
 «هقين تهراى هاى هسجدهحالتى جواعت اهام رضازاده هحالتى  فضل اللّه االسالم والوسلويي شهيد حجه»

 

اى كطبٍسص  ّـ ش دس خبًَادُ 9031دس سبل  هحالتى سضبصادُ هطَْس ثِ  االسالم ٍالوسلويي ضيخ فضل اللِّ ضْيذ حجِ

 دس ضص سبلگى ساّى هكتت ضذ. ٍ هزّجى دس هحالت هتَلذ ضذ؛

سشُ ثـَد    ػظبم خَاًسبسى ٍ اهبم خويٌى قذس آيبت كِ ضْش هحالت ّش سبلِ پزيشاى ػلوبى ثسيبسى اص جولِ اص آًجب

ٍ سشى پشغَغـب   ثب دلى پش ضَس 9031ٍس ضذ  لزا دس سبل  حَصٍى دس جبى ضيشيٌص ضؼلِ آتص ػطق ثِ تحصيل ػلَم

 ثِ ضْش هقذس قن  هْذ ػلوب ٍ فضال سّسپبس ضذ.

خَاًسبسى سفتٌذ ٍ ثشاى سفتي ثِ فلسطيي   اللِّ ثِ هٌضل آيِ تى ٍ چٌذ تي ديگش اص طالة جَاىضْيذ هحال 9033دس سبل 

 كشدًذ. ًَيسى اص ديگشاى ثب اسشائيل غبصت اػالم آهبدگى كشدًذ ٍ ضشٍع ثِ اسن ٍ جٌگ

ّـبى   حالتىدس هسجذ ه 9013كشد. دس سبل  ضْيذى دس هحالت اصدٍاج  اللِّ سبلگى ثب دختش استبدش آيِ 33ايطبى دس 

اص ايـي پـت تـب     جوبػت  دس خذهت اًقالة ٍ هجبسصُ  حضَس ٍ فؼبليتى چطوگيش داضت. هقين تْشاى ضوي اقبهِ ًوبص

ّـب تحـت تؼقيـت ثـَد  كـِ گـبُ هججـَس ثـِ          ٍ هـذت  صهبًى كِ اًقالة پيشٍص ضذ  ثيص اص پبًضدُ ثـبس ثـِ صًـذاى افتـبد    

 گشديذ. سبصى خَد هى هخفى

سفـت    ٍ هضوحل سطين پْلَى سٍ ثـِ پبيـبى هـى    ٍقتى كِ آخشيي ضليك ًيشٍّبى پشاكٌذُدس آستبًِ پيشٍصى اًقالة 

ٍ دس  اص هجبسصاى ثِ هشكض ساديَ ّجَم ثشدًذ ٍ هشكـض ساديـَ ثـِ دسـت اًقالثيـَى افتـبد       اى ضْيذ هحالتى ثِ ّوشاُ ػذُ

 هبًذُ است: ى اٍ ٌَّص دس ارّبى ثبقى سبػبت اٍليِ پيشٍصى اًقالة ًخستيي جولِ

 «.ضٌَيذ! اًقالة اسالهى ايشاى سا هى صذاى اًقالة اسالهى ايشاى است! ضوب صذاى ايي»

 ها اهن فعاليت
پيـشٍصى اسـت ٍ پـت اص آى ضـوي حكوـى اص       ّبى ضْيذ پت اص فؼبليت دس كويتِ اًقالة اسالهى اص ًخستيي فؼبليت

صائـشاى   ٍلـى ثـِ ػلـت تْيـيج    ثِ ًوبيٌذگى ايطبى دس سبصهبى حج ٍ صيبست هٌصَة ضـذ    جبًت حضشت اهبم خويٌى

كِ ػضَ ضَساى سٍحبًيت هجبسص تْـشاى ثـَد     الَسٍد ضذ  ّوچٌيي دس حبلى الحشام  ثِ كطَس ػشثستبى هوٌَع  اللِّ ثيت

 ضَد. ثذيي تشتيت ٍى ًخستيي دثيش ضَسا ًيض هحسَة هى دثيشخبًِ آى سا تأسيت كشد 

هحالت ٍ دليجبى ثـِ هجلـت ساُ يبفـت ٍ ػضـَ      هشدم دس ًخستيي دٍس اًتخبثبت هجلت ضَساى اسالهى ثِ ًوبيٌذگى

دس  ّبى چطوگيش ٍى دس سپبُ  ثِ ًحَى ثَد كـِ سـشاًجبم   دس ايي كويسيَى ٍ فؼبليت كويسيَى دفبع ضذ  ػضَيت اٍ

 هٌصَة ضذ. ثِ ًوبيٌذگى اهبم خويٌى دس سپبُ پبسذاساى اًقالة اسالهى 9021سبل 

ُ        8ػوليـبت ٍالفجـش    ٌّگبهى كِ ثشاى حضَس دس 9031دس اٍل اسفٌذ  اى اص  ػـبصم ججْـِ ثـَد  َّاپيوـبى اٍ كـِ ػـذ

 ّذف حولِ َّاپيوبّبى ػشاقى قشاس گشفت ٍ سٍحص ثِ لقبى حق پيَست.ثشد  هسئَالى سا ثِ ججِْ هى
 هٌجغ: هشكض سسيذگی ثِ اهَسهسبجذ


