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سبـيػس٠ ي ًًٌٞ ١بي ايفاٛيبٙ ثفاي اووفاـ ضوٞم ثٍف ؼـ ًٍٞـ 
 

 

ؼـآٗؽ 

ث٠ )يٌي اق سّٞـار ثب٘ٔٔي ٠ً ثىيبـي اق كؼبالٙ ويبوي ؼاـٛؽ ايٚ اوز ٠ً ٗجبـقٟ ثفاي ضوٞم ثٍف ٝ ؼٌٗفاوي ث٠ ٛٞع ؿفثي 

ـاـ ضبً٘يز ٗفؼٕ هفاـ ُفكش٠ آٙ ؼـ ايفاٙ اٗفي اوز ٠ً سبقٟ ؼـ ؼوشٞـ ًبـ ايفاٛيبٙ ثفاي اوشن( «ثٞـلايي»قػٖ ثفغي 

. اوز، يؼٜي اق قٗبٛي ٠ً آغفيٚ ـؼٟ ي ًٌٜٞؽُبٟ ث٠ آٙ ديٞوش٠ اٛؽ

اق ـٝقي ٠ً اوشجؽا ٝخٞؼ ؼاٌز ٝ اخكاي خبٗؼ٠ وشٖ اِػ٘بّ ٌؽٟ ـا ضه  ٗي ًفؼٛؽ . ٗجبـقٟ ثف ٔؽ وشٖ ؼاوشبٛي ٢ًٚ اوز

ٝاّ ضبًٖ، ٛطٟٞ ي ؼـيبكز غٞؼ ـا اق وشٖ ؼاٌز، ٝ ـاٟ ١ف ػّفي، ٗشٜبوت ثب اٝٔبع ٝ اش. ٗجبـقٟ ثفاي ـكغ آٙ ٛيك آؿبق ٌؽ

ؼـ ايفاِٙ ديٍبٗؽـٙ ٗفؼٕ وشٖ ؼيؽٟ ث٠ اٌٌبّ . ١بي ؼكغ آٙ ـا ٛيك، ثب سٞخ٠ ث٠ اٌٗبٛبسً، ٗي خىز ٝ آقٗبيً ٗي ًفؼ

ٙ ًٜٜؽ يب ُٞٛبُٞٙ ٗجبـقٟ ؼوز ٗي ثفؼٛؽسب ضبً٘بٙ يب ٌب١بٛي ـا ٠ً ظٖٔ ـا اق ضؽ ؿيف هبثْ سطْ٘ ٗي ُؿـاٛؽٛؽ يب وفِٛٞ

هيبٕ ١ب ٝ ٌٞـي ١بي ُٞٛبُٞٙ ٝ ٗشؼؽؼ ؼـ . خبٗؼؽ ثفؼاـٛؽ« ٗوجّٞ»ٝاؼاـٛؽ ؼوز اق وشٖ ٗٔ٘ٞن ثيً اق ضؽ ٗشؼبـف ٝ 

ؼـ ػّف ١ػبٍٜٗي ٝ ٗكؼى ٝ ٗوبٝٗز ١بي اهٔيز ٗؿ١جي اـٜٗي ؼـ ػّف ( ثفؼيبي ًبؾة )اق ُئٞٗبر   --سبـيع ايفاٙ 

٠٘١ ُٞيبي ٓجفيك  – 1979ٛوالثي خِْٜ، خٜجً ٗٔي ًفؼٙ ٛلز، ٝ اٛوالة وبوبٛيبٙ ُفكش٠ سب اٛوالة ٍٗفٝ٘يز، ٢ٕٛز ا

١ف قٗبٙ ثب سٞخ٠ ث٠ . اٌٌَبّ ٗجبـقٟ ٛيك ُٞٛبُٞٙ ثٞؼ. ٌؽٙ ًبو٠ ِجف ٗفؼٕ ؼـ اكفاٖ ضبً٘بٙ ؼـ اوشجؽاؼ ٝ اوث٘بـ ثٞؼٟ اٛؽ

ٗىٔطب٠ٛ ؼوز ٗي قؼٛؽ، ُبٟ ثب ثىز ُبٟ ضفًبر . اٌٗبٛبر ٗٞخٞؼ يب هبثْ ايدبؼ، ٗفؼٕ ـاٟ ١بي ٗػشٔلي ـا ثف ٗي ُكيؽٛؽ

ٍٛىيٜي ؼـ ٜٗكّ ـٝضبٛيٞٙ، ؼكشف ٗىشٞكيبٙ، ٗىبخؽ، ٝ ٗشبغفا ؼـ سِٔفاكػب٠ٛ ١بي خؽيؽ آشبويه، اػشفاْ غٞؼ ـا ثيبٙ ٗي 

ؼـ قٗبٛي ٠ً ٗجبـقٟ، يؼٜي ـٝؼــؼيي، ثب ضبً٘بٙ ـا ٗيىف ٛ٘ي يبكشٜؽ، اػشفاْ غٞؼ ـا اق ـاٟ ٔفة آ٘ثْ ١ب ٠ً . ؼاٌشٜؽ

يؼٜي اُف وش٘ؽيؽٟ اي )« !آقاؼ ٌٞؼ ثٜؽٟ ث٠ ػوْ« »!ظٖٔ دبيؽاـ ٛ٘بٛؽ». ٙ وشٖ ٝاـؼٟ ٝ ٓكٕٝ ؼكغ آٙ ثٞؼ ثيبٙ ٗي ؼاٌشٜؽُٗجي

ثف ١٘يٚ َٛىَن، الق٠ٗ ي ُبٕ ثفؼاٌشٚ ؼـ خ٢ز آقاؼي سطّيْ غفؼ .( ؼـ خ٢ز ًىت غِفَؼ ًٌٞيؽ، غٞؼ ـا آقاؼ سٞاٛىز ًفؼ

آقاؼيِ اٛؽي٠ٍ، هٖٔ، قثبٙ، ٗدبٗغ، ٌـْ، ٜٗكّ، ٝ ؿيفٟ ٗٞخت آثبؼاٛي »ّ ؼ١ػؽا، ، يؼٜي، ث٠ هٞ«!آقاؼي آثبؼي اوز»اوز، ٝ 

« .ٝ ػ٘فاٙ ٌٗ٘ٔز اوز

اٛؽي٠ٍ ي آقاؼي ث٠ ٗؼٜبي خؽيؽ آٙ، زٜبٙ ٠ً ؼ١ػؽا ٗي آٝـؼ، اق يٌىٞ ١٘فاٟ س٘بن ـٝق اككٝٙ ايفاٛيبٙ ثب كفِٛىشبٙ، ٝ اق 

ضٌٞٗز هبخبـ ثف ٗفؼٕ، ٘ي ايٚ س٘بن ١ب ٝ ؼغبٓز ١بي ويبوي، ؼيِف وٞي، ثب ـٌؽ ظٖٔ ٝ اوث٘بـ ؼـ اٌٌبّ ٛٞ آٙ سٞوٗ 

اهشّبؼي، ٛظبٗي ٝ كف١ِٜي ؼـ ايفاٙ ٌٌْ ُفكز ٝ ٘ي قٗبٙ اٌٍٛبف يبكز؛ زٜبٙ ٠ً ٛظفي٠ ي آقاؼي ٗؽـٙ ؼـ كفِٛىشبٙ 

ثف ٔؽ ٗثال، اٛوالة ًجيف كفاٛى٠ خَٜ آقاؼيجػً آٗفيٌب . ٛيك ٘ي و٠ هفٙ اغيف ١ٖ اٌٍٛبف يبكز ٝ ١ٖ خ٢بٍّٛ٘ٞ ٌؽ

اٗب ثب ُؿٌز قٗبٙ ٝ ـٌؽ غٞؼ ٗجبقـٟ ؼـ زبـزٞة اٌٍٛبف اهشّبؼي ٝ . ثفيشبٛيب ٠ٛ آقاؼي قٙ ٝ ٠ٛ ثفؼُبٙ ـا ٗؽ ٛظف ؼاٌشٜؽ

ًبـُفاٙ ضن ايدبؼ وٜؽيٌب١ب، . كف١ِٜي ًٍٞـ١بي وفٗبي٠ ؼاـي اٛؽي٠ٍ ي آقاؼي ٝ ُىشفٟ ي ٌّ٘ٞ آٙ ٛيك اٌٍٛبف يبكشٜؽ

قٛبٙ ؼـ ؿفة اق ده اق خَٜ خ٢بِٛيف اّٝ آ١ىش٠ . ثفؼُبٙ اق اوبـر آقاؼ ٌؽٛؽاضكاة ٝ ـاي ًىت ًفؼٛؽ، ١٘سٞٙ ٠ً 

ٌٛش٠ ي ٢ٖٗ ايٚ اوز ٠ً ثل٢٘يٖ . آ١ىش٠ ضوٞهي، اق خ٠ٔ٘ ضن ـاي، ًىت ًفؼٛؽ، اٗفي ٠ً ٌٜبغش٠ اوز ٝ سٍفيص القٕ ٛؽاـؼ

-ٓيجفاّ ٝ ز٠ ؼـ هبٗٞن وٞويبّز٠ ؼـ هبٗٞن )٠ً اٛؽي٠ٍ آقاؼيِ ٗبهجْ وفٗبي٠ ؼاـي ؼـ ايفاٙ ثب آقاؼي ػّف ٍٗفٝ٘يز 

سطز سبثيفسـييفار اهشّبؼي، ويبوي، ٝ كف١ِٜي اٌٍٛبف ( ؼٌٗفاسيي ٝ وذه ً٘ٞٛيىشي آٙ ٘ي وبّ ١بي ده اق ٍٗفٝ٘يز

اق ١٘يٚ ـٝ، وػٚ اق ٗٙبٓجبر ضوٞم ثٍف ؼـ ػّف ٍٗفٝ٘يز ؼـ ػيٚ ايٚ ٠ً ؼـوز اوز، اٗب ١٘بٙ ٗطشٞاي اٗفٝقي . يبكز

. ٌٌْ ٝ ٗطشٞاي اٌٍٛبف ٛيبكش٠ اي  اق آٛس٠ ١ىز ٠ً اٗفٝق ٗٙفش ٗي ٌٞؼ ـا ؼـ ثف ٛؽاـؼ ٝ ُٗجيٚ
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ُلشٚ ٛؽاـؼ ٠ً سّٞيت اػالٗي٠ ي خ٢بٛي ضوٞم ثٍف ده اق دبيبٙ خَٜ خ٢بٛي ؼٕٝ، ٝ ده اق ٌٌىز كبٌيىٖ، ٗفض٠ٔ ي سبقٟ 

ٙ ٛجفؼ سب ًٜٞٙ ٗشٞهق ٍٛؽٟ ػٔيفؿٖ كفاق ٝ ٍٛيت ١بي ثىيبـ، اي. اي اق ٛجفؼ ثٍف ثفاي آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ؼـ خ٢بٙ ثٞؼ

اوز ٝ ١٘سٜبٙ، ؼـ ـيػز ١بي ُٞٛبُٞٙ، ثب ٌؽر ١ف ز٠ ثيٍشف اؼا٠ٗ ؼاـؼ، سب خبيي ٠ً ثىيبـي اق ًٍٞـ١بي ديٍفكش٠، ٠ً 

ؼٝٓز ١بي آٙ ١ب ٛبهٓ ضوٞم ثٍف ؼـ ٗ٘بٓي ؼوز ٍٛبٛؽٟ ي غٞؼ ثٞؼٟ اٛؽ، ؼـ قيف كٍبـ اكٌبـ ػ٘ٞٗيِ خ٢بٙ ٝ ث٠ ٝيمٟ 

غٞؼ ٛبُكيف اق هجّٞ ٝ سّٞيت ٗيثبم ١بي ديٍفكش٠ سفي، ٠ٛ كوٗ ؼـ ( « ـٌٜٝلٌفاٙ») ي ا١ْ ؼِٗبؽ ًًٌٞ ١بي ديِيفا٠ٛ 

ٗجبـقار . ٌؽٟ اٛؽ( ؼوز ًٖ ؼـ ـيػز ٛظفي آٙ ١ب)قٗي٠ٜ ي ويبوي، ٠ً ٛيك ؼـ د٠ٜ٢ ١بي كف١ِٜي اهشّبؼي ٝ ًُال اخش٘بػي 

ٛي٠٘ ٗىشؼ٘فٟ غٞؼ، ٗغ آشبوق، ث٠ اوشوفاـ ؼيٌشبسٞـي ٛيف١ٝبي ٔؽ اوشؼ٘بـي ٝ ٔؽ اٗذفيبٓيىشي ؼـ ًٍٞـ ١بي ٗىشؼ٘فٟ ٝ 

ايٚ ٠ً ٛ٘ي : ػْٔ ُٞٛبُٞٙ ايٚ دؽيؽٟ ؼـ ١ف يي اقيٚ ًٍٞـ ١ب ١فز٠ ثبٌؽ، يي اٗف ٗىٖٔ اوز . ١بي ويبوي ثٞٗي اٛدبٗيؽ

ٛوٍي ٠ً ا١ْ سٞاٙ ٛوً ا١ْ ؼِٗبؽ ـا  ؼـ ايٚ ًٍٞـ ١ب ؼـ كفؼاي ـ١بيي اق اوشؼ٘بـ ٛبؼيؽٟ اِٛبٌز، ٛوٍي ؼـوز ٗشٕبؼ ثب 

ؼـ ًٍٞـ ١بي ؼوش٠ ي اّٝ ا١ْ . ؼِٗبؽ ؼـ ًٍٞـ ١بي ديٍفكش٠ ديٍجفؼ  ٗجبـقٟ ثفاي ٗيثبم ١بي خؽيؽ خ٢بٛي ث٠ ػ٢ؽٟ ؼاٌش٠ اٛؽ

ثب ايٚ ٠٘١، ٗي سٞاٙ ُلز ٠ً اٗفٝق ٠ٛ كوٗ ؼـ ؿفة، ٠ً ٛيك ؼـ وبيف ًٍٞـ١ب . ؼٗبؽ ثيٍشف هؽـ خؿة ٌؽٛؽ ٝ ؼـ آٙ ضْ

