منشأ ناکامي غربي ها
در تحليل انقالب اسالمي ايران

مقدّمه
ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔ ٟٓتليٗ  ٚثنكي تليٗ پـيـً ٜيبًي  ٚارتٕب٣ي آؽل للٖ صٟبكؿٓٞ
ٞزلي لٕلي  ٚكٔث ٢آؽل للٖ ثيٌتٓ ٔيالؿي ،ؿك ٛي لليت ث ًٝ ٝؿ ٝٞعيبت  ٚپبيـاكيٕٛٞ ،اكٛٔ ٜكؿ تٛرٝ
پوٍِٞٚلاٖ  ٚؿإِ٘ٙـأٖ ،تؾٔٔبٖ ً ّْٛ٣يبًي  ٚوبكُٙبًبٖ  ّْٛ٣ارتٕب٣ي  ٚربُٔٙ ٝ٤بًبٖ ٣ ٚاللٙٔ ٝـاٖ
ث ٝتغّيُ ا٘مالة ٞب ،للاك ؿاُت ٝاًت .ايٗ ا٘مالة ٣لٓ ٝرـيـي ثلاي آمٔ ٚ ٖٛاكميبثي فلٗيٞٝب ٠٘ ٚليٞٝبي
ٔلً ٚ ْٛكايذ ؿك ً ّْٛ٣يبًي ّْٛ٣ ،ارتٕب٣ي  ٚربُٔٙ ٝ٤بًي فلا ٓٞآٚكؿ .ك ُٗٚاًت و ٝفلٗيٞٝبي وٚ ٟٝٙ
كايذ و ٝثلاي تغّيُ ا٘مالةٞبي ٔـكٖ غيلٔقٞجي ٗ ٚـٔقٞجي اكائُ ٝـ ،ٜتٛا٘بيي تغّيُ ايٗ پـيـٙٔ ٜغٔل ثٝ
فلؿ  ٚاًتخٙبيي  ٚثي ٘٠يل كا ٘ـاك٘ـ؛ صلا و ٝيه ا٘مالة ٔقٞجي كا ٕ٘ي تٛاٖ ثب ٔ٤يبكٞبي وبٔال غيلٔقٞجي تغّيُ
ولؿٔ .تـِٛهي ٔتـا َٚؿك غلة ُ ٚلق ،و ٝآِٛؿ ٜثً ٝىٛالكينْ  ٚالئينْ اًت ،ثٞ ٝيش ٚر ٝتٛا٘بيي تغّيُ
ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ كا ٘ـاُت٘ ٚ ٝؾٛاٞـ ؿاُت؛ تغٛالت ؿ ٚربٔٔ ٝ٤تفبٚت ثب ميلثٙبٞبي ٔؾتّف ،ثّىٔ ٝت٘بؿ كا
ٕ٘ي تٛاٖ ثب وٕه كٍٞٚب ٤ٔ ٚيبكٞبي حبثت  ٚيىٌبٖ تفٌيل  ٚتغّيُ ولؿٔ .تأًفبّ٘٣ ٝي كغٓ تفبٚتٞبي ثٙيبؿي
ٔ ٚبٛٞي تبكيؼ  ٚفل ٚ ًٙٞتٕـّٖ رٟبٖ اًالْ  ٚايلاٖ اًالٔي ثب تبكيؼ  ٚفل ٚ ًٙٞتٕـّٖ غلة  ٚوِٛكٞبيي
٘٠يل فلاٌ٘ ،ٝكًٚي ،ٝصيٗ ،وٛثب ٘ ٚيىبكاٌٛئ ،ٝثبم  ٓٞتغّٛالت تبكيؾي ،ارتٕب٣ي ً ٚيبًي رٟبٖ اًالْ ثل اًبى
ٕٞبٖ ٔ٤يبكٞب ٛٗ ٚاث ٚ ٚكٍٞٚبي ؽبّ تغٛالت ؿ٘يبي غلة ٔٛكؿ ٜٔبِ ٝ٤للاك ٔي ٌيل٘ـ .ايٗ وبك ،صٝ
تٌٔ ًٚٛتِللبٖ  ٚؽبٚكُٙبًبٖ  ٚوبكُٙبًبٖ غلثي ٓٛكت ٌيلؿ  ٚص ٝؿإِ٘ٙـاٖ ٔ ٚفٌّلاٖ ٌّٕٔبِٖ ٔلٛ٣ة ٚ
غلثنؿٌٕ ،ٜلا ٜوٙٙـ ٜاًت  ٚآ٘بٖ كا ام ُٙبؽت ٚال٤يتٞب  ٚعمبيك ثبم ٔي ؿاكؿ.
ٌّٕٔب٘بٖ ثلاي ثلكًي  ٚتغّيُ تبكيؼ  ٚتغٛالت ارتٕب٣ي ً ٚيبًي ؿك وِٛكٞب  ٚرٛأ ٢اًالٔي ٘بٌنيل ام
وٌت  ٚاكائ٤ٔ ٝيبكٞب  ٚكٍٞٚبي ٘ ٚ ٛرـيـي ٌٞتٙـ ؤ ٝتٙبًت ثب ٚيوٌيٞبي تبكيؾي ،ارتٕب٣ي ً ٚيبًي
رٟبٖ اًالْ ثبُـ تب ثب وٕه آٖٞب ثتٛا٘ٙـ ٌقُت ،ٝعبَ  ٚآيٙـ ٜؽٛؿ كا آ٘ضٙبٖ و ٝثٛؿٌٞ ،ٜت  ٚؽٛاٞـ ثٛؿ
ؿكًت ؿكن وٙٙـ .ا٘مالة ايلاٖ ؿك ٔ٣ل اٛال٣بت ،و ٝام ؿٞىـ ٜرٟب٘ي  ٚپبيبٖ ٕ٣ل ؿيٗ ٔ٣ ٚل ايـئِٛٛهي
ؿاؿ ًؾٗ ٔي كفت ،كٚي ؿاؿ  ٚا٘ـيِ ٝعبوٓ ثل للٖ ثيٌتٓ  ٚا٘مالةٞبي رٟبٖ (ًىٛالكينْ) و ٝتغمك آٖ كا
اعتٕبَ ٕ٘ي ؿاؿ ثي ا٣تجبك ًبؽت .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ،تغّيُ ٌلاٖ غلثي ٍُفت مؿُ ٜـ٘ـ  ٚثل ٘بتٛا٘ي ؽٛيَ ؿك
تغّيُ ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ا٣تلاف ولؿ٘ـ  ٚا٘مالة ايلاٖ فلٗيٞٝبي آ٘بٖ كا ث ٝصبَِ وِب٘يـ .آ٘بٖ ثب ٜٔٙك
ًىٛالكينْ  ٚالئينْ ٞلٌن ؿكن ٘ىلؿ٘ـ ا٘مالة ؿيٙي صيٌت ،صٍ ٝ٘ٛپـيـ ٔي آيـ  ٚا٘مالةٞبي ثب ايـئِٛٛهي
ٔقٞجي ام صٚ ٝيوٌي ٞبيي ثلؽٛكؿاك٘ـ .ثل ٕٞيٗ اًبى ،ؿك تغّيُ ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ثب ِٔىالت رـي ٚ
اًبًي كٚث ٝكُ ٚـ٘ـ ٔ ٚبٞيت ؿيٙي ٔ ٚقٞجي ا٘مالة ايلاٖ ٘٠ليٞٝبي آ٘بٖ كا ميل ًؤاَ ثلؿ٘ .بوبْ ٔب٘ـٖ  ٚثٗ

ثٌتٞبي ٘٠لي آ٘بٖ ؿك تغّيُ ا٘مالة ايلاٖ ،آٖٞب كا ث ٝثبمٍ٘لي ؿك ٘٠ليٞٝبي ؽٛيَ ٚاؿاك ولؿ  ٚث ٝت٤جيل
الوبت ،ٍٛآ٘بٖ كا ٔزجٛك ث ٝكفٛولؿٖ  ٚتلٔيٓٞبي پي ؿك پي ٔ ٚت٤ـؿ  ٚافنٚؿٖ تجٔلٜٞبي فلاٚاٖ ٕ٘ٛؿ )]1[(.أب
ث ٝؿِيُ ًبؽتبك فىلي غيلؿيٙي  ٚميلثٙبي ا٣تمبؿي ًىٛالك  ٚالئيه ؽٛيَ٘ ،تٛاٌ٘تٙـ ثٛٛ ٝك وبُٔ ام ٘٠ليبت
ؽٛيَ ؿًت ٌُت ٚ ٝآٖ كا وٙبك ثٍقاك٘ـٌ ،لص ٝثلؽي ام آ٘بٖ ثب ًبؽتبكُىٙي ث ٝف ٚ ٟٓؿكن عميمت ٘نؿيه
ُـ٘ـِٚ ،ي ثيِتل آ٘بٖ ٕٞضٙبٖ ام ؿكن ٔبٞيت ا٘مالة ايلاٖ ٘بتٛاٖ ٌٞتٙـ .ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ث ٝؽٛثي حبثت
ٕ٘ٛؿ وّ٣ ٝي كغٓ اؿ٣بي ثً ٝل آٔـٖ ٕ٣ل ؿيٗ  ٚؽبُٔ ٍٛـٖ ًتبك ٜؿيٗ ،ؽٛكُيـ ؿيٗ ٞلٌن غلٚة ٘ؾٛاٞـ
ولؿ  ٚث ٝكُٙٚي ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝؿك رٟبٖ ـ ث ٝآٜالط ـ ٔـكٖ ٔ ٓٞقٞت ٔي تٛا٘ـ ٘مَ ٔ ٚ ٟٓثنكي ٔٙغٔل ثٝ
فلؿ  ٚثي ٘٠يل ؿك م٘ـٌي فلؿي  ٚارتٕب٣ي ثِل  ٚؿك ًيبًت  ٚالتٔبؿ ربٔ ٝ٤ايفب وٙـ.
