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 ّاي رٍساًِ ضْيد حسي هدرس( ّا ٍ يادداضت گٌجيٌِ خَاف )هجوَعِ درس

 صفحِ 913، 1931چاپ سَم، بِ كَضص دكتز ًصزاهلل صالحي، اًتطارات طَْري، 

 حسيي رفيعي

 هقدهِ 

 ـ هدرس كيست؟ 1

 ضٕسي( زض ضٚسشبي سطاثٝ وچٛي اضزسشبٖ 8825لٕطي ) 8866سِٛس8 

 زض ضٟطؾبي اغفٟبٖ ضٕسي( 8832لٕطي ) 8873ضفشٗ ثٝ ٔىشت8 

 ضٕسي( 8848لٕطي ) 8131حٛظٜ يّٕيٝ اغفٟب8ٖ 

 ضٕسي( 8853لٕطي ) 8184حٛظٜ يّٕيٝ ٘دف8 

 ضٕسي( 8868لٕطي ) 8181ثبظٌطز اظ ٘دف ثٝ اغفٟب8ٖ 

 8186ّٔي ٚ يعيٕز ثٝ سٟطا8ٖ  ٔٙشرت يّٕبي ٘دف ثطاي ٘هبضر ثط لٛا٘يٗ زٚضٜ زْٚ ٔدّس ضٛضاي 

 ضٕسي( 8865لٕطي )

 ضٕسي( 8878لٕطي ) 8118ّٔي8  زْ سٟطاٖ زض زٚضٜ سْٛ ٔدّس ضٛضاي ٕ٘بيٙسٜ ٔط

ٞب ثٝ اضغبَ سٟطاٖ ثب خًٕي اظ ضخبَ ثٝ لٓ، اغفٟبٖ ٚ وطٔب٘طبٜ ٟٔبخطر وطز8  زض ايشطاؼ ثٝ سٟسيس ضٚس

 ضٕسي( 8871لٕطي ) 8112

 ضٕسي( 8872لٕطي ) 8113ٟٔبخطر ثٝ سطويٝ )يثٕب٘ي( ٚ ٔاللبر ثب سّكبٖ ٔحٕس دٙد8ٓ 

 ضٕسي 8873طز ثٝ ايطا8ٖ ثبظٌ

 ضٕسي 8876اِس8ِٝٚ  ٚثٛق 8787ٔربِفز ضسيس ثب لطاضزاز 

 ضٕسي 8877ثبظزاضز زٚٔبٞٝ دس اظ وٛزسب8 

 ضٕسي 8133ٔٙشرت ٔدّس چٟبض8ْ 

 ضٕسي 8138سب  8133ضٞجطي اوثطيز ٔدّس چٟبضْ اظ سٟطا8ٖ 

 ضٕسي 8131ٔٙشرت ٔدّس دٙدٓ اظ سٟطا8ٖ  فطٚضزيٗ 

 ضٕسي 8132سب  8131ثٝ سٟطا8ٖ  ظٌطز اظ اضٚدبسطٛيك احٕسضبٜ ثٝ ثب

 ضٕسي 8132سِٛيز ٔسضسٝ سذٟسبالض8 

 ضٕسي 8132ثطاي خبيٍعيٙي ِٚيًٟس )ٔحٕسحسٗ ٔيطظا( ثٝ خبي احٕسضب8ٜ وٛضص 

زِيُ ٘سازٖ اخبظٜ غحجز ثٝ اٚ زض ٔربِفز ثب سغييط  ذطٚج ايشطاؾي اظ خّسٝ ٔدّس ضٛضاي ّٔي ثٝ

 8132آثبٖ  7سّكٙز8 

 ضٕسي 8133س ضطٓ اظ سٟطا8ٖ ٔٙشرت ٔدّ

 ضٕسي 8133وٛضص ثطاي سفسيطي خبٔى اظ لطآٖ زض ٔسضسٝ سذٟسبالض سٛسف خًٕي اظ يّٕب8 

 ضٕسي 8133آثبٖ  5سطٚض سٛسف يٕبَ ضؾبضب8ٜ 
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 ضٕسي 8135يبفشٗ ثٝ ٔدّس ٞفش8ٓ  ٕٔبً٘ز ضؾبضبٜ زض ضاٜ

 ضٕسي 8135ٟٔط  84سجًيس ٚ ظ٘سا٘ي زض ذٛاف8 

 ضٕسي 8184ٟط ٔ 88ا٘شمبَ ثٝ وبضٕط8 

 ضٕسي 8184آشض  83ضٟبزر سٛسف يٕبَ ضؾبضب8ٜ 

سب  8863ضٕبض ٟٕٔشطيٗ ٚلبيى ظ٘سٌي ٔسضس شوط ضس. ثسٖٚ سطزيس ٔسضس، اظ ا٘مالة ٔططٚقيز  سبَ

سبِٝ ٚ زض  88ضٕسي وٝ ثٝ سجًيس، ظ٘ساٖ ٚ حػط ٔٙشٟي ثٝ ضٟبزر زچبض ضس، يًٙي زض يه زٚضٜ  8135

سطيٗ ضرػيز سيبسي  سطيٗ ٚ ضدبو اٖ، ٟٕٔشطيٗ، ٞٛضيبضسطيٗ، ظيطنزٚضاٖ دطسالقٓ سبضيد سيبسي ايط

سبَ زض  83سبَ زض اغفٟبٖ ٚ ٘دف سحػيُ يّْٛ زيٙي وطزٜ ٚ  83ايطاٖ ثٛزٜ اسز. اٚ ثٝ لَٛ ذٛزش، 

 (75يٟسٜ زاضشٝ اسز. )ٌٙديٙٝ ذٛاف، ظ  اغفٟبٖ ٚ سٟطاٖ، سسضيس ايٗ يّْٛ ضا ثٝ

اسبسي  ّٔي وٝ زض لبٖ٘ٛ فميٝ ٘بنط ثط ٔػٛثبر ٔدّس ضٛضاي  اٚ، اظسٛي يّٕبي سطاظ اَٚ ٘دف خعٚ دٙح

 ٔططٚقيز آٔسٜ ثٛز، زض زٚضٜ زْٚ ٔدّس ا٘شربة ٚ اظ اغفٟبٖ ثٝ سٟطاٖ آٔس ٚ يٕالً ٚاضز سيبسز ضس.

اي  ٞبي ديبٔجطٌٛ٘ٝ ثيٙي ٞب، ديص ٚي زض زٚضاٖ فًبِيز يّٕي ـ سيبسي ذٛز، ثب زضن زضسز اظ ٚالًيز

 س. اظخ8ّٕٝ وطز وٝ ثٝ سحمك ديٛسشٙ

اِٛظضاي  ـ زض سٛلف ٘سجشبً وٛسبٞي وٝ زض يثٕب٘ي زاضز ٚ ثب سّكبٖ ٔحٕس دٙدٓ، دبزضبٜ يثٕب٘ي ٚ ضئيس

اِٛظضا ٚ دبزضبٜ سصوط زاز. )ظ  ثيٙي وطز ٚ ثٝ ضئيس اٚ ٔاللبر وطز؛ فطٚدبضي أذطاسٛضي يثٕب٘ي ضا ديص

47) 

ٚ ضٚضٙفىطاٖ ٔىاّل ضا فطيت زازٜ ثٛز، ـ زيىشبسٛضي ٟ٘فشٝ زض ضؾبذبٖ وٝ ثسيبضي اظ يّٕبي زيٙي 

ّٔي وٙشطَ ضٛز، ٔٛافك ٚ ثب   ٚظيطي اٚ وٝ سٛسف ٔدّس ضٛضاي سطريع زاز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثب ٘رسز

زأٗ ايطاٖ ضا ٌطفز. اٚ خبٖ ذٛز ضا ثط سط ايٗ سطريع ٚ  8135دبزضبٞي اٚ ٔربِف ثٛز. ثاليي وٝ سب 

 ايالْ ٌصاضز.

وٝ سِٛيز ٔسضسٝ سذٟسبالض ثٝ اٚ  زا٘سز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ، ظٔب٘ي ا الظْ ٔيـ اٚ سفسيطي ضٚظآٔس اظ لطآٖ ض

ٚاٌصاض ضس اظ يّٕبي ذٛضفىط سٟطاٖ ثطاي ذّك ايٗ سفسيط زيٛر وطز وٝ ثب سجًيس، ظ٘سا٘ي، حػط ٚ 

 (27ضٟبزر اٚ ثٝ ٘شيدٝ ٘طسيس. )ظ 

 فطٚذشٝ ثٛز. اِسِٚٝ وطز وٝ ايطاٖ ضا ثٝ اٍّ٘يس  ٚثٛق 8787ـ ٔربِفز ضسيسي ثب لطاضزاز 

 ضْادت هدرسٍ حصز  ،اطالعات ها اس تبعيد،  سًداى

قٛض اسفبلي وطف ضسٜ  ٔشأسفب٘ٝ، وشبة حبؾط وٝ ثب ظحٕبر اضظ٘سٜ خٙبة زوشط غبِحي فطاٞٓ ضسٜ ٚ ثٝ

ضٚظ ضا سػٛيط وطزٜ اسز. آيب زض يه  82سبِٝ ٚ يه ٔبٜ ٚ  7اسز، ثرص ثسيبض وٛچىي اظ ايٗ زٚضاٖ 

ٓ ٚ وبغص ٚ ظ٘سا٘جب٘ب٘ي ا٘سبٖ زض اذشيبض زاضشٝ، سٛا٘سشٝ ايٗ اثط ضا ذّك وٙس ٚ ٔسر وٛسبٜ وٝ ٔسضس لّ

ثميٝ ظٔبٖ ظ٘ساٖ ٚ حػط ٘شٛا٘سشٝ چيعي ثٙٛيسس؟ آيب آثبض زيٍطي ٞٓ زاضشٝ وٝ ٞٙٛظ وطف ٘طسٜ يب اظ 

ي اِطًطا زا٘يٓ. زٚضاٖ فًبِيز سيبسي ٔسضس سمطيجبً ثٝ ذٛثي ٘مُ ضسٜ )ٔب٘ٙس ّٔه ا٘س؟ ٕ٘ي ثيٗ ضفشٝ

٘بدصيط، ا٘شطبضار سفىط، سٟطاٖ  ثٟبض؛ ٔسضس يب ثعضٌشطيٗ ٔطز فساوبض، يجساًِّي ثبلي؛ ٔدبٞسي ضىسز
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ٞب  ٚ زٜ 8152ٚ يّي ٔسضسي، ٜ٘ٛ ٔسضس؛ ٔسضس ضٟيس، ٘بثغٝ ّٔي ايطاٖ، ٘طط ٞٛازاضاٖ، سٟطاٖ  8153

زر ٔسضس ٞٙٛظ ٔمبِٝ ٚ اثط زيٍط( ِٚي سبضيد ٚ يٛآِ ٚ ضٚحيبر زٚضاٖ سجًيس، ظ٘ساٖ، حػط ٚ ضٟب

