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چکیذه
ؿهق هى٪٥یت کىػتای < 6هـػاػ و مـکىبی يهْت هلی ػؿ ایزاػ ت٦ـ٩ه بیى هَؼ ٧و آیت الله کاىايی و ایزاػ
ْ٥ایی هملى اف بؼبیًی بیى ایياو بىػ که به فىتتـیى يى ٛاف تغاٍن و تًاف ٛمیامی به ٕـ٥ؼاؿاو ػو رًاس يیق هًت٪ل
گـػیؼ ،تا رایی که ػؿ صناك تـیى لضٚات تاؿیظ ماف هـػم ػؿ يهایت بی ت٦اوتی به کًاؿی ؿايؼه ىؼيؼ و ٩لیلی اف
وابنتگاو به بیگايه ،هـاکق ههن ؿا با صمایت هالی ،تبلی٢اتی و إالٝاتی آهـیکا وايگلیل به تَـ ٣ػؿآوؿػيؼ وىاه ؿا
که ٥ـاؿ ؿا بـ ٩ـاؿ تـریش ػاػه بىػ ػوباؿه به ٩ؼؿت باف گـػايؼيؼ .بی ىک یکی اف تاحیـگؾاؿ تـیى و٩ای ٜههن ػؿ تًا٥ـ و
رؼایی ػو ؿهبـ هلی وهؾهبی يهْت ؿا ؿبایو و٩تل ا٥ياؿٕىك ؿئیل ىهـبايی ػکتـ هَؼ ٧بایؼ ػاينت که هٞماؿ
ارـا و به باؿ يينتى ایى ٥تًه یک ؿرل میامی کهًه کاؿ اف ػؿوو يهْت هلی ?ه٦ٚـ ب٪ایی> بىػ .ػؿ ایى تض٪ی،٨
هنتًؼات ١یـ٩ابل تـػیؼ اف ي٪و وی ػؿ ایى ٝملیات هؤحـ ،اف ٕـی ٨رم ٜآوؿی ،بـؿمی و تضلیل کتاب مًؼهای
هىّىٝی ،عإـات ؿرال میامی و کتب هٞتبـ هىّىٝی اؿائه هیگـػػ بـای اولیى باؿ تکلیٖٞ٩ ٤ی ههنتـیى مًؼ
اتهاهی او ػؿ ایى ٩تل یًٞی ػ٥تـچه ریبی ا٥ياؿٕىك ؿوىى هیگـػػ.
واژههای کلیذی :هَؼ ،٧کاىايی ،يهْت هلی ،کىػتای < 6هـػاػ ،ا٥ياؿٕىك.

 .5امتاػیاؿ گـوه تاؿیظ ػاييگاه عىاؿفهی
 .6کاؿىًاك اؿىؼ تاؿیظ تيیٜ
تاؿیظ ػؿیا٥ت 57=9/4=/4: :تاؿیظ پؾیـه57=9/55/49 :

hosseini@khu.ac.ir
abbasijavad110@gmail.com

همذهه
٩تل ا٥ياؿ ٕىك اف رمله پیچیؼهتـیى ا٩ؼاهات ارـایی پًهاو ػؿ ایـاو امت که اف پيتیبايی ٝملیات ؿوايی و همـاهی
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بنیاؿی اف ىغَیتهای هؤحـ و ؿمايه های هٖـس آو ػوؿاو بـعىؿػاؿ بىػ و تىاينت به اهؼا ٣اف پیو تٞییى ىؼه
عىػ ػؿ ػو ٖ٩بی کـػو راهٞه و تًا٥ـ رؼی ؿهبـاو هٖـس میامی تا آمتايه صؾ ٣کاهل یکؼیگـ و هیؼاو ػاػو به
ػؿباؿ و ىاه بـای تٞاهل با بیگايگاو ػؿ ارـای ایى کىػتا که هًزـ به اػاهه ملٖه امتبؼاػ و امتٞماؿ بیگايه بـ کيىؿ
گـػیؼ ،يائل آیؼ .هتؤم٦ايه هًىف هن ا٥کاؿ ٝمىهی اف وؿوػ هىؽمًذايه به ایى پـويؼه بنیاؿ ههن و کي ٤ػهلیقهای
ياىًاعته آو هضـوم هايؼه امت.
پیىمتگی ارـای ایى ٩تل بـياهه ؿیقی ىؼه با صىاػث به هن هـتبٔ چهاؿ هاه پـتًو تا ايتهای هـػاػ  ،5776آيگاه که
اف بیـوو آو ٙـ ٣فهايی هىؿػ تؤهل ٩ـاؿ هیگیـػ ،صکایت اف ههًؼمی ا٥کاؿٝمىهی بـای به صاىیه ؿايؼو آو ػاؿػ و با
ورىػ ٩ـائى و ىىاهؼ هتٞؼػ و هنتًؼ ػؿ تؤییؼ آو به ػلیل به اؿث ؿمیؼو تضلیلهای میامی بيؼت ػوٖ٩بی اف آو
ػوؿاو و بین تضلیلگـاو میامی اف بـچنب عىؿػوهای ياعىىایًؼ ،آيگىيه که ػؿىاو تاؿیظ میامی هٞاٍـ
کيىؿهاو بىػه وهنت به ایى واٞ٩ه و صىاػث پل اف آو تىره هبؾول يگيته ،ػؿ ایى تض٪ی ٨بـ آيین تا با ص ٘٦بیٖـ٥ی
ػؿ اؿائه امًاػ و هؼاؿک ١یـ ٩ابل تـػیؼ ایى ي٪یَه تا صؼی ربـاو گـػػ .پل اف بـؿمی هًاب ٜهتًى ٛتاؿیغی و ه٪االت
هىرىػ ػؿ صىفه های ػاييگاهی کيىؿ یکی اف بهتـیى وؿوػی ها به تاؿیظ میامی آو ػوؿاو اف ىکل گیـی يهْت
هلی تا و٩ى ٛکىػتای < 6هـػاػ ،ؿا ىغَیتی يام آىًا و پـ هیاهى به يام ?ه٦ٚـ ب٪ایی> یا٥تین که ػؿ صىاػث تٞییى
کًًؼهای چىو يهْت هلی ىؼو ي٦ت ،تـوؿهای ٥ـاهىه ياىؼيی آو ػوؿاو (هژیـ و ؿفم آؿا) وتزقیه و تيتت ػؿوو
ربهه هلی و به ؿویاؿویی کيايؼو هزلل و ػولت و يهایتا هى٪٥یت ارـای کىػتای < 6هـػاػ ي٪يی بی بؼیل ػاىته
امت.
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ػؿ ایى تض٪ی ٨به ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿئیل ىهـبايی ػولت ػکتـ هَؼ ٧و پیاهؼهای آو هیپـػافین که ػؿ ابتؼا با
بـؿمی یک هاهه ؿوفياهه إالٝات اف ابتؼا تا ايتهای اؿػیبهيت  5776و هـوؿی بـ اعباؿ و گقاؿىات ههن هًؼؿد
ػؿ آو آ١اف هیيمایین.
والؼه يگاسی لتل افؾاس عىط
ٕی ایى هاه و ػؿ ؿوفهای اول همه تیتـها ،ه٪االت و تضلیلها به ممت بقؿگتـیى پـويؼه رًایی میامی هٖٞى٣
بىػ ،عبـ اف ػمتگیـیهای رؼیؼ ،ت٪ٞیب ٥ـاؿیاو ،رایقههای کالو بـای کنايی که إالٝات ه٦یؼ اف هزـهاو ػؿ

اعتیاؿ بگؾاؿيؼ اماهی ا٥نـاو ػمتگیـ ىؼه ،کی٦یت ٩تل و ايتياؿ اٝتـا٥ات هتهمیى اها به هـوؿ با ت٪ٞیب تیتـها و
تضلیلهای ؿوفياهه ها آىکاؿ هیىىػ که ىبکه همکاؿاو تىٕئه گـاو ػؿ هٖبىٝات با ػ٩ت ؿیل گؾاؿی ا٥کاؿ ٝمىهی
ؿا به ممت راؽبه های رًزالی وايضـا٥ی آػؿك ػهی کـػيؼ ،هايًؼ :ػٝىا بـ مـ الیضه اعتیاؿات پیيًهاػی يغنت
وفیـ ،ایزاػ ٥ـاکنیىو های رؼیؼ ػؿ هزلل و تزقیه ربهه هتضؼ هـػهی به مـػهؼاؿی ًٝاٍـ بؼ ماب٪ه ،هىا٪٥ت
بیماؿمتاو هؼایت ػؿ هٞیت ىاه ،فػ وعىؿػ ىؼیؼ بیى يمایًؼگاو وتماىاچیاو ػؿ هزلل با هیؼاو ػاؿی ٝىاهل
هـتبٔ با ب٪ایی ،م٦ـ ت٦ـیضی یکماهه ىاه به ؿاهنـ ه٪اؿو با هاه هباؿک ؿهْاو ،پیيًهاػ يمایًؼگاو به تٖٞیلی یک
هاهه هزلل ،تيًذ ػؿ هزلل به بهايه تزؼیؼ ايتغابات هیئت ؿئینه ،آ١اف ػٝىای رؼیؼ تىمٔ ب٪ایی بـمـ يمایًؼه
رؼیؼ کـهاو ػؿ هزلل ،بضج بـ مـ ػؿ عىامت ملب هَىيیت ب٪ایی اف يمایًؼگی هزلل و لقوم پامغگى بىػو
او به اتهاهاتو ػؿ هـرْ٩ ٜایی ػؿ هىؿػ ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ،هیؼاو ػاؿی همؼمتاو ب٪ایی ػؿ ایزاػ ػؿگیـیهای
عیابايی ػؿ هغال٦ت با ملب هَىيیت ب٪ایی ،يٖ٨های تًؼ ب٪ایی وفهـی ػؿ واؿػ کـػو اتهام ىکًزه ػمتگیـ
ىؼگاو و اػٝای ایًکه ا٩اؿیـ تضت ٥ياؿ اعؾ ىؼه واٝتباؿ يؼاؿػ ،صائـی فاػه ،هیـ اىـا٥یً٩ ،ات آباػی وب٪ایی
تًؼتـیى يٖ٨ها ؿاٝلیه ػولت بیاو و ؿبایو و٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿا ٕـس ػولت بـای صؾ ٣هغال٦یى ٩لمؼاػ هیکًًؼ.

ةسرضی نعهای قحل افغار طَس ( 1332ش)

آیت الله کاىا يی با تضَى مـليکـ ٥ـاؿی فاهؼی ػؿ هزلل وصمایت اف وی ،صْىؿ يمایًؼگاو ػؿ ا٥تتاصیه

