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« الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن »
 .1تٟٙب ضأ ٜمبثّ ٝثب عطاحیٞبی فطٍٙٞی ثسذٛاٞبٖ ،تِٛیس فطٍٙٞی  ٚاستفبز ٜاظ حطٚت غٙی  ٚسطچطٕٝی لٛی زٚضاٖ زفبؿ
ٔمسس زض ٕٝٞی فطغٞٝب است)95/12/16(.
 .2ا٘مالة ثب حضٛض زض غحٝٙی زفبؿ ٔمسّسٔ ،ب٘سٌبض ضس)96/3/3(.
 .3ثٞٝیچٚر٘ ٝجبیس ٌصاضت و ٝزفبؿ ٔمسس  ٚزضسٞبی آٖ ث ٝفطأٛضی سپطز ٜضٛز)95/12/16(.
 .4ثطای پیططفت  ٚافتالی ٞط وبضی ثبیس ثٝعٛض ٔستٕط اظ آٖ ٔطالجت وطز تب آٖ الساْ اظ ٔسیط اغّی ٔٙحطف ٘طٛز  ٚاِجتٝ
پیططفت  ٚافتال ٘یع ثب ٌفتٗ  ٚآٔبض زازٖ ٔحمك ٕ٘یضٛز ثّى ٝثبیس ٔحػ٘ ٚ َٛتیزٝی وبض ضا ثط ضٚی ظٔیٗ ٔطبٞسٜ
وطز)95/12/16(.
ّٔ .5ت  ٚوطٛض ایطاٖ زاضای حطٚتٞب ٘ ٚمبط لٛت فطاٚاٖ عجیقی  ٚا٘سب٘ی است أب یىی اظ ٟٔٓتطیٗ حطٚتٞب  ٚاضظشٞبی
فطٍٙٞیٚ« ،رٛز ضٚحیٝی افتمبز ثٔ ٝزبٞست  ٚاٍ٘یعٜی حطوت زض ضا ٜزیٗ» زض ٔیبٖ اوخطیت ٔطزْ است)95/12/16(.
« .6افتمبز ث ٝایستبزٌی زض ٔمبثُ ظٚضٌٕٞ ٚ »ٛچٙیٗ افتمبز ث ٝایٙى« ٝاٌط ایستبزٌی وٙیٓ ثس ٖٚتطزیس ثط زضٕٗ غّج ٝذٛاٞیٓ
وطز» ،اظ زیٍط حطٚتٞب  ٚاضظشٞبی فطٍٙٞی ّٔت ایطاٖ است و ٝاٌط ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضت ٚ ٝثٔ ٝیساٖ آٚضز ٜض٘ٛسٙٔ ،طأ وبضٞبی
ثعضٌی ذٛاٙٞس ثٛز ٕٞب٘ٙس آ٘چ ٝو ٝزض پیطٚظی ا٘مالة اسالٔی  ٚزض زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس اتفبق افتبز)95/12/16(.
 .7فّت ضطٚؿ ر ًٙتحٕیّی ایٗ ثٛز و ٝزضٕٗ ثقخی  ٚحبٔیب٘ص زض ٔب احسبس ضقف وطز٘س  ٚاٌط اظ تػطف چٙسضٚظٜی تٟطاٖ
ٔغٕئٗ ٘جٛز٘س ،لغقبً ر ًٙضا آغبظ ٕ٘یوطز٘س)95/12/16(.
٘ .8تیزٝی ضطایظ آٖ ضٚظ ،ایٗ ضس و ٝزضٕٗ تب حسٚز  12ویّٔٛتطی اٛٞاظ پیططٚی وطز أب ثب ٟ٘یت أبْ ثعضٌٛاض و ٝیىی اظ
ٔقزعات زٞط  ٚاظ آیبت ثعضي اِٟی ثٛز٘ ،یطٞٚبی ٔسّٕبٖ  ٚا٘مالثی افٓ اظ اضتص ،سپب ٚ ،ٜثسیذ ثٔ ٝیساٖ آٔس٘س  ٚضٕٗ
استفبز ٜاظ أىب٘بت ٔٛرٛز ،اظ ٘مبط لٛت ذٛز اظرّٕٔ ٝسیطیت  ٚسبظٔب٘سٞی  ٚاثتىبض فُٕ ،ثٝذٛثی ثٟطٌ ٜطفتٙس  ٚثب ایٕبٖ ٚ
ضزبفت تٛا٘ستٙس غحٝٙی ر ًٙضا زٌطٌ ٖٛوٙٙس)95/12/16(.
ٔ .9سئِٛیٗ ثبیس زض ایٗ ذػٛظ ٔطالت ثبضٙس ٍ٘ ٚصاض٘س فیّٓ یب وتبة یب ٔغبِت زیٍط ضس اضظشٞب ٌٙ ٚذ فؾیٓ زفبؿ ٔمسس
تِٛیس ضٛز)95/12/16(.
 .10زض ایٙى ٝر ًٙذطٗ  ٚذسبضتثبض است ،ضىی ٘یست أب سإاَ ٔ ٟٓایٗ است و ٝاٌط ّٔتی ٔٛضز تٟبرٓ لطاض ٌیطز ِٚی ٘یطٚ ٚ
لسضت ذٛز ضا ثٔ ٝیساٖ ٘یبٚضز ،چ ٝاتفبلی ذٛاٞس افتبز؟()95/12/16
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 .11زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس زض ٚالـ ٔمِٝٛای حیبتی ٕٞ ٚچَ٘ ٖٛفَس وطیسٖ ثطای ّٔت ایطاٖ ثٛز  ٚاٌط ایٗ َ٘فَس وطیسٕ٘ ٜیضسّٔ ،ت
ٔیُٔطز)95/12/16(.
 .12آٖ ضظٔٙسٜی ٕٞسا٘ی و ٝزض زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ثیست سبَ ثیطتط ٘ساضت ،زض ذبعطات ذٛز ثٔ ٝب ٔیآٔٛظز و« ٝاٌط
ٔیذٛاٞی اظ سیٓ ذبضزاض ضز ضٛی اثتسا ثبیس اظ سیٓ ذبضزاض َ٘فس ذٛز فجٛض وٙی» یقٙی تب ٍٙٞبٔی وٌ ٝطفتبض ذٛز ٞستیٓ
ٕ٘یتٛا٘یٓ وبضی ا٘زبْ زٞیٓ)95/12/16(.
 .13ضاٞیبٖ ٘ٛض زض ٚالـ فٙبٚضیِ استفبز ٜاظ حطٚت فؾیٓ ٔ ٚقسٖ عالی زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس است)95/12/16(.
 .14اٌط زض ظٔیٝٙی زفبؿ ٔمسس ،وبض فطٍٙٞی  ٚتِٛیس فطٍٙٞی ٔستٕط ٚرٛز زاضت ٝثبضس ،وطٛض زض ٔمبثُ عطاحیٞب  ٚتٛعئٞٝبی
فطٍٙٞی ،لٛی ذٛاٞس ضس)95/12/16(.
 .15فط٘ ًٙٞیع ٕٞب٘ٙس التػبز است  ٚاٌط زض فطغٝی فطٍٙٞی تِٛیس ٘ساضت ٝثبضیٓ٘ ،یبظٔٙس ٚاضزات ذٛاٞیٓ ضس ٘ ٚتیزٝی ٚاضزات
« ٓٞوٕط ضاست ٘ىطزٖ تِٛیس زاذّی» ذٛاٞس ضس)95/12/16(.
 .16اوٚ ٖٛٙاضزات فطٍٙٞی ظیبز است ٕٝٞ ٚی ایٗ ٔٛاضز زض چبضچٛة عطاحی زضٕٙبٖ ثطای تغییط زازٖ ٘سُ رٛاٖ اظ ٘سّی
فبضك ا٘مالة  ٚأبْ  ٚاضظشٞب ث ٝیه فٙػط ٚاثست ٝث ٝفط ًٙٞغطة  ٚثیذبغیت ثطای وطٛض است)95/12/16(.
 .17حطوت ٘ؾبٔی زضّٕٗٔ ،ت ضا ٔستحىٓتط ٙٔ ٚسزٓتط ٔیوٙس أب حّٕٝی فطٍٙٞی ،اضازٜٞب ضا تضقیف ٔیوٙس ٘ ٚسُ رٛاٖ ضا
اظ وطٛض ٔیٌیطز)95/12/16(.
ٌ .18عاضضٍطی ثطای ضاٞیبٖ ٘ٛض ثب ٌعاضضٍطی ثطای ٌطزضٍطاٖ ٔقِٕٛی ثسیبض ٔتفبٚت است .ظیطا زض ضاٞیبٖ ٘ٛضٔ ،حتٛا ثبیس ّٕٔ ٛاظ
تجییٗ  ٚثیبٖ حمبیكٔ ،قطفت ٘ ٚمبط ثطرستٝی زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ثبضس)95/12/16(.
 .19اِجت ٝایٗ ٔٛضٛؿ ثٔ ٝقٙبی اغطاقٌٛیی زض ٔٛضز زفبؿ ٔمسس ٘یست .ثّى ٝثبیس زضٛاضیٞب  ٚثطذی ٘بوبٔیٞب زض وٙبض ٔإفمیتٞب
٘ ٚمبط لٛت فطاٚاٖ زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ثیبٖ ضٛز)95/12/16(.
 .20ثیبٖ حمبیك زفبؿ ٔمسس ٔٛرت ٔیضٛز و ٝتألِإ ا٘سبٖٞبی ٘بة  ٚضٟسای زفبؿ ٔمسس ٕ٘بیبٖ ضٛز)95/12/16(.
 ] .21اضبض ٜث ٝاستبٖٞبی ذٛظستبٖ ،ایالْ ،وطٔب٘طب ،ٜوطزستبٖ  ٚآشضثبیزبٖ غطثی ثٝفٛٙاٖ پٙذ استبٖ ٔمػس
وبضٚاٖٞبی ضاٞیبٖ ٘ٛض [ ٞط یه اظ ایٗ استبٖٞب اضظش  ٚربیٍب ٜذٛز ضا زاض٘س و ٝثبیس ثطای ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثیبٖ ضٛز ضٕٗ
آ٘ىٔ ٝطزْ ایٗ استبٖٞب ٘یع ثبیس ٔٛضز تٛر ٚ ٝپطتیجب٘ی لطاض ٌیط٘س .ظیطا اٌط حٕبیتٞبی ٔطزْ ایٗ استبٖٞب ٘جٛز ،وبض رًٙ
پیص ٕ٘یضفت)95/12/16(.
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 .22زضثبضٜی«ضاٞیبٖ ٘ٛض» ،ثحٕساهلل ایٗ حطوت ٔٛفّك -و ٝچٙس سبِی است زض وطٛض ضا ٜافتبز ٚ ٜضٚظثٝضٚظ ثحٕساهلل تٛسق ٝپیسا
وطز ٜاست -یىی اظ رّٜٞٛبی پبسساضت زٚضاٖ زفبؿ ٔمسّس است .زٚضاٖ زفبؿ ٔمسّس ضا حمیمتبً ثبیستی ٌطأی ضٕطز ،فعیع
ضٕطز  ٚپبسساضی وطز ،چ ٖٛآٖ ٞطت سبَ ٞ-طت سبَ زفبؿ ٔمسّس -تضٕیٗوٙٙسٜی حیخیّت وطٛض ٛٞ ٚیّت ّّٔت  ٚأٙیّت
فقّی  ٚفعّت ّّٔت ایطاٖ ضسٞ .طچٔ ٝیتٛا٘یس زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙغبِق ٝوٙیس ،زلّت وٙیس ،پیٍیطی وٙیسٔ ،غٕئّٙبً ث ٝایٗ ٘تیزٝ
ذٛاٞیس ضسیس و ٝاٌط ایٗ ٞطت سبَ زفبؿ ٔمسّس ثب آٖ ذػٛغیّبت زض ایٗ لغقٝی اظ تبضید وطٛض ٔب ٚرٛز ٕ٘یساضت ،أطٚظ
وطٛض ٔب ّّٔ ٚت ٔب ٔغٕئّٙبً ٘ ٝاظ فعّت ٝ٘ ،اظ أٙیّت ٝ٘ ،اظ سالٔت ٝ٘ ،اظ استمالَ  ٝ٘ ٚاظ آظازی ثطذٛضزاض ٘جٛز .آٖ ٞطت سبَ -
ٞطت سبَ ثؾبٞط ر ٚ ًٙفطبض  ٚتطس ٔ ٚ َٛٞ ٚطىالت فطاٚاٖ -زض ثبعٗ ذٛز یه ٘قٕت اِٟی ثٛز؛ یىی اظ اِغبف ذفیّٝی
اِٟی ثٛز و ٝث ٝایٗ وطٛض  ٚایٗ ّّٔت فغب ضس .ایٟٙب چیعٞبیی است و ٝثبیس ضٕب ذٛزتبٖ ثطٚیس ز٘جبَ وٙیس ،تحمیك وٙیس؛ ٚ
ٔغٕئّٙبً ٞطوسی و ٝیه تحمیك زضست  ٚوبّٔی زض ایٗ ظٔی ٝٙثىٙس ،ثٕٞ ٝیٗ ٘تیزٔ ٝیطسس .ذت ،ایٗ زٚضاٖ ضا ثبیستی ٔب
پبسساضی وٙیٌٓ ،طأی ثساضیٓ  ٚفعیع ثساضیٓ .ایٗ التساضی و ٝأطٚظ ّّٔت ٔب  ٚوطٛض ٔب زاضزٔ ،حػ َٛآٖ زفبؿ ٔمسّس  ٚآٖ
ٞطت سبَِ ظضّیٗ زض تبضید وطٛض ٔب  ٚزض لغقٝی ذبظّ تحمّك  ٚحسٚث]پیسایص ،اتّفبق افتبزٖ[ذٛز است؛ ٔب ثبیس آٖ
لغقٝی ٘ٛضا٘ی ضا ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضیٓ)96/12/19(.
 .23أطٚظ اٍ٘یعٜٞبیی ٚرٛز زاضز اظ سٛی زضٕٙبٖ ایٗ ّّٔت ثطای ث ٝفطأٛضی سپطزٖ زٚضاٖ زفبؿ ٔمسّس؛ تالش ٔی وٙٙس ثطای
ایٗ وبض ،و ٝیب آٖ ضا ث ٝفطأٛضی ثسپط٘س یب آٖ ضا ظیط سإاَ ثجط٘س یب ثس٘بٔص وٙٙس .أطٚظ ثٚٝسیّٝی لسضتٕٙساِٖ زضِٕٗ ایطاٖ
ثطای ایٗ وبض پ َٛذطد ٔی ضٛز ثطای ایٙى ٝآٖ ضا ث ٝفطأٛضی ثسپط٘س .وبضی و ٝضٕب زاضیس ٔی وٙیس ،یه ٔجبضظٜی ٔطزٔی
فؾیٕی است زض ٔمبثُ وبضی و ٝزضٕٗ ٔی وٙس .تبضید  ٚزٚضاٖ زفبؿ ٔمسّس ،یه شذیط ٜاست و ٝاظ ایٗ شذیط ٜثبیستی ثطای
پیططفت وطٛض ،ثطای ضضس ّّٔی ،ثطای آٔبزٌی زض ٔیساٟ٘بی فطاٚا٘ی وٞ ٝط ّّٔتی زض ٔمبثُ ذٛز زاضز ،استفبز ٜوطز)96/12/19(.
