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هي اثتذا ػشم ػالم داسم خذهت ته ته ؿوب ثضسگَاساى ٍ تـىش هی وٌن
اص دٍػتبًی وِ ایي فشكت سا ثشای هب فشاّن وشدًذ ٍ فبكلِ صیبدی ؿذُ ثَد

دس ایي هذت هدذدا تذاػی وشدین خبعشات اى صهبى سا ٍلتی ّن وِ االى همبیؼِ هیىٌن
ؿشایظ ؿوب سا ثب ؿشایظ دٍػتبًوبى دس آى صهبى فىش هیىٌن آًْب االى لجغِ هیخَسًذ ثِ ؿوب وِ
خیلی ثْتشیذ ،هغوئي تشیذ ٍ ػویك تشیذ ًؼجت ثِ آى هَلغ
لذس ایي فشكت ّب سا ثذاًیذ یىی اص تفبٍت ّبی ؿوب ثب آًْب ایي اػت وِ االى خلؼِ گشفتیذ
ساخغ ثِ هثال لبًَى اػبػی ٍ همبیؼِ اؽ ثب لبًَى هـشٍعِ ٍ ته ته لبًَى اػبػی ٍایي چیض
ّب ثحث هیىٌیذ آى هَلغ فشكت ایي چیض ّب ًجَد ثیـتشػش ایي ثَد وِ سفشاًذٍم ثگزاسین
ثجیٌین خوَْسی اػالهی آسی یب خوَْسی اػالهی ًِ دس ایٌدَس هؼبیل گیش هی وشدین حبال
ؿوب خیلی ٍاسد خضئیبت ؿذیذ
چَى فشكت ون اػت ٍ هي ّن ػبدت ًذاسم خیلی حبؿیِ ثشم ثِ هي گفتٌذ وِ دسهَسد
هد لغ خجشگبى سّجشی ٍ ػولىشدؽ ًىبتی سا خذهتتَى ػشم وٌن هب فتح ثبثی هی وٌین
ثؼذ اگش ؿوب ًظشاتی داؿتیذ اصًظشات ؿوب هب ثْشُ هٌذ هیـَین
خَة دِّ فدش ّن ّؼت ایي ثحث ثی تٌبػت ثب هؼئلِ دِّ فدش ّن ًیؼت ٍهي ّن اص ّویي
خب ؿشٍع هیىٌن وِ حضشت اهبم سضَاى اهلل تؼبلی ػلیِ ٍلتی وِ 21ثْوي آهذًذ دس ایشاى ٍ
 11ثْوي اًمالة پیشٍص ؿذ اٍلیي وبسی وِ اهبم دػتَس دادًذ همذهبتؾ فشاّن ثـَد گفتٌذ
یه سفشاًذٍهی ثشگضاس وٌین تب ثجیٌیذ هشدم چِ ًَع حىَهتی هی خَاٌّذ خوَْسی اػالهی
آسی خوَْسی اػالهی ًِ ّویٌدب یه ًىتِ ظشیفی ٍخَد داسد ٍ آى ایٌىِ اهبم چِ ًیبصی ثِ
سفشاًذٍم داؿت اهبم یه ؿخلیتی ثَد هحجَة ٍ ...
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سّجش اًمالة ثَد اگش هی فشهَد آلب ایْب الٌبع هي هی گَین خوَْسی اػالهی ّوِ هیگفتٌذ
چـن ّیچ وغ اػتشام ًویىشد اهب اهبهؼیشُ اؽ ایي ثَد وِ ثگَیذ ثِ هشدم هشاخؼِ وٌیذ
حبال هشدم هؼتمین ثیبیٌذ سای ثذٌّذ هشدم آهذًذ سای دادًذ ٍ89 ،خَسدُ ای گفتٌذ هب
خوَْسی اػالهی سا هی خَاّین ٍلتی خوَْسی اػالهی اًدبم ؿذ
اهبم وبس دٍهی وِ وشدًذ فشهَدًذ اًتخبثبت ثشگضاس وٌیذ ٍ ثگَییذ هشدم اًتخبة وٌٌذ
افشادی ساوِ آًْب ثیبیٌذ پیؾ ًَیغ لبًَى اػبػی سا ثٌَیؼٌذخجشگبى لبًَى اػبػی
خَة اهبم احتیبج ًذاؿت ایي وبس سا ثىٌذ اگش هی آهذ اًتخبة هی وشد هیگفت ایيً 55فش
ثیبیٌذ پیؾ ًَیغ لبًَى اػبػی سا ثٌَیؼٌذ ّوِ لجَل داؿتٌذ ایٌىِ هیگَین یؼٌی ّوبى 89
یب 88دسكذ ّوِ ایي سا لجَل داؿتٌذ ٍلی اهبم گفتٌذ ًِ خَد هشدم ثیبیٌذ پبی كٌذٍق ثٌـیٌٌذ
افشادی ثیبیٌذ ثگَیٌذ وِ هب ایي افشاد سا اًتخبة هیىٌین تب پیؾ ًَیغ لبًَى اػبػی سا
ثٌَیؼٌذ ٍ ایٌْب ًَؿتٌذ ٍلتی پیؾ ًَیغ لبًَى اػبػی ًَؿتِ ؿذ اهبم هی تَاًؼت ثگَیذ
ّویي وِ ایٌْب ًَؿتِ اًذ لبًًَی اػبػی
ٍلی اهبم ثشای ثبس ػَم فشهَد هشدم ثشًٍذ پبی كٌذٍق ثگَیٌذ ّویي وِ ًوبیٌذگبى خَدؿبى
اًتخبة وشدًذ ثِ ػٌَاى لبًَى اػبػی ایي سا هی پزیشًذ یب ًوی پزیشًذ ٍ ثبص هشدم سفتٌذ ٍ
اوثشیت گفتٌذ هب ایي لبًَى اػبػی سا لجَل داسین هی خَاّن ثگَین ػیشُ اهبم ثشگشفتِ
اصآهَصُ ّبی اًمالة ثَد
تَخِ ثِ سای هشدم تَخِ ثِ هشاخؼِ هشدم پبی كٌذٍق ّبی سای ٍدخبلت هؼتمین هشدم دس
هؼبئل حؼبع وـَسدسػِ ًَثت دسووتشاصیىؼبل پبی كٌذٍق ّبی سای سفتٌذ
اهبم فشهَدًذ افشادی ثیبیٌذ خوغ ؿًَذ ٍ یه پیؾ ًَیغ ثشای اكالحبت ثذٌّذ خبّبی
خبكی اص لبًَى اػبػی اكبحبت هیخَاّذ
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آى هَلغ دیگش اهبم ًفشهَد اًتخبثبت ثشگضاس ثـَد ٍ ًوبیٌذگبى هشدم ثیبیٌذ چَى ًوبیٌذگبى
هشدم حضَس داؿتٌذ هثال گفتٌذ سئیغ هدلغ ثیبیذخَة سئیغ هدلغ اًتخبة ؿذُ ثَد،
هثال سئیغ هدلغ خجشگبى ثیبیذً ،وبیٌذگبًی اص خجشگبى ثیبیٌذ ایي دیگش احتیبج ًجَد یه
اًتخبثبت هدذدی ثشگضاس ؿَد اهبم ّوبى هَلغ ٍلتی پیؾ ًَیغ سا ًَؿتٌذ ،اهبم گفت ثبص
هشدم ثشًٍذ پبی كٌذٍق ثگَیٌذ ایي اكالحبتی وِ اًدبم دادًذ هیخَاٌّذ یب ًوی خَاٌّذاهبم
ایي لحظِ دیگش اصدًیب سفتِ ثَد ٍ اًتخبثبت ثؼذآى ثشگضاس ؿذ
چْبرهرتجِ هردم ثخبعر ّویي قبًَى اسبسی هَجَد در عرض سی ٍ ّفت
سبل پبی صٌذٍق ّبی رای رفتٌذ
ؿوب وذام وـَس سا پیذا هی وٌیذ ثشای لبًَى اػبػی اؽ هثال ظشف پٌدبُ ػبل چْبس هشتجِ
هشدم سفتِ ثبؿٌذ سای دادُ ثبؿٌذ؟
پس ًکتِ اٍل سیرُ اهبم تَجِ ثِ آرای هردم ثَد ثب ّویي ضَاّذی کِ عرض
کردم
ًکتِ دٍم ایي سیرُ اهبم در قبًَى اسبسی هب ّن تجلَر پیذا کرد
یؼٌی دسلبًَى اػبػی هب فلل دٍم گفتٌذ وِ اكَل لبًَى اػبػی ؿؾ هَسد اػت تَحیذ
ًجَت ػذل اهبهت ٍ هؼبد ایي پٌح هَسد
درقبًَى اسبسی هب اصَل ضص هَرد است اصل دٍم قبًَى اسبسی هی گَیذ
هجبًی اسبسی ضص هَرد است ایي پٌج هَرد اصَل دیي ٍ کراهت ٍ حرهت
اًسبًْب کِ اًسبًْب حرهت دارًذ
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فمْبی ثضسگی هثل ؿْیذ ثْـتی هثل ؿْیذ دػتغیت ایٌْب ًـؼتِ ثَدًذ لبًَى اػبػی سا هی
ًَؿتٌذ اًحشاف اًؼبًی ًذیذًذ ایٌْب آهذًذ گفتٌذ وِ اگش هب ثخَاّین ثِ آسهبًْبی تَحیذهبى