ثب ٕٞيٗ ٔرشػط اقاليبر ثطاي ٘سُ وٙٛ٘ي « ٌٙديٙٝ ذٛاف»٘بضٙبذشٝ اسز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ وشبة 

 سٛا٘س ثسيبض آٔٛظ٘سٜ ثبضس.  ايطاٖ، ٔي

ٚخٛ زض ايٗ ٘ٛو ٚلبيى ٞسشيٓ  ز٘جبَ خسز ٔشأسفب٘ٝ ثٝ زِيُ ثيٙص ؾًيف سحّيُ سبضيري يْٕٛ، وٕشط ثٝ

سػبزفي، اسفبلي يب اظ ضٚي شٚق ٚ وٙدىبٚي فطزي ثٛزٜ اسز. ٚ اٌط ٞٓ چيعي ثٝ زسز ٔب ضسيسٜ؛ 

ٌٛ٘ٝ ثٛزٜ اسز. ذب٘ٓ زوشط ضيطيٗ ثيب٘ي، اسشبز ٔحشطْ زا٘طٍبٜ سٟطاٖ،  چٍٍٛ٘ي وطف ايٗ وشبة ٞٓ، ايٗ

إِشىّٕيٗ( زض ٔيبٖ اسٙبز ٔطثٛـ ثٝ دسضثعضي  يبز ّٔه ظازٜ ٚ ٘شيدٝ ظ٘سٜ )ٜ٘ٛ ٔطحْٛ زوشط ٟٔسي ّٔه

ٖ ضا زض سبَ  ٚ آ« ٞبي ٔطثٛـ ثٝ ٔسضس يبززاضز»يبثس وٝ ضٚي آٖ ٘ٛضشٝ ضسٜ ثٛز8  ذٛز دبوشي ضا ٔي

ثٝ چبح  8163زٞٙس سب وٙسٚوبٚ وٙٙس ٚ زوشط غبِحي آٖ ضا زض سبَ  ثٝ آلبي زوشط غبِحي ٔي 8168

زٞس ٚ اٚ  ٞب ضا زض زٚضاٖ حػط ٚ سجًيس ثٝ يىي اظ ٔطالجبٖ ذٛز ٔي ضسب٘س. ٔطحْٛ ٔسضس ايٗ يبززاضز ٔي

وٙس ٚ اٌط سطوبضذب٘ٓ زوشط ثيب٘ي، ذٛز  فطٚضس يب ٚاٌصاض ٔي ظازٜ ٔي ٞب، آٖ ضا ثٝ زوشط ّٔه اظ سبَ دس

 ضسيس. زسز ٔب ٕ٘ي ضس ٚ ٕٞيٗ ٔرشػط ٞٓ ثٝ ثسب وٝ ٘بثٛز ٔي اُٞ سحميك ٚ وشبة ٘جٛز، چٝ

 هدرس در تبعيد، سًداى، حصز ٍ ضْادت

 ز8يٕسسبً اظ سٝ ثرص سطىيُ ضسٜ اس« ٌٙديٙٝ ذٛاف»وشبة 

وٝ سٛؾيحبر آلبي زوشط غبِحي اسز. زض ايٗ ثرص آلبي زوشط غبِحي  38ثرص اَٚ ـ اظ غفحٝ يه سب 

يٙٛاٖ ٔمسٔٝ، ٘ىبر ٟٔٓ ٔطثٛـ ثٝ ضطايف حجس ٚ حػط ٔسضس ضا سأويس وٙس ٚ آٖ ضا  سًي وطزٜ  ثٝ

 ثطاي ذٛا٘ٙسٜ ٔطرع وطزٜ ٚ سب حسٚزي وبض ذٛا٘ٙسٜ ضا سبزٜ وٙس.

 وٝ ضطايف حجس ٚ حػط اظ ظثبٖ ٔسضس آٔسٜ اسز. 71ب س 33ثرص زْٚ ـ اظ غفحٝ 

زضس )سٝ  883ٞبي والٔي ٚ فّسفي ٔسضس اسز وٝ قي  ثحث 813سب  75ثرص سْٛ ـ اظ غفحٝ 

زضس اسز وٝ زض سٝ  883ايٗ « ٌٙديٙٝ ذٛاف»زضس سحطيط ضسٜ اسز( ٚ زض ٚالى  23ثرص ٚ ٞط يه 

 ا٘س. زض ٞفز ٔبٜ ثيبٖ ضسٜزضس ٚ يه ذبسٕٝ ٚ  23زفشط ٚ ٞط زفشط ثب يه ٔمسٔٝ ٚ 

ٞبي  فّسفي، والٔي ٚ يطفب٘ي اسز  ٍ٘بض٘سٜ غالحيز لؿبٚر زض ٔٛضز ايٗ سٝ زفشط ضا وٝ يٕسسبً ثحث

ٞبي والٔي ٚ  ثيٗ ضا زض ذالَ ثحث ٘ساضز ٚ ٔشرػػبٖ فٗ ثبيس ؾٕيط ايٗ فطز سيّبس فٟيٓ ٚ ضٚضٗ

لبيبٖ ضؾب اسشبزي ٚ اثٛاِفؿُ ضىٛضي فّسفي اٚ ثىبٚ٘س ٚ وطف وٙٙس. ٌطچٝ ثطذي اظ اُٞ فٗ اظخّٕٝ آ

( 82ا٘س وٝ ضرػيز يّٕي ـ ٔصٞجي اٚ زض سبيٝ ضرػيز سيبسي ٚي ٔغفَٛ ٔب٘سٜ اسز. )ظ  ٌفشٝ

 آ٘چٝ ٔٗ ثٝ آٖ ذٛاٞٓ دطزاذز ثرص ٔطثٛـ ثٝ ضطايف حجس، حػط ٚ سجًيس اظ ظثبٖ اٚسز.

 خطًَت استبداد ٍ سكَت رجال ٍ هزاجع تقليد

ضٛز ٚ ٔسضس سب چٙس ٔبٜ ديص اظ سجًيس ٚ ظ٘ساٖ ٚ حػط، ٕ٘بيٙسٜ ٔدّس  دبزضبٜ ٔي 8132ضؾبذبٖ زض 

ثٛزٜ اسز. اٚ يىي اظ ضخبَ سطضٙبس ٚ ٔٛضز ٚثٛق الطبض ٔشٛسف ٚ ضٚحب٘ي خبًٔٝ ثٛزٜ اسز، ِٚي 
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(، اٚ ضا ٚليحب٘ٝ ثٝ سجًيس، ظ٘ساٖ ٚ 8135ضسٖ اٚ زض ٔدّس ٞفشٓ ) ضؾبضبٜ ؾٕٗ خٌّٛيطي اظ ا٘شربة

 وٙس. وس ايشطاؼ ٕ٘ي فطسشس ٚ ٞيچ حػط ٔي

يٕك فبخًٝ ٚلشي اسز وٝ زوشط ٔحٕسحسيٗ ٔسضس، ذٛاٞطظازٜ ٔسضس، دٙح ٔبٜ دس اظ حجس ٚ سجًيس 

 (13ٔسضس ثطاي زيساض اٚ ثٝ ذٛاف ضفز ٚ ٔٛفك ثٝ زيساض اٚ ٘طس. )ظ 

 زٞس8 ٚي زض ذبقطاسص ٔبخطاي سالش ذٛز ثطاي آظازي ٔسضس ضا چٙيٗ سٛؾيح ٔي

ٔطٟس ٔب٘سْ ٚ اظ ٔطبٞيط يّٕبي ٔطٟس ٔب٘ٙس ٔطحْٛ آلبي ضيد ٔحٕس آلبظازٜ  حسٚز سٝ ٔبٜ ٚ ا٘سي زض»

اي حبغُ ٘طس... زض ازأٝ  ٕ٘ٛزْ ٚ ٘شيدٝ  ٚ ضيد ٔطسؿي آضشيب٘ي سمبؾب زض الساْ ثٝ اسشرالظ ايطبٖ ٔي

رطاش ٞبي آضفشٝ ٚ زِ  ضيد يجساِىطيٓ حبئطي اسشٕساز ٕ٘ٛزْ... ايطبٖ ثب خٛاة آهلل حبج ثٝ لٓ ضفشٝ اظ آيز

ضيبَ  833آظضزٌي ضٚحٓ ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز، ٔثالً انٟبض زاضز ضٟطثب٘ي ثطاي ٔسضس ٔبٞب٘ٝ  ذٛز، سرز

 وشبة ٔطز ضٚظٌبضاٖ( 118ٚ 113، ثٝ ٘مُ اظ ظ 14)ظ « ٌصضز. ايشجبض ذطج ٔٙهٛض ٕ٘ٛزٜ، ثٝ اٚ ثس ٕ٘ي

چٙبٖ خطأر ديسا  ضٍفز ايٗ اسز وٝ ضؾبذبٖ ثٝ وٕه ثيطشط ضٚحب٘يٖٛ ثب٘فٛش، ضؾبضبٜ ضس ٚ حبال آٖ

ا٘ساظز ٚ سٕبْ  سطيٗ ضٚحب٘ي سيبسي ـ دبضِٕب٘ي ضا ٚحطيب٘ٝ ثٝ سجًيس، ظ٘ساٖ ٚ حػط ٔي وطزٜ وٝ ثطخسشٝ

ضيبَ  833وٙٙس! ٚ ثٙيبٍ٘صاض حٛظٜ يّٕيٝ لٓ،  ٞبي ٔطٟس، لٓ ٚ ٘دف سىٛر ـ يًٙي حٕبيز ـ ٔي حٛظٜ

 زا٘س. ٌصضشٗ ثط اٚ ٔي ايشجبض ٔبٞب٘ٝ ذطج اٚ ضا زِيُ ذٛش

اِطًطاي ثٟبض، ٔػسق،  زيٍط ايٗ اسز وٝ چطا زٚسشبٖ ٔسضس ٚ ٕٞىبضاٖ اٚ زض ٔدّس ٔب٘ٙس ّٔه ٘ىشٝ

 يالء ٚ... السأي ٘ىطز٘س؟!

ٚ « ديططٚاٖ ٔصٞجي» ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اسز وٝ ٔسضس ثطاي احطاظ ٔٙبغت وطٛضي ثطاي زٚ ٌط8ٜٚ 

طٜٚ ايٗ زٚ غٙف ـ ضخبَ ٞط زٚ ٌ»٘ٛيسس8  ضٛز ٚ زض دبيبٖ ٔي ضطايكي لبئُ ٔي« وبضوٙبٖ ازاضار»

ٞطوس غجح ظٚزسط ثيساض ضس ٚ يََّٓ ثطافطاضز آٟ٘ب سبثى ذٛاٞٙس   سيبسي ٚ ٔصٞجي ـ فبلس ضطايف ضس٘س،

 (12)ظ « ثٛز.

