
 



  ثزاثزی هبلیبت دارٍخبًِ ّب ًغجت ثِ عبل گذؽتِ 3افشایؼ 

 .ای ٍ هغبیز ثب التصبد همبٍهتی اعت عزح جبهغ هغىي دارای ًگبُ عزهبیِ

  اعت »لَحبًِ عبدُ«صزف ارتجبط ثب غزة  التصبدی ثِهؾىالتحلػجذی: تصَر 

 هیلیَى ًفز اس ؽبغالى اهٌیت ؽغلی ًذارًذ. 11

آخزیي اخجبر اس ّتل وَثَري: در رٍس یبسدّن وِ گَیب              

عختتزیي رٍسّبی هذاوزات ثَد عزفیي عخي اس تصوین                

عیبعی راًذًذ ٍ یىذیگز را ثِ گزفتي یه تصوین عخت                  

وزدًذ. ٍسرای خبرجِ چیي، فزاًغِ ٍ رٍعیِ ٍیي را تزن وزدًذ تب ثِ                     تزغیت هی 

پبیتختْبیؾبى ثزگزدًذ اهب عی رٍسّبی آیٌذُ ثبس خَاٌّذ گؾت سیزا هذاوزات تب رٍس              

 «ارادُ عیبعی »جوؼِ توذیذ ؽذُ اعت./ عزف ّبی غزثی السهِ رعیذى ثِ تَافك را               

داًٌذ وِ ایي درخَاعت هؼٌبیی جش وَتبُ آهذى ایزاى           عزف همبثل خَد یؼٌی ایزاى هی     

اس خغَط لزهشػ ًذارد. یه ػضَ ّیبت هذاوزُ وٌٌذُ ایزاًی ثِ ًمل اس ظزیف: خبًن                 

       ُ ای در هذاوزات داؽتِ ٍ ّوَارُ احتزام          هَگزیٌی ّوَارُ ًمؼ ثغیبر هثجت ٍ عبسًذ

                 ُ ای داؽتین.    هتمبثل ثز رٍاثظ هب حبون ثَدُ ٍ اهزٍس ّن هاللبت ثغیبر هثجت ٍ عبسًذ

               ِ ای وِ ثب ٍسرای       ثزخی هٌبثغ خجزی گشارػ دادًذ وِ ٍسیز خبرجِ ایزاى در جلغ

در ٍیي داؽتِ در پبعخ ثِ هغئَل عیبعت خبرجی اتحبدیِ ارٍپب گفت:                 5+1خبرجِ  

 .ّیچ گبُ یه ایزاًی را تْذیذ ًىٌیذ
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            ِ ى هب اعت. ًْى اس هٌىز ثبیذ          اهیزالوؤهٌیي هیفزهبیذ هي هیخَاّن هزدم را ثِ ثْؾت ثزعبًن؛ ایي ٍظیف

ثىٌین، اهز ثِ هؼزٍف ثبیذ ثىٌین، ٍعبئل ػول خیز ٍ حغٌبت را در وؾَر فزاّن وٌین، ٍعبئل ؽُزٍر ٍ                       

 93/02/03اهبم خبهٌِ ای آفبت را اس دعتزعْب ثزدارین؛ ایي ٍظبئف هغئَلیي حىَهت اعت. 

  !رفتگزاى لیغبًظ ٍ فَق لیغبًظ در ایزاى

لیبم هزدهی ػلیِ گزٍُ           

 ججِْ الٌصزُ«تزٍریغتی تىفیزی 

وِ یه هبُ اخیز هٌبعمی را در          »

