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ٌ۴یغام ۰۲۳۱

دنتور ُذیب اهلل رییػ دٍهور پیـیَ دٍهورو افغاُؽتام ةِاةع تػهط نه ةه ٌعدل افغاُؽتام دادن ةود  ،ةه
تاؼى از پالم پِخ فلعن یى ؼازٌام ٌيو ٌتسط آٌادن گى صود را ةعاو اُتلاك كطرة ةه یم ؿوراو غیع داُتطار
در هژدهً ٌارچ ؼاك  ۰۳۳۱رؼٍا اغالم داؿت  .نه ةه نٍاك تاؼف ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةسیث ُهاد ةاصالزیت ةیَ
اىٍييى صواهام اؼتػفى كتو از هكت رییػ دٍهور گعدیط ږ ه ؼعاُذال ةػط از اؼتػفاو ةى هكت رییػ دٍهور
صال كطرة ایذاد ؿطن ه هٍاُعوریهه دنتور ُذیب اهلل پیـتیِى نعدن ةود  ،ةاُط هاو دهادو در پى یم توظیه
ةیَ اىٍييى ةػط از ؼتوتاژ هغلیً ؼاصتَ پالم صير ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةع ؼعُوؿت ٌیهَ زانً گـته ه دِگ
هاو صاُه ةه صاُه ه نوچه ةه نوچه در در ه دیوار ٌیهَ زةاُه نـیط  .كاةو یاد هریؽت نه صعهج ٌصوهم دنتور
ُذیب اهلل از نـور ةضـى از پالم ٌيو ٌتسط ةود نه ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةعغً تانیط ٌهعر رییػ دٍهور ةعور
ؿایط هةایط ُه تواُؽت نه دنتور ُذیب اهلل را از نـور ةعور زُطن ه ؼاىً اُتلاك دهط  .ه ؼعاُذال رییػ دٍهور
پیـیَ در پى یم توظیه ةیَ اىٍييى ه پالم ٌهِطؼى ؿطن ؿتهه هاو ٌضوف اؼتضتاراتى تا پاو دار رفت ه
دال ؿهادة ُوؿیط  .ایِم ةػط از گظؿت پاُغدن ؼاك از آم رهز ةه نٍاك تاؼف ؼازٌام ٌيو ٌتسط هیچگوُه
غهػ اىػٍيى در ٌلاةو ایَ دِایت هوىِاک ُه تِها از صود ُـام ُطادن اؼت  ،ةيهه ةعغً افـاو ةػضى از چهعن
ها دصیو در ایَ توظیه ةاز هً ٌهع ؼهوة ةع ىب ُهادن اؼت  .زتى دغیاة غطل غالكه ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةه
صعهج ٌصوهم رییػ دٍهور ه چگوُگى غطل تفاهً ةا ٌذعیام دهىت اؼالٌى آُوكت نه چهار ؼاك ه ؿؾ ٌان
تٍال ازصعهج دنتورُذیب اهلل ةعور یم دُطن ديوگیعو ٍُودُط تازاك افـا ُـطن اؼت  .ةػط از ؼلوط دهىت
ٌِفور ظاىتاُى ه ایذاد ادارن ٌوكت در اجعٌطاصيه داٌػه دهاُى ةه صعازت دیطن ٌیـود نه زاٌیام صط فهعو
دنتور ُذیب اهلل ةذعل هظِطهؼتى ه ةا ؿعف زیؽتَ از ُهاد هاو دهىتى ه زهوٌتى راُطن ٌیـود ه در اُغها

كعار ٌیگیعُط  ...نه ةاز هً ؼازٌام ٌيو ةعغً درک درؼت ٌوضوع هیچگوُه غهػ اىػٍيى در راةعه از صود
ُـام ٍُیطهط.

ٌا اغضا ه فػاىیَ ؼازٌام دٌونعاتیم دواُام افغاُؽتام ظى ادالؼى ٌورخ پِذً ٌیغام ؼاك  ۰۲۳۱فیصيه
ةػٍو آهردیً نه

 ۰ :ــ ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةػِوام یم ارگام ةا صالزیت ةیَ اىٍييى دغیاة ؿهادة دنتور ُذیب اهلل ه غطل
تعتیق پالم صير ؼازٌام ٌيو ٌتسط را نه صعهج ٌصوهم اه ةضـى از آم ةود  ،ةعور ٌـعح افـا ٍُایط.

