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 مقدمه:

همت کنند، بصیرت به  اگر چنانچه، ایجامعهمردم در هر کشور و 

 وانندتمی  خرج بدهند، عمل کنند و وارد میدان بشوند؛ همه مشکلات را

. رودیماز بین  مردم حضور مقابل در هاکوه بزرگترین یعنی. کنند حل

بزرگ را جابجا کنند؛ این یک حقیقت آشکاری است  هایکوه توانندمی

ری از تحلیل گران اجتماعی در کشورهای اسلامی و دیگر که بسیا

اند اما ما این را نکردهحقیقت را درست لمس و درک  این کشورها،

 .ایمکردهلمس 

بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود  اینمونهدی یک  9

داشت. یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه، 

را انجام دادند. عمل صالح این بود که بیایند تو  عمل صالح خودشان

م هستند. حجم عظی هااینخیابان، نشان بدهند و بگویند مردم ایران، 

فتنه گران را مردم ایران معرفی کند و  خواستمیتبلیغات دشمن، 

 .اینجور نشان بدهد که مردم ایران از انقلابشان، از نظامشان برگشتند

ن حرکت مردم، به کلی نقش بر آب شد. یعنی آن تبلیغات دشمن، با ای

مردم نشان دادند که این اجتماع، مردم ایران است. تحلیل گران 

خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند: از بعد از رحلت امام بزرگوار یا شاید 

 بزرگی، این با اجتماعی هیچ انقلاب، بعضی گفتند از بعد از حرکات اول

نداشته است که مردم وارد  وجود نهیجا و شور این با طپش این با

بزرگی بود  حرکت حرکت، این. دی 9 حقیقت است این میدان شدند.

 .و کار بزرگی هم انجام گرفت

 مقام معظم رهبری

21/9/1391 
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 ترجیح باطل بر حق؛ امری که باید از آن به خدا پناه برد
الهم ا»یه مبارکه عرشیه مطرح شده، صحیفه نوردعای هشتم  در متن

بریم از خدایا به تو پناه می 0«ایثارِ الْباطِلِ عَلَى الْحَق ِ انی اغوذ بک من 

هَ ذَلِکَ بِأَن َ الل َ»فرماید: قرآن می .اینکه باطل را بر حق ترجیح دهیم

لیل آن است د همه هااین 2هُوَ الْحَق ُ وَأَن َ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ؛

«. خوانند باطل استکه خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که مى

حق، همان متن هستی است. حق، استوار است، متین است، جذاب 

هر چه که مرتبط با حضرت حق . آفریناست، دلنشین است و سعادت

 گوییماست ـ که ما به خدای متعال هم طبق تعریف خودش حق می

دینش حق است، قرآنش حق است، سخنش حق  ـ آن هم حق است.

صفاتش حق است، اسمائش حق است، افعالش حق است،   است،

خلقتش حق است، بر مدار حق است، آغازش حق است، فرجامش حق 

است، انجامش حق است، معادش حق است، راستی، عدل، عقل، 

؛ یا به ذات حق یا به گرددبرمیبه خدای متعال  هااینی مکارم و همه

باطل، به قول قرآن کریم هرچه  اما اسماء حق یا به افعال حضرت حق.

 رفتنی، نمود، بودنما و بین پذیر، ازغیر از او است، باطل، فانی، زوال

گونه نشان نما است؛ یعنی هستی ناب نیست؛ بلکه خودش را اینهستی

 دهد.می

 

                                       
 . دعای هشتم صحیفه سجادیه1

 03. لقمان آیه 2
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 فطرت انسان حق پذیر است 
که را بر حق آفریده است؛ چنان خداوند تبارک و تعالی، فطرت انسان

 لِخَْلقِ  تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا الن َاسَ فَطَرَ ال َتِی الل َهِ فِطْرَةَ»فرماید: در قرآن می

است. آفرینش خداى  آفریدهسرشتى که خدا مردم را بر آن  2الل َهِ؛

 .«تغییرپذیر نیست

ق مدار حپذیر است و کاملاً بر گرا و حقشناس، حقفطرت انسان، حق

آفریده شده است. انسان بر اساس فطرتش و خلقت اصلی خود حق را 

شناسد، متمایل بر گرا است؛ حق را میدهد؛ حقبر باطل ترجیح می

حق است. در برابر دین حق، سخن حق، رفتار حق و صفات حق، 

 ریگذاسرمایهپذیرد و حاضر است برای آن را می هاآنتسلیم است و 

دهد. بنابراین هر جا که خروج از جاده حق اتفاق کند و حتی جان ب

کند از اینکه این شخص دچار اعوجاج فطری برداری میافتد، پردهمی

 شده و از مسیر و صراط مستقیم فطرت خارج شده است.

 علل ترجیح دادن باطل بر حق 
انسان ممکن است بر اثر انحراف از فطرت، از حق عبور کند یا کارش 

 ورانیمتن ن ه باطلی را بر حق ترجیح دهد. که از آن دربه جایی برسد ک

یر شده تعب« إِیثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الَْحق ِ»به  دعای هشتم صحیفه سجادیه

برم از اینکه بخواهم فرماید: خدایا من به تو پناه میاست. امام می

باطل را به حق ترجیح دهم. یعنی از اعوجاج در فطرت و خروج از 

 برم.ی به تو پناه میموازین فطر

                                       
 .21. روم: 2
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مدار، شود که انسان با وجود فطرت حقسؤال این است: چه می

پذیر، کارش به اینجا برسد که بخواهد باطل را بر شناس و حقحق

 حق ترجیح دهد؟

 شبهه -1

یکی از این سه مسئله است: یا به خاطر دلیل ترجیح باطل بر حق 

 هر دو. اما شبهه، یعنییا به خاطر ترکیب  وشهوت  رشبهه، یا به خاط

ها یا مربوط به مفهوم شود. شبههجایی که حق و باطل عوض می

است یا مربوط به مصداق. یعنی یا انسان گرفتار اشتباهات مفهومی 

رود. در واقع احساسش این شود و زیر بار ترجیح باطل بر حق میمی

است چیزی که با آن مواجه است یا به آن گرویده است، حق است. 

 اینجا باطل در چهره حق، او را تسلیم خودش کرده است.

گاهی در معنا و مفهوم دچار اشتباه نیست، بلکه گرفتار شبهه در 

ود. شمصداق است. یعنی در انتخاب مصداق حق، گرفتار اشتباه می

. کندنمی  نمایی نکند، طرفدار پیداباطل تا لباس حق نپوشد و حق

 اینجا، در شیطان اصلی عملیات ذال. است مدارحق فطرت هم سِر ش

 ت.اس مصداقی و مفهومی فریب

 شهوت -2 

محور شهوت توضیح نیاز ندارد. طبع حق، معمولاً در بیشتر موارد با 

ییم: گوهایی همراه است. اصطلاحی بین ما است که میها و رنجسختی

قُلِ الْحَقَ  وَ إِنْ کَانَ »سخن حق تلخ است. لذا در روایت است که: 

گفتن حق معمولاً آمیخته با تلخی «. حق را بگو، هرچند تلخ باشد 1مُر اً؛

                                       
 .222ص  الأخبار، . شیخ صدوق، معانی1
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 گذاری و تحمل شرایط دشوار دارد. نقطهاست و نیاز به نوعی سرمایه

طلب و مقابل آن، باطل در بیشتر موارد با شهوات و طبع راحت

ود: شکننده آن است. نتیجه آن میگذران هماهنگ است و تأمینخوش

 «.باطل علی الحقایثار ال»

باید مواظب بود که افکار عمومی دچار شبهه نشود و مردم گرفتار 

جامعه ما در مخاطره شهوات است. خطر جدی  الآنشهوات نشوند. 

