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 چرا شوند، می محسوب اسالم جهان در نظیر بی و ممتاز شخصیتی ،(ره)خمینی امام: چکیده

 تدس قطع و نشانده ثمر به را طاغوت حکومت سرنگونی اسالمی، انقالب رهبری با تنها نه که

 عمیق، اسیسی ابتکارات به دست نیز انقالب پیروزی از پس بلکه کردند، حاصل را جهانی استکبار

 نمدارا سیاست و زد هم به را غربی های تئوریسین معادالت ها، آن اثرات که زدند تأملی قابل و

 روزهای ی درباره( ره)امام بینی پیش قدرت و بصیرت. برد فرو حیرت در را جهان نخبگان و

 اهانبدخو ی دسیسه از بزرگ دستاورد این حفظ اهمیت و انقالب پیروزی از بعد نخستین سخت

 می را انقالب های آرمان به وفادار و مومن متعد، نیرویی تشکیل خارجی، و داخلی مخالفین و

 جدید فتعری. رسید ظهور به اسالمی انقالب پاسداران سپاه نام با انقالبی نیروی این که طلبید

 صدور باعث حج، سیاسی بعد به ویژه نگاه و اسالم سیاسی اهداف پرتو در حج اعمال از( ره)امام

 بارزهم و اسالم دین اصلی گیری جهت مسلمانان تا شد وحی سرزمین در مشرکین از برائت فرمان

 تحولی قدس، جهانی روز اعالم در خود تاریخی فرمان با( ره)امام. نبرند یاد از را طاغوت با علنی

 اصب،غ اسرائیل نشناختن رسمیت به با و کردند ایجاد اسالمی جمهوری خارجی سیاست در وسیع

 پیش پژوهش در. شدند جهان در فلسطین نام شدن زنده و جهانی صیهونیسم رسوایی موجب

 رسیبر به نگارنده است، شده استفاده مطالب تدوین و گردآوری در ای کتابخانه روش از که روی

 بینش و پرداخته جهان و ایران سیاسی تحوالت ایجاد در خمینی امام سیاسی ابتکارات اثرات

 .دهد می قرار مظالعه مورد اعتقادی، سیاسی جدید هویت ایجاد در را امام سیاسی

 ستیزی استکبار سیاسی، اسالم سیاسی، مشارکت ، هویت، خمینی، امام واژگان کليدي:
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 مقدمه

 ابتکارات. شود می شناخته اخیر قرن در برجسته شخصیتی و مذهبی-سیاسی ی چهره یک عنوان به( ره) خمینی امام

 اسیاس تغییرات دستخوش را جهان و کشور معادالت انقالب، پیروزی از پس و قبل مذهبی سیاسی هویت ایجاد در( ره) امام سیاسی

 اسیسی تفکرات محصول و کند می خودنمایی آشکاری صورت به انقالب، از پس ویژه به خمینی، امام نبوغ و خالقیت. است کرده

 سپاه تشکیل در امام سیاسی خالقیت و هنر اوج. دارد می وا تحیّر به کشور از خارج و داخل در را انقالب دشمن و دوست ایشان،

 هسلط نظام با مبارزه نیز و آن دستاوردهای حفظ و انقالب حریم از دفاع در فرد به منحصر های آرمان با اسالمی انقالب پاسداران

 سیاسی بعد انعکاس و اسالم سیاسی اهداف به توجه با حج اعمال از( ره)امام جدید تعریف. یافت ظهور و بروز جهانی، استکبار و

 گیری جهت مسلمانان تا شد وحی سرزمین در مشرکین از برائت فرمان صدور موجب جهان، سراسر به حاجیان عظیم ی کنگره

 میان رد ظالمش و فاسد نوکران و بزرگ شیطان با مبارزه سازی برجسته. نبرند یاد از را طاغوت با علنی مبارزه و اسالم دین اصلی

 مبارزه هدف با قدس جهانی روز اعالم. است حج اعمال عمق در مشرکین از برائت فعل ی ثمره کشورها دیگر حجاج و ایرانی حجاج

 ایشان وسیع و عمیق نگاه و( ره)امام سیاسی بصیرت بر محکم دلیلی فلسطین مظلومیت کردن برجسته و غاصب اسرائیل با علنی ی