اظ زيس ٔسضس، سىٛر ايٗ زٚ ٌطٜٚ زض ايٗ نّٓ آضىبض ثٝ ٔسضس، فمساٖ ضطايف احطاظ آٟ٘بسز ٚ چٖٛ 

 ا٘س.  يٛة اٚ ضسٜضؾبضبٜ ظٚزسط يّٓ ثطافطاضشٝ، ٕٞٝ ٘ٛوط يب ٔط

 تبعيد چِ گذضت؟ ، حصز ٍبز هدرس در حبس

افشبزٜ، زٚض اظ ٔطوع ٚ  سبَ ديص ثسيبض يمت 63٘عزيه ٔطظ افغب٘سشبٖ وٝ زض « ذٛاف»ٔسضس ضا ثٝ 

ا٘س ٚ چٙس ضٚظ ديص اظ ضٟبزر اٚ ضا ثٝ وبضٕط ٔٙشمُ  ثسز ثٛزٜ اسز سجًيس ٚ ظ٘سا٘ي وطزٜ اي ثٗ ٘مكٝ

ثسز ٚ زٚض اظ ٔطوع ثٛزٜ اسز. حبَ ثجيٙيٓ زض زٚضاٖ حجس، ظ٘ساٖ  اي زٚض، ثٗ وٙٙس وٝ آ٘دب ٞٓ ٘مكٝ ٔي

 ٌيس يب ٔسضس؟ ٚ حػط ثط اٚ چٝ ٌصضشٝ اسز؟ آيب ٔطاخى سمّيس ٚ ثٙيبٍ٘صاض حٛظٜ يّٕيٝ لٓ ضاسز ٔي

 ـ استيصال ّوسز ٍ تقاضاي طالق يا ًفق1ِ

انٟبض زاضز ٔكبثك ٔىشٛة ٚاغّٝ،  ذبٖ ـ ظ٘سا٘جبٖ ـ اسفٙس ٘بغط لّي 7زض سبضيد »٘ٛيسس8  ٔسضس ٔي

ييبَ ضٕب زض سٟطاٖ انٟبض زاضشٝ يب ٘فمٝ ثٝ ٔٗ زٞٙس يب قالق ٚ ٘يع اخبظٜ زازٜ ضسٜ ثطاي ايٗ ثبض ثٝ ضٕب 

اِشحطيط خٟز ٘ٛضشٗ ٚوبِشٙبٔٝ ٚ غيطٜ زازٜ ضٛز. ٌطچٝ ضٚظ اِٚي وٝ ٔطا ٚاضز ـ ذٛاف ـ وطز٘س زض  ِٛاظْ 
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ٝ اٌط ذٛز اٚ ٔيُ زاضز اٚ ضا ضٞب وٙٙس سب يه ثٙسٜ ذسا ثٝ ٚاسكٝ اَٚ وبغصي وٝ ٘ٛضشٓ اقالو زازْ و

ٌطفشبضي ٔٗ، ٌطفشبض ٘جبضس. ٌٛيب آٖ ثيچبضٜ اسبسبً ٔيُ ثٝ ضٞبيي ٘ساضشٝ ٚ ثٝ ٚاسكٝ قَٛ سفط ـ ظ٘ساٖ، 

سط ضسٜ اسز. زض ٞط غٛضر ٚوبِشٙبٔٝ ثطاي فطظ٘س ذٛز آلب سيسيجساِجبلي فطسشبزْ  سجًيس ٚ حػط ـ ثيچبضٜ

ضا ضٞب ٚ آسٛزٜ ٕ٘بيٙس. ايٗ اسز يىي اظ ٔؿطار حجس ٚ سجًيس زض ّٕٔىز اسالٔي وٝ اظ ٌطفشبضي  وٝ اٚ

 (56)ظ « ضٛ٘س. يه ٘فط ٔمػط يب غيطٔمػط، زيٍطي يب خًٕي سيبٜ ضٚظٌبض ٔي

اضازسٕٙساٖ ٔسضس، ٕٞىبضاٖ سبثك   ايٗ ٘ٝ اسشيػبَ ٕٞسط ٔسضس وٝ اسشيػبَ وُ ادٛظيسيٖٛ ضؾبذبٖ،

ا٘س  ٚسشبٖ ٚ اظ ٕٞٝ ثيطشط ضٚحب٘يٖٛ ٚ ٔطاخى سمّيس آٖ ظٔبٖ ثٛزٜ اسز وٝ ٘شٛا٘سشٝاٚ زض ٔدّس ٚ ز

 اي فطاٞٓ وٙٙس. ثطاي ٕٞسط زضٔب٘سٜ اٚ ٘فمٝ

 سلَل اًفزادي هدرس

 ٘ٛيسس8 وٝ زسشٛض سرشٍيطي ٘سجز ثٝ اٚ آٔسٜ اسز ٔي 8136ثٟٕٗ  88ٔسضس زض يبززاضز زٚضٙجٝ 

اي وٝ سمطيجبً زٚ شضٌ ٚ چٟبض يه ـ  يىي ثٛز خسا وطز٘س ٚ زاال٘چٝ ٔٙعَ ٔطا وٝ ثب ٔأٔٛضاٖ ٔطالجٓ سمطيجبً»

اي سمطيجبً زٚ  سب٘شيٕشطـ زض يه شضو ٚ چٟبض يه ـ يه ٔشط ٚ سي سب٘شيٕشط ـ ثٛز ٌّيٕچٝ  زٚ ٔشط ٚ سي

شضو زض يه شضو ا٘ساذشٝ ثب دٛسشيٗ ٘يٕساضي وٝ زاضشٓ زض آ٘دب ٔٙعَ وطزْ ٚ اغّت اٚلبر زض آٖ زاال٘چٝ 

 «ضس... ٛز. زض أٛض ظ٘سٌي ٞٓ فمف اسٓ ٘بٖ ٚ آثي ثطزٜ ٔيثبظ ٘ج

ايس  زيٍط ايٙىٝ ًٔبش ٔطا وٝ ضٚظي دٙح لطاٖ ثٛز زٚ زا٘ٝ ٘بٖ لطاض زازٜ»ٌٛيس8  ٚي ذكبة ثٝ ٔأٔٛضاٖ ٔي

ٔٙبسجز اسز يطط وطزٖ؛ اٌط ظيبزسط ٕٔىٗ ٘يسز ذٛة اسز ٔمطض وٙيس  وٝ ٘يٓ لطاٖ اسز، ذيّي ثي

)ظ .« ٔٗ ٌصاض٘س، ضبيس ضٚظي ٔمشؿي ضس وٝ ثٝ ٔػطف غيط ٘بٖ ثطسب٘ٓ...  ذشيبض ٕٞبٖ ٘يٓ لطاٖ ضا زض ا

35) 

اش  اش ايٗ اسز؟ حجس سبضيه ًٔٙي اش ايٗ اسز؟ حجس ًٔصة ًٔٙي زا٘ٓ حجس ٔٙفطزي ًٔٙي ٕ٘ي»

سبَ اسز وٝ سطْ سطاضيسٜ  اش ايٗ اسز؟!... سمطيجبً يه ايٗ اسز؟ حجسي وٝ ٔٛخت سّف ثطٛز ًٔٙي

سبَ سأسي ثٝ ثًؿي اخساز وطزٖ ٔبً٘ي ٘ساضز ٚ فمف ذالف  43يسٛاٖ زاضشٗ ٚ دس اظ ٘طسٜ اٌطچٝ ٌ

يبزر ٚ ًٔشبز أثبَ ٔبٞبسز، اٌط ٞٓ ثب ايٗ حبَ ثٕيطْ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ويفيز ٔحطٛض ضْٛ ذٛزش ٘طب٘ٝ ٚ 

ضس ٕ٘بظوطزٖ ثب سيٕٓ ثٛز زض چٙس ضٚظ ٔشػُ.  يالٔشي اسز... چيعي وٝ زض ايٗ ٔسر ٔٛخت سأِٓ ٔٗ ٔي

ثب٘ي ٚ ٔٙطأ آ٘چٝ ثٛز چٝ يطؼ وٙٓ. زض ٞط غٛضر ٌطچٝ ٘عز ذساٚ٘س ٚؾٛ، سيٕٓ ٚ غسُ يىي اسز  اظ

 «ضٛز. ذساٚ٘س اخط ٚ غجط يكب وٙس. ِٚي لكًبً ضرع َّٔٛ ٔي

اي اظ ظٔبٖ حجس، حػط ٚ سجًيس، ٔسضس زٚ ٍٟ٘جبٖ ًٔشبز ثٝ ضيطٜ سطيبن زاضشٝ اسز. آثبض ٚ  زض زٚضٜ

 ضٛز. ُٔ حبَ اٚ ٔييٛالت ضٚا٘ي ايٗ زٚ ٔأٔٛض ضب

ايٗ زٚ ٘فط ٞط زٚ غبحت يه ٔطؼ ثٛز٘س. ثب ٞٓ ٔأ٘ٛس ضسٜ... يّٕيبر ذٛز ضا ثب »٘ٛيسس8  ٔسضس ٔي

يىسيٍط اظ ٔٗ ٔسشٛض زاضشٝ. چٙس ضٚظي ثًس ٔٙعَ ٔرػٛظ زض زاالٖ ٚ ضاٞطٚ ٔدّس ضا سساضن زيسٜ، 

زض أٛضار ٚ ًٔيطز ٔٗ ٞٓ حشي آة وطز٘س.   غبِجبً ضت ٚ ضٚظ آ٘دب ثٛزٜ ٚ ذيّي ٘بزضاً ثٝ ٔٗ سطوطي ٔي
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٘شيدٝ  ثي  يه چيع خعئي ٔحُ احشيبج... غبِجبً افشبز... ضٛز وٝ اظ ٔٛلى ذٛز ثٝ سأذيط ٔي ٚ ٘بٖ، ثسب ٔي

 (48)ظ « ٔب٘س چٖٛ ٌطفشبضي ايٗ زٚ ٘فط ثيچبضٜ ٔطيؽ اظ خٟز ذطج ٚ ثطج ٚ ٚلز ذيّي ظيبز ثٛز. ٔي

ٝ ـ ضٟطيٛضـ ٚؾًيز آٟ٘ب ٘سجز ثٝ ٔٗ ذيّي ٔٛخت سأِٓ ٚ زض يطؼ زٚ ٔبٜ اسس ـ ٔطزاز ـ ٚ سٙجّ»... 

