
 بسمه تعالی

ی دارد که اگر کسی قدر خویش را بداند و شأنیت خود را حفظ کند حضرت سّنتداوند خ
ی، رحمیه سّنتآن  رحمانیه و مهمتر از سّنتاساس  یمانه خود را برحیم رزق حکحمان الرّ ر
 .به شرط معرفت نفس خواهد فرستادزق قشنگی ر

ن را است و آن اینکه خودماأنیت ی از معرفت نفس درک زمان و موقعیت و حفظ شعدیک ب  
ان هزار قطرات خونبرآمده از فرهنگی انقالب اسالمی  که جبهه  و سرباز (عج)نوکر امام زمان

کی، است، امالهللا  شهید فهمیده جزء اولیاء .بدانیم ولی خدا که شهید شدند انسان  
 .یرت، علینژاد، قلی پور جزء اولیاء هللا هستندسخوش

، یعنی در تداوم اسالمی هستیمانقالب فرهنگی ی جزء سربازان جبهه انیمبدشما  وقتی من و
 آنهایی ،صیت اهل ایمان در آنها وجود داشتخصو که حقیقتا  آنهایی  .راه اولیای الهی هستیم
ت بودند و از تمام منّ بیدین خدا  برایگزاری آنهایی که در خدمت ،که از شهرت بری بودند

، که به حقیقت توحید نائل شدند رسیدند، و احدقل هو هللا قیقت لقات دل بریدند و به حتع
 .حید دل بریدن از هرچه غیر اوستحقیقت تو

نفس را زیر پا گذاشتند و به  حّب  ،هاثروت و مهمترین محبتحّب و مقام،  جاهحّب نفس، حّب 
رانی را کنار حجابهای نو ه حجابهای ظلمانی و بعد از آنمقام شهود رسیدند و در این عالم مادّ 

ی به عنوان اعضای جبههشما هم  .شدند شاهدانجام خدا و اولیای او را گذاشتند، و سر
 .حفظ کنید برکت بیشتری می گیریدفرهنگی انقالب اسالمی اگر شأنتان را 

ی این جهت ما رو هللاالحمد .، نائب امام زمان استخدا قلبمان دست ولی   نضرباهمه ما 
 .احساس قدرت می کنیم

که باید دید آیا در ما وجود دارد یا خیر؟ اگر ما قالب اسالمی مختصاتی دارد نجبهه فرهنگی ا
ز هم جدا می کند، که شأن خود را بشناسیم بسیاری از این حاشیه های بی خودی که ما را ا

و اجتماع از رحمان  :می فرمودند (ره)همچنان که امام؛ وجود نخواهد داشتاختالف است، 
 .را درک کردرا دانست و شأن خود  باید اینها .از رحمان است ، وحدتاست

است تا  ، واقعیت اینباید پر انرژی برای خدا کار کنیم .شما همیشه باید اهل رزم باشیم من و
َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها "ما  توی انسان مختار به جهت اختیار در ، من وزمانی که روی زمین هستیم



می کند و طیف دیگر به  "ُفُجور "طیفی از جماعت ما بنی آدم میل به  .(8-شمس) "َوَتْقَواَها
 ."َتْقَوا"قسمت 

این جنگ و  معنا گرفت ،و جبهه شروع شد "آدم"زمان از جنگ حق و باطل جاست که همین
 .ادامه خواهد داشتهم  (عج)حتی بعد از ظهور امام زمان

 .در خودمان روشن گری کنیمو ، اهل جبهه باشیم ما باید اهل موضع گیری، اهل جهد

اِر ُرَحَماء َبْيَنُهمْ " :که فرمود اء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ می گوید  (92الفتح)"مُّ
-و او را همراهی می همراهند، بلکه با او مسلماننددارند نه اینکه فقط  معّیتاو  کسانی که با

، نه فقط در ، که در حوزه اخالق اجتماعی، نه فقط در زمینه اخالق فردیی وجوههمه کنند در
ی زندگی فضای برونی بر اساس فقه و درونی بلکه حتی در حوزهی عرفان و امور روحی حوزه

را دوست دارند و هم آداب سفره  یعنی کسانی که حال و دعای رسول هللا "َوالَِّذيَن َمَعهُ "
ی همسایه ، سیرههمسرداری، سیره ی ه تربیت، سیره ی جهادهم سیر و (ص)نشینی پیامبر

