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پیاهبر اکرم(ص) فرهَدًذ :براى شْادت حسیي(ع) ،حرارت ٍ گرهایى در دلْاى هؤ هٌاى است کِ ّرگس سرد ٍ خاهَش ًوى شَد( .جامع احادیث الشیعه  ،ج  ،21ص )555

مث
ل چای قىذ پهلى

تَی ّیأت ّای خیلی بسرگ حتواً دیدذُایدذ،
یک ًفر سیٌی بِ دست است ٍ فقد ادای
هیدّذ ٍ خیلی طَل ًویکشذ کِ دیگری بدا
ظرفی پر از قٌذ از راُ هیرسذ .بچِّا کِ بدا
ّیأت آشٌا ًیستٌذ تا اای هیآیذ سراغ قٌدذ
را هی گیرًذ اها بسرگترّا اَى هاجرا را خَب
هی داًٌذ آرام ّستٌذ ٍ از بچِ ّا هیخَاٌّدذ
کِ صبَری کٌٌذ.
یادهاى باشذ کِ دًیا ّیأت خذاست ٍ غنّا،
غصِ ّاً ،اگَاری ّا ٍ تلخی ّا ایدسی شدبیِ
اای تلد اسدت ٍ از آى طدرا راحتدیّدا،
شادی ّا ٍ شیریٌی ّا ّواًٌذ قٌذ است .پس
اگر در زًذگی غن ٍ غصدِ ای سدراغت آهدذ
هبادا بیتابی کٌی ،آرام باش اَى دیر یا زٍد
قٌذ شادی در راُ است.
(ع)

ایددي سددخي اهیرالوددؤهٌیي اسددت کددِ
فرهَدًذ(:لکل ّن فرج) بدرای ّدر غصدِای
شادی است.

میزان الحکمه،ج،2ص526

ای دل غمذیذي حالت هب شىد دل بذ مکه
ویه سز شىریذي باس آیذ هب سامان غم مخىر

دور گردون گر دو روسی رب مراد ما وگشت
دایما یکسان نباشذ حال دوران غم مخىر

اهن مشى نىمیذ چىن واقف هنای اس سز غیب
باشذ انذر رپدي باسیاهی پنهان غم مخىر

ای تشنً لبی ،هک آب شزمىذي تىست
رد اوج عطش گذشتی اس آب صرات

صب
ات ح جزا سحاب شزمىذي تىست

و اهّلل هک انتخاب شزمىذي تىست

مراسم عساداری و سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبد ...الحسیه(ع) و
یاران با وفای آن حضرت
* ترًاهِّای هراسن:
اقاهِ ًواز جواعت هغرب ٍ عشاء -تالٍت قرآى کرین -تیاى احکام -سخٌراًی
استاد هخولثاف (تا هَضَع :اتراّین خلیل اهلل(ع) از ٍالدت تا هقام اهاهت)-
هقتل خَاًی ،سیٌِ زًی ،عساداری ٍ قرائت زیارت عاشَرا (تا رکر صذ سالم ٍ
صذ لعي (ٍیژُ رٍز عاشَرا))

زمان:
شٌثِ ( 59/1/71شة ّفتن)

لغایت

چْارشٌثِ ( 59/1/17شام غریثاى)

