ص٘ذٌیٙأ ٝػیذ ٔشتضی لاضی
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ؿٟیذ سا ٜا٘مالب اػالٔی ایشاٖ دوتش ػیذ ٔشتضی لاضی فاسغ اِتحصیُ سؿت ٝپضؿىی دا٘ـٍا ٜتثشیض دس تیؼت
ٞ ٚفتٓ تٔ ٕٟٗا 1330 ٜدس ؿٟشػتاٖ ٔزٞثی لٓ ٔتِٛذ ؿذ دٚساٖ وٛدوی سا دس خا٘ٛاد ٜای ٔتدذیٗ تد ٝدیدٗ
ٔثیٗ اػالْ ػپشی وشد .اص خصٛصیات دٚساٖ وٛدوی ایـاٖ ٔیتٛاٖ ت ٝساصداسی ،صدذالت٘ ،مدٓ  ٚپـدتىاس اٚ
اؿاس ٜوشد  ٚایٗ خصٛصیات سا اص ٚاِذیٗ خٛد  ٚتٛیظ ٜاص ٚاِذ ٜخدٛد ودٔ ٝمٟدشی اص أیدذ ،صدذالت ،ساصداسی،
لٙاعت  ٚپ ـتىاس تٛد وؼة ٕ٘ٛد ٜتٛد  ٚلغعاً آٖ ٔشح ٝٔٛدس تشتیت تٙیادی ٔشتضی ٘مؾ تؼضایی داؿت ٝاػدت.
ٔشتضی دٚساٖ تحصیالت اتتذایی سا ت ٝتشتیة دس دتؼتاٟ٘ای ٔؼتٛفی ٚ ،سؿیذی ٝلٓ  ٚظداٞش تٙىداتٙی تٟدشاٖ
ٌزسا٘ذ .عّت ا٘تماَ ٔشتضی ت ٝتٟشاٖ دس ایٗ اٚاٖ ٘اؿی اص ٟٔاجشت خا٘ٛاد ٜت ٝتٟشاٖ تٛد و ٝت ٝد٘ثاَ پزیشفتٝ
ؿذٖ تشادس تضسٌتش ٔشتضی ت٘ ٝاْ سضا دس وٙىٛس دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ عّٕی ٌشدیذ.
ٔشتضی دٚساٖ تحصیالت ٔتٛػغ ٝسا ت ٝتشتیة دس دتیشػتاٟ٘ای تذسٔ ،شٚی ٌزسا٘یذ  ٚدیدپّٓ خدٛد سا دس سؿدتٝ
عّ ْٛعثیعی دس ػاَ  49-48اص دتیشػتاٖ ٔشٚی اخز ٕ٘ٛد.
ا ٚت ٝواسٞای فٙی  ٚحشف ٝای خیّی عاللٙٔ ٝذ تٛد ِزا تٕاْ تعغیالت تاتؼتا٘ی سا ت ٝفشاٌیشی واسٞدای حشفدٝ
ای ٔی پشداخت  ٚدس تعضی ٔـاغُ حشف ٝای ت ٝلذسی پیـشفت وشد ٜتٛد و ٝت ٝخٛتی لادس ت ٝأشاس ٔعداؽ اص
ایٗ عشیك تٛد ِٚی آسصٚی ٟ٘ائی ٔشتضی فشاٌیشی فٗ  ٚعّٓ پضؿىی تٛد و ٝتا تٕاْ ٚجدٛد تدذاٖ عـدك ٔدی
ٚسصیذ  ٚاِثت ٝدس ایٗ ساتغ ٝتـٛیك ٞای ٔؼتٕش ٔادس  ٚپذسؽ ٘مؾ اػاػی سا تعٟذ ٜداؿت .دس ػداَ  1349دس
وٙىٛس دا٘ـٍاٟٞا ؿشوت وشد  ٚتا ٚجٛد ایٗ و ٝدس یىی اص دا٘ـىذٞ ٜا پزیشفت ٝؿذ ٜتٛد ِٚی تذِیُ آ٘ى ٝسؿتٝ
ٔضتٛس پضؿىی ٘ثٛد اص ثثت ٘اْ دس دا٘ـٍا ٜخٛدداسی وشد.
چٔ ٖٛعتمذ تٛد ٘ثایؼتی أىا٘ات صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٛٔ ٚلعیتٟا سا تٞ ٝذس داد .چ ٝتؼا وؼا٘یى ٝعاللٕٙذ ت ٝتحصیُ
دس ٕٞیٗ سؿتٞ ٝؼتٙذ  ٚاؿغاَ ٘اتجای ایٗ ٔىاٖ ٛٔ ٚلعیت ت ٝآتی ٝخٛب ّٕٔىت و ٝالصٔ ٝآٖ داؿدتٗ افدشاد
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عاللٕٙذ ٔ ٚتخصص  ٚفعاَ اػت عثعاً تأثیش ٘أغّٛب خٛاٞذ ٌزاؿتِ .زا یىؼاَ تحصیّی دیٍشی تغٛس آصاد
تٔ ٝغاِعٔ ٚ ٝشٚس وتاتٟای دسػی دٚساٖ دتیشػتاٖ ٌزسا٘یذ  ٚدس وٙىٛس ػاَ تعذ دس سؿت ٝپضؿىی دا٘ـٍا ٜتثشیض
پزیشفت ٝؿذ.