 کند وآید و ذائقه فطری را دچار آسیب میاست. موجی است که می

ر چه د« ایثار الباطل علی الحق»دهد. طبیعت را بر فطرت غلبه می

، باعث هااینهوات و چه در محور شبهات و چه در ترکیب محور ش

دار باشد. در شود فطرت سرکوب شود و غریزه و طبیعت میدانمی

 ، عملیات شیطان خیلی گسترده است.شهوت محور

 هیچ کس در امان نیست
عمده مشکل ما در این باره، در محورهای عملی و در زندگی روزمره 

گذارد، به شناسد، اما آن را فرومییاست؛ آنجا که انسان حقی را م

 شبههشناسد، نه های شیطانی. حق را میخاطر وسوسه و انگیزه

مفهومیه دارد و نه شبهه مصداقیه؛ بلکه مسئله غلیان و سرکشی 

شهوت است. معنای شهوت خیلی وسیع است. شهوت عمدتاً در اذهان 

قسام شود. حال آنکه انواع و اعمومی به شهوت جنسی تعبیر می

گیرد و ضربه آن خیلی اساسی است و مشتهیات نفسی را در بر می

ا ها از اینجسازد. خیلیهای عمیق آماده میزمینه را برای افتادن در چاه

اند. شهوت در جاه و مقام و همچنین شهوت در امور ضربه خورده

 طلبی است.جنسی، به ارتداد کامل انجامیده است! نقطه شروع، جاه
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های اخلاقی غیرقابل گفتن است و در نهایت، ارتداد ن اعوجاجامتداد آ

 کلی و مطلق.

داند که حق است و دچار شک و شبهه هم نیست؛ انسان چیزی را می

واند تدهد. امتدادش میولی به خاطر نفسانیت خود، باطل را ترجیح می

گرفتار شبهه در اصل جریان الهی و دین حق شود. هیچ کس هم در 

اه خدایا به تو پن»گویند: می( السلامهیعل). لذا حضرت سجاد امان نیست

دو کار باید انجام لذا  «.برم از اینکه باطل را بر حق ترجیح دهممی

دهیم: یک تقویت بصیرت در محور نظری و در برابر شبهات، پیدا 

ها. دیگری تقویت تقوا و مراقبت در محورهای ها و معیارکردن شاخص

های کوچک آید که در مصداقزمانی به دست میعملی است. دومی 

ر تلخ بینید حق است، کوتاه بیایید؛ حتی اگتسلیم باشیم. جایی که می

 .باشد

 تَ قُواا وَ»ام که فرمود: ی فتنه را هم از خود قرآن کریم وام گرفتهکلمه

 به تنها که ایفتنه از و 2خَاصَ ةً؛ مِنْکُمْ ظَلَمُوا الَ ذِینَ تُصِیبَنَ  لا فِتْنَةً

های جمعی تاریخی، اگر در حرکت«. بترسید رسدنمی شما ستمکاران

نه، دهد. فتای در ارتباط با ولایت الهی کم بگذارد، فتنه رخ میجامعه

 سوز. اگر آتش فتنه، یعنی خروج از ولایتسوز است، نه فقط جامعهتاریخ

د. البته سوز است و همه را خواهد سوزانور شود، تاریخالهی، شعله

 گران است.فتنه مسئولیت آن به عهده

 

                                       
 .22ال: . انف2



 

 

  اول فصل

 فطرت از انحراف

14 

 ن علی )ع(فتنه در کالم امیر الؤمنی
باطل  که بحث حق و آنجایی البلاغهنهج( در السلامعلیه) نیرالمؤمنیام 

یُوْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ َو »فرماید: کند، میو فتنه و شبهه را مطرح می

 یک«. شود و مشتى از اینمشتى از آن برداشته مى 1مِنْ هذا ضِغْثٌ؛

را باهم ترکیب  هااینگیرد و یک خرده از باطل؛ خرده از حق می

این باطل است  دهد. وال ا اگر بگویداندازد و فریب میکند، جا میمی

 کند.هیچ کس پذیرش نمی

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فکری و عمدتاً آنچه در فتنه

بهه است که یا شبهه در معنا و افتد، همین شایدئولوژیک اتفاق می

تنه، گوییم فمفهوم است یا شبهه در مصداق است. اصلاً وقتی که می

یعنی فضا غبارآلود شد و شبهه حاکمیت پیدا کرد. شبهه که حاکم شد، 

پوشانند و جایی که ابر فتنه ابرها جلوی خورشید حق و حقیقت را می

لان گیرد، میدان جومی کند و خورشید حق پشت این ابرها قرارغلبه می

دادن باطل است. منتها اینجا باطل خودش را به جای حق نشانده و 

 کند.خود را حق معرفی می

 مصداق تاریخی فتنه در صدر اسالم
مصداق تاریخی «. دِینِهِ عَن مِنکُمْ یَرْتَد َ مَن» 21در سوره مائده آیه 

نحوی  شریفه، به شود گفت آیهجدی در صدر اسلام دارد و می

گویی کرده است. مصداقش بازگشت از ولایت الهی نگاری و پیشآینده

 رخ آله(وعلیه اللهیصل)پیامبر اکرم عظمی است که بعد از رحلت و آن فتنه

                                       
 .88ص  ،(صالح صبحی)البلاغه  . نهج1
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داد. مقد مات آن با همدستی جریان کفر و نفاق در دوران خود حضرت 

جریان سقیفه اعظم  ریخته شد و با رحلت حضرت تحقق پیدا کرد.

حقیقتی به نام غدیر است. آنچه رخ داد و پرچمی که ها، در مقابل فتنه

آنجا بلند شد، جانشینی پیغمبر بود. در آنجا اصل مسئله یک کلمه بود، 

ا. استناد به بیانات پیامبر ترهو مراجعه به بزرگ« دموکراسی»

اند: اجتماع بزرگان امت کردند که حضرت فرموده علیه و آله( اللهیصل)اکرم

 .کنندمن خطا نمی

 ثَلَاثَةٌ إِل َا»، البته «مردم مرتد شدند 2الن َاسُ؛ اْرتَد َ»در روایت است که: 

هم دارد؛ اما شما خیلی روی آن عدد دقیق « الْمِقْدَادُ وَ سَلْمَانُ وَ  ذَر ٍّ أَبُو

نشوید؛ بلکه این یعنی واقعاً کسی نماند. از آن خیل عظیم چند ده هزار 

 فر بیشتر نماندند.کرده در غدیر، چند ننفری بیعت

(، لسلاماعلیه) امیرالمؤمنیندر جنگ صفین و رویایی معاویه در برابر 

ی عمروعاص و قرآنی که روی های موضوع بیشتر شد. قصهپیچیدگی

 ی حکمیت و...گیرد و قصهنیزه قرار می

های نما هستند. در فتنههای آبنما و سرابهای حقباطل هااین

ظهور، های نوکه چه خبر است. مثلاً در معنویت بینیدایدئولوژیک می

های جذابی معرفی بازگشت به خویشتن و خودشناسی و... کتاب

آیند و ها به میدان میشود. به ظاهر حق هستند و با این پرچممی

های فرهنگی، هنری و کنند. در فتنهبرخی جوانان را تسلیم می

باه شود یا اشتی میاجتماعی نیز چنین است. پس یا اشتباه موضوع

دانی و سرگر شودمی مفهومی یا تلفیقی از این دو است که نتیجه آن
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در چنین فضاهایی کسانی که شاخص و بصیرت نداشته باشند، . حیرت

 گاهی در زندگی«. ایثار الباطل علی الحق»شود افتند و میدر دام می

شخصی است، گاهی در زندگی خانوادگی است، گاهی در زندگی 

تماعی است، گاهی در زندگی جمعی امتی است. این اشتباهات اج

 «ایثار الباطل علی الحق»خسارت خاص خود را دارد. بعضی از  هرکدام

خسارتش تاریخی است؛ یعنی باید هزار سال تلاش شود تا بتوان 

 اصلاحش کرد.

