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مقدمه1:
 اهمیت خوانش تطبیقی قرآن و تاریخ انقالب

گویــی در طــول قرنهــاى متمــادى، یــا  کریمــه  الهــی،  »بعضــی از آیــات 
بــه معنــاى واقعــی تفســیر نشــده بــود و یــا به وســیله  مــا و نســلهاى معمولــِی 
بشــر فهمیــده نشــده بــود. ایــن آیــات در دوران انقــالب مــا و در طــول ایــن 
ده ـ یــازده ســاِل ُپرحادثــه و ُپرماجــرا معنــا شــد. حــق هــم همیــن اســت. 
کــه در  کــه می توانــد حقایــق الهــی را،  حــوادث و شــرایط خــاص اســت 
 آیــات نازل شــده در جنــگ 

ً
کنــد؛ مثــال قالــب الفــاظ اســت، درســت معنــا 

درســت  عافیت آمیــز  و  عافیت آلــود  زندگــی  یــك  در  نمی شــود  را  احــد 
ــی اهلل علیــه و آلــه 

ّ
کــرم )صل فهمیــد. آیــات نــازل شــده در غربــت نبــّي ا

یــا در راه مکــه را  م( و اصحــاب آن بزرگــوار در شــعب ابی طالــب 
ّ
و ســل

نمی شــود در شــرایط معمولــی زندگــی، در خانــه و در بــازار و در محیــط 
ــز دیگــرى الزم اســت. شــرایط  کــرد؛ چی ــوس خانوادگــی، درســت درك  مأن
گــر بخواهیــم  ا آیــات معنــا بشــود و  از  کــه بســیارى  خاصــی الزم اســت 
ــا تفاســیر  کــه مجموعــه  آیــات الهــی، ب درســت نظــر بدهیــم، بایــد بگوییــم 
انقــالب و  کــه در ظــرف  الّســالم(،  و  الّصــالة  ائمــه  معصومیــن )علیهــم 
و  برانگیختگــی  دوران  شــهادت،  و  جهــاد  و  هجــرت  و  بعثــت  دوران 
یــخ فهمیــده می شــود  زحمــت و تــالش نــازل شــده بــود، بهتــر از همیشــه  تار

ــت. ــدن اس ــده ش ــل فهمی ــا قاب ی
کنیــد، خــدا  کار  گــر بــراى خــدا  کــه ا یکــی از آیــات الهــی ایــن اســت 
کــرد: "و لینصــرّن اهلل مــن ینصــره". یکــی از آیــات  کمــك خواهــد  بــه شــما 
گــر صبــر و اســتقامت کنیــد، خــدا را بــا خــود خواهیــد  کــه ا الهــی ایــن اســت 
یافــت: "إّن اهلل مــع الّصابریــن". نمی شــود ایــن آیــات را همین طــور خوانــد 
ــه   زندگــی و یــك  کلمــات ایــن آیــات، یــك تجرب کلمــه ای از  و رد شــد. هــر 
کنیــم و  کــه بخوانیــم و عبــور  درس حکمــت اســت. همین طــورى نیســت 
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ــم. کــه فهمیده ای کنیــم  فکــر 
کنــد، هرکــس بــراى  کــه هرکــس در راه خــدا تــالش  کریــم هســت  در قــرآن 
کــرده  کنــد، در حقیقــت بــراى خــود تــالش و مجاهــدت  خــدا مجاهــدت 
اســت: "و مــن جاهــد فإّنمــا یجاهــد لنفســه". اینهــا آیــات الهــی اســت. مــا 
همــه  این هــا را قبــول داشــتیم، امــا قبــول داشــتن یــك مســئله اســت؛ لمــس 
کــردن یــك مســئله  دیگــر اســت. مــا حــاال ایــن آیــات را لمــس می کنیــم. در 
طــول دوران نهضــت و انقــالب، بعــد از پیــروزى انقــالب تــا امــروز، اینهــا را 
یکــی  یکــی تجربــه و لمــس می کنیــم و قــدم  بــه  قــدم درك می نماییــم؛ یعنــی 

ملــت مــا اینهــا را درك می کنــد.
تــا اینجــا هرچــه وعــده  الهــی بــود درســت بــود و عمــل شــد. هرچــه تحلیل 
بــر اســاس آیــات محکمــات قــرآن بــود درســت از آب درآمــد و محقــق شــد. 
کــه یــك ملــت مؤمــن و بــا خــدا،  تــا اینجــا مــا بــه وضــوح و عیــان دیدیــم 
کنــد،  گــر بایســتد و صبــر  وقتــی همــه  دنیــا هــم در مقابــل او قــرار بگیرنــد، ا
کردیــم. همیشــه می گفتیــم؛ قبــل  شکســت نخواهــد خــورد؛ ایــن را تجربــه 
گفتــه را بــراى مــا  از انقــالب و اوایــل انقــالب می گفتیــم، امــا حــوادث ایــن 

کــرد«.1 عینــی و ملمــوس 

مقدمه 2:
 پیمودن موفق "گام دوم انقالب" در پرتو تحلیل"گام اول"

گــوش ســپردن بــه تجربــه   »عزیــزان، نادانســته ها را جــز بــا تجربــه  خــود یــا 
دیگــران نمی تــوان دانســت. بســیاری از آنچــه را مــا دیــده و آزموده ایــم نســل 
شــما هنــوز نیازمــوده و ندیــده اســت. مــا دیده ایــم و شــما خواهیــد دیــد. 
کارآزمــوده و  کــه بایــد،  دهه هــای آینــده دهه هــای شــما اســت و شــمااید 
ــه آرمــان  کنیــد و آن را هرچــه بیشــتر ب ُپرانگیــزه، از انقــالب خــود حراســت 
کــه ایجــاد تمــّدن نویــن اســالمی و آمادگــی بــرای طلــوع خورشــید  بزرگــش، 

کثیرى از آزادگان، 26/ 06/ 1369 گروه  1 .  سخنرانی رهبر انقالب در دیدار با 
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بــرای برداشــتن  کنیــد.  والیــت عظمــی )ارواحنــا فــداه( اســت، نزدیــک 
گذشــته را درســت شــناخت و از تجربه هــا  گامهــای اســتوار در آینــده بایــد 
گــر از ایــن راهبــرد غفلــت شــود، دروغهــا بــه جــای حقیقــت  گرفــت. ا درس 
خواهــد  قــرار  ناشــناخته  تهدیدهــای  مــورد  آینــده  و  نشســت  خواهنــد 
گرفــت. دشــمنان انقــالب، بــا انگیــزه ای قــوی، تحریــف و دروغ پــردازی 
گذشــته و حّتــی زمــان حــال را دنبــال می کننــد و از پــول و همــه   دربــاره  
گاهــی بســیارند.  ابزارهــا بــرای آن بهــره می گیرنــد. رهزنــان فکــر و عقیــده و آ

حقیقــت را از دشــمن و پیاده نظامــش نمی تــوان شــنید.
انقــالب اســالمی و نظــام برخاســته از آن از نقطــه  صفــر آغــاز شــد. اّواًل 
کــه عــالوه  بــر وابســتگی  یــم فاســد طاغــوت ـ  همه چیــز علیــه مــا بــود؛ چــه رژ
ــود  ــران ب ــم ســلطنتی در ای ی ــودن اّولیــن رژ کودتایــی ب و فســاد و اســتبداد و 
کار آمــده بــود ـ و چــه  کــه بــه دســت بیگانــه و نــه بــه زور شمشــیر خــود بــر ســِر 
دولــت آمریــکا و برخــی دیگــر از دولتهــای غربــی و چــه وضــع بــه شــّدت 
نابســامان داخلــی و عقب افتادگــی شــرم آور در علــم و فــن آوری و سیاســت 

و معنوّیــت و هــر فضیلــت دیگــر.
ثانیــًا: هیــچ تجربــه  پیشــینی و راه طی شــده ای در برابــر ما وجود نداشــت. 
ــرای  کــه قیامهــای مارکسیســتی و امثــال آن نمی توانســت ب بدیهــی اســت 
کــه از متــن ایمــان و معرفــت اســالمی پدیــد آمــده اســت الگــو  انقالبــی 
کردنــد  محســوب شــود. انقالبیــون اســالمی بــدون سرمشــق و تجربــه آغــاز 
ّیــت و اســالمّیت و ابزارهــای تشــکیل و پیشــرفت آن جــز  و ترکیــب جمهور
بــا هدایــت الهــی و قلــب نورانــی و اندیشــه  بــزرگ امــام خمینــی بــه دســت 

نیامــد و ایــن نخســتین درخشــش انقــالب بــود.
ــت ایــران جهــان دوقطبــی آن روز را بــه جهــان 

ّ
پــس آ ن گاه انقــالب مل

ی و اقمــارش  کــرد و ســپس بــا ســقوط و حــذف شــورو ســه قطبی تبدیــل 
و پدیــد آمــدن قطبهــای جدیــد قــدرت، تقابــل دوگانــه  جدیــد "اســالم و 
ــون توّجــه جهانیــان شــد.  کان ــده  برجســته  جهــان معاصــر و  اســتکبار" پدی
آزادی خــواه  زیــر ســتم و جریانهــای  تهــای 

ّ
امیدوارانــه  مل نــگاه  از ســویی 
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کینه ورزانــه  جهــان و برخــی دولتهــای مایــل بــه اســتقالل و از ســویی نــگاه 
ــه آن دوختــه  ــم ب یمهــای زورگــو و قلدرهــای باج طلــب عال ــه  رژ و بدخواهان
شــد؛ بدین گونــه مســیر جهــان تغییــر یافــت و زلزلــه ی انقــالب، فرعونهــای 
کــرد. دشــمنیها بــا همــه  شــّدت آغــاز شــد  در بســتِر راحت آرمیــده را بیــدار 
ــت و رهبــری آســمانی و 

ّ
گــر نبــود قــدرت عظیــم ایمــان و انگیــزه ی ایــن مل و ا

تأییدشــده  امــام عظیم الّشــأن مــا، تــاب آوردن در برابــر آن  همــه خصومــت 
و شــقاوت و توطئــه و خباثــت امکان پذیــر نمی شــد.

بــه  رغــم همــه  ایــن مشــکالت طاقت فرســا جمهــوری اســالمی روز بــه  روز 
ــو برداشــت. ایــن چهــل ســال شــاهد  ــه جل ــر و اســتوارتری ب گامهــای بلندت
و پیشــرفتهای شــگفت آور در  افتخــارات درخشــان  و  بــزرگ  جهادهــای 
ــت ایــران آن گاه 

ّ
ایــران اســالمی اســت. عظمــت پیشــرفتهای چهل ســاله  مل

کــه ایــن مــّدت بــا مّدتهــای مشــابه در انقالبهــای  بــه درســتی دیــده می شــود 
ی و انقــالب هنــد  کتبــر شــورو بزرگــی همچــون: انقــالب فرانســه و انقــالب ا
و  اســالمی  ایمــان  از  الهام گرفتــه  جهــادی  مدیرّیتهــای  شــود.  مقایســه 
کــه امــام بزرگــوار بــه همــه  مــا آموخــت، ایــران  اعتقــاد بــه اصــل مــا می توانیــم، 

ــه عــّزت و پیشــرفت در همــه  عرصه هــا رســانید. را ب
کــه در  کشــور،  یخــی طوالنــی پایــان داد و  انقــالب بــه یــک انحطــاط تار
دوران پهلــوی و قاجــار بــه شــّدت تحقیــر شــده و بــه شــّدت عقــب مانــده 
یــم ننگیــن  گام نخســت، رژ گرفــت. در  بــود، در مســیر پیشــرفت ســریع قــرار 
کــرد و  ســلطنت اســتبدادی را بــه حکومــت مردمــی و مردم ســاالری تبدیــل 
کــه جان مایــه   پیشــرفت همه جانبــه و حقیقــی اســت،  ــی را، 

ّ
عنصــر اراده  مل

کــرد؛ آن گاه جوانــان را میــدان دار اصلــی  کشــور وارد  کانــون مدیرّیــت  در 
کــرد. روحیــه  و بــاور مــا می توانیــم را بــه  حــوادث و وارد عرصــه  مدیرّیــت 
کــرد. بــه برکــت تحریــم دشــمنان  اّتــکاء بــه توانایــی داخلــی  همــگان منتقــل 

را بــه همــه آموخــت و ایــن منشــأ بــرکات بــزرگ شــد.
کشــور و  کنــون برابــر چشــم مــا اســت:  ... محصــول تــالش چهل ســاله ا
تــی مســتقل، آزاد، مقتــدر، باعــّزت، متدّیــن، پیشــرفته در علــم، انباشــته 

ّ
مل



مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن 10

در  اساســی  تأثیــر  دارای  امیــدوار،  و  مطمئــن  گران بهــا،  تجربه هایــی  از 
شــتاب  در  رکــورددار  جهانــی،  مســائل  در  قــوی  منطــق  دارای  و  منطقــه 
کــورددار در رســیدن بــه رتبه هــای بــاال در دانشــها  پیشــرفتهای علمــی، ر 
و  نانــو  و  بنیــادی  ولهای 

ّ
ســل و  هســته ای  قبیــل:  از  مهــم  فن آوریهــای  و 

گســترش خدمــات اجتماعــی، ســرآمد در  هوافضــا و امثــال آن، ســرآمد در 
کارآمــد و  انگیزه هــای جهــادی میــان جوانــان، ســرآمد در جمعّیــت جــوان 
کــه همگــی محصــول انقــالب و نتیجــه   بســی ویژگیهــای افتخارآمیــز دیگــر، 
گــر بی توّجهــی  کــه ا جهت گیریهــای انقالبــی و جهــادی اســت و بدانیــد 
یــخ  بــه شــعارهای انقــالب و غفلــت از جریــان انقالبــی در برهه هایــی از تار
کــه متأّســفانه بــود و خســارت بار هــم بــود - بی شــک  چهل ســاله نمی بــود - 
ــه  ــیدن ب ــیر رس ــور در مس کش ــتر و  ــی بیش ــن بس ــالب از ای ــتاوردهای انق دس
کنونــی وجــود  آرمانهــای بــزرگ بســی جلوتــر بــود و بســیاری از مشــکالت 

نمی داشــت.
ســوی  بــه  افتخارآمیــز  مســیر  از  قطعــه ای  فقــط  طی شــده  راه  اّمــا   ...
کــه بــه  آرمانهــای بلنــد نظــام جمهــوری اســالمی اســت. دنبالــه  ایــن مســیر، 
ــا هّمــت و هشــیاری و  گذشــته ها نیســت، بایــد ب ــاد بــه دشــواری  ی گمــان ز
کارگــزاران  ســرعت عمــل و ابتــکار شــما جوانــان طــی شــود. مدیــران جــوان، 
جــوان، اندیشــمندان جــوان، فّعــاالن جــوان در همــه  میدانهــای سیاســی و 
اقتصــادی و فرهنگــی و بین المللــی و نیــز در عرصه هــای دیــن و اخــالق و 
معنوّیــت و عدالــت بایــد شــانه های خــود را بــه زیــر بــار مســئولّیت دهنــد، 
روحیــه   و  انقالبــی  نــگاه  گیرنــد،  بهــره  گذشــته  عبرتهــای  و  تجربه هــا  از 
کامــل  کار بندنــد و ایــران عزیــز را الگــوی  انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه 

