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 بسمه تعالی

 

 ؛ پایگاهی مهم برای انقالبیونیلیجل مسجذ

 هزتضی ؽیزٍدی

 مقذمه

ًْبدّالب ٍ   نیٌالی د یثبٍرّالب ثِ اًقالبة ؽال ن ًقالؼ     یبعیع - یاختوبفاهَر  یلگزاىتحلآًچِ ثبفث تَخِ  

ثغالیبر   ىبیال رٍحبًن هغالبخ  ٍ  یهالذّج  یزٍّالبی ًًقالؼ   نیالبى ه یالي ادر .آى ثَد یٌؼآفزدر  یهذّج یزٍّبیً

ُ  یال اری ث یثالزا ًؾال ً  ٍ   عکَتدرثزاثز ٍضـ ًبگَار خبهقِ حبضز ثِ  یت دارد؛ سیزااّو عالبتتي   ٍ آگالب

 یالي ااس  ىبیرٍحبًٍ  آه ً  یهثِ هغد   یٌید یضفزااًدبم  یثزاهزدم  .را کزدً تبػ تَد  ی ّوِهزدم 

َ  ٍ یٌالی دهغالبل    یالبى ث کٌالبر در  ّالب  . آىکزدً اعتفبدُ  ّب آىثب  ینهغتقارتجبط  ثزای هکبى ن هغالبل   یهقٌال

ِ  ی ًکؾ یعَل نیيثٌبثزا .ً کزد یهرا ثِ هزدم گَؽشد  یاقتقبدٍ  یفزٌّگن یبعیعنیاختوبف هغالبخ    کال

 ؽ ً . ی تج  ینرص یِفل یتفقبل یثزا یگبّیپبثِ 

ِ افبه یـتَسهغبخ  فجبرت ثَدً  اس:  ّبی یتفقبل یيتز هْن ن آهالَسػ قالزآى ٍ   یعالنٌزاً ن ّالب  یال

ن یعالَگَار ٍ هزاعالن   یهذّج یّب خؾي یثزگشارخبهقِن  ىبهحزٍهثِ  ککوقزآىن  یزتفغن یٌیدهغبل  

اسح   یؼث یتحغبعثبفث  ّب یتفقبل ی قج یيا. ...  ٍ (فلیِ اهلل حوةر)یٌیتواللَِ  یتآ یضٍُ ثِ ىاهدتْ  یفتَا یبىث

ِ اهالب اسآًدب  ؛ثِ هغبخ  ؽ  عبٍاک  عالبٍاک  ًال ن ثَد پزاکٌال ُ هغالبخ  در عزاعالز ؽالْزّب ٍ رٍعالتبّب      کال

 یال  تقغهغبخ  را  ی قبدر ًجَد ّوِ ن عبٍاکیگزد یعَاس داؽتِ ثبؽ . ّب آىثز  یقدق یکٌتزل َاًغتت یًو

 نحالب   یيا. ثالب کٌال   یسًال اً ٍ  یال  تجقهَاقالـ   یثقضدر  یب کٌ الوٌجز  هوٌَؿٍفبػ را  تَاًغت یه فقظٍ  کٌ 

ُ  یچّال هغبخ   یبعیع یتفقبل ِ  نیثحزاًال  ّالبی  هَققیالت ٍ در  ؾال  ً یال  تقغ گالب  یبعالی ع تیال فقبل اهکالبى  کال

 (یاختوالبف ٍ  یفزٌّگال  ّالبی  یتفقبل) یبعیعیزغ ّبی یتفقبلدر پَؽؼ  نٍخَد ً اؽت آؽکبرفَرت  ثِ

 .کزدً  یهرا دًجب   یؼتَاّ اف 

 مسجذ جلیلی ی تاریخچه 

ُ فالبٍُ ثالز    کِ ثَد یلیخلهغد   نداؽت یتفقبلخولِ هغبخ ی کِ در آى دٍراى اس    یٌالی د یّالب  آهالَس

ِ  یالت آ یلالی خلاهبم خوبفت هغد   .کزد ثبسگَ هی خَاًبىثزای  یضٍُ  ثِ یشًرا  یبعیعهغبل   ٍ  اللَال  یهْال 

ِ  کِثَد  یکٌ َ  اس ّوبى اثت ا هغد  را ثال اس خولالِ   ؛عالَ  داد  یتال هبت ٍ  یفزٌّگال ن یبعالی عهغالبل    یعال

رّجزی  ّبی یؾِاً  اس یتحوبن یاًقبث بىفؾااس ٍ یزیگ ثْزُ اس:رت اعت فجب یٌِسه یيادر یؾبىااق اهبت 
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ٍ هغالتوٌ اى   یوالبراى ثگالزٍُ اهال ادگزاى    ی تؾالک  ٍ یآهَسؽال  یّالب  کبط ی تؾک ّبن ٍ اًتقب  آى ًْضت

 آثزٍهٌ .

. ُ اعالت ؽال   یگالذار  ًالبم  نیفزؽچ یلیخل یهْ ٍحبج  ناػ یثبًثِ ًبم  یفزؽچ یب یلیخلهغد  

ٍ  یيالالال  ؽالالوظ)ٍ فزسًالال اًؼ  کالزد ٍقالال   1341 یيفالالزٍرد 1هغالالد  را در  یالي ا یلالالیخل یهْالال ٍحالبج  

قزار دارد.  ن در هی اى فزدٍعینیخٌَث ؽْز یزاىا یبثبىتهغد  در  یيا .کزدهغد   یهتَلرا  (یبءال یيض

 یالب داؽالتٌ    عالکًَت  آى هٌغقِدر  کِ یافزاد. ُ اعتثَد یتدبرآى هٌغقِ  کِگفت  ؽَد یه یکلعَر ثِ

 در ثالبك حالبج   نهتالز  011ثالِ ٍعالقت    ییثٌالب هغالد  در   یياعبتت  کبر. یَْدی یب یحیهغ یب ثَدً  ییثْب

اس افتتالب  هغالد     یؼپال  یلالی خل. یبفالت  یالبى پب 1331ٍ در عالب   ؽال   آغالبس   1335در عالب    نیلیخل یهْ 

ُ  یؾالبى اثب دفي  یؽْزدار یزاس ؛عپزدُ ؽ  تبکتَد در قن ثِ  یتٍفدرگذؽت ٍ ثزتبف   ی در هقجالز

