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زثیط ستبز ضاٞجطی ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض:

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٜٞب:
زاًطگاُ ،سٌگر هسافع جاهعِ است

حجتاالسالم هحوسیاى زر ًگارش توام

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب ٌفت:

سطرّاي ًقطِ جاهع علوی ًقص زاضت

سٍٙطی و ٝا٘تظبض است ٔسافغ خبٔؼ ٝثبضس ٬زا٘طٍب ٜاست.

زثیط ستبز ضاٞجطی ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض ٌفت :حدت االسالْ

ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض ٌط ٜٚزا٘طٍب ٜذجطٌعاضی آ٘ب،

 ٚإِسّٕیٗ ٔحٕس ٔحٕسیبٖ ضئیس پیطیٗ ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ

حدت االسالْ ضستٕی زض ٞدسٕٞیٗ اخالس سطاسطی ثسیح

ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب زض تسٚیٗ سغط ث ٝسغط ٘مط ٝخبٔغ

اسبتیس و ٝغجح أطٚظ ثٔ ٝیعثب٘ی زا٘طٍب ٜتٟطاٖ ثطٌعاض ضس،

ػّٕی وطٛض ٘مص زاضت.

اظٟبض وطز :زض زٚض ٜای لطاض زاضیٓ و ٝضبیس پیچیس ٜتطیٗ

ثٌ ٝعاضش ٌط ٜٚزا٘طٍب ٜذجطٌعاضی آ٘ب ،اظ ضٛضای ػبِی

ٞدٕٞٝب ٘سجت ث ٝخبٔؼ ٚ ٝوطٛض ایطاٖ غٛضت ٔیٌیطز.

ا٘مالة فطٍٙٞی،

ٚی افعٚز :خ٘ ًٙظبٔی ٬سیبسی ٬التػبزی  ٚفطبض زیپّٕبتیه،

خّس 421 ٝستبز ضاٞجطی ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض زض ٔحُ

خبی ذٛز ضا ث ٝخ ًٙوب٘٘ٛی زاز ٜاست  ٚآٖ ٘جطز ثب اضازٞ ٜب٬

زثیطذب٘ ٝضٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی ثطٌعاض ضس.

ػعْ  ٚاستفبز ٜاظ سالح اِمبی ٘بتٛا٘ی  ٚایدبز ثی اػتٕبزی ثٝ

ٔٙػٛض وجٍب٘یبٖ زض ایٗ خّسٌ ٝفت :پیط ٚفطٔبیطبت ٔمبْ ٔؼظٓ

خبٔؼ ٝاست.

ضٞجطی (ٔسظّ ٝاِؼبِی) زض زیساض ٔب ٜضٔضبٖ ثب استبزاٖ ،تمسیٓ

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب ثب ثیبٖ

وبضی ثیٗ ٚظاضترب٘ٞ ٝبی ػّ ٚ ْٛثٟساضتٟ٘ ،بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ

ایٙى ٝزضٕٗ ث ٝز٘جبَ ذّك خبٔؼ٘ ٝبأیس ثب احسبس ضؼف ٚ

ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب ٔ ٚؼب٘ٚت ػّٕی  ٚفٙبٚضی ضیبست

ظث٘ٛی ٕٞطا ٜثب ثی اػتٕبزی ٔطزْ ٘سجت ث ٝوبضٌعاضاٖ ٘ظبْ

خٕٟٛضی ا٘دبْ ضس ٞ ٚطوساْ اظ ایٗ ٟ٘بزٞب ثرطی اظ وبض ضا

است ،افعٚز :سٍٙطی و ٝا٘تظبض است ٔسافغ خبٔؼ ٝثبضس٬

پصیطفتٙسٌ .عاضضی اظ ض٘ٚس وبضٞب زض خّس ٝاضائٔ ٚ ٝمطض ضس ثب

زا٘طٍب ٜاست.

اػالْ ٚغٌ َٛعاضش ٚظاضت ثٟساضتٌ ،عاضش ٞبی ٔطثٛعٝ

ضستٕی ثب تأویس ثط ایٙى ٝزا٘طٍب ٜزض تٕبْ ازٚاض ٔحُ ذّك

تىٕیُ ضٛز.

حٕبسٞ ٝبی زفبع اظ وطٛض ثٛز ٜاست ٌفت :ضٕب استبزاٖ٬

ٚی افعٚز :زض خّس ٝأطٚظ ٔمطض ضس ثمی ٝأٛض زض وبضٌطٞ ٜٚب

ثسیدی ثٛزٖ ضا زض ذٛزثبٚض وطز ٜایس .ثطای سبَ تحػیّی پیص

پیٍیطی ضٛز  ٚثؼس اظ ث٘ ٝتید ٝضسیسٌٖ ،عاضش آٖ زض خّسبت

ض ٚثبیس زض ثطاثط زضٕٙی و ٝثط ظثبٖ آٚضز 12 ٜسبٍِی ا٘مالة

ثؼسی ث ٝاستحضبض اػضب ثطسس.

٘جبیس زیس ٜضٛزٔ ،مبثّ ٝوٙیس.

ػض ٛضٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی ازأ ٝزاز :زستٛض ز ْٚخّسٝ

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝزضٕٗ ثبضٞب آضظٞٚبی ذٛز ثطای ٘بثٛزی ٘ظبْ

أطٚظ زض اضتجبط ثب سٕٟیٝثٙسی پصیطش زا٘طدٛی ٔطاوع آٔٛظش

ضا ثٌٛ ٝض ثطز ٜاست ،افعٚز٘ :ظبْ ثب سطافطاظی ث ٝحیبت ذٛز

ػبِی اظ وٙىٛض سطاسطی است.

ازأ ٝزاز ٜاست ٬اِجت ٝضطط ایٗ أط ٔمبٔٚت  ٚایستبزٌی اُٞ

ػضٞ ٛیأت ػّٕی زا٘طٍب ٜغٙؼتی أیطوجیط ٌفت :ایٗ ٔٛضٛع

حك است.

٘بٕٞبٍٙٞی ٞبیی ضا ایدبز وطز ٚ ٜث ٝػّت تؼسز  ٚتٛٙع

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب ثب ثیبٖ

سٕٟی ٝثٙسی ٞبَ٘ ،سد ثطذی اظ سٕٟیٞ ٝب ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ٘ ،ساضتٗ

ایٙى ٝذسا٘ٚس ٚػس٘ ٜػطت ثٔ ٝدبٞساٖ زاز ٜاست ػٛٙاٖ وطز:

ٔػبزیك ثطای ثطذی اظ سٕٟیٞٝب  ... ٚاظ ٘ظٓ ذبضج ضس ٜاست.

استبزاٖ ثبیس ٔحُ ٔطاخؼ ٝزا٘طدٛیبٖ ثبضٙس ٬ضٕب ثبیس أیس ثٝ

ػض ٛضٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی افعٚز :ایٗ ٔطىُ ثبیس ٘ظٓ

آیٙس ٜضا ٘طبٖ زٞیس.

پیسا وٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ چٙس ٔب ٜپیص وبضٌطٞٚی زض ضٛضای
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ضسٖ زا٘طٍبٜٞب ٕٞ ...ٚیٗ ٘مص ضا ایفب وطز

ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی ٔأٔٛض ضس ثب ٔحٛضیت زثیط ضٛضای ػبِی
ا٘مالة فطٍٙٞیٚ ،ظیط ػّٚ ،ْٛظیط ثٟساضت  ٚز ٚضئیس
وٕیسی ٖٛآٔٛظش  ٚثٟساضت ٔدّس ضٛضای اسالٔی
ثطضسی ٞبیی زض ایٗ ظٔی ٝٙا٘دبْ زٙٞس  ٚثطای حُ ایٗ ٔطىُ
ضاٞی ثیبثٙس ٌ ٚعاضش ذٛز ضا زض غحٗ ضٛضا ٔغطح وٙٙس.
ٚی ازأ ٝزاز :ثٙب ث ٝایٗ زِیُ و ٝعجك ضاٞجطز والٖ ضٕبض6 ٜ
٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض ،ثحث سبٔبٖ زٞی ث ٝسٙدص  ٚپصیطش

حدتاالسالْ ضستٕی زض ٌفت ٌٛٚثب فبضس ٔغطح وطز

زا٘طد ٛاظ تىبِیف ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض است ،زثیط ضٛضا

