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 مقدمه
ای، اگر چنانچه همت کنند، بصیرت به خرج کشور و جامعه مردم در هر

 حل توانندمی  بدهند، عمل کنند و وارد میدان بشوند؛ همه مشکالت را

رود. از بین می مردم حضور مقابل در هاکوه بزرگترین یعنی. کنند

های بزرگ را جابجا کنند؛ این یک حقیقت آشکاری است توانند کوهمی

ل گران اجتماعی در کشورهای اسالمی و دیگر که بسیاری از تحلی

اند اما ما این را لمس حقیقت را درست لمس و درک نکرده این کشورها،

 .ایمکرده

ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقالب وجود دی یک نمونه 9

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

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

ها هستند. حجم عظیم تبلیغات نشان بدهند و بگویند مردم ایران، این

خواست فتنه گران را مردم ایران معرفی کند و اینجور نشان دشمن، می

آن تبلیغات  .بدهد که مردم ایران از انقالبشان، از نظامشان برگشتند

م، به کلی نقش بر آب شد. یعنی مردم نشان دشمن، با این حرکت مرد

دادند که این اجتماع، مردم ایران است. تحلیل گران خارجی وقتی نگاه 

کردند، گفتند: از بعد از رحلت امام بزرگوار یا شاید بعضی گفتند از بعد از 

 این با طپش این با بزرگی، این با اجتماعی هیچ انقالب، حرکات اول

 است این شته است که مردم وارد میدان شدند.ندا وجود هیجان و شور

بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام  حرکت حرکت، این. دی 9 حقیقت

 .گرفت

 مقام معظم رهبری

21/9/1390 
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 فتنهدر اهمیت نگرش انسان 
تصمیم تواند خوب خوبی ببیند، میانسانی که حوادث روزگارش را به

کند؛ چه در عرصه زندگی فردی و چه در عرصه بگیرد و درست برخورد 

آید که دیدن سخت زندگی اجتماعی. اما گاهی وضعیتی پیش می

های ها در موقعیتگوییم. انسانشود، به این موقعیت، فتنه میمی

شوند. آنچه را که باید خیز، در ابعاد مختلف آن دچار خطای دید میفتنه

گویند، تصمیم بینند و بر اساس خطای دیدشان سخن مینمی ببینند،

آلود یا پربرف ای که در فضای مهکنند. مثل رانندهگیرند و اقدام میمی

گیرد؛ چون نتوانسته کند، گاهی اشتباه تصمیم میو بوران حرکت می

شکن استفاده کند، تجهیزات کامل داشته خوب ببیند. اما اگر از چراغ مه

تواند امکانات خوب حرکت کند، در وضعیت خیلی سخت نیز می باشد، با

 تر و دیرتر، به مقصد خود برسد.هرچند آهسته

 هاترین آزمایشها، سختفتنه
خواهند از سختی و تلخی فتنه شدیدترین نوع امتحان است. وقتی می

گویند فتنه. رساترین تعبیری که قرآن از یک امتحان نام ببرند، می

چند « بالء»به کار برده، کلمه فتنه است. چون « ابتالء» و« امتحان»

شما را از راه آزمایش به بد و  1؛وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً»نوع است: 

 2؛بَلَاءٌ مُبِینٌ»در قرآن بالی مبین آمده است: «. نیک خواهیم آزمود

ست. اما همچنین بالی حسن آمده که بالی خوب ا«. آزمایشى آشکار

                                       
  .35. انبیاء: 1

  .33. دخان: 2
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شناسیم، چیز بدی است و فتنه به معنای مصطلح آن که اکنون ما می

 افتد.معموالً در حوزه شرور اتفاق می

 معانِی مختلِف فتنه
اگر فتنه در مورد چیزهای محسوس عینی به کار رود، به معنای سوزاندن 

 در آتش است؛ مانند طال و نقره.

برانگیختن تمایالت و سوزش  چنانچه در موارد معنوی به کار رود، گویای

ها و ها، معنوی است، مثل محبتدرون و امثال آن است. گاهی فتنه

کند. البته در ها را امتحان میها؛ جایی که خدا معموالً آدمدلبستگی

 فرهنگ روایات و قرآن، فتنه به معنای گناه، عذاب و آزار آمده است.

 آثار فتنه
 نکته است:فهمیم، دو آنچه از واژه فتنه می

 . تلخی، سختی، دشواری؛ 1

خورد. شرایط . نوعی اختالل و اضطراب؛ چون شرایط قبلی به هم می2

شود. آن نظم قبلی دچار قبلی منظم بوده و اکنون جامعه دچار آشوب می

آید. شرایط شود. به دنبال اختالل، اضطراب به وجود میاختالل می

الل و اضطراب توأم است، تلخی انگیز یعنی شرایطی که در آن اختفتنه

 و سختی باهم است.

 تبدیل تهدید به فرصت 
ها و تهدیدها ما با فتنه چگونه برخورد کنیم. بعضی افراد از این تلخی

سازیم و ها تهدید میعرضه باشیم، از فرصتسازند. اگر بیفرصت می
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 کنیم. اما بعضی افراد مانند حضرتچیزهای خوب را به فتنه تبدیل می

یوسف هستند. ایشان در فتنه قرار گرفت و هنر او این بود که از دل 

تهدیدها فرصت ساخت. به او حسادت کردند و او را در چاه انداختند. 

کرد. او را یوسف چون دل به خدا داد، خداوند، چاه را برای او مایه عزت 

د. از چاه کردننگاه میها بردند. مردم با دلسوزی به او فروشبه بازار برده

ها به خانه عزیز مصر فروشرود و از بازار بردهها میفروشبه بازار برده

شود. سرانجام و از آنجا به زندان. هشت سال زندان به ده سال تبدیل می

ها را به شود. در تمام این شرایط، یوسف فتنهیوسف، عزیز مصر می

در سوره یوسف، فرصت تبدیل کرد. زندان را دانشگاه کرد. جان کالم 

 3؛إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَْصبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ َأجْرَ اْلمُحْسِنِینَ »این جمله است: 

خدا پاداش نیکوکاران را تباه  ،گمان هر که تقوا و صبر پیشه کندبى

اگر تقوا داشته باشید، خدا قوه تشخیص و تمیز به شما «. کندنمى

اید، اى کسانى که ایمان آورده 4؛قُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًاإِنْ تَتَّ»دهد: می

[ قرار [ تشخیص ]حق از باطلاگر از خدا پروا دارید، براى شما ]نیروى

خواهد گناه کند، اما اگر دو چیز انسان می در موقعیت فتنه«. دهدمى

، در شود؛ تقوا و صبر. در برخوردهای اجتماعیباشد، مشکل حل می

های مدیریتی، در برخورد با خانواده، در تمام شرایط، تقوا و صبر موقعیت

 کند. مشکل را حل می

 

 

                                       
  .90. یوسف: 3

  .29. انفال: 4
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 فرق احساس با عاطفه
دهم، تعریف مرحوم عالمه جعفری )رضوان تعریفی که از فتنه ارائه می

ها و هیجانات فرمایند: فعالیتاهلل تعالی علیه( است. ایشان می

کلیدی دارد: یکی فعالیت و دیگری هیجان. در  گرانه، دو کلمهآشوب

فتنه معموالً هیجان و احساس زیاد است و این خوب نیست. انسان مؤمن 

و شیعه، عاطفی است؛ اما احساساتی نیست. در عزاداری امام حسین 

کند. ی انسان عروج پیدا میطور است؛ عاطفه)علیه السالم( نیز همین

ساسات وهم است، هرکس معرفتش چون ریشه عاطفه عقل و ریشه اح

بیشتر باشد، عواطفش به امام حسین )علیه السالم( بیشتر است؛ مانند 

 کند.امام زمان که برای ایشان خون گریه می

هرکس توهمش بیشتر باشد، احساساتش بیشتر است. ریشه هیجانات 

ها و ها نوعاً در توهم هستند. فعالیتزودگذر در توهم است. انسان

گرانه درباره حوادث و واقعیاتی است که ابعادی مرکّب آشوب هیجانات

فهمند، باطل محض از حق و باطل دارند. چون حق محض را همه می

فهمند. شکی در آن نیست، وقتی ببینیم کسی رباخوار را نیز همه می

کش، کشاورز، شویم. کسانی که زحمتاست، به او نزدیک نمی

شود؛ م. اما مشکل ما از شبهات شروع میخوریتالشگرند، نان آنان را می

های بدی ی حالل است یا حرام. چون ما انساندانیم سفرهجایی که نمی

کنیم و چنانچه باطل نیستیم، اگر حق را خوب بفهمیم، به آن عمل می

و مسلمان و مؤمنیم. ولی  شیعه گیریم. فطرتاًرا بشناسیم، از آن کناره می

دهیم، که این ندیدن برای ما مشکل یدر شرایطی خوب تشخیص نم

 افتد.کند و شبهات در همین موارد اتفاق میایجاد می

 مرحوم محمد معین، فتنه را آشوب معنا کرده است.
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 ها در معرض فتنه انسان
آن سوزندان طال در آتش است،  ی فتنه که معنای اصلیاز تعریفِ واژه

از ناسره، خالصی از  شود داشت؛ یکی جدا کردن سرهچند برداشت می

آمده است. از واژه فتنه،  5«تمحیص»ناخالصی که در قرآن با عنوان 

آید. کسی که گرفتار آتش نوعی اختالل و اضطراب نیز به دست می

ل و نوعی اضطراب خورد؛ دچار اختالاو به هم می شود، زندگی قبلیمی

دف ها و هیجاناتی که با هیعنی فعالیتشود. همچنین فتنه می

گری و دارای ابعاد مرکّب از حق و باطل باشد. همین ویژگی باعث آشوب

چنان که شایسته است، نبیند و شود انسان مسائل و حقایق را آنمی

 گیری درستی داشته باشد.نتواند موضع

گویند خدایا این دردسرها کی در زندگی ما همیشه فتنه هست. برخی می

و « امتحان»شود! فتنه به معنای نمیشود؟ این دردسرها تمام تمام می

که در قرآن آمده، یک سنت الهی است که تا روز قیامت ادامه « ابتالء»

دچار فتنه و  ها در عرصه زندگی فردی و اجتماعیی انساندارد. همه

شوند. به همین جهت است که در روایات از قول امیرالمؤمنین امتحان می

اند الم(، مکرر به این نکته اشاره کردهو دیگر ائمه بزرگوار )علیهم الس

 که نگویید خدایا مرا از فتنه نجات بده.

إِنِّی  هُمَّأَحَدُکُمْ: اللَّ الَ یَقُولَنَّ»فرمایند: می السالم( )علیهامیر مؤمنان علی 

گونه دعا نکند: خدایا مرا از یک از شما این؛ هیچ«أَعُوذُ بکَ مِنَ الْفِتْنَةِ

چون تنها معنایش این است که خدایا همین االن مرا  فتنه نجات بده!

اللهم إنی اعوذ بک من » بکش! چون تا زندگی هست، فتنه نیز هست. 

أَحَدُُکمْ:  الَ یَقُولَنَّ»پس «. اللهم إنی اعوذ بک من الحیاه»یعنی « الفتنه

                                       
 .154 :عمران ل. آ5
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ا َوهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى َحدٌ إِلَّهُ لَیْسَ أَلِاَنَّ»چرا؟ « إِنِّی أَعُوذُ بکَ مِنَ الْفِتْنَةِ هُمَّاللَّ

اش را احاطه کرده کسی نیست مگر اینکه فتنه زندگی؛ چون هیچ«فِتْنَةٍ

وَلکِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیَسَْتعِذْ ِمنْ »است. پس چه بگوییم؟ حضرت فرمود: 

 مِنْ اعوذ باهلل »خواهید استعاذه بجویید، بگویید: اگر می 6؛«اتِ الْفِتَنِمُضِلَّ

 های فتنه نجات بده. ؛ خدایا، ما را از گمراهی«اتِ الْفِتَنِمُضِلَّ

دانیم برخی افراد گرفتار گمراهی یا ی مهمی است؛ چون میاین نکته

طور همین السالم( )علیهشوند. مردم زمان امام حسین سردرگمی می

ران زیاد و سبودند. برخی گمراه بودند، اما برخی سردرگم بودند. یزید، ابن

کردند، پا میآن و پاشرّ گمراه بودند. اما آنان که تردید داشتند و این

 سردرگم بودند.

بن صرد خزاعی از اصحاب امیرالمؤمنین )علیه السالم( بود. سلیمان

ی سردرگمی دارد، ولی گمراه نبود. آدم خوبی بود، اما سردرگم سابقه

ورد اقدام. در حوادث شده بود. گمراهی در مورد فکر است، سردرگمی در م

ها گمراه نشدند، سردرگم شدند. در مورد هرکس به خیلی 1388سال 

دچار تردید در اقدام شدند. مثالً افکار  کند. بعضینوعی معنا پیدا می

آید: این را بگویم به صالح است یا سکوت چنینی به ذهنشان میاین

 کنم بهتر است؟

 هاوظیفه انسان در فتنه
اند: اشت بدی از این فرمایش حضرت امیر )علیه السالم( کردهبرخی برد

ها در فتنه 7؛حْلَبیُ وَ لَا ضَرْعٌ فَ رْکَبَیُالْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَ یفِ کُنْ»

                                       
 . 93حکمت  البالغه،. نهج 6

  .1. نهج البالغه، حکمت 7
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 یریدادن و نه ش یسوار یبرا یباش که نه پشت یاهمچون شتربچه

گونه که باید، هنوز آن شتر دوساله شتری است که«. دارد دنیدوش یبرا

، یعنی نه پشتی داشته باش «رْکَبَیُلَا ظَهْرٌ فَ»روی پای خود نایستاده. 

و نه « حْلَبیُوَ لَا ضَرْعٌ فَ»که کسی سوارت شود. به دشمن کولی نده؛ 

 مثل کسی باش که از پستان اندیشه و عمل او تغذیه کنند.

ت شو. آقا اشاره کردند گویند یعنی برو یک گوشه بنشین و ساکمی بعضی

دادن است. برخی از خواص که سکوت  و گفتند: گاهی این سکوت، کولی

گوید مواظب باش کولی ندهی. این دهند. روایت میکنند، کولی میمی

ها سوار ی عموم مردم است. ما باید مواظب باشیم دشمن در فتنهدرباره

 اقدامات ما نشود.

لشکر لشکرشدن است. آنان که سیاهیرد سیاهیدر مو« رْکَبَ یُلَا ظَهْرٌ فَ»

دادن به  گویند که کولیکنند؛ اما چیزی میشوند، کار خاصی نمیمی

 دشمن است.

دهد؟ کسی که به ؛ تو مادر فتنه نشو! چه کسی شیر می«حْلَبیُضَرْعٌ فَ»

افراد در فتنه  ای از بلوغ و کمال رسیده و مادر شده باشد. بعضیدرجه

دهند. معنای کنند و تغذیه میهند، برخی فتنه را تزریق میدکولی می

این سخن خیلی عمیق است. اگر آدم بزرگ و خاص، عالم، دانشمند یا 

شود. نیاز رجل سیاسی سکوت کند، با همین سکوتش مادر فتنه می

 نیست حتماً سروصدا کند.