بررسي پىج فرضيه درباره اوقالب اسالمي
ًلؿكٌٕي تغّيٍّلاٖ غلثي ُ ٚللي ُ ٚج ٝك ُٗٚفىلاٖ ايلا٘ي غلثنؿ ٜؿك ف ٚ ٟٓؿكن  ٚتغّيُ ا٘مالة
اًالٔي ايلاٖ٣ ،بُٔ كٚي آٚكؿٖ آ٘بٖ ث ٝاكائ ٝفلٗيٞٝبي ٘بؿكًت ٘ ٚبلْ ثلاي ا٘مالة ُـ ٜاًت .صٟبك فلٗيٝ
«اًتجـاؿ ٣بُٔ ا٘مالة»« ،التٔبؿ ٣بُٔ ا٘مالة»« ،تٛٛئ٣ ٝبُٔ ا٘مالة» ٔ« ٚـك٘يناًي٣ ٖٛبُٔ ا٘مالة» ثٞ ٝيش ٚرٝ
٘تٛاٌ٘ت ٝا٘ـ ث ٝؿكًتي ٣بُٔ آّي پيـايَ ا٘مالة ايلاٖ كا تجييٗ وٙٙـ؛ ميلا ٛلفـاكاٖ ايٗ فلٗيٞٝب ؿك ثي تٛرٟي
 ٚيب وٓ تٛرٟي ٕ٣ـي يب ًٟٛي ٌ٘جت ث٘ ٝمَ ٔقٞت ؿك ا٘مالة ايلاٖ اُتلان ؿاك٘ـ .ك ُٗٚاًت و٘ ٝمَ
«اًتجـاؿ» « ٚالتٔبؿ» ؿك ا٘مالة ايلاٖ ام ٔىتت اًالْ ٔ ٚقٞت تِيً ٢لصٌِٕ ٝلفت ٝاًت؛ ميلا اًالْ يه ؿيٗ
ربٔ ٚ ٢وبُٔ ٔي ثبُـ؛ ام ًٛيي ،ؿاكاي ٘٠بْ التٔبؿي وبكآٔـ اًت  ٚآكٔبٖٞبي التٔبؿي ايٗ ؿيٗ ثٛؿ وٝ
ٔلؿْ ٌّٕٔبٖ كا ثٔ ٝيـاٖ آٚكؿ ٚ ،ام ًٛي ؿيٍل ،ث ٝثٟتليٗ ُىُ اِٟبْ ثؾَ آماؿي ٔٛٙ٤ي ،آماؿي اٌ٘ب٘ي،
آماؿي ٔقٞجي  ٚآماؿي ا٘ـيِ ٚ ٝلّٓ  ٚثيبٖ اًت  ٚآ٘بٖ كا ث ٝاًتجـاؿًتيني ٔ ٚجبكم ٜلب ٢ٛثب اًتجـاؿ فلاؽٛا٘ـٜ
اًت .ثٙبثلايٗ٘ ،مَ اًتجـاؿ  ٚالتٔبؿ ؿك پيـايَ ا٘مالة ايلاٖ ،ؿك٘ ٖٚمَ ٔقٞت ربي ٔي ٌيلؿ ٘ َّٛ٤ٔ ٚمَ
آّي ٔقٞت ؿك ا٘مالة اًت« .فلٗي ٝتٛٛئ »ٝكا ؿُٕٙبٖ ا٘مالة ًبؽت ٝا٘ـ ٞ ٚيش تغّيٍّلي آٖ كا ٘پقيلفتٝ
اًت .فلٗئ« ٝـك٘يناًي٣ ٖٛبُٔ ا٘مالة» ٘ين ثيبٖ ؿيٍلي ام ٘مَ ٔقٞت ؿك ا٘مالة اًت و ٝثب اؿثيبت ؿُٕٙبٖ
ؿيٗ ٔ ٚقٞت اكائُ ٝـ ٜاًت .ؿك ايٗ فلٗي ،ٝؿُٕٙبٖ اًالْ ٕٞبٖ اًالْ ًتيني كهيٓ پّٟٛي كا ،و٣ ٝبُٔ
پيـايَ ا٘مالة ثٛؿ ٜاًت ،ثب ت٤جيل «ٔـك٘ين ٜولؿٖ ربًٔٙ ٝ٤تي» ٔ ٚجبكم ٜثب ا٣تمبؿات ؤ ٟٗقٞجي([ )]2ثيبٖ
ولؿ ٜا٘ـ  ٚؿك تٔٛك ثب ُٛؽٛؿ اًالْ كا و ٚ ٟٝٙفل ًٙٞغلة كا ٘ ٚ ٛآؽليٗ  ٚثٟتليٗ فل ًٙٞؿاٌ٘ت ٝا٘ـ .ثٝ
ا٣تمبؿ آ٘بًٖ ،ل٣ت  ٚثي ثل٘بٍٔي ٘ ٚجٛؿ تـثيل ً ٚتبؿ پِتيجب٘ي٣ ،بُٔ ُىٌت ًيبًت ٔـك٘يناًيُ ٖٛب ٜثٛؿٜ
اًت.

ثل ؽالف فلٗئ ٝنثٛك ،تٟٙب فلٗئ« ٝقٞت ٣بُٔ ا٘مالة» ؿكًت ٜٔ ٚبثك ٚال ٢اًت؛ صلا و ٝؿاليُ ُٛ ٚاٞـ
فلاٚاٖ المْ  ٚوبفي آٖ كا احجبت ٔي وٙـ  ٚؿك تغّيُٞبي ؿًٚتبٖ  ٚعتي ؿُٕٙبٖ ا٘مالة ثيِتل آٔـ ٜاًت ٞ ٚيش
وي ٘تٛاٌ٘ت٘ ٝمَ ٔقٞت كا ؿك پيـايَ ا٘مالة ايلاٖ ا٘ىبك ٕ٘بيـ ٘ ٚبؿيـ ٜثٍيلؿ .تٟٙب ٔغٔ َٛوَُٞٛب ٚ
ؿًت  ٚپب مؿٖٞبي ثلؽي ام وٌب٘ي و ٝؿكثبك ٜا٘مالة ايلاٖ ًؾٗ ٌفت ٝا٘ـ ،وٓ كً٘ رّ ٜٛؿاؿٖ ٘مَ ٔقٞت
ثٛؿ ٜاًت .ثـُ ٖٚه ٣بُٔ آّي پيـايَ ا٘مالة ايلاٖ ٔىتت اًالْ ٔ ٚقٞت ُي ٝ٤اًت .ث ٝثيبٖ ؿيٍل ،اًالْ
ًتيني ُب ٚ ٜكهيٓ ًّٜٙتي  ٚاًالْ ٌلايي تٛؿٔ ٜلؿْ ،ك ُٗٚفىلاٖ  ٌُ٘ ٚرٛاٖ ٔ٤بٓل٣ ،بُٔ پيـايَ ا٘مالة
ً ٚمُ ٙٛب ٚ ٜفلٚپبُي كهيٓ ًّٜٙتي پّٟٛي ثٛؿ ٜاًت .اًالْ٣ ،بّٔي اًت و ٝام آغبم  ٚتِٛـ ا٘مالة تب
پيلٚمي ا٘مالة ثٛٛ ٝك ؿايٕي ،آُىبكُ ،ـيـ ،لٛي  ٚام ٘نؿيه ٌٔ ٚتميٓ ؿك ٔ ٕٝٞلاعُ ع٘ٛك ؿاُت ٚ
ميلثٙبي ا٘مالة ٛٔ ٚتٛك علوت آٖ ثٛؿ؛ ًبيل ٛ٣أُ  ٕٝٞام رّٜٞٛب ٠ٔ ٚبٞل ٘مَ ٔقٞت ٔي ثبُٙـ  ٚثب آٖ
پي٘ٛـ ؿاك٘ـ .ثب ٕٞيٗ ٣بُٔ ٔي تٛاٖ ربٔ٤يت ا٘مالة  ٚاَث٤بؿ ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ كا فٕٟيـ  ٚثيبٖ ٕ٘ٛؿ .ثٞ ٝل تمـيل،
«ٔقٞت ٣بُٔ ا٘مالة ايلاٖ» ؿك ٔيبٖ تفٌيلٞب  ٚفلٗيٞٝبي پٙذ ٌب٘ ٝاي و ٝثلاي ا٘مالة ايلاٖ اٟٟبك ُـ ٜا٘ـ،
ثٟتليٗ ،ؿليك تليٗ  ٚوبُٔ تليٗ آٖ ٞبًت  ٚؿِيُ ٘بوبٔي  ٚث ٝثٗ ثٌت كًيـٖ ٘٠لي ٝپلؿاماٖ ا٘مالة ايلاٖ
٘بؿيـٌ ٜلفتٗ ٘مَ آّي ٔقٞت ؿك ايٗ ا٘مالة اًت.
