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اداهِ ششح ػثاست «السية فيِ ّذي للوتقيي» ٍ تحث دستاسُ اًَاع ّذايت خذاًٍذ تا تَجِ تِ هَضغگيشي
هخاطثاى
ايي ػثاست اشاسُ داسد كِ دس ايٌكِ قشآى اص سَي خذاًٍذ است ّيچ شكي ًيست چَى تٌضيل هي سب الؼالويي
ًويگزاسد اگش شكي ًيض دس كاس تاشذ تِ دليل سَء
گًَِاي است كِ شك ٍ تشديذي تاقي 
است ٍ هطالة آى تِ 
ظي ٍ سٍحيِ لجاجت افشاد است.
هيفشهايذ كِ « جض ايي ًيست كساًي كِ تشاي تخلف اص جْاد اص تَ ارى هي خَاٌّذ
خذاًٍذ دس سَسُ تَتِ آيِ  45
تِ خذاًٍذ دٍ سٍص قياهت ايواى ًذاسًذ ٍ دلْايشاى تِ تشديذ افتادُ است ٍ ٍ دس شك خَدشاى سشگشداى ّستٌذ».
ًويكٌذ ،تلكِ هقصَد اص السية فيِ آى است كِ
هٌظَس اص السية فيِ آى ًيست كِ كسي دس قشآى شك ًكشدُ يا 
حقاًيت قشآى تِ اًذاصُ اي هحكن است كِ اصال جاي شك ًذاسد ٍ اگش كسي شك كٌذ تِ دليل كَسدلي ٍي است.
هيفشهايذ كِ «تل ّن في شك تل ّن هٌْا ػوَى»؛ تلكِ آًاى دس شك ّستٌذ
خذاًٍذ دس آيِ  66سَسُ ًول ًيض 
تلكِ ًسثت تِ آى كَس ّستٌذ.
ػثاسي تا اشاسُ تِ ػثاست «ّذي للوتقيي» گفت :هشاد اص هتقي دس ايٌجا هتقي اصطالحي ًيست تلكِ كسي است
حقپزيشي تاقي است كِ چٌيي فشدي اًساى هتقي فطشي ًام داسد ٍ آهادُ است تا حق سا تپزيشد،
كِ تش فطشت 
گشچِ هسلواى ّن ًثاشذ .هتقي اصطالحي ٍ اكتساتي ًيض كسي است كِ تِ اسالم ايواى تياٍسد ٍ تِ هفاد آى ػول
كٌذ.

هَضغگيشي هخاطثاى سِ ًَع ّذايت دس قشآى هطشح است كِ ّذايت ػوَهيّ ،ذايت تي حاصل ٍ

تا تَجِ تِ
هيپزيشًذ ٍ تشخي ًِ كِ ّذي للٌاس
هيشَدّ .ذايت ػوَهي سا تشخي 
غيش هفيذ ٍ ّذايت كاهال هفيذ سا شاهل 
تيحاصل ًيض اشاسُ تِ «ء اًزستْن ام لن تٌزسّن ال يَهٌَى» داسد.
دس سَسُ تقشُ تِ ايي ّذايت اشاسُ داسدّ .ذايت 
ّذايت كاهال هفيذ ًيض خاص پشّيضكاساى استّ .ويي كِ اًساى تشاي پزيشش دػَت ششيؼت اػالم آهادگي كٌذ
اگش ٌَّص ّيچ اقذام ٍ ػولي ًيض ًكشدُ است خذاًٍذ اٍ سا ّذايت كشدُ است .شاّذ هثال ايي ًَع ّذايت آيِ 11
هيفشهايذ«اًوا تٌزس هي اتثغ الزكش ٍ خشي الشحوي تالغية ،جض ايي ًيست كِ تَ تٌْا كسي
سَسُ يس است كِ 
هيتَاًي ّذايت كٌي كِ اص قشآى تثؼيت كٌذ ٍ خذاتشس تاشذ».
سا 

