ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
سبضيدِٛبضي ٘١طا ٟثب سحطيق ()3
ِٛب١ي ث« ٠سبضيد ؾيبؾي  25ؾبٓ ٠ايطا»ٙ
چٜب ٠ًٙزض ق٘بض١ ٟبي ديف يبزآٝضي ُطزيسٛ ،وس  ٝثطضؾي ًٔي ٠ذالف ُٞئي١ب ٛ ٝبزضؾشي ١بئي
ً ٠زض ًشبة «سبضيد ؾيبؾي  25ؾبٓ ٠ايطاٞٛ » ٙقش ٠ؾط َٜ١ؿالٗطيب ٛدبسي ،زيسٗ ٟي قٞز ،اظ
حٞنٔ ٠ايٞٛ ٚقشبض ثيط ٙٝاؾز  ٝث ٠سسٝيً ٚشبثي زض حدٖ ذٞز ًشبة يبز قسٛ ٟيبظ اؾز سب
ثشٞا ٙؾُط ث ٠ؾُط آٝضز ٟا ٝضا ٕ ٝضز ثطضؾي هطاض زاز  ٝضٝي ٛبزضؾشي ١بي آ ٙاِٛكز ُصاقز .
اظ اي ٚضٛ ،ٝبُعيطيٖ زض ايٞٛ ٚقش ،٠ثطذي اظ آٝضزٟ

١ب ضا ً ٠ثب ٝاهؼيز ١بي سبضيري ٗـبيطسي

آقٌبض زاضز ،ثبظُ ٞؾبظيٖ  ٝاظ ثؿيبضي ٌٛش١٠بي ضيع  ٝزضقشي ً ٠ثب ضاؾشي  ٝزضؾشي ؾبظُبضي
ٛساضز چكٖ ثذٞقيٖ  ٝاي ٚحويوز ضا ث ٠ذٞاٜٛسُب ٙاٛسيكٜ٘س ٝاُصاضيٖ  .ثبض زيِط يبزآٝض ٗي قٞيٖ
ً ٠يٌي اظ سطكٜس١بي خ٢بٛرٞاضا ٙزض ضا ٟاؾشؼ٘بض ًكٞض١ب  ٝاؾبضر ٗٔز ١بِٛ ،بضـ سبضيد ٘١طاٟ
ثب سحطيق اؾز  .اي ٚقِطز قيُبٛي زض ؾسُ ٟصقش ٠ثَٞ ٠ض حؿبة قسٟاي زٛجبّ قس  ٝثيكشط
ًشبة١بي سبضيد ث ٠زؾز ٗبؾ١ ٙٞبٗ ،بضًؿيؿز١ب  ٝيب ٗبؾٙٞظز١ٟب  ٝچخظز١ٟب٘١ ،طا ٟثب زضٝؽ
 ٝسحطيق ٝ ٝاض ٠ٛٝؾبظي ث ٠ضقشِٛ ٠بضـ ًكيس ٟقس  .زض دي ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي ـ ثٝ ٠يػٟ
زض دؽ قٌؿز سَٞئ١ ٠بي اؾشٌجبض خ٢بٛي زض ث ٠ضا ٟاٛساذش ٚخ َٜسح٘ئي ،سطٝض١بي زاذٔي ث٠
زؾز ٜٗبكوب ٝ ٙزيِط ٗعزٝضا ٙثيِبٝ ،... ٝ ٠ٛاض٘ٛ ٠ٛٝبيبٛسٝ ٙاهؼيز١بي سبضيري ،سحطيقُطي١ب ٝ
زضٝؽدطزاظي١ب ،قشبة ثيكشطي ث ٠ذٞز ُطكز  ٝسحطيقُطا ٙسبضيد زض دي ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي
ثب ز ٝقي ٝ ٟٞقِطز ث ٠ضٝيبضٝئي ثب اي ٚاٛوالة ثطذبؾشٜس:
1ـ ث ٠ظيط ؾئٞاّ ثطزٗ ٙب١يز اٛوالة اؾالٗي  ٝزٛجبّ ًطز ٙاي ٚزض

ٝؽ ً ٠ؾطٛد اي ٚاٛوالة ث٠

زؾز زيِطا ٙثٞز ! ايٛ ٚوكٛ ٠رؿز اظ ؾٞي قرم قب ٟزض ًشبة «دبؾد ث ٠سبضيد » آؿبظ قس .اٝ
زض ايً ٚشبة ًٞقيس ً ٠اٛوالة اؾالٗي ضا ثب «اٛوالة ؾليس ٔٗ ٝز !!» خبثدب ثٜ٘بيبٛس  ٝآ ٙچ ٠ضا ً٠
اٗطيٌب  ٝثطذي زيِط اظ اثطهسضر١ب ثب ٛبٕ دطَُ٘طام «اٛوالة ؼكيس قبٔٗ ٝ ٟز» ثط ا ٝسح٘يْ ًطزٛس
1

 ٝا ٖ١ ٝث ٠ػٜٞا ٙيي «آٓز كؼْ» ث ٠اخطاي آًٞ ٙقيس ،ث ٠اٛوالة اؾالٗي ٛؿجز ز١س.

1

 .ايي كتاب را در فرصت ديگري هَرد بررسي قرار خَاّين داد .

1

ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
ث ٠زٛجبّ ا ٝثطذي اظ «ضٝقٜلٌطأٗ« ،»ٙيُطايب ٝ »ٙػٜبنط ػوس ٟاي ً ٠زض ٛظبٕ خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي
ٛشٞاٛؿش٠اٛس ثطاي ذٞز دؿز ٗ ٝوبٗي ث ٠چ َٜآٝضٛس  ٝيب ثُ ٠لش ٠اٗبٕ «ؾطزض آذٞض ؿطة  ٝقطم
زاضٛس» ،ثب ػٜبٝيُٛٞ ٚبُ ،ٙٞاي ٚثبكش ٠ا ٝضا ٛكرٞاض ًطزٛس ًٞ ٝقيسٛس ثب نس ظثب ،ٙانبٓز اٛوالة
اؾالٗي ضا ث ٠ظيط ؾٞاّ ثطٛس  ٠ٛٞ٘ٛ .اي ٚقِطز قيُبٛي ً ٠اظ اٛسيكٗ ٠ح٘سضيبقب١ي  ٝزض ضاٟ
زكبع اظ ا ٝنٞضر دصيطكش ٝ ٠ثٜٗ ٠ظٞض ث ٠ظيط ؾئٞاّ ثطز ٙا نبٓز اٛوالة اؼال ٗي ُٗطح ُطزيس،ٟ
كطاظ شيْ اؾز:
« ٖ١ ...زًشط ٗهسم ظٛساٛي  ٝسجؼيس قس  ٖ١ ٝآيز

اهلل ًبقبٛي ٜٗعٝي ُطزيس ٗ ٖ١ ٝح٘سضيب

2

دٞٔ٢ي هطثبٛي قس»...

زٛجبٓ٠ضٝي «ضٝقٜلٌطا »ٙاظ سع قبٜ١كب١ي س٢ٜب ث ٠ثبكش١ ٠بي ا ٝديطاٗ« ٙٞاٛوالة اؾالٗي » ٗحسٝز
٘ٛيُطزز ،ثٌٔ ٠حيكشط١ب ٛيع زض ٗٞاضزي ايٛ ٠ُٛٞ ٚكرٞاض١ب  ٝزٛجبٓ ٠ضٝي١ب كطاٝا ٙزيس ٟقسٟ
اؾز .چٜب ٠ًٙزضثبضً٢ٛ ٟز اٗبٕ  ٝهيبٕ ذٛٞيٗ ٝ ٚوسؼ 15ذطزاز 42/قب ٟازػب ًطز:٠ً ٟ
« ...ثٔٞاي  15ذطزاز  1342ث٢شطي ٠ٛٞ٘ٛ ٚاسحبز ٛبٗوسؼ زٝخٜبح اضسدبع ؾيب ٝ ٟهٞاي ٗرطة ؾطخ
3

ثٞز ً ٠ثب د ّٞزؾش٠اي اظ ٗالًيٗ ٠ً ٚك٘ ّٞهب ٙٞٛانالحبر اضيي قس ٟثٞزٛس اٛدبٕ ُطكز»...
ث ٠زٛجبّ ا ٝزيسيٖ ً ٠ثيػ ٙخعٛي زض ًشبة

«سبضيد ؾي ؾبٜٓٗ »٠بكوي ٚزض «سبضيرچ ٠ؾبظٗبٝ » ٙ

ثطذي زيِط اظ «ضٝقٜلٌطٗأة١ب» زض ٞٛقش١ ٠ب  ٝسحٔيْ ١بي ذٞز اي ٚديطايٛ ٠بضٝاي قب١ب ٠ٛضا
4

ثبض١ب سٌطاض ٛ ٝكرٞاض ًطزٛس.

اظ زيِط ٗٞاضزي ً ٠ثبيس ُلز ثطذي اظ ضٝقٜلٌطا ٙهٖٔ ث ٠زؾزُ ،لش ٝ ٠ثبكش ٠قبُٞ ٟض ثُٞ ٠ض
قس ٟضا زٛجبّ ًطزٛس خطيبً ٙبخ ٗطٗط زض ؾبّ  1344اؾز ٠ً ،ضيب ق٘ؽآثبزي ثب كساًبضي  ٝاظ
ذٞزُصقشِي ٝيػ ٟاي ًٞقيس قب ٟضا اظ ٗيب ٙثجطزٓ ،يًٌ ٚبٗيبة ٛكس

 .قب ٝ ٟزاض  ٝزؼ س ٠اٝ

ًٞقيسٛس اي ٚحطًز ضا ثٗ ٠بئٞئيؿز ١ب ٜٗشؿت ؾبظٛس !  ٝث ٠زٛجبّ آٛب ٙزض دي ديطٝظي اٛوالة
اؾالٗي ػٜبنط ٗطٗٞظي ثط آ ٙقسٛس ً ٠ث ٠اي ٚزضٝؽ قب١ب ٠ٛخبٗٝ ٠اهؼي  ٝزضؾشي ثذٞقبٜٛس ،اظ
2

 .تركواى ،هحود ،اسرار قتل رزم آرا؟! ،ص .19

3

.پْلَي ،هحودرضا ،اًقالب سفيد ،ص .47
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 .پاسخ ايي درٍغپردازيّاٍ پيرايِتراشيّا در شوارُ  2ايي هجلِ ص 20 :زير عٌَاى «زٍرهداراى»« ،رٍشٌفكراى» ٍ «قيام حواسِساز  15خرداد» آهدُ است.
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
اي ٚض ،ٝحشي زض ًشبة ١بي زضؾي ٛظبٕ خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ٛيع اي ٚزضٝؽ قب١ب ٠ٛضا چٜي ٚسٌطا

ض

ًطزٛس:
« ...زٗٝي ٚحبزث ،٠سالـ ثطاي سطٝض قب ٟزض

 21كطٝضزي 44 ٚزض ًبخ ٗطٗط اظ ؾٞي

ق٘ؽآثبزي» ؾطثبظ ُبضز ثٞز ً ٠ثب قٌؿز ضٝثط ٝقس

«ضيب

 .زض اي ٚحبزث ٠قبٗ ٟدطٝح قس ...5

ق٘ؽآثبزي زض اضسجبٌ ثب يٌي اظ ُط١ ٟٝبي ٗبضًؿيؿشي ـ ٗبئٞئيؿشي كبٓيز زاقز ٝ .ي اٌٗبٙ
6