رسیسگی تِ پرًٍسُ زاًطجَیاى تاززاضتی تا رافت ٍ

ٔٛضٛع ضا ث ٝایٗ ستبز اضخبع زاز.
زثیط ستبز ضاٞجطی اخطای ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض ٌفت :زض ایٗ

رحوت زستگاُ قضایی ٍ اغواض حساکثري

خّس ٝثطای اِٚیٗ ثبض ثٛٔ ٝضٛع ٚضٚز پیسا وطزیٓ؛ ٌعاضش

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب زضثبضٜ

ثسیبض ذٛثی ضا ضئیس سبظٔبٖ سٙدص اضائ ٝزاز  ٚچٙس ضا ٜحُ

ٚضؼیت پط٘ٚس ٜزا٘طدٛیبٖ ثبظزاضتی ٌفت :ث٘ ٝظط ٔی ضسس

اضائ ٝضس وٞ ٝیچ وساْ ٟ٘بیی ٘یست  ٚزض حبَ ٟ٘بیی وطزٖ ایٗ

اوثطیت ایٗ پط٘ٚسٞ ٜب ثب ٘ظط ضافت  ٚضحٕت زستٍب ٜلضبیی ٚ

ضاٜحُٞب ٞستیٓ.

اغٕبؼ حساوثطی ٔٛضز ضسیسٌی لطاض ٌیطز.

وجٍب٘یبٖ افعٚز :اِٚیٗ ضا ٜحُ ایٗ است و ٝتؼسازی اظ اػضبی

حدت االسالْ ٚإِسّٕیٗ ضستٕی ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ

ضٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی زضذٛاست وٙٙس ایٗ ٔٛضٛع زض

ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب زض ٌفت  ٌٛٚثب ذجطٍ٘بض سیبسی

اِٚیٗ خّس ٝوٞ ٝفت ٝآیٙس ٜثطٌعاض ٔی ضٛز زض زستٛض وبض لطاض

ذجطٌعاضی فبضس زضثبضٚ ٜضؼیت پط٘ٚس ٜزا٘طدٛیبٖ ثبظزاضت

ٌیطز .ثٙب ث ٝآئیٗ ٘بٔ ٝثب أضبی ٘ 42فط اظ اػضب ،ضئیس ضٛضا

ضسٌ ٜفت :ثب پیٍیطی ٞبی ا٘دبْ ضس ٜایٗ ٔٛضٛع ثب ضیبست

ٔیتٛا٘س ٔٛضٛع ضا زض زستٛض وبض لطاض زٞس.

ٔحتطْ ل ٜٛلضبئیٔ ٝغطح ضس  ٚایطبٖ ثب ٍ٘بٞی ٔثجت  ٚپسضا٘ ٝثب

ٚی ازأ ٝزاز :ایٗ ضاٜحُٞب وٛتبٜٔست ٛٔ ٚلتی است  ٚثبیس زض

ایٗ ٔسبِٛٔ ٝاخ ٝضس٘س.

ال تٛٙع ٚ
چٙس ٔب ٜآیٙس ٜث ٝیه ضا ٜحُ وبُٔ زست یبثیٓ  ٚاغً ٛ

حدت االسالْ ضستٕی ازأ ٝزاز :ث٘ ٝظط ٔی ضسس اوثطیت ایٗ

تؼساز ظیبز ایٗ سٕٟیٞ ٝب ثبیس سبٔبٖ زٞی والٖ ضٛز  ٚستبز

پط٘ٚسٞ ٜب ثب ٘ظط ضافت  ٚضحٕت زستٍب ٜلضبیی  ٚاغٕبؼ

ضاٞجطی اخطای ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض ایٗ وبض ضا ثطای سبَ

حساوثطی ٔٛضز ضسیسٌی لطاض ٌیطز.

آیٙس ٜزض زستٛض وبض لطاض زاز ٜاست.

ضئیس ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب تػطیح

وجٍب٘یبٖ ٌفت :ثرص اغّی خّس ٝأطٚظ ث ٝتمسیط  ٚتطىط اظ

وطز :اِجت ٝاٌط تؼساز اٍ٘طت ضٕبضی اظ زا٘طدٛیبٖ غسٔبتی ثٝ

ظحٕبت چٙسیٗ سبِ ٝحدت االسالْ ٚإِسّٕیٗ ٔحٕس ٔحٕسیبٖ

أٛاَ ػٕٔٛی یب اذالِی زض ٘ظٓ ػٕٔٛی ٚاضز وطز ٜا٘س،

ضئیس پیطیٗ ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٞ ٜب

ٔىب٘یسٓ ٞبی ٘ظبضتی زاذُ زا٘طٍبٞی ٔب٘ٙس آئیٗ ٘بٔٞ ٝبی

اذتػبظ زاضت.

ا٘ضجبعی اثعاضٞبی ٔٙبسجی ثطای ضسیسٌی زض اذتیبض ٔسیطاٖ

ٚی افعٚز :ثبیس ث ٝیبز زاضت ٝثبضیٓ ٔحٕسیبٖ اظ ثس ٚضطٚع

زا٘طٍبٞی لطاض ٔیزٞس.

ٍ٘بضش ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض زض ته ته خّسبت حضٛض ٚ

ٚی اظٟبض زاضت ٕٝٞ :زستٍبٞ ٜبی ٔطتجظ ثب ضٚیىطز حُ

زض تسٚیٗ سغط ث ٝسغط ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض ٘مص زاضت ٚ

ٔطىالت زا٘طدٛیبٖ  ٚوبستٗ اظ آسیت ٞبی ٚاضز ٜث ٝایٗ

ال پبی وبض
سپس زض اخطای ضسٖ ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض وبٔ ً

ػعیعاٖ ثٔ ٝبخطا ٚضٚز وطز ٜا٘س.

ایستبز  ٚزض سبیط اسٙبز زیٍط و ٝثؼس اظ ٘مط ٝخبٔغ ػّٕی وطٛض

حدت االسالْ ضستٕی زض ذبتٌٕ ٝفت :اِجت ٝا٘تظبض ٔی ضٚز

تسٚیٗ ضس٘س ٔب٘ٙس سٙس تح َٛآٔٛظش ٚپطٚضش ،سٙس اسالٔی

ٔدٕٛػٞ ٝبی زا٘طدٛیی  ٚزا٘طدٛیبٖ ٔحتطْ ٘یع ثب غجط ٔ ٚتب٘ت
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ث ٝحُ ثٟتط ٔسبئُ وٕه وٙٙس.

زتیرکل کاًَى زاًطگاّیاى ایراى اسالهی اًتصاب
پیام تثریک ًوایٌسُ ٍلی فقیِ زر آشرتایجاى ضرقی

حجتاالسالم رستوی را تثریک گفت

تِ «حجت السالم هصطفی رستوی»

زثیطوُ وب٘ ٖٛزا٘طٍبٞیبٖ ایطاٖ اسالٔی عی پیبٔی ا٘تػبة

ٕ٘بیٙسِٚ ٜی فمی ٝزض آشضثبیدبٖ ضطلی زض پیبٔی ا٘تػبة حدت

حدت االسالْ ضستٕی ث ٝسٕت ضیبست ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ

االسالْ ٔػغفی ضستٕی ضا ث ٝػٛٙاٖ ضیبست ٟ٘بز ضٞجطی زض

ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٟٞب ضا تجطیه ٌفت.

زا٘طٍبٜٞب ضا تجطیه ٌفت.

ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض سیبسی ذجطٌعاضی فبضس ،سیس ٔحٕس

ثٌ ٝعاضش ایسٙبٙٔ ،غم ٝآشضثبیدبٖ ضطلیٔ ،تٗ پیبْ حدت

حسیٙی زثیطوُ وب٘ ٖٛزا٘طٍبٞیبٖ ایطاٖ اسالٔی عی پیبٔی

االسالْ سیس ٔحٕس ػّی آَ ٞبضٓ ثسیٗ ضطح است؛

ا٘تػبة حدتاالسالْ ضستٕی ضا تجطیه ٌفت.