جٕع ٕ٘شات ایـاٖ دس حذی تٛد و ٝاٌش جا٘ة احتیاط سا سٞا وشد ٜتدٛد  ٚدس جدذ َٚا٘تخداب سؿدت ٝدا٘ـدىذٜ
پضؿىی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ سا ٘یض لیذ وشد ٜتٛد تذ ٖٚؿه پزیشفت ٝؿذ ٜتٛد تٞ ٝش حاَ ا ٚسؿت ٝدِخٛا ٜخدٛد سا اص
ػاَ تحصیّی  51-50ؿشٚع وشد ِٚی چ ٖٛتصٕیٓ ت ٝا٘تماَ ،ت ٝدا٘ـىذ ٜپضؿىی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ داؿدت ِدزا
پ غ اص ٔٛفمیت دس أتحا٘ات ػاَ ا َٚدا٘ـىذ ٜتشای ػٔٛیٗ تاس دس وٙىٛس دا٘ـٍا ٜؿیشاص پزیشفت ٝؿذ و ٝپغ
اص تشسػی ٔ ٚـٛست تا افشاد ریصالح اص تغییش دا٘ـىذ ٜپضؿىی خٛدداسی ٕ٘ٛد.
ٚضع تحصیّی ا ٚدس دا٘ـىذ ٜتؼیاس خٛب تٛد تغٛسیى ٝدس ػاِٟای اِٚی ٝدا٘ـىذ ٜت ٝعّت تاال تٛدٖ ٔعدذَ اص
پشداخت ؿٟشیٔ ٝعاف ؿذ .خا٘ٛاد ٓٞ ٜتا اسػاَ ٔؼتٕشی ٔاٞیا٘ ٝیه ص٘ذٌی ػاد ٜدا٘ـجٛی سا تشای ٔشتضی
ٔیؼش ٔی ػاختٙذ .صفات لٙاعت ٙٔ ٚاعت تمذسی دس ٔشتضی تاسص تٛد و ٝاص لث َٛوٕده ٞضیٙد ٝتحصدیُ اص
تشادسؽ ٘یض خٛدداسی ٔی وشد .اص ٕٞاٖ ٔؼتٕشی ٔاٞیا٘٘ ٝیض ٔثّغی پغ ا٘ذاص ٔی وشد  ٚغاِثداً صدشف خشیدذ
وتاب ٔی وشد .دس ػاَ آخش دا٘ـىذ( ٜدٚس ٜا٘تش٘ی) و٘ ٝیض ٔثّغی ت ٝا٘تشٟ٘ا پشداخت ٔی ؿدذ اص لثدٕٞ َٛداٖ
ٔؼتٕشی ٔاٞیا٘٘ ٝیض اص خا٘ٛاد ٜاجتٙاب ٔی ٕ٘ٛد.
یىی اص حٛادث تّخ دٚساٖ دا٘ـجٛیی ٔشتضی فٛت ٔشحٚ ٝٔٛاِذ ٜاؽ تٛد و ٝآ٘چٙاٖ و ٝخٛدؽ تعشید ٔدی
وشد ضشت ٝتضسٌی تش ٔشتضی تٛد ٜاػت .چٔ ٖٛادسؽ پٙاٍٞا ٜتضسي سٚحی ا ٚتٛدٞ ٚ ٜشٌدا ٜود ٝاص جشیا٘دات
ص٘ذٌی ٔتأثش ٔی ؿذ ،تا یه ػفش وٛتا ٜت ٝتٟشاٖ تجذیذ لٛای سٚحی ٔی وشد  ٚتا سٚحی ٝای ؿاد ٔ ٚصٕٓ تدٝ
فعاِیتٟای تحصیّی  ٚػیاػی خٛد ادأٔ ٝی داد.
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ػشٌشٔی ا ٚدس دٚساٖ دا٘ـجٛیی عال ٜٚتش ٔغاِع ٝوتة ٔختّ ٚ ،سصؽ وٛٙٞٛسی  ٚدٔ ٚیذا٘ی تدٛدٔ ٚ ٜعتمدذ
تٛد حتی ٚسصؽ تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای ا٘تخاب ؿٛد و ٝدس جٟدت خٛدػداصی ا٘ؼداٖ ٔفیدذ ٚالدع ٌدشدد .دس ٔدٛسد
وٛٙٞٛسدی ٔعتمذ تٛد و ٝعال ٜٚتش اسٔغاٖ آٚسدٖ ػالٔتی جؼٓٛٔ ،جة ٔی ؿٛد ود ٝا٘ؼداٖ دس ود ٜٛفشصدت
تفىش  ٚا٘ذیـیذٖ داؿت ٝتاؿذ  ٚت ٝتشسػی اٚضاع  ٚاحٛاَ خٛد ٔ ٚحیظ اعشاف خٛد تپشداصد  ٚعثعاً ٔٛلعی ودٝ
تٛٔ ٝاصات تمٛیت جؼٓ ،سٚح ٘یض تمٛیت ؿذ ،أىاٖ حذاوثش تٟش ٜدٞی  ٚواسائی سا ٔی دٞذ.
