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  از امام حسين عليه السالمي مختصر شناخت 
  

  

  

  

  

  

  

  

 توکّل 
و » خوردکسی که به خدا توکّل کند، شکست نمی«امام محمد باقر(ع) در سخنی گھربار فرمودند: 

قيام خونين عاشورا، سرشار از این آموزه نيک الھی است که فرجامی جز پيروی حق بر باطل را نوید 
ت کرد، ولی ھای کوفيان به سمت آنان حرکنامه(ع) گرچه به استناد دعوتنبخشيد. امام حسين

وفایی مردم و شھادت توکّْل آن حضرت به خداوند متعال بود. به ھمين دليل، وقتی ميان راه، خبر بی
مسلم بن عقيل (ع) را شنيد، تصميم خویش را تغيير نداد و برای انجام تکليف، با توکل به خدا راه خود 

رحمانه دشمن،  له ھمه جانبه و بیرا ادامه داد. نيز بر این اساس بود که صبح عاشورا و با شروع حم
  :در نيایشی به درگاه خدا، اعتماد به پروردگارش را چنين بيان فرمود

خداوندا! تو تکيه گاه من در ھر اندوه، و اميد من در ھر سختی ھستی. تو در ھر پيشامدی تکيه گاه «
   .»و مایه پشت گرمی منی

 امر به معروف و نھی از منکر 
ارزنده نھضت حسينی، توجه به دو فریضه مھم امر به معروف و نھی ازمنکر است. امام ھای از آموزه

ای که ھنگام خروج از مدینه و در زمان وداع با برادرش محمد بن حنفيه حسين (ع) در وصيت نامه
من نه از روی سرمستی و گستاخی، و  : برای وی نوشت، ھدف از حرکت خویش را چنين برشمرد

و ستمگری حرکت کردم، بلکه تنھا برای طلب اصالح در امت جدم حرکت کردم.  نه برای فساد
  .خواھم امر به معروف و نھی از منکر کنم و به سيره جدم و پدرم علی بن ابی طالب عمل نمایممی

بارخدایا! من به معروف اشتياق، و از منکر : «حضرت سيدالشھدا (ع) در جای دیگری نيز فرموده بودند
 ».رمتنّفر دا

ھای گوناگونی که درباره امام حسين (ع) از پيشوایان معصوم (ع) وارده بر این اساس، در زیارت
دھم تو نماز را به پا داشتی و زکات دادی و امر به گواھی می«شود: شده، این تعابير دیده می

  .»معروف نمودی و نھی از منکر کردی

ی  ع ط نا شاورزی و  ن  ند ج  ای سازمان  م ، ماه  یدن ماه  ن ار ت ( امام  د   ع) را 

ران تدا یان و دو ی  ماید ما ی  ض  عذ  ت  و  س ش   ر

  
  السالم)حسين بن علی (عليه 

محل  شيعيان سوم امام نقش
 زندگی

 مدینه، کوفه

 زکی، سيد الشھدا، ثار هللا )لقب(ھا حسين بن علی نام
 امام علی(ع) پدر اباعبدهللا کنيه
 حضرت فاطمه(س) مادر .قمری ۴سال  شعبان، ٣ زادروز
 رباب، ليال، ام اسحاق، شھربانو(اختالفی) )ھمسر(ان مدینه زادگاه

امام سجاد، علی اکبر ، علی اصغر، سکينه، فاطمه،  فرزند(ان) )ق.۶١تا ابتدای  ۵٠سال (از  ١٠حدود  مدت امامت
 جعفر

 سال  ۵٧ طول عمر قمری. ۶١محرم(عاشورا)، سال  ١٠ شھادت
     کربال (حرم امام حسين(ع)) مدفن



  

 

 

  نگاهي گذرا بر زندگاني امام حسين عليه السالم          

  

  

  

  

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 امامت سال ده که است، شيعيان سوم امام ،)ق۶١-۴( سيدالشھداء و اباعبدهللا به مشھور ،)ع(طالبابی بن علی بن حسين

) ص(محمد حضرت نوه و) س(زھرا فاطمه و) ع(علی امام دوم فرزند او. رسيد شھادت به عاشورا واقعه در و داشت عھده بر را

