ٍ13الؼیت ایزاى اسالهی اس ًگبُ رّجز هؼظن اًمالة؛
ٍالؼیت اٍل؛
یىى اس ٍالؼیتْبى هَجَد فطبرّب ٍ تْذیذّبست .وطَر ثب سٍرآسهبئى چٌذ لذرت ٍ دٍلت هستىجز رٍثِرٍ
استّ .ویي عَر وِ هىزر ػزض وزدین ،عزف همبثل هب جبهؼِى جْبًى ًیست ،دٍلتْب ًیستٌذ ،هلتْب ًیستٌذ؛ چٌذ
دٍلتٌذ؛ هٌتْب دستگبُ رسبًِاىِ لَى دارًذ .ایي چیشى وِ هب ثبیذ الزار وٌین وِ آهزیىبئىّب ٍ غزثىّب اًصبفبً در
ایي لضیِ لَى ّستٌذ ،لذرت رسبًِاى است ،لذرت تجلیغبت ثِ هؼٌبى پزٍپبگبًذا است.
ٍالؼیت دٍم؛
ٍالؼیت دیگزى وِ در وٌبر ایي ٍالؼیت ثبیذ دیذُ ضَد ،ایي است وِ ٍاًوَد هیطَد ایي سٍرآسهبئى ثِ خبعز هثالً
هسئلِى ّستِاى یب هسئلِى حمَق ثطز است؛ ٍ ایي درٍؽ است .درٍؽ ثَدى ایي ادػب ،یىى اس ٍالؼیتْبستًِ .
ایٌىِ هب ثگَئین ایي ٍالؼیت است؛ اهزٍس در دًیب وسى ًیست وِ ثبٍر وٌذ آهزیىب دًجبل حمَق ثطز است ،دًجبل
حمَق هلتْبست؛ یب رصین صْیًَیستىِ ًسلوص ٍ وَدنوص دًجبل اجزاى دهَوزاسى در وطَرّبى دًیبست.
ٍالؼیت سَم؛
ٍالؼیت ایي است وِ هخبلفت آًْب ثِ خبعز اصل اًمالة ٍ اصل تطىیل ًظبم اسالهى است.
ٍالؼیت چْبرم؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است وِ ًظبم جوَْرى اسالهى اس ّوِى ایي دضَارىّب ٍ گزدًِّبى سخت ػجَر وزدُ.
ٍالؼیت پٌجن؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است وِ هب در ّویي ضزائظ تْذیذ ،پیطزفت وزدین .در حَسُى ثؼضى اس داًطْبى هْن ٍ
اًحصبرى ٍ هٌحصزثِفزد  -در لیشر ،در ًبًَ ،در سلَلْبى ثٌیبدى ،در صٌؼت ّستِاى  -وطَر رتجِ پیذا وزدُ.
خت ،ایٌْب الگَسبسى در دًیبى اسالم است؛ ایي یه ٍالؼیتى است .هب هتَلف ًوبًذین.

ٍالؼیت ضطن؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است وِ وطَر در هَاجِْى ثب چبلطْب ٍ تْذیذّب ،در همبیسِى ثب سبلْبى اٍل اًمالة،
ثوزاتت لَىتز ضذُ .اهزٍس هب در هَاجِْى ثب تْذیذّب ،اس رٍس اٍل خیلى لَىتزین؛ ّن اػتوبد ثِ ًفسوبى ثیطتز
استّ ،ن تَولوبى ثِ خذا الحوذللِّ ون ًیستّ ،ن تَاًبئىّبى ػیٌى ٍ هَجَد ٍ هحسَس ٍ هلوَس هب ثیطتز اس
گذضتِ است.
ٍالؼیت ّفتن؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است وِ ججِْى همبثل هب در عَل ایي سبلْب ضؼیفتز ضذُ است .؛ در سیبستْبى
خبٍرهیبًِاىضبى ضىست خَردًذ؛ در جٌگ سىٍسِ رٍسُ ،ػبهلطبى وِ رصین صْیًَیستى است ،ضىست
خَرد؛ در جٌگ ثیست ٍ دٍ رٍسُ.
ٍالؼیت ّطتن؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است وِ رصیوْبى هخبلف ًظبم جوَْرى اسالهى درگیز ثحزاًٌذ؛ ّویي چٌذ دٍلت غزثى،
خَدضبى ٍ اعزافیبًطبى دچبر ثحزاًٌذ .ثب ایي ثحزاى التصبدىاى وِ در ارٍپب ٍجَد دارد ،اتحبد ارٍپب جذاً در
تْذیذ است ،یَرٍ جذاً هَرد تْذیذ است .آهزیىب ّن ثِ ًحَ دیگزى؛ وسزى ثَدجِى فزاٍاى ،لزض فزاٍاى ،فطبر
هزدم ،حزوت ضذ ٍالاستزیت ،حزوت  -ثِ لَل خَدضبى ًَ -د ٍ ًُِ درصذى .ایٌْب حَادث هْوى است .الجتِ
ٍضغ ارٍپب اس آهزیىب ثذتز است؛ چٌذ دٍلتطبى سمَط وزدًذ .االى در چٌذیي وطَر ارٍپبئى ثىثجبتى ٍجَد دارد.
ٍالؼیت ًْن؛
ٍالؼیت دیگزّ ،ویي تحَالت ضوبل آفزیمب ٍ تحَالت هجوَػِى ایي هٌغمِ است .در ثؼضى جبّب ایي تحَالت
ثِ تغییز ًظبهْب ٍ رصیوْب هٌتْى ضذُ؛ ثؼضى ّن ًطذُ ،اهب در خغزًذ .وِ هي اس ایٌْب ػجَر هیىٌن.

