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 نامه وصیت در «فقیه والیت»

 سلیمانی سردار

 كزاس تزیي ثزجغتِ «كقیِ ٍالیت» :کیْاى

 علیوبًی ؽْیس عززار هجغَه ًبهِ ٍفیت

 ًبهِ ٍفیت آؿبسیي عيَر اس هْن ایي .اعت

 پیسا اعتوزار آى ًْبیی ذيَه تب ٍ ؽسُ ؽزٍع

 كقیِ ٍالیت ػظوت ثیبًگز ایي ٍ اعت کززُ

 زر. آیس هی حغبة ثِ اٍ علَک ٍ اٍ كکز زر

 کِ زارز ٍجَز سیبزی ّبی گلتٌی ذقَؿ ایي

 :اعت ایي آى اجوبل
 ذَز ًبهِ ٍفیت هقسهِ زر ؽْیس -1

 پظ کِ ؽکزگشارم را تَ ذساًٍسا: »ًَیغس هی
 هغیز زر هزا ػشیش، ذویٌی فبلحت ػجس اس

 اعت اػظن هظلَهیتؼ کِ زیگزی فبلح ػجس
 ٍ اعالم اهزٍس حکین کِ هززی فبلحیتؼ، ثز

 اعت، اعالم عیبعی جْبى ٍ ایزاى ٍ تؾیغ
 -ثبز اٍ كسای جبًن کِ -ػشیش ای ذبهٌِ

 پبیبًی ثرؼ زر علیوبًی عززار «ای قزارزازُ
 هؼظن هزاجغ  ٍ ػلوب ثِ يبةذ ًبهِ ٍفیت
 هَمغ اس آًبى، اس ثغیبر تکزین موي تقلیس

 هي: »ًَیغس هی «ثبًی زیسُ ثزج اس عزثبسی»
 ٍ زاؽتٌس عؼی ذٌبعبى ثزذی کِ زیسم هی

 ثب را جبهؼِ زر هَحز ػلوبی ٍ هزاجغ کِ زارًس
 عکَت ثِ جبًجی ثِ حق حبلت ٍ ذَز عرٌبى

 محٍا حق کِ حبلی زر - ثکؾبًٌس هالحظِ ٍ
 ٍالیت ٍ ّب ارسػ ٍ اعالهی جوَْری اعت،
 ثبیغت هی ٍ ّغتٌس ذویٌی اهبم هیزاث كقیِ،
 حنزت هي. ثگیزًس قزار جسی حوبیت هَرز
 ٍ هظلَم ذیلی را ای ذبهٌِ الؼظوی اهلل آیت
 کوک ٍ ّوزاّی ًیبسهٌس اٍ. ثیٌن هی تٌْب

 ٍ ثیبًتبى ثب حنزات ؽوب ٍ ؽوبعت
 ایؾبى ثب ّبیتبى حوبیت ٍ زیسارّبیتبى

 ایي اگز. زّیس جْت را جبهؼِ ثبیغت هی
 سهبى - ثِ ثبسگؾت - حتی زیس، آعیت اًقالة

 اعتکجبر عؼی ثلکِ ثَز ًرَاّس ّن هلؼَى ؽبُ
 ؿیزقبثل ػویق اًحزاف ٍ هحل الحبزگزی ثز

 آى ثِ کِ ًرغت كزاس «ثَز ذَاّس ثبسگؾت
 هجبرسات زر كقیِ ٍالیت اعتوزار ؽس اؽبرُ
 كزاس ٍ کٌس هی ثیبى را علیوبًی عززار هوتس
 ٍاپغیي تب ؽْیس «هحَری زؿسؿِ» پبیبًی

 كقو ًِ اٍ ًظز اس. کٌس هی ثیبى را اٍ رٍسّبی
 هَاریج ٍ اعالم آیٌسُ ثلکِ تؾیغ آیٌسُ

 كقیِ ٍالیت هحَریت ٍ ثقبء گزٍ زر اعالهی
 )ازاهِ زر فلحِ آذز(  .اعت

 
  

  

 

 

 نمایشی؟ یا واقعی یمن از امارات نشینی عقب
. اعت کززُ اػالم را یوي جٌگ اس ذزٍج ذجز ثبر زٍ اذیز، عبل یک ىَل زر اهبرات: تصیزت