 ضرورت توجه به معاد
 إِلَى دَیْتُمْاهْتَ إِذَا ضَل َ م َن یَضُر ُکُم لاَ أَنفُسَکُمْ  عَلَیْکُمْ آمَنُواْ ال َذِینَ أَی ُهَا یَا»

 8تَعْمَلُونَ؛ کُنُتمْ بِمَا فَیُنَب ِئُکُم جَمِیعًا مَرْجِعُکُمْ الل هِ

معادباوری و یاد معاد و معرفت نسبت به آخرت و توجه به آن، بهترین 

های آخر الزمان است. یاد معاد انسان را وسط راه برای حفظ از فتنه

ی کند و حصارها حفظ و صیانت میهای دنیایی و معصیتجاذبه تمام

 دهد که باید آن را تقویت کرد.دور شما قرار می« تقوا»به اسم 

ای ها، صدها در دنیا خیلی زیاد است و بیشتر این سروصداسروصدا

ها غیبازار و شلوشیاطین است تا ما صدای خدا را نشنویم. این آشفته

ی جدید برای به واقعی تا عالم مجازی، یک پدیده و سروصدا، از عالم

کنند بند کشیدن انسان و غافل کردن او است. سر انسان را شلوغ می

آید و ما را به بیرون از ها از بیرون میتا خودش را گم کند. این صدا

سازد. ممکن است انسان در کند و از خود غافل میخودمان متوجه می
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و در دام بیفتد. یک وقت به خودش بیاید و  گیر شوداین غفلت، زمین

 ها ممکن نیست یا خیلی سخت است.ببیند جبران گذشته
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 تالش دشمن برای ناکام گذاشتن انقالب اسالمی
ملت عزیز ما در جریان انقلاب اسلامی، کاری حقیقتاً بزرگ انجام داد: 

ی عظیم جهانی به ریخت، زلزله هم هبمعادلات را در سطح جهانی 

وجود آورد که جریان استکبار و مزدورانش را به چالش کشید، ابهت 

ای برای بشر معاصر مطرح های تازهها را درهم شکست، حرفابرقدرت

های کرد، به مستضعفان و مؤمنان سراسر عالم روحیه و امید داد، افق

دار شهیسته و مقتدر و ریروی بشریت گشود، یک نظام شا ای پیشتازه

های تازه و نو، با عنوان جذاب جمهوری اسلامی ایران، با حرف

 سالاریروی انسان معاصر قرار داد که یک الگوی تازه از مردمپیش

 شود.دینی محسوب می

ن تر شد. به تعبیر قرآتر و بالندهتر و قویهر روز این نظام مستحکم

 کَُل   هااُکُلَ تُؤتی السَ مآءِ فِی فَرعُها وَ ثابِتٌ هااَصلُ طَیِ بَةٍّ شَجَرَةٍّ»کریم: 

 رد اششاخه و استوار اشریشه که است پاک درختی 9رَبِ ها؛ بِاِذنِ حینٍّ

پیش رفت و پر و بال گرفت و شاخ و برگ گستراند و «. است آسمان

 های تازه داد.میوه

ن مزدورای استکبار جهانی، از سران کفر تا ی مقابل، جبههدر نقطه

، جریان نفاق را در برابر انقلاب اسلامی عزیز ما قرار داد و هر روز هاآن

ل، ی اوکه حیات ننگینشان بیشتر در مخاطره افتاد، از همان نقطه

شروع به مقابله و رویارویی با انقلاب اسلامی کردند. این رویارویی به 

 ال انقلابخاطر جوهر دینی و گوهر الهی انقلاب اسلامی ما بود. اتص

 های نوین الهی و زیست دینیاسلامی به وحی و ملکوت و داشتن پیام
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ی این روزگار، باعث شد به طور طبیعی برای بشریت تشنه و سرخورده

در برابر جاهلیت مدرن قرار گیریم. بنابراین از روز اول شروع به انواع 

 ملت ی مقابل،ها کردند و درست در نقطهها و دشمنیو اقسام طراحی

 ی رویاروییها کرد. شما یک عرصهعزیز ما شروع به آفرینش حماسه

و از  ها از یک سوها و دشمنیانگیزیبینید از انواع و اقسام فتنهرا می

 ها.طرف دیگر آفرینش حماسه

 گیری تمدن نوین اسالمیی شکلطلیعه
 گیری تمدنای است برای شکلساختن یک الگوی تمدنی، مقدمه

ز توان به بشر امروای است که میترین هدیهامی که بزرگنوین اسل

داد. تمدنی مبتنی بر دانش، حکمت، عدالت، معنویت، رفاه، آسایش و 

های بشر معاصر است. تمدن اسلامی چنین شدهآرامش که گم

نین ی رسیدن به چی امروز دلبستههایی دارد. انسان سرگشتهویژگی

 یمقدمهاست؛ لذا از این پیش تمدنی و نوسازی و بازآفرینی آن

گیری تمدن نوین اسلامی استقبال کرده است. امروز در سراسر شکل

جهان، انقلاب اسلامی طرفدار دارد. در اروپا، آمریکا، آفریقا، آمریکای 

 بینید.لاتین و سراسر عالم، عاشقان انقلاب اسلامی را می

است که زیر  خصوص جوانان، در این روزگار اینرسالت نسل ما، به

ی ای برای دلدادگساختن این تمدن بزرگ و عظیم شانه دهند تا مقدمه

شود و انتظار را در بین  الشریف()عج ل الله تعالی فرجه مردمان به امام عصر 

 تشدید کند. هاآن

گیری نظام اسلامی تا حد زیادی رخ داده این اتفاق در ایران با شکل

های ما در نظام اسلامی محقق نشده، ی آرزواست. با اینکه هنوز همه
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ی گذشته دل بسیاری را در دنیا برده است. های اولیه در سه دههکار

