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ضٟیس ععتإِّٛن وبٚٚسی ّٔىی ث ٝغٛضت ا٘سب٘ی  ٚفطضتٝای زض ِجبس ثطط ثٛز .ایٗ زٚضیعٔ ٜعػٚ ْٛ
فطضت ٝذػبَ ،زا٘طدٛی پعضىی زض تٕبْ ط َٛسبَٞبی تحػیّص ضبٌطزٕٔتبظ ثٛز  ٚثٙب ثٌ ٝفت ٝیىی اظ
استبزا٘ص آلبی زوتط ٔػطفٛی حتی یه ٘ٛثت  ٓٞغیجت ٘ساضت  ٚزض أتحب٘بت زض ثیٗ

٘ 121فط ٔمبْ

ا َٚضا ث ٝزست آٚضز ٔ ٚطا ثط آٖ زاضت و ٝخبیعٜای ثطای ا ٚزض ٘ظط ثٍیطْ .ایطبٖ ٔیٌٛیٙس :ضٟیس
ععتإِّٛن وبٚٚسی ٕٞچٙبٖ و ٝاظ ٘ظط عّٕی ٔظٟط وبّٔی اظ اذالق پعضىی ثٛز ،عٕال ٘ ٓٞطبٖ زاز وٝ
اظ حیج فساوبضی زض ضا ٜا٘دبْ ٚظیفٔ ٝمسس پعضىی حتی اظ خب٘جبظی  ٓٞزضیغ ٘ساضز .تٛضیح آ٘ى ٝزض
غٛغبی ا٘مالة ثطای ٘دبت خبٖ ٔدطٚحبٖ سط اظ پب ٕ٘یضٙبذت  ٚزض ظیط آتطجبض تف ٌِّٝٛ ٚ ًٙثس ٖٚا٘سن
تطس اظ وطت ٝضسٖ ،عس ٜظیبزی اظ ظذٕیٞب ضا ٘دبت زاز ِٚی ٍٙٞبٔی و ٝیىی اظ ٔدطٚحبٖ ضا زاذُ
آٔجٛال٘س ٔیٌصاضت ٌِّٝٛای اظ تجبض ظّٓ ثسٖ ٘بظ٘یٙص ضا ٞسف ٌطفت  ٚضٚح ٔعػ ْٛایٗ ضٟیس ضا ٜحك
ثّٔ ٝىٛت اعّی ضا ٜیبفت ٕٞ ٚسْ فطضتٍبٖ آسٕبٖ ٌطزیس .وسی و ٝثب ذطٚش تٛفٙس ٜذٛیص  ٚثب فطیبزی
ث ٝثّٙسای آسٕبٖ  ٚثب ععٔی ث ٝاستٛاضی وٜٞٛب  ٚثب ذ٘ٛی ث ٝسطذی ذ ٖٛضٟیساٖ غسض اسالْ ثِ ٝمبءاِٝ
ضتبفت.
ضظٔٙسٜای و ٝث ٝسعاٚاضی ضٟیس ثس  ٓٞ ٚپبی الِٞٝبی ٘ٛضسی و ٝضٟبٔت آٖ ضا زاضت و ٝآتص ٌِّٞٝٛبی
أطیىبیی ضب ٜضا زض پطپط ذٛیص ذبوستط وٙس.