 بخشید ایران سیاسی ساختار به جدید هویتی جدید، گفتمان خلق با راحل امام. است سیاست و دین ناگسستنی پیوند ی حوزه در

 وزامر به تا جدید بخشی هویت این دستاوردهای و کرد عملی و عینی جهان در گذشته از بیش را ستیزی ظلم و مبارزه ادبیات و

 .است رؤیت قابل وضوح به اسالمی جمهوری مرزهای از خارج و داخل در

 

 هویت مفهوم و معنا

(.  711۵ ص ،۴ ج ،1831 معین،.« )باشد دیگری از او تمایز و شخص شناسایی موجب که است چیزی آن لغت در هویت»

 امعجو سایر با آن تمایز و جامعه شناسایی موجب که شود می اطالق قالبى و شکل یا و ساختار آن به آن اجتماعى معناى در هویت

 .گردد

 بهتشا مفهوم بیانگر آن معنای اولین: دارد اصلی معنای دو و است مطلق تشابه و تمایز معنای به اصطالح، در هویت اما»

. دگیرمی فرض را تداوم و سازگاری زمان مرور با که است تمایز مفهوم به آن دوم معنای. است مشابه آن با این یعنی. است مطلق

 حتملم نسبت دو اشیاء یا افراد میان همزمان طور به هویت مفهوم و یابد،می راه مختلف زاویه دو از شباهت مفهوم به ترتیب، این به

 (.7 ،ص1831 جنکینز،) .«تفاوت دیگر، طرف از و شباهت طرف، یک از: سازدمی برقرار

 نابعم بر که فرهنگی های ویژگی از ای پیوسته هم به مجموعه یا فرهنگی ویژگی یک اساس بر معناسازی فرایند هویت»

 (.22ص ،2،ج1831کاستلز،) «شود می داده اولویت دیگر معنایی

 که نجاآ از و دارد مستقیمی پیوند ابد، می خود زندگی برای مسلمان شخص که معنایی با هویت گفت توان می بنابراین 

 ار اسالمی هویت خاستگاه و ریشه. است بخش هویت او برای اسالم است؛ اسالمی های آموزه و اسالم مسلمان، یک زندگی معنای

 . کند می تعریف اسالم آسمانی پیام به زدن پیوند با را خود شخص که کرد جستجو معنایی در باید

 

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه گيري شکل فرمان در امام ابتکار

 ب هِ تُرْهِب ونَ الْخَیْل  ر ُّبَاطِ وَمِن قُوَُّةٍ مُِّن اسْتَطَعْتُم مَُّا لَه م وَأَعِد ُّواْ: »فرماید می 01 شریفه ی آیه در و انفال ی سوره در خداوند

 امهی سواری اسب و نیرو توانید می که آنجا تا( مومنان ای) شما و] «یَعْلَم ه مْ اللُّه  تَعْلَم ونَه م  الَ د ونِه مْ مِن وَآخَر ینَ وَعَد وَُّکُمْ اللُّهِ عَدْوَُّ
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 هزینه خدا راه در که آنچه و بترسانید را شناسد می خدا و شناسید نمی شما که ها آن جز و خود دشمنان و خدا دشمنان تا سازید

 .[نشود ستم شما به و شود بازگردانده شما به کامل دهید، می

 ذارگ بنیان فرمان به انقالب، پیروزی از پس روزهای نخستین در که است نظامی سازمانی اسالمی، انقالب پاسدارن سپاه

 را نهاد این تأسیس رسماً اسالمی، انقالب شورای به فرمانی طی 73 سال اردیبهشت دوم در( ره)امام. شد تشکیل انقالب کبیر

 .رداشتب نهاد این سازماندهی درجهت اساسی گامی پاسداران، سپاه فرماندهی شورای تأسیس با نیز انقالب شورای و کردند مطالبه

 به امام اما نمود، مطرح را «ملی گارد» عنوان با دولت فرماندهی تحت نظامی نیروی ایجاد بر موقت دولت روزها، آن در

 .ندداشت تأکید اسالمی انقالب های آرمان از پاسداری برای و موقت دولت از مستقل و مکتبی و مردمی نیروی تشکیل از صراحت

 اهیشاهنش ارتش باقیمانده بردن بین از هدف با اسالمی، حکومت تشکیل مخالف گرای چپ های گروه اسالمی، انقالب وقوع از پس