بن صرد خزاعی در جنگ جمل همراه حضرت علی )علیه السالم( سلیمان

رفت. حضرت فرمود: چرا نیامدی؟ سپس سرزنشش کرد. این آدم در ن

نیز در کربال نبود. برای امام نامه  السالم( )علیهزمان قیام امام حسین 

بن شداد بجلی، سعیدبن مصیب و امثال او همه برای امام نوشته، رفاعه
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فه نامه فرستادند، اما در کربال نبودند. ایشان در کو السالم( )علیهحسین 

بن عقیل نبود. دنبال امام حسین )علیه السالم( هم نبود. هم دنبال مسلم

شد، یک گروه توابین با چهارهزار نفر درست کرد و اما وقتی امام شهید 

شان هم کشته و ونیم سال بعد از حادثه کربال جنگ کردند. همهیک

درگم موقع سرنفر چون به 72شهید شدند. اما اثر شهادت آنها کجا است؟ 

نشدند، شهادتشان اثر داشت؛ اما سلیمان چون سردرگم شد، شهادتش 

 ای نداشت.فایده

 جریانات از همان ها باید مواظب باشید نلغزید، اینآقا فرمود در گردنه

خورد. است. هنگامی که وقت گذشت، دیگر اقدام به درد نمی هاگردنه

ال رفتند و گفتند: ای داد فایده است. چقدر افراد به کربهرکسی بیاید، بی

بیداد! چرا یک روز دیر آمدیم. چرا تأخیر کردیم. از ایران جمعیت فراوانی 

حرکت کرده بود که به کمک امام حسین )علیه السالم( برود. ولی چه 

 بن علی باالی نیزه شد، دیگر چه کمکی؟ای دارد؟! وقتی سر حسینفایده

صحیفه  54ه همیشه هست. در دعای ایم و فتنبنابراین ما ناگزیر از فتنه

وَ نَجِِّنی »کند: به خداوند عرض می السالم( )علیهسجادیه، امام سجاد 

 های فتنه نجات بده.؛ خدایا مرا از گمراهی«مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ

فتنه در زندگی ما هست؛ چون همسر و فرزند داریم، دوست و دشمن 

ایم. بیدار شدن برای نماز صبح، خیزیم، دچار فتنهداریم. از صبح که برمی

گوییم آقا مواظب باش. زند، مینوعی امتحان است. کسی به ما تنه می

شود. اینجا هم داریم امتحان گوید خودت مواظب باش و دعوا میمی

م. تا وقتی زندگی انسان قابل تقسیم به حق و باطل باشد، فتنه شویمی

کنیم، یا حق است یا باطل، سومی هم هست. من و شما هرکاری می

شود؟ نه هم باطل، یعنی هم یزید، هم حسین؛ آیا می ندارد. هم حق،



 

 15 

شود تز خوارج. اگر حق و نه باطل، یعنی نه علی، نه معاویه؛ که می

است. چنانچه بگویی نه حق و نه « التقاط»باطل بگویی هم حق و هم 

است. « بصیرت»است. اگر بگویی یا حسین یا یزید، « تحجر»باطل، 

است. من مسلمان باشم، « گریاباحی»پس مولود هم حق و هم باطل، 

روضه امام حسین بخوانم، اما شب عروسی عرق بخورم. این یعنی حق 

اما زیر پرچم ظلم باشم، چنین  و باطل را قبول دارم. بگویم امام حسین،

شود که گفت شود. هم حق و هم باطل مانند عبداهلل عمر میچیزی نمی

کنم. حضرت به او من هم حسین را دوست دارم، هم با یزید بیعت می

گفت بیا با من بیعت کن. قبل از آن، امیرالمؤمنین )علیه السالم( هم به 

صالح نیست با شما بیعت او گفت بیا با من بیعت کن. گفت نه االن 

بن یوسف ثقفی رفت. کنم. کارش به جایی کشید که به قصر حجاج

فهم به حجاج حجاج تب کرده و مریض بود. این شخص نادان و کج

اهلل، زیر گفت: یا امیرالمؤمنین! من فکر کردم و دیدم بعد از رحلت رسول

رم شده، اگر و امیری نرفتم. با خود گفتم االن که آخر عم بار هیچ ولی

گوید چرا در سی سال عمرت از دنیا بروم خدا در روز قیامت به من نمی

کس نبودی؟ تو امیرالمؤمنین هستی، دستت را به من زیر والیت هیچ

توانم. پایم بده با تو بیعت کنم. حجاج گفت من االن حال ندارم و نمی

بن یوسف را بگیر بیعت کن. پایش را دراز کرد. عبداهلل با پای حجاج

در  السالم( )علیهثقفی بیعت کرد. چرا؟ چون آخرین دعایی که امام علی 

خدایا مرا از اینها بگیر، بدتر از مرا به »کند، این است: بستر شهادت می

 در روایت است که بدتر از بدترها سر مردم کوفه آمد.  8«.اینها بده

                                       
 .25همان، خطبه  .8
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 هاتعیین موضع درست در فتنه
ت، ما باید در فتنه موضع داشته باشیم. اگر در اکنون که فتنه ناگزیر اس

دانیم چه کنیم، باید بین خود و خدا مشکل را حل های فتنه نمیموقعیت

کنیم. باید بگویی امام بر حق است یا آمریکا و طاغوت؟ جبهه حق به 

خواهم گوید یا کسانی که زاویه گرفتند؟ نمیرهبری ولی فقیه درست می

های فتنه، گویم زاویه گرفتند. موقعیتلند، میآنها باط یبگویم همه

کند. کسی از بنده سؤال کرد گیری میناخواه ما را وادار به موضعخواه

ترین حرف چیست؟ گفتم: اینکه کسی بگوید توانی بگویی سیاسیمی

ترین حرف است. ترین و معاویهمن با سیاست کاری ندارم. این سیاسی

ای اری ندارم، خودش حرف بسیار سیاسیبگویی من با سیاست کاینکه 

شود است. این حرف، یعنی تو خیلی زیرک و سیاسی هستی. پس نمی

استغفر »گویید: افتد و میوقتی چشم شما به نامحرم می موضع باشی.بی

موضع عمل کنیم؟! چه کسی را در شود ما بییعنی موضع. مگر می« اهلل

هم در دنیای امروز ی ندارم؛ آندنیا سراغ دارید که بگوید من هیچ موضع

گویی با سیاست کار که فوتبال هم سیاسی شده است؟! اتفاقاً تو که می

آوری، وگرنه شناگر ماهری تر هستی. آب گیر نمیندارم، از همه سیاسی

انگیز است های فتنههستی. این حرف خیلی سیاسی است و از آن حرف

کاری ندارم و از این چیزها  گویی من با سیاستگویند. میمی که بعضی

آید؟ از جمهوری اسالمی آید، یعنی از چه کسی خوشت نمیخوشم نمی

آید یا از آید؟ باید بگویی از علی خوشت نمییا از صدام خوشت نمی

 معاویه؟

وقت سرهنگ بود و بعد وقتی امام دستگیر شده بود، پاکروان که آن

کنار بکشید. این سرلشکر شد، گفت: آقا پایتان را از سیاست 
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ها را برای سیاسیون بگذارید، سیاست پدرسوختگی دارد. پدرسوختگی

ی اش مال تو، سیاستش برای ما. این نکتهامام فرموده بود: پدرسوختگی

گیری هستیم. یکی از بسیار مهمی است. ما در فتنه ناچار به موضع

نداشته کند، این است که مواجهه چیزهایی که ما را گرفتار فتنه می

شود. میگذاری باشیم. بر حسب برخورد و مواجهه ما، اقداماتمان ارزش

اگر امروز وقتِ دادن یک اطالعیه یا یک سخنرانی معیّن باشد و ما آن 

شود. نمره را فردا بدهیم، کارمان ارزش دارد؛ ولی از ارزش آن کم می

ع آید. نوشود. خوب است، ولی نمره پایین میما، هجده می بیست

 بودن آن خیلی مهم است. بودن مواجهه و درستموقعمواجهه، به

 شوند. بعضیندیدن میاللهی نیز گرفتار درستهای حزبگاهی بچه

خاطر کارهای کنند. کهریزک و کوی دانشگاه بهترمز کار میافراد، بی

ترمز بود؛ کسانی که از ولیّ جلوترند. در روایت است: ظالمی که حلم بی

کند، ممکن مکن است بخشیده شود؛ اما صاحب حقی که عجله میدارد م

است بخشیده نشود. پس بصیرت، دوطرفه است. یعنی هم دوست را 

درست بشناس، هم دشمن را. هم دوست را دشمن ندان، هم دشمن را 

ها کار نکه به اشخاص کار داشته باشی، به شاخصهدوست ندان. قبل از آ

 داشته باش.

 نههای فتسرچشمه

فرمایند: می السالم( )علیهبن ابیطالب شود؟ علیفتنه از کجا متولد می

 ،هاابتداى ظهور فتنه 9؛بَعُ َو أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُمَا بَدْءُ ُوقُوعِ اَلْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّإِنَّ»

                                       
  .50. همان، خطبه9
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شود، و احکامى که در چهره بدعت هواهایى است که پیروى مى

 رچشمه دارد:فتنه دو س «.کندخودنمایى مى

 . هواي نفس1

کند. سپس بر اساس خیال خود دائم آقا فرمودند: شخص اشتباه می

 کند. بافد و توجیه میمی

ترین شاخصه بصیرت چیست؟ آقا توجیه نکن بگو اشتباه کردم. نازل

اند اینکه بفهمی دشمن از رفتار تو خوشحال است یا ناراحت. ولی فرموده

بینند چه کسی او را تشویق کور هستند و نمیفهمند. بعضی این را نمی

گفت اگر والیت فقیه نباشد، کند. شخصی بیست سال پیش میمی

گوید والیت فقیه موجب دیکتاتوری است. شود، حال میدیکتاتوری می

چگونه بیست سال قبل مانع دیکتاتوری بود و حاال موجب دیکتاتوری 

تواند اینها را ؟ انسان نمیقدر گردش درجه اتفاق افتادهشد؟! چرا این

ی انتقاد از رسد که مسئلهتوجیه کند و بفهمد. دستشان به رهبری نمی

کنند. اینها جزء رؤسای مملکت بودند و هستند. اگر رهبری را مطرح می

کسی در روستایی چنین سخنانی بگوید، اشکال ندارد. کسانی که 

سئولیت، هم تریبون و گویند انتقاد باید آزاد باشد، هم سایت، هم ممی

شان هم بد نیستند، گرفتار توانند انتقاد کنند. همههم روزنامه دارند و می

خاطر توانند ببینند. قدری بهعدم بصیرت شدند. آنچه را باید ببینند، نمی

 هوای نفس است. خدا نکند انسان گرفتار هوای نفس بشود. 

 وقتی بین من و شما اختالفگوید: امام در این باره سخن زیبایی دارد، می

گویید. گویم یا شما درست میشود، دو حالت دارد یا من درست میمی

غیر از این نیست. من اینجا باید طرف مقابل را در نظر بگیرم و بگویم 

گویم، این شخص برادر مؤمن من و دوست من است. اگر من راست می

گویم که حتمًا باه میبه خاطر اینکه اختالف نشود، کنار بروم. اگر اشت
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جا جمع بشوند، باید عقب بکشم. برای همین فرمود اگر انبیا یک

کنند؛ چون یک مقصد دارند. ما در پیدا نمی کدام باهم اختالفهیچ

 شویم.های دنیا گرفتار مشکالت و هوای نفس میکثرت

های گفت بعد از رسول اهلل جامعه گرفتار دو چیز شد: نَفْسکسی می

کند. نفَس ها را آلوده میهای خبیث. نفْس خبیث انگیزهو نَفَسخبیث 

کند. نْفس شود، جامعه را دچار آلودگی میخبیث، شیپور تبلیغاتی می

 کند و نفَس خبیث جامعه را.خبیث ما را آلوده می

 . پیروي از بدعت2

در حوزه بینش. دوست « آراء»رود و در حوزه میل و گرایش می« اهواء»

ف زیبا و نو و خارج از چارچوب دین و سنت بزند، و این آغاز دارد حر

وجود آمدند. رئیس وهابیت طور بهها در دنیا همینفتنه است. فرقه

سوادِ اهل سنت. محمدعلی محمدبن عبدالوهاب است، یک آخوند بی

سواد سواد شیعه بوده است. انگلیس یک آخوند بیباب نیز یک آخوند بی

ا آورد و وهابیت را درست کرد. از ایران هم یک نفر هاز عرب برای سنی

 بهائیت را درست کرد.  را از شیراز آورد و برای شیعه

های نو و سخن، دوست دارند دائماً حرف و کتاب برخی صاحبان اندیشه

شود به شود انتقاد کرد. خدا را هم میبزنند. بگویند به خدا هم می

ام صاحب این اندیشه را ببرم، اما دقت خواهم نگری متهم کرد. نمیفتنه

شود متهم به گویید خدا را نیز میکنیم: چطور میکنید از او سؤال می

گوییم: کجای قرآن گفته خدا گوید: قرآن گفته است. میفتنه کرد؟ می

إِنْ هِیَ إِلَّا »بن عمران گفته است: گوید: موسیگر است؟ میفتنه

ای است این بیان در همان قضیه«. و نیستاین جز آزمایش ت 10؛فِتْنَتُکَ
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إِنْ هِیَ إِلَّا »که حضرت موسی کسی را کُشت. برو ببین فتنه یعنی چی؟ 

 ؛ فتنه از طرف خدا حکمت است. در این«ابتالئک، امتحانک، حکمتک

 آیه فتنه را به معنای شر نگیریم. 

 هاها در فتنهها و شاخصتخریب شخصیت
افتد. ها اتفاق میها و گاهی ترور شخصیتدر فتنه گاهی ترور شاخص

در قرآن آمده است. آنجایی که به پیغمبران، مجنون یا  ترور شخصیت،

 11الَْأوَّلِینَ؛ َأسَاطِیرُ إِلَّا ذَاإِنْ هَ»گفتند: گفتند، یا آنجایی که میساحر می

، همه از باب ترور شخصیت است. «هاى پیشینیان نیستاین جز افسانه

خردان گونه که کمآیا همان 12؛فَهَاءُأَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّ»گفتند: گاهی می

هم سوادها رأی بدهیم. اینما مثل بی«. اند، ایمان بیاوریم؟ایمان آورده

 ترور شخصیت است.

کنند. گاهی ترور شاخص است. آزادی، یک شاخص است. این را ترور می

 بند و باری؟آیا آزادی یعنی بی

آید. این ترور شاخص است. چه کسی گفته صبر کند صبر میعطسه می

حالی، انتظار به معنای تخدیر و رکود، کن؟ حرکت کن. صبر به معنای بی

ای گویند. این بدترین نوع فتنه است. اگر جامعهمی به اینها ترور شاخص

جایی خورد که به آن، جابهها شد، به مشکل برمیگرفتار ترور شاخص

 گوییم.ها میارزش

                                       
  .68. نمل: 11
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شخصی که سایتی به نام جرس دارد و تبعه انگلستان شده و قبالً وزیر 

ها حق اعتراض دارند. مگر حضرت ابراهیم به گوید جوانمیارشاد بوده، 

 خدا اعتراض نکرده است؟

رَبِّ أَرِِنی کَْیفَ »حضرت ابراهیم کجا اعتراض کرده؟ در قرآن گفته: 

پروردگارا،  13؛مْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِنْ لِیَْطمَئِنَّ قَلْبِیتُحْیِی اْلمَوَْتى قَالَ أَوَلَ

؟ فرمود: مگر ایمان کنى؛ چگونه مردگان را زنده مى به من نشان ده

گوید خدایا ابراهیم می«. : چرا، ولى تا دلم آرامش یابد؟ گفتاىنیاورده

 خواهم خیالم راحت شود.ایمان دارم، ولی می

گویی و سفسطه گونه سخن میفهمی، چرا ایننمی تو که قرآن را

کند او درست داند و مطالعه ندارد، گمان میکنی؟ کسی که نمیمی

گوید ابراهیم به خدا اعتراض کرد، چرا من اعتراض گوید. با خود میمی

 نکنم؟

 گیری فتنهروند شکل
 آید یا بهفتنه دو جلوه دارد: یا به شکل شبهه در ذهن من و شما می

هستم، ابهام  دارآید. یا من از نظر ذهنی مسئلهشکل غفلت در دل ما می

و اعتراض ذهنی دارم یا غفلت دارم. پس فتنه وقتی به مغز و ذهن آدم 

َما إِنَّ»شود. حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمود: بیاید، شبهه می

گویند چون به شبهه، شبهه می 14؛«قَّهَا تُشْبِهُ الْحَبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّسُمِّیَتِ الشُّ

شبیه حق است. وگرنه اگر خود باطل باشد که مشخص است و همه آن 

 شناسند. را می
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الجوشن نوزده بار با پای پیاده به مکه رفته بود. در جنگ شمربن ذی

صفین در رکاب امیرالمؤمنین )علیه السالم( و از سرداران جنگ علیه 

بیند، قب رفت. کسی که این جریانات را میمعاویه بود. مجروح شد و ع

وقاص که ایران و بعضی گوید اینکه عمر سعد است، پسر سعدبن ابیمی

جاهای دیگر را تسخیر کرده، چقدر جانبازی و ایثارگری کرده است. 