شود که یک وجه از ها از آنجا شروع میزاویه .می کنند معّیتی حوزه ها با او ، در همهداری
، یک جنگ ، لذا جنگ ما فقط، جنگ کفر و نفاقوجوه انسان کامل برای ما برجسته می شود

 .از زوایای خاصی شروع می شود و باطل گاها   حق کشیرگلش .بسیط به یک معنا نیست صرفا  

م فقاهتی رسول و اسال چربید فقاهتی ی که میل به عرفانشان بر قبول اسالمداریم انسانهای
 .اینها باید مشخص شود ،بندی در جبهه . را قبول نکردندهللا

یا  و !لجبهه باط شود بچه هیئتی  ، میحق یجبهه بچه هیئتی   معّیت،براساس همین تعریف از 
 .خوارج، کالس قرآنی علوی مخصوص   ،کالس قرآنی

دلیل عدم پذیرش معّیت پیامبر  ای در کنار پیامبر بودند اما بهههم عدّ  (ص)در زمان پیامبر
 .از ایشان جدا شدند (ص)خدا

اینها اسالم عدالت  .بیت شدندا اهل المنّ  رسول خدا را پذیرفته و معّیتاما کسانی هم هستند 
رابطه ی  اگر ما در .انده در کربال وجود دارد را پذیرفته، اسالمی کالم اهل مبارزهخواه، اس

سال دیگر جزء  01خوب فکر نکنیم، مشخص نخواهد بود که خود ما  (ص)معّیت با رسول خدا
 .انقالب اسالم آمریکاییفرهنگی  و یا جزء جبهه یمباش انقالب اسالمیجبهه فرهنگی 



، نتیجه اش گروه فقط به دنبال اسالم فقاهتی رفتندبعضی  .ه شودقّ باید دقت و مدا معّیت در
اسالمی و زوایای د در اسالم فقاهتی و عدم توجه به عرفان ای شد که نتیجه تجرّ یریهای تکف

 .مختلف دین است

ای هم بیشتر عرفان اسالمی را در نظر گرفتند و به اسالم فقاهتی توجه نکردند که باعث عده
اینها مدعی اخالق هستند  .ایی شد که بی اعتنا به فقه حکومت اسالمی شدندایجاد گروه ه

ندارند مانند جریان روشن فکری لیبرال منش امروزی که دین در  اما اعتنایی به احکام هللا
 .گیردوشه و کنار سازمانهای دولتی ما جا میگ

اساس والیت حظه به لحظه بر لاین است که انسان پس یکی از مختصات جبهه فرهنگی 
 .ددهقرار  ...ه ورد توجه و مداقّ خودش را مو معّیت، مداری

، غمی در دل ما ایجاد ه وقتی در غزه کودکی کشته می شوداست ک معّیتاآلن بر اساس همین 
زمانی که خوارج در شهر االنبار  ،منین ایجاد شدامیرالمؤ ای که در دلمانند غصه .می شود

سی که از این خبر غصه دار فرمودند ک علی علیه السالم ؛ندخال از پای زن یهودی کشیدخل
را نفهمیده باشد، این تکفیری  (ص) با رسول هللا معّیتاما تکفیری که  .شود و بمیرد جا دارد

خیلی ها  علیه السالم م حسینه اماضروبرای ، حتی واند عمامه سیاه برسر داشته باشدمی ت
در اما وقتی  ؛را داشته باشد علیه السالم مام حسینفدک اای که شبکه ، تکفیریپول بفرستد

این تکفیری یا داعش است  .از یادش می رود علیه السالم غزه کسی کشته می شود مرام علی
این تکفیری ها با دشمنان خدا  . را ندارندبا رسول هللا معّیتمهم این است که  ؛یا شیرازی

 .می کنند پیدا روحیه شدید ا با دوستان خدامهربان می شوند امّ 

 .با ولی خدا باید رصد شود معّیت گویدباید هر لحظه رصد شود و قرآن می های ماجبهه گیری

منانه باالتر ، این است که جبهه مؤبا ولی خدا باید توجه داشت معّیتیکی از نکاتی که بعد از 
ه جهت ، وحدت برای نیل به یک هدف ایجاد می شود و بحدت با یکدیگر اخوت دارنداز و

