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مكتب مساحة آية اهلل الفقيه السيد
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النجف األشرف

اذتىد هلل زبِّ العاملني ٔالصالٔ ٚالطالً عم ٜضِّٗدٌا ستىد ٔآلْ الطٗبني الطاِسَٖ .

صانعوا الفيدرالية
صنٍَّاا الردزالٗنن ٛيف العننسام وّىننا غنناِدٔا الٕام ن العىمنن٘ الطننٗٔ ١املٍشننسال أننرا الٍعنناً
ُ

ٌَّّنني

ُٖدافعٕا عٍْ فٗدمطٕا اذتق بالباطن ُٖٔضنملمٕا الٍناع ٔالنس  ٙالعناً عنَ طسٖنق ممني املرناِٗي امل ىلإطِّنىَٛ
وراِٗي احتادٖ ٛداوعٔ ٛتصٕٖس ذلك وَ خاله غعازات ٔكمىنات بسٓامن ٛشاٟرنٛ

ٔامن أنا عمن ٜالطناسٛ

العىمٗ ٛامتدا ّٞوٍّي بالطرططاٟٗني ٔتبعاً يف ذلك لتصاواتّي ٔوصاذتّي ست ٜفسطٕا بالجسثس ٚفّٗا اعالوٗاً
ُ
ُ الٕام العىم٘ فضح شٖرّا ٔفطاد ِندافّا كىنا ٌَّّني عنَ دّنن ٔ تضنمٗن وإصنٕد ٖصعىنُٕ َّ
َّ
الٍعاً الردزال٘ يف العسام ُٖعترب وَ األٌعى ٛاملتطٕز ٚكىنا ِنٕ سناه ا حتناد األٔزبن٘ ٔالٕ ٖنات املتشندٚ
األوسٖكٗٔ ٛاإلوازات العسبٗ ٛاملتشدٖٔ ٚإٗطُٕ فدزالٗ ٛالعسام كىرًّٕ ٌعاً عم ٜتمك األٌعى ٛيف سني َُّ
تمك األٌعى ٛاحتادٖ ٛداوع ٛومتصو ٛبٍٗىا الٍعاً الردزال٘ يف العسام ُٖعَدُّ وَ األٌعى ٛالتإطٗىٗ ٛذات الطاب
الرٕضٕ ٙيف ٔامعّا ٔتطبٗإاتّا سٗح
ٍُٖٔاشعْ ٔ ّٖتي لْ

ٖمتصً اإلممٗي بٍعاً املسكص كىا يف ممٗي مشاه العسام بنن ُٖدالرنْ

مبا جيمي لْ وَ وصاحل ٖٔدز عٍنْ املراضند بنن صنبح ٖتعاونن اإلممنٗي ون

عنداٞ

املسكص ٖٔكُٕ ساضٍ ٛأي عم ٜطٕه العىمٗ ٛالطٗاضٗ ٛبن جندٓ ٖطتإٕ ٙعم ٜبنام٘ ااافعنات اونأز ٚلنْ
بٕضاٟن الضغط ٔالإٕ ٚاملطمشٔ ٛخصٕصا سٍٗىا ٖضعف املسكص كىا سصن بعد ضإٕط املٕصن يف الػنّس
الطادع ونَ عناً  ً 2012سٗنح

ٌطنتبعد مٕٖن ًا مبنةاوس ٚكبناز الطٗاضنٗني الكنسد ون البعجنٗني الصنداوٗني

ٔالتكرريٖني (داعؼ) باستالأا ٔبعد ضإٕطّا ماً الكسد باستاله كسكٕك ٔخاٌإني ٔ دصا ٞخنس ٝونَ
دٖا

ٔاملٕصن ٔصالح الدَٖٓ ٔآٔ ٝالعىالٔ ٞارتٌٕٔ ٛاملتآوسَٖ عٍدِي فأ ُّٙجتسبن ٛععٗىن ٛلمردزالٗن ٛيف

 ٙبإعنٛ
العسام ؟!! بن ماوٕا بتّدٖد ادتٗؼ العسام٘ عد ٚونسٓات بناذتسب عمٗنْ ذا ونا ضنع ٜضنيداد ِّ
استمّا الكسد فأَٖ الدضتٕز ؟!! ٔ َٖ الإإٌُ ؟!! ٔ َٖ الٍعاً الردزال٘ الععٗي الر ٙخيندً النٕطَ
ٔالػعي ُٖٔشإق الطىٕسات ؟!!.

