
 

 های محافل شیرخوارگان حسینی بایسته

  *دکتر ابراهیم رضایی آدریانیاالسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

دجرودانقیجامامجامحسجینچجراغهارآقمرآ ارنون،هر ود69ادسال

بیشترآد جهانپیجدا ودمحبوبی شودودرهنگتاشو ا ودبه رمید خشان
انمحفجرشجیرخوا گ»متعجالی،غجانایجندرهنجگیکجیادمبلّامروده،رند می

شدنلفرشجیرخوا هد شهیداس ره و اند حالگسترشاس  «حسینی
؛،خودبادگورنندهچهجرهپلیجدجریجانبالجراسج تاشو اجریانجنگ ابرابر

گردتهبود خود دمد ازوشبالباسزیراو ارهامامحسیند حالی
محفجر»شجاهداسج رجهرمترشجهرآادشجهرهاآایجران،هاآاخیرد سال

سالهد  ودجمعهقبراد اسوتاو اینمراسمهمه باشد«شیرخوا گانحسینی
رجهبحمداللجه شجدگجردددماند رشو هاآمختلفبرگجها میبهصو تهم

بجراآگیرآ بلیغیادایجندرصج معنجوآبهرهن،اآداشتهودا د بنابرایدهاینده
 مایجد د ایجن وشجتا ،ضجمنگها شجیادباد جابضجرو آمیمبّلغانتهیه،

رردنا هاد اینمحادرمناسببجهموضوتا یرهمنر جلساتشیرخوا گان،
                                                            

ه،واحداصفهان المصنفیالعالمیة تلمیجامعئتضوهی*
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منجر یچنجد یجهبجراآبرگجها آبهتجران سد،پیشنهادشدهو ذررا  ظرمی
اس  گردیده

 پیشینه

با د  هرانبرگها گردید لینبراآاّو9362د سال،محفرشیرخوا گانحسینی
پجیش د همین استا،گسترشچشمگیرآیاد  یهسایرشهرهاد ،بالداصله
مشجاهدهد میجانایرا یجانلد بجینپناجاه جاماّو«اصغرتلی»، ام62ادسال
هجاآ  بجهشجا هدهم اد میجان جام«اصغرتلی»، ام10شد؛اماد سال می

9شده وسطایرا یانبهخوداختصاصداد ا تخاب
اما  شدجلساتشیرخوا گانادابتدا ارنونتبا تاس اد:

؛ هران،یکمال ،میالدآ(2113شمسی)9362ج خستینسال:
 قنجهد ایجرانو2111،مجیالدآ(2192شمسجی)9312دهمینسجال:ج

2؛جهان
براآبرگجها آایجنمراسجم،بجیشاد9310د سالاینلر جها یوالِنئمسج

3  یهآررد دبر امهجهانجلسهد سراسر0111
،محفجرشجیرخوا گاند انبرگجها گردیجد10ادجملهرشو هاییرهد سجال

ا گلجی ، وسجیه،المجان،دیلیپجین،ا جدو هآ،یمجن، اجیکسجتان،: وانبهمی
میا ما ،سنگاپو ،اورراین،اذ بایاان،رشجمیر،هنجد،مجالهآ، ایلنجد،سجوود،
بلژیک، رریه،تراق،بحرین،تربستان،رلمیباوتماناشا هرجرد  جاا اجارجه

                                                            
الالع9 پایگاه    شا ی: رشو ، تب احوال سادمان بخشدراوا یwww.sabteahval.ir سا ی ،
  25/0/۹۴۱۱گذا آ، ا یخدسترسی: ام
الالع2 پایگاه حضرتتلی  جها ی مامع  شا ی:اصغر سا ی ،www.ali-asghar.com،

  ۹2/7/۹۴۱0بخشپیشینه، ا یخدسترسی:
 ۹2/7/۹۴۱0،بخشدینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.isna.ir پایگاهخبرآایسنا، شا ی:3
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قیاماماممردموامرودد برخیرشو هااینمحفربهدرهنگتاشو ا بدیرشده
هاآاینمراسم مامیههینه،اس گفتنیشناسند میاداینلری، احسین

 ج مینا اد منجدانبجهسیدالشجهداءادرادخّیروبهصو تخودجوش وسط
 9شود می

 برگزاری اهداف

بجالجب شجنه،احساسجات مجامیشدنلفرشجیرخوا امجامحسجینرشته
ویجژههنگجامیرجهتبجا اتمقتجرانبجه؛رنددا میجویانتالم اجریحهح،

