
    

 حرف اوّل 

 دونیذ بخونیذ تا بفهمیذ. جالبه!(ردّالشّمس )اگه معنی شو نمی

گزداًٌذ سز جای چٌذ ساعت ردّالطّوس یکی اس هعجشات پیاهثز)ظ( ٍ حضزت علی)ع( است کِ در آى خَرضیذ را تزهی

 خَاًیذ.قثل! ٍ جزیاى آى را در سیز هی

السالم( اتفاق افتادُ است در ایي قسوت ّز دٍ ٍاقعِ را تطَر خالصِ اس  ایي هعجشُ دٍتار در سًذگی حضزت علی)علیِ اًظاّز

  کٌین. کتاب ارضاد ضیخ هفیذ ًقل هی

اًذ چٌیي است  ردالطوس تار اٍل تِ طَری کِ اسواء، ام سلوِ، جاتز اًصاری، اتَسعیذی خذری ٍ گزٍّی دیگز رٍایت کزدُ

السالم( ّن حضَر داضت ّواى هَقع جثزئیل  علیِ)کِ پیاهثز اکزم)صلی اهلل علیِ ٍ آلِ( در هٌشل خَد تَد ٍ حضزت علی 

آى کِ رسَل خذا احساس  پس اس  د.آهذُ ٍ ٍحی الْی آٍر

را رٍی پای حضزت  خستگی داضتٌذ، سز هثارک خَد 

غزٍب  خَاتیذًذ تا ًشدیک ٍ  ًذالسالم( گذارد علی)علیِ

کِ ًواس عصز را تجا ًیاٍردُ  السالم(  آفتاب. حضزت علی)علیِ

ًطستِ تخَاًذ ٍ رکَع ٍ  تَد ًاچار ضذ ًواسش را در حالت 

 .سجَد را تا اضارُ تِ جای آٍرد

السالم( فزهَد ًواس  یاهثز اکزم)صلی اهلل علیِ ٍ آلِ( پس اس آى کِ تِ خَد آهذ تِ حضزت علی)علیِ

تَاًستن ًواس را تِ حالت عادی تخَاًن تِ خاطز حالت ٍحی کِ  ض کزد ًویای؟ عز عصزت را خَاًذُ

 ٍ یا )ظ(تز ضوا عارض ضذُ تَد ٍ تز هي تکیِ دادُ تَدیذ، پس ًواس را تِ صَرت ًطستِ خَاًذم. در ایي ٌّگام خَد پیاهثز

کِ تزای  (السالم زای اهام علی)علیِخَاّذ کِ خَرضیذ را ت اس خذای هتعال هی ،السالم( تِ فزهاى پیاهثز حضزت علی)علیِ خَد

ٍ حضزت علی ًواسضاى را اٍّل ٍقت ٍ تِ  ضَد احتزام تِ پیاهثز، ًواسش را تِ حالت عادی ًخَاًذُ، تزگزداًذ ٍ چٌیي ّن هی

 ًوایٌذ.صَرت عادی اداء هی

اهام  تاد ٌّگاهی تَد کِالسالم( اتفاق اف پیاهثز)صلی اهلل علیِ ٍ آلِ( تزای حضزت علی)علیِ ٍفات تار دٍم کِ پس اس

ٌّگاهی کِ سپاّیاى هطغَل عثَر دادى  .السالم( ٍ یاراى اٍ قصذ عثَر اس رٍدخاًِ فزات در هٌطقِ تاتل را داضتٌذ علی)علیِ

 .اها اهام ٍ تزخی اس یاراى ًواس را تِ جای آٍردًذ .ّا اس رٍدخاًِ تَدًذ اس ًواس عصز غافل ضذًذ ّا ٍ تَضِ هزکة

آًاى در ایي تارُ تا  !سیادی ًواس عصز را ًخَاًذُ تَدًذ یخَرضیذ غزٍب ًوَد در حالی کِ عذُّدر ایي ٌّگام 

السالم( تِ گفتگَ پزداختٌذ. ٍقتی اهام یاراى خَیص را ایٌگًَِ ًگزاى دیذ اس خذای هتعال درخَاست ًوَد تا خَرضیذ  اهام)علیِ

 .ذٌیي ضرا تزگزداًذ کِ سپاّیاى، ًواس عصز را تِ جای آٍرًذ ٍ چ

 من شیر خذا هستم!

دس . ٚی تٝ رٟاٖ ٌـٛد ، دٚ ػاَ پیؾ اص ٚالدت سػَٛ خذا)كّى اهلل ػّیٝ ٚآِٝ( دیذٜ حضشت ٔحٕذ)ف(حٕضٜ تٗ ػثذإِغّة، ػٕٛى 

 . ػتیضى ػشآٔذ تٛد ػتٓ تشرؼتٝ ٚ دس آصادا٘ذیـى، آصادٔٙـى ٚ ،ٔیاٖ رٛا٘اٖ لشیؾ دس دالٚسى ٚ تضسٌٛاسى

وشد، ٌشٚیذٖ ٚى تٝ اػالْ  حٕایت ٔى اص سػَٛ خذا دس تشاتش آصاسٞاى ٔـشواٖ ٚ(  )خٛف تٛد! ص پزیشؽ اػالْآٖ آصادٔشد، حتى پیؾ ا 

اص آصاسٞاى خٛد واػتٙذ ٚ سفتاسؿاٖ تا سػَٛ ٘اچاساً ا٘ضٚا تیشٖٚ آٔذ٘ذ ٚ لشیؾ  ٔؼّٕا٘اٖ اص صیشا پغ اص آٖ ;ٔٛرة ػشتّٙذى دیٗ خذا ؿذ

 تش ؿذ. ٔالیٓ  خذا ٚ ٔؼّٕا٘اٖ

 یه اٚ. اػت وشدٜ تٛٞیٗ ٔحٕذ اؽ تشادسصادٜ تٝ ٞاؿٓ اتٗ ػٕشٚ وٝ ؿٙیذ خٛد ؿىاسٞای اص یىی اص تاصٌـت ٍٞٙاْ اٚ وٝ اػت ٔؼشٚف

 اٚ ٔزٞة پیشٚ ٔٗ دا٘ی ٔی وٝ ٚلتی وٙی ٔی تٛٞیٗ ٔحٕذ تٝ رشأتی چٝ تٝ: »ٌفت اٚ تٝ ای ضشتٝ صدٖ تا ٚ سفت ٞاؿٓ اتٗ ػٕشٚ ٘ضد ساػت

 «تذٜ! سا ضشتٝ ایٗ رٛاب داسی رشأت اٌش ٞؼتٓ؟

 .ؿذ ٔی ؿٙاختٝ اػالْ ٔحافظ ػٙٛاٖ تٝ حٕضٜ تؼذ تٝ سٚص آٖ اص

 . وشدأٛس ٘ظأى اسائٝ  ٚیظٜ دسٝ اى ت ٕٞشاٜ دیٍش ٔؼّٕا٘اٖ تٝ ٔذیٙٝ ٞزشت وشد ٚ خذٔات اسص٘ذٜ حٕضٜرٙاب 

ٞاى سصٔى دسكذد  تا تـىیُ ٌشٜٚ  خاكى داؿتٙذ. ایـاٖتٙیاد خٛد اٞتٕاْ  پیأثش اوشْ )كّى اهلل ػّیٝ ٚآِٝ( تٝ ٔؼائُ دفاػى حىٛٔت ٘ٛ

