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خطبه های ًواشجوعه ایي هفته 4931/7/41به اهاهت حجت االسالم ٍالوسلویي یعمَبی اهام جوعه ًیشابَز
خطبه اٍل

«اٍصیٕن لجبداهلل ثتَّاهلل» ثشادساى ٍخَاّشاى لضیضًٍوبصگضاسخَدم سا ٍخَدم سا سٍبسش هی ٌٔن ثِ تَّأِ یٕی اص
هصبدیُ تَّالجشت گشٌتي اصدًیبست،دًیبیی ِٔ خذاًٍذ هبسادسایي دًیب هی آصهبیذٍ ،دسِیبهت ثشآى زِ ِٔ آصهَدُ هب سا
هطبسجِ هی ٌٔذ،ایي تَخِ ثسیبسهْوی است ِٔ اگشهَسد تزٔشٍتَخِ هبثبضذ ٔوٓ هی ٌٔذ ِٔ هبثِ دام دًیب ؼلجی ٍضیؽبى
ٍٍسَسِ ّبی ًٍسبًی ًیبٌتینِ،شآى ٔشین ثِ هب هی آهَصدِٔ خذاًٍذ هتمبل اًسبى ساهی خَاّذتَاًوٌذتشثیت ثٌٕذ.دسٍّتِ ّبی
گزضتِ ِجل اص لبضَساسٍی ایي هَظَق صطجت هی ٔشدین ِٔ توبم ثشًبهِ ّبی خذاًٍذ هتمبل زِ دسًفبم تَٕیي ٍزِ دس
ًفبم تطشیك ثشای تَاًوٌذسبصی اًسبى است .ثجیٌیذ ثبزِ ثشًبهِ ّبی ضٕیوبًِ ٍدِیُ ٍثسیبس هٍصل خذاًٍذ هتمبل دسخْت
تَّیت ٍتَاًوٌذی اًسبى ثشًبهِ سیضی ٌشهَدُ ،ثِ ّویي خبؼش ثِ اًسبى لّلی دادُ ِٔ سهَص لبلن سا ثٍْوذ ،لّل ٔلیذٍِل ّبی
سهَص لبلن است ،ثَسیلِ لّل اًسبى لبلن هی ضَد ،تدشثِ ٔست هی ٌٔذ،داًطوٌذ هی ضَد ،ثِ اسشاسلبلن پی هی ثشد الجتِ
اسشاسـبّشی لبلن ثب للن ٍاًذیطِ اًسبى ٔطً هی ضَد «،یٓمٕلَؤَىَ ـَبِّشًا هِيَ الْطٓیٓبِٓ الذًّْٔیٓب ٍّٓٔنٕ لٓيِ الْأخِشَِٓ ّٔنٕ وَبٌِلَُىَ»ًسجت ثِ
لبلن آخشت للن ٍداًص ٍتد شثِ ٌٍٕش هب ِبصش است زیضی ًوی ٌْوذ اهب ثشای ایٌِٕ دس ّویي دًیب ظمیً ًوبًین َِی ثبضین
خذاًٍذ هتمبل ثِ هبلّل ٌٍٕشسادادُ،اگشاًسبى لّل ٌٍٕشًذاضتِ ثبضذظمیً تشیي هَخَدسٍی صهیي است یمٌی اص هَسزِ ّن
ظمیً تشاست اص ّش ضطشُ ای اًسبى ظمیً تش است اًسبًی ِٔ لّل ًذاضتِ ثبضذً ،گبُ ٌٔیذ ثِ اٌشادی ِٔ لّت هبًذُ ّبی
رٌّی اًذ اصلّل هطشٍهٌذ،ثجیٌیذخَدضبى سا ًوی تَاًٌذ اداسُ ٌٌٔذ ًوی تَاًٌذتىزیِ ٌٌٔذً،وی تَاًٌذ خَدضبى سا تَشٍخطٓ
ٌٌٔذ دسضبلی ِٔ دسًفبم آٌشیٌص توبم هَخَدات خَدضبى سا تىزیِ هی ٌٌٔذ،تشٍخطٓ هی ٌٌٔذ اصسشهب اصگشهب خَدضبى
سا ضٍؿ هی ٌٌٔذ اهب اًسبى اگشایي هَّجت الْی ِٔ لّل ٍاًذیطِ ّست ًجبضذضتی اص تشٍخطٓ ٔشدى خَدش لبخض است
لزا خذاثِ اًسبى یٓ ِذستی دادُ یٓ اثضاسی دادُ ثِ ًبم لّل ِٔ ثتَاًذسهَص لبلن سا ثٍْوذ ًِ تٌْب خَدش سا اداسُ ٌٔذ ثلِٕ
ثشلبلن هسلػ ثطَد تسخیش ٌٔذ لبلن سا ،تىییش ثذُ لبلن سا ،ضیؽبى ّن ضتی ثِ ایي ِذست اًسبى پی ثشدُ ،لزا یٕی اص ًٕبتی ِٔ