یک هاه هـوؿ بـ هٖالب هًتيـ ىؼه يياو هیػهؼ@ ههنتـیى واٞ٩ه رًایی و میامی هـتبٔ با يهْت هلی که ػولت
ؿا با چالو رؼی هىاره کـػه بىػ به هـوؿ ػؿ ٍ٦ضات ؿوفياههها به صاىیه ؿايؼه ىؼ ،هىّىٝات رًزالی ػیگـی
بـای به ٥ـاهىىی بـػو آو پـؿيگ تـ ىؼيؼ( .ؿ.ک ؿوفياهه إالٝات مال  5776اف یکن تا می و یکن اؿػیبهيت
هاه)
کیفیت سبایؼ و لتل
هزمىٝه ای اف ا٥نـاو اف ٕـی ٨صنیى عٖیبی و مـتیپ فاهؼی اف هًنىبیى مـليکـ فاهؼی ،بًٞىاو یک هنته
يٚاهی اهًیتی هغ٦ی به ه٦ٚـ ب٪ایی وٍل ىؼيؼ که هنته اٍلی ػولت بٞؼی ؿا يیق تيکیل عىاهًؼ ػاػ:
هقیًی ؿئیل متاػ اؿتو ،ػکتـ ّ
هًضه وفیـ بهؼاؿی ،عشتیپ بایًذس وفیـ ػ٥ا ٛیا وفاؿتغايه ای ػیگـ ،مـتیپ فاهؼی
ً
هن اف ًٝاٍـ ههن کابیًه ،مـگـػ بلىچ ٩ـایی (تـریضا ؿیامت ژايؼاؿهـی) .رهت ارـای ٕـس ؿبایو چًؼ ؿوف
ٝملیات ػمتگیـی و بیهىىی ا٥ياؿٕىك ػؿ هًقل صنیى عٖیبی تىمٔ ا٥ـاػ تمـیى ىؼ و صتی ايت٪ال هغ٦یايه او به
ً
١اؿی ػؿ صىالی ليکـک يیق با ٝىاهل هضلی تىمٔ ?اهیـ ٝالیی> کاهال پیو بیًی و تؼاؿک گـػیؼ.
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ؿوف چهاؿىًبه ػوم اؿػیبهيت هاه صنیى عٖیبی به فاهؼی پیام ػاػ که بایؼ همه آ٩ایاو ػؿ هًقل ػکتـ ه٦ٚـ ب٪ایی
صاّـ باىًؼ .عٖیبی به آوها اٝالم هیکًؼ با اوؿا٩ی که اف ریب ا٥ياؿ ٕىك بؼمت آهؼه حابت هیىىػ که او َ٩ؼ
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ػاىته همه آو ها ؿا تـوؿ يمىػه وکىػتا يمایؼ واٝالم يمىػ یاػػاىت ها يقػ ػکتـ ب٪ایی و ػؿ هضل هًامبی يگهؼاؿی
هی گـػػ .پل اف وؿوػ ػکتـ ب٪ایی به هًقل وی اٙهاؿات عٖیبی ؿا تؤییؼ يمىػه و اٝالم کـػ يگهؼاؿی و یا آفاػ کـػو
ا٥ياؿ ٕىك عٖـياک امت و بایؼ اف بیى بـوػ .ػمتگیـ ىؼگاو ػؿ بافرىیی اٝالم کـػيؼ که ٕـاصی اٍلی ایى تـوؿ
با ه٦ٚـ ب٪ایی و همؼمتی صنیى عٖیبی بىػه و تَمیمات اٍلی ؿا آوها اتغاؽ و ػیگـاو هزـی ػمتىؿات بىػهايؼ.
ػؿ هماو ىب بلىچ ٩ـایی و ػو همؼمتو به بهايه ايت٪ال ا٥ياؿ ٕىك به هضل ػیگـی ،وی ؿا اف ١اؿ عاؿد و او ؿا به
٩تل ؿمايؼه و ػ٥ى يمىػيؼ( .ؿ.ک تـکماو)59; –55 :57:7 ،
دالیل ايتخاب افؾاس عىط
او ٥ـفيؼ صنیى عاو ىبل النلًٖه هٞـو ٣به باىی هتىلؼ  56<9تهـاو امت که اف ٕـی ٨هلکه تىؿاو اهیـملیمايی
هاػؿ ١الهـّا پهلىی با ػکتـ هضمؼ هَؼ ٧ينبت عايىاػگی ػاىت .پل اف تضَیالت ه٪ؼهاتی و گؾؿاو هؼؿمه
يٚام به اعؾ ػؿره متىاو ػوهی يائل و ػؿ  5757هنئىل اهالک ملًٖتی ػؿ ىمال کيىؿ گـػیؼ ،ػؿ ػوؿاو ىهـیىؿ
ً
 5764اهىال بنیاؿ فیاػی اف اهىال ملًٖتی ؿا که به تاؿاد ؿ٥ته بىػ تىاينت هزؼػا ّبٔ و به تهـاو هنتـػ يمایؼ ،ػو
مه مال اول بٞؼ اف ىهـیىؿ ٥ 5764ـهايؼه پاػگاو ػؿ اٍ٦هاو بىػ ،هؼتی ٥ـهايؼه تيکیالت تهـاو همؼاو و
کـهايياه و ػؿ مال  5768به ؿکى مىم مت اػ هًت٪ل گـػیؼ هؼتی بٞؼ ؿئیل اػاؿه ػؿوك آهىفىی ػاييگاه رًگ ىؼ و
ػؿ  5775اف ٕـ ٣ػکتـ هضمؼ هَؼ ٧به ممت ٥ـهايؼاؿی يٚاهی و مپل ؿیامت ىهـبايی کل کيىؿ هًَىب
گـػیؼ (می ٤فاػه)67 -65 :57;7 ،
اهیـليگـهای ؿّاعاو یا رؾب هال و حـوت ىؼيؼ یا رؾب رـیايات چپ ولی ا٥ياؿ ٕىك با ایًکه ؿئیل اهالک
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اعتَاٍی ػؿ هافيؼاؿاو بىػ مالن هايؼ و ػؿ ػمته بًؼیهای اؿتو هن واؿػ ييؼ ،او گـوه ا٥نـاو يامیىيالینت ؿا ػؿ
ػوؿه هَؼ ٧اف هیاو ا٥نـاو پاکؼاهى ؿاه ايؼافی کـػ و ػيبال تَ٦یه ػؿ اؿتو بىػ .تىٕئه = امً٦ؼ با راي٦يايی ا٥ياؿ
ٕىك و همکاؿايو عًخی ىؼ و اال تىٕئه ٩تل هَؼ ٧تکمیل هیىؼ (بهًىػ٩ ):56 :57;< ،تل ا٥ياؿ ٕىك
بال٥اٍله پل اف هى٪٥یت ػولت هَؼ ٧ػؿ مـکىب ىىؿه هنلضايه ابىال٪امن عاو بغتیاؿی که يیافهای تنلیضاتی
او تىمٔ ( )MI 6تؤهیى ىؼه بىػ ايزام گـ٥ت (بؼیٞی)574 :57<6 ،

پیام ػیگـ ایى ؿبایو و تـوؿ عٖاب به آهـیکائی ها بىػ که ػولت هَؼ٩ ٧ابل إمیًاو يینت و لؾا ٥امتـوالل وصیش
خاسخه آهشیکا که ٩ـاؿ بىػ پل اف م٦ـ به پاکنتاو به ایـاو هنا٥ـت يمایؼٝ ،لیـ١ن بـياهه ٩بلی با و٩ى ٛایى ٩تل
م٦ـه ؿا هًت٦ی يمىػ (هضمؼآ٩ا و هضمؼ ٍؼی٪ی):8 :57:9 ،
ٕب ٨گقاؿه م٦اؿت آهـیکا ىاه ػؿ تض٪ی٪اتی که اواعـ امً٦ؼ  5775ايزام ػاػ ،به ایى يتیزه ؿمیؼه بىػ که مـتیپ
 ) <45و آیت الله کاىايی يیق ينبت به او عىىبیى يبىػ@ فیـا یک ؿوف پل اف تَىیب الیضه اعتیاؿات ،مـتیپ کمال
ؿئیل ىهـبايی که به آیت الله کاىايی يقػیک بىػ بـکًاؿ و مـتیپ ا٥ياؿ ٕىك رایگقیى او ىؼه بىػ (هماو،);=9 :
با ایى اوٍا ٣ا٥ياؿٕىك يه چهـه ای ه٪بىل اف ػیؼ آیت الله کاىايی و يه ىاه و ػؿباؿ بىػ ،او ؿاه عىػ ؿا ػؿ رهت
بـ٩ـاؿی اهًیت ػؿ راهٞه هلتهب میامی با هض ىؿیت ص ٘٦ػولت هلی هَؼ ٧ػؿ پیو گـ٥ته بىػ ،لؾا با ٩إٞیت ػؿ
پی ایزاػ يٚن رلىگیـی اف عىػ مـی ها و تًافٝات عیابايی بىػ و ا٩ؼاهات هؤحـی ػؿ ایى فهیًه ؿا ت٪ٞیب هیکـػ
بًٞىاو هخال ،هال٩ات با ٝبؼالضنیى واصؼی وهت٪اٝؼ کـػو او به پؾیـه يٚن و٩ايىو (هماو )84; :و ػمتىؿ به
ىهـبايی رهت تؤهیى ص٦اٙت همه ؿاهپیماییها (هماو )=99 :واف مىیی ػیگـ با إال ٛاف ىبکه همکاؿاو مـتیپ
ىىاؿتنک٥ ٤ـهايؼه آهـیکایی ماب ٨ژايؼاؿهـی و اٝالم اماهی آوها ػؿ هـامن ؿممی یک ؿوف ٩بل اف ؿبایو،
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هضمىػ ا٥ياؿ ٕىك اف رمله ا٥نـايی امت که يمیتىايؼ ؿوی و٥اػاؿی او به عىػ صناب کًؼ (ؿهًما:57<8 ،

همگی ایياو ؿا به ػمتگیقی واٝؼام تهؼیؼ کـػه بىػ (هاملی )77=-77< :57:9 ،ػؿباؿ و ىاه تَمین گـ٥ته بىػيؼ
ا٥ياؿ ٕىك ؿا اف هَؼ ٧رؼا کًًؼ ،ػؿ یکی اف هال٩اتها ىاه به ا٥ياؿ ٕىك پیيًهاػ کىػتا ٝلیه هَؼ ٧ؿا ػاػ و
لینتی اف اْٝاء کابیًه پل اف کىػتا ؿا به او اؿائه يمىػکه ه٦ٚـب٪ایی هن ػؿ بیى آوها بىػ ،ا٥ياؿ ٕىك ایى ْ٩یه ؿا
يقػ هَ ؼ ٧ا٥يا کـػ وایى باٝج اٝتماػ بیيتـ هَؼ ٧به او گـػیؼ( .هضمؼ آ٩ا و ٍؼی٪ی ):6 :57:9 ،اف ٕـ٣
ً
ػیگـ ،ب٪ایی يیق که ا٥ياؿ ٕىك ؿا کاهال هؼ يٚـ ٩ـاؿ ػاػه بىػ ،يتىاينت هىّٞگیـی عَمايه عىػ ٝلیه او ؿا پًهاو
يگه ػاؿػ و ػؿ م٦ـ ٥ـوؿػیى هاه  5776به ػف٥ىل که با صمایت کاهل ٝلن ايزام ىؼه بىػ با تضـیک ٕـ٥ؼاؿاو صقب
فصمتکياو ػؿ صمله به ػ٥اتـ صقب تىػه با مغًـايی تًؼی که ٝلیه ىبکه ا٥نـاو هلی به ؿیامت ا٥ياؿ ٕىك يمىػ
گ٦ت ا٥نـاو ٩نن عىؿػه ای که عىه ؿَ٩ی هیکًًؼ ؿا به هًافلياو صمله هیکًین و عىػىاو ؿا هیکيین به فو و
بچههایياو ؿصن يمی کًین ،ػو ه٦ته بٞؼ اف ایى تهؼیؼ ٝلًی ا٥ياؿ ٕىك ؿبىػه و به ٩تل ؿمیؼ( .هضمؼ آ٩ا و
ٍؼی٪ی):6 :57:9 ،
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اف اواعـ مال  5774وی به همـاه رم ٜػیگـی اف يٚاهیاو هىاػاؿ هَؼ ٧هًزمله مـهًگ هَىؿ ؿصمايی که گـوه
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 6:ي٦ـهای اف ا٥نـاو ؿا تيکیل هیػاػيؼ بـای عًخی مافی تىٕئههای پًهاو يٚاهیاو هـتبٔ با ػؿباؿ تيکیالتی
هغ٦ی ؿا ؿاه ايؼافی يمىػيؼ( .بؼیٞی ) 5=:-5=9 :57<6 ،ایى هزمىٝه ػؿ ابتؼا  ٔ٪٥کاؿىاو ه٪ابله با ا٥نـاو ؿىىه
ً
گیـ و ٥امؼ بىػ و کن کن تىمٞه یا٥ته بىػيؼ بزق او که اعیـا مـتیپ ىؼه بىػ ،پًذ مـتیپ ػیگـ ؿا يیق رؾب يمىػ
(مـىاؿ ):47-:46 :57=6 ،ا٥نـاو يامیىيالینت ،بٞؼها به يام مافهاو گـوه هلی يیق اىتهاؿ یا٥ت ،ایىها ػؿ
هًقل ا٥ياؿ ٕىك ارتما ٛهیکـػيؼ و  8هؼ ٣ؿا ػؿ ػمتىؿ کاؿ مافهاو هغ٦ی عىػ ػاىتًؼ:
.5هٖالبه ػهکـامی بـای ایـاو
.6ايتقا٥ ٛـهايؼهی ٩ىای هنلش اف ىاه
.7صؾ ٣ؿػههای باالی اهیـی (اؿتيبؼ ،مپهبؼ ،مـليگـ) بٖىؿ کاهل و رایگقیًی مـتیپهای رؼیؼ و ٍالش
 .8ا٩ؼام ػؿ ه٪ابل ًٝاٍـ اعاللگـ و هغال ٤ػولت هلی هَؼ٧
پیيًهاػات آوها به هَؼ ٧بـای صؾ 57:4 ٣ي٦ـ اف ا٥نـاو که ٍالصیتياو تؤییؼ ييؼه بىػ به رـیاو لیکى هتؤم٦ايه
صؼاکخـ ػه ػؿٍؼ آو ها کًاؿ گؾاىته ىؼيؼ و ب٪یه تا ارـای کىػتا ػؿ هًاٍب ههن با٩ی هايؼيؼ (مـؿىته:57:; ،
< ) 7هتام٦ايه تؤحیـپؾیـی هَؼ ٧اف آ٩ایاو ص ٨ىًاك و فیـک فاػه باٝج ىؼ ي٪ی ؿیاصی بزای مـتیپ هضمىػ
اهیًی بـای تَؼی راييیًی ٥ـهايؼه کل ٩ىا ايتغاب ىىػ و يهْت هلی به وامٖه ایى ايتَاب ١لٔ اف ػؿوو لٖمه
عىؿػ و ي٪ی ؿیاصی تا < 6هـػاػ با کىػتاچیاو همکاؿی کـػ وهتام٦ايه بٞؼ اف پیـوفی اي٪الب امالهی يیق تىمٔ
ههًؼك بافؿگاو بًٞىاو وفیـ ػ٥ا ٛبکاؿگیـی ىؼ (هَىؿ ؿصمايی ،)67= :57:; ،اولیى يمایو ا٩تؼاؿ ایى گـوه ػؿ
همايٞت اف وؿوػ يیـوی هىایی به مـکىب هـػم ػؿ ٩یام  74تیـ بىػ( .بؼیٞی )5=: :57<6 ،ایى گـوه همچًیى
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ا٩ؼاهات هىحـی ػؿ ػمتگیـی و بـکًاؿی ا٥نـاو بؼماب٪ه ىهـبايی چىو٩ :ـبايی٥ ،إمی و ٕىك ؿا به ؿیامت
ىهـبايی يَب يمىػ و به هـ ػو کمال ػؿ کاؿياهه عىػ ػاىت( .هماوْ٥ )66:-664 :ای بٞؼ اف می تیـ باٝج
ىؼ ىاه با واگؾاؿی وفاؿت ػ٥ا ٛبه ػکتـ هَؼ ٧هىا٪٥ت کًؼ و هَؼ ٧به مـتیپ ي٪ی ؿیاصی و ا٥ياؿ ٕىك تىٍیه
کـػ به ىاه يقػیک ىىيؼ و او ؿا ػؿ رـیاو کاؿها بگؾاؿيؼ و اگـ تىٍیهای ػاىت که عال ٣يبىػ بؼاو ٝمل کًًؼ و
ا٥ياؿ ٕىك پل اف ؿیامت ىهـبايی ػوىًبه ها بـای ػیؼاؿ ىاه به کاط هیؿ٥ت ،پل اف تٖٞیالت يىؿوف  5776که
ىاه اف م٦ـ ىمال به تهـاو بافگيت ،ا٥ياؿ ٕىك ؿا پؾیـ٥ت و با فهیًهمافیها و تـً٥ؼهای صیله گـايه مٞی ػؿ

