرگنب ، هلئـسم  هب  رگید  هیواز  زا  رگا 
دوخ و عضاوم  میکحت  هنیمز  شیپ  ار  یتقوم  شزاس  نینچ  تردـق  ود  نیا  زا  کی  ره  ًاـعبط  دنـسرب ؟ قفاوتب  قرـش  برغ و  ذوفن  هقطنم  ود 

ندراذگزاب وسکی و  زا  راکـشزاس  تیناحور  دیئات  دروم  مسیلاربیل  زا  تیامح  اب  اکیرمآ  درکیم ، یقلت  ناریا  رـسارس  رب  دوخ  لماک  طلـست 
مسینوـمک و هـیلع  ناریا  مدرم  یبهذـم  تاـساسحا  نـتخیگنارب  ددـصرد  رگید  يوـس  زا  ناریا  زا  یئاـه  شخب  رد  يوروـش  داـحتا  تـسد 

قیمع تاساسحا  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  درب  یم  نامگ  زین  يوروش  دمآ . یم  رب  بیقر  ذوفن  روضح و  هیلع  هعماج  جیسب  هجیتن  رد  يوروش و 
ناریا رد  ار  بیقر  تردق  طوقـس  فیعـضت و  ناوت  یم  اکیرمآ  مسیلایرپما  هب  هتـسباو  ییاتدوک  تموکح  هیلع  ناریا  مدرم  ییاکیرمآ  دـض 

. دروآ مهارف 

نوچ هک  انعم  نیدب  تسا .  لیلحت  لباق  زین  هیواز  کی  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  اتدوک  هلئـسم  رد  اکیرمآ  اب  يوروش  مهافت  هوالعب 
عـضوم يوروش  مسینومک  مه  اکیرمآ و  مسیلایرپما  هیلع  مه  دراد  یبهذم  يژولوئدیا  رد  هشیر  ناریا  مدرم  یتسیلایرپما  دض  ییوج  هزیتس 

داحتا هاگدـید  زا  اذـل  دزادـنا . رطخ  هب  ار  يوروش  عفاـنم  مه  اـکیرمآ و  عفاـنم  مه  دـناوت  یم  مالـسا  ناـهج  رد  نآ  ذوفن  هعـسوت  هتفرگ و 
تسار ياتدوک  کی  اب  هژیوب  از  بالقنا  یبتکم  ماظن  کی  ناونعب  یمالسا  يروهمج  نتفر  نایم  زا  يوروش 

232 ص :

ذوفن اـب  اـکیرمآ  قفاوت  ًـالباقتم  يوروش  يوس  زا  ناـنوی  رد  اـکیرمآ  ذوفن  لوبق  مود .  یناـهج  گـنج  زا  سپ  ناـنوی  ناتـسهل و  دـننام  - 1
. ناتسهل رد  يوروش 
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لیصا ماظن  کی  ربارب  رد  ات  تسا  رتدمآراک  برغ  هب  هتـسباو  یلیفط  میژر  کی  رـسارس  رد  پچ  يورین  اریز  دشاب  وا  دوس  هب  تسناوت  یم 
. مدرم رب  یکتم 

رطاخب ًافرص  سیراپ  داتـس  هدوب و  تسردان  هلئـسم  تسا  نکمم  هک  تشاد  رظن  دم  دیاب  زین  ار  لامتحا  نیا  قوف ، ياه  ضرف  رانک  رد  یلو 
. دشاب هتخادرپ  یفاب  غورد  هب  نارگاتدوک  هب  ندیشخب  بلق  توق 

ییایسآ وضع  هیکرت  دننک )!( افیا  ار  یشقن  نینچ  دنتـسناوت  یم  قارع  ناتـسکاپ و  هیکرت ، تلود  هس  اکیرمآ  میقتـسم  ریغ  تلاخد  يارب  اما 
کی هب  ادـتبا  نامه  زا  هاوخان  هاوخ  دوب و  ناریا  هب  اکیرمآ  میقتـسم  هلمح  يانعم  هب  ناریا  هب  تلود  نیا  موجه  اذـل  دـیآیم  باسح  هب  وتان » »

هنو هنیمز  هن  اهنیا  همه  رب  هوالع  دش . یم  هدوشگ  يوروش  یگیاسمه  رد  دـیاب  گنج  ههبج  هتـشذگ  نآ  زا  دـشیم . لدـب  یلملا  نیب  هلئـسم 
ریذـپ هیجوت  تسناوت  یمن  روشک  نآ  مدرم  يارب  هن  شترا و  يارب  هن  ناریا  هیلع  گنج  تشادـن و  دوجو  ناریا  هیکرت و  نایم  گنج  هناـهب 

. دشاب

بیرف ای  عانقا  يارب  هزیگنا  هناهب و  نادقف  لیلدب  مود ، تفاسم . يرود  رطاخب  لوا  دوش . ناریا  اب  ریگرد  تسناوت  یمن  فلتخم  لئالدب  رصم 
يروهمج زا  تیاـمح  هب  نمی  رد  رـصم  یماـظن  تلاـخد  یپ  رد  رـصانلادبع  لاـمج  موس ، ناریا . اـب  گـنج  ترورـض  رب  لاد  دوـخ  شترا 
يراداوه لیلدب  مراهچ  دنکن . هلخادم  دوخ  نیمزرس  زا  جراخ  یگنج  چیه  رد  سپ  نیا  زا  هک  تفرگ  دهعت  تلود  زا  رصم  شترا  ناهاوخ 

. نآ شترا  رد  یبالقنا  تاشیارگ  دوجو  ناریا و  بالقنا  زا  رصم  مدرم 

ناتـسکاپ يوس  زا  زواجت  رگا  ناریا  بالقنا  زا  ناتـسکاپ  مدرم  يراداوه  و  گنج ، هناـهب  هنیمز و  نادـقف  رب  هوـالع  ناتـسکاپ  اـب  هطبار  رد 
. تشادن یلرتنک  دوخ  نیمزرس  زا  شخب  نیا  رب  ناتسکاپ  میژر  دش و  یم  زاغآ  ناتسچولب  كاخ  زا  دیاب  تفرگ  یم  تروص 

راوج رد  يوروش ) زا  سپ   ) ناریا اـب  ار  كرتـشم  زرم  نیرتـشیب  وا  نوچ  دوب  روـظنم  نیا  يارب  روـشک  نیرت  دعتـسم  نیرت و  بساـنم  قارع 
ياه ناتسا 

233 ص :

یناهج ياه  تردق  www.Ghaemiyeh.comاتدوک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 242 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ناتسزوخ  ) روشک يداصتقا  یتعنص  مهم  قطانم  و  ناتـسزوخ ) نارتخاب و  زا  ییاه  شخب  ناتـسدرک و  ناجیابرذآ ،  ) ینارحب هدز و  بوشآ 
. تشاد نارتخاب ) سپس  و 

 ( برع ناهج  يربهر  بسک   ) هزیگنا و  یمالـسا ) بالقنا  هلیـسوب  دـیدهت »  ) » هناهب دور ،) دـنورا  هلئـسم   ) هینمز نیرتشیب  زا  نینچمه  قارع 
. دوب رادروخرب 

لاؤس رفـس  نیا  هرابرد  وا  زا  یتقو  يو  دنخبل  اتدوک و  عوقو  زا  شیپ  هتفه  رد  ار  قارع  رد  رتراک  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  روضح  رگا  و 
. دوش یم  رتراکشآ  قارع  تیمها  میروآ  رطاخ  هب  دندرک 

: دسیون یم  تقو  روهمج  سیئر  ردص  ینب 

هک درک  هفاضا  مه  یموس  ربخ  داد ، هک  ار  ربخ  ود  نیا  داد ...  عالطا  ود  دوب . نم  اب  يوسنارف  کـی  تاـقالم  اـه ، تاـقالم  هلمج  زا  زورید  »
دـنوش و یم  ناریا  رد  تایلمع  هدامآ  قارع  كاـخ  رد  یماـظن  يورین  هک  دوب  يوسنارف  دـنومول  هماـنزور  رد  شهجو  کـی  دراد . هجو  ود 

(1) دراد دوجو  ییاهورین  نینچ  هک  تسا  هدرک  قیدصت  رایتخب 

رهاظب میژر  کی  هلمح  دوب  هدرک  بسک  یبالقنا »  » و پچ »  » ههجو برع  ناهج  رد  مساق  میرکلادـبع  ياتدوک  زا  سپ  ياـهلاس  یط  قارع 
یمومع راکفا  تسناوت  یم  تشاد و  يوهام  توافت  ییاکیرمآ  هدـش  هتخانـش  میژر  کی  هلمح  اب  یمالـسا  ياـپون  ماـظن  هب  برع  یقرتم » »
یللملا نیب  وج  رظن  زا  دـش و  یم  راکـشآ  زواجت  تیهام  هلـصافالب  قحلاءایـض  عون  زا  ییاه  میژر  یماظن  هلمح  اـب  دـهد . بیرف  ار  ناـهج 

نیا رد  یمهم  لماع  زین  يوروش  داحتا  هب  قارع  یتاحیلـست  یگتـسباو  تشادن . اکیرمآ  دوخ  هطـساوالب  میقتـسم و  هلمح  اب  يدایز  توافت 
هب دوخ  ناریا  اب  گنج  رد  قارع  يریگرد  ًالوا  اریز : دوب  يوروش  مهافت  بلج  يارب  یبوخ  هیامتسد  دوخ  رما  نیا  دوب . هبساحم 

234 ص :

هامریت 1359. هبنشکی 15  ج 1 ص 29 .  درذگ ، یم  هچ  روهمج  سیئر  رب  اهزور  - 1
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نیا دنک ، هیذغت  ار  قارع  دش  یمن  رـضاح  یتاحیلـست  رظن  زا  يوروش  رگا  ًایناث  دش و  یم  لیدـبت  يوروش  يارب  یهجوت  لباق  دـمآرد  عبنم 
ياهرگنس زا  یکی  بیترت ،  نیدب  ددنویپب . اکیرمآ  هب  ًامسر  دنک و  وغل  ار  دوخ  یتاحیلـست  یماظن  ياه  نامیپ  ات  تشاد  یفاک  هناهب  روشک 

رهب هن ، هچ  تشاد و  هزیگنا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  يزادـنارب  يارب  يوروش  داـحتا  هچ  دـش ، یم  هیلخت  برغ  عفن  هب  هقطنم  رد  يوروش 
ار ناریا  قارع ، نداد  تسد  زا  يازا  هب  لـباقم  رد  هکنیا  رگم  دـنک ؛ یهارمه  قارعاـب  دوـخ  عـضاوم  ظـفح  يارب  هـک  دوـب  ریزگاـن  وا  يور 

. دش یمن  هدهاشم  هدیدپ  نینچ  یمالسا  يروهمج  هدنیآ  قفا  رد  هک  دروآ ، یم  تسدب 

235 ص :
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تعاس نیرخآ 48  رد  اتدوک  . 3\

238 ص :
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سوکعم شرامش  روشک : زا  جراخ 

ار یمالسا  يروهمج  طوقس  هظحل  ندیسر  ارف  يارب  سوکعم  شرامـش  اتدوک ، اب  طبترم  لفاحم  ناربهر و  اتدوک ، خیرات  ندش  کیدزن  اب 
. دندرک زاغآ 

كرتشم عوقولا  بیرق  مایق  ناریا » مدرم   » هب يا  هلاقم  رد  روشک ، زا  جراخ  رد  هتفرگ  لکـش  ياه  کـهورگ  زا  یکی  «، یلم تدـحو  ههبج  »
: تشون نینچ  داد و  هدژم »  » یمالسا يروهمج  هیلع  ار  تلم  شترا و 

(1) دنک رارف  نوناق  لاگنچ  زا  ناشورف  نطو  نینئاخ و  زا  کی  چیه  دیراذگن  دیشاب و  شوهب  »

تاداس و اب  وا  داد . شیازفا  ناریا  رد  ماظن  رییغت  رد  عفنیذ  ياهروشک  اب  ار  دوخ  تاطابترا  اـتدوک  هناتـسآ  رد  ارآ ،»  » ربهر یـسیوا  دبـشترا 
مزال ياه  یگنهامه  نیرخآ  هنیمز  رد  درک و  تاقالم  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ریزو  گیه ، ردناسکلا  هلمج  زا  یئاکیرمآ  تاماقم  مادـص و 

. دومن هرکاذم 

: تشون یبرغ ،  رگ  لیلحت  ترب  دراچیر 

239 ص :

.27/2/1359 تسار ) بالقنا  دض  فیط  ناگرا  « ) دازآ ناریا   » هیرشن - 1
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[و] دیشکرس ار  دوخ  لاقترپ  بآ  ناویل  دوب ، هتـسشن  كرویوین  ياهناروتـسر  زا  یکی  رد  ًاریخا  هک  ناریا  يدیعبت  لارنژ  یـسیوا » یلعمالغ  »
(1) دنک یم  يرپس  ار  دوخ  رخآ  ياهزور  نارهت  میژر  هک  تسین  یکش  تسا . نیوکت  فرش  رد  يراجفنا  تفگ  یمارآ  هب 

240 ص :

نئوژ 1980.  18 زمیات ، كرویوین  - 1
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هلال كراپ  رد  ام  هدعو  روشک : لخاد 

ماجنا ياهـسامت  اه و  تیلاعف  مه  ات  دوش ، یم  نایب  هئطوت  رد  ناگدـننک  تکرـش  دوخ  نابز  زا  لماک  روطب  اـتدوک  رخآ  هزور  ود  ثداوح 
. ددرگ میسرت  دنا ، هدرک  یم  سح  نارگاتدوک  هک  هنوگنآ  اتدوک  بش  ياوه  لاح و  مه  دوش و  هدید  فلتخم  يایاوز  زا  هدش 

: يریگناهج داز  خرف  ناورس 

. مینک تکرش  يا  هسلج  رد  ات  میتفر  رد ...  عقاو  یلزنم  هب  نیتبآ  ناورس  قافتا  هب  هک  دوب  رهظ  زا  دعب  تفه  ای  شش  تعاس  هبنـش  هس  زور  »
یققحم راسمیت  هارمه  هناخبحاص  وا  زا  دعب  دمآ و  یتمعن  ناورس  هقیقد  هدزناپ  یلا  هد  زا  دعب  دوبن ... هناخ  بحاص  میدش ، هناخ  دراو  یتقو 
یققحم راسمیت  میدـش و  عمج  زیم  رود  یگمه  رتدوز .  ای  رترید  یمک  ای  دـمآ  اهنآ  اب  مه  کـلم  ناورـس  هک  تسین  مداـی  تسرد  دـمآ و 

میشاب راولب  امنیس  يوربور  تعاس 30/7  هک  تفگ  نم  هب  نیتبآ  ناورـس  هبنـش  راهچ  زور  دومن ... هیجوت  ار  تایلمع  لحارم  هصالخ  یلیخ 
رتدوز یمک  ام  دیایب . ام  هارمه  مه  کلم  ناورـس  هک  دش  رارق  نمـض  رد  دش ... میهاوخ  یخرهاش  مزاع  سوبوتا  کی  اب  یگمه  اجنآ  زا  و 
کلم ناورس  نم و  دعب  میدرک . مرگرس  ار  دوخ  همانزور  ندناوخ  ندیرخ و  ینتسب و  ندروخ  اب  میدیـسر و  روبزم  لحم  هب  ررقم  دعوم  زا 

رد میدش و  هدایپ  نیشام  زا 
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يور نم  منزب . فارطا  نیا  يرود  کـی  نم  اـت  نک  ربص  اـج  نیمه  وت  تفگ  نم  هب  کـلم  . میدـش رظتنم  راولب  ناـبایخ  ياـهتنا  ور و  هداـیپ 
متفر و تخورف  یم  هویم  بآ  هک  هکد  کی  فرطب  تفر و  رس  ما  هلصوح  دعب  مدش و  ندناوخ  همانزور  لوغشم  هتـسشن و  ور  هدایپ  لودج 
. میدرک یسرپلاوحا  کیلع و  مالس  يو  اب  مدید و  ار  نیتبآ  ناورـس  مدوب  ندروخ  لوغـشم  هک  ینمـض  رد  مدیرخ . ولابولآ  بآ  نویل  کی 

یلالج گنهرس  نم و  دش و  ادج  ام  زا  نیتبآ  ناورـس  سپـس  داد و  تسد  ام  اب  دمآ و  ام  تمـس  هب  یلالج  شویراد  گنهرـس  انثا  نیا  رد 
 ...« میدرک یم  تبحص  يرد  ره  زا  هتسشن و  كراپ  يور  هدایپ  طسو  لودج  يور  رد 

: قیفش یلع  ناوتس 

شیپ هام  کی  هک  يا  همانرب  تفگ ...  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  لزنم و  دمآ  یتمعن ]  ] هک دوب  منادیمن ، ًاقیقد  ای 30/3 ، تعاس 3  دودح  »
میورب یـسوبوتا  اب  نآ  زا  دـعب  میـشاب و  هلال  كراپ  ولج  تعاـس 8  رهظ  زا  دـعب  زورما  تسا  رارق  تسا و  زورما  متفگ  وـت  هـب  يزیچ  کـی 

اب اهنآ  مادک  ره  دننک و  عافد  ام  زا  دـمآ  شیپ  قافتا  ریـسم  رد  رگا  هک  دـننک  یم  تروکـسا  ار  ام  صوصخم  يورین  يدادـعت  هک  نادـمه 
تسا نیا  مروظنم  دنریگب  ار  شا  هحلسا  دنوش و  ریگرد  وا  اب  دنناوتیم  دشاب  هتشاد  هحلسا  هک  یـسک  یتح  دنیامن ، هلباقم  دنناوت  یم  ات  دنچ 

نم هک  مینک  یم  لمع  تعاس 30/3  اجنآ  زا  میور و  یم  ام  دننک و  یم  هلمح  هاگیاپ  هب  يا  هدع  دعب  و  هداج . رد  دـشاب  تحار  تلایخ  هک 
مـسا هک  دش  ثعاب  نم  دایز  رارـصا  دیوگن ...  ار  یـسک  مسا  هک  تشاد  یعـس  یلیخ  لوا  هک  وگب  دـنیآ  یم  ام  اب  هک  ینانابلخ  مسا  متفگ 
نمض رد  متـسه ...  ترظتنم  كراپ  ولج  رد  تعاس 8 ...  نم  سپ  تفگ  و  نیتبآ ...  يریگناهج و  یناطلـس ،  کلم ، دـیوگب  ار  رفن  راـهچ 

دوب تعاس 20  دودح  یشورف  لالب  کیدزن  هلال  كراپ  ولج  رد  دشکب ... لوط  زور  هس  ود ، تسا  نکمم  نوچ  نک  عمج  رطاخ  ار  تدوخ 
هب تعاس  مین  مه  رارق  نکن و  تبحص  یسانش  یم  ینیب و  یم  فارطا  رد  هک  یناسکاب  تفگ  و  هرآ ! متفگ  يدمآ ؟ تفگ  نم  هب  هک 
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ولج ایب  تفگ  دـناسر و  نم  هب  ار  شدوخ  یتدـم  زا  دـعب  متفر و  وا  شیپ  زا  نم  دـعب  و  میوگب . وت  هب  ات  نزب  مدـق  اج  نیمه  هداتفا و  ریخأـت 
.« ینابژد

: یتسار جریا 

ناورس هک  مدش  هجوتم  مدوب ، هداتـسیا  یلا 12 ) ًادودـح 30/11  تعاـس   ) نادرگ چـسید  زیم  يولج  رد  نم  هک  هبنشراهچ 18/4/59  زور  »
اهنآ هب  متفرگ  میمـصت  دـنا . هتـسشن  زیخ  مین  تلاح  هب  شفارطا  مه  رفن  هس  یلا  ود  هتـسشن و  وکـس  يور  نادرگ  یقرـش  برد  ولج  کـلم 

ناـشیا دـندش ... قرفتم  هیقب  مراد و  تراـک  اـیب  تفگ  کـلم  تسا  ربخ  هچ  متفگ  مدرک و  زاـب  ار  یقرـش  برد  هکنیا  زا  دـعب  موش . قحلم 
تدوخ اب  بسانم  تحار و  سابل  یمهف و  یم  دـعب  تفگ  هچ  يارب  متفگ  شاـب . راولب  امنیـس  ولج  تعاس 30/7  رهظ  زا  دعب  زورما  دـنتفگ 

 . يرآ تفگ . هتفگ ؟ مه  وتب  کلم  متفگ  وا  هب  اذـغ  ياـهرخآ  رد  میروخب ....  مه  اـب  ار  راـهن  هک  متـساوخ  ییحی  ناوتـس  زا  دـعب  رواـیب ...
ام دشاب و  يا  هئطوت  دـنکن  متفگ  ما . هدـمآ  یتدـحو  زا  هزات  ما و  هدوبن  زور  نوچ 14  منادـیمن  ًالـصا  هک  نم  تفگ  تسیچ ، همانرب  متفگ 

هناش مناد ، یمن  مه  نم  تمالعب  باوج  رد  ناشیا  و  میهدب . میراد  یباوج  هچ  تسا  هئطوت  دنیوگب  دنریگب و  ار  همه  هرابکی  اجنآ و  میورب 
رد ییحی  ناوتـس  روضحرد  نم  راهن  زا  دعب  منک ، یم  لاوئـس  ار  همانرب  کلم  زا  نم  متـشگرب  هک  نالا  متفگ  نم  تخادـنا و  الاب  ار  شیاه 
يا هئطوت  دـنکن  میـشاب  امنیـس  يولج  هچ  يارب  تسیچ و  همانرب  نیا  متفگ  کلم  هب  تسا  نادرگ  هاگـشاب  رد  نفلت  يولهپ  هک  يزیم  راـنک 

متفگ دنک ] يریگ  وضع  رگید  رفن  هس  دوخ ، تشاد  هفیظو  اتدوک  رثؤم  وضع  ره  [؟ يرادـن نانیمطا  نم  هب  وت  تفگ : باوج  رد  وا  دـشاب و 
هب تعاس 14 ...  میآ ...  یم  مه  نم  متفگ  مه  نم  میآ و  یم  نم  تفگ  نمب  ییحی  ناوتـس  تلاح  نیا  رد  ایب ، يراد  رگا  سپ  تفگ  مراد ،
هک متفگ  ربـخ  هچ  بخ  تفگ  دـندروآ ... یبلاـط  بآ  ناویل  ناشیا 2  مناخو  متـسشن  یئاریذپ  قاطا  رد  متفر . يدـنز  رـصان  ناورـس  لزنم 
یم نم  دنتفگ  ناشیا  هتفگن و  مه  نم  هب  منادـیمن و  متفگ  ؟ هچ يارب  تفگ  شاب . راولب  امنیـس  يولج  تعاس 30/7  هک  هتفگ  کلم  ناورس 

تعاس دودح  میآ ...
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ًادودـح 30/7 تعاس  مدـناوخ و  ار  همانزور  امنیـس  برد  يوربور  مدـیرخ و  ناـهیک  هماـنزور  کـی  مدوب  راولب  امنیـس  يولج  هقیقد   15/6
هنشت ناشیا  رتخد  دش و  هدایپ  ناشیا  متفر و  ناشیا  نیـشام  يوس  هب  نم  هک  دندمآ  شدنزرف  رـسمه و  قافتا  هب  يدنز  رـصان  ناورـس  هقیقد 

زا ناشیا  مناخ   ) میدروخ رفن  هس  ره  دیرخ و  لالب  يدنز  رـصان  ناورـس  دروخ و  مداد  بآ  امنیـس  يوت  مدرک و  لغب  ار  وا  نم  هک  دوب  شا 
يولج شروظنم  دیاش  متفگ  دوب  هدشن  يربخ  کلم  ناورـس  زا  دوب و  هب 8  هقیقد  یلا 15  تعاس 10  ًادودح  نوچ  و  دندشن ) هدایپ  نیـشام 

مدید ار  نیتبآ  ناورس  متفر  اجنآ  هب  دشاب و  كراپ  برد 

روطب تفگ  وا  مرظتنم و  مهنم  متفگ  متـسه ، یـسک  رظتنم  تفگ  ینکیم  هچ  اـجنیا  وـت  متفگ  و  مدوـب ) اـجنآ  هک  هقیقد  دودح 10  زا  دـعب  )
 ...« متفر هکد  يولج  هب  مرخب و  هباشون  متفرگ  میمصت  دعب  دشاب ... اجن  هک آ  دنا  هتساوخ  وا  زا  ینفلت 

داژن ناریا  نژیب  ناورس 

هب هتفرگ و  ینکر  زا  ار  تکرح  لحم  تعاس و  روپنامز  ناورس  دوب  رارق  دشاب و  یم  تایلمع  عورش  هبنش  راهچ  زور  تفگ  ینکر  ناوتـس  »
.« دهدب نم 

: ینکر رصان  ناوتس 

تبازیلا راولب  نابایخ  رخآ  رد  كراـپ  يولهپ  رهظ  زا  دـعب  تعاس 30/7  هرامـش 41637  اب  سوبوتا  کی  هک  تفگ  يرماع ] ینب   ] ناـسحا »
راوس درک  دهاوخ  یفرعم  یتمعن  هک  یئاهنابلخ  يریگب و  سامت  نآ  هدننار  اب  ینک  یسررب  ارنآ  هرامـش  دیاب  وت  داتـسیا . دهاوخ  زرواشک ] ]

نم دـنیآ . یم  تسناد  دـهاوخ  یتمعن  ارنآ  قیقد  لـحم  هک  هژون ]  ] هاـگیاپ یـصاصتخا  هداـج  رد  عمتجم  لـحم  هب  دـش و  دـنهاوخ  سوبوتا 
هدماین سوبوتا  یلو  مدـید .  ار  یتمعن  روپنامز و  ناورـس  یققحم ، راسمیت  متفر ، اجنآ  هب  هک  دوب  بورغ  هبنـشراهچ  بش  تعاس 8  دودح 

لاح رد  دـعب  تعاس  مین  دودـح  دـمآ ...  دـهاوخ  سوبوتا  رگید  هقیقد  هد  ات  تفگ  مدرک  نفلت  ناسحا  هب  متفر  دـعب  مدرک  ربص  یمک  دوب 
مدید ار  یتمعن  هک  مدوب  نتشگرب 
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قباس یبرغ  رهمایر  ناـبایخ آ  لوا  دـنورب  اـجنیا  زا  هک  متفگ  اـه  ناـبلخ  همه  هب  نم  دـنا و  هدـمآ  كراـپ  لخادـب  رادـساپ  يدادـعت  تفگ 
امش تفگ  دش و  کیدزن  نم  هب  سوبوتا  هدننار  مدوب . ولج  زا  نآ  هرامش  سوبوتا و  یسررب  لوغشم  شاب ... كراپ  يولج  مه  وت  دنتسیاب ،

یتمعن مدید .  ار  روپنامز  یتمعن و  یققحم و  راسمیت  هلب ...  تفگ  تسا ؟ هداتسرف  سدنهم  ياقآ  ار  امش  مدیسرپ  هلب و  متفگ  دیتسه ؟ نژیب 
مسانش یمن  ار  وا  هک  رگید  رفن  کی  نیتبآ و  تشگرب . هقیقد  دودح 10  زا  دعب  منک . يروآ  عمج  ار  اهنابلخ  نم  ات  دینک  ربص  یمک  تفگ 

؟ مینک تکرح  مینکن و  ربص  هیقب  يارب  راسمیت  متفگ  مدرک و  تروشم  یققحم  راسمیت  اب  میدـش و  راوس  سوبوتا  لخاد  رد  دوب  شهارمه 
درک یم  ینارگن  راهظا  دوب  هتسشن  نم  رـس  تشپ  یلدنـص  کی  هک  یققحم  راسمیت  میدرک ... تکرح  درک و  تقفاوم  مه  یققحم  راسمیت 

ار شرـس  دوب  هتـسشن  لباقم  یلدنـص  يولهپ  هک  هدننار  هن ، ای  دنراد  رارق  راک  نایرج  رد  دنتـسه و  ام  دوخ  زا  سوبوتا  ياه  هدننار  ایآ  هک 
سوبوتا بقع  متسرف  یم  ار  وا  تسا و  یکایرت  هک  دناد  یمن  يزیچ  درگاش  طقف  دیشابن  نارگن  میتسه  امش  دوخ  زا  ام  تفگ  دروآ و  ولج 

کی اب  هک  دندیـسرپ  دـنتفرگ و  ار  ام  يولج  رگا  تفگ  یققحم  راـسمیت  هن . تفگ : هدـننار  دـیتسه ؟ یماـظن  امـش  دیـسرپ  یتمعن  دـباوخب .
؟ میئوگب هچ  دننک  یم  ترفاسم  رفن  تشه  یلا  تفه  ارچ  سوبوتا 

. دیا هدش  راوس  يروبع  مه  امش  میروایب ، ار  اهنآ  نیرفاسم  میور  یم  ام  هدش و  بارخ  هار  نیب  رد  یسوبوتا  میئوگ  یم  ام  هک  تفگ  هدننار 
«

: یققحم راسمیت 

امنیـس هیلالج  لباقم  رد  هک  سوبوتا  کی  اب  بش  تشه  تعاس  رد  هک  دوب  رارق  دش و  هتفگ  نم  هب  ینکر  طسوت  هبنش 18/4/1359  راهچ  »
دنهاوخ رفن  دنچ  سوبوتا  نیا  اب  متسنادیمن  نم  دنورب ... یخرهاش  هب  دنا  هدرکن  تکرح  یلـصا  نوتـس  اب  هک  یـصاخشا  هدش  كراپ  راولب 

...« داد دهاوخ  عالطا  اهنآ  هب  دسانش و  یم  ار  اهنآ  ینکر  متسنادیم  طقف  تفر ،
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: رو قیاق  راوتسا 

هک دنتفر  دندمآ و  لیبموتا  هس  مدید  نم  هک  میدش  هیقب  رظتنم  تعاس 50/6  ات  میتفر و  جرک  نابوتا  لحم  هب  هبنشراهچ  زور  تعاس 30/6  »
ياتویوت کی  اب  مه  شدوخ  ما و  هداتسرف  ًالبق  ار  اهنآ  نم  تفگ  باوج  رد  يردیح  دوخ  ًادعب  دندوب . رفن  ات 13  دادعت 12  اهنآ  رد  ًادودح 

طـسو ات  هدرک و  تکرح  گنر  دیفـس  ياتویوت  نامه  اـب  هس  ره  هداز  نمهب  اـضر  ینادرم و  رداـن  نم و  تفر . درک و  تکرح  گـنر  درز 
نیشام و نورد  دنتخیر  دندروآ و  بآ  دنتفر و  ات  دیشک  لوط  تعاس  ود  دش ... بارخ  نیشام  اجنیا  رد  هک  میتفر  نیوزق  جرک  نابوتا  ياه 
 . مینک عمجت  دـشاب  لادوگ  کی  رد  هاگیاپ  یکیدزن  رد  دوب  رارق  هک  عمجت  لـحم  رد  بش  همین  ات 2  تعاس 12  دوب  رارق  میدرک . تکرح 

، تسین یسک  میدید  یلو  مدیـسر  عمجت  لحم  هب  ام  بش  همین  هقیقد  تعاس 30/2  میدوب  هدش  مه  لطعم  دوب و  هدش  بارخ  نیـشام  نوچ 
 . دنتفرگ ار  نیشام  يولج  دندرک و  هلمح  ام  هب  رادقامچ  رفن  هک 6  میدروآرد  هدکهد  کی  زا  رس  میدز و  رود  ار  فارطا  میتفر و  مه  زاب 

هداج زا  هک  یلـصا  نابایخ  هب  میدـمآ  میدرک و  تکرح  داد و  تاجن  اجنآ  زا  ار  ام  اهنآ  هب  یئاسانـش  تراـک  نداد  ناـشن  اـب  ینادرم  رداـن 
نگاو سکلف  کـی  گـنر و  زبس  ياـتویوت  کـی  هک  میدـید  ولج  میتفر  رتم  دودح 100  دـسر  یم  هاگیاپ  هب  هدـش و  ادـج  نادـمه  نیوزق 

هک تفگ  ینادرم  ردان  هب  دش و  هدایپ  نیـشام  زا  شاترذآ  گنهرـس  میتشاد و  هگن  دنهدیم و  تمالع  شوماخ  غارچ  گنر  دیفـس  نشیتسا 
 ...« هدیدرگ لسنک  تیرومأم  هدش و  بارخ  تامهم  هحلسا و  لماح  نیشام 

: يردیح يدهمدمحم  راوتسا 

ردرظن دروم  لحم  تمـس  هب  نادـمه  هداج  زا  گنر  زمرق  اتویوت  لیبموتا  نانیـشنرس  و  رفن ...  راهچ  ینیـشنرس  هب  كویب  هارمهب  مدوخ  نم  »
 ...« میتشذگ اجنیا  زا  دندش ... یم  لرتنک  هتسب و  هار  نایماظن  طسوت  یهار  هس  يولج  هکنیا  تلعب  میدوب ...  تکرح 
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: يدمحاریوب یلعدیما  ناورس 

یمهمربخ متفگ  ربخ ؟ هچ  لاح  هچ  تفگ  مدید  ار  ینامیلس  مدمآ  نادمه  هاگیاپ  هب  نم  هک  یلصا  زور  زا  لبق  زور  هس  ینعی  هبنشود  زور  »
ام هب  دـمآ و  یتمعن  زورنامه  تسا ، بترم  زیچ  همه  تسا و  روما  نایرج  رد  یهلا  تیب  تفگ  دـینک ؟ یم  راکچ  اـجنیا  امـش  متفگ  تسین .

عطق طابترا  دـیوگب  طابترا  رفن  هب  حبـص  عبر  هس و  ینعی  تعاس 30/3  هک  وگب  یهلا  تیب  هب  تسا ، حبص  هنبـشنجنپ  یلـصا  زور  هک  تفگ 
یمن نم  متفگ  دنـشاب . لحم  رد  ات 11  تعاس 30/10  مه  اـمنهار  هورگ  نآ  رب  هوـالع  دراذـگب ، ناـیرج  رد  مه  ار  هیقب  نمـض  رد  دوش و 
ادرف متفگ و  وا  هب  دوب  رتدشرا  ام  همه  زا  ینامیلـس  نوچ  و  متفگ ، اهنآ  هب  مدـمآ  دنتـسه ، نایرج  رد  درف  زورهب  یهلا و  تیب  تفگ  مسانش 

ریگتـسد دیاب  یـصاخشا  هچ  دنتفگ  هسلج  نآ  رد  میدش . عمج  یهلا  تیب  لزنم  رد  همه  تشذگ و  رارق  هبنـشراهچ  بش  ینعی  زورنآ  بش 
...« دنکن تمواقم  ینامیلس  دنتفرگ  یهدنامرف  تسپ  رد  ار  یئاج  دندمآ و  بش  رگا  دش  رارق  و  دنوش ...

: یگیب فلخ  جریا  درگرس 

هیمالعا ویدار  زا  تسکـش و  دنهاوخ  ار  یتوص  راوید  امیپاوه  يدادعت  [ 19/4/59  ] حبص ادرف  درک  راهظا  يدزیا ] يداه  گنهرـس   ] ناشیا »
ًالماک ینامزاس  ناگی و  ره  هفیظو  دش و  دهاوخ  غالبا  رگـشل  داتـس  قیرط  زا  یتایلمع  روتـسد  سپـس  دش و  دهاوخ  هدـناوخ  دـیدج  میژر 

ار هطوبرم  ناگی  لرتنک  یئاـناوت  هک  یناهدـنامرف  ارگ و  پچ  دارفا  هک  یـشاب  هتـشاد  ار  برد  لرتنک  یتسیاـب  وت  دـش و  دـهاوخ  صخـشم 
...« دننک یفرعم  ار  ناشدوخ  ینیمز  يورین  دنورب  وگب  تفگ  میوگب  هچ  اهنآ  هب  متفگ  نم  یتح  یهدن و  هار  هناخزابرس  هب  دنرادن 
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یناطلس هفیلخ  گنهرس 

تفگ داد و  همادا  ار  دوخ  ياه  تبحـص  زاب  هک  يدزیا  گنهرـس  یناـمزاس  لزنم  رد  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  هاـم  ریت  هبنشراهچ 18  زورنآ  »
...« دنک یم  اتدوک  یئاوه  يورین  ادرف 

يرادمتعیرش تیب  رد 

: تمالس یلعلادبع  راوتسا 

داتس يارب  یکی   ] میـسیب هاگتـسد  راهچ  اقآ  تفگ  تساوخ و  ارم  يرغـصا ...  ناورـس  نم  هدنامرف  هبنـش  هس  زور  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
نم دینک . رضاح  اهامیپاوه ] اب  طابترا  يارب  یکی  رـصق و  ناگداپ  يارب  یکی  نویزیولت ،  ویدار و  يارب  یکی  یماظن  ياروش  لیکـشت  لحم 
نم دوب ، کی  هب  عبر  کی  مین ، هدزاود و  تعاـس  هبنـش  هس  میوگ ....  یم  نم  ار  اـه  میـس  یب  دـینک . رـضاح  امـش  تفگ  یچ ؟ يارب  متفگ 

هن متفگ  متـساوخ ؟ یم  ار  اه  میـس  یب  هچ  يارب  دـیناد  یم  امـش  تمالـس  ياـقآ  متفگ  دـحاو ، نآ  رد  متـشاد  ینابهورگرـس  تمـس  نوچ 
يورب مهاوخ  یم  ار  امـش  هک  دشاب  تکلمم  رد  دهاوخ  یم  یئاهراک  کی  هکنیا  لثم  تفگ  دیتساوخ ، یم  هچ  يارب  ار  اه  میـسیب  منادـیمن 

يدرگرب يورب و  امش  تفگ  شتسه ! يزیچ  هچ  هک  مدرک  شهب  رارـصا  نم  يدرگرب . يریگب و  سامت  يرادمتعیرـش  اب  یتسناوت  رگا  مق .
. تسه یچ  يارب  يوش  یم  یلاح  اجنآ  يورب  امش  دوش . یم  مولعم 

متفر نحـص  يولج  متـشاذگ  ار  نیـشام  مق ، متفر  مدوخ  نیـشام  اب  اهنت  مدرک  تکرح  نم  رهظ  زا  دعب  هناخ . میتفر  ام  دش و  مامت  متمدـخ 
ار یمود  هچوک  شتـسه . هچوک  مادک  متـسنادیم  ار  یلوا  هچوک  نآ  هتبلا  يرادمتعیرـش  ياقآ  لزنم  رد  دوب . مین  تشه و  تعاس  کیدزن .

کی يوش  یم  دراو  هک  یطایح  نامه  تسه و  يا  هلپ  کی  وت ، دورب  دنراذگیمن  ار  یـسک  مدید  مدـش ، دراو  هک  یعقوم  متفر . مدیـسرپ و 
نیا زا  یکی  نم ، وت . دورب  دـنراذگیمن  ار  یـسک  نویناحور ، نایاقآ  زا  ات  دـنچ  دـنا و  هتـسشن  یماـظن  هدـع  کـی  هکنیا  لـثم  تسه  يا  هلپ 

. دوب يرساترس  سال  نوچ  دوب . شنت  هک  دوب  ینابلخ  سابل  مرظن  هب  دوب  هداتسیا  رد  مد  هک  ینایاقآ 
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میا هدمآ  ام  تفگ  متـسه . یماظن  نم  متفگ  یتسه ؟ هراکچ  امـش  تفگ  لخاد ؟ دورب  یـسک  دنراذگیمن  هک  تسا  ربخ  هچ  نابرق  مدیـسرپ 
فرح امش  اب  نم  دنیوگ  یم  دنهدیمن . هزاجا  ًالعف  مینک ، ارجا  ار  همانرب  نآ  میراد  يا  همانرب  کی  میهاوخ  یم  يرادمتعیرش  ياقآ  تمدخ 
همامع تشاد ، يدنلب  دق  یکی  میسانش ،  یمن  نوچ  منادیمن  ار  ناشیاه  مسا  نم  هک  نویناحور  نایاقآ  زا  رفن  ود  نیح  نیمه  رد  منز .  یمن 
دنهاوخ یم  اقآ  دـنتفگ  نیئاپ . مدـمآ  دوب . شتروص  هشوگ  هکنیا  لثم  مه  یکلاس  کـی  دیفـس . هماـمع  تشاد و  طـسوتم  دـق  یکی  هاـیس .

منیبب دنا ، هتـساوخ  يا  هلیـسو  ام  زا  هکنیا  لثم  هدعکی  مدوب ، هدـمآ  هراب  نیا  رد  نم  متفگ  دـیراد ؟ راکچ  امـش  زامن ، يارب  دـنربب  فیرـشت 
هب دیـسر  نودب  دیهدب . دیریگب و  دیـسر  تسا  هتـساوخ  يا  هلیـسو  یـسک  رگا  امـش  زا  دنیوگ . یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  اقآ  تفگ  تسیچ !

هدنامرف هک  حبـص  ناگداپ . مدـمآ  میقتـسم  متفرگن . سامت  رگید  یـسک  اب  متـشگرب و  نم  هک  دوب  همانرب  نیمه  دـیهدن . يا  هلیـسو  یـسک 
متفگ يدـید ؟ یچ  تفگ  متفر  رهظ  زا  دـعب  متفر ، دـیتفگ  امـش  هک  نیمه  یلب ، متفگ  یتـفر ؟ درک  لاوئـس  نم  زا  دـمآ و  يرغـصا  ناورس 

ًاصخش يرادمتعیرش  نوچ  مناد ، یمن  نم  متفگ  هداد ؟ ار  اهروتـسد  روطنیا  يرادمتعیرـش  هک  يراد  نامیا  الاح  تفگ  دوب ، روطنیا  نایرج 
ياـقآ ما  هدینـش  ارنیا  شتـسین . رادـیاپ  تقو  چـیه  مـلظ ، دـنتفگ  يرادمتعیرـش  ياـقآ  تـفگ  و  تـفگ ، ناـبلخ  ياـقآ  ارنیا  طـقف  تـفگن ،
. ینیبب تدوخ  مشچ  اب  يورب  تدوخ  متساوخ  یم  ار  وت  تاعوضوم ، نیمه  تفگ  نم  هب  يرغصا  ناورس  تشگرب  هتفگ . يرادمتعیرش 

: عرش مکاح 

؟ دیتشاد یئانشآ  ياردمتعیرش  ياقآ  اب  لبق  زا  امش  مق ؟ هب  دنداتسرف  ار  امش  یتبسانم  هچ  هب  تمالس ! ياقآ 

ج:

یم دش و  یم  تبحص  عقوم  ره  مدوب . يرادمتعیرش  ياقآ  هب  دقتعم  نم  دراد . داقتعا  یعجرم  هب  یناملسم  ره  متشادن ، یئانشآ  لبق  زا  چیه 
متسه يرادمتعیرش  هب  متفگ  یم  نم  تسا ؟ دقتعم  یک  هب  یک  دنتفگ 
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منکن نامگ  مه  نیا  ریغ  داتـسرف و  ارم  منک  یم  نامگ  متـسه ، دـقتعم  نیا  هب  متـسه و  يروطنیا  نم  هک  تسنادـیم  مه  نم  هدـنامرف  نیا  و 
. دشاب هداتسرف  ارم  هک  دشاب  يزیچ 

: عرش مکاح 

؟ تسه اتدوک  نایرج  رد  يرادمتعیرش  ياقآ  هک  هتفگ  امش  هب  ناشیا  ینعی 

ج:

متـساوخ یم  نیا  رطاـخب  طـقف  نم  يدرک ! زیچ  ارم  هتفگ  نآ  يدـید ! تفگ  متـشگرب ، اـجنآ و  متفر  نم  هک  شیادرف  یلو  تـفگن ، زورنآ 
. متسرفب

: عرش مکاح 

؟ يرادمتعیرش ياقآ  لزنم  دیورب  هک  دندرک  باختنا  ار  امش  تبسانم  هچ  هب 

 : ج

نینچ کـی  مورب  هک  داتـسرف  ارم  رطاـخ  نیا  هب  يرادمتعیرـش ....  هب  دـقتعم  هواـس و  هچب  متـسه ، كرت  نم  نوچ  ناتتمدـخب  مدرک  ضرع 
. دننکب يا  هدافتسا  نم  زا  دناوتب  هک  منیبب  يزیچ 

: عرش مکاح 

؟ دیریگب دیسر  دیهدب و  لیوحت  ار  اه  میسیب  هک  دیدینش  یک  زا  يرادمتعیرش  ياقآ  لزنم  رد  امش 

 : ج

، نیئاپ دـندروآ  فیرـشت  نویناحور  ناـیاقآ  زا  رفن  ود  میورب ، وت  دنتـشاذگ  یمن  هک  یعقوم  مدوب ، هداتـسیا  طاـیح  يوت  نم  مدرک ، ضرع 
دوب هتفگ  نم  هدنامرف  نوچ  ما  هتفگ  نیا  هب  مه  نم  دیدوب ، هدـمآ  رطاخ  هچ  هب  امـش  هک  مدوب  هدیـسرپ  هیئاوه  يورین  نآ  زا  نم  هک  یعقوم 

، منیبب مهدب  لیوحت  میسیب  مدوب  هدمآ  رطاخ  نیا  هب  نم  هک  مدیسرپ  اقآ  نآ  زا  میهدب ؟ دیاب  ام  دنا ، هداد  روتسد  اهنآ  ار  اه  میس  یب  نیا  هک 
اقآ تفگ  تسا ! هداد  روتسد  اقآ  دنتفگ  یم  دنهاوخ  یم  میسیب  ام  زا  هدمآ  هدعکی  میهدن ؟ میهدب ،

250 ص :

يرادمتعیرش تیب  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 259 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دیسر نودب  دیهدب . هلیسو  دیریگب ، دیسر  تساوخ  يا  هلیسو  یـسک  رگا  دیورب . امـش  هداد  باوج  اه  نیا  هب  نالا  هدادن ، يروطنیا  روتـسد 
(1) دیهدن يا  هلیسو  یسک  هب 

: عرش مکاح 

؟ ار اتدوک  هتفریذپ  يرادمتعیرش  ياقآ  تفگ  یم  يرغصا  ناورس 

ج:

هتفریذپ اه . نیا  دنتفگ  یم  روطنیا  هبنشراهچ  مدوب . هدرکن  یتبحـص  چیه  حبـص  هبنـش  هس  ات  مدرک  ضرع  نم  دنتفگ . یم  يروطنیا  اه  نیا 
... دوشب اتدوک  کی  هک  ار  اتدوک  دنا 

: عرش مکاح 

قافتا نیا  زا  راک ، نیا  زا  یناحور ، ات  ود  نآ  ًالثم  دنراد ، عالطا  اهنآ  هک  دیدید  يروط  دنتفر ، هک  زورنآ  ار  ياردمتعیرـش  ياقآ  هناخ  وج 
؟ دنتشاد عالطا 

ج:

دنلب وت  زا  دـندوب و  هتـسشن  اه  نیا  مدوب ،  طایح  رد  نم  هک  دوب  هقیقد  جـنپ  ًابیرقت  نایاقآ ، نیا  دـندوب  هتـسشن  وت  مدـیمهف ، نم  هک  يروطب 
نوریب دندمآ  دندش و 

: عرش مکاح 

؟ دنراد عالطا  اه  نیا  هک  دیدیمهف  اجک  زا  امش  دنتشاد ؟ عالطا  ینعی 

 : ج

دهاوخ یم  ششیپ ؟ دیورب  دیهاوخ  یم  هک  دیراد  راکچ  يرادمتعیرش  ياقآ  اب  امـش  تفگ  وت ، دندرک  یم  تبحـص  اه  نیا  هک  یئاجنآ  زا 
زا دـنا ، هدـمآ  نایاقآ  نیا  هک  روطنیمه  ام  ياهدـحاو  زا  هک  يرادمتعیرـش  ياـقآ  تمدـخ  مدـمآ  نم  رطاـخ  نیا  هب  متفگ  نم  زاـمن . دورب 

تفگ یناحور  ياقآ  نآ  ما . هدمآ  هلئسم  نیا  يارب  تسا . هداد  روتسد  يرادمتعیرش  ياقآ  دنیوگ  یم  دنهاوخ و  یم  هاگتسد  ام  ياهدحاو 
مه امش  دنداد . باوج  یئاوه  يورین  ناردارب  نیا  هب  يرادمتعیرش  ياقآ  نالا 
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. دیهدن يدحاو  چیه  هب  ندیسر  نودب  دیهدب ، دیسر  اب  ار  هلیسو  دیئامرفب ،

: عرش مکاح 

؟ دنام یمن  یقاب  ملظ  هک  دندوب  هتفگ  یئاوه  يورین  نایاقآ  نآ  هب  يرادمتعیرش  ياقآ 

ج:

یم طقف  مینکب ، يراک  ام  هک  دـنهدیمن  هزاجا  دـندادن و  هراجا  اقآ  تفگ  درک ، یم  تبحـص  نم  اـب  هک  یناـبلخ  نآ  هک  يروطب  ارنیا  یلب ،
. دنام یمن  رادیاپ  ملظ  هک  دنیامرف 

: عرش مکاح 

؟ تفگ یچ  ًاقیقد  تشگرب  مق  زا  تمالس  یتقو  هک  دیهدب  حیضوت  امش  يرغصا  ياقآ 

ج:

هجهل نامه  اب  تحار  یلیخ  ناشیا  دش ؟ یچ  هک  مدرک  يا  هراشا  نم  دندوب . رفن  هس  ود  یکی  رتفد . يوت  دـمآ  لوا  دـمآ  هک  مق  زا  تمالس 
متفگ مق ! متفر  بشید  نم  ناورس ، بانج  تفگ  دش  تولخ  رتفد  هک  دعب  دیـسر ... اب  دیهدب  دنهاوخ  یم  هچ  ره  دنتفگ  هک  تفگ  شدوخ 

نیا هک  تفگ  دعب  منک  یم  رکف  تفگ ، مه  ار  شدادعت  دندوب ، هدمآ  نابلخ  دادـعت  کی  يرادمتعیرـش . ياقآ  تمدـخ  متفر  تفگ  بخ ؟
رادـیاپ ملظ  دـنتفگ  دـندادن و  هزاجا  اقآ  یلو  تسنیا  هلمج  نیع  تایلمع . هزاجا  نتفرگ  يارب  يرادمتعیرـش  ياقآ  تمدـخ  دـندوب  هتفر  اه 

. تسین

: عرش مکاح 

؟ امش هب  يرغصا ] ناورس   ] ناشیا تفگ  یچ  مدقم  يرون  درگرس ]  ] ياقآ

ج:
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يارب ما  هداتسرف  بشید  ار  تمالس  نم  هک  یتفگ  نم  هب  يرغـصا ]  ] امـش دمآ  شیپ  تمالـس  هلئـسم  هطوحم  يوت  هک  یعقوم  نوریب  ناشیا 
ياـقآ دـعب  اـه ، نیا  تسا و  راـک  رد  يا  هئطوـت  هکنیا  لـثم  هتفگ  يرادمتعیرـش  ياـقآ  ترـضح  شیپ  اـجنآ  هتفر  مق .  هب  رطاـخ  ناـنیمطا 

. تسا يرغصا ]  ] ناشیا هلمج  نیع  نیا  تسین . رادیاپ  ملظ  تقو  چیه  تسین ، يا  هئطوت  هتفگ  يرادمتعیرش 

: يرغصا ناورس 

! دنتسه يدزیا  گنهرس  بانج  مشاب  هتفگ  منک  یمن  رکف  تروص  نیا  هب 

: عرش مکاح 

؟ یچ يدزیا ] يداه  گنهرس   ] امش

ج:

ياـقآ تمدـخ  مق  هتفر  بشید  تمالـس  هک  مهدـب  مه  ار  ربخ  نیا  ًانمـض  دـنتفگ  دـندوب ، هداتـسیا  هک  زیم  ياـپ  يرغـصا ] ناورـس   ] ناـشیا
. تسین رادیاپ  ملظ  هتفگ  ناشیا  تایلمع ، هرابرد  دنا  هدرک  یم  فیلکت  بسک  ایوگ  دنا . هدوب  مه  نابلخ  يدادعت  اجنآ  يرادمتعیرش .