دس ع َٛػاِٟای آخش دٚساٖ دا٘ـجٛئیٔ ،ماسٖ ایأی و ٝسطیٓ ٔٙفٛس پّٟٛی ٔىشساً ت ٝدا٘ـٍا ٜتثشیض حّٕدٚ ٝس
ٔی ؿذ ٛٔ ٚجة ضشب  ٚجشح  ٚوـتاس دا٘ـجٛیاٖ ٔخاِ سطیٓ ٔی ؿذ .تیؾ اص ٞش صٔاٖ ٔعتمذ ت ٝایجاد یه
تـىیالت ٘مأی ٔخفی دس ایشاٖ تٛد ٔ ٚعتمذ تٛد و ٝحشوت ا٘مالتی تٛدٔ ٜشدْ صٔا٘ی ػشیع ت٘ ٝتیجٔ ٝی سػذ
و ٝػ ٝسوٗ اعتمادی ،ػیاػی ٘ ٚمأی تٛٔ ٝاصات  ٓٞػاصٔاٖ پزیشفت ٚ ٝسؿذ ٕ٘ایذ  ٚؿایذ دِیُ آ٘ىد ٝتیـدتش
ایاْ فشاغت سا دس و ٜٛت ٝػش ٔی تشد  ٚت ٝاتفاق دٚػتاٖ ٕٞفىشؽ تا یه جیش ٜغزائی ػاد ٜتد ٝػدش ٔدی تدشد
آٔاد ٜػاصی خٛیؾ تشای یه ٔثاسصٔ ٜؼّحا٘ ٝتٛد آ٘غٛسی و ٝتٟٙا خٛاٞش ٔشتضی اتدشاص ٔدی داسد ٔشتضدی اص
ػفشٞ ٜای سٍ٘اسً٘ ٌّٙٔ ٝذ تٛد ٕٞ ٚیـ ٝػعی داؿت و ٝاص غزاٞای ػاد ٜت ٝا٘ذاص ٜحذالُ ٘یاص اػتفاد ٜوٙذ.
اص اتفالات دیٍش ػاِٟای آخش دا٘ـىذٔ ٜؼافشت تشادس تضسٌؾ سضا ت ٝاٍّ٘ؼتاٖ تدٛد ود ٝتدشای ٌزسا٘دذٖ دٚسٜ
تخصصی ساٞی ایٗ دیاس ٌشدیذ ٜتٛد آ٘غٛسی و ٝدٚػتاٖ ٘ضدیه ٔشتضی ٘مُ ٔی وٙٙذ ،إٛٞ ٚاسٍ٘ ٜشاٖ تٛدٜ
اػت ؤ ٝثادا الأت چٙذ ػاِ ٝتشادس دس اٍّ٘ؼتاٖ تغییشی دس سٚؽ ٙٔ ٚؾ ا ٚتذٞذ.
ِزا ٚلتی و ٝتشادسؽ پغ اص لشیة چٟاس ػاَ ت ٝایشاٖ ٔشاجعت ٔدی وٙدذ ٔشتضدی دس ٟ٘ایدت خٛؿدحاِی تدٝ
دٚػتاٖ اتشاص ٔی داسد و ٝتشادسْ ٕٞاٖ خٛدؽ تشٌـت ٝاػت  ٚتغییشات ٔٙفی دس اعتمادات ا٘ ٚیافت ٝاْ آ٘غٛسی
و ٝاػتٙثاط ٔی ؿٛد پغ اص فٛت ٔادسؽ ،ؿٞٛش خٛاٞشؽ  ٚخٛاٞش ٔشتضی و ٝافشادی ٔتذیٗ ٔ ٚتعٟذ  ٚخٛد
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ػاختٞ ٝؼتٙذ تٕٞ ٝشا ٜپذس ٔشتضی خأل ٔٛجٛد ٘اؿی اص فمذاٖ ٔادس سا پش ٔی ٕ٘ایذ  ٚدس ایدٗ سا٘ ٜیدض ٔٛفدك
تٛد ٜا٘ذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ عالل ٝای ؤ ٝشتضی ت ٝؿٞٛشخٛاٞشؽ داؿت ٝچیضی دس سدی عالل ٝت ٝتشادسؽ تٛد.
یىی اص عٛأُ ػاص٘ذٌی ٔشتضی ،ؿشٚع س٘ؼا٘غ ٔزٞثی دس ایشاٖ تٛػیّ ٝآیت اهلل اِعمٕی أاْ خٕیٙی تدٛد ٚ
ٔشتضی اص عشیك ٔغاِعٛ٘ ٝؿتٞ ٝای تضسٌا٘ی ،چ ٖٛحضشت أاْ ،تیؾ اص پیؾ تا اػالْ ساػتیٗ آؿدٙا ؿدذ ٚ
ٕٛٞاس ٜاص سٚحا٘یت ٔتشلی ٔ ٚثاسص حٕایت ٔی وشد  ٚدس عٛض تا ٞش ٘ٛع عُٕ لـدشی  ٚاستجداعی تدا تٕداْ
ٚجٛد ٔخاِفت ٔی ٕ٘ٛد .پغ اص پایاٖ دٚس ٜدا٘ـىذ ٜدس تاسیخ  57/5/22جٟت ٌزسا٘یدذٖ دٚس ٜخدذٔت ٘مداْ
ٚظیف ٝت ٝػشتاصی سفت .ا ٚچٙذتاس ت ٝخٛاٞشؽ اتشاص ٔیىشد و ٝخذا ٚػیّ ٝای فشا ٓٞوٙذ و ٝیه ػدشتاصی دَ
چؼثی ا٘جاْ د ٚ ٓٞاص ا٘جاْ خذٔت ٚظیف ٝدس چٙاٖ ػاصٔاٖ استـی اوشا ٜداؿت .