  ى تا دؿٕٙاٖ آٔادٜ ػاص٘ذ. تش ایٗ اػاع ٞفت ٔاٜ پغ اص ٞزشت، ٘خؼتیٗئتشاى سٚیاسٚ سا ٔیٗ وشدٜ، ٔؼّٕا٘اٖأتشآٔذ٘ذ أٙیت ٔذیٙٝ سا ت

اى اص التذاس ػپاٜ  ى پایاٖ یافت ِٚى ٘ـا٘ٝتذٖٚ دسٌیش ىئسٚیاسٚ ٌشٜٚ ٌـتى سصٔى سا تٝ فشٔا٘ذٞى حضشت حٕضٜ، اػضاْ ٕ٘ٛد٘ذ. ٌشچٝ ایٗ

 .تشاتش واسٚاٖ تضسي ٔـشواٖ تٛد ا٘ذن اػالْ دس

سا تٝ للذ تؼمیة  " رات اِؼـیشٜ"االِٚى غضٜٚ  سا تذاسن دیذ ٚ دسرٕادى "اتٛاء"االَٚ ػاَ دْٚ ٞزشت غضٜٚ  سػَٛ ٌشأى اػالْ دس ستیغ

آٖ سصٔٙذٜ دس رًٙ تذس حضٛسى دسخـٙذٜ . چٕذاس ػپاٜ اػالْ، حضشت حٕضٜ تٛدواسٚاٖ لشیؾ ػاصٔا٘ذٞى وشد. دس ایٗ دٚ غضٜٚ ٘یض پش



تٝ   اػالْ ٔٙاٖ ػّى)ػّیٝ اِؼالْ( ٚ ػّحـٛسى حٕضٜ، تا پیشٚصى لاعغ ػپاٜؤٔا٘ٙذ أیشٔ تى ٞاى دالٚسى ٚ داؿت. ایٗ ٘ثشد تا أذادٞاى اِٟى

ػذى ٚ اتٛلیغ  سػیذٜ یا تٝ اػاست دسآٔذ٘ذ. عؼیٕٝ تٗ ٕضٜ تٝ ٞالوت پایاٖ سػیذ. دس ایٗ پیىاس تٙى چٙذ اص ػشاٖ وفش تٝ دػت تٛا٘اى ح

ػثذإِغّة دس غضٜٚ  تٗ  حٕضٜ تٝ اػاست دسآٔذ، ػیذاِـٟذا حٕضٜ   تٝ دػت "ػأش اػٛد تٗ"تٛد٘ذ ٚ   ؿذٌاٖ فاوٝ اص رّٕٝ ایٗ وـتٝ   تٗ

ػپاٜ اػالْ لّؼٝ (تا اػالْ اػالْ رًٙ ٕ٘ٛد٘ذ ٜ یٟٛد تٛد٘ذ وٝ٘خؼتیٗ ٌشٚ لیٙماع   یٟٛدیاٖ تٙى)پشچٕذاس ػپاٜ اػالْ تٛد. " تٙى لیٙماع"

 ٔلادسٜ وشد.  ٔحاكشٜ وشد. آٍ٘اٜ سػَٛ خذا)كّى اهلل ػّیٝ ٚآِٝ( آ٘اٖ سا اص ٔذیٙٝ تثؼیذ ٕ٘ٛد ٚ أٛاِـاٖ سا آٟ٘ا سا

تذس تٝ ػٕت ٔذیٙٝ   ٚ رثشاٖ ؿىؼت اص ٔؼّٕا٘اٖ  ٌیشى یه ػاَ پغ اص رًٙ تذس، غضٜٚ احذ تا ٞذف ٔماتّٝ تا ٔـشوا٘ى وٝ تشاى ا٘تماْ

 سػَٛ خذا ػشم وشد:  ؿٟشى تٛد٘ذ، حٕضٜ تٝ  آٔذٜ تٛد٘ذ آغاص ٌشدیذ. حٕضٜ ٚ تشخى دیٍش اص ٔؼّٕا٘اٖ ػّحـٛس، ٔؼتمذ تٝ رًٙ تشٖٚ

  "ٗ تتاصْ!تٝ غزا ٘خٛاٞٓ تشد، ٍٔشآ٘ىٝ تیشٖٚ ٔذیٙٝ تا ؿٕـیش خٛد تش دؿٕ  ػٌٛٙذ تٝ آٖ وٝ لشآٖ سا تش تٛ فشػتاد أشٚص دػت"

وشد. اٚ  ٔى  ٟ٘اد ٚ تذیٗ ٚػیّٝ خٛد سا تٝ دٚػت ٚ دؿٕٗ ٔؼشفى تٛد وٝ دس رًٙ ٘ـاٖ تش خٛد ٔى  اص ٔؼذٚد لٟشٔا٘ا٘ى، حضشت حٕضٜ

ؿذ، اص لذست تاصٚى  سػا٘ذ ٚ تا دؿٕٗ دسٌیش ٔى دؿٕٗ ٔى  تٛد، خٛد سا تٝ اػٕاق كفٛف اى اص ؿزاػت ٚ دِیشى دس ٔیذاٖ ٘ثشد ٕ٘ٛ٘ٝ

  "ٔٗ ؿیش خذا ٞؼتٓ!"ٌفت:  رٍٙیذ ٚ ٔى احذ تا دٚ ؿٕـیش پیؾ سػَٛ خذا ٔى ٔٙذ تٛد. دس تٟشٜ اى تشرؼتٝ

  شهادت

تشػا٘ذ. یىى اص   ػى ٔـشن رٍٙزٛ سا تٝ ٞالوت  وشد ٚ تٛا٘ؼت لذْ اص سػَٛ خذا دفاع ٔى  دساحذ، تٝ ٍٞٙاْ تٟارٓ دؿٕٗ، ٚفاداس ٚ حاتت

سا تش اٚ   دالٚس ٘ـؼتٝ تٛد حٕضٜ اٚ سا دیذ ٚ آًٞٙ اٚ وشد. یىى اص دؿٕٙاٖ ساٜ آٖ ػشداس، صیش دسختى دسوٕیٗ " ٚحـى"ٔـشواٖ تٝ ٘اْ 

ُ ػش خٛسد ٚ تٝ صٔیٗ ٌِ ٚحـى خیض تشداؿت ِٚى پایؾ دس تؼت، حٕضٜ تٝ اٚ حّٕٝ وشد ٚ ٚى سا تٝ لتُ سػا٘ذ. ػپغ تا ؿتاب تٝ ػٛى 

تٝ ؽ، ٚ یاسى پیأثش رٟاد دس ساٜ خذا ػاَ ٞایٗ تشتیة آٖ تضسٌٛاس پغ اص صٚتیٗ تٝ ػٛیؾ پشت وشد ... ٚ تذ افتاد. دس ایٗ ٍٞٙاْ ٚحـى 

ػاالس ؿٟیذاٖ دس »اِٟى ؿذ. سػَٛ خذا )كّى اهلل ػّیٝ ٚآِٝ( دس ٔٙضِت اٚ فشٔٛد:  آٖ ػشداس سؿیذ، ؿٟیذ ؿاٞذ تاسٌاٜ  دیذاس ٔؼثٛد سفت ٚ

 « سٚص لیأت ٘ضد خذاٚ٘ذ حٕضٜ اػت

 ٔثاسصاٖ تٛدٜ اػت. تخؾ رٟاد ٚ ؿٟادت تٝ  اٖ احذ ٕٞٛاسٜ صیاستٍاٜ ػاؿماٖ ٚ ػاسفاٖ اِٟى ٚ اِٟاْؿٟیذ ٔضاس آٖ ػشداس ؿٟیذ ٚ دیٍش

٘ىتٝ ی راِة دیٍش دس ٔٛسد ٔماْ ٚاالی ایٗ ؿٟیذ ایٗ وٝ اِّٚیٗ تؼثیح اص تشتت پان ایٗ ؿٟیذ ٚ تٝ دػت حضشت فاعٕٝ)ػالْ اهلل 

  ػّیٟا( ػاختٝ ؿذ.