 هزاکش ًظبهی، ّبی پبیگبُ زر کِ اعت کززُ هغتقز عزثبس ّشار 5 حسٍز یوي زرجٌگ اهبرات

 ثَزُ هغتقز عزخ زریبی ٍ ػسى ذلیج زر ٍاقغ عبحلی هٌيقِ چٌس زر آهَسػ، ٍ كزهبًسّی

 ٍ اعت پززاذتِ جٌگ ثِ کززُ اعترسام کِ هشزٍرّبیی ىزیق اس یوي زر اهبرات ٍاقغ زر. اًس

 زر اهبرات افلی ًیزٍّبی هبا.ًجیٌس آعیت تب زارز هی ًگِ زٍر جٌگی هٌبىق اس را ذَز عزثبساى

 هشزٍارى ٍ یوٌی هشزٍراى ثرؼ زٍ ؽبهل کِ ّغتٌس کؾَر ایي اعترساهی هشزٍراى یوي

 ّبی گزٍُ ٍ تؾکیالت کٌتزل ٍ ّسایت زر  یوي زر اهبرات ًیزٍّبی ًقؼ. اعت ذبرجی

 اعتزاتضی اعبعی عتَى( اهبرات عزثبساى)ًیزٍّب ایي سیزا اًس، زازُ تؾکیل کِ اعت هغلحی

 رئیظ ًبئت «حویستی» ثِ هؼزٍف «زقلَ حوساى هحوس. »ّغتٌس یوي زر اهبرات اهٌیتی

 ّشار 30 ثز ثبلؾ را یوي جٌگ زر حبمز عَزاًی ًظبهیبى ؽوبر عَزاى ثز حبکن ًظبهی ؽَرای

 عَزاى قجلی زٍلت کِ ّغتٌس عَزاى عزیغ ٍاکٌؼ ًیزٍّبی اس ّب آى اؿلت کِ ذَاًسُ عزثبس

 ثز ػالٍُ  اهبرات.  کزز هی اعتلبزُ زاركَر زاذلی جٌگ زر ّب آى اس الجؾیز ػوز زٍلت یؼٌی

 تبیوش گشارػ ىجق. اعت کززُ اعترسام را هشزٍراًی ًیش یزیگز کؾَرّبی اس عَزاًی ًیزٍّبی

 اهبرات. اعت کززُ گیزی عزثبس ًیجز ٍ آكزیقب،چبز زر قجبیلی اس اهبرات 2017 عبل زر اًگلیظ

 هشزٍراى تؼساز ّب رعبًِ. اعت کززُ اعتلبزُ ًیش کلوجیبیی هشزٍراى اس 2014 عبل اس ّوچٌیي

 100 کِ اًس ؽسُ هغتقز یوي جٌگ هقسم ذيَه زر کِ اًس کززُ اػالم ًلز 800 را کلوجیبیی

 را یوي اس اهبراتی ًظبهیبى ذزٍج اػالم اگز. اًس ؽسُ هغتقز ػسى ثٌسر زر هشزٍراى ایي اس ًلز

 ایي زر ػبهل تزیي هْن را اًقبراهلل هَؽکی حوالت اس اهبرات ّزاط ثبیس ثپٌسارین فبزقبًِ

 کِ زاز ًؾبى کؾَر ایي هرتلق هٌبىق ٍ ثغتبىػز آراهکَی ثِ اًقبراهلل حوالت. زاًغت هَرز

 ثِ اهبرات تب ؽسُ ثبػج هغئلِ ّویي. ثبؽس اثَظجی ٍ زٍثی تَاًس هی حوالت ثؼسی ّبی گشیٌِ

 هیساًی فحٌِ زر گذؽتِ هبُ 59 زر اهبرات ّزچٌس. ثبؽس یوي زر ذَز ًقؼ تـییز زًجبل

 ثِ زعتیبثی ثِ هَكق ؾَرک ایي ثبس اهب زیسُ کوتزی ذغبرات ػزثغتبى ثِ ًغجت یوي جٌگ

 ثٌسر زر اهبرات ؽکغت اٍج. اعت ؽسُ هتحول سیبز ّبی ذغبرات ٍ ًؾسُ ذَز اّساف

 زالیل ثِ اهبرات .ؽس هٌيقِ ایي اس اهبرات ًؾیٌی ػقت ثِ هٌجز ًْبیت زر کِ ثَزُ الحسیسُ

 ٌبیهؼ ثِ هغئلِ ایي الجتِ. اعت یوي اس ذَز ًیزٍّبی کززى ذبرج زًجبل ثِ اهٌیتی ٍ هبلی