ساعت  71الی 14:09
چْارشٌثِ ( 59/1/17رٍز عاشَرا) ساعت  1::4صثح الی  71ظْر

راز و رمز زیارت عاشىرا

پ٘ىش شْ٘ذ بعذ اص 16سال ،سالن اص دل خان ب٘شٍى آهذ

هجشٍح ضذ ٍ ثِ اسبست دضوي دسآهذ ،ضدذت رشاادبت ٍاسد ضدذُ ٍ
ثیتَرْی دضوي ًسجت ثِ هذاٍای اٍ هَرت ضذ کِ دس اٍج غشثت دس
خبک ػشاق ثِ ضْبدت ثشسذ ٍ اٍ سا دس ّوبىرب دفي کٌٌذ 16 .سدب
اص ایي ٍاقؼِ گزضت تب ایٌکِ تجبد ارسبد سدشثبصاى ػشاقدی ثدب ر کدش
ضْذای ایشاًی ،رٌبصُ ضْ ذ هحوذسضدب ضدع ؼی ٍ تؼدذادی دیادش اص
ضْذایی کِ دس ػشاق دفي ضذُ ثَدًذ سا اص د خدبک ث دشٍى آٍسدُ ٍ
تحَیل گشٍُ تعحص ضْذا دادًذ ،اهب دس کوب تؼجت دیذى کِ ر کش
هحوذسضب سبلن سبلن است .هَقغ دفدي هحودذ سضدب اص هدبدس ضدْ ذ
هیرشسٌذ:آیب ضوب هی داً ذ چشا ثذى فشصًذتبى سبلن هبًذُ است ؟ هبدس
هحوذسضب هیگَیذ :اگش غ ش اص ایي ثَد ربی تؼجت ثَد،چَى ساص سبلن
هبًذى ثذى رسشم  5چ ض اسدتّ -1 :د ٍقدت ًودبص ضدت اٍ تدشک
ًوی ضذ -2 .دائن ثب ٍضَ ثَدٍ ّ -3 .قت صیبست ػبضَسایص تشک
ًوی ضذ -4 .هذاٍهت ثش اًجبم غسل روؼِ داضتّ -5 .شٍقت ثدشای
اهبم اس ي(ع) گشیِ هیکشد اضکّبیص سا ثِ ثذًص هیهبل ذ.

لَطی ووپَت ،االی اها پز اس احساس
خبًن هؼلن ثِ ثچِ ّبی کالسص گعت :فشدا ّش کذام یک کوپدَت
ثشای خَد ث بٍسیذ تب ثشای سصهٌذُّب ثِ رجِْ ثعشسدی ن .دس یکدی اص
رؼجِّبیی کِ ثِ دست یک سصهٌذُ سس ذُ ثَدً ،بهِای قشاس داضدت
کِ اٍ ثب خَاًذى ًبهِ اضک اص چطوبًص سشاصیشضذ ٍ ثِ ضذت گشیِ
هیکشد ،ثچِ ّب ثِ عشف اٍ سفیٌذ فکش هی کشدًذ یکی اص ًضدیکبًص
فَت کشدُ استً.بهِ سا ثِ دست دٍسیبًص دادّ ،وِ سشّب ثِ داخل
ًبهِ فشٍ سفت ٍ ضشٍع ثِ خَاًذى آى کشدًذً ،بهِ اص عشف یکدی اص
ثچِ هذسسِایّب ثَدًَ ،رَاًی ًَضیِ ثَد ،ثشادس سصهٌذُ سالم؛ هدي
یک داًص آهَص دثسیبًی ّسین ،خبًن هؼلدن هدب ثدشای کودک ثدِ
سصهٌذُّب گعتّ :ش یک اص داًصآهَصاى یدک کوپدَت ثدِ هذسسدِ
ث بٍسًذ .هي ثب هبدسم ثِ هغبصُ سفین اهب ق وت کوپَتّب خ لی گشاى
ثَد ایی ًیَاًسین کوپَت گالثی کِ اص ّوِ اسصاىتش ثَد سا ثخشم،
آخش خبًَادُ هب خ لی فق ش است .اقَق رذس هي ثِ اًذاصُ س ش کشدى
ضکن هي ٍ خَاّش ٍ ثشادسم ّن ً ستٍ ،قیی کِ دس اب ثشگطدیي
ثِ خبًِ ثَدم دیذم یک قَعی خدبلی کوپدَت دس ساُ افیدبدُ آى سا
ثشداضین ٍ تو ض ضسین ،دٍست داسم ّشٍقت تطدٌِ ضدذیذ ثدب ایدي
قَعی خبلی کوپَت آة ثخَسیذ تب هي ّن اص ایٌکِ ثشای سصهٌذُّب
کبسی اًجبم دادُام ،خَضحب ضَم.
سصهٌذُ ّب ثشای آة خَسدى ثب ایدي قدَعی ًَثدت هدیگشفیٌدذ ،آة
خَسدًی کِ ّوشاُ آى اضک ثَد ٍ ااسبس...
سإٍ :سشٌّگ ع ذالشضا صًگٌِ فشهاًذُ لشاسگاُ ساتاد ساّ٘ااى ًاَس ساپاُ
حضشت س٘ذالاْذاثع) استاى تْشاى.

