((تسوِ تؼالی))

(اًطایی زض هَضز سطزاض سلیواًی)

هقسهِ :افساًِ ّا  ،تا ظهاًی افساًِ هی هاًٌس  ،کِ اتفاقی هاًٌس آى زض ػصط ها ًیفتس  ،اذیطا یکی زیگط اظ افساًِ ّا تِ ٍقَع
پیَست ٍ تثسیل تِ ذاططُ ای تلد تطای تواهی آظازگاى ایي کطُ ی ذاکی ضس؛ضایس تگَییس کسام افساًِ؟! افساًِ ی جاٍزاًی
پْلَاى ّایی هاًٌس ضستن ٍ پیسا ضسى فطزی ّوتای هالک اضتط ٍ زٍتاضُ تکطاض ضسى ضایؼِ ی تلد حضطت اتَالفضل (ع).
تٌس :هالک اضتطی زیگط هؼطٍف تِ سطزاض زلْا  ،تا ًگاُ ّایی تِ تیعی ضوطیط شٍالفقاض  ،تا قسم ّایی تِ استَاضی سطٍ  ،یؼٌی
سطزاض سپْثس حاج قاسن سلیواًی.
ًاهی کِ تط سط زض قلة ها طالکَب ضسُ ٍ ػاهل تطس سیاّسالى ضٍظگاض است  ،ایطاى ًواز تَاضغ  ،ػسالت طلثی  ،حق
ذَاّی  ،هْطتاًی ٍ تطای تواهی هطزم آظازُ سطهطق ٍ الگَیی تی تسیل است.
ّواى سطزاضی کِ زضوٌاى اظ تطسطاى  ًِ ،تا پای پیازُ ٍ تي تِ تي تلکِ تا اسثاب تاظی ّای اظ ضاُ زٍض ذَز  ،اٍضا تِ تْطت
ٍ تِ پیص یاضاى ذَز  ،یؼٌی سطلطکط ّوساًی ٍ اهام ذویٌی (ضُ) فطستازًس.
اها زضوٌاى ایي پٌِْ ی سطسثع ضسُ تا ذَى ضْیساى تایس تساًٌس کِ ضْیس سلیواًی قَی تط اظ سطزاض سلیواًی است  ،تا
یاضاًی هسلح تِ قسضت ایواى  ،قلِ ی حق ذَاّی ضا فتح ذَاٌّس کطز ٍ ّوِ ی ایطاى یکصسا هی ذَاًٌس کِ:
ضفتِ سطزاض ًفس تاظُ کٌس تطگطزز
چَى ظَْض گل ًطگس تِ ذسا ًعزیک است
ّواى سساضی کِ زض یکی اظ هستٌسات تا سطػت تِ سوت هقط زاػص حولْد ٍض هی ضس ٍلی تَسط هحافظاًص تِ آضاهی
زػَت هی ضس ّ ،واى سطزاضی کِ اظ ذاًَازُ ی ذَز گصضتِ تَز ٍ فطا تط اظ هطظّای ایطاى اظ جاى ٍ هال ایطاًیاى زفاع هی کطز
؛ تلِ ّ ،واى ضفیق ضّثط ٍ هَضز اػتواز حعب اهلل.
اظ ذَى سطزاض زلْا هیلیًَْا سطزاض سلیواًی ضٍییسُ ٍ سیل ػظین هطزهاى ػاضق تط ضٍی کاخ سفیس ضوا ًاظل ذَاّس ضس ٍ
آسواى ضواضا سیاُ ذَاّس کطز.
ًتیجِ:ایي هَضَع ضا زضوٌاى اسالم ٍ آظازی ذَاّی تایس تساًٌس کِ اًتقام ها تطاتط ًرَاّس تَز  ،چطا کِ سط تطاهپ ٍ اهثال اٍ
تِ اًساظُ ی تٌس کفص سطزاض ّن اضظش ًساضز ّ ،واًطَض کِ سیس حسي ًصطاهلل تعضگَاض فطهَزًس((:کساًی کِ ػوَزی ٍ تطضٍی
پاّای ذَز زکوِ ی پطتاب هَضک ٍ آغاظ ػولیات ضا فطاض زازًس  ،افقی ٍ زض تاتَت تِ کطَض ذَز تاظ ذَاٌّس گطت)).
((سطزاض ضٍحت ضاز ٍ یازت گطاهی*))

