يمؿ آیث الله هصاهس بطاظشايی زض همابله با اؼحؼماض زض شًىب ایطاو
هعمؿ لاق ٞبىٌهكی

5

چکیسه
آیثالله ٌیػ هعمؿظىیى هصاهؿ بكالشايی یکی ال ٌؽّیثهای هإذك و هباقل که شؿ و شهؿ ؼىؾ قا بكای واهايؿهی
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٬یام هكؾم و٘ى ؼىاه بىٌهك به کاق گك٨ث و ٠لن هباقله با اوح١ماق ايگلیه قا به ؾوي گك٨ث٠ ،الوه بك جهییس و ِؿوق
٨كهاو ه٭ابله ،ؾق کًاق وایك هباق لاو ؾق هیؿاو شهاؾ ظأك ٌؿ و جا آيصا پیٍك٨ث که هل٭ب به ?هصاهؿ> گٍث .او هىقؾ
اظحكام هكؾم هًٙ٭ه و هعل قشى ٞآياو بىؾ هك چًؿ ؾق ه٭١ٙی هىقؾ بیههكی ٬كاق گك٨ث و ياچاق به شالی و٘ى ٌؿ .ایى
ه٭اله ٠هؿه ؾاق ٨كال و ٨كوؾ ليؿگی و پاوؽگىی به ایى وئىال اوث که ایٍاو ؾق هباقله با اوح١ماق ؾق شًىب ایكاو چه
ي٭ً ؾاٌحه ايؿ؟ با واکاوی اوًاؾ آذاق هکحىب هىشىؾ و جصمیه و جعلیل آوها و گىٌههای ال ٨كال و ٨كوؾ ليؿگی وی ي٭ً
پیٍىایی وی ؾق ٬یام ؾلیكاو جًگىحاو قا اذبات يمىؾه و يگاقيؿه ه١ح٭ؿ اوث به ٌایىحگی ي٭ً ایٍاو يمایاو يٍؿه اوث.
واژههای کلیسی :هصاهؿٌ ،یػ هعمؿظىیى ،بكالشاو٬ ،كو بیىحن ،اوح١ماق ،هباقله.

 .8ؾايًآهىؼحه ظىله ٠لمیه ٬ن و ؾايٍگاه اؾیاو و هفاهب mzboushehri@yahoo.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 8537/45/88 :جاقیػ پفیكي8537/88/81 :

٤۰

همسهه
اوح١ماقگكاو ايگلیىی وه باق به بىٌهك جهاشن ؾاٌحهايؿ ،اولیى باق ؾق وال  ٪ 8830ؾق لهاو ولًٙث هعمؿٌاه ٬اشاق
با یک ٨كويؿ کٍحی و پیاؾه يمىؾو پايّؿ ي٩ك ؾق بىٌهك و اوکاو آوها ؾق هعله کىجی کًاق ا٬اهحگاه بالیىل ايگلیه که
هًصك به ه٭ابله آیثالله ٌیػ ظىى هصحهؿ آل ٩ّ٠ىق ،بكاؾق لاؾهاي ٌیػ ولماو و با٬ك ؼاو جًگىحايی با همكاهی هكؾم
بىٌهك و اؼكاز آوها ال ٌهك ٌؿٕ .ظىیًی ٨ىایی ،ٔ8/771 :8522 ،باق ؾوم ؾق وال  ٪ 8875که وی کٍحی شًگی واقؾ
ٕ 8830ي ـ 8382/8832ـ 8380مٔ ٠لیق٤ن ا٠اليبی ٘ك٨ی ایكاو ؾق شًگٍ٬ ،ىو ايگلیه به بىٌهك واقؾ ٌؿ و آو قا
اٌ٥ال يمىؾٕ .ظمیؿی بىٌهكی ٔ 80 :8524 ،که با ه٭اوهث ؾلیكايه هكؾم ایى ؼٙه به قهبكی ٠لما و هصاهؿاو هًٙ٭ه
هىاشه ٌؿ .ؾلیك هكؾايی که با ظؿا٬ل اهکايات ایىحا ؾگی کكؾيؿ و هىشب وكا٨كالی هكؾم شًىب ٌؿيؿ .ؾق هیاو قشال
ياهؿاق شًىب که ؾق ایى لهاو ٌصا٠ايه واقؾ هباقله ٌؿ و ٠الوه بك ظکن شهاؾ پا به پای هصاهؿاو ؾق هیؿاو يبكؾ يیم
ظأك ٌؿ و هل٭ب به ?ٌیػ هصاهؿ> ٌؿ آیث الله هصاهؿ بكالشايی اوثِٕ .ابكی ٔ855 :8538 ،ؾو هاه پیً ال
اٌ٥ال بىٌهك ژيكال کاکه کًىىل ايگلیه بكای شلىگیكی ال همكاهی هباقلاو و جأییؿ آياو ياههای به ایٍاو يىٌث که با
پاوػ هعکن و کىبًؿه ٌیػ هصاهؿ هىاشه گكؾیؿٕ .قکى لاؾه آؾهیث٠ ٔ11-18 :8525 ،الوه بك آو قئیه٠لی ؾلىاقی
يیم ٘ی ياههای ال آیثالله هصاهؿ بكای شهاؾ کىب جکلی ٧يمىؾ که ایٍاو يیم ؾق پاوػ ظکن بك وشىب شهاؾ يمىؾيؿ.
ٕؾٌحی ٔ 88-85 :8522 ،پكؾاؼحى به ي٭ً وی ؾق هباقله با اوح١ماق ؾق ٬كو بیىحن ولیىثياهه ایى هصاهؿ ه٭اوم که ؾق
ؾوقه ای ههن و ظىان ؾق اوحاو بىٌهك جأذیكگفاق بىؾه اوث ظائم اهمیث و ؾقؼىق جىشه اوحکه ؾق ایى ه٭اله به آو
پكؾاؼحه هیٌىؾ.
ظيسگیياهه
آیثالله ٌیػ هعمؿظىیى هصاهؿ بكالشايی ،ال چهكههای بكشىحه و هباقل ؼٙه شًىب و ال يامآوقاو ٬كو اؼیك ؾق ایى
هًٙ٭ه و ه١اقی ٧ایكاو هىحًؿٕ ،یاظىیًی و هٍایؽی ٔ33 :8528 ،پؿقٌعاز ٌیػ يص٠ ٧لی ٨كليؿ ٌیػ ؾاووؾ ٨كليؿ
ٌیػ یىو ٧هاظىلی اوث .يىب ایى ؼايؿاو به ِعابی بمقگ پیاهبك اوالم ْ
٠ماق یاوك هیقوؿ ،ؾق ایى ؼايؿاو
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ؼىق بىٌهك ٌؿهاوثٕ.همى ٔ 8/242 :8522 :وىهیى ظمله يیكوهای ايگلیىی به بىٌهكيیم ؾق لهاو شًگ شهايی اول

ؾايٍمًؿاو بىیاقی وشىؾ ؾاقؾ ال شمله٠ :لی بى ولماو هاظىلی ه١اِك ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی ٕ ،ٔ٪ 173ولیماو
بى ٠بؿالله هاظىلی ٕم ٔ٪ 8888و ٌیػ یىو ٧ظؿائ ٫بعكايی ه١كو ٦به ِاظب ظؿائٕ ٫م ٕ ،ٔ٪ 8821هاظىلی،
ٌ .ٔ 88 :8524یػ ؾاووؾ هاظىلی بعكايی ،شؿ ٌیػ هعمؿظىیى واکى بعكیى بىؾ و ؾق هًٙ٭ه ?هاظىل> به جؿقیه و
اٌح٥االت ٠لمی وكگكم بىؾو ؾق لهاو ٨حع١لی ٌاه ٬اشاق ٕن ٌ 8885-8871مىیٔ بك اذك جى٘ئه ؼىاقز و ٍ٨اق بك
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٠لمای ٌی١ه ياگمیك به جكک و٘ى ٌؿيؿ و به ٌهكهای جًگىحاو ،کالقوو٨ ،ىاٌ ،یكال هصكت کكؾيؿ .ؼايؿاوهای ظؿائ،٫
ابى یىو ،٧آل ٩ّ٠ىق و بعكايی ال هماو ههاشكیى هىحًؿ که ؾق ٌهكهای ٨ى ٪واکى ٌؿيؿٕ .همىٌ ٔ88 :8524 ،یػ
ؾاووؾ با ؼايىاؾه الشمله ؾو ٨كليؿ ؼىؾ يص٠ ٧لی و هعمؿ٠لی به اهكم جًگىحاو هیقوؾ و پیٍىای ؾیًی هكؾم هیگكؾؾ.
ٌیػ هعمؿ٠لی ؾق کًاق پؿق ؾق اهكم به ق ٟ٨و ٨ح ٫اهىق هكؾم هیپكؾالؾ و ٌیػ يص٠ ٧لی به ؾ٠ىت هكؾم بكالشايىاقؾ
بكالشاو ٌؿه و ل٠اهث ؾیًی هكؾم قا ٠هؿهؾاق هیٌىؾٕ .هماؤ ال ليؿگی ایٍاو ا٘ال ٞؾ٬ی٭ی ؾق ؾوث يیىث وی ه١اِك
با آیثالله ویؿ هعمؿظىیى هصحهؿ بكالشايی پ ؿق ویؿ هعمؿقٔا هىاوات بكالشايی اوث که ؾق بكؼی هًاب ٟال هك ؾو
ؾق یک لهاو به ً٠ىاو ل٠مای ؾیًی بكالشاو یاؾ ٌؿه اوث٨ٕ.كاٌبًؿی@8/813-853 :8551 ،ظىیًی
٨ىایی ٔ8/8583:8522،ایٍاو ؾاقای وه ٨كليؿ پىك به يامهای :ظىى ،هعمؿظىى و هعمؿظىیى بىؾيؿ.
ٌیػ ظىى ،په ال جعّیالت ؾق يص ٧اٌك ٦به جهكاو ق٨ث و ؾق هماوشا واکى ٌؿ ،وی و٩كی به هًؿووحاو ؾاٌث و
په ال هؿجی به جهكاو بالگٍث وهماوشا به ؾقوؾ ظیات گ٩ثٕ.یاظىیًی و هٍایؽیٌ ٔ33 :8528 ،یػ هعمؿظىى،
ه١كو ٦به آهیكلا ،ؾق بكالشاو وکىيث ؾاٌث و ؾق همیى ٌهك هىصؿی ؾق ؼیاباو ١٨لی اهاهؽمیًی ٕقهٔ بكالشاو به يام
ْ
اووث٨ ،كليؿ وی ٌیػ ٠بؿالله ؾٌحی چًؿ ؾوقه يمایًؿه هكؾم هًٙ٭ه ؾق هصله ٌىقای هلی بىؾٕ.هماؤ
هعمؿظىیىٕ،آیث الله هصاهؿٔ ؾق وال  8831ي ،٪ 8835/ؾق بكالشاو هحىلؿ ٌؿٕ.هاظىلی ٔ85 :8524 ،هكچًؿ
بكؼی هًاب ٟجىلؿ وی قا ٌ 8803مىی ـکك کكؾهايؿٕ.یاظىیًی و هٍایؽیِ @32 :8528 ،ابكی@30 :8535 ،
٨ؽكائی @058 :8525،ظىیًی ویؿ ابىالعىى ٔ33 :8522 ،ولی با جىشه به جّىیك وصلؿ ایٍاو ِٕابكی ،هماؤ33 :
و ٬كابث شًاب آ٬ای ؾکحك ههؿی هاظىلی ِعث ٬ىل يؽىث بیٍحكاوث.وی جا  82والگی ؾق بكالشاو بىؾ و ه٭ؿهات
٠لىم قا يمؾ پؿق آهىؼث و ظؿوؾ وال ٌ 8870مىی شهث جکمیل جعّیالت و بهكهگیكی ال هعٕك ٠لما قاهی يص٧
اٌكٌ ٦ؿ و ؾق هؿقوه ٬ىام واکى گكؾیؿٕ.هاظىلی ،هماو @88 :یاظىیًی و هٍایؽی ،هماو ٔ14 :وی ؾق يص ٧هىقؾ

٤۲

جىشه اواجیؿ و ال هعّلیى بكشىحه بىؾ.هؿت جعّیلٌاو يیم  80وال ـکك ٌؿه اوثٕ .اجابک لاؾهٔ888 :8528 ،وی
هعٕك ؾقن آیات و هكاش ٟو٬ث يص ٧ال شمله آؼىيؿ ؼكاوايی ِاظب ک٩ایه ،ویؿ هعمؿکاٜن ٘با٘بایی یمؾی
ِاظب ٠كوهٕ 8807ـ ٌ ،ٔ٪8557یػ ٠بؿالله هاليؿقايیٕم  ،ٔ٪8554ویؿ هبةالؿیى ٌهكوحايیٕ 8548ـ ،ٔ8521
هیكلا هعمؿج٭ی ٌیكالیٕ 8831ـ ٔ8552و هیكلای يائیًی ٕ 8871ـ  ٔ8533قا ؾقک هیکًؿ و به ؾقشه اشحهاؾ
هیقوؿٕ.هاظىلی ،هماو 88 :ـ  ٔ 85البحه هكظىم يبىی ه١ح٭ؿيؿ هصاهؿ بكالشايی هیماو جعّیالت و هكاظل ٠لمی قا

