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تبضید زضیبفت -1390/9/25 :تبضید پصیطـ1390/12/23 :

چىیس:ٜ
زض تفىط حًطت آیتاهلل ذبٔٝٙای ٔطزْؾبالضی زیٙی انِٛی زاضز و ٝثب آٖ ان َٛقٙبذتٝ
ٔیقٛز (حبوٕیتاِٟی ،آضٔبٌٖطایی ،قبیؿتٍی  .)...ٚضٞجط ا٘مالة ضؾیسٌی ث ٝأٛض ٔطزْ،
ضفب ٚ ٜحُ ٔكىالت آ٘بٖ ضا زض چٙیٗ ٘ٓبٔی یه انُ ٔ ٟٓزا٘ؿت ٚ ٝتأویس زاض٘س و ٝزض
چٙیٗ ٘ٓبٔی ضيبیت ٔرّٛق ٔٙدط ث ٝضيبیت ذبِك ٔیقٛز .ایكبٖ ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا
ٞسی ٝأبْ ذٕیٙی(ضٔ )ٜیزا٘ٙس .ا٘سیك ٝؾیبؾی ضٞجطی زض ذهٛل ٔطزْؾبالضی زیٙی،
حبوٕیت ضا اظ آٖ ذسا٘ٚس زا٘ؿتٔ ٚ ٝطزْ ضا تهٕیٌٓیطاٖ ؾط٘ٛقت ازاض ٜوكٛض ٔیزا٘س ٚ
زذبِت ٔطزْ زض أط حىٔٛت ضا ٘كئت ٌطفت ٝاظ حك اِٟی آٖٞب ث ٝقٕبض ٔیآٚضز.
وّیس ٚاغٔ :ٜطزْؾبالضیٔ ،طزْؾبالضی زیٙی ،حىٔٛت اؾالٔیِ ،یجطاَ زٔٛوطاؾی
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ٔمسٔ:ٝ
ٔطزْؾبالضی زیٙی ثٓ٘ ٝبٔی اَالق ٔیٌطزز و ٝفمٍ زض خبٔٗ ٝزیٙی  ٚثٗس اظ آٖ وٝ
زیٙساضاٖ ،ثب ٔیُ  ٚاضاز ٜذٛز حبوٕیت زیٗ ضا ثط حیبت ؾیبؾی  ٚاختٕبٖی ذٛز
پصیطفتٙس قىُ ٌطفت ٚ ٝؾبٔبٖ ٔییبثسٔ .طزْؾبالضی ثٔ ٝف« ْٟٛحىٔٛت ثٚ ٝؾیّٔ ٝطزْ»
یب «حىٔٛت ٔطزْ ثط ٔطزْ» اؾت ثٙبثطایٗ ٔطزْؾبالضی یب ٕٞبٖ زٔٛوطاؾی قىّی اظ
حىٔٛت اؾت و ٝثطاؾبؼ فطٞ ًٙٞب ٖ ٚمبیس ٔرتّف ٔحتٛای ٚیػٞبی ث ٝذٛز ٔیٍیطز.
أب ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ٘ٓبْ اؾالٔی ایطاٖ ٚخٟٝای ذبل ُٙٔ ٚجك ثب قطایٍ ٚیػٜ
خبٔٗ ٝزیٙی ایطاٖ اؾت  ٚثٙبثطایٗ اٍِٛیی ٘ٛیٗ ٛٔ ٚفك زض ؾُح خٟبٖ  ٚثٚ ٝیػٜ
وكٛضٞبی اؾالٔی اؾت .زض ٔطزْؾبالضی زیٙیٓ٘ ،بْ حبوٓ زض لبِت ضفتبضٞبی
زٔٛوطاتیه ذٛز ضا ٔمیس ث ٝاضظقٟب ٙٞ ٚدبضٞبی زیٙی ٔیسا٘س .زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی
زیٙی ایطاٖ ٙٔ ٕٝٞبنت انّی  ٚاخطایی حتی ضٞجطی ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ
ثٚ ٝاؾُ ٝضأی ٔطزْ ثطٌعیسٔ ٜیك٘ٛس(ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖٛٔ ،ضخ .)1386 /09/25
٘ٓبْ حىٔٛتی ایسٜآَ زض اؾالْ ثط آٖ اؾت تب يٕٗ حفّ حمٛق ٔطزْ زض حٛظ ٜؾیبؾت
 ٚازاض ٜأٛض ٖٕٔٛی خبٔٗ ٚ ٝپطٞیع اظ اٍِٞٛبی حىٔٛتی اؾتجسازی ،انٔ ٚ َٛجب٘ی اضظقی
 ٚزیٙی ضا ضٖبیت ٕ٘بیسِ .صا زض چٙیٗ قطایُی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ تفبٚت ٔیبٖ حىٔٛت
اؾالٔی ضا اظ اٍِٞٛبی غطثی تكریم زاز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض ٘ٓبْ اؾالٔی ،قی ٜٛتبظٞبی
ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝو ٝ٘ ٝاؾتجسازی اؾت ِ ٝ٘ ٚیجطاِی  ٚاظ ایٗ ضٚـ حىٔٛتی وٝ
ذبل ٔ ٚتفبٚت اؾت ٔیتٛاٖ ثٔ ٝطزْؾبالضی زیٙی یبز وطز.
حبوٕیت ّٔت زض ٔطزْؾبالضی زیٙی ٕٞب٘ٙس ِیجطاَ ـ زٔٛوطاؾی ،حبوٕیت لب٘ ٖٛضا ثٝ
ز٘جبَ زاضز ثب ایٗ تفبٚت اؾبؾی و ٝزٔٛوطاؾی زض غطة ثب ؾىٛالضیؿٓ ٕٞعاز ٕٞ ٚطاٜ
اؾت ،أب زض ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب حبوٓ قسٖ ّٔت ،حبوٕیت اؾالْ  ٚقطیٗت ُٔطح قس.
زض وكٛض ٔب ٌطچٔ ٝطزْؾبالضی زیٙی حبوٓ اؾت أب چ ٖٛحىٔٛت ٔب خٕٟٛضی اؾالٔی
اؾت؛ ایٗ ٔطزْؾبالضی ُّٔك ٘جٛز ٜثّى ٝزیٙی  ٚاؾالٔی اؾت.
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یىی اظ حٛظٟٞبی انّی و ٝثبٖث ایدبت تفبٚت  ٚتٕبیع ٔیبٖ ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب
٘ٓبٟٔبی زٔٛوطاتیه غطة ٔیٌطزز ٔؿئّ ٝضٞجطی اؾت  ٚزِیُ ایٗ اؾت وٚ ٝالیت
فمی(ٝضٞجطی زیٙی) ،ضوٗ انّی ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا تكىیُ ٔیسٞس ٔ ٚیتٛاٖ
ٌفت و ٝزض چٙیٗ ٘ٓبٔی اوثط ا٘تمبزات  ٚقجٟبت ٔتٛخ ٝخبیٍب ٜضٞجطی اؾت.
ضٞجطی زض ٞط ٘ٓبْ ؾیبؾی(آٖ اظ زیٙی یب غیط زیٙی) ،اظ خبیٍب٘ ٚ ٜمف اؾبؾی  ٚتٗییٗ
وٙٙسٞبی زض ؾیبؾتٍصاضی ،اخطای لٛا٘یٗ ٞ ٚسایت خبٔٗ ٝث ٝؾٛی اٞساف زض ٘ٓط ٌطفتٝ
قس ٜثطای آٖ ،ثطذٛضزاض اؾت .اظ ٕٞیٗ ِحبِ ،زض تٕبْ حىٔٛتٟب تالـ ثط آٖ اؾت تب زض
ٌعیٙف  ٚا٘تربة ثبالتطیٗ ٔمبْ حىٔٛتی تٕبْ احتیبَٟبی الظْ ث ُٕٖ ٝآیس تب
قبیؿتٟتطیٗ افطاز ثطای ایٗ چٙیٗ خبیٍبٚ ٜاالیی ا٘تربة ق٘ٛس  ٚاحتٕبَ فؿبز ،ذُب ٚ
اؾتجساز ث ٝحسالُ ٕٔىٗ وبٞف یبثس.
ضٞجط ا٘مالة ٗٔ ٓٞتمس٘س ؤ ٝطزْؾبالضی یٗٙی اٖتٙب وطزٖ ث ٝذٛاؾتٟٟبی ٔطزْ ،یٗٙی
زضن وطزٖ حطفٟب  ٚزضزٞبی ٔطزْ ،یٗٙی ٔیساٖ زازٖ ثٔ ٝطزْ .اختٕبٔ ٔطزْؾبالضی؛
یٗٙی اختٕبٖی ؤ ٝطزْ زض نحٞ ٝٙب حًٛض زاض٘س ،تهٕیٓ ٔیٍیط٘س ،ا٘تربة ٔیىٙٙس.
انُ تكریم ایٗ و ٝچٓ٘ ٝبٔی زض وكٛض ثط ؾط وبض ثیبیس ،ایٗ ضا أبْ ثٟٖ ٝس ٜضفطا٘سْٚ
 ٚآضاء ٖٕٔٛی ٌصاقتٙس .ایٗ  ٓٞزض ز٘یب ؾبثم٘ ٝساقت(وطیٕبٖ ٔدسٔ ،طزْؾبالضی زیٙی
زض ثطاثط ِیجطاَ زٔٛوطاؾی.)62 :1385 ،
خبیٍب ٜضٞجطی زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی
ٔب زض ایٗ لؿٕت ثطا٘یٓ تب خبیٍب ٜضٞجطی ضا ثَٛ ٝض ٔرتهط زض ظٔیٞٝٙبی نفبت ٚ
قطایٍ ضٞجط ،ضٚـٞبی تٗییٗ ضٞجط ،اذتیبضات ضٞجطی٘ ،مف  ٚخبیٍبٔ ٜطزْ  ٚأىبٖ ٖعَ
ضٞجطی ضا زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ٔٛضز ثطضؾی  ٚثحث لطاض زٞیٓ.
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اِف) نفبت  ٚقطایٍ ضٞجط :ضٞجطی زض ٞط ٘ٓبْ ؾیبؾی اظ ٘مف  ٚخبیٍب ٜتٗییٗ وٙٙسٜای
زض ظٔیٞٝٙبی ٞسایت خبٔٗٔ ،ٝسیطیت ،ؾیبؾتٍصاضی  ...ٚثطذٛضزاض اؾت ِصا تالـ ٔیقٛز
تب زض ا٘تربة ثبالتطیٗ ٔمبْ حىٔٛتی تٕبْ احتیبٌٞب  ٚتالـٞب نٛضت پصیطز تب احتٕبَ
ذُب  ٚاقتجب ٜث ٝوٕتطیٗ حس ٕٔىٗ ثطؾس .ثٙبثطایٗ ثیٗ نفبت  ٚقطایُی و ٝثطای
ضٞجطی زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس ،زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی  ٚزٔٛوطاؾیٞبی غطثی
تفبٚت ٚخٛز زاضز .زض ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی -ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٘ٓبْ ٔطزْؾبالض زیٙی-
نفبت  ٚقطایٍ ٔتٗبِی  ٚحساوثطی اظ ِحبِ اضظقی  ٚاذاللیٗٔ ،یبضٞبی زیٙی  ٚحتی اظ
٘ٓط وبضآٔسی  ٚوبضآیی ثطای ضٞجطی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقسٜا٘س و ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ٘ٓبْٞبی
زٔٛوطاتیه غطثی؛ ٛٞقٕٙسی  ٚحؿبؾیت فٛق اِٗبز ٜایٗ ٘ٓبْ ضا زض ا٘تربة ثبالتطیٗ
ٔمبْ حىٔٛتی ث ٝاثجبت ٔیضؾب٘ٙس.
