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زمان93/8/14:
مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

اص خالفت تَد .دٍهیي عاهلی کِ تاعث سقَط جاهعِ اسالهی ٍ هحشٍهیت
یکی اص عَاهل سقَط جاهعِ تعذ اص سحلت پیاهثش حزف اهیشالوَهٌیي
جاهعِ اص اًَاس الْی شذ ،هوٌَعیت ًقل ٍ کتاتت حذیث ًثَی ٍ جعل حذیث اهَی تَد .سَهیي عاهل فتَحات هسلواًاى تَد.
...جاهعِ دچاس ساختاس طثقاتی ٍ تثعیض ًژ ادی تَد دس حالی کِ کلی غٌیوت جٌگی ٍ کٌیضاى ٍ اسیشاًی کِ دس سقض ٍ آٍاص هْاست داشتٌذ تِ دست
آٍسدُ تَدًذ.ایي اهش هَجة خلَت شذى هساجذ ٍ کن سًگ حضَس فعال شیعیاى دس هساجذ شذُ تَد.
لزا جاهعِ اسالهی اٍالً اص هٌثع الْی حذیث هحشٍم شذُ تَد (کِ دس ًتیجِ آى اًحشافات فکشی سٍاج یافت) ٍ ثاًیاً سقض ٍ هَسیقی تِ آى ًفَر کشدُ
تَد (کِ دس ًتیجِ اخالق فاسذ هی شَد) .دس چٌیي جاهعِ ای عٌظشی پلیذ ٍ فاسذ تِ ًام یضیذ ّن تِ حکَهت هی سسذ.
ًیض دس پاسخ هیفشهَدًذ :اگش

تَطیِ هی کشدًذ ّوگام ٍ ّنسَ تا سایش هشدم تا یضیذ تیعت ًوایذ .سیذ ٍ ساالس شْیذاى
ّوِ تِ اهام حسیي
قشاس تاشذ فشدی هثل هي ،تا یضیذ تیعت کٌذ تایذ فاتحِ اسالم سا خَاًذ.
دس هذیٌِ اعالم قیام کشدًذ ٍ کسی ایشاى سا ّوشاّی ًٌوَد( .آى ّن شْشی کِ هذیٌِ الشسَل تَد-
 ،اهام حسیي
لزا فشصًذ سسَل اهلل
شْشی کِ هشکض حکَهت اسالهی تَد) .حضش ت دس هکِ ّن اعالم قیام کشدًذ ٍ دس آًجا ّن هشدم استقثال چٌذاًی اص اعالى جٌگ ایشاى علی
الخظَص پس اص دسیافت خثش شْادت جٌاب هسلن تي عقیل ًٌوَدًذ.
اص عللی کِ تش ایي اهش رکش هی شَد ایي است کِ :جَاًاى تِ دلیل اًحشافات فکشی ٍ فساد جاهعِ اطَالً اّل تیت سا ًوی شٌاختٌذ ٍ تِ ّویي دلیل
لثیک ًگفتٌذ ٍ قشش هیاى سال ّن کِ تا ٍعذُ ٍ ٍعیذ ٍ هال حشام شکنّای خَد سا پش کشدُ ٍ چشن اهیذ تِ کشم یضیذیاى
تِ تیعت اهام حسیي
داشتٌذ پاسخ اهام خَیش سا ًذاًذ ٍ کٌْساالى ٍ پیشاى ّن هشغَل عثادت شذُ ٍ اطالً حال جْاد ًذاشتٌذ.

