�خغجِ اٍل
ثوٌبسجت هیالد ثب سؼبدت دٍاصدّویي اختش تبثٌبک آسوبى اهبهت ٍ ٍالیت حضشت هْذی(ػح )ثؼٌَاى آًکِ آى حضشت ثبالتشیي
دسخِ ػجَدیت سا پیوَدُ است ٍ خذای هتؼبل ًیض ثبالتشیي دسخِ سا ثِ اٍ هشحوت فشهَدُ است هکتت تطیغ خػیػِ اٍست ٍ
اػتقبد ثِ هْذی هَػَد (ػح) اػتقبد ثِ هٌدی کِ ثؼذ اص ایٌکِ سشاسش ػبلن سا ظلن ٍخَد فشا هی گیشد هشدی اص تجبس آخشیي
پیبهجش (ظ)ظَْس هی کٌذ ٍ اٍ اکٌَى صًذُ است حی است اص فشصًذاى فبعوِ صّشا(س)کِ هدشی اسادُ الْی هی ثبضذ ایي اػتقبد
هبست کِ هبیِ افتخبس هب ّن ّست اغَال ضیؼِ دٍ اغل اسبسی داسد یکی ػبضَسا کِ ًوبد هقبٍهت ٍ ایثبس دس هقبثل ثبعل است
ٍ دیگشی اًتظبس ٍ اػتقبد ثِ هْذی هَػَد ٍ هٌدی ػبلن ثطشیت کِ ًوبد اهیذٍاسی ٍ صدٍدى یأس ٍ ًباهیذی است ایي دٍ اغل
اسبسی ثِ هکتت ضیؼِ سًٍق خبغی ثخطیذُ است کِ حتی دضوٌبى ًیض ًسجت ثِ ایي دٍ اغل هتشقی اػتشاف داسًذ اص سسبًِ
ّبی غْیًَسیی هٌتطش ضذ کِ ایي دٍ اغل اسبسی کِ دس ضیؼِ ٍخَد داسد هب سا فلح کشدُ است ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى هب سا یبسای
هقبٍهت ًیست اص یکغشفی الگَی خَد سا سیذ ٍ سبالس ضْیذاى قشاس دادُ اًذ کِ ثب ًطبى دادى هقبٍهت ٍ ایثبس ٍ فذاکبسی تب پبی
خبى ساُ ّش گًَِ تسلین ٍ سبصش سا ثشای آًْب ثستِ است ٍ اص عشف دیگش اػتقبد ساسخ کِ پیشٍصی ًْبیی سشاًدبم ثب آًْب خَاّذ
ثَد ّشگض آًْب سا خستِ ًوی کٌذ ٍ یأس سشاؽ آًْب ًوی سٍد ایي سا دضوٌبى اػتشاف کشدُ اًذ اػتقبد ثِ هٌدی ػبلن ثطشیت اگش
چِ دس ثیي ّوِ هزاّت ٍ هلل ٍخَد داسد اهب دس ضیؼِ ثػَست خیلی هطخع ٍ پش سًگ ٍ آى کسی کِ هدشی تحقق اسادُ الْی
است االى صًذُ است ثش اسبس هکتت ّبً،ظبسُ گش اٍضبع است ٍ حوبیت هی کٌذ اص یبساى ٍ عشفذاساى حقیقی خَیص،ایي هبیِ
اهیذ ّوِ هبست هٌتظش حقیقی کسی است کِ دس ایدبد صهیٌِ ظَْس ًقص اسبسی داضتِ ثبضذ ٍ اٍ تب آًدبئیکِ دس تَاى اٍ ّست
صهیٌِ سا ثشای ظَْس آى حضشت فشاّن کٌذ.

