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 حکن اػذام اػظن طبرقًب گفتِ ّبی 

در ضوي یک  3131اس ًوبیٌذگبى هجلس پبکستبى ثَد  ٍ ریبست گزٍُ تکفیزی )سپبُ صحبثِ( را ثزػْذُ داضت. اٍ در سبل  طبرق اػظن

لزآًی آیت اهلل سخٌزاًی ضزٍع ثِ ًبسشا ٍ ّزسُ گَیی ثِ سبحت همذس حضزت ٍلی اهز )ػج( کزد. پس اس ایي ّزسُ گَیی ّب ، فمیِ هجبّذ 

صبدلی تْزاًی حکن اػذام اٍ را صبدر کزد ٍ ًَضتٌذ کِ توبم هسلویي هَظفٌذ کِ اػظن طبرق را ثِ سختزیي ٍضؼی اػذام کٌٌذ. الجتِ دیگز 

 هزاجغ در ثزاثز ّتبکی ّبی اػظن طبرق سکَت کزدُ ٍ حکوی صبدر ًکزدًذ. هب در ایي سٌذ هَارد سیز را تجییي خَاّین کزد :

 یی ثب گزٍُ تزٍریستی )سپبُ صحبثِ( ٍ اّذاف آىآضٌب -3

 هتي تَّیي ٍ ّزسُ گَیی ّبی اػظن طبرق ثِ حضزت هْذی )ػج( -2

 هتي حکن اػذام اػظن طبرق تَسط آیت اهلل صبدلی تْزاًی -1

 

 آى اّذاف ٍ( صحبثِ سپبُ) تزٍریستی گزٍُ ثب آضٌبیی

 هٌتطز اخجبر ثز ثٌب کِ است پبکستبى اسالهی ػلوبی جوؼیت اس هٌطؼت ٍ پبکستبًی هٌطب ثب ٍّبثی تزٍریستی ّبی گزٍُ اس یکی صحبثِ سپبُ

 ثؼذّب کِ خَد هحزهبًِ هکبتجبت اس یکی در کلیٌتَى ّیالری. کٌذ هی دریبفت ػزثستبى اس را خَد حوبیتی هٌبثغ ػوذُ هحلی ّبی رسبًِ اس ضذُ

 اس پس تزٍریستی گزٍُ ایي. ثَد داًستِ فبرس خلیج حبضیِ ًطیٌبى ضیخ ٍ ػزثستبى را هٌطمِ تزٍریستی ّبی گزٍُ غبلت هبلی هٌبثغ ضذ، فبش

 صحبثِ سپبُ ًبم تسویِ ٍجِ. ضذ تبسیس «جٌگَی ًَاس حك»  تَسط اسالهی، اًمالة ًخست ّبی سبل در ٍ افغبًستبى ثِ سبثك ضَرٍی حولِ

 .داًٌذ هی( ظ)اکزم رسَل حضزت صحبثِ پیزٍاى را خَد گزٍُ ایي کِ است آى ًیش

 اس گزٍُ ایي ّوچٌیي. ثَد حضزت آى لیبم هتؼبلی اّذاف ثزدى سَال سیز ٍ( ع) حسیي اهبم ػشاداری ثب هجبرسُ گزٍُ، ایي اّذاف هْوتزیي اس

 همبثلِ گزٍُ، ایي ّذف کلی، طَر ثِ. پزداخت هی «جؼفزی تحزیک»  ًبم ثِ ضیؼی گزٍُ یک ثب همبثلِ ثِ اختصبصی صَرت ثِ تبسیس اثتذای

 .است ثَدُ آًبى هذّجی ٍ سیبسی ًظبهی، لذرت افشایص اس جلَگیزی ثزای تالش ٍ پبکستبى در ضیؼیبى یبفتي لذرت احتوبلی خطز ثب

 ًظبهی ّبی حولِ هَرد هختلف ّبی ثْبًِ ثِ کِ اًذ ثَدُ کطَر ایي همین ایزاًیبى ٍیژُ ثِ پبکستبى، ضیؼیبى ًیش گزٍُ ایي تْبجوبت ّذف هْوتزیي

 .اًذ ًوَدُ ایجبد خَد ثزای ّبیی پبیگبُ کبًبدا ٍ ثٌگالدش ػزثستبى، اهبرات، کطَرّبی در گزٍُ ایي. اًذ گزفتِ لزار تزٍریستی ٍ

 ضذُ، هٌتطز اخجبر ثز ثٌب. گزفت ػْذُ ثز را گزٍُ ایي هسئَلیت «طبرق اػظن»  رسیذ، لتل ثِ 3۹۹۱ سبل در جٌگَی ًَاس حك آًکِ اس پس

 .است دادُ اًجبم ضیؼیبى ػلیِ تزٍریستی ػولیبت هَرد 3۱۱ اس ثیص طبرق اػظن تصذی سهبى در صحبثِ سپبُ

