جریبى شٌبسی فرٌّگ اًتظبر ()1
جریبىشٌبسی فرٌّگ اًتظبر در سیرُی پیبهبر اکرم ٍ ائوِ هؼصَهیي:
صٔب٘ی و ٝپیبٔجش ث ٝسسبِت ٔجؼٛث ضذ٘ذ ،خذا٘ٚذ ٔبٔٛسیت ایطبٖ سا ،حبوٕیت رٟب٘ی اسالْ لشاس داد .دس
ایٙزب ٔیخٛاٞیٓ سیش حشوت پیبٔجش سا ،اص صٔب٘ی ؤ ٝبٔٛسیت ایطبٖ ثشای تحمك چٙیٗ حبوٕیتی ضشٚع
ضذ تب ث ٝأشٚص ثشسسی وٙیٓ.
 سیر حرکتی پیبهبر صلَات اهلل ػلیِ:
 هکِ:
حشوت پیبٔجش اوشْ اص ٔى ٚ ٝثب الذاْ ثشای تطىیُ دٍلت زهیٌِسبز ضشٚع ضذ .تطىیُ دِٚت٘ ،یبص ثٝ
٘یشٚی ا٘سب٘ی داسد؛ پس حضشت ثب ٞذف تشثیت ٘یشٚی ا٘سب٘ی ،ضشٚع ث ٝتجّیغ  ٚاسضبد وشد٘ذ.
ایطبٖ س ٝسبَ ٟ٘ضتی ٔخفیب٘ ٝسا ٜا٘ذاختٙذ ٞ ٚست ٝاِٚیٝی حىٔٛت ضىُ ٌشفت .ثب ػّٙی ضذٖ حشوت
ایٗ سبصٔبٖ ،پیبٔجش  ٓٞفؼبِیت خٛد سا ػّٙی وشد٘ذ  ٚثٔ ٝذت  01سبَ ث ٝد٘جبَ رٛا٘بٖ ٔستؼذ ثٛد٘ذ تب
ثتٛا٘ٙذ ث ٝوٕه آٟ٘ب تطىیُ حىٔٛت دٙٞذ .أب ػّیسغٓ تالش  01سبِٝی پیبٔجش ،ایطبٖ ٘ ٝتٟٙب ٔٛفك ثٝ
تطىیُ حىٔٛت دس ٔى٘ ٝطذ٘ذ؛ ثّى ٝتحت ضشایظ دضٛاس آ٘زبٔ ،زجٛس ثٞ ٝزشت ثٔ ٝذی ٝٙضذ٘ذ.
 هذیٌِ:
پیبٔجش اوشْ دس صٔبٖ حضٛسضبٖ دس ٔى ،ٝیىی اص ٘یشٞٚبی تشثیتیبفتٝی خٛد سا ث ٝػٛٙاٖ ُٔجّغ ،ثٔ ٝذیٝٙ
فشستبد٘ذ .ث ٝتذسیذ ػذٜای اص د ٚلجیّٝی «اٚس» « ٚخَضسَد» اسالْ آٚسد٘ذ  ٚثب پیبٔجش پیٕبٖٞبیی سا أضب
وشد٘ذ .ثٙبثشایٗ ٔذیٟٔ ٝٙیبی حضٛس پیبٔجش ضذ ٜثٛد و ٝپیبٔجش تٛا٘ستٙذ ث ٝآ٘زب ٞزشت وٙٙذ.
ثؼذ اص آٖ ،دس ٔذی ٝٙسٚیصٞبی خٛثی اتفبق افتبد  ٚپیبٔجش ٔٛفك ضذ٘ذ دس ایٗ ضٟش ،دِٚت تطىیُ دٙٞذ.
ثب تطىیُ دِٚت صٔیٝٙسبص دس ٔذی ،ٝٙوبس ضتبة ٌشفت  ٚپیبٔجش ،اسالْ سا ٘ ٝتٟٙب دس ٔذی ،ٝٙثّى ٝدس وُ
ضجٝرضیش ٜػشثستبٖ ٌستشش داد٘ذ .پیبٔجش دس ٌستشش اسالْ ،ث ٝػشثستبٖ ثسٙذ٘ ٜىشد٘ذ  ٚآخشیٗ رًٙ
ایطبٖ دس ٔٛت 021( ٝویّٔٛتشی ثیت إِمذس) اتفبق افتبد  ٚاٌش پیبٔجش ث ٝثیت إِمذس ٔیسسیذ٘ذ ،لغؼبً
حىٔٛت رٟب٘ی اسالْ ضىُ ٔیٌشفت.
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دالیل اهکبى تشکیل حکَهت جْبًی در بیت الوقذس
بیت الوقذس یکی از حسبستریي ًقبط جْبى است
هحل اتصبل سِ قبرُ است
شرق ٍ غرة ٍ شوبل ٍ جٌَة را بِ ّن هتصل هیکٌذ

