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می شود و این در حالی است که دشمنان این انقالب برای نابود ساله  73انقالب اسالمی 

ساختن آن از هیچ اقدامی فرو گذار نکردند و تمام همت خود را به کار بستند و سربازان خود 

دادند و جنگ احزاب به راه انداختند، در را در داخل و خارج کشور در آماده باش کامل قرار 

 هر جبهه و از هر سالح و ابزاری استفاده کردند که این انقالب را به زانو در آورند اما...

عللی که تا کنون باعث ناکامی دشمنان قسم خورده ی نظام شده است را می توان در چند 

 .  کلمهوحدت ؛  والیت فقیه؛  توکل به خدا کلمه کلیدی خالصه کرد: 

یعنی همان سه اصلی که انقالب ما را به پیروزی رساند؛ همان سه اصل هم باعث ماندگاری و 

و  قدرت رو به پیشرفت ما در طول این مدت با وجود همه ی  طوفان های سهمگین بوده است.

این مطلبی است که دشمنان ما به خوبی آن را درک کرده است و از خطر آن به خوبی مطلع 

انقالب ما صادر شد و ما شاهد اثرات و برکات روز افزون آن در جهان بودیم و این  بودند.

چیزی نبود که برای دشمن ما قابل هضم باشد؛ بنابراین آنچه دشمنان محور کار خود قرار 

 دادند، از بین بردن همین سه اصل بوده است 

بعد از ناکامی دشمن در جنگ سرد، آنان به جنگ نرم رو آوردند تا بدین وسیله اعتقادات 

مردم را تضعیف نمایند. نوک تیرهای سهمگین آنان وحدت ما را نشانه گرفته تا با اجرایی 

و البته  ، به خواست های پلید خود دست یابند.تفرقه بینداز حکومت کنکردن سیاست کثیف 

ند تا زره نفوذ ناپذیر والیت فقیه  از این کشور حفاظت می کند، هیچ یک آنان خوب می دان

از توطئه های آنان مثمر ثمر نخواهد بود؛ بنابراین از نظر آنان  باید اصل والیت از بین برود تا به 

 هدف شوم خود دست یابند. 

ا سالح که چنین امری به حول و قوه ی الهی هرگز میسر نخواهد شد تا زمانی که مردم ب

را  بصیرت پشت زعیم و رهبر خود ایستاده و با وحدت کلمه رهنمودهای امام خامنه ای

 رسانند."حضرت ولی عصر ارواحنا فداه"عملیاتی می کنند تا این انقالب را به صاحب اصلی 

 بنیانگذار انقالب اسالمی می فرماید:

 ."دپشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرس"
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 محکومیت هتک حرمت به ساحت پیامبر خوبی ها

 8سوره صف/   نالْكافِرُو كَرِهَ  لَوْ وَ نُورِهِ مُتِمُّ اللَّهُ وَ بِأَفْواهِِهمْ اللَّهِ نُورَ لِيُطْفِؤُا يُريدُونَ

-ترين و نورانيمقدس، رسول اهللديگر بار رخداد تلخ و ناگوار اهانت به ساحت مقدس 

، در فرانسوي نشريه شارلي ابدوكه رحمه للعالمين است، توسط  هستي ترين چهره عالم

هاي خبيث و آمريكاي جنايتكار و همه شود كه دستان پليد صهيونيستحالي تكرار مي

 تحمل درخشش نور اسالم  ناب را در قلوب جهانيان ندارند، هويدا گرديد. آناني كه تاب و

، ناشي از زبوني و عجز اين فرومايگان در برابر اسالم راستين بوده قطعاً كه شرمانهبي كاري

 تا بدين سبب عمق دشمني و عنادشان را نسبت به اسالم و مسلمين نعره زنند.

هاي نه چندان دور نيز يي به ظاهر آزاد كه در گذشتهاين اقدام كه در ساير كشورهاي اروپا

و ميلياردها مسلمان كه  امام زمانمسبوق به سابقه بوده است، بي شک قلب نازنين 

 وجودشان مملوّ از عشق به پيامبر خوبي هاست به درد آورده است.

، ايران شان قلب عالم اسالمشک در ابعاد و اليه هاي زيرين سياست خبيثانهحركتي كه بي

عزيزمان را هم نشانه رفته است كه اين امر هوشياري و بصيرت آحاد ملت را  طلب مي 

 پيامبر مقدس ساحت به هتّاكين به نسبت جدي اقدام كه نرسيده آن وقت كند. آيا

 ما دين مقابل در شما اگر" فرمودند: كه امام)ره( وصاياي راستاي در و پذيرد صورت

 به داده، فقط قرار كارهايمان لوحه سر را "ايستاد خواهيم شما دنياي مقابل در ما بايستيد

 !دهيم؟ انجام شياطين اين به نسبت را عملي و جدي اقدام و نكرده بسنده لفظي محكوميت

 بيعت موهن، اقدام اين كردن محكوم و انزجار اعالم ضمن نرگس حضرت طالب بسيج

 اهلل آيت حضرت  جهان مسلمين رهبر و انقالب و اسالم هاي آرمان با را خود دوباره

مسلمانان براي دفاع از  پيش از بيش وحدت داشته، اعالم را اي خامنه امام العظمي

 اسالم و ارزش هاي اسالمي خواستار است. 

در پايان از مسولين درخواست مؤكد دارد كه برخورد ديپلماتيک و عملي قاطع و انقالبي 

 به ديگر تا با كشور مربوطه داشته باشد. ايامام خامنههمسو با رهنمودهاي روشنگرانه 

 دوباره ما و نزند باري نكبت و شرمگين اعمال چنين به دست راحتي به بيان آزادي بهانه

 نرگس حضرت طالب بسيج                 .نباشيم رويدادهايي چنين شاهد

 

 الرحیم  لرحمن  ا   اهلل  بسم 
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 5انقالب را  درمراحل  مقام معظم رهبري

 :باشدمي فرمايند كه به شرح زير ميمرحله بيان 

 تشكيل دوم؛است،  اسالمي انقالب؛ اول حلقه

 ،اسالمي دولتتشكيل  سوم؛، اسالمينظام 

 پنجم؛ ،اسالمي يجامعهتشكيل چهارم؛ 

ي اين يک زنجيره .اسالميامت  تشكيل

 مستمري است كه به هم مرتبط است.