القضات کوفه در زمان حضرت هم که ابوموسی اشعری است، قاضیآن

االسالم است. او هم که سیفهم الخیر است. آنهم که طلحهامیر. آن

بن انس غالم المؤمنین است. آن هم مالککه عایشه همسر پیغمبر و ام

ی اینها و خادم خانه پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است. یعنی همه

 گوید؟ گویند و فقط علی درست میغلط می

 زند. شیطانگاه حرف باطل نمیخواهد شبهه بیندازد، هیچکسی که می

مگر چه کرد؟ آدم و حوا، پدر و مادر ما را به خدا قسم داد که من خیرخواه 

و براى آن دو سوگند یاد  15؛وََقاسَمَهُمَا إِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ»شمایم: 

 «. از خیرخواهان شما هستم کرد که من قطعاً

سازی باید بدانیم که کار شیطان مدیریت میل، رغبت و ذائقه است. ذائقه

دهد، معاد برد. چیزی که ذائقه را جهت میها را از بین میکند، ذائقهمی

الموت أحلی مِن »گوید: بن الحسن میو شناخت دقیق مرگ است. قاسم

ذائقه او درست است. «. تر استالعَسَل؛ مرگ برای من از عسل شیرین

اس، کند. عبیداهلل عبشیطان، اول با فساد و فحشا و پول عضوگیری می

برادر عبداهلل عباس و فرمانده لشکر امام حسن )علیه السالم( بود. خداوند 

عبداهلل عباس را رحمت کند، اما عبیداهلل عباس را نه. خدا عباس عموی 

شدن تأخیر کرد. بعد از جنگ پیغمبر را رحمت کند. عباس در مسلمان 

                                       
  .22. اعراف: 15



 

 23 

نین )علیه عباس از جانب امیرالمؤمهم ماجرایی دارد. ابنبدر آمد و آن

لقب گرفت. او مفسر بزرگ قرآن است؛ « حبر االمه؛ عالم امت»السالم( 

اما نه با حضرت علی درست رفتار کرد، نه با امام حسن، و نه با امام 

عباس دنبال منطق حسین )علیهم السالم(. به قول آقای مطهری ابن

مصلحت بود، عبداهلل عمر دنبال منطق منفعت بود و حسین )علیه 

الم( دنبال منطق حقیقت. آقای مطهری در حماسه حسینی به این الس

 کند.سه منطق اشاره می

شوی. اگر دنبال عباس میاگر دنبال منطق مصلحت باشی، مانند ابن

منطق منفعت باشی، مانند عبداهلل عمر و اگر دنبال منطق حقیقت باشی، 

شوی و یم« نافذ البصیره»شوی؛ می السالم( )علیهمانند ابوالفضل 

بینی. عبیداهلل عباس پدرخانم حضرت ابوالفضل )علیه حقایق را می

السالم( بود، اما آدم خوبی نبود. او فرمانده کل سپاه امام حسن )علیه 

السالم( بود؛. شب حمله که فردای آن قرار بود آرایش اصلی لشکر انجام 

خ به تو شود، معاویه به او پیغام داد پیش من بیا تا یک میلیون زر سر

بدهم. شخصی را به خیمه عبیداهلل عباس فرستاد و پانصدهزار تا جلوی 

الحساب پانصد تا بگیر، پانصد تا هم برای بعد از او گذاشت و گفت: علی

جنگ باشد. صبح که برخاستند، دیدند عبیداهلل نیست. شایعه شد که 

ی عبیداهلل رفت. عبیداهلل کیست؟ فرمانده جنگ است. کیست؟ پسر عمو

امام حسن است. کیست؟ پسر عباس عموی پیغمبر است. لذا با رفتن او، 

 بسیاری به شک افتادند.
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 راه عالج فتنه و غفلت
آید، خیلی مهم وجود می ها بههایی که در ذهنبنابراین شناخت شبهه

ای از فتنه است. داروی شبهه، بصیرت است و داروی است. شبهه جلوه

روز  السالم( )علیه غفلت، موعظه و ذکر. به همین خاطر امام حسین

کرد. داد، بلکه در گفتار و عمل موعظه میها آموزش نمیعاشورا به کوفی

گذارد، شمشیر پیغمبر شود، عمامه رسول اهلل را بر سر میار بر اسب میسو

کند. سپاه دشمن گیرد و عبای پیغمبر را به تن میدست میرا به 

اصغر را روی دست گفت: اینها که مشخصات پیغمبر است. علیمی

دانم چرا گوید میکنند. میکند، اما گوش نمیگیرد. آنها را موعظه میمی

فَقَدْ مُلَِئتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى »فهمید، را نمیحرف م

مُهر خورده  تانیهااز حرام پر شده و بر قلب تانیهاشکم 16قُلُوبِکُمْ؛

 ؛ لذا حسین هم به شما بگوید، فایده ندارد.«است

 ی بروز فتنهها، نقطهدرگیری
ها ها و جاذبهتهدیدها، جلوهها، ها، ترسها، طمعضعففتنه جای جوالن 

ضعف داشته باشد؛ حتمًا است. ممکن است کسی که در جبهه حق است، 

نیاز نیست باطل، ضعف داشته باشد. ممکن است ما که در جبهه حق 

 ضعف خود را به دست دشمن بدهیم.هستیم، 

ها و گرفتاری حتمی های احتمالی، و درگیریها و درگیریما گرفتاری

کند؛ از اینکه به خاطر یک ضعف ما سوءاستفاده میا دشمن از داریم. لذ

 تهدید عقب بکشیم یا جذب یک تطمیع بشویم.
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ما  جا است؛ یا از ضعفشویم همینها مییکی از جاهایی که گرفتار فتنه

و متیقن. البته درگیری به  های محتملکنند یا از درگیریاستفاده می

 معنای جنگ نیست.

 

گفت: تو یک خودِ عالمه جعفری را رحمت کند! ایشان می خداوند آقای

طبیعی داری، یک خودِ انسانی. همیشه این خود طبیعی تو که آن خود 

ای تو است، درگیر است. حیوانی است با آن خود انسانی که خود فرشته

های احتمالی و قطعی محل بروز تو همیشه درگیر هستی. این درگیری

تواند با خود کنار شود و نمییشتن دعوایش میفتنه است. انسان با خو

شود، مانند دعوایی که از درون با ها درونی میبیاید. گاهی این درگیری

 کند، مثل دعوای با دیگران.خودمان داریم. گاهی جلوه بیرونی پیدا می

هدف از فتنه و آشوب چیست؟ آشوب برای آشوب نیست. دشمن از این 

کند که تو خسته شوی، کنار و آشوب ایجاد می کندها استفاده میضعف

ی بکشی، دچار فرسایش ذهن و فرسودگی در عمل بشوی، و با جمله

، کنار بیایی. فشارهای اجتماعی، «شود کاری کردکنار بیاییم، نمی»

آیند تا تو را بشکنند، تا آنچه ضعف، سوءتدبیرها و تبلیغات به کمک می

پذیر شود که دوست امکان با دست دشمن ممکن نیست، به دست

های محکم از درون فتح شوند. اسکندر با کمک ایرانیان بر ایران قلعه

 غالب و مسلط شد.

 

یُؤَْخذُ مِنْ َهذَا »فرماید: ی شبهه میحضرت علی )علیه السالم( درباره

 17؛ى أَوْلِیَائِهِفَهَُنالِکَ یَسْتَوْلِی الشَّیْطَانُ عَلَ فَیُمْزَجَانِ ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ
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در  .شوداى از باطل فراهم شده و در هم آمیخته مىاى از حق و پارهپاره

ولی شیطان هرگز بر «. شوداین وقت شیطان بر دوستانش مسلط مى

إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى »گوید: شود؛ زیرا قرآن میآدم مؤمن مسلط نمی

وَالَّذِینَ  وْنَهُذِینَ یَتَوَلَّلَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى امْ یَتَوَکَّلُونَ إِنَّالَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِ

اند و بر چراکه او را بر کسانى که ایمان آورده 18؛هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ

تسلط او فقط بر کسانى  .تسلطى نیست ،کنندپروردگارشان توکل مى

کسانى که آنها به او]=خدا[ ر بو  گیرنداست که وى را به سرپرستى برمى

 «.ورزندشرک مى

 والیت یعنی اولویت
ی آن است. حقیقت والیت حقیقت والیت محبت نیست، محبت الزمه

گوید والیت فقیه را آموز میزنم. دانشاولویت است. یک مثال ساده می

گویم والیت فقیه به معنای اولویت ولیّ بر تو برای من توجیه کن. می

پسندی. برای مثال گوید که نمیدر در خانه چیزی را میاست. یعنی پ

دهد. اگر حرف او را نپذیری، با این مسئله که حق را به برادر بزرگت می

کنی؟ تو با اینکه حرف پدرت را قبول نداری، باید او ولی تو است، چه می

کنی. اگر قرار باشد من که برادر بزرگم حرف پدر را بپذیری و تمکین 

شوند و سنگ روی سنگ م، برادر و خواهر کوچکم بدتر میگوش نکن

 شود.بند نمی

ای عقلی است. مگر الخطاب داشته باشیم، مسئلهاینکه در جامعه فصل

فَلَا وَرَبَِّک لَا »فرماید: قرآن می پسندیدند؟!همه حرف پیغمبر را می

 لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ
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ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که  19؛مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختالف ایمان نمى 

اى در دلهایشان احساس  است داور گردانند سپس از حکمى که کرده

 «. دید[ نکنند و کامال سر تسلیم فرود آورندناراحتى ]و تر

آنان که ریسمان بر گردن علی انداختند، غدیرخم یادشان رفته بود؟ فریاد 

فاطمه زهرا برای این بود که امامت و اولویت علی را اثبات کند. نص 

ه پیامبر ب 20أنْفُسِهِمْ؛ مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَأوَْلى  بِیُّالنَّ»فرماید: صریح قرآن می

ی ی والیت، مسئلهپس مسئله«. مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

گویند می گوییم. بعضیاولویت است. ما در والیت فقیه هم همین را می

مگر رهبری معصوم است؟ نه! اصالً سؤال تو غلط است، سفسطه است. 

ی امامتِ دوازده امام ی عدالت است. حوزهحوزه والیت فقیه حوزه

پرسند مگر معصوم است، تا ما است. از همان اول میی عصمت حوزه

 دائم توجیه کنیم و بگوییم نه معصوم نیست.

ما والیت فقیه را با فرض عدم عصمت، اما با فرض قطعیت عدالت 

الشرایط است. ممکن است اشتباه بکند، ایشان پذیرفتیم. فقیه عادل جامع

شناختند، ن میگوییم بین کسانی که در خبرگاولی ما در مجموع می

ایشان نمره و معدلش برای اداره جامعه بیشتر است. ممکن است اشتباه 

گوید نماز کنی و میکند. مجتهد است. وقتی شما از مرجعی تقلید می

شما شکسته است، آیا ایشان با امام زمان ارتباط داشتند؟ نه! روایات و 

گوید: روایت میآیات را دیده، نظر علما را دیده و استنباط کرده است. 
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اگر فقیه استنباطش درست  21؛«للمُصیّب أجران و للمخطیء أجر واحد»

 باشد، دو اجر دارد و چنانچه خطا کند، یک اجر دارد. 

گونه عمل گویم اگر در این جامعه اینگردم. من میمن دنبال حجت می

سی است. بیبوک یا بیاست. اما حجت تو فیس کردم، حجتم ولی فقیه

طور طور گفت، تویتر اینسی اینبیطور گفتند، بییند: شنیدیم، اینگومی

ی ما را نجات دهد نوشت، در پیامکم آمد. اینها جلب فتنه است. خدا همه

خواهد با دست ما انجام نشود. چون هدف دشمن تا آنچه دشمن می

همین است. هدف از فتنه و آشوب این است که ما یا کنار بکشیم یا 

خواهند، با دست من و شما انجام فتنه شویم تا آنچه میعضو جبهه 

 دهند. 

جمالتی از قبیل دیگر نیاز نیست ما موضع بگیریم، هستند کسانی که 

گیری کنند؛ نیازی نیست ما چیزی بگوییم، هستند کسانی که این موضع

 کار را انجام بدهند؛ کمک به فتنه است.

 عقل پیشوای فکر و قلب و حواس 
امام  ؛ عقل«ةُ األفکارِالعُقولُ أئِمَّ»فرماید: نین )علیه السالم( میامیرالمؤم

؛ فکر نیز امام قلب است. حضرت بین «وَاألفکارُ أئِمَّةُ القُلوبِ»فکر است. 

وَالقُلوبُ أئِمَّةُ الحَواسِّ، »عقل و فکر تفاوت قائل است. سپس فرمود: 

ها ند، و حواسهستها پیشوایان حواس دل 22؛وَالحَواسُّ أئِمَّةُ األعضاءِ

چه زیبا فرایند را چیده، از سطح به عمق و از عمق به «. پیشوایان اعضا

سطح است. از عقل شروع کنیم به عضو برسیم، از عضو شروع کنیم به 
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گوید از عقل شروع کن. تر است یا قلب؟ میعقل برسیم. عقل مهم

ی ثقل است. این روش فکر گوید از فکر شروع کن. اما قلب نقطهنمی

 و روش عقل است. فکر، مأمومِ عقل و امامِ قلب است.

اندازد. امام سجاد آید؟ گاهی عقل آدم را از کار میفتنه از کجا می
خدا را  23؛«الحَمدُ هللِ الَّذی جَعَلَ أعدائَنا مِن الحُمَقاء»فرمود:  السالم()علیه

الحمد هلل الذی »فرماید: د. نمیها قرار دااحمقشکر که دشمنان ما را  از 

عقلت کامل شود، باید خواهی اگر می«. اعداء الدین»یا  «جعل اعداء اهلل

مسلمان و خداپرست  بیایی، یعنی امام. ممکن است الیتودر حوزه 

زاویه بگیری، گرفتار  باشی، اما در حوزه والیت نباشی. هرچه از والیت

 شوی.حماقت می

امامت را به خالفت و خالفت را ی آن زمان این بود که جامعهمشکل 

امامت . حوزه والیت دور شدندبه سلطنت تبدیل کردند. یعنی پیوسته از 

جامعه  .علی، خالفت اولی و دومی و سومی شد و سپس سلطنت معاویه

گفتند: یزید میمردم  به مرور از ولیّ دور شد و کار به جایی رسید که

گوید؛ گفتند: معاویه درست مییا حسین؟ یک روز می گویددرست می

خورد، رفت. اما یزید علناً عرق میمیخواند و به جماعت چون نماز می

در أشیاخی ببَ یتَلَ»گفت: کرد. میبه لب و دندان پسر پیغمبر جسارت می

من که  لهیاز قب یکاش بزرگان یا ؛لقع األسَ ن وَالخزرج مِ شهدوا جزعَ

خزرج را از زدن  لهیقب یاکنون بودند و زاردر جنگ بدر کشته شدند، هم

لعَِبتْ هاشمُ بالملکِ »در آخر هم گفت: «. دندیدیها مزهیو ن رهایشمش
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هاشم گرفتار بازی قدرت شدند. وگرنه بنی 24؛«نَزَلْ یفال خبرٌ جاءَ والوح

 خبر کجا و وحی کجا است؟

ای آمدند و گفتند عاشورا المی عدهسال بعد در جمهوری اس 1200

امیه بود و زیارت عاشورا هاشم و بنیی خشونت خانوادگی بنیثمره

 ها است.آفرین است! این ترور شاخصخشونت

گیری دارد، زمینه دارد، طول باره نیفتاد، مراحل شکلاین اتفاقات یک

عقل، قلب، کشد تا این اتفاقات به وقوع بپیوندد. به نفوذ فتنه در می

 شود.حواس و اعضا فکر کنید که به مرور در رفتار انسان پدیدار می
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 ترجیح باطل بر حق
االهم »صحیفه نوریه مبارکه عرشیه مطرح شده، دعای هشتم در متن 

بریم از خدایا به تو پناه می 25«ایثارِ الْباطِلِ عَلَى الْحَقِّانی اغوذ بک من 

ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ »فرماید: اینکه باطل را بر حق ترجیح دهیم. قرآن می

دلیل آن است که  ها همهاین 26الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ؛

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

ن متن هستی است. حق، استوار است، متین است، جذاب است، هما

هر چه که مرتبط با حضرت حق است ـ . آفریندلنشین است و سعادت

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

حق است. دینش حق است، قرآنش حق است، سخنش حق 

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

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

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

گردد؛ یا به ذات حق یا به اسماء حق ها به خدای متعال برمیی اینهمه

یا به افعال حضرت حق. اما باطل، به قول قرآن کریم هرچه غیر از او 

نما رفتنی، نمود، بودنما و هستی بین پذیر، از، فانی، زوالاست، باطل

 دهد.گونه نشان میاست؛ یعنی هستی ناب نیست؛ بلکه خودش را این
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 فطرت حق پذیر  
که در خداوند تبارک و تعالی، فطرت انسان را بر حق آفریده است؛ چنان

 27اللَِّه؛ لِخَْلقِ تَْبدِیلَ لَا عَلَیْهَا سَالنَّا َفطَرَ الَِّتی اللَّهِ فِطْرَةَ»فرماید: قرآن می

است. آفرینش خداى تغییرپذیر  آفریدهسرشتى که خدا مردم را بر آن 

 .«نیست

پذیر است و کامالً بر مدار حق گرا و حقشناس، حقفطرت انسان، حق

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

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

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

گذاری کند و حتی پذیرد و حاضر است برای آن سرمایهها را میو آن

افتد، جان بدهد. بنابراین هر جا که خروج از جاده حق اتفاق می

ص دچار اعوجاج فطری شده و از کند از اینکه این شخبرداری میپرده

 مسیر و صراط مستقیم فطرت خارج شده است.

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

 به جایی برسد که باطلی را بر حق ترجیح دهد. که از آن در متن نورانی

تعبیر شده « طِلِ عَلَى اْلحَقِّإِیثَارِ الْبَا»به  دعای هشتم صحیفه سجادیه

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

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

 برم.فطری به تو پناه می
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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 حق حقشناس و حق

 ترجیح دهد؟

 شبهه -1

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

یا به خاطر ترکیب هر دو. اما شبهه، یعنی جایی که  وشهوت  ریا به خاط

ربوط ها یا مربوط به مفهوم است یا مشود. شبههحق و باطل عوض می

شود و زیر بار به مصداق. یعنی یا انسان گرفتار اشتباهات مفهومی می

رود. در واقع احساسش این است چیزی که با ترجیح باطل بر حق می

آن مواجه است یا به آن گرویده است، حق است. اینجا باطل در چهره 

 حق، او را تسلیم خودش کرده است.

ت، بلکه گرفتار شبهه در مصداق گاهی در معنا و مفهوم دچار اشتباه نیس

شود. باطل تا لباس است. یعنی در انتخاب مصداق حق، گرفتار اشتباه می

 فطرت هم سِرّش. کندنمی  نمایی نکند، طرفدار پیداحق نپوشد و حق

 و مفهومی فریب اینجا، در شیطان اصلی عملیات لذا. است مدارحق

 ت.اس مصداقی

 شهوت -2 

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

گوییم: هایی همراه است. اصطالحی بین ما است که میها و رنجسختی

 28قُلِ الَْحقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً؛»سخن حق تلخ است. لذا در روایت است که: 

گفتن حق معموالً آمیخته با تلخی است «. حق را بگو، هرچند تلخ باشد

مقابل  گذاری و تحمل شرایط دشوار دارد. نقطهسرمایه و نیاز به نوعی
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گذران طلب و خوشآن، باطل در بیشتر موارد با شهوات و طبع راحت

ایثار الباطل »شود: کننده آن است. نتیجه آن میهماهنگ است و تأمین

 «.علی الحق

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

. اآلن جامعه ما در مخاطره شهوات است. خطر جدی است. موجی نشوند

کند و طبیعت را بر آید و ذائقه فطری را دچار آسیب میاست که می

چه در محور شهوات و « ایثار الباطل علی الحق»دهد. فطرت غلبه می

شود فطرت ها، باعث میچه در محور شبهات و چه در ترکیب این

، عملیات شهوتدار باشد. در محور عت میدانسرکوب شود و غریزه و طبی

 شیطان خیلی گسترده است.

