
 

1 



2 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 سخنرانی مکتوب

 احزاب خندق از

 تا

 انقالب خندق
 

 

 

 

 

 گردآورندگان:

 حجج اسالم:

 محمدرضا رئیسی زاده، مسعود شهدادی، ابوالفضل دهقانی، پرورمحمدهادی صالح

 

 

 تهیه شده در

 تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طالب

 با حمایت

 تبلیغات اسالمی استان قمکل اداره 

 1931دهه فجر فاطمی 

 
 



 

9 

 معرفی محصول:
 زا شدن ناامید مردم جهت باتیمحاس فکور در تغییر ایجاد فرانو، استعمار و نوین جنگ در دشمن کلیدی و مهم طرفندهای جمله از

 در مسلمانان لشگر و داد رخ نیز احزاب جنگ در کوریم قرآن فرموده به که اتفاقی. باشدمی موفقیت هایقله به رسیدن و کشور پیشرفت
 .دندش دیدش محاسباتی و فکری لرزه و تردید دچار خود درون

 پیش ایه عرصه در مخاطبین دید زاویه تغییر و کنونی جنگ با احزاب جنگ بررسی و تطبیق به حاضرای سلسله  سخنرانی مجموعه
 :دارد ایران اسالمی انقالب روی

 : پژوهش موضوع

 انقالب خندق تا احزاب خندق از
 جنگی عیتوض اساس بر و ببیند جنگی شرایط در را خود مخاطب اینکه هدف با احزاب جنگ با انقالب فعلی شرایط تطبیق و تبیین
 .دهد انجام خوبی به را خود نقش مبارزه میدان در د،باش می احزاب جنگ شبیه که امروز

 

 جلسه اول

 

 
 متحد شده بودند. «اسالم جوان»کوبیدن  در های مختلف دشمنان اسالم برایجنگ احزاب، نبردی بود که در آن تمام قبائل و گروه

در  اددسلمان پیشنهاد  زمانی که گزارش تحرک قریش به اطالع پیامبر اسالم رسید، حضرت شورای نظامی تشکیل داد. در این شورا،

 این پیشنهاد تصویب شد و ظرف چند مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر گردد. تاهای نفوذپذیر اطراف مدینه خندقی کنده شود قسمت

 .روز با همت و تالش مسلمانان خندق آماده گردید
اگزیر ن کرد. زدهرتیآنان را ح ،سپاه قدرتمند شرک با همکاری یهود از راه رسید و مشاهده خندقی ژرف و عریض در نقاط نفوذپذیر مدینه

 محاصره مدینه مطابق بعضی از روایات حدود یک ماه به طول انجامید. از آن سوی خندق شهر را محاصره کردند.
 یشکنمانیبر پآنکه خ ژهیوشدت تضعیف کرد بهروحیه بسیاری از مسلمانان را بهی محاصره مدینه توسط چنین لشگر انبوه از طرف دیگر،

ینان نیز از ا محض عبور آنان از خندق،اند بهپرستان قول دادهنیز فاش شد و معلوم گردید این قبیله به بت «بنی قریظه»یهودی قبیله 

 .این سوی خندق از پشت جبهه به مسلمانان حمله کنند
 :رده استترسیم ک یخوبقرآن مجید وضع دشوار و بحرانی مسلمانان را در جریان این محاصره در سوره احزاب به

 ؛«نُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُ»

کردند( و زمانی را به یاد آورید که به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف باال و پایین شهر شما وارد شدند )و مدینه را محاصره 

 بردید!های گوناگون ]بدی[ به خدا میها به لب رسیده بود و گماناز شدت وحشت خیره شده بود و جان هاچشم

 ؛«هُنالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزاالً شَدِیداً»

 .در آن هنگام مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند
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 صورت گرفته است: توجهقابلو  اتفاقی عجیبدر چنین وضعیت بحرانی و نابسامانی 

 فرمایند:می ×صادقامام 

 ’الْخَنْدَقَ مَرُّوا بِکُدْیَةٍ؛ مسلمانان در هنگام حفر، به سنگ بزرگ و محکمى برخورد کردند. فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ’لَمَّا حَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ 

گرفت و  ؤمنین یا سلمانمِنْ یَدِ سَلْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَرَبَ بِهَا ضَرْبَةً فَتَفَرَّقَتْ بِثَلَاثِ فِرَقٍ؛ حضرت کلنگ را از دست امیرالم الْمِعْوَلَ

امبر هَذِهِ کُنُوزُ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ؛ پی لَقَدْ فُتِحَ عَلَیَّ فِی ضَرْبَتِی ’اى بر آن صخره زد که سه جرقه از آن برخاست. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِضربه

 شود!هاى کسرى و قیصر بر من گشوده مىفرمودند: گنج

 تا پیامبر چنین فرمود بعضی از مسلمانان گفتند:

دهد در هاى کسرى و قیصر را مییَتَخَلَّى؛ به ما وعده گنجفَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ یَعِدُنَا بِکُنُوزِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ وَ مَا یَقْدِرُ أَحَدُنَا أَنْ یَخْرُجَ 

 تواند به دستشویى برود!حالى که هیچ کدام از ما از ترس نمی

بر ، رهبر جامعه ایران خدرست در وسط این موقعیت بحرانی و وضعیت فشل اقتصادی و روزهای پر از اضطراب و استرس برای مسلمانان

 پیوندد.ر آینده به وقوع میدهد که دهایی میاز پیروزی

بینیم شرایط امروز ایران اسالمی نیز چیزی شبیه به آن وضعیت است. درست کنیم، میوقتی وضعیت بحرانی جنگ احزاب را بررسی می

ا هضم ر توانند آندهد که بیشتر یاران انقالبی نمیهایی میدر این شرایط پراضطراب و استرس رهبر جامعه اسالمی ما خبر از پیروزی

 بِکُنُوزِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ وَ مَا یَقْدِرُ أَحَدُنَا أَنْ یَخْرُجَ یَعِدُنَا کنند و شاید در دل خود تعبیری شبیه آن صحابی رسول خدا داشته باشند که:

 .یَتَخَلَّى

 
 کند.خدا به برخی از رهبران دینی قدرت تحلیل ویژه عنایت می :مقدمه اول

داشت  ای خواهدوعده داده که اگر به برخی از کارها عمل کنند خدا به ایشان عنایات ویژه به برخی از بندگان خدا برترین کتاب آسمانی

 مثالً:

 فرماید: هرکس در راه پیشبرد دین ما را یاری کند ما نیز او را یاری خواهیم کرد:قرآن کریم می

  1«.نْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَ»

 :دهیممیها را به او نشان فرماید: اگر کسی در حق کوشا باشد و مجاهدت کند ما راهو در جای دیگر می

 2«.وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»

 دهیم:آنها میتقوای الهی داشته باشند ما چراغ راه به  فرماید: اگر مؤمنینمی و

 9«.فُرْقاناً لَکُمْ  یَجْعَلْ  تَتَّقُوا اللَّهَ  آمَنُوا إِنْ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ »

فرماید: می ×کنند اگر چنین شخصی در جمع شما بود باید از او تبعیت و تقلید کنید. امام حسن عسکری بیان می صراحتبهروایات ما 

 ها را دارد اطاعت کنند:صیتمردم عوام باید از عالمی که این خصو

                                                      
 .1آیه  محمد، 1

 .23عنکبوت، آیه  2

 : یجعل لکم فصال و فرقا بین حقکم و باطل من یبغیکم السوء من أعدائکم المشرکین بنصره إیاکم علیهم، و إعطائکم الظفر بهم.148   ،3ج  . جامع البیان فى تفسیر القرآن، 8انفال، آیه  9
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 1«.اهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهفَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَ»

سخنان امام و  باشدشود، از طرف دیگر اگر کسی نگاهش نگاه امت و امام ی است که اطاعت از او واجب میاگونهبهجایگاه والیت 

 اوامرش حکم شرعی است و انجامش واجب.

 مقدمه دوم: بیان مصداق

 حضرت آقا یکی از مصادیق این آیات و روایات هستند. به اعتراف دوست و دشمن

خیابان آمدند.  به کنندهاستقبالوقتی حضرت آقا به قم سفر کردند جزء  نودسالهو ربانی و این عالم اهلل بهجت این مرد الهی حضرت آیت

 انهخدانستند استقبال از این سید چقدر ثواب دارد کسی در وقتی به ایشان گفتند: آقا شما با این سن و سال...! فرموده بودند: اگر مردم می

 2نشست.نمی

 9دانم چون تضعیف مقام والیت است.فرموده بودند: تضعیف شما را حرام میاهلل گلپایگانی حضرت آیت

را کسی نشناخت جز امام زمان  زادهحسن»گوید: آملی شخصیتی است که عالمه طباطبائی در موردش می زادهحسنحضرت عالمه 

«. یدنگوی جورنیا»فرماید: حضرت آقا میکنند. این شخص دو زانو مقابل رهبر معظم انقالب نشسته و ایشان را موال خطاب می«. ×

 4«.کردماگر حتی یک مکروه از شما سراغ داشتم این کار را نمی»فرماید: ایشان در جواب می

 هاءالدینیب اهللبه قم، معظم له به منزل آیت یمقام معظم رهبر یاز سفرها یکیکنند: در نقل می یکاشان یدریح ینحس االسالمحجت

مقام  یروز: ددمیپرس ایشان و از یدماز دوستان، به محضر آن عارف رس یکیدار کردند. روز بعد، بنده به اتفاق یشان دیا اف بردند و بیتشر

. او چون و رفت یداینجا تاب یقه خورشیدسخ فرمودند: بله! چند دقپادر  ینیاهلل بهاءالدنجا آمده بودند؟ حضرت آیتیبه ا یمعظم رهبر

 5برکات است. یر وخ یدارا ید،خورش

 نه تنها دوستان بلکه دشمنان و سیاستمداران دنیا هم در مورد ایشان بیانات عجیبی دارند.

 سفر کرده بود یرانبه ا یکاآمر یافول هژمون یبررس یبرا یشپ یکه چند یکاییو کارشناس آمر یلگر، تحل«بارت ینکو»

 گوید:می

ساعت  5وجود داشت که در  یااهلل خامنهاز سخنان آیت یهثان 5در  یقیاما حقاشرکت نکرده بودم  یاسیس یسخنران یکدر  ها بودسال

و عدالت  یقتحق یبرا یهای واقعیگو است که نگرانمرد راست یکواقعاً  یرانا یوجود ندارد. رهبر عال یغرب یاستمدارانس یهاییگواوهی

 6ید.تنفر داشته باش یرانخواهند که از امیها یونیستهای تحت سلطه صهاست که رسانه دلیلی یندارد و ا

 خاویر پرز دکوئیار:

سال است که دبیر کل سازمان ملل هستم کمتر شخصیت سیاسی هست که با او گفتگو نکرده باشم ولی تاکنون شخصیتی  11من 

 1م.اای ندیدهاز آقای خامنه استمدارتریو سهوشمندتر 

                                                      
 .458ص  ،2ج بحار االنوار،  1

 .salehat.ir تیساحجت االسالم فقیهی اصفهانی به نقل از آقای رجالی  2

 .www.farsnews.comپایگاه اطالع رسانی حوزه  9

4 www.fardanews.com. 

 . article.tebyan.netسایت تبیان به نقل از حجت االسالم راشد یزدی 5

 .www.farsnews.comفارس خبرگزاری  11/9/1939 6

 .DEFAperess.irخبرگزاری دفاع مقدس  1

http://www.farsnews.com/
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 پوتین:

دیدم و  یاخامنهاهلل های حضرت مسیح را در آیتدر مالقات با رهبر ایران تمام ویژگی امداشتهبا عنایت به مطالعاتی که درباره مسیح 

 1برایم منجلی شد.

 فوکویاما:

پر با سو این دو بال  کند. دو بال دارد یک بال سرخ و یک بال سبزفضای پروازی خودش حرکت می مافوقشیعه پرنده ایست که 

 2شوند.فقیه محافظت میوالیت

 کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دولت بوش:

دار اهر عهدهو مجریانی م اندکشیده ها در زمانی بسیار طوالنیها با صرف بیشترین بودجههایی که بهترین ذهنتواند نقشهرهبر ایران می

 9د.خنثی کن ساعتهکاجرای آن هستند را با یک سخنرانی ی

 :مقام معظم رهبریرجب طیب اردوغان در دیدار با 

 4.امآمدهعنوان یک مرید به خدمت مرادم بلکه به امامدهینعنوان مسئول یک کشور من به

 مقدمه سوم: اثبات ادعا

 هست و تقوا دارد« حافظا لهواه مطیعا المر مواله»کنند و تأییدش می یرخودیغحاال این آقائی که این همه دوست و دشمن و خودی و 

 کامالً به وقوع پیوسته. چند نمونه از شیهالیتحلها و ؛ تا اآلن هم پیشگوئیندیبیم ترشدهحسابتر و راه را بهتر، دقیق عتاًیطب

 های ایشان را ببینید:پیشگویی

 بیداری اسالمی و نفوذ این بیداری تا قلب اروپا

دیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه خاورمیانه اسالم شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تق

های اروپائی علیه سیاستمداران و خواهد بود و این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملت

 5زمامداران قیام خواهند کرد.

 داری در قلب اروپا آن هم با الگوگیری از انقالب اسالمی ایران شکل گرفته است.ام علیه سرمایهامروز شما وضعیت فرانسه را ببینید. قی

 سقوط غرب

 6آن روز که غرب سقوط کند را خواهید دید. هاجوانشما 

 جنگ سوریه و جنگ لبنان

حدود چهار سال پیش از طرف مجلس به سوریه رفتیم تا شرایط جنگ سوریه را بسنجیم بعد رفتیم دیدار سید  دیگویمسردار کوثری 

رفته بودیم پیش آقا برای گزارش جنگ سوریه، گفتیم اصالً وضع مناسبی ندارد »حسن نصراهلل. در این دیدار سید حسن نصراهلل گفت: 

دقیقاً  بینیمامروز می ؛ و«بشار خواهد رفت و نه سوریه به دست دشمنان خواهد افتادنه »آقا فرمودند: «. یک فکری کنید برای سوریه

                                                      
 .DEFAperess.irخبرگزاری دفاع مقدس  1

 . article.tebyan.netسایت تبیان 2

 .snn.irخبرگزاری دانشجو  9

4 www.asriran.com. 

 .8/12/1988دیدار شرکت کنندگان همایش غزه  5

 .22/9/1989دیدار طالب مدرسه مجتهدی تهران  6
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ی ها بگویید در سنگرها دعابه رزمنده»فرموده بودند:  اهللحزبعنوان توصیه برای پیروزی البته آقا یک چیز دیگر به 1شد. طورهمین

 و هم سوریه بر دنیا. بر اسرائیل پیروز شد اهللحزبد؛ هم همین هم ش«. توسل کنند ÷جوشن صغیر بخوانند و به حضرت زهرا 

 برجام

های شما را و بعد از آن حقوق بشر ای موشکها بعد از هستهبین نیستم آمریکائیمن به مذاکرات خوش»این همه حضرت آقا فرمودند: 

 ی؟نیبدبت بود یا مبنای ی درسنیبخوشهم ببینید که وضعیت برجام بر مبنای  اآلن 2«.کنندو... را بهانه می

 مقدمه چهارم: تبیین شباهت شرایط امروز جامعه به جنگ احزاب

بینی بلکه اعالم عملیات کردند و یک هشدار جدی به همه بان و فرمانده این انقالب نه پیشعنوان دیدههاست که بهحاال همین آقا سال

ایشان فرمودند ما در شرایط جنگی هستیم و به ما حمله شده است و در بین این  ما دادند. البته برخی از ما آن هشدار را جدی نگرفتیم.

 9همه جنگ در تاریخ اسالم ایشان شرایط را مثل جنگ احزاب توصیف کردند.

 ایشان شرایط کنونی ما را با شرایط جنگ احزاب تطبیق دادند. خوب دقت فرمایید. العادهدر یک سخنرانی فوق

 4.«فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کاَنَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْیَوْمَ االَخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًالقَدْ کاَنَ لَکُمْ »

 اگر یرجو اهلل و الیوم االخر هستیم اسوه پیامبر است نه اینکه ما مثل او عمل کنیم که محال است بلکه راه او را باید ادامه بدهیم.

