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 رهحا٢ٙت ه اشالم ِضٙ

 گػػػ٢ر١ٞا  جٞػػت در ه اِٙػػالب در اشػػالم حؾػػٟر ه رهحا٢ٙػػت ٖصػػهٜٔ ةراةػػر در ٝػػٕ اٖػػرهز

 ه اشػػػت ٖػػػرحٜٔ ١ػػّ اِٙػػالب گػػرٌت٘ طػػكْ اغػػْ. دار١ػػٕ طػػرا١فی چػػػ٢ٚ٘,  شػػػ٢اشی

 ه ٖٞػػٕ ه حصػػاس ةصػػ٢ار ٖرحٔػػٜ د٢ٙػػا ةػػٜ آن غػػدهر ه تػػداهم ه اِٙػػالب طػػكٌٟا١ی ٖػػػرحٜٔ

ٜ  اٙػػِالب  پػػ٢رهز   د١ػرهز  در اگػر . اشػت  اٖػت  ٖػا  شػاز  شرٟٙطت  در رهحػػا٢ٙت  دخػػآت  ةػػ

 دخآػػت ةػػٜ ٝػػٕ آن غػػدهر آ١ٚػػدٛ ه اِٙػػالب تػػداهم اٖػػػرهز در,  داطػػت٢ٕ ٢ٙػػاز ش٢اشػػت

 جػػػاٖهٜ اٙػػػِالةی ه اجػتػػػٗانی ه شػ٢ػػػاشی جػر١ػػػاٙٞا  در ٖػتػػػارز ه ٖتهٞػػد رهحا٢ٙػػت

 .٢ٙازٖٚد١ٕ

 تػػا ةگ٢١ٟػػد ٖػػػردم ةػػرا : اٙػػد ٌرٖػػٟدٛ ه اٙػػد کػػردٛ تإک٢ػػد ٖػػٟرد ا١ػػ٘ در( رٛ) اٖػػام حػػػؾرت

ٜ  از را رهحا٢ٙػت  د١گػر  ةػػار  تػػا  کارٙػد  اٙػدر  دشػت  پػردٛ  پظػت  گران تٟـهٜ کٜ ةداٙٚد  غػحٚ

 .داطت هجٟد ا  تٟـهٜ چ٢ٚ٘ ٖظرهـٜ زٖان در کٜ ـٟر ٝٗان,  کٚٚد ة٢رهن

 ُػػػاةْ اغػػػال ٖػػا اشػػالٖی اِٙػػالب ةػػٜ ٙصػػتت ٖظػػرهـٜ ٖصػػهٜٔ تػػػازٛ: اٙػػد ٌػػػرٖٟدٛ ا١ػػػظان

 ه اشػػػالم ه ٖػػػا ٖػػػٔت کػػٜ نل٢ٗػػی گػػذار  شػػرٖا١ٜ آن ا١ٚكػػٜ ةػػرا ,  ٢ٙصػػت ِٖا١صػػٜ

 ه دادٛ کػػٜ طػػػ٢ٞد  ٝػػػزار دٝػػػٞا ه کػػردٛ اِٙػػالب ا١ػػ٘ طػػكٌٟا١ی ةػػرا  ٖػػا رهحػػػا٢ٙت

 ٖظػػرهـٜ در کػػٜ آٙچػػٜ ةػػا هجػػٜ ٝػػ٢  ةػػػٜ اشػػػت د١ػػدٛ کػػٜ ٓفٗػػاتی ه خصػػارات ه غػػدٖات

ْ  گرٌػت  اٙجػام  ٜ  ُاةػ ٘ . ٙػػ٢صت  ِٖا١صػ  ٓػذا  ه طػدٛ  تٗػام  گػران  ةصػ٢ار  ٖػا  ةػرا   اِٙػالب  ا١ػػ

 .اشت تر نل٢ٕ ةص٢ار ٕٝ اِٙالب ا١٘ ارزش

 آن ه کػػرد ا١ٍػػا را خػػٟد ِٙػػض اشػػالم ه رهحا٢ٙػػت آٙكػػٜ از ةهػػد ٖظػػرهـ٢ت اٙػػػِالب در

 از را رهحا٢ٙػػت تػػا کػػػردٙد تٟـهػػٜ ةػػٜ طػػرهع نػػٟأٖی رٌتػػٜ رٌتػػٜ آهرد هجػػٟد ةػػٜ را اِٙػػالب

 ٖجٔػػس در رهحا٢ٙػػان از ا  نػػدٛ ٖجٔػػس اهل دهرٛ در ةفٟر١كػػٜ, کٚٚػػد ة٢ػػرهن غػػحٜٚ

 دخآػػت تػػدر١  ةػػٜ ه طػػد کػػػٕ ٖػػػجٔس در رهحػػػا٢ٙان تهػػداد دهم دهرٛ در اٖػػا,  ةٟدٙػػد

 آِٙػػدر. طػػد کػػػٗتر ه کػػػٗتر شػػػ٢اشی ه حػػػكٟٖتی ه اجػػػتٗانی ٖصػػ ل در رهحا٢ٙػػان

 ةػػػار ه طػػد گذاطػػتٜ کٚػػار اشػػالم ه رهحا٢ٙػػت تػػدر١  ةػػٜ تػػػا کػػػردٙد تػػػت٢ٔيات ه شٗپاطػػی
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 ه گٍػػت٘ ٖػػػصهٜٔ کارطػػان ٝػػٕ رهحا٢ٙػػان ه اشػػت ٖصػػاجد ةػػػرا  اشػػػالم گػػػٍتٚد د١ػػػگر

