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«جهاد تبیین» اصلیترین حرکت حضرت زهرا (س)
حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر (س)
«جهاد تبیین» بود؛ همان جهادی که مقام
معظم رهبری در روز پنجم مهرماه امسال
فرمانش را صادر کردند .در موقعیتی که
امت اسالمی در انحرافی فوقالعاده فرورفته
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته
و جریانی فاسد و باطل ،هزاران مشکل در
جامعهی اسالمی ایجاد میکند ،فاطمه زهرا

(س) نهتنها سکوت نکرد ،بلکه دست به جهاد
زد .ایشان با «جهاد تبیین» به میدان آمد.
جهاد ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.
حضرت زهرا (س) سه خطبه خواندند.
یکی خطبه فدکیه ،دومی خطبهای در شب
هفتم پیغمبر خدا (ص) و سومی وقتی بود که
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به
عیادت ایشان آمدند.

وجود مقدس حضرت فاطمه (س) در
جمع این زنان ،رویداد سیاسی عظیمی را
رقمزده و خطبه خواندند .این خطبه را باید
مهمترین خطبه ایشان دانست که در آنهمه
عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف رهبری
جامعه از خط امامت است تبیین و به مردم
گوشزد شده است.
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از کفار ،معاند و دشمن هستند .این افراد
بنای عداوت با اسالم و اولیاء خدا را داشته
و با اساس دین دشمنی دارند.

........................................................
در جریان مظلومیت اهلبیت (ع)
آنچه اهمیت فراوان دارد ،سیرهی سیاسی
این بزرگان است که باید به الگویی جهت
حرکت سیاسی ما مبدل شود.
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کفار معاند و کفار غیرمعاند

الگوگیریازسیرهسیاسیاهلبیت(ع)

تبعات انحراف از خط امامت

خطبه اول :الحمدلله المتفرد بالکبریا و
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد
ً
ان محمدا رحمة للورا و اکمل الکمال و افضل
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی
ابن ابیطالب و اوالده المعصومین هم المحجة
البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
ّ
اللهم بلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق
االرض و مغاربها سهلها و جبلها و ّبرها و بحرها
حیهم و ّمیتهم و ّ
ّ
عنا و عن والدینا من الصلوات
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی
رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
ّ
اللهم انا نجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم

ً
ً
عقدا و بیعة له فی رقابنا .اللهم کما ّ
شر فتنا
عهدا و
ّ
بهذا التشریف و فضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا
بهذه النعمة و صل علی موالنا و سیدنا صاحب
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه
و المستشهدین بین یدیه طائعین غیر مکرهین
ّ
ِفی صف الذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم
السالم .اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
کالم ما در خطبهی اول در موضوع تقوای
همهی شما برادران و خواهران و خودم را به عملی در ارتباطات بود .در هفتههای پیش
تقوای الهی سفارش میکنم.
پیرامون تقوای عملی در ارتباط با دشمن بحث
همهی شما برادران و خواهران و خودم را به کردیم و آخرین سخن ما در تقوای عملی در
تقوای الهی سفارش میکنم.
ارتباطات ،رفتار با کفار و دشمنان خداست.

کفـار معاند و کفـار غیرمعاند
کفار بر دو قس م هستند؛ یک قسم از
کفار ،معاند و دشمن هستند .این افراد بنای
عداوت با اسالم و اولیاء خدا را داشته و با
اساس دین و جامعهی اسالمی دشمنی دارند
و از آن دستبردار نیستند .قسم دوم کفار،
کفار غیرمعاند هستند که این افراد اسالم را
قبول نداشته و پیامبر را نپذیرفتهاند اما بنای
دشمنی با پیامبر و اسالم ندارند.

دستور مکتب ما ،که در حقیقت راهبرد
تقوای عملی ما در مسئلهی رفتار با کفار
غیرمعاند است ،مسالمتجویی و همزیستی
مسالمتآمیز است .اسالم دستور میدهد که
در رفتار با کفار غیرمعاند -چه آنان که در
ذمه اسالم هستند و چه آنان که در خارج
از بالد اسالمی زندگی میکنند -رفتار و
همزیستی مسالمتآمیز داشته باشیم.