ثطازض اضخٕٙس،

ٔتٗ ایٗ پیبْ زض ازأ ٝآٔس ٜاست:

خٙبة حدتاالسالْ  ٚإِسّٕیٗ آلبی ضید ٔػغفی ضستٕی

« حدت االسالْ ٚإِسّٕیٗ خٙبة آلبی ٔػغفی ضستٕی

ثب سالْ  ٚتحّیبت

سالْ ػّیىٓ

ا٘تػبة ضبیست ٝخٙبثؼبِی ث ٝضیبست ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ضٞجطی زض

اػتٕبز ضٞجط حىیٓ ا٘مالة ث ٝخٙبثؼبِی ٚ ٚاٌصاضی « ضیبست

زا٘طٍبٞ ٜب اظ سٛی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی حضطت آیت اهلل اِؼظٕی

ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٟٞب» ضا ث ٝفبَ ٘یه

أبْ ذبٔ ٝٙای ػعیع ،و ٝثیبٍ٘ط تؼٟس ،زا٘ص ،وبضآٔسی ٚ

ٌطفت ٚ ٝتجطیه ػطؼ ٔی وٙیٓ.

ضبیستٍی ٞبی ثطخست ٝضٕب زض غحٞ ٝٙبی ٔرتّف ذسٔت

خٙبثؼبِی ضا فبضّی خٛاٖ ٚثب ٘طبط ،پط تالش  ٚثب اٍ٘یع ،ٜزاضای

غبزلب٘ ٝث٘ ٝظبْ ٔمسس خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ است ،غٕیٕب٘ٝ

تدطثٛٔ ٝفك  ٚتٛإ٘ٙسی الظْ ثطای ا٘دبْ ٔسئِٛیت ذغیط ضاٞجطی

تجطیه ػطؼ ٔی ٕ٘بیٓ.

ٟ٘بز ،تؼبُٔ سبظ٘س ٚ ٜغٕیٕی ثب اسبتیس  ٚزا٘طدٛیبٖ ٔی زا٘یٓ ٚ

ثی تطزیس حسٗ اػتٕبز ٔؼظٓ ِ ٝثطای حضٛض خٙبثؼبِی و ٝاظ

أیسٚاضیٓ ثب ٕٞت ٚاال ،اثتىبض ٛ٘ ٚآٚضی  ٚالسأبت ػبِٕب٘،ٝ

فضالی خٛاٖ  ٚپطاٍ٘یع ٚ ٜآضٙب ٔ ٚطتجظ ثب ٔحیظ زا٘طٍبٜ

ٔٙطأ تحٛالت سبظ٘س ٜزض زا٘طٍبٟٞب ثبضیس  ٚثب ثط٘بٔٞ ٝبی ٔؤثط

ٔیجبضیس؛ ظٔی ٝٙضضس ا٘سبٟ٘بی ثعضي ٔ ٚسیطاٖ وبضآٔس آیٙس ٜی

زض تجییٗ  ٚتثجیت فط ًٙٞاغیُ اسالٔی  ٚایطا٘ی ٘مص آفطیٙی

وطٛض  ٚزا٘ص آٔٛذتٍبٖ غبِح  ٚفطظا٘ ٚ ٝپُطوبض  ٚپُط٘طبط زض

ٕ٘بییس ٚضؼفٟب  ٚاضىبالت فطٍٙٞی  ٚسیبسی ٔحیظ ٞبی

زا٘طٍبٞ ٜب ضا فطا ٓٞذٛاٞس سبذت.

آٔٛظش ػبِی  ٚپژٞٚطی ضا و ٝثؼضب اظ ٘ٛع ٍ٘ب ٜت٘ ًٙظطا٘،ٝ

ثب آضظٚی تٛفیمبت ضٚظافع ،ٖٚسطثّٙسی حضطتؼبِی ضا زض سبیٝ

خٙبحی ٔ ٚتٕبیُ ث ٝغطة زست ا٘سضوبضاٖ ٚظاضت ػّٚ ْٛ

سبض تٛخٟبت حضطت ِٚی ػػط (ػح) ٔ ٚمبْ ػظٕبی ٚالیت

ثٟساضت ٘بضی ٔی ضٛز ،خجطاٖ ٕ٘بییس .زضا٘دبْ ایٗ ٔ“ ٟٓوبٖ٘ٛ

حضطت آیت اِّّ ٝاِؼظٕی أبْ ذبٔ ٝٙای (ٔسظّ ٝاِؼبِی) ،ثطای

زا٘طٍبٞیبٖ ایطاٖ اسالٔی” یبٚض ٟ٘بز  ٚآٔبز ٜحٕبیت اظ عطحٟب ٚ

پیطجطز اٞساف ضاٞجطزی تطسیٓ ضس ٜاظ سٛی ٔؼظٓ ِ ٝضا اظ

ثط٘بٔٞ ٝبی ا٘مالثی  ٚتح َٛآفطیٗ است.

زضٌب ٜذسا٘ٚس ٔتؼبَ ٔسئّت زاضْ.

ٕٞچٙیٗ الظْ است اظ ٔدبٞست ٞبی ٔرّػب٘ ،ٝتالش ٞبی
غبزلب٘ٛٔ ٚ ٝاضغ ٚالیی  ٚاضظضٕٙس استبز اضخٕٙس «خٙبة آلبی
ٔحٕسیبٖ» زض ع َٛزٚضاٖ ٔسئِٛیت تطىط  ٚلسضزا٘ی وٙیٓ ٚ
اظٟبض أیسٚاضی ٕ٘بییٓ و ٝایطبٖ زض ٔٛلؼیت ٕٔتبظ زیٍطی پیص
ثط٘س ٜاٞساف ٔتؼبِی ٘ظبْ ٛٙٔ ٚیبت ضٞجط فطظا٘ ٝا٘مالة ثبضٙس».
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ترگساري هساتقِ کتاترَاًی هجازي «سرٍقاهتاى

رٍز هثاّلِ هحَر ٍحست اهت اسالهی است

ایثار» ٍیژُ زاًطگاّیاى گیالى

ٔؼب ٖٚفطٍٙٞی ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٜ

ٔسئٟ٘ َٛبز ضٞجطی زض زا٘طٍبٌ ٜیالٖ اظ ثطٌعاضی ٔسبثمٝ

آظاز اسالٔی استبٖ لٓ ضٚظ ٔجب ّٝٞضا ٔحٛض ٚحست أت اسالٔی

وتبثرٛا٘ی «سطٚلبٔتبٖ ایثبض» ذجط زاز ٌ ٚفتٔ :سبثمٔ ٝصوٛض

زا٘ست.

ٕٞعٔبٖ ثب ٞفت ٝزفبع  ٚثٙٔ ٝظٛض ثعضٌساضت ضضبزت ٞب ٚ

حدت االسالْ سیسضس َٛظٞطاپٛض زض ٌفتٍ ٛثب ذجطٍ٘بض

حٕبس ٝآفطیٙی ٞبی ضظٔٙسٌبٖ اسالْ زض خجٞ ٟٝبی حك ػّیٝ

ذجطٌعاضی آ٘ب زض لٓ ثب تأویس ثط ػظٕت ػیس ٔجب ّٝٞزض تبضید

ثبعُ ثطٌعاض ذٛاٞس ضس.

اسالْ اظٟبض وطز « :ضٚظ ثعضي ٔجب ّٝٞیىی اظ اػیبز ٔ ٟٓتبضید

ثطٌعاضی ٔسبثم ٝوتبثرٛا٘ی ٔدبظی «سطٚلبٔتبٖ ایثبض» ٚیژٜ

اسالْ است  ٚآیٔ ٝجب ّٝٞزض فضیّت ا ُٞثیت(ع) ٘بظَ ضس».

زا٘طٍبٞیبٖ ٌیالٖ

ٔؼب ٖٚفطٍٙٞی ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٜ

ٞبزی ثػیطیٔ ،سئ َٛزفتط ٕ٘بیٙسٌی ِٚی فمی ٝزض زا٘طٍبٜ

آظاز اسالٔی لٓ افعٚز « :أت اسالْ ثبیس ثؼس اظ غسیط ،ػیس

ٌیالٖ زض ٌفت  ٌٛٚثب ایىٙب اظ ٌیالٖ ،اظ ثطٌعاضی ٔسبثمٝ

ثعضي ٔجب ّٝٞضا ثطتطیٗ اػیبز ذٛز ثسا٘س».