نظــام پیشــرفته  اســالمی بســازند«.1

گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران، 97/11/22.  1 . بیانیه 
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قیام هلل، مبدأ و مقصد انقالب

سرخط محتوایی 

هــدف میانــی، یــا بــه عبارتــی دیگــر روش انبیــا بــرای ســیر دادن بشــریت بــه 
ــد »والیــت« بیــن  کاری فــردی نیســت. »جامعه ســازی« و ایجــاد پیون ســوی اهلل، 
کــه الگــوی بشــریت شــود و شــوق آنــان را بــرای تبعیــت  مؤمنیــن اســت؛ جامعــه ای 

کنــد.  از راه حــق دوچنــدان 
گام نخســت بــرای حرکــت بــه ســوی جامعــه  الگــو »قیــام جمعــی« و »اســتقامت 
جمعــی« مــردم اســت؛ یعنــی صرفــا اینکــه رهبــر معصــوم یــا برخــی مســئوالن درجه 
کافــی نیســت، بلکــه ایــن رســتاخیز اجتماعــی و  یــک در رأس جامعــه باشــند 
ــر ظهــور  کــه باعــث پیشــرفت می شــود. تأخی اســتقامت جمعــی مؤمنیــن اســت 
ــار حکومــت  ــرای برداشــتن ب ــه خاطــر همیــن نبــودن آمادگــی جمعــی مؤمنیــن ب ب
اســت. اصــال ســنت  جهانــی حضــرت حجــت عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
کاری  کــه تــا خــود شــخصیت جمعــی مــردم نخواهــد، خــدا هــم  الهــی ایــن اســت 
ــی خــدا. مصیبــت اولیــای خــدا ایــن اســت  ــه ول برایشــان نمی کنــد؛ چــه رســد ب
کنــار اینکــه خودشــان اســتقامت می کننــد  کــه بایــد آن قــدر زحمــت بکشــند تــا در 
یــادی بــا ایشــان دارنــد، نیــز اهــل اســتقامت شــوند.  کــه فاصلــه  ایمانــی ز یارانشــان، 

در زیــر بــه برخــی آیــات در ایــن بــاره اشــاره می کنیــم: 

ْنُفِســِهم  )رعــد:11(؛ ســنت الهــی 
َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ ــُر مــا ِبَقــْوٍم َحّتَ  اهلَل ال ُیَغّیِ

َ
1. ِإّن

کــه خداونــد وضعیــت و سرنوشــت هیــچ قومــی را تغییــر ندهــد؛  ایــن اســت 
کننــد. کننــد و وضعیــت خــود را عــوض  مگــر اینکــه خــود اراده 

)ســبأ:46(؛  ُفــرادى   َو  َمْثنــی   هلِلَِّ  َتُقوُمــوا  ْن 
َ
أ ِبواِحــَدٍة  ِعُظُکــْم 

َ
أ مــا 

َ
ِإّن ُقــْل   .2
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کــه مــردم،  ــان پیامبــرش ایــن اســت  ــد متعــال از زب تنهانصیحــت خداون
کننــد. جمعــی یــا فــردی، بــرای خــدا قیــام 

ِمــْرَت َو َمــْن تــاَب َمَعــك  )هــود:112(؛ ای پیامبر، اســتقامت 
ُ
َکمــا أ 3. َفاْســَتِقْم 

کنــار  کــه همراهیانــت نیــز در  کنــی  کاری  کافــی نیســت؛ بایــد  شــخصی تــو 
تــو اهــل اســتقامت در راه اقامــه  دیــن خــدا شــوند.

میــزاَن ِلَیُقــوَم 
ْ
ِکتــاَب َو ال

ْ
نــا َمَعُهــُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نــاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُســل

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
4. ل

َم 
َ
ــاِس َو ِلَیْعل ٌس َشــدیٌد َو َمناِفُع ِللّنَ

ْ
َحدیــَد فیــِه َبأ

ْ
َنــا ال

ْ
ْنَزل

َ
ِقْســِط َو أ

ْ
ــاُس ِبال الّنَ

 اهلَل َقــِوّيٌ َعزیــٌز )حدیــد: 25(؛ بی شــک 
َ

َغْیــِب ِإّن
ْ
ُه ِبال

َ
اهلُل َمــْن َیْنُصــُرُه َو ُرُســل

کتــاب آســمانی  پیامبرانمــان را بــا دالیــل روشــن فرســتادیم و همراهشــان 
کــه مــردم، خودشــان قیــام  کردیــم، بــه ایــن هــدف  و معیــار ســنجش نــازل 
کننــد، ولــی خــدا را بــه صحنــه بیاورنــد، حکومــت عــادل تشــکیل دهنــد و 
یــادی  کننــد؛ البتــه ایــن مســیر دشــمنان ز »عدالــت اجتماعــی« را محقــق 
دارد؛ از ایــن رو آهــن را بــه عنــوان ابــزار قــدرت و بــرای نفــع مــردم نــازل 
کســی خــدا و پیامبرانــش را بــر مبنــای ایمــان بــه  کردیــم تــا معلــوم شــود چــه 
کوتــاه نمی آیــد  غیــب یــاری می کنــد و در برابــر دشــمنان خــدا و ولــی خــدا 

ــد قــوی و شکســت ناپذیر اســت.  ــد خداون و البتــه بی تردی

ــوا 
ُ

ْنَفّض
َ

ــِب ال
ْ
َقل

ْ
ــا َغِلیــَظ ال

ً
ــَت َفّظ کْن ــْو 

َ
ــْم َو ل ُه

َ
ــَت ل ــَن اهلِل ِلْن ــٍة ِم 5. َفِبمــا َرْحَم

ْمــِر َفــِإذا َعَزْمــَت 
َ ْ
ُهــْم َو شــاِوْرُهْم ِفــی ال

َ
ِمــْن َحْوِلــک َفاْعــُف َعْنُهــْم َو اْســَتْغِفْر ل

ُمَتَوکِلیــَن )آل عمــران159( ای پیامبــر، 
ْ
 اهلَل یِحــّبُ ال

َ
ِإّن ــی اهلِل 

َ
َفَتــَوکْل َعل

کــه بــا مــردم نرمخــو شــدی؛ چــه  فقــط بــه خاطــر رحمــت خــاص خــدا بــود 
ــان  کنــده می شــدند؛ پــس آن ــودی، از اطرافــت پرا گــر خشــن و ســنگدل ب ا
کــن و در امــور خودشــان طــرف مشــورت  را ببخشــای و برایشــان اســتغفار 
ــه او  ک ــن  ک ــوکل  ــدا ت ــه خ ــی، ب گرفت ــم  ــه تصمی ک ــی  ــس هنگام ــده؛ پ ــرار ب ق

توکل کننــدگان را دوســت دارد. 
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تطبیق صدر اسالم 

دعوت مردم مکه به "قیام هلل"

کــرم - همچــون ســایر انبیــای عظــام - رقــم زدن قیــام هلل در  کار اساســی پیامبــر ا
وجــود فــردی و جمعــی مــردم بــوده اســت:

ــرد. خــداى متعــال در  ک ــام دعــوت  ــه حرکــت و قی ــر انســانها را ب »پیغمب
کــردن،  ــر: 2(؛ قیــام  ــذر« )مدث ــر پیغمبــر فرمــود: »قــم فأن ــازل ب ــاِت ن اّولیــن آی
ــئول  ــود را مس ــدن و خ ــارج ش ــود خ ــون و جم ــت رک ــردن، از حال ک ــت  حرک
دانســتن. »قــل اّنمــا اعظکــم بواحــدة أن تقومــوا هلل« )ســبأ: 46(؛ قیــاِم هلل در 
کارســاز اســت و بــدون قیــام و حرکــت نمی شــود  همــه  شــرایط زندگــی بشــر 

ــه هیچ یــك از اهــداف عالیــه رســید.«1 ب

فرمان طاقت فرسای خداوند به "استقامت جمعی" 

ــرد  ک ــل  ــه تحم ــارزه  در مک ــال مب ــول 13 س ــر در ط ــه پیامب ک ــختیهایی  ــه  س هم
کــه عــده ای بــه انقــالب ایشــان ایمــان بیاورنــد و هســته ا  ی ســخت،  بــرای ایــن بــود 
کــه ماننــد پاره هــای آهــن آبدیــده  کــرم شــکل بگیــرد؛ جمعــی  یــت پیامبــر ا بــه محور
کفــار مکــه کمــر خــم نکننــد و ســنگ  بــه هــم پیونــد خــورده باشــند و زیــر فشــارهای 
از  فرمــان،  ایــن  شــوند.  انسان ســازی«  »کارخانــه    تأســیس  و  »هجــرت«  زیریــن 

کــرد: شــدت ســختی، پیامبــر رحمــت را پیــر 

کمــا  »در ســوره ى "هــود" خــداى متعــال بــه پیغمبــر می فرمایــد: »فاســتقم  
کــه  ــر هســت  ــك روایتــی از پیغمب ــاب معــك و ال تطغــوا«. ی امــرت و مــن ت
کــرد؛ از بــس  فرمــود: »شــّیبتني ســورة هــود«؛ یعنــی: ســوره  »هــود« مــن را پیــر 
کــه  کجــاى ســوره  هــود؟ نقــل شــده اســت  بــار ایــن ســوره ســنگین بــود. 

کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث ، 02/ 07/ 1382  1 . بیانات در دیدار مسئوالن و 
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کنــد؟  ــر  ــر را پی کمــا امــرت« اســت. چــرا پیغمب ــه  »فاســتقم   ــراد همیــن آی م
کــه بــه تــو دســتور دادیــم در ایــن راه  چــون در ایــن آیــه می فرمایــد: همچنانــی 
کــن و صبــر نشــان بــده. خــود ایــن ایســتادگی  کــن، اســتقامت  ایســتادگی 
کــه مظهــر آن را در  کار دشــوارى اســت. ایــن "صــراط" اســت، پــل صراطــی 
کرده انــد. باطــن عمــل و راه مــا در اینجــا همــان  روز قیامــت بــراى مــا تصویــر 
می کنیــم؛  حرکــت  صــراط  پــل  ى  رو یــم  دار اآلن  مــا  اســت.  صــراط  پــل 
ــود  ــار خ ــه  رفت ــت را در هم ــن دق ــد ای ــان بخواه ــر انس گ ــم. ا کنی ــت  ــد دق بای
گمــان مــن، آن  ــه  ــر، ب کار بگیــرد، او را پیــر می کنــد. لیکــن از ایــن مهم ت ــه  ب
کــه  جملــه  بعــد اســت: »و مــن تــاب معــك«. پیغمبــر فقــط مأمــور نیســت 
ــد خیــل عظیــم مؤمنــان را هــم در همیــن راه  کنــد؛ بای خــودش ایســتادگی 
کــه از یــك طــرف در معــرض هجــوم  کنــد، انســانهایی  بــه ایســتادگی وادار 
بالیــا و مشــکالت زندگــی هســتند - دشــمنان، توطئه گــران، بدخواهــان 
نفســانی  تهاجــم هواهــاى  مــورد  از طــرف دیگــر  و  و قدرتهــاى مســلط - 
کــه از زر  خودشــان هســتند ـ خواهشــهاى نفســانی و دل بی طاقــت انســان 
کشــیده می شــود ـ.. از ایــن  و زیــور دنیــا مجــذوب می شــود و بــه ســمت آنهــا 
صــراط مســتقیم بــه چــپ یــا راســت انحــراف پیــدا می کننــد. محبــت طــال 
و نقــره، محبــت پــول، محبــت شــهوات جنســی، محبــت مقــام و اینهــا 
گــردن دل انســان می اندازنــد  کــه هرکــدام یــك کمنــدى بــر  چیزهایــی اســت 
و آن را بــه ســمت خــودش می کشــانند؛ مقاومــت و ایســتادگی در مقابــل 
کــه انســان پایــش نلغــزد: »و مــن تــاب معــك«؛ مؤمنیــن را در بیــن ایــن  اینهــا 
دو جاذبــه  قــوى - جاذبــه  فشــار دشــمن و جاذبــه  فشــار درونــی دل هوســران 
کــردن، بــه  - و ایــن دو مغناطیــس در خــط مســتقیم نگــه داشــتن و هدایــت 

کــرد. کــه پیغمبــر را پیــر  کارى اســت  یــاد، ایــن آن  گمــان ز
می دانیــد نبــی اعظــم اســالم مســلمانها را - چــه در دوران مکــه )ســیزده 
گذرگاههــاى  ســال( و چــه در دوران تشــکیل حکومــت در مدینــه - از چــه 
ــه آن قله هــا رســاند؟ یــك چنیــن حرکــت  ــده و دشــوارى عبــور داد و ب لغزن
ــد و  کــه هیچــی نمی فهمیدن کار هیــچ انســانی نبــود. آن مردمــی  عظیمــی 
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از اخــالق انســانی هیــچ بویــی نبــرده بودنــد پیغمبــر اینهــا را بــه انســانهایی 
آنهــا  نورانیــت  و  عظمــت  مقابــل  در  الهــی  فرشــتگان  کــه  کــرد  تبدیــل 

احســاس حقــارت می کردنــد. اســتقامت ایــن اســت«.1

اعالم آمادگی و بیعت مردم مدینه، پایه  تشکیل "مدینة النبی"

و  »دعــوت«  بــرای  کــرم،  ا پیغمبــر  بی وقفــه   مجاهــدت  ســال   13 از  پــس 
گــر دعــوت  »کادرســازی«، دیگــر مکــه جــای مانــدن مســلمانان نبــود؛ از ایــن رو ا
کــه بــرای دفــاع از حضــرت بســتند  »اوس« و »خــزرج« از حضــرت رســول و پیمانــی 
کار اســالم در همــان مکــه تمــام می شــد؛ البتــه آن حضــرت بــه ایــن بســنده  نبــود، 

ــت.  گرف ــز  ــت« نی ــان »بیع ــرب از آن ــل یث ــر اه ــتقبال بی نظی ــس از اس ــرد و پ نک

گرفتن پیامبر از یارانش مشورت 

ــاع از  ــه   دف ــی نقش ــرای طراح ــد« ب ــه ( در »اح ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل ک ــول ا رس
گــروه  گرفــت و بــا وجــود این کــه نظــر شــریفش بــا  مدینــه از مســلمانان مشــورت 
گــروه دوم را پذیرفــت.  قائــل بــه جنگیــدن در داخــل مدینــه یکســان بــود، امــا نظــر 
»مشــورت  پــای  بــه  را  آن  عــده ای  احــد  جنــگ  در  مســلمانان  شکســت  بــا 
کــه خداونــد  گرفتــه بــود، نوشــتند. اینجــا بــود  کــه حضــرت از اصحــاب  نظامــی«، 
کارگیــری  کــه بــرای بــه  کــرد و پیامبــر عزیــز اســالم را بــه ادامــه  راهــی  متعــال آیــه نــازل 

کــرد. کــرده بــود تشــویق  ظرفیــت مؤمنیــن آغــاز 

بیست و پنج سال تأخیر حکومت علوی برای تغییر اراده  عمومی 

بــا اینکــه امــکان مقابلــه  ســخت حضــرت علــی )علیــه  الســالم( بــا جریــان 
غصــب خالفــت وجــود داشــت، امــا ایشــان دســت بــه اعمــال چنیــن روشــهایی 

