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 «الرحیم بسم ا... الرحمن »

یا ایها الذین آمنىا خذوا خدرکم افنفر و اثبات او انفروا جمیعا و فلیقاتل سبیل 
 ا... الذین یستزون الحیى ه الذین باالخره 

ای وسبًی وِ ایوبى آٍضزُ ایس آهبزگی ذَز ضا زض ثطاثط زضوي حفظ وٌیس ٍ زض زستِ ّبیی هتؼسز یب ثػَضت زستِ ٍاحس ثسَی 

 وسبًی وِ زًیب ضا ثِ آذطت فطٍذتِ اًس ثبیس زض ضاُ ذسا پیىبض وٌٌس.زضوي حطوت ًوبییس ٍ 

زض اًفجبض جْل جبّلیت ػػط اتن، ػػط توسى طالیی تعٍیط، وجبزُ وطبى غلح ٍ پیص وسَتبى ػبزل ٍ آظازُ )ن.آ.ي.ة ـ 

ًْبی آظاز ٍ ثی آظاض آشیي هَسبز ٍ...( ثبض زیگط طبق ًػطت حمَق ثطط ضا ثب استرَاًْبی ضىستِ ٍ اًسام لطؼِ لطؼِ ضسُ اًسب

ثستٌس، آًگبُ سمف ضت ضا ضىبفتٌس، ثطای اهیس آًىِ ًَض ضا زض ظیط آٍاضّبی سٌگیي سیبّی، ظلوت ثَز ثطىٌٌس، اهب ستبضُ ّبی 

آسوبى سطخ ضْبزت، ضْبة ٍاض جَضي ضت ضا زضیسًس ٍتب فتح وبهل زضٍاظُ ّبی غجح ضظهیسًس ٍ ثِ لمبء ا... پیَستٌس ٍ جوبل 

ضا ظیبضت وطزًس، چٌیي جطلِ زض آسوبى پیسا ضسُ است. اهب زیطی ًوی گصضز وِ ایي جطلِ فتیلِ ذَیص ضا هی پیوبیس ٍ جویل اٍ 

ثِ اًجبض ثبضٍت ذطن اًسبًْبی ذستِ اظ ظلن ٍ جَض ثیگبًگبى هی ضسس، اًفجبض آغبظ هی ضَز، ٍ اهب زضوي هی ذَاّس ًیص ذَز ضا 

ل ٍاضز سبظز ٍ تسوِ حطوت ضا اظ وبض ثیٌساظز، اهب غبفل اظ ایي وِ هطؼلساض ایي حطیك یىی پس اظ زیگطی ثط اًسام ایي تبظُ ًْب

پطذطٍش آظازهطز جْبى پیط جوبضاى است ٍ وطتی هتحطن ضا زض سرت تطیي تَفبًْب ٍ پطتالطن تطیي هَجْب ثِ سبحل پیطٍظی 

ثلٌس زهبًٍس، چٌبى سیلی آفطیس وِ ذَز ضا  هی ضسبًس، چطاوِ زضسص ضا اظ هىتجی آهَذتِ وِ استبزش هَالی هتمیبى چَى وَُ

ًوی ثطز ٍ زیگطاى ثب جطػِ ای اظ آى هططٍة هی سبظًس، ایي هطاز ًِ تٌْب چگًَِ ظیستي ٍ هطزى ثلىِ چگًَِ هاللبت ًوَزى ثب 

وبم زل ثبیس  هؼجَز زلطثبی ضا ثِ هب هی آهَظًس، چٌیي گل ضا ثبیس ضوغ ثَز، زض سرتطیي هطىالت ثب وبسِ غجط زستَضات اٍ ضا ثِ

ًَش وطز، ظیطا للت اٍ هحل ًعٍل اًَاض لسسیِ ای است وِ سوبء ٍ اضؼ ضا چٌبى هتطؼطغ ٍ ًَضاًی سبذتِ است وِ ذَضضیس 

گطز ذجبلت ثط چْطُ اش ًطستِ است. والم ظیجبی ایي هطز زض تفسیط حوس پیساست وِ اٍ ثِ هٌجغ ًَض حضطت حك هتػل است، 