چِ وساًی هستجاب الدعَُ ّستٌد؟
ٍ

سِ گشٍُ ّستٌذ وِ حتواً دعاإ اٗاااى ثهت ا
هٌفٖ) هستجاب هٖگشدد وِ ع استٌذ اص:
 -1پ٘اه شاىثص)  -2اهاهاىثع)  -3حضشت صذٗمِّ
ثس)
طاّشُ
وِ ّوِ اٗي بضسگَاساى ّش صهاى دس طَل عوش خَٗش دعا هٖوشدًذ چَى
بِ ارى اهلل دعا هٖوشدًذ حتواً بِ اجاب هٖسس٘ذ.
ٍ اها ساٗش گشٍُّإ افشاد باش دس صَست سعاٗا واشدى شاشاٗع دعاا،
دعاٗااى سشٗعتش بِ اجاب هٖسسذ ًِ اٌٗىِ هستجاب الذعَُ باشٌذ وِ
بِ ششح رٗل اس :
 دعإ پذس ً٘ىَواس دس حك فشصًاذ ّشگااُ فشصًاذ ًسا باِ اًٍ٘ىَواس ٍ فشهاً شداس باشذ.
 ًفشٗي پذس دس حك فشصًذ ّشگاُ فشصًذ ٍٕ سا ب٘اصاسد ٍ ًافشهاًٖ وٌذ. دعإ فشصًذ ً٘ىَواس دس حك پذس ًفشٗي ستوذٗذُ دس حك ستوگش دعإ ستوذٗذُ دس حك وسٖ وِ اًتمام اٍ سا اص ستن گشفتِ باشذ. دعإ هشد هؤهي دس حك بشادس خَد ٗا خَاّش دٌٖٗ خَد وِ بِ خاطش اّلب٘ ثع) اٍ سا ووه هالٖ وشدُ باشٌذ.
 ًفشٗي بشادس هؤهي دس حك بشادس هؤهي ٗا خَاّش هؤهٌِ دس حاك خاَاّشهؤهٌِ وِ بشادس بِ ٍٕ هحتاج شذُ ٍ اٍ هٖتَاًستِ ً٘اص سا بشطاش
ساصد ٍلٖ اٗي واس سا ًىشدُ اس .
 دعإ پ٘اَإ دادگش دس حك هلتش دعإ اًساى بشإ بشادس دس غ٘اب اٍ دعإ وَدواى دس صَستٖ وِ بِ گٌاُ آلَدُ ًاذُ باشٌذ. ًفشٗي وسٖ وِ بِ هشدهٖ خَبٖ وٌذ ٍ آًْا اص ٍٕ تاىش ًىٌٌذ. دعإ وسٖ وِ دائواً دس حال خَاًذى لشآى اس دعإ فم٘ش ثال تِ فم٘ش ٍالعٖ) دعإ حاجٖ وِ حج سا