1 . بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عمومی بسیجیان ، 06/ 01/ 1385 



17مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

کار آوردن  نــزد؛ چــه پــس از بی نتیجــه بــودن تــالش اولیــه  آن حضــرت بــرای پــای 
خــواص معلــوم شــد تــوده  مــردم را نیــز فعــال نمی تــوان بــه صحنــه آورد؛ از ایــن 
کالن اســالم و مســلمین، خــود را بــه دیگــران  رو حضــرت، بــرای حفــظ منافــع 
تحمیــل نکــرد تــا آنکــه - بــا وجــود همــکاری و خیرخواهــی حضــرت بــرای ســران 
کــه بایــد امیرالمؤمنیــن را هــر طــور شــده بــه  جامعــه  اســالمی ـ خــود مــردم فهمیدنــد 
ــر خــود تمام شــده دیــد  کــه ایشــان حجــت را ب ــود  کمیــت بازگرداننــد. اینجــا ب حا
کــه بــرای اقامــه  عدالــت، حکومــت را بــه دســت  کــه وقــت آن رســیده  یافــت  و در

بگیــرد:

»امیرالمؤمنیــن )علیــه الّصــالة و الّســالم(، امــام دادگــران عالــم و مظهــر 
یختنــد تــا  تقــوا و عدالــت اســت. وقتــی بعــد از قتــل عثمــان در خانــه اش ر
ایشــان را بــه صحنــه  خالفــت بیاورنــد حضــرت نمی آمــد و قبــول نمی کــرد؛ 
ــد از  ــت. بع ــی اس ــم و پرمعنای ــیار مه ــث بس ــه بح ک ــی دارد  ــه دلیلهای البت
ــام الحجــة بوجــود الناصــر و  ــوال حضــور الحاضــر و قی قبــول هــم فرمــود: »ل
کّظــة ظالــم و ســغب مظلــوم  مــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء ان ال یقــاّروا علــی 
گــر وظیفــه  مــن بــا توّجــه، قبــول، بیعــت و  للقیــت حبلهــا علــی غاربهــا«؛ ا
کــه در مقابــل ظلــم بایســتم  خواســت مــردم بــر مــن مســّجل و منّجــز نمی شــد 
کنــم، بازهــم قبــول نمی کــردم ...  و بــا تبعیــض مبــارزه و از مظلــوم دفــاع 
ــه  اصلــی  ــه  مشــروعیت حکومــت فقــط رأى مــردم نیســت؛ پای بنابرایــن پای
ــت  ــدون رأى و مقبولی ــم ب ــت ه ــوا و عدال ــا تق ــت؛ منته ــت اس ــوا و عدال تق

کارایــی نــدارد؛ لــذا رأى مــردم هــم الزم اســت«.1 مــردم 

صلح تحمیلی و فاجعه  عاشورا در سایه  قعود جامعه

فاجعــه   و  )علیه الســالم(  حســن  امــام  تحمیلــی  صلــح  در  دیگــر،  ســوی  از 
عاشــورا، عوامــل مختلفــی دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا تــوده ی مــردم دور 
یــه و ســپس یزیــد  کننــد و در نتیجــه طاغــوت زمــان، معاو امــام جامعــه را خالــی 

1 . بیانات رهبری در دیدار استادان و دانشجویان قزوین ، 26 / 09 / 1382. 
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بتوانــد زمــام امــور را - البتــه بــه حســب ظاهــر - بــه چنــگ آورد و آن سرنوشــت 
شــوم را بــرای جامعــه  اســالمی رقــم بزنــد، امــا هنــر اولیــای بــر حــق الهــی ایــن اســت 
کــه همــه  هســتی خــود را فــدای جهل زدایــی و هدایــت تــوده  مــردم می کننــد تــا 
ــا تشــخیص حــق از باطــل، اراده   ــد و ب ــار صحنــه بخواب ــرد و غب گ ــرور زمــان  ــه م ب

ــاند: ــق دار برس ــه ح ــق را ب ــر ح ــار دیگ ــردم ب ــی م جمع

کــه در روز اربعیــن  یارتهــاى امــام حســین )علیــه  الّســالم(،  یارتــی از ز »در ز
خوانــده می شــود، جملــه اى بســیار ُپرمعنــا وجــود دارد و آن ایــن اســت: »و 
کارى  بــذل مهجتــه فیــك لیســتنقذ عبــادك مــن الجهالــة«. فلســفه  فــدا
ــده شــده اســت.  گنجان ــن علــی )علیــه  الّســالم( در ایــن جملــه  حســین ب
ــو  ــو، ایــن حســین ت کــه ایــن بنــده  ت ــه خــداى متعــال عــرض می کنــد  ــر ب زای
کــرد، تــا مــردم را از جهالــت نجــات بدهــد. »و حیــرة  خــون خــود را نثــار 
گمراهــی اســت نجــات  کــه در  ــی  ــة«؛ مــردم را از ســرگردانی و حیرت الّضالل
بدهــد. ببینیــد ایــن جملــه چقــدر ُپرمغــز و داراى چــه مفهــوم مترقــی و 

پیشــرفته اى اســت.
کــه بشــریت همیشــه دســتخوش شــیطنت شــیطانها  مســئله ایــن اســت 
کوچــك، بــراى تأمیــن هدفهــاى خــود،  اســت. همیشــه شــیطانهاى بــزرگ و 
گذشــته  یــخ  انســانها و توده هــاى مــردم و ملتهــا را قربانــی می کننــد. در تار
ایــن را خوانده ایــد و شــرح حــال ســالطین جابــر و ســتمگر و رفتــار  هــم 
آنهــا بــا ملتهــا و وضــع امــروز دنیــا و روش قدرتهــاى بــزرگ را دیده ایــد. بشــر 
کمــك  دســتخوش اغــوا و خدعــه  شــیطانها قــرار می گیــرد. بایــد بــه بشــر 
کــرد. بایــد بــه بنــدگان خــدا مــدد رســاند تــا بتواننــد خــود را از جهالــت 

گمراهــی خــالص بشــوند. نجــات بدهنــد و از ســرگردانی و 
دراز  بشــریت  ســوى  بــه  را  نجــات  دســت  ایــن  می توانــد  کســی  چــه 
کــه چســبیده  بــه مطامــع و هوســها و شــهوات باشــند  کســانی  کنــد؟ آن 
کــه اســیر خودخواهیهــا  کســانی  گمراه انــد. آن  نمی تواننــد؛ چــون خودشــان 
کســی پیــدا بشــود  و منیتهــا باشــند نمی تواننــد بشــر را نجــات بدهنــد. بایــد 
و خودشــان را نجــات بدهــد یــا لطــف خــدا بــه ســراغ آنهــا بیایــد تــا اراده  
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کســی می توانــد بشــر  کننــد. آن  آنهــا قــوى بشــود و بتواننــد خودشــان را رهــا 
کنــد و از شــهوات  گذشــت باشــد؛ بتوانــد ایثــار  کــه داراى  را نجــات بدهــد 
بگــذرد؛ از منیــت و خودپرســتی و خودخواهــی و حــرص و هــوى و حســد و 
 انســان دارد بیــرون بیایــد تــا بتوانــد 

ً
کــه معمــوال گرفتاریهایــی  بخــل و بقیــه  

کنــد«.1 شــمعی فــراراه بشــر روشــن 

تطبیق تاریخ انقالب

آغاز نهضت امام خمینی با شعار "قیام هلل"

گذشــته  ملــت ایــران  کالن از خیزشــهای  حضــرت امــام بــا آسیب شناســی 
کــه بــا  یشــه  همــه  نابســامانیهای ملــت مســلمان ایــران و نیــز جهــان اســالم را –  ر
یشــه تمدنــی چنــد  کم نظیــر و سرشــار طبیعــی و انســانی و ر وجــود همــه منابــع 
هزارســاله و مکتــب رهایی بخــش اهــل بیــت علیهم الســالم در بنــد طواغیــت 
گرفتــار آمــده و از انــواع نابســامانیهای مــادی و معنــوی رنــج می بــرد - در  زمــان 
تــرک قیــام هلل یافــت و در اولیــن ســند مبارزاتــی خــود، در فاصلــه بیــن ســقوط 

پهلــوی اول و ســرکار آمــدن پهلــوی دوم، چنیــن نوشــت:

کــرد  کلیــم را بــا یــك عصــا بــه فرعونیــان چیــره  کــه موســی  »قیــام هلل اســت 
و تمــام تخــت و تــاج آنهــا را بــه بــاد فنــا داد و نیــز او را بــه میقــات محبــوب 
رســاند و بــه مقــام َصْعــق ]فنــاء فــی اهلل[ و َصْحــو ]بقــای بــاهلل بعــد از فنــاء 
کــه خاتــم النبییــن  )صلــی اهلل  کشــاند. قیــام بــراى خــدا اســت  فــی اهلل[ 
علیــه و آلــه( را یك تنــه بــر تمــام عــادات و عقایــد جاهلیــت غلبــه داد و 
گذاشــت و  بتهــا را از خانــه خــدا برانداخــت و بــه جــاى آن توحیــد و تقــوا را 
ْدنــی « )نجــم: 9( رســاند. 

َ
ْو أ

َ
نیــز آن ذات مقــدس را بــه مقــام »قــاَب َقْوَســْیِن أ

ــه ایــن روزگار ســیاه رســانده  ــراى خــدا مــا را ب ــرك قیــام ب خودخواهــی و ت

1 . بیانات رهبر معظم انقالب، 21 / 06 / 1369. 
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کشــورهاى اســالمی را زیــر نفــوذ  کــرده و  و همــه جهانیــان را بــر مــا چیــره 
کــه روح وحــدت و  دیگــران درآورده. قیــام بــراى منافــع شــخصی اســت 
کــه بیــش  کــرده. قیــام بــراى نفــس اســت  بــرادرى را در ملــت اســالمی خفــه 
کــه  کــرده  از ده میلیــون جمعیــت شــیعه را بــه طــورى از هــم متفــرق و جــدا 
طعمــه مشــتی شهوت پرســت پشــت میزنشــین شــدند. قیــام بــراى شــخص 
گــروه  کــه یــك نفــر مازندرانــی بي ســواد ]رضاخــان پهلــوی[ را بــر یــك  اســت 
کــه َحــْرث و نســل آنهــا را دســتخوش  چندیــن میلیونــی چیــره می کنــد 
کــه اآلن هــم چنــد نفــر  کنــد. قیــام بــراى نفــع شــخصی اســت  شــهوات خــود 
کشــور بــر امــوال و نفــوس و اعــراض مســلمانان  کــودك خیابانگــرد را در تمــام 
کــه مــدارس علــم و دانــش  ــراى نفــس امــاره اســت  حکومــت داده. قیــام ب
کــز علــم قــرآن را مرکــز فحشــا  کــرده و مرا کــودك ســاده  را تســلیم مشــتی 
کــه موقوفــات مــدارس و محافــل دینــی را بــه  کــرده. قیــام بــراى خــود اســت 
کــس در  ــس از هیــچ  ــرده و َنَف ک ــرد بي شــرف  ــگان تســلیم مشــتی هرزه گ رای
کــه چــادر عفــت را از ســر زنهــاى عفیــف  نمی آیــد. قیــام بــراى نفــس اســت 
مســلمان برداشــت و اآلن هــم ایــن امــر خــالف دیــن و قانــون در مملکــت 
کســی بــر علیــه آن ســخنی نمی گویــد. قیــام بــراى نفعهــاى  جــارى اســت و 
ــت،  ــالق اس ــاد اخ ــش فس کاالى پخ ــه  ک ــا،  ــه روزنامه ه ک ــت  ــخصی اس ش
کــه از مغــز خشــك رضاخــان بي شــرف تــراوش  امــروز هــم همــان نقشــه ها را، 
کــرده، تعقیــب می کننــد و در میــان تــوده پخــش می کننــد. قیــام بــراى خــود 
کــه در پارلمــان بــر  کــه مجــال بــه بعضــی از ایــن وکالى قاچــاق داده  اســت 
کســی نفــس نکشــد«.  علیــه دیــن و روحانیــت هــر چــه می خواهــد بگویــد و 
اقشــار مختلــف ملــت و  ایشــان  کــه  بــود  بــر مبنــای همیــن آسیب شناســی 
به ویــژه خــواص را بــه غنیمــت شــمردن فرصــت پیش آمــده، پــس از ســرنگونی 

کردنــد: رضاخــان، دعــوت 

دانشــمندان  اى  ربانــی،  علمــاى  اى  اســالمی،  روحانییــن  اى  »هــان 
اى  خداخــواه،  دینــداران  اى  دوســت،  آییــن  گوینــدگان  اى  دینــدار، 
خداخواهــان حق پرســت، اى حق پرســتان شــرافتمند، اى شــرافتمندان 
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وطنخــواه، اى وطنخواهــان بــا نامــوس، موعظــت خــداى جهــان را بخوانیــد 
کــه پیشــنهاد فرمــوده بپذیریــد و تــرك نفعهــاى  و یگانــه راه اصالحــی را 
کــرده تــا بــه همــه ســعادتهاى دو جهــان نایــل شــوید و بــا زندگانــی  شــخصی 
شــرافتمندانه دو عالــم دســت درآغــوش شــوید. "إّن هلل فــی أّیــام دهرکــم 
کــه نســیم روحانــی الهــی  نفحــاٌت أال فتعّرضــوا لهــا". امــروز روزى اســت 

گرفتــه و بــراى قیــام اصالحــی بهتریــن روز اســت «. یــدن  وز
ــر اســاس فهــم عمیــق خــود از ســنتهای الهــی عواقــب تلــخ تــرک قیــام هلل را  و ب

گوشــزد فرمــود: نیــز 

کــه بــه حــق مشــروع خــود قیــام نکردیــد، خیره ســران بی دیــن از  »شــماها، 
کردنــد و بــه همیــن  گوشــه زمزمــه بی دینــی را آغــاز  جــاى برخاســتند و در هــر 
از زمــان رضاخــان  کــه  بــر شــما تفرقــه زده هــا چنــان چیــره شــوند  زودى 

روزگارتــان ســخت تــر شــود«.1 
و  نشــاندند  تخــت  بــر  را  پهلــوی  محمدرضــا  بیگانــگان  کــه  نکشــید  طولــی 
یم شاهنشــاهی  پیش بینــی امــام محقــق شــد و بــا تمدیــد 25 ســاله ســایه  نحــس رژ

کردنــد. ــا تمــام وجــود درک  همــگان نتایــج تــرک قیــام هلل را ب

پیروزی انقالب اسالمی در دنیای ماّدی، معجزه  "قیام هلل"