  . است

 برای را »حسين« نام و داد خبر شھادتش از او تولد ھنگام) ص(اسالم پيامبر سنت، اھل و شيعه تاریخی ھایگزارش بنابر

 سفارش دو آن داشتن دوست به را ھمه و داشت دوست بسيار را) حسين امام و حسن امام( َحَسَنين خدا، رسول. برگزید او

 درباره تطھير آیه که است پيامبر بيت اھل از یکی و ُمباھله ماجرای در حاضران و کِساء اصحاب از) ع(حسين امام. کردمی

 و حسن« جمله از است؛ شده نقل حسين امام فضيلت در) ص(محمد حضرت از متعددی ھایروایت. است شده نازل آنان

  .» است نجات کشتی و ھدایت چراغ حسين« و »اندبھشت جوانان سرور حسين

 خالفت دوره در او. دارد وجود اندکی ھایگزارش ،)ص(پيامبر وفات از پس دھه سه مدت در شيعيان امام سومين زندگی از

 بود او پشتيبان و پيرو) ع(حسن امام امامت زمان در. داشت شرکت دوره آن ھایجنگ در و بود پدر کنار در) ع(اميرالمؤمنين

 در و ماند وفادار برادر پيمان به بود، زنده معاویه که زمانی تا نيز، وی شھادت از پس. کرد تأیيد را معاویه با صلح در او اقدام و

 برص به را آنان کردند، آمادگی اعالم اميهبنی برابر در قيام و او رھبری پذیرش برای که کوفه شيعيان از برخی نامه به پاسخ

  . فراخواند معاویه مرگ زمان تا

 به مواردی در) ع(حسين امام تاریخی، ھایگزارش بنابر. بود ھمزمان معاویه حکومت با) ع(علی بن حسين امامت دوره

 در و نوشت او برای آميزتوبيخ اینامه َعدی بن حجر شدن کشته از پس جمله از است، کرده اعتراض سخت معاویه عملکرد

 ھيدنکو را معاویه اقدام این دیگران، و معاویه حضور در سخنانی در و کرد خودداری بيعت پذیرش از نيز یزید والیتعھدی ماجرای

 اُمویان برابر در سياسی موضعی نيز را منا در حسين امام خطبه. دانست خالفت سزاوار را خود و خواند ناالیق فردی را یزید و

 احترام) ع(علی بن حسين به ظاھر در گانه،سه خلفای مانند معاویه که است شده نقل حال، این با. اندآورده شمار به

  . گذاشتمی

 صورت در او کشتن برای یزید فرمان به توجه با و ندانست مشروع را یزید با بيعت) ع(حسين امام معاویه، مرگ از پس

 سوی از فراوانی ھاینامه مکه، در حضور ماه چھار مدت در. رفت مکه به مدینه از ق۶٠ سال رجب ٢٨ در بيعت، از خودداری

 ٨ رد کرد، تأیيد را کوفيان ھمدلی عقيل، بن مسلم اشفرستاده آنکه از پس و کرد دریافت زمامداری پذیرش برای کوفه مردم

  . کرد حرکت کوفه سمت به شود، باخبر مسلم شدن کشته و کوفيان بعدی شکنیپيمان از آنکه از پيش الحجه،ذی

 انسپاھي آنکه از پس و فرستاد او سوی به لشکری شد، باخبر کوفه سمت به) ع(حسين حرکت از کوفه والی زیاد ابن وقتی

 و حسين امام ميان عاشورا روز در. دھد تغيير کربال سمت به را خود مسير شد مجبور او بستند، امام بر را راه یزید بن ُحرّ 

 و زنان آن، از پس. انجاميد یارانش و امام شھادت به که درگرفت جنگی سعد بن عمر فرماندھی به کوفه لشکر با یارانش

 حسين امام پيکر. شدند فرستاده شام سپس و کوفه به و درآمدند اسارت به بود، بيمار زمان آن که) ع(سجاد امام و کودکان

  . شد سپرده خاک به کربال در اسدبنی توسط محرم، ١٣ یا ١١ روز یارانش و (ع)

 يامق حکومت تشکيل برای او دیدگاه یک اساس بر. دارد وجود مختلفی ھایدیدگاه کربال، تا مدینه از حسين امام حرکت درباره

