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داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ساّذاى

رئیظ داًؾگاُ آساد اعالهی اعتاى عیغتاى ٍ بلَچغتاى در دٍهیي ّوایؼ قیام
تاریخی ػاؽَرا با بیاى رعالت داًؾگاُ در حَسُ فزٌّگ ٍ تبییي ارسػ ّای اعالهی
اظْار داؽت :داًؾگاُ آساد اعالهی اعتاى عیغتاى ٍ بلَچغتاى در ٍحذت اعالهی
پیؾزٍ اعت.
دوتش أیٗ سظب وٕبِیبٖ ظٕٗ خیشٔمذْ ث ٝحبظشیٗ ٕٟٔ ٚب٘بٖ دس ایٗ ٕٞبیص ٔؼٛٙی  ٚػّٕی افضٚد:
دا٘طٍب ٜآصاداسالٔی استبٖ سیستبٖ ٚثّٛچستبٖ ٔفتخش است ثٙب ث ٝسسبِت خٛیص دس ساستبی حفظ ٚ
ا٘تمبَ اسصشٞب ٍ٘ ٚشش ٞبی اسالْ اص خّٕ ٝایدبد ٚحذت  ٚا٘سدبْ دس سبِی و ٝث ٝپیطٟٙبد سٞجش ػظیٓ
اِطبٖ حعشت أبْ خبٔ ٝٙای و ٝثب ٘بْ ٕٞذِی ٕٞ ٚضثب٘ی دِٚت ّٔ ٚت ٔضیٗ ٌشدیذ ٜاست ،الذاْ ثٝ
ثشٌضاسی دٔٚیٗ ٕٞبیص لیبْ ػبضٛسا اص دیذٌب ٜا ُٞتس ٗٙوٙذ.
دثیش ٞیبت أٙبی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ػٛٙاٖ وشد :ثش آٖ اػتمبد ٞستیٓ وٝ
تٛسؼ ٝسیب سی ،فشٍٙٞی ،اختٕبػی  ٚالتصبدی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛسؼ ٝپبیذاس ثذ ٖٚایدبد ا٘سدبْ ٚ ٚحذت
أىبٖ پزیش ٘یست.
ایٗ ٔسئ َٛثب ثیبٖ ایٙى ٝأیذ ثش آٖ داسیٓ ثب ػٙبیت ث ٝاسصشٞبی فش ًٙٞثٔٛی سیستب٘ی  ٚثّٛچستب٘ی ٚ
ثب احتشاْ ثٔ ٝطتشوبت اسصضی  ٚاػتمبدی سٙی ٚضیؼ ٚ ٝثب اِٟبْ اص اٍِٛی ا٘سدبْ ٚ ٚحذت أبْ حسیٗ (ع)
ثتٛا٘یٓ ای ٍٝ٘ٛٙالذأبت فشٍٙٞی وٛٔ ٝخجبت استمبء ٔسئِٛیت پزیشی دیٙی ٔ ٚسئِٛیت پزیشی سیبسی سا
فشإ٘ ٓٞبییٓ  ٚآ ًٙٞسضذ  ٚتٛسؼ ٝاستبٖ  ٚایشاٖ اسالٔی سا سشػت دٞیٌٓ ،فت :تحّیُ حشوت ٞبی
آصادیخٛاٞب٘ ٝأبْ حسیٗ (ع) ثیبٍ٘ش ایدبد ٚحذت  ٚا٘سدبْ ثش ٔجٙبی ٔجب٘ی لشآٖ  ٚاٍِٛی ٘جٛی است
و ٝثب ٌزضت 0011سبَ ٕٞچٙبٖ ٔٛسد پزیشش  ٚحٕبیت آحبد ٔسّٕب٘بٖ است.
سئیس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ ث ٝاستٙبد وتت ا ُٞسٙت و ٝآٔذ ٜاستٕٞ« :یط ٝثبیذ حسیٙی
ص٘ذٌی وشد ٍ٘ٚزاضت دیٍشاٖ سش٘ٛضت ٔسّٕیٗ سا سلٓ ثض٘ٙذ» ،ادأ ٝداد :أبْ حسیٗ (ع) ثب لیبْ خٛد
ثشای حفظ دیٗ دست ث ٝفذاوبسی صد أت اسالٔی سا ث ٝأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚی اص ٔٙىش تشغیت ٕ٘ٛد٘ ٚطبٖ
داد آ٘چ ٝسا و ٝثؼٛٙاٖ ضؼبس ٔؽشح ٔی وٙیٓ ثبیذ ػّٕی ضٛد.
ٚی افضٚد :لیبْ ػبضٛسا  ٚتفىش ػبضٛسایی ٘ ٝتٟٙب دس ایشاٖ اسالٔی ثّى ٝدس سشاسش خٟبٖ اسالْ تب ث ٝأشٚص
آثبس اسص٘ذ ٜای ثشخبی ٌزاضت ٝاست اص خّٕ ٝضىُ ٌیشی  ٚتذا ْٚثیذاسی اسالٔی .آثبس ایٗ لیبْ ٞش
ٔسّٕبٖ سا ٔتٛخٔ ٚ ٝتشصذ تحمك ٞذف اصّی آٖ یؼٙی حفظ دیٗ خذا ٔی وٙذ.

