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آًْب سا ثشادساى سبثق خَد خَاًذ ضبّذ حَادثي ثَد ًيض ثِ حوبيت آًْبيي كِ هقبم هؼظن سّجشي  1388ػبضَساي 

كِ دل غوذيذُ ػضاداساى حسيٌي دس سشاسش جْبى سا غوي هضبػف فضٍد ٍ ػصش ػبضَساي اهسبل ضبم غشيجبى 

ٍاقؼي ضيؼيبى ٍ ٍاليتوذاساى ٍاقؼي ضذ ٍ ػبضقبى ٍاليت ثيص اص پيص سَختٌذ ٍ اضك اص هظلَهيت ٍلي فقيِ 

صهبى سيختٌذ  

ضَد ٍ دس ايي هيبى ايي  ثيطتش هي... سٍد ٍ ّش سبل ضَس حسيٌي ٍ ضيذايي ضيفتگبى اثبػجذا آيذ ٍ هي ػبضَسا هي

اًذ كِ  ّوَاسُ پيبم داسد ٍ چِ صيجب گفتِ( ع)است كِ دس ثلٌذاي تبسيخ ثشاي ضيفتگبى حسيي( س)فشيبد صيٌت

آًست كِ اگش حسيي صهبى ّستي  دس گَش آيٌذگبى( س)فشيبد صيٌت. «هبًذ اگش صيٌت ًجَد كشثال دس كشثال هي»

كِ ّستي ٍگشًِ يضيذي ّستي ٍ سٍ ثِ ًيستي داسي ٍ سشًَضت هحتَم تَ لؼي ٍ ًيستي است ٍ تبسيخ تكشاس 

ايستٌذ، خَى  هي( ع)ّستٌذ كِ هقبثل حسيي( ع)ٍ ّوشصهبى حسيي( ع)گشدد ٍ ايي اصحبة پيطيي ػلي هي

ًيض ثِ حوبيت آًْبيي كِ هقبم هؼظن  1388ػبضَساي .كٌٌذ هيسيضًذ ٍ سش اص تي اٍ جذا  سا ثش صهيي هي( ع)حسيي 

سّجشي آًْب سا ثشادساى سبثق خَد خَاًذ ضبّذ حَادثي ثَد كِ دل غوذيذُ ػضاداساى حسيٌي دس سشاسش جْبى سا 

غوي هضبػف فضٍد ٍ ػصش ػبضَساي اهسبل ضبم غشيجبى ٍاقؼي ضيؼيبى ٍ ٍاليتوذاساى ٍاقؼي ضذ ٍ ػبضقبى ٍاليت 

سؤال اسبسي ايٌجبست آًْب كِ خَد سا يكي . پيص سَختٌذ ٍ اضك اص هظلَهيت ٍلي فقيِ صهبى سيختٌذثيص اص 

داًٌذ ثؼذ اص ٍقبيغ ػبضَساي اهسبل چِ هَضؼي داسًذ؟ آقبي ّبضوي چشا هَضغ خَد سا دس  اص سِ يبٍس خويٌي هي

ايي ضشايط ٍ ايّبم اثتالء ٍ آصهبيص  كٌٌذ؟ هَضغ آقبي هَسَي ٍ خبتوي دس حشهتي اػالم ًوي ثشاثش ايي ّتبكي ٍ ثي

چيست؟ آيب كٌِْ كبساى سيبسي پبسخي ثشاي افكبس ػوَهي ٍ فشداي تبسيخ دس هقبثل ايي سكَت داسًذ؟ اهشٍص سٍص 

ثبيذ خط اٍل  ػلوبء كِ هي. يبثذ اثتالء ػظين است ٍ دس ايي هيذاى آصهبيص حق اص ثبطل ٍ سشُ اص ًبسشُ توييض هي

آيب دس ! كٌٌذ؟ اًذ؟هسئَالى چِ هي دس حكَهت اسالهي ثبضٌذ آيب ثِ ٍظيفِ خَد ػول ًوَدُدفبع اص ٍاليت فقيِ 

هقبثل هطبلجِ افكبس ػوَهي دس ثشخَسد ٍ هجبصات هجشهيي يبساي سكَت ٍ دست سٍي دست گزاضتي 