رؾب يٚـ ا٥ياؿ ٕىك به عىػ يمىػ و اف ایًکه يمی تىايؼ به ػلیل هيکالت هالی اف چًیى ا٥نـ الی٪ی ٩ؼؿػايی کًؼ
ٝؾؿ تَ٪یـ آوؿػ و با ایى ه٪ؼهه مافی ها با تؤکیؼ بـ عٖـ تىػه ایها و ٩ؼؿت گیـی آوها چًؼ تىٍیه يمىػ ،که
ههن تـیى آو بـ٩ـاؿی اؿتبآ با ب٪ایی بىػ! ا٥ياؿ ٕىك پیيًهاػ ىاه ؿا به هَؼ ٧إال ٛػاػ .هَؼ ٧هغال٦ت يکـػ
ً
لیکى اف او عىامت کاهال هـا٩ب ٝىاهل ب٪ایی باىؼ (مـىاؿ ):4:-:49 :57=6 ،ا٥ياؿ ٕىك ه٦ٚـ ب٪ایی ؿا به
تاکیؼات اعیـ ىاه و هَؼ ٧هال٩اتی عَىٍی با ه٦ٚـ ب٪ایی هً٪ٞؼ يمىػ (تـکماو )< :57:7 ،و ػؿ ایى رلنه
ب٪ایی هَؼ ٧ؿا هتهن کـػ که با کمک  ٥ؼائیاو امالم ا٥نـی چىو ؿفم آؿا ؿا کيته تا به يغنت وفیـی بـمؼ و مه باؿ
گ٦ت که اف هغال٦ت عىػ با ؿفم آؿا پيیماو امت و االو هن تَىؿ هیکًؼ که هملکت به یک يٚاهی اصتیاد ػاؿػ که
ػؿ ؿأك ػولت بًيیًؼ! (هماو ،) :4<-:4; :اب٪ایی با تماهی ٕـ٥یى ؽیـبٔ ػؿ و٩ای ٜمیامی و اهًیتی اؿتبآ بـ٩ـاؿ
و ّمى إال ٛاف صنامیتها و هىاّ ٜآوها با هًـهًؼی آمتايه تضـیک پؾیـی ایياو ؿا کي ٤هیيمىػ ،بًٚـ
ً
هیؿمؼ صتی اهکاو امت٦اػه اف ا٥ياؿ ٕىك ٝلیه هَؼ ٧ؿا يیق کاهال بـؿمی يمىػه و اف ارـایی بىػو آو يااهیؼ گيته
بىػ .هتؤم٦ايه ا٥ياؿ ٕىك با ػٝىت اف ب ٪ایی به رلنات ا٥نـاو گـوه هلی پای او ؿا به ایى رم ٜباف کـػ که ػؿ ١یاب
ب٪ایی ،عٖیبی بزای او ػؿ بْٞی رلنات ىـکت هیکـػ ،صنیى عٖیبی اف اْٝاء ماب ٨اػاؿه إالٝات و ّؼ
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رلنات هغ٦ی ا٥نـاو ػٝىت کـػ و ػؿ ١یاب او يیق عٖیبی ػؿ ایى رلنات ىـکت هیکـػ ا٥ياؿ ٕىك پل اف

إالٝات اؿتو و با ماب٪ه همکاؿی با صقب تىػه ػؿ ایى کايىو صناك ي٦ىؽ پیؼا کـػ (هضمؼآ٩ا و ٍؼی٪ی:57:9 ،
 ):6-:5و به هـوؿ پای بلىچ ٩ـایی يیق به رلنات هغ٦ی آوها باف ىؼ( .بؼیٞی)689 :57<6،
با ایى اوٍا ٣ب٪ایی ،عٖیبی و بلىچ ٩ـایی که بـ احـ بی تىرهی ىبکه ا٥نـاو گـوه هلی به هنائل ص٦اٙتی به ػؿوو
آو ها ؿاه پیؼا کـػه بىػيؼ با چيمی باف و اصـاف تىايمًؼی همه رايبه ػؿ بهتـیى هىٞ٩یت و به هًامبتـیى ؿوه ّـبه
امامی عىػ ؿا بـ پیکـ ایى گـوه با ؿبایو و ٩تل ا٥ياؿ ٕىك وتـػ يمىػيؼ.
اف رمله ا٥نـايی که به يهْت هلی و هَؼ ٧و٥اػاؿ بىػه و با ىًامایی تىمٔ ٝىاهل ب٪ایی ،راو ػؿ ایى ؿاه يهاػ،
?مـگـػ اصمؼ مغایی> امت که ي٦ىؽیهای ىبکه ب٪ای ی با ىًامایی وی هَؼ ٧ؿا هزبىؿ کـػيؼ او ؿا اف ؿیامت
ً
گاؿػ ص٦اٙت هزلل کًاؿ بگؾاؿػ ٖٞ٩ا اگـ او هنئىل ص٦اٙت هزلل هیبىػ هايٞی رؼی بـ مـ ؿاه پًاه گـ٥تى
مـليکـ فاهؼی ػؿ هزلل پل اف تاله ٥ـهايؼاؿی يٚاهی تهـاو بـای ػمتگیـی وی بىػ ،ػامتاو ٩تل ٥زی ٜو کیًه
تىفايه او ػؿ < 6هـػاػػؿ کـهاو که مـتیپ اهاو پىؿ (بهایی) ػؿ آو ي٪و ػاىت بضج هنت٪لی يیاف ػاؿػ.
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ا٥ياؿ ٕىك هن به ػلیل ايگیقه های ىغَی و هن تؤکیؼاتی که ىاه به او يمىػه بىػ و هن ٙاهـمافیهای ه٦ٚـ
ً
ب٪ایی ،ػؿ هنیـ تًو فػایی بیى هَؼ ٧و ب٪ایی واؿػ ىؼه بىػ و ٕبیٞتا ىـکت ػؿ رلنات عَىٍی ػؿ ایى ؿامتا
يیق هؼتی ػؿ ػمتىؿ کاؿ او بىػ ،بنیاؿی ػؿ صاىیه مافی ينبت به هال٩ات ا٥ياؿٕىك با عٖیبی ػؿ هًقل عٖیبی،
ي٪ؼهایی واؿػ کـػه ايؼ تا ايگیقه صْىؿ ا٥ياؿ ٕىك ؿا ػؿ هًقل عٖیبی به اصتمال تماك ٝاى٪ايه او با ٥ـو ٟعٖیبی
(عىاهـ عٖیبی) ؿبٔ ػهًؼ وصتی او ؿا به فيباؿگی هتهن کـػيؼ( .مـىاؿ ):4< :57=6 ،اها به ١یـ اف بْٞی
رىمافی های هٖٞ٪ی هنتًؼی رؼی اف ؿوابٔ ٝاى٪ايه ا٥ياؿ ٕىك با ٥ـو ٟعٖیبی ػؿ هـصله تض٪ی٪ات و
ػاػؿمی های بٞؼی هٖلبی بؼمت يیاهؼ و ىایٞاتی که صتی هًزـ به اصْاؿ و بافػاىت هى٩ت ٥ـو ٟػؿ اؿػیبهيت
 5776گـػیؼ ،و اعتَاً تیتـی ػؿ عَىً ایًکه ?٥ـو ٟعٖیبی به چه هىاؿػی اٝتـا ٣کـػه امت> ػؿ ؿوفياهه
إالٝات بینت و هيتن هماو هاه که اؽهاو ؿا هتىره اصتمال هياؿکت ٥ـو ٟػؿ ػٝىت ا٥ياؿ ٕىك به ایى هًقل
هیيمىػ يیق به يتیذ ٖٞ٩ی يـمیؼ .بًٚـ هیؿمؼ صتی اگـ ٥ـو ٟعٖیبی ٕٞمهای بـای به علىت کيايؼو ؿیامت
ً
ىهـبايی ػولت هلی هَؼ ٧بىػه و ایى پـوژه یک تله گؾاؿی إالٝاتی بىػه امتٖٞ٩ .ا ىبکههای هزـی ایى پـوژه
ايؼک ايگیقهای بـای ا٥يای آو يؼاىته ايؼ تا همچًاو مـ به ههـ با٩ی بمايؼ ،هىؿعیى و يىینًؼگاو بٞؼی يیق رق
صؼك و گماو به واٞ٩یتی هضکن يـمیؼه ايؼ ههن ایى امت که ایى ػٝىت پًهاو هًزـ به تض ٨٪ارـای ٕـس ٝملیاتی
ؿبایو ا٥ياؿٕىك گـػیؼ.
پل اف ه٪٦ىػ ىؼو ا٥ياؿ ٕىك ػؿ بـؿمی امًاػ هیقکاؿ او تىمٔ وفیـ کيىؿ (ٍؼی٪ی) گقاؿىی به عٔ وی ػؿ
عَىً ٝىاهل هـتبٔ با ىاه ،فاهؼی و ػؿباؿ ػؿ ىهـبايی و ػؿیا٥ت هنتمـی تىمٔ آوها بؼمت آهؼ و هضـف
گـػیؼ ىهـبايی اف ورىػ ًٝاٍـ اؿىؼ هىؿػ اٝتماػ بـعىؿػاؿ يینت  ٔ٪٥مـهًگ ياػؿی تىمٔ ا٥ياؿٕىك رهت
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تَؼی هنئىلیت ?آگاهی> يياو ىؼه بىػ ،ػؿيتیزه هن او رهت پیگیـی پـويؼه تىمٔ ٍؼی٪ی و هَؼ ٧ايتغاب
ىؼ (تـکماو ) = :57:7 ،و مـهًگ صنیً٪لی مـؿىته يیق اف ؿکى ػو با اعتیاؿات کاهل ْ٩ایی و ارـایی ػؿ کًاؿ او
٩ـاؿ گـ٥ت (بؼیٞی )68; :57<6 ،و (مـؿىته )75-74 :57:; ،ایى ػو ػؿ اولیى ؿوف پیگیـی پـويؼه با تمـکق
بافرىیی اف آىپق هًقل عٖیبی مـيظهای ٩ابل تىرهی اف ىبکه ا٥نـاو ػؿ ایى ٝملیات ؿبایو و اعت٦اء بؼمت
آوؿػيؼ( .می ٤فاػه)5:7 :57;7 ،
چگىيگی به حاؽیه سايذو ایى پشويذه ههن

پل اف کي ٤رنؼ ا٥ياؿ ٕىك و اهتماهی که رهت کي ٤ىبکه ٝىاهل ارـایی ٩تل بٞمل آهؼ و بغَىً با
إالٝیه های هنتًؼ ٍاػؿ ىؼه تىمٔ ٥ـهايؼاؿی يٚاهی و صتی پغو يىاؿ اٝتـا٥ات هتهمیى اف ؿاػیى که ػؿ يى ٛعىػ
تا آو فهاو اف لضاٗ إال ٛؿمايی بی ماب٪ه بىػ و هنتًؼات ١یـ ٩ابل تـػیؼ ػؿ ایًکه اهؼا ٣إالٝاتی میامی بقؿگی
ػؿ پی ارـای ایى ٩تل ػؿ ػمتىؿ کاؿ بىػه امت و ابتؼاییتـیى پیام ؿوىى آو به آهـیکائیها بـای ّٞی ٤هٞـ٥ی
صالیکه ایى ههن هیتىاينت به ت٪ىیت يیـوهای هلی و بنیذ آوها ػؿ ه٪ابل امتٞماؿ و امتبؼاػ و ىبکههای هغ٦ی
آو ها هًزـ گـػػ ،و٩ایٞی ؿط ػاػ و کاؿگقاؿايی ٞ٥ال ىؼيؼ تا يه تًها ایى ههن هض ٨٪ييىػ@ بلکه ایى پـويؼه به
کاؿآتـیى صـبه بـای رؼایی ٖٞ٩ی يیـوهای يهْت هلی و بیقاؿی هَؼ ٧و آیت الله کاىايی اف یکؼیگـ و چًگ و
ػيؼاو يياو ػاػو عىاً به هن و مکىت و بی ت٦اوتی ٝىام ػؿ ه٪ابل کىػتای گـوههای ايؼک بؼياهاو و اوباه
گـػیؼ!!
يٖ٨های رهت ػاؿ میامی ػؿ هزلل با هؼ ٣ایزاػ تيکیک ػؿ ؿويؼ ایى پـويؼه میامی -رًایی با ت٢ییـ هنئىلیى
ارـایی آو تکمیل گـػیؼ و با اٝمال ٥ياؿ تیمناؿ صنیى آفهىػه ػو ي٦ـ به يام پـویق ٩اي( ٜبافپـك) و مـگـػ هىمی
ؿصیمی الؿیزايی (ػاػیاؿ ياٙـ) هنئىلیت ایى پـويؼه ؿا بٞهؼه گـ٥تًؼ عإـ يياو هیمافػ صنیى آفهىػه پل اف
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کـػو هَؼٝ( ٧لن ) 8:;-8:9 :57=7 ،بـ همگاو ؿوىى گـػیؼ که تىٕئه بقؿگی کي ٤وعًخی ىؼه امت و ػؿ

