
 ه اظالم ظپاً ةْو ٍجصی دهم ظال رنضان ٍفسٍم جهػٌ، رهز در کٌ اظالم تارّذ نَم ىتصدٍای از ّکی

 اللتال، ةسر جيگ اّو ةٌ.  ةُد ةسر جيگ ّافت پاّان اظالم ظپاً آنْض افتزار پْصهزی ةا ه ػس هاكع نکٌ كصّغ

 .ػُدنی گفتٌ ىْض الػظهی ةسر ه الکتصی ةسر

  

 اةُظفْان ظصپصظتی ةٌ كصّغ تجاری کارهان خصکت

 ه رظْس نسّيٌ ةٌ ةُد، ػام غازم نکٌ از کٌ كصّغ تجاری کارهان خصکت رتص دهم، ظال االهلی جهادی در  

 انُال نصادرً ةا" ص# رسا رظُل کٌ ةُد نياظتی نُكػْت ةُد کصدً نصادرً را نَاجصّو انُال كصّغ چُن

 را آىان انُال لجتازی ه اصصار صُرت در ه کيس نَاجصّو انُال ةازگصداىسن ةٌ نجتُر را كصّغ تجاری، کارهان

 ذات" تا صداةٌ از ىفص پيجاً ه صس ةا" ص# رسا رظُل لشا. کيس تلعْم نَاجصّو ةْو غيْهت غيُان ةٌ

 کارهان ةا انا ىهُد تُكف آىجا در االرص جهادی اهائل تا ه کصد تػلْب را كصّغ تجاری کارهان ،"الػؼْصً

 [1.]ىؼس نُفق کارهان انُال نصادرً در ه ىگصدّس رهةصه تجاری

  

 َذفصان ظصزنْو ةٌ رسا رظُل غضّهت

 ةازگؼت خال در کٌ كصّغ انُال ینصادرً ةصای" ص# رسا رظُل اظالغاتی، نانُران هاصلٌ گضارش ظتق  

 ةُد كصّغ کارهان نعْص در کٌ" ذفصان" ظهت ةٌ ٍجصت دهم ظال رنضان ناً ٍؼتم دهػيتٌ رهز ةُد، ػام از

 .کصد خصکت

  

 نکٌ ةٌ اةُظفْان پْک

 کصد رُدداری خصکت ادانٌ از ػس رتص ةا کارهان نصادرً ةصای" ص# اللٌ رظُل رصهج از کٌ زناىی اةُظفْان  

 ةا را کاال صاختان ه نکٌ ةضرگان0 گفت اه ةٌ ه فصظتاد نکٌ ةٌ را" غفاری غهصه ةو ضهضم" ىام ةٌ ػزصی ه

 ةٌ هرهد ٍيگام اةُظفْان ظفارش ظتق ىْض اه[ 2.]کييس اكسام نعلهاىان خهلٌ از کارهان ىجات ةصای تا کو رتص

 غلب ه جلُ از را رُد پْصاٍو ه ةصگصداىس را جَازش ه راػکافت آن ةْيی ه ةصّس را رُد ػتص گُػَای نکٌ

 0زد فصّاد ه اّعتاد ػتص رهی ه زد چاک

  

 ّاراىغ ه" ص#ندهس خهلٌ نػصض در اظت اةُظفْان ٍهصاً کٌ ػها انُال رعارت رعارت كصّغ ای»

 [3.«]کيْس کهک ةاػسنی



  

 نکٌ از كصّغ ظپاً رصهج

 ٍضار چَار ةا را ٍؼام ةو غاص کٌ اةُلَب جض ه ػسىس رصهج آنادً جيگجُّان ٍهٌ صديٌ اّو نؼاٍسً ةا  

 ذکص كاةل ىکتٌ اّو[ 4.]ىهاىس ةاكی نکٌ در كصّغ اػصاف از کعی فصظتاد رُد جاىب از ه کصد اجْص درٍم

 داػت، كصّغ ةصای خْثْتی جيتٌ آن، تصاخب ه کارهان ةٌ نعلهاىان خهلٌ نالی، نعالٌ ةص غالهً کٌ اظت

 [5.]اظت کصدً غلتٌ كصّغ ةص جُان ایغسً ٍهصاً" ص# ندهس کٌ ػسنی تللی چيْو زّصا

  

