
 الزحین الزحوي اهلل بسن                

 قدس یشدی هصباح عالهِ حضزت فکز، استاد ٍ هجاّد عالن هلکَتی ارتحال با ّوشهاى هاُ دی دٍاسدّن

 . است شدُ ًاهیدُ «اسالهی اًساًی علَم رٍس» ًفسِ اهلل

 ی فزساًِ ٍ اًدیشوٌد استاد آى یاد بشرگداشت ضوي علویِ ّای حَسُ اسالهی تزبیت ٍ تعلین اًجوي

 اًجوي کلی سیاست هثابِ بِ را ًکاتی هٌاسبت، چٌیي بِ رٍس  ایي ًاهگذاری ابتکار اس تقدیز با ٍ اًدیش آیٌدُ

 .شَد هی یادآٍر خَد ّای بزًاهِ اًداس چشن ٍ

  ػلَم در دیٌی ٍ فزٌّگی هثاًی تز هثتٌی گیزی جْت. است آى افزاد ٍ جاهؼِ ّای ارسش تٌیاى ٍ جاهؼِ ّز فزٌّگ هایِ تي اًساًی ػلَم. ۱

 هذار هسألِ ٍ هحَر هَضَع تزجواى اًساًی ػلَم. است آى رضذ ٍ تؼالی ساس سهیٌِ ٍ جاهؼِ ّای ارسش رٍضٌگز راٌّوای ّوَارُ اًساًی

 ٍ حاضز جاهؼِ ّای ارسش ٍ فزٌّگ تِ تَجْی تی جش چیشی اًساًی ػلَم جایگاُ اس غفلت اساس، ّویي تز. ٍ ارسضی است فکزی هثاًی

 .داضت ًخَاّذ ّوزاُ تِ آى آیٌذُ ّای ًسل

 اسالهی ایزاى در اًساًی ػلَم صحیح حزکت السهِ دیگز سَی اس فزٌّگی ٍ تَهی هالحظات ٍ یکسَ اس دیٌی تاٍرّای ٍ هثاًی تِ تَجِ. ۲

 را جاهؼِ ،اًساًی ػلَم ساسی اسالهی جزیاى درهؼاضذت  ٍ تَهی ّای ارسش ٍ دیٌی هثاًی حفظ تا کِ است اًساًی ػلَم راّثزاى تز. است

 .دارًذ هصَى سا اطالػات غیز ػلوی آسیة اس ًاضی خطزات تزاتز در ٍ ساختِ هٌذ تْزُ راستیي ػلَم هٌافغ اس

 رّثزی اًذیطوٌذاًِ راّثزی ٍ فذس سزُ خویٌی اهام حضزت اًقالب تشرگ هؼوار ػالواًِ ّذایت ،اسالهی اًقالب تزکت تِ ٍ الْی لطف تِ. ۳

 هیاى ایي در ٍ گطتِ آغاس اسالهی اًساًی ػلَم در تَجِ قاتل حزکتی ،اخیز ّای در دِّتشرگَار  ضْیذاى ًثاری اًقالب ٍ جاى هؼظن

 .ًذاُ کزد ایفا تاثیزگذار ًقطی تشرگ ًْضت ایي هثتکز ٍ پیطگام هثاتِ تِ رُ یشدی هصثاح ػالهِ چَى ضخصیتی ٍ ػلویِ ّای حَسُ

 تاثیز تٌیادیي، اّویت اساس تز آى، ػولیاتی فزٍػات ٍ هسائل ،اسالهی تزتیت ٍ تؼلین اسالهی، داًص اًساًی ػلَم راس ٍ رهش پز هٌظَهِ در. ۴

 تزسین ٍ اسالهی ًگاُ اس تزتیتی ػلَم تِ تَجِ. است تزخَردار ٍیژُ اّویتی اس هسائل ٍ هثاحث پیچیذگی ٍ هخاطثاى گستزُ هاًذگار، ٍ ًافذ

 .کزد اقذام پیص اس تیص آى تِ ًسثت  ػولی ٍ ػلوی تَجِ در تایذ کِ است اهَری تزیي ضزٍری اس اهزٍسُ اسالهی تزتیتی ًظام

 تَاى اس گیزی تْزُ تا تا است آى تز کزدُ، فزض خَد تز هسیز ّویي در کِ هَریتیأه اساس تز ػلویِ حَسُ اسالهی تزتیت ٍ تؼلین اًجوي. ۵

 هزکش دٍ در اخیز ّای دِّ در کِ ای گستزدُ داًص تز تکیِ تا ٍ تاٍرهٌذ ٍ هتؼْذ هتخصصاى ّویاری ٍ داًطگاّی ٍ حَسٍی ػلوی ًْادّای

 ٍ تزدُ پیص تِ تَهی ٍ دیٌی اًذاس چطن تا را داًص هزسّای است، آهذُ دست تِ هتؼْذ، ّای داًطگاُ ٍ ػلویِ ّای حَسُ ؛کطَر ػلوی

 .آٍرد فزاّن را اسالهی تزتیتی ػلَم ػولی تحقق ٍ ًظزی ّای سهیٌِ

 راُ ایي رّزٍاى دیگز ٍ فکز استاد آى ػالواًِ ّای هجاّذت پاسذاضت ٍ رُ یشدی هصثاح ػالهِفزساًِ  استاد یاد تشرگذاضت تا پایاى در. ۶

داًص تؼلین  قلوزٍ اًذیطوٌذاى ٍیژُِ ت اسالهی اًساًی ػلَم ػزصِ گزاى تالش ّوِ تزای ،تَیژُ قزیي هجاّذ اٍ سزدار دلْا ضْیذ سلیواًی

  .دارین هسألت افشٍى رٍس تَفیق هتؼال خذای اس ٍتزتیت اسالهی

                      ۲۰۴۲ دی ۲۱                                                                                                                                              