ي اول كه حلقه - اسالمي  انقالب از منظور

 است؛ والّا به يک معنا انقالبي حركت-است 

شود.  مي مراحل ي اينشامل همهانقالب 

اسالمي، يعني همان  انقالب اينجا منظور ما از

نظام انقالبي كه  انقالبي و جنبش حركت

مرتجع را، نظام قديمي را، نظام وابسته و فاسد 

كند و زمينه را براي ايجاد نظام را سرنگون مي

نظام اسالمي  بعد، حلقه كند.جديد آماده مي

 است.

اسالمي، يعني آن  منظور من در اينجا از نظام

هويت كلي كه تعريف مشخصي دارد، كه 

كه مردم  - انقالب كشور، ملت و صاحبان

كنند. در مورد ما،  آن را انتخاب مي - هستند

 .اسالمي جمهوريمردم ما انتخاب كردند: 

  

 ملت رزمنده ايران با ايمان به خدا و وحدت كلمه، بر قدرت شيطاني عظيم كه همه قدرتها پشتيبان

 آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از كشور خود قطع كرد . امام خميني)ره(

 

 آسبیب شناسی انقال     ب

 نظامي كه در آن، مردميعني  اسالمي جمهوري

ارزش  ساالري از اسالم گرفته شده است و با

. ما از اين حلقه هم همراه است اسالميهاي 

اين است  اسالمي عبور كرديم. منظور از دولت

ي تعيين كه بر اساس آنچه كه در دوره

به وجود آمد، يک قانون اساسي  اسالمي نظام

ي كشور و بنيانهاي ادارهدرست شد؛ نهادها و 

ي مديريت كشور معين شد. اين مجموعه

است. در  اسالمي نهادهاي مديريتي، دولت

ي مجريه نيست؛ اينجا منظور از دولت، فقط قوه

كه  هاي مديريتي كشورمجموع دستگاهيعني 

ي يک كشور را برعهده دارند؛ نظامات اداره

ن، ي كشور. بخش بعد از آدهگوناگون اداره كنن

است؛ كه اين، آن بخش بسيار  جامعه اسالمي

دولت مهم و اساسي است. بعد از آنكه 

تشكيل شد، مسئوليت و تعهد اين  اسالمي

را  اسالمي ياين است كه جامعه اسالمي دولت

 يعني چه؟ اسالمي يتحقق ببخشد. جامعه

اسالمي،  اي كه در آن، آرمانهايجامعهيعني 

بزرگي كه اسالم براي اسالمي، آرزوهاي اهداف 

 .است، تحقق پيدا كند بشر ترسيم كرده

 رحمانيان سميرا
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ي عادل، برخوردار از عدالت، جامعه

اي كه مردم در آن، ي آزاد، جامعهجامعه

ي خود، در ي كشور، در آيندهدر اداره

ود داراي نقشند، داراي پيشرفت خ

اي داراي عزت ملي و تأثيرند، جامعه

اي برخوردار از رفاه استغناي ملي، جامعه

اي و مبراي از فقر و گرسنگي، جامعه

پيشرفت  -جانبه داراي پيشرفتهاي همه

علمي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت 

اي بدون و باالخره جامعه -سياسي 

حال  سكون، بدون ركود، بدون توقف و در

اي است كه پيشروي دائم؛ اين آن جامعه

ما دنبالش هستيم. البته اين جامعه تحقق 

پيدا نكرده، ولي ما دنبال اين هستيم كه 

بيانات در  ) .اين جامعه تحقق پيدا كند

 (ديدار دانشجويان كرمانشاه

 

 و آفات بررسي به فرهنگي شناسي آسيب كه است فرهنگي آسيب ،ها آسيب از يكي اما

 سازنده و دهنده شكل عناصر و دارند، فرهنگي لعاب و رنگ كه پردازدمي هاييآسيب

 آسيبها، اين دهندمي قرار تأثير تحت را جامعه يک افراد رايج هايكنش و رفتارها عادات،

 جامعه يا ملت يک فرهنگ روبنايي مسائل به كه خسارتي و تخريب ميزان از نظر صرف

كه  كنندمي وارد آسيب نيز فرهنگي جامعه يا ملت اصيل فرهنگ متن در سازند،مي وارد

 و تغيير كامالً از بين رفتن هويت ديني، ملي جامعه مورد هجومنتيجه ي غم انگيز آن 

 باشد كه واقعيات آن در جامعه امروز ما كامال هاي دشمن ميآشكار به سمت خواسته

 مشهود مي باشد.                                           

با توجه به سخنان مقام معظم رهبري ما در 

مرحله ي قرار داريم كه هنوز دولت اسالمي 

به معناي واقعي محقق نشده است بنابراين 

براي عبور از اين مرحله و رسيدن به مراحل 

بعدي بايد موانع پيش رو را شناسايي كرده و 

 .آن را از ميان ببريم

 وبنابراين بهترين راه آسيب شناسي است 

شناسايي  ،انقالبمقصود از آسيب شناسي 

كه است آن دسته از عوامل مهم و مؤثري 

شكل گيري و تداوم آنها مي تواند فرايند 

اهداف و آرمانهاي انقالب را متوقف و تحقق 

و همچنين  يا به صورت محسوس كُند نمايد

نقطه ضعف ما در مقابل دشمن كه نقطه ي 

 آسيب پذيري ما محسوب مي شود. 

 

 آسبیب شناسی انقال     ب
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 آسبیب شناسی انقال     ب

 باز نبود، يي است كه خورشيد اسالم در آن درخشيد و به ما منعکس شد. اگر اين آيينه، آن آيينهفجری هده

 11/11/96امام خامنه ای .آورديمنشستيم و اسمي از اسالم ميهای تاريک و قرون خاليه، بايستي ما ميهم مثل همان دوره

 

 در  ابعاد  آسيبهايي كه انقالب اسالمياما 

 بدين شرح است: با آن روبروست،مختلف 

 گيريمراحل مختلف شكلبه اعتبار ـ  1

 ي.ه مرحله نفوذ، استحاله و براندازدر س

بر مبناي مراحل شكل گيري انقالب و ـ  2

مانند: آسيبهاي مبنايي و  نظام اسالمي

ب هاي ساختاري و تئورژيک و نظري، آسي

 ي.آسيب هاي فرايند

، به اعتبار اصناف و اقشار مورد تهديدـ  9

 ناهيادانشگ هايي كه روحانيت،مانندآسيب

روشنفكران، نيروهاي مسلح، نهادهاي 

 د.مي كن انقالبي و دولتي را تهديد

مانند  به اعتبار موضوعات عام و كليـ  4

آسيبهاي فرهنگي، )مراكز علمي و تبليغي 

و مطبوعاتي( اقتصادي، سياسي، احزاب و 

ي سياسي، اجتماعي، نظامي و نهادها

 ي.امنيت

 
 
 

مديريت كالن نظام ـ آسيبهايي كه  5

و قوه مجريه، مقننه و اعم از رهبري 

 د.را تهديد مي كن قضاييه

مواردي است كه بر همه ي  ها  و اين

كساني كه عاشقانه انقالب را دوست 

دارند بايد مورد توجه و برر سي قرار 

گيرد تا نقطه آسيب پذيري را به خوبي 

شناسايي كرده و قدم هاي محكمي در 

البته نكته كليدي را بايد  رفع آن بردارند.