شود:حضرتخوا دهمی
َم» اَوَل نََفَتَقد  َُ ْیَنَب َِ ْ َمَ َوَقاَلَل ََ یَإَلیاْل

َ
ْوَمـأ

َ
َرـَذُهَوأ

َ
َزـُهَفأ َونِّ

ُ
یأ َغ َرَحت  َوَلَدَيالص 

َلُهَفَرَماُهَحْرَمَلُ ْعُ اْلَکاَهَلاْْلََس َدَإَلْ َهَلُ َقبِّ َزاَلیَعَسْهٍمَفَوَقَعَفـ ُّ َُ ُه ْحـَرَهیَلَزَنُهالل  َُ

َم ْحَوالس  َُ َم َمیَعالد  َُ ا َُ ااْمَتََلَ ْ َهَفَلم  َمَعَک   یالد  َلق  َُ  ْیَنَبُرَذیَهُثم  َِ ...َفَذَعَحُهَفَقاَلَل َِ ا
 َِ ُْ

َإَلیاْْلَ َمَقْطَرة  2 «َفَلْمَیْسُقْطَمْ َذَلَكالد 
همچنیند دیا ت احیهمقدسهچنینامدهاس :

َض َعاْلَمْرمَ» ْ َلالر  َهْعَ اْلُحَسْ َ الطِّ ََلُمَزَلیَزْبَدالل  الس  یِّ َطَنمـا  یَعاْلُمَتَشـحِّ َر الص 
َدَنُمُهفَ ْهَمفَیاْلُمَصز  اْلَمْذُعوَحَعالس  َِ َما َع هیالس 

َ
3 «َحْجَرأ

شیرخوا گان، سا دنپیجامایجنمظلومیج بجهجها یجاناسج   سال محفر
بجراآایجنحررج ،سجههجدفتمجده ااصغرمامعجها یحضرتتلی

 رند:جها ید بالمی
                                                            

خبرآدا س یود 9  شا ی:پایگاه ،www.farsnews.comا حوده درهنگی، گروه ا دیشه،ی، ینو
 25/0/۹۴۱۱ ا یخدسترسی:

  ۹۹7،صاللهوفلاووس، سیدبن2
 07۳،ص2،مإقبال األعمال،لاوسسیدبن 3
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ویج وججودآد خصجوصههجاالد ذهنودبان مامیا سجانؤایاادس 9
َذٍُب»؛تاشو اواسرا انبامحو ی شهیدشیرخوا رربال 9«؟ُقَتَل َعَا ِّ

 مودنو هیجیجزیجرتشجیعی،د  اسجتاآ وقیجعمنهلج تجالفیحساس 2
؛)تهادا آ(و بیینپایگاهحماسیوتقال یقیامحسینی

هاآمستعدشجیعی،بجهیووحدت ویهد را ونیایاادهماهنگی،همسو 3
د جهان « هض تاشو اشناسی»ا دادآمنظو  اه

  بازتاب جهانی

 رهپیشاداینگفتیم،اینمراسموحرر تظیم،د رشو هاآمتعددلوهمان
هاآ نجدبرخجیهاووارنشباد اباتربخشیداشتهوالبتهگاهی یهبامخالف 

هاآمجذهبی ا جوتیسجربادگیرآگو هاقجدامهامواجهبودهاس  ا اناینگروه
2ا د براآد یاآ شّیعمعردیررده

رشما آد رجرجهجانگجها ششجدههاآپ  مو ه،دههگذشتهلّیبااینحال،
،وحضجو د محفجرشجیرخوا گاناصغراس رهبا وسربهحضرتتلی

هاییرهاد عم درد دمحرومهسجتندوبجاویژهخا وادهبه؛ا د واشدهحاج 
 سند بهخواستهقلبیخودمی، وسرو ذ رردند اینمراسم

حضجو دا د،د 3رجهد را گجاهدوخج لبجاسشجیرخوا گاندختردا شاویی
                                                            

  ۱  کویر،ایه9
الالع2 پایگاه اد: برگردته تلی  حضرت جها ی مامع  شا ی:اصغر سا ی ،www.ali-

asghar.com دسترسی:  ا یخ بخشباد ابجها ی، دا س یود،25/0/۹۴۱۱، خبرآ پایگاه ؛
 25/0/۹۴۱۱،حودهایینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.farsnews.com شا ی:

د  هرانچها را گاهدوخ لباسبرپاشدهاس ره هیهلباسبراآمحفرشیرخوا گان ا 3
ماههدا د،شاهدحضو با وا یاس بهتهدهدا د اینرا گاهرههما ندصاحبشتمرآشش

چرخخیالیرا دوخ لباس۳۳رهبهتش،شیرخوا هشهیدرربالادصبح ا هدیکیزروببا
دهند درشو وبرخیمنال،ایران اا ااممیبراآخا ما
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گوید:اآمیمصاحبه
لرهمراسمد مهدیه هرانبرگها شدهبود،خا میدرد ددلاجش اد سالاّو»

ام ابجهبچه،خوا ددس ماد مگذاش وگف :هنگامیرهمدا مصیب می
پیدارجردوبجهمجاد مدس اوبده سالبعداینخا مماددًاد محفرحضو 

چجهرسجی،رنجددودوبجادآمیاآرهمقابرشمامجیدا یداینبچه:میگف 
9«!اس اس ؟همانبچهدلجپا سال

گوید:دبیرمامعمی
رجردنبجا وان کتهدیبجاییرجه وججهمجا ابجهخجودشجلجبرجرده،شجرر »

رینمخصوصًاد رویج وبحج،اصغرمذهبد مراسمحضرتتلیسّنی
 رهد بحرینبعدادگذش چنجدینسنّرهیکیادبا واناهرلو آبه؛اس 

رردند اینجلساتو وسربجهشده،بهواسنهشرر سالصاحبدرد د می
د بحجرینباد جاب،لهئاینمسوشودصاحبدرد دمیاصغرحضرتتلی

2«بسیا آداشتهاس  

 نظیر برای مبلّغان فرصتی بی

شجودومسجتمعانرجمعیج برگجها میرشجو وپ معمواًلپ ،شیرخوا گانمحفر
دراوا یدا د ادسوآدیگر،قشرخاصیادبا وانرهشایدرمتراهرشجرر د 

رنندوچنیندرصتیماال مذهبیومساجدهستند،د اینمحفرشرر می
و ،ایجنشودد برخجیشجهرهاآرشج ظیراس  مشاهدهمیرم،غانبراآمبلّ

بخشجیاگجاهیبا هاماالدماس د این؛شودمحفربدونسخنرا یبرگها می
                                                            

،حودهایینوا دیشه، ا یخدسترسی:www.farsnews.com پایگاهخبرآدا س یود، شا ی:9
25/0/۹۴۱۱ 
 همان 2
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آد اینماال داشجتهغانمحترم،حضو واتربخشیجّدصو تگیردومبلّ
باشند 
غجانادمخالباناینجلسات،با وانهستند،شایستهاسج مبلّبیشتررهادا اا

اسببا یادهاو وحیاتاینقشر اد ایندرص استفادهررده،موضوتاتمتن
دواددهموضجوعمهجمرجهبجراسجاس اربجه،بهتنوان مو ه؛اولوی قرا دهند

 داد:اتبا ت،ا دغانوبادخو دگیرآجلساتخاصخواهرانگهینششدهمبلّ

 تا محبت خدا . از محبت مادر1

خجود ا یجهد رنندگاند اینمحفر،ماد ا یهسجتندرجهدرد جدزالبشرر 
درصج ،یابنجد ایجنازوشدا  دومحب ماد آ ابا ماموججودد خجودمی

محب اماممعصجوم»به«محب ماد بهدرد د»ادمستمعان اخوبیاس ره
9 هدای  ماییم«محب خدابهبندگان»وادا اابه«بهشیعیان

 . جایگاه و حقوق زن در اسالم2

اسالم،بهجایگاهوحقوقدناحتجرام گذاشجتهاسج  د هیچمکتبیبها داده
،بسیا آادبا وان ح   تیرشبهاتدشمنانیجابجهصجو تدنجرآ،تینحال