 «اي وٝ اضشغبَ زاضشٓ. سأسف ٌطزيس ٚ ايٗ ٚؾًيبر ٔمبضٖ ثٛز ثب ضسر ٌطٔي ٞٛا ٚ ثًؿي ايٕبَ ضبلٝ

 آٚض٘س.  وٙس، يصض ثسسط اظ ٌٙبٜ ٔي ٚلشي ٞٓ وٝ ٔسضس ثٝ آٟ٘ب ثٝ زِيُ ضفشبضضبٖ ايشطاؼ ٔي

 اظ لّٓ ٔسضس ثرٛا٘ي8ٓ 

ب٘س٘س )يصض ثسسط اظ ٌٙبٜ( وٝ ايٗ ضفشبضٞبي ٔب ثٝ خٟز ايٗ ثٛز وٝ سٛخٝ ضٕب ثٝ ذساٚ٘س ثٝ ٔٗ فٟٕ»

ظيبزسط ضسٜ ٔٛخجبر ذالغي ضٕب ٚ ٔب فطاٞٓ ضٛز. ِٚي چٝ فبيسٜ وٝ ايٗ حطف يب حميمي ثٛز يب 

ٞبيي وٝ زض ٔعاخٓ سبثمٝ ٘ساضز يبضؼ ٌطزيس وٝ فًالً اثطار  سبذشٍي. زض٘شيدٝ ايٗ ٔسر ثًؿي وسبِز

 (41)ظ « ٟ٘ب ثبلي اسز سب ثًسٞب چٝ ضٛز.آ

ٌيطز. ٔسضس ايٗ  خب لطاض ٔي ضٛز ٔحُ ظ٘سٌي زٚ ٘فط ٍٟ٘جبٖ ٚ ٔسضس زض يه زض ظٔب٘ي وٝ ٞٛا سطز ٔي

 وٙس8 زٚضاٖ سرز ٚ سّد ضا چٙيٗ سٛغيف ٔي

ٔٗ زض ٌٛضٝ اسبق ٚ دّٟٛي ثربضي ٘طسشٝ ٔطغَٛ وبض ذٛز ثٛزْ ٚ آٖ زٚ ٘فط ٘يع زض ٌٛضٝ زيٍط اسبق »

زضاظ وطيسٜ ٚ ٔطغَٛ يّٕيبر ذٛز ثٛز٘س ـ وطيسٖ ضيطٜ سطيبن ـ ايٗ ٚؾى ٘بٌٛاض وٝ زض حميمز ٞٓ 

 ( 42ظ «)ٞب ٚ ٞٓ ٔٗ الثس ثٛزيٓ، ذيّي لّت ٔطا آظضزٜ اسز. آٖ ثيچبضٜ

زض ضٚظ وٛظٜ آة ٚ زض ضت الْ چطاٌ ضا « ذٕبضي»زِيُ  ٔسضس اظ ضفشبض ايٗ ٔأٔٛضاٖ ًٔشبز وٝ  ثٝ

وٙس ٚ  ا٘س ثٝ سّري يبز ٔي ضىسشٝ ظزٜ ٚ ٔي اسشىبٖ چبي ضا زض حؿٛض ٔسضس ظٔيٗ ٔي ا٘س ٚ يب ضىسشٝ ٔي

 ٘ٛيسس8 وٙس. ِٚي ٔي سّٛيحبً اظ ٌٕبضزٖ چٙيٗ ٔأٔٛضاٖ ٔطيؿي ٌاليٝ ٔي

سبثك ثط ايٗ ٞٓ ًٔشمس ثٛزْ وٝ وطيسٖ سطيبن ٔٛخت وسط ٚ ٘مع يىي اظ ايؿب ٚ يب لٛاي ا٘سبٖ »

سز... ٔسىطار ٞٓ حطاْ اسز... ٚ ٕٞچٙيٗ چطس ٚ ثًٙ وٝ لٜٛ زٔبغيٝ ثطٛز، حطاْ ٚ اظ ٌٙبٞبٖ وجيطٜ ا

وٙس حطاْ اسز... ذساٚ٘س سٛخٝ ٚ ٘هط ٔطحٕشي فطٔبيس وٝ ايٗ ثال اظ ايطاٖ  ضا ٔٛلشبً اظ حس ايشساَ ذبضج ٔي

 (44ٚ 43)ظ « ٔطسفى ضٛز.

 وٙس8 ثيبٖ ٔيسٛؾيح ٚ سًجيط ٟٕٔي ضا « اِٙبس يّي زيٗ ّٔٛوٟٓ»ٔسضس زض سفسيط ٚ سٛؾيح يجبضر 

سط اظ ٞط چيعي اسز. ٞطٌبٜ  زض ايٙدب شوط زيٗ ثٝ ٚاسكٝ ايٗ اسز وٝ ٔصٞت فٛق ٞط چيع ٚ ٔرفي»

اضربظ زض ٔصٞت سجًيز اضربظ ٔمشسض ضا ثٕٙبيٙس زض أٛضار يبزي، ضرػي، غٙفي ٚ ٘ٛيي ثٝ قطيك 

ٝ ضرع اَٚ ٚ سبيط زٞس ٞط ّٕٔىشي ٚ ّٔشي و اِٚي سجًيز ذٛاٞٙس وطز... سبضيد ٚ ٔطٟٛزار ٌٛاٞي ٔي

قجمبر ٔمشسضٜ آٖ اظ ٚظضا، أطا ٚ ٔأٔٛضيٗ خعء ٚ وُ غبحت اذالق ٚ غفبر حٕيسٜ ثبثشي ثٛز٘س ضٚظ ثٝ 

ضٚظ سطلي وطزٜ ٚ زايطٜ الشساضار ذٛز ضا سٛسًٝ زاز٘س ٚ ثطيىس... اشا فَسَسَ اًِبِِٓ فَسَسَ اًِبَِٓ. زاضيٛش 

ٛيس اٚ ضا  ثىطٙس، چٝ زضٌٚ اسجبة فسبز ٚ ذطاثي ايٓ زض سٕبٔي ّٕٔىز ٞطوس زضٌٚ ثٍ ٌفز8 ٔب ٌفشٝ

سبظْ وٝ اٌط حبَ ثط ايٗ ٔٙٛاَ ثٕب٘س ٚ  ّٔه ٚ ّٔز اسز... يٕطْ ثٝ آذط ضسيس. ّٔز ايطاٖ ضا ٔشصوط ٔي
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إِحطاة ثبضٙس،  قجمبر اضثبة الشساض ثٝ ٕٞيٗ غفبر ٚ اذالق حبِيٝ وٝ غبِجبً ٞسشٙس ٔٗ اِجبة اِي

 (46ٚ  45)ظ  «ن ٘طبٖ ٔب٘س ٚ ٘ٝ اظ سبن ٘طبٖ.وٙٓ وٝ ٘ٝ اظ سب ثيٙي ٔي ديص

 ٌٛيس8  وٙس وٝ ضجي زض ٔٙبخبر ٔي چٙبٖ ضفشبض ايٗ زٚ ٔأٔٛض ًٔشبز يطغٝ ضا ثط اٚ سًٙ ٔي

اِٟي ٔٗ يه ٘فط ضرع يبزي ثيص ٘يسشٓ. ٔٗ ودب ٚ ايٗ ٕٞٝ ٘بٔاليٕبر ودب؟! ا٘جيب ٚ اِٚيب ٞٓ وٝ »

 (87)ظ « يؽ ٚ ثيچبضٜ ٘ساضشٙس.وساْ اثشال ٚ ٔػبحجيٙي... ٔط ٔحجٛس ضس٘س ٞيچ

 ٘ٛيسس8 اِٛظضاي يثٕب٘ي زض سفط ٟٔبخطر چٙيٗ ٔي ضئيس« قًّز دبضب»ٌٚٛي ذٛز ضا ثب  ٌفزٔسضس 

ثٝ قًّز دبضب... سصوط زازْ وٝ ايٗ ٚؾًيبر ضٕب لبثُ ثمب ٚ زٚاْ ٘يسز ٚ چٖٛ قجمبر اضثبة الشساض ٚ »

« سٜ ٘يسشٙس، ٔٙشهط ا٘مطاؼ لسضر ذٛز ثبضيس.ٔأٔٛضيٗ ضٕب غبِجبً دبيجٙس ٔصٞت ٚ اذالق ٚ غفبر حٕي

 (47)ظ 

 اس ّن پاضيدى خاًَادُ

يالٜٚ ثط قالق ٕٞسط وٝ ديطشط شوط ضس. دس اظ ٔسسي زض سجًيس، حجس ٚ حػط، ٔسضس دس اظ ذٛا٘سٖ 

 وٙس8 ٘بٔٝ دسط ثعضي ذٛز، ٚؾى ذب٘ٛازٜ ضا چٙيٗ سٛغيف ٔي

ٝ ظ٘سٌي ٚ اخشٕبيي اٚالز ٔٗ اظ ٞٓ دبضيسٜ اسز. ثًس اظ آ٘ي وٝ وبغص ضا ذٛا٘سْ، زيسْ زض حميمز ضضش»

دسط وٛچه وٝ آلب سيسيجساِجبلي ثبضس وٝ ٔطغَٛ سحػيُ قت ثٛز ٌٛيب ثًس اظ أشحبٖ، اٚ ضا ٚظاضر 

ًٔبضف ثٝ خٟز سىٕيُ سحػيالر ثٝ اضٚدب ايعاْ زاضشٝ، آلب سيس اسٕبييُ وٝ زض ٚاليز ٔطغَٛ ظضايز 

ثب يبئّٝ ذٛز اظ سرشي ًٔيطز ثٝ سٟطاٖ آٔسٜ، زض غيجز ٔٗ چٖٛ ثٛزٜ، چٖٛ ظضايز اٚ ٌطفشبض آفز ضسٜ 

ٔٛخجبر آسبيص ٚ ظ٘سٌي اظ ظضايز ٚ غيطٜ ٔرشُ ضسٜ ثٛز، ٔسشأغُ ضسٜ، لسٕشي اظ ذب٘ٝ ضا اخبضٜ زازٜ 

سمػيط  وٙس... ايٗ اسز ٘شيدٝ حجس ٚ سجًيس وٝ يه فبٔيُ ٚ خًٕيز ثي ثٝ لٙبيز ٚ سرشي ٌصضاٖ ٔي

 (68ٚ  63)ظ « ضٛ٘س. ز ٚ ٘بثٛز ٔيوٓ ٘يس ٔسشأغُ ضسٜ، وٓ

 ٘ٛيسس8 زض دبسد ٘بٔٝ ثًسي دسط ثعضي ذٛز ٔي

اظ اٚؾبو ثس ٚ ًٔبش وٝ زض سٟطاٖ ٚ اقطاف آٖ اظ ظضايز ٚ غيطٜ ٚ ٘بٔسبيسسي ضطوب زض ظضايز ٚ غيطٜ  »... 

