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هگا در حگوز     نظامی بشور در زن زمان سگازماندهی بگرد بگه یکگی از ایگج رگرو       
در گار  فعاللگت حیگام    دوست رزارشی را  ا   ود  رفلب شلیلایی،  لولوئیکی و هس ه

ورو در ار  زن  گه ایگج    شد  زماد  برد و  را  روت ها  حخصصی سازماندهی ررو 
ا  را  خیلنگی )ر (، شگروع بگار را رو  حسگیلمات شگلیلایی و هسگ ه       املد به امام

ایران  ه هیرا  فرزندش،  اسممی رسد   نلانگذار جیرور   سذیرند، خدمت ایشان می
هنگگامی بگه    :رویگد  پگذیرد  و  مگی   دوسگت را مگی   لبسلداحیدخیلنی، حضور رف

ا   حضرت امام )ر (، رزارش را خواندند،  ه ررو  شگلیلایی،  لولگوئیکی و هسگ ه   
 مفاصیه ایشگان ف گوا   « ایج دیگر چلست »شدت وابنش نشان دادند و فرمودند:   ه

 مرگم »صادر برد به حوللد ایج دس ه از حسیلمات مغایر  ا مگوازیج اسگممی اسگت     
نلست به ایج حسیلمات در ملدان جن  اس واد  شود یا شررها  ما  گا زن مخگالولم    
حوللد چنلج حسیلماحی حرام است  شیا حنرا اجاز  دارید حجرلزات حوگاه ی حوللگد   

شود به حضرت امام )ر (  ا اشار   ه  رحگر  معنگو     دوست یادزور می رفلب«  بنلد
ارر ما هگم حسگیلمات   »عرا. پرسلدند،  ایران مقا ل دولت سکوالر اسممی جیرور 

 )حا نگاک،  « شلیلایی حوللد بنلم، زن وقت چه فرقی ملان مگا و صگدام وجگود دارد   

عنگوان  مگران سگاخ گی:     ررت پورحر درادامه ایج موروع در ب ا ش حمت( 1393
اسگ واد  ایگران از    دللل اصیی عدم»نویسد:  می 1ا  هس ه داس ان نارو ه هراس از ایران

ات شلیلایی، ناحوانی ایج بشور در دس لا ی  ه فرمول حربل  مگواد شگلیلایی   حسیلم
نگوع  خیلنی  راساس فقه اسممی ایج حسیلمات را می اهلل نبود،  یکه ایج  ود به زیت

خیلنی و در دوران زمامگدار    اهلل در دوران  عد از زیت(91 :1393پورحر،« )برد   ود
 زملنه مع قدند:ا  نلز ایشان در ایج  خامنه اهلل زیت
ها  بشگ ار جیعگی،    ا ، دیگر انواع سمح  ه اع قاد ما، افزون  ر سمح هس ه»

نظلر سمح شلیلایی و سمح ملکرو گی نلگز حردیگد  جگد  عیلگه  شگریت حیقگی        
شوند  میت ایران به خود قر انی بار رد سمح شگلیلایی اسگت،  گلش از دیگگر      می
بند و زماد  اسگت هیگه    ها را حس می حرونه سم ها خطر حوللد و انباشت ایج میت

هگا را حگرام و    امکانات خود را در مسلر مقا یه  ا زن قرار دهد  ما بار رد ایج سمح
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