هعرفي ،تلخيص و نقذ كتاب «انقالب اسالهي ايراى»
ايٗ ٘ٛقتبض زض  3ثرف تٙؾيٓ ٌطزيس ٜاؾت اِفٔ -قطفي ارٕبِي ة -تّريم د٘-مس

الف) -هعرفي اجوالي
فٛٙاٖ وتبة :انقالب اسالهي ايراى (فُّٔ ،ؿبيُ ٘ ٚؾبْ ؾيبؾي)
وتبة ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ تأِيف آيت ا ...فجبؾقّي فٕيس ظ٘زب٘ي اؾت وهٚ ٝيطاؾهت ز ْٚآٖ زض ؾهبَ  1391تٛؾهظ
٘كط ٔقبضف زض ( )323نفح ٝث ٝچبح ضؾيس ٜاؾت .وتبة قبُٔ فٟطؾهت ،ؾهرٗ آزهبظيٗٔ ،مسٔه 11 ٚ ٝفههُ  ٚوتبثٙبٔهٝ
اؾت .ؾرٗ آزبظيٗ وتبة تٛؾظ ٔقب٘ٚت پػٞٚكي زا٘كٍبٔ ٜقبضف(ٌط ٜٚا٘مالة اؾالٔي) آٚضز ٜقهس ٜاؾهت وه ٝزض آٖ
فُّ  ٚض طٚضت چبح وتبة ضا اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ وطز ٜاؾت و ٝوتبثي اظ ٔطح ْٛآيت ا ...فٕيهس ثهب فٙهٛاٖ «ا٘مهالة اؾهالٔي ٚ
ضيكٞٝبي آٖ» چبح قس ٜثٛز و ٝث ٝرٟت ٔتٗ ٔفهُ زض لبِت زٚ ٚاحس زضؾهي ثهطاي زا٘كهزٛيبٖ لبثهُ اضابه٘ ٝجهٛز  ٚايهٗ
وتبة ثب ٞسف وتبة زضؾي ثطاي ٚ 2احس ثب لّٓ ايكبٖ ثطاؾبؼ ؾفبضـ «ٔطوع ثط٘بٔٝضيعي  ٚتهسٚيٗ ٔته ٖٛزضؾهي ؾهبثك»
تسٚيٗ قس ٜاؾت .فال ٜٚثط حصف پبضٜاي اظ فٙبٚيٗ ٔ ٚحٛضٞب ٘ٛآٚضي وتبة زض ،اضبفٕٛ٘ ٝزٖ  2ثرف «ٔؿببُ» ٘« ٚؾبْ
ؾيبؾي» ثيبٖ قس ٜاؾت .أب ٘ىت ٝلبثُ شوط ايٗ اؾت و ٝرٙبة آلبي فٕيس زض ٔمسٔ ٝوتبة ٔيٌٛيس« :اٌطچ ٝايهٗ وتهبة
تأِيف قس ٜاؾت أب ثبيس ا٘حطاف ٕ٘ٛز و ٝايٗ احط زض ثطٌيط٘س ٕٝٞ ٜاثقبز نحيف ٝپطحزٓ  ٚپيچيس ٜا٘مالة اؾالٔي ٘يؿت
 ٚتٟٙب ٔيتٛاٖ آقٙبيي ثب ٔحٛضٞبي انّي  ٚوّي ٔطثٛط ث ٝچيؿتي  ٚضيكٞٝبي آٖ ضا اظ وتبة ا٘تؾهبض زاقهت  ٚمظْ اؾهت
ثطاي تٛضيح وبُٔ  ٚثيكتط ث ٝانُ وتبة فاللٕٙساٖ ٔطارقٕ٘ ٝبيٙس

(».فٕيس ظ٘زب٘ي )18 ،1391 :

ٔمسٔ ٝوتبة زض  3فٛٙاٖ تٙؾيٓ قس ٜاؾت ٔ -1مسٔ -2 ٝپطؾفٞب ٔ ٚحٛضٞبي انّي ٙٔ -3بثـ زٙي ا٘مالة اؾالٔي
ٔؤِف ٔحتطْ زض ٔمسٔ٘ ٝىبت ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ضا ثيبٖ ٔيوٙٙس .زض فٙهٛاٖ ز ْٚثهب ثيهبٖ  2پطؾهف اؾبؾهي وه ٝزض ٍ٘هبٜ
ايكبٖ ٔيتٛا٘س تحّيُ فّٕي ٚ ٚالـثيٙب٘ٝاي اظ ا٘مالة ضا ثطاي ٔربعجبٖ ثيبٖ ٔي وٙس آٚضز ٜقس ٜو ٝپبؾد ايٗ پطؾكهٟب زض
ثطضؾئ11ؿئّ ٝوّي اؾت زض ٔٛضز چيؿتي  ٚضيكٞٝبي ا٘مالة اؾالٔي اؾت .و ٝزض وتبة ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفت ٝاؾت.
زض فٛٙاٖ ؾ ْٛآلبي فٕيس اظ آحبض اضظقٕٙس ثبظٔب٘س ٜاظ أبْ ٔب٘ٙس ٚنيت٘بٔ ٝؾيبؾهي اِٟهي  ٚقهبٌطزاٖ أهبْ ذٕيٙهي ٚ
ذهٛنبً ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي ثقٛٙاٖ ٔٙبثـ زٙي يبز ٔيوٙس .ايٗ احط قبُٔ ٔمسٔ 11 ،ٝفهُ ٚوتبثٙبٔه ٝاؾهت .فٙهبٚيٗ فههَٛ
فجبضتٙس اظ:
فهُ ا :َٚضٚيىطزٞب  ٚتحّيُٞب
فهُ ز :ْٚچيؿتي ا٘مالة اؾالٔي؛ ٚيػٌيٞب  ٚاٞساف آٖ

فهُ ؾ :ْٛضيكٞٝبي فميستي ا٘مالة اؾالٔي
فهُ چٟبضْ :ضيكٞٝبي تبضيري ا٘مالة اؾالٔي
فهُ پٙزٓٔ :طٚضي ثط قطايظ ؾيبؾي ه ارتٕبفي لطٖ اذيط ايطاٖ (اظ ٟ٘ضت تٙجبو ٛتب ا٘مالة اؾالٔي)
فهُ قكٓ :ضيكٞٝبي ارتٕبفي ا٘مالة اؾالٔي زض زٚضاٖ حىٔٛت پّٟٛي
فهُ ٞفتٓ :فُّ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي زض ايطاٖ
فهُ ٞكتٓ :ثبظتبة  ٚزؾتبٚضزٞبي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ
فهُ ٘ :ٟٓآؾيتقٙبؾي ا٘مالة اؾالٔي
فهُ ز :ٓٞا٘مالة اؾالٔي ٘ ٚؾبْ ؾيبؾي
فهُ يبظز :ٓٞتحٛمت پؽ اظ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي
ب)-تلخيص
زض ايٗ ثرف  11فهُ وتبة (نفحبت  23تب  )294تّريم قس ٜاؾت .تّريم ٔغبِت ،زض لبِت تّرهيم ٞطفههُ
ثغٛض ٔزعا ا٘زبْ قس ٜاؾت.
فصل اول :ضٚيىطزٞب  ٚتحّيُٞب (ل  23تب )39
ايٗ فهُ ثب  3فٛٙاٖ  -1ربشث ٚ ٝزافق ٝا٘مالة اؾالٔي  -2فٙبٚيٗ ثطذي اظ تحّيُٞب ٕ٘ٛ٘ -3هٞٝهبي اظ ٔحتهٛاي ثطذهي
تحّيُٞب ؾبٔب٘سٞي قس ٜاؾت.
زض ايٗ احط ا٘مالة اؾالٔي اظ آزبظ پيطٚظي ثب ز ٚضٚيىطز زاذّي  ٚذبضري ض ٚث ٝض ٚقس؛ ثط احط ضٚيىهطز زاذّهي ه وهٝ
اظ اؾتمجبَ اوخطيت لبعـ ّٔت قىُ ٔيٌطفت ه ٘ ٝتٟٙب ثٝفٛٙاٖ يه ا٘مهالة ثهعضي ٔطزٔهي زض فطنه ٝتهبضيد زضذكهيس،
ثّى ٝثط اؾتحىبْ آٖ افعٚز ٜقس  ٚتٛا٘ؿت ث ٝزٚضاٖ قىٛفبيي ٘يع ضا ٜيبثهس  ٚفطنهٞٝهبي پٟٙهبٖ ٟ٘ ٚبزٞهبي ترطيهت قهسٜ
ربٔق ٝضا يىي پؽ اظ زيٍطي تؿريط  ٚثبظؾبظي وٙس .أب ا٘مالة زض ضٚيىطز ذبضري ذٛز چٙيٗ ٔٛفميتي ٘ساقت  ٚرٟهبٖ
زطة  ٚلسضتٞبي اؾتىجبضي ثيكتط ث ٝضٚيبضٚيي ثب آٖ پطزاذتٙسٌ .طچ ٝضٚـٞبي ضٚيبضٚيي زطثيٞب ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛز ،أب زض
ايٙى ٝا٘مالة اؾالٔي ضا ث ٝظيبٖ ٔٙبفـ زضاظٔست ذٛز ٔيزيس٘سٔ ،كتطن ثٛز .اِجت ٝاؾتمجبَ ّٔهتٞهبي ؾهتٓزيهس ،ٜثهٚٝيهػٜ
وكٛضٞبي اؾالٔي اظ ا٘مالة اؾالٔي ،احؿهبؼ ذغهط ضا زض آٟ٘هب تكهسيس وهطز ،چه ٖٛثهب ذيهعـٞهبي ٘ه٘ ،ٛفهٛش ٙٔ ٚهبفـ
اؾتقٕبضي آٟ٘ب ضا ث ٝذغط ٔيافتبز.
ثٌ ٝفت ٝآيت اهلل فٕيس ثبضظتطيٗ ضٚيبضٚيي اؾتىجبض ثب ٔٛد زض حبَ ٌؿتطـ ا٘مهالة اؾهالٔي ،تٛؾهُ ثه ٝظٚض  ٚايزهبز
قطايظ رٍٙي ثطاي ا٘مالثي ثٛز و ٝآظازي  ٚنّح ضا ثب ذٛز ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜثٛز .زض ايٗ ٔيبٖ ٕ٘هيتهٛاٖ اظ ايهٗ ٘ىته٘ ٝيهع

زبفُ ٔب٘س و ٝا٘مالثي ثب چٙيٗ فؾٕت ،ثٝعٛض عجيقئ ،تفىطاٖ ضا ث ٝتحّيُ ٚأيزاقت .ثٙبثطايٗ ثؿيبضي اظ تحّيهٌُهطاٖ ثهب
اٍ٘يعٜٞبي فّٕي ه پػٞٚكي ث ٝايٗ وبض وكب٘سٔ ٜيقس٘س .زض فيٗ حبَ ايٗ ٚالقيت ضا ٕ٘ ٓٞيتٛاٖ اظ ٘ؾهط زٚض زاقهت وهٝ
ظٔيٞٝٙبي فىطي زّظ  ٚفضبؾبظيٞب ٌ ٚهعاضـٞهبي ٘بزضؾهت ٔغجٛفهبت  ٚضاٜيهبثي ٔحممهبٖ ثهٚ ٝالقيهتٞهب ضا ثه ٝزٚض اظ
زقٕٙئ ،كىُ ٔيؾبذت ٞ ٚط وساْ اظ آٟ٘ب ضا ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثه ٝزاْ ذهٛز ٔهيوكهيس .اظ ؾهٛيي٘ ،ساقهتٗ آقهٙبيي وهبفي ثهٝ
اٚضبؿ ؾيبؾي ،التهبزي  ٚارتٕبفي ايطاٖ و ٝزض آٖ ظٔبٖ وكٛضي ثي٘بْ ٘ ٚكبٖ  ٚچطاٌب ٜزبضتٌطٞب قهٕطزٔ ٜهيقهس ٚ
٘يع ٘جٛز ٚؾبيُ اضتجبط رٕقي و ٝثتٛا٘س ٚالقيتٞبي ربٔق ٝث ٝپب ذٛاؾت ٝايطاٖ ضا ثٌٛ ٝـ رٟب٘يبٖ ثطؾب٘سٛٔ ،رت ٔهيقهس
تحّيٌُطاٖ ٘تٛا٘ٙس ذٛز ضا اظ تأحيط رٛؾبظيٞبي زقٕٙبٖ ا٘مالة اؾالٔي زض أبٖ ٍ٘ب ٜزاض٘سٔ .ؤِف زض ايٗ فهُ فٙهبٚيٗ
ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبيي اظ ٔحتٛاي  23تحّيُ ا٘زبْ قس ٜزض لبِت وتبة ضا ٘بْ آٚضز ٜاؾت .زض ايٗ ٔيبٖ ثطاي لكط تحهيُ وهطز ،ٜثهٝ
ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ فعيع ،قٙبذت زضؼ ا٘مالة اؾالٔي ،ث ٝذبعط ا٘زهبْ ٘مكهي وه ٝثهط فٟهس ٜزاض٘هس ،اٌهط ضؾهبِت تهبضيري
ثٝقٕبض ٘يبيس ،فطيضٝاي زيٙي ّٔ ٚي ذٛاٞس ثٛز  ٚقبيؿت ٝاؾت آ٘بٖ اظ حبزح ٝثعضٌي وه ٝزض فههط ذهٛز  ٚا٘مهالة فؾهيٓ
اؾالٔي و ٝزض وكٛضقبٖ ضخ زاز ٜاؾت ،تحّيّي ٚالـثيٙب٘ ٝزاقت ٝثبقٙس.
ٔؤِف ٔحتٛاي ٚيػ ٚ ٜفُّ  ٚفٛأُ ٔرهٛل ا٘مالة اؾالٔي ضا اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ ٔيوٙس« :ثيٌٕهبٖ اٌهط ثهطاي تحّيهُ
ا٘مالة اؾالٔي ،ظٔيٞٝٙبي ؾيبؾي ،التهبزي  ٚارتٕبفي ا٘مالة وجيط فطا٘ؿ ٝيب ا٘مالة ٔبضوؿيؿهتي ضٚؾهي ،ٝچهيٗ  ٚزيٍهط
ا٘مالةٞبيي ضا و ٝزض قطايظ فىطي  ٚارتٕبفي ٚيػ ٜذٛز ثٚٝرٛز آٔسٜا٘سٔ ،غطح وٙيٌٓ ،طچٕٔ ٝىٗ اؾت ث ٝتكبثٞٝهبي
قىّي ثطؾيٓ ،أب تحّيُٞب ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظٌٕ ٜطا ٜوٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز و ٝثرٛاٞيٓ اظ ضيكٞٝبي ا٘مالة اؾهالٔي ثهطاي تحّيهُ
آٖ ٘ٛؿ ا٘مالةٞب ثٟطٌ ٜيطيٓٞ .ط چٙس ٔيتٛاٖ اظ ٘ؾط قىّي ا٘مهالةٞهبي ثهعضي تهبضيد ضا ثه ٝوٕهه ٚاغٜٞهبي ؾيبؾهي
عجم ٝثٙسي ٕ٘ٛزِٚ ،ي ٞط ا٘مالة ٔحتٛاي ٚيػ ٚ ٜفُّ  ٚفٛأُ ٔرههٛل ذهٛز ضا زاضز وه ٝثبيهس زض تحّيهُٞهب ثهٝفٙهٛاٖ
ٔالن ٞبي اؾبؾي ٔٛضز تٛر ٝلهطاض ٌيطز.ثهٞ ٝهط حهبَ زض تحّيهُ ا٘مهالة اؾهالٔي ،ضٚيىهطز تحّيهٌُهط ثهٞ ٝهط وهساْ اظ
٘ؾطيٞٝبي ا٘مالة ثبقس٘ ،جبيس ثب ٘بزيسٌ ٜطفتٗ تبضيد فيٙي ا٘مالة اؾالٔي  ٚزفّت اظ ٚالقيتٞبي ا٘ىبض٘بپصيط آٖ ثبقس.
زض ٘ؾط ايكبٖ تضٕيٗ يه ا٘مالة ٍٙٞبٔي ٕٔىٗ ٔيقٛز و ٝضاٜوبضٞبي ٔٙبؾت ثب اٞساف آٖ ،ث ٝقىّي لبٖ٘ٙٔٛس زض
ربٔقٟ٘ ٝبزي ٝٙقٛز .ايٗ فطايٙس ،زض ٔٛضز ا٘مالة اؾالٔي ،ثب عطاحي «لب٘ ٖٛاؾالٔي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ» ثهٚٝرهٛز آٔهس
 ٚاؾتٕطاض آٖ تضٕيٗ قس  ٚحبوٕيت ثٔ ٝف ْٟٛا٘مالثئ ،طزٔي  ٚاؾالٔي آٖ ،زض حبوٕيت لب٘ ٖٛاؾبؾي قىُ ارطايي ثهٝ
ذٛز ٌطفت .زض ٔٛضز ٚيػٌي  ٚتفبٚت انِٛي ا٘مالة اؾالٔي ثب زيٍط ا٘مالثٟب ٔؤِف ٔيٌٛيس« :تئٛضيٞبي ا٘مالة ٚرهٝ
ٔكتطن ا٘مالةٞبي ثعضي رٟبٖ ضا ضٚقٗ ٔيؾبظز ،أب ا٘مالثي ثب ٔحتٛاي اؾالٔي ث ٝفّت تفبٚت انِٛي ثب ا٘مهالةٞهبي

