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چکیذه
هىّى ٛي٦ت و ٩ـاؿػاػ ػاؿمی بیى صکىهت ٩اراؿیه و یک تبٞه ايگلینی ػؿ فهاو ه٦ٚـالؼیى ىاه که به هؼت فهاو
ىَت مال بىػ بٞؼ اف امتغـاد ي٦ت به تيکیل کمپايی ي٦ت ایـاو و ايگلیل ايزاهیؼ .و٩ای ٜبٞؼ اف آو بـای هلی
کـػو ي٦ت ایـاو ،ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ و ػؿ فهاو فهاهؼاؿی ػکتـ هَؼ ٧که يغنت وفیـ ایـاو بىػ ،یکی اف بضجهای
ههن و اؿفىمً ؼ تاؿیظ هٞاٍـ ایـاو امت .يىینًؼگاو آو ػوؿه همگی به کىػتای  82هـػاػ  6558اىاؿه ػاؿيؼ که
کىػتا ٝلیه هَؼ ،٧عیايتکاؿايه بىػه امت .ػؿ ایى پژوهو که با ؿوه تىٍی٦ی ،تضلیلی و با ؿوه کتابغايهای و
امًاػی امت ٝملکـػ هَؼ ٧ؿا هىؿػ اؿفیابی ٩ـاؿ ػاػه و به ایى يتیزه هیؿمؼ که هَؼ ٧ػؿ رایگاه یک يغنت
وفیـ ػؿ فهاو هضمؼؿّا ىاه پهلىی ،چًؼاو هن ٝملکـػ ػؿمتی يؼاىته و هٞایبی ػؿ کاؿ او ٩ـاؿ هیگیـػ که هـػم اف
إـا ٣او پـاکًؼه هیگـػيؼ .البته ػؿ آو ىـایٔ صناك ي٪و کيىؿهای ١ـبی و ىـ٩ی يیق صائق اهمیت امت.
واژههای کلیذی :ايگلیل ،کىػتا ،صقب تىػه ،هضمؼ هَؼ ،٧هضمؼؿّا پهلىی.
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 .5کاؿىًامی اؿىؼ تاؿیظ ایـاو امالهی ػاييگاه پیام يىؿ تهـاو
تاؿیظ ػؿیا٥ت6531/16/63 :
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با ٝلن به ایى هىّى ٛکه کىػتای  82هـػاػ  6558ه که تمام يىینًؼگاو آو ػوؿه ػؿ فهاو هضمؼ هَؼ ٧و
ً
پاػىاهی هضمؼؿّا ىاه پهلىی ات٦ا ٧هیا٥تؼ ؿا ،به ي ٜ٦هَؼ ٧يگاؿه کـػهايؼ و اکخـا اف ا٥ـاػ صقب تىػه هنتًؼ یا
اف هىاػاؿاو آوها ،ػؿ ایى پژوهو اهمیت و ّـوؿت ؿا به ایى هنئله اعتَاً ػاػهاین که آیا هَؼ ٧به ًٝىاو یک
يغنت وفیـ و یا يمایًؼهی هزللٝ ،ملکـػه هیچگىيه ي ٌ٪و ایـاػی يؼاىته امت؟ ّـوؿت ایزاب هیکًؼ که
با تىره به ات٦ا٩ات ؿط ػاػه ىؼه ػؿ ایـاو آو فهاو و پیاهؼ ػو رًگ رهايی اول و ػوم ،که ایـاو مپـ بال گـػیؼه بىػ،
تا چه صؼ ایى ٝملکـػها ػؿمت و یا يابزا ،ػؿ ىـایٔ هىرىػ آو فهاو ،بىػه امت.
مؤال اٍلی ػؿ ایى پژوهو که با ؿوه تىٍی٦ی ،تضلیلی و به ىیىه کتابغايهای و امًاػی امت@ ایى امت که :آیا
هَؼَ٩ ٔ٪٥ ٧ؼ هلی کـػو ي٦ت ؿا ػاىته امت؟
مؤاالت ٥ـٝی -6 :آیا هؼ ٣هَؼ ٧تًها به هنئله هؾکىؿ هٖٞى ٣بىػه و یا هٖاب ٨با ٝملکـػهای بٞؼی اهؼا٣
ػیگـی ؿا ػؿ يٚـ ػاىته امت؟
 -8آیا هؼ ٣هَؼ٧النلًٖه یک يى ٛکیًهتىفی ينبت به عايؼاو پهلىی و بـايؼافی آو و کيیؼو هـػم به ٍضًه
میامت و اهتیاف گـ٥تى بیيتـ ،يبىػه امت؟
 -5کىػتا یًٞی ٝلیه وّٞیت هىرىػ ٩یام کـػو و وّٞیت ؿا به يضىی ٝىُ کـػو ،صال مؤال ایًزامت اف کىػتای
 82هـػاػ  6558ه چه کنايی مىػ هیبـػيؼ؟ بافیگـاو اٍلی پيت پـػه چه کنايی و وابنته به چه کيىؿی یا
کيىؿهای بىػيؼ؟
٥ـّیه اٍلی ایى امت که هَؼ ٧ػؿ رایگاه یک يغنت وفیـ ػؿ فهاو هضمؼ ؿّا ىاه پهلىی ،چًؼاو هن ٝملکـػ
ػؿمتی يؼاىته و هٞایبی ػؿ کاؿ او ٩ـاؿ هیگیـػ که هـػم اف إـا ٣او پـاکًؼه هیگـػيؼ .البته ػؿ آو ىـایٔ صناك
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ي٪و کيىؿهای ١ـبی و ىـ٩ی يیق صائق اهمیت امت.
ػؿ هىؿػ ٝملکـػ ػکتـ هضمؼ هَؼ ٧اکخـ يىینًؼگاو ص ٨ؿا به رايب هَؼ ٧ػاػه و يىىتهايؼ کىػتای  82هـػاػ
 6558ه ٝلیه صکىهت هلی ػکتـ هَؼ ٧و مبب مـيگىيی او گـػیؼه امت ،ػؿ ٍىؿتی که اگـ ها رًگ مـػ بیى
ىـ ٧و ١ـب ؿا ػؿ يٚـ بگیـین و پيتیباياو اٍلی هَؼ ٧که صقب تىػه بىػيؼ ،با پیـوفی هَؼ ٧ایـاو رقو ا٩ماؿ
ىىؿوی ماب٩ ٨ـاؿ هی گـ٥ت و ایى عىامت کيىؿهای ١ـبی يبىػ .ػؿ ایى پژوهو مٞی ىؼه امت اف يىىتهها و
عإـات ا٥ـاػی که ػؿ آو فهاو صْىؿ ػاىتهايؼ بهـه بـػه ىىػ با ایى ورىػ هٖالب اؿائه ىؼه ٝکل يىىتههای

کنايی امت که ٝملکـػهای هَؼ ٧ؿا بؼوو ٝیب و ي ٌ٪هیػايًؼ ،به همیى رهت ایى پژوهو بؼی ٜو يى هی-
باىؼ.
صيذگیياهه هصذق
پؼؿ هَؼ ٧اف هنتى٥یاو ػؿباؿ ياٍـالؼیى ىاه ٩اراؿ بىػ .هَؼ ٧يیق اف يه مالگی به هنتى٥یگـی ؿوی آوؿػ (ى٢ل-
٥ـهاي٦ـها بىػه امت .هاػؿ هَؼ ،٧يزن النلًٖه ،ػاؿای ػو ٥ـفيؼ بىػ :یک پنـ به يام هضمؼ هَؼ ٧و یک ػعتـ که
به همنـی ٥یـوف هیـفا يَـت النلًٖه (پنـ ٝبؼالضنیى هیـفا) ػؿآهؼ و ٍاصب یک ٥ـفيؼ ؽکىؿ هیىىػ به يام
ه٦ٚـ ٥یـوف .او بٞؼها ػؿ ٍضًه میامی ایـاو ٙاهـ هیىىػ و ػؿ تمام هؼت ػؿ بـايؼافی صکىهت پهلىی تاله
هیکًؼ (ٝا٩لی 63 ،67 :6576 ،و .)61
وحى٧الؼوله ٝا٩ؼ ٩ـاؿػاػ  6363م و ٝاهل هنتٞمـه کـػو ایـاو تىمٔ ايگلیل و ٩ىامالؼوله که َ٩ؼ کىػتا ٝلیه
هضمؼؿّا ىاه ؿا ػاىت ،اف پنـٝمىهای هَؼ ٧بىػيؼ که ػعتـ ٩ىام الؼوله@ فو بـاػؿ هَؼ ٧ىؼه بىػ .تمام ایى
ؿىتههای ٥اهیلی به هن تًیؼه ،ػؿ عايىاػه های ٩اراؿ ػؿ ٍضًه میامی آو فهاو ٙاهـ ىؼه و هـ کؼام به گـ٥تى
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ها و هنًؼها ػؿ فهاو ٩اراؿ اؿحی بىػه امت) .هاػؿ هَؼ ٧همنـ ػوم پؼؿه هیـفا هؼایتالله ػعتـ ٝبؼالضنیى

