
 

 یْسزائیل ّ صِیًْاکزاسی ًطز هعارف سیذ ُاضن هیزلْحی

آهـیکبمت کَ امـائیل ؿا فیـ ملَٖ عْػ ػاؿػ یب امـائیل امت کَ لؼؿت ؿا ػؿ » ایؼ کَ:  اصتوبال ىوب ُن اف عْػ پـمیؼٍ

ػاًٌؼ. یؼٌی ػؿ آهـیکب ملَٖ  هی  میبمت عبؿری آهـیکب ؿا رِْػاى ٍِیًْینتثنیبؿی گـػاًٌؼگبى «. آهـیکب ػؿ ػمت ػاؿػ؟

ٍِیًْینن ثـ هـػم صبکن امت، لؾا هؼتمؼًؼ کَ ایبالت هتضؼٍ آهـیکب ؿا ثبیؼ ایبالت هتضؼٍ امـائیل ًبهیؼ. ًْینٌؼٍ ایي کتبة 

. اف ًکبت لبثل تْرَ ػؿ ایي کتبة آى امت کَ ُب ثَ ایي هّْْع ثپـػافػ مؼی کـػٍ امت تب ثب ًگبُی هنتٌؼ ػؿ آهبؿُب ّ تضلیل

ًْینٌؼٍ اف هٌبثغ آهـیکبیی ّ ٍِیًْینتی امتفبػٍ کـػٍ امت. ػؿ ایي کتبة هّْْػبتی ُوچْى ًميَ ؿاٍ رِْػاى، 

 عْؿػ. ُبی رِبًی اّل ّ ػّم، ًْع صکْهت ػؿ اًگلیل ّ ُْلْکبمت ثَ چين هی ػهْکـامی ػؿ آهـیکب، رٌگ

  



  

 دکتز حسیي کچْیاىسْرٍ هِز   اًقالب اسالهی ایزاى ّ اًفتاح تاریخ )اًقالب اسالهی ّ بیذاری هلتِا(

  

ُب،  ػؿ تًْل، ثَ ػالیل هغتلفی مْال اف ُْیت ّ هبُیت ایي ًِْت 9831اف آغبف ًِْت هـػم هنلوبى هٌٖمَ اف اّاعـ پبییق 

ای، میبمی ّ ػلوی ثؼل گـػیؼ. ػؿ ایي کتبة تاله ىؼٍ امت ثَ ػّ مْال  ثَ هّْْع هٌبليبت ّ هزبػالت هضبفل ؿمبًَ

ُبیی امالهی  ُب رٌجو پـمؼ کَ آیب آى ُبمت ّ هی ل اّل ًبظـ ثَ هبُیت ّ ُْیت ایي رٌجوهضْؿی پبمظ ػاػٍ ىْػ. مْا

کٌٌؼ، هبُیت لیجـال ػهْکـاتیک اف ًْع مکْالؿ یب تزؼػی ػاؿًؼ؟ مْال ػیگـ ػلیمب ثَ  ُنتٌؼ یب چٌبًچَ فـّیبت ؿلیت اػػب هی

ُبی کًٌْی هٌٖمَ ػؿ پیًْؼ ثب  پـمؼ کَ آیب رٌجو یگـػػ. چٌبى کَ ثب ًگبُی تبؿیغی ه ای ایي ثـؿمی ثـ هی فـّیَ پبیَ

 ثبىؼ؟ اًمالة امالهی ایـاى لـاؿ ػاؿًؼ ّ ًتیزَ هْد صبٍلَ اف آى ػؿ رِبى، ثَ ّیژٍ رِبى امالم هی

  



 

اًتظار عاهیاًَ، اًتظار عالواًَ، اًتظار عارفاًَ )ًگاُی ًْ بَ هفِْم اًتظار ( هْسسَ بیاى هعٌْی حجت 

 االسالم علیزضا پٌاُیاى

  

ػبهیبًَ، ًگبٍ ػُؼ؛ ًگبٍ  کتبة صبّـ ثب ثـؿمی هفِْم اًتظبؿ، مَ ؿّیکـػ هتفبّت ثَ ایي هفِْم ؿا هْؿػ ثـؿمی لـاؿ هی

 .ػبلوبًَ، ًگبٍ ػبؿفبًَ

هجبصخی امتؼاللی   ی هؼبؿف ػیٌی ّ هجبصج اًنبى ىٌبمبًَ، ًْینٌؼٍ ػؿ ایي کتبة ثب تْرَ تْاهبى ثَ هفِْم اًتظبؿ ػؿ ىجکَ

ػؿ ػَـی کَ تْرَ ثَ هفِْم کلیؼی اًتظبؿ ثیو اف ُـ النالم( اؿائَ ػاػٍ امت.  ی هؼبؿف اُل ثیت )ػلیِن ّ کبؿثـػی ثـ پبیَ

فهبًی فـاگیـ ىؼٍ کتبة صبّـ ثغو هِوی اف هؼبؿف ّ هفبُین ػویك اًتظبؿ ؿا ثَ فثبًی ىیْا ّ ػؿ ػیي صبل تضلیلی ثیبى 

  .کـػٍ امت

  



 

 ًگاُی گذرا بَ ًظزیَ ّالیت فقیَ هْسسَ اهام خویٌی رحوَ اهلل علیَ آیت اهلل هحوذ تقی هصباح یشدی