253 ص :

: عرش مکاح 

[: يدزیا يداه  گنهرس   ] امش

ج:

ترضح روضح  مق ، هب  مداتسرف ...  ار  راد  هج  رد  تفگ ...  نم  هب  دادیم و  حیضوت  دوب ، هداتسیا  زیم  رانک  ناشیا  مدرک  ضرع  هک  روطنامه 
.« تسین رادیاپ  ملظ  دیسر و  اب  ار  لیاسو  دیهدب  هک  دنا  هتفگ  ناشیا  رطاخ ...  نانیمطا  يارب  يرادمتعیرش  هللا  تیآ 
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اتدوک تسکش  . 4\ 
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دوش یم  مگ  هک  يراکشآ  ياپدر 

کی نایرج  رد  ار  بزح  یـسایس  تئیه  تسار ، بالقنا  دـض  يـالاب  حطـس  لـفاحم  رد  هدوت  هلحنم  بزح  يذوفن  لـماع  زور 3/2/1359 
لماح راب ، تناو  ود  هبنش 2/2/1359  هس  زور  تفرگ  رارق  یسایس  تئیه  رایتخا  رد  هک  یـشرازگ  قبط  داد . رارق  عوقو  فرـش  رد  ياتدوک 
نیمز ریز  رد  اهنآ  هلومحم  هدـش و  مداخ  مساقلاوبا  لزنم  دراو  دوب  هدـش  یفخم  هاک  هیال  کی  ریز  هک  نیگنـس  همین  کبـس و  ياه  حالس 

، ود ات   » تفگ دوب ، شنانیمطا  دروم  ًالماک  تشاد و  طابترا  بالقنا  شیپ  زا  يو  اب  هک  بزح ، يذوفن  لماع  هب  مداخ  دـیدرگ . یفخم  هناخ 
رمع  » هب و  سبط » ) زواجت  ، ناریا هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح   ») داتفا دهاوخ  یمهم  قافتا  هعمج 5/2/1359 )  ات  هبنش 2/2  هس  « ) هدنیآ زور  هس 

.« دش دهاوخ  هداد  نایاپ  یمالسا  يروهمج 

ات متسه و  دیدج  روتـسد  رظتنم   : » تفگ يذوفن  لماع  هب  باطخ  مداخ  اکیرمآ  ماجرفان  مادقا  مالعا  زا  دعب  زور  کی  هبنش 6/2/59 ،  زور 
.« هن ای  مینک  لمع  هک  دیسر  دهاوخ  مایپ  سیراپ  زا  هبنشود 

. دندش مداخ  هناخ  مزاع  نارادساپ  زا  یهورگ  هبنـشود 8/2/59 ، زور  رد  نآ ، بقاعتم  دش . شرازگ  يروهمج  تسایر  رتفد  هب  قوف  رابخا 
اتدوک یماظن  یسایس و  ناربهر  زا  يا  هدع  اب  مداخ  هک  دندش  هناخ  دراو  هک  یماگنه  نانآ 
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! نامهم دیوگ : یم  مداخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دارفا  نیا  هک  دنسرپ  یم  مداخ  زا  نارادساپ  تشاد . هسلج 

. دـنرب یم  دوخ  اب  ار  وا  هدرک و  افتکا  مداخ  تشادزاب  هب  طقف  نارادـساپ  نآ  باقعتم  دـنک و  یم  یفرعم  نامهم  ار  ناـنآ  خـساپ  رد  مداـخ 
درک کمک  مداخ  هب  اتدوک ، هئطوت  لصا  زا  رثؤم  صخشم و  یهاگآ  نتـشادن  اتدوک و  هکبـش  رد  مداخ  تیعقوم  زا  نارادساپ  عالطا  مدع 

ییوجزاب زا  یشخب  نیا ، رب  هوالع  دنک . يریگولج  اتدوک  راکردنا  تسد  دارفا  يرگیتسد  اتدوک و  ياشفا  زاو  دهدن  ول  ار  دوخ  تیعقوم  ات 
. دش یم  ماجنا  دوب ، کیدزن  رایسب  يرماع  ینب  هب  هک  اتدوک ، نیلاعف  زا  یکی  شترا و  مود  هرادا  رسفا  يراصنا  ناورس  هلیسوب  مداخ 

هتفرگ و رارق  اتدوک  فیک  مک و  زا  شترا  مود  هرادا  نرادساپ و  هاپس  تاعالطا  نازیم  نایرج  رد  يراصنا  قیرط  زا  نارگید  يرماع و  ینب 
. دندرک كاپ  ، دشاب اتدوک  فشک  يارب  یخنرس  تسناوت  یم  هک  ار  یگنرمک  ياهدر  ناکمالا  یتح 

زا نارگ  اتدوک  دـشن و  ساسحا  هئطوت  ضبن  دوب ، هتفای  سامت  اتدوک  يولگ  اب  بالقنا  نیعفادـم  دـنمتردق  هجنپ  هکیلاـح  رد  بیترت  نیا  هب 
. دندرب ردب  ناج  هکلهم 

؟ داد حیضوت  دیاب  هنوگچ  ار  یتلفغ  نینچ 

هک ینارادساپ  تاعالطا  فیک  مک و  دوب ، هتفرگرارق  ردص  ینب  رتفد  رایتخا  رد  هدوت  هلحنم  بزح  يذوفن  لماع  شرازگ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ًادمعت هطبار  نیا  رد  هک  تسا  حرطم  لامتحا  نیا  اذل  دوب و  يروهمج  تسایر  رتفد  زا  ذوخأم  بلاطم  هب  دودـحم  دـندش ، مداخ  هناخ  هناور 

. تسا هدش  يراگنا  لهس 

. دوش هراشا  سبط  هثداح  هب  تسا  مزال  قوف  لامتحا  رابتعا ، نازیم  شجنس  يارب 
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داتفا و دهاوخ  یمهم  قافتا  هعمج ) هبنش و  جنپ   ) هدنیآ زور  هس  ود  ات  : » تفگ هدوت  بزح  يذوفن  لماع  هب  هبنش 2/2/59  هس  زور  رد  مداخ 
.« دوش یم  هداد  نایاپ  یمالسا  يروهمج  رمع  هب 

ار شعوقو  راظتنا  مداخ  هک  دوب  یمهم  قافتا  نامه  نیا  دـش و  مالعا  ناریا  هب  اکیرمآ  ماجرفان  هلمح  ربخ  هعمج 6/6/59 ،  زور  دادماب  رد 
يروهمج رمع  نتفای  نایاپ   » هب یطبر  نیا  دوب و  ناریا  زا  اه  ناگورگ  ندرک  جراخ  هب  دودحم  ًارهاظ  اکیرمآ  یماظن  مادقا  یلو  دیشک . یم 

! تشادن یمالسا »

سیراپ زا  دیدج  روتـسد  رظتنم   » هک دوش  هجوت  اکیرمآ ، یماظن  ماجرفان  مادـقا  ياشفا  زا  سپ  زور  کی  ، هبنـش زور  رد  مداخ  هتفگ  هب  لاح 
«. هن ای  دننکب  لمع  هک  تسا 

نوچ اما  دریگ . ماجنا  زین  اتدوک  اکیرمآ  مادقا  اب  نامزمه  دوب ، رارق  هک  تسا  نیا  دنک  یم  روطخ  نهذ  هب  هلصافالب  هک  يا  هلئـسم  نیتسخن 
. دش دیدج  روتسد  رظتنم  فیلکت  نییعت  يارب  مداخ  دنام . ماکان  اکیرمآ ) موجه   ) تایلمع لوا  هلحرم 

؟ تشاد دوجو  یلامتحا  ياتدوک  سبط و  يارجام  نایم  یطابترا  هچ 

: تسا لمأت  لباق  سبط  هعقاو  زا  سپ  سبط و  رد  ردص  ینب  مادقا  ود 

ياهورین ندش  ایهم  تفای ، یگتـسجرب  ردـص  ینب  ياه  هبحاصم  اه و  ینارنخـس  رد  لاس 1359  ياـهزور  نیتسخن  هک  یلئاـسم  زا  یکی   1
. دش رداص  وا  يوس  زا  ناتسدرک  يزاسکاپ  نامرف  خیرات 29/1/59  رد  هرخالاب  ات  دوب  ناتسدرک  يزاسکاپ  يارب  حلسم 

نتفرگ رایتخا  رد  يارب  مئاق ) رظتنم  دیهـش   ) نارادـساپ هاپـس  شالت  و  سبط ، رد  اکیرمآ  یماظن  مادـقا  ندـنام  ماجرفان  زا  سپ  هلـصافالب   2
زا ناریا  یمالـسا  یمالـسا  يروهمج  دش و  مدهنم  نارابمب و  اکیرمآ  یماظن  ناوراک  يایاقب  ردص  ینب  روتـسدب  هدـنام ، اجب  ياهرتپوکیله 

. دنام مورحم  دوش ، شبیصن  تسناوت  یم  هک  یتمیق  يذ  تاعالطا 
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. درادن رتشیب  حیضوت  هب  يزاین  دهد و  یم  ناشن  سبط  نایرج  اب  ار  ردص  ینب  هطبار  یفاک  هزادنا  هب  مود  هعقاو 

یماـظن موـجه  زا  شیپ  زور  تسرد 7  نآ ، ماـجنا  یلو  بـالقنا . فادـها  ياتـسار  رد  مهو  دوب  مزـال  مه  ًاـعبط  ناتـسدرک  هب  ورین  لیـسگ 
همانشخب کی  قبط  شترا  رد  هک  هژیوب  دنک ، یم  کش  داجیا  یعیبط  روطب  دبای ، دنویپ  اتدوک  کی  هب  دوب  رارق  ًانایحا  هک  ناریا ، هب  اکیرمآ 

! دنوش مازعا  ناتسدرک  هب  یهللا  بزح  ياهورین  هیلک  هک  دیدرگ  ررقم  هنامرحم 

هک داد  یم  خر  یعقوم  رد  تسرد  یمالـسا ، يروهمج  يزادـنارب  يارب  باقن »  » نامزاس همانرب  نآ  همادا  رد  سبط  یماظن  زواجت  نیاربانب ،
تسار پچ و  ياه  هئطوت  هوالعب  دندوب ، ریگرد  ناتـسدرک  رد  یـشترا ، یهاپـس و  زا  معا  بالقنا ،  هب  رادافو  ياهورین  زا  يا  هدمع  شخب 

رد هک  دوـب  مـجحرپ  هدرـشف و  ناـنچ  ياه 58 1359  لاس  رد  ناتـسچولب و )...  ناـگزمره ، ناتـسزوخ ، دـبنگ ، ناـجیابرذآ ، ناتـسدرک ، )
بالقنا و عفادم  ياهورین  تمه  هب  هک  ینکمم  ریغ  دـیامن . یم  نکمم  ریغ  اهنآ  هعومجم  اب  نامزمه  هلباقم  یلقع  ياه  هبـساحم  بوچراچ 

. دش نکمم  هنحص  رد  مدرم  هفقوالب  روضح  رابتعا  هب 

رگید شسرپ 

، ددرگ یقلت  حیحـص  اـتدوک ،  ربارب  رد  یتواـفت  یب  روـظنمب  اـکیرمآ  اـب  يوروـش  مهاـفت  رب  ینبم  سیراـپ ، رد  اـتدوک  داتــس  ياـعدا  رگا 
؟ دوش یبایزرا  دیاب  هنوگچ  هدوت  هلحنم  بزح  يرگاشفا 

رد دـیاب  ناریا  رد  يوروش  يوزاب  ناونعب  هدوت  هلحنم  بزح  هک  تسین  انعم  نیدـب  رایتخب  ياتدوک  هلئـسم  رد  اکیرمآ  اب  يوروش  مهاـفت   1
هدوت بزح  دیاب  ارچ  ًاساسا  يوروش  هک  تفگ  ناوت  یم  دوبن ، راک  رد  یمازلا  نینچ  رگا  دـنک . یهارمه  نآ  اب  ای  دـنامب  لعفنم  اتدوک  ربارب 

داـحتا هب  يرتشیب  عفاـنم  دـیاش  هلئـسم  تیعقاو  زا  هدوت  بزح  نتـشاد  ربـخ  یب  سکع ، هب  داد ؟ یم  رارق  هدـش  ماـجنا  مهاـفت  ناـیرج  رد  ار 
. دناسر یم  يوروش 
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هدوت  » زا مدرم  هدوت  روصت  دوب . هدش  هایس  هتشذگ  ياهدرکلمع  لیلدب  هک  يا  هنزور  دوب . ناریا  رد  يوروش  دیما  هنزور  هدوت  هلحنم  بزح 
يزوریپ زا  سپ  هک  یتصرف  رد  هدوت  بزح  يوروش . فادها  دربشیپ  هار  رس  رب  دوب  یعنام  ، بزح فادها  زا  ماظن  نیلوئسم  تخانـش  و  يا »

دنک و هئربت  عافد  لباق  ریغ  هتـشذگ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  نآ  هب  دانتـسا  اب  هک  دوب  يدرکلمع  دـنمزاین  زیچ  ره  زا  شیب  دـش ، شبیـصن  بالقنا 
. دیامیپب ار  تردق  فرصت  ریسم  نظ ، نسح  هب  هعماج  نظ  ءوس  لیدبت  زا  سپ 

تخاس و مهارف  ار  یئاه  هنیمز  نینچ  و ...  تارکومد » بزح  «، » هلموک «، » قلخ نایئادف   » دننام امن  پچ  یطارفا و  پچ  ياه  هورگ  درکلمع 
ياـه هورگ  ياوزنا  دارفنا و  تازاوم  هب  هکدوب  راودـیما  هدوت  بزح  دیـشخب . یم  ار  یئـالقع  يریگ  عضوم  دروخرب و  لاـجم  اـهیا  هدوت  هب 

. دوش عقاو  لوبقم  جیردتب  ناریا  پچ  يدیفس » شیر   » شقن يافیا  اب  تسار و  امن و  پچ  یطارفا و  پچ 

مدرم ترفن  زا  دهد و  هولج  اهنآ  نویدـم »  » ار ماظن  تسناوت  یم  عوقولا  بیرق  ياتدوک  کی  زا  یمالـسا  يروهمج  نیلوئـسم  ندرک  علطم 
نینچ قـقحت  تشاد و  زاـین  يداـصتقا و ...  یـسایس و  یماـظن و  زکارم  رد  ذوـفن  هب  تردـق  هب  يزاـیتسد  يارب  هدوـت  هلحنم  بزح  دـهاکب .

. نآ لباقم  رد  هن  دنتسه و  بالقنا  رانک  رد  اه  يا  هدوت  هک : دوب  هعماج  هب  رواب  نیا  ءاقلا  هب  طونم  يذوفن 

یتاـعالطا نیلوئـسم  دوخ و  يذوـفن  لـماوع  نیب  هطـساو  یب  ساـمت  داـجیا  زا  هدوـت  هلحنم  بزح  عاـنتما  تلعب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا 
. دندوب انتعا  یب  بزح  تاشرازگ  هب  تاماقم  نیا  یمالسا ،  يروهمج 

لامتحا نیا  هژون ، ياتدوک  ندش  یثنخ  هلحرم  ات  اه  يا  هدوت  یتاعالطا  تبیغ  اتدوک و  هکبـش  رد  هدوت  بزح  عبنم  نتخوس »  » هب هجوت  اب   2
هب نآ  ساکعنا  اب  هدروآ و  تسدـب  هدوت » بزح   » يوس زا  ندروخ  هبرـض  هب  تبـسن  یتاعالطا  اـتدوک ، نارـس  دـیاش  تسا : حرطم  فیعض 

داتس
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هلحنم بزحب  نآ  بقاعتم  دروآ و  تسدب  ار  يوروش  مهافت  اکیرمآ  زا  دادما  اب  زین  سیراپ  داتـس  دـندمآرب . ییوج  هراچ  ددـصرد  سیراپ 
، اتدوک کی  دوجو  یلک  دـیئأت  نیع  رد  هک  دـهد  رارق  یمالـسا  يروهمج  نیلوئـسم  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  نآ  طـقف  هک  دـش  هتکید  هدوت 

. دوشن نیلوئسم  رثؤم  يرایشه  بجوم 
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دوش اتدوک  تسا  رارق  بشما 

، اتدوک دعوم  هب  هدـنام  زور  هس  دوب ، هتفرگ  رارق  ییاسانـش  دروم  باقن »  » ینابیتشپ هورگ  يوس  زا  اتدوک  زا  لبق  هام  هک 6  نانابلخ  زا  یکی 
. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  اتدوک  رد  شقن  يافیا  يارب  هک  دش  علطم  هژون  هاگیاپ  رد 

تبحـص يارب  دـش  رارق  هاگیاپ  رد  یتمعن  ناورـس  ندـید  زا  سپ  دـنک . تاـقالم  یتمعن  ناورـس  اـب  دـیاب  شتیرومأـم  زا  یهاـگآ  تهج  وا 
 : تفگ وا  هب  یتمعن  دریگ . رارق  رما  نایرج  رد  اـت  تفر  یتمعن  لزنم  هب  نارهت  رد  هبنـش  هس  زور  دـنیبب . ار  وا  نارهت  رد  لـصفم  صخـشم و 

رادـید نیتسخن  رد  هک  دوب  نیا  یتمعن  درگـش  ایوگ  میـشکب . ار  رفن  نویلیم  جـنپ  ات  میناوت  یم  ام  تسا و  ماما  تیب  ناراـبمب  وت  تیرومأـم  »
راتـشک اتدوکرد و  تکرـش  يارب  اـهنآ  یگداـمآ  نازیم  زا  اـت  تفگ  یم  ار  يا  هلمج  نینچ  هدـش  يریگوضع  ناـنابلخ  هب  اـتدوک  یهیجوت 

زا هک  يروصت  لیلدب  اما  دش . ددرم  ریگلفاغ و  راتـشک  تعـسو  تیرومأم و  عون  لباقم  رد  نابلخ  دـبای . عالطا  موزل ) تروص  رد   ) ینویلیم
. دریگ رارق  رطخ  رد  شناج  ، دهد ناشن  یفنم  شنکاو  رگا  هک  دش  كانمیب  تشاد  نارگاتدوک  تردق  تیرثکا و 
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یلو میفلاخم  تموکح  اب  ام  تفگ  دینکب . دیهاوخ  یم  راتشک  تشک و  همه  نیا  هک  تموکح  اب  ای  دیفلاخم  مدرم  اب  امـش  متفگ  وا  هب  نم  »
زا نوچ  دوب و  لیقث  یلیخ  نم  يارب  عوضوم  نیا  میـشکب . ار  همه  هکنیا  زج  میرادـن  يا  هراچ  دوشب  ام  راک  عنام  دـهاوخب  هک  مه  سک  ره 
زا سپ  منز و  یم  ار  نویزیولت  یلو  منزب  مناوت  یمن  ار  ماما  تیب  نم  متفگ  متـشاد  سرت  یتمعن  لزنم  رد  ًاصوصخ  اهنآ  اب  ندرک  تفلاـخم 

(1) مدش ادج  وا  زا  تبحص  یمک 

. درک یم  یفیلکتالب  ساسحا  هدـمآ  دـیدپ  عضو  ربارب  رد  تخادـنا . گنچ  وا  ناـج  رب  ینارگن  شیوشت و  یتمعن ، هناـخ  زا  جورخ  زا  سپ 
نارگاتدوک اـب  هیقب  ماـما ، زج  دوب  هتفگ  یتمعن  هک  نآ  هن  رگم  هک ؟ اـب  اـما  دراذـگ . ناـیم  رد  یـسک  اـب  ار  عوضوم  هک  تساوخ  یم  شلد 

شردام اما  تسب . شقن  شرظن  رد  رادـنید  كاپلد و  هداس و  ینز  شردام  هرهچ  نیئاپ ) ياهرداک  هب  اتدوک  ناربهر  تاـئاقلا  ( ؟ دنتـسدمه
؟ دنکب دناوت  یم  یکمک  هچ 

نایم رد  شردام  اب  رتکچوک ، ردارب  روضح  رد  ار  عوضوم  دور . یم  هناخ  هب  هتـشاد ؟ یهاگهانپ  ردام  زج  لاـصیتسا  عقاوم  رد  هشیمه  رگم 
: دراذگ یم 

عالطا رگا  يریگب و  ار  راک  نیا  يولج  یهد و  ربخ  دـیاب  هکلب  ینکب  دـیابن  ار  راک  نیا  اـهنت  هن  وت  تفگ  دـش و  تحاراـن  تدـشب  مرداـم  »
(2) مرادن تیاضر  تزا  من و  : یمن تلالح  ار  مریش  یهدن 

قمع و ددرون و  یم  رد  ار  کچوک  هداوناخ  کی  هدودحم  نآ  داعبا  هک  تسا  يا  هثداح  داد  خر  دنزرف  ردام و  نایم  وگتفگ  نیا  رد  هچنآ 
رد تسا ، هانگ  هناتـسآ  رد  بذـعم و  نادـجو  کی  فارتعا  ردام ، هب  نابلخ  ندرب  هانپ  دریگ . یم  ارف  ار  خـیرات  کی  کـلم و  کـی  ياـنهپ 

دوخ نماد  رد  هک  یلاهن  ربارب  رد  وا  تسا . هس  نیا  عمجدحاو  نآ  ردام  و  نید . مدرم و  نهیم ، هاگشیپ 
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دیوگب دناوت  یم  هچ  ردام  دناکتب . هناگیب  نماد  رد  ار  دوخ  رمث  دـهاوخ  یم  تمعن  رکـش  ياج  هب  نونکا  هک  دـنیب  یم  دراد و  رارق  هدرورپ 
؟ دشخبن وا  رب  هدناکچ ، دنزرف  ماک  رد  هرطق  هرطق  هک  ار ، شناج  هریش  هکنیا  زج 

هدرک دوخ  ناج  بذج  وا  یتسه  نمرخ  زا  هک  ار  یئورین  دنک و  تشپ  نید ) مدرم ، هاگداز ، ردام (  هب  ای  دراد . رارق  یهار  ود  رس  رب  دنزرف 
تشپ دنا  هدرک  تشپ  دوخ  ناردام  هب  هک  یناسک  هب  ای  دنک و  اهر  دوخ  ماما  مدرم و  هتشارفا  رـس  رب  نینهآ  هدنرپ  هنیـس  زا  بمب  تروص  هب 

. دنک فقوتم  ار  هثداح  دیامن و 

: تفرگ ار  دوخ  میمصت  نابلخ  اتدوک ، زاس  تشونرس  زور  هبنشراهچ ، هاگرحس  تاظحل  نیتسخن  هبنش و  هس  زور  ياه  هقیقد  نیرخآ  رد 

هب ای  ییاج و  هب  ار  عضوم  متفرگ  میمصت  مدرک و  یم  تبحص  عوضوم  نیا  هرابرد  مرتکچوک  ردارب  ردام و  اب  بش  تعاس 12  ات  هرخالاب  »
راک نیا  يرادمتعیرش  هلمج  زا  اه  یلیخ  میراد و  یتارفن  هاپس  هلمج  زا  فلتخم  ياهاج  رد  دوب  هتفگ  یتمعن  نوچ  یلو  مهدب  عالطا  یسک 

یئالب هکلب  مریگن  يا  هجیتن  اهنت  هن  دشاب و  تارفن  نامه  زا  یکی  دیاش  میوگب  ار  عوضوم  نیا  یـسک  رهب  مدیـسرت  یم  دنا ، هدرک  دـیئات  ار 
(1) میوگب يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  عوضوم  متفرگ  میمصت  هرخالاب  دنروایب ...  مدوخ  رس 

شدوخ هک  نآ  ولو  اتدوک ، ياشفا  يارب  دش و  زین  هار  نیا  رد  تداهش  شریذپ  هدامآ  نارگاتدوک ، هلیـسوب  يدوبان  زا  سرت  نیع  رد  نابلخ 
: درک حرط  يا  هشقن  دوش ، هتشک  اتدوک  لماوع  هلیسوب 

رهب متشگنرب  دمآ و  نم  رس  ییالب  رگا  متفگ  مردارب  هب  متشاذگ و  هناخ  رد  متشون و  يذغاک  يور  ار  عوضوم  يراک  مکحم  يارب  »
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(1) دریگب ار  راک  نیا  يولج  دهدب و  ربخ  ییاج  هب  ار  عوضوم  نیا  هدش  یبیترت 

. دراذـگ نایم  رد  ماما  اب  ًامیقتـسم  ار  عوضوم  دورب و  نارامج  هب  تشاد  دـصق  ادـتبا  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  بش  همین  زا  سپ  تعاـس  مین  وا 
نارادـساپ هاپـس  هب  سپـس  دـشن . شدـیاع  يا  هجیتن  اما  تفرگ . سامت  هاپـس و )...  هتیمک و  اج (  ود  یکی  اب  ماـما ، تیب  نفلت  نتفرگ  يارب 

نایم رد  يا  هنماخ  ياـقآ  اـب  ًاروف  دـیاب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  عوضوم  تفگ : دز و  نفلت  داـبآ ) ترـشع   ) رـصع یلو  ناـگداپ  رد  رقتـسم 
، مود نفلت  زا  سپ  دریگب . سامت  ًاددجم  رگید  هقیقد  داد 20  خساپ  دشاب  هتشاد  یشیدنا  هراچ  میمصت و  لاجم  هک  نآ  يارب  هاپـس  دراذگ .
. تفر ناگداپ  هب  تشادن و  يا  هراچ  یلو  دوب  كوکشم  همه  هب  هچ  رگا  نابلخ ، دورب . نانآ  دزن  رتشیب  حیضوت  يارب  هک  تفگ  يو  هب  هاپس 

تیمها نداد  ناشن  يارب  درک و  تمواقم  ناـبلخ  دـنوش . علطم  دراد  رـس  رد  هچنآ  زا  اـت  دندیـشوک  دـندرک ، دروخرب  وا  اـب  هک  ینارادـساپ 
دیدهت ار  یمالسا  يروهمج  تیدوجوم  ناریا و  یگرزب  رطخ  هکنیا  دوخ و  لغش  ياشفا  هب  يا  هنماخ  مالسالا  تجح  هب  یبایتسد  هلئـسم و 

ار نابلخ  روکذم  هتیمک  زا  رفن  دنچ  دعب  یکدنا  تفرگ و  سامت  روضح  نیما  هار  هس  هتیمک  اب  رصعیلو  ناگداپ  هاپـس  درک . افتکا  دنک ، یم 
: دندرب يا  هنماخ  مالسالا  تجح  لزنم  ناریا ، نابایخ  هب 

اهرادـساپ و لحم  نیب  هک  يرد  نوا  دـننز ، یم  ار  ام  لزنم  رد  هک  مدـید  حبـص  ناذا  دودـح  يا ] هنماـخ  مالـسالا  تجح   ] نم یبش  کـی  »
دیوگ یم  هدمآ و  یشترا  کی  هک  هگیم  تسا و  مدقم  ياقآ  مدید  متفر  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  دندز . یم  مه  تدشب  دوب . طایح  لخاد 
نومه يرفن  کی  هک  مدید  اهرادساپ  قاطا  يوت  متفر  هتـسشن . طایح  يوت  دـنتفگ  تساجک ؟ متفگ  ًاتیروف  دراد . بجاو  راک  کی  امـش  اب 

. دوب هدرب  ورف  ار  شرس  هتسخ و  هتفشآ و  لسک و  لاح  اب  راوید . هب  هداد  هیکت  رد  مد 
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هب طقف  مراد و  یبجاو  راـک  تفگ  يراد ؟ راـکچ  متفگ  هلب ! تفگ  دـش و  دـنلب  دـیراد . راـک  نم  اـب  امـش  تفگ  دوب  هتـسشن  هک  روطناـمه 
مناوخب و زامن  نم  هشاب  متفگ  شفرح . زا  مدش  ساسح  نم  لاح  رهب  تساتدوک . هب  طوبرم  تفگ  تسین  مدای  دیاش  میوگ و  یم  نوتدوخ 

اما دـشاب . هتـشاد  یتین  ءوس  ًالثم  نیا  هک  دوب  مه  نیا  لامتحا  هتبلا  طایح . يوت  مدرک  شادـص  ونوا  مدـمآ  ، مدـناوخ ار  زامن  متفر  میآ . یم 
. تفگ دـهاوخن  هشاـب  يرگید  سک  رگا  یتمیق  چـیه  هب  هگب . نم  هب  اـهنت  هک  تشا  رارـصا  مه  وا  دادـن . شوگ  شفرح  هب  هش  یمن  مدـید 

متفگ هشب ! تسانب  یئاتدوک  تفگ  هیضق ؟ هیچ  متفگ  میتسشن ، طایح  هشوگ  ییاج  کی  دوب ، هام  ریت  دوب ، ناتـسبات  طایح . يوت  شمدروآ 
هدیباوخن نارهت  هب  نادمه  زا  رفـس  تلع  هب  زین  بش  هبنـشود  روکذـم  نابلخ   ] یباوخ یب  راثآ  نداد ... حرـش  درک  انب  ینودـیم ؟ اجک  زا  وت 

یمن مظنم  بترم و  وشفرح  دوب . ادیپ  شرد  ناجیه  یگمیسارس و  مه  ًانمض  دیدش و  یگدرـسفا  یگتـسخ و  يدرگ و  نابایخ  بش و  دوب ]
نیا تفگ  هچنآ  هصـالخ  مدرک و  یم  لاوئـس  شزا  ررکم  دـیوگیم  یچ  منیبب  مرواـیب و  رد  شزا  فرح  هکنیا  يارب  مدوب  روبجم  نم  دز و 

هب ییاه  لوپ  دنراک و  يوت  يا  هدع  کی  هک  هدش  هتفرگ  یئاتدوک  کی  رب  میمـصت  هدش و  لیکـشت  یعامتجا  نادـمه  هاگیاپ  رد  هک  دوب ،
هدع کی  هریگب . ماجنا  يا  هسلج  کی  نادمه  نارهت و  رد  دحاو  نآ  رد  هک  تسا  رارق  دنا و  هداد  لوپ  مه  نم  دوخ  هب  دنداد . يدایز  دارفا 

رد ار  راک  دنتـسه  نادمه  رد  هک  یئاهنآ  هریگ و  یم  ماجنا  راک  نیا  نادمه  رد  بش  نادـمه و  دـنور  یم  دـنوش و  یم  عمج  نارهت  زا  يا 
ياج ود  یکی  نارادساپ و  هاپـس  دننک  یم  نارابمب  ار  اج  دـنچ  دـننک و  یم  نارابمب  ار  نارامج  نارهت ، دـنیآ  یم  دـعب  دـنداد ، ماجنا  اجنآ 
ًاقیقد ایوگ  بش . ادرف  تفگ  دیاش  بشما و  تفگ  اتدوک ؟ نیا  هریگب  ماجنا  تسا  رارق  یک  مدیـسرپ  ار . سلجم  دیاش  تسین ، مدای  رگید و 

هتشادن يداع  لاح  هک  مدادیم  ارنیا  لامتحا  نیب  نیا  رد  هتبلا  مینکب . يریگیپ  ارنآ  یتسیاب  تسا و  يدج  یلیخ  هلئسم  مدید  نم  تسین . مدای 
اما دننک . مرگرس  ار  ام  ناوخب  هک  دشاب  تسایس  کی  هکنیا  مداد  لامتحا  دشابن . لداعتم  ای  دشاب و 
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(1) میشاب هیضق  لابند  ام  هک  دوب  مزال  تالامتحا  نیا  دوجو  اب  هک  دوب  مهم  ردقنیا  هیضق  لصا  لاح  نیع  رد 

داتس مود (2)  هرادا  رد  رقتـسم  هتیمک  هب  دـهون ، پیت  ناراد  هجرد  زا  یکی  قوف  نابلخ  هلیـسو  اتدوک  ياشفا  زا  سپ  تعاـس  دـنچ  ًاـنمض ،
تکرش یمالسا  يروهمج  يزادنارب  رد  رگید  رفن  هارمهب 11  تسا  رارق  هکنیا  هب  فارتعا  اتدوک و  ياشفا  زا  سپ  درک و  هعجارم  كرتشم 

ود يوس  زا  تعاس  دنچ  هلـصافب  بیترت  نیا  هب  داد . رارق  قوف  هتیمکرایتخا  رد  ار  اتدوک  یتایلمع  حرط  زا  یـشخب  يواح  تکاپ  کی  دنک 
، دوب هدرک  نیمک  شا  یماگ  دنچ  رد  هک  يرطخ  ربارب  رد  بالقنا  نامـشچ  و  دـش ، اتدوک » دـض   » هب مادـقا  اتدوک ، هب  هدـش  بذـج  رـصنع 
رد ود ، نیا  لمع  یلو  تفرگ  تروص  دندوب ،  عالطا  یب  رگیدکی  مادقا  زا  هک  درف ، ود  هلیـسوب  هچرگ  اتدوک » دض   » نیا دـیدرگ . هدوشگ 

. دوب بالقنا  دض  هیلع  یبالقنا  تلم  کی  هدارا  نامجرت  عقاو 

، دهد ینامرهق  تفـص  نانآ  هب  هک  صخـشم  یگ  ژیو  چـیه  یب  مانمگ ، درف  دـنچ  ای  کی  رد  تلم  کی  يورین  ناوت و  هک  تسا  نینچ  هاگ 
تالوحت دـنوش و  یم  هنحـص  دراو  دنـشاب  هاگآ  دوخ  درکلمع  میمـصت و  داعبا  زا  هکنآ  یب  هاگ  یتح  دارفا ، اـی  درف  نآ  دـبای و  یم  مکارت 

. دننیرفآ یم  ار  يا  هدننک  نییعت 

مهلم ناسنا  اه  نویلیم  نامرآ  هدارا  نامیا و  زا  دارفا  ای  درف  مادـقا  عقاو ، رد  اما  تسا  دارفا  ای  درف  نآ  زا  لمع  رهاظ  هب  هچرگ  دراوم  نیا  رد 
؟ دراد دوجو  یهلا  تیشم  نالیس  يارب  نیا  زا  رتررواب  رتابیز و  يرتسب  ایآ  تسا .

هاگآ رطخ  زا  دهون  پیت  راد  هجرد  قوف و  نانابلخ  طسوت  نآ  ياشفا  اب  دوب و  لفاغ  الماک  هژون » ياتدوک   » ربارب رد  یمالسا  يروهمج  ایآ 
؟ دش
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یهاگآ ققحت  لاح  رد  ياتدوک  کی  دوجو  زا  نوگانوگ  ياه  لاناک  زا  نارادساپ  هاپـس  تاعالطا  دـحاو  اتدوک ، زا  شیپ  هام  ود  هب  بیرق 
. دوب هتفای 

، ینارهت داشلد  گنهرـس  ناورداش  و  اتدوک ) يزاس  یثنخ  تایلمع  دیهـش  اـهنت   ) لـصا یناـبرق  لیعامـسا  دـمحم  رایناوتـس  دیهـش  تیلاـعف 
اهدـمآ و تفر و  رب  ینبم  یئاوه  يورین  یمالـسا  نمجنا  ياـه  شرازگ  اهتیـصخش ، هب  هدوـت  هلحنم  بزح  رثؤـم  نادـنچ  هن  ياـه  شرازگ 

هخاش ياضعا   ) يدمحا رای  هدیرف  الهش و  يریگتسد  مداخ ، مساقلاوبا  يرگیتسد  و  یماظن ، زکارم  رد  كوکشم  ياه  تساخرب  تسـشن و 
نیب رد  نوگانوگ  دهاوش  نئارق و  هدهاشم  يرانداز ، گنهرـس  یهدون و  گنهرـس  و  رهپـس ) يدهم  هب  هتـسباو  یلم » داحتا  ههبج   » یـساس

شترا مود  هرادا  رد  رقتسم  هتیمک  نارادساپ و  هاپس  تاعالطا  دحاو  عومجم  رد  كوکـشم و ...  تالاقتنا  لقن و  نایماظن و  نایارگ و  یلم 
دحاو زا  بکرم  يداتـس  نامز  نامه  زا  اذل ، دوب . هدرک  علطم  يزادنارب  هئطوت  کی  دوجو  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  لوا  هجرد  نیلوئـسم  و 

مانب دهون  پیت  ینیمز و  يورین  نمؤم  لنـسرپ  زا  يدادـعت  یئاوه ،  يورین  یمالـسا  نمجنا  یـسدنهم ...  هورگ  نارادـساپ ، هاپـس  تاعالطا 
یثنخ هئطوت و  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  هدـش ، بسک  تاـعالطا  رد  یگنهاـمه  قیرط  زا  اـت  دـیدرگ . لیکـشت  اـتدوک » يزاـس  یثنخ  داتـس  »

. دوش نیمأت  نآ  يزاس 

طبار هقلح  زا  هک  يردان ، داز  گنهرـس  نآ ، لاعف  رایـسب  ياه  هرهم  زا  یکی  اـتدوک و  یـسایس  هخاـش  مهم  وضع  يریگتـسد  مغریلع  یلو 
نیا هب  دودحم  هدـمآ  تسدـب  تاعالطا  هعومجم  تفرن و  ول  ياتدوک 19/4/1359  دوب ... باقن »  » نامزاس و  تسیلانویـسان » ياه  کیرچ  »
یثنخ ماجنا و  هژون » ياتدوک   » هک یخیرات  زا  سپ  هتفه  ات 4   2  ) رگید هتفه  ات 4  تسا 2  نکمم  تسا و  عوقو  فرش  رد  يا  هئطوت  هک  دش 

. ددرگ ارجا  دش )
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هب باطخ  وا  اتدوک ، هدننک  اشفا  نابلخ  یتاعالطا  هیلخت  يارب  يا  هنماخ  مالسالا  تجح  هب  یئاضر ، نسحم  ردارب  نتسویپ  زا  سپ  ورنیا ، زا 
(1) دریگب ماجنا  اتدوک ]  ] رگید هام  کی  ای  رگید  هتفه  هس  ود  میدرک  یم  رکف  ام ...   » تفگ يا  هنماخ  مالسالا  تجح 

ات قوف و  نابلخ  هلیـسوب  اتدوک  ياشفا  زا  سپ  يدایز  دودـح  ات  اتدوک  زا  آراک  رثؤم و  تاـعالطا  تفگ : دـیاب  یئاـهن  لـیلحت  رد  نیارباـنب 
هب تبسن  اتدوک  يزاس  یثنخ  داتـس  هچرگ  تفرگ . رارق  اتدوک » يزاس  یثنخ  داتـس   » رایتخا رد  دهون  پیت  راد  هجرد  طسوت  يرتمک  دودح 

نیلوئـسم تسد  رد  دـهون  پیت  راد  هجرد  ناـبلخ و  هلیـسوب  اـتدوک  ضبن  تشادـن . تسد  رد  ار  نآ  ضبن  یلو  دوـب  عـلطم  اـتدوک  تیعقاو 
. تفرگ رارق  یمالسا  يروهمج 
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اتدوک دض 

نسحم ردارب  اب  سپس  درک و  تروشم  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  اب  ادتبا  نابلخ ، نانخس  ندینش  زا  سپ  يا  هنماخ  مالسالا  تجح 
هب دـنک  یم  تیاعف  اتدوک  يزاـس  یثنخ  داتـس  رد  هک  شناراـکمه  زا  رگید  یکی  هارمهب  ًاروف  هک  تساوخ  وا  زا  تفرگ و  ساـمت  یئاـضر 

: دیایب شلزنم 

ياقآ هب  دوب ... ام  لزنم  بش  یمشاه  ياقآ  ًانمـض  مقاطا . لخاد  مدمآ  شمدناشن و  مدب . ار  راک  بیترت  نم  ات  نیـشنب  نابلخ ]  ] امـش متفگ  »
اجنیا و ایب  يروف  متفگ  دوب . هاپس  تاعالطا  لوئسم  عقوم  نوا  یئاضر . نسحم  هب  مدرک  نفلت  ًادعب  تسا ... يا  هیـضق  نینچ  متفگ  یمـشاه 
. مگب نوتارب  تسا  يا  هیضق  کی  هک  دیئایب  يروف  متفگ  ناشود  ره  هب  درک ، یم  یتاعالطا  راک  رگید  ياج  کی  مه  وا  هک  رگید  رفن  کی 

تبحـص مه  اب  یتعاـس  ود  یکی  اـه  نیا  دـنریگب . ار  شتاـعالطا  متفگ  اـهنوا  هب  اـج و  نیمه  نیـشب  تفگ  دـمآ و  میتساوخ ، ار  ناوج  نآ 
یم هک  اهنآ  عمجت  لحم  دـمآ . تسدـب  یبوخ  تاعالطا  ًاعومجم  اما  تفگ . یم  عطقم  عطقم  دـندرک . تشاددای  ار  شتاعالطا  و  دـندرک .

. دـندش راک  لوغـشم  نویاقآ  نیا  تسنادـیم ... ار  شیاج  تسناد ، یمن  ًارهاظ  مه  ار  هلال  كراپ  مسا  وا  دوب . هلال  كراپ  دـنورب ، دنتـساوخ 
فشک هاپس  هتبلا  دننک . يریگیپ  دنناوتب  هلال  كراپ  رد  مه  نادمه و  رد  مه  هک  دندرک  مهارف  ار  یئوجزاب  تامدقم 
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. هریگب ماجنا  هرارق  یئاتدوک  هک  شیپ  یتدم  زا  دوب  هدرک 

یئاضر دوب . مهم  نوشارب  نیا  تسا و  یک  شناـمز  تسناد  یمن  اـما  هشاـب . هژون  دیهـش  هاـگیاپ  رد  اـتدوک  نیا  هک  دوب  هدـیمهف  مه  دـیاش 
(1) هریگب ماجنا  رگید  هام  کی  ای  رگید  هتفه  هس  ود  میدرک  یم  رکف  ار  نیا  ام  تفگ  زورنامه 

اب هلباقم  تعرس  هب  دوب  هدش  يروآ  عمج  لبق  زا  هک  یتاعالطا  اب  نآ  لیمکت  هدننک و  ءاشفا  رـصنع  ود  زا  هلـصاح  تاعالطا  يدنب  عمج  اب 
. دش يزیر  حرط  هژون  هاگساپ  هلال و  كراپ  روحم  ود  رد  نآ  ندرک  یثنخ  عوقولا و  بیرق  ياتدوک 

یئاوه هاگیاپ  هب  امیپ  ناریا  سوبوتا  اب  یققحم  اتدوک  یئاوه  يورین  هدـنامرف  هارمهب  دـیاب  هک  یناـنابلخ  زا  نت  عمجت 40  لحم  هلال  كراپ 
ناکما نایچاتدوک  عمجت  لحم  زا  نارادـساپ  هاپـس  تاعالطا  دـحاو  ماگنه ، رید  عالطا  دنتـسویپ . یم  اتدوک  ناـنابلخ  رگید  هب  هتفر و  هژون 

رد نارادساپ  هاپس  یمالس و  بالقنا  هتیمک  ءاضعا  يوهایه  اب  مأوت  نتفای  روضح  هطساوب  دومن و  بلـس  نانآ  زا  ار  یتاعالطا  يزیر  همانرب 
. تخاس عاضوا  ندوب  يداع  ریغ  هجوتم  ار  نارگاتدوک  هلال  كراپ  رد  زور 18/4/359 ،  رهظ  زا  دعب 

. دندش هژون  مزاع  سوبوتا  اب  زین  رفن  هد  زا  رتمک  دوخ و  یصخش  ياه  لیبموتا  اب  نانابلخ  زا  یخرب  ورنیا  زا 

داز خرف  ناورس  یج ، یناطلس  جریا  ناورس  قیفش ، یلع  ناوتس  کلم ، دمحم  ناورـس  یلالج ، شویراد  گنهرـس  زیرگ  بیقعت و  کی  رد 
. دندش ریگتسد  رگید  رفن  کی  کیب و  يدقن  ناوتس  يریگناهج ،
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اتدوک هزاریش  نتسسگ 

ود رد  هژون  هاگیاپ  هب  طوبرم  تایلمع  دـیدرگ . زکرمتم  هژون  هاگیاپ  رد  اـتدوک ، يزاـس  یثنخ  يارب  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ياـهورین  هدـمع 
. دش هدراذگ  ارجا  هب  هاگیاپ  جراخ  لخاد و  تمسق 

: هاگیاپ لخاد  تایلمع  فلا 

( تخوس رابنا  لاو (  یپ  زاورپ و  پمر  ،و  زاورپ طخ  اهرتلیـش ، لماش :  ظفاحم  ياهورین  شیازفا  تهج  هاـگیاپ  ساـسح  طاـقن  یئاسانـش   1
؛ بآ عبانم  تارباخم و  یئاوه ، دض  کشوم  باترپ  ياه  تیاس  اه ، هناخ  هحلسا  تامهم ،

؛ اههاگساپ نیب  فاکش  ندرک  رپ  يارب  یتشگ  ياه  تسپ  داجیا  یناب و  هدید  ياههاگساپ  تیوقت   2

؛ هاگیاپ لخاد  ياهدمآ  تفر و  لرتنک  يارب  تبقارم  بیقعت و  میت  لیکشت   3

؛ نارگاتدوک عمجت  هب  موجه  يارب  هاگیاپ  بونج  لامش و  رد  اهنآ  رارقتسا  تبرض و  هورگ  ود  لیکشت   4

، كوکشم دارفا  نتفرگ  رظن  ریز   5

؛ تسپ ناماک  رد  دامتعا  دروم  نانابلخ  زا  نت  ود  نداد  رارق   6

؛ رادار تیاس  هب  رادشه   7

؛ هاگرارق نازابرس  زا  هدیزگرب  هورگ  کی  شاب  هدامآ   8

؛  زاین تروص  رد  ینامزاس  ياه  هناخ  لخاد  نایشترا  هب  کمک  يارب  هاگیاپ  ینامزاس  ياه  هناخ  نارادساپ  زا  يدادعت  شاب  هدامآ   9

. هاگیاپ جراخ  لخاد و  رد  هدننک  لمع  ياهورین  یگنهآ  مه  يارب  روبع  مسا  نییعت   10
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: هاگیاپ جراخ  تایلمع  ب 

؛ اهروحم رد  بالقنا  نارادساپ  رارقتسا  زا  شیپ  هاگیاپ  فارطا  ياهاتسور  هیجوت   1

هب نارهت  هداج  زا  بعشنم  یعرف  یکاخ  هار  هاگیاپ ، هب  یهتنم  یعرف  هار  نادمه ، نارهت  ياه  هداج  رد  كوکـشم  ياه  لیبموتا  یـسرزاب   2
. نادمه هورق  هداج  گنهآ و  رتوبک  هار  هاگیاپ ، تمس 

: يریگناهج داز  خرف  ناورس 

حلـسم دارفا  ناهگان  هک  میدرک  یم  تبحـص  يرد  ره  زا  هتـسشن و  كراپ  يوت  ور  هدایپ  طسو  لودـج  يور  رد  یلـالج  گنهرـس  نم و  »
.« دندرک ریگتسد  ار  ام  هدش و  دراو 

: یتسار جریا 

یب همانرب  دنتفگ  ناشیا  مدید و  هکد  نیمه  يولج  رد  ار  يدنز  رـصان  ناورـس  متفر ...  هکد  يولج  هب  مرخب و  هباشون  متفرگ  میمـصت  دعب  »
.« متفر لزنم ...  فرط  هب  هک  دوب  هقیقد  یلا 20/8  تعاس 10/8  منک  یم  رکف  موریم و  متفگ  مهنم  و  مور . یم  نم  تسا و  يا  هدیاف 

: ینکر رصان  ناوتس 

کی تسار  تمس  هاگیاپ ، یهارود  رس  رب  دوب و  هداتسیا  راد  میسیب  لیبموتا  کی  هداج  پچ  تمـس  هاگیاپ  يرتمویلک  ود  یلا  کی  دودح  »
تمس دندوب . هدیناباوخ  وا  رس  تشپ  تسد  شک و  زارد  تلاح  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  رفن  کی  هک  دندوب  هداتـسیا  رادساپ  يدادعت  اب  پیج 

رد رترود  رتمولیک  دنچ  و  دندش ] یمن  لرتنک  اه  سوبوتا   ] تشذـگ لحم  نآ  زا  سوبوتا  دـندوب . هداتـسیا  رادـساپ  يدایز  دادـعت  مه  پچ 
ندمآ لاحرد  نادمه  زا  میئوگ  یم  دیـسرپ  ام  زا  يزیچ  یـسک  رگا  هک  تفگ  هدننار  عقوم  نیا  رد  تشگرب .  دز و  رود  نیزنب  پمپ  لحم 

سوبوتا دش ... نامیشپ  ًادعب  یلو  تسا . ربخ  هچ  دنیبب  دنکب و  نفلت  یخرهاش  هاگیاپ  هب  نیوزق  زا  هک  تشاد  میمـصت  ادتبا  یتمعن  میتسه ...
یکرادم رگا  هک  دوب  هتفگ  یققحم  رامسیت  عقوم  نیا  زا  لبق  داتسیا . نیوزق  رد 
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یکی هک  ذغاک  گرب  دنچ  مه  نم  درک و  میاق  سوبوتا  طسو  یکیتسالپ  شرف  ریز  رد  ار  يذغاک  یتمعن  دینک . یفخم  ارنآ  دـیراد ، هارمه 
هک دوب  يدارفا  لماش  زین  گرب  کی  مهدـب و  يرماع ] ینب   ] ناسحا هب  هک  دوب  هداد  یتمعن  هک  دوب  نانابلخ  زا  يدادـعت  مسا  لماش  اـهنآ  زا 

يرس تشپ  ریز  رد  یناشن  دک و  لماش  گرب  کی  دنوش و  ریگتـسد  یخرهاش  هاگیاپ  رد  یتسیاب  هدع  نیا  هک  دوب  هداد  یئاضر  روپ  رفامه 
تکاپ کی  نم  هک  تساوخ  لوپ  يرادـقم  نم  زا  روپنامز  نیوزق  رد  مدومن . یفخم  سوبوتا  رد  درگاـش  تمـس  هدـنام  رخآ  هب  فیدر  ود 
یتمعن مدـش . رادـیب  باوخ  زا  نارهت  جرک  نابوتا  رد  مدـیباوخ . ًاددـجم  نم  دـش . هدایپ  وا  مداد و  وا  هب  ناـموت  رازه  جـنپ  تسیب و  يوتحم 

لوپ نم  زا  ناموت  رازه  جـنپ  تسیب و  غلبم  مسانـش  یمن  ار  وا  هک  رگید  رفن  کـی  ناـموت و  رازه  جـنپ  تسیب و  نیتبآ  ناـموت و  رازه  هاـجنپ 
. دندش هدایپ  جیردتب  دنتفرگ و 

مدید ار  مرسمه  مدز ... رد  راب  ود  تسا . شوماخ  راب  نیا  دوب  نشور  هک  هشیمه  فالخرب  لاه  غارچ  هک  مدید  مدیسر . نامدوخ  هناخ  ردب 
. مدرک رارف  نم  ودب و  تفگ  مرـسمه  وت ، ایب  وت  ایب  تفگ  نم  هب  رابود  هک  دوب  هداتـسیا  دنلب  دق  رادشیر  رادـساپ  رفن  کی  وا  رـس  تشپ  هک 
ار مرسمه  غیج  يادص  نآ  بقاعتم  دش و  دنلب  يریت  يادص  هک  مدوب  هدرکن  یط  ار  هچوک  هب  ژاراگ  يدورو  لحم  ات  هناخ  رد  هلصاف  زونه 

ناوارف ًاتبـسن  تاعالطا  و   ] لوپ يوتحم  كاس  موش  رتکبـس  هکنیا  يارب  مدیود  هچوک  رد  رتم  دنچ  یتشکار .... وا  خآ  دز : غیج  هک  مدـینش 
رد نم  دش . دنلب  ًایلاوتم  زین  ریت  کیلش  نیدنچ  يادص  نمـض  نیا  رد  مدومن . رارفب  عورـش  هدرک و  اهر  دوب  متـسد  هک  ار  اتدوک ] دروم  رد 
ارم دیـسر و  دوب  نم  بیقعت  رد  هک  يرادساپ  عقوم  نیمه  مدـیزخ . اهنآ  زا  یکی  ریز  هب  هتفرگ و  رارق  لیبموتا  ود  هلـصاف  رد  يدـعب  هچوک 

. دنک اتدوک  هتساوخیم  تسا و  نابلخ  نیا  هک  دزیم  داد  درک و  يور  هناشن  نم  تمس  هب  درک و  ادیپ 
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(1) تسب بانط  اب  تشپ  زا  ار  متسد  دمآ  زین  رفن  کی  دندنبب ، ار  وا  تسد  دیئایب و  مدرم 

: یققحم هللا  تیآ  راسمیت 

دمآ و ینکر  تعاس 15/8  دودـح  رد  مسانـشب . ار  وا  نم  هک  یـسک  هن  دوب و  یـسوبوتا  هن  یلو  متفر  لحم  هب  تشه  تعاـس  زا  لـبق  نم  »
رظن تحت  ار  ام  دیوش ، قرفتم  تفگ  دمآ و  هک  مدید  ار  یتمعن  عقوم  نیا  رد  تشاد . دهاوخ  ریخأت  تعاس  کی  دودـح  رد  سوبوتا  تفگ 

شترا یـسدنهم  هرادا  لباقم  رد  یتدـم  زا  دـعب  هرخالاب  مدرک ...  رارف  نم  دـندش . هدایپ  نیـشام  کی  مبنجب  مدوخب  مدـمآ  نم  ات  دـنراد و 
. مدوب هدیدن  ار  مادکچیه  نم  هک  دندوب  سوبوتا  رد  رفن  هس  متفر . سوبوتا  لخادب  نم  دش . هدایپ  سوبوتا  نآ  زا  ینکر  داتسیا و  یسوبوتا 

یتدم زا  دعب  تخانـش . یمن  ار  اهنآ  مه  ینکر  یتح  هک  دوب  يرگید  درم  کی  هدننار و  کمک  هدننار و  رفن  هس  نیا  منادـیمن  ار  اهنآ  مسا 
يدب عضو  نوچ  دندش و  سوبوتا  دراو  مدیدیم  ار  وا  راب  نیلوا  يارب  منادـیمن و  ار  وا  مسا  هک  مه  رگید  رفن  کی  نیتبآ و  ، یتمعن روپنامز ،

! میورب میهاوخیم  اـه  نیمه  اـب  اـم  متفگ  ینکر  هب  نم  میوـش . رود  لـحم  زا  ًـالعف  هک  میتـفرگ  تکرحب  میمـصت  میدرک ، یم  ینیب  شیپ  ار 
رد نم  درک ، نفلت  ینکر  جرک  زا  دـندوب . بارخ  بلغا  اـه  نفلت  منزب . نفلت  کـی  متـساوخ  نم  میورب . دـنا . هدرک  رارف  هیقب  تـفگ  ینکر 
مه اـهراک  هیقب  رگا  میور  یم  تفگ  دـمآ و  ینکر  هرخـالاب  مدوب . سوـبوتا  لـخادرد  متـشادن و  روـضح  ینکر  ینفلت  تاـملاکم  ماـگنه 

. تفر میهاوخ  هاگیاپ  هب  هنرگو  میدرگ  یم  رب  سوبوتا  نیمه  اب  دشاب  هدش  بارخ 

نیرومأم دش و  یم  لرتنک  تخـس  یلیخ  اه  هداج  میدوب . نادمه  هب  ناتـسکات  هار  رد  مدش  رادـیب  یتقو  مدـیباوخ و  سوبوتا  لخاد  رد  نم 
رد یتح  دندرک و  یم  فقوتم  ار  یصخش  ياه  نیشام  مامت  يرمرادناژ 
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. « دنتفرگ یمن  ار  اه  سوبوتا  اه و  نویماک  يولج  یلو  دنوب . هدز  شتآ  ار  کیتسال  ددع  نیدنچ  هداج  طسو 

دندرک و یم  تکرح  اه  هداج  يوت  رد  نارادساپ  ياه  نیشام  دوب ... هدش  رتدیدش  یلیخ  تبقارم  عضو  نادمه  هب  هواس  هداج  یهار  هس  زا 
همادا نامدوخ  تکرح  هب  ام  اذل  دندرک . یم  یندب  یـسرزاب  ارنآ  نارفاسم  رفن  راهچ  هدومن و  فقوتم  ار  وا  دندرب  یم  کش  یلیبموتا  ره  هب 

هلصافالب میدیسر و  نارهت  هب  حبص  تعاس 6  میدرک . تعجارم  نارهت  هب  هدز و  رود  میدش و  فقوتم  نیزنب  پمپ  نیلوا  لباقم  رد  میداد و 
.« میدش قرفتم 

: يرسدور یلمحت  میهاربا  گنهرس 

ینب  ] ناسحا دنـشاب و  رـضاح  دوخ  راک  لحم  رد  یئارجا  لماوع  یتسیاب  یم  هک  هبنـشجنپ  بش  لیاوا  ینعی  [ 18/4/59  ] هبنشراهچ بورغ  »
عمتجم لحم  رد  دوریم  یتقو  یلو  یخرهاـش ، هاـگیاپ  هب  دورب  دـعب  دـهدب و  ار  نویزیولت  هلمح  دروم  دارفا ، راـک  بیترت  دوب  رارق  يرماـع ]
تایلمع تفگ  دنوشب و  قرفتم  دندوب  دادعت  نآ  داد ، روتـسد  هک  دوب  نیا  دوب  هدیـسرن  هحلـسا  دندوب و  هدماین  يا ]  ] هدع هکنیا  تلعب  ایوگ 

. « میوشب قرفتم  هک  دهدب  عالطا  ام  هب  درک  نفلت  مظاک  هب  هک  دوب  عقوم  نامه  دریگ و  یمن  ماجنا 

: رو قیاق  راوتسا 

لـسنک تیرومأم  هدـش و  بارخ  تامهم  هلحـسا و  لماح  نیـشام  هک  تفگ  ینادرم  رداـن  هب  دـش و  هداـیپ  نیـشام  زا  شاـترذآ  گنهرـس  »
هب میداتـسیا .  مه  ام  دـنداد و  تسیا  ام  هب  نارادـساپ  اجنآ  رد  نادـمه و  نیوزق  هار  هس  هب  میدیـسر  اـت  میدرک  تکرح  مه  اـم  هدـیدرگ و 
ولج میدمآ  يرادقم  میدرک و  تکرح  دش  میهاوخ  هتشک  میتسیاب  رگا  هک  میدید  ام  نوچ  دندرک و  يزادناریت  هب  عورـش  نداتـسیا  ضحم 

هلولگ شکرت  نوچ  مداتفا و  ولج  هداز  نمهب  اضر  ینادرم و  ردان  زا  نم  رارف .  هب  میدرک  عورـش  میدرک و  اهر  لحم  کی  رد  ار  نیـش  ام  و 
هدرک تباصا  نم  تشپ  هب 
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ار دوخ  ات  هتفرگ  تفه  تعاس  دودح  ار  نیشام  کی  يولج  مدوب و  اجنآ  مه  حبـص  ات  مدیـسر و  یلـصا  هداج  هب  مدیود ...  یم  عیرـس  دوب 
. « هاگیاپ نورد  دندرب  دندرک و  ریگتسد  ارم  دوب و  هدش  يادناریت  ام  هب  هک  دوب  یلحم  نامه  رتولج  مدق  دنچ  یلو  مهد . تاجن 

: يردیح يدهم  دمحم  راوتسا 

ار ام  يولج  دندیسر و  نیرومأم  ام  رـس  تشپ  هک  میتشذگ  اجنیا  زا  دش  یم  لرتنک  هتـسب و  هار  نایماظن  طسوت  یهار  هس  ولج  هکنیا  تلعب  »
یعـس نم  دـش . یم  ینارحب  عضو  تشاد  دـیامن ...  بلج  ار  ام  نابژد  دـیاب  میتسه و  یماظن  نامدوخ  هک  میتفگ  نیرومأم  هب  اـم  دـنتفرگ و 

یکیرات رد  مدرب و  مدوخ  اب  متفرگار و  رادساپ  گنفت  نیمز و  مدروخ  يریزارـس  رد  مدوخ  یلو  مریگب  رومأم  رادساپ  زا  ار  هحلـسا  مدرک 
بوج زا  یکی  رد  متفر و  هار  اهنابایب  رد  حبـص  یکیدزن  ات  نم  دش  یم  يزادناریت  تشاد  هداج  رانک  متفر . هتفرگ  ار  هداج  تسار  تسد  ... 

مدیباوخ (1) متفرگ  اه 

 : رارف

دوب عقاو  مج  ماج  یلاوح  رد  هک  رون  مانب  يدرف  لزنم  رد  رفینابرق  هلمج  زا  نارگاتدوک  زا  رفن  زا 200  شیب  ( 18/4/1359  ) اتدوک بش  رد 
يامیـس زکرم  اتدوک ، تیقفوم  مئالع  تفایرد  اب  اـت  دـندوب  هدرک  عاـمتجا  دیـشوخ  ریـش و  هب  شوقنم  یئاهدـنبوزاب  اـب  یماـظن و  ساـبل  اـب 

، تسا یفتنم  تایلمع  هک  دوش  یم  هداد  عالطا  نانآ  هب  نفلت  طسوت  هیلوا  تاعاس  نامه  رد  یل  دننک و  فرصت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج 
رابنا کی  هب  هناخ  زا  جورخ  زا  سپ  ینابیتشپ  هخاش  سیئر  رفینابرق  رهچونم  دیوش . هدنکارپ  هرفن  هس  ود  ياههورگ  رد 

278 ص :

ود اب  بش  نآ  يادرف  رد  هقطنم ، زا  رارف  زا  سپ  يو  دوب . دازآ  طوقـس  هتـشر  رد  لادم  دنچ  بحاص  هدیزرو و  يدرف  يردیح  راوتـسا  - 1
هب دـندوب  علطم  ماـجرفان  ياـتدوک  عوقو  زا  ویدار  قـیرط  زا  هک  یئاتـسور  ود  نآ  دـهاوخیم . اذـغ  ناـنآ  زا  دـنک و  یم  دروـخرب  یئاتـسور 
رد رقتـسم  یمالـسا  بـالقنا  هتیمک  هب  ًامیقتـسم  هدرک و  راوس  روـتوم  كرت  رب  ار  يو  وا ، ناـنیمطا  بلج  اـب  دـندش و  كوکـشم  يردـیح 

. دنرب یم  دوخ  ياتسور 
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یم رارف  هیکرت  هب  هرخالاب  ناهنپ و  لغآ  کی  رد  یتدـم  دور و  یم  ناتـسدرک  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  دوش و  یم  ناهنپ  اجنآ  رد  هتفر  لاـغز 
یم هیهت  تشگرب  تفر و  طیلب  ریا » سیوس   » زا دزاس  علطم  ار  یـسک  هکنیا  نودـب  اتدوک  زا  لبق  زور  یـسایس  هخاش  سیئر  یـسداق  دـنک .