کىػتا به ممت ػاػمتاو اؿتو ىاهًياهی هًَىب ىؼ و ٝاهل اٍلی به ىهاػت ؿمايؼو ػکتـ صنیى ٥إمی و
میؼهزتبی يىاب ٍ٦ىی و ػیگـ اْٝاء ىاعٌ ٥ؼائیاو امالم بىػ و به هًگام پیـوفی اي٪الب امالهی به عاؿد
گـیغت .ایى ػو ي٦ـ ایى پـويؼه ؿا اف هنیـ پیگیـی عاؿد کـػه و به ايضـا ٣کيايؼيؼ .ایىها با تٞلل ػؿ ؿويؼ
پیگیـی ،هزلل با رلىگیـی اف ملب هَىيیت ػکتـ ب٪ایی به بهايه اٝمال ىکًزه ينبت به ػمتگیـىؼگاو و هَؼ٧
با کىتاهی ػؿ پیگیـی رؼی اف تـك ا٥کاؿ ٝمىهی ،رملگی ىـایٖی ؿا پؼیؼ آوؿػيؼ که ؿمیؼگی به ایى پـويؼه تا
ً
ً
تض ٨٪کىػتای < 6هـػاػ ٝمال ً هتى ٤٩ىؼ و هتٞا٩با همه ٝىاهل ارـایی آو آفاػ ىؼيؼ (هضمؼآ٩ا و ٍؼی٪ی:57:9 ،
;):=-:
الذاهات عیاعی خًثی کًًذه ایى پشويذه
هَؼ ٧به ممت هضؼوػتـ کـػو اعتیاؿات ىاه صـکت هیکـػ و ػؿ ٍؼػ بـکًاؿی ٝالء اف وفاؿت ػؿباؿ بىػ .،الیضه
اعتیاؿات يیق ػؿ ػمتىؿ کاؿ هزلل ٩ـاؿ ػاىت .بافپـك يٚاهی ػؿ  57اؿػیبهيت مـليکـ فاهؼی ؿا ٕی إالٝیه-
ای اصْاؿ کـػ و ػؿعىامت ملب هَىيیت ػکتـ ه٦ٚـ ب٪ایی تىمٔ وفیـ ػاػگنتـی اف يمایًؼگی هزلل ػؿ 68
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اؿػیبهيت ت٪ؼین ؿیامت هزلل ىؼ( .هتیًی )78;-78: :57<8 ،همقهاو رىمافیها آ١اف ىؼ .فاهؼی بهمـاه
هَٖ٦ی کاىا يی ىمل ً٩ات آباػی و ب٪ایی ػؿ هزلل هتضَى ىؼيؼ و ٝلی فهـی که اف يقػیکتـیى ػومتاو
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ب٪ایی بىػ ػولت هَؼ ٧ؿا به اتهام ىکًزه و آفاؿ هتهماو ٩تل ا٥ياؿ ٕىك امتیْاس يمىػ( .هماو )794 :و
مـليکـ فاهؼی يیق با ػؿعىامت پًاهًؼگی اف هزلل ٥ياؿ هْا٦ٝی واؿػ يمىػ٥( .اتش ،بی تا )=99-=98 :وی بـ
آیت الله کاىايی ،ىمل ً٩ات آباػی ،ب٪ایی ،هکی و صائـی فاػه مه يمایًؼه پـ مـو ٍؼای هزلل تاحیـگؾاؿ بىػ و
بـ پایه گقاؿه وابنته يٚاهی ايگلیل ،فاهؼی ػؿ رـیاو تيکیل کابیًه مایهاه به آ٩ای کاىايی ٩ىل ػاػه که ػؿ
ػولت او يٚـ ایياو لضاٗ عىاهؼ ىؼ بٞؼ ها هيغٌ گـػیؼ اؿينت پـوو با صـاؿت عاٍی اف فیـکی ىاه ػؿ
هى٪٥یت او ػؿ رؼامافی کاىايی و هکی و ب٪ایی اف ػکتـ هَؼ ٧اٙهاؿاتی ػاىته امت (آبـاهاهیاو)64; :57=8 ،
ػؿ ص٪ی٪ت رؼامافی و ایزاػ بؼبیًی بیى هَؼ ٧و آیت الله کاىايی پـوژهای راه ٜو همه رايبه بىػ.
ا٥کاؿ ٝمىهی هیػاينت که هٖـس ىؼو ىکًزه تىمٔ ٝلی فهـی ػؿ هزلل با هؼ ٣فیـ مئىال بـػو اٝتـا٥ات
ػمتگیـ ىؼگاو هتهن به ٩تل ا٥ياؿ ٕىك امت( .هؼيی )6;< / 57:5،5 ،فیـا ػؿ ىـایٖی که ايگيت اتهام هتىره
ه٦ٚـ ب٪ایی بىػ ،فهـی با هؼ ٣ايضـا ٣ا٥کاؿ ٝمىهی ػولت ؿا به اتهام ىکًزه امتیْاس يمىػ( .ههؼوی57=6،6 ،
 )686-67; :/ه٦ٚـ ب٪ایی با هؼیـیت رًزالها و فػ و عىؿػهایی ػؿ هزلل ػيبال ایى بىػ تا ٕـس ملب
هَىيیت میامی او تَىیب ييىػ و اف اؿائه گقاؿه < ي٦ـه ػؿ هىؿػ الیضه اعتیاؿات رلىگیـی هیکـػ و هیـاىـا٥ی،
رمال اهاهیٝ ،لی فهـی و ً٩ات آباػی با او همـاهی و همکاؿی ػاىتًؼ( .يزاتی )6:8-6:6 :57:8 ،و ایى ػؿ
ً
ىـایٖی بىػ که آگاهاو میامی ػؿ ي٪و ب٪ایی ػؿ ٩تل ا٥ياؿٕىك تـػیؼی يؼاىتًؼ تا رایی که کـین مًزابی ؿمما
ً
اٝالم يمىػ اگـ ب٪ایی بتىايؼ حابت کًؼ هتهمیى ىکًزه ىؼهايؼ ىغَا ػ٥ا ٛاف او ؿا بٞهؼه عىاهؼ گـ٥ت( .مًزابی،
ً
< )576 :57:فیـا مًزابی هٞت٪ؼ بىػ ب٪ایی هنلما ػؿ رـیاو ٩تل ا٥ياؿ ٕىك با همؼمتی گـوهی اف ا٥نـاو
بافيينته بىػه امت( .می ٤فاػهْ٥ ،)67-59 :57;5 ،امافیهای همه رايبه تین ب٪ایی يگؾاىت ا٥کاؿ ٝمىهی و
صتی يمایًؼگاو که عىاً راهٞه هضنىب هیىؼيؼ ،ػؿ ْ٥ای ١باؿ آلىػ و رًزالی ػؿک وتضلیلی واٞ٩ی اف
صىاػث بیابًؼ ػؿ همیى ىـایٔ هکاتبه فاهؼی با آیت الله کاىايی که ػؿ يهایت هٚلىم يمایی ٍىؿت گـ٥ته بىػ هًزـ
به صمایت ایياو اف وی گـػیؼ و ٕی پامغی که ػؿ ييـیه ?باعتـ اهـوف> يیق چاپ گـػیؼ به بافؿمی هزلل ػمتىؿ
ػاػ اف مـليگـ فاهؼی پؾیـایی ىىػ( .تـکماو )655-654 :57:7 ،و َٝـ هماو ؿوف يیق به همـاه تٞؼاػی اف
يمایًؼگاو به ػیؼو مـليگـ فاهؼی ؿ٥ت (يزاتی )99:/6 :57;: ،هتام٦ايه یاؿگیـیهای ١یـهتزايل و بیيتـ

اصنامی اػاهه یا٥ت و آیت الله کاىايی ػؿ  75اؿػیبهيت ٕی هَاصبه با ؿوفياهه کیهاو صمایت کاهل عىػ اف
ب٪ایی ؿا اٝالم کـػ( .هماو )99; :و يمایيًاهههای اف ٩بل ٕـاصی ىؼه ػؿ هزلل با مغًـايیهای فهـی و ً٩ات
آباػی ػؿ هضکىم کـػو ػولت به ىکًزه ػمتگیـىؼگاو اػاهه یا٥ت (هماو)9;9- 9:< :
عإـاتی اف ػکتـ ىایاي٦ـ ػاػمتاو ٥ـهايؼاؿی يٚاهی تهـاو (ؿ.ک تـکماو )589- 57= :57:7 ،ػؿ عَىً ىیىه
هىؿػ يٚـ صنیى آفهىػه به پـويؼه ايىا ٛتٞلل ،بهايه رىیی و صتی تماؿُ ٍىؿت هیگیـػ وصتی پیگیـی و ػمتىؿ
هنت٪ین هَؼ ٧ػؿ ػو رلنه صْىؿی با ایى ػو کاؿىًاك رؼیؼ ْ٩ایی يیق يتیزه يمیبغيؼ و هَؼ ٧هزبىؿ
هی ىىػ با ػؿعىامت اٝقام به عاؿد ایياو رهت اػاهه تضَیالت هن هىا٪٥ت کًؼ!! ایى ػو با تٞلل مًاؿیىهای
رًزالی به هًٚىؿ هتهن کـػو هَؼ ٧به ػعالت ػؿ پـويؼه با کمک بْٞی عبـيگاؿاو ٩لن به هقػ ؿا يیق به رـیاو
ايؼاعتًؼ و هٖٞلی و ٝؼم اؿرا ٛپـويؼه به ػاػگاه آي٪ؼؿ اػاهه یا٥ت تا کىػتا ايزام ىؼ و پل اف آو رای هتهن و
ػاػؿك ٝىُ ىؼ و هتهمیى به ٩تل با امت٦اػه اف ْ٥ای هؼیـیت ىؼه ػؿ ػاػگاه يٚاهی اف اتهام ٩تل تبـئه ىؼه و
ػولت هَؼٝ ٧اهل ٩تل ا٥ياؿٕىك هٞـ٥ی ىؼ ،ههًؼمی اػاؿه ػاػگاههای رؼیؼ وتبلی٢ات آو بـٝهؼه صنیى
عٖیبی بىػ و باف ػؿ هًقل او هنئىلیى ْ٩ایی و ارـایی صْىؿ یا٥ته و اواهـ ارـایی ؿا اف فباو او ىًیؼيؼ (تـکماو،
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به ايضـا ٣کيايؼو پـويؼه اف هنیـ پیگیـی ٍضیش ْ٩ایی ي٪ل ىؼه که صائق اهمیت امت ،پل اف وؿوػ ٝىاهل

 )5=9-5<= :57:7عبـ تيکیل ػاػگاه يمایيی ػؿ ؿوفياهه کیهاو ىًبه  74آباو  5776يیق به چاپ ؿمیؼ و ايؼکی
بٞؼ ػاػگاه تزؼیؼيٚـ ػؿ تاؿیظ  6ػی هاه  ،5776صکن بـائت هزـهیى ؿا ٍاػؿ يمىػ( .هماو)658 :
کؾف سهضهایی اص لتل افؾاس عىط و يمؼ آو دس به فشخام سعیذو کىدتای  39هشداد
صنیى عٖیبی اف ػومتاو يقػیک ب٪ایی و هـتبٔ با هضمؼؿّا پهلىی و اؿػىیـ فاهؼی و با بهـه گیـی اف اؿتبآ با
ًٝاٍـ بـرنته إالٝاتی اؿتو پهلىی ىاهل صنى اؿ ،ٜ٥صنى اعىی ،صبیب الله ػیهیمی اف مىیی ٩ؼؿت ي٦ىؽ
عىػ ػؿ صقب تىػه ؿا ص( ٘٦آباػیاو ) 66 :57;; ،و اف مىیی ػیگـ اهکاو بکاؿگیـی ىبکه يیـوهای هغ٦ی عىػ اف
ٕـی ٨ه٦ٚـ ب٪ایی ػؿ يیـوهای ٕـ٥ؼاؿ يهْت هلی ؿاص ٘٦و تىمٞه ػاػه بىػ .ایزاػ صنامیت ػؿ هَؼ ٧ػؿ
ع َىً ارـای تـوؿ وی تىمٔ ٥ؼائیاو امالم ػؿ ي٪ل اف ىاه به وی ػؿ صالیکه هًب ٜاٍلی هيؼاؿ ػهًؼه ػیهیمی
بىػ (هماو )66 :اف رمله ػالیل هتٞؼػی بىػ که تىاينت هَؼ ٧ؿا ينبت به ٥ؼائیاو و صتی آیت الله کاىايی بؼبیى
ً
يمایؼ .ب٪ایی با کمک صنیى عٖیبی و پاکـواو که بٞؼا به ػؿره تیمناؿی ؿمیؼ بـای ىاه را ايؼاعته بىػيؼ که
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مافهاو هغ٦ی آو ها اهکاو صًخی مافی ا٩ؼاهات ا٥نـاو ٕـ٥ؼاؿ هَؼ ٧ػؿ اؿتو ؿا ػاؿيؼ (هماو )67 :و هزمىٝه
ایى ْ٥امافی ها ػؿ همـاه هٞـ٥ی کـػو هَؼ ٧با تىػهایها ػؿ اؽهاو هؤحـ وا ٜ٩گـػیؼ.
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صنیى عٖیبی با ي٪و هضىؿی که ػؿ ارـای ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ػاىت ،ػؿ مىم اؿػیبهيت  5776تىمٔ هؤهىؿیى
٥ـهايؼاؿی يٚاهی ػولت هَؼ ٧ػمتگیـ گـػیؼ و ػؿ صالیکه ػؿ فيؼاو بنـ هیبـػ بٖىؿ هًٚن با ب٪ایی هکاتبه ػاىت
ایى ػؿ صالی بىػ که صنى پاکـواو ػومت هيتـک او با ب٪ایی ؿئیل ؿکى ػوم متاػ اؿتو بىػ و با بهـه هًؼی اف
صمایتهای او هباػؿت به ایى هکاتبات هیيمىػ (هماو )68 :عٖیبی ػؿ ایى هکاتبات عٔ رًزال و هؼیـیت ا٥کاؿ
ٝمىهی ؿا با تىره به رمی ٜرهات به ب٪ایی و فهـی هًت٪ل هیيمىػ و با هتهن کـػو ػولت هَؼ ٧به ىکًزه و تضت
٥ياؿ ٩ـاؿ ػاػو ػمتگیـ ىؼگاو اٝتـا٥ات آوها ؿا بی اؿفه ٩لمؼاػ هیيمىػ .بؼیًىمیله کاؿفاؿ گنتـػه تبلی٢اتی ػؿ
هزلل و هٖبىٝات به مىػ آوها رـیاو یا٥ت.
ػؿ عٔ ػهی ٍىؿت گـ٥ته ػؿ ياهه های عٖیبی به ب٪ایی ٕـس تىٕئه هىهىم کىػتای هَؼٝ ٧لیه آیت الله کاىايی،
هکی و ب٪اییبه آیت الله کاىايی ال٪اء ىؼ و تٞاؿّات ٥یما بیى به ؿویاؿویی هضتىم مى ٧یا٥ت ػؿ ایى ياهه ها عٖیبی
صتی ٕـس امتیْاس ػولت هَؼ ٧و ه٦اػ آو ؿا به ب٪ایی ػیکته کـػ( .هماو )68 :وی ػؿ پیام هکتىب به رىمافی ػؿ
يٖ٨های هزلل ٝلیه هَؼ ٧و احـ گؾاؿی آوها اف ٕـی ٨ال٪اء ىکًزه هتهمیى و همؼمتی ٝىاهل ْ٩ایی با هَؼ٧
بـای ايزام کىػتا و بی اٝتباؿی اٝتـا٥ات ػمتگیـىؼگاو اىاؿات هىحـی ػاؿػ تا صؼی که صتی يضىه بیاو رمالت
تاحیـگؾاؿ ؿا به فهـی تىریه هیيمایؼ ،وی پیامهای گله آهیقی به ىاه و ٝلن با اماهی ؿهق ?اؿباب ٩لبی> و ?٩لبی>
اؿمال يمىػ تا تـتیب امتغالً آوها ؿا بؼهًؼ .اف احـ بغيی ایى پیامهای به بیـوو اف فيؼاو هیتىاو تا صؼی به تىاو
تَمین مافی صاهیاو آىکاؿ و پًهاو ىبکه کىػتاگـاو پی بـػ فیـا تىاينتًؼ با ايىا ٛػمینه ها ههنتـیى پـويؼه
رًایی ،میامی ػوؿاو ؿا اف تیـؿك ا٥کاؿ ٝمىهی کًاؿ بگؾاؿيؼ.
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اعالػات تکمیلی اص تؼاهل هظفش بمایی با ؽبکه هخفی دس سبایؼ و لتل افؾاس عىط
هنئىلیت ارـای ٕـس ؿبایو ا٥ياؿ ٕىك بٞهؼه ب٪ایی و یاؿ يقػیکو صنیى عٖیبی ٩ـاؿ گـ٥ت (هضمؼ آ٩ا و
ٍؼی٪ی ):7 :57:9 ،آوها هٖل ٜبىػيؼ که ا٥ياؿ ٕىك ػؿ پی ؿ ٜ٥تيًذهای میامی ػؿ راهٞه و کمک به ت٪ىیت
يهْت هلی امت ،ب٪ایی و عٖیبی هتٞهؼ ىؼيؼ ا٥ياؿ ٕىك ؿا ػمت بنته تضىیل تین ا٥نـاو ىبکه هغ٦ی عىػ
بؼهًؼ .ػؿ رلنه گـػهمایی هزـیاو ٕـس ػؿ هًقل عٖیبی ب٪ایی ػمتىؿ ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿا ٍاػؿ کـػ .اٝؼه ای بـ
ایى باوؿبىػيؼ که ،بٞؼ اف واٞ٩ه = امً٦ؼ ىاه و هم٦کـايو ٕـس راهٞی بـای ؿبایو هنئىلیى اٍلی ػولت هَؼ٧