 رد شيعيان و مسلمانان بر عميقی تأثير) ع(علی بن حسين شھادت. بود جان حفظ برای حرکت این معتقدند برخی ولی کرد،

 هب ایویژه اھتمام شيعه امامان از پيروی به شيعيان. است بوده متعددی ھایقيام و مبارزات بخشالھام و داشته تاریخ طول

 يدتأک مورد معصومين روایات در نيز حسين امام زیارت. دارند صفر و محرم ماه در ویژه به علی، بن حسين بر سوگواری و گریه

  . است شيعيان زیارتگاه او حرم و گرفته قرار

 نيز سنت اھل نزد دارد، شھيدان سرور و امام سومين عنوان به شيعيان ميان در که جایگاھی بر افزون) ع(علی بن حسين

 داشته گرامی یزید، برابر در او ایستادگی ھمچنين و است شده نقل او درباره) ص(پيامبر زبان از که فضایلی سبب به

  . شودمی

 مسند کتاب و الحسين االمام کلمات موسوعة کتاب در خطبه و شعر نامه، دعا، حدیث، قالب در او آثار و سخنان مجموعه

 ختاری و َمقتل نامه،زندگی ،دانشنامه قالب در فراوانی آثار نيز، وی زندگی و شخصيت درباره و شده گردآوری الشھيد االمام

 .است شده نگاشته تحليلی

 



  

 

 

  در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهربيانات    

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

 در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبريبيانات          
 

  

  

  

  

  

  

 که کنيد مالحظه شما است؛ جھانی غاصب قدرتھای سوی از فراگير ظلم یک شاھد دنيا امروز !عزیز جوانان
 دست یساخته مشکالت، این که ھستند مشکالتی درگير امروز عالم دیگر مناطق از بسياری و ما یمنطقه
 مروزا. ميگویيم سخن کامل صراحت با و تقيّه بدون جھانی ستمگر قدرتھای یدرباره ما. است جھانی استکبار

 بارشرارت سياست یک اند،کرده اتّخاذ خود برای ستمگر و ظالم آمریکای آنھا رأس در و استکبار که سياستی
 غرب یمنطقه- ما یمنطقه بخصوص عالم مناطق از بسياری در ثباتیبی ایجاد در را خودشان منافع است؛
 جنگ منطقه این در که اندکرده تعریف جوراین را خودشان منافع است؛ این آنھا سياست اند؛داده قرار -آسيا
 وسعهت منطقه در فجيعی شکلھای به تروریسم بيفتند، یکدیگر جان به برادران باشد، خانگی جنگھای باشد،
 از بعضی کمک به متأّسفانه و صھيونيستی رژیم کمک به آمریکا امروز که است سياستی این کند؛ پيدا

 نيفرازد، بر سر منطقه این در اسالمی قدرت یک که است این ھم ھدفشان. ميکند دنبال منطقه کشورھای
 تسياس و است محرومان و مظلومين از دفاع پيام اسالم، پيام که ميدانند. است این ھدفشان نکند؛ بلند سر

. دبيمناکن اسالمی قدرت یک آوردن بر سر از لذا است؛ ملّتھا برای مظلوميّت ایجاد و محروميّت ایجاد استکبار،
 ریکا تروریسم، ایجاد ثباتی،بی ایجاد ناامنی، ایجاد داخلی، جنگ ایجاد فّعالند؛ منطقه این در ھم ھمين برای
 جمھوری نظام سياست، این مقابلِ  در. است آمریکا قطعی سياست منطقه، این در امروز متأّسفانه که است

 .است ایستاده تمام قدرتِ  با اسالمی

 که کنيد مالحظه شما است؛ جھانی غاصب قدرتھای سوی از فراگير ظلم یک شاھد دنيا امروز !عزیز جوانان
 دست یساخته مشکالت، این که ھستند مشکالتی درگير امروز عالم دیگر مناطق از بسياری و ما یمنطقه
 امروز. ميگویيم سخن کامل صراحت با و تقيّه بدون جھانی ستمگر قدرتھای یدرباره ما. است جھانی استکبار