حال تصور کنید که موفق به تکمیل این نمونه شویم و یک جامعه، 

کشور و نظام الگو طراحی و به بشریت ارائه شود. زیبایی نظام ما و 

دهی اجتماعی و زماناش در ولایت است. انسجام، سای ویژهجلوه

ی امروز جهان است که به آن شدهحاکمیتش، طبق نظم شناخته

 ی ولایت الهی.گویند؛ منتها در وجههسالاری میدموکراسی و مردم

الگو، الگوی بسیار ممتازی است و در بین خردمندان جهان، خواهان 

و مشتاقان فراوانی دارد. با این حال فراموش نکنیم که این مرحله 

حت فشار اتفاق خواهد افتاد و مستکبران و قلدرهای جهانی، همان ت

برند، های ماد ی و معنوی جهانیان را به تاراج میکسانی که ثروت

خواهند که قدرت جدیدی شکل گیرد. برایشان غیرقابل تصور و نمی

ی حضرت حق، این و به اراده هاآنی تحمل است، اما به رغم خواسته

دهد و با گیری است و خود را نشان میشکل قدرت جدید در حال

ای را در سراسر عالم به راه انداخته است. اش، موج گستردهجاذبه

طبیعی است که با آن مخالفت کنند؛ چراکه انقلاب اسلامی، مستکبران 

ها شکوهی برای خود داشتند و رژیم را تحقیر کرد. آمریکایی

 ی فراهم کرده بودند؛ ولیصهیونیستی و دیگران هم برای خود اعتبار

بر اثر درخشش برق انقلاب اسلامی و انفجار نوری که در ایران عزیز 

ها رسوا شدند و با انقلاب اسلامی، حیات در بین ملت هاآنما رخ داد، 

ند، زنبه مخاطره افتاد. طبیعی است که دست و پا می هاآنننگین 

ند تا این نور خاموش دهکنند و هر کاری انجام میمقاومت و توطئه می

 شوند.شود و جز به خاموش شدن آن راضی نمی
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 روزهای خدایی در انقالب اسالمی
ای از بهمن تا زمان ما، با منظومه 22از ابتدای انقلاب اسلامی، یعنی 

های خدایی در تاریخ انقلاب اسلامی مواجه هستیم که با عنوان روز

ساز ساز و تاریخو سرنوشتهای بزرگ شود؛ روزشناخته می« یوم الله»

 خواهی.خواهی و استقلالآفرین و بیداری و عزتساز و عزتو آینده

های عادی نیستند و خدای متعال در قرآن کریم فرمان داده روز هااین

ها همواره حاضر و ی ملتهای خدایی باید در ذهن و خاطرهکه روز

 ها گرد وبر این روزپررنگ و درخشان باقی بماند و نباید اجازه دهند 

و روزهای خدا  01اللَ هِ؛ بِأَیَ امِ ذَکِ رْهُمْ وَ»غباری بنشیند. دستور این است: 

، اند که روز آزادیاولیای خدا موظف شده«. کن یادآورى آنان را به

 ها را به یادشان بیاورند.عزت، استقلال و بصیرت ملت

 اللهومییکی از مصادیق 
ترین اقدامات دشمنان، ملت عزیز ما یکی یدهدر پاسخ به یکی از پیچ

آفرید و برگ  0288ها را در نهم دی سال ترین حماسهاز پرافتخار

 به تاریخ خود افزود. زرین حماسه دیگری را

نهم دی محصول بصیرت و فهم عمیق دینی و ولایت مداری و تعهد 

ها هئترین توطانقلابی ملت و رهبر عزیز ما در برابر یکی از پیچیده

یم و کنها از جریان فتنه، وقتی آن را مطالعه میاست. با گذشت سال

ی بزرگ بینیم، به پیچیدگی و خطرناک بودن آن فتنهجوانبش را می

                                       
 .2. ابراهیم: 01



 

 23 

بریم و به همان اندازه نیز عظمت ی عظیم بیشتر پی میو توطئه

 گردد.دی و این روز انقلابی بیشتر برایمان آشکار می 9ی حادثه

 دی 9ی برای تحریف حماسهتالش دشمن 
 9ی نخست، این است که ماجرای ی کفر و نفاق در وهلهتأکید جبهه

دی کمرنگ و به فراموشی سپرده شود. در گام دوم اصرار دارند که 

ی کفر و نفاق هست و ملت تحریف شود. این دو در دستور کار جبهه

ت در دی، درس 9ی عزیز ما با یادآوری و زنده نگاه داشتن حماسه

 کند.مقابل این خط شیطانی عمل می

روز  های ایننباید بگذاریم این روز بزرگ به فراموشی سپرده و پیام

ها شود. هم چنان وسط سازیخوش حاشیهبزرگ تحریف شود و دست

ی تاریخی ملت عزیز ما، مثل یک تابلوی پرافتخار و پررنگ و حافظه

ن هوشیار و سرزنده وسط بیدارکننده باقی بماند و ملت ما را همچنا

 میدان نگاه دارد.

تلقی اولیه این بود که ماجرا یک سوءتفاهم انتخاباتی است. یکی از 

گویند: چقدر ام که میمصادیق تحریف همین است. من شنیده

گویید فتنه؟! یک سوءتفاهم در جریان انتخابات و آن رقابت پرشور می

 ولی سؤالشان را بد مطرحها دچار شبهه شدند، انتخاباتی بود، بعضی

خواهند اصل کردند که منجر به مشکلاتی در سطح جامعه شد. می

 مسئله را تحریف کنند.
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 88ی تبیین ابعاد مختلف فتنه
ی کاملاً سنجیده و دارای گیری یک توطئه، شکل88 سالمسئله فتنه 

های ریزی و رسانه و شبکهپشت صحنه و اتاق فکر و طراحی و برنامه

ی بهانه شده که بهانتقال پیام بود. یک سناریوی کاملاً از پیش طراحی

ورت بصیرت صظرفیت و کمهای کماجراء انتخابات بود به وسیله آدم

ت شود گفدیگری است و دقیقاً می پذیرفت. پشت صحنه، ماجرای

 ی آمریکایی ـ اسرائیلی بود.فتنه

ها در گوشه و کنار ی ساده و عادی نبوده که بعضییک مسئله

دد ها، درصکنند و در بین جوانان و بعضی دانشگاهفرسایی میقلم

 هستند مسئله را روتوش کنند و طور دیگری نشان دهند.

دشمن مواجه بودیم.  یدهیچیپ وقفی ما در این قصه با یک توطئه

ها و علائم و اسنادش فراوان است که این قضیه از پیش طراحی نشانه

ها شده بود؛ منتها دشمنان ما به دنبال فرصت بودند. این مدل توطئه

بسیاری  شود و امروزهریزی میی انتخاباتی برنامهکاملاً مبتنی بر برنامه

شناسند و انقلاب رنگی می های دنیا آن را تحت عنواناز ملت

در این  های آنها و ابعادش هم تعریف شده است. تمام نشانهطراحی

 گونه نگاه کرد.جریان فتنه وجود داشت. به مسئله باید این

ی انتخاباتی بود که در کشور ما در حال فرصت ظهور این فتنه، برنامه

فت ربود و می انجام بود و به اوج شور و التهاب انتخاباتی هم رسیده

ی تاریخی را برای ملت ما رقم بزند که زد و به قول که یک حماسه

 سالاری دینی در سطح عالم.ها بِرندی شد برای مردمجوان

العاده در تاریخ حضور ملت ایران در انتخابات، یک رکورد فوق 82%

های جهان است که ملت رشید ما آن را برای خودش ثبت دموکراسی
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شده به میدان آمد در کنار این قضیه، آن ماجرای طراحیکرد. درست 

ها، ظرفیتی بعضی کاندیداها، ازجمله کمها و زمینهی ظرفیتو از همه

های انتخاباتی، شور و التهاب ایجادشده در اندیشی برخی ستادساده

انگیزی اجتماعی، سوءاستفاده کرد ها در ذهنجامعه، اشتباهات بعضی

 یشدهشمرد و وارد این جریان شد و شعار طراحی و فرصت را غنیمت

 تقلب در انتخابات را به میدان آورد و شد آنچه شد.