اهام جوؼِ اّل عٌت ؽْزعتاى ساّذاى :هؾتزکات ؽیؼِ ٍ عٌی را غیز قابل ؽوارػ
ٍ اختلفات را جشئی اعت.
أبْ خٕؼ ٝا ُٞسٙت ضٟشستبٖ دس دٔٚیٗ ٕٞبیص لیبْ تبسیخی ػبضٛسا اص دیذٌب ٜا ُٞسٙت ٔطتشوبت
ضیؼ ٚ ٝسٙی سا غیش لبثُ ضٕبسش  ٚاختّفبت سا خضئی دا٘ست  ٚاظٟبس داضتٔ :ب ث ٝسیشت  ٚسٚش أبْ
حسیٗ التذا ٔیوٙیٓ.
ِٔٛٛی ػجذاِحٕیذ اسٕبػیُ صٞی ظٕٗ سالْ  ٚخیشٔمذْ ثٕٟٔ ٝبٖ ٚیژ ،ٜدوتش ی٘ٛسی دستیبس ٚیژٜ
سیبست خٕٟٛسی دس الٛاْ ٔ ٚزاٞت  ٚاص اسوبٖ ٔ ٟٓدِٚت تذثیش ٚأیذ ٞٚیئت ٕٞشأ ،ٜؼب٘ٚیٗ استب٘ذاسی ٚ
سیبست دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ،اسبتیذ حبظش ،دا٘طدٛیبٖ ،ػّٕبی ضیؼ ٚ ٝسٙی
ٔ ٚذیشاٌٖ ،فت :خٛضحبِٓ و ٝدس چٙیٗ ٕٞبیطی ضشوت ٔیو ٚ ٓٙدٚست داسْ آ٘چٚ ٝالؼیت است اص
دیذٌب ٜا ُٞسٙت ٔؽشح ضٛد  ٚایٗ ثٟتش است تب دیذٌب ٜسبیش فشلٞٝب سا ٔؽشح و.ٓٙ
ایٗ ٔسئ َٛافضٚد :لیبْ أبْ حسیٗ (ع) لیبٔی تبسیخی است  ٚدس ٔیبٖ ا ُٞسٙت دس ایٗ ساثؽ ٝاختالف
٘یست  ٚا ُٞسٙت دس آٖ اخٕبع داس٘ذ ،حسٗ ٚحسیٗ (ع)  ٓٞصحبث ٓٞ ٚ ٝا ُٞثیت ٞستٙذ  ٚدس
ثضسٌیضبٖ اختالف ٘یست  ٚا ُٞسٙت ایطبٖ سا ث ٝػٛٙاٖ اِٚیبء ا ...لج َٛداس٘ذ.
أبْ خٕؼ ٝا ُٞسٙت ضٟشستبٖ صاٞذاٖ ػٛٙاٖ وشد :آ٘چ ٝآٟ٘ب ا٘دبْ داد٘ذ اص حعشت سس َٛدسس ٌشفتٙذ
 ٚدس صٔبٖ ٘ض َٚلشآٖ ٚ ٚحی حعٛس داضتٙذ پس ػُٕضبٖ ثشای ا ُٞسٙت سٙذ است.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝلیبْ ػبضٛسا دس صٔب٘ی صٛست ٌشفت و ٝحسیٗ (ع) احسبس وشد دیٗ دس خؽش است،
ػٛٙاٖ وشد :ایٗ ٔشحّٔ ٝشحّٝای حسبس اص تبسیخ است  ٚأبْ حسیٗ (ع) وُ لیبْضبٖ احسبس ٔسئِٛیت
است ٚلتی دس ایبْ حح اص وٛف ٝث ٝػشاق حشوت وشد٘ذ ثسیبسی اص ٔشدْ اِتٕبس وشد٘ذ ٘شٚیذ  ٚثٔ ٝشدْ
وٛف ٝاػتٕبد ٘ىٙیذ ٔ ٚسیش خؽش٘بن استِٚ ،ی أبْ حسیٗ (ع) احسبس ٔسئِٛیت داضت  ٚحتی ٍ٘زاضت
حح سا تٕبْ وٙٙذ.
ِٔٛٛی اسٕبػیُ صٞی افضٚد :دس صحشای وشثال  ،ٓٞایطبٖ سش د ٚساٞی لشاس ٌشفت ایٗٞب ٕٞبٖٞبیی
ثٛد٘ذ ؤ ٝسّٓ سا ضٟیذ وشد٘ذ  ٚفشیت خٛسد٘ذ ٚػّی ٝحسٗ (ع) آٔذٜا٘ذ  ٚسخٙشا٘یٞبی أبْ (ع) دس ایٗ
ایبْ دس وتت ضیؼٚ ٝسٙی ٔٛخٛد است و ٝاثشی دس ٔشدْ وٛف٘ ٝذاضت حتی ٍ٘زاضتٙذ أبْ ثٔ ٝذیٔ ٚ ٝٙىٝ
ثشٌشد٘ذ  ٚآٖ ٞب آ٘مذس خٟبِت ٘طبٖ داد٘ذ و ٝحتی ٍ٘زاضتٙذ أبْ ثب یضیذ ٔزاوش ٜوٙٙذ  ٚخٛاستٙذ أبْ
تسّیٓ ضٛد.

ایٗ ٔسئ َٛثیبٖ وشدِ :زا أبْ ثشای ص٘ذٌی د٘یب تٗ ث ٝرِت ٘ذاد٘ذ  ٚفشٔٛد٘ذ ٞیٟبت ٔٗ اِزِ ..ٝایٗ سا ٓٞ
ضیؼ ٓٞ ٚ ٝسٙی ٘ٛضت ٝا٘ذ .أبْ فشٔٛد تٟٙب آ٘چ ٝثشای خٛد ٔی ثی ٓٙضٟبدت است  ٚتب ٔشص ضٟبدت
ایستبدٌی وشد٘ذ .خٕؼیت  ٓٞلبثُ ٔمبیس ٝثب خٕؼیت ٕٞشا ٜأبْ ٘جٛد تٛاصٖ  ٓٞلبثُ لیبس ٘جٛد  ٚأبْ ٚ
یبسا٘ص ث ٝدسخ ٝسفیغ ضٟبدت سسیذ٘ذ .لیبْ أبْ دس ٔمبثُ استجذاد  ٚحىٔٛت فبسذ ثٛد ،حىٔٛت یضیذ
فبسذ ٘ ٚبوبسآْٔذ ثٛد .أبْ احسبس وشد دستبٚسد سس( َٛظ)  ٚػّی (ع) دس دست یضیذ افتبد ٚ ٜلیبْ وشد٘ذ.
أبْ خٕؼ ٝا ُٞسٙت ضٟشستبٖ صاٞذاٖ ٌفت :ث ٝد ٚػّت یضیذ سا ٕ٘ی ثخطٓ :ا َٚحبدث ٝوشثال  ٚتؼشض
ث ٝفشص٘ذاٖ سس( َٛظ) ،و ٝحسٗ ٚحسیٗ سا پیبٔجش سیحب٘ ٝخٛد ٘بٔیذ( ٜسیذ ا ُٞاِد ٚ )ٝٙد ْٚپیبٔجش
(ظ) ث ٝصٛست سشی ثب صٞشا ٍٙٞبْ ٚفبت صحجت وشد٘ذ  ٚخٙذیذ٘ذ ،ػبیط ٝثؼذ اص ٚفبت پیبٔجش (ظ) اص
حعشت فبؼٕ ٝػّت سا پشسیذ٘ذ :صٞشا فشٔٛد :ایٗ ثیٕبسی ٔشي است ٌ ٗٔ ٚشیستٓ  ٚچ ٖٛفشٔٛد٘ذ :تٛ
اِٚیٗ ٘فش ٞستی و ٝثٔ ٗٔ ٝی پی٘ٛذی ،خٙذیذْ.
ِٔٛٛی ػجذاِحٕیذ اسٕبػیُ صٞی اظٟبس داضتٕٞ :ب٘ؽٛس و ٝضیؼیبٖ ٔحت ا ُٞثیت ٞستٙذ ا ُٞسٙت
 ٓٞچٙیٗ ا٘ذ  ٚث ٝآٟ٘ب ػطك ٔی ٚسص٘ذ  ٚا ُٞثیت خضء ٔطتشوبت استٔ .ب ٔطتشوبت صیبد داسیٓ ثب اُٞ
تطیغ  ٚاختالفبت ٔحذٚد ٞستٙذ .تٕبْ ا٘مالةٞب اص لیبْ أبْ حسیٗ (ع) اٌٍِ ٛشفتٙذ .لیبْ دس ثشاثش ضبٚ ٜ
لیبْ دس ثشاثش یضیذِ ،زا أبْ حسیٗ (ع) ثشای لیبْٞب اٍِ ٛاست .ضبیذ اٌش ٚی ایٗ لیبْ سا ٕ٘ی وشد ،دچبس
ٔطىُ ٔی ضذیٓ چشا و ٝاٍِ٘ ٛذاضتیٓ .دس ایٗ لیبْ حىٕت ٚخٛد داضت  ٚثشای آیٙذٔ ٜسیش سا ٘طبٖ
داد٘ذ  ٚأت اسالْ سا خٟت داد٘ذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝیضیذ لبثُ ثخطص ٘یست ،ا ٚظبِٓ٘ ،بتٛأٖ ،ستجذ  ٚلبثُ اصالح ٘جٛد  ٚاثٛثىش ،ػٕش ٚ
ػثٕبٖ ،س ٝفشص٘ذ ػّی (ع) دس ٚالؼ ٝوشثال ضٟیذ ضذ٘ذ ،ػٛٙاٖ وشد :اثٛحٙیف ٝثشای حٕبیت اص ا ُٞثیت ثٝ
ص٘ذاٖ سفتٔ ،ب ا ُٞثیت سا دٚست داسیٓ دس دفبع اص ایشاٖ اسالٔی تشدیذ ٘ذاسیٓ  ٚدس ثشاثش ٕٝٞی دضٕٙبٖ
اص ٚؼٗ خٛد دفبع ٔی وٙیٓ ،ضیؼ ٚ ٝسٙی دس وٙبس  ٚ ٓٞدس یه سٍٙش ٕٞب٘ٙذ  4سبَ دفبع ٔمذس ،اص
وطٛس اسالٔی خٛد دفبع ٔی وشد٘ذ.
ایٗ ٔسئ َٛتبویذ وشد  :صذا  ٚسیٕب  ٚسسب٘ٞ ٝب ثیطتش فؼبِیت وٙٙذ  ٚاػتمبدات ٔطتشن سا ٘طبٖ دٙٞذ تب
اِفت ضیؼ ٚ ٝسٙی ثیطتش ضٛد ،ا٘سب٘یتٕٛٞ ،ؼٙی ٔ ٚسّٕب٘ی اص ٔطتشوبت ٔبست.
أبْ خٕؼ ٝا ُٞسٙت ضٟشستبٖ صاٞذاٖ افضٚدٔ :ب خّٛی افشاغ ٌشی استبد ٜایٓ  ٚافشاؼی ٖٛثذا٘ٙذ اص
ٔذیشیت سیبسی تب ٔسئ ِٛیٗ أٙیتی  ٕٝٞثیذاس٘ذ  ٚایٗ ثیذاسی اص دیذٌب ٜخٛة  ٚسؼ ٝصذس سشچطٕٔ ٝی
ٌیشدٔ ،ب ثبیذ خّٛی افشاؼی ٖٛضیؼ ٓٞ ٝثبیستیٓ  ٚاخٛت  ٚثشداسی سا پبیذاس وٙیٓ اختالف خض ظبیؼبت
چیضی ٘ذاسد ت٘ ًٙظشی دس فشلٞ ٝب ا َٚث ٝخٛد فشل ٝظشثٔ ٝیص٘ذ.