کــه بــه دســت امــام و بــا تکیــه بــه قیــاِم هلل اتفــاق افتاده  یابــی کارى  »در ارز
کــه مــن وارد بحــث نشــوم؛ چــون حقیقتــًا آن قــدر قضیــه  و بهتــر ایــن اســت 
کــرد. مــن  کــه مشــکل بتــوان حــق ســخن را ادا  یــاد اســت  عظیــم و حــرف ز
ــه  ک ــم  ــد، بگوی ــخ خوانده ای ی ــاب و تار کت ــه  ک ــرادران،  ــما ب ــه ش ــدر ب همین ق
ســالهاى متمــادى اســت روال حرکــت عالــم بــه ســمت دورى از معنویــت 
کــه دنیــا این گونــه حرکــت می کنــد و البتــه  و دیــن اســت. چنــد قــرن اســت 
ــه اى هــم نیســت. در 

ّ
ایــن دالیلــی دارد و چیــز ناشــناخته و مجهول العل

کــه اصطالحــًا قــرن  یســت ســال اخیــر - یعنــی قــرن نوزدهــم و بیســتم  دو
1 . 15 اردیبهشت 1323 
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روشــن فکرى و انســان گرایی و اوج پیشــرفتهاى صنعتــی و علمــی اســت 
ــا ســرعت بــه ســمت بی دینــی و جــدا شــدن از معنویــت بــوده  - حرکــت ب
کــه  اســت. مقــدارى از ایــن ســیر طبیعــی اســت؛ زیــرا الزمــه  آن چیزهایــی 
ى برنامه ریــزى  پیــش آمــد همیــن بــود. یــك مقــدار هــم حرکــت ارادى و از رو

بــوده اســت.
کــه بایــد  تمــام دســتگاههاى قدرتمنــد عالــم بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کلــی اســم دیــن را از بیــن  دیــن را از صفحــه  عالــم بزداینــد؛ نــه اینکــه بــه 
گرچــه بــه ظواهــرش هــم  ببرنــد، بلکــه معنــاى دیــن حقیقــی و خالــص را - ا
احتفــاظ بشــود - از بیــن ببرنــد. ایمــان واقعــی دینــی بایــد از بیــن می رفــت 
نــه  و  ى عقیــده -  از رو آدمهــا  قــدر  و چــه  پــول صــرف شــد  قــدر  و چــه 
ــا  ــتند. آنه ــریت الزم دانس ــراى بش ــی را ب ــان دین ــذف ایم ــه - ح خیانت گون
کردنــد، زور بــه خــرج دادنــد،  کردنــد، تبلیغــات  کار هنــرى  کتــاب نوشــتند، 
کردنــد تــا معنویــت را در دنیــا، از جملــه در جهــان اســالم، از  پــول خــرج 

بیــن ببرنــد.
کــه ایــن همــه تــالش ضــد معنــوى صــورت  آن وقــت در چنیــن دنیایــی، 
اســاس  بــر  نظامــی  و  حکومــت  حســاس،  نقطــه   یــك  در  اســت،  گرفتــه 

معنویــت و اســالم بــه وجــود می آیــد.«

تسریع فروپاشی بلوک شرق، ثمره  انقالب اسالمی و "قیام هلل"

گــر انقــالب اســالمی پیــروز نشــده بــود و ایــران جمهــورى  کــه ا »... بدانیــد 
متالشــی  زودى  ایــن  بــه  کمونیســتی  نظامهــاى  نمی شــد،  اســالمی 
یــك روز مارکسیســم و نظامهــاى  کــه  نمی شــدند؛ البتــه درســت اســت 
مارکسیســتی شکســت می خوردنــد، امــا آن روز حــاال نبــود. آن روز ممکــن 
کــه در  بــود ســی یــا چهــل و یــا شــصت ســال دیگــر باشــد. تحــول عظیمــی 
دنیــا بــه وجــود آمــد ناشــی از اســالم و انقــالب اســالمی و رو آمــدن معنویــت 

ــه آن اعتقــاد دارم. ــن ادعــا نیســت؛ ایــن تحلیــل اســت و مــن ب ــود. ای ب
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کاًل بلــوك شــرق بــه وجــود  پــاى شــرقی و  کــه در دنیــاى ارو تمــام مســایلی 
یشــه اش، بــه معجــزه  انقــالب اســالمی برمی گــردد. شــروع ایــن تحــرك  آمــد، ر
در لهســتان بــود و هنــوز چنــد ماهــی از پیــروزى انقــالب مــا نگذشــته بــود 
کــه در آنجــا اتحادیــه  همبســتگی، فعالیتهــاى خــود را بــه شــکل زیرزمینــی 
کــرد. دعــواى آنهــا بــا دولــت لهســتان بــه خاطــر ایــن بــود  و مخفــی آغــاز 
دولــت  ولــی  بدهنــد،  انجــام  را  مراســم مذهبــی خــود  کــه می خواســتند 
دوســتان،  بــا  انقــالب،  شــوراى  در  وقــت  آن  نمی گذاشــت.  کمونیســت 
کشــور  کــه در یــك  گفتیــم: عجیــب اســت  کردیــم و  همیــن قضیــه را مطــرح 
کمونیســتی و در یــك نظــام محکــم ضــد دینــی چنیــن خواســته اى مطــرح 
اینهــا این قــدر خالــی  کــه درون  کســی خیــال می کــرد  شــود. واقعــًا چــه 
کمیــت قــدرت فکــرى و تشــکیالت حزبــی،  کــه حا کشــورهایی  اســت؟ 
گهــان از درونشــان چنیــن  کمیتهــا بــر نظــام آن هــا اســت نا قوى تریــن حا

حرکتهایــی پدیــد می آیــد.
کــم   ســی و انــدى ســال نظــام بی دینــی حا

ً
کشــور لهســتان شــاید مثــال در 

کشــورهاى دیگــر پنجــاه یــا شــصت و یــا هفتــاد ســال علیــه  بــوده، ولــی در 
کــرده بودنــد و تمــام  دیــن حــرف زده شــده بــود و مــوزه  آتئیســم درســت 
کــه نشــانه  ضدیــت بــا خــدا داشــت و بــه معنــاى نفــی خــدا بــود  چیزهایــی 
کــرده بودنــد تــا جلــوى چشــم مــردم باشــد و مــردم آنهــا را نــگاه  یکجــا جمــع 
ــه   ــام اتحادی ــه ن ــرى ب کارگ ــت  ــك حرک ــان ی گه ــتان نا ــور لهس کش ــد! در  کنن
کــه می خواهیــم بــه  همبســتگی بــه وجــود می آیــد و شــعارش ایــن اســت 
یــم؛ چــرا دولــت نمی گــذارد؟! اتحادیــه  همبســتگی در لهســتان  کلیســا برو

کــرد. چنــد ســال بــراى ایــن منظــور مبــارزه 
یختــن  کــه امــروز مــا در دنیــا می بینیــم ـ بــه هــم ر ... مــن می گویــم: آنچــه 
و  )ره(  امــام  و  اســالمی  انقــالب  معجــزه ى  ایــن  ـ  دنیــا  بلوك بنــدى  نظــم 

معجــزه  »ان تقومــوا هلل« اســت«.1 

کارگــزاران نظــام جمهــورى اســالمی، در آســتانه  ى یازدهمیــن  ــا مســئوالن و  ــدار ب 1 . ســخنرانی در دی
ــران ، 09/ 11/ 1368  ســالگرد پیــروزى انقــالب اســالمی ای
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ایمان امام به قدرت مردم

درافتــادن بــا طاغــوت البتــه بــه ایــن ســادگیها هــم نبــود؛ زیــرا بخــش شــایان 
کــه وظیفــه پیشــگامی در قیــام را بــر عهــده داشــتند، بــه خاطــر  کســانی  توجهــی از 
ــه  ــان بیگان ــم و ارباب ی ــا رژ ــردم ب ــه م ــود، مقابل ــباتی خ ــتگاه محاس ــالل در دس اخت
کــه  آن را نبــرد »مشــت و درفــش« و دیوانگــی محــض می دانســتند؛ نــگاه ناقصــی 
بــه تبــع خــواص در تــوده  مــردم نیــز نهادینــه شــده بــود، امــا امــام بــه قــدرت مــردم 

ایمــان داشــت:

گــر  »نــگاه امــام بــه ملــت ایــران بــا نــگاه دیگــران فــرق داشــت. همــان روز ا
می خواســتیم قضــاوت بســیارى از نخبــگان علمــِی دینــی و غیــر دینــی و 
کنیــم، می دیــدم قضاوتهــا  سیاســی و غیــره را دربــاره  ملــت ایــران مشــاهده 
باایمــان  را  ملــت  ایــن  بعضــی  اســت.  غریبــی  و  عجیــب  قضاوتهــاى 
نیــرو  بــه  نمی دانســتند؛ بعضــی داراى صداقــت نمی دانســتند؛ بعضــی 
کــه مــا اینهــا را شــنیدیم؛ از خیلیهــا  و بــه وفــاى آنهــا شــك می کردنــد - 
کــه هنــوز  شــنیدیم - امــا امــام در ســال 1341 در همیــن شــهر قــم، آن وقتــی 
هیــچ خبــرى از ایــن اجتماعــات عظیــم نبــود، در همیــن مســجد اعظــم 
گــر مــا بــه مــردم فراخــوان بدهیــم، ایــن صحــراى قــم را از جمعیــت  گفــت: ا
پــر می کننــد؛ لبیــك می گوینــد. نــگاه او بــه مــردم یــك چنیــن نگاهــی بــود؛ 
طــال  را  مســها  کــه  کســیرگونه اى  ا بــاارزِش  آن عنصــر  را شــناخت.  مــردم 
گرفــت «.1 کار  کــرد و آن را بــه  کشــف  می کنــد، ایــن را در جــان و دل مــردم 

کردن مردم برای قیام  هنر امام، بیدار 

کــه بیــداری، اراده و قیــام  یــخ آموختــه بــود  امــام بــه خوبــی از قــرآن، ســنت و تار
گره هــای ریــز و درشــت مــردم اســت و  ــاز شــدن  کســیر حیــات و تنهــا راه ب مــردم ا
کــه هیــچ بمــب و موشــکی یــارای مقابلــه بــا آن را نــدارد؛ البتــه  ســالحی اســت 

1 . بیانات در دیدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم ، 02/ 08/ 1389
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مشــروط بــه حضــور فعاالنــه کســانی که رســالتهای پیامبرانه  »َیَضــُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهْم 
ُدوُهْم ِمیَثــاَق ِفْطَرِتــِه َو 

ْ
ْیِهــم «1   )اعــراف: 157( و »ِلَیْســَتأ

َ
کاَنــْت َعل تــي  

َّ
 ال

َ
ْغــالل

َ ْ
َو ال

ُعُقــول « 
ْ
ُهــْم َدَفاِئــَن ال

َ
ْبِلیــِغ َو ُیِثیــُروا ل ْیِهــْم ِبالّتَ

َ
ــوا َعل ُروُهــْم َمْنِســّيَ ِنْعَمِتــِه َو َیْحَتّجُ ّکِ

َ
ُیذ

ــا  ــالت ره ــی رس ــت؛ یعن ــده اس ــاده ش ــان نه ــر دوشش ــه 1( ب ــه، خطب ــج البالغ )نه
کــردن دل و جــان مــردم از  زنجیرهــای طاغوتــی غفلــت، تــرس، تنبلــی و تــن دادن 
کدخدایــان دروغیــن  جبرگرایانــه بــه زندگــی در ســایه شــوم »أنــداد اهلل« و اربابــان و 
گنجینه هــای  کــردن فطــرت خداخــواه مــردم و برانگیختــن  عالــم و ســپس بیــدار 
ــه  ــان ب ــدار ایم ــر م ــان ب ــباتی آن ــتگاه محاس ــالح دس ــت و اص ــده  عقالنی مدفون ش

غیــب. 
کــه حتــی در ســال 1341 و غربــت آغــاز نهضــت، امــام  ــود  ــه همیــن ســبب ب ب
گــری شــاه را نخورنــد،  گــر مــردم بیــدار شــوند و فریــب اغوا کــه ا خمینــی معتقــد بــود 

کار تمــام اســت و چیــزی جلودارشــان نخواهــد بــود:

گســترده و بــه  کمــه بــراى اغــوا و اغفــال ملــت دام وســیعی  »دســتگاه حا
گمراه کننــده دســت زده اســت و مــا  یــك سلســله اعمــال ظاهــر فریــب و 
کــردن و متوجــه ســاختن تــوده مــردم اقــدام نکنیــم  گــر در مقابــل بــه بیــدار  ا
گســترده اند جلوگیــرى  کــه بــراى آنــان  و از افتــادن آنهــا بــه دام اســتعمارى 
گرفــت؛ فریــب  ننمایــم، ملــت اســالم در معــرض فنــا و نیســتی قــرار خواهــد 
خواهــد خــورد و منحــرف خواهــد شــد و در آن صــورت علمــاى اســالم و 
راه نیســتی و  نیــز  آنکــه خــواه  ناخــواه خــود  بــر  جامعــه روحانیــت عــالوه 
انحــراف را خواهــد پیمــود و خــداى نخواســته از میــان خواهــد رفــت، پیــش 
کــه چــاه را دیــده  خداونــد تبــارك و تعالــی نیــز مســئول و مؤاخــذ خواهــد بــود 
ــر بتوانیــم در  گ ــا ا ــر حــذر نداشــته اســت. م ــان را از افتــادن در آن ب و نابینای
یم  گاه ســاز مقابــل ایــن دسیســه و توطئه هــاى شــاه فقــط مــردم را بیــدار و آ
گــول بخورنــد و تحــت تأثیــر برنامــه فریبنــده او قــرار بگیرنــد،  کــه  یــم  و نگذار
کــرد.  حتمــًا او را بــا شکســت مواجــه خواهیــم ســاخت و درمانــده خواهیــم 
ــا  ــد: از م ــه می گویی ک ــم  ی ــك برو ــوپ و تان ــگ ت ــه جن ــم ب ــه نمی خواهی ک ــا  م

که بر آنان بسته شده بود رها می کند. 1 . پیامبر خدا، مردم را از قید و بندهایی 
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ــا درفــش مناســبت  کار می توانیــم بکنیــم و مشــت ب ســاخته نیســت؛ چــه 
کــردن و متوجــه  کــه از مــا ســاخته اســت بیــدار  کارى  نــدارد؛ بزرگ تریــن 
ى  نیــرو چــه  داراى  کــه  دیــد  خواهیــد  وقــت  آن  اســت.  مــردم  ســاختن 
کــه زوال ناپذیــر اســت و تــوپ و تانــك هــم حریــف  عظیمــی خواهیــم بــود 

آن نمی شــود «.1
نبــرد  و  ماننــد: »مجاهدیــن خلــق«  گروههایــی  فعالیــت  مــدل   بــا  امــام  گــر  ا
تلــخ  تجربــه   از  گرفتــن  عبــرت  کنــار  در  نبــود،  موافــق  یــم  رژ علیــه  مســلحانه 
کــه مــدل درگیــری مســلحانه  گذشــته، درســت بــه همیــن خاطــر بــود  نهضتهــای 
گاهــی و اراده  مــردم و بلکــه باالتــر  گیــر، یکپارچــه و مبتنــی بــر آ را مانــع حرکــت فرا
از آن عامــل هــدر رفتــن نیروهــای انقــالب می دانســت؛2 در حالی کــه بــا ایمــان بــه 
کــردن  کــه بــا اختیــار خــود بــرای برپا ی الیــزال مردمــی  نصــرت الهــی و تکیــه بــر نیــرو
گردان جــوان انقالبــی ایشــان – بــه  کردنــد، امــام و حلقــه شــا دیــن خــدا قیــام 
کــه خــون بــه دل امــام و  کارشــکنی بســیاری از خــواص  رغــم ســکوت و حتــی 
کــرد3 - توانســتند در لوایــح »انجمنهــای ایالتــی و والیتــی«،  یــاران صدیقشــان 

