هسابقِ حذیث بیذاری  /گزٍُ سٌی (ج)
زٚست ذٛتٓ! ٔی زا٘ٓ وٞ ٝط ٚلت غحثت اظ پیطٚظی ا٘مالب اسالٔی ،ضٞثطی أاْ ذٕیٙی ،فطاض ضا ٚ ٜلیاْ
ٔطزْ ایطاٖ تٔ ٝیاٖ ٔی آیس سٛاالت ظیازی زض شٙٞت ٘مص ٔی تٙسزٞ .ط چٙس و ٝتطای ضسیسٖ ت ٝجٛاب ایٗ
سٛاِٟا تایس وتاتٟای ظیازی ضا ٔغاِؼ ٝوٙی أُا زض ایٙجا ٔی ذٛاٞیٓ ت ٛضا تا جطیاٖ پیطٚظی ا٘مالب  ٚاتفالات
ٔ ٟٓآٖ ضٚظٞا آضٙا ٕ٘اییٓ.
ّوِ هزدم ایزاى در فکز هبارسُ بَدًذ .ایي هبارسُ ٍ قیام بزای چِ بَد؟
اٖ ضٚظٞا ضٚظٞا ی تاضیىی تٛز٘س ضٚظٞایی وٞ ٝیچ وس ٕ٘ی تٛا٘ست ز ضواض حىٔٛت  ٚضا ٜزذاِت وٙس اٌط
وسی حطفی ٔی ظز تا ا ٚتطذٛضز ٞای ضسیسی ٔی ضس.وطٛض پط ضس ٜتٛز اظ آزٟٔایی و ٝت٘ ٝفغ ذٛز تػٕیٓ
ٔی ٌطفتٙس ت٘ ٝفغ ذٛز واض ٔی وطز٘س  ٚتطای زیٍطاٖ ٞیچ واضذٛتی ا٘جاْ ٕ٘ی زاز٘س..ضضا ذاٖ یىی اظ آٖ
آزٟٔایی تٛز و ٝفىط ٔی وطز پایٞ ٝای حىٔٛت ٔحىٓ است  ٚفط ًٙٞغطتی ٞا اظ فطٔ ًٙٞا تٟتط است تطای
ٕٞیٗ ت ٝضٚاج فط ًٙٞآ٘اٖ ٔی پطزاذت .ا ٚاغالً زٚست ٘ساضت و ٝػّٕا  ٚضٚحا٘ی ٖٛو ٝتٔ ٝطزْ فىطٔی
وطز٘س زضواض ا ٚزذاِت وٙٙس.حىٔٛت ضضا ضا ٜت ٝضٚحا٘ی ٖٛاجاظٕ٘ ٜی زاز٘س ِثاس ضٚحا٘یت تپٛضٙس .تؼس اظ
ایٗ پسض ذٛزذٛا ٜفطظ٘س ٔغطٚض ا ٚت ٝػٛٙاٖ پازضا ٜا٘تراب ضس  .ظّٓ  ٚستٓ ا ٓٞ ٚوٓ اظپسضش ٘ساضت  .اٚ
 ٓٞتیص اظ ا٘ساظ ٜذٛزذٛا ٚ ٜذٛزتیٗ تٛز .زض وطٛضحىٔٛت ٘ظأی اػالْ ٔی وطز یؼٙی ٔطزْ تیطتطاظ زٚ
٘فط ٕ٘ی تٛا٘ستٙس تا  ٓٞتاضٙس  ٚایٙى ٝاظ  9ضة تا  6غثح وسی حك ضفت  ٚآٔس ٘ساضت .ظ٘سٌی تطای ٔطزْ
زض ایٗ ضطایظ تسیاض سرت ضس ٜتٛز .آظازی ٚالؼی ضً٘ ذٛز ضا ت ٝآظازی غطتی زاز ٜتٛز.