 .24حطف زض ٔٛضز زفبؿ ٔمسّس ذیّی ظیبز است؛ ایٗ ضا ث ٝضٕب فطؼ ثى .ٓٙتب أطٚظ وتبة ٘ٛضتٝا٘س ،ذبعطٛ٘ ٜضتٝا٘س ،فیّٓ
سبذتٝا٘س ،ثسیبضیاش  ٓٞثسیبض ذٛة ٚ ٚالقبً اضظضٕٙس [است] ،أّب اثقبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زض ٔسئّٝی زفبؿ ٔمسّس ٞست وٛٙٞ ٝظ
٘بٌفت ٝاستٛٙٞ ،ظ تحمیك٘طس ٜاستٛٙٞ ،ظ وبض٘طس ٜاست ،ثِىط ٔب٘س ٜاست ٗٔ .ث ٝز ٚلسٕت اظ ایٗ اثقبز ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛأطٚظ ثطای
ضٕب رٛا٘بٖ فعیع یه اضبضٜی وٛتبٔ ٜی و :ٓٙیه لسٕت ٔطثٛط ث ٝفبُٔ ایٗ ر ٚ ًٙآٖ فّّتی وٛٔ ٝرت ضس ایطاٖ ٔٛضز ایٗ
تٟبرٓ لطاض ثٍیطز؛ ز ،ّْٚویفیّت زفبؿ رٕٟٛضی اسالٔی ّّٔ ٚت ایطاٖ زض ایٗ رٍٙی و ٝثط ا ٚتحٕیُ ضس ٜثٛز .فطؼ وطزْ،
ٔزٕٛفص ضا وٍ٘ ٝبٔ ٜی وٙیس ،ایٗ ر ًٙتحٕیّی ،ایٗ زفبؿ ،آٖ ثسذٛاٞیٞب ،آٖ ذجبحتٟب و ٝاظ عطف زضٕٗ ا٘زبْ ٌطفت ،آٖ
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ضزبفتٟب ،آٖ ٔؾّٔٛیّتٟب و ٝاظ عطف ّّٔت ایطاٖ غٛضت ٌطفتٕٝٞ ،ی ایٟٙب زضٔزٕٛؿ یه ِغف اِٟی ثٛز ،أّب ثبالذط ٜایٟٙب
ثبیستی تحّیُ ثطٛز ،ثبیس ضٙبذت ٝثطٛز؛ ایٗ ز٘ ٚمغ ٝضا ٔٗ أطٚظ ذیّی ٔرتػط ثطای ضٕب رٛا٘بٖ فعیع فطؼ ٔی
و)96/12/19(.ٓٙ
 .25فبُٔ ایزبز ایٗ ر ًٙچ ٝثٛز؟ چغٛض ضس و٘ ٝبٌٟبٖ ّّٔت ایطاٖ و ٝث ٝایٗ ٕٞسبیٝی غطثیِ ذٛز وبضی ٘ساضت ،تقطّضی
٘ساضتٛٔ ،ضز تٟبرٓ لطاض ٌطفت  ٚایٗ تٟبرٓ ٞطت سبَ ع َٛوطیس؛ فّّت چ ٝثٛز؟ فّّت ،فؾٕت ا٘مالة ثٛز ،اثّٟت ا٘مالة
ثٛزٚ .لتی ا٘مالة اسالٔی ثٚ ٝرٛز آٔس ،فؾٕت ایٗ ا٘مالة  ٚاثّٟت ایٗ ا٘مالة ،زضٕٙبٖ لسضتٕٙس رٟب٘ی ضا تطسب٘سٔ ،طفٛة
وطز؛ ایٗ یه ٚالقیّت است .آٖ وسب٘ی و ٝثط ترتِ لسضتِ ٔسّّظ ثط ٕٝٞی ز٘یب ٘طست ٝثٛز٘س ٕٝٞ ٚی ز٘یب ضا تٟسیس ٔیىطز٘س
 ٚاظ ٞیچوس ٕ٘ی تطسیس٘س ،یقٙی لسضتٕٙساٖ سطٔبیٝزاضی غطة ،زض ضأسطبٖ آٔطیىب  ٚثقس  ٓٞاضٚپب -وطٛضٞبی اضٚپبیی ٚالقبً
ذٛز ضا زض اٚد لسضت  ٚالتساض ٔطبٞسٔ ٜی وطز٘س ٚ -اِجتّ ٝزض آٖ عطف ،ضٛضٚی -و ٝآٖ ضا  ٓٞفطؼ ذٛا ٓٞوطزٕٞ -یٗ
لسضتٕٙسا٘ی و ٝذٛز ضا زض اٚد لسضت ٔطبٞسٔ ٜی وطز٘س ،ثب ٚلٛؿ ا٘مالة اسالٔی زض وطٛض ،ترت لسضت ایٟٙب ثِ ٝطظ ٜزضآٔس،
ز٘یب ثطای ایٟٙب ظِعِ ٝضس؛ ٚالقبً ٔطفٛة ضس٘س؛ ٕ٘ی تٛا٘ستٙس زضست تحّیُ وٙٙس و ٝایٗ پسیس ٜچیست و ٝزض ایطاٖ اتّفبق
افتبز ٜاست .زض ز٘یبی ٔبزّی ،زض ز٘یبی ثیزیٙی ،زض ز٘یبی ثیافتٙبئیِ ث ٝفضیّتٞب ،زض ز٘یبی ثیافتٙبئیِ ث ٝاسالْ ثبِرػٛظ،
زض یه وطٛضی وٕٝٞ ٝی ذٛاستٞٝبی غطة ضا حىّبْ آٖ وطٛض ٔٛث ٛٔٝزاض٘س ارطا ٔیىٙٙس٘ ،بٌٟبٖ یه ا٘مالثی زضست ثطذالف
ذٛاستٝی آٟ٘ب  ٚثط ضسّ اٞساف ٔبزّی  ٚضٟٛتضا٘ی  ٚز٘یبعّجیِ آٟ٘ب ثٚ ٝلٛؿ ثپی٘ٛسز ثط اسبس اسالْ ،ثط اسبس زیٗ ،ثط اسبس
فضیّت؛ [ایٗ] ثطایطبٖ اغالً لبثُ ف٘ ٟٓجٛز و ٝرٛاٟ٘ب ثس ٖٚسالح ثیبیٙس ثٔ ٝیساٖ  ٚزض ٔمبثُ سالح ثِبیستٙس؛  ٓٞزا٘طزٛ
ثیبیس ٓٞ ،زا٘صآٔٛظ ثیبیس ٔ-یسا٘یس؛ یىی اظ فطغٞٝبی ٔٔ ّٟٓجبضظات ذ٘ٛیٗ ایٗ وطٛض ،حضٛض زا٘صآٔٛظاٖ ثٛز و ٝزض
سیعز ٓٞآثبٖ زا٘صآٔٛظٞب آٔس٘س؛ ثحجِ زا٘طز ٚ ٛثحجِ ٔطزاٖ ثعضي ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٘جٛز؛ ثچّٞٝبی زثیطستب٘ی  ٚثقضبً وٛچهتط
اظ آٟ٘ب -تب پیطٔطزٞب ،تب لططٞبی ٔرتّف ،زض ٕٝٞی ضٟطٞب ،زض ٕٝٞی ضٚستبٞب آٔس٘س ثٔ ٝیساٖ .ایٗ اغالً ایٟٙب ضا ٔتقزّت وطزٜ
ثٛز و ٝایٗ چ ٝپسیسٜای است و ٝثٚ ٝرٛز آٔسٜ؛ [ِصا] ٔطفٛة ضس٘س .ذتٞ ،طچٌ ٝصضت ،ایٗ حیطتی و ٝایٟٙب زاضتٙس ،تجسیُ
ضس ثٔ ٝطفٛة ضسٖ ثیطتط؛ یقٙی ٞطچ ٝظٔبٖ ٌصضت ،ذبعط ایٟٙب ٘ٝفمظ آسٛز٘ ٜطس ،ثّىٔ ٝطىالتطبٍٖ٘ ،طا٘یٞبیطبٖ،
زغسغٞٝبیطبٖ افعٚز ٜضس؛ چطا؟ ثطای ذبعط ایٙى ٝزیس٘س ایٗ ا٘مالة زض ثیٗ ّّٔتٟبی ٔسّٕبٖ زض ٕٝٞی ز٘یب ٔٛضز استمجبَ لطاض
ٌطفت؛ زض وطٛضٞبیی و ٝضؤسبی آٖ وطٛضٞب ٚاثستٝی ث ٝآٔطیىب ثٛز٘سّّٔ ،تٟب زض ٕٞبٖ وطٛضٞب ث٘ ٝفـ ا٘مالة اسالٔی ضقبض
زاز٘س .سبَ  59 ٚ 58زض ا َّٚا٘مالة ،تمطیجبً زض ٕٝٞی وطٛضٞبی اسالٔی ث٘ ٝفـ ا٘مالة اسالٔی حطف ظز٘س  ٚضقبض زاز٘س ٚ
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ذغج ٝذٛا٘س٘س ٔ ٚمبِٙٔ ٝتطط وطز٘س .ایٗ [پسیس ]ٜایٟٙب ضا ٚالقبً ٔتٛحّص وطز؛ زیس٘س ایطاٖ و ٝاظ زستطبٖ ضفت [-لجالً] ثط
ایطاٖ ٔسّّظ ثٛز٘س -ثیٓ ایٗ ٞست و ٝتسّّظ فط ًٙٞا٘مالة ثط ّّٔتٟب[ ،ضیٛؿ آٖ] زض ٔیبٖ ّّٔتٟبی ٔسّٕبٖ ٔٛرت ثطٛز وٝ
سبیط وطٛضٞبی اسالٔی  ٚسبیط زِٚتٟبی اسالٔی  ٓٞاظ زستطبٖ ثطٚز؛ ِصا زضغسز ثطآٔس٘س ثٞ ٝط لیٕتی ٞست ایٗ ا٘مالة ضا
٘بثٛز وٙٙس؛ ر ًٙضغیٓ ثقخیِ غسّاْ فّی ٝایطاٖ اظ ایٙزب ضطٚؿ ضس)96/12/19(.
 .26غسّاْ یه ضرػیّتی ثٛز و ٝآٟ٘ب ٔی زا٘ستٙس -یقٙی [ا ٚضا] ٔیضٙبذتٙس؛ ضرػیّتٞبی سیبسی ضا ٔیضٙبسٙس -ظٔیٝٙی یه
حطوت ذٛزذٛاٞب٘ٔ ٚ ٝتىجّطا٘ ٚ ٝؽبِٕب٘ ٝزض ایٗ آزْ ٚرٛز زاضت؛ ثٝعٛض عجیقی آزْ ٔتقطّؼِ ٔتزبٚظی ثٛز .زض ٍٙٞبْ ا٘مالة
 ٓٞغسّاْ ضئیسرٕٟٛض فطاق ٘جٛز ،ضئیسرٕٟٛض فطاق فطز زیٍطی ثٛز -احٕس حسٗ اِجىط ثٛز[ -أّب] رٛضی تطتیت زاز٘س و ٝاٚ
ثطٚز وٙبض  ٚایٗ ثطٛز ضئیسرٕٟٛض فطاق تب ٚازاضش وٙٙس ،تطٛیمص وٙٙس ،تٟییزص وٙٙس ثطای ایٙى ٝحّٕٝی ٘ؾبٔی ث ٝایطاٖ
ثىٙس .حّٕٝی ٘ؾبٔی ث ٝایطاٖ [ ]ٓٞا َّٚث ٝثٟب٘ٝی ایٗ ثٛز -یقٙی ایٗرٛض ٔی ٌفتٙس  ٚضقبض ٔی زاز٘س -ؤ ٝیرٛاٙٞس ٔٙبعك
٘فتذیع ضا اظ ایطاٖ رسا وٙٙس  ٚث ٝفطاق ٔتّػُ وٙٙس؛ ایٟٙب [فمظ] حطف ثٛز؛ ثحجِ ٔٙبعك ٘فتذیع ٘جٛز؛ ثحجِ اغُِ حىٔٛت
ثٛز ،اغُِ ا٘مالة ثٛز؛ ٔی ذٛاستٙس ا٘مالة ضا ٘بثٛز وٙٙس .آٔطیىب  ٚاضٚپبی لسضتٕٙس -حبال وطٛضٞبی زضرٝی ز ٚ ٚسٝی اضٚپب
إّٞیّتی ٘ساضتٙس أّب اضٚپبی اغّی یقٙی اٍّ٘یس ،یقٙی فطا٘س ،ٝیقٙی إِٓبٖ ،یقٙی ایتبِیب ،ایٗ وطٛضٞبیی و ٝزض اضٚپب ٔٛلقیّتی
زاضتٙس ،تٛا٘بییای زاضتٙس -یىسط ٕٝٞ ٜپطت سط غسّاْ لطاض ٌطفتٙس ٞ ٚطچ ٝتٛا٘ستٙس ث ٝا ٚوٕه وطز٘س؛ ٞطچ ٝتٛا٘ستٙس
وٕه وطز٘س! ()96/12/19
ِ .27طىطٞبی ضغیٓ غسّاْ زض ا َّٚرِ ،ًٙطىطٞبی ٔقسٚزی ثٛز٘س ،أىب٘بتطبٖ  ٓٞأىب٘بت ٔتقبضف ثٛز [أّب] ثب ٌصضت ظٔبٖ -
ٞطچ ٝظٔبٖ ٌصضت ،ضص ٔبٌ ٜصضت ،یه سبَ ٌصضت ،ز ٚسبَ ٌصضت -ضٚظثٝضٚظ ث ٝایٗ أىب٘بت افعٚز ٜضس .ذت رًٙ
أىب٘بت ضا اظ ثیٗ ٔی ثطزٔ ،ب ٔخالً ا َّٚر ًٙیه ٔمساض تب٘ه زاضتیٓ ،ثقس ثقضیاش اظ ثیٗ ضفت؛ فطؼ وٙیس ؤ ٝمساضی
تٛپرب٘ ٝزاضتیٓ ،ثقضیاش اظ ثیٗ ضفت؛ ّٕٟٔبت زاضتیٓ ذیّیٞبیص اظ ثیٗ ضفت؛ لٟطاً زض رٔ ًٙػطف ٔیطٛز ،ر ًٙأىب٘بت
ضا وٓ ٔی وٙس؛ ٞطچ ٝر ًٙپیص ٔی ضفت ،أىب٘بت ضغیٓ ثقخی چٙس ثطاثط ٔی ضس؛ چ ٝوسی ث ٝأ ٚی زاز؟ فطا٘س ،ٝاٍّ٘یس،
إِٓبٖ ،آٔطیىب؛ ضٛضٚی  ٓٞو ٝضسّ آٔطیىب ثٛز ،زض ایٗ لضیّٕٞ ٝطا ٜآٔطیىب ٚاضز ٔیساٖ ضس ،آٖ  ٓٞث ٝزِیُ ذبظّ ذٛز[ :چ]ٖٛ
ضٛضٚی تقساز ٘سجتبً ظیبزی رٕٟٛضیٞبی ٔسّٕبٖ زاضز؛ حطوت اسالٔی ،ا٘مالة اسالٔی زض ایطاٖ ٔٛرت ٔی ضس و ٝآٖ
رٕٟٛضیٞب ث ٝفىط ٛٞیّت اسالٔی ذٛزضبٖ ثیفتٙس؛ زِٚت ضٛضٚی حبضط ٘جٛزِ ،صا ا ٓٞ ٚزض ایٗ لضیّ- ٝزض لضیّٝی ر ًٙفّیٝ
ٔب ،زض لضیّٝی ٔجبضظٜی فّیٔ ٝب -وٙبض آٔطیىب ،زضٕٗ زیطیٗ ذٛزش ایستبز .پس ضس آٔطیىب ،ضٛضٚی٘ ،بت[- ٛافضبی] پیٕبٖ
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٘بت ٛو ٝاضٚپب  ٚآٔطیىب ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٞستٙسٕٝٞ ٚ -ی لسضتٟبی ٔسّّظ ز٘یب و ٝپطت سط غسّاْ لطاض ٌطفتٙس فّی ٝرٕٟٛضی
اسالٔی ،ثطای ایٙى ٝرٕٟٛضی اسالٔی ضا اظ ثیٗ ثجط٘س؛ ٞسف ایٗ ثٛز؛ ٞسف ،فتح ذطّٔطٟط یب لػط ضیطیٗ یب ٔب٘ٙس ایٟٙب ٘جٛز،
ٞسف ایٗ ثٛز و ٝثیبیٙس؛ وٕبایٙىٕٞ ٝبٖ ا َّٚوبض غسّاْ ٌفت ؤ ٝب أطٚظ ایٙزب ٔػبحجٔ ٝی وٙیٓ ،یه ٞفتٝی زیٍط زض تٟطاٖ
ٔػبحج ٝذٛاٞیٓ وطز؛ ایٗرٛضی ثط٘بٔٝضیعی وطز ٜثٛز .ایٗ ،فبُٔ ر ًٙثٛز؛ یقٙی ر ًٙتحٕیّی یه تٛعئٝی فؾیٓ
ثیٗإِّّیِ لسضتٕٙستطیٗ لسضتٟبی ز٘یب ثٛز فّی ٝرٕٟٛضی اسالٔیِ تبظ ٜپسیس آٔسٔ .ٜخُ ایٙىٕٝٞ ٝی حیٛا٘بت ٚحطی ثرٛاٙٞس
ث ٝیه ا٘سبٖ تٟٙب  ٚثیسالح  ٚثیزفبؿ حّٕ ٝوٙٙس؛ زض ٚالـ ایٗرٛضی ثٛز)96/12/19(.
 .28رٕٟٛضی اسالٔی ،آٖ ضٚظ ٘٘ ٝیطٞٚبی ٔسّّح ٔٙؾّٕی زاضت ٝ٘ ،زستٍب ٜاعّالفبتی ٔطتّت ٙٔ ٚؾّٕی زاضت -ا َّٚا٘مالة ثٛز
زیٍطٕٝٞ ،چیع ث ٓٞٝضیرت ٝثٛز -رٕٟٛضی اسالٔی تٟٙب چیعی و ٝزاضتّّٔ ،ت ثبایٕبٖ  ٚضٞجط ٔمتسضی ٔخُ أبْ ثعضٌٛاض ثٛز؛
ایٗ تٟٙب چیعی ثٛز ؤّّ ٝت زاضتٕٞ .یٗ وطٛض فطا٘س ٝزض ٚسظ ر ،ًٙپیططفتٝتطیٗ ٛٞاپیٕبٞب  ٚثبٍِطزٞبی ذٛزش ضا زاز
ث ٝفطاق؛ ٕٞیٗ وطٛض إِٓبٖٛٔ ،ازّ ضیٕیبیی  ٚسّٕی ضا زض اذتیبض ضغیٓ غسّاْ ٌصاضت ثطای ایٙى ٝثتٛا٘س زض رجٟٞٝبی ر ًٙاظ
ٔٛازّ ضیٕیبیی استفبز ٜوٙس)96/12/19(.