لألضف صاز بعض الٍاع ٖعٗػُٕ ِٔاً الردزالٗ ٛوَ الٍعىٔ ٛالسخأ ٞالطىأٌٍٗنٔ ٛا شدِناز الن
دا ٞبّا ااتن األوسٖك٘ ٔال

تٕافق عمّٗا وعْ وعازض ٛارتازز وَ األسصاب ٔالطٗاضٗني يف وةمتس لٍدُ

ٔغريٓ ٔ ذا باألوس صاز وعكٕضاً متاواً لٗكُٕ مشاه العسام دٔل ٛوطتإم ٛبكنن ونا أنرٓ الكمىن ٛونَ وعٍنٜ
ٔد لٖٔ ٛكُٕ وَ الكرب ٔالددن ذا مٗن خالال ذلك ٔصاز العسب الطٍَُُّٖ ٛطالبُٕ بإممٗي ضٍُِّ٘ أي
ٔصازت بعض ستافعات ادتٍٕب كالبصس ٚتُطالي بإممٗي أا ِٔكرا كسكٕك ال
ضإٕط املٕصن ٔاألٌباز ٔالتندِٕز األون

استمّا الكسد الًٕٗ بعند

يف عىنًٕ العنسام تُطالني بنإممٗي ٔكننْ ونٍّي ٖسٖند ُ ٍٖعنصه

ٖٔطننتإن عننَ اختخننس ختٕف ناً ٔختمص ناً وننَ فطننادٓ ٔ زِابننْ ٔعىالتننْ ٔٔ  ..لطننٕ ٞالعىمٗنن ٛالطٗاضننٗٔ ٛفطنناد
ٔاحنساال سصابّا مبا

زتاه لمترصٗن الرُٖ ٙدٕلك اذتدٖح عٍّي بال سسز .

ٔبالسغي وَ َُّ الدضتٕز كرن لكن ستافع ٔ ٛبعض ااافعات زتتىع ٛمٗاوّا بنإممٗي خناب بّنا كىنا
ِٕ ساه الكسد يف مشاه العسام

َُّ سصاب الطمط ٛمتٍ وَ ذلك خػنٗ ُ ٛترإند ضنٗطستّا عمنِ ٜنرٓ

األمالٗي كىا فإدتّا عم ٜممٗي مشاه العسام ٔلرا وٍعٕا ٔبٕضاٟن عد ٚوَ متكني البصس ُ ٚتكنُٕ اممٗىناً
فدزالٗاً ٔفق الدض تٕز كىا وٍعٕا املجمح الطٍُٓ٘ يف الغسبٗٔ ٛوا ٖتبعّا وَ اماوِ ٛرا اإلممٗي فمٕ كاُ الٍعاً
الردزال٘ املعىٕه بْ يف العسام ٖتٕافق و ٔسد ٚالػعي ٔ زضْ ٔوصاذتْ ٔظسفنْ كىنا ٖنصعي الطٗاضنُٕٗ
فمىاذا ٖسفضُٕ ماوِ ٛرا اإلممٗي الطٍُِّ٘ ٔ الػٗع٘ ؟!!! ٔ ذا كناُ

ٖتٕافنق فمىناذا كتبنٕٓ يف الدضنتٕز

ٔوٍشٕٓ لمكسد بػكن ٖرٕم الإنإٌُ ٔالدضنتٕز ؟!!! ٔ ذا كناُ الٍعناً الرندزال٘ وعىنٕ ً سصنس ًا لمكنسد
فإط فمىاذا مل ٖتي التصسٖح بْ يف وٕاد الدضتٕز ٔحتدٖد ٌإاط ارتالال فْٗ وعّي ٔسمّا ؟!!! ٔلكَ عدً
ِمٗ ٛاملتصدَٖ لمشكي ٔالطٗاضٔ ٛاٌعداً السؤٖ ٛالصشٗش ٛلدّٖي لإسا ٚٞالٕام ٔتّافتّي عمن ٜتإطنٗي ونا
ُٖطننى ٜبالكعكنن ٛالعسامٗنن ٛدعمننّي مل ٖمترتننٕا