ثشػین ثبیذ ثِ هشدم احتشام ثگزاسین تىشین وٌین حشهت اًؼبًْب سا حفظ وٌین
ایي اٍل لبًَى اػبػی آخشلبًَى اػبػی ّن یه اكلی آهذُ فىشوٌن اكل آخشلبًَى اػبػی
ثبؿذوِ آًدب ّن داسد وِ ایي لبًَى اػبػی اهىبى داسد تدذیذ ًظش ثـَد دسًٍؾ ػیجی ًذاسد
فشهَلی داسد ػِ چْبس تب اص ًوبیٌذگبى ثیبیٌذ سّجشی اًتخبة ثىٌذ ٍاكالح هیـَد اهب چٌذ
چیض لبثل تدذیذًظش ًیؼت ٍ دس لبًَى اػبػی لبثل سفشاًذٍم ًیؼت یىی اصآًْب اػالهیت
اػت یىی اص آًْب ٍالیت فمیِ اػت یىی ّن تـیغ اػت یىی اصآًْبیی وِ هثل تـیغ ٍ اػالم
لبثل تغییشًیؼت ً...ظبم اػت ثشآسای هشدم یؼٌی ّیچ وؼی ًویتَاًذ لبًَى اػبػی سا تغییش
ثذّذ ثگًَِ ای وِ هشدم دسًظبم ًمـی ًذاؿتِ ثبؿٌذ ایي خضٍ اكَل هؼلن اػت یؼٌی ٍلتی هب
هیگَیین خوَْسی اػالهی خوَْسی ٍ اػالهی دٍچیض ًیؼت وِ ثِ ّن چؼجیذُ ثبؿذ ٍ
استجبط هىبًیىی داؿتِ ثبؿذ ایي استجبط خوَْسیت ٍ اػالهیت یه استجبط دیٌبهیىی اػت
یؼٌی اص دسٍى ثِ ّن ٍكل ّؼتٌذ ًِ ایٌىِ دٍتب چیض سا ثِ ّن چؼجبًذُ ثبؿٌذ ثب چؼت دٍللَ ًِ
اكال خَد اػالهیت یؼٌی خوَْسیت ٍخَد خوَْسیت دس وـَس هب یؼٌی اػالهیت دیٌبهیىی
ثبّن استجبط داسًذ ایي ّن ًىتِ دٍم ایٌىِ ّوبى ػیشُ اهبم دس لبًَى اػبػی ّن تجلَس پیذا وشد
ًکتِ سَم ایٌکِ رایی کِ هردم هی دٌّذ درًظبم اسالهی ثبرای کِ درًظبم
لیجرال دادُ هی ضَدثبّن تفبٍت دارد
تفبٍت رای هردم درًظبم لیجرال ٍ ًظبم اسالهی تفبٍتص چیست؟
تفبٍتؾ ایي اػت وِ دسًظبم لیجشالی ّیچ حمیمتی ٍخَد ًذاسد ّیچ حمبًیتی ٍخَد ًذاسدوِ
ثگَیین سای هشدم ثبیذ ثِ اٍى حمیمت ثشػذّشچِ وِ هشدم سای دادًذ ّوبى حمیمت اػت
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دیگشًوی ؿَد سای هشدم سا ػٌدیذ وِ هشدم سایی وِ دادًذ سای ؿبى دسػت ثَدیب ًبدسػت
ثَدچَى اكالدسػتی ًٍبدسػتی ثب سای هشدم ػٌدیذُ هی ؿَد
خَة دلت وٌیذ ایٌدب سا ًِ ایٌىِ سای هشدم سا ثب دسػتی ٍ ًبدسػتی ثؼٌدین دسػت آى
چیضی اػت وِ هشدم ثِ آى سای دادًذٍ ًبدسػت آى چیضی اػت وِ هشدم ثِ آى سای ًذٌّذ
ثمَل طاى طان سٍػَ كذای اوثشیت كذای خذاػت خذا یؼٌی اوثشیت ٍ چیضی ثشای
اوثشیت آى عشف اوثشیت ٍخَدًذاسد ثمَل ػشة ّب یه ضشة الوثلی داسًذ هی
گَیٌذ(لیغ لش...ػجبداًی)آى هَلغ آثبداى اًتْب دًیب ثَد  ،هیگَیذ آى عشف آثبداى ّیچ لشیِ
ای ٍخَد ًذاسدآى عشف سای هشدم ّیچ حمیمتی ٍخَدًذاسد دًجبلؾ ًگشد وِ ًیؼت هبّن
گـتین ًٍجَد ً ،تیدِ ایي ًگبُ ثِ سای هشدم چی هی ؿَد؟ ًتیدِ اؽ ایي هی ؿَد وِ وؼی
وِ سای اوثشیت هشدم سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذاًتمبدًبپزیشاػت ًوی ؿَد ثِ اٍ اًتمبد وشد ؿوب
ثِ چی هی خَاّی اًتمبدوٌی؟
هی خَاّی ثگَیی تَ ایي وبسی وِ وشدی اؿتجبُ اػت؟ثبوذٍم هؼیبساؿتجبُ اػت؟هؼیبسی
خضسای هشدم وِ دیگش ٍخَدًذاسد پغ تَحك ًذاسی ثگَیی ایي اؿتجبُ اػت تب ٍلتی وِ هي
سای هشدم سا ّوشاُ خَد داسم هي حك ّؼتین ًِ ایٌىِ هي خَدم سا ثب حك تغجیك وٌن حك ثبیذ
خَدؽ سا ثب هي تغجیك ثىٌذ ٍ لزاتفىشلیجشال ایٌدب هی ؿَد تفىشهحبفظِ گشا ّیچ اًتمبدی
ًوی ؿَد ثِ اٍوشد ٍ تب صهبًی وِ ایي سای اوثشیت ّوشاُ اٍ ّؼت ّشوبسی اٍهیىٌذ دسػت
اػت اگشًظش ثذّذوِ هثال االى ؿت اػت خَة االى اػت دیگشتوبم ؿذ ًظش ثذّذ هثال ّن
خٌغ ثبصی اؿىبلی ًذاسداوثشیت سای دادًذ ًویتَاًیذ ثگَییذ ایي هدلغ اؿتجبُ سای دادُ
اكال اؿتجبُ یؼٌی چی؟ اؿتجبُ ٍلتی اػت وِ یه هؼیبسی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ وِ هب سای هشدم
سا ثب آى ثؼٌدین ٍلی هؼیبسی غیشاصسای هشدم دس خبهؼِ لیجشالی ٍخَدًذاسد پغ
5

دفتر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

بررسی ساختار و کارکرد مجلس خبرگان  -حجت االسالم قمی

اًتمبدًبپزیشاػت هحبفظِ وبس هی ؿَدایي ًگبُ ٍلتی وِ ایٌغَسی هحبفظِ وبسؿذ تب ٍلتی وِ
ایي دٍسُ اؽ ثبیذ ثگزسد ٍ سای اوثشیت سا ّوشاُ خَدؽ داؿتِ ثبؿذ ّشاًتمبدی ػلیِ اٍ
اًتمبد ػلیِ حمیمت اػت اًتمبد ػلیِ آصادی اػت اًتمبد ػلیِ هشدم اػت ایي ًگبُ آًدبػت
اهب دس ًگبُ اػالهی چی؟ دسًگبُ اػالهی هب هؼتمذ ّؼتین وِ هبیه حمیمتی داسین یه ًفغ
االهشی داسین وِ هشدم ثبیذ تالؽ ثىٌٌذخَدؿبى سا ثب اى حمیمت آؿٌبثىٌٌذ ٍ ثبآًچِ وِ ثِ
اًٍضدیىتشاػت آؿٌب ثىٌٌذ ٍ ثِ اٍ سای ثذٌّذسای دادى كشفب یه حك ًیؼت یه تىلیف
اػت ّن حك اػت وِ ثبیذ ؿشوت ثىٌٌذ ّن تىلیف اػت وِ ثگشدًذحمیمت سا ثـٌبػٌذ ٍ
ثِ اٍ سای ثذٌّذ ٍ لزا ثؼذ اص سای دادى هیتَاًین ثگَیین وِ ایي سای هشدم اؿتجبُ ثَد یب اؿتجبُ
ًجَد ،دسػت اػت دسػول ّوِ ثبیذ ثِ سای هشدم توىیي وٌین ٍلتی سای دادًذ اهب ایي ثبلی
هی هبًذ وِ ایي آلبیی وِ هي ثِ اٍ سای دادم اؿتجبُ سای دادم یب دسػت سای دادم دسًتیدِ
اگشوِ هي ثؼذ اص سای دادى خیبل وٌن تىلیفن توبم ؿذُ ٍ ثشٍم دسخبًِ ثٌـیٌن ایي ّن غلظ
اػت دسًظبم لیجشال ایي دسػت اػت ٍظیفِ تَسای دادى اػت سای ثذُ ثشٍ حضَس دسكحٌِ
دیگش الصم ًیؼت چشا الصم ًیؼت؟
چَى تَحك سا دسػت وشدی ًِ ایٌىِ حك سا ؿٌبختی ثب سای دادًت حك سا خؼل وشدی
