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 (2)آضا  اؾطاض لشُ ضظْ

ايٗ ! ضٚ٘س آيٙس ٚ ٌبٜ اظ ؾٛضاخ ؾٛظٖ ثيطٖٚ ٔي ٔؼطٚف اؾز وٝ ثطذي اظ زضٚاظٜ زضٖٚ ٕ٘ي

نبزق اؾز وٝ ٌبٜ ؾٙس يب اؾٙبزي ضا ثب « ٔعزاٖ ثٝ لّٓ»ٚ « ضٚقٙفىطاٖ»زاؾشبٖ زضثبضٜ ثطذي اظ 

ثط٘س ٚ زضثبضٜ آٖ ٌفشٍٛٞب ٚ  وٝ خبي ذسقٝ ٚ سطزيسي زض آٖ ٘يؿز، ثٝ ظيط ؾئٛاَ ٔي آٖ

ا٘ساظ٘س ٚ زض ثطاثط، ٌبٞي ثب اؾشٙبز ثٝ ٌفشٝ، ثبفشٝ ٚ ؾبذشٝ ػٙبنطي  ثٍٍٛٔٛٞب ثٝ ضاٜ ٔي

ٞبي سبضيري ضا ا٘ىبض وٙٙس ٚ  وٛقٙس وٝ ٚالؼيز ٚ ثسديكيٙٝ ٔي« ِحبَا ٔؼّْٛ»ٚ يب « اِٟٛيٝ ٔدَٟٛ»

ٔطزاز  27اهلل وبقب٘ي ثٝ زوشط ٔهسق زض ضٚظ  ٌبٜ وٝ ؾرٗ اظ ٘بٔٝ آيز آٖ. ٚاضٚ٘ٝ ٚإ٘ٛز ؾبظ٘س

قبٞساٖ نبزق ثٝ نسق آٖ ٞب سٗ اظ  آيس، ثب ٚخٛز زؾشرط ايكبٖ ٚ ٌٛاٞي زٜ ثٝ ٔيبٖ ٔي 32

اػشجبض وطزٖ ٚ ثٝ ظيط ؾئٛاَ ثطزٖ آٖ ثٝ  ثيٙيٓ وٝ ثطاي ثي ضا ٔي ٌطٚٞىي« ضٚقٙفىطاٖ»٘بٔٝ، 

وٛقٙس وٝ آٖ ضا ؾبذشٍي ثٕٙبيب٘ٙس ٚ  ٔي« اِمبء قجٟٝ»ٞب ٚ  سطاقي ٘كيٙٙس ٚ ثب اقىبَ ٔهبحجٝ ٔي

زض ٔجبضظٜ ثب اؾشجساز ٚ اؾشؼٕبض ضا ٘بزيسٜ « فسائيبٖ اؾالْ»ٌبٜ وٝ ثطآ٘ٙس ٘مف  اظ ؾٛي زيٍط آٖ

ضا « قبٞٙكبٞي»ٞبي آ٘بٖ ضا ثٝ ظيط ؾئٛاَ ثط٘س، ازػبي يه سيٕؿبض اضسف  آفطيٙي اٍ٘بض٘س ٚ حٕبؾٝ

سطيٗ سطزيسي  ٚض اؾز، ثسٖٚ وٛچه وٝ آسف ا٘شمبْ اظ اؾالْ ٚ ضٞجطاٖ اؾالٔي زض زضٖٚ اٚ قؼّٝ

 .ثركٙس زٞٙس ٚ ثٝ آٖ اػشجبض ٔي حدز ٚ ٌٛاٜ لطاض ٔي

ٞب،  ٞبئي وٝ اظ ؾٛي فطأبؾٖٛ ٚقشٝوٝ ديطأٖٛ اؾٙبز، ٔساضن ٚ ٖ ٘ىشٝ زض ذٛض ٍ٘طـ ايٗ

ٌٛ٘ٝ  ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ ؾبٚان ٚ زضثبض قبٜ ٌٛض قسٜ ا٘شكبض يبثس ايٗ ٞب ٚ ٟٔطٜ ٔبضوؿيؿز

قٛز، زض زضاظاي ٘عزيه ثٝ ؾي ؾبَ  ٌبٜ ٔططح ٕ٘ي ٞب ٚ ثٍٍٛٔٛٞب ٞيچ خٛئي ٞب، ثٟب٘ٝ سطاقي اقىبَ

ٌصضز، اظ ؾٛي  ٔي« ...اِسيٗ خٕبَٔدٕٛػٝ اؾٙبز ٚ ٔساضن چبح ٘كسٜ زضثبضٜ ؾيس»وٝ اظ ا٘شكبض 

سطيٗ قجٟٝ ٚ سطزيسي زض زضؾشي آٖ  اي وٝ وٛچه حشي ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ يه ؾطط ٘ٛقشٝ« ضٚقٙفىطاٖ»

وٝ اظ ؾٛي يىي اظ ٔبٔٛضاٖ « ثٍيطاٖ اٍّ٘يؽ حمٛق»٘يع زضثبضٜ وشبة . قٛز دسيس آٚضز، زيسٜ ٕ٘ي

ٌطٚٞىي ٚ « ضٚقٙفىطاٖ»اظ ايٗ  يه ٔٙشكط قسٜ اؾز سبوٖٙٛ ٞيچ« اؾٕبػيُ ضائيٗ»ؾبٚان ثٝ ٘بْ 

ثطاٍ٘يع ٚ سطزيسآٚض، ٘ذطزاذشٝ ٚ  غيط ٌطٚٞىي، ثٝ ٔهبحجٝ، ثطضؾي، ٘مس ٚ ثٍٍٛٔٛٞبي ؾئٛاَ

 .ا٘س اي زض اػشجبض آٖ ٘ىطزٜ سطيٗ قجٟٝ وٛچه
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طّجبٖ، سعٚيطوبضاٖ ٚ  ػبفيز« ضٚقٙفىطاٖ»ٔٙشكط قسٜ ثط يس ثب٘س ِيىٗ اٌط اؾٙبز ٚ ٔساضن 

زض ضاٜ ٔهٛ٘يز ثركيسٖ « ضٚقٙفىطاٖ»ثيٙيٓ وٝ  ي خبؾٛؾي ثبقس، ٔيٞب ؾطؾذطزٌبٖ ثٝ قجىٝ

افشٙس ٚ ٕٞٝ ٘يطٚ ٚ سٛاٖ  ثٝ سىبدٛ ٔي« لبفّٝ اٖقطيىبٖ زظز ٚ ضفيك»ثٝ ذيب٘شىبضاٖ دكز دطزٜ ٚ 

: ظ٘ٙس ٌيط٘س ٚ ثٝ قٍطزٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي زؾز ٔي اػشجبض وطزٖ آٖ اؾٙبز ثٝ وبض ٔي ذٛز ضا زض ضاٜ ثي

« فبؾمبٖ ؾفبن»ٌٛ٘ٝ ؾٙسٞب  وٙٙسٌبٖ ايٗ وٝ ٌعاضـ ٚ سعٚيط ثب زؾشبٚيع ايٗاظ ؾٛئي انحبة ضيب 

ثطآ٘ٙس وٝ انٛال زض اػشجبض اؾٙبز ٚ ٔساضن ؾبٚان، زضثبض ٚ الثس اؾٙبز ! ا٘س قبٞي ثٛزٜ زٚضاٖ ؾشٓ

ٚ ثطٔال وطزٖ اؾٙبز ذيب٘ز ٚ ٘يطً٘ ! ال٘ٝ خبؾٛؾي ذسقٝ دسيس آٚض٘س ٚ غيطلبثُ اؾشٙبز ثٕٙبيب٘ٙس

« ...ٔٛاظيٗ اذاللي، قطػي، سبضيري ٚ»ٚ ثبظيٍط ضا ٘بؾبظٌبض ثب « اِٙفؽ يؼيف»ثٖٛ ٚ ػٙبنط ظ

زاض  ٚ ػٙبنط ٚاثؿشٝ ثٝ غطة ٚ قطق زض ضاٜ ذسقٝ« ضٚقٙفىطاٖ»ٚ اظ ؾٛي زيٍط !! ٚإ٘ٛز وٙٙس

ٞبئي اظ ثٙس ٚ  قبٞي وٝ ٌٛقٝ اػشجبض ؾبذشٗ ؾٙسٞبي ثبليٕب٘سٜ اظ زٚضاٖ ضغيٓ ؾشٓ وطزٖ ٚ ثي