تٞ ٝش حاَ ٔشتضی احتیاج ت ٝآٔٛصؽ ٘مأی داؿت ٔ ٚـتالا٘ ٝدس والػدٟای اػدّح ٚ ٝػدایش دسٚع ٘مدأی
ؿشوت ٔی جؼت  ٚپغ اص پایاٖ دٚس ٜآٔٛصؿی ٘مأی ت ٝعّت ػغح ٕ٘ش ٜأ ٚأٔٛس خذٔت دس دسٔاٍ٘ا ٜػدتاد
تضسي استـتاساٖ ٔی ؿٛد .ایٗ ٔحُ دسػت ٕٞاٖ جایی اػت و ٝتٔ ٝشتضی فشصت تجضید ٚ ٝتحّیدُ ٚضدع
أشای استؾ سا ٔی دٞذ  ٚعی ٕٞیٗ تشسػی ٞا تٛد ؤ ٝشتضی أیذٚاس ؿذ ٜتٛد و ٝأىداٖ تؼدّظ ٔدشدْ تدش
استـی و ٝجض صسق  ٚتشق ظاٞشی ٘ـا٘ی اص آٔادٌی سٚحی ٘ذاسد ،ت ٝػادٌی ٔیؼش اػت.
ت٘ ٝمش ٔشتضی استؾ ؿاٙٞـاٞی ایشاٖ ،استـی تی آسٔاٖ  ٚتی ٛٞیت تٛد و ٝدس حذٚد سفع ٔؼدوِٛیت وداسائی
داؿت  ٚدس ٔماتُ ّٔتی ت ٝپا خاػت ٝو ٝلثُ اص خاسج ؿذٖ اص ٔٙضَ ،جٛاٟ٘ایؾ غؼدُ ؿدٟادت ٔدی وٙٙدذ ٚ
وـتٗ  ٚیا وـت ٝؿذٖ سا دس ٞش حاَ پیشٚصی ٔی دا٘ٙذ ،تاب ٔمأٚت ٘ذاسد.
پغ اص آصادی آیت اهلل عاِما٘ی اص ص٘ذاٖ ؿا ٜپّیذٔ ،شتضی ت ٝص پیشٚاٖ ایـاٖ ٔی پی٘ٛذد  ٚتا ایـاٖ استثداط
ٔؼتمیٓ تشلشاس ٔی ػاصد .تا لثُ اص پیشٚصی لیاْ ّٔی الذاْ ت ٝافـاٌشی اٚضاع داخّی ػتاد تدضسي  ٚسودٗ دْٚ
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استؾ ٔی ٕ٘ٛدٔ .شتضی پ غ اص دسیافت فشٔاٖ عاْ أاْ خٕیٙی دأّ ٝتشوات ٝت ٝاستـیاٖ ٔثٙی تدش پیٛػدتٗ تدٝ
ّٔت  ٚتشن استؾ تٔ ٝحضش ٔشح ْٛآیت اهلل عاِما٘ی ٔـشف ٔدی ؿدٛد  ٚوؼدة تىّید ٔدی وٙدذ  ٚتعّدت
فعاِیتٟای ؿذیذ ٔؼتـاساٖ ٘مأی آٔشیىایی دس استؾ ،اجاصٔ ٜی خٛاٞذ و٘ ٝؼثت ت ٝا٘فجاس  ٚاٟ٘ذاْ لؼٕتٟای
حؼاع ػتاد تضسي استـتاساٖ ت ٝوٕه دٚػتاٖ الذاْ وٙذ ،و ٝآیت اهلل عاِما٘ی ٔی فشٔایٙذ:
فعالً صالح ٘یؼت چ ٖٛاحتٕاَ داسد جض ٚوـت ٝؿذٌاٖ افشادی تاؿٙذ و ٗٔٛٔ ٝت ٝا٘مالب تاؿٙذ  ٚتٟتش اػدت
ؿٕا دس ػتاد تالی تٕا٘یذ  ٚاص تاسیخ وٛدتا ٘ ٚح ٜٛاجشای آٖ اعالعاتی وؼة وٙیذ ٔ ٚشتضی تٔ ٝحُ خدذٔتی
خٛد تشٔی ٌشدد  ٚت ٝوؼة اعالعات ٔـغٔ َٛی ؿٛد ِٚی چ ٖٛپغ اص ٚسٚد ط٘شاَ ٞایضس آٔشیىدایی اص ٘مدش
حفاظتی ٔشتضی دس تٍٙٙا لشاس ٔی ٌیشد .تٕشّد ٔی وٙذ ٔ ٚحُ خذٔت خٛد سا تشن ٔی وٙذ.