ی ملت عزیز ما چشم باز کرد و ملاحظه کرد که شگفتا! تمام جبهه

های شود بدون طراحیباره به میدان آمده است. آیا میکفر و نفاق یک

ها و انواع ا، با تمام سلیقههقبلی چنین اتفاقی رخ دهد؟ تمام ضدانقلاب

آرایی کرده و یک جنگ های خود به میدان آمده و صفو گرایش

احزاب از نوع جنگ نرم در برابر انقلاب اسلامی و ملت عزیز و بزرگوار 

 ما راه انداختند.

هم زود  هاآنی زیادی فریب خوردند و خود در این جریان، البته، عده

و  های اولبندی کردند. بعضی در روزمتوجه شدند و با خط فتنه مرز

بعضی در ماه اول و بعضی در دو سه ماه بعد متوجه شدند و فاصله 

را متوجه کرد و  هاآنهایی که به میدان آمد، گرفتند. عوامل و نماد

تر شد. ها شفافتدریج مرزبندیبیدار شدند و خود را کنار کشیدند و به

بر سر همان  هاایندر اقلیت؛ ی خاصی هم باقی ماندند، اگرچه عده

 های غلط خود باقی ماندند.افکار پریشان و برداشت

کاف اعتمادی و شجریان فتنه عمدتاً روی این نقطه متمرکز شد که بی

ها را که به صورت اولیه بین مردم اجتماعی به وجود آورد و سوءتفاهم

درگیری  و آرایی تبدیل کرد و کار را به منازعهشکل گرفته بود، به صف
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و هرج و مرج و ناامنی کشاند تا یک فروپاشی درونی برای این نظام 

 الهی رقم زند.

شده، قضایا را پیش قدم، طبق آن سناریوی طراحیبهدشمنان ما قدم

نان ی بزرگ افتاد، برای دشمبردند؛ اما اتفاقی که در برابر این فتنهمی

 بود. ما غیرمترقبه

 های جریان فتنهخسارت
رد ی قرآنی روی آن تأکید کیان فتنه ـ که باید دقیقاً با همین واژهجر

های بزرگ را به ملت ما وارد کرد ـ یک فهرست طولانی از خسارت

شود. جرائم رئوس و آید، دلش خون میکه انسان وقتی یادش می

سردمداران فتنه باید همیشه در ذهن ملت ما بماند، درست در برابر 

کند تا سران فتنه را تطهیر کند. این تلاش می خواهد وخطی که می

ران کنند تا سهای اخیر، خیلی فعالیت میها فعال هستند و در سالروز

فتنه را تطهیر کنند و جرم آنان را کاهش دهند و دست کم بگیرند و 

طلب عفو کنند.  هاآنرا قابل اغماض بدانند و بخواهند برای  هاآن

گاه حاضر نشدند از ملت عزیز ما عذرخواهی است که هیچ هاآنپررویی 

 کنند.

ی مقابل، ملت ما مخصوصاً جوانان عزیز ما، باید به درست در نقطه

 ناپذیری که سران فتنههای بزرگ و بعضاً جبرانیاد بیاورند خسارت

ی نهگردانان اصلی فتهمراه با جریان استکبار جهانی و دشمنان و تعزیه

ها را فهرست کنید. البته وقت . این خسارتبه سر ملت ما آوردند 88

شود به این آسانی، همه را در یک فهرست خواهد و خیال نکنید میمی

های سیاسی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و بیان کرد. خسارت
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المللی، فهرست عظیمی از جرائم و جنایات رئوس فتنه است که بین

 خواهد کرد.گاه ملت عزیز ما فراموش نرا هیچ هااین

 گران:جرم فتنه
 . امیدوار کردن دشمن1

سران فتنه دشمنان ما را که منفعل بودند، مخصوصاً با آن طلوع 

یه روح هاآنداد، امیدوار کردند و به ی انتخاباتی که ملت انجام حماسه

دادند. دشمنانی را که دچار اختلاف شده بودند، با هم متحد کردند. آیا 

 یمی است؟! همین یک قلم برای یک محاکمهاین جرم و جنایت ک

د. کنهای بیدار کفایت میتاریخی و در محضر افکار عمومی و وجدان

دشمنان ملت را سرزنده و امیدوار کردن و به میدان آوردن و راه را 

 باز کردن؛ آیا این جرم و جنایت اندکی است؟! هاآنبرای 

 . خدشه وارد ساختن به حیثیت ایران2

ز رهگذر انقلاب اسلامی و مدیریت عالی انقلاب که ولایت فقیه ملت ما ا

ها، توانسته ها و جانبازیهای مقدس شهدا و رشادتاست و خون

به حیثیت جهانی ملت  هاآنحیثیت جهانی برای خود فراهم آورد. اما 

 روز حیثیت و اعتبارش در نگاهایران ضربه وارد کردند. ملتی که روزبه

ای که کرد، درست در لحظهزایش پیدا میهای جهان افملت

خواست افتخار کند و بدرخشد، در برابر افکار عمومی جهان به می

 ی پرفروغش خاک پاشیدند. آیا این جرم و جنایت کمی است؟!چهره

 سراسر در یاسلام انقلاب دوستان دیام به زدن ضربه. 3

 عالم

هان مستضعفان ج انقلاب ما حرکت و بیداری جهانی در پی داشته، امید

روز های مقاومت مستضعفین در برابر مستکبرین را بهبوده و جبهه
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ضربه زدن، آیا  هاآنتردید ایجاد کردن و به امید  هاآنکرده است. در 

تواند چنین ی عادلی میجرم بخشودنی است؟! کدام محکمه

 کارانی را ببخشد؟!جنایت

 شکنی. قانون4

ر هایی که اتفاق افتاد، عبوجرم و جنایت ی بزرگ، یکی ازدر این فتنه

های سال، شکنی بود. در کشوری که سالاز قانون و بدعت قانون

لامت ها از جهت سانتخابات سالم و تمیز و معمولی را با بالاترین نصاب

های جهان برگزار کرده، مبانی این سلامت را زیر ی ملتدر بین همه

های قانونی را کنار زدن تن و نهادسؤال بردن و قانون را زیر پا گذاش

های کف خیابانی تولید هرج و مرج کردن به منظور گرفتن و با شیوه

 حق خیالی خود؛ آیا این جرم کمی است؟!

 . نابود کردن سرمایه اجتماعی انتخابات5

 88جمهوری خرداد ی عظیم ملت ایران در انتخابات ریاستحماسه

 توانستمیلیونی بود که میدرصدی و چهل  82ی بزرگ یک حماسه

ی اجتماعی بزرگ باشد و با طراوت و نشاط خود برای ما یک سرمایه

راه ملت ایران را در مسیر پیشرفت هموار سازد و نفس دشمنان ما را 

ی اجتماعی عظیم، جرم بگیرد. آیا چوب حراج زدن به این سرمایه

کم ی عادلی این جرم را دستبخشودنی است؟! کدام محکمه

 گیرد؟!می

 

 ومرج. ایجاد آشوب و هرج6

طور که آقا فرمودند یکی از جنایات سران فتنه و رئوس همان

خوار و رژیم صهیونیستی و انگلیس الشیاطین، یعنی آمریکای جهان

مزد و گران که برخی با مزد و مواجب هستند و برخی بیخبیث و فتنه
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رناک آشوب و هرج ی پرتگاه خطمواجب، این بود که کشور را در لبه

 و مرج و جنگ داخلی قرار دادند.