پنت ،ه٪ام و يمایًؼگی هزلل ،هًا ٜ٥عىػ ؿا ػيبال هیکـػيؼ .اکخـ يىینًؼگايی که هیعىاهًؼ هَؼ ٧ؿا ػؿ اود و
ػؿ ٩له تاؿیظ يگه ػاؿيؼ صاّـ يینتًؼ که بًىینًؼ هاػؿ هَؼ ٧ػعتـ ٝبؼالضنیى ٥ـهاي٦ـها امت که هیقاو عیايت و
مـمپـػگی او به ايگلنتاو تا چه صؼ بىػه امت@ هی يىینًؼ هاػؿ هَؼ ،٧ػعتـ ٥یـوف هیـفا پنـ ٝباك هیـفا امت.
هضمؼٝلی ىاه هن اف تیـهی ٝباك هیـفا هیباىؼ که هزلل ؿا به کمک ؿوكها به تىپ بنت .ػؿ ٩ـاؿػاػهای
تـکمًچای و گلنتاو که ه٦ؼه ىهـ ٪٦٩اف اف ایـاو رؼا ىؼ و به ؿومیه تٞل ٨گـ٥ت ػؿ ٝىُ ،صکىهت ؿومیه هتٞهؼ
ىؼ ،ػؿ فهاو ٥تضٞلی ىاه ،که پاػىاهی ایـاو ػؿ عايؼاو ٝباك هیـفا هىؿوحی گـػػ .بـای ػؿک هٖالب بیيتـ بایؼ اف
اي٪الب هيـوٕیت ٍضبت به هیاو آوؿػ.
يمؼ ايمالب هؾشوعیت و به لذست سعیذو اکثش اػضای خايىاده لاخاس
يٚـ راو ٥ىؿاو ػؿ اي٪الب هيـوٕه ایـاو رالب و ٩ابل تٞم ٨هیباىؼ :بقؿگتـیى هتضؼاو ػولت ػؿ اي٪الب
هيـوٕیت ٕب٪ات فهیىػاؿ و ػؿ کل اٝیاو کيىؿ بىػيؼ (٥ىؿاو .)828 :6531 ،ا٥ـاػی اف ایى ٕب٪ه به ه٪امهای
ػیىايی ػؿ وفاؿت هًَىب ىؼيؼ٩ .اراؿیه و بنیاؿی اف ه٪امهای صکىهتی که ا١لب هالکاو بقؿگ بىػيؼ بیى چهل تا
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بینت و ه٦ت ػؿٍؼ ،تٞؼاػ يمایًؼگاو هزلل اول ؿا تيکیل هیػاػيؼ .بٞؼ اف  6313م 6822/ه فهیًؼاؿاو صتی
تا ؿهبـی هيـوٕه يیق اؿت٪ا پیؼا کـػيؼ و تا صؼ فیاػی اف ٙـ٥یت اي٪البی هيـوٕیت کامتًؼ .ػؿ هزلل ػوم ينبت
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تٞؼاػ فهیًؼاؿاو ،ؿومای ٩بایل و ػیىاوماالؿی فهیًؼاؿ ٩اراؿ ،به کل يمایًؼگاو تا  12ػؿٍؼ ا٥قایو یا٥ت (هماو:
( .)825عايىاػهی هَؼ ٧هن اف عايىاػههای فهیًؼاؿ و وابنته به ٩اراؿ بىػيؼ که به ٩ؼؿت و هکًت ؿمیؼه بىػيؼ).
ػؿ پايقػه مالهی بٞؼ اف اي٪الب  6833-6823ه هـ ػولتی که تيکیل هیىؼ عیلی فوػ م٪ىٓ هیکـػ و ایى وّٜ
همیى ٕىؿ اػاهه ػاىت@ ػؿ احـ ایى اهـ هـػم ؿا ،ص٪ا بافیچه ػاينته ،اف ملًٖت گـ٥ته تا کؼعؼای کىچکتـیى ػه ،اف
بیى ؿ٥ته و ػؿ ه٪ابل اىغاً هتً٦ؾ ١یـ هنئىل که هـ یک ػؿ ٩لمـو ي٦ىؽ عىػٞ٥ ،ال هایياء بىػيؼ بـ اٝـاُ و
يىاهیل صکن٥ـهایی هی کـػيؼ .يتیزه آو ،پًهاو ػاىتى مـهایه ،بیکاؿی و تًگؼمتی هـػهاو فصمتکو امت که
ػؿ تمام ىئىو ارتماٝی هىیؼا بىػ (هنتى٥ی.)613 :6581/5 ،
تغییش علغًت و هخالفتهای هصذق با پهلىی
با تىره به وّٞیت به ورىػ آهؼه ػؿ اواعـ ملًٖت اصمؼىاه ٩اراؿ با اف بیى ؿ٥تى ٩ؼؿت هـکقی و ایزاػ هلىک-
الٖىای٦ی به ٕىؿی که ٩ؼؿت هـکقی صتی ػؿ پایتغت ي٦ىؽ چًؼايی يؼاىت ؿّاعاو ا٥نـ ٩قا ٧به ًٝىاو وفیـ
رًگ ،بٞؼ اف کىػتای  6833ه و مـ و ماهاو ػاػو به وّٞیت کيىؿ و پایاو ػاػو به هلىکالٖىای٦ی و يزات
عىفمتاو اف ىیظ عقٝلَ٩ ،ؼ ػاىت که به صکىهت ٩اراؿیه پایاو ػهؼ و ایـاو ؿا اف وّٞیت هىرىػ بـهايؼ .ػؿ
هيـوس هؾاکـات هزلل پًزن ؽکـ ىؼه امت که هؼ? :٣ايضالل صکىهت ٩اراؿیه و ىـو ٛملًٖت پهلىی> بىػ.
ػکتـ هَؼ ٧پل اف پایاو يٖ ٨عىػ و هغال٦ت با ت٢ییـ ملًٖت اف هزلل عاؿد ىؼ (هيـوس هؾاکـات هزلل
هلی ،ػوؿه ( .)3:866و اف ایًزا ػىمًی وی با عايؼاو پهلىی آ١اف هیىىػ).
ً
ػؿ رًگ رهايی ػوم يیق با اٝالم بیٕـ٥ی ایـاو هزؼػا کيىؿ هىؿػ هزىم ٩ىای هت٪٦یى ٩ـاؿ هیگیـػ و ایـايیاو ػؿ
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ىـایٔ ياگىاؿی به مـ هیبـيؼ .ب ٞؼ اف امت٦ٞای ؿّاىاه ػولت ايگلیل ػؿ رنتزىی یک ٥ـػ ٩اراؿی بىػ تا بتىايؼ
صکىهت ؿا به ٩اراؿیه هًت٪ل کًؼ و ي٦ىؽ کاهل عىػ ؿا به ؿوی ایـاو و هًا ٜ٥امتٞماؿیاه ص ٘٦کًؼ .چًايچه که
ً
يىینًؼه هیيىینؼ :هتام٦ايه ٥ـػی که ػؿ عاؿد پیؼا کـػيؼ اٍال فباو ٥اؿمی يمیػاينت و ػؿ عاؿد بقؿگ ىؼه بىػ
(ىىکـاك.)15 :6518 ،
صنیى هکی ،که ٥ـفيؼ یک بافاؿی یقػی و به ؿوصايیاو يقػیک بىػ ،گـایيی هن به صقب تىػه ػاىت ،اف هغال٦یى
مـمغت ؿّاىاه پهلىی و پنـه بىػ و اف ٕـ٥ؼاؿاو هَؼ ،٧هیيىینؼ:

?اف هً٦ـػیى ػؿ هزلل پًزن ،هيیـالؼوله ،ػکتـ هَؼ ،٧ت٪یفاػهّ ،یاءالملک ٥ـمايؼ ،که همهی آوها با آهؼو
ؿّاىاه ،هغال ٤بىػيؼ ،تا فيؼه بىػيؼ ينبت به بؼ يام کـػو ؿّاىاه و ه٪اوهت ػؿ بـابـ اٍالصات او اف هـ تهمت و
بؼياهی ينبت به او ػؿی ٠يمیوؿفیؼيؼ>( .هکی)65 :6511/5 ،
هَؼ ٧ػه مال بٞؼ ٕی یک مغًـايی ػؿ هزلل گ٦ت :و٩تی که عىػ و عايمو ،ػؿ اؿوپا بىػيؼ کاله ىاپى به مـ
هیگؾاىته و عايمو بؼوو چاؿ٩ؼ بیـوو هیؿ٥ته امت@ ػؿ ایـاو هيت هاه عىػ ؿا ػؿ عايهاه هض٦ىٗ هیکًؼ تا به
وامٖهی تکاهل اهل هملکت ٍىؿت پؾیـػ (کاتىفیاو.)628 :6578 ،
ً
ً
اگـ واٞ٩ا کاله ىاپى بؼ بىػ چـا هَؼ ٧ػؿ عاؿد امت٦اػه هیکـػ بایؼ آيزا هن چًیى يمیکـػ اگـ واٞ٩ا هٞت٪ؼ بىػ .ػؿ
هىؿػ آفاػی فياو بایؼ گ٦ت :فياو و ػعتـايی که ػؿ فهاو ٩اراؿیه بایؼ ػؿ کًذ پنتىعايهها و صـهنـاها به مـ هی-
بـػيؼ و اف تضَیل هن هضـوم بىػيؼ و صتی کنايی که َ٩ؼ ػاىتًؼ هؼاؿك ػعتـايه ایزاػ کًًؼ هىؿػ آفاؿ و اؽیت
٩ؼؿتمًؼاو ٩اراؿیه ٩ـاؿ هی گـ٥تًؼ ،چگىيه بایؼ به تکاهل بـمًؼ و آفاػی عىػ ؿا ٕلب کًًؼ@ ایى تْاػ اعال٩ی و
ػوؿویی هَؼ ٧ؿا هیؿمايؼ.
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پىىیؼو ارباؿی کاله پهلىی تى ػؿ يؼهؼ .با آفاػی فياو ؿّاىاهی يیق هغال ٤بىػ فیـا هٞت٪ؼ بىػ کاؿی امت که به

ياٍـ يزمی که یکی اف ا ؿاػتمًؼاو به هَؼ ٧امت بٞؼ اف کلی تمزیؼ و تٞـی ٤که به صْىؿ هَؼ ٧هیؿمؼ هی-
يىینؼ ? :هى تًها و تًها ،ػؿ اتا ٧هضؼوػ و کىچکو ػؿ عايهی ٍؼ و ّيه عیاباو کاط ،ا١لب با هَؼ ٧هال٩ات هی-
کـػم و او اف یک ػيیا هيکالت کيىؿ و يبىػو آػم هتٞهؼ ٍضبت هیکـػ و پی ػؿهاو آوها بىػ .یک ؿوف به ایياو

