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صًذگيٌبهِ
ضْيذ حجيت ثشادساى تَملي اٍل هشداد سبل ّضاس ٍ سيصذٍ سي ٍ ّطت دس تْشاى دس خبًَادُ ای هزّجي هتَلذ ضذ .حجيت ثِ قذسی
ثبَّش ثَد مِ دس پٌح سبلگي اسوص سا دس دثستبى رٍقي ًَضتٌذ ًِ .سبلِ مِ ضذ سٍصُ سا مبهل هي گشفت هبدس ّش چِ اصشاس هي
مشدًذ مِ تَ ثچِ ای ٍ ثشای تَ ٍاخت ًيست يب حذاقل تب اراى ظْش ثگيش قجَل ًوي مشد .چْبسدُ سبلِ ثَدُ مِ ثب هدلِ هنتت اسالم
آضٌب ضذ .اص سبل چْبسم دثيشستبى ضشٍع ثِ خَاًذى صثبى ػشثي مشد ٍ سضتِ مبساتِ ٍ مٌََّسدی هْشات ثسيبس داضت .سيٌوب سفتي سا
ثشای خَد هوٌَع مشدُ ثَد چَى هؼتقذ ثَد مِ فيلوْبی سيٌوب هجتزل ّستٌذ .دٍسُ هتَسطِ سا دس دثيشستبى هلي دمتش ّطتشٍديبى ثِ
پبيبى سسبًذ ٍ دس سبل پٌدبُ ٍ ضص دسمٌنَس سشاسشی ثب ستجِ ػبلي دس سضتِ پضضني داًطگبُ تْشاى پزيشفتِ ضذ .اص ثذٍ ٍسٍد ثِ
داًطگبُ ثب سٍحيِ ی خستدَگشی مِ داضت ٍاسد فؼبليتْبی داًطدَيي ٍ اسالهي ضذ ٍ سيش هطبلؼبتي خَد سا اص متبثخبًِ داًطگبُ
آغبص مشد .ثب ّونالسي ّبيص دس پبسك اللِ تْشاى خلسبت هطبلؼبتي هي گزاضتٌذّ ،ش مذام ثبيذ متبثي سا هي خَاًذ ٍ ثشای
ديگشاى تَظيح هي داد .حجيت ّن ثبيذ متبة تبسيخ هطشٍطِ سا هي خَاًذ ثب چٌبى ثالغتي صحجت هي مشد مِ ّوِ ضيفتِ حشف
صدًص ثَدًذ.من حشف ثَد ٍ ثِ هسبئل دقيق ًگبُ هي مشد .دس سبل پٌدبُ ٍ ّفت ثب پيشٍصی اًقالة ٍاسد اًدوي اسالهي داًطدَيبى
ضذ ٍ ثؼذ اص تسخيش الًِ خبسَسي هذتي ثشای يبسی دٍستبًص ثِ الًِ سفت ٍلي سٍحيِ اٍ هبًذى ٍ سمَدًجَد.ثب اضغبل افغبًستبى
تَسط ضَسٍی ّوشاُ دٍستص ػلي امجش پيشٍيبى ثِ يبسی هدبّذيي افغبى سفت .ثؼذ اص ثبصگطت اص افغبًستبى ٍ ضشٍع خٌگ هذتي سا
دس ستبد اًقالة فشٌّگ گزساًذ .ثؼعي سٍصّب ٍسبيل پضضني اش سا ثش هي داضت ،سَاس هَتَسش هي ضذ ٍ ثشای مول هشدم
هٌبطق هحشٍم ثِ اطشاف تْشاى ،مشج ٍ گبّي ّن قضٍيي هي سفت  .آسبيص سا ثشای خَد حشام مشدُ ثَد .داًطدَی پيشٍ خط اهبم
ثَد ٍ ثب آغبص خٌگ تحويلي ثب ايٌنِ پذسش خبًَادُ سا ثِ اٍ سپشدُ ثَد ٍ ثِ سفشسفتِ ثَد؛ ثب دٍستبًص اص هحل ساّي خجِْ ضذ ٍ دس
ثيست ٍ پٌدن آثبى ّضاسٍ سيصذٍ پٌدبُ ًٍِ دس هٌطقِ سَسٌگشد ٌّگبم ػجَس اص مبًبل ثب اصبثت خوپبسُ ای دػَت حق سا لجيل
گفت ٍ ثِ فيط ضْبدت ًبئل آهذٍ ّوبى گًَِ مِ آسصٍ داضت ّيچ خٌبصُ ای اص اٍ ثبقي ًوبًذ ٍ خبٍيذاالثش ضذ.