اعتراف داوطمىدان غربي به واتواوي در تحليل اوقالب ايران
ربٖ فٛكاٖ ( )J. Foranؿك آغبم ٔمبِ« ٝا٘مالة  1977-79صبِِي ثل تئٛكي ارتٕب٣ي» صٙيٗ ُ٘ٛت ٝاًت:
تغٌٌ َٛتلؿ ٜاي و ٝؿك  1978تٕبْ ايلاٖ كا فلا ٌلفت ،تمليجبً تٕبْ ٘بٟلاٖ كا ،ام هٚك٘بِيٌتٞب  ٚؿيپّٕبتٞب
ٌلفت ٝتب ا٘ـيِٕٙـاٖ ايلا٘ي ٠٘ ٚلي ٝپلؿاماٖ تغييلات ارتٕب٣ي رٟبٖ ً ،ْٛث ٝتغيل افىٙـٚ .ي ؿك اؿأٔ ٝمبِٝ
ٕٗٗ اُبك ٜث ٝصبَِٞبي فلاٚاٖ ٘٠ليٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿك تغّيُ ا٘مالة ايلاٖ ٔي ٘ٛيٌـ٠٘ ١ٛٗٛٔ :لي ٝارتٕب٣ي
ؿك ؿ 1980ٝٞث ٝايٗ تلتيت ؿك آٔـ و« :ٝآيب ا٘مالة ايلاٖ كا ثبيـ ثٛٙ٣ ٝاٖ يه ٔٛكؿ ٔٙغٔل ث ٝفلؿ ،ؽالف ًبيل
ا٘مالةٞب ٔٛكؿ ثلكًي للاك ؿاؿ  ٚيب ايٙىّ٣ ٝت ا٘مالةٞب كا ثبيـ ؿك پلتُٛ ٛاٞـ ايلاٖ ٔزـؿاً ٔٛكؿ ٔـالّ ٝللاك
ؿاؿ؟»([)]3
تأحيل ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ثل ٘٠ليبت  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ثٌيبك ٌٌتلؿ ٜثٛؿ ٜاًت .ايٗ ا٘مالة ٣لٓ ٝاي رـّي
ثلاي آمٔ٠٘ ٖٛليٞٝبي كايذ ٔ ٚلً ْٛؿك  ّْٛ٣ارتٕب٣ي اًت؛ تٛر٠٘ ٝلي ٝپلؿاماٖ  ّْٛ٣ارتٕب٣ي كا ث ٝؽٛؿ
رّت ولؿ ُ ٚبِٛؿ ٜوبػ كفي ٢ؿاَ٘ ارتٕب٣ي كا ثِ ٝلم ٜافىٙـ؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝث ٝا٣تلاف ربٖ فٛكأٖ ،غٛك ٚ
ٔ٠٘ ١ٛٗٛلي ٝارتٕب٣ي ؿك ؿُ 1980 ٝٞـ ٛٔ ٚرت تنِنَ ؿك ٘٠ليٞٝبي  ّْٛ٣ارتٕب٣ي پيلأ ٖٛا٘مالةٞب ٚ
ثبمٍ٘لي ؿك آٖٞب ٌلؿيـ .ربٖ فٛكاٖ ؿك وتبة ٔمبٔٚت ُىٙٙـ ٜثب تٛر ٝث٘ ٝمَ ٔقٞت  ٚؿيٗ ؿك ا٘مالة ايلاٖ،

ث ٝتغّيُ ؿكًت ايٗ ا٘مالة ٘نؿيه ُـ .ا ٚؿك ايٗ وتبة ثب تأويـ ميبؿ ثل ٘مَ اًالْ آٍِٛلا ؿك ا٘مالة ٔي
٘ٛيٌـ :ؿك ٔيبٖ فلًٞٙٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؾبِف ؿك ؿ ،1970 ٝٞاًالْ ٔجبكم ٔٛفك ُـ لـكت ؿِٚتي كا ث ٝؿًت
ٌيلؿ .أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜث ٝؿِيُ ٌٔ ٢ٗٛيلي ًبمٍ ٘بپقيل ؿكام ٔـت ّ٣يُ ٝب ،ٜربفثٓ ٚ ٝلاعت ٚ
ٓـالت ُؾٔي ٚ ،ؿيـٌبٞ ٜبيَ ؿك ٌٔبئُ ًٔ ٟٓيبًي ،ؿك ٓف ا َٚربي ٌلفت  ٚتٛاٌ٘ت اًالْ ٔلؿْ
ٌلايي اكائ ٝؿٞـ و ٝثلاي ٌلٜٞٚبي ٔؾتّف ارتٕب٣ي ربفث ٝؿاُتٞ ،لصٙـ پبيٍب ٜارتٕب٣ي اٍ ؿك ٓفٛف
ثلؽي ام ّٕ٣بّّٛ ،بة ؿيٙي  ٚتزبك  ٚپيِٟٛكاٖ ثبماك ثٛؿِٚ ،ي ًيبًت ٗـأپليبٌِتي اٍ ٘ين ك ُٗٚفىلاٖ
غيلٔقٞجي ،صپٍلايبٖ  ٚمعٕت وِبٖ كا رقة ٔي ولؿ؛ ٚاٍٟ٘ي ،والْ ٔقٞجي ا ٚؿك ٔيبٖ ٌلٜٞٚبي عبُي ٝاي
ُٟلي  ٚكًٚتبيي و ٝآٖٞب كا ٌٔت٘٤فبٖ ٔي ؽٛا٘ـ ٘فٛف ٔي ولؿ)]4[(.
كاثلت ؿي ِي ،پلٚفٌٛك ً ّْٛ٣يبًي ؿك ؿاٍِ٘ب ٜوّلاؿ ٚو ٝيىي ام اًتبؿاٖ ثلرٌتً ّْٛ٣ ٝيبًي ؿك
ايبالت ٔتغـ ٜآٔليىبًت ،ؿك ٔمبِ« ٝا٘مالة اًالٔي  ٚآبِت» ؤ َُٛي وٙـ ا٘مالة ايلاٖ كا ؿك صٟبكصٛة
ٔتـِٛهي غلثي تغّيُ ٕ٘بيـ ،أب اف٣بٖ ٔي وٙـ و ٝا٘مالة اًالٔي ٔبٞيت ؽبٓي ؿاكؿ و ٝؿك لبِت ٔتـِٛهي
ٔتـا َٚؿك غلة لبثُ تغّيُ ٘يٌتِ .ىٗ ثب اًتٙبؿ ث ٝثلؽي ِٔتلوبت ٔٛرٛؿ ثيٗ ا٘مالة اًالٔي  ٚا٘ـيِٞٝبي
آبِت ؿك غلة ،تالٍ ٔي ٕ٘بيـ ا٘مالة اًالٔي كا ام ٘م٠٘ ٜٝل آبِت و ٝثلاي غلة ٘ين آُٙبًت تغّيُ وٙـ.
ٚي ؿك آغبم ٔمبِٔ ٝي ٘ٛيٌـ :ا٘مالة اًالٔي پيضيـ ٚ ٜاًلاكآٔين ٔي ٕ٘بيـٌٔ ،بٚات ّٛت اًت ،أب ؿك ٣يٗ
عبَ ًًٛيبِيٌت يب ؿٔىلاتيه ٘يٌت .كاؿيىبَ اًت ،أب ًٙتي ٘ين ث٠٘ ٝل ٔي كًـ .ثيٍبٌ٘ ٝلين اًت ،أب ثٝ
٘ـكت ا٘لٚاٌلاًت ٕ٘ ٚبيبٍ٘ل ا٘مالةٞبي فلاٌ٘ ،ٝكًٚي ٚ ٝيب تزلث ٝآٔليىب ٘يٌت٠٘ .ليٞٝبي  ّْٛ٣ارتٕب٣ي
كار ٢ثًٛ٘ ٝبمي ،ؽٛأ ٜبكوٌيٌت ؽٛا ّٟٓٔ ٜام ًلٔبي ٝؿاكي ِيجلاَ ٘تٛاٌ٘تٙـ ٚل ١ٛآٖ كا پيَ ثيٙي وٙٙـ ٚ
ٛٙٞم تٗٛيظ لب٘ ٢وٙٙـ ٜاي ثلاي آٖ اكائ٘ ٝىلؿ ٜا٘ـ ،تٟٙب ؿك ؿَ تبكيؼ اًالْ و ٝثب ليبْٞبي ماٞـا٘ ٝؿك ٞل
ٔ٣لي ِٔغ ٖٛاًتٔ ،ي تٛاٖ ٔٙ٤بيي ثلاي ايٗ رٙجَ ٠٣يٓ و ٝرٟبٖ اًالْ كا ؿك٘ٛكؿيـ پيـا ولؿ ... .ؿك
تبكيؼ اًالْ ،ا٘مالة ؿك اٍِٛيي ٔتٙبٚة ام مٚاَ  ٚتِٛـ للاك ٔي ٌيلؿ ،أب ؿك پي كًيـٖ ث ٝفلاًٛي ُي ٜٛتفىل
ٔتـا َٚاًت .ا٘مالة اًالٔي ؿك رٌتٛرٛي يه آغبم تبم ،ٜيه تأًيي ٔزـؿ ،ثبمآفليٙي  ٚف٤بَ ولؿٖ ؿٚثبكٜ
الـأبت ا٘مالثي ٔغّٕـ]ّ[ اًت و ّٟٓٔ ٝام والْ للآٖ ثٛؿ)]5[(.
ؿوتل مإِبٖ ؽّيُ ماؿ اًتبؿ كٚاث ٚثيٗ إُِّ وّٕجيب ؿك ٘يٛيٛكن ؿك وتبة ؿِٚت ،ؽـا ،رٕٟٛكي اًالٔي
و ٝؿك آٔليىب صبح ُـ ٜاًت ،ؿك مٔي ٝٙغبفٍّيل ُـٖ ٌٕ ٚلاٞي  ٚثي ا٣تجبكي فلٗيٞٝبي ًيبًتٕـاكاٖ ٚ
ؿاٍِ٘بٞيبٖ غلثي ثب ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ٔي ٘ٛيٌـ :ا٘مالة اًالٔي ٘ ٝتٟٙب ًيبًتٕـاكاٖ رٟبٖ كا غبفٍّيل ولؿ،
ثّى ٝؿاٍِ٘بٞيبٖ ٔ ٚغممبٖ ٌٔبئُ ًيبًي غلة كا ٘ين ٌٕلإٛ٘ ٜؿ  ٚفلٗيٞ ٝبيِبٖ كا ثي ا٣تجبك ًبؽت)]6[(.

تـا اًىبصپ َٛؿك وتبة ؿِٚتٞب  ٚا٘مالةٞبي ارتٕب٣ي و ٝآٖ كا تٟٙب ًً ٝبَ پيَ ام پيلٚمي ا٘مالة
اًالٔي ايلاٖ ُ٘ٛت )]7[(،ثب ٜٔبِ ٝ٤ا٘مالةٞبي فلاٌ٘ ،ٝكًٚي ٚ ٝصيٗ اؿ٣ب ولؿ و ٝفم ٚرٛأ ٢وِبٚكمي
ٌٔت٤ـ ا٘مالةٞبي ارتٕب٣ي ٌٞتٙـٚ .ي ؿكثبك ًٝ ٜا٘مالة ٔقوٛك ٔي ٘ٛيٌـُٛ :كٍٞبي وِبٚكماٖ تبو ٖٛٙام
ارناي ٔ ٚ ٟٓغيللبثُ تلؿيـ پيىل ٜا٘مالةٞب ثؾٔ ّٛؿك صيٗ ،كًٚي ٚ ٝفلاٌ٘ ٝثٛؿٔ .بيٍُ ٝفتي ٘يٌت وٝ
تٕبٔي ايٗ ا٘مالةٞب ؿك رٛأ٤ي كػ ؿاؿ٘ـ و٘ ٝيلٚي وِبٚكم آٖ ٘مَ ٕ٣ـ ٜكا ؿك تِٛيـات ثٟ٣ ٝـ ٜؿاُت.