بجا هٖآٍسد ٍ ٌَّص بشًگاتِ اس . دعإ جٌگجَٕ دس ساُ خذا ٗعٌٖ سصهٌذُإ دس ج ِْ دس حال جٌگ دعإ هسافش ثاًساى ً٘ىَواس دس سفش غ٘ش هعص٘ ) دعإ وسٖ وِ اٍل بشإ هؤهٌ٘ي ٍ هؤهٌات دعا هٖوٌذ سپس دس حاكخَد دعا وٌذ.
 دعإ ب٘واس دس حك ع٘ادت وٌٌذگاىّواى طَس وِ ب٘اى شذ ،افشاد فَق الزوش ،دعاٗااى دس همطعاٖ اص صهااى
سشٗعتش بِ اجاب هٖسسذ ٍ هستجاب الذعَُ ً٘ستٌذ اگش چِ گاّٖ اٍلات
دس عش ٍ ،اطُ هستجاب الذعَُ دس هَسدشاى بىاس هٖسٍد ٍ لزا هساتجاب
الذعَُ ٍالعٖ ّواى سِ گشٍُ پ٘اه شاىثع) ،ائوِ اطْاس ثع) ٍ حضشت صذٗمِ
طاّشُثس) هٖباشٌذ ٍ چِ خَب اس وِ واسّإ خ٘ش ٍ ً٘ىٖ وِ دس دً٘اا
اًجام هٖدّ٘ن ثَاب آى سا بِ اٗااى ّذِٗ وٌ٘ن تا دس حك ها ً٘ض دعا وٌٌذ
ٍ ها بْشُاٖٗ اص اٗي ّذِٗ داشتِ باش٘ن.
حضزت صدیمِ طاّزُ(س) فزهَدًدّ :ز وس عثادت ًااب ٍ االاااًِ
اَد را تِ درگاُ ادا ّدیِ وٌد ٍ عزضِ ًوایاد ،اداًٍاد عشٍلا
تْتزیيّا را وِ تِ صالح اٍست تزایش فزٍ هیفزستد.
اهام صادق(ع) فزهَدًدّ :ز گاُ تٌدُ را تِ درگااُ ااداع عشٍلا
حالتی تاشد ٍ پیش اس طلة حالت اَد ستاى تِ ستایش ادا ٍ درٍد
فزستادى تِ پیاهثز(ص) ٍ ااًداى(ع) اٍ تگشاید چٌاًچاِ یاادب تازٍد
حالتی ًیش داشتِ است اداًٍد حالت اٍ را پیش اس آًىاِ توَاّاد،
تزآٍرد.
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هم
گزارشی از مراسم پنجا یه سال تأسیس میقاتالقرآن

