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 )دامت برکاته(متن کامل نامه مقام معظم رهبری

                                                    

 نالشّحی الشّحوي اهلل ثسن

 به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

ی آًْب هستقیوبً  حَادث اخیش دس فشاًسِ ٍ ٍقبیع هطبثِ دس ثشخی دیگش اص کطَسّبی غشثی هشا هتقبعذ کشد کِ دسثبسُ

سا هخبطت خَد قشاس هیذّن؛ ًِ ثِ ایي علّت کِ پذساى ٍ هبدساى ضوب سا ًذیذُ ثب ضوب سخي ثگَین. هي ضوب جَاًبى 

جَیی سا  ی هلّت ٍ سشصهیٌتبى سا دس دستبى ضوب هیجیٌن ٍ ًیض حسّ حقیقت اًگبسم، ثلکِ ثِ ایي سجت کِ آیٌذُ هی

ٍ دٍلتوشداى ضوب خطبة  سیبستوذاساىیبثن. ّوچٌیي دس ایي ًَضتِ ثِ  تش ٍ َّضیبستش هی دس قلجْبی ضوب صًذُ

سخي هي ثب ضوب  .اًذ ًویکٌن، چَى هعتقذم کِ آًبى آگبّبًِ ساُ سیبست سا اص هسیش صذاقت ٍ دسستی جذا کشدُ

یگشدد. اص دٍ دِّ پیص ثِ ِ اص اسالم ثِ ضوب اسائِ های ک ی تصَیش ٍ چْشُ طَس خبظ، دسثبسُ ی اسالم است ٍ ثِ دسثبسُ

ـ تالضْبی صیبدی صَست گشفتِ است تب ایي دیي اص فشٍپبضی اتّحبد جوبّیش ضَسٍی ـ یعٌی تقشیجبً پس ایي سَ 

گیشی اص آى، هتأسّفبًِ  تحشیک احسبس سعت ٍ ًفشت ٍ ثْشُ .ثضسگ، دس جبیگبُ دضوٌی تشسٌبک ًطبًذُ ضَد

گًَبگًَی کِ تبکٌَى ثِ  «ّبی ّشاس»ی دس تبسیخ سیبسی غشة داسد. هي دس ایٌجب ًویخَاّن ثِ ای طَالً سبثقِ

ثیٌیذ  هَى تبسیخ، هیهلّتْبی غشثی القبء ضذُ است، ثپشداصم. ضوب خَد ثب هشٍسی کَتبُ ثش هطبلعبت اًتقبدی اخیش پیشا

ی دٍلتْبی غشثی ثب دیگش هلّتْب ٍ فشٌّگْبی جْبى  ّبی جذیذ، سفتبسّبی غیش صبدقبًِ ٍ هضٍّساًِ کِ دس تبسیخٌگبسی

سشافکٌذُ است، اص ستن ثش  استعوبسی  داسی ضشهسبس است، اص دٍسُ ًکَّص ضذُ است. تبسیخ اسٍپب ٍ اهشیکب اص ثشدُ

ّبیی کِ ثِ ًبم هزّت ثیي  پَستبى ٍ غیش هسیحیبى خجل است؛ هحقّقیي ٍ هَسّخیي ضوب اص خًَشیضی سًگیي

کبتَلیک ٍ پشٍتستبى ٍ یب ثِ اسن هلیّت ٍ قَهیّت دس جٌگْبی اٍّل ٍ دٍّم جْبًی صَست گشفتِ، عویقبً اثشاص 

 .ی هیکٌٌذسشافکٌذگ

خَد جبی تحسیي داسد ٍ ّذف هي ًیض اص ثبصگَکشدى ثخطی اص ایي فْشست ثلٌذ، سشصًص تبسیخ  خَدی ایي ثِ

ًیست، ثلکِ اص ضوب هیخَاّن اص سٍضٌفکشاى خَد ثپشسیذ چشا ٍجذاى عوَهی دس غشة ثبیذ ّویطِ ثب تأخیشی چٌذ 

ّبی دٍس  ی دس ٍجذاى جوعی، ثبیذ هعطَف ثِ گزضتِدُ سبلِ ٍ گبّی چٌذ صذ سبلِ ثیذاس ٍ آگبُ ضَد؟ چشا ثبصًگش

گیشی  ی اسالهی، اص ضکل ی ثشخَسد ثب فشٌّگ ٍ اًذیطِ ثبضذ ًِ هسبئل سٍص؟ چشا دس هَضَع هْوّی ّوچَى ضیَُ

 آگبّی عوَهی جلَگیشی هیطَد؟

ّبی  سَدجَییی هطتشک توبم آى  ، صهیٌِ«دیگشی»ضوب ثخَثی هیذاًیذ کِ تحقیش ٍ ایجبد ًفشت ٍ تشس هََّم اص 

پشاکٌی،  ٍ ًفشت افکٌی ّشاساکٌَى هي هیخَاّن اص خَد ثپشسیذ کِ چشا سیبست قذیوی  .ستوگشاًِ ثَدُ است

سبختبس قذست دس جْبى اهشٍص هبیل است سبثقِ، اسالم ٍ هسلوبًبى سا ّذف گشفتِ است؟ چشا  ثبس ثب ضذّتی ثی ایي