زيٍط ،زض چبضچٛة تئٛضي ٞبي ٔطثهٛط ثه ٝآٟ٘هب تحّيهُ قهس٘ي ٘يؿهتٞ ٚ .هط وهساْ اثعاضٞهب  ٚضاٜوبضٞهبي ٚيهػ ٜذهٛز ضا
ٔيذٛاٙٞس  ٚظٔي ،ٝٙتبضيد  ٚفُّ  ٚفٛأُ ٔرهٛل ذٛز ضا زاض٘سٕٞ(».بٖ 28 :تب ) 33

فصل دوم :چيستي انقالب اسالهي؛ ويژگيها و اهذاف آى
زض ايٗ فهُ ٔؤِف ٔف ،ْٟٛچيؿتي ٚ ٚيػٌيٞبي ا٘مهالة اؾهالٔي ضا ثيهبٖ ٔهيوٙهس  ٚاٞهساف ا٘مهالة اؾهالٔي ضا ظثهبٖ أهبْ

ذٕيٙي(ض )ٜثبظٌٔ ٛي وٙس .زض ٍ٘بٔ ٜؤِف انقالب اسالهي ٔفٟٔٛي ٌؿتطز ٜاظ آ٘چ ٝزض تقطيف ا٘مهالة ٌفتهٔ ٝهي قهٛز زاضز
ظيطا ثب ايٙى ٝثؿيبضي اظ تقطيفٞب ٔيتٛا٘س ثط ا٘مالة اؾالٔي ٔٙغجك ثبقسِٚ ،هي زض تحّيهُ ٟ٘هبيي ٕ٘هيتٛا٘هس رهبٔـ ٔ ٚهب٘ـ
ثبقس.
ثٙبثط تقجيط ايكبٖ ٔ ،قٕٛمً زض فطًٞٙٞبي ؾيبؾهي  ٚفّه ْٛؾيبؾهي ،ا٘مهالة ضا ثه ٝيىهي اظ ز ٚنهٛضت شيهُ تقطيهف
ٔيوٙٙس.
-1ؾطٍ٘٘ٛي ٘ؾبْ ارتٕبفي و ٚ ٟٝٙفطؾٛز ٚ ٜربيٍعيٙي آٖ ثب ٘ؾبْ ارتٕبفي ٘ ٚ ٛپيكطفت.ٝ
-2ؾطٍ٘٘ٛي حىٔٛت عجم ٝيب عجمٞٝبي ض ٚث ٝظٚاَ ٚ ٚاپؽ ٌطا  ٚربيٍعيٙي آٖ ثب ٘ؾهبْ ارتٕهبفي رسيهس  ٚپيكهطٚ ،ٚ
حىٔٛت عجم ٚ ٝيب عجمٞٝبي پيكط ٚ ٚثبِٙس.ٜ
زض تقطيف ا٘مالة زض فّٔ ْٛرتّف آلبي فٕيس ٔقتمهس اؾهت « :زض فّؿهف ٝؾيبؾهي  ٚفّه ْٛؾيبؾهي ه ارتٕهبفي ،ثهب زٚ
زيسٌبٔ ٜتفبٚت ث ٝا٘مالة ٍ٘طيؿتٔ ٝي قٛز ،ا٘مالة ثٔ ٝف ْٟٛؾيبؾي آٖ ،ثيكتط ث٘ ٝكؿتٗ ٘بٌٟب٘ي  ٚذكٗ ٌطٞٚي وٝ
حىٔٛت ضا زض زؾت ٘ساقتٝا٘س ،ثه ٝرهبي ٌطٞٚهي وه ٝلهسضت ؾيبؾهي  ٚازاض ٜوكهٛض ضا زض اذتيهبض زاقهتٝا٘هسٌ ،فتهٝ
ٔيقٛزٕٞ(».بٖ ،ل)33

ٔؤِف زض تقطيف ٔف ْٟٛا٘مالة اظ زيس ربٔقٝقٙبذتي ،ثب ٘مّي اظ وتبة ٔجب٘ي ؾيبؾهت اثه ٛاِحٕهس اظ ٔفٟه ْٛا٘مهالة
اشفبٖ ٔي زاضز و ٝا٘مالة ،ثيكتط ث ٝأٛض ارتٕبفي ٔطثٛط ٔيقٛز ،تب أٛض ؾيبؾي  ٚثط ٘مهف اضاز ٜا٘ؿهب٘ي ،پيكهط ٚثهٛزٖ
زٌطٌ٘ٛي ا٘زبْ ٌطفت ٚ ٝترطيت  ٚلٟطآٔيع ثٛزٖ تأويهس ٔهيقهٛز .ثٙهبثط ايهٗ تحّيهُ ربٔقهٝقٙبؾهب٘ ٝا٘مهالة ايٍ٘ٛٙه ٝثيهبٖ
ٔيقٛز« :ثبظيبفتٗ تطويت فُّ فٕٔٛي  ٚفُّ فطفي و ٝتبضٚپٛز ضٚيسازٞب ضا ثٔ ٓٞ ٝيثبفٙسٕٞ(».بٖ :ل٘ )36ىتٔ ٝكهتطن ثهيٗ
تجييٗ ؾيبؾي ٚربٔق ٝقٙبؾي ٔف ْٟٛا٘مالة تفبٚت آٖ ثب وٛزتب  ٚزيٍط تحٛمت ارتٕبفي –ؾيبؾي اؾت.

زض تحّيُ چيؿتي ا٘مالة اؾالٔي ٔؤِف ٌطأي ثب ثيبٖ تٕبيعات زيسٌب ٜاؾالْ زض ٔٛضز ا٘مالة ،ثهب تفؿهيط زطثهي ٔ ٚبضوؿيؿهتي
چيؿتي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ضا ثيبٖ ٔي وٙس .زض ٍ٘ب ٜايكبٖ زض تحّيهُ اؾهالٔي ،فبٔهُ فٕهس ٜا٘مهالة ،آضٔهبٖذهٛاٞي ٚ
فميس ٜثٔ ٝىتجي اؾت و٘ ٝرؿت ٌط ٜٚپيكطٔ(ٚزبٞساٖ) ضا ٚاضز ٔيساٖ ٔجبضظ ٜا٘مالثي ٔيوٙهس  ٚؾه ؽ ثهب ثؿهيذ ٌؿهتطزٜ
تٛزٜٞب ،آٖ ضا ث ٝزض ٖٚربٔٔ ٝيوكب٘س  ٚثٝنٛضت ٔطزٔي ث ٝپيطٚظي ٔيضؾب٘سٕٞ .زٙيٗ اظ زيسٌب ٜاؾالْ ،ا٘مهالة ٘هٛفي

رٟبز زاذّي اؾت و ٝزض آٖ رٕقي ثطاي ذسا (في ؾجيُاهلل) ٌ ٚط ٜٚزيٍط ث ٝذبعط وفطقبٖ ٔيرٍٙٙس .وٕبايٙىهٔ ٝغبِقهٝ
ٔرتهط تبضيد ا٘جيبء ٔ ٚؿببُ ٔطثٛط ث ٝاؾتضقبف  ٚاؾتىجبض زض لطآٖ٘ ،كبٍ٘ط فطٙٞهً ؾيبؾهي اؾهالْ اؾهت وه ٝتهالـ،
ٔجبضظ ٚ ٜا٘مالة اؾالٔي زض ضاؾتبي ٔٙبفـ ٔؿتضقفبٖ ٔ ٚحطٔٚبٖ لطاض ٔي زٞس  ٚانٛمً ٟ٘ضتٞبي ضٞبييثرهف ا٘جيهبء ثهٝ
ؾٛز ٔؿتضقفبٖ ثٛزٞ ،ط چٙس ايٕبٖ ثٔ ٝىتت اِٟي ضيك ٚ ٝفبُٔ انّي ايٗ ٟ٘ضتٞب اؾهت؛ ٔىتجهي وه ٝفغهطت ا٘ؿهب٘ي ضا
ٔربعت لطاض ٔيزٞس  ٚاؾتخٕبضٌط  ٚاؾتخٕبض قس ٜضا ث ٝفساِت  ٚاضظـٞبي اِٟي فطا ٔيذٛا٘س .فبُٔ انهّي ايزهبز ٔطحّهٝ
٘رؿت ا٘مالة اؾالٔي ،ا٘مالة اظ زض ٖٚآزبظ اؾت .ثسيٗ زِيُ اؾت و ٝا٘جيبء ٔهيوٛقهٙس ا٘ؿهبٖ ضا اظ زض ٖٚآظاز ؾهبظ٘س
تب چٙيٗ ا٘مالثي ضٚي ٘سٞسٕ٘ ،يتٛاٖ أيس چٙسا٘ي ث ٝپيطٚظي حطوتٞبي ا٘مالثي زاقت.
ثسيٟي اؾت ثطاي ٔقطفي چيؿتي ا٘مالة اؾالٔي ثبيس ٚيػٌيٞبيي وٛٔ ٝرت ٚره ٝتٕهبيع آٖ ثهب ا٘مهالةٞهبي زيٍهط
اؾت ٔس ٘ؾط لطاض ٌيطز .زض ٘ؾط آلبي فٕيس ثهيقهه ا٘مهالة اؾهالٔي يهه زٌطٌه٘ٛي «ارتٕهبفي ه ؾيبؾهي» ضيكهٝزاض ٚ
اؾبؾي ثٛز و ٝثب ربي ٌعيٙي ٘ؾبْ ؾيبؾي ٘ٛيٗ ٚ ،ا٘تمبَ ٘بٌٟب٘ي لهسضت ٕٞهطا ٜقهس .ليهبْ لٟطآٔيهع ٔ ٚيّيه٘ٛي تهٛزٜٞهب اظ
فٛأُ تقييٗ وٙٙس ٜآٖ ثٝقٕبض ٔيآيس .فبُٔ التهبز ه ثٔ ٝف ْٟٛتجقيض  ٚفمط ٘بقي اظ التهبز ٚاثؿت ٚ ٝفطؾٛز ٜضغيٓ حهبوٓ
ه ٘يع ثٌٝ٘ٛٝاي زض ايٗ تح َٛثٙيبزيٗ ٔؤحط ثٛز  ٚزض يه والْ  ٕٝٞفٙبنط ٔٛرٛز زض ا٘مالةٞبي ثعضي ز٘يب ضا زض ا٘مهالة
اؾالٔي ٔييبثيٓ .ثب ايٗ ٚرٛز ٞيچوساْ اظ تقطيفٞبي شوط قس ٜتٛؾظ نبحجٙؾطاٖ زض ا٘مالة اؾالٔي وه ٝزض ٞهط وهساْ
آٟ٘ب فٙبنط فطٍٙٞي ،ارتٕبفي ،ؾيبؾي  ٚالتهبزي ،ثٌٝ٘ٛٝاي فبُٔ ٔٛحط قٕطزٔ ٜيق٘ٛس،وبفي ٘يؿت ٚنهطفب اظ زيهسٌبٜ
٘ٛيؿٙس ٜقبذمٞبي انّي ا٘مالة زض ايٗ تقطيف لبثُ ٔغبِق ٝاؾت« :ا٘مالة اؾالٔي ،زٌطٌ٘ٛي ثٙيبزي زض ؾبذتبض وّهي
ربٔق٘ ٚ ٝؾبْ ؾيبؾي ثطاؾهبؼ «رٟهبٖثيٙهي»ٔ« ،هٛاظيٗ  ٚاضظـٞهبي اؾهالٔي»٘« ،ؾهبْ أبٔهت»« ،آٌهبٞي  ٚايٕهبٖ ٔهطزْ»،
«حطوت  ٚپيفٌبٔي ٔتميبٖ» « ٚليبْ لٟطآٔيع تٛزٜٞبي ٔطزْ» اؾتٛاض اؾتٕٞ(».هبٖ  :ل) 37

زض ٍ٘بٞي ربٔـ ٘ٛيؿٙسٔ ٜحتهطْ

ٚيػٌيٞبي ا٘مالة اؾالٔي ضا زض ز ٜفٛٙاٖ تٛضيح ٔي زٞس .زض ٍ٘ب ٜايكبٖ ايٗ ز٘ ٜىته ٝثه٘ ٝؿهجت زيٍهط ٚيػٌهيٞهبي
ا٘مالة ثطرؿتٍي ثيكتط زاض٘س.
 .1فميس ٚ ٜايٕبٖ
 .2اؾالٔي ثٛزٖ ا٘مالة
ٔ .3قٛٙيت ا٘مالة اؾالٔي
 .4لسضت ضٞجطي ٘ ٚفٛش ٔقٛٙي آٖ
 .5ليبْ يهپبضچٔ ٝطزْ
ٔ .6طاوع آٌبٞيثرف  ٚوبٖ٘ٞٛبي انّي ٟ٘ضت

ٚ .7حست ٕٞ ٚبٍٙٞي ٔطاوع اِٟبْثرف ا٘مالة اؾالٔي
ٔ .8كرم ثٛزٖ ضا ٜاظ آزبظ حطوت
 .9ايخبض  ٚقٟبزت
 .13پيكتبظ ثٛزٖ ضٚحب٘يت ٔجبضظ
٘ىت ٝلبثُ شوط زض پبيبٖ ايٗ فهُ اظ ٘ؾط ٘ٛيؿٙس ٜتٛر ٝث ٝفٛأُ زچبض قسٖ ا٘مالثٟب ث ٝاؾتجساَ اؾت ؤ ٝؤِهف ثهب
اؾتٙبز ث ٝآي 61 ٝاظ ؾٛض ٜثمط ٜثٔ ٝربعجبٖ يبزآٚضي ٔي وٙس  ٚزميُ ٚلٛؿ اؾتجساَ ث ٝفٛٙاٖ يه حبزحه ٝاؾهف ثهبض ضا ثهٝ
ٔطظثٙسي ٘كسٖ حطوتٟب ،اٞهساف،اٍ٘يعٞ ٜهب ٚانه َٛپهيف ثيٙهي ٘ىهطزٖ تٛعئهٞٝهب ،تحطيفٟهب ٚقهٍطزٞبي فطنهت عّجهبٖ
ٚزقٕٙبٖ پٟٙبٖ ٔي زا٘س .ايكبٖ ثب رّٕ ٝاي اظ أبْ ذٕيٙي زض ِعٚ ْٚحست ّٔت ايٗ ثرف ضا ث ٝاتٕبْ ٔي ضؾب٘س.
فصل سوم :ريشههاي عقيذتي انقالب اسالهي
٘ٛيؿٙسٔ ٜحتطْ زض ايٗ فهُ زض اثتسا زض ثيبٖ ٚتحّيُ ضيكٞٝبي فميستي ا٘مهالة اؾهالٔيج٘ ٝمهف فميهس ،ٜايٕهبٖ  ٚثبٚضٞهبي
فٕٔٛي اقبضٔ ٜي وٙس ٚ .ثب ثٟطٌ ٜيطي اظ ٔجب٘ي تفىط ؾيبؾي زض لطآٖ  ٚان َٛأبٔت ٚضٞجطي زض اؾالْ ث ٝثط قٕطزٖ ٔ 28ؤِفهٝ

