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اهام خویٌی

شٌثِ  11آررهاُ ً 1933شریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیذتی سیاسی ٍدجا سال ّشتن شوارُ 1123

(رُ)

 :اگر هجلس یک هجلس اسالهیکِ تا اًتخاتات صحیح اًجام

تگیرد ٍ ،اشخاصی کِ اًتخاب هیشًَذ ٍاقعاً هٌتختة هلتت تاشتٌذ ،توتام
کارّای کشَر تا دست هجلسیّا

اهام خاهٌِ ای(هذ ظلِ العالی):
اّوّیّت هجلس ّواىطَر کِ اهام فرهَدًذ تِ ایي استت کتِ در رأس اهتَر
است)193:/11/82( .

اصالح هیشَد)1938/9/1:( .

آیتاهلل هَحذی کرهاًی ،خطیة ًواز جوعِ تْراى4

در تذٍیي تَدجِ سال آیٌذُ ،عذالت رعایت شَد
ایي ػبلن اًقالثی اود ذَاّس اطز .رجطثِ گطاًجْبی هَفقی

گسارش تحلیلی

اًسیكِ هسضؼ ٍ

رجطثِ گطاًجْبرط پیطٍظی اًقالة اؾالهی ثدِ ضّجدطی حجدطت اهدبم ذویٌدی(ضُ)

تِ سَی تحَل علَم اًساًی...

ثیبًبت ضّجط هؼظن اًقالة اؾالهی زض زیدساض زؾد اًدسضابضاى اٌردطُ آدطوى ٍ

هل

ػلَم اًؿدبًی ادِ زض ردبضید یدد ذدطزاز <? 69ثطگدعاض قدسُ ثدَزب ندج ضٍظ

زضؼ ّبی اضظقوٌس ثشَاًس زض ثطاثط آدسضتّدبی قدیطبًی ثبیؿدشس .اهدبم ذویٌدی

پٌجكٌجِ زض هحل ایي ّوبیف زض آدن هٌشكدط قدس .ضّجدط هؼظدن اًقدالة زض ایدي

ضحوِ اهلل زض هَضز هسضؼ هی فطهبیس@ «هطحَم هسضؼ اِ ثِ اهط ضضبذبى ردطٍض

زیساضب ضجَع ثِ آطوى اطین ٍ پبؾدیبفشي ثطای هؿبئل گًَبگَى فکطیب ػولیب

قسب اظ ثیوبضؾشبى پیبم زاز ثِ ضضبذبى ثرَییس هي ظًسُ ّؿشن .هسضؼ حدبت ّدن

ؾیبؾی ٍ اجشوبػی اظ جولِ هَضَع هْن ػلَم اًؿبًی ضا ثؿیبض ضطٍضی ذَاًسًس

ظًسُ اؾ  .هطزاى ربضید رب وذط ظًسُ اًس...ید قرم ضٍحدبًی ادِ لجبؾدف اظ

ٍ گفشٌس@ زض ثطذی قبذِّبی ػلَم اًؿبًیب ؾبثقِ چٌس نس ؾبل هطبلؼِ ٍ ًقبزی

ؾبیط اقربل اوشط ثَز ٍ اطثبؼ ثدِ ردي هدی ادطز .اٍ زض هقبثدل آدسضت ظیدبز

زض زًیددب ٍجددَز زاضز ٍ پددیفًیددبظ ٍضٍز ثددِ ػلددَم اًؿددبًی ٍ جددسا اددطزى وى اظ

ضضبذبى ایؿشبز ٍ وى طَض ّجَم اطز ثِ هجلؽ اِ ًرصاق

ضضدبذبى ادبضی

ضیكِّبی غیطزیٌی یب ضسزیٌی ٍ ارهبل ثِ هٌكأ آطوًی ٍ ٍحیبًیب رؿلط ابهل ثط

ثکٌس ٍ زض حبلی اِ ػوبل ضضبذبى ثب ّن ظًسُ ثبز ظًسُ ثبز هی گفشٌسب ایؿدشبز ٍ

ابضّب ٍ پیكطف ّبی اًجبمقسُ زض جْبى اؾ  .ضّجط اًقالة اؾالهی ثدب رأایدس

گف

اِ هطزُ ثبز ضضبذبى ٍ ظًسُ ثبز هي .ید ّوچَى هدطز آسضروٌدسی ثدَزب

ثط اًجبم پػٍّف ٍ رحقیقبت زض آبلت ابض گطٍّی ٍ ّوچٌدیي لدعٍم ّوکدبضی

ثطای ایٌکِ الْی ثَز .هی ذَاؾ

هطااع ٍ گطٍّْدبی ه رشلفدی ادِ زض هَضدَع ّدسای
وهَظُ ّبی اؾالهی زض حبل رحقیق ٍ فؼبلی

ػلدَم اًؿدبًی ثدِ ؾدَی

ّؿشٌسب افعٍزًس@ ػالٍُ ثط هحققدبى

ٍ هجلؽ ایطاى ضا ثط وى زاق ردب ثدب اؾدشفبزُ اظ ّودیي رجطثدِّدب ٍ ّودیي

ثطای ذسا ابض ثکٌس ٍ اظ اؿی ًوی رطؾیس... .