.  ثػً ٢ٗ٘ي اق ٗجبقار ٗفؼٕ ثؽّ ٌؽٟ اٛؽ ٝ ث٠ ٗفاست كفا سف اق ؼٝـاٙ ده اق خَٜ ـكش٠ اٛؽؼوز آٝـؼ١بي ضوٞم ثٍفي ث٠ 

وػٚ ًٞسبٟ، غٞاوز آقاؼي ٝ ـكغ وشٖ غٞاوشي اوز ٢ًٚ ٠ً ؼـ ١ف ػّف ٝ اٝٔبع ٝ اضٞاّ ـيػز ١بي ُٞٛبُٞٙ ٝ 

ٟ اٗفٝق ٗي سٞاٙ آٙ ـا ًًٌٞ ثفاي ٝ زٞٙ سبـيعِ ايٚ ٛجفؼ ؼـاق ٗؽر ؼـ ايفاٙ، ى. اٌٍٛبف يبكش٠ اي ث٠ غٞؼ ُفكش٠ اوز

اوشوفا ضوٞم ثٍف ٛبٗيؽ، ٌٜبغش٠ ٛيىز، ؼـ ايٜدب وؼي ٗي ٌٞؼ ٠ً اغشّبـا ث٠ كفاق١بيي ٢ٖٗ اق آٙ اٌبـٟ ـٝؼ سب ٌبيؽ ثشٞاٙ 

. اًٜٞٙ ثب آُب١ي ثيٍشف ٝ ػٜبيشي خبٗغ سف ث٠ ديٍجفؼ آٙ ٗؽؼ ـوبٛؽ

 1320اق ػ٢ؽ ٍٗفٝ٘يز سب ٢ٌفيٞـ 

ر ػؽٟ اي اق ايفاٛيبٙ ثيً اق ١ف زيك غٞاوشبـ ثفهفاـي آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ثٞؼٛؽ، يؼٜي ث٠ ٠ُٛٞ اق ١٘بٙ آؿبق ٍٗفٝ٘ي

اي اوشوفاـ ضوٞم ثٍف ـا ٗٙبٓج٠ ٗي ًفؼٛؽ، ٝ ثٞيمٟ ؼـ خ٢ز خٔت ٝ ض٘بيز اكٌبـ ػ٘ٞٗي اـٝدب، ٠ً ؼـ آٙ قٗبٙ ٝق٠ٛ اي 

سبٛيب ػٔي٠ ؼٌٗفاوي ٛٞدبي ايفاٙ ثفغي اق سطّيْ ًفؼُبٙ ؼغبٓز ١بي سدبٝقًبـا٠ٛ ي ـٝوي٠ ٝ ثفي. خ٢بٛي ثٞؼ، ٗي ًٌٞيؽٛؽ

ايفاٛي ؼـ غبـج اق ايفاٙ ـا ث٠ ايٚ ٝاؼاٌز سب اق غبـخيبِٙ ٘فكؽاـِ آقاؼيِ ْٗٔ ٝ ؼٌٗفاوي ٘ٔت ً٘ي ًٜٜؽ ٝ ث٠ ؼّٝ ٗشدبٝق 

. ث٠ ايفاٙ كٍبـ آٝـٛؽ

ز٠ ث٠ ٗؼٜبي ًبْٗ سبـيػيِ آٙ قٗبٙ ز٠ ث٠  زٜبٙ ٠ً ؼـ ثبال آٗؽ، اُف ز٠ ٌؼبـ ١بي ٍٗف٠٘ٝ غٞا١ي سطز ػٜٞاٙ ضوٞم ثٍف،

ٗؼٜي اػالٗي٠ ي خ٢بٛي ده اق آٙ، ٗٙفش ٛ٘ي ٌؽٛؽ، اٗب اكفاؼ ٝ ُفٟٝ ١بي ويبوي آٙ ؼٝـاِٙ ايفاٙ ٠ً ثفاي اوشوفاـ دبـٓ٘بٙ، 

آٙ  ٛػىشيٚ وٜؽيٌبي ًبـُفي ايفاٙ اق)آقاؼي٢بي ُّٗفش ؼـ ٗشٖ٘ هبٛٞٙ اوبوي ٝ اق خ٠ٔ٘ وٜؽيٌبيي  ٗجبـقٟ ٗي ًفؼٛؽ 

،  ٗىٔ٘ب اق (ـا ٛيك ٜٗشٍف  ٗي وبغز[ اسلبم ًبُفاٙ]ايدبؼ ٌؽ ٝ ٍٛفي٠ ي غٞؼ  1289ًبـُفاٙ زبدػب٠ٛ ثٞؼ ٠ً ث٠ وبّ 

آقاؼي قٙ ٝ ض٘بيز اق ًٞؼًبٙ ٝ ٗ٘بٛؼز اق ًبـ آٛبٙ، يب ثىيبـي اق ضوٞهي ٠ً اٗفٝق اق ٘فين اػالٗي٠ ي خ٢بٛي ٝ ٗيثبم 

سٚ اق  5ٗشٖ٘ هبٛٞٙ اوبوي، ٠ً اٛشػبة  2ٛجبيؽ ٛبُلش٠ ُؿاـؼ ٠ً سّٞيت ٗبؼٟ . سٜؽ١بي ثؼؽي ٌٜبغش٠ ٌؽٟ اٛؽ،  وػٚ ٛ٘ي ُق

ٝ اٗفٝق ؼـ ٌٌْ هٞي سفي سطز   --ػُٔ٘ب سٞوٗ ٗدٔه ٌٞـا  ـا ثفاي سّٞيتِ ثؽٝٙ ٌُج٠ ي ٌفػيِ  هٞاٛيٚ القٕ ٗي ٌ٘فؼ 

ٌي اق ًٞسب١ي ٝ ـٝي وبقٌٌبـا٠ٛ ٛب  --ػٜٞاٙ ٔفٝـر سبييؽ هٞاٛيٚ ّٗٞة ٗدٔه سٞوٗ ٌٞـاي ٢ِٛجبٙ سثجيز ٌؽٟ اوز 

ٌبيىش٠ . ي خٜبضي اق ٍٗف٠٘ٝ غٞا١بٙ ؼـ ثفاثف ٗدش٢ؽاٙ ؼوز ـاوشي زٞٙ ٌيع كٓ ااهلل ٛٞـي ٝ ١٘ؽوشبٙ ؼـثبـي اٝ ثٞؼ

ٜٗؼٌه ٗي ٌؽ ثب ايٚ ٗبؼٟ ث٠ ٗػبٓلز  ضجْ آ٘شيٚيبؼ آٝـي اوز ٠ً ثىيبـي اق ٍٗف٠٘ٝ غٞا١بٙ ٠ً ِؽايٍبٙ ؼـ ٍٛفي٠ 

ٗبؼٟ اي ٠ً ث٠ ضبّ ١فُك ٗٞـؼ )يٚ ٗػبٓلز ١ب ٗبٛغ اق وبقٌٌبـي اثٚ آٞهشب٠ٛ اي ث٠ ٜٗظٞـ سبييؽ آٙ ٗبؼٟ ٍٛؽ اٗب ا. دفؼاغشٜؽ

اُف سبييؽي القٕ ٗي . اوشلبؼٟ هفاـ ِٛفكز، ز٠ ؼـ ػّف د٢ٔٞي ٗدٔه ـاوشيٜي ٛجٞؼ ٠ً ٛيبقي ث٠ سبييؽ ػٔ٘ب ؼاٌش٠ ثٞؼٟ ثبٌؽ

.  ر ؼـ ١بي ثىش٠ ثب ٗدش٢ؽاِٙ ٗٞـؼِ ٛظفِ غٞؼ ضْ ٝ كّْ ٗي ًفؼٛؽآٗؽ، ؼٝ ؼيٌشبسٞـ د٢ٔٞي غٞؼ ٗىئ٠ٔ ـا ؼـ دً
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اق ايالسي ثػشيبـي ُفكش٠ سب  –ؼـ ؼٝـاٙ ؼكبع اق ٍٗفٝ٘يز ٝ ثفاي وفِٛٞٛي ٗط٘ؽػٔيٍبٟ ًٞؼسبزي، ػٜبِف ٗػشٔلي 

ث٠، ٝ ًبـُفاٙ ؼاغْ قٗيٜؽاـاٙ ٗشٞوٗ آطبّ زٞٙ وفؼاـ ُٗطي، اق ٗجبـقاٙ سجفيك سطز ـ١جفي وشبـ غبٙ ُفكش٠ سب سدبـ، ًه

٠٘١، ث٠ ـؿٖ سلبٝر ١بيٍبٙ، ٠ٛ كوٗ غٞؼ ؼـ اوشوفاـ ٗدؽؼ  –ٝ غبـج اق ًٍٞـ، ٝ ٛيك ؼ١وبٛبٙ دبثفخب يب ٗدجٞـ ث٠ ٢ٗبخفر 

، ثْ اق اٛيفاٛيبٛي ٠ً ؼٝوشؽاـ ايفاٙ، آقاؼي ٝ (ثفغي ً٘شف ٝ ثؼٕي ثب كؽاـًبـي ١ب ي ثىيبـ  –ٍٗفٝ٘يز ًٌٞيؽٛؽ

اـ ُفكشٜؽ؛ سب آٙ اٛؽاقٟ ٗي سٞاٙ ُلز ٠ً ثؽٝٙ يبـي آٛبٙ سدؽيؽ ٍٗفٝ٘يز ٗٞكن ٛ٘ي سٞاٛىز ؼٌٗفاوي ثٞؼٛؽ ً٘ي ثىي

. ثٞؼ

ػبٗيٞٙ، ُف١ٝبي وٞويبّ -اخش٘بػيٞٙ)ـٌٝٚ سفيٚ ٝ ديٍفكش٠ سفيٚ ٌؼبـ ١بي ؼٌٗفاسيي ـا ػٜبِف وٞويبّ ؼٌٗفار 

كؽاـ ٍٗفٝ٘يز ٝ آقاؼي ايفاٙ ٛوً سؼييٚ ٗي ؼاؼٛؽ ٠ً ؼـ ثىيح ٝ ٍٗبـًز ٛظبٗي هلوبقيبٙ ٘ف( ؼٌٗفار سجفيك ٝ ُيالٙ

ػفثٍٜبي ٢ٌيف ٝ -ث٠ ِؽاـر ايفاٍٜٛبن ً٘يش٠ ي ايفا١ٙ٘ٙفاق ايٚ، اق يي وٞ، ثبيؽ اقًًٌٞ ١بي . ًٜٜؽٟ ـا ثبقي ًفؼٛؽ

ث٠ ٗيبٛدي اٛد٘ٚ وؼبؼر اوشبٛجّٞ ٝ ثفغي خٞاٛبٙ ايفاٛي زٞٙ ًبظٖ )ؼٌٗفار اِٛيىي يبؼ ًفؼ ٠ً اق٘فف اٛد٘ٚ سجفيك 

غٞـاى ا٘الػبسي ؼـيبكز ٗي ًفؼ؛ ٝ اق ؼيِف وٞي، ٌبيىش٠ اوز اق وٞويبّ ؼٌٗفار ١بي اـٝدبيي، ػ٘ؽسب ( ـا٢ٍٛفقاؼٟ اي

ٟٛٞ ي ًبـّ ٗبـًه لاٙ  ١ٞٗبٛيش٠،اِٛٔيىيبٙ اق ضكة ًبـُف، ٝ ٛيك ضكة وٞويبٓيىز كفاٛى٠ ٝ وفؼثيف ـٝقٛب٠ٗ ي آٙ، 

. ـهي ؼـ اـٝدب ثف ويبوز ١بي ثفيشبٛيب ٝ ـٝوي٠ اِػ٘بّ كٍبـ ٗي ًفؼٛؽال٠ِٛ،  يبؼ ٌٞؼ ٠ً ثب خٔت دٍشيجبٛي ض٘بيز ٛيف١ٝبي ٗز

١بي ايٜبٙ ٛيك ٛجٞؼ، ثؽٝٙ سفؼيؽ ٘فكؽاـاٙ ٗدٔه ـا، ؼوز ًٖ، كؽاًبـي ١بي ثيٍشفي ٗي « ؼغبٓز»ؼـ يي ًالٕ، اُف 

. ثبيىز سب ثف ٗط٘ؽ ػٔيٍبٟ كبين آيٜؽ

زٞٙ ضن اػشّبة ٝ سٌٍيْ وٜؽيٌب، )٠ٌ ١بي ٗشفهي آٙ قٗبٙ ٌٛش٠ ي ٢ٖٗ ؼيِفي ٠ً ٛجبيؽ اق ٛظف ؼٝـ ؼاٌز ٗؼفكي اٛؽي 

. ؼٌٗفار ١بي ػ٢ؽ ٍٗفٝ٘يز اوز-سٞوٗ وٞويبّ( ١ٍز وبػز ًبـ ؼـ ـٝق، ٛوً ١يبر ّٜٗل٠ ؼـ ٗطبًٖ، ٝ خك ايٚ ١ب

ثبم ١بي ٛٞ ايٜبٙ، ث٠ ـؿٖ ًبوشي ١ب ٝ ثفغي اٌشجب١بر، ٘الي٠ ؼاـ ايٚ اٛؽي٠ٍ ١بي ٛٞ ؿفثي ثٞؼٛؽ ٠ً ثؼؽ ١ب دبي٠ ١بي  ١بي ٗي

  .ٌؽٛؽ

 

ث٠ قٝـ وفٛيكٟ ي ـٝن ٝ ١٘ؽوشي ثفيشبٛيب، ث٠ ـؿٖ  1911ده اق وفًٞثي ٍٗف٠٘ٝ ي ؼٕٝ  ٝ سؼٙيْ ٗدٔه ؼـ ؼوبٗجف 

ؼٌٗفار هلوبقي، ٗجبـقٟ ثفاي ايٚ ٛٞع اِّٞ -ث٠ ٛبسٞاٛي ُفٟٝ ١بي وٞويبّ ض٘بيز  ُفٟٝ ١بي ٗشفهي اـٝدبيي، ٝ ثب سٞخ٠

هفاؼاؼ )ؼٌٗفاوي ٗؼٞم ٗبٛؽ، سب قٗبٛي ٠ً ٝثٞم آؽ٠ٓٝ ٠ً ؼوز اٛؽـ ًبـ سجؽيْ ايفاٙ ث٠ ث٠ سطز آط٘بي٠  ثفيشبٛيب ٌؽ 

1919 .)