جفکیل ذايىازه
ٌیػ هعمؿظىیى هصاهؿ بكالشايی ؾو باق الؾواز کكؾ باق اول په ال چًؿ وال جعّیل ؾق يص ٧به ٨کك جٍکیل ؼايىاؾه
ا٨حاؾ و ؾق وال ٌ 8828مىی با ِبیه بمقگ ظصةاالوالم ٌیػ ٠بؿالعىیى ؾٌحی ال قوظايیىو هًٙ٭ه جلؽىی ؾٌحیى
ؼىاهك ٠لی ؾٌحی iوِلث يمىؾ که ظاِل آو یک ٨كليؿ پىك و چهاق ٨كليؿ ؾؼحك بىؾٕ.هاظىلی ،پیٍیى ٔ85 :وی بكای
باق ؾوم با ؾؼحك هكظىم هیكلا هعمؿ ؾٌحی ال ا٠اٜن ٠لمای بىٌهك الؾواز هیکًؿٕ .یاظىیًی و هٍایؽی ،پیٍیىٔ33:
بكؼی يیم همىك ؾوم وی قا ال ؼايؿاو ظصث بىٌهكی ـکك کكؾهايؿ ِٕابكی ،پیٍیى ٔ33 :که ؾق وث يیىث و ٌایؿ به
ایى ؾلیل باٌؿ که ظاز ویؿ ابكاهین ظصث یکی ال ؾاهاؾهای هكظىم هیكلا هعمؿ ؾٌحی بىؾه و با هكظىم هصاهؿ با شًا٪
بىؾهايؿٕ .یاظىیًی و هٍایؽی ،هماو.ٔ811:
فطظيساو
 .8يص٠ ٧لی هصاهؿ ،هٍهىقبه ?آ٬ا کىچک> جًها ٨كليؿ پىك ٌیؽکه ؾق وال ٌ 8544مىی هحىلؿ ٌؿ و ؾق ٌال 8582
ٌمىی ؾق جهكاو ؾق ظالی که  82وال ال ٠مكي يگفٌحه بىؾ به ؾلیل بیماقی قیىی ؾقگفٌث و ؾق هماوشا ؾ٨ى ٌؿ وی
به ؾايٍگاهم١٭ىل و هً٭ىل قاه یا٨حه بىؾ ٕهاظىلی ،هماو ٔ85 :کهبا هكگ لوؾ هًگاهً ال اؾاهه بال هیهايؿ .ؾکحك
هاظىلی هكگ لوؾ هًگام وی قا يحیصه هّائب و ؾواهی واقؾه ؾق شًگ شًىب هیؾايًؿٕ.هماؤ .که البحه هیچ ؾلیل
هح٭ًی اقائه يمی ؾهًؿ.
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که گفقايؿه قوٌى يیىث و بایؿ با ج٭كیب و گماو،ظؿن لؾٕ .یاظىیًی و هٍایؽی ،هماؤ14 :

 .8ضبابه هصاهس٨ ،كليؿ اقٌؿ ٌیػ با هكظىم آیثالله ظاز ٌیػ ٠لی هاظىلی iiالؾواز هیکًؿ که ؾق وال 8513
ٌمىی ؾق جهكاو ؾاق ٨ايی قا وؾا ٞگ٩حًؿٕ .همى.ٔ85:
 .5هؼمىهه هصاهس ،ؾؼحك ؾوم ایٍاو با آیثالله ظاز ٌیػ ٔیاءالؿیى ابى یىو ٧ظؿائٌ ٫یكالی iiiالؾواز کكؾ که وی
يیم ؾق وال  8578ؾق جهكاو ؾاق ٨ايی قا وؾا ٞگ٩ثٕ.هاظىلی ،پیٍیى.ٔ85:
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 .0لسیمه هصاهس@ وىهیى ؾؼحك ٌیػ با پىك ٠مىی ؼىؾ ٌیػ ٠بؿالله ؾٌحی٨ ivكليؿ آهیكلا الؾواز يمىؾ ،وی ؾق
٨كوقؾیى هاه  8571ؾقگفٌثٕ.هماؤ.
 .3طاهطه هصاهس@ آؼكیى و کىچکجكیى ٨كليؿ ایٍاو اوث که با آیثالله ظاز ٌیػ هصؿالؿیى هعالجی vالؾواز کكؾ.
ٕهماؤ ؾاقای وه ٨كليؿ پىك و یک ؾؼحك هیباًٌؿ.
فؼالیثهای اشحماػی؛ ؼیاؼی
آیثالله هصاهؿ بكالشايی په ال  83وال جعّیل ؾق يص ٧اٌك ٦و کكبال وال ٌ 8823مىی به لاؾگاه ؼىیً بكالشاو
بالگٍث جا ؾق ؼؿهث همٍهكیاو و هكؾم هًٙ٭ه باٌؿٕ.هماؤ ایٍاو ١٨الیثهای اشحما٠ی قا په ال وقوؾ آ٤ال کكؾ و ؾق
هؿت کىجاهی هىقؾ جىشه و ا٠حماؾ کاهل هكؾم هًٙ٭ه و بًاؾق شًىب ٬كاق گك٨ثٕ ،قکى لاؾه آؾهیث ٔ8/832:8525 ،هكؾم
ؾٌحی ،ؾٌحىحاو و جًگىحاو به ایٍاو هكاش١ه هیکكؾيؿ و ال ا٨اؾات وی بهكههًؿ هیٌؿيؿ .وی ؾق هًٙ٭ه و شًىب کٍىق
به ً٠ىاو ٠المی بكشىحه و ؾاقای ي٩ىـ کالم ًٌاؼحه ٌؿه بىؾيؿٕ .هاظىلی ،پیٍیى ٔ80 :اها آيچه شایگاه ایى قوظايی
بكشىحه قا بیٍحك يمایاو واؼث ي٭ً کنيٝیك وی ؾق شًگ شهايی اول اوث .ي٩ىـ وی په ال چًؿ وال ظٕىق و ١٨الیث
ؾق بیى هكؾم به ايؿاله ای بىؾ که به ٨كهاو او و ظکن شهاؾي بىیاقی واقؾ هباقله ٌىيؿ و ؾق هّا ٦با بیگايگاو ظأك
ٌىيؿ چًايکه قوٌى اوث ٬ىای هح٩٭یى ٠لیق٤مبی٘ك٨ی واقؾ هكلهای ٌمالی و شًىبی ایكاو ٌؿيؿ و ؾق  87هكؾاؾ وال
ٌ 8830مىی 81 ،قهٕاو ٬،٪ 8555ىای ايگلیه بًؿق بىٌهك قا جّك ٦يمىؾه viو ْ
هى٬كالؿوله ظاکن بًاؾق شًىب قا
ؾوحگیك و به هًؿووحاو جب١یؿ کكؾيؿ vii.بكؼی بهايه ظمله ٬ىای ايگلیه قا ه٭ابله با جعكیکات هأهىقاو و شاوىواو
آلمايی ؾق ایكاو و بىٌهك هیؾايًؿٕ .ظمیؿی بىٌهكی ٔ8524:80 ،اها آيچه ههن اوث ال ٌكو ٞشًگ شهايی ؾولث

٤٤

ايگلىحاو بىٌهك قا به ً٠ىاو پایگاه ههن بكای اهؿا ٦ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه و با جىؽیك آو هًا ٟ٨اوح١ماقی ؼىؾ قا ؾيبال
هیکكؾيؿ .اهن اهؿا ٦ؾولث ايگلیه قا هیجىاو ایى چًیى بیاو کكؾ:
 .8پاؾٌاهاو ایكاو هك و٬ث به هكات و هكاکمی که بكای ايگلىحاو اهمیث وى٪الصیٍی ؾاٌث ظمله هیکكؾيؿ آوها با
اٌ٥ال بىٌهك آوها قا ههاق هیکكؾيؿ.
 . 8پیٍكوی ٬ىای ايگلیه ال ٘كی ٫بىٌهك به وایك ي٭اٖ ال شمله اِ٩هاو و ؼىلوحاو و هكکم ایكاو با جىشه به ٠ؿم جىاو
آواو بىؾ.
 .5با اٌ٥ال بىٌهك ویٙكه آوها بك هًا٘ ٫بیٍحكی ال ؼلیس ٨اقن اج٩ا ٪هیا٨حاؾکه ٬ابل جىشه اوث.
ایى اهؿا ٦و وایك اهؿا ٦آوها ،اٌ٥ال بىٌهك قا بكای ظاکماو ايگلیه جىشیه پفیك هیيمىؾ ،آوها ؾق بىٌهك پایگاه
کىچکی ایصاؾ کكؾيؿ و هاژوق کاکه قا به ً٠ىاو هأهىق ویژه ویاوی و يٝاهی ؾق آو هىح٭ك کكؾيؿ .ؾؼالث آوها ؾق اهىق
ؾاؼلی ایكاو و بىٌهك و اؤا ٞيابىاهاو ؾق ٠كا ٪و ا٠الم شهاؾ جىوٗ ٠لما ؾق آيصا لهیًه ٌىقي هىلعايه ؾق بیىالًهكیى
و وقوؾ وایك ا٬ىام به هیؿاو کاقلاق با ايگلیه قا ٨كاهن يمىؾٕ .اظكاقٔ8/8518:807،
هكچًؿ ؾق اولیى ا٘ال٠یهای که په ال اٌ٥ال بىٌهك و په ال ج١ییى ٨كهايكوای يٝاهی ايگلیىی بًام وكگكؾ ّج ّك ّوق به

ِىقت قومی ؾلیل پیاؾه ٌؿو يیكوهای ايگلیىی ؾق بىٌهك و اٌ٥ال آو پاوػ به قویؿاؾهای چًؿ قول پیً viiiو کٍحه

ٌؿو پًس ا٨ىك و وكبال به ؾوث اٌكاق ؾلىاقی ا٠الم ٌؿ و ا٠الم کكؾيؿ جا ؾقیا٨ث پاوػ کاهل ؾولث ایكاو بكای قٟ٨
ابهاهات هىشىؾ ؾق قوابٗ هیاو ؾو کٍىق اٌ٥ال قا اؾاهه ؼىاهًؿ ؾاؾٕ .پكجى 805 :8538 ،ـ .ٔ800
اهاؾو هاه پیً ال اٌ٥ال بىٌهك و ا٬ؿاهات ٨ى ٪ژيكال کاکه کًىىل ا يگلیه ؾق ؼلیس ٨اقن بكای شلىگیكی ال ظمایث
٠لما ال هباقلايی که با آوها ه٭ابله ؼىاهًؿ کكؾ ٘ی ياههای شىىقايه به آیثالله هصاهؿ بكالشايی ابحؿا ال باب پًؿ و ايؿقل
با لعًی آقام و وپه با جهؿیؿ ؾقؼىاوث يمىؾ که هكچه وكی ٟجك اؤا ٞقا آقام والؾ و هصاهؿاو قا ال هكگىيه ه٭اوهحی بك
ظفق ؾاقؾ و وویلهای بكای اشكای بكياهههای آلماو و ٠رمايی يٍىؾٕ.ix.قکى لاؾه آؾهیث ،پیٍیى 18 ،ـ  ٔ8/ 15ؾق گماقي
هىحك چیک يیم جالي هی ٌىؾ که ٠لما و هباقلاو قا ٘ك٨ؿاق آلماو يٍاو ؾهؿ ،وی ؾق گماقي ه٩حگی ؼىؾ ؾق قول
پًسًٌبه 3آوقیل  8383با اٌاقه به بیايیهها و ا٠الهیههای ٠لما هیيىیىؿ? :ایى ا٠الهیهها و بیايیهها هألها قا که

٤٥

وقص آیت اهلل مجاهذ ترازجاوی در مقاتله تا استعمار در جىًب ایران

ه٭ابله ٌاهاو ٬اشاق با آوها و جهؿیؿ ؾولث ایكاو ؾق ِىقت پاٍ٨اقی بك ا٬ؿاهات ٠لیه هًا ٟ٨ايگلیه با اٌ٥ال بىٌهك