1 . صحیفه امام، ج1، ص134 
کــه بــودم، یــك نفــر از همیــن افــراد ]از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق[ آمــد پیــش  2 . »مــن نجــف 
کــه آن منافقیــن پیــدا بشــوند. پیــش مــن شــاید بیســت روز- بعضیهــا می  گفتنــد  مــن. قبــل از ایــن بــود 
کــرد از  24 روز - مدتــی بــود پیــش مــن. هــر روز ]مــی [ آمــد آنجــا و روزى شــاید دو ســاعت آمــد صحبــت 
کــردم بــه حرفهایــش، جــواب بــه او نــدادم؛  گــوش  نهــج البالغــه، از قــرآن. همــه حرفهایــش را زد ... مــن 
کلمــه هــم  کــردم و یــك  گــوش  کــه تأییــد بگیــرد از مــن. مــن همــان  کــردم و آمــده بــود  گــوش  همــه اش 
ــه،  گفتــم: ن ــه قیــام مســلحانه بکنیــم. مــن  ک ــا می  خواهیــم  ــه م ک گفــت  ــدادم. فقــط اینکــه  جــواب ن
کارى هــم ازتــان  ى خودتــان را از دســت می  دهیــد و  قیــام مســلحانه حــاال وقتــش نیســت و شــما نیــرو
نمی  آیــد. دیگــر بیــش از ایــن مــن بــه او چیــزى نگفتــم. او می  خواســت مــن تأییــدش بکنــم. بعــد هــم 

کــه مســأله همــان طورهــا بــوده.« )23خــرداد58(  معلــوم شــد 
کــه در ســال 41، ســال شــروع انقــالب اســالمی و مبــارزه  کنیــد  3 . »شــما بایــد بــه روشــنی ترســیم 
کباختــه رفــت، چــه  روحانیــت اصیــل در مرگ آبــاد تحجرمآبــی چــه ظلمهــا بــر عــده اى روحانــی پا
کردنــد، چــه خــون دلهــا خوردنــد، متهــم بــه جاسوســی و بی دینــی شــدند ولــی  ناله هــاى دردمندانــه 
کمــر همــت را بســتند و از تهمــت و ناســزا نهراســیدند و خــود را بــه توفــان بــال  بــا تــوکل بــر خــداى بــزرگ 
کفــر، علــم و خرافــه، روشــنفکرى و تحجرگرایــی، ســرافراز، ولــی غرقــه  زدنــد و در جنــگ نابرابــر ایمــان و 
بــه خــون یــاران و رفیقــان خویــش، پیــروز شــدند.« )نامــه بــه آقــاى ســید حمیــد روحانــی بــرای تدویــن 

ــالمی، 25 دى 1367(  ــالب اس ــخ انق ی تار
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یــم را بکشــند و از همــه مهم تــر عرصــه را بــر تصویــب  »اصالحــات ارضــی« ترمــز رژ
کننــد.  بی دردســر الیحــه  اســتعماری »کاپیتوالســیون«1 تنــگ 

تغییــر مجــرای ســنن الهــی بــا شــروع نهضــت، نتیجــه  تغییــر اراده و رفتــار 
ملــت  ایــران

گاهــی ســالهاى متمــادى در مقابــل منکــر و ظلمــی ســکوت  »یــك ملــت 
می کنــد و هیــچ عکس العملــی از خــود نشــان نمی دهــد. ایــن هــم یــك 
گنــاه دشــوارترى هــم باشــد. ایــن همــان »اّن اهلل ال یغّیــر  گنــاه اســت. شــاید 
کــه  گناهــی اســت  مــا بقــوم  حّتــی یغّیــروا مــا بانفســهم« اســت. ایــن همــان 
کــه بالهــاى  گناهــی اســت  ــزرگ را زایــل می کنــد. ایــن همــان  نعمتهــاى ب
گنهــکار مســلط می کنــد. ملتــی  ســخت را بــر ســر جماعتهــا و ملتهــاى 
کــه  مجتهــد بزرگــی مثــل  کردنــد  کــه در شــهر تهــران ایســتادند و تماشــا 
کــه او را،  شــیخ فضــل اهلل نــورى را بــاالى دار بکشــند و دم نزدنــد دیدنــد 
بــه جــرم  بــود،  بــا اینکــه جــزء بانیــان و بنیانگــذاران و رهبــران مشــروطه 
اینکــه بــا جریــان انگلیســی و غرب گــراى مشــروطیت همراهــی نکــرد ضــد 
گوینده هــا  ــك عــده قلمزنهــا و  ــوز هــم ی کــه هن ــد -  کردن مشــروطه قلمــداد 
و نویســنده هاى مــا همیــن حــرف دروغ بی مبنــاى بی منطــق را نشــخوار 
و تکــرار می کننــد - پنجــاه ســال بعــد چوبــش را خوردنــد. در همیــن شــهر 
و  انتقــال ســلطنت  آنجــا  در  و  تشــکیل شــد  تهــران مجلــس مؤسســانی 
آدم خــاص  عــده  یــك  آنهــا  کردنــد.  را تصویــب  بــه رضاشــاه  حکومــت 
ذیــن 

ّ
گنــاه ملــی و عمومــی بــود »و اّتقــوا فتنــة ال تصیبــّن ال نبودنــد. ایــن یــك 

کــه مرتکــب  گاهــی مجــازات فقــط شــامل افــرادى  ظلمــوا منکــم خاّصــة«. 
گناهــی شــدند نمی شــود؛ مجــازات عمومــی اســت؛ چــون حرکــت عمومــی 

ــتند.  ــتقیم نداش ــرکت مس ــراد در آن ش ــه  اف ــو هم ــوده و ل ب

کــه در ســال 1343 ه.ش در مجالــس  1 . الیحــه  مصونیــت سیاســی مستشــاران آمریکایــی  در ایــران 
ســنا و ملــی ایــران تصویــب شــد.
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کــه بــه خیابانهــا آمدنــد و سینه شــان را مقابــل  همیــن ملــت آن روزى 
از مــرگ نترســیدند؛ یعنــی  کردنــد و  تانکهــاى محمدرضــا پهلــوى ســپر 
گناه آلــود پنجاه ســاله را تغییــر دادنــد خــداى  تحمــل و صبــر و ســکوت 
متعــال پــاداش آنهــا را داد؛ حکومــت ظلــم ســاقط شــد، حکومــت مردمــی 
کار آمــد، وابســتگی ننگ آلــود سیاســی از بیــن رفــت، حرکــت اســتقالل  ســر 

آغــاز شــد«.1
اراده   بــا  نیــز می ترســید وقتــی  یــک ســرباز ســاده   از  کــه حتــی  همــان ملتــي 
کــه بــا جسمشــان در مقابــل  جمعــی خــود قیــام کردنــد خــدا جــوری تغییرشــان داد 

گلوله هــای آتشــین ایســتادند:

»خــداى تبــارك و تعالــی تغییــر نمی دهــد، مگــر اینکــه مــا خودمــان تغییــر 
گــر خودمــان را تغییــر دادیــم در جانــب پذیــرش ظلــم،  بدهیــم خودمــان را. ا
یــك ظالــم بــه مــا مســلط می شــود؛ ایــن طبیعــی اســت. چنانچه خودمــان را 
کشــور خودمــان، دفــاع ]در مقابــل [ چپاولگــرى،  تغییــر دادیــم بــراى دفــاع از 
دفــاع ]در مقابــل [ ظلــم و ســتمگرى، خداونــد اســبابش را فراهــم می کنــد؛ 
چنانچــه دیدیــد؛ یعنــی هــم آن طرفــش را مــا دیدیــم هــم ایــن طرفــش را. آن 
ــت  ــت در زحم ــرهاى مل ــه قش ــی هم ــالهاى طوالن ــه س ک ــم  ــش را دیدی طرف
کــه از آن فطــرت اصلــی -  بودنــد و تحــت فشــار ظلــم بودنــد و آن ایــن بــود 
کــه فطــرت اهلل بــود - بیــرون آمــده بودنــد و یــك فطــرت ]و[ خــوى دیگــرى بــه 
کــرده بــود. نفوسشــان  خودشــان راه داده بودنــد و یــك تربیــت دیگــرى پیــدا 
کــس هــر جــا  ــراى پذیــرش هــر چــه توســرى خــوردن. هــر  ــود ب آمــاده شــده ب
بیایــد تــو َســِرمان بزنــد، هیــچ نزنیــم و بی تفــاوت باشــیم! مستشــار از امریــکا 
کنیــم، حالــت پذیــرش  می آیــد بپذیریــم. هــر چــه می شــود مــا پذیــرش 
ــا  ــم ی کنــد ســرمان را زیــرش بگیری کــه دســتش را بلنــد  داشــته  باشــیم. هــر 
کــه بــه واســطه تحــت فشــار  صورتمــان را بگیریــم بزنــد. ایــن یــك حالتــی بــود 
کــه از ایــن طــرف و آن طــرف  بــودن طوالنــی بــه مــدت طوالنــی و تبلیغاتــی 
کنــار بــرود و همــه چیــز امریــکا بایــد  کــه همــه چیــز شــما بایــد  شــده اســت ـ 

کارگزاران نظام ، 08/ 08/ 1384  1 . بیانات در دیدار 
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کــه خداونــد تغییــر داده بــود.  کار بیایــد ـ ایــن اســباب ایــن شــده بــود  ى  رو
ــود.  ــر داده ب ــد آن هــم تغیی کــه شــما در فطرتتــان داده بودی موافــق تغییــرى 
ــه برکــت اســالم بیــدار شــد و خــودش را  کــه ملــت مــا بیــدار شــد و ب وقتــی 
کــه از یــك پاســبان می ترســید  کســی  تغییــر داد متحــول شــد؛ یعنــی آن 
تــوى  یــك پاســبان وقتــی می آمــد  کــه  کســی  مقابــل امریــکا ایســتاد، آن 
ــراى  ــچ ب ــد، هی ــد می زدن ــرق بزنی ــتند، بی ــد می بس ــت ببندی ــازارش می گف ب
یختنــد تــوى  کــه یــك چــون و چرایــی بکننــد، ر خودشــان قائــل نبودنــد 
ــود. ایــن  ــر ایــن شــاه«! ایــن تحــول روحــی ب کــه »مــرگ ب گفتنــد  خیابانهــا و 

تحــوِل »مــا ِبأْنُفِســُکْم« ]بــود[«.1

صیانت ساختاری حضرت امام از "قیام هلل" 

ماننــد: نخســت وزیر  کهنــه کاران سیاســی؛  برخــی  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
انقــالب اســالمی  زاده   کــه  بــا »نهادهــای خودجــوش مردمــی«،  دولــت موقــت 
کاری« مخالفــت می کردنــد، امــا واقعیــت ایــن  بودنــد، بــه بهانــه  »تداخلهــای 
ــدرت  ــی ق کرس ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــوان نردبان ــه عن ــط ب ــردم را فق ــان م ــه آن ک ــود  ب
تصــور  برایشــان  شــاه  بــدون  زندگــی  کــه  کســانی  البتــه  بــس!  و  می خواســتند 
نگــه داشــتن »ســلطنت«  دنبــال  بــه  نهضــت  واپســین  روزهــای  تــا  و  نداشــت 
کشــور را می پذیرفتنــد و در پــی  گــر حضــور فعاالنــه  مــردم در عرصــه  اداره   بودنــد ا
خــالص شــدن از شــر نهادهــای مردمــی برنمی آمدنــد، جــای تعجــب داشــت،2 

کرد.  یکرد مخالفت  اما حضرت امام، بدون ذره ای مسامحه، با این رو

1 . صحیفه امام، ج 10، ص 129 و 130
2 . مهنــدس مهــدی بــازرگان: »پــس از پیــروزی انقــالب مــا در برابــر دو پدیــده یــا دو امــر تــازه قــرار 
گوینــد ... از طــرف  ــد، مــی  ــاز شــد و مــردم آنچــه در دل دارن گرفتیــم؛ از یــک طــرف زبانهــا و قلمهــا ب
کمیته هــا  ــه راه افتــاده اســت. ملــت  ــا درآورده و ب کــه دســت و پ دیگــر پدیــده ای دیگــر، ملــت اســت 
کار دولــت هــم دخالــت می کننــد. ایــن دو پدیــده و دو حالــت چیــز  کمیته هــا در  کــرده و  را درســت 
گلــه و  کــه قبــاًل وجــود نداشــت و دولــت را از هــر جهــت در تنگنــا و ناراحتــی و  ــازه ای اســت  کامــاًل ت
http://yon.( ».یــم و دســت و پایشــان را ببندیــم درد دل قــرار داده اســت ... بایــد اول ســراغ آنهــا برو

 )ir/gZCFQ
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ایشــان بــر اســاس اعتقــاد بــه »لیقــوم النــاس بالقســط« )حدیــد: 25( و بــا عبــرت 
گرفتــن از سرنوشــت انقالبهــای بــزرگ دنیــا؛ ماننــد: انقــالب فرانســه و انقــالب 
ــت  ــدن صنع ــی ش ــروطه« و »مل ــر »مش ــت معاص ــراف دو نهض ــز انح ــیه1 و نی روس
نفــت«2 تنهــا بــه شــعار بســنده نکــرد، بلکه جایــگاه مــردم را در ســاختارهای نظام 

کــه  کشــورهایی  در  انقالبهــا  کــه  می داننــد  خوانده انــد  را  دنیــا  انقالبهــاى  یــخ  تار کــه  »کســانی   .  1
کــرد. همــه  آن انقالبهــا یــا بیشــترین و  انقالبهــاى بــزرگ در آنهــا بــه وجــود آمــد چــه فجایعــی ایجــاد 
مهم تریــن آنهــا هــم بــه دیکتاتوریهــاى ســیاه منتهــی شــدند. انقــالب فرانســه در دو قــرن قبــل، انقــالب 
کــه بــه شــکل کودتــا و امثــال آن بــه وجــود آمدنــد حقــوق  ى در یــك قــرن قبــل و انقالبهایــی  روســیه  شــورو
گرفتنــد. انقــالب  ــی نادیــده 

ّ
کــرده و آراى مــردم را به کل کردنــد، دمکراســیها را متوّقــف  مــردم را پایمــال 

کــه موجــب حیــرت دنیــا  کمتریــن فاصلــه -  اســالمی توانســت آزادى را بــه ایــن ملــت بدهــد و در 
کشــور را نتوانســته  کــردن در امــور  کــه قرنهــا معنــاى رأى دادن و معنــاى دخالــت  شــد - همیــن مــردم را 
کــه دنیــاى  بودنــد به طــور ملمــوس بچشــند، پــاى صندوقهــاى رأى بیــاورد و آنهــا را بــا همــان شــیوه اى 
کشــور دخیــل  کنــد، در امــور  کمتریــن خدشــه اى در آن وارد  مــدرن آن را معتبــر می دانــد و نمی توانــد 
نمایــد. ایــن  همــه انتخابــات در ایــن کشــور اّتفــاق افتــاده اســت، مــردم بــدون هیــچ ضایعــه اى شــرکت 
کرده انــد. ایــن هنــر بــزرگ نظــام اســالمی بــود.« )بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار مــردم قــم ،  و دخالــت 