اخبار میقاتالقرآن
واحد کتابخاهن

همزمان با جشه غدری خم

هؼشفی کیبة

تحلیلی تز ًیایشّا ٍ ًفزیيّاع عاشَرایی

تحق ی ٍ ًابسش :س ذ ػجبس سضَی
اًیطبسات :دیي رژٍّی ثُطشا
تقذین ثِ :دلذادگبى ٍادی ػطی ٍ ػبضقبى ساص ٍ
ً بیص آًبى کِ اص ر وبًِ ٍ ل ،دس استجبط ػو ی
ثب کشثال ٍ اوبسِ ػبضَسا سشهست ضذُاًذ.
(ع)
دس ایددي کیددبة هددیخَاً ن:هٌبرددبتّددب ٍ ً ددبیصّددبی اهددبم اس د ي
(ع)
ً بیصّبی اّل ث ت ٍ ثٌیّبضدن ً -دبیصّدبی یدبساى اهدبم اسد ي
تحل لی ثش رکشّب ٍ ً بیصّبی اهبم اس ي(ع) ٍ یبساى ایطدبى دس رشیدبى
سعش کشثال -تَلّی ٍ تجشّی

سم
واحد عی و بصری

رٌجبّو ي سب تأس س هؤسسِ ه قبتالقشآى ّوضهبى ثدب ػ دذ اهبهدت ٍ
ٍالیت ثب اضَس روغ کث شی اص دٍسیذاساى قشآى ٍ اّل ث ت (ػل ْنالسالم) دس
ضؼجِ هشکضی ثب ثشًبهِّبی هیٌَػی اص قج ل سدخٌشاًی هدذیشیت هحیدشم
هؤسسِ اسیبد هخولجدبف ،ث دبى خدبعشاتی اص اسدیبد صسیدي قلدن ر شاهدَى
تأس س هؤسسًِ ،صبیح اخالقی آقبی قلْکدی ،تَاضد ح ،سدشٍد ،اثیْدب ،
هذاای ،ػقذ اخَت ٍ تقذیش اص هؼلو ي ثشگضیذُ ،هسدؤل ي ضدؼت ،خ دشیي
هؤسسِ ،افشاد خالق ،خبًَادُ هؼظن ضْذای کبًَى ثشگضاس گشدیذ ،ضدبیبى
رکش است دس ایي هشاسن تؼذادی اص هؼلو ي رشتدَاى هؤسسدِ هعیخدش ثدِ
دسیبفت داًطٌبهِ کبسضٌبسی ٍ کبسضٌبسی اسضذ دس صه ٌدِ ػلدن تجَیدذ ٍ
قشائت قشآى کشین گشدیذًذ کِ اسبهی آًْب ثِ ضشح ریل اسدت :اعطاإ
داًاٌاهِ واسشٌاسٖ اسشذ بِ :سشکبس خبًن صّشا ضْشاثی فشاّدبًی،
آقبیبى :اج ت اهلل سضدبیی ردَس ،سدؼ ذ صسگدشاى ،ساد ن دذیی ،هْدذی
ًَسٍصی ،هجیجی ًَسٍصی ٍ اه شربلطی

ششح ٍ تفس٘ش صٗاست عاشَسا
سیدی ضشح ٍ تعس ش صیبست ػبضدَسا
سشضددبس اص هغبلددت ثسدد بس ًددبة ٍ
ضٌ ذًی ،دسثبسُ اقسبم صیبست -آداة ٍ
ضشایظ صیبت -تَض ح لعد ثدِ لعد
صیبست ػبضَسا  -اثجبت قذسدی ثدَدى
آى (یؼٌی صیبست ػبضَسا اص ربًت
خذای تؼبلی ًبص ضذُ است ).فض لت سالم ثش اضشت س ذالطدْذا

(ع)

ٍ

یبساًطبى ٍ لؼي ثش دضوٌبى ایطبى ٍ هَاسد رزاة دیاشی است کِ سدجت

افضایص هؼشفت ٍ ضٌبخت هب ًسجت ثِ اهبم اس ي(ع) ٍ یبساى ٍفبداسضبى ٍ
ػظوت ایثبس آًبى ضذُ ٍ .ثِ هب هیآهَصد کِ چشا فقظ تشثدت آى ثضسگدَاس
چٌ ي ضشافیی داسد کِ خذاًٍذ دس آى ضعب قشاس دادُ است ٍ ایدي فضد لت
دس تشثت ّ اهبم ٍ ر بهجشی ً ست.
ثشای تْ ِ ایي سیدی ثِ ٍااذ سوؼی ٍ ثصشی هشارؼِ ًوبی ذ.
راُاًداسع ایستگاُ صلَاتی
ّوطْشی ػضیدض کدِ تصدو ن
داسی ثددَاة کٌددی ٍ ایسددیابُ
لَاتی ساُ ث ٌذاصی ،خذا قجَ
کٌِ ٍلی ًابُ کي ثِ تشاف کدی
کددِ ساُ اًددذاخیی اص ددذ تددب
تصبدف صًج شُای ثذتشُ
یِ کن هذیشیت کي تب یِ ثَاة ثب یِ گٌبُ ًبخَاسیِ اص ث ي ًشُ