ضٟیس ععتإِّٛن وبٚٚسی زض سبَ  1337زض ٔطٟس ث ٝز٘یب آٔس ،پس اظ اتٕبْ تحػیالت زٚضاٖ اثتسایی
ٕٞطا ٜثب ذب٘ٛاز ٜث ٝتٟطاٖ آٔس  ٚزض زثیطستبٖٞبی زوتط فبطٕ ٝسیبح ،وبخ ٞ ٚسف زٚضاٖ ٔتٛسط ٝضا طی
ٕ٘ٛز تب ایٙى ٝزض ٕٞبٖ سبَ زض زا٘طىس ٜپعضىی زا٘طٍب ٜتٟطاٖ پصیطفت ٝضس .ا ٚاظ ٕٞبٖ وٛزوی ث ٝیبز
ذسا ثٛز  ٚزض ٔیبٖ ٔطزْ ،آٟ٘بیی و ٝضیطیٙی ٔؤا٘ست ثب لطآٖ ٟ٘ ٚحاِجالغ ٝضا چطیسٜا٘س  ٚآٟ٘ب و ٝزض
٘یٕٞٝبی ضت ث ٝعطك ذسا ٌطیستٝا٘س  ٚطعٓ ظ٘سٌی ضا زض زستٍیطی ٔحطٔٚبٖ  ٚزض وٙبض ظاغ٘ٝطیٙبٖ ٚ

چبزض٘طیٙبٖ خٛٙة ضٟط زا٘ستٝا٘س  ٚسطا٘دبْ زض  22ث ٕٟٗسبَ  1357اٚج ا٘مالة ذ٘ٛیٗ أتٕبٖ اظ
لفس پطیس  ٚچ ٖٛلططٜای ث ٝزضیبی ضٟیساٖ پیٛست  ٚا ٚو ٝسبَٞب آضظٚی پطٚاظ ثب ّٔىٛتیبٖ ضا زاضت،
ٔطتبلب٘ ٝپط وطیس  ٚث ٝاعالعّیٗ پیٛست  ٚآضأٍب ٜاثسیص زض غحٗ ثیٕبضستبٖ أبْ ذٕیٙی ٔیثبضس.
ث ٝضاستی و ٝچ ٝظیجبست پطٚاظ وجٛتطی ظ٘سا٘ی ؤ ٝیّٞٝبی لفس ضا زض  ٓٞضىست ٝاست  ٚچٝ
ضىٕٙٞٛس است اٚج ا٘سب٘ی و ٝزض سیطش ث ٝسٛی ذسا ث ٝآذطیٗ ٔٙعَ غعٛزیص ٌبْ ٟ٘بز ٜثبضس.
ضٟبزت ِیبلت ٔیذٛاٞس  ٚتٛفیك ضٟیس ٔدبٞسی است و ٝزض ثعضيتطیٗ  ٚطبلتفطسبتطیٗ أتحبٖ اِٟی
ضطوت خست ٚ ٝتب آذطیٗ ِحظبت ظ٘سٌی ،پیطٚظ  ٚسطافطاظ ث ٝزض آٔس ٜاست ،ضٟیس زِجبذتٝای است وٝ
تٕبٔی ٚخٛز ٔ ٚبیّٕىص ضا تٟٙب اظ ٔعطٛق ٔیزا٘س ،اظ ذسا  ٚذٛز ضا زض ثبظٌطت ث ٝسٛی أ ٚیثیٙس ٚ
ذسا ایٗ ٔعطٛق تٕبٔی عبضمبٖ  ٚایٗ اِ ٝتٕبٔی سطٌطزا٘بٖ ٔ ٚبِه تٕبٔی ّٔٛنٞبی غّٛات ذٛیص ضا ٚ
ضحٕتص ضا ثط ایٗ ضٟیس ،ایٗ پبوجبذت ٚ ٝایٗ عبضك ٔیفطستس.
ضٟیس ععتإِّٛن وبٚٚسی اظ وٛزوی پطوبض ٔ ٚتفىط ثٛز .ظیبز ٔطبِعٔ ٝیوطز ،اظ غجح تب پبس اظ ضت
ٔطغ َٛتحمیك ٔ ٚطبِع ٝثٛز .زض زٚضاٖ زثیطستبٖ و ٝذٛیطتٗ ضا ضٙبذت  ٚضاٞص ضا یبفت ٔ ٚصٞت ضا
تٟٙب ضا٘ ٜیُ ثٞ ٝسفص زیس ثب ٔطبِع ٝوتبةٞبی ٔعّٓ ضٟیس زوتط عّی ضطیعتی ثب اسالْ ا٘مالثی آضٙب ضس.