تقوایعملیدربرخوردباکفارغیرمعاند

«وإ ِْن َجنَ ُحوا
خداوند در قرآن میفرماید َ
َاجنَ ْح ل َ َها»1؛ ای پیغمبر ،اگر کفار با تو
لس ْل ِم ف ْ
ل ِ َّ
از در سالمت وارد شده و در برابر تو دشمنی
نکردند ،تو نیز همینگونه با آنها رفتار کن و
با آنها برخوردی مسالمتآمیز داشته باش.
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خداوند متعال در آیهی دیگری میفرماید
«ل يَ ْن َها ُكم َّ
َ
ين ل َ ْم يُ َقاتِ ُلو ُك ْم فِي ال ِّدينِ
الل َعنِ ال َّ ِذ َ
ُ
َول َ ْم يُ ْخر ُِجو ُك ْم ِم ْن ِديَا ِر ُك ْم أَ ْن تَبَ ُّرو ُه ْم َوتُ ْق ِس ُطوا
إِلَيهِم إ َِّن َّ
ين»2؛ خداوند شما
الل يُ ِح ُّب ال ْ ُم ْق ِس ِط َ
ْ ْ
را از برخورد مسالمتآمیز و نیکرفتاری با
کفاری که با شما جنگ ندارند و در مقام بر
هم زدن زندگی اجتماعی شما اقدام نمیکنند
و دیار شما را خراب نمیکنند و نمیخواهند
شما را از خانه و زندگی آواره کنند ،نهی
نمیکند« .أَ ْن تَبَ ُّرو ُه ْم» اینکه نسبت به آنها
«وتُ ْق ِس ُطوا
ب ِر روا دارید و با نیکی رفتار کنیدَ ،
إِل َ ْيه ِْم» و بهعنوان یک انسان همزیست با شما،

با آنها در کمال عدالت رفتار کنید.
خداوند متعال افرادی را که به حقوق
دیگران در شئونات زندگی احترام گذاشته و
آن را مراعات میکنند ،دوست دارد؛ چه این
فرد مسلمان باشد و چه کافری باشد که از در
عناد و عداوت وارد نشده است.
درنامهایکهوجودمقدسامیرالمؤمنین(ع)
به مالک اشتر بهعنوان عهدنامهی حکومتی
صادر فرمودهاند میفرمایند که رفتار با
دیگران از دو صورت خارج نیست .یا آنهایی
که تحت حکومت تو در مصر زندگی میکنند
ن هستند که در این صورت برادران
مسلما 

تو هستند؛ یا کفار هستند که آنها نیز
همنوعان تو هستند 3.حضرت در این نامه
کفار غیر معاندی که در ذمهی اسالم بودند
را در ردیف مسلمانان جهت اجرای رفتار
عادالنهی حکومتی معرفی میکنند.
ما باید در رفتار با کفار -ولو غیر معاند-
دقت و احتیاط کنیم؛ زیرا که امروز این کافر،
معاند نیست اما اگر بنا شود که یک روزی
فتنهی دشمن در جامعهی ما عملی شود،
ممکن است همین شخص کفر خودش را
اظهار کرده و بهطرف دشمن برود لذا بایستی
با آنها در عین اینکه رفتار مسالمتآمیز داریم،
منتهای دقت و احتیاط را نیز داشته باشیم.
در آیهی مبارکهی سورهی فتح که خداوند
متعال پیروان پیامبر (ص) را معرفی میکند
ول َّ
«م َح َّم ٌد َر ُس ُ
ين َم َع ُه أَ ِش َّد ُاء َع َلى ال ْ ُك َّفا ِر
الل ِ َوال َّ ِذ َ
ُ
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اء ب َ ْينَ ُهم» ؛ کسانی که از امت پیغمبر
م
ح
ُر َ َ ُ
هستند از دو خصوصیت برخوردار هستند:
اینها در بین خودشان نسبت به یکدیگر
اء» هستند؛ یعنی نسبت به هم رحمت
ُ
«ر َح َم ُ
َ
و مهربانی دارند .اینها نسبت به کفار «أ ِش َّد ُاء»
هستند .معنای «أَ ِش َّد ُاء َع َلى ال ْ ُك َّفا ِر» خشونت
نیست؛ بلکه به معنی سختگیر و مراقب است.
یعنی پیروان پیامبر خدا (ص) در مقابل
کفار خودشان را نباخته و تحت تأثیر تلقینات
آنها واقع نمیشوند بلکه در جریان اجرای
مقررات و قوانین ارتباطی نسبت به کفار
سختگیر و کام ً
ال مراقبت هستند.
در جریان کرواسی و بوسنی و هرزگوین،
صربها مسلمانها را قتلعام کردند و
میگویند این صربهای مسیحی که به جان