. ددرگ زاب  ًاعیرس  دوب  مأوت  يزوریپ  اب  رگا  دشاب و  هتخیرگ  وا  دش  هجاوم  تسکش  اب  اتدوک  رگا  ات  دنک 

. دزیرگ یم  جراخ  هب  ناتسا  نیا  قیرط  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  اب  ییانشآ  تلعب  یماظن  هخاش  سیئر  يرماع  ینب 

 ، نآ يزوریپ  هب  هک  یئاتدوک  ناسنیدـب  یلو  هتخاس  ناهنپ  ماـهبا  ياـهربا  رد  ار  هئطوت  زا  یئاـیاوز  اـتدوک ، یلـصا  رـصنع  هس  رارف  هچ  رگا 
بوذ یفرب  یکمدآ  دننام  لمع  هناتـسآ  رد  یهلا  فطل  هب  دوب  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  نیـشناج  حرط  هک  دوب  هدش  هتـسب  دـیما  نانچ 

. تخیر ورف  دش و 
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اتدوک ماما و  . 5\ 

لد مدید  یم  دوب . نایرج  رد  مه  یمشاه  ياقآ  بالقنا . ياروش  میدمآ  يرصع  میدز . یم  لد  لد  رگید  ام  دییبنج ... بوخ  زورنآ  هاپـس  »
يا هیـضق  هچ  بشما  هک  میگب  ماما  تمدـخ  میورب  ایب  متفگ : یمـشاه  ياقآ  هب  مریگب . کمک  تساوخ  ملد  ماما  زا  هریگ . یمن  مورآ  اجنآ 

میراد یبجاو  راک  ماما  اب  میتفگ  ماما  تمدخ  نارامج  میتفر  میدش  نیشام  راوس  رگیدمه  اب  یمشاه  ياقآ  نم و  هریگب ... ماجنا  تسا  رارق 
لاـمک اـب  یلو  دـنداد . شوـگ  تقد  اـب  ماـما  دـینامن . ناراـمج  رد  بشما  امـش  تسا و  ماـجنا  فرـش  رد  يا  هیـضق  نینچ  میتـفگ  میتـفر  و 
دهاوخ نینچ  هکانرطخ و  نیرب  اجنیا  زا  مینک  یم  شهاوخ  ندرک . ساـمتلا  هکلب  ندرک . رارـصا  میدرک  اـنب  اـم  هن . هک  دـنتفگ  يدرـسنوخ 

يزیچ مارب  بشما  نم  دیـشابن . نارگن  نم  زا  امـش  دنتفگ  مینک  یم  رارـصا  یلیخ  ام  هک  دندید  یتقو  هن . دنتفگ  صرق  رـصم و  ناشیا  دـش .
امـش دـنتفگ :  نم  هب  هش . یمن  میروط  نم  هک  دـنتفگ  عطاق  روطب  ماما  هک  درک  ادـص  مشوگرد  فرح  نیمه  نم  هک  دـمآ . دـهاوخن  شیپ 
ویدار زا  درک  مهاوخ  تبحـص  مدرم  اب  ادرف  مدوخ  نم  دمآ  شیپ  يا  هثداح  رگا  دینزب . نفلت  نم  هب  اجنوا  زا  دیـشاب . عاضوا  بظاوم  دیورب 
دنورب ناشیا  دندمآ ، اهنآ  دش ، یئاتدوک  رگا  هک  میراد  هگن  ار  نویزیولت  ویدار و  ام  یتسیاب  هکدوب  يروجنیا  نوشنهذ  ماما  نویزیولت ...  و 

ار اهنیا  مدرم  دننک و  جیسب  ار  مدرم  دننزب و  فرح  مدرم  اب 
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شترا و لحم  دنناوتب  نریگب و  تردق  هک  داد  دنهاوخن  تصرف  اه  نیا  هب  مدرم  دـننکب ، مه  نارابمب  کی  الاح  دـننک . یم  جالع  ناشدوخ 
(1) دننزب ار  تلود  هاپس و 

نانخس زا  یئاه  شخب  رد  ناشیا  دندرک . ینارنخس  نارامج  هینیـسح  رد  ( 20/4/59 اتدوک (  يزاس  یثنخ  تایلمع  نایاپ  زا  سپ  تما  ماـما 
: دندرک هراشا  اتدوک  هلئسم  هب  نینچ  دوخ 

زورنآ ار ...  اهنآ  دندرکیم  هفخ  مدرم ]  ] دندوب هدرک  مه  مایق  میدوب و  هدـشن  مه  شفـشک  هب  قفوم  هچنانچ  هک  تسا  مولعم  هک  يا  هئطوت  »
نیا دنکب ... ظفح  ار  مالـسا  مکحم  تشم  اب  و  زاب ، شتـسد  تلم  مراک ، غارـس  متفر  مه  نم  درک و  بارخ  ار  اجنیا  دـمآ و  اهنآ  موتناف  هک 
یم اهنیا  لاثما  ناراد و  هجرد  نیا  زا  رفن  راهچ  اب  دنتسین ، قفاوم  اه  نیا  اب  هک  اهزابرس  زابرـس ، ًالثم  ات  راهچ  اب  هک  ارنیا  دندیمهفن  اه  قمحا 

اه نیا  دـندرک . رکف  طـلغ  اـه  نیا  دـننک . حـتف  دـنناوتب  اـه  نیا  دنتـسه ، زهجم  همه  هک  ینویلیم  جـنپ  یـس و  لـهچ و  تکلمم  کـی  دوـش 
تـسا هدش  هدـیلام  كاخب  شا  هزوپ  ناتـسناغفا  رد  دراد  هک  يرازبا  همه  اب  دراد و  هک  ینردـم  ياه  حالـس  همه  اب  يوروش  هک  دـندیمهفن 

ار دوخ  نانخـس  هدنهد  راعـش  هب  باطخ  ماما  تس » هللا  حور  شا  هدـنبوک  تسار ، پچ و  هئطوت  : » راضح زا  یکی  راعـش  تیعمج و  ریبکت  ]
(2) تسه یک  هللا  حور  دیتسه ! امش  شا  هدنبوک  نک ! ربص  دنهدیم :] همادا 

: دندومرف نینچ  ناش  ینارنخس  زا  يرگید  شخب  رد  ماما 

هچنانچ رگا  یلاعت ، هللا  مهدـیا  مه  ، تیناحور فنـص  امـش  میـسرت ... یم  نامدوخ  ياهرـشق  زا  اـم  میـسرت . یمن  اـتدوک ]  ] روما نیا  زا  اـم  »
تلم دوخ  ، تسین مزال  موتناف  رگید  هک  تسا  زورنآ  تدم ، زارد  رد  یتح  دـیتفیب ، تلم  مشچ  زا  هک  دـیهد  ماجنا  هتـساوخن  ادـخ  یئاهراک 

امش

284 ص :

. يا هنماخ  مالسالا  تجح  اب  هبحاصم  - 1
هبنش 21/4/1359. ناهیک ، - 2
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يزیچنآ دناوتن  تیناحور  میناوت ، یمن  ام  هک  تسا  نیا  زا  مفوخ  نم  دهدب ... ماجنا  دناوت  یمن  راک  يداه  یب  مه  تلم  دـنز و  یم  رانک  ار 
(1) دهد ماجنا  حیحص  تسا  وا  هدهعب  هک 

285 ص :

. ذخأم نامه  - 1
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اه تسویپ  موس : شخب 

اه تسویپ 

هرامش ي 1] تسویپ  ]

هژون ياتدوک  هرابرد  يرهش  ير  يدمحم  مالسالا  تجح  تارطاخ 

ماجرفان (1) ياتدوک 

، داتفا قافتا  شترا  یمالـسا  بالقنا  ياه  هاـگداد  رد  بناـج  نیا  يدـصت  ماـگنه  هک  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  مهم  ياهدادـیور  زا  یکی 
. تسا ماجرفان 18/4/1359  ياتدوک 

. دیدرگ فورعم  هژون  ياتدوک  هب  دوش  زاغآ  نادمه  هژون ي  دیهش  ییاوه  هاگیاپ  زا  دوب  رارق  هک  نآ  لیلد  هب  اتدوک  نیا 

دـمآ و مرتفد  هب  تشاد ، يراکمه  شترا  مود  هرادا ي  هتیمک ي  اب  هک  ناـیراجح  دیعـس  ياـقآ  زور 17/4/1359 ، باتفآ  بورغ  کـیدزن 
رتفد رد  رفن  دنچ  ًارهاظ  مراد . یصوصخ  راک  تفگ  هدز  ناجیه 

289 ص :

زکرم طسوت  ناتـسبات 1383  رد  هک  تسا  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح  تارطاخ  لوا  دـلج  اه ،» هرطاخ   » باتک زا  همیمـض  نیا  بلاطم  - 1
هب اما  تسا ، یلبق  تاجردـنم  رارکت  ای  هباشم و  ًالامتحا  بلاطم ، یخرب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  تسا . هتفای  راشتنا  یمالـسا  بالقنا  دانـسا 

هـسسؤم .) تسا يرایـسب  هتفگان  رت و  لماک  تاعالطا  تاـکن و  هدـنرادرب  رد  تارطاـخ  نیا  دوش . یم  جرد  ًاددـجم  عوضوم  تیمها  لـیلد 
بالقنا ياهورین  هلیـسو ي  هب  یتاعالطا  ياـه  تیلاـعف  يارب  شترا ، مود  هرادا ي  راـنک  رد  هتیمک  نیا  .1 یسایس ) ياهـشهوژپ  تاعلاطم و 

. دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  رتشیب  تاحیضوت  دوب . يوضر  دمحم  سدنهم  ياقآ  اب  نآ  تسایر  دوب و  هدش  لیکشت 
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(1) دوش اتدوک  تسا  رارق  بشما   : » تفگ دش و  کیدزن  نم  هب  دندوب ،

، يریگتـسد رب  تراظن  متفرگ . رارق  اتدوک  نیا  ناـیرج  رد  هک  مدوب  ییاـضق  هاگتـسد  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  نم  ًارهاـظ  ناـس ، نیدـب 
طبـض تبث و  هماگنه  نآ  رد  هنافـسأتم  هک  تشادرب  رد  يا  هدـنزومآ  هدـنزرا و  یخیرات  تاکن  نایچاتدوک  رتشیب  همکاحم ي  ییوجزاب و 

. دشن

، نآ زا  سپ  مدروآدرگ . مالسا  رادساپ  هلجم ي  رد  یتالاقم  هلسلس  تروص  هب  متشاد ، رطاخ  رد  هک  ار  هچ  نآ  ارجام ، نیا  زا  سپ  اه  لاس 
رایتخا رد  اه  شالت  لصاح  هک  نآ  ات  دیدرگ ، نآ  لیمکت  عنام  تالاغتـشا ، ترثک  هک  مدرک  مهارف  ار  هراب  نیا  رد  یباتک  فیلأت  تامدـقم 

ار بناج  نیا  تارطاخ  ألخ  سناوت  یمن  باتک  نیا  اما  دـش ؛ رـشتنم  هژون » ياتدوک   » باتک نانآ  تمهاب  وتفگر  رارق  ناراـک  مه  زا  یخرب 
رس هب  روشک  زا  جراخ  رد  يرارف و  اه  لاس  هک  یتمعن ، ناورـس  اتدوک ، یلـصا  ياه  هرهمزا  یکی  هک  نآ  صوصخب  دنک ، رپ  هطبار  نیا  رد 

متفرگ میمصت  ًاددجم  ور  نیا  درک . اشفا  اتدوک  رارـسا  زا  ار  يا  هزات  تاکن  دش و  ریگتـسد  شترا ، تظافح  نامزاس  هلیـسو ي  هب  درب ، یم 
شراگن يارب  یتصرف  نینچ  رگید  هک  مرواب  نیا  رب  نونکا  دیـسرن . نایاپ  هب  اما  تفرگ ، تروص  ییاه  شالت  منک . هیهت  هراب  نیا  رد  یباتک 

هدرک يروآ  عمج  هک  ار  یتاکن  بلاطم و  نیرت  مهم  خیرات ، رد  تبث  يارب  نیاربانب  ، دمآ دهاوخن  شیپ  هثداح  نآ  هرابرد ي  لقتسم  یباتک 
ور نیا  زا  منک . یم  نیب  مدوب ،
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. دش دهاوخ  اه  شخب  ریاس  زا  رت  لصفم  تارطاخ  زا  شخب  نیا 

نارگاتدوک هزیگنا ي 

: دوش یسررب  دیاب  هتکن  ود  اتدوک ، ره  یبای  هشیر  رد  یلک  روط  هب 

. دننک یم  تیاده  ار  یماظن  تایلمع  هک  اتدوک  یلصا  ناحارط  هزیگنا ي  لوا : هتکن ي 

راب تقیقح  رد  دنهد و  یم  ماجنا  ار  یماظن  تایلمع  دنتسه و  اتدوک  یلصا  نانادرگراک  تسد  رازبا  هک  ییاهورین  هزیگنا ي  مود : هتکن ي 
هداوناخ ي دوخ و  یگدـنز  دـنوش و  یم  ینابرق  هک  دنتـسه  نآ  اتدوک ، تیقفوم  مدـع  تروص  رد  تسا و  اه  نآ  شود  رب  اتدوک  نیگنس 

. دنهد یم  رارق  هرطاخم  رد  ار  دوخ 

نارود يراب  دـنب و  یب  گنهرف  هب  تشگزاب  لیامت  دـیدج و  یگنهرف  طیارـش  زا  يدونـشخان  رهاظ ، بسح  هب  اتدوک ، ياهرازبا  هزیگنا ي 
. دندوب هدش  راتفرگ  اتدوک  یلصا  ناحارط  نیریش  ياهایؤر  چوپ و  ياه  هدعو  بیرف  ماد  رد  نانآ  عقاورد  اما  دوب . قباس  هاش 

. میراد ارجام  نیا  یلصا  ناحارط  نانادرگراک و  هزیگنا ي  هئطوت و  نیا  یلصا  هشیر ي  هب  یهاتوک  هراشا ي  اج  نیا  رد 

دشر زا  يریگولج  يارب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هاش  هتـسباو ي  میژر  هک  یتامادقا  هیلک ي  هک  تسا  يرورـض  روظنم ، نیا  يارب 
ققحت ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  يزادـنارب  تسکـش و  يارب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ییاه  هئطوت  همه ي  داد و  ماجنا  بالقنا  يزوریپ  و 
هـشیر لباق  نآ ، زا  سپ  شیپ و  ياه  هئطوت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ماجرفان  هئطوت ي  نیا  نوچ  دنریگرارق ؛ یبای  هشیر  دروم  اج  کی  تفای ،

. تسین ریسفت  لیلحت و  یبای و 
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نآ رس  کی  هک  یمالسا ، يروهمج  اب  هلباقم  رد  رابکتسا  ياه  هئطوت  ددعتم  ياه  هقلح  زا  تسا  يا  هقلح  هژون ، هئطوت ي  رگید  ترابع  هب 
هک یتامادـقا  هیلک ي  یـساسا و  نوناق  تارهاظت  هاش و  تموکح  ياهزور  نیرخآ  رد  رایتخب  يریزو  تسخن  هئطوت ي  هب  دوش  یم  لصتم 

سبط ماـجرفان  هئطوـت ي  هب  هقلح ، نـیا  رگید  رـس  تـشاد و  ار  نآ  يارجا  تیرومأـم  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  يریگـشیپ  يارب  هاـش 
، اهراجفنا اـهرورت و  نیقفاـنم و  اـه و  لاربیل  ياـه  هئطوت  ناملـسم و  قلخ  بزح  هئطوت ي  ناریا و  هیلع  قارع  ثعب  میژر  یلیمحت  گـنجو 

. دوش یم  لصتم 

نآ يزوریپ  زا  سپ  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  ییاه  هئطوت  همه ي  دیاب  هژون ، ماجرفان  ياتدوک  یبای  هشیر  يارب  ساسا  نیا  رب 
. دنوش یبای  هشیر  اج  کی  یمالسا ، بالقنا  موادت  يزوریپ و  اب  هلباقم  يارب 

هاگن اپ  يور  يارب  وا  تامادـقا  همه ي  دـید  اکیرمآ  یتقو  تساکیرمآ ، يرابکتـسا  ياه  تسایـس  عقاو  رد  اه  هئطوت  نیا  همه ي  هشیر ي 
ای دادن و  هجیتن  هاش  تموکح  نتشاد 
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ناریا رد  یهاشنهاش  میژر  رهاظ  لکش و  رگا  هک  درک  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  دش ، ینتفر  هاش  هرخالاب  دوب و  سوکعم  شا  هجیتن 
. دنامب یقاب  یتنطلس  میژر  ياوتحم  حور و  دورب ، نیب  زا 

اکیرمآ يارب  هچ  نآ  هکلب  دـشاب ، هک  مکاح ، صخـش  اـی  دـشاب و  هچ  ناریا  رب  مکاـح  میژر  ماـن  هک  تسین  مهم  هلأـسم  نیا  اـکیرمآ  يارب 
ای يروهمج ، ای  دـشاب ،  یهاشنهاش  میژر  ناریا ، رب  مکاح  میژر  ماـن  هک  درادـن  یتواـفت  اـکیرمآ  يارب  تسا . میژر  ياوتحم  دراد ، تیمها 
رب هاش  هک  دنک  یمن  یقرف  اکیرمآ  يارب  نینچمه  یمالسا ! يروهمج  یتح  ای  یمالـسا و  کیتارکمد  يروهمج  ای  کیتارکمد ،  يروهمج 

 .... ای ردص و  ینب  ای  دنک ، تموکح  ناریا 

. دنک نیمأت  ار  دوخ  عماطم  عفانم و  دناوتب  ات  دشاب  اکیرمآ  هب  هتسباو  یکتم و  ناریا  میژر  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمها  اکیرمآ  يارب  هچ  نآ 

زاغآ یهاشنهاش ، مرآ  نودب  هاش و  نودب  هتـسباو ، یتموکح  ندروآ  راک  يور  يارب  ار  دوخ  شالت  دید ، ینتفر  ار  هاش  یتقو  تهج  نیدـب 
. درک

هلیـسو ي هب  تارکمد  لایـسوس  يروهمج  هدـعو ي  روشک و  زا  جراخ  هب  هاش  مازعا  راـیتخب و  يریزو  تسخن  هطبار ، نیا  رد  مادـقا  نیلوا 
دـش و یثنخ  دوز  یلیخ  هئطوت  نیا  هنحـص ، رد  مدرم  و  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  بالقنا ، يربهر  يرایـشوه  اب  هک  دوب  رایتخب 

. دیسر يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا 

سویأم دـیایب ، راک  يور  ناریا  رد  اکیرمآ  عفانم  ظـفاح  اـهتنم  نکمم ، مسا  ره  اـب  یمیژر  هک  نیا  زا  اـکیرمآ  زین  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
هب اه  هئطوت  زا  کی  ره  اب  هطبار  رد  هک  يدانسا  دوبن ، مه  دانسا  نیا  رگا  دهد . یم  ناشن  ار  انعم  نیا  اکیرمآ  یسوساج  هنال ي  دانـسا  دوبن .
هک یحرط  ره  ور  نیا  زا  تسا و  هدرکن  غیرد  یـششوک  چیه  زا  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  اکیرمآ  هک  دـنک  یم  صخـشم  دـمآ ، تسد 

بالقنا اب  هلباقم  يارب  ار  يرگید  صخـش  رگید و  مان  رگید و  حرط  دندش ، یم  اوسر  نآ  ناحارط  دـش و  یم  اشفا  فدـه  نیا  ققحت  يارب 
. دروآ یم  هنحص  يور  یمالسا 

رگید زور  نایارگ ، یلم  رگید  زور  دنتـسرف ، یم  نادـیم  هب  یهاشنهاش ، تموکح  یـساسا  نوناق  زا  يراداوه  راعـش  اب  ار  رایتخب  زور  کـی 
يروتاتکید دادبتسا و  دض  یهاوخ و  يدازآ  ییارگ و  یلم  هدنبیرف ي  ياهراعـش  اب  نیقفانم  ردص و  ینب  رگید  زور  ناملـسم ، قلخ  بزح 

صیخشت یماظن  ياتدوک  ار  دوخ  عماطم  عفانم و  هب  ندیسر  هار  اهنت  دسر ، یمن  دصقم  هب  اه  هار  نیا  زا  نوچ  و 
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هئطوت تسین . زین  اه  نآ  نیرخآ  دوبن ، یمالسا  ماظن  يزادنارب  يارب  اکیرمآ  هئطوت ي  نیلوا  یماظن  ياتدوک  هک  روط  نامه  هتبلا  دهد . یم 
. تسا یماظن  ياتدوک  هئطوت ي  زا  رت  كانرطخ  رت و  هدیچیپ  بتارم  هب  اکیرمآ  یگدرکرس  هب  یناهج  رابکتسا  زورما  ي 

باقن نامزاس 

تسخن نیرخآ  رایتخب ، رتکد  راداوه  تالیکـشت  رهاظ ، رد  نامزاس  نیا  تسا . گرزب » ناریا  مایق  نامزاس   » زا هتفرگرب  يزمر و  مان  باقن » »
. دوب ناریا  یمالسا  بالقنا  هیلع  اکیرمآ  یماظن  ياتدوک  نامزاس  عقاو ، رد  و  یهاشنهاش ، میژر  ریزو 

تکلمم زا  هاش  هک  ینامز  ات  یلو  میراد ، لوبق  ار  ناریا  بالقنا  مایق و  ام   » هک دندوب  هدرک  عناق  ار  نارگاتدوک  یصوصخ  تاسلج  رد  هتبلا 
نیا تاجن  تهج  ام  هجیتن ، رد  تسا . هدوب  نآ  دض  رب  هکلب  هدوبن ، بالقنا  رانک  رد  نآ ، زا  دعب  هدـش ي  ماجنا  تایلمع  تامادـقا و  تفر ،

(1) میا هدومن  یسایس  تایلمع  هب  عورش  ینیمخ ، ماما  تسد  زا  بالقنا 

، هدوبن حرطم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  هلأسم ي  ًالـصا  مزادـنارب ...  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  متـساوخن  زگره  بناج  نیا  »
تیحالـص بناـج  نیا  رظن  هب  هک  یناـسک  تسد  زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  بـالقنا و  تاـجن  ینعی  هدوـب ؛ سکع  هب  نـم  رظن  هـب  هـکلب 

.« دنرادن ندرک  تموکح 

مه روشک ، لخاد  رد  ناـمزاس  نیا  یلـصا  ناگدـننادرگ  تشاد . هدـهع  هب  ار  هژون  ياـتدوک  ناـیرج  يربهر  باـقن »  » ناـمزاس لاـح  ره  هب 
ههبج نیا  زا  یشخب  لقادح  ای  یلم و  ههبج ي  ار  اتدوک  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  تقیقح  رد  دندوب و  یلم  ههبج ي  رد  رایتخب  نارکف 
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هدمع ي هک  دندوب  قباس  میژر  هب  ناگتـسباو  زا  باقن ، نامزاس  ياضعا  میرذگب ، هک  هئطوت  نیا  یلـصا  ناگدننادرگ  زا  درک . یم  تیاده 
. دنداد یم  لیکشت  لغاش ، نایماظن  زا  يدودحم  دادعت  هتسشنزاب و  یجارخا و  نایماظن  اه و  یکاواس  ار  اه  نآ 

: اتدوک لماوع  زا  یکی  تاراهظا  ربانب 

میـسقت یماظن  یـسایس و  هخاش ي  ود  هب  هک  ناریا  رد  داتـس  کی  رایتخب و  نآ  سأر  رد  هک  سیراپ  رد  داتـس  کی  لماش  باقن ، ناـمزاس  »
. دوب دش ، یم 

سدنهم هب  خیرات 8/2/1359 ، رد  وا  يریگتـسد  زا  سپ  دوب و  ناریا  بزح  لاعف  ياضعا  زا  یکی  (1) مداخ مساقلاوبا  اب  اتدوک  یهدنامزاس 
.« دش راذگاو  نابزرم  داوج 

اتدوک زا  ییاه  هناشن 

اتدوک ياه  هعیلط  هرابرد ي  هک  دوب  س ح ) ، ) تشاد لاعف  يروضح  هژون  ياتدوک  يزاس  یثنخ  فشک و  نایرج  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 
: دیوگ یم  نینچ 

اب ًاتدمع  هک  ار  رت  کچوک  یبالقنا  دض  نایرج  دنچ  دوب  هدش  قفوم  اتدوک  یلـصا  هکبـش ي  هک  تفگ  دـیاب  سیک  ياه  هیعلط  دروم  رد  »
شطابترا یلو  دنک ، لصو  دوخ  هب  دندرک ، یم  تیلاعف  ییارگ  یلم  یشم 
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هک ییاه  نیمز  تیکلامدنس  دوب . سوواک  دبنگ  گرزب  ناراد  نیمز  نکیلام و  زا  ناریا و  بزح  لاعف  ياضعا  زا  یکی  مداخ  مساقلاوبا  - 1
راذگاو يو  نادنزرف  هب  هاش  زا  ًامیقتـسم  اه  نیمز  نیا  زا  یتاعطق  هک  دهد  یم  ناشن  دیدرگ ، طبـض  شترا  بالقنا  یناتـسداد  هلیـسو ي  هب 

رد وا  تیوضع  تراـک  هدوـب و  لاس 1318  رد  قباس ، میژر  رد  هیئاضر  يراـیبآ  هرادا ي  سیئر  ، مداـخ مساـقلاوبا  عـالطا ، قبط  دوب . هدـش 
وـضع مداخ ، داوج  سدـنهم  يو ، دـنزرف  تسا . هدـش  رداـص  ناریا  بزح  يزکرم  هتیمک ي  فرط  زا  خـیرات 1/8/1326 ، رد  ناریا  بزح 

مداخ مساقلاوبا  درب . یم  رس  هب  روشک  زا  جراخ  رد  نونکا  مه  دوب و  هتشذگ  میژر  رد  رد 1357  يزاسرهش  نکسم و  ریزو  بزح و  نیمه 
دش ریگتسد  دوش ، ماجنا  هژون  ياتدوک  دوب  رارق  هک  يزور  زا  لبق  زور  هد  هام و  ود  ینعی  خیرات 8/2/1359 ، رد 
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عقوم هب  اه  هکبش  نیا  زا  کی  ره  دوب  رارق  دندش و  یم  لصو  اتدوک  یلصا  ياه  هکبش  هب  یطبار  طسوت  اهنت  دوب و  دودحم  رایسب  اه  نآ  اب 
. دنوش گنهامه  یلصا  نایرج  اب 

هک نیا  اب  مییامن و  ریگتسد  ار  اه  نآ  لماوع  ییاسانـش و  ار  اه  هکبـش  نیا  زا  یـضعب  اتدوک ، نایرج  زا  لبق  اه  هام  هک  میدوب  هدش  قفوم  ام 
رایـسب اتدوک  سیک  هچ  رگا  میدوب . عالطا  یب  نآ  نوچ  دـنچ و  زا  یلو  تسا ، تیلاـعف  هب  لوغـشم  يرتگرزب  ناـیرج  میدرک  یم  ساـسحا 
تروص هب  زونه  ام  یتاعالطا  ياه  هاگتـسد  دوب و  بالقنا  زا  دعب  یبالقنا  دـض  نایرج  نیلوا  نوچ  یلو  دـش ، یم  تیادـه  هرادا و  راگنلو 

. دوب لاحم  ًابیرقت  گرزب  نایرج  نیا  يریگ  یپ  دنتشاد ، دوجو  يا  هفطن 

تیلاعف لوغـشم  دنتخانـش ،) یم  ناسحا  مسا  هب  ار  يو  زین  نایچاتدوک  دوخ  یتح   ) یمان يرماع  ینب  هک  میتسناد  یماـتدوک  زا  شیپ  اـههام 
. میدوبن علطم  نآ  نوچ  دنچ و  زا  اما  تسا ،

، تشاد یناوارف  تاعالطا  هک  دوب  اتدوک ) یسایس  هخاش ي  لوؤسم   ) مداخ دش ، ریگتـسد  اتدوک  زا  لبق  هک  یـساسح  مهم و  دارفا  زا  یکی 
یکی تفرگ و  ماجنا  شترا  مود  هرادا ي  طسوت  يو ،  ییوجزاب  زا  یتمـسق  هنافـسأتم  دوب . هدادن  زورب  نایرج  نیا  ات  راظتنا  فالخ  رب  یلو 
مداخ ياه  ییوجزاب  نیرخآ  نایرج  رد  ار  هکبش  نیا  دوب و  اتدوک  هکبـش ي  وزج  دوخ  يراصنا ، ناورـس  مان  هب  مود  هرادا ي  نایوجزاب  زا 

نآ رب  فاضم  دنداد ، یمن  دوخ  هب  دـش ، یم  طوبرم  مداخ  تاعالطا  هب  هک  ار  ییاهدر  ندرک  كاپ  تمحز  نایچاتدوک  اذـل  داد ، یم  رارق 
. دزن مه  یفرح  نادنچ  مداخ  هک 

رد هک  دوب  دهون  نارسفا  زا  یکی   (1) يردانداز گنهرس  تشاد ، یناوارف  تاعالطا  دش و  یم  طوبرم  هکبش  هب  هک  يدارفا  زا  رگید  یکی 

296 ص :

ار يرجنر  هرود ي  وا  دوب . هاش  نارود  هتسشنزاب  نارسفا  زا  دیمان ، یم  یمیقم  درگرس  ار  دوخ  تاقوا  یهاگ  هک  يردان ، داز  گنهرـس  - 1
ص دنفـسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاغ ي  هب : ك . ر . دوب . هدومن  ظفح  اه  تسینویهـص  اب  ار  دوخ  طـباور  ناـنچ ،  مه  هدـنارذگ  لییارـسا  رد 
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هب طوبرم  تاعالطا  شیاه ، ییوجزاب  رد  يو  درک . یم  هرادا  ار  يرتکچوک  هکبش ي  زین  ًاصخش  دوب ، اتدوک  هکبش ي  وضع  هک  لاح  نیع 
ار میژر  اـتدوک ، هکبـش ي  هک  نیا  دـیما  هب  دوـب ، هدزن  یفرح  چـیه  یلـصا  ياـتدوک  هراـبرد ي  یلو  دوـب ، هداد  وـل  ار  رتـکچوک  هکبش ي 
دش صخشم  نایچاتدوک  زا  ییوجزاب  رثا  رب  دش ، مدهنم  یلـصا  هکبـش ي  هک  یماگنه  اهنت  درک . دهاوخ  ادیپ  تاجن  يو  هدرک و  نوگژاو 
دوخ هیحور ي  ًالماک  هدش ، بآ  رب  شقن  زیچ  همه  دید  یم  هک  زین  يو  تسا و  هدوب  یلـصا  هکبـش ي  مهم  ياضعا  زا  یکی  يردانداز  هک 

. دش مادعا  شیاه ، تیلاعف  یگدرتسگ  تلع  هب  سپس  درک و  هیلخت  لماک  روط  هب  ار  شتاعالطا  سپ  نآ  زا  داد و  تسد  زا  ار 

ياضعا يدادعت  زا  دش ] یم   ] لکشتم هک  دوب  یلم  داحتا  ههبج ي  دندش ، یم  طوبرم  اتدوک  اب  يوحن  هب  هک  یکچوک  ياه  هکبش  هلمج  زا 
لباق هک  یخنرس  یلو  دوب ، هدش  یشالتم  اتدوک  نایرج  زا  لبق  اه  تدم  هکبش  نیا  دوب .) تسیشافوئن  بزح  کی  هک   ) اکموس بزح  قباس 

. دماین تسد  هب  نآ  زا  اتدوک  يریگ  یپ  يارب  دشاب ، يریگ  یپ 

زین اهنآ  زا  یلو  میدوب ، هدرک  ریگتـسد  اتدوک  زا  لبق  ار  ناـشیاضعا  زا  يدادـعت  زین  هک  دـندوب  مسیلانویـسان  ياـه  کـیرچ  رگید ، ناـیرج 
. دوب هدماین  تسد  هب  یخنرس 

ار اتدوک  نایرج  میتسناوت  یم  دوب ، زورما  هزادنا ي  هب  ام  تاعالطا  تاناکما  هک  یتروص  رد  هک  دـندوب  مه  يرگید  رتکچوک  ياه  نایرج 
تسد رد  يزیچ  نایرج ، نیا  هب  عجار  يا  هدنکارپ  تاعالطا  زج  مییامن  ناعذا  دیاب  یلو  مینک ؛ یشالتم  دوش ، راک  هب  تسد  هک  نآ  زا  لبق 

. میدوب لفاغ  نآ  دوجو  زا  درک ، ندیزخ  هب  عورش  اتدوک  هک  یماگنه  ات  ًالمع  دوبن و  ام 

اتدوک یهدنامزاس 
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فیعض صقان ، ار  اتدوک  یهدنامزاس  دوخ ، ییوجزاب  رد  دنک ، تیاده  ار  ییاوه  تایلمع  دوب  رارق  اتدوک ، نایرج  رد  هک  یققحم  راسمیت 
: دیوگ یم  دنک و  یم  فیصوت  هناقمحا  و 

یلیخ هک  مینیب  یم  منک  یم  رکف  الاح  مینک ، هراپ  میتساوخ  یم  هدرکن  عرذ  ام  میدرک ...!» تقامح  هناگ و  هچب  يراک  هنوگچ ، هک  میدید  »
نوچ دوب ، رتهب  یهدـنامزاس  نیا  زا  مه  ایند  ياه  نامزاس  نیرت  صقان  نیرت و  فیعـض  نیرتدـب و  دوب !» باتک  باـسح و  یب  هناـگ و  هچب 
لاح رد  ای  هدش و  تسرد  اهزیچ  همه ي  هک  دروآ  یم  ماغیپ  ینکر  طقف  میتخانـش  یمن  ار  رگیدمه  میتشادن و  نانیمطا  مه  هب  مادک  چـیه 

.« تسا ندش  تسرد 

یهدـنامزاس فعـض  باسح  هب  دـیابن  ار  نیا  اما  دوب ، هناقمحا  يراک  مدرم ، هدارا ي  ربارب  رد  نارگاتدوک  مادـقا  دـنچ  ره  هک  تفگ  دـیاب 
. تشاذگ اتدوک 

مود هرادا ي  تبقارم  بیقعت و  هورگ  زا  میت  ود  لقادـح  يراکمه  شترا و  تاعالطا  رد  نارگاـتدوک  ذوفن  اـتدوک ، هکبـش ي  یگدرتسگ 
ناشن دـنهد ، همادا  دوخ  یفخم  تیلاعف  هب  اهزور ، نیرخآ  اتو  تایلمع  عورـش  زا  لبق  دـندوب  هتـسناوت  نایچاتدوک  هک  نیا  نانآ و  اب  شترا 

، بالقنا يزوریپ  زاغآ  طیارـش  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوبن  فیعـض  هدرک ، ریوصت  یققحم  هک  هنوگ  نآ  اتدوک  یهدـنامزاس  هک  دـهد  یم 
. داد یم  شیازفا  ار  نارگاتدوک  تیقفوم  نازیم  زین  یتاعالطا  تالیکشت  زا  مکاح  ماظن  ندوبن  رادروخرب  هژیوب 

یم ناـیچاتدوک  يزوریپ  هب  هک  ییاـهاتدوک  زا  یمک  تـسد  یهدـنامزاس ، رظن  زا  ماجرفان 18/4/1359 ، ياـتدوک  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
. دوب دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  رت  يوق  بتارم  هب  اتدوک  نیا  یهدنامزاس  تشادن . دماجنا ،
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زا عافد  يارب  هنحص  رد  مدرم  روضح  نآ  تشاد و  یهدنامزاس  فعـض  زا  ریغ  يرگید  لیلد  یمالـسا ، بالقنا  هیلع  اتدوک  ندنام  ماجرفان 
. تسا یهلا  ياه  شزرا 

زا دنا و  هدرب  یپ  دوخ  تیقفوم  مدع  زار  هب  هژون  ياتدوک  یلـصا  ناحارط  دسر  یم  رظن  هب  هبرجت  اهلاس  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي 
هب میراودیما  هک  دـنا  هدـید  كرادـت  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  زا  مدرم  ندرک  ادـج  يارب  يا  هدـیچیپ  هدرتسگ و  همانرب ي  زورما  ور  نیا 

. دننامب ماکان  مه  هئطوت  نیا  رد  یمالسا ، ماظن  نالوئسم  مدرم و  شیپ  زا  شیب  يرایشوه  اب  لاعتم و  دنوادخ  لضف 

نایچاتدوک هسلج ي 

ینکر رـصان  هک  دـنا  هتـشاد  تایلمع  یحارط  اتدوک و  یهدـنامزاس  يارب  يددـعتم  تاسلج  تایلمع ، عورـش  زا  لبق  اه  هام  زا  نایچاتدوک 
. تسا هدومن  حیرشت  هنوگ  نیا  ار  تاسلج  نیا  راک  بیکرت و 

: دوب عون  هس  رب  هلکشتم  تاسلج  »

، اتدوک یکیتکات  تایلمع  هوحن ي  دروم  رد  ادتبا  نآ  بلاطم  دندوب و  تاسلج  نآ  رد  رفن  یلا 12  دودح 10  هک  یماظن  یعمج  تاسلج   1
نیریاس نارادساپ و  هاپس  ماما ، لزنم  دروم  رد  كاواس  لماع  قیرط  زا  تاعالطا  تفایرد  ییاوه ، يورین  دروم  رد  صوصخب  راک  تفرشیپ 

تاعالطا غالبا  اه ، نآ  یگنهامه  ییاوه و  ینیمز و  يورین  نیب  تایلمع  یگنوگچ  دروم  رد  فالتخا  عفر  اـه ، نآ  دروم  رد  رظن  لداـبت  و 
زا سپ  ناهدنامرف  راک  هوحن ي  یماظن و  لغاشم  نییعت  یبرغ ، لود  اه و  تردقربا  ياه  یگنهامه  دروم  رد  یـسایس  هخاش ي  زا  هدیـسر 

[. دوب  ] اتدوک يزوریپ 

 ... ینیمز و يورین  زا  يدزیا  گنهرس  ییاوه و  يورین  زا  نم  نیب  ًالثم   ) اتدوک تایلمع  رد  ریگرد  ياهدحاو  نیب  هرفن  هس  ای  ود  تاسلج   2
تاییزج تاسلج  نیا  رد  هدننک .) گنهامه  ناونع  هب 
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. دش یم  فرطرب  یسررب و  اه  نآ  تالاکشا  هدیدرگ و  حرطم  دوب ، هدش  حرطم  یعمج  یمومع و  تاسلج  رد  هک  یلک  لئاسم 

اب دـیاب  هک  یتالاکـشا  تاسلج  نیا  رد  درک ... یم  تکرـش  نآ  رد  زین  یماظن  هورگ  زا  رفن  کـی  هشیمه  هک  یـسایس  هخاـش ي  تاـسلج   3
یـسررب نینچمه  درک و  یم  فرطرب  ار  اه  نآ  دـیاب  یـسایس  هورگ  تشاد و  جایتحا  یماظن  هورگ  هک  یتاکرادـت  ای  دوش و  حرطم  سیراپ 

تأیه  ) یسایس هخاش ي  فرط  زا  زین ...  يرت  مهم  تاسلج  نم  رظن  هب  تفرگ . یم  رارق  وگتفگ  روش و  دروم  سیراپ  زا  هدیسر  تاروتـسد 
بلج (1) و  راکشزاس تیناحور  اب  سامت  دایز ، یلیخ  لامتحا  هب  هک  تسا ... هتـشاد  هریدم ) تأیه   ) يرت مهم  یـسایس  هخاش ي  اب  هیرجم )

.« تسا هتفرگ  تروص  هریدم  تأیه  نیمه  طسوت  زین  اه  نآ  تقفاوم 

: دراد یم  راهظا  نینچ  اتدوک ، یسایس  حارط  نابزرم »  » زا لقن  هب  دوخ ،  ياه  ییوجزاب  زا  رگید  یتمسق  رد  ینکر 

یم راک  امنهار )  ) ADVISOR کی تروص  هب  نم  هک  تشاد  یم  راهظا  شدوخ  دوب و  رایتخب  نامزاس  نیـسیروئت  هک  نابزرم  سدنهم  »
تـسد الاب  رفن  کی  دوخ و  تسد  ریز  رفن  ود  اـب  یتسیاـب  رفن  ره  ینعی  دـشاب ؛ یم  هکبـش  تروص  هب  ناـمزاس  هک  تشاد  یم  راـهظا  منک ،

تهج تصرف  دـنوشن و  ریگتـسد  تعرـس  هب  دارفا  همه ي  تفر ، ول  هکبـش  زا  یتمـسق  ًاـنایحا  هچ  ناـنچ  اـت  دـشاب  ساـمت  رد  طـقف  دوـخ ،
راب کی  دنک ، تکرش  تاسلج  رد  یتسیاب  زور  ود  هتفه  رد  رفن  ره  دوب و  بیترت  نیدب  وا ، هکبش ي  يامـش  دشب . هتـشاد  دوجو  ییاجباج ،
مه دارفا  همه ي  هک  نیا  نودب  یتحار و  تعرس و  هب  هدیا  راکفا و  لدابت  ات  تسد ، الاب  اب  تاسلج  رد  راب  کی  تسد و  ریز  اب  تاسلج  رد 

.« دریذپ ماجنا  دنسانشب ، ار  رگید 

: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  تالیکشت  رادومن  سپس 

سکع
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یتالیکـشت تراچ  نایچاتدوک و  تاسلج  ياوتحم  هرابرد ي  دـش ، ریگتـسد  اتدوک  فشک  زا  سپ  اـه  لاـس  هک  یتمعن  ناورـس  تاراـهظا 
: تسا حرش  نیدب  اتدوک 

هک دوب  هداتـسیا  برد  زا  جراخ  ناکلپ  يالاب  رد  يرماع  ینب  هک  دوب  مود  هقبط ي  رد  هقبط ، ود  نامتخاس  ناـمه  رد  هک  لوا  هسلج ي  رد  »
نیا رد  هک  تشاد  دوجو  زین  ینکر  رـصان  یلامتحا  میتفر و  لخاد  هب  یـصلاخ  ًالامتحا  یناقهد و  سابع  نم و  تفر و  لخاد  هب  ام  ندید  اب 

رد لاس  دودح 5/5  مدرک : یم  حرطم  تروص  نیدـب  مدوب ، هتخادـنا  اج  مزغم  رد  ًابیرقت  هک  ار  حرط  مدوب و  نم  یلـصا  يوگنخـس  هسلج ،
.« مدیشک اج  نآ  رد  ای  مدوب  هدیشک  ًالبق  ار  هاگیاپ  یکورک  هک  مناد  یمن  هتبلا  مدرک و ...  تمدخ  هژون  هاگیاپ  رد  عمج ،

ییاریذپ قاطا  دیماجنا ، لوط  هب  تعاس  کی  دودح  هک  هسلج  نیا  رد  متـساوخ . دنوش  نارابمب  دیاب  هک  ار  ساسح  طاقن  نم  هسلج  نیا  رد 
، دعب يا  هسلج  رد  دش  رارق  هک  تشاد  رارق  رگید ، کی  لباقم  فیدر  ود  رد  ییاه  لبم  دوب و  کچوک  رایسب  میدوب  هتـسشن  نآ  لخاد  هک 

. مییامن تبحص  ًالصفم  دهد ، ماجنا  ار  هاگیاپ  لاغشا  تایلمع  دیاب  هک  یصخش  روضح  اب 
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سکع

لاغـشا تایلمع  هدنامرف  ناونعب  شات  رذآ  شوروک  يرماع و  ینب  و  دوبن ، یلـصاخ  هک  دش  ماجنا  يرگید  لزنمرد  هک  دعب  هسلج ي  رد  ... 
، دشاب مرطاخ  هب  تسرد  رگا  ای  دوب و  یماظن  شدوخ  ای  هک  میرم  مان  هب  یمناخ  دـش و  یم  جراخ  دـمآ و  یم  یهاگ  هک  یناقهد  هاگیاپ و 
، دوش لاغـشا  دـیاب  هک  هاـگیاپ  ساـسح  طاـقن  هشقن ، يور  رد  نم  اـج  نیا  رد  تشاد و  روضح  زین  هدـش ، مادـعا  هک  هدوـب  یماـظن  شرمه 

. مدرک صخشم 

. دوب اه  فده  هاگیاپ و  لاغشا  يور  یلک ، ثحب  هک  میتشاد ، هسلج  راب  ود  منک  یم  رکف  لحم  نیا  رد  ... 

ینکر رصان  لزنم  رد  ، دنتشاد تکرـش  نآ  رد  هژون  هاگیاپ  نانابلخ  زا  یکی  ًالامتحا  نارهت و  نابلخ  دش و  لیکـشت  هک  يرگید  هسلج ي  ... 
بـش نآ  ياه  تبحـص  تاـیئزج  هک  میدـش ، یم  یفرعم  یققحم  راـسمیت  هب  راـب ، نیلوا  يارب  هک  دوب  هسلج  نیا  رد  منک  یم  رکف  هک  دوب 

. دوب نانابلخ  هب  نداد  بلق  توق  یتافیرشت و  هبنج ي  رتشیب  تسین و  مدای 

یهللا تیب  ای  يریوب  ًالامتحا  نیتبآ و  کلم و  ینعی  نارهت ، نانابلخ  نآ ، رد  مداد و  لیکـشت  مرهاوخ  لزنم  رد  مدوخ  هک  يرگید  هسلج ي 
.« دش تبحص  سک  ره  فیاظو  اه و  فده  اه و  هاگیاپ  ماقرا  رامآ و  اب  هارمه  سک  ره  ياهربخ  هسلج ، نیا  رد  هک  دنتشاد  تکرش 
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: تسا هدرک  میسرت  نینچ  اتدوک ، یتالیکشت  تراچ  زا  ار  دوخ  روصت  یتمعن 

سکع
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اتدوک یماظن  يربهر 

رقاب دمحم  يرمرادـناژ ، هتـسشنزاب ي  مود ، گنهرـس  اب  لخاد  رد  اتدوک  یماظن  يربهر  دـش ، هظحالم  اه  شرازگ  نیا  رد  هک  روط  نامه 
. دوب هتشذگ  میژر  رد  گرزب  ياه  کلام  زا  ناسحا و ...  و  يدمحم ، دیما  راعتسم  ياه  مان  اب  يرماع  ینب 

شرهوش دوب و  دراگ »  » نارـسفا زا  یکی  هویب ي  هک  میرم  راعتـسم  مان  اب  رـسمه » هتفگ  هب  انب  ، » شتقوم رـسمه  يزاجح ، كولملا  رمق  وا و 
!! دندرک یم  يربهر  ار  اتدوک  دوب ، هدش  مودعم  مدرم  اب  يریگرد  رد  نمهب 1357  مکی  تسیب و  زور 

سکع

يرماع ینب  رقاب  دمحم  يرمرادناژ ، هتسشنزاب  مود  گنهرس 

ناسحا يدمحم ، دیما  راعتسم :  مان 

304 ص :

اه تسویپ  موس : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 313 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ییاوه تایلمع  عورش  هطقن ي 

اب دنداد ، صیخشت  ییاوه  تایلمع  زاغآ  يارب  هطقن  نیرتبـسانم  ار  هژون (1)  دیهش  ییاوه  هاگیاپ  ناوارف  ياه  یـسررب  زا  سپ  نایچاتدوک ،
. دش زاغآ  دابآ  رهم  ییاوه  هاگیاپ  زا  اتدوک  دوب . رارق  نانآ  ییادتبا  حرط  رد  هک  نیا 

: تسا هدش  نایب  هئطوت  لماوع  زا  نت  دنچ  ياه  ییوجزاب  رد  تایلمع  عورش  هطقن ي  رییغت  لیالد 

 : تسا هدروآ  نینچ  ینکر  رصان 

: دنتشاد ریز  حرش  هب  دروم  نیا  رد  يدنچ  لیالد  اه  نآ  دوب ، یققحم  راسمیت  نویدهم و  راسمیت  هزادنا  دح و  زا  شیب  رارصا  یلصا ، تلع  »

ار دابآرهم  دـناوتن  ینیمز  يورین  هچ  نانچ  هک  دـنتفگ  یم  دنتـسناد و  یم  مدرم  هدوت ي  سرتسد  رد  فرـصت و  لباق  ار  داـبآرهم  هاـگیاپ   1
یتـح ینوکـسم ) قطاـنم  هب  دـح  زا  شیب  یکیدزن  تلع  هـب  هاـگیاپ (  فرـصتاب  هدروآ و  موـجه  اـج  نآ  هـب  مدرم  دـنکب  تظاـفح  ًـالماک 

اریز تشادن ؛ دوجو  هژون  هاگیاپ  رد  فعض ، هطقن ي  نیا  هک  یلاحرد  دوب ، دنهاوخن  دناب  رد  نتـسشن  هب  رداق  رگید  ، هدش دنلب  ياهامیپاوه 
اهامیپاوه درک ، یم  تکرح  هاگیاپ  تمس  هب  نارادساپ  هاپـس  ای  مدرم  هدوت ي  هچ  نانچ  تشاد و  هلـصاف  رتمولیک  نادمه 60  رهش  اب  هژون 

هلصاف نیا  رد  دندوب  رداق 

305 ص :

زا یکی  دوب . قارع  اب  گنج  لوط  رد  هژیوب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  ياه  هاگیاپ  نیرت  لاعف  زا  یکی  هاگیاپ  نیا  - 1
رد ( هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  ) ماما نامرف  هب  ییوگخـساپ  ناـیرج  رد  هک  دوب  هژون  دـمحم  ناـبلخ  مود  گنهرـس  ، هاـگیاپ نیا  عاجـش  ناـنابلخ 

موس هاگیاپ  تبـسانم ، نیدب  دمآ و  لیان  تداهـش  راختفا  هب  هواپ ، طوقـس  زا  يریگـشیپ  تهج  نارمچ ،  دیهـش  هب  ندناسر  يرای  اب  طابترا 
زا سپ  دوب ، هتفرگ  مان  رح  هاگیاپ  بالقنا  زا  سپ  دـش و  یم  هدـیمان  یخرهاش  هاگیاپ  یمالـسا  بالقنا  زا  لـبق  هک  ییاوه  يورین  يراـکش 

موسوم هژون  ياتدوک  هب  ماجرفان 18/4/1359  ياتدوک  هک  نیا  تلع  دش و  هدیمان  هژون  دیهـش  هاگیاپ  خیرات 25/5/1358  رد  يو  تداهش 
. دندوب هدرک  باختنا  اتدوک  نیزاغآ  هطقن ي  ناونع  هب  ار  هاگیاپ  نیا  نارگاتدوک  هک  تسا  نآ  هدیدرگ ،
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. دنزاس دوبان  ار  اه  نآ  همه ي 

دودح ات  دوب  رداق  هاگیاپ  دیشک ، یم  ازارد  هب  مدرم  اب  دروخرب  هچ  نانچ  دوب و  افکدوخ  ظاحل  ره  زا  ردام و  هاگیاپ  کی  نادمه  هاگیاپ   2
. دوبن قداص  دابآ  رهم  رد  هلأسم  نیا  هک  یلاح  رد  دهد  همادا  تایلمع  هب  هام  راهچ 

رد دوب ، گنشف  ياراد  طقف  نآ  دنورف  هد  نیگنـس و  تامهم  ياراد  نآ  دنورف  طقف 6  هک  دوب  امیپاوه  دـنورف  ياراد ...  دابآ  رهم  هاگیاپ   3
نیگنـس نارابمب  رد  ار  اتدوک  لماوع  رظن  هدوب و  نیگنـس  تامهم  ياراد  نآ  دنورف  هکامیپاوه 53  دـنورف  ياراد ...  هژون  هاگیاپ  هک  یلاح 

. درک یم  نیمأت  یبوخ  هب  رظن ، دروم  ياه  فده 

تمدخ يدایز  ياه  تدم  هژون  هاگیاپ  رد  ًالبق  نویدهم  راسمیت  یققحم ، راسمیت  ، ییاضر روپ  رفامه  داژن ، ناریا  ناورس  یتمعن ، ناورـس   4
.« دوبن قداص  دابآرهم  هاگیاپ  رد  رما  نیا  هک  یلاحرد  دنتخانش ، یم  ار  اج  نآ  ینف  نابلخ و  لنسرپ  رثکا  هدرک و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یتمعن  دیمح  ناورس 

اتدوک داتـس  اب  يو  مدرک و  تبحـص  يرماع  ینب  اـب  حرط  دروم  رد  هک  نیا  زا  دـعب  تاـیلمع ، زکرم  يارب  هژون  هاـگیاپ  باـختنا  دروم  رد  »
هار ینامدوخ  لوق  هب  هاگیاپ  نیا  نوچ  دوش ؛ هدافتـسا  مکی  هاگیاپ  زا  هژون  هاـگیاپ  ياـج  هب  تسا  رتهب  هک  داد  عـالطا  نم  هب  درک ، تبحص 

دروم هژون  هاـگیاپ  مه ، ییاـهن  حرط  رد  هک  مدومن  تفلاـخم  نآ  اـب  یلیـالد  اـب  نم  هک  دـشاب  یم  هدـننک  لـمع  ياـهورین  اـه و  نآ  تسد 
.« تفرگ رارق  بیوصت 

: دسیون یم  نینچ  نادمه ، هب  نارهت  زا  اتدوک  عورش  ناکم  رییغت  هرابرد ي  دوخ ، ياه  ییوجزاب  زا  يرگید  شخب  رد  يو 

نآ ریز ، لیالدب  هب  نم  هک  دوش  هدیزگرب  هژون  هاگیاپ  ياج  هب  دابآ  رهم  هاگیاپ  تسا  رتهب  هک  دـش  هتفگ  هیلوا ، تاسلج  نامه  زا  یکی  رد  »
: مدرک در  ار 

زا هچ  متسد  فک  لثم  ار  نآ  هاگیاپ ، نیا  رد  متمدخ  تدم  رطاخ  هب  هک  متشاد  راهظا  دوب ، نم  هدهع ي  هب  ییاوه  تایلمع  يربهر  نوچ 
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دهاوخب یمجاهت  دروم  رگا  هتفرگ و  رارق  نابایب  طسو  رد  هاگیاپ  نیا  یناث ، رد  مسانـش و  یم  لنـسرپ  رظن  زا  هچ  تیعقوم و  لحم و  ظاـحل 
زا دـشاب ، نادـمه  فرط  زا  رگا  دوب و  میهاوخ  عافد  هب  رداق  تسین و  یـصاخ  هلأـسم ي  هک  دـشاب  یم  گـنهآ  رتوبک  هد  زا  اـی  دریگب  رارق 

، ددـعتم ياهزاورپ  ماجن  اب ا  دـشن ، رگا  دـینک و  اـه  نآ  ندرک  هارمه  رب  یعـس  لوا ، هجردرد ي  هک  دـشاب  تسا  نکمم  یهرز  پیت  فرط 
لقادـح دـناوت  یم  دوز  یلیخ  ، هدـش عقاو  رهـش  یکیدزن  رد  دابآرهم  هاگیاپ  نوچ  یلو  میوش ؛ ناشیورـشیپ  عنام  هتفرگ و  ار  اـه  نآ  يولج 

. دش تقفاوم  هژون  هاگیاپ  اب  هک  دنک  گنل  ار  راک  دریگ و  رارق  مدرم  مجاهت  دروم 

ات دننزب  ار  هاگدورف  دناب  امیپاوه  دـنورف  ود  دوب ، رارق  هک  دوب  دابآرهم  هاگدورف  فرط  زا  یکی  درک ، یم  دـیدهت  ار  ام  هک  ییاوه  تارطخ 
زا دنورف )  8  ) امیپاوه نارداکـسا  ود  هک  دوب  لوفزد  هاگیاپ  يرگید  دـنامب و  هدافتـسا  لباق  ریغ  هاگیاپ  نیا  ًاتقوم ،  اتدوک ، همانرب ي  مـالعا 

لـضفلاوبا شنواعم  يدارم و  اه  نآ  هدنامرف  هک  دنتـشاد  تیرومأم  قارع  يزرم  راون  يور  رب   CAP ناونع هب  هاـگیاپ ، نیا  رد   4D F عون
نیا زا  یکی  اب  تاقالم  ياضاقت  ناـمهم ، ناونع  هب  هتفر و  هاـگیاپ  نیا  هب  مدوخ  رطخ ،  نیا  عفر  ندومن و  گـنهامه  يارب  هک  ، دوب رایدـهم 

هب یـصوصخ ، يرفن  هس  هدرک و  ادـص  زین  ار  يدارم  اـج  نآ  رد  درب و  نادرگ  هـب  ارم  دـمآ و  پـیج  اـب  رایدـهم  ًـالامتحا  هـک  مدرک  ار  ود 
رگا مییامن و  اتدوک  کیدزن ، هدـنیآ ي  رد  ینیمز  يورین  یگنهامه  اب  هژون ، هاگیاپ  زا  تسا  رارق  هک  متفگ  اه  نآ  هب  هک  میتسـشن  تبحص 

هک داد  میهاوخ  لمعلاروتسد  امش  هب  ام  دیریگب و  سامت  مهد ، یم  امـش  هب  هک  یـسناکرف  اب  دنداد ، ام  ياهامیپاوه  هیلع  یتیرومأم  امـش  هب 
«. دندرک تقفاوم  ود  ره  هک  دینکب ، دیاب  هچ 

: تسا هدروآ  نینچ  زین  درف  یمیظع  يدهمدمحم  مکی  ناوتس 

راـب نیلوا  يارب  کـلم ...  نیتـبآ و  و  رگید ... رفن  ود  میرم و  درمناوج ، يریوب و  راـب  نیلوا  يارب  یتـمعن ، ینکر ، مدوب ، نم  دـعب ... هسلج  »
رد دش . تبحص  نادمه  هب  دابآرهم  زا  تایلمع  لحم  رییغت  هب  عجار 
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رد نادنز  ناونع  هب  اه  هنایشآ  زا  یکی  هتبلا  میتشادن و  هلباقم  تردق  يریگرد  تروص  رد  دوبن و  دایز  هدش   (LODA (1 يامیپاوه نمض 
«. دوب هدش  هتفرگ  رظن 