تبضید ،فّسف ،ٝلطآٖٟ٘ ،حاِجالغ ٚ ٝحتی زاستبٖٞبی ا٘مالثی  ٚثیساضی ّٔتٞب ضا ث ٝطٛض ٔٙظٓ ٔیذٛا٘س،
زضسٞبی استبز ضٟیس ٔطٟطی ٛ٘ ٚاضٞبی تفسیط لطآٖ ضا ث ٝزلت ٔطبِعٔ ٝیوطز  ٚیبززاضت ثط ٔیزاضت،
تفىط زض آیبت لطآٖ  ٚحفظ آٟ٘ب  ٚوبض تحمیمی ضٚی ٟ٘حاِجالغ ٝضا ٔطتبلب٘ ٝا٘دبْ ٔیزاز  ٚثٞ ٝط ٔٙجط ٚ
ٔدّس ٔ ٚسدسی سط ٔی ظز  ٚاظ ٞطخب ثٟطٜای ٔیخست ِٚی ٞیچ چیع ا ٚضا لب٘ع  ٚضاضی ٕ٘یوطز ٚ
تٕبٔی اثعبز ٚخٛزش ضا پط ٕ٘یوطز .زلت٘ ،ىتٝثیٙی  ٚسٙدص ٛٞضیبضی ،ضدبعت  ٚتٛاضع  ٚپطوبضی اظ
ذػٛغیبت ثطخست ٝا ٚثٛز .ا ٝ٘ ٚتٟٙب ثطای ضٙبذت اسالْ اغیُ ٔطبِعٝای ثٙیبزی زاضت ثّى ٝوبض ٚ
فعبِیت  ٚعطك  ٚعطٛفت زض ثط٘بٔ ٝظ٘سٌیاش خبی ذبظ ذٛز ضا زاضت .عطك ثٔ ٝحطٔٚیٗ  ٚوٕه ثٝ

ثیٛٙایبٖ ا ٚضا ث ٝزٚضافتبزٜتطیٗ ٔ ٚحطْٚتطیٗ ٔحّٞٝبی ضٟط ٔیوطب٘س .ثچٞٝبی ثیوس  ٚتٟٙبی
پطٚضضٍب ٜثٔ ٝطزْ ٔحط ْٚخٛٙة ضٟط ،ظاغ٘ٝطیٙبٖ  ٚچبزض٘طیٗٞبی حّجیآثبز  ٚوبضٌطاٖ وٛضٜ
پعذب٘ٞٝبی خٛٙة ضٟط ث ٝذٛاٞطاٖ  ٚثطازضاٖ فّح ٔ ٚحط ْٚزض ٌٛض ٚ ٝوٙبض ضٟط ٍٕٞی ذٛة
ٔیزا٘ستٙس و ٝضٟیس وبٚٚسی زٔی اظ یبز  ٚوبضضبٖ غبفُ ٘جٛز .ثطایطبٖ وتبة ٔیذٛا٘س .ث ٝآٟ٘ب زضس
ٔیزاز ٔ ٚعِّٛیٗ ضا حٕبْ ٔیوطز  ٚثب ٞعی ٝٙزا٘طىس ٚ ٜپِٛی و ٝاظ ذب٘ٛازٔ ٜیٌطفت ث ٝآٟ٘ب وٕه
ٔیوطز  ٚثیٕبضاٖ ضا ذطج ذٛزش ٘عز پعضىبٖ ٔترػع ٔیآٚضز .ا ٚثٛز و ٝث ٝزضزضبٖ ٔیضسیس ٌطیٝاش
لططات اضىص ثب زیسٖ ٔحطٔٚبٖ سطاظیط ٔیضس .ظٔستبٖٞب ث ٝوطج ٔیضفت  ٚزض آ٘دب زضس لطآٖ ٔیزاز