٘فط يبئّٝ... ٘شيدٝ ايٗ ضس وٝ ثبيس ثب  83لطيت ثٝ  ٘ٛضشٝ ثٛز٘س ٚ زض حميمز سرشي أٛض ظ٘سٌب٘ي ذٛز ثب

اِطأس ذٛز ضفشٝ، ذب٘ٝ سٟطاٖ ضا چٖٛ ثٝ ايٗ آسب٘ي ثٝ فطٚش  ييبالر اظ سٟطاٖ لكى ياللٝ وطزٜ ثٝ ٔسمف

ضسب٘يسٖ ٔطىُ اسز اخبضٜ زازٜ، اظ اثبثيٝ ٞط آ٘چٝ لبثُ فطٚش اسز فطٚذشٝ ثٝ وّي، ٔثُ دسض ذٛز 

طزٜ ثٝ وّجٝ ذطاثٝ زٜ اغّي سبذشٝ، سب اخُ ثٝ ٔٛلى ذٛز اٚ ضا زضيبثس. اظ يىٗ فطؼ و سٟطاٖ ضا وبٖ ِٓ

 (68ظ «)ٕ٘بيٓ أٛضار ٔٗ ٚ اٚالز سبيط ٔسّٕيٗ ضا اغالح فطٔبيس. ذساٚ٘س ٔسئّز ٔي

ٞٓ چٙيٗ  يػط اٚ يالٜٚ ثط ٔطاخى، يّٕب ٚ ضٚحب٘يٖٛ وٝ ٔسضس ضا ثٝ فطأٛضي سذطز٘س، ضخُ سيبسي ٞٓ

سبوٖٙٛ ٞٓ ًّْٔٛ ٘يسز ٔسضس »٘ٛيسس8   ذٛز ٔي 8183زض ذبقطار سبَ  اِسّكٙٝ ييٗا٘س.  وطزٜ

سفبٚسي ذٛز ضا ٘سجز ثٝ نّٓ ضٚا  اقاليي ٚ ثي اِسّكٙٝ، ثي ( يي15ٗ)ظ « ودبسز، ظ٘سٜ اسز يب ٔطزٜ

ثًسٞب، ٕٞيٗ »زٞس8  وٙس ٚ سحّيّي ضٚا٘طٙبسي اظ ٔطزْ ٔي ضسٜ ثط ٔسضس، ثط سط ٔطزْ ايطاٖ ذطاة ٔي

دطسشيس٘س، ضت، آلبي ٔحٕسذبٖ زضٌبٞي، ضئيس ٘هٕيٝ،  ا وٝ زض حميمز ٔطزْ اٚ ضا ٔيآزْ ـ ٔسضس ـ ض
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زسشٍيط ٚ ثٝ ٌٙبثبز سجًيس وطز، اظ يه ٘فط اٞبِي قٟطاٖ ٚ اغفٟبٖ ٚ سبيط ضٟطٞب غسا زض٘يبٔس وٝ 

 (15)ظ « ٔسدٛز ٚ ًٔجٛز ٔب ضا ودب ثطزيس ٚ چٝ ثط سطش آٚضزيس. ايطا٘ي ٔمّس ٚ ٔطيٛة غّجٝ اسز.

ٔأٔٛض اضضس « ٘ٛايي»اِطًطاي ثٟبض زض وشبة ذٛز ـ ٔسضس يب ثعضٌشطيٗ ٔطز فساوبض ـ ثٝ ٘مُ اظ  ّٔه

 ٘ٛيسس8  ٘هٕيٝ ٔي

ٔٗ ثٝ زيسٖ اٚ ثٝ ذٛاف ضفشٓ. يه چطٕص ٘بثيٙب ضسٜ ٚ ٔٛي سط ٚ ضيطص زضاظ ٚ غِٚيسٜ ٚ دطز اٚ »

 (83)ظ « ص ضا اغالح وٙس.ذٕيسٜ ثٛز. ثٝ سٟطاٖ ٌعاضش زازْ. أط وطز٘س، سّٕب٘ي ثطٚز ٚ سط ٚ غٛضس

 ًظز هدرس دربارُ حبس

ٞبي سرز اسز ٚ ٔٛاضز آٖ ثسيبض  وطزٖ ثب ا٘سبٖ ٔثُ حيٛاٖ( زض اسالْ اظ ٔدبظار أب حجس )ًٔبّٔٝ»

فطسد ضاٜ اظ ٔحُ البٔز ذٛز سجًيس ٚ زض يه  833ٔبٜ اسز سمطيجبً  85٘بزض... ٔٗ ذٛز وٝ سب ايٗ سبضيد 

ٞبي ٔشًسزٜ ٚ ٔرشّفٝ اظ ضٚي چٝ سمػيطي  زا٘ٓ ايٗ ٔدبظار ٓ... ٕ٘ياي ٔحجٛس ٞٓ ٞسش ٔحٛقٝ ٔرطٚثٝ

اْ ٚ ٘ٝ وسي ثٝ ٔٗ انٟبض وطز... ٘بزضضبٜ  اسز وٝ ٔٗ ٘ٝ زض ذٛز سطاٌ زاضْ ٚ ٘ٝ اظ وسي ضٙيسٜ

ٌٛيي ضٟيس وطز ٚ ثٝ ٔمػس ٞٓ ٘طسيس، زض ٔٛؾٛو سجًيس ٚ حجس ٔٗ ٞٓ  غسضاِػسٚض ضا ثٝ خٟز حك

 (58ٚ 58)ظ « سأسي وطزٜ ثبضٙس.ا٘س اظ ٘بزضضبٜ   ذٛاسشٝ

 ٌٛيس8  ٔسضس زض خبي زيٍطي ٔي

 (63زا٘س.)ظ  ٚ آٖ ضا سمّيس اظ وطٛضٞبي غطثي ٔي« فّسفٝ اسز ٞبي ثي ٘فسٝ يىي اظ ٔدبظار حجس ثٝ»

 عزفاى هدرس

ٞبي ذبضج اظ ٘عاوز ٚ  حطوبر ٚ حطف»زض ضت سجًيس ٔسضس اظ سٟطاٖ ثٝ ذٛاف، ضئيس وُ ٘هٕيٝ 

 ( 58ظ «)ضٕب اٍّ٘يسي ٞسشيس!»ٌٛيس8  ٚ ثٝ ٔسضس ٔيظ٘س  ٔي« ا٘سب٘يز

زٞس وٝ ٔسضس يه ا٘سبٖ ّٔي ٚ ٔصٞجي ثٛز ٚ ٔطسجبً ثط ايطاٖ ٚ اسالْ سأويس زاضشٝ   سبضيد ٌٛاٞي ٔي

 وٙس8 اسز. ٚي يّز ظ٘ساٖ، حػط ٚ سجًيس ذٛز ضا يبضفب٘ٝ سٛخيٝ ٔي

زذبِز ٔٗ ثبضس زض ٔدجٛضضسٖ  اِدّٕٝ يىي اظ خٟبر ايٗ ديطبٔس )سجًيس ٚ حجس( اظ ثطاي ٔٗ في»

اِسِٚٝ زض ايٙىٝ ٔسسي زض اضٚدب ٔب٘سٜ، زسز اٚ اظ ذب٘ٝ ٚ اُٞ ٚ ييبَ ٚ ّٕٔىز ذٛز وٛسبٜ  ذبٖ ٚثٛق حسٗ

اِسِٚٝ... زاضاي ٔمبْ ضيبسز ٚظضا ضس٘س ٚ قِٛي ٘ىطيس   ٌصضا٘يس٘س... آلبي ٚثٛق ٚ ثٝ ٚؾى ٘بٌٛاض ضٚظٌبض ٔي

مس لطاضزازي ثب زِٚز اٍّ٘يس ٕ٘ٛز٘س ٔطشُٕ ثط ٔٛازي وٝ ثٝ ٔسّىبٖ ذٛز ي وٝ ثسٖٚ ٔطبٚضٜ ثب ٞٓ

اِحميمٝ ٕٞبٖ لطاضزازي وٝ ديطمطاَٚ  ٔسّىبٖ ثّىٝ ٚخٜٛ ّٔز اظ ثطاي ّٕٔىز ٔؿط ثٛز. في يميسٜ ٞٓ

اسشٕالن ٚ اسشًٕبض اٍّ٘يس اسز، لسيٕبً ٚ حسيثبً اظ ثطاي سػطف ٕٔبِه ثًس اظ ايالٖ لطاض زاز. ٔٗ وٝ 

ثٛزْ يََّٓ ٔربِفز ثطافطاضشٝ ٚخٜٛ ّٕٔىز ٕٞطاٞي وطز٘س. ثبالذطٜ لطاضزاز وبٖ ٔسّىبٖ  يىي اظ ٞٓ

سط ثطز٘س. ثطذالف  اِسِٚٝ ٔٙفػُ ضس٘س ٚ لٟطاً اظ ايطاٖ ضفشٝ ٔسر ٔسيسي زض اضٚدب ثٝ يىٗ ٚ آلبي ٚثٛق ِٓ

ٔيُ ٚ قجى ايطبٖ ثٛز ايٗ سٛلف ثٝ ٔثُ سجًيس ٚ حجس ٔٗ... ثطاي ٔٗ ٔحمك ٘يسز وٝ آيب آلبي 

ا٘س...  اِسِٚٝ يبِٕبً ٚ يبٔساً ذيب٘شي يب الساْ ثطذالف، ٘سجز ثٝ ّٕٔىز زض يمس ايٗ لطاضزاز ٕ٘ٛزٜ ثٛقٚ

زٞٓ ثّىٝ ٔهٖٙٛ ثٝ نٗ لٛي اسز وٝ يب سٕبْ يّز يب خعء ٟٔٓ يّز ايٗ ديطبٔس اظ ثطاي  احشٕبَ ٔي
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الْ ٚ ايطاٖ ضا اظ ضط ٔٗ ٔربِفز ٕٞبٖ لطاضزاز اسز وٝ زض ٘هط زاض٘س آٖ ضا اخطا وٙٙس... ذساٚ٘س اس

 (52ٚ  51)ظ « زضٕٙبٖ ذبضخي ٚ زاذّي ٔػٖٛ فطٔبيس.