ِ  هللا یالت آدعالت   ثِ 1341. هغد  در عب  کزدهغد  هنبلفت  ی کتبثنبًِ ِ  یکغال ) یا عالزت هزحالَم   کال

 افتتب  ؽ . (را ثِ اٍ عپزدُ ثَد. تَلیت هغد  ییلخل

ِ ّشاس  یثنؾآى ثَد.  ی یٌِّش یيتأه ناس عبتت هغد  پظ نیثق گبم   یبءال یيضال حالبج   را یٌال

 یيث یياالجتِ در  .ؽ  یه یيتأههتقلق ثِ هغد   اهبک ی اس اخبرُ یگزد یثنؾٍ کزد  پزداتت هی یلیخل

 نثقال   یه تگزفت.  ی ًُبدرا  (یبرفبف ؽزکتاسخولِ ) ّب ؽزکتاس  یثزتٍ  کغجِ یهبل یّب کوک ی ًجب

ٍ  حبج آقالب  .هغد  کزدرا اهبم خوبفت  نیهْ ٍاللَِ  یتآ نداهبد تَد یا عزتِالقؾوی اللَِ  یتآ  یهْال 

ثَد. ثق  اس  1341اٍاتز عب   یجبًتقز نآه م کِ: ثٌ ُ اس قن کٌ  یه یبىث یيچٌتَد را  یتفقبلآغبس  ی ًحَُ

الجتالِ   .کالٌن در آًدب اهبهت  کزدً هغد  تبسُ ثٌب ؽ ُ ثَد ٍ اس ثٌ ُ دفَت  یيا یثزٍخزدِ اللَ یتآفَت 

 یلیخلهغد   هکبىآى هَقـن پ ر سى ثٌ ُ ثَدً .  کِثَد  یا عزتِ اللَِ یتآدفَت هزحَم  یيا ی ٍاعغِ

عالب    ثالَد. هالبُ رهضالبى    1341 کالزدم  ؽالزکت در آًدب  کِ ي عبلییاٍلّغت  یبدم. ثَدؽْز تْزاى  یثبال

 .کزدم یهًوبس  ی ثٌ ُ در آًدب اقبهِ 1341

دالن هغد  ثَد.  یافضباس  کِهحو  سرگز  هبًٌ  خذة هغد  ؽ ُ ثَدً ؛ یاً کتق اد  ناثت ا

. ثقال ّب ثالب   ینثالَد اٍ  فقالظ پالٌح ًفالز     یّب ؽت تلَت ثَد. هثبً یلیت ی اٍاثبرُ گفتِ اعت:  یيدراایؾبى 

هغد   یتخوق یحت ر ثِ یؾبىا یآهَسؽٍ  یفزٌّگن یبعیع بیّ یتفقبلٍ  یکٌ یهْ ٍاللَِ  یتآحضَر 

ِ  یفزٍؽ هؾزٍة ّبی هغبسُ ی ىتز یبثغتي  یثزاتبػ  یهْ ٍ اللَِ یتآاق ام  یياٍل ؽ . یؾتزث  یرٍ رٍثال

 ّالبی  یتفقبل ثِ یهٌف ٍاکٌؼتٌْب  ًِ نثَدً  یٌید ّبی یتاقل ثیؾتز کِ نهٌغقِ ىبعبکٌ یحت ر هغد  ثَد. ثِ

 .کزدً اعتقجب   یشًآى  یآهَسؽ ّبی یتفقبلاس  ثلکِ ندً هغد  ًؾبى ً ا
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 یاسالمدر نهضت  یلیجلمسجذ  

هغالز    یهذّج -یبعیع یرّجزّوچَى  فلیالِ(  اهلل حوةر)یٌیتواهبم  نیثزٍخزد القؾوی اللَِ یتآپظ اس رحلت  

ِ سه ندٍرُ یالي اهَخَد در یبعیع هَققیتثِ  ؽ . ثبتَخِ ؽال  ٍ   یالب هْدر هغالد    یبعالی ع یالت فقبل یثالزا  یٌال

 یرّجالالزقبعقبًالالِ اس  یالالتحوباٍ ٍ  ّالالبیًؾز یالالبىثن فلیالالِ( اهلل حوالالةر)اهالالبم ّالالبی یالالِافبه یالالـتَس یالال قجاس ییکبرّالالب

 ؛گغالتزدُ ثالَد   یبرثغال  یلالی خلهغالد    ّالبی  یالت فقبل اهب هغد  قزار گزفت. یکبرّبدر ف ر  فلیِ( اهلل حوةر)اهبم

 اسخولِ:

 فلیِ( اهلل ةحور)یٌیتواهبم  ی یؾِاً اًتقب   یثزا یگبّیپب -ال  

 یبعالی ع یکبرّالب ثَد.  یکٌ یهْ ٍ اللَِ یتآ یبعیع فولکزدٍ  تفکزهزَّى  یلیخلؽ ى هغد   یبعیع 

. ؽال   یهال  یظتال ر  فلیالِ(  اهلل حوالة ر)اهالبم  ی رعبلِ ؛ هثبًگزفتفَرت  یاختوبفٍ  یفزٌّگ یکبرّبپَؽؼ  یزس

ٍ اللَالِ   یالت آ. کالزد را آغبس  هجبرسُ ثب ؽبُ کِثَد  ّبیی یگبُپب یياٍلاس  یکی یلیخلهغد   ندرٍاقـ  یهْال 

 یتهزخقدر  نیثزٍخزد یآقب: ثق  اس فَت کٌ  یه ی تَف یيچٌهغد   یياتَد را در  یتفقبل ی ًحَُ

ثالزدى اعالن   . آى ٍقالت  ؽٌبعالن  یًوال را  یکغال  فلیالِ(  اهلل حوالة ر)اس اهالبم  یالز غهي  گفتن یهٍ  یبٍردمًرا اعن  یاح 

ٍ  یبتؽالک ٍ  کالزدم  یهال رعبلِ را ثالبس   نینثنَاًرعبلِ  ؽ  یه کِ ی اٍار هغد  هوٌَؿ ثَد. د فلیِ( اهلل حوةر)اهبم

ثزدُ  یؾبىااس  یاعو یحتًبگَار ثَد  یلیت ینرص یثزا کِ. اسآًدبگفتن یهرا  فلیِ( اهلل حوةر)حضزت اهبم یفتَا