 پْانتص ىظانی ػُرای

 ه صلح ّا جيگ درةارً را رُد ىظص تا رُاظتيس اصداب از ه راظتيس ةص اصداب اجتهاع در" ص# پْانتص   

 0کييس اغالم نسّيٌ ةٌ ةازگؼت

 رُاظتار تلُّدا نسّيٌ از نعلهاىان آنادگی ةسهن رصهج ه كصّغ رُاىسن ظصظزت ةا ه پاراظت ةٌ اةُةکص   

 کصد تکصار را هی ظزيان ىْض غهص آن از ةػس ةيؼْو،0 فصنُدىس اه ةٌ" ص# رسا رظُل کٌ ػس نسّيٌ ةٌ ةازگؼت

 ػهاظت ةا نا كلُب"  ص#رسا رظُل ای0 گفت ه ةصراظت نلساد ظپط ةيؼْو0 فصنُدىس ىْض ةار اّو پْانتص ه

0 گفتيس نُظی ةٌ کٌ اظصائْل ةيی ناىيس نا ٍصگض ظُگيس رسا ةٌ کو اجصا را ٍهان دادً دظتُر رسا آىچٌ ٍص

 ػها ةٌ را ظزو اّو ضس نا ه ىْعتْم اّمىؼعتٌ اّيجا نا ه کيْس جَاد ه ةصهّس پصهردگارت ه تُ نُظی ای»

 .«کيْمنی ىتصد ػها رکاب در ىْض نا ه کو جَاد گُّْمنی ه کيْمنی غصض

 رظُل خضصت نيظُر ظاٍصا انا کصد دغا اه خق در ه ػس رُػدال نلساد ظزيان ػيْسن از" ص# پْانتص   

 ىٌ ةُد دفاغی پْهان غلتٌ در" ص# رسا رظُل ةا آىَا پْهان کٌ چصا ةُد اىصار ىظص اظَار ػُری از" ص#

 0گفت ه ةصراظت" اىصاری نػاذ ةو ظػس" خال اّو در جيگی پْهان

 نيظُرم آری0 فصنُدىس" ص# اظالم گصانی رظُل کيْم، اغالم را رُد ىظص نا کٌ اظت اّو ػها نيظُر گُّا   

 ػها آّْو کٌ اّمکصدً تصسّق را ػها ه آهردً اّهان ػها ةٌ نا" ص# رسا رظُل ای0 »گفت ظػس اظت، اّو

 ػها ظص پؼت ىْض نا ػُّس درّا اّو هارد گاً ٍص کيْمنی پْصهی نا ةگْصّس تصهْم ػها چٌ ٍص اظت خق

 .«کصد ىزُاٍس ظصپْچی ػها فصنان از کعی ه ػس رُاٍْم هارد

 ه کصدً صادر را خصکت دظتُر ةالفاصلٌ ه کصدىس پْسا راصی ىؼاط ظػس ظزيان ةاػيْسن" ص# پْانتص   

 رُاٍْس نصادرً را آن انُال ه ػس رُاٍْس رهةصه کارهان ةا ّا کٌ ػها ةص ةاد ةؼارت ه کيْس خصکت0 فصنُدىس

 [6.]ىهُد رُاٍْس ىتصد اىسآنسً کارهان ىجات ةصای کٌ انسادی ىْصهٍای ةا ّا ه کصد

  



 ىظانی اظالغات آهری جهع ه كصّغ جاظُس دظتگْصی

 آىجا در ه آهرىس دظت ةٌ ةْؼتصی اظالغات تا رفتيس ةسر چاٍَای کيار" ع# غلی خضصت فصناىسٍی ةٌ گصهٍی  

 در. آهردىس" ص# پْانتص ندضص کصدً دظتگْص را ده ٍص ه کصدىس ةصرُرد ةُدىس كصّغ ةٌ نتػلق کٌ غالم ده ةٌ

 كصار ةْاةان ةاالی در کٌ کٍُی پؼت0 گفتيس اظت زدً ارده کجا كصّغ کٌ" ص# رسا رظُل ظُال ةٌ پاظذ