 5«.هُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَ تَسْلِیمًاءَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَا زَادَوَ لَمَّا رَ »

قبائل کوچک بودند اما در های دیگر از همه طرف حمله کردند. در جنگ بدر یک گروه بودند، در جنگ احد یک گروه بودند، در جنگ

 همه متحد شدند. رهیغجنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و 

یافته پیامبر بودند خیانت کردند. آنها هم با کفار همکاری کردند. اگر ها هم که همسایه پیامبر و امانده هزار نفر فراهم کردند یهودی

، انگلیس، رژیم صهیونیستی و فالن رژیم مرتجع نفت خوار پول خرج کردند، نیروهایشان کایعنی آمری بخواهیم این را با امروز مقایسه کنیم

وَ إِذْ قَالَت طَّائفَةٌ مِّنهْمْ یَأَهْلَ یَثرْبَ لَا : »ها را آن اوایل لرزاندرا جمع کردند یک جنگ احزاب درست کردند. جنگ احزابی که دل خیلی

 «.فَارْجِعُواْ مُقَامَ لَکمُ

این !« دآورنیدرمآقا بترسید مگر شوخی است؟ مقابله با آمریکا؟ پدرتان را : »ترسانندیمهم یک عده مردم را  اآلن ترساندندیما مردم ر

 ...شانیاسیسهای تبلیغی و این فعالیت ،شانیهامیتحر، این شانینظامجنگ 

 «.مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فىِ الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِملَّئنِ لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَفِقُونَ وَ الَّذِینَ فىِ قُلُوبِهِم »

و رسولش به ما گفته بودند که اگر پایبند به توحید باشید، پایبند به ایمان به خدا و رسول باشید دشمن  ها هستند. خدامرجفون همین 

 «دَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُوَ صَ »؛ دشمن داریم. درآمدهدارید. بله گفته بودند حاال هم درست از آب 

کنند به د؛ بنا میلرزبینند تنشان مثل بید میگوناگونی هستند که وقتی دشمن را می فیطوا، فی قلوبهم مرض ، ضعیف االیمان،منافق

را یید؟ چآتاه نمیکنید؟ چرا کومی جوریاینمؤمنین باهلل و زحمت کشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن: آقا چرا 

 دهند.خواهد انجام میکنید؟ همان کاری که دشمن میجوری نمیسیاستتان را این
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تبع و لن یرضی عنک الیهود و ال النصاری حتی ت»باید دشمنی کنند:  کنیم خوبگویند: نه ما تعجب نمیاما از آن طرف مؤمنین سالم می

 «.ملتهم

آش است و کاسه همین کاسه. قوی کن خودت را که کمندش در گردن تو تأثیر نگذارد! یک آنها نشوی آش همین  رودنبالهتا وقتی 

 کنی تا در مقابلش تسلیم بشوی و به خاک بیفتی؟چرا خودت را تضعیف می شودتکان به کمندش بدهی پاره می

 فرزندان من.جوری باشید عزیزان من، این«. وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَ تَسْلِیمًا»

 ی شبیه به جنگ احزاب است.لیخبینیم شرایط امروز انقالب اسالمی ما کنیم میوقتی به این تشبیه دقت ویژه می

 کنم:ها اشاره میبرای اینکه ببینیم ایشان چقدر حکیمانه تطبیق دادند من به چند نمونه از شباهت

  نفر مسلمانان. امروز همه کفر  هزار 9نفر در مقابل  هزار 11مه بودند. بود؛ کفار و یهود و منافقین ه جانبههمهدر احزاب حمله

 در مقابل ما متحد شدند.

 .در احزاب مؤمنین محاصره شدند؛ یک محاصره طوالنی. امروز هم دشمنان از چند کشور و چند ملیت ایران را محاصره کردند 

  اندبردهکه به مذاکره پناه  انددهیترسهم یک عده به حدی  اآلندر جنگ احزاب عده زیادی ترسیدند. 

  در احزاب یک ایرانی پیشنهاد خندق داد و برای مبارزه با محاصره خندق کنده شد و مسلمانان نجات پیدا کردند. امروز هم در

تحریم اقتصادی حضرت آقا پیشنهاد خندق اقتصادی یعنی تکیه به قوای درون و اقتصاد  مخصوصاً چندجانبهاین محاصره 

 اند.متی را دادهمقاو

 تبیین چند برابر بودن این جنگ نسبت به جنگ احزاب

ی( تحلیل بسیار زیبایی دارند که شرایط امروز جامعه ما چند میلیون برابر از جنگ اخامنهجالب اینجا است که این فرزند رشید فاطمه )امام 

 :ندیفرمایماحزاب شدیدتر است. در این زمینه ایشان 

تر دیگر؟! واقعاً با هیچ ملّتی این شود که از این سختها دارد با این ملّت میترین دشمنیما، چهل سال است که سختخود  در دوره

مثل جنگ احزاب صدر اسالم در ابعاد چند میلیون  یبیوغربیاحزاب عج الجهات. یک جبههاندازه خصمانه برخورد نشده؛ خصمانه و جامع

اند، کرده اند، جنگاند، تبلیغات کردهاند؛ تحریم کردهاند انجام دادهجور کاری که توانستهشکیل شده، همهبرابر، علیه جمهوری اسالمی ت

 1.اندتوانستند انجام دادهجور کاری که میاند؛ همهکرده یتیامن توطئه

 
دشمنان ببیند. اصالً راه فراری نداریم.  بنابراین یک انسان مؤمن انقالبی باید خودش را در حال دفاع و جهاد در مقابل صف عجیبی از

 خدا زندگی ما را در فضای کامالً مبارزاتی و جهادی قرار داده است.

ف مقابل ما ایم طربینیم ما از بدو تولد تا مرگ درگیر جنگ و مبارزهاگر یک نگاه دقیق و انسان شناسانه به زندگی داشته باشیم می

 کیست؟ یا دشمن درون یا دشمن بیرون.

 فرماید:کند و میدشمن درون ما را به زیبایی معرفی می ’رسول خدا 

  2«.أَعْدَى عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْک»
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 ای.ترین دشمن تو نفس تو است که در بین دو پهلوی تو قرار دارد. پس تو همیشه با نفست در مبارزهدشمن

در مورد کسی که در تالش برای تأمین نیازهای خانواده خودش  ’طور است. پیامبر مینزندگی و رزق و روزی هم ه اصالً تالش برای

 فرماید:است تعبیر به مجاهد فی سبیل اهلل کرده، می

 1.«الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ»: قَالَ×عَبْدِ اللَّهِ أَبِیعَنْ  

تا  اهلل باشیم جنگ خواهیم داشتهمیشه جنگ داریم. ما تا وقتی در جبهه توحید و طبق تعبیر خداوند در حزببا دشمن بیرونی هم که 

 2«.اهلل هُمُ الْغالِبُونَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حزب» روزی که پیروزی نهایی حاصل شود:

 است دو راه در پیش داریم: طورنیاکه پس راه فراری از جنگ نداریم حاال 

 دانید.شویم که کاری ندارد. بسیاری اآلن تسلیم نفس درون یا طاغوت بیرونی هستند. عواقبش را هم مییا تسلیم می 

و یا شود. اصالً رشد یک فرد های پنهان ما بارور میظرفیت و این بهترین انتخاب است چون در این صورت استعدادها و جنگیمیا می

 :گویندافتد. مییک جامعه در مبارزه با دشمن اتفاق می

شوی ی مستقل بشوی و تا مستقل نتوانینمکنند. شما تا نجنگی ها با باد مخالف پرواز میاز باد مخالف نترس چون بادبادک وقتچیه 

 ی پیشرفت کنی.توانینم

 و تسلیم شدند. رسدینم! زور ما به شاه الیخیبای گفتند: کشور عزیز خودمان را ببینید! عده

 مبارزه را شروع کردند و باالخره پیروز شدند و افتخار آفریدند. ای همعده

 فرماید: جنگ از الطاف خفیه الهی بود.امام تعبیری در مورد جنگ دارد، می

یم اما به برکت انقالب اسالمی و روحیه اها ما شکست خوردهسال اخیر که انواع حمالت به کشور ما شده است در همه جنگ 211در 

سال تنها جنگی که حتی یک وجب از خاکمان را به دشمن ندادیم و از تمامیت  211مجاهدتی که در جوانان کشور ما ایجاد شد بعد از 

 ارضی خودمان دفاع کردیم دفاع مقدس بود.

 فرمایند:در مورد جنگ و الطاف خفیه آن چه می ببینید امام خمینی 

 ایم.ها از آن بهره جستهایم که در همه صحنهبرکتی داشته ر روز ما در جنگه 

 ایم.جهان صادر نموده ما انقالبمان را در جنگ به 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.در جنگ، پرده از چهره تزویر جهان ما 

  ایم.را شناخته دشمنانمانما در جنگ، دوستان و 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  شرق و غرب را شکستیم. ابرقدرتما درجنگ ابهت دو 

 را محکم کردیم. مانیاسالم پربارانقالب های ما در جنگ ریشه 

  کردیم.مردمان بارور  ی را در نهاد یکایکدوستوطنما در جنگ حس برادری و 
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 توان مبارزه سالیان سال می هاابرقدرتو  هاقدرتعلیه تمامی  ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که

 1کرد.

ی فوق هاموشکنداشت امروز در جهان تنها کشوری است که  9ژ رد جنگ بود که ما خودمان را باور کردیم. کشوری که یک اسلحه 

 .سازدیمهوشمند بدون خطا 

 مـودیــب گـرنیبها گــان رنـیـم                     م ـگ بودیـخوشا روزی که گرم جن

 حدیث عشق و مستی را به لب داشت                    دل هر کس شهادت را طلب داشت 

 رــود و دلبـا بـنـود و تمــه دل بـک                     گر ـای سنـهبـائی شــا تنهـخوش

همت یک معلم اصفهانی بود. اوستا عبدالحسین  میمحمدابراهشود. ها و استعدادهای درونی افراد شکوفا میدر مبارزه است که ظرفیت

برونسی یک کارگر بنا بود. جنگ باعث شد که اینها فرمانده سپاه اسالم بشوند و چه خدمات بکنند و چه شهرت زمینی و آسمانی و چه 

 ند.عاقبت زیبایی پیدا کن

شهید غالمحسین افشردی که به تعبیر حضرت آقا معجزه جنگ بود جوانی بود که بعد از کمتر از دو سال حضور در جنگ تبدیل شد به 

 .شودو تدریس واقع می موردمطالعههای او در مراکز نظامی ها و استراتژیتاکتیک اآلنی جنگی و هااتیعملطراح و مغز متفکر 

 :دیفرمایمکند، خیر بود. در این روایت ناب وجود نازنین پیامبر تصویری زیبا از جنگ ترسیم می اشهمهاصالً جنگ 

 اگر در راه خدا جهاد و مبارزه کردی چند حالت دارد:

خوری، اگر کسی از دشمن را کشتی اجرت با خود خداست، اگر زنده برگشتی از ی و در نزد خدا روزی میازندهاگر کشته شدی که 

 2ای.انت پاک شدهگناه

 زه و شمشیر بس است؟ــو میدان بال، نیب ـاس            چه کسی گفت و غلط گفت که تکبیر بس است؟

 ت که آواز بس است؟ـام ریخدر حنجرهرب ـس             س است؟ـرواز بـت که پـرا بسـچه کسی بال م

 هست همان از لب شمشیر خوش است اگرذکر              وش استـر خـر تیــسجده در مذهب ما با خط

 شود؟چه می خواهم،تری دارم و این توفیقات را فعالً نمیحاال اگر کسی گفت همه اینها خوب اما من کارهای واجب

 فتد؟اوقت جهاد است اهل جهاد نباشی چه اتفاقی می اآلن گویدکه نائب امام زمان میعزیزم، اگر درحالی

 ند مجاهد نباشی چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ااحزاب علیه شما راه انداختهکه دشمنان جنگ اگر درحالی

ی به توانینمشود بیدار کرد ها را نمیآدم جورنیاند. اهایی هستند که خودشان را به خواب زدهزنند آدمحرف می طورنیاکه  هاییآدم

 9.م عنهمن نام لم ینایشان ثابت کنی که شرایط جنگی است آن هم جنگ احزاب؛ 

 فرمایند:می ایدرباره همین مطلب امام خامنه

 نیالمؤمنریدشمن است. ام یبرود، حضور دشمن و ترفندها رونیب یکه بنده اصرار دارم تکرار کنم و نگذارم از ذهن کس یاز نکات یکی

است  ممکن -تکه دشمن شما اس-اَخَا الحَربِ اَرِق؛ اگر شما در سنگر خوابتان برد، در سنگرِ مقابل شما  عَنه، نَمیُ لَم فرمود: مَن نامَ ×

                                                      
 1961اسفند  9، تاریخ 21جلد صحیفه نور  1

ان  ان تقتل کنت حیا عند اهلل ترزق و ان مت فقد وقع أجرک على اهلل وفإنک  اهلل سبیل قال اتى رجل رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله فقال انى راغب نشیط فی الجهاد قال مجاهد فی ×العیاشی عن الباقر  2

 .933 ص ،1ج رجعت خرجت من الذنوب الى اهلل هذا تفسیر و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل أمواتا االیة. تفسیر الصافی،

 .62 نامه ،452البالغه صبحی صالح، ص نهج  9



 

11 

 نیاوّل ا امور. مسئوالن مخاطبان در همه د؛یفراموش کن دیخوابتان ببرد، مراقبت را نبا دیکند؛ نبا تیّشما فعّال هیباشد، عل داریب یچشم

 نمسئوال و رانیپروردگار، ملّت ا قیبه توف ،یمنتها به فضل اله دهد؛یانجام م یوناگونگ یاست، کارها یند. دشمن مشغول دشمناسخن

 1اند.شده دهیکشور آبد

ر دیر شده، که دیگ ییآبه خودت می وقتکشد و شرایط جنگی را باور نداشتی و حالت دفاعی و جهادی به خود نگرفتی ی گونهنیاوقتی 

 :ندیفرمایم البالغهنهجدر  ×حضرت علی 

 2.«نْ نَامَ عَنْ نُصْرَةِ وَلِیِّهِ انْتَبَهَ بِوَطْأَةِ عَدُوِّهِم»

 .خواهد شد داریخدا )رهبر امت( بخوابد با لگد دشمن از خواب ب یول یاریکه به هنگام  یکس

ی بود و نه اسالمی. اآلن هم ما باید بیدار و آماده انهیمدکردند دیگر نه اگر در مدینه امت پیامبر بیدار نبودند و از قبل خندق حفر نمی

های پیشین و اآلن نشویم. اگر شهدای مدافع حرم که عاشق باشیم و روحیه جهادی داشته باشیم تا مبتال به وضعیت خفت و خواری امت

 شدیم.و همدان مواجه می کُشی داعش در کرمانشاهرفتند دماغ داعش را به خاک بمالند ما با ناموسجهاد و شهادت بودند نمی

ین عَلم ، ااز ما تعارف ندارد؛ اگر این مسیر نورانی و ثمره خون انبیا و علما و شهدا را ادامه ندهیم کدامچیهی با وتعالتبارکعزیزان، خدای 

خوریم، ماییم که حسرت می ما هستیم. ماییم کندو آن کسی که ضرر میدهد گیرد و به کسانی که اهل جهاد باشند مینورانی را از ما می

 بینیم عمر گذشت اما به درد ولی خدا نخوردیم.که می

بینیم یازی نمین کندشویم. همین برای ما بس است و کفایت میزنیم و باعث آزار ولی خدا نمیشاید کسی بگوید ما به ولی خدا ضربه نمی

 سر ما بردارید. خواهیم. دست ازکه اهل جهاد باشیم و توفیق بیش از این را نمی

ی دو عالم نیستید؟ کسی که داغ سیلی و بیب. مگر شما عزادار زندینمچنین حرفی  وقتچیه ÷ عزیز من، عزادار و عاشق حضرت زهرا

اش باشد همیشه اهل جهاد است. مشکل مردم مدینه این بود که یا نفهمیده بودند شرایط شرایط جنگ است پهلوی شکسته در سینه

ر ها چه شد؟ اینها فکدانستند ولی دوست نداشتند اهل جهاد باشند و از جنگ خسته شده بودند. سرنوشت این آدما میی ()جنگ نرم

 مَنْ »رماید: فکه در روایت میشود درصورتیای وارد نمیکردند اگر ولی خدا را یاری نکنند و یک گوشه بنشینند به جبهه حق ضربهمی

کسی که جهاد نکند یا آرزوی جهاد نداشته باشد اگر بمیرد در حالی مرده  9.«شُعْبَةٍ مِنَ النِّفاقِ ینَفْسَهُ بِغَزْوٍ ماتَ عَل حَدِّثْیُ وَ لَمْ  غْزُیَلَمْ 

ی جهاد نداشته باشد و اهل آرزوشد اما سرنوشت کسی که ختم می جانیهمای از نفاق در او بوده است. ای کاش کار به است که شعبه

 4«ولم یمش فی حاجه ولی اهلل ابتلی اهلل بان یمشی فی حاجه عدو اهلل.»مردم مدینه است. فرمود:  تسرنوشجهاد نباشد 

 کسی که در مسیر حاجت ولی خدا حرکت نکند الجرم در مسیر رفع حاجت دشمن خدا حرکت خواهد کرد.

 

 

 

                                                      
1 12/5/36. 

 .441)للیثی(، ص عیون الحکم و المواعظ  2

 .239ص  4ج ی، هند ی؛ کنزالعمال، متق48ص ، 3ج  یهقیب ،ی؛ سنن کبر562ص ، 1ج  ی،داود، ابن اشعث سجستان ی؛ سنن اب43ص ، 6ج  ی،شابوریمسلم، مسلم ن حیصح 9

 .412، ص 4من ال یحضره الفقیه، ج  4



02 

 
خواهیم طعم زندگی مجاهدانه را بچشیم باید آن را زندگی کنیم. بعضی چیزها گفتنی نیست باید خود انسان عمل کند تا بفهمد؛ اگر می

ن را تجربه آ بارککنند اما وقتی خودشان یگذرد باور نمیی که اربعین عجیب خوش میدهیممثل اربعین. وقتی برای دیگران توضیح 

 بشوند. بخشلذتاین سفر نورانی و  الیخیبند توانکنند دیگر نمی

 جورنیابرای اینکه بتوانیم زندگی مجاهدانه داشته باشیم باید با این نوع زندگی انس بگیریم و یک مدل داشته باشیم یعنی با کسانی که 

 بشویم. بهترین مدل برای زندگی مجاهدانه شهدا هستند. مأنوسکردند زندگی می

ندگی اینها توانستند جهادی ز روحیبمنفعل و  بعضاً های ها و زندگیطلبیند یعنی در همین میان راحتاعصر ما نزدیکچرا شهدا؟ چون به 

 کنند.

 توانیم مجاهدانه زندگی کنیم.باید با مطالعه زندگی این مبارزان عزممان را جزم کنیم و بفهمیم که ما هم می

شهدا  نامهتیوصهم  بارکسال عبادت کردید خدا قبول کند ی 51فرمود:  وانید. امام مقید باشید ماهی یک کتاب از کتب شهدا را بخ

 را بخوانید!