اعطإ داًاٌاهِ واسشٌاسٖ بِ :خبًن ّب :هؼصَهِ ضْشاثیفشاّبًی،
ًبّ ددذ هحوذاسدد يصادُ ،فبعوددِ فضددلی ،خذیجددِ ربضددبصادُ ،فبعوددِ
ضْشاثیفشاّبًی ،هل حِ سعبل بى ،فبعوِ السبدات آقبه شی ،ساض ِ کجدبدی،
ًشگس خغ ت ،فبعوِ ػسدکشی ،هؼصدَهِ دٍلیدیً ،دشگس ثخطدیردَس،
فبعوِ کبسگشاى ،سق ِ دبسهی ،صیٌدت ضدْجبصی ،فبعودِ ًدَسٍصی ،سق دِ
ربضبصادُ ،صّشا ضْجبصی ،صّشا ًَسٍصی ،هؼصَهِ فبخشی ،هحیشم کوٌدذی،
صّشا کبسگش ٍ ًبّ ذ کشیو بى.
آقبیبى :هشتضی سٍسیبیی ،اسوبػ ل ربضبصادُ ،سضب بسهی ،هحودذ هْدذی
ضْشاثی ،داٍد ه شصایدی ،او ذسضدب دُ ًوکدی ،هْدذی سدعبل بى ،هسدؼَد
ػجذالْی فشد ،یؼقَة ًصشی ،ػلی دً بیی ،افطبس هحوذی ،هْذی غعبسی،
سجبد ضْسَاسی ،ایشج سیبسی ،اثشاّ ن ع جدی ،هحودذ آخًَدذی ،ػجذالدِ
سؼبدتی ،ػلی فشٍغی ،ااوذ ػجذالْی ،صیي الؼبثذیي رشًلَ ،هْذی علَػی،
سسَ اسذرَس ،خبلی سؼ ذی ،اسدي فدبخشی ،سسدَ ػغدبرَس ،هحسدي
کالثی ٍ اکجش ًجعی.
بشإ تواهٖ هذٗشاى ٍ هعلواى فعال ه٘ماتالمشآى آسصٍٕ
سالهتٖ ٍ تَف٘مات سٍص افضٍى داسٗن.

اخبار جهان اسالم

ایپم مشاوره
علان ساَا اساتفادّاٖٗ اص

اٗي سٍصّا با پ٘اشف

علَم جذٗذ هاًٌذ اٌٗتشً

ٍ هَباٗل ٍ ...بَجَد آهذُ

حذف شعائز حسیٌی اس ایاتاىّاع تحزیي

اس  .والّ شداسٕ ّإ آًچٌاًٖ ،سٍاباع ًاصاح٘

بِ گضاس

جَاًاى ثدختش ٍ پسش) ،اص ّن پاش٘ذى خااًَادُّاا

تصاٍٗشٕ طٖ ساعات اخ٘ش اص حز شعائش حسٌٖ٘ اص ل ٘ل پشچنّا ٍ… تَسع

ٍ ...سَغات اٗي ٍساٗل جذٗذ هٖ باشذ واِ صًاگ

ً٘شٍّإ اهٌ٘تٖ بحشٗي دس ستشُ ٍ هٌاطك هختلف بحشٗي بِ بْاًاِ ه ااسصُ باا

خطشٕ اس

بشإ خاًَادُ ّإ هسلواى ٍ جَاها

باشٕ .بِ گضاس

اٍٗس ،سساًِّإ ٍابستِ بِ اًمالب٘اَى بحاشٗي باا هٌتااش واشدى

تشٍسٗسن خ ش دادًذ .دس حالٖ ً٘شٍّإ اهٌ٘تٖ بحشٗي باا هجاَص پادشااُ اٗاي

پل٘س فتا ٍلتاٖ هَباٗال ّاإ

واَس بِ حز شعائش حسٌٖ٘ اص خ٘اباىّإ بحشٗي هٖپشداصًذ وِ چٌذٕ ل ال

جذٗذ ٍ پ٘اشفتِ اهشٍصٕ سا خشٗاذاسٕ هاٖوٌا٘ن،

بحشٗي با هٌتاش وشدى تصاٍٗشٕ هذعٖ

جْ

ساُاًذاصٕ اٍلِّ٘ ،گضٌِٗ ّاٖٗ سا باٗذ اًتخااب

سساًِّإ آل سعَد ٍ ٍابستِ بِ دٍل

شذُ بَدًذ پادشاُ بحشٗي ًَادُ اهام صهاىثعج) اس !