وـف ًىشدی اختشاع وشدی ایي حك سا ٍ هی تَاًی ثشٍی داخل خبًِ تب چْبسػبل دیگِ
خَاػتی سای ثذی ثیب سای ثذُ
اهب دس ًظبم اػالهی ثؼذ اص ایٌىِ سای دادی ثبیذ تَكحٌِ ثبؿی ثشای چی؟ ثشای ایٌىِ ثجیٌی
ایي آلبیی وِ ؿوب ثِ اٍ سای دادی دسػت سای دادی یب ًِ ایي آلبیی وِ ثِ اٍ سای دادی آیب
هثل ّوبى اٍل وِ هؼیشحك سا هیشفت ّوچٌبى ّن هؼیشحك سا هی سٍد یب ًوی سٍد حضَس
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دسكحٌِ ّیچ تفىش هحبفظِ وبساًِ ای دسایٌدب ٍخَد ًذاسد ٍآدم ّب ثبیذ دسكحٌِ
حضَسداؿتِ ثبؿٌذ
ثشای ایي وبس ٍ لزا اهىبى داسدوِ ثؼذ ثگَیین اؿتجبُ وشدین اػتغفشاهلل ثِ اٍ سای دادین یب
دسػت وشدین الحوذهلل ٍالؼب دس كحٌِ ثبؿین پغ ضشٍست حضَس دس كحٌِ ثشای
تفىشاػالهی اػت ٍخبًِ ًـیٌی اص لَاصم تفىشلیجشال اػت سای دادی توبم ؿذ
خَة حبال هب سای دادین چِ ثِ سئیغ خوَْس چِ ًوبیٌذُ هدلغ چِ ؿَسای اػالهی چِ
دثیشول خبهؼِ اػالهی چِ دثیش داًـگبّی خبهؼِ اػالهی چِ ّشخبیی وِ سای دادین اصخولِ
هؼئلِ سّجشی یب هدلغ خجشگبى سّجشی سای دادین هب ثبیذ چْبسچـوی ّوچٌبى سكذ ثىٌین
ثجیٌین آیب دسػت سای دادین یب ًِ ٍ ثبًیب سكذ وٌین ثجیٌین ایي آلبیی وِ اثتذا دسػت سای دادُ
ثَدین آیب ّوَى هؼیش سا هی سٍد یب اص هؼیشهٌحشف ؿذُ اػت ًگزاسین وِ گشد ٍغجبس ثٌـیٌذ
ث شایي هؼئلِ حبال اگش ّویي هؼئلِ سا ثخَاّین تغجیك وٌین دس هدلغ خجشگبى ایي ساخغ ثِ
ّوِ اػت اهب االى ثحث هب هدلغ خجشگبى اػت
ثیبیین دسلبًَى اػبػی ثجیٌین سّجشی سا ٍلتی هشدم ثِ اٍ سای هی دٌّذ ًؼجت هشدم ثب ایي سّجش
چغَساػت؟
رّجری در ًظبم جوَْری اسالهی دٍگًَِ هسئَلیت دارد سِ ًَع ًظبرت
دارد
یکی هسَلیت رّجری درهسبئل کیفری است
هؼبئل ؿخلی ویفشی دسایي خْت لبًَى اػبػی هب ثِ كشاحت ثیبى هی وٌذ وِ سّجشی
دسهَسد هؼبئل سّجشی هثل یىی اص آحبد هشدم اػت ّیچ تفبٍتی ًذاسد یؼٌی یه وؼی ثیبیذ
ثگَیذ آلب ایي سّجش پـت فشهبى ًـؼتِ ثَد ثِ هبؿیي هي خؼبست ٍاسد وشد دادگبُ هی تَاًذ
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ٍاسد ثـَد ّوبًغَس وِ یه آدم ػبدی سا ٍاسد هی وٌٌذ ّیچ احتیبخی ًیؼت وِ اصخبیی
اخبصُ ثگیشد تـشیفبتی سا ثِ وبس ثگیشد اكال احتیبج ًیؼت
حتی ًوبیٌذُ هدلغ سا اگشدادگبُ ثخَاّذ احضبسوٌذ ثبیذتـشیفبت سا عی ثىٌذ ٍلی ثشای
احظبس سّجشی ایي تـشیفبت ّن الصم ًیؼت ٍ ایي اص آى ًىبت ثشخؼتِ ٍ لبثل افتخبس لبًَى
اػبػی هبػت ؿخق سّجشی دس هؼبئل سّجشی هثل یىی اص آحبد هشدم اػت صهبى اهبم یه
ثٌذُ خذایی ؿىبیت وشدُ ثَد اص سٍح اهلل خویٌی ثِ یه ثبصپشع دادگؼتشی ّن ًبهِ صدُ
ثَد وِ ایي آلب یه ّوچیي ؿىبیتی اص ؿوب وشدُ خَاة ثذّیذ تَضیح خَاػتِ ثَد ،اهبم ّن
ثب دػت خَدؿبى تَضیح دادًذ وِ ایي احتوبال یه فشد دیگشی ثبؿذ هي یه ّوچیي ػبثمِ
ای اص ایي ثٌذُ خذا ًذاسم اكال ثِ ّن ًشیخت وِ چشا ثشای هي احضبسیِ هی فشػتیذ خیلی
ػبدی ٍ عجیؼی دسّیچ وـَسی ایي ٍخَد ًذاسد ایي اص افتخبسات لبًَى اػبػی هبػت ایي
هؼَلیت ویفشی اؽ اػت
هسئَلیت دیگر هسَلیت حقَقی است
سّجش ثِ ػٌَاى سّجش ًِ ثِ ػٌَاى یه ؿخق ثِ ػٌَاى وؼی وِ ػیبػت ّبی والى ًظبم سا
ًلت هی وٌذ ػضل ٍ ًلت ّبی هْوی دس وـَس اًدبم هی دّذوؼی وِ خغَط اػبػی سا
هذًظش داسد ًظبست هی وٌذ ٍ ٍظیفِ سّجشی داسد ًؼجت ثِ لَای ػِ گبًِ ٍ اهثبل ایي ّب
ایي هؼَلیت حمَلی سّجشی هشدم ًؼجت ثِ ایي سّجش عجك ّوبى تفؼیشی وِ گفتین هؼئَلٌذ
یؼٌی ثبیذ دس كحٌِ ثبؿٌذ ٍ ثجیٌٌذ وِ آیب ایي سّجشؿبى ّوبى ؿشایظ سا داسدیب اص آى ؿشایظ
فبكلِ گشفتِ اػت
آى ؿشایظ چیؼت؟
رّجری ضص ضرط است
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.1آیب فقیِ ّست؟
.2آیب عبدل است؟
.3آیب هذیر است؟
.4آیب هذثر است؟
.5آیب آضٌب ثِ ضرایظ هکبى ٍ زهبى ّست؟
.6آیب ضجبع ّست یب ًِ؟
ایي ؿؾ ؿشط وِ دس لبًَى اػبػی ّن آهذُ اػت ایي ؿؾ ؿشط سا ثبیذ ثجیٌین داسد یب ًِ
ّوِ هشدم ٍظیفِ داسًذ دس ایي حَصُ ثبؿٌذ
سِ جَر ًظبرت ثر رّجری در قبًَى اسبسی هب ّست
ّ.2ویي ًظبرت عوَهی است
اص ثبة الٌلیحة الئوة الوؼلویي یؼٌی خیشخَاّی ،یؼٌی هشدم ٍظیفِ داسًذ ًؼجت ثِ سّجشی
دل ثؼَصاًٌذ اگشاحیبًب یه خبیی دیذًذ وبس اؿتجبُ هی سٍد خیشخَاّبًِ تزوش ثذٌّذ خَد
حضشت ػلی (ع) ًؼجت ثِ خلیفِ آى صهبى ٍلتی اص اٍ ًظشػٌدی وشد وِ ثشٍم خٌگ یب ًشٍم
حضشت ػلی(ع) هی تَاًؼت ثگَیذ خَة ثشٍ خٌگ وِ حبال اگش یه ثالیی ّن ػشؽ
آهذ ...اهب حضشت خیشخَاّی وشد فشهَد ًوی خَاّذ ثشٍی چَى اگشتَ ثشٍی دسخٌگ
ؿىؼت ثخَسی هؼلوبى ّب دیگش پـت ٍ پٌبّی ًذاسًذ تَایٌدب ثبؽ اگش لـىش سفت ٍ
ؿىؼت خَسد لـىش یه پـت ٍپٌبّی داسد هی آیذ ایٌدب ایي سا هی گَیٌذ خیشخَاّی پغ
ٍظیفِ اٍل خیشخَاّی اػت
ٍ.2ظیفِ دٍم اهرثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکراست
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ایي یه چیضی فشاتش اص خیشخَاّی اػت آًدبیی وِ اگش دیذ یه هٌىشی اًدبم هی ؿَد
یب هؼشٍفی تشن هی ؿَدٍظیفِ داسد اهشثِ هؼشٍف ٍ ًْی اصهٌىشوٌذ یؼٌی ّشوؼی هیتَاًذ