ال ّوَاسُ ؟ًوبيٌذگبى هشدم ثِ دسخَاست هشدم قبطؼبًِ ٍ هجذاًِ اص دستگبُ قضبيي هطبلجِ داسًذ ٍ ايي سَ داسًذ

ثشًذ؟ ٍ  ّب ّوچٌبى دس حبضيِ اهي ثِ سش هي دس ارّبى ًوبيٌذگبى هشدم هطشح است كِ چشا سشاى فتٌِ ٍ آقبصادُ

سيبست هحتشم قَُ قضبئيِ، دادستبى  "...قبطؼيت هٌجش ثِ اقتذاس ":ايي هطبلجِ جذي ًوبيٌذگبى هشدم است

ضَد؟ چشا هصبديق  ّب پيگيشي ًوي چشا احضبس آقبصادُ .هحتشم، هشدم دسخَاست استوشاس هَاضغ قبطغ ضوب سا داسًذ

گيشد؟ هشدم ػضيض ٍ صجَس ٍ خَى ثذل تٌْب ثب  گشدد؟ چشا اقذام ػولي صَست ًوي هجشهيت سشاى فتٌِ اػالم ًوي

دادًذ ٍ اگش ايي قبطؼيت سا ًضد  ًوبيٌذ ٍگشًِ يك سٍصُ اقذام الصم سا اًجبم هي اضبسُ سّجشيست كِ خَيطتٌذاسي هي

هبيٌذگبى ٍ هسئَليي سشاؽ ًيبثٌذ خَد دست ثكبس خَاٌّذ ضذ ٍ ٍاي ثش خبئٌيي ثِ هلت كِ اگش هَج خطن هب ى



ايي هلت پَيب ٍ صًذُ است ثِ تفكش .اي ضوب سا پشتگبُ ًيستي ّذايت خَاٌّذ ًوَد هلت فَساى ًوبيذ ثب اضبسُ

خَاّين ثب هشدم ثيطتش سخي ثگَيٌذ تب  حسيٌي ٍ قيبم ػبضَسايي ٍ دس ايي ثشِّ ٍ صهبًِ اص هشاجغ ػظبم تقليذ هي

اص ايطبى ثخبطش هَاضغ ثحق ٍ ثجبي ايطبى . آساهطي ثش سَص دسٍى ايي هلت سًج كطيذُ ضْيذدادُ هستَلي گشدد

دس ضشايطي كِ اصل . تطكش ٍافش داسين ٍ اص ثيبًيِ ثِ جب ٍ ثِ هَقغ جبهؼِ هذسسيي كوبل تطكش ٍ اهتٌبى سا داسين

گشدد جبي سكَت دس هيبى ػلوبء ًيست ٍ الجتِ هجلس ٍ  ثبة ٍاليت فقيِ ػلٌبً ًفي هياصيل قبًَى اسبسي دس 

احتشاهي ثِ اصل اصيل ٍاليت فقيِ  ًوبيٌذگبى هشدم اًضجبس ٍ اػتشاض كَثٌذُ ٍ قبطغ خَد سا ثِ ايي اّبًت ٍ ثي

س ٍاليت فقيِ ثش توشكض هلت دضوٌبى ًظبم اسالهي ثذاًٌذ ايٌگًَِ اّبًتْب ٍ تالضْب ثشاي حزف ػٌص.اًذ اػالم ًوَدُ

اًجبهذ ٍ ّوِ ايٌْب ػوق ثيٌص هشدم آگبُ سا ًسجت ثِ ٍاليت فقيِ ثيطتش خَاّذ ًوَد ٍ  ٍفبداس ثش ايي اصل هي

آهبدُ ( ػج)ًوبيٌذ تب ثشاي ظَْس حضشت حجت هشدم ػضيض هب توشيي تجؼيت ثي چَى ٍ چشا اص ٍلي فقيِ سا هي

( ػج)ي ّوذاًي ايي ًظبم حلقِ اتصبل ػبضَسا ثِ ظَْس حضشت هْذيًَس... گشدًذ ٍ ثِ فشهبيص حضشت آيت ا

 ثبضذ  هي

 