ضیؽبى ثِ خذاًٍذ لبلن لشظِ ٔشد آى ٍِتی خذااٍساثیشٍى ٔشد ٍاص خذااخبصُ ّبیی گشٌت گٍت هي هی داًن ایي اًسبًی ِٔ
تَآٌشیذی ِذست تىییشداسدهی تَاًذ تىییشثذّذؼجیمت ساهی تَاًذتىییشثذّذخَدش ساٍهي ٔبسی هی ٌٔن ِٔ خلّت تَ سا
آٌشیٌص تَساٌؽشت تَسأِ دس ایي لبلن ٍاًسبى ِشاسدادی ایي اًسبى ّبدست ثِ تىییش ثضًٌذٌ ،لیىیشٍخلُ اهلل ایي ّبخلّت
خذاسا آٌشیٌص ساخٌگل سادسیبساصهیي ساهطیػ سا ٌعب ساهی تَاًٌذ تىییشثذٌّذ ٍهي ثب ٍسَسِ ّبین ٔبسی هی ٌٔن ِٔ ایي ّب
ثبتىییشًفبم آٌشیٌص صًذگی ساثشخَدضبى سخت ثٌٌٕذٍ ،اص ثبالتشخَدضبى ساتىییشثذٌّذ ،اًسبى هی تَاًذ خَدش سا تىییشثذّذ
ثلِ اى اهلل ال یىیشٍاثَّم ضتی یىیشهب ثبًٍسْن خذاًٍذثشاسبس ّوبى ثشًبهِ ای ِٔ داسد خْبى ساپیص هی ثشد ،اًسبى سااداسُ
ٍّذایت هی ٌٔذ ،اگش اًسبى ّبتىییشثخَاٌّذ ثذٌّذ خَدضبى هی تَاًٌذ هسیش خَدضبى سا لَض ثٌٌٕذ ،ایي تٌْب هَخَدی
است ِٔ هی تَاًذ خَد ش ساتىییشثذّذ ّیر هَخَد دیگشی ًِ ٌشضتِ ًِ خي ًِ ضیَاًبت ًٍِ سبیشاخضای ایي ؼجیمت ِذست
تىییشخَدضبى ساًذاسًذ،اهباًسبى هی تَاًذضیَاى ضَد،هی تَاًذ خَدش سادگشگَى ٌٔذٍتىییشثذّذٍ،ثِ اضٕبل هختلً دس
ثیبیذ،ضباللٌبیت ٌٔیذاًسبًی ِٔ خذاثِ اٍِذست تىییشدادُ،هی تَاًذخَدش ٍضتّی ثخطی اصًفبم ؼجیمت ساتىییشثذُ اصآى
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ؼشي ایي اًسبى اصآیٌذُ خجشًذاسد،اصثشصظ ٍِیبهت اؼاللبتی ًذاسدًوی داًذ ثبایي تىییشزِ ثالیی سشخَدش هی آٍسد
ًوی داًذ ثب ایي تىییش زِ خٌْوی ثشای خَدش ثشهی اٌشٍصد ثبصخذای هْشثبى ثِ ٔوٓ ایي اًسبى آهذ ِٔ ایي اًسبى سا ّن
دسِیبهت ًدبت ثذّذ ٍَِی ٌٔذٍدیي ساثشای اًسبى تطشیك ٌشهَد دیي خػ هسیش اًسبى ساتبثی ًْبیت تشسین هی ٌٔذ ٍثِ
اًسبى ًطبى هی دّذ،لزا دیي هبیِ ًدبت اًسبى ٍضیبت اًسبى است«،یب ؤَیّْٔٓب الَّزیيَ آهٌَُٓااستَدیجَا لِلَِِّ ٍٓلِلشَّسَلِ إِرادٓلبُٔن لِوب
یٔطییُٕنۖ» گَ ش ثِ ضشي خذاٍ پیبهجش(ظ)ثذّیذ ضوب سا ٍاسدیٓ صًذگی ؼیجِ ٍپبٔیضُ هی ٌٔذ ،ضتوبً آى صًذگی صًذگی
هبدی ًیست ایي صًذگی هبدی سا ِٔ ّوِ داسًذ ٍٔبسهِٕ داضتٌذ اثَسٍیبى داضت خذااگشهی گَیذ ثیبییذ سشان پیىوجش(ظ)
تبثِ ضوب صًذگی ثذّین یمٌی صًذگی لبلوبًِ،یمٌی صًذگی پبٔیضُ،یمٌی ضیبت اخالِی،یمٌی ضیبت اختوبلی ٍسیبسی ٍضیبت
اِتصبدی دسست ،آى زیضی ِٔ اگشدستَسات خذاًجبضذ اًسبى ثِ ساضتی ًوی تَاًذ ثِ آى صًذگی ٍثِ آى ضیبت ؼیجِ ثشسذ.
