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 باسوِ توالی

 هعيارهاي اصلح در آيات، روايات و کالم اهام و رهبري

 ُ  ٍ ٍيژگ ْددددا ايددددي کددددِ اسدددد  شددددشايـی ٍ ٍيژگ ْددددا اص افددددشاد بشخددددَسداس  ً اصهٌددددذ هسددددتَل  ی ّددددش شددددذى داس هْدددذ

 هسدددتَل  ی دس تشديدددذ بدددی ٍ داشددد  خَاّدددذ ب شددد ش  حساسددد   ٍ اّو ددد  ،ّدددا هسدددتَل   اّو ددد  بدددِ بسددد ِ شدددشايؾ

 طددد ح   اص بايدددذ شدددًَذ هدددی هسدددتَل   ايدددي داس هْدددذُ کدددِ کسددداًی ،اسددد هی شدددَسا  هدلددد  ًوايٌدددذگی ّوچدددَى

 سٍايدددا  ٍ آيدددا  هٌلدددش اص اطدددل  هو اسّدددا  بدددِ گدددزسا ً ددداّی ًَشددد اس ايدددي دس .باشدددٌذ بشخدددَسداس الصم شايسددد  ی ٍ

 .داش  خَاّ ن سّبش  ٍ اهام ک م ٍ

 هجيد قرآى هنظر از اصلح افراد هعيارهاي

 اهاً ذاس  ٍ توْذ ٍ آگاّی ٍ هلن.1

 دُ قدددشاس هظدددش سدددشصه ي خدددضا ي سشپشسددد هشا گفددد  يَسددد «»هلددد ن حفددد ق اًدددی االسع خدددضا ي هددد  اخولٌدددی قدددا »

 (55 آيِ ،يَس  سَسُ)« آگاّنٍ ً ْذاسًذُ کِ

 بششدددوشدُ هسدددتَل   پدددزيش  اساسدددی شدددشؽ دٍ هٌدددَاى بدددِ اهاً دددذاس  ٍ حفدددق ٍ آگددداّی ٍ هلدددن شدددشيفِ آيدددِ ايدددي دس

 بدددا ٍ باشدددذ هدددی آى بدددا ه ٌاسددد  کددداس  ّدددش دس اهاً دددذاس  ٍ حفدددق ٍ آگددداّی ٍ هلدددن کدددِ اسددد  سٍشدددي.اسددد  شدددذُ

 خاي ددداُ ايدددي تٌاسددد  بدددِ بايدددذ شدددًَذ هدددی اً خدددا  کدددِ افدددشاد  هدلددد  ًوايٌدددذگی ٍ هدلددد  هْدددن خاي ددداُ بدددِ تَخدددِ

 .باشٌذ الصم توْذ ٍ هلن داسا 

 تَاًوٌذ  ٍ قذس .2

 دس سا اٍ ٍ بشگضيدددذُ شدددوا بدددش سا( ؿدددالَ ) اٍ خذاًٍدددذ«»  الدسدددن ٍ الولدددن فدددی بسدددـِ صادُ ٍ هلددد  ن اطدددـفاُ اهلل اى»

 (247 آيِ بقشُ، سَسُ«)  اس  بخش ذُ ٍسو  قذس  ٍ هلن

 هددد   دٍ ايدددي .اسددد  شدددذُ هوشفدددی خذاًٍدددذ سدددَ  اص ؿدددالَ  گدددضيٌ  هددد   تَاًدددايی ٍ هلدددن شدددشيفِ آيدددِ ايدددي دس

 اص بشخدددَسداس  بدددذٍى صيدددشا اسددد  ػدددشٍس  ،شدددًَذ هدددی آى داس هْدددذُ کدددِ افدددشاد  بدددشا  کددداس  ّدددش تٌاسددد  بدددا

 .داش  ًخَاّذ ٍخَد کاس آى هٌاس  اًدام اه اى ،الصم خسوی ٍ هلوی تَاًايی

 خاهوِ ً اصّا  ٍ ّا اسص  بِ تَخِ.3

 آى« »  الوٌ ددددش هددددي ًْددددَا ٍ بددددالووشٍ  ا اهددددشٍ ٍ الضکدددداُ اتددددَا ٍ الظدددد ُ اقدددداهَا االسع فددددی ه ٌدددداّن اى الددددزيي »

 بدددِ اهدددش ٍ دٌّدددذ هدددی صکدددا  ٍ کٌٌدددذ هدددی پدددا بدددش سا ًوددداص ،بخشددد ذين قدددذس  آًْدددا بدددِ صهددد ي دس ّشگددداُ کدددِ کسددداًی

 ًوايٌدددذگی فشطددد  اص هٌدددذ  بْدددشُ بدددا هدلددد  ًوايٌدددذُ( 41 آيدددِ ،حدددح سدددَسُ.« )کٌٌدددذ هدددی هٌ دددش اص ًْدددی ٍ هودددشٍ 

 ٍ س اسدددی ،اق ظددداد  ،اخ وددداهی ابوددداد ّودددِ دس ّدددا اسص  بشپدددايی ،(ًوددداص اقاهدددِ)  خذاًٍدددذ بٌدددذگی هسددد ش دس بايدددذ

 خاهودددِ ً اصّدددا  بدددِ تَخدددِ ٍ(  هٌ دددش اص ًْدددی)  ابوددداد ّودددِ دس ّدددا اسص  ػدددذ بدددا هقابلدددِ ٍ( هودددشٍ  بدددِ اهدددش)  فشٌّ دددی

 .بشداسد گام( صکا  اي اء) 
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 روايات هنظر از اصلح افراد هعيارهاي