مسلمانان افتادند ،قب ً
ال با مسلمانان دوست
صمیمی بودهاند.
این افراد سالیان درازی در همسایگی
یکدیگر به سر برده و نسبت به هم محبت
فوقالعادهای داشتند؛ اما روزی که بنا شد
صربها مسلمانان را قتلعام کنند ،این
همسایهی مسیحی ،بچهی همسایهی مسلمان
خودش را که تا دیروز به او محبت و مهربانی
تو
میکرد ،سر برید! صربها از انواع قساو 
بیرحمی نسبت به همین همسایههای خود
خودداری نکرده و به وقت خود ،مسلمانان را
قتلعام کردند.
به ما دستور دادهاند که در همهی شئون
زندگی -اعم از سیاسی و داخلی -کفار را
دخالت ندهید .ذات مقدس پروردگار در
 .1سورهی مبارکهی انفال؛ آیه .61
سورهی مبارکهی آلعمران ،آیهی ۱۱۸
 .2سورهی مبارکهی ممتحنه؛ آیه .8
آمنُوا َل تَتَّ ِخذُوا ب ِ َطان َ ًة
میفرماید «يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
 .3متن روایت :وأشعر قلبك الرحمة للرعية ،والمحبة
ِم ْن ُدون ِ ُك ْم َل يَ ْألُون َ ُك ْم َخبَ ً
ال َو ُّدوا َما َعنِتُّ ْم قَ ْد لهم ،واللطف بهم ،وال تكونن عليهم سبعا ضاريا (ضاربا)
ضاء ِمن أَفْوا ِههِم وما تُ ْخ ِفي ص ُدور ُهم تغتنم أكلهم ،فإنهم صنفان :إما أخ لك في الدين ،أو نظير
ب َ َد ِت الْبَ ْغ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ُ ُ ْ
لك في الخلق( .نهج البالغة؛ محمد دشتی ،ص )291
أَ ْكبَ ُر قَ ْد بَيَّنَّا ل َ ُك ُم ْاليَ ِ
ون»؛ ای
ات إ ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع ِق ُل َ
 .4سورهی مبارکهی فتح؛ آیه .29
مؤمنین! غیر خودتان را آستر برای خودتان
 .5المفردات في غريب القرآن؛ راغب اصفهاني ،ص.51

نگیریدَ .
«بطانَةً» به معنای آستر لباس است؛
آستر لباس هر شخص با بدنش ارتباط دارد،
این واژه به معنای لباس زیر نیز استعمال
شده است؛ یعنی آن لباسی که با پوست
بدنتان ارتباط دارد.
راغب اصفهانی در کتاب مفردات میگوید
«والبطانة خالف الظهارة وبطنت ثوبي بآخر
جعلته تحته وقد بطن فالن بفالن بطونا وتستعار
البطانة لمن تختصه باالطالع على باطن أمرك»5؛
بطانه خالف ظهاره است ،ظهاره به رویهی
لباس میگویند و بطانه به آستر لباس اطالق
میشود و لباسزیر را «بطانه» میگویند .این
واژه استعاره از کسی است که میخواهی او را
مخصوص اسرار و باطن زندگی خود قرار دهی.
...........................................................................

تقوای عملی در برخورد با کفار معاند
در منطق و فرهنگ اسالمی ،کافری که
معاند است بههیچوجه قابل سازش نیست.
خداوند متعال در آیهی  ۹سورهی مبارکهی
ممتحنه میفرماید «إِن َ َّما يَ ْن َها ُك ُم َّ
الل َع ِن
ين َوأَ ْخ َر ُجو ُك ْم م ِْن
ِين َقاتَ ُلو ُك ْم فِي ال ّ ِد ِ
ال َّذ َ
َ
ِديَا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى إ ِ ْخ َراجِ ُك ْم أ ْن تَ َول َّ ْو ُه ْم
ِك ُه ُم َّ
َو َم ْن يَ َت َول َّ ُه ْم َف ُأولَئ َ
ون»؛ خداوند
الظال ُِم َ