استقبال،گو همباحثجایگاهوحقوقدند ذهندا  دواداینبا هسؤاال ید 
2رنند دراوا یمی

 . حجاب و عفاف3

و3لهحاجابو بیجینایجاتئ  ریدبجرمسجبهتریندرص براآ،اجتماعبا وان

                                                            
 2۱5،ص۹،مبصائر الدرجاتصفا ،؛255،ص۹،میکاف شیخرلینی،9
 ق ۹۳۹1، مضانتوشه راهیان نور ره:    2
  0۱احهاب،ایهادجمله،   : 3
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دادنبجهالگوهجاآحاجابما نجدویژها که وجهبه؛مربوطبهاناس 9 وایات
بجهحاجاب،د ایشجانوحساسجی 3نجبیوحضرتد2حضرتدهرا

اد  تیرگذا آمضاتفیبرخو دا اس  ،گو هجلساتاین

 . جایگاه زن در خانواده4

دا ودرد داو آو ربی درد دانودعالیتیرهد محجیط گاهاسالمبهدنخا ه
معنجوآاسج  بجا وججهبجههجاآا دشرشیمبتنیبجر گ،دهدخا ها ااممی

هشجود جادادهاآدرهنگیدمانما،الدماس این گاهبراآبا وانشجر هامه
،د خجا وادهیشضمناگاهیادا دشوجایگاهخود،د تمربهوظایفخجو

 0گیههمضاتفیبهدس او  د ا 

 سازی ازدواج جوانان و آسان گرایی . لزوم پرهیز از تجمل5

اددوامد جامعهما،اددواموباال دتنسّنخصوصبا وجهبه وصیهاسالمد 
هاآاموده، رینموضوتا یرهالدماس د جمعبا وانمنر شودادضرو آ

گیجرآبجدیلید شجکر قجشبجی،بجا وان0اددواماس  مو د و ا یاسالمد 
  تیربسهایید ایندمینه،گیرآا انگیرآیااساندرهنگاددوامدا  دوسخ 

دا د 
                                                            

،۳م،هالریع  وسائلتاملی،شیخحّر؛0۴7ص،0م،یکافشیخرلینی،ادجمله،   : 9
 ۴1۱ص
  ۹۹۹،صدلئل اإلمامة لبرآ،2
 ۱۱ص،المقتلمخنف، ابی3
 و آ،محدث؛2۹۱،ص2،مدعائم اإلسالمحیون،ابن؛۳۹2،صلیماألا شیخصدوق،0

 ۱،ص2،مالوسائل کمستدر 
شیخلوسی،؛25۳،صمکارم األخالقلبرسی،؛21۴،صثواب األعمال شیخصدوق،0

 ۴۱۱،ص7،متهذیب األحکام
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 و رشد جمعیت . فرزندآوری6

جمیعی دا  دوبا وجهبهو شددرد داو آ قشمؤترآد ،همچنین،با وان
رردهاسج ،متذررشجدناناآرهاینموضوعد مقنعرنو یپیدااهمی ویژه

9د مال خواهرانضرو تدا د 

 . اهمیت برگزیدن نام نیکو برای فرزندان7

هجاآدگاهیهاودها،اهداف،ا مانها،وابستگید،درهنگ،تالقهیتقا ام، شا ه
د 2 ام یکو،شعا دیناس واترسیاسیدا د  و،اداینا سانوجامعهاس  

رننجدهاسج وبجه ظجر گجران،هاآزیرا دشجیشیوعبرخی ام،هاآاخیرسال
هاییبرخی وایاتوا دشدهد اینبابوالگوگیرآادشخصجی باید سدمی

3بادخوا یشو د همچونسیدالشهداء

 تربیت فرزند نقش مادر در .8

زیرقابرا کا اس وباال دتنسنحاگاهیبا وان، قشماد اند  ربی درد د
 ود یکجیادمها ت ربی درد د،امرآضجرو آبجهشجما مجیخصوصد 

هاآهاآمتجدین یجهبجهانمبجتالهسجتند،اقجدامهاییرهبرخیخا وادهاسیب
،بهتنجوان مو جه؛دادنبهدرد داناس تاوال هودودهنگاموالدیند امودش

رردرهگاهیموججب ه وانبهالهامدرد دانبهحفظقراند سنینپاییناشامی
شودو  تیراتمنفیزیرقابجرجبرا جیبجرددگیوایااد فرتد رودرانمیدل

 قرشده وای مفصرودیباییادامامباقربا هگذا د د این وحیها هامی
امیجر0خجوبیبیجانرجردهاسج  اس رهلهومامودش د یایرودرجان ابجه