سٛا٘س ثٝ  ٌطا ضا ٔي ٞب، احطاة ٚ ػٙبنط ّٔي ٞب، ؾبظٔبٖ قز دطزٜ ثؿيبضي اظ ٌطٜٚٞبي ح ثؿز

ٞبئي وٝ ثط اؾبؼ يه ؾٙس يب ؾٙسٞب ٚ  لًبٚر»زٞٙس وٝ  ٕ٘بيف ٌصاضز، ايٗ ا٘سيكٝ ضا ضٚاج ٔي

ٌيطز، لبثُ سٛخٝ، سبُٔ  ا٘دبْ ٔيٞبي ثطذي اظ ايطا٘يبٖ يب ثيٍبٍ٘بٖ  ٕٞچٙيٗ يه ٔاللبر ٚ يب ٔاللبر

وبضاٖ ثبيس  ٞب ٚ سجطئٝ ذيب٘ز ٌٛ٘ٝ ؾٙسٞب ٚ ٔاللبر ثبقس ٚ ثطاي سٛخيٝ آٖ ٔي« ظيبثي ٔدسزٚ اض

ضا زض ٘ظط « ٚ ٘شبيح ٔشطست ثط اؾٙبز ٚ ٔصاوطار ٔصوٛض ٚ ظٔبٖ ٚ ٔحيط... ٔدٕٛػٝ اػٕبَ ٚ وطزاض»

ٚ ٞبي زض ذسٔز ظٚضٔساضاٖ  چي ٌٛ٘ٝ ثطآ٘ٙس ضاٜ ٌطيع ضا ثطاي ٞٓ ثٙس ٚ ثؿز ٚ ثسيٗ!! ثٍيط٘س

وٛقٙس ٔطزاٖ آظازيرٛاٜ، ٔدبٞس ٚ يس اؾشؼٕبض ضا ثب  ٚ زض ثطاثط ٔي! اؾشؼٕبضٌطاٖ ٕٞٛاض ؾبظ٘س

 .ٞبي آ٘بٖ ضا ٘بزيسٜ اٍ٘بض٘س آفطيٙي ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ظيط ؾئٛاَ ثط٘س ٚ حٕبؾٝ قيٜٛ

ٞبي  زض زضاظاي ؾسٜ اذيط زض ضاٜ ٔرسٚـ وطزٖ چٟطٜ« ضٚقٙفىطاٖ»ثيٙيٓ  ٚ ايٙدبؾز وٝ ٔي

ا٘س  ٞبي يس اؾشؼٕبضي، نسٞب خّس وشبة ٚ ٔمبِٝ ثٝ ثبظاض آٚضزٜ اضٚ٘ٝ ٕ٘بيب٘سٖ ًٟ٘زٔطزٔي ٚ ٚ

اؾطاض لشُ »اظ ايٗ زؾز ٘ٛقشدبر، وشبة . ا٘س ٚ ثطاي سحطيف سبضيد اظ ٞيچ ذيب٘شي فطٌٚصاض ٘ىطزٜ

ٔأة ٚ ٔعزٚضي  ٞبي ػٙبنط خبؾٛؼ دطزاظي ٞب ٚ زضٚؽ ثبفي اؾز وٝ ثب اؾشٙبز ثٝ افؿب٘ٝ« آضا ضظْ

٘س ؾطًٞٙ غالٔطيب ضحٕب٘ي ٔهٛض، سيٕؿبض قبيب٘فط ٚ ٔظفط ثمبئي وٛقيسٜ اؾز ٔبٖ

آضا ضا ثٝ ظيط ؾئٛاَ ثطز ٚ ثطاي ذٛا٘ٙسٌبٖ  اػساْ ا٘مالثي ضظْٞبي فسائيبٖ اؾالْ زض  آفطيٙي حٕبؾٝ

ٞبي ايٗ وشبة، ثٝ قىُ  ٚضظي ايٗ ٔدّٝ ديطأٖٛ ثطذي اظ غطو 3زض قٕبضٜ . شٞٙيز دسيس آٚضز
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اي ضا وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ  زا٘س اطالػبر سبظٜ ائي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفز ٚ اوٖٙٛ الظْ ٔيٜ ٌصضا ٘ىشٝ

 . ثٝ زؾز آٚضزٜ اؾز، زض زؾشطؼ ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔحشطْ ٚ دػٚٞكٍط ايٗ ٔدّٝ لطاض زٞس

ذطزاز  15زا٘س ثب ؾذبؼ فطاٚاٖ اظ ثعضٌٛاضا٘ي وٝ ايٗ اطالػبر ضا زض اذشيبض ٔدّٝ  لجال الظْ ٔي

ٚ « فسائيبٖ اؾالْ»اي وٝ ديطأٖٛ حطوز  ، اظ ٕٞٝ ثطازضاٖ ٚ ذٛاٞطاٖ ٔشؼٟس ٚ ٚاضؾشٝا٘س لطاض زازٜ

ٔربِفبٖ ٚ ٔٛافمبٖ ايٗ خٕؼيز، اطالػبر، اؾٙبز ٚ ذبططاسي زاض٘س ثرٛاٞس وٝ ايٗ ٔدّٝ ضا زض 

ٔعزاٖ  ثٝ ٞبي ٔطٔٛظ لّٓ ٞب ٚ ضؾٛا ؾبذشٗ چٟطٜ دطزاظي ٞب ٚ زضٚؽ ٌطي ضٚيبضٚئي ثب سحطيف

 : أب اطالػبر ثٝ زؾز آٔسٜ. ديكٝ ٚ ديىبض ثب سٟبخٓ فطٍٞٙي يبضي ثركٙس ذيب٘زٚاثؿشٝ ٚ 

ٔططح ٌطزيسٜ اؾز، « ٚحي ٔٙعَ»ـ زوشط ٔظفط ثمبئي وٝ ازػبي اٚ زض وشبة يبز قسٜ ثٝ ػٙٛاٖ 1

ثٛزٜ ٚ اظ اػساْ ا٘مالثي وؿطٚي ثٝ « فسائيبٖ اؾالْ»سٛظسطيٗ زقٕٙبٖ  ويٙٝسطيٗ ٚ  يىي اظ ؾطؾرز

ٔٗ »ػيز زاغي ٌساذشٝ ثط زَ زاقشٝ اؾز ٚ ثبضٞب اظ ظثبٖ اٚ قٙيسٜ قسٜ اؾز وٝ زؾز ايٗ خٓ

 !«ضا ثٝ ذبطط وكشٗ وؿطٚي ٞطٌع ٘رٛاٞٓ ثركيس... ٞبي ايٗ احٕك

ا٘س وٝ آلبي ػّي حدشي  االؾالْ ٚإِؿّٕيٗ حبج ؾيس ٔحٕسػّي ِٛاؾب٘ي آٚضزٜ ـ حًطر حدز2

 .زا٘ٙس اظ ظثبٖ اٚ آٔسٜ سحطيف قسٜ ٔي  «آضا اؾطاض لشُ ضظْ»وطٔب٘ي آٖ چٝ ضا وٝ زض وشبة 

ٞبي انغط ػٕطي ٚ ػّي ثٟبضي وٝ ٕٞطاٜ ثب قٟيس ثعضي  ـ زٚسٗ اظ ثطازضاٖ فسائيبٖ اؾالْ ثٝ ٘ب3ْ

ا٘س  زض زازٌبٜ لالثي ٚ ٕ٘بيكي قبٜ ٔحبوٕٝ قسٜ« فسائيبٖ اؾالْ»ٚ زيٍط ضٞجطاٖ ( ضٜ)٘ٛاة نفٛي 

سٛؾط ٔطحْٛ ٘ٛاة نفٛي زض زازٌبٜ فطٔبيكي  ضاظي وٝ»ازػبي سيٕؿبض قبيب٘فط ضا ٔجٙي ثط 

 .آٔسٜ اؾز، زضٚؽ ٔحى ٚ ػبضي اظ حميمز ذٛا٘س٘س 481وٝ زض نفحٝ « افكب قس

ثب ؾذبؼ ٚ لسضزا٘ي اظ ايٗ ثطازضاٖ ٔدبٞسي وٝ اطالػبر ذٛز ضا زض اذشيبض ايٗ « ذطزاز 15»ٔدّٝ 

ي ذٛا٘ٙسٌبٖ ذٛز ثبظٌٛ ٔدّٝ لطاض زاز٘س، ٔشٗ ٔهبحجٝ اذشهبني ٔدّٝ ثب آلبي ػٕطي ضا ثطا

