صر رّس  22ثِوي  ،7531تبریز ًِضت اطالهی هزصم ایزاى ثَ رُجزی اهبم سویٌی (رٍ) ثَ ًمطَ ػطف سْص رطیض .صر
ایي رّس طزاًجبم هجبرسات هزصم هظلوبى ثَ ثبر ًشظت ّ پبصشبُی  2322طبلَ ّ ظلن ّ اطتجضاص ثیش اس  32طبلَ
.رژین پِلْی صر ایزاى ،ریشَ کي شض ّ ثَ سْاطت الِی دکْهت جوِْری اطالهی تأطیض شض
ًِضت اطالهی ایزاى صر طبل  7537ثب اػتزاض شضیض دضزت اهبم سویٌی ّ رّدبًیت پیشزّ ثَ الیذَ اًجوي ُبی
ایبلتی ّ ّالیتی ّ آًچَ کَ هذوضرضب شبٍ آى را اًمالة طفیض شبٍ ّ هلت هیسْاًض شزّع شض .صر ایي الیذَ ،لیض
اطالم اس شزایظ اًتشبة کٌٌضگبى ّ اًتشبة شًْضگبى دذف ّ ثَ جبی طْگٌض ثَ لزآى ،طْگٌض ثَ کتبة آطوبًی آّرصٍ
شض ّ ثَ سًبى ًیش دك رأی صاصٍ شض .پض اس آى هذوضرضب پِلْی ،لْایخ ششگبًَای را طزح ّ صر یک رفزاًضّم
ً.وبیشی ثَ تصْیت رطبًض .اهبم سویٌی ّ هزاجغ لن ًْرّس طبل  7532را ػشای ػوْهی اػالم کزصًض
صر صّم فزّرصیي  7532هجلظی کَ ثَ هٌبطجت شِبصت اهبم جؼفز صبصق (ع) تشکیل شضٍ ثْص ثب دولَ هشصّراى
طبّاک رژین پِلْی ثَ هضرطَ فیضیَ لن ثَ سبک ّ سْى کشیضٍ شض ّ ػضٍای اس طالة شِیض ّ هجزّح شضًض .دبصثَ
هضرطَ فیضیَ لن ،رّدبًیت ّ هزصم را هصونتز ًوْص ّ دضزت اهبم صر طشٌزاًی تبریشی سْص صر ػبشْرای ُوبى
.طبل ثَ شبٍ ّ آهزیکب ّ اطزائیل دولَ شضیضی کزصًض
ثَ صًجبل ایي طشٌزاًی هِن ّ تبریشی ،ػْاهل رژین ،دضزت اهبم را صر شت  73سزصاص  7532صطتگیز ّ ثَ تِزاى
هٌتمل کزصًض .ثب اػالم ایي سجز صر شِزُبی هشتلف ،تظبُزات ػظیوی ثز پب شض ّ رژین پِلْی صطتْر طزکْة ایي
لیبم را صاص .صر لیبم تبریشی پبًشصٍ سزصاص  7532کَ ًمطَ ػطفی صر اثتضای ًِضت اطالهی ثْصُ ،شاراى ًفز اس هزصم
.شِزُبی هشتلف ثَ شِبصت رطیضٍ ّ یب هجزّح شضًض
دضزت اهبم صر  71فزّرصیي  7535آساص شضًض ّ اس ُوبى اثتضای آساصی ثَ طشٌزاًی ّ هجبرسٍ ػلیَ رژین اصاهَ صاصًض.