هسضؼ ید هالی زیي زاض ثَز چٌسیي زٍضُ ظهبم زاضی هجلدؽ ضا زاقد

ّط اؽ ثدطای اٍ اؾدشفبزُ هْیدبرط ثدَز .ثؼدس اظ هدطزى چدِ چیدع ثدِ جدبی ذدَز

زاذلیب ثطذی هشفکطاى جْبى اؾدالم زض حدبل هطبلؼدِ ٍ پدػٍّف زض ذهدَل

گصاق ب جع قطاف

ػلَم اًؿدبًی اؾدالهی ّؿدشٌس ادِ ثبیدس هطاادعی ّوچدَى جبهؼد الوهدطفی ثدب

رقٌیٌیِ ٍ آَای هجطیِ ٍ آجبیی ٍاآغ قَز».

قٌبؾبیی ایي افطاز ٍ وثبضقبىب ظهیٌِ ّوکبضی ٍ ّوجؿدشری هشقبثدل ضا زض ؾدط
ٍؾیغ ثیيالوللدی قدکل ثسٌّدس .ایكدبى ّوچٌدیي ثدب رأایدس ثدط افدعایف ایفید

ٍ اظ

ٍ ثعضگی .هب هی گَیین هثل هسضؼ ّب ثبیس ثط ضأؼ ّیئ

اخثار داخلی
ضّجط هؼظن اًقالة اؾالهی زض پیبهی ثِ اجالؼ ؾبتًِ ظادبت ثدب اقدبضُ ثدِ
ٍاتی ایي فطیجِب اظ ان ادبضی زض اهدط اآبهدِ ظادبت

پػٍّف ّبی ػلوی ٍ اثطاظ اهیسٍاضی زض ذهَل رَلیس هقدبتت ضاّركدب ٍ پدط

جبیربُ ثطجؿشِ ٍ اّوی

هغع زض اٌرطُ آطوى ٍ ػلدَماًؿدبًیب ثطذدی وثدبض ٍ رَلیدسات فجدالی جدَاى ٍ

اًشقبز ٍ رأایس اطزًس@ ًظبم جوْدَضی اؾدالهی ثدطای رحقدق احکدبم اؾدالهی ٍ

ًَاًسیف آن ضا ثؿیبض ثب اضظـب اهیسٍاضاٌٌسُ ٍ ًَیدسثرف وغدبظ یدد حطاد

ركکیل هجشوغ اؾالهی پسیس وهسُ اؾد ب پدؽ ثبیدس ایدي فطیجدِ ثدعضگ ضا زض

ػوَهی ٍ ضٍ ثِ جلَ زض پػٍّفّبی حَظٍی زاًؿشٌس.

ؾطلَحِی ثطًبهِّبی ذَز گصاضز.

هثل هذرس ّا تایذ در رأس کشَر تاشٌذ

وی اهلل هَحسی اطهبًیب ذطیت ًودبظ جوؼدِ رْدطاى ثدب رأایدس ثدط ضػبید

قْیس وی اهلل ؾیسحؿي هسضؼب اظ ثعضگ هطزاى ربضید ایدطاى ظهدیي اؾد  .اٍ

ػسال زض رسٍیي ثَزجِ ؾبل =? گف @ ویب رهَیت حقدَ = 6هیلیدًَی ثدطای

حسٍز ّفدسُ ؾدبلب اظ ?> 68ردب =ً 693وبیٌدسُ هجلدؽ ثدَز ٍ ّدی گدبُ اظ ضاُ
اًقالثی ذدَیف پكدیوبى ًكدس ٍ زض طدَل ایدي هدستب ثدب جؿدبضت ٍ قدجبػ
قرف