چزا اهام خویٌی رّبز ایي قیام شذ؟
زض ٕٞاٖ ضٚظٞا زض جایی زیٍط وٛ٘ ٝض  ٚستاضٕٟٔ ٜاٖ تٛز ا٘ساٟ٘ایی تٛز٘س و ٝظ٘سٌی زیٍطاٖ تطایطاٖ ٟٔٓ
تٛز .آٟ٘ا زٚستساض ٔظّٔٛیٗ  ٚزضٕٗ ستٍٕطاٖ تٛز٘س.یىی اظ ایٗ ا٘ساٟ٘ا ی ذٛب ضٚح اهلل ذٕیٙی تٛز .
ا ٚتا لطآٖ اضتثاط ذٛتی زاضت  ٚظ٘سٌی ساز ٜای زاضت  .ا ٚزِسٛظ ٔطزْ تٛز .
اٌط زض حىٔٛت تػٕیٕی ٌطفتٔ ٝی ضس و ٝت٘ ٝفغ ٔطزْ ٘ثٛز آیت اهلل ذٕیٙی تا آٖ تٔ ٝثاضظٔ ٜی
پطزاذت.یىی اظ تٟتطیٗ استازاٖ حٛظ ٜػّٕی ٝلٓ تٛز ،وٞ ٝط جٛا٘ی زٚست زاضت زض والس زضس ا ٚتٙطیٙس.
ایٗ تعضي ٔطز تاضید ایطاٖ ٔی ٌفت تػٕیٕٟا ی ّٕٔىتی ٘ثایس اظ زیٗ جسا تاضس؛ زضحاِی و ٝحىٔٛت تٝ
زیٗ واضی ٘ساضت.

چزا اهام  15سال در خاًِ اش ًبَد؟
ایٗ تعضي تطیٗ ٔطز ایطاٖ زض ذا٘ ٝای وٛچه زضذٕیٗ ظ٘سٌی ٔی وطز تطای ٕٞیٗ ت ٝجای آیت اهلل
ٔٛسٛی ت ٝا ٚذٕیٙی ٔی ٌفتٙس.

ساِٟا ی ظّٓ  ٚتاضیىی تطای ٔطزْ ت ٝسرتی ٔی ٌصضت  ٚآ٘اٖ زضٞط فطغتی ؤ ٝی تٛا٘ستٙس تا ضاٞپیٕایی
اػتطاؼ ذٛز ضا ٘طاٖ ٔی زاز٘س .زضیىی اظ ضا ٜپیٕایی ٞای ذٛز سطتاظاٖ ضغیٓ ت ٝاستازاٖ زا٘طٍأ ٚ ٜطزْ
حّٕ ٝوطز٘س .
ٔطزْ ت ٝآیت اهلل ذٕیٙی أاْ ٔی ٌفتٙس  ٚأاْ ٔطزْ ضا تٔ ٝثاضظ ٜتا حىٔٛت پّٟٛی زػٛت ٔی وطز٘س.
حىٔٛت و ٝاظ حضٛض أاْ زضایطاٖ ٔی تطسیس تػٕیٓ ٌطفت ایطاٖ ضا ت ٝوطٛضی زیٍط تفطستس،اِٚیٗ ٞجطت
أاْ زض 13آتاٖ ساَ  43ت ٝوطٛض تطوی ٝتٛز ٔ.طزْ ت ٝذیاتاٟ٘ا ضیرتٙس  ٚتظاٞطات ت ٝپا وطز٘س  .وطٛض تطویٝ
تطسیس  ٚا ظحىٔٛت ایطاٖ ذٛاست أاْ ضا ت ٝجایی زیٍط تفطستس  .ایٗ تاض ػطاق ا٘تراب ضس ٕٞ ٚیٗ تاػث
ضس أاْ  15ساَ ضا زض ٘جف ظ٘سٌی وٙس  .ساِٟایی و ٝتا اظ زست زازٖ فطظ٘س تعضي أاْ ٕٞطا ٜتٛز  .زض
یىی اظ ضثٟای تثؼیس آلا ٔػغفی ذٕیٙی ت ٝعٛض ٔطىٛوی ت ٝضٟازت ضسیس.