ىْػ کَ ًیبف  اف مْیی ػیگـ مجت هیپیچیؼگی هنئلَ ّالیت فمیَ اف یک مْ ّ اُویت ٕـس آى ػؿ ثیي اليبؿهغتلف ربهؼَ 

ثیبى آى ثب توبم فّایب ّ ًکبت کلیؼی ثَ ؿّىی فـاگیـ ّ هٌنزن ثیو اف پیو اصنبك ىْػ. ایي احـ تْاًنتَ امت ًیبف هِن 

فْق ؿا ػؿ ثیبًی ىیْا ّ اًنزبهی مبػٍ ؿفغ ًوبیؼ. تجییي هنبئلی ُوچْى مکْالؿینن، ػهْکـامی ّ صبکویت امالهی 

 مبفػ. عْثی هؼلْم هی ایي اهـ ؿا ثَ

  

  

  



 آسهْى خْاظ در حکْهت اسالهی هْسسَ فزٌُگی ّالء هٌتظز(عج) جْاد سلیواًی اهیزی

ُب ؿا  ی الفم امت کَ تبؿیظ ّ اؿفه اف ػًیب ّ الؼام عْاً ثـای عؼا، ػؿ لضظَ ثبیؼ ثؼاًین تَوین گیـی عْاً؛ گؾىت عْاً

کٌؼ. اگـ عْاً ثؼ فِویؼًؼ، ػیـ فِویؼًؼ، اهب ثب ُن اعتالف کـػًؼ؛ آى ّلت امت کَ کـثالُب ػؿ تبؿیظ تکـاؿ عْاُؼ  صفظ هی

م ّ عْاً، فهیٌَ ُبی لغقه عْاً ػؿ ىؼ. ىٌبعت هفِْم ّ گنتـٍ احـ گؾاؿی عْاً ّظبیف ایيبى، هالک ُبی ًظبؿت ػْا

گْى ػؿ ػّؿاى ٍؼؿ امالم، هضک ّ هالک هٌبمت ػؿ ىٌبعت فهبى، صْاػث ّ ىـایٔ ُـ ؿّفگبؿ امت. ثب  هْارَِ ثب صْاػث فتٌَ

ًگـه ػویك ػؿ تبؿیظ ػّؿاى صکْهت اهیـالوْهٌیي)ػلیَ النالم( ّ صْاػث هغتلفی کَ ثـای آى اتفبق افتبػ، ًمو ّ تبحیـ 

 یو اف پیو ؿّىي عْاُؼ ىؼ. ایي کتبة ػؿ ٍؼػ ثـؿمی ایي هِن امتعْاً ث

  

  

  

 جزیاى ضٌاسی سیاسی در ایزاى پژُّطگاٍ فزٌُگ ّ اًذیطَ اسالهی علی دارابی

  

میبمی  -ُبی فکـی ىٌبعت ٍضیش هنبیل میبمی ُـ ربهؼَ ّ تضلیل ػؿمت اف ّلبیغ ثؼّى ىٌبعت هبُیت رـیبى

تـ ػؿ صبل ّ آیٌؼٍ  ُبی آى ُب ثبػج ثـعْؿػ آگبُبًَ، ُْىیبؿاًَ ّ مٌزیؼٍ ُب، هْاّغ ّ ّیژگی رـیبى ًبهوکي امت. ثبفىٌبمی

کٌؼ تب ؿاٍ ٕی ىؼٍ ّ ّّغ هْرْػ ؿا ثَ عْثی ػؿک ّ افك ؿّىٌی اف آیٌؼٍ ؿا فـا ؿّی عْػ ػیؼ.  عْاُؼ ىؼ ّ کوک هی

ُبی میبمی  ُب، ؿیيَ ػؿ پیيیٌَ رـیبى ُب ّ ائتالف یثٌؼ ُب، ٍف گوبى آؿایو کًٌْی ًیـُّبی میبمی ػؿ ایـاى، رٌبس ثی

تبؿیظ هؼبٍـ ػاؿػ ّ ثبفىٌبمی ٍبػلبًَ آًِب ثـ ثَیـت میبمی هب هی افقایؼ ّ ایي یکی اف اُؼاف ایي کتبة هی ثبىؼ. اُتوبم 

الهی میـی اٍلی ًْینٌؼٍ آى امت کَ اّاًل ثتْاًؼ ػؿ تجییي ؿعؼاػُب ّ تضْالت ایـاى هؼبٍـ ثغًَْ ػّؿٍ روِْؿی ام

تکبهلی ؿا ثـای ىٌبعت اف رـیبًبت میبمی اؿائَ ػُؼ؛ حبًیًب ًيبى ػُؼ کَ ثیي ًظبم روِْؿی امالهی ّ تضْالت آى ثب رـیبى 

ٍ.ه  9831ٍ.ه تب  9831ُبی میبمی اف  گـا اؿتجبٓ هنتمین ّرْػ ػاؿػ. ایي کتبة کَ ػؿ ثـگیـًؼٍ رـیبى میبمی امالم

 آیؼ. ىٌبمی میبمی ػؿ ایـاى ثيوبؿ هی تـیي آحبؿ ػؿ صْفٍ رـیبى ي ّ ربهغامت ػؿ ًْع عْػ یکی اف رؼیؼتـی

  



 

  

 کْهت علْیعذالت در گزداب هْسسَ اضزاق حکوت ّ فزٌُگ اسالهی جزیاى ُای دُگاًَ در دّراى ح

  