اًریع ثِ هجبضظُ ثب اؾشجساز ٍ اؾشؼوبض پطزاذ

ٍ ؾطاًجبم جبى ذَز ضا ًیع

هسیطاى ٍ زض هقبثل حقَ  8هیلیًَی ثطای ابضگطاى ػسال

اؾ ؟

تضیجبًیب ضئیؽ هجلؽ قَضای اؾدالهی ثدب اًشقدبز اظ هكدَ ّدبی ضدؼی
ثدطای ثردف ندبزضات اكددَض گفد @ هجلدؽ ػوَهددب ثَزجدِای ثدطای هكددَ

زض ایي ضاُ فسا اطز .هجلؽ قدَضای اؾدالهی زض ردبضید  89ریدط ؾدبل  69=8ثدب

نبزضات زض ًظط هیگیطیس اهب ؾبظهبى ثطًبهِ ظهبًی ادِ پدَل ادن هدیوٍضز اظ و

رهَیت هبزُ ٍاحدسُ ایب ضٍظ  63وشض هدبُب ؾدبلطٍظ قدْبزت هجشْدس هجبّدس ٍ

ثَزجِ نبزضات ثطهیزاضز.

ؾیبؾشوساض هشؼْس وی اهلل ؾیس حؿي هسضؼ ضا ثِ ػٌَاى ضٍظ هجلؽ ًبهرصاضی
اطز .اًشردبة ؾدبل ضٍظ قدْبزت ٍی ثدِ ػٌدَاى ضٍظ هجلدؽ اظ ؾدَی هجلدؽ
قَضای اؾالهیب ثِ هبًسگبضی ًبم ٍ یبز اٍ زض ذبططّب ٍ قدٌبذ

ّدط چدِ ثیكدشط

ضئیؽ ؾشبز ال ًیطٍّبی هؿل زض هطاؾن رجلیل اظ زؾ

اًدسضابضاى ؾدشبز

اضثؼیي گف @ ّوِ اآساهبت رطٍضیؿدشی زض اضثؼدیي ذٌثدی قدس .ثطآدطاضی اهٌید
ابهل ثطگعاضی ایي هطاؾنب آبثل رقسیط اؾ .

ٍظیدط اهدَض ذبضجدِ اكدَضهبى زض جوددغ ایطاًیدبى هقدین ایشبلیدب گفد @ ّوددِ

ید گطٍُ ًظبضری ؾبظهبى هلل رحد فكدبضّبی وهطیکدب ٍ احشودبت رحد

اكَضّبی هٌطقِ ثِ قکلی هكدطٍػی ب رَؾدؼِ ٍ پیكدطف ٍ اهیٌد ذدَز ضا اظ

رأثیط فكبض هبلی ػطثؿشبى هسػی قسب هَقدکْبیی ادِ اًهدبضاهلل یودي ثدِ ؾدو

ثیطٍى هی گیطًس اهب ایطاى ّوِ ایي ّب ضا اظ زضٍى هی گیطز ثِ ّویي زلیل ثب ید

ػطثؿشبى قلید اطزُ رَؾط ایطاى ثِ زؾ وًْب ضؾیسُ اؾ !
گطٍُ ّبی هقبٍه فلؿطیٌی ثب نسٍض ثیبًیِ ّبی جساگبًدِ ایب ثوجدبضاى اذیدط

اذن ابخ ؾفیس ثْن ًوی ضیعز.
هؼبٍى اٍل ضییؽ جوَْض زض زیساض زثیطال فسضاؾیَى جْبًی نلیت ؾدطخ
گف @ هشأؾفبًِ هطزم هظلَم یودي ًیدع زض ثدسرطیي ٍضدؼی ثدِ ؾدط هدی ثطًدس ٍ
جوؼی ّالل احوط ایطاى ثب رَجِ ثدِ ضؾدبل جْدبًی ٍ ٍظیفدِ اًؿدبى زٍؾدشبًِ
ذَزب وهبزگی زاضز ثب هحَضی

نلیت ؾطخ جْبًی ثِ هطزم هظلَم ایدي اكدَض

اود اٌس.

ًَاض غعُ ضا ازاهِ رجبٍظات ثی ٍآفِ ضغین نْیًَیؿدشی زاًؿدشِ ٍ اػدالم اطزًدس@
هقبٍه هؿلحبًِ رٌْب ضاُ وظازی آسؼ اؾ .
ٍظیدط

اَضثیيب ضّجط حعة ابضگط اًرلیؽ رهطی ادطز@ ؾدکَت ًرؿد

اًرلیؽ زضثبضُ هحبنطُ یوي ٍ ًقف ثطیشبًیب زض ایي جٌگب زض جطیبى ؾفطـ ثِ
ػطثؿشبى ؾؼَزی هكبضا ٍ ّوسؾشی اٍ زض ضًج هطزم یوي ضا ًكبى هیزّس.