ثیبیذ ثگَیذ هي احؼبع وشدم ایٌدب هؼشٍف تشن ؿذُ آًدب هؼشٍف اًدبم هی ؿَد
ایٌدب خیشخَاّی ایٌغَسی اػت آًدب خیشخَاّی ایٌغَسی اػت لبًَى اػبػی هب آهذُ اػت
ایي اهشثِ هؼشف ًٍْی اصهٌىش ٍالٌلیحة الئوة الوؼلویي سا ًْبدیٌِ وشدُ یه ًْبدی سا
گزاؿتِ اػت ثشایؾ آى ًْبد چیؼت؟ هدلغ خجشگبى .هدلغ خجشگبى آهذُ آى ًگبُ
فلؼفی سا وِ دس فلؼفِ ػیبػی ػشم وشدم ثشایؾ ساُ حل اخشایی ّن پیؾ ثیٌی وشدُ اػت
هدلغ خجشگبى سّجشی ًوبیٌذگبى هشدم ّؼتٌذ ایٌْب ثبیذ ضوي ایٌىِ هشدم آى ٍظیفِ
ًلیحت سا داسًذ ٍظیفِ اهشثِ هؼشٍف سا داسًذ ایٌْب ثبیذ ایي هؼئلِ سا اخشایی وٌٌذ ػولیبتی
وٌٌذ ثبیذ ایٌْب هشالجت دائوی داؿتِ ثبؿٌذوِ آیب سّجشی ایي ؿؾ ؿشعی وِ گفتین داسد
ٌَّص یب اص دػت دادُ اػت؟
هوىي اػت ثگَیین وِ دیگش پیشؿذُ فمیِ ًیؼت آلضایوشگشفتِ هوىي اػت ثگَیین وِ االى
ػذالتؾ سا اص دػت دادُ اػت هوىي اػت ثگَیین چَى ؿشایظ خْبى خیلی پیچیذُ ؿذُ
ایـَى دیگش آگبّی ثِ ؿشایظ خْبًی سا ًذاسد هوىي اػت ثگَیین هولىت سا سّب وشدُ
اػت ٍ هذیشیت ٍ هذثشیتی وِ ثشای وـَسالصم اػت سا هثال اصدػت دادُ اػت ٍ دّْب هؼبلِ
دیگش یب ػذالتؾ خذایی ًىشدُ صیشخذؿِ سفتِ اػت
هجلس خجرگبى ٍظیفِ اش ایي است کِ ثجیٌذایي ضص ضرط آیب ّست یب ًِ
اگردیذًذ کِ ایي ضص ضرط ٍجَد دارد خت رّجری کبر خَدش را اًجبم
هی دّذ اگر دیذًذ کِ ایي ضص ضرط ٍجَد ًذارد تعجیرصریح قبًَى اسبسی
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است ثِ هردم اعالم هیکٌٌذ کِ ایي آقب از رّجری هٌعسل ضذُ هي عسلص ًوی
کٌن اصالخَد ثخَد هٌعسل ضذُ هب فقظ اعالم هی کٌین
هدلغ خجشگبى اػالم هیىٌذ اًؼضال سّجشی سا ایي ٍظیفِ اؽ اػت
ایٌدب یه ػَالی وِ دسرّي ؿوب ّن ّؼت آیب هدلغ خجشگبى ٍظیفِ ًظبست ثشسّجشی داسد
یب ًذاسد تؼجیش ًظبست اػتؼذاد وح فْویذُ ؿذى داسد چَى ًظبست یب ًظبست اػتغالػی اػت
ّویٌغَسی هیخَاّذ یه چیضّبیی ثذاًذ ثذٍى ایٌىِ ّیچ خبكیتی ثشایؾ هتشتت ثبؿذ یب
ًظبست اػتلَاثی اػت وِ هثال سّجشی ّشوبسی هی خَاّذ ثىٌذ ثیبیذ ثگَیذ هدلغ
خجشگبى اخبصُ هی دّی ایي وبس سا ثىٌن ّوبًغَسوِ ؿَسای ًگْجبى دس اهشاًتخبثبت ًظبستؾ
اػتلَاثی اػت لذم ثِ لذم ٍصاست وـَس اص ؿَسای ًگْجبى وؼت اخبصُ هی وٌذ ایي ّن
وِ هولىت اداسُ ًوی ؿَد یب ًظبستً ،ظبست ٍالیی اػت هثل ًظبستی وِ هثال پذس ثش ثچِ
خَدؽ داسدوِ هدلغ خجشگبى ایي ًَع ًظبست سا ّن ًذاسد پغ هدلغ خجشگبى ًظبست
ًذاسد اهب سكذدائوی داسد ًؼجت ثِ تذاٍم ایي ؿشایظ الصم ًیؼت دس وبسّبی ته ته
سّجشی ثب اعالع هدلغ خجشگبى ثبؿذ ٍلی هدلغ خجشگبى هی تَاًذ ایٌْب سا سكذ ثىٌذ وِ
ثجیٌذ ًِ اصایي خْت وِ ثگَیذ ایي وبس خَة یب ثذ اػت اص ایي خْت وِ ثجیٌذ آى ؿؾ
كفتی وِ دس سّجشی ثَد ووبوبى ّؼت یب ًیؼت
ثؼضی هی گَیٌذ وِ ؿوب هی داًیذ سّجشی دیشٍص چِ وشد؟خَة هگش هب الصم اػت ثذاًین
سّجشی دیشٍص چِ وشد؟ ثلِ اگشوبسی وشد وِ هظٌِ ػذالت یب ػَءاػتفبدُ یبػذم تذثیشٍاهثبل
ایٌْب ثَد
حبال ساّىبسؽ ساّن ػشم هیىٌن
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پس ٍظیفِ خجرگبى یکیص ایي رصذ ّست آًکِ در قبًَى اسبسی ّن آهذُ
است ًظبرت ًیست ایي رصذ دائوی است
آیب ٍظیفِ دیگشی ّن داسد هدلغ خجشگبى؟
ثلِ یکی دیگر ازٍظبیف هجلس خجرگبى ایي است کِ ثرای رّجر ثعذی
درصَرتی کِ رّجری فَت کٌذیب رّجری استعفب ثذّذ یبرّجری هٌعسل ثطَد
سِ صَرت دارد ثرای رّجر ثعذی اًتخبة ثکٌذ
خت حبال ثیبیین ػشاؽ ایي دٍتب ٍظیفِ هْن چَى ٍلت هي ّن داسد توبم هی ؿَد
ػبصٍوبسّبی هدلغ خجشگبى ساخغ ثِ ایي هؼئلِ چیؼت؟ هدلغ خجشگبى ثشای ایٌىِ ایي
ٍظبیف خَدؽ سا اًدبم ثذّذوویؼیَى ّبی صیبدی داسد ٍلی اخبصُ ثذّیذ هي ثِ دٍ
وویؼیًَؾ وِ خیلی هْن اػت اؿبسُ ثىٌن وویؼیَى ّبی هبلی آییي ًبهِ ٍ ایي چیضّب خیلی
هْن ًیؼت دٍتبوویؼیَى ّؼت وِ ثشای ؿوب اّویت داسدوِ هي ثشای ؿوب تَضیح هی دّن
هجلس خجرگبى دٍ کویسیَى هْن دارد یکی ثِ ًبم کویسیَى اصل 101 ٍ107
است ٍ دیگری کویسیَى اصل 110
اصل 101ٍ107قبًَى اسبسی ثرایص یک کویسیَى درست ضذُ ایي کویسیَى
ٍظیفِ اش ایي است کسبًی را کِ در هظبى رّجری ّستٌذ ایٌْب را ثررسی
کٌذ هغبلعِ کٌذ ضرح حبلطبى را سَاثقطبى را ثذست ثیبٍردوِ ػٌذ الضٍم
اعالػبت وبفی دس اختیبس ثبؿذ ٍ دیگشالصم ًجبؿذوِ ثگشدًذ دسؿشایظ ثحشاًی چَى هدلغ
خجشگبى هدلغ لحظِ ّبػت یؼٌی یه لحظِ تلوین ثگیشد ٍآى لحظِ حیبتی اػت ٍ ثؼیبس
هْن اػت ثشای ایٌىِ هدلغ لحظِ ّبػت ثبیذ اعالػبتؾ ثشٍص ثبؿذ ثِ لَل ؿوب آپذیت
ثبؿذ ٍ ثشای ایي وبس ایي وویؼیَى ٍظیفِ اؽ ّؼت وویؼیَى سا چِ وؼی اًتخبة هی
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وٌذ؟خَد اػضبی خجشگبى اًتخبة هی وٌٌذ ً22فشّؼتٌذ ایي ً 22فش اص ثیي خَدؿبى یه
وویتًِ 3فشُ داسًذ
ایي ػِ ًفشٍظیفِ داسًذ هی سًٍذ تحمیك هیىٌٌذوؼت اعالػبت هیىٌٌذ اعالػبتـَى ّن ثِ
ولی ػشی اػت ّیچ خبیی فبؽ ًوی ؿَد اال ایٌىِ ثِ ّیئت سئیؼِ هدلغ خجشگبى هی دٌّذ
اگشالصم ؿذ ثِ اعالع هدلغ خجشگبى هی دٌّذ