 در اتاقتان یک کتابخانه کوچک شهدا داشته باشید یا حداقل عکس شهدا را بزنید. دیتوانیماصالً 

 شود زندگی کسی با مطالعه کتب شهدا و انس با آنها مجاهدانه بشود؟مگر می

 مجاهد و شهید و حجت خدا بر همه ما شد. 61با الگوگیری از شهدای دهه  11د حججی متولد دهه بله. شهی

 شهید هادی ذوالفقاری با انس گرفتن با شهید ابراهیم هادی شهید شد.

 1«.وَ قَرِینِهِ  خَلِیلِهِ  دِینِ  الْمَرْءُ عَلَى»فرمود:  ’کند حقیقت است؛ رسول خدا در انسان اثر می نینشهمکمال  اندگفتهاینکه 

 تان متحول خواهد شد.رفقا شک نکنید! مطمئن باشید اگر برنامه انس با شهدا را با اعتقاد دنبال کنید زندگی

شهدا باشیم. امروز که پیدا کردن یک رفیق خدایی مشکل است، امروز که شیطان نفس و شیطان بیرونی با  نینشهمچقدر خوب است 

 کند.خواهند ما را زمین بزنند دنبال کردن راه شهدا بیشتر اهمیت پیدا میانواع تهاجمات می

 
های عملی زهرا یکی از مجاهدت ، مجاهدانه امامش را یاری کرد و مجاهدانه از امامش دفاع کرد.مجاهدانه زندگی کرد ÷حضرت زهرا 

ود امام خ کرد و دست فرزندانفاطمه زهرا را سوار بر مرکب می رفت. امیرالمؤمنینبا علی در خانه مردم مدینه می این بود که شب هنگام

خواست. آنها را قسم کمک می از مهاجر و انصار رفت.در خانه یکایک یاران پیامبر می گرفت و بهرا می ×و امام حسین  × حسن

 2نفر آمدند! 4فقط  و بیایید. سرهای خود را بتراشید موال فرمودند: فردا کنیم.داد علی را یاری کنید. گفتند یاری میمی

خدا نکند این شرایط برای ما پیش بیاید، ولی زمان ما را به یاری دعوت کند و ما او را یاری نکنیم. خدا نکند مثل این مردم جواب امام 

ش ا را فراموهمریض اگر اشکت جاری شد فرج امام زمان را فراموش نکنید. را بدهیم. این شب اول یک حرفی بزنم دلت آتش بگیرد.

 نکنید. امواتمان فیض ببرند.

                                                      
 915، ص: 2اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط  1

 4صفحه ی  2کامل بهایی جلد  2



 

19 

کن  ش نکنند. فرضارا ندهند و یاری و تازه جوابش پیش بیاید همسرش مجبور شود به نامرد رو بیندازد؛ خدا نکند برای مرد شرایطی

کنیم؟ ما چه حالی پیدا می دشرایطی پیش بیاید که خدای ناکرده همسر ولی زمان ما مجبور شود برای دفاع از اسالم به نامردها رو بینداز

 اما جوابش نامرد رو انداخت به به خاطر امامش به خاطر اسالم عالم، نیرالمؤمنیامسرور زنان عالم، دختر بهترین خلق عالم، همسر  زهرا

در و دیوار را آتش زدند و محسنش را کشتند. بین  اشخانهعمل کردند... در  اشخواستهعکس  را ندادند و حرفش را گوش نکردند و

اما عزاداران حضرت زهرا من یک جای ؛ به نامرد رو انداخت، جوابش را ندادند قرارش دادند و سیلی به صورتش زدند. اینجا این بانو

 و عکس حرفش عمل کردند. دیگری هم سراغ دارم که بانویی به نامرد رو انداخت

کلثوم نزدیک شمر نامرد شد. دختر علی مجبور شد به یک آدم پست  امدیرسنویسد: تا کاروان اسرا به نزدیک دمشق سید بن طاووس می

ی ارو بیندازد: شمر، دو تا خواهش دارم. اول ما را از یک دروازه وارد شام کنید که نامحرمان کمتر ما را نظاره کنند و دوم دستور بده سره

 های فاطمه نگاه نکنند.ی بریده به ناموستماشای سرها های ما بیرون ببرند تا مردم به بهانهشهدا را از بین محمل

ها کنار محمل زن و بچه قرار دادند و از دروازه شلوغ ساعات وارد عکس حرف دختر علی عمل کرد. دستور داد سرها را بر نیزه اما نامرد

چه حالی داشتید وقتی عمه  ن،کردند. امام زماها را تماشا مینامحرم زینب و بچه هزار 511نویسد:کردند، جوری که شیخ عباس قمی می

 1کردند... هر جا هستی ناله بزن یا حسین!جان شما میان آن همه نامحرم بود و هزاران چشم او را تماشا می

 ایمهمیشه ملتمسین دعای فاطمه                    ایمهــدای فاطمـار بزرگی گــچه افتخ

 ایماطمهـهای فهـدان ره فضـمقل                     ایمچه خوب شد که غالم وفای فاطمه
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 جلسه دوم
 

 
های جهت که انسان نیاز ا بیعج. داردبسیار عجیبی  ریخصوصاً انصار تعاب و نیدر مورد مهاجر ÷حضرت زهرا  هیخطبه فدک در

را ذکر  حضرت ریوقفه آنهاست من چند تعبهای بیمجاهدتدهنده نشان انصار و یمقام باال یایحضرت گو راتیتعب ای بودند.العادهفوق
 فرمایند:می نهیخطاب به انصار مد شانیا .دیببر یکنم تا شما هم به خوب بودنشان پمی

 ؛أَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْکِفَاحِ مَعْرُوفُونَ بِالْخَیْرِ وَ الصَّلَاحِ وَ»
 «.صالح معروف بودند و یکه به خوب دیبود یکسان از، دیکردیاز او دفاع م و دیانصار رسول خدا بود شما 
 1؛النُّخْبَةُ الَّتِی انْتُخِبَتْ وَ الْخِیَرَةُ الَّتِی اخْتِیرَتْ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ»
 .«رده بودندرا رها ک بستگانش او و ارانیکه همه  یهم در زمان آن دیمانده بود یاسالم باق غمبریپ یکه برا دیبود یانتخاب بازمانده و شما 

در مورد آنها  هیمرض یکه حضرت زهرا یری. تعابداردوامیتعجب را به است که انسان  میچنان عظحضرت در مورد انصار آن ریتعاب
به ذهن جا نیکه در ا یرفت. سؤال مهمدر مورد او به کار می ریتعاب نیکند کاش اآرزو می یانسان گاه یاست که حت یاگونهکاربرده بهبه

 یحت د وکننمی شیرها پشت کرده و × یرسند که به علمی ییبه جا و اوصافسابقه  نیبا ا یشود که افرادچه می :است نیا رسدمی

 نانحراف ما دوستا یتواند جلومهم است و می اریسؤال بس نیندارند؟ جواب ا یخوانند توجهخطبه می شانیهم برا ÷فاطمه  یوقت

 .ردیرا بگ میکن یحضرت عزادار یایم براکه آمده ÷ حضرت زهرا

 بیمدل فر نیا .بوده است طانیش یروان اتیبخورند عمل نیزم فهیافراد مجاهد جبهه حق در سق نیاز عوامل مهم که باعث شد ا یکی
دروغ را  ذارد وفرق بگ تیواقع و قتیحق نیکند که نتواند بمی یبا ذهن فرد کار یعنیاست  یروان اتیعمل چیزی شبیهکه  طانیدادن ش

جبهه کفر در جنگ احزاب انجام شبیه آن را که  یهمان کار .دهدرا دروغ بپندارد و فکر کند کار درست را انجام می قتیحق و قتیحق
 داد.

کنند. می ادیاز آن  یجنگ شناخت ریبا تعب برد کهو مخصوصاً مردم عزیز ما به کار می دشمن همین حربه را علیه امت مسلمان امروزه 
 .میبا آن آشنا شو دیاست که با های دشمنحربهترین از دقیق یکی شمند یجنگ شناخت

 
شود ما خود را در شرایط احزاب نبینیم و نسبت به آینده انقالب امیدمان را از دست بدهیم است تقریباً میجنگ شناختی دشمن سبب می

 خوردند. شکستمن توان گفت مهاجرین و انصار با همین شیوه توسط دش

 تبیین جنگ شناختی
پیروزی  یبراشدند می ریدرگ گریکشورها با همد یوقت خیر طول تارهای انسانی توضیح دهیم. دالزم است ابتدا انواع قلمروها را در جنگ

 :کردندمیبه چند نوع قلمرو حمله 

 آن کشور ییایجغرافحدود  کشور مقابل با حمله به مرزها و زمینی قلمروو حمله به تصرف  -1
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 کشور مقابل یآب و ییایدر و حریم قلمروو حمله به تصرف -2

 جنگ ریکشور درگ ییهوا میحرو  قلمروو حمله به تصرف -9

 ینیزم یروهایکرد نحمله می نیاگر از زم ؛زندیکننده به مقابله برخدفاع از کشور خودشان با حمله برایبودند  ریکشورها ناگز نیهم یبرا
 یلوج یهوائ یروین بود با موشک و یاگر هم حمله هوائ کردند؛مقابله میدریایی  یروهایکردند نحمله می ایاگر از در ؛شدندفعال می

 نهیهز شانیمدل جنگ برا نیکه ا دندیرس جهینت نیکشورها به ا نکهیتا ا .هر دو طرف خسارت آور بود یطبیعتاً برا .گرفتندتهاجم را می
 ،ده استش بشانیفراوان نص یهایبا زخم رانیمستعمره و کیکنند هم اگر کشور مقابل را به تصرف درآورند خود ضرر می هم ؛آور است

 .شودب دشانیبهره عا نیشتریب نهیهز نیآوردند که در آن با کمتر یاز جنگ رو یدیجو به مدل جدسلطه یمنظور کشورها نیبه هم

 هاجنگ اقسام

 « جنگ سخت یاHard War های هوشمند امروزه به تقابل سالح جنگ، یو سالح برا یانسان یرویاستفاده از ن «:هارد وار

 های برتر جهان است.های هوشمند از رتبهسالح دیدر عرصه تول رانیا ؛ایمرسیده

 «یا جنگ سرد col d war که  یماز حمله نظا یریشگیبا هدف پ ینظام یهای جنگو انباشت سالح شرفتیپ د،یتول «کلد وار

 .دیانجام یشورو یبود که به فروپاش یو شورو کایآمر نیترین جنگ سرد ببزرگ

 «ااطالعاتی ی جنگ I nf ormat i on War استیکشور برتر دن 5جنگ جزو  نیدر ا رانیا، «اینفورمیشین وار. 

 « جنگ شناختی یاwar cogni t i ve وار ویتیکاگن» 

 سان تزو یجنگ شناخت هینظر

جنگ هنر  111شهر با  111است که گرفتن  نیگوید اکه می ی. عمده مطلببود نیهای ارتش چاز ژنرال شیسال پ 2511تزو  سان
ارتش  یما حتش یعنی؛ متیشوند غنبها و ارتش آن شهر رویکه ن ی. به سبکیریشهر را بدون جنگ بگ کیاست که شما  نی. هنر استین

 1.دیریگبآن شهر را 
دون بآن هم ست ا موردحملهکشور اذهان و قلوب تصرف تر همه مهم قلمرو زمین و دریا نیست بلکه از فتصر یشناخت جنگدر واقع  

 .یزیخون و خونر
با القاء شبهات نگاه مردم آن کشورها را به تا  شودانجام میذهن مردم کشور  ادراک و نفوذ در دستگاه محاسبات و این کار از طریق

ه که رسان یهای غلط در فضافقط با ارائه داده یکیزیجنگ ف و یبدون حمله نظام کنند و یمنف ن خودشانوطاستقالل  و تیحاکم
در جهت تا مردم خودشان کند  تیریخود از راه دور مد دینوع جنگ است مخاطب خود را در جهت منافع پل نیمهمات ا بستر و نیبهتر
 .ندیکشور خود اقدام نما ینابود

کند که شما ضعیف شدید. شما بد عمل معموالً دشمن وقتی راه دیگری برایش نمانده با استفاده از جنگ شناختی به مردم القاء می
ا کردن مشکالت و حوائج خودتان باید از ما تبعیت کنید و به م برطرفکنید. شما ناقص هستید. شما به کمک ما نیاز دارید. شما برای می

اب شود. در جنگ احزدهد تا جایی که تبدیل به عقیده مردم میگرسنگی نمیرید. این باور را در وجود آنها رسوخ می روی بیاورید تا از
 و لطف و امداد حضرت حق تالش دشمن خنثی شد. ×دقیقاً همین اتفاق افتاد اما با مدیریت نبی گرامی اسالم و رشادت حضرت علی 

 جنگ شناختی شرایط دشمن در جنگ احزاب و اعمال نییتب

ندارد وجود داشته  قتیجز وارونه جلوه دادن حق یای که هدفرسانه و یروان اتیهای حق و باطل عملاز صدر اسالم تاکنون در همه جنگ

به  .نندک کسرهیمتحد شدند تا کار اسالم نوپا را  نیمنافق و انیهودی و نینفر از مشرک ده هزار .نمونه بارز آن جنگ احزاب است ؛است

 .راه نفوذ ندارند دندیچون دزدند  مهیپشت خندق خ .خندق روبرو شدند اب دندیکه رس نهیمد

اوضاع جبهه باطل را خیلی به هم ریخته بود. دشمن دید اگر شرایط به همین نحو  ’نقص پیامبر دوری از مکه و همچنین مدیریت بی

 یبرا ینروا اتیعمل ای وشروع کردند به جنگ رسانه نیواسطه منافقبه پیش برود بازنده جنگ خواهد بود. پس طرحی جدید را اجرا کرد.

                                                      
t)جنگ )هنر  1 he art  af  war.سان تزو ، 
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اء و با الق دادندجنگ را وارونه جلوه  قتیدر واقع آنها حق ؛حس نفرت نسبت به ادامه جنگ جادیا و نیمنؤذهن م در دیشک و ترد جادیا
نین از مؤم یبرخ ،است هیباروحو مجهز و  مادهآبرعکس جبهه باطل کامالً  و به همین ریخته است بد و یلیروز جبهه حق خ حال و نکهیا

 بایچه ز رآنق. نبوده است بیشبییبه شما فر امبریپ کردند که وعده خدا ونها القاء میآبه  یکه حت یدادند. تا حد بیرا فر مانیسست ا
 :گذاردیم شیما به نما یاحزاب را برا

 1«.غُرُوراً إِالَّ رَسُولُهُ وَ  اهلل وَعَدَنَا ما مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ  وَ الْمُنافِقُونَ  یَقُولُ  إِذْ وَ»

 .بوده است بیفر به شما دروغ و امبریپ گفتند وعده خدا ومیبود قلوبهم مرض  یفآنهایی که  و نیمنافق

 کند:اشاره می قتیاحزاب به وارونه کردن حق 91 هآیدر  قرآن
 2«.فَارْجِعُوا لَکُمْ  مُقامَ ال یَثْرِبَ أَهْلَ یا مِنْهُمْ طائِفَةٌ  قالَتْ  ذْإِ  وَ»
 .در مقابل شماست یدشمن قدرتمند ؛دینابم نجایا و دیتوانید مقاومت کننمی رگیچون د دیبرگرد نهیاهل مد یا

مرش بابا این انقالب دیگه ع»ناخواسته میگویند: ها برای شما دوستان آشنا نیست؟ یک عده غیرخودی و حتی دوستان خودی این حرف

 این«. ند. اوضاع خیلی بحرانیه و دیگه کسی همراه انقالب اسالمی نیستاتموم شد. اصالً همون زمان شاه خوب بود. مردم خسته شده
 زدند.هایی است که در مدینه میها دقیقاً همان حرفحرف

 جنگ شناختی در انقالب اسالمی

 چگونه ما را دچار جنگ شناختی کرده خوب چگونه است و دشمن اآلنببینید شرایط ما و دشمنان ما  برای شما روشن شود وبرای اینکه 
 توجه کنید. دهمیمبنده و آماری که خدمتتان ارائه  ضیعرابه 

سبک و الگوی مدیریتی آنها را در اند و ما باید چرخد که جوامع غربی پیشرفتهمی دهانبهدهاندر حال حاضر این بحث بین مردم جامعه 
تصادی دنیا های اقتر اینکه تصور ما این است که آمریکا که یکی از ابرقدرتجامعه پیاده کنیم تا وضعیت مملکتمان اصالح بشود. مهم

به  ای مااست و ما را تحریم کرده خودش وضعیت خوبی دارد و وضعیت اقتصادی ما دچار بیماری مزمن است. این تصوری است که بر
 ای از واقعیت را در این آمار ببینید.وجود آمده، اما واقعیت چیست؟ گوشه

 9.خواهد بود کایآمرابرقدرتی  انیسال پا 2191سال  کایامر یاطالعات مل یگزارش شورابه 

 4د.باش کایجمهور امررئیس نیاحتماالً ترامپ آخر گوید:می تیفارنها لمیمور کارگردان ف کلیما

 .فلج شده است کایمار آمرآطبق  :دیگویم (ریگنیزم) چالق یکایترامپ در کتاب خودش به نام امر خود

 کنم.می توصیفن اخدمتت وضعیت آمریکا را یبه زندگ دیام من فقط در حوزه اقتصاد و است. ادیزاز این قبیل  یموارد

 اقتصادحوزه  دروضعیت زندگی مردم آمریکا 

 5.دارد مطلق رینفر فق ونیلیم 45از  شیبمیلیونی  911این کشور 

  6کنند.زندگی میآستانه فقر  در و یدائم رینفر فق ونیلیم 151کشور  نیا در

 در معرضکند به ما القاء کند شما همه بدهی خارجی سعی می این. چنین کشوری با 1دکشور وجود دار نیدر ا خانمانیب مین و ونیلیمسه 
 نابودی هستید.