 :ؾبظز ٔي

خٙبة آلبي ػٕطي يٕٗ سكىط اظ حًٛض قٕب زض ٔهبحجٝ ذٛاٞكٕٙس اؾز ديف اظ دطزاذشٗ : ؼ

 :ثٝ ٕٞىبضي ذٛز ثب فسائيبٖ اؾالْ ظ٘سٌيٙبٔٝ ذٛز ضا ثٝ طٛض وٛسبٜ ثيبٖ ثفطٔبئيس



 ثٙيبز سبضيد دػٚٞي ايطاٖ ٔؼبنط ٚ زا٘كٙبٔٝ ا٘مالة اؾالٔي

 

4 

 

اوي اؾز فطظ٘س ٞٛاِؼعيع ٘بْ ثٙسٜ انغط قٟطسٓ ػٕطي ٔؼطٚف ثٝ حه. اهلل اِطحٕٗ اِطحيٓ ثؿٓ: ج

زض يه ذب٘ٛازٜ ٔصٞجي ثٝ ز٘يب آٔسْ اظ زٚضاٖ وٛزوي ٚ ٘ٛخٛا٘ي زض  1310ٔحٕسسمي زض ؾبَ 

. وطزْ ٌطزيس قطوز ٔي خّؿبر ٔصٞجي ٚ لطائز لطآٖ وٝ ثٝ طٛض ٞفشٍي زض ٔحّٝ ٔب سكىيُ ٔي

 يه ظٖ ٔصٞجي ثٛز ٚ ذيّي إٞيز« ٔٙهٛضٜ»دسضْ ضا زض طفِٛيز اظ زؾز زازْ ٔبزضْ ثٝ ٘بْ 

زاز وٝ ٔب ٕ٘بظ ثرٛا٘يٓ، ضٚظٜ ثٍيطيٓ ٚ وبضٞبي ٔصٞجي ضا ا٘دبْ زٞيٓ زض ٘شيدٝ ٔٗ يه آزْ  ٔي

ثطاي ٔب ذيّي حطف ظزٜ ثٛز ضاخغ ثٝ   (ع)يٕٙب ٔبزضْ ضاخغ ثٝ فًبئُ ائٕٝ اطٟبض . ٔصٞجي ثٛزْ

 ...ذهٛنيبر اذاللي آٖ ثعضٌٛاضاٖ ٔطبِجي ثطاي ٔب ٌفشٝ ثٛزقدبػز ٚ 

 اي ثٝ فؼبِيز ؾيبؾي ضٚ آٚضزيس؟  اظ چٝ زٚضٜ: ؼ

زض ظ٘ساٖ لهط ثب ٘ٛاة نفٛي آقٙب قسْ سب آٖ ٔٛلغ ٞيچ ٌفشٍٛئي ضاخغ ثٝ  1330ٔٗ زض ؾبَ : ج

ٔؿبئُ ؾيبؾي ٘كسٜ ثٛز ٚ ٔٗ ٞيچ ٚاضز ٘جٛزْ زض آٖ ؾبَ يىي اظ فسائيبٖ اؾالْ ثٝ ٔٗ ٌفز 

ٌفشٓ ثّٝ ٔٗ ذيّي ٔكشبلٓ ثٝ  ؟آئي قٕب ٔي ذٛاٞٓ ثٝ زيسٖ ٘ٛاة نفٛي زض ظ٘ساٖ لهط ثطْٚ، ٔي

ظ٘ساٖ لهط زض زاذُ ظ٘ساٖ زض ذسٔز ايكبٖ ٘كؿشيٓ ٚ ايكبٖ  2ظ٘ساٖ لهط ضفشيٓ ٚ زض قٕبضٜ 

ٚ ٔٗ زض آٖ اثشساي ٘ٛخٛا٘ي سٕبْ آٖ ذهٛنيبسي وٝ ٘ؿجز . ثّٙس قس ٚ ثطاي خٕؼيز نحجز وطز

ٌفشٝ ثٛز زض ٚخٛز ٘ٛاة نفٛي ٔٗ  ثٝ ائٕٝ اطٟبض زض خّؿبر ٔصٞجي قٙيسٜ ثٛزْ ٚ ٔبزضْ ثطاي

وٝ  ٌٛيس ٔؼشمس اؾز ٘ٝ ايٗ ظ٘س يؼٙي آٖ چيعي ضا وٝ ٔي زيسْ ذيّي ثب اقشيبق حطف ٔي. زيسْ

ٕٞٝ ٔحٛض فطٔبيكبٖ ايٗ ثٛز وٝ احىبْ اؾالْ ... اي ضا ازاضٜ وٙس ذٛاٞس يه خّؿٝ فطو وٙيس ٔي

ذٛة ايٗ خّؿبر ازأٝ ديسا وطز . ٖوٙس اظ ايٗ ٚيغ ٘بثؿبٔب اٌط اخطا ثكٛز ثكطيز ٘دبر ديسا ٔي

وٝ ايكبٖ اظ ظ٘ساٖ آظاز قس ثٝ زيسٖ ايكبٖ ضفشيٓ زيٍط ٔب زض خّؿبر ػٕٛٔي ايكبٖ قطوز  سب ايٗ

قس زض ايٗ خّؿبر ػٕٛٔي ٌبٞي ايكبٖ  ٞبي قٙجٝ زض ٔؿبخس سكىيُ ٔي وطزيٓ وٝ زض قت ٔي

 .ػظيٕي ثٛزٌبٞي قٟيس ؾيس ػجساِحؿيٗ ٚاحسي وٝ ثؿيبض ؾرٍٙٛي . وطز نحجز ٔي

 اظ چٝ سبضيري ػًٛيز فسائيبٖ اؾالْ ضا دصيطفشيس؟: ؼ

يب  32ٔطزاز ؾبَ  28ٔٗ ػًٛيشي ٘ساقشٓ ثٝ طٛض ضؾٕي زض خٕؼيز فسائيبٖ اؾالْ سب ضٚظ : ج

زض آٖ خّؿٝ . اي ثٛز خب يه ذب٘ٝ زض زٚ ضاٞي ٟٔٙسؼ وٝ آٖ زاي ثٛ ضٚظ خّٛسطـ يه خّؿٝ يه

خب ٔب ٞٓ اؾٓ  آٖ. وٙٙس ٘ٛيؿي ٔي يز فسائيبٖ اؾالْ اؾٓٔٗ ٔشٛخٝ قسْ وٝ ثطاي ػًٛيز زض خٕغ



 ثٙيبز سبضيد دػٚٞي ايطاٖ ٔؼبنط ٚ زا٘كٙبٔٝ ا٘مالة اؾالٔي

 

5 

 

ٞبي زٜ  خٛض ثٛز يه وٕيشٝ ذٛة خّؿبر ٔب ٚ ضفز ٚ آٔسٞبي ٔب ثب فسائيبٖ اؾالْ ٕٞيٗ... ٘ٛقشيٓ

سب ٔبخطاي ا٘ؼمبز ديٕبٖ ثغساز ... ٘فطي يب دٙح ٘فطي سكىيُ قس وٝ ضاثط ٔب آلبي ِٛاؾب٘ي ثٛز٘س

قس چٛ ثغساز ثؼس اظ وٛزسبي ػجساِىطيٓ لبؾٓ اظ ايٗ « ؾٙشٛ»ديف آٔس ثؼس اظ آٖ ٔبخطا اؾٕف 

زض ٔربِفز ثب ا٘ؼمبز ايٗ ديٕبٖ فؼبِيز فسائيبٖ اؾالْ ذيّي چكٍٕيط ثٛز ٘ٛاة . ديٕبٖ ثيطٖٚ ضفز

ٞب ٘ٙٛقشٙس ثؼس ثب فكبض ٘ٛقشٙس ٞطچٝ  ضٚظ٘بٔٝ. نفٛي اػالٔيٝ زاز٘س ٚ ٔربِفشكبٖ ضا اػالْ وطز٘س

ثٙس٘س ٚ ٔٙطك ٘ٛاة نفٛي ايٗ ثٛز وٝ ٔب ضا زؾز  ٞب زاض٘س ديٕبٖ ضا ٔي يٗفكبض آٚضز٘س زيس٘س وٝ ا

سب . زٞيٓ ٚ ايٗ ذالف آزاة اؾالٔي ٔبؾز ثؿشٝ  ٚ وز ثؿشٝ زاضيٓ ّٔشٕبٖ ضا سحٛيُ ثيٍبٍ٘بٖ ٔي

. ثٝ ثغساز ٔطاخؼٝ وٙسأًبي ايٗ ديٕبٖ ٚظيط ٚلز ثطاي ا٘ؼمبز ٚ  وٝ لطاض قس حؿيٗ ػال ٘رؿز ايٗ