 «« اػذ اهلل ٚ سػِٛٝ اِؼالْ ػّیه یا .اِؼالْ ػّیه یا خیش اِـٟذاء .اِؼالْ ػّیه یا ػٓ سػَٛ اهلل»»
 

 اُحُذ، التیامی بر زخم های بذر

هطزواى هىِّ پس اس جٌگ بسر، بِ سزپزستی ابَسفیاى، تػوین گزفتٌس تا ّوِ لَای ذَز را جَزَیاى اس ایٌجا ضزٍع ضس وِ 

زر ضوي بِ زرزّای ػویك ذَز وِ اس وطتگاى ٍ  !ٍجَز زارز رّا ساسًسهتوزوش وٌٌس ٍ ذَز را اس لیس آًچِ بِ ًام هحوّس ٍ اسالم 

سال پس اس جٌگ بسر، پٌج ّشار ًفز جٌگجَ بِ  زر سال سَّم ّجزت ٍ یهپس اسزای جٌگ بسر زر زل زاضتٌس التیام برطٌس 

ٍیست اسب ٍ سِ ّشار ضتز ٍ ٍ با ز ،ّوسز ابَسفیاى ،فزهاًسّی ابَسفیاى بِ ّوزاُ پاًشزُ ًفز اس سًاى لزیص بِ سزپزستی ٌّس

 .ّفتػس ًفز سرُ زار بِ سَی هسیٌِ حزوت وززًس

ٍ رسَل اهلل زر اًتظار چٌیي حولِ ای بِ  گشارش زازایطاى آهازُ ضسى لزیص را ػباس ػوَی پیاهبز)غلی اهلل ػلیِ ٍآلِ( بِ  

 .سز هی بزز ٍلی تا جْت حولِ لزیص هطرّع ًطسُ بَز، آى حضزت اس هسیٌِ ذارج ًطس

حس حزوت وزز. ػبساهلل بي اُبیّ سزوززُ هٌافمیي، با یاهبز)غلی اهلل ػلیِ ٍآلِ( پس اس الاهِ ًواس جوؼِ، ّوزاُ ّشار ًفز بِ سَی اُپ

وِ غس ًفز اس آًاى سرُ زار ٍ پٌجاُ )با ّفتػس ًفز ِ(سیػس ًفز اس ّوفىزاًص اس هیاًِ راُ بزگطت ٍ رسَل ذسا)غلی اهلل ػلیِ ٍآل

ٍ تٌْا زٍ اسب بِ ّوزاُ زاضتٌس ٍارز هٌطمِ اُحس گززیس ٍ چٌس ًفز ًَجَاى را بِ ذاطز ووی سٌّطاى اس حضَر  ًس(ًفز وواًسار بَز

 ز.زر جٌگ هٌغ وز

چَى هجاّساى بِ اُحس رسیسًس، پیاهبز پٌجاُ ًفز تیزاًساس را بِ فزهاًسّی ػبساهلل بي جبیز بز لب زرُّ گذاضت ٍ زستَر زاز ها چِ 

ٍ چِ زر حال ضىست، ضوا زر جای ذَز استَار بواًیس حتّی اگز ببیٌیس اجساز ها زر رٍی سهیي هاًسُ ٍ یا زر حال فتح باضین 

زضوي ها را بِ زرٍى هسیٌِ راًس ٍ یا ها زضوي را تا هىِّ ػمب راًسین ضوا اس جای ذَز حزوت ًىٌیس. آًگاُ بِ لطىزیاى زستَر 

 س.ىٌیآغاس ًرا زاز: تا اس طزف هي فزهاى ًزسس ضوا جٌگ 

 جنگ اُحذ در مرحله نخست

ضَّال رخ زاز، زر زٍ هزحلِ هرتلف اًجام گزفت؛ زر هزحلِ اٍّل لزیص ضىست ذَرزًس ٍ زر  51ضٌبِ  جٌگ اُحس وِ رٍس

 .هسلواًاى ضسگزیباى گیز هزحلِ زٍم ضىست 

س اس زیگزی بِ ّالوت رسیسًس جٌگ ابتسا تي بِ تي بَز ٍ ًُِ تي اس پزچوساراى لزیص پطت سز ّن ٍارز هیساى ضسًس وِ یىی پ

ٍ ایي هَضَع هَجب تضؼیف رٍحیِ آًاى گززیس. سزاًجام ًاگشیز بِ حولِ ػوَهی ضسًس ٍ جٌگ بِ اٍج ذَز رسیس، بِ طَری 

وِ ٌّس ٍ زیگز سًاى لزیص وِ اس سیبایی ٍ آرایص بزذَرزار بَزًس، بزای تطَیك هطزویي ٍارز هؼزوِ ضسًس ٍ زر هیاى غفَف هی 

جٌگجَیاى ذَز را با اسن ٍ رسن غسا وززُ ٍ وطتِ ضسگاى بسر را بِ یاز آًاى هی  )!(زف سًاى ٍ گزیِ وٌاىچزذیسًس ٍ 

ولوات ًٌگ ٍ ضزف ٍ حویّت ٍ غیزت ٍ ... را با آٌّگ ّا ٍ آٍاسّای هحزّن ٍ حواسی هی ذَاًسًس ٍ هطزواى را بز .آٍرزًس

 .سحوالت ضسیس ٍ پایساری زر همابل هسلواًاى تطَیك هی وززً

زر ٌّگاهِ جٌگ تْاجوی، ػسُّ ای اس هسلواًاى ٍ زر رأس آًْا ابَزجاًِ ٍ حوشٓ بي :»زر تارید ذَز هی ًَیسسطبزی 

تا آذز غفَف پیص رفتٌس، زر ًتیجِ ذساًٍس  ػبسالوطّلب ٍ ػلی بي ابی طالب ٍارز غحٌِ ضسًس ٍ زضوي را زر ّن ضىستٌس ٍ

 «.ز هطزواى ٍارز آٍرزهسلواًاى را پیزٍس گززاًیس ٍ ضىست لطؼی را ب

ٍ لذا وار بز لزیطیاى سرت گززیس ٍ زر تْاجن ػوَهی ّن ًتَاًستٌس واری اس پیص ببزًس ٍ ّشیوت ٍ فزارضاى آغاس ضس ٍ اس 

 .تزس جاى ذَز بِ زرُّ ّا ٍ وَُ ّا پٌاُ بززًس ٍ همزّ ذَیص را بسٍى هزالب رّا ساذتٌس

 !مرحله دوّم جنگ و علل شکست مسلمانان

ضىست سرتی وِ بز لزیص ٍارز گززیس، غحٌِ جٌگ زگزگَى ضس؛ سیزا گزٍّی اس هسلواًاى وِ ّشیوت زضوي را پس اس 