وٌ٘ن .گضٌِٗ ّاٖٗ اص ل ٘ل اٌٗىِ :اجاصُ هٖدّ٘ذ باِ
گااالشٕ شااوا دستشسااٖ داشااتِ باشاا٘نا اجاااصُ

اهام لوعِ اّ سٌت هْاتاد :آل سعَد اس اسالم اارج است

هاٖدّ٘ااذ اص دٍسبا٘ي شااوا اساتفادُ وٌ٘ناتوااام

ثِ گضاسش اٍیس ،هبهَسیب ػجذالقبدس سْشاثی اهبم روؼِ اّل سٌت هْبثدبد دس خغجدِّدبی ًودبص
روؼِ ایي ّعیِ اظْبس کشد :اص ث ي ثشدى ٍاذت ه بى هسلوبًبى ٍ ایجبد تعشقدِ ٍ ًعدبق دس خبًدِ
خذا اص کبسّبی آ سؼَد ثَدُ است ٍ اص ّو ي سٍ اهشٍص رْبى اسالم ثِ ایي ًی جدِ سسد ذُ کدِ
آ سؼَد اص گشدًٍِ اسالم خبسج استٍ .ی ثب ث بى ایٌکِ هسئَالى ػشثسدیبى افدشادی غبفدلاًدذ،
افضٍد :ثضسگیشیي دسد رْبى اسالم ً ض ٍرَد رشیبىّبی تکع شی ٍ ضذ اًسبًی است کِ ثدِ اسدن
اسالم اهب دس هس ش هٌبفغ هسیکجشاى گبم ثشهی داسًذ .اهبم روؼِ هْبثبد دس اداهِ سخٌبى خدَد ثدب
اضبسُ ثِ ایٌکِ ػشثسیبى اشهت رٌگ دس هبُّبی اشام سا هی ضکٌذ ،تصشیح کشد :ثب ٍرَد ایٌکِ
خذاًٍذ هیؼب هسلوبًبى سا اص رٌگ دس هبُّبی اشام هٌغ کشدُ است اهب دٍلت ػشثسدیبى دس ایدي
هبُ ّب ثب هسلوبًبى ٍاسد رٌگ هیضَد .سْشاثی دس ثخص دیادشی اص سدخٌبى خدَد ثدش سػبیدت
اًصبف دس خشیذ ٍ فشٍش تبک ذ کشد ٍ گعت :اگش اًصبف ٍ اػیوبد دس ثبصاس ثبضذ ضبّذ اهٌ ت سٍاًی
دس ربهؼِ خَاّ ن ثَد .اهبم روؼِ هْبثبد اداهِ داد :اگش هشدم ثِ کسی اػیوبد کٌٌذ کِ کدبالیی سا
گشاى ًویفشٍضذ ایوبً سًٍی کست ٍ کبس اٍ ّن ث طیش خَاّذ ضذ.

سؤاالت بِ صباى اًگل٘سٖ اس ،خ٘لٖ اص افشاد ّان
با آى آشٌا ً٘ستٌذ .بٌابشاٗي احتوال صٗادٕ داسد وِ
ٍاسد باصٕ شًَذ! ٍ با اٗي واس اجاصُ دستشساٖ باِ
عىسّإ داخل گَشٖشاى سا بِ ّوگاى هٖدٌّذ
تا دس فضإ هجاصٕ باِ اشاتشان بگزاسًاذ!!!!! ٗاا
دٍسب٘ي آى سا بىاس بٌ٘ذاصًذ ٍ اص هح٘ع خاًِ ،اطااق
خَاب ٍ ...ف٘لو شداسٕ وشدُ ٍ دس فضاإ هجااصٕ
هٌتاش وٌٌذ! تَصِ٘ ّإ پل٘س فتا اٗي اسا