)1381 /10 /19
یــم در دوران نزدیــك خودمــان و یــك تجربــه  ملــی شــدن صنعــت  2 . »مــا یــك تجربــه  مشــروطیت را دار
نفــت را. در ایــن دو مــردم حضــور داشــتند، شــرکت داشــتند. عامــل پیــروزى هــر دو نهضــت مــردم 
ــا  کلــك خودشــان، ب ــا مکــر و  بودنــد، ولــی از مــردم جــدا شــدند. در نهضــت مشــروطیت انگلیســها ب
کنــار  حیلــه و خدعــه  خودشــان، آمدنــد بــر امــواج مشــروطیت ســوار شــدند، مــردم و رهبــران مردمــی را 

زدنــد؛ مشــروطیت ســر از قلــدرى رضاخــان درآورد.
کشــورمان، مــردم  در قضیــه  صنعــت نفــت و ملــی شــدن نفــت هــم، در اول دهــه  30 شمســی در 
کــه از مــردم  عامــل بودنــد، مــردم مؤثــر بودنــد، حضــور آنهــا موفقیــت آور بــود، لیکــن دیــرى نپاییــد 
کشــور را مجــددًا  کــرد و  کودتــاى آمریکایــی آمــد امــور را قبضــه  کردنــد.  جــدا شــدند، بــه مــردم پشــت 
یــخ مــا هیــچ حادثــه اى مثــل حادثــه  پیــروزى انقــالب اســالمی و  کشــاند. در طــول تار بــه اســتبداد 
کــه مــردم در آن نقــش مســتقیم داشــته باشــند. در انقــالب اســالمی  حــوادث بعــد از آن نبــوده اســت 
مــردم آمدنــد؛ همــه ى مــردم، همــه  قشــرهاى مــردم، از شــهرى و روســتایی، از زن و مــرد، از پیــر و جــوان، 
کردنــد. بــا اینکــه متکــی بــه  کنــار هــم حضــور پیــدا  از تحصیل کــرده و بي ســواد، همــه و همــه در 
ــن  ــا در عی ــد، ام کار نمي بردن ــه  ــتند، ب ــم داش ــر ه گ ــتند، ا ــم نداش ــالح ه ــد، س ــم نبودن ــدرت و زور ه ق
کلــی از پــا دربیاورنــد  یــِم تــا دندان مســلِح متکــی بــه قدرتهــاى اســتکبارى را بــه  حــال توانســتند یــك رژ
ــا پیــروزى  کــه نقــش مــردم ب ــود  ــا ایــن ب کننــد؛ منتهــا نکتــه  اساســی در انقــالب م ــروز  و انقــالب را پی
انقــالب تمــام نشــد و ایــن از حکمــت امــام بزرگــوار مــا و ژرف نگــرى آن مــرد حکیــم و معنــوى و الهــی 
کــرده بــود، بــه ســالمت و صداقــت  بــود. او ملــت ایــران را بــه درســتی شــناخته بــود، ملــت ایــران را بــاور 
کــه مي گفتنــد  و عــزم راســخ و تواناییهــاى ملــت ایــران ایمــان داشــت. همــان روزهــا بعضیهــا بودنــد 
کارهــا  خیلــی خــوب، انقــالب پیــروز شــد، مــردم برگردنــد برونــد خانه هاشــان. امــام محکــم ایســتاد و 
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کــرد تــا نــه اربــاب زر و زور و تزویــر بتواننــد انقــالب را بــه پوســته ای بی مغــز  نهادینــه 
گاهــی متضــاد مســئوالن بــه  کننــد و نــه آمــد و شــد طیفهــای مختلــف و  تبدیــل 

کالن انقــالب لطمــه بزنــد.  جهت گیریهــای 
ــردم در  ــی م ــردن نقش آفرین ک ــاختارمند  ــرای س ــام ب ــرت ام ــم حض ــر مه دو تدبی

ــد: ــا بودن ــی اینه ــتوانه  مردم ــئوالن از پش ــردن مس ک ــد  ــور و بهره من کش اداره  

راحتــی  بــه  مــردم،  بیــن  خــود  مطلــق  محبوبیــت  بــا  امــام،  حضــرت   .1
کله  نظــام را مطابــق میــل خــودش ببنــدد؛ ماننــد: رهبــران  می توانســت شــا
بــا  کاری نکــرد، بلکــه  امــا ایشــان چنیــن  بــزرگ دنیــا،  همــه  انقالبهــای 
برگــزاری پنــج انتخابــات، در ظــرف یــک ســال، از صفــر تــا صــد تأســیس 
گذاشــت. ابتــدا در یــک حرکــت بی ســابقه  نظــام را بــه انتخــاب مــردم 
ــرد؛  ک ــا رأی مــردم تعییــن  ــا »اصــل مــدل حکومتــی« را ب در انقالبهــای دنی
ســپس »نماینــدگان مجلــس خبــرگان قانــون اساســی« را بــا رأی خــود مــردم 
گذاشــت و  کــرد؛ آن گاه »اصــول قانــون اساســی« را بــه رأی مــردم  انتخــاب 
در دو انتخابــات بعــدی تعییــن رئیــس جمهــور و نماینــدگان مجلــس را بــه 
کنــون نیــز انتخابــات مختلــف، بــه  طــور مرتــب  مــردم ســپرد.1 از آن دوره تــا 
و بــدون حتــی یــک روز تأخیــر، انجــام شــده اســت؛ حتــی در بحرانی تریــن 

شــرایط.2

کــه پــس از انقــالب، بــه صــورت »آتــش  بــه  اختیــار« و  2. ایشــان بــه نهادهایــی 
کــه  کــرد  بــه همــت خــود جوانــان تشــکیل شــده بــود، رســمیت داد و ثابــت 
کمیــت دینــی« ایمــان دارد. اصــال ایــن  یــت مــردم در حا حقیقتــا بــه »محور
کــه باعــث شــد خــود مــردم نیــز بــه ظرفیتهــای  اعتمــاد امــام بــه مــردم بــود 

کرمانشاه، 20 مهر 1390(    را به مردم سپرد«. )بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ مردم 
کرمانشاه، 20 مهر 1390 1 . بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ مردم 

ــگ  در  ــد. دوران جن ــل نش ــات  تعطی ــا انتخاب ــود، ام ــاران ب ــر بمب ــران زی ــن ته ــگ ، ای 2 . »در دوران جن
یــم صــدام بــود، انتخابــات  تعطیــل نشــد. در یکــی از دوره هــاى مجلــس  کــه موشــك باران رژ شــهرهایی 
ــق  ــا موف ــد، ام ــر بیندازن ــات را تأخی ــان انتخاب ــِی خودش ــل سیاس ــه دالی ــد ب ــاید بتوانن ــد ش ــار آوردن فش
نشــدند. تــا امــروز در انتخابــات جمهــورى اســالمی و حضــور مــردم یــك روز تأخیــر نشــده اســت. ایــن 

مردم ســاالرى اســت«. )خطبه هــاى نمــاز جمعــه تهــران ، 15/ 11/ 1389(
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گاه شــوند و آن را بــه صحنــه بیاورنــد.1 الیــزال خویــش آ

و  داخلــی  امنیــت  حفــظ  در  انقــالب«2  »کمیتــه ی  ماننــد:  نهادهایــی     
در  و »جهــاد ســازندگی«3  دولــت  اســتقرار  زمــان  تــا  مدیریــت محــالت 
بالخــره  و  محــروم  مناطــق  و  روســتاها  بــه  خدمت رســانی  و  ســازندگی 
یعنــی:  مردمــی؛  مجاهدانــه   فعالیتهــای  همــه   جامــع  عنــوان  و  یشــه  ر
ــر  ــرکات و الطــاف جلیــه خداونــد تعالــی  ب کــه امــام آن را »از ب »بســیج«4 - 
ملــت و انقــالب«5 دانســتند - در واقــع شــاهد صــدق انقــالب اســالمی در 

شــعار »مردم ســاالری دینــی« اســت.

کثیــرا«  )بقــره:269(؛ خــداى متعــال بــه او حکمــت داده  1 .  »»و مــن یــؤت الحکمــة فقــد اوتــی خیــرا 
کــه  بــود. از دل او یــك حقایقــی ســرریز می شــد و ســرازیر می شــد؛ از جملــه همیــن مســئله  بســیج بــود 
امــام از روز اول پیــروزى یــا حتــی قبــل از پیــروزى بــا کشــاندن مــردم بــه عرصــه، بــا گذاشــتن بــار حرکــت 
ــه  کــرد؛ مــردم هــم ب ــه مــردم اعتمــاد  گذاشــت. ب ــه  بســیج را  ــه مــردم، پای ــا اعتمــاد ب ــه دوش مــردم، ب ب
گــر امــام بــه مــردم اعتمــاد نمی کــرد،  کردنــد. ا کردنــد؛ اعتمــاد بــه نفــس پیــدا  خودشــان اعتمــاد پیــدا 
گذاشــته شــد«. )بیانــات در دیــدار  مــردم هــم بــه خودشــان اعتمــاد نمی کردنــد. پایــه  بســیج همــان جــا 

اعضــاى بســیجی هیئــت علمــی دانشــگاهها، 02/ 04/ 1389(
2 . »ایــن نــام ]پاســدار کمیتــه[، هیــچ معنــاى دیگــرى جــز حفاظــت و حراســت بــا همــه  تــوان و بــا بــذل 
جــان در راه حفــظ انقــالب نداشــت. همــه در خیابانهــا، پشــت ایــن ســنگرها، در کوچــه پس کوچه ها، 
دم دروازه هــا، بــا ســنگربندى، بــا اســلحه در دســت نگهداشــتن، بــا بی خوابــِی شــبها و بــا دادن جــان ـ 
کــه آن روزهــا چقــدر از بچه هایمــان بی نــام و نشــان و مظلومانــه جــان دادنــد و کســی نفهمیــد ـ مشــغول 
کمیتــه، امــام اســت؛ همان کــه پــدر همــه   کمیتــه  انقــالب اســالمی بــود. پــدر  بودنــد. اول نــام و عنــوان 
انقــالب و پــدر همــه  ایــن ارزشهاســت و وراى امــام هــم خــداى متعــال و حضــرت ولّی عصــر )أرواحنــا 
کــه  کمیتــه را ایــن دســت قــدرت بــه وجــود آورد. او بــه یــك  مشــت جــوان جــان داد  فــداه( قــرار دارد. 
ى جسمیشــان، در خدمــت اســالم و قــرآن قــرار بگیــرد. بعــد هــم  احساســات و عقــل و خواســت و نیــرو
کمیتــه متولــد شــد؛ از جملــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی .« )ســخنرانی رهبــر  نهادهــاى دیگــر از 

انقــالب، 29/ 11/ 1369(
کردنــد؛ خودشــان رفتنــد تــوى روســتاها مشــغول خدمتگــزارى شــدند در  3 . »اول، خــود جوانهــا شــروع 
آن اوضــاع بســیار دشــوار و پیچیــده. ایــن حرکــت، امــام بزرگــوار را بــه فرمــان جهــاد ســازندگی  تشــویق 
کار مــردم الهام بخــِش اقــدام مدیــران و مســئوالن اســت.« )بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در  کــرد. 

دیــدار جهادگــران بســیج ســازندگی؛ 89/6/31( 
4 . در واقــع ســپاه پاســداران از بســیج روییــد؛ جهــاد ســازندگی  از بســیج روییــد؛ ... فرهنــگ بســیج، 
کشــور، در جامعــه  مــا و در نظــام  حرکــت بســیج و حقیقــت بســیج، منشــأ خیــرات عظیمــی در 
ــگاه ها؛ 89/4/2(   ــی دانش ــت علم ــیجی هیئ ــای بس ــدار اعض ــالب در دی ــر انق ــد.« )رهب ــالمی ش اس

5 . صحیفه امام، ج 21، ص194 
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حضور حداکثری مردم، تنها خواسته  رهبری

کیــد رهبــر انقــالب، در ادوار مختلــف انتخابــات، مشــارکت  همــواره اولیــن تأ
کثــری مــردم بــوده اســت و ایشــان نتیجــه را فــرع بــر آن می دانــد؛ بــه عنــوان  حدا
کــم  ــزرگان جنــاح سیاســی حا مثــال: در انتهــای »دولــت ســازندگی« بعضــی از ب
گزینــه  مــد نظــر  یاســت جمهــوری  کــه در انتخابــات هفتــم ر بــه دنبــال ایــن بودنــد 
ــا  ــا ب ــد، ام ــام ایشــان از مــردم رأی بگیرن ــه ن کننــد و ب ــه رهبــری منســوب  خــود را ب

مخالفــت رهبــری مواجــه می شــوند:

کشــور مکــّرر بــه  »از ماههــا قبــل بعضــی از بــزرگان و عزیــزان و برجســتگان 
یاســت جمهــورى  گــر شــما بــه شــخص خاصــی بــراى ر کــه ا مــن می  گفتنــد 
کنیــم و  یــد، آن را بــه مــا بگوییــد تــا مــا اوضــاع و احــوال را همــوار  نظــر دار
گفتــم: آنچــه  گیــرد. مــن بــه آنهــا  کــه همــان انجــام  مــردم را هدایــت نماییــم 
مــن از خــدا خواســته  ام ســی میلیــون رأى اســت. در طــول ایــن چنــد مــاه 
قبــل از انتخابــات، هرچــه اصــرار شــد، آقایــان محتــرم مســئوالن برجســته   
گفتــم: در  کشــور و دیگــران غیــر از همیــن حــرف چیــزى از مــن نشــنیدند. 
ایــن انتخابــات مــن آرای مــردم را از خــداى متعــال خواســته  ام. آن بــراى مــا 

کشــور مهــّم اســت «.1 و 
گاهــی درســت از جایــگاه مــردم در مبانــی دینــی،  امــا متأســفانه بــه دلیــل عــدم آ
کــه بایــد، فهمیــده نمی شــود؛ تــا  ایــن اعتمــاد رهبــران انقــالب بــه مــردم، آنچنــان 
ــه  برخــی انقالبیهــا از ایــن  گالی کــه اخیــرا خــود ایشــان از تعجــب و حتــی  جایــی 

کردنــد و پاســخ آنــان را دادنــد:  موضــع رهبــری صحبــت 

کــه فالنــی  »بعضیهــا از بّچه هــای خــوب و انقالبــی تعّجــب می کننــد 
مــن  از  کنیــد.  شــرکت  کنیــد،  شــرکت  انتخابــات  در  می گویــد:  مــدام 
انتخابــات  در  بیاییــد  گفتیــد:  مــدام  شــما  چــرا  کــه  می شــوند  گله منــد 
کــه مصیبــت آن روزی اســت  کنیــد. آقاجــان، توّجــه داشــته باشــید  شــرکت 
ــه صنــدوق رأی. ایــن مصیبــت اســت و دشــمن  کننــد ب کــه مــردم پشــت 