ضؾس فىط وطز٘س وٝ ثٝ  ٞب ثٝ خبئي ٕ٘ي ٞب ٚ ؾرٙطا٘ي اؾالْ زيس٘س وٝ اضقبزار اػالٔيٝ ٚلشي فسائيبٖ

ذٛاٞس ثطاي أًبي ديٕبٖ  ٕٞبٖ قيٜٛ لٟطآٔيع ٌصقشٝ ثٝ اػساْ ا٘مالثي ايٗ ٕ٘بيٙسٜ ايطاٖ وٝ ٔي

ٚ ثٝ ايٗ ٚؾيّٝ ا٘عخبض ٚ ثيعاضي ذٛزقبٖ ضا ٘ؿجز ثٝ ا٘ؼمبز ( زؾز ثع٘ٙس)خب قطوز وٙس  زض آٖ

ٚ حؿيٗ ػال فمط ؾطـ ظذٕي قس ٚ ... ٖ ديٕبٖ ثيبٖ وٙٙس ايٗ وبض قس أب ثٝ ؾبٔبٖ ٘طؾيساي

 . ثطز٘ف ثيٕبضؾشبٖ ٚ ؾطـ ضا دب٘ؿٕبٖ وطز٘س ٚ ثؼس ٞٓ ثٍيط ثٍيط قس

ٚلشي حىٛٔز ٘ظبٔي زض ايطاٖ ... قس٘س فسائيبٖ اؾالْ اظ ططيك حىٛٔز ٘ظبٔي ٚلز ثبظزاقز ٔي

اظ اطالػبر قٟطثب٘ي ثطاي زؾشٍيطي افطاز وٕه  وبضائي ٘ساقزٔطزاز  28سكىيُ قسٜ ثٛز ثؼس اظ 

خب قىٙدٝ زاز٘س ٚ ذّيُ  ثطز٘س اطالػبر قٟطثب٘ي ٔب ضا يه ٔمساض آٖ( ٌطفشٙس)ٌطفشٙس ٔب ضا  ٔي

ذٛاؾشٙس ٚ ٘يع ػجسذسائي ضا  طٟٕبؾجي ؾيسٔحٕس ِٛاؾب٘ي ٚ ٔحٕس ٌّسٚؾز ضا اظ ٔب ٔي

ٞب  ا٘س ٚلشي وٝ ايٗ ٞبي زيٍط ضا ٌطفشٝ ٔب فٟٕيسيٓ وٝ آٖذٛاؾشٙس چٖٛ ايكبٖ ٞٓ فطاض وطزٜ ثٛز  ٔي

ٞب ضا اظ  ا٘س، ٚلشي وٝ ايٗ ذٛاؾشٙس الثس زيٍطاٖ ٚ قٟيس ٘ٛاة نفٛي ضا ٌطفشٝ ضا اظ ٔٗ ٔي

ا٘س، ذٛة ٚالؼيز ايٗ اؾز وٝ ٘ٝ اظ  ذٛاؾشٙس الثس زيٍطاٖ ٚ قٟيس ٘ٛاة نفٛي ضا ٌطفشٝ ٔي

خب ذٛة ٔب ضا قىٙدٝ زاز٘س،  ا ٞؿشٙس، ذالنٝ آٖزا٘ؿشيٓ وح خب٘كبٖ ذجط زاقشيٓ ٚ ٘ٝ ٔي

 .ٞبي ٔشؼسزي زاقشٙس ثؼس ٞٓ ٔب ضا سحٛيُ فطٔب٘ساض ٘ظبٔي زاز٘س قىٙدٝ

 زاز٘س؟ ٞبئي ٔي چٝ ٘ٛع قىٙدٝ: ؼ
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سط اظ فطٔب٘ساض ٘ظبٔي ثٛز اَٚ وٝ ٔب ٚاضز  ٞبئي وٝ زض قٟطثب٘ي ثٛز يه ٔمساض ٔشٕس٘ب٘ٝ قىٙدٝ: ج

ثؼس ٌفشٙس ... ز ٔب ضا سحٛيُ ٌطفشٙس ٔب انال سؼدت وطزيٓ چٝ ذجطٜ؟قسيٓ ذيّي اظ ٔب سدّيُ وطزٖ

سبٖ سٛييحبر ايٗ ثٛز وٝ ايٗ  سٛا٘يس ثطٚيس ذب٘ٝ ذٛاٞيٓ ثؼس ٔي يه سٛييحبسي فمط اظ قٕب ٔي

ٌفشٙس خعٚ فسائيبٖ اؾالْ ٘يؿشي؟ ٌفشٓ ٘ٝ ٌفشٙس ... زا٘ٓ ودب ٞؿشٙس ٞب ودب ٞؿشٙس ٌفشٓ وٝ ٕ٘ي آزْ

ثٝ آٖ آلب ٌفشٓ وٝ ثٝ اػشمبز ٔب وؿي ثٝ وؿي فحف ثسٞس ٚ ! ثسٜ ٚ ثطٚثٝ ٘ٛاة نفٛي فحف 

وٙيس  زٞس ثبيس حس ثرٛضز ايٗ سىّيفي وٝ قٕب ثٝ ٔٗ ٔي آٖ ٘ؿجشي وٝ ٔي[ ثٝ ذبطط]٘شٛا٘س ثبثز وٙس 

خب  وٙس، يه ٘فط ٞٓ ايٗ اضقبز ٔيثٝ ايٗ آلب زاضز ٔب ضا  يه سٟٕز اؾز ٚ يه غيجز اؾز ٌفز ثٝ

ٚ حؿبثي وشه ظز٘س، ثّٝ يه ٔسسي ٔب ضا ... ازٜ ثٛز ظز سٛ وّٝ ٔب ٚ ؾىٙسض ضفشيٓثبالي ؾطٔب ايؿز

خب وٝ ٔب ضا ثطز٘س يه  ثٛز، آٖ« اِمسؼ ةحعيط»خب ٍ٘ٝ زاقشٙس ٚ ثؼس سحٛيُ فطٔب٘ساضي ٘ظبٔي زض  آٖ

ٞب ٔبَ  ٞب ضا ثٍٛيٓ ايٗ ٔمساض ظيبزي قىٙدٝ زاز٘س وٝ اِجشٝ حبال ٔٗ لهسْ ايٗ ٘يؿز وٝ قىٙدٝ

خب  زض آٖ. ٔب ضا ثطز٘س زض لعَ لّؼٝ ظ٘سا٘ي وطز٘س( ثؼس. )ٌصقشٝ اؾز ٚ چيعي ٞٓ ٘يؿز ظٔبٖ

خب ٞؿشٙس ثٝ ايبفٝ آلبي ػّي  ي آٖةٔشٛخٝ قسيٓ وٝ آلبي ؾيسٔحٕس ٚاحسي ٚ آلبي طٟٕبؼ

ثٟبضي، قيد ٔحٕٛز نبزلي، قيد ٔحٕس ضيبي ٘يىٙبْ، قيد ٔحٕٛز أيسي، ٞبزي ٔيطِٛحي 

اؾز، يه ( زيٍط)لعَ لّؼٝ ٚيؼف غيط اظ ظ٘ساٖ ... خب ثٛز٘س آٖ  (ثطازض ٔطحْٛ ٘ٛاة نفٛي)

وٝ زؾشكٛئي زاقز، ٘ٓ  ظ٘ساٖ وبٔالً اثشسائي، زض ايٗ ظ٘ساٖ، ايٗ ؾطـ ٚ آٖ ؾطـ ثٝ ٞٛاي ايٗ

زاقشٙس، زچبض  خب ٍ٘ٝ ٔي زاقز، انال ذيؽ ثٛز، ظ٘سا٘ي ثيچبضٜ ضا وٝ يه ٔبٜ، زٚ ٔبٜ، ؾٝ ٔبٜ آٖ

... ذٛضز وٝ حبال وشه ٞٓ ٔي قس، يٕٗ ايٗ خٛضي ٔي ٞبي ايٗ ٚ ٘بضاحشي زضز ٚ ضٚٔبسيؿٓ اؾشرٛاٖ

زاز٘س، اِجشٝ ثٝ ٕٞٝ قىٙدٝ  ٞبي ؾرشي ثٝ طٟٕبؾجي ٚ ؾيس ٔحٕس ٚاحسي ٔي خب قىٙدٝ زض آٖ

زاز٘س وٝ اقربل ٚالؼب  لسض قىٙدٝ ٔي خب آٖ خب وؿي ضا ٘بظ وٙٙس، آٖ وٝ حبال آٖ زاز٘س، ٘ٝ ايٗ ٔي