ٍصيت ًبهِ
هتبسفبًِ ػليشغن پيگشی ّبی اًدبم ضذُ ٍصيتٌبهِ ای ثِ دست هب ًشسيذ.

صحجت ّبی هبدس حجيجت
آى صهبى هي مبسهٌذ آهَصش ٍ پشٍسش ثَدم ٍحجيت سا اص پٌح سبلگي ثِ صَست هستوغ آصاد ثِ هذسسِ رٍقي دس سِ ساُ تْشاى ٍيال
فشستبدم .آخش سبل مالس اٍل سا اهتحبى داد ٍ ّوِ دسس ّب سا ثيست گشفت ثب هذيش هذسسِ صحجت مشدم ٍ قجَل مشد مِ ثِ
مالس ثبالتش ثشٍد .دثستبى سا ّوبى خب اداهِ داد ٍ ضبگشد هوتبص هذسسِ ثَد .حجيت ثسيبس ثب استؼذاد ثَد ٍ دثيشستبى سا دس هذسسِ

ّطتشٍدی ثب هؼذل ػبلي دس ّوِ سبل ّب خَاًذ ٍ دس مٌنَس سشاسشی ثب ستجِ ػبلي دس سضتِ پضضني داًطگبُ تْشاى قجَل ضذ.
دسمبسّبيص دقت خبصي داضت ٍ دس مبسّبی هٌضل مول حبل هي ثَد .هب دس خبًِ تلَيضيَى داضتين ٍ اٍ غيش اص اخجبس ّيح ثشًبهِ
ای سا توبضب ًوي مشد .گبّي مِ ثِ اتبقص سشمطي هي مشدم ،هي ديذم مِ هذتْب دس قٌَت دس حبل گشيِ است .يل ضت مِ داخل
اتبقص سفتن ديذم سٍی صهيي خَاثيذُ سَال مشدم چشا سٍی تخت ًخَاثيذی؟ گفت :هي خَاّن سٍی صهيي ثخَاثن تب حبل
هستؼعفبى سا دسك مٌن .حجيت دٍچشخِ ای مٌِْ داضت مِ ّشّفتِ پٌح ضٌجِ خوؼِ ّب؛ اطشاف تْشاى هثل ضْشيبس ٍ ضْشسی ثِ
مول هحشٍهبى ٍ ثيوبساى هي سفت .ثشای آًْب داسٍ هي ثشد ٍ ثِ آًْب سشمطي هي مشد .هشتت ثِ ثيوبسستبًْب هي سفت ٍ ثِ مبدس
ثيوبسستبى مول هي مشد .توبم فنش ٍ رمشش ايي ثَدمِ مبسّبيي اًدبم دّذ مِ خذا اص اٍ ساظي ثبضذ .توبم ٍقت هطبلؼِ هي مشد
ٍ متبثْبيص ساخغ ثِ اسالم ،حعشت اهبم ٍ هخبلفت ثب سطين ضبٌّطبّي ثَد .حجيت ػبضق حعشت اهبم ثَد ٍ دس صهبى اٍج خفقبى
سسبلِ اهبم سا دسخبًِ ًگْذاسی هي مشد ٍ دس توبم ساّپيوبيي ّب ضشمت فؼبل داضت .هٌضل هب ستبسخبى ثَد هي سا صجح صٍد ثيذاس هي
مشد تب ثِ تظبّشات دس خيبثبى آصادی ثشٍين .يل سٍص ثِ هي گفت مِ صذ تب تخن هشؽ آة پض مي تب ثِ هشدم ثذّين ّويطِ دًجبل