اًمالة امالهی کَ اػاهَ صـکت رِبًی ًجی اکـم )ٍلی اهلل ػلیَ ّ آلَ ّ ملن(، ّ ثـّف ػّثبؿٍ صکْهت ىیؼی ػؿ تبؿیظ امت 

ُبیی کَ ػؿ یک اؿفیبثی کْتبٍ ثَ لـاثت ىگفت  ثـػ. آفت ُبی ػؿًّی ؿًذ هی ُوبًٌؼ تزـثَ پیيیي عْػ، اهـّف اف ثـعی آفت

ُبی عبً ُـ یک ثَ ًضْی  ؿمین. ػؿ آى فهبى هـػم ّ رـیبى پیيیي صبکویت تيیغ هیُبی ػّؿٍ  آّؿىبى ثَ چبلو

ثَیـت هـػم ًنجت ثَ همبم هْال ّ ىـایٔ آى ؿّف  کـػًؼ. تضزـگـایی ّ ثی هؼاؿی ػلی )ػلیَ النالم( ؿا تِؼیؼ هی ػؼالت

ػ. اف ایي ؿّ ثبفعْاًی ىـایٔ ّ هيکالت ثـ امالم اف مْی ػیگـ، گـػاثی ؿا ثَ ّرْػ آّؿػ کَ ػؼالت ػلْی ؿا ػؿ عْػ فـّ هی

کٌین ّ  صکْهت ػلْی اف رولَ ّـّؿیبت اهـّف هبمت. چـا کَ هب ؿاٍ ّ ػولکـػ عْػ ؿا ػؿ اػاهَ صکْهت هْال تفنیـ هی

 یبثین. ُبی پیو ؿّی عْػ ؿا اف ُوبى مٌظ هی چبلو

  



 

 هْسی ًجفی  ت تاریخی )اصْل ضٌاخت تاریخ تحْالت هعاصز ایزاى ( ًطزآرهابصیز

  

رـیبى »تْاًؼ هب ؿا ػؿ همبثل تِبرن فـٌُگی ّ اًفؼبلی کَ اهـّف ػؿ فهیٌَ فکـی ػچبؿ آى ُنتین فؼبل کٌؼ،  هی  آى چیقی کَ

ُب ؿا صؼالل عْػهبى تـمین  تْاًین ٍْؿت هنئلَ کـػى ػؿ تبؿیظ هیمبفی تبؿیغی ّ ثب فؼبل ثـعْؿػ  امت. ثب رـیبى« مبفی

ای اف ًْىتبؿُب ّ گفتبؿُبیی امت کَ هضؼّػۀ فهبًی پٌذ لـى اعیـ تبؿیظ هؼبٍـ ایـاى ؿا  ًبم هزوْػَ« ثَیـت تبؿیغی»کٌین. 

ػ پـػاعتَ ّ ثب ػجْؿ اف تضْالت ىْػ ّ ثَ ًضْی ثَ مٌت ّ تزؼ گیـػ ّ اف ػَـ ٍفْیَ تب اًمالة امالهی ؿا ىبهل هی ػؿ ثـ هی

ُبی امالهی، ّؿّػ غـة ثَ ایـاى، تْرَ ثَ ًمو هـرؼیت ّ ارتِبػ ّ ُْیت هلی ثَ عًَْ ػؿ ػِؼ  تبؿیغی ، ثَ رٌجو

 ٍفْیبى ّ هيـّٕیت هی پـػافػ ّ ایي همْالت فکـی هِن ؿا هْؿػ تْرَ ّ کبًْى پژُّو عْػ لـاؿ ػاػٍ امت. 

  

  



 

 اضزافیت بز جوِْریت ًاضز هْلف حویذرضا اسواعیلی ضْرش

  

ُبی هغتلف،  ُبی ایؼئْلْژیک، گفتوبى ّ ؿاُجـػ رٌبس ُبیی چْى فهیٌَ ّ پل اف آى اف رٌجَ 33ثـؿمی صْاػث اًتغبثبت مبل 

تـ  ىيگبى میبمی ػؿ ایي هیؼاى؛ لبثل اُویت امت. ایي هِن ّلتی عْػ ؿا ؿّ صْاػث میبمی، ارتوبػی ّ ػولکـػ ًغجَ

ػُؼ کَ ثـ پبیَ امٌبػ ّ امتؼالت هتمي ثبىؼ. کتبة ىْؿه اىـافیت ثـ روِْؿیت ثب ػؿ ًظـ گـفتي آًچَ گفتَ ىؼ  ًيبى هی

 ّ صْاػث ثؼؼ اف آى ثـ آهؼٍ امت. 33ػؿ ٍؼػ تضلیل اًتغبثبت 

  

  



  

  

 جزیاى ضٌاسی فکزی ایزاى هعاصز هْسسَ فزٌُگی حکوت ًْیي اسالهی عبذالحسیي خسزّپٌاٍ

  

ای فکـی  تبؿیظ اف ػمجَُبی میبمی ربؿی ػؿ  ثب ًگبُی ثَ تبؿیظ هؼبٍـ ایـاى ثَ ایي ًتیزَ عْاُین ؿمیؼ کَ رـیبى

ػٌُؼ. رـیبًبت  ُبی فکـی ُنتٌؼ کَ رـیبًبت میبمی ؿا ىکل هی تـ ػؿعْاُین یبفت ایي رـیبى ثـعْؿػاؿًؼ. ثب ًگبُی ػویك

ُبی ػیگـی ًیق ّرْػ ػاؿػ اهب آًچَ کَ  ثٌؼی ىًْؼ. الجتَ تمنین ثٌؼی هی فکـی ػؿ تمبثل ثب هؼؿًیتَ امت کَ تمنین

ػُؼ ُویي هْارَِ هب ثب تزؼػ امت. ػؿ ایي کتبة ُن رـیبًبتی ثـؿمی هی ىًْؼ کَ ػغؼغَ  هیهضْؿی ؿا پْىو  هنبلَ

 هؼؿًیتَ ؿا ػاؿًؼ ّ ُن رـیبًبتی کَ ایي ػغؼغَ ؿا ًؼاؿًؼ.