واِ

دٍسب٘ي هَباٗل سا داخل هٌضل بپَشاً٘ذ چَى ٍلتاٖ
وِ خَاب٘ذ ٗا حَاستاى ً٘س

دٍسب٘ي باا اجااصُإ

وِ دادُاٗذ سٍشاي ٍ ف٘لو اشداسٕ هاٖوٌاذ .اٗاي
هَضَع دسباسٓ دٍسب٘ي ّإ داخال آپاستوااى ّاا ٍ
استخشّإ خصَصاٖ ٍ ٗاا ّوگااًٖ ً٘اض صاذق
هٖوٌذ وِ باٗذ دس صهاى استفادُ خصَصٖ ،دٍسب٘ي

عضویت در داعش اثزگشارع لْاى شزق تا لوعآٍرع دادُّا اس فزمّاع لذب وِ در
سالّاع  2014 ٍ 2013هیالدع تَسط افزاد لدید پز هیشدُ است ٍ اایزاً تِ دست پایگاُ
اثزع سَرع «سهاى الَص » افتادُ استً ،شاى دادُ حدٍد  %70اس پاسخدٌّدگاى در پاسخ
تِ ایي پزسش وِ تا چِ حد تا اسالم آشٌایی دارید ،گشیٌِ اٍل اس هیاى سِ گشیٌِ یعٌی

پَشاً٘ذُ شَد .خالصِ اٌٗىِ علن ّو٘ااِ ّان دس

«هثتدع» را اًتواب وزدُاًد ً. 24%یش اطالعات «هتَسط» داشتِ ٍ تٌْا  %5در سطح

افشاد بٖاٗواى

«پیشزفتِ» تا هىتثی وِ هیاَاستٌد تِ سعن اَد تزاع آى تجٌگٌد آشٌایی داشتِاًد .4030

ب٘فتذ با سَا استفادُ ٍ دشوٌٖ ٗا اگش ًاخَد آگاُ اص

فزم هتعلك تِ غیزسَرعّا تَدُ است .تحلی فزمّا ًشاى هیدّد عودُ افزاد در پاسخدادى

خذه

باش ً٘س  ،اگش علن بذس

آى استفادُ ًادسس

شَد ًِ تٌْا بِ سَد باشٗ

تِ پزسشّایی وِ اطالعات آًْا را اس اسالم ارسیاتی هیوزدُ است ،دچار هشى شدُاًد.

بلىِ ضشسّإ ج شاى ًاپزٗشٕ باِ اًسااى

آسَشیتدپزس ّوچٌیي تا وساًی وِ پیشتز عضَ ایي گزٍُ تزٍریستی تَدُاًد ،هااحثِ وزدُ

ٍاسد هٖوٌذ .پس َّشا٘اس باشا٘ن ،باا اٗاي ّواِ

است  .یىی اس ایي افزاد وِ ًوَاست ًاهش فاب شَد اس هَالِْ تا گزٍّی هیگَید وِ تا

ً٘س

شوا٘شّإ اص سٍ بستٔ دشوٌاى وِ بشإ ًاابَدٕ
اسالم با توام لَا بِ ه٘ذاى آهذُ اًذ ،ل ل اص اٌٗىاِ
اص ٍساٗل هذسى استفادُ وٌ٘ن فشٌّگ اساتفادُ اص

تاَر دیگزع لاد پیَستي تِ آى را داشتِ است .اٍ وِ  32سال سي دارد گفتٍ«:لتی اس هي
پزسشّاع عجیثی هیپزسیدًد هث ایٌىِ ٍلتی هُزدع تا چِ وسی تزاع اطالعدادى تواس
تگیزین ،فْویدم اشتثاّی آهدُام».اٍ اداهِ داد «افزادع هث هي در داهی افتادًد وِ اصالً
ًویشٌااتٌد» .ایي لَاى ٍ چٌد تي دیگز اس اعضاع پیشیي «دٍلت اسالهی» تِ هااحثِگز

آى سا ٗاد بگ٘شٗن ٍ خطشات احتواالٖ سا اص خاَد ٍ

آسَشیتدپزس گفتٌد پس اس تىوی فزم در تزاتز رٍحاًیاًی لزار گزفتِاًد وِ دائواً اس فضیلت

خاًَادُهاى دٍس وٌ٘ن.
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