آمسیس بطای ایىکٍ چىس صببحی قسضت ضا زست زاضتٍ ببضیس جملٍ ای ظیبب اظ ذًز ابساع کطزیدس ي
آن ایه بًز{:ػسالت اظ اػتسال می گصضز} ي ضؼبضتبن ضدس زيلدت اػتدسال اآقدبی زيلدت اػتدسال
کد هُمدی اظ مفُدً

اػتسال تىُب يسیلٍ تحقق ػسالت استااوتسبة زيلدت بدٍ اػتدسال تىُدب ید

ػددسالت اسددتاایه ػددسالت اسددت کددٍ بددٍ لددًض مسددتق ببیددس محقددق ضددًز مهددط وددٍ کددٍ اػتددسال
تححقق یبهتىی بٍ آن صًضت وساضز چطا کٍ ایه َسف است کٍ ببیس محقق ضًز ودٍ ابعاضاآیدب هکدط
ومدددی کىیدددس کدددٍ ببیدددس زيلتتدددبن بدددٍ ػدددسالت مدددعیه مدددی ضدددس بدددٍ ايلدددیه َدددسف زيلدددت
اسالمی آقبی ضيحبوی زضست است کٍ ببیس بطای ضسیسن بٍ ػسالت کٍ ی

مفًُ بلىس ػطهبوی ي

سیبسی زض ازبیبت زیه اسال است ببیس اظ ابعاض آن استفبزٌ کطز يلی وٍ ایىکٍ ابعاض آن ضا آوقسض بدط
ذًزش تطجیح زَیم کٍ تمس

بٍ اػتسال ی

مسئلٍ مستق اظ ضؼبض ػسالت محًضی بطًزا

میساوم ضبیس بٍ ایه مسئلٍ ياقف بًزیس کٍ ملت بٍ ياغٌ ػسالت بٍ ياسدهٍ مطدکالت اقتددبزی کدٍ
اذیطا زض ايلیه زيلتی کٍ بؼس اظ اوقالة ضؼبض ػسالت محًضی ضا ػلم کطز ظًُض پیسا کطز حسبس
ضسٌ اوس بطای َمیه اػتسال ضا مقس بط ػسالت تًصیف کطزیس امب ببیس بساویس وسدبت ودد بدٍ لبدبس
(جددىل لبددبسن مبوىددس ػددسالت بددٍ اػتددسال اسددت کددٍ جددىل ػددسالت ضا تطددکی مددی زَددس اگددط
ومی هُمیس 1چٍ می گدًیم بدٍ ظبدبوی سدبزٌ تدط ببیدس بهدًیم زيضی اظ اهدطا ي تفدطی (اػتدسالن
مبَیت ي جىل ػدسالت ضا تطدکی میسَدس ودٍ مقسمدٍ آن ضا ااسبسدب ػدسالت بدسين اػتدسال ضدک
ومددی گیددطز يلددی بددب ایدده حددبل اػتددسال ابددعاض ي جددىل ػددسالت اسددت ي اگددط بددیص اظ حددس بددط آن
تأکییددددس ضددددًز یددد
،ی

اوحددددطاف ػمیددددق زض تفکددددط ػملددددی سیبسددددتمساضان ضخ ذًاَددددس زاز

ابعاضگطایی یب مبَیت گطایی متًقف کىىسٌ البتٍ ابعاض ي جىل مُم است امب ومیطًز ود ضا بٍ

جبی لببس استفبزٌ کطز ا تب اوهیعٌ زيذت لببس وببضس ود بٍ چٍ کبض می آیس
جىبة ضئیل جمًُض ومیساویس کٍ زض جىل اوسیطٍ امب ضاح بدًز کدٍ َمدٍ زضگیدطی َدب ي ودعاع
َبی بططی بٍ ذبلط تفبيت زض بیىطُبی تًحیسی ي ضىبذتُبی گًوبگًن ایه ضکه ضکیه اصدًل
زیدده اسددت ومددی زاویددس کددٍ ایطددبن مؼتقددس بددًز کددٍ اػتقددبز بددٍ ید

زیددسگبٌ صددحیح ي کبمد

تًحیسی ضبمه يحست جًامغ بططی ي صلح جُبوی است ا یب وٍ  ،هق َط يقت بٍ وفؼتبن بدًز ز
اظ امب میعویس بسين ایىکٍ بٍ بیىطدص ياقدف ببضدیس مده ي ضدمب مدی زاودیم کدٍ ػدسالت زض سدهح
بیه المللی تىُب ضبمه صلح بیه المللی استا پل آیب ػسالت َمبن تًحیس ویسدت ،البتدٍ زض سدهح