  



 

  

را بخْاًیذ.ف( ًطز ًیستاى صادق « ًاهیزا »ًاهیزا )هقام هعظن رُبزی: اگز هیخْاُیذ فتٌَ اخیز را بطٌاسیذ 

 کزهیار

  

ُبیی کَ تب  گـػػ ّ آػم  ىْػ چْٖؿ یکجبؿٍ ّؿق ثـ هی النالم اؿمبل هی ُقاؿ ًبهَ ثـای اهبم صنیي ػلی93َای کَ  ػؿ کْفَ

ُبی پنـ هـربًَ پيت اّ ؿا  هيتبق امتمجبل اف پنـ پیبهجـ ّ ػلی ػلیِوبالنالم ثْػًؼ، ًبگِبى ثب فؿق ّ ثـق مکَػیـّف 

اف مـػؿهؼاؿاى ػػْت اهبم ثَ -صزبد  فیبػ ىؼًؼ؟ػوـّ ثي کيتٌؼ ّ ثقؿگبى کْفَ ًبگِبى یبؿ لؼیوی اثي عبلی کـػًؼ، مفیـه ؿا 

َ کٌؼ، چگًَْ ثب یک رلنَ ًينت ّ ثـعبمت ثب ّالی عٌبك کْفَ یک ىجَ کـػ مپبُی ثـای اهبم تِی کَ مؼی هی -کْفَ

گؾاؿػ کَ همبثل یبؿاى اهبم صتی اگـ ػعتـ ّ ػاهبػه  ىْػ ّ مؼی ّ ُوتو ؿا ثـ ایي هی اف ػّمت ثَ ػىوي تجؼیل هی

اهبم ؿا ثـای هٌبفغ فِوی ثغيی اف اًجٍْ هـػهی کَ ثَ اهبم ًبهَ ًْىتٌؼ صْْؿ  امت کَ هی« ًبهیـا»ثبىٌؼ، ثبینتؼ؟ ػؿ 

 عْامتٌؼ ىغَی عْػ هی

  

  



  

 فار ُزًذی)تبییي هٌصفاًَ اس رّیذادُای سیاسی دَُ ضصت(ًطز کیِاى هزتضی ص  راسُای دَُ ضصت

  

ای اف صْاػث ّ ؿعؼاػُب ّ  ثؼّى ىک ّّؼیت، ربیگبٍ ّ ًمو ّالؼی ُـ فـٌُگ، توؼى ّ ُـ هلتی ؿیيَ ػؿ هزوْػَ

پل اف پیـّفی اًمالة، ًْینٌؼگبى فـاّاًی تاله کـػًؼ ػؿ ربیگبٍ هْؿط، ثَ اؿفیبثی تضْالت   ُبی تبؿیظ گؾىتَ آى ػاؿػ. ّالؼیت

ُب)ػاًيگبٍ ػّلتی  گـایبى ّ ٍِیًْینت ُب، هلی ٕلجبى، کوًْینت ُب، ملٌٖت ُب، لیجـال فـاهبمْىایـاى ثپـػافًؼ. 

اکٌْى  ػاًيگبٍ اّؿىلین(، اف رولَ کنبًی ثْػًؼ کَ ػؿثبؿٍ اًمالة امالهی للن فػًؼ ّ آحبؿ عْػ ؿا اًتيبؿ ػاػًؼ. ُن  تالّیْ،

ًگبؿاى پـًّؼٍ  غْل ُنتٌؼ. ػؿ ایي هیبى، ػمتَ رؼیؼی اف تبؿیظػپبؿتوبى ػؿ غـة ثَ ًگبىتي تبؿیظ اًمالة امالهی هي 01

ُبی میبمی، ُوبًگًَْ کَ ثَ ّلْع پیْمتٌؼ ثَ ؿىتَ تضـیـ ػؿآّؿػًؼ. فؼبلیت ایي  ؿعؼاػُبی اًمالة ؿا ثَ ػّؿ اف صت ّ ثغِ

تـی اف تضْالت اًمالة ؿا ؿّیبؿّی   ثیي ُب تَْیـ ّالغ ػمتَ اف هْؿعبى ثبة رؼیؼی ثَ ؿّی ًنل کٌزکبّ گيْػ تب ثب هٖبلؼَ آحبؿ آى

امت کَ ًْینٌؼٍ آى مؼی ًوْػٍ « ًیوَ پٌِبى»ُبی  اف هزوْػَ کتبة  23رلؼ « ُبی ػَُ ىَت ؿاف«  عْػ ثجیٌٌؼ. کتبة

ثب ػیؼی هٌَفبًَ   ُب ( ، فبؿؽ اف کلیي9833َ-9801امت ثب اُتوبم ّیژٍ ثَ تجییي ؿّیؼاػُبی تبؿیغی _ میبمی ػَُ ىَت)