سطٝض قب ٟضا ثُ ٠ط ٟٝذٞز ذجط زاز ٟثٞز»...
2ـ قِطز زيِطي ً ٠ثبٛس

«ضٝقٜلٌط» زض ثطاثط اٛوالة اؾالٗي ثً ٠بض ُطكش٠

اٛس ،اي ٚاؾز ً٠

ٗيًٞقٜس اظ ٗب١يز اؾالٗي اي ٚاٛوالة ثٌبٜ١سٛ ،وف اؾالٕ  ٝػبٓ٘ب ٙاؾالٗي ضا زض اي ٚاٛوالة
ً٘ط َٛثٜ٘بيبٜٛس  ٝاي ٚزضٝؽ ضا زض اش١ب ٙخب ثسٜ١س ًٓ ٕ ٠يُطا١ب ،ضٝقٜلٌطٗأة ١ب ،ؾبظٗب١ ٙبي
ؾيبؾي  ٝاحعاة ث ٠انُالح ٗٔي ثٞزٛس ً ٠اي ٚاٛوالة ضا سساضى زيسٛس

ٓ .يٌ ٚيي ثبض ٟؾط٠ًٔٝ

ضٝحبٛيب ٙديسا قس ً ٠اٛوالة آكطيٜب ٙانٔي ضا ًٜبض ظزٛس  ٝذٞز ثط ٗٞج اٛوالة ؾٞاض قسٛس  ٝث٠
اٛوالة ضٗ َٛص١جي زازٛس»!!
اظ اي ٚزؾز ٞٛيؿٜسُب ٕ ٙيسٞا٢ٗ ٙسي ثبظضُب ،ٙاثطا١يٖ يعزي  ٝ ... ٝؾط َٜ١ؿالٗطيب ٛدبسي ضا
ٛبٕ ثطز ٢ٗ .سي ثبظضُب ٙزض زٝضا ٙزٓٝز ذٞز ،ؾطثطٍ ١بي ٛرؿز ٝظيطي ضا ثب ػٜٞا« ٙزٓٝز
ٗٞهز اٛوالة ايطا » ٙظز ٟثٞز ً ٠ثب ٝاًٜف سٜس ٜٗ ٝلي اٗبٕ ضٝثط ٝقس  .اٗبٕ ،اي ٚؾطثطٍ ضا دبضٟ
ًطز  ٝآ ٙضا ضٝي ٛبٗ ٠اي ً ٠ثبظضُب ٙكطؾشبز ٟثٞز ؾٜدبم ًطز  ٝثطاي ا ٝدؽ كطؾشبز  ٝث٠
ٝؾئ ٠ديٌي ًٛ ٠بٗ ٠ضا آٝضز ٟثٞز ثطاي ثبظضُب ٙچٜي ٚديبٕ زاز:
« ...ق٘ب ث ٠زؾز ٗطزٗي ً ٠ثب ٝ ٠٘١خٞز ذٞز كطيبز ٗي ظزٛس اؾشوالّ ،آظازي ،خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي،
ثٛ ٠رؿز ٝظيطي ٗجؼٞص قسيس  ٝاي ٚاٛوالة ث ٠زؾز ٗطزٗي ً ٠زض ضا ٟاؾالٕ اظ  ٠٘١چيع ذٞز
ُصقشٜس ث ٠ديطٝظي ضؾيس ،چِ ٠ٛٞث ٠ذٞز حن ٗي

ز١يس ً ٠اٛوالة ضا ثس ٙٝدؿٛٞس اؾالٗي زض

ؾطثطٍ١بي ٛبٗ ٠ذٞز ثيبٝضيس؟ ! ( ٛعزيي ث ٠ايًٗ ٚبٗي٢ٗ ) ٚسي ثبظضُب ٙزض ًشبة «اٛوالة زض زٝ

5

 .ايي ادعا بياساس است .بِ شاُ ّيچ گًَِ آسيبي ًرسيد .

6

 .قادري ،حاتن« ،تحليلي از اًقالب اسالهي ايراى » ،ص.42
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
حطًز» ايٛ ٚوك ٠ضا زٛجبّ ٗي ًٜس سب ث ٠ذٞاٜٛس ٟثجبٝضاٛس ً ٠ا ٛوالة ايطا ٙاٛوالثي ٗٔي ثٞزٛ ٝ ٟبضٝا
ثب دؿٛٞس «اؾالٗي» ٗٔوت ُطزيس ٟاؾز! اظ اي ٚضٗ ،ٝيٞٛيؿس:
7

« ...اٛوالة ٗب (؟؟) ًٛ ٠بٕ اؾالٗي ضٝي آُ ٙصاقش ٠قس ٟاؾز»...

ٜٗ٢سؼ ٗ٢سي ثبظضُب ٙزض ايً ٚشبة ٗي ًٞقس ً ٠اٛوالة اؾالٗي ضا ض ٟآٝضز ث ٠انُالح ٗجبضظار
زاض  ٝزؾشٗ ٠هس م دؽ اظ ًٞزسبي ٗ 28طزاز 32/ثرٞاٛس ٛ ٝوف انٔي ضا زض ديطٝظي اٛوالة
اؾالٗي ث ٠آ٢ٛبئي ثس١س ًٗ ٠ي ًٞقيسٛس ثب َطح ؾيبؾز ُبٕ ثُ ٠بٕٗ ،ح٘سضيب دٞٔ٢ي ضا اظ
ؾو ٌٞحش٘ي ثط١بٜٛس!
 8ـ سحطيق زض ػٞاْٗ ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي
٘١يٛ ٚوك ٝ ٠قي ٟٞضا خٜبة ؾط َٜ١ؿالٗطيب ٛدبسي زض

ًشبة «سبضيد  25ؾبٓ ٠ايطا » ٙزٛجبّ

ًطز ٝ ٟزض خبي خبي ايً ٚشبة ًٞقيسً٢ٛ ٠ً ٟز اٗبٕ زض ز ،1340 ٠١هيبٕ ذٛٞي 15 ٚذطزاز42/
 ٝؾطاٛدبٕ ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي ضا اظ زؾشبٝضز١بي ث ٠انُالح ٗجبضظار «خجٗ ٠٢طسس ٗٔي » ٝ
زيِط زاض  ٝزؾش١ ٠بي ٗهسم ٝاٞ٘ٛز ًٜس  .اظ اي ٚض ،ٝزض ٗٞضزي آٝضز ٟاؾز ...« :سحٞالر ؾيبؾي
ـ اخش٘بػي ايطا ٙزض اٝايْ ز ...ٝ 1340 ٠١يٌي اظ آثبض ٗجبضظار ً٢ٛز ٗوبٗٝز ٗٔي ثٞز »!! ( ل
 128ـ زضثبض ٟايُ ٚعاكُٞ٠ئي زض ق٘بض 8 ٝ 9 ٟايٗ ٚدٔ ٠ثَٞ ٠ض ٗكطٝح ؾرُ ٚلش ٠قس).
زض خبي زيِطي ازػب ًطز ٟاؾز َ ...« :ي اي ٚثيؿز  ٝدٜح ؾبّ اذشٜب م  ٝؾطًٞةٗ ،ربٓلبٝ ٙ
ٗجبضظا ٙسبظٟاي ؾطثطآٝضزٛس ً ٠ثؿيبض ضازيٌبّ سط اظ ضٝقٜلٌطا ٙخجٔٗ ٠٢ي  ٝحعة سٞز ٟثٞزٛس ٝ
ثب ٗجبضظار ه٢طآٗيعَٞ ،الٛي  ٝآقشيٛبدصيط ذٞز ،ؾطاٛدبٕ ضغيٖ دٞٔ٢ي ضا ثطاٛساذشٜس)323( ».
 ٝچ ٙٞذٞز خٜبة ؾط َٜ١زض ايً ٚشبة ازػبي ثبال ضا آقٌبضا ضز ًطز  ٝ ٟزضٝؽ ثٞز ٙآ ٙضا ث٠
٘ٛبيف ُصاقش ٠اؾز ،ثٛ ٠ظط ٗي ضؾس ديطاٗ ٙٞثي دبيِي ٛ ٝبزضؾشي ازػبي ثبال ث ٠سحٔيْ  ٝثطضؾي
زيِطي ٛيبظ ٛجبقس ،اظ اي ٚض ،ٝس٢ٜب ث ٠آٝضز ٙكطاظ١بئي اظ ٞٛقش١ ٠ب  ٝاػشطاف ١بي ا ٝديطاٗٙٞ
قٌؿز  ٝاؾشيهبّ آٛب ٠ًٙثٗ ٠جبضظار چطيٌي  ٝه٢طآٗيع زؾز ظز ٟثٞزٛس ـ ؾبٓيبٛي ديف اظ اٝج
 ٝديطٝظي اٛوالة اؾالٗي ـ ثؿٜسٗ ٟيًٜيٖ:
7
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
« ...زض اٝاذط ؾبّ ٗ 1354جبضظ ٟثي ٚچطيي ١بي كسائي  ٝضغيٖ قب ٟث ٠ث ٚثؿز ضؾيس ٟثٞز ً٘ .يش٠
ؾبٝاى  ٝدٔيؽ ٗ ٞفم ث ٠قٌبض ػس ٟهبثْ سٞخ٢ي اظ چطيي ١ب قس ٟثٞزٛس  ...اظ آ ٙدؽ كؼبٓيز
چكِ٘يطي اظ زُ ٝط ٠ً ٟٝؾالح١بي ذٞز ضا حلظ ًطز ٟثٞزٛس ٗكب١سٛ ٟكس .ثب قطٝع اٛوالة ؾبّ
 ،1357كسائيب ٙثبض زيِط ظب١ط قسٛس ٓٝي زض ايدبز حطًز ٗطزٕ  ٝثطدبئي سظب١طار يس ضغيٖ
دٞٔ٢ي ٛوكي ٛساقشٜس  .زض ثطذٞضز١بي ٗؿٔحب ٠ٛضٝظ١بي  22 ٝ 21ث ،ٚ٘٢ثب ح٘ٔ ٠ث ٠دبؾِب١ ٟبي
دٔيؽ  ٝدبزُب١ ٙبي ٛظبٗي ديقِبٕ ثٞزٛس  ٝاؾٔح٘٢ٗ ٝ ٠بر ظيبزي ث ٠چ َٜآٝضزٛس  ٝزض ٛوبٌ
ٗرشٔق ٗرلي ًطزٛس 392( ».ـ )391
ٛيع اػشطاف ًطز ٟاؾز:
«٘١ ...بَٞٙض ًُ ٠لش ٠قس ،زض خطيب ٙثطذٞضز ٗؿٔحب ،٠ٛثي ٚچطيي ١ب ٛ ٝيط١ٝبي زٓٝشي ،س٢ٜب زض
يي ٗٞضز ؾيب ،ٌْ١ػ٘ٔيبر ٛظبٗي ثٗ ٠ل ٕٞ٢چطيٌي ،نٞضر ُطكز  ٝزض