 بارشرارت سياست یک اند،کرده اتّخاذ خود برای ستمگر و ظالم آمریکای آنھا رأس در و استکبار که سياستی
 -آسيا غرب یمنطقه- ما یمنطقه بخصوص عالم مناطق از بسياری در ثباتیبی ایجاد در را خودشان منافع است؛
 باشد، جنگ منطقه این در که اندکرده تعریف جوراین را خودشان منافع است؛ این آنھا سياست اند؛داده قرار

 کند؛ يداپ توسعه منطقه در فجيعی شکلھای به تروریسم بيفتند، یکدیگر جان به برادران باشد، خانگی جنگھای
 نطقهم کشورھای از بعضی کمک به متأّسفانه و صھيونيستی رژیم کمک به آمریکا امروز که است سياستی این

 شانھدف نکند؛ بلند سر نيفرازد، بر سر منطقه این در اسالمی قدرت یک که است این ھم ھدفشان. ميکند دنبال
 و محروميّت ایجاد استکبار، سياست و است محرومان و مظلومين از دفاع پيام اسالم، پيام که ميدانند. است این
 منطقه این در ھم ھمين برای. بيمناکند اسالمی قدرت یک آوردن بر سر از لذا است؛ ملّتھا برای مظلوميّت ایجاد

 ینا در امروز متأّسفانه که است کاری تروریسم، ایجاد ثباتی،بی ایجاد ناامنی، ایجاد داخلی، جنگ ایجاد فّعالند؛
 ایستاده تمام قدرتِ  با اسالمی جمھوری نظام سياست، این مقابلِ  در. است آمریکا قطعی سياست منطقه،
 .است

 نه است؛ حّساسی یدوره -ميگذرانيم داریم ما که ایدوره آن- االن داریم؛ قرار حّساسی یدوره در ما
 روز از ھمه امروز، دشمنھای این نه، داریم؛ تریقوی دشمن یا داریم بيشتری دشمن که معنا این به
 ترویق اینھا از بودند، اینھا از قبل که کسانی آن این، بر عالوه نشده؛ اضافه چيزی و اندبوده انقالب اوّل

 اآمریک رژیم در ھم است، جوریاین صھيونيستی رژیم در ھم باشيد؛ نداشته تردیدی ھم این در بودند؛
 و ترقوی ھایشانامروزی از ھایشانقبلی آن منطقه؛ مرتجعين این از بعضی ھم و است، جوریاین

 ھالن یک روز آن ھم انقالب] کهدرحالی[ بکنند، انقالب با نتوانستند ھم کاری ھيچ بودند؛ ترکارکشته
 ایهطيّب یشجره این قلع با داشت تفاوت خيلی زمين از آن َکندن که بود ایتازه نھال یک بود، ضعيفی

ماء فِی َفرُعھا وَ  ثابِتٌ  اَصلُھا« و] شده[ گسترده و دارد وجود امروز که  که »حّساس« بنابراین) ٨.(»السَّ
 به زدند، را ما مسافری ھواپيمای کردند؛ ھم تندی کارھای روز آن آنھا و. نيست جھت این از ميگویيم،
 کردند، تحميل ما بر منطقه یدیوانه یک یوسيلهبه را سالهھشت جنگ یک کردند، حمله طبس

 خيلی االن و گرفته انجام وقتآن کارھا این یھمه کردند؛ زیادی کارھای کردند، اقتصادی یمحاصره
 زا پس،. بدھند انجام را کارھا آن نيستند قادر یعنی نيست انجام قابل کردند وقتآن که کارھایی آن از
 و جامعه یک که جھت این از بلکه است؛ وقتآن از خطيرتر دوران] این[ بگویيم نميخواھيم جھت این
 را متفاوتی مّدعای یک را، غيرمتعارفی مّدعای یک و ميگذارد قدم نویی راه یک در وقتی نظام، یک

 این اب ميشود، المللیبين تعارضات انبوه جنگل این وارد نو راهِ  و متفاوت مّدعای این با و ميکند، مطرح
 رایطِ ش اوضاع، آن برطبق بایستی که ميکند پيدا گوناگونی اوضاع مختلف، ھایدوره در طبعاً  خصوصيّات
 ھم امروز است، بوده جورھمين ھم اسالم صدر در. برود پيش آنھا برطبق و کند تطبيق را خودش
 ،است انبوھی جنگل یک المللیبين سياست دنيای این دارد؛ وجود جھانی تعارضھای است؛ جورھمين