اهام جوؼِ هَقت ساّذاى :در کالم بشرگاى اّل عٌت ػاؽَرا یؼٌی هبارسُ با اعتکبار
جْاًی
أبْ خٕؼٛٔ ٝلت ضٟشستبٖ صاٞذاٖ دس دٔٚیٗ ٕٞبیص لیبْ تبسیخی ػبضٛسا اص دیذٌب ٜا ُٞسٙت اظٟبس
داضت :دس والْ ثضسٌبٖ ا ُٞسٙت اص ػبضٛسا ث ٝػٛٙاٖ ٔجبسص ٜثب استىجبس خٟب٘ی یبد ٔی ضٛد.
حدت اسالْ ساٞذاسی ظٕٗ لذسدا٘ی اص دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ثشای ثشٌضاسی
ایٗ ٕٞبیص ثضسي  ٚاسصضی افضٚدٔ :ىتت ا ُٞسٙت اص آ٘دب و ٝدسس آصادٌی دس ٔىتت ػبضٛسا ػشظٝ
ضذ ،تسّیٓ ٔحط ایٗ ٔىتت ٔی ثبضٙذ  ٚدس ایٗ ساثؽ ٝوتبة فشاٚاٖ است  ٚاِمبة خبصی ثشای أبْ
حسیٗ (ع) دس ایٗ وتت ثیبٖ وشد ٜا٘ذ.
ایٗ ٔسئ َٛػٛٙاٖ وشد :چٙب٘چٍ٘ ٝبٞی ث ٝاحبدیث ٘ٛضتبسی  ٚدیذاسی ا ُٞسٙت داضت ٝثبضیٓ دس احبدیث
آٔذ ٜاستٟ٘ « :عت أبْ حسیٗ(ع) اِٟی  ٚخذایی است سً٘ ٚثٛی ا٘جیبء داسدٟ٘ .عت ػبضٛسا  ٚآصادٌی
الصْ ّٔٚض ْٚیىذیٍش٘ذ ثشای أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش است  ٚدسس حشٔت ،آصادٌی  ٚآصادٔٙطی دس
ٔمبثُ دستٍب ٜظّٓ  ٚستٓ داسد ».دس والْ ا ُٞسٙت لیبْ ػبضٛسا سا ٔجبسص ٜثب استىجبس خٟب٘ی سا ٔی ثیٙیٓ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس والْ ا ُٞسٙت آٔذ ٜاست« :دس دٚسٜای و ٝثیذاسی ػمُٞب  ٚفؽشت و ٝخبٔٛش ضذ
دس ٘تید ٝأبْ حسیٗ(ع) ػبضٛسا سا خّك وشد تب اٍ٘یض ٜثطشیت  ٚا٘سب٘یت ضىُ ٌیشدٌ ».فتٞ :ذف ا٘جیبء
دس دیٗ ث ٝصیجبیی دس والْ ا ُٞسٙت ٕ٘بیبٖ است.
ساٞذاسی ثیبٖ وشد :لیبْ أبْ حسیٗ (ع) سشاسش أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثٛد  ٚایطبٖ تٟٙب وسی
ٞستٙذ و ٕٝٞ ٝاػعبء خب٘ٛاد ٚ ٜاصحبثطبٖ سا دس سا ٜخذا ثخطیذ٘ذ تب ایٗ ٚاخت ٍٕٞب٘ی احیب ضٛد ٚ
خبٔؼ ٝسضذ  ٚثبِٙذٌی یبثذ.
أبْ خٕؼٛٔ ٝلت ضٟشستبٖ صاٞذاٖ ػبضٛسا سا سشاسش دسس حشیت  ٚآصادٌی دا٘ست  ٚثیبٖ وشد :ػبضٛسا
است و ٝثشای ا٘سبٖ آصادٔٙطی ،فىش صیجب  ٚدٚسی اص رِت سا ٟ٘بدی ٝٙوشد  ٚایٗ ٔٛظٛع ث ٝساحتی دس
ٔىتت ضیؼ ٚ ٝسٙی دیذٔ ٜی ضٛد.