. دیدرگ باختنا  اتدوک ، ییاوه  تایلمع  تیاده  زکرم  عورش و  هطقن ي  يارب  هژون  ییاوه  هاگیاپ  بیترت  نیدب 

اتدوک یتایلمع  حرط 

: دنا هتفگ  نینچ  نآ  لماوع  زا  نت  دنچ  زین  نارهت  هب  هلمح  هژون و  ییاوه  هاگیاپ  فرصت  يارب  اتدوک  یتایلمع  حرط  هرابرد ي 

: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ینکر  رصان  ناوتس 

یخرهاش ییاوه  هاگیاپ  هب  یبیترت  هب  وا  دوخ  قافتا  هب  دراد  رایتخا  رد  تفگ  یم  ناسحا  هک  ینیمز  يورین  هک  دوب  هیاـپ  نیا  رب  یلک  حرط  »
فرط هب  نارهت  زا  یتسیاـب  یم  هک  ییاوه  لنـسرپ  دنـشاب . هدیـسر  اـج  نآ  هب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 2  دودـح  هک  دـنورب  هژون )  رح =  )

دوب رارق  تشاد ، یتمعن  ار  تسیل آ ن  دننک و  تکرح  یخرهاش  هاگیاپ 

هدـش عمج  دراد  دوجو  قباس  تبازیلا  راولب  رخآ  رد  هک  یکراپ  بنج  رد   (2) هتشذگ هبنشراهچ ي  زور  رهظ  زا  دعب  یلا 8  تعاس 5/7  هک 
. دننک تکرح  یخرهاش  هاگیاپ  فرط  هب  دیسر  دهاوخ  تعاس  نامه  رد  هک  یسوبوتا  اب  و 

قیقد لحم  زا  یتمعن  طقف  هک  دوب  هدـش  نییعت  هاگیاپ ،  دوخ  هب  هدیـسرن  یخرهاش  هاگیاپ  یـصاصتخا  هداج ي  رد  عمجت  لحم  ماـنب  یلحم 
تکرح سوبوتا  اب  هک  نارهت  زا  یمازعا  نانابلخ  زا  دـندوب  ترابع  دارفا  نیا  دـنوش ، عمج  لـحم  نآ  رد  دارفا  هیلک ي  دوب و  عـالطا  اـب  نآ 

يرفن دصیس  دادعت  دننک و  تکرح  دنتـساوخ  یم  يا  هلیـسو  هچ  هب  مناد  یمن  هک  شدوخ  هب  طوبرم  ینیمز  يورین  ناسحا و  دندوب ، هدرک 
دوب رارق  هک 
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. دنوش هدروآ  عمجت  لحم  هب  يدمتعم  مان  هب  یصخش  طسوت  دش و  هداتسرف  هواس  یهارود  هب  ناهفصا  زا  یمیرک  طسوت 

عمج عمجت  لـحم  رد  ینیمز ، يورین  ياـمنهار  میت  ناوـنع  هب  هک  دوـب  هداد  بیترت  یتـمعن  زین  ار  هاـگیاپ  لـخاد  زا  يرفن  هدزاود  میت  کـی 
. دنوش

دـشاب دـیاب  رذآ  ناسحا و  رایتخا  رد  مربخ و  یب  نآ  تاـییزج  زا  هک  هاـگیاپ  هب  هلمح  دـندش ، یم  عمج  لـحم  نآ  رد  همه  هک  نیا  زا  دـعب 
... دش یم  عورش 

هب دزاس . دوبان  ار  نارهت  رد  رقتـسم  نارادساپ  هاپـس  یمزر  تردق  هک  تشاد  هیکت  هلأسم  نیا  رب  لوا  هجرد ي  رد  اتدوک  یکیتکات  تایلمع 
ياروش سلجم  دابآ ، ترـشع  ریظن  دوب ؛ نارادـساپ  هاپـس  عمجت  لحم  طاقن  ًارثکا  دـنوش ، نارابمب  یتسیاب  یم  هک  یطاـقن  زین  تهج  نیمه 

. دابآدعس ناگداپ  نازیول ، رد  ناناوجون  ناگداپ  ناتسراهب ) نادیم  رد  عقاو  قباس (  یلم 

هک دوب  نیا  رب  میمـصت  نارادساپ ، هاپـس  یطابترا  متـسیس  ندرک  لتخم  ییاوه و  نیگنـس  ياه  نارابمب  قیرط  زا  هلأسم  نیا  لح  اب  نامزمه 
اب طقف  مدرم  ، تسا هدنز  ماما  هک  ینامز  ات  هک  دوب  صخشم  ًالماک  اتدوک  نارس  رب  اریز  دوش ؛ هتـشک  ماما  هدش و  نارابمب  ینیمخ  ماما  لزنم 

رارق یهارود  رس  رب  نارگاتدوک  راچان  هک  دوب  اج  نیا  رد  درک و  دنهاوخ  میقع  ار  اتدوک  لمع  هتخیر و  اه  نابایخ  هب  ناشیا  هملک ي  کی 
. دنریذپب ار  اتدوک  تسکش  هک  نیا  ای  ودنزادرپب  يداع  مدرم  ماع  لتق  نارهت و  یلک  نارابمب  هب  دیاب  ای  دنتفرگ ، یم 

میلست تخاس و  یم  وربور  يدنیاشوخان  بقاوع  اب  ار  اتدوک  يزوریپ ، تروص  رد  دوب و  ریطخ  لکـشم و  لوا ، قش  يارجا  تهج  میمـصت 
. دوب نارگاتدوک  یشکدوخ  ینعم  هب  زین  مود  قش  هب 

تامهم امیپاوه و  اه ، فده  ریاس  زا  شیب  نآ  يارجا  يارب  دوب و  اتدوک  ياه  فدـه  نیرت  مهم  زا  یکی  ماما  ندرب  نیب  زا  تهج  نیمه  هب 
لزنم دروم  رد  یلو  دریگ ، رارق  هلمح  دروم  کشوم  اـب  اـه  فدـه  زا  کـی  چـیه  دوبن  رارق  هک  نیا  اـمک  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نیگنس 

ود ماما ،
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. دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  يا ، هشوخ  رفن  دض  بمب  ددع  راهچ  يدنوپ و  نیگنس 750  بمب  ددع  راهچ  مامضنا  هب  کشوم  ددع 

دورب و نیب  زا  یمالـسا  يروهمج  تاغیلبت  تاناکما  ًالوا  هک  دـش  یم  ثعاب  ماما ، ندـش  هتـشک  اب  نامزمه  نویزیولت  ویدار و  فرـصت  هتبلا 
. دریگ رارق  اتدوک  لماوع  رایتخا  رد  تاناکما  نیا  ًایناث 

ناتسزوخ رد  زاوها  یهرز  رکشل 92  رصانع  نویزیولت ، ویدار و  ندش  هتفرگ  تسد  رد  ماما و  ندش  هتشک  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  دوب  رارق 
. ددرگ لمع  دراو  ناسارخ  رد  دهشم  هدایپ ي  رکشل 77  و 

یقافن تتشت و  نینچمه  اه و  یجارخا  اه ، هتـسشنزاب  قباس ، یتینما  نارومأم  ندناوخارف  شترا و  حلـسم  ياهورین  دوجو  رگید  يوس  زا  ... 
قیرط زا  یمالـسا  يروهمج  هب  راداـفو  مدرم  هیحور ي  بیرخت  دـش و  یم  داـجیا  مدرم  نیب  رد  راکـشزاس  تیناـحور  ياـهاوتف  رثا  رد  هک 

رظن زا  اتدوک  يزوریپ  ثعاب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  همه  یتوص ، راوید  نتسکش  ییاوه و  نارابمب  و  ماما ) ندش  هتشک  مالعا   ) تاغیلبت
. ددرگ تایلمع 

ءزج هک  شدوخ  ظفاحم  دراگ  طسوت  ردص  ینب  روهمج  سیئر  هک  دوب  رارق  ادتبا  ارچ  هک  نیا  نآ  تسا و  کیرات  نم  يارب  هتکن  نیا  هتبلا 
ادیپ هفیظو  اتدوک ، تسیرورت  هورگ  نیرت  مهم  هک  ییاج  ات  درک  ادیپ  فیفخت  عوضوم  نیا  جیردتب  دعب  دـسرب ، لتق  هب  دوب ، اتدوک  لماوع 

.« دزاس ریگتسد  ار  يو  هدوب ، يروهمج  سیئر  لزنم  یلاوح  رد  هک  درک 

: دنک یم  حرشت  نینچ  ار  اتدوک  فادها  یتمعن  دیمح  ناورس 

مظن يرارقرب  ات  یماظن  تموکح  کی  ندرک  نیزگیاج  یمالـسا و  يروهمج  میژر  ینوگنرـس  اـتدوک ، هماـنرب ي  يارجا  زا  یلک  فدـه  »
یم ناونع  فدـه  نیا  دارفا ، بذـج  رد  هشیمه  هک  دوب  رایتخب  يربهر  تحت  یـسارکومد  تموکح  کی  ندرک  نیزگیاج  سپـس  لماک و 

. دش

دوب رارق  هک  يرامآ  قبط  نآ  يزاس  كاپ  هدننک و  لاغـشا  میت  فرط  زا  هژون  هاگیاپ  لاغـشا  دـش ، یم  ارجا  دـیاب  هک  ییزج  ياه  فدـه  و 
زاورپ میژر و  نیقفاوم  يریگتسد  هدش و  هیهت  هاگیاپ ، نیا  داتس  فرط  زا  ًالبق 
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دیآ یم  باسح  هب  تردق  يزکرم  هتـسه ي  هک  نارهت  لخاد  رد  ساسح  طاقن  ندـیبوک  يارب  لوا ، هلحرم ي  رد  هدـش  گنهامه  نانابلخ 
نآ دـمآ و  مرطاـخ  هب  ًاریخا  هک  تشاد  دوجو  منک  یم  رکف  زین  يرگید  فدـه  ما و  هدرک  رکذ  ما  یلبق  تاـشرازگ  رد  ار  فادـها  نیا  هک 

مالعا نویزیولت و  ویدار و  لاغـشا  دوب و  یبالقنا  ياهورین  نارادـساپ و  میلعت  زکرم  هک  نارهت  قرـش  رد  ناناوجون  ناگداپ  مان  هب  یناـگداپ 
[ دوب  ] هدـش گنهامه  ياهرکـشل  تکرح  يارب  یتمالع  نیا  دـحاو و  ره  يارب  لمعلاروتـسد  اه و  هیمالعا  شخپ  نآ و  زا  اتدوک  همانرب ي 
لـماک و مظن  يرارقرب  اـت  یماـظن  تموـکح  کـی  ندرک  اـپرب  هقطنم و  رد  ساـسح  طاـقن  نتفرگ  تسد  هب  يارب  دوـخ ، هقطنم ي  رد  هـک 

.« رایتخب تموکح 

: دسیون یم  اه  ییوجزاب  زا  يرگید  شخب  رد  يو 

: مدرک حرطم  تروص  نیدب  مدوب ، هتخادنا  اج  مزغم  رد  ًابیرقت  هک  ار  حرط  مدوب و  نم  یلصا  يوگنخس  هسلج ، نیا  رد  »... 

، متـشاد دابآرهم  هاگیاپ  هب  لاقتنا  زا  لبق  ینعی  نامز  نآ  رد  هک  یتشادرب  قبط  مدرک و  تمدـخ  هژون  هاـگیاپ  رد  عمج  رد  لاـس ،  5/5 دودح
مناد یمن  هتبلا  هک  دنشاب  یم  رفن  دودح 50  هدش و  لیکشت  فلتخم  دارفا  زا  هک  تسا  یتبرض  هورگ  یـساسا ، لکـشم  طقف  هک ...  دوب  نیا 
دشاب هتشاد  دوجو  رفن  یهورگ 300 400  رد  رگا  هک  نیا  حیرشت  نمض  مدیـشک و  اج  نآ  رد  ای  مدوب  هدیـشک  ًالبق  ار  هاگیاپ  یکورک  هک 

، دراد هاگیاپ  نیا  هک  يا  هدامآ  تیعضو  اب  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ام  رایتخا  رد  هاگیاپ  دنروآ ، رد  دنوش  هاگیاپ  دراو  هناریگلفاغ  روط  هب  هک 
زاورپ هاگیاپ  نیا  زا  میناوت  یم  هاگیاپ ، لاغشا  زا  سپ  مدرک ، رکذ  دنورف  دودح 50  هک  دوجوم  ياهامیپاوه  دادعت  ناتسدرک و  تیعضو  اب 

. متساوخ دنوش  نارابمب  دیاب  هک  ار  ساسح  طاقن  نم ، هسلج  نیا  رد  هک  مییامن  نارابمب  نارهت ، رد  ار  ساسح  طاقن  هدرک و 

. مدرک صخشم  دوش ، لاغشا  دیاب  هک  هاگیاپ  ساسح  طاقن  هشقن ، يور  رد  نم ، دعب ...  هسلج ي  رد 
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دنتخانـش یم  ارم  نانابژد ، مدوب ، هدرک  تمدخ  هاگیاپ  نیا  رد  يدایز  تدـم  نوچ  هتبلا  هتفر و  هژون  هاگیاپ  هب  نم  هسلج ، نیا  لالخ  رد  ... 
هک تفرگ  یم  ماجنا  يروط  تکرح  دـیاب  مدوب ، هدرک  هک  ییاه  یـسررب  قبط  دـنداد و  هار  هاگیاپ  لخاد  هب  ارم  تراک  نتـساوخ  نودـب  و 
هک دناسرب  ییاج  هب  يربخ  دناوتن  یسک  ات  دش  یم  لاغـشا  ًاعیرـس  تشاد ، دوجو  رگید  طاقن  ای  نارهت  هب  هک  نفلت  میقتـسم  ياه  طخ  مامت 

، تشاد رارق  ینوکـسم  قطانم  لحم  رد  هک  هاگیاپ  هناخ  تسپ  تشاد ، میقتـسم  طخ  هک  هاگیاپ  هدنامرف  لزنم  زا :  دـندوب  ترابع  طاقن  نیا 
تشاد و رارق  یهدنامرف  تسپ  تشپرد  هک  هاگیاپ  تارباخم  و  دوب ]  ] اج همه  اب  سامت  يارب  ییاه  تیال  تاه  ياراد  هک  یهدـنامرف  تسپ 

.« تشاد رارق  هاگیاپ ، تارباخم  یهدنامرف و  تسپ  یکیدزن  نامه  رد  زین  هک  داتس 

هژون هاگیاپ  فرصت 

هاگیاپ نیا  فارطا  هب  نارهت  زا  ار  دوخ  هژون  هاگیاپ  فرـصت  تهج  هک  اتدوک  مهم  ياه  هخاشرـس  زا  یکی  يردـیح ، زاب  رتچ  مکی  راوتـسا 
حرط اب  هطبار  رد  يریگتسد ، زور  ياه  ییوجزاب  رد  دش ، ریگتـسد  مدرم  تسد  هب  هاگیاپ  یلاوحرد  خیرات 19/4/1359  رد  دوب و  هدناسر 

: تسا هتشون  نینچ  هژون ، هاگیاپ  فرصت  يارب  نایچاتدوک 

ار نادـمه  ییاوه  هاـگیاپ  یکورک  هک  دوب  ندـش  عـمج  رد  دـنوشب و  عـمج  دـنا  هدرک  يریگراـی  هک  یناـسک  هک  دـنتفگ  اـم  هب  زورید  »... 
هتـشاد مدقت  یکورک  نیا  يور  هک  ییاه  فده  و  دوب ... هقطنم  یکورک  تایلمع و  هوحن ي  ای  دنوش  هیجوت  اج  نآ  رد  دـندمآ  دـندروآ و 

. تفرگ یم  ماجنا  ام  فده  طاقن  نیا  رد  هک  دوب  هاگیاپ  لخاد  فده  ددع  هدزاود  عمجت و  هقطنم ي  یکورک  دوب و  هدش  صخشم 

رد دندوب و  هدـمآ  رفن  هد  حرط ، یلـصا  رفن  هدزاود  زا  دوب  هدـش  روظنم  هاگیاپ  یکورک  رد  حرط  ددـع  هدزاود  نوچ  نادـمه  هاگیاپ  رد  ... 
 ... رهظ زا  دعب  هس  یلا  تعاس 12  زا  هبنشراهچ  زور  حرط ، يارجا  عقوم 
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، دوبن صخـشم  هجیتن  رد  رورم ، هب  دـعب  هب  بش  تعاس 9  زا  یلـصا  عمجت  هطقن ي  هب  دـننکب  مازعا  یـصخش  هلیـسو ي  اب  تارفن  بیترت  هب 
تکرح رورم  هب  اج  نآ  زا  هک  دوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاـج  شدوخ  يارب  یمیت ) ره   ) رفن ره  دـنوش . عمج  دـنیایب و  دراد  ناـکما  رفن  دـنچ 

يرتولیک کی  و  يرادرب ...  كاخ  پچ  تسد  هاگیاپ ، تمس  هب  يرتمولیک  هاگیاپ 93  هداج ي   ) یلصا عمجت  زکرمت و  هقطنم ي  هب  هدرک 
هتفگ هیجوت  ماگنه  هک ، نیا  هفاضا  هب  و  دوش ) عورـش  تاـیلمع  عمج و  اـج  نیا  رد  همه  دوب  رارق  دراد و  رارق  يا  هناـخراک  تکرـش و  نآ 

هک نیا  ندش و  صخـشم  زا  سپ  عمجت  هقطنم ي  رد  دش ... دنهاوخ  قحلم  ینابیتشپ  تهج  اه  میت  هب  لحم  رد  رفن  دصراهچ  دادعت  دـندوب 
راهچ اب  سپـس  و  يرادرب )  كاـخ  هپت  تشپ   ) دوش كراـپ  عمجت  هقطنم ي  رد  اـه  نیـشام  دـنا و  هدـمآ  صوصخم  ياـهورین  زا  رفن  دـنچ 
دراو اه  فدـه  مامت  هب  هک  هاگیاپ ، لخاد  يامنهار  رفن  کی  مه  لخاد  و  فلتخم ...  ياـهراب  تناو  هیقب  نشیتسا و  عون  زا  اـتویوت  نیـشام 

. دنیامن تکرح  ام  هارمه  اج  نآ  زا  هدش و  قحلمام  هب  عمجت  هقطنم ي  رد  یهاگیاپ  رد  دارفا  نیا  هک  دنتسه ،

ناونع هب  میت  هدنامرف  یـصخش  راکتبا  هب  تکرح و  لوا  يدجاس » رـصان  مکی  راوتـسا  یتسرپ  رـس  هب   » دوب هدش  هتفرگرظن  رد  هک  یلوا  میت 
هاجنپ دص و  ای  دص  هلصافالب  هیقب  دنیامن و  حالـس  علخ  ار  برد  يولج  نابژد  رفن  ود  دناوت  یم  یقیرط  هچ  هب  دنیامن  یـسررب  ای  نامهم و 
هاگیاپ لخاد  دـنیامن و  تکرح  یلوا  میت  تیقفوم  تروص  رد  اه  میت  هیقب ي  دـنهد و  یم  تمـالع  غارچ  اـب  رظتنم و  دنـشاب و  فقوتم  رتم 

. دنیامن حالس  علخ  عورش و  ار  تایلمع  و  دنوش .... شخپ 

دنوش و یم  دنلب  اهامیپاوه  اوه ، ندش  نشو  اب ر  نامز  مه  حالـس و  علخ  زا  سپ  دنوشب ... نیزگیاج  رفن  دصراهچ  یلحم ، تارفن  زا  دعب  و 
. دوب ام  میت  هورگ و  هدهع ي  هب  حرط  ياج  نیا  ات  و  تسه و ...  دازآ  دناب  دنیوگ  یم 
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نادرگ نــتفرگ  رظن  ریز  هرامـش ي 1 و  هناخ ي  رادـساپ  حالـس  علخ  دوب ... ههبج  برد  رومأـم  ناـبژد ، حالـس  علخ  تیرومأـم  مکی ، میت 
، نابژد

، هاگیاپ یتایلمع  نواعم  هاگیاپ و  هدنامرف  يریگتسد  شتیرومأم  مود ، میت 

، طابترا هقطنم ي  یتایلمع  داتس  شتیرومأم  موس ، میت 

، تایلمع چیسید  تبقارم و  جرب  نتفرگ  شتیرومأم  مراهچ ، میت 

، نآ یبناج  هناخ ي  هحلسا  هاگرارق و  نتفرگ  شتیرومأم  مجنپ ، میت 

هرامش 3، هناخ ي  هحلسا  نتفرگ  مشش ، میت 

هرامش 2، هناخ ي  هحلسا  نتفرگ  متفه ،  میت 

، يرتمیلیم ياه 23  پوت  نتفرگ  شتیرومأم  متشه ، میت 

، اهرتلیش يولج  ییاوه  دض  راهچ  نتفرگ  مهن ، میت 

، ییاوه دنفادپ  نتفرگ  مهد ، میت 

( تبرـض هورگ   ) یبالقنا ياهداهن  ندرک  حالـس  علخ  هک  نیا  هب  ًاـفاضم  ینیمزرـس و  قطاـنم  ياـه  تسپ  ندرک  حالـس  علخ  مهدزاـی ، میت 
. تفرگ یم  تروص  مجنپ  میت  طسوت 

هاگیاپ فرصت  تایلمع  يربهر 

: دیوگ یم  روط  نیا  دنک ، یهدنامرف  ار  هاگیاپ  فرصت  تایمع  هدوب  رارق  هک  يدرف  دروم  رد  يردیح  راوتسا 

هدـهع هب  ار  تایلمع  یلک  يربهر  ، عمجت هقطنم ي  رد  هک  نیا  ناونع  هب  دـش ، یفرعم  ام  هب  شاترذآ » شوروک  درگرـس   » شیپ هام  کی  زا  »
.« دریگب
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ییاوه تایلمع  تیاده 

ییاوه هدـننک ي  تیادـه  ناونع  هب  اتدوک  داتـس  فرط  زا  هدوب و  تشادزاب  یتدـم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یققحم  هتـسشنزاب  راسمیت 
: تسا هتشون  نینچ  دوخ  ییوجزاب  رد  دوب ، هدش  باختنا 

رهم ياهدـناب  ندز  دـعب  ماما و  لزنم  رگید  تایلمع  ره  زا  لـبق  دوب ، حرط  رد  هک  یطاـقن  منک و  تیادـه  نم  دوب  رارق  ار  ییاوه  تاـیلمع  »
ياـه هاـگیاپ  هـک  تـهج  نـیا  زا  ییاوـه  يرترب  ظـفح  نارهت و  يور  رد  یتوـص  راوـید  نتــسکش  ینعی  کـینوسرپوس  ياـهروبع  داـبآ و 

.« دوش هداد  دوب  رارق  نارهت  مظن  شمارآ و  ظفح  رظن  زا  يدعب  ياه  فده  دنوش و  لمع  دراو  ام  دض  رب  دنناوتنرگید 

ییاوه ياه  ده ف 

: دیوگ یم  ییاوه  ياه  نارابمب  ياه  فده  اب  هطبار  رد  درف  یمیظع  يدهم  دمحم  مکی  ناوتس 

سلجم قرش  نازیول ، ناگداپ  دابآدعس ، خاک  لامش  دابآ ، ترشع  ناگداپ  زا  دوب  ترابع  دش  تبحص  هک  ًادعب  یلو  دشن ، هتفگ  اه  فده  »
، ینیمز يورین  ندـشن  قفوم  تروص  رد  ماـما . لزنم  دـعب  هسلج ي  رد  داـبآ و  رهم  ياهدـناب  ًادـعب  داـبآ و  تنطلـس  لامـش  یلم و  ياروـش 

يورین لاغـشا  دروم  ًادعب  هک  ییاه  فده  زا  دوب  ترابع  هجرد ي 2  ياه  فده  دش و  هتفرگ  ینیمز  يورین  تلاخد  نودـب  هلمح  میمـصت 
..« دوب دهاوخ  ینیمز 

: تسا هتشون  دوخ  ییوجزاب  رد  يریگناهج  داز  خرف  ناورس  اب  هطبار  نیا  رد 

زا  ) نیعم عافترا  صخـشم و  لحم  کی  رد   F-6 يامیپاوه دـنورف  کـی  اـب  هک  تسا  نیا  حرط  نیا  رد  وت  تیرومأـم  هک  تفگ  نم  هب  »... 
. مورب وا  کمک  هب  تساوخ  کمک  یسک  هاگره  ات  منزب  هجرد   360 تیب )

وت دنک  یم  تکرش  راک  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  ًالامتحا  دش و  دهاوخ  نارابمب  مه  ماما  لزنم  هک  تفگ  نم  هب  وا  تاقالم  نیا  رد  ... 
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وت هک  تسا  رارق  تسا و  هدش  ضوع  وت  تیرومأم  هک  تفگ  دـید و  ارم  نیتبآ  ناورـس  رگید  زور  هس  ود  مدرک .. لوبق  ًارهاظ  نم  یتسه ...
هب ادرف  ای  زورما و  لحم  ییاسانـش  يارب  دیاب  وت  تسا و  روتـسد  تفگ  وا  یلو  مدرک ،...  ضارتعا  رما  نیا  اب  ینزب ...  ار  هیـضیف  هسردـم ي 

 ... مدرک لوبق  ًارهاظ  نم  يورب ...  مق 

تکرـش يا  هسلج  رد  ات  میتفر  نادنخ  دیـس  رد  عقاو  یلزنم  هب  قافتا ...  هب  هک  دوب  رهظ  زا  دعب  ای 7  تعاس 6  هبنـش ، هس  زور  هک  نیا  ات  ... 
یکی نم  هک  دش  رارق  دومن ... هیجوت  ار  تایلمع  لحارم  هصالخ ، یلیخ  یلیخ  روط  هب  یققحم  راسمیت  میتفر ....  هدش  دای  لزنم  هب  مینک ... 

: مهد ماجنا  ار  ریز  راک  ود  زا 

. دوش مدهنم  نم  طسوت  ناریمش  میدق  هداج ي  رد  عقاوداشرا  هینیسح  يوربور  هتیمک ي  هک  نیا  ای   1

ایآ هک  منک  لاوئس  اه  نآ  زا  هاگیاپ ، يور  هب  ندیـسر  زا  سپ  منک و  زاورپ  یتدحو  يوس  هب   F4 يامیپاوه دنورف  کی  اب  نم  هک  نیا  ای   2
رد دهاوخب  هاگیاپ  نآ  زا  ییامیپاوه  هک  یتروص  رد  دننکن ، یگتـسبمه  مالعا  رگا  هک  منک  دیدهت  هن . ای  دـننک  یم  یگتـسبمه  مالعا  ام  اب 

.« دش دهاوخ  عقاو  نم  هلمح ي  فده  دوش ... لمع  دراو  ام  تفلاخم  تهج 

هاگیاپ رد  يذوفن  لماوع 

رصانع يدادعت  اه  نآ  دیآرد ، نایچاتدوک  فرصت  هب  یناسآ  هب  دوب ، اتدوک  تیاده  زکرم  عورـش و  هطقن ي  هک  هژون  هاگیاپ  هک  نیا  يارب 
. درک یم  طوقس  هلمح  تاعاس  نیلوا  رد  هاگیاپ  دیاش  دوبن  مزال  ياه  ینیب  شیپ  رگا  هک  دنتشاد  هاگیاپ  لخاد  رد  يذوفن 

. تشاد رارق  یهدنامرف  تسپ  رد  هلمح  بش  رد  هک  دوب  هاگیاپ  تایلمع  رسفا  ینامیلس  ناورس  هاگیاپ ، لخاد  يذوفن  دارفا  زا  یکی 

316 ص :

اه تسویپ  موس : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 325 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


: دیوگ یم  نینچ  هاگیاپ ، يذوفن  لماوع  اب  هطبار  رد  ینکر  مکی  ناوتس 

هـشقن دراد و  رایتخا  رد  مه  نابژد  ریظن  نابلخ  ریغ  لماوع  یتح  نابلخ و  يدایز  دادـعت  دراد و  يداـیز  تاـناکما  هک  تفگ  یم  یتمعن  »... 
هناهب ي هب  تقو  نآ  هدرک ، ریگتسد  یخرهاش  هاگیاپ  رد  ار  هاگیاپ  هدنامرف  ماما و  هدنیامن ي  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دوب  هدرک  حرط  هک  يا 
رد دـنیایب و  ناشدوخ  راک  لحم  هب  لنـسرپ  دروآرد و  ادـص  هب  هاگیاپ  یهدـنامرف  تسپ  لخاد  زا  ار  لنـسرپ  راضحا  ریژآ  قارع ، هلمح ي 

دـش و یم  رداص  زاورپ  روتـسد  تسا  هاگیاپ  تایلمع  رـسفا  هک  ینامیلـس  طسوت  هک  تفگ  یم  یتمعن  دـنیامن . رـضاح  ار  اـهامیپاوه  هجیتن 
 ... « هدمآ و نارهت  فرط  هب  قارع  هب  هلمح  ياج  هب  اهامیپاوه 

: دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  يریوب  یلع  دیس  ناورس  مان  هب  اتدوک ، لماوع  زا  رگید  یکی 

ربخ متفگ : ربخ ؟ هچ  لاح ، هچ  تفگ : مدید  ار  ینامیلـس  مدمآ ، نادمه  هاگیاپ  هب  نم  هک  یلـصا  زور  زا  لبق  زور  هس  ینعی  هبنـشود  زور  »
یتمعن زور  نامه  تسا ، بترم  زیچ  همه  تسا و  روما  نایرج  رد  یهللا  تیب  تفگ : دـینک ؟ یم  راکچ  اج  نیا  امـش  متفگ :  تسین . یمهم 
دیوگب طاـبترا  رفن  هب  حبـص  عبر  هس و  ینعی  تعاس 5/3  هک  وگب  یهللا  تیب  هب  تسا  حبـص  هبنـشجنپ  یلـصا ، زور  هک  تفگ  ام  هب  دـمآ و 

: متفگ دنشاب . لحم  رد  ات 11  تعاس 30/10  مه  امنهار  رهوگ  نآ ، رب  هوالع  دراذـگب . نایرج  رد  مه  ار  هیقب  نمـض  رد  دوش . عطق  طابترا 
وا هب  دوب  رتدشرا  ام  همه ي  زا  ینامیلس  نوچ  متفگ و  اه  نآ  هب  مدمآ  ، دنتسه نایرج  رد  رف  زورهب  یهللا و  تیب  تفگ :  مسانـش ، یمن  نم 
هچ دـنتفگ  هـسلج  نآ  رد  میدـش . عـمج  یهللا  تـیب  لزنم  رد  هـمه  تشاذــگ و  رارق  هبنــشراهچ  بـش  ینعی  زور  نآ  بـش  ادرف  مـتفگ و 

ناورـس دنکن .» تمواقم  ینامیلـس  دنتفرگ ، یهدنامرف  تسپ  رد  ار  ییاج  دندمآ و  بش  رگا  دش  رارق  و  دنوش ... ریگتـسد  دـیاب  یـصاخشا 
دنک و یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  ینامیلس 
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امـش هک  تس  رتهب  تفگ  يریوب  متفگ  ناشیا  هب  هک  دعب  متـسه . یهدـنامرف  تسپ  رد  متـسناد  یمن  همانرب ، زا  لبق  بش  کی  : » دـسیون یم 
.« درک دیهاوخ  کمک  اه  نآ  هب  یهدنامرف  تسپ  رد  مه  امش  دنریگ و  یم  اج و  نآ  دنیآ  یم  اه  نآ  دینامب . اج  نامه 

يزوریپ يایؤر 

، شترا ياهدحاو  هیلک ي  دیچرب . ار  اهدنوخآ  هدیسوپ ي  تموکح  ناریا  تسرپ  نطو  شترا  دیسر . ارف  دوعوم  تعاس  زیزع ، ناراطقمه  »
. دیشاب تاروتسد  ذخا  هدامآ  دش ، دهاوخ  بوکرس  تدشب  تمواقم  هنوگره  دندومن . یگتسبمه  مالعا  ینابرهش  يرمرادناژ و 

ناریا روشک  یماظن  ياروش 

«21/4/1359

عورـش زا  شیپ  نتم  نیا  هیهت ي  دـنیامن . رـشتنم  اه  هناـسر  زا  اـتدوک  يزوریپ  زا  سپ  ناـیچاتدوک  دوب  رارق  هک  تسا  يا  هیمـالعا  نتم  نیا 
دندرک یم  روصت  هک  دندوب  هدش  يزوریپ  يایؤر  تسمرس  نانچ  اتدوک  نارس  هک  دهد  یم  ناشن  نآ ، هجیتن ي  ندش  صخـشم  تایلمع و 

ماـیپ دوعوم ، تعاـس  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  رتهب  هچ  سپ  دوب ، دـهاوخن  بساـنم  هیعـالطا ي  هیهت  يارب  یتصرف  ، اـتدوک تیقفوم  زا  سپ 
. دنیامن هیهت  ار  يزوریپ 

ناـیرارف و ناـیم  تردـق  میـسقت  تیفیک  ناریا و  هدـنی ي  اـب آ  طاـبترا  رد  دـندش ، یم  رتـکیدزن  دوـعوم  تعاـس  هـب  هـچ  ره  اـتدوک  نارس 
نیا زا  یشخب  دندید . یم  يرت  نیریش  ياهایؤر  هدنیآ ، میژر  مان  يزوریپ و  زا  سپ  روشک  هرادا ي  یگنوگچ  قباس و  میژر  ناگتـسشنزاب 

. دننک یم  فیرعت  نارگاتدوک  ار  اهایؤر 

: دیوگ یم  هطبا  نیا ر  رد  ینکر  رصان 

نیا هب  هک  دوب  دهاوخ  هسلج  نیرخآ  نیا  تفگ  درک و  تبحص  هب  عورش  ناسحا  دش . عورش  ود ، تعاس  رهظ  زا  دعب  زور  کی  هسلج  »
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هک یثحب  نیلوا  دـشدهاوخن . ثحب  رگید  لـئاسم  هب  عجار  دـش و  دـهاوخ  هداد  راـک  هماـنرب ي  طـقف  رگید  هسلج ي  میراد . مه  اـب  بیترت 
یتسیاـب هک  تشاد  رظن  وا  دوش . یم  شخپ  اـتدوک  زا  دـعب  نویزیولت  ویدار و  زا  هک  دوب  هیمـالعا ...  نیلوا  دروـم  رد  درک ، عورـش  ناـسحا 

، دـعب دوش . یم  هدرپس  یماظن  ياروش  تسد  هب  روشک  یماظن  یـسایس و  تشونرـس  راـیتخب ، رتکد  دورو  تینما و  نیمأـت  اـت  هک  دوش  هتفگ 
. درک لغاشم  نییعت  هب  عورش  سپس  درک . تبحص  دشاب ، هتـشاد  دوجو  طابـضنا  یتسیاب  متـسه و  سیئر  نم  هک  نیا  دروم  رد  یمک  رادقم 
ار ییاوه  يورین  یهدنامرف  یققحم  راسمیت  تهج  ینیمز ، يورین  یهدنامرف  اقآ  نسح  تهج  شترا ، داتـس  سیئر  نویدـهم  راسمیت  تهج 
، ینابرهـش يرمرادناژ و  دروم  رد  صوصخب  درک ، یفرعم  ار  يدارفا  زین  ینابرهـش  يرمرادـناژ و  ییایرد و  يورین  تهج  هتبلا  درک . نییعت 
هک دنناد  یم  ییایرد  يورین  دروم  رد  اضریلعو  ینابرهش  دروم  رد  مظاک  یلو  مرادن  دای  هب  هک ...  دروآ  مه  مسا  نتفر  هرفط  یتدم  زا  دعب 

.. تسا هدش  نییعت  یسک  هچ 

قفاوم رثؤم و  لماوع  هک  دوب  هدش  هداد  روتسد  اتدوک  زا  لبق  زور  تسیب  دودح  زا  اه  ناتسرهش  رد  رقتـسم  یـسایس  ياه  هخاش  ياسؤر  هب 
ار اهراک  لحم ، رد  اه  نآ  يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  ات  دـننک  ییاسانـش  اه  ناتـسرهش  يرادا و  فلتخم  ياه  تسپ  لبقت  تهج  ار  اـتدوک 

. دنیامن هضبق 

دوخ لالقتـسا  ناکامک  شترا  هک  دوب  رارق  هتبلا  ددرگ . لوحم  رایتخب  رتکد  هب  هتفرگ و  نایاپ  اه  یماظن  تموکح  زین  هتفه  کـی  زا  سپ  ...
حرط هراومه  يرماع  ینب  رارـصا  هب  عوضوم  نیا  رایتخب . رتکد  هن  دشاب  اتدوک  یماظن  ياروش  هدهع ي  هب  نآ  یهدـنامرف  هدرک و  ظفح  ار 

... دوب هدرپ  تشپ  ثداوح  زا  يرگید  هناشن ي  مه  نیا  دش و  یم 

هورگ راکشزاس 3  تیناحور  شترا 2   1 زا : دنترابع  دنتشاد  هدمع  شقن  يزوریپ  زا  سپ  تموکح  هرادا ي  رد  هک  ییاهورین  یلک  روط  هب 
.« دندوب یلصا  هتسه ي  هک  یلم  ياه 

: تسا هدروآ  نینچ  هراب  نیا  رد  رو  قیاق  نیسحمالغ 

319 ص :

اه تسویپ  موس : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 328 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دوب دهاوخرایتخب  هدهع ي  هب  روشک  تسایس  رظن  زا  يریزو  تسخن  شترا و  تسد  رد  تموکح  لاس ، تدم 2  ات  هک  دوب  هدش  هتفگ  »... 
ًاددـجم ار  یمالـسا  يروهمج  اـی  کـیتارکمد و  يروهمج  اـی  یتنطلـس  اـی  دـنناوت  یم  مدرم  دـش و  دـهاوخ  تاـباختنا  لاـس  ود  زا  دـعب  و 

.« دننیزگرب

؛ دندش لمع  هنحص ي  دراو  دوخ ، هئطوت ي  فشکزا  لفاغ  نایچاتدوک  دیـسر و  ارف  هبنشراهچ 18/4/1359  رصع  دوعوم  تعاس  هرخالاب 
رد دـننک ، هدـهاشم  تردـق  هکیرا ي  رب  ار  دوخ  هک  نآ  ياج  هب  دـش و  ریبعت  سکع  هب  نانآ  ياهایؤر  هک  دـندرک  هظحالم  یتفگـش  اب  اما 

. دندید ریسا  تلادع  لاگنچ 

ره دـنداد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  اتدوک  یلـصا  ناربهر  دـش ، شخپ  اه  هناسر  زا  اتدوک  فشک  ربخ  هک  یماـگنه  هاگماش 19/4/1359 ،
هب طوبرم  ياهربخ  تارطاخ و  کنیا  دنتخیرگ و  دنتفرگ  یم  روتـسد  نانآ  زا  هک  یناگناگیب  ناماد  هب  روشک و  زا  جراخ  هب  یهار  زا  کی 

. نآ يزاس  یثنخ  اتدوک و  فشک 

اتدوک فشک 

يربهر هب  يزادـنارب  هئطوت ي  کـی  زا  ییاـه  خنرـس  ماـجرفان 18/4/1358 ، ياـتدوک  زاـغآ  زا  شیپ  اـه  هاـم  هک  دـش  هراـشا  نیا  زا  شیپ 
هرادا رد  نارگاتدوک  ذوفن  یمالسا و  يروهمج  یتاعالطا  ياه  هاگتسد  ندوب  اپون  لیلد  هب  اما  دوب ؛ رایتخا  رد  يرماع ، ینب  مان  هب  یصخش 

زا سک  چـیه  ، اتدوک تایلمع  عورـش  زا  شیپ  تعاس  تشه  لهچ و  ات  ناس  نیدـب  دیـسرن و  ییاج  هب  ناـیرج  نیا  يریگیپ  شترا ، مود  ي 
. تشادن ربخ  ارجام  نیا  زا  ماظن  نیلوئسم 
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ییاوه يورین  نابلخ  کی  طسوت  اتدوک  ياشفا 

يا هنماخ  هللا  تیآ  رایتخا  رد  شردام  هیـصوت ي  هب  ییاوه  يورین  نابلخ  طسوت  هک  دوب  یتاعالطا  اتدوک ، فشک  نشور  هطقن ي  نیتسخن 
. تفرگ رارق 

وگزاب ار  هئطوت  نیا  ياشفا  يارجام  هک  متساوخ  هراشا  دروم  نابلخ  زا  ناتسود  زا  یکی  هلیسو ي  هب  بناج  نیا  ارجام ، نآ  زا  سپ  اه  لاس 
: تسا هراب  نیا  رد  وا  تاراهظا  زا  یشخب  لیذ  بلاطم  دیامن .

هعجارم سناژآ  هب  لیبموتا  هیارک ي  يارب  ، اتدوک زا  لبق  هاـم  شـش  دودـح  مدرک . یم  تمدـخ  هژون  ییاوه  هاـگیاپ  رد  نم  ناـمز  نآ  رد  »
هیهت ناـموت  رازه  تسیب  مه  نم  منک . یم  هیهت  ناـکیپ  کـی  تیارب  یهدـب  نم  هب  لوـپ  ناـموت  رازه  تسیب  رگا  تفگ  نآ  بحاـص  مدرک .

ای ریزو و  هدـنیآ  رد  یناوت  یم  ینک  تکرـش  نآ  رد  رگا  مه  وت  هک  میراد  يا  هماـنرب  تفگ : اـه  تبحـص  همادا ي  رد  مداد . وا  هب  مدرک و 
...! يوشب یهاوخب  هک  يرگید  ماقم 

تبحـص نم  اب  اتدوک  نیا  هب  عجار  هژون  هاگیاپ  رد  یچاتدوک  نانابلخ  زا  یکی  اتدوک ، زا  لبق  زور  هس  ود  هک  نیا  ات  تشذـگ  عوضوم  نیا 
وت رظتنم  هاـگیاپ  یهار  هس  يادـتبا  رد  یتـمعن  دـیمح  رهظ  زا  دـعب  زورما  يا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  راـک  نیا  يارب  مـه  وـت  تـفگ : درک و 

نارابمب وت  تیرومأـم  تفگ : نم  هب  متفر . یتمعن  لزنم  هب  نارهترد  میتشاذـگ . نارهت  رد  ار  تاـقالم  رارق  مدـید . ار  یتمعن  دـیمح  تسا ...
جیلخ هزوح ي  ياـهروشک  زا  یکی  رد  دـش  مزـال  مه  رگا  و  میـشکب !! ار  رفن  نویلیم  جـنپ  اـت  میناوت  یم  اـم  تسا و  نویزیولت  ماـما و  تیب 

. مییایب دورف  سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  وان  يور  ای  سراف و 

، میفلاخم تموکح  اب  ام  تفگ  دـینکب !؟ دـیهاوخ  یم  راتـشک  تشک و  همه  نیا  هک  تموکح  اب  ای  دـیفلاخم  مدرم  اب  امـش  متفگ : وا  هب  نم 
دوب و لیقث  یلیخ  نم  يارب  عوضوم  نیا  میـشکب . ار  همه  هک  نیا  زج  میرادـن  يا  هراچ  دوشب  ام  راـک  عناـم  دـهاوخب  هک  مه  سک  ره  یلو 

زا نوچ 
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. منز یم  ار  نویزیولت  یلو  منزب  مناوت  یمن  ار  ماما  تیب  نم  متفگ : متـشاد ، ساره  یتمعن  لزنم  رد  ًاصوصخ  مه  اه  نآ  اـب  ندرک  تفلاـخم 
مردام متـشاذگ . نایم  رد  دوب  ناملـسم  هداس و  ینز  هک  مردام  اب  ار  عوضوم  متفر و  نام  هناخ  هب  مدش و  ادـج  وا  زا  تبحـص  یمک  زا  سپ 
یهدن عالطا  رگا  يریگب و  ار  راک  نیا  يولج  یهدـب و  ربخ  دـیاب  هکلب  ینکب ، دـیابن  ار  راک  نیا  اهنت  هن  وت  تفگ : دـش و  تحاران  تدـشب 

. مرادن تیاضر  تزا  منک و  یمن  تلالح  ار  مریش 

ییاج و هب  ار  عوضوم  متفرگ  میمصت  میدرک و  یم  تبحـص  عوضوم  نیا  هرابرد ي  مرتکچوک  ردارب  ردام و  اب  بش  تعاس 12  ات  هرخالاب 
نیا يرادمتعیرـش  هلمج  زا  اه  یلیخ  میراد و  رفن  هاپـس  هلمجزا  فلتخم  ياهاج  رد  دوب  هتفگ  یتمعن  نوچ  یلو  مهدـب ، عالطا  یـسک  هب  ای 

مکحم يارب  میوگب و  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  عوضوم  متفرگ  میمصت  میوگب . ار  عوضم  نیا  یسک  ره  هب  مدیسرت  یم  دنا  هدرک  دییأت  ار  راک 
نیا هدش  یبیترت  ره  هب  متشگنرب  دمآ و  نم  رـس  ییالب  رگا  متفگ :  مردارب  هب  متـشاذگ و  هناخ  رد  متـشون و  ذغاک  يور  ار  عوضوم  يراک 
کی نم  متفگ  مدز و  نفلت  هتیمک  هب  مدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  تعاس 5/12  دریگب . ار  راک  نیا  يولج  دـهدب و  ربخ  ییاـج  رد  ار  عوضوم 
کی نم  متفگ : دـندرک ، یم  لاوئـس  دایز  نوچ  دـندرب و  هتیمک  هب  ارم  میوگب . يا  هنماـخ  ياـقآ  هب  ًاـمتح  دـیاب  هک  مراد  یمهم  یلیخ  ربخ 

...« يا هنماخ  ياقآ  لزنم  میتفر  دوب . حبص  تعاس 5/4  تسا . راک  رد  يزادنارب  عوضوم  متسه و  نابلخ 

نارگاتدوک ینیمز  تایلمع  ياشفا 

رد ار  یمهم  تاعالطا  زین  ینیمز  تایلمع  رصانع  زا  یکی  دش ، اشفا  نارگاتدوک  ییاوه  تایلمع  نآ  یط  هک  ناتـساد  نیا  اب  نامزمه  ًابیرقت 
: تفگ نینچ  هراب  نیا  رد  اتدوک ، يزاس  یثنخ  فشک و  نایرج  رد  لاعف  رصانع  زا  یکی  داد . رارق  شترا  تاعالطا  هتیمک ي  رایتخا 
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تـسخن كرتشم و  داتـس  هتیمک ي  هب  بلط  تنطلـس  ياه  هورگ  اکیرمآ و  بناج  زا  یتاکرح  رب  ینبم  یتاعالطا  اتدوک ، زا  لبق  هام  دـنچ  »
. دوب هدیسر  يریزو 

ادص هب  ار  كرتشم  داتس  هتیمک ي  قاطا  برد  دوب ، شتـسد  رد  یتکاپ  هک  یلاح  رد  همیـسارس  یـصخش  اتدوک ، زا  لبق  تعاس  دودح 48 
. منک تبحص  هتیمک  ناردارب  اب  مهاوخ  یم  منک  نانیمطا  مناوت  یمن  اه  یشترا  هب  مراد و  یمهم  هلأسم ي  نوچ  تفگ  دروآرد و 

مینک و يراکمه  اتدوک  اب  ات  هداد  هشقن  لوپ و  يریبخ  مان  هب  یصخش  میتسه و  رفن  هدزاود  ام  دوشب و  اتدوک  تسا  رارق  تفگ  داد و  همادا 
. داد حرش  تشاد  هارمه  هک  يا  هدش  هلاچم  هشقن ي  يور  زا  ار  نایرج  یگنوگچ  ًاحورشم 

مهورگ دارفا  فرط  زا  یگدنیامن  هب  نم  میهدـب و  ول  ار  دارفا  نیا  میتفرگ  میمـصت  میدـش ، نامیـشپ  راک  نیا  زا  ام  نوچ  درک  یم  راهظا  وا 
 ( رفن تهج 12  ناموت  رازه   120 هطوبرم (  لوپ  هشقن و  دینک ، رواب  ار  میاه  هتفگ  هک  نیا  يارب  میوگب و  امـش  يارب  ار  نایرج  ات  ما  هدـمآ 

.« مراد هارمه  ار 

يدـنب عمج  اب  زور 17/4/1359  رـصع  دـیدرگ . فـشک  اـتدوک  دـمآ و  تسد  هب  هئطوـت  ناـیرج  زا  یقیقد  ًاتبـسن  تاـعالطا  بیترت  نیدـب 
نایچاتدوک اب  هلباقم  يارب  یمالـسا  بالقنا  ناعفادم  لیکـشت و  اتدوک  يزاس  یثنخ  داتـس  دوب ، هدمآ  تسد  هب  هطبار  نیا  رد  هک  یتاعالطا 

. دندرک ادیپ  ار  مزال  یگدامآ 

اتدوک فشک  زا  هدنراگن  هرطاخ ي 

دیهش هار  راهچ   ) شترا ییاضق  نامزاس  رد  مراک  رتفد  هب  نایراجح  دیعـس  ياقآ  هک  دوب  هدنامن  زور 17/4/1359  باتفآ  بورغ  هب  يزیچ 
ناجیه اب  دناسر و  نم  هب  ار  دوخ  دنوشن ، علطم  نایرج  زا  نانآ  هکنیا  يارب  وا  دندوب . مرتفدرد  رفن  دنچ  ایوگ  دمآ ، یسودق )
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. تفر درک و  یظفاحادخ  هنیمز  نیا  رد  یهاتوک  يوگتفگ  زا  سپ  و  دریگ ! ماجنا  ییاتدوک  تسا  رارق  بشما  : » تفگ مشوگرد 

ناـمتخاس تظاـفح  اـب  هطبار  رد  اـت  متـساوخ  ار  بـالقنا  لـک  یناتـسداد  نیلوئـسم  زا  یکی  منک ، كرت  ار  مراـک  رتفد  هک  نیا  زا  لـبق  نم 
أدیکا متفگ و  وا  هب  ًالامجا  منک . شرافس  دوب ، رقتسم  اج  نآ  رد  زین  شترا  یناتسداد  بالقنا و  لک  یناتـسداد  هک  شترا  ییاضق  نامزاس 

رادروخرب یفاک  شاب  هدامآ  زا  دـیاب  دـنوش  علطم  اتدوک  نایرج  زا  هک  نیا  نودـب  لک ، یناتـسداد  تظاـفح  نیرومأـم  هک  مدرک  شراـفس 
. دنشاب

بـش مدرک . كرت  دوب ، هزوریف  رـصق  رد  شترا  ینامزاس  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  هک  متماقا  لحم  يوس  هب  ار  مرتفد  باـتفآ ، بورغ  زا  لـبق 
ناتسود زا  نت  دنچ  اب  مدوخ  مداتسرف و  ير  رهش  رد  مردپ  لزنم  هب  ار  اه  هچب  رسمه و  رتشیب ، تغارف  يارب  دیسر . ارف  نارگاتدوک  تایلمع 

. مدنام هزوریف  رصق  رد 

ار يا  هدـع  یماسا  دـندمآ و  هزوریف  رـصق  هیدـهم ي  تبرـض  هورگ  زا  ییاوه  يورین  لنـسرپ  زا  يدادـعت  هک  دوب  هتـشذگن  بش  زا  يزیچ 
نامه رد  مدرک . نینچ  هک  منک  یفرعم  اتدوک  يزاس  یثنخ  داتـس  هب  ار  اه  نآ  هئطوت ، يزاس  یثنخ  اب  هطبار  رد  يراکمه  يارب  هک  دندروآ 
لماوع زا  ینکر  رـصان  يریگتـسد  اب  طابترا  رد  تبرـض ، هورگ  یمازعا  نارومأم  زا  یکی  لصا ، ینابرق  لیعامـسا  دـمحم  رای  ناوتـس  بش 

. دشاب یمارگ  شدای  دیسر ، تداهش  هب  هابتشا  کیرثا  رد  تشاد ، يا  هدرتسگ  مهم و  تاعالطا  هک  اتدوک 

اتدوک يزاس  یثنخ 

« اتدوک يزاس  یثنخ  داتـس   » مان هب  يداتـس  اـتدوک  لـماوع  يریگتـسد  نارگاـتدوک و  اـب  هلباـقم  يارب  مزـال  تاـعالطا  يروآ  عمج  زا  سپ 
مود هرادا ي  هتیمک ي  یمالسا ، بالقنا  هتیمک ي  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنیامن  زا  بکرم  داتس  نیا  ياضعا  دش . لیکشت 
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. دندوب هزوریف  رصق  هیدهم ي  تبرض  هورگ  ییاوه و  يورین  یمالسا  نمجنا  داشرا و  تاعالطا و  شترا ،

نارادساپ هاپـس  تاعالطا  دـحاو  هب  ار  دوخ  تیرومأم  نآ ، زا  سپ  داد و  همادا  دوخ  راک  هب  اتدوک ، بوکرـس  لحارم  نیرخآ  ات  داتـس  نیا 
. درک راذگاو  یمالسا  بالقنا 

اتدوک دض  تایلمع 

، نارهت رد  هلال  كراپ  دـندش ، لمع  دراو  نارگاتدوک  يریگتـسد  اتدوک و  يزاس  یثنخ  يارب  یتایلمع  ياـه  میت  زور 18/4/1359 ، رصع 
. تفرگ رارق  یتایلمع  ياهورین  لرتنک  تحت  نادمه ، رد  نآ  هب  یهتنم  هداج ي  هژون و  هاگیاپ 

هاگیاپ هب  امیپ  ناریا  سوبوتا  اب  یققحم  اتدوک  ییاوه  يورین  هدـنامرف  هارمه  هب  دـیاب  هک  دوب  یناـنابلخ  زا  نت  عمجت 40  لحم  هلال  كراپ  »
، نایچاتدوک عمجت  لحم  زا  نارادـساپ  هاپـس  تاعالطا  دـحاو  ماگنه  رید  عالطا  دنتـسویپ . یم  اتدوک  ناـنابلخ  رگی  هب د  هتفر ، هژون  ییاوه 
یمالـسا و بالقنا  هتیمک ي  ياضعا  يوهایه  اب  مأوت  نتفای  روضح  هطـساو ي  هب  دومن و  بلـس  نانآ  زا  ار  یتاعالطا  يزیر  همانرب  ناـکما 
ور نیا  زا  تخاس . عاـضوا  ندوب  يداـع  ریغ  هجوتم  ار  نارگاـتدوک  هلـال ، كراـپ  رد  زور 18/4/1359 ، رهظ  زا  دـعب  رد  نارادـساپ ، هاپس 

(1) دندش هژون  مزاع  سوبوتا ، اب  زین  رفن  هد  زا  رتمک  دوخ و  یصخش  ياه  لیبموتا  اب  نانابلخ  یخرب 

دیهش هاگیاپ  ياه  یکیدزن  هب  اردوخ  دنوش  یم  قفوم  نانآ  زا  يرامـش  ریگتـسد و  هلال  كراپ  رد  اتدوک  لماوع  زا  یمک  دادعت  ناس  نیدب 
حیجرت رارقرب  ار  رارف  اتدوک  یلصا  لماوع  اما  دنناسرب ، هژون 
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: هدش ریگتسد  نارگاتدوک  زا  يدادعت  نابز  زا  دوعوم  بش  يارجام  حرش  کنیا  دنهد و  یم 

نارگاتدوک نابز  زا  اتدوک  ندش  یثنخ  ناتساد 

: هتشون نینچ  ییوجزاب  رد  هلال  كراپ  رد  ناگدش  ریگتسد  زا  یکی 

یخرهاش مزاع  سوبوت  کی ا  اب  یگمه  اج  نآ  زا  میـشاب و  راولب  امنیـس  يوربور  تعاس 5/7  هک  تفگ  نم  هب  حبص ....  هبنـشراهچ  زور  »
يور هدایپ  رد  هدش و  هدایپ  نیـشام  زا  کلم  ناورـس  نم و  دـعب  میدیـسر ... روبزم  لحم  هب  ررقم  دـعوم  زا  رتدوز  یمک  ام  دـش ... میهاوخ 

رد یلالج  گنهرس  نم و  داد ... تسد  ام  اب  دمآ ...  ام  تمس  هب  یلالج  شویراد  گنهرس  انثا  نیا  رد  میدش ... رظتنم  راولب  نابایخ  ياهتنا 
ریگتـسد اراـم  هدـش و  دراو  حلـسم  دارفا  ناـهگان  هک  میدرک  یم  تبحـص  يرد  ره  زا  هتـسشن و  كراـپ ، يور  هداـیپ  طـسو  لودـج  يور 

...« دندرک

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یققحم  راسمیت 

امنیس هیلالج ، لباقم  رد  هک  سوبوتا  کی  اب  بش  تشه  تعاس  رد  هک  دوب  رارق  دش و  هتفگ  نم  هب  ینکر  طسوت  هبنشراهچ 18/4/1359 ، »
. مینکن یتلاخد  مه  ینیمز  ياه  هورگ  راک  رد  دنورب و  یخرهاش  هب  دنا  هدرکن  تکرح  یلـصا  نوتـس  اب  هک  یـصاخشا  هدـش ، كراپ  راولب 

نم داد . دهاوخ  عالطا  اه  نآ  هب  دسانـش و  یم  ار  اه  نآ  ینکر  متـسناد  یم  طقف  تفر ، دنهاوخ  رفن  دنچ  سوبوتا  نیا  اب  متـسناد  یمن  نم 
: تفگ دمآ و  ینکر  تعاس 15/8 ،  دودح  رد  مسانشب . ار  وا  نم  هک  یسک  هن  دوب و  یسوبوتا  هن  یلو  متفر ، لحم  هب  تشه  تعاس  زا  لبق 

دنراد رظن  تحت  ار  ام  دیوش  قرفتم  تفگ : دمآ و  هک  مدید  ار  یتمعن  عقوم  نیا  رد  تشاد ، دهاوخ  ریخأت  تعاس  کی  دودـح  رد  سوبوتا 
رارف نم  دندش . هدایپ  نیـشام  زا  نارادساپ  دیـسر و  راد  میـس  یب  ناکیپ  کی  نارادـساپ و  زا  نیـشام  کی  مبنجب ، مدوخ  هب  مدـمآ  نم  ات  و 

نآ زا  ینکر  داتسیا و  یسوبوتا  شترا  یسدنهم  هرادا ي  لباقم  رد  یتدم  زا  دعب  هرخالاب  مدرک ...
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یمن مه  ار  اه  نآ  مسا  مدوب و  هدـیدن  ار  مادـک  چـیه  نم  هک  دـندوب  سوبوتا  رد  رفن  هس  متفر ، سوبوتا  لـخاد  هب  نم  دـش . هداـیپ  سوبوتا 
روپناـمز یتدـم  زا  دـعب  تخانـش . یمن  ار  اـه  نآ  مه  ینکر  یتح  هک  دوب  يرگید  درم  کـی  هدـننار و  کـمک  هدـننار و  رفن  هس  نیا  مناد .