1 . بیانات رهبر انقالب، 1376/3/7 
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هــم  بنــده  بشــنوید.  مــن  از  زودتــر  بایــد  االن شــماها  را می خواهــد.  ایــن 
کــه بلنــد میشــود، آرزو میکننــد و انتظــار میکشــند  شــنفته ام صداهایــی را 
کــه نــود درصــد مــردم پــای صندوقهــا شــرکت نکننــد. حــاال مثــاًل  روزی را 
گفتنــد بیســت  و چنــد درصــد پــای صندوقهــا شــرکت  کــه  کنیــد  فــرض 
ــه  ک ــم  کنی کاری  ــد  ــت. بای ــی نیس کاف ــن  ــد: ای ــد. می گوین ــد، نیامدن نکردن
اســت.  آن  مصیبــت  نیاینــد.  رأی  صندوقهــای  پــای  مــردم  درصــد  نــود 
بنــده آن را می بینــم. حضــور مــردم پــای صنــدوق رأی یــک نعمــت بزرگــی 
کلیدواژه هــای اصلــی اســت. ایــن را  اســت. »مردم ســاالری«، ایــن جــزء 
ــدوق  ــالن صن ــای ف ــردم پ ــه م ک ــد  ــما می خواهی ــب ش ــد. خ ــوش نکنی فرام
کــه شــما  کاری  کنیــد تــا آن  بیاینــد، پــای آن صنــدوق نیاینــد؛ خــب تــالش 
ــدوق رأی  ــای صن ــردم پ ــور م ــوی حض ــد. جل کن ــدا  ــق پی ــد تحّق می خواهی

نایســتید«.1
ــن  ــالب ای ــای انق ــت از آرمانه ــا راه مراقب ــه تنه ک ــد  ــان دارن ــالب ایم ــران انق رهب
کــه مــردم واقعــا »مســئول« دانســته شــوند و شــخصیت جمعــی ملــت از  اســت 
یــخ چهــل  کــه غیــر از مبانــی اســالم نــاب تار »قیــام هلل« دســت نکشــد؛ حقیقتــی 

ــده  آن اســت: ســاله  انقــالب نیــز شــاهد زن

گــون و ذائقه هــاى  گونا »... در طــول ایــن ســالهاى متمــادى دولتهــاى 
ئق سیاســی  ــا ســال کار آمدنــد: چــه در مجلــس ب ــر ســر  گــون ب گونا سیاســی 
ــه هــم  ی ــا اصــول نظــام زاو ــی ب ــه. بعضیهــا حّت ــوه  مجری مختلــف، چــه در ق
ــان  ــکیبایی نش ــه ناش ــدون اینک ــام، ب ــم نظ ــت عظی ــن ظرفی ــتند، لیک داش
بدهــد، توانســته اســت همــه  ایــن مســائل را از ســر بگذرانــد؛ توانســته اســت 
همــه  ایــن مشــکالت را در خــود حــل و هضــم کنــد؛ بــه خاطــر حضــور مــردم، 
بــه خاطــر ایمــان مــردم، بــه خاطــر پایبنــدى مــردم بــه نظــام اســالمی؛ یعنــی 
گذشــته همیشــه مي گفتنــد:  کشــور دانســتن. در  خودشــان را صاحــب 
کــم  کــه فــالن امیــر و فــالن حا کشــور صاحــب دارد. منظورشــان ایــن بــود 
کاره اى  کشــور اســت! مــردم نقشــی نداشــتند؛  و فــالن ســلطان صاحــب 

1 . دیدار رهبر انقالب با دانشجویان، 1396/3/17
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نبودنــد. امــروز، بــه برکــت انقــالب اســالمی، مــردم مي داننــد کشــور صاحب 
کشــور هــم خــود مردم انــد«. )بیانــات رهبــر معظــم انقــالب  دارد. صاحــب 

کرمانشــاه، 20 مهــر 1390( ــزرگ مــردم  در اجتمــاع ب

مردم گرایی، شرط اصالح زیربنایی اقتصاد  

کــرد و پــس از  کــه بیــان شــد انقــالب را »قیــام الهــی مــردم« پیــروز  همان گونــه 
کــرد و بــا  کــه جــاری شــد، معجــزه  انقــالب نیــز »مردم ســاالری«، در هــر عرصــه ای 
کیــد »اصل  کمتریــن امکانــات بیشــترین پیشــرفت بــه دســت آمــد، امــا بــا وجــود تأ
44 قانــون اساســی«1 و تکلیــف حضــرت امــام بــه قــوا در بنــد هفتــم »سیاســتهای 
کلــی اصــل 44«3 و نیــز  کلــی نظــام در دوران بازســازی«2  و تصویــب »سیاســتهای 
کمیــت مســئوالن  کلــی اقتصــاد مقاومتــی«4 هنــوز هــم  تصویــب »سیاســتهای 

ــا  ــی ب ــی و خصوص ــی، تعاون ــش دولت ــه بخ ــه س ــر پای ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــادی جمه ــام اقتص 1 . »نظ
برنامه ریــزی منظــم و صحیــح اســتوار اســت.« 

2 . »اســتفاده از نیروهــاى عظیــم مردمــی در بازســازى و ســازندگی و بهــادادن بــه مؤمنیــن انقــالب 
کشــاورزى و صنعــت و تجــارت و بازســازى  خصوصــًا جبهــه رفته هــا و توســعه حضــور مــردم در 
شــهرهاى تخریــب شــده و شکســتن طلســم انحصــار در تجــارت داخــل و خــارج بــه افــراد خــاص 

متمکــن و مرفــه و بســط آن بــه توده هــاى مــردم و جامعــه.« )صحیفــه امــام، ج 21، ص 159(
ــر  ــه تنظيم گرایــی تغيي ــا اجــرای صحيــح سياســتهای اصــل ۴۴ دولــت از تصدی گــری ب 3 . »بایــد ب
ــر  ــد.« )رهب ــا مشــخص کــردن راههــا و سياســتها، نظــارت و نظــم را اعمــال کن وضعيــت دهــد و ب

ــاب، 96/6/۴(  انق
کــه در ایــن سیاســتها  4 . »نکتــه  پنجــم ]از مؤلفه هــای سیاســتهای مقاومتــی[، مردم محــوری اســت 
کــه  کیــد می کنــد  مالحظــه شــده. تجربــه هــم بــه مــا نشــان می دهــد بیانــات و معــارف اســالمی هــم تأ
هرجــا مــردم می آینــد دســت خــدا هــم هســت. »َیــُد اهلِل َمــَع الَجماَعــة«؛ هرجــا مــردم هســتند، عنایــت 
کمــک الهــی و پشــتیبانی الهــی هــم هســت؛ نشــانه و نمونــه  آن، دفــاع هشت ســاله، نمونــه ی  الهــی و 
گردنه هــای دشــوار ایــن 35 ســال ]اســت[؛ چــون مــردم در میــدان  گــذر از  آن خــود انقــالب و نمونــه  آن 
کمتــر بهــا دادیــم. سیاســتهای اصــل 44 را  کارهــا پیــش رفتــه. مــا در زمینــه  اقتصــادی بــه ایــن  بودنــد 
کردیــم بــرای همیــن بــود؛ البتــه حــق آن چنان کــه بایــد و شــاید ادا نشــد  کردیــم و ابــالغ  کــه مــا تصویــب 
کنیــم، بهــا بدهیــم. مــردم بــا امکاناتشــان بایــد بیاینــد در وســط میــدان  ... مــا بایســت بــه مــردم تکیــه 
کــم  کارآفرینــان، مبتکــران، صاحبــان مهــارت، صاحبــان ســرمایه، نیروهــای مترا اقتصــادی. فعــاالن، 
کــه واقعــًا ایــن نیروهــا هــم بی شــمارند. بنــده ســالهای  کشــور وجــود دارد  کــه در ایــن  و بی پایانــی 
گاهــی یــک چیزهایــی  کــه ســروکار دارم بــا قشــرهای مختلــف مــردم؛ در عیــن  حــال  متمــادی اســت 
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کــردن اقتصــاد« و بــه  طــور خــاص »عرصــه  تولیــد« می لنگــد و ایــن  در »مردمــی 
کشــور و باعــث تشــدید  از مهم تریــن دالیــل مزمــن شــدن دردهــای اقتصــادی 
فشــار بــه مــردم در »جنــگ تحمیلــی اقتصــادی« اســت، امــا بــه نظــر می رســد 
ــردم داده  ــود م ــت خ ــه دس ــز ب ــل را نی ــن معض ــل ای ــد ح کلی ــالمی  ــالب اس ــه انق ک
اســت؛ زیــرا انتخــاب سیاســت گذاران و مجریــان اقتصــادی بــا رأی مســتقیم یــا 
کــه بایــد در انتخــاب »رئیــس جمهــور« و  غیــر مســتقیم مــردم اســت. ایــن مردم انــد 
»نماینــدگان مجلــس« بعــدی، »اعتقــاد راســخ نامزدهــا بــه ظرفیــت تمام نشــدنی 
مــردم« و »داشــتن راهــکار عملــی بــرای امتــداد مردم ســاالری دینــی در میــدان 
گفتــه  اقتصــاد« را از شــاخصهای اساســی مــد نظــر در انتخابشــان قــرار دهنــد. نا
کــه فعالیتهــای »جمعــی«، »خودجــوش« و »الگوســاز« جوانــان مؤمــن  پیــدا اســت 
یــادی در جهت دهــی صحیــح بــه انگیــزه و انتخــاب عمــوم مــردم  انقالبــی ســهم ز

دارد.

کار  ــه  ــدر عناصــر آمــاده  ب ــم. این ق ــل بودی کــه مــن می بینــم از اینهــا هــم غاف ــا آشــکار می شــود  ــرای م ب
کــه اینهــا تشــنه   کشــور هســتند  یــا دارای مهــارت یــا دارای ابتــکار یــا دارای دانــش یــا دارای ســرمایه در 
ــا  کجاه ــه  ک ــد  کن ــی  ــا را راهنمای ــد، اینه کن ــازی  ــا زمینه س ــور اینه ــرای حض ــتی ب ــت بایس ــد. دول کارن
ــن  ــت ای ــده  دول ــئولیت عم ــد. مس ــت بکن ــا حمای ــد؛ از آنه کار ببندن ــه  ــان را ب ــوان خودش ــد ت می توانن
ــت،  ــد داش ــود خواه ــرًا وج ــری قه گزی ــهای نا ــک بخش ــت در ی ــادی دول ــت اقتص ــاال فعالی ــت؛ ح اس
گرفــت.«  کــه در ایــن سیاســتها مــورد مالحظــه قــرار  لکــن بایــد فعالیــت اقتصــادی بــه مــردم داده بشــود 

)رهبــر معظــم انقــالب در جلســه تبییــن سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی؛ 92/12/20( 
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ابتالئات جمعی مؤمنین، الزمه  قطعی مسیر اقامه  دین

سرخط محتوایی 

حتــی یــک جــای قــرآن و روایــات هــم نیامــده که پیامبــران و ائمــه علیهم الصالة 
کار را جلــو ببرنــد، بلکــه ســنت  و الســالم بــا »علــم غیــب« و »معجــزه« قــرار اســت 
ئــات و دشــواریها  کــه مســیر »اقامــه ی دیــن« همــراه بــا ابتال قطعــی خــدا ایــن اســت 
بــه مرحلــه  کمیــت دینــی«، مرحلــه  بایــد، در راه پیشــبرد »حا باشــد. مؤمنیــن 
امتحــان شــوند و ارتقــا یابنــد؛ پــس نبایــد بــا تعجــب پرســید: »ایــن مرحله  حســاس 
گــر حکومــت دینــی تشــکیل شــد، امــا  کــی قــرار اســت تمــام شــود؟ چــون ا کنونــی« 
تهدیــد و فشــار و تطمیــع دشــمن و ریــزش خودیهــا نبــود، جــای تعجــب دارد. 
کــه خالص تریــن ســرداران و ســربازان جبهــه ی  گاهــی آن قــدر شــرایط دشــوار شــده 
کــه »نکنــد مــا راه خــدا را اشــتباه  حــق نیــز تــا آســتانه ی شــک پیــش رفته انــد 
کــه بــه شــما دســت  فهمیده ایــم!« امــا خــدا می گویــد: اتفاقــا همیــن اضطــراری 
کــه نصــرت  کــه راه را درســت آمده ایــد؛ پــس شــک نکنیــد  داده اســت، یعنــی 

الهــی در راه اســت.
یــخ مبــارزه  حــق و باطــل، ثابــت اســت؛ از  عناصــر ایــن امتحانــات، در طــول تار
گاهــی از مســیر حرکــت انبیــا و اولیــا در قــرآن و ســنت و البتــه »ایمــان«  ایــن رو بــا آ
و »التــزام عملــی« بــه خــط مشــی رهبــران الهــی و »اســتقامت جمعــی« در برابــر 
ســختیها، نصــرت الهــی، بی گمــان شــامل حالمــان خواهــد شــد. ایــن راه بــه 
ــد دســتمایه   کــه حتــی شــهادت رهبــر جامعــه هــم نمی توان قــدری روشــن اســت 

ارتــداد و عقب گــرد مؤمنیــن شــود. 
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آیات و تطبیق صدر اسالم

"تشکیل حکومت" به معنای "پایان قیام هلل" نیست

ْنُفــِس َو 
َ ْ
ْمــواِل َو ال

َ ْ
ُجــوِع َو َنْقــٍص ِمــَن ال

ْ
َخــْوِف َو ال

ْ
ُکــْم ِبَشــْي ٍء ِمــَن ال

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
1. َو ل

اِبریــَن )بقــره: 155(  ــِر الّصَ َمــراِت َو َبّشِ
َ

الّث
ســران طاغوتــی قریــش نــه تنهــا اجــازه  به جــاآوردن ســاده ترین مناســک فــردی را 
کــرده بودنــد. از انــواع  بــه مســلمانان نمی دادنــد، بلکــه زندگــی را بــرای آنــان جهنــم 
آزارهــای زبانــی و شــکنجه های فیزیکــی و فشــارهای روحــی تــا طــرد شــدن از قــوم 
و قبیلــه و ممنوعیــت از ارث و ســخت تر از همــه ســه ســال محاصــره  همه جانبــه 
تــا اینکــه مــردم مدینــه آمادگــی خــود را بــرای دفــاع از  در »شــعب ابی طالــب« 

کردنــد.  کردنــد و مســلمانان بــه مدینــه »هجــرت«  انقــالب پیامبــر اعــالم 
گمــان می کردنــد بــا »هجــرت« بــه مدینــه و خــالص  شــاید برخــی از مســلمانان 
بــا  و  بلبــل می شــود  و  گل  از دســت مســتکبران مکــه دیگــر همــه چیــز  شــدن 
کار، در ســوره   خیالــی آســوده می تواننــد روزگار بگذراننــد، امــا خداونــد همــان اول 
کــه از ایــن خبرهــا نیســت؛ ذره ای  کــرد  بقــره، رســما بــه پیامبــر و مســلمانان اعــالم 
کــه »جامعــه  ایمانــی« بایــد بــرای آزمایــش شــدن از راه جــان و مــال و  شــک نکنیــد 
آبــرو و فرزنــد و هم جبهه هــا و نیــز خودنگهــداری در برابــر تطمیــع، تهدیــد و تحریــم 