چٕٛٞ ٖٛاس ٜأىاٖ دػتٍیشی ٚی ٚجٛد داؿت لثالً پیؾ تیٙی ٞای الصْ ٘میش تٙمدیٓ ٚصدیتٙأ ٝسا ٕ٘دٛدٚ ٜ
اوثشاً تا ٘یت ؿٟادت اص ٔٙضَ خاسج ٔی ؿذ .دس تٕاْ ٔذت فشاس ٔشتضدی ،عٛأدُ سودٗ  2استدؾ ٔ ٚدأٔٛسیٗ
ػاٚان ٔـغ َٛایجاد ٔضاحٕت تشای خا٘ٛادٔ ٜشتضی تٛد٘ذ .ایٗ فعاِیتٟا ٔماسٖ ایأی تٛد و ٝدِٚت غیشلدا٘٘ٛی
ارٞاسی  ٚتختیاس دچاس یه حاِت ج ٖٛٙؿذ ٜتٛد٘ذ  ٚحتی اص حّٕ ٝت ٝتیٕاسػتاٟ٘ا  ٚضدشب  ٚجدشح  ٚوـدتاس
تیٕاساٖ  ٚوادس پضؿىی تیٕاسػتاٖ ٔضایمٕ٘ ٝی وشد٘ذٔ ،شتضی ت ٝضشٚست ایجاد ٔشاوض دسٔدا٘ی صیدش صٔیٙدی
اعتماد پ یذا وشد ٜتٛد  ٚدس استثاط ایٗ ایذ ٜتا افشاد ریصالح تٕاػٟائی تشلشاس ٕ٘ٛد ٜتٛد ٕٞ ٚضٔاٖ ٔـدغ َٛیداد
دادٖ تضسیمات  ٚوٕىٟای اِٚی ٝت ٝجٛا٘اٖ فأیُ خٛد تٛد .تٔ ٝدٛاصات ایٍ٘ٛٙد ٝفعاِیتٟدای ،تدا ٕٞىداسی یده
ٟٔٙذع ٔتعٟذ  ٚجٛا٘اٖ ٕٞفىش ٘ؼثت ت ٝتٟی ٝتٕثٟای آتدؾ صا  ٚتخشیثدی الدذاْ ٕ٘دٛد ٚ ٜتٕدة ٞدا سا دس
تیاتاٟ٘ای اعشاف لٓ آصٔایؾ ٔی وشد٘ذ تا تٟتشیٗ ٘ٛع سا ا٘تخاب ٘ ٚؼثت ت ٝتىثیش آٖ الذاْ وٙٙذ.
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سٚصی و ٝػفش تاسیخی سٞثش عاِیمذس ا٘مالب اػالٔی ایشاٖ آیت اهلل اِعمٕی أاْ خٕیٙی دأ ٝتشوات ٝپغ اص 15
ػاَ تثعیذ غیشلا٘٘ٛی اص پاسیغ ت ٝتٟشاٖ ا٘جاْ ٔی ؿذ دس حاِیىٔ ٝشتضی اص خٛؿدحاِی  ٚغدشٚس دس پٛػدت
خٛد ٕ٘ی ٌٙجیذ دس ٔشاػٓ اػتمثاَ اص أاْ ؿشوت جؼت  ٚآٖ اػتمثاَ تی ٘میش دس تاسیخ ایشاٖ سا خداعش ٜای
فشأٛؽ ٘اؿذ٘ی ٔی دا٘ؼت .دس تاْ ٔذتی و ٝأاْ دس تٟشاٖ الأت داؿتٙذ ٔشتضی دس تٕاع ٘ضدیه ٔ ٚؼتٕش
تا دفتش أاْ دس تٟشاٖ تٛدٍٙٞ .أیى ٝدِٚت ٔضدٚس  ٚدػت ٘ـا٘ذ ٜتختیاس دسصذد اجشای عدشح وٛدتدا تشآٔدذ ٚ
عثك ٘مـ ٝلثّی ٔؼتـاساٖ آٔشیىایی اعالْ حىٔٛت ٘مأی اص ػاعت ٕٛ٘ 16د ت ٝفشٔاٖ آٌاٞا٘ ٝسٞثش عمدیٓ
اِـأٖ ا٘مالبٔ .شتضی تٕٞ ٝشا ٜتمیٔ ٝشدْ لٓ ت ٝخیاتاٖ سفت  ٚدس خٙثی وشدٖ ایٗ تٛعوٍٙ٘ ٝیٗ ٘مؾ خدٛد
سا ایفا وشد .فشدای آٖ سٚص ٘یض تاتفاق دٚػت ٕٞ ٚؼٍٙش خٛد تشای وٕه تٔ ٝجدشٚحیٗ تیـدٕاس ٔدشدْ ساٞدی
تٟشاٖ ؿذ.
پغ اص پیشٚصی ا٘مالب اػالٔی ایشاٖ ،ت ٝفشٔاٖ آیت اهلل عاِما٘یٔ ،شتضی ٔجذداً تٔ ٝحُ خذٔت لثّی خدٛد
ٔشاجعٕٛ٘ ٝد  ٚفعاال٘ ٝت ٝتاصػاصی دسٔاٍ٘ا ٜػتاد تضسي استـتاساٖ ٔـغٌ َٛشدیذ.
دس ٕٞیٗ اٚاٖ و ٝت ٝفشٔاٖ أاْ خٕیٙی دأ ٝتشوات ٚ ٝتصٛیة ؿٛسای ا٘مالب ػپا ٜپاػذاساٖ ا٘مالب اػدالٔی
ایشاٖ تأػیغ ٌشدیذ ٔشتضی اص تذ ٚتأػیغ آٖ داٚعّثا٘ ٝت ٝواس دس دسٔاٍ٘ا ٜپادٌاٖ ِٚیعصش تٟدشاٖ پشداخدت.
چٕٛٞ ٖٛاس ٜت ٝایجاد یه ٘یشٚی ٘مأی و ٝتذػت ّٔت تأػیغ ؿذ ٜتاؿذ  ٚتا فىش ّٔت ػاصٔا٘ذٞی ؿدٛد ٚ
تا فشٔا٘ذٞاٖ ّٔی تا تىی ٝت ٝاعتمادات ٔزٞثی ّٔ ٚی ٔثُ و ٜٛدس ٔماتُ دؿٕٙاٖ ّٔت ایشاٖ ایؼتادٌی وٙدذ ٚ
ٔعتمذ تٛد .