 رهحػػػا٢ٙت ةػػػرا  کػػػٜ را ٖصػػ ٓی حػػداک ر ه.اشػػت درس ٝػػا  حػػٟزٛ در گٍػػت٘ درس

 ٖػػػص ل ُػػػت٢ْ ا١ػػػ٘ از ه اشػػػٚاد ٙػػػٟطت٘ اح٢اٙػػا ١ػػا ه ازدهاج ه نِػػد ٖصػػهٜٔ,  گػػػذاطتٚد

 ٌرٝٚػػ  ه اـالنػػات ه ٖهٟٖٔػػات از کػػٜ ٝصػػت٢ٕ رهطػػػٍٚكراٙی ٖػػا گػػػٍتٚد ٝػػا ىرةػػزدٛ.ةػػػٟد

 ادارٛ را حكٟٖػػت ه جاٖهػػٜ ه کٚػػ٢ٕ ٖػػد١ر١ت چگٟٙػػٜ داٙػػ٢ٕ ٖػػی ه ا١ػػٕ کػػردٛ اشػػتٍادٛ ىػػرب

 .ک٢ٕٚ

 کػػػٜ د١ػػػدٙد طػػد ةػػاز ٖػػردم چظػػٕ هُتػػی ةهػػد کردٙػػد ة٢ػػرهن غػػحٜٚ از کػػػٜ را رهحػػػا٢ٙت

ٜ  ٌػالن ٜ  ه ٝػا  آػػصٔفٚ ٕ  ٝػا  آدهٓػ ٜ  ه اٙػد  طػدٛ  حػاک ْ  تػدر١   ةػ  ٖظػرهـ٢ت  اِٙػالب  حػػاغ

 ه گػػػران شػػػٔفٜ خػػػدٖت در ه طػػػد ىػػػرب اشػػػتهٗار دٝػػػان در ٙرٖػػػی ه چػػػرب ِٓٗػػػٜ

٘ . گرٌػت  ُػرار  جٞان اٖپر١ا٢ٓصتٞا   خػٟد  اِٙالةػی  ه اشػالٖی  ه ٖكتتػی  ١ٟٝػت  از را ٖٔػت  ا١ػ

 خػػػدٖات در را رهحػػػا٢ٙت ه اشػػػالم حػػػؾٟر ةػػػا١د; طػػػٟد تكػػرار گذطػػتٜ تٔػػ  تجرةػػٜ تٞػػی

 .ک٢ٕٚ حٍق حكٟٖتی ه اجرا١ی ارگاٙٞا  در ه اٙػِالةی

 جػػػٚاحٞا  ه ُظػػرٝا. کردٙػػد اِٙػػالب ٖػػػردم ا١ػػػ٘,  اشػػػت ٖػػػردم ٝػػػٜٗ حػػػَ آػػػتتٜ

ٜ  اجتٗػانی  ٖػختًٔ  طػ٢ٞد ,  اٙػػد  دادٛ جػػان  اٙػد  ةػٟدٛ  اٖػام  ه اِٙػالب  ه اشػالم  خػؿ  در کػ

 .ٝصتٚد حكٟٖت ا١٘ ه اِٙالب ا١٘ هارث خٟد ٕٝ اٖرهز ه اٙد دادٛ

 غحٜٚ در رهحا٢ٙت حؾٟر ؽرهرت

ٜ  رهحػػا٢ٙتی  ٜ  د١ػرهز  تػا  کػ ٜ  ـػٟر  ةػ ّ  ٖصػهٟنٙ  پػػرخاش  احػػ٢اٙا  ه اٙتِػاد  ه ٙلػات  حآػت  ١ػ

 .ةپذ١رد ٖصه٢ٟٓت ٙلام ةف٘ در ةا١د اکٟٚن,  داطت

 خػػٟإٝ ٖػػػی,  ةگ٢ػػرد ُػػػرار رهحػػػا٢ٙت دشػػػت در ٙػػػلارت تػػػٗام ةػػػگ١ٟٕ خػػٟإٝ ٙػػػٗی

٘  در ةػػا١د  ةػگ١ٟٕ ٘  آٖػادٛ  ه ةػػپذ١رد  ٖػػصه٢ٟٓت  ٙػػلام  ةػػف  ه اجرا١ػی  ٖصػه٢ٟٓت  پػػذ١رٌت

 .ةاطد ش٢اشی طٞادت ه حكٟٖتی ه ش٢اشی
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 شػػػ٢اشی طػػٞادت را آن خػػٟا٢ٕٝ ٖػػی ٖػػا هٓػػی,  ش٢اشػػی اٙػػػتحار گ١ٟٚػػد ٖػػػی ةػػػهؾ٢ٞا

٘  گػٟد  ة٢رهن چٟن. ک٢ٕٚ تػهت٢ر ٜ  ه کػردن  اٙتِػاد  گػاٝی  ه ٙظصػت  ةصػ٢ار  کػردن  غػادر  ة٢ا٢ٙػ

٘  ٝػػصتٚد  گػٟد  ة٢ػرهن  چػٟن  اٌػراد  از خ٢ٔػی . اشت آشان  ه اِٙالةػی  چٞػرٛ  ةػا  اشػػت  ٖػػٗك

 ٙلػػام هارد هُتػػی اٖػػا,  طػػٟٙد ٖػػػهرٌی چػػػ٢زٝا ُػػػت٢ْ ا١ػػ٘ از ه رهطػػٍٚكر  ه ٖحتػػٟب