ؿاػؿ ػمتىؿ کاؿ ػاىته ت ا با ه٪٦ىػیت ایى ؿرال هؤحـ و ههن ،با مئىال و پیگیـی ٩إ ٜىاه اف هزلل ػؿ ایى
عَىًٕ ،ـس ٝؼم ک٦ایت و بـکًاؿی هَؼ ٧به ٥ىؿیت ػؿ هزلل به ارـا ػؿ آیؼ و مـليگـ فاهؼی بًٞىاو يغنت
وفیـ رؼیؼ هٞـ٥ی ىىػ (مـؿىته ) 7; :57:; ،ػؿ ؿامتای ارـای ایى ٕـس وپل اف ػمتگیـی و ىکًزه ا٥ياؿ
ٕىك هزـیاو ٕـس تاله ػاىتًؼ با ٥ياؿ بـ وی و اؿمال پیام ٕٞمههای بٞؼی ؿا به مـ ٩ـاؿ بیاوؿيؼ که ا٥ياؿ ٕىك
هضىؿیت ب٪ایی ػؿ ىکل گیـی تىٕئههای همقهاو ٖٞ٩ی امت فیـا اف یک مى هضىؿ ىبکه همکاؿاو او ػؿ اؿکاو
إالٝاتی اؿتو و ٝىاهل ػؿباؿ وىاه ػؿ بنیاؿی اف صىاػث ههن چىو تٚاهـات  67تیـ ٝ 5774لیه وؿوػ هیئت
هـیمى به تهـاو ،ه٪ابله و عيىيت ينبت به تىػه ای ها و ػؿگیـیهای عیابايی ٞ٥ال بىػيؼ واف مىیی ػیگـ بیيتـیى
ي٪و ؿا ػؿ تيؼیؼ اعتال٥ات بیى آیت الله کاىايی و هَؼ ٧ػاىت که بیيتـیى احـآو ؿا ػؿ ايضالل هزلل ه٦ؼهن و
تض ٨٪مـی ٜکىػتای < 6هـػاػ ىاهؼ بىػین (ىهبافی @56;-56: :57<; ،می ٤فاػه)5=6 :57;7 ،
ب٪ایی که ػؿ رـیاو  74تیـ ىٞاؿ هباس بىػو عىو اؿتيیاو ؿا مـػاػه بىػ بـای یاؿ گیـی اف بؼيامتـیى ا٥نـاو ػؿ
رلنات صقبی اف آو ها ت٪ؼیـ يمىػ وبؼیى تـتیب اف ایياو ػؿ ارـای تىٕئه ٩تل ا٥ياؿٕىك بهـه بـػاؿی يمىػ.
(هضمؼآ٩ا و هضمؼ ٍؼی٪ی ،):4 -9= :57:9 ،يٖ٪ه اتکای ب٪ایی ػؿ بکاؿگیـی تىاهاو ىبکههای میامی و يٚاهی
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همکاؿی يکـػ و باالعـه تىمٔ بلىچ ٩ـایی و همؼمتايو با ًٕاب ع٦ه ىؼ( .هضمؼ آ٩ا و ٍؼی٪ی):; :57:9 ،

?صنیى عٖیبی> بىػ که با تمـکق صنامیتها ؿوی او ،ػؿ بافؿمی اف هًقلو و هـوؿی بـ ػ٥تـ تل٦ى او ىماؿه تل٦ى
ا٥ـاػ فیـ ػؿ اولیى ؿوف پیگیـی بؼمت آهؼ.
 میامیىو :ػکتـ ه٦ٚـب٪اییٝ ،لی فهـی ،هیـاىـا٥ی ،ىمل ً٩ات آباػی ،ياػٝلی کـیمی ،پىؿمـتیپ اف ػؿباؿ٩ :ـه گقلى ،اىـ ٣پهلىی ،مـهًگ يَیـیّ ،ـ١ام ،ایقػی ،ىکىه اف اؿتيیاو :مپهبؼ صزافی ،مـ ليکـ هزیؼی ،مـليگـ ى٪٦ت ،مـتیپ آیـم ،مـتیپ هقیًی ،مـتیپ هًقه ومـگـػ بلىچ ٩ـایی (می ٤فاػه)57:7:5:5 ،
تین همکاساو بمایی
مـگـػ بلىچ ٩ـایی :یکی اف ٝىاهل اٍلی ٩تل ،ا٥نـ ژايؼاؿهـی که ػؿ مالهای عؼهت ػؿ کاىمـ بًٞىاو هنئىل
ژايؼاؿهـی تینهایی اف ؿاهقياو ورًایتکاؿاو فیـ يٚـ او به چپاول و ١اؿت هنا٥ـیى ؿاهها هیپـػاعتًؼ وػولت هـکقی
هن ٝلیـ١ن إال ٛتىاو بـعىؿػ با او ؿا يؼاىت (هَىؿ ؿصمايی)7=4 :57:; ،
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هـتْی کاىايی :اف يقػیک تـیى یاؿاو گـهابه و گلنتاو ه٦ٚـب٪ایی که ػؿ تماهی تضـیکات عىيیى ىهـی ي٪و
هضىؿی ػاىته ػؿ به عاک وعىو کيايؼو ػف٥ىل ومایـ ليکـکيی های عیابايی ػؿ تهـاو تا آيزا ػؿ هٚاو اتهام بىػ
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که پل اف ٩تل ا٥ياؿ ٕىك يیق هؼتی ػمتگیـ ىؼ (ههـرى)59:-596 :57=4 ،
ىٞباو ر٦ٞـی :با ایًکه پل اف واٞ٩ه = امً٦ؼ ػمتگیـ و ػؿ فيؼاو بىػ إال ٛو اؿتبآ کاهلی اف ٝىاهل ارـایی ٩تل
ً
ا٥ياؿٕىك ػاىت ،هـچًؼ ػؿ بافرىیی تىمٔ مـهًگ ياػؿی صاّـ به ا٥ياگـی ييؼ اها بٞؼا ػؿ کتاب عإـات
عىػ اف تٞاهل صنیى عٖیبی ،تیمناؿ بایًؼؿ هًقه و هقیًی با کمک ٥ـػی به يام اهیـ ؿمتمی ػؿ ؿبایو و ايت٪ال پیکـ
بیهىه ا٥ياؿٕىك به عاؿد اف تهـاو هٖالبی بیاو يمىػ (مـىاؿ )578-575 :57=6 ،و اف ماب٪ه تٞاهل همیى
ا٥نـاو ػؿ ارـای تىٕئه = امً٦ؼ هنتًؼاتی ي٪ل کـػ (هماو)568 :
تمابل سهبشاو يهضت و دسگیشی عشفذاساو آوها
 74اؿػیبهيت ( 5776پل اف ٩تل ا٥ياؿ ٕىك) و ایزاػ فهیًه تضـیک و تٞاؿُ ٕـ٥یى ينبت به هن به اینتگاه
 CIAػؿ تهـاو ارافه ػاػه ىؼ ه٦ته ای یک هیلیىو ؿیال بـای تٖمی ٜيمایًؼگاو هزلل و رلب همکاؿی آوها هقیًه
ىىػ و ػؿ پیاهؼ ایى ا٩ؼام هزلل ه٦ؼهن پـ تًو تـیى ؿوفها و ػوؿاو هىرىػیت عىػ ؿا ىکل ػاػ ،اف ; عـػاػ
هيارـه و فػ و عىؿػ هیاو يمایًؼگاو اود گـ٥ت (بؼیٞی)576 :57<6 ،
بـؿمی امًاػ هىرىػ ػؿ پـويؼه ب٪ایی ػؿ ماواک (ػؿ ایى ه ٜٖ٪فهايی)
= 6اؿػیبهيت  :5776پل اف ٕـس ت٪ٞیب ب٪ایی ا٥ـاػ صقب فصمتکياو تهؼیؼ کـػيؼ همه عیاباوهای ىاه
آباػ ،الله فاؿ ،امالهبىل ؿا ١اؿت و به آتو هیکيًؼ( .وفاؿت إالٝات)54< :57<6 ،
 74اؿػیبهيت  :5776ب٪ایی تماك های فیاػی با ٕـ٥ؼاؿاو کاىايی و ا٥ـاػ هؤحـ ٥ؼائیاو گـ٥ته تا وفیـ
ػاػگنتـی ،لٖ٦ی ؿا تـوؿ کًًؼ (هماو)54= :
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 6عـػاػ :5776

ا٥ـاػی اف صقب فصمتکياو اف ىهـهای هغتل ٤به تهـاو آهؼيؼ تا کايىو صقب يیـوی
مىم (رًاس علیل هلکی) ؿا آتو بقيًؼ (هماو)554 :

 :عـػاػ :5776

به ػمتىؿ ب٪ایی اف تمام ىٞبات صقبی ٕىهاؿی ػؿ صمایت اف او تهیه و به تهـاو آوؿػيؼ
(هماو)556 :

 5:عـػاػ :5776

گقاؿه ػؿ عَىً تيکیل کمیته تـوؿ تىمٔ ٕـ٥ؼاؿاو ب٪ایی به هًٚىؿ تـوؿ ا٥ـاػ هؤحـ

ػولت هَؼ ٧ػؿ ٍىؿت ػمتگیـی وی (; هماو)55= :
< 5و = 5عـػاػ ىکایت به يغنت وفیـ اف رايب هنئىلیى و هـػم ػف٥ىل ػؿ عَىً آتو آ٥ـوفی
:5776

صقب فصمتکياو ػؿ آو ىهـ (هماو)568 -564 :

 65عـػاػ :5776

گقاؿه اف و ٘ٝوعٖابه ػؿ هًقل آ٩ای کاىايی با صْىؿ ب٪ایی و صمایت اف وی ػؿ
(هماو)56< -56; :

 6:عـػاػ :5776

ٕی تىا ٨٥هیاو ٥ؼائیاو و هزم ٜهزاهؼیى امالم و صقب فصمتکياو اْٝاء هزمىٝه
ها هنلش به چا٩ى هؤهىؿ يگهبايی و ص٦اٙت اف هضل صقب فصمتکياو ىؼيؼ و
تٞؼاػی اف ایى ها يیق به اعت٦اء چا٩ى ػؿ فیـ لباك و با وؿوػ به هزلل بًٞىاو تماىاچی
ػؿ آو هکاو صْىؿیا٥تًؼ( .هماو)576 :

 65تیـ :5776

گقاؿه ػؿ هىؿػ هؼایت و عٔ ػهی يیـوهای هتَٞب ٥ؼائیاو و هنلماياو هزاهؼ و
هىا٪٥یى آ٩ای کاىايی تىمٔ ب٪ایی به تـوؿ ا٥ـاػ (هماو)579 :
گقاؿه ػؿ عَىً إالٝیه های تهؼیؼ کًًؼه به ًٝىاو کمیًه مـی هـگ تىمٔ
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ْ٩یه ا٥ياؿ ٕىك و تهؼیؼ به امت٦اػه اف اهخال علیل ٕهمامبی ها ػؿ تـوؿ هغال٦یى

هـتبٖیى ب٪ایی (هماو)579 :

 67تیـ :5776

ً
ب٪ایی ػؿ مغًـايی ػؿ صقب ؿمما گ٦ت هؼ ٣ها ت٪ىیت ؿژین هيـوٕه ملًٖتی و
ه٪ام ملًٖت امت و ؿهبـی ایى اهـ يیق به ٝهؼه آ٩ای کاىايی امت (هماو)57; :