چزا آى جوعِ،جوعِ سیاُ ًاهیذُ شذ؟
أاْ ٕٞیٗ عٛض و ٝزض تثؼیس ت ٝسط ٔی تطز٘س اضتثاط ذٛتی تا ٔطزْ ایطاٖ زاضتٙس  ٚآٟ٘ا ضا ٞسایت  ٚضٞثطی
ٔی وطز٘سٔ .طزْ تطا ی تطٌعاضی ٔطاسٓ ضثٟای لسض تا ٔراِفت ضغیٓ ضٚتط ٚضس٘س و ٝتا وطتاض ٔطزْ ٕٞطاٜ
تٛز ٔ.طزْ تٙٔ ٝاسثت ٞفتٕیٗ ضٚظ ضٟازت ٔطزْ تی ٌٙا ٚ ٜتی زفاع زضٔیساٖ غاِ ٝجٕغ ضس٘س  ٚتٝ
ضاٞپیٕایی  ٚتظاٞطات پطزاذتٙس  17 .ضٟطیٛض ساَ 57ضغیٓ وطتاض ٚحطیا٘ ٝا ی ضا زض ع َٛتاضید تطای ذٛز
ت ٝیازٌاض ٌصاضت  .تؼساز ظذٕی ٞا  ٚوطتٞ ٝا ت ٝلسضی تٛز و ٝتیٕاضستاٟ٘ا پصیطش ٘ساضتٙسٔ.یساٖ غاِ ٝپط
اظ جسسٞای پیط  ٚجٛا٘ی تٛز و ٝتطای ٔثاضظ ٜت ٝضٟازت ضسیس ٜتٛز٘س.
آٖ ضٚظ ٔیساٖ غاِ ٝتٔ ٝیساٖ ضٟسا  ٚآٖ ضٚظ جٕؼ ٝت ٝجٕؼ ٝسیا ٜتثسیُ ضس  ٚایٗ تاضید ٚ ٚالؼ ٝزض یاز ٕٝٞ
تالی ٔا٘س.
تؼس اظ ایٗ تاضید حضٛض ٔطزْ زض وٛچ ٚ ٝذیاتاٖ تطای تظاٞطات  ٚضا ٜپیٕایی تیطتط  ٚتیطتط ٔی ضس ٚ
فطاضٞای حىٔٛتی ٘یع اظ آٖ تیطتط ٔی ضس ساٚان ٘اْ ساظٔا٘ی اعالػاتی تٛز وٚ ٝلتی ٘أی اظ آٖ تطزٔ ٜی
ضس ٚحطیا٘ ٝتطیٗ ضىٙجٞ ٝا ضا ت ٝذاعط ٔی آٚضزی .

چزا پزٍاس 4721هْن بَد؟
اٖ ضٚظ وثٛتطاٖ ایطاٖ آسٕاٖ ضا ت ٝوثٛتطی ترطیس ٜتٛز٘س و ٝتٟتطیٗ ٞسی ٝذسا٘ٚس ضا ٕٞطا ٜذٛز زاضت.
آسٕاٖ تی لطاض ٔ ٚطزْ ٔٙتظط تٛز٘س.اظ ضٚظی و ٝلاغس ض ْٛضاٞی ضفت ٝتٛز ایطاٖ ضىُ زیٍطی ت ٝذٛز
ٌطفت ٝتٛز.تؼس اظ ایٙى ٝضا ٜایطاٖ ضا تطن وطزٔ،طزْ تط زٚش ٌ ٓٞط ٜذٛضز٘س ٔ ٚجسٕ ٝضا ٜضا تط ذان
وطیس٘س
ضٚظ٘أ ٝویٟاٖ تا ذغی زضضت  ٚپطضً٘ ٘ٛضت ٝتٛز اهام خویٌی جوعِ در تْزاى ًواس هی خَاًٌذ ایٗ
جّٕ ٝزاغتطیٗ ٚضیطیٗ تطیٗ ذثط آٖ ضٚظ تٛز وٞ ٝیجاٖ ضا ت ٝذیاتاٖ ٞا وطیس ٜتٛز.
اضتص و ٝتا آٖ ضٚظ زض ٔماتُ ٔطزْ تٛز ،حاال پی٘ٛس سثعی تا ٔطزْ زاضت.