هرکس تجبرت جْبًی بَدُ است
هرکس اًتشبر اخببر ٍ اطالػبت بَدُ است

أب ٔتبسفب٘ ٝثب ٚرٛد سٚیصٞبی خٛثی و ٝدس ا٘مالة پیبٔجش اتفبق افتبد ٜثٛد؛ رًٞٙبی سپب ٜاسالْ  ٚوفبس
ٕٞ ٚچٙیٗ فتٞٝٙبی یٟٛد ٘ ٚصبسا ،و ٝثبػج تطىیُ سبصٔبٖ ٘فبق (افشادی و ٝث ٝظبٞش اسالْ ٔیآٚسد٘ذ)
ضذ؛ سیضشٞبی صیبدی دس ٘یشٞٚبی پیبٔجش اتفبق افتبد ٚ .ایٗ سیضشٞب ثبػج وبٞص لذست پیبٔجش ٚ
ضىست سپب ٜاسالْ دس رٛٔ ًٙت ٝضذ  ٚپیبٔجش ٘تٛا٘ستٙذ ث ٝثیت إِمذس ثشسٙذ.
 سیر حرکتی حضرت زّرا سالم اهلل ػلیْب:
دس صٔبٖ حیبت پیبٔجش ،سبصٔبٖ ٘فبق وبٔالً سضذ پیذا وشد ٚ ٜدس تطىیالت پیبٔجش ٘فٛر وشد ٜثٛد٘ذ؛ ثٝ
٘حٛی و ٝدس صٔبٖ سحّت پیبٔجشٔ ،ذی ٝٙدس دست سبصٔبٖ ٘فبق ثٛد .رشیبٖ «حمیفٕٝ٘ٛ٘ »ٝای اص ٘فٛر
سبصٔبٖ ٘فبق دس ٔذی ٝٙاست.
أیشإِٙٔٛیٗ ث ٝخبعش سیضشٞبی صٛست ٌشفت٘ ،ٝیشٚیی ثشای ٔمبثّ ٝثب ٔٙبفمبٖ ٘ذاضتٙذ ٔ ٚزجٛس ثٛد٘ذ
عجك تٛصی ٝپیبٔجش ،سىٛت وٙٙذ؛ أب حضشت صٞشا ثشای دفبع اص أیشإِٙٔٛیٗ ،چبِطی سا دس ٔذی ٝٙآغبص
وشد٘ذ و ٝدس ساستبی آٖ ،یه ٔجبسصٜی حبد سیبسی ضىُ ٌشفت.
اقذاهبت حضرت زّرا برای هببرزُی سیبسی