0 فصنُدىس کٌ" ص# رسا رظُل ظُال ةٌ پاظذ در ظپط داىْم،ىهی0 گفتيس ىفصات تػساد از ظُال در ه گصفتٌ

 ٍيگام اّو در ػتص، ىٌ دّگص رهز ه ػتص دً رهز ّک0 گفتيس ُکؼيسنی لؼگص غشای ةصای ػتص چيس رهز ٍص

 خضصت ظُال ةٌ پاظذ در ظپط اظت ىفص ٍضار تا ىَصس ةْو آىَا ىفصات0 فصنُد" ص# اظالم گصانی رظُل

 خکْم ه ٍؼام ةو اةُجَل رةْػٌ، ةو ػْتة رةْػٌ، ةو غتتة چُن کعاىی ىام لؼگص، ظصان درةارً" ص# رظُل

 نکٌ ػَص0 »فصنُدىس اصداب ةٌ رعاب" ص# رظُل خضصت ٍيگام اّو در[ 4. ]آهردىس زةان ةٌ را خضام ةو

 [5.«]اظت رّزتٌ ةْصهن را رُد ٍایپارً جگص

 اّمکصدً نيضل رسا دظتُر ةٌ اّم،کصدً تُكف کٌ جاّی در آّا0 پصظْس" ص# رسا رظُل از نيشر ةو ُختاب   

 اّو ةياةص0 گفت ختاب آىگاً آری،0 فصنُد" ص# رسا رظُل دارد؟ ىلغ خْلٌ ه جيگ ه رای اّيجا در کٌ آن ّا

 ةتُاىْم جيگ خال در تا کيْم ةصپا ایخُضچٌ کصدً، تُكف داػتٌ گُاراّی آب کٌ چاٍی ىضدّک اظت ةَتص

 تُكف چاً ىضدّکی در ه ػس پشّصفتٌ ختاب رای. کيْم اظتفادً ه کصدً پص آن از را رُد ظصهف راختی ةٌ

 [6.]کصدىس

  

 كصّغ نْان ىظص ارتالف

 کٌ ىُػت كصّغ ةٌ ایىانٌ ػس اظالم ظپاً دظتصس از کارهان کصدن دهر ةٌ نُفق اةُظفْان کٌ زناىی   

 ةا پط[11.]اظت ظالنت در کارهان کٌ ةصگصدّس خال آنسّس ةْصهن تجاری کارهان ىجات ةصای نکٌ از ػها

 ةسر نيعلٌ ةٌ ةاّس نا0 گفت اةُجَل انا ةازگؼتيس رُد دّار ةٌ اريط ه زٍصً ةيی كتْلٌ رتص اّو ػيْسن

 تا ةزُاىيس آهاز نا ةصای رُان آهازً زىان ه ةيُػْم ػصاب ه ةکؼْم ػتص ه ةهاىْم آىجا در رهز ظٌ ه ةصهّم

 در[ 11.]رفت ةسر" اللصُای غسهة" ةٌ كصّغ ظپاً اةُجَل اصصار ةا اّو ةياةص. ةصظس غصب گُش ةٌ نا كسرت

 را آىان ه دادً ىؼان نعلهاىان ه" ص# رسا رظُل ةٌ را رُد ىظانی كسرت کار اّو ةا داػت كصس اةُجَل هاكع

 .گصداىس رُد نصغُب

  

 نعلهاىان ظپاً تػساد از اظالع کعب



 تزهْو ىفص ظْصس را پْانتص لؼکصّان اه ه فصظتاد را هٍب ةو غهْص نعلهاىان تػساد از آگاٍی ةصای كصّغ   

 ىگصان رتص ةازگؼت در ه زد دّگصی گؼت کهکی ىْصهی ّا کهْو ىتُد از ةْؼتص اظهْيان ةصای انا زد

 نسّيٌ از کٌ دّسم را ػتصاىی انا ىسارىس پياٍگاٍی ه کهْو نعلهاىان0 گفت آىَا ةٌ ه داد كصّغ ةٌ ایکييسً

 ٍص تا ه ىسارىس پياٍگاٍی رُد ػهؼْصٍای جض کٌ دّسم را گصهٍی اىس،آهردً ظُغات ةٌ ػها ةصای را نصگ