نفبت  ٚقطایٍ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜثطای ضٞجطی زض خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض انُٞبی
 109 ٚ 5لب٘ ٖٛاؾبؾی ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفتٝا٘س ؤ ٝدٕٚ ٔٛیػٌیٞبی ُٔطح قس ٜثطای
ضٞجطی ضا زض ایٗ ز ٚانُ ،زض 3ثرف ظیط ٔیتٛاٖ لطاض زاز:
اِف) ٚیػٌیٞبی اذاللی  ٚاضظقیٖ :ساِت ،تمٛا ،قدبٖت(انُ .)5
ة) ٚیػٌیٞبی زیٙی :فمبٞت(انُ  ،)5نالحیت الظْ ثطای افتبء زض اثٛاة ٔرتّف فم(ٝیب
اختٟبز ُّٔك)(انُ .)109
ج) ٚیػٌیٞبی ٔطث ٌٛث ٝوبضآٔسی :آٌبٞی ث ٝظٔبٖ(انُ ،)5قدبٖت(انُٔ ،)5سیطیت ٚ
تسثیط(انُٖ ،)5ساِت  ٚتمٛای الظْ ثطای ضٞجطی أت اؾالْ(انُ ،)109ثیٙف نحیح
ؾیبؾی  ٚاختٕبٖی ،تسثیط ،قدبٖتٔ ،سیطیت  ٚلسضت وبفی ثطای ضٞجطی (انُ.)109
(اذٛاٖوبْٕیٕٞ )141 -142 :1383 ، ،بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحٓٔ ٝیقٛز ،زض لب٘ ٖٛاؾبؾی
خٕٟٛضی اؾالٔی تالـ ٚافطی ث ُٕٖ ٝآٔس ٜتب ضٞجطی ثٖٛٙ ٝاٖ ثبالتطیٗ ٔمبْ حىٔٛتی؛
ٚاخس ٖبِیتطیٗ ٚ ٚاالتطیٗ نفبت ٚ ٚیػٌیٞبی الظْ ثطای تهسی ایٗ ٔؿئِٛیت حؿبؼ ٚ
تٗییٗ وٙٙس ٜثبقس  ٚثٙبثطایٗ ٔالحٓٔ ٝیقٛز و ٝزض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی خٕٟٛضی
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اؾالٔی ثطذالف ٘ٓبْٞبی زٔٛوطاتیه غطثی ٓٞ ،نفبت  ٚقطایُی ٔتٗبِی  ٚحساوثطی
ثطای ضٞجطی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٓٞ ٚ ٜثب تٕٟیساتی اؾتثٙبیی اظ لجیُ تكىیُ ٔدّؽ
ذجطٌبٖ ضٞجطی ،تالـ قس ٜتب فطزی ٚاخس قطایٍ ٔصوٛض زض حس اّٖی ،ثطای تهسی ٔمبْ
ضٞجطی تٗییٗ ٌطزز.
ة) ضٚـٞبی تٗییٗ ضٞجط :زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ضٞجطی ث ٝنٛضت زٔ ٚطحّٝای
تٗییٗ ٔیقٛز؛ یٗٙی اثتسا ٔطزْ ث ٝنٛضتی زٔٛوطاتیه  ٚثب ضأی ٔؿتمیٓ ذٛز افطازی
وبضقٙبؼ  ٚذجط ٜضا و ٝذٛز ثبیس زاضای ٚیػٌیٞبی ٔكرهی ثبقٙس  ٚثطای آٖٞب ٘یع
قطایٍ ؾٍٙیٙی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ا٘تربة وٙٙس تب ایٗ وبضقٙبؾبٖ ،زض ٔطحّ ٝثٗس،
ٔهساق ٚاخس قطایٍ ضٞجطی ضا پیسا وٙٙس .زض ٚالٕ ،ذجطٌبٖٔ ،هساق ٚالیت فمی ٝضا وكف
 ٚقٙبؾبیی  ٚیب ثٖ ٝجبضتی ،تٗییٗ ٔیٕ٘بیٙس .ثسیٟی اؾت و ٝيطیت احتٕبَ ذُبی
چٙیٗ ضٚقی ثؿیبض پبییٗتط اظ قیٜٞٛبیی اؾت و ٝزض آٖٞب ،ضٞجط یب ضئیؽ خٕٟٛض ثب ضأی
ٔؿتمیٓ  ٕٝٞتٛزٜٞبی ٔطزْ ا٘تربة ٔیقٛز.
٘ىت ٝثؿیبض ٔ ٟٓو ٝزض ایٗ خب شوط آٖ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت ایٗ اؾت و ٝزض ٘ٓبْ
ٔطزْؾبالضی زیٙی(خٕٟٛضی اؾالٔی) ،زؾتیبثی ثٔ ٝمبْ ضٞجطی وب٘سیسایی ٘یؿت؛ یٗٙی
فطز یب افطازی قرهبً یب تٛؾٍ احعاة ٌ ٚطٜٞٚبی ؾیبؾی ثطای زؾتیبثی ث ٝچٙیٗ ٔمبٔی
وب٘سیسا ٕ٘یق٘ٛس تب ٔطزْ ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚیب ث ٝقىُ غیطٔؿتمیٓ اظ ثیٗ وب٘سیساٞبی
ٔصوٛض ،یىی ضا ث ٝضٞجطی ثطٌعیٙٙس.
زض ٘ٓبْٞبی زٔٛوطاتیه غطثی و ٝافطازی ثطای زؾتیبثی ث ٝضأؼ ٞطْ لسضت ،وب٘سیسا
ٔیق٘ٛس یب تٛؾٍ احعاة ٌ ٚطٜٞٚبیی ٔٗطفی ٘ ٚبٔعز ٔیٌطز٘س ،ایٗ احتٕبَ خسی ٚخٛز
زاضز و ٝلسضتَّجبٖ  ٚفطنتَّجب٘ی  ٓٞزض ثیٗ آٖٞب ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس و ٝثطای
زؾتیبثی ث ٝلسضت ،ثطٚتٛٔ ،لٗیت ٚ ...ٚاضز نح ٝٙؾیبؾت  ٚا٘تربثبت قس ٜثبقٙس  ٚاظ آٖ
خبیی  ٓٞو ٝا٘تربة یىی اظ آٖٞب تٛؾٍ ٔطزْ ٖبزی خبٔٗ ٝنٛضت ٔیپصیطزِ ،صا ٕٛٞاضٜ
ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز ؤ ٝطزْ؛ فطزی ٘بالیك٘ ،بقبیؿت  ...ٚضا و ٝثب ٖٛاْ فطیجی  ٚتجّیغبت
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اٖتٕبز ٔطزْ ضا خّت وطز ٜثبقس ث ٝضأؼ لسضت ثطؾب٘ٙس(اذٛاٖوبْٕی ،خبیٍب ٜضٞجطی زض
ٔطزْؾبالضی زیٙی؛ ثطضؾی ٔمبیؿٝای ثب زٔٛوطاؾیٞبی غطثی .)159 -160 :1383 ،
ج) اذتیبضات ضٞجطی :یىی اظ ٟٔٓتطیٗ زالیُ ٔربِفیٗ حىٔٛت زیٙی  ٚانُ ٚالیت فمیٝ
ایٗ اؾت و ٝضٞجطی زض چٙیٗ حىٔٛتی اظ اذتیبضات ٌؿتطز ٜای ثطذٛضزاض اؾت ٚ ٚخٛز
چٙیٗ اذتیبضات ٚؾیٗی ضا ٔتطازف ثب تٕطوع لسضت زض زؾت فطز ٔیزا٘ٙس و ٝثب انُ
تٕطوع ظزایی اظ لسضت  ٚتفىیه لٛا ٔٙبفبت پیسا ٔیوٙس.
ضٞجط زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ٘یع اظ اذتیبضاتی زض حس  ٚا٘ساظ ٜؾبیط ٔمبٔبت ٖبِی
حىٔٛتی زض ٘ٓبْٞبی ؾیبؾی زیٍط ثطذٛضزاض اؾت  ٚلیس «ُّٔم »ٝزض وٙبض انُالح
«ٚالیت فمی »ٝچیعی غیط اظ اذتیبضات ٕٔٗ َٛحىٔٛتیِ ٚ ،عٔ« ْٚجؿ ٌٛاِیس» ثٛزٖ
ضٞجط ضا زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح ِٝٛث ٝا ،ٚث ٝاثجبت ٕ٘یضؾب٘س ِ ٚصا ٔطزْؾبالضی زیٙی-
ثطذالف زٔٛوطاؾیٞبی غطثی و ٝنطفبً ٔكط ٌٚث ٝچبضچٛةٞبی لب٘٘ٛی ٞؿتٙس -یه
حىٔٛت ٔكطٔ ٚ َٝٚمیس ٓٞ ،ثٗٔ ٝیبضٞب ٛٔ ٚاظیٗ زیٙی  ٚاِٟی ٓٞ ٚ ،ثٔ ٝجب٘ی لب٘٘ٛی ٚ
ٔهبِح ٖٕٔٛی ٔیثبقس.