ٝؼ ـا يٌش٠ سبق ٗيؽاٙ ٗي ؼاٛىز ثىيبـي اق ؼـ ايٚ ١ِٜبٕ ٠ً ؼٝٓز ـٝوي٠ اق د٠ٜ٢ ويبوي ايفاٙ ضؿف ٌؽٟ ثٞؼ ٝ ثفيشبٛيب ظ

ؼـ س٢فاٙ ؼاٍٛدٞيبٙ ٗؽـو٠ ي . ايفاٛيبٙ ٗي٢ٚ ؼٝوز ز٠ ؼـ غبـج ٝ ز٠ ؼـ غبـج اق آٙ ؼوز ث٠ ثىيح اكٌبـ ػ٘ٞٗي قؼٛؽ

 .ػٕٔٞ ويبوي ديٍشبق ايٚ ٗجبـقٟ ثٞؼٛؽ ٝ ٗي ًٌٞيؽٛؽ ٗػبٓلز ؼيِف هؽـر ١بي ؿفثي ـا ثب ايٚ هفاـؼاؼ سط٘ئي ثف اِٛيكٛؽ

ثفغي اق ٌٜبغش٠ ٌؽُبٙ ايٚ ٗجبـقٟ ػجبـر ثٞؼٛؽ اق ؼاٍٛدٞيبٙ يب كبـؽ آشطّيالٙ ١٘بٙ ٗؽـو٠، زٞٙ اثٞٓوبوٖ ودبؼي 

ٝ ػجؽآطىيٚ ضىبثي ٠ً ضشي ث٠ قٛؽاٙ ٝثٞم آؽ٠ٓٝ ١ٖ اكشبؼٛؽ، ٝ ثؼؽ ١ب، ث٠ ٢ٕٛز اٛوالثي خِْٜ ٝ خف٠ُ « ؾـٟ»ٗؼفٝف ث٠ 

ًىز آٙ ٢ٕٛز ٛبُكيف اق دٜب١ٜؽُي ث٠ ـٝوي٠ ٌٞـٝي ٌؽٛؽ ٝ وف اٛدبٕ ؼـ ً٘ٞٛيىز ١ب ؼـ ُيالٙ ديٞوشٜؽ، ٝ ده اق ي

                                                 
 
: ديفاٗٞٙ اوٜبؼ ٝ سطٔيْ سبـيػي ايٚ ؼٝـٟ ِٛبٟ ًٜيؽ ث٠ 

C. Chaqueri, ed., La Social-démocratie en Iran, nouvelle édition augmenté, Mazdak/Padzahr, 

2000. C. Chaqueri, Russo-Caucasian Origins of the Iranian Left, Social Democracy in 

Modern Iran (Curzon, London, 2000; Univ. of Washington Press, Seattle, & Univ. of British 

Columbia Press, Vancouver, 2001 
 .1384، س٢فاٙ، ٌي٠ٜ ١بي اهشّبؼي اخش٘بػي خٜجً ٍٗفٝ٘يز ٝ اٌٍٛبف وٞويبّ ؼًٗٞفاوي ؼـ آٙ ػ٢ؽديٝ 
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، ث٠ اٌؼبـ اٛوالثي ؾـٟ، الؼثٚ، ضىبثي ٝ ال١ٞسي، اق اوالٕ اٛوالثي سب ُٞالٍِٛبٟ ًٜيؽ ث٠ ٗوؽ٠ٗ ؼـ . )ُٞالٍ خبٙ وذفؼٛؽ

ِؽم خٞاٙ ثب اـوبّ اػالٗي٠ ١ب ؼـ غبـج اق ايفاٙ، ايفاٛيبٛي زٞٙ ٕ(. 2002دبؼق١ف، -١٘ز غىفٝ ٌبًفي، اٛشٍبـار ٗكؼى

ٝ خكٝار ث٠ قثبٙ ١بي اـٝدبيي ث٠ ٌػّيز ١ب ٝ ٗٙجٞػبر ًٌٞيؽٛؽ غٞاوز ٗفؼٕ ايفاٙ ـا ثفاي سبٗيٚ ؼٌٗفاوي ثٍٜبوبٜٛؽ 

ٝ ثػٞا١ٜؽ سب ضبٗيبٙ اٗف اوشوالّ ٝ ؼٌٗفاوي ؼـ ؿفة ثب ؼغبٓز غٞؼ ٝثٞم ٝ ضبٗيبٙ اٝ ـا ؼـ ؼٝٓز ثفيشبٛيب سٕؼيق ًٜٜؽ ٝ 

  .ـا ثب ٌٌىز ـٝثفٝوبقٛؽهفاـؼاؼ 

ن اق ًٞؼسبي ؼٕٝ ـٔب غبٙ ٠ً ٝي ـا ثف سػز دبؼٌب١ي ٍٛبٛؽ، ٝ ثب اقؼيبؼ ؼاٍٛدٞيبٙ ايفاٛي ؼـ كفاٛى٠، آٓ٘بٙ، ٝ وٞييه، ح

ايٚ ثبـ، ؼيِف خٞاٛبٙ ايفاٛي سطز سبثيف آـٗبٙ ١بي ؼٌٗفاسيي ث٠ ٗؼٜبي . ٗجبـقٟ ثف ٔؽ ؼيٌشبسٞـي اٝ خبٙ سبقٟ اي ُفكز

. ضز سبثيف اٛوالة اًشجف ـٝوي٠ ث٠ ٗجبـقٟ ثف ٔؽ ا وشجؽاؼ ـٔب ٌب١ي ٍٗـّٞ ٌؽٛؽؼٌٗفاسيي ٛجٞؼٛؽ، ثْ ر-ػبٕ يب وٞويبّ

ٗشبثف اق « ؼٌٗفاسيي»ٝ ١ٖ يي وبقٗبٙ ويبوي ( ؼـ ثفٓٚ، ُفُٝٛجْ ٝ لٛٞ)ايٜبٙ ١ٖ اٛد٘ٚ ١بي ؼاٍٛدٞيي ثف ؼاٌشٜؽ 

: ِٛبٟ ًٜيؽ ث٠ . ]ٙ ٗطؽٝؼ ٛ٘ي ٌؽ٠ً كؼبٓيز ١بيً كوٗ ث٠ ثفّ« كفه٠ ي خ٢٘ٞـي اٛواليِ ايفاٙ»ً٘ٞٛيىٖ اـٝدبيي ث٠ ٛبٕ 

[ 1996ٝ كفه٠ ي اٛوالثي ايفاٙ، ث٠ ١٘ز غىفٝ ٌبًفي، دبؼق١ف، ( ُفِٟٝ ُٛػُىشيٚ  ؼًشف اـاٛي)كفه٠ ي خ٢٘ٞـي اٛواليِ ايفاٙ 

ؼًشف كف١بؼ ثؼؽي ٠ً ث٠ ـيبوز ؼاٍِٛبٟ ـويؽ ٝ ده )ًٌٜٞؽُبٛي زٞٙ سوي اـاٛي، ٗفسٕي ػٔٞي، ايفج اوٌٜؽـي ٝ كف١بؼ 

اق خ٠ٔ٘ ي ايٚ ؼاٍٛدٞيبٙ ( ـي ٛظبٗيبٙ ث٠ كفٗبٙ ٌبٟ ث٠ ؼاٍِٛبٟ ؼـ اّٝ ث٢٘ٚ ثب اػشفاْ اق و٘ز غٞؼ اوشؼلب ؼاؼاق يٞ

ايٚ ؼاٍٛدٞيبٙ ثب ً٘ي اضكاة  وٞويبٓيىز ٝ ً٘ٞٛيىز كفاٛى٠ ٝ آٓ٘بٙ ؼـ اكٍبي ٛظبٕ اوشجؽاؼي د٢ٔٞي . ُٗؼشفْ ثٞؼٛؽ

آٛبٙ . ٜٗشٍف وبغشٜؽ ث٠ ٛبٕ ثيفم اٛوالة، ٠ً زٜؽ ٌ٘بـٟ ثيٍشف ٍٛف ٛيبكزآٛبٙ ٛػىز ٍٛفي٠ ؤي .  ضبًٖ ثف ايفاٙ ٗي ًٌٞيؽٛؽ

  .دبيي ٛيك اػالٗي٠ ِبؼـ ٗي ًفؼٛؽؼـ خٔت ٛظف ٗٙجٞػبر ٗشفهي ٛيك ٗي ًٌٞيؽٛؽ ٝ ثكثبٙ ١بي اـٝ

اـاٛي . ؼـ اثف ١٘يٚ كؼبٓيز ١ب ثٞؼ ٠ً وليف ٌبٟ ػالء ٗبٛغ اؼا٠ٗ ي سطّيْ ايفج اوٌٜؽـي ٌؽ ٝ اٝ ٛبُكيف ث٠ ايفاٙ ثبق ٌؽ

ٛيك، ؼـ اثف كٍبـ ولبـر ايفاٙ ؼـ ثفٓٚ ثف ٝقاـر غبـخ٠ آٓ٘بٙ، ٛبزبـ ٌؽ ثالكب٠ِٔ ده اق ؼكبع اق ـوب٠ٓ ي ؼًشفا آٙ ًٍٞـ 

ة ً٘ٞٛيىز آٓ٘بٙ ٝ 0ٗفسٕي ػٔٞي، ٠ً ثب ً٘ي ػؽٟ اي ؼيِف ٝ ٛيك ض٘بيز اضكا. ؼ ٝ ث٠ س٢فاٙ ثبق ُفؼؼـا سفى ُٞي

اٝ ث٠ ـٝوي٠ . ـا ثيفٝٙ ٗي ؼاؼ وف اٛدبٕ ده اق ٛجفؼي  هٕبيي ٗدجٞ ـ ث٠ سفى آٓ٘بٙ ٌؽ ديٌبـ« ؼاٍٛدٞيي»ايفاٙ ٍٛفي٠ ي 

ٛىجز ث٠ ـٔب ٌبٟ ٛػىز ؼـ آٙ ًٍٞـ ٗفسٕي ػٔٞي ث٠ غب٘ف ٗػبٓلز ١بيً ثب ويبوز غبـخي ٌٞـٝي   .ٌٞـٝي دٜبٟ ثفؼ

. اق ٘فف، ؼيِف اـاٛي ُف١ٝي، ػ٘ؽسب اق ؼاٍٛدٞيبٙ، ـا ث٠ ؼٝـ غٞؼ ُفؼ آٝـؼ. سجؼيؽ ٝ وذه ث٠ خٞغ٠ ي اػؽإ وذفؼٟ ٌؽ

٠ً )ايٚ ُفٟٝ ده اق ـغ٠ٜ ي ػٞاْٗ وفٝيه خبوٞوي ٌٞـٝي، زٞٙ ًبٗجػً، سطز ػٜٞاٙ سدؽيؽ ضيبر ضكة ً٘ٞٛيىز 

ث٠ دٔيه ـٔب ٌبٟ ٓٞ ؼاؼٟ ( يمٟ هٔغ ٝ ه٘غ آٙ سٞوٗ ؼوشِبٟ اوشبٓيٚ ٕٗ٘طْ ٌؽٟ ثٞؼغٞؼ ؼـ اثف وفًٞة ـٔب ٌب١ي ٝ ثٞ

اق قٛؽاٙ ـ١بيي يبكز، اٗب اـاٛي ؼـ قٛؽاٙ ـٔب  1320اوٌٜؽـي ١٘بٜٛؽ ثىيبـي ؼيِف ده اق ٢ٌفيٞـ . ٌؽ، ٝ ٢ٜٗؽٕ ُفؼيؽ

. ٌبٟ ث٠ هشْ ـويؽ

                                                 
 
ِٛبٟ ًٜيؽ ث٠  ،ثفاي ٗالضظ٠ ي يٌي اقيٚ خكٝار 

 “Vossoughed Dovleh et son rôle dans les derniers événements de Perse,” in C. Chaqueri, ed., 

The Revolutionary Movement in Iran vs Great Britain & Soviet Russia, Mazdak, 1979, pp. 

928-34. 
 