آسی دیي خبهمِ ساضیبت ِذست للوی ِذست همٌَی هی دّذِ ،ذست همٌَی اص ِذست للوی ثبالتش است هب اهشٍص ِذست
للوی ساتدشثِ ٔشدُ این ٍداسین هی ثیٌین اًسبى ثب للن ثِ ٔشُ هبُ هی سٍد خیلی خَة اًسبى ثب للن ٌعب سا تسخیش هی ٌٔذ
دسیب سا تسخیش هی ٌٔذ اًسبى ثب للن زِ تىییشاتی دسصًذگی ٌشدی ٍاختوبلی خَدش دادُ ،دسهسٌٕص دس لجبسص دس ٍسیلِ
ًّلیِ اش ّوِ ایي ّبساتىییش دادُ ،اهبایي ّب ّوِ ِذست ـبّشی است ،خذاًٍذهتمبل ثِ هب پیطٌْبددادُ ِٔ اگشدسٌٔبسللن
ٍتدشثِ اصدیي ٍاخالَ ٍتَّاپیشٍی ٌٔیذتوبم دسّبی ثشٔبت الْی ثِ سٍی ضوب ثبص هی ضَد ٍٓ«،لََٕ ؤَىَّ ؤَّٕلَ الُّْشى آهٌَُٓا ٍٓ اتَََّّٕا
لٍََتَطٌٕب لٓلَیِْٕنٕ ثٓشَٔبتٍ هِيَ السّٓوبءِ ٍٓ الْإَسٕضِ» اگش ّوشاُ ایي لّل ایي داًص ایي تدشثِ ای ِٔ ثِ دست هی آٍسیذتَّا
سا،خذاسا ،ایوبى ساّن داضتِ ثبضیذثشٔبتی اص صهیي ٍآسوبى ثشای ضوب خذاًٍذهّذسهی ٌٔذ ٍهْیب هی ٌٔذٍ ،هب ٌَّص ثِ آًدب
ًشسیذین ،هبٌَّص ثب ٔلیذ تَّا ًتَاًستِ این ٍِل ّبیی سأِ دس اثش گٌبُ ٍهمصیت ٌٍسبد ٍتجبّی ثشصًذگی هبصدُ ضذُ ،ثبص ٌٔین،
ایي است ِٔ ِٔ ّشٍّتِ دسخومِ ّبهؤهٌیي هَـٌٍذثِ هسئلِ تَّا تَخِ ٌٌٔذٍایي یبدآٍسی ضَداٍصیٕن لجبداهلل ثتَّاهلل اص
ِذست تَّاوٍلت ًٌٕینّ ،ن دًیب ٍّن آخشت ِذست تَّاضوبسایبسی هی ٌٔذتَّاثشای اِتذاسضوبست ،ثشای تَاًوٌذی
ضوبست ،ایي سضذ ٍتمبلی دسسبیِ تَّاست اگش اًسبى ٍاِمبً ایي دًٍٕتِ سایمٌی لّل ٍدیي سادسٌٔبسّن داضتِ ثبضذ،هی
تَاًذاصظمیً تشیي هَظَلبت ثشای خَدش ِذست ثسبصد ،ضبالهي زَى ایبم لبضَساّستٍ ،هطشم است ثِ ایي هسئلِ اضبسُ
هی ٌٔن ،ضوبثِ اسشا ٍضْذای ٔشثال ًگبُ ٌٔیذایي ّبزگًَِ تَاًستٌذاصًّبؼی ِٔ دضوي ٌٕش هی ٔشد آًْب ًٕتِ ظمً
آًْبست اص آى ًّؽِ ظمً ثشای خَدضبى ِذست ثسبصًذ،اسبست ًّؽِ ظمً است آدم اگشاسیش ثبضذظمیً
است،اهبصیٌت(س)ِٔ لّیلِ ثٌی ّبضن است ،لبِلِ ثٌی ّبضن است ،لّل دساٍثِ اٍج ٔوبل خَدش سسیذُ ،اص آى ؼشي دیي
ٍهمٌَیت ٍتَّاّن دساٍّوسٌیي،ا ص ایي اسبست ِذست سبخت ،ثمذاص زْل سٍص یضیذ اضسبس ٔشد اسیش صیٌت است یضیذ
اضسبس ٔشد صیٌت ثشاٍضَٕهت هی ٌٔذ ،پس هی ضَد ایي ثبتَخِ ثِ دستَسات دیي اص ایي ًّؽِ ظمً ِذست سبخت
اگشیٓ ٔبسٍاى ّطتبد ٍزْبسًٍشی صى ٍثسِ دست ٍپب ضٕستِ ٍاسیشٍون دیذُ ٍهصیجت صدُ ٍثی پٌبُ ٍثی یبٍسدسیٓ خبیی
ثبضٌذ ،یٓ گشٍُ آسیت پزیشًذ ،یٓ هدوَلِ ای ّستٌذ ِٔ ثسیبس هی ضَدثِ آًْب آسیت صد ،اهبصیٌت(س) ٍاهبم سدبد(ق)اص
ایي ثسِ ّب اص ایي دختش سِ سبلِ اص ایي خشاثِ ًطیٌی اص آى گشسٌگی اِتذاسدسست ٔشد،دس خشاثِ ٔبسی ٔشدِٔ ٔبظ یضیذ