 یوي زر کِ هشزٍری ّشار 200 ىزیق اس اهبرات. ثَز ًرَاّس یوي جٌگ زر اهبرات ًقؼ پبیبى

 .کزز ذَاّس ًقؼ ایلبی یوي جٌگ زر ّوچٌبى زازُ آهَسػ
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 بلوغ انتخابات

 کبّؼ ٍ کزز ذَاّس جزی را آًبى پبییي هؾبرکت ٍ راًس ذَاّس ػقت ثِ را زؽوي قيؼبً هززم ثبالی هؾبرکت هیشاى :جَاى

 اس زؽوٌبى ًگبُ ٍ عَ یک اس ایزاًی زٌّسگبى رأی عبلِ چْل ثلَؽ.زاًغت ذَاٌّس ذَز اقتقبزی ٍ رٍاًی كؾبر هحقَل را ؾبرکته

 هؼٌبی اًتربثبت افل ٍ اعبط. ًیغت قسرت زرٍى زر ًرجگبى چزذؼ فزكبً ایزاى زر اًتربثبت کِ كْوبًس هی هب ثِ زیگز عَی

 ًیش ذَز ٍ ًظبم هربللبى اس اًقالة رّجز زلیل ّویي ثِ. اعت ذَرزُ رقن کؾَر هٌیتا ثب اًتربثبت. زارز جَّزی ٍ تز ػویق

 زٌّس؟ هی رأی جبهؼِ تز هذّجی ثرؼ ثبؽس، پبییي هؾبرکت اگز کِ اعت ایي ًِ هگز.زٌّس رأی کؾَر اهٌیت ثزای کِ ذَاٌّس هی

 کِ کٌٌس هی ىلت را هؾبرکتی رّجزی چزا گیزز؟ هی تؼلق اًقالثی ٍ هذّجی ّبی ًیزٍ ثِ جوبػت ایي رأی کِ اعت ایي هگزًِ ٍ

 ٍ اكزاز اًتربة اس كزاتز را اًتربثبت هؼٌبی ثبیس کِ ایٌجبعت ًؾَز؟ هٌجز اعالهی اًقالة یبراى تزیي ًشزیک پیزٍسی ثِ اعت هوکي

 ٍقتی اهب ثَز، یَىهیل ًین ٍ پبًشزُ حسٍز 1372 جوَْری ریبعت اًتربثبت زر ایزاى هلت رأی.زاًغت قسرت ثِ جزیبى كالى ٍرٍز

 ثشرگ تْسیس یک ثشرگ حوبعِ ایي كزهَزًس رّجزی هؼظن هقبم رعیس، ًلز هیلیَى 28 ثِ ثؼس عبل چْبر یؼٌی 1376 ذززاز زر

 ؽلیک اس ثیؼ ارسؽی قيؼبً رأی ایي. زارًس ّن ثب هلوَط ٍ هؾرـ پیًَسی اهٌیت ٍ رأی پظ. کزز زٍر کؾَر اس را ًظبهی

 رأی عبلِ چْل تجزثِ ٍ ثلَؽ اس ثبیس کِ زٍهی ًکتِ.اعت زؽوي هحبعجبت ٍ قلت ثِ ؽلیک رأی ایي. زارز زؽوي پبیگبُ ثِ هَؽک

 ّوجغتگی ٍ ارتجبه هؼوَالً هب هززم ًیبس ٍ رأی ثیي کِ اعت ثبٍر ایي ثز ًگبرًسُ. اعت زازى رأی چگًَگی آٍرین، زعت ثِ زازى

 هؼوَالً پزعین، هی هحل ثَهی هززم اس ٍ ّب ؽْزعتبى زر را زالیل ٍ نکٌی هی ٍرٍز زازى رأی چزایی ثِ ٍقتی. ًسارز ٍجَز هلوَعی

 زّن، هی رأی كالًی ثِ. اعت کٌٌسُ ًگزاى ٍاقؼبً زالیل زّیس؟ هی رأی كالًی ثِ چزا کِ ایي ثِ پبعد زر. اعت کٌٌسُ ًگزاى ّب پبعد

 گَیس، هی زیگزی. ثیبٍرز رأی( اعت ربثیِاًت حَسُ ّویي زر کِ زیگز ؽْزعتبى کبًسیسای) كالًی ًجبیس. ّغتین ّوؾْزی چَى

 کظ ّیچ اهب ،...ٍ زارین كبهیلی زٍر آؽٌبیی یک گَیس هی ثؼسی ًلز. ّغتٌس پسرم ّوغبیِ گَیس هی زیگزی. ّغتین قَم ّن چَى