 .29ایٟٙبیی و ٝأطٚظ ث ٝاتّٟبْ ٔػطف ٔٛازّ ضیٕیبیی ،فالٖ ٌط ٜٚضا ،فالٖ وطٛض ضا ٔٛضز تٟبرٓ لطاض ٔی زٙٞس ،ضسٕبً ،فّٙبً ٔٛازّ
ضیٕیبیی ضا زض اذتیبض غسّاْ لطاض زاز٘س و ٝا ٚثٕت ضیٕیبیی زضست وٙس ،سالح ضیٕیبیی زضست وٙس  ٚزض رجٟٞٝب ث ٝوبض ثجطز
 ٚث ٝوبض ثطز ٔ ٚب ٛٙٞظ ثقس اظ ٌصضت  30سبَ اظ پبیبٖ ر- ًٙتمطیجبً  29سبَ اظ پبیبٖ رٔ ًٙی ٌصضزٛٙٞ -ظ وسب٘ی ضا زاضیٓ
زض ثیٗ ضظٔٙسٌبٕ٘بٖ  ٚوٓ ٘ ٓٞیستٙس و ٝثٝذبعط آِٛزٌیٞبی ضیٕیبییِ آٖ ضٚظ زچبض٘سٌ ،طفتبض٘س ،ذیّیٞب  ٓٞزض ایٗ ضاٜ
ضٟیس ضسٜا٘س .اٍّ٘یسٞب وٕه وطز٘س ،آٔطیىبییٞب وٕه وطز٘س٘ ،مطٞٝبی رٍٙی ٔ ٚبٛٞاضٜٞبیطبٖ وٕه وطز٘سٕٝٞ ،ی
زستٍبٜٞبی ضیغب٘ی فبِٓ ث ٝایٗ ضیغبِٖ ثسثرتِ ٔتىجّطِ ٔغطٚضِ ذٛزذٛا- ٜیقٙی غسّاْ -وٕه وطز٘س فّی ٝرٕٟٛضی اسالٔی،
و ٝایٗ ر ًٙثٚ ٝرٛز ثیبیس  ٚایٗ ر ًٙازأ ٝپیسا وٙس  ٚایٗ ر ًٙثب پیطٚظی ا ٚتٕبْ ثطٛز .اِجتّٕٝٞ ٝی ایٗ تالضٟب ٔخُ
تیطی ثٛز و ٝث ٝس ًٙثرٛضز ،ث ٝذبن ثرٛضز؛  ٚفّیضغٓ ٕٝٞی آٟ٘بٞ ،طت سبَ ذٛزضبٖ ضا وطتٙس و ٝیه ٚرت اظ ذبن
رٕٟٛضی اسالٔی ضا زض اذتیبض ثٍیط٘س[ ،أّب] ٘تٛا٘ستٙس؛ زض عٞ َٛطت سبَّّٔ ،ت ایطاٖ ثط تٕبْ ایٗ لسضتٟب پیطٚظ ضس .ایٗ ،آٖ
٘ىتٝی اَّٚ؛ فبُٔ ر ًٙایٗ ثٛز)96/12/19(.
 .30أّب ویفیّت رٛ٘ ٚ ًٙؿ زفبفی و ٝضظٔٙسٌبٖ ٔب وطز٘س زض ٔیساٖ رٞ .ًٙیچوساْ اظ ضٕب فعیعاٖ زٚضٜی ر ًٙضا یبزتبٖ ٘یست
اِجتّ ٝثقضی اظ ضرػیّتٞب ضا لبفستبً ٔیضٙبسیس ،وتبثٟبیطبٖ ضا ذٛا٘سٜایس؛  ٗٔ ٚتٛغیٔ ٝی و ٓٙثرٛا٘یس ایٗ وتبثٟبیی ضا وٝ6
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زضثبضٜی ایٗ چٟطٜٞبی فعیع  ٚفؾیٓ ٔ ٚب٘سٌبض  ٚزض ٚالـ استخٙبئی ٘ٛضت ٝضسٜ؛ ثرٛا٘یس ایٗ وتبثٟب ضاٛ٘ -ؿ زفبؿ ٔب یه زفبؿ
فٛقاِقبزٜای ثٛز؛ ٕٞطا ٜثٛز ثب فعْ  ٚاضازٜی لٛی؛ زض ٔیساٟ٘بی رٔ ًِٙب اضاز ٚ ٜفعْ  ٚتػٕیٓ لبعـ ٔٛد ٔیعز؛ [ٕٞطا ٜثٛز] ثب
ایٕبٖ؛ یقٙی ثبٚض ٘سجت ث ٝحمّب٘یّت ذٛز  ٚثغالٖ زضٕٗ؛ ایٗ ذیّی ٔ ٟٓاست .زض یه ٔیساٖ ،آٖ وسی و ٝزاضز ٔجبضظٔ ٜیىٙس
اٌط زاضای ایٕبٖ ثبضس یقٙی ث ٝحمّب٘یّت ذٛز ٔقتمس ثبضس ،ث ٝحمّب٘یّت ایٗ ضأ ٜقتمس ثبضس ،ایٗ ث ٝپیططفت ا ٚوٕه ذٛاٞس
وطز .اٌطچٙب٘چ ٝایٗ ایٕبٖ ،ایٕبٖ ثبهلل ثبضس ،ایٕبٖ ث ٝغیت ثبضس و ٝزیٍط فٛقاِقبز ٜاست؛ ایٗ ٕٞبٖ فبّٔی است و ٝزض غسض
اسالْ آٖ پیطٚظیٞب ضا ٘ػیت ٔسّٕبٟ٘ب وطز .زض ظٔبٖ ٔب ٕٞ ٓٞیٗ اتّفبق افتبز .فعْ ثٛز ،ایٕبٖ ثٛز ،فساوبضی [ثٛز]٘ .تیزٝی آٖ
ایٕبٖ فساوبضی است؛ یقٙی ثطایطبٖ ربٖ زازٖ ٔسئّٝی اغّی ٘جٛز؛ یقٙی ٚالقبً آٔبز ٜثٛز٘س و ٝرب٘طبٖ ضا زض ضا ٜذسا  ٚزض ضاٜ
رٟبز فیسجیُاهلل اظ زست ثسٙٞس؛ فساوبضی .ایٗ ذبعطٜٞبیی وٛ٘ ٝضتٔ ٝی ضٛز ،سطضبض اظ حٛازث فساوبضا٘ ٝاست و ٝحمیمتبً
ثطای ٕٝٞی ٔب زضس است .ثٙسٞ ٜطٚلتی ؤ ٝی ذٛا٘ٓ یىی اظ ایٗ وتبثٟب ضا -ظیبز ٔ ٓٞی ذٛا٘ٓ -حمیمتبً ٘سجت ث ٝآٖ
فؾٕتی و ٝزض ایٗ وبضٞب  ٚزض ایٗ فساوبضیٞب ٚرٛز زاضز ،احسبس وٛچىی ٔی و ٓٙزض ذٛزْ)96/12/19(.
 ٚ .31اثتىبض؛ یىی اظ ذػٛغیّبت [زیٍط] زفبؿ ٔمسّس ،ضٚحیٝی اثتىبض  ٚوبضٞبی ٘ ٛثٛز -و ٝاٌط ٔالحؾ ٝوطز ٜثبضیس ،ذٛاٞیس زیس-
اظ سّٙتٞبی ٔتقبضفِ ذیّی اظ اضتطٟبی ز٘یب ؤ ٝخالً تزطث ٚ ٝآظٔ ٓٞ ٖٛپطت سطش ٞست فجٛض وطزٖ ،ضاٜٞبی ٘ ٛضا ثٚ ٝرٛز
آٚضزٖ  ٚضاٜٞبی ٘ ٛضا وطف وطزٖ .حمیمتبً ایٗرٛض ثٛز؛ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔسبئُ ضظٔٙسٌبٖ ٔب اثتىبض ثٛز ،ثقس  ٓٞتٛسّالت
ٔقٛٙی .رجٟٞٝب ربیی ثٛز و ٝا٘سبٟ٘بی ٔتقبضف ٔ ٚقِٕٛی ٚلتی ٔیطفتٙس آ٘زب ،حمیمتبً زض ٚازی غفب ٛ٘ ٚضا٘یّتِ فطفبٖ ٚاضز ٔی
ضس٘س[ ،آٖ ]ٓٞثٝعٛض لٟطی! ایٗ ذػٛغیّبت ضظٔٙسٌبٖ ٔب ثٛزِ .صا ذٛز ایٗ ر ،ًٙا٘سبٖسبظ ضس .یقٙی زفبؿ ٔمسّس ٔٛرت
ضس وٞ ٝطوساْ اظ رٛا٘بٖ ٔقِٕٛی  ٚفبزی ٔب -حبال یب زا٘صآٔٛظ یب زا٘طز ٛیب وبست یب ضٚستبیی یب وبضٌط یب وطبٚضظ ،ثبسٛاز،
ثیسٛاز -و ٝزض ایٗ ثٛتٝی آظٔبیص ،ثیطتط حطوت وطز٘س  ٚپیططفت وطز٘س ،زض ٔمبٔبت ا٘سب٘ی  ٚفّٔ ّٛطتجٝی ا٘سب٘ی ثبالتط
ثط٘ٚس)96/12/19(.
 .32ایٗ ضرػیّتٞبی ثطرستّٕٞ ،ٟٓٔ ٚ ٝتٞب ،ذطّاظیٞب ،ضٕب ذیبَ ٔی وٙیس [چٍ ٝ٘ٛثٛز٘س؟] ضٟیس ّٕٞت وٚ ٝالقبً یه اسغٛضٜ
است یب ضٟیس ذطّاظی و ٝیه اسغٛض ٜاست ،رٛاٟ٘بی ٔقِٕٛی ثٛز٘س؛ ر[ ًٙثٛز و ]ٝایٟٙب ضا تجسیُ وطز ث ٝایٗ ضرػیّتٞبی
ثطرست ٚ ٝثعضي  ٚحمیمتبً ٔب٘سٌبض؛ [یب وسب٘ی ٔب٘ٙس] ثبوطیٞب ،ثط٘ٚسیٞب .اٚستب فجساِحسیِٗ ثّٙبی زضس٘رٛا٘س ،ٜزض ٔیساٖ
ر ًٙزض ثیٗ ضظٔٙسٌبٖ ٚلتی ٔیایستبز  ٚحطف ٔیعز -آٖ وسب٘ی و ٝپبی غحجت ا ٚثٛزٜا٘س  ٚضٙیسٜا٘سٔ[ ،ی زا٘ٙس]ٔ -خُ
یه حىیٓٔ ،خُ یه زا٘بی ذطزٔٙس حطف ٔی ظز  ٚلب٘ـ ٔی وطز عطف ٔمبثّص ضا؛ ر ،ًٙا٘سبٖسبظ است .ایٗ زفبؿ ٔمسّس ثب
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ایٗ ذػٛغیّبتی وٌ ٗٔ ٝفتٓ ،یه چٙیٗ ا٘سبٟ٘بیی تطثیت ٔیىٙس .چیتسبظیبٖ ،یه پسط ٞفسٞ ٜزس ٜسبِ[ ٝثٛز وٚ ]ٝاضز
ٔیساٖ رٔ ًٙی ضٛز ،تجسیُ ٔی ضٛز ث ٝیه چٟطٜی ٔب٘سٌبض ،یه ستبضٜی زضذطبٖ و ٝاظ حطفٟبی ا ٚثٙس ٚ ٜأخبَ ثٙسٚ ٜ
ضٕب  ٕٝٞ ٚثبیس استفبز ٜوٙیٓ ٚ ،استفبزٔ ٜی وٙیٓٞ .عاضاٖ رٛاٖ اظ ایٗ لجیُ زض ٔیساٖ ر ًٙسبذت ٝضس٘س)96/12/19(.
 .33ایٟٙب ذطزٔٙسی  ٚتسثیط زاضتٙس .ایٙى ٝذیبَ وٙیٓ ٕٞیٗعٛض سطضبٖ ضا پبییٗ ٔیا٘ساذتٙس ،ثیٛٞا ثِ ٝطىط زضٕٗ ٔی ظز٘س،
٘ریط ،ثب تسثیط ،ذطزٔٙسا٘ .ٝحطوت رٛا٘بٖ ٔب زض ٔیساٖ ر ،ًٙحطوت ذطزٔٙسا٘ٔ ٚ ٝسثّطا٘ ٝثٛز .ذطزٔٙسی  ٚتسثیط زاضتٙس،
زِیطی  ٚضزبفت زاضتٙس ،فساوبضی  ٚفجبزت  ٓٞزاضتٙس .ضٚظ ،ثٔٝقٙبی ٚالقی وّٕ ،ٝضیط غطّ٘سٜی ٔیساٖ  ٚضت ،ثٔٝقٙبی
ٚالقی وّٕ ،ٝظاٞس  ٚفبثس  ٚتضطّؿوٙٙس ٚ ٜفجبزتٍط؛ ضیطاٖ ضٚظ ،فبثساٖ ضت؛ ایٗرٛضی ثٛز)96/12/19(.
ِ .34صا أبْ زض یىی اظ آٖ ثیب٘بتِ ثسیبض فٕیكِ ذٛز ثقس اظ یىی اظ ایٗ فتٛحبتِ ا َّٚوبض پیبْ زاز٘س]غحیف ٝی أبْ ،د  ،15ظ
 - [395سبَ  60یه فتحی ضس ،فتح ثستبٖ و ٝذیّی ٔ ٟٓثٛز؛ ثقس اظ ٔسّتی فمت٘طیٙی  ٚضىستٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛفتح ثستبٖ
یه پیطٚظی ثعضٌی ٔحسٛة ٔی ضس؛ [اِجتّ ٝایٗ] ٔضٕ ِٖٛحطف ایطبٖ است ،فجبضت ایطبٖ زض وتبة ٞستٌ -فتٙس وٝ
فتحاِفتٛح ،فتح فالٖ ضٟط ٘یست؛ فتحاِفتٛح ،تطثیت  ٚتِٛیس یه چٙیٗ رٛاٟ٘بیی است؛ ایٗ فتحاِفتٛح استٚ ،القص ٓٞ
ٕٞیٗ است .فتحاِفتٛح ثطای یه وطٛض ایٗ است و ٝرٛاٟ٘بی ایٗ وطٛض ٓٞ ،ذطزٔٙس ثبضٙس ٓٞ ،ثبتسثیط ثبضٙسٔ ٓٞ ،إٔٗ
ثبضٙس ٓٞ ،پبضسب ثبضٙس ٓٞ ،ا ُٞتضطّؿ ٌ ٚطی ٚ ٝفجبزت ثبضٙس ٓٞ ،ا ُٞایستبزٌی زض ٔمبثُ زضٕٗ ثبضٙس ٓٞ ،زاضای ثػیطت
ثبضٙس و ٝثب ایٗ ٕٝٞتجّیغبتی و ٝزضٕٗ  ٚایبزی زضٕٗ زض ٕٝٞی ظٔبٟ٘ب وطزٜا٘س  ٚأطٚظ  ٓٞزاض٘س ٔیىٙٙس ،فطیت ٘رٛض٘س.
یه چٙیٗ رٛاٟ٘بیی ٚلتی زض وطٛض ٚرٛز زاضت ٝثبضٙس ،آٖ وطٛض ٔػ٘ٛیّت پیسا ٔی وٙس)96/12/19(.
ٛٞ .35یّت زفبؿ ٔمسّس ایٗ است :زضٕٙیِ زضٕٙبِٖ لسضتٕٙسِ رٟب٘ی ایٗ ر ًٙضا ثٚ ٝرٛز آٚضز  ٚفؾٕت  ٚفساوبضی رٛا٘بٖ ٔب
ایٗ ر ًٙضا ث٘ ٝفـ ٔب تٕبْ وطز .آٟ٘ب ثب آٖ ٘یّت ر ًٙضا ضطٚؿ وطز٘س و ٝا٘مالة اسالٔی ضا ثىّّی اظ ثیٗ ثجط٘س ،ایٟٙب ثب ایٗ
ضٚحیٚ ٝاضز ٔیساٖ ضس٘س  ٚوبضی وطز٘س و ٝا٘مالة اسالٔی ضٚظثٝضٚظ لٛیتط  ٚضیطٝزاضتط ضس ٘ ٚؾبْ رٕٟٛضی اسالٔی لٛیتط
ضس؛ ایٗ ٛٞیّت زفبؿ ٔمسّس است .ایٗ ٛٞیّت ضا ثبیس حفؼ وطز ،ایٗ ضا ثبیس پبسساضی وطز .وبض ضٕب ،حطوت ضاٞیبٖ ٘ٛض اظ
سطاسط وطٛض ،ایٗ چٙس ٔیّی٘ ٖٛفطی و ٝاظ پیط  ٚرٛاٖ ٞط سبَ حطوت ٔیىٙٙس  ٚث ٝایٗ سٕت ٔی ض٘ٚس ،زض ٚالـ یىی اظ
رّٜٞٛبی پبسساضی اظ آٖ زٚضاٖ ٘ٛضا٘ی  ٚاظ ایٗ حمیمت ٘ٛضا٘ی است ،یقٙی حمیمت زفبؿ ٔمسّس)96/12/19(.