ٗٞاضز ثؼسي يؼٜي سب

اٛوالة ؾبّ  1357ثطذٞضز١بي ٗدب١سي ،ٚكسائيب ٝ ٙزيِط ُط١ ٟٝبي ًٞچي چطيٌي ثب ٗبٗٞضيٚ
دٔيؽ  ٝؾبٝاى خٜج« ٠زكبع اظ ذٞز» ٛ ٝدبر اظ ٗ ٠ٌٔ٢ضا زاقز.
١طچٜس چطيي ١ب زض سظب١طار  ٝظز  ٝذٞضز١بي ذٛٞي ٚؾبّ

 1357حًٞض زاقشٜس ٓٝي زض ث٠

حطًز زضآٝضزٗ ٙطزٕ  ٝايدبز اخش٘بػبر ػظيٖ ز١ ٟب ١عاض ٛلطي  ٝاػشهبثبسي ً ٠ضغيٖ ضا اظ دبي
زضآٝضزٛ ،وف چكِ٘يطي ٛساقشٜس 448( »...ـ )447
خٜبة ؾط َٜ١ثب اي ٚيس ٛ ٝويى ُٞئي ذٞاٜٛسُبً ٙشبة ذٞز ضا زض ؾطُطزاٛي  ٝحيطر ٠ِٛ
ٗيزاضز  ٝؾطاٛدبٕ ضٝق٘ٛ ٚي ؾبظز ً ٠ؾبظٗب١ ٙبي چطيٌي ثب «ٗجبضظار ه ٠ضآٗيع َٞ ٝالٛي ٝ
آقشيٛبدصيط ذٞز ،ؾطاٛدبٕ ضغيٖ دٞٔ٢ي ضا ثطاٛساذشٜس»!! يب اي ...« ٠ًٚثطذٞضز١بي آٛب ٙثب ٗبٗٞضيٚ
دٔيؽ  ٝؾبٝاى ،خٜج ٠زكبع اظ ذٞز ٛ ٝدبر اظ ٗ ٠ٌٔ٢ضازاقز  ٝزض ث ٠حطًز زضآٝضزٗ ٙطزٕ ٝ
سظب١طار  ٝاػشهبثبسي ً ٠ضغيٖ ضا اظ دبي زضآٝضزٛ ،وف چكِ٘يطي ٛساقزٛس»؟!
يس ٛ ٝويى ُٞئي خٜبة ؾط َٜ١زض ٗٞضز ؾبظٗب١ ٙبي چطيٌي ث ٠آ ٙچ ٠آٝضز ٟقسٗ ،حسٝز
٘ٛيُطزز ثٌٔ ٠زض دي اػشطاف ١بي ثبال ثبض زيِط سحز سبثيط احؿبؾبر حعثي ُ ٝطايف
ُٛٞبُٛ ٙٞؿجز ث ٠ايُ ٚط١ٟٝب ـ ثٝ ٠يػٜٗ ٟبكوي ٚـ چٜيٗ ٚيآٝضز:
5
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
« ...اٗب زض ضٝظ١بي  22 ٝ 21ث 1357 ٚ٘٢زض ح٘ٔ ٠ث ٠هطاضُب١ ٟبي دٔيؽ  ٝدبزُب١ ٙبي ٛظبٗي،
ديكِبٕ ثٞزٛس  ٝاؾٔح٘٢ٗ ٝ ٠بر ظيبزي ث ٠چ َٜآٝضزٛس ٗ ٝرلي ًطزٛس  .زض حويوز ،چطيي ١ب سيط
ذالل ضا ثط ٗـع ضغيٖ ؾط ِٙٞٛقس ٟدٞٔ٢ي قٔيي ًطزٛس )448( »...ٝ
ضاؾشي ُط١ٝي ١بئي ً ٠زض ضٝظ١بي  22 ٝ 21ث ٚ٘٢ثطاي ث ٠چ َٜآ ٝضز ٙؿٜبئٖ خِٜي ث ٠نح٠ٜ
قشبكش ٝ ٠ث ٠اػشطاف خٜبة ؾط« َٜ١اؾٔح٘٢ٗ ٝ ٠بر ظيبزي ث ٠چ َٜآٝضزٛس  ٝزض ٛوبٌ ٗرشٔق
ٗرلي ًطزٛس» آيب «سيط ذالل ضا ثط ٗـع ضغيٖ ؾط ِٙٞٛقس ٟدٞٔ٢ي قٔيي ًطزٛس » يب زض حويوز ثب
اي ٚزظزي  ٝؿبضسِطي آقٌبضٛ ،رؿشي ٚذٜدط ظ١طآُي ٚذٞز دؽ اظ ؾطِٛٞٛي ضغي ٕ قب ٟضا ثط
دكز ٗٔز ٗؿٔ٘ب ٙايطا ٝ ٙاٛوالة اؾالٗي كط ٝثطزٛس؟!
اُط ايُ ٚط١ٝي ١بي ثيِب ٠ٛاظ ذسا  ٝذٔن زض ضٝظ١بي

 22 ٝ 21ث ٚ٘٢ث ٠نح٘ٛ ٠ٜي آٗسٛس ،زض

ؾطٞٛقز اٛوالة اؾالٗي ًٞچٌشطي ٚزُطُٛٞي دسيس ٘ٛي آٗسٓ ،يٌ ٚثب چذبِٓٝطي١ب  ٝزؾشجطز١بي
آٛب ٙث ٠دبزُب١ٙبي ٛظبٗي  ٝؾطٗبي١٠بي ٗبٛس ٟاظ ؾطٗبي٠زاضاَ ٙبؿٞسي ،ثعضُشطي ٚذيبٛز ثٔٗ ٠ز
 ٝاٛوالة اٛدبٕ ُطكز  ٝظٗي ٠ٜثطاي سَٞئ١ ٠بي زضٗ ٙٝطظيٗ ،بٜٛس زضُيطي ١بي ًطزؾشبٛ ،ٙوس،ٟ
ُٜجس  ٝسطٝض١ب ،آزٌٗكي١ب  ٝذٙٞضيعي١بي كبخؼ٠آٗيع ز 60 ٠١كطا ٖ١آٗس.
خٜبة ؾط َٜ١زض ضا ٟخسا ًطز ٙاٛوالة ايضا ٙاظ اؾالٕ  ٝدٞقيس ٟزاقشٛ ٚوف ضيك ٠اي اؾالٕ زض
ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي سب آ ٙدبي ٠سؼهت ،قشبة  ٝدبككبضي زاقشٗ« ٠ً ٠وبالر اٛشوبزي ُٗجٞػبر
ػٔي ٠ايبالر ٗشحس »ٟضا اظ ػٞاْٗ ثيساضي  ٝآٗس ٙخٞا١ ٙب ث ٠ذيبثب١ٙب  ٝؾط زاز ٙقؼبض١بي «ٗطٍ
ثط قب ٝ ٟاٗطيٌب» ق٘طز ٝ ٟچٜيٞٛ ٚقش ٠اؾز:
«ِٜ١ ...بٗي ً ٠خبٛؿ ٙٞاظ ؾيبؾز زٓٝز ايطا ٙزض ٗٞضز ٗساذٔٛ ٠ظبٗي اٗطيٌب زض خٝ َٜيشٜبٕ
هسضزاٛي ٗي ًطزٗ ،ح٘سضيبقبٗ ٟحيالٛ ٠ٛبظط اٛشكبض ٗوبالر اٛشوبزي ُٗجٞػبر ظيط ؾبٛؿٞض ػْي٠
ايبالر ٗشحس ٟثٞز ٛ .شيد ٠ايٗ ٠ُٛٞ ٚبٞٛض١ب ،زض ٢ٛبيز ث ٠ظيب ٙقب ٝ ٟاٗطيٌب س٘بٕ قسٛ ،ؿْ خٞاٙ
آ ٙضٝظ ايطا ... ٙثب ذٞاٛس ٝ ٙقٜيس ٙاذجبض ُٗ ٝبٓت ٗطث ٌٞث ٠خٝ َٜيشٜبٕ ،ثيف اظ ديف ث٠
ٗب١يز ٗئيشبضيؿٖ اٗطيٌب ٝاهق قسٛس  .ثركي اظ اي ٚخٞاٛب٘١ ٙب١ ٙبئي ثٞزٛس ً ٠يي ز ٠١ثؼس ،ث٠
ذيبثب١ٙب آٗسٛس  ٝثب قؼبض «ٗطٍ ثط قبٗ« ٝ »ٟطٍ ثط اٗطيٌب» ديكوطاٝال ٙاٛنالة قسٛس »!! ()344
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
قِلشب! ٞٛقش١٠بي «ٗحيال ،»٠ٛسبًشيٌي  ٝكطٗبيكي ضٝظٛبٗ١ ٠ب ٗ ٝدٔ١ ٠بي ٝاثؿش ٠ث ٠زضثبض ث٠
انُالح «ػٔي ٠ايبالر ٗشحس »ٟاػدبظ ًطز  ٝخٞاٛب ٙضا  ٠ٛس٢ٜب يس اٗطيٌب ثٌٔ ٠يسقبٛ ٟيع ؾبذز!!
 ٝاظ آ ٙثبالسط ث ٠ذيبثب١ ٙب ٛيع ًكبٛيس!!  ٝقِلزآٝضسط اي ٠ًٚاظ اي ٚخٞاٛب ٙضا ديكوطاٝال ٙاٛوالة
ؾبذز!!
ثبيس ُلز ٗٔز ايطا ٙچوسض حن ٛكٜبؼ!  ٝثي چكٖ  ٝض ٝاؾز ! ً ٠اضثبة ُٗجٞػبر آ ٙضٝظ ٝ
ضٝظُبض ٗبٜٛس ٗؿؼٞز ي ،اٗيطاٛي ،كطاٗطظيٗ ،هجبحيب ... ٝ ٙضا ً ٠ثب ِٛبضـ ٗوبٓ١ ٠بي سبًشيٌي ٝ
ث ٠انُالح اٛشوبزآٗيع ػٔي ٠اٗطيٌب سٞاٛؿشٜس چٜب ٙسٞكبٛي ثطدب ؾبظٛس  ٝاٛوالة ثيبكطيٜٜس  .ث ٠خبي
هسضزاٛي ٘ٛ ٝيقٜبؾي سحز سؼويت هطاض زاز  ٝاظ ايٗ ٚطظ  ٝث ٕٞثيط ٙٝضاٛس!
ضاؾشي خٜبة ؾطً َٜ١بـ سٞييح ٗيزاز ً ٠اٛشكبض ٗوبالر اٛشوبزي ُٗجٞػبر ظيط ؾبٛؿٞض ،ػٔي٠
ايبالر ٗشحسٛ ... ٟؿْ خٞا ٙضا چِ ٠ٛٞسٞاٛؿز يسقبًٜ ٟس  ٝثب ـ ػبض «ٗطٍ ثط قب ٠ٛ » ٟس٢ٜب ث٠
ذيبثب١ٙب ثٌكبٛس ثٌٔ« ٠ديكوطاٝال ٙاٛوالة » ؾبظز؟  ٝز ٕٝث ٠ايٌٛ ٚشٛ ٠يع ثبيس سٞخ ٠ذبني
ٗجصٗ ّٝي زاقز ً ٠چِٗ ٠ٛٞوبٓ١ ٠بي ديٞؾش ٝ ٠ؿيط «ٗحيال ٝ »٠ٛسبذز  ٝسبظ قجب ٠ٛضٝظي ٝ
ثيٝهلُٗ ٠جٞػبر زضثبضي ػٔي ٠قٞضٝي ً ٠حسٝز  25ؾبّ ازاٗ ٠زاقزٛ ،شٞاٛؿز خٞاٛب ٙايٗ ٚطظ
 ٝث ٕٞضا ثب قؼبض «ٗطٍ ثط قٞضٝي » ث ٠ذيبثب١ ٙب ًكبٛس؟ ٛ ٝيع ٗوبٓ١ ٠بي ظ١طآُي ٝ ٚذبئٜب٠ٛ
اضثبة خطايس ػهط دٞٔ٢ي ثط يس اؾالٕ  ٝضٝحبٛيز ٛشٞاٛؿز ٛؿْ خٞا ٙضا اظ اؾالٕ  ٝػبٓ٘بٙ
اؾالٗي زٝض ؾبظز « ٝديكوطاٝال »ٙاٛوالثي الئيي  ٝيسٗص١جي ثؿبظز؟!
ثٛ ٠ظط ٗي ضؾس ً ٠خٜبة ؾط َٜ١اؾبؾبً ثط آ ٙثٞزٛ ٠ً ٟوف اؾالٕ  ٝضٝحبٛيب ٙضا زض ديسايف ٝ
ديطٝظي اٛوالة اؾالٗي ث١ ٠ط هي٘شي دٞقيس ٝ ٟد٢ٜب ٙزاضز ،اظ اي ٚضٗ ،ٝي ثيٜيٖ ً ٠زض اي ٚضا ٟث٠
١ط ذبض  ٝذؿي چٗ َٜيظز١ ٝ ٟط٢ٗ ...طٟاي ضا ث ٠ػٜٞا ٙػبْٗ ثيساضي ٗطزٕ  ٝدسيسآٝضٛس ٟاٛوالة
ٗي٘ٛبيبٛس ٟاؾز! ث ٠اي ٚكطاظ زهز ًٜيس:
«ثبيس اشػبً ٙطز ً ٠اضؾٜدبٛي ،ثب ٗ ٠٘١كٌالسي ً ٠زض اخطاي ٗطحٔ ٠ا ّٝثطٛبٗ ٠ثب آ ٙضٝثط ٝثٞز،
 ٝنطف ٛظط اظ ٛشبيح ظيبٛجبض آ ٙثطاي ٌٗ٘ٔز ،زض ثيساض ًطزَ ٙجوً ٠كبٝضظ ايطا ٝ ٙآقٜب ؾبذشٚ
ًكبٝضظا ٙث ٠حوٞهكبٛ ،ٙوف ٗ٘٢ي ايكب ًطز)186(!!».
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
اي ٚؾ٘ذبسي خٜبة ؾطٛ َٜ١ؿجز ث ٠اضؾٜدبٛي ٗعزٝض ً ٠خط «آٓز كؼْ» قبٛ ٟوكي ٛساقز ثطاي
اي ٚاؾز ًٛ ٠بٗجطز ٟديف اظ آ ٠ً ٙث ٠ضغيٖ قب ٟؾطثؿذطز اظ سٞز ٟاي١بي ٝاثؿش ٠ث ٠اٗطيٌب ثٞزٟ
اؾز  ٝخٜبة ؾط َٜ١زض ايً ٚشبة ذٞز ثبض١ب ٛكب ٙزازٛ ٠ً ٟؿت ثًٛٞ٘ ٠يؿز١ب  ٝحعة سٞز ٟـ
ثٝ ٠يػ ٟچذي ١بي اٗطيٌبيي ؾ٘ذبسي ٝيػ ٟاي زاضز  .خٜبة ؾط َٜ١اُط ثٜب زاقز زض خطيبٙ
«انالحبر اضيي » كطٗبيكي ،ثطاي ًؿي زض ثيساضي