يمیؼىاهًؿ ؼىؾ قا ٘ك٨ؿاق آلماو ها يٍاو ؾهًؿ به بهايه ظمایث ال اوح٭الل ایكاو به هیؿاو کٍیؿه اوث .ؾق ا٠الهیهای به
اهٕای بالؾی و...آياو ؼىاهاو آلاؾی و بالگكؾايؿو لیىحههاو و همكاهايٍاو به بىٌهك و ظكکث ؾاؾيٍاو به وىی جهكاو
ٌؿهايؿ و ؾولث و هصله قا ال ایصاؾ آٌىب ؾق بًؿقهای شًىبی ایكاو هكاوايؿهايؿٕ >.پكجى ،پیٍیى 888 َ ،ـ ٌ ٔ888یػ
هصاهؿ به ياهه شىىقايه کاکه پاوػ ههن و ؾيؿاوٌکًی هیؾهؿٕ .x.قکى لاؾه آؾهیث ،هماو @8/15-11:ظاشی يژاؾ،
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 ٔ03 :8578ایى هکاجبات بكؼال ٦جّىق ايگلیىیها يحیصه ه١کىن ؾاؾ و لهیًه ٬یام قئیه٠لی ؾلىاقی قا ٨كاهن آوقؾ.
هىحك شیک بالؾاٌث و بكؾو لیىحههاو ٕکًىىل آلماؤ قا هىشب کًاق لؾه ٌؿو پكؾهها هیؾايؿ و ؾق گماقي ؼىؾ به ؾولث
هحبى ً٠هیيىیىؿ ا٠الهیه پٍث ا٠الهیه و بیايیه پٍث بیايیه و ا٠حكاْ و ا٠حكاْ@ و ایىکه همه چهكهها يمایاو ٌؿ .وی
با اٌاقه به بكؼی کىايی که بیايیه ِاؾق کكؾه ايؿ ٌؿیؿجكیى بیايیه قا بیايیه ٌیػ هعمؿظىیى بكالشايی به وكپكوی کاکه
هیؾايؿ و ایى بؽً ال پاوػ ٌیػ قا ي٭ل هیکًؿ? :هى با جىشه به لهاو جا کًىو يحىايىحهام شلىی هیصاوهای هؽال٩ث
آهیم قا بگیكم ،ولی ؾق يهایث جأو ٧به ا٘الٌ ٞما هی قواين که ٠ملیات ٌما ؾق ؼلیس ٨اقن و بكؾو کًىىل آلماو ال
بىٌهك به کلی هؽال ٧ویاوث بی٘ك٨ی ایكاو بىؾه و وبب ا٨مایً بعكاو ٌؿه اوث .اللم اوث ایى يى ٞههاشمه قا جكک
کًیؿ و با بالگكؾايؿو کًىىل آلماو به بىٌهك قوابٗ پیٍیى قا ظ ٛ٩کًیؿ .اگك کاقهای شًگ٘لبايه ٌما اؾاهه یابؿ شلىگیكی
ال ؼٍن هلث ٤یك همکى ؼىاهؿ ٌؿ>ٕ.پكجى ،پیٍیى ٔ888:پژواک ایى ياهه قوض جالهای ؾق کالبؿ هصاهؿیى ؾهیؿ و ایى
ً
پاوػ ههن جىوٗ هیكلا٠لی کالقويی xiجکرك و جىلیٌ ٟؿ .جأذیك ٠می ٫ياهه و هؽّىِا پاوػ آوچًاو بىؾ که و٬حی ولٙاو
اظمؿ اؼگك ٨كهايؿه ژايؿاقهكی ؾٌحىحاو آو قا ؼىايؿ گ٩ث :شىاب او قا اظؿی بهحك ال ایى يمیؾاؾٕ .قکى لاؾه آؾهیث،
پیٍیىٔ و يیم قئیه٠لی ؾلىاقی يىٌث? :ال شىابی که ال ٘ك ٦ـی ٌكِ ٦اؾق ٌؿ به٬ؿقی هٍ١ىٌ ٦ؿم که ؼؿاويؿ
ْ
٠الن ظؿ آو قا هیؾايؿ .همیى شىاب بىؾ که ٨كهىؾه ایؿ .آ٨كیى ،آ٨كیى ،آ٨كیى ؼؿا بك ٌما باؾ ،ؼؿایث ؾق همه ظال ال بال
يگه ؾاقؾٕ>.بیات ٔ878:8577 ،وی ؾق همیى ياهه ال آیثالله هصاهؿ بكای شهاؾ کىب جکلی ٧هیکًؿٕxii.هماؤ،
ْ
هكظىم هصاهؿ ظکن شهاؾ ؼىیً هبًی بك وشىب هباقله با ک٩اق ايگلیىی و شلىگیكی ال قؼًه کكؾو آياو به بًاؾق
شًىب ،ؾٌحی و جًگىحاو و لموم همکاقی ؼىايیى ایى هًا٘ ٫و بىیس هكؾم هىلماو بكای پیىوحى به هیؿاو شًگ ِاؾق
هیکًؿ و ظکن هكاشٌ ٟی١ه يص xiii٧قا يیم ٔمیمه آو هیکًؿ .با آگاهی قئیه٠لی ال ٨حىای ٌیػ هصاهؿ و وایك هكاشٟ
آهاؾه يبكؾ با ايگلیىیها هیٌىؾ@ و همكاه با ؼالى ظىیى ؾٌحی ؾق اوایل هاه قهٕاو  ٪ 8555به بىٌهك ق٨حه و ؾق ٠ماقت

٤٦

ظاز ویؿ هعمؿقٔا کالقويی ال اظكاق بىٌهك ،ه٭ؿهات ؾ٨ا ٞال هكلهای شًىبی قا ٨كاهن هیکًؿ@ که ٠ماقت جىوٗ
ً
ايگلیىیها جّكٌ ٦ؿ ،قئیه٠لی و بكؼی ال ه١كکه ؼاقز ٌؿيؿ .بىٌهك قوما ؾق  81قهٕاو  ٪ 8555اٌ٥ال ٌؿ که
ؾق وٙىق ٬بل اٌاقه ٌؿٕ.هاظىلی ،پیٍیى 58:ـ ٘ ٔ58ب ٫ایى ي٭ل ٨حىای شهاؾ پیً ال اٌ٥ال بىٌهك ِاؾق ٌؿه اوث
ولی ؾق ي٭ل ؾیگكی ـکك ٌؿه اوث که :ؼبك اٌ٥ال بىٌهك و ٨كاق چًؿ ي٩ك به ؾٌحىحاو هىشب ٌؿ که ؾق بكالشاو ٬یام ؾیًی
و هلی بكپا ٌىؾ xivو ِبط قول ب١ؿ ال ٘كٌ ٦یػ هعمؿظىیى هصحهؿ ٨كهاو شهاؾ ِاؾق ٌؿ .بالاق بىحه ٌؿ .و جمام

شهاؾ يیم به ٠هؿه آیث الله هصاهؿ اوث و هًمل وی وحاؾی بكای جمٍیث اهىق هباقلاو اوثٕ ،هاظىلی ،پیٍیىٔ50:
قئیه٠لی ؾلىاقی با ایٍاو ؾق اقجباٖ اوث و ٔمى اقائه گماقي ال ا٬ؿاهات ؼىؾ هماهًگیهای اللم قا يیم ايصام هیؾهؿ
ا یى جعكکات يیم ال ؾیؿ ٠ىاهل ايگلیه هؽ٩ی يیىث و جىوٗ گماقٌگك کًىىل به ؾولث هحبى ٞهً١که هیٌىؾ ،وی
ٔمى پیًبیًی ا٬ؿاهات هكؾم هیيىیىؿ? :پكوه وكبالاو ها ؾق کكايهها و آباؾیها بًابك ا٘ال٠اجی که ال ؼبكآوقها کىب
کكؾهاین کنکن ؾاقؾ واکًًهای قا ؾق هیاو هكؾم بك پایه جعكکات ؾٌمًاو هًا ٟ٨ها پؿیؿ هیآوقؾ .جمكکم ايؿیٍه ها بك جىلٗ
بك ؼىلوحاو و بىحى قاه ؾوثیابی ٠رمايی به ؼلیس ٨اقن جا ظؿی ها قا ال پكؾاؼحى به کكايههای ياآقام و ؾق ظال ؼٍن ؾق
بىٌهك بال ؾاٌحه ،ایى وبب ٌؿه که ياؼكوًؿاو بىهی و اولعه به ؾوحاو ؾق ايؿیٍه بكپا کكؾو هیاهى به ٌماقی ال
هألهایی که ظأك به همكاهی با ها يٍؿهايؿ يمؾیک ٌىيؿ و آوها قا به جعكیک هفهبی هكؾم بكايگیمايؿ .ؼبكهای ال
گ٩حگىهای هیاو قئیه ٠لی ؾلىاقی با هألهایی چىو ویؿ ٠بؿالله ٕبالؾیٔ و ٌیػ هعمؿظىیى بكالشايی و ویؿ ٠لیي٭ی
ؾٌحىحايی ٕؾٌحیٔ هیقوؿٕ >.پكجى ،پیٍیى ٔ884:په ال يبكؾ ؾلىاق xvو ٌکىث ايگلیىیها قئیه٠لی ؾق ياههای به
ٌیػ هصاهؿ ؾق ؼّىَ ایى شًگ هیيىیىؿ? :ايگلیىیها په ال ایًکه ؾق شًگ ؼٍکی با ؾلىاقیاو ه٥لىب ٌؿيؿ
چهاق ٨كويؿ کٍحی شًگی آوها ؾق ه٭ابل ؾلىاق لًگك ايؿاؼث و چًؿ قول هحىالی ٠لیاالجّال ؾلىاق قا گلىله باقاو کكؾيؿ و
ً
هحصاول ال هماق گلىله جىپ به ؾلىاق ا٨کًؿيؿ و ها یکی ال گلىلهها قا ولو کكؾین ،بیىث و چهاق هى بىٌهك بىؾ [ج٭كیبا وی
هى جبكیم] و چىو ال ایى کاق وىؾی يبكؾيؿ ،ياچاق یک ٠ؿه هماق ي٩كی جعث ٨كهايؿهی یک ي٩ك ولٙاو [کاپیحاو]
ً
ايگلیىی پیاؾه [و ] ٌكو ٞبه شًگ کكؾيؿ و په ال کٍحه ٌؿو ِاظب هًّب هفکىق و يیمی ال ٍ٬ىو آوها ،ب٭یه ٨كاقا به

٤۷
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وكبالاو ؾق هًمل ٌیػ اشحما ٞکكؾيؿ .په ال ایكاؾ ؼٙابه و لموم ؾ٨ا ٞال آب و ؼاک و ظ١ٌ ٛ٩ائك ؾیًی٨ ،كهاو شهاؾ به
ً
جمام ؾٌحی و ؾٌحىحاو ابال ٢و ا٠الم ٌؿٕ .ؾٌحیِ ٔ88-8522:85،،ك٦يٝك ال ِعث هك کؿام ال ي٭لها ٠مال قهبكی

کٍحی پًاهًؿه ٌؿيؿ .ال ها ه١ؿوؾی بیً لؼمی و جلٌ ٧ؿهايؿ .ظال که آوها ؾق ؼٍکی و ؾقیا ه٥لىب ٌؿهايؿ ؾیگك
يمی ؾاين ایى باق ال کؿام ٘ك ٦ظمله ؼىاهًؿ کكؾ چیمی که هىث ال هك شا ظمله آوقيؿ شم ایًکه ه٥لىب و هًکىب
ٌىيؿ چاقه ای يؽىاهًؿ ؾاٌث .اشىاؾ ه٭حىلیى ايگلیىی ؾق ؼاقز ال ؾلىاق ؾق گىٌه با ٢ا٨حاؾه اگك هایل باٌیؿ جٍكی٧
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آوقؾه ببیًیؿٕ >.یاظىیًی ٔ8571:810 ،قٌاؾتهای قئیه٠لی هىشب ٌؿ ٌیػ هصاهؿ ٘ی ياههای ؼىايیى جًگىحاو،
ْ
ٌیػ ظىیىؼاو چاهکىجاهی و لایك ؼٕك ؼاو قا هکل ٧کًؿ جا با وی هحعؿ ٌىيؿ .آوها ٔمى پفیكي ٨كهاو ال
قئیه٠لی ؾ٠ىت هیکًًؿ جا بكای ه٭ابله ؾوحه شم١ی با ٍ٬ىو ايگلیه قاهی اهكم ٌىؾٌ .یػ ظىى ؼاو چاه کىجاهی يیم
ؾق پاوػ به ؾ٠ىت ٌیػ يىٌث? :ها همگی با کمال هىكت ایى پیًٍهاؾ قا ؾق همکاقی با قئیه٠لی ؾلىاقی پفیك٨حین و
بكؼی ال ؼىايیى ؾٌحی يیم بكاذك ایى ياهه به چاه کىجاه آهؿهايؿ و ؾوث یگايگی به ها ؾاؾهايؿ و هناکًىو ؾق ِؿؾین که
ً
ً
هح٩٭ا بكای شًگ به چ٥اؾک ٠میمث کًین> ٕؾوايی ٔ8/588 :8577 ،آیث الله هصاهؿ ياههی ؾیگكی يیم هٍحكکا با
هیكلا٠لی کالقويی به ٔابٗ ٌبايکاقه هیيىیىؿ xviجا ٌایؿ او قا يیم با هصاهؿاو هحعؿ کًؿ ولی ایى ياهه هإذك يمیا٨حؿ.
ٕهماو.ٔ53 :
ـهازت ضئیػػلی و الساهات ـید هصاهس
با جى٘ئهايگلیىیها جىوٗ ٌؽّی اشیك ٌؿه قئیه٠لی قا جكوق کكؾيؿ .هىحك شیک که ؼىؾ ِعًه گكؾاو ایى ظاؾذه
اوث ؾق قاپىقت ؼىؾ هیيىیىؿ? :به گماين قاه قا یا٨حهام .ؾیٍب او قا یا٨حن .هیكلا قظمث لیلکی هكا به يمؾ او بكؾ.
ِعبثها ايصام ٌؿ٤ .المظىیى [جًگکی] پفیك٨ث [کٍحى قئیه٠لی] ٌایؿ هیچ که اٌک يكیؽحه هكا يؿیؿ .آوکه
که بایؿ کاق قا جمام کًؿ ،پفیك٨ث چًیى کاقی قا ايصام ؾهؿ .ي ه جًها ؾق ایى ؾیاق بلکه ؾق هك ؾیاقی هك يى ٞآؾهی پیؿا
ً
هیٌىؾ .پفیك٨ث و ق٨ث .هى و هیكلا قظمث بالگٍحین٨ .همیؿه بىؾ ؾق ٨کكم ،اِال ِعبث يمیکكؾ .بك چًیى هلحی
ظکىهث کكؾو آواو اوث .به ل٭مه يايی ؼكوًؿيؿ .ها همه قا هیؾايین  ...ؾق ویالب ؾگكگىيیها ظاؾذهای قوی ؾاؾ .جمام
ٌؿ .یکی ق٨ث .قئیه٠لی کٍحه ٌؿ .هیكلا قظمث لیلکی همه ی اهكول قا چٍن به هى ؾوؼحه بىؾ و و٬حی ب١ؿ ال ٜهك
ؼبك آوقؾ ال وکىت ٘ىاليیام ج١صب کكؾ .هكگم ٌايهاي قا يٍ٩كؾه بىؾم .په ال پایاو ؾوقهی ٘ىاليی وکىجنٌ ،ايهاي قا
ٍ٨كؾم .بایؿ ٬ه٭هه وك هیؾاؾم ،ولی يمیؼىاهن ،آو که قا که بكگمیؿه بىؾم کاق قا جمام کكؾ .ؾق هیاو ؾقگیكی جیكی و