ٔٙس ثٝ ثحث يّٕي ثب اٚسز. ٔأٔٛضي  ٚخٝ زيٍطي اظ يطفبٖ يّٕي ٔسضس، سسضيس ثٝ يه ٔأٔٛض ياللٝ

ضٛز. اٚ انٟبض ياللٝ ثٝ ثحث ثب ٔسضس  ذبٖ خٛا٘طيطي ثطاي ٔسسي ظ٘سا٘جبٖ ٔسضس ٔي ٘بْ ٘بغط لّي ثٝ

وٙس وٝ زض يه  ضٛز لجَٛ ٔي س دس اظ ايٙىٝ اظ سبثمٝ سحػيُ اٚ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔكٕئٗ ٔيوٙس. ٔسض ٔي

زٚضٜ ٞفز ٔبٞٝ، ضٚظا٘ٝ حسٚز زٚ سبيز ثٝ اٚ زضس زٞس. ٘شيدٝ ايٗ وبض ٕٞيٗ سٝ زفشطي اسز وٝ زض 

خّسٝ آٔسٜ اسز. ٔسضس زض زٚضاٖ ٔأٔٛضيز ايٗ فطز ثسيبض ضاؾي  883قي « ٌٙديٙٝ ذٛاف»وشبة 

ٚ دس  8183اضزيجٟطز  82ظ ايٙىٝ فطغشي ثطاي سسضيس ٚ ثحث فطاٞٓ آٔسٜ ذطٙٛز اسز ٚ زض اسز ٚ ا

 ضٛز. اٚ ٔي« ٔٛخت سأسف ٚ سأِٓ»وٙس  ذبٖ خٛا٘طيطي سغييط ٔي ٚ٘يٓ وٝ ٘بغط لّي سبَ اظ يه

ييبالر ٚ ثسشٍبٖ ٚ أٛض ظ٘سٌي زسشص وٛسبٜ »وٝ اظ « ذبٖ يجبسمّي»ٔسضس اظ سًٛيؽ ظ٘سا٘جبٖ ذٛز 

ذٛضحبَ « ضس ضت ٚ ضٚظ اظ غسٔبر ضٚحي ٚ خسٕي ٞٓ ٔشأِٓ ٚ آثبض آٟ٘ب اظ اٚ ٔطٟٛز ٔيضسٜ ٚ 

ٔمبثُ ايٗ غسٔبر ٚ ٘بٔاليٕبر اخط ز٘يب ٚ آذطر يكب »ذٛاٞس وٝ زض  ضٛز ٚ اظ ذساٚ٘س يبِٓ ٔي ٔي

 «فطٔبيس.

سٜ ضىط، وٙس ثب لطائز شوط ٚ زيب ٚ سد ٔسضس، ٔب٘ٙس ٞط ظ٘سا٘ي ٔٛحسي زض سَّٛ ا٘فطازي ذٛز سًي ٔي

اٚلبر ذٛز ضا دط وٙس. اٚ زض زٚضاٖ ظ٘ساٖ، فمف لطآٖ ٚ ٔثٙٛي زض اذشيبض زاضشٝ ِٚي ٕٞيطٝ ٔدبظ ثٝ 

 سٛا٘سشٝ اظ ايٗ زٚ اسشفبزٜ وٙس. اسشفبزٜ اظ آٟ٘ب ٘جٛزٜ اسز ٚ ٌٍٟبٞي ٔي

 حصز، تبعيد ٍ سًداى در تاريخ هعاصز ايزاى

ثٝ زٚضاٖ اسشجساز ذطٗ خٛأى ثططي اسز. دس حػط، سجًيس، ظ٘ساٖ ٚ ثسٖٚ حىٓ زازٌبٜ غبِح، ٔطثٛـ 

لؿبييٝ  چيع ضا لٜٛ ٞبي ٔططٚقٝ ٚ سفىيه لٛا، ايٗ سحسيسٞب ٔٙسٛخ ضسٜ اسز ٚ ٕٞٝ اظ سأسيس حىٛٔز

وٙٙس. ِٚي زض وطٛض ٔب زض زٚضاٖ دس اظ  ٞبي ٔسشمُ ٚ غبِح سًييٗ ٔي وطٛضٞب ٚ زض ٚالى زازٌبٜ

ضشٝ اسز. حػط ٚ سجًيس، ثطاي خٌّٛيطي اظ سغييط ٚ ٞبي ٔٙسٛخ ٕٞچٙبٖ ازأٝ زا ٔططٚقٝ ايٗ ضيٜٛ

ضٛز، سغييط  ذبٖ أيطوجيط ثٝ سجًيس ٚ ضٟبزر زچبض ٕ٘ي حفم ٚؾى ٔٛخٛز اسز. فطؼ وٙيٓ وٝ ٔيطظاسمي

وطز ٚ ٔب  ٔٛضز ٘هط أيط زض زسشٍبٜ حىٛٔشي ٘بغطاِسيٗ ضبٜ، سساْٚ حىٛٔز لبخبض ضا سب حبَ سؿٕيٗ ٔي

ضبٞي ٚ ٚاثسشٍي آٖ ثٝ  ا ٘ساضشيٓ ِٚي فمف اسشجساز ذطٗ ٘بغطاِسيٗٞبي ثًسي ض ثسيبضي اظ ٌطفشبضي

ٚ  8877ٌسيرشٝ ضبٜ، ا٘مالة ٔططٚقٝ ٚ وٛزسبي  ٞبي ضٚس ٚ اٍّ٘يس ٚ زيىشبسٛضي يٙبٖ سفبضسرب٘ٝ

ز٘جبَ زاضز. اٌط ضؾبذبٖ ديطٟٙبزٞبي ٔػسق ٚ ٔسضس ضا  ضا ثٝ زذبِز ثيطشط اٍّ٘يس ٚ حصف لبخبضيٝ

زاز، سٛسًٝ ايطاٖ  ٚظيطي ضا ثب دطشيجب٘ي ٔدّس ازأٝ ٔي ييط لبخبضيٝ، دسز ٘رسزخبي سغ دصيطفز ٚ ثٝ ٔي

دطسشبٖ زٔٛوطار ٚ حىٛٔز  سجًيس، حػط ٚ ضٟبزر ٔسضس ٚ زيٍط ٚقٗوٝ ثب  زضحبِي .ضس ٔمسٚض ٔي

 آثطٚيي وطٛض ضا سطن ٕ٘ٛز. فطزي، يٕط حىٛٔز ذٛز ضا وٛسبٜ وطز ٚ ثب ثي

ضٙيس، االٖ دسط اٚ دبزضبٜ  حػط ٚ ظ٘ساٖ ٔػسق، حطف اٚ ضا ٔي ٚ اٌط ٔحٕسضؾبضبٜ، ثٝ خبي وٛزسب ٚ

ٚ سساْٚ ايٗ ضيٜٛ زض خٕٟٛضي اسالٔي ٚ حػط  88يبفشيٓ. زض لطٖ  لب٘ٛ٘ي ّٕٔىز ثٛز ٚ ٔب سٛسًٝ ٔي
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ثسٖٚ ٔحبوٕٝ لؿبيي، ثسيبض يديت ٚ غيطيبزي اسز! حىٛٔز لبٍ٘ٛ٘طا، چطا اظ ٔحبوٕٝ لب٘ٛ٘ي ضٟطٚ٘ساٖ 

سبِٝ ثططيز زض وطٛضٞبي ديططفشٝ وٝ سفىيه لٛا، اسشمالَ  133سدطثٝ  ذٛز احسبس ذكط وٙس؟!

ا٘س وٝ ثجبر ٚ دبيساضي  ا٘س، زسشبٚضزٞبيي زاضشٝ ٞب ضا دصيطفشٝ لؿبييٝ ٚ ٚخٛز ٞيئز ٔٙػفٝ زض زازٌبٜ لٜٛ

ٜٚ ثط ايٙىٝ ٔب ضا ثٝ زٚضاٖ لطٖٚ اسجشسازي ٚ ا٘س. ٘سيسٖ ايٗ سدطثٝ يال  زض خبًٔٝ آٟ٘ب ايدبز وطزٜ

اخشٕبيي ضا افعايص زازٜ ٚ ٚحسر ّٔي ٚ ٚحسر ّٔز ـ زِٚز ضا آسيت ٞبي  ثطز، ظٔيٙٝ ىشبسٛضي ٔيزي

 سبظز. دصيط ٔي سرطيت ٚ دبيساضي ٘هبْ ضا آسيت

ضبيس ٔٙبست ثبضس زض ايٗ ٔمكى ظٔب٘ي وٝ ٔجشال ثٝ حػط ٚ ظ٘ساٖ، ادٛظيسيٖٛ حىٛٔز خٕٟٛضي اسالٔي 

ثطاي   اظ ٚالًٝ سبضيري سجًيس، حػط، حجس ٚ ضٟبزر ٔسضس،ٚ اسفبلبر ضٚظ غسيط ٞسشيٓ ٚ ثب اسشفبزٜ 

ٌطا ٚ  ٛضي اسالٔي ثٝ يه وطٛض لبٖٟ٘ٛثطط ٚ سًبِي خٕ يجطر ٚ اخشٙبة اظ يه دسيسٜ ضْٛ ٚ ؾس حمٛق

 اي اظ ايٗ زٚ ٚالًٝ زاضشٝ ثبضيٓ. ثطط، ٔمبيسٝ وٙٙسٜ حمٛق ٔطايبر

 حصز در جوَْري اسالهي

ٖ ثسٖٚ حىٓ زازٌبٜ غبِحٝ ـ زض خٕٟٛضي اسالٔي ثٝ يه ضيٜٛ ٔشأسفب٘ٝ دسيسٜ حػط ـ زضٚالى ظ٘سا

 ا٘س8 ٞبي ًٔطٚفي وٝ زچبض حػط ضسٜ خبضي سجسيُ ضسٜ اسز. ٍ٘بٞي ثٝ ضرػيز

 سبَ 85اهلل سيسحسٗ قجبقجبيي لٕي زض ٔطٟس ثٝ ٔسر  ـ آيز8

 سبَ 83اهلل سيسغبزق ضٚحب٘ي ثٝ ٔسر  ـ آيز8

 ٔبٜ 83اهلل احٕس آشضي لٕي ثٝ ٔسر  ـ آيز1

 ضٚظ 88سبَ ٚ زٚٔبٜ ٚ   3اهلل ٔٙشهطي ثٝ ٔسر  ـ آيز2

 سبوٖٙٛ 8167ثٟٕٗ  83آلبي ٟٔسي وطٚثي اظ ـ 3

 سبوٖٙٛ 8167ثٟٕٗ  83ـ آلبي ٔيطحسيٗ ٔٛسٛي اظ 4

 سبوٖٙٛ 8167ثٟٕٗ  83ـ سطوبضذب٘ٓ ظٞطا ضٞٙٛضز اظ 5

 ٞبي أٗ... وٝ اقالو زليمي زض زسز ٘يسز. ٔحػٛضاٖ زض ذب٘ٝزيٍط ـ 6

اي اظ ظ٘سا٘يبٖ ـ لب٘ٛ٘ي يب غيطلب٘ٛ٘ي ـ اظ  حػط افطاز ضبذع شوط ضسٜ، اسفبلبر ٔٙدط ثٝ لشُ يسٜ يالٜٚ ثط

ثطط خٟب٘ي، ثطاي  إِّّي ٚ ٟ٘بزٞبي حمٛق ، ٘يع وٓ ٘يسشٙس وٝ زض سكح ّٔي ٚ ثي8154ٗزٚضاٖ اغالحبر 

 ا٘س. خٕٟٛضي اسالٔي ٔطىالر ظيبزي فطاٞٓ وطزٜ

ب ٔػٛثٝ ضٛضاي أٙيز ّٔي ـ ٚ حشي ثبيٙٛاٖ حفبنز اظ خبٖ زسشٛض ضفبٞي يب وشجي ٔسئِٛي ٚ ي