 ات حكيمانه امام خامنه ايمنويّدر 

با عملياتي كردن سخنان  جستجو كرد و

جاده ي ناهموار پيش رويمان  معظم له،

را هموار ساخته و افق روشني را براي 

 انقالبمان ترسيم نماييم.

 

است كه متأسفانه در كنار تغيير فرهنگ  بُعد اقتصادياما يكي از نقاط آسيب پذيري ما، 

، خود را به شكل شكننده اي نشان داده مصرف گراييو  اشرافي گريجامعه به سمت 

 ، سعيتحريم هاي به اصطالح فلج كنندهاست، و دشمن از همين نقطه ضعف، با ايجاد 

 در به زانو درآوردن انقالب اسالمي دارد.                          
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 حكيمه شعباني

                 .يمٌظِعَ ذابٌم عَ هُلَ کَاولئِ وَ  اتِنَيِّالبَ مُهُائَا جَمَ عدِن بَوا مِفُلَاختَ وا وَقُرَّفَتَ ينَذِالَّونوا كَ كُال تَ وَ

 115سوره آل عمران/ 

 

يكي از  اتحاد و انسجام اسالمي

عد ضروري ترين مسائل مسلمانان در بُ

است و هيچ گونه داخلي و خارجي 

آنچه  .منافاتي با اصول مذهبي ندارد

مسلم است دشمنان و بدخواهان بيكار 

ننشسته و با آتش افروزي هاي مداوم 

و خطرناک تر از  ،و صد چهره خود

همه پاشيدن بذر اختالفات مذهبي در 

سعي در مغشوش  ،ابعاد گوناگون آن

كردن فضاي معاصر در دنياي اسالم و 

ط بين مسلمانان و تيره كردن رواب

 .دارندخود را چيدن ميوه مطلوب 

در پيام خود در  )ره( حضرت امام

يعني يک روز بعد  57بهمن  29تاريخ 

از پيروزي انقالب اسالمي و در اوج 

به  روزها آن پيچيده و مسايل متعدد

 د:چنين اشاره دارن اساسي اين امر

 

 ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم؛ واحد"

ي انكه مسلمان و برادر هستيم. اگر كس هستيم

مانها كه باعث تفرقه بين ما مسل ندكالمي بگوي

 بشود، بدانيد كه يا جاهل هستند يا از كساني

خواهند بين مسلمانان اختالف هستند كه مي

يست، ما بيندازند. قضيه شيعه و سني اصلًا در كار ن

(19ص ،0ج صحيفه امام،. )"دريمهمه با هم برا  

 

ديدار در  17/1/81تاريخ  ام معظم رهبري درمق

 :كارگزاران نظام مي فرمايند

دنياي اسالم اگر بخواهد حركت عميقِ امت "

درستي پيش ه اسالمي را در جهت پيروزي، ب

ببرد، الزاماتي را بايد قبول كند، كه اولينِ اين 

است؛ به جان هم انداختن « اتحاد»الزامات، 

هاي اوّلي استكبار است؛ برادران، يكي از نقشه

، يک سياست قديمي تفرقه بينداز و حكومت كن

 دانيم، درايم، همه هم مياست؛ همه هم گفته

 حال، بعضاً متأسفانه همين سياست دشمن عين

به خاطر تبعيت از اهواء نفساني، به خاطر را 

ها، به خاطر بينيتهتحليلهاي غلط، به خاطر كو

مدت  ترجيح دادن منافع شخصي يا منافع كوتاه

 ."، دنبال مي كنندمدت بر منافع بلند
 

 ن تفـرقـهطنیـ
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 ايشان هم چنين مي فرمايند:

مسأله ، چگونگي اتحاد و انسجام مذهبي"

و  دوستى با دوستان اهل بيت

منافاتى با ، دشمنى با دشمنان آنان

؛ ندارد وحدت اسالمى بين شيعه و سنى

زيرا چنان نيست كه اهل تسنن از 

باشند. بلكه  دشمنان اهل بيت

ل قُ»بسيارى از آنان به حكم آيه شريفه 

ربى ى القُفِ ةَدِّوَال المَإ جراًأ يهِلَم عَكُلُسئَأ ال

دوستى و مودت اهل « 29شورى  -

الزم به  .شمارندرا واجب مى بيت

خاندان عصمت  تذكر است كه دوستى با

وليكن از امتيازات  ،طهارت مراتبى داردو 

شيعه آن است كه با تمام ابعاد به اين 

 .دستور الهى جامه عمل پوشانده است

كنار  ،منظور از وحدت شيعه و سني

گذاشتن مسائل اختالفي و تكيه بر 

دادن آنها در تعامل  مشتركات و مبنا قرار

با يكديگر و در مسائل مربوط به جهان 

ين المللي است. به گونه اسالم و صحنه ب

اي كه مسلمانان فارغ از اختالفات و با 

 پرهيز از تفرقه در مسائل جهان اسالم هم

 سو و هم جهت حركت كنند. 

 

مسئله اين است كه اصحابِ عقايد مختلف، 

بايستى به وسوسه ى دشمن گوش نكنند، به 

نسبت  جان هم نيفتند، با هم دشمنى نكنند و

در عين وجود و  به هم كارشكنى نكنند

 تعامل و جهت گيري يكسانزمينه  ،اختالفات

در مسائل كلي و بين المللي در ميان آنها وجود 

  2/11/85 "داشته باشد.
 