ذٕیٙی ضٞثط ٔاست
اضتص تطازض ٔاست
ترتیاض اتتسا فطٚزٌا ٜضا تست أا ٚلتی تا تظاٞطات ذطٍٕیٗ ٔطزْ ٔٛاج ٝضس چاض ٜای ٘ساضت جع ایٙىٝ
فطٚزٌا ٜضا تاظ وٙس.
آذطیٗ اذثاض ٘طاٖ ٔی زاز أاْ زض ساػت  8/30غثح  12ت ٕٟٗزض ایطاٖ ذٛاٙٞس تٛز ٔ ٚطزْ تؼس اظ  15ساَ
ضٞثط ٔصٞثی ذٛیص ضا ٔی زیس٘سٔ،طزْ ٔطتاق ت ٝآسٕاٖ ٔی ٍ٘طیستٙس.
وثٛتطی و ٝاظ آسٕاٖ پاضیس حطوت وطز ٜتٛز زض ساػت  9/30زض تٟطاٖ ت ٝظٔیٗ ٘طست .
حاال ا ٚآٔس ٜتٛز تا ٔطزْ ضا ت ٝسٛی آسٕا٘ی ضسٖ حطوت زٞس.
اِٚیٗ ٔىا٘ی ضا و ٝتطای سرٙطا٘ی ا٘تراب وطز٘س تٟطت ظٞطا تٛز  .آٖ ضٚظ ایٗ غسا  ٚایٗ سرٙطا٘ی زض ٌٛش
تاضید ٔ ٚطزْ عٙیٗ ا٘ساظ ضس ((.ها فقط قذم اٍل پیزٍسی را بزداشتِ این ٍ دٍلت اگز تسلین ًشَد
،هلت اٍ را بِ جای خَد خَاّذ ًشاًذ .تا سًذُ این ًخَاّین گذاشت ّستی ها بِ کام آهزیکا بزٍد .
ها هی خَاّین هولکت دارای ًظام ًاشی اس هلت باشذ...هي بِ پشتیباًی هلت تَی دّي ایي دٍلت
هی سًن.کاری ًکٌیذ هزدم را بِ جْاد دعَت کٌن))...
در چِ رٍسی رژین شاٌّشاّی سقَط کزد ٍ اًقالب اسالهی بِ پیزٍسی رسیذ؟
ضٚظٞایی و ٝپیاْ آظازی آٖ ٞط ضٚظ اظ ضٚظ لثُ تیطتط ٔی ضس ت ٝسطػت ٔی ٌصضت  .پس اظ س ٝضٚظ أاْ ٘یع
زِٚت ٔٛلت تطای ٔطزْ تؼییٗ وطز٘س.
اظ  15ت ٕٟٗتا  22ت ٕٟٗز ٚزِٚت زض ایطاٖ ٚجٛز زاضت .یىی زِٚت ٔٛلت ا٘مالب اسالٔی و ٝأاْ آٖ ضا
ٔؼطفی وطز ٜتٛز ٛٔ ٚضز تأییس ّٔت تٛز  ٚیىی  ٓٞزِٚت ترتیاض.
تاْ ٘طستٗ وثٛتطاٖ ا٘مالب ٚظاضترا٘ٞ ٝا ٟ٘ ٚازٞا تٛز٘س ٚ.ظاضت أٛض ذاضج، ٝتٟساضی  ،آتازا٘ی ٔ ٚسىٗ،آب ٚ
تطق  ،اعالػات ٞٚطضٚظ تؼساز ٚظاضترا٘ٞ ٝایی و ٝت ٝاضتص سثع ّٔت ٔی پیٛست تیطتط ٔی ضس ٘ ٚطاٍ٘ط
ٌأٟای ٔٛفك ا٘مالتی تٛز و ٝزض ٔسیطی ذسا جٛیا٘ ٝلطاض ٌطفت ٝتٛز.
ػس ٜظیازی اظ واضٔٙساٖ ٘یطٚی ٛٞایی تٙٔ ٝعَ أاْ ضفتٙس  ٚتا ایطاٖ ػىسی تاضیری ٌطفتٙس.