گ٦تن ىما صاّـیؼ با ایى هقاد يضی ٤و ؿيزىؿ که ػاؿوهای ؿیغته ىؼه بـ ؿوی کـمیتاو صکایت اف آو ػاؿػ ،فهام
اهىؿ ؿا به ػمت گیـیؼ و عىػ به ػؿهاو ػؿػهای یاػ ىؼه همت بگماؿیؼ؟! او با یکی اف آو عًؼههای ٕىاليیاه ...
پامغن ػاػ که٥? :اليی ،صاال که چًی ى هىٞ٩یتی يَیبن ييؼه و اف هى بؼیى کاؿ ػٝىتی به ٝمل يیاهؼه امت! ولی
ی٪یى بؼايیؼ که اگـ ؿوفی مىاؿ کاؿ ىؼم کنی ٩اػؿ يینت که به آمايی پیاػهام کًؼ(>.يزمی 371 :6571/8 ،و
.)373
یکی اف ىـکتکًًؼگاو ػؿ يينت ربهه هلی بٞؼ اف تٚاهـات ػؿ ػؿباؿ هیيىینؼ که هنئلهی ي٦ت ػؿ آو رلنه
هٖـس ييؼه ،چىو ؿهبـاو ربهه هتىره ايتغابات بىػيؼ .همچًیى ،ىـکت کًًؼگاو ػؿ ایى رلنه ،هَؼ ٧ؿا ،ػبیـ
کل ربهه ايتغاب کـػيؼ که چًؼ هاه بٞؼ ،امامًاههی ربهه هلی و ىىؿای هـکقی ايتياؿ یا٥ت که يه اف ا٥ـاػ ،بلکه اف
مافهاوهایی هايًؼ ػ٥اتـ ؿوفياههها ،اتضاػیههای ػاييزىیی ،ايزمىهای صـ٥های و اصقاب میامی ػٝىت ىؼه بىػ
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تا به ربهه هلی بپیىيؼيؼ .هَؼ ٧هن پیو اف ىکلگیـی ربهه و هن پل اف آو ،پا٥ياؿی هیکـػ که ائتال ٣آف ّاػ
بافاؿیها -مافهاوها ،با یک هؼٝ ٣مىهی بـای ایـاو هًامبتـ امت تا یک صقب میامی مافهاو یا٥ته و همچًیى
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پا٥ياؿی هیکـػ که هیعىاهؼ يه اف فباو یک صقب ،بلکه اف فباو همهی هلت مغى بگى یؼ (ؿوفياهه عىايؼيیها،
 86اؿػیبهيت )6578
ايتخابات هدلظ ؽايضدهن و هصذق
تیـ هاه تا بهمى  6582ه همچًايکه يیمهی يغنت هزلل پايقػهن به هباؿفه ٩ؼؿت هیاو ٩ىام و ىاه و هنئلهی
اهتی اف ي٦ت ىىؿوی اعتَاً یا٥ته بىػ ؿوفهای يغنتیى هزلل ىايقػهن يیق با کيمکو بیى هَؼ ٧و ىاه و
بضـاو ىـکت ي٦ت ،مپـی ىؼ .هَؼ ٧تٚاهـاتی ػاعل کاط به ؿاه ايؼاعت و یک کمیته  68ي٦ـی اف ٕـ٥ؼاؿاو عىػ
تيکیل ػاػ که به هنته اٍلی ربهه هلی تبؼیل ىؼ :ىاهل میامتمؼاؿاو ّؼ ػؿباؿ ،بافاؿیها( ،آبـاهاهیاو:6577 ،
 513و  )566رىاياو ؿوىً٦کـ تضَیلکـػهی ١ـب .هَؼ ٧اف همه گـوهها و اصقاب عىامته بىػ تا به ایى ربهه
بپیىيؼيؼ و هـتب عىامتههای رؼیؼی هٖـس هیکـػ (ىایؼ ػؿ آو بـههی فهايی ٩ابل ارـا يبىػ و  ٔ٪٥باٝج بلىا و
ىىؿه و چًؼ ػمتگی میامی بىػ) ػؿ آو ىـایٔ صقب ایـاو ػؿ مال  6581ه اف یک مافهاو هىاػاؿ صقب تىػه
به پيتیبايی هَؼ ٧ت٢ییـ وّ ٜػاػ@ کاػؿ ؿهبـی صقب ،ػیؼگاه مىمیالینتی و پایگاه ٕب٪ه هتىمٔ عىػ ؿا ص٘٦
کـػه بىػ (هماو.)568 :
ػؿ آو ىـایٔ صناك تضَیلکـػههای آو فهاو به رای ایًکه بتىايًؼ ػؿ کًاؿ هن رم ٜىؼه و ؿاه صلهای ه٦یؼی
بـای ایـاو و هـػم آو اؿائه ػهًؼ  ٔ٪٥به ٥کـ ایى بىػيؼ که چگىيه ىاه رىاو ،هضمؼؿّاىاه ،ؿا اف ٍضًه میامی ایـاو
ً
ػوؿ مافيؼ و عىػ ٩ؼؿت بالهًاف ٛىىيؼ اٍال هـػهی بـای آوها ورىػ يؼاىتًؼ .کنی به مـيىىت هـػم ٥کـ يمی-
رایگاه ؿ٥ی ٜپیؼا کـػو بىػ ،که هـ کؼام به يىبهی عىػ صقب تيکیل
کـػ ،هغال٦ت با ىاه یک يى ٛا٥تغاؿ و یک يىٛ
ّ
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ػاػه و عىامتههای ٥ـاواو بیاو هیکـػيؼ.
یکی اف ایى اصقاب ،صقب فصمتکياو بىػ :ب٪ایی ،ػهىکـات پیيیى و علیل هکی ،ؿوىً٦کـ هاؿکنینتی که صقب
تىػه ؿا به ػلیل اعتال٥ات تـک کـػه بىػ آو ؿا تيکیل ػاػيؼ .آوها يیق اف هَؼ ،٧کاىايی و هکی صمایت هیکـػيؼ،
ایى صقب اف پيتیبايی ىٞباو بیهظ يیق بـعىؿػاؿ بىػ (ؿوفياهه صقب فصمتکياو .)6551 ،به هـ ىکل هزلنی که
بایؼ ػؿ ؿاه بهتـ فيؼگی کـػو هـػم ٩ايىو وّ ٜکًؼ به ٍضًهی رًگ و فػ و عىؿػ لٚ٦ی ،بیى گـوهها و اصقاب
ػؿآهؼه بىػ که هیچ مىػی به صال هملکت يؼاىت.

صقب تىػه با امت٦اػه اف هضیٔ هناٝؼ به پغو و تبلی ٠اٍىل و هـام عىػ یًٞی به ايتياؿ کمىيینت ػؿ ایـاو
پـػاعت .ؿوىً٦کـاو و کاؿگـاو بیو اف همهی ٕب٪ات ػؿ هٞـُ ىکاؿ صقب تىػه بىػيؼ .يغنتیى احـات تبلی٢ات
ي٦ا٧ا٥کًايه صقب تىػه به تؼؿیذ ىـو ٛبه تٚاهـ يمىػ .مـپیچی کاؿگـاو اف يٚن و ايْبآ٥ ،ضاىی ،مـ و ٍؼا و
اٝتَابٝ ،باؿات ٩البی صقب@ هباؿفه با اؿتزا ٛو تْاػ ٕب٪هی صاکمه و هضکىهه ػؿ بیى هـػم ماػه و بیإالٛ
ي٦ىؽ هییا٥ت (ؿوفياهه کیهاو.)6551 :
هزلنیاو اٝالم کـػ که هَؼ ٧يغنت وفیـ باىؼ! و هَؼ ٧هن ػؿ بـابـ ىگ٦تی بیيتـ يمایًؼگاو ایى پیيًهاػ ؿا
پؾیـ٥ت.
ؿوفياههی تایمق (لًؼو) اوّا ٛایـاو ؿا ایى گىيه اؿفیابی هیکًؼ? :تًوهای ػاعلی راهٞه ایـاو ،به مبب صما٩ت و
آفهًؼی و اؿفیابیهای ياػؿمت ٕب٪هی صاکن ،به چًاو ػؿرهای ؿمیؼه امت که تًها با هًضـ ٣کـػو آو به مىی
ایى مپـ ،بالی عاؿری ايگلیل ،بـٕـ ٣هیىىػ(>.آبـاهاهیاو.)583 :6577 ،
هزلل ه٦ؼهن ،ػؿ ه٦ؼه اؿػیبهيت  6556ه گيایو یا٥ت اف  73ي٦ـ ،می ي٦ـ وابنته به ربهه هلی بىػيؼ و
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هزلل پیيًهاػ يغنتوفیـی رمال اه اهی ؿا ػاػ که هىا ٨٥يٚـ اکخـیت هزلل بىػ ولی اهاهی ،با ىگ٦تی همهی