را  (گفتٌال   ًویاهبم  یؾبىا ثِدر آى هَقـ ) یٌیتو یالقؾو اللَِ یتآ یفتَاّبدٍ هغئلِ اس  هٌجزدر ّز  نؽَد

 .گفتن یه

را اعالن اهالبم    کالزد  ًوالی خالزتت   ّیچ کالظ  ٍ آه  یؼپ فلیالِ(  اهلل حوةر)اهبم ی تجق نپبًشدُ تزداد ی ثق  اس ٍاققِ 

ثِ هغد  ؽ   یبدیساهز عجت خذة افزاد  یياٍ  کزد یه یبدفزاحتبً اس اهبم  یهْ ٍاللَِ  یتآ؛ اهب ثیبٍرد

 یبىثٍ  فلیالِ(  اهلل حوةر)اهبم ی فزٍػ رعبلِن فلیِ( اهلل حوةر)ثب اهبم یؾتزث ّزچِ ییآؽٌب ثزای نهغد  ّبی یتفقبل یگزداس 

 یشتوالب اهالز ٍخالِ    یالي اثالَد ٍ  ًیالبس   یتبفال ثِ ٍفبػ  فلیِ( اهلل حوةر)اهبم ی یؾِاً اًتقب   یثزا. ثَد ّبی ایؾبىًؾز

ُ پبثالِ   نعنٌزاًبى یيثْتزاس  یهٌ  ثْزُثب  نیلیخل. هغد  ثَدهغبخ   یگزدثب  یبعیعهغد    کالبًَى ٍ  یگالب

هحالزم ٍ   ٍ تقَؿ در هبُ رهضالبى  ثِ ناًتنبة ٍفبػ ی ؽ . ًحَُ ی تج  یپْلَ یتحبکو یِفل یهجبرسات

حالبج  )هغالد    یهتالَل  یالبى ههغالئلِ گالبُ    یالي ادٍچٌال اى داؽالت ٍ در هالَرد     یالت اّوهغالد    یثالزا  نففز

 یؽٍفالب تَاّالبى دفالَت    یلیخلاتتبف ًؾز ٍخَد داؽت. حبج  یهْ ٍاللَِ  یتآٍ  (یلیخل یيال  یبءض

ٍ  پزٍایی یثثب  تزعن یه کِ ؽ  یه یبدآٍر هکزرٍ  کزدً  ًوی یدبداهغد   یثزا یهؾکل کِثَد   نیهْال 

ٍ اللَِ  یتآ ندرة هغد  را ثجٌ ً . درهقبث  ندر اًتنبة ٍفبػ هغد عالبتتي افتنالبر    :گفتٌال   یهال  یهْال 
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 ای یفٍِؽهب  یٍل؛ یغتً یعَر ناگز درة هغد  ثغتِ ؽَد. حزف حق گفتِ ؽَد ی ثبدر هغد   ؛یغتً

 .یندّرا اًدبم  آى ی ثب کِ یندار

ثب  ینرصتب در فَرت هنبلفت  نافزار داؽت اًتنبة ٍفبػ را ثِ ؽَر ثگذارد یهْ ٍاللَِ  یتآ

اس هالبُ   یؼپ هقوَالً یٍل ؛ی ثزآ کٌٌ گبى درف د خلت هَافقت دفَت یًَفؽ ُن ثِ  هٌجز ٍفبػ دفَت

ٍخالَد  ثب  .کٌ فقظ اس ٍفبػ هدبس اعتفبدُ  ً کزد هلشم هیٍ هغد  را احضبر  یهتَل نیکبًتزاس  نهحزم

ثْالزُ ثالزد.    یاًقبثال تَد اداهِ داد ٍ اس ٍخَد ٍفبػ  یّب ثزًبهِهغد  ّوچٌبى ثِ  نّبیی یتهح ٍد یيچٌ

ِ  )حالَ  هحالَر اعالبم     ثیؾالتز  ٍهغالد  ثالَد    یافالل تَد اس عالنٌزاًبى   یهْ ٍاللَِ  یتآ  ی اسخولالِ هغالئل

عالنٌزاًی   یاعالبه اقتقالبد   یالز ًؾ یگالز دٍ هغالبل    (کؾالَر  یثالزا  یالت کوحبًالَؿ   ییيتقاعبم ٍ  حکَهت

هالب   :در رد هٌ رخبت هغجَفبت اؽْالبر داؽالت   نکزد یزادا 1350 یَرؽْز 11 کِ ای یعنٌزاً. در کزد هی

 .ینّغتاعبم  یتحبکودًجب    فقظ ثِ

 تالَاى  یهال  نهغد  ثَد یبعیع یتفقبل ی دٌّ ُ ًؾبى کِ نیهْ ٍاللَِ  یتآ ّبی یعنٌزاً یگزداس 

 یيتالز  ثالشر   یالي ا .داًٌال   یهال ٍ فقالز   یث ثنترا ثبفث  یيد یا ف ُهب  هولکت: در کزدهَرد اؽبرُ  ایي ثِ

 یغتً یيد یيا .ؽَد یهدرعت  کبرّب ی ّوِ ناًدبم دٌّ  یتَث را ثِ یيد احکبماؽتجبُ هلت هبعت. اگز 

. ّغالتٌ  ٍ فقالز   یثال ثنت  فبه  هولکتگزداًٌ گبى ث عزؽت  ثلکِ؛ کٌ  یه یچبرُثث ثنت ٍ  ؽوب را کِ

ِ . کؾبًٌ  یههلت را ثِ لت پزتگبُ  کِّغتٌ   ّب یيا؟ کٌٌ  یهرا ث ًبم  یيدچزا اعن  اس  ّالب  یثال ثنت  ی ّوال

در  یؾالالبىا .اًالال  کالالزدُتفالالِ  ّالالب یٌِعالالاًغالالبى را در  یبدّالالبیفز ی ّوالالِ یٍلالال اعالالت؛ حبکوالالِتالالَد دعالالتگبُ 

ِ  گفتالِ ًؾالَد   یهغالبلج داؽت  ی تأکٍفبػ  یزعبتَد ٍ  ّبی یعنٌزاً ٍ  یالشد ثزاًگفقالظ احغبعالبت را    کال