زیسًس، بِ زرٍى زرُّ ای وِ همزّ آًْا بَز حولِ بززًس ٍ بِ جوغ آٍری غٌیوت پززاذتٌس. زر ایي ٌّگام گزٍُ تیزاًساساى وِ بِ زستَر 

پاس هی زازًس، ػلی رغن هرالفت فزهاًسُ ضاى، ػبساهلل بي جبیز، بِ جش زُ تي، بِ  رسَل ذسا)غلی اهلل ػلیِ ٍآلِ(زر زّاًِ زرُّ

 .سَی همزّ هطزواى بزای غارت غٌائن پاییي آهسًس



بي ٍلیس، فزهاًسُ اسب سَاراى لزیص اس ایي فزغت استفازُ وزز ٍ با ّوزاّاًص وَُ را زٍر سز ٍ ػبساهلل بي جبیز را با  ذالس

اس سز راُ بززاضت، آًگاُ اس زّاًِ زرُّ فزٍز آهس ٍ هسلواًاًی را وِ اس ّوِ جا بی ذبز بز سز غٌاین گزز یاراى اًسوص بِ سازگی 

آهسُ بَزًس بِ سیز ضوطیز گزفت ٍ اس سَی زیگز سًاى لزیص غحٌِ گززاى غائلِ ضسًس ٍ اس وَُ سزاسیز گطتِ هَّا را پزیطاى ٍ 

ش، فزاریاى ذَز را باسگززاًسًس ٍ حولِ هجسّز زضوي آغاس ضس! ایي اٍّلیي ػاهل فزیازّای جٌَى آهیبا گزیباى ّا را چان وززًس ٍ 

 .ضىست هسلواًاى بَز

زٍّهیي ػاهلی وِ زر ضىست سپاُ اسالم ًمص زاضت ذبز وطتِ ضسىِ رسَل ذسا)غلی اهلل ػلیِ ٍآلِ( بَز. زر گزهاگزم جٌگ ٍ 

ایي ذبز زر هیاى سپاُ ضزن ٍ زر « هحوّس وطتِ ضس!»یاز بزآٍرز: فز« سزالِ»زرگیزی وِ پیاهبز هجزٍح ضس ٍ زر گَزالی افتاز، 

 .جبِْ پزیطاى هسلواًاى بِ سزػت بزق پیچیس ٍ هَجب ضىست رٍحیِ هسلواًاى ٍ تمَیت رٍحی هطزواى گززیس

گزٍُ زر هیاى ایي « ابي ػمبِ»ایٌجا بَز وِ گزٍّی اس هسلواًاى زست بِ ػمب ًطیٌی سزًس ٍ فزارضاى ضزٍع ضس ٍ بِ گفتِ 

آًچٌاى سززرگوی ٍ اس ّن گسیرتگی بِ ٍجَز آهس وِ بِ جای زضوي بِ ذَزی ّا حولِ هی وززًس ٍ بزازر هسلواى ذَز را 

  هجزٍح هی ساذتٌس.

هسلواًاى با پسیس آهسى ضىست ٍ ضایؼِ وطتِ »هَرّذاى، اس جولِ طبزی غحٌِ ایي هزحلِ اس جٌگ را چٌیي تَغیف هی وٌس: 

ػلیِ ٍآلِ(، بِ سِ گزٍُ تمسین ضسًس: تؼسازی هجزٍح ضسُ ٍ اس وار افتازًس. بؼضی استماهت ٍرسیسًس تا  ضسى رسَل ذسا)غلی اهلل

اس جولِ فزاریاى زر جٌگ احس ابَبىز ٍ ػوز بَزًس ٍ  .«بِ ضْازت رسیسًس ٍ گزٍُ سَّهی فزار وززًس ٍ جاى بِ سالهت بززًس!

 سذن ذَرزًس. 07ُ بَزًس، زر ایي جٌگ بیص اس حضزت ػلی)ع( وِ ذَز را بزای پیاهبز)ظ( سپز لزار زاز

 هاجزا بِ ایٌجا پایاى ًوی پذیزز...!

  



 

  بود! بیرونی همه چیس را در هم آمیخته

 ٘اْ ٚ ٔحٕذ اتٛسیحاٖ ٘أؾ. اػت ایشا٘ی رغشافیذاٖ ٚ تاسیخ)!( پظٚٞـٍش خٛف ؿٙاع، اختش سیاضیذاٖ،(ق ٜ 362-440) تیشٚ٘ی اتٛسیحاٖ

اػت)خذا سٚ ؿىش وٝ سٚ ٔشص تٝ د٘یا ٘یٛٔذٜ ٚ  یافتٝ ؿٟشت تیشٚ٘ی اتٛسیحاٖ تٝ آٔذ د٘یا تٝ خٛاسصْ ٘احیٝ تیشٖٚ دس چٖٛ ٚ تٛد، احٕذ پذسؽ

 تیشٚ٘ی تؼیاسی اص دا٘ؾ ٞای صٔاٖ خٛد سا دس خٛاسصْ وٝ ٔشوض دا٘ـٕٙذاٖ ٘أذاس تٛد فشا ٌشفت.  .ؿذ!(اال ؿخلیتؾ ػشدسٌٓ ٔی

 وٝ خٛاػت تیشٚ٘ی، رّٕٝ اص دا٘ـٕٙذاٖ، اص تٗ چٙذ اص ٚ وشد تلشف سا خٛاسصْ ٞزشی، پٙزٓ لشٖ ٞای ػاَ ٘خؼتیٗ دس غض٘ٛی، ٔحٕٛد

 دس وشد. خٛاسصْ، خٛد، ٚعٗ تٝ وٛتاٞی ػفشٞای تاس چٙذ. ؿذ ٔا٘ذٌاس غض٘ٛیاٖ دػتٍاٜ دس ػٕش پایاٖ تا ٚ سفت غض٘ٝ تٝ تیشٚ٘ی. تشٚ٘ذ غض٘ٝ تٝ

 تٛد. تیشٚ٘ی ٞٙذ ّٔت فشًٞٙ تا آؿٙایی ػفشٞا، ایٗ اص تیشٚ٘ی ٔملٛد تٛد. اٚ ٕٞشاٜ ٞٙذ، دس غض٘ٛی ٔحٕٛد ػّغاٖ ٞای رًٙ تیـتش

 ٌشفت. فشا سا «ٞٙذیاٖ ٔمذع ٚ لذیٕی صتاٖ»ػا٘ؼىشیت صتاٖ. پشداخت پظٚٞؾ تٝ ٞٙذ دس ػاَ ػیضدٜ

 ابوریحان آثار

 ٚ تاسیخ ٚ( ٔؼذ٘ی ٔٛاد ؿٙاخت)ؿٙاػی وا٘ی رغشافیا، ؿٙاػی، صٔیٗ  ٌیاٜ ؿٙاػی، فیضیه، اختشؿٙاػی، سیاضی دستاسٜ تیشٚ٘ی آحاس

 ٚ وشدٜ تحج یٛ٘ا٘ی ٚ ػثشی فاسػی، ػشتی، ٌاٜ ؿٕاسی ٚ تمٛیٓ یدستاسٜ ػّٕی، دلت تا «اِثالیٝ آحاس» دس تیشٚ٘ی. ٞاػت ّٔت تمٛیٓ