 رهخٌْ تضػْف در ةعْاری تاثْص ظزيان اّو[ 12.]ػس ىزُاٍيس کؼتٌ ىکؼيس را ػها از ىفص ّک آىَا از کسام

 تالش غتتٌ ه خضام ةو خکْم چُن ةضرگاىی کٌ ظُری ةٌ گشاػت جای ةص آن ظصان رصُصا كصّغ ظپاً

 .دادىس اىجام نکٌ ةٌ ظپاً ةازگصداىسن ةصای را زّادی

  

 جيگ ػسن كعػی

 رخ اتفاكی ناىس ىتْجٌةی كصّغ ةصگصداىسن ةصای ُغتتٌ ه خضام ةو خکْم چُن افصادی تالش آىکٌ از ةػس   

 ةُدىس ظارتٌ نعلهاىان کٌ خُضی نؼاٍسً ةا نزضهنی اظُد. کصد كعػی را غْار تهام جيگ ّک هكُع کٌ داد

 کصد خصکت خُض ظهت ةٌ ه ػُد کؼتٌ ّا ه کيس هّصان را آن ّا ةيُػس خُض آب از ّا کٌ کصد ّاد كعم

 تالش کٌ زناىی ه ػس كعع هی پای ظاق اهل ضصةٌ در ه ػس درگْص پْانتص غهُی خهضً ةا خُض ىضدّکی

 کْيٌ تا ػس ایةَاىٌ تا ػس نُجب نعئلٌ اّو کؼت آب در را اه خهضً خضصت ةصظاىس آب ةٌ را رُد تا کصد

 [13.]گصداىيس ختهی را جيگ تُزان

  

 تو ةٌ تو ىتصد

 كصّغ از ىفص ظٌ اةتسا کٌ ػسنی اىجام تو ةٌ تو ىتصدٍای غهُنی خهلٌ از كتل ةُد اّو ةص رظم غصب در   

 اىصار از جُاىاىی هكتی ه ظلتْسىس نتارز ه آنسً نْسان ةٌ غتتٌ فصزىس هلْس ه ػْتٌ ةصادرش ه ُغتتٌ ىانَای ةٌ

 نْسان ةٌ نا ػان ٍم کعاىی ندهس ای زدىس فصّاد ه ىسارّم کاری ػها ةا نا0 گفتيس گصفتيس كصار آىَا نلاةل

 ه" ع# غلی خضصت فصظتاد نْسان ةٌ را" ع# غلی خضصت ه خهضً غتْسً، ،"ص# اظالم گصانی رظُل ةفصظت

 ىتصد ظصف ه ػتافتيس غتْسً کهک ةٌ ظپط ه کُةْسىس راک ةٌ را رُد خصّفان ىزعت لدظٌ ٍهان در خهضً

 [14.]کؼتيس را اه

  

 غهُنی خهلٌ آغاز

 تا دادىس دظتُر رزنيسگان ةٌ"  ص#پْانتص انا گصدّس آغاز غهُنی خهلٌ كصّغ دالهران رظْسن ٍالکت ةٌ ةا   

 کييس، جلُگْصی دػهو پْؼصهی از تْصاىسازی ةا فلط ه ىتصىس ػهؼْص ةٌ دظت ىکصدً نداصصً را آىان دػهو،



 ةٌ ظپط. کصد نيظم را ظصةازان صفُف دظتی چُب ةا رُد ه آنس نعلهاىان لؼگص نلاةل" ص# رسا رظُل

 ػُىس ٍالک انصهز گصهً اّو اگص رساّا0 داػت غصضٌ رسا ةٌ ه ةصداػت دغا ةٌ دظت ه ةصگؼت فصناىسٍی نلص

 ىگشػت زناىی ه کصد صادر را غهُنی خهلٌ دظتُر ظپط. کصد ىزُاٍس پصظتغ زنْو رهی را تُ کعی دّگص

 [15.] گشاػتيس فصار ةٌ پا كصّغ لؼگص نتارزان ه گؼت ظاٍص دػهو لؼگص در ػکعت آثار کٌ

 کْفْت خضصت آن در کٌ اظت کصدً ذکص را کُفٌ نصدم ةٌ رعاب" ع# غلی خضصت از ایرعتٌ هاكسی  