ز) وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثط ضٞجطی :زض ٔجحث وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثط ضٞجطی زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی
زیٙی زض ٔمبیؿ ٝآٖ ثب زٔٛوطاؾیٞبی غطثیٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝزض ٘ٓط ٌطفتٗ نفبت
 ٚقطایُی ٔب٘ٙس ٖساِت  ٚتمٛا ثطای ضٞجطی زض خٕٟٛضی اؾالٔی ،اظ َطیك ٔدٕٗی اظ
وبضقٙبؾبٖ زض ٔدّؽ ذجطٌبٖ٘ ،كبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝزض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ثط ٚخٛز
 ٚيطٚضت اؾتٕطاض اٞطْٞبی وٙتطَ زض٘ٚی زض ضٞجط تأویس لبثُ ٔالحٓٝای ثُٕٖ ٝ
ٔیآیس؛ زض حبِی و ٝزض ٘ٓبْٞبی ؾیبؾی زیٍط ،زض ایٗ ذهٛل ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتٛخ ٚ ٝزلت ٚ
حؿبؾیتی اٖٕبَ ٕ٘یٌطزز؛  ٚزض ٖیٗ حبَ ،ثب ٔىب٘یؿٓٞبی زلیك  ٚؾرتٌیطا٘ٝای،
اٞطْٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ثیط٘ٚی وٙتطَ وٙٙس ٜزیٍطی ٘یع زض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝوبض ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس
تب احتٕبَ ا٘حطاف ،لسضتَّجی ،فؿبز  ٚاقتجب ٜضا زض ضٞجط ث ٝحسالُ ٕٔىٗ وبٞف
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زٙٞس(اذٛاٖوبْٕی ،خبیٍب ٜضٞجطی زض ٔطزْؾبالضی زیٙی؛ ثطضؾی ٔمبیؿٝای ثب
زٔٛوطاؾیٞبی غطثی.)210 -211 :1383 ،
 )ٜأىبٖ ٖعَ  ٚثطوٙبضی ضٞجطی :ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض ٔطزْؾبالضی زیٙی ،نفبت  ٚقطایٍ
ثؿیبض ؾٍٙیٙی ثطای ضٞجطی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚزض ٖیٗ حبَ ،ضٞجط ٘یع ٔب٘ٙس ٞط
ا٘ؿبٖ زیٍطی زض ٔٗطو ثیٕبضی ،پیطی ٘ ٚبتٛا٘ی ،ظٚاَ ٖمُ ٚ ،یب نفبت ٚ ٚیػٌیٞبی
الظْ لطاض زاضز ٚ ،یب ّٖی ضغٓ  ٕٝٞاحتیبٌٞبی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقسٜ؛ أىبٖ زاضز ث ٝلسضت
َّجی ،ؾٛءاؾتفبز ،ٜفؿبز  ٚا٘حطاف اظ ٔٗیبضٞبی اِٟی  ٚیب ٔٛاظیٗ لب٘٘ٛی ٌطایف پیسا
وٙسِ ،صا أىبٖ ٖعَ  ٚثطوٙبضی ضٞجط زض چٙیٗ قطایُی ثب ٔىب٘یؿٓٞبی ذبنی ٔٛضز
پیفثیٙی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ثسیٗ تطتیت ،ث ٝنطف ایٗ و ٝحىٔٛتی ٖٛٙاٖ اؾالٔی  ٚیب زٔٛوطاتیه ثط ذٛز ٟ٘بزٜ
ثبقس ٚ ،یب حتی ث ٝذبَط ایٗ و ٝقأٖ ضٞجطی اظ لساؾت  ٚاضظـ ٚاالیی ثطذٛضزاض اؾت،
ٕ٘یتٛاٖ ٔؿأِ ٝاحتٕبَ فمساٖ قطایٍ الظْ زض ضٞجط ٚ ،یب ذطٚج ا ٚضا اظ چٟبضچٛة ٚ
ٔٛاظیٗ اِٟی  ٚلب٘٘ٛی ٘بزیسٌ ٜطفت  ٚزض ایٗ ظٔی ٝٙتٕٟیساتی ٘یٙسیكیس .اظ ایٗ ض ،ٚزض
نٛضتی و ٝثب ٔىب٘یؿٓٞبی پیفثیٙی قس ّْٛٗٔ ٜقٛز و ٝحىٔٛت زیٙی  ٚیب
حىٔٛتٌطاٖ زض خبٔٗ ٝزیٙی اظ ٔٗیبضٞبی زیٙی  ٚلب٘٘ٛی فبنٌّ ٝطفتٝا٘س ،حك ٔربِفت ثب
آٖٞب  ٚأىبٖ ثطوٙبضی ایكبٖ اظ َطیك ٟ٘بزٞب  ٚقیٜٞٛبی پیفثیٙی قس ،ٜثطای ٔطزْ
ٔحف ِٛذٛاٞس ثٛز ٕٖ ٚالً ٘ ٝتٟٙب اَبٖت ٔطزْ زض چٙیٗ ٚيٗیتی ٞیچ ٔحُٕ قطٖی ٚ
لب٘٘ٛی ٘رٛاٞس زاقت ،ثّى ٝاظ حطٔت قطٖی ٖ ٚمّی  ٓٞثطذٛضزاض ذٛاٞس
ثٛز(اذٛاٖوبْٕی ،خبیٍب ٜضٞجطی زض ٔطزْؾبالضی زیٙی؛ ثطضؾی ٔمبیؿٝای ثب
زٔٛوطاؾیٞبی غطثی.)205 -206 :1383 ،
ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی
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حًطت آیتاهلل ذبٔٝٙای زض تٛيیح ٔطزْؾبالضی زیٙیٔ ،جب٘ی آٖ ضا ثب زٔٛوطاؾیٞبی
غطثی ٔتفبٚت زا٘ؿتٔ ٚ ٝیفطٔبیٙس:
ٔجٙبی زٔٛوطاؾی زیٙی ثب ٔجٙبی زٔٛوطاؾی غطثی ٔتفبٚت اؾتٔ .طزْؾبالضی زیٙی -وٝ
ٔجٙبی ا٘تربثبت ٔبؾت  ٚثطذبؾت ٝاظ حك  ٚتىّیف اِٟی ا٘ؿبٖ اؾت -نطفبً یه لطاضزاز
٘یؿت ٕٝٞ .ا٘ؿبٖٞب حك ا٘تربة  ٚحك تٗییٗ ؾط٘ٛقت زاض٘س .ایٗ اؾت و ٝا٘تربثبت ضا
زض وكٛض ٓ٘ ٚبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ٔٗٙب ٔیوٙس .ایٗ ثؿیبض پیكطفتٝتط ٙٗٔ ٚبزاضتط ٚ
ضیكٝزاضتط اظ چیعی اؾت و ٝأطٚظ زض ِیجطاَ زٔٛوطاؾی غطثی ٚخٛز زاضز .ایٗ اظ
افتربضات ٔبؾت ،ایٗ ضا ثبیس حفّ وطز(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)84/03/14
ٕٞچٙیٗ ایكبٖ ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ضا تٟٙب ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی زض خٟبٖ ٔٗطفی
ٔیوٙس ٖ ٚهجب٘یت  ٚض٘دف لسضتٞبی ثعضي ضا ٘بقی اظ اٍِ ٛقسٖ ایٗ ٘ٓبْ ٔیزا٘س.
«أطٚظ ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی -و ٝیه ٘ٓبْ زیٙی اؾت  ٚلٛاٖس  ٚان ٚ َٛپبیٞٝبی
اضظقی آٖ اظ زیٗ ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز -یه ٘ٓبْ ٔطزْؾبالض ث ٝتٕبْ ٔٗٙبؾت  ٚزض ٞیچ
یه اظ وكٛضٞبی اؾالٔیٔ ،طزْؾبالضی ث ٝقىُ ٚؾیٗی و ٝزض خٕٟٛضی اؾالٔی ٞؿت،
ٚخٛز ٘ساضز .اِجت ٝایٗ حمیمت ثطای خج ٟٝزقٕٙبٖ تّد اؾت .آٖٞب حبيط ٘یؿتٙس ثجیٙٙس
زض ٔمبثُ چكٕكبٖ ،پطچٓ زیٗ  ٚزٔٛوطاؾی ضٚی یه ّٖٓ ثطافطاقتٔ ٝیقٛز .ؾٗی آٖٞب
ایٗ اؾت و ٝثیٗ ٔطزْؾبالضی  ٚزیٗ فبنّ ٝایدبز وٙٙسِ ،صا ٚالٗیت ٘ٓبْ خٕٟٛضی
اؾالٔی ض٘دكبٖ ٔیزٞس .ثطای ایٗ و ٝثتٛا٘ٙس افىبض ٖٕٔٛی ز٘یب ضا اظ ایٗ حمیمت
زضذكبٖ ٔٙحطف وٙٙس ثب ٚؾبیُ تجّیغبتی  ٚاثعاضٞب ّٕٖ ٚبَ تجّیغبتی ذٛزّٔ ،ت ایطاٖ ضا
ث ٝزٔٛوطاؾی زٖٛت ٔیوٙٙس Ịایٗ یىی اظ َٙعٞبی ثعضي أطٚظ ٔب  ٚایٗ ٘مُ ٝتبضید
اؾت»(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)84/03/14
ِصا تالـ ا٘سیكٕٙساٖ غطة ثط ایٗ اؾت و٘ ٝكبٖ زٙٞس و ٝضاثُ ٝای ثیٗ یه ٘ٓبْ زیٙی
ٔ ٚطزْؾبالضی ٚخٛز ٘ساضز  ٚزض ایٗ خٟت ،ثیكتطیٗ تجّیغبت ٔٙفی ضا ّٖی ٝخٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ زاض٘س .زض ایٗ ذهٛل حًطت آیتاهلل ذبٔٝٙای ٔیفطٔبیٙس« :ایٗ و ٝیه
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٘ٓبْ اؾالٔیٓ٘ -بٔی ظیط پطچٓ تٛحیس  ٚزیٗٔ -ی تٛا٘س ٔطزْؾبالضی ضا ث ٝقىُ آقىبض
ٚ ٚايح  ٚثب ظثبٖ ٌٛیب زض ٔمبثُ چكٓ ٔطزْ خٟبٖ لطاض زٞس ،زضؾت ٖىؽ تجّیغبت
اؾتىجبضی ز٘یبی ِیجطاَ زٔٛوطاؾی اؾت .آٖٞب ٔیذٛاٙٞس ثٍٛیٙس ٔطزْؾبالضی ٔٙحهط
زض ٔبؾتٕ٘ .یتٛا٘ٙس ایٗ ضا تحُٕ وٙٙس و ٝیه ٘ٓبْ اؾالٔی  ٚزیٙی ،ثب اضظـٞبی ٚاالی
ایٕب٘ی ذٛز ثتٛا٘س ٔطزْؾبالضی ضا ایٗ َٛض ٟ٘بزی ٝٙوٙس»(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی،
ٔٛضخ.)84 /02/11
ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا خٞٛط ٜحىٔٛت اؾالٔی  ٚاظ ٖٛأُ انّی ٖعت
٘ٓبْ ثطقٕطز٘س  ٚافعٚز٘س ،ضأی تٟٙب یىی اظ ٕ٘ٛزٞبی ٔطزْؾبالضی اؾت ٙٗٔ ٚبی حمیمی
ایٗ ٔف ،ْٟٛخٛقیسٖ  ٚپسیس آٔسٖ ٘ٓبْ ؾیبؾی ٔ ٚتهسیبٖ آٖ اظ ٖٕك ذٛاؾتٞب،
آضٔبٖٞبٖٛ ،اَفٖ ،كك  ٚایٕبٖ ٔطزْ اؾت .يٕٗ آٖ ؤ ٝطزْؾبالضی زض ایطاٖ ٔتىی ثٝ
ایٕبٖ زیٙی ٔطزْ اؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ اظ ٖٕك  ٚپبیساضی ثطذٛضزاض اؾت.