وتبثرٛا٘ی «سطٚلبٔتبٖ ایثبض» ذجط زاز  ٚاظٟبض وطز :ایٗ ٔسبثمٝ

ٚی تططیح وطز« :ذسا٘ٚس زض آی 64 ٝسٛض ٜآَ ػٕطاٖ ،حمب٘یت

ثب ٕٞىبضی ٔؼب٘ٚت فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی زا٘طٍبٌ ٜیالٖ ثٝ

ا ُٞثیت(ع) ضا ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔحٛض ٔجب ّٝٞثیبٖ ٔیوٙس  ٚآیٝ

غٛضت ٔدبظی ثطٌعاض ٔی ضٛز.

ٔجبٔ ّٝٞحىٓ تطیٗ آی ٝای است و ٝزض ثیبٖ فضیّت ا ُٞثیت(ع)

ٚی ثب اضبض ٜث ٝضطٚع زٚض ٜاظ  94ضٟطیٛض ِغبیت ٟٔ 42ط،

٘بظَ ضس ٚ ٜزض آٖ أبْ حسٗ(ع)  ٚأبْحسیٗ(ع) فطظ٘ساٖ پیبٔجط

تػطیح وطزٔ :سبثمٔ ٝصوٛض ٕٞعٔبٖ ثب ٞفت ٝزفبع  ٚثٙٔ ٝظٛض

ٔؼطفی ٔیض٘ٛس».

ثعضٌساضت ضضبزت ٞب  ٚحٕبس ٝآفطیٙی ٞبی ضظٔٙسٌبٖ اسالْ

ظٞطاپٛض ازأ ٝزاز« :آیٔ ٝجب٘ ّٝٞطبٖ ٔی زٞس ثب ٚخٛز پیبٔجط

زض خجٞ ٟٝبی حك ػّی ٝثبعُ ثطٌعاض ذٛاٞس ضس.

وسی حك سطپطستی أت اسالٔی ضا ٘ساضز  ٚاظ عطفی أت پس

ایٗ وبضضٙبس زیٙی« ،خ٘ ًٙطْ»٘« ،فٛش زض پطت خجٟٝ

اظ پیبٔجط(ظ) ثب أیطإِؤٔٙیٗ(ع) است».

ا٘مالة» ٟٔ« ٚبضت ٞبی ظ٘سٌی ذٛاثٍبٞی» ضا اظ خّٕٝ

ٚی خطیبٖ غسیط  ٚضٚظ ٔجب ّٝٞضا ٔحٛض ٚحست أت اسالٔی

ػٙبٚیٗ زضس ٞبی ایٗ زٚضٔ ٜدبظی زا٘ست  ٚذبعط٘طبٖ وطز:

زا٘ست  ٚذبعط٘طبٖ وطزٔ« :جب ّٝٞضا ثبیس  ٕٝٞأت اسالٔی

ایٗ زٚضٔ ٜرػٛظ اسبتیس ،زا٘طدٛیبٖ ،وبضوٙبٖ  ٚائٕٝ

ٕٞب٘ٙس غسیط خطٗ ثٍیط٘س  ٚپیبْ ٔجب ّٝٞضا ث ٝخٟب٘یبٖ ٔؼطفی

خٕبػبت زا٘طٍبٌ ٜیالٖ است  ٚزض پبیبٖ اظ ثیٗ وسب٘ی وٝ

وٙٙس».

ٔٛفك ثٌ ٝصضا٘سٖ حسالُ یه زضس ضس ٜا٘س ،ث ٝلیس لطػٝ
خٛایعی تؼّك ذٛاٞس ٌطفت.
حدت االسالْ ثػیطی ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝثجت ٘بْ اظ عطیك سبٔب٘ٝ
« »nahadg.irغٛضت ٔی ٌیطزٌ ،فت :وّی ٝفطایٙسٞبی
زٚض ٜاظ لجیُ ثجت ٘بْ ،ضطوت زٚض ،ٜآظٔ ٚ ٖٛزضیبفت ٌٛاٞی
٘بٔ ٝپبیبٖ زٚض ٜث ٝغٛضت ٔدبظی ٔی ثبضس.
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 ٚزٚضٞ ٜبی وبضزا٘ی وبضٔحٛض ثبضس ،چطا و ٝاغّت افطاز ثب
ٔسضن فٛق زیپّٓ ،زاضتٗ یه ترػع ٟٔ ٚبضت  ٚضغُ ضا
ث ٝزاضتٗ ٔساضن وبضضٙبسی  ٚوبضضٙبسی اضضس ٘ ٚساضتٗ
زثیط خبٔؼ ٝاسالٔی زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبِ ٜطستبٖ:

ضغُ تطخیح ٔیزٙٞس.

هراطة تایسّا فکري تِ حال اقتصاز کٌس

ٚی ٕٞچٙیٗ ثب تأویس ثط ثبظآٔٛظی ٔؼّٕبٖ ،ذبعط٘طبٖ وطز:

زثیط خبٔؼ ٝاسالٔی زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبِ ٜطستبٖ ٌفت :اظ زِٚت

ثطٌعاضی ایٗ زٚض ٜاظ ٔجبحث خسی است و ٝثبیس ٔجٙبی

ث ٝػٛٙاٖ ٔربعت ثبیسٞبی التػبزی ا٘تظبض ٔی ضٚز ث ٝخبی

ٔؼطفتی  ٚتٛإ٘ٙسسبظی زاضت ٝثبضس.

ٔٙحطف وطزٖ اشٞبٖ ػٕٔٛی ثٔ ٝسبئّی ٔثُ فیّتطی ًٙتٍّطاْ ٚ
 FATFثٔ ٝطىالت التػبزی وطٛض ضسیسٌی وٙس.
ضضب ٔرتبضی زض ٌفتٍ ٛثب ذجطٍ٘بض ٌط ٜٚزا٘طٍب ٜذجطٌعاضی
آ٘ب اظٟبض وطز :فطبض  ٚتحطیٓ التػبزی اظ ٕٞبٖ اٚایُ ا٘مالة،

سطزاض غیتپطٚض:

اظ سٛی زضٕٙبٖ ذبضخی و٘ ٝیت آٟ٘ب زض ٔمبثّ ٝثب خٕٟٛضی

ٍقتی هیگَیین زٍلت راُ را تراي

اسالٔی ایطاٖ ثط ٞیچ ا٘سبٖ ػبلّی پٛضیس٘ ٜیستٚ ،اضز ضسٜ

کوک تسیج تاز کٌس ،تعارف ًویکٌین

است.

ضئیس سبظٔبٖ ثسیح ٔستضؼفیٗ ٌفتٚ :لتی ث ٝزِٚت ػطؼ

ٚی افعٚز :زض ایٗ ٔیبٖ ٔسئِٛیٗ وطٛض ثبیس ث ٝفىط ضا ٜحّی

ٔی وٙیٓ ضا ٜضا ثبظ وٙیس ثسیح ث ٝوٕه ثیبیس تؼبضف ٘ساضیٓ،

ثطای ٔؼضالت التػبزی ثبضٙس  ٚاظ زِٚت یبظز ٓٞث ٝػٛٙاٖ

االٖ ظٔبٖ تؼبضف ٘یست.

ٔربعت ثبیسٞبی التػبزی ا٘تظبض ٔیضٚز ث ٝخبی ٔٙحطف وطزٖ

ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض سیبسی ذجطٌعاضی فبضس ،سطزاض

اشٞبٖ ػٕٔٛی ثٔ ٝسبئّی ٔثُ فیّتطی ًٙتٍّطاْ  FATF ٚثٝ

غالٔحسیٗ غیت پطٚض ضئیس سبظٔبٖ ثسیح ٔستضؼفیٗ زض

ٔطىالت التػبزی وطٛض ضسیسٌی وٙٙس.

ٞدسٕٞیٗ اخالس سطاسطی ثسیح اسبتیس ثب اضبض ٜثٝ
زستبٚضزٞبی ثعضي ا٘مالة اسالٔی ٌفت :زستبٚضزٞبی چٟبض
ز ٝٞا٘مالة ضا ٔٙتطط ٔیوٙیٓ  ٚث ٝعٛض ٌستطز ٜزض اذتیبض ٔطزْ
لطاض ٔیزٞیٓ.
ٚی ازأ ٝزاز :زائٕب ٘جبیس ثب ظثبٖ یبس ٘ ٚبأیسی سرٗ ٌفت؛

زوتط عٟطا٘چی تأویس وطز:
تحقق ضعار «ّر زاًطجَ ،یک ترصص،

زاضتٞ ٝبی ٔب وٓ ٘یست  ٚثبیس ثب ظثبٖ أیس ثب  ٓٞغحجت وٙیٓ.