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

گذارد، به خاطر شناسد، اما آن را فرومیاست؛ آنجا که انسان حقی را می

شبهه مفهومیه دارد شناسد، نه های شیطانی. حق را میوسوسه و انگیزه

و نه شبهه مصداقیه؛ بلکه مسئله غلیان و سرکشی شهوت است. معنای 

شهوت خیلی وسیع است. شهوت عمدتاً در اذهان عمومی به شهوت 

شود. حال آنکه انواع و اقسام مشتهیات نفسی را در بر جنسی تعبیر می

گیرد و ضربه آن خیلی اساسی است و زمینه را برای افتادن در می

اند. شهوت ها از اینجا ضربه خوردهسازد. خیلیهای عمیق آماده میچاه

در جاه و مقام و همچنین شهوت در امور جنسی، به ارتداد کامل انجامیده 

های اخالقی طلبی است. امتداد آن اعوجاجاست! نقطه شروع، جاه

 غیرقابل گفتن است و در نهایت، ارتداد کلی و مطلق.
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اند که حق است و دچار شک و شبهه هم نیست؛ دانسان چیزی را می

تواند دهد. امتدادش میولی به خاطر نفسانیت خود، باطل را ترجیح می

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

خدایا به تو پناه »گویند: می( السالمهی)علامان نیست. لذا حضرت سجاد 

دو کار باید انجام دهیم: لذا  «.ق ترجیح دهمبرم از اینکه باطل را بر حمی

یک تقویت بصیرت در محور نظری و در برابر شبهات، پیدا کردن 

ها. دیگری تقویت تقوا و مراقبت در محورهای عملی ها و معیارشاخص

های کوچک تسلیم آید که در مصداقاست. دومی زمانی به دست می

 .یایید؛ حتی اگر تلخ باشدبینید حق است، کوتاه بباشیم. جایی که می

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

 به تنها که ایفتنه از و 29خَاصَّةً؛ مِنُْکمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال فِتْنَةً

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

دهد. فتنه، ای در ارتباط با والیت الهی کم بگذارد، فتنه رخ میجامعه

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

سوز است و همه را خواهد سوزاند. البته ور شود، تاریخالهی، شعله

  گران است.فتنه مسئولیت آن به عهده
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 شناخت جریان فتنه 
خیز قبل از اسالم نیز بوده است. به قرآن مراجعه کنید، های فتنهموقعیت

خواهد شناسی است. قرآن اصالً نمیهای آن، فتنهبینید بعضی قصهمی

شما فقط تاریخ را بدانید، دنبال فهماندن تاریخ است. این نکته بسیار 

فَاقْصُصِ الْقََصصَ َلعَلَُّهمْ »ریخ را بفهم! گوید: تامهمی است. می

شاید که آنان  ،پس این داستان را ]براى آنان[ حکایت کن 30؛یَتَفَکَّرُونَ

لَقَدْ کَانَ ِفی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوِلی »فرماید: در جای دیگر می«. بیندیشند

«. ستراستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى ابه 31؛الْأَلْبَابِ

گذر از » آید و به معنای گذر از سطح به عمق استعبرت، از عبور می

پردازد. به آموز به مغز حادثه میانسان عبرت «.پوست کن تا مغز بینی

آیات برای ما  کنم تا ذهن شما فعال شود؛ زیرا اینیک نمونه اشاره می

 شناسی فتنه قابل تطبیق با وضعیت امروز است.در جریان

 اسرائیلآموز بنیعبرتسرنوشت 
اسرائیل تنها قومی هستند که از ابتدا با پیامبرشان، حضرت موسی، بنی

همراهی کردند. قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح و قوم حضرت 

اسرائیل ی اول پیامبرانشان را خیلی اذیت کردند. اما بنیابراهیم، در وهله

وقت؟  هی کردند. اما تا چهتنها قومی هستند که با پیغمبرشان همرا

اسرائیل حضرت موسی را کمک و همراهی کردند و فرعون را نابود بنی

قدری مهم بود که قرآن یک مدال افتخار به آنها داد: کردند. کارشان به
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این «. من شما را بر جهانیان برترى دادم 32؛لْتُُکمْ عَلَى الْعالَمِینَأنِّی فَضَّ»

 بن عمران بود. با موسی برتری به خاطر همراهی

ی دینی تشکیل دادند. تنها قومی که وقتی به پیروزی رسیدند، جامعه

بن اسرائیل البته با کمک موسیی دینی شد، بنیموفق به تشکیل جامعه

بینید، البته در عمران بودند. پیغمبر دیگری را در تاریخ به این شکل نمی

چنین بوده، اما به اندازه حضرت موسی حضرت یوسف این یک دورانی

بن عمران آمده، چون نبوده است. در سراسر قرآن، بیشتر داستان موسی

 خیلی قابل برداشت است. 

گرفتند زدنشان شروع شد. ایراد میاسرائیل پیروز شدند، نقکه بنیهمین

طور رفت. تا زمانی که هنگام امتحان فرا رسید و حضرت موسی به کوه 

وَوَاعَْدنَا »سی روز با خدای خود وعده داشت و این سی روز، چهل روز شد: 

و با  33؛مُوسَى ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً

موسى سى شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم تا 

این ده روز «. ن پروردگارش در چهل شب به سر آمدآنکه وقت معیّ

 موقعیت فتنه شد. 

شخصی به نام سامری که عالم، عارف و از نزدیکان حضرت موسی و 

اسرائیل افتاد که از این فرصت استفاده کند تا بنیمقبول بود، به فکر 

َفمَا خَطْبُکَ یَا »خدا نشوند. هنگامی که حضرت موسی به او گفت: بی

این چه کاری بود کردی؟ «. ؟منظور تو چه بود ،اى سامرى 34؛رِیُّسَامِ
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چه چیزی در ذهنت بود؟ چه سودایی در سرت داشتی؟ سامری پاسخ 

 «. نفس من برایم چنین فریبکارى کرد 35؛کَذَلِکَ سَوََّلتْ لِی نَفْسِی»داد: 

اسرائیل گفت: طالهایتان را بیاورید. مردم طالهایشان را سامری به بنی

ای ساخت که از آن صدایی بیرون وردند. طالها را ذوب کرد و گوسالهآ

«. اى که صدایى داشتپیکر گوساله 36؛عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ»آمد: می

کرد. صدای آمد و صدایش خیلی دلبری میای که از آن صدا میگوساله

ا را ای نبود که مردم از آن فرار کنند. آنگاه سامری نگفت این خدنکره

این خداى شما و  37ی؛هَذَا إِلَهُکُمْ وَإِلَهُ مُوسَ»من درست کردم. گفت: 

به حسب ظاهر نخواست توحید را کنار بزند. گفت «. خداى موسى است

پرستید، خدای خدای موسی است؛ یعنی همان خدایی که شما می

حضرت موسی نیز هست. تزیین کرد و فریفت و عده زیادی جذب شدند. 

 کردند.اف میدور او طو

توانست جای بین داشت و میگویم عارف بود، چون چشم باطناینکه می

پای جبرئیل را ببیند؛ وگرنه اگر شخصی مثل قارون بود، اصالً کسی 

رفت. کسی دنبال هامان و فرعون نرفت؛ دنبال کسی رفتند دنبال او نمی

سؤال  تواند جای پای جبرئیل را ببیند. لذا وقتی حضرت از اوکه می

َبصُرْتُ بِمَا َلمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقََبضْتُ قَْبضًَة »گوید: کند چه کار کردی، میمی

به چیزى که ]دیگران[ به آن پى نبردند پى  38؛مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا

بردم و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده ]خدا جبرئیل[ برداشتم و آن را 

یک مشت خاک از جای پای جبرئیل را که «. اختمدر پیکر ]گوساله[ اند
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شده ریختم و اثر جای متبرک است، گرفتم. در آن خاک، طالهای ذوب

پای جبرئیل باعث شد که این صدای زیبا از آن بیرون بیاید. پیچیدگی 

قضیه را خوب ببینید. یک انسان عارف، عالم، نزدیک به حضرت موسی 

کند: کند. سپس اعتراف میکاری میکه مردم او را قبول دارند، چنین 

«. نفس من برایم چنین فریبکارى کرد 39؛وَکََذلِکَ سَوََّلتْ لِی نَفْسِ»

 نفسم گولم زد و کار بد مرا تزیین کرد.

آنگاه هارون هرچه فریاد زد این خدا نیست، خدای موسی وجود دیگری 

ی فایده بود. سامرپرستید چیز دیگری است، بیاست و آنچه شما می

کاری کرد. حضرت موسی از راه رسید. با خشم یقه ی مردم را دستذائقه

یَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَلَا بِرَأْسِی إِنِّی »هارون را گرفت. هارون گفت: 

اى پسر  40؛خَشِیتُ أنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَْولِی

من ترسیدم بگویى میان  .ریش مرا بگیر و نه ]موى[ سرم رانه  ،مادرم

 «. اسرائیل تفرقه انداختى و سخنم را مراعات نکردىبنى

 اهمیت حفظ وحدت
قدر مهم است که حضرت هارون که پیغمبر بود، از چیزهای وحدت این

گیرم بر  می گفتیم گذرد تا تفرقه نیفتد. ما به برخی دوستان مهمی می

است، شده  گویید حق ما خوردهفرض محال حق با شما است و شما می

به خاطر وحدت ملت و وحدت امت بگذرید. مگر حضرت این کار را 

نکرد؟! به فرض، شما حق دارید. البته ما این حق را برای شما قائل 

مثل  السالم( )علیهبن ابیطالب طور باشد. علینیستیم، ولی گیرم که این
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فرمود:  ایشان( خطاب به لی اهلل علیه و آلهاکرم )ص امبریپ هارون بود.

منزله هارون تو نسبت به من به 41ی؛بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوس یأنتَ مِنّ»

همین اتفاق برای او افتاد. دقت کنید! این «. موسی هستینسبت به 

 قضایا قبل از اسالم نیز بوده است.
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 انواع نفاق در تاریخ اسالم
دو نوع نفاق وجود دارد: یکی نفاق دوره تنزیل و دیگری نفاق دوره 

تأویل. هم پیغمبر و هم امیرالمؤمنین )علیهما السالم( با منافقین رودررو 

 بودند. 

اند. افراد ترسویی ی تنزیل قرآن مشخص بود چه کسانیمنافقین دوره

هاى ما خانه 42؛بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ إِنَّ»گفتند: هراسیدند و میکه از جنگ می

ما در خطر است. اگر آنها را در مدینه رها کنیم  ناموس«. حفاظ استبى

وَمَا »و برویم، ممکن است کسی به آنان تعرض کند. آنگاه قرآن فرمود: 

حفاظ نبود ]آنان[ یشان[ بىهاو]لى خانه 43؛هِیَ بِعَوْرَةٍ إِنْ یُرِیُدونَ ِإلَّا فِرَارًا

این چنین نیست و دلشان برای «. خواستندجز گریز ]از جهاد[ چیزى نمى

 خواهند از جنگ فرار کنند. اینها یک گروه بودند.سوزد، مینمی خانواده

ابن اُبَی بودند. اینها منافقین دوره گروه دیگر منافقینی به رهبری عبداهلل

آمدند؛ چون مشرک بودند. به مؤمنین ار نمیتنزیل بودند، با پیغمبر کن

و چون با  44؛وَإِذَا َلقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا»گفتند ما با شما هستیم: می

؛ اما «گویند ایمان آوردیممى ،برخورد کنند ،اندکسانى که ایمان آورده

و چون  45؛إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا خَلَوْا ِإلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا َمعَکُمْ»

ما  ،گویند در حقیقت ما با شماییممى ،هاى خود خلوت کنندبا شیطان

اللَّهُ »قرآن هم به آنها پاسخ داد: «. کنیمفقط ]آنان را[ ریشخند مى

خدا ]است که[  46؛یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغَْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ
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گذارد تا سرگردان کند و آنان را در طغیانشان فرو مىان مىریشخندش

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَاُلوا »فرماید: یا آیه دیگر می«. شوند

 ،و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید 47؛إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

 «.گویند ما خود اصالحگریممى

ابن ابی را ر خیلی پیچیده نبود. چون مردم عبداهللمشکل پیغمب

دانستند کیست. از سران کفر در مدینه بوده است. شناختند و میمی

طور دانستند. زمان حضرت امام نیز همیناش را هم میجلسات پنهانی

بود. منافقین تقریباً برای آنهایی که اهل دقت بودند، شناخته شده بودند. 

ی تغییر ایدئولوژیک ستند اینها کمونیست شدند، بیانیهدانمی 54از سال 

داده بودند. مشخص بود وضعیتشان چگونه بوده است. زود خود را نشان 

 دادند.

الخیر چه االسالم و طلحهاما امیرالمؤمنین )علیه السالم( با امثال سیف

بن علی )علیه السالم( با چه کسی درگیر بود؟ با عبداهلل کند؟ مگر حسین

کند باس که پسر عموی خودش است. عبداهلل، ایشان را نصیحت میع

گوید به صالح تو نیست بروی کوفه! محمد حنفیه که برادرش و می

گویند االن وقتش اند. میگوید نرو. اینها خیرخواه شدهاست به حسین می

گوید به یمن برو! یکی گوید به طائف برو! یکی مینیست. یکی می

بن کند، عبداهللی آنها صحبت مییا! حضرت با همهگوید کوتاه بمی

عباس آدم خیلی خوبی بوده است، سالم بر او! محمد حنفیه بسیار شجاع 

زده است. قد گرفته و به قلب لشکر میدست میبوده و پرچم را به

تواند امام حسین ترسیدند. اما این آدم نمیرشیدی داشته و همه از او می
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مراهی کند، تردید دارد. در حقانیت حسین تردید ندارد، )علیه السالم( را ه

 گوید االن وقتش نیست. در حقانیت حرکت تردید دارد. می

پس بدانیم که فتنه همیشگی است، بوده و هست و خواهد بود. وقتی 

االعظم )ارواحنا فداه( تشریف بیاورند، باز هم این اهللموالی همه ما بقیت

کنیم حضرت که بیاید، فردایش کار فکر می ها هست. بعضی از مافتنه

 تمام است!

 ی فتنه.تأثیر تاریخ در آشکار نمودن عقبه
دهد. وقتی زینب خوبی تاریخ این است که عقبه فتنه را به ما نشان می

وقایعی که  کبری )سالم اهلل علیها( روز یازدهم، یا بعدازظهر روز دهم به

اتفاق افتاد  السالم( )علیهبعد از شهادت و بر اثر شهادت امام حسین 

امروز جدم رسول  ؛َرسُولُ اللَّهِ یمَاتَ جَدِّ وْمَیَالْ»گوید: کند، میاشاره می

پدرم »گوید: کند و میسپس به برادر ابراز محبت می«. اهلل فوت کرد

حال آنکه  48«.فدای کسی که میراث او را روز دوشنبه، به تاراج بردند

 عاشورا، جمعه بود و سقیفه، دوشنبه بود. 

ما نشان تواند خیلی خوب عقبه حوادث را به پس نگاه دقیق به تاریخ می

هایی وارد شویم و از تاریخ ها و شاخصهدهد. البته اینکه ما با چه مؤلفه

استفاده کنیم، کار دیگری است که باید متخصصین بگویند تا در استفاده 

از تاریخ دچار افراط و تفریط نشویم. چون فقط ما نیستیم که از تاریخ 

ورت از کنیم. جبهه معارض هم ممکن است به همین صاستفاده می

 است.تاریخ استفاده کند. چگونگی استفاده از تاریخ، بحث دیگری 
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البالغه به امام حسن نهج 31ی ( در نامهالسالمعلیهعلی )امیر مؤمنان 

پسرم تاریخ گذشتگان را چنان بخوان و در »فرماید: می السالم( )علیه

. «کنیاحوال آنها مطالعه و جستجو کن که گویا با آنها زندگی می

نیاز به فهم تاریخ داریم. به این  بنابراین ما بیش از دانستن تاریخ

 کُلُّ »گویند تاریخ حضوری؛ یعنی انسان خود را در صحنه ببیند. جمله می

 هانیزم یروزها عاشورا و همه یهمه ؛أرضٍ کَرباَل عاشورا و کُلُّ ومٍیَ

ا همیشه یا دهد که تاریخ همیشه برقرار است و منشان می« ستا کربال

یاور جبهه حسینی یا یاور جبهه یزیدی هستیم. مواظب باشیم و ببینیم 

شوند. در کدام خط قرار داریم. گاهی این خطوط خیلی به هم نزدیک می

هنگام در جبهه شدن یک ساعت است. شبگاهی فاصله تو با حسینی

شوی؛ مثل حربن یزید ریاحی. برعکس آن یزیدی، اما صبح حسینی می

ی بوده است. بعد از ظهر عاشورا در کربال هنگامی که تقریباً همه نیز

یاران و اصحاب و حتی مردانِ اهل بیت شهید شده بودند، شخصی 

رفت و گفت: آقا یادتان هست در فالن  السالم( )علیهخدمت امام حسین 

منزل خدمت شما آمدم و گفتم فعالً همراه شما هستم، اما چون همسر 

و فرزند دارم، به فکر آنها هستم و نگران همسر و دخترانم هستم. به 

شما گفتم اگر کار خیلی مشکل شد، من بروم. حضرت فرمود: بله برو. 