 ت؛اس سلطه نظام جریان و استکبار جریان دنيا، کلّی جریان. ميکنيم حرکت داریم جریان برخالف ھم ما
 انجری این برخالف ما پذیرند؛سلطه ميروند، سلطه این بار زیر ھم عّده یک گرند،سلطه عّده یک یعنی
 عاوضا طبعاً . ایمکرده حرکت جوریاین ایم،رفته پيش جوریاین سال چھل این در ميکنيم؛ حرکت داریم

 باشد، جمع حواسمان احوال و اوضاع این به نسبت بایستی ناگزیر که آیدمی پيش ما برای احوالی و
 .ببينيم و بسنجيم و کنيم رصد دائماً  را قضيّه گوناگون جوانب باشد، زیاد دقّتمان
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 :ب) واجبات سجده

 .گذاشتن ھفت عضو از بدن بر زمين .١
 .ذکر .٢
 .آرامش بدن در حال ذکر سجده .٣
 .بر زمين بودن ھفت عضو در ھنگام ذکر .۴
 .دو سجدهسر برداشتن و نشستن و آرامش بين  .۵
 .ی چھار انگشت بستهمساوی بودن جاھای سجده، مگر به اندازه .۶
 .گذاردپاک بودن جایی که پيشانی را بر آن می .٧
 .کندحایل نبودن چيزی بين پيشانی و آنچه بر آن سجده می .٨
 .گذاشتن پيشانی بر چيزی که سجده بر آن صحيح است .٩
 .که تشھد ندارد بنابر احتياط واجب ی دوم در رکعاتینشستن بعد از سجده .١٠
 
 :از بدن بر زمين گذاشتن ھفت عضو .١
 در سجده باید ھفت موضع بر زمين قرار گيرد .١
 .پيشانی .١
 .. دو کف دست٣و  ٢
 .. دو سر زانو۵و  ۴
 .. دو سر انگشت بزرگ پا٧و  ۶

 :توجه
 .است اشکال نداردریزی گذاشتن دستھا ھنگام نماز بر موزایيکی که دارای سوراخھای

 .ھرگاه ھنگام سجده، عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر را نيز بر زمين قرار دھد اشکال ندارد
اگر پيشانی را عمداً یا سھواً بر زمين نگذارد، سجده نکرده است، اگر چه شش عضو دیگر (دو دست، دو زانو، دو انگشت  .٢

اشد، ولی اگر پيشانی را بر زمين بگذارد و جاھای دیگر را سھواً به زمين نرساند یا سھواً ذکر بزرگ پا) را بر زمين گذاشته ب
 .نگوید سجده صحيح است

تواند خم شود و مھر یا چيز دیگری را که سجده بر تواند پيشانی را به زمين برساند باید به قدری که میکسی که نمی .٣ 
طوری پيشانی بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستھا آن صحيح است، روی چيز بلندی گذاشته و 

و زانوھا و انگشتان پا را اگر ممکن است به طور معمول بر زمين بگذارد و اگر چيزی که مھر را روی آن بگذارد وجود ندارد، 
 .باید آن را با دست بلند کند و پيشانی بر آن بگذارد

تواند با چشم اشاره تواند سجده کند، باید در عوض سجده، با سر و اگر نمیلند نيز نمیی بکسی که بر محل سجده .۴
 .کند
 :توجه

فردی که به خاطر وضعيت خاص جسمی که دارد قادر به گذاشتن ھفت عضو از بدن خود بر زمين نيست و از صندلی 
ندلی چرخدار یا چيز دیگر مانند بالشت یا ی صکند، در صورتی که قادر به گذاشتن مھر روی دستهچرخدار استفاده می

چھارپایه و سجده بر آن است، باید سجده را بدین نحو انجام دھد و نمازش صحيح است و در غير این صورت به ھر نحوی 
 .تواند ھر چند با ایما و اشاره، سجده و رکوع را انجام دھد و نمازش صحيح خواھد بودکه می