ج ًٙذیاتا٘ی ت ٝاٚج ذٛز ضسیس ٜتٛز .زض  21ت ٕٟٗاظ ساػت  2تؼساظظٟط ٔٙغ ضفت  ٚآٔس اػالْ ضس ؛أا أاْ
ایٗ فطٔاٖ ضا تاعُ اػالْ وطز  ٚاظ ٔطزْ ذٛاست ت ٝذیاتاٟ٘ا تطیع٘س  ٚحىٔٛت ٘ظأی ضا ٘ازیس ٜتٍیط٘س.
وال٘تطی  ٚپازٌاٟ٘ا ٘یط تطای پطٚاظ وثٛتطاٖ ا٘مالتی حاضط تٛز  .تٟطاٖ غطق زض زٚز  ٚآتص تٛز .ترتیاض ٚ
زِٚتص زض یه لسٔی سمٛط تٛز٘س.
زض  22ت ٕٟٗتظاٞطات ذیاتا٘ی ٔطزْ ضا ت ٝواخ ضا ٜوطا٘س.جایی وٞ ٝیچ فضایی تطای ٘فس وطیسٖ احساس
ٕ٘ی ضس.جایی وٛ٘ ٝض ت ٝتٙس وطیس ٜضس ٜتٛز  ٚاظازی اظ ٔطزْ ٌطفت ٝضس ٜتٛز ٔ.طزْ واخ ضا ٜضا ت ٝتػطف
زض آٚضز٘سٔٚ ،یّٞ ٝای اساضت ضا ضىستٙس.
ػػط ضٚظ  22ت ٕٟٗضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛپط اظ پطٚاظ وثٛتطاٖ ا٘مالتی ضس  ٚسطٚز آظازی تٌٛ ٝش ٔ ٕٝٞطزْ
ضسیس .حاال سطٚز سطٚز ایطاٖ تٛز .سطٚزی سطاسط ٘ٛیس آظازی.

ضٚظ٘أٞ ٝا ٘ٛضتٙسّٔ:ت ایطاٖ! تٟاض آظازی زض ظٔستا٘ی سطز تطای ضٕا ت ٝاضٔغاٖ آٔس ٜاست  .ایٗ پیطٚظی
ذجست ٝتاز! ٌاْ ظز٘تاٖ زضٛٞای آظاز ا٘مالب ٕٞ،یطٍی تاز.
آٖ ضٚظ ترتیاض ت ٝجای ٘أؼّٔٛی پٙا ٜتطز.
ا٘مالب ٔا پیطٚظ ضس ٜتٛز .ضٚظی و ٝسطاسط ٘ٛض تٛز زض تمٛیٓ تاضید ٔا ت ٝیازٌاضٔا٘س.

چزا جوَْری اسالهی ایزاى حکَهت اًقالبی هزدم شذ؟
فطزای پس اظ پیطٚظی ٘رستیٗ لسْ تطای ا٘مالب تطزاضت ٝضس ٚاِٚیٗ وثٛتط سفیس ا٘مالب زض ٟ٘ازی ت٘ ٝاْ
وٕیت ٝا٘مالب اسالٔی ٘طست .
زِٚت ٔٛلت ٔأٛض ضس تا لا٘ ٖٛاساسی جسیسی ضا تسٚیٗ وٙس .ذعا٘ ٝوطٛض و ٝتط اثط تٛلف فطٚش ٘فت ٚ
اػتػاتٟای ٔطزْ ذاِی ضس ٜتٛز ،زٚتاض ٜفؼاِیت ذٛز ضا اظ سط ٌطفت.
حفظ آضأص  ٚأٙیت تطای ٔطزْ تسیاض ضطٚضی تٛز  ٚتطای تطلطاضی َآضأص  ٚأٙیت تالضٟای تسیاضی ا٘جاْ
ضس .زست ٝزست ٝوثٛتطاٖ تط تأٟا  ٚآسٕاٖ تٔ ٝطالثت اظ ٔطزْ  ٚاسالْ ٔی پطزاذتٙس تا زض آٖ ضٚظٞا و ٝتاظاض
ضٛضش تطای عاغٛتیاٖ ٌطْ تٛز تالش ٔراِفیٗ ا٘مالب ٔطزٔی تی ثٕط تالی تٕا٘س.