یک هْارت» زر زاًطگاُ آزاز اسالهی

غیت پطٚض ٌفت :زض ز ٚسبَ اذیط عطح اػتالی ثسیح ضا آغبظ

سطپطست زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٌفت :تحمك ضؼبض «ٞط

وطزیٓ؛ اٌط ازػب ٔی وٙیٓ ثسیح وّیس عالیی حُ ٔطىالت

زا٘طد ،ٛیه ترػع ،یه ٟٔبضت» ثبیس سطِٛح ٝفؼبِیتٞبی

وطٛض  ٚا٘مالة است ثبیس لس ثىطیٓ  ٚلس وطیسٖ ثسیح یؼٙی

ٚاحسٞبی زا٘طٍبٞی لطاض ثٍیطز  ٚزٚضٜٞبی وبضزا٘ی ،وبضٔحٛض

اػتالی ثسیح.

ثبضس.

ٚی افعٚز :ثسیح ثطای ثط ٖٚضفت غٙبیغ  ٚوطبٚضظی اظ

ثٌ ٝعاضش ٌط ٜٚزا٘طٍب ٜذجطٌعاضی آ٘ب ،زوتط ٔحٕسٟٔسی

ٔطىالت حطف زاضز؛ ٚلتی ث ٝزِٚت ػطؼ ٔیوٙیٓ ضا ٜضا ثبظ

عٟطا٘چی سطپطست زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی زض خّس ٝضٛضای

وٙیس ثسیح ث ٝوٕه ثیبیس تؼبضف ٘ساضیٓ ،االٖ ظٔبٖ تؼبضف

زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی استبٖ تٟطاٖ ،ثط تحمك ضؼبض «ٞط زا٘طد،ٛ

٘یست.

یه ترػع ،یه ٟٔبضت» تأویس ٚیژ ٜای وطز ٌ ٚفت :ایٗ
ضؼبض ثبیس سطِٛح ٝفؼبِیت ٞبی ٚاحسٞبی زا٘طٍبٞی لطاض ثٍیطز
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تحمیمبت  ٚفٙبٚضی ،ضطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘طست ٔؼب٘ٚبٖ
فطٍٙٞی اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی زا٘طدٛیی زا٘طٍبٞب ضٕٗ
تدسیس ثیؼت ثب آضٔبٟ٘بی ا٘مالة اسالٔی ،أبْ ضاحُ (ضٚ )ٜ
آیتاهلل ٔػجبح یعزی زض اخالس ثسیح اسبتیس:

ثٟطٙٔ ٜسی اظ ضٕٛٙٞز ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ،ثطإٞیت ٔمِٝٛ

ًگراى ّستین عَاهل هثثت جاهعِ تضعیف ضَز/

فط ًٙٞزض زا٘طٍبٞ ٜب زض ضاستبی غیب٘ت اظ سطٔبیٞ ٝبی

جَاًاًی ترتیت ضسُاًس کِ هایِ افترار تارید ّستٌس

فطٍٙٞی ،سطظ٘سٌی  ٚثبِٙسٌی زا٘طدٛیبٖ ،زض سبَ تحػیّی

ضییس ٔؤسس ٝآٔٛظضی  ٚپژٞٚطی أبْ ذٕیٙی (ض )ٜثب ثیبٖ ایٙىٝ

خسیس ،و ٝثب ضٛضحٕبس ٝحسیٙی ٔمبضٖ است ،ثطای تمٛیت

ثبیس ثجیٙیٓ زض چ ُٟسبَ ٌصضتٚ ٝظبیف ٔب زضست ا٘دبْ ضس ٜیب

خبیٍبٔ ٜؼب٘ٚت ٞبی فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ضوٗ اغّی

ٌ٘ ،ٝفت :زض خٟت ػٛأُ ٔثجت پططفت ٞبی ثعضٌی ضسِٚ ،ٜی

تطثیت ٘سُ خٛاٖ زا٘طد ٛزض زا٘طٍبٞ ٜبی وطٛض ثط ِٔٛفٝ

ٍ٘طا٘ی ٔب ایٗ است و ٝػٛأُ ٔثجت ض ٚث ٝضؼف ثطٚز  ٚػٛأُ

ٞبیی تبویس وطز٘س.

ٔٙفی ض ٚث ٝضست.

ِع ْٚتٛخ ٝخسی ث ٝتمٛیت اػتجبضات فطٍٙٞی زا٘طٍبٞ ٜب ٚ

ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض سیبسی ذجطٌعاضی فبضس آیت اهلل

خسا وطزٖ ضزیف ثٛزخ ٚ ٝاػتجبضات فطٍٙٞی اظ سبیط ٞعیٝٙ

ٔحّٕستمی ٔػجبح یعزی ،ضییس ٔؤسس ٝآٔٛظضی  ٚپژٞٚطی

ٞب ،تٛخِ ٚ ٝحبػ وطزٖ فؼبِیتٟبی فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی زض

أبْ ذٕیٙی (ض )ٜلٓ ،زض ٞدسٕٞیٗ اخالس سطاسطی ثسیح

ثط٘بٔ ٝضتج ٝثٙسی زا٘طٍبٟٞب ،ثبظٍ٘طی  ٚضٚظآٔسسبظی

اسبتیس وطٛض ،ثسیح ضا یه حطوت فطاٌیط اختٕبػی زا٘ست ٚ

ٔمطضات ،آییٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚزستٛضاِؼُٕ ٞبی ٔطثٛط ث ٝسبٔب٘سٞی

اظٟبض زاضت :ثسیح یؼٙی سطػت  ٚخسیت زض وبض ،ثسیح

٘ ٚظبضت ثط فؼبِیت ٞبی فطٍٙٞی زض زا٘طٍبٞ ٜب  ٚضطٚضت

حطوتی است ثب سطػت  ٚضتبة ثطای ضسیسٖ ث ٝاٞساف وٝ

ضفبف سبظی زض آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٘ظبضتی اظ خّٕ ٝایٗ ِٔٛفٞ ٝب

اػضبی ثسیح زاض٘س.

ٞستٙس.

ٚی ازأ ٝزاز :اِٚیٗ ٞسف اظ تطىیُ ثسیح زفبع ثٛز ،اثتسا زفبع
٘ظبٔی  ٚثؼس زفبع زض غحٞ ٝٙبی زیٍطٔ ،ب٘ٙس غحٞ ٝٙبی ػّٕی
 ٚفطٍٙٞی.
ضییس ٔؤسس ٝآٔٛظضی  ٚپژٞٚطی أبْ ذٕیٙی (ض )ٜافعٚز:

ٔسئ َٛثسیح زا٘طدٛیی زا٘طٍب ٜػّٓ  ٚغٙؼت:

ا٘مالة ٔب ثط ذالف ا٘مالة ٞبی زیٍط پس٘ٛسی زاضز ثب ػٛٙاٖ

رٍحاًی تایس تکلیف ٍزراي اقتصاز

اسالٔی ،و ٝایٗ پس٘ٛس ا٘مالة ٔب ضا اظ ا٘مالة ٞبی زیٍط ٕٔتبظ

ٍ تعاٍى را رٍضي کٌس

ٔیوٙسٕٟٔ .تطیٗ ٞسف ٕٞ ٓٞیٗ است  ٚسبیط اٞساف زض سبیٝ

ثحث زیٍط ایٙىٞ ٝط ز ٚثعضٌٛاضی و ٝث ٝػٛٙاٖ سطپطست

آٖ لطاض زاضز  ٚاٌط ثؼس اسالٔی ضا اظ ا٘مالة حصف وٙیٓ

ٔؼطفی ضس ٜا٘س اظ ٔؼب٘ٚیٗ ٚظضای لجّی ایٗ ٚظاضترب٘ٞٝب ٞستٙس

ٔیضٛز ٔب٘ٙس ا٘مالة ٞبی زیٍط ز٘یب.