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن إ" آن اخوت است اما باالتر از ؛والیت وحدت یک برکت است نَّ
ُقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ   .(01-حجرات)"َأَخَوْيُكْم َواتَّ



ای یک خانمی جبهه .دید (س)توان در سیره حضرت زهرای دیگر از اختصاصات را مینمونه
یک شهر غربت، یک خانم تنها اّما محکم، پایدار،  .اخت، ولی تنها است، غریب استراه اند
 .جبهه فرهنگی انقالب اسالمی است ، اینها از اختصاصاتصابره

اساس همین باور هجرت پذیرند، هزینه  اهل ایمان هستند و برانقالب اسالمی جبهه فرهنگی 
فرماید خداوند می (908-بقره)"الَِّذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلهِ نَّ الَِّذيَن آَمُنوْا وَ إ  "پردازند 
، خواهید رحمت شامل حالتان شود باید اهل ایمان باشید، باید اهل هجرت باشیداگر می

 ،پردازی ، هجرت یعنی دل کندن موقعیت کنونی به جهت حفظ دین خداهجرت یعنی هزینه
، مانند هجرت امام (ص)هاجر، هجرت ابراهیم، مانند هجرت پیامبرمانند هجرت  برای خدا
ا جلوتر رفت و به یعنی باید از وضعیت کنونی دل کند برای دین خد علیه السالم حسین

 .باشیم تا به روزمرگی مبتال نشویمن راضی نموقعیت کنونی خودما

ن یکی از آفات جبهه ی کار تشکیالتی خودمان دل نبندیم، ایبه موقعیت های نسبی در حوزه
، افق دید خود را محدود کنیماست که ایجاد زاویه می کند نباید  اسالمی  فرهنگی انقالب

، با تمام دغدغه ، تمام دنیا را هیئت خود بدانیمباید تمام دنیا را کانون خود دانست
ط فق .های جهان اسالم همراه شویم، با تمام دردها و دغدغهم همراه شویملمستضعفین عا

 .ها باشدو هیئته سسن کانون و مؤی ما نباید آتمام غصه

، به هیئتم، تعصب به استانم ببی، تعّص هجرت از هر نوع تعّص  .هجرت یک عنوان کلی است
ز موضع کنونی دل بریدن ا ،هجرت گاهی از مواقع ؛تعصب به کشورم حتی تعصب به کارم

 .است برای حفظ دین خدا

ال تالش است خسته نمی شود، نباید گفت چند س اهل جهد وجبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
مان باید تالش کنیم و انتظار نتیجه نداشته باشیم، تا زمان مرگ .باید دوید تا به نتیجه رسید

 .به انجام تکلیفم ما موظف

در واژه شناسی  .خصوصیات دیگر جبهه فرهنگی انقالب اسالمی استضعاف است یکی از
 مستضعفحق ضعفا عذاب است، اما  .آمده اظهار تنفر کرده است ضعفای هرجا که کلمه، قرآن

دیگران  بلکه که خود ضعیف باشد مستضعف کسی نیست .را خدا همیشه دوست داشت



-او نمی خودا ، ضعف ایمانی، ضعف علمی، ضعف معرفتی، امّ که در ضعف بماند اندخواسته

 .خواهد

اس جبهه فرهنگی انقالب اسالمی احس .است فعال امام زمان  ما در رأس مستضعفین
کدام مراتب از مراتب استکباری، استکبار علمی، در باید ببینیم  .استضعافش نباید از بین برود

گری ی اصالححتی در حوزه .دارای استضعاف هستیم اسی، جهانی، مالیاستکبار فرهنگی، سی
 .اسالمی باید احساس استضعاف کنیمدر فضای انقالب 

به ما  اتانقالب ما اصطالحات خاصی را به کار می برند، به عنوان مثال در انتخاب اینکه رهبر
نباشد، پس فقط دشمن به باند ثروت و قدرت  یبدهید که وابسته ای رأیگویند به نمایندهمی

میل به وجود دارد و  ها، دنیا طلبیهاما ، هواخواهی صهیونیست نیست معلوم است در درون  
ی است برای ی سرطاناین یک غّده .وت و قدرت را در نظام اسالمی شکل می دهدباند ثر ،دنیا