 .36اظ پیطٚظی ا٘مالة چ ُٟسبَ ٌصضت ٚ ٝضٕبٞب ثیطتط اظ  18سبَ  20 ٚسبَ  25 ٚسبَ ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب سٗ ٘ساضیس؛ آٟ٘ب تٛلّـ
زاضتٙس ٔ ٚی ذٛاستٙس وٚ ٝلتی ایٗ ٘سُ یقٙی ٘سُ ضٕبٞب ضٚی وبض ٔیآیس ٛ٘ ٚثت ث ٝضٕبٞب ٔی ضسس ،اظ اسالْ  ٚاظ ا٘مالة
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ٞیچ ذجطی ٘جبضس زض ایٗ وطٛض ٚ ،ثط سیبست ایٗ وطٛض ،ثط ٛٞیّت ایٗ ّّٔت ،ثط ٕٝٞچیعِ ایٗ وطٛض ،آٔطیىبییٞب ،لسضتٕٙساٖ
فبِٓ  ٚسطٔبی ٝزاضاٖ غٟی٘ٛیست تسّّظ زاضت ٝثبضٙس؛ تٛلّـِ آٟ٘ب ایٗ ثٛز؛ ثب ایٗ ٘یّت ٔجبضظ ٜضا ضطٚؿ وطز٘س ،ثب ایٗ ٘یّت ر ًٙضا
ضا ٜا٘ساذتٙس ،ثب ایٗ ٘یّت حٕالتِ ٘طْ  ٚسرت ذٛزضبٖ ضا ثقس اظ ر ًٙازأ ٝزاز٘س تب أطٚظ .أطٚظ ٘تیز ٝچ ٝضسٜ؟ ٘تیز ٝایٗ
ضس ٜو ٝزض ٔیبٖ ایٗ ٘سُ ،وسب٘ی ٞستٙس و ٝاستقساز ضضس  ٚضىٛفبییضبٖ اظ ٘سُ ا َّٚثیطتط است  ٚالتساضضبٖ زض ٔمبثُ
زضِٕٗ ذجیج  ٚزضٕٗ ٔتقطّؼ ٔ ٚتزبٚظ ثیطتط است  ٚثالضه اٌط آٖ ضٚظ رٛا٘بٖ ٔب تٛا٘ستٙس زضٕٗ ضا ث ٝفمت ثطا٘ٙس ،أطٚظ
رٛا٘بٖ ٔب ثٕطاتت ثطای فمت ضا٘سٖ زضٕٗ آٔبزٜتط٘س .آٟ٘ب ٔىط وطز٘س ،آٟ٘ب ٘مط ٝوطیس٘س  ٚاسالْ  ٚرٕٟٛضی اسالٔی  ٚاضازٜی
اِٟی ٘مطٞٝبی آٟ٘ب ضا ثبعُ وطز ،اٖضبءاهلل ضٚظثٝضٚظ  ٓٞثیطتط ثبعُ ذٛاٞس وطز .رٛاٟ٘بی ذٛة! ذٛزتبٖ ضا آٔبزٜ
وٙیس)96/12/19(.
 ٗٔ .37ضارـ ث ٝضاٞیبٖ ٘ٛض چٙس سفبضش ثى :ٓٙاّٚالً ٕٝٞی زستٍبٜٞب ثٛ٘ ٝثٝی ذٛزضبٖ ث ٝایٗ حطوت وٕه وٙٙس؛ ٕٝٞی
زستٍبٜٞبی ٔرتّف وطٛض ؤ ٝی تٛا٘ٙس ث ٝایٗ حطوت وٕه وٙٙس ،وٕه وٙٙس؛ اِجتّ ٝآٖعٛضی و ٝزض ایٗ ٌعاضش ثیبٖ
وطز٘س ،ذت ثقضی اظ زستٍبٜٞب ذیّی ذٛة وٕه ٔی وٙٙس أّب فمیس ٜایٗ است و ٝایٗ وبض ثبیس ٔٛضز تٛرّٕٝٞ ٝی
زستٍبٜٞبی وطٛض ثبضس .زیٍط ایٙى ٝاثقبز فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی ضاٞیبٖ ٘ٛض ضا ٞطچٔ ٝی تٛا٘ٙس تمٛیت وٙٙس؛ ثجیٙٙس ٚالقبً فٕك
فطٍٙٞی زض ایٗ حطوت فؾیٓ ٔطزٔی چٍ ٝ٘ٛتأٔیٗ ذٛاٞس ضس ،آٖ ضا ز٘جبَ وٙٙس ،پیٍیطی وٙٙس .سفبضش زیٍط زضثبضٜی
ضاٚیبٖ است .وسب٘ی و ٝزض ٔٙبعك ضاٞیبٖ ٘ٛض ثطای ایٗ ٔسبفطیٗ  ٚوسب٘ی و[ ٝث ٝآ٘زب] ٔی ض٘ٚس ضٚایتٍط حٛازث ٞستٙس،
أب٘ت ضا زض ایٗ ضٚایتٍطی ثٝعٛض وبُٔ ضفبیت وٙٙس .ثٙس ٜثب ٔجبِغ ٝوطزٖ  ٚاغطاقٌٛیی وطزٖ ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٔربِفٓ؛ ٞیچ
ِعٔٚی ٘ساضز ٔب اغطاق ثىٙیٓ ،آ٘چ ٝاتّفبق افتبز ٜث ٝلسض وبفی ضطافتٕٙسا٘ ٚ ٝپُطاٍ٘یع ٚ ٜرصّاة ٞست ِ ٚعٔٚی ٘ساضز ٔب
ٕٞیٗعٛض یه چیعی ث ٝآٖ اضبف ٝوٙیٌٓ .بٞی ضٙیسٔ ٜیطٛز و٘ ٝمص أسازٞبی غیجی ضا ث ٝضىُ فبٔیب٘ٝای افعایص ٔیسٙٞس؛
ذت أسازٞبی غیجی لغقبً ٚرٛز زاضتٔ ،ب ضبٞس ثٛزیٓٔ ،ی زا٘یٓ و ٝأسازٞبی غیجی ٚرٛز زاضتٙٔ ،تٟب أساز غیجی ثٝ
ضىّٟبی فبٔیب٘ٝای وٌ ٝبٞی اٚلبت تػٛیط ٔیىٙٙس ٘جٛز .ذسای ٔتقبَ لغقبً وٕه ٔی وٙس؛ ذسای ٔتقبَ زض ر ًٙثسض ثٝ
فطضتٍبٖ ذٛزش أط وطز و ٝثطٚیس اظ ٔزبٞسیٗ فیسجیُاهلل حٕبیت وٙیس ،وٕه وٙیس ،ذسای ٔتقبَ ٕٝٞرب ایٗ وبض ضا ثطای
ا٘سبٟ٘بی ٔرّع ٔی وٙس ،أّب ٔب زض ثیبٖ ایٗ ٔغبِت ثبیستی ث ٝاغطاق ٔ ٚجبِغٔ ٚ ٝب٘ٙس ایٟٙب ٘یفتیٓ)96/12/19(.
 .38حٛازث ثطرست ٝی زٚضاٖ ٔمسّس [ثبیس] ثیبیس ث ٝوتبثٟبی زضسی؛ حٛازث ثطرستٔ ٚ ٝسّّٕی و ٝاتّفبق افتبزٙٔ ،ٜتمُ ثطٛز ثٝ
وتبثٟبی زضسی تب رٛاٟ٘بی ٔب زض رطیبٖ ایٗ حٛازث لطاض ثٍیط٘س .ذت وتبثٟبی ظیبزی ٘ٛضت ٝضسٜ؛ ثقضی وتبثٟب لغٛض است،
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ٔفػُّ استٕٔ ،ىٗ است ذیّیٞب ٘رٛا٘ٙس؛ ٔیتٛاٖ اظ ایٟٙب لغقبتی ضا رسا وطز  ٚث ٝتٙبست  ٚرب ث ٝرب ایٟٙب ضا زض وتبثٟبی
زضسی ٔٙسضد وطز .ضفبیت ایٕٙی فعیعاِٖ ٔسبفط  ٓٞیىی اظ چیعٞبی الظْ است و ٝثبیستی ٔٛضز تٛرّ ٝثبضس؛ ثطازضا٘ی وٝ
ٔسئٞ َٛستٙس ،ث ٝایٗ [ٔسئّ ]ٝتٛرّ ٝوٙٙس .ثسا٘یس ثب ایٗ حطوت ضاٞیبٖ ٘ٛض ،ثب ایٗ اٍ٘یعٜٞبیی و ٝا٘سبٖ زض ٔیساٟ٘بی
ٔرتّف ،اظ رٛاٟ٘بی ایٗ وطٛض ٔطبٞسٔ ٜیىٙس ،زضٕٗ زض ٔمبثُ ّّٔت ایطاٖٕٞ ،چٙبٖو ٝزض ایٗ چ ُٟسبَ ٘تٛا٘ست ٝاست
وبضی ا٘زبْ ثسٞس ،ثقس اظ ایٗ  ٓٞث ٝتٛفیك اِٟی ٞیچ غّغی ٕ٘ی تٛا٘س ثىٙس .ثّ ،ٝاشیّتٟبیی ٔی وٙٙس؛ آظاض ٔی وٙٙسٔ ،سبئُ
تحطیٓٔ ،سبئُ التػبزی ،تجّیغبت ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛاظ ایٗ وبضٞب ٞست ،ایٗ وبضٞب آظاض ٔی وٙس ّّٔت ضا أّب ٔتٛلّف ٕ٘ی وٙس؛ ٚلتی
اضاز ٜلٛی استٚ ،لتی تػٕیٓٞب رسّی است ثطای حطوت وطزٖ ،ثطای پیططفت وطزٖٚ ،لتی رٛاٟ٘ب ثػیطتِ الظْ ضا زاض٘س ٚ
زضٕٗ ضا و ٝزض ٔمبثُ آٟ٘ب است ٔیضٙبسٙس ،زض ضٙبذت زضٕٗ اضتجبٕ٘ ٜیىٙٙس  ٚتػٕیٓ ثط ٔمبثّٝی ثب زضٕٗ ضا زض ذٛزضبٖ
ضقیف ٕ٘ی وٙٙس ،زضٕٗ ٕ٘ی تٛا٘س حطوتی ثىٙس ،زضٕٗ ٕ٘ی تٛا٘س ضطثٝای ثع٘س ،زضٕٗ ٕ٘ی تٛا٘س ایٗ حطوت فؾیٓ ضا
ٔتٛلّف وٙس)96/12/19(.
 .39ث ٝافتمبز ثٙس ،ٜایٗ ر - ًٙایٗ زفبؿ ٔمسّس -زض وٙبض ذسبضاتی و ٝثطای ٔب زاضت ،فٛائس ٙٔ ٚبفـ ثعضٌی  ٓٞزاضت؛ ایٗ
ٔٙبفـ ،ثٕطاتت ثعضيتط  ٚثیطتط اظ آٖ ذسبضات است .ذسبضتٟبی ٔب زض آ٘زب فجبضت ثٛز اظ ذسبضتٟبی ا٘سب٘ی ٔ ٚبزّی ،یقٙی
رٛاٟ٘بیی ضا اظ زست زازیٓ ،ذب٘ٛازٜٞبیی فعیعا٘طبٖ ضا اظ زست زاز٘سٕٔٝٞ ،بٖ ثطای رٛاٟ٘ب زاغساض ضسیٓ  ٚذسبضات ٔبزّی
پیص آٔس ،وطٛض اظ ِحبػ ؽٛاٞط سبظ٘سٌی یه ٔمساضی زض یه ثطٝٞای فمت افتبزٌی پیسا وطز؛ ایٟٙب ذسبضات ر ًٙثٛز.
ٕٝٞی رٍٟٙب ایٗرٛض ذسبضاتی زاضزِ .ىٗ ٔٙبفـ رٙٔ ،ًٙبفـ ثّٙس ٔسّت ثٛز؛ ٔٙبفـ ٔب٘سٌبض ثٛز .اِجتّٙٔ ٝبفـ وٛتبٔ ٜسّت ٚ
ٔٙبفـ ٘عزیه  ٓٞزاضت .یىی اظ ثعضيتطیٗ فٛائس ایٗ رٞ ًٙطت سبِ ٚ ٝزفبؿ ٞطتسبِ ،ٝحفؼ  ٚتمٛیت ضٚحیٝی ا٘مالة ٚ
حطوت ،زض ٘سُ رٛاٖ ٔب  ٚزض ربٔقٝی ٔب ثٛز .اٌطچٙب٘چ ٝایٗ حطوت رٟبزی  ٚفساوبضا٘ ٝثٚ ٝرٛز ٕ٘یآٔس ،ضٚحیٝی ا٘مالثی
زض آٖ اٚایُ وٛٙٞ ٝظ فٕك ظیبزی  ٓٞپیسا ٘ىطز ٜثٛز ،زض ٔقطؼ تغب]َٚتقسّی ،زستزضاظی[ لطاض ٔی ٌطفت)96/3/3(.
 .40یه فبیسٜی زیٍط ایٗ ثٛز ؤ ٝب ایٗ فىط  ٚا٘سیطٝی زفبؿِ اظ ٛٞیّت ّّٔی ٛٞ ٚیّت زیٙی  ٚا٘مالثی ضا  -و ٝثبضٞب ٌفتٝایٓ ٚ
ضٙیسٜایٓ ٘ ٚمُ وطزٜایٓ و ٝذسای ٔتقبَ وٕه ٔی وٙس  ٚا٘سبٟ٘ب ضا زض [ثطاثط] فٛائك]ٔٛا٘ـٔ ،ػبئت[ ٛٔ ٚا٘قی و ٝزض ضا ٜحك
ٚرٛز زاضز ،پیطٚظ ٔی وٙس ــ یه ثبض زیٍط ذٛزٔبٖ تزطث ٝوطزیٓ؛ ایٗ ذیّی ٔ ٟٓاست)96/3/3(.
 .41اِجتّ ٝفٛایس ر ًٙثیص اظ ایٟٙب است؛ حبال ایٟٙب حطفٟبی تحّیّی ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب است وٕ٘ ٝیرٛاٞیٓ ٚلت ضا ث ٝایٗچیعٞب
ثٍصضا٘یٓ .ایٗ حبزحٝی پُطثطوت ،ایٗ حبزحٝی فؾیٓ  ٚزض ضىُ ٔقِٕٛی ٔب آزْٞبی سبز ٚ ٜسغحیٍ٘طٚ ،القبً ثبٚض٘ىطز٘ی ،زض
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وطٛض ٔب اتّفبق افتبز؛ یقٙی ٔب ا َِّٚرٞ ًٙیچ چیع ٘ساضتیٓ؛ ٔٗ ث ٝضٕب فطؼ ثىٔ ،ٓٙب ٞیچ چیع ٘ساضتیٓ؛ زست ذبِی؛
سالحٕبٖ ٓٞ ،وٓ ثٛز٘ ٓٞ ،بلع ثٛز ٓٞ ،ذبضد اظ زستطس ثٛز؛ ثطذی اظ الالْ ٔٛرٛز ضا [ ]ٓٞو ٝزض ا٘جبضٞبی ٔب ٚرٛز زاضت،
تب ٔسّتٟب ثقس اظ ضطٚؿ ر ًٙثٔ ٝقطؼ استفبز٘ ٜیبٚضز ٜثٛز٘س .ثٙس ٜایٙزب زض ستبز وُ ،زض زفتط ٔطبٚضت ثٛزْ  ٚزض ٔقطؼ ضفت
 ٚآٔس ٘ؾبٔیٞب لطاض زاضتٓ؛ ذت رٛاٟ٘بی ٔتقّٟس ٔ ٚإٔٙی زض اضتص ثٛز٘س ٔ ٚیآٔس٘س ثٔ ٝب ٌعاضش ٔیساز٘س؛ ثٙس ٓٞ ٜثٝفٛٙاٖ
ٕ٘بیٙسٜی أبْ ز٘جبَ ٔیىطزْ .آٔس٘س ٌفتٙس ؤ ٝب یه تٛپٟبیی زاضیٓ ث٘ ٝبْ تٛح  203و ٝسٍٙیٗتطیٗ تٛحّ ٔب است  ٚایٗ [ثٝ
ٔیساٖ] ٘یبٔس ،ٜاغالً ٔغطح ٘طس .ٜحبال ٔب زض یه چٙیٗ رٍٙی ثب ایٗ ٕٝٞاثعاضٞبیی و ٝزضٕٗ زاضز ،یه ٚسیّٝای ضا زاضیٓ وٝ
ٔیتٛا٘یٓ استفبز ٜوٙیٓ ٘ ٚىطزیٓ ٗٔ .زض رّسٝی ذٛزٔبٖ ،رّسٝای و ٝثب ٕٞیٗ آلبیبٖ  -ثٙیغسض  ٚزیٍطاٖ  -زاضتیٓٔ ،غطح
وطزْ؛ ثٙیغسض و ٝاغالً ذجط ٘ ٓٞساضت ،ثقضیٞبی زیٍط  ٓٞزِطبٖ ٕ٘یرٛاست ایٗچیعٞب ٔغطح ثطٛز؛ ثقس یىی اظ
فطٔب٘سٞبٖ ضٟیس و ٝزض رّس ٝثٛز  -ذسا ضحٕت وٙس ــ ٌفت :ثّٔ ،ٝب ایٗ ضا زاضیٓ ،ایٗ چیع ثسیبض ّٕٟٔی استٌ .فتیٓ ذت
چطا استفبزٕ٘ ٜی وٙیس؟ یقٙی چیعٞبیی ٚرٛز زاضت و ٝثٛز  ٚاستفبزٕ٘ ٜی وطزیٓ .زض اٛٞاظ یه اضتطیِ رٛا٘ی آٔس ثٔ ٝب
اعّالؿ زاز و ٝزض پبزٌبٖ ِطىط ٔ ،92ب اظ ایٗ ٘فطثطٞبی رسیس  -ثٝاغغالح «ثیاْپیت »ٛو ٝثقس زض اذتیبض لطاض ٌطفت  -زاضیٓ.