٤۸

٨كیاؾی و هكگی  ...پایايی بك یک هاشكا .آؾهی ا٨حاؾه بك ؼاک ،ؾق ؼاک ؼىاهؿ ؼ٩ث٨ .كؾا ؾقباقهی او و هى و آو ؼاک
چه ؼىاهًؿ گ٩ث .هى و او شًگیؿین ولی ٨كؾا ؾقباقهی آوکه که جیك قا ايؿاؼث چه ؼىاهؿ گ٩ث؟ بی ظىِلهام ،بایؿ
بكوم پكوهای بمينٌ .بی ٌكشی و گكم اوث .ال ٌهك هیچ ِؿایی يمیآیؿٕ >.پكجى ،پیٍیى 838 :ـ  ٔ834البحه او 3
وپحاهبك 8383م به ؼىبی ِؿای ٌهك قا هیًٌىؾو ایى وکىت بكایً ؾواهی يؿاقؾ xvii.او به وظٍث ا٨حاؾه و ؾق هكان
ِؿوق ؾوحىقی هفهبی بكای پای يهاؾو به ٠ملیاجی جاله اوث و ؾق ٨کك چاقه@ ٕهماوٌ ٔ830:هاؾت قئیه٠لی ؾلىاقی
ؼحن گك٨ث و ؼىؾ ه١مای هاجن ٌؿٕ.ظاشی يژاؾ ،پیٍیىٔ34 :که اؼباق آو ؾق بكؼی شكایؿ آو لهاو ايحٍاق یا٨ث

xviii

ایٍاو همچًیى به ؾلىاق ق٨ث و به پؿق قئیه ٠لی لایك هعمؿ جىلیث گ٩ث٠ ،الوه بكآو ؾق جلگكا٨ی به جاقیػ ْ 81
ٌىال

 ٪ 8555به آیث الله آ٬ای هیكلا ابكاهین ال ٠لمای ٌیكال ،ؼبك ٌهاؾت قا هًح٭ل کكؾ جا با ِؿوق پیام جىلیث هىشب
جىالی ؼا٘ك بالهايؿگاو و ج صلیل ال ه٭ام آو ٌهیؿ وااله٭ام ِىقت گیكؾ و جهییس و جٍىی ٫وایك هباقلاو قا به ؾيبال ؾاٌحه
باٌؿ٠ .لمای ٌیكال ؾقؼىاوث ٌیػ قا اشابث يمىؾيؿ و به لایك هعمؿ ل٭ب ?ه١یى االوالم> و به بهاؾق ل٭ب
?بهاؾقالىلٙاو> اٙ٠اء يمىؾيؿ xix.په ال ٌهاؾت قئیه٠لی و يبكؾهای هحىالی جىاو وكاو هصاهؿاو کاوحه ٌؿه بىؾ،ؾق
ایى هؿت ايگلیىیها با ؾ٤ؿ٤ه کمحكی به اؾاقه بىٌهك هٍ٥ىل بىؾيؿ.هىحك شیک هیيىیىؿ? :هكگ قئیه٠لی ،لؼمی
ٌؿو ٌیػ ظىیى و اواقت ؼالى ظىیى و کٍحه ٌؿو ج١ؿاؾی ال يیكوهایی که ؾوقهن شمٌ ٟؿه بىؾيؿ ،ال يیكوی اٌكاق به
ٌؿت کاوحه و به ها ٨كِث اؾاقهی آقام و بی ؾ٤ؿ٤ه بىٌهك قا بكای هؿجی ؾاؾه اوث .آقاهً بىٌهك ،بكالشاو قا به ٨کك
ايؿاؼحه و ٌیكال قا ال آقاهً ٜاهكیً شؿا کكؾه و ٬ىام الملک قا به جالي وا ؾاٌحهٕ>...پكجى ،پیٍیى ٔ830:بىٌهك ال يٝك
ج٭ىیمات کٍىقی وابىحه به ٨اقن بىؾ ،لفا وكاو هصاهؿیى چًؿ هاه په ال آو وا١٬ه ياهه هٍحكکی به ٠لمای ٌیكال يىٌحًؿ
جا بحىايًؿ ال ظاکن هعلی بكای اؾاهه هباقله کمک ؾقیا٨ث کًًؿxxایى ؾقؼىاوث و جهییس هكؾم جىوٗ ٠لما ؾق ٌیكال و
ِؿوق ٨حىای شهاؾ ال ٘ك ٦آیث الله ٌیػ ش٩١ك هعالجی هىشب ٌؿ  744ي٩ك ال شمله ویّؿ ژايؿاقم به وىی بكالشاو
ظكکث کًًؿ .آیث الله هعالجی ؼىؾ يیم به همكاه ؼايىاؾه قاهی بكالشاو ٌؿ و هىقؾ اوح٭بال آیثالله هصاهؿ و وایك
هباقلاو ٬كاق گك٨ثٕ .هاظىلی ،پیٍیى ٔ 52:ؾق ي٭ل ؾیگكی ج١ؿاؾ اقؾوی که ال ٌیكال به اج٩ا ٪آ٬ا ٌیػ ش٩١ك قاهی
بكالشاو ٌؿيؿ قا بال ٣بك  844ي٩ك وىاقه وپیاؾه ـکك کكؾهايؿ که اول ـیال٭١ؿه ال ٌیكال ظكکث يمىؾيؿ و په ال ا٬اهث
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همه قا به ویژه پیٍىای ایى هباقلهٌ ،یػ هصاهؿ قا ٠ماؾاق يمىؾ و ؾٌحىحاو یکپاقچه ٠ما ٌؿ .او بكای قئیه٠لی هصله

چًؿ قوله ؾق ٬ل١ه ؼٍث و شًگ هؽحّكی با الىاق که هحهن هكاوؾه با ايگلیه بىؾيؿ و هًٍأ آو ٠ؿاوتهای ؼّىِی
قؤوای هصاهؿیى ؾٌحىحايی با قؤوای الىاق بىؾ و کٍحه ٌؿو چًؿ ي٩ك ال ٘ك٨یى و ؼكاب ٌؿو و ٤اقت يمىؾو ّ٬به
ؼٍث ؾق بیىحن ـی ال٭١ؿه واقؾ بكالشاو ٌؿيؿ و بؿوو آيکه ؾاؼل ؾق ٠ملیات ویاوی یا شًگی ٌىيؿ وه هاه ؾق بكالشاو
ا٬اهث يمىؾيؿٕ.و١اؾت 884 :8534 ،ـ ٌ ٔ 843یػ هصاهؿ ؾق شًگ وكبىث يیم همكاه هصاهؿاو ظأك ٌؿ .ؾق ایى
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شًگ هصاهؿیى شايايه ه٭اوهث کكؾيؿ .البحه بكؼی شًاضهای ؾقگیك ه٭اوهث کن اذكی ؾاٌحًؿ .بكؼی ظٕىق ایٍاو ؾق
ایى يبكؾ قا به هًٝىق جهییس اظىاوات هفهبی هصاهؿیى ـکك کكؾهايؿ ٕاجابک لاؾه ٔ8578:848 ،ولی به يٝك هیقوؿ
ظٕىق وی به ً٠ىاو پیٍىای هصاهؿاو هًٙ٭یجك به يٝك هیقوؿ و يیالی به ج٭لیل ي٭ً ایٍاو بكای پكقيگ کكؾو ؾیگكاو
يیىث.
هصطت یا جبؼیس
په ال پایاو شًگ شهايی اول و آقام ٌؿو اؤاٌ ٞیػ هعمؿظىیى به ١٨الیثهای ٨كهًگی ـ اشحما٠ی ؼىیً بالگٍث
و به ق ٟ٨و ٨ح ٫هىائل ٌك٠ی هكؾم پكؾاؼثٕ .هماو 04:ـ  ٔ 53ؾق ایى ؾوقه ال ظیات ٌیػ اج٩ا٬اجی قغ ؾاؾ که ایٍاو
ياچاق ؾهه پایايی ٠مك ؼىیً قا ؾق جهكاو وپكی يمىؾٌ .یػ ال آ٤ال ظکمكايی ٩ًٕ٤كالىلًٙه ظاکن بكالشاو جا پایاو
هباقله ٠لیه ايگلیه با وی قابٙه ِمیمی ؾاٌث .هًگام بالگٍث ٩ًٕ٤ك ال جب١یؿ و آ٤ال ؾوق ؾوم ظکىهحً بك بكالشاو
ٌیػ ال ایٍاو اوح٭بال يمىؾ@ اها ؾق شكیاو ق٬ابث آ٬اؼاو و ٩ًٕ٤كالىلًٙهٍیػ به آ٬اؼاو هحمایل ٌؿ و ؾق بٕ١ی هىاٟ٬
هًمل او هأوای آ٬اؼاو و جً٩گچیايً بىؾ .همیى هىئله هىشب جیكگی قوابٗ ایى ؾو ٌؿ@ و يیم ؾق وال ٌ 8548مىی که
ٌکایاجی ٠لیه ٩ًٕ٤ك يمؾ والی ٨اقن هیٌىؾ که يحیصه آو ايحّاب آ٬اؼاو به ً٠ىاو والی بكالشاو هیٌىؾ٨ٕ .كاٌبًؿی،
 33 :8513ـ ٩ًٕ٤ٔ30ك په ال اذبات بیگًاهی ؾق اواوٗ وال ٌ 8547مىی واقؾ بكالشاو هیٌىؾ البحه بؿوو
جٍكی٩ات و اوح٭بال و ا٘ال٬ ٞبلی ،ظکمكاو کل بًاؾق شًىب وی قا به بىٌهك اظٕاق و جعث يٝك ٬كاق هیؾهؿ٠ .هؿهای
بالؾاٌث او قا جى٘ئه هىح٭ین ايگلیه و بكؼی والگاق يبىؾو ظٕىق او با هفاٌ ٪یػ هعمؿظىیى ؾق بكالشاو قا ٠اهل آو
هیؾايىحًؿ ٕهماؤ بال٨اِله په ال ا٠الم ؼبك بالؾاٌث ٩ًٕ٤ك ،ابكاهینؼاو ٨كليؿ اقٌؿ وی به هًٝىق شلب پٍحیبايی
قٔا ٬لی ؼاو و ي١مثالله ؼاو همٍیكه لاؾههای ٩ًٕ٤ك به قووحای لیاقت هیقوؾ وبا بىیس ج١ؿاؾی جً٩گ شی واقؾ
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بكالشاو هیٌىؾ .به هًمل ٌیػ هعمؿظىیى و بكؼی قؤوای اؾاقات ٌهك ظمل هیکًؿّ٬ .ؿ آوها ال جهاشن به هًمل
ٌیػ ٬حل وی بىؾ ولی ایٍاو با آگاهی ال ایى هىٔى ٞال قاه ٤یك ه١مىل ال هًمل ؼاقز هی ٌىؾو ؾق همیى هىیك يیم چٍن
وی آویب هیبیًؿ و ال بیكاهه قاهی اهكم هیگكؾؾ٨ٕ .كاٌبًؿی ،پیٍیى 37 :ـ  ٔ31هإل ٧ؾٌحىحاو کبیك پیكاهىو ایى
ظاؾذه هیيىیىؿ? :ؾق هعكم ٌ 8542مىی ٌبايه ا٘كا ٦ؼايه بیؾ٨اٌ ٞیػ قا گك٨حًؿٌ ،لیک يمىؾيؿ ،اهل هًمل و هكؾم
هكچه کكؾيؿ ال آو ٠مل شلىگیكی ٌىؾ بی٨ایؿه هايؿ ...ابكاهینؼاو و اجبا ٞاو واقؾ ؼايه هیٌىيؿ ،لو و بچهها قا ال ؼايه
هًمل قئیه ظیؿق وملی ق٨ث و ال آيصا ٠الم اهكم ٌؿ@ و ال آيصا با هاٌیى ق٨ث بىٌهك ،ال ٘ك ٦وكؾاق ايحّاق و ٠لما و
٠مىم ٘ب٭ات ايىايیث و ههكبايی و همؿقؾی ٌؿ جا آو که ال ٘ك ٦اهیك لٍکك ظبیبالله ؼاو ٌیبايی ٨كهايؿه لٍکك
شًىب به ؾوحىق ا٠لیعٕكجكٔاٌاه پهلىی ؾقؼىاوث ٌؿ که ٌیػ هعمؿظىیى بیایؿ ٌیكال و ال قاه هىا با هىاپیمای
یىيیکكن آلمايی واقؾ ٌیكال ٌؿ ...ال ٘كٌ ٦یبايی اظحكاهات لیاؾ ٌؿ و اوحمالث يمىؾيؿ جا آيکه ال ٘هكاو ؼىاوحه ٌؿ
به ٘هكاو بكويؿٕ>.ؾٌحی ،پیٍیىٌ ٔ 37 :یػ ٠بؿالله ؾٌحی به همكاه ٌیػ هعمؿظىیى و پىكي يص٠ ٧لیال ٌیكال به
وویله هاٌیى ٠الم جهكاو هی ٌىيؿو واقؾ بك ٠لی ؾٌحی بكاؾقلو ٌیػ ٌؿه و ٘ب٭ات هؽحل ٧با ٌیػ هعمؿظىیى ؾیؿاق
هیکًًؿٌ .یػ هعمؿظىیى به ؾیؿاق قٔاٌاه هیقوؾو وی ؾوحىق هیؾهؿ جا چٍن ٌیػ قا ه١الصه يمایًؿ و و٠ؿه هیؾهؿ
که هٍکالت قا ؼىؾي ظل کًؿ .په ال ٠مل چٍن ٌیػ بكای لیاقت ٠الم هٍهؿ ه٭ؿن ٌؿ .واقؾ بك آ٬ای هیكلا هعمؿ
ک٩ائی ٨كليؿ آؼىيؿ ِاظب ک٩ایه هیٌىيؿ و په ال چًؿ قول ،ال ؾقباق ا٘ال ٞؾاؾه هیٌىؾ جا وی وكیٟجك بالگكؾؾ ،په ال
ً
بالگٍث هصؿؾا ؾق کاغ هكهك به ؾیؿاق قٔاٌاه هی قويؿ و په ال هفاکكات ٘ىاليی و ؾوحىقات اللم ٌاه به ایٍاو
هی گىیًؿ ؾق ؼالل ایى هؿت ؾوحىق ؾاؾم وحىو هصهم و کاهلی به ؾٌحىحاو بكوؾ ٌاه ؾوحىق هیؾهؿ ٌیػ لوؾجك ظكکث
کًؿ و هیگىیؿ اهیك لٍکك ٌیبايی هًحٝك اوثٌ ،یػ ظكکث هیکًؿ  ...ؾٌحی هیگىیؿ ٌیػ با والم و ِلىات واقؾ
بكالشاو هیٌىؾٕ.ؾٌحی ،پیٍیى 37 :ـ  ٔ31ؼا٘كات ياجمام ٌیػ ٠بؿالله ؾٌحی هىشب هصهىل هايؿو بكؼی ال هىائل
ً
ٌؿهاوث ،ایًکه ٌیػ هصؿؾا به جهكاو ق٨حه و یا ٨كاؼىايؿه ٌؿه اوث يکحهای اوث که يیال به جع٭ی ٫وویٟجكی ؾاقؾ،
اؼحال ٦بیى ا٨كاؾی که ؾق ایى ؼّىَ هٙالبی يىٌحهايؿ يیال به بكقوی بیٍحك قا ٔكوقی هیيمایؿ ،ولی آيچه که قوٌى
اوث ٌیػ وال  8588همكاه با ؼايىاؾه ؾق جهكاو هايؿگاق هیٌىؾ و اهىالً ؾق بكالشاو با اهىالی ؾق جهكاو ه١اؤه
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بیكوو هیکًًؿ و همه چیم قا ٤اقت هی کًًؿ ٌ ...یػ هعمؿظىیى په ال وقوؾ به گًؿم قیم ٨ىقی ال آيصا به ٬كیه ومل