 .رسیدن به آرمانهایمان

یعنی باید حس کنیم باند ثروت و  .بنابراین حس استضعاف را باید همیشه داشته باشیم
همیشه دین او، مرام او، سیره ی او، مشیء او که مشیء والییست را به ضعف می قدرت 
 .کشد

ن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ "است  مضطرهنگی انقالب دائما دیگر این است که جبهه فر مختصات َأمَّ
ا َتَذكَُّرونَ  َع اللَِّه َقِليالا مَّ وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اْْلَْرِض َأِإَلٌه مَّ عاشق  .(26-نمل) "ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

ار وجود اهل هجرت باشیم، در هجرت اضطراگر  .وقت آرامش ندارد و دائما مضطر است چهی
همیشه مضطر خواهیم دارد و اگر مستضعف شویم و همچنین برای رسیدن به کمال مطلوب 

 .بود

-بیبودن،  خیالبیست که در مقابل لذا اختصاصات یاران مهدی موعود همین مضطر بودن ا

گیرد و اند و آرام نمیرفتهاش را گمانند مادری که بچه .زده بودن قرار دارد جوبودن و  تفاوت
 !آسایش و رفاه را قبول ندارد

آخرین مختصات اصحاب جبهه فرهنگی انقالب اسالمی که البته مختصات و اختصاصات 
ی این جلسه باید گفت که جبهه اّما به اندازه دیگری نیز می توان از آیات و روایات بدست آورد

 .قبول کرد است و این را باید پذیرغربتفرهنگی انقالب 



 یباا فطوبیعود غریباا و سیإّن االسالم بدأ غر" :در روایاتی از رسول خدا داریم که فرمودند
)"للغرباء

 .(۰۲۲، ص۷۶األنوار، جبحار

خدا اینگونه نیست که حق به راحتی، به  سّنت ؛خدا نمی خواهد .اسالم غریبانه شروع شد
ه ـی بـه همین راحتـب ، لذاات خلق کردهـوقرف مخلـار و اشـان را مختـون انسـچ .دـنتیجه برس

 .رسده نمیـنتیج

تبلیغ رسول خدا وقتی آمد  .ستغربت یکی از مراتب سخت بالهاست که برای اهل ایمان ا
ریان حق اکثر لشک .جالب هم همین است .ساله همراهش بود 31یک جوان  ،شروع کنداسالم را 

را جوانان تشکیل می  (عج)ران امام زمانحتی در روایات داریم که اکثر یا .جوان هستند
کبری  ساله به نام امیرالمؤمنین علی علیه السالم و خانمی با نام خدیجه 31یک جوان  .دهند

االن خیلی  .؛ غریب...ل حبشی، عّمار، یاسر و ها را جمع کردند، بالسالم هللا علیها؛ پا برهنه
 .وضع بهتر است

دیدند وقتی مردم طائف می .کردندو تبلیغ می رفتندئف میپیامبر یک زمانی تنها به قبیله طا
کردند، دنبال چیره شوند، فرزندان خود را تحریک می (ص)توانند بر منطق پیامبرکه نمی
و  پیامبر زدندصورت دیوانه و سنگ بر ساحر، جادوگر،  :گفتنددویدند و میمی (ص)پیامبر

 .دندان او را شکستند

-ها و زبالهساله بودند؛ خاک 1 (س)آمدند آن زمان حضرت زهراه میبه خان (ص)وقتی پیامبر

همین جاست که  .کردندپیامبر و دهان خونی ایشان را پاک میهای ریخته شده به سر 
 ."فداها أبوها" :فرمودند (ص)پیامبر

ا باید حرف اهل دین در خیلی از مواقع اهل دنی .اسالم غریب شروع شدإّن االسالم بدأ غریباا 
 .را باور کنند

ای تواند روابط عمومی قوییک مؤمن می .نزوا و انفعال دو امر متفاوت استالبته غربت با ا
 (ص)پیامبر .گذاری او قوی باشد، اّما حرف او را کسی نفهمد و غریب باشد، اثرداشته باشد

حسن  غربت امام علی علیه السالم را ببینید؛ غربت امام .خوش به حال اهل غربت :فرمودند
 .زهرا سالم هللا علیها را ببینید علیه السالم را ببینید؛ غربت فاطمه

 و السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