                                                            
 ق ۹۳۴۳و۹۳2۴،۹۳۴5، مضانتوشه راهیان نور ره:    9
  2۳7،ص7،متفسیر نورمحسنقراوتی،:    2
 ۴۱0،ص2۹،معهوسائل الریتاملی، شیخحّر3
 21۹،ص۹،مالفقیهکتاب من لیحضره  شیخصدوق،0
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 االبالزهامودش جد یایخجودد محضجرپیجامبر یهد  هجمومنان
بامحفرشجیرخوا گانو،گو همعا فبادخوا یاین9 ماید دیبایی وصیفمیبه

 ماید ربا  رمیجمعماد ان ناسبدا دوجلسات اپ 

 مشکالت زندگی برابر . جایگاه صبر در9

مصاوبومشکالتبا وانبهلحاظتوالفواحساساتسرشا آرهدا  د،د 
شجو د ا چجهپذیر ر دو وتًا  اشخالربیشترآ امتحمجرمید دگیاسیب

 ابیخوددا آرنندوهابیمهرند اادجهعوبی وا دا ان اد برابر اگوا آمی
هاییرجهبردبا آاس  بادخوا یوتجدهصبرواستقام و د د، قوی  وحیه

 وا د قشمهمید ایجندمینجهایفجااندادهشده،مید ایاتو وایاتبهصابر
2 رند

 . زنان الگو در تاریخ اسالم11

یکیادبهترینموضوتاتسجخنرا یبجراآمحفجرشجیرخوا گان،الگجوگیرآاد
گردتجه جاحضجرتواسجیهبا وان مو ه ا یخاس  ادحضجرتمجریم

3د انحاضرد واقعهرربال و یهوحضرتدهراخدیاه

 های زندگانی حضرت زینب . درس11

والگوهجاآماهمحرمدرص خوبیبراآ حلیرد جدگا یحضجرتدینجب
 جداد:صجبر،حیجاوا رینا هجاتبا ت دتا آد دگیانحضرتاس رهمهم

خدا،دداعالهی،ایثا وادخودگذشتگی،پیروآادولّیآتف ، ضای بهقضا
 شدنادا  باطباخداد هرحال،شاات وتهت ادح،،تبودی وزادر

                                                            
 ۹۱2،خنبهنهج البالغه 9
 ۳57،ص2،مهوسائل الریعتاملی،شیخحّر؛1۱،ص2،میکاف شیخرلینی،2
جوادمحدتی ، وشته« قشد اند  هض تاشو ا»مقالهش،۹۴۱۳، توشه ماه محرم ره 3
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 وشناس رههریکادتناویندوق،ظردی چندینجلسهسخنرا ی ادا دو
 ودمخالبانخود اد ایاممحرماداینموضوتاتغانمحترما تظا میادمبلّ

ساد دهمحروم نمایند 

 . تهدیدهای فرهنگ غربی12

وبادشناسی هدیدهاآدرهنجگغانبهمباحث ربیتیو ودمبلّحاضر، دماند
بیشادپجیشضجرو تدا د ،خصوصد جمعبا وانبهها،زربیبراآخا وده

9سخندراواناس وماالپرداختنبهان یس  ،د ایندمینه

 شناسی محفل شیرخوارگان آسیب

گو همحادرپیشبیایجدوممکناس د ایناآادمعضال ی ارهپا ه،د پایان
بجدان؛رنیمهاییادا هامشاهدهشدهاس ،مرو مجیهاآگذشته مو هد سال

،اینمراسمبهبهترینوجهبرگها گردد:تهیهامیدرهبا وجهویاداو آمبّلغان

 . حضور آقایان1

 وجهداش رجهحضجو اماباید؛اقایانهستند،زالبًاتوامراجراییاینمراسم
رننجدگانانبجا وانهسجتند،بجراآا جاناقایاند مالسجیرجه مجامیشجرر 

ادجا بخجواهرانبا ههایید اینرندو ارنون یهگالیهمحدودی ایاادمی
توامراجرایجیبر امجه جاقبجرادازجادرهشودمنعک شدهاس  پیشنهادمی
دمانبجاشجروعبر امجه،محفجر ابجهندوهممراسم، مهیداتالدم ادراهمرن