چهل و يه يمایًؼه اف فهیًؼاؿاو .بٞؼ اف  3هاه کيمکوهای پاؿلمايی ،هَؼ ٧به ياگاه با امت٦اػه اف ص٩ ٨ايىيی
يغنت وفیـ ػؿ تٞییى وفیـ رًگ کيمکو ؿا به یک بضـاو هلی تبؼیل کـػ (ؿوفياهه إالٝات 83 ،اؿػیبهيت
 .)6556آیا همهی هيکالت ایـاو و هـػ م صل ىؼه بىػ و  ٔ٪٥یک تکه اف ٩ايىو امامی با٩ی هايؼه بىػ؟ یا ایًکه
هَؼَ٩ ٧ؼ ػاىت با تىره به ایى که تمام ٩ؼؿت میامی ؿا اف ىاه گـ٥ته بىػ اؿتو ؿا يیق تضت اعتیاؿ عىػ ٩ـاؿ ػهؼ
و هزلل ؿا يیق اف ٕـ٥ؼاؿاو عىػ یکپاؿچه مافػ ،ایى ؿ٥تاؿها هٞیاؿ ػؿمتی بـای هملکتؼاؿی بٞؼ اف رًگ رهايی
ػوم و آو همه عناؿت و يابىػی ،ص ٨هـػم ایـاو يبىػ.
ػولت صکیمی پیو اف آ١اف به کاؿ ؿممی ما ٔ٩ىؼ .م٦یـ آهـیکا گقاؿه ػاػ که بال٥اٍله بٞؼ اف م٪ىٓ صکیمی
هضمؼؿّا ىاه ػؿ گ٦ت وگىیی هضـهايه با هى گالیه کـػ که چهل مال ػیگـ فهاو الفم امت تا ایـايیاو بتىايًؼ
ػهىکـامی ؿا به ػؿمتی به کاؿ بًؼيؼ و اٙهاؿ تؤم ٤يمىػ که ٩ؼؿت ٩ايىيی الفم ؿا بـای ايضالل هزلل آى٦ته يؼاؿػ
(آبـاهاهیاو.)813 :6577 ،
يٚـ ػکتـ هتیى ػ٥تـی (يغنت وفیـ آو ػوؿاو) ػؿ هىؿػ هنئله ايتغابات هزلل  63و  61چًیى آهؼه امت? :بْٞی
میامتهای عاؿری و ٝمال آوه ا بىػه امت که هزلل ىىؿای هلی و ص٪ا و ٩ايىيا بایؼ هـکق میامت و فهاهؼاؿی
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کيىؿ باىؼ تضت ىٞا٩ ٛـاؿ گـ٥ته ،يگؾاىتًؼ هىٞ٩یت عىػ ؿا کما هى ،ص٪ه يگاه ػاؿػ و اعتیاؿات عىػ ؿا اٝمال
کًؼ .چـا بـعی يغنت وفیـاو و وفیـاو که ؿوی کاؿ هیآیًؼ هىؿػ اٝتماػ هـػم يبىػيؼ و ىاینتگی اٍالس اهىؿ
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کيىؿ ؿا يؼاىتًؼٝ(>.ا٩لی 537 :6576 ،و  )532هزلل يغنت وفیـاو ؿا ايتغاب هیکـػ? .بیيتـ ياٙـاو عاؿری
به ویژه ػیپلمات های ١ـبی ،اف تاله بـای مـ ػؿآوؿػو کاؿ هزلل ػمت کيیؼيؼ و به ایى يتیزه ؿمیؼيؼ که
میامت ایـاو چیقی بیو اف ػاػ و بیؼاػهای ا٥ـاػ ٪ٝب هايؼه يینت( >.آبـاهاهیاو.)811 :6576 ،
هَؼ ٧اگـ به هماو ىیىههای پاؿلمايی مًتی امال ٣عىػ هتىمل يمیىؼ ،مـيىىتی رق ىکنت ػؿ پیو يؼاىت
تـریش ػاػ به رای اػاهه ايتغابات آو ؿا هتى ٤٩مافػ و پیيًهاػ يمىػ تا بافگيت هیئت اٝقاهی ایـاو به ػیىاو
ػاػگنتـی بیىالمللی الهه ،که بـای ػ٥ا ٛاف هىّ ٜایـاو ػؿ هنئله ي٦ت ٍىؿت گـ٥ته بىػ به تٞىی ٨ا٥تؼ (ؿوفياهه
إالٝات 83 ،اؿػیبهيت .)6556
هَؼ ٧هزلل ه٦ؼهن ؿا بـای ایى هًضل کـػ که ٕـ٥ؼاؿاو عىػه کمتـ اف ػمته ػیگـ بىػ و او همه چیق ؿا بـای
عىػه هیعىامت هخل پنـ ٝمىیو ٩ىامالنلًٖه که پیوتـ ؿیامت چهاؿ کابیًه ؿا بـ ٝهؼ ػاىت و مپل تىمٔ
ً
ؿّاىاه به پاؿیل و بٞؼا به کيتقاؿهای چای عىػ ػؿ گیالو تبٞیؼ ىؼه بىػ٩ .ىام ػؿ بیى ػولتمـػاو ٩ؼیمی ّؼ
ػؿباؿ ،تىاياتـیى ،فیـکتـیى ،هاهـتـیى ،صنىػتـیى ،و راهٕلبتـیى و ه٪تؼؿتـیى ٥ـػ ،ىًاعته هیىؼ (آبـاهاهیاو،
.)888 :6576
پژوهيگـی ایـايی هیيىینؼ٩? :ىام با ػيؼاوهای تیقی که به عايىاػهی ملًٖتی يياو هیػاػ آوها ؿا تهؼیؼ هیکـػ،
که پیىيؼهایياو ؿا با اؿتو  ٜٖ٩عىاهؼ کـػ .پژوهيگـ ػیگـی هؼٝی امت که ٩ىام ػؿ يٚـ ػاىت صکىهت
رمهىؿی تيکیل ػهؼ و عىػ يغنتیى ؿئیل رمهىؿ آو ىىػ .ىاه ػؿ گ٦ت و گى با م٦یـ ايگلیل٩ ،ىام ؿا تىٕئهگـی
عٖـياک تىٍی ٤هیکًؼ که همـاه هيتی آػمکو هًتٚـ بىػ تا ؿوكها ي٪يهی ىىم عىػ ؿا ارـا کًًؼ (مالًاهه ػيیا،
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ػوؿه  ،63ىهـیىؿ .)6581
لايىو هلی ؽذو يفت
٩ايىو هلی ىؼو ي٦ت ػؿ هزلل مًا و ىىؿای هلی تَىیب و به تىىیش ىاه ؿمیؼه بىػ و ػؿ ؿوف  83امً٦ؼ هاه ػؿ
مًا به تَىیب ؿمیؼ .بٞؼ اف تَىیب ٩ايىو هقبىؿ ایاػی کمپايی ػؿ آباػاو ػمت به تضـیکات ػاهًهػاؿی فػيؼ.
تٚاهـات هـػم و کاؿگـاو ػؿ عىفمتاو و مایـ ىهـهای ایـاو به اود عىػ ؿمیؼ به ٕىؿی که اٝالء ،يغنت وفیـ ،ػؿ
ه٪ابل هنائل تاب ه٪اوهت يیاوؿػ و کًاؿهگیـی يمىػ (ٝا٩لی 162 :6576 ،و  .)163مپل هیئتی هغتلٔ اف ٕـ٣

هَؼ ،٧يغنت وفیـ تيکیل هی ىىػ که به مـپـمتی بافؿگاو بـای تضىیل گـ٥تى ىـکت ي٦ت به آباػاو اٝقام ىؼيؼ
(هماو.)186 :
ياهه ای اف تـوهى ،ؿئیل رمهىؿ آهـیکا ،به يغنت وفیـ هَؼ ٧ؿمیؼه بىػ ،هبًی بـ ایى که? :اگـ ػولت هایل باىؼ
یکی اف هياوؿیى عىػ ؿا به تهـاو بـای ىىؿ و ؿاهًمایی ؿار ٜبه هيکل ي٦ت به تهـاو ب٦ـمتؼ >.بْٞی اف اْٝای
هیئت هغتلٔ هؾکىؿ ،هغال ٤بىػيؼ ولی ػکتـ هتیى ػ٥تـی و ػکتـ ى ٨٦ؿاّی بىػيؼ (هماو.)181 :
يىینؼ ? :ػؿ آو ؿوفگاؿ هضیٖی اف ١لیاو اصنامات٥ ،ـاهن ىؼه بىػ که اگـ کنی هیعىامت  ٜٖ٩يٚـ اف آو
اصنامات٪ٝ ،یؼه ای اٙهاؿ یا ا٩ؼاهی بکًؼ عىػ ؿا ػؿ هٞـُ اتهاهاتی ٩ـاؿ هیػاػْ٩ ،اوت ػؿباؿهی عؼهات و
اىتباهات ربهه هلی ػؿ هنئلهی ي٦ت با تاؿیظ امت >.او مپل اّا٥ه هیکًؼ? :هى با ربهه هلی صنابی يؼاىتن و
اف ٕـ ٣هزلل مًا ايتغاب ىؼه بىػم هى هماو او٩ات چىو با الیضهی اعتیاؿات بیيتـ يغنت وفیـ (هَؼ)٧
هغال ٤بىػم ؿأی يؼاػم(>.هيـوس هؾاکـات هزلل ىىؿای هلی ،رلنات  62و  ،81مال .)6556
ایـايیاو عىامتاؿ عاتمه ػاػو به ملٖه ی ا٩تَاػی بـیتايیا ػؿ کيىؿىاو بىػيؼ .ایى هباؿفه ػؿ هـاصل اولیه ؿ٩ابت بیى
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وّٞیت هضیٔ همکاؿی ػؿ هیئت هغتلٔ چًیى بىػ :ػکتـ هتیى ػ٥تـی (پنـ بـاػؿ ػکتـ هَؼ ٧و ػاهاػ وی) هی-