ثشای ّویطِ ٍیشاى ٍخشاثِ تجذیل ث ِ یٓ ًّؽِ هشٔضی ّذایت ٍِذست ایوبًی ضذ ،هفلَهیت یٓ ظمً است آدم ثِ اٍـلن
ثطَدًتَاًذ اص خَدش دٌبق ثٌٕذ ،اٍسا پبیوبل ٌٌٔذاٍسا ثٕطٌذ،اٍساسشثجشًذ ثذًص سا صیش سن است ّبثٌٌٕذ ایي ِٔ خیلی
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هفلَهیت ضذیذی است اٍج هفلَهیت است اهب صیٌت(س)ٍاهبم سدبد(ق)اص ایي هفلَهیت ضسیي(ق)ٍیبساى ضسیي(ق)
ِذست سبختٌذِ ،ذستی ِٔ یضیذساٍثٌی اهیِ سا ثشای ّویطِ هٌٍَسٍهلمَى لبلن ٔشد ،ثبزِ أسیشی صیٌت(س) تَاًست ایي
هسبئل ظمً سا تجذیل ثِ ِذست ثٌٕذ؟ گشیِ ًطبًِ ظمً است،آدم ٍِتی ثِ اٌٍطبسی ثیبیذ ًتَاًذ لالج ثٌٕذ گشیِ هی
ٌٔذثسِ ّبی َٔزٓ ٍِتی هشیط ثبضٌ ذ هطٕلی ثشایطبى پیص ثیبیذٔسی آًْب سا اریت ثٌٕذ گشیِ هی ٌٌٔذ گشیِ ًطبًِ
ظمً است ،اهّ ب اهبم سدبد(ق)ٍصیٌت(س) اص گشیِ هَج خشٍضبى ِذست ٍاِتذاسسبختٌذ ،اهشٍصگشیِ ثشضسیي(ق)آهشیٕب اص
آى هی تشسذ اسشائیل اص آى هی تشسذ ٍّبثیت اص آى هی تشسذ ،تالش هی ٌٌٔذ ثِ ّشِیوتی ضذُ خلَلضاداسی اهبم
ضسیي(ق) سا ثگیشًذ سظب خبى هی تشسیذگشیِ ِٔ ًطبًِ ظمً است هموَالًاسالم صیٌت ٍاهبم سدبد(ق)ٍاّل ثیت اصآى
ِذست سبختٌذ،خَة اگش ٔسی سا ثٕطٌذ ثشادسی سا ثٕطٌذ سشاٍ سا خلَ خَاّشش سٍی ًیضُ ٌٌٔذٍتَی ضْشّب
دٍسثذٌّذایي ًطبًِ ظمً ًیست؟ زشاثِ ـبّشایي ؼَسی است ،اهب صیٌت(س) اص سش ثشیذُ ضسیي(ق)ثبالی ًیضُ ِذست
سبخت ،تبپشدُ ٔدبٍُ ٌٔبسصدسشهجبسْ ضسیي(ق)ساثبالی ًیضُ دیذ صذاصد«یب ّالال لوب استتن ٔوبال وبلِ خسٍِ ٌإثذا وشٍثب هب
تَّوت یبضّیُ ٌؤادی ٔبى ّزا هّذسا هٕتَثب یب ؤخی ٌبؼن الصىیشٓ ٔلوْب ٌّذ ٔبد ِلجْب ؤى یزٍثب یب ؤخی ِلجٓ الطٍیُ للیٌب»
سشضسیي(ق) ساضسیي(ق) سادسِبة هبُ ِشاسداد ،تبدسلبلن ثذسخطذٍّیر ٔس ًتَاًذوشٍة ٍؼلَق اٍساتسخیشٌٔذٌٍٔتشل
ٌٔذ آسی صیٌت(س) سشضسیي(ق) ساٍِتی دسهیبى هبُ ِشاسداد ٍاٍساثِ هبُ تطجیِ ٔشد یب ّالم یمٌی تبایي لبلن ّست ٍتبایي هبُ
ٍخَسضیذ ؼلَق ٍوشٍة داسًذ ضسیي(ق)صًذُ است ،ضسیي(ق) ًَس هی دّذضسیي(ق)هصجبش الْذی است ضسیي(ق)زشان
سٍضي آسوبى تبسیٓ ضت ّبی ثطشیت است ،ایي صیٌت(س) اص ایي هفلَهیت ایي زٌیي لفوت ٍاِتذاس سبخت ّوبًگًَِ
ِٔ ضوب هلت لضیضّن اص ضْذا ایي ؼَسی سشهطسي ضددی ساثشیذًذ ثب زِ ضشایػ سختی اهبهبثبتٕیِ ثشّویي ٌشٌّگ
لبضَسا ٍصیٌت(س) اص خسذ ثی سش هطسي ضددی ِذست آٌشیذین ضوبسِ آٌشیذین دضوي ساسسَا ٍثِ استیصبل ٔطبًذین
آٌشیي ثشایي هلت آٌشیي ثشایي ضْذا هبثب ضْیذ ِبخبسیبى ّب،ثبضْیذ هٌصَسی ّب اهشٍص دضوي ساثِ استیصبل ٍظمً ًٍبتَاًی
ٔطبًذین ایي استٍبدُ اص ّویي لبضَسا ٍٔبسی است ِٔ لبضَسائیبى ٔشدًذ.