شیپ ار  يدـب  عضو  نوچ  دـندش و  سوبوتا  دراو  مدـید  ار  وا  راب  نیلوا  يارب  مناد و  یمن  ار  وا  مسا  هک  مه  رگید  رفن  کی  نیتبآ و  یتمعن 
ینکر میورب ! میهاوخ  یم  اه  نیمه  اب  ام  متفگ :  ینکر  هب  نم  میوش . رود  لـحم  زا  ًـالعف  هک  میتفرگ  تکرح  هب  میمـصت  میدرک ، یم  ینیب 

تاملاکم ماگنهرد  نم  درک . نفلت  ینکر  جرک ، زا  دـندوب . بارخ  بلغا  اه  نفلت  منزب . نفلت  کـی  نم  میورب  دـنا . هدرک  رارف  هیقب  تفگ :
اب دشاب  هدـش  بارخ  مه  اهراک  هیقب  رگا  میور  یم  تفگ : دـمآ و  ینکر  هرخالاب  مدوب . سوبوتا  لخاد  رد  متـشادن و  روضح  ینکر  ینفلت 

. تفر میهاوخ  هاگیاپ  هب  هنرگ  میدرگ و  یم  رب  سوبوتا  نیمه 

دندرک یم  تکرح  اه  هداج  يوت  رد  نارادساپ  ياه  نیشام  دوب . هدش  رتدیدش  یلیخ  تبقارم  عضو  نادمه ، هب  هواس  هداج ي  یهار  هس  زا 
نامدوخ تکرح  هب  ام  اذل  دـندرک ، یم  یندـب  یـسرزاب  ار  نآ  نارفاسم  رفن  راهچ  هدومن و  فقوتم  ار  وا  دـندرب  یم  کش  لیبموتا  ره  هب  و 

میدیسر و نارهت  هب  حبص  تعاـس 6  میدرک .  تعجارم  نارهت  هب  هدز و  رود  میدـش و  فقوتم  نیزنب  پمپ  نیلوا  لـباقم  رد  میداد و  همادا 
. میدش قرفتم  هلصافالب 

ناـمه هب  نویدـهم  منیبـب . ار  امـش  دـیاب  هدـمآ و  شیپ  یعـضو  هچ  مناد  یمن  نم  متفگ  وا  هب  مدرک و  نفلت  نویدـهم  هب  زور  نیمه  رد  .... 
نـشور عضو  ات  نکن  نفلت  نم  هب  رگید  تفگ  نم  هب  دیمهف  ار  عوضوم  یتقو  درک و  راوس  ارم  دـمآ و  دوب  نابایخ  رد  نفلت  ياپ  هک  یلحم 

.« دوش

ینیمز لماوع  نابز  زا  ارجام  نیا  اما  اتدوک و  ییاوه  لماوع  زا  نت  ود  نابز  زا  هژون  هاگیاپ  يوس  هب  ناـیچاتدوک  تکرح  يارجاـم  دوب  نیا 
: هئطوت نیا 
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: تسا هتشون  نینچ  ماجرفان  ياتدوک  ینیمز  لماوع  تکرح  هرابرد ي  دوب ، هئطوت  ناراکردنا  تسد  یکی  هک  رو  قیاق  راوتسا 

دندمآ و لیبموتا  هس  مدـید  نم  هک  میدـش  هیقب  رظتنم  تعاس 50/6  ات  میتفر و  جرک  نابوتا  لـحم  هب  هبنـشراهچ ) زور   ) تعاس 30/6 ».... 
شدوخ ما و  هداتـسرف  ًالبق  ار  اهه  نآ  نم  هک  تفگ  باوج  رد  يردیح  دوخ  ًادعب  دندوب . رفن  ات 13  دادعت 12  اه  نآ  رد  ًادودح  هک  دنتفر 

. تفرو درک  تکرح  گنردرز  ياتویوت  کی  اب  مه 

هک میتفر  نیوزق  جرک  نابوتا  ياه  طسو  ات  هدرک و  تکرح  گنر  دیفـس  ياتویوت  نامه  اـب  هس  ره  هداز  نمهب  اـضر  ینادرم و  رداـن  نم و 
. میدرک تکرح  نیشام و  نورد  دنتخیر  دندروآ و  بآ  دنتفر و  ات  دیشک  لوط  تعاس  ود  دش ... بارخ  نیشام  اج  نیا  رد 

نیـشام نوچ  مینک . عمجت  دـشاب  لادوگ  کی  رد  هاگیاپ  یکیدزن  رد  دوب  رارق  هک  عمجت  لـحم  رد  بش  همین  ات 2  تعاس 12  هک  دوب  رارق 
میتفر مه  زاب  تسین .  یسک  هک  مدید  یلو  میدیسر ، عمجت  لحم  هب  ام  بش ، همین  تعاس 30/2  میدوب ، هدش  مه  لطعم  دوب و  هدش  بارخ 

ینادرم ردان  دنتفرگ . ار  نیـشام  يولج  دندرک و  هلمحام  هب  راد  قامچ  رفن  هک 6  میدروآرد  هدکهد  کی  زا  رـس  میدز و  رود  ار  فارطا  و 
نیوزق هداج ي  زا  هک  یلـصا  نابایخ  میدـمآ و  میدرک و  تکرح  داد و  تاجن  اج  نآ  زا  ار  ام  اـه  نآ  هب  ییاسانـش  تراـک  نداد  ناـشن  اـب 

نـشیتسا نگاو  سکلوف  کی  گنر و  زبس  ياتویوت  کی  هک  میدـید  ولج ، میتفر  رتم  دودح 100  دسر . یم  هاگیاپ  هب  هدش و  ادج  نادـمه 
نیـشام هک  تفگ  ینادرمردان  هب  دش و  هدایپ  نیـشام  زا  شاترذآ  گنهرـس  میتشاد و  هگن  دنهد . یم  تمالع  شوماخ ، غارچ  گنر ، دیفس 

نآ رد  نادمه و  نیوزق  هار  هس  هب  میدیـسر  ات  میدرک  تکرح  مه  ام  هدـیدرگ و  لسنک  تیرومأم  هدـش و  بارخ  تامهم  هحلـسا و  لماح 
هتشک متیسیاب  رگا  هک  میدید  ام  نوچ  دندرک و  يزادناریت  هب  عورش  نداتسیا  ضحم  هب  میداتسیا . مه  ام  دنداد و  تسیا  ام  هب  نارادساپ  اج 

هب میدرک  عورش  میدرک و  اهر  لحم  کی  رد  ار  نیشام  ولج و  میدمآ  يرادقم  میدرک و  تکرح  ، دش میهاوخ 

328 ص :

اه تسویپ  موس : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 337 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هداج هب  مدیود ...  یم  عیرس  دوب  هدرک  تباصا  نم  تشپ  هب  هلولگ  شکرت  نوچ  مداتفا و  ولج  هداز  نمهب  اضر  ینادرم و  ردان  زا  نم  رارف .
نامه رتولج  مدق  دـنچ  یلو  مهد ، تاجن  ار  دوخ  ات  هتفرگ  دودح 7  ار  نیشام  کی  يولج  مدوب و  اج  نآ  مه  حبص  ات  مدیسر و  یلـصا  ي 

...« هاگیاپ نورد  دندرب  دندرک و  ریگتسد  ارم  دوب و  هدش  يزادناریت  ام  هب  هک  دوب  یلحم 

هژون هاگیاپ  يوس  هب  نارهت  زا  نایچاتدوک  دوخ و  تکرح  هرابرد ي  تسا ، اتدوک  ینیمز  مهم  رـصانع  زا  رگید  یکی  هک  يردـیح  راوتـسا 
: دسیون یم 

هلاس يدابآ 25  یجاح  مساق  هلاس و  زرمارف 32  هلاس ، نارهم 25  . ) نایماظن ریغ  رفنراهچ  ینیشنرس  هب  كویب  هارمه  هب  ًاصخـش  مدوخ  نم  »
تلع هب  میدوب ... تکرح  رد  رظن ، دروم  لحم  تمـس  هب  نادمه  هداج ي  زا  گنرزمرق ، ياتویوت  لیبموتا  نانیـشنرس  و  هلاس ) روصنم 27  و 

ام يولج  دندیسر و  نیرومأم  ام  رس  تشپ  هک  میتشذگ  اج  نیا  زا  دنوش ... یم  لرتنک  هتـسب و  هار  نایماظن  طسوت  یهار  هس  يولج  هک  نیا 
یعـس نم  دش . یم  ینارحب  عضو  تشاد  دیامن ... بلج  ار  ام  نابژد  دـیاب  میتسه و  یماظن  نامدوخ  هک  میتفگ  نیرومأم  هب  ام  دـنتفرگ و  ار 

یکیرات رد  مدرب و  مدوخ  اب  متفرگ و  ار  رادساپ  گنفت  نیمز و  مدروخ  يریزارس  رد  مدوخ  یلو  مریگب ، رومأم  رادساپ  زا  ار  هحلسا  مدرک 
اه يوج  زا  یکی  رد  متفر و  هار  اه  نابایب  رد  حبص  یکیدزن  ات  نم  دش . یم  يزادناریت  تشاد  هداج  رانک  متفرگ . ار  هداج  تسار  تسد  ... 

 ...« مدیباوخ متفرگ 

زا ار  ارجام  نیا  حرش  هک  تسا  رتهب  دننک ، تکرح  هژون  هاگیاپ  يوس  هب  رارق  لحم  زا  سوبوتا  کی  اب  دنتـسناوت  هئطوت  یلـصا  لماوع  یلو 
: دیونشب اتدوک  مهم  لماوع  زا  یکی  ینکر ، نابز 
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دهاوخ تبازیلا  راولب  ناـبایخرخآ  رد  كراـپ  يولهپ  رهظزادـعب ، تعاس 5/7  هرامـش ي 41637  اـب  سوـبوتا  کـی  هک  تفگ   (1) ناسحا »
سوبوتا راوس  درک  دهاوخ  یفرعم  یتمعن  هک  ییاه  نابلخ  يریگب و  سامت  نآ  هدننار ي  اب  ینک ، یسررب  ار  نآ  هرامش ي  دیاب  وت  داتـسیا ،

. دییآ یم  تسناد  دهاوخ  یتمعن  ار  نآ  قیقد  لحم  هک  هاگیاپ  یصاصتخا  هداج ي  رد  عمجت  لحم  هب  دش و  دنهاوخ 

سوبوتا یلو  مدید ، ار  یتمعن  روپ و  نامز  ناورـس  یققحم ، راسمیت  متفر . اج  نآ  هب  هک  دوب  بورغ  هبنـشراهچ  بش ، تعاس 8  دودح  نم 
رد دعب  تعاس  مین  دودح  دمآ ... دهاوخ  سوبوتا  رگید  هقیقد  هد  ات  تفگ : مدرک . نفلت  ناسحا  هب  متفر  دعب  مدرک . ربص  یمک  دوب . هدماین 

نیا زا  هک  متفگ  اه  نابلخ  همه ي  هب  نم  دنا و  هدمآ  كراپ  لخاد  هب  رادساپ  يدادعت  هک  تفگ : مدید . ار  یتمعن  هک  مدوب  نتـشگرب  لاح 
مدوب ولج  زا  نآ  هرامش ي  سوبوتا و  یسررب  لوغـشم  شاب ... كراپ  يولج  مه  وت  دنتـسیاب ، قباس  یبرغ  رهمایرآ  نابایخ  لوا  دنورب و  اج 

؟ تسا هداتـسرف  سدـنهم  ياقآ  ار  امـش  مدیـسرپ :  هلب و  متفگ :  دـیتسه ؟ نژیب  امـش  تفگ :  دـش و  کـیدزن  نم  هب  سوبوتا  هدـننار ي  هک 
. منک يروآ  عمج  ار  اه  نابلخ  نم  ات  دینک  ربص  یمک  تفگ : یتمعن  مدید . ار  روپنامز  یتمعن و  یققحم و  راسمیت  هلب ... تفگ :

راسمیت اب  میدش و  راوس  سوبوتا  لخاد  رد  دوب . شهارمه  مسانش  یمن  ار  وا  هک  رگید  رفن  کی  نیتبآ و  تشگرب . هقیقد ،  10 دودح زا  دعب 
»؟ مینک تکرح  مینکن و  ربص  هیقب  يارب  راسمیت  تفگ :  درک و  تروشم  یققحم 

. میدرک تکرح  درک و  تقفاوم  مه  یققحم  راسمیت 

رد دنتسه و  ام  دوخ  زا  سوبوتا  ياه  هدننار  ایآ  هک  درک  یم  ینارگن  راهظا  دوب ، هتسشن  نم  رس  تشپ  یلدنص  کی  هک  یققحم  راسمیت 
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نارگن میتسه  امشدوخ  زا  ام  تفگ : دروآ و  ولج  ار  شرس  دوب ، هتسشن  لباقم  یلدنص  يولهپ  هک   (1) هدننار هن .  ای  دنراد  رارق  راک  نایرج 
؟ دیتسه یماظن  امـش  دیـسرپ : یتمعن  دـباوخب . سوبوتا  بقع  متـسرف  یم  ار  وا  تسا و  یکایرت  هک  دـناد  یمن  يزیچ  درگاش  طقف  دیـشابن ،

. هن تفگ : هدننار 

هچ دـننک ، یم  ترفاسم  رفن  تشه  یلا  تفه  طقف  ارچ  سوبوتا  کی  اب  هک  دندیـسرپ  دـنتفرگ و  ار  ام  يولج  رگا  تفگ :  یققحم  راـسمیت 
؟ مییوگب

راوس يروبع  مه  امـش  میروایب . ار  اه  نآ  نیرفاسم  میور  یم  ام  تسا و  هدش  بارخ  هار  نیب  رد  یـسوبوتا  مییوگ  یم  ام  هک  تفگ  هدـننار 
... دیا هدش 

تسار تمس  هاگیاپ ، یهار  ود  رس  رب  دوب و  هداتسیا  راد  میـسیب  لیبموتا  کی  هداج ، پچ  تمـس  هب  هاگیاپ ، يرتمولیک  ود  یلا  کی  دودح 
هدـیناباوخ ار  وا  رـس ، تشپ  تسد  شک و  زارد  تلاح  هب  هدرک ، ریگتـسد  ار  رفن  کی  هک  دـندوب  هداتـسیا  رادـساپ  يدادـعت  اب  پیج  کـی 

نیزنب پمپ  لحم  رد  رترود  رتمولیک  دنچ  تشذگ و  لحم  نآ  زا  سوبوتا  دندوب . هداتـسیا  رادساپ  يدایز  يدادعت  مه  پچ  تمـس  دندوب .
... میتسه ندمآ  لاح  رد  نادمه  زا  مییوگ  یم  دیسرپ  ام  زا  يزیچ  یسک  رگا  هک  تفگ  هدننار  عقوم  نیا  رد  تشگرب . دز و  رود 

نیوزق رد  سوبوتا  دش ... نامیشپ  ًادعب  یلو  تسا  ربخ  هچ  دنیبب  دنکب و  نفلت  یخرهاش  هاگیاپ  هب  نیوزق  زا  هک  تشاد  میمـصت  ادتبا  یتمعن 
ریز رد  ار  يذـغاک  یتمعن  دـینک . یفخم  ار  نآ  دـیراد  هارمه  یکرادـم  رگا  هک  دوب  هتفگ  یققحم  راـسمیت  هک  عقوم ، نیا  زا  لـبق  داتـسیا .

یتمعن هک  دوب  اه  نابلخ  زا  يدادـعت  مسا  لماش  اه  نآ  زا  یکی  هک  ذـغاک  گرب  دـنچ  مه  نم  درک و  میاق  سوبوتا  طسو  یکیتسالپ  شرف 
هب هک  دوب  هداد 
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دنوش ریگتـسد  یخرهاش  هاگیاپ  رد  یتسیاب  هدع  نیا  هک  دوب  هداد  ییاضر  روپ  رفامه  هک  دوب  يدارفا  لماش  زین  گرب  کیو  مهدـب  ناسحا 
. مدومن یفخم  سوبوتا  رد  درگاش ، تمس  هدنام ، رخآ  هب  فیدر  ود  يرس  تشپ  ریز  رد  ار  یناشن  دک و  لماش  گرب  کی  و 

. دش هدایپ  وا  مداد و  وا  هب  ناموت  رازه  جنپ  تسیب و  يوتحم  كاپ  کی  نم  هک  تساوخ  لوپ  يرادقم  نم  زا  روپنامز  نیوزق  رد 

رفن کی  ناموت و  رازه  جنپو  تسیب  نیتبآ  ناموت و  رازه  هاجنپ  یتمعن  مدش . رادـیب  باوخ  زا  نارهت  جرک  نابوتا  رد  مدـیباوخ ، ًاددـجم  نم 
... دندش هدایپ  جیردتب  دنتفرگ و  لوپ  نم  زا  ناموت  رازه  جنپو  تسیب  غلبم  مسانش  یمن  ار  وا  هک  رگید  نابلخ 

 ... مدز رد  رابود  تسا . شوماخ  راب  نیا  دوب  نشور  هک  هشیمه  فالخ  رب  لاه  غارچ  هک  مدید  مدیسر ، نامدوخ  هناخ ي  رد  هب 

 : تفگ مرـسمه  وتایب ، وت ، ایب  تفگ :  نم  هب  راب  ود  هک  دوب  هداتـسیا  دنلب  دق  راد  شیر  رادساپ  رفن  کی  وا  رـس  تشپ  هک  مدید  ار  مرـسمه 
نآ بقاعتم  دش و  دنلب  يریت  يادص  هک  مدوب  هدرکن  یط  ار  هچوک  هب  ژاراگ  يدورو  لحم  ات  هناخ  رد  هلصاف ي  زونه  مرک ، رارف  نم  ورب و 

لوپ يوتحم  كاس  موش  رکبس  هک  نیا  يارب  مدیود . هچوک  رد  يرتم  دنچ  یتشک ...  اروا  خآ  دز :  غیج  هک  مدینش  ار  مرسمه  غیج  يادص 
. مدومن رارف  هب  عورش  هدرک و  اهر  دوب  متسد  هک  ار 

زا یکی  ریز  هب  هتفرگ و  رارق  لیبموتا  ود  هلـصافرد ي  يدعب  هچوک ي  رد  نم  دش . دنلب  ًایلاوتم  ریت  نیدـنچ  کیلـش  يادـص  نمـض  نیا  رد 
نیا هک  دز  یم  داد  درک و  يور  هناشن  نم  تمـس  هب  درک و  ادیپ  ارم  دیـسر و  دوب  نم  بیقعت  رد  هک  يرادساپ  عقوم  نیمه  مدیزخ ، اه  نآ 

...« تسب بانط  اب  تشپ  زا  ار  متسد  دمآ  زین  رفن  کی  دیدنبب ، ار  وا  تسد  دییایب و  مدرم  دنک . اتدوک  هتساوخ  یم  تسا و  نابلخ 

: دیسر مدرم  مومع  عالطا  هب  ناس  نیدب  هئطوت  نیا  هب  هطوبرم  ربخ  اتدوک ، ندش  یثنخ  لابند  هب 
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يروهمج تسایر  رتفد  هیعالطا 

روشک روهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  بانج  هک  دناسر  یم  ناریا  ناملـسم  تلم  مومع  عالطا  هب  هژون  هئطوت ي  دروم  رد  »
يورین دهعتم  ناملسم و  ریلد و  ناراد  هجرد  نارسفا و  يرایشوه  اب  دنا و  هدوب  هئطوت  نیا  نیوکت  نایرج  رد  شیپ  هام  کی  ناریا ، یمالـسا 

هفطن رد  گرزب  دنوادخ  يرای  هب  ارجا ، هظحل ي  رد  اذهل  دـنا و  هتـشادرظن  ریز  ًاقیقد  ار  نآ  یمالـسا ، بالقنا  عاجـش  نارادـساپ  ییاوه و 
رارق هئطوـت  نیا  لـماک  ناـیرج  رد  ار  ناریا  یمالـسا  تما  يدوز  هب  تسا و  يرگیپ  قـیقحت و  تسد  رد  ًاـقیقد  بـتارم  نوـنکا  دـش . هـفخ 

يازـس هب  هار ، رد  یمالـسا  بالقنا  زیزع  نارادـساپ  ییاوه و  يورین  ناملـسم  نیرومأم  يروـالد  اـب  یخرب  هک  نارگ  هئطوت  داد و  میهاوخ 
.« دش دنهاوخ  یفرعم  زین  نارگ  هئطوت  نایاپ  رد  دیسر . دنهاوخ  شیوخ  يازج  هب  یفرعم و  ناریا  ناملسم  تلم  هب  دنا ، هدیسر  دوخ  تنایخ 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمومع  طباور  هیعالطا ي 

ماجرفان ياتدوک  فشک  هرابرد ي 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

« مَُکل َِبلاغ  الَف  هللا  ُمُکرُصنَی  نإ 

سکچیه دهد  ترصن  ناتیادخ  رگا  »

(1) تسین امش  رب  هبلغ  تردق  ار 

« تسین ریذپ  بیسآ  تلم  نیا  مهد  یم  نانیمطا  نم  »

نارادساپ هاپس  یهدنامرف  ياروش  هب  باطخ  ینیمخ  ماما 

بـالقنا نانمـشد  ییاـسور  گرم و  دنـس  دـبای  یم  تینیع  اـم  بـالقنا  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یهلا  نـیرفآ  ترـصن  ياـه  تراـشب  »
، ام هچراپ ي  کی  دحتم و  نامیا و  اب  تلم  دوب ، دهاوخ  تسه و  هدوب و  للملا  نیب  مسینویهص  برغ و  قرـش و  نارگ  هئطوت  ام و  یمالـسا 

هک یماگنه  هب  ات 
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تبرـش يوجتـسج  رد  هللا  هب  لوصو  هار  رد  هک  ینامز  ات  دـنراد و  یم  رب  ماگ  ینیمخ  ماـما  یمالـسا  بـالقنا  ربهر  ياـهدومنهر  ریـسم  رد 
ندومن يرای  دیامرف  یم  دـنوادخ  هک  اریز  دومن ؛ دـهاوخ  سمل  شیوخ  یهلا  بالقن  رد ا  هزور  همه  ار  هللا  هبناج ي  همه  يرای  دـنتداهش ،

دنهاوخن ناشزیمآ  رفک  ياه  لیلحت  رد  زگره  ام  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  نینمؤملارـصن ». انیع  ًاقح  ناک  و   » تسا نم  هدهع ي  رب  نانمؤم 
راوخناهج ياکیرمآ  دنیامرف . یم  موادم  يرای  هتـشاد و  رظن  ریز  ار  بالقنا  نیا  رـصع  یلو  ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  هنوگچ  هک  دیمهف 

یم جرخ  لوپ  نویلیم  اهدـص  زواجتم ، دـیلپ  راکتیانج و  لیئارـسا  يرادمدرـس  هب  رودزم و  مادـص  شیوخ ، يوربآ  یب  کـسرتم  يراـی  هب 
تردـق نانچ  نآ  دـهد و  یم  بیرف  يا  هنوگ  هب  نیغورد  ياه  يزادرپ  لایخ  اب  ار  نئاخ  رـصنع و  تسـس  لاحلا و  مولعم  رـصانع  دـیامن و 

یمتح هئطوت  نیا  يزوریپ  هک  دنیامن  روصت  نامیا  یب  رـصانع  نیا  هک  دـهد  یم  هولج  گرزب  هئطوت ، يارجا  يارب  ار  دوخ  چوپ  ینمیرها و 
يروهمج شترا  نامیا  اب  لنـسرپ  هرـصاحم ي  رد  ار  دوخ  فرط  ره  زا  هک  یلاح  رد  یلقع  لوصا  نیرت  یهیدـب  فالخ  رب  نیارباـنب  تسا ؛

بالقنا تمظع  هوکـش و  هناگیب ، روک  رک و  رودزم و  رـصانع  دننز . یم  لبق  اه  تدم  زا  بالقنا  هیلع  هئطوت  هب  تسد  دـننیب ، یم  یمالـسا 
شیوخ روگ  دنتفرگ و  هدیان  ار  رادساپ  هاپس  ناردارب  یمالسا و  يروهمج  شترا  هاگآ  لنسرپ  ناملسم و  مدرم  نامیا  يرایشه و  یمالسا ،
نارکون هب  ندرب  هانپ  زج  يا  هراچ  اـم  یمالـسا  بـالقنا  هب  ندز  هبرـض  يارب  لیئارـسا  اـکیرمآ و  دـننک . یم  دوخ  ماـجرفان  هئطوت ي  رد  ار 

مه هک  دشاب  یم  مودعم  نئاخ و  داد  ورسخ  رهاوخ  رسپ  هلمج  زا  دنا و  هتشادن  دنا  هدوب  ام  مدرم  یگشیمه  نانمشد  هک  شیوخ  هتشذگ ي 
یگتـسخ ياه  شـشوک  اه و  تداشر  اه و  تداهـش  زا  لیلجت  نمـض  ام  تسا . هدـمآ  راتفرگ  یمالـسا  بالقنا  ياهورین  تسد  رد  نونکا 

ییاوه و يورین  نامیا  اب  لنسرپ  ریذپان 
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هب ار  هزوریف  رـصق  تبرـض  هورگ  زا  لـصا  یناـبرق  لیعامـسا  دـمحم  ییاوه  مکی  راوتـسا  ردارب  تداهـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا 
ناراـی ریذـپان  یگتـسخ  ياـه  تدـهاجم  زین  هتفگ و  کـیربت  شترا  ییاوه و  يورین  رد  دوـخ  تداهـش  قاتـشم  فـک و  رب  ناـج  ناردارب 

. میدنموزرآ ناگمه  يارب  ار  نامز  ماما  يزابرس  راختفا  لاعتمدنوادخ  زا  هداهن و  جرا  ار  هتیمک  ناردارب  ، نام یگشیمه 

زا دراد . همادا  نارگ  هئطوت  يرگیتسد  بیقعت و  لیکـشت و  ییاوه  يورین  یمالـسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  زا  یکرتشم  داتـس  نونکا  مه 
. دنیامن يرای  ار  ام  هتفرگ و  سامت  نفلت 230008  اب  كوکشم  رصانع  ندید  درجم  هب  هک  مینک  یم  اضاقت  ناریا  ناملسم  تما 

« یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزکرم  داتس  یمومع  طباور  »

رد ییاوه  يورین  هدنامرف  نانخس  نتم 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس 

هعمج 19/4/1359 بش  رد 

« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

هک میدرک  دروخرب  يدـهاوش  هب  اـم  شیپ  هاـم  کـی  دودـح  رد  هک  میوگب  یتسیاـب  تفر  هراـشا  نآ  تاـیلک  هب  هک  يا  هئطوت  اـب  هطبار  رد 
ار هئطوت  لماوع  مینکب ، يریگیپ  ار  نایرج  میتسناوت  شیپ  هام  کی  زا  دوب . هدمآرب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هیلع  يا  هئطوت  ددـصرد  اکیرمآ 

. مینکب بآ  رب  شقن  ار  اه  نآ  هنانئاخ ي  هشقن ي  مینکب و  ییاسانش  أقیقد 

لاـمآ و مسجت  بـالقنا  نیا  هک  یلنـسرپ  دنتـسه  بـالقنا  نیا  قشاـع  هک  یلنـسرپ  نمؤم ، لنـسرپ  هیلک ي  هئطوت ، نیا  فشک  اـب  هطبار  رد 
هنانئاخ ي هشقن ي  دننکب و  بیقعت  ییاسانش و  ار  لماوع  نیا  قیقد ، هداعلا  قوف  یتاعالطا  لماع  کی  لثم  دنتسناوت  تساه ، نآ  ياهوزرآ 

. هئطوت نیا  یلک  حرط  اما  دننکب و  شاف  ًاقیقد  ار  اه  نآ 

ورین نیا  رودزم  لنسرپ  زا  يدادعت  يرادیرخ  اب  هک  دندوب  هتـشاذگ  رارق  قارع  کمک  اب  لیئارـسا ،  تسد  رد  تسد  اکیرمآ  هئطوت  نیا  رد 
طسوت هک  دنکب  هدایپ  روط  نیا  ار  هشقن  دنزب و  هئطوت  هب  تسد  دنتشاد ، نت  هب  ار  يزابرس  فیرـش  سابل  زونه  هک  تفگ  دیاب  هنافـسأتم  هک 

هاگیاپ اه ، ناگی  ریاس  زا  رگید  رودزم  نئاخ و  يدادعت  طسوت  لنسرپ و  نیا 
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ودـنکب مالعا  شدوخ  یتایملع  داتـس  ار  هاگیاپ  نیا  فیثک  روزم  نیا  رایتخب  اـج ، نآ  ریخـست  زا  سپ  دـننکب و  فرـصت  ار  رح  ییاوه  موس 
ردقچ اه  نیا  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  دننک و  نارابمب  ار  مق  نارهت و  ساسح  زکارم  دننکب و  زاورپ  ، هدـش يرادـیرخ  رودزم  نانابلخ 

ماما تیب  دش . یم  نارابمب  دیاب  هک  دوب  اه  نآ  ياه  فده  زا  یکی  مه  هیـضیف  هسردم ي  نوچ  ارچ ؟ دنراد ، هیـضیف  هسردم ي  اب  ینمـشد 
، ناشدوخ ياه  فده  ندرک  نارابمب  زا  سپ  اه  نیا  دش ، یم  نارابمب  دـیاب  روهمج  تسایر  رقم  يریزو و  تسخن  دـش ، یم  نارابمب  دـیاب 
ار ناشدوخ  ییاروش  تموکح  ای  تقوم  تموکح  نویزیولت ، ویدار و  نتفرگ  تسد  رد  اب  دندومرف  هراشا  ردـص  ینب  بانج  هک  روط  نامه 

نوچمه شراکتیانج  نارودزم  اکیرمآ و  تسد  هب  ار  تکلمم  مه  دعب  دـندرکیم و  بوکرـس  تدـشب  ار  یتمواقم  ره  دـندرک و  یم  مالعا 
رودزم لنسرپ  نیا  رایتخا  رد  ار  اه  هحلسا  نیا  دندوب و  هدرک  دراو  هتفرـشیپ  ياه  حالـس  یتحاه  نیا  هطبار ، نیا  رد  دنداد . یم  رارق  رایتخب 

رارقا یتامدقم  ياه  ییوجزاب  رد  دندش و  رگیتسد  لنـسرپ  نیا  زا  يریثک  دادعت  دش ، بآ  رب  شقن  هئطوت  هناتخبـشوخ  هک  دندوب  هداد  رارق 
نیا تایئزج  هدنیآ  زور  دنچ  رد  دوش و  یم  راکـشآ  يرتشیب  بلاطم  دراد و  همادا  ییوجزاب  دندرک و  رارقا  مه  هشقن  تایئزج  هب  دندرک و 

هب ار  یعمج  رطاخ  نیا  مناوت  یم  نم  دـش . دـنهاوخ  ریگتـسد  ناش  همه  راگدرورپ  دـیما  هب  دـش و  دـهاوخ  فشک  ًـالک  هناـنئاخ ، هئطوت ي 
هک يروط  ره  قارع  دزیرب ، دهاوخ  یم  هئطوت  هک  ردقچ  ره  لیئارسا  دنکب ، دهاوخ  یم  شالت  ردقچ  ره  اکیرمآ  هک  مهدب  زیزع  نانطومه 

هبرض یتیلاعف  ره  رد  هشیمه  دش و  دنهاوخن  زوریپ  تقو  چیه  هک  دنـشاب  نئمطم  ار  يزیچ  کی  یلو  دنکب ، راتفر  هنادرمناوجان  دهاوخ  یم 
هک نیا  زا  سپ  هدـنیآ  رد  هئطوت  نیا  تاـیئزج  مهد . یم  همتاـخ  اـج  نیمه  هب  ار  مبلاـطم  نم  دروخ . دـنهاوخ  تسکـش  دروـخ و  دـنهاوخ 

.« تفرگ دهاوخ  رارق  ًامتح  زیزع  نانطومه  رایتخا  رد  دش  نشور  ًاقیقد  بلاطم 
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اتدوک هرابرد ي  ماما  نانخس 

دنک یم  دیدهت  ار  بالقنا  هک  يرطخ 

هـمئا ي نویناـحور و  زا  یعمج  يارب  ینانخـس  نمــض  هـیلع ) یلاـعت  هللا  ناوـضر   ) ینیمخ ماـما  اـتدوک ، يزاـس  یثـنخ  زا  سپ  زور  کـی 
بالقنا يارب  يرطخ  اتدوک ، ًالوصا  هک  دـندومرف  دـیکأت  ماما  ینارنخـس ، نیا  رد  دـندرک ، حرطم  هطبار  نیا  رد  ار  یمهم  تاکن  تاعامج ،

يزیچ دنک ، دیدهت  ار  ناریا  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  دناوت  یم  هچ  نآ  دش ، دهاوخن  نوگنرـس  اتدوک  اب  ماظن  نیا  درادـن و  ناریا  یمالـسا 
مدرم و تسا و  هتـشادرب  هدرپ  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  ياه  هشقن  نیرتکانرطخ  زا  ماما  ینارنخـس  نیا  رد  تسا . یماظن  ياـتدوک  زا  ریغ 

ياهرشق نایم  ینکفا  فالتخا  زا  یکی  دهد : یم  رادشه  كانرطخ  هئطوت ي  ود  هب  تبسن  ار  دهعتم  تیناحور  هژیوب  مالسا ، ماظن  نالوئسم 
: ماما نانخس  زا  یشخب  نتم  کنیا  تیناحور و  زا  مدرم  ندرک  ادج  يرگید ، مدرم و  فلتخم 

تلم اب  مه  هملک  کی  منک و  تبحـص  روشک  حطـس  رد  تیناحور  فنـص  تاـعامج و  همئا ي  الـضف و  اـملع و  اـب  دـیاب  هملک  کـی  نم  »
. میوگب

شیازفا هب  ور  تسه و  فرط  همه  زا  اه  هئطوت  هک  دنیاد  یم  امـش  هک  تسا  نیا  مراذگ  یم  نایم  رد  نویناحور  نایاقآ  اب  هک  ار  يزیچ  نآ 
... تسین یکاب  چیه  دوش ، یم  حلسم  ياوق  حالس و  هب  یهتنم  هک  ییاه  هئطوت  نیا  زا  نکل  تسا ،

. تسام اب  ادخ  تیانع  هک  مدیمهف  نم  مه  نآ  زا  هک  درک  لقن  ار  يا  هصق  دمآ و  نارامج  ياملع  زا  یکی  مه  زورما  نیمه 

هدینـش هک  نیا  ناونع  هب  هیقب  اهرادـساپ و  دـندوب و  هتیمک  رد  هک  ینایاقآ  نیا  تاناریمـش ، ًارهاظ  رد  ار  يا  هناخ  کی  هک  دـندومرف  ناشیا 
راـمق و طاـسب  هک  دـندید  دـنتفر  مه  یتـقو  دـندنبب . ار  هناـخرامق  نیا  رد  هک  نیا  ناوـنع  هب  دـندوب  هتفر  تسا ، هناـخرامق  اـج  نـیا  دـندوب 

هلمح وا  هب  یگس  کی  تسا ، ربخ  هچ  اج  نآ  دنیبب  دورب  هک  اج  نآ  تشپ  تسا  هتفر  اهرادساپ  زا  یکی  تسه . مه  اه  نیا  تابورشم و 
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... تسه کلذ  لاثما  هحلسا و  يدایز  رادقم  هدید  نیمز  ریز  رد  هتفر  یتقو  نیمز ، ریز  رد  دورب  هک  هدرک  راداو  ار  وا  هدرک ، 

... تسا هدوب  رومأم  گس  هصق ، نیا  مه  زورما  دوب ، رومأم  نش  داب و  زور  نآ  دنرومأم ، ملاع  همه ي 

همه نآ  اب  ناشـسأر  نآ  هک  دـندید  هک  یلاح  نیع  رد  هک  تسا  ییاـه  نیا  لاـم  تقاـمح  دنـشاب و  هتـشادن  فوخ  رما  نیا  زا  مه  اـم  تلم 
دییأت لباقم  رد  تلم  لباقم  رد  تشاد  لخاد  جراخ و  ياه  هورگ  همه ي  زا  هک  ییاه  هناوتـشپ  همه  نآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  هک  تردـق 

. دنکب يراک  تسناوتن  ام ، تلم  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ 

مه نآ  دننکب و  هئطوت  دنهاوخ  یم  یناف ، یمک  يایند  کی  رطاخ  يارب  هک  يا  هراچیب  هدع  نیا  دـنا ، منهج  هب  ور  دـنتفر و  اه  نآ  هک  الاح 
... ار اه  نآ  دندرک  یم  هفخ  دندوب ، هدرک  مه  مایق  و  میدوب ، هدشن  مه  شفشک  هب  قفوم  هچ  نانچ  رگا  تسا  مولعم  هک  يا  هئطوت  روطنیا 

اب زاب و  شتسد  تلم  مراک ، غارس  متفر  مه  نم  و  درک ، بارخ  ار  اج  نیا  دمآ و  اه  نآ  موتناف  دینک ) ضرف  هتساوخان ، ادخ   ) هک يزور  نآ 
. دنکب ظفح  ار  مالسا  مکحم  تشم 

« راضح ریبکت  »

... دنشاب هتشاد  شاب  هدامآ  لاح  دیاب  همه  حلسم  ياوق  دنمراک و  زرواشک ، رگراک ، يرازاب ، یناحور ،

کی هک  اج  نآ  هتسشن  ام ...  تلم  رگم  دندروآ ، یم  رد  ار  اه  نیا  ردپ  دننکب ، هچ  دنتـساوخ  یم  دندوب ... هدش  دنلب  مه  اه  موتناف  نیا  رگا 
. دهد ماجنا  يراک  موتناف  ود  موتناف و 

« راضح ریبکت  »

نیا لاثما  ناراد و  هجرد  نیا  زا  رفن  راهچ  اب  دنتـسین و  قفاوم  اه  نیا  اب  هک  ییاهزابرـس  ًالثم  ات  راهچ  اب  هک  ار  نیا  دـندیمهفن  اه  قمحا  نیا 
. دننک حتف  دنناوتب  اه  نیا  دنتسه ، زهجم  همه  هک  ینویلیم  جنپ  یس و  لهچ و  تکلمم  کی  دوش  یم  اه 
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ناتسناغفا رد  دراد  هک  يرازبا  همه ي  اب  دراد و  هک  ینردم  ياه  حالـس  همه ي  اب  يوروش  هک  دندیمهفن  اه  نیا  دندرک ، رکف  طلغ  اه  نیا 
. تسا هدش  هدیلام  كاخ  هب  شا  هزوپ 

« راضح ریبکت  »

امـش شا  هدـنبوک  نک ، ربص  دـنیامرف : یم  ماما  تسا ) هللا  حور  شا  هدـنبوک  تسارو ،  پچ  هئطوت   » دـنز یم  داـیرف  یـصخش  اـج  نیا  رد  )
! تسه یک  هللا  حور  دیتسه ،

« راضح هیرگ  »

هدیبوک مه  ار  اج  ات  دنچ  دینک  ضرف  دیدوب ، هدمآ  دیدوب و  هدش  اپ  نادمه  هاگیاپ  زا  امـش  مه  ًاضرف  هچ  نانچ  رگا  هک  دنمهف  یمن  اه  نیا 
!؟ دینام یم  نامسآ  نامه  ای  دییایب ، مه  نیمز  دیاب  هرخالاب  امش  دیدوب ،

« راضح ریبکت  »

هچ نانچ  رگا  یلاعت » هللا  مه  تیآ   » همه ، تیناحور فنـص  امـش  میـسرت ... یم  ناـمدوخ  ياهرـشق  نیا  زا  اـم  میـسرت ، یمن  روما  نیا  زا  اـم 
تلم دوخ  تسین ، مزال  موتناف  رگید  هک  تسا  زور  نآ  تدم ، زارد  رد  ولو  دیتفیب  تلم  مشچ  زا  هک  دیهد  ماجنا  هتساوخن  يادخ  ییاهراک 

ار ناشراک  دشاب  هک  مه  رگید  لاس  نیدـنچ  يارب  اه ...  نآ  دـهدب و  ماجنا  دـناوت  یمن  يراک  يداه  یب  مه  تلم  دـنز و  یم  رانک  ار  امش 
. دنهدب ماجنا  دنناوت  یم  تقونآ 

... دهد ماجنا  حیحص  تسا ، وا  هدهع ي  هب  هک  يزیچ  نآ  دناوتن  تیناحور  میناوتن ، ام  هک  تسا  نیا  زا  مفوخ  نم 

رگا ـالاح ، دنتـسناوت  رگا  دـنهد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  زور ، هس  ود  نیمه  هک  دـنا  هچاـپ  تسد  زوـنه  اـه  نیا  هک  دـینکن  لاـیخ  ار  نیا  اـمش 
... دنراد یمن  رب  تسد  دنهدب ، ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  رگید  لاس  هاجنپ  رد  هک  دنشک  یم  هشقن  دنتسناوتن 

. دننک ادج  تلم  زا  ار  تیناحور  هک  نیا  مهم  دننک و  ادج  مه  زا  ار  تلم  ياهرشق  هک  تسا  نیا  مهم  ياه  هشقن  زا  یکی 

ناـشراداو اـه  نیا  دـندز ... هک  مه  نارگید  ار  هبرـض  هک  نیا  يارب  دـندروخن . سکچیه  زا  دـندروخ  تیناـحور  زا  هک  يا  هبرـض  اـه  نـیا 
... مینکشب مینک  عورش  ار  اهدجسم  ام  دیاب  سپ  درک ، راداو  ار  مدرم  اهدجسم  دندرک ،
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، مالسا هب  دینکب  تشپ   » امش هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیاب  زورنآ  دیشاب . هتشادن  يوروش  اکیرمآ و  زا  سرت  دیشاب . هتشادن  اه  موتناف  زا  سرت 
(1) دجاسم هب  دینک  تشپ 

نایچاتدوک يریگتسد 

هکبـش یگدرتسگ  لیلد  هب  اما  دش ، رداص  شترا  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  طسوت  اتدوک  هئطوت ي  رد  تلاخد  هب  نیمهتم  تشادزاب  ماکحا 
ماکحا اذـل  دوبن ، ریذـپ  ناـکما  نیمهتم  داـحآ  يریگتـسد  مکح  ذـخا  يارب  هاـگداد  هب  نیطباـض  هعجارم ي  روشک ، رـسارس  رد  اـتدوک  ي 

(2) تشاد همادا  هام  ود  دودح  ات  تیعضو  نیا  تفرگ ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  رابتعا  خیرات  مان و  نودب  نیمهتم  يریگتسد 

رارق رایتخا  رد  هنابلطواد  اتدوک  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تاعالطا  یناسک  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  درک  رداص  يا  هیعالطا  هاـگداد  رگید  يوس  زا 
(3) دش دهاوخ  هداد  فیفخت  نانآ  تازاجم  دنهد ،

340 ص :

.13/8 ماما ، هفیحص ي  هبنش 21/4/1359 ، هرامش ي 11043 ، ناهیک ، همانزور ي  - 1
هب یلاعت  همـسب  : » تسا حرـش  نیدـب  دـش ، رـشتنم  اه  هناسر  رد  هک  روکذـم  ماکحا  وغل  تهج  شترا  بالقنا  هاـگداد  هیعـالطا ي  نتم  - 2
زا تسین ، تدـم  هب  دـیقم  هدـش و  رداص  هاگداد  نیا  فرط  زا  نیمهتم  يرگیتسد  بلج و  يارب  هک  یماـکحا  هیلک ي  غالبا 1  نیا  بجوم 

تسا و طـقاس  راـبتعا  هـجرد ي  زا  زین  صاخـشا  تـهج  هرداـص  ییاسانـش  ياـه  تراـک   2 تسا . طـقاس  راـبتعا  هـجرد ي  زا  خـیرات  نـیا 
« يرهش ير  يدمحم  شترا  یبالقنا  ياه  هاگداد  سیئر  دنیامن . هعجارم  ضیوعت  يارب  هتفه  کی  فرظ  یتسیاب  اه  تراک  ناگدنراد 

هداد فیفخت  دنراذگب ، رایتخا  رد  اتدوک  هرابرد ي  ار  دوخ  تاعالطا  هک  یناسک  تازاجم  رد  : » تسا حرـش  نیدب  هیعالطا  نیا  نتم  .3 - 3
یتاعالطا هک  یناسک  هیلک  هب  هلیسو  نیدب  . » تفرگ رارق  ناهیک  رایتخا  رد  شترا  بالقنا  ناتـسداد  يوس  زا  زورما  هیعالطا  نیا  دوش ». یم 

رد عقاو  شترا  بالقنا  یناتـسداد  هب  رویرهـش 59  مهد  خـیرات  ات  هچ  نانچ  هک  ددرگ  یم  مالعا  دـنراد  ریخا  ماجرفان  ياتدوک  اب  هطبار  رد 
تازاجم هب  تبـسن  دنیامن ، يراک  مه  نانآ  يریگتـسد  هب  تبـسن  یفرعم و  ار  رثؤم  دارفا  مالعا و  ار  دوخ  تاعالطا  هعجارم و  رـصق ، راهچ 

دنا هدرکن  مالعا  هتشاد و  یتاعالطا  دوش  مولعم  دنوش و  ریگتسد  هک  یتروص  رد  تروصنیا  ریغ  رد  دش و  دهاوخ  هداد  یلک  فیفخت  نانآ 
2/6/1359 يرهش » ير  يدمحم  شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  سیئر  دیسر . دنهاوخ  ینوناق  تازاجم  هب 
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یعیبط روطب   (1) دندـش تشادزاب  هئطوت  نیا  رد  تکرـش  هب  نیمهتم  زا  رفن  دـصناپ  دودـح  بالقنا ، ناعفادـم  ناوارف  ياـه  شـالت  زا  سپ 
هک یلیالد  هب  يرامـش  هئطوت و  رد  نانآ  شقن  ندوب  فیعـض  ای  ماـهتا ، عفر  لـیلد  هب  یتامدـقم  ياـه  ییوجزاـب  زا  سپ  ناـنآ  زا  يدادـعت 

دندش دازآ  تفگ  مهاوخ 

هئارا یتاعوبطم  یسنارفنک  رد  خیرات 22/4/1359  رد  بناج  نیا  یتاعوبطم  هبحاصم ي  رد  ناگدش  ریگتسد  اب  هطبار  رد  رتشیب  تاحیضوت 
(2) دمآ دهاوخ  مئامض  شخب  رد  هک  تسا  هدیدرگ 

نایچاتدوک تاماهتا  هب  یگدیسر 

تاعالطا دندرک و  تمادن  راهظا  هیلوا  ياهدروخرب  نامه  رد  ناگدش  ریگتسد  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دش ، زاغآ  اتدوک  نیمهتم  زا  ییوجزاب 
. دوب نویدهم  راسمیت  رگید  یققحم و  راسمیت  یکی  دندرک :  تمواقم  رفن  ود  مراد ، رطاخ  هب  هک  اج  نآ  ات  اما  دندرک ، وگزاب  ار  دوخ 

ار عوضوم  دناوت  یمن  درک  ساسحا  ناگدش  رگیتسد  زا  يرامش  اب  ههجاوم  يو و  اب  بناج  نیا  يوگتفگ  زا  سپ  زین  یققحم 

241 ص :

هرامش ي 6. تسویپ  هب :  ك . ر . - 1

هرامش ي 2. تسویپ  هب :  ك . ر . - 2
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. تفگ دیوگب و  دناد  یم  هچ  نآ  هک  دروخ  دنگوس  نآرق  هب  تساوخ و  نآرق  اذل  دنک ، نامتک 

ار يو  هدنورپ ي  تیلوئسم  دوب ، روشک  لک  ناتسداد  خیرات  نآ  رد  هک  یشلما  ینابر  موحرم  نوچ  مرادن ، يدایز  عالطا  نویدهم  هب  عجار 
. مدرکن یتلاخد  نم  تفرگ و  هدهع  هب 

همکاحم ي دوب ، نانآ  همکاحم ي  راظتنا  رد  تدـشب  زین  هعماج  یمومع  ياضف  دـش ، همکاحم  هدامآ ي  تعرـس  اب  نایچاتدوک  هدـنورپ ي 
، یهاتوک تدم  زا  سپ  اما  دـش ، زاغآ  زکرم  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  رد  یـشخب  شترا و  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  رد  نیمهتم  زا  یـشخب 

(1) درک راذگاو  شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  هب  ار  یماظن  ریغ  یماظن و  زا  معا  نایچاتدوک  همه ي  همکاحم ي  بالقنا ، لک  یناتسداد 

نیریش يا  هرطاخ 

تلم و هب  ناگناگیب  هب  تمدـخ  يارب  هک  یناسک  دـنچ  ره  تسا . خـلت  تقیقح ، رد  یگلمج  نایچاتدوک  تاـماهتا  هب  یگدیـسر  تارطاـخ 
یمن نآ  یخلت  زا  تازاجم  ترورـض  اما  دنریگب ، تربع  نارگید  ات  دـننیبب ، ار  دوخ  تنایخ  رفیک  دـیاب  دـنا  هدرک  تنایخ  یمالـسا  بالقنا 

هدنورپ هب  ییاضق  یگدیسر  نمض  هک  دوب  نیا  مراد  دای  هب  نایچاتدوک  تاماهتا  هب  یگدیسر  نایرج  رد  هک  نیریـش  هرطاخ ي  اهنت  دهاک .
تسا مادعا  هک  تازاجم  دشا  هب  دیاب  دنا و  هتشاد  شقن  اتدوک  هئطوت ي  رد  نانآ  دنچ  ره  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  نیمهتم ، زا  يرامـش  ي 

نانآ تازاجم  مدع  یتح  تازاجم و  فیفخت  يارب  یهار  ناوت  یم  هبناج ، همه  قیمع و  یسررب  کی  رد  اما  دنوش ، موکحم 

342 ص :

نودـب ار  نیمهتم  زا  یخرب  هنافـسأتم  یگدیـسر و  اه ، هدـنورپ  زا  یخرب  هب  لمعلاروتـسد  نیا  فالخ  رب  ناتـسزوخ  رد  یهاـگداد  هتبلا  - 1
. درک دروخرب  فلخت  نیا  اب  یسودق  دیهش  موحرم  هک  دومن  موکحم  یفاک  لیالد  هب  دانتسا 
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نابلخ هک  نانآ  زا  یکی  هک  مراد  رطاخ  هب  دنتـسه . نامیـشپ  تقیقح  رد  دـنا و  هدـش  لافغا  ًاعقاو  ناـنآ  دـش  یم  ساـسحا  اریز  درک ؛ ادـیپ 
هب ارم  دینکن . تازاجم  اج  نیا  ارم  : » تفگ یم  دوخ  مرج  هب  فارتعا  نمض  درک و  یم  تمادن  راهظا  تدشب  هاگداد  رد  دوب  ییاوه  يورین 
وا تازاجم  رگا  هک  تشاد  رارـصا  و  دـینک » رجفنم  قارع  رد  دـیهاوخ  یم  هک  اـج  ره  دـیراذگب و  هرجفنم  داوم  نآ  رد  دـیدنبب و  اـمیپاوه 

. دوش هداد  ههبج  رد  يراحتنا  تایلمع  هزاجا ي  وا  هب  تسا  مادعا 

اهنت هن  نانآ  تازاجم  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اتدوک  لماوع  زا  يرامـش  یناور  طیارـش  هدـنورپ و  قیقد  هظحالم  زا  سپ  بناج  نیا  يراب 
شترا تمدخ  رد  ًاددجم  دنناوت  یم  یتح  درادن و  يرطخ  ناشندرک  دازآ  دنا  هدش  لوحتم  هبنتم و  هک  نیا  لیلد  هب  هکلب  درادـن ، یترورض 

. دنریگ رارق  یمالسا  تمحر  تفأر و  لومشم  دنناوت  یم  نیاربانب  دنوش و  هتفرگ  راک  هب 

نایچاتدوک زا  يرامش  يزاس  دازآ  وفع و  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  لیلحت  مدیسر و  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  تمدخ  هاگن ، نیا  اب 
نانآ تنایخ  مدع  زا  نانیمطا  رگید ، نانآ و  ندش  لافغا  زارحا  یکی  دندرک : تقفاوم  بناج  نیا  داهنشیپ  اب  طرش  ود  اب  ماما  مدرک ، ضرع 

. قارع اب  گنج  ياضف  رد 

نایچاتدوک زا  يرامش  يدازآ 

دازآ مدان  نایچاتدوک  زا  یعمج  (، هر  ) ماما ترضح  تقفاوم  نم و  داهنـشیپ  اب  هک  دوب  نیا  هژون  ياتدوک  يارجام  زا  نم  نیریـش  هرطاخ ي 
. دندیسر تداهش  هب  مادص  زواجتم  شترا  اب  دربن  ههبج ي  رد  دنتفای و  تبقاع  نسح  يرامش  دنتسویپ و  شترا  هب  دندش و 

343 ص :
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امیس زا  نایچاتدوک  همکاحم ي  شخپ 

هک اه  هاگداد  یخرب  يانثتسا  هب  دیدرگ ، یم  شخپ  امیس  رد  ًابلاغ  (1) و  دش یم  طبض  دوب ، یندینش  مدرم  يارب  هک  ییاه  همکاحم  نایرج 
ياـقآ تیب  اـب  ناـشطابترا  دروـم  رد  ناـنآ  تاراـهظا  هلمج  زا  دوـبن . راـشتنا  لـباق  تـقو  نآ  رد  یعاـمتجا  یـسایس ، اـی  یتـینما  لـیالد  هـب 

هب طوبرم  تارطاخ  نایب  ردو  هدش  هراشا  نادب  زین  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ماما خروم 3/12/1367  مایپ  رد  هک  تسا  مق  رد  يرادمتعیرش 
(2) دمآ دهاوخ  هداز  بطق  هئطوت ي 

اتدوک نیمودعم  هداوناخ ي  هب  یگدیسر 

، دنتشاد لاعف  شقن  اتدوک  رد  هک  نانآ  زا  يرامش  شترا ، بالقنا  ياه  هاگداد  زا  هبعش  دنچ  رد  نایچاتدوک  تاماهتا  هب  یگدیسر  زا  سپ 
ماما میدقت  يداهنشیپ  نانآ  ياه  هداوناخ  هب  یگدیسر  تهج  ییاوه  يورین  هدنامرف  مکح ، يارجا  زا  سپ  دندش  موکحم  تازاجم  دشا  هب 

(3) تفرگ رارق  ناشیا  تقفاوم  دروم  هک  درک 

نایچاتدوک وفع 

موکحم دـنا ، هدوب  تشادزاب  هک  ینازیم  نامه  هب  رفن  دادعت 5  هام و  ات 10  دـبا  سبح  زا  ییاه  تازاجم  هب  ناـیچاتدوک  زا  رفن  دادعت 114 
تیرثکا ای  همه  نهب 1360 ، مود  تسیب و  تبـسانم  هب  يوق  لاـمتحا  هب  (4) و  دندش دازآ  یگمه  ًابیرقت  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  اما  دـندش ؛

هللا ناوضر   ) ماما یمومع  وفع  لومشم  قافتا ، هب  بیرق 

344 ص :

هرامش ي 3. تسویپ  هب  دینک  عوجر  اه  هاگداد  زا  يا  هنومن  زا  عالطا  يارب  - 1
ص 199. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  يرهش ، ير  يدمحم  اه ، هرطاخ  هب : ر.ك . - 2

هرامش ي 7. تسویپ  رد  هر ) ) ماما خساپ  ییاوه و  يورین  تقو  هدنامرف  يروکف  گنهرس  موحرم  داهنشیپ  نتم  - 3
: هب ر.ك . تسا . هدمآ  خروم 2/9/1359  هبحاصم ي  رد  هر )  ) ماما ترـضح  تقفاوم  اب  نایچاتدوک  زا  نت  تسیب  زا  شیب  يزاـس  دازآ  - 4

هرامش ي 5. تسویپ 
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(1) تسا هدمآ  میامض  شخب  رد  نآ  حرش  هک  دوب  ماما  زا  یحالف  رکشل  رس  دیهش  ياضاقت  هب  وفع  نیا  دندیدرگ . هیلع ) یلاعت 

345 ص :

هرامش ي 6. تسویپ  هب : ر.ك . - 1
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[2 هرامش تسویپ  ]

