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 بٍ تًصیٍ .دارد ل َمچىان ادامٍاػما اصالح مًضًع بٍ َایی کٍ در رابطٍ باخط سلسلٍ

 ػملی ي ػلمی ،یارادتًان  پريرش

 گردد. ومی میسر َم ایمان وباضذ، تًفیق درست ػملی يضغ ، اگراست ػمل ایمان زیًر

 بذیه يسیلٍ تا است َمیطگی وظارت ي سخت زحمت بٍ ػملی، ویاز يضؼیت بُبًد جُت

 .کىذ برآيردٌ را خًیص َذف احمذی َر

اص  3110 طا٘ٛی01ٝ دس اِؼضیض ثٙػشٜ تؼبِی اهلل ایذٜ ٔٛٔٙبٖ أیش حضشت تٛسط ضذٜ ایشاد جٕؼٝ خطجٝ ٔخالغٝ

 ٔسجذ ثیت اِفتٛح ٔٛسدٖ، ِٙذٖ

 اِفتٛح ثیت ٔسجذ اص اِؼضیض ثٙػشٜ تؼبِی اهلل ایذٜ اِخبٔس إِسیح ۃخلیفسیذ٘ب حضشت  1103 طا٘ٛیٝ 01جٕؼٝ،

 ص٘ذٜ غٛست ثٝ ای تی اْ ضجىٝ سٚی ٔختّف ٞبی صثبٖ ثٝ تشجٕٝ ثب وٝ فشٔٛد٘ذ ایشاد جٕؼٝ خطجٝ ِٙذٖ ٔٛسدٖ

 .ٌشدیذ پخص

وٝ دس  ثبال  ٔٛا٘ؼی ،ٌزضتٝ جٝ ٞبییذٜ اهلل تؼبِی ثٙػشٜ اِؼضیض دس ایٗ خطجٝ ٘یض ٔب٘ٙذ خطحضشت أیشٔٛٔٙبٖ ا

 .ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذسا سفغ آٟ٘ب  ساٟٞبیٔؼشفی وشد٘ذ ٚ سا  ،حبیُ ٔی ضٛ٘ذثشدٖ ٔؼیبس اغالح ػّٕی، 

اِسالْ اغالح  ٞذف ثؼثت حضشت ٔسیح ٔٛػٛد ػّیٝ :حضشت أیشإِٛٔٙیٗ ایذٜ اهلل تؼبِی ثٙػشٜ اِؼضیض فشٔٛد٘ذ

ایطبٖ  .وشدٖ ٚ اغالح اػٕبَ ٔی ثبضذا ٚاداسحمٛق ثٙذٌبٖ ثٝ ادای  ثٙذٜ ٚ خذا سا ثٝ ٞٓ ٘ضدیه وشدٖ، ػمبیذ،

حضشت ٔسیح ٔٛػٛد ػّیٝ  .اػٕبَ ٘یه ٔی تٛاٖ ادا وشد حمٛق خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ ٚ ثٙذٌب٘ص سا فمط ثب :افضٚد٘ذ

اٌش ٚضغ اػٕبَ ا٘سبٖ  ."صیٛس ایٕبٖ ػُٕ است"ٝ ٘یذ وثذا خٛیص سا ثسٙجیذ ٚ ٖاِسالْ ٔی فشٔبیٙذ وٝ ایٕب

ثب . ح ثضسي ٔب ثشای غّجٝ، اغالح اػٕبَ استسال :ایطبٖ افضٚد٘ذ .ایٕبٖ ٞٓ ٔیسش ٕ٘ی ٌشدد دسست ٘جبضذ،

أب . دوشاغالح دیٍشاٖ سا ٞٓ پیذا ٔی ضٛد وٝ ٔی تٛاٖ ثب آٖ ای آٖ تٛا٘بیی  ٖ،اغالح اػٕبَ خٛیص دس دسٕٚ٘ب