خذایب ثِ ضُ هطوذ(ظ) ٍآل هطوذ(ظ) اسالم ٍهسلویي پیشٍص ثٍشهب! ضش دضوٌبى ثِ خَدضبى ثشگشداى ،هبساثِ خَدهبى
ٍاهگزاس ! ٌشج اهبم صهبى(لح) ثشسبى! سّجش لضیض هبساثشای هب ضٍؿ ثٍشهب! سٍش اهبم ٍضْیذاى ٍضّذاساى ضبدگشداى! هبّن ثِ
آًْب هلطُ ضذین هبسا ثشسٍشُ ضسیي اثي للی(ق) ٍضْیذاى هیْوبًوبى ثگشداى ثِ ضُ هطوذ(ظ) ٍآل هطوذ(ظ) خذایب
ضشدضوٌبى ثِ خَدضبى ثشگشداى !
«اعَذ باهلل هي الشیطاى السجین»«بِسٕنِ اللَهِ السَحٕوٓيِ السَحِینِ » ٍٓالْعٓصٕسِ .إِىَّ الْإًِسٓاىَ لَفِی خُسٕسٍ .إِلَّا الَّرِیيَ آهٌَُٓا ٍٓعٓوِلَُا الصّٓالِحٓاتِ ٍٓتََٓاصَٕٓا بِالْحٓكِّ
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«بسم اهلل الرحمن الرحیم»
خطبه دٍم

«لجبداهلل اٍصیٕن ًٍٍسی ثتَّاهلل»ثبیذتطٕشٌٔن اصّیإت هزّجی ِٔ لبضَساساثبضَُٕ ثشگضاسٔشدًذهذیشاى ّیإت،هذاضبى،
خؽجبٍ ،لبؾ هطتشمً،یشٍّبی ًفبهی ٍاًتفبهی ِٔ اهٌیت سا ثشِشاسٔشدًذ ،هي اص ّوِ تطٕش هی ٌٔن ،تزٔشی ّن ثذّن
لبضَسایٓ ٔبسهمصَهبًِ است ،یمٌی اص یٓ اهبم همصَم ٔبسی سشصدُ ِٔ صذدسصذدسست ٍصطیص ٍپبْ است ،ثبیذ
هشاِت ثبضین ایي لبضَسا سا ؼَسی همشٌی ًٌٕین ؼَسی ثبآى ثشخَسد ًٌٕین ِٔ خذای ًٕشدُ آلَدگی ٍتطشیً دسٍن ٍاسد
لبضَسا ثطَدٔ ،بسی ِٔ اهبم ًٕشدُ ًجبیذ ثِ اهبم ًسجت دادِ ،عیِ داهبدی ِبسن (ق)دسلبضَسادسٍن استً ،جبیذ خَاًذ ٍگٍت
ٍ ًطبى دادٔ،بسی ِٔ اهبم ًٕشدُ زشا ثِ دسٍن هی گَییذ اهبم ایي ٔبسسا ٔشد ،ضعَس لیال (س)دس ٔشثال دسٍن استً ،جبیذ
هذاضبى ًجبیذ تمضیِ داساى ًجبیذگَیٌذگبى یٓ زیضّبیی ِٔ دسٍن است ًست ثِ ٔشثال ٍهدلس اهبم ضسیي(ق)سا آلَدُ
ثٌٌٕذ ،یب هثل هسئلِ ِوِ صًی ِٔ هَخت ٍّي اسالم هی ضَد لبضَسا ثشای اثْت ٍلفوت ٍِذست اسالم است ًِ ،ثشای ایٌِٕ
دیگشاى اسالم سا توسخش ٌٌٔذ ثِ استطعب ٍهسخشُ ثگیشًذ ثبیذ تَخِ ٌٔینً ،گبُ ٌٔیذ دضوٌبى سٍی ّویي زیضّبیی ِٔ صضت
است ٍثِ لبضَساًوی زسجذ داسًذ تجلیه هی ٌٌٔذ هبثبیذ ضَاسوبى ثبضذ.