«َجوً ٠كبٝضظ » ٛوكي زض ٛظط ثِيطز،

ثيسطزيس ثبيس ايٛ ٚوف ضا ثطاي قرم ٗح٘سضيبقب ٟهبئْ ٗي

قس ً ٠اظ حوٞم ز١وبٛبٝ ٙ

ًكبٝضظا ٙفضاٝا ٙزاز ؾر ٚزاز ٟثٞز ٠ٛ ،اظ اضؾٜدبٛي ً ٠خع ٗسيح٠

ؾطائي ،چبدٔٞؾي ٝ

ذٞـذسٗشي ثطاي قبٛ ٟوكي ثط ػ٢سٛ ٟساقز ٗ ٝدطي ؾيبؾز  ٝاٝاٗط

«ًٗٔٞب »٠ٛثٞز  ٝس٢ٜب

زضؾي ًٗ ٠ي سٞاٛؿز ثَ« ٠جوً ٠كبٝضظ » ثس١س ،زضؼ ق ٠دطؾيٗ ،سيح ٠ؾطائي  ٝذٞـ ضههي
ثٞز .زٓجؿشِي خٜبة ؾط َٜ١ث ٠خٚاة اضؾٜدبٛي سب آ ٙخب اؾز ً ٠زض ًشبة ذٞز ًٞقيسٝ ٟاٞ٘ٛز
ًٜس ً« ٠انالحبر اضيي» قب ٟزض ضٝظُبضي ً ٠اضؾٜدبٛي ٝظيط ًكبٝضظي ثٞز ثط اؾبؼ زضؾز
ٝ ٝاهؼي ديف ضكز  ٝآٙ

ُب ٠ً ٟخٜبة حؿ ٚاضؾٜدبٛي اظ ٝظاضر ًكبٝضظي ثطًٜبض قس،

«انالحبر اضيي» ث ٠نٞضر كٞضٗبٓيش ،٠كطٗبيكي  ٝكطيجٚز ٟزضآٗس! زض نٞضسي ً ٠ذٞز اػشطاف
زاضز ً« ٠ثطٛبٗ ٠انالحبر اضيي يي َطح زيٌش ٠قس ٟاٗطيٌبئي ثٞز)186( »...
ثٜبثطاي ٚثبيس زيس «يي َطح زيٌش ٠قسٝ » ٟاضز ٝ ٟكطٗبيكي چِٗ ٠ٛٞي سٞاٛؿز ث ٠زؾز اضؾٜدبٛي
ث ٠ؾٞز ز١وبٛبً ٝ ٙكبٝضظا ٙث ٠اخطا زضآيس  ٝزض زؾز زيِطي

«سـييط ٗب١يز ز١س»؟! اٝ

ٗيٞٛيؿس ...« :اضؾٜدبٛي ،دؽ اظ ؾو ٌٞزٓٝز اٗيٜي ٗسر ١كز ٗب ٟثب اؾساهلل ػٖٔ ٌ٘١بضي ٗيًطز
ٓٝي زض اؾلٜس  1341اظ ًبض ثطًٜبض قس  ٝثطٛبٗ ٠انالحبر اضيي ٘١بَٞ ٙض ً ٠ديف ثيٜي ًطزٟ
ثٞز ،سـييط ٗب١يز زاز»!! ()186
ًبـ خٜبة ؾط َٜ١سٞييح ٗيزازٛس ً« ٠انالحبر اضوي» زض زٝضاٝ ٙظاضر خٜبة اضؾٜدبٛي ث٠
چ ٠قي ٟٞاي اخطا ٗي قس  ٝدؽ اظ ًٜبض ضكش ٚا ٝاظ ٝظاضر ًكبٝضظي ثب چ٠
زضآٗس  ٝسلبٝر آ ٙزض چ ٠ثٞز سب

قيٟٞاي ث ٠اخطا

«سـييط ٗب١يز انالحبر اضيي » زض دي ثطًٜبض قس ٙا ،ٝث٠

زضؾشي ٗحطظ ٗيُطزيس.
9ـ ؾ٘ذبسي ُ ٝطُٟٝطائي
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
چٜب ٠ًٙديكشط ثطضؾي قس خٜبة ؾط َٜ١زض ايً ٚشبة ،اٗطيٌبظزُي ظقشي اظ ذٞز آقٌبض ؾبذش٠
 ٝاكع ٙٝثط آٛ ٙؿجز ث ٠زاضٝزؾشٗ ٠هسم ث ٠ؾجت ُطايف آٛب ٙث ٠اٗطيٌب ـ ٛ ٝيع ٗبضًؿيؿز ١ب
ؾ٘ذبسي ٝيػٟاي اظ ذٞز ث٘ٛ ٠بيف ُصاقش ٠اؾز.
ػٔز ايطاُ ٙطايف ،اي ٚاؾز ً ٠خٜبة ؾط َٜ١ذٞز ثٗ ٠بضًؿيؿز

١ب (حعة ظح٘شٌكبٔٗ ٙز

ايطا ٙث ٠ض١جط ذٔيْ ٌٗٔي )ٝاةؾش ٠ثٞز ٝ ٟثب اي ٠ً ٚحعة ا ٝاظ سٞز ٟاي١ب اٛكؼبة ًطز ،ٟزض ايٚ
ًشبة اظ ٝكبزاضي « ٝحنقٜبؾي»! ٛؿجز ث ٠حعة ٗبزض (سٞزٟاي١ب)زضيؾ ٞٛضظيس ٟاؾز  .قبيس
١ب ٗ ٝهسهي ١ب ،ضٝيبضٝئي ثب

اِٛيع ٟانٔي ايُ ٚطايف ٛؿجز ثٗ ٠بضًؿيؿز

اؾالٕ ٝ

اؾالٕذٞا١ب ٙضاؾشي ٚثبقس  .اظ اي ٚضٗ ،ٝي ثيٜيٖ ً ٠خٜبة ؾط َٜ١زض ايً ٚشبة اظ خٜجف كسائيبٙ
اؾالٕ يبزي ٘ٛي ًٜس  ٝاكع ٙٝثط آ ٙؾيسػجسآحؿيٝ ٚاحسي ضا ٛبخٞا٘ٛطزا« ٠ٛزضثبضي» ٗيذٞاٛس!
ثب ايٗ ٠ً ٚي زاٛس ًٛ ٠بٗجطز ٟاظ ؾطؾرز سطي ٚزقٜ٘ب ٙقب ،ٟزضثبض  ٝاؾشٌجبض خ٢بٛي ثٞز ٝ ٟزض
ضاٝ ٟاغُٛٞي سبج  ٝسرز قب ٟخب ٙثبذش ٠اؾز ٓ .يٌ ٚكسائيب ٙاؾالٕ اظ زيس خٜبة ؾطٗ َٜ١طسٌت
ُٜب١بٛي ٛبثركٞزٛي ثٞز ٟاٛس! ظيطا اؾالٕ ضا زض ثطاثط ٗٔي ُطائي زض آ ٙضٝظ  ٝضٝظُبض ُٗطح
ؾبذش ٝ ٠اٗطيٌب ضا ٛيع ٘١طا ٟثب أِٛيؽ  ٝقٞضٝي ٗحٌٜٗ ٝ ٕٞلٞض زاقش ٠اٛس ١ ٝيچ سلبٝسي ٗيبٙ
اي ٚاثطهسضر ١بي خٜبيز ديك ٠ثبٝض ٛساقش ٠اٛس ،ثٜبثطاي ٚاُط خٜبة ؾط َٜ١ث ٠زضظ ُطكشٝ ٚ
ؾبٛؿٞض خٜجف ًبخ ثطاٛساظ كسائيب ٙاؾالٕ زؾز ٗي ظزٛس  ٝث ٠ثسٛبٗي ض١جطا ٙؾشطٍ  ٝدبًجبذش٠
اي ٚخٜجف ٗي دطزاظز ٝ ،ث ٠ؾشبيف ٗ٢ط١ ٟبي ٗعزٝض  ٝذبئٜي ٗبٜٛس حؿ ٚاضؾٜح