قىُ زٙٞس ٜايٗ ضيكٞ ٝب زض لطآٖ ٚؾٛ٘ ٝؿ أبٔت ٔقهٔٛيٗ  ٚفمٟبء ٔي پطزاظز .أب زض ٍ٘هب ٜايكهبٖ ثبظٌكهت ٕٞه ٝفٛأهُ زض
تحّيُ ٟ٘بيي ث ٝيه فبُٔ اؾبؾي يقٙي « ٚافتمبز  ٚايٕبٖ ٔطزْ» اؾت  .زض حميمت ٔحٛض  ٚقهبذمٞهبي انهّي ا٘مهالة
اؾالٔيٕٞ ،بٖ ٔىتجي  ٚاؾالٔي ثٛزٖ آٖ اؾت .ايٗ قبذم ضا ٔي تهٛاٖ زض ٔبٞيهت ا٘مهالة اؾهالٔي  ٚؾهيط ٔجهبضظٔ ٜهطزْ
ٔؿّٕبٖ ايطاٖ ،اظ اثتساي ٟ٘ضت تب پيطٚظي آٖ ث ٝضٚقٙي ٘كبٖ زاز.
ٔؤِف افتمبز ث ٝايٙى ٝاؾالْ تٟٙب ٔىتت ربٔـ  ٚتٛحيسي اؾت و ٝثب زاقتٗ عطحي وبُٔ ثطاي ظ٘سٌي ثكطٔ ،هيتٛا٘هس
فساِت ،نّح ،أٙيت ،آظازي  ٚاضتمبي ٔقٛٙي ا٘ؿبٖ ضا تضٕيٗ وٙهس ضا ثيهبٖ ٔهي وٙهس  ٚفبٔهُ انهّي پيهسايي ،ضقهس ٚ
پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ٔي زا٘س .آلبي فٕيس ثب ٞسف ثيبٖ چٍٍ٘ٛي  ٚا٘هٛاؿ أبٔهت  ٚضٞجهطي زض اؾهالْ ٔقٙهبي ِغهٛي ٚ
انغالحي ٚاغ ٜأبْ  ٚأت ضا ٔٙؾط لطآٖ زض ايٗ فهُ ثغٛض ارٕبَ ثيبٖ ٔيوٙس.
زٚ ٚاغ ٜأبْ  ٚأت اظ ضيك ٝاُْ ،ثٔ ٝقٙي انُ ،ضيكٔ ،ٝجسأٔ ،بزض ،چيعي و ٝاقهيبي زيٍهط ثهب آٖ اضتجهبط زاض٘هسٔ ،حهُ
ثبظٌكتٔ ،مهس ،ضبيؽ ،ؾتٚ ،ٖٛؾظٔ ،طوع ،آ ٚ ًٙٞفعيٕت وطزٖ ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زلت زض ايٗ ٔقب٘ي ٘كبٖ ٔيزٞس
حطوتٞ ،سف  ٚتهٕيٓ ٌيطي آٌبٞبٕ٘ٞ ،ٝطأ ٜقٙبي أبْ  ٚأت اؾت  ٚأبْ ضا ٕ٘يتهٛاٖ ثه ٝپيكهٛا  ٚضٞجهط  ٚأهت ضا ثهٝ
رٕقيت ّٔ ٚت تطرٕ ٝوطز .ايٗ ٘ٛؿ اظ ضٞجطي ه ذٛا٘ ٜبذٛا ٜه ؾقبزت ثٔ ٝفٔ ْٟٛبزي  ٚثٟتط ظ يؿتٗ ثهٔ ٝقٙهبي ز٘يهبيي ضا
٘يع ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقتِٚ ،ي ايٗ زٞ ٚطٌع ثٝفٛٙاٖ ٞسف انئُ ،غطح ٘رٛاٙٞس ثٛز.

اظ ٔٙؾط لطآٖ ،أبْ ا٘ؿبٖ وبّٔي اؾت و ٝأت ضا اظ ؾبظٔبٖ ؾيبؾي ٘ ٚؾبْ ارتٕهبفي ،التههبزي  ٚفطٍٙٞهي ثطذهٛضزاض
ؾبظز و ٝزض قطايظ حبوٓ ،أىبٖ زٌطٌ٘ٛي  ٚتىبُٔ ٞطچ ٝثيكتط  ٚؾطيـتط ثطاي أت ،عجك ٔٛاظيٗ  ٚاضظـٞبي ٔىتهت،
فطا ٓٞقٛز .أبْ ثبيس تٕبْ ٚرٛزـ ضا نطف تحميك ايٗ ٔؿهئِٛيت وٙهس ٞ ٚهسفف ٘يهع ذهسا ثبقهس زض ايهٗ ضا ٜپطذغهط ٚ
زقٛاض ،ثٌٝ٘ٛٝاي فُٕ وٙس و ٝاؾ ٜٛزيٍطاٖ قٛز .زض عطح وّي أبٔت زض اؾالْ ،ؾٛ٘ ٝؿ ضٞجهطي پهيفثيٙهي قهس ٜاؾهت
و ٝثٝنٛضت عِٛي  ٚث ٝتطتيت فجبضتا٘س اظ :أبٔت ا٘جيبء(ؿ) ،اٚنيب  ٚابٕٔ ٝقهٔٛبٖ(ؿ) ٚفمٟبٛ٘ .يؿٙس  ٜثب ٍ٘هبٞي ثؿهيبض
ٌصضا أبٔت ا٘جيهبء (ؿ)  ٚاٍِٞٛبيي اظ أبٔت ا٘جيب ٔب٘ٙس أبٔت حضطت اثطاٞيٓٛٔ ،ؾي  ٚپيبٔجط اؾالْ(ل) ٔ ٚقيبضٞبي وّي
زض ظٔي ٝٙقطايظ ،قي ٜٛأبٔت  ٚايخبضٌطيٞبيي و ٝپيبٔس أبٔت زض لطآٖ اؾت ثيبٖ ٔي وٙس .زض ازأ ٝاظ أبٔت ٔقهٔٛبٖ(ؿ)

ثقٛٙاٖ تسا ْٚضؾبِت ٘ ٚجٛت ٘بْ ٔي ثطز  ٚزض ٟ٘بيت اظ ثب تقطيف ٔقٙبي ٚميهت (ثهب فهتح ٚا )ٚوه ٝانهغالحي فمٟهي
اؾت و ٝزض ٔٛاضزي چٚ ٖٛميت ٚويُ زض ظٔيٛٔ ٝٙضز ٚوبِتٔ ،بزض زض ؾطپطؾهتي وهٛزنٔ ،تهِٛي ٘ؿهجت ثهٛٔ ٝلٛفهبت
تحت تِٛيتِٚ ،ي زْ زض لهبل پسض زض ثطذي اظ ٔؿببُ فطظ٘سٚ ،ني ٘ؿجت ثٛٔ ٝاضز ٚنيت ٘ ٚؾهبيط آٖ ثه ٝوهبض ٔهيضٚز
زض ازأ ٝتٛضيحبتي زض ٔٛضٛؿ ٚميت فمٟهب ٔهيزٞهس ٚثيهبٖ ٔهي زاضز «اظ رّٕهٔ ٝهٛاضزي وهٚ ٝميهت زض آٖ ثيكهتط اؾهتفبزٜ
ٔيقٛزٔ ،ؿئِٛيتٞب  ٚاذتيبضاتي اؾت و ٝفمي ٝربٔـاِكطايظ زض ظٔبٖ زيجت أبْ ٔقه(ْٛؿ) فٟسٜزاض ٔيقٛز؛  ٚثهٕٞ ٝهيٗ
ِحبػ ٚاغٚ ٜميت فمي ٝثطاي ا ٚث ٝوبض ٔيضٚز .زض ؾّؿّٔ ٝطاتت أبٔت ،فميه ٝزض ظٔهبٖ زيجهت أهبْ ٔقهه(ْٛؿ) ٔؿهئِٛيت
أبٔت ضا ثط فٟسٔ ٜي ٌيطز ٕٞ ٚبٖ اذتيبضاتي ضا و ٝأبْ ٔقه(ْٛؿ) ثطاي ضؾب٘سٖ ضؾبِتٍ٘ ،بٞجب٘ي اظ زيٗ ،ارطاي احىهبْ
اِٟي ،ازاض ٜحىٔٛت  ٚضٞجطي ربٔق ٝزاقت ،ا٘ ٚيع ثط فٟس ٜزاضزٕٞ( .بٖ:ل)73

فصل چهارم :ريشههاي تاريخي انقالب اسالهي
٘ٛيؿٙسٔ ٜحتطْ زض ايٗ فهُ ضيكٞٝبي تبضيري ا٘مالة اؾالٔي ضا ثب ٔطٚضي ثطٟ٘ضتٞهبي ٌ٘ٛطايب٘ه ٝزض اؾهالْ ٔقبنطذهٛنهبً ثهب

ٔحٛضيت ٟ٘ 4ضت ؾبٔب٘سٞي ٔيوٙس زض اثتسا ايكبٖ ثطضؾي تبضيد ؾيبؾي زض يه لطٖ اذيط رٟبٖ اؾالْ ضا مظْ ٔهيزا٘هس
 ٚثب اشفبٖ ث ٝايٙى ٝرٕقي اظ تحّيُ ٌطاٖ تبضيد ؾيبؾي يه لطٖ اذيط رٟبٖ اؾالْ تهٛض وطز ٜا٘هس ا٘سيكهٞٝهبي ؾيبؾهي
ؾيس رٕبَاِسيٗ و ٝثب قي ٜٛا٘مالثي ٌٛ٘ ٚطايب٘ ٝزض تفىط ؾيبؾي اؾالْ ٕٞطا ٜثهٛز ٜضا ظيطثٙهبي ٟ٘ضهتٞهبي احيهبي تفىهط
زيٙي زض رٟبٖ اؾالْ اؾت ٔي ٌٛيٙهس «:اظ ايهٗض ٚمظْ اؾهت ايهٗ ٟ٘ضهتٞهب ؾهيس رٕهبَ زض ٔههط ،قهيد ٔحٕهس فجهسٜ
(1266ق) ،فجساِطحٕٗ وٛاوجي(1266ق) ٚحؿٗ اِجّٙب (ْ1368 .ق)ضا وٓٞ ٝظٔبٖ ثب تحٛمت ؾيبؾي زض ايطاٖ ضخ زازٜا٘هس،
ثطضؾي ٔ ٚيعاٖ تأحيط ٔتمبثُ آٟ٘ب ضا تحّيُ وٙيٕٓٞ(».بٖ:ل 79تب  )93زض ثيبٖ تقبُٔ ٚتبحيط ٔتمبثُ ٟ٘ضهت ٞهبي اؾهالٔي ٞهٓ ظٔهبٖ

ٔي ٌٛيس٘ « :عزيىي فىطي ثيٗ زٔ ٚصٞت فٕس ٜاؾالْ ٔٛرت قس ارتٟبز وه ٝزض ٔهصٞت تكهيـ انهبِت ٚيهػٜاي زاضز ،ثهٝ
تفىط ؾيبؾي ؾٙي ٔٙتمُ قٛز  ٚا٘سيكٞٝبي ؾيبؾي قيقي ٘يع اظ ٔحتٛاي ؾيبؾي ؾٙئ ،خهُ ارٕهبؿ ،ثيقهت  ٚتىيه ٝثهط آضا،

تأحيط پصيطز» (ٕٞبٖ :ل) 79زض ٔٛضز ؾيس رٕبَ اِسيٗ  ٓٞفال ٜٚثط ٘مف ؾيس زض ايزبز ٚحست قيقٚ ٝؾٙي اؽٟبض ٔهي زاضزٌ« :طچهٝ
ؾيس زض ٞط ز ٚحٛظ ٜتفىط اؾالٔي تقّيٓ زيس ٜثٛز ،ثيكتط ا٘سيكهٞٝهبيف ٔتهأحط اظ آٔهٛظٜٞهبي قهيقي ثهٛز .ثهٕٞ ٝهيٗ ؾهجت
ا٘سيكٞ ٝبي ا ٚزض وكٛضٞبي اؾالٔي٘ ،عز ٔطزْ ؾٙي  ٚحتي فّٕبي آ٘بٖ تبظٌي ٌ ٚيطايي ٚيػٜاي زاقت»(ٕٞهبٖ:ل )83اقهبضٜ

ٔؤِف ث٘ ٝمف رصة ضٚقٙفىطاٖ ّٔ ٚي ٌطايبٖ تٛؾظ ؾيس ثبٚض زاضز ٔ ٚيٌٛيسٚ«:لتي ا ٚاظ افتمهبز ٔهطزْ زض ظٔيٙه ٝتؿهّيٓ ثهٝ
ٚضـ ٔٛرٛز  ٚتىي ٝث ٝتمسيط اِٟي ؾرٗ ٔيٌفت  ٚاؾالْ ضا زيٗ اذتيبض ٔيقٕطز ،آٟ٘هب اٍِهٛيي اظ زٔٛوطاؾهي زطثهي ضا
ؤ ٝكبضوت ٍٕٞب٘ي ٔطزْ زض ؾط٘ٛقت ؾيبؾي  ٚتىي ٝث ٝآضاي فٕٔٛي  ٚآظازيٞب ضا تٛنئ ٝيوطز ،ثبظ ٔييبفتٙس»(ٕٞبٖ)

زض ٘ؾط ٔؤِف قيق ٝيب ؾٙي ثٛزٖ  ٚايطا٘ي يب افغب٘ي ثٛزٖ ؾيس ٘مكي زض ثحج ٔب ٘ساضز  ٟٓٔٚوبضي اؾت و ٝؾيس تٛا٘ؿهت ٝا٘زهبْ
زٞس يقٙي يه رطيبٖ تبضيري ثٕٞ ٝطا ٜضا ٜا٘ساظي تفىط ٘ ٛذٛاٞي اؾالٔي زض وكٛضٞبي اؾالٔي  ٚثؿيذ ٔطزْ ٚفّٕهبي ؾهٙي
ثطاي ٔجبضظ ٜؾيبؾي ثط ٔجٙبي ا٘سيكٞ ٝبي ؾيبؾئ-صٞجي ٘ ٚعزيه وطزٖ حطوتٟبي ضيك ٝزاض ؾيبؾي زض ز ٚحٛظ ٜاؾالْ يقٙهي
تفىط قيقٚ ٝؾٙئ .ؤِف زض ايٗ لؿٕت ثب ثطضؾي ثطذي اظ ٟ٘ضتٟب ث ٝايهٗ ٘تيزه ٝثطؾهس وه ٝثهب پي٘ٛهسي وه ٝزض لهطٖ اذيهط ثهيٗ
ٟ٘ضتٞبي اؾالٔي رٟبٖ اؾالْ ثب تالـ ؾيس رٕبَ اِسيٗ اؾسآثبزي ٚا٘سيكٕٙساٖ ا ُٞؾٙت ثٛرٛز آٔهسٕٞ ،ه ٝآٟ٘هب ثه ٝيهه
حطوت ا٘مالث ي زض ٘يٕ ٝز ْٚلطٖ ؾيعزٞ ٓٞزطي تجسيُ قس٘س ٙٔٚبعك ٌؿتطزٞبي اظ رٟبٖ اؾالْ ٔب٘ٙس ٔهط ِ ،جٙبٖ ،ا٘هس٘ٚعي،
ٕٞ ٚ.........ٚچٙيٗ ايطاٖ ضا ظيط پٛقف ٔٛد فؾيٓ ثيساضي ٔجبضظ ٜلطاض زاز٘س(ٕٞبٖ :ل ) 82