 ثنؼ ثبؽٌ . یآگبّرٍؽٌگز ٍ  ی ثبهغبلت  ؛ثبؽ  هحتَا یث

 نیرٍحبً یفل فجبطهحو خَاد ثبٌّزن  دکتزن یهغْز اللَِ یتآثِ  تَاى یهٍفبػ هغد   یگزداس 

ِ  یالت آ ّالبی  یعنٌزاًتوزکش . کزداؽبرُ  یقزالتًضاد ٍ حدةاالعبم  یّبؽو ینفج الکز  یرٍ یهغْالز  اللَال

ثالزدى فَاهال     یيثال ثبٌّز در خْالت اس  دکتز. ثَد ییگزا یهبدٍ  ییگزا ن چپکفزاس  یشگزراُ ًؾیز  یهجبحث

ثالز دٍ   ن ایؾالبى راعالتب  یيادرثَدً .  کزدُرتٌِ  یيددر  کِکزد  تبػ هی (یپزعت چَى تزافِ) ای یتبرخ

؛ کالزد  یؾزفتپفلَم  ی ّوِدر  ی ثبپزداتت ٍ  یٌیدهقلَهبت  کغتثِ  ی ًجب فقظ. 1: ٌ داؽت ی تأک ًکتِ

 یا تبسُرًگ  یيدثِ  ّب آىثِ اّ اف تَد ٍ اعتفبدُ اس  ی ىرع یثزا ّب حکَهت کِآگبّی هزدم ثِ ایٌ. 2

. 1 :کزد یه یعنٌزاًعِ هغلت  ی درثبرُ ًضاد یّبؽو ینفج الکز ی ؽْ .سًٌ  یهرا گَ   ّب آىٍ  دٌّ  هی

هغلق  یغتیکوًَدر اعبم ًِ  کِایٌٍ  داریِ یعزهبٍ  یغتیکوًَ حکَهت درثزاثزاعبم  حکَهت یضگیٍ
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هالزدم اس تغالز    کالزدى  .آگب2ُ  ؛هغز  اعت حکَهتدٍ  یياتقبد  ن هغلق داری یِعزهبهغز  اعت ٍ ًِ 

 نًیالش  یقزالتال آقالبی   .خَاًالبى  یاتبقال  ّبی ٍ اًحزاف یشرعتبترٍس  نهقبد ی . ثحث درثبر3ُ ؛ّب یغتکوًَ

هزثَط ثالِ فزفالَى    یبتآثب اؽبرُ ثِ  هثبً ؛کزد یهاؽبرُ  حبکن ینرصثِ  یِکٌبثب  نقزآى یبتآ یزتفغضوي 

 .ً اردداٍم  نؽَد ی تحوثِ هزدم  یبىعبغَت یعَاس  کِ یؽلو :فزهَد یه

 یًَغینفْض   یگبُپب -ة 

ُ پباس  یکالی  یلیخلقزار داؽتن هغد   ی اعزل یبىحبهدر ف   یزاىا حکَهت کِ هَققیتیدر   ّالبی  یگالب

 یالبدآٍری ٍفبػ ثالب   ّبی یعنٌزاًثغیبری اس  .کزد حوبیت هی ّب یٌیفلغغاس د ٍ فلیِ اعزالی  ثَ یهجبرسات

 یالي ا کٌالبر در  .یبفالت  یهال تبتوالِ   یًَغالین فْ ؽکغالت آًالبى ٍ   یآساد یثزادفب  نیيفلغغهزدم  یتهؾلَه

 نهغالد   یالي اٍخَد داؽالت. در   یشً یهبل یّب کوکٍ  (را ی اعزال کٌ ت ا لقٌت  ی قجاس) ؽقبرّبدفبّبن 

 .ؽ  هی کوک یشًلجٌبى  ی سدُ خٌگ یقیبىؽثِ  نیيفلغغثِ هزدم  کوکثز  فبٍُ

ِ ثالز دٍ   یال  ثب یلالی خلدر هغد   کٌٌ ُ ؽزکت یّب گزٍُ ی یٌِسهدر  ًنغالتن   .کالزد  یال  کأت ًکتال

عجت خذة  کِ یفبهلثب خَاًبى ثَد.  یًَ پهغد   یتهَفقاس فَاه   یکی ٍ خذة خَاًبى: ییگزا خَاى

ِ ثالَد   یٍفالبؽ حضالَر   ؽ  یهد  ثِ هغ (یبىداًؾدَتقَؿ  ثِ)خَاًبى  فبقالِ  ثالِ اعالبم ٍ اًقالبة     کال

خَاًبى خذاة ثَد. هغالد    یثزا نثِ سثبى رٍس نیهذّجهغبل   ییثبسگَگفت  ی ثبعَرتبفِ  . ثِداؽتٌ 

 کِ یافزاد ثیؾتز هغد : یافضبثَدى  یزثَهیغی دٍمن  ًکتِ .کزد یهثْتز اس خَاًبى اعتفبدُ  یثبسدّ یثزا

 یهالذّج  ّالبی  یالت فقبلافالزاد   یالي اتقلق داؽتٌ . فبه  هْالن خالذة    یگزد یّب هحلِِ ث نآه ً  یهثِ هغد  

 ؽالزکت در خلغالبت هغالد     دیگزی ًیالش  یبعیع ىاهجبرسن هذکَر یّب گزٍُثز افزاد ٍ  فبٍُ. هغد  ثَد

اسخولالِ هٌْال ط    یآسادًْضت  یافضب گزایبىن ن هلییِاٍلتلق  یيهدبّ عبسهبى  یافضب یزًؾ ؛داؽتٌ 

اس )سادگالبىن ًبفالز فالبد      یـثال  افالغز   یفلال هحغالين   ی عقًضادن  ی حٌهحو   نیعحبث ِی اللَ نثبسرگبى

ِ عالبسهبى   یيا یهزکش ی یتِکوعبسهبى ٍ فضَ  یافضب قجال  اس   نیبثالبًی ت یالزی درگدر  1351در عالب    کال

 ىفالبهب اس  یکالی )اًال رسگَ   ی فلیعال  ّوچٌالیي  ٍ یرضبلاحو   ن(کزد یتَدکؾ دکًًبرثب  نیزیدعتگ

 .(َرهٌق یحغٌقلتزٍر 

. کالزد  ّ ایت هی یهْ ٍ اللَِ یتآ را یلیخلهغد   یبعیع ّبی یتفقبل یافل ی چزتِ ندراف 

را قجَ   یهْ ٍ اللَِ یتآ کِثَد  دلی  یياثِ خلیلی ثِ هغد   یآسادًْضت  یافضبٍ  گزاّب یهل یؼگزا

ٍ  یهغْزچَى اعتبد  یافزادٍ  یهذّج -یبعیع یّب گزٍُ یؼگزادرتقَؿ  یهْ ٍ اللَِ یتآ داؽتٌ .