ٔب ٔىطّض ٔی ٌفتیٓ ؤ ٝخالً فالٖ ٚسیّ٘ ٝیبظ است؛ ٔی ٌفتٙس ٘ساضیٓٔ .ب یه ضٚظ غجح ثّٙس ضسیٓ  ٚثب ٕٞبٖ ضرع ٕٞ -بٖ
ثطازض اضتطی ــ چ ٖٛاظ زضِ ٔقِٕٛی پبزٌبٖ ٕ٘ی ضس زاذُ ضفت ،اظ یه ضا ٜزیٍطی  ٚاظ یه ٔحُّ زیٍطی ٚاضز پبزٌبٖ ضسیٓ ٚ
ضفتیٓ ٚسظ پبزٌبٖ؛ ثٙس ٜزیسْ ثّ !ٝضبیس تقساز ٔخالً ٘ٝتب ،زٜتب اظ ایٗ «ثیاْپی»ٞب آوجٙس  -یقٙی ٛٙٞظ زض آٖ ترتٞٝبی
ثستٝضس - ٜآ٘زب ثٛز؛ و ٝایٟٙب اِجتّ ٝیهٔمساضی ٛٞا  ٚثبز  ٚثبضاٖ ذٛضز ٜثٛز؛ ظیط آسٕبٖ [ثٛز]! ا َّٚرٔ ًٙب ایٗرٛضی ثٛزیٓ.
اثعاضٞبی رٍٙی ٘ساضتیٓ٘ ،یطٚی ٔطتّت ٙٔ ٚؾّٓ آٔبزٜثٝوبض  ٚپبیوبض ٘ساضتیٓ یب ذیّی وٓ زاضتیٓ؛ یهٔمساض چیعٞبیی ٓٞ
زاضتیٓ اظایٗلجیُ و ٝاظ ایٟٙب استفبزٕ٘ ٜیطس؛ ثٝذبعط ایٙى ٝزض ضأس وبض وسی یب وسب٘ی ثٛز٘س و ٝزِسٛظی ٘ساضتٙس؛ ثب ایٗ
ٚضقیّت ٔب رّ ٛضفتیٓ .ایٗ ٔغبِجی وٌ ٝفتٓٔ ،طثٛط ث٘ ٝیٕٝی ز ّْٚسبَ  59است؛ یقٙی ضص ٔب ٜا َِّٚضطٚؿ ر)96/3/3(.ًٙ
 .42ذت اظ ضص ٔب ٜا َِّٚضطٚؿ ر ،ًٙیقٙی ٘یٕٝی ز ّْٚسبَ  59تب ضص ٔب ٜا َّٚسبَ  61چمسض فبغّ ٝاست؟ زض ایٗ فبغّ،ٝ
حطوت ّّٔت ایطاٖ ٘ ٚیطٞٚبی ٔسّّح ٔب آٖچٙبٖ ضس و ٝز ٚفّٕیّبت ثعضي  ٟٓٔ ٚزض ٕٞبٖ ز ٚسٔ ٝب ٜا َّٚسبَ  61ثٚ ٝرٛز
آٔس؛ یقٙی فتحإِجیٗ زض ا[ َّٚسبَ] زض فطٚضزیٗ ٚ ،ثیتإِمسّس  ٚفتح ذطّٔطٟط زض اضزیجٟطت  ٚا َّٚذطزاز؛ یقٙی ایٗرٛض
پیص ضفت ،ایٗرٛض حطوت سطیـ ثٛز! یقٙی ٔب ٕٞبٖ ٔبٞی و ٝاظ ز ٜویّٔٛتطی اٛٞاظ ضا ثب ذٕپبضٔ ٜیعز٘س  -یقٙی اظ زُةّحطزاٖ
و ٝتب اٛٞاظ ث٘ ٝؾطْ حسٚز ز ٜویّٔٛتط است ،اٛٞاظ ظیط آتص ذٕپبض ٜثٛز  -اظ آٖ ٚضقیّت ضسیسیٓ ث ٝایٗ ٚضقیّت و ٝچٙس ٞعاض
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اسیط زض فتحإِجیٗ  ٚچٙس ٞعاض اسیط زض ثیتإِمسّس [ٌطفتیٓ] ٌ ٚطفتٗ سطظٔیٗٞبی ثسیبض ٌ ٚطفتٗ ذطّٔطٟط  ٚاستحىبْ
٘یطٞٚب ٔ ٚسبئُ زیٍط [اتّفبق افتبز] .تب آذط رٕٞ ًٙیٗ حبِت ازأ ٝزاضتٝ؛ یقٙی ضٚظثٝضٚظ ٔب تٛا٘ستیٓ ثٛٞ ٝیّت ذٛزٔبٖ ،ثٝ
لسضت ذٛزٔبٖ آضٙب ثطٛیٓٔ ،قطفت پیسا وٙیٓ  ٚپیص ثطٚیٓ  ٚذٛزٔبٖ ضا ثطٙبسیٓ؛  ٚایٗ اتّفبق افتبز)96/3/3(.
ٞ .43طت سبَ ٕٝٞی ز٘یب ٔتّفك ضس٘س فّیٔ ٝب  ٚثب ٔب رٍٙیس٘س؛ ایٗ یه ٚالقیّتی استٕٝٞ ،ی ز٘یب! یقٙی آٔطیىب فّیٔ ٝب ثٛز زض
فُٕ٘ ،بت ٛفّیٔ ٝب ثٛز زض فُٕ ،ضٛضٚیِ آٖ ضٚظ فّیٔ ٝب ثٛز زض فُٕٔ ،طتزقیٗ ٔٙغمٕٞ - ٝیٗ سقٛزی  ٚوٛیت  ٚثمیّٕٝٞ - ٝ
فّیٔ ٝب ثٛز٘س زض فُٕ! یقٙی ٕٝٞی آٟ٘ب فّیٔ ٝب [زض ر ]ًٙضطوت زاضتٙس؛ ٔب  ٓٞیه ٟ٘بَ تبظٜضٚییس ٜثب تزطثٞٝبی وٓ،
تٛا٘ستیٓ ثط ٕٝٞی ایٟٙب فبئك ثیبییٓ؛ ایٗ تزطثٝی ٔب است؛ ایٗ ثطای «ِِیَغَٕئَِّٗ لَّجی» وبفی ٘یست؟ ایٗ ٔخُ ٕٞبٖ ظ٘س ٜضسٖ
ٔطغٟبیی است و ٝرٙبة اثطاٞیٓ (فّی ٝاِسّالْ) اظ ذسای ٔتقبَ ذٛاست ،ذسا ٌفت ایٗرٛضی فُٕ ثىٗ ثطای ایٙى ٝلّجت
آضأص پیسا وٙس .ایٗ آضأص لّجی ضا ٔب ثبیس زاضت ٝثبضیٓ؛ ٞط وسی ٘ساضزٔ ،قیٛة است؛ یقٙی تقجیط ثٟتطش ایٗ است وٝ
ثٍٛییٓ ٔقیٛة است ،اٌط ذٛشثیٙبٍ٘٘ ٝب ٜوٙیٓ ثبیس ثٍٛییٓ ٔقیٛة است؛ [اٌط  ]ٓٞثسثیٙبٍ٘٘ ٝب ٜوٙیٓ ،ذت رٛض زیٍطی ثبیس
لضبٚت وٙیٓ)96/3/3(.
ٔ .44ب ثط ٕٝٞی سرتیٞب  ٚثط ٕٝٞی چبِطٟب ٔی تٛا٘یٓ ٔإٔٙب٘ ٝفبئك ثیبییٓ؛ ایٗ ٘تیزٝی ٍٟ٘ساضت  ٚپبسساضت ذبعطٜٞب است.
ٔٗ ٔی ذٛا ٓٞإّٞیّت وبض ضا تٛرّ ٝثىٙیس؛ ذبعطٜی ایٗ ٞطت سبَ زفبؿ ٔمسّس ضا ٍ٘صاضیس فطأٛش ثطٛزٕٞ .یٗ رعئیّبت،
ٕٞیٗ چیعٞبیی و ٝزٚستبٖ ٌفتٙسٕٝٞ ،ی ایٟٙب ٔ ّٟٓاست .ایٗ وتبثٟبیی وٛ٘ ٝضتٔ ٝیطٛز ٔ ٟٓاست ،ایٟٙب اضظضٕٙس است؛
غطفبً یه وبض ٙٞطی ٘یست .اِجتّ ٝذٛضجرتب٘ ٝوبض ٙٞطی ذٛثی  ٓٞزاضز ا٘زبْ ٔی ٌیطز؛  ٓٞزض ٍ٘بضش  ٚازثیّبت ٓٞ ،زض سیٕٙب
 ٚایٗعٛض وبضٞب؛ وبضٞبی ذٛثی ذٛضجرتب٘ ٝزاضز ا٘زبْ ٔیٍیطز .اِجتّ ٝزض ثقضی رّٛتطیٓ ،زض ثقضی فمتتطیٓ؛ ثبیس رّ ٛثطٚیٓ.
اظ ِحبػ ٙٞطی  ٚاظ ِحبػ رٙجٞٝبی ازثی ،وبضٞبی ثباضظضی است؛ أّب ٔسئّٝی ایٟٙب ثبالتط اظ ایٗ وبض ٙٞطی است .ایٗ فیّٕی
و ٝایٗ آلب ٔی سبظز ،ایٗ وتبثی و ٝآٖ آلب ٔی ٘ٛیسس ،زض ٚالـ یه تعضیك سیٕبٖ ث ٝایٗ پبیٞٝبیی است ؤ ٝی ذٛاٞیٓ ایٟٙب
ضا ٔستحىٓ وٙیٓٔ ،ی ذٛاٞیٓ ایٟٙب ضا ٔب٘سٌبضتط وٙیٓ؛ تمٛیت پبیٞٝبی ا٘مالة است ،تمٛیت پبیٞٝبی پیططفت وطٛض است،
تمٛیت ٛٞیّت ّّٔی است؛ ذیّی ثباضظش است)96/3/3(.
 .45حمیمتبً ایٗ ذبعطات ،یه حطٚت ّّٔی است؛ ایٗ ذبعطات ،حطٚت ّّٔی است؛ ٔتقّّك ث ٝآٖ ضرع ذبعط ٚ ٌٜٛضاٚی ٘ ٓٞیست،
ٔبَ  ٕٝٞاست؛ ثبیس ثٍٛیٙس ،ثبیس ثٛٙیسٙس .اِجتّٔ ٝقّ ْٛاست  -ثبضٞب ٌ ٓٞفتٝایٓ ،ؽبٞطاً ٕٞ ٓٞیٗرٛض است  -اظ ٔجبِغٚ ٝ
اغطاق ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ثبیس ثىّّی غطفِ٘ؾط وطز؛ ٔتِٗ ٚالـ ٕٞ -بٖ و ٝاتّفبق افتبز - ٜایٗلسض فبذط  ٚایٗلسض ظیجب  ٚایٗلسض
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ٔقزع٘طبٖ است و ٝاحتیبد ثٞ ٝیچ اغطالی ٘ساضز؛ آٖ اتّفبلی و ٝافتبز ،ٜایٗرٛضی استٕٞ .بٖ و ٝاتّفبق افتبزٕٞ ،ٜبٖ ضا ثبیس
ثٍٛیٙس ،ثبیس ظ٘س ٜوٙٙس ،ثبیس ضیٜٞٛبی ٙٞطی ضا استرساْ وٙٙس ثطای ثٟتط ثیبٖ وطزٖ آٖ ٚ .ایٟٙب حس ٝٙاست ،ایٟٙب غسلٝ
است .ایٗ وسب٘ی و ٝایٗ وبضٞب ضا ٔی وٙٙس ،ایٗ ثطازضٞبیی و ٝایٙزب حضٛض زاض٘س ،چ ٝآٟ٘بیی و ٝزض وبض ٍ٘بضش  ٚازثیّبت ٚ
ٔب٘ٙس ایٟٙب ٞستٙس ،چ ٝآٟ٘بیی و ٝزض وبض فیّٓ  ٚسیٕٙب ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٞستٙس ،ثسا٘ٙس ایٗ وبضی و ٝا٘زبْ ٔی زٙٞس یه حسٝٙ
است ،یه ا٘فبق ثعضي ٔقٛٙی است؛ ضظق ایٗ ّّٔت ضا ،ایٗ رٕقیّت ضا ،ایٗ وطٛض ضا ،ضٕب زاضیس ث ٝآٟ٘ب ٔی ضسب٘یس؛ ٚاسغٝی
[ضسب٘سٖ] ضظق اِٟی  ٚضظق ٔقٛٙی ث ٝآٟ٘ب ٞستیس .ایٗ ضا لسض ثسا٘یس ،ایٗ ذیّی ذٛة است .ضاٞیبٖ ٘ٛض اظ رّٕٝی ٕٞیٗ وبضٞب
است؛ ضاٞیبٖ ٘ٛض اظ رّٕٝی ٕٞیٗ غسلبت  ٚحسٙبت استٛ٘ .ضتٗ ذبعطٜٞب ٕٞیٗرٛضٌ ،فتٗ ذبعطٜٞب ٕٞیٗرٛض ،ایٗ رّسٝ
ٕٞیٗرٛض)96/3/3(.
 .46وسب٘ی اٍ٘یع ٜزاض٘س؛ ٕٞبٖ وسب٘ی و ٝثط٘بٔٝضیعی ٔی وٙٙس ثطای وطٛضٞبی اسالٔی  ٚث ٝآٟ٘ب اثالك ٔی وٙٙس  ٚآٟ٘ب  ٓٞلجَٛ
ٔی وٙٙس ؤ ٝسئّٝی رٟبز ضا یب ٔسئّٝی ضٟبزت ضا اظ ٔزٕٛفٝی ٔقبضف زیٙی وتبثٟبی ٔسضسٝای  ٚزا٘طٍبٞی  ٚثمیّٝی
وتبثٟب ذبضد وٙٙس  ٚحصف وٙٙس  -ایٗ اثالك ضس ٜث ٝثقضی اظ وطٛضٞب؛ ٌفتٝا٘س ٔسئّٝی رٟبز ٔ ٚسئّٝی ضٟبزت ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب
ضا حصف وٙیس  ٚآٟ٘ب  ٓٞلج َٛوطز٘س  ٚحصف وطز٘س؛ ایٗ اٍ٘یعٜٞب ایٗرٛضی است ٕٞ -بٖ اٍ٘یعٜٞب زض زاذُ استٕطاض پیسا ٔی
وٙس ،ازأ ٝپیسا ٔی وٙس  ٚث ٝضىُ ثطذی اظ ذطزٜسیبستٞبی فطٍٙٞی ،ایٙزبٚآ٘زب زیسٔ ٜی ضٛز؛ غفّت ٘جبیس وطز .ر ًٙضا،
زفبؿ ٔمسّس ضا ،ضٟبزت ضا ،رٟبز ضا ،ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضیٓ؛ ایٗ ذبعطٜٞب ضا لسض ثسا٘یٓ؛ ایٟٙب ثسیبض ثباضظش است)96/3/3(.