پس  .دسآ٘ػٛست جٟبٖ چٝ ٘یبصی داسد وٝ ثٝ حشفٟبی ٔب ٌٛش فشا دٞذ جبضذ،٘ تفبٚتیدیٍشاٖ ٞیچ  اٌش ثیٗ ٔب ٚ

ی صضتاضبسٜ ثٝ  حضشت أیشإِٛٔٙیٗ ایذٜ اهلل تؼبِی ثٙػشٜ اِؼضیض ثب .ػّٕی خٛیص سا تمٛیت دٞیٓ تٛأٖب ثبیذ 

ی ٞب صضتثبیذ ثٝ وّی اص ایٗ  یه خب٘ٛادٜ احٕذی :ٔی ضٛد فشٔٛد٘ذ پخصٙتش٘ت یتّٛیضیٖٛ ٚ ا تٛسطی وٝ یٞب

 .دٚسی جٛیذ ٚ دسایٗ ٔٛسد خیّی ثشحزس ثبضذ



سٝ چیض دسجٟت اغالح اػٕبَ خیّی الصْ  :حضشت أیشإِٛٔٙیٗ ایذٜ اهلل تؼبِی ثٙػشٜ اِؼضیض فشٔٛد٘ذ

اسادی ٚ ػّٕی ثش اغالح اػٕبَ خیّی  ٘یشٚی .ّٕیػلذست ٚ  «2»آٌبٞی دسست ٚ وبُٔ«1»،یاساد تٛاٖ«0»است

 .أىبٖ پزیش ٘یست ،اال اغالح ػّٕی داسیٓ ٚ لذستاسادی ٚ سفغ ٘مع  لذستِزا ٔب ٘یبص ثٝ تحىیٓ  .اسدزی ٌتبثیشٔ

ٕ٘ی  ثشآٖ ثخص ٔغضی اثش ٖثبیذ ثشسسی وٙیٓ وٝ چشا اسادٜ ٞبیٕب اغالح اػٕبَ خٛیصثشای  :ایطبٖ فشٔٛد٘ذ

 .ٚسیٓآٔب ثبیذ ثشای سفغ ایٗ ٔٛا٘غ سؼی ثٝ ػُٕ  .اغالح اػٕبَ ضشٚع ٔی ضٛد ٌزاسی،تبثیش وٝ دسغٛستاس٘ذ زٌ

 دسستچمذس ٘یت  ٖ،ٔب ػّٕی تالشٚ دس .ستیچ ٖٕبثٙذٌیسپس ایٗ ٘ىتٝ ٞٓ دسخٛس ثشسسی است وٝ ٔؼیبسٞبی 

دْٚ  یاسادتٛاٖ ضؼف دس  اَٚ، ساٜ اغالح اػٕبَ پیص ٔی آیذ،دس ا٘ؼی وٝ ٛٔ ثٙبثشایٗ .ٚ اخالظ ٚ ٚفب ٚجٛد داسد

ذ ِزا ٘یبص ثٝ ٙػّٓ ثٝ ٚجٛد ٔی آی ٔتٙبست ثباسادٜ ٚ ػُٕ  .ػّٕی است تٛاٖسْٛ ضؼف دس  ،ػّٕی تٛاٖضؼف دس 

ثیٗ  ثتٛا٘یٓ سستی ٞبی ػّٕی خٛیص سا اص ٚ تٛاٖ سا ثٝ وبس ا٘ذاختٝ ی،دسستثٝ ػّٓ داسیٓ تب طجك آٖ  ٝسؼتٛ

 .ثجشیٓ

غشثی ایٗ تٛٞٓ ساسخ ضذٜ است دس وطٛسٞبی ٙذٌبٖ دس رٞٗ پٙبٞ :حضشت أیشٔٛٔٙبٖ ایذٜ اهلل تؼبِی فشٔٛد٘ذ