جایگاُ اهام حغیي(ع) ًشد اّل تغٌي
أبْ خٕؼٔ ٝسدذ ٔىی ا ُٞسٙت صاٞذاٖ ٔ ٚذیش ٔذسس ٝدیٙی داساِؼّ ْٛصاٞذاٖ دس دٔٚیٗ ٕٞبیص لیبْ
تبسیخی ػبضٛسا اص دیذٌب ٜا ُٞسٙت دس صاٞذاٖ ٌفت :لیبْ أبْ حسیٗ(ع) یه لیبْ تبسیخی ثٛد ٚ ٜایٗ
أبْ ثضسٌٛاس ثشای تٕبْ ٔسّٕب٘بٖ چ ٝضیؼ ٚ ٝچ ٝسٙی یه اٍِ ٛث ٝضٕبس ٔی سٚد.
ِٔٛٛی ػجذاِحٕیذ اسٕبػیُ صٞی تصشیح وشد :احتشاْ  ٚثبٚس ث ٝأبْ حسیٗ(ع) دس ٞیچ یه اص فشلٞ ٝبی
ا ُٞتس ٗٙاختالفی ٚخٛد ٘ذاسد  ٕٝٞ ٚدس ایٗ أش ثب یىذیٍش اتحبد ٘ظش داس٘ذ.
ٚی ادأ ٝداد :پیشٚاٖ ا ُٞسٙت دس تٕبْ د٘یب احتشاْ  ٚاسادت خبصی ثشای ا ُٞثیت لبئُ ٞستٙذ  ٚسبیش
ائٕ ٝا ُٞتطیغ ٘یض ثشای آ٘بٖ خبیٍبٚ ٜیژ ٜای داس٘ذ  ٚآ٘بٖ سا اِٚیب خذا٘ٚذ ٔ ٚؼص ْٛتّمی ٔی وٙٙذ.
ٚی افضٚد :لیبْ أبْ حسیٗ(ع) ث ٝػٛٙاٖ یه حشوت ٔسئٛال٘ ٝثشای حفظ دیٗ خذا  ٚػذاِت خٛاٞی
ا٘دبْ ضذ صیشا دس آٖ صٔبٖ یضیذ  ٚیضیذیبٖ اسالْ سا ث ٝا٘حشاف وطیذ ٜثٛد٘ذ.
أبْ خٕؼٔ ٝسدذ ٔىی صاٞذاٖ خبؼش ٘طبٖ وشدٌ :شچ ٝیضیذیبٖ اص أبْ حسیٗ(ع) خٛاستٙذ تب ثب یضیذ
ثیؼت وٙذ أب ثب ضشایػ سختی و ٝثش ٚی  ٚخب٘ٛاد ٜایطبٖ ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜثٛد أبْ حسیٗ(ع) رِت سا
٘پزیشفت  ٚضٟیذ ضذ.
ِٔٛٛی اسٕبػیُ صٞی ٌفت :دس ٚالغ لیبْ أبْ حسیٗ (ع) دس ٔمبثُ استجذاد  ٚحىٔٛت خٛدوبٔ ٝثٛد.
ٚی تصشیح وشد :ا ُٞسٙت ٘یض یضیذ سا ٔحىٔ ْٛی وٙٙذ صیشا اص یه س ٛأبْ حسیٗ(ع) ٘ ٜٛپیبٔجش(ظ) سا
ث ٝضٟبدت سسب٘ذ  ٚاص سٛی دیٍش دس ٔذیٛٙٔ ٝٙس ٜثٔ ٝسّٕب٘بٖ تؼشض وشد.
ٚی اظٟبس داضت :دس ثسیبسی اص وتت ٔؼتجش ا ُٞسٙت ٘یض ث ٝخبیٍب ٜأبْ حسیٗ(ع) ٘ ٚیض ا ُٞثیت پیبٔجش
ارػبٖ ضذ ٜاست.
ٔذیش ٔذسس ٝداساِؼّ ْٛصاٞذاٖ ادأ ٝداد :تٕبْ لیبْ ٞبیی و ٝدس ؼ َٛتبسیخ تٛسػ ٔسّٕب٘بٖ دس سشاسش
خٟبٖ ا٘دبْ ضذ ٜثٚ ٝیژ ٜا٘مالة اسالٔی ایشاٖ اص أبْ حسیٗ(ع) اٌٍِ ٛشفت ٝا٘ذ.
ٚی افضٚد :لیبْ أبْ حسیٗ(ع) ثشای تٕبْ ٔسّٕب٘بٖ سأ ٚ ٜسیش لیبْ ثش ػّی ٝاستجذاد  ٚصٚس سا ثبص وشدٜ
است.
ِٔٛٛی اسٕبػیُ صٞی خبؼش ٘طبٖ وشد :ا ُٞتس ٗٙدس ٔشاسٓ ػضاداسی ػضیشاٖ خٛد ٘یض ِجبس ٔطىی ثش
تٗ ٕ٘ی وٙٙذ ٘ ٚجبیذ سفیذ پٛضیذٖ ا ُٞتس ٗٙسا ث ٝثی تفبٚتی ث ٝضٟبدت أبْ حسیٗ(ع) ٘سجت داد صیشا

اٌش دس صٔبٖ أبْ حسیٗ(ع) ٔب  ٚثضسٌبٖ ٔب ٚخٛد داضتٙذ حتٕب دس سوبة ایٗ أبْ ثضسٌٛاس خٍٙیذ ٚ ٜتب
ضٟبدت پیص ٔی سفتیٓ.
أبْ خٕؼٔ ٝسدذ ٔىی صاٞذاٖ ثیبٖ وشد :ا ُٞتس ٓٞ ٗٙایٙه دس وٙبس ا ُٞتطیغ ایستبد ٚ ٜدس صٛستی
و ٝفشدی لصذ تؼشض ث ٝخبن ایشاٖ اسالٔی سا داضت ٝثبضذ ثشادسا٘ٔ ٚ ٝشدا٘ ٝدس صح ٝٙحعٛس خٛاٞذ
یبفت.
ٔذیش ٔذسس ٝداساِؼّ ْٛا ُٞسٙت صاٞذاٖ ٌفت :دس سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ اتحبد ثیٗ ضیؼ ٚ ٝسٙی ٔثبَ
صد٘ی است  ٚایٗ اتحبد ثبػث ایدبد أٙیت ثی ٘ظیشی دس استبٖ ضذ ٜاست.
اص سخٙبٖ ِٔٛٛی ػجذاِحٕیذ اسٕبػیُ صٞی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ػّٕبی ثضسي ا ُٞسٙت خبیٍب ٜأبْ
حسیٗ(ع)  ٚلیبْ ػبضٛسایی ایطبٖ دس ٘ظش ا ُٞسٙت ث ٝخٛثی ٔؼّ ْٛاست.
**ِض ْٚضٙبخت ٔزاٞت  ٚالٛاْ اص دیىذیٍش
دستیبس ٚیژ ٜسئیس خٕٟٛسی دس أٛس الٛاْ  ٚالّیت ٞبی دیٙی ٔ ٚزٞجی ٘یض دس ایٗ ٕٞبیص ٌفت :دس
ایٕٞ ٍٝ٘ٛٙبیص ٞب ثبیذ ػذْ ضٙبختی و ٝالٛاْ ٔ ٚزاٞت اص ثبٚسٞبی یىذیٍش داس٘ذ ث ٝخٛثی ضٙبخت ٝضٛد.
حدت االسالْ ٚإِسّٕیٗ ػّی ی٘ٛسی اظٟبس داضت :ا ُٞسٙت  ٚتطیغ ٞش د ٚیه ٞذف سا د٘جبَ ٔی
وٙٙذ أب اص آ٘دبیی و ٝضٙبخت خٛثی ٘سجت ث٘ ٓٞ ٝذاس٘ذ ٌب ٜلعبٚت ٞبی ٘بدسستی دس ثبس ٜیىذیٍش ٔی
وٙٙذ.
ٚی ادأ ٝداد :أبْ حسیٗ(ع) ث ٝخٟبٖ اسالْ تؼّك داسد  ٚدس د٘یب ث ٝػٛٙاٖ ٔحٛس ػذاِت ضٙبختٔ ٝی ضٛد.
ٚی افضٚد :دس وطٛس ٙٞذٚستبٖ ٘یض ث ٝأبْ حسیٗ(ع) احتشاْ صیبدی ٔی ٌزاس٘ذ  ٚحتی ایبْ تبسٛػب ٚ
ػبضٛسا دس ایٗ وطٛس تؼؽیّی سسٕی است.
ٚی افضٚد :دس دیٗ اسالْ ٘ ٝضیؼ ٝتٙذ س ٚخبیی داسد  ٝ٘ ٚسٙی تٙذس ٚو ٝث٘ ٝبْ اسالْ ا٘سبٖ ٔی وطٙذ.
دستیبس ٚیژ ٜسئیس خٕٟٛسی دس أٛس الٛاْ  ٚالّیت ٞبی دیٙی ٔ ٚزٞجی خبؼش ٘طبٖ وشد :حشوت ٌشٞٚه
داػص و ٝثب ٘بْ اسالْ خٙبیت ٞبی صیبدی ٔی وٙذ دس ٚالغ ثذػت  ٚپیشٚی اص یضیذ  ٚیضیذیبٖ است.
حدت االسالْ ٚإِسّٕیٗ ی٘ٛسی اظٟبس داضت :اص ٔحٛس ٞبی اتحبد ضیؼ ٚ ٝسٙی دس ایشاٖ ٔی تٛاٖ ثٝ
ٚخٛد ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٘ ٚیض سئیس خٕٟٛسی اضبس ٜوشد و ٝثسیبس اص ا ُٞسٙت سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ
٘یض ثٚ ٝی سای داد٘ذ.