 ...زاز٘س يٞٛيشكبٖ ضا اظ زؾز ْ

ذٛاؾشٙس وٝ آٖ آزْ ضٚؾي  ٞب اظ ثٙسٜ ٔي خٛض ازأٝ ديسا وطز زض ايٗ ثبظخٛئي ٞب ٞٓ ٕٞيٗ ثبظخٛئي

ٔؼّْٛ قس ! ٌفشٙس ٘ٝ ثبيس ثٍي!! ، ضٚؾي ويٝ؟ ضٚؾي چٝ خٛضيٝ؟!وٝ ثب قٕب سٕبؼ ٌطفز وي ثٛز؟

زا٘ٓ ضٚي  ٚ ٕ٘ي! آٖ ٘ظبٔي ضٚؾي وٝ والٞف وح اؾز [ٌفشٙس ٔي. ]وٝ قيٜٛ ذبني زاقشٙس

ٔي [ ٞب ضا ايٗ ٘كب٘ي]ٌفشٙس ثٝ ٔشٟٓ، زض شٞٗ ٔشٟٓ  ضا ٔي ٞب ايٗ [ويٝ]! والٞف يه زاؼ چىف زاضز

ٞب  ذٛة ايٗ[ وطز فىط ٔي]ذٛضز، ظيط قىٙدٝ  ظز٘س، ٚلشي وٝ ايٗ وشه ٔي ثطز٘س، ٔي ضيرشٙس، ثؼس ٔي
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ٌٛئيٓ آضٜ ٔثال اٚ ضا زيسْ وٝ سٛ  ٔي[ زٞيٓ ٚ ذٛز ضا ٘دبر ٔي]ْ ٌٛئي ذٛاٞٙس ٔب ٞٓ ٔي ضا وٝ ٔي

 !!ثٝ زازٌبٜ ثطٜ وٝ ثّٝ ٔب ايٗ ضٚؾي ضا زيسيٓ[ دطٚ٘سٜ]ار ثجز قٛز ٚ ثؼس  دطٚ٘سٜ

ٞب وبضي  ايٓ، ٘ٝ انال ثب ضٚؼ ٞطچٝ ثٝ ٔٗ فكبض آٚضز٘س ٌفشٓ ٘ٝ، ٔب ٘ٝ ثب يه ضٚؾي ٔاللبسي وطزٜ

ٚ سٛييح زٞٓ وٝ ]سط زازٌبٜ ضا ثٍٛيٓ  ٌٛيٓ وٝ ثؼس آٖ ٔؿبئُ ٟٔٓ ٔيخب  ايٗ ضا ٔٗ ايٗ. ايٓ زاقشٝ

ثؼس ٞٓ ٌفشٙس وٝ حبال ثبظخٛئي سٕبْ قسٜ ٚ ثبيس ثطٚيس ! ايٗ ضٚؾي چٝ ثٛزٜ اؾز[ لهٝ

 ...ذٛا٘ي دطٚ٘سٜ

وطزيٓ سٛي ايٗ ؾَّٛ ٞب ضا  وٝ خبضٚ ٔي ٔب ثيٍبضي ٌطفشيٓ ٚ نجح ضفشيٓ ٚ يٕٗ ايٗ[ يه ضٚظ]

وٝ ايكبٖ  ٔثُ ايٗ. وطزيٓ سب ضؾيسيٓ ثٝ آٖ ؾِّٛي وٝ آلبي ٘ٛاة زض آٖ ثٛز  ٔييٛاـ يٛاـ ٍ٘بٜ 

ٔٗ ثّٙس قسْ ٚ ؾالْ وطزْ، سب ؾالْ وطزْ ايكبٖ خٛاة زاز . چيعي ثٛز ،اي ٔٙشظط يه وؿي، ٚالؼٝ

ٚ ٍ٘صاقز ٔٗ حطفي ثع٘ٓ، قطٚع وطز ثٝ حطف ظزٖ ـ ٚ ٔحٛضٞبي انّي نحجشف ايٗ ثٛز وٝ 

ٚلشي وٝ آظاز قٛيس ذسا ضا فطأٛـ ٘ىٙيس، . قٛيس ز ٚ قٕب اظ ظ٘ساٖ آظاز ٔيوكٗ ٌفز ٔب ضا ٔي ٔي

 . خٛضٜ ْ ثدٍٙيس، ٔطٕئٗ ثبقس ز٘يب ايَٗثب ظب

 ٖ اؾالْ اظ چٝ سبضيري ٚ چٍٛ٘ٝ آغبظ ٌطزيس؟زازٌبٜ فسائيب: ؼ

زي  4ذٛا٘ي ٞٓ سٕبْ قس ٚ زض سبضيد  دطٚ٘سٜ... ذٛا٘ي آٖ ظٔبٖ ٌصقز، ٔب ضا ثطز٘س دطٚ٘سٜ: ج

٘فط اظ فسائيبٖ اؾالْ سكىيُ ٌطزيس، ايٗ ٞكز  8اِٚيٗ زازٌبٜ ٘ظبٔي ثطاي ضؾيسٌي ثٝ اسٟبْ  1334

 : ٘فط

ي قٟيس ٔظفط ػُـ 4ـ قٟيس ذّيُ طٟٕبؾجي 3ـ قٟيس ؾيسٔحٕس ٚاحسي 2ـ قٟيس ٘ٛاة نفٛي 1

ـ ػّي 7ـ ٔطحْٛ ػجبؼ سٟطا٘ي 6ـ ٔطحْٛ ؾيس ٞبزي ٔيطِٛحي 5( يبضة حؿيٗ ػال)شٚاِمسض 

زازؾشبٖ حؿيٗ آظٔٛزٜ وٝ ( اظ ؾٛي)٘فط  8اسٟبْ ايٗ . ـ ٚ ثٙسٜ وٝ انغط ػٕطي ٞؿش8ٓثٟبضي 

ليبْ ٔؿّحب٘ٝ ثط يس حىٛٔز ٔكطٚطٝ، سحطيم : آيكٕٗ ايطاٖ ِمت ٌطفشٝ ثٛز ايٗ خٛض ثيبٖ قس

ايٗ زازٌبٜ ٘ظبٔي ثٝ ضيبؾز . ح قسٖ يس لسضر ؾّطٙز ٚ حُٕ اؾّحٝ غيطٔدبظٔطزْ ثٝ ٔؿُ

اي، ؾطًٞٙ آشضدي، ؾطًٞٙ زؾشغيت  دٛضآشض، ؾطًٞٙ ٔسضؾٝ ؾطسيخ لطجي ٚ زازضؾبٖ ؾطًٞٙ

آٔس،  زض ثؼًي اظ خّؿبر ذٛز آظٔٛزٜ ٔي. اِجسَ ؾطًٞٙ حطيطي ٚ ؾطًٞٙ ػسَ ٚ اػًبي ػّي

ٌفشٙس وٝ اٚ زأبز  ٔبيٙسٌي اظ آظٔٛزٜ، زض ظ٘ساٖ ثٝ ٔب ٔيثؼًي اظ خّؿبر ؾطٌطز ثٟعاز٘يب ثٝ ٖ
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حيب ثٛز ٚ يه ػٙهط دّيس ٚ  آٔس وٝ ثؿيبض ثي اِجشٝ خّؿبر انّي ضا ذٛز آظٔٛزٜ ٔي. آظٔٛزٜ اؾز

ٞبئي ضا ثىكس ٚ زض حيٗ وكشٗ ثبظ ظخطقبٖ  وٝ يه آزْ ثطز اظ ايٗ وٝ ٚالؼب ِصر ٔي ٔثُ ايٗ. وثيف

 . زٞس

زغثب٘ي سكىيُ قس زض ذيبثبٖ ؾْٛ اؾفٙس آٖ ضٚظ وٝ حبال ؾطٌطز ؾربئي زازٌبٜ ثسٚي زض ٔحُ 

قس وٝ ايٗ  ٞب سكىيُ ٔي خب ثٛز وٝ زازٌبٜ زض يىي اظ ايٗ اطبق ثّٝ ٔحُ زغثبٖ ٔطوع آٖ. اؾز

 ...ٞب ٚنُ ثٝ زازضؾي اضسف ثٛز اطبق

 اظ زفبػيبر قٟيس ٘ٛاة نفٛي چٝ ذبططاسي زاضيس؟ : ؼ

ٌفز  ايكبٖ ٔي. يُ ايٗ زازٌبٜ ٚ ضؾيسٌي ثٝ اسٟبْ اػشطاو زاقزقٟيس ٘ٛاة نفٛي ٘ؿجز ثٝ سكه