ا یشبى کَ اس اثتضای جْاًی شؼبر لزآى " لل اًوب اػظکن ثْادضٍ اى تمْهْا هلل هثٌی ّ فزاصی " را طزلْدَ کبر سْیش
لزار صاصٍ ّ تٌِب راٍ اصالح صر جِبى را لیبم هلل هیصاًظتٌض ،صر تبریز  3آثبى  7535صر ّاکٌش ثَ تصْیت الیذَ هصًْیت
هظتشبراى آهزیکبیی صر ایزاى (کبپیتْالطیْى) طی یک طشٌزاًی طزًْشت طبس صر هظجض اػظن لن ثَ افشبگزی
شضیض اللذٌی ػلیَ رژین پزصاستَ ّ کبپیتْالطیْى را ػبهل ثزصگی ایزاًیبى ّ ًبلص اطتمالل کشْر ّ هبیَ ًٌگ رژین
.پِلْی صاًظتٌض
رژین طفبک پِلْی کَ اس رّشٌگزی ُبی رُجزی ًِضت ثَ تٌگ آهضٍ ثْص چبرٍ را صر تجؼیض ایشبى صاًظت ّ ثضیٌگًَْ
دضزت اهبم را صر  75آثبى  7535ثَ تزکیَ تجؼیض کزصًض .صر  75هِز  7533اهبم ،ثَ ُوزاٍ فزسًضشبى آیتهللا
طیضهصطفی سویٌی ثَ ًجف هٌتمل شضًض .دضزت اهبم اس ثِوي هبٍ  ،7531صرص ّالیت فمیَ سْص را کَ صر دمیمت
.پبیَُبی تئْریک دکْهت اطالهی ثْص ،آغبس کزصًض
طلظلَ هجبدث ّالیت فمیَ ثَ شکل کتبثی هضّى صر ایزاى ّ کشْرُبی ػزثی اًتشبر یبفتُ .وچٌیي دضزت اهبم ثَ
هٌبطجت ُبی هشتلف اس جولَ صر جزیبى جشيُبی  2322طبلَ شبٌُشبُی ،ثَ رّشٌگزی سْص ػلیَ رژین پِلْی
اصاهَ هیصاصًض .صر طبلُبی اّلیَ صَُ  ،7532صرآهض دبصل اس ًفت ثیکجبرٍ افشایش یبفت ّ شبٍ کَ صر غزّر ّ ًشْت،
غزق شضٍ ثْص ،ثزًبهَ سْص ثب ػٌْاى رطیضى ثَ توضى ثشرگ را اػالم کزصُ .وچٌیي اّ صر تبریز  77اطفٌض  7535دشة
.رطتبسیش را ثَ ػٌْاى تٌِب دشة فزاگیز اػالم کزص ّ سْصکبهگی ّ اطتجضاص سْیش را ثیش اس پیش ًوبیبى طبست
اس آغبس طبل  7533شوظی تبریز رطوی کشْر اس دشة صهْکزات ثَ ریبطت جوِْری آهزیکب رطیض ّ ثب اػالم
طیبطت دمْق ثشز سْص ،هذوضرضبشبًٍ ،بگشیز ثزای جلت رضبیت ثیش اس پیش اّ فضبی ثبس طیبطی را اػالم کزص.
اًمالة اطالهی ثب شِبصت هشکْک آیتهللا طیضهصطفی سویٌی صر ًجف اشزف تْطظ ػْاهل رژینّ ،ارص هزدلَ
.تبسٍ ای شض ّ اهْاج سزّشبًی صر ثیي هزصم ثَ پب کزص .اهبم سویٌی ایي دبصثَ را اس الطبف سفیَ الِی صاًظتٌض
رّس  71صی  ، 7531صر رّسًبهَ اطالػبت همبلَ اُبًت آهیشی تذت ػٌْاى "ایزاى ّ اطتؼوبر طزر ّ طیبٍ" ثب اهضبی
هظتؼبر "ادوض رشیضی هطلك" ّ صر دمیمت ثب صطتْر شبٍ ّ صرثبر ػلیَ اهبم سویٌی ثَ چبپ رطیض .هزاجغ ،هزصم ّ
طالة لن صر اػتزاض ثَ ایي همبلَ اُبًت آهیش ،لیبهی تبریشی را صر  71صی  7531ثَ ثجت رطبًضًض کَ ایي لیبم تْطظ
.ػْاهل رژین پِلْی ثَ سبک ّ سْى کشیضٍ شض
هزاجغ تملیض سْاطتبر ثزگشاری هزاطن چِلن شِضای لن ،صر طزاطز کشْر شضًض ّ صر اکثز ًمبط ایزاى هزاطوی
ثزگشار شض؛ اهب ایٌجبر ًْثت هزصم رشیض تجزیش ثْص تب صر  21ثِوي  7531لیبم آًِب ثَ سبک ّ سْى کشیضٍ ّ دوبطَ ای
صیگز صر تبریز اًمالة اطالهی ثجت شْصًْ .رّس طبل  7531ػشای ػوْهی اػالم شض ّ هزصم ،هزاطن چِلن شِضای
تجزیش را صر شِزُبی هشتلف ثزگشار کزصًض کَ لیبم هزصم یشص ثب طزکْة شضیض رژین پِلْی ،ثزگ ًٌگیي صیگزی صر تبریز
رژین پِلْی ثجت ًوْص