 

                                                      
 .12احزاب، آیه  1
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 به نام فروش پالسمای خون در آمریکا یادهیپد 
ی ممتدی در برخی مراکز بهداشتی برای این کار هاصفان آمریکایی فروش پالسمای خون است. شهروندیکی از مسائل رایج در بین 

 بینیم.وجود دارد. چیزی که حتی یک مورد هم ما در جمهوری اسالمی ایران نمی
طبیعتاً  رگیشغل ددو داشتن  و سیسال سابقه تدر 16ارشد با  یبا مدرک کارشناس یکائیآمر یمعلمفروش پالسمای خون دیگر چیست؟ 

 یر پالسمادو با یامجبورم هفته یگذران زندگ یکند که برامعلم خودش اقرار می نیداشته باشد اما با کمال تعجب ا یمرفه یزندگ دیبا
 1.را بپردازم یزندگ یهانهیاز هز یدکدالر تا بتوانم ان 61 زیناچ متیهم به ق آن ؛خونم را بفروشم

 یبه زندگ دیاممردم آمریکا و 

 .کاستیدر امر ریومعامل مرگ نیدوم یخودکش ،از تصادف بعد

 2.نفر 113روزانه حدود  یعنیاند گلوله کشته شده کیهزار نفر بر اساس شل 41 کایدر آمر 2111در سال  CDCموسسه  لیتحل طبق

 9د.خودش دار یمال میدر تحر اجهان ر تیدرصد جمع 11کشور جهان با حدود  11که  سال سابقه 241با  است یحال کشور نیا

 کشور ما ایران

ما چقدر  ؟آرومه یهمه چ»؟ میما در داخل کشور خودمان مشکل ندار یول ،قبول دینها گفتآآقا شما از مشکالت حاج ندیبگو یبعض دیشا
 «؟میخوشبخت

 ی ... این وضعیت بانکی وخانمانیب، این همه اختالس و بیکاری و سابقهیباین همه گرفتاری، این همه فقر و فساد، این همه تورم 
داری بیا به درد خودمان برس، بیا مشکالت خودمان را  کارچهبه امریکا  و ... ی نجومیهاحقوق... این وضعیت کمرشکن پرسودی هاوام

 حل کن.
ها و این گفتمانی که درست هم هست اما ن مطالب درستی که شما گفتید خودش نشانه جنگ شناختی است؛ این حرفآهان! همی

 . یادتان هست در مورد جنگ احزاب چه گفتیم؟میزنیمهای دشمن شادکن است. ما داریم حرف کنندهفیتضع
آورد. در احزاب وقتی اوضاع به جنگ شناختی روی می پاشیدگی استرسد که خودش در مرز ازهمای میگفتیم وقتی دشمن به نقطه

دشمن رو به تزلزل رفت کاری کردند که مسلمانان و جبهه حق بین خودشان حرف از ناامیدی و مشکالت بزنند و در نتیجه صحنه جنگ 
 عوض شود.

 دیتوانیمن رگی( چون شما دجنگ را رها کنید)و صحنه  دیبرگرد نهیاهل مد یا ؛«ال مقام لکم فارجعوا ثربیاهل  ایواذ قالت طائفه منهم »
 )و شما ضعیف هستید(. در مقابل شماست یدشمن قدرتمند .دینابم نجایا و دیمقاومت کن

 عاً واق اآلنشود. خودش دارد ویران می کهیدرحالدهد اوضاع فشل آمریکا را دیدید؟ در این شرایط دشمن مملکت ما را ویرانه نشان می
اشتباه.  ساساً اخواهید مقابل آمریکا بایستید؟ و باورشان این است که این کار بازی با دم شیر است و هستند که میگویند شما می ایعده

 معتقدند باید با آمریکا کنار بیاییم. این نوع تفکر نتیجه جنگ شناختی دشمن است.
 ،کرده میتحری را کس کاین عرض کنم که نه مثل امراخدمتت رانیا یاسالم یجمهور یعنیشونده  میهم از کشور تحر یآمار دهیاجازه بد

 و کنندهنگران دیطبیعتاً آمارش با د؛قرار دار میتحر طیشرا نیاآلن در بدتر مختلف بوده و یهاسال هم مورد هجمه 41 نینه استعمار و ا
 نیست. طورنیااما  دباش فیضع
 یفسادها در ادارات ما در برخ نیا زیاد است. یاسالم متدر حکوهم  فسادمورد  کیحتی  میما هم قبول دار .وجود دارد ییفسادها .بله

م ه یمقام معظم رهبر .میها دارفاصله یما تا عدالت علو .قطعاً نه؟ است یعدالت علو نیا ایآ .ود داردجو هاضیتبع .از قضات ما هست
و اصول  یاز مبان یدر مورد تحقّق برخ م،یعقب ی. ما در مورد عدالت اجتماعمیشعارها انصافاً عقب نیاز ا یفرمودند: ما البتّه در تحقّق بعض

                                                      
 .131ص  ،فقر فستیمان 1
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 نیکرد و ما دنبال ا نیّاست که امام بزرگوار مع نیامّا همّت ما، هدف ما، آرمان ما هم ،کنیمرا انکار نمی نیا م؛یدار یماندگعقب یاسالم
 .کنیمها حرکت میآرمان

دشمن لط غ یرسازیکه با تصو اقتصادی ختیریاوضاع ب نیبا ا دارد،عدالت  نهیکه در زم یکشور ما با همه مشکالت ،زیعز یبله رفقا
های زندگی دنیا در ها و مؤلفهکشور دنیا در تمام زمینه 181ما در بین  .از کشورها بهتر است یاریاز بس ،دیآیهم به چشم م بدتر اریبس

زنید تا به کنند سری بالمللی که وضعیت کشورها را مطالعه میهای مراکز بیناریم. کافی است به گزارشکشور برتر دنیا قرار د 21بین 

 شود.برای مردم بیان نمی اصالًمطالب محیرالعقولی برسید که 
 ییایکجا حجاب و ح ایحجاب و ح نیا) ییایحیو ب یهمه بدحجاب نیابا  میانتقاد دار به آن قدرنیاکه ما  ینمایو س مایصداوس نیهم 

اصالً کشور  است. تریاسالم ایاز همه دن دارکه د یبا همه مشکالت است. جهان ینمایس تريندارد کجا؟( عفیف ÷فاطمه زهرا  که

 ظاهر شوند؟ نیدورب یبا حجاب و چادر جلو خانم یهایشناسید که مجرمی ار یگرید
 و نمازخوان داشته باشد؟ ریبگروزهشناسید که بیشتر از همه کدام کشور دنیا را می

 بیت و خانواده پیامبر داشته باشد؟همه ارادتمند به قرآن و اهلکدام کشور را سراغ دارید که این 
فاصله داریم، مشکالت هم  داشته باشد؟ با آرمان ‘کن فاطمه زهرا و اباعبداهلل همه عزادار و گریهکدام کشور را سراغ دارید که این 

 .انددر این مطلب شک نکنید. کسانی که شک کنند یعنی در جنگ شناختی باخته در دنیا بهترین هستیم.هست اما 
وضعیت خود  هکیدرحال کشور دنیا هستیم نیترماندهعقبکند که فکر کنیم و باور کنیم دشمن در جنگ شناختی جوری به ما القاء می

 .از وضعیت ماست. نکته اصلی این است تریبحراندشمن 

 مثال بوکس
 آید و این همه مشکالت برای چیست؟همه خرابی از کجا میآقا این پس حاج

مبارزه  بدانید که در فضای دیبا اجازه بدهید برای پاسخ به این سؤال که ممکن است در ذهن برخی از شما هم باشد تشبیهی عرض کنم.
کسی  در پایان مسابقه دست شوندیمو جنگ آنچه مهم است، نتیجه پایانی است. در یک مبارزه مثل مسابقه بوکس دو نفر باهم درگیر 

امالً شده و کخودش هم ضربه خورده است، صورتش زخمی برند این در حالی است کهعنوان فرد پیروز باال میکه برنده شده است را به
هایی هرحال او پیروز شده است. امروز جبهه حق خسارتیک هفته هم باید در بستر بخوابد و تحت درمان باشد اما به خسته و خونین است،

وضعیت  اآلنهم دیده، مثل خود کوثر که پهلویش شکست و صورتش کبود شد اما این طبیعت مبارزه است؛ مهم، پیروزی نهائی است. 
ارت ؟ قطعاً بخش بزرگی از آن ویرانه است و خیلی خسدیدهیم. اگر به شما بگویند سوریه ویرانه است یا آباد چه جوابی سوریه را ببینید

 سوریه پیروز شده است یا داعش و آمریکا؟ قطعاً سوریه پیروز شده است. اما دیده است؛
راه  علیه ما زبانیفارسهمه شبکه تلویزیونی  د؛ اینهای بسیاری صرف کرسال به ما حمله کرد؛ بودجه 21در تهاجم فرهنگی، دشمن 

ای ایران را فاسد کند و دیگر و باندهای فساد را تجهیز کرد که همه جوانه هاگروههمه مد لباس، این همه فیلم و سایت؛ انداخت؛ این 
وجوان همه جوان و ن همه حافظ قرآن، اینبیت عقیده نداشته باشد. البته تلفات بسیاری گرفت اما این حجاب و انقالب و اهل کسی به

بیت همه شلوغی مجالس اهل همه شهید مدافع حرم که نسل سوم انقالب هستند، اینمعتکف و پدیده اربعین از کجا به وجود آمد؟ این 
 شکست خورده دشمن است. کهآندر محرم و رمضان و فاطمیه از کجا آمده است؟ پس ما پیروزیم و 

خودش دچار حمله شناختی شده است. این مشکالت  میاخوردهکند که ما در فرهنگ، در سیاست، در عدالت و ... شکست اگر کسی تصور 
وجود دارد. قطعاً همه چیز گل و بلبل نیست و  هاجنگی است که در همه انکاررقابلیغشود حقیقت مالی و اداری و سیاسی که دیده می

می مورد تحریزده جنگاما در کشور  کننددر دعوا حلوا خیرات نمی معروفقولبهر آن قرار داریم. این به خاطر شرایط جنگی است که ما د
 مثل ایران آن هم در شرایط جنگ احزاب این مقدار پیشرفت چیزی شبیه معجزه است.

 بیان مقام معظم رهبری

 افتادهعقب ستهواب رانِ یبا چشم انصاف نگاه کند، ا یاگر کس . واقعاً میرفت شیکه از اوّل انقالب گذشته است، خوب پ یسال 98، 91 نیدر ا ما
 نکهیا یرابندند بصف می ندیآیم هیّو بق سیو انگل کایشده است که آمر یامروز جور س،یو انگل کایآمر یدست و پا ریز لیگمنامِ ذل



 

13 

کرده است  دایگسترش پ جورنیا یعنی توانند؛یمدر منطقه را بلکه بتوانند به نحوی مصادره کنند، و ن یاسالم یموجود جمهور ناتامکا
مثل - انریجمله به ملّت ا ها و ازکردند به ملّتنگاه می ریکه با چشم تحق ییکه آنها یاسالم رانیو ا یو عزّت نظام اسالم یعزّت اسالم

 ملّت است. یعموم شرفتیپ نیهماورد قدرتمند با او مواجه بشوند. ا کیمثل  مجبورندامروز  -دوران طاغوت
هم  یماع. از لحاظ عدالت اجتمیکرد شرفتیدر مسائل گوناگون مورد نظر اسالم پ م،یکرد شرفتیپ استیدر س م،یکرد شرفتیدر علم پ

. امروز میله دارفاص یلیتا عدالت مطلوب خ م،یفاصله دار یلیخ یالمتا آسمان فرق کرده است؛ البتّه تا آن عدالت اس نیامروز با گذشته، زم
بل از نسبت به ق یامّا وقت ستیما کم ن از انحرافات گوناگون در جامعه یو تجماّلت و بعض یگریاشراف یهاسفانه همچنان نشانهمتأ

و  رانیت املّ شرفتیپ -قبل از انقالب را میدیکه د ییهاما و آن د؛یدیها که قبل از انقالب را ندحاال شما جوان- میانقالب مالحظه بکن
 1است. یابرجسته اریبس شرفتیوقت، پنسبت به آن یکشور اسالم

 عاقبت کسی که گرفتار جنگ شناختی دشمن بشود چیست؟

ب بود خورد، اگر خوفقیه به درد نمیاین والیت»گوید: رسد که میکسی که فریب جنگ شناختی دشمن را بخورد کارش به جایی می
باه اصالً از اولش هم اشت»گوید: ببازد ناخواسته حرف دشمن را میزند و می کسی که در این جنگ«. توانست برای مردم کاری بکندمی

دند . همین وضعیت در مدینه اتفاق افتاد و آنها که با پیامبر بو«وضعشان خوب شده اآلنکردیم انقالب کردیم. کسانی که با آمریکا بودند 
 در جامعه پیاده نشود. در ادامه مسیر علی را همراهی نکردند و باعث شدند مدل حکومتی دین

 
 سرهای تراشیده

 ریدر غد×یامام عل نیرالمؤمنیو ام شانیکه با ا یعتیای برخالف ب، عدهیهجر ازدهمیدر صفر سال  ’پس از شهادت رسول خدا

نشان دادن مخالفت خود  یرا برا یهای مختلفروش’بیت رسول خداخود خارج کردند. اهل یاصل ریخالفت را از مس خم کرده بودند،

دن خالفت برگردان یخواستن از آنها برا یاریو  ’شبانه با انصار رسول خدا یدارهایها داز روش یکی. گرفتندبا غاصبان خالفت به کار 

 ×و امام حسن ÷به همراه حضرت زهرا  ،× نیرالمؤمنیام دارهاید نیانحراف بزرگ بود. در ا کیاز  یریخود و جلوگ یاصل ریبه مس

 حضور داشتند.×نیو امام حس

را سوار بر چهارپایى نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام  ÷حضرت زهرا  ×شد على گوید: وقتى شب میمی یفارس سلمان

هایشان آمد و حقّ خود را برایشان را گرفت، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقى نگذاشت مگر آنکه به خانه ‘حسین 

وچهار نفر، کسى از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد دآور شد و آنان را براى یارى خویش فراخواند. ولى جز چهلیا
. وقتى ننداشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سر حد مرگ استوار بماسلحه کهیهنگام صبح با سرهاى تراشیده و درحال

گوید:( به سلمان گفتم: چهار نفر چه کسانى بودند؟ گفت: من و ابوذر و مقداد جز چهار نفر کسى از آنان نزد او نیامد. )سلیم مى صبح شد
از آنان  ولى هیچ یک«. مییآیصبح نزد تو م»در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را قسم داد. گفتند:  ×و زبیر بن عوام. امیرالمؤمنین 

 او نیامد. در شب سوم هم نزد آنان رفت ولى غیر از ما کسى نیامد. غیر از ما نزد

بر چهارپایى سوار کرد و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین  ÷حضرت زهرا  ×هنگام على آمده است که شب یگرید تیروا در

منزلشان نزد آنان رفت، و حقّ خود را براى را گرفت، و احدى از اصحاب پیامبر صلى اهلل علیه و آله را باقى نگذاشت مگر آنکه در  ‘

                                                      
 .اقشار مختلف مردم داریدر د اناتیب 1935/15/11 1

 



21 

جز ما چهار نفر او را اجابت نکرد. ما سرهایمان را تراشیدیم و یارى خود  کسچیآنان یادآور شد و آنان را به یارى خویش فراخواند. ولى ه

 1.را مبذول داشتیم
د کردن. مردم شروع میگشتیبرم شدند ورقضرت حاضر میو به دفاع از ح دندیتراشیمآمدند، سرها را نفر می 41خوب. ببینید اگر فقط 

کردند. پیدا می اظهارنظرشکست و بسیاری از افراد جرئت به حرف زدن، ابهت رعب و وحشتی که غاصبین خالفت راه انداخته بودند می
طمه روی ی فاهاخطبه؟ مثل اینکه اندآمدهگفتند: خبر دارید امروز صبح یک گروه با سرهای تراشیده به حمایت از علی و فاطمه مردم می

اد و گفتمان دفاع از علی راه میفت واشیواشکنند دروغ میگویند و حق با زهرا است؟ یمردم اثر گذاشته! نکند اینها که ادعای خالفت می
نفر به حمایت از  4شدند؛ اما جنگ شناختی و فضای روانی در مدینه طوری بود که فقط مردم به حمایت از دختر پیامبر جمع می

ر ما هم اگ اآلنپیاده نشد.  خواستیمکه رسول خدا  طورآنآمدند. تاریخ مسیرش منحرف شد و مدل حکومتی اسالم  × نیرالمؤمنیام

و  رودیمی نظام زیر سؤال کارآمددقت نکنیم و مقهور جنگ شناختی دشمن بشویم و هر حرفی را باور کنیم تمامیت شرعی و قانونی و 
 .خواهدیمهمان چیزی که دشمن شود می

 مناجات با حضرت زهرا سالم اهلل
با حضرت  تریخودمان دییایاصالً ب ،میفاطمه زهرا التماس کن یبیبه خود ب دییایب .میکن یحضرت زهرا عزادار یبراایم آمدهامشب  ،فقار

 .دفرزند هر چه قدر هم بد باشد باز مادر دوستش دار ،میدانیخودمان را فرزند شما م هاعهیمادر جان ما بچه ش مییبگو و میصحبت کن
 ارن ااگر دستم میترسیم .ریخودت دست ما را بگ د؛بزن نیزم اما رتا  جمع کرده ار شیروهایهمه ن و کندمادر جان، دشمن بدجور کار می

 .میندار ار یما که جز شما کس ؛میمقابله کن مینتوان یدرینگ
 ادشمن ر یوانجنگ ر بیفر دنکن د،بده بیهم فر اما ر طانیش دمادر جان نکن :مییبگوو  میضجه بزن ،میامشب التماس کن دییایب ،رفقا