. وٝ ايٗ زازٌبٜ نالحيز ضؾيسٌي ٘ساضز، زض يه زازٌبٜ ػٕٛٔي ثبيس ثبقس ٚ ثب ٚخٛز ٞيئز ٔٙهفٝ

خّؿٝ  8ايٗ زازٌبٜ . ٔب ثطاي ضؾيسٌي نبِحيٓ. ٌفز ٘ٝ، اػشطاو ٚاضز ٘يؿز وٝ اِجشٝ زازٌبٜ ٔي

زض ايٗ خّؿبر ثيكشط فكبض ضٚي  1334زيٕبٜ  12زي سب  4اظ سبضيد طَٛ وكيس سب ثٝ دبيبٖ ضؾيس 

اِجشٝ قٟيس ذّيُ طٟٕبؾجي ثيكشط ٔٛضز ثغى ثٛز . ٞبي ٌطٜٚ ايسئِٛٛيآٖ ؾٝ ٘فط اَٚ ثٛز يؼٙي 

آضا ضا وٝ ٞٓ ِجبؼ ٔب ٚ اضسكي ثٛزٜ وكشي ٚ ذالنٝ ثيكشط  ٌفشٙس وٝ سٛ ضظْ وٝ ٔي ثٝ خٟز ايٗ

ي آٖ ضٚظ زازٌبٜ سٕبْ قس ثٝ ٔب ٌفشٙس ثطٚيس ٘بٞبض ثرٛضيس ٔب آٔسيٓ ٚلز. آٚضز٘س ضٚي اٚ فكبض ٔي

زض حسٚز . حىٓ زازٌبٜ ٔدسزا ٔب ضا ثٝ زازٌبٜ آٚضز٘س٘بٞبض ذٛضزيٓ ٚ ٕ٘بظ ذٛا٘سيٓ ٚ ثطاي قٙيسٖ 

 8اي وٝ  آٔبزٜ ثٛز ثٝ ايٗ خٟز يه دطٚ٘سٜ[ اظ ديف]ؾبػز طَٛ وكيس ٔؼّْٛ ثٛز وٝ ضاي  3اِي  2

زاقشٙس، آٖ ضا ذٛ٘سٖ ٚ ٘ىبر يؼف ٚ لٛر آٖ ضا زض آٚضزٖ ٚ [ زفبػيٝ]ر ٔشٟٓ ضٚي آٖ نحت

ٚ حىٓ ثٝ ايٗ ... زازٌبٜ سكىيُ قس. ضؾس ٘جبقس ؾبػز ثٝ ٘ظط ٔي 3ؾبػز  2سهٕيٓ ٌطفشٗ وبض 

 : قطح ذٛا٘س٘س

ٜ ٔؿّح قٟيس ٘ٛاة نفٛي ثٝ اسٟبْ ليبْ ٔؿّحب٘ٝ ثط يس حىٛٔز ٔكطٚطٝ ٚ سحطيم ٔطزْ ة

زازضؾي اضسف ثٝ اػساْ ٔحىْٛ قس٘س، ؾيسٔحٕس  317يط ٔدبظ طجك ٔبزٜ قسٖ ٚ حُٕ اؾّحٝ ؽ

ٚاحسي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ ثٝ اػساْ، ذّيُ طٟٕبؾجي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ ٚ اضسىبة لشُ ثٝ اػساْ، ٔظفطػّي 

ؾبَ، انغط  6شٚاِمسض ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ اػساْ، ؾيسٞبزي ٔيطِٛحي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ ثب زٚ زضخٝ سرفيف 

ؾبَ، احٕس ػجبؾي سٟطا٘ي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ ثب زٚ زضخٝ  5ثب زٚ زضخٝ سرفيف  ػٕطي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ
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. حىٓ زازٌبٜ ضا ذٛا٘س٘س. ؾبَ، ػّي ثٟبضي ثٝ ٕٞيٗ اسٟبْ ثب زٚ زضخٝ سرفيف ؾٝ ؾبَ 4سرفيف 

ٞب زؾز زاز ٚ  ي ثٝ آٖيقٟيس ٘ٛاة نفٛي ٚ ذّيُ طٟٕبؾجي ٚ ؾيسٔحٕس ٚاحسي يه حبِز قفغ

وٝ اضسكي  ػطو وطزْ فكبض ضٚي طٟٕبؾجي ثٛز ثٝ خٟز ايٗ. ذٙسيس٘سٞطؾٝ ثٝ ٞٓ ٍ٘بٜ وطز٘س ٚ 

ذٙسي؟ ٍٔٝ  ثٝ طٟٕبؾجي ٌفشٙس چطا ٔي. زا٘ؿشٙس ثٛز٘س ٚ اٚ ضا يه زقٕٗ ضٚ زض ضٚ ثب ذٛزقبٖ ٔي

وٝ زض ايٗ طيطاٖ  اػساْ ذٙسٜ زاضز؟ قٟيس ؾيسٔحٕس ٚاحسي ٌفشٙس وٝ چطا ٘رٙسز ٚ حبَ ايٗ

ثٝ ؾٛي ٔحجٛة زاضز ثب زٚ ؾٝ سٗ اظ ضفمبيف ٞٓ ٞؿز ٚ سٟٙب ضٚحب٘ي، زض ايٗ ؾفط ضٚحب٘ي وٝ 

ي زاضز ٚ ثبظ ظز٘س ظيط ذٙسٜ ٚ ٍٕٞي ذٙسيس٘س ِٚي آٖ زغذيٕبٖ ٚ ػف٘يؿز ٚ ايٗ ذٛز يه ـ

وطز٘س زض ٕٞبٖ خّؿٝ قٟيس ٘ٛاة نفٛي اظ دكز  ٕٞيٗ خٛضي ثب سؼدت ٍ٘بٜ ٔي[ ٞيئز زازضؾبٖ]

وطز٘س ٚ فطٔٛز٘س وٝ ز٘س ٚ ثّٙس قس٘س ذسا ضا قىط ٔيع اسٟبْ آٔس٘س ثيطٖٚ ٚ ضٚي ظٔيٗ ؾدسٜ وط

اِؼبِٕيٗ أطٚظ  اهلل اِحٕسهلل ضة قٟبزر في ؾجيُ. اهلل ضا ذٛاؾشٓ يه ػٕط زض لٙٛسٓ قٟبزر في ؾجيُ

ذٛة حىٓ ضا ذٛا٘س٘س ٚ ٔب ضا آٚضز٘س ظ٘ساٖ زغثبٖ، فطزا نجح ٞٓ ا٘شمبَ زاز٘س ثٝ . ٘هيجٓ قس

 . خب ثٛزيٓ ٖ ضٚظ ـ ٚ يه چٙس ضٚظي آٖآثبز ـ ِكىط يه ديبزٜ آ ظ٘ساٖ ػكطر

 زازٌبٜ سدسيس ٘ظط اظ چٝ سبضيري ٚ چٍٛ٘ٝ آغبظ قس؟: ؼ

ايٗ زازٌبٜ ثٝ ضيبؾز سيٕؿبض ٔحٕسسمي ... سكىيُ قس 1334زيٕبٜ  23زازٌبٜ سدسيس ٘ظط زض ضٚظ 

االؾالٔي،  دٛض، قيد ٔديسي ٚ ؾطٍٞٙبٖ ػعيعاهلل ٔيطي، ػعيعاهلل ذيّشبـ، نسيك ٔؿشٛفي ٔٙهٛض

اِجسَ ؾطًٞٙ فميٟي قيطاظي ٚ ؾطًٞٙ نسضلّي ثيبر ٚ ٔٙكي زازٌبٜ  ضئيؿيبٖ ٚ ػًٛيز ػّي

 . يه ؾطٌطزي ثٛز ثٝ ٘بْ خٕكيسي، زازؾشب٘ي زازٌبٜ سدسيس ٘ظط ثط ػٟسٜ ؾطًٞٙ اِّٟيبضي ثٛز

 ٚوالي سؿريطي چٝ وؿب٘ي ثٛز٘س؟ : ؼ

ؾريطي ثطاي ٘ٛاة زوشط قبيب٘فط ٞبي زازٌبٜ ثسٚي ثٛز٘س، ٚويُ ر ٞب، ٕٞبٖ ٚويُ ٔسافغ ٚويُ ٔسافغ