 طنیـن تفـرقـه

 انقالب اسالمي به عنوان تنها مظهر حق در سراسر كره زمين، در رودررويي كامل با

 شهيد آويني. كتاب گنجينه آسماني                                                    .مظاهر شيطان است 

 

به تعبير ديگر اختالفات مانع از اخوت اسالمي 

و وحدت صفوف مسلمين در برابر دشمنان 

از اين رو معناي اتحاد شيعه و سني  .نيست

دست برداشتن و كوتاه آمدن از اصول و 

اين نيست كه شيعه ؛ اعتقادات خويش نيست

هر  !هنيا سنى، عقايد يكديگر را قبول كنند؛ 

 ،كسى عقيده ى خودش را دارد
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 ارك به اسالم عليه را خود هاي هجمه و انگليس، تمام آنچه مشخص است اينكه آمريكا

 يانم وحدت و انسجام به خوبي بر اين امر واقف هستند كه تا زماني كه آنها اما اند، برده

 قداما در ناتواني به توجه با رو، همين از شوند، باشد، نمي توانند موفق جهان مسلمانان

 فعلي طشراي در آمريكا اصلي سياست اند. آورده روي «نرم تهديد» جديد توطئه به نظامي،

 گسستهاي به زدن دامن و داخل در سازيبحران و ثباتيبي ايجاد طريق از نرم تهديد

است. مسلمان مختلف نژادهاي و مذاهب ها، قوميت ميان اختالف ايجاد و مذهبي و قومي  

 

است،  نمو و رشد حال در و گرفته در اين راستا قوت در دو سه سال اخير كه جرياناتي از يكي

 و، بين ملت ايراناختالف است كه با شعار شيعه انگليسي به دنبال:  نمايي شيعه جعلي جريان

آگاهانه و هوشيارانه  افرادالبته بعضي از  .ستا بين ملت ايران و ملتهاي ديگر مسلماناختالف 

–ي امريكايي اند، بعضي هم ممكن است اشتباه كنند و در دام اين توطئهتوطئه را فهميده

 مذهبي هيأت هاي طريق از را رشدش بسترهاي از يكي كه در اين جريانبيفتند. انگليسي 

 جهان در جاري مسائل به توجه بدون و زمان و مكان به نگاه بدون غيرمعقوالنه و كند، مي دنبال

 .نيست كشتار مسلمانان بي گناه جز آن نتيجه كه مي پردازد بدعت هايي اشاعه به اسالم،

 

 طنیـن تفـرقـه
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 در آموزشي وسيع مراكز اينترنتي، امپراطوري متعدد، ماهواره اي هايايجاد شبكه

است.  جريان كالن، برخي اقدامات اين هايپول توزيع اسالمي و مختلف كشورهاي

 اهل مُحبّان و شيعيان تمام از دستگيري و حمايت ادعاي اينكه با وجود جريان اين

زماني  حتي. است نكرده اظهار نظري كوچک ترين سوريه ماجراي در اما دارد، را بيت

 العمليعكس  هيچ بود، زينب حضرت مطهر مرقد تخريب صدد در دشمن كه

. است غيرسياسي هيأت بر تأكيد مذهبي هيئات جذب در فرقه اين راهكار. نداد نشان

 بيان با عادي مردم كند، اين است كه مي اقامه مسأله اين بر جريان اين كه دليلي

 شكاف ايجاد دنبال به اصل، در فرقه اين سياسي از هيأت فرار مي كنند؛ ولي مسائل

 .است اسالمي نظام و هيأت ها بين

 

 خرافه و تفرقه ايجاد در انگلستان جاسوسي سرويس نقش درباره "تيجاني دكتر"

 : نويسدمي تشيع مذهب در پراكني

 براي امروز كردند،مي بلند ظالمان برابر در را آن شيعيان گذشته در كه شمشيرهايي»

 زيادي مقدار هاانگليسي كه تا جايي كنند،مي استفاده آن از ،خود سرهاي به زدن

  .«كنندمي تقسيم كربال، در عزاداري هايدسته ميان در شمشير،

دنياي اسالم آنچه در اين جهت بر دانشمندان مصلح و خيرخواهان در بنابراين 

در  و امامان معصوم پيامبر اكرمي به سيره نظري و عملي ضرورت دارد، تأسّ

  ، يعني وحدت در جهان اسالم است.ساسي ترين عاملا ماندگاريو ايجاد و توسعه 
 

 است  ی عزم عمومي ملت ايران است؛ مظهر همان چيزیدهندهبهمن مظهر اقتدار ملي است؛ نشان22راهپيمايي 

  6/11/38ایامام خامنه .كندهای تبليغاتي و سياسي، مرعوب مييي از اقتدار نظامي و تواناييدشمني را در هر حد و اندازهكه هر 

 

 طنیـن تفـرقـه
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در واليت مطلقه فقيه به معناي « اطالق»

 «تقيد»فقدان قيد، مفهومي در مقابل 

دارد و اطالق واليت فقيه در چند ناحيه 

 ت:اس

ها واليت كساني كه بر آندر ناحيه ( 1

در اين ناحيه ولي  -مولّي عليهم- دارد

اسالمي از فقيه بر يكايک افراد جامعه 

مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، 

مقلدان خودش و... و بلكه بر خودش 

 ر طبقبكه واليت دارد و اگر حكمي كند 

ازين باشد بايد همگان، حتي ساير فقها مو

 و بلكه خودش آن را رعايت و به آن عمل

 2كنند.                    
 

 سعيده رحمانيان

 والیت مطلقه فقیه

در « واليت مطلقه فقيه»هنگامي كه 

چه هر آن ،گيردرأس حكومت قرار مي

از اختيارات و حقوقي كه براي حكومت 

الزم است براي او وجود دارد كه البته 

اين اختيارات محدود به ضوابطي است 

كه از طرف شرع بيان شده است و 

ر ساير دمسئله اين  .بدون ضابطه نيست

حكومتها نيز وجود دارد، يعني شخص 

حاكم امكان استفاده از تمامي اختيارات 

ضروري و الزم را براي ادارة حكومت را 

دارد و اال نبايد ادارة كشور را به طور 

 1.تمام و كمال از او انتظار داشت
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: بدان معنا كه محدوده اطالق مكاني( 2

به هيچ حد و مرز جغرافيايي « فقيه»واليت 

شود و هر كجا كه بشريت زيست مقيد نمي

ولي فقيه گسترده كند دايره واليت مي

 9است.

: بدان معنا كه موضوعات اطالق موضوعي( 9

جا گسترده است كه واليت ولي فقيه تا آن

واليت دين بر جامعه سايه افكند. واليت او 

سياسي، "بر كليه روابط و ساختارهاي 

جامعه جاري "اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

است و هيچ شأني از شؤون اجتماعي جامعه 

كه واليت او در آن محدوده جاري باشد نمي

اي از واليت نگردد چنين شكل و گستره

 4اجتناب ناپذير است.

