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در بروامه ضیافت بررسی شد؛

سیره علمی و مبارزاتی اولیه مؤسس بسیج مردمی
ضیخ خؼفش واضف اِغطا ٞش ٚلت و ٝپِٛی ٘ذاضت تیٗ فمشا تمسیٓ وٙذ ،ت ٝا٘ذاصٔ ٜثّغ
خا٘ٝاش ،اص ثشٚتٕٙذاٖ ٘دف پ َٛلشض ٔیٌشفت  ٚخا٘ٝاش سا سٔ ٗٞی ٌزاضت؛ ٍٙٞأی و ٝپَٛ
ت ٝدستص ٔی سسیذ ،آٖ لشظص سا ادا  ٚخا٘ٝاش سا اص س ٗٞخاسج ٔیوشد.
تٌ ٝضاسش خثشٍ٘اس خثشٌضاسی سسا ،آیت اهلل ٞادی ٘دفی ،اص ٘ٛادٌاٖ ضیخ خؼفش واضف اِغطا(س)ٜ
دس تش٘أ ٝظیافت ضثى ٝلشآٖ سیٕا خاطش٘طاٖ وشد :ایٗ ػآِ ضخصیتی تا خٙثٞ ٝای ٔختّف  ٚر ٚاتؼاد
است؛ ٚی ا َٚضخصیت دیٙی ٔ ٚشخؼیتی است و ٝأٛس ٔشخؼیت سا دس صٔاٖ خٛد تمسیٓ تٙذی وشد؛
یؼٙی ٔمشس وشد وٕ٘ ٝاص خٕاػت دس حشْ أیشٔؤٔٙاٖ(ع)  ٚأٛس ٔاِی ٘دف(ٚخٞٛات  ٚحمٛق ضشػی) سا
ت ٝضیخ حسیٗ ٘دف سپشد  ٚدسس  ٚتحث سا ت ٝسیذ تحشاِؼّ ٚ ْٛخٛد ایطاٖ ٔتصذی افتا  ٚأش تمّیذ
ضذ؛ یؼٙی ت ٝتٕاْ د٘یای اسالْ  ٚضیؼ ٝآٖ ٚلت اػالْ ضذ.
٘ ٜٛواضف اِغطا(س )ٜت ٝاتتىاس ایٗ ػآِ دس ٔشخؼیت خٛدش پشداخت  ٚاظٟاس داضت :واسٞای ٔفیذ
ایٗ ػآِ ت ٝداخُ  ٚخاسج اص ػشاق تمسیٓ ٔی ضذ؛ دس داخُ حٛص ٚ ٜػشاق ٔشخغ تمّیذ تٛد ٝ٘ ،ایٗ و ٝدس
اتاق خٛد ٘طست ٝتاضذ ،تّى ٝآ٘چ ٝسا و ٝفتٛا ٔی دٞذ تٔ ٝا٘ٙذ یه پیطٛای دیٙی ت ٝاخشا ٔی ٌزاسد ،یؼٙی
فتٛا ٔی داد  ٚتٙفیط ٔی وشد  ٚدس ٔسدذ خأغ ٙٞذی ٘دف دو ٝلعا داضت  ٚسٚصٞا آ٘دا ٔی ٘طست ٚ
أٛس  ٚدػاٚی ٔشدْ سسیذٌی ٔی وشد.