هیگكؾؾ .ؾکحك ههؿی هاظىلی و بكؼی يىیىًؿگاو هًٙ٭ه ال ؾوقه ه٩ث واله ظٕىق آیثالله هصاهؿ ؾق جهكاو به ً٠ىاو
جب١یؿ یاؾ کكؾه ايؿ@ و چىو قٔاؼاو ایٍاو قا هماظن کاقهای ؼىؾ هیؾايىث ایٍاو قا هصبىق به ا٬اهث ؾق جهكاو يمىؾ.
ٕ٨ؽك ایی @058 :8525 ،هاظىلی ،پیٍیى ٔ04 :اها آيچه ال ؼا٘كات ٌیػ ٠بؿالله ؾٌحی بكاؾقلاؾه و ؾاهاؾ هصاهؿ
اوح٩اؾه هی ٌىؾ ایى اوث که ٌاه به ایٍاو ً٠ایث ؼاَ ؾاٌحه و او يیم به ٌاه اقاؾت ؾاٌحه اوث@ و يیم ؾق ایى اؼحال٦
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ٌاه شايب ٌیػ قا ؾاٌحه و ٩ًٕ٤كالىلًٙه قا بكکًاق کكؾه اوثِٕ .ابكیٔ881 :8538 ،و يیم هإل ٧ؾالوقاو ؾٌحىحايی
ه١ح٭ؿ اوث که ٌاه به ٌیػ هیگىیؿ بكالشاو بكای ٌما کىچک اوث و يگكايی ٌیػ ؾق ؼّىَ اهىالً قا ایىگىيه
بك٘ك ٦هیکًؿ که اهىالث قا به او٬ا ٦بىپاق و قها کى ؾق ٠ىْ ؾق ا٘كا ٦جهكاو به شایً به ٌما ؼايه و اهالک هیؾهن.
وی ٔمى اٌاقه به پفیكي ٌیػ به ٬ؿض ایى ا٬ؿام هیپكؾالؾ هكچًؿ هؿ٠ی اوث که هؿ ً٨بیاو ٠یىب ٌیػ
يیىثٌٕ.هكوبمی 888 :8525 ،ـ  ٔ 885هىقغ ؾیگكی که به هىائل ؾٌحىحاو جىشه ؾاقؾ ه١ح٭ؿ اوث جا لهايی که ٌیػ
هعمؿظىیى ليؿه بىؾ اگك به هًاوبحی ياهی ال ٩ًٕ٤كالىلًٙه هیآهؿایٍاو ال او به ً٠ىاو ?بكاؾق ٠میم> یاؾ هیکكؾ و آو ؾو
هكؾايه لیىحًؿ و هكؾايه ؾق قاه و٘ى ایرا ق کكؾيؿ یکی به ؾوث همؾوقاو به ٌهاؾت قویؿ و ؾیگكی ؾق جب١یؿ و ٤كبث
هٝلىهايه ؾقگفٌثٕ .اجابک لاؾهٌٔ 883 :8528 ،یػ هعمؿظىیى ؾق ؾوقاو ا٬اهث ؼىؾ ؾق جهكاو ابحؿا ؾق ؼايهای
اوحیصاقی ؾق ؼیاباو ٠یى الؿوله و وپه ؾق باٌ ٢اه بىك هیبكؾ و په ال هؿجی يیم هًملی ؾق ؼیاباو ویكون يمؾیک
وكچٍمه کىچه بكالشاو جهیه کكؾ .ؾق ایى هؿت هًمل وی هعل آهؿ و ٌؿ آلاؾگاو و ٠لما و ؾايٍمًؿاو و همچًیى پًاهگاه
هكؾم هًٙ٭ه و شًىب بىؾ@ و بىیاقی ال بمقگاو ال شمله آیات ویؿ هعمؿ ٘با٘باییٕ 8888ـ  ،ٔ٪8833ویؿ ابىال٭اون
کاٌايیٕ 8810ـ ٌ ،ٔ٪8504یػ ابىجكاب يهاويؿی ،ویؿ کاٜن ّ٠اقٕ 8815ـ 8535ئ ،ظاز ٌیػ اوعا٪
قٌحیٕ 8587ـ  ،ٔ8537آیثالله لاؾه ٌیكالی و ؾیگكاو با وی آهؿ و ٌؿ ؾاٌحًؿ.
ضحلث
وی په ال ٠مكی جالي و هصاهؿت و یک وال جعمل ؾا٨ ٢كا ٪جًها ٨كليؿي يص٠ ٧لی ه١كو ٦به آ٬ا کىچک که ؾق
وال8582ؾقگفٌث .وال  8583ؾق جهكاو ؾ ٠ىت ظ ٫قا لبیک گ٩ث و به ؾیاق با٬ی ٌحا٨ث .پیکك هٙهك ایٍاو ؾق جٍیٟ
باٌکىهی با ظٕىق ٠لما  ،هباقلاو  ،شم١ی ال ؾٌحىحايیها  ،جًگىحايیها و هكؾم ٌكی ٧جهكاو با اظحكام ٨كاواو جٍی ٟو

٥۲

ؾق ٔلٌ ٟمالی اهاملاؾه ٠بؿالله ؾق کًاق ٨كليؿي به ؼاک وپكؾه ٌؿ .به هًاوبث ؾقگفٌث ایى ٠الن بكشىحه ؾق
ٌهكهای هؽحل ٧ال شمله ٌیكال ،کالقوو ،بكالشاو اهكم ،ؾٌحی و جهكاو هصاله ؼحن و ٠ماؾاقی بكگماق گكؾیؿ.
ٕهاظىلی ،پیٍیىٔ08:
يحیصه گیطی
که وی بىیژه ؾق ظ یات ویاوی ؼىیً که په ال بالگٍث ال يص ٧اٌك ٦آ٤ال هیگكؾؾ ؾق هباقله با اوح١ماق و اٌ٥ال
گكاو ؾق ٬كو هىٔى ٞيىٌحاق ،ي٭ً اقليؿه ای قا ای٩ا يمىؾه اوث .و ٠لی ق٤ن اٌحهاق ه٭اوهث شًىب به يام قئیه ٠لی
ؾلىاقی ،پیٍىایی و جأذیك گماقی هصاهؿ قا يبایؿ ال يٝك ؾوق ؾاٌث .او ٘الیه ؾاق و ههیس هباقلاو اوث و ٠الوه بك ِؿوق
٨حىا و هکاجبه به ٌؽّیث های هؽحل ٧و يیم پاوؽگىیی به قووای اٌ٥ال گكاو که ل٠اهث وی بكای آياو ذابث بىؾه اوث
ٌؽّا يیم ٬ؿم ؾق شهاؾ گفاٌث و ؾق ؾ٨ا ٞال هكل بىم ایكاو آيچه که ؾق جىاو ؾاٌث ايصام ؾاؾ .جً٭یُ جالٌهای وی ِك٨ا
به ً٠ىاو ظىاٌی ٬یام شًىب و کاوحى جالي او ؾق هباقلات ٌایىحه يیىث .او پیٍىای هصاهؿاو و هباقلاو بىؾه اوث و
ایى يکحه ال ياهه اٌاقه ٌؿه ؾق ایى يىٌحاق جىوٗ ٨كهايؿه يٝاهی هباقلاو شًىب یً١ی قئیه ٠لی ؾلىاقی و يیم کىب
جکلی ٧ایٍاو ال هصاهؿ بكالشايی کاهال هٍؽُ اوث.
پی يىـثها
٠ . 5لی ؾٌحی يمایًؿه هصله ٌىقای هلی ،وًاجىق ،هؿیك قولياهه ٌ ٫٩وكغ و و٩یك ایكاو ؾق لبًاو ؾق قژین پهلىی بىؾ.
بكؼی ي٩ىـ ٌیػ و ٬ؿقت ووی ٟاو قا ال اقجباٖ و پیىيؿ با ٠لی ؾٌحی هیؾايًؿٕ.یاظىیًی و هٍیاؼی ،یاؾگاق ياهه
يبىیٔ18-14:8528،
 .8آیثالله ٌیػ ٠لی هاظىلی ٨كليؿ ٌیػ ظىیى ؾق وال  8817ؾق اهكم هحىلؿ ٌؿ ،هاؾقي ؾؼحك ٌیػ يص٠ ٧لی،
ؼىاهك آیث الله هصاهؿ بكالشايی بىؾ .وی جعّیالت ؼىؾ قا ؾق يص ٧گفقايؿ و ال هعٕك بىیاقی ال ٠لما ال شمله
آیث الله ویؿ ابىالعىى اِ٩هايی ،هعمؿظىیى اِ٩هايی ،هیكلای ٌیكالی٤ ،كوی يائیًی ،کىب ٨یٓ يمىؾ و ال اواجیؿ
ؼىیً اشاله اشحهاؾ ؾاٌث ،وی ؾق وال  8541با ؼاين قبابه هصاهؿ ؾؼحك ؾا٠ی ؼىؾ الؾواز يمىؾ و ال وال 8580

٥۳
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با بكقوی هًاب ٟهىشىؾ ؾق ؼّىَ ظیات ٠لمی ،ویاوی آیث الله هصاهؿ بكالشايی آيچه ٌایاو ؾ٬ث اوث ایى اوث

ٌمىی به ؾ٠ىت هكؾم بكالشاو ال اهكم به بكالشاو آهؿ و جا پایاو ٠مك ٌكی ً٩ؾق وال  8533هلصأ هكؾم آو واهاو
بىؾِٕ.ابكی اکبك٨ ،كهًگ هٍاهیك بكالشاؤ18-18:8535 ،
 .5آیثالله ظاز ٌیػ ٔیاءالؿیى ظؿائ ،٫ه١كو ٦به ?ابى یىو٨ @>٧كليؿ آیثالله ظاز ٌیؽیىو ٧ظؿائ ،٫ؾق یالؾه
هعكم وال 8585هصكی٭مكی ٕاوً٩ؿ  8828هصكی ٌمىیٔ ؾق ٌیكال به ؾيیا آهؿ .په ال جعّیل ه٭ؿهات ٠لىم ؾق
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هؿاقن شؿیؿ و هؿقوه ٠لمیه هًّىقیه وال 8503هصكی ٬مكی بكای جکمیل ٠لىم ه١٭ىل و هً٭ىل به اِ٩هاو٬ ،ن،
جهكاو و هٍهؿ ق٨ث و پايمؾه وال ؾق جهكاو ا٬اهث گمیؿ .با گك٨حى لیىايىؿايٍکؿه ه١٭ىل و هً٭ىل ،ؾق هؿقوه ٠الی
وپهىاالق و هؿقوه ؼاو هكوی به جؿقیه پكؾاؼث .او ال ٠لمای بمقگ جهكاو اشاله اشحهاؾ گك٨ث ،وپه به ٠حبات
٠الی ات ق٨ث و ال ٠لما آيصا يیم هى ٫٨به اؼف اشاله ٌؿ .په ال هكاش١ث به ٌیكال به اقٌاؾ ؼل ٫پكؾاؼث و ا٤لب او٬ات
به جع٭ی ٫و جحب ٟهٍ٥ىل بىؾ.ال آذاق چاپ ٌؿه او ؾو شلؿ کحاب ٨هكوث کحب ؼٙی کحابؽايه هؿقوه ٠الی وپهىاالق و
یک شلؿ ٨هكوث کحب ؼٙی کحابؽايه هصله ٌىقای هلی هیباٌؿ.کحاب ؾیگك او قوالهای ؾقباقه يهسالبال٤ه اوث.
وی ؾق شم١ه ویام بهمى 8511هصكی ٌمىی په ال  20وال ليؿگی ؾقگفٌث و ؾق اهاهماؾه ابكاهین قغ ؾق ي٭اب
ؼاک کٍیؿ.
ٌ . 0یػ ٠بؿالله ؾٌحی ٨كليؿ ٌیػ هیكلا ،بكاؾقلاؾه ٌیػ هعمؿظىیى بىؾ ،او به ؾلیل ه١كو٨یث ٠لی ؾٌحی بكاؾقلو ٌیػ
هصاهؿ ٨اهیلی ؾٌحی قا بكگمیؿ واال ؼىؾ و پؿقي هك ؾو اهل بكالشاو بىؾيؿ و يىبحی با ؾٌحی يؿاٌث .وی ؾبیك لباو
ايگلیىی بىؾ و ب١ؿ ال باليٍىحگی ؾق اواؼك ؾوقاو پهلىی يمایًؿه هصله ٌىقای هلی ال ظىله ايحؽابیه ؾٌحىحاو ٌؿ،
ایٍاو ؾوقه يىلؾهن يیم يمایًؿه بىٌهك ،ؾٌحی و ؾ ٌحىحاو ؾق هصله ٌىقای هلی بىؾ .وی ؾق وال ٌ 8503مىی
ؾقگفٌث.
 .0آیث الله هصؿالؿیى هعالجی ؾق ههكهاه وال ٌ 8540مىی ؾق يص ٧اٌك ٦ؾیؿه بكشهاو گٍىؾ .پؿق ایٍاو
آیثاللهالٝ١می بهاءالؿیى هعالجی ٕ 8514-8875ئ و هاؾقي بايى ِؿی٭ه هعالجی ٨كليؿ هكظىم آیثالله هیكلا
ابىالٕ٩ل هعالجی بىؾيؿ .آیث الله هصؿالؿیى په ال گفقايؿو ؾوقاو ؾبیكوحاو ؾق هؿقوه ٌاپىق ٌیكال بكای جعّیل ٠لىم
ؾیًی به ظىله ٬ن ق٨حًؿ و ال هعٕك اواجیؿ بمقگ ظىله ال شمله آیات ٝ٠ام بكوشكؾی ،هع٭ ٫ؾاهاؾ ،ظصث ،ؼىايىاقی،
کاٌايی ،اهام ؼمیًی ،ج٩ىیكو ٨لى٩ه ٠الهه ٘با٘بائی بهكه بكؾ .ایٍاو .با همكاهی ٕ٨الظىله ال شمله آیات ٝ٠ام