 تَاًغالتٌ   یًوال  کزدً  یه فکز تز رٍؽي یح ٍدتب  کِ ًییبرٍحبً ن: آى سهبىگَی  یه ثِ ٍی یثْؾت ی ؽْ
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ثقال    نیعبلقالبً اللَالِ   یالت آعالوت هزحالَم    ثِ ّب آى ی دل یيّو ثِ ؛کٌٌ خ ا  یترٍحبًاس  یکلعَر تَد را ثِ

ثب  نثَد ّب یاًقبثهغد  هب هغد   کِآًدبآٍردً . اس یرٍ یثْؾت ی ؽٍْ ثق  ّن هزحَم  یهغْزهزحَم 

ِ  یافزاد یگزداس  ثٌ ُ ّن ارتجبط داؽتٌ . ِ در  کال  نحضالَر داؽالتٌ    (اس اًقالبة  یؼپال )هغالد    یّالب  ثزًبهال

 . کزداؽبرُ  یرفغٌدبً یّبؽواللَِ  یتآٍ  یا تبهٌِاللَِ  یتآثِ  تَاى یه

 یِافبهپنؼ  -ج  

فَرت  یقیٍع ی عدر  ّب یِافبه. پنؼ ثَد یِافبهؼ پن خلیلی هغد  یبعیع ّبی یتفقبل یگزداس  

افالزاد هالزتجظ ثالب     یقعزاس ّب را افبهیِ یشً ّب ؽْزعتبىدر  .ؽ  یًوثِ ؽْز تْزاى هح ٍد  فقظٍ  گزفت یه

ٍ ثق  اس  کزدً  یهفزا  ضجظ  یَراد یبلٌ ى  یَراداهبم را اس  ّبی یِافبهافزادی . کزدً  یه یـتَسهغد  

ٍ  اللَِ یتآًؾز  یزس ّب یِافبه. پنؼ کزدً  یهپنؼ را  ّب آى ًَؽتي ُ   یهْال  ـ تَس ی ثالَد. ًحالَ آى در  یال

ِ افبه یلیخلگًَِ ثَد: در هغد   ایيهغد    فال د اس  یغالت ث یالب دُ ن کالزدین  یهال ٍ پنالؼ   آٍردیالن  یهال  یال

ِ افبه ِ خالالب  را ّوالبى  فلیالالِ( اهلل )رحوالة یٌالالیتواهالبم   یّالالب یال  یوالالبىپب یالالزسدر فالال  خوبفالت   یالب  ینثالالَدًؾغالالتِ  کال

َ ًؾغتِ ثالَد ٍ   یکغچِ  یٌدبا داًغت یًو یکغ رفتین یه یٍقتن گذاؽتین یه ِ افبه یؼخلال ثالَدن ثقال     یال

 .گذاؽتین یهّن  یهْزرا در خب ّب یِافبه . گبّیتَاً ً  یهٍ  داؽتٌ  یثزهرا  ّب یيا

ِ  افتالبدن  یلیخلدر ارتجبط ثب هغد   کِ یّبی اتفب اس  یکی  یيدٍهال )هٌقالَر   یحغالٌقل ؽال ى   کؾالت

ًَ  ی یحِال یتتقَ. ثب 1343در ثْوي  نییثنبرادعت هحوَد  ثِثَد  (ی عفاًقبة  یزٍسًنغت   یتهقال

ن هالزدم آرام  کالزد  ثیبى هی یزاىاهلت  یثزدگعٌ   رااهبم آى  کِ ن(یتَالعیَىکبپ) یکبییآهزاتجبؿ  یلقضب

ِ  نثالَد  یالزاى اثالِ هلالت    یيتَّتٌْب  ًِ ای یحِال یيچٌ یتتقَ ؛ سیزاًٌؾغتٌ  ُ  ًؾالبى  ثلکال ضالق  ٍ   ی دٌّال 

ِ ثالِ   عالزاًدبم  ّالب  یًالبآراه  یالي ا .ثَد کؾَر یلقضبدٍلت ٍ دعتگبُ  یًبتَاً هٌقالَر   یحغالٌقل ؽال ى   کؾالت

 یؼافالشا تالَد را   یًؾالبرت  ی یغِح نقت  هٌقَر یبىخزپظ اس اعبؿ اس ارتجبط هغد  ثب  عبٍاک. ی اًدبه

ٍ اعبفبت  ٌ ک تؽزکّب ِ تب هزتت در خلغ کزدثِ هغد  افشام  نپظ اس آهَسػ نای یضٍُداد ٍ هأهَر 

 . کٌ  کغتالسم را 

 عیبعی -یفزٌّگ ّبی یتفقبلدیگز  –د 

 یالي اهغد  در خذة خَاًبى ثالِ   یتهَفق ثَد.ی آهَسؽاهَر  یلیخلهغد   یفزٌّگ ّبی یتفقبلاس  یکی

ّالن در خْالت پالزٍرػ     نکبر یياثب  .ؽ  یشً یآهَسؽ ّبی یتفقبلٍارد  یٌیدثز هغبل   فبٍُ کِثَد  ی دل

 یافؾبً. گ  ینرص یِفل ُهجبرس یثزا درعت کزد هٌبعت یپَؽؾى گبم ثزداؽت ٍ ّن اس آى خَاًب یفکز

 کالبر  یال  ثبؽال ى هالزدم    آگبُ یثزا: گَی  یههغلت  یيا یی تأضوي  (یلیخلثبثت هغد   یافضباس  یکی)
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در  هحالزک  یالزٍی ًّوچالَى  تَدؽالبى   نکٌٌال   یال ا پاعبؿ  یتٍاققٍ  یقتحق. اگز هزدم اس کزد یفزٌّگ

ّالبی   اس فقبلیالت  دیگالز  یکالی  .ینکالزد را ؽالزٍؿ   یفزٌّگال  کالبر هالب   یال  دل یيا ثِ ؛ؽًَ  هیثزگذار اختوبؿ ا