داستان حمله وهابیت و آل سعود به عراق در زمان کاشف الغطا و مبارزه ایه عالم
ٚی ت ٝداستاٖ حّٕٞٚ ٝاتیت  ٚآَ سؼٛد ت ٝػشاق دس صٔاٖ واضف اِغطا(س )ٜاضاس ٚ ٜتصشیح وشد:
دس تیص اص  200ساَ پیص خذ آَ سؼٛد و ٝتا ٔحٕذ تٗ ػثذاِٞٛاب پیٕاٖ ٔی تٙذ٘ذ  ٚت ٝخٟت تشدٖ
ثشٚت ٞای ػشاق ت ٝخصٛظ حشْ ٞای ٔطٟش ائٕ ٝاطٟاس(ع) حّٕٔ ٝی وٙٙذ  ٚت ٝوشتال ٚاسد ضذ٘ذ  ٚلتُ
ػاْ وشد٘ذ  ٚأٛاَ حشْ سا ت ٝغاست تشد٘ذ  ٚتا اسة ٞا دس صحٗ اتاػثذاهلل ضذ٘ذ ٚ ٚاسد ظشیح آٖ
حعشت ضذ ٚ ٜأٛاَ سا و ٝت ٝغاست تشد٘ذ ،سٚی صٙذٚلچ ٝلثش آٖ حعشت ل ٜٟٛخٛش ٌزاضتٙذ  ٚدْ
وشد٘ذ ٕٞ ٚا٘دا خٛسد٘ذ  ٚایٙمذس وطتٙذ و ٝدس تاسیخ ٔی ٘ٛیسذ و ٝاص ٘اٚداٖ ٞای خشٚخی حشْ
سیذاِطٟذا ؤ ٝحُ ٌزس آتٟا تٛد ،خ ٖٛخاسی ٔی ضذ ٕٞ ٚچٙیٗ تیش ٖٚاص حشْ  ٓٞلتُ ػاْ  ٚأٛاَ صٚاس
سا غاست ٔی وشد٘ذ  ٚسپس ت٘ ٝدف سفتٙذ  ٚأٛاَ ٘دف دس ٔماتُ حّٕٞٚ ٝاتیاٖ تٛد.
آیت اهلل ٘دفی افضٚد :وسی و ٝلیاْ وشد  ٚایستاد  ٚدس ٔماتُ آٟ٘ا ٔمأٚت وشد  ٚدستٛس داد وٝ
دیٛاس ٘دف سا تؼٕیش وشد٘ذ  ٚایٗ ػآِ ٔثُ یه لائذ  ٚسٞثش اختٕاع ایستاد  ٚدستٛس دفاع داد  ٚیه ٘فش
ٞٚاتی ت ٝتشوت دفاع ضیخ ٘تٛا٘ست اص دیٛاس ٘دف ٚاسد  ٚیا سد ضذ؛ ٞٚاتی ٞا د ٜساَ حّٕٞ ٝای ٔىشسی

ت٘ ٝدف  ٚػشاق داضتٙذ  ٚضیخ دستٛس داد و ٝت ٝخٛا٘اٖ ضیؼ ٝآٔٛصش ٘ظأی تذٙٞذ  ٚدس ٔسدذ سّٟٝ
و ٛف ٝایٗ خّسات آٔٛصش ٘ظأی ٔٙؼمذ ٔی ضذ  ٚایٗ ػآِ تٔ ٝحُ آٔٛصش ٔی آٔذ  ٚت ٝخٛا٘اٖ أیذ
ٔی داد؛ دستٛس داد و ٝپیشٔشد ٞا  ٚوسا٘ی و ٝلذست خ٘ ًٙذاس٘ذ اص ٘دف خاسج ض٘ٛذ تا تّفات واٞص
پیذا وٙذ  ٚدستٛس داد و ٝاضیای ٌشاٖ لیٕت حشْ أیشٔؤٔٙاٖ(ع) سا ت ٝواظٕیٗ تثش٘ذ.

کاشف الغطا مؤسس بسیج مردمی است
٘ ٜٛواضف اِغطا(س )ٜایٗ ػآِ سا ٔؤسس تسیح ٔشدٔی دا٘ست  ٚیادآٚس ضذ :ایٗ ػآِ  ٚضاٌشدا٘ص
ایستاد٘ذ  ٚپطت دیٛاس ٘دف دس ٔماتُ ٞٚاتیت دفاع وشد٘ذ  ٚاخاص٘ ٜذاد٘ذ وٚ ٝاسد ٘دف ض٘ٛذ ٘ ٚدف
تا تٛخ ٝتٚ ٝخٛد پیطٛایی ٔثُ ضیخ خؼفش واضف اِغطا(س )ٜسمٛغ ٘ىشد؛ ٔی تٛاٖ ایٗ ػآِ سا ٔؤسس
تسیح ٔشدٔی ػٛٙاٖ وشد ،چشا و ٝػٕال ایٗ واس سا دس ٘دف ا٘داْ داد.
