تاسوِ تؼالی
جٌاب آهای صازم آهلی الضیجاًی؛ ضئیس هحتطم هَُ هضائیِ
سالم ػلیٌن
ّواى عَض ًِ هستحضطیس؛ حسٍز  3سال ( 12اسلٌس  )2333اظ تجوغ جوؼی اظ زاًطجَیاى تْطاًی اظ تطٌلّای هرتلق زاًطجَیی هواتل ساذتواى زازستاًی زض هواتل پاضى
ضْط تْطاى هی گصضز؛ زض ایي تجوغ ًاهِ  21تطٌل زاًطجَیی تِ حضطتؼالی زض ذصَظ لعٍم تطذَضز تا زاًِ زضضتْای ترطیة تاؿات زض ًطَض هطائت ٍ تحَیل زازستاًی ضس
ًِ زض توام ضساًِ ّای هْن ًطَض ًیع هٌتطط ضس.
ػلیطؿن پیگیطیْای تسیاض اظ زازستاى ٍهت ًطَض ٍ ًاهِ ًگاضی ّای هتؼسز ًِ ،تٌْا ّیچگًَِ اهسام اجطایی اظ سَی هَُ هضائیِ صَضت ًگطكت ،تلٌِ تسیاضی اظ پالًْای
هطتَط تِ زاًِ زضضتْا ساذتِ ضس ٍ هَضز تْطُ تطزاضی هطاض گطكت!
ػولٌطز هطؼطغ هَُ هضائیِ زض ایٌرصَظ آًچٌاى ضضایت ترص تَزُ ًِ زازستاى كؼلی ّن ّواى ضؼاضّای زازستاى ساتن ضا تٌطاض ًطزُ ٍ تا لحي هغالثِگط اظ هطزم ذَاستِ
است تؼطض تِ تاؿات ضا گعاضش ًٌٌس!
حضطت آیت اهلل!
تٌظط هی ضسس «تؼاضض هٌاكغ»« ،ػسم هاعؼیت» ٍ «كوساى اٍلَیت» 3 ،ػاهل اصلی ػسم پطزاذتي تِ ایي هَضَع هْن – ػلیطؿن تاًیس چٌستاضُ ضّثط اًوالب ًِ زض ضٍظ
زضذتٌاضی اهسال تاظ ّن صطاحتاً تِ زست اًساظی اصحاب ظض ٍ ظٍض ٍ تعٍیط تِ تاؿْای تْطاى اضاضُ ًطزًس  -زض هَُ هضائیِ تاضس.
تِعَض هثال ٍهتی تا استٌاز تِ اذثاض هٌتططُ تاهیي ظهیي  11زازسطا زض  11هٌغوِ تْطاى تَسظ ضْطزاضی تْطاى تِ صَضت ضایگاى ٍ اّسایی اًجام ضسُ است ،تَهؼی اظ هَُ
هضائیِ زض ضسیسگی هاعغ تِ پطًٍسُ ّای هطتَط تِ ترللات ضْطزاضی تْطاى زض ترطیة تاؿات یا اهالى ًجَهی ًیست.
ًٌتِ هْوتط اها زض ذصَظ ضؼق هلطط «زیَاى ػسالت ازاضی» ٍ «ساظهاى تاظضسی ًل ًطَض» زض تطذَضز تا هصَتات ؿیطًاضضٌاسی ٍ ؿیطهاًًَی ضْطزاضی ٍ ضَضای ضْط
است ًِ ظهیٌِ ساظ تسیاضی اظ ترللات گستطزُ زض ایي ظهیٌِ ضسُ است.
تِ عَض هثال تسیاضی اظ زست اًساظی ّای ًاجَاًوطزاًِ تِ تاؿات تْطاى تا استٌاز تِ هصَتِ ًاهالً ؿیطهاًًَی ضَضای ضْط تْطاى تا ًام «تطج تاؽ» تَزُ است ًِ زیَاى ػسالت
ازاضی عی  21سال اجطای ایي هصَتِ ؿیطهاًًَی ّیچ اهساهی زض ایٌرصَظ ًٌطزُ است
آیا هیساًیس ایي هصَتِ ؿیطهاًًَی تاػث ترطیة 07زضصس تاؿات تْطاى تِ هیعاى ّ1عاض ٌّتاض زض  21سال گصضتِ ضسُ است!؟
ایي تطٌل زاًطجَیی ّطچٌس تا تَجِ تِ ضٍیِ ضؼاضی هَجَز زض هَُ هضائیِ اهیسی تِ اهسام هاعغ ٍ اجطایی ًساضز ،اها تطای اتوام حجت تا جٌاتؼالی ٍ تطای ثثت زض تاضید هجسزاً
تاؿْایی ًِ تَسظ زاًِ زضضتْا ترطیة ضسُ یا زض حال ترطیة است ضا ذسهت جٌاتؼالی اػالم هیٌٌس:

ضزیق

هَضَع

2

ٌّ 277تاض اضاضی ًالى
لَاساى

1

تـییطًاضتطی ّ 21عاض
هتطهطتغ اضاضی سَّاًي

3

1

آهَظضگاُ ًظاهی صلط ضص
اضتص زض ذیاتاى پاسساضاى
تْطاى
تـییط ًاضتطی پاضى ّ07عاض
هتطی هازض ٍ كطٍش آى تِ
یي ًْاز ًظاهی

1

ترطیة ًاهل تاؽ ّ27عاض
هتطی گیاّی تجطیص

1

ترطیة تاؽ ّ 22عاض هتطی
ضطاتراًِ

0

ضطٍع تِ ترطیة تاؽ 11
ّعاض هؼٌَی جوطیسیِ

8

تاؽ 1877هتطی ٍ  07سالِ
پسیاى زض ذیاتاى ٍلیؼصط

3

ترطیة ٍ تـییط ًاضتطی تاؽ
ّ 08عاض هتطی زض هطْس

27

ساذت پطٍغُ ػظین اعلس
پالظا ٍ ّتل زیساض زض هٌغوِ
هوٌَػِ ػثاس آتاز تْطاى

22

ترطیة تاؽ تطضُ

21

ساذت هطْسهال1
یا جْاى هال

تططیح هَضَع
ساذت ٍ ساظ ؿیطهاًًَی ذاضج اظ عطح تلصیلی ٍ
زض حطین سس لتیاى ٍ آب ضطب تْطاى (تَسظ
ترص ذصَصی تا حوایت ضْطزاضی لَاساى)

ساذت زٍ تطج  31عثوِ زض اضاضی سَّاًي
(تَسظ تؼاًٍی هجلس ٍ تا ّوٌاضی ضْطزاضی ٍ
ٍظاضت ضاُ)
تـییط ًاضتطی تِ تجاضیْای گستطزُ

كطٍش ظهیي تَستاى هازض ٍ ساذت آپاضتواًْای
هسًٌَی زض آى (تَسظ ضْطزاضی تْطاى)
تـییط ًاضتطی ٍ ترطیة ًاهل تاؽ ٍ ساذت اضٍ
تجاضی تجطیص (تَسظ صٌسٍم تاظًطستگی
ٍظاضت اعالػات تا ّوٌاضی ضْطزاضی ٍ ٍظاضت
ضاُ)
تـییطًاضتطی ،ترطیة تاؽ ٍ ساذت تطج ػظین 37
عثوِ تاضاى زض تواعغ ّوت پاسساضاى (تَسظ تٌیاز
تؼاٍى ًاجا ٍ تا ّوٌاضی ضْطزاضی ٍ ٍظاضت ضاُ)
تـییط ًاضتطی ٍ ضطٍع تِ ترطیة تاؽ (تَسظ
تاًي هلت تا ّوٌاضی ضْطزاضی ٍ ٍظاضت ضاُ)
ایي تاؽ تطای ساذت یي ّتل ًاهال ترطیة ضس
(تا ّوٌاضی ًاهل ضْطزاضی ٍ ٍظاضت ضاُ)
ایي تاؽ تِ عَض ًاهل ترطیة ٍ هگاپطٍغُ تجاضی
هطْسهال زض حال ساذت است (تا ّوٌاضی
آستاى هسس ٍ ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطزاضی)
زض هٌغوِ ػثاس آتاز ًِ ّطگًَِ ساذت ٍ ساظ
هوٌَع است زض حال تٌویل هی تاضس
ػسم ضسیسگی تِ تاؽ ٍ ترطیة آى ٍ اذص پطٍاًِ
سٌگیي  187هیلیاضزی هسًٌَی
ترطیة تاؽ