ثـِٔ ٖٚبكوت وِبٚكماٖ ،وبكٌلاٖ ُٟلي ٔلون لبؿك ث ٝإ٣بَ ا٘مالة  ٚآالعبت ٘جٛؿ٘ـ .ا٘مالةٞبي إِٓبٖ
 ٚاٌٍّ٘تبٖ ٔجيٗ ايٗ فلٗي ٝاًت ...ؿك ٞلؿٚي ايٗ ا٘مالةٞب ٘مَ وّيـي  ٚآّي ؿك ؿًت وبكٌلاٖ ٚ
وبكٔٙـاٖ ُٟلي ثٛؿ ِٚي ّ٣ي كغٓ ع٘ٛك يىپبكص٠٣ ٚ ٝيٓ آٖٞب  ٚتٟٙب ث ٝؿِيُ ٣ـْ ع٘ٛك وِبٚكماٖ ؿك ك٘ٚـ
ا٘مالة ثب ُىٌت كٚث ٝكُ ٚـ٘ـ٘ ...مَ وِبٚكماٖ ؿك ا٘مالةٞبي صيٗ ،فلاٌ٘ ٚ ٝكًٚي ٝثٌيبك صٍِٕيل
ثٛؿ )]8[(.ا٣ ٚال ٜٚثل ايٗ ،ا٣تمبؿ ؿاُت ا٘مالةٞب ث ٝكإ٘ ٜي افتٙـ ،ثّىٔ ٝي آيٙـ )]9[(.ؿك تغّيُ ا ٚثلاي ا٘مالة
ٞب ،ربيي ثلاي ٘مَ ٔقٞت ٚرٛؿ ٘ـاُت .ثل ٕٞيٗ اًبى ثٛؿ و ٝؿك ًبَ  1982ؿك ٔمبِ« ٝعىٔٛت تغٔيُ ؿاك
(ٓبعت ؿكآٔـ ٌٔتٕل)  ٚاًالْ ُي ٝ٤ؿك ا٘مالة ايلاٖ» ا٣تلاف ولؿ و ٝا٘مالة ايلاٖ ٔٛرت ت٤زّت اُ ٚـٚ ٜ
ٔزجٛك ث ٝكفٛولؿٖ  ٚتلٔيٓ  ٚثبمٍ٘لي ٘٠لي ٝؽٛؿ ٌلؿيـ٘ .مَ كٞجلي  ٚايـئِٛٛهي ؿك ا٘مالة ايلاٖ كا
پقيلفت  ٚثل ٕٞيٗ پبي ٝثٛؿ و ٝا٣تلاف ولؿ ؿكن ٚي ام ٘مَ ٕٔىٗ ٘٠بْٞبي ٣ميـتي ٔ ٚفبٞيٓ فلٍٙٞي ؿك
ُىُ ؿاؿٖ ث ٝوَٞٙبي ًيبًي تٕ٤يك يبفت ٝاًت .ثلاي ا ٚكُ ُٗٚـ ؤٜ ٝبثك ٘٠ل ثٌيبكي ام ؿإِ٘ٙـاٖ غلثي
ايلاٖ ؿك ٍٙٞبْ ٚل ١ٛا٘مالة يه ربٔ ٝ٤وِبٚكمي ٘جٛؿ  ٚوِبٚكمي ثلاي ثيِتل ٔلؿْ ُي ٜٛآّي تِٛيـ  ٚكٍٚ
ٕ٣ـ ٜألاك ٔ٤بٍ ثُٕ ٝبك ٕ٘ي كفت .صٙـيٗ ًبَ پيَ ام ا٘مالة ،وِبٚكمي ٘مَ آّي  ٟٓٔ ٚؽٛؿ كا ؿك
التٔبؿ ايلاٖ ام ؿًت ؿاؿ ٚ ٜثًٕ ٝت ربًٔ ٝ٤لٔبي ٝؿاكي (ٛجك ثلؽي ت٤ليف ٞب) پيَ كفت ٝثٛؿ )]10[(.ا ٚؿك
آغبم ٔمبِ ٝت٤زت ٍُ ٚفتي ؽٛؿ كا ام ا٘مالة ايلاٖ صٙيٗ ثيبٖ ٔي وٙـً :م ٙٛاؽيل ُب ٜايلاٖ  ٚث ٝكا ٜافتبؿٖ
ا٘مالة ايلاٖ ثيٗ ًبَٞبي 1977ـ  1979ثب٣ج ت٤زت ٘بٌٟب٘ي ٘بٟلاٖ ؽبكري ،ام ؿًٚتبٖ آٔليىبيي ُبٌ ٜلفت ٝتب
كٚم٘بٍٔ٘ ٝبكاٖ ٔ ٚتؾٔٔبٖ ًيبًي ٔ ٚتؾٔٔبٖ  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ام رّٕ ٝافلاؿي ٔخُ ٔٗ ؤ ٝتؾْٔ ٌٔبئُ
ا٘مالة ٌٞتٌٓ ،لؿيـٔ ٕٝٞ .ب ثب ٣اللُ ٚ ٝبيـ ثٟت مؿٌي تغمك ٚلبي ٢ربكي كا ِٔبٞـ ٜولؿ ٜايٓ .ت٤ـاؿي ام ٔب
ثًٛ ٝي تفغْ ؿك ٔٛكؿ ٚال٤يبت ارتٕب٣يً ،يبًي ايلاٖ ؿك ٚكاي ايٗ كؽـاؿٞب ًٛق ؿاؿُ ٜـيٓ .ثلاي ٔٗ
صٙيٗ تغميمي غيللبثُ ارتٙبة ثٛؿ؛ ثيَ ام  ٕٝٞث ٝؽبٛل ايٗ ثٛؿ و ٝا٘مالة ايلاٖ ام رٙجٞٝبي ٔؾتّف غيل ٣بؿي
اٍ ٔلا تغت تأحيل للاك ؿاؿ .ايٗ ا٘مالة ٕٜٔئٙبً ُلاي ٚيه ا٘مالة ارتٕب٣ي كا ؿاكا ٔي ثبُـ .ثب ايٗ عبَٚ ،ل١ٛ
آٖ ثٚ ٝيو ٜؿك رٟت ٚلبي٤ي وٙٔ ٝزل ثً ٝمُ ٙٛبُ ٜـ٘ـ ا٘ت٠بكات ٔلث ٙٛث ُّ٣ ٝا٘مالثبت كا ـ و ٗٔ ٝپيَ تل

ؿك تغميك تٜجيمي ،تبكيؾي اْ ؿك ٔٛكؿ ا٘مالةٞبي فلاٌ٘ ،ٝكًٚي ٚ ٝصيٗ تىبُٔ ثؾِيـ ٜاْ ـ ميل ًؤاَ
ثلؿ )]11[(.ا ٚؿك اؿأ ،ٝثلؽي آحبك ا٘مالة ايلاٖ ثل تغّيَّ ام ا٘مالةٞب  ٚؿك ٘تيز ،ٝتغييل ؿك ٘٠لي ٝؽٛيَ كا
آٚكؿٔ ٚ ٜي ٘ٛيٌـ ٗٔ :ؿك وتبثٓ ث٘ ٝبْ ؿِٚتٞب  ٚا٘مالةٞبي ارتٕب٣ي ثـ ٖٚاًتخٙب ام تٕبٔي ٘٠ليٞ ٝبيي وٝ
پقيلفت ٝا٘ـ ا٘مالثبت آٌبٞب٘ ٝتٟ٘٘ ًٚٛتٞبي ا٘مالثي ٔتىي ث ٝرٙجَٞبي تٛؿ ٜاي ارتٕب٣ي ًبؽتٔ ٝي ُ٘ٛـ
ا٘تمبؿ ولؿ ٜاْ  ...ؿك وتبة ،ام ٘ٚـَ فيّيپي ( (٘Philips Wendellمُ ولؿ ٜاْ و ٝا٘مالةٞب ًبؽتٕ٘ ٝي
ُ٘ٛـ ،آٖٞب ثٚ ٝرٛؿ ٔي آيٙـٔ .لاعُ اِٚي ٝا٘مالة ايلاٖ ِٔؾٔبً ٘٠لات لجُ ٔٗ ؿك ٔٛكؿ ٔٛرجبت ا٘مالة
ارتٕب٣ي كا ميل ًؤاَ ثلؿ ًٝ .ؿُٛاكي آُىبك ثالفبّٓ ٝث ٝف ٗٔ ٗٞؽٜٛك ٔي وٙـ ...حبِخبً اٌل ؿك ٚال ٢ثتٛاٖ
ٌفت و ٝيه ا٘مالة ؿك ؿ٘يب ٚرٛؿ ؿاُت ٝاًت وٕ٣ ٝـاً  ٚآٌبٞب٘ ٝت ًٚٛيه ٟ٘٘ت ارتٕب٣ي تٛؿ ٜاي
ًبؽتُ ٝـ ٜتب ٘٠بْ پيِيٗ كا ًلًٍ٘ ٖٛبمؿ ،ثٛٛ ٝك ل ٢ٜآٖ ا٘مالة ،ا٘مالة ايلاٖ ثل ّ٣يُ ٝب ٜاًت .تب آؽل ًبَ
 1978وّي ٝثؾَٞبي ربُٟٔ ٝ٤لي ايلاٖ تغت ِٛاي اًالْ ُيٌ ٝ٤لؿ آٔـ ٜثٛؿ٘ـ  ٚام كٕٛٙٞؿٞبي يه كٚعب٘ي
٣بِي لـك ُي ،ٝ٤آية اِّّ ٝكٚط اِّّ ٝؽٕيٙي ،ؿك رٟت ٔؾبِفت ًبمٍ ٘بپقيل ّ٣يُ ٝب ٚ ٜوّي ٝافلاؿي و ٓٞ ٝصٙبٖ
ث ٝاٚ ٚاثٌت ٝثبلي ٔب٘ـ ٜثٛؿ٘ـ پي كٚي ٔي ولؿ٘ـٔ ...لؿْ ُٟلِ٘يٗ ايلاٖ ثب ثٌيذ تٛؿ ٜاي ؽٛؿ ث ٝيه ٟ٘٘ت
فلاٌيل ثل ّ٣ي ٝيه كهيٓ ًّٜٙتي  ٚأپليبِيٌت ربٔ ُٕ٣ ٝپُٛب٘ـ٘ـ .ا٘مالة آٖٞب ٓلفبً ٘يبٔـ ،ثّى ٝثٛٓ ٝكت
آٌبٞبٜ٘ٙٔ ٚ ٝمي ًبؽتُ ٝـ)]12[(.