ایاالت هتضؼه و اتضاػ رماهیـ ىىؿوی یًٞی ػؿ فهايی ٍىؿت هیگـ٥ت که بـیتايیا یک ٩ؼؿت بقؿگ رهايی
هضنىب هیىؼ و ػؿ وا٩ ٜ٩ؼؿت عاؿری هنلٔ بـ ایـاو يیق بىػ (به عإـ ٩ـاؿػاػ ي٦تی ػاؿمی و عـیؼ  36ػؿٍؼ
اف ي٦ت ایـاو) .به ػيبال رًگ رهايی ػوم و تٞاؿُ ىؼیؼ يامیىيالینتها کيىؿهای آمیایی ،يامیىيالینتها با
تنلٔ و هؼاعالت اؿوپاییاو ػؿ کيىؿهایياو ،هىری اف يیـوهای ّؼ امتٞماؿی پا به ٝـٍهی ورىػ گؾاىت ،که
يه تً ها ایـاو بلکه مـامـ کيىؿهای ١یـ ٝـبی ؿا ٥ـا گـ٥ت .ػؿ مالهای ػهه  6331م ?امت٪الل>? ،بیٕـ٥ی> و
?ٝؼم تٞهؼ> به ىٞاؿ ؿهبـاو عاوؿهیايه و آمیا هبؼل گيت (بیل)8 :6512 ،
ههاؿت هَؼ ٧ػؿ مغًـايی و کالم يا٥ؾ او ،بـ ػاهًهی ىهـت وی ا٥قوػ .ػؿ ػماهبـ هماو مال /آؽؿ  6585ه ػؿ
تَىیب ٩ايىيی ػؿ هزلل کمک کـػ که به هىرب آو بیگايگاو اف ص ٨بهـهبـػاؿی اف هًاب ٜي٦ت ایـاو هضـوم هی-
ىؼيؼ با ورىػ ایى ،ػولت ایـاو ػؿ آوؿیل  6311م٥ /ـوؿػیى  6583ه صاّـ ىؼ ػؿ هىؿػ ي٦ت ،هىا٪٥تياههای با
اتضاػ رماهیـ ىىؿوی اهْا کًؼ که بـ اماك آو ػؿ ه٪ابل عـود يیـوهای ىىؿوی اف ایـاو یک ىـکت هغتلٔ ایـاو
و ىىؿوی بـای بهـهبـػاؿی اف ي٦ت ىمال تيکیل هیىؼ که  36ػؿٍؼ مهام آو به ػولت ىىؿوی تٞل ٨ػاىت و
ً
هَؼ ٧ىؼیؼا با ایى هىا٪٥تياهه هغال٦ت وؿفیؼ (هماو()1 :ػؿ ٩بال تغلیهی ایـاو اف ٩ىای ؿوك ،که صاّـ يبىػيؼ
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ً
اف ایـاو بـويؼ ،و گـ٥تاؿی ػولت و هـػم ایـاو که ىؼیؼا به پىل ي٦ت يیاف ػاىتًؼ و عىػ اهکاو امتغـاد آو ؿا يؼاىتًؼ
هغال٦ت بیهىػه بىػه امت).
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ىـکت ي٦ت ايگلیل و ایـاو هٚهـ ا٩تؼاؿ ػولت ايگلنتاو يیق به ىماؿ هیآهؼ .ػولت ايگلنتاو ػؿ  6361م به ًٝىاو
بغيی اف بـياههی تبؼیل مىعت هَـ٥ی يیـوی ػؿیایی -ملًٖتی اف ؽ١ال مًگ به ي٦ت 36 ،ػؿٍؼ اف مهام ىـکت
ي٦ت ؿا عـیؼه بىػ .آيچه به ػیؼهی ایـايیاو هٚهـ اهپـیالینن ایـاو به ىماؿ هیؿ٥ت ،اف يٚـ ايگلینیها رقء
هزمىٝه ای پیچیؼه اف ٝىاهل بافؿگايی و ػ٥اٝی و امتـاتژیکی و میامی يبىػ وايگهی اف يٚـ ايگلینیها صْىؿ آوها
عىػ بیايگـ یک مـهي ٨اعال٩ی بىػ .مـ ؿیؼؿ بىالؿػ ،م٦یـ ايگلنتاو ،ػؿ  6311م ػؿ گقاؿىی به وفاؿت عاؿره
بـیتايیا هیيىینؼ ? :با کمال تؤم ،٤ایى عىػ ص٪ی٪تی امت که ایـايیاو رقء رمٞی يامپاك ،ياػؿمت ،بیايْبآ و
وصؼت ياپؾیـ و بیبـياهه چیقی يینتًؼ >.هًٚىؿ بىالؿػ يغبگاو صاکن بىػيؼ يه هـػم ایـاو@ هـػهی ػؿ کاؿ يبىػ هـػم
ً
ایـاو ٍـ٥ا ػمتغىه اهیال یک ٕب٪ه صاکمه و تـبیت ييؼيی بىػيؼ (ىماؿه  63 ،667هاؿك  6311م).
پاالیيگاه آباػاو هایهی ٥غـ و حـوت ايگلینیها بىػ و ػؿ آو هًگام بقؿگتـیى تامینات ايگلیل ػؿ هاوؿاء بضاؿ
ىمـػه هیىؼ کما ایًکه ایـايیاو ؿا هی باینت اف لضاٗ اعال٩ی ،يٚاهی و ا٩تَاػی اف ىـ عىػىاو يزات ػاػ .به
گ٦ته ی ىبـػ ،راييیى وفیـ اهىؿ عاؿره ايگلنتاو :اگـ ایـايیاو به صال عىػىاو واگؾاؿ هیىؼيؼ ?ْ٥یلت ىـ٩ی>
آياو که آهیقهای بىػ اف کاهلی و ص٪هبافی و مىء ٙى ،آياو ؿا ػؿ هماو صؼوػ ?چاليؼو هـ چه بیيتـ ىـکت ي٦ت
يگه هیػاىت>( 68اکتبـ  6336م).
لشاسداد يفتی آهشیکا
اواعـ مال  6331م /آؽؿ  6583ه ايگلینیها إال ٛیا٥تًؼ که آؿاهکى ،ىـکت ي٦ت آهـیکا و ٝـبنتاو مٞىػی ،با
ػولت مٞىػی ٩ـاؿػاػی هً٪ٞؼ کـػه که بـ اماك آو هًا ٜ٥صاٍله به ػو مهن هناوی ت٪نین هیىىػ٩ .ـاؿػاػ
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آهـیکا-مٞىػی به ٩ـاؿػاػ پًزاه -پًچاه هيهىؿ ىؼ و ػؿ ا٩تَاػ عاوؿهیايه به ٍىؿت يٖ٪ه  ٤ٖٝػؿآهؼ .اف هماو
لضٚهای که ایى يکته آىکاؿ ىؼ ?٩ـاؿػاػ الضا٩ی> ايگلینیها هضکىم به ىکنت ىؼ٩ .ـاؿػاػ پًزاه-پًزاه ػؿ 51
ػماهبـ  3/6331ػی  6583ه اهْاء ىؼ و صؼوػ ىو هاه بٞؼ هَؼ ٧ػؿ  8هه  6336م /اؿػیبهيت  6551ه
٩ايىو هلی ىؼو ًٍٞت ي٦ت ؿا اٝالم کـػ@ واکًو ايگلنتاو عیلی ىؼیؼ بىػ و ایى اهـ ؿا یک يى ٛهَاػؿه تٞبیـ
کـػيؼ (بیل.)68 :6512 ،

چـا هیباینت ارافه ػاػه ىىػ که ایـايیاو ًٍٞتی ؿا هَاػؿه کًًؼ که حمـهی پىل ،تاله و ابتکاؿ ايگلینیها بىػ .با
آيکه اتلی هايًؼ بنیاؿ ػیگـی اف ايگلینی ها هٞت٪ؼ بىػ که هَؼ ٧پا ؿا اف صیٖه ٪ٝل و هًٖ٥ ٨ـاتـ يهاػه امت ،ولی
هًىف اهیؼواؿ بىػ ىایؼ اف ٕـی ٨هؾاکـه چاؿهای صاٍل گـػػ بایؼ با تىره به تًو ٥ى٧الٞاػه ٞ٥لی ػؿ ایـاو و به ّو یژه
ً
هیزاوفػگی ىغٌ يغنت وفیـ که ٙاهـا ػؿ آمتايه رًىو ٩ـاؿ گـ٥ته امت با پؾیـه اٍل هلی ىؼو ي٦ت
هىا٪٥ت کًین (گقاؿىن/امتاؿکی 61 ،هه  6336م).
فیاػی کـػيؼ که ایـاو بتىايؼ به هلی کـػو ًٍٞت ي٦ت عىػ بپـػافػ و اف ایى هًٚـ به هَؼ ٧و يهْت او ت٦اهن
چيمگیـی تا صؼوػ همؼلی يياو هیػاػيؼ.
آهـیکاییها با ایـايیها اصناك همؼؿػی هیکـػيؼ و هیگ٦تًؼ ایـايیها اف ٩ابلیت يىمافی و تؤهیى امت٪الل
کيىؿىاو بـعىؿػاؿيؼ .آوه ا ػؿ هىؿػ عٖـ کمىيینت و اهمیت ي٦ت ایـاو بـای ا٩تَاػ ١ـب يگـاو بىػيؼ ولی ص٨
هلی کـػو ي٦ت تىمٔ ایـايیاو و عٖـ میامی يه٦ته ػؿ هـ گىيه تاله ٩هـآهیق و هؼاعلهی يٚاهی ايگلینیها ؿا بـای
الوت ،وفیـ ػ٥ا ٛآهـیکا ،ػؿ مپتاهبـ  6336م ٕی ػیؼاؿی با
صل ایى هنئله تيغیٌ يمیػاػيؼ .بـای هخال ؿابـت ّ
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ػؿ آو فهاو آهـیکا اف کيىؿهای رهاو مىم ػؿ ه٪ابل کيىؿهای ٩ؼؿتمًؼ صمایت هیکـػ و ػؿ ایى هىؿػ يیق تاله

مـ ویلیام الیىت ،هاؿىال هىایی بـیتايیا ،گ٦ت? :چه ومیلهای بهتـ اف اٝقام ٩ىای بـیتايیا هیتىاو ػؿ اعتیاؿ کـهلیى

گؾاىت ،ایى کاؿ هی تىايؼ بهايه به ػمت کـهلیى بؼهؼ که همـاه با صقب تىػه و مایـ گـوههای ياؿاّی واؿػ
آؽؿبایزاو گـػػ >.ػؿ چ ًیى هىٞ٩یتی بىػ که ػیى آچنىو بـ آو ىؼ ،که میامتی ؿا هٖـس کًؼ که ػؿ ٝیى هًَـ٣
ماعتى ايگلینیها اف هؼاعله يٚاهی ،يامیىيالینتهای ایـايی ؿا به هَالضه تيىی ٨کًؼ@ بغيی اف ایى میامت به
ٍىؿت او٩ات ٥ـاوايی رلىه کـػ که بلًؼپایگاو آهـیکایی تماك هنت٪ین با هَؼ ٧و إـا٥یاو او يمىػيؼ ( 83مپتاهبـ
 6336م)(ولی هَؼ ٧ابایی يؼاىت که رًگ به پا ىىػ و با وّٞیت ّٞی ٤هلت ایـاو همهی ٩ؼؿت ػؿ ػمتاو او
٩ـاؿ گیـػ).
ػؿ پایاو ،ایى تاله ها به رایی يـمیؼ فیـا هَؼ ٧مىاؿ بـ هىری اف يامیىيالینن ایـايی ،ػؿ هىؿػ هنائل هـبىٓ به
امت٪الل و ىـ ٣هلی ایـاو٩ ،ؼؿت و تىاو هَالضه يؼاىت (آتيی که به پا کـػه بىػ يمیتىاينت عاهىه کًؼ) .ػؿ
آو فهاو يیـوهای ارتماٝی پـ٩ؼؿتی ػؿ ٍضًهی کيىؿ صکن ٥ـها بىػ و ایى يکتهای بىػ که ػؿ عالل بضـاو ،بـ
ه٪اهات آهـیکایی آىکاؿ ىؼ .ػؿ یکی اف رلنات ىىؿای اهًیت هلی آهـیکا ػؿ ٥ 62ىؿیه  6335م 87/بهمى 6556
ه راو ٥امتـ ػاالك ،وفیـعاؿره و راييیى آچنىو ،ػؿ ػمتگاه صکىهتی آیقيهاوؿ گ٦ت? :هَؼ ٧یاؿای تىا ٨٥با
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ايگلینی ها ؿا يؼاؿػ چىو بیمًاک امت که ایى اهـ به بهای صیات میامی او تمام ىىػ >.ايگلینیها هن به يىبهی
عىػ لزارت به عـد هیػاػيؼ.
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ایى ػو ؿاو هَاػ ٣بىػ با ػوؿايی اف صیات میامی آهـیکا که تـك اف عٖـ کمىيینت ،تمام ىئىو راهٞه ؿا ٥ـا گـ٥ته
بىػ .ػؿ گقاؿىی که ػؿ يىاهبـ  6338م/آباو  6556ه به ىىؿای اهًیت هلی تنلین ىؼ آهؼه بىػ که? :میامتمؼاؿاو
ربهه هلی که ایًک بـ مـ کاؿ هنتًؼ ،با گـ٥تى ابتکاؿ ٝمل میامی اف ػمت ىاه و هالکاو و ػیگـ يیـوهای مًتی،
ؿاه ؿا بـای تيکیل هـ صکىهت ػیگـی هگـ صکىهت صقب کمىيینتی تىػه هنؼوػ کـػيؼ >.بـ اماك ایى ت٦نیـ
هؼ ٣اٍلی میامت آهـیکا ػؿ هىؿػ ایـاو آو امت که هاي ٜاف ملٖه کمىيینتها بـ کيىؿ ىىػ.
خًبه داخلی عشيگىيی هصذق
ٝلت
ػؿ کيىؿ ت٦ـ٩ه و تيتت صاکن بىػ .ا٩تَاػ هـاصل ػىىاؿی ؿا هیپیمىػ و بغيی اف ایى ػىىاؿیها يیق به ّ
آهیق ايگلنتاو بىػ .مـاو ربهه هلی ،اىتباهات میامی ياىیايهای هـتکب ىؼيؼ و صقب
ي٦تی هى٪٥یت ّ
تضـین ّ
کمىيینتی تىػه يیق اف لضاٗ میامی ٞ٥ال بىػ .اف يٚـ ؿوايی يیق تٞؼاػ ؿوفا٥قويی اف ایـايیاو ينبت به صکىهت