جٌّٛیطی اظ فطاض سطاٖ ضغیٓ عاغٛت ٔ ٚحاوٕ ٝآٟ٘ا ٚظیف ٝای تسیاض ٔ ٟٓتٛز.
آظازی فطظ٘ساٖ ا٘مالب و ٝت ٝاساضت زض آٔس ٜتٛز٘س ٘یع اظ جّٕ ٝواض ٞای ٔ ٟٓآٖ ضٚظٞا تٛز.
 24ت ٕٟٗاتحاز جٕاٞیط ضٛضٚی  4 ٚوطٛض ٔسّٕاٖ زیٍط ایطاٖ ضا ت ٝضسٕیت ضٙاذتٙس.حاال تاْ پطٚاظ ا٘مالب
ٔا آسٕاٖ جٟاٖ تٛز.
پایاٖ اػتػاب اظ عطف أاْ اػالْ ضسٔ .طزْ ت ٝپاوساظی ضٟط ٞا پطزاذتٙس.تط اساس تػٕیٓ ٞیات زِٚت
حمٛق ٚظیطاٖ تؼییٗ ضس.
أاْ ٞط آ٘چ ٝضا و ٝتطای تطلطاضی یه حىٔٛت سثع الظْ تٛز ت ٝاضٔغاٖ آٚضز ٜتٛز ٔ.طزْ  ٓٞتطای وطٛض
آتازا٘ی  ٚأٙیت  ٚآظازی ٔی ذٛاستٙس و ٝزض حىٔٛت اسالٔی ایطاٖ ٔٛج ٔی ظز.
تا آٔسٖ أاْ  ٚپیطٚظی ا٘مالب اسالٔی ت ٝتاضید غاضتٍط پّٟٛی پایاٖ زاز ٜضس.
رٍسّا ی پس اس اًقالب چگًَِ است؟

لسٟٔا زضٛاض  ٚضا ٜعٛال٘ی ت٘ ٝظط ٔی ضسیس  ،أاْ تا سأاٖ ترطیسٖ ت ٝوّیٟ٘ ٝازٞا ٔ ٚطرع وطزٖ ٘ظأی
ذاظ ٕٞ ٚا ًٙٞزض وطٛض ت ٝأٛض ضسیسٌی ٔی وطز٘س.اظاحتىاضجٌّٛیطی ٔی وطز٘س.ضاستی احتىاض یؼٙی
پٟٙاٖ وطزٖ آشٚلٔ ٚ ٝا یحتاج ٔطزْ  ٚفطٚذتٗ آٖ ت ٝلیٕتی تاالتط  ٚأاْ تا ایٗ واض تسیاض ٔراِف تٛز.
زض ع َٛج ًٙتحٕیّی ت ٝایطاٖ أاْ تا تط٘أ ٝضیعی زلیمی تٛا٘ست أٙیت ٘ ٚیاظٞا ی ظ٘سٌی ضا تطای ٔطزْ
فطا ٓٞآٚضز.
زض ػیٗ حاَ زست اظ تالش  ٚساظ٘سٌی تط٘ساضتٙس .اظ أٛضٔ ٟٓتطای ایطاٖ ضسیسٌی ت ٝاٚضاع ٔساضس ٚ
ٔسضس ٝساظی تٛز.
جٟاز ساظ٘سٌی اظ اضواٖ ٔ ٟٓا٘مالب ضس.ایجاز أىا٘ات ضطٚضضی ٔا٘ٙس آب  ٚتطق تطای ٔ ٕٝٞطزْ چ ٝزض
ضٟطٞا  ٚچ ٝزض ضٚستاٞا اظ اٞساف ٔ ٟٓجٟاز ساظ٘سٌی تٛز.
حاال  ٕٝٞجای ایطاٖ وثٛتطاٖ تا آضأص زض پطٚاظ٘س ٛ٘ ٚیس آظازی ضا ت٘ ٝسّٟای تؼس ٞسیٔ ٝی وٙٙس.