ٚی تا تیاٖ ایٗ و ٝضیخ خؼفش واضف اِغطا(س )ٜدس فماٞت اِٚیٗ فمی ٝاست ،خاطش٘طاٖ وشد:
خٛدضاٖ ٔی فشٔایذ فم ٝدس تىاست خٛد تالی است  ٚوسی ت ٝتىاست فم٘ ٝشسیذ ٜاست(یؼٙی ٘تٛا٘ستٝ
است فم ٝسا آ٘طٛس وٞ ٝست ،تفٕٟذ)ٍٔ ،ش ضٟیذ(ضٟیذ ا ٚ ٗٔ ٚ )َٚپسشْ ٔٛسی؛ ایٗ ػآِ دس اػّی
فماٞت تٛد.
آیت اهلل ٘دفی دستاس ٜاػّٕیت واضف اِغطا(س )ٜاظٟاس داضت :ت ٝصاحة خٛاٞش ٌفتٙذ و ٝچشا وتاب
وطف اِغطا سا ضشح ٕ٘ی وٙیذٌ ،فت ٝتٛد ضیخ فشٚػی دس وطف اِغطا داسد و ٝیافتٗ ٔستٙذ آٖ فشٚع واس
آسا٘ی ٘یست ،یؼٙی صاحة خٛاٞش و ٝصاحة ٔٛسٛػ ٝتضسي خٛاٞش اِىالْ(افتخاس ضیؼ )ٝاست ٔی ٌٛیذ
دست ٔٗ اص ضشح آٖ وٛتا ٜاست و ٝتتٛا٘ذ ٔستٙذات آٖ سا پیذا و.ٓٙ
٘ ٜٛواضف اِغطا(س )ٜدستاس ٜاص خٛدٌزضتٍی ایٗ ػآِ تصشیح وشدٞ :ش ٚلت و ٝپِٛی و٘ ٝذاضت
تذٞذ ،ت ٝا٘ذاصٔ ٜثّغ خا٘ ٝاش ،اص ثشٚتٕٙذاٖ ٘دف پ َٛلشض ٔی ٌشفت  ٚخا٘ ٝاش سا سٔ ٗٞی ٌزاضت
 ٚتیٗ فمشا تمسیٓ ٔی وشد؛ ٍٙٞأی و ٝپ َٛت ٝدستص ٔی سسیذ ،آٖ لشظص سا ادا  ٚخا٘ ٝاش سا اص سٗٞ
خاسج ٔی وشد  ٚایٗ ػآِ تاسٞا خا٘ ٝاش سا ت ٝخاطش ٔشدْ سٌ ٗٞزاضت.

ٚی افضٚد :ضیخ پِٛی تمسیٓ ٔی وشد  ٚسیذی آٔذ  ٚپ َٛتٕاْ ضذ ٜتٛد ،ایٗ ػآِ ت ٝیىی اص
ثشٚتٕٙذاٖ و ٝأیٗ اِذ ِٝٚتٛد ،حٛاِ ٝای ٘ٛضت ٌ ٚفت ایٗ حٛاِ ٝسا ت ٝا ٚتذٞیذ ٛ٘ ٚضت و ٝصذ تٔٛاٖ
ت ٝایٗ سیذ تذٞیذ؛ سیذ ٌفت و ٝاٌش ٔٗ سفتٓ  ٚایٗ ٔشد ٘ذاد ،چ ٝواس وٓٙ؟ ٌفت ٔٗ ٔی ایستٓ  ٚتا تٛ
تشٌشدی؛ ایٗ ػآِ ایستاد تا سیذ تشٌطت  ٚدیذ و ٝأیٗ اِذ 200 ِٝٚتٔٛاٖ داد ٜاست ،صذ تٔٛا٘ص سا
ت ٝسیذ داد ٔ ٚاتمی سا تیٗ سایش فمٟا تمسیٓ وشد.