هَؼ ٧ػلنـػ هیىؼيؼ .چًیى هی يمىػ که با ا٥قایو عىػکاهگی و ٩ؼؿت ىغَی او ػلنـػی هـػم يیق ،به هماو
ينبت ا٥قایو هی یا٥ت .تا فهايی که هَؼ ٧ػؿ هىّ ٤ّٞ ٜو هٚلىهیت ٩ـاؿ ػاىت و تک و تًها اینتاػه بىػ،
هیؼاوػاؿ بىػ و چهـهای هـػهی يقػیک ب ه ىهاػت میامی ػاىت (هَؼ ٧تًها يبىػ و صقب تىػه و ربههی هلی
پيت مـ او ٩ـاؿ ػاىتًؼ) اها به هضِ ایًکه ٩ؼؿت یا٥ت و تاکتیکهای هنتبؼايهی عاً عىػه ؿا پیو گـ٥ت،
ىکًًؼه و آمیب پؾیـ ىؼ او بـای ه٪ابله با يیـوهای هتٞؼػی که اف چپ و ؿامت هَؼ ٧ؿا تهؼیؼ هیکـػيؼ ػمت به
اٝمال ٩ؼؿت فػ ولی همچًاو که با تـػیؼ و تقلقل بـ ّؼ آوها واؿػ ٝمل ىؼ ،به ػگـگىيی میمای عىػه يیق پی بـػ
(بیل.)62 :6512 ،
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ابتؼا واىًگتى کىىیؼ بیى ايگلنتاو و ایـاو هیايزی ىىػ ػؿ ژوییه  6336م ،آوؿل ّهـیمى ،به تهـاو م٦ـ کـػ هَؼ٧
ػؿ تغتغىاب او ؿا پؾیـ٥ت ،و٩تی هـ یمى واؿػ اتا ٧ىؼ او با هیزاو فیاػ ػمتهایو ؿا به تکاو ػؿآوؿػ و به ایـاػ
مغًاو ىؼیؼالضًی ٝلیه بـیتايیا پـػاعت و چًیى گ٦ت? :ىما يمیػايی آوها چ٪ؼؿ هىؽی و بؼرًل هنتًؼ ،به هـ
چه ػمت بقيًؼ کخی ٤و آلىػه هیىىػ> (هخل ىاه ٕهمامب اول ٍ٦ىی که اف پؾیـ٥تى يمایًؼهی ٥ـاينه عىػػاؿی
کـػ به ًٝىاو ایًکه يزل امت و ٍؼهات ا٩تَاػی ٥ـاواو به کيىؿ فػ) .هَؼ ٧ػؿ یک هىؿػ اٙهاؿ ػاىت:
?همیيه گـ٥تاؿی های ایـاو ؿا بیگايگاو ایزاػ کـػيؼ .همه چیق با آو یىيايی آ١اف ىؼ هَ٪ىػم امکًؼؿ امت (ولی

يمیگىیؼ تمام ایى بؼبغتیها اف بیلیا٩تی ىاهاو ٩اراؿ و ایاػی آوها امت که ایـاو ؿا ػؿ هٞـُ ٥ـوه و ١اؿت
ُ
٩ـاؿ ػاػيؼ) هـیمى و هتـرناهّ ،ؿيىو والتـف ،هَؼ ٧ؿا رالب ولی به ًٝىاو هغإب ١یـ همکى یا٥تًؼ( >.اف يٚـ
ػیپلمامی و ههماو يىافی ایـايیاو صتی ػؿ هـ کيىؿ ػیگـی ،ایى يى ٛعىابیؼو ػؿ ؿعتغىاب و پؾیـای ههماو ىؼيؼ
ؿا ػوؿ اف ٝـ ٣هی ػايًؼ چه بـمؼ به ایًکه یک ه٪ام باالی کيىؿی چًیى ٝملی ؿا ايزام ػهؼ) ىاه ػؿ کاط عىػ
ً
ت٪ـیبا اف رـیاو ؿویؼاػها بی إال ٛبىػ .هَؼ ٧بیو اف پیو اف اعتیاؿات او کامته بىػ و َ٩ؼ ػاىت وی ؿا ياػیؼه
ػؿ وا ٜ٩پامظهای ياهًٚن و بیو اف صؼ رقهی هَؼ ٧به هنائل ؿوف ،باٝج ىؼه بىػ که صتی پاؿهای اف صاهیاو او
ػؿ ربهه هلی او ؿا تـک گىیًؼ و اف ٕـ٥ی هضاٍـه ی ا٩تَاػی ٕـ٥ؼاؿاو هَؼ ٧ؿا چه ػؿ هیاو ؿوصايیىو و چه ػؿ
هیاو تزاؿ بافاؿ کاهو ػاػه بىػ (هماو.)16 :
با تىره به ایًکه همهی تالهها به يتیزه يـمیؼ و با ىکنت ؿو به ؿو ىؼ و آهـیکاییها هن اف ػمت هَؼ٧
او٩اتياو تلظ بىػ و به ىؼت يگـاو ي٦ىؽ ىىؿوی بىػيؼ چـچیل يغنت وفیـ ايگلنتاو تىمٔ پیاهی به هًؼؿمىو،
م٦یـ آهـیکا ،گ٦ت :عىىضال عىاهن ىؼ که پیام فیـ ؿا که رًبه کلی ػاؿػ و به ٪ٝیؼهی هى ٍضیش و ٕب ٨اٍىل
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بگیـػ (ىىکـاك.)71 :6518 ،