ایكبٖ ا٘ؿدبْ ّٔی ٔطزْ ایطاٖ ،ایٕبٖ ٖٕیك ّٔتٚ ،ؾٗت وكٛضٛٔ ،لٗیت ٕٔتبظ
خغطافیبیی ایطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝخٟبٖ ،اؾتمالَ ّٔی ،حًٛض ٔمتسضا٘ ٝزض زفبٔ ٔمسؼ  ٚزض
ٔمبثّ ٝثب تَٛئٞٝب  ٚفط ٚ ًٙٞتٕسٖ ثؿیبض غٙی ضا اظ زیٍط ٖٛأُ ٖعت ثرف ایطاٖ
اؾالٔی ذٛا٘س٘س  ٚافعٚز٘س :ثب تىی ٝثط ایٗ ٖٛأُ  ٚظٔیٞٝٙبٔ ،یتٛاٖ ثب ثط٘بٔٝضیعی ّٖٕی
 ٚنحیح  ٚتالـ ثیٚلف ،ٝایطاٖ اؾالٔی ضا ث ٝیه لسضت حمیمی ُٔٙمٝای  ٚثیٗإِّّی
تجسیُ وطز(ذبٔٝٙایٔ ،طزْؾبالضی زیٙی ٖبُٔ انّی ٖعت ٘ٓبْ اؾتٛٔ :ضخ .)79/05/27
ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی اؾالْ ضا پبیٌٝصاض حىٔٛت ٔطزْؾبالضی ث ٝقىُ حمیمی آٖ زا٘ؿتٙس
 ٚثب تأویس ثط ٘بزضؾتی ازٖبی زٔٛوطاؾی زض وكٛضٞبی غطثی ذبَط ٘كبٖ وطز٘س :أطٚظٜ
ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ حطف ٘ ٚ ٛخسیسی اؾت و ٝتٛخٝ
ثؿیبضی اظ ّٔتٞب ،قرهیتٞب  ٚضٚقٙفىطاٖ ٖبِٓ ضا ث ٝؾٛی ذٛز خّت وطز ٜاؾت.
ایكبٖ ضاثُٔ ٝطزْ ٔ ٚؿئٛالٖ ضا زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالض اؾالٔی ثط اؾبؼ ٖٛاَف ایٕبٖ ٚ
533
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اٖتمبز لّجی زا٘ؿتٙس  ٚثیبٖ وطز٘س زض ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ،حمٛق ٔطزْ ٔ ٚؿئٛالٖ زٚ
خب٘ج ٝاؾت و ٝزض ایٗ ٔیبٖ حمٛق ٔطزْ اظ تأویس  ٚإٞیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت.
ایكبٖ ثب تأویس ثط ایٙى ٝاٍِٛی ٔطزْؾبالضی زیٙی ٞیچ ٘ٓیطی زض ز٘یب ٘ساضز تهطیح
وطز٘س ،زٔٛوطاؾی وكٛضٞبی غطثی زض ُٖٕ ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝازٖبی زٔٛوطاؾی زض ایٗ
وكٛضٞب ،یه حمیمت خسی ٘یؿت(ذبٔٝٙایٔ ،طزْ ؾبالضی زیٙی زض ایطاٖ حطف ٘ٚ ٛ
خسیسی اؾتٛٔ :ضخ .)79/08/29
انٔ َٛطزْؾبالضی زیٙی اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی
ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ان٘ َٛیع ثب زیٍط ٔطزْؾبالضی ٞبی خٟبٖ ٔتفبٚت اؾت و ٝانَٛ
ٔ ٟٓآٖ ث ٝقطح شیُ اؾت( :اوجطی ،انٚ ٚ َٛیػٌیٞبی ٔطزْؾبالضی زیٙی )28 :1384:
 -1انُ ایٕبٖٔساضی :خبٔٗٝای و ٝثطاؾبؼ لٛا٘یٗ اِٟی  ٚحبوٕیت حك ثط٘بٔٝضیعی قسٜ
ثبقس انُ اِٚیٝاـ حفّ ثٙیبٖٞبی ٖمیستی  ٚفىطی اؾتٔ .مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض ایٗ
ثبضٔ ٜیفطٔبیس:
« ٔجٙبی حىٔٛت اؾالٔی ایٗ اؾت ؤ ٝطزْ ضا اظ ّْٕبت ثٛ٘ ٝض ثجطز .اضاز ٜزیٗ اؾت وٝ
ا٘ؿبٖ ضا اظ ّْٕبت  ٚذٛزذٛاٞی ،ذٛزپطؾتی ،قٟٛتٔ ،حهٛض ثٛزٖ زض ٚؾبئُ قرهی،
ثیتمٛایی زض ثطذٛضز ثب ٞطوؽ ،ثب ٞطچیع  ٚثب پسیسٜٞبی ٖبِٓ ،ذبضج وٙس  ٚثٛ٘ ٝض
ٔٗٛٙیتٛ٘ ،ض ٞسایت ٛ٘ ٚض ٕٞت ثّٙس ثطای ذسا ثطؾب٘سٔ(».مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ
.)79/11/11
ْٚیف ٝحىٔٛت اؾالٔی ایٗ اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝحفّ زیٗ ٔطزْ  ٚتمٛیت پبیٞٝبی
اٖتمبزی آٖٞب ٕٞت ٌٕبضز  ٚخبٔٗ ٝضا اظ تعِعَ  ٚا٘حطافٞبی اذاللی  ٚاضظقی ثطٞب٘س.
 -2انُ ٔطزٌْطایی :خبٔٗٝای و ٝثط ٔجٙبی لٛا٘یٗ اِٟی  ٚحبوٕیت ذسا٘ٚس قىُ
ٔیٌیطز ثٗس اؾبؾی آٖ٘ ،مف  ٚخبیٍبٔ ٜطزْ اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖٔ ،طزْٔ ،ؿئٛالٖ،
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ذسٔتٍعاضاٖ ٗٔ ٚتٕساٖ ذٛز ضا ثطای ایفبی ٘مف وبضٌعاضی ا٘تربة ٔیوٙٙس  ٚحبوٕبٖ
٘یع پؽ اظ ا٘تربة ثٔ ٝطزْ خٛاثٍ ٛذٛاٙٞس ثٛز.
« ٔطزْؾبالضی  ٓٞز ٚؾط زاضز یه ؾط ٔطزْؾبالضی ٖجبضت اؾت اظ ایٗ و ٝتكىُ ٘ٓبْ
ثٚ ٝؾیّ ٝاضائ ٚ ٝضأی ٔطزْ نٛضت ثٍیطز؛ یٗٙی ٔطزْ ٘ٓبْ ضا ا٘تربة ٔیوٙٙس ،زِٚت ضا
ا٘تربة ٔیوٙٙسٕ٘ ،بیٙسٌبٖ ضا ا٘تربة ٔیوٙٙسٔ(».مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)79/09/15
زض ٔطزْؾبالضی زیٙی یه ٚخٓ٘ ،ٟٓٔ ٝط ٔطزْ زض ٌعیٙف ٔؿئٛالٖ اؾت َ ٚطف زیٍط
آٖ ،ث ٝچٍٍ٘ٛی ذسٔت ٔؿئٛالٖ ثٔ ٝطزْ ثطٔیٌطزز .حبوٕبٖ زض ٘ٓبْ اؾالٔی ثبیس ثطای
ضيبیت ٖٕٔٛی تالـ وٙٙس ٔ ٚطزْ ضا نبحت حك  ٚزاضای وطأت  ٚاضظـ ثبال ثسا٘ٙس ٚ
ذٛز ضا ٚلف ذسٔت ث ٝآٖٞب وٙٙس.
« تىّیف ْٚ ٚیفٔ ٝؿئٛالٖ زض ٘ٓبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ث ٝوبضٌیطی تٕبْ تٛاٖ ثطای
ذسٔت ثٔ ٝطزْ اؾتٔ(».مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)79/08/28
 -3انُ لبٖ٘ٔٛحٛضی :انُ ُٖٕ ث ٝلب٘ ٚ ٖٛضٖبیت حسٚز ،أطی ٖمالیی اؾت و ٝزض
ٓ٘ ٕٝٞبْٞب ٔٛضز تأویس لطاض ٔیٌیطز ،زیٗ اؾالْ ضٖبیت لٛا٘یٗ قطٖی  ُٕٖ ٚث ٝآٖٞب ضا
اظ ٚاخجبت ٔیزا٘س  ٕٝٞ ٚضا ث ٝضٖبیت آٖٞب و ٝثط٘بٔ ٝؾٗبزت ز٘یٛی  ٚاذطٚی زض آٖ
ِحبِ قس ٜاؾت فطا ٔیذٛا٘س .زض ٓ٘ ٕٝٞبْٞبی ٔطزْؾبالض ٘یع ضٖبیت لب٘ٚ ٖٛ
لبٖ٘ٔٛحٛضی ،اظ ان َٛاِٚی ٝاؾتٔ .مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ٘یع یىی اظ انٔ َٛطزْؾبالضی
زیٙی ضا لب٘ٔ ٖٛحٛضی ثیبٖ ٔیوٙس .ایكبٖ تحمك  ٕٝٞفًبئُ ،آضٔبٖٞب  ٚاٞساف ضا زض
ؾبی ٝلبٖ٘ ٚ ٖٛساِت ٔیزا٘س ٖ ٚساِت ضا ٘یع تٟٙب زض نٛضت اؾتمطاض لبٕ٘ٔ ٖٛىٗ
ٔیقٕطز(ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖٛٔ ،ضخ .)79/08/29
 -4انُ آٌبٞی :اٌط ٖٙهط انّی ٔطزْؾبالضی(ا٘تربة  ٚتدّی اضازٔ ٜطزْ زض ٖطنٝ
تهٕیٌٓیطی ؾیبؾی -اختٕبٖی) ثط پبیٗٔ ٝطفت  ٚقٙبذت وبفی ٘جبقس ٔحتٛای
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ٔطزْؾبالضی زیٙی ضٖبیت ٘كس ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ خٟت ،ثبیس آٌبٞی ٗٔ ٚطفت وبفی زض
ذهٛل اٞساف ٔطزْؾبالضی ٖٛٙ ٚاٖٞبی ٔٛضز ٘ٓط ثطای ا٘تربة قسٖ ٚخٛز زاقت ٝثبقس
 ٚضفتبضٞبی ا٘تربثی ٘یع ثط ٕٞبٖ اؾبؼ ؾبٔبٖ پصیطز .حتی تىّیف ْٚ ٚیفٝای ٘یع و ٝزض
ٔكبضوت ٔطزٔی ٚخٛز زاضز ٔ ٌٛٙث ٝقٙبذت اؾت  ٚثس ٖٚقٙبذتٗ ،زا٘ؿتٗ  ٚذٛاؾتٗ
تىّیفی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙحمك ٕ٘یقٛز(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ.)81/09/01
 -5ضيبیتٔحٛضی :زض ٘ٓبْ اؾالٔی ؤ ٝطزْ ٔحٛضیت زاض٘س ضٖبیت ضيبیت ٔطزْ ٚ
ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی آ٘بٖ ،اظ اؾبؾیتطیٗ پبیٞٝبی ٘ٓبْ ٔحؿٛة ٔیقٛز  ٚزض ٘ٓبْ اؾالٔی
ؤ ٝطزْ ِٚی ٕ٘ٗتبٖ خبٔٗٝا٘س ثبیس اظ ٘ٓبْ اؾالٔی ضايی ثبقٙس  ٚایٗ أط ثب ذسٔتٍعاضی