اٛيٝ ،ظيط

ًكبٝضظي آضيبٗ٢طي ٗي ٛكيٜس ،قِلزآٝض  ٝزٝض اظ ثبٝض ٘ٛي ثبقس .ايُ ٚطُٟٝطائي١بي قيُبٛي،
ثٜس  ٝثؿز ١بي ؾيبؾي ُ ٝطايف ١بي ٗطٗٞظاٛ ٠ٛؿجز ثٗ ٠طاًع اؾشؼ٘بضي  ٝخبؾٞؼ دطٝضي
كطٗٝبي ضا ث ٠سحطيق سبضيد ،زضٝؽدطزاظي ٝ ٝاضٞٛ٠ٛٝيؿي ٝاٗيزاضز
ٟ
اؾز ً ٠ػٜبنط كطٝزؾز ٝ
 ٝثط آٗ ٙيزاضز ً ٠ذبئ ٚضا ذبزٕ  ٝذبزٕ ضا ذبئ ٚثٜ٘بيبٛس.
خٜبة ؾط َٜ١اظ ؾٞئي اظ ثبظًُ ٞطز ٙسبضيرچ ٠ه٢طآٗيع كسائيب ٙاؾالٕ زض ًشبة ذٞيف،
ذٞززاضي ٗي ٝضظز ٗ ٝي ًٞقس ً ٠چ٢ط ٟسبثٜبى ؾطا ٙآ ٙخٜجف ضا ذسق ٠زاض ؾبظز  ٝاظ ؾٞي
زيِط ٛؿجز ث ٠ؾبظٗبٜٗ ٙبكوي ٚدؽ اظ آ ٙيس ٛ ٝويىُٞئي١بئي ً ٠زض ثبال آٝضز ٟقسٝ ،اثؿشِي
ُط١ٝي ُ ٝطايف ؾيبؾي ذٞيف ضا اي ٠ُٛٞٚث٘ٛ ٠بيف ٗيُصاضز:
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
«ايٜبٜٗ( ٙبكوي ٠ً )ٚه٢طٗبٛب ٙضاؾشي ٚضا ٟآظازي

اٛس ،زض سبضيد ٗجبضظار ٗٔز ايطا ٙخبيِبٟ

ثطخؿش٠اي زاضٛس»!! ()448
ؿبكْ اظ اي ٠ً ٚائٗ ٚز اؾالٕ ٛ ٝؿْ ١بي آيٛسٟاٛس ً ٠زاٝضي ذٞاٜ١س ًطز چ ٠چ٢ط ٟيب ُط١ٝي
خبيِب ٟثطخؿش٠اي زض ٗيبٔٗ ٙز ١ب زاضٛس ٛ ٝبٕ  ٝيبزقب ٙخبٝزا ٙاؾز  ٝچ ٠ػٜبنط ُ ٝط١ ٟٝبئي
ٛبٗكبً ٝ ٙبضقب ٙث ٠ظثبٓ ٠زا ٙسبضيد ذٞا١س ضكز  ٝثب آٝضزٛ ٙبٕ ُط١ٝي  ٝدٞقيس ٟزاقشٚ
ح٘بؾ٠آكطيٜي١بي خ٘ؼيشي زض ًشبثي ٛشٞاٝ ٙاهغ يز١ب ضا ثطاي ٘١يك ٠زُطُ ٙٞؾبذز  ٝآكشبة ضا
زض دكز اثط د٢ٜبً ٙطز.
خٜبة ؾط َٜ١زض خبي زيِطي اظ ًشبة ذٞزُ ،طايف ذٞز ٛؿجز ثٜٗ ٠بكوي ٝ ٚحوس ً ٝي ٠ٜغضكي ضا
ًٛ ٠ؿجز ث ٠ضٝحبٛيب ٙزاقش ٠چٜي ٚثبظًُ ٞطز ٟاؾز:
« ...چِِٛٞي ٛبضيبئي ٗدب١سي ٚضا اظ ضٝحبٛي ،ٙٞاظ ذجطي ً ٠زض ض
ً٢ٛز آظازي ايطا ٙزض ذبضج اظ ًكٞض زضج قس ٟاؾزٗ ،ي

ٝظٛبٗ ٠ديبٕ ٗدب١س ،اضُبٙ

سٞا ٙاؾشٜجبٌ ًطز  .ثٞٛ ٠قش ٠ديبٕ

ٗدب١س آيز اهلل َبٓوبٛي زض ؾٔٓٞي ً ٠يٌي اظ ٗدب١سيٗ ٚبضًؿيؿز زض آ ٙثٞز ٟظٛساٛي ٗي

قٞز.

َبٓوبٛي زض اي ٚؾٔ ّٞاظ ٗدب١س ٗبضًؿيؿز ٗي دطؾس :ق٘ب چطا ثب ؾٞاثن ز يٜساضي ذبٞٛاز ٟسب،ٙ
ذسا  ٝاؾالٕ ضا اظ يبز ثطز ٟايس؟ ٗدب١س ٗيُٞيس ثطاي اي ٠ًٚق٘ب ضٝحبٛيٗ ٙٞب ضا زض ٘١بِٜ١ ٙبٗي
ً ٠ث ٠يبضي ق٘ب ٛيبظ زاقشيٖ ض١ب ًطزيس َ .بٓوبٛي خٞاة ٗي ز١س :اُط ق٘ب ضا ض١ب ًطزيٖ ،چطا ٗٚ
زض ظٛسا١ ٙؿشٖ؟ ٗدب١س ٗبضًؿيؿز ٗي ُٞيس :اي ٚزضؾزٓٝ ،ي ِٗط چٜسس ٚآيز اهلل َبٓوبٛي زض
ايطا ٙيبكز ٗيقٞز»!! ()422
اي ٚزاؾشب ٙؾبذشِي اظ ثعضٍسطي ٚقِطز ذبئٜب ٠ٛسحطيقُطا ٙسبضيد ٗ ٝيطاصذٞاضا ٙاٛوالة اؾز
ً ٠ثطآٜٛس ٛوف ضيك ٠اي ػبٓ٘ب ٙاؾالٗي زض ٗجبضظار ًبخ ثطاٛساظ ٗٔز ايطا ٙضا دٞقيس ٟزاضٛس  ٝزض
زّ سبضيد زكًٜٜ ٚس.
سحطيقُطا ٝ ٙزضٝؽ ؾبظا ٙسبضيد ،ضٝي «ٛبضيبئي ٗدب١سي ٚاظ ضٝحبٛي ٝ» ٙٞيبضي ٛكسٜٗ ٙبكوبٙ
اظ ؾٞي ٗدب١سا ٙضٝحبٛي ٗبٞٛض ٗي زٜ١س .زض نٞضسي ً ٠اظ ضٝظ آٗسٜٗ ٙبكوي ٚث ٠نح٠ٜ
ٗجبضظار ث ٠انُالح ه٢طآٗيع سب ضٝظي ًٗ ٠بؾي زي ٚثبٝضي آٛب ٙزضيس ٟقس  ٝضؾ٘ب ًلط  ٝآحبز
ذٞز ضا اػالٕ ًطز ٛس ػٔ٘ب  ٝضٝحبٛيب ٙثب ٛ ٠٘١يط ٝ ٝسٞا ٙدكز ؾط آٛب ٙايؿشبزٛس  ٝآٛب ٙضا يبضي
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
ٗ ٝسز ثركيسٛس  ٠ٛ ٝس٢ٜب زض ضا ٟسبٗي ٚثٞزخ ،٠ذب١ ٠ٛبي سي٘ي  ٝاٌٗبٛبر ٗبزي ؾبظٗبٛ ٙوف ث٠
ؾعائي ثط زٝـ زاقشٜس ،ثٌٔ ٠زض سكٞين ٛؿْ خٞاٗ ٙؿٔ٘ب ٝ ٙحشي كطظٛسا ٙذٞز خ٢ز ديٞؾشٚ
ث ٠ؾبظٗب ٝ ٙث ٠زؾز ُطكش ٚاؾٔح ٝ ٠دسيس آٝضز ٙدبيِبٗ ٟطزٕ ثطاي ؾبظٗبٛ ٙيع اظ ١يچ
ًٞقكي زضيؾ ٞٛضظيسٛس  ٝانٞال ؾبظٗب ٙثس ٙٝيبضي  ٝدكشيجبٛي ػٔ٘ب  ٝضٝحبٛيب١ ،ٙيچ

ُبٟ

٘ٛيسٞاٛؿز آ ٠ُٛٞٙدبيِبٗ ٟطزٗي اؾشٞاضض ث ٠زؾز آٝضز  ٝث ٠ظٛسُي ؾيبؾي ذ ٞازاٗ ٠زاز.
خٜبة ؾط َٜ١ثطاي ٛبزيس ٟاِٛب قشٛ ٚوف ضٝحبٛيب ٙزض سسا ٕٝكؼبٓيز

١بي ؾيبؾي ـ ٛظبٗي

ؾبظٗبٜٗ ٙبكوي ٝ ٚخب اٛساذش ٚزاؾشب ٙؾبذشِي ثبال ث ٠سحطيقُطي دطزاذش ٠چٜيٗ ٚيٞٛيؿس:
« ...ػْٔ ٞٗ ٝخجبر ُطايف ُط ٟٝهبثْ سٞخ٢ي اظ ٗدب١سي ٚضا ثٗ ٠بضًؿيؿٖ ٗي سٞاٗ ٙؼٔ ّٞؾ٠
ػبْٗ ث ٠قطح ظيط زاٛؿز:
1ـ ؾطذٞضزُي اظ ضٝـ ضٝحبٛيٗ ٙٞربٓق ضغيٖ زض ايطا ٙزض ظٗي ٠ٜدكشيجبٛي اظ ٗدب١سيٚ

»...