 :میکن امشب التماس !میبشو ایهر دو دن نیملعونهم جزء  نکند ما ،میستیبا یول یما هم مثل بزرگان انصار و مهاجر جلو دنکن ،میبخور
 از ترس هیچ کاری نکنیم.ما هم و تنها شده  یعل مینیکه بب یاز روز میترسیم ،جانخانم

مدی؟ نکند ما هم امروز در دفاع از آی و برای دفاع از علی میدیتراشیماخوی، به خودت مطمئن هستی که اگر مدینه بودی سرت را 
 ؟میسکوت کنوالیت بترسیم و الل و بشویم و 

ا هم منکند  .مییایب رونیدوره آخرالزمان سربلند از امتحان ب نیا درداشته باش  اما ر یهوا تخود ،ریبگ ار تیهامادر، خودت دست بچه
 ؟میدار انه شما کجا راما جز در خنفر پشت والیت را خالی کنیم.  41مثل آن 

 استـکشور ما به خدا خانه دربست شم                 استـرشته مهر دل ما همه در دست شم

 میشو میخداوند محال است که تسل به                 میشو میهرچه که تحر ایو  دیهرچه تهد
دارد جبهه اسالم روی ایشان اثر ن کنندهبیتخری بلندگوهاها و کنند و حرفکسانی که در مقابل جنگ شناختی دشمن ایستادگی می

 .نندیبیمکنند و پیروزی را نزدیک ی رهبران را قبول میهاوعدههمیشه امیدوار هستند و 

 پیامبر و فتح نزدیک
پس  .شد ست او سبب گریختن مشرکینه دو کشتن عمرو بن عبدودّ و نوفل بن عبداهلل باتفاق افتاد  ×علی دست ه بجنگ احزاب فتح 

فَرَ الْآنَ لنَّ بَعْدَ قَتْلِهِ هَؤُلَاءِ ا»برای یارانشان آینده روشنی را ترسیم کردند و فرمودند:  ’پیامبر  ×دست على ه ب شدن اینها کشتهاز 

 2جنگ ما نخواهند آمد.ه جنگ ایشان خواهیم رفت ولى آنها دیگر به ما ب؛ بعد از کشتن آن افراد «نَاننَغْزُوهُمْ وَ لَا یَغْزُو
 فرمایند:ای توصیف بسیار زیبایی درباره جنگ احزاب دارند و میاهلل امام خامنهحضرت آیت

را جمع کردند و از  شانیروین بود. همه -مهم  اریهای بساز آن جنگ یکی -گ خندق آمدند، جن غمبریکه آنها سراغ پ یجنگ نیآخر
را  نهیمد م؛یکنیعام ماو را قتل کینزد ارانینفر، پانصد نفر از  صدینفر، س ستیو دو غمبریپ میرویهم کمک گرفتند و گفتند م گرانید

 ایم از قضااکر غمبریبرسند، پ نهیبه مد نهایکه انخواهد ماند. قبل از آن نهایاز ا یاثر چیه گرید م؛یگردیآسوده برم و میکنیهم غارت م
                                                      

 ، چاپ اوّلق 1416، سال چاپ: ، قم، سلیم بن قیس هاللى، مترجم اسماعیل انصارى زنجانى، ناشر الهادى ^آل محمد  اسرار 1
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21 

تقریباً به عرض چهل متر کَندند. ماه رمضان بود.  ینفوذ بود؛ لذا در آنجا خندققابل نهیطرف مد کیمطلع شد و آن خندق معروف را کَند. 
اشت. وجود د ینداشتند؛ لذا مشکالت فراوان یهم نشده بود و مردم درآمد یسرد بود؛ آن سال بارندگ اریهوا بس ات،یاز روا یطبق بعض

کلنگ  رفتیم غمبریبرود، پ شیپ تواندیکرده و نم ریخسته شده و گ یکس دیکار کرد. در کندن خندق، هر جا د غمبریتر از همه، پسخت
ابل حضور داشت. کفّار، مق تیت؛ با تنِ خود در وسط جمعفقط با دستور حضور نداش یعنیکردن؛  ربه کا کردیو بنا م گرفتیرا از او م

 حمله نیآخر نیفرمود تمام شد؛ ا غمبریو ناکام مجبور شدند برگردند. پ وسیلذا شکسته و مفتضح و مأ توانند؛ینم دندیخندق آمدند، اما د

 1.میرویبه طرف مکه و به سراغ آنها م انوبت ماست؛ م گریمکه به ماست. از حاال د شیقر

 و فتح نزدیکمقام معظم رهبری 
خیلی قاطع فرمودند: جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. دوما در جایی  اوالً گرفتند و  ’حضرت آقا هم موضعی شبیه پیامبر اکرم

 دیگر فرمودند:
 ،یخواهد توانست به برکت اسالم و نظام اسالم رانیکه ملت ا ایندهیآ م؛یماست که به سمت آن در حرکت یرو شیپ یروشن اریبس ندهیآ

رکت ح ندهیآ نیانقالب، ما به سمت ا یروزی. از روز اول پابدیداشته باشد و هم به استقالل کامل دست  یو رفاه ماد یهم عدالت اجتماع
اما  د؛یرس ندهیشود به آن آبدون تحمل زحمت می میگوی. نممیاترش را پشت سر گذاشتههای سختاعتقاد من، قسمت بهو  میاکرده

 های امام و راه و هدف ادیاست که ما  نی. عمده اافتیبه آن دست  توانیحرکت، م و ادامه زهیو انگ مانیبا حفظ وحدت و ا میگویم
 2.میم و آنها را حفظ کنیدر خاطر داشته باش شهیرا هم

چنین نگاهی پر از شور و حماسه و عشق است. پر از شوق کار و تالش است چرا که این مسیر مسیر پر بهجتی است که در طول تاریخ 
 فرمایند:در این زمینه چه می ×. ببینید حضرت علی گرددیمدهد و به یک هدف منتهی یک جبهه را نشان می

 البالغهنهجروایت 
که چگونه خدا  دیدمیگفت: دوست داشتم برادرم با ما بود و  ×هجرى یکى از یاران امام  96پس از پیروزى در جنگ بصره در سال 

 تو را بر دشمنانت پیروز کرد!

 ؟نَاأَ هَوَى أَخِیکَ مَعَ : ×هِ عَلَى أَعْدَائِکَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِی فُلَاناً کَانَ شَاهِدَنَا لِیَرَى مَا نَصَرَکَ اهلل بِ

 9. الْإِیمَانمُ مِ النِّسَاءِ سَیَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ یَقْوَى بِهِفَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِی عَسْکَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَا 

فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود بلکه با ما در این نبرد  ×امام  .آرى گفت: پرسید: آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ ×امام 

دین  و دشونیمتولد م یزوداند، بهو آرمان دهیعق، ولى با ما همهستنددر صلب پدران و رحم مادران و آنهایى که حضور ندارند  اندکیشر
 .گرددیآنان تقویت م لهیوسو ایمان به

در شرایط جنگ احزاب امروز  اآلنامروز شرایط، شرایط جنگ احزاب است طبق این روایت شماهایی که  دیفرمایمعزیزان، وقتی رهبر ما 
با ایران اسالمی در جنگ هستند اتباع همان  اآلنهستید قطعاً در کنار پیامبر در حال مبارزه و دفاع از اسالم هستید. این احزابی که 

 .رودیمیی هستند که در صدر اسالم جلو پیامبر ایستادند. هر کس این باور را داشته باشد قدرت مقاومتش در جنگ شناختی باال هاملعون
اب همه آنها ینجا را نگهداریم در ثوو شلمچه نبودیم یا حتی سوریه نبودیم، امروز ا هییطالغصه نخوریم که مدینه نبودیم، کربال نبودیم، 

 شریک هستیم.
ه با درس مقابلجوانان ما  نکهیفرستاد غافل از ا اداعش ر بکند ینست کارادشمن خودش نتو .است ختهیاردوگاه دشمن به هم ر ،رفقا

 یکی از نیپوت .میامنطقه امروز ما قدرت بالمنازع ،ما هدر نرفته یاز شهدا کدامچیخون ه .در کردستان پاس کرده بودند اداعش ر
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 ،رفقا آورد!می هیبا خودش قرآن هدرود و میخدا  یولنزد رهبرمان  راستکآید و یمی رانیا به سمیاز قلب کمون ،ایدنی مهم هاتیشخص
 ی.سع لالنسان اال ما سیل ،میماده کنآ یاسالم نیتمدن نو یبرا ان راخودم

سال  41 نیاکند، در به ایمان ما نگاه میخدا کند؛ به اراده ما نگاه میخدا  کند؛عزم ما نگاه می بهخدا کند؛ ما نگاه می تینبه خدا  رفقا،
 است.داده  رشدما را  کمک کرده و ما به هانیهم به خاطر هم

اسالم  الشأنمیعظ ’امبریپ یبرا یفرصت هیبیصلح حد رخ داد. هیبیصلح حد ،سال بعد از جنگ احزابیک دقیقاً  .است کینزد فتح

 هدفرا حبشه  نیو روم و همچن رانیا یعنیبزرگ آن زمان  ید و دو امپراتورنک یاسالم را جهان ش،یاز آزار قر یبا آسودگ تافراهم آورد 
 .میاسالم هست یسازیجهان طیدر شرای دشمن، بندصفهم مثل زمان احزاب پشت این ما  ،من زانیعز دهد.اسالم قرار  میتعال

 .میسم اهلل الزم دارب کیبه فرموده حضرت آقا فقط  .نایانا فتحنا لک فتحا مب :میبزن ادیبلند فر میبتوان یزودکه به میهست یطیدر شرا

 ،کنیمبه خودمان نگاه می یهم وقت امروزفرمایند: در جنگ احزاب نسبت به فتوحات آینده می’ حضرت آقا هم دقیقاً مانند وعده پیامبر 

 ؛شناسمها را میگیریها و ضعف تصمیمها و پوش نوارها و ضعف مدیریتو ضعف میمسائل کشور آشنا اتیجزئ. من با دمیمن سرتاپا ام
 حرکت کیو « بسم اهلل» کیاز موارد فقط  یاریکنم ما در بسزا وجود دارد که احساس می شیقدر نقاط قوت و رواما در مقابل آن آن

در همه  کنیل د؛یآیم شیای پلذا پدیده ؛کنیمحرکت می رید ایکنیم حرکت نمی ؛کنیمیم یها کوتاهزمینه نیدر هم ی. گاهمیالزم دار
 1.میاقدام و حرکت دار ییها ما توانازمینه

 
 ؟میدشمن نشو یو شناخت یجنگ روان ریاس میکار کنچه

 کند و چه مدلی ضربه میزند.اول باید رصد کنیم ببینیم دشمن چه طور در ما نفوذ می
ند. پالمر برنام می متحدهاالتیا یخارج استیاز نوآوران س یکیعنوان است که از او به ییکایمعروف آمر یهاستیاز استراتژ پالمرمارک 

 فتایره کا،یآمر -رانیگزارش ا سندهینوعنوان او به است. و بوش در وزارت خارجه مشغول بوده گانیکارتر، ر کسون،ین یهادر دولت
به لحاظ وسعت  رانیمخالفت کرده و اعالم نموده ا رانیا یاسالم یجمهور هیعل یتهاجم نظام دهیدر استدالل خود صراحتاً با ا ،دیجد

و  انهیخاورم طقهممتاز در من ییایافجغر تیسرشار و موقع یعیمنابع طب ،یامکانات نظام ،یانسان یروین تیفیک ت،یجمع تیکم ،ینیسرزم
ا و جنگ سخت آن را سرنگون کرد. تنها راه مبارزه ب ینظام ورشیبا  توانینم گریشده که د لیمانند تبدکم یبه قدرت المللنینظام ب

 نیدکتر کیتاکته ساز  ادهبا استف یغاتیتبل یروان اتیعمل یهاکیجنگ نرم و استفاده از تکن یهاسمیمکان یریگیپ ،یاسالم ینظام جمهور
 است. "یمدن یاز نافرمان یبانیو پشت یسامانده"و  "یانبرد رسانه"، "مهار"

را  رانیا گفتگو فقط حکومت"آمده است:  یرانیبا مقامات ا میمستق وگو و مذاکرهدانستن هرگونه گفت یگزارش با منتف نیا انیپا در
 ."تالش کرد میرژ نیا رییمخالفان داخل و خارج حکومت در جهت تغ تیانزوا و تقو قیاز طر دیکند. باو محکم می تیتقو

ت. نفوذ و ای استرین ارتشی که آمریکا در جنگ شناختی علیه ما راه انداخته است ارتش فضای مجازی و رسانهگزارش بزرگ نیا بر بنا
 از طریق فضای مجازی در حال رقم خوردن است. اآلنی منفی در جمهوری اسالمی رگذاریتأث
که  یراه د؛شدن روزیو پ ددر جنگ احزاب استفاده کردنمسلمانان هست که  ین راهکاراهم به شما ارائه بدهم خواهمیکه م یهکاررا

با خندق  او راه نفوذش ر درصد کردن قیدق ادشمن ر نخواهد بود. مسلمانان عصر پیامبرجنگ دشمن کارساز  گرید میهم استفاده کن اگر ما
 هم ما نیازمند خندق مجازی هستیم. اآلن؛ بستند

 دشمنحمله شیمیائی 
شناخت فضای مجازی از نگاه مقام معظم رهبری که در این زمینه کارشناس هستند بسیار مهم است. تعبیر ایشان از فضای مجازی حمله 

 و بمب شیمیایی است:
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مهم و  یبزاره، ا! ابزار رساندی. توجّه کنیبر افکار عموم یاثرگذار یکند برااستفاده می انهاست که فعالً دشمن از ابزار رس نیاوّل ا نکته

 یرا وقت ییایمیسالح شی. در جنگ نظام ییایمیهای شکنند به سالحمی هیاست. ابزار رسانه را تشب یاگر دستِ دشمن باشد، ابزار خطرناک

ز ابزار ا روند و از قدرتِ استفادهمی نیها از بماند و انسانمی زاتیتجه برد؛ینم نیرا از ب زاتیتانک و تجه ییایمیسالح ش زنند،یم

 یهاز شبکها نترنت،یاز ا و،یاز راد ون،یزیاست. امروز از تلو جورنیاست؛ ابزارِ رسانه هم ا یجورنیا یدر جنگ نظام ییایمیسالح ش افتند؛یم

از کشور  بخش نیا تیکه مسئول یرا کسان نیا ؛شودما استفاده می یعموم کاراف هیعل ،یمجاز یفضا لیاز انواع و اقسام وسا ،یاجتماع

 م؛ییگویحاال هم م م،یاکرده دیتأک م،یاتذکّر داده نهایهم به ا یدارند، درست توجّه کنند. ما در جلسات حضور -بخش ارتباطات را-را 

خودشان را  فهیمردم به کار ببرد. وظ نیا هیخودش را عل ییایمیش حدشمن راحت بتواند سال نکهیا ینشوند برا یتوجّه کنند که آنها ابزار

 1عمل کنند. تیّبدانند و با جدّ

 های غیرانسانی و ناجوانمردانه، از روشردیگینمشود و از جنگ برابر نتیجه ناامید می جاهمهمعموالً وقتی دشمن از  جالب این است که

 .ردیگیمجمعی تلفات  صورتبهکند که بسیار مرگبار است و مثل سالح شیمیایی استفاده می

 زیخندق مجا

یمیایی . باید به این تشبیه دقت کرد. بمب شبردیمجازی است تعبیر بمب شیمیایی را به کار رهبر ما که در واقع یک کارشناس فضای م

ه ک شوندیموقتی مطلع  هایلیخو چون گاز است  ردیگینمو برای رسیدن به مخاطب از او اجازه  هاستمحلهو  هاخانهنفوذش در همه 

 کاری کرد. در برابر بمب شیمیایی باید ماسک زد. شودینمو دیگر  اندشده آلوده

شود. فضای اینترنت خیلی آلوده است نه اینکه فکر کنید منظور ما فقط آلوده می حتماً اگر کسی بدون ماسک داخل فضای مجازی برود 

ی اجتماعی با انتشار اخبار و هاشبکهازی و از آن این است که در فضای مج ترمهمجنسی است که البته آن هم هست اما  یهایآلودگ

 کنند.ی میدهجهتکنترل و  خواهندیمی مختلف اذهان ما را طوری که هالیتحل

 در شبکه مجازی برای ما حکم خندق را دارند و دو مدل هستند: هاماسکدر واقع 

ی داخلی حضور پیدا کنید و کمتر از هارسانامیپدر  اوالً یعنی ؛ حضورتان در فضای مجازی باشید تا آسیب نبینید مراقبخودتان 

دشمن  ررسیتلحظاتی را که در فضای مجازی هستید مطمئن باشید هر لحظه ممکن است در  اً یثانی خارجی استفاده کنید. هارسانامیپ

حوی روی ست که همه اینها به نقرار بگیرید و دشمن شما را ترور کند؛ با تصویر نادرست یا با فیلم نادرست یا با مطلب غیر واقعی نادر

 .گذاردیمسوء  ریتأث تانخانوادهشما و 

 ماسک اجتماعی:

 ای برای ایجاد ماسک اجتماعی این است:در این رابطه سفارش امام خامنه

سالمی ا ریناپذو خدشهراهبرد مقابله با هجمه دشمنان در فضای مجازی استقالل در فضای مجازی است بر اساس قواعد مسلم  نیترمهم

ران تا ابد اجازه نداده که کاف و خدا*ولن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال*  نساء 141مانند قاعده نفی سبیل )بر اساس آیه شریفه 

. ریماستقالل در فضای مجازی را مطالبه کرده و به دست آو ترعیسرشود که باید هرچه داشته باشند( ثابت می مؤمنانکمترین تسلطی بر 

دست  ای مستکبران عالم باشد. وقتی انقالب اسالمی ما بهانقالبی جهانی علیه استکبار رسانه آورامیپتواند استقالل در فضای مجازی می

به پیروزی رسید وقتی جنگ تحمیلی با حضور جوانان هیئتی و مسجدی به پیروزی رسید انقالب و استقالل در  هایو مسجد هایئتیه

 باشد. هایمسجدو  هایئتیهباید به دست شما فضای مجازی هم 
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 فرمایند:در جای دیگر می ایشان

 کیتسلّط بر فرهنگ  یهستند برا ییهمه ابزارها نهایشده است، ا دانیکه وارد م یدیجد یابزارها نیاطّالعات، ا یمسئله مهندس نیهم 

واقع  دیفتوانند مهستند که می ییابزارها نهاینه، ا م؛یخودمان خارج کن یابزارها را از زندگ نیا میبگو خواهمیحرف نم نیکشور. بنده با ا

 د،یداشته باش ونیزیو تلو ویراد دییمثالً فرض بفرما نکهیا یتوانید شما براسلب کرد. نمی یستیابزارها با نیدشمن را از ا سلطه ابشوند امّ

و  اطالعاتی یهااست، دستگاه جورنیهم هم یمجاز یاست، فضا جورنیهم هم نترنتیدشمن؛ ا اریدر اخت دیرا بده ونتانیزیتلو ویراد

 یو ابزار نفوذ فرهنگ لهیاست؛ وسدشمن  اریدشمن قرار داد؛ امروز در اخت اریدر اخت شودیرا نم نهایاست، ا جورنیاطالعاتی هم هم یابزارها

 دشمن است. یفرهنگ است؛ ابزار سلطه

 
کند به حریم والیت، بیدار و . دید دشمن دارد نفوذ میخندق قرار دادا جسم خودش ر هم ابتدا سد نفوذ از دشمن کرد و ÷ حضرت زهرا

؛ رد، خودش را سپر والیت و خانه علی کماندینماز اسالم  زیچچیهخودش را فدای والیت نکند دیگر  اآلندانست اگر بصیر و آگاه بود می

  !ی کجا؟بیبهی اما سختی ما کجا سختی بد تیوال یبرا را اتیهمه هست دیبا گاهی .با لگد عبور کردندخندق  نیاما نامردها از ا

 هر کجا بستر بیمار بیفتد سخت است                   بار بیفتد سخت استاشک از دیده خون                   

. همه زدیریموقتی مادر خانه مریض بشود و در بستر بیفتد اوضاع خانه به هم  ناکردهیخدااین روزها در مدینه مادر جوان در بستر افتاده. 