فشلی ٕ٘ی وٙذ ضیؼ ٚ ٝسٙیٞ ،ش دٔ ٚحت ا ُٞثیت ٞستٙذ ٞ ٚش د ٚیه آییٗ  ٚیه پیبٔجش داس٘ذ ،ایٗ دٚ
ٔزٞت سبِیبٖ سبَ اسالْ سا ص٘ذ ٍٝ٘ ٜداضت ٝا٘ذ  ٚتب لیبْ لیبٔت ٘یض ٔتحذ  ٚثشادس خٛاٙٞذ ٔب٘ذ.
ّوایؼ بِ رٍایت تصَیز

قذرداًی ًوایٌذُ رّبزی در عیغتاى ٍ بلَچغتاى اس اقذام فزٌّگی داًؾگاُ آساد اعتاى
ٍ عخٌزاًی هَلَی ػبذالحویذ
بِ گشارػ خبزًگار خبزگشاری آًا ،آیتاهلل ػباعؼلی علیواًی با قذرداًی اس داًؾگاُ
آساد اعالهی اعتاى عیغتاى ٍ بلَچغتاى بِ دلیل بزگشاری ّوایؼ "قیام تاریخی قیام
ػاؽَرا اس دیذگاُ اّل عٌت" اظْار کزدٍ :حذت هلی تٌْا عزهایِ ًظام جوَْری
اعالهی اعت ٍ بایذ در حفظ آى کَؽا باؽین اگز در کؾَری ٍحذت هلی ًباؽذ جزیاى
صفیي ّن هوکي اعت در آى کؾَر تحقق پیذا کٌذ.
اهام جوؼِ ساّذاى با قذرداًی اس عخٌزاًی ارسؽوٌذ هَلَی ػبذالحویذ اعواػیلسّی
اهام جوؼِ اّل عٌت ؽْز ساّذاى ٍ با بیاى ایٌکِ حلقِ ّای ٍصل هاًٌذ قزآى ٍ ػتزت
بیؾتز بایذ هذًظز گزفتِ ؽَد ،افشٍدٍ :اقؼِ ػاؽَرا یکی اس اؽتزاکات ؽیؼِ ٍ عٌی
اعت کِ بایذ ایي اهز بزای ًغل کًٌَی جاهؼِ بِ خَبی تبییي ؽَد.
در بخؼ دیگزی اس ایي دیذار رئیظ داًؾگاُ آساد اعالهی اعتاى عیغتاى ٍ
بلَچغتاى با قذرداًی اس سحوات حَسُ هؼاًٍت فزٌّگی ٍاحذ ساّذاى گفت :عال

تحصیلی جذیذ با ػٌَاى فزٌّگ ًامگذاری ؽذُ ٍ ّز رٍس یک بزًاهِی فزٌّگی در
ٍاحذ ساّذاى اجزا هیؽَد.
اهیيرضا کوالیاى افشٍد :داًؾگاُ آساد اعالهی اعتاى عیغتاى ٍ بلَچغتاى ّویؾِ در
راعتای هطالبات رّبزی گام بزداؽتِ ٍ رٌّوَدّای هقام هؼظن رّبزی عزلَحِ
بزًاهِّای ػلوی ،پضٍّؾی ٍ فزٌّگی ایي هجوَػِ داًؾگاّی قزار داؽتِ ٍ دارد.
صفحِ بؼذ چکیذُ هقاالت

اعتفادُ اس درط ّا ٍ ػبزت ّای ػاؽَرا در حفظ اًقالب اعالهی
بزاعاط ًظاهی ػذالت هحَر
ٔحسٗ ٔٛحذی
وبسضٙبس اسضذ ػّ ْٛتشثیتی ٔ ٚذسس ٔشاوض تشثیت ٔؼّٓ استبٖ اصفٟبٖ
آدسس پستی٘ :دف آثبد –صٙذٚق پستی 41051-021
پست اِىتش٘ٚیهm_movahedi2007@yahoo.com :
چکیذُ:
دس ایٗ ٘ٛضتبس ثب ػٛٙاٖ استفبد ٜاص دسس ٞب ٚػجشت ٞبی ػبضٛسا دس حفظ ا٘مالة اسالٔی ثش اسبس ٘ظبٔی
ػذاِت ٔحٛس  ،اثتذا ث ٝثشسسی دیذ ٌبٞ ٜبی سٚضٍٙشا٘ٔ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس ایٗ صٔی ٝٙپشداختٔ ٝی ضٛد
 ٚسپس ٌضاسش یه تحمیك پیٕبیطی و ٝدس خبٔؼ٘ 5111 ٝفشی فشٍٙٞیبٖ ٘دف آثبد  ٕٝ٘ٛ٘ ٚای ثٝ
حدٓ ٘ 501فش ثب پشسطٙبٔ 62 ٝسٛاِی ٔحمك سبخت ٝثشای ثشسسی ٔٛظٛع تحمیك دس س ٝحیؽ ٝسٚاٖ
ضٙبختی  ،التصبدی  ٚفشٍٙٞی ا٘دبْ ضذ ٜاست  ،اسائٔ ٝی ٌشدد .یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذ
ثضسٌتشیٗ دسس ٚػجشت ػبضٛسا دس حفظ ٚاستحىبْ ا٘مالة اسالٔی دس صٔی ٝٙسٚاٖ ضٙبختی  ،اػتٕبد ثٝ
٘فس  ٚػذْ اص خٛد ثیٍبٍ٘ى  ٚدس صٔی ٝٙالتصبدی  ،ػذْ ٌشایص ث ٝثشٚتا٘ذٚصى  ،تدٌُٕشایى ٚ
خٛشٌزسا٘ى ٔی ثبضذ  ٚدس صٔی ٝٙفشٍٙٞی تمٛیت ثبٚسٞبى دیٙى ٔب٘ٙذ ػالل ٚ ٝاػتمبد ث ٝا ُٞثیت ٚ
غیشت دیٙى ٔی ثبضذ.
کلوات کلیذی:ػبضٛسا  ،دسس ٞبی ػبضٛسا  ،ػجشت ٞبی ػبضٛسا  ،ا٘مالة اسالٔی ٘ ،ظبْ ػذاِت ٔحٛس