 تاٚسٞای اص تؼیاسی تٝ وتاب ایٗ دس تیشٚ٘ی. اػت آٔیختٝ ٞٓ دس ٔشدْ سػْٛ ٚ آداب ٚ ٞا تٕذٖ ؿشح تا سا ارتٕاػی ٚ ػیاػی سٚیذادٞای

 وٝ ٌفتٙذ ٔی ٔشدْ ٕ٘ٛ٘ٝ تشای اػت. دادٜ لشاس تشسػی ٔٛسد تزشتی ٚ ػّٕی ٘ظش اص سا آٟ٘ا ٚ وشدٜ اؿاسٜ عثیؼی ٞای پذیذٜ دستاسٜ ٍٕٞاٖ

 ٘ٛؿتٝ ٚ وشدٜ سد سا ٔشدْ تاٚس ایٗ تیشٚ٘ی ؿٛد! ٔی ؿیشیٗ ػاػت یه ٔذت تٝ صٔیٗ ؿٛس ٞای آب ٕٞٝ ػاَ ٞش ٔاٜ دی ؿا٘ضدٞٓ سٚص

اػت)ٚالؼاً حاِی  ؿذٜ ا٘ثاؿتٝ آٖ دس یا اػت راسی آٖ تش آب وٝ داسد صٔیٙی تٝ تؼتٍی تٟٙا آب خاكیت ٘یؼت، ٕٔىٗ چیضی چٙیٗ اػت

 ػخت تٛدٜ!( 5ٚ 4وشدٖ ایٗ ٔٛضٛع تٝ ٔشدْ دس لشٖ 

 دا٘ـٕٙذاٖ. اػت دادٜ ؿشح رٟذ ٔی تاال آٟ٘ا اص آب وٝ سا ٞایی چـٕٝ ٚ ٞا چاٜ آٔذٖ پذیذ ػّت تاس ٘خؼتیٗ ، وتاب ٕٞیٗ دس تیشٚ٘ی

 . داد٘ذ ػّٕی تٛضیح( آستضیٗ چاٜ)ٞا  چاٜ ٚ ٞا چـٕٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ یدستاسٜ ٚ تشد٘ذ پی ٔٛضٛع ایٗ تٝ تؼذ ٞا لشٖ ، غشتی

  وشد. تشرٕٝ ػشتی تٝ ػا٘ؼىشیت اص پضؿىی ٚ فّؼفٝ سیاضی، دستاسٜ اسصؽ تا وتاب چٙذ تٛد ٞٙذ دس وٝ ٔذتی دس تیشٚ٘ی

 أىاٖ سا خٛسؿیذ دٚس تٝ صٔیٗ حشوت ٚ وشد تشسػی ٘زْٛ دستاسٜ سا ٌزؿتٍاٖ ٞای ػمیذٜ اص تؼیاسی «ٔؼؼٛدی لاٖ٘ٛ» وتاب دس تیشٚ٘ی

 تٝ صٔیٗ حشوت فشم تا سا سٚص ٚ ؿة ٔا٘ٙذ ٞایی پذیذٜ وٝ داد ٘ـاٖ ٚ وشد ٌیشی ا٘ذاصٜ سا صٔیٗ وشٜ ٔحیظ اػاع ایٗ تش دا٘ؼت، پزیش

 .اػت ٌفتٝ ػخٗ خٛسؿیذ دٚس تٝ صٔیٗ حشوت دستاسٜ وٝ دا٘ـٕٙذی اػت ٘خؼتیٗ اٚ داد. تٛضیح تٛاٖ ٔی خٛسؿیذ، دٚس

 تشای تیشٚ٘ی. اػت دا٘ـٕٙذ ایٗ تشرؼتٝ واسٞای اص ٌشاٖ تٟا ٞای ػًٙ ٚ فّضٞا ٔخلٛف ٚصٖ ٚ اػتخشاد سٚؽ خاكیت دستاسٜ پظٚٞؾ

 ایٗ تا. وشدٔی اػتفادٜ تٛد٘ذ ؿذٜ ػاختٝ اػتادا٘ٝ تؼیاس وٝ ٞاییدػتٍاٜ اص ٌشاٖ تٟا ػٍٟٙای ٚ فّضٞا ٔخلٛف ٚصٖ آٚسدٖ دػت تٝ

 . ا٘ذاصٜ تٍیشد ؿٛدٔی را راتٝ آٖ دس رؼٕی ا٘ذاختٗ احش تش وٝ سا آتی تٛا٘ؼت، حزٓٔی ٞادػتٍاٜ

 آٚسدٜ دػت تٝ تیشٚ٘ی وٝ ٞاییٔخلٛف ٚصٖ. تیاٚسد دػت تٝ سا تٟاٌشاٖ ػًٙ ٚ فّض ٞزذٜ ٔخلٛف ٚصٖ تٛا٘ؼت سٚؽ، ایٗ تا تیشٚ٘ی

 ػًٙ ٔخلٛف ٚصٖ ٚ  ٘ٛصدٜ  سا عال ٔخلٛف ٚصٖ تیشٚ٘ی ٔخال. اػت ٘ضدیه تؼیاس دػت آٚسدٜ ا٘ذ تٝ دا٘ـٕٙذاٖ أشٚص آ٘چٝ تٝ تٛد

 ا٘ذ! وشدٜ ٔؼیٗ 91/3 ٚ 3/19 تشتیة تٝ أشٚص سا ٔٛاد ایٗ ٔخلٛف ٚصٖ. وشد ٔؼیٗ 91/3 سا الرٛسد

 ػشتی صتا٘ی تٝ صٔاٖ آٖ دس وٝ ٘زٛٔی ٞایاكغالح ٕٞٝ تشای آٖ دس اػت وٝ ٘ٛؿتٝ «اِتفٟیٓ» ٘اْ تٝ فاسػی صتاٖ تٝ وتاب یه تیشٚ٘ی

 اٚ.  وشد تاص فاسػی صتاٖ دس ػّٕی ٞای اكغالح ٚ ٞا ٚاطٜ ٌشفتٗ واس تٝ تشای سا ساٜ وتاب ایٗ ٘ٛؿتٗ تا تیشٚ٘ی. آٚسدٜ فاسػی تشاتشٞای تٛد،

 .دٞذ تٛضیح ٘ثٛد٘ذ آؿٙا ػشتی صتاٖ تا وٝ ایشا٘یا٘ی تشای سا ؿٙاػی اختش دا٘ؾ دؿٛاس ٔٛضٛػات تا وٛؿیذ

 .دسٌزؿت غض٘ٝ دس ػاٍِی 77 دس تیشٚ٘ی،

 :ابوریحانخاطره ای از 

سیض ٚ لاتّی پای تٝ ٔحُ دسع ٚ تحج ٟ٘اد. ؿاٌشدٖا سٚصی اتٛسیحاٖ دسع تٝ ؿاٌشداٖ ٔی ٌفت ) ٚؿایذ ؿاٌشداٖ ٔی ٘ٛؿتٙذ!( وٝ خٖٛ

داد٘ذ وٝ چشا ٔضاحٓ آٔٛختٗ آٟ٘ا ؿذٜ اػت. آٖ ٔشدِ سػٛا سٚی تٝ حىیٓ ٕ٘ٛدٜ تا خـٓ تٝ اٚ ٔی ٍ٘شیؼتٙذ ٚ دس دَ ٞضاس دؿٙاْ تٝ اٚ ٔی

 ػؤاَ ػادٜ ٕ٘ٛد ٚ سفت.چٙذ 

فشدای آٖ سٚص، ؿاػش ٔذیحٝ ػشای دستاس، پای تٝ ٔحُ دسع ٌزاسد تا ػؤاِی اص حىیٓ تپشػذ ؿاٌشداٖ تٝ احتشأؾ تشخٛاػتٙذ ٚ اٚ سا 

 ٔـایؼت ٕ٘ٛدٜ تا تٝ پای كٙذِی اػتاد تشػذ.