اهسام هَُ هضائیِ
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.

اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است.
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است
اهسام ػولیاتی صَضت ًسازُ
است

اهسام زستگاُ ّای هتَلی
تَسظ زكتط هوام هؼظن ضّثطی پیگیطی ٍ
تط اساس هصَتِ ضَضایؼالی ضْطساظی
كؼال ًاض هتَهق ضسُ اها جسیساً تاظ ضاّس
تحطًات ساذت ٍ ساظ زض ایي هٌغوِ
ّستین
ًِ ضْطزاضی ٍ ًِ ٍظاضت ضاُ اهساهی اًجام
ًسازُ اًس.
ٍظاضت زكاع ،اضتص ٍ
ضْطزاضی تْطاى
ٍظاضت ضاُ تٌْا تِ یي هصَتِ ؿیطاجطایی
تسٌسُ ًطز ٍ هَُ هضائیِ ّن اهساهی
اًجام ًساز
ٍظاضت ضاُ زض ترطیة تاؽ ّوٌاضی ًطزُ
است.

ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطزاضی زض ًویسیَى هازُ
ً 1اهال ّوٌاضی ًطزُ اًس.
هطاتة تَسظ زكتط ضّثط اًوالب تِ
ضْطزاضی تْطاى صازض ٍ جلَی ترطیة
گطكتِ ضس.
ٍظاضت ضاُ هصَتِ ًویسیَى هازُ  1ضا
اهضا ًطزُ است.
ّیچ اهساهی اًجام ًطسُ ٍ  18تاؽ زیگط
آستاى هسس زض هؼطض تـییطًاضتطی ٍ
ًاتَزی است.
تا ّوٌاضی تاًي اًصاض ٍ ضْطزاضی ٍ
ٍظاضت ضاُ اًجام ضسُ است
تٌیاز هستضؼلاى
تا سطهایِ گصاضی هطتطى آستاى هسس ٍ
هَسسِ ػسٌطیِ

پیگیطی هَاضز شًط ضسُ ًطاى هی زّس ًِ ّیچٌسام اظ هَاضز هعتَض تِ جع تؼسازی ًِ تَسظ تطذی زستگاّْای هتَلی ٍ تطٌلْای زاًطجَیی هوساضی جلَی آى گطكتِ ضسُ
است ،تَسظ هَُ هضائیِ حتی هَضز تطضسی ٍ تاظذَاست هطاض ًگطكتِ چِ تطسس تِ آًٌِ زازستاى ترَاّس تِ ػٌَاى هسػی الؼوَم ٍاضز آى ضَز.