 ی زاًٌس ٍ هبًغ جَضص ایي ثیبزگبضهبًسُ اظ هسضسِ آل طْبضت هی ضًَس. گطچِ ػسُ ای سرٌبى ٍی ضا ضطح ه

ایْبالٌبس اال اى الیَم الوضبض هطزم ثط ضوبست اهطٍظ وِ ضٍظ هسبثمِ ذَز ضا ثب اًجبم ػجبزت ٍ زستَضات ذسا ضیبضت زّیس، زض 

ل فیِ الوٌبیب، هغ ول جطػِ ضطق ، ٍ فی ول ػجبضتی زیگط ػلی )ع( هی فطهبیس: ایْب الٌبس اًوب اًتن فی ّصُ السًیب غطؼ ٍ تٌضی

اولِ غػع  ای هطزم ضوب زض ایي زًیب ًطبًِ ٍ ّسفیس وِ هطگْب زض آى ًیعُ هی اًساظًس، ٍ ثب ّط آضبهیسًی آة جستٌی زض گلَ ٍ 

ت چیعی زض ّط لموِ ای استرَاًی گلَگیط هی ثبضس، لس لضت اغَل ًحي فطٍػْب فی ثمبء فطع ثؼس شّبة اغلِ ؟! هطزم اظ لص

ثطایتبى حبغل هی ضَز زٍثبضُ هىطض ًوی گطزز گطچِ تبظُ ثبضس، اغلْب گصضتٌس ٍ هب فطػْب ّستین پس چگًَِ فطػْب ثؼس اظ ضفتي 

اغلص ثبلی هی هبًس، لبئن ثػالُ ثبضیس زض اٍل ٍلت، ٍ اثتسا زض اهَض اظ ذسا طلت یبضی وٌیس، هؼجس ٍ هسجس ذَز ضا ذَة 



جوؼیت للیل ثبضس، وِ ثتحمیك زًیب ثسَی ضوب پطت وطزُ است ٍ آذطت ضٍ ثسَی ضوب آٍضزُ  پبسساضی وٌیس هگصاضیس، غفَف

است ّوچَى ثبظ ضىبضی اظ ضْبزت تٌْب سبحلی وِ زضوي، ضا یبضای همبثلِ ثب آى ًیست للِ ضفیغ ضْبزت ضا طی وٌیس ٍ ثط فطاظ 

، ذسای ًبوطزُ زض زازى ذوس هبل ٍ ّجطت ثسَی ججِْ ثبم لمبء ا... پطٍاظ وٌیس ٍ هجبزا غلْبی ظلوت جْل ثط زٍضتبى ثیفىٌس

 وَتبّی ًٌوبیس، وبضتبى ایي ثبضس وِ هَج الیبًَس ثیىطاى اهت اسالهی ضا تطسیس وٌیس.

اهب تَ ای ثطازض ٍ ذَاّط ثی تفبٍت ًسجت ثِ تطیغ سطخ ػلَی ٍ اًمالة اسالهی اظ تَ هی ذَاّین یه ثبض زیگط سطاپب گَش 

غسای طٌیي اًساظ اظ حلمَم آهیرتِ ثِ ذَى ّعاضاى ضْیس زض ذَى غلطیسُ هی ثبضس گَش فطا زّی،  ضَیس ٍ ثِ ایي پیبم وِ

ایٌه وِ ثط جٌبظُ یب ػىسن ًظبضُ هی وٌی، ذَة ثٌگط وِ پیبهی است اظ جبًت هَالین وِ هطا ذَاًسُ است، تَضا هی ذَاًس، 

هب زض جَاض ضْسایی ثَزُ وِ ثطای احیبی زستَضات الْی ٍ ًسایی ثِ گَش ضوب فطا هی ضسس وِ اگط چِ اظ ظثبى اًسبًی حمیط ا

حفبظت اظ تَ، جبى ضیطیي ٍ گَاضای ذَز ضا زض هیساى ثط سط سین ذبضزاض لطاض زاز تب سبیطیي اظ سطش ػجَض وٌٌس، ثبی شًت لتلت 