 دشػػت ٙاةصػػاٖا٢ٙٞا ه ٖظػػكالت اٙػػٟاع ةػػا هُػػت آن اٌػػػتاد دهطػػػظان ره  ٖصػػه٢ٟٓت ه طػػدٙد

 هاُػػم طػػا١هات ه اتٞاٖػػات ه تُٟهػػات ه تٞٗتٞػػا اٙػػٟاع ٖهػػرض در ه کٚٚػػد ٖػػی ٙػػرم پػػػٚجٜ ه

 ر١ػػػظٜ ٙػػػلام ةػػػف٘ در اشػػالٖی ١ٟٝػػت ه ةاطػػد اشػػالٖی,  ٙلػػام ةٚاشػػت اگػػر. طػػٟٙد ٖػػی

 ةػػا ا١ٚكػػٜ هٓػػٟ ةپػػذ١رد ٖصػػه٢ٟٓت ٙػػػلام ةفػػ٘ در ةا١صػػتی ٝػػٕ ٖتهٞػػد رهحا٢ٙػػت,  ةػػػدهاٙد

 .ةاطٚد آٖادٛ ةا١د ه اٙد هآٖادٛ ا١ٕ آٖادٛ ٖا ه,  ةاطد ٝٗراٛ ٙاراحت٢ٞا اٟٙاع

 رهحا٢ٙت نٗٔكرد ٖؾانً حصاش٢ت 

 ٖػػػٟاكب ه ةاطػػ٢ٕ ٖٟاكػػب ة٢ظػػتر ٝرچػػٜ ٟٝطػػ٢ار  ه ة٢ػػدار  ةػػا ةا١صػػتی حػػال نػػ٢٘ در

 ةػػػص٢ار خػػػفرش د١ػػػرهز تػػا ٓيػػزش چػػٟن,  ٙظػػ١ٟٕ اٙحػػراؼ ه ٓػػػيزش گػػػرٌتار ةػػػاطٚدکٜ

٘  در رهحا٢ٙػت  اٖرهز. ةٟد کػٗتر ْ  ٙلػام  ةفػ ْ  تػا  ا١راٙػی  ٖصػٔٗاٙان . اشػػت  اشػػالم  ٖ ػ  از ُتػ

 گر١تػػاٙگ٢ر ٖصػػت٢ِٗا ٌصػػاد آٌػػت اٖػػا,  ةػػػٟد ٌػػػاشد طػػػان جاٖهػػٜ ٝػػٕ چٚػػد ٝػػر پ٢ػػرهز 

 .طد ٙٗی اشالم

,  ةػٟد  تػػته٢ؼ  ه نػدآتی  ةػی  اش ادارٛ در اگػر ,  ةػٟد  خػراب  غػٚهتض  ه کظػاهرز   ةػازار  اگر

 ٖػػػی ادارٛ دارد کػػػٜ اشػػػت طاٝٚظػػاٝی ٍٖٚػػٟر ٙلػػام,  ٢ٙصػػت اشػػالم تِػػػ٢ر گٍتػػ٢ٕ ٖػػی

ٕ  ٖػػی  حػػكٟٖت  را نػدآتی  ةػی  ه ٌصػاد  ٙػٟع  ٝػر  ٖػػِػر  ه کٚد  دٌػػاع  اشػػالم  از ه داٙصػت٢

ٜ  د١ػػگر  کظٟرٝا  در هاُها. کرد١ٕ ٖی ٕ  ٖػی  ٖػػا  کػػ  ٖػی  آٙٞػا  ه اشػت  نػدآت  اشػالم  گٍتػ٢

((  ؟ دارد هجػػٟد خ٢اٙػت  چػػرا,  ٢ٙصػت  راشػتگ١ٟی  ه نػػػدآت طػػٗا  کػػػظٟر در چػرا )) گٍتٚػد 

 چػػرا)) گٍتٚػػد اٖػػرهز اگػػر اٖػػا. ٢ٙصػػت اشػػالٖی,  رژ١ػػٕ; اشػػػت ٙػػػلام تػػػِػ٢ر گٍتػػ٢ٕ ٖػػػی

(( دارد؟ اطػػػكال غػػػٚهت چػػػرا,  اشػػت چٚػػان ةػػازار چػػرا,  اشػػت چٚػػان ه چٚػػ٢٘ طػػٗا ادارٛ
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ٕ  پاشػخی  چػٜ ٜ  ٓػذا  داد؟ خػٟا٢ٝ ٘  پػػ٢رهز   دٙتػال  ةػ  گػره  در اشػالم  ح٢ ٢ػت ,  اِٙػالب  ا١ػػ

 .اشت کظٟر ا١٘ در ٖا ٙلام نٔٗكرد

ٜ  ه اشػالم  شػٗتٔٞا   نٚػٟان  ةٜ کٜ کصاٙی ٝػٜٗ ٜ  ٖٚػدان  نالُػ  ٖتهٞػد  اٌػراد  ه ٖٟٖٚػان  آن ةػ

ْ  اثػر  ه ةػرد  اٖػرهز ,  طػٟٙد  ٖی طٚاختٜ اشالٖی ٕ  حػػتی ,  جػػٞان  در آٙٞػا  نٗػ  طػػخػی  نػػ

ّ  انن. اشػت  طػدٛ  د١ػرهز  در نػػٗٔظان  اثػر  ةراةػر  چٚد١٘,  آٙٞا خػاٟٙادگی ه ٜ  ٖصػٔٗان  ١ػ  کػ

٘  گ١ٟػد  ٖػی  ه خٟاٙػد  ٖػی  ٙٗػاز  ه طػٟد  ٖی ٖصجد هارد ٘  ه ٖصػٔٗان  ٖػ ٕ  ٖػٟٖ  حتػی ,  ٝصػت