دفبع از فذک

گریِّبی شببًِرٍزی

آهذى پشت دَر برای دفبع از اهبم

افشبگری

دستَر بِ هخفی هبًذى قبر خَد
2

ٌشفتِٗ ثیؼت اص أیشإِٙٔٛیٗ ،ػیبدت اص حضشت صٞشا  ٚػزسخٛاٞی اص ایطبٖ،
 ٚتالش ثشای ضشوت دس تطییغ رٙبصٜی حضشت؛
الذأبتی است و ٝسبصٔبٖ ٘فبق ثشای ٔمبثّ ٝثب ٔجبسصٜی سیبسی حضشت صٞشا ا٘زبْ داد٘ذ أب ٘بوبْ ٔب٘ذ٘ذ.
 سیرحرکتی اهبم ػلی ػلیِ السالم:
ثضسٌتشیٗ چبِطی و ٝأیشإِٙٔٛیٗ ثب آٖ ٔٛار ٟٝثٛد٘ذ ،وٕجٛد ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثٛد .ثٙبثشایٗ حضشت 22
سبَ٘ ،یشٚی ا٘سب٘ی تشثیت وشد٘ذ  ٚای ٍٝ٘ٛٙسبزهبى تشیغ ضىُ ٌشفت ٚ .ایٗ سبصٔبٖ ثٛٔ ٝاصات سبصٔبٖ
٘فبق سضذ وشد.
أیشإِٙٔٛیٗ ٔٛفك ضذ٘ذ ثؼذ اص  22سبَ ،دٚثبس ٜدِٚت صٔیٝٙسبص سا تطىیُ دٙٞذ  ٚلذست سا دس اختیبس
ثٍیش٘ذ .أب دس ع 2 َٛسبَِ خالفت حضشت  ،ٓٞسیضشٞبیی دس احش ر ٚ ًٙالذأبت ضیؼٞٝشاسی ٔٙبفمبٖ،
اتفبق افتبد  ٚایٗ سیضش ٞب ادأ ٝپیذا وشد تب ربیی و ٝأبْ ٘ ٓٞتٛا٘ستٙذ ث ٝوبس خٛد ادأ ٝدٙٞذ ٚ .دس
ٟ٘بیت ،دس رشیبٖ حىٕیت  ٚضىٌُیشیِ خٛاسد؛ ث ٝضٟبدت سسیذ٘ذ  ٚایٗ پبیبِٖ وبسِ دِٚت صٔیٝٙسبص ثٛد.
 سیر حرکتی اهبم حسي ػلیِ السالم:
ضشایظ أبْ حسٗ ،ثٔ ٝشاتت سختتش اص ضشایظ أیشإِٙٔٛیٗ ثٛد٘ .یشٞٚبیی و ٝدس صٔبٖ أبْ ػّی تشثیت
ضذ٘ذ ،دس حبوٕیت ضٙبخت ٚ ٝتٛسظ ٔؼبٚی ٝوطت ٝضذ ٜثٛد٘ذ؛ تؼذاد ا٘ذوی ٘یش ٓٞ ٚو ٝثبلی ٔب٘ذ ٜثٛد٘ذ،
وبسضبٖ دفبع اص ربٖ أبْ ثٛد.
اص عشفی ٔؼبٚی ٝث ٝد٘جبَ ساٜا٘ذاصی فتٝٙای ثٛد و ٝاص عشیك تشٚس یبساٖ ا٘ذن أبْ  ٚسپس وطتٗ أبْ
حسٗ تٛسظ ٘فٛریٞب؛ خٛد سا ٔذػی خ ٖٛأبْ ٔؼشفی وٙذ .ایٗ فت ٝٙثٔ ٝشاتت سٍٙیٗتش اص فتٝٙی
ػخٕبٖ ثٛد.
اقذاهبت اهبم حسي برای جلَگیری از فتٌِی هؼبٍیِ

صلح

صذٍر حکن تقیِ

 صلح :یىی اص ضشایظ صّح أبْ حسٗ ایٗ ثٛد ؤ ٝؼبٚی ٝحك ٘ذاسد ث ٝیبساٖ أیشإِٙٔٛیٗ و ٝدس
ر ًٙصفیٗ حضٛس داضتٙذ ،وبسی داضت ٝثبضذ .أبْ حسٗ فشٔٛد٘ذ« :صّح وشدْ تب ضیؼیب٘ٓ ثٕب٘ٙذ».
 صذٍر حکن تقیِ :أبْ حسٗ ث ٝضیؼیبٖ فشٔبٖ داد٘ذ و ٝث ٝصٛست ٔخفیب٘ ،ٝث ٝفؼبِیتٞبی خٛد
ادأ ٝدٙٞذ .ثب ٔخفیب٘ ٝضذٖ فؼبِیتٞبی سبصٔبٖ ضیؼٔ ،ٝؼبٚی ٝدیٍش ٘تٛا٘ست ٘یشٞٚب سا ضٙبسبیی
وٙذ؛ ِزا أبْ حسٗ ثب ایٗ وبسٛٔ ،رجبت حفظ اسالْ سا فشا ٓٞوشد٘ذ.
اگر صلح اهبم حسي ًبَد ،کبر بِ اهبم حسیي ٍ کربال ًویرسیذ.
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 سیر حرکتی اهبم حسیي ػلیِ السالم:
ٔؼبٚی ٝیضیذ سا ثشای ثشا٘ذاصی اسالْ ،تشثیت وشد .یضیذ ث ٝفشدی سیبستٕذاس ،صیشن  ٚرٍٙز ٚ ٛاِجت ٝفبسذ
تجذیُ ضذ و ٝاص ٟٔبستٞبی ٘ظبٔی ثشخٛسداس ثٛد.
اقذاهبت اهبم حسیي برای هقببلِ بب براًذازی اسالم
افشبگری ػلیِ فسبد بٌیاهیِ ٍ یسیذ
شکستي سذ تبلیغبت هسوَم بٌیاهیِ ،هبٌی بر هظلَهیت ػثوبى