فصل پنجن:
هروري تر شرايط سياسي ـ اجتواعي قرى اخير ايراى (از نهضت تنثاكو تا انقالب اسالهي)
ٔؤِف ثطضؾي قطايظ ؾيبؾي ه ارتٕبفي لطٖ اذيط ايطاٖ ثب تمؿيٓ زٚضاٖ ٔكطٚع ٝزض  5زٚض ٜثطضؾي ٔيوٙس.
زٚض ٜا :َٚآزبظ ٔكطٚعيت (1285-1287ـ)
زٚض ٜز :ْٚتزسيس حيبت ٔكطٚعيت (1288-1332ـ)
ٟ٘ضتٞب ٔ ٚمبٔٚتٞبي زيٍط
ٟ٘ .1ضت ؾطزاض رٍُٙ
 .2ليبْ ذيبثب٘ي زض تجطيع
 .3ليبْ تٍٙؿتب٘يٞب
زٚض ٜؾ :ْٛآزبظ زيىتبتٛضي (1332-1323ـ)
زٚض ٜچٟبضْ :فهط ؾّغ ٝآٔطيىب (1323-1332ـ)
زٚض ٜپٙزٓ :زيىتبتٛضي قب ٚ ٜؾّغ ٝآٔطيىب (1332-1357ـ)

حطوتٞبي ؾيبؾي ٔربِفبٖ زض زٚض ٜزيىتبتٛضي زْٚ
 .1آيتاهلل وبقب٘ي
 .2فسابيبٖ اؾالْ
ٟ٘ .3ضت آظازي ايطاٖ
ٔؤِف ٌطأي قطٚؿ ثحج ضا اظ ؾّغٙت ٘بنهطاِسيٗ قهب ٜاظ ٟ٘ضهت تٙجهبؤ ٚ ٛكهطٚع ٝوه ٝزض حميمهت اٚد اؾهتجساز
لبربضي اؾت آزبظ ٔي وٙس  ٚزيٍط تحٛمت ٚليبٟٔب ضا زض زض ازأ ٝثب تٛضيح ثطذي اظ ٕٟٔتطيٗ ليبْ ٞهب ٟ٘ ٚضهتٞهب تهب
پبيبٖ فهط پّٟٛي زٔ ْٚطٚض ٔيوٙس .زض ٍ٘بٛ٘ ٜيؿٙس ٜثبيس ٚيػٌيٞبي زٚضاٖ ؾّغٙت ٘بنطاِسيٗ قب ٜضا ثبيهس ظٔيٙهٝؾهبظ
ثيساضي  ٚقىٌُيطي رٙجفٞبي ارتٕبفي ه ؾيبؾي زض لطٖ اذيط ايطاٖ زا٘ؿت .ثطذي اظ ايٗ ٚيػٌيٞب ضا ٘ٛيؿٙس ٜايٍٝ٘ٛٙ
ثيبٖ وطز ٜاؾت« :زض ٚالـ اؾتجساز ٘بنطي و ٝضاٍٞكبي اؾتقٕبض زِٚهتٞهبي ذهبضري ،ثهٝذههٛل اٍّ٘ؿهتبٖ قهسِ ،هعْٚ
ٕٞطاٞي زيٗ  ٚؾيبؾت ضا زض ا٘سيكٞٝب ثبضٚض ؾبذت ٘ ٚؾطي ٝؾيبؾي قيق ٝضا زض ظٔي ٝٙأىهبٖ عهطح زِٚهت زض يهه ٘ؾهبْ
فميستي ،پطٚضزا٘س  ٚثٛٔ ٝضـ ؾيبؾي ٔٙفي فّٕب ،قىُ ٔجبضظ ٜؾيبؾي ثركيس .اظ ؾٛي زيٍط ،ؾهفطٞبي پهيزضپهي قهب ٜثهٝ
فط ًٙٞزض زٚضاٖ عٛم٘ي ؾ ّغٙت ٔؿتجسا٘ٛٔ ،ٝرت ٌكٛز ٜقسٖ زضٞبي فط ًٙٞزطثهي  ٚضفهت  ٚآٔهس ثيكهتط ذبضريهبٖ
قطق زٚؾت  ٚايطا٘يبٖ زطة زٚؾت قسٕٞ(».بٖ :ل)99

زض ٘تيز ٝزض ايطاٖ ثبظ قسٖ ايٗ ز ٚوب٘ ٖٛزض ربٔقهٔ ٝهصٞجي زٚضاٖ

٘بنطي ،اظ يه ؾ ٛضلبثت  ٚرٙبحثٙسي رٙزبَ ثطاٍ٘يعي ضا ثهٚٝرهٛز آٚضز  ٚاظ ؾهٛي زيٍهط ،ضقهس ؾيبؾهي ٔهطزْ ضا ثهٝ
ؾطفت ثبم ثطز  ٚؾطا٘زبْ زض لبِت يه ليبْ اؾالٔي ٔ ٚطزٔي ٘تبيذ ؾيبؾي ضٚقٙي ضا زض نح ٝٙظ٘سٌي ٔطزْ ثٝثبض آٚضز.
زض رٙهبح ٔههصٞجي حطوهت ؾيبؾههي رسيههس ،قرههيتٞههبيي زض ؾههغح ٔطرقيهت قههيق ،ٝچههٔ ٖٛيهطظاي قههيطاظئ ،ههال
ٔحٕسوبؽٓ ذطاؾب٘ي ٔ ٚيطظاي ٘ببيٙي ث ٝچكٓ ٔيذٛضز.
رٙبح ز ْٚاظ ضٚقٙفىطاٖ ٛ٘ ٚذٛاٞب٘ي چٔ ٖٛيطظا ّٔىٓذبٖٔ ،يطظافتحقّي آذ٘ٛسظازٔ ،ٜيطظا حؿهيٗخ اٖ ٔكهيطاِسِٝٚ
 ٚعبِجٛف تكىيُ ٔيقس.
زض ايٗ ٔيبٖ ،رٙبح ؾٔٛي ٘يع زيهسٔ ٜهي قهس وه ٝتهأحيط ظيهبزي زض لكهطٞبي ٔهصٞجي ٘ٛذهٛا ٜزاقهت ،اظ ضرهبِي چهٖٛ
ؾيسرٕبَاِسيٗ ثطذٛضزاض ثٛز وٕٞ ٝبٖ ا٘سيكٞٝب  ٚآضٔبٖٞبي اؾالٔي ضا زض پٛقف قهقبضٞب  ٚانهغالحبت زطثهي فطضهٝ
ٔيوطزِٚ .ي ايٗ وٛقف نبزلب٘٘ ٝتٛا٘ؿت زض ايطاٖ ،حطوت ٘ٛيٙي زض ثطاثط ز ٚرٙبح ٘بْثطز ٜثٚٝرٛز آٚضز  ٚيهب آٖ ز ٚضا
ث٘ ٓٞ ٝعزيه ؾبظز .زض ايٗ قطايظ زض ٘ؾط آلبي فٕيس زض زضٚاٖ ٘بنطي ثهطاي ايزهبز تحه ٚ َٛتغييهط اؾبؾهي تٟٙهب ز ٚضاٜ
ٚرٛز زاقت.
 .1ا٘تربة ثط٘بٔ ٝؾيبؾي زضاظٔست ثطاي ايزبز تغييطات ا٘سن  ٚث ٓٞ ٝپيٛؾتٝ؛

ٚ .2اضز وطزٖ ضطث ٝؾط٘ٛقت ؾبظ ثط پيىط فطؾٛزٙٔ ٚ ٜعٚي اؾتجساز ثب اِٟبْ اظ ٔجب٘ي اؾالْ  ٚيبضي رؿهتٗ اظ ا٘سيكهٚ ٝ
احؿبؼ ّٔت ٔؿّٕبٖ ايطاٖ.
زض ٔيبٖ ايٗ ز ٚضاٟ٘ ٜضت تٙجبو ٛثب فتٛاي تبضيري ٔيطظاي قيطاظي ٔهساق ضا ٜز ْٚاؾت و ٝزض ٘ؾط ٔؤِهف ٔٛرهت
قىؿت ٝقسٖ وٕط اؾتجساز ثب فّٕىطز  ٚضٚيبضٚيي ضٚحب٘يت زض ايٗ قهطايظ زض ايهطاٖ قهس .زض ٔهٛضز فبٔهُ آزهبظ  ٚفبٔهُ
پيطٚظي ٟ٘ضت تٙجبؤ ٛؤِف ٔيٌٛيس «:ضٚيبضٚيي ضٚحب٘يت ثب ؾّغٙت ٘بنطاِسيٗ قب ٜرٙجف تٙجبو ،ٛزازٖ أتيهبظ تٙجهبو ٛاظ
عطف قب ٜث ٝوٕ ب٘ي تبِجٛت اٍّ٘يؿي و٘ ٝتيز ٝثصَ  ٚثركفٞبي قب ٜزض ؾفط اضٚپب ثٛز ٘ ٝتٟٙب ثه ٝاٍّ٘يؿهيٞهب أىهبٖ زاز
وّي ٝاذتيبضات ضا زض ظٔي ٝٙوكت ،تٛظؿ  ٚفطٚـ تٛت ٚ ٖٛتٙجبو ٛثٝزؾت ٌيط٘س ،ثّى ٝثطاؾبؼ ٔتٗ لطاضزاز ،آ٘هبٖ ضاٜٞهبي
٘فٛش  ٕٝٞرب٘ج ٝضا زض ظٔي ٝٙؾيبؾي ،التهبزي ٘ ٚؾبٔي زض اذتيبض ٌطفتٙهس .زض ظٔيٙه ٝفبٔهُ انهّي پيهطٚظي رهٙف تٙجهبوٚ ٛ
ضٞجطي آٖ ؾرٗ ثؿيبض ٌفت ٝقس ٜاؾت .ثطذي ٔيطظأّىٓ ذبٖ  ٚثقضي ؾيس رٕبَ افغب٘ي ضا زض لغت ضٞجهطي ايهٗ رٙهجف
٘كب٘سٜا٘س .فسٜاي ٔ ٓٞخُ أيٗاِس ،ِٝٚا٘سيكٞ ٝهبي ؾيبؾهي آٖ ز ٚضا زض ؾهطفت ٌهطفتٗ حطوهت ٘يطٞٚهبي ٘بضاضهي ٔهؤحط
زا٘ؿتٝا٘س .زض ايٗ ٔيبٖ وؿب٘ي ٘يع اٍ٘يعٜٞبي ٔصٞجي آٖ ز ٚضا ٔٛضز تطزيس لهطاض زازٌ ٚ ٜفتهٝا٘هس :ثهب ايٙىه ٝؽهبٞطاً زض ٞهيچ
ٔٛضز ٘مكٞٝبي آٖ زٔ( ٚيطظا ّٔىٓذبٖ  ٚؾيسرٕبَ افغب٘ي) اٍ٘يعٔ ٜصٞجي ٘ساقت ٝاؾتٞ ،هط ز ٚثهطاي ارهطاي آٖ ٘مكهٞٝهب
ٔيذٛاؾتٝا٘س اظ ٚرٛز فّٕبء اؾتفبز ٜوٙٙس؛  ٚاظ ايٗ ض ٚثط آٖ ثٛزٜا٘س و ٝذٛز زض ؾهّه ٌهطٜٞٚهبي ضٚحهب٘ي زضآٚض٘هس.
فّٕبء زض اثطاظ ٔربِفت ثب ؾّؿّ ٝلبربض ضٚي  ٓٞضفت ٝزض حسٚز يه لطٖ تزطث ٝزاقتٙس  ٚازّت ث ٝفٛٙاٖ ضٞجطاٖ ّٔي ٘مكهي
ايفب ٔيوطز٘س .قرهيتٞبيي ٘ؾيط ّٔىٓذبٖ  ٚؾيس رٕبَاِسيٗ زض حبقيٝ
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اظ رّٕ ٝزيٍط تحٛمت زض ايٗ فهطٟ٘ضت ٔكطٚع ٝثقس اظ پيطٚظي رٙجف تحطيٓ تٙجبو ٛث ٝضٞجطي ٔيطظاي ثعضي قيطاظي ثٛز
و ،ٝز ٚرطيبٖ ٔ ٟٓتبضيري ضا ثٚٝرٛز آٚضز ٜثٛز.
٘رؿت ؽٟٛض لسضت ثيضليت ٔطارـ زيٙي زض نح ٝٙؾيبؾي وكٛض  ٚضٞجطي فّٕهب زض ثؿهيذ تهٛزٜٞهب ،وه ٝثه ٝقىؿهتٝ
قسٖ اؾتجساز  ٚاظ  ٓٞپبقيسٖ لسضت اؾتقٕبض زض ايطاٖ وكيس  ٚآ٘بٖ ضا ثٝفٛٙاٖ ٔؾٟط آضٔبٖٞبي ّٔي ٔغطح وطز.
ز ،ْٚضقس افىبض ؾيبؾي ،ثطاي فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔي ٝٙتحهٛمت ثٙيهبزيٗ زض ٘ؾهبْ ازاضي  ٚؾيبؾهي ايهطاٖ ٚ ،قهىٌُيهطي
ٟ٘ضتي ثعضيتط زض لبِت ليبْ ٔكطٚعيتٞ .سف اظ ٟ٘ضت ٔكطٚعيت ،آٖچٙبٖ و ٝاظ تٍّطافٞب ،قت٘بٔهٞٝهب ،ثيب٘يهٞٝهب ٚ
ؾرٙطا٘يٞب آقىبض ثٛز ،ثٚ ٝرٛزآٚضزٖ ٘ؾبْ اؾالٔي ثط پبي ٝلٛا٘يٗ اِٟي  ٚقطيقت اؾالْ ثٛز  ٚثيقه تحطيهف  ٚتجهسيُ
ذٛاؾتّٔ ٝت ٔؿّٕبٖ ث ٝيه ٘ؾبْ ثب ٔهسَ زطثهي ،ذيهب٘تي ٘بثركهٛز٘ي ٘ؿهجت ثه ٝآضظٞٚهب  ٚا٘مهالة ّٔتهي ثهٛز وه ٝزض ضاٜ
آضٔبٖٞبيف ض٘ذ فطاٚاٖ وكيس ٜثٛز .أب زض ٍ٘بٔ ٜؤِف .ايٗ لب٘ ٖٛاؾبؾي ٔكتُٕ ثط پٙذ فهُ  51 ٚانهُ ثهٛز زض ٟ٘بيهت
فّي ضزٓ ٔزّؽ قٛضا ّٔي ثب تأويس ثط اؾالْ زض ٔتٕٓ لب٘ ٖٛاؾبؾي زض ايطاٖ تكىيُ قس .ثب چكٓپٛقهي اظ ٔحتهٛاي ايهٗ

لب٘ ٖٛؤ ٝجتٙي ثط ذٛاؾتٞٝبي ٚالقي ٔطزْ ٘جٛز ،انٛمً تسٚيٗ آٖ ٘يع ثسٚ ٖٚلت وبفي ،ثب فزّ ٚ ٝضفبيهت ٘كهسٖ ضهٛاثظ
ٔتقبضف زض تسٚيٗ  ٚتهٛيت لٛا٘يٗ اؾبؾي  ٚثٝعٛض فٕس ٜزض رٟت حُ ٔؿهببُ ٔزّهؽ قهٛضاي ّٔهي ا٘زهبْ پهصيطفت ٚ
ثؿيبضي اظ ٔؿببُ اؾبؾي  ٚحمٛق ّٔت ؤ ٝقٕٛمً زض لب٘ ٖٛاؾبؾي ٔغطح ٔيقٛز ،زض آٖ ٘بزيسٌ ٜطفت ٝقس.