ُبی هـتْی ٍفبؿ ُـًؼی امت. ػؿ ایي کتبة ىوب  مبل تأهالت ّ پژُّو 3ْاػث ایي ػَُ ثپـػافػ. کتبة صبٍل ثَ تضلیل ص

 کٌیؼ. هّْْػبتی ُوچْى تضقة امالهی، رٌجو ػاًيزْیی، هجبصج هـثْٓ ثَ مبفهبى هزبُؼیي ؿا هٖبلؼَ هی

  

  



 

 ارتص سزی رّضٌفکزاى )ًیوَ پٌِاى رّضٌفکزاى( ًطز کیِاى پیام فضلی ًژاد

  

کبؿگقاؿاى ٍضٌَ میبمت، هٌزـ ثَ ػؿیبفت ىٌبعتی ػویك ُب ّ یبفتي اؿتجبٕبت پٌِبى ّ آىکبؿ آًِب ثب ػْاهل ّ  ّاکبّی اًؼیيَ

  تبؿیظ»تبفٍ ػؿ فهیٌَ « ًگبؿی هتؼّلْژی تبؿیظ»ثـامبك یک « اؿتو مـی ؿّىٌفکـاى»ىْػ.  اف ّلبیغ ّ ؿّیؼاػُبی پیـاهْى هی

ّ ًیوَ پٌِبى ُبیی اف تبؿیظ میبمی هؼبٍـ ایـاى  ًْىتَ ىؼٍ ّ ؿّایت ًبگفتَ« ُب تبؿیظ اًؼیيَ»ّ پیًْؼ آى ثب « مـی

ُبی  ػاؿی ػؿ ػّلت ُبی مـهبیَ ّ ػلْم اًنبًی مکْالؿ امت. ایي کتبة ّوي ثبفعْاًی میبمت« فتٌَ مجق»کبؿگقاؿاى 

ُبی ربمْمی غـة ػؿ صْفٍ ػلْم اًنبًی، هٖجْػبت،  مبفًؼگی ّ اٍالصبت، ثَ ًیوَ پٌِبى فًؼگی ّ صـفَ ػْاهل مـّیل

فتٌَ »ُبیی کَ ؿُجـ هؼظن اًمالة پل اف  ْىیؼٍ امت تب ثَ ایي هّْْع اف فاّیَ ثضجپـػافػ ّ ک تـروَ، ًيـ ّ کتبة ّ ... هی

 اؿائَ ػاػًؼ، ّاؿػ ىْػ.« ػلْم اًنبًی غـثی»ػؿ صْفٍ « 9833روِْؿی ػؿ مبل  پل اف اًتغبثبت ؿیبمت

  

  



 

  

( هْسسَ فزٌُگی داًص ّ اًذیطَ 88اًقالب اسالهی در بْتَ آسهْى )بزرسی جٌگ ًزم بیست سالَ ّ فتٌَ 

 هعاصز ایزاى هٌْچِز هحوذی

  

ُب،  ػؿ تًْل، ثَ ػالیل هغتلفی مْال اف ُْیت ّ هبُیت ایي ًِْت 9831آغبف ًِْت هـػم هنلوبى هٌٖمَ اف اّاعـ پبییق اف 

ای، میبمی ّ ػلوی ثؼل گـػیؼ. ػؿ ایي کتبة تاله ىؼٍ امت ثَ ػّ مْال  ثَ هّْْع هٌبليبت ّ هزبػالت هضبفل ؿمبًَ

ُبیی امالهی  ُب رٌجو پـمؼ کَ آیب آى ُبمت ّ هی ُْیت ایي رٌجوهضْؿی پبمظ ػاػٍ ىْػ. مْال اّل ًبظـ ثَ هبُیت ّ 

کٌٌؼ، هبُیت لیجـال ػهْکـاتیک اف ًْع مکْالؿ یب تزؼػی ػاؿًؼ؟ مْال ػیگـ ػلیمب ثَ  ُنتٌؼ یب چٌبًچَ فـّیبت ؿلیت اػػب هی

کًٌْی هٌٖمَ ػؿ پیًْؼ ثب  ُبی پـمؼ کَ آیب رٌجو گـػػ. چٌبى کَ ثب ًگبُی تبؿیغی هی ای ایي ثـؿمی ثـ هی فـّیَ پبیَ

 ثبىؼ؟ اًمالة امالهی ایـاى لـاؿ ػاؿًؼ ّ ًتیزَ هْد صبٍلَ اف آى ػؿ رِبى، ثَ ّیژٍ رِبى امالم هی

  

  



 

 سالَ اهاهت( هْسسَ جِادی صِبا 052سالَ )تاریخ  052اًساى 

  

ُبی ىکُْوٌؼ ّ اؿفًؼٍ ّ ایي، ثؼّى تْرَ ثَ  فًؼگی ائوَ ؿا هب ثبیؼ ثَ ػٌْاى ػؿك ّ امٍْ فـا ثگیـین، ًَ فمٔ ثَ ػٌْاى عبٕـٍ

ؿغن تفبّت ظبُـی ػؿ هزوْع یک صـکت  فًؼگی ایي ثقؿگْاؿاى، ػلیؿّه ّ هٌو میبمی ایي ثقؿگْاؿاى، هوکي ًینت. 