یه وویؼیَى دیگشوِ ؿوب ثیـتشرٌّتبى هـغَل ّؼت ثِ ًبم وویؼیَى تحمیك وویؼیَى
اكل ، 225وویؼیَى تحمیك ّن اصً22وبیٌذُ اًتخبة هی ؿَد ثب 4ػضَ ػلی الجذل ٍظیفِ
ایٌْب ایي است کِ ّرهراقجت هرثَط ثِ ایي ضرایظ ضطگبًِ رّجری را ایٌْب
اًجبم ثذٌّذ ّشوغ ّشگضاسؿی دسخلَف ػولىشد سّجشی داسدوِ ثِ ایي هؼبیل ثشهی
گشدد حبال ثِ خجشگبى ّن ثذّذ آًْب هی دٌّذ ثِ ایي وویؼیَى اص وبًبل ّبی دیگش ایٌْب ّن
ٍظیفِ داسًذ خوغ آٍسی اعالػبت ثىٌٌذ دس ثیي خَدؿبى ثشسػی هی وٌٌذ اگش ایي اعالػبتی
وِ سػیذُ ثشسػی وشدًذ دیذًذ ایي اعالػبت دسػت اػت ٍلبثل حل اػت ػبلی یه ثبس
ایٌْب ثب سّجشی خلؼِ داسًذ ٍ هؼبئلـبى سا هغشح هیىٌٌذ اگش دیذًذ هؼبئل حبد اػت ایٌْب سا
دس اختیبس ّیئت سئیؼِ هدلغ خجشگبى هیگزاسًذ عجك آییي ًبهِ ّیئت سئیؼِ ّن ٍظیفِ داسد
اخالع اضغشاسی خجشگبى سا تـىیل ثذّذ گضاسؽ آًدب هغشح هیـَد ٍگضاسؽ ٍلتی وِ
هغشح ؿذآیب سّجشی هَظف اػت ثِ حشف ایٌْب خَاة ثذّذ؟
هثل اػتیضبح هدلغ ًیؼت وِ سّجشی هَظف ثبؿذ ثیبیذ خَاة دّذ ٍلی خَاة ًذادى
سّجشی خللی دس اًدبم ٍظبیف ایٌْب ایدبد ًوی وٌذ اًْب هیتَاًٌذ سّجشی ّن خَاة ًذّذ
وبسخَدؿبى ساپیؾ ثجشًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ ثشػٌذوِ ایي سّجشی آى ؿشایظ ساداسدوِ اداهِ
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هیذّذ یب ًذاسد وِ ػضلؾ سا اػالم وٌذ هیخَاّن تفبٍتؾ سا ثب اػتیضبح هدلغ ثگَین وِ
ایٌْب چغَسّؼتٌذ
ایٌْب ّن ّوِ هجبًی فمْی داسد وِ خبیؾ ًیؼت االى هي ثگَین ایي وویؼیَى ًظبستؾ
ایٌدَس اػت وِ ًگبّؾ ثِ هؼبیل ّوبى هشالجت ؿشایظ ؿـگبًِ اػت ٍ ثؼیبسی ّن اتفبق
افتبدُ اػت تَضیحبتی خَاػتٌذ ٍ سّجشی ّن تَضیحبت دادُ اًذ
ؿوب ػٌتبى التضب ًوی وٌذ یه ٍلتی ٍضغ هغجَػبت دسوـَس هب خیلی ثذثَد خَد حضشت
آلب یه ٍلتی دسخلؼِ هدلغ خجشگبى فشهَدًذوِ هي اًتظبسداؿتن وِ هدلغ خجشگبى
ساخغ ثِ ایي ٍضغ هغجَػبت اص هي تَضیح ثخَاّذ وِ ایي چِ ٍضؼیتی اػت دسوـَس ٍ ایي
وویؼیَى ثشای ایٌىِ تذثیشوٌذ ایٌدب دیگ سٍاسد ثحثْبی تخللی هیـَد هثالفشم وٌذ
فمبّت ثب چِ چیضثبثت هی ؿَد چغَسهی فْوین فشدی فمیِ ّؼت یب فمبّت خَدؽ سا
اصدػت دادُ یه ؿبخق ّبیی داسد ،چگًَِ هیفْوین فالًی ػبدل اػت یب ػذالتؾ سا
اصدػت دادُ یه ؿبخق هی خَاّذ  ،چغَس هیتَاًین ثفْوین فالًی هذیشّؼت یب ًِ آدم
هذیشی ًیؼت ؿبخق هیخَاّذ ،آیبؿدبع ّؼت یبًِ؟
ؿبخق هیخَاّذ ایٌْب ّوِ ثحث ؿذُ ٍ سیضؿذُ هثال هی گَیین هب اگش ثخَاّین ثفْوین وِ
آیبسّجشی هذیشیت داسد یب ًذاسد ؿبخق ّبیؾ چیؼت؟
یىی اصؿبخق ّبیؾ ّویي ػیبػت ّبی والى ًظبم اػت وِ سّجشی اًتخبة هیىٌذ ٍ اثالؽ
هیىٌذ ثبیذ ثشسػی وٌین ثجیٌین ایي ػیبػت ّبی والى آیب ثِ ًفغ وـَس ٍاًمالة ثَدُ یب ثِ
ضشسوـَس ،اگشخجشگبى ثجیٌٌذ وِ ایي ػیبػتْبیی وِ سّجشی پیبدُ وشدُ هَخت ػمت
هبًذگی وـَس ثَدُ وِ هیفْوٌذوِ سّجشهذیشًیؼت ٍ هذثش ًیؼت هثالفشم وٌیذ ػضل
ًٍلت ّبیی وِ سّجشی هیىٌذ هگش ؿبخق ًیؼت فشهبًذُ ػپبُ  ،ػپبُ سا ثِ التذاس سػبًذ یب
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ػپبُ سا ثِ ضؼف هی سػبًذ ایٌْب هـخق اػت یب هثال فشم وٌیذ یه وؼی سا اًتخبة
هیىٌذثِ ػٌَاى سئیغ كذاٍػیوب
ّویٌدب هي ایي سا تَضیح ثذّن ایي هؼٌبیؾ ایي ًیؼت وِ ّشوبسی وِ فشهبًذُ ػپبُ اًدبم
داد هؼَلیتؾ ثبسّجشی اػت ایٌغَسی ًیؼت یبّشوبسی وِ تلَیضیَى پخؾ وشد هؼَلیتؾ
ثبویؼت؟
ثب سّجشی هگشهیـَد ایي ّوِ ؿجىِ سا هذیش یه ؿجىِ ّوِ ثشًبهِ ّبی یه ؿجىِ سا ًوی
تَاًذ ثجیٌذسئیغ كذاٍػیوبوِ دیگشاكال حبال سّجشی وِ ّضاسوبسداسد یىی اؽ ایي اػت
پغ هٌظَسچیِ؟
هٌظَس ایي اػت وِ ؿَسای ًگْجبى یب هثال ّویي سئیغ كذاٍػیوب یب فشهبًذُ استؾ یب فشهبًذُ
ػپبُ وِ سّجشی ایٌْب سا هٌلَثـبى هی وٌذ ایٌْب ثبیذ هؼذل ػولىشدؿبى هثجت ثبؿذ اگشهؼذل
ػولىشدؿبى هٌفی ثبؿذ ایي ٍظیفِ سّجشی اػت وِ ثبیذ حزفـَى وٌذیب اكالحـبى وٌذ ٍ
اال تب ٍلتیىِ ایٌْب هؼذلـبى هثجت اػت هوىي اػت خغبّن داؿتِ ثبؿٌذ هؼَلیتـبى ثِ ػْذُ
خَدؿبى اػت
سّجشی خَدؿبى ثبسّب فشهَدًذوِ هي هثال تزوشاتی هی دّن ثِ كذاٍػیوب ٍلی هؼٌبیؾ ایي
ًیؼت وِ اٍال ّشوبسی وِ كذاٍػیوب هیىٌذ اٍال هي هغلغ ثبؿن ٍاگشّن هغلغ ّؼتن
سضبیت داسم خَد سئیغ كذاٍػیوب هثال چمذستَاى داسدوِ ّوِ هـىالت سا حل ثىٌذ ایٌْب
ساگفتن ثشای آًدبیی وِ ػضل ًٍلجؾ هؼتمین ثبسّجشی اػت یب ؿَسای ًگْجبى هثال ؿَسای
ًگْجبى ٍظیفِ اؽ ّؼت وِ اصػولىشدخَدؽ دفبع ثىٌذ كذاٍػیوب ٍظیفِ اؽ ّؼت وِ اص
ٍظیفِ خَدؽ دفبع ثىٌذ فشهبًذُ استؾ ٍظیفِ اؽ ّؼت وِ اص ػولىشدخَدؽ دفبع وٌذ
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سّجشی ٍظیفِ اؽ ایي اػت وِ اص ػضل ًٍلت ایٌْب دفبع وٌذ ثگَیذ ایي فشدی وِ هبًلت
وشدین ثب ایي اهىبًبت ثب ایي ؿشایظ هثال خضٍ ثْتشیي ّب ثَدُ اػت
هب ثبالخشُ اصثیشٍى وِ ًویتَاًین آدم ثیبٍسین اص وشُ هشیخ سئیغ كذاٍػیوب ثیبٍسین ثبیذ
اصّویي ّبیی وِ ّؼتٌذ ثیبٍسین دسایي افشادی وِ ّؼتٌذ ایي ثْتشیي ثَدُ ٍهؼذل وبسیؾ ّن
هثجت.