دس ایٗ تش٘أ ،ٝآیت اهلل ٞادی ٘دفی ،اص ٘ٛادٌاٖ ضیخ خؼفش واضف اِغطا(سٕٞ ٚ)ٜچٙیٗ پخص
ٔستٙذی اص ص٘ذٌی آٖ ػآِ  ٚسخٙا٘ی اص ػّٕا  ٚتضسٌاٖ ت ٝص٘ذٌی ٘أ ٚ ٝضخصیت ایٗ ػآِ پشداخت ٝضذ
و ٝدس ادأ ٝت ٝتخطی اص ایٗ ٔطاِة اضاسٔ ٜی وٙیٓ:
ضیخ خؼفش واضف اِغطاء دس ساَ  1111لٕشی دس ٘دف اضشف چطٓ ت ٝخٟاٖ ٌطٛد؛ ٘سة ٚی تٝ
ٔاِه اضتش ٘خؼی(فشٔا٘ذ ٜسپا ٜأاْ ػّی) ٔی سسذ.
ٚی اص ٕٞاٖ اٚاٖ وٛدوی ت ٝتحصیُ ػّ ْٛدیٙی پشداخت؛ دس آغاص ٔمذٔات سا ٘ضد پذس خٛد
آٔٛخت  ٚسپس اص ٔحعش تضسٌا٘ی ٘ظیش ضیخ ٔحٕذٟٔذی فت٘ٛی ،آلا ٔحٕذتالش ٚحیذ تٟثٟا٘ی ،سیذ
ٟٔذی تحشاِؼّ ،ْٛسیذ صادق فّٟاْ ،ضیخ ٔحٕذتمی دَسٚغی وسة دا٘ص وشد  ٚتٔ ٝشتثت ٚاالیی اص ػّٓ ٚ
ػُٕ ٘ائُ آٔذ.
واضف اِغطا دس فم٘ ٝظشیات دلیك  ٚػٕیمی داضت ٚ ٝاص ا ٚت ٝػظٕت یاد ٔیضٛد؛ ٔشح ْٛاستاد
ٔیشصا حسیٗ ٘ٛسی ،صاحة ٔستذسن اِٛسائُ ایٗ چٙیٗ واضف اِغطاء سا ستایص ٔیوٙذ :تضسي تضسٌاٖ،
ضٕطیش تشاٖ اسالْ ،استاد پژٞٚص  ٚتحمیك ،آیت ػدیة خذا٘ٚذ و ٝػمُٞا اص دسن آٖ لاصش٘ذ ٚ
صتاٖ ٞا الَ ،اٌش ت ٝػّٓ  ٚدا٘ص ا ٚتٍٙشی ،وتاب وطف اِغطایص و ٝدس ٍٙٞاْ سفش ٘ٛضت ٝاست ت ٛسا اص
أشی ستشي تاخثش ٔیساصد  ٚاص ٔمأی ٚاال دس ٔشاتة ػّ ْٛدیٙی ا ،ٚچ ٝاص َٛتاضذ  ٚچ ٝفشٚع آٌاٜ
ٔیوٙذ».
ضیخ خؼفش پس اص دسٌزضت تحشاِؼّ ،ْٛت ٝسٞثشی  ٚسیاست ضیؼیاٖ ػشاق  ٚایشاٖ  ٚدیٍش تالد
سسیذ  ٚتش ضٟشت ٘ ٚفٛر اختٕاػی  ٚسیاسی ا ٚافضٚد ٜضذ/222/.ج/202ی