 .ٞبي زيٍط ضا زضؾز يبزْ ٘يؿز ثٛز، ثطاي ثٙسٜ زوشط زا٘ف ثٛز، آٖ

 آيب قٟيس ٘ٛاة نفٛي زض زازٌبٜ سدسيس ٘ظط زفبػيبسي زاقشٙس؟ : ؼ

وٝ ثٝ ايٗ فىط  قٛ٘س ٔثُ ايٗ زض ايٗ زازٌبٜ قٟيس ٘ٛاة نفٛي ٚلشي يميٗ وطز٘س وٝ وكشٝ ٔي: ج

افشبزٜ ثٛز٘س وٝ اظ ٔٛايغ ٔحىٓ ذٛزقبٖ ثيكشط زفبع وٙٙس يؼٙي ثطاي ثجز زض سبضيد ثيكشط حطف 
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ضا ( ٚيزازٌبٜ ثس)وٝ آٖ اسٟبْ  ذٛاؾشيٓ، يٕٙب زض ايٗ زازٌبٜ يٕٗ ايٗ ثع٘ٙس، ثٍٛيٙس وٝ ٔب چي ٔي

زاز ايٗ ثٛز وٝ ايٗ آلبيبٖ ثب حعة سٛزٜ  زاقشيٓ زاليّي وٝ زازؾشبٖ ثطاي اثجبر ازػبيف اضائٝ ٔي

وٝ زض ّٕٔىز ٔب فمط يه ٌطٜٚ ٞؿشٙس وٝ ثب قبٜ ٔربِفٙس ٚ آٖ ٞٓ  ٕٞىبضي زاقشٙس ثٝ خٟز ايٗ

ٞبْ ٞب اؾز، ار اي ٞب ٚ سٛزٜ حعة سٛزٜ اؾز دؽ ٞطوؽ ثب قبٜ ٔربِف ثبقس خعٚ ٔبضوؿيؿز

وٝ سكىيالسي ٕٞب٘ٙس سكىيالر حؿٗ نجبح ايدبز ٌطزيس ايدبز ضػت ٚ ٚحكز ثطاي ٌصضاٖ  زْٚ ايٗ

وٝ وبضٞبي قٕب سطٚضيؿشي ثٛزٜ وبضٞبي سطٚضيؿشي ٞٓ ٞيچ ٔحٛض قطػي ٘ساضز،  ظ٘سٌي، ؾٝ ايٗ

قٟيس ٘ٛاة نفٛي ضٚي ايٗ ؾٝ ٔحٛض ذيّي نحجز وطز٘س وٝ اِجشٝ زض زازٌبٜ ثسٚي ذيّي وٕشط 

زازٌبٜ سدسيس٘ظط ذيّي ٔفهُ ثٛز، ٚ زفبػكبٖ ثيكشط ايٗ ثٛز وٝ ٔب ٘ٝ سطٚضيؿز ٞؿشيٓ ثٝ ٚ زض 

اِكطايط زاقشيٓ، سكىيالر  وٝ ٔب طجك ٔٛاظيٗ قطػي ٚ زؾشٛضاسي اظ ٔدشٟسيٗ خبٔغ خٟز ايٗ

وٝ ٔب سمبيبي قرهي ٘ساقشيٓ، ٔب  ذٛاؾشيٓ سكىيُ زٞيٓ، ثٝ خٟز ايٗ حؿٗ نجبح ٕ٘ي

وٝ  اضي يه ٘ظبْ اؾالٔي ثٛز ٚ ٕٞىبضي ثب حعة سٛزٜ ٘ساقشيٓ، ثٝ خٟز ايٗٔجبضظاسٕبٖ ثطاي ثطلط

زض ]خب فٟٕيسيٓ وٝ  ٞب ٔبضوؿيؿز ثٛز٘س ٚ ٔب اِٟي، زض زٚ ذط ٔربِف ثٛزيٓ، زض ايٗ آٖ

ضٚؾي ٔاللبر زاقشيس وٝ والٞف آٖ خٛضي ثٛز، ذٛاؾشٙس ثب يه ٘ظبٔي  اظ ٔب ٔي[ ٞب ثبظخٛئي

 . ثچؿجب٘ٙس[ ثٝ ٔب]ثٛز وٝ ايٗ اسٟبْ ضا خٛضي ثٛز، ثطاي ايٗ  ٘كب٘ف آٖ

قٟيس ٘ٛاة نفٛي زض ايٗ زازٌبٜ سدسيس٘ظط ٔرهٛنب ضٚي ايٗ سىيٝ زاقشٙس وٝ ٔب وبضٞبيٕبٖ ثب 

 . وٝ يه وبض ذٛزؾطا٘ٝ ثبقس اِكطايط ثٛز، ٘ٝ ايٗ زيس ٚ ٔكٛضر ثطذي اظ فمٟبي خبٔغ نالح

ؾريطي سيٕؿبض قبيب٘فط، آٔسٜ اؾز وٝ اظ ظثبٖ ٚويُ ٔسافغ ر( آضا اؾطاض لشُ ضظْ)زض وشبة : ؼ

آضا ٔٗ ٚ ؾيس  ٚظيطي ضظْ زض ظٔبٖ ٘رؿز: زض يىي اظ خّؿبر زازٌبٜ ٌفز»قٟيس ٘ٛاة نفٛي 

سمبيبي ٔاللبر ثب قبٜ ضا وطزيٓ، زض ايٗ ٔاللبر ثٝ قبٜ اظ فؿبز ٔٛخٛز زض ػجساِحؿيٗ ٚاحسي 

اْ سٕبْ سمهيطٞب ضا ٔشٛخٝ قبٜ زض خٛاة ٚخٛز فؿبز ضا لجَٛ وطز اْ... ّٕٔىز قىبيز وطزيٓ

آيب زض زازٌبٜ ثسٚي يب سدسيس٘ظط چٙيٗ خطيب٘ي اظ ؾٛي قٟيس ٘ٛاة نفٛي ٔططح « آضا وطز ضظْ

 قس؟ 
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خب سٛي زازٌبٜ ثٛزْ، انال ايٗ  دبيٝ اؾز چٖٛ ثٙسٜ آٖ اؾبؼ ٚ ثي ايٗ ٘مُ لَٛ وبٔال ثي: ج

يٗ افطاز زض آٖ ضٚظ اظ زيسٌبٜ ٞب ثٛز، ٔٙفٛضسط ٞب ٘جٛز، قٟيس ٘ٛاة نفٛي ٔجطا اظ ايٗ حطف حطف

 . قٟيس ٘ٛاة نفٛي ثٝ قٟبزر اؾٙبز ٔٛخٛز، قبٜ ثٛز

يه افؿط قبٞٙكبٞي ٚويُ سؿريطي ٘ٛاة نفٛي ثٛزٜ وٝ ٕٞٝ چيعـ ضا ثؼس اظ ا٘مالة اظ زؾز 

[ ضٞجطاٖ فسائيبٖ اؾالْ]ٞب  ٞب، ٘ؿجز ثٝ ايٗ زازٜ، طجيؼي اؾز وٝ زيس ذٛقي ٘ؿجز ثٝ ٔؿّٕبٖ

چيعـ ضا اظ زؾز زازٜ اؾز، آٖ زضخبسي وٝ ثبػث افشربضـ ثٛزٜ اظ زؾز زازٜ ٘ساضز، چٖٛ ٕٞٝ 

 . سٛا٘س يه آزْ ضاؾشٍٛئي ثبقس اؾز، ٔؿّٕب ايٗ قرم ٕ٘ي

ٔب اسفبلب ثب اٚ لطاض ٌصاقشيٓ سب ثب اٚ ٔهبحجٝ وٙيٓ ٚ ثجيٙيٓ ايٗ ازػب ضا اظ ودب آٚضزٜ اؾز، لطاض 

سٛا٘ٙس   ي اظ ثبال زاز ظز سيٕؿبض وؿبِز زاض٘س ٚ ٕ٘يٌصاقشيٓ، ٚلشي وٝ طجك لطاض لجّي ضفشيٓ، ذب٘ٓ

 !قٕب ضا ثذصيط٘س

ايٗ وشبة ٞٓ ثٝ اػشمبز ٔٗ يه آزٔي اؾز وٝ يه ٞسف ذبني ضا ز٘جبَ ( ٌطزآٚض٘سٜ)٘ٛيؿٙسٜ 

ذٛاؾز سحميمبسي زضثبضٜ سبضيد فسائيبٖ اؾالْ  آزْ نبزلي ثٛز ٚ ٔيوٝ اٌط  وٙس، ثٝ خٟز ايٗ ٔي

ٚ زيٍطاٖ وٝ اظ آٖ ٔمطغ آٔسيٓ ٞٓ ثذطؾس ٘ٝ فمط ثٝ ٌفشٝ يه ٘فط وٝ ا٘دبْ زٞس، ثبيس ثب ٔٗ 