فصل ششن :ريشههاي اجتواعي انقالب اسالهي در دوراى حكوهت پهلوي

زض ايٗ لؿٕت زٚضاٖ پٙزب ٜؾبِ ٝپّٟٛي ثب قطايظ ٚيػ ٜؾيبؾي ،التهبزي،فطٍٙٞهي  ٚارتٕهبفي ،ظٔيٙه ٝرسيهسي ثهطاي
ضقس ٟ٘ضتٞبي ظ٘زيطٜاي زض تبضيد اؾالْ فطا ٓٞوطز ٚزض ٚالـ ثؿتط رسيس ٟ٘ضهت اؾهالٔي زض ايهطاٖ ثهٛز وهٛٔ ٝرهت قهس

ا٘مالة اؾالٔي زض ثؿتط چٙيٗ قطايظ ٚيػٜاي ٔتِٛس قٛز .زض ٘ؾط ٔؤِف قطايظ ارتٕبفي حبوٓ ثط پٙذ ز ٝٞتهبضيد ٔقبنهط
ايطاٖ ،ثٚ ٝيػ ٜزض ز ٚز ٝٞاذيط (زٚض ٜپّٟٛي) ،ضطٚضت احيبي ا٘سيك ٝا٘مالثي اؾالْ  ٚتؿّؿُ تبضيري ٟ٘ضتٞبي اؾهالٔي
ضا آقىبض ؾبذت؛ ضطٚضتي و ٝاظ ٚاثؿتٍي  ٚفؿبز لسضت ؾيبؾي ،ؽّٓ عجمبتي  ٚؾيبؾتٞبي فطٍٙٞي زيٗظزايهئ ،ؿهد
ٛٞيت اؾالٔي  ٚثبظٌطزا٘سٖ ايطا٘يبٖ ث ٝربّٞيت زيٙي ه ايطاٖ لجُ اظ اؾالْ ه ؾطچكٕٔ ٝيٌطفت .زض حميمت قبٚ ٜزضثهبض
ثب زضٚاظٜٞبي تٕسٖ ثعضي ٚا٘مالة ؾفيسي و ٝث ٝضٚي ّٔهت ٌكهٛز٘س ،ثؿهتط تهبضيري ضا ثهطاي احيهبي تفىهط ا٘مالثهي ٚ
تىطاض تبضيري ٟ٘ضتٞبي اؾالٔي زض ايطاٖ ثٚٝرٛز آٚضز٘س .اظ ؾٛي زيٍط ٟ٘ضت اؾالٔي أهبْ ذٕيٙهي(ض )ٜزض حميمهت،
اٚد  ٕٝٞرٙجفٞبي اؾالٔي تبضيد اؾالْ  ٚتكيـ  ٚتجّٛض تٕبْ آضٔبٖٞبي ا٘مالثي ٟ٘ضتٞب يي اؾت وه ٝثهٝعهٛض ٔربعهت
زض وتبة تبو ٖٛٙثب آٖ آقٙب قس ٜاؾت  .اظ ايٗض ٚزض ٔغبِق ٝايٗ ٟ٘ضتٕ٘ ،يتٛاٖ آٖ ضا تٟٙب ثٝفٛٙاٖ حبزحهٝاي زض اضتجهبط
ثب حٛازث ظٔبٖ زض ٘ؾط ٌطفت ،ثّى ٝاظ ٘ؾط ٔؤِف ا٘سيك ٝا٘مالثي ٚآضٔبٖ ؾيبؾي ٟ٘ضت اؾالٔي و ٝؾبَ 1342آزبظ قهس
ٚزض ؾبَ  )1357پيطٚظ قس ٔب٘ٙس و ٜٛآتففكب٘ي ثٛز و ٝيه ضٚظ ٜثٚٝرٛز ٘يبٔس ٚضيكه ٝزضآحهبض  53ؾهبَ پهيف ضٞجهط
ا٘مالة ٟ٘ضت أبْ(ض )ٜاظ رّٕ ٝوتبة وكف اؾطاض زاقت ٝاؾت  ٚثٕٞ ٝيٗ رٟت ذطٚـ آٖ ٘يع زض حهبض ظٔبٖ ٔ ٚىهبٖ
ذبني ٍ٘ٙزيس .اظ ايٗ ض ٚثبيس ٟ٘ضت أبْ ضا ثبيس زض ؾٔ ٝطحّ« ٝزٚضاٖ آزبظيٗ»« ،تِٛس» « ٚقىٛفبيي  ٚؾبظ٘سٌي» ٔغبِقٝ
وطز.
 .1زٚضاٖ آزبظيٗ ٟ٘ضت( عطح حىٔٛت اؾالٔي زض زٚض ٜضضب ذبٖ)؛
 .2حطوت فعايٙس ٜا٘مالة اؾالٔي(زض ايٗ زٚضٔ ،ٜطٚضي ثطالسأبت زِٚت أيٙي ،ا٘مالة ؾفيس قب ،ٜميح ٝا٘زٕٗ ٞبي
ايبِتي ٚٚميتي ،وبپيتٛمؾئ ،ٖٛطرقيت أبْ ،فّت ٚپيبٔسٞبي ؾرٙطا٘ي أبْ ذٕيٙي زض ؾبَ  ،1342فبر ٟٝذ٘ٛيٗ ٔسضؾهٝ
فيضي ،ٝليبْ پب٘عز ٓٞذطزاز  ٚزؾتٍيطي  ٚتجقيس أبْ  ٚزض ٟ٘بيت ٔطحّ ٝرسيس ٟ٘ضت زض ٘زف ا٘زبْ قس ٜاؾت)؛

 .3ض٘ٚس ا٘مالة اؾالٔي تب پيطٚظي(ٚلبيـ اظ ؾبَ تب  1346ثب عطح ٘ؾطي ٝحىٔٛت اؾالٔي تٛؾظ أبْ زض ٘زف ثطضؾهي
ٔي قٛز زض ذالَ ثحج ٔٛضٛفبتي ٔب٘ٙهس حطوهت ٞهبي زا٘كهزٛيبٖ ٚزا٘هف آٔهٛظاٖ زض ؾهبَ  ،1349ؾهبٚان ،رٙهً
ٔؿّحب٘ ٝتٛؾظ ٌطٞٚب ،زضٚاظٜٞبي تٕسٖ ثعضي 1353تب  ،1354حعة ضؾتبذيع ،تغييط ٔجسأ تبضيد ث ٝقبٙٞكهبٞي  ٚفضهبي
ثبظ ؾيبؾي ؾبَ  1355زض زٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي وبضتط ث ٝپبيبٖ ٔي ضؾس).
ضيكٞٝبي ارتٕبفي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ زض وتبة تٛؾظ ٔؤِف ثب ثطضؾي ايٗ ٔ 3طحّ ٝث ٝپبيبٖ ٔيضؾس.
فصل هفتن :علل پيروزي انقالب اسالهي در ايراى
٘ٛيؿٙس ٜايٗ فهُ ضا زض زٔ ٚحٛض وّي -1پيچيسٌي زض چٍٍ٘ٛي پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي  -2پيـروزي انقـالب ا سـالهي ؾهبٔب٘سٞي

وطز ٜاؾت .زض ٍ٘بٔ ٜؤِف ٌطأي پيهطٚظي ا٘مهالة اؾهالٔي يهه پسيهس ٜثهعضي زض تهبضيد ٔقبنهط ايهطاٖ اؾهت ٔ ٚب٘ٙهس ٞهط
پسيسٜاي ،زض پيساـ آٖ فُّ ثؿيبضي ٔؤحط ثٛزٜا٘س .فّتٞبيي و ٝث ٝفٙبنط تكىيُزٙٞس ٜا٘مهالة اؾهالٔي ثهبظٔهيٌطز٘هس،
تبو ٖٛٙزض عي فه1 َٛتب ٛٔ6ضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت ِٚي آ٘چه ٝزض ايهٗلؿهٕت  ٚثهب فٙهٛاٖ فّهُ پيهطٚظي ا٘مهالة
اؾالٔي ،ثحج ٔيقٛزٔ ،طثٛط ث ٝآٖ فس ٜاظ فٙبنط ذبضد اظ ٔبٞيت ا٘مهالة اؾهالٔي اؾهت وه ٝثهٝنهٛضت يهه ؾّؿهّٝ
ٚالقيتٞبي فيٙي ،زض پيسايي يب قتبةظايي آٖ تأحيط لبثُ تٛر ٝزاقتٙس .ثطاي پيثطزٖ ث ٝإٞيت ايٗ فّتٞب ،ثبيس ث ٝلهسضت
اؾتجسازي قبٔ ،ٜيعاٖ ٚاثؿتٍي ا ٚث ٝلهسضت ٞهبي ذهبضري ثهٚ ٝيهػ ٜآٔطيىهب ٕٞ ٚچٙهيٗ لهسضت ؾيبؾهي ٘بقهي اظ حٕبيهت
اثطلسضتي چ ٖٛآٔطيىب ،تٛر ٝوطز؛ ايٙى ٝثب ٚرٛز چٙيٗ حبوٕيت تضٕيٗ قسٜاي ،چٍ ٝ٘ٛزض ايطاٖ زٌطٌط٘ٚيٞبي فٕيك
ؾيبؾي ه ارتٕبفي ،ثب قتبثي زيطلبثُ پيفثيٙي ،يىي پؽ اظ زيٍطي ضخ ٔيزٙٞس  ٚقهيطاظ٘ ٜؾهبْ ؾيبؾهي ٔتىهي ثه ٝچٙهيٗ
لسضتي ضا ثب تٕبْ ٚيػٌيٞبي فطٍٙٞي ،ارتٕبفي  ٚتبضيرياـ اظ ٔ ٓٞيثبقٙس  ٚظٔبْ أٛض اظ زؾتقبٞي ؤ ٝهيٌفهت اظ
ؾٛي ذسا ث ٝا ٚاِٟبْ ٔيقٛز ٔ ٚأٔٛضيت ذسايي زاضز ،ذبضد  ٚؾيط حٛازث ثب پيٛؾتٍي ٚيػ ٜث ٝپيطٚظي ا٘مهالة اؾهالٔي
ٔٙتٟي ٔيقٛز!
فٙهط ز ٚ ْٚلبثُ تٛر ٝاظ ٘ؾط ٔؤِف زض فُّ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي زض ايطاٖ آٔطيىب ثٝفٛٙاٖ حبٔي ا َٚقهب ٜثهٛز
 ٚؾطاٖ وبخ ؾفيس و ٝذٛز ضا زض ثطاثط افىبض فٕٔٛي رٟبٖ ٔؿئ َٛؾمٛط ضغيٓ قبٔ ٜيزيس٘س  ٚثطاي تجطب ٝذهٛز  ٚايزهبز
اعٕيٙبٖ زض زيٍط ٟٔطٜٞبي زؾت ٘كب٘س ٜذٛز زؾت ث ٝتٛري ٚ ٝتحّيُ حهٛازث ا٘مهالة ايهطاٖ ظز٘هس ٞ ٚهط وهساْ زض حهس
ٔؿئِٛيتي و ٝزض وبخ ؾفيس زاقتٙس ،فُّ  ٚفٛأُ ذبنهي ضا زض پيهطٚظي ا٘مهالة اؾهالٔي ٔهؤحط ٔهيزا٘ؿهتٙس .زض حميمهت
ذبعطات  ٚتبضيد ٍ٘بضي افطازي چ ٖٛوبضتط ثطغيٙؿىي٘ٚ ،ؽ ،ؾِٛيٛاٖٞ ،بٔيّت ٖٛرطزٖ  ٚغ٘طاَ ٞبيعض ،يههؾهٍ٘ٛطا٘ٚ ٝ
ؾبظٔبٖ يبفت ٝثٛز و ٝثطاؾبؼ ضٚاَ ؾيبؾي پٙتبٌ ،ٖٛثطاي زبفُ ٍ٘ب ٜزاقتٗ ٔطزْ رٟبٖ ؾ ٚ ْٛؾهطپٛـ ٌصاقهتٗ رٙبيهبت
آٔطيىب  ٚثٟطٌٜيطي ٞط چ ٝثيكتط اظ حٛازث زيطلبثُ پيفثيٙي ،زض رٟت ٔٙبفـ آٔطيىب اضاب ٝقس ٜاؾت.

ث ٝثيبٖ ٘ٛيؿٙس ٜث ٝرع ايٌٗ٘ ٝ٘ٛمغ٘ٝؾطات پيف ؾبذت ،ٝتحّيُٞبي زيٍطي ٘يع زض ظٔي ٝٙقٙبذت فبُٔ يب فٛأُ تقييٗ
وٙٙس ٜاثطاظ قس ٜاؾت و ٝلجُ اظ عطح  ٚثطضؾي آٟ٘ب ٜمظْ اؾت ،ث ٝؾ٘ ٝىت ٝشيُ تٛر ٝزاقت.
 .1ثطضؾي زيسٌبٜٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزضثبض ٜفُّ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ٘كبٖ ٔيزٞس ،ثيكتط تحّيُٞهب  ٚتفؿهيطٞبي اضابهٝ
قس ،ٜثٚ ٝيػ ٜاظ ؾٛي ٔفؿطاٖ ؾيبؾي زطة ،ثطاؾبؼ ثيٙف ٔحسٚز زض يه ٔمغـ ظٔب٘ي  ٚثس ٖٚتٛر ٝث ٝظٔيٞٝٙبي پيچيهسٜ
ٔقميستي  ٚضيكٞٝبي تبضيري ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت.
ٞ .2ط وساْ اظ تحّيٌُطاٖ ثطاؾبؼ ظٔي ٝٙفىطي ذهٛز ،زض ٔيهبٖ فّهت ٞهبي ٔرتّهف ،يهه يهب چٙهس ٔهٛضز ضا انهّي ٚ
فّتٞبي زيٍط ضا فطفي ٔقطفي وطزٜا٘س .اظ ؾٛي ز يٍط ،زِيُ ٌعيٙف ثطذي فّتٞهب ثهٝفٙهٛاٖ انهّي يهب فطفهي ٘يبظٔٙهس
تٛضيح اؾتِٚ ،ي زض ثيكتط ايٗ تحّيُٞب ،چٙيٗ تٛضيحي ٚرٛز ٘ساضز.
 .3عجمٝثٙسي ٘مغ٘ ٝؾطٞب زض تحّيُ  ٚتفؿيط ا٘مالة اؾالٔي وهبضي اؾهت ثهؽ ٔكهىُ وه ٝاظ ضاثغه ٝتٍٙبتٙهً فٛأهُ
ؾيبؾي ،ارتٕبفي ،فطٍٙٞي ،التهبزي ٔ ٚصٞجي ؾطچكٕٔ ٝيٌيطز ،ظيطا ٞط فبِٓ التهبزي يهب ٔهصٞجي زض ٟ٘بيهت زض ايزهبز
يه پسيس ٜؾيبؾي ،ث ٝفبُٔ ؾيبؾي تجسيُ ٔيقٛز  ٚوّي ٝفٛأُ پسيسٞ ٜهبي ؾيبؾهي ثهٞ ٝهط قهىُ  ٚثهب ٞهط ذهٛنهيت،
ؾطا٘زبْ ؾيبؾي قٕطزٔ ٜيق٘ٛس .ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٔكىُ ،زض عهطح  ٚثطضؾهي زيهسٌبٜٞهبي ٔرتّهف اظ اضابه ٝقهي ٜٛذهبل
عجمٝثٙسي قس ،ٜذٛززاضي قس ٜاؾتٛ٘ .يؿٙس ٜزض ايٗ فهُ ثب تٛضيحبتي زض ٔٛضز  26فٙهٛاٖ اظ ضٚيهسازٞب زض نهسز تجهيٗ
فُّ پيطٚظي ا٘مالة اؾت و ٝفجبضتٙس اظ:
 .1ؾيبؾت ٔسض٘يعْ (٘ٛؾبظي)؛  .2ؽٟٛض لسضت رسيس؛  .3لهسضت ٘بثؿهبٔبٖ ايهطاٖ؛  .4ؾيبؾهت حمهٛق ثكهط وهبضتط؛ .5
ؾيبؾت اؾالْظزايي؛ ٕٞ .6سضزي  ٚاتحبز ّٔت؛  .7آزبظ ٔطحّٛ٘ ٝيٗ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ؛ ٔ .8هٛد فؾهيٓ ضسقهبٞي؛ .9
پيبْ ضٞجط ا٘مالة ث٘ ٝيطٞٚبي ٔؿّح؛  .13قىؿت زِٚت آقتي ّٔي؛  .11وكتبض رٕق ٝؾيب ٚ ٜثبظتبة آٖ؛  .12ضغيٓ قب ٜزض
ٌطزاة اقتجبٞبت پي زض پي؛  .13حٕبيت قطق  ٚزطة اظ ضغيٓ ض ٚث٘ ٝهبثٛزي؛  .14تهت ٔاللهبت ثهب أهبْٔ ،يهبٖ ٔهطٜٞهبي
ضغيٓ؛  .15ايهطاٖ زض چٍٙهبَ حىٔٛهت ٘ؾهبٔي؛  .16پيهطٚظي ذه ٖٛثهط قٕكهيط؛  .17وكهتبض أ َٚحهطْ  ٚپيهبْ أهبْ ؛ .18
ضا ٞيٕبييٞبي ؾط٘ٛقتؾبظ؛ ٌ .19طايف ضغيٓ ثٔ ٝربِفبٖ ٌصقتٝ؛  .23تكىيُ قٛضاي ؾهّغٙت؛  .21فهطاض قهبٜ؛  .22ليهبْ
ٔيّي٘ٛي زض اضثقيٗ حؿيٙي؛  . 23ثبظتبة ضا ٞيٕبيي؛  .24ثبظٌكت أهبْ ذٕيٙهي ثهٔ ٝهيٟٗ؛  .25تكهىيُ زِٚهت ٔٛلهت؛ .26
ضا ٞيٕبيي ضأي افتٕبز.
اظ ٔيبٖ ايٗ حٛازث ثطذي قتبة ثيكتطي ضا ٔٛرت قس٘س .حبزح ٝزَذطاـ ؾيٕٙب ضوؽ آثهبزاٖ زض ٔ 28هطزاز  1357ه
و ٝزض ايٗ رطيبٖ نسٞب ٘فط ٔطز  ٚظٖ  ٚوٛزن زض آتف ؾٛذتٙس ه ٘ ٝتٟٙب ذٛظؾتبٖ ث ٝثٙس وكيس ٜقس ٜضا ث ٝثس٘ ٝا٘مهالة
اؾالٔي ٚنُ وطز  ٚث ٝضا ٞيٕبيي  21ضٔضبٖ ه ٓٞظٔهبٖ ثهب ضا ٞيٕهبيي ٞهبي ؾطاؾهط ه ٔٙزهط قهس ،ثّىه ٝثه ٝؾهمٛط زِٚهت