 ثِ یلیزال چٌیي ثب ىجیؼتبً. ثبؽس گؾب گزُ تَاًس هی ٍ اعت ایسُ فبحت ٍ ًظز فبحت هب هؾکالت حَسُ زر ایؾبى چَى گَیس، ًوی

 ّبی اًتربثبت زر کِ کزز کبر چِ هب ثزای هجلظ پزعٌس هی زٌّسگبى رأی ّویي اًتربثبت كززای ٍ رعیس ًرَاّین کبرآهس هجلظ

 ثب ثبیس هززم. کٌین ذَززاری زیگزاى کٌٌسُ ًلی ٍ تٌس ّبی ؽؼبر ثِ رأی اس ثبیس. اعت علجی رأی عَم کٌین؟ًکتِ ؽزکت ثؼسی

 ثزذَرزار حقبًیت ٍ هٌيق اس ىزف علجی عرٌبى اگز حتی. کٌٌس هٌبعت ثزذَرز ّغتٌس زیگزاى ثِ حولِ یکپبرچِ کِ کغبًی

 هغجس یک ٍارز کبًسیسایی کٌیس كزك. اعت كزز ذَز کبرآهسی ٍ ػزمِ احجبت آى زیگز ًین کٌس، هی حل را هغئلِ اس ًیوی ثبؽس،

 ّوِ گیزین گلت اٍ ثِ ثبیس. کزز ترزیت ٍ ًقس را رقیت کزز، ًقس را هجلظ کزز، ًقس را زٍلت. اعت ؽسُ عرٌزاًی ثزای جلغِ یب

 چِ هب هغبئل حل ثزای چیغت؟ ؽوب ثزًبهِ حبال. ّغتٌس ًبکبرآهس ٍ ثس ثغیبر گلتی کِ آًبى ّوِ ٍ زرعت ؽوب ّبی حزف

 ایجبثی ٍ یاحجبت ّبی جٌجِ ٍ ًسّین رأی آى ٍ ایي ثِ حولِ سزى، حزف تٌس ثِ کِ ثبؽین رعیسُ ثلَؽ ایي ثِ ثبیس کٌیس؟ هی

 کبكی ؽبیس افلی ؽبذقِ عِ اهب کزز، لیغت تَاى هی را ّب هالک ٍ ّب ؽبذـ.زّین قزار تَجِ هَرز ًیش را رأی کٌٌسگبى ىلت

 اس اگز .اعت اعالهی جوَْری ًظبم زر هجلظ تزاس ًوبیٌسُ اًتربة ثزای اعبط ٍ افل تسیي، ٍ اقتقبزی عالهت کبرآهسی، ثبؽس؛

 ًلز 290 ًلز ّشار 7 اس ثیؼ ثیي اس تَاى هی قيؼبً کٌین؟ عزسًؼ ثبیس را کغی چِ ّب ًبکبرآهسی كززای رز ًیبهَسین، تجزثِ گذؽتِ

 .کزز اًتربة هتسیي ٍ کبرآهس عبلن، ًوبیٌسُ
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  ثِ ؽْیس حبج قبعن ثِ چؾن یک هکتت ًگبُ کٌین  / عیبعی تحلیل آهَسػ
 شْادتش کِ قذس ًیزٍی فقیذ فزهاًذُ. گذرد هی سلیواًی قاسن حاج سپْثذ شْیذ اسالم سپاُ عالیقذر سزدار شْادت اس رٍس چْل

 ی هذرسِ ٍ هکتة» یک اش، شخصیت ٍ شذ «اهلل یَم» اًقالب، فزساًِ رّثز تعثیز تِ آى اس پس هزدهی هیلیًَی چٌذدُ اًقالب ٍ شَر ٍ

 یک چشن تِ سلیواًی قاسن حاج شْیذ تِ» کِ اًذ فزهَدُ هجاّذ سزدار ایي شْادت اس پس دٍراى در حال ٍ هلت؛ تزای «آهَس درس

 .«کٌین ًگاُ آهَس درس هذرسِ یک ٍ راُ یک هکتة، یک چشن تِ ًکٌین؛ ًگاُ فزد

 

 ػشیش ای ذبهٌِ» ،«هظلَم» ،«حکین» اعت؛ آهَس زرط ٍ جبلت ذیلی زاه ٍلی ٍ كقیِ ٍالیت زرثبرُ پزًکتِ، ًبهِ ٍفیت ایي زر علیوبًی عززار تؼبثیز -2