 خانه جمع بشود. کنند مادر هرچه زودتر خوب بشود و بسترش ازدعا می

 خانم خانه که از کار بیفتد سخت است                       داندیاوج این واقعه را جان علی م

ک دست راه رفتن ی گیرد و یک دست به پهلو. جوری از کار افتاد که برایدن یک دست به دیوار میجوری از کار افتاد که برای بلند ش

 .برداردتواند شانه را ی میسختبهگیرد. جوری از کار افتاد که به دیوار می

 کوچه یا در خم بازار بیفتد سخت است                 ...به خدا فرق ندارد که کجا، یک مادر

 پیش چشم پسر انگار بیفتد سخت است                   ...دن مادر به کناری امّابه زمین خور

 دستش در دست مادرش بود که مادرش نقش زمین شد. چه طوری؟ خدا نیاورد که مادرت جلوی چشمانت روی زمین بیفتد. امام حسن

 امام صادق فرمودند:

 ثم لطمها؛ سیلی به صورت زهرا زد                         با لگد به زهرا زد فرفسها برجله؛

 در دل آتش اغیار بیفتد سخت است                      اونه مرد باشد، و زنش پشت در خا

 کار این سینه به مسمار بیفتد سخت است                    شد سپر شیر خدا، امّا حیف اشنهیس

ی اهخویماگر « قصه میخ در چه بوده دانمیمو لست ادری خبر المسمار؛ من چه : »دیگویمکمپانی  نیمحمدحساهلل شیخ مرحوم آیت

 تا در به بدن زهرا خورد بفهمی برو از زهرا بپرس.

 «و نبع الدم من صدرها و ثدیها» 

 زهرا جوشید. ، سادات مرا ببخشید؛ خون از سینهخواهمیمامام زمان معذرت  



 

25 

ضم رأسها »ی علی حلقه زده، هاچشمند: یکی امیر المومنین؛ کنار بستر زهرا نشست، اشک در دو نفر صورت روی این سینه زخمی گذاشت

 1«.ابکی مخافة ان تطول حیاتی»صورت گذاشت روی سینه زخمی زهرا و فرمود:  «علی صدره

 ؛«قبل ان تفارق روحی بدنی یا اماه کلمینی»را گذاشت روی سینه مادر و گفت:  شیهالبدومین نفر امام مجتبی بود. آمد کنار مادر،  

 مادر با حسنت حرف بزن روح از تنم جدا شد مادر!

 اما کسی را سراغ دارم روز عاشورا شد یزخمبی اینجا سینه زهرا بین در و دیوار اما عزاداران بی

 شکسته شد. هامرکبی سینه و پشتش زیر سم هااستخوانکه  2«حتی رضوا صدره وظهره»

 ی ناله بزن یا حسینشنویمکجا صدای مرا  هر 

 اندرت زهرا نوشتهـالً برای حضـاص                        اندحضرت زهرا نوشته ما را گدای 

 اندرت زهرا نوشتهـی گدای حضـوقت                         کنیممیلی به پادشاهی عالم نمی

 اندرت زهرا نوشتهـهای حضهـبا بچ                         تقدیر و سرنوشت تمامی شیعه را

 انددای حضرت زهرا نوشتهــما را ف                         اولیا  اهـش  قلم با   تــالس روز 

 اندهای حضرت زهرا نوشتهدر روضه                        حتماً زمان مردن ما را بدون شک

 اندنوشته  زهرا  ای حضرت در زیر پ                 حتی مکان مردن ما هم مشخص است

 اندتهـنوش  زهرا  ماه عزای حضرت                   ازـاره بـرم دوبـد محـدا که بعـشکر خ
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 جلسه سوم
 

 
شتر از  1، 511اسب و  صدیکه چهار هزار نفرشان همراه با س دیجنگ به ده هزار تن رس نی)احزاب( در ا لیقبا یشمار مشرکان از تمام

صد است که عده مسلمانان را فقط هفت یدر حال نینفر ذکر کرده است. ا 24111تعداد آنان را  یتیبه روا 1آنها بودند. مانانیپو هم شیقر
بود و باعث ن جیعرب را نیاند. حفر خندق تا آن زمان در باند سه هزار تن ذکر کردهمورخان نوشته شتریکه بچنان ایهزار تن و  ایصد نه ای

 امبریالهام کرد که خندق را حفر کند. پ امبریخداوند به پ پس از پیشنهاد سلمان اتیروا یامسلمانان و مشرکان شد. طبق پاره یشگفت
مسلمانان به حفر خندق، خود  قیتشو یواگذار کرد. رسول خدا برا یالهینمود و حفر هر قسمت را به قب نیّ هر ده تن چهل ذراعِ مع یبرا

نوبت از از آنها کرد. مسلمانان شبانه به یرا مأمور پاسدار یفرد له،یقرار داد و از هر قب ییخندق درها یو برا کردت کار شرک نیدر ا زین
مانند  یدایز یحفر خندق ابزارها یخصوص مراقب بود. گفته شده است مسلمانان برا نیدر ا زیخود ن امبریو پ کردندیخندق محافظت م

 یو نظام یروان گرفتند. در مقابل فشار هیبودند، به عار امبریپ مانیپکه در آن زمان هم ظهیقریبن انیهودیاز  ل،یو زنب شهیو کلنگ و ت لیب
کرد و مژده  تیمسلمانان را تقو هیروح یبیها و اخبار غبشارت یااکرم با پاره امبریپ گر،ید یاز سو انیهودیو منافقان و  ییمشرکان از سو

رکت در حفر آن ش زیها و نوجوانان نو بچه دیرا به آنان داد. کندن خندق شش روز طول کش رانیو ا منیشام،  مسلمانان در ندهیآ توحاتف
جهد نتواند از آن ب یاادهیپ ایای بوده که سوار اندازهبه ،ینشده است و به هر رو نییکردند. در منابع کهن، طول و عرض و عمق خندق تع

متر و  4عرض آن حدود  نیانگیمتر، م 5544طول خندق  2،لیابوخل یبه حدس شوق . بنادیآ رونیب گریرود و از طرف د نییپا یرفاز ط ای
 ی، احزاب متشکل از سه لشکر به فرماندهدیرس انیسه روز پس از آنکه کار حفر خندق به پا متر بوده است. 9عمق آن حدود  نیانگیم

 ظهیقریبن انیهودی دیظاهر شد که خبر رس یجنگ وقت نیر بر مسلمانان در او فشا ی. اوج سختدندیرس نهیدحرب به م بن انیکل ابوسف
لمانان که اند. مسشده مانیپکرده و با مشرکان هم عهداو، نقض  هیباشند و نه عل امبریکه تعهد کرده بودند در صورت وقوع جنگ، نه با پ

چند  مقابل، با سپاه انبوه مشرکان که هر از زینداشتند و ن یمنیا شانیهادر مورد خانواده ظهیقری( از جانب بننهیاز پشت سر خود )داخل مد
 دیدش یشدند. مسلمانان روز و شب در سرما و گرسنگ یادی، دچار هراس زشدندیم ریدرگ گذشتند،یخندق م تنگ هایگاه از قسمت

 9.کردندیم ینوبت از خندق پاسداربه

 
 بیوت عوره

 خواستند که بازگردند و براى بازگشت خود عذرتراشىاجازه می ’که در مدینه خانه داشتند از پیامبر یاز سوى دیگر گروهى از منافقین

لى کرده خواستند صحنه را خاکه چنین نبود، آنها فقط میهای ما دیوار و در و پیکر درستى ندارد، درحالیگفتند: خانهکردند از جمله میمی

 4.«مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِیَ بِعَوْرَةٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِلَّا فِراراً وَ یَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ: »فرار کنند

ت هایی اسشود که آشکار ساختنش موجب عار باشد، در اینجا منظور خانهاست و به چیزى گفته مى "عار "در اصل از ماده "عوره "واژه 

 .رودارد و بیم حمله دشمن به آن مىکه در و دیوار مطمئنى ند

                                                      
 . 51ص ی مسعود 1

 .32ص همان  2

ht: نکیدانشنامه جهان اسالم، ل تیسا 9 t p://rch.ac .i r /art i cl e/Det ai l s?i d=8138 
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در روایتى آمده است که  .های خود پناه برندخواستند میدان جنگ را ترک کرده و به خانهبا مطرح ساختن این عذرها مى "منافقان "
چون انصار همهای از خانه کیچیهای ما بدون حفاظ است و هخانه :فرستادند و گفتند ’کسى را خدمت پیامبر "بنى حارثه "طایفه

های خود اند حائل و مانعى وجود ندارد، اجازه فرما به خانهکه از شرق مدینه هجوم آورده "غطفان "های ما نیست و میان ما و طایفهخانه
 به آنها اجازه داد. ’بازگردیم و از زنان و فرزندانمان دفاع کنیم، پیامبر

عرض کرد به آنها اجازه نفرما، به خدا سوگند تاکنون هر مشکلى ’به پیامبر ، بزرگ انصار رسید،"سعد بن معاذ "این موضوع به گوش

 1.دستور داد بازگردند’گویند، پیامبر، اینها دروغ مىانددهیاین گروه همین بهانه را پیش کش آمدهشیبراى ما پ

 جریان سقیفه در مدینه و غصب خالفت.آن کسانی که در مدینه در جنگ احزاب کوتاهی کردند و اهل جهاد نبودند عاقبت شدند رئوس 
 کنند؟رسند و استقامت نمیچرا این افراد به این وضعیت می

 طلبی درد همه اقوام بوده است.طلب هستند. عافیتطلب و عافیتچون رفاه

 طلبی قوم موسی و استقامت مسلمانانراحت
بهانه آورده و از  د،یو با دشمن بجنگ دیکه به قوم خود فرمود: وارد آن شو ×موسى  ؛اندمقدّس نیهر دو سرزم المقدّس، تیب مکّه و

آن  مانعتممکّه آمدند، اگر  کىیتا نزد ’ امبریقصد عمره در رکاب پفرمان او تخلّف کردند، ولى مسلمانان در سال ششم هجرى که به

 کىیى ول دند،یواقع شد. آرى هر دو قوم به دروازه دو شهر مقدّس رس «هیبیصلح حد»سفر،  نیکردند. در ایحضرت نبود، به شهر حمله م
 .و مشتاق جنگ سلحشور نیچن کىی از جنگ و زانیچنان گر

اسرائیل گفتند: ما همچون بنیهنگام ورود به مکّه )سال ششم( میکه مسلمانان اسرائیل در مبارزه با دشمن چنان مشهور بود سستى بنی
ها در که بر عهده دارند، تن فىی. تالش رهبران الهى در انجام وظامیهمواره در رکاب تو آماده جنگ م،ییبگو« قاعدونانّا ههنا »که  میستین

انا ههنا »جمله بودند.  طلبیو راحت طلبىضعف و رفاه ،جوییبهانه ،ادبینمونه بی ،اسرائیلرسد. بنیصورت همراهى مردم به ثمر می
 .ستیخردمندانه ن وشش،بدون ک روزىیرا. آرزوى پ ىیجو، نه عزّترساندیمطلبى آنان را ، رفاه«قاعدون

د و با طلبی حماسه آفریدنطلبی و راحتیاران پیامبر برخالف یاران موسی در جنگ احزاب به استقبال سختی رفتند و با ترک عافیت
 استقامت آنها مقدمات فتوحات بزرگ در تمدن اسالمی رقم خورد.

در هر امتی رایج شود آن امت  «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد                شودینمرنج گنج میسر  نابرده»ه اگر این گفتمان ک
 شود و سرانجام آن پیروزی است.موفق می

 زیرنج است عز یبرا ایدنبینند. عزیزان، اساساً دنیا جای راحتی نیست. گاه روی راحتی را نمیطلب هستند هیچو برعکس کسانی که راحت
 !کنیمآقا! ما که محال از خدا تقاضا نمی :گفتند ؟کنیدتقاضا می محال فرمودند: چرا از خدا یفیدر سخن شر الماس یگرام امبریمن. پ
 محال است. ایدن در یراحت :فرمود .خب بله :گفتند ؟خواهیدنمی یکنید. مگر شما راحتمی تقاضا بله، محال :فرمود

 ةُ فَقَالَ الرَاحَ یقَالُوا بَلَ  ایَالدُنْ یفِ  ةَأَنْتُمْ أَ لَسْتُمْ تَمَنَوْنَ الرَاحَ فَقَالَ لَیالْمُسْتَحِ یتَمَنَیَقَالُوا وَ مَنْ  لَیصْحَابِهِ اَ تَتَمَنَوُا الْمُسْتَحِالِ ’قَالَ رسول اهلل

 .ةلَیمُسْتَحِ ایَالدُنْ یلِلْمُؤْمِنِ فِ 

 طلبیمذمت راحت
 فرماید:آمده است که خداوند به داوود میدر حدیث قدسی دیگری 

 ؛وَ النَّاسُ یَطْلُبُونَهَا فِی خَمْسَةٍ غَیْرِهَا فَلَا یَجِدُونَهَاـ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی دَاوُدَ یَا دَاوُدُ إِنِّی وَضَعْتُ خَمْسَةً فِی خَمْسَةٍ 

 ؛طْلُبُونَهُ فِی الشِّبَعِ وَ الرَّاحَةِ فَلَا یَجِدُونَهُوَضَعْتُ الْعِلْمَ فِی الْجُوعِ وَ الْجَهْدِ وَ هُمْ یَ 1

 ؛وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فِی خِدْمَةِ السُّلْطَانِ فَلَا یَجِدُونَهُـ وَ وَضَعْتُ الْعِزَّ فِی طَاعَتِی  2

                                                      
 .221، ص 11تفسیر نمونه، ج  1 
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 ؛جِدُونَهُوَ وَضَعْتُ الْغِنَی فِی الْقَنَاعَةِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فِی کَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا یَ 9

 ؛وَ وَضَعْتُ رِضَائِی فِی سَخَطِ النَّفْسِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فِی رِضَی النَّفْسِ فَلَا یَجِدُونَهُ 4

 1.وَ وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فِی الْجَنَّةِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهَا فِی الدُّنْیَا فَلَا یَجِدُونَهَا 5

ه رنج شود کرشد ما در زندگی با تحمل و مدیریت رنج است. در نگاه غربی توصیه می خوب با این اوصاف چه طور زندگی کنیم؟ اصالً 
 را حذف کنید یا فراموش کنید که این مستلزم پوچی و یا ظلم به دیگران است.