آٔٛظٌبض ا٘زبٔيس  ٚضغيٓ ث ٝآذطيٗ ٟٔط ٜذٛز و ٝثبضٞب ثطاي ٘زبت اظ ا ٚاؾتفبز ٜوطز ٜثٛزٔ ،تٛؾُ قس  ٚايٌٗ ٝ٘ٛثٛز وهٝ
قطيفأبٔي ه فطأبؾ٘ٛط وٟٝٙوبض ه ثب ققبض زِٚت آقتي ّٔي ،ث ٝنح ٝٙآٔس تب وكٛضي ضا و ٝا٘مهالة اؾهالٔي ؾطاؾهط آٖ
ضا فطاٌطفت ٝثٛز ،آضاْ ؾبظز أب ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝأبْ زض پيبْٞبي ذٛز ٌفت ٝثٛز ظٔبٖ ثطاي آقتي زيط قس ٜثٛز .ضٞجهط ا٘مهالة
اؾالٔي زض آؾتب٘ٔ ٝبٔ ٜحطْ ،ضطثٟ٘ ٝبيي ضا ثط پيىط ثيربٖ ضغيٓ ٚاضز آٚضز .ايكهبٖ زض پيهبْ تهبضيري ا َٚآشض ٔهب،1357 ٜ
فطاضؾيسٖ ٔبٔ ٜحطْ ضا و ٝزض ع َٛتبضيد ث٘ ٝؿُٞب ضا ٜپيطٚظي ثط ؾط٘يع ٜضا آٔٛذت ٝاؾت ؾطآزبظ پيطٚظي ثط رٛٙز اثّهيؽ
ٔ ٚحٛض وّٕ ٝثبعُ قٕطز .اظ پب٘عز ٓٞآثبٖ ه و ٝقب ٜث ٝعٛض ضؾٕي افالْ وطز ،پيهبْ ا٘مهالة ّٔهت ايهطاٖ ضا قهٙيس ٜاؾهت ه
قٕبضـ ٔقىٛؼ ثطاي ٚاغٌ٘ٛي ضغيٓ آزبظ قس .زض ٕٞبٖ زٚض ٜثٛز و ٝقب ٜالساْ ث ٝپيبز ٜوهطزٖ لهب٘ ٖٛاؾبؾهي  ٚتكهىيُ
قٛضاي ؾّغٙت وطز .ا٘تكبض ذجط ضفتٗ قب ٜزض رطايس ضٚظ  26زي  ،1357ثب ٔٛري اظ ٘بثبٚضي  ٚقبزي ٕٞطا ٜقس.
قىؿت ٔفتضحب٘ ٝزِٚت آقتي ّٔي ضا آقىبض وطز اظ آٖ پؽ ضٚظ ث ٝضٚظ ثط ٕ٘بيف لسضت ٔهطزْ ٌ ٚؿهتطـ ا٘مهالة
اؾالٔي افعٚز ٜقسٔ ٚ ٜطزْ ه و ٝتحٛمت زض ٖٚضغيٓ ضا ثٔ ٝقٙبي فمت٘كيٙي آٖ تفؿيط ٔيوطز٘هس ه رؿهٛضتط اظ ٌصقهت،ٝ
لّٕطٞٚبي رسيستطي ضا زض نح ٝٙؾيبؾي وكٛض ث ٝتهٛض زضآٚضز٘س.
ؾطا٘زبْ ضٚظ ؾط٘ٛقت فطا ضؾيس ٘ ٚؾبْ پٛؾيس ٜؾتٓقبٞي زض  22ث ،1357 ٕٟٗفطٚضيرت ٔ ٚجهبضظ ٜپهب٘عز ٜؾهبِّٔ ٝهت
ٔؿّٕبٖ ايطاٖ ث ٝضٞجطي أبْ ذٕيٙي ث ٝحٕط ضؾيس.
فصل هشتن :تازتابها و دستاوردهاي انقالب اسالهي ايراى
زض ايٗ فهُ ٔؤِف ثطاي اضظيبثي حٛازث ثقس اظ ا٘مالة و ٝاظ آٖ ثهٝفٙهٛاٖ پيبٔهسٞبي ا٘مهالة يهبز ٔهيقهٛز ،اظ ؾهٝ
ٔميبؼ اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت.
 .1ثبظتبةٞبي ا٘مالة اؾالٔي :پيبٔسٞبيي و ٝرطيبٖ ا٘مالة آٟ٘هب ضا ثهٝنهٛضت فىهؽاِقٕهُ فٛأهُ  ٚفٙبنهط ذهٛز
ثٚٝرٛز آٚضز ،ثٝعٛضي و ٝثطاي ايزبز آٟ٘ب ٘يبظي ث ٝعطح  ٚثط٘بٔ٘ ٝيؿت.
 .2زؾتبٚضزٞبي ا٘مالة اؾالٔي :حٛازث ٘ ٚتبيزي و ٝثب عطح  ٚثط٘بٔ ،ٝزض چبضچٛة اٞساف پيفثيٙي قهس ٜثهٚٝرهٛز
آٔس  ٜاؾت .
٘ .3تبيذ ا٘مالة اؾالٔي ،ثٔ ٝقٙبي فبْ ث ٝوّي ٝحٛازحي ٌفتٔ ٝيقٛز و ٝاظ ا٘مالة ضيكهٔ ٝهيٌيهطز  ٚثهيٗ آٟ٘هب ضاثغهٝ
ٔٙغمي(فّت ٔقِّٛي) ثطلطاض اؾت.
زض ٞط حبَ آ٘چ ٝزض ٘ؾط ٔؤِف ٔ ٟٓاؾت ث طضؾي ٔبٞيت آٖ زؾهت ٝاظ حهٛازحي اؾهت وه ٝثه ٝز٘جهبَ پيهطٚظي ا٘مهالة
اؾالٔي زض ايطاٖ يب رٟبٖ اتفبق افتبز٘س  ٚتحٛمتي ضا زض پي زاقتٙس .تحٛمت زض  2ثرف زاذّي  ٚرٟب٘ي زض وتبة تمؿهيٓ
ثٙسي قس ٜاؾت.

 .1تحٛمت اؾبؾي زض زاذُ و ٝزض ايٗ لؿٕت ٔؤِف ثب ٔطٚضي وٛتب ٜزض  3نفحٔ 35 ٝهٛضز اظ تحهٛمت ضا ٔتهصوط
ٔي قٛز.
 .2ضٞبٚضزٞبي ا٘مالة زض ٔميبؼ ثيٗ إُِّ اؾالٔي  ٚرٟب٘ي زض ايٗ لؿٕت ث ٝذبعط اذتهبض ٔؤِف ث ٝشوط فٟطؾهتي
اظ  33ضٞبٚضز اقبض ٜزاضز.
فصل نهن :آسيةشناسي انقالب اسالهي
آزبظ ايٗ فهُ ثب ثيبٖ ٘مبط آؾيتپصيط اؾت وٛٔ ٝرت آؾيت ث ٝا٘مالة اؾت وه ٝاظ ٔٙؾهط ٔؤِهف ثهيٌٕهبٖ ٞهط وهساْ اظ
فٛأُ ٔؤحط زض پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ،فبُٔ تسا ْٚآٖ ٘يع قٕطزٔ ٜهي قهٛز  ٚاٌهط آٖ فٛأهُ زچهبض ا٘حهطاف قه٘ٛس يهب
ث ٌٝ٘ٛٝاي ٔٛضز تٟسيس لطاض ٌيط٘س ،ا٘مالة اؾالٔي ٘يع آؾيت ذٛاٞس زيسٕٞ .چٙيٗ آٖ زؾهت ٝاظ فٛأهُ قهتبثعاي پيهطٚظي
ا٘مالة و ٝث ٝقطايظ لجُ اظ ا٘مالة اذتهبل ٘ساقتٙسٔ ،ب٘ٙس ٛٞقيبضي ٔطزْ ٘ؿجت ث ٝتحطوبت زقٕٗ ،زض نٛضت زفّهت
يب ؾؿتي ٔيتٛا٘س آؾيتٞبي رسي ثط ا٘مالة ٚاضز آٚضز .تأويس ٔؤِف ثط ايٗ ٘ىت ٝاؾت و ،ٝثيٌٕهبٖ ٕ٘هيتهٛاٖ اظ ٔيهبٖ
ٔزٕٛف ٝفٛأّي و ٝثٝعٛض رٕقي آؾيتظا ٞؿتٙس ،يه يب چٙس فبُٔ ضا ثعضيٕ٘بيي وطز .ثب ايٗ حهبَ ،عجمهٝثٙهسي آٟ٘هب،
وبض زقٛاضي ٘يؿت.
از نظر هؤلف اِٚيٗ فبُٔ چبِف زيطي ٝٙلسضت  ٚآظازي اؾت و ٝثٔ ٝمتضهبي عجيقت ا٘مالة اؾهالٔي ٘يهع ،ضاثغه ٝثٙيهبزيٗ
حىٔٛت ثب ضٞجطي فمي ٝربٔـاِكطايظ  ٚضاثغ ٝارتٙبة٘بپصيط آٖ ثب آظازيٞبٞ ،طٌ ٝ٘ٛربي پبي فٛأُ ٔساذٌّٝهط ذهبضري
 ٚفٛأُ فط نتعّت زاذّي ضا ٔحٔ ٛيوطز  ٚحبوٕيت ضا زض ؾٔ ٝف ْٟٛث ٓٞ ٝپيٛؾت« ٝاؾتمالَ»« ،آظازي» « ٚرٕٟهٛضي
اؾالٔي» قىُ ٔيزاز .آؾيتقٙبؾي ا٘مالة اؾالٔي اظ ٕٞيٗ ضطٚضتٞب ٔ ٚفبٞيٓ ثٙيبزيٗ ؾيبؾت  ٚحىٔٛهت اظ زيهسٌبٜ
ا٘مالة اؾالٔي ثطٔيتبثس .آؾيتٞبي ٔقطفتي  ٚوبضثطزي ،زٛ٘ ٚؿ ضٚيىطز ا٘حطافي ضا زض ثطذٛضز ثب ا٘مالة اؾهالٔي ٘كهبٖ
ٔيزٞس:
اِف) ضٚيىطزي وٚ ٝميت فمي ٝضا زيىتبتٛضي  ٚفبُٔ ؾّت آظازيٞب ٔيزا٘س.
ة) ضٚيىطزي و ٝآظازي ٔطزْ ضا ثٔ ٝف ْٟٛافؿبضٌؿيرتٍي ،قٛضـ  ٚضٞبيي ث ٝؾٛي فؿبز تفؿيط ٔيوٙس.
زض وٙبض ايٗ چبِف زيطي ٝٙزض ٘ؾط ٔؤِف زيٍط فٛأُ تٟسيس وٙٙس ٜا٘مالة اؾالٔي ضا ٔ ٓٞيثبيؿت ٔس ٘ؾط لطاض زٞيٓ.

زض ٘ؾط ٔؤِف چبِفٞبي ٔقطفتٌطايب٘ ٝثب چكٓپٛقي اظ ارتٙبة٘بپهصيط ثهٛزٖ آٟ٘هب زض ٔهٛضز پسيهسٜاي ٔخهُ ا٘مهالة
اؾالٔي ،و ٝاثقبز فّؿفي ،والٔي ،فمٟي ،ؾيبؾي ،حمٛلي  ٚربٔقٝقٙبذتي زاضز ،انٛمً تٟسيسي ثط ا٘مالة اؾالٔي قهٕطزٜ
ٕ٘ي قٛز .فٛأُ تٟسيس وٙٙس ٜضا ثبيس زض ٔؿببُ ضاٞجطزي  ٚارطايي ا٘مالة اؾالٔي رؿتز ٛوهطز؛ فهٛأّي وهٔ ٝهيتٛا٘ٙهس
ا٘مالة ضا زض فطن ٝفُٕ اظ پبي زضآٚض٘س يب آٖ ضا زچبض آؾيتٞبي رسي وٙٙس.