 ،«ثیٌس هی آعیت الحزام اهلل ثیت ثجیٌس، آعیت ذیوِ ایي اگز ٍاهلل ٍاهلل ٍاهلل» ،«اهلل رعَل ذیوِ» ،«اهت ثرؼ ًجبت ًغرِ تٌْب» ،«ثبز اٍ كسای جبًن کِ

 ،«ثساًیس ذَز جبى را ػشیش ای ذبهٌِ» ،«هؼزكت ػزكبى، كقِ، زیي، زر ٍارعتِ هظلَم، ،حکین ایي ذقَفب كقیِ ٍلی یؼٌی افَل کٌیس، هزاقجت افَل اس»

 ٍالیت» ،«ّغتن ؽوب ّوِ ثب ثگززیس، آى زٍر» ،«اعت كبىوِ حغیي ذیوِ ٍالیت، ذیوِ» ،«اعت ىبلت اثی اثي ػلی ٍالیت ٍالیت، ایي» ،«هقسط»

 «کٌیس ػول ػلوی، ٍ ؽزػی حقیقی ىجیت ػٌَاى ثِ اٍ تذکزات ٍ تَفیِ ثِ زل ٍ جبى ثب» ،«زّیس تزجیح رًگی ّز ثز را رًگ ایي ذساعت، رًگ كقیِ

 ًغجت را ؽْیس عززار تلکز اس ثرؾی ػجبرات، ٍ کلوبت ایي اس ّزکسام. «اعت كقیِ ٍالیت ثِ ػول ٍ حقیقی اػتقبز هغئَلیت، احزاس اعبعی ؽزه» ٍ

 حقیقی، ىجیت ذسایی، اػظن، ًؼوت هحَر، حکین، را رّجزی اٍ ذالفِ ىَر ثِ. کٌس هی یبىث -ثزکبتِ زاهت - ای ذبهٌِ اهبم حنزت ٍ كقیِ ٍالیت ثِ

 راسگًَِ کوی علیوبًی ؽْیس ػجبرات زر «هظلَم» ٍاصُ -3 .ًیغت هسرعِ یک زر هسرط یک اػتقبزات ایٌْب. زاًس هی هظلَم حبل ػیي زر ٍ هيبع

 آى «حق» کِ ىَر آى «سهبى كقیِ ٍلی» ٍ «كقیِ ٍالیت» زکتزیي اٍ ًظز اس. اعت زازُ تَمیح سیبزی حس تب را ٍاصُ ایي ًبهِ ٍفیت ػجبرات الجتِ. اعت

 ثِ ٍاثغتِ ذیزّب ّوِ ٍ اعت جْبى ٍ ایزاى تؾیغ، اعالم، هحَر كقیِ ٍالیت اٍ هٌظز اس. ؽَز ًوی ػول ،«اعت آى حق کِ آًيَر» آى ثِ ٍ زرک اعت

 -ثزکبتِ زاهت -ای ذبهٌِ اهبم ٍ -ػلیِ اهلل عالم -ذویٌی اهبم ٍ كقیِ ٍالیت کِ اعت زیسُ ذَز یػول ٍ ػلوی تجزثِ زر اٍ. اعت آى ثِ ػول ٍ تَجِ

 هغئَلیي تب گزكتِ ػلوب اس اعالم جْبى ٍ جبهؼِ اس هْوی ّبی ثرؼ زر کِ ثیٌس هی حبل ػیي زر ٍ اعت آالم ّوِ هزّن ٍ هؾکالت ّوِ گؾبیؼ کلیس

 ّبی هَكقیت ٍ کبر ثشرگی ثِ زؽوٌبى ٍ زٍعتبى ّوِ اهزٍس. اعت گزكتِ قزار تَجْی کن ٍ ؿللت هَرز عالم،ا جْبى ًرجگبى ٍ ایزاى ًرجگبى تب ٍ کؾَر

 اعت، آٍرزُ زعت ثِ اٍ کِ ثشرگی ثغیبر ّبی هَكقیت ٍ کززُ اٍ کِ ثشرگی کبرّبی افلی رهش کِ زاًٌس هی ّوِ ٍ زارًس اػتزاف علیوبًی ؽْیس عززار

 ثگَیس اعالم جْبى ٍ ایزاى ثِ ّن سثبى ثب ذَاّس هی ًبهِ ٍفیت ایي زر ؽْیس. اعت ثَزُ كقیِ ٍالیت ثب اٍ ػبؽقبًِ راثيِ ٍ رّجزی ّبی ًغرِ ثِ ػول