 ٚزض ٔیساٖ غبض  ٚخٛازی ٝوتبثرب٘ ٝزضست وطز ٜثٛز  ٚوالسٞبی ٟ٘ضت تطىیُ زاز ٜتسضیس وٕهٞبی
اِٚی٘ ٝیع ٔیٕ٘ٛز .ضٚظی وٛزوی فّح و ٝاظ ثیٕبضستبٖ ضفبیحیبیبٖ ث ٝعّت ٘ساضتٗ ٞعی ٝٙثیٕبضستبٖ وٙبض
ذیبثبٖ ٌصاضت ٝثٛز٘س ،پیسا وطز .ثطایص ٔسبفطذبٌ٘ ٝطفت ٞ ٚط ضٚظ ث ٝا ٚسط ٔیظز  ٚثطایص آشٚلٔ ٝی ثطز
 ٚیىطٚظ زض ٔیبٖ ا ٚضا ث ٝؤ َٛی ٌطفت  ٚاظ پّٞ ٝبی ٔسبفطترب٘ ٝثب ظثبٖ ضٚظ ٜزض ظٟط تبثستبٖ پبییٗ
ٔیآٚضز  ٚثٕٞ ٝبٖ ثیٕبضستب٘ی و ٝآٖ پسط ضا ثیط ٖٚوطز ٜثٛز٘س ثطای فیعیٛتطاپی ٔیثطز تب ایٙى ٝپس اظ
ٔستی ثطایص ٚیّچط ٌطفت .ا ٚضا ث ٝوبضٌب ٜوٛضس زض ضٟط ضی ٔٙتمُ وطز  ٚث ٝا ٚزضس زاز تب ٌٛاٞیٙبٔٝ
ٌطفت .ایٟٙب  ٚزٞٝٞب ٕ٘ ٝ٘ٛزیٍط اظ فعبِیتٞبی ضجب٘ٝضٚظی ا ٚثٛز .ث ٝظثبٖ اٍّ٘یسی  ٚعطثی ٔسّط ثٛز.
وتبةٞبی اثٛعّیسیٙب ضا و ٝث ٝظثبٖ عطثی ثٛزٔ ،طبِعٔ ٝیوطز.آٖ  ٕٝٞضا تٟٙب  ٚتٟٙب ث ٝعطك ذسا  ٚثطای
ضضبی ا ٚا٘دبْ ٔیزاز .ثطای اٞ ٚسف ذسا ثٛز  ٚثس .ث ٝذٛثی ٔیزا٘ست وٚ ٝظیفٝاش ث ٝعٛٙاٖ یه
ذٛاٞط ،یه ا٘سبٖ  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط ث ٝعٛٙاٖ یه ٔسّٕبٖ چیست .ا ٚاضظش ذٛیص ضا ضٙبذت ٝثٛز ٚ
زضیبفت ٝثٛز و ٝچٍ ٝ٘ٛثبیس اظ ایٗ  ٕٝٞاستعسازٞب ٘ ٚعٕتٞبیی و ٝذسا زض ٚخٛزش ٟ٘بز ٜاست حساوثط
استفبز ٜضا ثٕٙبیس .خسٓ  ٚخبٖ ذٛیص ضا أب٘تی ٌطا٘جٟب ٔیزا٘ست و ٝذسا چٙس ضٚظی ث ٝزست ا ٚسپطزٜ
 ٚأ ٚیثبیس ایٗ أب٘ت ضا سبِٓ  ٚطبٞط ثٚ ٝی ثبظٌطزا٘س  ٚسطا٘دبْ چ٘ ٝیى ٛضسبِت ذٛیص ضا ث ٝا٘دبْ ثطز.