در اين رهبر كبير انقالب امام خميني)ره( 

اصل اين است كه فقيه »رابطه مي فرمايند: 

داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ 

همان اختيارات وسيع معصوم را داشته 

ي داشته باشيم كه دليل خاصباشد، مگر آن

  5«كه فالن امر از اختصاصات معصوم است.

كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه »

مقرر شده، در مورد فقيه  براي پيامبر و ائمه

توان فرقي ميان عادل نيز مقرر است و عقالً نمي

 « اين دو قائل شد.

به استبداد  "يت فقيهوال"مطلق بودن  آياسؤال: 

 انجامد؟ و ديكتاتوري نمي

 :در اين باره چند مطلب گفتنى است

است؛  قواعد رافع تزاحمواليت مطلقه فقيه از -1

يعنى، مطلق بودن واليت گره گشا در تزاحم 

احكام و مصالح اجتماعى است؛ و نشانه 

نگرى اسالم در برخورد با مقتضيات زمان واقع

 .است

است نه  مقيد به قيودىواليت مطلقه خود، -2

اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت 

 :از اين است كه

باشد و حق ندارد  مجرى احكام الهىاو بايد  الف(

خودسرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه اين 

مصالح  ت؛ ب(فلسفه اصلى واليت فقيه اس

واند تدر زمانى مى د؛ ج(جامعه را بايد رعايت كن

حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى 

جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با  از مصالح اهمّ

خواست و ميل يا مصلحت شخصى، و يا 

 ي.مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرع

 

 

 والیت مطلقه فقیه

 است. سعي ميکنند انقالب را )دشمنان( ، خود مانع بزرگي در راه تحقق هدف فجر دههيادبود 
 ، انقالب را به ياد مردم ميآورد. سعي ميکنند امام را از ياد مردم ببرند؛فجر دههاز ياد مردم ببرند؛ اما 

 8/11/31امام خامنه ای                           .تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست، فجر دههاما  
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مطلقه »شود كه از آنچه گذشت روشن مى

به معنايى كه ذكر شده، هيچ « بودن

ندارد. « ديكتاتورى و استبداد»پيوندى با 

آنچه موجب توهم ديكتاتورى شده، تشابه 

هاى رژيم"با « واليت مطلقه»لفظى 

است كه در آن   (Absolutist)"مطلقه

باشد. در حالى كه حاكم مطلق العنان مى

مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت 

است. از اين رو حضرت امام خمينى)ره( 

واليت فقيه ضد ديكتاتورى "فرمودند: 

 ."است

بنابراين مفهوم استبداد يا خودسري، به 

ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن، 

 يت اسالمي نيست.در معناي وال مطلقاً

 

بينانه بنگريم، درخواهيم اكنون اگر واقع

ترين يكى از مهم-« واليت مطلقه»يافت كه 

خروج از هايى است كه اسالم براى حلراه

 ها در عرصه تزاحم مصالحبن بست

بينى كرده و بدون آن عماًل حكومت، پيش

با مشكالت بسيار زيادى رو به رو خواهد 

ت در شد. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارا

هر حكومتى وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر 

كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از 

 .باشندمند مىاختيارات ولى فقيه بهره

 

 ي نوشت ها:پ

. آيت اهلل 04،05،50،57، امام خميني، واليت فقيه، ص79مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام )ره( سال نشر -1 -1

. ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد 78نشر اسراء، سال چاپ  409و250ص جوادي آملي، واليت فقاهت و عدالت

. آيت اهلل مصباح نگاهي گذرا بر 404، ص2كتاب البيع امام خميني، ج .1908سازمان چاپ و نشر، سال 

 ژوهشي امام خميني)ره( چاپ دوم.، ناشر مؤسسه آموزشي پ121ـ115نظريه واليت فقيه، ص

 73.9كانون انديشه جوان، ص،123صهادوي تهراني، واليت فقيه،  -2 -2

 .3.4و7و2« جزوات واليت فقيه». سيدمنيرالدين هاشمي 219پيروزمند عليرضا، نظام معقول، ص -9 -9

 5.همان -4 -4

منبع:مركز .95امام خميني، شؤون واليت فقيه، ترجمه البيع، ص .57.0و50امام خميني، واليت فقيه، ص -5 -5

 .يه قمگويي به شبهات حوزه علممطالعات و پاسخ

 

 

 والیت مطلقه فقیه
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توان به عنوان علل و عوامل شكل گيري انقالب مورد بررسي قرار داد در آنچه مي

از نظريه »رويكرد تلفيقي و تركيبي هاي جديد مطالعات انقالب مي توان به نگرش

اي از توان گفت كه  مجموعهدر واقع مي از آن نام برد. «اراده گرايانه و ساختار گرايانه

شرايط براي وقوع  تا شرايط ساختاري و ارادي در ساليان سال دست به دست هم داد

 در اين مقاله بدان اشاره خواهيم كرد.تحقق انقالب فراهم شود كه ما  و
 

 الف( علل ساختاري رخداد انقالب اسالمي در ايران

 . ساختار سياسي متصلب1

ساختار سياسي ايران در بسياري از دوره هاي تاريخي از جمله قاجار و پهلوي، 

ي نظام ادامهساختاري استبدادي و اقتدارگرا بوده و نظام سياسي در دوره پهلوي 

اقتدارگرايانه قاجار مي باشد كه تنها ماهيت نيروها با توجه به شرايط جديد تغيير كرده 

است. در دوران پهلوي اول علي رغم اينكه اقدامات به اصطالح بنيادي در راستاي 

، نه تنها توسعه سياسيتوسعه يافتگي صنعتي اداري و نظامي انجام شد، لكن در زمينه 

را به عقب راندند بلكه كساني را هم كه در به قدرت رسيدن ايشان نقش  مخالفان خود

نشين كردن( از صحنه سياست اساسي داشتند از راههاي مختلف)اعدام، تبعيد، خانه

 تبعيد و در نهايت شهادت آيت اله مدرسخارج نمود كه نمونه بارز آن مي توان به 

 ومت را در دست خود متمركز كردند.اشاره كرد و بدين ترتيب تمام قدرت و اختيار حك

 فاطمه توحيدي

 علل و عوامل شکل گیری انقالب

 ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم . 
 امام خميني)ره(
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چند بركناري رضاشاه از  هر