 .47اِجتّٔ ٝب زض ایٗ ظٔیٛٙٞ ٝٙظ ذیّی حطف ثطای ٌفتٗ زاضیٓ ٔ« -ب» یقٙی ضٕبٞب  ٚآٟ٘بیی و ٝزض ر ًٙثٛز٘س  ٚ -ایٟٙب ٔیتٛا٘س
٘سُ أطٚظ ضا ثٔٝقٙبی ٚالقی ؤّٕ ٝتّػُ وٙس ّٔ ٚحك وٙس ثٕٞ ٝبٖ ٘سّی و ٝآٖ اٚد زفبؿ ٔمسّس ضا آفطیس  ٚایٗ اٚد تبضیری
ٔب ضا ذّك وطزٔ .ىطّض ،ذیّی ظیبز ،افطازی ٔیآیٙس٘ ،بٔٔ ٝیٛٙیسٙس ثٔ ٝب ،اغطاض ،اِتٕبسٌ ،طی ،ٝثطای ایٙى ٝاربظ ٜزاز ٜثطٛز
ثط٘ٚس زفبؿ اظ حطْ  ٚرعٔ ٚسافقیٗ حطْ [ثط٘ٛس]؛ یقٙی ٕٞبٖ چیعٞبیی ؤ ٝب زض آٖ ضٚظٞبی زٝٞی ٔ 60ی زیسیٓ -وٝ
رٛاٟ٘ب ،ثچّٞٝبی وٛچه ،آٟ٘بیی وٕ٘ ٝی ضس ثط٘ٚس ث ٝیه رٟتی  ٚث ٝیه زِیّیٔ ،یآٔس٘س اِتٕبس ٔی وطز٘س ثطای ایٙىٝ
ثط٘ٚس -حبال ٕٞ ٓٞبٖ ٚضقیّت زض ذیّی اظ ایٟٙب ٞست؛ اَِحِمٙی ثِبِػِّّحیٗ؛]سٛضٜی یٛسف ،آیٝی 101؛ «ٔ ٚ ...طا ث ٝضبیستٍبٖ
ّٔحك فطٔب [».ایٗ اِحبق ث ٝغبِحیٗ است .ایٗ ثط احط ٕٞیٗ تالش  ٚظحٕبتی است و ٝضٕبٞب زاضیس ا٘زبْ ٔی زٞیس .اٖضبء اهلل
ذسا٘ٚس ثطوت ثسٞس ث ٝایٗ تالش ضٕب ،ث ٝایٗ وبض ضٕب  ٚضٚظثٝضٚظ تأحیطات آٖ ضا اٖضبء اهلل افعایص ثسٞس)96/3/3(.
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 ٗٔ .48اظ حٛظٜی ٙٞطی  ٚاظ ثطازض فعیعٔبٖ آلبی سطٍٙٞی  ٚزیٍط ثطازضاٖ زستا٘سضوبض ٚالقبً تطىّط ٔیىٓٙ؛ وبضضبٖ ذیّی وبض
ثباضظضی است .ز٘جبَ وٙٙس؛  ٓٞایٗ وبض ضا یقٙی ضت ذبعط ٜضا ٓٞ ٚ ،تٙؾیٓ ایٗ ذبعطات  ٚیبززاضتٞب ضا؛ چمسض ثباضظش است.
 ٕٝٞ ٚرب [ٞ ]ٓٞستٙس؛ ٔب یه تقساز ٔقسٚزی اظ ضرػیّتٞبی ر ًٙضا ٔیضٙبذتیٓ ،اظ ایٟٙب ذبعطاتی ضٙفت ٝثٛزیٓ ،ثقس
یٛاشیٛاش ایٟٙب ضفتٙس زض آشضثبیزبٖ ،زض ٕٞساٖ ،زض ِطستبٖ ،زض ذطاسبٖ ،زض اغفٟبٖ ،ایٙزبٚآ٘زب ضظٔٙسٌبٖ ضا پیسا وطز٘س،
ذبعطات ایٟٙب ضا ث ٝضضتٝی تحطیط وطیس٘س[ ،ذبعطات] ظ٘س ٜضس؛ زیسیٓ چ ٝز٘یبیی است ،چ ٝزضیبیی است اظ حطف ،اظ ٔٙغك،
اظ ضٚحیّ ٚ ٝضٚحیّٝثرطی .ایٗ ثسیبض وبض ثباضظضی است ٕٞ ٚیٗعٛض ازأ ٝثسٞیس ایٗ وبض ضا ٗٔ .ثبضٞب ٌفتٝاْ ٔب تب پٙزب ٜسبَ
زیٍط  ٓٞاٌط زضثبض ٜی ایٗ ٞطت سبَ زفبؿ ٔمسّس حطف ثع٘یٓ  ٚوبض وٙیٓ  ٚوبضٞبی ٘ ٛا٘زبْ ثسٞیٓ ،ظیبز ٘یست؛ ٌٕ ٚبٖ
ٔیى ٓٙتب پٙزب ٜسبَ زیٍط  ٓٞث ٝآٖ ا٘تٟب ٘طسیٓ .اِجتّ ٝاظ ضیٜٞٛبی ذٛة ثبیست استفبز ٜوطز ،اظ ضیٜٞٛبی ٙٞطی ثبیس
استفبز ٜوطز)96/3/3(.
 .49ثٙس ٜثبظ  ٓٞثّٔ ٝت ایطاٖ فطؼ ٔیى ٓٙایٗ حطوت ضاٞیبٖ٘ٛض ضا ٔغت ٓٙثطٕطیس؛ اظ ضٕب ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فعیعی و ٝاظ
ضاٜٞبی زٚض ث ٝایٗ ٘مغ ٝآٔسیس  ٚثرطی اظ ٔزٕٛفٝی فؾیٓ حطوت ضاٞیبٖ٘ٛض ضا تطىیُ زازیس  ٓٞتمسیط  ٚتطىط ٔی وٚ ٓٙ
أیسٚاضْ اٖضبءاهلل ٕٝٞی ضٕب ٔأرٛض ثبضیس ٕٝٞ ٚی ضٕب اٖضبءاهلل ثب زست پُط ٕٞ ٚطا ٜثب تزطثٝآٔٛظی  ٚثػیطت ٕٞ ٚطا ٜثب
ا٘ٛاض ٔقٛٙی اِٟی اٖضبءاهلل اظ ایٗ ٔٙغم ٝرسا ثطٛیس .ذسا٘ٚس ٔتقبَ ٕٝٞی ضٕب ضا ٔحفٛػ ثساضز .پطٚضزٌبضا! ثٔ ٝحٕس  ٚآَ
ٔحٕس اضٚاح عیجٝی ضٟسای فعیع ر ًٙتحٕیّی ضا ثب اِٚیبئت ٔحطٛض ثفطٔب .پطٚضزٌبضا! یبز ایٗ فعیعاٖ  ٚفساوبضاٖ ضا زض
ذبعطٜٞبی ٔب  ٚزض ٔتٗ تبضید ٔب ٔب٘سٌبض ثساض .پطٚضزٌبضا! ٔب ضا زض ٔمبثُ زضٕٙبٖ ،زض ٔمبثُ زضٕٙیٟب ،زض ٔمبثُ ذجبحتٟب ،ثب
ٕٞبٖ ضٚحیٝای ؤ ٝغّٛة ٔ ٚطضی پیغٕجط اوطْ  ٚائٕٝی ٞسی است تب آذط ٍ٘ ٝثساض .پطٚضزٌبضا! ّٔت ایطاٖ ضا ثط زضٕٙب٘ص
پیطٚظ وٗ؛ ضٚح ٔغٟط أبْ ثعضٌٛاض ضا ثب اِٚیبئص ٔحطٛض وٗ)93/1/6(.
 .50غطؼ اظ حضٛض زض ایٗ ٔىبٖ تبضیری  ٚزض رٕـ ضٕب ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فعیع زض زضرٝی ا ،َٚاحتطاْ ث ٝضٚح ضظٔٙسٌبٖ ٚ
ضٟسای فعیعی است و ٝایٗ سطظٔیٗ ،ضبٞس زالٚضیٟبی آٟ٘ب  ٚفساوبضیٟبی آٟ٘ب  ٚحطوت فؾیٓ آٟ٘ب زض ضٚظٞبی ر ًٙتحٕیّی
 ٚزفبؿ ٔمسس ثٛز ٜاستٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .51زض زضرٝی ثقس ،اؽٟبض سپبس  ٚلسضزا٘ی اظ ٔطزْ فعیع ذٛظستبٖ  ٚثطازضاٖ  ٚذٛاٞطا٘ی است و ٝزض ایٗ ٔٙغم ٝزض حسبستطیٗ
ظٔبٟ٘ب ،زض سرتتطیٗ ضطائظ ،یه أتحبٖ ٔٛفمی اظ ذٛز ٘طبٖ زاز٘سٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
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 .52زضٕٙبٖ ّٔت ایطاٖ زضثبضٜی ٔطزْ فعیع ذٛظستبٖ چیع زیٍطی فىط ٔیىطز٘س ٚ ،چیع زیٍطی اظ آ٘چ ٝو ٝآٟ٘ب فىط ٔیىطز٘س،
پیص آٔس .غف ا َٚضظٔٙسٌبٖ ٔجبضظ  ٚزالٚض ،رٛاٟ٘بی فساوبضی ثٛز٘س و ٝفطظ٘ساٖ ایٗ آة  ٚذبن  ٚپطٚضیسٌبٖ ایٗ ٔٙغمٝ
ثٛز٘سٔ :طزْ فعیع ذٛظستبٖ؛ ظٟ٘بضبٖٔ ،طزٞبضبٖ ٗٔ .زض زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ث ٝثقضی اظ ضٚستبٞبئی و ٝظیط ستٓ زضٕٗ ثقخی
لطاض ٌطفت ٝثٛز ،ضفتٓ  ٚاظ ٘عزیه ٚضقیت آٖ ٔطزْ ضا ،ضٚحیٝی آٟ٘ب ضا زیسْ .آٟ٘ب پیٛستٍیطبٖ ث ٝایطاٖ اسالٔی  ٚثّٔ ٝت
ٔجبضظ  ٚلٟطٔبٖ  ٚث ٝاسالْ  -و ٝزض ایطاٖ پطچٓ آٖ ثطافطاضت ٝضس ٜثٛز  -آٖ چٙبٖ ثٛز و ٝزضٕٙبٖ ثقخی ٘تٛا٘ست ٝثٛز٘س ثب
ٚسٛسٝی لٔٛیت ٕٞ ٚعثب٘ی ،ایٗ پی٘ٛس ٔستحىٓ ضا سست وٙٙس .ثٙبثطایٗ حضٛض ٔب زض ایٗ ٔٙغم ،ٝاظ یه رٟت لسضزا٘ی اظ
ٔطزْ فعیع ذٛظستبٖ استٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .53رٙجٝی س ،ْٛلسضزا٘ی اظ ضٕب ٔسبفطا٘ی است و ٝاظ ٘مبط زٚض ٘ ٚعزیهِ وطٛض ث ٝایٗ ٔٙبعك آٔسٜایس ،ثب لسٟٔبی ذٛزتبٖ ،ثب
زِٟبی ذٛزتبٖ ،پیٛستٍی ضٚحی ذٛزتبٖ ضا ثب آٖ رٛا٘ب٘ی ،ثب آٖ ٔطزا٘ی ،ثب آٖ زالٚضا٘ی و ٝایٗ ٔٙغم ،ٝضبٞس فساوبضی
آٟ٘بست٘ ،طبٖ زازیس؛ چ ٝزض ایٗ ٔٙغمٙٔ - ٝغمٝی فتحإِجیٗ  -چ ٝزض سبیط ٔٙبعك ذٛظستبٖ  ٚچ ٝزض ٔٙبعك رٍٙی
استبٟ٘بی زیٍطٔ :خُ استبٖ ایالْ ،استبٖ وطٔب٘طب ،ٜاستبٖ وطزستبٖٔ .طزْٔ ،طزْ وطٛض ،ایٗ سٙت ثسیبض ستٛز٘ی ضا اظ چٙس
سبَ پیص زض پیص ٌطفتٙس و ٝثیبیٙس ایٗ ٔٙبعك ضا سبِیب٘ - ٝثرػٛظ زض چٙیٗ ایبٔی زض ا َٚسبَ  -ظیبضت وٙٙس .ایٙزب
ظیبضتٍب ٜاستٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .54رٛاٟ٘بی فعیع! فطظ٘ساٖ فعیع ٔٗ! و ٝاغّت ضٕب زض آٖ ضٚظٞب ٘جٛزیس ،آٖ ضٚظٞبی سرت  ٚتّد ضا ٘سیسیس؛ ایٗ زضت ظیجب ،ایٗ
غحٝٙی چطٓ٘ٛاظ ،ایٗ ظٔیٗ حبغّریع ،زض یه ضٚظی ظیط پبی زضٕٙبٖ ضٕب ثٛز؛ چىٕٝپٛضبٖ ضغیٓ ثقخی زض ٕٞیٗ سطظٔیٙی
ؤ ٝبَ ضٕبستٔ ،تقّك ث ٝضٕبست ،آٖ چٙبٖ رٕٟٙی ثط پب وطز ٜثٛز٘س و ٝا٘سبٖ اظ رٟبت ٔرتّف تأسف ٔیرٛضز ،اظ رّٕ ٝاظ
ایٗ رٟت و ٝچغٛض ایٗ سطظٔیٗ ظیجب  ٚایٗ عجیقت چطٓ٘ٛاظ ضا تجسیُ وطز ٜثٛز٘س ث ٝیه آتص ،ث ٝیه زٚظخ .زض ایبْ ٔحٙت
ر ،ًٙلجُ اظ فّٕیبت فتحإِجیٗ ،ثٙس ٜاظ ایٗ ٔٙغمٝی ضٕبِىِ ٔططف ثط ایٗ زضت ،ایٗ چطٓا٘ساظ ٚسیـ ضا زیس ٜثٛزْ؛ ایٗ
ذبعط ٜاظ یبز ٔٗ ٕ٘ی ضٚز و٘ ٝیطٞٚبی زضٕٗ زض ایٗ سطظٔیٗ پٟٙبٚض ثب چٙسیٗ ِطىط زض ایٙزب ٔتفطق ثٛز٘س؛ ظٔیٗ ضٕب ضا،
ذبن ضٕب ضا ثب چىٕٞٝبی ذٛزضبٖ ٔی وٛثیس٘س ّٔ ٚت ایطاٖ ضا تحمیط ٔی وطز٘س .آٖ وسی و ٝوطٛض ضٕب ضا ٘زبت زاز،
ٕٞیٗ رٛاٟ٘بی فساوبض ٔ ٚجبضظ ثٛز٘س؛ ٕٞیٗ ثسیذٕٞ ،یٗ اضتصٕٞ ،یٗ سپبٕٞ ،ٜیٗ ضظٔٙسٌبٖ فساوبض ،و ٝأطٚظ ٓٞ
ثبظٔب٘سٌبٖ آٟ٘ب زض ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ وطٛض حضٛض زاض٘س؛ ثقضی اظ آٟ٘ب  ٓٞث ٝضٟبزت ضسیسٜا٘س؛ «فٕ ٗٔ ٟٓٙلضی ٘حجٚ ٝ
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ٔ ٗٔ ٟٓٙیٙتؾط ٔ ٚب ثسِّٛا تجسیال»] احعاة23 :؛ « ...ثطذی اظ آ٘بٖ ث ٝضٟبزت ضسیس٘س  ٚثطذی اظ آٟ٘ب زض [ٕٞیٗ] ا٘تؾبض٘س ٚ
[ٞطٌع فمیسٜی ذٛز ضا] تجسیُ ٘ىطز٘سٙٔ([».غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .55فعیعاٖ ٔٗ! رٛا٘ب٘ی و ٝزض ایٗ رّس ،ٝزض ایٗ غحطا حضٛض زاضیس ٕٝٞ ٚی رٛا٘بٖ وطٛض! ثسا٘یس ٘سُ رٛاٖ زٚضاٖ زفبؿ
ٔمسس تٛا٘ست ثب فساوبضی ،ثب ٛٞضٕٙسی ،ثب اضاز ٚ ٜفعْ ضاسد ،وطٛض ضا اظ زست زضٕٗ ٘زبت ثسٞس .زضٕٙبٖ ٘ؾبْ رٕٟٛضی
اسالٔی ٞسفطبٖ ایٗ ثٛز و ٝثب رسا وطزٖ یه ثرص اظ ٔی ٟٗاسالٔیّٔ ،ت ایطاٖ ضا تحمیط وٙٙس؛ ٔیرٛاستٙس لٟبضیت
ذٛزضبٖ ضا ثّٔ ٝت ایطاٖ تحٕیُ وٙٙس؛ ٔیرٛاستٙس ّٔت ضا شِیُ وٙٙس  ٚذٛز ضا ٔسّظ ثط ربٖ ٔ ٚبَ ٘ ٚبٔٛس ّٔتٕبٖ لطاض
ثسٙٞس .وی ٍ٘صاضت؟ رٛاٖ ضظٔٙسٜی فساوبض ،آٖ فعْ ضاسد ،آٖ ایٕبٖ لٛی ،رّ ِٛزضٕٗ ثب ٕٝٞی حزٓ ا٘جٞٛص ایستبز.