وٙس. ايٗ ضيٜٛ ٔحسٚزيز ثطاي ادٛظيسيٖٛ ـ ٔٛخٝ يب  ضا يٛؼ ٕ٘ي ٚ ٔبٞيز ئُٕحػٛضاٖ!! ـ اغُ 

اي  ٘هط اظ ٞط ٚخٟٝ غيطٔٛخٝ ـ ٔطثٛـ ثٝ زٚضاٖ اسشجساز ذطٗ لطٖٚ ٚسكي اسز ٚ زض لطٖ حبؾط، غطف

ضىٙي، لّسضي ٚ فمساٖ يه  ٔطي ٔصْٔٛ، اظ ٔٛؾى ؾًف، لبٖ٘ٛوٝ حىٛٔز آٖ وطٛض زاضشٝ ثبضس ا

 آيس. ضٕبض ٔي لؿبييٝ ٔسشمُ ثٝ لٜٛ

  ٔب ضيًيبٖ اظ ايٗ دسيسٜ ذبقطٜ سبضيري سّري زاضيٓ وٝ ثًؿي اظ ائٕٝ)و( ٔب ـ ٔٛسي وبنٓ)و( ـ

ٗ يجبس زچبض اي اِٙمي)و( ـ حسٗ يسٍطي)و( ـ ٚ ضظٔٙسٌبٖ ٞبضٕي ٚ غيطٞبضٕي زض زٚضاٖ ثٙي يّي
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 .ٞب ضس٘س ٚ ثًؿي اظ آٟ٘ب زض زٚضاٖ حػط ثٝ ضٟبزر ٞٓ ضسيس٘س. ٕٞچٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔسضس وٝ آٔس ٔحسٚزيز

آثبز( ا٘شهبضي ٘يسز.  يجبس ٚ ضؾبضبٜ ٚ ٔحٕسضؾب ضبٜ )حػط غيطلب٘ٛ٘ي ٔػسق زض احٕس اظ ذّفبي ثٙي

يبفز ٚ ٘هبْ ثيٙي ٔسضس سحمك  سعاي ايٕبَ ذٛز ضسيس٘س ٚ ديص آٟ٘ب ٘شيدٝ وبض ذٛز ضا زيس٘س ٚ ثٝ

 سبِٝ ٕٞچٖٛ ٘هبْ يثٕب٘ي ٔٛضز ٘هط ٔسضس زچبض فطٚدبضي ضس.  8333ضبٞٙطبٞي 

ٚيىٓ ٞسشيٓ ٚ زض زٚضاٖ ٌسشطش ٚسيى سىِٙٛٛغي ا٘شمبَ اقاليبر ٚ  اظسٛي زيٍط زض اٚايُ لطٖ ثيسز

يٙشط٘شي، ثٝ وٙٙس ٚ ٕٞطاٜ ثب ٞعاضاٖ سبيز ا ٞب سّٛيعيٖٛ فبضسي ظثبٖ وٝ ٚلبيى ايطاٖ ضا ضٚظا٘ٝ ضغس ٔي زٜ

ضسب٘ٙس ٚ ثٝ اشيبٖ ٔىطض ٔسئٛالٖ ضزٜ ثبالي ّٕٔىز، زضٕٙب٘ي خسي ٚ ٔػٕٓ  اقالو ٔطزْ خٟبٖ ٔي

ٌطز٘س وٝ ٔٙٛيبر ذٛز ضا يّٕي  اي ٔي زاضيٓ وٝ لػس ٘بثٛزي خٕٟٛضي اسالٔي ضا زاض٘س ٚ ثٝ ز٘جبَ ثٟب٘ٝ

ٞبي زٚضثطز،  ثطط، ٔٛضه حمٛق اي، سطٚضيسٓ، ثطا٘ساظي اسطاييُ، ٞبيي چٖٛ سالح ٞسشٝ ثٟب٘ٝثٝ وٙٙس. 

 ٞبي وطشبض خًٕي. زيٍط سالح

ذبٖ أيطوجيط، ٔسضس  سٕبٔي خبًٔٝ ضٚضٙفىطي ٚ آٌبٜ ٔب لؿبٚسي يىسبٖ زض ٔٛضز حػط ٔيطظاسمي أطٚظ

ٞبي ضٚس ٚ اٍّ٘يس ٚ ثالٞز ٘بغطاِسيٗ ضبٜ لبخبض  يميسٜ ٞسشيٓ وٝ سفبضسرب٘ٝ ٚ ٔػسق زاضيٓ. ٕٞٝ ٞٓ

ذٛض ٚ ذٛي اسشجسازي ٘بغطاِسيٗ ضبٜ يبُٔ سجًيس ٚ حػط ٚ ضٟبزر أيط  ٚ ٔفزذٛاض  ٚ زضثبضيبٖ ضا٘ز

ٞبي سفبضر اٍّ٘يس ٚ اسشجساز ضؾبضبٜ ٚ ويٙٝ اٚ ٔسجت سجًيس، حػط،  ثٛزٚ. ٕٞٝ ًٔشمسيٓ وٝ ضىبيز

زا٘يٓ وٝ ٚحسر اٍّ٘يس، أطيىب ٚ زضثبض يبُٔ وٛزسب ٚ حػط  ظ٘سا٘ي ٚ ضٟبزر ٔسضس ثٛز ٚ ٕٞٝ ٔي 

سطيٗ ٔطزاٖ سبضيد، ضا ثٝ حػط ٚ حجس ٚ  دطسز سطيٗ ٚ ٚقٗ ٕٝ ثط ايٗ يبٔالٖ وٝ ضطيفٔػسق ثٛز. ٞ

زا٘يٓ ٚ ظيبٖ ّٔي ٚ   ضبٖ ٔي وٙيٓ ٚ سط٘ٛضز ٔحشْٛ ٚ غٍٕيٗ آٟ٘ب ضا ضبيسشٝ ضٟبزر وطب٘س٘س ٘فطيٗ ٔي

 ا٘ساظيٓ. ذسبضر ٔطزْ ضا ثٝ ٌطزٖ آٟ٘ب ٔي

ٚ ذب٘ٓ ضٞٙٛضز ٘يسز، ثحث ثط ضيٜٛ ايٗ  ثحث ثط زضسز ٚ غّف ثٛزٖ حػط آلبيبٖ ٔٛسٛي ٚ وطٚثي

دس  يُٕ حػط ثٝ خبي ٔحبوٕٝ ٚ ظ٘ساٖ اسز. خٕٟٛضي اسالٔي ازيبي الشساض ٚ دطشيجب٘ي ٔطزْ ضا زاضز

چٝ زِيّي اظ ٔحبوٕٝ يّٙي ايٗ افطاز ٍ٘طاٖ اسز؟ حبوٕبٖ خٕٟٛضي اسالٔي ٞعيٙٝ ظيبزي ثطاي ايٗ   ثٝ

زِي زض شٞٗ ذٛز ثطاي ايٗ ٞعيٙٝ سٍٙيٗ ثب ٔٙبفًي وٝ دطزاظ٘س. حشٕبً سًب يُٕ غيطلب٘ٛ٘ي ذٛز ٔي

ٌطز ثٝ  ا٘س. ِٚي ايٗ سًبزَ چيسز؟ آٖ چٝ چيعي اسز وٝ ايٗ ٞعيٙٝ سٍٙيٗ ٚ يمت ثط٘س، ثطلطاض وطزٜ ٔي

وٙس؟ حبوٕبٖ اٌط اظ ؾًف ذٛز  ٞب ضا، سٛخيٝ ٔي زٚضاٖ اسشجساز ٚ لطٖٚ ٚسكي ٚ زٚضاٖ لبخبضيٝ ٚ دّٟٛي

وٙٙس؟ اظ زازٌبٜ يّٙي ٚ  ثط٘س، چطا آٟ٘ب ضا زض يه زازٌبٜ يّٙي ٔحبوٕٝ ٕ٘ي يٚ لسضر ٔحػٛضيٗ ض٘ح ٕ٘

وٙٙس ٚ آٟ٘ب ضا اظ حػط ثٝ  ٔحبوٕٝ ٕ٘ي  غبِح ٌصضشٝ، چطا زض يه زازٌبٜ زض ثسشٝ ـ وٝ ًَٕٔٛ اسز ـ

 وٙٙس؟ سب حسالُ حمٛق يه ظ٘سا٘ي ضسٕي ضا زاضشٝ ثبضٙس؟ ظ٘ساٖ ٔٙشمُ ٕ٘ي

سٛا٘ٙس اضظيبثي  طذٛضز ثب زذشطاٖ ٔٛسٛي ٚ ضٞٙٛضز زض ضٚظ غسيط ضا ٔيآيب حبوٕبٖ يٛالت ٚ يٛاضؼ ث

  وٙٙس؟

 كٌين: بِ فزاسّايي اس هصاحبِ خاًن سّزا هَسَي با كلوِ اضارُ هي

 اي ضا زفبو وٙس. ٘بٔٝ ـ ٍ٘صاضشٙس وٝ دبيبٖ
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 .ْـ اظ زا٘طٍبٜ ًّٔك ضس

 ـ ٟٔٙسس ٔٛسٛي زض حػط، ٘بضاحشي لّجي ديسا وطز.

 ا٘س وٝ زذشطاٖ ضا يطيبٖ وٙٙس. ٞبي ٔسشمط ذٛاسشٝ يٗـ زض ٔمبثُ زٚضث

 ذٛاسشٙس ا٘دبْ زٞٙس. ـ ثبظضسي غيطاذاللي ٚ وثيفي ٔي

 ازثب٘ٝ زاضز وٝ دسضْ ضا ثٝ حس سىشٝ ضسب٘س. ـ ايٗ ذب٘ٓ )ٍٟ٘جبٖ( زض ثيٕبضسشبٖ ضفشبض ثسيبض ثي

اْ زض  ٞٓ خبٖ ذٛزْ ٚ ثچٝٞب( اظ زسز ضاسز ثٝ زسز چخ ثس اخبظٜ ايٟٙب )ٍٟ٘جبٖ ـ ٔٗ اٌط ويفٓ ضا ثي

 أبٖ ٘يسز.

 ٔطي ٚ اسشطس سحُٕ وٙس.ـ ايٗ چكٛض ٔاللبسي اسز وٝ لّت ٔطيؽ دسض ٔب ثبيس ثٝ حس 

 ـ لكى حمٛق ثبظ٘طسشٍي ثبثب )ٟٔٙسس ٔٛسٛي( اظ ٕٞبٖ سبَ اَٚ.

ذٛاة زيسٜ  ا٘س ثٝ ٔأٔٛضٞب ٌفشٝ ٞعاض ضٚظ ضٚظ٘بٔٝ ثٝ ٔٗ ثسٞىبضيس ٚ يىجبض ـ اظ ثس ثٝ دسضْ ضٚظ٘بٔٝ ٘سازٜ

 وٝ يه زضذز ضٚظ٘بٔٝ زض حيبـ ضٚييسٜ. 