شمارا نسبت به کسانی که با شما میجنگند
و اصرار دارند زندگی شما را به هم زده و
جامعهی شما را دگرگون کرده و شما را از
خانه و زندگی آواره کنند ،نهی میکند.
« َو َظا َه ُروا َعلَى إ ِ ْخ َراجِ ُك ْم»؛ برای بیرون
راندنتان به یکدیگر کمک کرده و حتی تظاهر
به این مطلب هم میکنند« .أَ ْن تَ َول َّ ْو ُه ْم»؛ خدا
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نهی میکند شما را از اینکه با اینها طرح
«و َم ْن يَتَ َول َّ ُه ْم
صمیمیت و دوستی بریزیدَ .
ف َُأولَئِ َ
ون»؛ کسی که بخواهد با این
ك ُه ُم ا َّلظال ِ ُم َ
کفار معاند و ناپاک طرح دوستی بریزد ظالم
است؛ هم ظلم در حق خودش کرده و هم ظلم
در حق مردم نموده است .رفتار ما نباید با کفار
معاند و دشمن ،بر اساس دوستی و صمیمت
باشد و نباید بههیچوجه با آنان معاهده و قرارداد
دوستی ببندیم؛ تا چه برسد به اینکه بخواهیم
به آنها تکیه کرده و توجه و طمع خودمان در
زندگانی را متمایل به آنها نماییم.
تقوای عملی این است که این دستورات
را عمل کنیم .کسانی که بخواهند با دشمنان
معاند و مستکبرین ناپاکی که دشمنی با ما
ب کرده ،رابطهی
در زندگی و افکارشان رسو 
صمیمانه و دوستی برقرار کنند ،به تعبیر قرآن

«ف َُأولَئِ َ
ون»؛ اینها ستمکار هستند
ك ُه ُم ا َّلظال ِ ُم َ
و هم به خودشان و هم به جامعه ظلم میکنند.
خدایا! به عزت اولیائت ،روز نابودی و ذلت
دشمنان اسالم و مسلمین که روز فرج و ظهور
موالیمان بقیهاهلل است را تعجیل فرما و ارواح
مطهرهی شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را

از خیرات و برکات همهی مجاهدات انقالبی
مردم ما بهرهمند گردان.
پروردگارا! سایهی پربرکت مقام معظم
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک
ما در جبهههای کفر و نفاق و استکبار را ذلیل
و نابود و ریشهکن گردان.

خطبه دوم :عباد اهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همهی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم.
امروز ،روز اول دههی فاطمیه است و امشب ،شب شهادت جانگداز صدیقه اطهر به روایت  ۷۵روز است.

دو روایت درباره شهادت حضرت زهرا (س)
ظاهرا ً منشأ این دو نقلقول ،اختالف
برداشت محدثین از متن یک روایت است؛
زیرا معموالً احادیث توسط اصحاب ائمه (ع)
با خط کوفی کتابت میگشت و این خط فاقد
نقطهگذاری است .در خط کوفی عدد  75یعنی
«خمسه و سبعین» ،با عدد  95یعنی «خمسه
البته در مورد شهادت حضرت فاطمه (س) و تسعین» ،به یک صورت نوشته میشود.
دو روایت وجود دارد .روایت اول میگوید که لذا مرحوم عالمه مجلسی آن را «خمسه و
شهادت ایشان  ۷۵روز پس از رحلت پیامبر
(ص) سبعین» ،یعنی  75روز خوانده و عدهی دیگری
1
واقع گردیده و روایت دوم به  95روز اشاره دارد .از محدثین و بزرگان آن را «خمسه و تسعین»

الگوگیری از سیره سیاسی اهلبیت (ع)
در سیرهی سیاسی اهلبیت (ع) اسرار مظلومیت آنها در بین مردم و برگزاری
بسیاری نهفته است .علت پیگیری مظلومیت همهسالهی مراسم برای این اعزه ،الگوبرداری
اهلبیت (ع) و بازگو نمودن شهادت و از سیرهی سیاسی ایشان در مسیر حرکتها
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قرائت نمودند .در عین حال ،ما روایات دیگری
نیز داریم که شهادت صدیقه اطهر را در روز سوم
جمادیالثانی میداند؛ لذا اخیرا ً بسیاری از علماء
و بزرگان «خمسه و تسعین» را تائید کردند که با
روایت روز سوم جمادیالثانی مطابقت میکند.
بههرحال ،بنا بر ترجیح عالمه مجلسی،
فردا روز شهادت صدیقه اطهر (ع) و امشب
نیز شب شهادت آن حضرت است.
...........................................................................
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و تحوالت سیاسی جامعه است.
در جریان مظلومیت اهلبیت (ع) آنچه
اهمیت فراوان دارد ،سیرهی سیاسی این
بزرگان است که باید به الگویی جهت حرکت
سیاسی ما مبدل شود .مظلومیت حضرت زهرا
(س) با حوادث پیشآمده پیرامون د ِر خانه
تمام نمیشود .به گفتهی عالمه امینی در روز
دوم رحلت پیامبر (ص) به خانهی حضرت
زهرا (س) تهاجم شد .این حادثه بهجز جنبهی
اشک و عزاداری ،بهعنوان یک الگو و آموزهی
سیاسی در برابر تهاجماتی که به اسالم و
مسلمین میشود ،حائز اهمیت است .فعل
حضرت زهرا (س) در این واقعه ،یک آموزهی