اب نویناحور  زا  یخرب  طابترا  اتدوک ، لماوع  یجراخ  تاطابترا 

عطق تلع  نانآ و 

روشک زا  جراخ  رد  ناگتسشنزاب  قوقح 

: هدمآ بناجنیا  یتاعوبطم  هبحاصم ي  شرازگ  رد 

دنا هتشاد  طابترا  اتدوک  نالماع  اب  یسایس  هورگ  نیدنچ  درک : شاف  شترا  هژیو  ياه  هاگداد  سیئر 

يا هزاـت  بلاـطم  یتاـعوبطم  هبحاـصم ي  کـی  رد  شترا ، هژیو ي  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  هاـگداد  سیئر  يرهــش  ير  مالــسالا  تـجح 
طابترا نینچ  مه  ماجرفان و  هئطوت ي  نیا  ناحارط  اب  یسایس  فلتخم  ياه  هورگ  هطبار ي  شقن و  اتدوک و  نالماع  تافارتعا  صوصخرد 

. تفگ خساپ  ناراگنربخ  ياه  شسرپ  هب  سپس  دومن و  داریا  هدع  نیا  اب  لوا  زارط  نویناحور  زا  یخرب 

رد دش . رازگرب  شترا  بالقن  ياه ا  هاگداد  لحم  رد  زورید  تعاس 18  رد  هک  هبحاصم  نیا  زاغآ  رد  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
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ماجرفان هئطوت ي  نیا  ناگدـش  ریگتـسد  ییوجزاب  همکاحم و  زا  هک  زور  ره  تفگ : اتدوک  نالماع  اب  یـسایس  ياه  هورگ  طابترا  هنیمز ي 
نالماع زا  یخرب  تافارتعا  ددرگ . یم  راکـشآ  ماجرفان  هعقاو ي  نیا  زا  يرت  هدرتسگ  داعبا  دوش و  یم  حرطم  يا  هزاـت  لـئاسم  درذـگ  یم 
دنوادـخ تیانع  يرای و  ینـشور  هب  هک  دراد  يداـعبا  ناـنچ  نآ  دـنا  هتـشاد  هماـنرب  نیا  قیفوت  يزوریپ و  رد  ناـنآ  هک  یناـنیمطا  اـتدوک و 

دنوادخ يا  ههبـش  هنوگ  چیه  نودب  ًاعقاو و  تفگ : یم  نیلماع  زا  یکی  یتح  هک  تسا  يدـح  رد  نیا  ددرگ و  یم  دوهـشم  نآ  رد  گرزب 
يا همانرب  ساسارب  تسکش  يارب  یلامتحا  نیرتکچوک  میتشادن و  تیقفوم  مدع  سناش  زین  دصرد  کی  یتح  هک  ارچ  هدوب  مدرم  نیا  روای 

هک یموش  هشقن  دننک و  یم  نایب  هدع  نیا  هک  هچ  نآ  رد  لمأت  یمک  تافارتعا و  نیا  ندینـش  اب  تشادن . دوجو  میدوب ، هدید  كرادـت  هک 
هشقن ي نیا  ندـش  یثنخ  ببـس  وا  کمک  هدوب و  بالقنا  نیا  اب  مدرم و  اب  هراومه  دـنوادخ  ًاـتقیقح  هک  میباـی  یم  رد  دـندوب ، هدرک  حرط 

نالماع اب  یـسایس  ياه  هورگ  هطبار ي  هب  شیاـه  تبحـص  همادا ي  رد  سپـس  شترا  بـالقنا  ياـه  هاـگداد  سیئر  تسا . هدـش  یناـطیش 
رامـسیت درک ، داریا  یبلاـطم  ناـیرج  نیا  رد  یـسایس  ياـه  هورگ  هطبار ي  شقن و  هب  عـجار  هک  يدرف  نیلوا  تفگ : درک و  هراـشا  اـتدوک 

دوب و هدش  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  زا  یخرب  اب  ییاه  تبحـص  حرط  نیا  يارجا  يارب  هک  دومن  فارتعا  هاگداد  رد  يو  دوب . یققحم 
مان هب  اه  نآ  زا  یکی  نالماع  زا  رگید  نت  دـنچ  اب  يدـعب  ياه  ییوجزاب  رد  تسا . هدوب  هدـمآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاـه  ینیب  شیپ 

فارتعا و هدـش ، یم  بوسحم  هورگ  ساسح  ياضعا  زا  یکی  هدوب و  اتدوک  حرط  یماظن  هخاش ي  هدـننک ي  گنهامه  طبار  هک  ینکر » »
نیدهاجم نامزاس  قلخ و  ییادـف  ياه  کیرچ  نامزاس  یلم ، ههبج ي  اه ، تسیناریا  ناپ  دـننام ، ییاه  هورگ  اه و  نامزاس  هک  دومن  راهظا 

ناریا قلخ 
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هتفرگ تروص  اه  هورگ  نیا  زا  کی  ره  تیقفوم  اب  يراکمه  هنیمز  رد  زین  ییاه  یـسررب  تاعلاطم و  دنا و  هتـشا  رارق  حرط  نیا  نایرج  رد 
هدوب هدش  لیکشت  نویدهم  یققحم و  ناسحا ، روضح  اب  هک  يا  هسلج  رد  هک  درک  هفاضا  قیقحت  يدعب  تانایرج  رد  مهتم  نیا  تسا . هدوب 

وگتفگ ثحب و  ییادـف ، ياه  کیرچ  نامزاس  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  هلمج  زا  اه  هورگ  زا  کـی  ره  یمزر  تردـق  هنیمز ي  رد  تسا ،
نامزاس یمزر  تردق  حرط ، نیا  رد  هدننک  تکرش  دارفا  زا  نت  دنچ  طسوت  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  نمض  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  هدش 

هدش هتفرگ  میمـصت  اه  یـسررب  نیا  زا  سپ  دـیدرگ . مالعا  رفن   300، قلخ ییادـف  ياه  کیرچ  ناـمزاس  رفن و  نارهت 800  رد  نیدـهاجم 
، ضوع رد  دـنوشن و  لمع  دراو  حرط  نیا  نالماع  هل  اـی  هیلع  هک  دوش  هتفرگ  لوق  اـه  نآ  زا  دوش و  تبحـص  ناـمزاس  ود  نیا  اـب  هک  تسا 

. دوش هداد  اه  نآ  هب  یبوخ  تازایتما  حرط ، لماک  يارجا  يزوریپ و  زا  سپ 

بلاطم نیا  مقس  تحص و 

دوجو بلاطم  نیا  تحـص  يارب  ینیمـضت  هچ  دراد و  تحـص  دح  هچ  ات  تاراهظا  هک  لاوئـس  نیا  خـساپ  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
تهج رد  دننک  یم  هک  یتافارتعا  تسا و  حیحـص  ناشیاه  تبحـص  اه و  فرح  بلغا  هک  دنراد  رارق  یطیارـش  رد  هدـع  نیا  تفگ : دراد ؟

رد هک  یبلاـطم  هتبلا  دـنروآ . تسد  هب  تازاـجم  رد  یفیفخت  حیحـص ، تاـعالطا  نداد  اـب  اـت  تسا  نیا  رب  ناـشرظن  هک  ارچ  تـسا ، تـبثم 
نیا زج  هب  هتفرگ و  تروص  ینکر »  » طسوت هک  تسا  یفارتعا  لوق و  لقن  ًامامت  دـیدرگ ، نایب  اـه  هورگ  اـه و  ناـمزاس  هطبار ي  صوصخ 

هک نیا  رب  ینیمـضت  هنوگ  چـیه  دـنا . هدرک  هراـشا  لـئاسم  نیا  هب  ییوجزاـب  قیقحت و  لـحارم  رد  یعوـن  هب  کـی  ره  زین  نارگید  صخش ،
دوجو دشاب ، هتشاد  تحص  دارفا  نیا  طسوت  هدش  ناونع  بلاطم 
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هداد رارق  درذـگ  یم  شترا  هژیو ي  ياه  هاگداد  رد  هک  هچ  نآ  عیاقو و  ناـیرج  رد  ار  ناملـسم  تلم  هک  لـیلد  نیا  هب  ًافرـص  اـم  درادـن . 
. مینک یم  وگزاب  ار  بلاطم  نیا  میشاب ،

اتدوک نالماع  اب  نویناحور  زا  یخرب  طابترا 

دیاب هنافـسأتم  تفگو : درک  هراشا  اتدوک  لماوع  اب  نویناحور  زا  يددـعت  طابترا  هلأسم ي  هب  هاگ  نآ  شترا  بالقنا  ياـه  هاـگداد  سیئر 
زا نت  دـنچ  تسا . هدوب  روط  نیمه  دـنا و  هتـشاد  هطبار  هورگ  نیا  ياـضعا  دارفا و  اـب  زین  ـالاب  هدر  نویناـحور  زا  نت  دـنچ  هک  منک  مـالعا 
رما تحـص  رب  ینیارق  هدش ، وگزاب  نالماع  زا  نت  دنچ  يوس  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  ساسارب  ییزج  روط  هب  نایاقآ ، نیا  ياه  هدازاقآ 
دنچ نیا  یماسا  ییاهن و  هجیتن ي  يدوز  هب  تسا ، ناـیرج  رد  هک  قیقد  ياـه  یـسررب  تاـقیقحت و  زا  سپ  هللاءاـش  نا  هک  تسا  تسد  رد 

. دش دهاوخ  مالعا  نت ،

يرگید هلأسم ي  تفگ : شیاه  تبحص  همادا ي  رد  سپس  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
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بالقنا هژیو  ياه  هاگداد  راک  يدـنک  ای  تامکاحم  ماـجنا  رد  ریخأـت  هلأـسم ي  تسا ، هدوب  مدرم  زا  یلیخ  لاؤس  دـیاش  دراد و  دوجو  هک 
زج هب  هک  ارچ  تسا ؛ هاگداد  يارب  نادقوقح  وضع  ندوبن  رما ، نیا  رد  ریخأت  لیلد  هک  میوگب  دـیاب  عوضوم  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا . شترا 

نیمه هب  دریگ ، یم  ماجنا  هاگداد  کی  رد  تامکاحم  نوچ  دنهد و  یم  همادا  یـسرداد  راک  هب  زین  ینالیگ  يدـمحم  مالـسالا  تجح  نم ،
هب یگدیـسر  هژیو ي  ياه  هاگداد  بعـش  دـعب ، ياه  هتفه  زا  هللاءاش  نا  هک  میراد  يا  هماـنرب  تسا و  مأوت  يدـنک  اـب  اـه  نآ  ماـجنا  لـیلد 

هداد هدـع  نیا  هک  تسا  یتاعالطا  دـشاب ، یم  تامکاحم  نیا  ریخأت  رد  یمهم  لماع  هک  يرگید  هلأسم ي  مینک . هفاضا  دارفا  نیا  تاماهتا 
هطبار اه  نآ  اب  هک  يرگید  ناسک  ، هدـع نیا  تافارتعا  اـب  هک  ارچ  دـنک ، بسک  ار  تاـعالطا  نیا  یماـمت  هک  تسا  نیا  هاـگداد  رظن  دـنا و 

ریگتـسد اتدوک  نالماع  زا  يرگید  دادعت  ناگدـش ، رگیتسد  تاراهظا  تافارتعا و  ساسارب  نونکات  دـنوش و  یم  ییاسانـش  زین  دـنا  هتـشاد 
زاوـها و رد  هـیقب  دنتـسه و  نارهت  رد  اـه  نآ  رفن  هک 175  دنا  هدـش  ریگتـسد  رفن   267 حرط ، نیا  يارجا  اـب  هطبار  رد  نونکاـت  دـنا . هدـش 
تاـفارتعا و ناـمه  ساـسارب  هدـع  نیا  يریگتـسد  هک  دـندش  رگیتسد  لـبق  زور  هد  دودـح  زین  رفن  دادعت 5  نیا  زا  دـنا . ینادـنز  ناهفـصا 

. دندرک ناونع  یلبق  ناگدش  ریگتسد  هک  دوب  یتاعالطا 

ناگدش ریگتسد  زا  رفن  دودح 33  نونکات  تفگ : درک و  هراشا  ناگدش  مادعا  دادعت  هب  هبحاصم  نیا  نایاپ  رد  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
. دنا هدیدرگ  موکحم  فلتخم  ياه  سبح  هب  زین  رفن  دنا و 6  هدش  مادعا  اتدوک  ماجرفان  هئطوت ي  نالماع  و 

دنمراک کیناکم ، یسکات ، هدننار ي  لیبق  زا  یفلتخم  لغاشم  رد  یماظن و  ریغ  دارفا  طابترا  هب  سپـس  شترا ، هژیو ي  ياه  هاگداد  سیئر 
هخاش ود  هئطوت  نیا  نالماع  اب  هکبـش  نیا  ناگدـنهد  لیکـشت  تفگ : درک و  هراشا  یماظن  یـشترا و  دارفا  اب  نآ ، ریاـظن  نویزیولت و  ویدار 
هخاش نیا  وضع  دارفا  هک  هدوب  یـسایس  رگید  هخاش ي  هتـشاد و  ار  یبوکرـس  یمزر و  ياه  همانرب  تیلوؤسم  هک  یماظن  یکی  دـنا ، هتـشاد 

(1) تسا هدوب  تروص  نیمه  هب  زین  نارگید  اب  یماظن  ریغ  دارفا  هطبار ي  دنا و  هدوب  راد  هدهع  ار  ارجا  غیلبت و  حرط و  هب  طوبرم  ياهراک 
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هرامش 3] تسویپ  ]

لیکشت يارب  هژون  نارگاتدوک  همانرب ي  ياشفا 

ییاکیرمآ تارکومد  لایسوس  تموکح 

کی رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  بالقنا  هاگداد  سیئر  عرـش و  مکاح  يرهـش  ير  يدـمحم  مالـسالا  تجح  زورید  رهظ  زا  شیپ 
. داد رارق  رایتخب  لماوع  هنانئاخ ي  هئطوت ي  فشک  نایرج  رد  ار  ناراگنربخ  یتاعوبطم  سنارفنک 

کی هنانئاخ  حرط  نیا  رد  دـنا و  هدـش  ریگتـسد  هطبار ، نیا  رد  رفن  دودح 300  نونکات  درک ، مالعا  يرهـش  ير  يدمحم  مالـسالا  تجح 
مالـسا نودب  تیلم  ياعدا  هک  يدارفا  نیمه  زا  ًامومع  یـسایس  هخاش ي  کی  و  اهزبس ) هالک  دهون  پیت  زا  نآ  هدمع ي   ) یماظن هخاش ي 

. دنا هتشاد  تکرش  دننک ، یم 

ناکما میزاس  ـالم  رب  ار  هئطوت  نیا  میتساوخ  یم  راـک  عورـش  زا  لـبق  رگا  دوزفا : ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  بـالقنا  هاـگداد  سیئر 
. دنتشادن ار  حرط  نیا  يارجا  دصق  هک  دندرک  یم  اعدا  اه  نآ  هک  نیا  ای  مینک و  ریگتسد  ار  اه  نآ  همه ي  میناوتن  تشاد 
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ار ناشراک  دابآرهم  هاگدورف  زا  دنتـشاد  دـصق  ادـتبا  دنتـشاد ، رایتخا  رد  امیپاوه  اـه 17  نآ  ناـمهتم ، تاـفارتعا  قبط  تفگ : نینچمه  يو 
درکن يراکمه  نانآ  اب  یهاگیاپ  رگا  ات  دـننک  تباث  اه  هاگیاپ  ریاس  هب  ار  دوخ  يورین  يرترب  یتوص  ياهراوید  نتـسکش  اب  هدرک و  زاـغآ 

. دندرک باختنا  نادـمه  یکیدزن  رد  ار  قباس ) یخرهاش   ) رح هاگیاپ  هدـش و  فرـصنم  راک  نیا  زا  یتلع  هب  یلو  دـننک ، نارابمب  ار  اج  نآ 
هداد و لیکشت  یماظن  تموکح  تیقفوم ، زا  سپ  دنتساوخ  یم  اه  نیا  تفگ  نارگ  هئطوت  همانرب ي  دروم  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
هک دنتـشاد  نارهت  رد  زین  یلماوع  یماظن ، هخاش ي  رب  هوالع  هورگ  نیا  دنهد . لیکـشت  ییاکیرمآ  تارکمد  لایـسوس  يروهمج  کی  دـعب 

. دندش ریگتسد  زین  هدع  نیا  درک . یم  يریگیپ  ار  اه  نآ  همانرب ي  نامزمه 

دوخ يرادافو  دوب و  عولخم  هاش  قباس  دراگ  زا  نآ  رثکا  هک  دـهون  پیت  رد  میتشاد  رایتخا  رد  هک  یکرادـم  اب  ًالبق  ام  تفگ : نینچمه  يو 
لباقم راتشک  مق و  هیـضیف ي  هسردم ي  دادرخ  يارجام 15  رد  اهزبس  هالک  نیا  میدرک . يزاسکاپ  دـندوب ، هدرک  تباث  میژر  هب  تبـسن  ار 
يرای هئطوت  نیا  فشک  رد  ار  اـم  هکدـندوب  مه  بوخ  دارفا  يدادـعت  اـه  نآ  ناـیم  رد  هتبلا  دـنا . هتـشاد  يا  هدـمع  شقن  نویزیولت ، ویدار 

نیا رد  زین  باقن  نامزاس  دنداد و  یم  لیکـشت  هتـسشنزاب  لغاش و  دارفا  یهورگار  دهون  پیت  ناگدـش  ریگتـسد  دـش : روآدای  يو  دـنداد .
. دوب هدش  لیکشت  پیت 

رد نم  تفگ : دوب  هدـش  جرد  یقیدـص  يرقاب و  راسمیت  يریگتـسد  رب  ریاد  اه  همانزور  زا  یکیرد  هک  يربخ  دروم  رد  يرهـش  ير  ياـقآ 
يرقاب و راسمیت  هطبار ي  هظحل  نیا  ات  یلو  مرادـن ، یعالطا  هنوگ  چـیه  هناـنئاخ ، حرط  نیا  اـب  یقیدـص  هطبار  اـی  ناگدـش  ریگتـسد  دروم 

رد منک و  یم  بیذکت  تدشب  ار  يو  ندش  ریگتسد  نینچمه 
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. دنا هدوب  فلاخم  يرقاب  راسمیت  اب  تدشب  رگ  هئطوت  هورگ  هک  دش  تباث  یققحم  راسمیت  زا  ییوجزاب 

اه نآ  هک  هدش  ییوجزاب  هئطوت  نیا  ناربهر  زا  نت  ود  یققحم  راسمیت  نویدـهم و  راسمیت  زا  تفگ  شترا  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  سیئر 
. دنا هدرک  فارتعا  دوخ  فیثک  راک  نیا  هب 

نویدهم دبهپس  اب  شتاقالم  هک  نیا  خساپ  رد  درک : تئارق  حرش  نیا  هب  ار  یققحم  راسمیت  ییوجزاب  زا  یتمسق  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
مدـع تعاـب  اـی  دـتفیب  قاـفتا  تشاد  ناـکما  هک  یبلاـطم  يور  اـه  تاـقالم  نیا  رد  تسا : هداد  باوج  هدـش ، یم  ثحب  یلئاـسم  هچ  يور 
روما نیـصصختم  زا  یکی  یتح  دراد ، يوق  یلیخ  ییاوه  دـنفادپ  ماما  لزنم  میدوب  هدینـش  لاـثم  روط  هب  میدرک . یم  ثحب  دوشب ، تیقفوم 

ياه کشوم  اب  فا 14  ياهامیپاوه  رگا  هک  نیا  ای  درادـن و  ناکما  ییاوه  هار  زا  ماـما  لزنم  هب  يا  هلمح  عون  چـیه  هک  تسا  هتفگ  ییاوه 
هب بلغا  اه  ثحب  نیا  مینک . راک  هچ  دـش ، لمعدراو  ام  هیلع  يرگید  هاگیاپ  رگا  ای  درک و  میهاوخ  هچ  دـنوش  لمع  دراو  اـم  دـض  رب  زیرف 

دوب و هقیقد  رثکادح 45  هاتوک و  رتشیب  تظافح  يارب  اه  تاقالم  نامز  مه  میتشادن و  ار  زور  قیقد  تاعالطا  مه  نوچ  دیـسر . یمن  هجیتن 
یمن ار  نامز  نیا  فصن  زا  رتشیب  دنمهفن  يزیچ  ام  ياه  تبحـص  زا  اه  لیبموتا  هیقب ي  اه  هار  راهچ  رـس  رد  هک  نیا  يارب  اه  تقو  یـضعب 

. مینک وگتفگ  میتسناوت 

ینعی تـکرح ، زور  ناـمه  دـیوگ : یم  تاـیلمع  عورـش  یگنوـگچ  هـب  خـساپ  رد  یققحم  راـسمیت  ییوجزاـب ، زا  رگید  تمــسق  کـی  رد 
نم هب  طسوت ...  هبنشراهچ 18/4/1359 
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یلصا نوتس  اب  هک  یصاخشا  هدش  كراپ  راولب ، امنیـس  لباقم  هیلالج ، رد  هک  سوبوتا  کی  اب  بش  تعاس 8  رد  هک  دوب  رارق  دـش و  هتفگ 
دنهاوخ رفن  دنچ  سوبوتا  نیا  اب  متسناد  یمن  نم  دننکن . یتلاخد  ینیمز  ياه  هورگراک  رد  دنورب و  یخرهاش  هاگیاپ  هب  دنا  هدرکن  تکرح 

دوب و سوبوتا  هن  یلو  متفر ، لحم  هب  تعاس 8  زا  لبق  نم  داد . دهاوخ  عالطا  اه  نآ  هب  دسانـش و  یم  ار  اه  نآ  متـسناد ...  یم  طقف  تفر 
نیا رد  تشاد .  دهاوخ  ریخأت  تعاس  کی  دودـح  رد  سوبوتا  تفگ  دـمآ و  تعاس 30/8 ...  دودح  رد  مسانـشب .  ار  وا  نم  هک  یـسک  هن 

راد میـس  یب  ناکیپ  کی  نارادساپ و  زا  نیـشام  کی  هلـصافالب  دنراد و  رظن  تحت  ار  ام  دیوش ، قرفتم  تفگ  دمآ و  هک  مدید  ار  عقوم ... 
تمس هب  دابآریما ...  نابایخ  زا  هدمآ  شیپ  یتیعـضو  هچ  متـسناد  یمن  نوچ  مدرک و  رارف  نم  دندش و  هدایپ  نیـشام  زا  نارادساپ  دیـسر و 

نم دوب و  هداتـسیا  دندوب ، نآرد  رفن  هس  هک  یـسوبوتا  شترا ، یـسدنهم  هرادا ي  لباقم  رد  یتدم  زا  دعب  هرخالاب  متفر و  یم  هار  هدایپ  الاب 
هک دوب  يرگید  درم  هدننار و  کمک  هدننار و  رفن  هس  نیا  مناد . یمن  مه  ار  اه  نآ  مسا  مدوب و  هدیدن  نآ  زا  لبق  ار  اه  نآ  زا  مادـک  چـیه 

نیلوا يارب  مناد و  یمن  ار  وا  مسا  هک  رگید  رفن  کی  قافتا  هب  درب . ) یم  مان  رفن (  هس  یتدـم  زا  دـعب  تخانـش . یمن  ار  اه  نآ  مه  یتح ... 
رود لحم  زا  ًالعف  هک  نیا  میتفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  میدرک ، یم  ینیب  شیپ  ار  يدب  عضو  نوچ  دندش و  سوبوتا  دراو  مدید ، ار  وا  راب 

بلغا اـه  نفلت  یلو  منزب ، نفلت  کـی  نم  میور  یم  دـندرک . رارف  هیقب  تفگ : میورب . میهاوخ  یم  اـه  نیمه  اـب  اـم  متفگ  هب ...  نم  میوـش .
 : تفگ دمآ و  هرخالاب  مدوب . سوبوتا  لخاد  رد  متشادن ، روضح  صخش  نآ  ینفلت  تاملاکم  ماگنه  رد  نم  دش . نفلت  ًادعب  دندوب . بارخ 

. دشاب هدش  بارخ  مه  اهراک  هیقب ي  رگا 

: دیوگ یم  یققحم  ییوجزاب  نیا  رد  هک  داد  همادا  درک  یم  تئارق  ار  یققحم  راسمیت  ییوجزاب  نتم  هک  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
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هک میدـید  میتفر و  نیزنب ...  پمپ  اـت  میورب ، نادـمه  هب  میناوت  یمن  تسا و  بارخ  یلیخ  عاـضوا  هک  میدـید  نادـمه  هار  رد  میتـفر و  اـم 
. نارهت هب  میتشگرب  دننک ، یم  دیدزاب  دنراد  ار  اه  لیبموتا 

لبق دوب  حرط  رد  هک  یطاقن  منک و  تیادـه  نم  ار  ییاوه  تایلمع  دوب  رارق  دـیوگ : یم  یققحم  راسمیت  ییوجزاب ، زا  يرگید  تمـسق  رد 
نیا زا  ییاوه  يرترب  ظفح  نارهت و  يور  رب  یتوص  ياهراوید  نتـسکش  دابآرهم و  ياهدـناب  ندز  دـعب  ماما و  لزنم  رگید ، تایلمع  ره  زا 

تـسپ قیرط  زا  نارهت  مظن  شمارآ و  ظفح  رظن  زا  يدعب  ياه  فده  دـنوش و  لمع  دراو  ام  دـض  رب  دـنناوتن  رگید  ياه  هاگیاپ  هک  تهج 
. دنوش هداد  دوب  رارق  یهدنامرف ،

مرح هب  یکیدزن  هطساو ي  هب  دشاب ، یم  مق  هیضیف ي  هسردم ي  اه  فده  زا  یکی  تفگ : نویزیولت  رد  يروکف  گنهرس  راکرـس  هک  نیا 
. دوبن اه  فده  ءزج  تسین و  عقاو  لوبق  دروم  اج ، نآ  رد  مدرم  ندوب  و  مالسلااهیلع )  ) هموصعم ترضح 

هب هدرک و  ریگتـسد  نامرک  رد  ار  رفن  مناد 60  یم  نم  هک  اج  نآ  ات  تفگ : رگید  لاوئـس  خساپ  رد  شترا  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  سیئر 
. مرادن یعالطا  اه  نآ  تاصخشم  زا  یلو  دنا ، هدروآ  نارهت 

. دوب ییاوه  يورین  هدنامرف  ناگرزاب  سدنهم  نامز  رد  تعاس  تدم 24  يو  تفگ : نویدهم  راسمیت  یفرعم  دروم  رد  يو 

(1) دش هتسشنزاب  دعب  تفر و  نادنز  مه  هام  ات 5  4 دعب ، دوب و  هتشذگ  میژر  رد  اه  هاگیاپ  زا  یکی  هدنامرف  زین  یققحم  راسمیت 
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هرامش 4] تسویپ  ]

هژون ياتدوک  هرابرد ي  هاگداد  رد  یققحم  تاراهظا  زا  یشخب 

يرادتمعیرش ياقآ  تیب  نآ  طابترا  و 

ياج هب  مهتم  تساوخ ، رفیک  تئارق  زا  سپ  لوا  هسلج ي  رد  دـش ، ماـجنا  بناـج  نیا  طـسوت  هسلج ، ود  رد  یققحم  راـسمیت  همکاـحم ي 
رد نویدـهم  رامـسیت  شقن  هراـبرد ي  لاؤس  نیتسخن  داد ، خـساپ  نم  تالاوئـس  هب  سپـس  درک . فارتعا  یباـستنا  مئارج  هب  دوخ ، زا  عاـفد 

: تسا حرش  نیدب  يو  ياه  خساپ  نتم  هک  دوب  اتدوک 

. دیراذگب دیراذگ  یم  هچ  ره  ار  شمسا  امش  الاح  داد ، یم  روتسد  نم  هب  ناشیا  اقآ ، مناد  یمن  نم  منک ، یم  رکف   : ج

؟ دنشاب امش  هدنامرف  ناشیا  هک  هدوب  رارق  ینعی  س :

. دهدب روتسد  یهدنامرف  تسپ  هب  دهدب ، روتسد  يرگید  ياج  کی  زا  نم  هب  ناشیا  هک  هدوب  رارق  ینعی  ج : 

دوش یم  مامت  هقیقد  ود  درادن ، يراک  هک  نیا  هتشاد ،  فرح  رادقم  نیمه  دیتشاد ، ناشیا  اب  امش  هک  یتاقالم  نیدنچ  نیا  س :

… اقآ هلب  ج : 
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؟ ینکر لزنم  تاقالم  دیشک  لوط  ردقچ  س :

. تعاس کی  رثکادح  تعاس ، کی  رثکادح  دودح  رد  منک  یم  رکف  ج : 

؟ تفگ دوش  یم  بلطم  یلیخ  هرخالاب  تعاس  کی  س :

ار ناشمسا  یسایس ، ياقآ  نآ  ، ) دمآ رید  رادقم  کی  اقآ  نوچ  یهتنم  دوشن ، رتشیب  هقیقد  دوب 45  رارق  ینعی  دوب . تعاس  کی  رثکادح  ج : 
. دننکب عطق  ار  ناشیاه  تبحص  دندش  روبجم  دروآ و  ياچ  دمآ و  نسم  مناخ  نآ  هک  يرابود  یکی  و  متسین ) دلب 

؟ دیهدب حیضوت  س:

. تعاس کی  رثکادح  هک  مدرک  ضرع  نم  ! اقآ ج : 

. دیهدب حیضوت  ار  تعاس  مین  دشاب ، هک  مه  تعاس  مین  س :

یم کمک  يروطچ  هک  دوب  یسایس  ياه  هورگ  هب  عجار  دنک ، یم  کمک  یـسک  هچ  داصتقا ، هب  عجار  هک  دوب  نیا  هب  عجار  تبحـص  ج : 
... دوش

؟ هچ یسایس  ياه  هورگ  هب  عجار  س:

. ما هدرک  ضرع  ناتتمدخ  ًالبق  منک و  ضرع  ناتتمدخ  مناوت  یمن  اجنیا  هک  تسه  یبلطم  اقآ ! نم  ج :

؟ دش هتفگ  هچ  یسایس  ياه  هورگدوخ  هب  عجار  س :

مناوت یمن  اج  نیا  هک  مدرک  ضرع  ناتدوخ  تمدخ  ًالبق  یبلطم  کی  فلتخم ، ياه  تمسق  نآ  هک  یسایس  ياه  هورگ  دوخ  هب  عجار  ج : 
زا دـنیاین ، نابایخ  يوت  هک  تفرگ  ار  ناـشیولج  دوش  یم  هنوگچ  ار  تلم  هک  دوب  نیا  شتـسه ،  هک  يزیچ  یلو  ناونع ؛ چـیه  هب  منک  ناـیب 

لماش یمومع  وفع  هک  دوب . یمومع  وفع  شا  یکی  دـنهدب ، ماـجنا  دـننکب ، دـنیوگ  یم  هک  ار  یفرح  نیا  دـنیوگب ، مه  ًاـعقاو  یقیرط ؟ هچ 
. دوشب مالعا  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  دوشب و  همه 

؟ یچ رگید  س :
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یـصاخشا تسا ، شنیرت  مهم  يراک  یب  هک  دیناد  یم  ًاملـسم  اه  یتیاضران  بوخ  هک  ار ، یـضاران  صاخـشا  هک  دوب  نیا  رگید  یکی  ج : 
. ناشیاهراکرس دندرگرب  دنا ، هدش  راک  یب  هک 

؟ ناشراک رس  دندرگرب  قباس  میژر  زا  تسا  هدرک  ناشنوریب  تاماهتارطاخ ، هب  یگتسباو و  رطاخ  هب  میژر  نیا  هک  یصاخشا  ینعی  س:

. يزیچ نینچ  کی  ناشراکرس ، دندرگرب  اه  هتسشنزاب  دنا ، هدش  راک  یب  هک  یصاخشا  يزیچ ، نینچ  کی  ًابیرقت  ج : 

؟ دوشب نارابمب  دوب ، انب  اهاجک  هک  دینک  صخشم  تسرد  دیناوت  یم  ایآ  س:

یم شهب  ام  هک  ییاـهاج  مه  یکی  دوب ، داـبآ  رهم  هاـگدورف  دـناب  اـت  ود  یکی  دوب ، ماـما  لزنم  یکی  اـقآ ! ناـتروضح  هب  مدرک  ضرع  ج : 
ددع تسیب  نیا  نارهت ، هب  دـیایب  دـتفیب و  هار  هک  دوش  یم  دـنلب  نیوزق  زا  کنات  ددـع  تسیب  ًاضرف  ینعی  یتالـصاوم ، طوطخ  عطق  مییوگ 

. دیایب دناوتن ،  هک  دوشب  عطق  شا  هداج  يا  هطقن  کی  کنات ،

؟ یچ رگید  س :

. نارابمب دیدومرف  امش  دوب ، کینوسرپوس  رگید  ج : 

؟ دوبن نارابمب  حرط  يوت  يریزو  تسخن  ایآ  س :

. دنتساوخ یم  هدنز  ار  ردص  ینب  ياقآ  دوشب ، نارابمب  هک  دوبن  روط  نیا  يریزو ، تسخن  ج :

؟ یچ يارب  س :

دوب رارق  یلو  يروطچ ،  و  اه ، یک  مناد  یمن  دنریگب ، ار  ردص  ینب  ياقآ  دنورب و  یهورگ  يدادـعت ، کی  هک  دوب  رارق  اقآ ! مناد  یمن  ج : 
دیایب ردص  ینب  ياقآ  تسا  نکمم  ًانایحا  میوش ، در  کینوس  رپوس  مه  رهش  يور  زا  میوش ، یم  در  کینوسرپوس  هک  یتقو  ام  هک 
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. دوشب هتفرگ  تسا ، ربخ  هچ  دنیبب  ات  نوریب  دیآ  یم  هک  عقوم  نامه  تسا ، ربخ  هچ  دنیبب  هک  نوریب 

؟ دوشب هتشک  ناشیا  هک  دوبن  انب  سپ  س :

. هک نیا  لثم  دوشب  همکاحم  ناشیا  هک  دوب  رارق  اقآ ! مناد  یمن  ج : 

؟ دوشب نارابمب  دوبن  رارق  يریزو  تسخن  یلو  دوشب ، نارابمب  هک  تسا  هدوب  انب  ماما  لزنم  دییامرف  یم  هک  يروطنیا  نوچ  س:

یم هرخـالاب  اـهروبع  نیا  يوت  مینکب . روبع  روط  نیمه  میوشب ، در  مییاـیب  ( PASS  ) سپ هک  دوـب  رارق  ار  اـه  نیا  يریزو و  تـسخن  ج : 
. نوریب دشاب  هدمآ  ردص  ینب  ياقآ  دوب  نکمم  ناشدنریگب و  هک  دوب  نکمم  نوریب و  دندمآ 

؟ دینزب دیتساوخ  یمن  ار  مدرم  هک  دیتفگ  مه  امش  تسا ، تیعمج  رپ  زکارم  زا  ماما  تماقا  لحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  س :

ام هک  یبمب  نآ  ای  بمب  ددع  کی  هک  مناسرب  اقآ  ضرع  هب  یتسیاب  ًانمـض  دوبن . تیعمج  رپ  زکارم  اقآ ! دندوب  هتفگ  ام  هب  هک  روط  نیا  ج : 
، ییاپ دص  ره  دربب . نیب  زا  تسناوت  یم  اپ  ار  رطق 300  ینعی  شعاعش 300 ،  نیا  رگید  دوب ، شتردق  رثکادح  مینکب  فرصم  میتساوخ  یم 
هناخ ي هب  ای  یهد  هب  دـهاوخب  هک  شدوبن  ییاج  رتم   100 رتم ، دوش 100  یم  اپ  دصیـس  دیریگب  امـش  الاح  درای ، کی  ییاپ  ره 3  میریگب 

. دشاب هتشاد  يراک  يرگید ، سک 

؟ رگید دریگ  یم  مه  ار  فارطا  ياه  هناخ  هک  رتم   100 ارچ ، س :

بـش تسا و  راک  رتفد  اج  نیا  دـندوب  هتفگ  تسا ؟ نکاس  یک  اج  نیا  هک  میدوب  هدیـسرپ  فارطا  هناخ ي  ات  ود  یکی  نآ  هب  عجار  ام  ج : 
؟ تسین شیوت  مه  یسک  تسا و  یلاخ  اه 

ار نویلیم  ات 10  دنا  هتفگ  نایاقآ  نیا  زا  یضعب  هک  تسا  منهذ  رد  روط  نیا  دینز ؟ یم  سدح  ردقچ  راک  نیا  ردار  تافلت  نازیم  امـش  س :
. دنا هدز  یم  سدح 
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رفن  8 گنشف ، ات  تفه  نیا  اب  تسا ، گنشف  ات  تفه  شیوت  دیراد ، ریت  تفه  کی  امش  بلطم ، نیا  يارب  امش  زا  مهاوخ  یم  رذع  نم  ج : 
دورب و رد  اج  نیا  زا  ًانایحا  یلوا ، یناـشیپ  يوت  دـیراذگب  رگیدـکی ، يولهپ  دـینک  راـطق  دیناتـسیاب ، هک  نیا  رگم  دیـشکب . دـیناوت  یمن  ار 

يارب میتساوخ  یم  میراذگب ، بک  يارب  میتساوخ  یم  ام  هک  لوا  يامیپاوه  ددـع  نآ 12  اب  هک  یتامهم  نآ  اب  یمود . یناشیپ  يوت  دروخب 
یلیخ میـشکب ، میتساوخ  یم  یلیخ  ام  رگا  نیا  اب  میراذگب ، رگید  ياهزیچ  يارب  میراذگب ، کینوسرپوس  يارب  میراذـگب ، یتراید  سرِا و 

اـقآ 10 دوش  یمن  دیـشکب ، ار  رفن  ناتگنـشف 50  ات  اب 5  دـیهاوخب  امـش  هک  نیا  لثم  دوب . اهنت  ماـما  لزنم  ناـمه  نیا  میـشکب ، میتساوخ  یم 
، دینکب عمج  اجکی  ار  همه  امـش  دیـشکب ، ار  رفن  نویلیم  دـیهاوخب 10  امـش  هک  تسین  تکلمم  نیا  رد  تامهم  رفن  نویلیم   10 رفن ، نویلیم 

. دزیرب بمب  رفن  نویلیم  نیا 10  رس  يور  امیپاوه  ددع   500 وه ، کی  اجکی ، دنروایب  ار  همه 

هدع ي نیا  اب  دودعم ، دادعت  نیا  اب  دینک  یمن  رکف  امش  هدوب ، مک  هدوب و  دودعم  امـش  دادعت  هک  دیتفگ  ناتیاه  تبحـص  نمـض  امـش  س :
؟ دینک نوگنرس  ار  میژر  نیا  ًالثم  دیناوت  یم  روج  هچ  مک ،

یم ینیب  شیپ  ار  رفن  ات 32  نیب 30  دودح  ردرثکادح  نابلخ ، لنسرپ  رظن  زا  ام  مدرک ، ضرع  ناتروضح  هب  ًالبق  ار  نیا  مه  زاب  نم  ! اقآ ج : 
یماظن لنسرپ  رظن  زا  رفن .  دیریگب 70  ار  رثکادح  امش  الاح  رفن ، ای 62 63  رفن  دش 60  یم  نیا  رفن ، دودح 30  رد  مه  ینف  لنسرپ  میدرک .

رد تسا  نکمم  هاگیاپ  هک  نیا  زا  هک  ینارگن  نیرتکچوک  نودـب  يزادـناریت ، نیرتکچوک  نودـب  ام  دـنریگب و  ار  هاـگیاپ  دوب  رارق  هک  مه 
دراو دوب  رارق  امرادـقم  نیمه  اب  رفن ، رثکادح 300  دـندوب ؟ رفن  دـنچ  اه  نآ  دـیناد  یم  امـش  وت ، نیا  میورب  دـنکب ، داجیا  يا  هفقو  ام  راک 

نیا امک  رتمک ، دیاش  رتشیب و  هن  میوشب  لمع 
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ماما هک  یتقو  هک  دوب  هدش  میهفت  روط  نیا  ام  هب  میدش ، یمن  ای  میدـش  یم  قفوم  هک  نیا  اما  میتفر و  میداتفا و  هار  اج  نیا  زا  مه  رتمک  هک 
. تسا مامت  رگید  دیناد (1)  یم  یلاع  بانج  هک  یبلطم  نآ  ندرک و  تبحص  هب  دنکب  عورش  نویزیولت  ویدار  دشاب و  هتشادن  دوجو 

؟ دیراد یساسحا  هچ  دشن ، قفوم  اتدوک  رد  امش  حرط  هک  نیا  زا  الاح ، هک  دییامرفب  س:

. تشاد دهاوخن  يریثأت  بلطم  رد  میوگب ، يزیچ  ره  هک  نیا  يارب  منزن  فرح  عوضوم  نیا  هب  عجار  تسا  رتهب  نم  اقآ ! ج : 

. دیهد حیضوت  ار  ناتدوخ  ساسحا  یلو  درادن ؛ ریثأت  دیهد ، حیضوت  ار  ناتدوخ  ساسحا  الاح  س :

بوخ ما  هداوناـخ  يارب  هاوخاـن  هاوخ  ما ، یمادـعا  نم  هاوخاـن  هاوخ  دراد ، تسود  ار  شدوخ  ناـج  یـسک  ره  هاوخاـن  هاوـخ  بوـخ ،  ج : 
کی !! مشاب درم  ماما  لثم  هقیقد  کی  هدرخ ، کیاج  نیا  مهاوخ  یم  میوگ . یم  ناتتمدخ  هب  مراد  ملسم  ار  نیا  اقآ ، منادب  رگا  یلو  تسین ،

. مشاب هتشاد  ار  ماما  یگنادرم  زا  وج ، کی  رتمک ، مه  هقیقد 

. دینکن ریبعت  هک  ماما  لثم  هتبلا  یضاق :)  ) س

لدـع هاگداد  هک  دـش  دـنهاوخن  يرـسدرد  راچد  ما  هداوناخ  ًادـعب  منادـب  رگا  مشاب ، هتـشاد  ار  ماما  یگنادرم  زا  متفگ  وج  کی  ریخن ، ج : 
هن مناتسود ، هن  ملیماف ،  هن  ما ، هداوناخ  هن  تسا ، هدوبن  رادربخ  مه  ناشحور  اه  نآ  هک  نیا  يارب  دنکب ، ار  راک  نیا  منک  یمن  رکف  یمالسا 

. ملاحشوخ دنیایب ، دنورب و  عامتجا  يوت  هک  دوب  دهاوخن  ناشیارب  یگنن  رگید ، صاخشا 
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؟ دیراد یساسحا  هچ  ًاعومجم  دشن ، قفوم  حرط  نیا  هک  نیا  زا  منک ، یمن  ضرع  یصخش  رظن  زا  س :

. مرت تحار  مدوخ  رظن  زا  مریمب  رتدوز  هچ  ره  مدوخرظن ، زا  نم  اقآ ، منکب  تواضق  مناوت  یمن  نم  ار  نآ  ج : 

؟ تسا روآ  فسأت  امش  يارب  حرط  نیا  ندشن  قفوم  س :

. تسا نیا  ناتلاؤس  رگا  اقآ ! هن  ج : 

. تسنیا ملاؤس  هلب  یضاق :)  ) س

. ریخ ًامسر  دیناد ، یم  ریخ ، ریخ ، ج : 

؟ ارچ س:

نیا دشاب ، هتشاد  ن،و،ه،ي  دشاب ، هتـشاد  یفلا  ًالقا  هک  تسا  يزیچ  کی  حرط  دشاب . روآ  فسأت  دهاوخب  هک  اقآ !  دوبن  یحرط  بوخ ،  : ج
. دروخب تسکش  مه  دیاب  هدش .  زیوم  هدوبن ، هروغ  هدشن ، فلا 

؟ دوب یلماک  حرط  حرط ، دوب و  هدش  مه  هروغ  هک  دینک  ضرف  امش  الاح  س :

. دروخ یمن  تسکش  دوب ، روط  نیا  رگا  اقآ ، دروخ  یمن  تسکش  تقو  نآ  ج : 

نیا رد  تسا  نکمم  دریگب . تسد  هب  ار  تکلمم  روما  ماـمز  هک  دوب  رارق  یماـظن  ياروش  هک  دـیا  هدومرف  ناـت  ییوجزاـب  نمـض  امـش  س:
؟ دیهدب یحیضوت  هنیمز 

ام هک  اـم  هب  داد  یم  روتـسد  دـمآ  یم  یماـظن  ياروش  متفگ  تفرگ ، یم  تسد  رد  ار  تکلمم  روما  ماـمز  یماـظن  ياروـش  متفگن  نم  ج : 
هک مدرک  ضرع  نم  ما . هدرک  هابتـشا  نم  تفرگ ، یم  تسد  رد  ار  تکلمم  روما  ماـمز  یماـظن  ياروش  ما  هتفگ  رگا  منیکب و  دـیاب  راـکچ 

. دنکب داهنشیپ  روهمج  سیئر  ياقآ  هب  دنیزگرب و  یتَمِس  هچ  هب  ار  یسک  هچ  دنزب و  ار  یفده  هچ  هک  دریگ  یم  میمصت  یماظن  ياروش 

؟ دیدرک یم  صخشم  ادتبا  نامه  ار  روهمج  سیئر  ینعی  س:
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. دوب رایتخب  ياقآ  دوب ، صخشم  یلب  روهمج ، سیئر  هک  دندرک  یم  رکف  ج : 

؟ دوشب روهمج  سیئر  هک  دوب  انب  رایتخب  ياقآ  س :

 . ناتتمدخ هب  مدرک  ضرع  نالا  هک  دوب  نامه  ج : 

؟ دیهدب ماجنا  ار  يراک  هچ  هک  دوب  انب  تیقفوم  مدع  تروص  رد  س :

... دش یمن  ینیب  شیپ  یتیقفوم  مدع  مناسرب  ناتضرع  هب  ج : 

؟ دینکب لمع  دیتساوخ  یم  هنوگچ  دروخرب  تروص  رد  دنتسه ، مه  حلسم  هک  يا  یسایس  ياه  هورگ  اب  س :

؟ حلسم یسایس  هورگ  ممهف  یمن  ًالصا  ار  ناتروظنم  ج : 

؟ قلخ نیدهاجم  لثم  یئادف ، ياه  کیرچ  لثم  دینک  ضرف  س :

ار ناملـسم  قلخ  ياه  کیرچ  اب  ییادـف  ياه  کیرچ  نیب  قرف  نم  هک  دـینک  یم  رواب  نم . زا  دـیدرک  لاؤس  مه  رگید  راب  کـی  اـقآ ! ج : 
. مناد یمن  نم  هک  دینکب  رواب  ار  نیا  تسیچ ؟ مناد  یمن 

بزح یتح  اب  اه ، نیا  اهنت  هن  اه ، هورگ  مامت  اب  میتسه  سامت  رد  ناش  همه  اب  یـسایس  ياهراک  هب  عجار  نامدوخ  ام  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب 
. دیشاب هتشادن  یتحاران  هنوگ  چیه  رظن  نیا  زا  امش  میتسه و  سامت  رد  اه  یهللا 

؟ تسا هدش  گنهامه  هلأسم  یسایس ، ياه  هورگ  اب  هک  دنتفگ  یم  ینعی  س:

. تسا هدش  گنهامه  دنتفگ  یم  ، هلب ج : 

؟ دیراد دایتعا  یلکلا  تابورشم  هب  یققحم ! ياقآ  امش  س:

هب هن  یلو  مدروخ ؛ یم  بورـشم  مدـش  یم  هتـسخ  هک  یهاگ  دوب  بورـشم  ملزنم  رد  نم  مدروخ . یم  مروخ ، یم  یلو  مرادـن ، داـیتعا  ج : 
يوت دوب و  یسورع  ملزنم  رد  شلبق  بش  ود  ای  شلبق  بش  نم  هک  دیراد  عالطا  نمض ، رد  حیرفت و  ناونع  هب  دایتعا ، ناونع 
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. دندوب هدرک  رت  یبل  دنشاب ، داتعم  هک  نیا  هن  هک  دندوب  رفن  ود  یکی  بخ  مه  یسورع 

؟ دیدوب هدروخ  مه  امش  س :

. اقآ مدروخ  مه  نم  ج : 

همکاحم مود  هسلج ي 

ياقآ لزنم  نآ  رد  هک  دننک  نشور  ناشیا  دیاب  ار  هلأسم  کی  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دش ، لاؤس  یققحم  ياقآ  زا  هک  یبلاطم  همادا ي  رد 
. میوگب مهاوخ  یمن  نم  تسا و  مهم  هک  دوب  يرگید  هلأسم ي  کی  هک  دندرک  راهظا  ناشیا  دش ، حرطم  یلئاسم  هک  ینکر 

، هئطوت نیا  رد  ایآ  هک  مینک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  یلک  هلأسم ي  کی  دهدب . حیضوت  ام  يارب  مه  ار  هلأسم  نآ  هک  مینک  یم  اضاقت  ناشیا  زا 
؟ تسا هدوب  هدشن  یگنهامه  هک  نیا  ای  اه ، نآ  اب  هدوب  هدش  یگنهامه  ای  هتشاد  تلاخد  مه  یناحور  رس و  هب  همامع  دارفا  زا 

. هسلج نامه  يوت  ياقآ  نیا  زا  ینعی  مدیسرپ ، یم  اق  نیا آ  زا  دوب  اه  تدم  نم  مناسرب  ناتضرع  هب  اقآ ! ج : 

؟ اقآ مادک  س :

 . مان نابرق  ياقآ  یسایس ، ياقآ  نیا  زا  ج : 

یمن هتـشک  مدآ  دیآ ، یمن  نوریب  مدآ  دریم ، یمن  مدآ  دییوگ  یم  امـش  رخآ  هک  هسلج  نآ  يوت  یه  مدیـسرپ . یم  شزا  هک  دوب  اه  تدم 
نآ رفن ، رازه  یـس  دش  رفن ، رازه  تسیب  دش  رفن ،  رازه  هد  دنتخیر و  میدمآ  دیآ ؟ یمن  نوریب  یـسک  هک  منادـب  نئمطم  اجک  زا  نم  دوش ،

ام هب  اقآ  نیا  درک . مهاوخن  يزادناریت  اه  نیا  هب  دیهاوخب ، مه  نم  زا  دریگب و  ار  اه  نیا  يولج  دیرادن  مدآ  هک  امـش  يروطچ ؟ ؟ یک تقو 
نویزولت ویدار  زا  دنیـشن ، یم  ماما  ياج  هک  صخـش  نآ  دنیـشن ، یم  ماما  ياج  یکی  دشب ، هتـشادن  دوجو  رگید  ماما  هک  یتقو  هک  دـنتفگ 

هتفگ زورما  ات  ماما  هک  ار  یبلاطم  درک و  دهاوخ  تبحص 
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نویاـقآ زا  تفگ  دـیوگب ، دروـم  نیا  رد  رتـشیب  يرادـقم  کـی  نویدـهم ) نم و  میتـساوخ (  اـم  تسا . طـلغ  هک  دـهد  یم  اوـتف  وا  تـسا ،
. هلصافالب رفن  راهچ  نیا  هک  دنتسه  رفن   4 نویناحور ،

. رفن تسا 5  هتفگ  نویاقآ  زا  رگید  یکی  رفن ؟ ای 5  رفن  س:4 

ویدار و زا  هلصافالب  دش ، هتفرگ  نویزیولت  ویدار و  هک  یتقو  هلصافالب  رفن  راهچ  نیا  هک  دنتسه ، رفن  راهچ  نیا  مدینـش ، رفن   4 اقآ ! نم  ج : 
رـس دـنناشن  یم  ار  تلم  درادـن و  تیعقاو  تسا  هتفگ  ماما  هک  یبلاطم  هک  داد  دـنهاوخ  اوتف  درک و  دـنهاوخ  تبحـص  تلم  يارب  نویزیولت 
نم تقو  نآ  رگید  ترابع  هب  ینعی  دنیوگ ، یم  تسرد  دنیوگ  یم  هک  هچ  ره  اه  نیا  هک  دـش  تحار  ملایخ  نم  تقو  نآ  ناشدوخ . ياج 

یمن هتـشک  مه  رفن   10 دوش ، یم  هتـشک  نویلیم  دنیوگ 10  یم  هک  نیا  مدیمهف  نم  تقو  نآ  دـش . دـهاوخن  هتـشک  مدآ  ًاعقاو  هک  مدـیمهف 
. دوش

؟ دوشب دایز  راتشک  هک  دیداد  یم  لامتحا  نآ  زا  لبق  ات  ینعی  س :

؟ دینک یم  راکچ  دیایب  تلم  دینک . یم  راکچ  امش  دشاب ، روط  نیا  رگا  متفگ  یم  مدیسرت و  یم  نآ  زا  لبق  ات  نم  ج : 

؟ دوشب تحار  ملایخ  روطچ  متفگ : نابایخ ، يوت  دنیآ  یمن  تلم  : دنتفگ یم  یه  اه  نآ 

اوتف اه  نیا  هتفگ ، ماما  هک  ار  یبلاطم  دننک ، یم  تبحص  دنیآ و  یم  هلصافالب  رفن  نیا 4  هک  دنتسه  نویناحور  نویاقآ  زا  رفن  راهچ  تفگ :
. دنا هداتسیا  طخ  يوت  اهدنوخآ  تفگ : دنا ، هداتسیا  طخ  يوت  مهرفن ، راهچ  نیا  زا  دعب  تسین و  روط  نیا  هک  دنهد  یم 

؟ یچ يارب  دنا ، هداتسیا  طخ  يوت  ینعی  ج:

. دننک تبحص  نویزیولت  ویدار و  زا  هک  نیا  يارب  س :
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(. ز  ) هللا تیآ  ق ،)  ) هللا تیآ  ر ،)  ) هللا تیآ  يرادمتعیرش ، هللا  تیآ  ار  رفن  راهچ  نآ  مان  ج :

؟ دنتسه مق  هک  ر )  ) ياقآ نامه  س : 

، نارهت رد  دنروایب  دـندزدب و  دنتـساوخ  یم  ار  يرادمتعیرـش  ياقآ  هک  ما  هدینـش  یتح  مناد و  یم  ار  شمـسا  طقف  نم  اقآ ! مناد  یمن  ج : 
زا يرادمتعیرـش  ياقآ  هلـصافالب  دوش ، یم  زاغآ  تایلمع  نایرج  نیا  هک  يزور  هک  يروط  هب  دـننک ، میاـق  ار  ناـشیا  ینما  هناـخ ي  کـی 

. دننک تبحص  ویدار 

نایرج نیا  زا  یعالطا  امـش  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يرادمتعیرـش  ياقآ  يارب  مه  یلزنم  کـی  دـنیوگ  یم  رگید  ناـیاقآ  زا  یـضعب  س :
؟ دیرادن

. دندوب هدرک  هراجا  غاب  ددع  يرادمتعیرش 2  ياقآ  يارب  هک  مدینش  نم  ج : 

؟ دیناد یمن  نارهت ، ياجک  رد  س :

نوتیارـش و لته  یکیدزن  منک  یم  رکف  میوگب ، غورد  هک  مهاوخ  یمن  دـیآ . یمن  مدای  هب  الاح  یلو  متـسناد  یم  ًالبق  اـقآ ! مناد ، یمن  ج : 
. هدوب جرک  رد  مه  يرگید 

؟ دیراد ربخ  هچ  يرادمتعیرش ، ياقآ  رسپ  زا  هطبار  نیا  رد  س:

یتقو بش ، نامه  تسه  هک  يزیچ  یلو  ما ، هدید  ار  ناشسکع  یتح  هن  مسانش و  یم  هن  ما و  هدید  هن  ار  يرادمتعیرـش  ياقآ  رـسپ  نم  ج : 
هدینـش ام  يرادمتعیرـش ؟ ياقآ  يروطچ  هک  میداد  ناشن  يرتشیب  يواکجنک  نم ) نویدـهم و   ) ینعی رتشیب ، يواکجنک  هدرخ  کی  اـم  هک 
میدزد یم  شرسپ  هلیسو  هب  ار  ناشیا  ام  تفگ : دنتسین ، دازآ  تسا ، ینادنز  دیاش  ناشیا  تسا و  ظفحلا  تحت  يرادمتعیرـش  ياقآ  هک  میا 

. میروآ یم  نامدوخ  اب  ار  اقآ  شیاج ، میراذگ  یم  مینک و  یم  تسرد  يرادمتعیرش  ياقآ  کی  هدش  رگا  یتح  و 
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؟ درک یم  يراکمه  امش  اب  دوب ؟ هطبار  نیا  رد  يرادمتعیرش  ياقآ  رسپ  هک  دیرادن  عالطا  امش  ًالوصا  س :

... ما هدیدن  ار  يرادمتعیرش  ياقآ  رسپ  مدرک  ضرع  نم  ج : 

ياقآ رسپ  دنکب ، تبحـص  دندوب  هتـساوخ  هک  يرادمتعیرـش  ياقآ  زا  ًامتح  یلو  یفنم ؛ رب  لمح  ای  منکب  تبثم  رب  لمح  هک  اقآ ، مناد  یمن 
. مناد یمن  هن ، ای  هدوب  نایرج  رد  مه  يرادمتعیرش 

هتـشاذگ رما  نایرج  رد  اه  نیا  ًالبق  دـیدرب ، مان  هک  ینایاقآ  نیا  اب  هک  دوب  نیا  تبحـص  هک  دـیتفگ  نم  هب  ًالبق  دـشاب  ناتدای  رگا  امـش  س :
. تسا هدش  اه  نآ  اب  مزال  ياه  یگنهامه  دنا و  هدش 

هلب ج :

. دیهدب حیضوت  هنیمز  نیا  رد  یضاق :