حبالثیبین ساخغ ثِ اًْبیی وِ هؼتمین هٌلَة سّجشی ًیؼتٌذ هثال ٍصاست ًیشٍ یه وبسی
هیىٌذ ٍصاست آهَصؽ پشٍسؽ یه وبسی هیىٌذ ٍ اؿتجبّی ّن دسآى ّؼت ٍصیشػلَم
تحمیمبت ٍفٌبٍسی ایٌغَسی ًیؼت وِ ّشوبسی دسوـَساتفبق هی افتذ هؼَلیتؾ ثبسّجشی
ثبؿذ هذیشیه هذسػِ ای دسیه خبیی یه اؿتجبّی هیىٌذ هیگَیٌذ سّجشی ػذالت ًذاسد
ّشوغ ثیي هذیشیت فشدی ٍ هذیشیت ػبصهبًی ٍتـىیالتی دسهذیشیت فشدی ّن اخیبسات
ٍّن هؼئَلیت
ٍلی دسهذیشیت ػبصهبًی ٍتـىیالتی ّن اختیبسات تَصیغ ؿذُ اػت ٍّن هؼَلیت ّبی
لبًَى اػبػی هب ایي وبس ساوشدُ اػت ػِ لَُ سا ثِ سػویت ؿٌبختِ ،ؿَسای ًگْجبى سا ثِ
سػویت ؿٌبختِ  ،هدوغ تـخیق ثِ سػویت ؿٌبختِ وِ ّشوذام هؼئَلٌذ ٍاختیبساتی ّن
داسًذ اختیبسات سّجشی ّن هؼلَم اػت چی ّؼت دسآى حذی وِ سّجشی اختیبسداسد
حضشت آلب هی فشهبیذوِ هي وبسی وِ ًویتَاًن ثىٌن دسثؼضی اصهَالغ ثِ ٍصیش تزوش هیذّن
یىجبس دٍ ثبسػخٌشاًی ػوَهی هوىي اػت ثگَین یب دسخلؼبت سػوی تشة گَین ٍلی
ایٌغَس ًیؼت وِ دس ّوِ وبسّب هي ثتَاًن پیگیشی وٌن ایي الصهِ اؽ ایي اػت وِ دٍلت
دیگشی تـىیل ؿَد وِ هب توبم ثِ سیض پیگیشی وٌین دٍلت سا ثِ ٍػیلِ دٍلتی دسوٌبس دٍلت

16

دفتر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

بررسی ساختار و کارکرد مجلس خبرگان  -حجت االسالم قمی

ثلِ اگش یه ٍلتی ایٌْب اصخغَط لشهضخَاػتٌذ پبیـبى سا آى عشف تش ثگزاسًذآًدب ٍظیفِ
سّجشی اػت
اگش اصػیبػت ّبی والى ًظبم خَاػتٌذ ػجَس ثىٌٌذ حبال یب سئیغ كذاٍػیوب ثبؿذ یب
ٍصیشػلَم وِ حبال ؿبیذ اؿتجبُ ًىٌذ ٍصیشآهَصؽ ٍپشٍسؽ ثبؿذیب ٍصیشخْبد ثبؿذیب
ٍصیشتدبست ثبؿذسّجشی ٍظیفِ اؽ ّؼت وِ ایي وبسّبسا اًدبم ثذّذ
حبالایٌْبیی وِ هي گفتن یه تفؼیشخیلی ولی ثَد ٍ هدلغ خجشگبى ّن ّشػبلی دٍثبس
خلؼِ داسد ٍّشخلؼِ ّن دٍسٍص عَل هیىـذ دسثیي دٍ خلؼبت ّن یه خلؼِ ٍیظُ داسًذوِ
دسآى خلؼِ ٍیظُ سئیغ وویؼیَى ّب ٍ چٌذًفش اص ًوبیٌذگبى فؼبلتش هدلغ خجشگبى خوغ هی
ؿًَذ ٍ ثشای دػتَسخلؼِ آى خلؼِ سػوی وِ هیخَاّذ ثشگضاسؿَد هزاوشات هیىٌٌذ
ٍّیئت سئیؼِ داسد وِ دائوب دس حبل هـَست اػت ٍخلؼبت هتؼذدی داسد ثشای ایٌىِ
ٍظبیف سّجشی ثِ ًحَ احؼي اًدبم هی ؿَد یب ًِ ٍهدلغ خجشگبى ّن ثِ ًحَاحؼي ٍظبیف
خَدسا اًدبم هی دّذیبًِ
اًتظبسی وِ اص هدلغ خجشگبى داسین ًجبیذ ایٌغَسثبؿذ وِ تٌذتٌذ هلَثِ ثذّذیىی هـىالت
هب ایي اع وِ هبخیلی هلَثِ داسین هدلغ ؿَسای اػالهی هب وِ ًضدیه كذ ػبل اػت وِ
ػبثمِ هدلغ داسین ثبهثال فشاًؼِ االى هلَثبت هدلغ هب چٌذیي ثشاثشهلَثبت پبسلوبى
فشاًؼِ اػت چَى تٌذتٌذ تلَیت هیىٌٌذ خجشگبى سا دسلحظِ ّب ثـٌبػیذ ٍخجشگبى ثبیذ آدم
ّبیی ثبؿٌذوِ همجَل هشدم ثبؿٌذ هَسد اػتوبد هشدم ثبؿٌذی ن ٍصًِ ای ّؼتٌذوِ هشدم
سٍی آًْب حؼبة هیىٌٌذ
ایي ًگبى دساًتخبثبت 2369وِ اهبم فَت وشدًذ ٍ سّجشی سا هٌتمل وشدًذ ثِ همبم همبم هؼظن
سّجشی یه اًتخبثی هدلغ خجشگبى وشد ػشیغ ّن اًتخبة ؿذ ّوبى سٍص اٍل اهبم ٌَّص
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دفي ًـذُ ثَدت ؿییغ خٌبصُ ًـذُ ثَد ٍ سّجشی هـخق ؿذ اًتخبثؾ ّن وِ ّشچِ هیگزسد
ّوِ هیگَیٌذ ایي ثْتشیي اًتخبة ثَدُ اػت
ایي وبسآهذی ٍوبسایی هدلغ خجشگبى سّجشی ّؼت
حبال اگشًىتِ ای ّؼت هب آهبدُ ّؼتین فشهبیـبت ؿوب سا اػتوبع ثىٌین ثِ ثشوت كلَاتی
ثشهحوذ ٍآل هحوذ
سَال ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجری ّوبى چیسّبیی است کِ درقبًَى اسبسی
آهذُ یب فراتر از آى است؟ ٍاگرفراتر از قبًَى است آیب ّوِ درهقبثل قبًَى
هسبٍی ًیستین؟
ایي سا دٍ گًَِ هیتَاًن خَاة ثذّن .یىی ایٌىِ ثگَین ثلِ ّوبى چیضی وِ دس لبًَى آهذُ
ٍلی دسلبًَى اػبػی آهذُ .هیتَاًن ّن ثگَین ًِ ایي ثخـی اص ٍظبیف ٍلی فمیِ اػت ٍلی
ٍظبیف ٍاختیبساتؾ ثیـتشاص ایٌْبػت خیلی ایي دٍ ثبّن تفبٍت ًوی وٌذ لجال چَى ٍالیت
هغلمِ ًجَد دسلبًَى اػبػی ایي ػَال ثَد ٍلی چَى حبال ٍالیت هغلمِ آهذُ ایي ػَال هٌتفی
اػت ایي ػَال ثشای لجل اص لبًَى اػبػی اػت وِ آًدب هغشح هی ؿَد ٍلی االى ًِ
هي چٌذٍلت پیؾ داؿتن وتبثخبًِ ام سا تویضهی وشدم یه خضٍُ ای سا دیذم لجل اص ایٌىِ
لبًَى اػبػی تلَیت ؿَد هي یىی خضٍُ ای ًَؿتِ ثَدم دساًدوي اػالهی هؼلوبى تذسیغ
هی وشدم ساخغ ثِ اؿىبالتی وِ لبًَى اػبػی داؿت تلَیت هی ؿذیه هشٍسی وشدم
دیذم ّوبى اؿىبالتی وِ آى هَلغ ّب ثِ لبًَى اػبػی داؿتن االى ّن اؿىبالت ّوبى اػت
دسحبلی وِ خیلی ؿشایظ فشق وشدُ اػت
اهب ًگبّی وِ هیخَاّن ػشم وٌن ایي اػت وِ هؼٌبی ٍالیت هغلمِ فمیِ سا خَة ثفْوین
ٍالیت هغلمِ فمیِ اكال یؼٌی چی؟ هب دس ثیي فمْب چٌذ ًظشداسین ساخغ ثِ ٍالیت فمیِ ثؼضی
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هیگَیٌذ ٍالیت فمیِ فمظ هخلَف اهَسحؼجِ اػت اهَسحؼجِ یؼٌی اهَسی وِ لغؼب هیذاًین
ؿبسع ثِ تشن آًْب ساضی ًیؼت
هثال یه فشدی ثچِ ای پذس ٍ هبدسؽ دس صلضلِ هشدُ اًذ یه ثچِ ای هبًذُ پَل داسد ّوِ
چیض داسد ٍلی یه وؼی هیخَاّذ ایي سا ػشپشػتی وٌذ چِ وؼی حك داسد دس هبل ایي ثچِ
تلشف وٌذ ثِ خشج ٍخَسان ایي ثچِ ثشػذ خَة لغؼب هب هیذاًین وِ خذاًٍذ ساضی
ًیؼت وِ ایي ثچِ اص گشػٌگی ثویشد ایٌْبسا هیگَیٌذ اهَسحؼجِ ایي یه ًظشاػت
یه ًظشدیگشایي اػت وِ ٍلی فمیِ ػالٍُ ثشایٌىِ دساهَسحؼجِ حك دخبلت داسد دس اخشای
احىبم اٍلیِ اػالم ّن حك دخبلت داسدحذٍد ٍدیبت ٍروبت ایٌْب سا البهِ هیىٌذ