دس فتٔ ٝٙشي ػخٕبٖ ،ربی ظبِٓ ٔ ٚظّ ْٛػٛض ضذ ٜثٛد  ٚثبیذ ٚالؼیت آضىبس ٔیضذ تب ٔشدْٔ ،ظّْٛ
حمیمی سا ثطٙبسٙذ  ٚث ٝسٛی حك  ٚأبْ ثش٘ٚذ .أبْ حسیٗ ثب ثٕ٘ ٝبیص ٌزاضتٗ هظلَهیت ،ػطش ٚ
شْبدت دس وشثال؛ تجّیغبت  01سبِٔ ٝؼبٚی ٝسا اص ثیٗ ثشد٘ذ  ٚحمیمت سا تب اثذ سٚضٗ وشد٘ذ ،تب ٞش ٔٛلغ
حشف اص ٔظّٔٛیت ثٔ ٝیبٖ ثیبیذ ،رٞٗٞب ث ٝیبد سیذ اِطٟذا افتذ.
 سیر حرکتی اهبم سجبد ػلیِ السالم:
صٔب٘ی و ٝوبس ث ٝأبْ سزبد سسیذ ،اسوبٖ سبصٔبٖ ضیؼ ٝوبٔالً اص ثیٗ سفت ٝثٛد .أبْ سزبد سیبسیتشیٗ
أبْ ضیؼٞ ٝستٙذ .دس دٚساٖ  12سبِٝی أبٔت حضشت سزبد ،سبصٔبٖ ضیؼ ٝ٘ ٝتٟٙب ثبصسبصی ٔ ٚستحىٓ
ضذ ،ثّى ٝایطبٖ رشیب٘ی ٘فٛری دس دستٍب ٜخالفت أٛی ایزبد وشد٘ذ و ٝدستٍب ٜخالفت ٘تٛا٘ست اص ٞیچ
ٔسیشی ٔٛفك ث ٝثشا٘ذاصی اسالْ ضٛد.
الذأبت أبْ سزبد سا ٔیتٛاٖ ث ٝصٛست صیش خالص ٝوشد:
 تشثیت ٘یش٘ ٚ ٚفٛر دس حبوٕیت ،دس ػشص٘ ٝظبٔی  ٚفشٍٙٞی
 تشٚیذ ٔحجت اُٞثیت دس ربٔؼٝ
 سیر حرکتی اهبم ببقر ٍ اهبم صبدق ػلیْوب السالم:
ایٗ د ٚأبْ ثضسٌٛاسٟ٘ ،ضت ػّٕیِ ٌستشدٜای ،تٛسظ سبصٔبٖ ضیؼ ٝساٜا٘ذاصی وشد٘ذ.
ًتبیج ًْضت ػلوی اهبم ببقر ٍ اهبم صبدق
تربیت فقیِ ٍ داًشوٌذ
تبذیل فضبی هکِ ،هذیٌِ،کَفِ ٍ شبم بِ حَزُ ػلویِ
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ػجبسیبٖ  ٓٞدس رجٔ ٟٝمبثُ ثیىبس ٘ٙطستٙذ  ٚسٚیىشد آٟ٘ب ٘یض ،سٚیىشد ػّٕی  ٚفشٍٙٞی ضذٔ .زاٞت
چٟبسٌب٘ٝی اُٞسٙت ،دس ٕٞیٗ صٔبٖ ضىُ ٌشفت .دا٘طٕٙذاٖ ضیؼ ،ٝثشای رٌّٛیشی اص ایٗ
فشلٝسبصیٞب ،ث ٝدستٍب ٜخالفت ٘فٛر وشد٘ذ.
رٌّٛیشی اص ا٘حشاف ثیطتشِ دستٍب ٜخالفت  ٚصٔیٝٙسبصی ثشای تٛسؼ ٚ ٝتشٚیذ تطیغ؛
الذأبت ضیؼیبِٖ ٘فٛری ،دس دستٍب ٜخالفت ثٛد.
 سیر حرکتی اهبم کبظن ػلیِ السالم:
أبْ وبظٓ ٘فٛر سبصٔبٖ ضیؼ ٝسا ٌستشش ٔیدٙٞذ ٚوبس ث ٝربیی ٔیسسذ وٚ ٝصیش ٞبس ،ٖٚضیؼٝی ٔٛسی
ثٗ رؼفش استٚ .لتی ٞبسٔ ٖٚتٛر ٝتٛسؼ ٝسبصٔبٖ ضیؼٔ ٝیضٛد ،ثب ص٘ذا٘ی وشدٖ أبْ وبظٓ دس صذد
لغغ استجبط ضیؼیبٖ ثب أبْ است؛ أب ٔٛفك ٕ٘یضٛد .تب ایٙى ٝسشا٘زبْ ٞبس ،ٖٚأبْ سا ث ٝص٘ذاٖ دِٚتی