٥٤

وبعايی ،هکاقم ٌیكالی ،يىقی و اهام هىوی ِؿق هصله هکحب اوالم قا پایهگفاقی کكؾه و به يٍك ايؿیٍههای يىیى
اوالهی پكؾاؼحًؿ .ویه همهاو با همكاهی ؾو ي٩ك ال يمؾیکجكیى ؾووحايٍاياهام ِؿق و آیثالله شلیلی کكهايٍاهی بكای
جعّیل به ؾايٍکؿه ظ٭ى ٪ؾايٍگاه جهكاو ق٨حًؿ و هك وه باهن ٨اق٢الحعّیل قٌحه ظ٭ى ٪و ؾق وا ٟ٬يؽىحیى ٘البی ؾق
ظىله ٠لمیه ٌؿيؿ که ال جعّیالت ؾايٍگاهی يیم بكؼىقؾاق بىؾيؿ.او په ال ٨كا٤ث ال جعّیلبه ٌیكال بالگٍث و با بًای
هىصؿ ولیّ٠ك ایى ٌهك به جؿقیه ٠لىم ؾیًیه و اقٌاؾ پكؾاؼحًؿ@ و يیم به جأویه هإوىات ؼیكیه و ٠امالمً١٩ه ال
٠لمیه اهام ّ٠ك ٕ٠سٔ ال ا٬ؿام يمىؾ .وی به جىِیه هكاش ٟهٝ١ن ٬ن ویمؾه باق به اقوپا و آهكیکا و٩ك کكؾ و ؾق چًؿ
ؾايٍگاه ال شمله هاقواقؾ،پكیًىحىو و يیم ؾق کلیىای بمقگ کاجؿقال واًٌگحى وؽًكايی ؾاٌث .وكايصام ؾق بیىث و ؾوم
ؼكؾاؾ  8573به وىی ه١بىؾ ٌحا٨حى ؾق جٍی١ی باٌکىه ؾق هؿقوه ولی ّ٠ك ٕ٠سٔ به ؼاک وپكؾه ٌؿ.
ً
 .3بىٌهك قوما ؾق قول یکًٍبه  2اوت  8383م وا٠ث ِ 7بط با پیاؾه ٌؿو يیكوهای ايگلیىی ؾق ياوهای هىح٭ك ؾق
ً
کكايه ؾقیا اٌ٥ال ٌؿ و ٌهك کاهال جٙ١یل ٌؿ ،بًؿق بك قوی وقوؾ و ؼكوز کٍحیها بىحه ٌؿ و ياوچه جىپؾاق ایكايی
ً
ه٩ٝك و ٬ 8ای ٫هىلط هاليؿقاو و آـقبایصاو با يیكوهای آوها بالؾاٌث ٌؿيؿ .وكگكؾ ّج ّك ّوق قوما ال ٘ك ٦ايگلیه
٨كهايكوای بىٌهك ٌؿٕ .پكجى اٍ٨یى ،گماقيهای هىحك چیکٔ805 :8538 ،
 .1هكبكت شیک ؾوحیاق کًىىل ايگلیه ؾق بىٌهك ؾلیل ؾوحگیكی و جب١یؿ بىٌهك قا ؾق گماقي ؼىؾ به ؾولث هحبى ،ٞآقام
کكؾو اؤاٌ ٞهك هی ؾايؿ که هى٬ك الؿوله و ج١ؿاؾی ال کىايی که ؾق ظال جعكیک هكؾم بكای آٌىب و ٌىقي بىؾيؿ
ؾوحگیك و به ياو واجىىو هًح٭ل وپه به شمیكه هكهم و ال آيصا به هًؿ جب١یؿ هیکًًؿٕ.هماؤ803 ،
 .7ؾق قول  88ژوئیه  8383هصاهؿاو ؾلىاقی به يیكوهای ايگلیه ظمله کكؾيؿ و وكگكؾ اولیايث و کاپیحى قيکیًگ،
گكوهباو هالث و ؾو وكبال بًام قووق و اوماقت قا کٍحًؿٕ.پكجى اٍ٨یى ،پیٍیىٔ804-853 ،
 .2هحى ياهه ژيكال کاکه ،بىٌهك يمكه ٌ1803-88ب 82بكالشاو
ْ
شًاب هىحٙاب ٠الم ْ٨هام ٌیػ هعمؿظىیى لیؿت ا٨أاجه چىو ی٭یى ؾاقم که ق٠یث ِاؾ ٪ؾولث ایكاو هىحیؿ ،ال ایى
قو ؾاهیه ههمه ه٭حٕی هیؾاين که ظ٭ای ٫و ا٘ال٠اجی قا که ؾاقم و ٌایؿ يمؾ ؼىؾجاو يباٌؿ به آو ؾووحؿاق ؼبك ؾهن.
ؾولث ايگلیىال واب ٫ؾووث ِاؾ ٪ایكاو بىؾه و ؾق اٌکاالجی که ایكاو ؾاٌحه هىا٠ؿت يمىؾه و ه١اويث هالیه و وایك

٥٥
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شمله :ؾقهايگاه ؼیكیه ظٕكت ولیّ١ك ٕ٠سٔ ،ؼیكیه ٠امالمً١٩ه ولیّ١ك ٕ٠سٔ،کىی ؼیكیه اهام ٠لی و جأویه هؿقوه

جأییؿات به ؾولث هفبىق هبفول ؾاٌحه اوث .ؾق و٬ث ظأك ؾق ؼّىَ شًگ اقوپا چًايچه ا٘ال٠ؿاقیؿ ؾولث ايگلیه
ً
با آلماو ؾق ظال ظكب اوث و آلماو بكای ا٤كاْ ي٩ىايیه ٠رمايی قا يیم به شًگ کٍايیؿ با وِ ٧ایًکه ابؿا شهاجی يبىؾ
که هملکحیى هحاظبیى ايگلیه و ٠رمايی به شًگ هباؾقت يمایؿ ولی اگك چه بكیٙايیه ٝ٠می با ؾولث ٠رمايی ؾق شًگ
ً
هیباٌؿ ولی چىو ه١لىم اوث که بمقگجكیى ؾولث ٨كهاو گماق بك هىلمیى اوث کكاقا بهواوٙه ج١هؿات ٠لًی ؼىؾ ٜاهك
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واؼحه که اهاکى هٍك٨ه ؾق ظصال و ٠كا ٪قا هّىو و هعحكم ؼىاهؿ ؾاٌث و آـو٬ه به ؼكز ؼىؾ شهث ظصاز و اهاکى
شؿه و هٍاهؿ هٍك٨ه ٨كوحاؾه و بؿیى ٘ىق هٍهىؾ واؼحه که با هىلمیى هیچ شًگی يؿاقؾ.
ؾولث هعابه ایكاو جا کًىو وا٠ی بىؾه که بی ٘ك٨ی ؼىؾ قا بك٬كاق ؾاقؾ ولی ظاال هکٍىٌ ٦ؿه که ؾولحیى آلماو و ٠رمايی
بىاوٙه اٌکاالجی که بك آوها واقؾ آهؿه ؾقِؿؾ بكآهؿيؿ بی٘ك٨ی ایكاو قا هالالمّالعه ٬كاق ؾهًؿ و آو قا يیم ؾق شًگ
بکٍايًؿ .چًؿ قول ٬بل هکٍى ٦گكؾیؿ که ٬ىيىىل آلماو ؾق بىٌهك هٍ٥ىل اوث اهالی جًگىحاو قا جعكیک هیکًؿ که به
بىٌهك ظمله بیاوقيؿ و اللم ٌؿ که هٍاقالیه ال بىٌهك ق ٟ٨ؾاؾه و ال ٠الین و اوقا ٪هىشىؾه ٜاهك گكؾیؿ که و٩یك آلماو به
ؾوحیاقی هأهىقیى وىئؿی ژايؿاقهكی بؿوو ا٘ال ٞؾولث ایكاو ؾقِؿؾ بىؾهايؿ که اهكا و ا٠یاو شًىب قا بكايگیمايًؿ و آوها
قا جعكیک کًًؿ که به ه١اويث ژايؿاقهكی وىئؿی هؽاِمث با ايگلیه قا هٍ٥ىل ٌىيؿ و همچًیى هٙل ٟهیٌىین که
ِاظب هًّباو ژايؿاقهكی ؾق باب هصاقی وا١٬ات شًگ ،اؼباق کفب اٌا٠ه هیؾهًؿ و و١ی ؾاقيؿ اکابك و ا٠اٜن
ؾووحؿاق قا ا٤ىاء يمایًؿ که با ؼىؾٌاو و ٠رمايیها و آلماوها همكاهی کكؾه شهؿی يمایًؿ که بك ايگلیه هصىم يمایًؿ.
البحه آو ؾووحؿاقاو ایى٬ؿقبی ٨کك يیىحًؿ که ال ایى وویله ا٤ىاء ٌىيؿ ،چه که ال هؽاِمث با ؾولث ايگلیه که هیچ
ّ٬ؿی و اظىان ٤یك ؾووحايه ای يىبث به ؼىؾجاو يؿاقؾ ،يه جًها ؼىؾجاو قا ؾچاق هّیبث ؼىاهیؿ کكؾ بلکه هلث و
ؾولث ؼىؾ قا يیم هالالمّالعه ٬كاق ؼىاهیؿ ؾاؾ.
ؾولث ایكاو هیچ ا٘ال٠ی ال ایى ؾوائه يؿاقؾ و ّ٬ؿي آو يیىث که قویه ٠رمايی قا ج١ا٬ب يمىؾه آلث ؾوث آلماو
ٌىؾ لیكا بؽىبی هیؾايىث اگك همچى کاقی کًؿ ؼىؾ قا يیم ؾچاق ؼكابی هیوالؾ٘ .كی ٫اولن شهث آو ؾووحؿاق ایًکه
ً
ؾوائه و جعكیکات ایى آٌىب و ٘٥یاو ؼاقشه قا اکیؿا ه٭اوهث يمایؿ و ظكکث واب٭ه آلمايبایؿ به ؼىبی بك ٌما وأط
والؾ که ٨٭ٗ ؾولث آلماو آوها قا وا ؾاٌحه که يیكيگ و اظحیال وی قا اشكا ؾاقيؿ و بکلی ال ٨ىایؿ و اقاؾت ظکىهث هكکمی
ا٩٤ال و ؾق ِىقت لموم بك٤ن ؾولث ایكاو ق٨حاق هیکًًؿ.
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بهحك ال ایى جىٔیط و اؼٙاق کاهله اگك جا آو ؾقشه الابالی باٌیؿ که ال ؼٙه بی٘ك٨ی جؽٙی يمائیؿ هالهث بك ؼىؾجاو
واقؾ اوث.
کاکه بالیىل ايگلیه ،ه٭ین ؼلیس ایكاو
 .5پاوػياهه هصاهؿ به کاکه@ بكالشاو ١ٌ 83باو 8555
شًاب هىحٙاب هىحك کاکه شًكال ٬ىيىىل ايگلیه ه٭ین بىٌهك
هی باوحی شىاب ٌما قا جىوٗ ظکىهث ایكايی بؿهن ،کما ایًکه هیبایىحی که هؽابكات ٌما هن بحىوٗ ظکىهث ایكايی
ً
ً
بمى بكوؿ ،ولی چىو ٌما هىح٭یما هباؾقت به هؽابكه کكؾهایؿ هى هن ياگمیك هىح٭یما شىاب بؿهن.
قاش ٟبه هعاقبه ٠مىهیه که ؾولث شلیله ایكاو هىلک بی ٘ك٨ی اؼحیاق يمىؾه اوث ،ایى هىأله وأط اوث و جا کًىو هن
ؾولث ٠لیه ایكاو بٙىق اکمل ٬ىا٠ؿ بی ٘ك٨ی قا ق٠ایث کكؾه و ؾوث ال پا ؼٙا يًمىؾه ،اگك به ؾیؿه ايّا ٦هالظٝه ٌىؾ،
ؾیؿه هی ٌىؾ که ٠لث هیصاو هلث بك٠لیه ؾولث ٌما همايا هؿاؼالت ؾولث هحبى٠ه ٌما و قون ؾق ؼلیس ٨اقن و ي٭اٖ
شًىبی و ٌمالی ایكاو اوحکه هك و٬ث جىايىحهایؿ بكؼال ٦بی٘ك٨ی ایكاو ا٬ؿاهاجی کكؾهایؿ و اگك آلماوها هحهن به ؾاؾو
کمک به ٍ٠ایك ایكاو هىحًؿ ،هٙل بی اوث که جاکًىو بكهاو ٬ىی بكای اذبات آو ؾق ؾوث يؿاقیؿ و بك٨كْ هعال که اهك
چًايکه ٌما هیگىییؿ باٌؿ ٌما ایى ٘كی٭ه ٤یك هكٔیه قا به آوها آهىؼحیؿ و کمال او ٧ؾاقم که ِ٩عه و٘ى ها
شىاليگاه ؼىؾ و ؾیگكاو کكؾه و هلث يصیب ایكاو قا هصبىق به ا٬ؿام به بٕ١ی ظكکات کكؾه و ظال آيکه بؽىبی هٙلٟ
ْ
هىحیؿ که هك ٨كؾ ال ا٨كاؾ يصیب ایكايی جا به ظال وا٠ی بىؾه که هكاجب بی٘ك٨ی ؾولث ؼىؾ قا هع٩ى ٚو ه٭ؿن ؾاقؾ.
اها قاش ٟبه ژايؿاقهكی ،اؾاقه ژايؿاقهكی ٠باقت ال یک ْ٬ىه ؾولحی اوث که جاب ٟاواهك ظکىهث هكکمی هیباٌؿ .جا بعال
اظؿی ال ا٨كاؾ یا ِاظب هًّباو آو ها کاقی ؼاقز وٜی٩ه ؼىؾ يًمىؾه اوث و اها ایًکه ؾولث هحبى٠ه ؼىؾ قا ٨كهايؿه
بكؼی همالک اوالهی هی ؾايیؿ ی٭یى ؾاٌحه باٌیؿ که ایى ٨كهايؿهی ٜاهكی ؾقيحیصه ؾايً و بیًً ٌما يبىؾه و ایى
٠باقت اظىاوات ؾیًیه هىیعیاو قا هحململ هیکًؿ و ؾق با٘ى جمام هىلماياو ؾيیا قا چٍن اهیؿ به شايب ؾولحیى هٝ١ن
ایكاو و ٠رمايی بىؾه و ٨كهايكوای وا١٬ی٠ ،لمای قوظايی ایى ؾو هملکث هىحًؿ .قاش ٟبه همكاهی ؾولث ايگلیه به
ً
ؾولث ایكاو که اٌاقه يمىؾه بىؾیؿ ایٕا اهكیىث که ؾق پكؾه ؼ٩ا بىؾه ،بلکه هكؾم ایكاو ٠٭یؿه آيىث که جمام ِؿهات