ذبِهب٘ٔ ٝؿئِٛیٗ ٔ ٚالحٓٓ٘ ٝطات ٔطزْٔ ،حمك ٔیقٛزٔ .مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض ٔٛضز
ایٗ انُ ٔیفطٔبیس« :زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالض زیٙی ضؾیسٌی ث ٝأٛض ٔطزْ ،تأٔیٗ ضفبٚ ٜ
آؾبیف  ٚحُ ٔكىالت آ٘بٖ یه انُ ٔ ٟٓاؾت(».ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ
.)79/09/01
 -6اضظـٔساضی :ایدبز تمبثُ ثیٗ ذٛاؾت ٔطزْ  ٚاضاز ٜاِٟی ،اظ خّٕ ٝزؾتبٚضزٞبی قْٛ
ٖهط ضٚقٍٙطی  ٚلطٚ ٖٚؾُی زض غطة ٔیثبقس و ٝث ٝنٛضت ٘بقبیؿتٝای ث ٝحٛظ ٜؾبیط
ازیبٖ  ٚ -اظ خّٕ ٝاؾالْ  -تؿطی زاز ٜقس ٜاؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ٍ٘طـ
اؾالٔیٔ ،طزْؾبالضی ثٞ ٝیچ ٚخ ٝثٙٗٔ ٝبی ٘فی «اضظـٔساضی» ٘جٛز ٚ ٜزض حمیمت،
حمٛق تٛزٜٞبی ٔؿّٕبٖٔ ،س ٘ٓط ٔیثبقس  ٚایٗ تهٛض ؤ ٝیتٛاٖ ایٕبٖ  ٚاضظـٞبی
زیٙی ٔطزْ ضا ث ٝثبظی ٌطفت  ٚثب َطح زٔٛوطاؾی ث ٝخٔ ًٙجب٘ی اضظقی ٘ٓبْ ؾیبؾی
اؾالْ ضفت ثبَُ ثٛز ،ٜثب ٔٗٙبی «ٔطزْؾبالضی زیٙی» ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز .ثٕٞ ٝیٗ ذبَط
اؾت و ٝضٞجط ا٘مالة نطاحتبً زض تجییٗ ٔٗٙبی ٚالٗی ٔطزْؾبالضی زیٙی  ٚثب تأویس ثٝ
ثٗس اضظـ ٔحٛضا٘ ٝآٖ اْٟبض ٔیزاض٘س٘« :جبیس ٖسٜای تهٛض وٙٙس و ٝافىبض ٖٕٔٛی ،یه
ُٔٙم ٝآظاز اؾت و ٝثتٛاٖ ث ٝایٕبٖٖٛ ،اَف ،ثبٚضٞب ٔ ٚمسؾبت ٔطزْ ثب تحّیُٞبی غٍّ،
قبیٗٝؾبظی ،تٕٟت  ٚزض ،٘ٚآؾیت ضؾب٘س(».ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ.)79 /12/10
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تفبٚت ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب زٔٛوطاؾی غطثی اظ زیسٌب ٜضٞجط ا٘مالة
ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة زض ثیبٖ تفبٚت ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب زٔٛوطاؾی غطثی تأویس زاض٘س:
«ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب زٔٛوطاؾیٞبی ضایح ز٘یب زض ثٙیبز اذتالف زاضز ،ضیكٔ ٝكطٖٚیت
ضأی ٔطزْ زض زٔٛوطاؾیٞبی ضایح ز٘یب اؾبؾبً ثب ٔكطٖٚیت ضأی ٔطزْ زض ٘ٓبْ
ٔطزْؾبالضی اؾالٔی ؤ ٝب ث ٝز٘جبَ آٖ ٞؿتیٓ  ٚآٖ ضا حىٔٛت اؾالٔی  ٚحبوٕیت
اؾالْ ث ٝحؿبة ٔیآٚضیٓٔ ،تفبٚت اؾت ِصا زض ضٚـٞب ،تفبٚت ثیٗ ایٟٙبؾت.
زض زٔٛوطاؾیٞبی ضایح خٟبٖ ،يٛاثُی ؤ ٝب ثطای ازاض ٜوكٛض  ٚثطای ٔسیطاٖ آٖ لبئُ
ٞؿتیٓ ٚخٛز ٘ساضزٕٔ ،ىٗ اؾت يٛاثٍ زیٍطی ثبقس .زض ایٙدب لسضت َّجی ٚخٛز
٘ساضز ...تفبٚت زیٍط زٔٛوطاؾیٞبی ضایح ز٘یب ثب ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ایٗ اؾت و ٝزض
ٔطزْؾبالضی زیٙی وبضٞبی ضایح ز٘یب  ٚاؾطاف ٞب  ٚتجّیغبت پطذطج ُّٔمبً ٘جبیس ا٘دبْ
ثٍیطز( ».ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖٛٔ ،ضخ .)86/9/25
ٚیػٌی ٔطزْؾبالضی زیٙی
ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة زض ثیبٖ ٚیػٌی ٔطزْؾبالضی زیٙی ثیبٖ زاقتٙس« :زض ٔطزْؾبالضی
زیٙی چٍ٘ ٖٛبٔ ٜطزْؾبالضی ثطاؾبؼ یه اٖتمبز زیٙی اؾت ،لبثُ ٘مى ٘یؿت ،یٗٙی اٌط
وؿی تٛا٘ؿت زض ا٘تربثبت تمّت وٙس یب ث ٝقیٜٛای ٘ٓط ٔطزْ ضا خّت وٙس و ٝث٘ ٝبحك
ٍ٘بٞكبٖ ثٚ ٝی ٔتٛخ ٝثبقس ،زض ُٔٙك ٔطزْؾبالضی زیٙی ا ٚحمی ٘ساضز ،أ ٚجُُ اؾت،
أ ٚحك ٘یؿت ،فطو وٙیس اضظقی و ٝزض ا٘ ٚیؿتٚ ،إ٘ٛز وٙس زض اٞ ٚؿت ،ثٗس ٔطزْ ثٝ
ا ٚالجبَ وٙٙس  ٚضأی ٓ٘ ٚط ثسٙٞس ،ایٗ قی ٜٛزض ُٔٙك ِیجطاِیؿٓ و ٝپبیِ ٝیجطاِیؿٓ غطثی
اؾت ،وبٔالً پصیطفت ٝقس ٜاؾت أب زض ُٔٙك ٔطزْؾبالضی زیٙی ٘ ،ٝایٗ قی ٜٛلبثُ لجَٛ
 ٚپصیطفت ٝقس٘ ٜیؿت (».ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖٛٔ ،ضخ .)12 :86/9/25
تٗطیف ٔطزْؾبالضی زیٙی اظ ٔٓٙط ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة
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فهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبی ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ٜز ،ٓٞثٟبض1391

ٚاغٔ« ٜطزْزاضی» ٔ« ٚطزْؾبالضی» زاضای ٔٗب٘ی ٘عزیه ثٔ ٚ ٓٞ ٝطتجُی ٞؿتٙس .ثطای
تجییٗ ایٗ زٔ ٚف ْٟٛالظْ اؾت و ٝاثتسا ٔٗٙبی «ٔطزٔی ثٛزٖ» ضٚقٗ قٛزٔ .مبْ ٔٗٓٓ
ضٞجطی زض تجییٗ ٔٗٙبی «ٔطزٔی» ٌفتٝا٘سٔ« :طزٔی ثٛزٖ حىٔٛت؛ یٗٙی ٘مف زازٖ ثٝ
ٔطزْ زض حىٔٛت .یٗٙی ٔطزْ زض ازاض ٜحىٔٛت  ٚتكىیُ حىٔٛت  ٚتٗییٗ حبوٓ  ٚضغیٓ
حىٔٛتی  ٚؾیبؾی ٘مف زاقت ٝثبقٙس[ٔطزْؾبالضی] .یه ٔٗٙبی زیٍط ثطای ٔطزٔی ثٛزٖ
حىٔٛت اؾالٔی ایٗ اؾت و ٝحىٔٛت اؾالٔی زض ذسٔت ٔطزْ اؾت .آ٘چ ٝثطای حبوٓ
ُٔطح اؾتٙٔ ،بفٕ ٖبٔٔ ٝطزْ اؾت ٝ٘ ،اقربل ّٔٗیٗ  ٚیب لكط ّٔٗیٗ یب َجمّٗٔ ٝیٗ
[ٔطزْزاضی] .اؾالْ ثٞ ٝط زٙٗٔ ٚب ،زاضای حىٔٛت ٔطزٔی اؾت .اٌط یه حىٔٛتی ازٖب
وٙس ؤ ٝطزٔی اؾت ،ثبیس ثٞ ٝط زٙٗٔ ٚب ٔطزٔی ثبقس».
ِصا«ٔطزْؾبالضی» یىی اظ ٔٗب٘ی«ٔطزٔیثٛزٖ»  ٚغیط اظ «ٔطزْزاضی» اؾت .ضٞجط ا٘مالة
زض تجییٗ ٔطزْؾبالضی ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛفطٔٛزٜا٘سٔ« :طزْؾبالضی یٗٙی اٖتٙب وطزٖ ثٝ
ذٛاؾتٞٝبی ٔطزْ یٗٙی زضن وطزٖ حطفٞب  ٚزضزٞبی ٔطزْ ،یٗٙی ٔیساٖ زازٖ ثٝ
ٔطزْ .اختٕبٔ ٔطزْؾبالضی؛ یٗٙی اختٕبٖی ؤ ٝطزْ زض نحٞٝٙب حًٛض زاض٘س ،تهٕیٓ
ٔیٌیط٘س ،ا٘تربة ٔیوٙٙس .انُ تكریم ایٗ و ٝچٓ٘ ٝبٔی زض وكٛض ثط ؾط وبض ثیبیس،
ایٗ ضا أبْ ثٟٖ ٝس ٜضفطا٘س ٚ ْٚآضاء ٖٕٔٛی ٌصاقتٙس .ایٗ  ٓٞزض ز٘یب ؾبثم٘ ٝساقت .زض
ٞیچ ا٘مالثی زض ز٘یب ٔب ٘سیسیٓ ٘ ٚكٙیسیٓ و ٝا٘تربة ٘ٓ٘ ٔٛبْ ضا -آٖ  ٓٞزض ٕٞبٖ اٚایُ
ا٘مالة -ثٟٖ ٝسٔ ٜطزْ ثٍصاض٘س(».وطیٕبٖ ٔدسٔ ،طزْؾبالضی زیٙی زض ثطاثط ِیجطاَ
زٔٛوطاؾیٔ .)62 :1385 :طزْؾبالضی یٗٙى ثطاٍ٘یرت ٝثٛزٖ اظ ؾٛى ٔطزْ ّٔ ٚت ذٛز؛ ٚ
 ٕٝٞایٗ ٔفبٞیٓ ضا  ٓٞاظ ٔجب٘ى زیٙى ،اٖتمبزى  ٚایٕب٘ى ٌطفت ٝثبقس(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی،
ٔٛضخ.)22/03/1382
حًطت آیتاهلل ذبٔٝٙای زض تجییٗ ٔطزْؾبالضی زیٙی ث ٝتكطیح خبیٍبٔ ٜطزْ زض ا٘سیكٝ
أبْ ٔیپطزاظز ٔ ٚیفطٔبیس« :أبْ ثٙٗٔ ٝبی ٚالٗی وّٕٗٔ ٝتمس ث ٝآضای ٔطزْ ثٛز ،یٗٙی
آ٘چ ٝضا ؤ ٝطزْ ٔیذٛاٙٞس  ٚآضایكبٖ ثط آٖ ٔتٕطوع ٔیقٛز .اِجت ٝزضایٗ وبضٞب ٞیچ
ٚلت ؾط ضقت ٝوبض ضا  ٓٞث ٝزؾت ؾیبؾت ثبظاٖ ٕ٘یزازٔ .طزْ غیط اظ ؾیبؾت ثبظٞبیٙس،
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غیط اظ ٔسٖیبٖ ؾیبؾتٙس ،غیط اظ ٔسٖیبٖ َطفساضی ٔطزٔٙس .أبْ ثٔ ٝطزْ اٖتٕبز زاقت.