هٌتظش حقیقی کسی است دس ایدبد صهیٌِ ظَْس ًقص اسبسی داضتِ ثبضذ ٍ صهیٌِ سا ثشای ظَْس آى حضشت فشاّن کٌذ چشا
حضشت غیجت کشد خض ثِ خبعش خْل ٍ ًبآگبّی ثَد ٍگشًِ خذای هتؼبل ثخیل ًجَد کِ ٍلی خَیص سا اص هشدم خذا کٌذ هشدم
ثَدًذ کِ ضبیستگی ٍ لیبقت حضَس آى حضشت سا ًذاضتٌذ ثٌبثشایي اگش کسی هٌتظش ٍاقؼی است ساّص ایٌست کِ ثِ تقَیت
ثبٍسّبی دیٌی هشدم ثپشداصد ثبٍسّبی دیٌی سا دس ثیي خبهؼِ هحکن ٍ هستحکن ثکٌذ هٌتظش حقیقی کسی است کِ هثل ثٌی
اسشائیل ًجبضذ ٍقتی کِ گفتٌذ دس ایي ضْش افشادی ّستٌذ کِ هبًغ ٍ هضاحن ّستٌذ ٍ ضوب هأهَسیذ کِ ثب آًْب ثِ ًجشد ثشخیضیذ
گفتٌذ هب ایٌدب ًطستین خَدت ٍ خذایت ثشٍ کبست سا توبم کشدی ٍ هب سا غذا ثضًیذ تب هب ثیبئین اهشٍص ّن ػذُ ای ّستٌذ تفکش
یَْدی هٌص سا داسًذ هیگَیٌذ صهبًی کِ غیجت ّست کسی کبسی ًذاضتِ ثبضذ ثِ سیبست ٍ اختوبع ٍ اغالح خبهؼِ کبسی
ًذاضتِ ثبضذ اهبم صهبى(ػح) هب ّش ٍقت تطشیف آٍسدیذ ٍ حکَهت خْبًی سا تطکیل دادیذ هب ّن خذهت ّستین هسدذی کِ
سیبسی ثبضذ ًوی خَاّین اگش اهبم خوبػت خَاست حشفی اص سیبست کِ سیبست ثِ هؼٌبی حق ٍ ثبعل.هسدذی کِ اهبم
خوبػت آى اّل ٍسٍد ثِ هسبئل سیبسی یؼٌی حق ٍ ثبعل ًطَد کسی کِ پیشٍ ٍالیت فقیِ آى ّن ٍلی فقیِ خبهغ الطشائظ
ًجبضذ آًْن التضام ػولی ثِ ٍالیت فقیِ،اهب ًبئت اهبم صهبى(ػح) است دس صهبى غیجت آى ّن خذای هتؼبل تَفیق هشحوت کشد
کِ فقیِ خبهغ الطشائغی تَاًست دس یک گَضِ ای اص دًیب حکَهتی سا تطکیل ثذّذ.
�اداهِ خغجِ اٍل حبج آقب ًبغشی
خذاًٍذ تجبسک ٍ تؼبلی تَفیق هشحوت کشد کِ فقیِ خبهغ الطشایغی تَاًست دس یک گَضِ ای اص دًیب حکَهتی سا تطکیل ثذّذ
الجتِ کسی ادػب ًویکٌذ کِ ایذُ آل است ٍ ضؼفی ٍ ًقػبًی ًذاسد اهب هؼیبسّبی کلی سا دس ًظش ثگیشیذ ستیض ثب
هستکجشیي،دضوي اٍل هب هستکجشیي یبٍسی هظلَهبى ایٌْب خغَط کلی است کِ ثِ ّوِ ّطذاس هی دّذ کِ هجبدا ضبًِ اص صیش
ثبس هسئَلیت خبلی ثکٌٌذٍ.قتی آقب تطشیف آٍسدًذ ٍ پستی ّن ثِ اٍ ثذٌّذ اهب هالک حبل است حبل ثبیذ کبسی کٌذ خْل سا
ثیي هشدم ثشداسیذ تقَیت ثبٍسّبی دیٌی اًدبم ثذّذ تب صهیٌِ ظَْس فشاّن ثطَد اص ایي ًظبم اسالهی ًقص اسبسی داضتِ ثبضذ ًِ
ثیبیذ ثشای خَدش هقبم ٍ هَقؼیتی تْیِ کٌذ ثشٍت ٍسشهبیِ ای ثشای خَدش ثْن ثضًذ ًِ،قػذش ٍاقؼب خذهت ثبضذ ثب ًیت