مبل ػوـ کـػٍ امت ّ ػؿ مبل یبفػُن ُزـت لؼم ػؿ یک  301هنتوـ ّ ْٕالًی امت، ثبیؼ یک اًنبًی ؿا فـُ کٌین کَ 

کٌؼ ّ ؿاُی گؾاىتَ ّ تب مبل ػّینت ّ ىَت ُزـی ایي ؿاٍ ؿا ٕی کـػٍ امت. گبُی هوکي امت الفم ثؼاًؼ تٌؼ صـکت 

ًيیٌی ُن اف ًظـ کنبًی کَ ػلن  ًيیٌی صکیوبًَ ػمت ثقًؼ، اهب ُوبى ػمت گبُی کٌؼ، گبُی صتی هوکي امت ثَ ػمت

تب  اهلل  النالم اف لضظَ ّفبت ؿمْل ىْػ. ائوَ ػلیِن ػاًٌؼ، یک صـکت ثَ رلْ هضنْة هی ّ صکوت ّ ُؼف ػاؿی اّ ؿا هی

ّرْػ ثیبّؿًؼ، ایي، اٍِل هؼػب امت. الجتَ  ثَ ِی ؿا ػؿ ربهؼَ امالهی ّ ىَت، ػؿٍؼػ ثْػًؼ کَ صکْهت ال  مبل ػّینت

ّرْػ ثیبّؿػ،  عْامتٌؼ صکْهت امالهی ؿا ػؿ فهبى عْػىبى، یؼٌی ُـ اهبم ػؿ فهبى عْػه، ثَ تْاًین ثگْیین کَ هی ًوی

مبلَ ثب هضْؿیت لـاؿ ػاػى  301هؼت ّرْػ ػاىت. کتبة اًنبى   هؼت ّ ػؿ هْاؿػی ُن ًقػیک  هؼت ّ ثلٌؼ  ُبی هیبى آیٌؼٍ

 مبلَ ػاؿػ. 301مغٌبى همبم هؼظن ؿُجـی مؼی ثَ تيـیش فًؼگی ایي اًنبى 

  



 

 ًقص آفزیٌاى عصز تاریکی ًطز کیِاى هزتضی صفار ُزًذی

گیـًؼ. اف  ُبی هغتلف ىکل هی ُب ّ ؿّه ٍبصجبى ثیٌو  ثیيتـ ارقای اٍلی ایي ًظبم ثب تَوین ّ ؿأی هـػم ػؿ گقیٌو

ػاؿ  ُبی کيْؿ ؿا ػِؼٍ ُؼایت ّ ارـای ثـًبهَ ای کَ اف ایي پل ٕـفی اف ایي ّالؼیت گـیقی ًینت کَ ثبالعـٍ ُـ هزوْػَ

ُب ّ  گیـی گـایو ىْػ ثـ یک پيتْاًَ اًؼیيَ ّ تبؿیغی تکیَ فػٍ امت. ایي کتبة ػؿ ٍؼػ امت تب ثنتـُبی ىکل هی

عْاُؼ پٌؼاؿُب ّ ؿفتبؿُبی  تـ کٌؼ ّ ُوچٌیي هی ُبی میبمی ػؿ همبٕغ تبؿیغی هغتلف کيْؿهبى ؿّىي ثٌؼی ػمتَ

یبثی کٌؼ. ثـؿمی تفکـات ؿّىٌفکـاى هِن ػؿ  ُب ؿیيَ ُبی فکـی فهبًَ آى ُبی ارتوبػی ّ ثٌیبى اف عالل ّالؼیتؿا   گؾىتگبى

 ثبىؼ. ُبی اٍلی هؤلف کتبة هی ْٕل تبؿیظ کيْؿهبى اف ػغؼغَ

  



 

  

 سزاب سیاست )ّاکاّی اًذیطَ ّ عولکزد سیذ هحوذ هْسْی خْئیٌیِا( ًطز اضزاق حکوت هحوذرضا اهیٌی

  

ٕـفی مْق ػٌُؼ،  ثَ مْی ثیآفـیٌی، غجبؿ تـػیؼ ؿا ػؿ ربهؼَ ثـپب کٌٌؼ ّ هـػم ؿا  کْىٌؼ ثب اثِبم گـاى، ػؿ رٌگ ًـم هی فتٌَ

ُب ّوي اىبؿاتی، اف میؼهضوؼ  ُبی پل اف آغبف فتٌَ، ثـعی ؿمبًَ هؼاؿاى ؿا هٌقّی مبفًؼ. ػؿ هبٍ تب اف ایي ؿُگؾاؿ صك

یبػ « ػُؼ هی کٌؼ ّلی کوتـ عْػ ؿا ًيبى  کنی کَ ثیيتـ فؼبلیت هی»ّ « هـػ عبکنتـی»ُب ثب ػٌْاى  هْمْی عْئیٌی

ٕلجبى پل اف ًْهیؼی اف ثـعی مـاى عْػ، ؿُجـی اّ ؿا پؾیـفتٌؼ. ثب ایي  بًی ثـرنتَ ىؼ کَ اٍالسکـػًؼ. ًمو اّ فه هی

ُب فـػی احـگؾاؿ ّ هْد آفـیي امت. ثب آًکَ ثنیبؿی  ىٌبعت. میؼ هضوؼ هْمْی عْئیٌی ُوَ، کوتـکنی اّ ؿا هی

ػاًٌؼ. ّی تبکٌْى ثب هِبؿت عْػ ؿا اف چين  بػ هیُب اّ ؿا اف هتِوبى اٍلی ػّ فتٌَ ػؿ ػَُ ُفتبػ ّ ُيت تضلیلگـاى ّ ؿمبًَ