ًقؼ سى درتذاٍم قیام ػاؽَرا
سٕی٘ ٝصشتی دا٘طدٛی وبسضٙبسی ٔبٔبیی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ
چکیذُ
ص٘بٖ أشٚص ٔی تٛا٘ٙذ و ٝثب ػفت  ٚپبوذأٙی خٛیص لٟشٔبٖ دیٙی خٛیص ثبضٙذ  ٚأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی
اص ٔٙىش ٕ٘بیٙذٞ .یچٍب ٜیه فشد ٔسّٕبٖ ٚالؼی تسّیٓ ظّٓ ٚؼبغٛت ٘خٛاٞذ ضذ  ٚدس ثشاثش ظّٓ لذ ػّٓ
خٛاٞذ وشد.ػبِٕبٖ ثضسي تطیغ  ٚتس ٗٙدس ٔٛسد حبدث ٝػبضٛسا ٘ظش ٘یه داس٘ذ  ٚدسایٗ ٔٛسد آثبس صیبدی سا
ث ٝخب ٌزاضت ٝا٘ذ .لؽغ ٘فٛر فىشی ثٙی أی ٝاصثیٗ ٔشدْ ٘تید ٝلیبْ أبْ حسیٗ  ٚفذا وبسی  ٚفصبحت ٚ
ثالغت حعشت صیٙت سٚی اٚظبع ٘ب ثٟٙدبس دیٙی تغییشات ریُ سا ایدبد وشد:
0.ضشٔسبسی ٔشدْ اص یبسی ٘ىشدٖ حك  ٚوٕه ث ٝظبِٓ6. .فشٚسیختٗ تشسٟبی ٔشدْ اص الذاْ ػّی ٝستٓ.
5.سسٛایی یضیذ  ٚیضیذیبٖ0. .ثیذاسی سٚح ٔ ٚجبسص ٜثب فسبد1. ،پذیذ آٚسدٖ ٔىتت خذیذ اخاللی  ٚا٘سب٘ی
دس خبٔؼ2. ،ٝثٚ ٝخٛد آٔذٖ لیبْ ٞبی ٔتؼذد اص ٟ٘عت ػبضٛسا  ٚثیبٖ حعشت صیٙت3. ،تجذیُ ضذٖ وشثال
ث ٝدا٘طٍب ٜػطك  ٚحٕبس ٚ ٝفذاوبسیٞ ،ش صٔیٗ ٔی تٛاٖ وشثال ثبضذ ٞ ٚش سٚص ،سٚص ػبضٛسا.
کلوات کلیذی :لیبْ ػبضٛسا،صیٙت،ص٘بٖ ٞبضٕی،أبْ حسیٗ.

اهام حغیي ػلیِ الغالم در هٌابغ اّل عٌت
ٟٔٛش سیٍی
فبسؽ اِتحصیُ ٔمؽغ وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت آٔٛصضی دا٘طٍب ٜسیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ
چکیذُ
حسیٗ (سض) یٍب٘ ٝلٟشٔب٘ی است و ٝدس ٔجبسص ٜثب ستٓ ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش ظّٓ  ٚآسبٖ ضٕشدٖ ٔشي دس
سا ٜحك  ٚػضت  ٚضشافت ا٘سب٘ی ٌٛی سجمت سااص دیٍشاٖ سثٛد ٜاست.ا ٚثضسي ٔشدی است وٞ ٝش فشد
آصاد ٜای و ٝداسای ٕٞتی ثّٙذ ثبضذ ٚدس ٞش ػصش  ٚصٔب٘ی ثخٛاٞذ دس ثشاثش ظّٓ  ٚثیذادٌشی ایستبدٌی
ٔی وٙذ .سٚایبت صیبدی دس ٔٛسد ػضتٕٙذی  ٚوشأت أبْ حسیٗ دس ٔٙبثغ ا ُٞسٙت ٚخٛد داسد و ٝثٝ
خبیٍب ٚ ٜضخصیت أبْ حسیٗ (ع) ٔی پشداص٘ذ .ػجبدات  ٚثٙذٌی آٖ ٔدبٞذ ٔجبسص ثب ػظٕت  ٚخٍٙدٛی
ثی پشٚای اص ٔشي ػبثذ خذا پشستی ثٛد و ٝسٚص  ٚضت یه ِحظ ٝاص یبد خذا غبفُ ٕ٘ی ضذ  ٚلیبْ ا٘ ٚیض
ػّی ٝحىٔٛت ٘جی أی٘ ٝبضی اص وٕبَ ثٙذٌی ا ٚثٛد وٕ٘ ٝی تٛا٘ست ثب ػجٛدیت رات سجحبٖ ،ثٙذٌی
ؼبغٛتی چ ٖٛیضیذ سا ثپزیشد.دس ثبة ضخصیت ٚاالی سیذ ا ُٞاِد ٝٙػّٕب  ٚصبحت ٘ظشاٖ ا ُٞسٙت
وتت ٔ ٚمبالت ثسیبسی سا ث ٝسضت ٝتحشیش دس اٚسد ٜا٘ذ.دس ایٗ ٔمبِ ٝسؼی ضذ ٜاست ٌٛض ٝای وٛچه اص
ایٗ ٘ظشات ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد.
کلوات کلیذی :أبْ حسیٗ ػّی ٝاِسالْ ،سٚایبت ٙٔ ،بثغ ا ُٞسٙت.

ؽخصیت ٍ جایگاُ اهام حغیي(ع)اسدیذگاُ اّل عٌت
ٔ -0حسٗ داٚدی ٘ژاد*  -6 ،ضیٕب ٘بسٚئی -5ثشیبداٚدی ٘ژاد
ٌ.0ش ٜٚػّ ْٛتشثیتی،دا٘طىذ ٜسٚا٘طٙبسی ٚتشثیتی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ
صاٞذاٖ،صاٞذاٖ(ایشاٖ) *(mohsen.davodi71@gmail.com.ػٟذ ٜداس ٔىبتجبت
ٌ .6ش ٜٚػّ ْٛتشثیتی،دا٘طىذ ٜسٚا٘طٙبسی  ٚتشثیتی ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ
صاٞذاٖ،صاٞذاٖ(ایشاٖ)SHIMA narooi.1@gmail.com.
ٌ .5ش ٜٚػّ ْٛتشثیتی،دا٘طىذ ٜسٚا٘طٙبسی ٚتشثیتی،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ،صاٞذاٖ(ایشاٖ)
چکیذُ
ٞذف اص ٍ٘بسش ایٗ ٔمبِ ٝدیذٌب ٜا ُٞسٙت اص ضخصیت  ٚخبیٍب ٜأبْ حسیٗ(ع)است .ضخصیت ٚ
خبیٍب ٜاثبػجذاهلل اِحسیٗ (ع) دس ٔٙبثغ  ٚوتت ا ُٞسٙت ٔٛسد ثشسسی  ٚوٙىبش لشاس ٌشفت ٚ ٝثٌٛ ٝضٝ
ٞبیی اص فعبیُ ٙٔ ٚبلت آٖ حعشت اضبس ٜضذ ٜاست .ثؽٛسی وٞ ٝش خٛا٘ٙذ ٜث ٝایٗ حمیمت ٚالف ٔی
ضٛد و ٝضخصیت  ٚسیش ٜأبْ حسیٗ (ع) ٘ ٝتٟٙب ثشای ضیؼیبٖ ،ثّى ٝثشای ا ُٞسٙت ٘یض ٔمذس ٚ
ٔحجٛة است .ثٙب ثش ایٗ آٖ حعشت ث ٝسغٓ تالش ٞبی تفشل ٝافىٙب٘ ٝدضٕٙبٖ اسالْ ٔی تٛا٘ذ ٔحٛس
ٔطتشن ٚحذت ،تبِیف لّٛة ٕٞ ٚذِی ٔیبٖ ٔسّٕب٘بٖ ثطٕبس سٚد.دس ایٙدب اص ٚالدت ٘ٚبٍٔزسی ،ضدبػت
ٔ،حجت ٚدٚستی پذسثضسي ایطبٖ ٔ ٚب٘ذٌبسی لیبْ ػّی ٝثبؼُ ٚپیشٚصی ٚخبٚدا٘ ٝضذٖ ثشای  ٕٝٞػبِٕیبٖ
چٔ ٝسّٕبٖ ٚغیش ٔسّٕبٖ اص ایطبٖ دسس ٞبی فشاٚا٘ی سا وست وشد ٜا٘ذ .أبْ ػّی(ع) اص سس َٛخذا(ظ)
سٚایت وشد ٜاست و ٝفشٔٛد «:اِحسٗ  ٚاِحسیٗ سیذا ضجبة ا ُٞاِد» ٝٙحسٗ  ٚحسیٗ سشداس خٛا٘بٖ
ا ُٞثٟطت ٞستٙذ.
کلیذ ٍاصُ ّا  :أبْ حسیٗ ،ضخصیت ،خبیٍب ، ٜلیبْ ػبضٛسا.