 وینیر و ارتش تشکیل مدت بلند هدف آنها.پرداختند ناامنی ایجاد به شهرها از بسیاری در و شدند مسلحانه عملیات مرحله وارد

 را ساخته خود ارتش کمک با مذهبی غیر حکومت ایجاد قصد و پروراندند می سر در را خود های آرمان و افکار با سو هم نظامی

 .داشتند

 پاشیده هم از ارتش ی بدنه انقالب، های دادگاه در آنها ی محاکمه یا و ارتش باالی رده فرماندهان فرار با دیگر، سوی از

 حکومت و شاهنشاهی تفکرات از باقیمانده ارتش زمان آن در همچنین،. بود رفته بین از آن، یکپارچگی و نظم و انسجام و شده

 در و ارتش باالی های رده در نفوذی و انقالب ضد افراد وجود احتمال که چرا نبود، اتُّکا ی نقطه مسئولین برای چندان طاغوت،

 .داد افزایش خارجی و داخلی های بحران حل در را آن به نسبت اعتمادی بی آن، ی بدنه

 تداش قرار داخلی متعدد های بحران در کشور که حالی در داشت، نیاز زیادی زمان به نیز گسیخته هم از ارتش این ترمیم

 ایه آرمان از دفاع برای انقالبی و نهاد مردم نیروی یک تشکیل لزوم لذا .بود انقالبیون ذهن در هم خارجی های بحران ایجاد بیم و

 دست البانق به مذهبی مختلف های گروه دلیل این به. شد می احساس شدت به دلسوز و متعهد انقالبیون از شکننده و نوپا انقالب

 .کردند ایجاد کشور جای جای در را انقالب از دفاع های هسته و آمدند میدان به و شدند کار به

 موقت، دولت گیری جهت برخالف انقالبی، نوظهور های گروه مسئولین از جمعی دیدار در 1873 سال فروردین در امام

 فرمان ،73 ماه اردیبهشت دوم در نهایت، ودر کردند تأیید را موقت دولت ی مجموعه زیر از خارج انقالبی و متعهد نیروی یک ایجاد

 .فرمودند صادر را اسالمی انقالب پاسداران سپاه تاسیس

 صراحت با و کرد وطن خاک در پیشروی به شروع دید، می آشفته را ایران داخلی اوضاع که صدام تحمیلی، جنگ شروع با

 سراسر از که نظامی های مشاوره و خود استراتژیک محاسبات در صدام. آورد میان به سخن کوتاهی زمان مدت در ایران تصّرف از

 مقاومت .شد بزرگی اشتباه دچار خود محاسبات در و گرفته نادیده را سپاه محور مردم نیروی تشکیل در امام ابتکار گرفت، می جهان

 توقف باعث مرزی شهرهای در جنگ آغاز روزهای همان از ارتش نیروهای کنار در پاسداران سپاه و مردمی نیروهای ی جانانه

 به جنگ، روزهای آخرین تا سپاه نظامی قدرت. شد ایران دفاعی توان چشمگیر افزایش و  ایران خاک در عراق نظامی پیشروی

 بیش ار اسالمی انقالب پاسداران سپاه ایجاد در امام ابتکار گرفتن نادیده در متحدانش و صدام محاسباتی اشتباه و آمد ارتش کمک

 .رساند اثبات به پیش از

 منافقین، برابر در شهرها امنیت حفظ کردستان، طلبان جدایی با مواجه در ایران اسالمی جمهوری ارض تمامیت از دفاع

 انقالب به سپاه ی گسترده خدمات از ای گوشه جنگ، طول در( ره) خمینی امام بیت از محافظت و نوژه فرجام نا کودتای کنترل

 .است اسالمی
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 ودخ گذشته از تر پررنگ و قبل از تر گسترده منطقه، و مسلمان کشورهای میان در سپاه انقالبی و جهادی تفکر امروزه،

 به ،سپاه اندازی راه در( ره)خمینی امام ابتکار از الگوبرداری با سلطه نظام های زورگویی برابر در مقاومت ادبیات. کند می نمایی

 ی اندیشه ترویج در جهان نقاط اقصی در مومن و متعهد نیروهای و است افتاده جا منطقه کشورهای در و جهان در ای ویژه شکل