ام هن ، دـنتفگ : دوش ؟ یم  هچ  تقو  نآ  هن ، دـنیوگب  نایاقآ  نیا  ای  دـیاین ، ق )  ) ياقآ ای  دـیاین  اقآ  رگا  هک  اـقآ  نآ  زا  هک  دـش  لاوس  زاـب  ج :
نابرق راعتـسم  مان  هب  ياقآ  نآ  زا  هدـش  لوق  لقن  نانخـس  بلاطم ، مامت  ناتروضح ، مدرک  ضرع  هک  ار  ییاه  نیا  هتبلا  میارد . ار  ناـمرارق 

.« ریخ مدینشن ،]  ] أمیقتسم ای  رگید  ياج  زا  هک  مدوخ  نم  هنرگو  تسا 

یبلاطم يو ، همکاحم  مود  هسلج ي  رد  هژون ، ماجرفان  ياتدوک  مهم  لماوع  زا  یکی  مودـعم  یققحم  راـسمیت  لوق  زا  بلاـطم  همادا ي  رد 
نیا ایآ  و  دراد ؟ یترورـض  هچ  بلاطم ، هنوگ  نیا  لقن  هک  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا  ناگدنناوخ  زا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  هک  دش  حرطم 

؟ درک رواب  ناوت  یم  تسا ، مادعا  فرش  رد  هک  یمرجم  نابز  زا  ار  بلاطم  لیبق 

ياتدوک یخیرات  مهم و  هثداح ي  اب  ناریا ، ناملسم  تلم  ندش  انشآ  رگا  هک  منک  ضرع  دیاب  هدش ، حرطم  باطم  لقن  ترورض  دروم  رد 
رکفمه و رصانع  لماوع و  اه و  هزیگنا  تخانش  هژون و 
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نیلماع هک  یبلاطم  لقن  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  هناهلبا ، لاح  نیع  رد  هدـش و  باسحو  قیقد  هئطوت ي  تکرح و  نیا  یعامتجا  ياه  هنیمز 
نارگید هب  هچ  نآ  دنچ  ره  تسا . يرورـض  زین  دـنا ، هتفگ  هدـش  حرطم  لئاسم  اب  هطبار  رد  دوخ  همکاحم ي  ییوجزاب و  رد  هژون  ياتدوک 

رد يا  ههبش  چیه  هک  اتدوک  رصانع  دنک  یم  تباث  حوضو  هب  هک  دراد  ار  هجیتن  نیا  لقادح  اما  دشابن ، تباث  ییاضق  رظن  زا  دنا  هداد  تبسن 
دنا و هتسب  لد  ناریا ، ناملـسم  تلم  فوفـص  لخاد  رد  یناسک  هچ  هب  تسین  نآرق  مالـسا و  اب  اه  نآ  تیدض  هناگیب و  هب  نانآ  یگتـسباو 

. دنریگن رارق  ، دنا هداتسیا  تلم  مالسا و  ربارب  رد  هک  يرصانع  فص  رد  ، هناهاگآ ان  هتساوخان و  هک  نارگید  هب  تسا  يرادشه  لقاال 

هتفگ ي رگا  یلو  دیامن ؛ یمن  تابثا  ار  يزیچ  دـنک ، دـییأت  ار  وا  قدـص  هک  يا  هنیرق  نودـب  مرجم  کی  تاراهظا  دـنچ  ره  نیا ، رب  هوالع 
، همکاحم مود  هسلج ي  رد  یققحم  راسمیت  تاراهظا  اب  هطبار  رد  درب و  یپ  عقاو  هب  ناوت  یم  يدودـح  ات  لقاال  دـشاب  هنیرق  اب  هارمه  يو ، 

تاراـهظا زا  هک  نیا  نودـب  هک  یناـسک  ریاـس  ینکر و  ياـقآ  فارتـعا  هلمج ، زا  دـنک . یم  دـییأت  اروا  هلمجلا  یف  هک  دراد  دوـجو  ینئارق 
. دنا هدرک  حرطم  ار  یبلاطم  دنشاب ، هتشاد  یعالطا  نیرتکچوک  هطبار ، نیا  رد  رگیدکی 

: دییامرف هجوت  ، تسا هدرک  حرطم  یققحم  راسمیت  هچ  نآ  اب  هطبار  رد  ینکر  ياقآ  تاراهظا  هب  کنیا ،
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ینکر ناوتس  تاراهظا 

: دیوگ یم  نینچ  تسا ، هدومن  لاوئس  يو  زا  یققحم  راسمیت  تاراهظا  هب  تبسن  هک  همکحم  یضاق  خساپ  رد  ینکر ، رصان  مکی  ناوتس 

دودـح منک  یم  رکف  راـک ، يادـتبا  رد  هک  تسا  یبـلطم  یکی  مناد ، یمن  رتـشیب  بلطم  ود  نم  دروم ، نیا  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ج :
نارهت هب  یمق  ياقآ  هک  نیا  اب  دوب  نامزمه  مدرک ،  یم  تبحـص  ناشیا  اب  مدـش ، وربور  مداـخ  ياـقآ  اـب  هک  دوب  شیپ  هاـم  جـنپ  اـی  راـهچ 

يا هلاقم  ای  دـندرک  يا  هبحاصم  کی  یناـحور  هللا  تیآ  ياـقآ  هک  دوب  یناـمز  ناـمه  منک  یم  رکف  دندیـسر و  ماـما  تمدـخ  هب  ودـندمآ 
، مداخ ياقآ  تبحص  فرط  هتبلا  مدوب ؛ مداخ  ياقآ  لزنم  رد  دوب . یضرا  تاحالـصا  دروم  رد  دوب . هدش  پاچ  اه  همانزور  رد  هک  دنتـشون 

رگا نایاقآ ،  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دوب  دروم  نیا  رد  ثحب  درک . یم  تبحـص  اه  نآ  اب  مداخ  ياقآ  هک  دـندوب  اـج  نآ  یناـسک  مدوبن ، نم 
. یمق هللا  تیآ  ياقآ  دروم  رد  دندروآ  ناشیا  یلاثم  دعب  دننک . یم  رتدـنلب  ار  ناشیادـص  دـننز و  یم  يرتشیب  فرح  دـنریگب ، يرتشیب  لوپ 

یم تبحـص  تکلمم  یـسایس  عاضوا  اه ، ینارگ  اه ، یناماسبان  تکلمم ،  عاضوا  هب  عجار  ناشیا  اب  مدوب و  ناشیا  تمدـخ  نم  هک  دـنتفگ 
زا مداد و  رارق  دندوب  هتسشن  ناشیا  هک  یکشت  يور  هرفس ، قح  ماوت  رازه  دصکی  غلبم  دش ، مامت  ناشیا  اب  تبحص  هک  نیا  زا  دعب  مدرک و 

. دنتفگ یمق  ياقآ  دروم  رد  مداخ  ياقآ  هک  دوب  یبلطم  نیا  مدش . صخرم  ناشتمدخ 

؟ ارجام نیا  رد  تشاد  یشقن  هچ  مداخ  ياقآ  هک  دییامرفب  مداخ  ياقآ  هب  عجار  زتنارپ ،  رد  اج  نیا  تسا  نکمم  امش ! س :

یسایس تیلاعف  رتکد ، يارب  هک  دوب ، رایتخب  رتکد  اب  هطبار  رد  ناشیا  شقن  مدش ، انشآ  ناشیا  اب  نم  هک  یعقوم  مداخ ، ياقآ  ج : 
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ياهراون هک  دوب  نیا  دنتـشاذگ ، یم  ناـیرج  رد  ارم  مراد و  عـالطا  نم  هک  ییاـج  نآ  اـت  درک ، یم  هک  يا  یـسایس  تیلاـعف  عون  درک . یم 
 ، دش هک  دیع  دـندرک . یم  شخپ  دـندرک و  یم  ریثکت  رایتخب  رتکد  يارب  هیمالعا  دـندرک ، یم  شخپ  دـندرک و  یم  ریثکت  ار  رایتخب  رتکد 
هک مداخ  داوج  سدـنهم  شدوخ  رـسپ  اب  رتکد و  اب  هک  تفگ  یم  شدوخ  نابز  اب  شدوخ  دـندرک . شخپ  رایتخب  رتکد  زا  یکیربت  تراک 
هک تفگ  یم  مه  عقوم  نامه  رد  ناـشیا  هتبلا  دـننک . یم  تبحـص  مه  اـب  دـنراد و  ینفلت  ساـمت  تسا ، هدوب  راـیتخب  رتکد  هنیباـک ي  ریزو 
رد نم  هک  ییاج  نآ  ات  مداخ  ياقآ  تیلاـعف  دوب . هدرکن  انـشآ  ناـشیا  اـب  ارم  یلو  دنتـسه ؛ تیلاـعف  لاـح  رد  هک  دنتـسه  يا  یماـظن  هورگ 

. دوب بیترت  نیا  هب  مدوب ، شراک  نایرج 

؟ دوب يا  هدر  هچ  رد  مداخ  ياقآ  تیلاعف  س : 

؟ دندوب یماقم  هچ  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  ایآ  ج : 

هلب  : س

فالتخا رگید  رفن  هس  ود  اب  مدوب  دهاش  نم  هک  ییاج  نآ  ات  تفرگ . یمن  يروتـسد  سک  چیه  زا  نارهت  رد  دندوب ، الاب  حطـس  رد  هلب ، ج :
؛ دنک رارقرب  یمهافت  یتشآ و  اه  نیا  نایم  هک  درک  یم  یعـس  شرـسپ ، صوصخب  دندرک و  یمن  شوگ  ار  رگیدـکی  ياه  فرح  دنتـشاد ،
رد تسا . هدوب  اه  نآ  زا  رتشیب  مه  متفرـشیپ  هدوب و  اهنآ  زا  رتهب  یلیخ  مراک  منک و  یم  راک  ًالقتـسم  نم  هک  درک  یم  راـهظا  شدوخ  یلو 

. دهدب روتسد  وا  هب  یسک  ناریا  رد  هک  دوبن  یحطس 

؟ دوب روطچ  یماظن ، هکبشرس ي  ناسحا  ياقآ  اب  ناشیا  طابترا  س : 

تیلاعف تسا ، نایماظن  هورگ  هکبـشرس ي  هک  تسه  رقاب  تفگ : یم  دوبن ) ناسحا  ماـن  هب  ناـشیا  عقوم  نآ   ) هک درک  یم  راـهظا  ناـشیا  ج :
، مدوب هدید  ار  رقاب  نم  مداخ  ياقآ  لزنم  رد  راب  کی  دنک . یم 
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منک یم  رکف  ناشطباور  متـسه . یماظن  مه ،  نم  هک  تفگن  درکن و  یفرعم  وا  هب  ارم  یتح  درکن و  یتبحـص  چـیه  یلو  اج ، نآ  دوب  هدـمآ 
یمهافت ای  یتشآ  ره  دوب و  یفالتخا  ره  دوبن . حرطم  اه  نیا  نیب  نایماظن  هورگ  اب  فالتخا  تبحـص  هاگ  چـیه  رگیدـکی . اب  دوب  هنـسح  هک 

رد یـسایس ،  هورگ  حطـس  رد  هک  دوب  یتافالتخا  هب  طوبرم  تفگ ، یم  ینابیـش  نیورپ  مناخ  هک  روط  نیا  دـننکب ، داجیا  دنتـساوخ  یم  هک 
.... دوب ناریا  لخاد 

، دـندوب طابترا  رد  مه  يرگید  نویناحور  اب  ناشیا  دـشاب . طابترا  رد  یمق  ياقآ  اب  اهنت  دـیابن  مداخ  ياـقآ  هک  دوب  نیا  نم ، یلک  طابنتـسا 
لاح هب  ات  نم ، هتبلا  هک  دنتـشاد  یتاقالم  ناشیا  يا ، هعلقاپ  نیدـباعلا  نیز  ازریم  ياقآ  اب  میتفر ، ناهفـصا  هب  هک  مه  راـب  کـی  هک  نیا  اـمک 

هب متفر  ینفلت  یـسکات  اب  نم  ایب . مغارـس  هب  هک  مداخ  ياقآ  دندرک  نفلت  یلو  مدوبن ؛ مه  ناشتارکاذـم  رد  شمدـیدن و  ار  يا  هعلقاپ  ياقآ 
میدـمآ اج  نآ  زا  دـندوب و  اج  نآ  مه  يرگید  ياه  مناخ  دـندوب ، اجنآ  ناشرـسپ  يا . هعلقاـپ  نیدـباعلا  نیز  ازریم  ياـقآ  لزنم  ، ناـشغارس

یم هدروآ  ذـغاک  يور  دوش ، یم  هدایپ  دتـسرف ، یم  رایتخب  رتکد  هک  ییاهراون  هک  دـندرک  راهظا  مه  رگید  راب  کی  هک  نیا  امک  نوریب ...
. دوش یم  هداتسرف  مق  هب  يرادمتعیرش  ياقآ  يارب  شنتم  دوش و 

؟ دندرک یمن  یتبحص  چیه  تفگ ؟ یم  هچ  ناشیا  اقآ ، نآ  اب  شطابترا  هب  عجار  س :

زا هک  نیا  زا  دـعب  متفر . ناشتمدـخ  اه  نیا  ضیف و  بسک  يارب  رتشیب  نم  دنتـسه و  یـشیورد  ياقآ  يا ، هعلقاـپ  ياـقآ  هک  دـنتفگ  یم  ج :
نایم رد  نم  اب  ار ، يا  هعلقاپ  ياقآ  ناشیا و  نیب  هدش  لدب  در و  ياه  تبحص  تارکاذم و  هوحن ي  هب  عجار  یتبحص  چیه  میدمآ ، ناهفصا 

. دنتشاذگن

. مناد یم  هلأسم  ود  دیتفگ  امش  ، ار ناتراتفگ  دیهدب  همادا  س :
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؛ درک یفرعم  ناسحا  هب  ارم  هک  منک  یم  رکف  دش و  هتفرگ  مداخ  ياقآ  هک  نیا  زا  دعب  یکی  درک و  حرطم  مداخ  ياقآ  هک  دوب  نیا  یکی  ج:
یم هک  دوب  يزور  زا  لـبق  هک  منک  یم  رکف  زور ،  ای 20  زور  دودـح 15  ات  دـمآ  شیپ  رورم  هب  تفرگ  سامت  نم  اب  هک  دوب  ناسحا  نوچ 

ام هب  دنتـسه و  سامت  رد  ام  اب  دـنیآ و  یم  ام  شیپ  ینویناـحور  هک  دـندرک  یم  تبحـص  هتخیرگ  هتـسج و  هتبلا  دـننکب ؛ اـتدوک  دنتـساوخ 
هب یققحم ، راسمیت  نویدهم ، راسمیت  یبش  هک  نیا  ات  دوبن  عجارم  زا  یتبحـص  چـیه  مینکب . تیلاعف  امـش  عفن  هب  میهاوخ  یم  ام  هک  دـنتفگ 

سدنهم دشاب ، شراعتسم  مسا  منک  یم  رکف  هک  یـسدنهم  ياقآ  دعب  دنیایب . اج  نآ  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  ناسحا  دندوب ، هدمآ  نم  لزنم 
کی تعاس ، کی  ًالومعم  دمآ . نم  لزنم  هب  مه  ناشیا  درک . یم  تیاده  ار  نویسایس  دوبن . یماظن  ناشیا  دوب ، یسایس  هورگرـس  یـضاق و 

هک دـعب  متفر و  نم  نوریب . متفر  یم  نم  دـنداد و  یمن  هار  ناـشتاسلج  رد  ارم  دیـشک . یمن  لوـط  ناـشیاه  تبحـص  رتـشیب  مـین  تعاـس و 
بلطم نیا  هب  متسشن . دندرک ، یم  تبحص  هک  يزیم  رس  متفر  مه  نم  ًاراچان  دوب . هدیـشک  لوط  لومعم  دح  زا  رتشیب  هسلج  نیا  متـشگرب ،

رد هک  منادب  نم  رگا  دیسرپ  یم  یققحم  راسمیت  دندرک . یم  تبحص  عجارم  هرابرد ي  هک  دوب  هدیسر  اج  نیا  هب  ناشتبحص  ینعی  مدیسر ،
متـسه نئمطم  رگید  نوچ  دوش ؛ یم  تحار  زیربت  ییاوه  هاگیاپ  تباب  زا  ملایخ  دننک ، یم  رداص  يا  هیعالطا  يرادمتعیرـش  ياقآ  زور  نآ 

اه نیا  هک  ار  هاـگیاپ  کـی  هک  دوب  نیا  تشاد ، هک  يا  هدـمع  ینارگن  کـی  یققحم  راـسمیت  نوچ  دـنوش . یمن  دـنلب  اـم ، هیلع  اـه  نآ  هک 
رتشیب ای  ود و  کی ، ًالامتحا  ییاوه  يورین  ياه  هاگیاپ  ریاس  زا ]  ] هک دراد  ناکما  دنهدب ، زاورپ  ار  شیامیپاوه  دـنهاوخب  دـننکب و  فرـصت 

؛ دوشب دنا  هدرک  نییعت  هک  ییاه  فده  نارابمب  فرصت و  نآ  فرص  هک  نیا  ياج  هب  اه  نیا  يورین  دوش و  دنلب  اه  نیا  هیلع  اهامیپاوه 

375 ص :

اه تسویپ  موس : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 384 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


تهج نیمه  هب  تشاد و  همهاو  نیا ، زا  یققحم ، راـسمیت  دوشب . داـجیا  ییاوه  يورین  دوخ  رد  یلخاد ، گـنج  کـی  هک  دوشب  نیا  فرص 
یم تحار  زیربت  ییاوه  هاگیاپ  زیربت و  بناج  زا  لقاال  نم  لایخ  دننکب ، رداص  يا  هیعالطا  يرادمتعیرـش ، ياقآ  رگا  هک  تشاد  یم  راهظا 

اب ًالثم  میسرب . قفاوت  هب  میا  هتسناوت  میا و  هتـشاد  یبوخ  تفرـشیپ  تیناحور ، اب  ام  هک  دنتفگ  ناشیا  باوج  رد  یـضاق  سدنهم  ياقآ  دوش .
، دنا هداد  ار  يراکمه  هنوگ  همه  لوق  يرادمتعیرـش  ياقآ  بناج  زا  ناشرـسپ  میدـش ، تبحـص  دراو  ناشیا ، رـسپ  اب  يرادمتعیرـش ، ياقآ 

هنوگ چـیه  ام  هتبلا  دـنوشب . لقتنم  نارهت  هب  هلـصافالب  ناشیا  هک  تسا  رارق  هدرک و  هراجا  ناشیا  يارب  دابآ  فسوی  یلاوح  رد  یلزنم  یتح 
، ناشدوخ لماوع  کمک  اب  ناشدوخ و  لماوع  اب  ناشیا  دوخ  هکلب  میهدب ؛ ماجنا  نارهت  هب  مق  زا  ناشیا  لاقتنا  دروم  رد  تسین  رارق  یکمک 
، دوش هدامآ  حالطصا  هب  نامز  هک  نیا  ات  دنراد  فیرـشت  تسه ، دابآ  فسوی  یلاوح  رد  هک  يا  هناخ  نامه  رد  دنوش . یم  لقتنم  نارهت  هب 
راون و هک  نیا  ای  دننکب ، تبحص  نویزیولت  ویدار و  زا  ناشدوخ  ًامیقتسم  ناشیا  ای  هک  دوشب  فرـصت  نویزیولت  ویدار و  دوش ، هدامآ  ناکم 

نیا اب  ام  هک  تسین  يرادمتعیرـش  ياقآ  اب  اهنت  هک  دـندرک  راهظا  ناشیا  دـعب  دوش .  هتفرگ  کمک  ناـشیا  زا  دوشب و  شخپ  ناـش  هیمـالعا 
رکف هچ  ره  نم ، هنافـسأتم  یلو  دـندرب ؛ مسا  رفن  راهچ  زا  ز ، )  ) ياقآ و  ق )  ) ياـقآ يرادمتعیرـش ،  ياـقآ  میا . هدـش  هرکاذـم  دراو  بیترت 

. دیایب مدای  ار  شمسا  ار ، مراهچرفن  نآ  متسناوتن  مدرک 

؟ تفرگ هدهع  هب  ار  یسایس  هخاش  یتسرپرس  یضاق  سدنهم  هک  دوب  مداخ  ياقآ  يریگتسد  زا  سپ  دینک  یم  رکف  ایآ  س :

نیا نم ، طابنتسا  هنرگو  دش  لجسمرگید  یضاق  ياقآ  يارب  یسایس  هخاش  یتسرپرس  مداخ ، ياقآ  يریگتسد  زا  سپ  منک  یم  رکف  ج :
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؛ یـضاق ياقآ  هورگ  مه  مداخ و  ياقآ  هورگ  مه  دـندرک . یم  تیلاعف  هورگ  ود  نیا  دوب ، مداـخ  ياـقآ  هک  مه  یناـمز  ناـمه  رد  هک  تسا 
دیاب یـسک  هچ  زا  هک  دندوب  ینادرگرـس  تلاح  کی  رد  دنتـسه ، تسد  ریز  دنرت و  نییاپ  هک  يدارفا  هک  دوبن  صخـشم  طسو ، نیا  یهتنم 
رگید دـش ، ریگتــسد  مداـخ  ياـقآ  هـک  نـیا  زا  سپ  یلو  درک ؛ یم  گـنهامهان  ار  اـهراک  يرادــقم  کـی  یناـماسبان  نـیا  درک و  تـیعبت 

. دنکب يربهر  تیاده و  ار  یسایس  هورگ  هک  تسین  یسک  یضاق ، ياقآ  زا  ریغ  هب  هک  دش  لجسم  دصرددص 

. دییامرفب دیراد ، یتاحیضوت  امش  رگا  دندوب ، گنهامه  هئطوت  نیا  اب  هک  یسایس  ياه  هورگ  هب  عجار  س:

مدوب و ییاوه  يورین  رد  طـبار  نم  منک ، یم  ضرع  ناتتمدـخ  هک  ییاـه  نیا  دـندوب ، گـنهامه  هئطوت  نیا  اـب  هک  یـسایس  ياـه  هورگ  ج:
یم ناتـضرع  هب  هک  ییاـهزیچ  متفرگ . یمن  رارق  راـک  ناـیرج  رد  نم ، ینعی  مرادـن ؛ بیترت  نآ  هب  یتاـعالطا  ناـش  یـسایس  روما  هب  عجار 

ناسحا هک  تسا  هدوب  یتاحیضوت  هک  نیا  ای  متشاد و  روضح  نم  هدرک و  یم  اه  نآ  اب  ناسحا  ای  هک  دوب  ییاه  تبحص  اب  هطبار  رد  مناسر 
هک دوب  نیا  رب  تبحـص  تسا . هدوب  هطبار  نیا  رد  ما ؛ هدوب  نم  دنداد و  یم  یققحم  راسمیت  نویدهم و  راسمیت  هب  یـضاق  سدـنهم  ياقآ  و 

تسدب هحلسا  ام  عفن  هب  ای  دنریگ و  یم  تسد  هب  هحلسا  ام  هیلع  ایآ  اه  نآ  دوب و  دهاوخ  هچ  ناشـشقن  اتدوک ، زور  رد  قلخ  نیدهاجم  ایآ 
نیا هب  داد  یم  یققحم  نویدهم و  راسمیت  هب  یضاق  سدنهم  ياقآ  هک  یحیضوت  دوب ؟ دهاوخ  بیترت  هچ  هب  دنیآ ، یم  نوریب  دنریگ و  یم 
دایز ام  قلخ  نایئادف  اب  هک  تفگ  یم  قلخ . نایئادف  مه  قلخ و  نیدـهاجم  مه  میتسه . هورگ  ود  ره  اب  هرکاذـم  لاح  رد  ام ، هک  دوب  بیترت 

دراو يوحن  هب  هک  میرادن  یلیامت  میتسه . تسیسکرام  ام  دنیوگ  یم  ًانلعو  دنتسه  تسیسکرام  نوچ  میرادن  یلیامت 
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میا هدرک  تبحص  هن ، قلخ  نیدهاجم  اب  یلو  دنکب ؛ رسدرد  لاکـشا و  دیلوت  نامدوخ  يارب  ًادعب  هک  میهدب  ناشهب  زایتما  میوشب و  تبحص 
ام عفن  هب  اه  نآ  هک  میرادن  یجایتحا  ام  دنوشن ، راک  دراو  ام  عفن  هب  هک  میا  هتساوخ  ناشزا  زور ، نآ  رد  هک  میا  هدیسر  مه  هجیتن  نیا  هب  و 

دنریگن و تسد  هب  هحلسا  اه  نیا  دش ، رداص  يروتسد  دش و  رداص  ییاوتف  رگا  ًالامتحا  هک  دنک  یم  تیافک  ردق  نیمه  دنوشب . لمع  دراو 
قلخ نیدهاجم  زا  ار  لوق  نیا  ام  هک  تفگ  یم  دـنک و  یم  تیافک  ام  يارب  نیمه  دـننکن . رت  نیگنـس  امر  اک  هک  دـنوشن  راک  دراو  ام  هیلع 

یـسایس تیلاعف  يدازآ  هک  میا  هداد  لوق  ناشهب  دننام ، یم  فرط  یب  زور  نآ  هک  نیا  ضوع  رد  دننامب ، فرط  یب  زور  نآ  هک  میا  هتفرگ 
ياقآ تفگ ، یمن  یـضاق  ياقآ  اهنت  ار  هلمج  نیا  دـنهدب . ماجنا  يدازآ ، تیاهن  رد  دـنهاوخب  هک  یـسایس  تیلاعف  عون  ره  دنـشاب و  هتـشاد 

نیورپ مناخ  دـندروآ . یم  نابز  هب  دـشاب ، هدوب  یـضاق  ياقآ  زا  دـعب  منک  یم  رکف  هک  زین  يرومیت  سدـنهم  ياقآ  تفگ . یم  مه  ناـسحا 
. دشاب هدرک  نایب  فرط  کی  هک  دوبن  یعوضوم  دندروآ . یم  نابز  هب  مه  ینابیش 

؟ دوب یسک  هچ  نیدهاجم  نامزاس  اب  اه  نآ  طبار  س:

. مناد یمن  ج :

؟ دندوب هدرک  هدروآرب  ار  اه  کیرچ  نیدهاجم و  نامزاس  یماظن  دادعتسا  س :

نارهت رد  هک  ییاـه  کـیرچ  قلخ ، نیدـهاجم  میا  هدرک  دروآرب  میراد ، هک  یتاـعالطا  لـماوع  هب  هجوت  اـب  اـم  تفگ  یم  ناـسحا  هلب ، ج :
هتشاد یمزر  تیلباق  هک  یناسک  دننک . تکرش  اهزیچ  روط  نیا  تارهاظت و  رد  هک  نیا  هن  دنیایب ، نوریب  زا  دنریگب ، تسد  هب  هحلسا  دنناوتب 

مه زاب  هک  دندوب  هتفگ  دندوب و  هدرک  دروآرب  رفن  دصتشه  ناشدادعت  دنیایب ، نوریب  زا  دنریگب  تسد  هب  هحلسا  دنناوتب  دنشاب و 
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هک میمهفب  میراد  یعـس  هک  تفگ  یم  هتبلا  تسه ؛ هدـنکارپ  نارهت  فلتخم  طاقن  رد  ناشیاه  هحلـسا  اه  نیا  میا ، هدرک  قیقحت  یـسررب و 
مینزب دربتسد  ناشیاهناخ  هحلسا  هب  یتح  میناوت  یم  تساجک ، ناشیاه  هناخ  هحلسا  هک  میمهفب  میناوتب  رگا  تساجک ؟ ناشیاه  هناخ  هحلسا 
طاقن رد  ناشیاه  هناـخ  هحلـسا  تفگ  یم  هک  نیا  نمـض  میوشب ؛ نیمأـت  اـه  نآ  زا  میـشاب ، هتـشاد  هحلـسا  دوبمک  زور  نآ  يارب  اـم  رگا  و 
يارب اـه  نیا  ًـالامتحا  دوش ، یم  ماـجنا  يریگلفاـغ  تروص  هب  اـتدوک  نوچ  هک  تفگ  یم  بیترت ، نیا  هب  تسه . هدـنکارپ  نارهت  فـلتخم 
یمن اه  نآ  دوب و  دـهاوخ  عطق  زور  نآ  رد  ًالامتحا  اه  نفلت  نوچ  دوب ؛ دـنهاوخ  هجاوم  یتالاکـشا  کی  اب  مه ،  ناشیاهورین  ندرک  جیـسب 
يور نیا ، دوـجو  اـب  یلو  دـنروایب ؛ نوریب  یـصوصخ ، هب  تعاـس  کـی  رد  زهجم  هداـمآ و  تروـص  هـب  ار  رفن  نیا 800  یتـح  هک  دـنناوت 

، دندوب هدرک  باسح  بیترت  نیا  هب  مه  قلخ  نایئادف  هب  عجار  دنوشب . یثنخ  لقادـح ، یبیترت  کی  هب  هک  درک  یم  باسح  قلخ  نیدـهاجم 
یم صخشم  نارهت  رد  عوضوم  نیا  تشونرس  هکدندرک  یم  راهظا  نوچ  دندوب ؛ هدرک  باسح  نارهترد  طقف  هتبلا  هک  مه  ار  اه  نآ  دادعت 

، دشاب رترید  تسا  نکمم  درک . دنهاوخ  یگتسبمه  مالعا  رگید  ياه  يرکـشل  اه و  ناتـسرهش  میوشب ، زوریپ  نارهت  رد  ام  رگا  نوچ  دوش ؛
. دوب نمهب 57  دادرم و 22  هشیمه 28  مه  شلاثم  دـش . دـهاوخ  ماجنا  راک  نیا  هاوخان ، هاوخ  یلو  دـشکب ؛ لوط  تعاس  ای 48  تعاس   24

. دندوب هدرک  دروآرب  رفن ، ار 800  قلخ  نیدهاجم  دادعت  رفن و   300 نارهت ، رد  ار  قلخ  نایئادف  دادعت 
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هرامش 5] تسویپ  ]

طابترا هرابرد ي  تمالس  راوتسا  هاگداد  زا  یشخب  شرازگ 

يرادتمعیرش ياقآ  تیب  اب  نارگاتدوک 

داتس يارب  یکی   ) میـسیب هاگتـسد  راهچ  اقآ  تفگ  تساوخ و  ارم  يرغـصا ...  ناورـس  نم ، هدنامرف  هبنـش  هس  زور  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نم دینک . رضاح  اهامیپاوه ) اب  طابترا  يارب  یکی  رـصق و  ناگداپ  يارب  یکی  نویزیولت ، ویدار و  يارب  یکی  یماظن  ياروش  لیکـشت  لحم 
نوچ نم  دوب ، کی  هب  عبر  کی  مین ، هدزاود و  تعاس  هبنش  هس  میوگ ... یم  نم  ار  اه  میس  یب  دینک . رـضاح  امـش  تفگ  هچ ؟ يارب  متفگ 
مناد یمن  هن  متفگ : متساوخ ؟ یم  ار  اه  میس  یب  یچ  يارب  دینا  یم د  امش  تمالس  ياقآ  تفگ : دحاو ، نآ  رد  متشاد  ینابهورگرس  تمس 

. مق يورب  مهاوخ  یم  ار  امـش  هک  دـشاب  تکلمم  رد  دـهاوخ  یم  ییاهراک  کی  هک  نیا  لثم  تفگ : دـیتساوخ ، یم  هچ  يارب  ار  اه  میـسیب 
! شتسه يزیچ  هچ  هک  مدرک  شهب  رارصا  نم  يدرگرب . يریگب و  سامت  يرادمتعیرش  اب  یتسناوت  رگا 
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. تسه یچ  يارب  يوش  یم  یلاح  اج  نآ  يورب  امش  دوش . یم  مولعم  يدرگرب  يورب و  امش  تفگ :

متفر نحـص ، يولج  متـشاذگ  ار  نیـشام  مق ، متفر  مدوخ  نیـشام  اب  اهنت  مدرک  تکرح  نم  رهظ  زا  دعب  هناخ . میتفر  ام  دش و  مامت  متمدخ 
ار یمود  هچوک  شتسه . هچوک  مادک  متسناد  یم  ار  یلوا  هچوک  نآ  هتبلا  يرادمتعیرش  ياقآ  لزنم  رد  دوب ، مین  تشه و  تعاس  کیدزن ،

لثم تسه ؛ يا  هلپ  کی  يوش ، یم  دراو  هک  یطایح  نامه  وت ، دورب  دنراذگ  یمن  ار  یسک  مدید  مدش ، دراو  هک  یعقوم  متفر . مدیـسرپ و 
دوب هداتسیا  رد  مد  هک  ینایاقآ  نیا  زا  یکی  وت . دورب  دنراذگ  یمن  ار  یسک  نویناحور ، نایاقآ  زا  ات  دنچ  دنا و  هتسشن  یماظن  هدع  هک  نیا 

؟ لخاد دورب  یـسک  دنراذگ  یمن  هک  تسا  ربخ  هچ  نابرق  مدیـسرپ :  دوب ، يرـساترس  سابل  نوچ  دوب . شنت  هک  دوب  ینابلخ  سابل  مرظن  هب 
يا همانرب  کی  هک  میهاوخ  یم  يرادمتعیرـش ، ياقآ  تمدـخ  میا  هدـمآ  ام  تفگ : متـسه . یماظن  نم  متفگ : یتسه ؟ هراکچ  امـش  تفگ :

نویناحور نایاقآ  زا  رفن  ود  نیح  نیمه  رد  منز . یمن  فرح  امـش  اب  نم  دنیوگ  یم  دنهد . یمن  هزاجا  ًالعف  مینک ، ارجا  ار  همانرب  نآ  میراد 
کی دیفـس . همامع  تشاد و  طسوتم  دق  یکی  هایـس . همامع  تشاد ، يدنلب  دق  یکی  مسانـش ، یمن  نوچ  مناد ، یمن  ار  ناشیاه  مسا  نم  هک 

؟ دـیراد راک  هچ  امـش  زامن ، يارب  دـنربب  فیرـشت  دـنهاوخ  یم  اقآ  دـنتفگ : نییاپ . دـندمآ  دوب ، شتروص  هشوگ  هک  نیا  لثم  مه  یکلاـس 
یمن يزیچ  هراب  نیا  رد  اقآ  تفگ : تسیچ ! منیبب  دنا ، هتـساوخ  يا  هلیـسو  ام  زا  هک  نیا  لثم  هدع  کی  مدوب ، هدمآ  هراب  نیا  رد  نم  متفگ :

هک دوب  همانرب  نیمه  دیهدن . يا  هلیسو  یسک  هب  دیسر  نودب  دیهدب . دیریگب و  دیسر  تسا ، هتساوخ  يا  هلیسو  یـسک  رگا  امـش  زا  دنیوگ .
؟ یتفر درک : لاؤس  نم  زا  دمآ و  يرغصا  ناورس  هدنامرف  هک  حبص  ناگداپ . مدمآ  میقتسم  متفرگن . سامت  رگید ، یسک  اب  متشگرب و  نم 
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هک يراد  نامیا  الاح  تفگ : دوب . روط  نیا  نایرج  متفگ : يدید ؟ یچ  تفگ : متفر . رهظ  زا  دعب  متفر ، دیتفگ  امـش  هک  نیمه  یلب ، متفگ : 
و تفگ ، نابلخ  ياقآ  ار  نیا  طـقف  تفگن ، ًاصخـش  يرادمتعیرـش  نوچ  مناد ، یمن  نم  متفگ : هداد ؟ ار  اهروتـسد  روط  نیا  يرادـمتعیرش 

. شتسین رادیاپ  تقو  چیه  ملظ ، دنتفگ  يرادمتعیرش  ياقآ  تفگ 

مشچ اب  يورب  تدوخ  متساوخ  یم  ار  تاعوضوم  نیمه  تفگ : نم  هب  يرغصا  ناورس  تسا . ]  ] هتفگ يرادمتعیرش  ياقآ  ما  هدینش  ار  نیا 
 ... ینیبب تدوخ 

؟ دیتشاد ییانشآ  يرادمتعیرش  ياقآ  اب  لبق  زا  امش  مق ؟ هب  دنداتسرف  ار  امش  یتبسانم  هچ  هب  تمالس !  ياقآ  عرش :  مکاح 

دش و یم  تبحص  عقوم  ره  مدوب . يرادمتعیرش  ياقآ  هب  دقتعم  نم  دراد . داقتعا  یعجرم  هب  یناملسم  ره  متشادن . ییانشآ  لبق  زا  چیه  ج : 
يروط نیا  نم  هک  تسناد  یم  مه  نم  هدنامرف  نیا  متـسه و  دـقتعم  يرادمتعیرـش  هب  متفگ  یم  نم  تسا ؟ دـقتعم  یک  هب  یک  دـنتفگ  یم 

. دشاب هداتسرف  ارم  هک  دشاب  يزیچ  منکن  نامگ  مه  نیا  ریغ  هداتسرف و  ارم  منک  یم  نامگ  متسه ، دقتعم  نیا  هب  متسه و 

؟ تسه اتدوک  نایرج  رد  يرادمتعیرش  ياقآ  هک  تفگ  امش  هب  ناشیا  ینعی  عرش : مکاح 

یم نیا  رطاخ  هب  طـقف  نم  يدرک ! زیچ  ارم  هتفگ  نآ  يدـید ! تفگ : متـشگرب ، اـج و  نآ  متفر  نم  هک  شیادرف  یلو  تفگن ، زور  نآ  ج : 
. متسرفب متساوخ 

؟ يرادمتعیرش ياقآ  لزنم  دیورب  هک  دندرک  باختنا  ار  امش  تبسانم  هچ  هب  عرش : مکاح 
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کی مورب  هک  داتـسرف  ارم  رطاخ  نیا  هب  ياردمتعیرـش ...  هب  دـقتعم  هواس و  هچب ي  متـسه ، كرت  نم  نوچ  ناتتمدـخ  هب  مدرک  ضرع  ج : 
. دننکب يا  هدافتسا  نم  زا  دنناوتب  هک  منیبب  يزیچ  نینچ 

؟ دیریگب دیسر  دیهدب و  لیوحت  ار  اه  میس  یب  هک  دیدینش  یک  زا  يرادمتعیرش  ياقآ  لزنم  رد  امش  عرش : مکاح 

، نییاپ دندروآ  فیرشت  نویناحور  نایاقآ  زا  رفن  ود  میورب ، وت  دنتشاذگ  یمن  هک  یعقوم  مدوب ، هداتسیا  طایح  يوت  نم  مدرک ، ضرع  ج : 
هتفگ نم  هدنامرف  نوچ  متفگ  نیا  هب  مه  نم  دیدوب ، هدـمآ  رطاخ  هچ  هب  امـش  هک  مدوب  هدیـسرپ  ییاوه  يورین  درف ]  ] نآ زا  نم  هک  یعقوم 
میـس یب  هک ]  ] مدوب هدـمآ  رطاخ  نیا  هب  نم  هک  مدیـسرپ  اقآ  نآ  زا  میهدـب ؟ دـیاب  ام  دـنا ، هداد  روتـسد  اه  نآ  ار  اـه  میـس  یب  نیا  هک  دوب 

روتسد اقآ  تفگ : تسا ! هداد  روتسد  اقآ  دنتفگ  یم  دنهاوخ . یم  میـس  یب  ام  زا  هدم  هدع آ  کی  میهدن ؟ ای ] ، ] میهدب منیبب  مهدب . لیوحت 
هب دیسر  نودب  دیهدب . هلیـسو  دیریگب ، دیـسر  تساوخ ، يا  هلیـسو  یـسک  رگا  دیورب  امـش  هداد ، باوج  اه  نیا  هب  نآلا  هدادن ، يروط  نیا 

... دیهدن يا  هلیسو  یسک 

؟ ار اتدوک  هتفریذپ  يرادمتعیرش  ياقآ  تفگ  یم  يرغصا  ناورس  عرش :  مکاح 

. اه نیا  دنتفگ  یم  روط  نیا  هبنش  راهچ  مدوب . هدرکن  یتبحص  چیه  حبـص  هبنـش  هس  ات  مدرک  ضرع  نم  دنتفگ . یم  يروط  نیا  اه  نیا  ج : 
... دوشب اتدوک  کی  هک  ار  اتدوک  دنا  هتفریذپ 

نیا زا  یناحور ، ات  ود  نآ  ًالثم  دنراد ، عالطا  اه  نآ  هک  دیدید  يروط  دیتفر ، هک  زور  نآ  ار  يرادمتعیرش  ياقآ  هناخ ي  وج  عرش : مکاح 
؟ دنتشاد عالطا  قافتا ، نیا  زا  راک ،
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دنلب وت  زا  دندوب و  هتسشن  اه  نیا  مدوب ، طایح  رد  نم  هک  دوب  هقیقد  جنپ  ًابیرقت  نایاقآ ، نیا  دندوب  هتسشن  وت  مدیمهف ، نم  هک  يروط  هب  ج :
. نوریب دندمآ  دندش و 

؟ دنراد عالطا  اه  نیا  هک  دیدیمهف  اجک  زا  امش  دنتشاد ؟ عالطا  ینعی  عرش : مکاح 

یم ششیپ ؟ دیورب  دیهاوخ  یم  هک  دیراد  راک  هچ  يرادمتعیرـش  ياقآ  اب  امـش  تفگ  وت ، دندرک  یم  تبحـص  اه  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  ج :
، دنا هدمآ  نایاقآ  نیا  هک  روط  نیمه  ام  ياهدحاو  زا  هک  يرادمتعیرش  ياقآ  تمدخ  مدمآ  نم  رطاخ  نیا  هب  متفگ  نم  زامن . دورب  دهاوخ 

یناحور ياقآ  نآ  ما . هدمآ  هلأسم  نیا  يارب  تسا . هداد  روتـسد  يرادمتعیرـش  ياقآ  دنیوگ  یم  دـنهاوخ و  یم  هاگتـسد  ام  ياهدـحاو  زا 
هب دیسر  نودب  دیهدب ، دیـسر  اب  ار  هلیـسو  دییامرفب ، مه  امـش  دنداد . باوج  ییاوه  يورین  ناردارب  نیا  هب  يرادمتعیرـش  ياقآ  نالا  تفگ 

. دیهدن يدحاو  چیه 

؟ دنام یمن  یقاب  ملظ  هک  دندوب  هتفگ  ییاوه  يورین  نایاقآ  نآ  هب  يرادمتعیرش  ياقآ  عرش : مکاح 

، مینکب يراک  ام  هک  دـنهد  یمن  هزاجا  دـندادن و  هزاجا  اقآ  تفگ  درک ، یم  تبحـص  نم  اـب  هک  یناـبلخ  نآ  هک  يروط  هب  ار  نیا  یلب ، ج :
. دنام یمن  رادیاپ  ملظ  هک  دنیامرف  یم  طقف 

؟ تفگ یچ  ًاقیقد  تشگرب ، مق  زا  تمالس  یتقو  هک  دیهدب  حیضوت  امش  يرغصا  ياقآ  عرش : مکاح 

نامه اب  تحار  یلیخ  ناشیا  دش ؟ یچ  هک  مدرک  يا  هراشا  نم  دـندوب . رفن  هس  ود  یکی ، رتفد . يوت  دـمآ  لوا  دـمآ  هک  مق  زا  تمالـس  ج :
متفر بشید  نم  ناورس  بانج  تفگ : دش ، تولخ  رتفد  هک  دعب  دیـسر ... اب  دیهدب  دنهاوخ  یم  هچ  ره  دنتفگ  هک  تفگ : شدوخ  هجهل ي 

ياقآ تمدخ  متفر  تفگ : بخ ؟ متفگ : مق !
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ياقآ تمدـخ  دـندوب  هتفر  اه  نیا  هک  تفگ  دـعب  منک  یم  رکف  تفگ . مه  ار  شدادـعت  دـندوب ، هدـمآ  ناـبلخ  دادـعت  کـی  يرادـمتعیرش 
. تسین رادیاپ  ملظ  دنتفگ  دندادن و  هزاجا  اقآ  یلو  تسا  نیا  هلمج  نیع  تایلمع ، هزاجا ي  نتفرگ  يارب  يرادمتعیرش 

؟ امش هب  يرغصا ] ناورس   ] ناشیا تفگ  یچ  مدقم  يرون  درگرس ]  ] ياقآ عرش : مکاح 

ما هداتسرف  بشید  ار  تمالـس  نم  هک  یتفگ  نم  هب  يرغـصا ]  ] امـش دمآ  شیپ  تمالـس  هلأسم  هطوحم ،  يوت  هک  یعقوم  نوریب  ناشیا  ج : 
ياقآ دعب  اه ، نیا  تسا و  راک  رد  يا  هئطوت  هک  نیا  لثم  هتفگ  يرادمتعیرش ، ياقآ  ترضح  شیپ  اج  نآ  هتفر  مق . هب  رطاخ  نانمیطا  يارب 

. تسا يرغصا ]  ] ناشیا هلمج ي  نیع  نیا  تسین . رادیاپ  ملظ  تقو  چیه  تسین ، يا  هئطوت  هتفگ  يرادمتعیرش 

! دنتسه يدزیا  گنهرس  بانج  مشاب  هتفگ  منک  یمن  رکف  تروص  نیا  هب  يرغصا : ناورس 

؟ یچ يدزیا ] يداه  گنهرس   ] امش عرش :  مکاح 

ياقآ تمدخ  مق  هتفر  بشید  تمالـس  هک  مهدب  مه  ار  ربخ  نیا  ًانمـض  دنتفگ  دـندوب ، هداتـسیا  هک  زیم  ياپ  يرغـصا ] ناورـس   ] ناشیا ج : 
. تسین رادیاپ  ملظ  هتفگ  ناشیا  تایلمع ، هرابرد ي  دنا  هدرک  یم  فیلکت  بسک  ایوگ  دنا . هدوب  مه  نابلخ  يدادعت  اج  نآ  يرادمتعیرش ،

[: يدزیا يداه  گنهرس   ] امش عرش :  مکاح 

روضح مق ، هب  مداتـسرف ...  ار  راد  هجرد  تفگ ... نم  هب  داد و  یم  حیـضوت  دوب ، هداتـسیا  زیم  رانک  ناشیا  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  ج : 
.« تسین رادیاپ  ملظ  دیسر و  اب  ار  لیاسو  دیهدب  هک  دنتفگ  ناشیا  رطاخ ... نانیمطا  يارب  يرادمتعیرش  هللا  تیآ  ترضح 
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هرامش 6] تسویپ  ]

هژون نارگ  هئطوت  زا  رفن  هدنورپ ي 500  هب  یگدیسر 

زا رفن  هدنورپ ي 500  هب  هطبار  نیمه  رد  نونکات  ودنوش  یم  دازآ  یطیارـش  اب  دنرب  یم  رـس  هب  نادنز  رد  هک  اتدوک  هب  نیمهتمزا  يا  هدع  »
.« تسا هدش  هدراذگ  ارجا  هب  اه  نآ  هرابرد ي  شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  يأر  یگدیسر و  ناگدش  ریگتسد 

هبحاـصم ي کـی  رد  زورید  رهظ  زا  شیپ  شترا ، بـالقنا  ياـه  هاـگداد  ناتـسداد  يرهـش ، ير  يدـمحم  مالـسالا  تجح  ار  بلطم  نـیا 
اه و نادـنز  عضو  هرابرد ي  ناراگنربخ  نوگانوگ  ياه  شـسرپ  هب  يو  درک . ناونع  یلخاد  ناراگنربخ  اب  ینویزیولت  ویدار  یتاـعوبطم و 

. تفگ خساپ  شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  لئاسم  ریاس  ناینادنز و 

ود هب  ناوت  یم  دـندش  ریگتـسد  هطبار  نیا  رد  هک  ار  يدارفا  درک : دـیکأت  اتدوک  هئطوت ي  حرط  اـب  هطبار  رد  يرهـش ، ير  مالـسالا  تجح 
هاگداد دندوب و  هدرک  رداص  ار  اهنآ  مکح  ماما  هک  دندوب  هدرک  يراکمه  دندوب و  حرط  رد  ًامیقتسم  هک  يدارفا  لوا ، درک . میسقت  تمسق 

دندش موکحم  مادعا  هب  اه  نآ  زا  يا  هدع  هک  درک  رداص  ار  اه  نآ  أر ي  مرج ، تابثا  زا  سپ  همکاحم و  ار  اه  نآ  ساسا  نیمه  رب  مه 
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زا لبق  دندوب و  حرط  رد  هک  انعم  نیا  هب  دندوب ؛ هدش  لافغا  هک  دندوب  دارفا  نیا  نایم  رد  يا  هدع  میا  هدرک  هظحالم  هک  نیا  مود  تمسق  و 
تمـسق دارفا  طرـش  ود  اب  هک  دندومرف  تقفاوم  تما  ماما  متـشاد  ماما  اب  هک  یتاقالم  رد  دـندوب . هداد  بیرف  ار  اه  نآ  حرط ، يارجا  عورش 

دازآ میشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  نیا  مود  طرـش  دنا و  هدش  لافغا  دارفا  نیا  هک  مینک  ساسحا  ًانیقی  ام  هک ، نیا  لوا  طرـش  دنوش : دازآ  مود 
. دننکن تنایخ  دشاب و  حیحص  طیارش  نیا  رد  اه  نآ  نتخاس 

هلـسلس کی  يارجا  نادـنز  رد  ام  ناردارب  دـندوب ، ماما  طیارـش  لومـشم  هک  ار  يدارفا  میدرک ، تفایرد  ماما  زا  هک  يا  هزاجا  اـب  هطبار  رد 
، هدش عقاو  رثؤم  اه  نآ  يور  یگنهرف  ياهراک  هک  میدرک  ساسحا  هک  نیا  زا  سپ  و  دندرک . زاغآ  اه  نآ  يور  رب  ار  یگنهرف  ياه  همانرب 

ياـه هماـنرب  هلـسلس  يارجا  زا  سپ  کـیدزن  هدـنیآ ي  رد  دـنا و  هدـش  دازآ  رفن  زا 20  شیب  نونکاـت  مـیدرک و  اـه  نآ  يدازآ  هـب  عورش 
نیا رد  هک  رفن  منک 51  ضرع  دیاب  هنافسأتم  دنوش . یم  دازآ  دنرب ، یم  رـس  هب  نادنز  رد  هک  اتدوک  هب  نیمهتم  زا  رگید  يا  هدع  یگنهرف ،

. دندش دازآ  ردص  ینب  ياقآ  روتسد  هب  ینوناق  زوجم  نودب  دندوب ، هدش  ریگتسد  زاوها  رد  هطبار 

زا يا  هدع  ددجم ، رظن  دیدجت  اب  تفگ  درک و  هراشا  شترا  فلتخم  ياه  ناگرا  رد  يزاسکاپ  هلأسم  هب  سپس  يرهش  ير  مالسالا  تجح 
. دش دنهاوخ  هدنادرگزاب  دوخ  راکرس  هب  ناگدش  يزاسکاپ 

زا بختنم  هرفن  تأیه 5  کی  رظن  ریز  اه  تمدـخزا  لاصفنا  شترا و  ياه  يزاسکاپ  دـش : روآدای  شترا  بالقنا  ياه  هاـگداد  ناتـسداد 
دش رکذتم  يو  دنا . هتشادن  اه  يزاسکاپ  رد  یشقن  هنوگ  چیه  شترا  بالقنا  ياههاگداد  تسا و  هتفرگ  ماجنا  يروهمج  تسایر  يوس 
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. تفرگ یم  تروص  عرش  مکاح  یضاق و  رظن  اب  دیاب  شترا  رد  يزاسکاپ  هنوگره 

هیلک ي شترا و  رد  هیفـصت  يزاـسکاپ و  هلأـسم ي  هب  رگید  راـب  ناـهیک  راـگنربخ  اـب  دوخ  نانخـس  همادا  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
هداد خر  یتاهابتـشا  تلود  نادنمراک  هیفـصت ي  يزاسکاپ و  ماکحا  رودص  رد  تفگ :  درک و  هراشا  یتلود  ياه  نامزاس  اه و  هناخترازو 
دروم ار  يزاسکاپ  ياه  تأیه  هرداص ي  يارآ  هیلک ي  رگید  راب  يا ، هحیال  بیوصت  اب  یمالسا  ياروش  سلجم  دراد  ترورـض  هک  تسا 

. دوش تیثیح  هداعا ي  تسا ، هدش  فاحجا  اه  نآ  هب  تبسن  هک  تلود  نادنمراک  زا  هتسد  نآ  زا  ات  دهد  رارق  رظن  دیدجت 

یتیفیک ره  هب  يزاسکاپ  همانرب ي  لاح  ره  هب  دوش . راذـگاو  هاگداد  هب  دـیاب  تسا و  ییاـضق  رما  کـی  يزاـسکاپ  هک  مدوب  دـقتعم  لوا  زا 
راک مینادرگزاب  هطباض  نودـب  دـنا  هدـش  يزاسکاپ  هک  ار  يدارفا  میهاوخب  رگا  مه  نونکا  اـما  دوبن ، مه  لاکـشا  زا  یلاـخ  هک  دـش  ماـجنا 

یمزر دارفا  دصرد  دنوش ، یم  توعد  راک  هب  ًاددجم  هک  دارفا  نیمه  زا  يدادـعت  دـنا  هداد  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  نوچ  تسین ؛ یتسرد 
، یهاگداد ای  ییاضق و  عجرم  کی  رد  دارفا  نیا  هدنورپ ي  دیاب  میهد  ماجنا  یحیحص  راک  میهاوخب  رگا  تسا و  مک  رایسب  اه  نآ  نایم  رد 

مرجم هک  اه  نآ  دندرگرب و  دوخ  راک  رس  هب  دیاب  دنا ، هدش  يزاسکاپ  مرج  نودب  دنتـسه و  رمثرمثم  بالقنا  يارب  هک  هدع  نآ  یـسررب و 
دیابن دـنک ، یمن  قیبطت  تلم  بالقنا  اب  هک  تسا  يروط  ناـشمئارج  اـما  دنتـسه ، صـصختم  رگا  دـنا ، هدـش  يزاـسکاپ  لومـشم  دـندوب و 

(1) دندرگرب
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هرامش 7] تسویپ  ]

شترا بالقنا  ياه  هاگداد  ناموکحم  يارب  ماما  وفع  نامرف 

نایاپ ات  تشاد : راهظا  نینچ  قوف  هلأسم ي  دروم  رد  شترا  بالقنا  هاگداد  سیئر  عرـش و  مکاـح  يرهـش  ير  يدـمحم  مالـسالا  تجح  »
زور 22 ینعی  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  تبـسانم  هب  راب  کی  میراد . شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  ناموکحم  يارب  وفع  راب  ود  يراـج  لاـس 

دنا هدومرف  رداص  یمومع  وفع  نامرف  حلسم  ياهورین  ناموکحم  دروم  رد  بالقنا  ریبک  ربهر  هک  دوب  دهاوخ  زورون  دیع  مود  وفع  نمهب و 
. دش دهاوخ  ارجا  زورون  دیع  رد  نامرف  نیا  هک 

هاگداد ناموکحم  يدازآ  طرـش  نیلوا  تفگ : شترا  بالقنا  ياه  هاگداد  ناـموکحم  وفع  طیارـش  دروم  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
دـص رد  دـص  ام  دنتـسه  اه  کهورگ  زا  رگا  دنـشابن و  هدوبن و  اه  کـهورگراداوه  اـی  وضع  موکحم  هک  تسا  نیا  شترا  بـالقنا  ياـه 

ام هک  تقو  ره  یلک  روط  هب  هک  تسا  هدوب  هابتشا  ناشهار  هک  دنا  هدش  هجوتم  دنا و  هدرک  هبوت  ًاعقاو  اه  نآ  هک  میـشاب  هدرک  ادیپ  نانیمطا 
هب رگا  ای  هدش و  حالصا  ینادنز  رگید  مینک  ساسحا 
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. درک میهاوخ  دازآ  ار  دارفا  ای  درف  نآ  ام  درادن  بالقنا  يارب  يررض  نادنز  زا  جراخ  رد  هدشن  حالصا  یک  روط 

تما ماما  زا  یتساوخرد  رد  دوخ  تداهش  زا  لبق  یحالف  رکشلرس  دیهـش  تفگ :  ماما  یمومع  وفع  دروم  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
ریگتـسد و فلتخم  تاماهتا  هب  لاس 60  لوا  هام  شـش  ات  بالقنا  نارود  زا  هک  ینابرهـش  یماـظتنا  نارومأـم  ناـیماظن و  هیلک  وفع  رب  ینبم 

ياروش دنداد و  ییاضق  یلاع  ياروش  هب  یحالف  دیهش  رکـشلرس  تساوخرد  يانبم  رب  ینامرف  زین  تما  ماما  دوب . هدومن  دنا ، هدش  همکاحم 
هدرک و هیهت  شترا  حطس  رد  ماما  یمومع  وفع  نامرف  لومـشم  ناینادنز  ناموکحم و  زا  يرامآ  ات  درک  تساوخرد  ام  زا  زین  ییاضق  یلاع 

. میتسه وفع  لماش  دارفا  تسیل  كرادت  رد  ییاضق  یلاع  ياروش  همانشخب ي  ساسارب  مینک و  لاسرا  ییاضق  یلاع  ياروش  يارب 

هک یماظتنا  نارومأم  حلـسم و  ياهورین  زا  يدایز  دادعت  منک  یم  رکف  تفگ : ناگدنوش  وفع  دادعت  دروم  رد  يرهـش  ير  مالـسالا  تجح 
: دوزفا نایاپ  رد  شترا  بالقنا  هاگداد  سیئر  دنـشاب . ناگدش  وفع  وزج  دنا ، هتفای  تیموکحم  شترا ، بالقنا  ياه  هاگداد  يارآ  ساسارب 
هب هک  یناسک  تیموکحم  تدم  تفای و  دهاوخ  لیلقت  نادنز  لاس  ود  هب  دـنا ، هدـش  موکحم  دـبا  سبح  هب  هک  یناسک  تیموکحم  تدـم  »

(1) تفای دهاوخ  لیلقت  موس  کی  ای  فصن  هب  دنا  هدش  موکحم  تدملا  لیوط  ياه  سبح 
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هرامش 8] تسویپ  ]

هژون ياتدوک  نیمودعم  هداوناخ ي  هب  تدعاسم  اب  ماما  تقفاوم 

« یلاعت همسب  »

ناریا یمالسا  يروهمج  راذگ  ناینب  ربهر و  ینیمخ  ماما  هاگشیپ 

دـهون و پیت  ییاوه ، يورین  لنـسرپ  زا  رفن  هس  هب  ماـجرفان ، ياـتدوک  نیمودـعم  ناگدـنامزاب  عضو  یـسررب  درومرد  ربـهر  نآ  رماوا  وریپ 
اهداهنشیپ هدش و  ماجنا  تامادقا  هصالخ ي  کنیا  دنزادرپب . رما  نیا  يریگیپ  هب  هک  هدش  هداد  تیرومأم  یمالـسا  يروهمج  ینیمز  يورین 

؛ دناسر یم  ضرع  هب  ار 

: اهداهنشیپ

اه نآ  ینامزاس  لزانم  دش  رارق  نانآ  رتشیب  تلوهس  يارب  هدوب ، یتظافح  لوصا  اب  ریاغم  ینامزاس  ياه  هناخ  رد  هدع  نیا  تنوکس  نوچ   1
. ددرگ هیلخت 

رازه جـنپ  غلبم  یفاضا  دـنزرف  ره  يازا  رد  لایر و  رازه  یـس  غلبم  دـنزرف  کی  اب  هداوناخ  ره  هب  نکـسمو ، یگدـنز  هنیزه ي  هب  هجوت  اب   2
. دوش تخادرپ  اه  هداوناخ  هب  لایر 

. دوش مک  اه  نآ  يرمتسم  زا  یمک  يرادقم  ماو  نیا  تخادرپزاب  يازا  رد  تخادرپ و  اه  هداوناخ  هب  هناخ  دیرخ  تهج  یماو   3

. ددرگ یم  میدقت  یلاع  رماوا  تایضتقم  تهج  تسویپ  هب  نیمودعم  ياه  هداوناخ  تالکشم  یسررب  تأیه  شرازگ  ًانمض 

يروکف داوج  نابلخ  گنهرس  ناریا  یمالسا  يروهمج  عافد  ریزو 

« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

تداعـس دننک و  یگدنز  هافر  اب  یمالـسا  تلم  مالـسا و  ناماد  رد  صاخـشا  نیا  هداوناخ ي  تسا  دـیما  تسا . تقفاوم  دروم  قوف  بتارم 
نمهب 59 12 مناهاوخ . ار  ناملسم  تلم  تمالس  تداعس و  یلاعت  دنوادخ  زا  دنیامن . نیمأت  ترخآ  ایند و  رد  ار  شیوخ 

« ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  »
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ریواصت دانسا و 

سکع
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سکع

ینکر رصان  ناوتس 

( ییوجزاب )
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( ییوجزاب )
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يردان داز  گنهرس 
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يدزیا يداه  گنهرس 
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یگیب فلخ  جریا  درگرس 
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یققحم هللا  تیآ  راسمیت 
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ینکر رصان  ناوتس 
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سکع

تمالس یلعلادبع  راوتسا 
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مداخ مساقلاوبا 
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رو قیاق  نیسح  مالغ  راوتسا 
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سکع

یناطلس هفیلخ  هللا  تفیلخ  مود  گنهرس 
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سکع

شاترذآ شوروک  درگرس 
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نایچاتدوک ینویزیولت  هبحاصم 
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مالعا تسرهف 

آ ا

133 يد /  سا . لا .