آٔطیىب ث ٝزضٕٗ ٔب وٕه ٔیىطز؛ ضٛضٚىِ آٖ ضٚظ وٕه ٔیىطز؛ وطٛضٞبی اضٚپبئیبی و ٝأطٚظ زْ اظ حمٛق ثطط ٔیع٘ٙس ،آٖ ضٚظ
ث ٝایٗ زضٕٗ ذجیج وٕه ٔیىطز٘س ،ثطای ایٙى ٝثىطس٘ ،بثٛز وٙس ،ظٔیٗ  ٚا ُٞظٔیٗ ضا ث ٝآتص ثىطس .ا ٓٞ ٚثیٔحبثب ایٗ وبض
ضا ٔیىطز؛ أب رٛا٘بٖ ضٕب ،رٛا٘بٖ ایٗ ّٔت ٍ٘صاضتٙس .زض ٕٞیٗ زضت فجبس ،زض ٕٞیٗ زضت ٚسیـ ،زض ایٗ ٔٙغمٝی
عٛال٘ی ،ثب ربٖ ذٛزضبٖ آٔس٘س تٛی ٔیساٖ ،ثب فعْ ضاسد ذٛزضبٖ زضٕٗ ضا ٔغّٛة وطز٘سٙٔ ،ىٛة وطز٘س ،شِیُ وطز٘س ٚ
تٛعئٝای ضا وٕٝٞ ٝی لسضتٟبی استىجبضی ضطیه ثٛز٘س  ٚسٟیٓ ثٛز٘س  ٚزذیُ ثٛز٘س زض ارطای آٖ ،ذٙخی وطز٘سٙٔ(.غم ٝفتح
إِجیٗ)89/1/11 ،
 .56رٛاٟ٘بی فعیع! ٕٞیطٕٞ ٝیٗ عٛض است؛ ٕٞیط ٝفعْ ضاسد ضٕبٛٞ ،ضٕٙسی  ٚثػیطت ضٕب ،ایستبزٌی  ٚلبعقیت  ٚضزبفت
ضٕب ٔی تٛا٘س ٕٝٞی زضٕٙبٖ ضا ٞطچٙس ثؾبٞط ثعضي ٘ ٚیطٙٔٚس ثبضٙس ،ث ٝضىست ثىطب٘س .أطٚظ ٕٞ ٓٞیٗ رٛض است؛ فطزا
ٕٞ ٓٞیٗ رٛض استّٔ .ت ایطاٖ اٌط ثرٛاٞس ث ٝاٚد سقبزت ز٘یب  ٚآذطت ثطسس  -ؤ ٝی ذٛاٞس  ٚاٖضبءاَِّّ ٝذٛاٞس ضسیس -
ضاٞص فجبضت است اظ ضزبفت ،ثػیطت ،تسثیط ،فعْ ضاسد ،اضازٜی ٔستحىٓ اظ سٛی ظٖ ٔ ٚطز؛ ٕٝٞ ٚی ایٟٙب ٔتىی ثط ایٕبٖ،
ایٕ بٖ اسالٔی .آٖ چیعی و ٝضبٔٗ ایٗ فعْ ٕٞ ٚت ضاسد زض ضظٔٙسٌبٖ ٔب ثٛز ،ایٕبٖ لّجیطبٖ ثٛز .زیٗ ضا ،ذسا ضا ،لیبٔت ضا،
ٔسئِٛیت ا٘سب٘ی زض ٔمبثُ ذسا ضا ثبٚض زاضتٙس؛ ایٗ ثبٚض زض ٞط ّٔتی ،زض ٞط ربٔقٝای ٚرٛز زاضت ٝثبضس ،ا ٚضا آسیت٘بپصیط ٔی
وٙس؛ ٔی تٛا٘ٙس ٔمبٔٚت وٙٙسٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .57ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فعیع! أطٚظ ٔب اظ ضٚظٞبی ر ًٙتحٕیّی  ٚزفبؿ ٔمسس ثٕطاتت رّٛتطیٓ ،ثٕطاتت لٛیتطیٓ ،ثٕطاتت ٘فٛش
ّٔت ایطاٖ زض ز٘یبی اسالْ ٌستطزٜتط است؛ أطٚظ ٔب تٛا٘بتطیّٓٔ .ت ایطاٖ ایٗ تٛا٘بئی ضا ث ٝثطوت ایستبزٌیٟب ث ٝزست آٚضز.ٜ
أطٚظ  ٓٞتٛعئ ٝظیبز است؛ ِىٗ ّٔت ایطاٖ ثب ایستبزٌی ذٛز ،ث ٝتٛعئٝی زضٕٗ پٛظذٙس ٔی ظ٘س  ٚضا ٜذٛز ضا ثب استٛاضی عی
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ٔی وٙس .آ٘چ ٟٓٔ ٝاست ایٗ است ؤّ ٝت ایطاٖ ایٗ ٔمغـ تبضیرىِ حسبس ٔ -مغـ زفبؿ ٔمسس  -ضا ٞطٌع فطأٛش ٘ىٙس ٚ
سبِٟبی پطٔحٙتِٚ ،ی پطافتربض زٚضاٖ ر ًٙتحٕیّی ضا ٞطٌع اظ یبز ٘جطیس .ایٗ آٔسٟ٘ب ،ایٗ اؽٟبض اضازتٟب ،ایٗ یبزثٛز ٌطفتٟٙب،
وٕه ٔیىٙس ث ٝایٙى ٝایٗ یبزٞب زض شٟٙٞب ظ٘س ٜثٕب٘س ٗٔ .اظ ایٗ حطوت ضاٞیبٖ ٘ٛض  -و ٝچٙس سبَ است ثحٕساَِّّ ٝضٚظثٝضٚظ
 ٓٞزض وطٛض تٛسق ٝپیسا وطز - ٜثسیبض ذطسٙسْ  ٚایٗ حطوت ضا حطوت ثسیبض ثبثطوتی ٔیسا٘ٓٔ ٚ .قتمسْ ایٗ ٔمغـ حسبس
ثطای ٔب یه تزطث ٝاست .ضٕب رٛاٟ٘بی أطٚظ اٌط آٖ ضٚظ  ٓٞثٛزیس ،تٛی ایٗ ٔیساٖ ،ثب فعْ ضاسد حبضط ٔی ضسیس .أطٚظ ٓٞ
زض ٔیساٖ فّٓٔ ،یساٖ سیبستٔ ،یساٖ تالش  ٚوبضٔ ،یساٖ ٕٞجستٍی ّٔی ٔ ٚیساٖ ثػیطت ،ضٕب رٛاٟ٘ب پبیٕطزی ذٛزتبٖ ضا
٘طبٖ زازیس ،ایستبزٌی ذٛزتبٖ ضا احجبت وطزیسٌ .بٞی اٚلبت ر٘ ًٙؾبٔی آسب٘تط اظ ر ًٙفىطی است؛ آسب٘تط اظ ر ًٙزض
فطغٞٝبی سیبسی استّٔ .ت ایطاٖ ٘طبٖ زاز و ٝزض ر ًٙفطغٞٝبی سیبسی  ٚأٙیتی ،ثػیطتص  ٚایستبزٌیبش اظ ایستبزٌی
زض ر٘ ًٙؾبٔی وٕتط ٘یستِ .صا رٛاٟ٘بی ٔب ثحٕساَِّّ ٝرٛاٟ٘بی الیك ،سبذت ٚ ٝپطزاذتٝای ٞستٙس و ٝثبیس ث ٝایٗ ٔمساض ٓٞ
اوتفب ٘ىٙٙس؛ ٕٞت ٔضبفف ،وبض ٔضبففٕٞ .تتبٖ ضا ثّٙس وٙیسّٔ .ت ایطاٖ ثبیس فمتافتبزٌیٟبی زٚضاٟ٘بی عٛال٘ی استجساز زض
ایٗ وطٛض  ٚزذبِت ذبضری ٘ ٚفٛش ذبضری ضا رجطاٖ وٙس .ثٙس ٜاعٕیٙبٖ ضاسد زاضْ ث ٝایٙى ٝرٛاٖ أطٚظِ وطٛض فعیعِ ٔب زض
سغح فبِٓ ،وٓ٘ؾیط یب ثی٘ؾیط است ٚ .ایٗٛ٘ ،یس آیٙسٜی وطٛض استٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .58اٖضبءاَِّّ ٝضٕب رٛاٟ٘ب آٖ ضٚظی ضا ذٛاٞیس زیس و ٝوطٛضتبٖ اظ ِحبػ فّٕی ،اظ ِحبػ فٙبٚضی ،اظ ِحبػ سیبسی ،اظ ِحبػ ٘فٛش
ثیٗإِّّی ،زض سغحی ثبضس و ٝضبیستٝی ایطاٖ اسالٔی  ٚضبیستٝی ّٔت ثعضي ایطاٖ است .أیسٚاضیٓ اٖضبءاَِّّ ٝزفبی
حضطت ثمیةاَِّّ( ٝاضٚحٙبفسا )ٜضبُٔ حبِتبٖ ثبضس ،اضٚاح ٔغٟط ضٟسای فعیع ،ضٟسای ر ًٙتحٕیّی  ٚزفبؿ ٔمسس  ٚثرػٛظ
ضٟسای ٔٙغمٝی فتحإِجیٗ اٖضبءأَِّّ ٝطٕ َٛاِغبف اِٟی ثبضٙس  ٚاظ ٕٝٞی ٔب ضاضی ثبضٙس  ٚضٚح ٔغٟط أبْ ثعضٌٛاض
اٖضبءاَِّّ ٝاظ ٕٝٞی ٔب ضاضی  ٚذطٛٙز ثبضسٙٔ(.غم ٝفتح إِجیٗ)89/1/11 ،
 .59ثطای ٔٗ ٔبیٝی افتربض  ٚسطثّٙسی است و ٝزض ایٗ ٘مغ ،ٝزض رٕـ ضٕب ضاٞیبٖ ٘ٛض ٔ ٚزٕٛفٝی فطبق زَثبذتٝی یبز
ضٟیساٖ حضٛض زاضت ٝثبضٓ .ثٕٝٞ ٝی ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فعیعی و ٝزض ایٗ ٔٙغم ٝسى٘ٛت زاض٘س ٕٞ ٚیٗعٛض ث ٝضٕب ثطازضاٖ
 ٚذٛاٞطاٖ فعیعی و ٝاظ ٘مبط ٔرتّف وطٛض ثطای تىطیٓ ضٟیساٖ ث ٝایٗ ٘مغ ٝآٔسٜایس ،سالْ فطؼ ٔی و .ٓٙاٌط ایٗ ضٟیساٖ
فعیع ٕ٘ی ثٛز٘س  ٚچٙب٘چ ٝایٗ ٔطزْ ٔإٔٗ زض ایٗ ٔٙغم ،ٝسسِ ضا ٜزضٕٗ ٕ٘ی ضس٘س ،سط٘ٛضت ایطاٖ فعیع  ٚاسالٔی چیع
زیٍطی ٔی ضس .أطٚظ  ٚفطزا  ٚفطزاٞب ایٗ ّٔت  ٚایٗ وطٛضٔ ،ط ٖٛٞفساوبضی ضٟیساٖ فعیعی است و ٝایٗ ٔٙغمٝی فؾیٓ ضا
ثب رسٓ  ٚربٖ ذٛز ٔحبفؾت وطز٘س ،استمالَ وطٛض ضا حفؼ وطز٘س  ٚفعت ایٗ ّٔت ضا حفؼ وطز٘س ٗٔ .زض ایٗ ٔٙغم،ٝ
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ٔطزٔی ضا زیسْ و ٝفٕط ذٛز ضا زض ٕٞیٗ ٔٙغمٌ ٝصضا٘س ٜثٛز٘س  -ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فطة  ٚ -ثب ضزبفت ،ثب رب٘فطب٘ی ٚ
ٚفبزاضی ذٛز ث ٝاسالْ  ٚایطاٖ فعیع ،آٖچٙبٖ ایستبزٌیبی وطز٘س وٕٝٞ ٝی ٔحبسجبت زضٕٗ ثقخی  ٚپطتیجب٘بٖ ذبضرىِ ا،ٚ
غّظ اظ آة زضآٔس ٗٔ .زض ایٗ ٔٙغم ،ٝرٛا٘بٖ غیٛض ایٗ وطٛض ضا ٔطبٞس ٜوطزْ و ٝاظ اوٙبف ایٗ وطٛض پٟٙبٚض  ٚثعضي ،اظ
آغٛش ذب٘ٛازٜٞب ،اظ ظ٘سٌی ضاحتِ زض وٙبض پسض ٔ ٚبزض ،زَ ثطیس ٜثٛز٘س تب ث ٝایٙزب ثیبیٙس  ٚاظ ٔطظٞبی ضطف  ٚفعت ایطاٖ
اسالٔی زفبؿ وٙٙس .ذٛظستبٖ٘ ،مغٝای است و ٝزض آٖ تٛعئٝی زضٕٙبٖ ٘بوبْ ٔب٘س؛ ذٛظستبٖ ٔٙغمٝای است و ٝزض آٖ
ٔحبسجبت زضٕٙبٖ اسالْ غّظ اظ آة زضآٔس .عبغٛتِ فطاق عٛض زیٍطی ٔحبسج ٝوطز ٜثٛز  ٚپطتیجب٘بٖ غساْ  -یقٙی أطیىب ٚ
زیٍط فٙبغط اضزٌٚب ٜاستىجبض رٟب٘ی ٔ -حبسجبت زیٍطی وطز ٜثٛز٘سٕٞ .ت ضٕب ٔطزْ ،غیطت رٛا٘بٖ ٔسّٕبٖ اظ سطاسط وطٛض
 ٚحٕیّت  ٚایٕبٖ ٔطز  ٚظِٖ ایٗ سطظٔیٗٔ ،حبسجبت آٟ٘ب ضا اظ ضیط ٝثبعُ وطز .ربٟ٘بیی زض ایٙزب لطثبٖ اٞساف ثّٙس اسالٔی
ضس٘س؛ و ٝایٗ ضٟیس فعیع ٔب  -ضٟیس چٕطاٖ  -یىی اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثطرستٝی آٖ است .یبز ضٟسا ٌطأی ثبز! یبز سطزاضاٖ ضٟیس
ٔ ٚزبٞساٖ ضا ٜذسا ٌطأی ثبز! یبز ضٟیساٖ ذٛظستبٖ  ٚرٛا٘بٖ ٔرّع فطة  -اظ اٛٞاظ  ٚسٛسٍٙطز  ٚضبزٌبٖ  ٚحٕیسیٚ ٝ
ٛٞیع ٚ ٜزیٍط ٔٙبعك ایٗ استبٖ  ٚضٟیساٖ آثبزاٖ  ٚذطٔطٟط ٌ -طأی ثبز! ایٟٙب ایٗ وطٛض ضا ثیٕ ٝوطز٘س)85/1/5(.
 .60حتّی اظ ر ًٙفطٍٙٞی ٔ ٓٞأیٛسٙس .ثجیٙیس؛ زض زٝٞی  70و ٝزٝٞی ز ّْٚا٘مالة ٔب ثٛز ،یه حطوت فطٍٙٞی ذجبحتآِٛزی
فّی ٝوطٛض ٔب ضطٚؿ ضس و ٝثٙسٕٞ ٜبٖٚلت ٔسئّٝی تٟبرٓ فطٍٙٞی ضا ٔغطح وطزْٔ ،سئّٝی ضجیر ٖٛفطٍٙٞی ضا ٔغطح
وطزْ ،ثطای ایٙى ٝرٛاٟ٘ب حٛاسطبٖ ثبضس ،چطٕطبٖ ثبظ ثبضسٔ ،طزْ ثسا٘ٙس .یه حطوت ٚسیـ فطٍٙٞی فّی ٝوطٛض ٔب زض
زٝٞی  70ضطٚؿ ضس؛ حبال ضٕب ٍ٘ب ٜوٙیس؛ ٔتِّٛسیٗ زٝٞی  ،70أطٚظ زاض٘س ٔیط٘ٚس ثٝفٛٙاٖ ٔسافـ حطْ ربٖ ٔیسٙٞس ،سط
ٔیسٙٞس ٘ ٚیطٔ ٚیسٙٞس؛ ٘قططبٖ ثطٔیٍطزز! چ ٝوسی ایٗ ضا حسس ٔیعز؟ زض ٕٞبٖ زٚضا٘ی و ٝآٖ تٟبرٓ ٚسیـ فطٍٙٞی ثٛز،
ایٗ ٌّٟب زض ثٛستبٖ رٕٟٛضی اسالٔی ضىفت ٝضس٘س ،ایٗ ٟ٘بِٟب ضٚییس٘س ،حززیٞب زضست ضس٘س؛ پس ٔب زض رًٙ
فطٍٙٞی پیطٚظ ضسیٓ  ٚزضٕٗ زض ر ًٙفطٍٙٞی ضىست ذٛضز .یه ر ًٙفطٍٙٞی ضا ٜا٘ساذتٙس زض زٝٞی  ٚ 70ثرطی اظ
زٝٞی  ،80ثطای ایٙى ٝافتربضات زفبؿ ٔمسّس ضا ث ٝفطأٛضی ثسپط٘س ٚ ،اغطاض زاضتٙس ثط ایٗ؛ [أّب] رٕٟٛضی اسالٔی یه
فّٙبٚضی ٘طْ ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز ،یقٙی حطوت فٕسٜی ضاٞیبٖ ٘ٛض .ضاٞیبٖ ٘ٛض یه فّٙبٚضی است؛ یه فّٙبٚضیِ لسضتِ ٘طْ است.