شورا با حسین )علیه السالم( بود؛ اما راه را برای او باز کرد. او تا ظهر عا

بعدازظهر رفت تا همسر و فرزندش را نجات دهد. یکی هم مثل حر در 

گیرد و درست کند، تصمیم میلشکر یزید است و یک لحظه تأمل می

بن علی )علیه السالم( است، اما دهد. یکی در جبهه حسینتشخیص می

ام، االن ه من به فکر خانوادهشود کبعدازظهر قرارش با امام را یادآور می

سرپرستی شدن است، اجازه دهید بروم آنها را از بیی کشتهچون قضیه



 

 49 

ی اهل بیت به گوش نجات دهم! این هنگامی است که صدای گریه

 های تشنه بلند شده بود. رسید و از حرم صدای ناله بچهمی

گونه این خیزانگیز و فتنههای فتنهشود که انسان در موقعیتچه می

 گیرد؟تصمیم می

 مصداق تاریخی فتنه در صدر اسالم
مصداق تاریخی جدی «. دِینِهِ عَن مِنکُمْ یَرْتَدَّ مَن» 54در سوره مائده آیه 

نگاری و شریفه، به نحوی آینده شود گفت آیهدر صدر اسالم دارد و می

 گویی کرده است. مصداقش بازگشت از والیت الهی و آن فتنهپیش

داد. مقدّمات  رخ وآله(علیه اهللی)صلپیامبر اکرم می است که بعد از رحلتعظ

آن با همدستی جریان کفر و نفاق در دوران خود حضرت ریخته شد و با 

ها، در مقابل جریان سقیفه اعظم فتنه رحلت حضرت تحقق پیدا کرد.

حقیقتی به نام غدیر است. آنچه رخ داد و پرچمی که آنجا بلند شد، 

« دموکراسی»شینی پیغمبر بود. در آنجا اصل مسئله یک کلمه بود، جان

کردند  علیه و آله( اهللی)صلترها. استناد به بیانات پیامبر اکرمو مراجعه به بزرگ

 کنند.اند: اجتماع بزرگان امت من خطا نمیکه حضرت فرموده

 أَبُو ثَلَاثَةٌ ِإلَّا»، البته «مردم مرتد شدند 49النَّاُس؛ ارْتَدَّ»در روایت است که: 

هم دارد؛ اما شما خیلی روی آن عدد دقیق نشوید؛ « الْمِقْدَادُ وَ سَلْمَانُ وَ ذَرٍّ

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

 کرده در غدیر، چند نفر بیشتر نماندند.بیعت
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السالم(، معاویه در برابر امیرالمؤمنین )علیهدر جنگ صفین و رویایی 

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 حقها باطلاین

هور، های نوظبینید که چه خبر است. مثالً در معنویتایدئولوژیک می

شود. های جذابی معرفی میبازگشت به خویشتن و خودشناسی و... کتاب

آیند و برخی جوانان ها به میدان میبه ظاهر حق هستند و با این پرچم

های فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز چنین کنند. در فتنهرا تسلیم می

این شود یا اشتباه مفهومی یا تلفیقی از است. پس یا اشتباه موضوعی می

در چنین فضاهایی . سرگردانی و حیرتشود میدو است که نتیجه آن 

شود افتند و میکسانی که شاخص و بصیرت نداشته باشند، در دام می

گاهی در زندگی شخصی است، گاهی در «. ایثار الباطل علی الحق»

زندگی خانوادگی است، گاهی در زندگی اجتماعی است، گاهی در زندگی 

این اشتباهات هرکدام خسارت خاص خود را دارد.  جمعی امتی است.

خسارتش تاریخی است؛ یعنی باید « ایثار الباطل علی الحق»بعضی از 

 هزار سال تالش شود تا بتوان اصالحش کرد.
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 خرالزمان در کالم معصومین آفتنه های 
اهلل! شخصی پیش امام باقر )علیه السالم( رفت و عرض کرد: یابن رسول

شود، حتی به گویند وقتی امام دوازدهم تشریف بیاورند بهشت میمی

شما « ال واهلل»شود. حضرت گفت: اندازه خون دماغ، خونی ریخته نمی

توانید به حکومت جهانی حضرت مهدی برسید، مگر اینکه عرق نمی

ایتان در خون فرو برود. در بعضی روایات آمده تا هفت سال بریزید و پاه

 جنگ است. 

. اوالً ممکن است امام زمان روز جمعه آیدوجود میامتحانات مختلفی به

های امتحان مردم روز ظهور حضرت است. ظهور نکند. یکی از موقعیت

هُوَ یَوْمَُک هَذَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ »گوییم: در زیارت حضرت در روز جمعه می

ست، روزی که ظهورت ا امروز روز جمعه و روز تو؛ عُ فِیهِ ظُهُورُکَالْمُتَوَقَّ

 «. روددر آن امید می

إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ »امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

که  یهنگام 50؛النَّاسِ أَشَدَّ مِمَّا اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جُهَّالِ الْجَاهِلِیَّةِ

روبرو  تیجاهل یبا جهل و نادان امبریاز آنچه که پ شیکند، ب امیقائم ما ق

هایی که مهدی سختی«. مردم روبرو خواهد شد یبا جهل و نادان شد،

تر است. پیغمبری که مراتب از زمان پیغمبر سختکشد، بهفاطمه می

 تیمثل من اذ یامبریهیچ پ 51؛نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیت مَا أُوذِیَ»فرمود: 

آله(  مراتب بیشتر از پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وامام زمان به«. نشد

پرسد: چرا؟ همان نفاق تنزیل و نفاق تأویل شود. راوی میاذیت می

گوید طرف مقابل پیغمبر معلوم بود: ابوسفیان، ابوجهل، است. حضرت می
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امیه و مشرکین. منافقین هم بودند که تعدادشان کم بود. وقتی بنی

ز عبداهلل ابی مُرد، حضرت فرمود در قبرستان مسلمانان دفنش نکنید، نما

هم برای او نخوانید؛ زیرا آیه نازل شد بر منافقان نماز نخوانید. مشکل 

با مرگ او حل شد. اما امام زمان با چه کسی طرف است؟ با کسانی که 

قرآن را طبق رأی خود « کُلُّهُمْ یَتَأَوَّلُ عَلَیْهِ کِتَابَ اللَّهِ یَحْتَجُّ عَلَیْهِ بِهِ»

فهمم. پس سختی ایشان آن این را میگویند من از قرکنند. میتأویل می

 بیشتر است. 

کنیم اگر امام زمان )عجّل اهلل تعالی فرجه( بیاید، دنیا بهشت ما گمان می

او مظهر رحمت است. او در  شود.شود؛ عدالت و امنیت برقرار میمی

کند. واقعاً همین است. اما به مورد مردم عادی رحمت خود را منتشر می

کنیم نیست. چون امام زمان با معجزه کاری ا فکر میاین راحتی که م

کرد تا یک میلیون نفر از ایران برد؛ وگرنه لشکرکشی نمیپیش نمی

 بروند. در منطق هدایت، معجزه آخرین کار است؛ نه اولین کار. 

الَّذِینَ قَالَ »فرماید: ی دیگری بود. قرآن میاما واکنش مؤمنان، به گونه

کسانى  52؛إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَُکمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًالَهُمُ النَّاسُ 

مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد  :که ]برخى از[ مردم به ایشان گفتند

به «. و]لى این سخن[ بر ایمانشان افزود .بترسید اناز آن، پس ،اندآمده

گوییم شرایط این میما به جای آنکه بترسند، بر ایمانشان افزوده شد. 

 شد. آنان تقویت  بعضی سوخت، ایمان ای که دین. در فتنهمتعاکس
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 هاچگونگِی برخورد ما در فتنه
ها بزرگ است و شرایطش، شرایط متعاکس است. یعنی آخرالزمان فتنه

شود. قرآن نیز آید که اصالً تصور نمیوجود میجایی بهمشکل از 

اى کسانى که ؛ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ ذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّهَا الَّیَا أَیُّ»گوید: می

این شرط فتنه « هر کس از شما از دین خود برگردد ،ایدایمان آورده

زودى خدا گروهى به 53؛فَسَوْفَ یَأتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ»است. 

و آنان ]نیز[ او را دوست  داردآورد که آنان را دوست مى]دیگر[ را مى

گوید در گویند کار تمام شد، خدا میدر شرایطی که همه می«. دارند

 آورم. همین شرایط از دل این تاریکی، نور می

 در ناامیدی بسی امید است    پایان شب سیه سپید است 

چیز تمام شده، خدا کار خود را کنید همهای که شما فکر میلحظه

 کند.می

گی به نوع برخورد ما دارد. شروعش سوزنده و سخت و تلخ فتنه بست

شدن بهره ببریم. توانیم از این سوختن برای خالص است؛ اما می

ها را به شیرینی تبدیل ها را به آسایش و تلخیتوانیم این سختیمی

سازیم. این واژه شصت بار در قرآن به کار رفته است؛ سی بار به نام فتنه 

به « اختبار»های مترادف نیز دارد، مانند فعل. واژهو بقیه به صورت 

و مانند آن. گاهی تقریباً « بالء»، «ابتالء»، «امتحان»معنای خبرگیری، 

طور که فتنه در برخی موارد به معنای مترادف با فتنه هستند، همان

اموال  54؛أنَّمَا أمْوَالُکُمْ وَأْولَادُکُمْ فِْتنَةٌ»گوید: کردن است. قرآن میامتحان 

تان مال و فرزندان«. و فرزندان شما ]وسیله[ آزمایش ]شما[ هستند
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شوید. در بعضی موارد انسان از اند؛ یعنی شما با اینها آزمایش میفتنه

تواند بگذرد. خدا به این گذرد، نمیگذرد، اما از فرزندش نمیچیز میهمه

سرش دارد کند. حضرت نوح پیغمبر دید پوسیله انسان را امتحان می

شود، گفت: خدایا پسرم! حضرت حق به او گفت: نه این فرزند غرق می

گوید نمی«. او عملى ناشایسته است 55؛إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ»تو نیست، 

کسی که از حق خارج شد، «. عمل غیرصالح»گوید: ، می«إنه عامل»

خوب  شود. این فرد، خودِ بدی است. کسی کهخودش کار غیرصالح می

 بشود، خودِ خوبی است.

اسُ أنْ یُتَْرُکوا أحَسِبَ النَّ»زند. فتنه، هم از خدا و هم از بنده خدا سر می

 ایمان گفتند تا که پنداشتند مردم آیا 56؛وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَأمَنَّا أنْ یَقُولُوا 

مردم خیال «. گیرند؟نمى قرار آزمایش مورد و شوندمى رها آوردیم،

چنین شود. در حالی که اینچیز تمام میبگویند ما مؤمنیم، همهکنند می

زند، از سرِ ای که از خدا سر میکنیم. فتنهمی نیست و آنان را امتحان

 ای که از بنده سر بزند، از سرِ معصیت است.حکمت است. فتنه

 ضرورت توجه به معاد
 إَِلى اهْتَدَیُْتمْ إِذَا ضَلَّ مَّن یَضُرُّکُم الَ أَنفُسَکُمْ عَلَیْکُمْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»

 57تَعْمَلُونَ؛ کُنُتمْ بِمَا فَیُنَبِّئُکُم جَمِیعًا مَرْجِعُکُمْ اللّهِ

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

ا وسط تمام های آخر الزمان است. یاد معاد انسان رراه برای حفظ از فتنه
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کند و حصاری به اسم ها حفظ و صیانت میهای دنیایی و معصیتجاذبه

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

ها، صدای ها در دنیا خیلی زیاد است و بیشتر این سروصداسروصدا

ها و بازار و شلوغیشیاطین است تا ما صدای خدا را نشنویم. این آشفته

ی جدید برای به بند ا، از عالم واقعی تا عالم مجازی، یک پدیدهسروصد

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

آید و ما را به بیرون از خودمان ها از بیرون میخودش را گم کند. این صدا

سازد. ممکن است انسان در این غفلت، کند و از خود غافل میمتوجه می

گیر شود و در دام بیفتد. یک وقت به خودش بیاید و ببیند جبران ینزم

 ها ممکن نیست یا خیلی سخت است.گذشته
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 علت تردیدها هنگام رویارویی حق و باطل
ها دچار ها و فتنهمعموالً کسانی که در جبهه حق و باطل و درگیری

 اند.گونهشوند، سه تردید می

 . عدم تواناییِ شناخت حق و باطل1

توانند تشخیص دهند حق و باطل گروه اول کسانی هستند که نمی

ها گویند ما به این حرفتوانند تشخیص دهند، میچیست و چون نمی

بن گوید. هنوز برایش علیدانیم چه کسی درست میکار نداریم، ما نمی

خواهد زندگی آرامی داشته . میکندابیطالب با معاویه خیلی فرق نمی

ی خود بپردازد. آب و نانش را علی بدهد یا باشد و به زندگی و خانواده

های مختلف افراد که در صحنه کند. خیلیمعاویه، برای او تفاوت نمی

گونه بودند. چنین کسی خواب در صدر اسالم به کمک حق نشتافتند، این

د را هوشیار کرد، دچار فراموشی یا است، باید بیدار شود. باید این افرا

اند؛ باید از این جهل بیرون بیایند. این افراد نیاز به معرفت جهل شده

 دارند.

 . عدم گرایش به حق 2

فهمند، نه باطل را. گروه دوم کسانی هستند که نه حق را می

بن علی کیست، یزید کیست. امیرالمؤمنین کیست، معاویه کیست، حسین

. با اینکه بودند. مردم مدینه از دسته اول این دسته بودندمردم کوفه از 

پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام مجتبی تا امام هادی و امام عسکری 

)علیهم السالم( در مدینه با آنها زندگی کردند، اما در تمام طول تاریخ از 

ابتدا تاکنون، اهل مدینه اهل سنت بوده و هستند. البته همراه و محب 

توانستند تشخیص دهند. کردند، اما نمیند، خیلی جاها همراهی میبود

شناختند برخالف مردم کوفه که نود درصدشان شیعه بودند و علی را می



 

 

  ششم فصل

 باطل و حق شناخت

  

 اسالم خیتار در فتنه

60 

و در رکاب امیرالمؤمنین )علیه السالم( جنگ کرده بودند. در جنگ جمل 

خیلی نیامدند. اما در جنگ صفین و جنگ نهروان کوفیان بودند و کمک 

گفتند کردند و شدت از آنها تعریف حضرت امیر بعضی جاها بهکردند. 

گرمیم. در بعضی موارد شما بازوی امام خود هستید. ما به کمک شما دل

هم حضرت فرمود هم من از شما خسته شدم، هم شما از من خسته 

 شدید. 

ای  58؛«یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ»فرماید: حضرت به مردم بصره می

کسانی که قیافه مرد دارید، ولی مرد نیستید. تعبیرات درباره مردم عراق 

شناسی خصوص آن دو شهر مرکزی خیلی مهم است که البته جامعهبه

خواهد. کوفه سرزمین عجیبی است. سرانجام کوفه با شناسی مییا روان

همین نکاتش پایتخت امام زمان خواهد شد و دارالحکومه حضرت در 

له خواهد بود. چه سرزمینی است و چرا، بحث دیگری دارد. با مسجد سه

ها را هم باید بگوییم گوییم ما اهل کوفه نیستیم، اما این نکتهاینکه ما می

های نفر شهید کربال بیش از چهل نفرشان کوفی بودند. خوب 72که از 

 آنان خیلی خوبند؛ مانند حبیب و بُریر و مسلم.

دهند، اما که حق و باطل را تشخیص می پس گروه دوم کسانی هستند

دانم امیرالمؤمنین )علیه گوید میکنند. میبه حق گرایش پیدا نمی

بن دانم حسینام را چه کنم؟ من میالسالم( حق است، اما زن و بچه

 توانم کاری کنم.رود، اما نمیعلی برای دفاع از اسالم می

فهمند علی حق است، اما حسد میبعضی افراد از علی عقده دارند. یعنی 

ای نامه داد؛ عبداهلل عمر ی علی در دل آنان است. معاویه به عدهو کینه

ها شکنی به او دادند و گفتند: این حرفو سعدبن ابی وقاص جواب دندان
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گاه در رکاب تو نخواهیم آمد، با علی هم کاری نداریم؛ چیست. ما هیچ

 تر است. دانیم علی از تو خیلی بهولی می

 . عدم توفیق در یاري حق۳

شوند. برخی تشخیص گروه سوم کسانی هستند که گرفتار فتنه می

کنند؛ مانند درست دارند، اما توفیق تالش و جهاد در راه حق را پیدا نمی

عبداهلل جعفر، شوهر حضرت زینب. البته گفته شده ایشان نابینا بوده. 