فطهبًسُ ًیطٍی زضیبیی اضرف گف @ رباٌَى ً ;3دبٍگطٍُ ثدِ زضیبّدبی وظاز

ؾرٌرَی ٍظاضت ذبضجِ فطاًؿِ ثب ثیبى ایي ازػب اِ ثطًبهِ هَقکی ایطاى ثدب

اػعام اطزین اِ زض فبنلِ ای ثؿیبض زٍضرط اظ اكَضب ثطای ثطآطاضی اهٌی رالـ

آطؼٌبهِ قَضای اهٌی

ؾبظهبى هلل هشحس هٌطجدق ًیؿد ب ذَاؾدشبض ّوکدبضی ثدب

هیاٌٌسٍ .ی افعٍز@ زض وغبظ ید ضاُ ثعضگ آطاض زاضین.

وهطیکب ٍ اضٍپب ثطای هقبثلِ ثب وى قس.

ضئیؽ ؾبظهبى هساضؼ غیطزٍلشی اكَض گف @ زاًف وهدَظاى ایطاًدی ظهدبى

ایَْز ثبضاکب ًرؿ ٍظیط اؾجق ضغین نْیًَیؿشی زض اجالؼ ؾبثبى گفد @

ظیبزی ضا زض فجبی هجبظی هی گصضاًٌدس ٍ ایدي هیدعاى ااٌدَى  8ثطاثدط هیدبًریي

ثب ذطٍس وهطیکب اظ ثطجبم هربلفنّ .وچٌیي ًشدبیج یدد ًظطؾدٌجی جسیدس ادِ

جْبًی اؾ .

اًسیكکسُ ثطٍایٌردع اًجدبم زازُ ًكدبى هدی زّدس ادِ  =3زضندس وهطیکدبیی ّدب

زّقبًیب ضئیؽ ّیأت ایطاًی قطا

اٌٌسُ زض ًكؿد

اػجدبی اٌَاًؿدیَى

ؾالحّبی قیویبیی اظ وهطیکب ثِ ػٌَاى ثعضگشطیي زاضًسُ ایي ؾالحّدب ذَاؾد
رؿطیغ ضًٍس اًْسام ظضازذبًِ ّبی قدیویبیی ٍ اًجدبم

اِ اآساهبت ضطٍضی جْ
رؼْسات ذَز ثِ ػول وٍضز.

پبیجٌسی ثِ ثطجبم ضا زض ضاؾشبی هٌبفغ اكَضقبى هیزاًٌس.
فسضیکب هَگطیٌیب هؿئَل ؾیبؾد ذدبضجی ارحبزیدِ اضٍپدب گفد @ رهدوین
هحسٍز اطزى هصااطات ثب ایطاى ثِ هَضَع ّؿشِ ای  6:ؾبل پدیف گطفشدِ قدس.
لغَ رَافقی اِ زض هَضَع ّؿشِای ابضؾبظ اؾ ب غلط اؾ .

جْبًریطیب هؼبٍى اٍل ضئیؽ جوْدَض زض جطیدبى ؾدفط ثدِ قدْط ؾدَچی زض

ضئیؽجوَْض وهطیکب پؽ اظ اهجبی رَافدقّدبیی ًظدبهی ٍ اآشهدبزی ثدب ول

اكَض ضٍؾیِب ثب «زیویشطی هسٍزف» ًرؿ ٍظیدط ضٍؾدیِ زیدساض ادطز .زض ایدي

ذلیفِ اِ اضظـ وى رب ? هیلیبضز زتض ػٌَاى قسُب ًشَاًؿ

ذَقدحبلی ذدَز ضا

زیساض زٍ ططف ثِ ثطضؾی ضاّکبضّبی رجبزل رجبضیب ثب حدصف زتض ٍ اظ ططیدق

پٌْبى اٌس ٍ ثب شٍ ظزگی اَزابًِای گف ب «ثحطیٌیّب زٍؾشبى فَ الؼدبزُای

اضظ زٍ اكَض رأایس اطزًس.

ثطای هي ّؿشٌس!»

ضئیؽ اویؿیَى اهٌی

هلدی ٍ ؾیبؾد ذدبضجی هجلدؽ قدَضای اؾدالهی

ًیطٍّبی اهٌیشی رطایدِ ً 8:3فدط ضا ثدِ ارْدبم اضرجدبط ٍ ّوکدبضی ثدب ػَاهدل

زائوی جوْدَضی

اطزًسّ .وچٌیي  ;8>3هظٌَى زؾشریط قسُ ثِ

گف @ ػسم هصااطُ زض ذهَل رَاى هَقکی ایطاىب ؾیبؾ
اؾالهی اؾ

ٍ ثِ ّی اكَض زیرطی اضرجبط ًساضز.