اعتبى ادلت فزا گزفتِ ثَد، درحبل تَعؼِ ٍ                 

 .گغتزػ ثِ هٌبعك ٍ ؽْزّبی دیگز اعت

رٍحبًی: حضَر هزدم در      

رٍس لذط در ؽزایظ هذاوزُ          

پؾتیجبًی اس ػشت خَدؽبى           

تز ثبؽذ    اعت / ّز چِ راّپیوبیی رٍس لذط ثبؽىَُ

ػشت هلت هغلوبى ایزاى ٍ لذرت دٍلت اعالهی ٍ          

 .ًظبم اعالهی اس دیذ جْبًیبى ثیؾتز خَاّذ ثَد

ّبؽوی رفغٌجبًی: هذاوزُ     

رٍ در رٍ ثْتز اس صحجت اس راُ            

    ِ ّبعت. ایزاى    دٍر اس عزیك رعبً

ّبی همبثل ّن ثِ        ثغیبر جذی اعت. اگز عزف       

ّویي هیشاى جذی ثبؽٌذ، لغؼب تَافك ثِ دعت             

آیذ. ایٌىِ ایزاى هغتمیوب ثب آهزیىب صحجت              هی

وٌذ، الذام خَثی اعت. هب یه تبثَ را                      هی

این. ثبسگؾبیی عفبرت آهزیىب در تْزاى،          ؽىغتِ

 غیزهوىي ًیغت

ثزد   –ؽوخبًی: تَافك ثزد   

ثِ ؽزط دعت ثزداؽتي عزف        

همبثل اس سیبدُ خَاّی لبثل            

حصَل اعت / دثیز ؽَرای ػبلی اهٌیت هلی تؼییي          

االجل ثِ هٌظَر اًتمبل فؾبر وٌگزُ آهزیىب ثِ          ضزة

 ِ ای را فبلذ اػتجبر ػٌَاى وزد ٍ تٌْب           هذاوزات ّغت

هحذٍدیت هذاوزُ وٌٌذگبى را تبهیي حمَق در            

 .چبرچَة خغَط لزهش داًغت

   ُ علت اظْبرًظز ؽت     ّبی اصالح   داریَػ عجبدی اس چْز

ثزخی اختالفبت ثبلی اعت    «گذؽتِ جَاد ظزیف را هٌتؾز وزد:       

ّوِ هزدم دػب وٌٌذ تب اى ؽباهلل ّز چِ صالح وؾَر، اعالم ٍ                 

عجبدی در اداهِ ًَؽت:      »هغلویي ٍ هزدم خَة هبعت در ایي ؽت همذر ؽَد.                 

 »خذاٍویلی«ؽخصًب ثزای آلبی ظزیف ٍ ّوىبراى ایؾبى آرسٍی هَفمیت هی وٌن اهب               

را ویٌِ تَساًِ ٍ اس عز غیظ ٍ ًفزت هَرد ؽوبتت           »عؼیذ جلیلی «آًْب وِ دٍ عبل اعت      

لزار هی دادًذ ٍ هی دٌّذ وِ:هذاوزات عیبعی والط فلغفِ ٍ هحل ثیبًیِ خَاًی                     

سدُ ثَد آلبیبى عمف آعوبى ٍ حٌجزُ        »جلیلی«ًیغت)!( خذاٍویلی اگز ایي حزف را       

                 ِ ػَام!   :هجبرن خَد را ّن سهبى ٍ تَاهبى ثب ًؼزُ ّبی گَػ خزاػ ًوی ؽىبفتٌذ و

هذاوزات عیبعی وِ جبی ًذر ٍ ًیبس ٍ دػب ٍ تَعل ًیغت! رػیت! وبر ّز ثش ًیغت                      

خزهي وَفتي ـ گبٍ ًز هی خَاّذ ٍ هزد وْي! ثی عَاد! حبال ثؾیي ٍ ثجیي ظزیف چی                    

  !وبر هی وٌِ!؟ اعوؼ ظزیفِ ٍلی وَالن هی وٌِ

یىصذٍپٌجویي رٍس تْبجن ًظبهی ػزثغتبى ثِ هزدم یوي،        

ٍیىن هبُ رهضبى ثب خجز خًَیي حولِ             هصبدف ثب رٍس ثیغت     

ّبی عؼَدی ثِ حضزهَت آغبس ؽذ؛ جبیی وِ ًشدیه             جٌگٌذُ

رٍس آخز هبُ     5ثظ در     ًفز فمظ در یه حولِ وؾتِ ؽذًذ./ الؼزثیِ اس آتؼ              90ثِ  

رٍس اٍل هبُ ؽَال خجز داد/هصز خَاعتبر حل عیبعی ثحزاى یوي ؽذ /                 5رهضبى ٍ   