 ما نتوانست در جنگ و جهاد واردمحمد حنفیه نیز آدم خیلی خوبی بود، ا

تواند حسینی بشود. شخصی به نام خواجه شود. معلوم است هرکسی نمی

ربیع در حقانیت حضرت امیر تردید کرد، ولی با این حال جزو بکائین 

دهد گانه روزگار است. امام حسین )علیه السالم( برای او پیغام میهشت

 با دنیا کاری ندارم!گوید من گوید بیا به ما کمک کن. میمی

تمام چیزهایی که مانع انسان است، چه کسی که درست تشخیص 

تواند تواند ترویج دهد، چه کسی که نمیدهد، چه کسی که نمینمی

شوند و آن، دنیاطلبی است. در زیارت تالش کند، زیر یک پرچم جمع می

 عَلَیْهِ مَنْ وَ قَدْ تَوَازَرَ»فرماید: اربعین که زیارت بسیار عجیبی است می

که دنیا مغرورشان  علیه او به کمک هم برخاستند، کسانی؛ نْیَاتْهُ الدُّغَرَّ

ی افرادی که مقابل امام حسین )علیه السالم( قرار گرفتند، همه«. کرد

یک وجه مشترک داشتند، اینکه زیر پرچم دنیاخواهی جمع شده بودند. 

خواست حاکم ری ر سعد میبودند. عم از آنان خیلی بدبخت منتها بعضی

 خواست فرمانده لشکر عبیداهلل شود و... شود، شمر می

کرد و از آنها پرسید وقتی مختار بعضی از قاتالن حسینی را دستگیر 

خواستم شکمم را برای چه به کربال آمدید، یکی گفت: گرسنه بودم، می

ید: چه دادند. پرسسیر کنم؛ چون آنجا شبی یک لیف خرما و چند نان می

ها اگر نیاز بود صد تا آتش کار کردی؟ گفت: هیچ! من مأمور بودم شب
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های امام حسین )علیه السالم( بترسند و بگویند چه درست کنم تا بچه

 جمعیتی آمده است. امر را بر آنها مشتبه کنیم تا دلشان بلرزد.

زدم، کاری نکردم. کردی؟ گفت: من طبل میاز دیگری پرسید: تو چه می

زدم. کردم. فقط سپرم را به شمشیرم مین یکی گفت: من هلهله میآ

پراکنی نیست؛ چرا؟ چون جنگ روانی است. جنگ روانی فقط شایعه

ترساندن دل پسر پیغمبر و نوه پیغمبر با یک هلهله نیز نوعی جنگ روانی 

 است. 

 هنگامتشخیص و ترجیح درست و اقدام به
نند که هم خوب تشخیص دهند حق توانند کار و تالش کاما کسانی می

ی سوم که اقدام و باطل کیست، هم درست ترجیح دهند و در مرحله

گفتند لباسی که ها میموقع اقدام کنند. قدیمیاست، تردید نکنند و به

خواهی لباس خرید، برای روی منار خوب است! اگر میبعد از عید می

ای فرزندتان لباس بخری، باید شب عید بخری. اگر پنجم فروردین بر

 گونه است.خورد. اقدام نابهنگام اینخریدید، دیگر به درد او نمی

ها به کربال رسیدند، اما شام غریبان. فایده ندارد. مهم این است بعضی

موقع برسید. هنر شهدای کربال این بود که تشخیص درست دادند، به

 هنگام و درست اقدام کردند.ترجیح دقیق دادند و به

گیرند؛ آنهایی که نه سه گروه در مقابل آن سه گروه قرار می این

تشخیص و نه ترجیح دادند و نه تالش کردند و افرادی که تشخیص 

موقع کردند. این آرایش صحنه درست و ترجیح درست دادند و تالش به

 ی تاریخ هم ادامه دارد.حق و باطل در کربال است و برای همیشه
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شخیص و ترجیح و اقدام، شرح کوتاه همان این سه نکته که گفتم، ت

حدیث بود که عقل پیشوای فکر است، فکر پیشوای قلب است، و قلب 

خود دچار  در فکر و ذهن پیشوای حس و حس پیشوای اعضا. بعضی

ها، برخی نیز در اقداماتشان دچار در میل و گرایش شوند، بعضیخطا می

 شوند.اشتباه می

 اسیتقوا، زیرساخت بصیرت سی
زند، سپس به فتنه مثل یک بیماری است. ویروسی است که به مغز می

زند. ما باید از دل و فکر و اعضای خود و جوارح می دل و بعد به اعضا

زدایی شبهه و غفلت کنیم و این به طهارت نیاز دارد. بنابراین ویروس

قبل از بصیرت سیاسی، بصیرت اخالقی و طهارت اخالقی خیلی مهم 

آلود د، اقدامات نابهنجار گناههای بگیریسرچشمه خیلی از تصمیماست. 

نبود بصیرت اخالقی است. تقوای فردی زیرساخت اساسی بصیرت و... 

سیاسی و انقالبی است. آنان که مقابل امیرالمؤمنین )علیه السالم( 

ایستاده بودند، بصیرت اخالقی نداشتند و به دنیا آلوده بودند. یکی پول 

خواست، دیگری خانه و آن یکی مقام و منصب. چه تعداد از آنها می

پسندیم، چون این کارش طالب را نمیبن ابیگفتند ما این کار علیمی

شان خوب نبوده و فقط به خود عملکرد حضرت انتقاد داشتند؟ کدام

افراد خوب بودند که خوب تشخیص  گونه بود؟ در جبهه حق بعضیاین

بکر گاهی اشتباهاتی داشتند، الً مالک اشتر یا محمدبن ابیدادند، مثنمی

اما برای خدا بود. چون برای خدا بود و بصیرت اخالقی داشتند، از 

که گرفتار دنیا بود، این سخنان را آمدند. ولی آناشتباهشان بیرون می

 فهمید.نمی
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بی امیرالمؤمنین )علیه السالم( یاری به نام کمیل دارد که آدم خیلی خو

گفت: خوبی اما ضعیف هستی. همه مانند مالک است. اما حضرت به او 

 شود.اشتر نبودند. مالک اشتر هم عمار نمی

بن دانید چرا علیفرمایند: میمقام معظّم رهبری حرف زیبایی دارند، می

طالب )علیه السالم( در جنگ صفین برخالف میل خود، مجبور شد ابی

گر را ندارد. مشیرزن را دارد، اما عمار تبیینصلح را بپذیرد؟ چون مالک ش

 آدم بصیر باید، هم حکمت تبیین داشته باشد، هم حکمت شمشیر.

آموز و بعضی دانشجو بودند، های بسیجی که برخی دانشای از بچهعده

در جماران خدمت امام رسیدند. پالکارد زده بودند: اگر امام فرمان دهد 

تان درد نکند. کنیم. امام فرمود: دستل میهایمان را به شمشیر تبدیقلم

 امیدوارم روزی برسد که شمشیرهایتان را به قلم تبدیل کنید.

ى خویش یبینا 59؛حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى اسْیَافِهِم»فرماید: حضرت امیر می

توانند تا آخر، خوب در آنانی می«. درا بر شمشیرهاى خود حمل کردن

ن جلوی شمشیرشان و غالب بر شمشیرشان خط بمانند که بصیرتشا

شود، چون دیگر نیست که درست توجیه است. لذا وقتی عمار شهید می

طالب )علیه السالم( بن ابیکند و تبیین درستی ارائه دهد، با اینکه علی

گذارند روی سر شود. شمشیر را میمالک را دارد، مجبور به صلح می

کشیم. هرچه برگردد یا تو را می گویند: یا بگو مالکحضرت علی و می

 گویند نه باید عقب بیایی.گوید یک قدم دیگر مانده، میمالک می
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 های منفی فتنهجنبه
گویند فتنه فتنه هم جنبه منفی دارد و هم جنبه مثبت. برخی افراد می

ها خیلی تلخ و سخت است. بله تلخ است، اما ناقص نگاه نکنیم. فتنه

 ها، برکات زیادی هم برای ما دارند.ی تلخیرغم همهعلی

ریختن آرامش و همآن فضای دروغ و شایعه است، به های منفیجنبه

هایی که بر زمین افتد؛ خونهایی است که اتفاق میامنیت، و تباهی

هایی که در جامعه ما ثابت شده است، بعضی از شود. ارزشریخته می

ها دچار دگردیسی قعیتشود. وارنگ میها تضعیف یا کمآن ارزش

 شود.کند. حق برای مردم مشتبه میشود و چیز دیگری جلوه میمی

 های مثبت فتنهجنبه
توانیم برشماریم. اولین خوبی آن، اما برای فتنه نکات مثبتی را نیز می

تا خدا،  60؛بِ یِّمِنَ الطَّ ثَیِ اهللُ الْخَب زَیمِ یَلِ»تشخیص سره از ناسره است. 

 شناسد. بعضیانسان برخی افراد را در فتنه می«. پاک جدا کندناپاک را از 

گفتند ما در کنند، وگرنه شناگر ماهری هستند. میافراد آب پیدا نمی

، صندلی مقام معظّم رهبری را هدف گرفتیم تا پایه 78جریان هجده تیر 

 .بار باید پایش را بزنیمتیم. ایناش را بشکنیم، نتوانسصندلی

دیگر اینکه فتنه قدرت تشخیص حق از باطل را در انسان نکته مثبت 

برد. نسل سوم و چهارم، البته تعدادی از آنان ممکن است آسیب باال می

ترها در این سی سال دیدیم، اینها در ببینند، اما چیزهایی که ما قدیمی

 هفت ماه دیدند. گویا نمایشگاهی شروع شد و خیلی چیزها رو شد.شش
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های خود را خوب بشناسد ر اینکه جبهه حق قوّت و ضعفنکته مثبت دیگ

هایش را کم کند و قوّتش را افزایش دهد. خودش را کند ضعفو سعی 

برای آینده تجهیز کند تا بتواند درست مواجهه کند. هوشیاری و بیداری 

 توانند تصمیم بگیرند.شود. عموم مردم هم بهتر میعمومی هم بیشتر می

فتنه را در آخرالزمان »اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود:  در روایتی پیغمبر

 61«.کندها منافقان را نابود میناخوش مپندارید؛ زیرا فتنه

 بندی مردم از نظر برخورد با فتنهتقسیم
 شوندگان. تسلیم1

شوند. یک گروه تسلیم بندی دیگری نیز میمردم در مقابل فتنه تقسیم

گویند شرایط همین است، باید روند. میشوند، کنار میساز میو هم

گوید شوند یا دچار انفعال. میزندگی کنیم. اینها معموالً یا دچار یأس می

شود کاری کرد. عقب برویم تا گوید فعالً نمیتوان کرد یا میکاری نمی

خورند. گروه اول شود. نان به نرخ روز میبعد ببینیم چه می

 شوندگان هستند.تسلیم

 

 ستیزکنندگان با واقعیات. 2

کنند. ها ستیز میروند، با واقعیتگروه دوم کسانی هستند که زیر بار نمی

نها بگویی، پذیرند. اگر به آها را نمیبین هستند و واقعیتخیلی خوش

 گویند نه! فقط شما اشتباه کردید.هم ما اشتباه کردیم هم شما، می

کرد. خطا را از هرکسی باید پذیرفت؛ ها نباید ستیز این بد است. با واقعیت

جبهه حق اشتباه کرده، باید بگوییم اشتباه کرده، آنها هم اشتباه کنند، 
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پذیرند، دچار باید بگوییم اشتباه کردند. افرادی که واقعیت را نمی

گیرد. جلوی چشمشان را می شوند و تعصبهای کور میتعصب

 ای منصفی نیستند.هتوانند با حق کنار بیایند، لذا آدمنمی

 بینان. روشن۳

گروه سوم کسانی هستند که در شرایط فتنه موقعیت درست را انتخاب 

شوند، فرار کنند. مانند جنگ؛ برخی افراد وقتی وارد جنگ میمی

کنند. بعضی هیچ ترسی ندارند؛ منتها تهور دارند، نه شجاعت. بدون می

گذارد، نه هیچ ر سر میخود بروند؛ نه کالههیچ تجهیزاتی به جنگ می

رود. دشمن با یک تیر او کند و میگیرد؛ حرکت میسپری به دست می

هم خوب نیست. گروه سوم افرادی هستند که خود را زند. اینرا می

کنند، موقعیت انتخاب کنند، کمین میکنند، سنگر پیدا میتجهیز می

ی اگر شهید کنند تا بتوانند درست بجنگند و دفاع کنند. چنین کسمی

کشد و به دشمن شد، واقعاً شهید است. قبل از شهادت، دو نفر را می

 زند.لطمه هم می

کسانی بصیرت دارند که بر مبنای تشخیص درست، موقعیت درست را 

شوند. کنند و مأیوس میافراد بدبینانه برخورد می گزینند. بعضیبرمی

ها را نها واقعیتکنند. ایی افراطی برخورد میبینانهخوش بعضی

کنند. بینانه برخورد میروشن شوند. بعضیپذیرند و دچار تعصب مینمی

بینی افراطی و نه بدبینی بینی است؛ نه خوشترجمه بصیرت، روشن

 بینی ایمانی است.افراطی. بصیرت، روشن
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 آشنایی با صاحبان بصیرت
 این بینی هستند.بصیرها چه کسانی هستند؟ کسانی که دارای روشن

شوند: گروه اول صاحب بصیرت هستند. به آنها عده دو گروه می

فرق « صاحب البصیره»با « صاحب البصر«. »صاحب البصیره»گوییم می

بینید، اما ممکن است در همین میشخصی را شما دارید مثال کند. می

حال، فکر شما جای دیگری مشغول باشد. بصر هست، اما بصیرت نیست. 

است. اگر تالش کنیم خوب « فقه القلب»و « القلبفهم »بصیرت، 

فرمایند: اهلل جوادی آملی میشویم صاحب البصیره. آیتبفهمیم، می

نظری کار را حل بصرند. صاحبها صاحبنظرند، برخیها صاحببعضی

« صاحب البصیره»کند. بصر بودن کار را درست میکند. صاحبنمی

کند. اما باالتر از ، تحلیل میبیندکسی است که چیزهای خوب را می

است. کسی ممکن است در یک محله « نافذ البصیره»صاحب البصیره، 

اش کیست. اما یک چند سال زندگی کند، اما اصالً نداند همسایه کناری

شناسد، با همه تعامل و کند و همه را مینفر در یک محله زندگی می

چه کسی دارا است، چه کسی  داند.ها را میقوّت ها وارتباط دارد، ضعف

چه کسی مریض دارد. این آدم، بصیر است. بر حسب بصیرتش  ندار است،

گونه است. تواند تأثیرگذار باشد. مدیریت هم اینشود و میصاحب اثر می

دقت افتد، یک مدیر دیگر بهیک مدیر اصالً خبر ندارد چه اتفاقی می

هستند. مثاًل « فذ البصیرهنا»تواند بفهمد. بعضی ی مسائل را میهمه

گویی آقا من این مشکل را دارم. من با اطالعات شما به شما به من می

کنم. اما کسی که کیّس است، تا وارد مشکالت شما بصیرت پیدا می

مؤمن زیرک  62؛سُیِّالمُؤمِنُ هُوَ الکَ»گوید: مشکل داری؟ شود میمی
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مؤمن، قیافه طرف «. بیندمؤمن با نور خدا می 63؛یَنظُرُ بنُورِ اهلل»یا « است

چندان نیاز « نافذ البصیره»شود. آدم بیند، مشکلش را متوجه میرا می

ندارد کسی برایش تحلیل کند. ولی بعضی افراد باید تمام عِده و عُده 

جبهه حق بیاید، سی تا سخنرانی آقا و پنجاه تا تحلیل را گوش کند و 

صد تا بیانیه صادر شود، تا بفهمد که فالنی شش تا خون ریخته شود، 

 آدم بدی است.

تواند خوب کسی است که به جایی رسیده است که می« نافذ البصیره»

تشخیص دهد؛ مثل شهدای کربال. بعد از اباعبداهلل، حضرت اباالفضل 

کانَ »فرماید: آنان است. امام صادق )علیه السالم( می العباس در رأس

عمویم عباس بن على، تیزبین بود  64؛بنُ عَلِىٍّ نافِذَ البَصیرَةِ العَبّاسُ یعَمّ

خوبی تصمیم دید، بهآنچه وجود داشت دقیق می«. و ایمانى استوار داشت

 کرد.خوبی هم عمل میگرفت و بهمی

انگیز غبارآلود، هم ی ما توفیق دهد بتوانیم در شرایط فتنهخدا به همه

 یح دهیم، هم خوب عمل کنیم.خوب تشخیص بدهیم، هم خوب ترج

 هاپناه به قرآن در فتنه
ها دو توصیه یادمان باشد؛ یک توصیه از پیغمبر اکرم )صلی اهلل در فتنه

 . السالم( )علیهعلیه و آله( و دیگری از امیرالمؤمنین 

کَقِطَِع اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الفِتَنُ »پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

ها چون شب تار شما را فرا هرگاه آشوب 65؛اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیُْکمْ بِالْقُرآنِ
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چه تعبیر زیبایی است. التبست از لباس «. به قرآن تمسک جویید ،گرفت

گوید هنگامی که فتنه، شرایط را بر آید. کارِ لباس پوشش است. میمی

کَقِطَِع »گوید: ر بفهمیم میشما پوشش داد. سپس برای اینکه ما بهت

های تاریکی شب ظلمانی. شب تاریک است، مثل تکه« یْلِ الْمُظِْلمِاللَّ

تواند ببیند. شود شب ظلمانی. آدم دست خود را نمیوقتی برق برود می

باید چشم عادت کند تا حرکت دست خود را ببیند. چنین هنگامی به 

گوید، چه تحلیلی ، ببینید چه میقرآن پناه ببرید. در مورد قرآن فکر کنید

آیه قرآن، حدود چهارهزار آیه آن تاریخ  6236 زند. ازدارد و چه مثالی می

های آن خوانیم، تأمل و دقت کنیم. در مورد قصهاست. در آیاتی که می

 فکر کنیم، برای ما درس دارد.