ايي مبسّب ثَدٍ .قتي اًقالة ضذ سش اص پب ًوي ضٌبخت ٍ خضٍ داًطدَيبى پيشٍ خط اهبم ضذ .دس صهبى تسخيش الًِ خبسَسي سِ هبُ
دس آى خب ثَد ٍ فقط ثشای حوبم ٍ ػَض مشدى لجبسْبيص ثِ خبًِ هي آهذ .ثؼذ ّب هتَخِ ضذم مِ دس داًطنذُ يب سفبست آهَصش
ًظبهي ًيض هي ثيٌٌذ .حجيت ايي طَس چيضّب سا ًوي گفت ..ثسيبس قبًغ ٍ صجَس ثَد .يل سٍص اٍايل پيشٍصی اًقالة دس حبل صشف
ًبّبس ثَدين مِ تلَيضيَى اػالم مشد ثِ خَى هٌفي ًيبص داسًذ؛ چَى گشٍُ خًَي هي oهٌفي ثَد ،گفت ثلٌذ ضَ ثشينٍ ،سط ًبّبس ثِ
اخجبس ثب هَتَس هي سا ثِ ثيوبسسبى لَالگش ثشای اّذای خَى ثشدٍ .قتي خٌگ ضشٍع ضذ پذسش ثشای مبسی ثِ هطْذ سفتِ ثَد حجيت
هي خَاست ثِ خجِْ ثشٍد چٌذ ثبس اص هي خَاّص مشد ٍلي گفتن ثبيذ تب آهذى پذست هٌتظش ثوبًي .ثيطتش اص چٌذ سٍص طبقت ًيبٍسد ٍ
گفت :هگش تَ هسلوبى ًيستي؟ ثِ هي ًيبص داسًذ ٍ ثبيذ ثشٍم .ثِ خَدم گفتن مِ ًنٌذ پيص خذا هسئَل ثبضن گفتن ثشٍ؛ خذا سا ضبّذ
هي گيشم مِ غزای خَد سا ًصفِ گزاضت ،لجبس پَضيذ ٍ اص ٍسط خيبثبى هثل ايٌنِ ثبل دسآٍسدُ ٍ هي دٍيذ .اثتذا ثِ اَّاص سفت.
ضت دٍم ثب هب توبس گشفت مِ هب االى ثشای سسيذگي ثِ هدشٍحبى دس چبدسّبی اهذادی ّستين .سٍصّبی دسگيشی سَسٌگشد ثَد
ثؼذ اص آى دٍثبس صًگ صد ٍ ديگش توبس ًگشفت .چٌذ ًفش اص ّن هحلِ ای ّبی خَدهبى هثل ثشادساى تَحيذی ثب حجيت ثَدًذ ،ديذُ
ثَدًذ مِ دس سَسٌگشد ٌّگبم ػجَس اص مبًبل خوپبسُ ای ثِ اٍ اصبثت مشدُ .حذٍدآ دٍ ّفتِ دس خجِْ ثَد مِ ضْيذ ضذ .اٍايل ثب هب
توبس گشفتٌذ ٍ گفتٌذمِ حجيت اسيش ضذُ هب هٌتظشش ثَدين ٍ هشاسوي ّن ثشايص ثشگضاس ًنشدين ثؼذ اص دٍ سبل آيت اهلل هَسَی
خَييٌي ثب سي ًفش اص داًطدَيبى آهذًذ ٍ گفتٌذ مِ حجيت خضٍ هفقَديي ضذُ؛ ثشايص هشاسن گزاضتين ٍ فْويذين مِ ديگش ثش ًوي
گشدد.