ترین افتخارات ملت ما این های گذشته یکی از بزرگدر تمام سال

است که وسط یک دریای متلاطم از آتش ناامنی، گلستان امنی به نام 

ی فهم و ایمان جوش و زاییدهایران عزیز داشته که امنیتش، درون

ایت فقیه در این کشور بوده است. ملت ایران و نیز مدیریت عالی ول

ید وقت شما فرصت را فراهم کردایم. آندار داشتهامنیتی فراگیر و ریشه

کش به پایتخت این کشور بزرگ و برخی ی عربدهکه تعدادی رج اله

مناطق دیگر بیایند و فضا را باز کنند تا منافقین به میدان بیایند. 

ر این ملت خودی نشان بدهند، وقت جرئت نکرده بودند که در برابهیچ

های مردم را غارت ها و مغازهاموال عمومی را به آتش بکشند، بانک

تش ی اقتدار ملت ما یعنی امنیها را به آشوب بکشند. نقطهکنند و شهر

هی ی پرتگادر جریان فتنه در معرض مخاطره قرار گرفت و این آن لبه

ن ی پرتگاه بردند. آیا ایهاست که آقا فرمودند. حقیقتاً ملت را به لب

 جنایت قابل بخشودن است؟!

ی سران فتنه از موضع ها دربارهکند که بعضیانسان تعجب می

عده عقل سیاسی دارند؟ انسان به  آیند. آیا ایندلسوزی به میدان می

کند. شما باید تقاضای اشد مجازات برای شک می هاآنشعور سیاسی 

ها را به ملت ایران وارد کردند. سارتکسانی داشته باشید که این خ

ولید الارض و تهای سخت به جرم بغی و فساد فیباید تقاضای محاکمه

های عظیم ماد ی و معنوی داشته باشید؛ ولی ناامنی و ایجاد خسارت

 گویید!از تطهیرشان سخن می
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 . ایجاد اختلاف در جامعه7

ها انداختند و ف در خانوادهها را در برابر هم قرار دادند و اختلاخانواده

هایی که شکنیها قرار دادند. چه حرمتها را در برابر پدر و مادربچه

ل ی ما شکهای سالم در جامعهدر این بین اتفاق افتاد! معمولاً رقابت

 تواند انتخابات باشکوهیگیرد که خیلی جذاب است و از دل آن میمی

 های سیاسیباعث شدند گروهبیرون آید، ولی آنان  88مثل انتخابات 

ا هم ی باز مقام رقابت سیاسی خارج شوند و به مقام درگیری و منازعه

درآیند. آیا این جرم کمی است؟ لطمه زدن به برادری دینی در 

اش برادری و وحدت است، خسارت قابل ی اصلیای که سرمایهجامعه

 جبرانی است؟!

 های اقتصادی. خسارت8

های اقتصادی را نیز اضافه بفرمایید که معمولاً تبه این فهرست، خسار

ها دلار به ملت ما خسارت وارد کردند و باعث شود. میلیارددیده نمی

ی زند که جلوها شدند. دولت خودش را به آب و آتش میتشدید تحریم

ها ها را بگیرد. ازجمله دلایل پر رو شدن آمریکاییبعضی از این تحریم

های اقتصادی، همین ی تحریمانی در قصهو جریان استکبار جه

دست دشمنان ما را برای رفتن به سمت  هاآنماجرای فتنه بود. 

 ای که به اعتبار اقتصادی ملتکننده باز کردند. لطمههای فلجتحریم

های جهانی وارد شد، مگر کم بوده است؟! بگذریم از ما در بازار

 هایی که در داخل پیش آمد.خسارت

 سازسرنوشتهشت ماه 
ت، ی پیچیده و پرخسارگاه در ارتباط با این توطئهذهن ملت ایران هیچ

نباید منفعل شود و همواره باید آن را به خاطر داشته باشد. هشت ماه 
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سازی و غبارپراکنی و فریب افکار جانبه که از جریانرویارویی همه

د ش های میدانی و خیابانی شروععمومی و تحریک و ایجاد درگیری

سازی که خاطرتان هست. گمانشان این بود که اگر در این تا کشته

ها با اش داد. ناجوانمردشود ادامهفتنه خون ریخته شود، می

هایی سازی کردند تا خونهای عجیب و غریبی، شروع به کشتهطراحی

 هُ اللَ  رَوَمَکَ وَمَکَرُوا»ریخته شود و بتوانند جریان فتنه را امتداد دهند؛ اما 

[ پاسخشان در] خدا و ورزیدند مکر[ دشمنان] و 00الْمَاکِرِینَ؛ خَیْرُ وَاللَ هُ

د و فتنه کردن«. است مکرانگیزان بهترین خداوند و آورد میان در مکر

های فکر شیطانی ی ساز و برگ خود را به میدان آوردند؛ از اتاقهمه

زد و مبهلمهای قدر آمریکا و انگلیس و کاخ سیاه بگیرید تا رجاله

مزدوران منافقشان را بسیج کردند و حقیقتاً جنگ احزاب راه افتاده بود. 

ا گیر کنند، امهمه را به میدان آوردند و خواستند ملت عزیز ما را زمین

 دند.کروقت در این حد فکرش را نمیبا دو پدیده مواجه شدند که هیچ

 ای که دشمن از آن غافل بوددو پدیده
 ه. ولایت فقی1

دار ی نام و نشانکه یک نشریه USA Today چندی پیش

آمریکایی در تحلیل است، نوشت: ما در ایران با یک ابرحریف به نام 

خواند و هم رو هستیم که هم دست ما را میای روبهالله خامنهآیت

مردم به او اطمینان دارند. با چنین حریفی کار ما در ایران پیش نخواهد 

 رفت.

                                       
 .21. ال عمران: 00



 

 33 

هایی که خوش درخشـــید و بیشـــتر از تنه، از جمله چیزدر جریان ف

 ،شجاع، مطلع ،رشــید، هوشــمند ،گذشـته دلبری کرد، مدیریت عالی

لطیف و حقیقتاً متوکل و خدایی و  ،مهربان ،صـــبور ،بردبار ،بـاتـدبیر

قدرمان بود. امام در مورد آقا فرموده حکیم و عالی ،نورانی رهبر عزیز

 در جریان فتنه، درخشش کند؛رشـید نورافشانی میبودند که مثل خو

ی جهان و حتی های آزادهبیشـــتر این خورشـــیـد را ملت ما و ملت

 دشمنان ما مشاهده کردند.