 ههای پاکِ آمادقرآن نور است. وقتی این نور به قلب و چشم شما انسان

توانید تشخیص هم بدهید. قرآن، تشخیص انسان را باال تابد، میمی

 برد. می

  اهل بیت، کشتی نجات
وا اسُ شُقُّهَا النَّأَیُّ»فرماید: اما روایت دوم، حضرت امیر )علیه السالم( می

های نجات ها را با کشتیای مردم امواج فتنه 66؛جَاةِأَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّ

کند. قرآن را تفسیر میاین دو روایت خیلی زیبا است. قرآن، «. بشکافید

گوید: در شب کند. پیغمبر میروایات هم روایات را تکمیل و تفسیر می

فتنه سراغ قرآن بروید. امیرالمؤمنین )علیه السالم( نیز فتنه را به موج 

ها را در دریای متالطم حوادث با فرماید: امواج فتنهمیکند و تشبیه می

های نجات بشکافید. امام صادق )علیه السالم( این سخن را تفسیر کشتی
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؛ «کُلّنا سُفُن النَّجاه وَ لکن سَفینه الحُسَین أسرع»گویند: کنند و میمی

کشتی نجات هستیم، اما اگر سوار بر کشتی هدایت حسین شوید،  ما همه

 رساند. تر شما را به مقصد میزود

 نَةُیوسَف یمِصباحُ الهُد نَیالحُسَ إنَّ»اید که: شنیده این روایت را همه

این چراغ هدایت «. حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است 67؛جاةِالنَّ

با آن روایت قابل جمع است که پیغمبر فرمود اگر در شب فتنه گرفتار 

بن علی )علیه السالم( چون قرآن ناطق نشُدید، بر شما باد به قرآن؛ حسی

است، چراغ هدایت نیز هست. اگر امواج فتنه بیاید، او کشتی هدایت و 

 نجات است.
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 88ی تبیین ابعاد مختلف فتنه
دارای ی کامالً سنجیده و گیری یک توطئه، شکل88 سالمسئله فتنه 

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

ی شده که به بهانهانتقال پیام بود. یک سناریوی کامالً از پیش طراحی

بصیرت صورت ظرفیت و کمهای کماجراء انتخابات بود به وسیله آدم

ی شود گفت فتنهپذیرفت. پشت صحنه، ماجرای دیگری است و دقیقاً می

 آمریکایی ـ اسرائیلی بود.

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

ها، درصدد هستند کنند و در بین جوانان و بعضی دانشگاهفرسایی میقلم

 مسئله را روتوش کنند و طور دیگری نشان دهند.

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

و عالئم و اسنادش فراوان است که این قضیه از پیش طراحی  هانشانه

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

شود و امروزه بسیاری ریزی میی انتخاباتی برنامهکامالً مبتنی بر برنامه

ها شناسند و طراحیهای دنیا آن را تحت عنوان انقالب رنگی میاز ملت

در این جریان فتنه  های آنعادش هم تعریف شده است. تمام نشانهو اب

 گونه نگاه کرد.وجود داشت. به مسئله باید این

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

رفت که انجام بود و به اوج شور و التهاب انتخاباتی هم رسیده بود و می

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

 ساالری دینی در سطح عالم.بِرندی شد برای مردم

العاده در تاریخ حضور ملت ایران در انتخابات، یک رکورد فوق 85%

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

ها، ظرفیتی بعضی کاندیداها، ازجمله کمها و زمینهی ظرفیتاز همه

های انتخاباتی، شور و التهاب ایجادشده در اندیشی برخی ستادساده

انگیزی اجتماعی، سوءاستفاده کرد و ها در ذهنجامعه، اشتباهات بعضی

ی شدهفرصت را غنیمت شمرد و وارد این جریان شد و شعار طراحی

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

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

های قبلی شود بدون طراحیباره به میدان آمده است. آیا میو نفاق یک

ها و انواع و ها، با تمام سلیقهچنین اتفاقی رخ دهد؟ تمام ضدانقالب

آرایی کرده و یک جنگ احزاب ی خود به میدان آمده و صفهاگرایش

از نوع جنگ نرم در برابر انقالب اسالمی و ملت عزیز و بزرگوار ما راه 

 انداختند.

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

های اول و متوجه شدند و با خط فتنه مرزبندی کردند. بعضی در روز

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

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

ی تر شد. عدهها شفافتدریج مرزبندیشدند و خود را کنار کشیدند و به

بر سر همان افکار  هااینخاصی هم باقی ماندند، اگرچه در اقلیت؛ 

 های غلط خود باقی ماندند.ان و برداشتپریش

اعتمادی و شکاف جریان فتنه عمدتاً روی این نقطه متمرکز شد که بی

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

آرایی تبدیل کرد و کار را به منازعه و درگیری شکل گرفته بود، به صف
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ا یک فروپاشی درونی برای این نظام و هرج و مرج و ناامنی کشاند ت

 الهی رقم زند.

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

ی بزرگ افتاد، برای دشمنان ما بردند؛ اما اتفاقی که در برابر این فتنهمی

 بود. غیرمترقبه

 های جریان فتنهخسارت
ی قرآنی روی آن تأکید کرد ـ جریان فتنه ـ که باید دقیقاً با همین واژه

های بزرگ را به ملت ما وارد کرد که یک فهرست طوالنی از خسارت

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

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

ها . این روزکند تا سران فتنه را تطهیر کندخواهد و تالش میکه می

کنند تا سران فتنه را های اخیر، خیلی فعالیت میفعال هستند و در سال

را  هاآنتطهیر کنند و جرم آنان را کاهش دهند و دست کم بگیرند و 

 هاآنطلب عفو کنند. پررویی  هاآنقابل اغماض بدانند و بخواهند برای 

 کنند. گاه حاضر نشدند از ملت عزیز ما عذرخواهیاست که هیچ

ل، ملت ما مخصوصاً جوانان عزیز ما، باید به یاد ی مقابدرست در نقطه

ناپذیری که سران فتنه همراه های بزرگ و بعضاً جبرانبیاورند خسارت

به  88ی گردانان اصلی فتنهبا جریان استکبار جهانی و دشمنان و تعزیه

خواهد ت میها را فهرست کنید. البته وقسر ملت ما آوردند. این خسارت

شود به این آسانی، همه را در یک فهرست بیان کرد. و خیال نکنید می

المللی، های سیاسی و اخالقی و اجتماعی و اقتصادی و بینخسارت
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گاه را هیچ هااینفهرست عظیمی از جرائم و جنایات رئوس فتنه است که 

 ملت عزیز ما فراموش نخواهد کرد.

 گران:جرم فتنه
 ردن دشمن. امیدوار ک1

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

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

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

ی این جرم و جنایت کمی است؟! همین یک قلم برای یک محاکمه

کند. های بیدار کفایت میتاریخی و در محضر افکار عمومی و وجدان

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

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

 حیثیت ایران مخدوش نمودن. 2

والیت  ملت ما از رهگذر انقالب اسالمی و مدیریت عالی انقالب که

ها، توانسته ها و جانبازیهای مقدس شهدا و رشادتفقیه است و خون

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

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

 خواستای که میکرد، درست در لحظههای جهان افزایش پیدا میملت

ی پرفروغش افتخار کند و بدرخشد، در برابر افکار عمومی جهان به چهره

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

  انقالب دوستان دیام به زدن ضربه. ۳

انقالب ما حرکت و بیداری جهانی در پی داشته، امید مستضعفان جهان 

روز کرده های مقاومت مستضعفین در برابر مستکبرین را بهبوده و جبهه

ضربه زدن، آیا جرم  هاآنتردید ایجاد کردن و به امید  هاآناست. در 
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کارانی را تواند چنین جنایتی عادلی میبخشودنی است؟! کدام محکمه

 بخشد؟!ب

 شکنی. قانون4

هایی که اتفاق افتاد، عبور از ی بزرگ، یکی از جرم و جنایتدر این فتنه

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

ها از جهت سالمت در بین سالم و تمیز و معمولی را با باالترین نصاب

ن سالمت را زیر سؤال های جهان برگزار کرده، مبانی ایی ملتهمه

های قانونی را کنار زدن و با بردن و قانون را زیر پا گذاشتن و نهاد

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

 خیالی خود؛ آیا این جرم کمی است؟!

 . نابود کردن سرمایه اجتماعی انتخابات5

یک  88جمهوری خرداد ریاستی عظیم ملت ایران در انتخابات حماسه

توانست با درصدی و چهل میلیونی بود که می 85ی بزرگ حماسه

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

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

م بخشودنی ی اجتماعی عظیم، جرآیا چوب حراج زدن به این سرمایه

 گیرد؟!کم میی عادلی این جرم را دستاست؟! کدام محکمه

 

 ومرج. ایجاد آشوب و هرج6

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

خوار و رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث و یعنی آمریکای جهان

مزد و مواجب، بیگران که برخی با مزد و مواجب هستند و برخی فتنه

ی پرتگاه خطرناک آشوب و هرج و مرج و این بود که کشور را در لبه

 جنگ داخلی قرار دادند.
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ترین افتخارات ملت ما این است های گذشته یکی از بزرگدر تمام سال

که وسط یک دریای متالطم از آتش ناامنی، گلستان امنی به نام ایران 

ی فهم و ایمان ملت ایران و زاییدهجوش عزیز داشته که امنیتش، درون

و نیز مدیریت عالی والیت فقیه در این کشور بوده است. امنیتی فراگیر 

وقت شما فرصت را فراهم کردید که تعدادی ایم. آندار داشتهو ریشه

کش به پایتخت این کشور بزرگ و برخی مناطق دیگر ی عربدهرجّاله

وقت جرئت به میدان بیایند. هیچ بیایند و فضا را باز کنند تا منافقین

نکرده بودند که در برابر این ملت خودی نشان بدهند، اموال عمومی را 

ها را به های مردم را غارت کنند و شهرها و مغازهبه آتش بکشند، بانک

ی اقتدار ملت ما یعنی امنیتش در جریان فتنه در آشوب بکشند. نقطه

ی پرتگاهی است که آقا بهمعرض مخاطره قرار گرفت و این آن ل

ی پرتگاه بردند. آیا این جنایت قابل فرمودند. حقیقتاً ملت را به لبه

 بخشودن است؟!

ی سران فتنه از موضع دلسوزی ها دربارهکند که بعضیانسان تعجب می

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

اید تقاضای اشد مجازات برای کسانی داشته کند. شما بشک می هاآن

ها را به ملت ایران وارد کردند. باید تقاضای باشید که این خسارت

االرض و تولید ناامنی و های سخت به جرم بغی و فساد فیمحاکمه

های عظیم مادّی و معنوی داشته باشید؛ ولی از تطهیرشان ایجاد خسارت

 گویید!سخن می

 جامعه . ایجاد اختالف در7

ها انداختند و ها را در برابر هم قرار دادند و اختالف در خانوادهخانواده

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

ی ما شکل های سالم در جامعهاین بین اتفاق افتاد! معموالً رقابت
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تخابات باشکوهی تواند انگیرد که خیلی جذاب است و از دل آن میمی

های سیاسی از بیرون آید، ولی آنان باعث شدند گروه 88مثل انتخابات 

ی با هم مقام رقابت سیاسی خارج شوند و به مقام درگیری و منازعه

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

برانی اش برادری و وحدت است، خسارت قابل جی اصلیکه سرمایه

 است؟!

 هاي اقتصادي. خسارت8

های اقتصادی را نیز اضافه بفرمایید که معمواًل به این فهرست، خسارت

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

زند که جلوی ها شدند. دولت خودش را به آب و آتش میتشدید تحریم

ها جمله دالیل پر رو شدن آمریکاییها را بگیرد. ازبعضی از این تحریم

های اقتصادی، همین ماجرای ی تحریمو جریان استکبار جهانی در قصه

های دست دشمنان ما را برای رفتن به سمت تحریم هاآنفتنه بود. 

های ای که به اعتبار اقتصادی ملت ما در بازارکننده باز کردند. لطمهفلج

هایی که در ! بگذریم از خسارتجهانی وارد شد، مگر کم بوده است؟

 داخل پیش آمد.

 سازهشت ماه سرنوشت
ی پیچیده و پرخسارت، گاه در ارتباط با این توطئهذهن ملت ایران هیچ

نباید منفعل شود و همواره باید آن را به خاطر داشته باشد. هشت ماه 

سازی و غبارپراکنی و فریب افکار جانبه که از جریانرویارویی همه

های میدانی و خیابانی شروع شد تا می و تحریک و ایجاد درگیریعمو

سازی که خاطرتان هست. گمانشان این بود که اگر در این فتنه کشته
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های ها با طراحیاش داد. ناجوانمردشود ادامهخون ریخته شود، می

هایی ریخته شود سازی کردند تا خونعجیب و غریبی، شروع به کشته

 خَیْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَکَرَ وَمَکَرُوا»فتنه را امتداد دهند؛ اما  و بتوانند جریان

 میان در مکر[ پاسخشان در] خدا و ورزیدند مکر[ دشمنان] و 68الْمَاکِرِینَ؛

ی ساز و فتنه کردند و همه«. است مکرانگیزان بهترین خداوند و آورد

در آمریکا و های فکر شیطانی برگ خود را به میدان آوردند؛ از اتاق

مزد و مزدوران منافقشان بههای قلمانگلیس و کاخ سیاه بگیرید تا رجاله

را بسیج کردند و حقیقتاً جنگ احزاب راه افتاده بود. همه را به میدان 

گیر کنند، اما با دو پدیده مواجه آوردند و خواستند ملت عزیز ما را زمین

 ند.کردوقت در این حد فکرش را نمیشدند که هیچ

 ای که دشمن از آن غافل بوددو پدیده
 . والیت فقیه1

دار آمریکایی ی نام و نشانکه یک نشریه USA Today چندی پیش

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

خواند و هم مردم به او رو هستیم که هم دست ما را میای روبهخامنه

 ین حریفی کار ما در ایران پیش نخواهد رفت.اطمینان دارند. با چن

هایی که خوش درخشید و بیشتر از گذشته در جریان فتنه، از جمله چیز

ــمند، دلبری کرد، مدیریت عالی ــید، هوش ــجاع، مطلع، رش  ،باتدبیر ،ش

لطیف و حقیقتاً متوکل و خدایی و نورانی رهبر  ،مهربان ،صـــبور ،بردبار

. امام در مورد آقا فرموده بودند که مثل قدرمان بودحکیم و عالی ،عزیز

ــانی می ــید نورافش ــتر این  کند؛خورش ــش بیش در جریان فتنه، درخش

                                       
 .54. ال عمران: 68
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ی جهان و حتی دشـــمنان ما های آزادهخورشـــید را ملت ما و ملت

 مشاهده کردند.

قدرت نرم جمهوری اسالمی در والیت فقیه است؛ گوهری الهی و 

فقیه تجلی یافته است.  ّلیای آسمانی به ملت ما که در شخص وهدیه

الشأن، نعمتش را بر ملت خداوند تبارک و تعالی بعد از امام راحل عظیم

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

 کنند.ای از این مدیریت عالی و پرافتخار را مشاهده میتازه

و خردمند و مبتکر و  ی یک مدیریت فرحمندملت ما هر روز در سایه

ای را های تازهشدت مهربان و رئوف جلوهمجاهد و رشید و شجاع و به

آوریم، کند. خدا را شاکریم. وقتی روز نهم دی را به یاد میمشاهده می

فقیه، خدا را  ّدرحقیقت داریم به خاطر نعمت والیت فقیه و شخص ولی

 کنیم.شکر می

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

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

کرد و نفس دشمنان را گرفته مدام بصیرت را در فضای جامعه پمپاژ می

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

 آنان اعتراف کرده بودند.

 مدارو والیت. ملتی هوشیار 2

ها را بار هاآندر طرف دیگر، دشمنان با ملتی مواجه شدند که هرچند 

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

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

گوهر انقالب اسالمی و والیت و نظام الهی خود را مثل جان  هااین

ی تعرض را به دشمنان اند و اجازهشیرین و جانانشان در آغوش گرفته

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

کنیم که فرمودند: ئماً احساس میرا دا (السالمعلیه)ی امام سجاد بود. جمله

 است خدایی مخصوص الحَْمدُ هلل الَذی جَعَلَ أعْدائنا مِن الحُمقا؛ حمد»

های خیلی احمق هستند و از نشانه«. داد قرار هااحمق از را ما دشمنان که

ای را که طراحی کرده بودند تا حماقتشان این بود که هول شدند. پروژه

به آن سرعت دادند. مثالً اهانتی که به حضرت در انتها به آن برسند، 

های انقالب را زیر سؤال بردند. زود امام کردند یا اصل انقالب و شعار

را زودتر شناخت. حتی افراد  هاآنها آمدند و ملت ما سراغ این حرف

 ی دشمنان را شناختند.ی ما هم خیلی زود، عمق کینهساده

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

 رسید، آن شد که شد. (السالمعلیه)شهیدان ابا عبداهلل الحسین 
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 تالش دشمن برای ناکام گذاشتن انقالب اسالمی
ملت عزیز ما در جریان انقالب اسالمی، کاری حقیقتاً بزرگ انجام داد: 

ی عظیم جهانی به وجود ریخت، زلزله هم بهمعادالت را در سطح جهانی 

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

ای برای بشر معاصر مطرح کرد، به های تازهرا درهم شکست، حرف

ای های تازهعفان و مؤمنان سراسر عالم روحیه و امید داد، افقمستض

دار با روی بشریت گشود، یک نظام شایسته و مقتدر و ریشهپیش 

روی های تازه و نو، با عنوان جذاب جمهوری اسالمی ایران، پیشحرف

ساالری دینی محسوب انسان معاصر قرار داد که یک الگوی تازه از مردم

 شود.می

تر شد. به تعبیر قرآن تر و بالندهتر و قویز این نظام مستحکمهر رو

 حینٍ کُلَّ اُکُلَها تُؤتی السَّمآءِ فِی فَرعُها وَ ثابِتٌ اَصلُها طَیِّبَةٍ شَجَرَةٍ»کریم: 

 آسمان در اششاخه و استوار اشریشه که است پاک درختی 69رَبِّها؛ بِاِذنِ

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

 تازه داد.