 هاجمت برابر در سوریه غربی ضد نظام از اسالمی جمهوری قد تمام دفاع. تالشند در ستیزی استکبار و مقاومت بعد در امام سیاسی

 علیه نگج در قوا توان تغییر لبنان، و فلسطین در اسالمی مقاومت دستان قطع برای غربی -تکفیری -غربی ی جبهه ی گسترده

 اقتصادی، فشارهای برابر در غزه دفاع بی و مظلوم مردم به کمک اسالمی، مقاومت های هسته نفع به عراق و سوریه در داعش

 اقدامات مهمترین از...  و شیعه ضد و محور غرب های نظام براندازی در بحرین و یمن مردم انقالب به کمک وغرب، اسرائیل نظامی

 یروین تشکیل در( ره)امام برکت به که است ای خامنه اهلل آیت حضرت رهبری به بزرگ شیطان و سلطه نظام با تقابل در سپاه

 .است شده حاصل( ص)محمدی ناب اسالم و انقالب های آرمان به متعهد و مکتبی

 راه ی دهنده ادامه آن، تخصص و تعهد  پشتوانه به جهان مسلمین امر ولی که توانمندی بازوی. رهبریست بازوی سپاه

 ودخ وظایف ی سرلوحه را دربرابرمستکبرین مقاومت و ستیزی ظلم اسالمی جمهوری که است آن برکت به و است کبیر خمینی

 .است داده قرار

 به عالقه و عشق با و دل و جان با که( هستید) اسالم صدر سربازان مثل شما: » فرمایند می سپاه ی درباره خمینی امام

 اسالم پاسداران به که را اجرى همان تعالى و تبارک خداى امیدوارم من. کنیدمى و کردید خدمت اسالم به کردند، خدمت اسالم

: فرمایند می دیگری جای در و( 7 ص ،0 ج نور، صحیفه.« )فرماید عنایت عزیز برادران شما به است، فرموده عنایت اسالم صدر در

 بخش اتنج «والصالة السالم علیه» مظلومان سید خود موالی به اقتدا با, اسالمی انقالب پیروزی در بزرگ رکن که پاسداران سپاه»

 رکنی و مؤثر عاملی آن، هدفهای و انقالب از پاسداری در و بوده شاهی ستم وظلمانی تاریک شبهای از عزیز اسالم و ایران ملت

 ( 131 صفحه امام کالم در انقالبی نهادهای.« )وهست بوده رکین

 

 مشرکين از برائت با درحج تحول ایجاد در امام سياسی ابتکار

 ائبر مفردات،) «آنهاست با پیوند قطع و دشمنان و مشرکین از اجتناب و بیزاری معنای به و قرآنی است تعبیری برائت»

 امهدانشن.« )باشد کراهت مورد آن با مجاورت که است هرچیزی از بیزاری و گیری کناره معنای به«برء» ی واژه از برائت(. »اصفهانی

  (02۵،ص2جلد اسالم، جهان

 توبه ،01فصلت ،81روم ،3۵قصص ،7۴حجر ،117یونس ،110و۵7انعام ، 110و۴3نساء) نظیر متعددی آیات در کریم قرآن

 . است کرده اشاره ها آن با مقابله و مشرکان با پیوند از خودداری به( 0فتح و ۵8احزاب ،0بینه ،80و7

 هستی از آنجا در و شوند می وحی سرزمین عازم حج، عظیم ی کنگره در شرکت برای جهان سرتاسر از مسلمانان ساله همه

 تا است مسلمانان برای فرصت بهترین حج، اجتماع. گذارند می ایمان و توحید وادی در قدم و جسته برائت خود فرزند و مال و

 سیدنر برای و برگزینند واحد اهدافی و شوند نزدیک هم به سیاسی و دینی منظر از و کنند عرضه را خود اعتقادی سیاسی، دیدگاه

 تفادهاس ممکن شکل بهترین به فرصت این از( ره) امام. رسانند یاری را یکدیگر خطیر راه این در و کنند تالش و مجاهدت ها آن به

 دادقلم سیاسی عبادتی را حج و واداشتند بیداری به خوار جهان ظالمین و استکبار مقابل در را مسلمانان عظیم اجتماع و کردند

 و فکرت به را مسلمانان همه حج ایام در پرمغز های پیام با و نداشتند قبول مطلقاً را جهان به سیاسی نگاه بدون حج ایشان. کردند