ٔیفشستذ  ٚثب ضٟبدت سسب٘ذٖ حضشت ،ایٗ استجبط ثشای ٕٞیط ٝلغغ ٔیضٛد.
 سیر حرکتی اهبم رضب ػلیِ السالم:
ٔطىّی و ٝسبصٔبٖ ضیؼ ٝدس ایٗ صٔبٖ ثب آٖ ٔٛار ٝثٛد ،حصش ضیؼیبٖ دس ػشاق ٔ ٚذی ٝٙثٛد؛ تب ایٗ حصش
ضىستٕ٘ ٝیضذ ،سبصٔبٖ ضیؼٌ ٝستشش پیذا ٕ٘یوشد.
ٔأٔ ٖٛثشای ضٙبسبیی اسوبٖ سبصٔبٖ ضیؼ ٚ ٝتحت وٙتشَ لشاس دادٖ أبْ سضب ،حضشت سا ث ٝعٛس فشا
خٛا٘ذ  ٚایطبٖ ٔزجٛس ث ٝپزیشش ِٚی ػٟذی ضذ٘ذ .أبْ و ٝاص تٛعئٔ ٝأٔ ٖٛآٌب ٜثٛد٘ذ ،ایٗ پیطٟٙبد سا
ثب ضشط ػذْ دخبِت دس ػضَ ٘ ٚصتٞب پزیشفتٙذ .چ ٖٛثب ػضَ ٘ ٚصت تٛسظ ایطبٖ ،اسوبٖ ضیؼٝ
ضٙبسبیی  ٚوطتٔ ٝیضذ٘ذ؛ پس أبْ تٟذیذ سا ث ٝفشصت تجذیُ وشد٘ذ  ٚسبصٔبٖ ضیؼ ٝدس ایشاٖ ضشٚع ثٝ
حشوت ٌ ٚستشش وشد .ضیؼیبٖٞ ،شرب ؤ ٝیسفتٙذ ضشٚع ث ٝتجّیغ ٔیوشد٘ذ  ٚایٗ تجّیغ ثبػج تٛسؼٚ ٝ
تشٚیذ تطیغ ٔیضذ .دس ٘تیز ٝا٘حصبس ضیؼ ٝث ٝػشاق ٔ ٚذی ٝٙضىست ٝضذ .اص عشفی چ ٖٛایٗ اضخبظ
ٔٙتست ثِٚ ٝیػٟذ ثٛد٘ذٞ ،یچوس ٕ٘یتٛا٘ست ث ٝآٟ٘ب آسیجی ثشسب٘ذ« .احٕذ ثٗ ٔٛسی» « ٚفبعٕٝ
ٔؼص »ٝٔٛاص رّٕ ٝاضخبظ تبحیشٌزاس دس تٛسؼ ٝضیؼ ٝدس ایشاٖ ثٛد٘ذ.
از برکت ٍجَد اهبم رضب ،ایراى آرام آرام تبذیل بِ پبیگبُ تشیغ شذ.
 سیر حرکتی اهبم جَاد ،اهبم ّبدی ٍ اهبم ػسکری ػلیْن السالم:
ثب تٛسؼٝی تطیغ دس ایشاٖ تٛسظ أبْ سضب ،اٌش ضیؼیبٖ ث ٝأبْ رٛاد ّٔحك ٔیضذ٘ذ؛ حتٕبً دِٚت
صٔیٝٙسبص تطىیُ ٔیضذ .دستٍب ٜخالفت ػجبسی ،ثشای ایٙى ٝصٔیٝٙی تطىیُ حىٔٛت فشا٘ ٓٞطٛد،
حّمٔ ٝحبصش ٜسا تًٙتش وشد٘ذ؛ تب ربیی و ٝدیٍش ٞیچ أبٔی سا ثؼذ اص أبْ سضب ،آصاد ٍ٘زاضتٙذ  ٚالیٞٝبی
ٔستحىٕی دس ٔمبثُ أبْ  ٚسبصٔبٖ ضیؼ ٝایزبد وشد٘ذ.
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دس صٔبٖ ایٗ س ٝأبْ ثضسٌٛاس ،حٛص ٜفؼبِیت ضیؼ ٝثسیبس ٌستشدٜتش اص أبٔبٖ لجُ ثٛد  ٚایطبٖ ٔحذٚدٜی
ٌستشدٜتشی سا ٔذیشیت ٔیوشد٘ذ .أبْ صبدق  ٚأبْ ثبلش ،فمی ٝتشثیت وشد٘ذ  ٚأبْ وبظٓ اص ایٗ فمٟب،
سبصٔبٖ فمبٞت «سبزهبى ٍکبلت» تطىیُ داد٘ذ  ٚأبْ رٛاد ایٗ سبصٔبٖ سا تجذیُ ث ٝیه ٟ٘بد ٚسیغ