 [16.]اظت ىهُدً تؼصّح را ةسر جيگ در نالئکٌ خضُر

 ىلل" ع# غلی خضصت از کٌ ای گُىٌ ةٌ داػت، جيگ در فػالی ػصکت ىْض رُد" ص# اظالم گصانی پْانتص   

 پياً" ص# رسا رظُل ةٌ نا ػس،نی ظزت نا ةص کارزار کٌ آىگاً ةسر رهز در0 فصنُدىس کٌ اظت ػسً

 [14.]ىتُد نؼصکان ةٌ اه از تصىضدّک کعی ه داػتٌ ػصکت کارزار در ظزت رُد خضصت آن ه آهردّمنی

  

 اةُجَل ػسن کؼتٌ

 فصغُن" کٌ را اه كتل رتص کٌ زناىی ه ةُدىس اةُجَل ػسن کؼتٌ رتص ػيْسن نيتظص" ص# رسا رظُل   

 هغسً رساّا0 فصنُدىس کٌ ظُری ةٌ ػسىس رُػدال ةعْار ػيْسىس ةُدىس ىانْسً" الکفص ائهة راس"  ه" انت

 [15.]ظارتی ندلق را رُد

  

 ظصفْو تلفات نْضات

 ىْض كصّغ از ىفص ٍفتاد ه ػسىس کؼتٌ نعلهاىان از[ 16] ىفص چَاردً ه كصّغ از ىفص ٍفتاد پْکار اّو در  

 [21.]ةُد اةُالػاص ه غتاس غهصه، ةو ظَْل نػْط، اةی ةو غلتٌ خارث، ةو ىضص آىَا ظصان کٌ گؼتيس اظْص

  

 کؼتگان ةا" ص# رسا رظُل ظزو

 ٍایکؼتٌ جعس ه کصدً گُد را ةسر چاٍَای تا فصنُدىس انص" ص# اظالم گصانی پْانتص جيگ، پاّان از پط  

 0فصنُد آىان ةٌ رعاب ه آنس چاً لب ةص" ص# رسا رظُل آىگاً. ةصّضىس آىَا در را نؼصکْو

 رساهىس را آىچٌ ػها آّا ّافتم، درظت ةُد، دادً هغسً رساّم را آىچٌ نو! اةُجَل ای ػْتٌ، ای ُغتتٌ، ای» 

 ةْصهىم ػَصم از ه کصدً تکشّب نصا ػها ةُدّس پْانتصتان ةصای رُّؼاهىسی ةس چٌ ّافتْس؟ ةُد دادً هغسً

 [21.«]دادىس پياً نصا دّگصان کٌ خالی در کصدّس



 

 .12/ 1 ظُم، چاپ ً، 1414 الکتب، غالم ةْصهت، ،"تدلْق# جُىط نارظسن دکتص نغازی؛ هاكسی،[. 1]

 كاٍصً، ،"  تػلْق ه ضتط ه تدلْق#  غتسالدهْس السّو ندی ندهس اليتٌُّ، العْصً ؛ ٍؼام اةو الدهْصی،[. 2]

 ةْصهت، ّػلُةی، تارّذ اظداق؛ ةو اخهس ّػلُةی، ه 2/441 ق، 1353 اهالدً، ه صتْح غلی ندهس نکتتٌ

 چاپ ق، 1413 اغلهی، نُظعٌ ةْصهت، ظتصی، تارّذ جصّص؛ ةو ندهس ظتصی، ه 45/  2 تا، ةی دارصادر،

 ه 116/ 2 ق،1355 دارصادر، ةْصهت، التارّذ، فی الکانل الکصم؛ اةی ةو غلی اثْص، اةو ه 136/  2 چَارم،

 ق، 1414 الػصةی، دارالکتاب ةْصهت، ،"تدلْق# تسنصی غتسالعالم غهص االظالم، تارّذ السّو؛ ػهط ذٍتی،

 .114/  2 اهل، چاپ

/  2 ، پْؼْو ، التارّذ فِ الکانل ه 134/  2 پْؼْو، ،ظتصي تارّذ ه 442/  2 پْؼْو، اليتُّة، العْصة[. 3]