ذیّی اظ ٌطٜٞٚب  ٚاحعاة  ٚزاٖیٝزاضاٖ  ٚؾیبؾتثبظٞب  ٚحعةثبظٞب  ٚأثبَ ایٗٞب ثٛز٘س،
أبْ ث ٝایٗٞب وبضی ٘ساقتٔ ،یساٖ  ٓٞث ٝایٗٞب ٕ٘یزاز و ٝثیبیٙس ظیبزَّٜجی وٙٙس ،ثٝ
٘بْ ٔطزْ حطف ثع٘ٙس ٖٛ ٚو ٔطزْ تهٕیٓ ثٍیط٘سِ ،یىٗ ث ٝآضای ٔطزْ احتطاْ
ٔیٌصاقتٔ(».مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ )78/3/14
أتیبظات ٔ ٚكرهٞٝبی ٔطزْؾبالضی زیٙی اظ ٔٓٙط ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة
 -1زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی و ٝؾیبؾت  ٚثٙیبٖ آٖ ثط اؾبؼ زیٗ ٔیثبقس ،زض ٚالٕ
انّیتطیٗ ٖٙهط تكىیُ زٙٞس ٜایٗ ٘ٓبْ ٖجبضت اؾت اظ اؾالٌْطایی  ٚتىی ٝثط ٔجٙبی
ٔؿتحىٓ اؾالٔی  ٚلطآ٘ی ...
 -2ا٘تربثبت زض ایٗ ٘ٓبْ یه حطوت ٕ٘بیكی  ٚؾبز٘ ٜیؿت ثّى ٝا٘تربثبت ثط ٔجٙبی
ٚالٗی وّٕ ٝاؾت  ٚزض ٞیچ خبی ز٘یب ٘ٓیط آٖ ٚخٛز ٘ساضز.
ٔ -3طزْؾبالضی زیٙی یه ٔم ِٝٛوبٔالً ٔؿتمیٓ ّٕٖ ٚی نحیح  ٚثٞ ٝیچ ٚخ ٝزض
زض٘ٚف تٙبلًی ٚخٛز ٘ساضز.
ٔ -4طزْؾبالضی زیٙی یه أط ثؿیٍ اؾت ٘ٔ ٝطوت .زض ٚالٕ ٔطزْؾبالضی  ٚزیٗ ز ٚأط
خسا اظ ٘ ٓٞیؿت و ٝثب ؾٙدبق ث ٝیىسیٍط ٚنُ قس ٜثبقس ثّى ٝیه حمیمت اؾت.
ٔ -5طزْؾبالضی زیٙی زٚ ٚخ ٟٓٔ ٝزاضز؛ یه َطفف ایٗ اؾت ؤ ٝطزْ زض ا٘تربة
ٔؿئٛالٖ وكٛض ٘مف زاقت ٝثبقٙس َ ٚطف زیٍط ایٗ اؾت ؤ ٝؿئٛالٖ ث ٝوبضٞبی ٔطزْ
ضؾیسٌی وٙٙس .ایٗ چیعی اؾت و ٝزض ز٘یب ثؿیبض وٓ اؾت  ٚز٘یبیی ؤ ٝسٖی
زٔٛوطاؾی اؾت ،ثؿیبض وٕتط اؾت.
ٔ -6طزْؾبالضی زیٙی زض چٟبضچٛة لٛا٘یٗ اِٟی اؾت  ٚذٛاؾت ٔطزْ ٘یع زض ؾبیٝ
ٞسایت اِٟی ٔحؿٛة ٔیقٛز.
 -7اؾالٌْطایی اظ ٔطزٌْطایی خسا ٘یؿت ٔ ٚطزْؾبالضی ثب زیٗؾبالضی ثَٛ ٝض وبُٔ
ؾبظٌبض اؾت.
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 -8زض ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی تىی ٝثط آٌبٞی  ٚثیٙف ٔطزْ ث ٝیه أط؛ لُٗی  ٚالظْ اؾت
(ٞبقٕی.)18 :1389 ،
ٔفٔ ْٟٛطزْؾبالضی زیٙی زض ا٘سیك ٝؾیبؾی حًطت آیتاهلل ذبٔٝٙای
ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ثٖٛٙ ٝاٖ ضٞجطی اِٟی وٞ ٝسایت  ٚضاٞجطی ٘ٓبْ اؾالٔی ضا ثطٖٟسٜ
زاض٘س ٘ؿجت ث٘ ٝمف ٔطزْ زض ؾط٘ٛقت ذٛز  ٚازاض ٜحىٔٛت تٛؾٍ ٔطزْ ثیب٘بتی
فطٔٛزٜا٘س .ایٗ ثیب٘بت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ قٙبذت ٔٙبثٕ زؾت ا َٚزیٙیٔ ،فبٞیٓ ؾیبؾی،
تدطث ٝفٗبِیتٞبی ؾیبؾی  ٚا٘دبْ أٛض حىٔٛتی ایطاز قس ٜاؾت ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ
ضاٞجطزٞبی یه ا٘سیك ٝؾیبؾی زض ٔیساٖ ُٖٕ فٗبالٖ ٘ ٚرجٍبٖ ؾیبؾی ثبقسٍ٘ .بٔ ٜمبْ
ٔٗٓٓ ضٞجطی ثٔ ٝمٔ ِٝٛطزْؾبالضی زیٙی ثطآٔس ٜاظ افىبض ثّٙس أبْ (ضٔ )ٜیثبقس.
پیٛؾتٍی زٔ ٚم ِٝٛحىٔٛت زیٙی ٔ ٚسَ ٔطزْؾبالضی زیٙی ٕ٘ٔ ٔٛتبظ  ٚزضذكب٘ی اظ
ایس ٜتكىیُ حىٔٛت ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜو ٝزض خٕٟٛضی اؾالٔی تجّٛض پیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت .أیس
آٖ ٔیضٚز خٕٟٛضی اؾالٔی ازأ ٝضاٛ٘ ٜضا٘ی ثبقس و ٝزض ٔسَ آضٔب٘ی أبْ ٖهط (ٖح) ٚ
تحمك حىٔٛت خٟب٘ی آٖ أبْ زازٌؿتط ث ٝؾط ٔٙعَ ٔمهٛز ثطؾس  ٚتحمك آضٔبٖٞبی
ٔؿتًٗفیٗٔ ،حطٔٚیٗ ٔ ٚغًٛثیٗ ظض  ٚظٚض  ٚتعٚیط ثبقس(٘كطی ٝخٛاٖٛٔ ،ضخ
 .)87/09/26زض شیُ ث ٝثطذی اظ ٔفبٞیٓ ٔطزْؾبالضی زض ا٘سیكٔ ٝمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی
اقبضٔ ٜیٕ٘بییٓ.