ٕٞضٔاٖ ٔعتمذ تٛد و ٝتایؼتی اص اصالحات تٙیادی دس استؾ فعّی یه ِحم٘ ٝیض غافُ ٘ثٛدٔ .شتضی صدثحٟا
دس دسٔاٍ٘ا ٜػتاد تضسي استـتاساٖ واس ٔی وشد  ٚتعذ اص ظٟشٞا ٘یض ٔـتالا٘ ٝدس دسٔاٍ٘اِٚ ٜیعصش ٔـغ َٛتٛد .ا ٚ
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ت ٝلذسی ت ٝواس تعذاصظٟش خٛد عاللٕٙذ تٛد و ٝحذی تش آٖ ٔتصٛس ٘یؼت .دس تاتؼدتاٖ ودٔ ٝدذت ٞـدت سٚص
ٔشخصی اص ػتاد تضسي داؿت ت ٝجای سفتٗ تٔ ٝؼافشت  ٚیدا اػدتشاحتٚ ،لدت خدٛد سا دس دسٔاٍ٘دا ٜپادٌداٖ
ِٚیعصش تٟشاٖ صشف ٔی وشد  ٚدس ٔماتُ اصشاس تشادسؽ حاضش تٔ ٝؼافشت ت ٝؿٕاَ ٘ـذ ٌ ٚفت:
تعّت ؿیٛع تیٕاسی آ٘ظیٗ دس پادٌاٖ تعذادی اص تشادساٖ پاػذاس دس ٘اساحتی ت ٝػش ٔی تش٘ذ  ٗٔ ٚلادس تد ٝتدشن
وشدٖ آٟ٘ا  ِٛٚتشای یه ٞفت٘ ٝیؼتٓٚ .لتی تشادس ٔشتضی ت ٝا ٚپیـٟٙاد ؿشوت دس أتحاٖ سصیذ٘تی دس سؿدتٝ
جشاحی عٕٔٛی وٕٛٞ ٝاسٛٔ ٜسد عاللٔ ٝشتضی تٛد ،وشدٔ .شتضی آ٘شا دس ؿشایظ فعّی ّٕٔىت جدایض ٘ذا٘ؼدت.
تذِیُ ایٙى ٝدس تؼیاس اص ٔٙاعك وـٛس حتی عثیة عٕٔٛی ت ٝحذ وافی ٚجٛد ٘ذاؿت  ٚتچٞ ٝای ٔشدْ دس اثدش
تیٕاسیٟای ػ ُٟاِعالج ٔا٘ٙذ اػٟاَ ٔیىشٚتی تّ ٔی ؿذ٘ذ .ا ٚصشف چٟاس ػاَ ٚلت تشای ٌزسا٘یدذٖ دٚسٜ
تخصصی سا ،فشأٛؽ وشدٖ ٔشدْ ٘یاصٔٙذ تّمی ٔی وشد.
اِثت ٝتٞ ٝیچ ٚج ٝتشتیت ٘یشٚی واس آصٔٛدٔ ٚ ٜاٞش ایشا٘ی سا ٘فی ٕ٘ی وشد  ٚآ٘شا ؿشط عذْ ٚاتؼتٍیٟا ت ٝغشب
 ٚیا ؿشق ٔی دا٘ؼت  ٚتاسٞا ایٗ حمیمت تّخ سا ٌٛؿضد وشد ٜتٛد ؤ ٝیٔ ٟٗا و ٝسٚصی ٔـعّذاس عّ ٚ ْٛفٖٛٙ
اص جّٕ ٝپضؿىی تٛد ٜاػت چشا ای ٍٝ٘ٛٙچـٓ ٘یاص ت ٝدسٚاصٞ ٜای خاسج دٚخت ٝاػت .ایٗ ٘ٙدً سا چٍ٘ٛدٔ ٝدی
تٛاٖ تٛجی ٝوشد و ٝافشادی تشای عُٕ جشاحی ِٛصتیٗ عاصْ خاسج اص وـٛس ٔی ؿ٘ٛذ.
تٞ ٝش حاَ ٔشتضی پغ اص ٔغاِعٚ ٝضع تٟذاؿتی اػتاٟ٘ای ٔختّد تصدٕیٕی ٔدی ٌیدشد ود ٝعداصْ اػدتاٖ
ػیؼتاٖ  ٚتّٛچؼتاٖ ؿٛد تا حذ تٛا٘ایی خٛیؾ ٔشٕٞی تش صخٓ ٕٛٞعٙاٖ ٔحش ْٚػیؼتا٘ی تٍزاسد ِٚی تعّدت
تحٛالت اخیش  ٚتحٕیُ ج ًٙدس ٔٙغم ٝوشدػتاٖ ٔشتضی تصٕیٓ ٔی ٌیشد وٛٔ ٝلتداً تد ٝوٕده ٔجدشٚحیٗ
حٛادث وشدػتاٖ تـتاتذ  ٚدس ایٗ تصٕیٓ ت ٝلذسی ساػخ تٛد  ٚتشای عضیٕت عجّ ٝداؿدت ود ٝحتدی تدشای
تؼتشی ٕ٘ٛدٖ پ ذس خٛیؾ دس تیٕاسػتاٖ تٙٔ ٝمٛس ا٘جاْ عُٕ جشاحی ،تأُٔ سا جایض ٘ذا٘ؼت چ ٖٛت ٝخدٛتی
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ٚال تٛد و ٝاوثش ٔجشٚحیٗ ٔٙغم ٝسا دس صٛست ٔشالثت ٞای صحیح پضؿىی ٔی تٛاٖ اص ٔشي ٘جات داد ٚ
ت ٝپذسؽ صشیحاً ٌفت ٝتٛد و ٝپذس جاٖ ؿٕا دس ؿٟش ص٘ذٌی ٔیىٙی و ٝدس خیاتاٟ٘ای آٖ ٔغثٟا  ٚوّیٙیىٟدای
تخصصی ٚجٛد داسد آیا ػضاٚاس اػت و ٗٔ ٝدس چٙیٗ ؿٟشی فاسغ  ٚآػٛد ٜتاؿٓ ٔ ٚجشٚحیٙی ود ٝتدا وٕده
ٞای اِٚی ٝپضؿىی لاتُ دسٔاٖ ٞؼتٙذ ،تٕیش٘ذ.