ٚي ؿك اؿأ ٝايٗ ٔمبِ ٝام ٘مَ كٚعب٘يبٖ  ٚغيلكٚعب٘يبٖ ثب ايٕبٖ  ٚم٘زيل ٜثي پبيبٖ ام ٕ٘بمٞبي رٕب٣ت ٚ
ٔلآً ٔقٞجي ؿك كٚمٞبي ٚيؤ ٜقٞجي ٘ ٚمَ تِي ٚ ٢اًٜٛك ٜثٙيبؿيٗ آٖ ؿاًتبٖ ُٟبؿت ِٔتبلب٘ ٝأبْ
عٌيٗ(ّ٣ي ٝاٌِالْ) ً ٚؾٙلا٘يٞبي أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل)ٜؿك ٔ٤لفي ُب ٜثٛٙ٣ ٝاٖ ٣بُٔ ٗـاًالْ ٛ٘ ٚول
أپليبِيٌٓ ؽبكري ،يبؿ ولؿ ٚ ٜثب تأويـ فلاٚاٖ ثل ٘مَ ٔقٞت ُي ٝ٤ؿك ا٘مالة ايلاٖ ٔي ٘ٛيٌـ :ثٛٛ ٝك ؽالٓ،ٝ
اًالْ ُي ٓٞ ٝ٤ام ٘م٠٘ ٜٝل ًبمٔب٘ي  ٓٞ ٚام ِغب ٝفلٍٙٞي ثلاي ايزبؿ ا٘مالة ايلاٖ ّ٣يُ ٝب٘ ،ٜمِي عيبتي
ؿاُت )]13[(.ربٖ فٛكاٖ  ٓٞؿك ٘مـ ٘٠لي ٝتـا اًىبصپ َٛؿك ٔمبِ« ٝا٘مالة 79ـ 1977صبِِي ثل تئٛكي ارتٕب٣ي»
ُ٘ٛت :ثلاي ٔخبَ ،ا٘مالة  1979ايلاًٖ ًٝ ،بَ پي ام اؿ٣بي اًىبصپٔ َٛجٙي ثل ايٙى« ٝا٘مالةٞب ث ٝكإ٘ ٜي
افتٙـ ،ثّىٔ ٝي آيٙـ» ِ٘بٖ ؿاؿ ا٘مالثي اًت و« ٝثٛٓ ٝكت ؿليك ٌٙٔ ٚزٓ ث ٝكا ٜافتبؿ ٜاًت)]14[(».
دليل سردرگمي داوطمىدان غربي در تحليل اوقالب ايران
٘بؿيـٌ ٜلفتُ ٝـٖ ٔٙ٣ل ايـئِٛٛهي ٘ ٚمَ ثٙيبؿي ؿيٗ ٔ ٚقٞت ؿك تغٛالت ًيبًي ،ارتٕب٣ي ؿك
ٔتـِٛهي كايذ ؿك غلة ٣بُٔ آّي ثي ا٣تجبكي ٘٠ليٞٝبي ا٘مالة ؿك پلت ٛا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ُـ ٜاًت.
ٔبٞيت ٔقٞجي ايٗ ا٘مالة ٘٠ليٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿإِ٘ٙـاٖ  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ٔ ٚتؾٔٔبٖ ً ّْٛ٣يبًي كا پٛس ٚ

ؽٙخب ولؿٛٔ .كّػ فلاٌ٘ٛي وليٌتيٗ ؿال٘ٛآ ( )Christian delannoؿك وتبة ؽٛؿ ث٘ ٝبْ ًبٚان ثٕٞ ٝيٗ
ّٜٔت تٔليظ ولؿٔ ٚ ٜـاؽّٔٙ٣ ٝل ؿيٙي كا ٣بُٔ پٛس  ٚثي احل ُـٖ  ٕٝٞتغّيُٞب ؿاٌ٘ت ٝاًت .أ ٚي ٘ٛيٌـ :ثب
٤ٗٚي و ٝثب ٔـاؽّٔٙ٣ ٝل ؿيٙي ؿك ايلاٖ پـيـ آٔـ ٜثٛؿ  ٕٝٞتغّيُ ٞب ٕٝٞ ،ؿًتٍبٜٞبي ٘يلٙٔٚـ ربًًٛي پٛس
 ٚثي احل ٔي ُـ٘ـ)]15[(.
ٚي ؿك مٔي٘ ٝٙمَ كٚعب٘يبٖ ؿك ٔجبكم ٜثب ثل٘بٔ ٝؿيٗ مؿايي ُب ٜصٙيٗ ُ٘ٛت ٝاًت :آية اِّّ ٝؽبٔ ٝٙاي ،آية اِّّٝ
ثِٟتي  ...ٚرلِٔبٖ افِبي ًيبًت ُب ٜثٛؿ .ام اثتـاي ؿ ٝٞپٙزب ... ٜكٚعب٘يبٖ ثب ٙ٣بٓل پلتغلوِبٖ رًٙ
آُىبكي كا ثب ثل٘بٔٞٝبي ؿيٗ مؿايي ُب٘ ٚ ٜين ثب فٌبؿ ٔبِي آُىبك ثلؽي ام اٛلافيبٖ ُب ٜؿك ٔمبيٌ ٝثب فمل ٔلؿْ
آغبم ٔي وٙٙـً .لوٛثي ٔؤحل كٚعب٘يبٖٚ ،لتي و ٝآ٘بٖ ٓف يٍب٘ ٝاي كا تِىيُ ٔي ؿاؿ٘ـ ٕ٣ال غيلٕٔىٗ
ثٛؿ )]16[(.ا ٚثب اُبك ٜث٘ ٝبتٛا٘ي ًبٚان ؿك پيَ ثيٙي عٛاؿحي و ٝام ؿي ٔب 1356 ٜث ٝث٤ـ كٚي ؿاؿ٘ـ ٔي ٘ٛيٌـ:
ٞيش پّيي أٙيتيٞ ،ل ا٘ـام ٜتٛإ٘ٙـٕ٘ ،ي تٛاٌ٘ت ٔٛد ثٙيبٖ وٗ اًالْ ٌلايبٖ  ٚاٚد ٌيلي ثلق آًبي كٞجل
ٔقٞجي تمليجبً ٌٕٙبٔي ٕٞض] ٖٛأبْ[ ؽٕيٙي كا پيَ ثيٙي وٙـ )]17[(.ؿك ٔٛكؿ ٘مَ اًالْ ؿك ا٘مالة ايلاٖ ٘ين
ٔ٤تمـ اًت :آ٘ض٘ ٝمِٞٝبي ُبً ٚ ٜبٚان كا ميل  ٚك ٚولؿ ،فٛكاٖ ٔٙ٣لي ّّٔي ثٛؿ و ٝام إ٣بق ربٔ ٝ٤كيِٝ
ؿٚا٘يـ ٜؿك اًالْ ثلٔي ؽبًت .عتي ٚلتي ًبٚان ث« ٝاكتزبً ١يب )]18[(»ٜعّٕٔ ٝي ولؿ ُ ٚبيـ ثب علاكتي وٕتل
ام «اكتزبً ١لػ» ،ثبم ؿك اُتجب ٜثٛؿً .لوٛة صٙـ كٞجل ؿيٙي ٞيش احلي ٘ـاُت .كٗبي ّٔت ثل پيلٚي ام صٙـ
كٞجل ؿيٙي اًتٛاك ٘جٛؿ ،ثّى ٝثل ا٘ي ؿيلي ٝٙاي ؤ ٝيبٖ ربٔ ٝ٤ايلا٘ي  ٚاًالْ ٚرٛؿ ؿاُت لٛاْ يبفت ٝثٛؿ .ثلاي
ًلٍ٘٘ٛي كهيٓ وبفي ثٛؿ و ٝايٗ عي اًالْ ؽٛاٞي تغليه ُٛؿ )]19[(.پلٚفٌٛك كاثلت ؿي ِي اًتبؿ
ثلرٌتً ّْٛ٣ ٝيبًي ؿك آٔليىب ؿك ٔمبِ« ٝا٘مالة اًالٔي  ٚآبِت ؿك كاث ٜٝثب كا ٜؿكًت تغّيُ ا٘مالة ايلاٖ»،
ًؾٗ ثل٘بكؿ ِٛئيي كا فول ٔي وٙـ وٌ ٝفت ٝثٛؿ :ثب پيِي ٝٙا٘ـيِٞٝب  ٚالـأبت ا٘مالة اًالٔي ام ٛليك يبؿٞب ٚ
ٕ٘بؿٞبًت و ٝا٘مالة اًالٔي ثبيـ ٔٛكؿ ٜٔبِ ٝ٤للاك ٌيلؿ  ٚتٟٙب ؿك ايٗ ٓٛكت اًت و ٝاعتٕبَ ؿكن آٖ
ٚرٛؿ ؿاكؿ)]20[(.
عامل اصلي پيدايص اوقالب در وگاه امام خميىي(قدس سره)
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝؿك ٞل ا٘مالةٔ ،لار ٝ٤ث ٝآحبك كٞجل يب كٞجلاٖ ا٘مالة  ٚاًتٙبؿ ثٌ ٝفتبك  ٚكفتبك آ٘بٖ،
ثٟتليٗ ٕٜٔ ٚئٗ تليٗ ٔٙج ٢ثلاي ُٙبؽت ٔبٞيت ا٘مالة اًت  ٕٝٞ ٚتغّيٍّلاٖ ا٘مالة عتي ؿُٕٙبٖ آٖ ؿك
رٌتٛرٛي ُٙبؽت ا٘مالة ام كا ٜتٛر ٝثُ ٝؾٔيت  ٚؿيـٌبٜٞبي كٞجل٘ـ ،ؿك ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ٘ين ثب ٙ٣بيت
ث٘ ٝفٛف  ٚلـكت ٔٛٙ٤ي ثي ٘٠يل ع٘لت أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜؿك ٔلؿْ ايلاٖ ٟٓٔ ،تليٗ ٔٙجُٙ ٢بؽت اث٤بؿ
ا٘مالة ،ثٟلٌ ٜيلي ام ٌفتبك  ٚكفتبك كٞجلوجيل ايٗ ا٘مالة اًت .أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜام آغبم تب پيلٚمي ٚ

پي ام آٖٕٛٞ ،اك ٜاًالْ كا ٣بُٔ آّي پيـايَ ا٘مالة ٔي ؿاٌ٘تٙـ  ٚاًالْ ًتيني كهيٓ  ٚاًالْ ٌلايي ٔلؿْ
كا ميلثٙبي ا٘مالة ٛٔ ٚتٛك ٔغلو ٝآٖ ٔ٤لفي ٔي ولؿ٘ـ.
أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜؿك آغبم ا٘مالة اًالٔي  ٚؿك كاًتبي ٔجبكم ٜثب كهيٓ ًّٜٙتي ٗـاًالٔي پّٟٛي،
ؿك اًفٙـ  1341ؿك پيبٔي ثّٕ٣ ٝبي اَ٣الْ  ٚعزذ اًالْ ،ثب يبؿآٚكي و َُٛكهيٓ پّٟٛي ثلاي ٘بثٛؿي اعىبْ
ٗلٚكي ٝاًالْ  ٚث ٝؽٜل افتبؿٖ اًالْ ثل احل الـأبت ؿًتٍب ٜعبوٕ ،ٝآ٘بٖ كا ثٔ ٝمبثّ ٝثب آٖ ؿٛ٣ت ٕ٘ٛؿ ٚ ٜصٙيٗ
ُ٘ٛتٙـ :صٙبٖ و ٝاٛال ١ؿاكيـ ؿًتٍب ٜعبؤٕ ٝي ؽٛاٞـ ثب تٕبْ و َُٛثٞ ٝـْ اعىبْ ٗلٚكي ٝاًالْ ليبْ ]وٙـ[
 ٚث ٝؿ٘جبَ آٖ ٜٔبِجي اًت و ٝاًالْ كا ث ٝؽٜل ٔي افىٙـِ .قا ايٙزب٘ت ٣يـ ٘ٛكٚم كا ثٛٙ٣ ٝاٖ ٣نا  ٚتٌّيت ثٝ
أبْ ٔ٣ل ـ ٣زُ اِّّ ٝت٤بِي فلر ٝـ رّٛى ٔي و ٚ ٓٙثٔ ٝلؿْ ا٣الْ ؽٜل ٔي ٕ٘بيٓٔ .مت٘ي اًت ع٘لات آلبيبٖ
٘ين ٕٞيٗ كٚي ٝكا اتؾبف ٕ٘بيٙـ تب ّٔت ٌّٕٔبٖ ام ٔٔيجتٞبي ٚاكؿ ٜثل اًالْ ٌّٕٔ ٚيٗ اٛال ١عبُٓ
ٕ٘بيٙـ )]21[(.ايِبٖ ؿك فلٚكؿيٗ  1342ؿك ٔٛكؿ ٟٚبيف ٌّٕٔ ْٕٛ٣ب٘بٖ ثلاي ٓيب٘ت اًالْ فلٔٛؿ٘ـ :ثنكٌبٖ ٔب
ؿك كا ٜعف ٞاًالْ  ٚاعىبْ للآٖ وليٓ وِتُ ٝـ٘ـ ،م٘ـاٖ كفتٙـ ،فـاوبكيٞب ولؿ٘ـ تب تٛاٌ٘تٙـ اًالْ كا تب ثٝ
ألٚم عف ٞوٙٙـ  ٚث ٝؿًت ٔب ثلًب٘ٙـ .ألٚم ٟٚيفٔ ٝبًت و ٝؿك ثلاثل ؽٜلاتي ؤ ٝتٛر ٝاًالْ ٌّٕٔ ٚيٗ ٔي
ثبُـ ثلاي تغُّٕ ٞلٌ٘ ٝ٘ٛبٔاليٕبت آٔبؿ ٜثبُيٓ تب ثتٛا٘يٓ ؿًت ؽبئٙيٗ ث ٝاًالْ كا لٕ٘ ٢ٜبييٓ  ٚرّ ٛاَغلإ ٚ
ٜٔبٔ ٢آٖٞب كا ثٍيليٓ )]22[(.ؿك اكؿيجِٟت ٕٞبٖ ًبَ ؿك پيبٔي ثلاي ٣ٚبٌٛ ٚ ٝيٙـٌبٖ ؿيٙي ٞ ٚيئبت ٔقٞجي
ؿك ٔٛكؿ ٟٚبيف آٖٞب ؿك لجبَ تجّيغبت كهيٓ پّٟٛي صٙيٗ ُ٘ٛتٙـ :آلبيبٖ ثـا٘ٙـ و ٝؽٜل ألٚم ثل اًالْ ،وٕتل ام
ؽٜل ثٙي أي٘ ٝيٌت .ؿًتٍب ٜرجّبك ثب تٕبْ لٛا ث ٝاًلائيُ ّٕ٣ ٚبَ آٖٞب (فللٗ ٝبِّٕٞ )ّّٝ٘ٔ ٚ ٝلاٞي ٔي وٙـ،
ؿًتٍب ٜتجّيغبت كا ث ٝؿًت آٖٞب ًپلؿ ٚ ٜؿك ؿكثبك ؿًت آٖٞب ثبم اًت ،ؿك اكتَ  ٚفلً ٚ ًٙٞبيل
ٚماكتؾب٘ٞٝب ثلاي آٖٞب رب ثبمٕ٘ٛؿ ٜا٘ـ ُ ٚغُٞبي عٌبى كا ث ٝآٖٞب ؿاؿ ٜا٘ـ .ؽٜل اًلائيُ ّٕ٣ ٚبَ آٖٞب كا ثٝ
ٔلؿْ تقول ثـٞيـ .ؿك ٘ٛعٞٝبي ًي ٝٙم٘ي ام ٔٔيجتٞبي ٚاكؿ ٜثل اًالْ ٔ ٚلاون فم ٚ ٝؿيب٘ت  ٚا٘ٔبك ُلي٤ت
يبؿآٚك ُٛيـ .ام فلًتبؿٖ  ٚتزٟين ؿِٚت ؽبئٗ ،صٙـ ٞناك ٘فل ؿُٕٗ اًالْ ّٔ ٚت  ٗٛٚ ٚكا ثِٙ ٝـٖ ثلاي
ُلوت ؿك ٔغفُ ٗـاًالٔي ّٔ ٚي اٟٟبك تٙفّل وٙيـً .ىٛت ؿك ايٗ ايبْ تأييـ ؿًتٍب ٜرجّبك  ٚوٕه ث ٝؿُٕٙبٖ
اًالْ اًت ،ام ٛ٣الت ايٗ أل ثتلًيـ .ام ًؾ ٚؽـاي ت٤بِي ثتلًيـ .اٌل ثٚ ٝاًً ٜٝىٛت ُٕبٞب ث ٝاًالْ ِٕٜٝ
اي ٚاكؿ آيـ ٘نؿ ؽـاي ٔت٤بَ ّٔ ٚت ٌّٕٔبٖ ٌٔئٌٞ َٛتيـ  ...ؿيٗ ؽـا كا يبكي وٙيـ  ٚثـا٘يـ (إِٖ تَٔٔٙلُٚا آَِّّٝ
ئٔٙلْوُٕٓ ٓٚيخَجِّتٕ أَلْـٓأٓىُٕٓٔ().غّٕـ )7 :ام اؽبف ٚ ٝاك٣بة ًبمٔبٖٞب  ٚؿًتٍبُٟ ٜلثب٘ي ٞلاًي ث ٝؽٛؿ كاٜ
٘ـٞيـ)]23[(.

أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜؿك اًفٙـ  1351ؿك پبًؼ ٘بٔ ٝؿاِ٘زٛيبٖ ٌّٕٔبٖ ٔميٓ اكٚپب ،آٔليىب  ٚوب٘بؿإٗٗ ،
اكميبثي اٗٚب ١رٟبٖ اًالْ  ٚايلاٖ ُ٘ٛتٙـ :ؿك ايٗ ٔيبٖ ،ام  ٕٝٞاًفجبكتل  ٢ٗٚايلاٖ اًت و ٝكهيٓ آٖ ٔأٔٛكيت
ؿاكؿ ...يىجبك ٜاًالْ كا كيِ ٝوٗ وٙـ ّٔ ٚت اًالْ كا ثيَ ام پيَ ث ٝفِّت  ٚاًبكت ثىِـ)]24[(.
ؿك ٘بٔ ٝؿيٍلي ٘ين ُ٘ٛت ٝا٘ـ :ؽيب٘تىبكي وّ٣ ٝي ٝتٕبْ ُ٤بئل ٔقٞجي  ٚاًالٔي ٔجبكمٔ ٜي وٙـ  ٚثب ٠ٔ ٕٝٞبٞل
اًالٔي ٔؾبِف اًت ٕ٘ي تٛا٘ـ ؿك ثيٗ ٌّٕٔيٗ ٔٛافك ؿاُت ٝثبُـ)]25[(.
ؿك آفكٔب 1357 ٜؿك فلاٌ٘ ٝؽجلٍ٘بكي غلثي ام أبْ ًؤاَ ولؿ :ع٘لت آية إُِّّ !ٝب ثبكٞب ثلاي
ًلٍ٘٘ٛي كهيٓ ُبٔ ٜلؿْ كا ؿٛ٣ت ولؿ ٜايـ ،ؿاليُ ُٕب ثلاي صٙيٗ ؿٛ٣تي صيٌت؛ آيب ثيِتل ًيبًي اًت يب ثٝ
ؽبٛل ام ثيٗ كفتٗ اًالْ  ٚاكمٍٞبي اًالْ اًت؟ ٔجب٘ي ٣ميـتي علوت اًالٔي ُٕب صيٌت؟ كٞجل وجيل
ا٘مالة ؿك پبًؼ ٚي فلٔٛؿ٘ـ :اًالْ ؿيٙي اًت وً ٓٞ ٝيبًت ؿاكؿ  ٓٞ ٚأٛكي كا ؤ ٝلث ٙٛث ٝغيل ًيبًت
اًتُ ٚ ،ب ،ٜو ٝثب أ ٚؾبِف ٌٞتيٓ ٓٞ ،ثب ًيبًت اًالٔي ٔؾبِف اًت ،وً ٝيبًت ّٕٔىت ٕٞ ٓٞبٖ اًت ٚ
 ٓٞثب أٛك ٔقٞجئ ٚ ،ب ث ٝايٗ ٞل ؿ ٚرٟت ثب ُبٔ ٜؾبِفيٓ؛ ٌ٘ ٓٞجت ثٔ ٝقٞت ت٤ـيبت  ٚرٌبكت ٞبيي ولؿٜ
اًت ٌ٘ ٓٞ ٚجت ثّٕٔ ٝىت ؽيب٘ت ٞبيي ؿك  َٛٛم٘ـٌي اٍ ولؿ ٜاًت  ٚثـيٗ رٟتٔ ٕٝٞ ،لؿْ ايلاٖ ثب اٚ
ٔؾبِفٙـ )]26[(.پلًَ ايٗ ؽجلٍ٘بك غلثي ٔجتٙي ثل ٣ميـ ٜا٘غلافي ًىٛالكينْ اًت و ٝثل اًبى آٖ ؿيٗ كا ام
ًيبًت رـا ولؿ ،ٜأب أبْ ؽٕيٙي ؿك پبًؼ ٚي ام پي٘ٛـ  ٚاكتجب ٙؿيٗ ً ٚيبًت ؿك اًالْ يبؿ ٕ٘ٛؿ ٜا٘ـ تب ا ٚكا
ام ٌٕلاٞي ٘زبت ؿٙٞـ .ك ُٗٚاًت وٕٞ ٝيٗ ا٣تمبؿ غّ ٚعبوٓ ثل رٟبٖ غلة  ٚؽجلٍ٘بكاٖ  ٚؿإِ٘ٙـاٖ غلثي
ٔٛرت ُـ ٜاًت ٘تٛا٘ٙـ ا٘مالة اًالٔي كا ؿكًت ؿكن  ٚتفٌيل ٕ٘بيٙـ.