خبلع ٍاسد ضَد دس غحٌِ حق ٍثبعل ثبضذ ثجیٌذ کذام خجِْ،کذام خٌبح،کذام حضة،کذام گشٍُ حق سا هیگَیذ ّویطِ اص حق

عشفذاسی ثکٌذ،اهشثِ هؼشٍف ًٍْی اصهٌکش سا اًدبم ثذّذ ٍ اٍ ثشای خَدش خغش داضتِ ثبضذ اگش کسی آًشا اًدبم ًذّذ اهبم ػػش
ّن ظَْس ثکٌذ ّوبى هٌغق سا داسد تب آًدبیی،اهبم ػػش(ػح) است کِ ثشای اٍ خغشی پیص ًیبیذ ایي یؼٌی هٌتظش ٍاقؼی ثَدى
کِ دس غحٌِ حق ٍ ثبعل ثبضذ اّل هجبسصُ ثبضذ اگش خٌگی پیص آهذ پیص قذم ثبضذ ٍ اص ًجشد ثب دضوي خَدداسی ًکٌذ تَعئِ
ّبی دضوي سا سّگیشی کٌذ چطن ثػیشت داضتِ ثبضذ تین سیبسی هحکوی داضتِ ثبضذ خَد سا ثِ خبی غیش خَدی ًگیشد
ضشایظ هٌتظش حقیقی است کِ خذای هتؼبل ثِ ّوِ هب تَفیق دّذ کِ خضٍ هٌتظشاى حقیقی آى حضشت ثبضین ٍثشًبهِ ّبیی
کِ ثشای حکَهت خبهغ خْبًی الصم است ػجبست است اص ثشًبهِ خبهغ کِ ثحوذاهلل حبغل است قشاى کشین ٍ فشٌّگ اّل ثیت
ػػوت ٍ عْبست(ع)سّجش الیق ٍ ضبیستِ کِ هب هؼتقذین حی است ٍ حبضش است ٍ ًبظش اػوبل هب ٍ،فشاّن ضذى یبساى هخلع
حضشت آى ً ٣١٣فش کِ ّش کذاهطبى قبدس ثبضٌذ یک گَضِ ای اص دًیب سا اداسُ ثکٌذدیگش ایٌکِ هشدم آهبدگی الصم سا داضتِ
ثبضٌذ کِ ثحوذاهلل سٍیکشد هشدم ثِ هزّت ٍ دیبًت دس سشاسش کشُ صهیي ایي ًَیذ سا ثِ هب هی دّذ دس هٌغقِ خبٍسهیبًِ،ثیذاسی
اسالهی،دسکطَسّبی اسٍپبیی ٍسٍیکشد دیٌی ٍ ثبصگطت دٍثبسُ ثِ هزّت کِ دضوي سا ثِ ٍحطت اًذاختِ است ػدَالًِ گشٍّی
سا آهبدُ کشد ثِ ًبم داػص کِ ثِ ایي ٍسیلِ ثتَاًذ خلَی گستشش سٍیکشد دیٌی ٍ هزّجی سا ثگیشد کِ ثحوذاهلل فشاّن هیضَد
ٍایي هْن ایٌست کِ اًسبى اػتقبد قلجی ٍساسخ خَیص سا ًسجت ثِ هسئلِ هْذٍدیت هحکن ًگِ ثذاسد ٍ حَصُ ّبی
ػلویًِْ،بدّبی فشٌّگی هب ثبیذ ثیطتش هسئلِ هْذٍدیت سا تقَیت کٌذ ثب ثشّبى ٍاستذالل ثب هٌغق تشٍیح کٌٌذ ٍهغوئي ثبضیذ
اى االسؼ یشثْب ػجبدی الػبلحَى

خغجِ دٍم تَسظ حبج آقب ًبغشی ٢٢اسدیجْطت
دستَس قشآى کشین است کِ سلغِ ثیگبًِ ثِ ّیچ ٍخِ پزیشفتٌی ًیست.
خظ قشهض هب هقب م هؼظن سّجشی است کِ ّشگًَِ اٍ فشهبیص کشد یکی اص ٍظبیف اغلی کِ فشهبیطبت ایطبى سا تجییي کٌین،
تَضیح ثذّین ،ضشح دّین
دس سبل  ١٣31سٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَصش ٍ پشٍسش ثب تکیِ ثش قشآى کشین ٍ سٍایبت اّل ثیت ػػوت ٍ عْبست (ع) ًَضتِ آى
ّن صیش ًظش هتخػػیي هتذیي ٍ توبم ًکبتی کِ دلسَصاى ،هتؼْذیي ٍ اًقالثیَى الصم ثَد دس ایي سٌذ ثِ چطن هی خَسد .