ِ سهدر ّن ) یگبىراآهَسػ آهَسؽی هغد  خلیلی   نیشیالک فچالَى   یگالز د درٍطقالزآى ٍ ّالن در    ی یٌال

ُ هَرد تَخالِ خَاًالبى ٍ    کِ ثَد (یغیاًگلٍ سثبى  یبضیرن یویؽ  .قالزار گزفالت   درآهال   کالن  یّالب  تالبًَاد

 .ؽ  یهثزگشار  ًیش ی کو یدفبً ثِ ٍ  یدفب نقزآى یزتفغ یّفتگن خلغبت يیاثز فبٍُ

 ثَد هغد  تْزاى یيدٍهدر آى سهبى )ثَد  کتبثنبًِ یظتأع یلیخلهغد   ی هفاس اق اهبت  یکی

ثالبرُ   یالي ااس هغالئَالى در  یکالی . هزثالَط ثالَد  خَاًبى ٍ هغبل  آًبى  ثِ ّب کتبة ثیؾتز .(داؽت کتبثنبًِ کِ

ِ  تَاعالتین  یهال اس افزاد  یکتبثنَاً ثِهزدم  یقتؾَ یثزاگفتِ اعت:  ِ را  یکتالبث  ی تبفال  تَاًٌال   یهال  کال

ثب ًؾبرت  کبرّب یيا ی ّوِ. الجتِ دادین یه یشُخب ّب آى یيثْتزٍ ثِ  کزدین یهرا خوـ  ّب تبفِ نیغٌ ثٌَ

ِ  نیگالز دثقال ّب هغالبخ     .(ثَد کتبةهزاعن خؾي  یيااعن ) گزفت یهاًدبم  یهْ ٍ اللَِ یتآ اس  یال  تقل ثال

 گزفتٌ . یؼپرا در  آهَس داًؼآهَسػ ٍ خذة  یبعتعخلیلین هغد  

هالبًـ درثزاثالز    یدالبد اٍ  یسًال گ درعالت   یزهغ در خَاًبى یتّ ا یهْ ٍ اللَِ یتآتبػ  ی ّوِ

: گَیال   یهال  یيچٌال  یاقتقالبد خلغالبت   یثزگالشار درتقالَؿ   ایؾالبى  ثالَد.  یاًحزافال  ّبی یؼگزارعَخ 

فغبد ٍ خَاًبى را ثِ  هولکتٍ اٍضبؿ  کٌٌ  یهخَاًبى را هٌحزف  ّب یغتهبرکغ دی ین یه نعزف یکاس

 ّالب  یغالت کوًٍَ  ّالب  چالپ ثالِ   یؾالتز ثهٌال  ثالِ هجالبرسُ     خَاًبى فبقِ نیگزد عزفاسٍ  کؾبً  یه یثبرٍثٌ  یث

ثالِ افالَ     ّالب  ثحالث  یالي ااس  یثنؾال  .کالزدم را هغالز    یاقتقالبد  یّالب  ثحث دلی  ّویي ثِ ؛داؽتٌ  یؼگزا

 .یاقتقبدثِ هغبل   یگزد ینؾثٍ ؽ   هزثَط هی یافتقبد

 دار خْت یت هبتاهَر  -ُ 

فجبرت ثَد  یٌِسه یياٍ هغتوٌ اى ثَد. اق اهبت هغد  در یوبراىث ه دکبراىگزٍُ  یت هبتاس اهَر یکی  

 ی ی ُکؾال  هالزدم رًالح   ّوچٌالیي  ٍ ی عال سلشلالِ ٍ   یال گبى د یتآعال درآه ن  کنثِ اقؾبر  یرعبً کوک. 1اس: 

هَاد  یـتَسٍ  یشککْزٍ  یزٍسآثبدیفن یثَفل ّبی یوبرعتبىثثِ  یعزکؾ) اىیوبرثاس  یبدتف. 2 ؛یيفلغغ

ٍ ؽ   ی تؾک نیعجحبًحبج هحوَد  یؾٌْبدپثِ  ن1341گزٍُ در  یيا .(یهذّج یّب کتبةن لجبط ٍ غذایی

گالزٍُ ثالِ    یالي ا یافالل  یتهغالئَل ًنغالتن  . ثغالیبر اس آى اعالتقجب  کزدًال     یلیخلٍ حبج  یهْ ٍ اللَِ یتآ

گالزٍُ   یالي اّوچٌیين دلؾبد هغئَ  گزٍُ ؽ .  یآقب یؾبىاثق  اس ؽْبدت  ؛ ٍلیثَد یتبثکا یآقب ی فْ ُ

هغالتوٌ  را   یوبراىثتَد را ً اؽتٌ . آًبى  یه اٍا ی پزداتت ّشیٌِ اهکبى کِ کزد کوک هی یوبراًیث ثِ

 یا ارٍتبًِد ًیش اس یبسًهَرد  یدارٍّب .کزدً  هقبلدِ هی یهدبً آًبى را کِ کزدً  هقزفی هی یپشؽکبًثِ 
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ثالِ   یرعالبً  کوالک ّالن در خْالت    (یت هبتاهَر ) ّب یتفقبل یيا. هغد  اس ؽ  یه یِتْ یؽوبل یعق در 

. کالزد  هالی اعالتفبدُ   یبعالی ع ّالبی  یالت فقبل یثالزا  یپَؽؾال  ّوچَىّب  گزفت ٍ ّن اس آى هیثْزُ  یبسهٌ اىً

را  ىبهحزٍهال ثالِ   کوالک : اعبم ّن فزهبی  یههغد   کزدى فو  یٍخْدرتقَؿ دٍ  یهْ ٍ اللَِ یتآ

کوالک کٌالینن ّالن     ىبهحزٍهال کِ ّن ثِ ثَد  یتَثهب پَؽؼ  یثزا یياهٌتْب . ثِ ًْضت کوکّن  ندارد

 .یندّرا اًدبم  یوبىکبرّب

ثالَد.   یلالی خلهغد   یاثتکبراه اد عز   یّب فٌ ٍ  ثَد. ّب یتفقبل یگزداه اد اس  یّب فٌ ٍ 

اه اد دًجب   ّبی یتِکودر  نگغتزدُ یر عغحد نیلیخلهغد   یالگَثب الْبم اس عز   یياپظ اس اًقبةن 

ثالَد   یرعبًاه اد یّب یٌِّش یيتأه یثزااس هٌبثـ درآه  هغد   یکیافبًبت  یآٍر خوـ یّب فٌ ٍ ؽ . 