و روي  1921قدرت در سال 

كار آمدن پهلوي دوم چشم 

اندازهايي را مبني بر تحول در 

اما  ،وضعيت موجود ارائه داد

دست  دمحمدرضا شاه نيز خو

اي كه حافظ منافع غرب نشانده

 .شدمحسوب ميبود، و آمريكا 

 28خصوص بعد از كودتاي به 

مرداد جو امنيتي خاصي بر 

فضاي سياسي ايران حاكم شد 

به نحوي كه كوچكترين 

اعتراضي به طور وحشيانه پاسخ 

به  داده مي شد و شاه عمالً 

نوكر حلقه به گوش عنوان 

از هيچ اقدامي در جهت آمريكا 

كسب رضايت اربابان خود 

-نمونهاز  كرد كهميكوتاهي ن

بارز آن مي توان به جريان  هاي

 اشاره كرد. كاپيتوالسيون

 

 . ساختار ناموزون اقتصادي2

ساختار اقتصادي ايران به تدريج از زمان صفويان تا 

زمان قاجار از اقتصادي خودكفا به اقصادي وابسته 

ثر بر اين تحوالت امل مؤاز جمله عو تحول پيدا كرد.

، جنگ ايران با روسيه و ايرانگران در نفوذ استعمار

اقتصادي با اين  انگليس، قراردادهاي سياسي و

يک سو و ضعف و ناكارآيي سيستم سياسي  كشورها از

و استبداد و فساد دولت مركزي در ايران از سوي 

 اين وضعيت منجر به عقب ماندگي و ديگر دانست.

در ايران شد. افزايش  ناكارآيي ساختار اقتصادي

، و ران به نظام جهاني به خصوص آمريكاوابستگي اي

با دادن امتيازات خاص به آنان در كنار تک ويژه به 

-نفت در سالمحصولي شدن و وابستگي  شديد به 

نقش مهمي در ناموزوني اقتصادي  57-42 هاي

زمينه را براي ناكارآيي سيستم  مسئله داشت كه اين

 يتاقتصادي و در نهايت افزايش نارضايتي از وضع

وجود موجب گرديد و بر رخداد انقالب در ايران اثر م

 خود را برجا گذاشت.
 

 علل و عوامل شکل گیری انقالب
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 . ساختار فرهنگي و تحوالت آن9

ايراني مسلمان تالش مي كرد تا بعد از 

زندگي خود پذيرش اسالم، ابعاد مختلف 

را بر اساس اين چهار چوب معني كند و 

، ميزان انطباق فرهنگ به دنبال افزايش

در  آداب و رسوم بومي با اسالم بود.

اجتماعي  دوران پهلوي ساختار فرهنگي

كيد بر نوعي كشور به تدريج به جاي تأ

هاي فرهنگي به سمت لفهؤتوازن بين م

با  قطبي ميل پيدا كرد و اين امر دو

هاي خاصي از تجددگرايي د بر قرائتكيتأ

اين  در و شبه مدرنيسم تشديد شد.

كه قرائت حاكم در  قرائت خاص از تجدد

حذف دوران پهلوي محسوب مي شد، 

به عنوان فرهنگ سنتي و  فرهنگ بومي

فرهنگ به اصطالح جايگزين كردن آن با 

ترين اولويت كاري مهم مدرن غربي

 تجددگرايان بود.

 نگار فرانسوي ژان لوروريه، روزنامه

 نويسد: مي

اگر در كوچه و خيابان از ايرانيان »

بپرسيد كه چرا رژيم شاه را مورد 

انتقاد و سرزنش قرار مي دهند و 

فساد و ها را جمع كنيد، جواب آن 

در رديف اول  انحطاط اخالقي رژيم

 « پاسخ آن ها خواهد بود.

لوروريه و  ضد شاه؛ ژان ايران بر)

احمد فاروقي ترجمه مهدي نراقي، 

 (انتشارات اميركبير

 عوامل شکل گیری انقالبعلل و 

 ، در حقيقت مقطع رهايي ملت ايران و آن بخشي از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده فجری دهه

 11/11/96امام خامنه ای                                                                                    .جدا كرده است
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اشرف قاچاقچي » :نيز شهرت جهاني يافته بود. فردوست معتقد است اشرف در قاچاق مواد مخدر

فردوست به عنوان مسئول دفتر ويژه  .«بين المللي و به طور مسجل عضو مافياي آمريكاست

كرد اشرف هر جا كه مي رفت در يكي از چمدان هايش هروئين حمل مي"اطالعات مدعي است 

 ."و كسي جرأت نمي كرد آن را بازرسي كند
 

 علل و عوامل شکل گیری انقالب

طبقات سنتي متفاوت با الگوي مصرف خاصي رايج شد كه  ،با اين اقدامات بين طبقات نوين

، تكلم به چند زبان، تحصيل در دانشگاههاي از كشور بود. اين گروه با سفرهاي متعدد به خارج

استفاده از رفتارهاي غير متعارف  ها و شيوه زندگي متفاوت،استفاده از سرگرمي اروپا و آمريكا،

مصرف  پوشاک غربي، در جامعه سنتي ايران از قبيل: روابط آزاد زن و مرد، روابط جنسي آزادتر،

استفاده از موسيقي و هنر غربي و بي اعتنايي به ارزشهاي مذهبي؛ قشر جداگانه  نوشابه الكلي،

ند به طوري كه مردم، حكومت را عامل شكل گيري اين گروه و اي را در كشور تشكيل داده بود

 ترويج رفتارهاي آنان مي دانستند و درباريان را باعث و عامل فساد در جامعه قلمداد مي كردند.
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پيوسته اما منجر به رخ دادن انقالب در بسياري از كشورها علل ساختاري به وقوع 

 زا نيز كه شتاب-اينجاست كه به ضرورت ضميمه شدن علل ارادي نشده است.

 :در رخ دادن انقالب پي مي بريم -اشدمي 

 ؛رهبر جامعهبه عنوان  )ره(. ظهور شخصيتي همچون امام خميني1

 ؛ايدئولوژي انقالب اسالمي. مذهب تشيع به عنوان 2

 در انقالب اسالمي. بسيج عموميو  ي. حركت مردم9
 

هايي را در برخي كشورها مثال مي توان حركت

 ،فقدان يكي از عوامل اراديزد كه به سبب 

ساليان سال است كه منجر به وقوع انقالب و 

 ، از جملهپيروزي در آن سرزمين نشده است

در  )ره(نداشتن رهبري چون امام خميني

فقدان مذهبي  و مبارزات مردم ديگر كشورها،

چون تشيع به عنوان ايدئولوژي در حركتهاي 

اگر  .ي مذهب هستندمردمي كشوركه سنّ

الب و رهبر حاضر در صحنه و حامي انق ،مردم

 نباشند به نتيجه رسيدن چنين انقالبي تقريباً 

امر محالي به نظر مي رسد كه ما شاهد فقدان 

يک از اين علل در برخي كشورها و عدم  هر

شكست منجر شدن و به ه وقوع انقالب يا ب

 انحراف رفتن انقالب در آن مناطق هستيم. 
 