 :  ِٛبٟ ًٜيؽ ث٠ ٜٗجغ ديٍيٚ ٝ ٛيك ،ايٚ ٍٛفيبر ثبـٟ يؼـ ) 

C. Chaqueri, ed., Un Prince rouge iranien en France, Padzahr, 2002. 
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ؼٌٗفار يب اػٕبي ضكة -ى  ايٜبٙ ١٘بٙ ٛجٞؼ ٠ً وٞويبّؼـ اـقيبثي ايٚ ُفٟٝ اق ؼاٍٛدٞيبٙ ثبيؽ سبًيؽ ٝـقيؽ ٠ً ؼـ

ؼـ ػيٚ ضبّ، ٛ٘ي سٞاٙ ٌٜٗف ٌؽ ٠ً ث٢ف ضبّ غٞاوز ػ٘ين . ؼٌٗفار ػ٢ؽ ٍٗفٝ٘يز اق آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ؼاٌشٜؽ

اي ثٞؼ  آٛبٙ، ث٠ ٝيمٟ ٌػُ اـاٛي، آقاؼي ٗفؼٕ اق وشٖ ٝ اوشث٘بـ ثٞؼ، اُفز٠ ـاٟ ضْ ١بيي ٠ً ٗؽ ٛظف ؼاٌشٜؽ ٢ُٖٔٗ اق ٠ٛٞ٘ٛ

ده ٛ٘ي سٞاٙ آٛبٙ ـا ث٠ غب٘ف . ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ وٞويبٓيىٖ، آـٗبٙ ثٍف ٗشفهي، ؼـ آٙ ـٝقُبـ ثف خٜجً زخ وبي٠ اكٌٜؽٟ ثٞؼ

.  ػؽٕ ا٘الع يب ػؽٕ ديً ثيٜي خٜبيبر اوشبٓيٚ ػبـي اق ايؽٟ آٓيىٖ ثٍف ؼٝوشب٠ٛ ؼاٛىز

 

سب ًٜٞٙ  1320خٜجً ثفاي آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي  اق ٢ٌفيٞـ 

ؼـايٚ قٗبٙ ثب . اٌـبّ ايفاٙ ٝ ـُكشٚ ـٔب غبٙ سٞوٗ  اـسً ١بي ثفيشبٛيب ٝ ٌٞـٝي،  ؼٝـاٙ سبقٟ اي ؼـ ايفاٙ آؿبقيؽ ده اق

سٞخ٠ ث٠ غٙف آٓ٘بٙ ١يشٔفي ٝ ٛيبقٜٗؽي ١بي خِٜي، ؼّٝ اٌـبّ ًٜٜؽٟ ي ايفاٙ ث٠ ثبقٍُز ٍٗف٠٘ٝ ي ؤٜٙشي ـٔبيز ؼاؼٛؽ 

اق ١٘يٚ ـٝ، اٛشػبثبر ٗدٔه ويكؼ١ٖ  ٜٗشػت ؼٝـاٙ ـٔب . ا ث٠ ٗػب٘فٟ ٛيٜؽاقؼث٠ ٌفٖ آٙ ٠ً ٜٗبكغ كٞـي ٝ ؼـاقٗؽر آٛبٙ ـ

.  اٛشػبثبر ٗدٔه ز٢بـؼٕ ث٠ خك ؼـ س٢فاٙ ثب كٍبـ ٝ سِٞي٠ ١بي ًٜىِٞٓفي ١بي ؼّٝ اٌـبِٓف اٛدبٕ ُفكز. ٌبٟ اثوب ٌؽ

ايفاٛؽٝوز زٞٙ ّٗؽم، ٠ً  سبويه ضكة سٞؼٟ، ثب ايٚ ٠ً سطز آط٘بي٠ ٌٞـٝي ثٞؼ، ٝ ثبقٍُز سؼؽاؼ ٗطؽٝؼي ؼٌٗفارِ

اق قٗبٙ ـٔبٟ خبٙ وبٖٓ ث٠ ؼـ ثفؼٟ ثٞؼٛؽ ٝ اًٜٞٙ ث٠ د٠ٜ٢ ويبوي ثبقٍُش٠ ثٞؼٛؽ، قٗي٠ٜ ١بي ٗجبـقٟ ثفاي اوشوفاـ آقاؼي ١بي 

كبخؼ٠ آؾـثبيدبٙ ٝ وفًٞة غٞاوز ١بي ث٠ ضن ا١بٓي آٙ ؼيبـ ث٠ ث٢ب٠ٛ وٞء اوشلبؼٟ ي ٌٞـٝي . ؼٌٗفاسيي ـا كفا١ٖ آٝـؼ

سدكي٠ آٙ ايبٓز، اق يي وٞ، ٝغٞاوز ٝ ًًٌٞ ١بي ٌبٟ ٝ ؼـثبـيبٙ، اق ؼيِف وٞ، ثفاي اوشوفاـ ٗدؽؼ  ٝثفٛب٠ٗ ي

اٛدبٗيؽ، ٗدبّ ٛؽاؼ ٠ً ٛىْ خٞاٙ س٠ٍٜ ي آقاؼي اٌٍٛبف  1327ث٢٘ٚ  15ؼيٌشبسٞـي دؽـي، ٠ً ث٠ ًٞؼسبي ٛػىشيٚ ٌبٟ ؼـ 

ؼـ ايٚ وبّ ١ب ١فز٠ اغشٜبم ثيٍشف ٗي ٌؽ، ثف ُفايً . ٗبٛؽكٌفي القٕ ـا ثيبثؽ ٝ اق قيف يٞؽ ايؽئٞٓٞليي ٌٞـٝي ؼـ اٗبٙ ة

وٜؽيٌب ١بي ًبـُفي ٝ وبقٗبٙ ١بي خٞاٛبٙ ٝ ؼاٍٛدٞيبٙ ٠٘١ سطز سبثيف ضكة سٞؼٟ . خٞاٛبٙ ث٠ ضكة سٞؼٟ اككٝؼٟ ٗي ٌؽ

وشب٠ٛ ثفاي ثب ايٚ ٠٘١، ث٠ ػٔز ـٌؽ ٗجبـقار ٗي٢ٚ ؼٝ. ٗفؼاؼ ؼـ ؼَٕ سبـٝٗبـ ٌؽسؽ 28ايدبؼ ٌؽٛؽ، اٗب ثب وفًٞة ؼـ 

، سطز ـ١جفي ّٗؽم، اٛؽي٠ٍ ١بي ؼٌٗفاسيي ٍٗفٝ٘يز اق ٛٞ قٛؽٟ (ثفيشبٛيب)ؼٌٗفاوي ؼـ ؼاغْ ٝ اوشوالّ ًٍٞـ اق غبـج 

ٌؽٛؽ ٝ ؼـ ٗيبٙ ثىيبـي اق ٗفؼٕ، ث٠ ٝيمٟ ؼاًٛ آٗٞقاٙ ٝ ؼاٍٛدٞيبٙ، ٠ً اق ّٗؽم ض٘بيز ٗي ًفؼٛؽ، ـٌؽ ًفؼٛؽ ؼٌٜ٘ي 

ًىز ٢ٕٛز ٗٔي ـا سى٢يْ ًفؼٛؽ، اٗب ٛشٞاٛىشٜؽ ٗبٛغ اق آٙ ٌٞٛؽ ٠ً اٛؽي٠ٍ ١بي ١بي ٛبثػفؼا٠ٛ ضكة سٞؼٟ، اُف ز٠ ي

كفآيٜؽ ٌفًز خٞاٛبٙ ؼـ ٗجبـقٟ ضشي وبقٗبٙ ١بي .  آقاؼي ٘ٔجي ٝ ػؽآز غٞا١ي ؼٝـاٙ ٍٗفٝ٘يز ث٠ ًٔي اق ؼوز ثفٝٛؽ

ؼـ ًٍبٛؽٙ آٛبٙ ث٠ وٞي آقاؼي   --٠ً ث٠ ـؿٖ ٗوبِؽ ٠ٛ زٜؽاٙ ٛبـٌٝٚ ـ١جفاٙ آٙ ٝ ا٘بػشٍبٙ اق ٌٞـٝي   --ضكة سٞؼٟ 

اق  ـو٘ب 1327ٝ ػؽآز ثي سبثيف ٛجٞؼ، ث٠ ٝيمٟ اقيٚ ـٝ ٠ً ايٚ ضكة اق آؿبق سبويه سب اٛطالًٓ سٞوٗ ٌبٟ ٝ ١ٌ٘بـاًٛ ؼـ 

ضشي ؼٌٜ٘ي ثب ٢ٕٛز ٗٔي ث٠ ٛبزبـ، ٠ٛ ثب سٌي٠ ثف . ٗٞٔؼي اقاؼي ٘ٔجب٠ٛ ؼكبع ٗي ًفؼ ٝ اـثي٠ ٍٗف٠٘ٝ ـا اـج ٗي ٢ٛبؼ

ٜٓيٜيىِٖ ٗٞٓٞؼ اوشبٓيٚ، ٠ً ثب اوشٜبؼ ث٠ اٛؽي٠ٍ اوشوالّ ٝ آقاؼي، غب٘فٟ ١بي خٜجً ٍٗفٝ٘يز، ِٞـر ٗي -ٗبـًىيىٖ

١ف ز٠ ـٝؼــٝيي ٢ٕٛز ٗٔي ثب اٗذفيبٓيىٖ قيبؼسف ٗي ٌؽ سٕبؼ ١بي ؼـٝٛي ضكة سٞؼٟ، ز٠ ؼـ ٗيبٙ اػٕبي ـ١جفي . ُفكز

.  ٝ ز٠ ثيٚ ـ١جفي ٝ دبي٠ ١بي وبقٗبٛي، سٍؽيؽ ٗي ٌؽ

ٗفؼاؼ ديبٕ آٝـ ايٚ ٌٛش٠ ي اوبوي ثٞؼ ٠ً اُف هفاـ ثبٌؽ ٢ٕٛز ٗٔي ايفاٙ ؼـ سطون ؼٝ  28ػبؼر، ٌٌىز -آٗؽِ-فثفغال

١ؽف أِي غٞؼ، ؼٌٗفاوي ٝ اوشوالّ، ًبٗيبة ٌٞؼ، ٗجبـقٟ ثفاي آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ثبيؽ، ثؽٝٙ س٘بيْ ث٠ اوشثٜب، 

ـى ايٚ ٌٛش٠ ؼـ ٛٞع ٗجبـقار ؼاٍٛدٞيي ده اق ثيىز ٝ ١ٍشٖ ؼ. ٗشطؽا٠ٛ اق وٞي ٠٘١ ي ايفاٛيبٙ ٗي٢ٚ ؼٝوز ِٞـر ُيفؼ

ضكة سٞؼٟ ٠ً ؼـ كفؼاي ًٞؼسب  ٛشٞاٛىز، ١ٖ ث٠ ٓطبٚ ٛكاع ١بي ؼاغٔي غٞؼ ٝ ١ٖ ث٠ ٓطبٚ ثي اػش٘بؼي . ٗفؼاؼ ٢ٛلش٠ اوز

يؽ ٗشطؽ ًٜؽ ُفٟٝ ١بي ٗٔي ٛىجز ث٠ اٝ، ٛيف١ٝبي غٞؼ ٝ ؼيِف غٞاوشبـاٙ آقاؼي ٝ اوشوالّ ـا ؼـ ٗوبث٠ٔ ثب وفًٞة ٌؽ

ؼاٍٛدٞيبٙ ٘فكؽاـ غٞؼ ؼـ غبـج اق ًٍٞـ ـا ؼـ ؼكبع اق اكىفاٙ قيف سيؾ ثىيح ًٜؽ ٝ يي  1334ضشي ٛشٞاٛىز ؼـ وبّ )
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، ٠ً ٘ي آٙ اق ويبوز غٞؼ 1957، ده اق دٜٕٔٞ ز٢بـٕ ؼـ وبّ (خفيبٙ اػشفأي اكٍبُفا٠ٛ ػٔي٠ اػؽإ ١ب ث٠ ٝخٞؼ آٝـؼ

ٍٛدٞيبٙ ٘فكؽاـ غٞؼ ـا ث٠ ١ٌ٘بـي ثب ؼيِف ٛيف١ٝبي ٗشفهيِ غٞا١بٙ ؼٌٗفاوي، ٠ً ٛىجز ث٠ ّٗؽم اٛشوبؼ ًفؼ، ًٌٞيؽ ؼا

. ػ٘ؽسب ث٠ ّٗؽم ٗش٘بيْ ثٞؼٛؽ، سفؿيت ًٜؽ

، ث٠ ٝيمٟ ؼـ ٗيبٙ ؼاٍٛدٞيبٙ ٗويٖ غبـج اق (ز٠ سٞؼٟ اي ٝ ز٠ خج٠٢ اي)ايٚ س٘بيْ ػٜبِف ؼاؿؽيؽٟ ي ثيىز ١ٍشٖ ٗفؼاؼ 

ثب ايٚ ٠ً ايٚ وبقٗبٙ ؼـ . سبويه ًٜلؽـاويٞٙ خ٢بٛي ؼاٍٛدٞيبٙ ايفاٙ ٗشجٔٞـ ٌؽ ًٍٞـ، ثٞؼ ٠ً ؼـ كفآيٜؽي زٜؽ وب٠ٓ ؼـ

آؿبق سبويه، ؼـ اثف سطفيي ١بي ػٜبِفي ٠ً وٞؼي اق اسطبؼ ؼاٍٛدٞيبٙ ٘فكؽاـ آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ٛ٘ي ؼيؽٛؽ، ؼ زبـ 

ين ٗفؼٕ ايفاٙ ثفاي آقاؼي ١بي ٝهل٠ ٌؽ، اٗب ث٠ قٝؼي ث٠ دفز٘ؽاـ اكٍبُفي ػٔي٠ اوشجؽاؼ د٢ٔٞي ٝ ُٗجيٚ غٞاوز ػٖ

.  ؼٌٗفاسيي ثؽّ ُفؼيؽ

ثفاوشي، ـٌؽ ٝ ُىشفي كؼبٓيز ١بي ًلٜؽـاويٞٙ ٝ سبثيف آٙ ؼـ سـييف اكٌبـ ػ٘ٞٗي خ٢بٙ ٛىجز ث٠ ٌبٟ ٝ خٔت ١ٞاؼاـي 

ي هفثبٛيبٙ خ٢بٛيبٙ اق ٗٙبٓجبر ث٠ ضن ايفاٛيبٙ ٗؽيٞٙ خ٢ز آٙ ؼـ ؼكبع اق آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ٝ ؼكبع ثي ؿفٔب٠ٛ اق ٠٘١ 

ؼـ ٗفض٠ٔ . اٝٓيٚ ُبٕ ١بي ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ خ٢ز ؼكبع اق ؼٝ سٜي ٌؽ ٠ً زٜؽي ثؼؽ ث٠ ؼٌٗفاوي دٍز ًفؼٛؽ. ـليٖ ٌبٟ ثٞؼ

ي،  ثؼؽي ثب ؼوشِيفي ـ١جفاٙ خج٠٢ ي ٗٔي ٝ ٢ٕٛز آقاؼي، ًٜلؽـاويٞٙ ١َٖ غٞؼ ـا ّٗفٝف ؼكبع ِفيص اق ضوٞم 

ٗجبـقار ٝويغ ؼاٍٛدٞيبٙ، ٠ً يب ١ٞاؼـا ضكة سٞؼٟ ثٞؼٛؽ يب ث٠ خٜبش .  ًفؼؼٌٗفاسيي ايٜبٙ، يؼٜي ضوٞم ثٍف ؼـ ايفاٙ، 