یه ًظشدیگشّؼت وِ ًِ ٍلی فمیِ ًِ تٌْب احىبم اٍلیِ دساحىبم ثبًَیِ ّن ایي اختیبسات سا
داسدوِ اخشای احىبم ثبًَیِ ثىٌذ هثالیه ٍلتی ثگَیذ حح ًوی خَاّذ ثشٍیذ ،صهبى
آػیذاثَالحؼي اكفْبًی خذاسحوتـبى وٌذیه ًفشسا دس هىِ ػشثشیذًذگشدى صدًذ ثِ دلیل
ایٌىِ گفتٌذ ایي آلب هیخَاػتِ ثِ خبًِ وؼجِ اّبًت ثىٌذ یه اثَعبلت ًبهی ثَد حبلت تَْع
دػت داد ثِ اٍ دسهؼدذالحشام هیخَاػتِ هؼدذسا وثیف ًىٌذ دس لجبع خَدؽ تَْع هیىٌذ
ٍ هی ایذ ثیشٍى  ،دس ٍػظ ساُ ؿشعِ ّب هی ثیٌٌذ ٍ هیگَیٌذ ایي هیخَاػتِ وؼجِ سا ًدغ وٌذ
ًؼَرثبهلل ،ثشدًذ دسدادگبُ ٍدادگبُ هحبووِ اؽ وشد ٍهحىَهؾ وشدًذ ٍ گشدًؾ سا صدًذ
ثؼذ هؼلَم ؿذ ّیچ هحبووِ ای اًدبم ًـذُ ٍایي ثٌذُ خذا خَدؽ الل ثَدُ وش ٍ الل ثَدُ
ّیچ چیضی اص اٍ ًپشػیذًذ ًِ ٍویلی ًِ چیضی ،آػیذاثَالحؼي گفت تب ٍلتیىِ ؿْبدت ؿیؼِ
دس هحبون ػشثؼتبى پزیشفتِ ًیؼت ّیچ ؿیؼِ ای حك ًذاسد ثشٍد هىِ ایي سا هیگَیٌذ ٍالیت
فمیِ دیگش
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ثؼضی ّب هیگَیٌذ ًِ ػالٍُ ثشایي ٍالیت فمیِ ّشخبیی وِ هللحت خْبى اػالم التضب وٌذ
هللحت وـَس التضب وٌذ هیتَاًذ حىن حىَهتی كبدسوٌذ یؼٌی چی؟ یؼٌی ثگَیذ آلب
ایٌدب خبهؼِ اػالهی ػبختوبًؾ ایٌدبػت هللحت وـَس ًیؼت وِ ػبختوبى خبهؼِ اػالهی
ایٌدب ثبؿذ ثب ایٌىِ ػٌذ هلىی ّن داسد ٍلی هیتَاًذ ثگَیذ ایٌدب ثبیذ خیبثبى ثبؿذ هللحت
ًظبم دس چِ غبلجی؟ غبلت ّبیی وِ داسین هدلغ ٍ هدوغ تـخیق ٍ اهثبل ایٌْب
ٍالیت هغلمِ فمیِ سا ثِ ػٌَاى ٍالیت هؼیبسّب ثـٌبػیذ ٍالیت فمبّت اػت ًِ ٍالیت فمیِ
ٍالیت ظَاثظ اػت ًِ ٍالیت ؿخق ؿبّذ آى ّن ایي اػت وِ اگش ٍلی فمیِ حىوی هیىٌذ
خَدؽ لجل اص ّشوؼی ٍظیفِ داسد آى حىن سا اًدبم ثذّذ حىن ثشای دیگشی ًوی وٌذ
چَى ثشای اػالم اػت اٍل ثبیذ خَدؽ اًدبم ثذّذ ثٌظشم اػن خَثی اًتخبة ًـذُ اػت
ثشای ایي لضیِ ثشداؿت ٍاػتؼذاد وح فْوی داسد ٍالیت هغلك ٍ ایي تـخیق اؽ الجتِ ثب
سّجشی اػت وِ اًدبم هیذّذ
سَال) در ایي سبلْبیی کِ آقب رّجرضذُ اًذ فطبرآهذُ ثِ هجلس خجرگبى کِ
تَصیِ ّبیی ثیص از حذ الزم ثِ رّجری ثطَدیب تَضیحبتی ثیص از حذ از
رّجری خَاستِ ضَد درکذام دٍرُ ایي ًوَد ثیطتری داضتِ ٍ سَال ثعذی
ایٌکِ عالٍُ ثر جلسِ ای کِ دٍ ًَثت درسبل جلسِ ثرگسار هیکٌیذ عالٍُ ثرآى
ّن جلسبت دیگری داریذ دٍر ّن هثال جلسِ ثرگسار ثطَد ٍ رصذّبیی کِ
فرهَدیذ اعوبل ضَد ٍ سَال ثعذ ایٌکِ ثبتَجِ ثِ ایٌکِ ّن حضرت اهبم ٍ ّن
حضرت آقب از سبدات ثَدًذ هیطَد گفت یک عرف ًبًَضتِ ای ّست کِ هب
سیذ ثَدى را درًظر ثگیرین ثرای رّجری ٍ ایي جسٍ آى هالک ّبی آى
کویسیًَی کِ ضوب فرهَدیذ اعوبل هی ضَد یب ًِ؟
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هي اص آخشی ؿشٍع هیىٌن ًِ ػیبدت اكال ؿشط ًیؼت هب دس هشاخغ تملیذهبى ّن دسعَل
تبسیخ ثَدًذ وِ ػیبدت ًذاؿتٌذ هثل ؿیخ ولیٌی ،هثل ؿیخ عَػی ،ؿیخ عجؼی ،ؿیخ هفیذ،
ؿیخ اًلبسی ایٌْب ػیذ ًجَدًذ
حبال تلبدفی ثَدُ وِ حضشت اهبم ٍ همبم هؼظن سّجشی ػبدات ثَدًذ هوىي اػت ًفش ثؼذی
ػبدات ثبؿذ هوىي اػت ًجبؿذ  ،یه تؼذاد خلؼبت دیگشی ّن هب داسین هي ػشم وشدم هب
ّفت وویؼیَى داسین ایي وویؼیَى ّب هشتت خلؼِ داسًذ هي دٍتب سا ایٌدب تَضیح دادم
چَى فشكت ًیؼت
ایٌْب دسعَل ػبل وویؼیَى ّبیـبى خلؼِ داسًذ ّشوویؼیَى ّن وبسگشٍُ وبسی داسد هثال
دٍػِ تب گشٍُ وبسی داسد وِ وبسّب سا اًدبم هیذّذ هثال هي خَدم خضٍ دٍ تب وویؼیَى
ّؼتن ّن وویؼیَى تحمیك ّؼتن ّن وویؼیَى آییي ًبهِ ّؼتن دس وویؼیَى آییي ًبهِ خَة
یه وبسگشٍُ ػِ چْبسًفشُ داسین وِ هشتت دس استجبعین ثب ّوذیگش پخت ٍپض هی وٌین ثشای
وویؼیَى وویؼیَى پخت ٍپضهیىٌذثشای هدلغ دسوویؼیَى تحمیك ثبصیه گشٍُ پٌح ًفشُ
داسین ثشای ّوبى وویؼیَى تحمیك هَاد اٍلیِ گضاسؿبت اٍلیِ خیلی ٍلت هب سا هیگیشد
دسایٌدب الجتِ خَة هوىي اػت یه ًوبیٌذُ خجشگبًی ثبؿذ وِ خیلی دسایي خلؼبت ؿشوت
ًىٌذآى ثؼتگی ثِ اًگیضُ آى ًوبیٌذُ هدلغ ٍ وبسآهذی اٍ ٍهیضاى اؿتغبالتؾ داسد ثؼضیْب
خَة ٍالؼب پیشّؼتٌذ ًویتَاًٌذ ؿشوت وٌٌذ
ثجیٌیذ ؿبیذ یىی اص هؼبئلی وِ ّویـِ دسدٍسُ اكالحبت ٍثؼذ اص اى ٍؿبیذ لجل اص اى ٍ االى
ّن ّؼت ایي ًگبّی اػت وِ دسػیبػت والى ًظبم ًؼجت ثِ ساثغِ هب ثب آهشیىب ٍخَدداسد
خت سّجشی ًؼجت ثِ ایي هؼئلِ یه ًگبُ خبكی داسد ٍیه تحلیلی داسد اص لذین ّن داؿتِ
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اًذ ٍ دس ؿشایظ هختلف گشٍُ ّبی ػیبػی ٍ ثؼضی اص افشاد ًؼجت ثِ ایي تحلیل اػوبل فـبس
هیىشدًذوِ چشا
ایي ؿبیذ یه ًىتِ ثشخؼتِ لضیِ ّؼت ٍ ّشچِ ّن تبسیخ گزؿتِ ًـبى دادُ اػت وِ تحلیل
سّجشی یه تحلیل وبسؿٌبػبًِ ٍدلیك ٍ هغبثك ثب ٍالؼیت ّب ثَدُ اػت
ایـبى ّوَاسُ گفتِ اًذ وِ هؼتمین ّن گفتِ اًذوِ هزاوشُ ثبآهشیىبیه تبثَ ًیؼت ٍلی هب
هی گَیین هزاوشُ ٍلتی ثبیذ هزاوشُ ثبؿذوِ هزاوشُ وٌٌذگبى هب تَاى ایي سا داؿتِ ثبؿٌذ
دسن دسػتی اصاغشام دؿوي داؿتِ ثبؿٌذ دس هزاوشُ دچبسفشیت ًـًَذ ٍ ثؼذ یه چیضی
ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ثشای ایٌىِ ثذاًین عشف هیخَاّذ هزاوشُ وٌذ ثشای یه هملذی ًِ
هزاوشُ ثشای هزاوشُ ٍآهشیىب راتؾ ایٌغَس ًیؼت وِ ثخَاّذ ثب اًمالة هب وٌبس ثیبیذ
سَال ) هجلس خجرگبى ثِ ادارُ کطَر ثِ رّجری کوک هی کٌذ یب ًِ ٍ یکی
دیگر ایٌکِ آیب ًظرضیخ اًصبری هخبلف ٍالیت فقیِ ثَدُ یبًِ؟ ٍ دیگری ایٌکِ