 علل و عوامل شکل گیری انقالب

 را اگر فهميديم، آن وقت بايد كوشش كنيم كه« چرا»ما بايد بفهميم چرا پيروز شديم، اين 

 امام خميني)ره(              همان چيزی را كه ما را پيروز كرده حفظش كنيم .  

انقالب اسالمي ايران و 

توانست به رهبري امام 

خميني)ره( و با حركت 

و اتحاد همه اقشار 

جامعه در اطاعت از 

رهنمودهاي ايشان به 

لطف خداوند مّنان در 

 57بيست و دوم بهمن 

 به پيروزي رسد.   
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 آیـا سـران فتنـه قـابـل بخشـش هستند؟!

اشخاص و رجل سياسي  مدتي است كه زمزمه ي رفع حصر از طرف برخي جريانات و

فت اسالمي فتنه بايد مورد عفو اسالمي قرار گرفته و رأبه گوش مي رسد كه سران 

و امام  ،وحشي ،پيامبر : همان گونه كهبا اين مضمون كه ،شامل حالشان شود

 ان فتنه هم مورد بخشش قرار گيرند!سر حر را بخشيدند، حسين

مورد بحث و "كه آيا سران فتنه قابل بخشش هستند؟"ما در اين نوشتار اين موضوع را 

 بررسي قرار مي دهيم.

 

دو گروه در مقابل  88در انتخابات 

نظام قرار گرفتند، گروهي كه سوداي 

رياست جمهوري و دستيابي به قدرت 

ي پرورانيد، و گروهي ديگر را در سر م

كساني بودند كه از پيروزي انقالب به 

بعد تمام همت و تالش خود را در 

جهت براندازي اين انقالب به كار 

بستند و باز هم مترصد فرصتي بودند 

 كه برنامه سرنگوني را اجرايي نمايند.

 

گروه اول كه گروه دوم هم در 

كرده بود، در درونشان رخنه 

روند حوادث انتخابات به 

سرعت در مسير طراحي 

ي گروه دوم قرار گرفتند شده

پياده نظام به نحوي كه به 

دشمن در جهت براندازي 

 تبديل شدند. نظام

 

رژيم و  انگليسو  آمريكاشاهد ادعاي ما اسناد و اطالعاتي است كه نشان مي دهد 

ي كفار، پيشتيباني و و به طور كالن جبههسلطنت طلبان و  جعلي صهيونيست

 انجام دادند. فتنه گرانحمايت همه جانبه ي خود را از 

 عادله رنجبر
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 آیـا سـران فتنـه قـابـل بخشـش هستند؟!

 در حقيقت والدت امامت در اين كشور است؛ به همان معنايي كه خود امام و اسالم برای فجر دهه

 11/11/96امام خامنه ای                                               .اندما ترسيم كرده 

مرگ "كساني كه اصل واليت فقيه را با شعار 

و دفاع از مردم مظلوم  ،"بر اصل واليت فقيه

كه به  را فلسطين و رهايي قدس شريف

هاي راهبردي ترين شعارعنوان يكي از 

كه با نامگذاري جمعه  ،انقالب و نظام واليي

رمضان توسط امام راحل  ماه مبارک خرآ

نه  نه غزه،"با شعار  ،را محسوب مي شود

ال بردند و در روز ؤناجوانمردانه زير س "لبنان

ر مرگ بر با تحريف شعا ،مبارزه با استكبار

ست و جايگزيني آمريكا و مرگ بر صهيوني

ين سعي در به فراموشي آن با نام روسيه و چ

و در ، سپردن جنايات اين شياطين داشتند

 ،هتک حرمت به ساحت روز عاشورانهايت با 

چنان زخمي بر دل اين نظام و مردم ايران 

 زدند كه به اين زودي ها قابل درمان نيست.

 

شكنانه با زير سوال بردن سياسي و اقدامات ساختار  عبور فتنه گران از خطوط قرمز اعتقادي،

 لي نيست كه بتوان به اين سادگي از آن گذشت.مسائ ،ل و قواعد و چارچوب شاكله ي نظاماصو

 

حال عجيب است كه عده اي با 

سعي در  "مع الفارق"قياس 

توجيه و تطهير اين ظلم و 

گناهان نابخشودني سران فتنه را 

 دارند.

حر را  اگر امام حسين

بخشيد، به اين علت بود كه وي 

پيش از آغاز جنگ به نداي ياري 

لبيک گفت و به  امام حسين

سپاه ايشان پيوست در نتيجه او 

هيچگاه به جنگ با امام 

-نرفت و هيچ بي حسين

 اه ايشان نكرد.حرمتي به جايگ
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 هستند؟!آیـا سـران فتنـه قـابـل بخشـش 

اين در حالي است كه آنان نه تنها به 

سخنان دلسوزانه ي رهبري توجه نكرده 

تبديل  دشمن تمام عياربلكه خود به يک 

شدند و تمام قواي خود را در جهت 

براندازي به كار بستند و در اين راه 

نامبارک از هيچ اقدامي فروگذاري 

 نكردند.

كه مورد عفو  "وحشي"در مورد 

اي بود كه برده واقع شد، وي پيامبر

از فرمان مالک خود پيروي مي كرد؛ و با 

، اظهار ندامت و پشيماني و اسالم آوردن

واقع شد و اگر يک  مورد عفو پيامبر

با او كامالً  فرد آزاد بود، رفتار پيامبر

 فرق مي كرد.

 

مروري بر ماجراي توبه ي جناب حر به خوبي نشان مي دهد كه ايشان نه تنها مسير 

كردند، بلكه در اين زمينه با  خود را تغيير دادند و قصد حضور در سپاه ابا عبداهلل

عمر سعد به مجادله پرداخته و پس از آنكه از تغيير مسير آنها نااميد شدند شخصاً 

 شهد شهادت را نوشيد. مسير توبه را در پيش گرفته و در ركاب امام حسين

 

اگر سران فتنه واقعاً حر صفت بودند 

-خطبههنگامي كه رهبر انقالب در 

سخنراني 88خرداد 23هاي نمازجمعه 

كردند و حجت را بر همه تمام كردند، 

نسبت به اشتباه خود متنبّه و از 

اردوگاه دشمن بيرون مي آمدند و 

فهميدند كه در راستاي اهداف مي

دشمنان قسم خورده ي نظام حركت 

و مانند بسياري از افراد كه  مي كنند

متنبه شده و راه خود را از جريان 

فتنه جدا كردند، آنها هم توبه كرده و 

باز مي گشتند و قطعًا انقالب و 

 رهبري با آغوش باز آنها را 

 ذيرفت و مردم هم آنان را پمي 

 خشيدند.بمي 
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 آیـا سـران فتنـه قـابـل بخشـش هستند؟!