ید، به دیگران شوکنید و موفق میشود به استقبال رنج بروید و آن را مدیریت کنید. اگر چنین کردید رشد میدر نگاه اسالمی توصیه می
فرماید: لیس لالنسان اال ما سعی یعنی هر مقدار سعی و تالش کنی و رنج را برید، برای همین میرسانید و خودتان هم بهره میبهره می

 ی.دارتحمل کنی و کوشش کنی به همان اندازه برای دنیا و آخرت توشه برمی
کنند؟ مزرعه جای کار است یا استراحت؟ مزرعه جای عرق ریختن کنند یا کار میمیفرماید الدنیا مزرعه؟ در مزرعه استراحت مگر نمی

و آفتاب خوردن است یا جای خوردن و خوابیدن؟ بنابراین نجات و موفقیت و رشد و آسایش در دنیا و آخرت در گرو کوشش زیاد و دوری 
 طلبی است.طلبی و عافیتاز راحت

 ÷ مدیریت رنج حضرت زهرا

خواهی از وضع و حال خودم و فاطمه زهرا با تو سخنى بازگویم، آیا نمی به مردى از بنى سعد فرمود: × نیرالمؤمنیاند که امروایت کرده

آورد گرفت و به خانه مىدوش میه کشید و در مشک کرده بفاطمه در خانه من بود و به تنهائى آب از چاه مى :)و چنین حکایت فرمود(
نه قدر خاهایش تاول زده بود و آنکرد به حدّى که دستاو را مجروح کرده بود و با آسیاب گندم را آرد می که تسمه مشک سینهچندان

ته و هایش چرکین گشآلود و کثیف شده بود و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرده بود که لباساش خاکرا رفته و روبیده بود که جامه
از  و رفتیشد اگر نزد پدرت میروزى من به او گفتم: چه خوب مى .راوان به او رسیده بوداز این همه کار و زحمت آسیب و فرسودگى ف

 ’فاطمه نزد پیامبر  .کردی که تا حدّى بار مشقّتى را که از این همه کار بر دوش تو است برداردآن حضرت تقاضاى خدمتکاری می

رسول  .منزل بازگشته اش را بگوید و بآمد که خواسته آن حضرت نشسته و مشغول صحبت هستند، شرمش خدمترفت و دید جمعى 
 و خانه ما آمده ب ’برگشته است، فرداى آن روز رسول خدا خجالت کشیده و فهمید که دخترش براى کارى آمده بوده ولى  ’خدا 

ای داشتى که نزد پدرت آمدى؟ فاطمه پاسخ نداد و من ترسیدم اگر جواب ایشان را ندهم برخیزد و فرمود: اى فاطمه دیروز چه خواسته
اش اثر قدر مشک آب بر دوش کشیده و آب آورده که تسمه آن روى سینهبرود پس عرض کردم: ماجرا چنین است که دختر شما آن

و  هایش چرک و غبارقدر خانه را روبیده و نظافت کرده که جامههایش آبله و تاول زده است و آنه که دستگذاشته و چندان آسیا گرداند
تی و از رفاو گفتم: اگر نزد پدرت میه هایش دودآلود و سیاه شده است و من بخاک گرفته است و چندان زیر دیگ آتش کرده که لباس

 ’رسول خدا  .شدبار این مشقّت و رنج این همه کار را از دوش تو بردارد خوب می کردى که تا حدودىارى مىکایشان تقاضاى خدمت

ماده خواب که آار بهتر باشد؟ هنگامیکشما بیاموزم که برایتان از خدمته خواهید چیزى ب: آیا مىودپس از شنیدن ماجرا و درخواست ما فرم
گوئید )تا ب« الحمد للَّه»وسه بار و سی« سبحان اللَّه»وسه بار گوئید و سیب« اللَّه اکبر»وچهار بار رختخواب رفتید سیه شدید و یا ب

از تن شما بیرون رفته و آرامش و نیروى دوباره براى کارهاى روز بعد به جسم و جانتان  وزانهخستگى مفرط ناشى از کارهاى ر لهیوسنیبد
. من از خدا و رسولش «سولهن رسوله، رضیت عن اللَّه و عن ررضیت عن اللَّه و ع»گفت:  ÷در این هنگام حضرت فاطمه  .بازگردد(

 2.من عطا فرمودند راضى و خشنود شدم و هیچ شکایتى ندارمه راضى شدم من از خدا و رسولش راضى شدم براى آنچه خدا و رسولش ب

یریت بکشند. هر کس بهتر بتواند این سختی را مداند که سختی ها در دنیا آمدهببینید همه انبیا و اولیا و خوبان عالم حتی مادر همه خوبی
 و تحمل کند پیروز میدان امتحانات الهی است.

                                                      
 .459، ص 15بحار األنوار، ج 1

 .519، ص 1محمدجواد و بالغى، صدر، ج  و اکبریترجمه غفارى، عل ،ال یحضره الفقیه من 2
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 شود؟آثار: اگر مخاطب ایستادگی را رمز موفقیت بداند و استقامت کند چه می

  
 غیبی امداداحزاب و 

یْهِمُ إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَکند: ی استقامت کند خداوند قطعاً و حتماً او را یاری میوتعالتبارکهر کس در راه خداوند 
 1.کُنْتُمْ تُوعَدُونَ الْمَالئِکَةُ أَالَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتی

شوند ى[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل مگفتند: پروردگار ما خدا است سپس ]در میدان عمل بر این حقیقتتردید کسانى که بى
 دادند، بشارت باد.گویند:[ مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتى که وعده مى]و مى

 د در این آیه شریفه ذکر شده است:این قاعده و وعده و سنت الهی است اما آنچه در جنگ احزاب اتفاق افتا

 2.جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ کانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیراًیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَهَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَ 

ما  یبه سراغتان آمدند، ول یانیآنگاه که )دشمنان شما در قالب( لشکر ت خدا را بر خود به یاد آورید،اید! نعمای کسانی که ایمان آورده 
و  قمع کردیم(ووسیله دشمنان را قلعدیدید بر آنان فرستادیم، )و بدین)سخت( و لشکریانی که آنها را نمی ی)برای دفاع از شما( تند باد
 .دهید بیناستخداوند به آنچه انجام می

 امداد خدا به موسی
 فرمایند:کنند و میمقام معظم رهبری در یک سخنرانی به امداد غیبی اشاره می

یک مشت مردم -رفتند راه افتاده است. خب، آنها پیاده داشتند بدون تجهیزات میاسرائیل فرعون با همه تجهیزاتش پشت سر بنیلشکر  
رسیدند؛ به آنها ]هم[ رسیدند. اصحاب و سپاه و لشگر و اسب و همه چیز؛ طبعاً زود به آنها می ]امّا[ اینها با تجهیزات -بودند؛ زن، مرد، بچّه

فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ » فرماید کهمی -سوره شعرا-آید؛ دستپاچه شدند. در قرآن موسی از دور دیدند که وای! لشکر فرعون دارد می
، همدیگر دندآمیرفتند و گروه فرعون که پشت سر مدو گروه یعنی گروه حضرت موسی که جلو می کهی، وقت«إِنَّا لَمُدْرَکُونَ  أَصْحابُ مُوسى

اسرائیل که با موسی یبن 9إِنَّا لَمُدْرَکُونَ  توانستند یکدیگر را ببینند، قالَ أَصْحابُ مُوسىبه هم نزدیک شدند که می قدرنیرا از دور دیدند و ا
کنند. عام میگیرند و قتلرسند، ما را مییعنی اآلن آنها می« مُدرَکون»رسند؛ ت، گفتند که یا موسی! اآلن به ما میبودند، خوفشان برداش

 نم با خدا[ گفت]  اِنَّ مَعِیَ رَبّی؛ چرا؟ آمد؛ نخواهد پیش چیزی چنین هرگز ،موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی در جواب گفت: قالَ کَلّا
مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا هللَ اِنَّ  :اهمّیّت دارد. اینکه میگویند قدرنی! معیّت الهی ادینیبب .مَعِیَ رَبّی سَیَهدین اِنَّ؛ کَلّا است من با من پروردگار است،

اگر ده  ،این معیّت را باید قدر دانست. اگر من و شما بتوانیم این معیّت الهی را حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ ،4وَ الَّذینَ هُم مُحسِنون
 5برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با او است، بر آنها غلبه خواهد کرد.

 سنت امداد الهی برای استقامت کنندگان
هللِ فِی الَّذینَ بینند؛ سُنَّةَ انمیشناسند؛ آن قوانین را بر این عالم کُون، بر این عالم وجود، قوانینی حاکم است که اهل مادّه آن قوانین را نمی

در جای دیگر: سُنَّةَ اهللِ الَّتی قَد خَلَت مِن قَبل. سنّت خدا یعنی قوانین الهی؛ قوانینی وجود دارد در عالم وجود، در سرتاسر  خَلوا مِن قَبل؛ و

ن و خورشید و ماه و آمد و رفتِ ماه و خورشید در این کُون عظیم. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگا
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سو های کمجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد، این قوانین را اهل مادّه با چشمروز، اینها قانون است؛ قانون طبیعی است. همینشبانه

خودمان فراهم کردیم، خدای متعال قانون را محَکَّم این قوانین را به دست  ما زمینه کهیتوانند درک بکنند امّا وجود دارد. خب، وقتنمی

کند. آتش سوزندگی دارد، باید شما زمینه را فراهم بکنید، آتش را روشن کنید، جسم غیر مرطوب را روی آتش بگیرید، آتش خواهد می

ت ایران این زمینه را فراهم کرد. این گرفت؛ زمینه را فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش را خواهد کرد. باید زمینه را فراهم کرد؛ ملّ

، در کلمات رسول خدا، اینها وجود دارد. فَلَمّا رَأَی اهللُ  ^اند، هم قرآن مکرّر فرموده است، هم در کلمات ائمّه ها را بزرگان ما گفتهحرف

فرماید: صادقانه وارد میدان بشوید، ایستادگی بکنید، خدای البالغه میامیرالمؤمنین در نهج 1صِدقَنا اَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الکَبتَ وَ اَنزَلَ عَلَینا النَّصر.

کلّی و قانون است. این قاعده در انقالب تحقّق پیدا کرد؛  متعال دشمن شما را سرکوب خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد. این قاعده

 2.مردم صادقانه وارد میدان شدند و ایستادگی کردند

 رهبریمقام معظم بیان 
، « یَنصُرکُماِن تَنصُرُوا اهللَ»داند که ما در شکست دشمن شک نداریم؛ بنده هیچ تردیدی ندارم. هرکسی که با معارف اسالمی آشنا باشد می

یست. م است و در این تردیدی ن، اینها مسلّ«وَ مَا النَّصَرُ اِلّا مِن عِندِ اهلل»ای که تالوت کردند که ؛ یا همین آیهاهللُ مَن یَنصُرُه وَ لَیَنصُرَنَّ 

های ها و دوروبریبوش و نئوکان-جمهور کنونی هم بهتر از سرنوشت اَسالفش خورند؛ میدانیم که سرنوشت رئیسمیدانیم که شکست می

این هیچ  ها در تاریخ گم خواهد شد و جمهوری اسالمی سربلند باقی خواهد ماند؛ درنخواهد بود؛ این هم مثل همان -ریگان و بقیّه

ه قطعی که پیشرفت و نصرت الهی نسبت ب ما است؛ هرگز این نتیجه تردیدی نداریم. ولیکن طبق سنّت الهی، یک وظایفی بر عهده

وانیم تما است که اگر این وظایف را انجام ندهیم، نمی جمهوری اسالمی است، نباید ما را از وظایفمان غافل کند. یک وظایفی بر عهده

 9.مان را انجام بدهیمج مطمئن باشیم؛ باید وظیفهبه آن نتای

 اینمونه امداد الهی در جبهه در بیانات امام خامنه
این بوده که نیروهای دشمن را در چشم سپاهیان اسالم، کم جلوه  ’های رسول اکرم دانید که یکی از امدادهای الهی در جنگمی

م شما دهیم، آنها را در چشدر قرآن است، شما را در چشم آنها زیاد نشان می« اذا التقیتم فی اعینکم قلیال و یقللکم فی اعینهم»داده می

ای ندارد هم عدد زیاد باشد، فایده هرچهگر روحیه نباشد، ترین عناصر رزم است دیگر، ادانید روحیه یکی از اساسیدهیم. میکم نشان می

  .کند. من این را در جنگ احساس کردمو این روحیه ایجاد می

من حاال عیب ندارد این را بگویم: یک وقتی در مقابل دو لشگر و نیم عراقی در غرب اهواز ما فقط یک تیپ داشتیم، آن هم یک تیپی 

ا ها تا بیست کیلومتری اهواز تقریباً آمدند، چرآمدند، عراقیاز ترس این تیپ جلو نمی هاعراقیهم نبود! یک گردان  قدربهکه استعدادش 

 ترسیدند؟جلوتر نیامدند؟ از چی می

 دیم، واقعاً دلماندیرفتیم میتوی زمین فرو رفته بود و سنگر کنده بود و مستقر شده بود. این تیپ را وقتی ما می آنجااز یک تیپی که 

اند. یک تیپ ضعیفی بود که اولش استعداد آن در حد یک گردان بود. حاال اگر بگویم که این تیپ سوخت که نیروهای ما چقدر کممی

 .ای تعجب خواهد کردچند تا تانک داشت؛ واقعاً هر شنونده

این تیپ، دو تا لشگر را جلوی خودش  استعداد ضعیف از لحاظ تجهیزات و از لحاظ نفرات، عمدتاً از لحاظ تجهیزات زرهی،یک تیپ بی

 بود و البد شنیدید، که بعد هازبان سرها اسمش دو، سه کیلومتری همین تیپ، دُبّ حردان معروف که مدت معطل کرده بود. به فاصله
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 دو لشگر و نیم نیروی هم ما آن را گرفتیم، یعنی نیروهای اسالم گرفتند دبّ حردان را. آن دبّ حردان معروف مرکز نیروهای عراقی بود،

  .قدر بودگسترش یافته بود و نیروهای ما این آنجاعراقی 

نجاه های کوچکِ مثالً پهای ما، یک تیمشویم. در عوض بچهآمدند. ببینید در چشم آنها ما زیاد میاینها از ترس همان یک تیپ، جلو نمی

رفتند، نفوذ ها، و اینها مییا مخلوطی از داوطلب، سپاه، گاهی هم ارتشیدادند از نیروهای داوطلب یا سپاه نفری، شصت نفری تشکیل می

زدند و زدند، چند تا تانک میکردند، ضربه میکردند در داخل دشمن، در دل دریای دشمن، واقعاً دریایی از دشمن بود، نفوذ میمی

  .گشتندبرمی

کردند بروند طرفشان. این یک امداد غیبی است دیگر، و جرئت می شمردنداین ناشی از این بود که دشمن را کم، کوچک و ضعیف می

 .ها[ و زیاد نمودن ما به آنها یک لطف الهی بودیعنی این کم دیدن آنها ]یعنی عراقی ؛که من این را خودم مشاهده کردم

اد کرده بودم از کسانی که در سنگرها، دانم. همان وقت من در نماز جمعه بارها یالبته این لطف را من ناشی از توجهات نیروهای ما می

 1.این لطف الهی است کنند، اینها البته زمینهها، در داخل جبهه با چه توجهی به خدا و با چه خلوصی کار میدر کنار تانک

 اهلل مصباحاهلل در بیان آیتامداد حزب
در  یماه رمضان در دفتر مقام معظم رهبر ژهیشب در جلسه درس اخالق و کشنبهی یزدیمحمدتقی مصباح  اهللتیآ م،یه گزارش تسنب

قابل  یبیامداد غ صورتبهافتاد که جز  یروزه اتفاقات 99: در جنگ کرد اظهاردانست و  یبیغ یروزه را همراه با امدادها 99قم جنگ 

 ینینشعقبپس از  یول کردند،یاهلل حمله محزب یروهایبه ن هایلیکه گفت اسرائ دمیشن نصراهللحسن  دیمن از شخص س ست،ین ریتفس

 یهابا لباس یها گفتند که مردانشدند، آن ایجو یلیرا که از سربازان اسرائ لی، دلکردندینم یشرویپ یلیاسرائ یروهایاهلل نحزب یروهاین

 .جنگندیبا ما م ریبا شمش دیسف

گفتند  یلیاسرائ یهارا در مصاحبه با شبکه ریبه همراه شمش دیسف یهابا لباس یمردان دنیجنگ هیقض یلیاضافه کرد: سربازان اسرائ یو

 .میاشتموارد د نیاز ا زیزنده شد، البته در طول دفاع مقدس ن یبیامداد غ قیاتفاق افتاد که مصاد یبیعج یهاروزه داستان 99و در جنگ 

 
خواهیم راحت باشیم و خودمان را وارد دعواهای سیاسی برسد که ما می حاال اگر امتی اهل ایستادگی و مقاومت نباشد و به این گفتمان

ای جامعه ها. چه سرنوشتی در انتظار چنینالمللی نکنیم، با دم شیر بازی نکنیم، با کدخدا مدارا کنیم و از این قبیل حرفو منازعات بین
 است؟

 فرماید:ی دارد، میقرآن کریم در مورد ترس برخی از مؤمنین در جنگ احزاب عبارت عجیب
 2.نُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُ

ده بود ش رهیخ)از ترس(  هاکه چشم آنگاه و)و مدینه را محاصره کردند(،  آمدندبه سراغتان  شما)شهر(  نییپاکه دشمنان از باال و  آنگاه

 .بردیدیم)بدی(  یهابه خداوند گمان وها رسیده بود، ها به حنجرهو جان
شما خودتان فرض کنید با زن و بچه در شهرتان «. ی کپ کرده بودندجورنیادلشان آمده بود توی دهنشان و » هایامروزبه قول 

اال و کنیم. فرض کنید از ب کسرهسه برابر شما است. خودشان گفتند آمدیم کار مسلمانان را ی حداقلید و جمعیت دشمن اشده محاصره

مَا »ند: گفتی بود که برخی میاگونهبهی عجیبی حاکم شده بود. وضعیت دیناامید. چه حالی خواهید داشت؟ ترس و اپایین محاصره شده
 توانیم برای تخلی کاری انجام بدهیم.ما حتی از ترس نمی« یَخْرُجَ یَتَخَلَّى یَقْدِرُ أَحَدُنَا أَنْ 
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اما استقامت و صبر پیشه کردند خداوند هم آنها را امداد کرد. در احزاب اگر استقامت برای شکست طاغوت نبود برای همیشه ترس احزاب 
 .آمدیمبودند. معلوم نبود چه بالیی سر مسلمانان به نحوی مضطرب و نگران می دائماً و  کردندیمرا در طول زندگی تجربه 