٘ىت ٝلبثُ تٛرٔ ٝؤِف ايٗ اؾت وٞ،ٝطچٙس ٔٛاضز ارطايي اظ آفبت ا٘مالة ثٝقٕبض ٔهيآيٙهسِ ،ىهٗ تزطثه٘ ٝكهبٖ زازٜ
اؾت و ٝزض ٔٛاضزي ايٗ چٙيٗ ه و ٝضٚيبضٚيي ارتٙبة٘بپصيط اؾت ه اظ زض ٖٚآفتٞب فٛأهُ تٟسيهس وٙهس ٜا٘مهالة ثيهطٖٚ
ٔيآيٙس .ثيتطزيس ثيبٖ  ٕٝٞآٖ ٔٛاضز ٕ٘ٔ ٝىٗ اؾت ٔ ٝ٘ ٚفيس؛ ٘بٌعيط ثبيس فٛأُ تٟسيس وٙٙس ٚ ٜآؾيتضؾبٖ ا٘مالة ضا ثب
ٔقيبضٞبي زليك ه حسالُ ثِ ٝحبػ إٞيتي و ٝزاض٘س ه تمؿيٓ ثٙسي وطز .ثهب ايهٗ ٍ٘هب ٜثبيهس ٛٞاٞهبي ٘فؿهب٘ي  ٚذٛاؾهتٞٝهبي
زيطفمال٘ي ضا و ٝث ٝربي تمٛا  ٚفمال٘يت ٘كؿت ،ٝتٟٙب فبُٔ ٘بثؿبٔب٘يٞب ثٝقٕبض آٚضز.
ضا ٜزيٍط ثطاي آؾيتقٙبؾي ا٘مالة اؾالٔي ه و ٝثب ثطضؾي ٔؿببُ آؾيتپصيط ا٘مالة اؾالٔي ثٝزؾهت ٔهيآيهس ه زض
ٍ٘بٔ ٜؤِف ث ٝذبعط ؾِٟٛت زؾتيبثي ثٔ ٝؿببُ آؾيتپصيط  ٚلبثُ پيفثيٙي  ٚپيكٍيطي ثٛزٖ آٟ٘هب ،إٞيهت ٚيهػٜاي زاضز.
زض ايٗ ٔٛضز ٘ٛيؿٙس ٜثٔ ٝؿببُ شيُ اقبضٔ ٜي وٙس:
 .1زٚض اظ زؾتطؼ ثٛزٖ اٞساف انّي ا٘مالة ٘ ٚؾبْ.
٘ .2بتٛا٘ي ٘ؾبْ زض پيٕٛزٖ ذظ ٔكيٞبي وّي.
 .3تٛري٘ٝبپصيطي ٔجب٘ي ا٘مالة ٘ ٚؾبْ زض قطايظ ٔتح.َٛ
 .4ايؿتبيي  ٚثؿتٝقسٖ ضاٜٞب ي تٛؾق.ٝ
 .5افٔ َٛقٛٙيت  ٚؽٟٛض ز٘يبٔساضي.
فصل دهن :انقالب اسالهي و نظام سياسي
اظ رّٕٛٔ ٝضٛفبت ٔٚ ٟٓاؾبؾي ا٘مالة ٘ؾبْ ؾيبؾي حبوٓ ثط ربٔق ٝاؾت ٚثيتطزيس ٞيچ ا٘مالة  ٚزٌطٌ٘ٛي ٕ٘يتٛا٘هس
ثس٘ ٖٚؾبْ ؾيبؾي ٔٙبؾجي و ٝاٞسافٔ ،جب٘ي  ٚذظٔكيٞبي آٖ ضا زض لبِهت ٟ٘بزٞهبي ؾيبؾهي ،ارطايهي ؾهبظز  ٚتهسا ْٚضا
تضٕيٗ وٙس ،رع آ٘ى ٝزض قىُ ٘ؾطئ ،ب٘سٌبض ثبقسٔ .ؤِف ثب تزعيه ٚ ٝتحّيهُ ضاثغه٘ ٝؾهطي ا٘مهالة ٘ ٚؾهبْ رٕٟهٛضي
زضنسز ثيبٖ ايٗ ضاثغ ٝثطآٔس ٜاؾت  .زض ايٗ تحّيُ ٔؤِف زِيُ ٚفبق ٚؾبظٌبضي اؾهالٔيت  ٚرٕٟٛضيهت ٘ؾهبْ ضا زض اِهف)

ٔؾبٞط ٔطزْؾبمضي زيٙي ٚة) ٚرٛز ٟ٘بزٞبي پبؾساض اؾالٔيت ٘ؾبْ ثيبٖ ٔيوٙس ٔ ٚؾبٞط ٔطزْؾبمضي زيٙي ضا زض
 .1تىي ٝث ٝآضاي فٕٔٛي  .2قي ٜٛا٘تربة ضٞجط٘ .3ؾبْ قٛضاييٕٝٞ .4پطؾي تٛضيح ٔي زٞسٕٞ .چٙيٗ ٟ٘بزٞبي پبؾهساض
اؾالٔيت ٘ؾبْ ضا ٟ٘ .1بز ضٞجطيٟ٘ .2بز قٛضاي ٍٟ٘جهبٖ .3ثهبظٍ٘طي زض لهب٘ ٖٛاؾبؾهي ٘ .4ؾهبضت  ٚتٙؾهيٓ لهٛاي حهبوٓ.5
ٔف ْٟٛحمٛلي ٚاغٔ« ٜغّمٔ .6 »ٝزٕـ تكريم ٔهّحت ٘ؾبْ .7تقييٗ ذظٔكيٞبي وّي ٘ؾبْ ثط ٔي قٕطز.
زض پبيبٖ ثب فٛٙاٖ ٞكساضٞبي زيٍط  ٕٝ٘ٛ٘ 3ان َٛاظ لب٘ ٖٛاؾبؾهي وه ٝثه ٝحفهؼ اؾهالٔيت ٘ؾهبْ تبويهس زاضز اقهبضٜ
ٔيوٙس :اِف) اذتيبضات ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔزّؽ ة) رٌّٛيطي اظ ارطاي ٔمطضات ٔربِف قهطؿ د)اثغهبَ ٔمهطضات ٔرهبِف ثهب
اؾالْ .

فصل يازدهن :تحوالت پس از پيروزي انقالب ا سالهي
ٕٟٔتطيٗ ٔحٛضٞبي 3ز ٝٞپؽ اظ پيهطٚظي ا٘مهالة ا ؾهالٔي زض ايهٗ فههُ زض  7نهفحٔ ٝهٛضز ثطضؾهي لهطاض ٌطفته ٝاؾهت .
ٔحٛضٞبي ٔ ٟٓز ٝٞا َٚا٘مالة اؾالٔي فجبضتٙس اظ:

 .1ايزبز  ٚتكىيُ زٟ٘ ٚبز اؾبؾي« :قٛضاي ا٘مالة اؾالٔي» « ٚزِٚت ٔٛلت»؛
 .2ؽٟٛض اٚد ايخبض  ٚقٟبزتعّجي فطظ٘ساٖ ا٘مالة زض زفبؿ ٔمسؼ؛
 .3تزطثٔ ٝمبٔٚت زض زٚضاٖ ٞكت ؾبِ ٝزفبؿ ٔمسؼ؛
ٌ .4صض اظ تٙسثبز ثحطاٖٞبي ؾيبؾي؛
 .6ثطچيسٖ عٔٛبض م٘ ٝربؾٛؾي؛
 .7ا٘مالة فطٍٙٞي زض ؾغح فطٍٙٞي ،آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي ،ثٚ ٝيػ ٜزض زا٘كٍبٜٞب؛
 .8تٛؾق ٝچكٍٕيط آٔٛظـ  ٚثيٙف فٕٔٛي ثٚ ٝيػ ٜآٔٛظـ  ٚپطٚضـ اؾت.
ٕٟٔ ٚتطيٗ ٔكرهٞٝبي ز ٝٞزٚ ْٚؾ ْٛا٘مالة اؾالٔي زض ازأ ٝتٛؾظ ٔؤِف ايٍ٘ٛٙهٔ ٝهطٚض قهس ٜاؾهت وه ٝزٞه ٝز ْٚزض حهبِي
آزبظ قس و ٝضحّت رب٘ؿٛظ أبْ(ض )ٜپي٘ٛس ٔؿئٛمٖ ٔ ٚطزْ ضا ثب ا٘مالة ٘ ٚؾبْ ٔؿتحىٓتط  ٚاٍ٘ع ٜپبؾساضي اظ زٔ ٚيطاث
ٔب٘سٌبض أبْ(ض )ٜضا افعايف زاز ٜاؾت .يىي اظ ٔكرهٞٝبي ز ٝٞز ،ْٚثطٚظ  ٚتكسيس چبِفٞب ٘ ٚمس ٘ ٚؾطٞبي ٌ٘ٛهبٌٖٛ
پيطأٔ ٖٛؿببُ اؾبؾي ا٘مالة ٘ ٚؾبْ اؾالٔي ثٛز .زض ايهٗ ٔيهبٖ ،ثطذهي ثهب ٔٙغهك  ٚثقضهي ثهب ٌهطايفٞهبي زيطانهِٛي ٚ
حطثٞٝبي تجّيغبتي زض ايٗ چبِفٞب حضٛض يبفتٙس ٘ ٚمفآفطيٙي وطز٘س .ث٘ٝؾهط ٔهيضؾهس پسيهس٘ ٜمهس ٘ ٚؾهط  ٚضٚيىهطز ثهٝ
چبِف ٞبي انِٛي زض ز ٝٞز ْٚپؽ اظ ٌصض اظ يهه زٞه ٝتزطثه ،ٝارتٙهبة ٘بپهصيط ثهٛزِ ،ىهٗ ثطذهي ايهٗ پسيهس ٜفّٕهي ٚ
ارتٕبفي ضا ثب ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي ،اقتجبٌ ٜطفتٙس  ٚيه ز ٝٞفطنت اضظقٕٙس ضا اظ ّٔت فطٞيرت ٝايهطاٖ ؾهّت وطز٘هس .فّٕىهطز
زِٚت ٞبي ز ٝٞز ْٚا٘مالة زض ايٗ زٚضٕٛٞ ،ٜاض ٜأيسٚاضوٙٙس ٜثٛز ٘ ٚؿُ رٛاٖ ضا ٘ؿجت ث ٝا٘مالة ٔهؤٔٗتهط  ٚثه ٝآيٙهسٜ
أيسٚاضتط ؾبذت ٝاؾت.
ثب قطٚؿ ز ٝٞؾ ْٛه و ٝضيك ٝزض افٕبق ز ٝٞز ْٚزاقت هحبَ ٛٞ ٚاي افتساٌَٝ٘ٛاي ثط وكٛض حبوٓ  ٚتزطثٞٝهب ثيكهتط
قس ،أب زببّٞٝب  ٚچبِفٞبيي و ٝفطٚوف وطز ٜثٛز ثٝنٛضت ٞيبٛٞي ٔغجٛفبتي ضخ ٕ٘ٛز ٘ ٚؿُ ٘ ٛضا ،ثه ٝرهبي پيٛؾهتٗ
ث ٝذيُ تزطث ٝآٔٛذتٍبٖ ا٘مالة اؾالٔي ،زچبض اضغطاة ؾبذت.
زض ثرف پبيب٘ي وتبة ٔؤِف ؾرٗ اظ آيٙس ٜا٘مالة اؾالٔي اؾت ؤ ٝيٌٛيس« :ثبيس افتطاف وطز وٞ ٝط ٘ٛؿ پيكهٍٛيي ٚ
پيفزاٚضي زض ظٔي ٝٙآيٙس ٜا٘مالة اؾالٔي ،ثس ٖٚثط٘بٔ ٝحؿبة قسٕٔ ٝ٘ ،ٜىٗ اؾت ٔ ٝ٘ ٚفيس .آيٙس ٜا٘مالة اؾالٔي تٟٙهب
زض ؾبي ٝيه ثط٘بٔ ٝربٔـ  ٚلبثُ ارطا ،تضٕيٗ قس٘ي اؾت  ٚاِجتٌ ٝصقت ٚ ٝحبَٕٛٞ ،اض ٜچطاك ضا ٜآيٙس ٜاؾت؛ ث ٝايٗ ٔقٙب

و ٝوساْ ثط٘بٔ ٝثطاي آيٙس ٜتطؾيٓ  ٚارطا قس ٜاؾت تب ضا ٜآيٙس ٜضا اظ  ٓٞاو ٖٛٙثتٛاٖ زيس .زض ايٗ نٛضت ٔيتهٛاٖ ٌفهت
ٞسف اظ تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝؾ ْٛوكٛض تٛؾظ ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي  ٚثطاؾبؼ ذظٔكيٞبي وّهي وه ٝضٞجهط ا٘مهالة تطؾهيٓ
وطز ،پٛيب ٍ٘ب ٜزاقتٗ ٘ؾبْ  ٚايزبز قتبة زض رطيبٖ آيٙس ٜا٘مالة اؾالٔي اؾت .زض ثط٘بٔ ٝؾٚ ٕٝٞ ،ْٛيػٌهيٞهبي تٛؾهقٝ
ؾيبؾي ،التهبزي ،ارتٕبفي ،فّٕي ،پػٞٚكي ،فطٍٙٞي وكٛض زيس ٜقس ٜاؾت ثب ايٗ ٚنف ٛٙٞظ ٍ٘طا٘يٞهب اظ ٔيهبٖ ٘طفتهٝ
اؾت ،ظيطا چٍٍ٘ٛي ارطاي ثط٘بٔ ٝوالٖ ؾ ْٛاؾت ؤ ٝيتٛاٖ أيسٚاض يب ٘بأيسوٙٙس ٜثبقس .افع ٖٚثط ايٗ ثبيس پطؾهيس :آيهب
تٟٙب ثب قىٛفبيي التههبزي ،تٛؾهق ٝؾيبؾهي  ٚپيكهطفتٞهبي فّٕهي ،پػٞٚكهي  ٚفطٍٙٞهي ٔهيتهٛاٖ ثه ٝآيٙهس ٜا٘مهالة زَ
ثؿت؟»(ٕٞبٖ :ل.)295

 -3نقذ كتاب
ضٕٗ آضظٚي ٔغفطت  ٚضحٕت ثطاي ٔؤِف ٌطأي ٘مس وتبة زض  2ثرف تٙؾيٓ قس ٜاؾت
اِف)نقذ هحتوي:
٘ -1مس رسّي ث ٝتهسٚيٗ وتهبة زض تمؿهيٓثٙهسي ٚ ٚظٖ زٞهي ثهٛٔ ٝضهٛفبت اؾهت وه ٝثطاؾهبؼ آٖ نهفحبت وتهبة
تمؿيٓثٙسي  ٚثٛٔ ٝضٛفبت اذتهبل پيسا وطز ٜاؾت .زض وتبة و ٝتقساز نفحبت آٖ  293اؾت 153 ،نهفح ٝنهطفبً ثهٝ
ثحجٞبي تبضيري لجُ اظ پيطٚظي اذتهبل زاز ٜقس ٚ ٜاظ ثقس اظ ا٘مالة ٔؿببُ ٕٟٔي ٔب٘ٙس :ر٘ ًٙهطْ  .......ٚؾهرٙي ثهٝ
ٔيبٖ ٘يبٔسٚ ٜزض تٛضيح زؾتبٚضزٞبي ا٘مالة وٕتط اظ 9نفحٔ ٝغّت آٔس ٜاؾت.
 -2أتساز ٘ساقتٗ تٛنيفبت ٚتحّيُٞب ٔؤِف ٌطأي تب ز ٝٞچٟبضْ ا٘مالة و ٝثؿيبضي اظ ٔغبِهت ٟٔهٓ زض وتهبة
ٔغفٔ َٛب٘س ٜاؾت  ٚفّي ضزٓ ٔفيس ثٛزٖ ٔغبِت وتبة ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس ٔقطفي ايٗ وتبة زض ز ٝٞچٟبضْ ا٘مالة اظ عطف
ٔقب٘ٚت أٛض اؾبتيس ثقٛٙاٖ وتبة زضؾي لبثُ ثطضؾي ٚتأُٔ اؾت .ذهٛنبً و ٝثب تٛؾق ٝفضبي ٔزهبظي ٚاؾهتفبز ٜثؿهيبض
ظيبز اظ آٖ زض ثيٗ رٛا٘بٖ زض ايٗ فهط  ٚقجٟبت ظيبزي و ٝزقٕٙبٖ ٔ ٚقب٘هسيٗ زاذّهي ٚذهبضري زض ٔٛضهٛؿ ا٘مهالة،
زؾتبٚضزٞب ٚوبض آٔسي ٘ؾبْ ٞط ضٚظ٘ ٜكط ٔي زٙٞس ضطٚضت ث ٝضٚظ ضؾب٘ي اعالفبت اظ زؾتبٚضزٞب ي ا٘مالة ٚفّٕىهطز
٘ؾبْ ز ٚچٙساٖ ٔي قٛز.
-3زض فهُ ا َٚثب فٛٙاٖ ضٚيىطزٞب  ٚتحّيُٞب و ٝزض  2لؿٕت آٚضز ٜقهس ٜاؾهتٔ .حتهٛي ايهٗ فههُ نهطف ًب فٙهٛاٖ
تقسازي وتبة يب ٔمبِ ٚ ٝيب ٔحٛض ٔحتٛايي زض تحميمبت  ٚتحّيُ ٞهب اؾهت .وه ٝضفهط٘ؽ ٞهبي آٖ ٞهٓ وبٔهُ آٚضز٘ ٜكهسٜ
ثطذي اظ فٙبٚيٗ نطفبً ٘بْ احط ٛ٘ ٚيؿٙس ٜآٔس٘ ٚ ٜبٔٔ ٝطوع چبح ؾبَ چبح ٘ ... ٚيبٔس ٜاؾت .ضٕٗ ايٙى ٝثب ٚضٚز ايهطاٖ زض
ز ٝٞچٟبضْ ا٘مالة ثب ٘مف آفطيٙي زض فطنٞٝبي فّٕي ثيتطزيس تحّيُ رسيس ٔ ٚتفبٚتي اظ ا٘مالة اؾالٔي  ٚايطاٖ تٛؾظ
زطثي ٞب ا٘زبْ قس ٜاؾت ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝث ٝفٛٙاٖ وتبة ٘ؾبْ ؾيبؾي ٔ ٚؿبيُ ٌٙ ٓٞزب٘س ٜقهس ٜاؾهت مظْ ثهٛز حهسالُ
ٔٙبثـ تحّيُ ٔؿبيُ ز ٝٞؾ ٚ ْٛچٟبضْ  ٓٞآٚضز ٜقٛز .
ٔ -3حتٛاي فهُ چٟبضْ تحت فٛٙاٖ ضيكٞٝبي تبضيري ا٘مالة اؾالٔي ٔحؿٛة ٕ٘يقٛز .زض ٚالهـ فٙهٛاٖ فههُ ثهب
ٔحتههٛاي اضتجههبط چٙههسا٘ي ٘ههساضز چههطا وهه ٝتحههٛمت  ٚا٘سيكههٞٝههب وههٛاوجي ،فجههس ٚ ،ٜحؿههٗ اِجٙههبء وهه ٝزض قههىُزٞههي
اذٛاٖ إِؿّٕيٗ ٘مف اؾبؾي زاقت ٝا٘سٚزض ايٗ فهُ ٘بْ ثطز ٜقس ٜزض ثيساضي ٘ ٚمفآفطيٙهي ٔؿهّٕب٘بٖ زض ٔٙغمه ٚ ٝحتهي
رٟبٖ اؾالْ ٔؤحط ثٛز ٜأب ،نطفبً اوتفب وطزٖ ث ٝايٗ زؾت ٝقرهيت  ٚتقبّٔكبٖ ثب ؾهيس رٕهبَاِهسيٗ اؾهسآثبزي ثهٝفٙهٛاٖ
ضيكٞٝبي تبضيري ا٘مالة ايطاٖ ربي تأُٔ اؾت ذهٛنبً و ٝفهُ  7 ،6 ،5و ٝؾيط تبضيد قىٌُيهطي  ٚفّهُ ا٘مهالة ضا
ثيههبٖ وههطز ٜاؾههت٘ .ىتهه ٝزيٍههط زض ايههٗ فهههُ زض ثيههبٖ قرهههيت ؾههيس رٕ هب َ اِههسيٗ اؾههس آثههب زي اؾههت ٔؤِههف زض