پژُّيگـاى ّالغ ثیي ّ هنتمل ثَ ػّؿ ًگَ ػاىتَ امت. کتبة صبّـ ؿّایتی هنتٌؼ ّ ىفبف اف ػولکـػ ّ اًؼیيَ اّ ؿا ػـَّ 

 کٌؼ. هی

  



  

آیت اهلل هصباح   ى فتٌَ ّ کطتی بصیزت )در فتٌَ ُا غزق ًطْین( هْسسَ اهام خویٌی رحوَ اهلل علیَطْفا

 یشدی

  

ُب ػؿ آغبف پیؼایو، ىجَِ ّ اىتجبٍ  اى الفتي اؽا الجلت ّ اؽا اػثـت ًجِت....فتٌَ» فـهبیٌؼ: النالم هی اهیـ الوْهٌیي ػلی ػلیَ

اًؼافػ. فتٌَ عْػ ؿا ًيبى  ُبمت ّ هـػم ؿا ثَ اىتجبٍ هی ُب ّ اثِبم ْأم ثب ىجَِآّؿًؼ. یؼٌی فتٌَ ىفبف ًینت ّ ت پؼیؼ هی

گـی ُنتین....اکٌْى کَ آًبى عْػ ؿا هؼـفی  گْیٌؼ کَ هب ػؿ پی فتٌَ کٌٌؼ ّ ًوی گـاى ًیق ػمت عْػ ؿا ؿّ ًوی ػُؼ. فتٌَ ًوی

آیؼ، چَ کٌین تب فتٌَ ؿا ثِتـ ثيٌبمین ّ چگًْگی  یکٌٌؼ ّ ثَ ْٕؿ هؼوْل، فتٌَ ثب اىتجبٍ، رِل، غفلت ّ تيبثَ پؼیؼ ه ًوی

ُب هّْغ هٌبمت گـفتَ، ّظیفَ عْػ ؿا ػؿمت اًزبم ػُین؟ ثَ ػجبؿت مبػٍ،  گـاى ؿا ثؼاًین تب ثتْاًین ػؿ همبثل آى فؼبلیت فتٌَ

ػلیك هفِْم فتٌَ ػؿ ىْػ. ایي کتبة ػؿٍؼػ تجییي  گـ ًیق ىٌبعتَ هی فتٌَ ؿا چگًَْ ثيٌبمین؟ اگـ فتٌَ ىٌبعتَ ىْػ؛ فتٌَ

 ُبی ارتوبػی ٍؼؿ امالم امت. فـٌُگ امالهی ّ تضلیل فتٌَ

  

  



 

 تذبیز )هزّری بز هقاطع بحزاًی تاریخ جوِْری اسالهی ایزاى( ًطز پزستا علی الفت پْرچِل 

  

روِْؿی امالهی ایـاى ػؿ تبؿیظ پـ فـاف ّ ًيیت عْػ ثبؿُب ثب ّلبیغ هِوی ؿّثـّ ىؼٍ امت. هؼالَ ػؿ ایي اتفبلبت تبؿیغی 

کٌؼ کَ تْاًنتَ امت ایي اهبًت متـگ ؿا اف  ای ًبة ؿا ثـای اًنبى تؼاػی هی اًؼیيَاصنبك تؼثیـی ُویيگی ثب پيتْاًَ 

تٌگٌبُبی تبؿیظ ثَ موت آیٌؼٍ ؿّىي ؿٌُوْى کٌؼ. چِل تؼثیـ ثَ ثـؿمی چِل رـیبى کَ ثغيی اف تبؿیظ پـ افتغبؿ روِْؿی 

صیبت میبمی اهبم ؿاصل ؿصوَ اهلل ػلیَ امالهی امت، ثپـػاعتَ امت. اف ایي چِل پـًّؼٍ ثینت ّ یک هْؿػ آى هـثْٓ ثَ 

 ثبىؼ. ای هی امت ّ ًْفػٍ هْؿػ آى هـثْٓ ثَ ػّؿاى ؿُجـی صْـت آیت اهلل عبهٌَ

  



 بِائیت در ایزاى هزکش اسٌاد اًقالب اسالهی سیذ سعیذ ساُذ ساُذاًی

  

ػاؿی ثْػٍ ػّل امتؼوبؿگـ ثـای ثَ اًضـاف کيیؼى رـیبى ٍضیش ػیيایزبػ اػیبى ّ فـق مبعتگی یکی اف تـفٌؼُبی هـمْم 

کٌؼ صکبیت فـلَ ای مبعتَ ىؼٍ ثَ  امت. " فـلَ ثِبئیت" اّلیي چیقی کَ ثب ىٌیؼى ایي ًبم ثَ ؽُي هغبٕت عْٖؿ هی

ی ػؿ لـى میقػٍ گـی ثَ ػٌْاى یک رٌجو ارتوبػ ػمت ػّلتی امت کَ ػؿ ایـاى ثَ ؿّثبٍ پیـ)اًگلنتبى( هؼـّف امت. ثِبئی

ّ ثَ ػٌْاى صـکتی ػلیَ مٌتِبی ػیٌی ّ ارتوبػی صبکن ثـ ربهؼَ ثَ صیبت   ارتوبػی ػؿ ایـاى پب ثَ ػـٍَ ّرؼ گؾاىت

ُبی امتؼوبؿی ّ ػؿ همبثل فـٌُگ اٍیل هلی_ امالهی لـاؿ گـفت ّ ثَ ػٌْاى    عْیو اػاهَ ػاػ. ایي رٌجو ػؿ کٌبؿ صکْهت

