
 

 

 سخٌشاًی حجت االسالم ّالوسلویي ثیگی

 دثیش ُوبیص ضِشًّذ هسئْل

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

ثذیل ّ ًقص داًطگبٍ ُن  ای است ثی فشیضَ اهش ثَ هؼشّف فشیضَ

اجشا ضْد  ثذیل است اگش ایي فشیضَ دس داًطگبٍ ثَ خْثی ثی

تْاى گفت تزکش  خشّجی آى ضِشًّذ هسئْل خْاُذ ثْد اهب دس کل هی

فشهبیذ کَ ُوَ هب  لسبًی ّظیفَ ُوگبًی است قشآى دس سَ جب هی

ثبیذ تزکشات سا دس اهش ثَ هؼشّف داضتَ ثبضین دس ساثطَ ثب 

آًِبیی کَ اػتقبد ًذاسد "فزکش ِاًوب َاًَت ُهزَِّکش َلسَت َػلیِِن 

ُب سا ُن ثبیذ تزکش داد دس ساثطَ ثب آًِبیی  تفبّت ثی ِثُوَصیِطش"

ّ دس ساثطَ « َفِزّکش ِاى ًَفؼتِ الِزکشی» فشهبیذ  کَ هتْسط ُستٌذ هی

اهش هؼشّف « َفزِکش ِاىَّ ِرکشی َتٌَفُغ الُوِْهٌیي»فشهبیذ  ثب هْهٌیي هی

ّ ًِی اص هٌکش ّظیفَ ُوگبًی است" ُوَ ثبیذ اًجبم ثذٌُذ فقط 

آثبدی ًقل کٌن  استبد حضشت اهبم هشحْم آقبی ضبٍ یک خبطشٍ اص

آثبدی صًذگی  ای کَ هشحْم آقبی ضبٍ دس صهبى طبغْت دس هحلَ

کشدًذ یک پضضکی ثْد دختشاًی داضت ایٌِب اُل هْسیقی ثْدًذ  هی

کشدًذ سفتٌذ پیص هشحْم  هْهٌیي ًبساحت ثْدًذ ّ ضکبیت هی

کَ ایٌِب اًجبم  آثبدی گفتٌذ چَ کٌین ثب ایي هٌکشی الَ ضبٍ آیت

آثبدی گفتٌذ اص فشدا ُش کسی اص دس  دٌُذ هشحْم آیت الَ ضبٍ هی

ضذ سالم ػلیکن آقب  ضْد تزکش ثذُذ ُش کسی سد هی هطت ایطبى سد هی

هب ػبصی ضذین هشتت دٍ ًفش، ثیست ًفش، سی ًفش، چِل ًفش، 

پٌجبٍ ًفش یک هْقغ ایي آقبی پضضک آهذ خذهت هشحْم آیت الَ 

تٌذ آقب هي اضتجبٍ کشدم ثجخطیذ هي فکش کشدم ثب آثبدی گف ضبٍ

سّیذ ثَ کالًتشی ّ اداسٍ پلیس ّقت  ایي ثشًبهَ هْسیقی ضوب هی

سّین ثب ُوذیگش قضیَ  کٌیذ آًِب ُن ثب هي سفیقٌذ هی ضکبیت هی

دُین اهب ضوب کبسی کشدیذ کَ هي دیگش دس ایي هحل  سا فیصلَ هی

 دست ثشداسم.تْاًن ثوبًن یب ثبیذ اص ایي هٌکشم  ًوی

سُجش فشصاًَ اًقالة دس صهیٌَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

فشهبیٌذ ّاجت کفبیی است اهب گفتٌِب ثبیذ هکشس ثبضذ ُوَ  هی

تفبّتی  تْاًذ ثگْیذ ایي ثی ثگْییذ ُش کسی ثب ُش صثبًی کَ هی

ثَ هي چَ ّ ثَ تْ چَ، ػیسی ثَ دیي خْد هْسی ثَ دیي خْد، 

ُکُلکن ساع َّ ُکلُکن »جوبػت ثبش ایٌِب ثب  خْاُی ًطْی سسْا ُوشًگ

سبصگبس ًیست آى جبیگبٍ ّیژٍ دیگش داسد « َهسئْل َػي َسػیِتَ



 

 

هي ػزسخْاُی « َاًب ُهسئٌْل ّ اًَُِکن َهسئُْلْى»پیغوجش فشهْدًذ 

کٌن اص سشّساى هؼظوی کَ هب ایي دّ سّص هضاحن آًِب ضذین  هی

هؼشّف ّ ًِی اص  قصذ ثش ایي ثْد کَ هب ثتْاًین ایي اهش ثَ

تش اص ایٌی کَ  ُب یک پشچن ثشافشاضتَ هٌکش سا حذاقل دس داًطگبٍ

االى ُست داضتَ ثبضین اهیذّاسین تْاًستَ ثبضین ایي جشقَ سا 

ّاحذ داًطگبُی دس ایي جب حضْس داسًذ،  031ایجبد ثکٌین.  اص 

ُوَ هسئْالى کبًْى ُبی ضِشًّذ هسئْل ُستٌذ. ثشخی اص اسبتیذ 

ض حضْس داسًذ، ایي ُوبیص دّ سّصٍ دس قبلت یک ّاحذُب ًی

کبسگبٍ آهْصضی ثشگضاس گشدیذ. هب دس اثتذای ساٍ ُستین ایي 

حشکت ػظین ثبیذ دس قبلت ًظشیَ پشداصی هلی ّ کشسی ُبی ًظشیَ 

پشداصی اداهَ پیذا کٌذ. ّ ثشای سبلِبی آتی ُوبیص ُبی ثیي 

ین ثب الوللی دس ًظش گشفتَ ضذٍ است کَ اهیذّاسین ثتْاً

 ثشًبهَ سیضی صحیح ثشگضاس ًوبئین.

 