تا کىدتا :بمایی ػاهل هحىسی اخشای لتل
ػؿ رلنه  66اؿػیبهيت  ،5776ػؿ هزلل پل اف ایزاػ رًزال تىمٔ او و ً٩ات آباػی رلنه هتيًذ ىؼ و
ىٞاؿهای هـگ بـ ب٪ایی ،هـگ بـ ٩اتلیى ا٥ياؿ ٕىك ،باٝج تٖٞیلی هى٩ت هزلل ىؼ ػؿ رلنه پًزن عـػاػ يیق
ً
هیـاىـا٥ی و هتٞا٩با ه٦ٚـ ب٪ایی هنئله ايزام کىػتای هَؼٝ ٧لیه ملًٖت و ت٢ییـ ؿژین و همؼمتی با تىػه ای ها ؿا
هٖـس کـػيؼ (ؿهًما )=45 :57<8 ،ایى ْ٥امافی ها به هٖبىٝات هىا ٨٥و هغال ٤هن کيیؼه ىؼ ،ؿوفياهه ىهباف
ػؿ ; هـػاػ  5776با ًٝایت به ي٪و هـهىف ا٥ـاػی چىو فهـیً٩ ،ات آباػی و ه٦ٚـ ب٪ایی آوها ؿا ّؼ صـکتهای
هـػهی هٞـ٥ی و اٝالم يمىػ ٥ـهاو ايضالل هزلل ه٦ؼهن ؿا هلت ایـاو ٍاػؿ کـػه امت (هماو )768-765 :وػؿ
گقاؿىات و تضلیلهای ؿوفياهههای ٕـ٥ؼاؿ ػولت اف اؿتبآ م٦اؿتهای آهـیکا و ايگلیل رهت ارـای کىػتا ٝلیه
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ػولت هلی با ا٥ـاػی چىو فاهؼی ،ب٪ایی٥ ،ـاهـفی يمایًؼه هزلل ،بـاػؿاو ؿىیؼیاو و ٝؼه ای اف اهـای اؿتو ػؿ
تٞاهل با هیؼلتى کاؿػاؿ م٦اؿت ايگلیل هٖالبی ايتياؿ یا٥ت (ؿهًما ):=: :57<8 ،و ب٪ایی يیق پل اف ه٪٦ىػ ىؼو
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ا٥ياؿ ٕىك ػؿ ؿوفياهه عىػ ٕی ياهه مـگياػهای عٖاب به هَؼ ٧اٝالم صمایت کاهل اف عٖیبی يمىػ و هًقل او
ؿا هًقل ػوم عىػ ًٝىاو کـػ و به هَؼ ٧عٖاب کـػ ? :ؿئیل ىهـبايی تى به هًقل عٖیبی پًاهًؼه ىؼه بىػ و تى بایؼ
ىـهناؿ باىی که ؿئیل ىهـبايی ؿا ػؿ هًقل عٖیبی ؿبىػيؼ و بـػيؼ> ،بؼیًىمیله مًاؿیىی ؿبایو ا٥ياؿ ٕىك
تىمٔ ػولت هَؼًٝ ٧ىاو گـػیؼ و ٍىؿت هنئله ت٢ییـ یا٥ت! (ههـرى )597 :57=4 ،ػؿ همیى ؿامتا ػؿ ييـیه
ه زم ٜهنلماياو هزاهؼ افمـليگـ فاهؼی بًٞىاو راييیى هًامب هَؼ ٧يام بـػه ىؼ و هَؼ ٧ؿا که با پیژاهه اف
پيت بام هًقلو ٥ـاؿ کـػه بىػ به مغـه گـ٥تًؼ( .ؿهًما )<=: :57<8 ،و ػؿ اػاهه ؿوفياهه ػهکـات هنلماو اؿگاو
ً
صاهی آ٩ای کاىايی ٍـیضا يىىت? :مـيگىو باػ صکىهت چًگیقی هَؼ ٧النلًٖه عائى> و عىامتاؿ هضاکمه
ایى ?ٍؼؿاٚٝن عىػ مـ> ىؼ و ػؿ ٕـ ٣ه٪ابل يیق صنیبی ػؿ هیتیًگ مالـوف  74تیـ با ػ٥ا ٛکاهل اف ػولت هلی
ٕی ًٖٞ٩اهه ای عىامتاؿ ت٪ٞیب و هزافات ٝاهلیى و هنببیى ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ىؼ( .هماو )=7; :تضـیکات
ييـیات اػاهه ػاىت و ؿوفياهه ىال ٧هتمایل به ب٪ایی و ا٩لیت ػؿ  :هـػاػ ٕی ه٪اله ای به ىؼت تضـیک آهیق ٝلیه
ػولت هَؼ ٧و ػؿ ٕـ٥ؼاؿی کاهل اف ػکتـ ب٪ایی او ؿا ٥ـفيؼ بـوهًؼ هلت عٖاب و اٝالم يمىػ مـيىىت ىىم تـ اف
هژیـ و ؿفم آؿا ػؿ ايتٚاؿ ػکتـ هَؼ ٧امت( .کىهنتايی يژاػ)767 -765 :57<= ،
به هىافات ْ٥امافی های هٖبىٝاتی ،ا٩ؼاهات هـٝىب کًًؼه ب٪ایی ابٞاػی رؼیؼتـ یا٥ت و پل اف تاله ٝلی فهـی
بـای رلىگیـی اف ملب هَىيیت ب٪ایی و پیيًهاػ امتیْاس ػولت ،اٝالهیههایی ػؿ عَىً ٞ٥ال ىؼو کمیته
هزافات رمٞیت بیًىایاو و کمیته مـی هـگ صقب فصمتکياو با هؼ٥گیـی ٩تل هَؼ ٧و صاهیايو هًتيـ گـػیؼ
ً
(آباػیاو٩ )5:=-5:; :57;; ،بال يیق ب٪ایی عبـ اف ایزاػ کمیتههای هزافات تىمٔ صقب فصمتکياو ػاػه بىػ
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(ؿهًما ) 887 :57<8 ،هَؼ ٧هن که يزات اف ایى هٞـکه ؿا ػؿ ايضالل هزلل هیػاينت اف و٩ای١ ٜیـ ٩ابل ههاؿ
پل اف آو تضلیلی يؼاىت وبٞؼ اف ايضالل هزلل ػؿ ؿوفياهه ىاهؼ ( 9هـػاػ  )5776اٝالم ىؼ ا٩لیت رلنات
عىػ ؿا ه٦ته ای ػو ؿوف ػؿ هزلل و یک ؿوف ػؿ هًقل آیت الله کاىايی بـگقاؿ عىاهًؼ کـػ و صائـی فاػه اٝالم کـػ
ػؿ ٍىؿتیکه ا٩ؼاهی اف ٕـ ٣ػولت ٝلیه هيـوٕیت ايزام گیـػ به وٙی٦ه عىػ ٝمل عىاهین کـػ (کىهنتايی يژاػ،
=< )6: :57و هدلغی خذیذ ػؿ هًقل آیت الله کاىايی هتيکل اف يمایًؼگاو هغال ٤پؼیؼ آهؼ ا٩ؼاهات عيى
ً
ب٪ایی ؿو به تىمٞه بىػ و وی ٕی رلناتی که با ٥ؼائیاو ػاىت ٍـاصتا ػؿعىامت تـوؿ ٥إمی ،هٚٞمی ولٖ٦ی ؿا

يمىػ بغَىً که با اٝتـا ٣ػمتگیـ ىؼگاو ٩تل ا٥ياؿ ٕىك بيؼت اصناك عٖـ کـػه بىػ صتی ٩ىل تؤهیى مالس
بـای تـوؿها ؿا هن ػاػ٥ .ؼائیاو هیعىامتًؼ آ٩ای کاىايی يٚـ بؼهؼ که او هن صاّـ به تؤییؼ ييؼ( ،ؿهًما:57<8 ،
 ) 886-879هزمىٝه صىاػث ي٪ل ىؼه اف آو ه ٜٖ٪تاؿیغی تـػیؼی ػؿ ي٪و تٞییى کًًؼه ب٪ایی ػؿ ارـای ٝملیات
ههًؼمی ىؼه ٝلیه يهْت هلی اف آ١اف ٝملیات ؿبایو و ٩تل ا٥ياؿ ٕىك تا تض ٨٪کىػتا با٩ی يمیگؾاؿػ که ػاهًه

تحشیکات دس آعتايه بشگضاسی سفشايذوم خذیذ بشای دوسه هفذهن هدلظ
باکمـيگتـىؼو هىّى٩ ٛتل ا٥ياؿٕىك ػؿ ا٥کاؿ ٝمىهی ،هنائل ػیگـی چىو ايضالل هزلل ه٦ؼهن رلىه و
اهمیت بیيتـی یا٥ت وييـیات آو ػوؿاو يیق اف تمام ٙـ٥یتهای بضـاو مافی عىػ امت٦اػه يمىػيؼ:
ه٦ته ياهه ٍبش وٍال ػؿ  54هـػاػ  5776ػؿ صمایت اف ب٪ایی يىىت? :ای هَؼ ٧بؼاو که مـيىىت ائتال٣
کًًؼگاو با صقب تىػه بهتـ اف ؿفم آؿا يغىاهؼ بىػ> .کاؿ به هىّٞگیـی ٝلًی آیت الله کاىايی کيیؼه ىؼ و ایياو ػؿ
ياهه ای که تىمٔ هًنىبیًو ػؿ اعتیاؿ ييـیات ٩ـاؿ گـ٥ت ػؿ ؿوف  54هـػاػ ىـکت ػؿ ايتغابات هزلل ؿا بـعال٣
٩ايىو امامی و هَلضت هلت و هملکت ًٝىاو يمىػ ،ایى ا٩ؼام ػؿ پامظ به تؤییؼ ورىب ىـکت ػؿ ايتغابات تىمٔ
یکی اف ٝلمای هيهؼ به يام کلبامی ٍاػؿ ىؼ ،مافهاوهای آهىفه ػیؼه إالٝاتی يیق به هؤهىؿیتهای پًهاو عىػ
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ایى تضـیکات به ؿمايهها ،تزمٞات هـػهی و صتی هـامن هً٪ٞؼه ػؿ بیت آیت الله کاىايی يیق کيايؼه ىؼه بىػ.