ٜ  نٗٔی ٜ  در اه اخالُػی  ةرخػٟرد  ٙحػٟٛ  ه دٝػد  ٖػی  اٙجػام  اش خػػاٟٙادٛ  در کػ  ه ٖػٟج ,  جاٖهػ

ْ  شػآٞا   از ة٢ظػتر  خ٢ٔػی  جٞػان  در اشػالم  ةرا  اثرش ٛ . اشػت  ُتػ  اِٙػالب  ٖػػٟج  ةػػا  ٝٗػرا

 کػػػٜ ةػػػٔٚدگٟٝا ه تػػػ١ٟٔز١ٟٙٞا ٖ ػػْ,  طػػٟد ٖػػی پخػػض ٖػػا رٌتػػار ه اخػػالؽ ه نٗٔكػػرد,  ٖػػا

ٟ  اگػر : کٚٚػد  ٖػی  پخػض  را غػػدا  ه تػػ١ٟر  ٖػی  در جٔػٟ   تػػا  غػػدا  ٖػػٟج  ٙػػتاطد  ةػػٔٚدگ

 ٖػػی خ٢اةػػان ه ةػػازار تٗػػام ةػػٜ را غػػدا,  غػػػٟتی ُػػػٟ  شػػػ٢صتٕ ه ةٔٚػػدگٟ ١ػػّ اٖػػا,  رهد

ٜ  ٖػٟجض  هٓػی , اشػت  غدا ٝػٗان رشاٙدغدا ٘  اگػر ,  حػال .گ٢ػرد  ٖػی  را هشػ٢هی  ٖٚفِػ  ٝٗػ٢

 .طد خٟاٝد ز١ادتر چِدر ةردش ه اثر,  کػٚٚد پػخض تػ١ٟٔز١ٟن ١ػا راد١ػٟ از را غػدا

,  کٚػػ٢ٕ ٖػػػی هؽػػم کػػٜ ُػػٟا٢ٙٚی,  ٖػػػا رٌػػػتار ه نػػػْٗ. اشػػػت ـػػٟر ٝػػػ٢ٗ٘ دُػػػ٢ِا انن

ٕ  ٖػی  ةػرگزار کػٜ اٙػتخاةاتی ٜ  ٖٟؽػهی ,  کٚػ٢ ٕ  ٖػی  کػ ٜ  تػػٍص٢ر   ه گ٢ػر١ ٕ  ٖػػی  کػػ ,  کٚػ٢

ْ  د٢ٙػا  انٗاؽ ةٜ ُٟ  ةٔٚدگٟٝا  ةا  تػر  هشػ٢م  ةصػ٢ار  ةصػ٢ار  اثػػرش  ٓػػذا ,  اشػػت  طػدٛ  هغػ

 .ةك٢ٕٚ ة٢ظتر  ٖصه٢ٟٓت احصاس ه ٖراُتت ةا١د ا١٘ ةٚاةر. اشت ٙاٌذتر ه

 اِٙالب هارثان  

ٜ  ٖٔػت ,  ٖصتؾػهٍان  ةػرا   اِٙػالب  هارثػت  اٖرهز  ه اشػت  ٖػػهتِد  ه ٖخٔػع  ٖػردم ,  ةپاخاشػت

ٜ  ٙػػِض  ه حؾػٟر  حكػٟٖتی  ه اجرا١ػی  ارگاٙٞػا   در ةتٟاٙٚػد  ةا١د  اِٙالةػی  تهٞػد . ةاطػٚد  داطػت

 راٛ ٝػػا هزارتخاٙػػٜ ه داٙظػػگاٝٞا,  پػػرهرش ه آٖػػػٟزش در کػػٜ اشػػت آن ٖجػػٟز آٙٞػػا ٖكتتػػی ه

٘ . کٚٚػد  پ٢دا ٘  را اٙػػِالب  ا١ػ ٘  ه ٖػػردم  ا١ػػ ٘  ٖصتؾػهٍان  ه ٖصػٔٗان  جٟاٙٞػا   ا١ػ ٜ  ٖػٟٖ  ةػ



5 
 

 ٙػػػٞادٝا  ةػػػٜ ةا١ػػد ه ٝصػػتٚد اِٙػػالب ا١ػػ٘ هارث ا١ٚٞػػا خػػٟد ه اٙػػد کػػردٛ اِٙػػالب ه اشػػالم

 .کٚٚد حٍق را خٟد اِٙالب ةا١د ه ١اةٚد راٛ اجرا١ی ه آٖٟزطی ه حكٟٖتی

 ه ٖحػػرهم تػػٟدٛ ٝٗػػ٢٘ طػػٟد ٖػػی ةصػػ٢  خػػػٟاشت در کػػػٜ هُػػػتی اشػػػت چػػػگٟٜٙ

ٜ  کػارزار  ه ٖتػارزٛ  ةػرا   ه کٚٚػد  ٖػی  حرکػت  ه طػٟٙد  ٖػی  آٖػادٛ  ٖػصتؾهً ٜ  ةػ  ٝػا   جتٞػ

 ٖػػی آٖػػٟز  شػػٟاد ٙٞؾػػت ه شػػازٙدگی جٞػػاد ه شػػپاٛ از غػػحتت هُتػػی,  رهٙػػد ٖػػی جٚػػ 

ٕ  ةػاز  طٟد ٘  ٝػ  ةػرا   ه رهشػػتاٝا  در ٌػػداکار   ةػرا   ٖػا  اِٙالةػی  ه ٖصػٔٗان  جٟاٙٞػا   ٝٗػ٢