ٍالؼیت دّن؛
یه ٍالؼیت دیگز ،تَاى افشایصیبفتِ در درٍى جوَْرى اسالهى است .هب وطَر لذرتوٌذى ّستین .هب وطَر دارا
ٍ تَاًبئى ّستین .اس لحبػ هٌبثغ ،هب در رتجِّبى ثبالى جْبًى ّستین .در ثؼضى اس هٌبثغ ،رتجِى اٍّلین .در تزویت
ًفت ٍ گبس ،هب در دًیب اٍّلین .اس ّوِى وطَرّبئى وِ داراى ًفت ّستٌذ یب داراى گبس ّستٌذ ،هجوَع ًفت ٍ گبس
هب ثیطتز است .اس لحبػ هٌبثغ ٍ هؼبدى اسبسى ،وطَر غٌبى ثبال ٍ فزاٍاًى دارد .اس لحبػ ًیزٍى اًسبًى ،هب ّفتبد
ٍ پٌج هیلیَى ًفز جوؼیت دارین؛ ایي جوؼیت ػبهل خیلى هْوى است.
ٍالؼیت یبسدّن؛
یه ٍالؼیت دیگز ایي است ،در ّز ثزِّاى وِ هب در همبثل ججِْى دضوي اًؼغبف ًطبى دادین ٍ ثب تَجیِّبئى
ػمتًطیٌى وزدین  -هثالً یه ٍلت گفتین ثگذاریذ ثْبًِ را اس دست دضوي ثگیزین ،یه ٍلت گفتین ثگذاریذ
سَءظي دضوي را اس خَدهبى سائل وٌین  -دضوي هَاضغ گستبخبًِتزى ػلیِ هب گزفتِ .در آى رٍسى وِ ادثیبت
هسئَلیي هب آلَدُ ضذ ثِ حزفْب ٍ تؼجیزات تولكآهیش ًسجت ثِ غزة ٍ فزٌّگ غزثى ،در آى رٍس ایٌْب هب را
«هحَر ضزارت» هؼزفى وزدًذ! چِ وسى؟ آى وسى وِ خَدش هجسوِى ضزارت ثَد .رئیس جوَْر لجلى
آهزیىب  -هجسوِى ضزارت  -ایزاى اسالهى را « هحَر ضزارت» هؼزفى وزد! ایي وِى ثَد؟ آى ٍلتى وِ هب در
ادثیبت خَدهبى ،در اظْبرات خَدهبى ،حزفْبى تولكآهیش ًسجت ثِ غزة ٍ ًسجت ثِ آهزیىب ٍ ایٌْب را تىزار
هیىزدین .ایٌْب ایٌجَرىاًذ .در ّویي لضیِى ّستِاى ،آى ٍلتى وِ هب ثب ایٌْب ّوزاّى وزدین ٍ ػمتًطیٌى وزدین
 الجتِ ثزاى هب تجزثِاى ثَد ،اهب ایي ٍالؼیت است  -ایٌْب جلَ آهذًذ؛ ایٌمذر جلَ آهذًذ وِ هي در ّویي حسیٌیِگفتن اگز ثٌب ثبضذ وِ ایي رٍال اس سَى آًْب اداهِ پیذا وٌذ ،هي خَدم ٍارد لضیِ خَاّن ضذ؛ ٍ ٍارد لضیِ ضذم؛
ًبچبر ضذین؛ ایٌْب وبر هب ًیست.
ٍالؼیت دٍاسدّن؛
یه ٍالؼیت دیگز ّن ایي است وِ اگز وطَر در همبثل فطبرّبى دضوي  -اس جولِ در همبثل ّویي تحزیوْب ٍ اس
ایي چیشّب  -همبٍهت هذثزاًِ ثىٌذ ًِ ،فمظ ایي حزثِ وٌُذ خَاّذ ضذ ،ثلىِ در آیٌذُ ّن اهىبى تىزار چٌیي
چیشّبئى دیگز ٍجَد ًخَاّذ داضت

ٍالؼیت سیشدّن؛
الجتِ در وٌبر ایي ٍالؼیتْب ،ایي ٍالؼیت ّن ّست وِ هب ٌَّس آى حبلت السمِ هتٌبست اسالهى را در هیذاى وبر ٍ
ایٌْب در خَدهبى ثِ ٍجَد ًیبٍردین؛ یه لذرى دچبر تٌجلى ّستین؛ ایي جشٍ هیزاثْبى دٍراى استجذاد ٍ تسلظ
دیىتبتَرى ثز وطَر است.