ػهىکـاتیک هیباىؼ به ىاه تنلین کًؼ? :وٙی٦ه ی یک پاػىاه هيـوٕه یا ؿئیل رمهىؿی ایى امت که و٩تی با ٝمل
عيى و هنتبؼايهای اف رايب ا٥ـاػ یک صقب ا٩لیت ؿو به ؿو هیىىػ ،ا٩ؼاهات الفم ؿا بـای تؤهیى مٞاػت تىػههای
فصمتکو و بـ٩ـاؿی يٚن به ٝمل آوؿػ >.اها و٩تی ایى پیام تنلین ىؼ که هَؼ ٧م٪ىٓ کـػه بىػ .هَؼ ٧اىـ٣
عىاهـ ىاه و هاػؿه ؿا يیق اف ایـاو تبٞیؼ کـػه بىػ (هماو( .)76 :ىاه که هغال٦تی با هلی ىؼو ي٦ت يؼاىت اگـ
ً
واٞ٩ا هؼ ٣هَؼ ٧ایى بىػ یا بـايؼافی؟) هاػهی  611هتمن ٩ايىو امامی :ىاه هیتىايؼ ػؿ يبىػ هزلل يغنت
وفیـ و یا وفؿا ؿا عل ٜیا به کاؿ بگماؿػ.
هضمؼؿّا ىاه هیگىیؼ? :ػؿ ژوییه  6338م 6556/ه به ایى يتیزه ؿمیؼم که ػیگـ بیو اف ایى يمیتىاو به ٥ـػی
که هملکت ؿا به وؿٕهی م٪ىٓ هیکيايؼ اٝتباؿ بغيیؼ اف ؿوفی که ي٦ت هلی ىؼه بىػ یک ٖ٩ـه ي٦ت به ٥ـوه
يـ٥ته بىػ و تىا٪٥ی يیق ٩ابل صَىل به يٚـ يمیؿمیؼ .ػؿ ؿاه ٥الکت گام بـهیػاىتین هَؼ ٧يااهیؼ و ػؿهايؼه که اف
مىی إـا٥یايو تضـیک هی ىؼ ػؿ تکاپىی ص٩ ٘٦ؼؿت بىػ اف ایى ؿو وی عىاهاو تَؼی وفاؿت رًگ ىؼ هى
ً
٥ىؿا با ایى اهـ هغال٦ت وؿفیؼم و او ػؿ  67ژوییه  83/تیـ امت٦ٞا ػاػ(>.بیل.)663 :6512 ،
عشفذاساو هصذق
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ػؿ ابتؼا ،عیاباو های تهـاو ػؿ ػمت ٕـ٥ؼاؿاو هَؼ ٧و اْٝای صقب تىػه بىػ رمٞیت که پـچن مـط ػؿ ػمت
ػاىت هزنمههای ىاه و پؼؿه ؿا پاییى کيیؼه و ٥ـیاػ هیفػيؼ ?یايکی به عايه بـگـػ> هَؼ ٧بیو اف پیو ٩ؼؿت
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کنب کـػ@ هَؼ ٧مـهًگ يٞمتالله يَیـی پیک ىاه ؿا که ؿئیل گاؿػ ملًٖتی بىػ به ماػگی بافػاىت کـػ.
اٝالم ػاىت که کىػتا ؿا عًخی کـػه و ػمتىؿ بافػاىت فاهؼی ؿا ػاػ ولی مـليکـ فاهؼی ػؿ هلک یکی اف
ػومتايو هغ٦ی ىؼه بىػ او اف همايزا پیاهی به اؿتو که به ىاه و٥اػاؿ هايؼه بىػ ٥ـمتاػ ػؿ آ١اف تىػههای رمٞیت
ػؿ تهـاو همگی هغال ٤ىاه بىػيؼ اها ؿ٥ته ؿ٥ته هىد هنیـ عىػ ؿا ت٢ییـ ػاػ مـبافاو ػؿ عیاباوها ٙاهـ ىؼيؼ و
يياو ػاػيؼ که اؿتو هًىف به فاهؼی و ىاه و٥اػاؿ امت (ىىکـاك)71 :6518 ،
ولی ػؿ امًاػ و کتابهایی که ػؿ آو فهاو يىىته ىؼه هیيىینًؼ که ،پيت پـػه ?ام آی  ،>1ایى تٚاهـات ؿا تيکیل
ػاػه امت ولی ػؿ آو فهاو هن ٝؼه ی فیاػی اف هـػم و وؿفىکاؿاو ٕـ٥ؼاؿ ىاه بىػيؼ و کا٥ی بىػ که بـای صمایت اف
ىاه به عیاباوها بیایًؼ.
ایى اهـ واٞ٩یت ػاؿػ که مافهاو میا ههن بىػه امت اها آوها به تًهایی يمیتىاينتًؼ هَؼ ٧ؿا بـکًاؿ مافيؼ .صتی
اگـ پىل هن عـد کـػه باىًؼ يضىه ای ؿا که تٚاهـات به ایى مـٝت ػؿ مـامـ ىهـ پغو ىؼ ،تىریه کًؼ .بهای
میامت هَؼ ٧به يٚـ بنیاؿی اف هـػم بنیاؿ گـاو آهؼه بىػ و ياؿّایتی گنتـػه اف صکىهت او اف ٩بل ورىػ ػاىت
صتی مافهاو میا/ام آی  1اگـ رـ٩های ایزاػ کـػه اها ٥تیلهی ایى آتو ایـايی بىػ (هماو.)21 :
هًؼؿمىو ،م٦یـ آهـیکا ػؿ ایـاو ،ػؿ  82هـػاػ گ٦ته? :ىاه و هـػم ایـاو ٩یام کـػيؼ ،مىگًؼ ها يبىػین ،چٖىؿی
بگىیین که ها يبىػین بًا بىػ به ػولت هَؼ ٧وام  11هیلیىيی بؼهین صاال که ييؼ به فاهؼی وام ػاػین >.صقب تىػه
ا٥نايهی  82هـػاػ ؿا ماعت (امًاػ ا٥يا ىؼه وفاؿت عاؿره آهـیکا .)21 :آیت الله کاىايی بٞؼ اف بافگيت اف صذ
به تهـاو ،به عبـيگاؿ ؿوفياهه هـالؼ تـبیىو گ٦ت? :که با هَؼ ٧اعتال٥ی يؼاؿػ >.عبـيگاؿ يٚـ او ؿا ػؿباؿهی ىاه
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ایـاو رىیا ىؼ کاىايی گ٦ت ? :ىاه ایـاو اف تمایالت هـػم ایـاو ػؿ يهْت ّؼ امتٞماؿی پیـوی کـػه امت و
آي٪ؼؿ که هیتىايؼ ،اف ػولت ػکتـ هَؼ ٧و يهْت هـػم پيتیبايی هیکًؼ(>.ؿوفياهه إالٝات 61،آباو .)6556
يٚـ رمال اهاهی که يغنت وفیـی ؿا به هَؼ ٧واگؾاؿ کـػ :پل اف يغنت وفیـ ىؼو هَؼ ٧ػؿ  7اؿػیبهيت
 ،6551کايىو تىره ٝاهه ،ػیگـ يه هزلل ،بلکه يغنتوفیـ و عیاباوها بىػيؼ که هـکق ٩ؼؿت ربهه هلی با٩ی
هايؼه بىػ .هَؼ ٧همىاؿه به تٚاهـات عیابايی هتىمل هیىؼ تا هغال٦او ؿا ػؿ ٥ياؿ ٩ـاؿ ػهؼ و ػؿ يتیزه ،هزلل ؿا
فیـ ي٦ىؽ ػؿآوؿػ .رمال اهاهی يیق ،اف ٍضى هزلل اٝتـاُ هیکًؼ که? :ػولتمؼاؿی ،به میامت عیابايی يقول

کـػه امت چًیى به يٚـ هی ؿمؼ که ایى کيىؿ چیقی بهتـ اف بـگقاؿی تٚاهـات عیابايی يؼاؿػ .ها اکًىو ایًزا و آيزا
و همه را هیتیًگ ػاؿین .گـػهمایی بـای ایى هنئله بـ آو هىّى ٛو بـای هـ پیياهؼی ؿاهپیمایی ػاييزىیاو،
ػبیـمتايیها ،ه٦ت مالهها و صتی ىو مالهها .هى اف ایى گـػهماییهای عیابايی بیقاؿ و عنته ىؼهام(>.هيـوس
هؾاکـات هزلل ىىؿای هلی ،ػوؿه  68 ،61آباو .)6551
ػؿ اػاهه هیگىیؼ? :ایى يغنت وفیـ امت یا هىچی یا اي٪البی؟ کؼام يغنتوفیـ ایى صـ ٣ؿا هیفيؼ که هى هی-
کـػم که یک پیـهـػ ه٦تاػ و چًؼ مالهای که همیيه تماؿُ هیکًؼ ،هـػم ؿا ٥ـیب ػهؼ ...ىما ؿا يمایًؼه يمیػايؼ
چا٩ىکوهای رلىی هزلل ؿا يمایًؼه هی ػايؼ  ...ػکتـ هَؼ ٧هن یکی اف او اهـاُ امت که عؼا بـای ایـاو
٥ـمتاػه امت>٥( .اتش.)321 :6532/8 ،
صنى ت٪یفاػه هیيىینؼ? :او آػم یکػيؼه و لزبافی بىػ (هَؼ )٧هى هغال٪ٝ ٤یؼهی او يبىػم و صاال هن يینتن.
ٝیب کاؿ هَؼ ٧ایى بىػ که عیلی ا٥ـآ هیکـػ ،به اٍٖالس ایـايی هىچیگـی هیکـػ ،رًزال بـ پا هیکـػ ،هـػم
ؿا بـ ّؼ ايگلیل به ىؼت تضـیک هیکـػ به ػؿرهای که با ايگلیل  ٜٖ٩ؿوابٔ ىؼ( .البته ػؿ فهاو ا٩ىام ٩اراؿی
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ؿوم با هـػم صـ ٣هیفين؟ هیػاينتن که هىچی امت ولی راهٕلبی او ؿا ایً٪ؼؿ يمیػاينتن .هى ایً٪ؼؿ ٥ـُ يمی-