اهتمام ػاىتًؼ بًٞىاو هخال ،اؿمال بیايیههایی با اهْاء هىاػاؿاو صقب تىػه به ٝلما و بغَىً آیت الله بـورـػی و
تهؼیؼ آوه ا به اٝؼام پل اف تنلٔ کاهل صقب تىػه بـ اهىؿات کيىؿ ،صمله به هًقل آیت الله کاىايی به يام هىاػاؿاو
هَؼ ٧و ّـب و ىتن ا٥ـاػ صاّـ ػؿ آيزا ؿا هیتىاو اف آو ػمت ياهیؼ( .ىهبافی)767 -766 :57<; ،
ؽکل گیشی هدلظ دس هًضل آیت الله کاؽايی
پل اف ايضالل هزلل ه٦ؼهن اف هيتن تا یافػهن هـػاػ هاه  5776ىبها ػؿ هًقل آیت الله کاىايی رلنات و٘ٝ
و مغًـايی با صْىؿ ا٩لیت ػؿ هغال٦ت با ايضالل هزلل بـگقاؿ ىؼ ىبهای اول وػوم ٝؼه ای به بهايه ٕـ٥ؼاؿی اف
ػولت مغًـايیهای ػاعل هًقل ؿا با هيکل هىاره کـػيؼ .ىب مىم رلنه بؼوو هيکلی بـگقاؿ ىؼ ولی ػؿ ىب
چهاؿم (ىب یافػهن هـػاػ هاه) صمله ىؼیؼی به ایى هزلل تىمٔ ٝىاهل به ٙاهـ ٕـ٥ؼاؿ ػولت ايزام ىؼ که
تٞؼاػی هزـوس و یک ي٦ـ يیق به ٩تل ؿمیؼ (کىهنتايی يژاػ )5; -57 :57<= ،اف ٝىاهل ایزاػ ػؿگیـی ىب چهاؿم
ؿا هیتىاو ه٪اله ؿوفياهه آتو ػؿ  54هـػاػ ػاينت که يىىته بىػ? :ػیيب رلنه هًقل آ٩ای کاىايی ػؿ آؿاهو بـگقاؿ
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ىؼ چىو چا٩ى کياو و ٝـ ٧عىؿهای ٕـ٥ؼاؿ ػولت ػیيب به عىىگؾؿايی هي٢ىل بىػيؼ و ٥ـٍت يؼاىتًؼ ایزاػ
هقاصمت کًًؼ>.
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بضج بـ مـ ٍاصب ىؼو ه٪تىل رلنه صمله به هًقل آ٩ای کاىايی باال گـ٥ت اف مىیی ٕـ٥ؼاؿاو ػولت او ؿا
(هضمؼ صؼاػفاػه) ٕـ٥ؼاؿ و صاهی ػولت هٞـ٥ی کـػيؼ که ػؿ صال ىٞاؿ ػاػو به ي ٜ٦هَؼ ٧هىؿػ صمله با چا٩ى
٩ـاؿ گـ٥ته امت و ػؿ ٕـ ٣ه٪ابل يیق ه٦ٚـب٪ایی ػؿ ؿوفياهه ىاهؼ او ؿا ىهیؼ صؼاػ فاػه هٞـ٥ی کـػ که مالها با
هزاهؼیى امالم همکاؿی ػاىته امت .ر ًاصیى با اػٝاهای هغتل ٤عىػ ؿا ٍاصب ایى رنؼ بیزاو هٞـ٥ی
يمىػيؼ ،ػؿ صالیکه ػؿ ؿوفياهه ها اف ماب٪ه ػمتگیـی او به اتهام تاله بـای ٩تل هیـاىـا٥ی هؼیـ و٩ت ؿوفياهه آتو
که اف هغال٦یى هَؼ ٧بىػ ،هٖالبی ػؿد ىؼ .بهـ ت٪ؼیـ صمله به هًقل آیت الله کاىايی یکی اف تؤحیـگؾاؿتـیى و٩ایٜ
ػؿ تيؼیؼ هىاّ ٜایياو ينبت به ػولت گـػیؼ( .هماو)555-=5 :
هـتْی کاىايی ٝاهل و٥اػاؿ و هضا ٘٥ویژه ه٦ٚـ ب٪ایی ػؿعإـات عىػ اف ي٪و هـهىفی که با هؼایت ب٪ایی بـای
٥ـیب آیت الله کاىايی ػاىته پـػه بـ هی ػاؿػ که ٕىؿی ٝمل کـػ تا آ٩ای کاىايی باوؿ کًؼ ا٥ياؿ ٕىك ػاؿای ؿوابٔ
پًهاو با ب٪ایی بىػه و هَؼ ٧پل اف إال ٛاف ایى ؿوابٔ او ؿا به ٩تل ؿمايؼه و ٩تل ؿا به گـػو ب٪ایی ايؼاعته امت ،ػؿ
همیى ؿامتا با هؼایت ب٪ایی هـتْی کاىايی رهت ايت٪ال اعباؿ ٥ـیب به ممت مـهًگ ياػؿی هنئىل پیگیـی
پـويؼه ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿ٥ته و با ايٞکاك اعباؿ تضـیک کًًؼه و هؼایت ىؼه ای تىمٔ مـهًگ ياػؿی به هال٩ات
ػکتـ هَؼ ٧بـػه هی ىىػ که هَؼ ٧او ؿا تـ١یب به اػاهه همکاؿی إالٝاتی با مـهًگ ياػؿی هیيمایؼ ،ػؿ اواعـ
ایى ػوؿه همکاؿی ٥ـیبکاؿايه (يقػیکی کىػتا) هـتْی کاىايی هبل 59444 ٠ؿیال يیق ػمتمقػ بـای همکاؿی
ػؿیا٥ت هیکًؼ که عىػ اػٝا هیکًؼ ٍـ ٣هقیًههای صقبی و بْٞی عايىاػههای ػمتگیـ ىؼه صقب فصمتکياو
يمىػه امت! (ههـرى ،) 59=-59; :57=4 ،ىکی با٩ی يینت بنیاؿی اف يمایًؼگاو هزلل ػؿ ایى ایام اف ص٪ى٧
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بگیـاو مـویلهای إالٝاتی بـیتايیا و آهـیکا بىػيؼ( .آبـاهاهیاو )67;-67: :57=6 ،به هىافات ایى تضـیکات
رؼایی آ٥ـیى تین کىػتا با ٥ـا ٟبال ػؿ پی ت٪ٞیب هؤهىؿیتهای عىػ بىػ ،فاهؼی پل اف ارـای ياهى ٨٥کىػتا ػؿ 69
هـػاػ ،اف هزلل عاؿد و ػؿ هًقل یک ػیپلمات آهـیکایی پًهاو ىؼه بىػ و با يٚاهیاو و ٝىاهل هـتبٔ با کىػتا که
ػمتگیـ ىؼه بىػيؼ و ػؿ بافػاىتگاهی ػؿ کًاؿ ه٦ٚـ ب٪ایی و ىٞباو ر٦ٞـی يگهؼاؿی هیىؼيؼ که مٖش هـا٩بتی
پاییًی ػاىت هـتبٔ بىػ و با آوها تباػل پیام هیيمىػ (آبـاهاهیاو )688 :57=8 ،و هتام٦ايه هَؼ ٧يیق بی تىره به
ایى ٞ٥ل و ايٞ٦االت و ػؿ ىـایٖی که اف ىًاعت وتضلیل واٞ٩ی ًٝاٍـ پیـاهىيی عىػ ياتىاو بىػ به ياٙـی بی احـ

تبؼیل ىؼ و ٝلیـ١ن ایًکه هؤهىؿاو تض٪ی ٨اف ؿکى  6اؿتو ،چهـههای ٞ٥الی اف کىػتاگـاو ؿا ىًامایی کـػه بىػيؼ و
يتیذ ؿا به او إال ٛػاػيؼ ،او تىره الفم به ایى تؾکـات ؿا يؼاىت ،هًزمله ?مـهًگ اعىی> که ػومت ٩ؼیمی
تیمناؿ ؿیاصی بىػ ،بـای ؿهایی عىػ اف اتهام به تهؼیؼ به عىػکيی و تماؿُ ؿوايی هتىمل ىؼ و یا ?مـتیپ
ػ٥تـی> عىاهـفاػه ػکتـ هَؼ ٧که با گـیه و التماك يقػ ػایی عىػ ٩نن عىؿػ که به او عیايت يمیکًؼ و  ...بؼیى
همؼمتاو عىػ هخل ب٪ایی و ىٞباو ر٦ٞـی ػؿ فيؼاو اػاهه اؿتبآ ػاىته باىًؼ( .آبـاهاهیاو)69; :57=6 ،
عه سوص حغاط  36تا  39هشداد 2443
ػؿ تـرمه امًاػ هضـهايه  CIAػؿ عَىً کىػتای < 6هـػاػ ،اف ه٦ٚـ ب٪ایی به ًٝىاو یکی اف ٝىاهل ارـایی ػؿ
ىکل گیـی کىػتا يام بـػه ىؼه و به ػمتىؿالٞمل های ٍاػؿه اف ياصیه متاػ کىػتا ػؿ م٦اؿت آهـیکا اىاؿاتی يمىػه
امت:
 .5هَاصبه رٞلی تىمٔ راللی ٝاهل اینتگاه  CIAػؿ تهـاو با مـليگـ فاهؼی به ًٝىاو يغنت وفیـ ٩ايىيی و
پغو آو ػؿ هیاو ىبکه همکاؿاو هٖبىٝاتی
 . 6ايتياؿ ایى هَاصبه رٞلی ػؿ ؿوفياهه ىاهؼ ه٦ٚـ ب٪ایی و به تـتیب ػؿ ب٪یه ؿوفياهههای همکاؿ با مافهاو
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تـتیب ماػه ايؼیيی هَؼ ٧و ٝؼم تىره او به ایًگىيه هىاؿػ باٝج ىؼ تا ىبکه کىػتا گـاو صتی به ؿاصتی با

إالٝاتی آهـیکا چىو  :متاؿه امالم ،آمیای رىاو ،آؿام ،هـػ آمیا ،هلت ها ،ژوؿيال ػو تهـاو و ؿوفياهه ػاػ.
 . 7ػمتىؿ به عًخی مافی هَاصبه ٩إ ٜػکتـ ٥إمی ػؿ ماٝت  57:74هماو ؿوف ػؿ اٝالم عبـ ٥ـاؿ ىاه به ٝـا ٧و
عىايؼو ياهه تض٪یـآهیق ک٦یل ػمتگیـ ىؼه ػؿباؿ
 .8هماهًگی های يٚاهی إالٝاتی ػؿ ه٪ـ م٦اؿت آهـیکا تىمٔ کـهیت ؿوفولت و هًؼؿمىو که هماو ؿوف واؿػ
تهـاو ىؼه بىػيؼ ،ايزام و پیام هایی به ٥ـهايؼهاو يٚاهی ػؿ کـهايياه (تیمىؿ بغتیاؿ) ،اٍ٦هاو (تیمناؿ ّـ١ام)
رهت هماهًگیهای ٝملیاتی تباػل گـػیؼ
 .9اف ؿوصايی ػؿباؿی ?بهبهايی> رهت ٝقیمت به ٩ن و فهیًه مافی يقػ آیت الله بـورـػی رهت صمایت اف ىاه
امت٦اػه ىؼ
 .:گـػهمایی ٕـ٥ؼاؿاو ى اه ػؿ تهـاو و ي٪آ هـکقی ىهـ و ايزام تٚاهـات به ي ٜ٦ىاه به رؼیت ػيبال گـػیؼ.
(اصمؼی);; -;8 :57;= ،
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با ابال ٟایى ػمتىؿالٞمل تاله هماهًگ وهـتبٖی ػؿ هباػی هغتل ٤میامی ،اهًیتی ،يٚاهی وتبلی٢اتی ىکل گـ٥ته
وبه ارـا ػؿآهؼ:
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ػؿ ؿوف ; 6هـػاػ  5776ؿوفياهه ىاهؼ (ب٪ایی) ٥ـهاو يَب فاهؼی تىمٔ ىاه به ًٝىاو يغنت وفیـ ؿا چاپ کـػ و
ایى صکایت اف إال ٛکاهل هـتبٖیى صقبی ب٪ایی اف ؿويؼ ؿو به تکمیل ا٩ؼاهات کىػتا ػاىت .ایى ا٩ؼام ه٪ؼهه ای
ىؼ تا ؿوف بٞؼ (< 6هـػاػ) ؿوفياهه هایی چىو متاؿه امالم ،رىاياو آمیا ،آؿام ،هـػم آمیا ،هلت ،تهـاو ژوؿيال يیق
هباػؿت به چاپ و ايتياؿ ایى ٥ـهاو و ايتياؿ هَاصبه رٞلی با مـليگـ فاهؼی يمىػيؼ (پتـیک ،);; :579= ،ایى
ا٩ؼام تىمٔ ؿوفياهه ٝمیؼی يىؿی يیق تکـاؿ ىؼ ػؿ همه ایى ا٩ؼاهات هضىؿ هَاصبه ماعتگی تىمٔ رلیلی و
کیىايی ٝىاهل هـتبٔ با "میا" هىؿػ امتًاػ ٩ـاؿ گـ٥ت که ػؿ آو اف اؿتو به ػ٥ا ٛاف ىاه و ه٪ابله با کمىيینتها
امتمؼاػ ىؼه بىػ( .ؿهًما)=94 :57<8 ،
ػؿ بکاؿ گیـی ىبکه اؿاؽل و فياو بؼيام اف هـتبٖیى ىبکه ا٥نـاو ب٪ایی ،ىاه بغتی ،اؿػىیـ فاهؼی ههؼی ٝنکـ و
عىاهـاو او ،ىٞباو ر٦ٞـی و ٝىاهلو که هضل تزم ٜآو ها ػؿ فوؿعايه ای ػؿ عیاباو میـوك بىػ ،ههؼی پیـامته
و هیـاىـا٥ی امت٦اػه کاهل ىؼ( ..ههـرى )5:; :57=4 ،الفم به تىّیش امت ٍبش ؿوف < 6هـػاػ ىٞباو ر٦ٞـی،
اصمؼ ٝي٪ی و اهیـ بىؿبىؿ ،بهمـاه مایـ فيؼايیاو تىمٔ ىبکه چما٩ؼاؿاو" بـاػؿاو ؿىیؼیاو" هايًؼ بیىک ٍابـ و
ههؼی َ٩اب که با آیت ال له بهبهايی يیق ؿوابٔ ٍمیمايه ػاىتًؼ اف بافػاىتگاه هضل يگهؼاؿی آفاػ ىؼه و به ي٪و
ٞ٥ال عىػ ػؿ بنیذ اؿاؽل و اوباه و ٥ىاصو ػؿ صمایت اف ىاه و تٚاهـات عیابايی و صمله به هـاکق ػولتی پـػاعتًؼ
(ؿهًما)=9< :57<8 ،
با هى٪٥یت کىػتا ػؿ < 6هـػاػ ،مه ؿوف بٞؼ ىاه به کيىؿ بافگيت و ػؿ ٥ـوػگاه هىؿػ امت٪بال فاهؼی ،يَیـی،
باتماي٪لیچ ،ػ٥تـی و ىٞباو ر٦ٞـی ٩ـاؿ گـ٥ت ،ؿوف بٞؼ فاهؼی يغنت وفیـ کىػتا آ٩ای کاىايی ؿا ػؿ ػیؼاؿی که
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بنیاؿ هىؿػ تىره ٩ـاؿ گـ٥ت هال٩ات کـػ و یک ؿوف بٞؼ يیق ىاه ػؿ ا٩ؼاهی بی ماب٪ه به هال٩ات آ٩ای کاىايی ػؿ
هًقل ای ياو ؿ٥ت ایى هال٩ات به هًٚىؿ تيکـ اف ایياو ػؿ اٝاػه به ملًٖت ايزام گـ٥ت (آبـاهاهیاو)7;8 :57=6 ،
یک ه٦ته بٞؼ اف کىػتای < 6هـػاػ ؿوفياهه ها ٝکلهای بقؿگی اف فاهؼی به ات٦ا ٧ب٪ایی ،هکی ،صائـی فاػهً٩ ،ات
آباػی و آیت الله کاىايی ؿا چاپ و هًتيـ يمىػيؼ (آبـاهاهیاو)6:4 :57=8 ،

فشخام پشويذه لتل افؾاس عىط
ػؿ ػاػگاه يٚاهی تزؼیؼ يٚـ پل اف کىػتای < 6هـػاػ ػ٥اٝیات ػکتـ ه٦ٚـ ب٪ایی و وکیل او به ىـس ؽیل تىمٔ صقب
فصمتکياو ایـاو هًتيـ گـػیؼ .مـهًگ ؿمتگاؿ وکیل هؼا ٜ٥ب٪ایی? :ایى ب٪ایی ٥ـػ ٥ؼاکاؿی امت ایياو تمام