اِف) حبوٕیت زض ٔطزْؾبالضی زیٙیٔ :مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٔ ،طزْؾبالضی زیٙی ضا ٘ٓبْ
ؾیبؾی ٔیزا٘ٙس و ٝزض آٖ حبوٕیت ث ٝذسا٘ٚس تّٗك زاضز  ٚثب ٖمیس ٚ ٜایٕبٖ ٖٛ ٚاَف ٚ
آضای ٔطزْ پی٘ٛس ذٛضز ٜاؾت .حمیمت ٚاحس ثٛزٖ ٔطزْؾبالضی زیٙی ٔؤیس ایٗ اؾت وٝ
ایٗ ٔمٔ ِٝٛفٟٔٛی تطویجی اظ ز ٚخعء ٔطزْؾبالضی  ٚزیٙی ٕ٘یثبقس ثّى ٝیه حمیمتی
ٚاحس اؾت ؤ ٝطزْؾبالضی زیٙی  ٓٞزض ٔجب٘ی ٓٞ ،زض قىُ  ٓٞ ٚزض ضٚـ ازاضٜ
حىٔٛت تفبٚتٞبی اؾبؾی ثب ٔطزْؾبالضی زاضز  ٚایٗ تٕبیعٔ ،طزْؾبالضی زیٙی ضا ٚیػٜ
وطز ٜاؾتٔ .طزْؾبالضی زیٙی ثٙٗٔ ٝبی تطویت زیٗ ٔ ٚطزْؾبالضی ٘یؿت؛ ثّى ٝیه
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حمیمت ٚاحس  ٚخبضی زض خٞٛطٓ٘ ٜبْ اؾالْ اؾت؛ چطا و ٝاٌط ٘ٓبٔی ثرٛاٞس ثط ٔجٙبی
زیٗ ُٖٕ وٙس ،ثسٔ ٖٚطزْ ٕ٘یقٛز يٕٗ آٖ و ٝتحمك حىٔٛت ٔطزْؾبالضی ٚالٗی ٓٞ
ثس ٖٚزیٗ أىبٖپصیط ٘یؿت(ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)79/09/28
ا٘سیك ٝضٞجطی زض چبضچٛة زیسٌبٞی تحّیّی ٔیقٛز و ٝحبوٕیت ضا اظ آٖ ذسا ٔیزا٘س
ٗٔ ٚتمس اؾت و ٝذسا٘ٚس اظ خب٘ت ضؾٛالٖ  ٚائٕٞ ٝسی  ٚاحىبْ زیٙی ا٘ؿبٖٞب ضا ٞسایت
ٔیوٙس  ٚثٟتطیٗ ٚيٗیت ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝآٖ اٞساف اِٟی اظ َطیك لٛا٘یٗ فطزی ٚ
اختٕبٖی ٚيٕ ٕ٘ٛز ٜاؾت .زض ٘ٓبْ اؾالٔی ،یٗٙی ٔطزْؾبالضی زیٙیٔ ،طزْ ا٘تربة
ٔیوٙٙس؛ تهٕیٓ ٔیٌیط٘س  ٚؾط٘ٛقت ازاض ٜوكٛض ضا ثٚ ٝؾیّٙٔ ٝترجبٖ ذٛزقبٖ زض
اذتیبض زاض٘س ،أب ایٗ ذٛاؾت  ٚا٘تربة  ٚاضاز ٜزض ؾبیٞ ٝسایت اِٟی ٞطٌع ث ٝثیط ٖٚخبزٜ
نالح  ٚفالح ضإ٘ ٜیثطز  ٚاظ نطاٌ ٔؿتمیٓ ذبضج ٕ٘یقٛز(ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔی،
ٔٛضخ )80/05/23
ة) ٖسْ اٌٍِٛیطی اظ ٔسَٞبی غطثیٔ :طزْؾبالضی زیٙی ضٚیىطزی ث ٝغطة ٘ساضز چٖٛ
و ٝزٔٛوطاؾی ٔ ٚطزْؾبالضی زض غطة زاقتٗ ّٖٓ ثس ٖٚاذالق ٛٙٗٔ ٚیت اؾت  ٚث ٝخبی
ایٗ ؤ ٝطزْؾبالض ثبقٙس ؾطٔبیٝؾبالض ٔیثبقس ٙٔ ٚبفٕ ظٚضٔٙساٖ  ٚؾطٔبیٝزاضاٖ ٔس٘ٓط
اؾت.اظ غطة ٕ٘ ٓٞیذٛاؾتیٓ ٕ٘ ٚیتٛا٘ؿتیٓ اٍِ ٛثٍیطیٓ ،چ ٖٛغطة چیعٞبیی زاقت،
أب ث ٝلیٕت ٘ساقتٗ چیعٞبی ٟٔٓتطی زض غطة ّٖٓ ثٛز ،أب اذالق ٘جٛز؛ ثطٚت ثٛز ،أب
ٖساِت ٘جٛز؛ فٙبٚضی پیكطفت ٝثٛز ،أب ثب ترطیت َجیٗت  ٚاؾبضت ا٘ؿبٖ ،اؾٓ زٔٛوطاؾی
ٔ ٚطزْؾبالضی ثٛز ،أب زض حمیمت ؾطٔبیٝؾبالضی ثٛز ٘ٔ ٝطزْؾبالضی(ٔمبْ ٔٗٓٓ
ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)79 /02/23
ج) ٛٞیت ٔؿتمُ  ٚخسیس ٔطزْؾبالضی زیٙی :زض ا٘سیك ٝؾیبؾی ضٞجطی ٔطزْؾبالضی
زیٙی ٞیچ اضتجبَی ثب غطة ٘ساضز ٔ ٚفٟٔٛی ٔؿتمُ ٔیثبقس ثَٛ ٝضی و ٝایكبٖ
ٔیفطٔبیٙسٔ :طزْؾبالضی زیٙی ز ٚچیع ٘یؿت؛ ایٗ َٛض ٘یؿت ؤ ٝب زٔٛوطاؾی ضا اظ
غطة ثٍیطیٓ  ٚث ٝزیٗ ؾٙدبق ثىٙیٓ تب ثتٛا٘یٓ یه ٔدٕ ٖٝٛوبُٔ زاقت ٝثبقیٓ ٝ٘ ،ذٛز
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ایٗ ٔطزْؾبالضی ٔ ٓٞتّٗك ث ٝزیٗ اؾتٔ .طزْؾبالضی  ٓٞز ٚؾط زاضز و ٗٔ ٝزض یه
خّؿ ٝزیٍط  ٓٞث ٝثًٗی اظ ٔؿئٛالٖ ایٗ ٘ىت ٝضا ٌفتٓ .یه ؾط ٔطزْؾبالضی ٖجبضت
اؾت اظ ایٗ و ٝتكىیُ ٘ٓبْ ثٚ ٝؾیّ ٝاضاز ٚ ٜضأی ٔطزْ نٛضت ثٍیطز ،یٗٙی ٔطزْ ٘ٓبْ
ضا ا٘تربة ٔیوٙٙس ،ؾط زیٍط لًیٔ ٝطزْؾبالضی ایٗ اؾت و ٝحبال ثٗس اظ آٖ وٚ ٗٔ ٝ
قٕب ضا ا٘تربة وطز٘سٔ ،ب زض لجبَ آٟ٘ب ْٚبیف خسی  ٚحمیمی زاضیٓٔ( .مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی،
ٔٛضخ )79 /02/23
ز) اثتىبضی ثٛزٖٔ :سَ حىٔٛتی ٔطزْؾبالضی زیٙی ،یه ٔسَ ثسیٕ ،اثتىبضی ٛ٘ ٚ
ٔیثبقس ثَٛ ٝضی و ٝزض ثیٗ ا٘ٛأ  ٚالؿبْ ٔسَٞبی حىٔٛتی چٙیٗ ٔسِی ٚخٛز ٘ساقتٝ
اؾت  ٚایٗ ٔسَ اظ حىٔٛت ث ٝزِیُ وبضآٔسیٚ ،یػٌی زیٙی ٔ ٚطزٔی آٖ ٘ ٚساقتٗ ٔٛإ٘
 ٚذهّتٞبی ٔٙفی زٔٛوطاؾی ٔٙحهط ث ٝفطز اؾت  ٚزض زٔٛوطاؾی غطثی قجٟٞٝبی
خسی ایدبز ٕ٘ٛز ٜاؾتٔ .مبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض خسیس ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز ثٛزٖ
ٔطزْؾبالضی زیٙی ٔیفطٔبیٙس« :أطٚظ ٔطزْؾبالضی زیٙی ؤ ٝب زض وكٛض ذٛز ُٔطح
ٔیوٙیٓ ،یه حطف ٘ ٛاؾت؛ ٘ ٝفمٍ ث ٝذبَط ایٗ ؤ ٝب قبذٝای اظ ٔطزْؾبالضی ضا زاضیٓ
اضائٔ ٝی زٞیٓ؛ ذیط زض ٚالٕ ٔب زاضیٓ زض ٔطزْؾبالضی ز٘یب قجٔ ٟٝیوٙیٓ(ٔمبْ ٔٗٓٓ
ضٞجطیٛٔ ،ضخ .)80/06/05
٘تیدٌٝیطی:
ٔطزْؾبالضی زیٙی ،انُالح خسیس  ٚتبظٜای زض ٌفتٕبٖ ؾیبؾی خٟبٖ اؾت و ٝزض ثؿتط
ٔجب٘ی ؾیبؾی اؾالْ  ٚتحت تأثیط آٔٛظٞبی ٘جٛی ّٖٛ ٚی ،ضٚییس ٚ ٜثط آٖ اؾت تب يٕٗ
حفّ حمٛق ٔطزْ زض حٛظ ٜؾیبؾت  ٚازاض ٜأٛض خبٔٗ ٚ ٝپطٞیع اظ اٍِٞٛبی حىٔٛتی
اؾتجسازی ،ضٖبیت انٔ ٚ َٛجب٘ی اضظقی ضا ثٕٙبیس  ٚثط ایٗ اؾبؼ ظٔی ٝٙتفبٚت ٔیبٖ ٘ٓبْ
اؾالٔی ضا اظ اٍِٞٛبی ؾىٛالض غطثی فطإ٘ ٓٞبیس .ث ٝثیبٖ زیٍط ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝذٛاؾتٝ
ٔطزْ ،ایدبز  ٚقىٌُیطی ٘ٓبْ اؾالٔی اؾت و ٝزض آٖ ،اضظـٞبی اؾالٔی ،حبوٕیت
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زاض٘س  ٚثط اؾبؼ ٕٞیٗ ذٛاؾت ٝاؾت وٌ ٝؿتط ٚ ٜحسٚز ٔطزْؾبالضی ٔكرم ٗٔ ٚیٗ
ٔیقٛز.
ٔؤِفٞٝبی انّی ٘ٓبْ ٔطزْؾبالضی زیٙی ٔٛضز پصیطـ  ٕٝٞفطق اؾالٔی ثٛز ٚ ٜاظ انَٛ
اِٚیٝای اؾت ؤ ٕٝٞ ٝؿّٕیٗ ٔجتٙی ثط آٔٛظٜٞبی لطآ٘ی آٖ ضا پصیطفتٛٔ ٚ ٝضز تأویس
لطاض ٔیزٙٞس .زض ٚالٕ ٔیتٛاٖ اشٖبٖ زاقت و ٝأطٚظ ٘ٓطیٔ ٝطزْؾبالض زیٙی ؾٛغبتی
ٌطا٘مسض اظ ؾٛی ّٔت ٔؿّٕبٖ ایطاٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘س وبْ ّٔتٞبی ٔؿّٕبٖ ّْٛٓٔ ٚ
ُٔٙم ٝضا ثیف اظ پیف قیطیٗ وٙس  ٚتحمك ّٖٕی آٖ زض لبِت ٘ٓبْ ٔمسؼ خٕٟٛضی
اؾالٔی ٔ ٚمبٔٚت  33ؾبِ ٝزض ثطاثط اؾتىجبض خٟب٘ی  ٚضؾیسٖ ثٔ ٝطظٞبی اؾتمالَ ٚ
ذٛزوفبیی  ٕٝٞخب٘ج ،ٝاٍِٛیی ٖیٙی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٔؿّٕب٘بٖ ُٔٙم ٝضا زض ثبظٌكت ثٝ
اؾالْ  ٚقىٌُیطی حىٔٛت اؾالٔی ٔهٕٓ ؾبظز.