وصننمش ٛالعننسام بننن خضننعٕا ألٔاوننس اذتنناكي األوسٖكنن٘

(بساميننس) يف تٍرٗننر ثٕابننة وإننسز ٚداخننن الدضننتٕز مبجابنن ٛمٍابننن وٕمٕتنن ٛضنند وصنناحل الػننعي ٔصنناز
الطٗاضُٕٗ ٔاألسصاب ٖتٍاشعُٕ ٖٔتصازعُٕ عم ٜاملٍاصي ٔاملكاضي ٔالٍرنٕذ بٍٗىنا صناز الكنسد ٖبٍنُٕ
دٔلُٖٔ ٛإٗىُٕ عالمات ٖٔعىسُٔ ممٗىّي ُٖٔصدزُٔ الٍرط ٖٔرسضُٕ غنسٔطّي ٔ زادتّني عمن ٜسكٕونٛ
املسكص ٔاومظ الٍٗاب٘ ٔفق ستاصصات وإٗت. ٛ
ذُ وا ُ ٖكُٕ الٍعاً الردزال٘ فْٗ خمن ٔ ٖتٍاضي و العسام ٔ وٓا ُ تكنُٕ سنصاب الطنمطٛ
فّٗا خمن

تطتطٗ العىن عم ٜدازِ ٚرا الٍعاً ٔ وٓا ُ ٖكُٕ الػعي فْٗ خمن

ٖرّي وعٍ ٜالردزالٗٛ

ٔوتدمف عٍّا ثإافٗاً ٔ دازٖاً ٔعىمٗاً .
ٔلكَ اذتق َُّ ارتمن ٔام يف ِرا الٍعاً الرٙ

ٍٖطذي و الٕام العسام٘ ٔوصمشتْ ألٌَّنْ وػنسٔا

تإطٗى٘ وَ مبن ااتن األوسٖك٘ كىا َُّ ارتمن يف سصاب الطمط ٛفّ٘ ماصسٔ ٚوُإصنسٚ

متتمنك زؤٖنٛ

وطتإبمٗ ٛلمعسام ٔ حتىن وػسٔعاً ٌّضٕٖاً ٔ تبال٘ مبا حيدخ ضٕ ٝا ِتىناً مبساعنا ٚوصناذتّا اذتصبٗنٛ

ٔالػدصٗ ٛيف الطمطٔ ٛاملاه ٔالٍرٕذ ٔاضتعباد ادتىناِري ٔادِّخنازِي كبضناعٖ ٛطنتّمكِٕا ٔمنات التعب٠نٛ
ادتىاِرئٖ ٛا ٌتدابات لٗكٌٕٕا غّٕد شٔز عم ٜعىمٗ ٛضٗاضٗ ٛفاغم ٛواً الس  ٙالعاً العامل٘ .
ٔسٍٗىا كتبة (الردزالٗ ٛوَ وٍعٕز فإّ٘) يف /1مجناد ٙاختخنس ِ1221/نن املٕافنق ً2002 /5/22
ماوة الدٌٗا ٔمل تإعد بالٍإند ٔالتّدٖند ٔالٕعٗند ٔا ضنتدراال بنْ بندعٌَّٕ ٝنْ ٖنتكمي زمجناً بالغٗني ٔ
ٖعسال غٗ٠اً عَ وصمش ٛالعسام ٔضسٔز ٚالٍعاً الردزال٘ ٔاضتُغٔمَّة بعض املٍابس ٔبعض وٍصات الطاضٛ
ٔاألسصاب لترٍٗد وا بٍَّٗآ يف ِرا الكسٓاع ٔتضمٗن الٍاع عَ وتابعِ ٛرا الطسح فْٗ ٔلكَ مل كَ تكمي
و ِة ٞ

با ضتد ه املٍطإ٘ املعتىد عم ٜوإدوات مطعٗٔٔ ٛما ٟسٗٔ ٛغٕاِد ثابتٔ ٛلكَ وصناذتّي

اذتصبٗٔ ٛالػدصٗٔ ٛالطٗاضٗٔ ٛوتابعتّي لبٕه بساميس اذتاكي األوسٖك٘ ٔزغبتّي بالتدمص وَ عإد ٚسكي
األكنساد ضنازعٕا

متسٖننس ِنرا الٍعنناً يف الدضنتٕز ونَ دُٔ وساعننا ٚوصنمش ٛالػننعي ٔضنٗادتْ ٔٔسنندٚ

زاضْٗ ٔلرا فإُِّ كن وا كتبتْ وَ تٕمعات ضابإ ٛلصواٌّا كاٌة وبٍٗ ٛعم ٜوإدوات مطعٗ ٛمد ٌتر عٍّا وا
ذكستْ يف ِرا الكسٓاع ٔعمْٗ وََ ُٖصس عمٔ ٜدٕد وصنمشٔٔ ٛسندٔ ٚتإندً ٔاشدِناز بالٍعناً الرندزال٘
داخن العسام

خيمٕ سالْ وا زتٍُٕ ٔ عىٗن لمىشتن ٔ داِن بادتّن املسكي .