ثب اٚجٌیطی ا٘مالة ضىٕٙٞٛس اسالٔی ایطاٖ  ٚثیساضی ٔطزْ ،ا ٚزیٍط سط اظ پب ٕ٘یضٙبذت ،چطٕبٖ
تیعثیٙص ثطق أیسی تبظ ٜیبفت ٝثٛز  ٚاحسبس ٔیوطز پیطٚظی ٘عزیه است ،والْ أبْ زاضٚی زضزٞبی اٚ ٚ
تسّیثرص لّجص ثٛز .ظٔبٖ ث ٝسطعت ٔیٌصضت  ٚاو ٖٛٙضٚظٞبی آذط فطا ضسیس ٜثٛز .پبیٞٝبی پٛضبِی
ضغیٓ ضبٞ ٜط ضٚظ سست  ٚسستتط ٔیضس .عبلجت ظٔبٖ ٔٛعٛز ضسیسٔ ،طزْ ث ٝذیبثبٖٞب وطیس ٜضس٘س ٚ
ععت  ٓٞچ ٖٛزیٍط پبوجبظاٖ ثٔ ٝیساٖ زٚیس  ٚایٗ ثبض ٌِّٝٛای اظ تجبض طبغٛت سی ٝٙفضب ضا ضىبفت  ٚثط
وتف ا٘ ٚطست  ٚا ٚپیطا ٗٞسفیسش ضا ث ٝذ ٖٛسطخ ٔ ٚطٟطش آشیٗ وطز تب خطٗ پیطٚظی ا٘مالة ضا
فطیبز وطز ٜثبضس .زضٚز ثط ظ٘ب٘ی و ٝثط پب زاض٘س ٜسطٚز آظازی ثٛز٘س ٚ .او ٖٛٙایٗ ذٛاٞط  ٚثطازض ،ثط ٔبست
و ٝذٛیطتٗ ذٛیص ضا ثطٙبسیٓ  ٚزضیبثیٓ و ٝضإٞبٖ چ ٝطٛال٘ی ٔسئِٛیتٕبٖ چ ٝسٍٙیٗ ٚ
آضٔبٖٞبیٕبٖ چٚ ٝاالست ،ثبیس ذساٌ ٝ٘ٛضٛیٓ  ٚذّیفٝاهلل زض ظٔیٗ ثبضیٓٚ .لتی سرٙبٖ وٛثٙس ٜثیساضٌط
ضٟیس وبٚٚسی ضا ذطبة ث ٝزا٘طدٛیب٘ی و ٝزض ضٚظ ععای عٕٔٛی ،والس ضا تطن ٕ٘یوطز٘س ث ٝذبطط
ٔیآٚضیٓ ٔیفٕٟیٓ ؤ ٝسئِٛیتٕبٖ چ ٝسٍٙیٗ است ،فطیبز ا ٚایٗ ثٛز ؤ ٗٔ« ٝتعدجٓ و ٝالاِٝاالاهلل
ٌفتٝایس چٍ ٝ٘ٛحبضط ٔیضٛیس زستٛض غیط ذسا ضا اخطا وٙیس آیب ایٗ ثسیٗ ٔعٙب ٘یست و ٝضٕب اضظش
فطٔب٘سٜتبٖ ضا ثیطتط اظ ذسا ٔیزا٘یس .أطٚظ ضطوت زض والس ظیط پب ٌصاضتٗ فطٔبٖ ذسای ععیع است ٚ
پیطٚی اظ فطٔبٖ طبغٛت و ٝزض الاِٝاالاهلل ٘فیاش ٕ٘ٛزٜایٓ».
ثیساض ثبضیٓ و ٝآ٘ی ا٘تظبض ضٟیس است  ٚاٌط وّٕ ٝتٛحیس ضا ثط ظثبٖ ضا٘سیٓ تٟٙب ذسا ثپطستیٓ.
ذسا٘ٚسا ا٘مالة اسالٔیٔبٖ ضا و ٝزستبٚضز ذٖٞٛبی پبن چٙیٗ ضٟیسا٘ی است اظ ٌع٘س حٛازث  ٚاظ
زستا٘ساظی تدبٚظٌطاٖ ٔػ ٖٛثساض.
آٔیٗ یب ضةاِعبِٕیٗ