نفح(138ٝپبضاٌطاف چٟبضْ) زض ٘مُ ٔؿتميٓ اظ زيٍط ٘ٛيؿٙسٌبٖ اظ ؾيس رٕبَاِسيٗ اؾهسآثبزي ثهب فٙهٛاٖ ؾهيس رٕهبَ
اِسيٗ افغب٘ي ٘بْ ٔيثطز أب ؽبٞطاً ٔؤِف  ٓٞؾيسرٕبَ ضا فّي ضزهٓ ٔهساضن تهبضيري ٔٛحهك زض ّٔيهت ايكهبٖ وه ٝايطا٘هي
ٞؿتٙس افغب٘ي ٔيزا٘ٙس(پبضاٌطاف پٙزٓ) ٔضهبفبً ثهط ايٙىه ٝزض ل ٞ 137هٓ ٘مهف ؾهيس رٕهبَ اِهسيٗ ٔ ٚيهطظا ّٔىهٓ ذهبٖ
ٕٞغطاظ ٌطفت ٝقسٚ ٜذهٛنب ثب ثيبٖ رّٕ« ٝزض ايٗ ٔيبٖ وؿب٘ي ٘يع اٍ٘يعٞبي ٔصٞجي آٖ ز ٚضا ٔٛضز تطزيهس لهطاض زاز»...ٚ ٜ
 ٚفسْ اضاب ٝتحّيّي ٔٙغجك ٚزض ذٛض ؾيس قرهيت ايكبٖ زض ٍ٘بٔ ٜربعهت ٔرهسٚـ ٚثهب ٔيهطظا ّٔىهٓ ذهبٖ ٍٕٞهٖٛ
اٍ٘بقتٔ ٝي قٛزٔ .ؤِف زض ثيبٖ ٘مهف ؾهيس رٕهبَ اِهسيٗ زضفههط ٘بنهطي(لٞ )98هٓ اظ ؾهيس ثقٙهٛاٖ رٙهبحي وه ٝاظ
قيٞ ٜٛبي تّفيك قس ٜز ٚرٙبح ٔصٞجي ٚزطثٍطا اؾتفبزٔ ٜي وٙس ٘بْ ٔي ثطز زض نٛضتيى ٝثط اؾبؼ ٚالقيت تهبضيري ؾهيس
زض ٔجبضظ ٜثب اؾتجساز زاذّي(٘بنطاِسيٗ قب ٚ )ٜاؾتقٕبض(اٍّ٘يؽ ٚضٚؼ) قيٞٛبي زضؾهت ٔمبثهُ ثهب رٙهبح ٔٛٙضاِفىطٞهبيي
ٔب٘ٙس ٔيطظا ّٔىٓ ذبٖ زاقت .زض ٘تيز ٝثب ايٗ ٌ ٝ٘ٛتحّيُ اظ قرهيت ؾيس رٕبَ اِسيٗ اؾس آثهبزي وه ٝثه ٝتقجيهط قهٟيس
ٔغٟطي ثٙيبٍ٘صاض ٟ٘ضت ٞبي اؾالٔي زض رٟبٖ اؾالْ ثٛز ٜمظْ اؾت ثب زلت ثيكتطي تحّيُ ٘مهف آفطيٙهب٘ي ايهٗ ثعضٌهبٖ
ا٘زبْ ٌيطز.
 -4فهُ ٞكتٓ وتبة ثبظتبةٞب  ٚزؾتبٚضزٞب ا٘مالة اؾالٔي زض  9نفح ٝآٚضز ٜقس ٜو 2 ٝنفح ٝتجييٗ ؾبذتبض ثحهج
اؾت  ٚزض  7نفح ٝثبليٕب٘س ٜزض زؾتبٚضزٞبي زاذّي نطفبً فٙبٚيٙي ثيبٖ قس ٜاؾت و ٝاظ ثطذهي اظ ٕٟٔتهطيٗ ٔٛضهٛفبت
ٔب٘ٙس زؾتبٚضزٞب فطن ٝفّٕي ه فطٍٙٞي ؾرٙي ثٔ ٝيبٖ آٚضز٘ ٜكس ٜاؾت .زض ثرف ضٞبٚضزٞبي رٟب٘ي  ٓٞنهطفبً فٙهبٚيٗ
وّي ثيبٖ قس ٜاؾت زض نٛضتي و ٝايٗ ثرف اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثه ٝرٟهت ثمهبء  ٚحجهبت ا٘مهالة ذهٛنهب زؾهتبٚضزٞبي
ثؿيبض ظيبزي ؤ ٝبحهُ ظحٕبت ٚتالـ ا٘سيكٕٙساٖ ثٛز ٜثطذٛضزاض اؾت مظْ ثهٛز وهٛ٘ ٝيؿهٙسٔ ٜحتهطْ اظ ثرهفٞهبي
تبضيري لجُ اظ ا٘مالة و ٝثقضبً ٔٛاظي ثٛز ٜپطٞيع  ٚزض ايٗ ثرف ٔغبِت ٔفيسي و ٝث ٝقٙبذت ا٘مالة ثهطاي زا٘كهزٛيبٖ
ٔفيس ثٛز ثيفعايس چطا و ٝثيٙف  ٚثهيطت ٘ؿُ رسيس نطفبً ثب ٚضٚز زض ايٙچٙيٗ ٔجبحخي زض ٔٛضز ا٘مالة اؾت وه ٝاضتمهبء
پيسا ٔيوٙسٔ .ضبفبً ثط ايٙى ٝثط ثؿيبضي اظ ٔجبحج تبضيري زض زٚضاٖ ٔرتّف تحهيّي احتٕبمً ٔطٚضي زاقت ٝاؾت.
- 5فهُ ٘ :ٟٓزض فهُ ٘ ٟٓآؾيتقٙبؾي نهطفبً ز ٚزٞه ٝا٘مهالة زض  6نهفح ٝثقهس اظ ا٘مهالة ثهب وّهيٌهٛيي ٕٞهطاٜ
اؾت(ل  265پبضٌطاف ؾ )ْٛؤ ٝغّت چٙسا٘ي ضا ثٔ ٝربعت ث ٝزِيُ وّي  ٚارٕهبِي ثهٛزٖ ٕ٘هيزٞهس .ثهيتطزيهس مظْ
اؾت .زض ز ٝٞچٟبضْ ا٘مالة حسالُ ز ٝٞؾ ٓٞ ْٛآؾيتقٙبؾي قٛز .فّياِرهٛني و ٝزض ز ٝٞؾٛٔ ْٛضٛفبتي ٕٟٔهي
ٔب٘ٙههس :رٛا٘ههبٖ ،ذههب٘ٛاز ،ٜرٕقيههتٚ ،ضههقيت پٛقههف  ٚقههطايظ ضههس فطٍٙٞههي ٔٛرههٛز اظ ٔٛضههٛفبت ثؿههيبض چههبِفظا ٚ
آؾيت ظ٘ٙس ٜث ٝاٞساف ا٘مالة ثٛز ٚ ٜحطوت ٔ ٚؿيط ا٘مالة ضا ثب آؾيتٞبي رسي ٔٛار ٝوطز ٜاؾت .و ٝزض ٔهتٗ ثه ٝآٖ
اقبض٘ ٓٞ ٜكس ٜاؾت.

 -3زض فهُ يبظز ٓٞثب فٛٙاٖ تحٛمت پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي نهطفبً ز ٚزٞه ٝا َٚا٘مهالة زض  6نهفحٚ ٝاوهبٚي قهسٜ
اؾت زض حبِيىٔ ٝب زض ز ٝٞچٟبضْ ا٘مالة اؾالٔي ٞؿتٓ  ٚزض ز ٝٞؾ ٚ ْٛؾبَٞبي اِٚي ٝز ٝٞچٟهبضْ تحهٛمت ثؿهيبضي زض
اثقبز ٔرتّف زض وكٛض ٚرٛز زاضز و ٝمظْ ثٛز ٜحسالُ ثب ٍ٘بٞي ارٕبِي ث ٝآٖ پطزاذت ٝقٛز و ٝزض لؿٕت آيٙس ٜا٘مهالة
اؾالٔي و ٝاقبضٜاي ث ٝثط٘بٔ ٝؾ ْٛتٛؾق ٝقس ٜاؾت زض حبِي و ٝوكٛض زض آؾهتب٘ٚ ٝضٚز ثه ٝثط٘بٔه 6 ٝتٛؾهق ٝاؾهت  ٚايهٗ
٘كبٖ اظ ايٗ زاضز و ٝثرفٞبي ايٙچٙيٙي زض وتبة ث ٝضٚظضؾب٘ي ٘كس ٜاؾت ثب تٛر ٝثه ٝايٙىه ٝوتهبة زض ظٔؿهتبٖ  92يقٙهي
آؾتب٘ ٝؾبَ  93ث ٝچبح ضؾيس ٜاؾت.

نقذ شكلي:
 .1زض ٔمسٔ ٝعجك ٍ٘بضـ فّٕي اٞساف ٔغبِت ؾبٔب٘سٞي زض وتبة ،ضٚـ  ... ٚآٚضزٔ ٜيقٛز .زض ٔمسٔ ٝايٗ وتهبة
ٔغبِت ثؿيبض ٔفيسي آٚضز ٜقس .أب اٚمً ٔٛاضز فٛقاِصوط ٔس٘ؾط لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت  ٚحب٘يبً ثس٘جبَ ٔمسٔٔ 2 ٝحٛض فطفي زيٍط
آٚضز ٜقس ٜو ٝثٟتط ثٛز ٜثحج فٛٙاٖ وّيبت يب زض ٕٞبٖ ٔمسٔ ٝثس ٖٚتفىيه  ٚتحت فٛٙاٖ ٔزعا آٚضزٔ ٜي قس.
ٙٔ .2بثـ وتبة تحت فٛٙاٖ وتبثٙبٔ ٝثس ٖٚتفىيه  ٚثقضبً ثغٛض ٘بلم ٔٙبثـ ٔرتّف افٓ اظ وتبة٘ ،كطيبت ،عهطح٘بٔهٝ
پػٞٚكيٙٔ ،بثـ فبضؾي  ٚفطثي  ٚؾبيت آٔس ٜاؾت ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛزض پيف اظ  23نفحٙٔ ٝبثـ(ل ، )339فٙبٚيٗ ضٚظ٘بٔهٞٝهب
ٔٛضز اؾتفبز ٜنطفبً ث ٝفٛٙاٖ ضٚظ٘بٔ ٝاوتفبء قس ٜاؾهت وه ٝم ظْ اؾهت عجهك ضٚـ فّٕهي ٔٙهبثـ رٟهت ؾهِٟٛت زؾهتيبثي
تفىيه قٛز ِٚي ٔؤِف ٌطأي نطفبً ث ٝشوط ٘بْ وّي ٝضٚظ٘بٔٞٝبي اؾتفبز ٜقس ٜاوتفب وطز ٜاؾت.
 .3قىُ ضٚي رّس و ٝاحتٕبمً حبوي اظ پطچٓ د .ا .ا .اؾت ٔتأؾفب٘ ٝثرف ؾفيس آٖ ؾيب ٜآٔس ٜاؾت .ضً٘ ؾهفيس وهٝ
ٔقٙب ٔ ٚف ْٟٛذبل ذٛز ضا زاضز ث ٝضس ذٛزـ تجسيُ قس ٜاؾت .ضٕٙبً ٔخّهج ضٚي رّهس اٌهط حهبوي اظ  3ضهّـ ٔهس٘ؾط
ٔؤِف زض ا٘مالة اؾالٔي اؾت(فُّٔ ،ؿبيُ ٘ ٚؾبْ ؾيبؾي) ثٟتط ثٛز و ٝث٘ ٝؿجت ٔغبِت وتبة اضالؿ آٖ ٚظٖزٞي قهٛز.
قىُ ٔٛرٛز ثب اضبف ٝوطزٖ ٔخّج رسا قس ٜاظ پكت رّس ؾّغ ٚ ٝتؿّظ ؾتبض 6 ٜپط نٟي٘ٛيؿت ضا ثط پطچٓ د.ا.ا آٖ ٞهٓ
ثب حصف ضً٘ ؾفيس و٘ ٝكب ٍ٘ط نّح اؾت تسافي ٔي وٙس و ٝقهبيس ثتهٛاٖ ضهس ض٘هً ؾهيب ٚ ٜنهّح ثهٛزٖ ضا زض اؾهالْ
ٞطاؾي  ٚقيقٞ ٝطاؾي  ٚايطاٖ ٞطاؾي ٔ ٓٞقٙب وطز .ضٕٗ ايٙى ٝزض تهٛيط پكت رّس ؤ ٝخّج رسا قهس ٜتٛا٘ؿهت ٝزض زَ
پطچٓ رب ثٍيطز .ضً٘ ؾيب ٜتجسيُ ث ٝضً٘ ؾفيس قس ٜاؾت و ٝثيتطزيس مظْ اؾت زض عطاحهي رّهس زلهت ثيكهتطي قهٛز
چطا وٙٞ ٝط ا٘سيك ٝاؾت زض لبِت تهٛيط.