دلیر حرم  و ردلیشقرار گرفتند. ملت چه وحشتی کردند؟! اگر مدافعان  هایریتکف ررسیتفقط یک روز به اهواز حمله شد و زن و بچه در 
 و کردیم؟ میدانید داعش چه بالیی استحمالت داعش را تحمل می هادقیقه حمله اهواز را نداشتیم باید سال 11نبودند مایی که تحمل 

 نم.کشود؟ فقط یکی از هزاران را برای شما نقل میاگر یک جامعه به ویروس داعش آلوده بشود چه می

 روایت حاج قاسم از جنایات عراق
 ه،یداعش در عراق و سور اتیای از جنادهندهتکان تیروا 4قدس سپاه  یرویفرمانده نشود. بگذارید بگویم اگر نعمت امنیت نباشد چه می

 نیگفت: به همه ا ت،یگناه پادگان تکربی انینفر از دانشجو 1211التحصیلی با اشاره به فارغ یمانیسردار سرلشکر قاسم سلکرد. مطرح 
زن  2111از  شیداعش ب»افزود:  نیهمچن یرودخانه انداخته شدند. و بهشد و  دهیو سر آنها برشده خالص زده  ریافراد توسط داعش ت

 یو« را بدانند. یحدود شرع نکهینوجوان گرفته تا زنان جوان بدون ا یدست به فروش رساند؛ از دخترهابهخود دست نیرا ب یزدیجوان ا
 دهیسر بر یستیترور یهاو خنده گروه حیبا تفر کودک کیدر حلب اشاره کرد که  هاستیترور تیاز جنا یمعروف لمیسوم به ف تیدر روا

 یمانیسردار سل .دندیطفل را بر نیسر ا تیدر نها و م؟یتو را بکش ریبا ت ای میکردند سرت را ببرکودک سؤال می نیافزود: از ا یشود. ومی
ادر م یپلو گذاشتند و برا یسرخ کردند و ال تشآ یمادر گرفتند و رو نهیرا از س یکودک الهید نیکه در هم دمیدر ادامه افزود: من د

 1است. ابینا تیبشر یخیوحشتناک در سابقه تار تیجنا نیتأکید کرد: ا یفرستادند. و
باید  آلناید. اگر ما مقاومت نکرده بودیم آبله. نعمت امنیت در سایه مقاومت و تسلیم نشدن در برابر زورگویان و متجاوزان به دست می

های شهدا الحمدهلل در سایه لطف ولی به لطف رهبر حکیم و مدبر و خانواده بودیم؛صفت در شهرهای ایران میهای گرگمیزبان داعشی
 کنیم.امام زمان با امنیت داریم زندگی می

و  العادهفوقدوباره برگردیم مدینه، اتفاقاً حضرت زهرا سالم اهلل در خطبه کوتاهی که خطاب به زنان مهاجرین و انصار ایراد کردند اشاره 
نید و آینده برای بیفرمایند: حاال که سازش کردید و اهل مقاومت نبودید دیگر سایه آرامش و امنیت را نمینند و میکبینی دقیقی میپیش

 شما بسیار تاریک است.
س پشما ولی خدا را کنار گذاشتید  :حضرت زهرا به زنان مدینه فرمودنداین سرنوشت هر امتی است که اهل مقاومت و ایستادگی نباشد. 

 :نخواهید داشترامش آ
و مسلمانانى  «در اینجاست که پویندگان راه باطل زیان بینند»کننده است، بدوشید. پس از این از پستان شتر خون و زهرى که زود هالک

اد به بها آرام خواهد گرفت. بشارتتان که احوال مسلمانان صدر اسالم چگونه بوده است. قلبتان با فتنه ابندییکه در پى خواهند آمد، درم
شمشیرهاى کشیده و برّا، و حمله جائر و متجاسر ستمکار، و درهم شدن امور همگان و خودرأیى ستمگران! غنایم و حقوق شما را اندک 
خواهند داد و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند کرد؛ و شما جز میوه حسرت برداشت نخواهید نمود. کارتان به کجا خواهد 

 2انجامید؟
 ان وارد شد!و چه بالیایی بر سر مسلمان یی ریخته شدهاخونامت پیامبر شد و چه  ریگدامنبعد از این فتنه صدر اسالم چند فتنه  ببینید

حتی  و شود که چطور غریبانه خودش را فدای اسالم، فدای والیت، فدای بشریتبی کباب میدل انسان برای غربت و مظلومیت بی
ضرت کرد. قدر حدانست که بعد زهرا سر در چاه میبی را ندانست. قدر خانم را امیرالمؤمنین میقدر بی کسچیهفدای مردم مدینه کرد اما 

دانستند که این روزها درد یتیمی داری کند هم عزاداری. قدر مادر را حسنین میسالگی هم باید خانه 4دانست که از را زینب کبری می
 کرده. تابشانیب

                                                      
 .13/4/1936سخنرانی سردار سلیمانی در دیدار خانواده شهدای ترور کشور  1 

نَةِ جَأْشاً وَ أَْبشِرُوا تْ وَ یُعَْرفُ التَّالُونَ غِبَّ مَا أُسِّسَ الْأَوَّلُونَ ثُمَّ طِیبُوا عَنْ ُدنْیَاکُمْ أَنْفُساً وَ اطْمَئِنُّوا لِلْفِ یَخْسَُر الْمُبْطِلُونَ ءَ الْقَعْبِ دَماً عَبِیطاً وَ ذُعَافاً مُبِیداً هُنَالِکَفَنَظِرَةٌ رَیْثَمَا تُنْتَجُ ثُمَّ احْتَلَبُوا مِلْأَمَا لَعَمْرِی لَقَدْ لَقِحَتْ  2 

 .113، ص 1. اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، جاً وَ جَمْعَکُمْ حَصِیداً فَیَا حَسْرَةً لَکُمْبِسَیْفٍ صَارِمٍ وَ سَطْوَةِ مُعْتَدٍ غَاشِمٍ وَ بِهَرْجٍ شَامِلٍ وَ اسْتِبْدَادٍ مِنَ الظَّالِمِینَ یَدَعُ فَیْئَکُمْ زَهِید
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 بیحال پر از درد است. کمی قبل از همین فراز بیسوز و درعینایراد فرمودند خیلی کوتاه و جان÷طمه زهرا ای که فاهمین خطبه

ی أرنهادید و به علی اش بنا میکردید و والیت را در جایگاه اصلیفرمایند: اگر شما مردم کمی در مقابل فتنه گران استقامت میمی
یعنی یکی از آثار تبعیت از والیت و دستورات اسالم ناب والیی آباد شدن ؛ کردما را آباد میدادید علی هم دین شما و هم دنیای شمی

 دنیای مؤمنین است.

 
اآلن هم اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی ما حل بشود و از این تحریم و جنگ احزاب سالم بیرون بیاییم با دقت و درس گرفتن از وقایع 

 العالمین باید راه پیش رو را طراحی کنیم.صدر اسالم و فرمایشات سیده نساء 
 فرمایند:می شانیاگذارند. کوثر چه طریقی را جلوی پای ما می بابرکتببینیم رهبر فرزانه ما و نتیجه نسل 

هراس دارند، لذا آنها اکنون تمرکز خود را بر  رانیبا ا ینظام میمستق یریاز درگ هاییکایگذشته است و آمر« بزن در رو»دوران  امروز
 1است. کایآمر یداروزارت خزانه ،یاسالم یبا نظام جمهور یاند و اتاق جنگ اقتصادگذاشته یو جنگ فرهنگ یجنگ اقتصاد

ی در جنگ است. در واقع به بهترین نحو محل آتش تهیه دشمن را لو داده است. در چنین شرایط 31این بیان مربوط به همین سال 
احزاب علیه انقالب اسالمی ما موظفیم خندق اقتصادی حفر کنیم. خندق اقتصادی که همان اقتصاد مقاومتی است بهترین راه برای 

فرمایند یکنند و ماست. ایشان در بیان دیگری اشاره به جنگ شناختی که دیشب بحث کردیم می نابرابرنجات از نابودی در این جنگ 
 ی روی بیاوریم به تولید و مصرف کاالهای داخلی:خودباورباید با 

ست با ا یمساو یرانیاست با بد بودن، پست بودن و نامرغوب بودن؛ ا یمساو یرانیکه جنس ا میبار آمده بود طورنیا یما از بچگ همه
وضوع م نیاست که ا یدر حال نیدند. اکرده بو نهیفرهنگ را در ذهن ملت ما نهاد نی. اصالً اهانهیزم جنس خوب در همه دیدر تول یناتوان
ابتکار  تواندتواند رشد بدهد، میکند، می دیتواند تولمی ؛توانداست که از همه جهت می یملت، ملت نیفرق دارد. ا تیواقع بادرجه  181

 2را بشکند و جلو برود. یعلم و فناور یتواند مرزهاکند، می
احزاب علیه ما راه افتاده و تاریخ در حال تکرار است و رهبر ما تکلیف ما را روشن کرده است، پس عزیزان، اگر باور کنیم که واقعاً جنگ 

د مان ایران بشویم. این همه تأکیما باید یک خندق بزرگ دور کشور ایجاد کنیم و مانع وارد شدن انواع کاالهای خارجی به میهن اسالمی
 ایم؟از طرف رهبر را چقدر عملی کرده

 یستیاب ،شودمی دیتول یقدر کافکه در داخل به یی. واردات کاالهاکنمیام، اآلن هم مجدداً عرض مام، تذکّر دادهرا گفته نیهم ا من قبالً
 یکاالها مینیبب میما نگاه کن نکهیا از خارج وارد نشود. ،شودمی دیشناخته بشود؛ آنچه در داخل تول یو قانون یحرام شرع کیصورت به

از  نهایمدرسه و دفتر و قلم و امثال ا لیاز بانوان، تا وسا یو کفش بعض فیمنزل، تا ک لیز خوراک گرفته تا پوشاک، تا وساما، ا یمصرف
م در مقابل ه ،کندمی رماحساس ش یداخل دکنندهیهم در مقابل تول ؛کنداست! انسان احساس شرم می یشرمندگ یهیما نیا د،یایخارج ب
 9فرستد.ما می یبرا رونیجنس را از ب نیکه ا یآن کس

اه ای که علمای قدیم و آگایم به این بیانیهگونه مبارزات و جهادهای عظیم داشتههای گذشته در اینما الحمدهلل الگوهای خوبی در زمان
رخشانی کند که چه گذشته دمیاند دقت کنید. انسان هم احساس غرور به زمان در زمینه حفظ و دفاع از کیان مسلمین و تشیع صادر کرده

ی که داریم چرا هر چه زودتر بر این مشکالت فائق اعقبهو  هاهیسرماحوزه علمیه دارد و هم احساس غم و غصه از اینکه با وجود چنین 
 ؟شوندینمو مسئولین ما بیدار  میشوینم
 (:شیقرن پ کیاصفهان )در  یاز علما یجمع هیانیب
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که مهما امکن )تا حد  میاشده یجناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرع یمطهره با همراه عتیخدام شر نیا د؛یو تحم حیاز تسب بعد
 فعالً پنج فقره است: م،ییامکان( بعد ذلک تخلف ننما

 گرید یهاد، اگر بر کاغذوبدون آهار نوشته ش یرانیکاغذ ا یرو دی( به بعد بااالولیجماد 14از شنبه ) ه،ی: قبالجات و احکام شرعاوالً
داد باشد، امضاء قرار نیآن بعد از ا خیو تار اورندینوشته ب گریکاغذ د یهم که رو یقباله و حکم م،یسینویمهر ننموده و اعتراف نم سند،ینو
 .میروش متعهد نیماها با ا م،یشویرا مانع نم یو کس یرانیرایکاغذ غ ستی. حرام نمیینماینم

 یگری. دمیماها نماز نخوان تیبر آن م م،یاباشد، متعهد شده یرانیا گریپارچه د ای یاز کرباس و پارچه اردستان ری: کفن اموات، اگر غثانیاً
 بخواهند، ماها را معاف دارند. تیاقامه صلوة بر آن م یرا برا

کنیم نمی افتی رانیآن در ا یر چه بدلمهما امکن ه میدادار قر ،شودمی دهیبه بعد دوخته و پوش خیتار نیکه از ا دی: ملبوس مردانه جدثالثاً 
 م،ییمابن یرانیملبوس خود را از نسج ا خیتار نیبعد از ا المقدوریحت م،یارا، اما ماها ملتزم شده یرانیا ریغ یهالباس میدانیو حرام نم

 عمال آن.است ستیو دوخته، ممنوع ن میدار دهیکذلک؛ و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوش زیماها ن نیتابع

ره، اگر افش کیخورش و  کیچلو و  کیپلو و  کیمختصر باشد؛  دیباشد، چه عامه چه خاصه، با یانیبعد ذلک، ولو اع هایهمانی: مرابعاً
تر هر چه کمتر و مختصر ،نماییممی یهمانیروش م نیبه هم زیخودمان ن رد،یتکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگ یکس نیزائد بر ا

 امتنان ماها خواهد بود. دیموجب مز ،تکلف کردند نیاز ا

و  - نیاطیکانوا اخوان الش نیباهره )ان المبذر اتیکه آ رای؛ زمیرویکنیم و به منزل او نمو اهل وافور را احترام نمی یوافور :خامساً
و  یو نسل یو عمر یو جان ی: )ال ضرر و الضرار(. ضرر مالثیالتهلکه( و حد یال کمیدیو التلقوا با - نیالمسرف حبیالتسرفوا ان اهلل ال

 است، به یوافور میدیهر که را فهم نیها و ممالک را به باد داده، بعد از ااست و خانواده یآن محسوس و مُسر یو شغل یو عرض ینید
 .مینگریو خفت م نینظر توه

 فخام کثراهلل امثالهم کرام و علماء انیآقا یامضا

 رزایآقا م - 5اژه،  یمرتض خیش -4 ،یحجةاالسالم آقانجف - 9 ،یبن جعفر الفشارک نیحس - 2آقا نوراهلل. حاج یاالسالم آقاثقة -1
 دابوالقاسمیس -3 باره،یجو یمهد رزامحمدیم یحاج -8محمد،  یعل رزایآقا م -1 ،یباقر بروجرد دمحمدیس یحاج -6مدرس،  یمحمدتق
 - 19 ،یمسجدشاه یرزایبه آقا م ریرضا شه دمحمدیس -12 ،ینیآقامحمد جوادقزو -11 ،یزنجان دابوالقاسمیس یحاج -11 ،یدهکرد

 1یدآبادیب نیآقا حس یحاج
زت شیعه ع برافراشتنیابی به مراتب باالی قدرت اقتصادی در دنیا و اهلل با امید به پیروزی و برای دستاآلن وقت آن است که امت حزب

 گونه اقدامات انجام دهد و آن را تبدیل به پویش عمومی گرداند.در عالم از این
و استاد جهاد اقتصادی، صاحب این شب  داردانیماین نوع جهاد که نامش جهاد اقتصادی است در تاریخ باز هم سابقه دارد. علمدار و 

ت و با مخالفین احتجاج کرد. همه میدانید فدک یک باغ بزرگ بود که منافع است. آنجا که فدک را سر دست گرف ÷زهرای مرضیه 

نمود و پشتوانه مالی دستگاه والیت بود. دشمن برای لطمه زدن به جریان حق از روش اقتصادی آن همه فقراء مدینه را در سال منتفع می
رزه و دفاع مقدس اقتصادی شد و در همین راه جان برای احقاق حق وارد یک میدان مبا  ÷تحریم استفاده کرد و زهرای مرضیه 

 گذاشته است. ÷نازنینش را فدا کرد. هر کس امروز در جهاد اقتصادی قدم بگذارد پا جای پای حضرت زهرا 
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 بگذارید روضه امشب را با فدک شروع کنیم.

 فدک در آب و خاک و بذر ماست نیا
 خردیم یهر که باغ تیوال نیز

 آب شبنم ارث زهراست نیطن
 که بر موج خدا سد شکست یوا
 نیکوچه شک را بب ایب آه
 فروخت؟ انیچه کس آتش عص یوا

 به نخل فدک زدند شهیکه ت یافرقه آن
 ز قاتل زهرا سؤال کن ایب یمهد

 توسل در تمام نذر ماست نیا
 بردیدر دل اوّل نام زهرا م

 فدک سهل است عالم ارث زهراست
 محمد شکست یپهلو یکشت

 نیپرانان فدک را ببسنگ
 فروخت؟ مانیباغ فدک را که به ا

 بر زخم قلب ختم رسوالن نمک زدند
 مادر چه کرده بود که او را کتک زدند

 بگیرد. است که انتقام این همه مظلومیت را زودتر آرزوی پسرش مهدی این
 

ــــت یآرزو  من ســـالم فــاطمــه اس
 ماســـت شیدر پ یخصـــم عل زمیه

ــن ــ م ــن ــح ــرا نی ــه زه ــال ــین  امی
 من گشـــتــه غم آبــاد فــدک شـــهر

ــــدار ــاس ــاکــ پ  مــنــم یعــفــت و پ
ـــد ر قلب  زیزریمن چون آن ســـند ش

نده اســـت در ما  کف من گوشـــواره 

ــــتاذن حق در انتقــ  ام فــاطمــه اس
ــــت بتــدا اس من از او در ا تقــام  ن  ا

ئ حرا ــالــه صـــ ــــاحــب آن ن  امیص
باق شیپ فدک یمن  ناد  ـــت اســـ  اس

 مــنــم یداغــدار چــادر خــاکــ
ـــد آن عزچون  زیکه با خاک آشـــنا ش

نده اســـت جا پســـر را خوا  مادرم آن

 

 
 