ػومتاو مه ػٞ٥ه تاد و تغت ایى هملکت ؿا اف عٖـ م٪ىٓ صتمی يزات ػاػهام .هیچکل هًکـ ایى هنئله يینت>.
(همايزا)
صنیى عٖیبی ػؿ ػاػگاه تزؼیؼ يٚـ ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿا ایًگىيه ىـس ػاػ:
? ػولت ماب ٨ه٪اٍؼی ٝلیه ه٪ام ملًٖت ػاىت و بؼیهی امت هلتی با مىاب ٨تاؿیظ تمؼو چًؼ هقاؿ ماله و با
هضبىبیتی که اٝلیضْـت ىاه ػاؿيؼ ،هلت يگؾاىتًؼ ػولت ماب ٨به هؼ ٣عىػ بـمؼ>( .ؿوفياهه کیهاو،
=)5776/54/
ػؿ همیى ػاػگاه تزؼیؼيٚـّ ،مى ٍؼوؿ ٩ـاؿ هً ٜپیگـػ ػؿ عَىً تماهی ا٥ـاػ ػمتگیـ ىؼه اٝالم گـػیؼ پـويؼه
رهت ىًامایی ٩اتلیى واٞ٩ی ا٥ياؿٕىك وهمچًیى ت٪ٞیب ٝاهلیى فرـ وىکًزه هتهمیى ػمتگیـ ىؼه ه٦تىس
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ي٪يهها ؿا به ي ٜ٦ه٪ام ملًٖت ي٪و بـ آب هیکًؼ>( .تـکماو )5 :57:7 ،ه٦ٚـ ب٪ایی ػؿ ایى اؿتبآ هیا٥قایؼ? :هى
ً
به اٝتـا ٣تمام کنايی که واؿػ ػؿ رـیايات میامی ایى چًؼ مال اعیـ بىػهايؼ ىغَا یا با کمک هم٦کـاو و

عىاهؼ بىػ (تـکماو)=8 :57:7 ،
پل اف پیـوفی اي٪الب امالهی ػؿ ؿوفياهه کیهاو هىؿعه ; ههـ هاه  57:4عبـ ػمتگیـی ٥ـیؼوو بلىچ ٩ـایی و
تیمناؿ بافيينته ٝلی اٍ٢ـهقیًی و اٝؼام ي٦ـ ػوم به ػلیل ىـکت ػؿ ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ػؿد گـػیؼ.
ػؿ ؿوفياهه إالٝات ىماؿه  5;4<6به تاؿیظ  74هـػاػ  57:6بلىچ ٩ـایی که اف کی٦ـ هزافات به هـ ػلیلی ؿهایی
یا٥ته با ػؿد یک آگهی اف ٥ـ٩ه ّاله بهائیت اٝالم بـائت يمىػه و ٝؾؿ تَ٪یـ اف ل٢قههای گؾىته ػؿ اؿتبآ با ایى
صقب ٍهیىيینتی بیاو يمىػ!! ػعتـ او ژیالبه رـم هًب ٜماواک و بهایی بىػو اف ػاييگاه ىهیؼ بهيتی (هلی ماب)٨
اعـاد ىؼه بىػ( .تـکماو)59; -55 :57:7 ،
هزمىٝه ٝىاهلی اف ىبکه های پًهاو و آىکاؿ با هضىؿیت ب٪ایی ػؿ فهیًه مافیهای میامی اهًیتی بـای ارـای
کىػتایی ّؼ هلی بکاؿ گـ٥ته ىؼيؼ که ػؿ ارـای هؤهىؿیتهای هيابه تا آعـیى ؿوفهای فيؼگی ب٪ایی هىؿػ امت٦اػه
٩ـاؿ گـ٥تًؼ که ػؿ ه٪االتی ػیگـ ٩ابل اؿائه عىاهًؼ بىػ.

51

آخشیى اوساق پشويذه لتل افؾاس عىط  45عال بؼذ
ػؿ يىؿوف  57::ػکتـ ه٦ٚـ ب٪ایی مه هاه پل اف ايزام م٦ـی که به آهـیکا و ػیؼاؿ با هًَىؿ ؿ٥ی ٜفاػه ػاىت ،ػؿ
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تهـاو بافػاىت گـػیؼ اف هزمىٝه امًاػ بؼمت آهؼه اف هًقل وی و اٝتـا٥اتی که ياهبـػه پل اف ػمتگیـی ػاىت
ي٪و ١یـ٩ابل ايکاؿ او ػؿ آهـیت ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ٖٞ٩یت یا٥ت .ػ٥تـچه هتٞل ٨به ا٥ياؿ ٕىك ػؿ هًقل وی پل اف
 78مال کي ٤گـػیؼ که تَاویـ آوها ػؿ ّمیمه ال ٤هیباىؼ( .بایگايی هىمنه هٖالٞات و پژوهوهای میامی
– امًاػ ه٦ٚـ ب٪ایی – ػ٥تـچه ا٥ياؿ ٕىك ىماؿههای ،567-667/5 ،567-667/6 ،567-667/7 ،567-668
 :)567-667ىاهل هيغَات هًاب ٜهىؿػ امت٦اػه تىمٔ ا٥ياؿ ٕىك و پـػاعتی به آو ها (ّمیمه ال)٤
ایى هماو ػ٥تـچه ای امت که به مًاؿیىیی رًزالی تبؼیل ىؼه بىػ و با ٍضًه مافی که عٖیبی و ب٪ایی يقػ مایـ
همؼمتاو اف ورىػ اماهی آوها ػؿ آو ػ٥تـ به ًٝىاو کنايی که ٩ـاؿ بىػه تىمٔ ا٥ياؿ ٕىك ػمتگیـ ىىيؼ بٞمل
آوؿػيؼ .ایًگىيه به هغإب ال٪اء هی کًًؼ که ا٥نـاو پاکنافی ىؼه ػیگـ چاؿه ای رق ٩تل ا٥ياؿ ٕىك يؼاىتًؼ!! ػؿ
صالیکه آوها ٝىاهل گىه به ٥ـهاو ىبکه تضت اهـ عٖیبی و ب٪ایی بىػيؼ و اف ابتؼا َ٩ؼ ٩تل ا٥ياؿ ٕىك ؿا ػاىتًؼ.
ورىػ ایى ػ٥تـچه يقػ ه٦ٚـ ب٪ایی مًؼ ١یـ٩ابل ايکاؿ اؿتبآ وی با ٩اتلیى و آهـیت او ػؿ ایى رًایت بىػ ،عإـ
يياو هی مافػ اػٝای ورىػ اماهی آو ا٥ـاػ و عٔ کيیؼه ىؼو فیـ اماهی آوها يیق ػؿو ٟبىػه امت .مایـ امًاػ
هکيى٥ه اف هًقل ب٪ایی يیق صاوی إالٝات اؿفىمًؼی اف هزمىٝه ا٩ؼاهات پيت ٍضًهای ٩تل ا٥ياؿ ٕىك و
تبؼیل آو به اهکايی بـای به راو هن ايؼاعتى يیـوهای میامی ٞ٥ال ػؿ فهاو ػولت هَؼ ٧و فهیًه مافی بـای
ارـای کىػتای کن هقیًه و ١ا٥لگیـ کًًؼه < 6هـػاػ  5776اؿفیابی گـػیؼ.
يتیده گیشی
راهٞه میامی ایـاو اف هًگام وؿوػ به ػوؿاو کىػکی عىػ ػؿ ?هيـوٕه> و ایام يىپایی عىػ ػؿ ػهه  74ىمنی و
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پتکی که ياباوؿايه ػؿ < 6هـػاػ بـ ه٢قه واؿػ ىؼ ومپل ػؿ ػوؿاو ىکل گیـی اي٪الب امالهی ویژگیهایی اف اصقاب
ً
میامی به عىػ ػیؼه که ت٪ـیبا ػؿ ه٪اینه با مایـ رىاه ٜمیامی ػيیا ت٦اوتهای امامی ػاؿػ که به ؿواييًامی
عاً راهٞه آو ؿبٔ ػاىته امت ،ػؿ ْ٥ای میامی تا ٩بل اف کىػتای < 6هـػاػ اصقاب کاؿکـػی ٥ـاکيىؿی و هتؤحـ
اف ٩ؼؿت های هٖـس میامی ورهايی ػاىتًؼ ،اها پل اف کىػتا وتخبیت ؿژین با ؿوههای مـکىبگـايه اهًیتی ،اصقاب
ػؿ ؿامتای مـپىه گؾاىتى بـ ب ضـاو هيـوٝیت ؿژین بکاؿگیـی ىؼيؼ و چهـه ها و ؿرال تاحیـگؾاؿ که هـیک
ىًامًاهه بْٞی اف اصقاب و تيکل های ىبه صقبی بىػيؼ عىػيمایی کـػيؼ ،ػؿ ایى تض٪ی ٨به ي٪و هضىؿی وتٞییى

کًًؼه ىغَیتی چىو ?ه٦ٚـ ب٪ایی> ػؿ ؿامتای ىکل گیـی پـوژه ?٩تل ا٥ياؿ ٕىك> که با تىره به امًاػ و
تضلیلهای بؼمت آهؼه ػؿ ایى تض٪ی ٨هیتىاو اػٝا کـػ ههن تـیى پـوژه به ًٝىاو پیو يیاف تض ٨٪کىػتا بىػه امت
تىره ىؼه امت .البته ویژگیهای هًضَـ ب٦ـػ ب٪ایی ػؿ ىکل گیـی پـوژههای ػیگـی اف ایى ػمت ،تا آعـیى
ؿوفهای فيؼگی او يیق اهمیت و٩ابلیت تىره و اهتمام ؿا ػاؿػ .ػؿ ایى تض٪ی ٨بـای اولیى باؿ تکلی? ٤ػ٥تـچه ا٥ياؿ
تض? ٨٪کىػتا> بٖىؿ هنتًؼ اؿائه هیگـػػ.
هًابغ
آباػیاو ،صنیى (;; .)57صيذگیًاهه عیاعی هظفش بمایی ،تهـاو :هىمنه هٖالٞات و پژوهوهای میامی.
آبـاهاهیاو ،یـوايؼ ( .)57=6کىدتا ،تـرمه هضمؼ ابـاهین ٥تاصی ،تهـاو :يی.
ــــــــــــ ( .)57=8کىدتا ،تـرمه ياٍـ فؿا٥ياو ،تهـاو :يگاه.
اصمؼی ،صمیؼ (=; .)57اعشاس کىدتا ،تهـاو :يی.
بؼیٞیٝ ،لی اکبـ ( .)57<6يهضت هلی ایشاو ،تهـاو :ایتا.
بهًىػ ،هنٞىػ .)57;<( ،کؾتگاو بش عش لذست ،تهـاوٝ :لن.
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ٕىك> که همیيه با اىاؿه و ابهام ػؿ ي٪لهای تاؿیغی به آو اىاؿه ىؼه ؿوىى هیگـػػ و ههًؼمی ارـای ٝملیات تا

پتـیک ،کـینتى٥ـ (= .)579عیا دس ایشاو ،هتـرن يٞمت الله ٝاهلی ،تهـاو :هـکق امًاػ اي٪الب امالهی.
تـکماو ،هضمؼ ( .)57:7تىعئه سبىدو و لتل افؾاس عىط ،تهـاو :هىمنه ؿما.
ؿهًماٝ ،لی ( .)57<8يیشوهای هزهبی بش بغتش حشکت يهضت هلی ،تهـاو :گام يى.
مغایی ،هضمىػ ( .)5775هصذق و سعتاخیض هلت ،د  ،5تهـاو :چاپغايه عىايؼيیها.
مـؿىته ،صنیً٪لی (; .)57:خاعشات هى ،تهـاو :آىًا.
مًزابی ،کـین (< .)57:اهیذها و يا اهیذیها ،لًؼو:کتاب.
می ٤فاػه ،صمیؼ ( .)57;5هصاحبه با کشین عًدابی٩ ،ن :هؤل.٤
ــــــــــــ ( .)57;5حافظه تاس یخ ،تهـاو :هؤل.٤
ىهبافیٝ ،بؼالله (;< .)57کىدتای  39هشداد ،تهـاو :ايتياؿات ؿوایت ٥تش.
ٝلن ،هَٖ٦ی ( .)57=7يفت ،لذست و اصىل ،هتـرن ١الهضنیى ٍالش یاؿ ،تهـاو :إالٝات ،چ.6
کىهنتايی يژاػ ،هنٞىػ (=< .)57هشداد خاهىػ ،تهـاو :هـکق امًاػ اي٪الب امالهی.
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هاملی ،لئىياؿػ ( .)57:9يفت ،عیاعت و کىدتا دس خاوسهیايه ،تـرمه هضمؼ ؿ٥یٞی ههـآباػی ،تهـاو :عاهه.
هتیًی ،رالل ( .)57<8يگاهی به کاسياهه عیاعی هحمذ هصذق ،لل آيزلل :ىـکت کتاب.
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هضمؼآ٩اٝ ،لی و هضمؼ ٍؼی٪ی ( .)57:9ا٥ىل یک هباسص ،بی را :هؤل٦یى.
هَىؿ ؿصمايی (; .)57:کهًه عشباص (عإـات میامی يٚاهی) ،د ،6تهـاو :هىمنه ؿما.
ههؼوی ،هًَىؿ ( .)57=6-57=5کؾف تاسیخ فشاص و فشود صيذگی هصذق ،د ،6-5تهـاو :ػ٥تـ پژوهوهای
هىمنه کیهاو.
ههـرى ،صبیب الله ( .)57=4خاعشات هشتضی کاؽايی ،تهـاو :هـکق امًاػ اي٪الب امالهی.
يزاتی١ ،الهـّا ( .)57:8خًبؼ هلی يفت و کىدتای  39هشداد ،تهـاو :ىـکت مهاهی ايتياؿ.
ـــــــــــ ( .)57;:هصذق عالهای هباسصه و لذست ،د  5و  ،6تهـاو :ؿما.
هظفش بمایی به سوایت اعًاد عاواک ( .)57<6د  5و  ،6تهـاو :هـکق بـؿمی امًاػ وفاؿت إالٝات.

ضمیمه الف:
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ةسرضی نعهای قحل افغار طَس ( 1332ش)
چهاؿ ٍ٦ضه ّمائن ٍ٦ضاتی اف ػ٥تـچه یاػػاىت ا٥ياؿ ٕىك اٍل ایى ػ٥تـچه ػؿ هًقل ب٪ایی به هًگام ػمتگیـی
او ػؿ مال  57::کي ٤ىؼ .هضل يگهؼاؿی بایگايی هىمنه هٖالٞات و پژوهوهای میامی –امًاػ ه٦ٚـ ب٪ایی
ىماؿههای 567/667 ،567- 667/5 ،567- 667/6 ،567- 667/7 ،567- 668
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