 پاسسايى ٍ تقَا. 1

 فددداى الخددد   ٍ ايدددا  ٍ بخ دددش اال اليددد هش فاًدددِ الدددَسم الشخدددا  هدددي الواقددد  اس شدددش: »  السددد م هل دددِ الظددداد  قدددا 

 ً  دددى بدددِ خدددض کدددِ ؿلددد  سايضًدددى بدددِ سا پاسسدددا خشدهٌدددذ هدددشد»  «الدددذً ا ٍ الدددذيي فدددى هفسدددذُ الواقددد  الدددَسم خددد  

. ) «اسددد  دً دددا ٍ ديدددي فسددداد[  باهددد ] خدددشد، بدددى ًاپاسسدددا  کدددِ چدددشا کٌدددى  هشدددَس  اٍ غ دددش بدددا هبدددادا ٍ ً ٌدددذ سددفاس  

 (32 ص ،12ج ،الش وِ ٍسا  

 خشدهٌذ .2

 سايضًدددى خشدهٌدددذ اًسددداى بدددا» «ف ٌدددذهَا التوظدددَُ ٍ الواقددد  اس ششدددذٍا: »فشهايٌدددذ هدددی ٍآلدددِ هل دددِ اهلل طدددلی اکدددشم پ ددداهبش

 (105 ص ،72 ج بحاساالًَاس،) «شذ خَاّ ذ پش واى کِ سشهپ چ ذ اٍ سأ  اص ٍ کٌ ذ

 هَفق ددد  ٍ سشدددذ ساُ بدددِ بپدددشداصد، شدددَس بدددِ خشدهٌدددذاى بدددا کدددِ آى» «الششددداد هلدددى دُ ّ االلبدددا  رٍ  شددداٍس هدددي»

 (ّواى.« ) شذ خَاّذ ساٌّوايى

 داًايى ٍ تخظض. 3

: شدددذ پشسددد ذُ( ص)اکدددشم پ ددداهبش اص«»اتبددداهْن ٍ الدددشأ  رٍ  هشددداٍسُ  (ص)قدددا  هددداالحضم (: ص)اللَّدددِ لشسدددَ  ق ددد 

 .«آًاى اص پ شٍ  ٍ طاحبٌلشاى با سايضًى: فشهَد چ س   دٍساًذيشى

  خ شخَاّى.4

 سايضًدددى...«»اللَّدددِ هدددي تَف ددد  ٍ يودددي ٍ سشدددذ الٌاطددد  الواقددد  هشددداٍسُ: » فشهايٌدددذ هدددى ٍآلدددِ هل دددِ اهلل طدددلی اکدددشم پ ددداهبش

 (105 ص ،72 ج ّواى،...«)اس  خذا سَ  اص تَف قى ٍ ه وٌ  ٍ سشذ خ شخَاُ خشدهٌذِ با

 الْى خَ .5

 خدددذا کدددِ کدددي سايضًدددى کسدددى بدددا اهدددَس  دس«»اللَّدددِ يخدددافَى الدددزيي اهدددش  فدددى شددداٍس: »فشهايٌدددذ هدددى( م)طددداد  اهدددام

 (98 ص ّواى،)«باشذ تشس

  ساصداس  ٍ  بشادس  ٍ طو و   دلسَص ، ، داس  ديي ،آصادگى. 6

 هددداق  تشددداٍسُ الدددز  ي دددَى اى فاٍلدددِ... االسبودددِ بحدددذٍدّا اال الت دددَى الوشدددَسُ اى: » فشهايٌدددذ هدددى( م)طددداد  اهدددام

 بدددِ هلودددِ ف  دددَى سدددش  هلدددى تـلودددِ اى الشابودددِ ٍ هَاخ دددا طدددذيقا ي دددَى اى الثالثدددِ ٍ ه دددذيٌا حدددشاً ي دددَى اى الثاً دددِ ٍ

. 1: پدددزيشد تحقّددد  آى چْاسگاًدددِ اسکددداى آً دددِ خدددض ً سددد   ثودددشبخ  هشدددَس «»ي  ودددِ ٍ رلددد  يسّدددش ثدددن کولوددد 

 ساص اص سا اٍ. 4 باشددددذ  بددددَدُ بشادسسدددداى ٍ طددددو وى. 3 باشددددذ  ديٌددددذاس هددددشد آصاد. 2 باشددددذ  خشدهٌددددذ هشددددَس  ؿددددش 

 ک وددداى ٍ داسد هخفدددى سا ساص ايدددي اٍ ٍ ّسددد ى آگددداُ خدددَد کدددِ سددداص  آگددداُ چٌددداى سايضًدددى هدددَسد هسددد لِ دس خدددَد

 (80 ص ،2 ج االخ  ، ه اسم) «ًوايذ

 آًاى با آه ض هحب  بشخَسد ٍ هشدم بِ تَخِ.7

 ّواًدددا ٍ«»  اهاًدددِ هٌقددد  فدددی ل ٌدددِ ٍ بـوودددِ لددد  لددد   هولددد  اىّ ٍ:»  فشهايٌدددذ هدددی السددد م هل دددِ هلدددی حؼدددش 

 ًاهدددِ ،الب غدددِ ًْدددح«)  اسددد  تدددَ گدددشدى دس اهددداً ی بل دددِ ٍ ًبدددَدُ ًددداى ٍ آ  ٍسددد لِ تَسددد  هْدددذُ بدددش کدددِ هسدددتَل  ی

 بدددی هدددشدم ٍهشددد    اهدددَس بدددِ ًسدددب  ،دّدددذ هدددی قدددشاس خدددَي  ديدددذگاى بشابدددش دس ٍ داسد ًلدددش دس ّودددَاسُ سا( 5
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 ٍ شدددذ خَاّدددذ اٍ هحبَب ددد  هَخددد  هسددد لِ ّوددد ي الب دددِ کدددِ داشددد  خَاّدددذ هحبددد  آًددداى بدددِ ًسدددب  ٍ ًبدددَدُ تفددداٍ 

 للشه ددِ الشحوددِ قلبدد  اشددوش ٍ:»  فشهَدًددذ اشدد ش هالدد  بددِ السدد م هل ددِ هلددی حؼددش  کددِ اسدد  فشهدداًی ّودداى ايددي

 د  پَشددد  سا هدددشدم بدددا هْشبددداًی«»  اکلْدددن تغدددٌن ػددداسياً سدددبواً هلددد ْن ت دددًَي ال ٍ بْدددن اللـددد  ٍ لْدددن الوحبدددِ ٍ

 غٌ وددد  سا آًددداى خدددَسدى کدددِ باشدددی شددد اس  ح دددَاى چًَددداى ّشگدددض هبدددادا. بدددا  هْشبددداى ّودددِ بدددا ٍ قدددشاسدُ خدددَي 

 (53 ،ًاهِ ،الب غِ ًْح«)  داًی

 «ره خويني اهام نگاه از اصلح هعيارهاي»

 کشَس هفاسذ ٍ هظال  اص اؿ م ٍ کشَس ً اصّا  شٌاخ  ،اس م بِ توْذ.1

ِ  توْددذ  کدددِ فددشد   اً خددا   يوٌددی  هسددلو ي  بددشا   اطددل   اً خددا   » ِ  آى ح ث دد   ٍ اسدد م  بدد ِ  ٍ باشددذ  داشدد   سا چ دددض ّودد

 بشٌاسدددذ سا هول ددد  اح  اخدددا  کدددِ باشدددذ هسدددلواًی بايدددذ بل دددِ ً سددد  کدددافی تٌْدددا اسددد م هدلددد  دس چدددَى ٍ فْودددذ

 هشبدددَؽ ّدددن شدددوا گدددشٍُ ٍ شدددوا بدددِ اسددد  هو دددي ٍ باشدددذ کشدددَس هفاسدددذ ٍ هظدددال  بدددِ هـلدددن ٍ بفْودددذ سا س اسددد  ٍ

 خَدتددداى بدددشا  اسددد  هح دددی يددد  ايدددي ٍ کٌ دددذ هدددی اسددد هی کددداس  کشديدددذ، اً خدددا  سا اطدددل  اگدددش کدددِ ًباشدددذ،

 (152 ص ،18 ج ًَس، طح فِ) خَدتاى ط ح بشا  يا اس  اس م بشا  اً خا  بذّ ذ تشخ ض کِ

 سٍص هساي  اص آگاّی.2

 خوْدددَس  بايدددذ ًدددذاسد، ا  فايدددذُ تٌْدددا بدددَدى هسدددلواى .باشدددٌذ طدددال  خْددد  ّدددش اص کدددِ کٌددد ن اً خدددا  سا اشخاطدددی»

 اً خدددا  سا هدددذسس هشحدددَم هثددد  کٌ دددذ سدددوی .باشدددذ داشددد ِ اؿددد م سٍص هسدددا   اص ٍ باشدددذ داشددد ِ قبدددَ  سا اسددد هی

ِ  – کٌ ددذ  ِ  کدددِ هددذسس  هثدد   الب دد ِ  سا کسدداًی  -شددَد  ًوددی  پ دددذا صٍديْددا  ايددي  بدد  سا هسدددا   بايددذ  کٌ ددذ  هددی  اً خدددا  کدد

 هقابلددددِ ٍ بايسدددد ٌذ بايددددذ ب شسددددٌذ، صد تشددددش  دي ددددش  قددددذس  اگددددش کددددِ باشددددٌذ افددددشاد  اص ًددددِ دٌّددددذ، تشددددخ ض

 (198 ص ،18 ج ًَس، طح فِ)«کٌٌذ

 غش  ٍ شش  بِ تواي  هذم ٍ ًلام ٍ اس م بِ هو قذ ٍ ه وْذ. 3

 بدددِ هايددد  ًدددِ کدددِ اشخاطدددی ،ًْؼددد  بدددِ هٌدددذ هق دددذُ اشدددخاص ،ه وْدددذ اشدددخاص ،هـلدددن اشدددخاص ،ه دددذيي اشدددخاص »

 سا آًْدددا ،ّسددد ٌذ اسددد م ٍ اًسددداً   هسددد ق ن طدددشاؽ دس بل دددِ غدددش  ؿدددش  بدددِ هايددد  ًدددِ ٍ ّسددد ٌذ شدددش  ؿدددش 

 (385 ص ،8ج ،اهام طح فِ)  «بذّ ذ اه ي اشخاص بِ سا خَدتاى سشًَش  .کٌ ذ اً خا 

 ٍ اسددد م اح دددام اخدددشا  بدددِ ه وْدددذ ٍ اسددد م اح دددام بدددِ هو قدددذ ٍ هسدددلواى طذدسطدددذ کدددِ کٌٌدددذ اً خدددا  سا کسددداًی»

 (278-277 ،12ج ،اهام طح فِ« ).باشٌذ اس هی خوَْس  بِ هو قذ ٍ اًحشافی ّا  ه    با هخال 

 آهشي ايی اس م هخال  ٍ ًا  اس م هذافن ٍ هشدم بِ ًسب  ٍفاداس . 4

 دس ٍ باشدددٌذ هدددشدم بدددِ ٍفددداداس ٍ اسددد م بدددِ ه وبدددذ کدددِ دٌّدددذ سأ  ًوايٌدددذگاًی بدددِ تودددام دقددد  بدددا ايدددشاى شددددام هدددشدم»

 اسددد م هدددذافن هوددد  ٍ قدددَ  دس ٍ باشدددٌذ چشددد ذُ سا فقدددش تلددد  ؿودددن ٍ کٌٌدددذ هسدددتَل   احسددداس آًددداى بدددِ خدددذه 

 پددددا  اسدددد م ،خددددَ هبدددداسصُ هاسفدددداى اسدددد م ،تدددداسي  سًدذيددددذگاى اسدددد م ،هس ؼددددوف ي اسدددد م ،صهدددد ي پابشٌّ دددداى

 کدددِ سا افدددشاد  ٍ باشدددٌذ سدددلن ٍ آلدددِ ٍ هل دددِ اهلل طدددلی هحودددذ  ًدددا  اسددد م هدددذافن کلودددِ يددد  دس ٍ هددداس  ؿ ٌ ددداى

 ،ؿلبددداى ساحددد  اسددد م ،هٌدددافق ي اسددد م ،دسد بدددی هدددشفْ ي اسددد م ،هسددد  بشيي اسددد م ،داس  سدددشهايِ اسددد م ؿشفدددذاس
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 طدددح فِ)«ًوايٌدددذ هوشفدددی هدددشدم بدددِ ٍ ًودددَدُ ؿدددشد ،ّسددد ٌذ آهشي دددايی اسددد م کلودددِ يددد  دس ٍ ؿلبددداى فشطددد  اسددد م

 (11-10 ص ،21ج ،اهام

 اًحشافی ه ات  بِ ًذاش ي گشاي . 5

 ٍ اسددد م اح دددام بدددِ خدددَد توْدددذ ٍ خدددَد هظدددون اسادُ بدددا کدددِ اسددد  آى آت دددِ ٍ حدددا  دس هلددد  بدددِ ايٌداًددد  ٍطددد   »

ِ  توْدددذ  داسا  ٍکددد    اً خابدددا   اص دٍسُ ّدددش  دس کشدددَس  هظدددال   ِ  اسددد هی  خوْدددَس   ٍ اسددد م  بددد  بدددد ي غالبدددا  کددد

 ٍ – شدددش  يدددا غدددش  سدددَ  بدددِ – هسددد ق ن طدددشاؽ اص هٌحدددش  غ دددش ٍ باشدددٌذ هدددی هحدددشٍه ي ٍ خاهودددِ ه َسدددـ ي

 بدددِ اسددد هی ٍس اسددد ْا  سٍص هسدددا   بدددش هـلدددن ٍ تحظددد ل شدُ اشدددخاص ٍ اًحشافدددی ه  بْدددا  بدددِ گدددشاي  بدددذٍى

 (420-419 ص ،21ج ،اهام طح فِ.« )بفشس ٌذ هدل 

 هس ؼو  ؿبقِ ٍ هشدم بِ ًسب  دلسَص.6

 هسدددلو ي ٍ اسددد م بدددِ خدددذه  ضاس ٍ هس ؼدددو  ؿبقدددِ خظدددَص ٍ هلددد  بدددِ دلسدددَص ٍ ه ف دددش ه وْدددذ، ًوايٌدددذگاًى»

 (156 ص ،12ج ،اهام طح فِ) «بفشس  ذ اس هى شَسا  هدل  دس

 «رهبري هعظن هقام نگاه از اصلح هعيارهاي»

 ٍثشٍ  قذس  ّا  کاًَى بِ ًبَدى ه ظ  ٍ خذه  قظذ.1

 بدددِ خـدددا  ايدددي،. باشدددٌذ داشددد ِ توْدددذاتى تق دددذاتى، يددد  بايدددذ شدددًَذ، هدددی اً خابدددا   هشطدددِ ٍاسد کدددِ ّدددن کسددداًى »

 هدددشدم. اسددد  هدددشدم  ّودددِ بدددِ خـدددا  ٍ ه شدددًَذ، اً خابدددا   هشطدددِ ٍاسد ًددداهضد هٌدددَاى بدددِ کدددِ اسددد  کسددداًى ّودددِ

. کٌٌددددذ دقدددد  کٌٌدددذ،  دًبددددا  کٌٌددددذ، تفدددشس  اً خابددددا  ًاهضدّدددا   دس سا سف اسّددددا ايددددي کشدددَس  سشاسددددش دس هضيضهددداى 

 هسدددا   ٍ پدددَ  کدددشدى خودددن ٍ ؿلبدددى قدددذس  قظدددذ بدددا اگدددش. شدددَد ٍاسد خدددذه  قظدددذ بدددا بايدددذ اً خابدددا  ًددداهضد

  اً  دددضُ بدددا بايدددذ اً خابدددا  ًددداهضد. ًو  ٌدددذ خدددذه  کشدددَس بدددِ شدددَد، ٍاسد دي دددش ًاسدددالن ّدددا  اً  دددضُ ٍ گًَددداگَى

 هشاکدددض بدددِ ًاهضدّدددا چٌاًچدددِ اگدددش. صد حدددذس بايدددذ فْو دددذ، بايدددذ داد، تشدددخ ض بايدددذ سا ايدددي شدددَد  ٍاسد خدددذه 

 دً دددا، ّدددا  دهَکشاسدددى اطدددـ ح بدددِ دس اهدددشٍص کدددِ ّوچٌددداى ه شدددَد  خدددشا  کددداس شدددًَذ، ه ظددد  قدددذس  ٍ ثدددشٍ 

 يدددا خوْدددَس  سياسددد  دس اً خابدددا  ًددداهضد بدددِ پَلدددذاسّا ٍ ّدددا کوپددداًى ّسددد   سسدددن ايدددي آهشي دددا غ دددش ٍ آهشي دددا دس

ُ  اً خابدددا  دس ِ  خوْدددَس  س ددد    آى. اسددد   ه وْدددذ آًْدددا  هقابددد   دس اٍ ٍلدددى  ه ذٌّدددذ، پدددَ   کٌ دددش  پدددَ   بدددا  کددد

 کدددِ هدلسدددى   ًوايٌدددذُ آى. اسددد  ه وْدددذ آًْدددا هقابددد  دس ب ايدددذ، کددداس سدددش ثدددشٍ  هشاکدددض ٍ گًَددداگَى ّدددا  دسددد  اُ

 آًددددا ى اسددد  هدبدددَس ب ايدددذ، هدلددد  تدددَ  پَلدددذاس فددد ى ٍ اسبدددا  فددد ى ٍ کوپددداًى فددد ى ٍ شدددشک  فددد ى پدددَ  بدددا

 دسد بدددِ ًوايٌدددذُ ايدددي. ب ٌدددذ قددداًَى دس تؼددد    ٍ تَسدددوِ بدددشداسد، قددداًَى کٌدددذ، خوددد  قددداًَى ه ذاًٌدددذ، الصم آًْدددا کدددِ

. هودددَهى ثشٍتْدددا  بدددِ  اٍلدددى ؿشيددد  بدددِ ًدددِ ٍ بدددَد، ه ظددد  شخظدددى ثشٍتْدددا  هشاکدددض بدددِ بايدددذ ًدددِ. ًو خدددَسد هدددشدم

 داسد، اشددد ا  بشابدددش دٍ ايدددي بشسدددذ  هدلددد  ٍکالددد  بدددِ ايٌ دددِ بدددشا  کٌدددذ، هظدددش  الودددا  ب ددد  پدددَ  اص ب ايدددذ کسدددى

 ب دددَ  ن. کدددشد هددد ْن شدددَد ًودددی ّدددن سا کسدددى ّدددش الب دددِ. باشدددٌذ هشاقددد  هدددشدم بايدددذ سا ايٌْدددا. داسد هؼددداه  اشددد ا 

 ّددن ايٌْددا بايددذ کددشدُ  خددشج سا پددَ  فدد ى ايددي اسدد ، کدد  فدد ى بددِ  ٍابسدد ِ ايددي خاسدد ، فدد ى بددِ  ٍابسدد ِ ايددي آقددا

 .شَد ثاب  بايذ شَد، سٍشي

 سا اًسددداى ه  َاًٌدددذ کدددِ افدددشاد . ب ذاسًدددذ هدددا هدددشدم خَشدددبخ اًِ. باشدددٌذ هل فددد  کٌٌدددذ، بددداص سا چشدددوْا بايدددذ هدددشدم

 کددِ آًدددا ى کٌددذ  اؿو ٌدداى ايٌْددا بددِ اًسدداى کٌٌددذ، دسسدد  اًسدداى بددشا  حددد  خددذا ٍ اًسدداى بدد ي کٌٌددذ، خدداؿشخون
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 ،سّبدددش  هولدددن هقدددام دف دددش سسددداًی اؿددد م پاي ددداُ.« )اسددد  الصم ايٌْدددا. کٌدددذ تحق ددد  کٌدددذ، تحق ددد  ه  َاًدددذ خدددَد 

 (19/10/90 ،د  19 سالشٍص هٌاسب  بِ قن هشدم ديذاس دس اس هی اًق   سّبش ب اًا 

 ٍاقوددداً کدددِ باشدددٌذ کسددداًى ًباشدددٌذ  ه ظددد  قدددذس  ٍ ثدددشٍ  کاًًَْدددا  بدددِ کدددِ کٌٌدددذ اً خدددا  سا کسددداًى بايدددذ هدددشدم»

 پاي ددداُ)«کٌٌددذ  هودد   شددداى اًق بددى  ٍكددا    ؿبددد  بددش  ديٌشدداى،  ؿبدد   بدددش ٍخذاًشدداى،  ؿبدد   بدددش بخَاٌّددذ   سا ايٌْددا  هددشدم 

 (20/7/90،کشهاًشاُ هشدم خون دس ب اًا  ،سّبش  هولن هقام دف ش سساًی اؿ م

 هشدم هو ش  ٍ هض  ،آيٌذُ ،اًق   ،ديي بِ اّو  .2

 بددِ هددشدم، اًقدد   بددِ هددشدم، ديددي بددِ کددِ کٌ ددذ پ ددذا گددشاي  کسددی بددِ. کٌ ددذ دقدد  ًلددش هددَسد ًدداهضد کددشدى پ ددذا دس»

 دف ددش سسدداًی اؿدد م پاي دداُ.«)دّددذ هددی اّو دد  هددشدم هددض  بددِ ٍ هددشدم   آيٌددذُ بددِ هددشدم، هو شدد  بددِ هددشدم، دً ددا 

 (14/3/1384( سُ)خو ٌی اهام استحا  سال شد شاًضدّو ي هشاسن دس ب اًا  ،سّبش  هولن هقام

 کاسآهذ  ٍ توْذ. 3

. کٌددذ هددی پددزيش آسدد   سا اًسدداى باشددذ، ّشخددا اسدد   بددذ  چ ددض تقددَايی بددی ٍ ديٌددی بددی. باشددذ ه ددذيّي بايددذ ًوايٌددذُ»

 ،تْدددشاى خوودددِ ًوددداص ّدددا  خـبدددِ.«)شدددذ خَاّدددذ تودددام گدددشاى بسددد اس آى پدددزيش  آسددد   باشدددذ، حسّددداس خدددا  دس اگدددش

24/11/82) 

 باشددٌذ ا  گًَددِ بددِ بايددذ. ً سدد  سدداخ ِ کدداس  آًْددا اص اهددا ّسدد ٌذ، ه ددذيّي بوؼدد ْا. باشددذ ّددن کاسآهددذ بايددذ ًوايٌددذُ»

 (24/11/82 ،تْشاى  خووِ ًواص ّا  خـبِ.«)دٌّذ اًدام داسد، قشاس شاى هْذُ بش کِ سا ٍكايفی ب َاًٌذ کِ

 بددداالخشُ. ًدددِ اسددد   ٍابسددد ِ ً سددد ، ه دددذيّي کددد  ّدددش کدددِ ايدددي ًدددِ. شدددَد هدددی حاطددد  ديٌدددی الابدددال  ش  اص ٍابسددد  ی»

 ايدددي. داسد شدددذى ٍابسددد ِ بدددشا  اػدددافِ هددداًن يددد  اسددد ، ه دددذيّي کدددِ کسدددی اهدددا. داسد ٍخدددَد گًَددداگًَی ّدددا  اً  دددضُ

 اسدددن شدددايذ - ف ًدددی» بَدًدددذ گف دددِ اً خابدددا ، اٍّ    هشحلدددِ حدددَ  ٍ حدددَ  دس بوؼدددی ام شدددٌ ذُ. اسددد  هْدددن خ لدددی

 آدهْددا  بايددذ داسد  اّو  ددی چددِ کٌٌددذ، هددی ت  ددِ تددذيّي سٍ  قددذس ايددي دي ددش بشخددی يددا - بَدًددذ ً دداٍسدُ ّددن سا هددا

ِ  ه خظّدددض  ِ  هٌْذسدددْا  ٍ دک شّدددا . کٌٌدددذ  پ دددذا  ساُ هدلددد   بددد  ايددددي،!« کٌٌدددذ  اداسُ سا هول ددد   ٍ بشًٍدددذ  هدلددد   بددد

 ٍلدددی. اسددد  الصم ه خظّدددض هدلددد ، بدددشا  چدددشا . ً سددد  الصم ه خظّدددض هدلددد ، بدددشا  کدددِ ايدددي ًدددِ. اسددد  اشددد باُ

ِ  اسدد  ايددي  هددي  هددشع . ًددذاسين  کددن  تخظّددض  اهددشٍص  هددا  ه دداى  دک شّددا،  ٍ هٌْذسددْا  ّودد ي  بدد ي ! ايددشاى  هلدد   ا : کدد

 کدددِ سا فدددشد . ً ٌ دددذ اک فدددا ادّهدددا، طدددش  بدددِ! کٌ دددذ اً خدددا  سا ه دددذيٌّْا ب شديدددذ کاسشٌاسدددْا، ٍ ه خظّظدددْا ّوددد ي

.«) کٌدددذ هدددی خوودددی خددداؿش احسددداس اًسددداى ٍقددد  آى شدددذ، کدددِ ه دددذيّي. باشدددذ ه دددذيّي بايدددذ بشگضيٌ دددذ، خَاّ دددذ هدددی

 (28/1/75 ،است  فشهاًذّاى ديذاس دس ب اًا 

 هحشٍم ؿبقِ ٍيژُ بِ هشدم دلسَص. 4

 کسدددی اگدددش...کٌدددذ ف دددش ٍ کددداس آًْدددا بدددشا  ٍ باشدددذ - هحدددشٍم ؿبقدددا  بخظدددَص - هدددشدم دلسدددَص[ بايدددذ ًوايٌدددذُ]»

 پددد . کٌدددذ دلسدددَص  هدددشدم بدددشا  تَاًدددذ ًودددی دي دددش شدددذ، قدددذس  ٍ پدددَ  ٍاهدددذاس ٍ اشدددخاص ٍ دسددد  اّْا ٍاهدددذاس

 (24/11/82 ،تْشاى  خووِ ًواص ّا  خـبِ.«)اس  بضسگ ششؽ ي  ّن دلسَص 

 شدام ٍ هؤهي ،اًق بی. 5
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ِ  سا کسددی  چدددِ بفْو ددذ  ٍ بب ٌ ددذ » ِ  کسدددی آى. فشسدد  ذ  هددی  هدلددد  بدد ِ  کدد  هدددؤهي ٍ اًق بددی  هلددد ِ ايددي  ٍک دد   هٌدددَاى بدد

 ٍ تدددشيي هدددؤهي ٍ شدددداه شيي ً دددَي ن اگدددش. باشدددذ شددددام ٍ هدددؤهي ٍ اًق بدددی بايدددذ سٍد، هدددی هدلددد  بدددِ شددددام ٍ

... باشددذ دٌّددذ، هددی ًشدداى دسخشدد  خددَد اص گًَددِ ايددي کددِ هددشدم هلدد ن   تددَدُ ايددي سددـ  دس الاقدد  تددشيي  اًق بددی

 اسصشدددْا    سدددايِ دس کدددِ سا هلددد  ايدددي قدددذس  ب َاًٌدددذ کدددِ کسددداًی ٍ اًق بدددی ٍ شددددام ٍ هدددؤهي آدهْدددا  دًبدددا 

 ًـقدددی ٍ گ شًدددذ هدددی هَػدددوی ٍ گزاسًدددذ هدددی قدددَاً ٌی ٍق دددی کدددِ کسددداًی. باشددد ذ کٌٌدددذ، حفدددق اسددد  اًق بدددی

 بدددِ هلددد ، ايدددي ٍک ددد  هٌدددَاى بدددِ کدددِ اسددد  آى   شايسددد ِ آدهدددی، ؿدددَس ايدددي. باشدددذ خْددد  ايدددي دس ّودددِ کٌٌدددذ، هدددی

 چددددشا ٍ خَاسدددد  هددددی چددددِ گفدددد ، هددددی چددددِ اهددددام بفْوددددذ کددددِ کسددددی آى بددددشٍد  اسدددد هی شددددَسا  هدلدددد 

 (1/12/74 ،فـش ه ذ ًواص ّا  خـبِ.«)خشٍش ذ هی

 اهام خؾ پ شٍ .6

 بدددِ ّدددن دشدددوٌاً  کدددِ اًسددداًی ٍ بدددضسگ هدددشد آى باشدددذ  اٍ خدددؾّ دس ٍ اهدددام ساُ دًبدددا  بايدددذ هدلددد ،  آيٌدددذُ ٍک ددد »

 اص سا ٍابسدددد ِ ٍ ػددددو   ايددددشاىِ کددددِ اًسدددداًی آى. کشدًددددذ هددددی اه ددددشا  ٍ ارهدددداى اٍ شددددداه  ٍ طددددذاق  ٍ هلودددد 

 کددددِ اًسدددداًی آى. داد هلدددد  خددددَدِ دسدددد ِ بددددِ ٍ آٍسد ب ددددشٍى ٍابسدددد ِ ٍ ًدددداالي  هددددذيشاى ٍ فاسددددذ آدهْددددا  چٌدددد 

 حشکددد  بدددِ هلددد ن، ّدددذ  آى ساُ دس ٍ کٌدددذ ه ّحدددذ ٍ هد ودددن سا هلددد  ايدددي ٍ ّدددذاي  سا هدددشدم حشکددد  تَاًسددد 

 آهدددَصد، هدددی شدددوا بدددِ اسصشدددْا ايدددي کدددِ سا آًچدددِ. ً ٌ دددذ فشاهدددَ  سا اٍ  ًاهدددِ ٍطددد ّ  ٍ اسصشدددْا ٍ اهدددام خدددؾّ. ب ٌدددذاصد

 طدددٌذٍ  دس سا اٍ ًدددام خدددذا، سػدددا  هحدددغ ٍ الل ّدددِ الدددی قشبددد  کشديدددذ  پ دددذا ٍق دددی ٍ کٌ دددذ سدددشاى آدهدددی دس سا آًْدددا

 دًبددددا  ؿددددَس ايددددي سا کدددداس. شددددَد هددددی هلدددد  ايددددي ٍ شددددوا اليدددد  اسدددد هی شددددَسا  هدلدددد  ايددددي،. ب ٌذاصيددددذ سأ 

 (1/12/74 ،فـش ه ذ ًواص ّا  خـبِ.«)کٌ ذ

 گش  اششافی ٍ فساد خذ  هخال . 7

 هخدددال  لفدددق، بدددِ ًدددِ ٍ دًدددذاى بُدددي اص خدددذ، بدددِ ٍ شدددذّ  بدددِ اق ظددداد  ٍ هدددالی فسددداد بدددا ٍ باشدددذ ّدددن فسددداد ػدددذّ بايدددذ»

 (18/10/82،قن هشدم هخ ل  اقشاس ديذاس دس ب اًا .«) کٌذ هباسصُ فساد با تا باشذ،

 اسددد  کسدددی آى بْ دددشيي،. داسد ٍخدددَد شاخظدددْا ی اهدددا ًو  دددٌن  ابدددشاص ًلدددش  گًَدددِ ّددد   شدددخض، بدددِ ًسدددب  هدددي »

 دًبددددا  باشددددذ، دٍس فسدددداد اص باشددددذ، طددددو وی ٍ ي اًددددِ هددددشدم بددددا بذاًددددذ، سا هددددشدم دسد بفْوددددذ، سا کشددددَس دسد کددددِ

 تدوددد  اّددد  اگدددش هسدددتَ  فددد ى اسددد   پشسددد ی تدوددد  ٍ اشدددشاف  ش  هدددا بدددضسگ آفددد . ًباشدددذ خدددَد  اشدددشاف  ش 

 هقدددام ب اًدددا ..« )..داد خَاّدددذ سدددَ  اسدددشا  سدددو  بدددِ ٍ اشدددشاف  ش  سدددو  بدددِ سا هدددشدم باشدددذ، اشدددشاف  ش  ٍ

 (   22/2/1388 کشدس اى اس اى هشدم خون دس سّبش  هولن

 خَاً شا ٍ خَشٌام داس، بشًاهِ کفاي ، با دادُ، اه حاى خذٍم، .8

 داشددد ِ اه قددداد خَاًددداى بدددِ ٍ باشدددذ خدددَاً شا ٍ خَشدددٌام داس، بشًاهدددِ کفايددد ، بدددا دادُ، اه حددداى خدددذٍم، بايدددذ ًوايٌدددذُ»

.«) شدددًَذ ًددداهضد بشًٍدددذ ٍ بذاًٌدددذ هَكّددد  سا خدددَد بايدددذ داسًدددذ، حؼدددَس کشدددَس خدددا  ّدددش دس افدددشاد  چٌددد ي. باشدددذ

 (25/9/82 ،قضٍيي هشدم بضسگ اخ وام دس ب اًا 

 تشيي شٌاس دسد ٍ اًق   ه ذاًْا  دس حؼَس بشا  آهادگی ،ايواى ًلش اص بْ شيي. 9

 اص ايدددي کدددِ اسددد  ايدددي هوٌددداي  شدددَد، هدددی اهددد م آًْدددا طددد ح   ً ْبددداى شدددَسا    ٍسددد لِ بدددِ کدددِ کسددداًی آى»

 بدددا ّسددد ٌذ افدددشاد  شدددًَذ، هدددی اهددد م کدددِ کسددداًی ايدددي بددد ي دس. اسددد  بشخدددَسداس ً ددداص هدددَسد طددد ح   حدددذاق 
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ُ  ٍ شددْشّا  هدددشدم ٍ ايددشاى  هلدد   ٌّدددش. تددش  پددداي ي سددـ   دس ّسدد ٌذ  افدددشاد  بدداالتش،  طدد ح  ْا   ِ  ّدددا  حددَص  ايدددي اً خاب دد

 بْ دددشيي ايوددداى، لحددداف اص بْ دددشيي کٌٌدددذ  اً خدددا  سا بْ دددشيي سا، اطدددل  بشٌاسدددٌذ کٌٌدددذ، ً ددداُ کٌٌدددذ، دقددد  کدددِ اسددد 

 اًقدددد    ه ددددذاًْا  دس حؼددددَس بددددشا  آهددددادگی ٍ ديٌددددذاس  لحدددداف اص بْ ددددشيي اهاًدددد ، ٍ اخدددد ص لحدددداف اص

 هدددشدم بايسددد ی ّسددد ، فشطددد ْا ی ايٌْدددا. کٌٌدددذ اً خدددا  سا هدددشدم ً اصّدددا  بدددِ ًسدددب  دسدهٌدددذتشيي ٍ تدددشيي دسدشدددٌاس

 تددد   تودددام بظددد ش ِ بدددا َّشددد اساًِ، - ً سددد  يدددضد اسددد اى هخظدددَص دي دددش ايدددي - کشدددَس خدددا  ّودددِ دس هدددا هضيدددض

 کٌدددًَی   خاهودددِ ً ددداص هدددَسد کدددِ سا هدلسدددی آى - سا هدلددد  ٍ کٌٌدددذ هسدددد  خدددَد سأ  بدددا ٍ کٌٌدددذ پ دددذا کٌٌدددذ،

 (12/10/86 ،يضد هشدم بضسگ اخ وام دس سخٌشاًی.«)بذٌّذ تش    - هاس 

 دشوٌاى بِ اه واد  بی ٍ ًبَدى دشوٌاى ؿون هَسد. 10

 ّددن اص سا هلدد  طددفَ  ب َاًٌددذ آًْددا  ٍسدد لِ بددِ کددِ بَسصًددذ ؿوددن ايددشاى هلدد  دشددوٌاى کددِ ً ايٌددذ کدداس سددش کسدداًى»

 سّبدددش  هولدددن هقدددام ب اًدددا .«) کٌٌدددذ دٍس شددداى اًق بدددى اسصشدددْا  اص اطَلشددداى، اص ديٌشددداى، اص سا هدددشدم کٌٌدددذ، خدددذا

 (   22/2/1388 کشدس اى اس اى هشدم خون دس

 ايددي ٍق ددى ّددن بٌددذُ خددَد - ًشٌاسدد ن اسدد  هو ددي سا افددشاد ي ايدد  چددَى کددِ سسددذ هددی خددَس ايددي بٌددذُ ًلددش بددِ»

 بدددِ ه  دددٌن اه وددداد اهّدددا شٌاسدددن ًودددى سا فْشسددد ْا ايدددي آدهْدددا  اص بوؼدددى بدددذّن، سأ  ب ددداين کدددِ آٍسًدددذ هدددى سا فْشسددد ْا

 اًدددذ کدددشدُ هوشّفدددى سا فْشسددد  ايدددي کدددِ کسددداًى آى بب دددٌن ه  دددٌن ً ددداُ ٍ اًدددذ، کدددشدُ هوشّفدددى[ سا ايٌْدددا] کدددِ کسددداًى آى

 ٍ ه  دددٌن اه وددداد حشفشددداى بدددِ ّسددد ٌذ، ا  اًق بدددى ٍ هدددؤهي ٍ ه دددذيّي آدهْدددا  ايٌْدددا ديدددذم اگدددش ّسددد ٌذ  کسددداًى چدددِ

ِ  کسدداًى ًددِ، ديددذم اگددش  ه ددذّن  سأ  آًْددا[  فْشسدد ] بددِ  هسددا    بددِ کددِ ّسدد ٌذ کسدداًى  اًددذ دادُ سا فْشسدد  ايددي کدد

 غ دددش ٍ آهشي دددا حدددش  دًبدددا  دلشددداى ًو ذٌّدددذ، اّوّ ّ دددى خ لدددى کشدددَس اسددد ق   هسدددا   بدددِ ديدددي، هسدددا   بدددِ اًقددد  ،

 (19/10/94 ،قن هشدم ديذاس دس ب اًا .«) ًو  ٌن اه واد حشفشاى بِ اس ، آهشي ا
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