بیه المللی یؼىی َمٍ وًع بطط زض سبیٍ اػتقبز ضاسدد بدٍ تًحیدس حقیقدی ،بدٍ ید
ػملی زض َمٍ سهًح ي يجًٌ ظوسگی اجتمبػی کٍ حبصلص ی

وظدم هکدطی ي

آضامص زضيوی (  -حبصد اظ

مؼىًیت شاتی ن بطسىس ي وُبیتب بٍ کمبل اایده تفددی تفسدیط امیطالمدًمىیه اظ ػدسالت اسدتا حدبل
آیب ضمب تضمیه می کىیس کٍ َطکل مقسمتب اػتسال ضا زض جبمؼٍ بٍ کبض گیطز ي بٍ آن چىد

بعودس

تًحیددس ي يحددساویت ضا زض جبمؼددٍ پیددبزٌ مددی کىددس ي لعيمددب آضامددص شاتددی ي مؼىددًی بددٍ جبمؼددٍ
تعضیق ذًاَس کطز آن َم بٍ اػتسال ضمب
ایه َب ضا گفتیم امب ببیس گفت آذط آن اػتسالتبن َم بب ی

کًتٍ بیىی سریف َمدطاٌ اسدتا اگدط

وظب اسالمی برًاَس بٍ اػتسال ضمب کٍ کببیىتبن ضا بب ببالی چُ زضصس کبضگعاض(کٍ َمٍ ضدبن اظ
تددیم حعبددی ذًزتددبن اوددسن ي ظیددط بیسددت ي پددى زضصددس اصددًلهطا تؼطیددف میکىددس متًسد بطددًز
ببیس آظضيی تطکی ی

زيلت اسالمی تًس ضمب ضا هطامًش کىسا

جىبة زيلت اػتسال گفتٍ بًزیس زيلت مده مؼتدسل ي هطاجىدبحی ذًاَدس بدًز ي سدُم َمدٍ زسدتٍ
َدددبی سیبسدددی زض آن مسدددبيی ذًاَدددس بدددًز ايال چدددطا زسدددتٍ َدددبیی کدددٍ اػتقدددبزی بدددٍ
بًمی سبظی مسیطیت زض کطًض وساضوس ببیس اظ لحبظ قسضت سُم یکسبن بب بقیٍ زض زيلتتدبن زاضدتٍ
ببضىس اصال چطا ببیس سُم زاضتٍ ببضىس ایه مسئلٍ سُم مسبيی چٍ مفُدًمی زاضز زيمدب َمدیه ضا
َم ػملی وکطزیساپیبزٌ سبظی اػتسالی کٍ اصًلهطایبن کمتطیه سُم ضا زض آن زاضوس ي کبضگعاضان
بیطتطیه ضا زض آن ،تىُب ی

ػم مىبهقبوٍ است ،آقبی ضئیل جمًُض سًمب زض پُىٍ سیبسی کطًض

اصالح للببن بٍ ذبلط مطی بٍ ضست اهطالی ي مرطببوٍ ذًز اظ لحبظ زیسگبٌ َبی سیبسی چىدسان
تفبيتی بب مطی کبضگعاضیتبن وساضوسااصًل گطایبوی ضاَم کٍ آيضزٌ ایس آن قسض اظ اصًل اوقالة بٍ
ذبلط ضهتبض َدبی مددلحت جًیبودٍ ي صدلح گطایبودٍ بدب ضدمب ي املدبل ضدمب ػدسيل کدطزٌ اودس کدٍ
حتی حساق َبی اصًلهطایی ضاَم زیهط اظ زسدت زازٌ ي َمبوىدس ذًزتدبن ضدسٌ اودسامهط ودٍ کدٍ
جبی املبل حساز ي جلیلی زض زياتتبن زقیقب کجب ست
َمٍ ایىُب بٍ کىبض جىبة ضيحبوی صىسلی ویطيَبی مطزمی کٍ َیچ يابستهی سیبسی بٍ َدیچ زسدتٍ
ای وساضوس زض الطاف کجبست سمت ضاستتبن سمت چپتبن مقببلتبن ایه َب کدٍ یدب َمدٍ ضدبن اظ
َمکیطبن ذًزتبن اوس یب ایىکٍ َمکیص ذًزتبن کطزٌ ایسضبن