ػبضمی ّن ایٌطَض  آًْب جطهطبى چِ ثَز وِ هی ثبیست چٌیي جبى زٌّس، آضی تٌْب جطهطبى ایي ثَز وِ ػبضك ثَزًس ٍ حىن

است، اگط لسضی احسبس ٍجساًی ّن زاضتِ ثبضین ثرَز هی آیین ٍ اظ حطین همسس ذَى سط ثِ فله وطیسُ ایي پبن ثبذتگبى 

حطاست هی وٌین اهب ثطٌَ والم سبلی لطآى ضا وِ هی گَیس: افحسجتن اًوب ذلمٌبون ػجثب ٍ اًىن الیٌب تطجؼَى ، تَ ای اًسبى ػجث 

یَْزُ اظ زًیب زم فطٍثٌسی ثلىِ تَثْط آضهبًی همسس ٍ طی سیطی ذطیط ثِ ایٌجب آهسُ ای ٍ زض سطظهیٌی ذلك ًطسُ ای تب ث

تٌفس هی وٌی وِ َّای آى هؼطط ٍ هطْط اظ ذَى ضْیساًی است وِ زض همبثل ذسای ذَیطتي سطثسجسُ ًْبزًس. اهب ضطاة گل 

غفلت ثِ ذَاة سٌگیي فطٍ هی ثطز حبل ثط تَ است وِ لحظِ ای آلَز زًیب ًَع ثطط ضا چٌبى هست ًوَزُ ٍ آًْب ضا زض ضذترَاة 

تبهل وٌی، گبم ثطزاضی ٍ ًطزثبى ووبل هطلك ضا طی وٌی ٍ زیگط ػعیعم ثبیس هبسىْبی اسالهی ضا ثطزاضت ٍ تحَلی ًَیي زض 

ین ٍ ضاُ ووبل ضا ثجَیین ٍ زضٍى آغبظ وطز، چَى ید فططزُ ثَزى تب وی آیب ظهبى آى فطا ًطسیسُ وِ چْطُ ًفبق ضا اظ ذَز زٍض سبظ

ذَز ضا اظ پَچی ًجبت زّین، چطا، چطا آًعهبى فطا ضسیسُ ، هحیطی ایجبز ضسُ ٍ حبل ایي تَیی وِ ثبیس ذَز ضا ثِ الیبًَس 

 ذطٍضبى ثیىطاى هتػل سبظی ٍ ثساًی وِ زض تٌْب تطیي تٌْبئیْب ذسا ّست.

بًی ثِ ثؼضی اظ هسئَلیي لسضی ثِ ایي هطؼ هطحن ثرطن، ذطبة اهب چَى زضزم زض اجتوبع ثسیبض ضسیس ثَز ًبچبض ضسم ثب ثی

حمیط ایي است وِ آیب پیبم ضّجط ػبضف ٍ ٍاضستِ ٍ ٍاثك ثِ ضوب ًطسیس، هگط ثِ ضوب ًفطهَزًس وِ اذتالف ضا وٌبض ثگصاضیس، پس 

ٍ لجل اظ زیسى حك ٍ اسالم،  آذط ضوب چطا زاهي ثِ اذتالفبت هی ظًیس، زض ضٍظًبهِ ّب ٍ سرٌبًیْب ثط ػلیِ یىسیگط هی تبظیس

حمیمت ضا فسای ذط ثبظیْب هی وٌیس، آیب اظ پی حبزثِ اتفبلی ثبیٌجب ضسیسیس، یب ًِ ثط سط ذَى االف الف ضْیس ًطستِ ایس، ًؼَش 

ب ثبا... آًمسض ضْس پطحالٍت ضیبست ضیطیي است وِ حك گَیی ثط ایوبى تلد ثٌظط هی ضسس، اگط چٌیي ثَزین پس ٍاهػیجتب، ًِ تٌْ

ذَى تؼسازی ضْسا ضا ًبزیسُ گطفتِ این ثلىِ ثبػث اًحطاف ػسُ وثیطی اظ هطزم پبن ٍ ثب اذالظ ضسُ این، ایبون ٍ یَم 