زخ خج٠٢ ٗٔي سؼٔن ؼاٌشٜؽ، ث٢شفيٚ ٗؼيبـ ايٚ سؼ٢ؽ ث٠ ضوٞم ثٍف ٝ سدؽيؽ ضيبر آـٗبٙ ١ب ي ؼٝـاٙ ٍٗفٝ٘يز ٝ كؼبٓيز 

اـيع سطٔئي ًٜلؽـويٞٙ ِٛبٟ ثفاي ٗٙبٓؼ٠ ي ر. )١بي ايفاٛيبٙ ٗويٖ غبـج ؼـ خ٢ز ثىيح اكٌبـ ػ٘ٞٗي ث٠ وٞؼ ايفاٙ اوز

( 1378، س٢فاٙ، ٌيفاقٟ،  1357-1332. ، ًٜلؽـاويٞٙ، سبـيع خٜجً ؼاٍٛدٞيبٙ ايفاٙ ؼـ غبـج اق ًٍٞـًٜيؽ ث٠ اكٍيٚ ٗشيٚ

ٗجبـقار ًٜلؽـاويٞٙ ثب ؼوشِيفي ثفغي اق دبي٠ ُؿاـاٙ ٝ كؼبالًٛ ؼـ س٢فاٙ ث٠ ث٢ب٠ٛ ي سيفاٛؽاقي ث٠ ٌبٟ ؼـ ًبظ ٗفٗف ؼـ 

ؼـ ايٚ ؼٝـاٙ ثٞؼ ً٘يش٠ ١بي ؼكبع ؼـ ثيٍشف ٢ٌف١بي ٗطْ كؼبٓيز آٙ وبقٗبٙ ث٠ ٝخٞؼ آٗؽ ٝ . خ٢ً سبقٟ اي ًفؼ 1965وبّ 

ؼـ ٗيبٙ آٛبٙ ٗي سٞاٙ اق كئىٞف اِٛٔيىي ثفسفاٛؽ ـاوْ، ٛٞيىٜؽٟ ٝ .  س٘بن ثب ٌػّيز ١بي ٗشفهي خ٢بٛي سوٞيز ٌؽ

ُبٙ خٜبش زخ ضكة ضبًٖ ًبـُف ؼـ ثفيشبٛيب، ٝ ثىيبـي ؼيِف يبؼ كئىٞف ثكـٍ كفاٛىٞي لاٙ دبّ وبـسف، ػؽٟ اي اق ٛ٘بيٜؽ

ػلٞ ثيٚ وبقٗبٙ  1965ؼـ وبّ .ًفؼ، ٠ً اق آٙ ؼٝـاٙ ث٠ ثؼؽ اق خٜجً آقاؼيػٞا١ي ايفاٙ ث٠ ٛطٞ ٗٞثفي ث٠ ؼكبع دفؼاغشٜؽ

اي ٌفًز كؼبّ ؼـ ؼكبع ، ٠ً سبقٟ سبويه ٌؽٟ ثٞؼ ٝ ث٠ ١ير ٝخ٠ ٌٜبغش٠ ٍٛؽٟ ثٞؼ، ثب دبوع ث٠ ؼػٞر ًٜلؽـاويٞٙ ثفآ٘ٔٔي

. اق هفثبٛيبٙ ٌبٟ، ؼـ ًٜبـ ً٘يش٠ ي ؼكبع ٗشٌٍْ اق اػٕبي دبـٓ٘بٙ ثفيشبٛيب، غٞؼ ٝخ٠ اي ًىت ًفؼ ٝ ِؼٞؼ غٞـا آؿبقيؽ

ٌفًز ؼـ ٗجبـقار ؼٌٗفاسيي ٗفؼٕ ايفاٙ آٛوؽـ خٔت ٛظف ًفؼ ٠ً ػلٞ ثيٚ آ٘ٔٔي سّ٘يٖ ُفكز ّٗؽمِ اويف ؼـ اض٘ؽآثبؼ 

ثفسفاٛؽ ـاوْ ٘ي ٛب٠ٗ اي اق ّٗؽم ؼػٞر ًفؼ ث٠ .ُكيٜؽ، ٝ كئىٞف ٝ ؼٌٗفار ثكـٍ اِٛٔيىي  ١٘سٞٙ قٛؽاٛي وبّ ثف

.  ١يبر اٜٗبي ثٜيبؼ ِٔص اٝ ثذيٞٛؽؼ

ً٘يىيٞٙ ثيٚ آ٘ٔٔي ، ٝ زٞٙ اٛد٘ٚ خ٢بٛي ضوٞهؽاٛبٙ ؼٌٗفارؼيِف وبقٗبٙ ١بي ٗشؼ٢ؽ ث٠ ؼكبع اق آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي 

ؼـ اثف كٍبـي ٠ً ًٜلؽـاويٞٙ ثف وبقٗبٙ ْٗٔ ٝاـؼ آٝـؼ، ضشي ؼثيف ًْ ٝهز آٙ آهبي  .ث٠ ٗيؽاٙ ًٍبٛؽٟ ٌؽٛؽ ضوٞهؽاٛبٙ

اٗفي –اٝسبٛز، ٘ي اهؽإ ثي وبثو٠ ؤي، ثب اـوبّ سِٔفاكي ث٠ ٌبٟ غٞاوشبـ ـػبيز ضوٞم ؼٌٗفاسيي ٗطب٠ً٘ ٌٞٛؽُبٙ ٌؽ 

  .٠ً ؼـ آٙ قٗبٙ زٞٙ سٞح ِؽا ًفؼ ٝ ٌبٟ ٛبُكيف اق ػوت ٍٛيٜي ٌؽ

                                                 
 
وٖ سبج ُؿاـي ٌبٟ، ِٛبٟ ًٜيؽ ث٠ ًشبة قيف اق اٛشٍبـار اـاوٜبؼ ٗفثٞ ث٠ ايٚ ؼٝـاٙ ٝ ده اق آٙ سب ٕ ثفاي ٗٙبٓؼ٠ ي 

:  1971ًٜلؽـاويٞٙ ث٠ وبّ 
Documents on the Pahlavi Reign of Terror, Eyewitness Reports and Newspaper Articles, 

Frankfurt am Main, 1971 [In French, English, Italian, and German, ed. by C. Chaqueri]. 
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قاـر غبـخ٠ ثفيشبٛيب،٠ً اٗفٝق ثف ٗطووبٙ ثبق ٌؽٟ، ٗي سٞاٙ ؼيؽ، ٌبٟ اق ٠٘١ ي ايٚ اهؽاٗبر ث٠ ٘ٞـي ٠ً اق اوٜبؼ وفي ٝ

ايٚ ٠٘١، ٠ٛ كوٗ ٌبٟ ٝ ؼوشِبٟ اٝ ـا ث٠ ػوت ٍٛيٜي ؼـ ٗٞـؼ ث٠ غَّٞ . اكٍبُفا٠ٛ ي ًٜلؽـاويٞٙ وػز ث٠ غٍٖ آٗؽٟ ثٞؼ

ي كؼبٓيز ٠ً ٘ي آٙ اق ضوٞم اوبوي ٠٘١ ي  هٕي٠ ي ًبظ ٗفٗف ٝاؼاٌز، ٠ً ١٘سٜيٚ دبي٠ اي اوبوي ٌؽ ثفاي يي ؼ٠١

. قٛؽاٛيبٙ ويبوي، اق ٠٘١ ؼوش٠ ١ب ٝ س٘بيالر، ؼكبع خبٛب٠ٛ اٛدبٕ ُفكز

ٝ اق خ٠ٔ٘ آهبي ػىِف اٝالؼي اق ًٍُٜؽُبِٙ )ؼـ وبّ ١بي ثؼؽ، كؼبالٙ ٢ٕٛز آقاؼي، ؼوشِيف ٌؽُبٙ ُفٟٝ سفٝـ ّٜٗٞـ  

سٞكبٙ ٝ اٛوالثي ضكة سٞؼٟ، سٞؼٟ اي ١ب، ٗدبيٚ غٔن، ٝ كؽاييبٙ غٔن، ، ًٌٜٞؽُبٙ وبقٗبٙ ١بي ٗبئٞئيىشي (اٗفٝقي آقاؼي

. ُفٟٝ كٔىٙيٚ ٝ ؼيِف ؼوش٠ ١ب ٝ اكفاؼ ؼـ زبـزٞة ضوٞم ثٍف ثؽٝٙ اوشثٜب، ٗٞـؼ ض٘بيز ًٜلؽـاويٞٙ هفاـ ُفكشٜؽ

اثف ثػٍي ًًٌٞ ١بي اككايً ؼاٍٛدٞيبٙ ايفاٛي ؼـ غبـج اق ًٍٞـ ث٠ ُىشفي ؼا٠ٜٗ ي كؼبٓيز ١بي آٙ وبقٗبٙ ٝ اٌٗبٛبر ٝ 

خبٓت ايٜدبوز ٠ً ؼاٍٛدٞيبٙ ٗش٘بيْ يب ٘فكؽاـ ُفٟٝ ١بي ٗؿ١جي ؼـ ايٚ . آٙ ثفاي ؼكبع اق ضوٞم ثٍف ًٌ٘ي ثٞؼ اوبوي

ؼـ ٛػىشيٚ خٔى٠ ي ١يبر ؼثيفاٙ ًٜلؽـاويٞٙ ٠ً ده اق  1965ٗثال،ُلشٜي اوز ٠ً ؼـ ث٢بـ . كؼبٓيز ١ب ٌفًز ٛ٘ي خىشٜؽ

دبـيه ثفُؿاـ ٌؽ، يٌي اق دٜح ؼثيف ٝهز، ٌػّي ث٠ ٛبٕ اثٞآطىٚ ثٜي ِؽـ، ٠ً ؿيبثب ١ٖ  ؼـ« ُفٟٝ ًبظ ٗفٗف»ؼوشِيفي 

اٛشػبة ٌؽٟ ثٞؼ سب ٛ٘بيٜؽُي ٠٘١ ُفٟٝ ١بي ٗػبٓق ـليٖ ؼـ ١يبر ؼثيفاٙ ـػبيز ٌؽٟ ثبٌؽ، ِفيطب اػالٕ ًفؼ ٠ً 

سؿًف ؼيِف ؼثيفاٙ ـا ؼايف ثف ثيٙفكي  زٞٙ ايٚ. ًٜلؽـاويٞٙ ٛ٘ي ثبيىز اق ٗش٢٘بٙ ًبظ ٗفٗف ؼكبع ًٜؽ ز٠ ً٘ٞٛيىز ثٞؼٛؽ

ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ ثفاثف هفثبٛيبٙ ـليٖ ٌبٟ ٝ ٓكٕٝ ؼكبع اق ضوٞم ؼٌٗفاسيي ٠٘١  ي آٛبٙ ٗٞـؼ هجّٞ اٝ ٛجٞؼ، ١يبر ؼثيفاٙ اق 

ثب اق ـٝي ١٘يٚ ٗػبِ٘ز . ١ٌ٘بـي ثب اٝ ثب وف ثبقؼ ٝ ُكاـي ٗلّْ غٞؼ ـا ؼـ ايٚ ٗٞـؼ ث٠ ًِٜفٟ دٜدٖ ؼـ اٌشٞسِبـر ؼاؼ

ثيٙفكي ؼـ اٗف ضوٞم ثٍف ثٞؼ ٠ً ثٜي ِؽـ، هٙت قاؼٟ ٝ ػؽٟ اي ٛبزيك اق ؼاٍٛدٞيب ٙ ٗؿ١جي ٠ً ؼـ ِلٞف ًٜلؽـاويٞٙ 

. اٍٛؼبة ًفؼٛؽ« ثي وفٝ ِؽا»كؼبّ ثٞؼٛؽ اق آٙ وبقٗبٙ ًٜبـٟ ُفكشٜؽ، يؼٜي 

ٙ، ٘ي ٗطب٠ً٘ غٞؼ ده اق ثي وجت ٛيىز ٠ً يٌي اق ٗىئٞٝالٙ ٘فاق اّٝ ٝ ٌٌٜد٠ ُفاٙ وبٝاى، يؼٜي ٗط٘ؽ سوي خٞا 

اٛوالة، ؼـ ضبٓي ٠ً ؼـ زَٜ ضبً٘بٙ خؽيؽ اوالٗي ايفاٙ هفاـ ؼاٌز ٝ ٗي سٞاٛىز ثب س٘ٔن خبٙ غٞؼـا ثػفؼ، ٛشٞاٛىز ايٚ 

ؼاٍٛدٞيي غبـج ]وبقٗبٙ ١بي اوالٗي »ضويوز ـاؼـ ٗٞـؼ ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ ثفاثف وئٞاّ ديسي ؼاؼُبٟ اوالٗي اٌٛبـ ًٜؽ ٠ً  

] ٛؽاٌشٜؽ ٝ ٍٛفيبسي ١ٖ ٠ً ثيفٝٙ ٗي ؼاؼٛؽ ثف ٔؽ ً٘ٞٛيىز ١ب ٝ ُف١ٝبي اكفا٘ي [  ٔؽ ـليٖ]ًبـ ٗػلي اِٞال [ اق ًٍٞـ

ثٞؼ ٝ ٍٛفيبسٍبٙ ١ٖ ث٠ ؼوز ٛ٘بيٜؽٟ ي ولبـر ٗي ـويؽ ٝ ٛيبقي ث٠ [ ثػٞاٛيؽ ؼاٍٛدٞيبٙ ٗش٘بيْ ث٠ زخ ٝ ّٗؽهيِ زخ

« ثب اوالٗي ١ب»سبًيؽ ٝـقيؽ ٠ً ٗىئٞٝالٙ وبٝاى  خٞاٙ ؼـ ثفاثف اِفاـ ؼاؼُبٟ ١٘سٜبٙ«  .ٗجبـقٟ ثب آٙ ١ب ٛجٞؼ

 30 ًي٢بٙ)« ثيٍشف سالي ٗب ًٍق كبٓيز ١بي ٗػلي ثٞؼ، ٝ اوالٗي ١ب كؼبٓيز ٗػلي ٛؽاٌشٜؽ»ٛؽاٌشٜؽ ٝ « ثفغٞـؼي»