٥۷

وقص آیت اهلل مجاهذ ترازجاوی در مقاتله تا استعمار در جىًب ایران

جلگكاٌ ٦ما قویؿ ،اگكچه يٝك به ِؿا٬حن که ؾق ؼؿهحگماقی کلیه ؾول اوالهی ٠لیالؽّىَ و٘ى ٠میمم ایكاو

واقؾه ال ٌمال به جّؿی ٫ؾولث ايگلیه بىؾه ،هحک اظحكام اقْ ا٬ؿن ؼكاواو و وکىت ؾولث هحبى٠ه ٌما ایى ٠٭یؿه
قا جأییؿ و جأکیؿ هیکًؿ.
ی٭یى به ؼىبی هی ؾايیؿ که هلث ایكاو ب١ؿ ال هحاب١ث ؾیايث ،ؾووحؿاق ؾولث و اوح٭الل ؼىؾ بىؾه و کمال اظحكال قا ال
هؽال٩ث با ؾولث ؼىؾ ؾاقؾ ،ولی ؾق ٠یى ایى ظال همیى که ال ياظیه ه٭ؿوه ٌكی١ث یً١ی ٠لمای ٠كا٠ ٪كب ظکمی و
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اهكی ِاؾق گكؾیؿه هال و شاو ؾق قاه اي٩اـي ِك ٦ؼىاهؿ کكؾ.
ً
ؾق ایى هى ٟ٬اگك هكآیًه شلىگیكی ایىشايب ال ٍ٠ایك هحؿیى شًىب يبىؾ ،کكاقا هعٓ جً٩یف اظکام ظصس اوالهیه
ً
هٍ٥ىل ٠ملیات گٍحه بىؾيؿ ،چه آيکه ؾولث ايگلیه ٠مؿا هؽال٬ ٧ىل ؼىؾ قا يمىؾه و به بّكه که ؾقواله ٠كب اوث و
هیچ وكظؿیحی با همالک ايگلیه يؿاٌث هصىم و هىلماياو قا بهن ايؿاؼحى اهكوله جمام ٠لمای ٠كا ٪بمىا٠ؿت ؾولث
٠لیه ٠رمايی ؾق هیؿاو شًگ با ٌما ظأك ٌؿهايؿ و ایًصايب به هالظٝات و٬ث جا کًىو يحىايىحهام شلىگیكی ال هیصاو
هؽال٩ث آهیم يماین ولی با کمال او ٧به ٌما ا٘ال ٞهیؾهن که ٠ملیات اؼیك ٌما ؾق ؼلیس ٨اقن و ياِكی و هصمكه و
ً
بكؾو ٬ىيىىل آلمايی که به کلی هؽال ٧بی٘ك٨ی ایكايىث بیٍحك ا٨کاق قا به هیصاو آوقؾه اوث و اهكوله ج٭كیبا یک لٍکك
جً٩گچی ؾٌحی و ؾٌ حىحاو و جًگىحاو اِكاق بك ٠ ٟٙ٬الی ٫ؾووحی قا با ٌما ؾاقيؿ ،ؼّىَ وقوؾ اؼباق پاییى کكؾو ٨ىز
ؾق بىٌهك و جهیه و اوح١ؿاؾ هصىم به هلث ایكاو که به کلی اوباب جً٩ك قا ٨كاهن آوقؾه.
هؽحّك آيکه ٠٭الء هلث همیٍه کىًٌ ؾق ظ ٛ٩ا٠حؿال ٠ؿم ٜهىق ا٤حٍاي ؾاٌحه و ؾاقيؿ ولی بك ٌما که جكک ههاشمه
به بالؾ اوالهی و اقشا٬ ٞىيىىل آلمايی و جأییؿ آوایً ؾائمی قا يمىؾه قوابٗ قا هع٩ى ٚؾاقيؿ.
ً
و ایى يکحه قا هن اؼیكاؼا٘كيٍاو هی يماین که اگك هكآیًه ٠ملیات شًگ شىیايه ٌما ؾوام پیؿا يمىؾ و ؾق ٜك ٦هىح٭ل
شلىگیكی ال هلث همحً ٟگكؾیؿ ،هالهث هىئىلیث قاش ٟبه ظكکات الابااليه ٌماوث که ال ؼٙه بی٘ك٨ی جؽٙی
يمىؾهایؿ و ایًصايب قا هیچ هىئىلیث و هالهحی يیىث.
ل٭ؿ ا٠فق هى ايفق – ؼاؾمالٍكی١ه هعمؿظىیى بكالشايی
 . 5هیكلا٠لی کالقويی ،ال جصاق ه١كو ٦بىٌهكی و ال آلاؾیؽىاهاو و ؾايٍمًؿاو بىؾ که کمکهای ٨كاوايی به هصاهؿاو
ْ
يمىؾ .او هل٭ب به لىاوالمله بىؾ و يیم يمایًؿه هكؾم ؾق هصله ٌىقای هلی بىؾ و ؾق ؾوقه پًصمصمء ٨كاکىیىو ا٬لیحبه
قیاوث هكظىم آیثالله هؿقن بىؾ ،ايگلیىیها ال هعبىبیث وی به وحىه آهؿه و او قا به بهايههای گىياگىيی هحهن
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هیکكؾيؿ .قئیه٠لی ؾلىاقی ؤ ٟقا که چًیى ؾیؿ ال ایٍاو ؼىاوث که بىٌهك قا جكک يمایؿ و به بكالشاو بكوؾ .کالقويی
و ؾیگك آلاؾگاو بىٌهك هىقؾ ظمایث ٌیػ هصاهؿ ؾق بكالشاو به ١٨الیث پكؾاؼحًؿ .وی ؾبیك هصاهؿیى و وؽًگىی آياو
بىؾٕ.ؾوايی ،يهٕث قوظايیىو ایكاؤ8/878:8577 ،
 .5هحى ياهه قئیه٠لی ؾلىاقی به آیثالله هصاه ؿ بكالشايی٬ :كباو ظٕىق باهكالًىقت گكؾم ،ای به ٨ؿای همث و ٤یكت و
ٌصا٠حث گكؾم .هی ؾاين که هكؾم ؾق ایى کاق ٕه٭ّىؾ هؿا١٨ه ال ؼاک و٘ى اوثٔ چًؿاو هىا٠ؿت و همكاهی يمیکًًؿ
ؾق ظ٭ی٭ث هصىمه ٌك ٦و و٘ى و اوالم ؼىاهی اوث يؿاٌحن ،هكآیًه جا ظال پكوايهواق ؼىؾ قا ٨ؿای هلث و و٘ى و
اوالهیث کكؾه بىؾم.
همیى ٬ؿق ا٘میًاو ال ظٕكت هىحٙاب ٠الی ؾاقم که قول هٕائٕ ٫قول وؽحیهأ ال ؼٗ بیكوو يمیقویؿ و شاو قا
يا٬ابل هیؾايیؿ يه هايً ؿ اٌؽاَ قاظث ٘لب جًبل ،قاظحی ایى ؾيیای ٨ايی قا به هیچ يمیٌماقیؿ٬ .كبايث گكؾم ؾقشه
بهٍث پیؿا کكؾو و ٌكبث ٌهاؾت قا ؾاو٘لبايه ؼىاوحى بایؿ همحی ٠الی و ٠مهی قاوػ ؾاٌث و بهای ؾقشه ٠الی و
ي١ین اؼكوی و يام يیک ابؿی به ٤یك ال شاو ٌیكیى يیىث ،يه آيکه هك٠ىبايه ٘ك ٦ه٭ابل هرل گكبه هىهىق کكؾه هرل هىي
بكويؿ .ایى گىيه اظىاوات ٬ابل همؿقؾی با اوالم و و٘ى يیىث و ؾق جاقیػ ؾيیا چًیى اٌؽاَ قا يًگ ٠الن ايىايیث
ؾايىحه ايؿ .اهكول قولی اوث که هك که اؾ٠ای ٌك ٦و اوالهیث و و٘ى پكوحی ؾاقؾ بایؿ اهحعاو ؾاؾه ال بىجه اهحعاو بی
٤ل و  ً٤به ؾقآیؿ .چًايچه ٠٭الء ٨كهىؾه ايؿ :ؼىي بىؾ گك هعک جصكبه آیؿ به هیاو /جا ویه قوی ٌىؾ هكکه ؾق او ً٤
باٌؿ.
ايگلیىیها ايحٍاق هیؾهًؿ که ٨اليی ظمایث به ً٬ىىل شكهى ؾاقؾ .به ظىل و ٬ىه ؼؿاويؿ ال هیچ که ايؿیٍه و باک
يؿاقم .هیؼىاهًؿ به جٍك بًؿه قا بحكوايًؿ ،کما ایًکه جلگكا ٦جهؿیؿآهیم به ظٕكت هىحٙاب ٠الی کكؾه بىؾيؿ .ؾق
ظ٭ی٭ث شىابی که ال ٘ك ٦ـی ٌك ٦ؾق شىاب جلگكا ٦ایٍاو ِاؾق ٌؿه بىؾ ،به ٬ؿقی هٍ١ىٌ ٦ؿم که ؼؿاويؿ ٠الن
ظؿ آو هیؾايؿ .همیى شىاب بىؾ که ٨كهىؾه ایؿ .آ٨كیى ،آ٨كیى ،آ٨كیى ؼؿا بك ٌما باؾٌ .ایىحه اوث@ که ٠مىم اهالی
٨اقن و ؼلیس به ؾاٌحى وشىؾ هباقکی هرل ظٕكت٠الی که ؾق ایى هىا ٟ٬ایىگىيه شىاب ٬ايىيی ؾيؿاوٌکى به اشايب
ؾاؾه ایؿ٨ ،ؽك و هباهات يمایًؿ .ؼؿایث ؾق همه ظال ال بال يگه ؾاقؾ .اوحؿ٠ا ؾاقم یکـقه ٨كوگفاقی ي٩كهاییؿ .اگك ال
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و بًؿه هن پابىث کكؾه ايؿ که يٝكم به وىی ایٍاو اوث .هكآیًه پای ظٕكت هىحٙاب ٠الی و اهیؿ ال آو وشىؾ هباقک که