 هحَریت ثِ تَجِ ػسم ٍ كقیِ ٍلی ػظین تأحیز ٍ ًقؼ ثِ تَجْی کن ٍاعيِ ثِ ثیٌس هی ؽْیس ٍقتی. اعت رّجزی ّبی ًغرِ اس تجؼیت ّب هَكقیت کلیس

 اهبم حنزت هظلَهیت ٍ كقیِ ٍلی «هظلَهیت» اس زرزهٌساًِ اعت، هؾکالت اس اًَاػی گزكتبر اعالم جْبى ٍ ایزاى هغبیل، حل زر الْی ٍزیؼِ ایي

 .گَیس هی عري -ثزکبتِ زاهت -ای ذبهٌِ

 ذو را آى ثؼنی ٍ ّب جٌبح ًلی را كزاجٌبحی ثؼنی. زّس هی ارائِ ثَزى «كزاجٌبحی» اس هتقٌی ثغیبر تلغیز علیوبًی، ؽْیس عززار ًبهِ ٍفیت -4

 کِ زیگزی تلغیز علیوبًی ؽْیس ًبهِ ٍفیت. کٌٌس هی زػَت ًظبم كزا ٍ كزااًقالة ثِ ٍاقغ زر ٍ زاًٌس هی اًقالة ٍ کؾَر ّبی جٌبح هقبثل زر زیگزی

 ٍ كقیِ ٍالیت هحَر لحَ حزکت اٍ، پزهحتَای ثغیبر ًبهِ ٍفیت ٍ علیوبًی ؽْیس هٌظز اس ثَزى كزاجٌبح. کٌس هی ثیبى اعت، زلٌؾیي ّن ثغیبر

 ٍ کززُ رز را گزایی جٌبح ثلکِ ًکززُ رز را ّب جٌبح ذَز عیبعی عبلِ 43 علَک زر الجتِ ٍ ًبهِ ٍفیت زر اٍ. اعت ای ذبهٌِ الؼظوی اهلل آیت حنزت

 ًظز اس. کٌٌس هسیزیت را ذَز اذتالكبت ایي ثب ثبیس ثلکِ ثبؽٌس ًساؽتِ اذتالف «ذیوِ» ایي ثب تٌْب ًِ ٍ ثبؽٌس رّجزی هحَر حَل ثبیس ّب جٌبح گَیس هی

 اقسام ٍ حزکت ّز ٍ زاًس هی افل اٍلیي را كقیِ ٍالیت اٍ. گززز هی ثبس كقیِ ٍالیت اس جٌبح یب كزز آى تجؼیت ثِ جٌبح ٍ كزز ّز اػتجبر ؽْیس عززار

 ثز ؿجبری ذَز ٍ ثشزایٌس اهز ٍلی چْزُ اس را هظلَهیت ثبیس ّب حجٌب گَیس هی ذَز ًبهِ ٍفیت زر اٍ. زّس هی پزّیش آى اس ٍ زاًس هی اًحزاف را آى اس كزاتز

 ٍقتی ثبیس ّوِ ّب جٌبحی ٍ ّب جٌبح ؽْیس هٌظز اس. ّب جٌبح ثزاثز زر ذَزجٌبحی ًِ اعت هغئَلیت ٍ رٍیِ یک ثَزى، «كزاجٌبحی» ثٌبثزایي. ًجبؽٌس آى

 ثبیس ّب جٌبح علیوبًی ؽْیس ًظز اس. ؽَز تجسیل هحَر یک ثِ ذَز آًبى ًشز زر ٌبحج هجبزا ٍ ثبؽٌس كزاجٌبح رعٌس، هی اٍ تساثیز ٍ ًقبیح ٍ رّجزی ثِ

 هقبثل زر افلی را ذَز ٍ کٌٌس تٌظین زؽوٌبى ثب هقبثلِ ٍ هززم اس حوبیت اعالهی، جوَْری ًظبم كقیِ، ٍالیت افل چْبر هجٌبی ثز را ذَز اقساهبت

 .اعت «كقیِ ٍالیت ذیوِ» ثِ آًبى ّوِ ثززى پٌبُ ٍ حبزحِ رٍس زر ذَز اس ّب جٌبح ػجَر ًیعلیوب عززار هٌظز اس كزاجٌبحی. ًسٌّس قزار افَل ایي
 