وشد ٚ ٜلّٕشٚی آٖ سا تؼییٗ وشد٘ذ.
دس صٔبٖ أبْ ٞبدی  ٚأبْ ػسىشی حّمٔ ٝحبصش ٜتًٙتش ضذ؛ ِٚی ٟ٘بد ،تٛسؼ ٝپیذا وشد  ٚلّٕشٚی آٖ
ثیطتش ضذ .دس ایٗ صٔبٖ أبْ ٞبدی ضشٚع ثٛ٘ ٝضتٗ ٘بٔ ٚ ٝسسبِٞٝبی ٔتؼذدی وشد٘ذ .ایطبٖ دس لبِت
دػب ،سٚص ث ٝسٚص ثش غٙبی سبصٔبٖ ضیؼ ٝافضٚد٘ذ .دس صٔبٖ أبْ حسٗ ػسىشی ایٗ حّم ٝث ٝا٘ذاصٜای تًٙ
ضذ و ٝحضشت ٘تٛا٘ستٙذ ث ٝسفش حذ ثش٘ٚذ؛ أب دس ػیٗ حبَ ایطبٖ تٛسظ یه ساثظ ث٘ ٝبْ ػخٕبٖ ثٗ
سؼیذ (سٚغٗ فشٚش) اعالػبت سا ٔذیشیت ٔیوشد٘ذ .اعالػبت ث ٝدست ػخٕبٖ ثٗ سؼیذ ٔیسسیذ  ٚسپس
دس وُ سبصٔبٖ ضیؼ ٝتٛسؼ ٚ ٝا٘تطبس پیذا ٔیوشد.
 سیر حرکتی اهبم زهبى ػجل اهلل فرجِ:
پس اص ضٟبدت أبْ حسٗ ػسىشی  ٚآغبص غیجت أبْ صٔبٖ ،سبصٔبٖ ضیؼ ٝثب ٔطىُ رذیِ خالء فشٔب٘ذٞی
سٚثش ٚضذ .حضشت اربصٕ٘ ٜیدٙٞذ ایٗ خالء آسیجی ث ٝسبصٔبٖ ضیؼ ٝثشسب٘ذ  ٚثالفبصّ ٝالذاْ ثٔ ٝؼشفی
ًَاة اربؼِ ٔیوٙٙذ .أبْ ثب ٔؼشفی ٘ٛاة اسثؼ ،ٝیه فشصت  96سبِ ٝسا ایزبد وشد٘ذ  ٚدس ٕٞیٗ ٔذت
 96سبَ ،سبصٔبٖ ضیؼ ٝسا ث ٝفمٟب ٚصُ وشد٘ذ  ٚفشٔب٘ذٞی سا ث ٝفمٟب ٔٙتمُ وشد٘ذ.
ّذف اهبم زهبى ،اًتقبل هسئَلیت بِ ٍالیت فقیِ بَد.
حضشت حزت دس ٘بٔٝای ث ٝاسحبق ثٗ یؼمٛة ٔیفشٔبیٙذ...« :دس حٛادث ٚالؼ ،ٝث ٝساٚیبٖ احبدیج ٔب
سرٛع وٙیذ»
تؼذاد ثبالی فمٟب ،دستشسی آسبٖ ث ٝآٟ٘ب  ٚأىبِٖ تمی ٚ ٝحفظ رب٘طبٖ؛
دالیُ اسربع دادٖ ٔشدْ ث ٝفمٟب ،تٛسظ حضشت ٔیثبضذ.
 سیر حرکتی اهبم خویٌی:
فمٟبی ضیؼ ،ٝپبیٍبٞی ث٘ ٝبْ ایشاٖ دس اختیبس داضتٙذ  ٚسٚیصٞبی فشاٚا٘ی دس ایٗ پبیٍب ٜاتفبق افتبد تب
ربیی و ٝوبس ث ٝدست فمی ٝثضسٌٛاس أبْ خٕیٙی سسیذ.
أبْ خٕیٙی ثب لیبْ  02خشداد  0102سبصٔبٖ ضیؼ ٝسا ٚاسد ٔشحّ ٝػّٕیبتی وشد٘ذ .دس ایٗ صٔبٖ ،ضیؼٝ
٘ ٓٞیش ٚداضت ٓٞ ،تٛإ٘ٙذ ثٛد ٔ ٓٞ ٚیتٛا٘ست سسبِت ثضسٌی سا ث ٝدٚش ثٍیشد؛ ِزا أبْ ثالفبصّ ٝثب سٝ
دستٛس ضیؼ ٝسا ٚاسد ٔشحّ ٝػّٕیبتی وشد٘ذ.
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دستَر لغَ تقیِ
اقذاهبت اهبم خویٌی