حضطت آهای الضیجاًی
تا ایٌٌِ هوام هؼظن ضّثطی زض اتالؽ سیاست ّای ًلی هحیظ ظیست" ،جطماًگاضی ترطیة هحیظ ظیست ٍ هجاظات هؤثط ٍ تاظزاضًسُ آلَزُ ًٌٌسگاى ٍ ترطیة ًٌٌسگاى
هحیظ ظیست ٍ العام آًاى تِ جثطاى ذساضت" ضا ػٌَاى ًوَزًسٍ ،لی زض حال حاضط هَُ هضائیِ ًسثت تِ ترطیة هحیظ ظیست ٍ هغغ زضذتاى ًِ اظ پیص اظ اًوالب تِ
صَضت ضٍضي جطم اًگاضی ضسُ است تی تلاٍت است.
زض ًٌاض هَاضز كَم هَاضزی ًظیط
.2

ضطٍع ساذت اضاكِ اضٌَب (اضاكِ ًطزى ؿیطهاًًَی عثوِ سَم) تَسظ هالٌاى سَزاگط زض ضْط لَاساى تا تی تلاٍتی ضْطزاضی ایي ضْط

.1

تالتٌلیلی كطٍش ًاخ ضوس (ًاخ هطٍاضیس ًطج) ٍ تـییط ًاضتطی كضای سثع آى تِ هسًٌَی ّای تلٌسهطتثِ تَسظ تٌیاز هستضؼلاى ٍ یي ًْاز ًظاهی ًِ
تَسظ زازستاًی ًطج زض حال حاضط هتَهق ضسُ است

.3

آتص ظزى تؼوسی تاؽ اٍهاكی ٌّ 3تاضی زض اضاج تْطاى ٍ ػسم پاسرگَیی هضایی ساظهاى اٍهاف

آًْن تَسظ ًْازّای ظیطهجوَػِ ضّثطی ًِ تایس تیطتطیي حساسیت ضا تِ سرٌاى ضّثط هؼظن اًوالب زاضتِ تاضٌس جای تسی ضگلتی است!
الثتِ هَاضز تاال گَضِ ای اظ ترطیثْای گستطزُ ظیست هحیغی است ًِ ضٍظاًِ زض سطاسط ًطَض صَضت هی پصیطز ٍ زض ّیاَّی اذثاض هرتلق تِ كطاهَضی سپطزُ هی ضَز.
تِ ػٌَاى هثال ضْطزاضی ّا ترصَظ ضْطزاضی تْطاى تِ عَض ؿیطهاًًَی اجاظُ هغغ زضذتاى ضا صازض هی ًٌٌس ٍ تط اساس هصَتات ؿیطهاًًَی ضَضای ضْط اهسام تِ اذص
هثالؾ ٌّگلت اظ هغغ ًٌٌسگاى زضذتاى هی ًٌٌس .یؼٌی ضْطزاضی زًاى جطم كطٍضی تاظ ًطزُ ٍ هَُ هضاییِ ّن چطواًص ضا تط ضٍی ایي جطم كطٍضی تستِ است.
حضطت آیت اهلل
ّواًغَض ًِ زض ًاهِ گصضتِ اضاضُ ضس تاظّن تاًیس هیٌٌین اٍضاع اگط تِ ّویي هٌَال پیص ضٍز ٍ زاًِ زضضتْای ترطیة تاؿات ٍ هحیظ ظیست ّوچٌاى تِ ًاض ذَز ازاهِ
زٌّس ٍ زستگاُ هضایی ًیع اهساهی صَضت ًسّس ،آیٌسُ ذَتی ضا تطای ًطَض اظ تؼس ظیست هحیغی ًِ هَضز تاًیس ضّثطاًوالب تَزُ ٍ ّست ضا ًرَاّین زاضت.

اتحازیِ جٌثص ػسالترَاُ زاًطجَیی

ضًٍَضت:
زكتط هوام هؼظن ضّثطی
ضْطزاضی تْطاى

تؼاًٍی هجلس ضَضای اسالهی

ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطساظی

صٌسٍم تاظًطستگی ٍظاضت اعالػات

تٌیاز تؼاٍى ًاجا

تاًي هلت

آستاى هسس ضضَی

تاًي اًصاض

ٍظاضت زكاع

اضتص جوَْضی اسالهی

تٌیاز هستضؼلاى
ستاز اجطایی كطهاى حضطت اهام

ساظهاى اٍهاف