 ۱ــ ةا زفغ ازتعال ةه ارزش هاو دهاُى زلوق ةـع ه زلوق اتتاع آم  ،ؼازٌام ٌيو ٌتسط در ٌورد تػلیب غطىى
ه كضایى ٌذعیام داصيى فادػه ؿهادة دنتور ُذیب اهلل اكطال غٍيى ٍُایط  .زٌاُیهه داد از غطاىت اُتلاىى از
ظعف ُهاد هاو ٌطافع زلوق ةـع ؼع دادن ٌیـود  ،دِایتهارام ؼفاک هاةؽته ةه اؼتضتاراة نـور هاو
ذیطصو نه در ىتاس ؼتوم پِذً در اهعل هاو كطرة دهىتى ىِگع اُطاصته اُط  ،صود را زق ةه داُب ديون دادن ه
داد ه فغام ةعان هچه در صارج نـور ةه آُها ٌـعهغیت دادن ه در زق ٌعدل ةیطفاع افغاُؽتام صیاُت ةغرگى را
رها ٌیطارُط  .ىظا ایذاب ٌیٍِایط نه ؼازٌام ٌيو ٌتسط  ،فیگور هاو ةعدؽته زانٍیت دٍهورو افغاُؽتام را
نه صادكاُه ةا تعتیق پالم صير ؼازٌام ٌيو ٌتسط هٍهارو ٍُودن اُط  ،ه ةضاظع رفان ه آؼایؾ ٌعدل
افغاُؽتام از چونى ها ه ٌلال ها ه ٌؽِط هاو ؿام ةا فعهتِى گظؿته اُط در ٌؽایو زاد درهم نـورو دصیو
ؼازد.
۲ــ زانٍیت نِوُى ةػِوام ؿعنت ؼهاٌى ٌیام تِظیً هاو دهادو ُه تِها نه هدود اغضاو ؼاةق زغب هظَ را
تا زطهد اٌ هام تسٍو ٍُیهِط  ،ةيهه ةا تٍال ُیعه هتوام ؿام از هرهد ؿام در ُهاد هاو دهىتى ديوگیعو ةػٍو
ٌیاهرد  .ؼازٌام ٌيو ٌتسط ُه تِها نه هیچگوُه ٌطاصيه یى در ٌورد ٍُیهِط  ،ةيهه درگیع ٌؽایو ٌیـود نه
هیچ رةعى ةه ایَ ؼازٌام ةا اغتتار دهاُى ُطاؿته ه ُطارد .در زاىیهه رهؿِفــــهعام هاةؽته ةه زانٍیت
دٍهورو افغاُؽتام ةه صصوص زاٌیام صط فهعو ؿهیط دنتور ُذیب اهلل ؿهیط ةسیث ةاؿعف تعیَ  ،ةا غغة
تعیَ  ،ةا غیعة تعیَ ه آةطیطن تعیَ افعاد  ،هویت صود را در داٌػه ةسیث هارجیَ اصيى ایَ ٌعز ه ةول ةه نعاة
ةه ٍُایؾ گظاؿته اُط ٌ .يو ٌتسط ٌهيف اؼت در ٌورد تسلیق ٍُودن ه صواهام پاؼش گویى ٌذعیام زانٍیت
فػيى در كتاك ایَ ؼِاریو گعدُط .

 ۳ــ كعار آصعیَ تسلیلاة ةطؼت آٌطن  ،ةػط هذول ظاىتام ةه ؿهـــــع ناةو ه ؿهادة دنتور ُذیب اهلل رییػ
دٍهور پیـیَ  ،تٍال اؼِاد هٌطارک ةذا ٌاُطن ه یادداؿت هاو ٌوصوف ٌفلود گعدیطن اؼت  .ؼازٌام ٌيو
ٌتسط ةویژن دفتع ؼگاپ كتيى ه یوٍُا اٌعهزو ةایط در ایَ ٌورد توضیساة ارایه ٍُایِط.

اىتته در صورة غطل پاؼش ةه ؼواك هاو ةاال اغضاو رزٌِطن ؼازٌام دٌونعاتیم دواُام افغاُؽتام ةضاظع
اغادن زیحیت ةه آرٌاُهاو ةه صاک صفته ؿام ٌذتور صواهِط ؿط نه ةه دادن ها ةعیغُط  .ه در ٌلاةو دفتع ؼازٌام
ٌيو ٌتسط ةه رؼً ازتذاج اغتصاب صواهِط ٍُود.

اٌیطهار هؽتیً نه ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةػِوام ٌعدع ةا اغتتار ةیَ اىٍييى رؼاىت صویؾ را در كتاك ٌوضوغاة
ةاال ادا ؼازد.

ةا ازتعال

نٍیته ٌعنغو ؼازٌام دٌونعاتیم دواُام افغاُؽتام