 ی قذستْبی ثضسگ ثشًبهِتفکش اسالهی دس حبضیِ ٍ اًفعبل قشاس گیشد؟ هگش چِ هعبًی ٍ اسصضْبیی دس اسالم، هضاحن 

ی اٍّل هي ایي است کِ  ی غلط اص اسالم، تأهیي هیگشدد؟ پس خَاستِی تصَیشسبص است ٍ چِ هٌبفعی دس سبیِ

 .ًوبیی گستشدُ علیِ اسالم پشسص ٍ کبٍش کٌیذ ّبی ایي سیبُ ی اًگیضُ دسثبسُ
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ّب ٍ تجلیغبت هٌفی، سعی کٌیذ ضٌبختی هستقین ٍ  ی دٍم هي ایي است کِ دس ٍاکٌص ثِ سیل پیطذاٍسی خَاستِ

ٍسیذ. هٌطق سلین اقتضبء هیکٌذ کِ الاقل ثذاًیذ آًچِ ضوب سا اص آى هیگشیضاًٌذ ٍ ٍاسطِ اص ایي دیي ثِ دست آ ثی

هیتشسبًٌذ، چیست ٍ چِ هبّیّتی داسد. هي اصشاس ًویکٌن کِ ثشداضت هي یب ّش تلقّی دیگشی اص اسالم سا ثپزیشیذ 

اّذاف آلَدُ ثِ ضوب ضٌبسبًذُ ثلکِ هیگَین اجبصُ ًذّیذ ایي ٍاقعیّت پَیب ٍ اثشگزاس دس دًیبی اهشٍص، ثب اغشاض ٍ 

 .تحت استخذام خَد سا ثِ عٌَاى ًوبیٌذگبى اسالم ثِ ضوب هعشفی کٌٌذ ّبی تشٍسیستضَد. اجبصُ ًذّیذ سیبکبساًِ، 

ثضسگ آى  صًذگی پیبهجشٍ  قشآىسا اص طشیق هٌبثع اصیل ٍ هأخز دست اٍّل آى ثطٌبسیذ. ثب اسالم اص طشیق  اسالم

سلّن( آضٌب ضَیذ. هي دس ایٌجب هبیلن ثپشسن آیب تبکٌَى خَد هستقیوبً ثِ قشآى هسلوبًبى هشاجعِ ٍ  ٍآلِ علیِ اهلل )صلّی

ایذ؟ آیب  هطبلعِ کشدُ ّبی اًسبًی ٍ اخالقی اٍ سا ٍسلّن( ٍ آهَصُ ٍآلِ علیِ اهلل ایذ؟ آیب تعبلین پیبهجش اسالم )صلّی کشدُ

ایذ کِ ّویي  ایذ؟ آیب ّشگض اص خَد پشسیذُ ّب، پیبم اسالم سا اص هٌجع دیگشی دسیبفت کشدُ تبکٌَى ثِ جض سسبًِ

علوی ٍ فکشی جْبى سا پشٍسش داد ٍ  توذّىاسالم، چگًَِ ٍ ثش هجٌبی چِ اسصضْبیی طیّ قشٍى هتوبدی، ثضسگتشیي 

 ثشتشیي داًطوٌذاى ٍ هتفکّشاى سا تشثیت کشد؟

ّبی هَّي ٍ سخیف، ثیي ضوب ٍ ٍاقعیّت، سذّ عبطفی ٍ احسبسی  پشداصی هي اص ضوب هیخَاّن اجبصُ ًذّیذ ثب چْشُ

ِ اثضاسّبی استجبطبتی، هشصّبی جغشافیبیی سا ایجبد کٌٌذ ٍ اهکبى داٍسی ثیطشفبًِ سا اص ضوب سلت کٌٌذ. اهشٍص ک

صَست فشدی  ضکستِ است، اجبصُ ًذّیذ ضوب سا دس هشصّبی سبختگی ٍ رٌّی هحصَس کٌٌذ. اگش چِ ّیچکس ثِ

ًویتَاًذ ضکبفْبی ایجبد ضذُ سا پش کٌذ، اهّب ّش یک اص ضوب هیتَاًذ ثِ قصذ سٍضٌگشیِ خَد ٍ هحیط پیشاهًَص، پلی 

ثش سٍی آى ضکبفْب ثسبصد. ایي چبلص اص پیص طشاحی ضذُ ثیي اسالم ٍ ضوب جَاًبى، اگش چِ  اص اًذیطِ ٍ اًصبف

ّبی جذیذی سا دس رّي کٌجکبٍ ٍ جستجَگش ضوب ایجبد کٌذ. تالش دس جْت یبفتي  ًبگَاس است اهّب هیتَاًذ پشسص

ّذ. ثٌبثشایي، ایي فشصت ّبی ًَ پیص سٍی ضوب قشاس هیذ ّب، فشصت هغتٌوی سا ثشای کطف حقیقت پبسخ ایي پشسص

پزیشی ضوب دس قجبل  سا ثشای فْن صحیح ٍ دسک ثذٍى پیطذاٍسی اص اسالم اص دست ًذّیذ تب ضبیذ ثِ یوي هسئَلیّت

 .تش ثِ ًگبسش دسآٍسًذ حقیقت، آیٌذگبى ایي ثشِّ اص تبسیخ تعبهل غشة ثب اسالم سا ثب آصسدگی کوتش ٍ ٍجذاًی آسَدُ

 1/11/1393 ای سیّذعلی خبهٌِ
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