 وٝ دیذ٘ذ اص اػتاد خثشی ٘یؼت! ٞش عشف سا ٘ظش وشد٘ذ احشی اص اػتاد ٘ثٛد!

ٕ٘ٛد دس ٔیا٘ٝ وٛچٝ رّٛی اػتاد سا ٌشفت ٚ پشػیذ: چٍٛ٘ٝ اػت ص ؿاٌشداٖ وٝ اص آغاص چـٕؾ تٝ اػتاد تٛد ٚ اٚ سا د٘ثاَ ٔییىی ا 

 ٞایؾ سا ٌفتیذ ٚ أشٚص ؿاػش ٚ ٘ٛیؼٙذٜ ایی ػشؿٙاع آٔذٜ، ٔحُ دسع سا سٞا ٕ٘ٛدیذ؟!دیشٚص آدْ وـی تٝ دیذاستاٖ آٔذ پاػخ پشػؾ

ٟٙا تٝ خٛدؽ ٚ ٔؼذٚدی ِغٕٝ ٔیض٘ذ، أا یه ٘ٛیؼٙذٜ ٚ ؿاػش خٛد فشٚختٝ وـٛسی سا تٝ آتؾ ٔی اتٛسیحاٖ ٌفت: یه تضٞىاس ت

 وـذ!)ایٗ ٞٓ راِة اػت وٝ اتٛسیحاٖ خٛدؽ دس دػتٍاٜ حىٛٔت تٛد اِثتٝ!!(
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ؿىافی وٝ تیٗ حىٛٔت ٚ ٔشدْ دس 

تٝ ٚرٛد آٔذٜ تٛد، تؼیاسػٕیك  1357 ػاَ

تٛد ایٗ فاكّٝ سا تا یه  اِثتٝ ٕٔىٗ .تٛد

پُ پش وشد. أا واسی وٝ ٞفذٜ ؿٟشیٛس وشد، 

ایٗ تٛد وٝ ایٗ فاكّٝ سا تا خٖٛ پش وشد. تٝ 

ؿٛد سٚی  سػیذ دیٍش ٞیچ پّی ٕ٘ی ٘ظش ٔی

 .ای رض ٔٙتٟی ؿذٖ تٝ ػمٛط ٘ظاْ ؿاٞٙـاٞی ٘ذاؿت خٖٛ صد. ػٕك ایٗ فاكّٝ تٝ حذی ؿذ وٝ ػّؼّٝ حٛادث تؼذ اص آٖ، چاسٜ
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ؿذ، فارؼٝ تٝ آتؾ وـیذٖ ػیٕٙا  57وٝ تاػج خـٍٕیٗ وشدٖ ٔشدْ ٚ ػشػت تخـیذٖ تٝ ا٘مالب  57یىی اص ٟٕٔتشیٗ حٛادث ػاَ 

ؿذ وٝ  آتؾ ػٛصی ػیٕٙا دس صٔا٘ی دچاس  .سوغ آتاداٖ تٛد. ػّت خـٍٕیٙی ٔشدْ، ٘ؼثت دادٖ ایٗ فارؼٝ تٝ ػٛأُ حىٛٔت پّٟٛی تٛد

ای اؿاسٜ وٛتاٜ ٚ ٌزسایی داؿت تٝ سٚصٞای فشاس ٚ ٔشي یه  تٛد. ایٗ فیّٓ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔؼؼٛد ویٕیایی ٟا، ػاختٝدس حاَ ٕ٘ایؾ فیّٓ ٌٛص٘

 .دس ایٗ آتؾ ػٛصی ٌشدیذ ػاٚان ٞا ٔثٙی تش دخاِت ص٘ی ٔثاسص ٔؼّح ػّیٝ حىٛٔت پّٟٛی. ٕٞیٗ أش ٔٛرة تشخی ٌٕا٘ٝ
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٘اتٛا٘ی دس وٙتشَ اٚضاع رأؼٝ اػتؼفا داد. ؿاٜ فشٔاٖ ٘خؼت ٚصیشی رؼفش ؿشیف أأی. رٕـیذ آٔٛصٌاس، ٘خؼت ٚصیش ٚلت ، تٝ دِیُ 

ٞا ٚ  ؿشیف أأی اص ؿاٜ اختیاس تاْ ٌشفت. ؿشیف أأی دس ٘خؼتیٗ سٚص واس خٛد تشای رّة اػتٕاد ٔشدْ، دػتٛس تؼتٗ تٕاْ واتاسٜ

 تٝ ٞزشی ؿٕؼی تغییش داد. واصیٙٛٞا سا دس ػغح وـٛس كادس وشد ٚ تاسیخ ؿاٞٙـاٞی سا دٚتاسٜ
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ای اص ٔشدْ وٝ ٍٞٙاْ تاصٌـتٗ اص رّؼٝ دػا ٚ ػخٙشا٘ی ػالٔٝ ٘ٛسی  ٞای احیاء، ٔأٛساٖ ٔؼّح دس ٔیذاٖ طاِٝ تٝ ػٛی ػذٜ دس آخشیٗ ؿة

ذ. تؼذ اص ایٗ ٚالؼٝ ، ٔیذاٖ تٝ كٛست دػتٝ وٛچىی ؿؼاس ٔی داد٘ذ ، تیش ا٘ذاصی وشد٘ذ .دٜ ٘فش تٝ ؿٟادت سػیذ٘ذ ٚ تؼیاسی ٔزشٚح ؿذ٘

طاِٝ )ؿٟذا( ٘اْ ٌشفت. تظاٞشات خٛ٘یٗ ٞفذٜ ؿٟشیٛس ٘یض تٝ ٔٙاػثت ٞفتٕیٗ سٚص ٕٞیٗ ؿٟذا ا٘زاْ ؿذ. دس ایٗ سٚص ؿٟشٞای ٔـٟذ، 

  .ؿٛؿتش، لضٚیٗ ، لٓ ، اسدتیُ ٚ آتاداٖ ٘یض دس دسٌیشی ٞایی تا ٘یشٚٞای ٔؼّح ، دٜ ٞا ؿٟیذ داد٘ذ
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ٞای لیغشیٝ تشٌضاس ؿذ، تٝ تضسٌتشیٗ ساٞپیٕایی ٔشدٔی تا آٖ صٔاٖ تثذیُ  ػیذ فغش وٝ تٝ أأت آیت اهلل دوتش ٔحٕذ ٔفتح دس تپٝ ٕ٘اص

 اٍ٘یض تٛد .خثشٍ٘اساٖ خاسری آٖ سا ؿذ. كذٞا ٞضاس ٔشد ٚ صٖ ٕ٘اصٌضاس تٝ ػٕت ٔشوض ؿٟش حشوت وشد٘ذ. ٘ظٓ ایٗ ساٞپیٕایی حیشت