تواند در حالی که خواند، اگر آلوده شدن بدن و لباس برای او موجب مشقت است، میماز میھرگاه در زمين گل آلود ن .۵ 
  .ایستاده، برای سجده، با سر اشاره کند و تشھد را ایستاده بخواند

 ذکر .٢
، و اگر به »ُسْبَحاَن هللاِ «یا سه بار گفتن » ُسْبَحاَن َربَِّی االَْعلی َو بَِحْمِدهِ «بار گفتن ذکر واجب در سجده عبارت است از یک

ُ اَْکبَرُ «، »اَْلَحْمُد لِلّهِ «جای آن ذکرھای دیگر، مانند      .و غير آن به ھمان مقدار بگوید کافی است» اَ

 :پيامبر اکرم صلی هللا عليه و آله فرمود
 :امت من چھار گروه ھستند

نام یکی از طبقات زیرین جھنم است، خداوند فرمود: » ویل«برای آنھاست، و » ویل«خوانند، ولی در نمازشان سھل انگارند گروھی نماز میـ  ١
 .برای نمازگزاران است، آنھایی که در نمازشان سھل انگارند» ویل«پس ) ٥ و  ٤ماعون ((فویل للمصلين الذینھم عن صالتھم ساھون) 

نام یکی از طبقات پایين جھنم است. خداوند متعال » غی»مال آنھاست، و » غی«خوانند، پس خوانند و گاھی نمیگروھی گاھی نماز میـ  ٢
انشين آن مردم خداپرست قومی شدند که نماز را سپس ج. (فرمود: (فخلف من بعدھم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشھوات فسوف یلقون غيا

 .افکنده خواھند شد» غی«ضایع کرده و از شھوات پيروی کردند، و اینھا به زودی در 
ھم نام یکی از طبقات زیرین جھنم است که خداوند متعال فرمود: (ما سلککم » سقر«برای آنھاست، » سقر«خوانند، گروھی ھيچ وقت نماز نمی ـ ٣

گویند : کشاند؟ در جواب می» سقر«کنند چه چيزی شما را به اھل بھشت از اھل جھنم سئوال می )٤٢مدثر .(لوا لم نک من المصلين) فی سقر قا
 .ما از نمازگزاران نبودیم

 )خاشعون خوانند، و در نمازشان خشوع دارند. خداوند متعال فرمود: (قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صالتھمـ گروھی ھميشه نماز می ٤
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  نامه شهيد محمدحسين اعتماديزندگي

 را تا پنج كودكي گشود و دوران جهان به مشهد ديده در شهر مقدس 1340 در سال شهيد محمد حسين اعتمادي 
سي در رشته مهند كرد. او كه دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان شهر سپري در اين سالگي

  آمد. نائل  شهادت عظيم فيض به المقدسبيت در عمليات 1361كشاورزي بود در چهارم خرداد ماه 

 شهيد محمدحسين اعتمادي نامهفرازي از وصيت

. گذارم را با شما در ميان وصيتي نمانده بر كفر باقي لشكر اسالم حمله به چيزي كه لحظه در اين دانستم الزم
 عشرو آورده ارمغان به را از ديار نبوت ابراهيمي و رسالت كرده را زيارت الحرام اهللابيت كه از پدرم نخست

  .كنم
را  اسماعيل خواهد حضرتمي اهللاخليل خداوند، ابراهيم رضاي براي كه را به خاطر آوري اي، بايد لحظهپدرم

 از حريم دفاع ؟ و امروز برايكنيمي چرا در امر خدا درنگ گيرد كهمي بر پدر خرده حضرت كند و آن قرباني
  نبايد كرد. درنگ اسالم مقدس
 ) و يارانشع( حسين امام ياد آر كه را به حسيني . عاشوراينيست در كنارت پسرت كه مباش انديشه اين ، بهپدرم

 رضا عاشورا و كل يوم كل« كه كنند و بدانمي عزيز مقاومت اسالم براي قهرمانانه شهادت و خون در سرزمين
  باشد. و مي شعار ما بوده« كربال
 مدفن محل باشد. درباره آخرتش براي خوبي صبر، اندوخته همين باشد كه كنممي صبر دعوت را به مادرم