ثب ایٗ ٚخٛز ٔی تٛاٖ ٌفت لبػستب ٔؼب٘ٚیٗ ٚظضای لجّی ،ض٘ٚس
تح َٛضا ز٘جبَ ٘رٛاٙٞس وطز ٕٞ ٚبٖ ض٘ٚس لجّی ضا پیص
ذٛاٙٞس ٌطفت؛ ثٙبثطایٗ زضذٛاست ٔ ٚغبِج ٝخسی ٔب اظ آلبی
ضٚحب٘ی ایٗ است وٌ ٝعیٞ ٝٙبی ٟ٘بیی ذٛز ضا سطیغ ثٔ ٝدّس

تفکیک تَزجِ فرٌّگی زاًطگاُّا از سایر ّسیٌِّا

ٔؼطفی وٗ.

ٔؼب٘ٚبٖ فطٍٙٞی زا٘طٍبٞ ٜب زض ثیب٘ی ٝای ثط تفىیه ثٛزخٝ

ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ»ٔ ،حٕس ػّی یعزی

فطٍٙٞی ایٗ ٔطاوع اظ سبیط ثٛزخٞ ٝب ٞ ٚعیٞ ٝٙب تبویس وطز٘س.

ٔسئ َٛثسیح زا٘طدٛیی زا٘طٍب ٜػّٓ  ٚغٙؼت زض ٌفتٍ ٛثب

ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ» ث٘ ٝمُ اظ ٚظاضت ػّ،ْٛ

ذجطٍ٘بض زا٘طٍب ٜذجطٌعاضی زا٘طدٌ ،ٛفت :افطازی و ٝلطاض
7
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است ث ٝػٛٙاٖ ٚظیط التػبز ٚ ٚظیط تؼب ،ٖٚوبض  ٚضفب ٜاختٕبػی
ٔؼطفی ض٘ٛس ث ٝعٛض ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ ثب ٔسبئُ التػبزی
زضٌیط ٞستٙس ثب ایٗ ٚخٛز ایٗ افطاز ثب تٛخ ٝث ٝسبذتبض ٞبی
غّغی و ٝزض التػبز وطٛض خب افتبز ٚ ٜایٗ ػطغ ٝضا تمطیجب ثٝ

سطپطست زا٘طٍب ٜآظاز:

یه سبذتبض ٘بوبضآٔس تجسیُ وطز ٜا٘س ثبیس ضٚحیٔ ٝجبضظ ٜثب

پَل ًفت زاًطگاُ آزاز را تٌثل ًکرزُ است /سراي

ضطایظ فؼّی التػبزی وطٛض  ٚػعْ ضاسری زض خٟت ایدبز

ًَآٍري آزاز زر هجتوع سَّاًک افتتاح هیضَز
عٟطا٘چی ٌفت :ث ٝظٚزی سطای ٘ٛآٚضی آظاز زض سٞٛب٘ه

تغییط  ٚتح َٛضا زاضت ٝثبضٙس.

افتتبح ٔیضٛز  ٚاضتغبَ زا٘ص ثٙیبٖ زض ایٗ سطا احیبء ٔیوٙیٓ.
ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض حٛظ ٜزا٘طٍبٞی ٌط ٜٚػّٕی پعضىی
ثبضٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خٛاٖ؛ ٔحٕسٟٔسی عٟطا٘چی سطپطست
زا٘طٍب ٜآظاز زض ٔطاسٓ آغبظ فؼبِیت ٚاحس تٟطاٖ غطة زض

ضییس زا٘طٍب ٜأیطوجیط:
فارغالتحصیالى ًثایس تِ فکر استرسام

ٔدتٕغ زا٘طٍبٞی پیبٔجط اػظٓ(ظ)ٌ ،فت :یه سبَ پیص زض

زر هراکس زٍلتی تاضٌس

ٕٞیٗ سبِٗ ث ٝخٕغ ٔسیطاٖ زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی پیٛستٓ  ٚزض

ضییس زا٘طٍب ٜأیطوجیط ٌفت :زا٘طدٛیبٖ پس اظ

آٖ ٔطاسٓ ٔٛضٛػی ضا ٔغطح وطزْ ٌ ٚفتٓ و ٝثبیس وبضی

فبضؽ اِتحػیّی ٘جبیس ث ٝفىط استرساْ زض ٔطوعی زِٚتی ثبضٙس ٚ

وٙیٓ زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی زض سبَ  4121ا٘تربة اَٚ

ثبیس تِٛیس ػّٓ ٛ٘ ٚآٚضی ضا ٔسیط ظ٘سٌی ذٛز لطاض زٙٞس.

زا٘طٍبٞیبٖ ،پژٞٚطٍطاٖ ٔ ٚسضسبٖ ثبضس.

ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ» ث٘ ٝمُ اظ ضٚاثظ ػٕٔٛی

سطپطست زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ازأ ٝزاز :سبَ لجُ ٞطت سبَ

زا٘طٍب ٜغٙؼتی أیطوجیط ،سیس احٕس ٔؼتٕسی ضییس زا٘طٍبٜ

ثب افك  4121فبغّ ٝزاضتیٓ و ٝیه سبَ اظ آٖ ضا پطت سط

أیطوجیط ٌفت :چٙس سبِی است و ٝزض وٙبض تمٛیت تطىُ ٞبی

ٌصاضتیٓ  ٚتالش زاضیٓ زض ٞفت ٌبْ ثبلی ٔب٘س ٜث ٝایٗ افك

زا٘طدٛیی ،حٕبیت اظ ضطوت ٞبی زا٘ص ثٙیبٖ ٛ٘ ٚآٚض ٘یع

ثطسیٓ .تب افك  4121فطغتی ٘یست ِ ٚصا ثب ایٗ ثبٚض  ٚاػتمبز ثٝ

خسی ضس ٜاست.

خٕغ ضٕب زا٘طٍبٞیبٖ زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی پیٛستٓ.

ٔؼتٕسی تػطیح وطزٔ :ؼتمسیٓ زا٘طدٛیبٖ پس اظ فبضؽ

ٚی افعٚز :زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ،زا٘طٍبٞی است و ٝضٚح

اِتحػیّی ٘جبیس ث ٝفىط استرساْ زض ٔطوعی زِٚتی ثبضٙس ثّىٝ

ضذٛت آٖ ضا ٍ٘طفت ٚ ٝپ٘ َٛفت آٖ ضا تٙجُ ٘ىطز ،ٜثّىٝ

الظْ است تِٛیس ػّٓ ٛ٘ ٚآٚضی ضا ٔسیط ظ٘سٌی ذٛز لطاض زٙٞس.

زا٘طٍبٞی است و ٝخبٔؼ ٝضا زضن ٔی وٙس ٔ ٚی تٛا٘س

ضییس زا٘طٍب ٜغٙؼتی أیطوجیط ثب ثیبٖ ایٗ خّٕ ٝو ٝایٗ زا٘طٍبٜ

تحٛالت سطیغ زاضت ٝثبضس.

ٞ 41عاض زا٘طد ٛزاضز و٘ ٝیٕی اظ آٖ ٞب زض ضضتٞ ٝبی پبیٝ
تحػیُ ٔیوٙٙس ،افعٚز :أیطوجیط اظ فؼبِیت ٞبی ػّٕی ،فطٍٙٞی
 ٚسیبسی زا٘طدٛیی حٕبیت ٔی وٙس چطا و ٝسیبست زِٚت،
لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ ،ثط ایٗ ٔٛضٛع تبویس زاضز.

ثیب٘ی ٝاسبتیس ثسیدی زا٘طٍبٜٞبی وطٛض:
ًاکارآهسي ًسرۀ «غربهَسار» ٍ «ترٍىگرا»
هطرص ضسُ استٍ /ضع اجتواعی اهرٍز
حاصل سَءتستیر ترصّایی از حاکویّت
ثیب٘ی ٝاسبتیس ثسیدی زض پبیبٖ ٞدسٕٞیٗ اخالس سطاسطی ثسیح
اسبتیس اػالْ وطز٘س :أطٚظ ٔطرع ضس٘ ٜسرۀ «غطة َٔساض»
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« ٚثطٌ ٖٚطا»  ،ضا ٜث ٝخبیی ٘رٛاٞس ٘جطز  ٚحتّی ػّٕی ٘یع
٘رٛاٞس ضس تب زست وٓ ،ثطذی پیططفت ٞبی غٛضی  ٚثطٖٚظا،
پسیس آیس.
ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض سیبسی ذجطٌعاضی فبضسٞ ،دسٕٞیٗ
اخالس سطاسطی ثسیح اسبتیس وطٛض ثب حضٛظ پطضٌ ٚ ٛستطزٜ
اسبتیس ثسیدی اظ زا٘طٍبٞ ٜبی ٔرتّف و ٝزض تٟطاٖ ثطٌعاض ضسٜ
ثٛز ثب ا٘تطبض یه ثیب٘ی ٝتحّیّی-ضاٞجطزی ث ٝوبض ذٛز پبیبٖ زاز.