ٜ  از غػحتتی  ٝػ٢   ه طػٟٙد  ٖػی  آٖادٛ آةاد  ه نٗران  ه درآٖػد  ,  پصػتی  ٖػا  ةػرا   آ١ػا  ا١ٚكػ

ٕ  ٖػی  ٖػا  گ١ٟٚػد  ٖػػی ; ٙػػٗآوهرٙد  ٖػػ٢ان  ةٜ ٝصت زٙدگی رٌاٛ ٕ  دٌػاع  اشػالم  از خػٟا٢ٝ  کٚػ٢

 ه ِٖػػػدس ه نلػػػ٢ٕ اِٙػػػالب ا١ػػػ٘ دشػػػتاهردٝا  از ه شػػػاز١ٕ حػػػػاکٕ را اٖػػػػام خػػػؿ, 

 ادارٛ,  کٔػػػی ٖػػػد١ر,  هزارت ةػػػٜ ٟٙةػػػت هُتػػػی کػػػػ٢ٚٗوُٟٙت پػػػػاشدار  طػػػػكٟٝٗٚد

 پصػػتٞا  ه هکآتٞػػا هزارتػػػٞا آ١ػػػا,  رشػػد ٖػػػی ٖػػػجٔس ٙػػػٗا١ٚدگی ه ٝػػا شػٍػػػارتخاٜٙ

 ه ٖصتؾػػهً ه رزٖػػػٚدٛ ه ٖصػػٔٗان جٟاٙػػان خػػدٖت در ٙتا١ػػد ٝػػٕ حصػػاس ه ک٢ٔػػد 

٘  ؟ ةاطد ٖا اِٙالةی ٕ  ـػٟر  ٝٗػ٢  از ٖػا  ٖٗٔكتػی  ٖصػهٟنن  ه هزرا ٓػذا . ةاطػد  ةا١ػد  ه ٝصػت  ٝػ

ٜ  خ٢زٙػد؟  ٖػی  ةػر  اِٙالةػی  ه ٖصػٔٗان  تٟدٛ ٕ  ٙٗػی  آػػتت ٕ  خػٟا٢ٝ ٜ  ةگػ٢١ٟ  د١گػر  ُظػرٝا   کػ

 اٖكاٙػػات از ه ةاطػػٚد داطػػتٜ اطػػتيال تٟاٙٚػػد ٖػػػی آٙػػػٞإٝ,  ٙدارٙػػد زٙػػدگی حػػَ جاٖهػػٜ

٘ ,  کٚٚػد  اشػتٍادٛ  اٖكاٙػات  شػا١ر  ه داٙػػظگاٝی  ه آٖٟزطی ٘  ه ٖٗٔكػت  ا١ػ َ  ٙلػام  ا١ػ  ٖػػتهٔ

 اگػػر اٖػػا; کٚٚػػد اشػػتٍادٛ ةا١ػػد ٖػػردم ٝٗػػٜ ٙلػػام ا١ػػ٘ ةرکػػات از ه اشػػػت ٖػػػردم ٝػػػٜٗ ةػػػٜ

 خػػؿ ةػػٜ ه ٙػػػدارٙد تػػػهٞد اشػػػالم ةػػػٜ ٙصػػتت,  دارٙػػد دطػػٗٚی اِٙػػالب ةػػٜ ٙصػػتت کصػػاٙی

ٜ  اٖػام  طػكٟٝٗٚد  ه راشت٢٘ ٜ  حػػاک٢ٗت  شػٟ   ةػ ٕ  تػػُٟم  ٙػػ٢صتٚد  ٖػػهتِد  آػػٔ ٜ  ٝػ  ٙداطػت

 .طٟد شپردٛ آٙٞا ةٜ اشاشی کارٝا  ه ک٢ٔد  پصتٞا  کٜ ةاطٚد

 ِٖام ه پصت پذ١رش اشاس

 ٖفػػرح ِٖػػام ه پصػػت ٖصػػهٜٔ; کٚػػد ٖػػی ٖصػػه٢ٟٓت احصػػاس ٖتػػارز ه ٖتهٞػػد رهحػػػا٢ٙت

 احػػػصاس; کػػػردٙد احصػػاس را خػػٟد اجتٗػػانی دار ر١ظػػٜ ه اغػػ٢ْ ٖصػػه٢ٟٓت ا١ٚٞػػا. ٢ٙصػػت
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 ه شػػػ٢اشی ٖػػػص ل در ه کٚٚػػد ارطػػاد ه تت٢ٔػػو ه خػػدٖت کػػٜ کٚٚػػد ٖػػی ٖصػػه٢ٟٓت

,  اٙصػػجام ه ٝٗكػػار  ه ٟٝطػػ٢ار  ةػػا کػػٜ اشػػت ٖصػػٔٗان اٖػػت ةػػر ه. طػػٟٙد هارد اجتٗػػانی

 ه ٖرئػػی ٝػػا  تٟـهػػٜ اُصػػام ه اٙػػػٟاع کػػػٜ ةػػػداٙٚد ه ةاطػػٚد خػػٟد نلػػ٢ٕ اِٙػػالب پاشػػدار

 از کػػٜ دارد هجػػٟد اِٙػػالب شػػرکٟب ه کػػردن ٖخػػدهش ةػػرا  ٙػػػاداٙصتٜ ه داٙصػػتٜ ه ٙػػاٖرئی