عىػه يه ،بلکه ػؿ فهاو پاػىاهی هضمؼؿّا ىاه) ایى هـػم هن بؼوو یک تضـیک ا٥ـإی به هیزاو يمیآیًؼ يٚیـ
هیتلـ که هـػم ؿا بـ ّؼ یهىػی تضـیک هیکـػ .هخل ىاه امماٝیل ٩ؼؿت و ٩ىتی يؼاىت ػولت ٝخمايی عیلی ٩ىی
و بقؿگ بىػ و ىاه امماٝیل و ٍى٥یهای َپنت هـ ىب بـ ٝلیه مًیها بؼ هیگ٦تًؼ آعـه ػؿ رًگ چالؼؿاو با
ٝخمايیها ىکنت ٥اصو عىؿػيؼ به ٝلت ایًکه آوها تىپ ػاىتًؼ ایىها يؼاىتًؼ .ػکتـ هَؼ ٧هن همیًٖىؿ بىػ اف
ایى رهت ػؿ پـوگايؼ ا٥ـآ کـػ آو اعـه هن عىب يکـػ پاػىاه ؿا اف هیاو بـػاؿػ ا١تياه هیىؼ و صکىهت
ػمت کمىيینتها هیا٥تاػ و صاال ىایؼ هـػم يمیػايًؼ که مبب ٝمؼهی ٩ىهی هَؼ ٧و هايؼيو اف آهـیکا بىػ.
آهـیکاییها با ورىػ ایًکه ؿ٥ی ٨ايگلینیها بىػيؼ رلىی آوها ؿا گـ٥ته بىػيؼ (ا٥ياؿ 611 :6512 ،و .)517
هَؼ ٧عیلی ىهـتٕلب بىػ هـصىم صکین الملک با او بؼ بىػ هیگ٦ت? :تمام ص٪ه بافی امت .به هزلل ىىؿای
هلی که هیآهؼین با اتىهبیل هیآهؼ تا يقػیک بهاؿمتاو اف آيزا پیاػه هیآهؼ که هـػم بـاه ػمت بقيًؼ@ عیلی ٝىام
٥ـیب بىػ اها صالو ایًٖىؿ بىػ اف ٝىام ٥ـیبی عىىو هیآهؼ اگـ ىغٌ ػیگـی بىػ ػؿ ػيیا که هـػم تىرهای به او
ػاىتًؼ او با آو ػىمى بىػ>(هماو.)517 :
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هًگاهی که هَؼ ٧اف هزلل عىامت تا اعتیاؿات ٥ى٧الٞاػهی او ؿا بـای ػوافػه هاه ػیگـ تمؼیؼ کًؼ کيمکو
هیاو رًاسهای مًتی و رؼیؼ ربهه هلی به اود عىػ ؿمیؼ (ؿوفياهه إالٝات 7 ،هـػاػ  @6558ؿوفياهه عىايؼيی-
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ها 81 ،ههـ ()6556چىو هتىره ىؼيؼ هَؼ ٧ػؿ مـ مىػای ػیگـی ػاؿػ).
صائـی فاػه هَؼ ٧ؿا به ًٝىاو یک اىـا٥ی ىاعٌ که ػؿ مال  6833به ػلیل ػاىتى ؿوابٖی با ايگلیل ،والیگـی
٥اؿك ؿا بؼمت آوؿػه بىػ به باػ ايت٪اػ گـ٥ت او گ٦ت که هًگام تؤمیل ربهه هلی هیچ کل تَىؿ يمیکـػ اف هـػی
پيتیبايی هی کًًؼ که با رًگ ٕب٪اتی کيىؿهاو ؿا ویـاو عىاهؼ کـػ ب٪ایی هن هَؼ ٧ؿا با هیتلـ ه٪اینه کـػ و اؿتو
ؿا به ًٝىاو مؼی ػؿ بـابـ کمىيینت متىػ (هيـوس هؾاکـات هزلل هلی ،ػوؿه  83 ،67اؿػیبهيت و  83و  83ػی
.)6556
يتیده گیشی
هَؼٕ ٧ی بیو اف ػو مال و يین صکىهت به هیچ ا٩ؼام ههمی ػؿ فهیًه اٍالصات ارتماٝی ػمت يقػ .با ایى
عىػ ٝؼم تىا ٨٥ػولت
همه ،و٩تی بضج به هنئلهی ي٦ت کيیؼه هیىىػ همیى تضلیلگـاو با ١ـوؿ هیگىیًؼ که ّ
هَؼ ٧بـ مـ یک ؿاه صل بـای هنئلهی ي٦ت ،بقؿگتـیى ػمتاوؿػ آو ػولت و بهتـیى ىاهؼ بـ له ّؼ اهپـیالینن
بىػو هَؼ ٧امت@ آؿهايگـایی ؿهايتیک ،بنیاؿ بیعٖـ اها بیحمـ امت ایى بیماؿی امت که هًىف هن راهٞهی
ؿوىً٦کـاو هتـ٩ی ایـاو و مایـ کيىؿها ػچاؿ آو هنتًؼ و اهیؼها و آؿفوهای هـػهی ؿا که به يام آوها هیکىىًؼ تباه
هیمافػ.
يتیزهی ػیگـی که هیتىاو اف ایى همه مـ و ٍؼای بی ٥ایؼه اف کاؿ هَؼ ٧گـ٥ت ایى امت که هَؼ ٧اف بیى ؿ٥تى
صکىهت ٩اراؿیه ؿا بـ يمی تابیؼ صتیٝ ،بؼالضنیى ٥ـهاي٦ـها پؼؿبقؿگ هَؼ ٧اف کنايی بىػ که مـمپـػهی
ايگلینیها بىػ و ٥ـاهیى آوها ؿا ارـا هیکـػ .پنـه يَـتالؼوله ٥یـوف ٩ـاؿػاػ  6363م ؿا اهْاء کـػه بىػ@ او
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ىىهـ عىاهـ هَؼ ٧هن هضنىب هیىؼ به عإـ ایًکه ٝبؼالضنیى ٥ـهاي٦ـها فياو فیاػی ػاىت.
پنـٝمىهای هَؼ ٧بىػيؼ .ه٦ٚـ٥یـوف ،عىاهـفاػهی
وحى٧الؼوله ٝا٩ؼ ٩ـاؿػاػ  6363م ،بـاػؿ ٩ىامالؼوله هـ ػو،
ّ
ً
هَؼ ،٧تا فيؼه بىػ اف هیچ کىىيی بـای بـايؼاعتى عايؼاو پهلىی ػؿی ٠يکـػ .هـین ٥یـوف -که ت٪ـیبا عالهی
هَؼ ٧هضنىب هیىؼ ،و اف مـاو صقب تىػه بىػ و با همنـه کیايىؿی يىهی ىیظ ْ٥ل الله يىؿی هباؿفهی
هنلضايه با ؿژین هضمؼؿّا ىاه پهلىی ؿا به ٝهؼه ػاىتًؼ -ا٩ـاؿ هیکًؼ که هـتب با هَؼ ٧ػؿ تماك بىػه امت اف
ٕـ٥ی تمام کنايی که پيت مـ هَؼ٩ ٧ـاؿ گـ٥ته بىػيؼ تىػهایهایی بىػيؼ که آؿفو ػاىتًؼ ایـاو ،رقو ا٩ماؿ

ىىؿوی گـػػ و به پیاػه کـػو هـام کمىيینتی ػؿ ایـاو ػل بنته بىػيؼ .عىػ هَؼ ٧يیق به ایى هىّى ٛپی بـػه بىػ
بـای همیى ا٥ـاػی ؿا که به عیاباو کيیؼه بىػ و ػیگـ ٩اػؿ يبىػ به پـاکًؼو ایى يیـوها و هزبىؿ ىؼ ػؿ ایى فهیًه اف
اؿتو کمک بگیـػ.
پل ،ػىمًی هَؼ ٧با عايؼاو پهلىی ؿیيه عايىاػگی ػاىت فیـا عايؼاو ٩اراؿیه ؿا بـايؼاعته بىػيؼ .البته ،چىو
ا٥ـاػ عايؼاو ٩اراؿیه اهکاو تضَیل ػاىتًؼ و بامىاػ بىػيؼ ،ؿّاىاه مٞی کـػ اف ورىػ آوها بـای پیيبـػ و تـ٩ی
ؿا اف بیى ببـػٕ .ـ٥ؼاؿاو هَؼ ٧که ػؿ ربهه هلی ،بافهايؼگاو عايىاػه ٩اراؿ ،صقب تىػه و ا٥ـاػ وابنته به آياو بىػيؼ،
آي٪ؼؿ ىایٞه ػؿوٝ ٟلیه اٍالصات و ٝملکـػ هضمؼؿّاىاه ماعته و بیى هـػم پـاکًؼو و بـ ٕبل هغال٦ت با
صکىهت او کىبیؼيؼ تا فهاو اي٪الب امالهی .6537
هًابغ
آبـاهاهیاو ،یـوايؼ ( .)6577ایشاو بیى دو ايمالب ،تهـاو :ييـ يی.
ا٥ياؿ ،ایـد ( .)6512صيذگی عىفايی؛ خاعشات عیذ حغى تمیصاده ،تهـاو :چاپغايه ههاؿت.
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کيىؿ امت٦اػه کًؼ ولی هتام٦ايه ،هًٚىؿ او هض ٨٪ييؼ .ػؿ ٍىؿتی که بٞؼ اف به ٩ؼؿت ؿمیؼو هیتىاينت تمام آوها

بیل ،ریمق ،ویلیام ؿارـ لىیل ( .)6512هصذق ،يفت ،ياعیىيالیغن ایشايی ،تـرمهی ٝبؼالـّا هىىًگ
ههؼوی و کاوه بیات ،تهـاو :ييـ يى ،چ.8
ىىکـاك ،ویلیام ( .)6518آخشیى عفش ؽاه ،تـرمه ٝبؼالـّا هىىًگ ههؼوی ،تهـاو :البـف.
ٝا٩لی ،با٩ـ ( .)6576خاعشات یک يخغت وص یش؛ دکتش احمذ هتیى دفتشی ،تهـاوٝ :لمی ،چ.8
٥اتش ،هَٖ٦ی ( .)6532پًداه عال يفت ایشاو ،د  ،8تهـاو :پیام.
٥ىؿاو ،راو ( .)6531تاسیخ تحىالت اختماػی ایشاو ،تـرمه اصمؼ تؼیى ،تهـاو١ :قال ،چ.63
کاتىفیاو ،هضمؼٝلی همایىو ( .)6578التصاد عیاعی ایشاو اص هؾشوعیت تا پایاو علغله پهلىی ،تـرمه
هضمؼؿّا ي٦ینی و کاهبیق ٝقیقی ،چ ػوم ،تهـاو :ييـ هـکق.
هنتى٥یٝ ،بؼالله ( .)6581ؽشذ صيذگايی هى ،د  5و  ،8تهـاو :فواؿ.
هکی ،صنیى ( .)6511تاس یخ بیغت عاله ایشاو ،د  ،5تهـاو :ييـيی.
يزمی ،ياٍـ ( .)6571دولتهای ایشاو اص کىدتای -1100آرس  ،1351د  ،8ياىـ :يىینًؼه ،چاپ ٥ـایى.
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اعًاد
امًاػ ا٥يا ىؼه وفاؿت عاؿره اهـیکا.
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گقاؿه راو ٥امتـ ػاالك٥ 62 ،ىؿیه  6335م 87/بهمى  6556ه.
گقاؿه مـ ؿیؼؿ بىالؿػ به وفاؿت عاؿره بـیتايیا ،هضـهايه ،ىماؿه  63 ،667هاؿك  6311م.
گقاؿه مـ ٥ـاينیل ىبـػ 68 ،اکتبـ  6336م.
گقاؿه ّبٔ ىؼهی هکالمه تلً٦ی الوت به آچنىو هـبىٓ به هال٩ات با الیىت 83 -مپتاهبـ  6336م( .امًاػ
بایگايی ؿیامت رمهىؿی کتابغايه هـی ك .تـوهى).
گقاؿىن /امتاؿکی  61هه .6336
گقاؿه يىاهبـ (6338آباو  6556ه)
گقاؿه يىاهبـ  87(6335بهمى  6556ه).
هزلل مًا ،رلنات  62و  81هـػاػهاه .6556
هيـوس هؾاکـات هزلل هلی ،ػوؿه پًزن.
هيـوس هؾاکـات هزلل هلی ،ػوؿه ىايقػهن ،د اهايی 68 ،آباو .6551
هيـوس هؾاکـات هزلل هلی ،ػوؿه ه٦ؼهن 83 ،اؿػیبهيت  ،6556ب٪ایی@ همايزا  83و  83ػی.
سوصياههها
ؿوفياهه إالٝات 61 ،آباو .6556
ؿوفياهه إالٝات 83 ،اؿػیبهيت .6556
ؿوفياهه إالٝات 7 ،هـػاػ .6558
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ؿوفياهه صقب فصمتکياو ،تاؿیظ صقب فصمتکياو ایـاو ،تهـاو.6551 ،
ؿوفياهه عىايؼيیها 81 ،ههـ .6556
ؿوفياهه عىايؼيیها٦١ ،اؿی ،فيؼگی ػکتـ هَؼ /86 ،٧اؿػیبهيت.6587 /
ؿوفياهه کیهاو ،میـ کمىيینن ػؿ ایـاو ،تهـاو.6551 ،
مالًاهه ػيیا ،63 ،مپهـ٩ ،ىام النلًٖه پل اف ىهـیىؿ  -31 -33 ٌٍ -6552(6581ىبنتـی).