ها، ی استکبار جهانی، از سران کفر تا مزدوران آنی مقابل، جبههدر نقطه

جریان نفاق را در برابر انقالب اسالمی عزیز ما قرار داد و هر روز که 

ی اول، شروع به حیات ننگینشان بیشتر در مخاطره افتاد، از همان نقطه

انقالب اسالمی کردند. این رویارویی به خاطر جوهر  مقابله و رویارویی با

دینی و گوهر الهی انقالب اسالمی ما بود. اتصال انقالب اسالمی به 

های نوین الهی و زیست دینی برای بشریت وحی و ملکوت و داشتن پیام

ی این روزگار، باعث شد به طور طبیعی در برابر جاهلیت تشنه و سرخورده
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ها نابراین از روز اول شروع به انواع و اقسام طراحیمدرن قرار گیریم. ب

ی مقابل، ملت عزیز ما شروع به ها کردند و درست در نقطهو دشمنی

بینید از انواع ی رویارویی را میها کرد. شما یک عرصهآفرینش حماسه

و از طرف دیگر آفرینش  ها از یک سوها و دشمنیانگیزیو اقسام فتنه

 ها.حماسه

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

توان به بشر امروز داد. ای است که میترین هدیهاسالمی که بزرگ

تمدنی مبتنی بر دانش، حکمت، عدالت، معنویت، رفاه، آسایش و آرامش 

هایی دارد. ویژگیهای بشر معاصر است. تمدن اسالمی چنین شدهکه گم

ی رسیدن به چنین تمدنی و نوسازی و ی امروز دلبستهانسان سرگشته

گیری تمدن نوین ی شکلمقدمهبازآفرینی آن است؛ لذا از این پیش

اسالمی استقبال کرده است. امروز در سراسر جهان، انقالب اسالمی 

سر عالم، طرفدار دارد. در اروپا، آمریکا، آفریقا، آمریکای التین و سرا

 بینید.عاشقان انقالب اسالمی را می

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

ای برای دلدادگی ساختن این تمدن بزرگ و عظیم شانه دهند تا مقدمه

ها شود و انتظار را در بین آن الشریف()عجّل اهلل تعالی فرجه مردمان به امام عصر 

 تشدید کند.

گیری نظام اسالمی تا حد زیادی رخ داده ن اتفاق در ایران با شکلای

های ما در نظام اسالمی محقق نشده، ی آرزواست. با اینکه هنوز همه

ی گذشته دل بسیاری را در دنیا برده است. های اولیه در سه دههکار
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حال تصور کنید که موفق به تکمیل این نمونه شویم و یک جامعه، 

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

دهی اجتماعی و اش در والیت است. انسجام، سازمانی ویژهجلوه

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

 ی والیت الهی.گویند؛ منتها در وجههساالری میدموکراسی و مردم

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

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

فشار اتفاق خواهد افتاد و مستکبران و قلدرهای جهانی، همان کسانی 

خواهند برند، نمیهای مادّی و معنوی جهانیان را به تاراج میکه ثروت

رقابل تصور و تحمل است، که قدرت جدیدی شکل گیرد. برایشان غی

ی حضرت حق، این قدرت جدید و به اراده های آناما به رغم خواسته

اش، موج دهد و با جاذبهگیری است و خود را نشان میدر حال شکل

ای را در سراسر عالم به راه انداخته است. طبیعی است که با آن گسترده

ا تحقیر کرد. مخالفت کنند؛ چراکه انقالب اسالمی، مستکبران ر

ها شکوهی برای خود داشتند و رژیم صهیونیستی و دیگران آمریکایی

هم برای خود اعتباری فراهم کرده بودند؛ ولی بر اثر درخشش برق 

ها در بین انقالب اسالمی و انفجار نوری که در ایران عزیز ما رخ داد، آن

ه مخاطره ها بها رسوا شدند و با انقالب اسالمی، حیات ننگین آنملت

کنند و هر زنند، مقاومت و توطئه میافتاد. طبیعی است که دست و پا می

دهند تا این نور خاموش شود و جز به خاموش شدن آن کاری انجام می

 شوند.راضی نمی
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 روزهای خدایی در انقالب اسالمی
ای از بهمن تا زمان ما، با منظومه 22از ابتدای انقالب اسالمی، یعنی 

خدایی در تاریخ انقالب اسالمی مواجه هستیم که با عنوان های روز

ساز و ساز و تاریخهای بزرگ و سرنوشتشود؛ روزشناخته می« یوم اهلل»

 خواهی.خواهی و استقاللآفرین و بیداری و عزتساز و عزتآینده

های عادی نیستند و خدای متعال در قرآن کریم فرمان داده ها روزاین

ها همواره حاضر و ی ملتایی باید در ذهن و خاطرههای خدکه روز

ها گرد و پررنگ و درخشان باقی بماند و نباید اجازه دهند بر این روز

و روزهای خدا  70اللَّهِ؛ بِأَیَّامِ ذَکِّرْهُمْ وَ»غباری بنشیند. دستور این است: 

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

 ها را به یادشان بیاورند.استقالل و بصیرت ملت

 اللهومیکی از مصادیق ی
ترین اقدامات دشمنان، ملت عزیز ما یکی از در پاسخ به یکی از پیچیده

آفرید و برگ زرین  1388ها را در نهم دی سال ترین حماسهپرافتخار

 به تاریخ خود افزود. حماسه دیگری را

م عمیق دینی و والیت مداری و تعهد نهم دی محصول بصیرت و فه

ها است. ترین توطئهانقالبی ملت و رهبر عزیز ما در برابر یکی از پیچیده

کنیم و جوانبش ها از جریان فتنه، وقتی آن را مطالعه میبا گذشت سال

ی ی بزرگ و توطئهبینیم، به پیچیدگی و خطرناک بودن آن فتنهرا می

دی و  9ی همان اندازه نیز عظمت حادثه بریم و بهعظیم بیشتر پی می

 گردد.این روز انقالبی بیشتر برایمان آشکار می
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 دی 9ی تالش دشمن برای تحریف حماسه
 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 دستور کار جبههتحریف شود. این دو در 

دی، درست در مقابل  9ی عزیز ما با یادآوری و زنده نگاه داشتن حماسه

 کند.این خط شیطانی عمل می

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

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

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

بیدارکننده باقی بماند و ملت ما را همچنان هوشیار و سرزنده وسط میدان 

 نگاه دارد.

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

گویید گویند: چقدر میام که میمصادیق تحریف همین است. من شنیده

تنه؟! یک سوءتفاهم در جریان انتخابات و آن رقابت پرشور انتخاباتی ف

ها دچار شبهه شدند، ولی سؤالشان را بد مطرح کردند که بود، بعضی

خواهند اصل مسئله را منجر به مشکالتی در سطح جامعه شد. می

 تحریف کنند.
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 ی انجمن اسالمیترین وظیفهمهمتولید بصیرت، 
های یک انجمن اسالمی موفق، تولید بصیرت ترین کاریکی از مهم

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

آموزان، شان تقویت پیدا کند و هم بتوانند به سایر دانششناسی ّولی

دوست ی خصوص وقتی دشمن به قیافهدشمن را معرفی کنند؛ به

ی خود شان سنگین است که هرچه چهرهقدری دشمنیآید. البته بهدرمی

زند. های آلوده به خونشان بیرون میرا بزک کنند، از گوشه و کنار دندان

 خورند.لوح گول آنان را میهای سادهاما به هرحال برخی از آدم

ی هاچه کسی باید عمق دشمنی دشمنان، استکبار، منافقان، خط و مسیر

های نفوذ را به جوانان معرفی کند؟! شما یاران انقالب، یاران رهبر و بچه

خواهند. انقالب. پیامبر عزیز و امام زمان و انقالب، این را از شما می

 های بصیرت نسل جوان تبدیل کنید.ها را به کانونانجمن

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

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

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

ترویج خشونت است. واقعاً جای تأسف است! را جمع کنید؛ چراکه  هااین

آموزی که فتنه را . دانشکسی که این حرف را زده، حتماً معرفی کنید

هیچ وقت نباید  88ی ، کار خیلی درستی انجام داده است. فتنهافشا کرده

فراموش شود، نه برای اینکه کسی را متهم کنیم؛ بلکه تبیین کنیم که 

زیرا  کنند؛هایی به بار آمد. آقا هم آن را رها نمیها و خسارتچه جنایت

ها قابل طمه زدند و این خسارتبه اقتصاد و حیثیت و عزت ملی ما ل
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ی این حضرات نشان ای دربارهالعادهجبران نیست. نظام هم رأفت فوق

کند؛ اما نظام والیت، داده است. هیچ نظامی این مسائل را تحمل نمی

اند و در جریان انتخابات اخیر، پر رو شده هااینعطوفت دارد؛ منتها 

ی دوران های پوسیدهسرشان را در گوشه و کنار بلند کردند و حرف

 شان را دوباره تکرار کردند؛ لذا باید مراقبت کرد.داریمیدان

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

شمن را رصد و سپس مطرح کنیم بردباری وارد میدان شویم و فعالیت د

 و مرعوب نشویم.

 های اسالمیافق تازه در فعالیت تشکل
 یاسالم یهاتشکّل تیّ فعّال یحوزه در ،ید نه فتنه انیجر در حال هر به

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

 از یلیخ شوندیم لیتبد یاتازه یدهایتهد به م،یبکن استفاده خوب

 مطرح خواستمی اگر نفاق شناخت یحوزه در مخصوصاً یقرآن مباحث

 یمسئله فردا، و امروز ما، نظام مبتالبِه یمسئله ؛بود یدشوار کار بشود،

 داشت، یمنافع زد، ما به که ییهاخسارت کنار در فتنه انیجر است، نفاق

 گرید اآلن کرد، یبردارپرده نفاق انیجر از که بود نیا منافع از یکی

 کینزد حوادث و روز عیوقا به مستند را یقرآن یمبان همان شود،یم خوب

 خواهش. کرد یمعرّف هست، شواهدش و مدارک و اسناد که یزیچ آن و

 فرصت نیا از شاءاهللان که دوارمیام نشود عبور مسئله نیا از کنمیم

 ق،یتطب در هم م،یباش داشته اهتمام واقعاً  ما یهمه یعنی بشود، استفاده

 تواندیم هااین قش،یمصاد انیب مختلفش، جوانب ده،یپد نیا شناخت هم

 که بکند کمک هم و کند انتیص هم بدهد، رشد هم را ما یهابچّه
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 یفضاها در را خودشان یقیغر نجات و یبخش انتیص نقش بتوانند

 .کنند فایا یامدرسه

 بازی، ممنوعسیاسیفعالیت سیاسی، آری؛ 
به اتحادیه و سیاست باید بگوییم برخی دوستان بین سیاست و راجع

اند که اگر های سیاسی خاص، مالزمه برقرار کرده و نتیجه گرفتهفعالیت

ایم و اگر فاصله فالن کار سیاسی را انجام دهیم، وارد کار سیاسی شده

و سیاست عمل ایم و به اصل اتحاد دین بگیریم، وارد سیاست نشده

 ایم.نکرده

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

ها اعم از ای از کارمثل شما، عبارت است از کار انقالبی؛ یعنی مجموعه

ها و ها و آینده و آرمانها و مبانی و ظرفیتشناخت انقالب و ریشه

 ها و...ها و موانع و دستاوردتوطئه

شود. یک ها، کار سیاسی مطلوب تلقی میشما در این بخشفعالیت 

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

 اید.ی انقالب که کم و بیش انجام دادهترویج و معرفی و مدرسه کار

روید، کنید، اردوی جهادی میشما در مورد انقالب اسالمی روایت می

ها آگاهی کنید و به بچهدشمن را رهگیری می سازید، نفوذخود را می

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

 یک سیاسی است.

های موسمی، مانند برگزاری یادواره شهدا. شود فعالیتیک بخش هم می

 در این مورد نیز مشغول کار انقالبی و سیاسی هستید.
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ها است. آن بخش، کشیآن عبارت از جناح ماند واما یک بخش می

 شود.های سیاسی محسوب میترین بخش فعالیتترین و رویینآشکار

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

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

 هااینشود. پس دینی نظام محقق نمیساالری گیرد و بخش مردمنمی

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

طلب و یک گروه شوند اصالحکنیم. یک گروه میاشکالی وارد نمی

فرمایند: اش اسم است. آقا میاصولگرا و یک گروه اعتدالی. البته همه

سی انقالبی نیست؛ چراکه مسئله ببینید چه کسی انقالبی است و چه ک

این است. ممکن است کسی پرچم اصولگرایی دست گرفته باشد، اما 

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

کند و برخورد های انقالب اسالمی توجه میزیستی است و به آرمانساده

ی باشد، انقالبی محسوب هایاخالقی دارد یا نه. اگر دارای چنین ویژگی

های غیر خدایی باشد، حتی چنانچه بستان و کارشود. اما اگر اهل بدهمی

 پرچم اصولگرایی دستش گرفته باشد، انقالبی نیست.

کسی که به امام و راه امام و والیت فقیه و قانون اساسی و ولیّ امر 

سبت به شود. ضمناً باید دید چقدر ندلبستگی دارد، انقالبی محسوب می

آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث آلرژی دارد و اعالم موضع 

 گونه بود، انقالبی است و چنانچه نبود، غیر انقالبی است.کند. اگر اینمی

 ساز ظهورانقالب ایران، زمینه
برادران و خواهران عزیز! انقالب اسالمی به کوری چشم دشمنان، به 

ت. این نظام برخاسته از فقه آل محمد سالگی رسیده اسی چهلآستانه
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است، در انقالب حسینی ریشه دارد و آرمانش  )علیهم السالم(و امام صادق 

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

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

کریم. جالب آنکه دشمنان ما هر روز خداوند متعال را از این بابت شا

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

آید، مقدّمات را برای ظهور حضرت مهدی داده شده بود قومی که می
 فراهم خواهد آورد. )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

 تأثیرات شگرف انقالب اسالمی در سراسر جهان
کرد کس باور نمیاسالمی در سراسر عالم شنیده شد. هیچ پیام انقالب

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

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

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

خطاب به امام عصر بیان شد که اگر در روز عاشورا، حسین زکزاکی و با 
فقط یک جون ـ غالم سیاه ـ در کنارش داشت، امروز شما  (السالمعلیه)

 ی شهادت در نیجریه دارید.بیست میلیون جون آماده

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

لی زود در بر گرفت. برای مثال مصر را را خی اسالمی 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 کرد 

گیر کرد. اکنون، یاران امام تربیت های عربی را زمینکه تمام لشکر

های رشید، یکی پس از دیگری قیام شیخ ها واند و در لبنان، سیدشده

کردند تا نوبت به سید حسن نصراهلل رسید. حاصلش این شد که رژیم 
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نشینی و در عالم روسیاه صهیونیستی در مدت هشت روز مجبور به عقب

 شود.شد. این موج، در اروپا و آمریکا نیز احساس شده و می

به سردار  هاآنی و همه تر شدندروز بدبختدر برابر، دشمنان شما روزبه

های زیدی یمن خدمت سید ایرانی، قاسم سلیمانی، توجه دارند. شیعه

حسن نصراهلل رفتند و گفتند ما معتقد هستیم که باید به امام قائم بالسیف 

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

علی هستیم و امام قائم ی حزب اهلل، شاگردان مکتب سیدمن و همه

ها با تمام قوا در برابر جریان آل سعود ملعون بالسیف او است. این یمنی

ماهه، یمن را روزه یا یککرد که هشتاند. آل سعود فکر میایستاده

گرد و ها، بیابانها که به گمان سعودیتصرف خواهد کرد. ولی یمنی

 ایستادند. بدوی بودند، استوار، رشید و قاطع جلوی آنان

ایران پایگاه فرماندهی، پشتیبانی و حمایت مادّی و معنوی از جریان 

 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 اخالقی دارد، به کاخ سیاه رفت تا ملت 

شاءاهلل این اتفاق ن به روز سیاه بنشاند و انآمریکا را به دست خودشا

گاهش افتد. دشمنان با ابرقدرتی جدید مواجه شدند که تکیهخواهد 

 معنویت و ایمان است.

اهلل خداوند تبارک و تعالی برکات مادی و معنوی خود را بر زندگی شاءان

رت سان زندگی کنید و از نور حضخو باشید و فرشتهشما نازل کند. فرشته

نصیب داشته باشید. با صالبت، آراسته، مهربان و با  علیها( اهلل)سالم زهرا 

سازی آماده باشید. ایران عزیز ما فقط با استقامت باشید و برای تمدن

 شود.وجود، فکر، دانش، معنویت و صفای شما ساخته می