ًقالت   ّب هغبسُ یثزتٍ  یدرهبً هزاکشدر  ّب فٌ ٍ  یيا. «یبثی دررا  یوبراىث» :آى ًَؽتِ ؽ ُ ثَد یرٍ ٍ

ُ . کزدًال   دریبفالت هالی   یهجلغال  هغد اس  ثبر یک یّهب یبسهٌ ً یّب تبًَادُؽ ُ ثَد.  تحالت   یّالب  تالبًَاد

ثالزای تزیال  خْیشیالِ     یالش ًآًبى ن هَقـ اسدٍاج فزسً اًؾبى ی تحقتزج  یبفتدرثز  پَؽؼ هغد ن فبٍُ

ِ خْهقال ٍر ثبؽال     کِتبآًدبهغد   ًیشحبضز  . درحب کزدً  کوک دریبفت هی  یيتالأه دتتالزاى را   ی یشیال

 .کٌ  یه

 یثزگالشار ّ ف اس  .داؽت یتفقبل ًیش یهذّج یبدافخؾي ٍ  یثزگشار یِ یٌسهدر هغد  خلیلی 

ِ  یبدهال ن هجقالثن خؾالي   یزغ ن قزثبىن فغز ی ف) ّب خؾي گغالتزػ فزٌّالگ   (کتالبة اعْالبرن خؾالي    ی الوال

 یفزفالت اس ّالز   نیکلعالَر  : ثِگَی  یه یيچٌ ّب خؾي یيا یثزگشاردرتقَؿ  یافؾبًثَد. گ   یاعبه

هالزدم را   سهبى هٌبعجی ثَد تالب اعْبر تَل  الوِ . کزدین اعتفبدُ هیبهقِ در خ یاعبهفزٌّگ  ثزای تزٍیح

ّالن اس اّال اف    یهالذّج  یالبد اف یثزگشار. هغد  در را ثزایؾبى ؽز  دّین یاعبهٍ هغبلت  ینٌکدفَت 

 عکَتن هغلوبى تحزک یقٌیاعبم )هبًٌ   آهیش یکتحزتٌ  ٍ  یؽقبرّبٍ ثب  ؽ  ًویتَد غبف   یبعیع

خؾي  یّب ثزًبهِ. کزد یههٌؾَر تَد را افبم  (یوبفؾاخزاً  یيالقبف  یفل یيالودبّ  ِاللَ فض چِن  یقٌی

 ثَد. یًعنٌزاٍ  یؾٌبهًِوب یاخزان یهذّج یعزٍدّب یاخزان یهذّجاؽقبر  ی دکلوِؽبه  تبٍت قزآىن 

 یلیخلٍ هغد   عبٍاک -ٍ 

ٍ  فکز ىبهزٍخثَد ٍ  ی تیفقهغد   ی ؽ . ًَؿ هجبرسُ ُهجبرسچْ  ٍارد  ی دِّ ی اٍادر  یلیخلهغد   

اس  عبٍاکرٍس هأهَراى  رٍسثِ یّب گشارػ. کزدً  یهخَاًبى تبػ  افکبر یًَعبسدر  یاًقبث ی یؾِاً 

هنبل   یّب کبًَىفؾبر ثز  ن1342عب   یـٍقب یپثَد. در  حکَهتثز احغبط تغز  گَاُخلغبت هغد  

ِ ؽ ت گزفت ٍ در  ینرص ُ ٍ ّالبی  یتهحال ٍد بى رصیالن  فالبه  1343 یجْؾالت ارد 22 ی  خلغال  یثالزا  ای یالض
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ٍفالبػ هغالد ن ًؾالبرت     کالزدى  هؾنـ اس خولِ ؛ً کزد یٌیث یؼپهبُ هحزم  یعَگَارهزاعن  یثزگشار

ِ  یٍفالبؽ  ی ّوِالسم درهَرد ٍفؼ ثِ  ّبیدعتَر ی ارالِ ٍ ثز هغبلت یقدق . در ؽال ً   یهال ٍارد ؽالْز   کال

را  اهبم آٍردى ًبم عبٍاکایٌکِ  دلی  ثِ .داد هیِ تَد اداه کبرّوچٌبى ثِ  یهْ ٍاللَِ  یتآ هَققیتی یيچٌ

 .حضزت اعتبد ٍ آقب ؛ هبًٌ رعبً  یههققَد تَد را  یگزد یثب الفبؽ هوٌَؿ کزدُ ثَدن ایؾبى

 عبٍاککِ  1354رهضبى عب   23تب ؽت اداهِ داؽتن  گًَِ ی ّوبىهْ ٍاللَِ  یتآّبی  فقبلیت

اس اهالبم   یًالبه تقْ  گزفت  عبٍاکن ایؾبى ی تجق. ثق  اس کزد ی تجق کزدعتبى ثَکبىٍ ثِ  یزدعتگ ایؾبى را

 یلالی خل یآقبثِ ثٌ ُ گفتٌ   یٍقت: گَی  یهثبرُ  یيدرا یعجبعجبل یقبض یآقبثزدُ ًؾَد.  یلیخلدر هغد  

ُ فباعن اهبم ثزدُ ًؾَد چالِ   در آى کِ یهدلغگفتن  ناعن اهبم ثزدُ ًؾَد اعتتقْ  دادُ  دارد. در  ای یال 

اهالبم   یثالزا  یؽالقبر هالي   یتخوقؽ ى  قج  اس هتفز  اهب ؛هبخزا اعن اهبم ثزدُ ًؾ  یيااس  خلغِ ثق  یياٍل

 یکی .ینتٌ ردات   ىاهأهَرفلَات فزعتبد  یتخوق یٍقتؽبى فلَات فزعتبدم.  یعبهت یثزاتَاً م ٍ 

اس دعالت   یگزاىدالجتِ ثب ٍعبعت  کِدّن  ی تحَؽوب را  ی ثباس حضبر هدلظ دعت هزا گزفت ٍ گفت 