 ( أيسٚاض اسز.78دسضْ ذيّي ثٝ سغييط ضطايف )ا٘شربثبر  ـ 

ـ ٔب أيسٚاضيٓ ايٗ ٚؾًيز سٕبْ ضٛز وٝ زيٍط ضبٞس ضٚزضضٚيي ذٛاٞط زض ٔمبثُ ذٛاٞط ٚ ثطازض زض ٔمبثُ 

 ثطازض، ٘جبضيٓ ٚ ثطذٛضزٞب ثط ٔجٙبي سفًٙ ٚ ؾطثٝ ٚ سيّي ٘جبضس.

 ٓ.يٞسش ٖـ اظ ايٗ ٕٞٝ زٚسشي ٚ ٔحجز زٚسشبٖ ٚ آضٙبيبٖ ٚ اقطافيبٖ ٕٔٙٛ

 ّاست كِ: ّاي رسوي ٍ غيزرسوي هبيي ايي ٍاقعيت گشارش

ا٘س وٝ چٙس ثبض لّت آٟ٘ب ٔٛضز ًٔبيٙٝ ٚ ٔساٚا  ٞبي ٔشًسزي ضسٜ ـ آلبيبٖ ٔٛسٛي ٚ وطٚثي زچبض ثيٕبضي8

 لطاض ٌطفشٝ اسز.

ٚ خصة  Dض قجيًي زچبض دٛوي اسشرٛاٖ ٚ وٕجٛز سٙشط ٚيشبٔيٗ ـ ايٗ سٝ ٘فط ثٝ زِيُ وٕي 8ٛ٘

 ا٘س )ثيٕبضي يبضؾي ظ٘ساٖ( وّيسٓ ضسٜ

ـ حػط ثسيبض ٔحسٚزوٙٙسٜ ايٗ آلبيبٖ ٚ سطوبضذب٘ٓ ضٞٙٛضز، افسطزٌي ضٚحي ٚ ذسشٍي ضٚا٘ي ـ وٝ 1

 ا٘س. ضسٜ ـ ضٛز أطي يبضؾي اسز ٚ ضبُٔ سٕبْ وسب٘ي زض ايٗ ضطايف ٔي

 وٙس وٝ يبُٔ آٖ حػط اسز. دصيطي آٟ٘ب ضا ثيطشط ٔي ز ضطايف خسٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي ٚ آسيتسٗ ايٗ افطا ـ 2

 بِ لحاظ سياسي ٍ حقَقي:

ٞبي ٔطثٛقٝ  ثطط، ٘مؽ وٙٛا٘سيٖٛ اسبسي، ٘مؽ ٔٙطٛض حمٛق ـ حػط ثسٖٚ ٔحبوٕٝ، ٘مؽ لب8ٖٛ٘

 ثبضس. ٔي

ضٛ٘س ٚ سٕبيّي ثٝ  ازاضٜ ٔي آٚضز وٝ ثب ضٚش اسشجسازي ـ ثٝ ِحبل سيبسي ايطاٖ ضا خعء وطٛضٞبيي ٔي8

 .٘ساضز ايٕبَ لبٖ٘ٛ

ـ حػط ٚ ٔحطٚٔيز ثبالسطيٗ ٔمبٔبر سيبسي وطٛض سٛسف خٙبح ضليت، ايطاٖ ضا زض ضزيف وطٛضٞبيي 1

ضٕبِي، وطٛضٞبي اضٚدبي ضطلي  ثطٔٝ، اِدعايط ظٔبٖ ثٛٔسيٗ، وطٜ  چٖٛ ضٛضٚي ظٔبٖ اسشبِيٗ ٚ ثطغ٘ف،
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ٔي ضا ٕٞطزيف ٘بغطاِسيٗ ضبٜ، ضؾبضبٜ ٚ ٔحٕسضؾبضبٜ لطاض سطز ٚ حبوٕبٖ خٕٟٛضي اسال ظٔبٖ خًٙ

 زٞس. ٔي

زٞس  ايطاٖ ضا زض ٔٛؾى ؾًف لطاض ٔي ،ٚ حشي آغا٘س ا٘طغي اسٕي 3+8ـ زض ٔصاوطار فًّي ثب ٌطٜٚ 2

قٛض ٚالًي ٘ساضز، ِٚي زض ضطايف  ثطط ضا ثٝ ٌبٜ زغسغٝ حمٛق اٌطچٝ وطٛضٞبي غطثي ٚ ضٚسيٝ ٚ چيٗ، ٞيچ

خٛأى  وطٛضٞبي ذٛز ٚثطط  حمٛقٚ غطثي ثٝ زِيُ فطبضٞبي ٟ٘بزٞبي ٔس٘ي  وٙٛ٘ي، وطٛضٞبي

ذٛاٞٙس  ايدبز فطبض ٔؿبيف ثط خٕٟٛضي اسالٔي ثطاي وست أشيبظ ثيطشط الساْ ثٝٞبي ٔميٓ ذبضج  ايطا٘ي

 حػط ايٗ سٝ ٘فط ٚ سبيط ظ٘سا٘يبٖ ضا ثٝ يٙٛاٖ يه اثعاض فطبض ٔكطح ذٛاٞٙس وطز. وطز.

ٚ ايدبز أيس ثٝ ٚحسر ّٔي ٚ حُ ٔسبئُ زاذُ  ٚ ذبضج، سجسيُ ثٝ ٘بأيسي  78ـ ا٘شربثبر ذطزاز 3

ا٘س اظ خٕٟٛضي اسالٔي  وٝ ضأي ٘سازٜ ٔيّيٖٛ وسب٘ي 83زٞٙسٌبٖ ٚ  ٔيّيٖٛ ضأي 86ٔدسز ٚ ثطيسٌي 

 ذٛاٞس ضس.

وبٞص   ـ حُ ٔطىُ الشػبزي يّٕي ٘رٛاٞس ضس. خصة سطٔبيٝ ذبضخي، سمٛيز ٔحيف وست ٚ وبض،4

.. ثسٖٚ ايدبز يه فؿبي ٚحسر ّٔي وٝ اِٚيٗ لسْ آٖ آظازي ٔحػٛضيٗ ٚ ظ٘سا٘يبٖ اسز، ٕٔىٗ سٛضْ ٚ.

 ٘يسز.

 ّاي هوكي بزاي حل ايي هعضل حل راُ

اي،  ضسس وٝ حُ ٔسئّٝ حػط ايٗ سٝ ثعضٌٛاض ٚ حسٚز چٙس غس ٘فط ظ٘سا٘ي سيبسي، ضسب٘ٝ ثٝ ٘هط ٔي

ٝ ٔٛؾٛيي اذشالفي اسز ٚ آلبي ضٚحب٘ي ٞبي لٛٔي ٚ ٔصٞجي، زض ثيٗ ٞيئز حبوٕ زضاٚيص، الّيز

اوٖٙٛ سىٛر وطزٜ ٚ ٚيسٜ ثٝ آيٙسٜ ٚ سثجيز ٚظضا ٚ  يّيطغٓ لَٛ ٚ لطاضٞبي ا٘شربثبسي ذٛزش، ٞٓ

زٞس. خٙبح ضاسز ٞٓ فمف حُ سيبسز ذبضخي ٚ ٔطىُ الشػبزي ضا ٚاٌصاض وطزٜ اسز،  ًٔبٚ٘بٖ ٔي

ثسيبض ثيطشط اظ ذبضج اسز. سب زض ذب٘ٝ آضأص  غبفُ اظ ايٙىٝ زاذُ ٚ ذبضج ثٝ ٞٓ ديٛسشٝ ٚ إٞيز زاذُ

 ذبضج ثٝ ثٕط ٘رٛاٞس ضسيس.سٛفيك زض ٚ ٚحسر ٘جبضس، 

ثب ايٗ ٚخٛز، حػط ايٗ سٝ ٘فط ٚ ظ٘سا٘ي چٙس غس ٘فط افطاز سيبسي ٚ فطٞيرشٝ ّٕٔىز، ٕٞچٖٛ ًٔؿّي 

ض ثرص ثيطشط ثٝ ؾط ،زض زاذُ ٞيئز حبوٕٝ ،ثبضس. سساْٚ ايٗ ضطايف زأٍٙيط ٞيئز حبوٕٝ ٔي

ٞبي ظيط ضا ا٘شربة وٙٙس ٚ ايٗ  الشساضقّت اسز ٚ زض خبًٔٝ، ثٝ ؾطض ٔطزْ. ٔسئٛالٖ لسضسٕساض يىي اظ ضاٜ

 اِٚٛيز ثٝ سطسيت ظيط اسز8  ًٔؿُ ضا ثٝ ٘فى ٔٙبفى ّٔي، ٔػبِح ّٔي ٚ ٔػبِح خٙبح ذٛز حُ وٙٙس؛

 ثٟشطيٗ حبِز؛ آظازي ثسٖٚ ليس ٚ ضطـ ٔحػٛضاٖ ٚ ظ٘سا٘يبٖ اسز. ـ 8

سٛ ٚ قطف ٔمبثُ اظ سٛي زيٍط  طٌعاضي ٔيعٌطزٞبي سّٛيعيٛ٘ي ثب حؿٛض ٔحػٛضاٖ ٚ ظ٘سا٘يبٖ اظ يهـ ث8

 ٚ ضىبفشٗ ٔسبئُ چٟبضسبَ ٌصضشٝ.

 ـ ثطٌعاضي يه زازٌبٜ يّٙي ٚ ٔحبوٕٝ ٔحػٛضاٖ.1

ـ ثطٌعاضي يه زازٌبٜ غيطيّٙي ثطاي ٔحػٛضاٖ ٚ زض غٛضر يسْ سجطئٝ، سجسيُ حػط ثٝ ظ٘ساٖ ٚ ضيبيز 2

 ظ٘سا٘يبٖ.حمٛق 
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ييبالر ٚ ثسشٍبٖ أٛض ظ٘سٌي زسشص وٛسبٜ »وٝ اظ « ذبٖ يجبسمّي»ٔسضس اظ سًٛيؽ ظ٘سا٘جبٖ ذٛز 

، ذٛضحبَ «ضس ضسٜ ٚ ضت ٚ ضٚظ اظ غسٔبر ضٚحي ٚ خسٕي ٞٓ ٔشأِٓ ٚ اثبض آٟ٘ب اظ اٚ ٔطٟٛز ٔي

 «آذطر يكب فطٔبيس. ٔمبثُ ايٗ غسٔبر ٚ ٘بٔاليٕبر، اخط ز٘يب ٚ»ذٛاٞس وٝ  ضٛز ٚ اظ ذساٚ٘س يبِٓ ٔي ٔي

 8171اشض  ٚ ًٔطفي وشبة ٌٙديٙٝ ذٛاف 8171اشض  ثٝ ٔٙبسجز ضٟبزر ٔسضس

 

 

 
 