 .کردند می تشویق سلطه نظام و جهانی استکبار با مبارزه و مقاومت حوزه در اندیشه



 491-444، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

993 
 

: ویندگ می خود با و اند نشسته کمین در ابوسفیان و ابولهب و ابوجهل که بداند باید همچنین حاجی: »فرمایند می( ره)امام

 و( 227و223 ص ،21ج نور، صحیفه) «نو فریبی و چهره در اما ها، بت آن از تر خطرناک اری، اند؟ کعبه در هبل و الت هنوز مگر

 بر کفر و شرک عدم آن از که حجی و وحدت بی حج برائت، بی حج قیام، و تحّرک بی و روح بی حج: »فرماید می دیگر جای در

 محتوای را، حج محتوای و دانند می محتوا بی حجی را برائت بدون حج وضوح به امام(. 227،ص21ج همان،) «نیست حج نیاید،

 را زندگی زوایای تمامی در اسالم، سیاست محتوای آن، از که است الهی معارف کانون حج، واقع در. »کنند می بیان اسالم سیاست

 (227،ص21همان،ج) «کرد جستجو باید

 جح بزرگ های فلسفه از یکی: »فرمایند می و دانند می آن سیاسی بعد را حج بزرگ های فلسفه از یکی( ره)خمینی امام

 آنها ارد دامنه تبلیغات و هستند کار در بعد این کوبیدن برای اطراف همه از جنایتکار های دست که اوست سیاسی ب عد ـ قضیه ـ

 سلمینم مصالح به توجه بدون خشک، عبادت یک بسیاریشان را حج سفر مسلمین که است کرده تأثیر هم مسلمین در األسف مع

 بر هعالو سیاسی بعد نیست، اش عبادی بعد از کمتر اش سیاسی بعد اهمیت است، کرده پیدا تولد که روزی آن از حج. دانند می

 (0۵و00،ص13ج همان،) «است عبادت خودش سیاستش،

 حضرت های شکنی بت ی ادامه در را آن برپایی و دانند می سیاست سراپا ی کنگره را حج ی کنگره صراحت به امام

 الزم ردیگ نداشت، ای فلسفه اصالً یا نبود ای فلسفه چنین دارای عظیم کنگره این اگر. »دانند می( ص)محمد حضرت و( ع)ابراهیم

 و یمابراه دعوت به سیاست سراپا کنگره این که همانگونه که کنند اجتماع آن در عمیق فجّ هر از و دنیا هرگوشه از مردم که نبود

 (13،ص21همان،ج.« )است سیاسی ای فلسفه دارای و است محمد و ابراهیم های شکنی بت ادامه در پس شود می برپا محمد

 

 قدس جهانی روز اعالم در امام سياسی ابتکار

 این در. بود قدس روز راهپیمایی در( ره)امام فرمان اجرای سال اولین شمسی، 73 باسال مطابق قمری 1877 سال رمضان

 زمان طول در غاصب اسرائیل هویت شدن فراموش از و شد صادر قدس روز ی درباره امام شکن دشمن و تاریخی پیام که بود سال

 انبهج همه نگاه بلکه نداشتند، معطوف داخلی امور به را خود نگاه ی همه ایران، اسالمی انقالب پیروزی از پس امام. کرد جلوگیری

 جهت و خواندند اسالم جهان کل مسئله را فلسطین ی مسئله ایشان. داشتند فلسطین سرزمین جمله از اسالم دنیای مسائل به

 سرزمین اشغال به صراحت با( ره) امام. دادند قرار جهانی صیهونیسم با مبارزه در را اسالمی جمهوری خارجی سیاسی گیری

 هعلی مقاومت و مبارزه به پرداختن در سنی و شیعه از اعم مسلمان، های ملت برای را جدیدی سیاسی هویت و پرداخت فلسطین

 . نمودند تعریف غاصب اسرائیل

 اسالم تن ی پاره سلطه، نظام که ندادند اجازه و نامیدند مستکبرین با مستضعفین تقابل روز و جهانی روز را قدس روز امام

 ردمم به پیش از پیش را غاصب اسرائیل خطر کشورها، دیگر و اسالم ی پهنه سراسر در میلیونی راهپیمایی. سازد جدا اسالم از را