()421
ٓيٌ ٚاظ آ ٙخب ً ٠زضٝؿِ ًٖ ٞحبكظٗ ٠يقٞز ،يي نلح ٠ثؼس ُٞق١ ٠بئي اظ ٝاهؼيز ١ب اظ ظيط ذبٗ٠
ا ٝچٜي ٚسطاٝـ ٗيًٜس:
« ...زض خطيبٗ ٙحبً٘بر ٛ ٝيع ٗحٌٗٞيز ٗدب١سي ٚزض زازُبٛ ٟظبٗي ،اهساٗبسي اظ ؾٞي چٜسس ٚاظ
ػٔ٘ب  ٝحٞظ ٟػٔ٘ي ٠هٖ زض اػشطاو ثٗ ٠حبً٘ٗ ٝ ٠حٌٗٞيز ٗدب١سي ٚنٞضر ُطكز٘١ ،چٜي ٚزض
آ ٙخ ٞذلوبٗ ،ٙدبٓؽ ذشٖ ثطاي اػسإقسُب ٙاظ َطف ضٝحبٛي ٙٞثطُعاض ُطزيس)422( »...
زض ديٞٛيؽ اػشطاف ثبال آٗس ٟاؾز:
«ِٛبًٜ ٟيس ثٛ ٠بٗ ٠ػٔ٘بي كبضؼ ث ٠آيز اهلل ٗيالٛي ز ض اؾش٘ساز ثطاي خُٔٞيطي اظ اػسإ ٗدب١سي... ٚ
٘١چٜي ٚاػالٗي ٠حٞظ ٟػٔ٘ي ٠هٖ ُ ...عاضـ ؾبٝاى ظٛدب ٙزضثبض ٟثطُعاضي ٗدٔؽ سطحيٖ ث٠
ٜٗبؾجز اػسإ ٗدب١سي ٚؾؼيس ٗحؿ٘١ ... ٚچٜي ٚاػالٗي١ ٠بي  5سيط ٗ ٝطزاز  1351/حٞظ ٟػٔ٘ي٠
هٖ.»...
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
ٌٗ٘ ٚاؾز ُلش ٠قٞز آ ٙچ ٠ً ٠زض ثبال آٗسُٞ ٟا  ٟثط دكشيجبٛي ػٔ٘ب  ٝضٝحبٛيب ٙاظ ؾبظٗب ٙزض
آؿبظ ٗجبضظٗ ٟؿٔحب ٠ٛثٞز ٝ ٟاي ٚيبضي ٗ ٝسزضؾبٛي ث ٠سسضيح ض ٝث ٠ؾؿشي ضكش ٝ ٠سساٛ ٕٝساقش٠
اؾز! ٓيٌ ٚخٜبة ؾط ،َٜ١ذٞز زض ايً ٚشبة اػشطاف زاضز ً ٠دكشيجبٛي ػبٓ٘ب ٙاؾالٗي اظ ؾبظٗبٙ
سب ضٝظي ًٗ ٠ب١يز آحبزي ٜٗبكويُ ٝ ٚطايف آٛب ٙثٗ ٠بضًؿيؿٖ آقٌبض ٛكس ٟثٞز ،ازاٗ ٠زاقش٠
اؾز .اػشطاف ا ٝچٜي ٚاؾز:
« ...ضٝحبٛي ٙٞزض آؿبظ كؼبٓيز ٗدب١سي ٚاؾالٗي (؟!) ث ٠ذهٞل ثٜيبَٛشاضا ٙؾبظٗب ٙذٞقحبّ
ثٞزٛس  ٝثطاي ً٘ي ث ٠آ١ ٙب اهساٗبسي ًطزٛس ٓٝي دؽ اظ ُطايف سسضيدي آ١ ٙب ثٗ ٠بضًؿيؿٖ ...
ٛظطي ٠ضٝحبٛيٛ ٙٞؿتر ث ٠آ١ٙب سـييط ًطز)432( »...
چٜبٗ ٠ًٙي ثيٜيس خٜبة ؾط ،َٜ١ذٞز اػشطاف زاضز ًً٘ ٠ي  ٝاهساٗبر ضٝحبٛيب ٙزض دكشيجبٛي اظ
ؾبظٗب ٙسب ضٝظي ًُ ٠طايف آٛب ٙثٗ ٠بضًؿيؿٖ آقٌبض ٛكس ٟثٞز ازاٗ ٠زاقز ٓيٌ ٚيٌي اظ «ػْٔ
ٞٗ ٝخجبر ُطايف هبثْ سٞخ٢ي اظ ٗدب١سي ٚضا ثٗ ٠بضًؿيؿٖ

 ...ؾطذٞضزُي آٛب ٙضا اظ ضٝـ

ضٝحبٛيب »ٙزض ظٗي ٠ٜػسٕ دكشيجبٛي اظ ؾبظٗب ٙآٛبٗ ٙي ق٘بضز سب اظ اي ٚضا ٟث ٠يي ًطق٘ ٠زًٝبض
ًٜس:
 1ـ ٛوف ػٔ٘ب  ٝضٝحبٛيبٗ ٙشؼ٢س ضا زض ً٢ٛزٗ ،جبضظ ٝ ٟؾطاٛدبٕ اٛوالة اؾالٗي ٛبچيع ثٜ٘بيبٛس ٝ
زض حويوز آٛب ٙضا ٗيٟٞچيٜب ٙاٛوالة هٔ٘ساز ًٜس.
 2ـ آ ٙزؾش ٠اظ ٜٗبكوي ٚضا ًٗ ٠ب١يز ذٞز ضا آقٌبض ؾبذشٜس  ٝؾطقز آحبزي ذٞز ضا ثطٗال
ًطزٛس ،ث ٠انُالح سجطئًٜ ٠س  ٝثب ظثب ٙثي

ظثبٛي ٗي ذٞا١س ثِٞيس َ« :لٌٔي١ب چ ٙٞاظ ؾٞي

ضٝحبٛيب ٙدكشيجبٛي ٛكسٛس چبض ٟاي ٛسيسٛس خع آ ٠ً ٙث ٠زاٗبٗ ٙبضًؿيؿز ١ب دٜب ٟثجطٛس »!! ؿبكْ اظ
اي ٠ًٚثب ٘١ي ٚاؾشسالّ ثي ٗبيٛ ،٠بذٞزآُب ٟاػشطاف ٗي ًٜس ً ٠اؾالٕ ايُ ٚط١ٝي ،اؾالٕ نٞضي،
ظب١طي ،ثيدبي ٝ ٠ثي ضيك ٠ثٞز ٟاؾز ظيطا آٛب ٠ً ٙث ٠ذسا  ٝاؾالٕ ثبٝضٜٗس ثبقس١ ،يچ ُب ٟث ٠ؾجت
دكز ًطز ٝ ٙدكشيجبٛي ٌٛطزً ٙؿبٛي ٗشعٓعّ ٘ٛي

ُطزٛس  ٝزض اضًب ٙاي٘ب ٝ ٙاػشوبز آٛب

ٙ

ًٞچيسطي ٚؾؿشي  ٝكشٞضي ثٝ ٠خٞز ٘ٛي آيس .زيٚثبٝضا ٙذساخ ،ٞذسا ضا ثطاي «ُْ ضٝي كالٙ
ػبٖٓ زيٜي ٗ ٝوبٕ ضٝحبٛي » ٘ٛيذٞاٜ١س .انٞال ذساثبٝضاٝ ٙيػُي ١بي زٝؾز زاقشٜي زاضٛس ً٠
ٜٗبكوب ٝ ٙحبٗيب ٙآٛب ٙاظ زضى آ ٙػبخع ٛ ٝبسٞاٜٛس.
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
خٜبة ؾط َٜ١ثطاي اي ٠ً ٚثشٞاٛس اؾشسالّ ٜٗبكوب ٠ٛثبال ضا ضٓ ٝ َٛؼبثي ثجركس ،ثب آة  ٝسبة
كطاٝا ٙاظ ظثبٜٗ ٙبكوب ٙثيِب ٠ٛاظ ذسا  ٝذٔن ٗي ٞٛيؿس ً ٠آٛب ٙزض دبؾد آهبي َبٓوبٛي ً ٠دطؾيسٟ
ثٞز« :چطا ذسا  ٝاؾالٕ ضا اظ يبز ثطزيس » ُلش ٠ثٞزٛس « :ثطاي اي ٠ً ٚق٘ب ضٝحبٛيٗ ٙٞب ضا  ...ض١ب
ًطزيس»َ ،بٓوبٛي زض دبؾد ُقس ٠ثٞزٛس « :اُط ق٘ب ضا ض١ب ًطزيٖ ،چطا ٗ ٚزض ظٛسا١ ٙؿشٖ؟ »  ٝآٙ
ٜٗبكن ثيِب ٠ٛاظ ذسا دبؾد زاز ٟثٞز « :اي ٚزضؾز ٓٝي ِٗط چٜسس ٚآيز اهلل َبٓوبٛي زض ايطا ٙيبكز
ٗيقٞز»!!
ضاؾشي ثطاي ذساثبٝضي  ٝزيٜساضي ث ٠نس١ب َبٓوبٛي ٛيبظ اؾز؟  ٝاُط َبٓوبٛي ثيف اظ يي سٚ
ٛساقشيٖ ثبيس ًبكط ٔٗ ٝحس قس؟ ضاؾشي ٗٔز ٗؿٔ٘ب ٙايطا ْٔٗ ٝ ٙاؾالٗي زض خ٢ب ٙچٜسس ٚاٗبٕ
ذ٘يٜي زاقشٜس؟ آيب اي ٚثبٝض ًطزٛي اؾز ًً ٠ؿي ازػب ًٜس ً ٠چ ٙٞاٗبٕ ذ٘يٜي ثيف اظ يي س ٚزض
خ٢بٛ ٙشٞا ٙيبكزٛ ،بُعيط ث ٠دصيطـ ًلط  ٝآحبز قس ٝ ٟثٗ« ٠جسا ٗؼبز» دكز ًطز ٟاؾز؟!
اظ ٜٗبكوب ٙثي قطٕ ُ ٝؿشبخ چٜي ٚؾلؿُ١ ٠ب  ٝدكز ٖ١اٛساظي١ب زٝض اظ اٛشظبض ٛيؿز« ،اظ ًٞظٟ
٘١ب ٙسطاٝز ً ٠زض اٝؾز » ٓيٌ ٚاظ آ ٙهٖٔ ث٠زؾشبٛي ً ٠زض خبٗؼ ٠اٛوالثي ايطا ٙظيؿز ٗي ًٜٜس
اٛشظبض اؾز ً ٠زؾز ًٖ اظ ائٗ ٚز ثيساض ،آُب ،ٟضقسيبكش ٝ ٠اٛوالثي ايٗ ٚطظ  ٝث ٕٞقطٕ ًٜٜس ٝ
اي ٠ُٛٞٚثبكش١٠ب  ٝؾبذش١٠بي ضؾٞا ِٜٛ ٝي ٚضا ث ٠هٖٔ ٛيبٝضٛس.
چِ ٠ٛٞاؾز ً ٠خٜبة ؾط َٜ١اػالٗي١ ٠بي  5سيط ٗ ٝطزاز  51/حٞظ ٟػٔ٘ي ٠هٖ ضا ٗي ثيٜس  ٝثبظُٞ
ٗيؾبظز ٓيٌ ٚاػالٗي ٠اي ٚحٞظ ٟزض ؾبّ  1353ضا ً ٠زض دكشيجبٛي اظ ؾبظٗب ٙنبزض قس ٟاؾز
٘ٛيثيٜس  ٝثبظُ٘ٛ ٞيؾبظز؟! آيب ث ٠ضاؾشي اي ٚاػالٗي ٠ً ٠زض «ديبٕ ٗدب١س» ٛيع زضج ُطزيس ٟاظ زيس
خٜبة ؾط َٜ١دٞقيس ٝ ٟد٢ٜبٗ ٙبٛس ٟاؾز يب اي ٠ً ٚػ٘سا آ ٙضا ٛبزيسُ ٟطكش ٠سب ثشٞاٛس اي ٚزضٝؽ
ٜٗبكوب ٙضا ً ٠چ ٙٞضٝحبٛيب ٙاظ آٛب ٙدكشيجبٛي ٌٛطزٛس  ٝآٛب ٙضا ض١ب ًطزٛس ،ثٗ ٠بضًؿيؿٖ
ُطايف ديسا ًطزٛس ،ثً ٠طؾي ثٜكبٛس؟ ! زض اي ٚاػالٗي ٠حٞظ ٟهٖ ثٜبثط ٞٛقش« ٠ديبٕ ٗدب١س » إٓزٟ
اؾز:
«...اًٗ ٜٙٞدب١سي ٚذٔن ،اي ٚكطظٛساٝ ٙاهؼي اؾالٕ(؟!) ث ٠ػٜٞا ٙديكِبٗبٔٗ ٙز ؿيٞض ايطا ،ٙهسٕ ث٠
ٗيسا ٙخ٢بز ٗؿٔحبُ ٠ٛصاضزٟاٛس  ٝثب ػ٘ٔيبر ه٢طٗبٛب ٠ٛذٞز ٗطزٕ ضا ث ٠قطًز زض خ َٜؾطٞٛقز
زػٞر ٞ٘ٛزٟاٛس .آٛب ٙثب ٛثبض ذ ٙٞدبى ق٢ساي ه٢طٗب ٙذٞيف چ ٙٞحٜيق ٛػاز ،ثسيغ ظازُبٝ ٙ
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
ضيبئي١ب ،نساهز  ٝاي٘ب ٙذٞز ضا زض ٗيسا ٙػْ٘ ث ٠اثجبر ضؾبٛس ٟاٛس  ٝديٛٞس ذٞز ضا ثب ٗطزٕ
ٗؿشحٌٖ ٞ٘ٛز ٟاٛس (؟!) آ١ٙب ٗؼشوس ث ٠اي٘بٛي ١ؿشٜس ً ٠اٛؿب ٙضا ث ٠ػْ٘ نبٓح زػٞر ٗي ًٜس ٝ
ٕػشوس ث ٠اؾالٗي ١ؿشٜس ً ٠اٛؿب١ ٙب ضا زػٞر ث ٠قٌؿش ٚظٛديط١بي اؾبضر ٗي ًٜس .ضغيٖ قبٟ
ؾؼي زاضز ً ٠ثب سَٞئ ٠ؾٌٞر  ٝهٔت حوبين ،چ٢طٝ ٣اهؼي ايٗ ٚدب١سي ٚضا ٟذسا  ٝث٢طٝظي ذٔن
ضا اظ ٗطزٕ دٞقيس ٟزاضز ٓٝ ...ي ح٘بيز ضٝظاكعٛٝي ًٔٗ ٠ز ٗؿٔ٘ب ٙاظ اي ٚكطظٛسا ٙذٔق ذٞز ث٠
ػْ٘ آ ٝضزٗ ٝ ٟي آٝضز ،ثٝ ٠يٞح ٛكبٗ ٙي ز١س ًٗ ٠طزٕ ث ٠نساهز ً ٝبضزاٛي كطظٛساٗ ٙؿٔ٘بٙ
8