ّذف قرار دادىِ قذس
سبزهبًذّی شیؼیبى

 دستَر لغَ تقیِ:
أبْ خٕیٙی تمی ٝسا حشاْ اػالْ وشد٘ذ  ٚفشٔبٖ ٔجبسصٜی ػّٙی داد٘ذ.
ّ ذف قرار دادىِ قذس:
أبْ ٘مغٝی ٞذف سا تؼییٗ وشد٘ذ ،آٖ  ٓٞایٗ ثٛد و ٝثبیذ اسشائیُ سا ٘بثٛد وشد  ٚاسالْ ٘بة سا ثٝ
ثیتإِمذس سسب٘ذ .صیشا لذس٘ ،مغٝی ضشٚع رٟب٘ی ضذِٖ اسالْ است.
 سبزهبًذّی شیؼِ:
ضیؼ ٝثبیذ تطىیالت پیذا ٔیوشد .ثؼذ اص  02سبَ تالش أبْ خٕیٙی  ٚسبصٔبٖ ضیؼ ٝدس ایشاٖ ،ایٗ
تطىیالت دس ٟ٘بیت دس سبَ ٛٔ 25فك ث ٝتطىیُِ جوَْری اسالهی ،ث ٝػٛٙاٖ سٔٛیٗ دِٚت صٔیٝٙسبص
ضذ .ثب ث ٝلذست سسیذِٖ أبْ خٕیٙی ،ثؼذ اص  0011سبَ ضیؼ ٝحبوٕیت پیذا وشد  ٚدستبٚسد چُٟ
سبِٝی ایٗ حبوٕیت ،ثسیبس ثیطتش اص آٖ  0011سبَ است.
اکٌَى سبزهبى شیؼِ ،خَد را تب پیچ تبریخ ٍ یک قذهی ظَْر هْذی رسبًذُ است.

تذسیس استبد حبٔذی
ٔٛضٛع :رشیبٖ ضٙبسی فش ًٙٞا٘تظبس
خالص ٚ ٝچىیذٔ ٜغبِت اسائ ٝضذ ٜدس والسٞبی آٔٛصضی ٔؼبسف ٟٔذٚیت

تٟی ٝضذ ٜدس ٚاحذ ٟٔذٚیت ٔٛسسٔ ٝصبفٟٔ ،ذیبساٖ @Mahdiaran
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