 اس ثسیبری کِ است ضذُ گشارش ٍ ضَد هی ادارُ گزٍُ ایي تَسط پٌجبة ایبلت در هذارس ٍ ػلویِ ّبی حَسُ اس ثسیبری ًیش حبضز حبل در

 هخبلفبى تزٍر ثزای را خَد افزاد ٍ ضًَذ هی ادارُ”  صحبثِ سپبُ“ ًیزٍّبی ٍ هؼلوبى ًظبرت تحت ، پبکستبى اس خبرج در سٌی ّبی هذرسِ

 . دٌّذ هی آهَسش
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 ػٌَاى ثِ پبکستبى ٍلت جوَْر رئیس هطزف پزٍیش سَی اس گزٍُ ایي 2۱۱2 سبل در آى اس پس. ضذ دستگیز طبرق اػظن 2۱۱3 سبل در

 ًیش ٍ کطتِ صحبثِ سپبُ اػضبی اس سیبدی دتؼذا حوالت ایي در. گزفت لزار کطَر ایي دٍلت حولِ هَرد ٍ ضذُ هؼزفی تزٍریستی سبسهبى

 الفؼبلیت هوٌَع ًیش گزٍُ ایي ثؼذ سبل یک کِ داد اداهِ «اسالهیِ هلت»  جذیذ ًبم ثب را خَد فؼبلیت گزٍُ ایي رّجز آى اس پس. ضذًذ دستگیز

 .گزفت لزار حولِ هَرد ٍ ضذ اػالم

 الذاهبت اداهِ ثِ ٍ ضذ آساد سًذاى اس پٌجبة، ایبلت اس هجلس ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ 2۱۱3 اکتجز اًتخبثبت در پیزٍسی اس پس طبرق اػظن اداهِ، در

 طزفذاراى. ثَد کزدُ حوبیت خبى ظفزاهلل هٌتخت دٍلت اس خَد ػوز اٍاخز در طبرق اػظن. ضذ کطتِ 2۱۱1 اکتجز در ٍی. پزداخت خَد افزاطی

 خزاثی ٍ کزدُ حولِ ّب سبختوبى ثِ ٍ ًوَدُ البهِ آثبد، اسالم هجلس سبختوبى همبثل در ثسیبر ّیبَّی ثب را ٍی جسذ ثز ًوبس ٍی، ضبگزداى ٍ

 .گذاضتٌذ جبی ثِ ثسیبری

 جبی جبی در کِ است ًوبسگشاراى هیبى در ٍ هسبجذ در حتّی رحوبًِ ثی کطتبرّبی ٍ کطت ٍ ػجیت ّبی خطًَت یبدآٍر «صحبثِ سپبُ» ًبم

 .است ضذُ ٍالغ پبکستبى کطَر

 سَی اس گزٍُ ایي ّوچٌیي. ضذ هی تبهیي فبرس خلیج حبضیِ ًطیٌبى ضیخ ٍ سؼَدی ػزثستبى ّبی تکفیزی سَی اس ثیطتز گزٍُ ایي هٌبثغ

 .ًوَد اػالم ػوز هال اس را خَد حوبیت آضکبرا طبرق اػظن کِ سهبًی ٍیژُ ثِ ثَدًذ حوبیت هَرد طبلجبى، ًظبهیبى

 هی گفتِ. است کزاچی هزسّبی ٍ پٌجبة اسدحبم پز ٍ هزکشی هٌطمِ ًیش ٍ پبکستبى جٌَثی هٌبطك در ثیطتز صحبثِ سپبُ ًظبهی ّبی پبیگبُ

 .است داضتِ ػضَ ّشار یکصذ اس ثیص ٍ رسیذُ هی هزکش ۰۱۱ اس ثیص ثِ خَد لذرت اٍج سهبى در گزٍُ ایي فؼبلیت هزاکش کِ ضَد

 ثغذادی اثَثکز اس خَد حوبیت رسوب کزاچی در صحبثِ سپبُ رّجز فبرٍلی اٍرًگشیت کِ ثَد 31۹1 سبل هزدادهبُ ثب هصبدف 2۱3۲ آگَست در

 .آهذ در داػص ػضَیت ثِ ٍ ًوَدُ اػالم را

 

 (ػج) هْذی حضزت ثِ طبرق اػظن ّبی گَیی ّزسُ ٍ تَّیي هتي

ثٌب ثِ احتزاهی کِ ثزای هَالیوبى حضزت صبحت الؼصز ٍ الشهبى لبئلین ، ػجبرات رکیک اػظن طبرق ًسجت ثِ ضیؼیبى ٍ حضزت هْذی )ػج( 

 را سیبُ کزدین.
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 3ضوبرُ  -هتي اّبًت اػظن طبرق 
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 2 ضوبرُ - طبرق اػظن اّبًت هتي
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 تْزاًی صبدلی اهلل آیت تَسط طبرق اػظن اػذام حکن هتي

 