هٌؽِّ دسضبل ضٕل گیشی خذیذی است گشزِ آهشیٕب هی خَاست هٌؽِّ سا تىییش ثذّذ ،دس اٌىبًستبى دس لشاَ دسسَسیِ
ضتی دسلجٌبى دٍلت ّبیی ثَخَدثیبٍسدِٔ اٍساّوشاّی ٌٌٔذ ٍایٌْبدطاهٌیتی اسشائیل ثطًَذٍلی ثِ لؽً الْی ثبّذایت
ٍساٌّوبیی ّب ی اهبم ٍسّجش لضیض ٍاستّبهت هلت سضیذ ایشاى ٍّوبٌّگی ٍّوشاّی ٍاستجبغ هلت ّبی هٌؽِّ ثب ایي ضشٔت
ثطوذاهلل تىییش اتٍبَ هی اٌتذاهبًِ ثِ ًٍك آهشی ٕب ثِ ًٍك اسالم ثِ ًٍك خجِْ هّبٍهت ،ایي ّوبى زیضی است ِٔ هبثبضْبدت ،ثب
ٌذأبسی ،ثبّذایت سّجشی ثبتَخِ ثِ دستَسات اهبم ٍٍلی هبى هی تَاًین ٍتَاًستین زشخِ تىییشساٌٍشهبى تّذیشسا اص
هستٕجشاى لبلن ٍاص آهشیٕب ثگیشین ،هی خَاّین تىییش ثذّین ثلِ تىییش ثذّیذ اهب ًِ آى ؼَسی ِٔ ضوب هی خَاّیذ ،آى ؼَسی
ِٔ هلت ّبی هٌؽِّ هی خَاٌّذ ،آى ؼَسی ِٔ اسالم ٍهٌبٌك هلت هسلوبى اِتعب هی ٌٔذ ،ایي سٍبسش ِشآى ِٔ اگش ثشساّی
ِٔ اًتخبة ضذُ ٍساُ دسستی است استّبهت ثٌٕیذ خذاًٍذ ضوب سااصخضاًِ ویت خَدش ٔبم ضوبساسیشآة هی ٌٔذ،ضیشیي
هی ٌٔذهی ثیٌیذزِ تىییشی دسسیبست دٍلت تشٔیِ اتٍبَ اٌتبد ّویي دیشٍص ِٔ سئیس خوَْس تشٔیِ ثِ ایشاى آهذ ٍثب هسئَلیي
ٍسّجشهمفن اًّالة ٍسیبست خوَْسی هزأشُ داضت هی ٔشددسٍاِك لوالًٍصثبًبًگٍت هباضتجبُ ٔشدین سٌتین ثِ ٔوٓ
دالطی ّبدسسَسیِ اضتجبُ ٔشدین خَاستین ثب آهشیٕب ّوشاّی ٌٔین سَسیِ ساآى ؼَسی ِٔ آهشیٕب هی خَاست تىییش ثذّذ هب
تىییش ثذّین ًِ ساُ ولؽی ثَد هب ًجبیذاخبصُ ثذّین آهشیٕب ٍصْیًَیست ّب تىییشات سا سون ثضًٌذ ٍؼشاضی ثٌٌٕذ ،الطوذهلل
ٔطَسّبی لشثی ِؽش ایي ّب داسًذ ثیذاسهی ضًَذ اهیذٍاسین اى ضبءاهلل ثّیِ ٔطَسّبی هٌؽِّ ّن تَخِ پیذا ٌٌٔذ.
استموبسضبٔلِ سیبسی اش دسایي است هسلوبًبى سا تعمیً ثٌٕذ هلت ّبسا تعمیً ثٌٕذ اصضگشدّبی تعمیً ٍ ساّجشدّبی
تعمیً تّسین هلت ّب ٍَِهیت ّباست ،ایي ّب ُٔشدًذ یٓ ٔطَس ایي ّب لشثٌذ یٓ ٔطَس آًْب ضیمِ ّستٌذ یٓ ٔطَس
آًْب سٌی اًذ یٓ ٔطَس ایي ّب ثلَذ ّست ٌذ یٓ ٔطَس ٍّویي ؼَس لّوِ لّوِ ٌٔذ ،خبهمِ اسالهی سا ثشاسبس َِهیت ّب
ٍهلیت ّب ایي سیبست ٌشلًَی است ،زّذسِشآى ساٌّوبی سٍضي ٍهطٕوی است ٌشلَى دًجبل استٕجبسی ٍتٍشلَى ثَد ثشای
ایي ِٔ ثتَاًذتٍشلَى خَدش سا ضٍؿ ثٌٕذ هشدم ساگشٍُ گشٍُ هی ٔشد ،دستِ دستِ هی ٔشد تبثبّن هتطذًطًَذ ٍِذست
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ایدبدثٌٌٕذّ ،ویي ٔبسی ِٔ اهشٍص آهشیٕبیی ّب هی ٌٌٔذ ،آیب آهشیٕب ضبظش است ایالت ّبی خَدش ساثِ آًْباستّالل
ثذّذ؟ آهشیٕب ِٔ ثیص اص پٌدبُ ایبلت داسدایبلت ّبیص ّن ّشٔذام ثِ ِذسیٓ ٔطَس اص ایي ٔطَسّبی آسیب است خَة