ضٍظًبهِ جوَْضی اؾالهی ًَق @ «ایي ضٍظّب قبّس زٍ ارفب آبثل رأهل زض
اآشهبز ّؿدشینب حدطاس ؾدکِ زض ثبًدد ابضگكدبیی ٍ اذشالفدبری ادِ زض هدَضز
افعایف آیو
اؾ

ًبى هیبى هؿئَتى ضخ زازُ اؾد  .ایدي زٍ ارفدب اگطچدِ هوکدي

اَزربی ًبفطجبم < 836ثبظزاق

ارْبم اضرجبط ثب اَزرب زض هبُ جبضی هیالزی (زؾبهجط) هحباوِ ذَاٌّس قس.
ثِ ًَقشِ ضٍظًبهِ «رلرطاف» ثؼس اظ جدسال لفظدی «ردطاظ هدی» ًرؿد

ٍظیدط

اًرلیؽ ٍ رطاهپ زضثبضُ ثبظرَئی ّبی ضس اؾالهی ضئیؽ جوَْض وهطیکبب ؾفط
ٍی ثِ ثطیشبًیب ثطای هست ًبهؼلَهی ثِ رؼَیق افشبزُ اؾ .

زض ظبّط چٌساى اضرجبطی ثب یکسیرط ًساقشِ ثبقٌس ٍلی ثدب ًردبّی زآیدقردط

ضئیؽ جوَْض لجٌبى زض زیساض ثب ًرؿ ٍظیدط ایشبلیدب ربایدس ادطز ادِ ثحدطاى

ٍ غلجِ اٍلَی ّبی ؾیبؾی ثط هٌطدق

ایجبز قسُ ًبقی اظ اػالم ًبگْبًی اؾدشؼفبی ؾدؼس الحطیدطیب پبیدبى یبفشدِ ٍ ایدي

هیرَاى ضگِّبی هكشطای اظ ؾَء هسیطی

اكَض ثِ ػالس ٍ قفبی ًْبیی ًعزید قسُ اؾ .

اآشهبزی ضا زض ّط زٍ هَضَع زیس!»

اخثار تیي الوللی
اضزٍغبى گف @ رطایِ ّی العاهی ثطای ضػبید رحدطینّدبی وهطیکدب ػلیدِ
ایطاى ًساقشِ اؾ

چطااِ رحدطین ّدبی اػودبل قدسُ ػلیدِ ایدطاى فقدط اظ ؾدَی

وهطیکب ثَزُ ٍ ؾبظهبى هلل هحسٍزیشی ػلیِ ایي اكَض اػوبل ًکطزُ اؾ .
پؽ اظ گعاضـ ضؾبًِ ّبی وهطیکب زضثبضُ ایٌکِ «هبیکل فلیي»ب هكبٍض ؾدبثق
اهٌی د هلددی اددبخ ؾددفیس وهددبزُ اآددطاض ثددِ جددطم ذددَز زضثددبضُ زضٍغرددَیی ثددِ
«اف ثی وی» زض پطًٍسُ رحقیقدبت زضثدبضُ زذبلد ازػدبیی ضٍؾدیِ زض اًشربثدبت
ضیبؾ جوَْضی وهطیکب اؾ ب ٍاقٌرشيپؿ

ًَق @ اػشطافبت «فلیي» هیرَاًس

پبیبى ضٍظّبی رطاهپ زض ابخ ؾفیس ضا ضآن ثعًس.

ًكطیِ وهطیکبیی واؿیَؼ ًَق @ ضئدیؽ جوْدَض وهطیکدب ضٍظ چْبضقدٌجِ
آسؼ ضا ثِ پبیشرشی ضغین نْیًَیؿشی اػالم ذَاّس اطز .ؾرٌرَی ابخ ؾدفیس
ًیع گف @ رطاهپ زض حبل ثطضؾی ایي هؿئلِ اؾ .
ضؾددبًِّددبی وهطیکددبیی زض گددعاضـّددبی ضددس ٍ ًقیجددیب اظ ثددبت گددطفشي
اذشالفبت هیبى ریلطؾَىب ٍظیط ذبضجِ ٍ ضئیؽ جوَْض وهطیکب ٍ ثطاٌبضی آطیت
الَآَع «ضاؽ ریلطؾَى» ذجط هیزٌّس.

هطالة ها را در کاًال پیام رساى سرٍش تِ آدرس
 @siasilandدًثال کٌیذ