آجش٠ ـٌٝٚ اوز ٠ً ًٜلؽاويٞٙ يي وبقٗبٙ ػٜٔي ثٞؼ ٝ كؼبٓيز ١بي ٗػلي ٛؽاٌز، ِٗف ثفٛب٠ٗ ـيكي (. 1358كفٝـؼيٚ 

.  ثفاي اٌـبّ ولبـر ١ب ٝ ًٜىِٞٓفي ١بي ٌب١ٟبيً 

خبٓت سٞخ٠ اوز ٠ً ضىبويز ٌبٟ ٝ ـليٖ اٝ ٛىجز ث٠ ًٜلؽـاويٞٙ ثيٍشف ٛبٌي اق ًًٌٞ ١بي آٙ ؼـ قٗي٠ٜ ضوٞم ثٍف ثٞؼ 

ؼـ ًٜلؽـاويٞٙ، ٠ً آجش٠ ًبـ ؼٌٞـاي ؼـ يي وبقٗبٙ ػٜٔي ٛجٞؼ، ٗي ًٌٞيؽ اغشالف ٛظف ١ب ـا ث٠ « ـغ٠ٜ » ٝ وبٝاى ثب 

اػٕبي ًٜلؽـاويٞٙ ؿبكْ اقيٚ اهؽاٗبر ؼٌ٘ٚ ٛجٞؼٛؽ ٝ ًٍق ثفغي . )ام سجؽيْ ًٜؽ ٝ ٗبٛغ اق ديٍجفؼ اهؽاٗبر آٙ ثٍٞؼٛق

ٗشبولب٠ٛ ثبيؽ اؾػبٙ ًفؼ ايٚ ٗفاهجز ١بي . اق غجفزيٚ ١بي وبٝاى ؼـ دبـٟ اي اق ٢ٌف ١ب ضٌبيز اقيٚ ١ٍيبـي ٗي ًٜؽ

زٜب٠ٌٛ خٞاٙ ؼـ ؼاؼُبٟ اوالٗي (. ـغ٠ٜ ي وبٝاى ؿيف هبثْ اخشٜبة ثٞؼكؼبالٙ ًٜلؽـاويٞٙ ١٘ٞاـٟ ٗٞكويز آٗيك ٛجٞؼ ٝ 

ثٜبثف ُلش٠ ي اٝ، وبٝاى، ٠ً  ٠ٛ . اػشفاف ًفؼ، وبٝاى ثفاي سجؽيْ اغشالف ٛظف ث٠ ٛلبم اق ١ير ًٌٍٞي كفٝ ُؿاـ ٛ٘ي ًفؼ

ؼ، سٞاٛىش٠ ثٞؼ ػؽٟ ؤي ـا ؼـ ٓجبن س٢ٜب ثب وبقٗبٙ ١بي ا٘الػبسي آٗفيٌب ٝ اوفاييْ، ٠ً آجش٠ ثب وبيفيٚ ١ٖ،  ١ٌ٘بـي ٗي ًف

خٞاٙ ٗي اككايؽ ٠ً اق خ٠ٔ٘ ٛوً وبٝاى ايدبؼ ؼٝؼوشِي . ؼاٍٛدٞ اوشػؽإ ًٜؽ ٝ ث٠ كؼبٓيز ؼـ وبقٗبٙ ١بي ٗطٔي ثِ٘بـؼ

(. ١٘بٛدب)ٝ ايدبؼ سلفه٠ ؼـ ٗيبٙ خٜبش ١بي ًٜلؽـاويٞٙ ثٞؼ 
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ٗبئٞئيىز ثٞؼٛؽ ٗي سٞاٙ ث٠ ايٚ ٛشيد٠ ي « ٗشلٌفاٙ»اق ثب سٞخ٠ ث٠ ٓٞ ـكشٚ ػٜبِفي زٞٙ كيفٝق كٞالؼي ٝ دفٝيك غؽٝي ٠ً 

، ٠ً 7اضش٘بٓي ـويؽ ٠ً ٛوً زٜيٚ ػٜبِفي ؼـ ٗ٘بٛؼز اق اٛشػبة ١يبر ؼثيفاٙ ثف وف اغشالكبر ديً دب اكشبؼٟ اي ؼـ ًِٜفٟ 

ـ ًٜلفاٛه خ٢بٛي زفا؟ زٞٙ ؼـ ث٢بـ ١٘بٙ وبّ ٌبٟ ٝ اٌفف ٢ٗ٘بٛؽا.  ث٠ ٓجبن سئٞـيي آـاوش٠ ٗي ٌؽٛؽ، ٛبزيك ٛجٞؼٟ ثبٌؽ

ؼـ س٢فاٙ ثٞؼٛؽ ٠ً ٝظيل٠ ؼاٌز، ؼـ ٗوبث٠ٔ ثب اهؽاٗبر زٜؽيٚ وب٠ٓ ي ًٜلؽـاويٞٙ، ـليٖ ؼيٌشبسٞـي ـا ثكى « ضوٞم ثٍف»

ٝخٞؼ يي . ًٜؽ سب ـليٖ ثشٞاٛؽ ُفٟٝ ١بيي ـا ٠ً ؼـ ؼاغْ ٗجبـقٟ ي غٞؼ ـا سٍؽيؽ ًفؼٟ ثٞؼٛؽ ث٠ ـاضشي وفًٞة ًٜؽ

ؼـوز ؼـ ٗبٟ ١بيي ٠ً ًٜلؽـويٞٙ ٗي . ثب ثفُؿاـي ايٚ ًٜلفاٛه  ث٠ ٛطٞ ٗٞثفي ٗوبث٠ٔ ًٜؽـ١جفي كؼبّ ٗىٔ٘ب ٗي سٞاٛىز 

ثبيىز يي س٠ٜ اق ز٢فٟ ؼـٝؿيٜي ٠ً ٌبٟ ٝ اٌفف ػف٠ٔ ٗي ًفؼٛؽ دفؼٟ ثف ٗي ُفكز، ايٚ وبقٗبٙ كبهؽ يي ١يبر ـ١جفي 

ٗش٘بيْ ث٠ خٜبش زخ خج٠٢ ٗٔي ايفاٙ يي ً٘يش٠  اق ١٘يٚ ـٝ ثٞؼ ٠ً، ثفاي ٗوبث٠ٔ ثب ايٚ اهؽإ ٌبٟ  ٝ اٌفف، ًٌٜٞؽُبٙ. ثٞؼ

ايدبؼ ًفؼٛؽ ٝ ؼـ ضؽ سٞاٛبيي غٞؼ ؼـ اكٍبي سالي ٌبٟ ثفاي « ًٌٍٞه ثفاي ؼكبع اق ضوٞم ثٍف ؼـ ايفاٙ»ثيٚ آ٘ٔٔي ث٠ ٛبٕ 

ايٚ . ؼاؼ ايٚ ً٘يش٠ ثيٚ آ٘ٔٔي سب اٛشػبة ١يبر ؼثيفاٙ ثؼؽي ؼـ ث٢بـ ث٠ ًبـ غٞؼاؼا٠ٗ. ثكى ـليً٘ ث٠ كؼبٓيز دفؼاغشٜؽ

ثفغٞـؼ وبٝاى ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ ٠ً آٛس٠ ؼـ ًٜلؽـاويٞٙ ٛوً اوبوي ـا ثبق ٗي ًفؼ ١٘بٙ اهؽاٗبر ؼكبػي اي اق ضوٞم ثٍف 

  --ايٚ اٗف ـا ٗي سٞاٙ ث٠ غٞثي اق سدؽيؽ كؼبٓيز ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ ٗٞـؼ ٛدبر اػٕبي ُفٟٝ خكٛي ؼيؽ . ؼـ ايفاٙ ثٞؼ

اٗب ـليٖ وف اٛدبٕ، ثب ١فان اق اكٌبـ . ٟ ـا  ؼيِف ثبـ ٛبزبـ ث٠ ػوت ٍٛيٜي ٝاؼاٌزاهؽاٗي ٠ً ثىيبـ ٗٞكويز آٗيك ثٞؼ ٝ ٌب

.  ث٠ هشْ ـوبٛؽ« كفاـ اق قٛؽاٙ»ػ٘ٞٗي خ٢بٙ، آٙ كؼبالٙ ويبوي ـا ؼـ كفِز ؼيِفي ؿبكِٔيفا٠ٛ سطز ٛبٕ خُٔٞيفي اق 

اق ضوٞم ثٍف ثٞؼ، ًٌٜٞؽُبٙ وبقٗبٙ ١بي ُلشٚ ٛؽاـؼ ٠ً، ؼـ ضبٓي ٠ً ًبـ أِي ٝ ٗٞثف ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ ايٚ وبّ ١ب ؼكبع 

ٗفؼاؼ٠ً ؼـ آٙ كؼبٓيز ؼاٌشٜؽ ٗي ًٌٞيؽٛؽ ًٜلؽـاويٞٙ ـا اق ثالي ؼوش٠ ثٜؽي ايؽئٞٓٞليي  28ويبوي ثبوبثو٠ ٝ ٗشبثف اق 

ٗفؼاؼ ٝ ٔفٝـر اسطبؼ ـا ٛ٘ي  28ؼٝـ ٢ِٛؽاـٛؽ، اٗب ثب ٝـٝؼ سؽـيدي ٛىْ ١بي ؼيِفي اق ؼاٍٛدٞيبٙ، ٠ً سدفث٠ ي سٔع 

غشٜؽ، ٝ ٛيك ؼـ ٛشيد٠ ي سبثيف خفيبٛبر ثيٚ آ٘ٔٔي ثفًٜلؽـاويٞٙ، ايٚ وبقٗبٙ وف اٛدبٕ ؼـ ًًٌ٘ ١بيي ٠ً ـثٙي ث٠ ؼكبع ٌٜب

ؼـ ٝٔغ ضوٞم  1977وبّ  ايؽ ٛبُلش٠ ُؿاـؼ ٠ً ده اق ٍُبيٍي ٠ً ؼـٙة  .اق ضوٞم ثٍف ٛؽاٌز ؼزبـ اٍٛؼبثبر ٗشؼؽؼ ٌؽ

ثٍف ؼـ ايفاٙ دؽيؽ آٗؽ ٝ ٌبٟ ؼـ قيف كٍبـ ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي ٛبزبـ اق ػوت ٍٛيٜي ثٞؼ، ؼـ س٢فاٙ ٛيك ً٘يش٠ اي سطز ٛبٕ 

سبويه ٌؽ، ٠ً ايدبؼ ًٜٜؽُبٙ ٝ ـ١جفاٙ آٙ ػجبـر ثٞؼٛؽ اق اكفاؼ وف ٌٜبنِ ثب « خ٘ؼيز ايفاٛي ثفاي ؼكبع اق ضوٞم ثٍف»

٢ٗؽي ثبقـُبٙ، ػٔي سبثٜؽٟ، ػٔي اِـف ضبج ويؽ خٞاؼي،  اض٘ؽ ِؽـ ضبج ويؽ )، ٝ ػ٘ؽسب ٢ٕٛز آقاؼي وبثو٠ ي خج٠٢ ٗٔي

ايٚ خ٘ؼيز ثب ـٌؽ خفيبٙ اٛوالة ثف كؼبٓيز ١بي غٞؼ (. خٞاؼي، اوؽاهلل ٗجٍفي، ٛبِف ٗيٜبزي، ضىٚ ٛكي٠ ٝ ًفيٖ وٜدبثي

اػالٗي٠ ؼوز ٛٞيه ٗٞـظ )غٞؼ هفاـ ؼاؼ « ٗطٕف ٗوؽن»هٖ ـا « ٗفاخغ ػظبٕ»اككٝؼ ٝ اق خ٠ٔ٘ ده اق ضٞاؼص هٖ ٝ سجفيك 

اػٕبي ايٚ ً٘يش٠ ٗش٘بيْ ث٠ خفيبٛبسي ثٞؼٛؽ ٠ً ثؼؽ ١ب اق خ٢٘ٞـي اوالٗي ؼكبع ٗي ًفؼٛؽ ٝ ث٠ وػشي (. 1356اولٜؽ  ٕؼٟ

س٠ ثفاي ً٘ي»١٘سٜيٚ ثٞؼ ٕٗ٘ٞٙ ًًٌٞ ١بي . ٗي سٞاٙ اق آٛبٙ ث٠ ػٜٞاٙ يي وبقٗبٙ ضوٞم ثٍف ث٠ ٗؼٜبي ؿفثي آٙ ٛبٕ ثفؼ

،٠ً ثبق ث٠ خفيبٛبر اوالٗي سؼٔن ؼاٌز ٝ ؼـ اـٝدب ١٘كٗبٙ ثب اؿبق كفايٜؽ اٛوالة « ؼكبع اق ضوٞم ثٍف ٝ ديٍجفؼ آٙ ؼـ ايفاٙ

اُفز٠ ثٞٓشٚ ١بي ايٚ ً٘يش٠  اق ٗىئٞٝالٙ ٛبٗي ٛ٘ي ثفؼٛؽ، اٗب ٗطشٞاي آٙ ١ب ُفايً اوالٗيِ ٘فكؽـي . ؼوز ث٠ كؼبٓيز قؼ

ُفؼاٜٛؽُبٙ ايٚ ً٘يش٠، ٠ً ده اق ووٖٞ ٌبٟ ًُال سؼٙيْ ٌؽ، ثب ُفايً ث٠ هؽـر . ـا ٍٛبٙ ٗي ؼاؼ آٛبٙ اق آيز اهلل غ٘يٜي

ًٞزٌشفيٚ اػشفأي ث٠ سدبٝقار ٌٜيغ ث٠ ضوٞم ثٍف سٞوٗ ؼوشِبٟ ١بي وفًٞة ٌٛفؼٙ سب ـٝقي ٠ً يب غٞؼ هفثبٛي ١٘بٙ 

.  ٍُشٜؽ« ١دفر»هؽـر ٌؽٛؽ يب ٛبزبـ اق 

                                                 
 
، 1332-57، ٌٞـ، سبـيع خٜجً ؼاٍٛدٞيي غبـج اق ىٛلؽـاويٞٙى، اكٍيٚ ٗشيٚٛيؽ ث٠ ايٚ اٍٛؼبثبر، ِٛبٟ ى ثبـٟ يؼـ  