آًْب سا استّالل ثذّذ خیلی دًجبل هلت ّب ٍاًسبى ٍضََّ ثطش ٍاهثبل ایي ّبستّ ،ویي اسپبًیبساضٌیذیذٍدیذیذِٔ دسّویي
سٍصّبهٌؽِّ ٔبتبلًَیبی اسپبًیبِٔ هشدم تّبظبی استّالل داضتٌذزگًَِ سیختٌذ ٍآًْب ساِلك ٍِوك ٔشدًذ ٍاًتخبثبتطبى ساثِ ّن
صدًذ آى ٍِت ایي ّب هی آیٌذدسهٌؽِّ هبدسٌٔبسخوَْسی اسالهی ایشاى اسشائیل دٍّهی سا ؼشاضی هی ٌٌٔذ ثِ ًبم
ٔطَسٔشدستبى،گشزِ آهشیٕبیی ّب ّن ثب تَخِ ثِ ایي هٌؽِّ ٍضشایػ ٍهَظك سٍضي ایشاى ٍتشٔیِ سٌت صیشخبٔستش،آتص سا
ثشد صیشخبٔستش ثِ ـبّش گٍت ًِ هبّن ِجَل ًذاسین اهب هبهی داًین هب خویشُ راتی آهشیٕبسا هی داًین ِٔ ،دًجبل تعمیً اهت
اسالم ٍظشثِ صدى ثِ اهت اسالم است هٌتْب ثشای ضٍؿ آثشٍی خَدش ایي ٔبسساهی ٌٔذ آهشیٕب ّوِ ٔطَسّبسا تْذیذ
هی ٌٔذ اص ایي خب ٍُٔشُ ًٍٍضٍئال ٍدیگشاى ٍدیگشاى ّوِ ثشای ایي ِٔ آى ٔذخذایی خَدش سا ِذست خَدش سا ضٍؿ
ثٌٕذ ٍلی خَة است هشدم دًیب سیبستوذاساى آهشیٕبثِ آِبی تشاهپ ثگَیٌذآِب ایي هطٕالت داخلی خَدت سا ضل ٔي
ًوی خَاّذ ثشای ٔطَسّبی دیگش دلسَصی ٌٔی اهٌیت دسست ٌٔی اهٌیت هشدم آهشیٕب سا خَس ٔي ایي ّوِ دسآهشیٕبآدم
ّبی هفلَم ٍثی گٌبُ ٔطتِ هی ضًَذ ،ضٌیذیذدسّویي ٍّتِ یٓ ًٍش ثیص اص پٌدبُ ًٍش ضصت ًٍش سا ثِ سگجبسثست دس یٓ
هدلس خطي ٍضبدیٍ ،پبًصذضطصذ ًٍش ساصخوی ٔشدٍ ،هبّی ًیست سٍصی ًیست ٍّتِ ای ًیست ِٔ اص ایي اتٍبِبت هطبثِ
ایي دسآهشیٕب سظ ًذّذ ،ایي هشدم آهشیٕب زشاثبیذخًَطبى سیختِ ثطَد؟ ثشای ضشٔت ّبی اسلطِ سبصی سشهبیِ داساًی ِٔ
دًجبل پَل ٍاسلطِ ضبى سا ثٍشٍضٌذ ضتی اگش هشدم آهشیٕب ٔطتِ ثطًَذ اگش هشدم یوي ٔطتِ ثطًَذ اگش هشدم سَسیِ ٔطتِ
ثطًَذ آًْب دًجبل پَلٌذ لمٌت ثشایي دًیب ؼلجی لمٌت ثشایي ضشظ ٍؼوك پَل ٍدًیب ،زّذسثطشساثِ خبْ ٍخَى هی ٔطذ؛
هست هی ٌٔذ ضبلیطَى ًیست زِ اتٍبِی دسدًیب سظ هی دّذ .
هبدسٍّتِ ًیشٍی اًتفبهی ّستین ضَصُ هْشهبُ ٍّتِ ًیشٍی اًتفبهی ضشٍق هی ضَدِٔ ٌشهبیطبت ٌشهبًذُ هطتشم ًیشٍی اًتفبهی
ضْشستبى ثشادسلضیض ٍگشاهی هبى خٌبة آِبی سشٌّگ ثیبت هختبسی ساآًْبیی ِٔ تطشیً داضتیذ ضٌیذیذ تَظیطبتی دادًذ
هي ّن ثِ ایي لضیضاى تجشیٓ لشض هی ٌٔن خستِ ًجبضیذ هی گَین ایي ِٔ هب اهشٍص ثطوذاهلل اهٌیت داسین ٔبس خَدهبى سا
دسٔوبل آسبیص اًدبم هی دّین صًذگی هبى ساداسین هی ٌٔین ٍدضوٌبى ِٔ ِؽمبً للیِ هب صیبدثشًبهِ داسًذ دسثشًبهِ ّبیطبى
ًبٔبم هی هبًٌذ ،هذیَى تالش ضجبًِ سٍصی ایي لضیضاى ًٍیشٍّبی اهٌیتی است ِٔ هي اص ّوِ آًْب ٍاِمبً تطٕش هی ٌٔن.