أبْ ؽٕيٙي(لـى ًل )ٜپي ام پيلٚمي ا٘مالة  ٓٞؿك يه ًؾٙلا٘ي فلٔٛؿ٘ـ :تىّيف ايٗ اًت و ٝام
اًالْ ٓيب٘ت وٙيٓ  ٚعف ٞوٙيٓ اًالْ كا .وِت ٝثِٛيٓ تىّيف كا  ُٕ٣ولؿ ٜايٓ ،ثىِيٓ  ٓٞتىّيف كا ُٕ٣
ولؿ ٜايٓ .ايٗ ٕٞبٖ ٜٔٙمي اًت ؤ ٝب ؿك ا ٓٞ َٚو ٝثب آٖ كهيٓ فبًـ پّٟٛي ٔؾبِفت ولؿيٓ ٜٔٙك ٔب ٕٞيٗ
ثٛؿٜٙٔ .ك ايٗ ٘جٛؿ ؤ ٝب عتٕبً ثبيـ پيَ ثلٚيٜٓٙٔ ،ك ايٗ ثٛؿ و ٝثلاي اًالْ ِٔىالت پيـا ُـ ٜاًت ،اعىبْ
اًالْ ؿاكؿ ام ثيٗ ٔي كٚؿ ٠ٔ ٚبٞل اًالٔي ؿاكؿ ام ثيٗ ٔي كٚؿ ٔ ٚب ٔىّف ٌٞتيٓ ثب  ٕٝٞلـكت ثب آٖٞب ٔمبثّٝ
وٙيٓ)]27[(.
ايِبٖ ؿك ًؾٙلا٘ي ؿيٍلي فلٔٛؿ٘ـ :ايٗ يه ٟ٘٘ت اِٟي ثٛؿٟ٘٘ ،تي ٔخُ ٟ٘٘تٞبي آٖ ٞبيي و ٝث ٝؽـا
ا٣تمبؿ ٘ـاك٘ـ يب آٖ ٞبيي وٟ٘٘ ٝت ٞبيِبٖ ٟ٘٘تٞبي رٟت ٔبؿي ثٛؿ ٜاًت٘ ،جٛؿ ٜاًتٟ٘٘ .ت ايلاٖ ٟ٘٘تي
ثٛؿ و ٝؽـاي تجبكن  ٚت٤بِي ؿك آٖ ٘مَ ؿاُت ٔ ٚلؿْ ثٛٙ٣ ٝاٖ رٕٟٛكي اًالٔي ،ثٛٙ٣ ٝاٖ اًالْ ،ثٛٙ٣ ٝاٖ
اعىبْ اًالْ ؿك ؽيبثبٖٞب كيؾتٙـ ٌ ٕٝٞ ٚفتٙـٔ :ب ايٗ كهيٓ كا ٕ٘ي ؽٛاٞيٓ  ٚعىٔٛت ٣ـَ اًالٔي  ٚرٕٟٛكي

اًالٔي كا ٔي ؽٛاٞيٓ ...كهيٓ پّٟٛي ٘جبُـ عىٔٛت اًالٔي ثبُـ ،اًبى آٖ ثٛؿ ؤ ٝي ؽٛاًتٙـ للآٖ
عىٔٛت وٙـ ؿك ايٗ وِٛكٛٔ ،ا٘ ٢كا ثلؿاُتٙـ و ٝعىٔٛت ،عىٔٛت اًالٔي ثبُـ)]28[(.
ؿك ربي ؿيٍل  ٓٞفلٔٛؿ٘ـ :اٌل ايٗ ٟ٘٘ت ّّٔي ثٛؿُٕ ٝ٘ ،ب ايٗ لـك ف٤بِيت ٔي ولؿيـ ٔ ٝ٘ ٚب ً ٝ٘ ٚبيل ّٔت.
ّٔت اًالْ كا ٔي ؽٛاٞـّٔ ،ت وِٛك ؽٛؿٍ كا  ٓٞؤ ٝي ؽٛاٞـ ثلاي اًالْ اًت .ام ثضٞٝبي وٛؿن تب
پيلٔلؿٞب  ٕٝٞفليبؿ اًالْ ٔي مؿ٘ـ  ٚايٗ ٟ٘٘ت ثلاي ٕٞيٗ ٓجغ ٝاًالٔي اٍ  ٚثلاي ٕٞيٗ ؤ ٝمٔـ اًالْ ثٛؿ
 ٚليبْ ثل ٗـ ٛبغٛت ،ليبْ ثل ٗـ وٌب٘ي و ٝاًالْ كا ٔي ؽٛاًتٙـ ثِىٙٙـ  ٚوبكٞبيي ولؿ٘ـ و ٝاًالْ كا ٔي
ؽٛاًتٙـ ث ٝفلأُٛي ثٌپبك٘ـ ،يه ليبٔي ثٛؿ و ٝؽـاي تجبكن  ٚت٤بِي ٔـؿ فلٔٛؿ)]29[(.
عامل اصلي پيدايص اوقالب ايران از مىظر اوديطمىدان مسلمان
پوٍِٞٚلاٖ  ٚا٘ـيِٕٙـاٖ ٌّٕٔبٖ  ٚك ُٗٚفىلاٖ ٔقٞجي ؿك ايلاٖ  ٚرٟبٖ ؿك تزني ٚ ٝتغّيُ عٛاؿث ٚ
كٚيـاؿٞبي ا٘مالة ايلاٖ ثٓ ٝلاعت ٘مَ آّي ٔقٞت ؿك ا٘مالة ايلاٖ كا يبؿآٚكي ٕ٘ٛؿ ٜا٘ـ.
اًتبؿ ُٟيـ ٔلت٘ي ّٟٜٔلي ؿك ُلايٜي وٛٙٞ ٝم ا٘مالة ث ٝپيلٚمي ٘لًيـ ٜثٛؿ ؿك وتبة ٟ٘٘تٞبي اًالٔي ؿك
ٓـ ًبِ ٝاؽيل ؿك تغّيُ ا٘مالة صٙيٗ ُ٘ٛت :كيِ ٝايٗ ٟ٘٘ت كا ؿك رليبٖٞبي ٘يٓ للٖ اؽيل وِٛك ام ٘٠ل
تٔبؿْ آٖ رليبٖٞب ثب كٚط اًالٔي ايٗ ربٔ ٝ٤ثبيـ رٌتٛر ٛولؿ .ؿك ٘يٓ للٖ اؽيل رليبٖ ٞبيي كػ ؿاؿ ٜو ٝثل
ٗـ اٞـاف ٣بِي ٝاًالٔي  ٚؿك رٟت ٔؾبِف آكٔبٖٞبي ّٔٔغبٖ ٓـًبِ ٝاؽيل ثٛؿٌٞ ٚ ٜت ٛ ٚج٤بً ٕ٘ي
تٛاٌ٘ت ثلاي ٕٞيِ ٝام ًٛي ربٔ ٝ٤ثـ٣ ٖٚىي اِ ُٕ٤ثٕب٘ـ .ايِبٖ ؿك اؿأ ٝايٗ تغّيُ ،ؿٚامؿٛٙ٣ ٜاٖ ام
الـأبت ٗـ اًالٔي كهيٓ پّٟٛي كا ثلُٕلؿً ٚ ٜپي ٔي افنايـ :ايٗ أٛك  ٚأخبَ آٖٞب ؿك ٘ َٛٛيٓ للٖ ٚرـاٖ
ٔقٞجي ربٔٔ ٝ٤ب كا رليغ ٝؿاك ًبؽت  ٚثٛٓ ٝكت ٣مـٜٞبي ٌٔت٤ـ ا٘فزبك ؿكآٚكؿ .ام ًٛي ؿيٍل ،رليبٖ ٞبيي
ؿك رٟبٖ كػ ؿاؿ و ٝصٟل ٜؿكٚغيٗ تجّيغبت ًيبًي ؿ٘يبي ِيجلاَ غلثي  ٚؿ٘يبي ًًٛيبِيت ُللي كا آُىبك
ًبؽت  ٚأيـي كا وٛ ٝجمبت ك ُٗٚفىل ث ٝايٗ ؿ ٚلٜت ثٌت ٝثٛؿ٘ـ تجـيُ ث ٝيأى ولؿ  ٚام رب٘ت ً ،ْٛؿك
ً َٛٛي  ٚا٘ـ ًبَ ٌقُت ،ٝيٙ٤ي ام ُٟليٛك  1320تبؤ ،ٖٛٙغممبٖ ٌٛ ٚيٙـٌبٖ ٛ٘ ٚيٌٙـٌبٖ اًالٔي تٛفيك
يبفتٙـ و ٝتب عـي صٟل ٜميجب  ٚرقّاة اًالْ ٚال٤ي كا ث٤ٔ ٌُ٘ ٝبٓل ثٕٙبيب٘ٙـ)]30[(.
ُٟيـ ٟٜٔلي ؿك ايٗ تالٍ ثلاي كيِ ٝيبثي ا٘مالة اًالٔي ث ٝكُٙٚي ٘مَ ميلثٙبيي اًالْ ؿك پيـايَ
ا٘مالة كا احجبت ٔي ٕ٘بيـ؛  ٓٞاًالْ ًتيني كهيٓ پّٟٛي كا ثب ُٕبكٍ ثلؽي ٔٔبؿيك ّٕ٣ىلؿٞبي كهيٓ ؿك
ٔأٔٛكيت اًتٕ٤بكي غلثي اٍّ٘يٌي ً ٚپي آٔليىبيي ٗـاًالٔي يبؿآٚكي ٔي ٕ٘بيـ  ٓٞ ٚرّٜٞٛبي اًالْ
ٌلايي ربٔ ٝ٤كا آُىبك ٔي ًبمؿ .ايِبٖ ؿك كاًتبي ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٘مَ اًالْ ًتيني كهيٓ پّٟٛي ؿك پيـايَ
ا٘مالة ايلاٖ ،ثب ث ٝوبك ثلؿٖ ت٤جيلٞبي ٔتلاؿف  ٚتىلاك يه ٔ ١ٛٗٛؿك ٣جبكات ٔتفبٚت ،تالٍ ّٕ٣ي ؿكؽٛك

ًتبيِي كا ا٘زبْ ؿاؿ ٜاًت .ت٤جيلٞبي «تٔبؿْ ثب كٚط اًالٔي»ٗ« ،ـ اٞـاف ٣بِي ٝاًالٔي»ٔ« ،ؾبِف آكٔبٖ
ّٔٔغبٖ ٓـًبِ ٝاؽيل» « ٚرليغ ٝؿاك ًبؽتٗ ٚرـاٖ ٔقٞجي» صٟبك رّٕ ٝثب ٣جبكات ٔتفبٚت اًت و ٝثلاي
كٕٛ٘ ُٗٚؿٖ ًٕت  ٚ ًٛٚرٟت رليبٖٞبي ٘يٓ للٖ اؽيل ؿك كهيٓ پّٟٛي ث ٝوبك كفت ٝاًت  ٕٝٞ ٚيه ٚال٤يت
كا ثيبٖ ٔي وٙٙـ :اًالْ ًتيني كهيٓ پّٟٛي .ايِبٖ ؿك ثؾَ اًالْ ٌلايي ٘ين اًالْ ٌلايي ك ُٗٚفىلاٖ ِٙٔ ٚأ
آٖ ٘ ٚين اًالْ ٌلايي ٌُ٘ ٔ٤بٓل ٔ ٚجـأ آٖ كا ث ٝؿكًتي تجييٗ ٕ٘ٛؿ ٜاًت  ٚثب ايٗ تغّيُ ّٕ٣ي ٜٙٔ ٚمي ٘مَ
اًالْ ٌلايي ربٔ ٝ٤ؿك پيـايَ ُ ٚىُ ٌيلي ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ كا تلًيٓ ٔي ٕ٘بيـ.