. 1374س٢فاٙ 
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ؼـ غبـج ًٍٞـ ًٜلؽـاويٞٙ ث٠ دفاًٜؽُي «  ً٘يش٠ ١بي ضوٞم ثٍف»آوشب٠ٛ ي سبويه ايٚ ٌِلز اِٛيك ٛيىز ٠ً ؼـوز ؼـ 

ؼـوز ث٠ ( ٝ ٗىٔ٘ب ثب سٍؽيؽ آٙ ١ب سٞوٗ ػٜبِف سلفم اكٌٚ وبٝاى) ايٚ اٗف ؼـ دي ٛبثػفؼي ١بي ايؽئٞٓٞليي . ؼزبـ آٗؽ

ٌشيجبٛي خ٢بٙ ؼٌٗفار اق غٞاوز ١بي ١ِٜبٗي ـظ ؼاؼ ٠ً يي وبقٗبٙ هٞي ٝ ثب سدفث٠ ي ؼٌٗفاسيي ٗي سٞاٛىز ثب خٔت ح

ث٠ ضن ٗفؼٕ، ٝ ث٠ ٝيمٟ ًبـُفاٙ، آٙ زٜبٙ ؼكبع ًٜؽ، سب ٛيف١ٝبي اـسدبػي ٛشٞاٜٛؽ ؼـ خ٢بٙ خٟٔٞ ًٜٜؽ ٝاق ٘فين ًىت 

ؼـ ايٚ ؼٝ وبّ  . ٢ٌفر ٝ ٍٗفٝػيز ثيٚ آ٘ٔٔي ٗه غٞؼ ـا قـ ثٜ٘بيبٜٛؽ ٝ غٞؼ ـا ث٠ ٗفؼٕ خٔٞؼاـ اٛوالة ثٍٜبوبٜٛؽ

ًٜلؽـاويٞٙ، كبـؽ اق ضبؼث٠ ي سبـيػي ٠ً ؼـ ديً زٍٍ٘بٙ ـظ ٗي « كبـؽ آشطّيْ»اٛوالة ٛيف١ٝبي ويبوي  وفٌٛٞز وبق

ؼاؼ، ١ف يي وف ُفٕ دػشٚ ٛبٙ غٞؼ ؼـ آسًِ اٛوالة ثٞؼٛؽ، كبـؽ اقيٚ ٠ً ايٚ آسً و٢ِ٘يٚ ٠ٛ ث٠ دػشِي آٛبٙ، ٠ً ث٠ 

. وٞغشٚ ٌبٙ غٞا١ؽ اٛدبٗيؽ

ي ًٜلؽـاويٞٙ سٜي زٜؽ، ٝ آٙ ١ٖ ثفاوشي سٜي زٜؽ، اق كؼبالٙ ًٜلؽـاويٞٙ ًٌٞيؽٛؽ ثب ايدبؼ ؼـ ١٘يٚ اثٜب، ثب سٞخ٠ ث٠ سدفث٠ 

 European Committee for the Defence of)يي ً٘يش٠ ي ثيٚ آ٘ٔٔي ثب ٌفًز ٌػّيز ١بي زخ ٗىشوْ اـٝدب 

Democratic Rights of Workers in Iran) ـًشي ًٜٜؽ ٠ً ؼاٌز سٞخ٠ ٛيف١ٝبي ٗشفهي خ٢بٙ ـا ٗؼٙٞف ث٠ آٙ ش

ً٘ف ٌبٟ ـا ٗي ٌٌىز، ٠ٛ آٙ خٜدبٓي ٠ً ؼوشِبٟ ١ب سجٔيـبسي ٝيمٟ، ٛبُكيف اق هجّٞ ـكشٚ ٌبٟ، ٗي ًٌٞيؽٛؽ ثفاي ايدبؼ يي 

ًًٌٞ ١بي ايٚ ً٘يش٠ ؼـ ١َٞاـ ٝ آٝاـ اٛوالة ٝ خٜدبّ ثفاي ًىت . ً٘ٞٛيىٖ ثفدب ًٜٜؽ« ٓٞٓٞ وَفِغفٗٚ»سبٓي ؼـ ثفاثف 

م ؼٌٗفاسيي ًبـًفاٙ ايفاٙ ؼكبع ًٜؽ، اٗب غٔن اي ٌب١ؽي اوز ٠ٛ كوٗ ثف ٌٌىز ايؽئٞٓٞلي هؽـر ٛشٞاٛىز اق ضوٞ

. ، ثْ ١٘سٜيٚ ثف ٔفٝـر ١٘يٍِي ؼكبع اق ضوٞم ٗفؼٕ ؼـ ثفاثف ِبضجبٙ هؽـر ٝ هؽـر ٘ٔجبٙ(ٝخؽاٙ ًبؾة)

ا١ٜؽ آٗؽ ٝ هؽـر ـا ث٠ ده اق سّبضت اٛوالة ٝ آؿبق ٌٌىز ًىبٛي ٠ً ٗي دٜؽاٌشٜؽ ٠ً ثف خفيبٙ ١بي اوالٗي كبين غٞ

زَٜ غٞا١ٜؽ ُفكز، ٛػىشيٚ ًًٌٞ، ثبق اق وٞي زٜؽ سٚ اق ًٌٜٞؽُبٙ ديٍيٚ ًٜلؽـاويٞٙ، ايٚ ثٞؼ ٠ً ٝوي٠ٔ اي ثفاي 

 Ligue iranienne des)ثٞؼ ً٘يش٠ اي سطز ٛبٕ ٠ً  1359ؼـ اٝاغف سبثىشبٙ . ؼكبع اق ضوٞم ٗفؼٕ ايفاٙ ايدبؼ ٌٞؼ

Droits de l’homme )(يٌي اق ـ١جفاٙ ٢ٕٛز ٗوبٝٗز كفاٛى٠)ٛؽ ٌػّيز اـٝدبيي، اق خ٠ٔ٘ ًٔٞؼ ثٞـؼٟ ثب ض٘بيز ذ ،

ال ث٠ دفٝكىٞـ ٢ٌيف كفاٛىٞي ٗبًىيٖ ـٝؼٛىٞٙ، ٝ ثبٛٞ ٗيٍْ ثٞٝيالـ، ًٝيْ ٢ٌيف ؼاؼُىشفي كفاٛى٠ ٝ ًٝيْ اض٘ؽ ثٚ ثْ

زٞٙ يبـاٙ ) ٙ ٗشفهي دبـٓ٘بٙ ثفيشبٛيب ١ِٜبٕ خَٜ آقاؼيجػً آدكايف؛ ٗىئٞٝالٙ ثٜيبؼ ثفسفاٛؽ ـاوْ، ػؽٟ اي اق ٛ٘بيٜؽُب

؛ ٗٞـظ ٢ٌيف ايشبٓيبيي ٓٞزٞ ًٞٓٔشي؛  دفٝكىٞـ (هؽيٖ ًٜلؽـاويٞٙ ٝئيبٕ ٝئىٞٙ، وشٚ ٛيٞٛك، ـاوْ ًِف ٝ ضشي خيٖ ًبال١بٙ

ؼيشف ٛأاـ، اووق آٓ٘بٛي ًٞـر ٌبـ -١ٔ٘ٞر ُٞٓؽٝيشىف،  ٛٞيىٜؽٟ ي آٓ٘بٛي اي٠ِٜ ثٞـٍ ؼـيٞيشه، دفٝكىٞـ آٓ٘بٛي ٝٓق

اق ؼيِف وٞي، ػؽٟ اي اق ٛ٘بيِٜبٙ دبـٓ٘بٙ ثفيشبٛيب ٠ً وبثو٠ ي ؼكؼبع اق ضوٞم ثٍف ؼـ ايفاٙ ؼـ . ٝػؽٟ اي ؼيِف ايدبؼ ٌؽ

ث٠ آيز اهلل غ٘يٜي ث٠ وفًٞة آقاؼي ١بي ؼٌٗفاسيي ٗؼشفْ  1980اٝر  6قٗبٙ ٌبٟ ـا ؼاٌشٜؽ  ثب اـوبّ ٛب٠ٗ اي ث٠ سبـيع 

اػشفاْ ٌؽيؽ ث٠ ٗطب٠ً٘ ٝ ٗطٌٞٗيز ٝ ؼٝ سٚ اق اػٕبي ثٜبٕ خج٠٢ ٗٔي ٝ ٢ٕٛز يٌي اق ٗٞكويز ١بي ايٚ خبٗؼ٠ . ٌؽٛؽ

آقاؼي ثٞؼ، يؼٜي اثٞآلْٕ هبو٘ي ٛ٘بيٜؽٟ هٞزبٙ ؼـ ٛػىشيٚ ٗدٔه اوالٗي ٝ اوؽاهلل ٗجٍفي ١ٌ٘بـ ٝ ٝقيف ثبقـُبٛؽـ ؼٝٓز 

.  يىف اكشبؼٛدبر ايٚ ؼٝ ثب ؼغبٓز ٗىشويٖ اض٘ؽ ثٚ ثْ ال اق ٘فين اض٘ؽ غ٘يٜي ٛكؼ دؽـي ٕ. اٝ

ده اق سٍؽيؽ اغشٜبم ٝ ٢ٗبخفر ثىيبـي اق كؼبالٙ ويبوي ٠ً ثبيؽ ث٠ ٔفٝـر ؼكبع اق ضوٞم ثٍف ؼـ ايفاٙ دي ثفؼٟ ثٞؼٟ 

اقيٚ ـٝ اق زٜؽ سٚ اق آٛبٙ ؼػٞر ٌؽ سب ؼـ  ايٚ خبٗؼ٠ ٠ً ؼٝ وبّ ٝ زٜؽي اق ػ٘في ٗي . ثبٌٜؽ، اٗيؽ سبقٟ اي ايدبؼ ٌؽ

ؼـ ١٘يٚ قٗبٙ يٌي اق ؼثيفاٙ وبثن ًٜلؽـاويٞٙ، ٗط٘ٞؼ ـكيغ، ثب ؼـيبكز ٛب٠ٗ . ر ًٜٜؽُؿٌز ٌفًز خٞيٜؽ ٝ آٙ ـا سوٞي

خٔى٠ اي اق اػٕبي دبـيه ثب ٌفًز ٗىئّٞٝ ؼكشف 1983ؼـ وبّ . اي اق خبٗؼ٠ دبـيه ٌؼج٠ اي اق آٙ ـا ؼـ ثفٓٚ ايدبؼ ًفؼ

ًٝيْ ؼاؼُىشفي ث٠ ـيبوز خبٗؼ٠ اٛشػبة ٌؽ  خبٗؼ٠ ؼـ ثفٓٚ ثفُؿاـ ٌؽ ٝ ػجؽالًفيٖ ال١يدي، ٛظف ث٠ وبثو٠ اي  ث٠ ػٜٞاٙ

ثبيؽ يبؼ آٗٞـ ٌؽ ٠ً ؼـ ًٜلؽـاويٞٙ ٘جن اوبوٜب٠ٗ ١ير ٗىئٞٝٓي ٛ٘ي سٞاٛىز ثيً اق . )ٝسب اٗفٝق ؼـ و٘ز غٞؼ دبثفخبوز

ٗشبولب٠ٛ ثبيؽ ُلز ٠ً، ثفؿٖ سالي ١بي اكفاؼي ٠ً ١ف يي زٜؽي ؼـ ايٚ خبٗؼ٠ .( ؼٝ ؼٝـٟ ؼـ و٘ز ؼثيفي ثبهي ث٘بٛؽ
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يؽٛؽ، ايٚ ٗد٘غ ٛشٞاٛىز ث٠ يي وبقٗبٙ كفاُيف ضوٞم ثٍف ثفاي ٠٘١ ي ايفاٛيبٙ ثؽّ ٌٞؼ، سب ٠٘١ ثشٞاٜٛؽ خ٘يؼب ثفاي ًٞي

غفخٍبٙ اق »ٗغ آشبوق، ضشي ثيٚ ؼكشف دبـيه ٝ ثفٓٚ خبٗؼ٠ ٛيك ٌٌبف اكشبؼ ٝ . اٗف ػ٘ٞٗي ضوٞم ثٍف ؼـ آٙ كؼبٓيز ًٜٜؽ

ؼُبٛي ٠ً ث٠ ػٔز ػؽٕ سٞاٛبيي ؼـ ١ٌ٘بـي زٜؽ وبقٗبٙ ويبوي ـا ؼـ ؼٝ ؼ٠١ ٗىٔ٘ب ١٘بٙ ٘فق سلٌف سطّيْ ًف« .١ٖ وٞا ٌؽ

. ي اغيف ث٠ ؼٟ ١ب، اُف ِٛٞييٖ ِؽ١ب ، اٍٜٛؼبة ًٍبٛؽ، ؼـ  ػؽٕ ٗٞكويز خبٗؼ٠ ي ضوٞم ثٍف ٛيكٗٞثف اكشبؼٟ اوز

ٝخٞؼ آٗؽٟ اٛؽ ٠ً ٗىٔ٘ب اق١٘يٚ ـٝ، ؼٟ ١ب وبقٗبٙ ٗؽاكغ ضوٞم ثٍف ٝ هفثبٛيبٙ ويبوي ايفاٙ ؼـ ٢ٌف ١بي ٗػشٔق ؿفة ث٠ 

اقيٚ ـٝ، ث٠ وػشي ثشٞاٙ اؼػب ًفؼ ٠ً ٗطٌٞٗيز ١بي ضٌٞٗز اوالٗي سب ؼٝ وبّ ديً ؼـ . ًبـ آـايي القٕ ـا ٛؽاٌش٠ اٛؽ

ً٘يىيٞٙ ضوٞم ثٍف وبقٗبٙ ْٗٔ  ٛشيد٠ ي ًًٌٞ ١بي دفاًٜؽٟ ي ايٚ ٗدبٗغ، ثٞيمٟ ؼٝ خبٗؼ٠ ضوٞم ثٍف ؼـ دبـيه ٝ 