 كذٞا ٔٛتٛس ػٛاس پیـاپیؾ رٕؼیت حشوت وشدٜ ٚ ٔؼیش سا تشای ساٞپیٕایاٖ تاص ٔی .تٛكیف وشد٘ذ !«اِؼادٜ یه سطٜ ٘ظأی فٛق«ؿثیٝ

تا ػثٛس ساٞپیٕایاٖ اص ٞش خیاتاٖ، ٔشدْ اص خا٘ٝ ٞای  رٕالت وٛتاٞی سا تش دػت داؿتٙذ وٝ تیاٍ٘ش خٛاػتٝ ٞای ٔشدْ تٛد.وشد٘ذ .رٛا٘اٖ 

 ذ.ؿ ِحظٝ تیـتش ٔی اعشاف تٝ آٟ٘ا ٔی پیٛػتٙذ ٚ رٕؼیت ٞش

ٞا، دسػت ٍٞٙاْ ظٟش رٕؼیت تٝ خیاتاٖ پّٟٛی سػیذ .ٕ٘اص ظٟش ٕٞا٘زا الأٝ ؿذ. پغ اص الأٝ ٕ٘اص، ساٞپیٕایی ادأٝ یافت.  پغ اص ػاػت

 د. ؿذ ٌٛؽ دا ٞای وٛتاٞی وٝ تٛػظ افشاد ٔختّف ایشاد ٔی دس چٙذ ٘فغٝ رٕؼیت اص حشوت ایؼتاد ٚ تٝ ػخٙشا٘ی

 .تٝ خلٛف آیت اهلل عاِما٘ی تٛد ،آصادی تٕاْ ص٘ذا٘یاٖ ػیاػی ٚ ٔشدْ دس ایٗ ساٞپیٕایی، حىٛٔت اػالٔیخٛاػت اكّی 
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 ساٞپیٕایی تضسي دس تٟشاٖ

دِٚت وٝ سٚص چٟاسؿٙثٝ پا٘ضدٜ ؿٟشیٛس ٕٔٙٛػیت ٞشٌٛ٘ٝ  ساٞپیٕایی، ایٗ تاس ٘یض عثك لشاس سٚص ػیذ فغش، اص تپٝ ٞای لیغشیٝ آغاص ؿذ.

آٚس  ٞای ػثه، ٔؼّؼُ ٚ ٌاص اؿه كثح تا ٘یشٚٞای ٔزٟض تٝ ػالح 6تٛد، تٕاْ عَٛ ٔؼیش ساٞپیٕایی سا اص ػاػت   ارتٕاع سا اػالْ وشدٜ

ٌّثاساٖ وشدٖ ػشتاصاٖ ٚ دػٛت اص آٟ٘ا تشای  .أا ٔشدْ تاص ٕٞاٖ ؿیٜٛ خّغ ػالح وٙٙذٜ سٚص ػیذ فغش سا دس پیؾ ٌشفتٙذ .پٛؿؾ دادٜ تٛد

شدٔـاٖ ٚ یاسی دیٗ خذا. دس ایٗ سٚص ٔشدْ تٝ اتتىاس صیثایی دػت صد٘ذ ػىٛت دس ٔماتُ تیٕاسػتاٟ٘ا .ٚلتی رٕؼیت اص ٔماتُ پیٛػتٗ تٝ ٔ

داد٘ذ .ػظٕت ػىٛت ٘اٌٟا٘ی تیؾ اص  وشد٘ذ ٚ تٝ ساٜ خٛد ادأٝ ٔی ٞایـاٖ سا تّٙذ ٔی ٌزؿت ، ٕٞٝ دس ػىٛت وأُ ٔـت تیٕاسػتا٘ی ٔی

ٞایـاٖ ٘اظش ایٗ سفتاس تٛد٘ذ تا پشتاب ٌُ تٝ ػٛی ٔشدْ ٕٞثؼتٍی  ثا ٚ حیشت آٚس تٛد. تیٕاسا٘ی وٝ اص پٙزشٜ اتاق، تؼیاس صی یه ٔیّیٖٛ ٘فش

 ذ.خٛد سا ٘ـاٖ ٔی داد٘

لغؼٙأٝ ساٞپیٕایی لشائت ؿذ وٝ دس آٖ،  ،٘اْ ٌشفت «آصادی»وٝ ٕٞیٗ سٚص  «ؿٟیاد»ػشا٘زاْ رٕؼیت تٝ ساٜ خٛد ادأٝ داد. دس ٔیذاٖ 

تٛد. دػتیاتی تٝ اػتمالَ ، آصادی ٚرٕٟٛسی اػالٔی ٚ آصادی ص٘ذا٘یاٖ ػیاػی ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘حالَ ػاٚان،   اٞذاف ساٞپیٕایی ٔـخق ؿذٜ

 ٞای ٔشدْ دس ایٗ ساٞپیٕایی تٛد. تشیٗ خٛاػتٝ اص ٟٔٓ

 قیام خونین

ٞای  ؿٟذا ٚ خیاتاٖكثح، رٕؼیت صیادی دس ٔیذاٖ  8حذٚد ػاػت 

اعشاف آٖ ارتٕاع وشدٜ تٛد٘ذ دس خٛد ٔیذاٖ تیشتاسٞایی ٘لة ؿذٜ تٛد 

ٞا  وٝ ٔشدْ سا ٞذف ٌشفتٝ تٛد٘ذ ٚ ػشتاصاٖ ٔؼّح تش پـت تاْ

یه چشخثاَ ٘یض وٝ اوخش  ٞای ٔـشف تٝ ٔیذاٖ ٔؼتمش تٛد٘ذ. ػاختٕاٖ

اص وشد٘ذ دس حاَ فیّٕثشداسی اػت تاالی ػش رٕؼیت پشٚ ٔشدْ فىش ٔی

وشد. رٕؼیت تٝ تذسیذ تشای آغاص ساٜ پیٕایی آٔادٜ ٔی ؿذ ٚ دػتٝ  ٔی

ٞا ؿىُ ٔی ٌشفت وٝ فشٔا٘ذٜ ٘یشٚی ٘ظأی اص ٔشدْ خٛاػت تا تا 

آسأؾ ٔتفشق ؿٛ٘ذ ، تؼذ اص چٙذ اخغاس ، ٔشدْ تىثیشٌٛیاٖ سٚی صٔیٗ 

تش تٛد٘ذ تاٚس ٕ٘ی وشد٘ذ وٝ  ؼا٘ی وٝ دس كفٛف ػمة٘ـؼتٙذ .ػاػت حذٚد ٘ٝ كثح تٛد وٝ تیشا٘ذاصی تا ؿذت ٚ اص ٞش ػٛ آغاص ؿذ و

 صد٘ذ  آٟ٘ا فشیاد ٔی !ػشتاصاٖ تٝ ٔشدْ تیش ا٘ذاصی وٙٙذ

ٞایی وٝ تش  ٔؼّؼُ .دس ٕٞاٖ دلایك اَٚ تؼذاد صیادی صٖ ٚ ٔشد ٚ وٛدن تش صٔیٗ افتاد٘ذ !أا تیشا٘ذاصی ٞٛایی ٘ثٛد .یشا٘ذاصی ٞٛایی اػت

چشخثاَ ٘یض اص تاال تٝ  .ٔی داد ٞذف لشاسسا ٌشیختٙذ  ا واسٌزاؿتٝ تٛد٘ذ، ٔشدٔی وٝ ٞشاػاٖ تٝ اعشاف ٔیٞ پـت تاْ اداسٜ تشق ٚ دیٍش تاْ