یحبسجىن ػٌسالطْساء، آذط هگط ذسا زض لطآى لسن یبز ًىطز وِ هي اظ زیٌن حطاست هی وٌن، چِ ضوب ثبضیس چِ ًجبضیس، ضوب فىط 

م ضا پبسساضی وطز، ذیط ، هب ثبیستی تالش وٌین هیْوبًساض ذسا ثبضین ٍ ّطچِ هی وٌیس وِ ثب ثجَت ذطی هی ضَز اسال

 هیرَاّین اًجبم زّین اظ ذسا طلت وٌین ٍ ثب ایٌىبض للت اهبم ػعیع ضا ضبز ًوبیین.

جَز ثعضگَاض اظ پسض ٍ هبزضم ًْبیت سپبس ضا زاضم ٍ اظ ذساًٍس هی ذَاّن وِ اثط ًموت ضا ثطزاضز ٍ ثبضاى ضحوت ذَز ضا ثط ضوب زٍ ٍ

ًبظل فطهبیس ٍ غطیك الطبف ٍ ًؼوبت هؼٌَی وٌس، اگط ایي حمیط ًتَاًستِ ام فطظًس ضبیستِ ای ثطای ضوب ثبضن هطا ثجرطیس ٍ اظ 

ثطازضاًن ًیع یىبیه توٌبی ػفَ ٍ ثرطص زاضم، اگط ذَاستیس ًبضاحت ثبضیس ٍ ثبثت حمیط گطیِ وٌیس، گطیِ ذَز ضا ثطای حسیي )ع( 

اٍست وفبضُ گٌبّبى هي ٍ ضوب، تمبضبی هي ایٌست وِ ّطگبُ هی ذَاّیس ثِ یبز هي ثبضیس ٍ ضٍح ایي حمیط ضا ضبز  ثىٌیس ظیطا وِ

سبظیس ثب زستَضات اسالهی آضٌب ضَیس ٍ ثِ آًْب ػول وٌیس ٍ ّیچ چیع ثِ هبًٌس ایي گًَِ ػولْب ثبػث ضبزی ضٍح ضْیس ًویگطزز. 



ضبذِ ّبی آى زستَضات اسالم است، ًىٌس ذسای ًبوطزُ ضْسا ثطًٍس ٍ هب ثؼس اظ  ٍ چَى ضْیس ذَى ذَز ضا پبی ًْبلی ضیرت وِ

ضْبزت آًْب ّوچٌبى ثػَضت اٍل ثبضین اگط اػوبل ثسی زاضتین ثبظ ّن زاضتِ ثبضین، ٍ ثِ توبهی الَام ٍ ذَیطبى ٍ ضٍستب ٍ 

ًِ فطظًسی ثطای ضوب ًفؼی زاضز ٍ ًِ هبلی، اّل هحل ػطضِ هی وٌن وِ ثِ احىبم اسالم پبیجٌس ثبضیس ٍ ثساًیس زض ضٍظ لیبهت 

 پس اًجبم طبػبت ذسا ضا ثجب آٍضیس ٍ اهیسٍاضم وِ هطا ثجرطیس ٍ ػفَ فطهبییس.

ضیبل م  0333ضیبل ثؼٌَاى اطؼبم فمیط ثِ فمطا یب ضاُ استفبزُ غحیح زیگط ثسٌّس،  03333اظ ٍغی ذَز پسضم تمبضب زاضم وِ حسٍز 

ثْبی هطا وِ احتیبج ضطٍضی ًساضیس ثِ وتبثربًِ فیضیِ یب هسضسِ اهبم غبزق )ع( ثسّیس، اگط ثبثت ضز هظبلن، زض ضوي آى وتب

همسٍض ثَز جٌبظُ ام ضا زفي ًىٌیس تب ّوِ ثجیٌٌس، اظ سپبُ ّن تمبضب زاضم ایي اجبظُ ضا ثِ ّط وسی وِ ذَاست جٌبظُ ام ضا ثجیٌس 

 ثسٌّس، ٍ جٌبظُ ضا اظ زاذل وَچِ تطییغ ًوبییس.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