 ماه ی جمعه آخرین انتخاب در امام ابتکار. کند می تأیید فلسطینیان ی رفته دست از حقوق بازگشت بر و کند می معرفی دنیا

 هانیج صیهونیسم چنگال از شریف قدس آزادی و دارد تأکید مستکبرین علیه مسلمانان میان وحدت بر قدس، روز عنوان به رمضان

 تاریخی فرمان در ریشه اخیر، های ماه در ملل سازمان در فلسطین پرچم احتزاز میان، این در. زند می گره اسالم امت وحدت با را

 .بود شده فراموش فلسطین نبود، امام سیاسی عمیق بینش اگر و دارد( ره)امام نبوغ و سیاسی هوشی و

 داشته قدس به اختصاص فقط که نیست روزی. است جهانی روز یک "قدس روز": » فرمایند می قدس روز ی درباره امام

 مقابل در ودند،ب امریکا غیر و آمریکا ظلم فشار زیر در که است ملتهایی مقابلة روز. است مستکبرین با مستضعفین مقابلة روز. باشد

 است روزی .بمالند خاک به را مستکبرین دماغ و مستکبرین، مقابل در بشوند مجهز مستضعفین باید که است روزی. ابرقدرتهاست
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 و .بکنند باید آنچه به کنندمی عمل و دانند،می قدس روز را روز این متعهدین. شد خواهد امتیاز متعهدین و منافقین بین که

 را اه ملت یا هستند، تفاوتبی روز این در ـ دوستی اسرائیل با و دارند آشنایی پرده زیر در ابرقدرتها با که آنهایی ـ منافقین

 عالما مستضعف های ملت باید شود، معلوم مستضعف ملتهای سرنوشت باید که است روزی قدس روز. کنند تظاهر که گذارندنمی

 که است روزی قدس روز. است اسالم روز قدس روز: » فرمایند می نیز و( 7 جلد امام، صحیفه) «مستکبرین مقابل در بکنند وجود

 رتهاابرقد همة به باید که است روزی قدس روز. بشود اجرا اسالمی ممالک در اسالم قوانین و بکنیم، احیا و کرد احیا باید را اسالم

. است اسالم حیات روز قدس، روز. شد نخواهد واقع شما، خبیث عمال واسطة به شما، سیطرة تحت دیگر اسالم که بدهیم هشدار

 (7 جلد امام، صحیفه. « )دارند مسلمین که را قدرتی بفهمند باید بیایند، هوش به مسلمین باید

 

 گيري ونتيجه بحث

 یجادا المللبین روابط و نظام عرصه در بنیادینی تغییر و تحول ایشان عملکرد و اندیشه که یود رهبری( ره) خمینی امام

 ادای هب بیاندیشد، پیروزی به آنکه از قبل و چیز هر از بیش و بوده اسالمی اخالق و باورها به متعلق که( ره)خمینی امام ظهور. کرد

 هایریتمامو انجام در توانستند ایشان که آن ویژه به بود، استثنایی و بدیع امری سیاست صحنه در داشتند، توجه الهی تکلیف

 .کنند کسب هم نهایی توفیق خود الهی - سیاسی

 ،معاصر دنیای هایگرفتاری و جهانی هایبحران حل برای راهکارها ارائه با اسالمی، جدید گفتمان ارائه با توانست( ره) امام 

 .کند اساسی های چالش دچار را جهانی سلطه نظام

 ن،شناساشرق و اندیشمندان از بسیاری اعتراف و اعتقاد به دینی تفکر احیاگر و پردازنظریه عنوان به ،(ره)خمینی امام

 سالما کردن تئوریزه در تنها نه که باشندمی اسالمی هایارزش و تفکر احیاگر ترینبزرگ غربی، شناسانجامعه و شناساناسالم

 .یافتند دست اسالمی انقالب اندازهای چشم و اهداف به هم عمل صحنه در بلکه بودند، موفق سیاسی

 چالش به مختلف انحاء به را سلطه نظام زمان، مقتضیات و شرایط به توجه با و متفاوت هایموقعیت در(  ره)خمینی امام

 مصهیونیس واقعی ی چهره معرفی و سلطه نظام با مبارزه اصیل، اسالم مجدد بازتعریف به عملی و فکری بعد دو در و کشیدند

 .پرداختند حج در مشرکین از برائت فرمان صدور قدس، روز ابداع پرتو در جهانی
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