 .مؽ رّب  اٍ

رهضالبى   هجالبرک هالبُ   22در ؽالت   .قبث  تَخِ ثالَد  یهْ ٍ اللَِ یتآ ی تجقهزدم پظ اس  ٍاکٌؼ

اس  ّالب  آى .ًال  تَاً  یاتالبثک ن دلؾالبد ٍ  یهؾالتبق  رادفب  .ؽ  ثزگشار یلیخلدر هغد   ی کو یدفب ی خلغِ

 یال  تجق ثَکالبى عالب  ثالِ    عِ یثزا اللَِ یتآ گفتٌ  هی یِگز بًبراحت ثَدً  ٍ ث یلیت یهْ ٍ اللَِ یتآ ی تجق

 تَاًال ؛  هی ی کو یدفب در آى یهْ ٍ اللَِ یتآ کِپنؼ کزدً  را  یًَارن خلغِؽ ُ اعت. در اٍاتز 

ٍحؾالت   یال  دل ٍفبػ ثِ سهبىن آى ًَار قغـ ؽ . در یف ا (تبدم هغد ) یًق یهؾْ  تذکز دلی  ثِ یٍل

ِ ً یثالزا  نبػ هقزٍف تْالزاى اس ٍف یکیاس  یٍقت کِتبآًدب ثزدً ؛ را ًویًبم اهبم  عبٍاکاس   نؽالقجبى  ی یوال

 اس اهبم ثزدُ ًؾَد. یاعو کِ  آی یه یؽزعدفَت ؽ  گفت ثِ 

 یالش ً یگالزی د کبرّبیاعبفبت  کغت یثزا عبٍاک ندر هغد  ىاهأهَر یثز حضَر دالو فبٍُ

ِ  زای ّوالیي ثَدً  ٍ ثال  عبٍاک اس خبعَعبىهغد   ىبتبده ثیؾتز. 1 :داد اًدبم هی اس  ّالب  یهغالد   ی ّوال

تفبدُ عال ا یٌالی تجزچ یثالزا اس افزاد فقالب  هغالد    عبٍاک . 2 ؛گزفتٌ  یهفبفلِ  ٍ ثزدً  یهحغبة  بىدهتب

ثِ هنتبرپَر ثالَد   یّوکبر یؾٌْبدپ هَرد یيااس  یا ًوًًَِ اؽت.  یچٌ اً یتهَفقرٍػ  یيا کِ کزد هی

در کالزد   یعالبٍاک عالقی هال   . 3 ؛یال  ثکٌ تَاّیال   یه یکبرً ارم ٍ ّز  یکبرؽوب  ثب هي: گفتٌ  یؾبىا کِ

 .ًفَذ کٌ  اهٌب یئتّ
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هوٌالَؿ   راخلغالبت   یثزگشار عبٍاک کِ رفت یؼپ آًدبتب  خلیلی هغد  یهجبرسات ّبی یتفقبل

 یبرثغ یهْ ٍ اللَِ یتآ ثِ عبٍاک. ؽ  یهثزگشار  یبرع فَرت خلغبت ثِن 1353تب عب   نپظ ىآاس  .کزد

ثالَد. ثالِ    فلیالِ(  اهلل )رحوالة یٌالی تواهالبم   یخال  ر هنبل  دٍلت ٍ عزف ا یافزاع ىیبرٍحبًاٍ اس  حغبط ثَد؛ سیزا

 ثلکِ نً اؽت تَخِ یقبًًٍَ اق اهبت  تذکزاتتٌْب ثِ  ًِ ثَد ٍهتققت  ثغیبر یفزد یٍ عبٍاک ی ی ُفق

ُ هقبف   یؾزفتپ ثزایٍ کزد  هیعَءاعتفبدُ  یؼتَ یتهَققاس   کالزد.  هالی  یالت فقبل تزاثکالبر  یّالب  گالزٍ

 یقحقبٍ را اغفب    ىاهأهَر کزد هی یعق ییثبسخَنتل  در هزاح  هٍی  کِ اعت کزدُ اؽبرُ  عبٍاک

ِ  یالت آ. کالزد  را هنفالی هالی  اعبفبت  ّوچٌیي ٍ را کتوبى کٌ  ٍ  اللَال ثالِ اتْالبم ارتجالبط ثالب عالبسهبى       یهْال 

 ؽ . هحکَم یکدرخِ  ییخٌبٍ ثِ چْبر عب  حجظ  یزدعتگ ن1354در عب   نیزاىاتلق  یيهدبّ 

 یجهنت

ایي اعت.  فقبلیت داؽتِ ٍقفِ یث نچْ  تب اهزٍس ی اس آغبس دِّ ینقبلف یبعیعّوچَى ًْبد  یلیخلهغد  

ُ اعت؛ سیزا ثَد یکٌ یهْ ٍ اللَِ یتآهزَّى سحوبت هغتوز  تَد را اس اًقبة یؼپ ّبی هغد  فقبلیت

 یٍاققال  یالت هبٍّ  کالزد ثال     حکَهالت هنالبل    کالبًَى هغد  را ثِ  ی تیفقٍ  یبعیع یزیته ثب  ایؾبى

ُ    یيفدال  یآهَسؽ -یبعیع کبرکزدهغد  را ثب  َ  ی عالبتت. حضالَر گغالتزد فقالب    یافضالب ن یبىداًؾالد

را ًؾالبى   یلالی خلهغالد    یتخذاثٍ  یبییپَهجبرس  یٌید ّبی یتؽنقٍ  یاًقبثن ٍفبػ یبعیع یّب گزٍُ

اس اهبهت هغد   کؾَر ییاخزادر اهَر  ّبیؼ یتهغئَل دلی  ثِ یهْ ٍ اللَِ یتآ ن. پظ اس اًقبةدّ  هی

اهالبم   یعالدبد  یآقالب درًْبیالت  ٍ  یاعالبه  یآقالب عالپظ   نیرعتگبر یآقبپظ اس اٍ  .ی کؾدعت  یلیخل

هغالد    الجتالِن . پیال ا ًکالزد  . الجتِ هغد  ثق  اس اًقبة رًٍالق عالبثق تالَد را    خوبفت هغد  خلیلی ؽ ً 

 .دارد یتفقبل نهبًٌ  عبثق ناس هغتوٌ اى یزیدعتگت هبت ٍ  ی در ارالِّوچٌبى 

 هغبخ  گی ثِ اهَرهزکش رعی هٌجـ:


