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تزرسی وظزیه حضزت امام در امکان امز ته ضدیه در عزض ياحد
خالصه مثاحث گذشته

حؿشت اهام

(سؾَاى اهلل تعالی علیِ)

تعذ اص تیاى ّفت همذهِ اص ًظشیِ خَد تِ تیاى جوع تٌذی هیپشداصد .ها لثل اص ٍسٍد تِ

فشهایص حؿشت اهام دس جوع تٌذی ،یادآٍسی هیوٌین وِ دس اتتذا ٍسٍد تِ تحث اهام تیاى وشدین وِ دٍ ًىتِ دس والم
اهام تایذ حل ضَد ٍ تیاى وشدین آیت اهلل سثحاًی دس الوحػَل ّفت همذهِ سا تِ غَست واهل تیاى وشدًذ ٍ جا داضت
دس آًجا ایي دٍ ًىتِ سا قشح ًوایٌذ ٍ آًْا سا تشاساس فشهایص اهام حل وٌٌذ.
تزرسی ي جًاب اس وکات سه گاوه تا تًجه ته مثاوی حضزت امام
وکته ايل :فزق عزضی تًدن امز ته اهم ي مهم در وظزیه تزتة ي وظزیه حضزت امام

ًىتِ اٍل ایٌىِ تشتة دٍ تمشیة داضت یىی قَلیت تَد وِ تمشیة هحمك ًائیٌی تَد ٍ دس فشهایطات استاد ها آیت اهلل
فاؾل تشتة تا تمشیة قَلیت تیاى ضذ ٍ تا اضتشاـ عػیاى هسألِ قَلیت سا دس تشتة تیاى هیوٌٌذ ٍ دسٍى تمشیثی وِ
هشحَم آخًَذ دس وفایِ اص تشتة تِ تثع هحمك وشوی ٍ هیشصای ضیشاصی تیاى وشدًذ ،قَلیت تَد وِ دٍ ستثِ داضت یىی
ستثِ اهش تِ اّن ٍ دیگشی ستثِ اهش تِ هْن تَد وِ اضىال هشحَم آخًَذ دس ستثِ اهش تِ هْن تَد ٍ فشهَد دس ستثِ اهش تِ
هْن اهش تِ اّن ّن ّست.
تمشیة دٍم تشتة ،تمشیثی تَد وِ دس آى قَلیت ًثَد ٍ هی خَاستٌذ اهش تِ هْن ٍ اهش تِ اّن سا اص ضٍَى قَلیت تشداسًذ
ٍ ایي تمشیثی تَد وِ هحمك خَئی تیاى وشدًذ ،ها ّن اجواال تاییذ وشدین ٍ اغشاس داضتٌذ وِ اص دٍسى اضتشاـ عػیاى
قَلیت تیشٍى ًوی آیذ ٍ قَلیت هٌاـ هی خَاّذ ٍ هٌاـ لاتل اثثات ًیست ٍ ایٌىِ فعل هْن دس ستثِ عذم اّن است اص
دسٍى ایي قَلیت دس ًوی آیذ وِ تحث آى گزضت .ووا ایٌىِ تمشیثی وِ آیت اهلل سثحاًی اص استادضاى آیت اهلل تشٍجشدی
هكشح وشدًذ دس آى قَلیت هكشح ًثَد ٍ لزا ایطاى تیاى وشدًذ وِ حُ سي تمشیة آیت اهلل تشٍجشدی ایي است وِ دس آى
قَلیت هكشح ًیست.
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دس تمشیة اٍل وِ دس آى قَلیت هكشح تَد تشتة ایي گًَِ تَد وِ «اصل ٍ اى عػیت فػلّ» ٍ اص ایي «اى عػیت»
خَاستٌذ قَلیت سا تیشٍى آٍسًذ .تیاى دٍم ًیض «اصل ٍ اى عػیت» داضت ٍلی لائل تَدًذ وِ اص «اى عػیت» ًوی تَاى
قَلیت سا خاسج وشد.
پس ٍلتی تشتة دٍ تیاى داضت وِ دس یىی قَلیت هكشح تَد ٍ دس دیگشی قَلیت ٍ اختالف ستثِ هكشح ًثَد تلىِ اّن
ٍ هْن دس عشؼ یىذیگش تَدًذ ،تایذ فاسق تیاى دٍم تا تیاى حؿشت اهام وِ اّن ٍ هْن دس عشؼ ّن هتَجِ هىلف
هیضَد هطخع ضَد ٍ لزا گفتین وِ تیاى آیت اهلل فاؾل وِ تا تمشیة قَلی تَد هطىلی ًذاضت ٍ لزا هیگفتٌذ تشای
تػحیح اهش تِ هْن دٍ ساُ ٍجَد داسد یىی ساُ قَلی وِ تشتت است تا همذهات خاظ خَدش وِ ایطاى تٌاءا ٍ هثٌاءا
ًمذ وشدًذ ٍ دیگشی عشؾی وِ تیاى حؿشت اهام است ٍلی قثك تیاى آیت اهلل سثحاًی وِ لثَل داسد دس تیاى اخیش تشتة
عشؾیت هكشح است ٍ دس تیاى اهام ّن قَلیت هكشح ًیست تلىِ عشؾیت هكشح است تایذ فاسق ایي دٍ تیاى سا تَؾیح
دٌّذ.
وکته ديم :وقش عصیان در تثییه وظزیه حضزت امام

ًىتِ دٍهی وِ تایذ دس جوع فشهایص حؿشت اهام هَسد تَجِ لشاس تگیشد ایي است وِ هسألِ عػیاى تا تَجِ تِ ًمطی وِ
عػیاى دس هسألِ تشتة ایفاء هیوشد ٍ لزا یه ًمذ تٌایی جذی تِ فشهایص هحمك خَئی ٍ تشٍجشدی داضتین هسألِ
عػیاى تَد وِ دس تحث عػیاى ها تحث عضم تش عػیاى یا عػیاى خاسجی سا داسین ٍ ایٌىِ اگش عػیاى خاسجی هكشح
تاضذ وِ ّست ٍ هحمك خَئی تِ استادش هی گفت وِ تایذ عػیاى خاسجی تاضذ ،خالغِ اگش عػیاى خاسجی هكشح
است آیا عػیاى خاسجی هسمف است یا ًِ ٍ اگش عػیاى خاسجی هسمف است تشتة تِ ّن هی خَسد صیشا تشتة
هی خَاّذ ًطاى تذّذ وِ تیي اهش اّن ٍ هْن دس صهاى ٍاحذ جوع ضذُ است ٍ ّوِ تحث ها ایي تَد وِ ٍلتی عػیاى
تیایذ ٍ عػیاى هسمف تاضذ اهش تِ اّن سالف هی ضَد ٍ اهش تِ هْن هی آیذ ٍلی جوع تیي دٍ اهش ٍجَد ًذاسدّ .وِ
هذعای تشتة ایي است وِ دس ستثِ هْن یا دس ظشف اهش تِ هْن ،اهش تِ اّن ٍجَد داسد حال یا تا اختالف ستثِ یا تذٍى
اختالف ستثِ یعٌی یه ظشفی ٍجَد داسد وِ دس ایي ظشف دٍ اهش ّست .اغل هسألِ تشتة ٍ هٌتْا هذعای تشتة ّویي
یه جولِ است وِ یه ظشف صهاًی داسین وِ دس ایي ظشف صهاًی ّش دٍ اهش ٍجَد داسد ٍ اگش لشاس تاضذ ایي هكلة
دسست تاضذ تایذ هسمكیت عػیاى اص دست تشٍد ٍ لزا هحمك خَئی اًػافا هی خَاستٌذ ایي ًىتِ سا حل وٌٌذ تشخالف
تیاى آیت اهلل تش ٍجشدی ٍ لزا تِ آیت اهلل سثحاًی اضىال وشدین وِ ضوا تیاى آیت اهلل تشٍجشدی سا تش تیاى هحمك خَئی
تشجیح ًذّیذ صیشا تیاى هحمك خَئی لَی تش است صیشا هحمك خَئی هتَجِ است وِ اگش عػیاى خاسجی هسمكیت داضتِ
تاضذ یٌْذم اساس التشتة.
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ها دس آًجا ایي ًىتِ سا خَب تِ ضوا تَجِ دادین وِ اگش عػیاى خاسجی هكشح تاضذ ٍ عػیاى خاسجی هسمف تاضذ
اساس تشتة اص تیي هی سٍد ٍ اگش عػیاى خاسجی هسمف ًثاضذ وِ هحمك خَئی خَاستٌذ تگَیٌذ ًیست ٍ گفتٌذ آًچِ
هسمف است تفَیت ٍ تحػیل هالن است  -تا ایٌىِ خَدضاى سا ًجات تذٌّذ ٍ خیلی عالی هتَجِ تَدًذ وِ وجا سا
تایذ ّذف تگیشًذ ٍ -تا صهاًی وِ ظشف تحػیل هٌاـ ٍجَد داسد ٍ هٌاـ تفَیت ًطذُ است اهش تِ اّن سالف ًوی ضَد
ٍ لزا تشتة دسست است علی سلن ٍجَد عػیاى ،تشتة دسست است ٍ ایي دس فشهایص آیت اهلل تشٍجشدی ًیست ٍ لزا
تِ آیت اهلل سثحاًی گفتین وِ تیاى هحمك خَئی لَی تش اص تیاى هحمك تشٍجشدی است.
ًىتِ دیگشی دس والم هحمك خَئی ٍجَد داسد وِ ایي ّن خیلی عالی است ،ایطاى فشهَدًذ اگش تشتة دسست ضَد ًیاص
تِ تؿاد ّن ًذاسد ٍ جوع ًیست حتی اگش دٍ اهش هالئن ّوذیگش تاضٌذ صیشا دٍ اهش یىی هطشٍـ تِ عػیاى دیگشی است
ّیچ ٍلت تا ّن جوع ًو ی ضَد .دس تیي تیاًاتی وِ تشتة سا هی خَاّذ هشتة وٌذ اص لَی تشیي تیاًات تیاى هحمك خَئی
است وِ ّن اختالف ستثِ ًذاسد ٍ ّن حَاس ایطاى جوع است وِ تشتة یه ظشفی هی خَاّذ تشای جوع تیي دٍ اهش ٍ
جوع تیي دٍ اهش تایذ تاضذ تا تشتة دسست ضَد ٍ ایي هتَلف تش ایي است وِ عػیاى هسمف ًثاضذ ٍ اگش هسمف تاضذ
تشتة هٌْذم هی ضَد ٍ اگش عػیاى ضشـ ضذ ٍلی هسمف ًثَد تشتة دسست هی ضَد صیشا جوع تیي ؾذیي ٍالع
ًوی ضَد ٍلَ دٍتا قلة دس یه ظشف ٍجَد داسد ٍ تا حساب ٍ وتاب تشتة سا دسست وشدًذ ٍ اضتشاـ عػیاى وشدُ
است ّن جوع تیي ؾذیي ًویضَد ٍ ّن دٍ اهش دس یه ظشف جوع هیضًَذ تِ خاقش ایٌىِ عػیاى ضشـ است ٍلی
عػیاى هسمف ًیست.
جای ایي تیاى دس اغَل فمِ هشحَم هظفش ّن خالی است صیشا اغَل فمِ تحث سا تِ ایٌجا سساًذ وِ جوع تیي دٍ اهش تِ
هعٌای جوع ؾذیي ًیست صیشا یىی هطشٍـ تِ عػیاى دیگشی است ٍلی ایي ًىتِ تایذ غاف تیاى هیضذ وِ هحمك
خَئی تیاى فشهَدًذ ٍ ایي دس تیاى هحمك تشٍجشدی ٍ هشحَم هظفش ٍ دس تیاى هحمك ًائیٌی ًیست.
الثتِ تِ ایي تیاى اضىال هْن آیت اهلل فاؾل ٍاسد است وِ ضوا ظشف سا تَسعِ هی دّیذ ٍلی فَسا ففَسا سا هكشح
ًوی وٌیذ ٍ یه اضىال تٌائی تِ تشتة ًوَدًذ وِ لثال تیاى ضذ.
پس تایذ ًمص عػیاى سا دس تشتة دیذ ٍ اگش دیذُ ًطَد تشتة ضىل ًویگیشد اها دس تیاى حؿشت اهام وِ هیخَاّذ دٍ
اهش عشؾی سا دسست وٌذ اختالف عشؾی تَدى تا عشؾی تیاى هحمك خَئی چیست ٍ ثاًیا دس تَجِ اهش عشؾی دس تیاى
اهام ،عػیاى چِ جایگاّی داسد صیشا ها تایذ هسألِ عػیاى سا حل وٌین ٍ اگش جایگاُ عػیاى سا  -هخػَغا تا عػیاى
خاسجی  -ایٌجا دسست تثییي ًىٌین گشفتاس هیضَین.
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االى وِ هی خَاّین ٍاسد ایي تحث ضَین تایذ ّش دٍ هسألِ سا دسست وٌین ٍ اهام دس جوع تٌذی تایذ ّش دٍ هسألِ سا
تشای ها حل وٌذ ٍ تگَیذ ًظشیِ هي عشؾی است ٍ فعل هْن سا تا تَجِ دٍ اهش عشؾی تػحیح هیوٌن ٍ ایي عشؾی تا
تمشیة دٍم تشتة دس تیاى هحمك خَئی ٍ هحمك تشٍجشدی چِ فشلی داسد ٍ ثاًیا اضىال عػیاى وِ تِ آًْا ٍاسد ضذ ٍ
اساس تشتة سا هٌْذم وشد ٍ ها ً ْایتا گشدى هحمك خَئی تا تیاى آیت اهلل فاؾل گزاضیتن وِ عػیاى خاسجی هسمف است
ٍ فَسا ففَسا هكشح است ٍ ضوا ًوی تَاًیذ ظشف سا تَسعِ تذّیذ ٍ تعذ دس ایي لؿیِ گشفتاس ضَیذ ٍ عػیاى هسمف
است ٍ آًجا اهشّای هتعذدی ٍجَد داسد ٍ اًحالل پیذا وشدُ است تِ اهشّایی وِ عػیاًْایی ٍالع ضذُ است ٍ اگش
حؿشت اهام ّن جایگاُ عػیاى سا دس تَجِ دٍ اهش عشؾی ًتَاًذ دسست وٌذ آیا ایطاى ّن دچاس هطىل هی ضَد حتی تا
لثَل ّوِ همذهات اسصضوٌذی وِ داضتٌذ.
ها دست اص تشتة وطیذین صیشا تِ تشتة اضىاالت هثٌایی ٍ تٌائی داسین ٍ دس ریل فشهایص آیت اهلل فاؾل تیاى وشدین وِ
اضىاالت هثٌایی ّویي هثاًی حؿشت اهام وِ تعؿی سا اضاسُ وشدین ٍ اضىال تٌائی ّن اضىال آخش آیت اهلل فاؾل است
وِ فشهَدًذ هسمكیت عػیاى خاسجی هفشّ ی ًذاسد ٍ تشتة خشاب هی ضَد .تیاى حؿشت اهام تایذ ایي دٍ اضىال سا حل
وٌذ.
وکته سًم :فزق وظزیه محقق کزکی تا وظزیه حضزت امام

یه ٍعذُ دیگشی ّن دس ًمذ ًظشیِ هحمك وشوی تِ دٍستاى دادین .ایطاى تشای تػحیح اهش تِ فعل هْن دٍ ًظشیِ داسد وِ
یىی تشتة است وِ هیخَاّذ دس ّوِ هَاسد تضاحن ،فعل هْن سا دسست وٌذ ٍ یه ًظشیِ دیگشی ّن ایطاى داسد وِ یه
تخطی اص آى سا دس اغَل فمِ خَاًذین تا ًمذ هحمك ًائیٌی ٍ سال ّای لثل ّن دس دسس خاسج تیاى وشدین وِ هحمك
وشوی خَاستِ فعل هْن سا دس خػَظ هَسع ٍ هؿیمی وِ هضاحوت دس تعؽ ٍلت است تػحیح وٌذ ٍ ایي ّن ستكی
تِ تشتة ًذاسد ٍ لزا هشحَم آخًَذ ایي سا لثَل داسد ّش چٌذ تشتة سا سد وشدُ است تالعىس هحمك ًائیٌی وِ ایي سا سد
وشدُ است ٍ تشتة سا لثَل وشدُ است تایذ ًظشیِ هحمك وشوی سا تا هثاًی حؿشت اهام تشسسی وٌین .پس ٍلتی هی
خَاّین فعل هْن عثادی سا تا ًظشیِ حؿشت اهام تػحیح وٌین تایذ فاسق ایي ًظشیِ تا ًظشیِ تشتة عشؾی سٍضي ضَد ٍ
فاسق ایي ًظشیِ تا ًظشیِ دٍم هحمك وشوی سٍضي ضَد ٍ .ایي فاسق سا تایذ آیت اهلل فاؾل تیاى هیوشدًذ صیشا ایطاى
تشتة سا هثٌاءا ٍ تٌاءا سد وشدًذ ٍ ًظشیِ اهام سا اختیاس وشدًذ ٍلی فاسق ایي دٍ ًظشیِ سا تیاى ًفشهَدًذ ٍ اهام ٍعذُ دادًذ
وِ هحمك وشوی هیخَاّذ حشف ها سا تضًذ.
تا تَجِ تِ ایي سِ ًىتِ تایذ تثیٌین حؿشت اه ام دس جوع چگًَِ ایٌْا سا جَاب هی دٌّذ.

4

جمع تىدی وظزیه حضزت امام ي تزرسی وکات سه گاوه
اهام هی فشهایذ هتعلك تىلیفیي گاّی اص جْت اّویت ٍ هٌاـ هساٍی است یعٌی دس ٍالع دٍ تىلیف داسین وِ ّیچ وذام
اص دیگشی اّن ًیست هاًٌذ اًمار دٍ عشیك هعوَلی وِ هضیتی دس اًمار یىی تش دیگشی ًیست ٍ تایذ ّش دٍ اًمار ضًَذ ٍ
دٍ اهش ری الغشیك داسین وِ ایي دٍ اهش اص جْت هػلحت ٍ هٌاـ هساٍی ّستٌذ ٍ فشؼ دیگش تحث ها فشؾی است وِ
آلایاى هسألِ اّن ٍ هْن سا هكشح هی وٌٌذ وِ ها هَاجِ تا دٍ تىلیف ّستین وِ هتعلك ایي دٍ تىلیف یىی اّن اص دیگشی
است هاًٌذ اصالِ ٍ غالت دس ٍسعت ٍلت غالت ،اگش ایي قَس ضذ وِ دس ٍالع دٍ فشؼ وشدین – الثتِ تایذ دلت وٌیذ
وِ تحث آلایاى تػحیح ؾذی عثادی هْن تَد دس اًمز تػحیح ؾذ عثایذ هْن ًیست صیشا دٍ اهشی وِ االى هضاحن
ّستٌذ ّش دٍ غیش عثادی ّستٌذ ٍ تحث ها دس ًْی اص ؾذ ٍ دسگیشی وِ تا ضیخ تْائی داضتین ایي تَد وِ خَاستین
عثادت سا تا هثٌای ًیاص تِ اهش تػحیح وٌین ٍ لزا دس اهثلِ تمیِ ّویطِ یه قشف تضاحن هْن عثادی تَد .اهام سؾَاى اهلل
تعالی علیِ هثالی وِ دس تخص اٍل هی صًٌذ دس تخص تساٍی دس هٌاـ ٍ هػلحت ّش دٍ عثادی ًیستٌذ ٍلی تِ دلیل ایٌىِ
تا هثٌای حؿشت اهام تفاٍتی دس ایي تحث ٍجَد ًذاسد ٍ لزا هی تَاًین ّوِ سا دسست وٌین ٍ ایي تحلیل ایطاى هتَلف
تش عثادت ٍ غیش عثادت ًیست ٍ اص دسٍى آى هسألِ عثادت ّن دسست هی ضَد ٍ لزا وسی اضىال ًىٌذ وِ هثال اٍل اهام
خاسج اص تحث آلایاى ضذ صیشا تحث آلایاى جایی تَد وِ ها تاضین ٍ تضاحوی وِ یه قشف ؾذ عثادی ٍجَد داسد وِ تا
اهش هی خَاّین عثادت سا دسست وٌین ٍلی تِ دلیل اعویت هثٌای اهام غیش عثادی تَدى ؾذ ؾشسی ًوی صًذ.
اهام هی فشهایذ اگش ها دس فشؼ اٍل وِ دٍ هتعلك اهش داسین وِ دس هٌاـ هساٍی ّستٌذ ٍ ّیچ وذام الَی هٌاقا اص دیگشی
ًیست هاًٌذ اًمار دٍ غشیك وِ یىساى دس فؿلیت ّستٌذ تشاساس هثٌای ها عمل هَاجِ تا دٍ تىلیف ٍ دٍ اًمار است ًگاُ
عمل هى لف تشای ٍادی اهتثال است ٍ عمل حاون ٍادی اهتثال است ٍ عمل تِ اٍ هیگَیذ لذست داسی ٍ دٍ تىلیف
داسی ٍ لذست خَد سا غشف یىی اص ایي دٍ تىلیف وي .تىالیف همیذ تِ لذست ضشعی ٍ عملی ًیستٌذ ٍ اهتثال وِ تشای
ٍادی حىن عمل است عمل هی گَیذ تایذ اهتثال وٌی ٍ ًوی ضَد عاجض سا عماب وشد .عماب لادس غحیح است ٍ عماب
ع اجض لثیح است ٍ دس ٍادی اهتثال فشؼ ایي است وِ ها اهش هْوی ًذاسین ٍ تخییش عملی است وِ لذست سا غشف یىی
وٌی .اگش غشف یىی اص ایٌْا وشد دس حك دٍهی هعزٍسی ٍ عمل هی گَیذ هعزٍس ّستیٍ .لی اگش ایي لذست سا غشف
ًىشدی عمل هی گَیذ دس تشن ّیچ وذام عزس ًذاسی ًِ غشیك یویي ٍ ًِ غشیك یساس ٍ ّش دٍ سا هخالفت وشدی ٍ عزسی
دس هخالفت ًذاسی ٍ لزا دٍ عماب هتَجِ تَ هی ضَد تِ دلیل ایٌىِ عزسی دس هخالفت ًذاسی.
تصحیح تًجه عقاتیه ته تارک اهم ي مهم تا تًجه ته وظزیه حضزت امام
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ان قلت :دس ایٌجا اهام یه اضىال خیلی فٌی تِ خَدضاى هیوٌٌذ وِ ّواى اضىال هشحَم آخًَذ است .هشحَم آخًَذ
گفت هي سش دسس تِ استادم هیشصای ضیشاصی اضىال وشدم ٍ تعیذ هیداًستن وِ استاد هلتضم تِ ایي ضَد .اضىال ایٌىِ اگش
وسی اّوی داضت ٍ دس ستثِ هْن دٍ تىلیف داضت ٍ هْن سا اًجام داد ّن تش اهتثال هْن ثَاب هی تشد ٍ ّن تِ خاقش
تشن اّن عماب هیضَد ٍ اگش هْن سا تشن وشد هی گفتٌذ دٍ عماب هی ضَد ٍ هشحَم آخًَذ هی گفت چكَسی اٍ سا
دٍ عماب هی وٌٌذ دس حالیىِ اٍ یه لذست تیطتش ًذاسد ٍ لزا دس وفایِ دس ریل هسألِ تشتة ایي سا تِ عٌَاى یه اضىال
تیاى وشد .هحمك خَئی سعی وشد ایي اضىال سا جَاب تذّذ .ایي اضىال هطتشن تیي ًظشیِ تشتة چِ تا تمشیش قَلی ٍ
چِ عشؾی ٍ تیي ًظشیِ حؿشت اهام وِ ایي هىلف یه لذست داسد اگش غشف اًمار غشیك یویي وشد ثَاب هی تشد ٍ دس
تشن اًمار غشیك یساس ّن هعزٍس است صیشا لذست ًذاسد ٍ عاجض است ٍ عمل ّن هی گَیذ وِ عاجض دس ٍادی اهتثال
هعزسٍ است ٍلی اگش لذست سا غشف ًىشد اهام ّن هی گَیذ دٍ عماب داسد صیشا تشای تشن عزسی ًذاسد ٍ .تعذ ایي
اضىال سا تِ خَد هی وٌٌذ.
قلت :اهام هی فشهایذ ایي تاص تِ هسأ لِ خكاب ضخػی ٍ خكاب لاًًَی تشهیگشدد ٍ وأىّ هحمك خَئی ٍ هحمك ًائیٌی دس
اضىال هشحَم آخًَذ تا آخش گیش ّستٌذ ٍ اضىال اٍ ّن دس ایي فؿا تِ جا است ٍ تحلیل هحمك خَئی ّن تشای جَاب
اص اضىال هشحَم آخًَذ ًاتوام است .اهام هی گَیذ دس ایي فؿا چاسُ ای ًذاسیذ اال ایٌىِ صیش تاس حشف هشحَم آخًَذ
تشٍیذ ٍ ضوا وِ ایي ّوِ هی گَییذ تشتة ،ها تِ ضوا ًطاى هی دّین وِ واس تشتة گیش هی وٌذ ٍ تحلیل ایي اضىال سا دس
جلسِ آتی تیاى خَاّین وشد .اهام هی گَیذ ایٌىِ ضوا تاسن دٍتا تا یه لذست یه عماب هی ضَد تایذ تحلیل آى سا
دسست وٌیذ ٍ ایي هي حیث الیطعش الشاس تِ هثاًی ها است ٍ اال اگش وسی هلتضم تِ هثاًی آلایاى ضَد گیش هی وٌذ ٍ
عماتیي آى تا هطىل سٍتشٍ است.
ایي یىی اص اضىاالت تٌائی تِ هسألِ تشتة است وِ هشحَم آخًَذ تیاى وشدُ است ٍ آلایاى دس جَاب آى دسهاًذُ ضذًذ
هگش ایٌىِ لائل تِ هثٌای حؿشت اهام ضًَ ذ ٍ تعجة ایٌجا اص هحمك سثحاًی است وِ تِ تعؿی اص هثاًی ٍ همذهات اهام
هلتضم است آیا تا آى هثاًی هیخَاّذ جَاب اص ایي اضىال تذّذ یا ًِ؟
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