ًقؼ سًاى پظ اس ػاؽَرا در حفظ اعالم
اِٟبْ سبدات ٔشتعٛی*
ػعٞ ٛیبت ػّٕی دا٘طىذ ٜپضضىی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ
ػٟذ ٜداس ٔىبتجبت(*
Email:E_mortazavi@yahoo.com
چکیذُ
پس اص ٚالؼ ٝتّخ ػبضٛسا ،سسبِت سٍٙیٗ ثب٘ٛاٖ وبسٚاٖ حسیٙی آغبص ٌشدیذ .آ٘بٖ ثب ٚخٛد ضشایػ سخت
خسٕی  ٚسٚحیٔ ،ی ثبیست اص ا٘ذیط ٚ ٝوالْ  ٚاحسبس یبسی ٌشفت ٚ ٝثب خؽجٞ ٝبی پشضٛس خٛیص،
ٔشدٔی و ٝدس ػٕك ٘بدا٘ی ث ٝسش ٔی ثشد٘ذ سا اص حمب٘یت سا ٜأبْ حسیٗ(ع) ٔ ٚظّٔٛیت ایطبٖ آٌب ٜسبص٘ذ
 ٚث ٝسٞجشی صیٙت(س) ،ث٘ ٝطش ٔؼبسف اسالْ  ٚسسب٘ذٖ پیبْ ضٟیذاٖ ثپشداص٘ذ تب اسالْ سا اص صٚاَ ٘دبت
ثخطٙذ .ایٗ خبست و ٝثٞ ٝذف ٚاالی أبْ حسیٗ(ع) اص ٕٞشإٛ٘ ٜدٖ ص٘بٖ  ٚوٛدوبٖ ،ثب خٛیص پی ٔی
ثشیٓ .اثب ػجذاهلل(ع) ا ُٞثیت خٛدش سا حشوت ٔی دٞذ ،ثشای ایٗ و ٝدس تبسیخ سسبِتی ػظیٓ سا ا٘دبْ
دٙٞذ .ثشای ایٗ و٘ ٝمص ٔستمیٕی دس سبختٗ ایٗ تبسیخ ػظیٓ داضت ٝثبضٙذ ،أب ثب لبفّ ٝسبالسی صیٙت،
ثذ ٖٚآٖ و ٝاص ٔذاس خٛدضبٖ خبسج ض٘ٛذ ،اص ػصش ػبضٛسا صیٙت(س) تدّی ٔی وٙذ  ٚاص آٖ ث ٝثؼذ ث ٝاٚ
ٚاٌزاس ضذ ٜثٛد ».فؼبِیت ٞب  ٚحٕبس ٝصٖ ػبضٛسایی سا پس اص لیبْٔ ،ی تٛاٖ ث ٝد ٚثخص تمسیٓ ٕ٘ٛد:
اِف)حٕبس ٝآفشیٙی صیٙت(س) ،دس ٟ٘عت ػبضٛسا ة) ٘مص  ٚفؼبِیت سبیش ثب٘ٛاٖ دس ایٗ ٟ٘عت
کلیذ ٍاصُٟ٘:عت ػبضٛسا،صیٙت (س)،ص٘بٖ ٞبضٕی  ٚغیش ٞبضٕی.

ًقؼ قیام ػاؽَرا در ؽکل گیزی جٌبؼ ّا ٍ ًْضت ّای اعالهی
آیذا غالٔی ،یّذا حسیٙی*
دا٘طدٛیبٖ سضت ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش اثتذایی دا٘طٍب ٜفشٍٙٞیبٖ صاٞذاٖ
ػٟذ ٜداس ٔىبتجبت (*
Email:Hosniehoseini@gmail.com
چکیذُ
دسس ٞبی ػبضٛسا ٕٛٞاس ٜثحثی ص٘ذ ،ٜحیبت ثخص  ٚحشوت آفشیٗ است ٞ .ش چٙذ ایٗ سٚیذاد دس ٔىبٖ ٚ
صٔبٖ ٔحذٚدی ثٚ ٝلٛع پیٛست ،أب دسس ٞبی آٖ ٚیژ ٜصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔطخصی ٘یست  .اٌش تب دیشٚص
ػذ ٜای ٔی پٙذاضتٙذ و ٝػبضٛسا حبدث ٝای ٔمؽؼی است ،أشٚص ثب تٛخ ٝث ٝتؼبِیٓ ػبضٛسایی أبْ خٕیٙی ٚ
دس ٘تید ٝاستمشاس حىٔٛت اسالٔی ،ثبیذ ث ٝػٛٙاٖ سٚیذادی تّمی ضٛد و ٝدس ؼ َٛتبسیخ ٔی تٛا٘ذ
دسس آٔٛص ثٛد ٚ ٜپبیٞ ٝبی ستٓ  ٚاستجذاد سا اص ثیخ  ٚثٗ ثشا٘ذاصدٚ .الؼ ٝػظیٓ ػبضٛسا اص سبَ ٞ 20دشی
تب خشداد  ٚ 06اص آٖ صٔبٖ تب لیبْ حعشت ثمیة اهلل اسٚاحٙب ِٕمذٔ ٝاِفذا ،ٜدس ٞش ٔمؽؼی ا٘مالة سبص است
پس اص سبَ ٞ 20دشی ،ایٗ سٚیذاد دس ػشص ٝسفتبس سیبسی اٍِٛی ثسیبسی اص حشوت ٞب ضذ ٜاست:
حشوت تٛاثیٗٔ ،شدْ ٔذی ،ٝٙلیبْ ٔختبسٟ٘ ،عت صیذثٗ ػّی ،لیبْ ٔحٕذ ٘فس صوی ٚ ٝاثشاٞیٓ فشص٘ذاٖ
ػجذاهلل  ...تب لیبْ ٟ٘ ٚعت ٔمذس ّٔت ایشاٖ ث ٝسٞجشی أبْ خٕیٙی  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞثب اِٟبْ اص ػبضٛسا
سبصٔب٘ذٞی ضذ ٜا٘ذ ٔ .ب دس ایٗ ٔمبِ ٝثش آ٘یٓ و ٝاضبس ٜوٙیٓ و ٝسٚیذاد ػبضٛسا دس ٌزضت ٝدس ػشص ٝسفتبس
سیبسی ٔٙطب حشوت ٞبیی ػّی ٝحبوٕبٖ ستٓ دس دٚسٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛدٞ ٚ ٜست  .دس یه وّٕ ٝاٌش
ٟ٘عت ثضسي ػبضٛسا سا اٍِ ٚ ٛاس ٕٝٞ ٜٛحشوت ٞبی حك ؼّجب٘ ٚ ٝػذاِت خٛاٞب٘ ٝثٙبٔیٓ  ٚثذا٘یٓ
سخٙی ثٌ ٝضاف ٍ٘فت ٝایٓ .
کلیذ ٍاصُ ّاٟ٘:عت ػبضٛسا ،لیبْ وشثال،دسس ٞب  ٚػجشت ٞب.