سیاسی فوقالعاده است که این عملکرد در
برابر همهی تهاجماتی که امروز به اسالم و
مسلمین میشود و وظیفهای که مردم نسبت
به این تهاجمات دارند ،الگویی مناسب است.
هنگامیکه مهاجمین به پشت در منزل
آمدند ،گفتند بگو علی از خانه بیاید بیرون وگرنه
خانهات را آتش میزنیم .درعینحال حضرت
صدیقه از پشت در کنار نرفت و ایستاد و
مقاومت کرد .اینها د ِر خانه را آتش زدند و
د ِر نیمسوخته با فشار جمعیت باز شد اما باز
هم حضرت صدیقه کنار نرفت .کار بهجایی
رسید که صدا زد «يا فضة إليك فخذيني! فقد
و اهلل قتل ما في أحشائي»1؛ فضه محسن من

را کشتند .در عینحال کنار نرفت و ایستاد
و ریختند در خانه و امیرالمؤمنین (ع) را
گرفتند...
این عملکرد حضرت زهرا (س) یک
آموزهی سیاسی واال از منظر مقاومت است
که به ما میآموزد باید در برابر دشمن ،مقاوم
ایستاد؛ نه اینکه با یک حرکت شیطانی
تحریمی که شکم انسان را نشانه میگیرد
به کنار برویم .ما پیروان حضرت زهرا (س)
هستیم و باید این آموزهی سیاسی را از ایشان
بیاموزیم.
...........................................................................
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«جهادتبیین»اصلیترینحرکتحضرتزهرا(س)
حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر (س)
«جهاد تبیین» بود؛ همان جهادی که مقام
معظم رهبری در روز پنجم مهرماه امسال
فرمانش را صادر کردند .در موقعیتی که
امت اسالمی در انحرافی فوقالعاده فرورفته
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته
و جریانی فاسد و باطل ،هزاران مشکل در
جامعهی اسالمی ایجاد میکند ،فاطمه زهرا
(س) نهتنها سکوت نکرد ،بلکه دست به جهاد

زد .ایشان با «جهاد تبیین» به میدان آمد.
جهاد ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.
حضرت زهرا (س) سه خطبه خواندند.
یکی خطبه فدکیه ،دومی خطبهای در شب
هفتم پیغمبر خدا (ص) و سومی وقتی بود که
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به
عیادت ایشان آمدند.
وجود مقدس حضرت فاطمه (س) در
جمع این زنان ،رویداد سیاسی عظیمی را

رقمزده و خطبه خواندند .این خطبه را باید
مهمترین خطبه ایشان دانست که در آن
همه عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف
رهبری جامعه از خط امامت است تبیین و به
مردم گوشزد شده است.
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تبعـات انحـراف از خط امامـت
حضرت فرمود «أبشروا بسیف صارم و
سطوة معتد غاشم»1؛ شمارا خبر میدهم به
شمشیر بُرندهای که بر شما امت اسالم مسلط
خواهد شد و یک هرجومرج فراگیر که موجب
میشود شما در زندگی خود آرامش و استقرار
پیدا نکنید .این وصف که ایشان فرمود ،کل
دوران حکومت بنیامیه ،بنیعباس و همه
جریانهایی که بهعنوان سرپرستی امت بر
امت مسلط شدند را شامل میشود.
دولت عثمانی سالهای زیادی بر کشورهای
اسالمی مسلط شد که تمام فرآیند آن حکومت،