ٔیّیٖٞٛب رٛاٖ ضا ٜافتبز٘س ضفتٙس زض رجٟٞٝبی ر ،ًٙزض آٖ وب٘ٔ ٖٛقطفت  ٚلسس ،زض آٖ وب٘ ٖٛفساوبضی ،آ٘زب زیس٘س و ٝچٝ
ٚضقیّتی ثٛز ٜاست  ٚچ ٝاتّفبلبتی افتبز ٜاست؛ [ثطایطبٖ] ضطح زاز٘س  ٚزض ٔبرطای زفبؿ ٔمسّس لطاض ٌطفتٙس .ثّ ،ٝرٕٟٛضی
اسالٔی ایٗ است؛ ٔسافـ حطْ تطثیت ٔی وٙس؛ضاٞیبٖ ٘ٛض ضأ ٜیا٘ساظز؛ ٔقتىفیٗ زض ٔسبرس ضا -و ٝتمطیجبً  ٓٞ ٕٝٞرٛا٘ٙس،
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ثٝفٛٙاٖ یه ٕ٘بز فبِی تضطّؿ  ٚلساست -ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز؛ ایٟٙب و[ ٝلجالً] ٘جٛز؛ پس ٔب زض ر ًٙفطٍٙٞی ثط زضٕٗ پیطٚظ
ضسیٓ .زض ر٘ ًٙؾبٔی ٔ ٓٞب پیطٚظ ضسیٓ .زض ر ًٙأٙیّتی ـ سیبسی ٔ ٓٞب پیطٚظ ضسیٓ .ر ًٙأٙیّتی ـ سیبسیضبٖ سبَ
 ٚ 88حٛازث سبَ  88ثٛز .ثطای آٖ حٛازث سبِٟب ظحٕت وطیس ٜثٛز٘س؛ آٖرٛض حٛازث یهسبفت ٚ ٝیهضٚظ ٜو ٝثٚ ٝرٛز
ٕ٘یآٔس؛ چٙس سبَ ثطای آٖ ظحٕت وطیس ٜثٛز٘س؛ ّّٔت ایطاٖ ٘ ٚؾبْ رٕٟٛضی اسالٔی ثط تٛعئٝی زضٕٗ فبئك آٔس  ٚپیطٚظ
ضس)97/5/22(.
ٙٔ ٕٝٞ .61بعك زفبؿ ٔمسس اظ رّٕ ٝذٛظستبٖ ،غح ٝٙثطتطیٗ فساوبضیٟبٔ ،زبٞستٟب  ٚاظ ذٛز ٌصضتٍی ٞب ثٛز ٜاست)93/1/6(.
 .62پیطٚظی ضظٔٙسٌبٖ اسالْ زض ایٗ فّٕیبت سطآغبظ سّسّ ٝفّٕیبت ثقسی عطیك اِمسس ،فتح إِجیٗ  ٚاِی ثیت إِمسس ضس وٝ
ٔی تٛا٘ست زض ٕٞبٖ سبِٟب ث ٝر ًٙتحٕیّی پبیبٖ زٞس)93/1/6(.
 .63ثعضٌتطیٗ زضس ا٘مالة اسالٔی ثّٔ ٝت ایطاٖ ایٗ ثٛز و٘ ٝطبٖ زاز ،ضا ٜضسیسٖ ث ٝآضٔبٟ٘بی ثّٙسٔ ،زبٞست  ٚرب٘فطب٘ی ٚ
ایستبزٌی ثط سط ایٗ آضٔبٟ٘ب است)93/1/6(.
 .64ثبیس ٕٛٞاض ٜیبز زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضت ٝضٛز)93/1/6(.
ِ .65حؾِ ٝحؾ ٝحٛازث زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ،ثطای ّٔت ایطاٖ فطأٛش ٘طس٘ی است  ٚتبحیطات ثعضٌی زض ٔسیط حطوت ّٔت ثسٛی
آضٔبٟ٘ب زاضز)93/1/6(.
] .66وبضٚاٟ٘بی ضاٞیبٖ ٘ٛض زض ٔٙبعك فّٕیبتی زفبؿ ٔمسس[ تٛض ٝایٗ سفطِ ٔقٛٙی ،تزطی ٝآٔٛظی ،ثػیطت  ٚا٘ٛاض اِٟی
ثبضس)93/1/6(.
 ٗٔ .67ایٗ سطظٔیٗ ضا یه سطظٔیٗ ٔمسّس ٔیزا٘ٓ .ایٗرب ٘مغٝای است ؤ ٝالئىٝی اِٟی و ٝضبٞس فساوبضی ٔرّػب٘ٝی ایٗ
ضٟسای فعیع ثٛز٘س ،ث ٝآٖ تجطّن ٔیرٛیٙس .ایٗرب ٔتقّّك ثٞ ٝطوسی است و ٝزِص ثطای اسالْ  ٚثطای لطآٖ ٔیتپس .ایٗرب
ٔتقّّك ثٕٝٞ ٝی ّٔت ایطاٖ است .زِٟبی ٕٝٞی ّٔت ایطأٖ ،تٛرّ ٝایٗ ٘مغ ،ٝایٗ ثیبثبٖ ٕٝٞ ٚی ایٗ ٔٙبعمی است و ٝضبٞس
فساوبضیٟبی رٛا٘بٖ ثٛز ٜاست .ضٕب و ٝایٗرب ضا ٌطأی ٔیزاضیس ،ذٛة ٔیوٙیس .آٔسٖ ضٕب  ٚاحتطاْ ث ٝایٗ ٘مغ ،ٝثسیبض ثزب ٚ
ثسیبض وبض غحیحی است .ثٙس ٓٞ ٜذٛاستٓ ث ٝاضٚاح عیّجٝی ضٟیساٖ  ٚثَ٘ ٝفَسٟبی ٔقغّط رٛا٘بٖ ٔإٔٗ ،تجطّن ثزٛیٓ  ٚث ٝایٗ
فعیعاٖ احتطاْ وٓٙ؛ ِصا آٔسْ زض رٕـ ضٕب ضطوت وطزْ(.ضّٕچ)78/1/8 ،ٝ
 .68ثطای ٔٗ ٔبیٝی افتربض  ٚسطثّٙسی است و ٝزض ایٗ ٘مغ ،ٝزض رٕـ ضٕب ضاٞیبٖ ٘ٛض ٔ ٚزٕٛفٝی فطبق زَثبذتٝی یبز
ضٟیساٖ حضٛض زاضت ٝثبضٓ .ثٕٝٞ ٝی ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ فعیعی و ٝزض ایٗ ٔٙغم ٝسى٘ٛت زاض٘س ٕٞ ٚیٗعٛض ث ٝضٕب ثطازضاٖ
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 ٚذٛاٞطاٖ فعیعی و ٝاظ ٘مبط ٔرتّف وطٛض ثطای تىطیٓ ضٟیساٖ ث ٝایٗ ٘مغ ٝآٔسٜایس ،سالْ فطؼ ٔیو .ٓٙاٌط ایٗ ضٟیساٖ
فعیع ٕ٘یثٛز٘س  ٚچٙب٘چ ٝایٗ ٔطزْ ٔإٔٗ زض ایٗ ٔٙغم ،ٝسسِ ضا ٜزضٕٗ ٕ٘یضس٘س ،سط٘ٛضت ایطاٖ فعیع  ٚاسالٔی چیع
زیٍطی ٔیضس .أطٚظ  ٚفطزا  ٚفطزاٞب ایٗ ّٔت  ٚایٗ وطٛضٔ ،ط ٖٛٞفساوبضی ضٟیساٖ فعیعی است و ٝایٗ ٔٙغمٝی فؾیٓ ضا
ثب رسٓ  ٚربٖ ذٛز ٔحبفؾت وطز٘س ،استمالَ وطٛض ضا حفؼ وطز٘س  ٚفعت ایٗ ّٔت ضا حفؼ وطز٘س(.زٞالٚی)85/1/5 ،ٝ
 .69ارتٕبؿ فؾیٕی و ٝزض ایٗ ٘مغٝی ثطرستٝی تبضیری تطىیُ ضس ٜاست٘ ،طب٘ٝی ثعضٌی اظ لسضضٙبسی ّٔت ایطاٖ است .اظ
اعطاف وطٛضٔ ،طزاٖ ،ظ٘بٖ ،پیطاٖ  ٚرٛا٘بٖ ث ٝایٗ ٘مغ ٚ ٝزیٍط ٘مبعی و ٝزض تبضیدِ ر ًٙتحٕیّی٘ ،مبط ثطرستٚ ٝ
فطأٛش٘طس٘ی ثٛزٜا٘س ،ضتبفتٝا٘س  ٚزض حمیمت ،یبز آٖ رٛا٘بٖ ،ضظٔٙسٌبٖ ،زالٚضاٖ ٔ ٚإٔٙب٘ی ضا و ٝوطٛض  ٚتبضید ّٔ ٚت ٔب
ٕٛٞاضٔ ٜسی ٖٛآٟ٘بستٌ ،طأی زاضتٝا٘س .اِجت ٝالظْ است ثب لّت  ٚظثبٖ اظ ٔطزْ فعیعی و ٝأطٚظ اظ ضٟطٞبی زظف ،َٛا٘سیٕطه
 ٚضٛش زض ایٗ رّسٝی ثعضي ضطوت وطزٜا٘س ٕٞ ٚچٙیٗ اظ ثمیٝی ٔٓٞیٟٙبٖ ایطا٘یٔبٖ و ٝاظ سطتبسط ٘مبط وطٛض ث ٝایٗرب
آٔسٜا٘س ،سپبسٍعاضی ؤ .ٓٙىبٖ  ٓٞپبزٌبٖ زٚو ٝٞٛاست و ٝعاشَراییاى زهاى ها  -رٛا٘بٖ اظ ربٖ ٌصضت ٚ ٝزالٚض ٔب  -زض
عی سبِٟبی ٔتٕبزی زفبؿ ٔمسس ،زض ٕٞیٗرب ارتٕبؿ وطز٘س  ٚزض ٕٞیٗ حبَ ٛٞ ٚا ،فعْ  ٚتػٕیٓ ٔطزا٘ٔ ٚ ٝإٔٙب٘ٝی ذٛز
ضا ثط زفبؿ اظ ایٗ وطٛض ثٔ ٝطحّٝی فُٕ زضآٚضز٘س .ایٗ پبزٌبٖ  ٚسطظٔیٗ ،ضبٞس فساوبضیٟب ،اذالغٟب ،ایٕبٟ٘ب  ٚضٚحیٞٝبی
ٔبالٔبَ اظ أٛاد غفب  ٚعطاٚتی است و ٝاظ رٛا٘بٖ ٔإٔٗ ثسیزی  ٚفساوبض ثطٚظ وطز ٜاست(.زٚو)81/1/9 ،ٝٞٛ
 .70حضٛض لططٞبی ٔرتّف ٔطزْ زض ٔٙبعك ثطرست ٚ ٝفطأٛش ٘طس٘ی زٚضاٖ زفبؿ ٔمسس ثٔ ٝقٙبی لسضضٙبسی آ٘بٖ اظ
ضظٔٙسٌبٖ  ٚزالٚضٔطزا٘ی است و ٝوطٛضّٔ ،ت  ٚتبضید ٕٛٞاضٔ ٜسی ٖٛآ٘بٖ است(.زٚو)81/1/9 ،ٝٞٛ
 .71ایٗ ثیبثبٟ٘ب ضا ٘یطٞٚبی ٔتزبٚظ پط وطز ٜثٛز٘س .تٕبْ ایٗ سطظٔیٗ پبن ٔ ٚؾّ ٚ ْٛذ٘ٛجبض ،زض ظیط چىٕٝی ٔتزبٚظاٖ ثٛز ٚ
٘یطٞٚبی ٔسّّح  ٚسبظٔبٟ٘بی ٘ؾبٔی ٔبٕٝٞ ،ی تالش ذٛزضبٖ ضا ثطای زفـ  ٚسطوٛة زضٕٗ ٔیوطز٘س .أب ایٗ رٛا٘بٖ ثب
زست ذبِی ثٔ ٝمبثّ ٝثب زضٕٗ ٔیضفتٙس .آٖ ضٚظ ضبیس فسّٜی ایٗ رٛا٘بٖ ،ثیست ،سی ٘فط ثیطتط ٘جٛز .ثیست اِی سی رٛا٘بٖ
ثب زست ذبِی؛ أب ثب زَ استٛاض اظ ایٕبٖ  ٚتٛوُّ ث ٝپطٚضزٌبض .زض ایٗرب ،زض ایٗ ثیبثبٟ٘ب ،چٙس ٞعاض تب٘ه ٘ ٚفطثط ظضٞی اظ زضٕٗ
ٔستمط ثٛز .آٖ رٕـ وٛچه ،ثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ رٕـ فّیاِؾّبٞط ثعضي ٔیآٔس؛ ثب ایٕبٖ ث ٝذسا  ٚثب تٛوُ؛ آٌٖ ٝ٘ٛوٝ
حسیٗثٗفّی فّیٝاِسّالْ ،ثب رٕـ ٔقسٚز ،زض ٔمبثُ زضیبی زضٕٗ ایستبز ،لّجص ّ٘طظیس ،اضازٜاش سست ٘طس  ٚتطزیس زض ا ٚضاٜ
پیسا ٘ىطز .ایٗ رٛا٘بٖٚ ،القبً ٕٞبٖعٛض ثٛز٘س ٗٔ .زض ٕٞیٗرب ،اظ ضٟیس فّٓاِٟسی پطسیسْ :ضٕب اظ سالح  ٚتزٟیعات چ ٝزاضیس
و ٝایٌٗٔ ٝ٘ٛػّٕٓ ث ٝر ًٙزضٕٗ ٔیضٚیس؟ زیسْ ایٟٙب زِٟبیطبٖ آٖچٙبٖ ثٛ٘ ٝض ایٕبٖ  ٚتٛوُّ ث ٝذسا ٔحىٓ است و ٝاظ
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ذبِی ثٛزٖ زست ذٛز ٞیچ ثبوی ٘ساض٘س .حطوت وطز٘س  ٚضفتٙس .آٟ٘ب ذٛاستبض رٟبز زض ضا ٜذسا  ٚپصیطای ضٟبزت زض ایٗ ضاٜ
ثٛز٘س؛ چٔ ٖٛیزا٘ستٙس حمّٙس .ضٟسای ٔب زض ٞط ٘مغٝی ایٗ رجٟٝی فؾیٓ ،ثب ٕٞیٗ ضٚحی ٚ ٝثب ٕٞیٗ ایٕبٖ ،رٍٙیس٘س.
فعیعاٖ ٔٗ! ثطازضاٖ  ٚذٛاٞطا٘ی و ٝاظ ٔٙغمٝی زضت آظازٌبٖ ،اظ ٛٞیع ،ٜاظ سٛسٍٙطز ،اظ ثُستبٖ  ٚاظ ٔٙبعك زیٍطِ فطبیطِ
ٔرتّف فطة زض ایٗرب ٞستیس  ٚیب وسب٘ی و ٝاظ ٘مبط زیٍط آٔسٜایس! ایٗ غحٞٝٙبی ظیجب اظ رٛا٘بٖ ضظٔٙس ،ٜیه زضس است.
یه زضس ثعضي ثطای أطٚظِ ّٔتِ ایطاٖ  ٚثطایِ ٕٞیطٝی تبضید .زض ا٘مالة ٔ ،ٓٞب ثب زست ذبِی ثٔ ٝیساٖ آٔسیٓ؛ أب ثب زِی
سطضبض اظ ایٕبٖ  ٚفطك ،ثب زستٍب ِٜتب ز٘ساٖ ٔسّّحِ زضٕٗ ،رٍٙیسیٓ  ٚثط ا ٚپیطٚظ ضسیٓ .اِجتٔ ،ٝجبضظ ٜظحٕت زاضز؛ أب حك ثط
ثبعُ ،پیطٚظ است)75/12/20( .

« الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن »
هٌبع:
1- KHAMENEI.IR
« با آرزٍی بْتریي ّا»

تْیِ کٌٌذُ :حَزُ بسیج شرکت هلی پاالیش ٍ پخش
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