 .اشت ش٢اشت غحٜٚ از رهحا٢ٙت راٙدن ة٢رهن ٝا تٟـهٜ ا١٘ جٜٗٔ

ٜ  ةراةػر  در ةتٟاٙٚػد  تػا  اٙػد  کػردٛ  حٍػق  را خػٟد  آگػػاٝی  ه طػػهٟر  ه رطػد ٖػردم  ٝػا   تٟـهػ

 در خٟاٝػػد ٖػػػی کػػػٜ ا  خػػػدطٜ ه اخػػالل گٟٙػػٜ ٝػػر از ه کٚٚػػد ِٖاهٖػػت ٙػػاٖرئی ه ٖرئػػی

ٜ  ةپػا  ه رزٖٚػدٛ  ٖٔػت  ٖتظكْ ه ٖٚصجٕ غػٍٟؼ ٜ  ٖػا  خػػاشت  کٚٚػد  جٔػٟگ٢ر   آ١ػد  هجػٟد  ةػ

ٜ  طػإ  ان تا ٘  ه اشػالم  آٔػ ٕ  اٙػػِالب  ا١ػ  ةػرا   ه ةٗاٙػد  ٖػا  تػػار١   ةػػرا   ه ٖػػا  ةػػرا   نػػل٢

 پػػػ٢ام د٢ٙػػا ٖحػػرهم ه ٖصتؾػػهً ٖػػردم ةػػرا  ه,  شػػػاز آ١ػػػٚدٛ ه شػػػاز شػػػرٟٙطت ٖػػا ٙصػػْ

 نٚا١ػػات از اشػػػتٗداد ةػػػا ه پرهردگػػار ١ػػار  ةػػٜ آٔػػٜ طػػإ ان. ةاطػػد آٌػػر١٘ رشػػآت ه دٝٚػػدٛ

 . ٖاٙد خٟاٝد ةاُی ٖا ٖٔت ة٢٘ در ٟٝط٢ار  ه ٝٗاٝٚگی ه ٝٗكار  ا١٘ آٞی

 چٚد شٟال 

 ؟ ٙٗا٢١د تت٢٢٘ را ا١ران اشال٠ٖ اِٙالب پ٢رهزي در رهحا٢ٙت ِٙض

٘  ةػا  ه طػد  ا١جػاد  ٖػردم  اُظػار  نٗػٟم  ره١كػرد  ةا ا١ران اشال٠ٖ اِٙالب اهن  ٢ٙػز  ره١كػرد  ٝٗػ٢

 کػػٜ جٞػػت ةػػدان ٓكػػ٘ ه ٙػػدارد اختػػػاص خاغػػ٠ گػػرهٛ ٝػػ٢  ةػػٜ ٓػػذا ه رشػػ٢د پ٢ػػرهزي ةػػٜ

ٕ  ةصػ٢ار  آن پ٢ػرهزي  ه اِٙػالب  دٝػ٠  جٞػت  در ٌرٝٚگػ٠  ره١كرد ٜ  را اهل ِٙػض  ه ةػٟدٛ  ٖٞػ  ةػ

 ٖهػػارؼ ٖتٔيػػان ه د١ٚػػ٠ ٌرٝٚگػػ٠ ةػػ١ٟ ٛ ه ٌرٝٚگػػ٠ ٖت٢ٟٓػػان اشػػت دادٛ اختػػػاص خػػٟد

ٜ  اشال٠ٖ ٜ  کارطٚاشػ٠  تِصػٗات  ُآػب  در کػ  پ٢ػرهز  در ٖظػٟٞرٙد  د١ٚػ٠  نٔػٟم  کارطٚاشػان  ةػ

َ  ه ٖردٖػ٠  ٝاي ١حرکت رٝتر ه ٝدا١ت ١ٟ  ةٟدٙػد  ٖػٟثر  ةصػ٢ار  ٖػردم  نٗٔكػرد  ةػا  آٙٞػا  تفت٢ػ

 ةػػا ه ٙٗػػٟدٛ ٖظػػاٝدٛ اِٙػػالب پ٢ػػرهزي اهل غػػً در را رهحا٢ٙػػت ٖػػردم ٢ٙػػز جٞػػت ا١ػػ٘ از ه

 ه داٙصػػتٚد ٖػػ٠ پ٢ػػرهزي در آٙػػان ره دٙتآػػٜ را خػػٟد ه داطػػتٜ ةػػاهر ٢ٙػػز آٙػػان طػػك٠ٚ غػػً

 .ةاهرٙد آن ةر ٢ٙز ٝٗچٚان
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ٜ  ا١ػران  اشػال٠ٖ  اِٙػالب  پ٢ػرهزي  در رهحا٢ٙػت  پ٢ظگا٠ٖ هجٟد ةا آتتٜ ّ  کػ  اٙكػار  ح٢ِِػت  ١ػ

٘  اشت ٙاپذ١ر ٘  ٓكػ  ٝرگػز  آن ٝػاي  حرکػت  ه اِٙػالب  ٖصػ٢ر  در ٖػردم  انتٗػاد  ٖػٟرد  ُظػر  ا١ػ

 ارادٛ ةػػٜ ٖتهٔػػَ پ٢ػػرهزي ا١ػػ٘ ةٔكػػٜ داٙػػد ٙٗػػ٠ ه ٙداٙصػػتٜ اِٙػػالب اخت٢ػػار غػػاحب را خػػٟد

 اٖػػام ِٖػػدس هجػػٟد آٞػػ٠ انلػػٕ هٓػػ٠ نٚا١ػػات ه خداهٙػػد ارادٛ ه خٟاشػػت ه ٖػػردم نٗػػٟم