ؿييف سفًيت ً٘يىيٞٙ وبقٗبٙ ْٗٔ ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ ٠ً سب قٗبٛي ٠ً ؼٝٓي ٠ً غٞؼ وفًٞة ًٜٜؽٟ ي سطٔيْ ر. ثفٓٚ، ثٞؼٟ ثبٌؽ

ضوٞم ثٍف ١ىشٜؽ ؼـ آٙ ً٘يىيٞٙ اًثفيز ٛؽاٌشٜؽ، غٞاوز ٝ كٍبـ ؼّٝ ؼيِف، ث٠ ٝيمٟ ؼـ اـٝدب، ث٠ ٗطٌٞٗيز ضٌٞٗز 

سجٔيـبر . ثيٚ آ٘ٔٔي سبثيف زٜؽاٛي ٛؽاٌش٠ اٛؽٗغ آشبوق، ًًٌٞ ١بي ايٚ وبقٗبٙ ١بي ٗشؼؽؼ ؼـ د٠ٜ٢ ي . اوالٗي ٗي اٛدبٗيؽ

ثيٍشف ؼـ ٗيبٙ ايفاٛيبٙ ؼـ ٢ٌف ١بي ؿفة ِٞـر ُفكش٠ اوز، ٠ً غٞؼ سب ضؽ قيبؼي اق ٝٔؼيز ًٔي اوق اِٛيك ضوٞم ثٍف 

خٞيبٙ ؼـ ؼـ ٛشيد٠، ث٠ خبي كؼبٓيز ٗىش٘ف ٝ ؼوشدؼ٘ي سؼؽاؼي ٗطؽٝؼ اق ؼاًٛ. آُبٟ اٛؽ ٝ ٛيبقي ث٠ اهٜبع ؼـ ايٚ قٗي٠ٜ ٛؽاـٛؽ

اًٜٞٙ ٗب ٌب١ؽ ًًٌٞ ١بي دفاًٜؽٟ ُف١ٝبي ُٞٛبُٞٛي ١ىشيٖ ( ث٠ ٛىجز خ٘ؼيز ايفاٛي ٢ٗبخفاٙ اٗفٝق)ػ٢ؽ ًٜلؽاويٞٙ 

٠ً ؼـ ثفاثف سٍؽيؽ ٝغبٗز ٝٔؼيز ضوٞم ثٍف ؼـ ايفاٙ ػؽٟ اي ـا ٛبُكيف ث٠ خ٘غ آٝـي ٝ غٙبة سٞٗبـ ثب إٗبي ايفاٛيبٙ 

. اهؽاٗي ٠ً ؼـ سبثيف آٙ، ِفف ٛظف اق اِٛيكٟ إٗب ًٜٜؽُبٙ، ثبيؽ ٌي ًفؼ  - -ث٠ ثفغي ٗوبٗبر ثيٚ آ٘ٔٔي ٝاٗي ؼاـؼ

ايفاٛي سطّيْ ًفؼٟ اق ٗيبٙ غيْ ٗئيٞٛي ايفاٛيبٙ غبـج اق ًٍٞـ زٍٖ ُيفي القٕ  1500يب ضشي  150ٗىٖٔ اوز ٠ً إٗبي 

ثؼٕب ١ٖ ث٠ ِفاضز ُلش٠ اٛؽ، إٗب ١بي  ِٗف، زٜبٙ ٠ً ثفغي دٜؽاٌش٠ اٛؽ ٝ. ـا ٛؽاـؼ ٝ كٍبـي ثف ٗوبٗبر ثيٚ آ٘ٔٔي ٛيىز

آٛبٙ ١٘ىَٜ إٗب١بي ٌػّيز ١بي ثيٚ آ٘ٔٔيِ ثِٜبٕ، زٞٙ ثفٛؽٟ ي خبيكٟ ٛٞثْ اؼثيبر غٞقٟ وبـاٗبُٞ، اهشّبؼؼاٙ ٢ٌيف 

 . و٘يف اٗيٚ،  كئىٞف  كفاٛىٞي ـليه ؼُثفٟ، اؼٝاـؼ وؼيؽ،  ٛبٕ زبٗىٌي ٝ ؼيِفاٛي اق ايٚ ـؼٟ  ثبٌؽ

ٗشٌٍْ اق ثفغي ) ً٘يش٠ ي ثيٚ آ٘ٔٔي ثفاي ُؿاـ ث٠ ؼٌٗفاوي ؼـ ايفاٙاغيف « ؼغبٓز»، ؼـ ٗػبٓلز ثب ُلشٜي اوز ٠ً ثفغي

يٌي . ، ًٌٞيؽٟ اٛؽ ث٠ ٘فم ٗػشٔق ٗجبقٟ ثفاي اوشوفاـ ضوٞم ثٍف ـا سٕؼيق ًٜٜؽ(ثفخىش٠ سفيٚ ٌػّيز ١بي كٌفي خ٢بٙ

ُٗطفًبٙ ايٜبٙ ١ف ! ٌؽٟ اٛؽ« خؼْ»وؼيؽ يب زبٗىٌي اق ؼٟ ١ب يب ِؽ ١ب ١٘بيٍِبٟ ١بي ايفاٛي ضشي ٗؽػي ٌؽ ٠ً إٗبي 

ايٚ ٠ً سٕؼيق ايٚ ً٘يش٠ اؼا٠ٗ ي ١٘بٙ : ، يي اٗف ٗىٖٔ اوز (ؤٜٙز ٘ٔت يب ٘فكؽاـ ضٌٞٗز اوالٗي)ٗطبكٔي ثبٌٜؽ 

زفا ايٚ غبـخيبٙ ؼـ اٗٞـ ايفاٙ »غٞؼغٞا١ي ١بي ؼٝ ؼٟ ي اغيف اوز ٠ً اٗفٝق سطز ايٚ ث٢ب٠ٛ ِٞـر ٗي ُيفؼ ٠ً 

ٌِلز اِٛيك اوز ٠ً ١٘يٜبٙ ؼـ ٗٞـؼ ؼغبٓز ١بي آٌٌبـ  ؼٝٓز ثٞي ٝ ً٘ي ١بي ُٞٛبُٞٙ آٙ ث٠ « ٗي ًٜٜؽ؟« ؼغبٓز»

ؤٜٙز ٘ٔجبٙ ٢ٗف وٌٞر ثف ٓت ٍٛبٛؽٟ اٛؽ؟  

دٞزي « ـا ث٠ ػٕٞيز غٞؼ ؼػٞر ٌٛفؼٟ اوز؟ ٗٚزفا ايٚ ً٘يش٠ »اق وٞي ؼيِف، ثفغي ث٠ ق١ف دفاًٜي ؼوز قؼٟ اٛؽ ٠ً 

ثبيؽ ث٠ غٞؼثكـٍ . زٜيٚ اػشفأبر غٞؼ دىٜؽا٠ٛ اي خك آة ث٠ آويبة ضبً٘بٙ س٢فاٙ ٛشٞاٛؽ ثٞؼ. وزايٚ سُف١بر ثؽي٢ي ا

ٌ٘ب ثيً اق ؼٝ : ِفيطب ُلز ٠ً « ثبقاـ ـا ث٠ غب٘ف ؼوش٘بٓي اثفيٍ٘يٚ ثىٞقاٜٛؽ»ثيٜبٙ ٝ ٗؼشفٔبٙ ضن ثدبٛجي ٠ً ضبٔفٛؽ 

ز٠ . ٝٗز اوالٗي ـا خٔت ٝ ثىيح ًٜيؽ، اٗب زٜيٚ ٌٛفؼيؽؼٟ ٝهز ؼاٌشيؽ ٗدؽا٠ٛ اكٌبـ ػ٘ٞٗي ٛبٗىبػؽِ خ٢بٙ ٛىجز ث٠ ضي

اٗفي خك ٛكاع ١بي ثي دبيبٙ ٗبٛغ ٝ ـاؼع ايٚ ًبـ ٌؽ؟ ٝ ز٠ سٕ٘يٜي ١ىز ٠ً، ثف كفْ ٗطبّ، اُف ثفغي اق ٌ٘ب سطّيْ 

ٕ ٜٗلدف ث٠ ػٕٞيز ايٚ ً٘يش٠ ؼـ آٗؽيؽ ١٘بٙ ٛكاع ١بي ١٘يٍِي ـا ث٠ ؼـٝٙ آٙ ٛجفيؽ ٝ ايٚ وِٜف ـا ٟ« ثِٜبٕ»ًفؼُبِٙ 

! آقٗٞؼٟ ـا آقٗٞؼٙ غٙبوز. ٌٜٛيؽ؟ دبوع ـٌٝٚ اوز

ثبيؽ، ثب سٞخ٠ ث٠ ٠٘١ ي سلبٝر ١بيي ٠ً ايفاٛيبٙ ٗويٖ غبـج ـا اٗفٝق اق ؼٝـاٙ ًٜلؽـاويٞٙ خؽا ٗي وبقؼ، اق سبـيع دف ث٘ف 

ًٍٞـ ١ب ٗي سٞاٙ ث٠ سبثيف  اككٝٙ ثف اثف سطٔئي ٗشيٚ، اٗفٝق ثب سطوين ؼـ ثبيِبٛي ١بي ثفيشبٛيب يب وبيف. آٙ ؼٝـاٙ آٗٞغز
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خبي سبوق ايٚ اوز ٠ً ًىبٛي ٠ً ؼـ قٛؽاٙ ١بي . ًًٌٞ ١بي ًٜلؽـاويٞٙ ؼـ قٗي٠ٜ ي ضوٞم ثٍف ثيً اق ديً دي ثفؼ

ٌبٟ ٗطجٞن ثٞؼٛؽ ٝ ٌٌٜد٠ ٗي ٌؽٛؽ ٛشٞاٛىشٜؽ ١ِٜبٗي ٠ً غٞؼ ؼـ ٝٔؼيز ٍٗبث٠ِ اػٕبي ًٜلؽـاويٞٙ هفاـ ُفكشٜؽ اق 

قٗي٠ٜ ضوٞم ثٍف ثيبٗٞقٛؽ، ز٠ ايٚ اٗف ث٢شفيٚ هؽـؼاٛي اي ٗي سٞاٛىز ثٞؼ ؼـ غؽٗز ٗفؼٕ ؼوز آٝـؼ١بي آٙ وبقٗبٙ ؼـ 

ث٠ هّٞ ٗبـًه، ٝخؽاٙ )ؼإِ ٗجبـقار ايؽئٞٓٞليي . ايفاٙ اق آٙ ٠٘١ سوال ثفاي اوشوفاـ خبٗؼ٠ اي ؼٌٗفاسيي ؼـ ًٍٞـ

ٌش٠ اؼا٠ٗ ي ١٘بٙ ُمـا٠١ اي ثٞؼٟ اوز ؼـ ؼـٝٙ ٝ ثيٚ ُفٟٝ ١بي ويبوي غبـج اق ًٍٞـ ٘ي ثيً اق ثيىز وبّ ُؿ( ًبؾة

٠ً سلفه٠ اكٌٜبٙ ٝ اٍٛؼبثِفاٙ ؼـ ًٜلؽـاويٞٙ ؼٛجبّ ٗي ًفؼٛؽ ٝ آٙ ـا ؼـ ثُف٠١ اي ضىبن ث٠ سالٌي ًٍبٛؽٛؽ، ث٠ آٙ ٗؼٜب ٠ً 

: ُٜٗشح ٝ سطز ٔفة آ٘ثْ قيف اٗؽٟ اوز « ـ١جفاٙ»ؼـ ضٌ٘ز ٗفؼٗي اق ٍٗب١ؽٟ ي ـكشبـ 

. «ي وَ ؼـي ثدٌٞؽؼيِي ٠ً ثفاي ٗٚ ٛدٌٞؽ ٠ًٔ »

ٝ ٛشيد٠؟ اٍٛؼبة ١بي دي ؼـدي ؼـ غٞؼ ايٚ وبقٗبٙ ١ب سب آٙ ضؽ ٠ً اق ٌ٘بـي غبـج ٌؽٟ اٛؽ ٝ ث٠ كٔدي ًبْٗ اٛدبٗيؽٟ  

ٛيبقٜٗؽ اٛؽ س٢ٜب ًبـي ٠ً اقيٚ  ث٠ دٍز خج٠٢ اي ٗطٌٖؼـوز ؼـ قٗبٛي ٠ً ٗفؼٕ ٗجبـق ايفاٙ، ث٠ ٝيمٟ خٞاٛبٙ ٝ قٛبٙ، . اوز

خ٘غ آٝـي سٞٗبـ ث٠ إٗبي ٗؼؽٝؼي اق ايفاٛيبٙ اوز، ٠ً، ث٠ ٝاـ٠ٛٝ ػّف ٛبِف آيٚ ٌبٟ، اُف سبثيفي دفاًٜؽُي ثفٗي آيؽ 

.  ١ٖ ؼـ ايفاٙ ؼاٌش٠ ثبٌؽ، ثه اٛؽى اوز

آيب قٗبٙ آٙ ٛفويؽٟ اوز ٠ً اٗفٝق، ده اق يي وؽٟ سالي، ٗفؼٕ ايفاٙ ٌب١ؽ ايٚ ثبٌٜؽ ٠ً ٠٘١ ي  ؼٌٗفار ١بي غٞا١بٙ 

ى اسطبؼ ثكـٍ ثفاي سطون آـٗبٙ ١بي و٢ْ آِّٞٞ ضوٞم ثٍف ثٌٌٜٞؽ، ٗجبـقار ُؿٌشِبٙ ـا ث٠ يي خ٢٘ٞـي ػُفكي ؼـ ي

ث٘ف ثفوبٜٛؽ، ٝ ٛىْ ١بي آيٜؽٟ ـا اق وفٌٛٞشي ؼـؼٛبى سف اق ٝٔؼيز ًٜٞٛي ث٠ ؼٝـ ٢ِٛؽاـٛؽ؟  

! اٗيؽ ٛيي اوز، اٗب ًًٌٞ ٛيي سف

( قٛؽ)غىفٝ ٌبًفي 

 1382دبـيه، اّٝ سيفٗبٟ 
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