ذٞز اي٘ب ٙزاضٛس»...

ثبيس زاٛؿز ً ٠اي ٚاػالٗي ٠زض قطايُي نبزض ُطزيس ٠ً ٟؾطًطز١ ٟبي ٜٗبكوي ٚث ٠سهلي ٠ذٛٞيٚ
زضٙٝؾبظٗبٛي ؾطُطٕ ثٞز ٝ ٟآ ٙخٞاٛبٛي ضا ً ٠اظ دصيطـ

«ٗبضًؿيؿٖ» ؾطثبظ ٗي ظزٛس اظ

ذب١٠ٛبي سي٘ي ؾبظٗب ٙثيطٗ ٙٝي ضاٛسٛس  ٝزض نٞضر ازاٗٗ ٠ربٓلز سطٝض ٗي ًطزٛس  ٝخؿسقبٙ
ضا ث ٠آسف ٗي ًكيسٛس  ٝثب ايٝ ٚخٞز ثي قطٗب ٠ٛازػب زاضٛس چ« ٙٞزض ٘١بِٜ١ ٙبٗي ً ٠ث ٠يبضي
ضٝحبٛيبٛ ٙيبظ زاقشٜس ،ض١ب قسٛس» ذسا ضا  ٝاؾالٕ ضا ض١ب ًطزً ٟلط  ٝآحبز ديكً ٠طزٛس!!
ُلشٜي اؾز ً ٠دكشيجبٛي ضٝحبٛيب ٙاظ ؾبظٗب ٙزض آ ٙضٝظ ،س٢ٜب زض ٗطظ اػالٗي ٝ ٠دكشيجبٛي
سجٔيـبسي ٛجٞز ،ثٌٔ ٠چٜب ٠ً ٙخٜبة ؾطٛ َٜ١يع زض ثبالٛ ،بذٞزآُب ،ٟث ٠آ ٙاػشطاف ًطز ٟاؾز،
ً٘ي١بي  ٠٘١خبٛجٗ ٠بزي ٛيع سب ضٝظي ًُ ٠طايف آٛب ٙثٗ ٠بضًؿيؿٖ ثطٗال ٛكس ٟثٞز ،ديٞؾز ٟ
ازاٗ ٠زاقز  ٝايً٘ ٚي ١ب ث ٠دبي ٠اي ثٞز ً ٠آٛب ٙضا اظ ح٘ٔ ٠ث ٠ثبٛي ١ب ثطاي سبٗي١ ٚعي١ ٠ٜبيكب،ٙ
ثيٛيبظ ٗي ؾبذز چٜب ٠ً ٙخٜبة ؾطٛ َٜ١يع ث ٠آ ٙاػشطاف ًطز ٟاؾز

 ...« :اػًبي ُط ٟٝاظ

ثبظاضيبً٢ٛ ٝ ٙز آظازي ً٘ي ١بي ٗبٓي ُطكشٜس ،ايٞٛ ٚع ً٘ي ١ب ثٗ ٠دب١سيٞٗ ،ٚخت ُطزيزً٠
ثطذالف كسائيبٗ ٙبضًؿيؿز اظ اثشساي ًبض ثطاي سبٗي١ ٚعي١ ٠ٜبي ذٞز ،ث ٠ثبٛي ١ب زؾشجطز ٛعٜٛس ».
(ً٘ )399ي١بي ٗبٓي ً٢ٛز آظازي ث ٠ؾبظٗبٜٗ ٙبكوي ٚاظ ثٔٞف١بئي اؾز ً ٠س٢ٜب ػٜبنطي ٗبٜٛس
خٜبة ؾطٗ َٜ١يسٞاٜٛس ث ٠آ ٙثذطزاظٛس! ظيطا اظ ؾطاً٢ٛ« ٙز آظازي» آٛب ٠ً ٙسٌ٘ٗ ٚبٓي زاقشٜس
ٗبٜٛس ثبظضُب ٙانٞال ٗربٓق اي ٚحطًز ثٞزٛس  ٝآ ٙضا سطه٠

ثبظي ًٞزًب ٠ٛـ ٗي ذٞاٛسٛس ٝ

خٞاٙسط١ب ًٞٗ ٠اكن اي ٚحطًز ثٞزٛس خع دكشيجبٛي ٓلظيًبضي ٘ٛيسٞاٛؿشٜس اٛدبٕ زٜ١س.

8
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
زض ؾبّ  1353اي ٚس٢ٜب ٗطح ٕٞآيزاهلل َبٓوبٛي ٛجٞز ً ٠زض ظٛسا ٙث ٠ؾط ٗيثطز سب آٜٗ ٙبكن ثِٞيز:
«اي ٚزضؾز ٓٝي ِٗط چٜسس ٚآيز اهلل َبٓوبٛي زض ايطا ٙيبكز ٗي قٞز» ثٌٔ ٠زض ٘١بٗ ٙوُغ نس١ب
س ٚاظ ػبٓ٘ب ٙاؾالٗي ٗ ٝدب١سا ٙضٝحبٛي زض ظٛسا ٝ ٙسجؼيس ث ٠ؾط ٗي

ثطزٟاٛس ًٗ ٠ب ٛبٕ ١بي

ق٘بضي اظ آٛب ٙضا ً ٠زض «ٗبٜ١بٗ 15 ٠ذطزاز» اضُب ٙضٝحبٛيبٗ ٙجبضظ زض ٛدق ا قطف آٗس ٟاؾز،
زض ايٚخب ثبظُٗ ٞيؾبظيٖ .اي ٚآٗبض س٢ٜب ثٗ ٠ب١ٟبي ٛرؿز ؾبّ ٗ 1353طثٗ ٌٞيثبقس .زض ٛكطي٠
يبزقس ٟظيط ػٜٞا« : ٙدبؾساضاً٢ٛ ٙز اٗبٕ زض سجؼيس  ٝظٛساٛ » ٙبٕ ضٝحبٛيب ٙظٛساٛي  ٝسجؼيس ضا زض
ز ٝؾش ٙٞخساُب ٠ٛثسي ٚقطح آٝضز ٟقس ٟاؾز:
ظٛساٛيب:ٙ
ضثبٛي قيطا ظي ،ػٔٞي َبٓوبٛي ،ثيبر ظٛدبٛي ،آشضيُ ،طاٗيٗ ،ح٘سٗ ٚٗٞه٘يٗ ،ح٘س حٌي٘ي،
ًالٛشطي ،ظضٛسي ،اٗيس ٛدق آثبزي ،الٞ١سي ٝاػظٗ ،ح٘س حدبظي ،قدبػي ظٛدبٛيٗ ،حهْ يعزي،
ٗٞؾٞي ظٛدبٛي٢ٗ ،سي ضثبٛي ،يعزاٛي انل٢بٛي ،آ٢ي س٢طاٛي ،اًجط ٗؼيٜي ،كبًط ذطاؾبٛي.
سجؼيسي٢ب:
ٜٗشظطي؛ َجؽ/
ٗكٌيٜي؛ زظك/ّٞ
نبٓحي ٛدقآثبزي؛ اث٢ط/
ذعػٔي؛ ثٜسض ُٜبٟٝ
خٜشي؛ اؾسآثبز ٘١ساٙ
ٗحلٞظي؛ ضكؿٜدبٙ
ٗح٘سآهب كبيْ هلوبظي؛ ثٜسضٓ٠ِٜ
ٗح٘س يعزي؛ ثٞق٢ط
قيد ٗح٘سنبزم س٢طاٛي؛ ذبضى
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
ضثبٛي اٗٔكي؛ زظكّٞ
ذٔربٓي؛ اٛبضى ٛبئيٚ
نبٛؼي؛ ٗكٌيٚق٢ط
ؿيٞضي؛ ؾيطخبٙ
ٗدشجي حبخي آذٛٞس؛ ًطٗبٛكبٟ
ضاقس يعزي؛ ثٜسض ُٜبٟٝ
ٗٞالٛب؛ سلز ًطٗبٙ
ػجبئي؛ ثٜسض زئٖ
ػٜسٓيت ٘١ساٛي؛ ق٢ط ثبثي
اح٘س ٜٗشظطي؛ ثٜسضقبٟ
ٗح٘سخؼلطي ُيالٛي؛ سجطيع
ػٔي انـط اح٘سي؛ ًجٞزضآ٘١ َٜ١ساٙ
9