قدرت نرم جمهوری اسلامی در ولایت فقیه است؛ گوهری الهی و 

. فقیه تجلی یافته استای آسمانی به ملت ما که در شخص ولیهدیه

 الشأن، نعمتش را بر ملتعالی بعد از امام راحل عظیمخداوند تبارک و ت

های جهان ما با رهبر عزیزتر از جانمان تمام کرد و هر روز ملت

 د.کننای از این مدیریت عالی و پرافتخار را مشاهده میهای تازهجلوه

ی یک مدیریت فرحمند و خردمند و مبتکر و ملت ما هر روز در سایه

ای های تازهشدت مهربان و رئوف جلوهبه مجاهد و رشید و شجاع و

کند. خدا را شاکریم. وقتی روز نهم دی را به یاد را مشاهده می

آوریم، درحقیقت داریم به خاطر نعمت ولایت فقیه و شخص می

 کنیم.فقیه، خدا را شکر میولی

دشمن با چنین رهبر مبتکر و باهوشی در وسط میدان مواجه شد که 

قدم بر دشمنان سخت کرد و غبار فتنه را فرونشاند و بهشرایط را قدم

ه کرد و نفس دشمنان را گرفتمدام بصیرت را در فضای جامعه پمپاژ می

ی ابرحریف را به کار بریم که بود. برای توصیفش باید همان کلمه

 خود آنان اعتراف کرده بودند.
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 مدار. ملتی هوشیار و ولایت2

ها را بار هاآنی مواجه شدند که هرچند در طرف دیگر، دشمنان با ملت

آزموده بودند، ولی در آزمایش سخت فتنه و فضای غبارآلود، بصیرت 

را بار دیگر مشاهده کردند.  هاآنداری و وفاداری و رشادت و امانت

گوهر انقلاب اسلامی و ولایت و نظام الهی خود را مثل  هاایندیدند 

ی تعرض را به اند و اجازهتهجان شیرین و جانانشان در آغوش گرف

 دهند.دشمنان نمی

 88ی حماقت دشمن در فتنه
هایی که در جمع کردن فتنه به ما کمک کرد، حماقت دشمنان از چیز

کنیم که را دائماً احساس می (السلامعلیه)ی امام سجاد ما بود. جمله

 مخصوص الحَمْدُ لله الَذی َجعَلَ أعْدائنا مِن الحُمقا؛ حمد»فرمودند: 

خیلی احمق هستند «. داد قرار هااحمق از را ما دشمنان که است خدایی

ای را که های حماقتشان این بود که هول شدند. پروژهو از نشانه

طراحی کرده بودند تا در انتها به آن برسند، به آن سرعت دادند. مثلًا 

را  بهای انقلااهانتی که به حضرت امام کردند یا اصل انقلاب و شعار

را زودتر  هاآنها آمدند و ملت ما زیر سؤال بردند. زود سراغ این حرف

ی دشمنان را ی ما هم خیلی زود، عمق کینهشناخت. حتی افراد ساده

 شناختند.

بیت عصمت و طهارت و سالار با وجود این وقتی به اهانت به اهل

 .رسید، آن شد که شد (السلامعلیه)شهیدان ابا عبدالله الحسین 
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 ی انجمن اسالمیترین وظیفهتولید بصیرت، مهم
های یک انجمن اسلامی موفق، تولید بصیرت ترین کاریکی از مهم

شناسی و است. به این معنی که هم خود اعضا سطح فهم و دشمن

آموزان، سایر دانششان تقویت پیدا کند و هم بتوانند به شناسیولی

 ی دوستخصوص وقتی دشمن به قیافهدشمن را معرفی کنند؛ به

ی شان سنگین است که هرچه چهرهقدری دشمنیآید. البته بهدرمی

های آلوده به خونشان بیرون خود را بزک کنند، از گوشه و کنار دندان

 خورند.لوح گول آنان را میهای سادهزند. اما به هرحال برخی از آدممی

چه کسی باید عمق دشمنی دشمنان، استکبار، منافقان، خط و 

های نفوذ را به جوانان معرفی کند؟! شما یاران انقلاب، یاران رهبر مسیر

های انقلاب. پیامبر عزیز و امام زمان و انقلاب، این را از شما و بچه

 های بصیرت نسل جوان تبدیل کنید.ها را به کانونخواهند. انجمنمی

 لزوم افشای جریان فتنه در مدارس
ی فتنه صحبت ها در مورد مسئلهها که بچهتذکر دادند که برخی جا

کرده بودند، با آنان برخورد شده بود. مثلاً روی عکس سران فتنه یک 

خط کشیده بودند به معنی باطل شد. از اداره، کارشناس آمده و گفته: 

ت است. واقعاً جای تأسف ترویج خشونرا جمع کنید؛ چراکه  هااین

ه آموزی کاست! کسی که این حرف را زده، حتماً معرفی کنید. دانش

هیچ  88ی ، کار خیلی درستی انجام داده است. فتنهفتنه را افشا کرده

وقت نباید فراموش شود، نه برای اینکه کسی را متهم کنیم؛ بلکه 

ا . آقا هم آن رهایی به بار آمدها و خسارتتبیین کنیم که چه جنایت

زیرا به اقتصاد و حیثیت و عزت ملی ما لطمه زدند و  کنند؛رها نمی
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ای العادهها قابل جبران نیست. نظام هم رأفت فوقاین خسارت

ی این حضرات نشان داده است. هیچ نظامی این مسائل را درباره

پر رو  هااینکند؛ اما نظام ولایت، عطوفت دارد؛ منتها تحمل نمی

اند و در جریان انتخابات اخیر، سرشان را در گوشه و کنار بلند شده

شان را دوباره تکرار داریی دوران میدانهای پوسیدهکردند و حرف

 کردند؛ لذا باید مراقبت کرد.

کار هم باید کار بصیرتی باشد؛ یعنی با منطق و روشنگری و صبوری 

و سپس مطرح  و بردباری وارد میدان شویم و فعالیت دشمن را رصد

 کنیم و مرعوب نشویم.

 های اسالمیافق تازه در فعالیت تشکل
 یهاتشک ل تی  فع ال یحوزه در ،ید نه فتنه انیجر در حال هر به

 نیا از مینتوان اگر طبعاً و است شده فراهم یاتازه یهاافق یاسلام

 شوندیم لیتبد یاتازه یدهایتهد به م،یبکن استفاده خوب هافرصت

 اگر نفاق شناخت یحوزه در مخصوصاً یقرآن مباحث از یلیخ

 ما، منظا مبتلابِه یمسئله ؛بود یدشوار کار بشود، مطرح خواستمی

 ییهاخسارت کنار در فتنه انیجر است، نفاق یمسئله فردا، و امروز

 فاقن انیجر از که بود نیا منافع از یکی داشت، یمنافع زد، ما به که

 تندمس را یقرآن یمبان همان شود،یم خوب گرید آنال کرد، یبردارپرده

 و مدارک و اسناد که یزیچ آن و کینزد حوادث و روز عیوقا به

 عبور مسئله نیا از کنمیم خواهش. کرد یمعر ف هست، شواهدش

 یهمه یعنی بشود، استفاده فرصت نیا از شاءاللهان که دوارمیام نشود

 ده،یپد نیا شناخت هم ق،یتطب رد هم م،یباش داشته اهتمام واقعاً ما
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 مه را ما یهابچ ه تواندیم هااین قش،یمصاد انیب مختلفش، جوانب

 انتیص نقش بتوانند که بکند کمک هم و کند انتیص هم بدهد، رشد

 .کنند فایا یامدرسه یفضاها در را خودشان یقیغر نجات و یبخش

 بازی، ممنوعفعالیت سیاسی، آری؛ سیاسی
دیه و سیاست باید بگوییم برخی دوستان بین سیاست و به اتحاراجع

اند که های سیاسی خاص، ملازمه برقرار کرده و نتیجه گرفتهفعالیت

ر ایم و اگاگر فلان کار سیاسی را انجام دهیم، وارد کار سیاسی شده

ت ایم و به اصل اتحاد دین و سیاسفاصله بگیریم، وارد سیاست نشده

 ایم.عمل نکرده

بخش را از هم جدا کنید. سیاست برای یک جوان در حال رشد این دو 

م ها اعای از کارمثل شما، عبارت است از کار انقلابی؛ یعنی مجموعه

 ها وها و آینده و آرمانها و مبانی و ظرفیتاز شناخت انقلاب و ریشه

 ها و...ها و موانع و دستاوردتوطئه

. یک شودلوب تلقی میها، کار سیاسی مطفعالیت شما در این بخش

محور کار سیاسی، شناختی است و یک محور هم فعالیت جهادی؛ 

ی انقلاب که کم و بیش انجام ترویج و معرفی و مدرسه مثل کار

 اید.داده

روید، کنید، اردوی جهادی میشما در مورد انقلاب اسلامی روایت می

ی ها آگاههکنید و به بچسازید، نفوذ دشمن را رهگیری میخود را می

موارد کار درجه یک انقلابی، یا به عبارت دیگر، کار درجه  دهید. اینمی

 یک سیاسی است.
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های موسمی، مانند برگزاری یادواره شود فعالیتیک بخش هم می

 شهدا. در این مورد نیز مشغول کار انقلابی و سیاسی هستید.