واگذا  مایند شرر رنندگان یهبایدبدا ندرجه«خواهرانمتصدآا تظامات»
ما ندجلساتخا گی یس وبهدلیرحضجو سجخنرانومجدا ومحادراین

                                                            
واکاوی مختصات منازعه نرم در  ؛از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرمبهدورتاب،دمینه د این9

احمدآکالم رهبر انقالب ماتبی ، وشته اصغراتررویکرد دینی در تهاجم فرهنگیو
ایید  ممراجعه،ادتخا آ



   913  های محافل شيرخوارگان حسينی بایسته

حاابخود ا اپایانمراسمحفظبردا ان،الدماس تکاسانودیلمهمچنین
 مایند 

 بانوان تصویر پخش .2

نجدهدها عکاسشود،هاآ  تیرگذا آرهادمحفرشیرخوا گانمنتشرمیتک 
شجود،بجا پیاماینمراسماس ومعصومیتیرهد چهره جودادانمشجاهدهمی

اماباید وجهداش رجهایجن؛رنداآ امت ترمیتالفیدراوا یدا دوهربیننده
ادتجد هامیولبیعتًاچهرهبسیا آادا هاد تک مملّوادبا واناس ،محفر

شدهد اینمراسجمهاآگردتهتک ره ودادتکاسانواهالی سا ها تظا می
هجاوججودرجهچهجرهبجا واند تک  ا اپیشادا تشا بر سیرنندوموا دآ

اصال  مایند ،ویرایشودا د
ن،ااومذرجرمصجیب وگریجهمسجتمعشودرهد ودو مشاهدهمیبه،همچنین

رنا مال ،مهاحمحال معنجوآووبردا اند گوشهحضو تکاسانودیلم
سوگو اآبا واناس رهامیدوا یمد ایندمینه یهمالحظجهبیشجترآصجو ت

گیرد 

 زمانی با وقت نماز . هم3

یهبا هجابجربرهررا دیگرآمقدماس ومراجعمعظم قلید ،لوق  ماداّو
این کتههمتصدیانمحادرمذهبیب،ا د خوشبختا هلهوممراتاتان ذررداده

 سجد؛د  وجهدا  دومحفرشیرخوا گان یهتمد ًاپیشادظهربجهپایجانمی
وظیفهیکایکماس  ،یاداو آاین کته،تینحال

 شدن صدای مداحی بانوان . شنیده4

،سخنرا یومداحی وسجطبجا وانمبّلغجهبرگجها د برخیمحادرشیرخوا گان
امجابایجد وججهاس وچهبسا جرجیح یجهدا د؛شودرهادجها یمنلوبمی
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صداآاوخا مادمالج ود ،داش رهگاهیبدونا کهمدا متوجهباشد
 سد با وجهبهدتجواآمراججعمعظجموامد امحرمانبهگوشمیمعرض د 
له یجهالدمئبجهایجنمسجو وججهرحرم اینموضوع،حساسی  قلیدمبنیب

اس  

 سخنران نبودِ. 5

بهدالیلیهمچونتدماگاهییارثجرت،برخیادمتصدیانبرگها آاینمراسم
بجراآمالج شجیرخوا گانزفلج وخنیبتجالممشغله،اددتوتسخنران

مناسجببا وجیه،اس شود الدممراسم وسطمدا ادا همی مامو د دومی
ا د را ان،دمینه ابراآاستفادههرچهبیشترمخالبجانادمعجا ف جو ا یدس 

دراهم ماییم بی قرانواهر

 سخن پایانی

،بیشجترینحساسجی اصجغربهگفتهدبیرررمامعجها یحضجرتتلجی
بجر«الهمجانیاصاحب»زربد قبالمحادرشیرخوا گاند سراسرد یا، قش

باید وجهداش شود  وآسربندهاییاس رهبرپیشا یشیرخوا گانبستهمی
:رجهبجرایجناصجراسجتوا اسج اصجغرشجعا مامجعحضجرتتلجیره
ایجنپدیجده،دشجمنان اد 9«  ذ قیاممهجدوآهسجتند،شیرخوا گانحسینی»

بی محّباناهریادسوآشیعیانو امعا وچنین گرا یتمیقیدروبرده

 ریندزدزهدشمنانرهبه گا ما ی؛رند اایفامی«سادآظهو دمینه» قش،
شیعهوبلکهمستضعفانتالماس  هدف رینوشریف
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