سٌذ تحَل اخشایی ًوی ضَد هتبسفبًِ ثِ غَست چشاؽ خبهَش دس ضْشیَس سبل  39سٌذ ثِ اسن  ٢1٣1اص عشیق سبصهبى
یًَسکَ هَسد تػَیت قشاس هی گیشد دس ّویي خوَْسی اسالهی دس ّویي خبیی کِ خَى ضْذای هب سیختِ ضذُ است ثشای
استقالل دس ّوبًدبیی کِ پشچن هجبسصُ ثب ثیگبًگبى ثلٌذ ضذُ است ٍ ّذف استقالل خَاّی ایي هلت ثِ گَش ّوِ خْبًیبى
سسیذُ است ایي سٌذ سسوبً اهضب هی ضَد.
سبصهبى یًَسکَ ٍاثستِ ثِ قذست ّبی ثیگبًِ ٍ سلغِ گش است کِ هب اختٌبة اص عبغَت ّستین ،آًْب ٍاثستِ ثِ ثیگبًِ ّستٌذ
چشا هب ثب آًْب سٌذ فشٌّگی آى ّن ،آهَصش ٍ پشٍسش خَدهبى اهضب ثکٌین؟

هگش آًْب قبثل اػتوبد ّستٌذ چِ کسبًی ّستٌذ کِ تب ایي حذ ثِ دضوي اػتوبد کشدُ اًذ کِ ثخَاٌّذ آهَصش ٍ پشٍسش هب سا دس
اختیبس آًْب قشاس دٌّذ.
هی داًیذ اگش آهَصش ٍ پشٍسش فبسذ ضذ یؼٌی چِ.؟ یؼٌی فبتحِ ّوِ چیض سا ثبیذ خَاًذ ،چیضی ثبقی ًوی هبًذ.
آى سٌذی کِ هتذیٌیي اهضبء کشدُ اًذ کبسضٌبسبى ٍ هتخػػیي هؤهي اهضب کشدُ اًذ سبلیبى سبل صحوت کطیذُ اًذ سّجش

هؼظن اًقالة تأکیذ کشدُ است هدلس ضَسای اسالهی تػَیت کشدُ است .آى ثبیذ سکَت ثوبًذ اهب ثِ غَست چشاؽ خبهَش
سٌذ 2030سٌذ یًَسکَ کِ ٍاثستِ ثِ ثیگبًِ است ثبیذ اهضبء ضَد.
غذس ٍ سبقِ ی ایي سٌذ هسئلِ سکَالسیضم هَج هی صًذ .سکَالس ثِ هؼٌی دیي اص سیبست .توبم ثٌذّبی ایي سٌذ ٍ هحَسّبی
اغلی آى ثِ تطخیع کبسضٌبسبى هسئلِ سکَالسیسن است.
کدب ّستیذ ًَیسٌذگبى هب ،کدب ّستٌذ آى کسبًی کِ دس فضبی هدبصی هغلت هی ًَیسذ خَدی سا ثب غیش خَدی اضتجبُ هی
گیشًذ چشا دس ایٌدب ًوی ًَیسیذ خَى ضْذا پبیوبل ضذُ است.
هحَس اغلی ایي سٌذ ػجبست اص ثت پشستی خذیذ ثِ خبی خذا پشستی
اٍهبًیسن یؼٌی اًسبى پشستی دس هکتت اسالم ٍ تطیغ خذا پشستی هَج هی صًذ ،خذا هحَسی هَج هی صًذ هحَس ایي سٌذ
اٍهبًیسن است.
یؼٌی اًسبى هحَسی ٍ ّوِ چیض ثشای اًسبى حتی خذاًٍذ ٍ هزّت ّن ثشای اًسبى ،حتی خذا ٍ اًسبى تب ٍقتی کِ ثِ دسد
صًذگی هب ثخَسد آًْن ثشای صًذگی هبدی.
آهَصش خٌسی ثشای داًص آهَصاى تبکیذ ضذُ است آهَصش ّودٌس ثبصی دس ایي سٌذ تبکیذ ضذُ است
ثشداضتي ًوبدّبی هقبٍهت ،ایثبس ٍ فذاکبسی ثؼٌَاى خطًَت علجی ،آى ًْبدّبیی کِ ایثبس ٍ فذاکبسی ّستٌذ ثبیذ ثشداضتِ ثطَد
تحت ػٌَاى غلح علجی
هی ث یٌین چشاؽ خبهَش تػَیت کشدًذ ،چشاؽ خبهَش ّن اخشا کشدًذ یؼٌی دس اٍلیي قذم دسس ضْیذ فْویذُ سا اص کتبثْبی
دسسی حزف کشدُ اًذ.