تذیٗ تشتیة پذسؽ ٔتماعذ ٔی ؿٛد ؤ ٝشتضی عاصْ وشدػتاٖ تـٛد ٔ .شتضی تشتیة تؼتشی ؿذٖ پذس سا دس
تیٕاسػتاٖ ٔی دٞذ  ٚتا پضؿه جشاح  ٓٞدستاس ٜپذسؽ ػفاسؿات الصْ سا ٔی وٙذ  ٚعاصْ وشدػتاٖ ٔی ؿٛد.
خٛاٞش ،ؿة لثُ اص حشوت ٔشتضی پیؾ أ ٚی ٔا٘ذ  ٚو ِٝٛتاس ػفش ا ٚسا ٔی تٙذد.
خٛاٞشؽ ٘مُ ٔی وٙذ؛ چٔ ٖٛشتضی تذ ٖٚلشآٖ  ٚوتاب ٕ٘ی تٛا٘ؼت ص٘دذ ٜتٕا٘دذ٘ ،صد تیـدتش ػداوؾ
وتاب تٛد ٜاػت.
ٞجشت ٔشتضی اص تٟشاٖ دس تاسیخ  58/6/14ا٘جاْ ٔیـٛد ٚدس تاسیخ  58/6/16تٛػیّ ٝتّفٗ اص حداَ  ٚاحدٛاَ
خٛد ،خا٘ٛاد ٜاؽ سا ٔغّع ٔی ػاصد  ٚپغ اص آٖ دیٍش پیأی اص ٔشتضی ت ٝخا٘ٛادٕ٘ ٜی سػذ .تدا اخثداس ضدذ ٚ
٘میضی و ٝاص ٔٙغم ٝوشدػتاٖ آٚسدٔ ٜی ؿذٌٕ ،اٖ تشدٔ ٜی ؿٛد ؤ ٝشتضی تٌ ٝشٌٚاٖ ٌشفت ٝؿذ ٜاػدت ٚ
خا٘ٛاد ٜا ٚدس ٍ٘شا٘ی عٕیمی ت ٝػش ٔی تش٘ذ .تٞ ٝش حاَ اعالعات تذػت آٔذ ٜدستاسٔ ٜشتضی حىایت ٔی وٙذ
و ٝا ٚت ٝػشپشػتی یه تیٓ أذاد پضؿىی تٟٔ ٝاتاد اعضاْ ٌشدیذ ٜاػت ٚ .یىی اص ٕٞىاساٖ ٔشتضی و ٝاٞ ٚدٓ
داٚعّثا٘ ٝدس تٛواٖ ت ٝخذٔت پضؿىی اؿتغاَ داؿت ٘مُ ٔی وٙذ و ٝتا ٚجٛدی ودٔ ٝدذت ٔذیدذی تدٛد ودٝ
ٕٞذیٍش سا ٘ذیذ ٜتٛدیٓ  ٚایٗ دیذاس دس آٖ ؿشایظ تؼیاس جاِة ٔ ٚغتٓ تٛد ِٚی ٔشتضی تمذسی ٔـتاق تٛد ودٝ
صٚدتش ت ٝوٕه ٔجشٚحیٗ تـتاتذ و ٝتٟٙا حذٚد ٘یٓ ػاعت دس تٛواٖ تٛل وشد.
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ٚلتی ٔشتضی تٕٞ ٝشا ٜتیٓ خٛد تٟٔ ٝاتاد ٔی سػذ ٔالحمٔ ٝی وٙذ و ٝیه تیٓ أذاد پضؿىی دیٍش لدثالً دس
ٟٔاتاد ٔؼتمش ؿذ ٚ ٜت ٝخٛتی ٔـغ َٛا٘جاْ ٚظیف ٝاػت .دس ٟٔاتاد تٔ ٝشتضی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس ػشدؿدت
احتیاج ٔثشْ تٌ ٝش ٜٚأذاد پضؿىی اػتِ .زا ٔشتضی پغ اص ٔـٛست تا اعضا تدیٓ تصدٕیٓ ٔدی ٌیدشد ساٞدی
ػشدؿت تـٛدِ .زا ایٗ تیٓ تٕٞ ٝشا ٜوّی ٝتجٟیضات فٙی خٛد عاصْ ػشدؿت ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس دسٚاص ٜؿٟش ٟٔاتاد
اص پاػٍا ٜطا٘ذاسٔشی دس ٔٛسد أٙیت جادٟٔ ٜاتاد ت ٝػشدؿت تفحص ٔی وٙٙذ  ٚپغ اص اعٕیٙاٖ اص أٙیت جادٜ
ت ٝسأ ٜی افتٙذ ِٚی ٔتأػفا٘ ٝپغ اص عی 65ویّٔٛتش دس ٔحاصشٔ ٜؼّحا٘ٔ ٝضدٚساٖ حضب دٔٛوشات لشاس ٔدی
ٌیش٘ذ.