کشتار و جنایت و شهوترانی بود .آنها برای
خود حرمسرا راه انداختهبودند و بعدازآن،
وهابیت حرمین شریفین را گرفته و بر قبله
مسلمانان حاکم شد که همه اینها از آثار همان
3
انحراف رهبری از خط امامت بود.
فی یوم االثنین قدیما و حدیثا»  ،از روز دوشنبه
میگویند وجود مقدس زینب کبری (س) چهها که نکشیدیم! در روز دوشنبه روز رحلت
يم 
در روز عاشورا فرمود «باب 
ن اضحي ،عسكرۀ پیغمبر (ص) واقع شد و همچنین در این روز
2
ي يوم ِ االثني 
ف
ن نهبا» ؛پدرم فدای آن مظلومی تشکیل سقیفه بنی ساعده رخ داد.
...........................................................................................
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همه در قبال «جهاد تبیین» مکلف هستیم

جهاد تبیین حضرت زهرا (س) باعث شد
که آن جمعیت حدود سه الی هفت نفری
شیعه ،امروز به سیصد الی چهارصد میلیون نفر
برسد.
جهاد تبیین را حضرت زهرا (س) به راه
انداختند و رهبر معظم انقالب با تأسی به آن
سیره ،در تاریخ پنجم مهرماه ،فرمان جهاد
تبیین را صادر کردند و صدور این فرمان از
طرف ولی امر مسلمین ،یعنی همه در این
جهاد مکلف و موظف هستند.
جهاد تبیین بر همهی افراد دارای تریبون
و کسانی که توانایی تأثیرگذاری در این فضا را
دارند واجب است .رهبر انقالب در پنجم مهرماه
فرمودند «امروز باید همهی ما در میدان تبیین
حرکت کنیم»؛ یعنی میدانی که صدیقه اطهر
تا لحظه آخر عمرشان در آن حرکت کردند تا با
بیان حقایق ،مردم را روشن کنند.
امروز دشمن با همهی امکانات و قدرت
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رسانهای خود تالش میکند مسائل برای مردم
مبهم شود و از راه همین ابهام ،درصدد ایجاد
آشوب است .دشمن میخواهد زمینه حمله
خارجی را از طریق ایجاد ابهام فراهم کند.
آنها میخواهند مردم ما سفره انقالب را از زیر
پای خود جمع کنند تا آنان بر همهچیز کشور
مسلط شوند.
برادر من! شما که در فضای مجازی فعال
هستی و میتوانی در برابر این شیطنت دشمن
واکنش نشان دهی ،جایز نیست که آرام بگیری؛
بلکه بر تو واجب شرعی است که مقابله کنی.
متاسفانه عدهای از افراد ناآگاه سخن
دشمنان را بازگو میکنند .مسئوالن قضائی
و اجرایی کشور باید بدانند بازگوکنندگان
حرفهای عناصر کفر ،ستون پنجم دشمن
هستند .بازگوکنندگان حرفهای دشمن در
مطبوعات داخلی کشور یا در رسانههای فضای
مجازی باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند،
زیرا که آنان لشکر دشمن هستند .اگر این افراد
در یک روزنامه یا رسانه ،مقابل جریان تبیین
حق بایستند و حرف دشمن را تبیین کنند و با
حرف حق مقابله کنند ،ستون پنجم دشمن و
عامل نفوذی آنان هستند.
نمیتوان به اسم آزادی بیان ،حرف

دشمنان را در رسانهها و روزنامهها ترویج کرد.
ما آزادی بیان داریم اما آزادی عداوت و دشمنی
نداریم .اگر روزی دشمن به ما حمله کرد و
رهبری فرمان جهاد دادند و یک نفر از خودمان
آمد جلوی حرکت ما را گرفت و حرکت ما را
خنثی کرد ،مگر بهعنوان عامل دشمن قابل
پیگرد نیست؟
خدایا! به عزت اولیائت نقطه عزت اسالم
و مسلمین که فرج و ظهور موالیمان بقیهاهلل
است را تعجیل بفرما.
پروردگارا! ارواح مطهره شهدا و روح مطهر
امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم پای ستون
خیمه این نظام ،خشنود و راضی بگردان.
خدایا! همهی عزیزانی که در عرصهی
اجتماعی خدمت میکنند ،مخصوصاً عزیزان
خدمتگذار در عرصهی حملونقل -که امروز،
روز حملونقل و رانندگان است -را منظور
نظرت قرار بده و برکت زندگی به همهی آنها
عنایت بفرما.
خدایا! ارواح مطهرهی شهدای ما را از این
مجلس بهرهمند گردان و باران رحمتت را بر
این سرزمین والیی امام هشتم (ع) نازل بگردان
و دشمنان ناپاک ما در جبهههای کفر و نفاق
و استکبار را ذلیل و نابود و ریشهکن بگردان.
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