                   ُ ّبی    ًبرضبیتی اًصبراهلل اس ػولىزد فزعتبدُ عبسهبى هلل در اهَر یوي /جٌگٌذ

جوَْر هغتؼفی   ػزثغتبًی پظ اس اػالم جذایی دّْب ًفز اس ًیزٍّبی عزفذار رئیظ              

 .ًفز اس آًْب را وؾتٌذ 30یوي ٍ پیَعتي ثِ اًصبراهلل، همز آًبى را ثوجبراى وزدًذ ٍ 

رییظ جوَْری ؽبهگبُ رٍس    

چْبرؽٌجِ پیؼ اس ػشیوت ثِ          

رٍعیِ ثزای ؽزوت در اجالط        

هؾتزن عزاى وؾَرّبی ػضَ عبسهبى ّوىبری       

ؽبًگْبی ٍ گزٍُ ثزیىظ ثب تبویذ ثز آهبدُ ؽذى          

ایزاى ثزای دٍراى پغبهذاوزُ ٍ پغبتحزین، گفت        

وِ ایي اجالط ّب فزصت هٌبعجی اعت وِ                 

دیذگبُ ّبی وؾَرهبى را در خصَؿ هغبیل هْن        

 .هٌغمِ ای ٍ جْبًی تؾزیح وٌین

در پی ادػبی ثزخی             

ّب درخصَؿ اثالؽ تصوین      عبیت

رعبًِ هلی ثِ ٌّزهٌذاى، هجزیبى  

ٍ گَیٌذگبى صذا ٍ عیوب هجٌی ثز هوٌَػیت حضَر           

  ِ ّبی اجتوبػی، هذیزول رٍاثظ ػوَهی            در ؽجى

 .عبسهبى ایي خجز را تىذیت وزد

ًفز ًیش    1831ػلیزغن آًىِ 

در اثز ًبتَاًی در پزداخت هْزیِ      

ّب ثِ عزهی ثزًذ. ثب ایي       در سًذاى

ویلَ   6حبل اهب هْزیِ ّبی ػجیت ٍ غزیجی هبًٌذ          

راط آَّی ٍحؾی، چؾن ٍ دعت ٍ      8ثبل هگظ، 

ّشار هزجبى دریبیی ٍ  هْزیِ ّبی هیلیًَی           5پب،  

ٍ هیلیبردی هبًٌذ عىِ ثِ تبریخ تَلذ، ٍیالی ؽوبل  

 .ٍ ... ٌَّس ّن ثبة اعت

آیت اهلل هىبرم ؽیزاسی گفت: حبهیبى حمَق ثؾز ّیچ ػىظ الؼولی در ثزاثز                 

ؽَد؛   ّب رؽَُ دادُ هی     دٌّذ، سیزا دالرّبی ػزثغتبى ثِ آى       جٌبیبت ػزثغتبى ًؾبى ًوی   

  .در ایي دًیبی ٍاًفغب اعت وِ ثبیذ گفت، جبی ػلی )ع( ٍالؼبً خبلی اعت

  ِ ای حل      الریجبًی: ّغت

ثؾَد یب ًؾَد، حوبیت ایزاى اس        

وٌذ / رٍس      فلغغیي تغییز ًوی   

لذط ًؾبى دٌّذُ فْن درعت هلت ایزاى ٍ                

صیبًت اس اثتىبر اهبم)رُ( اعت وِ ثب حضَر                  

 .دّذ یىپبرچِ خَد ایي ارادُ را ثِ رصین ًؾبى هی

پضٍیبى: ثزخی فىز            

وٌٌذ ایزاى ثؼذ اس تَافك             هی

ؽَد !/ دٍلت     ای ثْؾت هی    ّغتِ

 ِ ای هٌغجن ثزای التصبد وؾَر اعت ٍ           فبلذ ثزًبه

    ِ ای ًیش ّیچ ًَع ًمؾِ راُ         هي در تًَل تَافك ّغت

 .ام ای هٌغجن را ًذیذُ ٍ ثزًبهِ

ًبعك ًَری:گذؽت ٍ         

عبل پیؼ    35ثزدثبری وِ هزدم    

داؽتٌذ در حبل حبضز دیگز          

ؽبّذ آى ًیغتین ٍ اس آى عالهتی وِ در                       

ّبی دٍلتی ٍ احتزاهی وِ ثِ ارثبة رجَع             دعتگبُ

گذاؽتٌذ دیگز خجزی ًیغت. در آى سهبى وغی          هی

 جزات رؽَُ گزفتي ًذاؽت ٍ ّوِ خذاتزط ثَدًذ

ٍسیز آهَسػ ٍ پزٍرػ ثب       

اػالم ایٌىِ پبیِ ّبی پٌجن ٍ            

ؽؾن اثتذایی دٍ هؼلوی خَاٌّذ      

ؽذ، اس آغبس عزح رتجِ ثٌذی هؼلوبى اس هْز هبُ             

اهغبل خجز داد./ آسهَى اعتخذاهی آهَسػ ٍ           

پزٍرػ ثِ صَرت هغتمل ٍ جذا اس آسهَى                

فزاگیز عبسهبى عٌجؼ آهَسػ وؾَر ثزگشار         

خَاّذ ؽذ ٍ ًحَُ اجزای آى ًیش ثز ػْذُ                  

 .آهَسػ ٍ پزٍرػ گذاؽتِ ؽذُ اعت

االعالم: هب سهبًی پبی هیش هذاوزُ  حغیي ؽیخ

رفتین وِ آلبی وزی ًبهِ ًَؽت ٍ اس عزیك وؾَر     

ػوبى ثزای هب فزعتبد وِ آهزیىب حمَق هب را در             

عبسی ثِ رعویت هی ؽٌبعذ. ثؼذ دٍ هاللبت           غٌی

ثیي هؼبًٍیي ٍسرای خبرجِ در ػوبى ثزگشار ؽذ ٍ  

ثؼذ علغبى لبثَط اس عزف آلبی اٍثبهب خذهت           

همبم هؼظن رّجزی آهذ ٍ هفبد ًبهِ وزی را ثِ آلب           

ٍ   »اػتوبدم  ثِ آًْب ثی  «ػزض وزد. آلب فزهَدًذ:     

یه ثبر دیگز اػتوبد        «علغبى لبثَط گفت:       

 .". ثزایي اعبط هذاوزات ؽزٍع ؽذ»وٌیذى
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