 تاس اختيار با پدر و مادرم باشد. ليكن ) در مشهد مقدسرضا (ع در جوار حضرت كه شومو مسرور مي خوشحال
  .نيست و اجباري

  التوفيق اهللا و من

  »يادش گرامي و راهش پر رهرو باد « 

 شهيد محمدحسين اعتمادي
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       4/3/1361 تاريخ شهادت:
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یا در انبار و  ھای بيمارگرانسان درمزرعه کشاورزی باميکروارگانيسم محصوالت کردن باآلوده یعنی اگروتروریسم 
 برروی انتخابشده گياھی بيمارگرھای یاباپخش .مزبوربرانند ھای ازخریدفرآورده و وحشت را باترس فروشگاه،خریداران

 خسارات ویرانگری موجب ترتيب نابود سازند و بدین و تاحدودی آنھارا آلوده ) مانندغالت،سيبزمينی،وذرت(معين  محصوالت
 اختصاصی از قبيل محصوالت زیرکشت که نسبتا کوچکی مخصوصا در نواحی. شود مردم ترس افزایش خود باعث شوند که

 یاصليارزخارج دھندومنبع می راتشکيل مناطق این ی عمده محصوالت،کشت قبيل این چون. و کاکائو ميروند موز،مرکبات،قھوه
ورود  دیگر وجود دارندکه درصورت درنقاط بيمارگرھایی فوق ازمحصوالت ھرکدام برای. شوند می محسوب کشوریادشده برای
 حالت توسعهدر  از کشورھای در بعضی. نابود سازند ھميشه بعد و شاید برای را در سال جدید ميتوانند محصول ایمنطقه به

آسيب  تروریستی، به ھایبا ایده است دھد ممکنمی تشکيل نظير برنج کشاورزی را محصول مردم اصلی  غذای نيز که
در کشوری . مکرر گردند ھایو عفونت ایمنی قحطی، سوءتغذیه، کاھش آنھا بپردازند و مسبب بردن و ازبين غالت بيولوژیک

ه ب اگروتروریسم .قرارگيرد بيوتروریستی تواند مورد حمالتمی مردم تغذیه اساس عنوان به و برنج گندم مزارع مانند ایران
 کشاورزی و دامی اقتصاد عليه....  و زا بيماری عوامل تحریم، دیپلماسی، و سياسی ابزار ھرگونه، از تعمدی و آگاھانه استفاده

 اگروتروریسم است، از جزئی خود که کشاورزی بيوتروریسم. شود می گفته صنعت این در تخریب و آسيب آوردن وارد منظور به
 یھاکه آسيب است کشاورزی بخش در وسيع تخریب و آسيب ایجاد منظور به گياھی و حيوانی زاھای بيماری از استفاده شامل

 به ھایاقتصادی ضرر باعث اگروتروریسم. داشت خواھد دنبال به را ھا انسان در ھراس ایجاد حتی و انسانی خطرات اقتصادی،
 موارد زنجيرھتامين که ای نقطه در اقتصادی ضررھای غذا توليد تا مزرعه پيوسته زنجيره در. شود می دولت و تجارت افراد،

 از تجاری ھای یاتحریم باشند ثبات بی غذا با ارتباط در داخلی بازارھای اگر خصوصاً . شد خواھند جمع است، شده شکسته
 داخلی، کنندگان داران،تھيه مزرعه روی بر توانند می اقتصادی ھای فشار. شوند اعمال صادرات روی بر ھا کشور سایر سوی
 ایھ پيامد دیگر از. گسترشيابند غذایی، خدمات مراکز کنندگان تامين و فروشان خورده ترابری، غذایی، مواد کنندگان توليد

 دام کردن معدوم و رفتن ازبين( مستقيم طور به اقتصادی، شدید ضررھای غذا، توليد کاھش به توان می اگروتروریستی حمالت
 ثبات عدم ،....) و محصول کردن صادرات،وارد دادن دست از یا و کاھش کنترل، و پيشگيری ھای ھزینه( مستقيم غير و) گياه و
 .برد نام اجتماعی ثبات وعدم غذا سالمت به مردم اعتماد بردن بين از نھایت در و وابسته اقتصادی بازارھای در