114 

 ه التساٌّ اظهاغْل؛ کثْص، اةو ه 134/  2 پْؼْو، العتصي، تارّذ ه 443/ 2پْؼْو، اليتُّة، العْصة[. 4]

 .315/  3 اهل، چاپ ق،1415 الػصةی، التصاث داراخْاء ةْصهت، ،"تدلْق# ػْصی غلی اليَاٌّ،

 .32/  1 پْؼْو، نغازی،[. 5]

 ه 255/  1 ، ظُم چاپ ً،1414 اليؼص، ه للعتاغة دارالکتاب ، كم كهی، تفعْص ؛ اةصاٍْم ةو غلی كهی،[. 6]

 ةْصهت، غتسالُاخس، نصعفی اليتٌُّ، العْصً اظهاغْل؛ کثْص، اةو ه 116/ 2 پْؼْو، ، اإلظالم تارّذ ه 256

 .365/  2  ق، 1366 دارالهػصفٌ،

 پْؼْو ، ٍؼام اةو اليتُّة، العْصة ه 134/  2  پْؼْو، العتصي، تارّذ ه 261/  1 پْؼْو، اللهِ، تفعْص[. 4]

، 2 /446. 

 .324/ 3پْؼْو، هاليَاّة، التساّة ه 121/ 2 پْؼْو، التارّذ، فِ الکانل ،142/  2 پْؼْو، العتصي، تارّذ[. 5]

 اليهْعی، غتسالدهْس ندهس االظهاع، انتاع غلی، ةو اخهس نلصّضی، ه 54 ه 53/  1 پْؼْو، نغازی،[. 6]

 .64/  1اهل، چاپ ق، 1421 الػلهٌْ، دارالکتب ةْصهت،

 .43/ 1 پْؼْو، نغازی،[. 11]

 کثْص، اةو اليتُّة، العْصة ه 2/143 پْؼْو، العتصي، تارّذ ،451/ 2 پْؼْو، ٍؼام، اةو اليتُّة، العْصة[. 11]

 .411/ 2پْؼْو،

 اليتُّة، العْصة ه 146 ه 145/ 2 پْؼْو، العتصي، تارّذ ه 453/  2 پْؼْو، ٍؼام؛ اةو اليتُّة، العْصة[. 12]

 .416 ، 2 ، پْؼْو کثْص؛ اةو



 غلی؛ خلتی، ه 145 ه 144/  2  پْؼْو، العتصي، تارّذ  ه 455/ 2 پْؼْو، ٍؼام، اةو ، اليتُّة العْصة[. 13]

 .411/ 2 ق، 1411 لتيان، ةْصهت، دارالهػصفٌ، الدلتٌْ، العْصً

 العتصي، تارّذ ه 411/  2 پْؼْو، الدلتْة، العْصة ه 456/ 2  پْؼْو، ٍؼام؛ اةو اليتُّة، العْصة[. 14]

 .145/  2 پْؼْو،

 ندهس ػانی، صالدی ه 146/  2 پْؼْو، العتصي، تارّذ ،456/  2 پْؼْو، ؛ ٍؼام اةو اليتُّة، العْصة[. 15]

 ةْصهت، ،" تػلْق ه تدلْق# نػُض ندهس غلی ه غتسالهُجُد اخهس غادل الصػاد، ه الَسی ظتل ُّظف؛ ةو

 .35/ 4 اهل، چاپ ق، 1414 الػلهٌْ، دارالکتب

 .54/ 1 پْؼْو، نغازی،[. 16]

 .344/ 2 الدلتِ، الدلتْة، العْصة ه 23/ 2  ظػس؛ ةو ندهس الکتصى، العتلات[. 14]

 .111/ 1 پْؼْو، االظهاع، انتاع ه 61/ 1 پْؼْو، نغازی،[. 15]

 .525/ 2 پْؼْو، ٍؼام، اةو اليتُّة، العْصة[. 16]

 .365/ 3  پْؼْو، هاليَاّة، التساّة ه 2/531 پْؼْو، ٍؼام، اةو اليتُّة، العْصة[. 21]

 .163/ 5 تا، ةی دارالفکص، ةْصهت، نعلم، صدْح خجاج، ةو نعلم ىْؼاةُری، ،112/ 1 پْؼْو، نغازی،[. 21]