ثٝ ٘ظط ٔٗ ( اوشفب وٙس)قبٞٙكبٞي ثٛزٜ ٚ سحٕيُ قسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٚويُ ٔسافغ سؿريطي ثٝ ٔشٟٕيٗ 

وٙس  وطزٜ اؾز، حبال چٝ ٞسفي ضا ز٘جبَ ٔي يه قيطٙز ذبني ضا ز٘جبَ ٔي[ ٌطزآٚض٘سٜ]٘ٛيؿٙسٜ 

ؾبَ آٔسٜ ٚ ٌكشٝ ٚ يه ٘فط  40ٜ ؾٛء ٘يز زاضز، چطٛض قس وٝ ثؼس اظ زا٘س، ٔؿّٓ اؾز ن ذسا ٔي

چٟطٜ ٘ٛاة [ آضا ٌطزآٚض٘سٜ وشبة اؾطاض لشُ ضظْ]ضا ديسا وطزٜ وٝ چٝ ثكٛز؟ ثٝ ٘ظط ٔٗ ايٗ آلب 

وٝ ثٝ  زاض وٙس، ثٝ خٟز ايٗ ذٛاؾشٝ ذسقٝ نفٛي ضا وٝ يه چٟطٜ ضٚحب٘ي ػطفب٘ي ٚ اِٟي ثٛزٜ ٔي

ٞبيكبٖ ضا ٔثُ ؾيُ  ثطز، ٌٙسٜ ٞب ضا ٔي ز حطفي ثع٘س، چٖٛ ا٘مالة ٔثُ ؾيُ ايٗسٛاٖ ٕ٘ي... ا٘مالة ٚ

أطٚظ . زاض وٙس ٞبي ا٘مالة ضا ظيط ؾئٛاَ ثجطز، سب ا٘مالة ضا ٞٓ ذسقٝ ذٛاٞس ضيكٝ ٔي[ ِصا]ثطز،  ٔي

زاض  ذسقٝ. وٙٙس وٙٙس، ثب فطًٞٙ اؾالٔي زاض٘س ٔجبضظٜ ٔي وٝ سٟبخٓ فطٍٞٙي ثٝ فطًٞٙ اؾالٔي ٔي

 . ضزٖ فسائيبٖ اؾالْ ٞٓ اظ ايٗ سٟبخٓ فطٍٞٙي خسا ٘يؿز، ايٗ اػشمبز ثٙسٜ اؾزن

 زازٌبٜ سدسيس ٘ظط چٙس ضٚظ طَٛ وكيس ٚ چٝ احىبٔي نبزض وطز؟ : ؼ
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ثٝ اسٕبْ ضؾيس ٚ احىبْ زازٌبٜ ثسٚي  1334/زيٕبٜ 25ايٗ زازٌبٜ فمط زٚ ضٚظ طَٛ وكيس ٚ ضٚظ : ج

ذٛاٞي ثٛز وٝ اٌط قبٜ  زيس ٘ظط اظ حمٛق ٔؿّٓ ٔشٟٓ فطخبْزازٌبٜ سح[ ضاي]ضا سبييس وطز ثؼس اظ 

قس، اظ آذطيٗ خّؿٝ  وطز، يه زازٌبٜ زيٍطي ثطاي ضؾيسٌي ثٝ اسٟبٔبر سكىيُ ٔي ٔٛافمز ٔي

ز يؼٙي سب زٜ ضٚظ ٚسٛا٘ؿز سمبيبي فطخبْ ثىٙس زٜ ضٚظ ة زازٌبٜ سدسيس ٘ظط سب ظٔب٘ي وٝ ٔشٟٓ ٔي

، ذٛة ايٗ اظ حمٛق ٔؿّٓ ٔشٟٓ ثٛز، ٔب ٞٓ سمبيبي فطخبْ حىٓ زازٌبٜ سدسيس٘ظط ٘جبيس اخطا قٛز

زيٕبٜ ثٛز ثٝ ٔب ٌفشٙس اثبثشبٖ ضا خٕغ وٙيس قٕب ضا ثٝ ظ٘ساٖ  26وطزيٓ، فطزاي آٖ ضٚظ وٝ ضٚظ 

ظضٞي  2آثبز ثٛزيٓ ِكىط  ثط٘سٔب سب آٖ ٔٛلغ زض زازٌبٜ ِكىط يه ديبزٜ ػكطر ظضٞي ٔي 2ِكىط

خب، ٔٗ وٝ ديبزٜ قسْ زيسْ وٝ آلبي ٘ٛاة  ا ضا ثطز٘س آٖيّغ قٕبَ قطلي چٟبضضاٜ لهط ثٛز، ْ

سٙف اؾز، ايكبٖ ضا دؽ اظ زؾشٍيطي ذّغ ِجبؼ وطزٜ [ ِجبؼ ضٚحب٘ي]ٞبيف  خب ٞؿز ٚ ِجبؼ آٖ

چٖٛ ثٝ ٔب ٌفشٙس . ٞبيٕبٖ ضا خسا وٙيٓ ثٛز٘س ٔب ضفشيٓ زض حًٛض قٟيس ٘ٛاة نفٛي سب اثبثيٝ

ٞبي ضٚحب٘ي وٝ ثط سٗ  ثٝ ِجبؼ يػفـنفٛي ثب يه ٞبي ذٛز ضا خسا وٙيس، قٟيس ٘ٛاة  اثبثيٝ

ٞبيٓ ضا ٌطفشٓ، ذيّي ذٛقحبَ  زاقز، ػجب ثٛز ٚ لجب ـ زؾشي وكيس ٚ ثٝ ٔٗ ٌفز اِحٕسهلل ِجبؼ

ٞبي ا٘فطازي، قت  ثٛز، ايٗ آذطيٗ ٔاللبر ٔب ثٛز، ٔٗ زيٍط ايكبٖ ضا ٘سيسْ ٔب ضا ثطز٘س زض ؾَّٛ

ذٛضز، نساي لطآٖ ٚ ٔٙبخبر ٚ  ائي ثٝ ٌٛـ ٔيٞبي نجح نساٜ يه ٔمساض ؾطٚنسا ثٛز ٘عزيه

ٔشٛخٝ قسيٓ نساي زض آٔس ٚ زض ثبظ  ٚلزيه ... ٌفز يب اهلل نساي قٟيس ؾيسٔحٕس ٚاحسي وٝ ٔي

سط ايؿشبزيٓ زيسيٓ ثّٝ  قس آٔسْ خّٛ ؾٛضاخ ٍ٘بٜ وٙٓ آٖ ٍٟ٘جبٖ يه ٟ٘يجي ثٝ ٔب ظز، ضفشيٓ ػمت

ٌفز، وٝ ثطاي ٔب  ِٚي يه چيعٞبئي ٔيؾطًٞٙ اِّٟيبضي ضفز ٚ قٟيس ٘ٛاة نفٛي ٞٓ ضفز 

ٞب ذيّي  ٔفْٟٛ ٘جٛز، دكز ؾط ايكبٖ ؾيس ٔحٕس ٚاحسي، ذّيُ طٟٕبؾجي ٚ شٚاِمسض ضفشٙس، ليبفٝ

ثط٘س،  ٞب ضا زاض٘س ٔي وٝ ٚحكشي زض آٖ ثبقس، ٔٗ قرهب ثبٚض ٘ىطزْ وٝ آٖ ٔهٕٓ ثٛز ثسٖٚ ايٗ

سطي ا٘شمبَ  نجح ٔب ضا ثٝ اسبق ثعضي وٙٙس، فطزا ٞب ضا زاض٘س ػٛو ٔي ثىكٙس، فىط وطزْ ظ٘سا٘ي

زاز٘س، ٔٗ ثٛزْ، احٕس سٟطا٘ي، ػّي ثٟبضي ٚ ٞبزي ٔيطِٛحي، ذٛة ٔبٞط چٟبض ٔحىْٛ ضا زض يه 

وٙس ٚ ٔؼّْٛ قس ذجطزاض  اطبق زٚٔشطي خب زاز٘س، يه ٚلز ٔشٛخٝ قسْ ٔيطِٛحي زاضز ٌطيٝ ٔي

ايٗ ثٛز ذبططاسي وٝ  1334ْ زيٕبٜ ا٘س، زض نجح ثيؿز ٚ ٞفز قسٜ ثٛز وٝ ثطازضاٖ ضا اػساْ وطزٜ

 . ٔٗ ثٝ يبز زاقشٓ