ن بخش، ها است. آکشیماند و آن عبارت از جناحاما یک بخش می

 شود.های سیاسی محسوب میترین بخش فعالیتترین و رویینآشکار

نیستیم؛  هااینبد نیستند؛ اگر به اندازه و اخلاقی باشد. ما مخالف  هااین

ها نباشد، رقابت و هیجان اجتماعی و سیاسی شکل زیرا اگر این کار

 هایناشود. پس سالاری دینی نظام محقق نمیگیرد و بخش مردمنمی

هیچ  هاباید باشد؛ اما به اندازه و بدون اسراف. ما به اصل این فعالیت

ه طلب و یک گروشوند اصلاحکنیم. یک گروه میاشکالی وارد نمی

ایند: فرماش اسم است. آقا میاصولگرا و یک گروه اعتدالی. البته همه

ببینید چه کسی انقلابی است و چه کسی انقلابی نیست؛ چراکه مسئله 

ن است. ممکن است کسی پرچم اصولگرایی دست گرفته باشد، اما ای

حقیقتاً انقلابی نباشد. باید ببینیم اهل ایثار و بصیرت و جهاد و 

رخورد کند و بهای انقلاب اسلامی توجه میزیستی است و به آرمانساده

 هایی باشد، انقلابی محسوباخلاقی دارد یا نه. اگر دارای چنین ویژگی

های غیر خدایی باشد، حتی بستان و کارما اگر اهل بدهشود. امی

 چنانچه پرچم اصولگرایی دستش گرفته باشد، انقلابی نیست.

کسی که به امام و راه امام و ولایت فقیه و قانون اساسی و ولی  امر 

ت شود. ضمناً باید دید چقدر نسبدلبستگی دارد، انقلابی محسوب می

و انگلیس خبیث آلرژی دارد و اعلام به آمریکا و رژیم صهیونیستی 

گونه بود، انقلابی است و چنانچه نبود، غیر کند. اگر اینموضع می

 انقلابی است.
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 ساز ظهورانقالب ایران، زمینه
برادران و خواهران عزیز! انقلاب اسلامی به کوری چشم دشمنان، به 

مد حسالگی رسیده است. این نظام برخاسته از فقه آل می چهلآستانه

است، در انقلاب حسینی ریشه دارد و آرمانش  )علیهم السلام(و امام صادق 

ی تمام مستکبران جهان که رغم خواستهاست. علی )س(مهدی فاطمه 

اند، انقلاب ما سربلند و باکفایت ایستاده است و دست هم دادهبهدست

 زخداوند متعال را از این بابت شاکریم. جالب آنکه دشمنان ما هر رو

ی اتفاقات بزرگ در عالم است. تر شد و این نشانهوضعشان خراب

آید، مقد مات را برای ظهور حضرت بشارت داده شده بود قومی که می

 فراهم خواهد آورد. )عجل الله تعالی فرجه الشریف(مهدی 

 تأثیرات شگرف انقالب اسالمی در سراسر جهان
کرد یکس باور نمهیچ پیام انقلاب اسلامی در سراسر عالم شنیده شد.

در قلب آفریقا و نیجریه، یک قیام شکل گیرد و شیخی که عاشق امام 

به  ع()بود، سر بلند کند. در نیجریه تعداد ارادتمندان به امیرالمؤمنین 

رسید؛ اما در اربعین حسینی و در سخنرانی عدد انگشتان دست نمی

ورا، در روز عاش شیخ زکزاکی و با خطاب به امام عصر بیان شد که اگر

فقط یک جون ـ غلام سیاه ـ در کنارش داشت، امروز  (السلامعلیه)حسین 

 ی شهادت در نیجریه دارید.شما بیست میلیون جون آماده

افتد و ما کجای کار قرار داریم؟ این موج انقلاب چه اتفاقی در عالم می

را  ررا خیلی زود در بر گرفت. برای مثال مص اسلامی است که منطقه

ها ها حفظ نشد و آتشِ زیر خاکستر گردید که بعدگرفت که البته بعد

افروخته خواهد شد. این موج، لبنان عزیز را به مرکز مقاومت تبدیل 
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گیر کرد. اکنون، یاران امام های عربی را زمینکرد که تمام لشکر

های رشید، یکی پس از ها و شیخاند و در لبنان، سیدتربیت شده

قیام کردند تا نوبت به سید حسن نصرالله رسید. حاصلش این دیگری 

نی و نشیشد که رژیم صهیونیستی در مدت هشت روز مجبور به عقب

در عالم روسیاه شد. این موج، در اروپا و آمریکا نیز احساس شده و 

 شود.می

به  هاآنی تر شدند و همهروز بدبختدر برابر، دشمنان شما روزبه

ت های زیدی یمن خدمقاسم سلیمانی، توجه دارند. شیعه سردار ایرانی،

سید حسن نصرالله رفتند و گفتند ما معتقد هستیم که باید به امام قائم 

بالسیف اقتدا کنیم و امام قائم بالسیف ما شما هستید. سید حسن 

ی حزب الله، شاگردان مکتب سیدعلی نصرالله گفت: من و همه

ر ها با تمام قوا در براباست. این یمنی هستیم و امام قائم بالسیف او

روزه کرد که هشتاند. آل سعود فکر میجریان آل سعود ملعون ایستاده

ها که به گمان ماهه، یمن را تصرف خواهد کرد. ولی یمنییا یک

گرد و بدوی بودند، استوار، رشید و قاطع جلوی آنان ها، بیابانسعودی

 ایستادند.

ی، پشتیبانی و حمایت ماد ی و معنوی از جریان ایران پایگاه فرمانده

 مقاومت و تشیع در سراسر عالم شده است.

آمریکا امروز وضعیتش از هر روز دیگری بدتر است. ترامپ فاسد فاجر 

که فساد اقتصادی و جنسی و اخلاقی دارد، به کاخ سیاه رفت تا ملت 

تفاق له این اشاءالآمریکا را به دست خودشان به روز سیاه بنشاند و ان

هش گاافتد. دشمنان با ابرقدرتی جدید مواجه شدند که تکیهخواهد 

 معنویت و ایمان است.
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الله خداوند تبارک و تعالی برکات مادی و معنوی خود را بر شاءان

ید و از سان زندگی کنخو باشید و فرشتهزندگی شما نازل کند. فرشته

ب داشته باشید. با صلابت، آراسته، نصی علیها( الله)سلام نور حضرت زهرا 

سازی آماده باشید. ایران مهربان و با استقامت باشید و برای تمدن

عزیز ما فقط با وجود، فکر، دانش، معنویت و صفای شما ساخته 

 شود.می
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