ؿوتل ّ٣ي ُلي٤تي ٘ين ؿك آفك  ،1351يٙ٤ي َُ ًبَ پيَ ام پيلٚمي ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ ،ؿك ٘بٔ ٝاي ثٝ
پـك ؽٛيَ ث ٝؿكًتي ا٘مالة كا تغّيُ ٕ٘ٛؿ ٚ ٜصٙيٗ ُ٘ٛت ٝاًت :ثي ُه ٟ٘٘ت ارتٕب٣ي فلؿاي ٔبٟ٘٘ ،تي
٘ٔ ٝبتليبِيٌتي ؽٛاٞـ ثٛؿ ٘ ٝ٘ ٚبًي٘ٛبِيٌتي؛ ٟ٘٘تي ؽٛاٞـ ثٛؿ ثل پبي ٝاًالْ ثيـاك ٔتللّي  ٚعنثي ثب ايـئِٛٛهي
تِيّٛ٣ ٢ي )]31[(.آ٘ض ٝؿك ايٗ تغّيُ ثيبٖ ُـ ٜاًت ٘مَ آّي ٔىتت اًالْ ٔ ٚقٞت ُي ٝ٤ؿك ا٘مالة ايلاٖ
ٔي ثبُـُ .لي٤تي ؿك ربيٍب ٜيه ربُٔٙ ٝ٤بى ث ٝؿكًتي ٘مَ ٔبتليبِيٌٓٔ ،بكوٌيٌٓ ٘ ٚبًي٘ٛبِيٌٓ كا ٘في
ولؿ ٚ ٜثلآيٙـ تغِّٛبت كٚمٌبك ؽٛيَ كا ٔي فٕٟـ ٔ ٚىتت ٔ ٚقٞت كا پبيٟ٘٘ ٝت ارتٕب٣ي ٔي ؿا٘ـ .ؿك
ُلايٜي و ٝثلؽي ام ـ ث ٝآٜالط ـ ربُٔٙ ٝ٤بًبٖ ثب ِٔبٞـ ٜپيلٚمي ا٘مالة ٔقٞجي ايلاٖ ثبم ٘ ٓٞتٛاٌ٘ت ٝا٘ـ
٘مَ ثلرٌتٔ ٝقٞت كا ؿك ا٘مالة ايلاٖ ؿكن  ٚثيبٖ وٙٙـ.
ؿإِ٘ٙـ ُلق ُٙبى ٔٔلي  ٚاًتبؿ ؿاٍِ٘ب ،ٜؿوتل اثلاٞيٓ اِـًٛغي ؿك ثلكًي ا٘مالة ايلاٖ ٔي ٘ٛيٌـ:
ثٞ ٝيش ٚرٕ٘ ٝي تٛاٖ تأحيل ٠٣يٓ ايٗ ا٘مالة كا ثل ُّٔ ُلق ثٛٛ ٝك ا ٚ ٓ٣ثل ُّٔ اًالٔي ثٛٛ ٝك اؽّْ ٘بؿيـٜ
ٌلفت .ايٗ ا٘مالة تٟٙب ا٘مالة ؿك رٟبٖ ٔ٤بٓل اًت و ٝثل اًبى يه ايـئِٛٛهي اًالٔي پبيٌ ٝقاكي ُـٜ
اًت  ٚؿك كأى آٖ كٞجلي أبْ ؽٕيٙي للاك ؿاُت؛ ٔلؿي ٔقٞجي ؿك تج٤يـ  ٚرـاي ام پيلٚاٖ ٔ ٚمّّـاَ٘ .ايٗ
ٔلؿ مرل وِيـٛٔ ٜفك ث ٝكٞجلي يىي ام ِٟٔٛكتليٗ ا٘مالةٞبي ٔ٣ل رـيـ ٌلؿيـ .ثب ٜٔبُِ ٝ٤ؾٔيت أبْ
ؽٕيٙي(لـى ًلٔ )ٜي تٛاٖ كٚط اًالْ ٚال٤ي كا ؿك ُىُ ثىل  ٚثـي ٢آٖ ُٙبؽت .پي ام ًپلي ُـٖ صٟبكؿٜ
للٖ ام ٞزلت كً َٛاولْ(ّٓي اهلل ّ٣يٚ ٝآِ)ٝوِٛكي ام ٘ ٛثل اًبى ٔجب٘ي اًالْ تأًيي ولؿ و ٝتٕبْ ٟ٘بؿٞبي
ًيبًي  ٚارتٕب٣ي آٖ ثب آ َٛاًالْ تٛ٤يٖ  ٚام ٘ ٛپبيٌ ٝقاكي ُـ ٜاًت ...المٔ ٝا٘مالة اًّغ٘ ٝيٌت ،ثّىٝ
٘يلٚي ايٕبٖ  ٚاتغبؿ ٔلؿْ اًت .ا٘مالة ايلاٖ ثب ٌل ٜٚوٛصىي ام كٚعب٘يبٖ  ٚت٤ـاؿي ام ؿاِ٘زٛيبٖ ّْٛ٣
ٔقٞجي آغبم ٌلؿيـ ً ٚپي تٛؿٔ ٜلؿْ ث ٝآٖ پيًٛتٙـً .لا٘زبْ ا٘مالة ايلاٖ ثٔ ٝلؿْ رٟبٖ حبثت ولؿ و ٝث ٝغيل
ام ٔبكوٌيٌٓٔ ،ىتت ٘ ٚيلٚي ا٘مالثي ؿيٍلي ؿك رٟبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ)]32[(.

آلبي ٣جبًّ٤ي ٕ٣يـ م٘زب٘ي ؿك ؽٔ٣ ّٛبُٔ آّي پيـايَ ا٘مالة ٔي ٘ٛيٌـ :تٟٙب ٣بّٔي و ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ّ٣ت
آّي ٣ ٚبُٔ أ َٚي تٛاٖ ام رليبٖ ا٘مالة ام تِٛـ تب پيلٚمي آٖ اًتٙجبٕٛ٘ ٙؿ إ٣بَ ًيبًت اًالْ مؿايي
تُ ًٚٛب ٜثٛؿ و ٝاؿأ ٝكهيٓ ؽٛؿ كا ثٛ٠ٙٔ ٝك ٞل ص ٝثيِتل رّت ٕ٘ٛؿٖ عٕبيت ؽبكري  ٚتغىيٓ ٞلصٕ٣ ٝيك
تل ًّٜٙت  ٚؿيىتبتٛكي ؿك ؿاؽُ وِٛك كا ؿك ٌل ٚآٖ ٔي ؿيـ)]33[(.
پلفٌٛك كٚهٌ ٜبكٚؿي ا٘ـيِٕٙـ ٌّٕٔبٖ فلاٌ٘ٛي ،ا٘مالة اًالٔي ايلاٖ كا ٟٔ٠ل كٚيبكٚيي فلًٙٞ
اًالٔي ثب فل ٚ ًٙٞتٕـّٖ غلثي  ٚآٔليىبيي ٗـاًالٔي ٔي ؿا٘ـ  ٚؿك تفٌيل ا٘مالة ايلاٖ ٔي ٌٛيـ ٗٔ :فىل
ٔي و ٓٙو ٝا٘مالة ايلاٖ يىي ام ٔ ٟٓتليٗ رَٟٞبي تبكيؼ ثِليت اًت؛ صلا و ٝا٘مالثي ٓلفبً التٔبؿي ٘جٛؿٜ
 ٚاٍ٘ينٜٞبي التٔبؿي ٔ ٚمبثّٔ ٚ ٝؾبِفت ثب ٛجم ٝثلرٌتٞ ٝـف ٟ٘بيي ايٗ ا٘مالة ٘جٛؿ ٜاًت .ايٗ ا٘مالة عتي
يه ا٘مالة ٓلفبً ًيبًي ٘جٛؿ ٜاًت و ٝثل ٗـ يه لـكت اًتجـاؿي علوتي ٓٛكت ٌلفت ٝثبُـ .ايٗ ا٘مالة
ؿك عميمت يه ٘ٔ ١ٛؾبِفت  ٚكٚيبكٚيي ثب يه تٕـّٖ ـ تٕـّ٘ي ؤ ٝب آٖ كا غلثي يب تٕـٖ آٔليىبيي ٔي ٘بٔيٓ ـ
ثٛؿ ٜاًت؛ تٕـّٖ  ٚفلٍٙٞي و ٝام ًٛي ًلؿٔـاكاٖ كهيٓ عبوٕي و ٝؽٛؿ ام اكثبثبٖ آٔليىبيي ؿًتٛك ٔي
ٌلفتٙـ  ٚثب مٚك  ٚاك٣بة ثّٔ ٝت ايلاٖ تغٕيُ ٔي ُـ  ٝ٘ ٚتٟٙب ثب فل ًٙٞايلا٘ي و ٝام لـيٕي تليٗ ُ ٚفّبف
تليٗ  ٚغٙي تليٗ فلٞ ًٙٞبًت ،ثّى ٝثب فل ٚ ًٙٞايٕبٖ اًالٔي ٔ٣ ٚبك ٜاًبًي اًالْ وٕٞ ٝب٘ب ُيٓ ٜٛغيظ
م٘ـٌي  ٚآ َٛاًبًي عيبت ثٛؿ ؿك ت٘بؿ للاك ؿاُت)]34[(.
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