 .داٙٚد ٠ٖ( ع)نػر

 چگٟٙػػٜ کٚػػٟن تػػا اشػػال٠ٖ اِٙػػالب پ٢ػػرهزي اها١ػػْ از رهحا٢ٙػػت ِٙػػض طػػٗا ٙلػػر ةػػٜ : 2 س

 اشت؟ ةٟدٛ

 جػػدا٠١ راشػػتاي در ٖػػردم ه ٙلػػام ةػػدخٟاٝان ه خػػارج٠ ه داخٔػػ٠ دطػػٗٚان تػػالش رىػػٕ ةػػٜ

 ح٢ِِػػت در کػػٜ رهحا٢ٙػػت ةػػٜ  ٙصػػتت ٖػػردم ٢ٖػػان در ةػػدة٠ٚ٢ ا١جػػاد ه رهحا٢ٙػػت از ٖػػردم

 در ٖٞٗػػ٠ ِٙػػض رهحا٢ٙػػت ٝٚػػٟز اٖػػا ٝصػػت ه ةػػٟدٛ ش٢اشػػت از د١ػػ٘ جػػدا٠١ ةػػراي تػػالش

ٜ  دارد اشػال٠ٖ  ٙلػام  در ه جاٖهٜ ٕ  ِٙػض  از ِٖػػٟد  آتتػ ٘  ٖٞػ ٜ  ٢ٙصػت  ا١ػ  اشػال٠ٖ  ٙلػام  کػ

٘  ٝٗػان  ١ػا  ه اشػت  رهحا٢ٙت ةٜ ٖتك٠ اشران ٜ  ةػدخٟاٝان  ةرخػ٠  شػخ  آخٟٙػدي  حكٟٖػت  کػ

 ته٢ػػ٢٘ ه ٌكػػري ٝػػاي ٝػػدا١ت در  ٖرجه٢ػػت ه رهحا٢ٙػػت آٌر١ٚػػ٠ ِٙػػض ِٖػػػٟد ةٔكػػٜ طػػدٛ

 .اشت اِٙالب ٌرٝٚگ٠ ٝاي اشترات ي

ٜ  اگػر  آٌر١ٚػ٠  ِٙض ا١٘ ٖ٘ ٙلر ةٜ اٖا ٜ  ٢ٙصػت  کػا٠ٌ  هٓػ٠  اشػت  خػٟب  چػ  ٝػاي  حػٟزٛ  ةٔكػ

ٜ  دارد هجػٟد  ٌكػري  ه ٖهرٌت٠ ٖصا١ْ در ٌراهاٙتري  طػٟد  هاُػم  ٖػٟثر  تٟاٙػد  ٖػ٠  رهحا٢ٙػت  کػ

 .اشت ٙظدٛ اشتٍادٛ ٟٝٚز كر٢ٌت ا١٘ از ٓك٘

 2.  رهحا٢ٙػػت هرهد نػػدم - 1:  اشػػت جٞػػت ده ٖهٔػػٟل ٢ٙػػز كر٢ٌػػت ا١ػػ٘ از اشػػتٍادٛ نػػدم ه

 اشػػتٍادٛ ٖػػٟرد ٖظػػكالت حػػْ ةػػا ٖػػٟرد ده ٝػػر در ا٢ٖػػدهارم کػػٜ. ٝػػا دهٓػػت تِاؽػػاي نػػدم -

 .گ٢رد ُرار

 ةا١ػػد چگٟٙػػٜ جاٖهػػٜ ش٢اشػػ٠ ه اجتٗػػان٠ ٝػػاي غػػحٜٚ در رهحا٢ٙػػت ٖػػٟثر حؾػػٟر:  3 س

 ةاطد؟
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ٜ  در تٚٞػا  رهحا٢ٙػت  خٟاٝٚػد  ٖػ٠  ٝا ةهؾ٠  هٓػ٠  کٚػد  ٙػػ٢حت  را ٖػردم  ه ةٚظػ٢ٚد  اي گٟطػ

٘  اجػراي  ةدٜٙ در ٘  ه ٙكٚػد  دخػآت٠  ٝػ٢   ُػٟا٢ٙ ٜ  ا١ػ ْ  ـػٟر  ةػ ْ  اٖػام  ٖتٚػاي  ةػا  کاٖػ  ه راحػ

 کػػٜ ٓػػٜ ٖهلػػٕ شػػخٚان غػػر١  ٖفػػاةَ چراکػػٜ اشػػت ٖخػػآً رٝتػػري ٖهلػػٕ ِٖػػام

( اشػػت رهحا٢ٙػػت کظٟرحؾػػٟر اشػػتِالل ه اِٙػػالب ةِػػا  ؽػػرهر  ه ن١ٍٚػػّ طػػرط)ٌرٖٟدٙػػد

ٜ  اشػت  ٢ٖػدان  در ٌرز١كػ٠  حؾٟر ٘  ٢ٙػز  تػار١   ه ٙػػ٢حت  ٌِػؿ  ٙػ  ٖػ٠  گػٟا٠ٝ  را ٖفٔػب  ا١ػ

 . کٚد

 :ٌرٖٟدٙد رٝتري ٖهلٕ ِٖام

ٜ  پػ٢ض  شػال  غد از ٘  ةػ  ٝػر  ه ش٢اشػی  ه اجتٗػانی  ٖتػارزٛ  اغػالحی   حرکػت  ٝػر  ـػرؼ   ا١ػ

 ١ػػا ه ةٟدٝاٙػػد رهحػػاٙی ٝػػا آن رٝتػػران ١ػػا اشػػت  اٌتػػادٛ اتٍػػاؽ ا١ػػران در ةزرگػػی تحػػٟل