فشدی و ٝظاٞشاً ٘مؾ ساتظ حضب دٔٛوشات سا داؿت ٝاػت اص اعضاء تیٓ ٔی خٛاٞذ و ٝتؼّیٓ ؿ٘ٛذ ٔ ٚشتضدی
دس پاػخ ٔی ٌٛیذ ؤ ٝا تشای ٘ثشد ٔؼّحا٘٘ ٝیأذ ٜایٓ و ٝتؼّیٓ ؿٛیٓٔ .ا تعذادی پضؿه  ٚپشػتاس  ٚتىٙؼیٗ
پضؿىی ٞؼتیٓ و ٝاص تٟشاٖ تشای ا٘جاْ أٛس پضؿىی ت ٝایٗ ٔٙغم ٝحشودت ودشد ٜایدِٓ .دزا دس صدٛستی ودٝ
ٔجشٚح یا تیٕاس داسیذ تشای وٕه ٍٕٞی آٔادٞ ٜؼتیٓ.
ؿخص ساتظ تٙٔ ٝمٛس سػا٘یذٖ پیاْ ٔی سٚد  ٚتشای ٔذت عٛال٘ی اص ا ٚخثشی ٕ٘ی ؿٛد .ػش٘ـیٙاٖ آٔثٛال٘غ
ٔـاٞذٔ ٜی وٙٙذ و ٝتٔ ٝشٚس تش تعذاد ٔحاصش ٜوٙٙذٌاٖ افضٚدٔ ٜی ؿٛد  ٚتا ػالحٟای ػثه  ٚػٍٙیٗ و ٝدس
اختیاس داس٘ذ أىاٖ حّٕٚ ٝحـیا٘ٚ ٝجٛد داسدِ .زا افشاد تیٓ اص ػشپشػت تیٓ ٔی خٛاٙٞذ و ٝػدشیعتش ٔدزاوشات
تعمیة ؿٛدٔ .شتضی تٙٔ ٝمٛس یافتٗ فشد ساتظ اص آٔثٛال٘غ پیادٔ ٜی ؿٛد ِٚی پغ اص عدی چٙدذ لدذْ تغدٛس
٘اجٛإ٘شدا٘ ٝای ٞذف سٌثاس ٌّ ِٝٛلشاس ٔی ٌیشد ٌِّٝٛ .ای لّة ٔشتضی سا دس حاِی ٔی ؿدىافذ ودٕٞ ٝا٘ٙدذ
جذؽ فضت  ٚسب اِىعثٔ ٝی ٌفت  ٚؿٟادتیٗ سا اص دٞاٖ پشخ ٖٛتیشٔ ٖٚیذاد ،ت ٝػٛی ِمداءاهلل عدشٚج ٔدی
وٙذ .چٚ ٖٛا٘ت آٛٞی ٔتعّك ت ٝایٗ تیٓ ٞذف لشاس ٔی ٌیشد  ٚتا ػالح آسپی جی ٞفت آ٘شا ٟٔٙذْ ٔی وٙٙدذ
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ػایش تشادساٖ تیٓ ٘یض ت ٝػشعت پیادٔ ٜی ؿ٘ٛذ تا پٙاٍٞاٞی تیاتٙذ و ٝضٕٗ آٖ یه تدشادس تىٙؼدیٗ ؿدٟیذ ٚ
تشادس تىٙؼیٗ دیٍش اص ٘احی ٝپا ٔجشٚح ٔی ؿٛد.
پغ اص اػیش ؿذٖ تمی ٝافشاد تیٓ ،اػشاء د ٚدسخٛاػت ٔغشح ٔی وٙٙذ ا َٚایٙى ٝاجاص ٜیاتٙذ تا تدشادسی ود ٝاص
٘احی ٝپا ٔجشٚح ؿذ ٜجشاحی ٕ٘ایٙذ  ٚد ْٚایٙى ٝاجاص ٜیاتٙذ تا تشادساٖ ؿٟیذ خٛد سا دفٗ وٙٙذ.
دسخٛاػت ا َٚسا ایٗ جا٘یاٖ ٚحـی ٔ ٚضدٚس تا ؿّیه ٌّ ِٝٛای تٔ ٝغض ٔجشٚح اجاتدت ٔدی وٙٙدذ  ٚدس ٔدٛسد
دسخٛاػت د ْٚت ٝتٟا٘ ٝایٙىٚ ٝلت وافی ٘یؼت أىاٖ دفٗ اجؼاد ؿٟذا سا ت ٝیاساٖ آٟ٘ا ٕ٘ی دٙٞذ .
تمی ٝافشاد ٌش ٜٚتعذ اص تحُٕ ؿىٙجٞ ٝای ٚحـیا٘ ،ٝدس عٛیّ ٝای دس وٙاس احـداْ ص٘دذا٘ی ٔدی ؿد٘ٛذ  ٚپدغ
چٙذیٗ سٚص سا ٜپیٕایی  ٚآصاس  ٚاریت ،تاالخش ٜآٟ٘ا سا آصاد ٔی وٙٙذ.
دس پایاٖ اص خذا٘ٚذ تضسي خٛاػتاسیٓ وِ ٝیالت پاػذاسی اص خ ٖٛؿٟذا ٌٍّ ٖٛوفٗ ا٘مالب اػالٔی ایشاٖ سا تٝ
ٔا عغا تفشٔایٙذ  ٚؿٟادت دس سا ٜایٗ آسٔاٖ ٔمذع سا ٘یض ٘صیة ٍٕٞی ٔا تٕٙایذ ا٘ـاءاهلل.
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