جلَُ ّای قزآى کزین در کزبال
پشٚا٘ ٝسبسا٘ی*
ػعٞ ٛیبت ػّٕی دا٘طىذ ٜپضضىی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ
ػٟذ ٜداس ٔىبتجبت(*
Email:Spsarani@yahoo.com
چکیذُ:
أبْ حسیٗ(ػّی ٝاِسالْ) ٌٞٛش تبثٙبن  ٚچشاؽ دسخطب٘ى است وٕٛٞ ٝاس ٜثش تبسن تبسیخ دسخطیذٚ ٜ
خٛاٞذ دسخطیذ .ؼبِجبٖ ٞذایت  ٚا٘سبٖٞبى خست ٝاص ظّٓ  ٚتجؼیط  ٚرِت  ٚستیض٘ ،ٜبٔشدٔى ٚ
٘بخٛإ٘شدى سا ث ٝحك س ٖٕٛٙٞسبخت ٚ ٝثیذاس ٕ٘ٛد ٜاست .ػٙصش خبٚدا٘ٝاى و ٝث ٝیمیٗ سٔض ٔب٘ذٌبسیص
سا دس اِٟى ثٛد٘ص ثبیذ خُست .سیشٜى اسخٕٙذش سا دس لشآٖ ثبیذ ٍ٘شیست تب ث ٝحمیمتص یب ضٕٝاى اص
حمیمتص دست یبفت .دس ایٗ ٘ٛضتبس ثش آ٘یٓ و ٝفشاصٞبیى اص آیبت ٘ٛسا٘ى لشآٖ سا دس سیشٜى ػّٕى ٚ
ػّٕى آٖ أبْ ٕٞبْ خستد ٛوٙیٓ  ٚآیبت ایٗ وتبة صبٔت سا ثب ٘ٛس ٚخٛد ایٗ پشت ٛدسخطٙذ ٜث٘ ٝؽك
آٚسیٓ .سٚش وبس دس ایٗ تحمیك وتبثخب٘ ٝای – تٛصیفی ٔی ثبضذٞ.ذف اص ایٗ پژٞٚص تٛصیف ایثبس،
اخالظ ،ثصیشتٚ ،فبداسی  ... ٚخّٞ ٜٛبی لشاٖ دسوشثالٔی ثبضذ.
کلیذ ٍاصگاى :خّٞ ٜٛبی لشآٖ ،ا٘ذیط ٝلشآ٘ی،وشثال.

فزٌّگ ؽْادت ٍایثار ًْضت ػاؽَرایی در قیام اهام حغیي (ع)
حبٔذ خٕش
دا٘طدٛی وبسضٙبسی اسضذ حسبثذاسی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ
Email: khammar.hamed@gmail.com
چکیذُ
فش ًٙٞایثبس  ٚضٟبدت اص ٕٟٔتشیٗ اسصش ٞب  ٚآسٔبٖ ٞبی خبٔؼ ٝاسالٔی ٔی ثبضذ .دسدیٗ ٔجیٗ اسالْ
ضٟبدت اص ٚیژٌی ٞبی خبصی ثشخٛسداس است .اٚج ػظٕت فش ًٙٞضٟبدت  ٚضٟبدت ؼّجی دس صحشای
وشثال دیذٔ ٜی ضٛد و ٝآثبس آٖ ٛٙٞص دس خبٔؼ ٝث ٝچطٓ ٔی خٛسدٞ.ذف اص ٘ٛضتٗ ایٗ ٔمبِ ٝثشسسی ٘مص
 ٚتبثیش لیبْ ػبضٛسا ( ضٟبدت ؼّجی) دس خبٔؼ ، ٝصٔیٞ ٝٙبی فش ًٙٞدیٙی  ٚثبٚس ٞبی ایٕب٘ی ٘ ،مص
ػبضٛسا دس تٛسؼ ٝایٗ فش ًٙٞضٟبدت ٘ ٚتبیح ػبضٛسایی ضذٖ دس وٙتشَ ٞ ٚذایت خبٔؼٔ ٝی ثبضذ.
آثبسی چ ٖٛثمبى ضشیؼت اسالْ  ،تفسیش  ٚاحیبى اسالْ  ٚأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚى اصٔٙىش  ،دٔیذٖ سٚح
استمبٔت  ٚآصادیخٛاٞى  ،لیبْ حسیٙى اٍِٛى لیبٟٔبى ٔمذس دیٍش  ،ثیذاسى خفتٍبٖ  ،ضىست یضیذٚ
یضیذیبٖ  ،سٞبیى اص خٟبِت  ٚظالِت ثخطی اص آثبس خبٚدا٘ ٝلیبْ خٛإ٘شدا٘ ٝأبْ حسیٗ(ع) ٔی ثبضٙذ.
ٍاصگاى کلیذی :فش ًٙٞضٟبدت  ،ػبضٛسا ،احیبی اسصضٟبی ا٘سب٘ی  ،لیبْ أبْ حسیٗ(ع).

ًقؼ سًاى در قیام اهام حغیي ػلیِ الغالم
ٚخی ٟٝصبِحی
چکیذُ:
تحمیك حبظش ثب ٞذف ثشسسی ٘مص ص٘بٖ دس لیبْ أبْ حسیٗ ػّی ٝاِسالْ  ٚث ٝسٚش وتبثخب٘ ٝای  ،ا٘دبْ
ضذ ٜاست .إٞیت ٔٛظٛع اص آ٘دب ٘بضی ٔی ضٛد و ٝدس ٔیبٖ اثؼبد ٚسیغ ػبضٛسا ،خبِك سجحبٖ ػٙبیتی
خبظ ث ٝصٖ ٕ٘ٛد ٜاست تب دس ایٗ ؼشّاحی اِٟی ،ثٟتشیٗ ضی ٜٛاتصبَ صٖ سا ثٚ ٝالیت اِٟی ٘طبٖ دٞذ ٚ
سا ٜدفبع اص آٖ سا ثیبٔٛصد ،تب دس وٙبس ضٟبدت ػضیضا٘ص٘ ،مصٞبی ٌ٘ٛبٌٕٞ ٖٛسشیٔ ،بدسی ،خٛاٞشی ٚ
دختشی سا دس فش ًٙٞدیٙی ایفب ٕ٘بیذ  ٚخط٘ٛتٔ ،بدیّت  ٚثشدٌی فشٔ ًٙٞبدی سا ثب ػطك  ٚایثبس ثطىٙذ
 ٚدیذٌبٞی ٘ ٛسا دس ٔٙظش دیٙی ث ٝد٘یب ػشظ ٝداسد .یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝدس لیبْ ػبضٛسا ،
ص٘بٖ حعٛسی فؼبَ داضت٘ ٚ ٝمص ٔؤثش ایفب ٕ٘ٛد٘ذ و ٝایٗ ٘مص لجُ اص ضٟبدت أبْ حسیٗ ػّی ٝاِسالْ
ث ٝصٛست غیشٔستمیٓ  ٚثب تطٛیك  ٚتشغیت ٕٞسشاٖ  ٚفشص٘ذاٖ خٛد ث ٝحعٛس دس صح ٝٙآغبص  ٚپس اص
حبدث ٝػبضٛسا ثب اثالؽ پیبْ أبْ ث ٝسشاسش لّٕش ٚاسالٔی ثب ثٟتشیٗ ضی ،ٜٛث ٝاٚج خٛد ٔیسسذتب آ٘دب وٝ
ا ُٞثیت دس سخت تشیٗ ضشایػ سٚحی  ٚخسٕی پس اص سٚص ػبضٛسا ،س ٝضٟش ػٕذ ٟٓٔ ٚ ٜوطٛس
اسالٔی  -وٛف ،ٝضبْ ٔ ٚذی ٝٙـ سا ثٌٝ٘ٛ ٝای تحت پٛضص تجّیغبتی خٛد لشاس دادٜا٘ذ و ٝدس ا٘ذن ٔذتی
پس اص ضٟبدت أبْ ػّی ٝاِسالْ ثٕشات ٘ ٚتبیح لیبْ ثخٛثی ظبٞش ٌشدیذ.
کلیذ ٍاصُ ّا :ػبضٛسا  ،ص٘بٖ  ،أبْ حسیٗ ػّی ٝاِسالْ  ،وشثال.