 در رهحا٢ٙػػت دطػػٗٚان. اشػػت ٖػػا ِٖاةػػْ در تػػار١ . اشػػت ةػػٟدٛ آٙٞػػا رٝتػػران جػػزه رهحا٢ٙػت 

 ا١ػػ٘ اٙػػد ٙتٟاٙصػػتٜ   اٙػػد کػػردٛ تػػالش رهحا٢ٙػػت ن٢ٔػػٜ چػػٜ ٝػػر اخ٢ػػر  شػػال طػػػت ـػػٟل

 .کٚٚد اٙكار را ٖٟؽٟع

 ش٢اشػػ٠ ٖختٔػػً ٝػػاي غػػحٜٚ در رهحا٢ٙػػت ٖػػٟثر حؾػػٟر ةػػراي طػػٗا راٝكارٝػػاي:   4 س

 چ٢صت؟ ٌرٝٚگ٠ ه اجتٗان٠

 ةا١صػػت٠ ٌرٝٚگػػ٠ ه اجتٗػػان٠ ه ش٢اشػػ٠ ٝػػاي غػػحٜٚ در رهحا٢ٙػػت ٖػػٟثر حؾػػٟر ةػػراي

٘  ه ٙلػر  ٖٟرد را ٙكات٠ ٕ  ُػرار  دُػ ٜ  آن ةػا  تػا  دٝػ٢ ٕ  حؾػٟر  از ٖرحٔػ ٜ  آن از ١ػا  ه ةرشػ٢  ٖرحٔػ

 .ٙٗا٢١ٕ ٖراُتت

 .ٍٙس تٞذ١ب ه خٟدشازي( آً

ٜ  رهحا٢ٙػت  ٢ٌِٟٖػت  رٖز ه راز ٜ  تٟجػ ٜ  چػرا  اشػت  ٍٙػس  تٞػذ١ب  ه تِػٟا  ةػ  راٝگظػاي  تِػٟا  کػ

ٜ  در اٖػٟر  ٜٝٗ ٜ  ه اشػت  جٞػات  ٝٗػ ٜ  ٢ٙػز  رهحا٢ٙػت  ٙػٟرا٠ٙ  شػاةِ  پػر  آٙػان  تِػٟاي  خػاـر  ةػ

 .اشت گرد١دٛ ٌرهغ

 . گره٠ٝ ه جٚاح ه حزب ٢ٝ  ةٜ هاةصتگ٠ ندم ه رهحا٢ٙت اشتِالل حٍق( ب
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ٜ  ٝػزار  تار١  ٜ  رهحا٢ٙػت  شػآ ٟ  کػ ٜ  اٙجػام  ٖصػ٢ر  در ٌػراهان  ت٢ٌِٟػات  از ٖٗٔػ ٜ  اشػت  هك٢ٍػ  ةػ

ٜ  ةٟدٛ آٙٞا اشتِالل خاـر ٜ  کػ ٘  گ١ٟػاي  زةػان  اٙػد  تٟاٙصػت ٜ  ه د١ػ ٘  ٖػردم  ٝػاي  خٟاشػت  ٖتػد١

 .ةاطٚد ٖصٔٗان ه

 .اجتٗان٠ ٖصا١ْ در درشت ة٢ٚض از ةرخٟرداري ه ةٟدن ةػ٢رت اْٝ( ج

 ه د١ٚػػ٠ اٙحراٌػػات ه د١ػػ٘ از درشػػت تظػػخ٢ع ُػػدرت ةػػٜ رهحا٢ٙػػت ه د١ٚػػ٠ نػػإٓ ارزش

ٜ  اشػت  ةُٟٗػم  ه درشػت  ٖٟؽم اتخاذ ٘  کػ ٘  شػٟاري  ه ٖػردم  ةػر  تصػٔؿ  از را طػ٢اـ٢  از گػرٌت

 .شازد ٠ٖ ٢ٖٟٙد ٖردم

 .خدا ةٜ ٖردم دنٟت ه هحدت ٖحٟر١ت( د

 ه اغػٟل  رنا١ػت  ةػا  ٖػردم  ٢ٖػان  در طػدن  هحػدت  ٖحػٟر  رهحا٢ٙػت  ٢ٌِٟٖػت  ٝاي راٛ از ١ك٠

ٜ  ٝٗگػان  دنػٟت  ٢ٌِٟٖػت  د١گر راٛ ه اشت ؽٟاةؿ ٜ  اشػت  خداهٙػد  ةػ ٘  کػ  اخػتالؼ  از ٢ٙػز  ا١ػ

ٜ  ه کٚػد  ٠ٖ جٟٔگ٢ري تٍرُٜ ه ّ  در اٙت٢ػا  از ٍٙػر  ١كػػد  اگػر  ا١ٚكػ  داطػتٚد  ٖػ٠  زٖاٙحؾػٟر  ١ػ

 .خٟد ةٜ ٜٙ کردٙد ٠ٖ دنٟت خدا ةٜ ٜٝٗ کٜ اشت ا١٘ ةراي کردٙد ٠ٗٙ اختالؼ ٝرگز

 نٞػػدٛ ةػػٜ ى٢تػػت دهران در را پ٢ػػاٖتران هك٢ٍػػٜ ه پ٢ٗا١ػػد ٖػػ٠ را اٙت٢ػػا  راٛ کػػٜ رهحا٢ٙػػت

 .خٟد ةٜ ٜٙ کٚد دنٟت خداهٙد ةٜ پ٢اٖتران ٖفاةَ را ٝٗگان ةا١صت٠ دارد