هكؾم هأیىن ٌؿهایؿ که همكاهی يؿاقیؿ ،اشاله ب٩كهاییؿ جا ؼىؾم هًگاهه بلًؿ کًن و ؾوث به کاق ٌىم٬ .كبايث ٌىم ،هك
آئیًه ؼىؾهاو ؾوث به کاق ٌؿه بىؾین اآلو بّكه ؼالی ٌؿه بىؾ و ؾق ٌماق هصاهؿیى هعىىب بىؾین .به بىٌهك هن
يمی جىايًؿ اقؾو پیاؾه کًًؿ ،ؾق ِىقجی که ؼىؾهاو يمؾیک و هىاٜب آوها باٌین ،چكاکه بًؿه به ؼى بی ایىها قا
ٕايگلیىیهأ هیًٌاون .هك آئیًه ٨یالصمله ظمله ای به ٠ىاکك ایٍاو ؾق ٬ل١ه بهمًی ٌؿه بىؾ ،اآلو بّكه ؼالی بىؾ.
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ظالث با٬ی بمايین ،هىلن اوث که هیچ کاقی يمیکًین و هیچ ظمایحی به ٠لمای ٠كا ٪هن يکكؾهاین و ؾق آیًؿه يام
ؼىؾهاو قا به بی ظىی و بیؾیايحی ذبث جاقیػ ؾيیا ؼىاهین ؾیؿ .کىی که ظکن شًگ ال ٠لماء ؾیؿه باٌؿ و ظکن اهام
باٌؿ و شًگ يکًؿ ،بهايه آوها چیىث؟
اآلو ؾق کكبال و يص ٧شًگ اوث ،جمام ٠لماء و پیٍىایاو ؾیى ها ؾق شهاؾ آب چٍماو ؼىؾ هیؼىقيؿ و اهیؿهای کلی
ال هاها ؾاٌحًؿ که ؼیال هیکكؾيؿ به وقوؾ ظکن جمام اهل ؾٌحىحاو و جًگىحاو ؾوث به کاق هیٌىيؿ .العمؿالله ال ایى
٘ك ٦هن هأیىن ٌؿيؿٕ .کىی ال هًٙ٭ه شًىب کىی همکاقی با ٠لمای يص ٧و کكبال يکكؾٔ چًايچه جا به ظال ؼؿهث
آ٬ای ظاز ٤الهعىیى ٕال ٠لمای ؾٌحی ه٭ین بىٌهكٔ ؾه ٠كیٕه ٠كْ کكؾهام شايب ؼؿا به کلی شىاب يکكؾهايؿ.
همیى ٬ؿق با ؼىؾ ؼیال هیکكؾم که بًی هاٌن ؾق هؿیًه بىیاق با٬یمايؿ شم ظٕكت ویؿالٍهؿا که به جًها ؾق ِعكای
کكبال با لب جًٍه ٌهیؿي کكؾيؿ .ؾق کى٨ه ظبیب بى هٝاهك به جًهایی به یاقی اهام هٝلىم ظكکث کكؾ٬ .كبايث ،آؼك کاق
همیى ٘ىق هیبیًن ه٩حّؿ جً٩گچی وىای ؾوحگاه لائك ؼٕك ؼاو ظأك و آهاؾه اوث که ایىها ال بًؿه ؾوق يیىحًؿ .هك
و٬ث بؽىاهن جمام ظأك و هىح١ؿ هیباًٌؿ .ؼىب هالظٝه ٨كهاییؿ ،قولی بهحك ال اهكول بكای اهالی ایكاو ٨كاهن
يمی یابًؿ .یک ٘ك ٦ؾولث آلماو ،یک ٘ك ٦ؾولث اجكیً٠ ،رمايی چه کاقها بك وك ايگلیه و قون و ٨كايه آوقؾهايؿ.
ؾیگك ايگلیه چه ٕ٠ىی ٕا٠حباقیٔ ؾاقؾ که هاها بایؿ ال آوها بحكوین و ال ایى ٘ك ٦هن ظکن هعکن ٠لمای ا٠الم بك
وشىب شهاؾ البحه ؼؿا با هاوث و ٨حط و يّكت يّیب شیً اوالم ؼىاهؿ بىؾ.
ؾق ؼايه يٍىحى ؼىؾهاو و قاظث ٘لبیؿو جمام ووىوه ٌیٙاو هیباٌؿ .هىحع ٫آو يیىحن که ؼؿا و قوىل قا ال ؼىؾ
ؼًٍىؾ والین .قون و ايگلیه ظ ٫ؾاقيؿ اگك ؼىؾهاو هیچ کاقی يکًین و آوىؾه بًٍیًین ،چكا که همه يى ٞاظحكام به ب٭١ه
ه٭ؿن اهام ذاهى ؾق ٌمال و {هحک} اظحكام به هًبك ویؿالٍهؿا ؾق شًىب کكؾيؿ ؾق بمباقاو ؾلباق کاقهای ؼىب کكؾيؿ.

٦۰

ْ
ج ٧به ها ،ج ٧به ها٬ .كبايث بكوم ،هىي يؿاقم ٕظٕىق ـهى يؿاقمٔ که ٌكض ظاالت به ؾقوحی ٠كْ يماین و هّؿٞ
لیاؾه ال ایى يمیٌىم .ؼیلی هیل به ؾوث بىوی و لیاقت ؾاقم .يمیؾاين به چه ٬ىن به ایى آقلو يائل ٌىم.
?ال ؼؿاويؿ شلی جى٨ی ٫هیؼىاهؿ ٠لی>
 .5آیات هعمؿج٭ی ٌیكالی و ویؿ هّ٩ٙی کاٌايی ٨حىا به وشىب شهاؾ ؾاؾيؿ و بكؼی ؾیگك ال هكاش ٟيیم ٨حىا ِاؾق
کكؾيؿٕ.اظكاق ،اظمؿ٘ ،ى٨او ؾق ایكاؤ8/807:8518 ،
شما٠حی ال ٌهك هیگكیميؿ .قوبه بكالشاو هیيهًؿ .بكالشاو هكکم جٍکیل يیكوی بكای ه٭اوهث و ه٭ابله ٌؿه اوث .جالي
بكای هنپیماو ٌؿو ؼاوها اؾاهه ؾاقؾ و جالي ها بكای ایصاؾ ج٩ك٬ه هیاو آوها ،بایؿ بكؼی ال آوها قا ال هیاو بكؾاٌث .یکی
که ال هیاو بكؾاٌحه ٌىؾ ،چًؿ قولی اؾاههی ١٨لی هاشكا به ج١ىی ٫هیا٨حؿ>ٕ .قک ،گماقيهای هىحك چیکٔ834 َ ،
 .5هىحك شیک ایى يبكؾ قا به گىيهای ؾیگك قوایث هیکًؿ ٕهماؤ801-803 ،
 .5اگك ؾٌمى به بكالشاو قویؿٌ ،ما به اج٩ا٬میكلا هعمؿؼاو ٕ٩ًٕ٤كالىلًٙهٔ ٔابٗ بكالشايکه ٨كؾ هحؿیى ،اؾیب و و٘ى
ؾووث اوث ،ؾق ِؿؾ هؿا١٨ه بكآییؿ و بؿايیؿ که ٠الوه بك ٤یكت ْهلی و ْ
ظب و٘ى که ؾق ایى هى ٟ٬بایؿ ْ
هعكک هك ـی
ٌ١ىقی باٌؿٌ ،ما به ظکن هعکن ؾیى و ٨حاوی هصحهؿیى يص ٧و ایكاو هصبىق به ؾ٨ا ٞال ذ٥ىق اوالم هىحیؿ .ؼاؾم
الٍكی١ه :هعمؿظىیى بكالشايی@ ا٬ل الًان٠ :لی کالقويی
 .5هماو ،به گماقي قول پًصًٍبه 87وپحاهبك 8383قشىٌ ٞىؾ.835-838 َ ،
 .5و.ک ،هصله اقٌاؾ ،وال يهنٌ ،ماقه 5 َ ،841
 .5هحى جلگكاٌ? :٦یكال@ ظٕكت آیث الله آ٬ای آ٬ا هیكلا ابكاهین قوظًا ٨ؿاه ،کپیه ،ظٕكت اٌك ٦ایالث ٝ٠می
قئیه ٠لی ؼاو ؾلباقی به ٨یٓ ٌهاؾت يائل ،لکى ایى هّیبث بك ِاظب ٌكی١ث گكاو٨ ،٭ؿايً بك اوالهیاو ؼیلی
هإذك ،هعٓ جهییس و جٍىی ٫وایك ،جلگكا٨ا پؿقي لایك هعمؿ قا ج١میث ،بلکه جهًیث گ٩حه٩٘ ،لی ؾاقؾ ٠بؿالعىیى يام،
ومث

ا٨حؽاقی

به

او

اٙ٠اء ٌىؾ،

بكالشايی>ٕیاظىیًیٔ871:8571،
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وماوث.

شىاب

٨ىقی

هىحؿ٠ی.

ؾا٠ی

هعمؿظىیى
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 .5هىحك شیک ؾق گماقي قول پًسًٌبه 87اوت  8383به ؾولث هحبى ٞؼىؾ هیيىیىؿ? :ؼبكها ؼىب يیىث ٌبها

? .5ال بكالشاو به ٌیكال [شماؾیاالولی وال  ]٪ 8550به ه٭ام ظاٌ ٛ٨ك ٞايىق ظٕكت آیثالله آ٬ای هیكلا و وایك
ظصس االوالم ؾاهث جأیؿاجهن ،يیابث شلیله ایالث ٝ٠می ،کمیحه ایالحی ٨ك٬ه ه٭ؿن ؾیمىکكات ،اؾاقه شلیله ژايؿاقهكی،
کمیحه ظاٝ٨یى اوح٭الل ،البحه هی ؾايیؿ ه٩ث هاه اوث اهالی ایى ظؿوؾ بعىل الله ج١الی ال ٠هؿه شلىگیكی ال جصاولات
ايگلیىیها بكآهؿه ايؿ ؾق ظالحی که ال هیچ ي٭ٙه به هؿؾ هالی و قشالی ه١اويحی يٍؿه لکى البحه اللم اوث که بیً ال ایى
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جى ٧٬ايگلیىیاو ؾق بىٌهك ههمل يٍمكؾه و ؾوایه و جماویك آيها قا ؼاجمه ؾاؾه و ؾق وا ٟ٬اوان جىلیؿ اؼحال ٦و ي٩ا ٪قا
ال هیاو بكؾاٌحه باٌین بلکه اگك بیً ال ا یى ،ایى اهك قا وكاوكی جّىق کكؾه و همگاو آقام بًٍیًین البحه بهاهىقی که ؼیلی
ِ١ب ال١الز ؼىاهؿ بىؾ هّاؾهه ؼىاهین ٌؿ اللم که ؼىب ؾ٬ث ٌىؾ که البحه ايصام ایى اهك ـهث جمام هلث هىکىل
اوث که هال ؾاقاو به هال و شًگصىیاو به شاو و باالؼكه هك کىبه ٨كاؼىق اوحٙا٠ث همكاهی کًؿ اهكوله بىٌهك به هؿؾ
ً
الهی هعحاز به یک کكوق ًٍ٨گ و ج٭كیبا هٍحاؾ هماق جىهاو پىل بكای جهیه  3هماق ي٩ك اقؾو اوث و چًؿ ٠كاؾه جىپ اگك آو
آ٬ایاو و وایك ا٨كاؾ هایل به ايصام ایى اهك هىحًؿ ا٬حؿا به اهالی اِ٩هاو ٨كهىؾه به ٨ىقیث ب٩كوحًؿ و البحه ها قا هىئىل و
هلىم يؿايًؿ .االظ٭ك هعمؿش٩١ك ،هكجٕی ظىیًی اهكهی ،هعمؿظىیى بكالشايی ،ظىیى چاهکىجاهی ،ؼٕك
جًگىحايی٩ًٕ٤ ،كالىلًٙه> ٕق .ک ،بیاتٔ833-830 :8577 ،
هًابغ
اظكاق ،اظمؿ ٕ .ٔ8518طىفاو زض ایطاو ،جهكاو :يىیى بهمى ،چ.5
اجابک لاؾه ،وكويٕ .ٔ8575شایگاه زـحؽحاو زض ؼطظهیى ایطاوٌ ،یكال :يىیؿ.
ــــــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ8528جحىالت اشحماػی بطاظشاوٌ ،یكال :يىیؿ.
بیات ،کاوهٕ .ٔ8577اؼًاز شًگ شهايی اول زض شًىب ایطاو ،جهكاو :همىایه.
پكجى ،اٍ٨یىٕ .ٔ8538گعاضؾهای هؽحط چیک ،جهكاو :همىى.
و١اؾت ،هعمؿظىیىٕ .ٔ8534جاضید بىـهط ،جهكاو :هیكاخ هکحىب.
ٌهكوبمی ،اوما٠یلٕ .ٔ8525زالوضاو زـحؽحايیٌ ،یكال :يىیؿ.
ِابكی ،اکبكٕ .ٔ8538جاضید ؼیاؼی و هباضظات هطزم بطاظشاو ،جهكاو :همىى.
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ـــــــــــــــــ ٕ .ٔ8535فطهًگ و هفاهیط بطاظشاو٬ ،نِ :،عی٩ه ؼكؾ،چ.8
ؾٌحیٌ ،یػ ٠بؿاللهٕ .ٔ8522زـحؽحاو کبیط ،جهكاو :يهٕث پىیا.
ؾوايی٠ ،لیٕ .ٔ8577يهضث ضوحايیىو ایطاو ،جهكاو :هكکم اوًاؾ اي٭الب اوالهی.
قکى لاؾه آؾهیث ،هعمؿظىیى .ٔ8525ٕ،فاضغ زض شًگ بیىالملل اول ،جهكاو :ا٬بال ،چ.1
ظاشی يژاؾ٤ ،الهكٔإ ٔ8578جحلیلی بط ظيسگی ضئیػػلی زلىاضی ،بىٌهكٌ :كوه.
ظمیؿی بىٌهكی ،ویؿش٩١كٕ .ٔ8524فطهًگياهه بىـهط ،جهكاو :ولاقت اقٌاؾ ،والهاو چاپ و ايحٍاقات.
ظىیًی ،ویؿ ابىالعىىٕ .ٔ8522يمؿ آیثالله هصاهس بطاظشايی زض لیام ضئیػػلی زلىاضی ،جهكاو :آئیًه شًىب.
٨كاٌبًؿی٠ ،لی هكاؾٕ .ٔ8551جاض ید و شغطافیای بطاظشاوٌ ،یكال :اظمؿی.
ــــــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ8513شًىب ایطاو زض هباضظات ضس اؼحؼماضی ،جهكاو :ايحٍاق.
٨ؽكائی ،شىاؾٕ .ٔ8525زـحؽحاو زض گصض جاض یدٌ ،یكال :يىیؿ ،چ.8
هاظىلی ،ههؿیٕ .ٔ8524ضاهًمای حك ،ؾ٨حك ؾوم ،ه٭اله آیثالله هصاهؿ٬ ،ن :يهاويؿی.
یاظىیًی ،ویؿ ٬اون و ٠بؿالکكین هٍایؽی .ٔ8528ٕ،یازگاض ياهه حصةاالؼالم والمؽلمیى حاز ؼیس هحمس يبىی،
بىٌهك :ايحٍاقات بىٌهكًٌاوی.
یاظىیًی ،ویؿ ٬اونٕ .ٔ8571ضئیػػلی زلىاضی ،جصاوظ يظاهی بطیحايیا و هماوهث شًىب ،جهكاوٌ :یكاله.
هصله اضـاز ،جهكاو ،ن ،3ي.841
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ظىیًی ٨ىایی ،هیكلا ظىىٕ .ٔ8522فاضغ ياهه يالطی ،جهكاو :اهیكکبیك ،چ.0