کدبیٌذ هسئَلیي فشٌّگی ثِ کذام خَاة خشگَضی فشٍ سفتِ اًذ حَصُ ّبی ػلویِ ،هذسسیي دیٌی ٍ آًْبیی کِ ثبیذ اص َّیت
اسالهی دفبع کٌٌذ کدب سفتِ ثَدًذ؟

هب هی گَیین سیبست خوَْسی ثبیذ پبسذاس َّیت اسالهی ثبضذ یؼٌی ّویي هسلئِ  ،یؼٌی ایٌکِ خَد ثبختِ فشٌّگی ثیگبًگبى
ًجبضذ یؼٌی سلغِ فشٌّگی ثیگبًِ سا هْیب ًکٌذ.
ایي هسلئِ دس سٍص سٍضي دس خوَْسی اسالهی  ،اهب خَضجختبًِ سّجش هؼظن اًقالة تَی دّي کسبًی هی صًذ کِ هی خَاٌّذ
هولکت سا صیش سلغِ ثیگبًِ ثجشًذ.
ایي سٌذ دس ّش هشحلِ ای کِ ثبضذ ثبیذ کن لي یکي تلقی گشدد ایي سٌذ  ،سٌذ رلت است  .ایي سٌذ  ،سٌذی است کِ اثب
ػجذاهلل الحسیي (ع) یؼٌی ّیْبت هي الزلِ سا ًبثَد هی کٌذ هب ّشچِ داسین اص ایي ضؼبس داسین.
ایي ّوِ دستگبُ ًظبستی کَس ثَدًذ ً ،ذیذًذ تب سّجش اًقالة خَد سخي ثگطبیذ ٍ حشف ثضًذ ایي سٌذ سا افطب ثکٌذ.
ایي رسُ ثیي ّبیی کِ سیضتشیي هسبئل سا هی ثیٌٌذ آًْب کدب ثَدًذ ًذیذًذ تب سّجش اًقالة ایي گًَِ ٍاسد ػول ضًَذ.
هشدم آگبُ ثبضیذ اً تخبثبت است ثِ اًذاصُ تک تک سأی خَدتبى هسئَلیذ ّش اتفبقی کِ ثشای ایي هولکت پیص ثیفتذ دس گشٍ
ایي سأی است.
ثبیذ حضَس حذاکثشی داضتِ ثبضیذ ٍ ثبًیبً اًتخبة اغلح داضتِ ثبیذ ٍ ثبیذ کسی ثیبیذ کِ پبسذاس َّیت اسالهی ثبضذ.
هجبدا یکجبس دیگش عَسی ثطَد کِ ثبص هولکت دچبس آسیت ثطَد سٍص خْبًی هستضؼفیي کِ حکَهت هب ثشای یبسی هستضؼفیي
ثشپب ضذُ است اهیذٍاسین کسبًی اختیبس سا دس دست ثگیشًذ کِ خذهت هحشٍهیي ٍ هستضؼفیي سشلَحِ کبس خَدضبى ثبضذ.
یک فقیِ خبهغ الطشایظ آیت اهلل هیشصا حسي ضیشاصی فقظ دٍ کلوِ ًَضت کِ اهشٍص استؼوبل تٌجبکَ دس حکن هحبسثِ اهبم صهبى

(ػح) است ثسبط اهپشاعَسی اًگلیس دس ّن پیچیذ.
اگش هولکت هب اهشٍص هحیظ اهي ٍ آسبیص ضذُ است هشَّى فذاکبسی ّبی سشثبصاى گوٌبم ّست کِ ثب رسُ ثیي ّبی دقیق
خَیص دضوي سا اص فشسٌگ ّب دٍس ٍ ضٌبسبیی هی کٌذ ٍ آًْب قلغ ٍ قوغ هی کٌذ کِ ثبیذ قذس ایي سشثبصاى گوٌبم اهبم صهبى
(ػح) ثذاًین