آ٘ىٝ ٔٗ چٙذیٗ ٔشتجٝ تٛغیٝ وشدٜ اْ وٝ  ثب ٔٛسد پزیشش لشاس ٕ٘ی ٌیشد.وٝ دسخٛاستطبٖ ثذٖٚ داستبٖ دسٚغیٗ 

پس ثٝ ساستی چًٙ ص٘یذ ٚ  .ٌفتٝ ضٛد، صٚدتش پزیشفتٝ ٔی ضٛد ٔٙطمی ٚ دسستٔختػش ٚ ثٝ طٛس اٌش دسخٛاستٟب 

ٔی  ػٛساس٘ذ ٚ ایٙطٛس تزارٞبٖ ثچٍبٖ اثش ٔٙفی ٔی ٌ شستبٟ٘بی دسٚغیٗ ثایٗ دا .ثش خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ تٛوُ وٙیذ

اسادی  تٛاٖاَٚ  .خالغٝ ٔب ثشای اغالح اػٕبَ ٘یبص ثٝ سٝ چیض داسیٓ .وٙٙذ وٝ ثذٖٚ دسٚؽ ٔٛفمیت ٕٔىٗ ٘یست

ض چیاسادی ٔسئِٛیت خٛد سا خٛة دسن وٙذ وٝ چٝ  تٛاٖدْٚ سضذ ػّٕی تب  .وٝ ثٝ وبسٞبی ثضسي آٔبدٜ وٙذ

ٚ ایٗ  .اسادٜ ٞبی ٘یه ٔب وبس وٙٙذ ٔطبثكػّٕی است تب اػضبی ٔب  تٛاٖٚ سْٛ  .غّطچیض دسست است ٚ چٝ 

 .اسبسی جٟت دٚسی اص ٌٙبٞبٖ ٚ اغالح اػٕبَ است ػٛأُچیضٞب 

تٛفیك اغالح اص خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ ٚ ثٝ وبس ثستٗ طبلت ٚ طّت  ’’:حضشت ٔسیح ٔٛػٛد ػّیٝ اِسالْ ٔی فشٔبیٙذ

ضٕب تٟٙب اسٜٛ ػّٕی خٛیص سا ٘طبٖ دٞیذ ٚ دسآٖ چٙبٖ ’’:سپس فشٔٛد٘ذ.‘‘سٚش ایٕبٖ است، یٗ صٔیٙٝتٛاٖ دس ا

تبآٍ٘بٜ وٝ اخاللتبٖ تب دسجٝ ػبِی ٘جبضٙذ،ثٝ ٞیچ ٔمبٔی دست .دسخططی ثبیذ ثبضذ وٝ دیٍشاٖ ٞٓ آٖ سا ثپزیش٘ذ

 .‘‘پیذا ٘خٛاٞیذ وشد

پس جٟت اغالح ٚضؼیت اػٕبَ ٘یبص ثٝ صحٕت سخت ٚ :شٔٛد٘ذحضشت أیشٔٛٔٙبٖ ایذٜ اهلل تؼبِی ثٙػشٜ اِؼضیض ف

ٔب سا تٛفیك دس ایٗ صٔیٙٝ خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ .ص سا ثشآٚسدی٘ظبست ٔذاْٚ است تب ٞش احٕذی ٞذف احٕذی ثٛدٖ خٛ

 آٔیٗ .دٞذ

اص وّىتٝ ٚ «وبسضٙبس اسضذ»ٚفبت ٔشحْٛ استبد ٔطشق ػّی  دس صٔیٙٝدسپبیبٖ حضشت أیشٔٛٔٙبٖ ایذٜ اهلل 

روش وشد٘ذ ٚ اػالْ خٛا٘ذٖ ٕ٘بص جٙبصٜ غبیجص ثؼذ اص ادای سا حبضش اص لبدیبٖ خذٔبت جٕبػتی ٚ حسٙبتص  دسحبَ

 .ٕ٘ٛد٘ذسا ٕ٘بص جٕؼٝ 