ٔشدْ وٝ ساٜ فشاسی ٘ذاؿتٙذ تٝ وٛچٝ ٞا ٌشیختٙذ ٚ اٞاِی ٔحُ تا تاصٌزاؿتٗ دسب خا٘ٝ ٞا تٝ آٟ٘ا پٙاٜ داد٘ذ ٚ  .سٚی ٔشدْ آتؾ ٌـٛدٜ تٛد

 .ٞای خیاتاٖ خٛد سا اص ػشتاصاٖ دٚس وشد٘ذ تؼذادی تا دساص وـیذٖ دس رٛی .حتٕی ٘زات پیذا وشد اص ایٗ عشیك راٖ ػذٜ صیادی اص ٔشي

تٝ سا خثش وـتاس  ،ٞای آغـتٝ تٝ خٛ٘ـاٖ سا تّٙذ وشدٜ تٛد٘ذ ٚ دػت ،ٚ ٚضغ وؼا٘ی وٝ اص ّٟٔىٝ ٘زات یافتٝ تٛد٘ذ ػش ٚ كذای تیش ا٘ذاصی

وؼا٘ی تا تٝ خغش ا٘ذاختٗ راٖ خٛد، ٔزشٚحاٖ  .تٛد٘ذ، سػا٘ذ ٚ آٟ٘ا سا اص ادأٝ ساٜ تاصداؿتٙذوؼا٘ی وٝ دس ساٜ آٔذٖ تٝ ػٛی ٔیذاٖ ؿٟذا 

ٞا ٚ  ٔٛتٛسػٛاساٖ، صخٕی .ػلش ادأٝ یافت 4ٞای اعشاف پٟٙاٖ وشد٘ذ. تیش ا٘ذاصی تا ػاػت  ٞا ٘زات داد٘ذ ٚ دس خا٘ٝ سا صیش سٌثاس ٔؼّؼُ

سػا٘ذ٘ذ. چٙذ پضؿه تٝ عٛس داٚعّثّٙٝ دس یه دٚ خا٘ٝ  وشد٘ذ ٚ تٝ ٔشاوض دسٔا٘ی ٔی یسا تا آ٘زا وٝ أىاٖ داؿت اص ٔحُ دٚس ٔ ؿٟذا

ٔیٗ ٔی أتٛد٘ذ وٝ ٚػایُ ٚ داسٚٞای ٔٛسد ٘یاصؿاٖ سا ٔشدْ اص خا٘ٝ ٞای خٛد ت  ٞای ٔٛلتی تـىیُ دادٜ ٘ضدیه ٔحُ دسٌیشی دسٔاٍ٘اٜ

وٕىٟای ٔشدٔی سا تٝ ؿیٜٛ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ رٕغ آٚسی  ،، داسٚ ٚ یا دیٍش ِٛاصْرٛا٘اٖ تا اػالْ ٘یاص تیٕاسػتاٟ٘ا ٚ دسٔاٍ٘اٟٞا تٝ خٖٛ وشد٘ذ.

ٞا ا٘تٟایی ٘ذاؿت ٚ داٚعّثاٖ تؼیاسی تٛد٘ذ وٝ  ٔی وشد٘ذ ٚ تٝ ٔملذ ٔی سػا٘ذ٘ذ. كف عٛال٘ی اٞذا وٙٙذٌاٖ خٖٛ دس ٔماتُ تیٕاسػتاٖ

تشد٘ذ. خثش لتُ ػاْ ٔشدْ وٝ تٛػظ ٔٛتٛس ػٛاساٖ دس  خٛدؿاٖ ٔیٞای  ٞای اِٚیٝ، تا آسأتش ؿذٖ اٚضاع تٝ خا٘ٝ ٔزشٚحیٗ سا پغ اص دسٔاٖ

ػلش آٖ سٚص،  ذ.یػشاػش ؿٟش پخؾ ؿذٜ تٛد، ٔحّٝ ٞای دیٍش سا ٘یض تٝ آؿٛب وـیذ. كذای تیش ا٘ذاصی دس ػشاػش تٟشاٖ تٝ ٌٛؽ ٔی سػ

 استؾ وٙتشَ وأُ ؿٟش سا تٝ دػت ٌشفت.



اص آٖ را تٝ ٚرٛد آٔذ وٝ ػشتاصاٖ دس  ٌٕاٖایٗ ! دس آٖ سٚص سٚ تٝ ٔشدْ آتؾ ٌـٛد٘ذٕٞچٙیٗ تیٗ ٔشدْ ؿایغ ؿذ وٝ ػشتاصاٖ اػشائیّی 

تٛا٘ؼتٙذ تاٚس وٙٙذ  تٛد٘ذ ٚ ٔشدْ ٘یض ٕ٘ی  پٛؿا٘ذٜ ٚ ٔاػه ٞای ضذ ٌاص، تٝ عٛس وأُ ٞای ٔحافظ ٞای خٛد سا تا والٜ آٖ سٚص، كٛست

 وشدٜ تٛد٘ذ تٝ سٚیـاٖ آتؾ تٍـایٙذ. وؼا٘ی وٝ ٕٞیٗ دیشٚص آٟ٘ا سا تشادس خٛد خٛا٘ذٜ ٚ ٌّثاسا٘ـاٖ

 ؿٟشیٛس17پیأذ ٞای لیاْ

 تشدیذ ٚ تضِضَ دس اسادٜ سطیٓ دس سٚیاسٚیی تا ّٔت  -1

 تضِضَ استؾ  -2

 تؼٕیك ؿىاف تیٗ ٔشدْ ٚ حىٛٔت پّٟٛی -3

 ٘تیزٝ ٌیشی

سطیٓ پّٟٛی دا٘ؼت. اتؼاد ػظیٓ ؿٟشیٛس سا ٔی تٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٘ماط ػغف ٔثاسصات ّٔت ٔؼّٕاٖ ایشاٖ ػّیٝ 17تی تشدیذ، لیاْ 

وـتاس ٚ ػشوٛب ٔشدْ تی ٌٙاٜ دس ایٗ سٚص تاػج ؿذ تا ا٘مالتیٖٛ ٚ سٞثشاٖ دس حشوت خٛد ٔلٕٓ تش ٌشد٘ذ ٚ دس ایٗ تیٗ سٞثشی ٔذتشا٘ٝ 

یٗ ٘یض تاػج حضشت أاْ خٕیٙی)سٜ( ٘مـی تٝ ػضا داؿت. حٕایت ٞای ػشاٖ تٝ اكغالح دٔٛوشات آٔشیىا اص سطیٓ پّٟٛی دس ػشوٛب ٔثاسص

ٌشدیذ تا ادػاٞای تٝ اكغالح حمٛق تـشی ٚ دٔٛوشاتیه آٖ ٞا دس تیٗ ٔشدْ سً٘ تثاصد ٚ ٔاٞیت اكّی آ٘اٖ تشای ٔشدْ ایشاٖ ٞشچٝ تیـتش 

حش دس تـذیذ ٔثاسصات ٔشدٔی ٚ تؼشیغ دس ػمٛط سطیٓ پّٟٛی تٝ ؿٕاس ؤؿٟشیٛس ػأّی ٔ 17ٕ٘ایاٖ ٌشدد. دس ٔزٕٛع تایذ ٌفت لیاْ خٛ٘یٗ 

 سٚد.یٔ
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