لبِیجبف زض اخالس ثسیح اسبتیس:
هطکالت کطَر راُحلّاي  ۳هاِّ زارز ًِ  ۳سالِ/
ضعار «پَضک-هَضک» جٌگ رٍاًی زضوي است
ػضٔ ٛدٕغ تطریع ٔػّحت ٘ظبْ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝطىالت
وطٛض ضا ٜحُ ٞبی ضٚضٗ زاضزٌ ،فت :ضا ٜحُ ٞبیی وٚ ٝػسٜ
ٕ٘ی زٞس و 9 ٝسبَ ثؼس آثبضش ٔطرع ضٛز ثّى ٝضا ٜحُ ٞبیی
ؤ 9 ٝب ٜثؼس ٔطزْ تبثیط آٖ ضا ثجیٙٙس.
ثٌ ٝعاضش ذجطٍ٘بض سیبسی ذجطٌعاضی فبضسٔ ،حّٕسثبلط
لبِیجبف ،ػضٔ ٛدٕغ تطریع ٔػّحت ٘ظبْ ،أطٚظ(چٟبضضٙجٝ
 41ضٟطیٛض) زض ٞدسٕٞیٗ اخالس سطاسطی ثسیح اسبتیس و ٝزض
زا٘طىس ٜازثیبت زا٘طٍب ٜتٟطاٖ ثطٌعاض ضسٌ ،فتٔ :ب ث ٝز٘جبَ
زضٕٗ تطاضی ثطای ذٛز ٘یستیٓ ثّى ٝث ٝز٘جبَ غطاط ٔستمیٓ
لطآٖ  ٚاسالْ ٞستیٓ  ٚایٗ شات ا٘مالة اسالٔی استٚ ٚ ،لتی
چٙیٗ ٍ٘بٞی زاضت ٝثبضیٓ ،حتٕبً تٟسیس  ٚتحطیٓ ٞست تب ٔب ضا اظ
غطاط ٔستمیٓ زٚض وٙٙس.
ٚی افعٚزٔ :ب ث ٝز٘جبَ یه حیبت ٔؼٛٙی ثطذبست ٝاظ فطًٙٞ
اسالٔی ٞستیٓ  ٚأطٚظ ٔیثیٙیٓ و ٝزض ز ٚػطغ ٝثب ٔب ٔیخٍٙٙس؛
یىی التػبزی  ٚز ْٚػطغ ٝضسب٘ ٝای  ٚخ ًٙضٚا٘یٞ .سفطبٖ
ٙٔ ٓٞػطف وطزٖ ٔب اظ آضٔبٟ٘بی ا٘مالة است.

9

ضٕبض0932:ٜ
حٕبیت اظ وبالی ایطا٘ی  41ضٟطیٛض ٔب ٜسبَ 4931

ّوِچیس زرتارُ ترًاهِّاي ّیات
زاًطگاُ ضریف زر هحرم ٍ صفر
ٔسئٞ َٛیئت زا٘طدٛیی اِعٞطا ٌفتٔ :ب زض فضبی ٞیئت،
اسبتیسی و ٝزض ٞیئت ضطوت ٔی وٙٙس ضا ثب عیف ٞبی سیبسی
ٔرتّف پصیطا ٞستیٓ .ایٗ ٔسئّ ٝزض خٕغ زا٘طدٛیی ٕٞ ٓٞیٗ
عٛض است .عیف چپ یب ضاست و ٝاظ ِحبػ سیبسی ثب ٓٞ
ضلبثت زاض٘س ،زض وٙبض ٞ ٓٞستٙس.
ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ» ،أیٗ ضطیفی ٔسئَٛ
ٞیئت زا٘طدٛیی زا٘طٍب ٜضطیف (اِعٞطا) زض ٌفتٍ ٛثب ذجطٍ٘بض
زا٘طٍب ٜذجطٌعاضی زا٘طد ٛپیطأ ٖٛایٗ ٞیئت ٔ ٚطاسٕٟبی
ٔطثٛط ث ٝآٖ زض ایبْ ٔحطْ ٌفتٔ :طاسٓ ٞیئت ٔب اظ ِحبػ
حدٓ ثطٌعاضی زض فضبی زا٘طٍب ٜضطیف ،فضبی ٘رجٍب٘ی ٚ
ثچٞ ٝبی زضس ذٛاٖ و ٝػٕستب اظ یه غسْ ٕ٘ط ٜضبٖ ٓٞ
ٕ٘یتٛا٘ٙس ثٍصض٘س زض ٘ٛع ذٛز ٘سجتب ضبذع است.
ٚی ازأ ٝزاز :آلبی غسیمی پٙح ضت ا ،َٚآلبی لبسٕیبٖ پٙح
ضت ز ٚ ْٚآلبی لٕی و ٝاذیطا ضئیس سبظٔبٖ تجّیغبت ضس٘س،
س ٝضت آذط ٔطاسٓ حضٛض زاض٘س  ٚسرٙطا٘ی ٔیوٙٙس 49 .ضت
ٔطاسٓ زاضیٓ وٞ ٝط س ٝسرٙطاٖ اظ اػضبی ٞیئت أٙبی ذٛز
ٞیئت ٞ ٓٞستٙس .آلبی حبج ٔحٕس ضستٕی ٘یع ٔساح ٞستٙس.
آلبی لٕی زا٘طد ٛثٛز٘س  ٚضفتٙس حٛظ ،ٜآلبی لبسٕیبٖ ٓٞ
ٕٞیٗ عٛض ،آلبی ضستٕی  ٓٞزا٘طد ٛثٛز٘س  ٚفبضؽ اِتحػیُ
زا٘طٍبٞی ٞستٙس.
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ٔغّغ ٞستٓ و ٝثطذی زا٘طٍبٜٞب ثطای تٟی ٝالالْ وبالٞبی اسبسی
ذٛز ضأس ًب لطاضزاز یه تب سٔ ٝب ٝٞثب پیٕب٘ىبضاٖ ٔٙؼمس وطز ٜا٘س
زض حبِی و ٝث ٝزِیُ ضطایظ ذبظ خبٔؼٔ ٝی تٛا٘س ایٗ ٔٛضٛع
ٔطىالتی ثطای زا٘طٍبٜٞب ایدبز وٙس.

زثیط ضٛضای غٙفی زا٘طٍب ٜچٕطاٖ اٛٞاظ :
تاال رفتي قیوت زالرً ،صة کَلرّاي

ٚی زض تٛضیح ثیطتط ایٗ ٔٛضٛع افعٚز :ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٝ

ذَاتگاُ زاًطجَیی را هتَقف کرز

لیٕت ٞب زض حبَ تغییط ثٛز ٜا٘س  ٚایٗ ضلٓ زض لطاضزاز ثب پیٕب٘ىبض

زثیط ضٛضای غٙفی زا٘طٍب ٜچٕطاٖ اٛٞاظ ٌفت :تؼسازی وِٛط

ثبیس افعایص پیسا وٙسٙٔ ،بثغ ٔبِی ثیطتطی اظ زا٘طٍبٞ ٜب ثطای

ثطای ذٛاثٍبٞ ٜبی زذتطا٘ ٝزا٘طٍب ٜضٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ

ذطیس الالْ اسبسی و ٝاظ سٛی آٟ٘ب ضأس ًب غٛضت ٔی ٌیطز ،ثٝ

ذطیساضی  ٚثطذی اظ آٟ٘ب ٘ػت ضس ،أب ث ٝزِیُ ثبال ضفتٗ لیٕت

ٞسض ذٛاٞس ضفت  ٚثٟتط است ایٗ وبض ثب تٛخ ٝث ٝاضتجبعبت ٚیژٜ

زالض ٘ػت  ٚضاٜا٘ساظی آٟ٘ب ٔتٛلف ضس.