ٗؼبزيرٞاٟ؛ ُٜجسًبٝؼ

چٜب ٠ًٙآٝضز ٟقس اي ٚآٗبض ،س٢ٜب ثٗ ٠ب١ ٟبي ٛرؿز ؾبّ ٗ 1353يثبقس ،يؼٜي زٝضاٛي ًٜٗ ٠بكويٚ
ث ٠سهلي ٠ذٛٞي ٚزض ٙٝؾبظٗبٛي ً ٝكشبض خٞاٛب ٙزي ٚثبٝض ٝاثؿش ٠ث ٠ؾبظٗب ٙؾطُطٕ ثٞزٛس،
ٓيٌ ٚاٗطٝظ خٜبة ؾط َٜ١ث ٠ُٛٞ ٠اي هٖٔ ٗي ظٛس سب ث ٠ذٞاٜٛسُب ٙذٞز ثٜ٘بيبٛس ً ٠زض آ ٙضٝظ اظ
ٗوبٗبر ضٝحبٛي خع آيز اهلل َبٓوبٛي ـ ١يچ ًؽ ز ض ظٛساٛ ٙجٞز ٟاؾز ٗ ٝطحَ ٕٞبٓوبٛي ٛيع س٢ٜب ث٠
ذبَط ٜٗبكوي ٝ ٚيبضي آ ٙخالزا ٝ ٙقيبزاٛي ً ٠ثچٗ ٠ؿٔ٘ب١ ٙب ضا ث ٠ذبى  ٝذٗ ٙٞي ًكيسٛس ٝ

9
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
خؿسقب ٙثب ثٜعي ٚآسف ٗي ظزٛس ،ظٛسا ٙضا ثطُعيس ٟثٞز ٟاؾز سب آٛب ٙضا زض ايٗ ٚجبضظٗ ٟوسؼ ٝ
ذٔوي زِٓطٕ ؾبظز!!
ؾ٘ذبسي  ٝزٓجؿشِي خٜب ة ؾطٛ َٜ١ؿجز ث ٠ؾبظٗبٜٗ ٙبكوي ٚسب آ ٙدبي ٠اؾز ً ٠زض ٞٛقش١ ٠بي
ذٞز ًٞقيس ٟاؾز ثب سطزؾشي سب ؾطحس چكٖ ثٜسي چ٢ط ٟآٓٞز ٟثطذي اظ ؾطًطز١ ٟبي ٜٗبكوي ٚضا
ثيباليس.
اظ اي ٚض ،ٝزضثبض ٟػٔز اػسإ ٛكسٗ« ٙؿؼٞز ضخٞي »  ٝاِٛيع ٟايٞٗ ٠ً ٚضز «ػلًٞٔٗ ٞب » ٠ٛهطاض
ُطكش ٠چٜي ٚهٔ٘قضؾبئي ًطز ٟاؾز ً ...« :بظٖ ضخٞي ،ثطازض ٗؿؼٞز ضخٞي ً ٠زض ؾٞئيؽ ػٕٔٞ
ؾيبؾي ذٞاٛس ٟثٞز ،چٜسس ٚاظ حوٞهساٛب ٝ ٙاؾشبزا ٙزاٛكِب ٟغ ٞٛضا ٝازاض ًطز ٛبٗ٠

اي ث ٠قبٟ

ثٜٞيؽٙز  ٝذٞاؾشبض ػل ٞثطازضـ قٛٞس (!) ٗح٘سضيبقب ٟثب سوبيبي حوٞهساٛبٞٗ ٙاكوز ًطز (!!)
زض ػي ٚحبّ ضغيٖ ثطا ي ثي اػشجبض ًطز ٙضخٞي اي ٚقبيؼ ٠ضا ٜٗشكط ؾبذز ً ٠ا ٝزض اظاي
ٌ٘١بضي ثب ؾبٝاى خب ٙذٞز ضا ٛدبر زاز)407( !!»...
ثبيس اظ خٜبة ؾط َٜ١دطؾيس ً :٠اٝال آيب اي ٚس٢ٜب ضخٞي ثٞز ً ٠زض ثطً ٙٝكٞض ثطازض زاقز؟! آيب
زيِط ظٛساٛيب ٙػهط ٗح٘سضيبقب ٟدٞٔ٢ي ،ثطازضي ،يبٝضي زض زيبض ؽ ضة ٛساقشٜس سب ثطاي ٛدبر
خب ٙآٛب ٙسالـ ًٜٜس؟ آيب خٜبة ؾط َٜ١زض زٝضا ٙؾُٜٔز ٗح٘سضيبقب ٠ٛٞ٘ٛ ٟزيِطي ٗي سٞاٜٛس
اضائ ٠زٜ١س اظ اي ٠ً ٚيي اػساٗي زازُب ٟكطٗبيكي قب ٟس٢ٜب ث ٠ػٔز سوبيبي حوٞهساٛب ٝ ٙاؾشبزاٙ
زاٛكِب ٟغ« ٞٛاظ ٗطٍ ض١يسٗ ٝ ٟك٘ »ّٞػلًٞٔٗ ٞب ٠ٛهطاض ُطكش ٠ثبقس؟! ثبٛيب قبُٞ ٟضثُٞ٠ض قسٟ
اظ اي« ٚحوٞهساٛب ٝ ٙاؾشبزا ٙزاٛكِب ٟغ »ٞٛچ ٠سطؼ ٝ ٝا٠٘١اي زاقز ً ٠ذٞز ضا ٛبُعيط ٗيزيس ـ
َجن ذٞاؾز آٛب ٙػٜهطي ضا ٗٞضز

ػل ٞهطاض ز١س ًٗ ٠ي زاٛس ثٝ ٠اغُٛٞي سبج  ٝسرز اٝ

ً٘طثطثؿش ٠اؾز؟! ثبٓثب ضغيٖ قب ٝ ٟؾبٝاى ً ٠اظ ضخٞي سب اي ٚدبيً ٟي ٝ ٠ٜذهٗٞز زاقشٜس ً٠
ثٜبثط ٞٛقش ٠خٜبة ؾط« َٜ١ثطاي ثي اػشجبض ًطز ٙا » ٝث ٠قبيؼ ٠ثطيس ا ٝزؾز ٗي ظزٛس ً ٠چطا
زض ضا ٟؾط ثٛ ٠يؿز ًطز ٙا ٝاهساٗي ٌٛطزٛس  ٝا ٝضا ث ٠هبكٔ ٠ثيػ ٙخعٛي ؾط ثٛ ٠يؿز ٛؿبذشٜس؟ !
ضاثؼب آيب اظ زيس خٜبة ؾط َٜ١ؾذ٢جس ٛهيطي  ٝزيِط ؾطا ٙضغيٖ ؿي ةُٛ ٞيع ثٞزٛس؟ !  ٝچٙٞ
ٗيزاٛؿشٜس ً ٠ضٝظي  ٝضٝظُبضي اٛوالة اؾالٗي ديطٝظ ٗي ُطزز ،اؾٜبزي ثط يس ضخٞي ؾبذشٜس
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ثٜيبز سبضيد دػ١ٝي ايطاٗ ٙؼبنط  ٝزاٛكٜبٗ ٠اٛوالة اؾالٗي
 ٝزض دطٛٝس ٟاُ ٝصاقشٜس سب ا ٝضا زض ٗيبٔٗ ٙز اٛوالثي ايطاٛ ٙيع ثي

آثط ٝ ٝثي اػشجبض ؾبظٛس؟ !

ضاؾشي خٜبة ؾط َٜ١ديطاٗ ٙٞاي ٚؾٜس چ« ٠سٞخي ٝ »٠سٞييحي زاضٛس؟:
زضثبضٗ ٟؿؼٞز ضخٞي كطظٛس حؿيٚ
ٛبٗجطز ٟثبال ً ٠زض زازُب١ ٟبي ثسٝي  ٝسدسيسٛظط آ ٙازاض ٟث ٠اػسإ ٗحٌُ ٕٞطزيس ٟاظ ٌ٘١بضا ٙايٚ
ؾبظٗب ٙثٞز ٠ً ٟزض خطيبً ٙكق قجٌ ٠ؾبظٗب ٙآظازيجرف ايطاٌ٘١ ٙبضي اضظٛسٞٗ ٝ ٟثطي
زاقش ٠اؾزٗ .طاست خ٠ر آُب١ي اػالٕ ٗيُطزز.
ضئيؽ ؾبظٗب ٙاٌالػبر  ٝاٜٗيز ًكٞض ـ اضسكجس ٛهيطي
آجش ٠دبؾد خٜبة ؾط َٜ١ديطاٗ ٙٞؾٜس ثبال اظ ديف ٗكرم اؾز  ٝآ ٙايٚ

ً ...« :٠ػ٘ٗٞب

هًبٝر١بئي ضا ً ٠ثط اؾبؼ يي ؾٜس  ٝيب ؾٜس١ب ٘١ ٝچٜي ٚيي ٗالهبر  ٝيب ٗالهبر

١ب ...اٛدبٕ

ٗيُيطز ،هبثْ سٞخ ٝ ٠سبْٗ  ٝاضظيبثي ٗدسز ٗي ؾبظز ...ثطاي اٛدبٕ يي هًبٝر ٜٗهلبٝ )!( ٠ٛ
ػبزال ،)!!(٠ٛثٗ ٠د٘ٞػ ٠اػ٘بّ ً ٝطزاض اقربل كٞم ٛ ٝشبيح ٗشطست ثط اؾٜبز ٗ ٝصاًطار ٗصًٞض ٝ
ظٗبٗ ٙحيٍ  ٝيب ث ٠سؼجيط زيِط ،ث« ٠سبضيد» « ٝخـطاكيب»ي ٝهبيغ  ٝضٝيساز١ب ٗطاخؼًٜٜ ٠س سب حوي
10

يبيغ ِٛطزز...

اة اي« ٚكشٞاي» ٗكؼكؼبٓ ٝ ٠ٛيجطاّ ٕٛكب ٠٘١ ٠ٛآٛب ٠ً ٙثٛ ٠حٞي اظ اٛحبء ثب ؾبٝاى ،ؾيب  ٝزيِط
ؾبظٗب١ٙبي خبؾٞؾي ايطا ٝ ٙخ٢ب ٙؾطٝؾطي زاقش٠

اٛس سجطئ ٠اٛس  ٠ٛ ٝس٢ٜب ثطاي اي٠ُٛٞ ٚ

ؾطؾذطزُي١ب  ٝقطفكطٝقي١ب ٛجبيس ٗٞضز ١ٌٞٛف هطاض ثِيطٛس ،ثٌٔ ٠ثبيس ٗساّ اكشربض ٛيع ًؿت
ًٜٜس ً ٠ثطاي ثبٛس ُ ٝط ٝ ٟٝؾبظٕ ا ٙذٞيف چٜي ٚاكشربضاسي آكطيس ٟاٛس! ٗ ٝب ٛيع ث ٠ؾ ٖ٢ذٞز ايٚ
اكشربض ٝاال ضا ث ٠خٜبة ؾط ٝ َٜ١زيِط زٝؾشساضا ٖ١ ٝ ٙديبٓ٠
ٗيُٞئيٖ.
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١بي ؾطًطزٜٗ ٟبكوي ٚسجطيي