یٓ سٍبسش ّن ثِ خَدم ٍّوِ ضوب خَاّشاى ٍثشادساى ،ثشادساى سلبیت ِبًَى ثشای آسبیص هبست ،اگش ثِ هب هی گَیٌذ آِب
سشلت دس خبدُ ایي ثبضذ ،ایٌدب هبضیي پبسْ ًٕي،ایٌدب سلبیت زشان ِشهض ثٕي ایي ّب ّوِ ثشای ضٍؿ هبست ثشای هٌبٌك
هبست،سلبیت ِبًَى ضٍؿ صًذگی هب اهٌیت هبضخصیت هب ٌٍشٌّگ هبست ،هلتی ِٔ ِبًَى سا سلبیت هی ٌٔذ هلت ثبٌشٌّگ
است ضخصیت اًسبى دس سلبیت ِبًَى خلَُ هی ٌٔذ ٍخَدش سا ًطبى هی دّذ ،تَخِ ٌٔین تزٔشات لضیضاًوبى سا ّوشاّی
ٌٔین ایي اهٌیت الجتِ تَسػ ی ٓ ًْبد ٍیٓ گشٍُ اهٕبى ًذاسد هگش ایٌِٕ ّوِ ّوٕبسی ٌٔین ِٔ ّوٕبسی هی ٌٔیذ هي
تطٕش هی ٌٔن اص ّوِ اِطبسی ِٔ ثبًیشٍی اًتفبهی ٍسبیش ًْبدّبی اهٌیتی ثشای ًفن ٍاًعجبغ ٍاهٌیت تالش هی ٌٔیذ.
لضیضاى هب زِ دس ّیإت هزّجی هبُ هطشم خیلی صضوت ٔطیذًذ ِٔ هب تّبظبیوبى اص ًیشٍّبی اًتفبهی ایي است ِٔ دس
خبّب یی ِٔ ضعَسداسًذیٓ ضعَسخذی داضتِ ثبضٌذ ،یٓ خبًیشٍی اًتفبهی ًیست خیلی خَة اهّب یٓ خب ًیشٍی اًتفبهی
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ضعَسداسدهی ثیٌیذ آًدب ثبیذ یٓ صالثتی یٓ اثْتی یٓ الوبل ِبًًَی اص خَدش ًطبى ثذّذ ِٔ ،ضعَسًیشٍی اًتفبهی
الجتِ ّوشاُ ثب هطجت ٍادة ٍاخالَ ٍایٌْب ثبیذ ثبضذ.
سٍصزْبسدُ هْش سٍص داهپضضٕی است ِٔ هي ثِ ایي لضیضاًوبى دساداسُ داهپضضٕی،پضضٕبى اسصضوٌذ خستِ ًجبضیذ هی گَین
تطٕشهی ٌٔن تىزیِ سبلن هی داًیذ اص ّویي هصبدیُ اهٌیت است ،هباگشوزای سبلن داضتِ ثبضین ؼجیمی است هشیعی ّبیوبى،
هطٕالتوبى خیلی ٔن ه ی ضَدتوبم تالش لضیضاى هب دس داهپضضٕی وزای سبلن است گَش سبلن است ،ثطوذاهلل ًیطبثَس
یٕی اصضْشّبیی است ِٔ دسهسئلِ دام ضشي داسد،هّبم داسد ،دستَلیذات داهی ضیشٍگَضت ِشهضستجِ ّبی استبًی داسین ،دس
خضءثشتشیي ّب ٍاٍلیي ّب ّستین ثبایي ًموتی ِٔ خذادادُ سمی ٌٔین دام ّبیوبى ساسبلن ًگِ داسین ،ثب ّوٕبسی داهپضضٕی دام
سبلن ،خبهمِ سبلن ٍثشای رثص دام ّبّن سلبیت ثْذاضت سا ثٌٕین هي ّویي خب دٍثبسُ تطٕش ٌٔن اص آًْبیی ِٔ خلَ ّیئت ّب
اهسبل هثل پبسسبل گَسٌٍذ ًٕطتیذآٌشیي ٔبسخَثی است ،گَسٌٍذّبسأِ ًزسّیإت ثَدثشدًذ ثِ ٔطتبسگبُ دسٔوبل ثْذاضت
آًسب رثص ٔشدًذ ،خَة ضبال خلَ ضبخی خلَ لشٍس خلَ هیت ّشخب گَسٌٍذ ثٕطین سلبیت ثْذاضت ثٌٕین ،ایي ثشای ّوِ
هبهَخت سالهتی ٍاهٌیت خَاّذثَد.
خذایب خذایب ثِ ضُ هطوذ(ظ) ٍآل هطوذ(ظ)لبِجت اهشهبختن ثِ خیش گشداى!خذایبهشیط ّبضٍبلؽبٌشهب! اهٌیت سا اص
هبهگیش! دسلوُ ٍطسٌب ٍٍسمت ایي اهٌیت ثیبٌضا! آى ٔسبًی ِٔ دس صذد ًباهي ٔشدى خبهمِ ّستٌذ سسَاگشداى! تالش لضیضاى
هبسادسخْت اهٌیت خبهمِ ،اهٌیت ٌیضیٕی اهٌیت اِتصبدی اهٌیت ثْذاضت ٍسالهت تالش ّوِ ضبى ساثِ ًتیدِ ثشسبى! اص ّوِ
ثِ ضبیستگی ِجَل ثٍشهب! ٌشج اهبم لصش(لح) ساثشسبى! سّجش لضیضهبسا ثشای هب ضٍؿ ٌشهب!
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