ثطلطاض ضس ٜاظ سٛی غٙسٚق ضفب ٜزا٘طدٛیبٖ  ٚسبظٔبٖ أٛض

سدبز تطن خٛوبض زض ٌفتٍ ٛثب ذجطٍ٘بض ٌط ٜٚزا٘طٍبٜ

زا٘طدٛیبٖ ثب سبظٔبٖ ٞب  ٚضطوت ٞبی زِٚتی ّٔی ز٘جبَ ٚ

ذجطٌعاضی آ٘ب ٌفت :أسبَ تؼٕیطات ذٛاثٍبٞ ٜب ٔب٘ٙس سٛٙات

پیٍیطی ضٛز  ٚزا٘طٍبٜٞب ث ٝاٞساف ثعضيتط ذٛز ثطسٙس.

لجُ غٛضت ٌطفت .یىی اظ ٔطىالتی و ٝذٛاثٍب ٜزذتطاٖ اظ
آٖ ض٘ح ٔی ثطزٔ ،طىُ تأٔیٗ سطٔبیص زض تبثستبٖ ثٛز.
وِٛطٞبی ذٛاثٍبٍٕٞ ٜی زچبض ٔطىُ ثٛز ٕ٘ ٚی تٛا٘ست
خٛاثٍٛی ذٛاثٍبٞ ٜبی زا٘طدٛیی ثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثیص اظ

غسیمی ٔغطح وطز؛

 022وِٛط ذطیساضی  ٚتؼساز ظیبزی اظ آٟ٘ب ٘یع ٘ػت ضس.

افسایص  ۷تا ۰2زرصسي قیوت
ذَاتگاُّاي زاًطجَیی
ضئیس سبظٔبٖ أٛض زا٘طدٛیبٖ ٌفتٞ :یبت ٞبی أٙبی
زا٘طٍبٜٞب ٔی تٛا٘ٙس ثطای ازغبْ ٔؼب٘ٚت ٞبی فطٍٙٞی -اختٕبػی

یعزأٖٟط:

 ٚزا٘طدٛیی ثب تٛخ ٝث ٝضطایظ ذٛز الساْ وٙٙس ِٚی ایٗ پیطٟٙبز

پرزاذت یاراًِ پٌْاى تِ زاًطجَیاى زر رستَراىّاي

ٕٞچٙبٖ زض ٚظاضت ػّ ْٛزض حبَ ثطضسی است.

هکول زاًطجَیی هَفق تَزُ است

ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ» ث٘ ٝمُ اظ فبضسٔ ،دتجی

ضئیس غٙسٚق ضفب ٜزا٘طدٛیبٖ ثب اضبض ٜث ٝاخطای عطح

غسیمی ضئیس سبظٔبٖ أٛض زا٘طدٛیبٖ زض ضٚظ ز ْٚضػتٛ

ضستٛضاٖ ٞبی ٔىُٕ زا٘طدٛیی زض زا٘طٍبٞ ٜب ٌفت :پطزاذت

زٔٚیٗ ٌطزٕٞبیی ٔؼب٘ٚیٗ زا٘طدٛیی زا٘طٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع

یبضا٘ ٝپٟٙبٖ ث ٝزا٘طدٛیبٖ ٔٛفك ثٛز ٜاست ،اِجت٘ ٝجبیس ٘سرٝ

آٔٛظش ػبِی سطاسط وطٛض ٌفت :ثبیس ٔؼب٘ٚبٖ زا٘طدٛیی

ٚاحسی ثطای تٕبْ زا٘طٍبٜٞب زض ایٗ ٔٛضٛع پیچیس.

ثتٛا٘ٙس ٔستمُ تط اظ ٌصضت ٝػُٕ وطز  ٚ ٜثٙٔ ٝبثغ ٔبِی ٔرتع

ثٌ ٝعاضش «ذجط٘بٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ایطاٖ» ث٘ ٝمُ اظ فبضس،

ذٛز زستطسی ضاحت تطی زاضت ٝثبضٙس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ پیطٟٙبزی

شٚاِفمبض یعزاٖ ٟٔط ضئیس غٙسٚق ضفب ٜزا٘طدٛیبٖ زض ضٚظ زْٚ

اػالْ ضسٔ ٜجٙی ثط ایٙى ٝیه ٔسیط ٔبِی زض حٛظٔ ٜؼب٘ٚت

ضػت  ٚزٔٚیٗ ٌطزٕٞبیی ٔؼب٘ٚبٖ زا٘طدٛیی زا٘طٍبٞ ٜب ٚ

زا٘طدٛیی تؼطیف ضٛز تب وبضٞب ذیّی سطیغ تط اظ ٌصضتٝ

ٔطاوع آٔٛظش ػبِی سطاسط وطٛض ثب اضبض ٜث ٝپیطٟٙبز  ٚالساْ

غٛضت ٌیطز.

ایٗ غٙسٚق ثب ٕٞىبضی سبظٔبٖ أٛض زا٘طدٛیبٖ ٔجٙی ثط ذطیس

ٚی افعٚز :تالش زاضیٓ تب السأبت ٔؼب٘ٚت زا٘طدٛیی ضا

وبالٞبی اسبسی اظ عطیك ستبز تٙظیٓ ستبز ثبظاض ،سبظٔبٖ أالن

ٔستمُتط وطز ٚ ٜایٗ وبض ضا زض ا َٚسبَ تحػیّی اخطایی وٙیٓ.

تّٕیىی  ٚضطوت پطتیجب٘ی ٔبزضترػػی زِٚتی ایطاٖ ٌفت:
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تاًک هرکسي ٌَّز زر هَرز ًرخ رسوی
ارز زاًطجَیی پاسد ًسازُ است
ٚظیط ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚضی ٌفت :ثب٘ه ٔطوعی ٛٙٞظ زض
ٔٛضز ٘طخ ضسٕی اضظی و ٝلطاض است ثطای ٞعی ٝٙزا٘طدٛیی
اذتػبظ زٞس ،پبسری ٘ساز ٜاست.
ٔٙػٛض غالٔی زض حبضیٌ ٝطزٕٞبیی ٔؼب٘ٚبٖ زا٘طدٛیی ٚ
فطٍٙٞی سطاسط وطٛض زضثبض ٜآذطیٗ ٚضؼیت اضظ زا٘طدٛیی
ٌفت :ثب ثب٘ه ٔطوعی زضثبضٔ 6 ٜب ٝٞا َٚسبَ ث ٝتٛافك
ضسیس ٜایٓ؛ زضثبض ٜزا٘طدٛیب٘ی و ٝلبً٘ ٘ٛب ث ٝآٟ٘ب اضظ تؼّك
ٔی ٌیطز ،تٛسظ سبظٔبٖ أٛض زا٘طدٛیبٖ اعالع ضسب٘ی الظْ
غٛضت ٌطفت ،ٝایٗ زا٘طدٛیبٖ زض سبٔب٘ ٝثجت ٘بْ وطز ٜا٘س،
ثطذی اضظ ذٛز ضا زضیبفت وطز ٚ ٜثطذی  ٓٞث ٝتسضیح زض حبَ
زضیبفت اضظ ٞستٙس.
ٚی ازأ ٝزاز :زضثبضٔ 6 ٜب ٝٞز ْٚسبَ ثب تٛخ ٝث ٝتغییطاتی وٝ
زض ٘طخ اضظ ثٚ ٝخٛز آٔس ،ٜاظ ثب٘ه ٔطوعی تمبضب وطزٜایٓ وٝ
زض ٔ 6ب ٝٞز٘ ْٚیع ٕٞب٘ٙس ٔ 6ب ٝٞأ َٚب ضا حٕبیت وٙٙس ِٚی
ٛٙٞظ ثب٘ه ٔطوعی زض ٔٛضز ٘طخ ضسٕی اضظ و ٝلطاض است
ثطای زا٘طدٛیبٖ ٞعی ٝٙوٙس ،پبسری ٘ساز ٜاست .اغطاض ٔب ایٗ
است و ٝاضظ زا٘طدٛیی ضا ثیٗ ٔدٕٛػٞٝبی ضطٚضی تأٔیٗ اضظ
زض ٘ظط ثٍیط٘س ؤ ٝب أیسٚاضیٓ ایٗ وبض غٛضت ٌیطز.
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