37 ناباابآ / 

179 نادابآ / 

332 ، 330 ، 327 ، 316 ، 307 ، 303 ، 302 ، 276 ، 275 ، 244 ، 242 ، 241 ، 211 ثرمویک /  نیتبآ ،

132 ، 86 نیسح /  نایبارتوبا ،

114 لاشرام /  هلازغوبا 

155 يوروش /  داحتا 

58 ناتسزوخ /  برع  هیداحتا 

332 نارهت /  جرک  نابوتا 

328 نیوزق /  جرک  نابوتا 

328 ، 246 جرک /  نابوتا 

27 یپوتا / 

378 ، 377 ، 375 ، 373 ، 332 ، 330 ، 319 ، 318 ، 309 ، 308 ، 304 ، 205 ، 203 ناسحا / 

145 رهاط /  هدازدمحا ،

100  / دیمح يدمحا ،

59 روشک /  ریاشع  شزومآ  لک  هرادا 

309 رذآ / 

74 نابایخ / )  ) ناجیابرذآ

260 ، 233 ، 158 ، 153،154 ، 152 ، 151 ، 62 ، 58  ، 57  / ناجیابرذآ
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220 ، 181 ، 145 یقرش /  ناجیابرذآ 

57 يوروش /  ناجیابرذآ 

220 ، 181 یبرغ /  ناجیابرذآ 

328 ، 314 ، 301 ، 302 ، 246 ، 224 ، 209 ، 173 شوروک /  شاترذآ ،

134 نویرذآ / 

239 ارآ / 

334 یمالسا /  يروهمج  شترا 

63 خرس /  شترا 

32  / ندرا

128 (ي / ) ندرا

55  / یشرآ

95 لکیام /  تساکامرآ ،

55  / نیمرآ

229 ، 132 اپورا / 

146 هیمورا / 

234 دوردنورا / 

330 ، 245 نابایخ / )  ) یبرغ رهمایرآ 

245 یبرغ /  رهمایرآ 

195 دبشترا / )  ) مارهب انایرآ ،

30  / ولور کیرا 

449 ص :

مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 459 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 460 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


195 دبشترا / )  ) نیسحمالغ يراهزا ،

134 ، 70  ، 51 (/ ایس  ) اکیرمآ یسوساج  سناژآ 

143 تاعالطا /  يزکرم  سناژآ 

59 رتار /  يد . سا .

87 رول 1 /  . يد سا .

48 لنلک / )  ) يرگ رسنپسا ،

174 نیالراتسا / 

57 (ي / ) نیلاتسا

109 جناتسا / 

57 يزرم / ياهناتسا 

158 قارع /  تارابختسا 

118 ، 117 ، 115 ، 105 ، 103  / زتلوش يژتارتسا 

107  / سراف جیلخ  کیژتارتسا 

119 یناهج /  رابکتسا 

71 یکتسا / 

30/ نیدلا لامج  دیس  يدابآدسا ،

336 ، 335 ، 334 ، 297 ، 226 ، 205 ، 198 ، 182 ، 158 ، 87 ، 55 ، 52 ، 37 ، 32 لیئارسا / 

95 ، 25 (ي / ) لیئارسا

76 سرپدتیشوسآ / 

132 ، 26  / ایسآ

24 ، 23 يزکرم /  يایسآ 
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32  / يوروش يزکرم  يایسآ 

70،107،126 لگیپشا / 

73 یناهفصا /  یفرشا 

386 ، 385 ، 384 ، 383 ، 382 ، 381 ، 252،253 ، 249 ، 248 يرغصا / 

374 ، 351 ، 309 ، 220 ، 209 ، 165 ، 144 ، 58 ناهفصا / 

،137 ، 132 ، 120 ، 97 ، 96 ، 95 ، 75 ، 38 ، 36 ، 24  / تاعالطا

132 ، 35 ، 26  / اقیرفآ

231 یبونج /  ياقیرفآ 

197 دبهپس / )  ) نیما راشفا ،

339 ، 284 ، 232 ، 231 ، 190 ، 181 ، 133 ، 117،132 ، 99 ، 90 ، 50 ، 49 ، 43 ، 32 ، 31 ناتسناغفا / 

35 ، 34 يوروش / )  نیسیروئت   ) س فیاقآ ،

120 دمجنم /  سونایقا 

127،190 دنه /  سونایقا 

114 لیوزتنام /  امابالآ 

181 یکنور /  وتربلآ ،

112 ناملآ / 

60  / یقرش ناملآ 

128 ، 123 ، 58 ، 37 یبرغ /  ناملآ 

46 ، 44 روداولاس /  هدنلآ ،

450 ص :
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،167 ، 150 ، 146 ، 144 ، 137 ، 132 ، 123 ، 119 ، 95 ، 91 ، 90 ، 87 ، 84 ، 83 ، 81 ، 70 ، 69 ، 67 ، 59 ، 51 ، 37،42 ، 18،35 ینیمخ /  ماما 
،334 ، 333 ، 322 ، 321 ، 310 ، 309 ، 305 ، 299 ، 294 ، 293 ، 266 ، 265 ، 264 ، 263 ، 227 ، 219 ، 216 ، 214 ، 204 ، 191 ، 180 ، 169

393 ، 392 ، 388،391 ، 372 ، 368 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 357 ، 355 ، 345 ، 343 ، 337 ، 344

349 ناما / 

،99 ، 98 ، 94 ، 93 ، 92 ، 89،90 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 76 ، 72 ، 69 ، 68 ، 52 ، 49 ، 47 ، 46 ، 38 ، 35 ، 43 ، 22 ، 21 ، 19 اکیرما / 
،149 ، 143 ، 136 ، 133 ، 132 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 121 ، 120 ، 119 ، 114،118 ، 113 ، 112 ، 111 ، 108،109 ، 107 ، 106 ، 102
،233 ، 232 ، 231 ، 230 ، 229 ، 228 ، 225 ، 224 ، 205 ، 182،195 ، 180 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 161 ، 157 ، 156 ، 152 ، 150

،340 ، 336 ، 335 ، 334 ، 323 ، 321 ، 294 ، 293 ، 292 ، 262 ، 260 ، 259 ، 257 ، 235

231 ، 132 ، 45 ، 26  / نیتال ياکیرما 

342 یشلما / 

125 نامرک /  شرورپ  شزومآ و 

195 راگزومآ / 

203 دیما / 

81 ماظتنا /  ریما 

356 نابایخ / ) ) دابآریما

29  / ورکوچ وتونیمآ ،

49 اسر /  تاراشتنا 

152 نیون /  تاراشتنا 

135 ، 64 ، 58 ، 54 ، 46 سیورس /  سنجیلتنا 

،44 یلتویردنا / 

226 ، 44 ، 36 ، 31 ، 30 ، 29 يزنودنا /

124 کمشیدنا / 

74 نابایخ / )  ) هشیدنا
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296 ناورس / )  ) يراصنا

258 ، 71 يراصنا / 

،150 ، 136 ، 131 ، 124 ، 117 ، 107 ، 105 ، 102 ، 97 ، 93 ، 64 ، 58 ، 55 ، 35 ، 38 ، 33 ، 29 ، 28 ، 26 ، 24 ، 22 ، 19 یمالـسا /  بالقنا 
،340 ، 337 ، 334 ، 323 ، 299 ، 292 ، 291 ، 289 ، 234 ، 207 188 ، 187

451 ص :
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81 ، 159 ، 155 ، 154 مود /  بالقنا 

31 شیردیرف / سلگنا ،

،191 ، 190 ، 127 ، 71 ، 22 ناتسلگنا /

19  / نوسکاسولگنا

188 ، 172 ، 167،171 ، 161 ، 157 ، 155 ، 123،126 ، 19،21  / سیلگنا

31  / تاداس رونا 

199 یناوریشونا / 

59 نرها /

388 351 ، 224 ، 220 ، 179 زاوها / 

129 لارنژ / )  ) خیلروا

33 والسیتسور / یکسفنایلوا ،

26 ایتنوا /

240 ، 239 ، 202 ، 200 ، 197 ، 195 ، 183 ، 172 ، 165 ، 151 یلعمالغ / یسیوا ، 

99  / فا نا  يا 

71 رتکد / )  ) نسح تیآ ،

،99 ، 94 ، 92 ، 91 ، 85 ، 82 ، 81 ، 78 ، 75 ، 72 ، 70 ، 64 ، 62 ، 59 ، 58 48 ، 45 ، 43 ، 41 ، 35 ، 34 ، 28 ، 22 ، 21 ، 9،20 ، 18 ، 13 ناریا / 
،156 ، 155 ، 151 ، 136 ، 134 ، 133 ، 129 ، 127 ، 121 ، 120 ، 119 ، 117 ، 114 ، 113 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 98،103 ، 97 ، 96 ، 95
،217 ، 214 ، 213 ، 212 ، 202 ، 200 ، 199 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 190 ، 188 ، 182 ، 181 ، 174 ، 173 ، 170 ، 161 ، 159 ، 158 ، 157
،295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 261 ، 260 ، 259 ، 257 ، 240 ، 239 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 229 ، 228 ، 225 ، 224 ، 223 ، 219 ، 218

374 ، 373 ، 371 ، 337 ، 335 ، 333 ، 318

239 ، 158،159 ، 154 ، 152 ، 150 ، 92 دازآ /  ناریا 

306 ، 244 ، 208 نژیب /  داژن ، ناریا 
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266 نابایخ / ) ) ناریا

386 ، 300 ، 253 ، 248 ، 247 ، 224 ، 203،217 ، 204 ، 166 گنهرس / )  ) يداه يدزیا ،

220 ، 209 ، 167 ، 144 يرایتخب /  لیا 

60 ، 58 ، 57 ییاقشق / لیا 

59 بونج /  فیاوط  تالیا و 

167 ناریا /  ریاشع  تالیا و 

151 ، 150 مالیا / 

77 نوبیرت /  دلاره  لانشنرتنیا 

452 ص :
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ب

199 چیلقنامتاب / 

234 ، 233 ، 220 ، 166 ، 151 ، 150 نارتخاب / 

95 ایرث /  ماراب ،

357 ، 191 يدهم /  ناگرزاب ،

59 ناخ /  روصنم  کلم  یتشاب ،

63 ، 62 ، 57 رفعجریم /  فورقاب ،

355 ، 354 ، 228 ، 88 راسمیت / )  ) يرقاب

114 ، 113 مایلیو /  یلکاب ،

62 وکاب / 

193 ناتاهنام /  سیچ  کناب 

146 ، 70 داوج /  دمحم  رنهاب ،

157 ، 143 هللاءاطع /  يدمحا ، ياب 

183 ، 172 ، 170 ، 169 ، 168 ، 161 ، 159 ، 158 ، 157 ، 155 ، 154 ، 153 ، 151 ، 150 ، 149 ، 144 ، 110 ، 90 91 ، 53 ، 52  / روپاش رایتخب ،
،300 ، 293 ، 292 ، 260 ، 234 ، 230 ، 229 ، 228 ، 225 ، 224 ، 224 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 197 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، ،190

374 ، 373 ، 372 ، 366 ، 353 ، 336 ، 319 ، 310

56 رچوک /  شخب 

197 دبهپس / )  ) یلعلادبع يا ، هردب 

84 نوارب / 

89 ، 88 دلوراه /  نوارب ،

239 دراچیر /  ترب ،
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234 ، 125 ، 94 ، 92 ، 90 ، 88 ، 86 ، 85 ، 84 ، 49 ، 48 ، 22 ، 21/ یکسنیژرب

96 نراک /  سنتورب ،

117 ، 58 ، 57 ، 19  / ایناتیرب

126 یئ / ) ) ایناتیرب

114 ، 96 هرصب / 

189 ، 114 ، 96 ، 95 ، 93 ، 92 ، 91 ، 75 دادغب / 

121 دیوید /  يدنالب ،

127 کیژلب / 

20  / یکیوشلب

330 ، 308 ، 244 نابایخ / )  ) تبازیلا راولب 

260 ، 233 ، 221 ، 190 ، 61 ، 57 ناتسچولب / 

190 گرزب /  ناتسچولب 

63 نایرولب / 

231 ، 25 قرش /  كولب 

25 برغ /  كولب 

23  / قرش برغ و  كولب 

99  / لقتسم كولب 

99 ، 98 ردناسکلا /  فگونولب 

453 ص :
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،219 ، 212 ، 205 ، 204 ، 203 ، 181 ، 176 ، 173 ، 172 ، 166 ، 164 ، 163 ، 52،91،143،144،145،158 ، 51  / رقاب دـمحم  يرماع ، ینب 
330 ، 304 ، 306،319 ، 302 ، 302 ، 301 ، 296 ، 275 ، 258 ، 230 ، 225 ، 224

133 یسیم /  یعامتجا  داینب 

107 ، 106 ، 105 ، 55 جیتره /  داینب 

107 ، 31 یمالسا / ییارگداینب 

،259 ، 258 ، 234 ، 230 ، 229 ، 228 ، 227 ، 226 ، 225 ، 188 ، 180 ، 176 ، 88 ، 87 ، 86 ، 83 ، 79 ، 69،70 ، 68 نسحلاوبا /  ردـص ، ینب 
336 ، 333 ، 388 ، 362 ، 361 ، 310 ، 293 ، 260

244 ، 163 ناسحا /  يرماع ، ینب 

214 نادیم / ) ) ناتسراهب

145 رتکد / )  ) یمارهب

317 رفزورهب / 

146 ، 68 رتکد / )  ) یتشهب

329 ، 328 ، 246 اضر /  هداز ، نمهب 

180 ، 179 راوتسا / )  ) جریا یهب ،

174 ، 58 ، 57 رهشوب /

62 ناکوب / 

307 ، 303 ، 302 ، 247 ، 220 یلعدیما /  يدمحاریوب ،

318 ، 317 یلع /  دیس  يریوب ،

2  / محللا تیب 

127 ، 42 مارحلا /  هللا  تیب 

317 ، 247 یهللا /  تیب 
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330 نژیب / 

172 نابآ /  ناتسرامیب 

پ

31 پاپ / 

214 ع / )  ) نیسح ماما  ناگداپ 

217 ، 166 هیدیشمج /  ناگداپ 

217 رح /  ناگداپ 

214 یتشهب / ) دیهش   ) جیلخ ناگداپ 

309 دابآدعس /  ناگداپ 

315 دابآ /  ترشع  ناگداپ 

381 ، 217 رصق /  ناگداپ 

315 نازیول /  ناگداپ 

311 ، 309 ناوجون /  ناگداپ 

266 ، 214 ( / دابآ ترشع   ) رصع یلو  ناگداپ 

326 ، 325 ، 272 ، 271 ، 242 هلال /  كراپ 

217 تلم /  كراپ 

،156 ، 154 ، 128 ، 123 ، 97 ، 91 ، 76 ، 75 ، 52 ، 51 ، 45 سیراپ / 

454 ص :
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،259 ، 257 ، 233 ، 230 ، 226 ، 213 ، 212 ، 205 ، 204 ، 202 ، 201 ، 199،200 ، 196 ، 194 ، 193 ، 192 ، 189 ، 172 ، 163 ، 161  ، 157
،300 ، 295 ، 261 ، 260

213 ریجنا /  هاگساپ 

213 نیریشروش /  هاگساپ 

374 نیدباعلا /  نیز  ازریم  يا ، هعلقاپ 

233 ، 190 ، 133 ، 86 ، 34  / ناتسکاپ

220 ، 168 ، 157 ، 151 ، 150 نابزیلاپ / 

36 نیراف /.  یسیلاپ ،

84 لواپ / 

،305 ، 213 ، 208 ، 61 هواپ / 

124 ناریا /  یتفن  ياه  هنایاپ 

165 زیربت /  هاگیاپ 

354 ، 305 ، 208 رح /  هاگیاپ 

316 ، 307 لوفزد /  هاگیاپ 

336 ، 335 رح /  ییاوه  موس  هاگیاپ 

،311 ، 308،310 ، 305 ، 302 ، 301 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 224 ، 213 ، 209 ، 208 ، 205 ، 153 ، 152 یخرهاش / )  ) هژون دیهـش  هاگیاپ 
339 ، 329 ، 327 ، 325 ، 321 ، 317 ، 316 ، 312

179 يروصنم /  هاگیاپ 

311 ، 307 ، 208 دابآرهم /  هاگیاپ 

375 زیربت /  ییاوه  هاگیاپ 

213 یتدحو /  هاگیاپ 
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62 گارپ / 

166 ، 55 روپکشزپ / 

200 جریا /  دازکشزپ ،

149 نیئوکپ / 

127 نونجم /  لپ 

31 ناملآ / سیلپ 

226 ، 84 نوگاتنپ / 

،231 ، 190 ، 55 ، 46 يولهپ / 

195 ، 173 فرشا /  يولهپ ،

208 یئاضر /  روپ 

332 ، 302 ، 208 رفامه / ) ) ییاضر روپ 

69 دهاجم /  مایپ 

192 رتکد / )  ) هتساریپ

146 ، 145 ، 61 رهشناریپ / 

156 راکیپ / 

231 ، 43 لارنژ /)   ) هشونیپ

ت

120 رچات / 

455 ص :
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276 ناتسکات / 

72 میات / 

376 ، 181 ، 153 ، 152 ، 146 زیربت / 

213 شر /  هپت 

218 ، 217 میهاربا /  یلمحت ،

179 مکی / ) نابهورگ   ) اضردیمح روپکرت ،

57 ارحص / نمکرت 

،233 ، 193 ، 128 ، 86 ، 62  / هیکرت

124 كرال /  یتفن  لانیمرت 

149 ، 132 ، 46 دلیفسناتسا /  رنرت ،

31  / رازت

،176 ، 167 ، 165 ، 163 ، 156 ، 155 ، 151 ، 149 ، 124 ، 93،108،113 ، 91 ، 87 ، 84 ، 79 ، 78 ، 77 ، 75 ، 67 ، 53 ، 52 ، 49 ، 48 نارهت / 
،321 ، 317 ، 315 ، 312 ، 311 ، 309 ، 308 ، 306 ، 302 ، 266 ، 263 ، 240 ، 219 ، 218 ، 217 ، 213 ، 208 ، 207 ، 201 ، 193 ، 189 ، 182

378 ، 376 ، 373 ، 372 ، 369 ، 361 ، 357 ، 354 ، 351 ، 349 ، 336 ، 329 ، 327 ، 325

269 داشلد /  ، ینارهت

91،92 یلاد /  ما .  ساموت . 

393 ، 354 ، 270 ، 224 ، 217 ، 209 ، 203 دهون /  پیت 

44 لاشرام / )   ) پیسوی وتیت ،

378 ، 202 سدنهم / )  ) يرومیت

203 دیعس /  يرومیت ،

ث
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62 زورهب /  تباث ،

152 رفعج /  یمالسالا ، هقث 

ج

74 مساقلاوبا /  هدازرباج ،

327 هواس /  هداج 

316 ناریمش /  میدق  هداج 

328 نادمه /  نیوزق  هداج 

329 نادمه /  هداج 

32  ( / رتکد  ) لشیم نوسناج ،

196 یلم /  داحتا  ههبج 

295 ، 191 ، 155 ، 144 ، 55 یلم /  ههبج 

239 یلم /  تدحو  ههبج 

128 هدج / 

32  / ریازجلا

85 كراخ /  هریزج 

326 ، 274 ، 272 ، 242 شویراد /  یلالج ،

456 ص :
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337 ، 267 ، 266 ، 227 ، 220 ، 219 ، 215 ، 214 نارامج / 

،157 ، 150 ، 146 ، 144 ، 143 ، 125 ، 121 ، 118 ، 105 ، 103 ، 99 ، 95 ، 92 ، 77 ، 76 ، 70 ، 67 ، 64 ، 50 ، 38 ، 28 یمالـسا /  يروهمج 
،267 ، 266 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 235 ، 239 ، 232 ، 225 ، 221 ، 216 ، 215 ، 212 ، 196 ، 192 ، 182 ، 166 ، 165 ، 163 ، 161 ، 159

،393 ، 353 ، 334 ، 294،310،320 ، 293 ، 269،292 ، 268

24/ يوروش ياه  يروهمج 

114 لما /  شبنج 

29  / یمالسا اکراس  شبنج 

32  / نیطسلف شبنج 

19  / لوا یناهج  گنج 

57 ، 44 مود /  یناهج  گنج 

99  / یبیلص گنج 

124 اه /  شک  تفن  گنج 

146 هدقن /  گنج 

231 اقیرفآ /  بونج 

133 ایسآ /  یقرش  بونج 

36 مالسا /  ناهج 

100  / برع ناهج 

315 ، 303 ، 274 ، 242،272 ، 241 ، 211  / داز خرف  يریگناهج ،

307 درمناوج / 

94 ، 89 ، 86 ، 85 ، 84  / نوتلیماه ندروج ،

88 ، 84 ، 48 لارنژ / )   ) دیوید زنوج ،
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149 دراودا /  نینگ ، یج 

31  ( / روسفورپ  ) لب زمیج 

چ

58 نلآ /  تارت ، زلراچ 

62 یئادف /  ياهکیرچ 

297 مسیلانویسان /  ياهکیرچ 

62 یکاولسکچ / 

305 ، 208 دیهش / ) ) نارمچ

323 یسودق /  دیهش  هار  راهچ 

151 یسوم /  هبموچ ،

28 ، 27 نیچ / 

ح

73 يدمحا /  جاح 

329 مساق /  يدابآ ، یجاح 

167 اباب /  یجاح 

323 ، 289 دیعس /  نایراجح ،

304 كولملارمق /  يزاجح ،

172 گنهرس / )  ) تجح

457 ص :
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357 ع / )  ) هموصعم ترضح  مرح 

295 ، 200 ، 195 ، 193 ، 155 ، 154 ، 144 ناریا /  بزح 

166 تسیناریا /  ناپ  بزح 

262 ، 261 ، 260 ، 258 ، 257 ، 181 ، 156 ، 110 ، 96 ، 62 ، 51 ، 50 ، 49 هدوت /  بزح 

156 ، 146 ، 72 یمالسا /  يروهمج  بزح 

220 ، 170 ، 158 ، 156 ، 153 ، 152 ، 146 ناملسم /  قلخ  يروهمج  بزح 

،107 ، 82 ، 78 هاوخیروهمج /  بزح 

135 ، 78 ، 53  / تارکمد بزح 

60  / ناریا ناتسچولب  تارکمد  بزح 

150 ، 145 ، 61 ناتسدرک /  تارکمد  بزح 

23  / هسنارف تسیلایسوس  بزح 

297 اکموس /  بزح 

26 ایلاتیا /  تسینومک  بزح 

134 ، 96 ناریا /  تسینومک  بزح 

62 هدوت /  هلحنم  بزح 

297 تسیشافوئن /  بزح 

114 هللا /  بزح 

68 ماسح / 

114 كرابم /  ینسح 

،343 ، 334 ، 239 ، 157 ، 152 ، 125 ، 124 ، 92،112 ، 91 ، 90 ، 78 ، 75 ، 74 ، 64 مادص /  ، نیسح

65 ، 61 ، 53 نیدلازع ./  ینیسح ،
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61 خیش / )  ) لالج ینیسح ،

316 داشرا /  هینیسح 

334 رصع /  یلو  ترضح 

99  / یمالسا تموکح 

136 هچبلح / 

42  / میهاربا فینح ،

329 ، 328 ، 314 ، 312 ، 246 ، 211 ، 209 ، 203 ، 179 يدهم /  دمحم  يردیح ،

خ

377 ، 376 ، 375 ، 374 ، 373 ، 372 ، 296 ، 194 مداخ / 

295 ، 269 ، 259 ، 258 ، 257 ، 202 ، 192 ، 173 ، 169 ، 144 مساقلاوبا /  مداخ ،

،295 ، 205 ، 199 ، 193 ، 191 ، 190 ، 171 ، 157 ، 156 ، 144 سدنهم / ) ) داوج مداخ ،

458 ص :
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58 هنایمرواخ / 

322 ، 321 ، 284 ، 272 ، 271 ، 270 ، 267 ، 266 ، 265 ، 146 ، 68 یلع /  دیس  يا ، هنماخ 

231 رود /  رواخ 

231 کیدزن /  رواخ 

،37 ، 121،231 ، 114 ، 94 ، 76 ، 23  / هنایمرواخ

75 رتیور /  يرازگربخ 

323 يریبخ / 

310 ، 221 ، 145 ناسارخ / 

94 رهشمرخ / 

58 خیش / )  ) لعزخ

224 ، 146 یلاخلخ / 

247 جریا /  یگیب ، فلخ 

145 (ي / ) ناملسم قلخ 

،129 ، 127 ، 126 ، 126 ، 125 ، 124 ، 112 ، 111 ، 109 ، 108 ، 106 ، 99،100 ، 92 ، 82 ، 70 ، 58 ، 37 ، 36 ، 23 ، 22 ، 21  / سراف جیلخ 
321 ، 152،167 ، 150 ، 136

248 یناطلس /  هفیلخ 

،342 ، 260 ، 234 ، 220 ، 158 ، 165 ، 154 ، 153 ، 151 ، 150 ، 94 ، 93 ، 92 ، 58 ، 57 ناتسزوخ / 

176 ، 53 یسوم /  ینابایخ ،

74 نابایخ / )  ) مایخ

91 سراف /  جلیخ 

د

مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 479 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


341 ، 324 بالقنا /  لک  ناتسداد 

355 ، 347 ، 344 ، 342 یمالسا /  بالقنا  هاگداد 

350 شترا /  بالقنا  ياه  هاگداد 

87 ناریا /  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد 

190 ینف /  هدکشناد 

190 ، 135 نارهت /  هاگشناد 

94 نوات /  جرج  هاگشناد 

194 دواد / 

76 نیورم /  یلامیاد ،

171 جریا /  هدنشخرد ،

374 یشیورد / 

303 ، 213 ، 124 لوفزد / 

221 ، 64 ، 61 فرشا /  ناقهد ،

302 ، 301 ، 217 ، 215 سابع /  یناقهد ،

63 ردناسکلا / کچبود ،

309 هواس /  یهارود 

93 دازآ /  ناریا  تلود 

44  / یلم تدحو  تلود 

459 ص :
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74 دابآ /  تلود 

36،99 نویدرف /  یهاشتلود ،

120 نوش /  نیلود ،

149 یسدلانود / 

48 نکنود / 

ر

37 ، 23 قحسا /  نیبار ،

37 لیئارسا /  ویدار 

183 ناریا /  ویدار 

134 وکسم /  ویدار 

274 جریا /  یتسار ،

45 لیناد /  تروک ، نار 

65 رگراک /  هار 

342 ینابر / 

70 ییاجر / 

79،176 ، 78 ، 73،75 ، 69 ، 54 دوعسم /  يوجر ،

197 دبهپس / )  ) يدهم یمیحر ،

61 رگراک /  هار  ناگدنمزر 

196 انر / »  » ناریا تسیلانویسان  ناگدنمزر 

193 رتکد / ) ) متسر

295 هیئاضر / 
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188 ، 187 ، 45،167 ناخاضر / 

55 ( / گنهرس  ) هدازاضر

272 ، 271 ، 270 ، 269 نسحم /  ییاضر ،

290 دمحم /  يوضر ،

127 یناجنسفر / 

199 رهچونم /  نایک ، عیفر 

،225 ، 224 ، 216 ، 213 ، 209 ، 205 ، 203 ، 178 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 165 ، 164 ، 163 ، 158 ، 154 ، 153 ( / ناوتس  ) رـصان ینکر ،
،349 ، 348 ، 329 ، 327 ، 326 ، 324 ، 308 ، 305،307 ، 303 ، 302 ، 301 ، 300 ، 298،299 ، 294 ، 276 ، 274 ، 244،245 ، 227،230 ، 226

318 ، 317 ، 372 ، 371 ، 367

65 ناربجنر / 

372 ، 251 ، 226 ، 171 یناحور / 

146 تاعالطا /  همانزور 

37 ندنل /  زمیات  همانزور 

37 تلو /  يد  همانزور 

71 زمیات /  لانشنیاف  همانزور 

351 ، 340 ، 87 ناهیک /  همانزور 

46  / تسیرک تلوزور ،

187 ، 108 ، 35 ، 27 ، 26 ، 19  / هیسور

95،124 رتیور / 

388 يروهمج /  تسایر 

460
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128 ضایر / 

126،129 ، 121 ، 120 ، 119 ، 115 ، 107 ، 99،106 ، 98 دلانور /  ناگیر ،

ز

231 ریئز / 

200،297 گنهرس / ) ) يردانداز

195،199 ریشدرا /  يدهاز ،

78 هیضرم /  رگرز ،

332 ، 330 ، 327 ، 276 ، 275 ، 244،245 روپنامز / 

226 ، 171 اضر /  دیس  یناجنز ،

218 ، 217 نیوا /  نادنز 

218 هیدیشمج /  نادنز 

274 ، 243 رصان /  يدنز ،

ژ

229 ، 113 نپاژ / 

318 ، 223 ، 166 يرمرادناژ / 

98 ونژ / 

224 ، 203 ، 167 اضریلع /  نایژ ،

س

312 يرصان /  يدجاس ،

324 ییاضق /  نامزاس  نامتخاس 

219 امیس /  ادص و  نامتخاس 
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158،213،226 ، 134 ، 63 ، 53 داسوم / )  ) لیئارسا یسوساج  نامزاس 

،155 ، 149 ، 134 ، 133 ، 128 ، 114 ، 113 ، 90 ، 87 ، 71 ، 59،70 ، 58 ، 55  ، 54 ، 52 ، 49 ، 45 ، 44 ایس / ) ) اکیرمآ یـسوساج  نامزاس 
226 ، 213 ، 158

349 ، 348 ، 156 ، 61 قلخ /  ییادف  ياهکیرچ  نامزاس 

168 ناریا /  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نامزاس 

378 377 ، 349 ، 348 ، 176 ، 156،175 ، 110 ، 77 ، 76 ، 75 نیدهاجم /  نامزاس 

196 ناماس / »  » ناریا ییاهر  تضهن  يزکرم  نامزاس 

98 ، 77 للم /  نامزاس 

295،354 ، 294 ، 260،269 ، 228 ، 205 ، 203 ، 202 باقن /  نامزاس 

45 اکیرمآ /  یفخم  ياه  نامزاس 

96،120 فارگلت /  يدناس 

299 ، 217 ، 204 ، 190 64  ، 59  / كاواس

250 ، 209 هواس / 

45 لارنژ / )  ) نوریآ دیاس ،

461 ص :
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،89 ، 22 سنو /  سوریاس 

335 ، 216 ، 204 ، 95 یمالسا /  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

200 نیسح /  رهپس ،

200،269 ، 199 يدهم /  رهپس ،

200 پیترس / )  ) هللا ترصن  رهپس ،

200 يداه /  رهپس ،

167 یمالسا /  يروهمج  شترا  داتس 

88،268 كرتشم /  داتس 

134 خرس /  هراتس 

58 لنلک / )  ) يرفجرس

145 چولب /  نارادرس 

203،209 داز /  گنهرس 

224 ، 205 ، 204 ، 165 پیترس / )  ) هداز گنهرس 

74 نابایخ / ) ) يدعس

155 اکیرمآ /  ترافس 

386 ، 385 ، 383 ، 381 تمالس / 

253 ، 252 ، 249 ، 248 یلعلادبع /  تمالس ،

272 جریا /  یج ، ناطلس 

242 یناطلس / 

317 ، 316 ، 247 ینامیلس / 

303 رفص /  ینامیلس ،
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225 انس / 

213 ، 146 جدننس / 

166 گنهرس / )  ) یبارهس

61،64 دنهس / 

133 سیئوس / 

226 ، 214 کینوس /  رپوس 

34 نادوس / 

144 هسنارف /  نبروس 

152 ، 36 ، 32  / هیروس

44،226 دمحا /  ونراکوس ،

213 راموس / 

226 وتراهوس / 

174 یکناهوس / 

316 نادنخ /  دیس 

30 بطق /  دیس 

145 ناتسچولب /  ناتسیس و 

79 ، 78 مارهش /  یفیس ،

355 راولب /  امنیس 

ش

204 ، 203 ، 202 تاعالطا /  هخاش 

202،203 تفاب /  هخاش 
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175 اتدوک /  یسایس  هخاش 

204 ، 203 ، 202 ، 163 لمع /  هخاش 

202 رشن /  هخاش 

462 ص :
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205 یماظن /  هخاش 

203 ییاوه /  هخاش 

228 ، 88 راسمیت / )  ) رهمداش

،297 ، 295 ، 202 ، 198 ، 182،190 ، 169 ، 158 ، 152 ، 146،151 ، 135 ، 134 ، 110 ، 91 ، 82 ، 61 ، 21  / هاش

32 داشر / هواش ،

192 ، 55 رتکد / )  ) رهچونم ناگیاش ،

88 دهشم / )  ) دابآرش

21  / زئوس قرش 

106  / لتکب تکرش 

133 زردناس /  تکرش 

46  / راشتنا یماهس  تکرش 

،364 ، 343 ، 322 ، 265 ، 250 ، 249 ، 248 ، 226،228 ، 219 ، 171 ، 157،170 155 ، 153 ، 152 ، 150 ، 146 ، 54 ، 53 ، 52 يرادمتعیرش / 
386 ، 385 ، 384 ، 383 ، 382 ، 381 ، 376 ، 375 ، 374 ، 370 ، 369

195 یماما /  فیرش 

192 داوج /  یفیرش ،

195 دمحا /  قیفش ،

272 ، 242 یلع /  قیفش ،

62 ياغآ /  رمع  كاکش ،

224 ییابیکش / 

125 زمیج /  رگنیزلش ،

231 اقیرفآ /  لامش 
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337 تاناریمش / 

324 ير /  رهش 

319 ، 318 ، 224 ، 223 ، 203 ، 166 ینابرهش / 

71 درکرهش / 

342 یسودق /  دیهش 

67 بالقنا /  ياروش 

107  / یجراخ طباور  ياروش 

224 ، 223 ، 319 ، 203 ، 43  / یماظن ياروش 

،123 ، 114 ، 97،98،102،110 ، 96 ، 93 ، 91 ، 90 ، 82 ، 63 ، 60 49،51 ، 38 ، 37 ، 36 ، 32 ، 31 ، 27 ، 25 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 يوروش / 
،340 ، 339 ، 262 ، 261 ، 260 ، 234،235 ، 233 ، 232 ، 231 ، 230 ، 181،190 ، 167 ، 153 ، 135 ، 134 ، 126 ، 124

96 زتلوش / 

107 ، 106 ، 105 ، 97،102 ، 96 ، 95 ، 76 ترپ /  جرج  زتلوش ،

،374 ، 202،203 ، 200 ، 176 نیورپ /  ینابیش ،

88 ، 73 زاریش / 

463 ص :
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35،72  / نوبیرت وگاکیش 

45 ، 44 ، 43  / یلیش

ص

151 مشاه /  نایغابص ،

182 ناریا /  دازآ  يادص 

124 ، 83 ، 79 اکیرمآ /  يادص 

73 یقودص / 

354 یقیدص / 

205 ، 193 یلع /  فطل  یمیمص ،

ض

59 زابهش /  روپماغرض ،

59 بارهس /  یلوکشک ، یماغرض 

234 ، 229 ، 225 قحلا /  ءایض 

ط

45 اضر /  دیس  یئابطابط ،

260 ، 259 ، 258 ، 193 ، 157،161،174 ، 90 ، 88 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 سبط / 

68 یناخرط / 

221 چولب /  فیاوط 

ع

49 نیسح /  دمحم  یلداع ،

233 ، 44 ، 31 ، 30 لامج /  رصانلادبع ،
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،136 ، 124 ، 121 ، 114 ، 112 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 98،99 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 90 ، 78 ، 77 ، 63 ، 58 ، 23،52  / قارع
،292 ، 235 ، 233،234 ، 214،231 ، 213 ، 212 ، 205 ، 198 ، 183 ، 174،179 ، 172 ، 171 ، 158 ، 157 ، 157 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150

،343 ، 336 ، 335 ، 317 ، 305،307

68 يدهم /  یقارع ،

،150 ، 113،128 ، 112 ، 108 ، 99 ، 58،86 ، 52 ، 23،32،34 ، 21  / يدوعس ناتسبرع 

167 ناجیابرذآ /  ریاشع 

209 يرایتخب /  ریاشع 

58 سراف /  ریاشع 

166 برعریاشع / 

74،309 دابآ /  ترشع 

315 ، 307 يدهم /  دمحم  درف ، یمیظع 

55 لارنژ / )  ) الع

86 نامع / 

79 ، 77 داصرم /  تایلمع 

78 نارهم /  تایلمع 

464 ص :
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84 تاجن /  تایلمع 

ف

220 ، 95 ، 58،59 ، 57 سراف / 

182 زمیات /  لانشنیاف 

167 راجاق /  هاش  یلعحتف 

،194 ، 187 ، 157 ، 127 ، 123 ، 112 ، 110 ، 108 ، 87،97 ، 76 ، 75 ، 35 ، 27 ، 26 ، 31  / هسنارف

106  / وکیسنارف

70 واش /  دنور  رتروفکنارف 

247 زورهب /  درف ،

62 ناجیابرذآ /  تارکمد  هقرف 

،119 ، 88 دابآرهم /  هاگدورف 

361 ، 357 ، 354 ، 315 ، 224،305 ، 217 ، 215 ، 214 ، 207

74 جع / )  ) رصعیلو نابایخ  سدق  هاگشورف 

203 سدنهم / ) ) یغورف

151 شویراد /  رهورف ،

32 سایلا /  حیرف ،

172 دابآرشیف / 

31  / یجراخ لئاسم  همانلصف 

157 راسمیت / ) ) ریما یلضف ،

393 ، 357 ، 344 نابلخ / ) گنهرس   ) داوج يروکف ،

392 ، 345 یحالف / 
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128 دهف / 

،229 ، 35 ، 31،33  / نیپیلیف

ق

205،230 ، 200 ، 169 ، 157 ، 156 سدنهم / )  ) یسداق

62 اغآ /  مساق 

62 لیعامسا /  ولمساق ،

151 ، 134 ، 63 ، 62 ، 53 ( / رتکد  ) نمحرلادبع ولمساق ،

234 میرکلادبع /  ولمساق ،

200 لضفلاوبا /  یمساق ،

،389 ، 378 ، 376،377 ، 375 ، 177 ، 171 ، 62 ، 53 ( / سدنهم  ) یضاق

327 ، 319 ، 246  / نیسحمالغ رو ، قیاق 

224 روپهاش /  يدابق ،

127 بلاطوبا /  ناتسربق 

71 یسودق / 

132 گنهرس / ) ) یفاذق

42  / نآرق

334 ، 324 ، 269  / لیعامسادمحم لصا ، ینابرق 

205 ، 174 ، 172 رهچونم /  رفینابرق ،

465 ص :
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164 ، 67،146 یلو /  دمحم  ینرق ،

62 نسح /  یچلزق ،

361 ، 332 ، 331 ، 275 ، 274 نیوزق / 

221 ، 168 ، 59 ورسخ /  ییاقشق ،

248 ناگداپ / )  ) رصق

324 هزوریف /  رصق 

344 ، 300 ، 86 ، 55 ، 54 قداص /  هداز ، بطق 

221 دیهش / )  ) ربملق

386 ، 385 ، 381 ، 376 ، 374 ، 369 ، 344 ، 336 ، 316 ، 253 ، 252 ، 249 ، 248 ، 146 مق / 

374 ، 372 ، 226 ، 199 ، 173 دمحا /  یمق ،

171 نسح /  دیس  یمق ،

ك

132 ، 76 ، 57 .گ.ب / اک

60  / لباک

103  / یتسیلاتیپاک

150 اگناتاک / 

315 ، 214 دابآ /  دعس  خاک 

129 ، 106 ، 89 ، 85 ، 83 ، 49 ، 48 دیفس / خاک 

،234 ، 149 ، 123 ، 89 ، 88 ، 85 ، 84 ، 83 ، 21،46  / رتراک

62 زیربت /  يزاس  نیشام  هناخراک 

73 نابایخ / )  ) نوراک
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203 ، 164 ، 163 سابع / )  ) مظاک

319 ، 166 تاعالطا / ) هخاش  لوئسم   ) مظاک

63 گنهرس / )  ) نیدلا حالص  فا ، مظاک 

224 یمظاک / 

144 توریب /  يوسنارف  جلاک 

151 نارایماک / 

128 اداناک / 

82 ناج /  یلاناک ،

133 سیورس /  ریا  لاتنیتناک 

307 ، 274 گنهآرتوبک / 

118 راکشآ /  زار  باتک 

126 كوارک / 

327،369 ، 276 جرک / 

260 ، 259 ، 233 ، 208 ، 179 ، 166 ، 151 ، 146 ، 145 ، 135 ، 67 ، 64 ، 62 ، 61 ، 58 ، 57 ناتسدرک / 

129 اداناک /  تنسرک 

33 ریمدالو /  فویسرک ،

357 ، 221 نامرک / 

50 نیلمرک / 

466 ص :
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59 یمرک / 

126 ، 69 ، 35/ روتینام سنیاس  نچسیرک 

309 یمیرک / 

82 لیناد /  نیرک ،

244 زرواشک / 

59 جریا /  یلوکشک ،

71 ، 70 ریمشک / 

97/ نوشدولک

84 دیوید /  پمک 

324 ، 214 یمالسا /  بالقنا  هتیمک 

151 وگنک / 

220 هیولیگهک / 

106  / سنوارکیئوک

25 ابوک / 

،299 ، 226 ، 199 ، 190 ، 154  / دادرم ياتدوک 28 

62 ناتسدرک / 

261 151 ، 135 ، 61،53  / هلموک

113 ، 108،112 تیوک / 

123 ، 118 ، 117 ، 21،84  / رجنیسیک

،357 ، 341 ، 284 ، 135 ، 134 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 118 ، 98،107 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 88 ، 75،82 ، 55 ، 50 ، 38 ، 26 ، 18  / ناهیک
392 ، 389
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،126 ، 124 ، 121 ، 115 ، 112 ، 107 ، 99 ، 91 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ، 55 ، 54 ، 53 ، 37 یئاوه /  ناهیک 

گ

179 نادیواج /  دراگ 

127 یتنطلس /  دراگ 

46 م.ج / یکسورویزاگ ،

97 هردنآ /  وکیمورگ ،

196 اماگ / »  » ناریا یلم  ناهاوخیدازآ  هورگ 

191 ماکآ /  ینامتخاس  هورگ 

200 نودرگ /  یتعنص  هورگ 

334 هزوریفرصق /  تبرض  هورگ 

325 ، 324 رصق /  هیدهم ي  تبرض  هورگ 

219 ناگورگ /  تاجن  هورگ 

221 ، 63 راکیپ /  کهورگ 

145 ناتسدرک /  پچ  کهورگ 

67 ناقرف /  کهورگ 

62 یلع /  ژیوالگ ،

78 شویراد /  گربلگ ،

121 روتانس / )  ) رتاودلگ

74 نابایخ / )  ) زانلگ

467 ص :
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295 ، 260 ، 146 ، 144 ، 67 سوواک /  دبنگ 

46 الامتاوگ /

،126 ، 115 ، 97 ، 98،99 ، 50 ، 27 لیئاخیم / فچابروگ ،

71 ، 61 نالیگ / 

ل

58 ساگ /  سال و 

170،293 ، 156 ، 155 ، 154 ، 149 ، 144 ، 87 ، 82 ، 81  / یسوساج هنال 

120 ، 114 ، 113 ، 100،108 ، 31  / نانبل

310 دهشم /  هدایپ  رگشل 77 

166 زاوها /  یهرز  رگشل 92 

166 نیوزق /  رگشل 

128 ، 64 ندنل / 

232 ناتسهل / 

77 ارولف /  زیئول ،

151 ابمومول / 

234 ، 91 ، 76 ، 72 ، 71 هسنارف /  دنومول 

309 ، 214 ناناوجون / ) ناگداپ   ) نازیول

156 لاربیل / 

132 یبیل / 

م

86 یعامتجا /  تاقیقحت  هسسؤم 
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331 هللا /  حیبذ  ینمؤم ،

62 دیمح /  ینمؤم ،

221 ، 27 نود /  هستوئام 

31 لراک / سکرام ،

231 ، 229 سوکرام / 

61 نارادنزام / 

65 نسح /  یلاسام ،

200 تیرگرام /  ناریتسام ،

31  / يزلام

220 ، 168 زیگنچ /  يدمام ،

84 لینام / 

31  / جینرتم

167 نیسحلادبع /  دیس  يرال ، دهتجم 

389 ، 267 یمالسا /  ياروش  سلجم 

315 ، 309 یلم /  ياروش  سلجم 

35 زورما /  ياقیرفآ  ایسآ و  هلجم 

290 مالسا /  رادساپ  هلجم 

68 میات /  هلجم 

،241 ، 228 ، 227 ، 224 ، 214 ، 212 ، 211 ، 208 ، 203 ، 181 ، 177 171 ، 169 ، 164 ، 53 راسمیت /)  ) یققحم

468 ص :
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،357 ، 356 ، 355 ، 349 ، 348 ، 340 ، 331 ، 330 ، 326 ، 325 ، 319 ، 316 ، 315 ، 306 ، 305 ، 303 ، 302 ، 297 ، 276 ، 274 ، 245 ، 244
،377 ، 376 ، 375 ، 372 ، 371 ، 370 ، 367 ، 366 ، 359

42 ( / ص  ) دمحم

،389 ، 388 ، 387 ، 356 ، 355 ، 354 ، 353 ، 351 ، 350 ، 349 ، 344 ، 341 ، 340 ، 300 ، 289 ، 54 مالسالا / ) تجح   ) يرهـش ير  يدمحم 
392

350 ینالیگ /  يدمحم 

59 یلقضوع /  یناقسم ، يدمحم 

304 ریما /  يدمحم ،

164 یلقزیزع /  نایدمحم ،

205 یطیحم / 

357 ، 354 ، 336 ، 316 هیضیف /  هسردم 

225 ، 190 ، 188 ، 151 ، 145 ، 72 رتکد / )  ) دمحا دیس  یندم ،

303،307 يدارم / 

224 ، 220 ، 166 گنهرس / )  ) زیزع يدارم ،

145 مدقم /  يا  هغارم 

31،32،33  / شکارم

329 ، 328 ، 246 ردان /  ینادرم ،

300 ، 295 ، 200 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 154 سدنهم / )  ) نابزرم

202 ، 201 ، 200 ، 190 ، 169 ، 157 ، 156 ، 144 اضر /  نابزرم ،

60  / ناریا رامآ  زکرم 

190 اکیرمآ /  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم 
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190 ندنل /  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم 

179 نامیلس /  دجسم 

190 ندنل /  دجسم 

31  / مارحلادجسم

135 ، 115 ، 97 ، 49 ، 35 ، 31 ، 30 ، 21 ، 20  / وکسم

221 دهشم / 

154 قدصم / 

233 ، 233 ، 231 ، 224 ، 198 ، 183 ، 158 ، 153 ، 112،150 ، 86 ، 34،52 ، 30 رصم / 

146 ، 68 ، 67 یضترم /  يرهطم ،

309 يدمتعم / 

199 گنشوه /  هداز ، ینیعم 

68 رتکد / )  ) دمحم حتفم ،

266 مدقم / 

297 یمیقم / 

469 ص :
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125 ، 124 ، 123 ، 120 ، 119 ، 117،118 نیلراف /  کم 

129 ، 128 ، 127 ، 31  / هکم

307 ، 303 ، 302 ، 243،244 ، 242 ، 241 کلم / 

58 روصنم /  کلم 

211 دمحم /  کلم ،

259 ، 88 دیهش / ) ) مئاقرظتنم

146 يرظتنم / 

68 دمحم /  يرظتنم ،

329 ، 217 روصنم / 

213 یسیواب /  هقطنم 

،181 ، 151 ، 146 ، 145 ، 62 ، 61 داباهم / 

200 اتیزآ /  یناطلسرجاهم ،

55 يرجاهم / 

307 لضفلاوبا /  رایدهم ،

368، ، 359 ، 357 ، 349،355 ، 342 ، 327،341 ، 319 ، 305،306 ، 224 ، 224 ، 212 ، 208 ، 177 ، 173 ، 164 ، 53 راسمیت / )   ) نویدـهم
377 ، 375 ، 369

329 ، 203 سدنهم / )  ) نارهم

135 ردیح /  ناگرهم ،

76 ، 36 دراچیر / یفروم ،

136 يوسوم / 

68،146 یلیبدرا /  يوسوم 
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231 یئورنوم / 

58 خینوم / 

29 ، 25 ، 23،24 اوسنارف / نارتیم ،

،233 ، 167 ، 157 ، 143 ، 94 ، 63 وتان / 

ن

58 ورسخ /  رصان 

57 هاش / نیدلارصان 

74 نابایخ / ) ) ورسخرصان

79 رتکد / )  ) امه قطان ،

174 شوروک /  نایمظان ،

129 اکیرمآ /  ناگوان 

46 گنهرس /)  ) اضرمالغ یتاجن ،

59 رتکد / )  ) حتفلاوبا یفجن ،

86 رتکد / ) ) ناسحا یقارن ،

205 نسح /  هیزن ،

196 ارآ /  هیرشن 

195 دازآ /  ناریا  هیرشن 

97 لبقتسملا /  هیرشن 

75 یبرعلا /  نطولا  هیرشن 

128 تنسرک /  هیرشن 

128 هتزاگ /  هیرشن 
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60  / مدرم هیرشن 

107 ، 98 ایدم /  ملسم  هیرشن 

470 ص :
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،306 ، 303 ، 301 ، 290 ، 276 ، 275 ، 265 ، 264 ، 263 ، 247 ، 245 ، 244 ، 242 ، 230 ، 226 ، 215 ، 211 ، 209 ، 208 ، 169 ، 165 یتمعن / 
204 باقن /  ، 211 ، 165 ، 332 ، 331 ، 330 ، 327 ، 326 ، 322 ، 321 ، 310 ، 308،309 ، 307

272 کیب /  يدقن 

60 حرف /  رادهگن ،

195 ، 86 رتکد / )  ) گنشوه يدنواهن ،

155 يدازآ /  تضهن 

44 اهدهعتم /  ریغ  تضهن 

200 گنهرس / )  ) یهدون

386 ، 252 مدقم /  يرون 

297 دهون / 

319 ، 230 ، 203 ، 190 ، 167 ، 166 ، 153 ، 126 ، 92 ، 51 ییایرد /  يورین 

124 اکیرما /  ییایرد  يورین 

319،234 ، 315 ، 308 ، 307 ینیمز /  يورین 

،335،343 ، 334 ، 324 ، 320 ، 300 ، 299 ، 230 ، 229 ، 208 ، 204 ، 203 ، 195 ، 166 ، 165 ، 163 ، 158 ، 114 ، 88 ، 70  / ییاوه يورین 
377 ، 385 ، 376،384 ، 357 ، 344

231 ، 152 ، 117 ، 106 ، 102 ، 99 ، 37 ، 36 ، 35 ، 21  / دراچیر نوسکین ،

55 ، 54 امین / 

189 ، 76 ، 70 کیوزوین / 

99،240 ، 98 ، 77 ، 18 زمیات /  كرویوین 

و

120 مود /  تیگرتاو 
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،121 ، 117 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 99،108 ، 97،98 ، 94 ، 90 ، 83 ، 82 ، 78 ، 76 ، 58 ، 48 نتگنشاو / 

124 تسپ /  نتگنشاو 

69 ، 68 راتسا /  نتگنشاو 

69 لانروج /  تیرتسا  لاو 

113 ، 106  ، 95 ، 94 راپساک /  رگرب ، نیاو 

13 تاعالطا /  ترازو 

471 ص :
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226 اکیرمآ /  هجراخ  روما  ترازو 

168 نفلت /  فارگلت و  تسپ و  ترازو 

129 نوگاتنپ / )  ) اکیرمآ گنج  ترازو 

95 ، 77 ، 76 اکیرمآ /  هجراخ  ترازو 

120 ناتسلگنا /  هجراخ  ترازو 

87 یمالسا /  يروهمج  هجراخ  ترازو 

127 عافد /  ترازو 

42  / یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

190،191 روشک /  ترازو 

191 ینادابآ /  نکسم و  ترازو 

295 يزاسرهش /  نکسم و  ریزو 

129 ، 128 رنگو / 

84 سنو / 

،231 ، 125 ، 117 ، 93 ، 25 مانتیو / 

ه

166 دهون / )  ) درباه

135 نامحر /  یفتاه ،

271 ، 146 ، 120 ، 119 ، 68 یناجنسفر /  یمشاه 

71 میرکلادبع /  داژن ، یمشاه 

70 گروبماه / 

190 كراپ /  دیاه 

مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 507 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


48،49 ، 43 رزیاه / 

369 نوتیارش /  لته 

57 تاره /

38  / نوبیرت دلاره 

260 ، 221 ، 57 ناگزمره / 

153 ناملسم /  قلخ  همان  هتفه 

133 ییالط /  لاله 

45 دراچیر /  زمله ،

127 ، 44 دنله / 

357 ، 354 ، 331 ، 327 ، 325 ، 307 ، 305 ، 276 ، 274 ، 266 ، 247 ، 246 ، 242 ، 208 ، 207 ، 165 نادمه / 

157 یلم /  یئامیپاوه 

239 ، 94 ، 48 لارنژ / )  ) ردناسکلا گیه ،

114 ، 113 گنهرس / ) ) زنیاگیه

ي

269 ، 200 الهش /  يدمحارای ،

269 ، 200 هدیرف /  يدمحارای ،

126 جرج /  کنای 

88 دزی / 

75 زیورپ /  یبوقعی ،

64 دیوید /  هفی ،

233 نمی / 
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75 لیئاخیم /  زیزعانحوی ،

53،376 دابآ /  فسوی 

63 زیزع /  یفسوی ،

31  / يوالسگوی

232 نانوی / 

145 میهاربا /  یسنوی ،

472 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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