ت. ایي کتبة ثَ ثـؿمٔ چٌؼ ّ چْى رٌجو ثِبئیت ثَ ػٌْاى یک رٌجو هؾُجٔ اف آغبف تب اهـّف اثقاؿ امتؼوبؿگـاى ثَ کبؿ ؿف

گیـٓ  ػیؼگبُِب ّ اػتمبػاتيبى ُوچٌیي چگًَْ هّْغ  ّ ىوب ػؿ ایي کتبة ثب ثِبئیت، تبؿیظ ّ چگًْگی پیؼایو آى،  پـػافػ. هی

اف فاّیَ ربهؼَ ىٌبمٔ میبمٔ ثَ ثِبئیت ػؿ تبؿیظ ایـاى  ىْیؼ. ثَ ػجبؿتی ایي کتبة ُب ػؿ صْاػث هغتلف ایـاى آىٌب هی آى

 کٌؼ. ًگبٍ هی

  

  

 دکتز هْسی حقاًی -تاریخ تحْالت سیاسی ایزاى هْسسَ هطالعات تاریخ هعاصز ایزاى دکتز هْسی ًجفی

  

ثبىؼ؛ ُـ چٌؼ ثَ  کتبة صبّـ ػؿ ثـگیـًؼٍ هجبصخی ػؿ فهیٌَ تبؿیظ تضْالت میبمی ایـاى ٕی پبًقػٍ لـى ػّؿاى امالهی هی

» ایـاى امالهی ىیؼی«ُبی ایـاى لجل اف امالم ًیق ًگبُی اروبلی ىؼٍ امت ّلی تبکیؼ ّ ًگبٍ اٍلی کتبة ثَ  هيغََ

ثبىؼ. هجبصج کتبة ثـ امبك تبؿیظ تضْالت  یؼٌی تضْالت پٌذ لـى اعیـ اف ػَـ ٍفْیَ تب ػِؼ اًمالة امالهی هؼْٖف هی

ؿمیؼ، ًمَٖ ػٖف امبمی ثْػٍ ّ ثَ ػٌْاى کلیؼی ثـای  ّ ّلبیؼی کَ ثَ ًظـ هی« یغیمٌْات هِن تبؿ»میبمی ّ ثـ هضْؿ 

 ثٌؼی ىؼٍ امت. ىؼٍ، تمنین ّ فَل یک ثـَُ فهبًی تلمی هی

میـ »، «ایـاًیبىهجبًی هلیت »، «ُْیت هلی»ػؿ ایي احـ مؼی ىؼٍ امت هّْْػبتی کلیؼی ّ امبمی ّ ثٌیبػیي هخل 

ُب ّ  ُبیيبى ّ ًِْت ُبی صکْهتی ّ هبُیت آًِب، اٍالصگـاى ّ اًؼیيَ ، امتؼوبؿ غـة، ًظبم«هلت ػؿ ایـاى -ػّلت

 ّرْ ّ ثـرنتَ ىْػ. الی مْٖؿ تبؿیظ رنت ُب ػؿ الثَ ُبی فـٌُگی ّ ارتوبػی ّ میبمی ّ اػتال ّ اًضٖبٓ رٌجو

  

  



 

 بٌیاى هزصْظ هْسسَ فزٌُگی ٌُزی آرهاى ًزم افشار جاهع دربارٍ ّالیت فقیَ

  

 فشار چٌذرساًَ ای هباًی ًظزی ّ فقِی ًظزیَ ّالیت فقیًَزم ا

 بَ ُوزاٍ چگًْگی تحك ق در ًظا م جوِْری اسالهی ّ حاضیَ ُای آى

اهبم عویٌی )ؿٍ(: آًچَ ثـای صفظ آفاػی هلی ّ امتمالل الفم امت ُوبى امت کَ فمیَ ػاؿػ. ایي فمیَ امت کَ فیـ ثبؿ   

ب پبی ربى اف صمْق هلت ّ آفاػی ّ امتمالل ّ توبهیت اؿّی ّٕي امالهی ػفبع هی ػیگـاى ّ تضت ًفْؽ اربًت ًوی ؿّػ ّ ت

                                                              کٌؼ. کٌؼ. فمیَ امت کَ ثَ چپ ّ ؿامت اًضـاف پیؼا ًوی

  

 ثغو اٍلی هی ثبىؼ:  99ایي ًـم افقاؿ ىبهل 

 هجبًی          -

 هبم عویٌی ّ ّالیت فمیَا         -

 ّظبیف ّ اعتیبؿات ّلی فمیَ         -

 ّالیت فمیَ ػؿ ًظبم میبمی         -

 ّالیت فمیَ ّ هـػم         -

 ّالیت فمیَ اف هٌظـ ىغَیت ُب         -

 عجـگبى )ىبهل: ثیبًبت ؿُجـی ػؿ ػیؼاؿ ثب عجـگبى ّ ثیبًیَ ُبی هزلل عجـگبى(         -

 ّد تب ممْٓ )رـیبى ىٌبمی آیت اهلل هٌتظـی(اف ا         -

 پبمظ ثَ ىجِبت         -

 ػٌْاى هؼـفی کتبة(  93ػٌْاى هتي کتبة ّ  38کتبثغبًَ)ىبهل:          -

 ىبعٌ )هزوْػَ مغٌـاًی ىغَیت ُب پیـاهْى ّالیت فمیَ ّ هنتٌؼ ىبعٌ(. 