ضجِْ ای ّست کِ هیگَیٌذ قبًَى ضَرای ًگْجبى دٍر است یعٌی هٌصَثیي
رّجری هی آیٌذ آًجب ٍضَرای ًگْجبى ّن هجلس خجرگبًی کِ اًتخبة هیکٌذ
ثراسبس هصلحت رّجری اًتخبة هیکٌذ هثال ضوب کِ ّن درهجلس خجرگبى
ّستیذ ّن هٌصَة رّجری ّستیذ ضبیذ ایي ٍظیفِ را ثخَثی ًتَاًیذ اًجبم
دّیذ
هدلغ خجشگبى سا اگش هب ثخَاّین تـشیح وٌین ثبیذ تـشیحؾ وٌین ثِ تین هلی ،هب دسوـَس
پشػپَلیغ داسین اػتمالل داسین آثی داسین لشهض داسین هلَاى داسین ػپبّبى داسین ایٌْب تین
ّبی ثبؿگبّی ّؼتٌذ هثل احضاة ػیبػی ٍلی هدلغ خجشگبى تین هلی اػت یؼٌی دس هدلغ
خجشگبى افشادی وِ اًتخبة هی ؿًَذ هجٌبیـبى ثشایي اػت وِ هٌبفغ هلی سا هذًظش داؿتِ
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ثبؿٌذیؼٌی ٍحذت هلی ،التذاس هلی ٍاهٌیت هلی ٍظشفیت ّبی هلی وـَس سا دسآًدب
اختالفبت ػیبػی ثشدؽ ثؼیبس اًذن اػت ًویگَین ّیچ ًیؼت ٍلی ثؼیبس اًذن اػت
ٍؿخلیت ّبیی وِ آًدبّؼتٌذ تب حبال ایٌغَس ثَدُ حبال دسآیٌذُ چغَس ثبؿذ
هیذاًن اهب تبثحبل ایٌغَس ثَدُ وِ اص خبّبی هختلف وِ ثَدًذ دس ایي هلبلح هلی ثبّن
ٍحذت ولوِ داؿتٌذ
هدلغ خجشگبى یه ؿغل ًیؼت یبدم هی آیذ اٍلیي هشتجِ وِ هیخَاػتن وبًذیذا ثـَم ثشای
هدلغ خجشگبى سفتین داًـگبُ ؿْیذػجبػپَس تب ػبػت دٍ ًلف ؿت خلؼِ گزاؿتِ ثَدًذ
پشػؾ ٍپبػخ ثشایـبى یه وؼی پشػیذ هدلغ خجشگبى حمَق ّن هی دّذ ثِ ؿوب یب ًِ هي
گفتن ًویذًٍن ٍلی داسم ثشسػی هیىٌن اگشهدلغ خجشگبى حمَق ًذّذ هیخَاّن اًلشاف
ثذّن ثِ ػٌَاى ؿَخی
هدلغ خجشگبى ؿغل ًیؼت حمَق ّن ًویذّذ ثِ افشاد ،افشاد ّشوذام ؿغلی
داسًذوبسخَدؿبى سا داسًذ ٍلی دسػبل ّن ثشای ایي لضیِ ٍ چٌذسٍصی وِ وبسهیىٌٌذ اضبفِ
ثشػبصهبى خَدؿبى ّؼت اؿىبلی وِ گبّی اٍلبت ثِ هدلغ خجشگبى هیگیشًذ هیگَیٌذ
ًوبیٌذگبى خجشگبى خیلی وبسؿبى صیبداػت ًِ ثخبعش ًوبیٌذُ خجشگبى ثَدى وبسّبی هختلف
هثال اهبم خوؼِ اػت دسیه ؿْشی یب دسخبیی هؼَلیتی داسد لزا آى خْت ًیؼت وِ ثیىبس
ثبؿٌذ ؿوب غلِ ثیىبس ثَدى آًْبسا ًخَسیذ
ایي خض ٍٍظبیف خجشگبى ًیؼت وِ ثِ سّجشی ووه ثىٌٌذ ثِ ػٌَاى خجشگبى ٍلی ثِ ػٌَاى
ایٌىِ ّوِ هب ٍظیفِ داسین ثشای اداسُ وـَسووه وٌین خجشگبى ّن دسایي لؼوت ووه
ّبی خَثی ثِ سّجشی هیىٌٌذ ٍ خَدحضشت آلب ّن یىی دٍهشتجِ هي اص ایـبى ؿٌیذم وِ
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فشهَدًذ یه حشف ّبیی ّؼت یه وبسّبیی ّؼت وِ هي خَدم ًوی تَاًن ثىٌن اهب ؿوب
هیتَاًیذ اًدبم دّیذ
هي ثِ تًَغ سفتِ ثَدم آًدب ّن یه ؿَسای اًمالة داسًذ هثل ؿَسای هب آًْب آهذًذ گفتٌذ
ثیب تَضیح ثذُ ؿَسای اًمالة چىبس هیىٌِ گفتن ؿَسای اًمالة هٌْذػی هیىٌذ فشٌّگ
وـَس سا هثبل صدم گفتن هب یه ٍلتی دس وـَسهبى هدلغ هیخَاػت تلَیت وٌذ3555
پضؿه خبسخی اػتخذام وٌذ اصودب اص ثٌگالدؽ ٍ ٌّذٍػتبى ٍپبوؼتبى هدلغ هَافمت
ًىشد ثدبی ایي گفت هب داًـگبُ ّبی ٍیظُ پضؿىی دسػت هیىٌین پضؿه تشثیت هیىٌین
ػبل ٍ 61هـىل پضؿىی هبى ساحل وشدین آى ٍلتی وِ هي كحجت هیىشدم گفتن اهشٍص
حذٍد 25یبّ21ضاسپضؿه ثیىبسدسوـَسهبى داسین ایي ّن یه هؼظلی اػت آى هَلغ ّن
هؼظل ثَد ؿَسای اًمالة ثبیذ ثشای ایي ساُ حل ثذّذتب هـىالت سا حل وٌذ
ایـَى گفتٌذ وِ ؿَسای ًگْجبى هٌلَة سّجشی اػت تبییذ هیىٌذ كالحیت وبًذیذاّبی
هدلغ خجشگبى سا خَة ّشوؼی وِ ثب سّجشی هیبًِ اؽ خَة ثبؿذ اًتخبة هیىٌذ
ٍّشوغ خَة ًجبؿذ سد كالحیت هیىٌذ پغ ّیچ ٍلت اتفبق ًوی افتذ وِ ًوبیٌذگبى
خجشگبى ثب سّجشی صاٍیِ ای داؿتِ ثبؿٌذ ثؼذ هثبل صدًذ ثِ هي اهب خَاػتن ثگَین ًوًَِ خَثی
سا اؿبسُ ًىشدیذ چَى هي دس دٍس اٍل وِ ًوبیٌذُ خجشگبى ؿذم آى هَلغ وِ هیگفتٌذ چپ
ٍساػت ٍاهثبل ایي چیضّب دسآى صهبى هب خضٍ ساػت هحؼَة ًوی ؿذین ٍاحتوبل ایٌىِ
ؿَسای ًگْجبى كالحیت هب سا سد وٌذ صیبد ثَد هي آى هَلغ ّیچ هؼَلیتی ّن ًذاؿتن ثؼذا
وِ سفتن دسخجشگبى ؿذم ًوبیٌذُ سّجشی دس داًـگبُ ّب ایٌغَسی ًیؼت وِ ؿَسای ًگْجبى
وِ یه ػشی فمیِ ّؼتٌذ ثیبیٌذ دیٌـبى سا ثفشٍؿٌذ ثخبعشایٌىِ یه ػشی هثال ...حك اػت یب
ًیؼت ثؼذّن ؿَسای ًگْجبى ً21فش ّؼتٌذ ؿؾ ًفشؿبى سا هدلغ اص عشیك لَُ لضبئیِ
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اًتخبة هیىٌذ ً 6فشؿبى فمیِ ّؼتٌذ ایٌْب ّن خَدؿبى سا ًوی فشٍؿٌذ ثؼذ ّن اختیبسات
ؿَسای ًگْجبى ایٌغَس ًیؼت وِ ثخَاٌّذ دسهؼبئل سیض دخبلت وٌذ هیتَاًذ ثگَیذ ایي آلب
فمیِ ّؼت هدتْذ ّؼت یب ًِ
ایي آلب لبًَى اػبػی سا لجَل داسد یب لجَل ًذاسد ٍؿبّذ لضیِ ّن ایي اػت وِ افشادی وِ اص
ّویي فیلتش ؿَسای ًگْجبى سد ؿذًذ ٍآهذًذ دسایي لضیِ خَة خیلی ّبیـبى ثَدًذوِ صاٍیِ
داؿتٌذ هثال هب دسهدلغ خجشگبى ّن داسین افشادی ثَدًذ وِ وبًذیذاتَسی ؿبى تبییذ ؿذ
سای ًیبٍسدًذخَة هشدم ثِ آًْب سای ًذادًذ ٍ خَة ایٌْب خضٍ خٌبح چپ یب خٌبح ساػت
وِ حؼبة هیىٌیذ ًجَدًذ سای ًیبٍسدًذ ػولىشد ؿَسای ًگْجبى ثْتشیي دلیلی ثش خالف ایي
لضیِ اػت الجتِ هي ّوبى هَلغ ّن دسداًـگبُ ؿْیذ ػجبػپَس آًْب ػَال هیىشدًذ هي ثب خٌذُ
ٍخَن خَاة هی دادم یه وؼی گفت ًظشؿوب دسهَسد ایي سد كالحیت ّبیی وِ
ؿَسای ًگْجبى هیىٌذ چیؼت؟ هي گفتن خَة ثْتشیي دلیل ثشای ایٌىِ ؿَسای ًگْجبى
خَة ػول ًویىٌذ ایي اػت وِ كالحیت فشدی هثل هي سا تبییذ وشدُ اػت ثِ ؿَخی یىی
گفت اگشخَدت لجَل داسی پغ چشا وبًذیذا ؿذی؟ گفتن خَة هي یه چیضی گفتن
ؿًٌَذُ ثبیذ ػبلل ثبؿذ
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