ثط ایٗ اؾبؼٔ ،طزْؾبالضی زیٙی تٟٙب زض چبضچٛة ان ٚ َٛاضظـٞبی اؾالٔیٙٗٔ ،ب ٚ
ٔف ْٟٛپیسا ٔیٕ٘بیس .زض ذهٛل زٔٛوطاؾی ٘یع ایٗ ُّٔت نبزق اؾت ٔ ٚكبٞسٜ
ٔیقٛز و ٝاضظـٞبی حبوٓ زض ٌفتٕبٖ ؾیبؾی غطة ،تٕبٔبً زض اٍِٛی غطثی اظ
زٔٛوطاؾی ،تدّی زاض٘سِ .صا چٙب٘چٌ ٝفتٕبٖ ؾیبؾی ،تغییط وٙس ٔٗٙبی ٔطزْؾبالضی ٘یع
تحٔ َٛییبثس ِٚی زض ٞط حبَٙٗٔ ،ب ٔجتٙی ّٔ ٚتعْ ثٔ ٝتٗ ٌ ٚفتٕب٘ی اؾت وٚ ٝاغ ٜاظ
آ٘دب ضٚییس ٜاؾت .ثب ٖٙبیت ثٕٞ ٝیٗ ُّٔت فّؿفی اؾت ؤ ٝمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ٌفتٕبٖ
انّی خبٔٗ ٝضا ٌفتٕبٖ اؾالٔی اضظیبثی ٔیوٙٙس .زلت  ٚتأُٔ زض ٘ٓطات ؾیبؾی حًطت
آیتاهلل ذبٔٝٙای زض ثبة ٔطزْؾبالضی زیٙی ایٗ حمیمت ضا آقىبض ٔی وٙس و ٝایكبٖ
تٗجیط  ٚثیبٖ ثسیٗی اظ ٔطزْؾبالضی زیٙی زاض٘س  ٚحمیمت ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا ٔتٕبیع اظ
زٔٛوطاؾیٞبی غطثی ٔیزا٘ٙس .تٗطیف آیتاهلل ذبٔٝٙای اظ ٔطزْؾبالضی زیٙی ثطآٔس ٜاظ
افىبض أبْ(ضٔ )ٜیثبقس ظیطا أبْ(ضٔ )ٜطزْؾبالضی زیٙی ضا وبُٔتطیٗ ٘ ٔٛزٔٛوطاؾی
ٔیزا٘ٙس ٔ ٚیتٛاٖ چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝزض ا٘سیكٔ ٝمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ٕ٘یتٛاٖ
ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا تطویجی اظ زیٗ ٔ ٚطزْؾبالضی زا٘ؿت ظیطا چٙبٖ چٓ٘ ٝبٔی ثرٛاٞس
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ثطاؾبؼ آٔٛظٜٞبی زیٙی ُٖٕ وٙس ،ثسٔ ٖٚطزْ أىبٖ آٖ ثطایف ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت.
ثسیٗ تطتیت «ٔطزْؾبالضی زیٙی» ثٖٛٙ ٝاٖ ثسیّی ٔٙبؾت ثطای زٔٛوطاؾی غطثی زض
حىٔٛت اؾالٔی ُٔطح اؾت .اٍِٛی ضفتبضیای و ٝزض آٖ ٔطزْ ٔجٙب ٔ ٚحٛض ٞؿتٙس ٚ
حىٔٛت٘ ،رجٍبٖ ٔ ٚؿئٛالٖ ْٔٛف ٞؿتٙس ٘ؿجت ثِٚ ٝی ٕ٘ٗت ذٛز ،ؾپبؾٍعاض ٚ
ذسٔتٍعاض ثبقٙس ،زض ٖیٗ حبَ ٔطزْ ٘یع ثب پبیثٙسی ث ٝانٔ ٚ َٛجب٘ی اضظقی ،ؾٗی زض
تحمك آضٔبٖٞبی اؾالٔی  ٚحبوٕیت ا٘سیك ٝاؾالٔی ضا زاض٘س.
اٖٕبَ ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ا٘سیك ٝؾیبؾی ا٘مالة ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی اظ َطیك ؾُٛح
ٔرتّف ٚالیت(ٚالیت اِٟیٚ ،الیت ائٕٚ ،ٝالیت فمی )ٝأىبٖپصیط ٔیثبقس .زض ٚالٕ
ٔطزْؾبالضی زیٙی ثٚ ٝاؾُ ٝاٖٕبَ ٚالیت اِٟی ٔه ٖٛاظ ذُب  ٚاقتجب ٜاؾت .اظ ایٗ
ِحبِ زض ا٘سیك ٝؾیبؾی ضٞجطی ٖبِیتطیٗ ٘ٞ ٔٛسایت  ٚضٞجطی زیس ٜقس ٜاؾت چٖٛ
و ٝضٞجطی ثب اٖٕبَ ٚالیت ذٛز ٔتهف ث ٝنفبت اِٟی اؾت  ٚاظ ٔفبؾس ٗٔ ٚبیجی وٝ
ٌطیجبٌٖیط زٔٛوطاؾیٞبی غطثی اؾت ث ٝزٚض ٔیثبقسٔ .طزْؾبالضی زیٙی ثٖٛٙ ٝاٖ یه
ؾبذتبض ٓ٘ ٚبْ ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٚپسیسٜای ْٟ٘ٛ ٛض زض خٟبٖ ؾیبؾی ٔسضٖ،
٘یبظٔٙس ث ٝقٙبذت  ٚتفؿیط ٞط چ ٝوبُٔتط ٔیثبقس .ثط ٕٞیٗ ٔجٙب اؾت و ٝآقٙبیی ٞط
چ ٝثیكتط ثب اضوبٖ آٖ  ٚآٌبٞی زازٖ ث ٝقٟط٘ٚساٖ خبٔٗ ٝاؾالٔی زض ایٗ ثؿتط یه أط
الظْ  ٚيطٚضی ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض ایٙدب ثبیس ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝپػٞٚكٍطاٖ ٔ ٚتفىطاٖ ٚ
ٔطزْ وكٛض ثطای قٙبذت زلیك ٔمٔ ِٝٛطزْؾبالضی زیٙی ثبیس ثٙٔ ٝبثٕ ظیط ضخ ٔٛوٙٙس:
ٔ -1جٙبی انّی ٔ ٚت ٖٛانیُ زیٗ اؾالْ ٔثُ لطآٖ  ٚؾٙت  -2لب٘ ٖٛاؾبؾی ٘ٓبْ
خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  -3زیسٌبٜٞبی حًطت أبْ ذٕیٙی(ض4 )ٜ
ح -زیسٌبٜٞب  ٚثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی
ثٖ ٝجبضت زیٍط ،زض ا٘سیك ٝؾیبؾی اؾالْ - ٕٝٞ ،آٖ اظ حبوٕبٖ ٔ ٚطزْ ْٛٔ -ف ٞؿتٙس
تب ث ٝاضظـٞب  ٚاحىبْ اِٟی ٌطزٖ ٟ٘ٙس  ٚچٙبٖ ٘یؿت و ٝوؿی  ٚیب ٌطٞٚی ثتٛا٘ٙس پبی
ذٛز ضا فطاتط اظ حسٚز اِٟی ٌصاض٘س ٚ .زض پبیبٖ ٕٞ ٓٞبٖ َٛض و ٝلجالً قطح زاز ٜقس
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ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝا٘سیك ٝؾیبؾی ضٞجطی زض ذهٛل ٔطزْؾبالضی زیٙی ،حبوٕیت
ضا اظ ذسا٘ٚس زا٘ؿتٔ ٚ ٝطزْ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ تهٕیٌٓیطاٖ زض ؾط٘ٛقت ازاض ٜوكٛض ث ٝقٕبض
ٔیآٚضز  ٚزذبِت ٔطزْ زض أط حىٔٛت٘ ،بقی اظ حك اِٟی آٖٞب ٔی ثبقس.
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ٔٙبثٕ:
 .1اذٛاٖوبْٕیٔ ،ؿٗٛز ،ثٟبض  ٚتبثؿتبٖ « ،1383خبیٍب ٜضٞجطی زض ٔطزْؾبالضی زیٙی؛
ثطضؾی ٔمبیؿٝای ثب زٔٛوطاؾیٞبی غطثی»٘ ،كطی ٝزا٘كٍب ٜاؾالٔی ،ؾبَ ٞكتٓ ،قٕبضٜ
 ،22 ٚ 21نم .135 -212
 .2اوجطی ،وٕبَ ،اضزیجٟكت « ،1384انٚ ٚ َٛیػٌی ٞبی ٔطزٔؿبالضی زیٙی»٘ ،كطیٝ
ضٚاق ا٘سیك ،ٝقٕبض ،41 ٜنم.25 -31
 .3ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض خٕٕ ٔطزْ پطقٛض وطٔبٖٛٔ ،ضخ ،1384/02/11پبیٍبٜ
اَالٔ ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
 .4ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض ٔطاؾٓ قب٘عزٕٞیٗ ؾبٍِطز اضتحبَ أبْ ذٕیٙی(ض،)ٜ
ٔٛضخ  ،84/03/14پبیٍب ٜاَالٔ ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت:
.www.leader.ir
 .5ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض خٕٕ ٔطزْ ٚضأیٗٛٔ ،ضخ  ،1382/03/22پبیٍب ٜاَالٔ
ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
 .6ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖ.1379/08/28 ،
 .7ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،ضٚظ٘بٔ ٝاَالٖبتٛٔ ،ضخ .1379/09/15
 .8ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،ضٚظ٘بٔ ٝاَالٖبتٛٔ ،ضخ .1381/09/01
 .9ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ .1379/11/11
 .10ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطیٛٔ ،ضخ  ،1378 /03/14پبیٍب ٜاَالٔ ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ
ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
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 .11ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض خٕٕ ٔطزْ تفطـٛٔ ،ضخ  ،1379/08/28پبیٍب ٜاَالٔ
ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
 .12ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض ٕ٘بظ خٕٗ ٝتٟطاٖٛٔ ،ضخ  ،1379 /02/23پبیٍب ٜاَالٔ
ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
 .13ثیب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی زض زیساض ثب وبضٌعاضاٖ ٘ٓبْٛٔ ،ضخ  ،1379 /02/23پبیٍبٜ
اَالٔ ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت.www.leader.ir :
 .14ثیب٘بت ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة زض زیساض ضئیؽ خٕٟٛض  ٚاًٖبی زِٚتٛٔ ،ضخ
 ،1380/06/05پبیٍب ٜاَالٔ ضؾب٘ی زفتط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی ،لبثُ زؾتطؾی زض ؾبیت:
.www.leader.ir
 .15ذبٔٝٙای ،ؾیسّٖیٔ ،طزْ ؾبالضی زیٙی ٖبُٔ انّی ٖعت ٘ٓبْ اؾت٘ ،كطی ٝوبض ٚ
وبضٌطٛٔ ،ضخ .79/05/27
 .16ذبٔٝٙای ،ؾیسّٖیٔ ،طزْ ؾبالضی زیٙی زض ایطاٖ حطف ٘ ٚ ٛخسیسی اؾت٘ ،كطیٝ
حیبت ٘ٛٔ ،ٛضخ .79/08/29
 .17ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ .1379/09/01
 .18ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ .1379 /12 /10
 .19ضٚظ٘بٔ ٝخٕٟٛضی اؾالٔیٛٔ ،ضخ .1380/05/23
 .20ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖ ،تبضید  ،86/9/25قٕبض.18975 ٜ
 .21ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖٛٔ ،ضخ .1379/08/29
 .22وطیٕبٖ ٔدس ،ؾدبز ،آشض ٔ« ،1385طزْؾبالضی زیٙی زض ثطاثط ِیجطاَ زٔٛوطاؾی»،
فهّٙبٔ ٝفط ًٙٞپٛیب ،قٕبض ،2 ٜنم .61 -65
ٔ .23طزْؾبالضی زیٙی زض ا٘سیك ٝؾیبؾی ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی٘ ،كطی ٝخٛاٖٛٔ ،ضخ
.1387 /09/26
ٞ .24بقٕی ،أیطّٖیٔ ،طزٔؿبالضی زیٙی ؾطٔكك ٘ٓبْ ٞبی ؾیبؾی ٔٗبنط  ،ضٚظ٘بٔٝ
ضؾبِتٛٔ ،ضخ  ، 1389/09/29قٕبض.7158 ٜ
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