 بهمن يادی و نامي آورده مي شود، چهره ی شهيد و نقش  22هر گاه و هر جا كه از پيروزی 

 16/11/93خامنه ای  امام                    .خونين شهادت، در برابر چشم ها پديدار مي گردد

سران در مورد البته بايد گفت كه 

مجازاتي براي آنها فتنه هنوز 

چرا كه دادگاهي  صورت نگرفته

ت و اين حصر تشكيل نشده اس

مين تنها اقدام تأميني با هدف تأ

امنيت جامعه صورت پذيرفته 

است كه اگر چنين مي شد و 

مورد آنها تشكيل مي  دادگاهي در

خاطر جرايمي ه آنان ب شد

 اغتشاش، همچون ايجاد آشوب،

آسيب و تخريب اموال  ناامني،

بر هم زدن  عمومي و شخصي،

و با ايجاد فضاي  آرامش اجتماعي،

كينه و دشمني و  غبارآلود و پر از

خطر انداختن اصل ه اختالف و ب

مفسدين نظام و در واقع به عنوان 

مجازات محكوم  دّ به اش في االرض

 مي شدند.

 

البته جاي سؤال است آيا كساني 

كه تا كنون اظهار ندامت و 

پشيماني از اعمال خويش نكرده 

و با انقالب و مردم طلبكارانه 

برخورد مي كنند، آيا بيم آن 

دوباره مرتكب نمي رود كه 

 نشوند؟!! خيانت به ايران اسالمي

قابل آيا چنين افرادي به راستي 

 هستند؟!!!گذشت 

 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2264
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2264
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 الهام رنجبر

لعلی صدوقشهید طلبه   عبدا

در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. 9331شهید عبدالعلی در غروب روز یکم مرداد ماه سال 

دیگرشان محمد، از  البته ایشان با برادرش محسن دوقلو بودند. در این خانواده عالوه بر عبدالعلی برادر

جمله اولین شهدای جنگ تحمیلی در جهرم بود. زمانی که محمد به شهادت رسید، عبدالعلی هم به 

شدت زخمی شد و به توصیه پزشک باید برای مدتی استراحت می کرد، اما وی در حالی که دوره درمان 

شهید فردی مؤمن و معتقد بود،  هنوز پایان نیافته بود، دوباره عازم جبهه شد. از لحاظ روحی و معنوی،

در جلسات اگر کوچکترین بحثی از غیبت یا تهمت پیش می آمد، طرف مقابل را قانع می کرد که 

دست از این عمل بردارد و اگر هم نمی توانست از آن مجلس خارج می شد. از سن هفت سالگی 

ایشان تحصیالت خود را در رشته ریاضی نماز و روزه را آغاز کرد. از استعداد و هوش باالیی برخوردار بود. 

در دبیرستان خواجه نصیر به اتمام رساند و همان سال در دانشگاه اصفهان قبول شد؛ و بعد از مدتی 

دانشگاه را رها کرده و به جهرم بازگشت و تحصیالت خود را در حوزه علمیه امام خمینی)ره( شروع کرد. 

ی به جبهه نرفت و دعا می کرد به گونه ای به شهادت برسد شهید به خاطر کسی یا چیزی یا پست و مقام

به آرزوی دیرینه خود دست یافت  4که جنازه ای هم از او باقی نماند. و سرانجام در عملیات کربالی

 روحش شاد یادش گرامی باد.                                    و به فیض شهادت نائل آمد.

 

 عاشقان پرواز
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 "عبدالعلی صدوق "روصیت نامه شهید بزرگوا

به راستی مرگ حق است و همه ما چه بخواهیم  "کل نفس ذائقه الموت. "بسم اهلل الرحمن الرحیم 

چه نخواهیم به استقبال مرگ می رویم، اما چه بهتر که با اراده خویش مرگ در راه خدا و عقیده را 

وقت می توان لیاقت آن  انتخاب کنیم که این مرگ شهادت است که نصیب همه کس نمی شود.

 اهللَ نَّإ"شهادت کسب کرد که از همه تعلقات دنیایی فارغ شویم و خود را از ناخالصی ها برهانیم. 

چه خوب معامله ای است که خدا مشتری . "ةنَّم الجَ هُلَ نَّأم بِهُموالَأ م وَهُسَنفُأ ینَ نِمِؤالمُ نَ ی مِرَاشتَ

ا بهشت دهد. من از خدای بزرگ می خواهم که شایستگی منین ایثارگر باشد و بهایش رؤجان و مال م

الاقل مرگمان بتواند عاملی  ،شهید شدن به ما عطا کند تا اگر زندگی این دنیایمان خدمتی به دین او نکرد

بدانید که زندگی در این جهان  !خانواده عزیزم هر چند جزئی برای حفظ و تداوم انقالب اسالمی باشد.

یک مسلمان باید تا می تواند در این سفر توشه برای  ؛رانجام به پایان می رسدست که سامانند سفری 

آیا توشه آخرت جز خدمت به اسالم و مسلمین و  بازگشت به سوی خالق یکتا جمع آوری کند.

مظلومین چیز دیگری است و آیا بهترین خدمت به اسالم بذل جان و مال نیست؟ در عصر ما که عصر 

حجت برای مسلمین و به  ،است و نائب بزرگوارش خمینی بت شکن غیبت امام مهدی

خصوص برای منتظران قیام پیروز مهدی موعود است، باید با تمام توان از راه و عقیده او حمایت 

  کنیم.

با حضور دائم خود در صحنه نگذارید شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و  !امت مسلمان و پیرو والیت فقیه

در  ،رق و غرب و ایادی مزدورشان که به همه شکل از جمله در لباس دوست در می آینداستعمارگران ش

 والسالم .   بدانید نفوذ اساسی آنها در اندیشه و فرهنگ شماست. و صف متحد شما نفوذ کنند

 

 عاشقان پرواز