دشــمن آمــاده باشــد. 
نیــز  بنی اســرائیل  قــوم  مســلمانان،  از  پیــش  را،  محاســباتی  خطــای  همیــن 
کــه ســالها زیــر یــوغ فرعــون عــذاب می کشــیدند بــا  مرتکــب شــده بودنــد؛ آنــان 
قیــام حضــرت موســی توقــع داشــتند همــه چیــز بــه  طــور معجزه آســا یک شــبه حــل 
کــه بــرای مقابلــه  شــود! بــه همیــن خاطــر وقتــی حضــرت موســی از آنــان خواســت 
بــا دســتگاه فرعــون و ســختیهای اقامــه  حــق آمــاده باشــند و در ایــن صــورت 
 ُموســی  ِلَقْوِمــِه 

َ
کــه خداونــد نصــرت قطعــی خــود را نــازل می کنــد: »قــال اســت 

عاِقَبــُة 
ْ
ْرَض هلِلَِّ ُیوِرُثهــا َمــْن َیشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو ال

َ ْ
 ال

َ
اْســَتعیُنوا ِبــاهلِل َو اْصِبــُروا ِإّن
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ــم. حــاال  گفتنــد: قبــل از اینکــه بیایــی در فشــار بودی قیــَن«1 )اعــراف: 128(   ُمّتَ
ْ
ِلل

ــوا 
ُ
کــرد؟! »قال کــه آمــده ای بــاز توقــع اســتقامت و مبــارزه داری؛ پــس چــه فرقــی  هــم 

ــا ِجْئَتنــا«2 )اعــراف: 129(  ــِد م ــْن َبْع ــا َو ِم ِتَین
ْ
ْن َتأ

َ
ــِل أ ــْن َقْب ــا ِم وذین

ُ
أ

که جای خود دارید فریاد پیامبران هم برخاست؛ شما 

ــْوا ِمــْن َقْبِلُکــْم 
َ
ذیــَن َخل

َّ
ِتُکــْم َمَثــُل ال

ْ
ــا َیأ ّمَ

َ
ــَة َو ل َجّنَ

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
2. أ

ذیــَن آَمُنــوا َمَعــُه 
َّ
 َو ال

ُ
ُســول  الّرَ

َ
ــی َیُقــول ــوا َحّتَ

ُ
ِزل

ْ
اُء َو ُزل ــّرَ

َ
ســاُء َو الّض

ْ
َبأ

ْ
ــْتُهُم ال َمّسَ

 َنْصــَر اهلِل َقریــٌب )بقــره:214( 
َ

ال ِإّن
َ
َمتــی  َنْصــُر اهلِل أ

پیامبــر مــدام مــردم را بــه آمادگــی بــرای جهــاد و مقابلــه بــا تجاوزهــای دشــمنان 
کــه  ــود  ــا دعــوت می کــرد، امــا ظاهــرا برخــی هنــوز باورشــان نشــده ب ــه مدینــه  نوپ ب
گمــان نکنــد  ــد: هیــچ  کــس  ــد می فرمای امتحــان جــدی اســت؛ از ایــن رو خداون
بی دلیــل و بــا ادعــای تنهــا قــرار اســت وارد بهشــت شــود؛ خیــر! شــما نیــز بایــد 
تــا  کــوره  امتحانــات مختلــف آزمایــش شــوید؛  انبیــای ســابق در  اقــوام  ماننــد 
کــه فریــاد رســول و مؤمنــان  کــه ماننــد آنــان فریادتــان بلنــد شــود؛ همان طــور  جایــی 
ــا راه را  ــد م ــد؟ نکن ــدا برس ــک خ کم ــت  ــرار اس ــی ق ک ــس  ــه: پ ک ــت  ــی برخاس قبل
کــه این قــدر ســختی تحمــل می کنیــم؟! امــا خــدا می فرمایــد:  درســت نیامده ایــم 
گــر شــکیبا  راه جــز ایــن نیســت. »بــدر«، »احــد« و »احــزاب« در پیــش اســت هنــوز. ا

کمــک خــدا در راه اســت.  باشــید، 

کوره  خالص سازی »احد«

ذیــَن جاَهــُدوا ِمْنُکــْم َو 
َّ
ــِم اهلُل ال

َ
ــا َیْعل ّمَ

َ
ــَة َو ل َجّنَ

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
3. أ

ــِل  ــْن َقْب ــْوَت ِم َم
ْ
ــْوَن  ال ــْم َتَمّنَ ُکْنُت ــْد  َق

َ
اِبریــَن )آل عمــران: 142( َو ل ــَم الّصَ

َ
َیْعل

ما زمیــن از آن خــدا 
ّ
ــر نماییــد. مســل ــارى بجوییــد و صب ــد ی گفــت: از خداون ــوم خــود  ــه ق 1 .موســی ب

ــت.  ــزگاران اس ــك( از آن پرهی ــرانجام )نی ــد و س ــراث می ده ــه می ــد ب ــس بخواه ک ــر  ــه ه ــت. ب اس
گفتند: ما هم پیش از آنکه به سوى ما بیایی و هم پس از آنکه آمدى اذیت و آزار دیدیم .  2 . آنها 
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ــْد   َق
ٌ

ــول  َرُس
َ
ــٌد ِإاّل ــا ُمَحّمَ ــُروَن )143( َو م ــْم َتْنُظ ْنُت

َ
ــوُه َو أ ْیُتُم

َ
ــْد َرأ ــْوُه َفَق َق

ْ
ْن َتل

َ
أ

ْعقاِبُکــْم َو 
َ
ْبُتــْم َعلــی  أ

َ
ْو ُقِتــَل اْنَقل

َ
 َفــِإْن مــاَت أ

َ
ُســُل أ ــْت  ِمــْن َقْبِلــِه الّرُ

َ
َخل

ِکریَن  ــا
َ

ــْن َیُضــّرَ اهلَل َشــْیئًا َو َســَیْجِزي اهلُل الّش
َ
َمــْن َیْنَقِلــْب َعلــی  َعِقَبْیــِه َفل

ــاًل  ِکتابــًا ُمَؤّجَ  ِبــِإْذِن اهلِل 
َ
ْن َتُمــوَت ِإاّل

َ
کاَن ِلَنْفــٍس أ )آل عمــران: 144( َو مــا 

ِخــَرِة ُنْؤِتــِه ِمْنهــا َو 
ْ

ْنیــا ُنْؤِتــِه ِمْنهــا َو َمــْن ُیــِرْد َثــواَب اآل
ُ

َو َمــْن ُیــِرْد َثــواَب الّد
ُمْؤِمنیــَن 

ْ
ال َر 

َ
ِلَیــذ کاَن اهلُل  ِکریَن )آل عمــران: 145( ... مــا  ــا

َ
الّش َســَنْجِزي 

اهلُل  کاَن  مــا  َو  ــِب  ّیِ
الّطَ ِمــَن  َخبیــَث 

ْ
ال َیمیــَز  ــی  َحّتَ ْیــِه 

َ
َعل ْنُتــْم 

َ
أ مــا  َعلــی  

ــوا  ــاُء َفآِمُن ــْن َیش ــِلِه َم ــْن ُرُس ــي  ِم ــّنَ اهلَل َیْجَتب ــِب َو لِک َغْی
ْ
ــی ال

َ
ــْم َعل ِلُیْطِلَعُک

ــٌم )آل عمــران: 179( ...  ــٌر َعظی ْج
َ
ــْم أ ُک

َ
ــوا َفل ُق ــوا َو َتّتَ ــِلِه َو ِإْن ُتْؤِمُن ــاهلِل َو ُرُس ِب

ِکتــاَب ِمــْن 
ْ
وُتــوا ال

ُ
ِذیــَن أ

َّ
َتْســَمُعّنَ ِمــَن ال

َ
ْنُفِســُکْم َو ل

َ
ْمواِلُکــْم َو أ

َ
ــُوَنّ  ِفــی أ

َ
ُتْبل

َ
ل

 ذِلــَك ِمــْن 
َ

ُقــوا َفــِإّن َکِثیــرًا َو ِإْن َتْصِبــُروا َو َتّتَ ذًى 
َ
ْشــَرُکوا أ

َ
ِذیــَن أ

َّ
َقْبِلُکــْم َو ِمــَن ال

ُمــوِر )آل عمــران: 186(
ُ
َعــْزِم ال

کــه در »احــد« رخ داد و برخــی بــه خاطــر مــال دنیــا تنگــه  پــس از حــوادث تلخــی 
کردنــد و ســپس برخــی دیگــر از تــرس خبــر »شــهادت حضــرت رســول«  را رهــا 
ی مســلمانان بــاز  کردنــد، در پــی ایــن وقایــع زبــان یهــود منافــق مدینــه بــه رو فــرار 
کارتــان ســاخته اســت؟« و برخــی  کــه »دیدیــد شکســت خوردیــد؟ نگفتیــم  شــد 
کــه در بــدر پبــروز شــده بودیــم؛ چــرا  کــه »مــا  از مســلمانان هــم بــه فکــر فــرو رفتنــد 
این طــور  چــرا  پــس  می کنــم؟  یتــان  یار بــود  نگفتــه  خــدا  مگــر  باختیــم؟  اینجــا 

ــد.  ــان را می ده ــف جوابش ــان مختل ــد بی ــا چن ــد ب ــا خداون ــد؟« اینج ش
یــد بــدون اینکــه مجاهــدان  کرده ایــد بــه بهشــت می رو خداونــد می فرمایــد: فکــر 
و صابــران از مدعیــان مشــخص شــوند؟! حاشــا و کال! همــه بایــد امتحــان شــوید. 
و  جهــاد  وقــت  کــی  می گفتیــد:  و  داشــتید  بــودن  مجاهــد  ادعــای  شــما  مثــال 
کــه »احــد« پیــش آمــده چــرا نشســته اید؟ وقتــی  شــهادت می رســد؟ خــوب حــاال 
کردیــد؟ مگــر او بیــش از یــک فرســتاده  کشــته شــد« چــرا فــرار  شــنیدید »محمــد 
یتشــان  کلــی پیامبــر دیگــر نبودنــد و بــا اتمــام مأمور اســت؟ مگــر قبــل از او هــم 
ــار  کن ــان راه خــدا را  ــا شــهادت رهبرت ــا رحلــت ی ــوده ب ــرار ب ــا رفتنــد؟ مگــر ق از دنی
کار را بکنــد مطمئــن باشــد بــه خــدا ضــرری نمی زنــد و  کــس ایــن  یــد؟ هــر  بگذار
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ــاداش او را می دهــد. ــد خــدا پ کــس بمان هــر 
خداونــد می فرمایــد: همــه  اینهــا امتحــان الهــی اســت؛ چــه پیــروزی و چــه 
شکســت. بــرای چــه؟ بــرای اینکــه ســره از ناســره معلــوم شــود؛ چــون خــدا بنــا 
کســی را بــدون امتحــان بــه بهشــت ببــرد؛ حتــی  کــه بــا اطالعــات غیبــی  نیســت 
پیامبــران و اولیائــش را. آنــان هــم امتحــان می شــوند؛ البتــه نقــش پیامبــران ایــن 
ی زمیــن باشــند و خــدا ببینــد چــه  کــه بــه عنــوان برگزیــده  خــدا نمــاد او رو اســت 
کســانی بــه آنــان ایمــان می آورنــد و بــا تقــوای خــود عمــال همــراه او در مســیر خــدا 
ــد آمــاده   ــا مــال و جــان آزمایــش می شــوید. بای کــه ب کنیــد  ــد. یقیــن  ــاب می آورن ت
یــد و  گــر صبــوری نورز کافــر و مشــرکان باشــید. ا کتــاب  ــان اهــل  شــنیدن زخــم  زب
کــف ندهیــد، ایــن نشــان تصمیــم راســخ شــما بــرای پیمــودن راه حــق و  عنــان از 

نمــاد پیــروزی شــما اســت. 

آزمون استقامت در آستانه  "نبرد سرنوشت ساز"

ْخباَرُکــْم 
َ
ــَوا أ

ُ
اِبریــَن َو َنْبل ُمجاِهدیــَن ِمْنُکــْم َو الّصَ

ْ
ــَم ال

َ
ــی َنْعل ُکــْم َحّتَ

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
4. َو ل

)محمد: 31(  
کــه تــا  کفــر برخــی از مســلمانان  در آســتانه  نبــردی سرنوشت ســاز بیــن اســالم و 
کــه  ــد حــاال  ــرا می رســد« ســر می دادن کــی شــب حملــه ف ــم  ــاد »منتظری ــروز فری دی
فرمــان جهــاد صــادر شــده عقب نشــینی می کننــد و دنبــال بهانه تراشــی و غیــر 
منطقــی جلــوه دادن حکــم جهــاد هســتند. خداونــد می فرمایــد: اصــال جهــاد و 
کــه همیــن جــور آدمهــا خودشــان را نشــان  ســختیهای راه خــدا بــرای ایــن اســت 

ــا مجاهــدان و اهــل اســتقامت واقعــی بفهمــد. بدهنــد و جامعــه، فرقشــان را ب

وا 
ُ

ِخــذ ــْم َیّتَ
َ
ذیــَن جاَهــُدوا ِمْنُکــْم َو ل

َّ
ــِم اهلُل ال

َ
ــا َیْعل ّمَ

َ
ْن ُتْتَرُکــوا َو ل

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
5. أ

ــوَن 
ُ
ُمْؤِمنیــَن َولیَجــًة َو اهلُل َخبیــٌر ِبمــا َتْعَمل

ْ
ِمــْن ُدوِن اهلِل َو ال َرُســوِلِه َو اَل ال

ــه: 16(   )توب
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گذاشــتن آزمونهــای مختلــف و »فتــح مکــه« بــاز خداونــد بــه  پــس از پشــت ســر 
کــه بایــد بــرای  کیــد می کنــد  همــه، از مســلمانان باســابقه تــا تازه مســلمانان، تأ
آزمونهــای مختلــف آمــاده باشــند؛ از آزمــون جهــاد بــا پیمان شــکنان داخلــی و 
ــا آزمــون متمایــل نشــدن بــه دشــمنان و نفــی  متجــاوزان و ابرقدرتهــای خارجــی ت
گــر رابطــه  پنهانــی بــا دشــمن  کســی فکــر نکنــد ا کفــار و مشــرکان؛ در ضمــن  والیــت 
داشــت یــا دلــش بــرای ارتبــاط بــا دشــمن غــش  کــرد، خــدا نمی فهمــد؛ خیــر، خــدا 

گاه اســت. بــه باطــن دلهــا آ

مهم ترین امتحانهای جمعی، "انقالب نبوی"

از ســخت ترین امتحانــات مســلمانان در حکومــت انقالبــی مدینــه بــه ایــن 
کــرد: مــوارد می تــوان اشــاره 

الــف( اعــالن آماده بــاش بــه مؤمنیــن بــرای »جهــاد« و »انفــاق« جهــت تأمیــن 
هزینه هــای جنــگ در »مدینــه«

یارویــی بــا جمعیــت ســه برابری ســپاه قریــش در »جنــگ بــدر«؛ در  ب( رو
کاروان تجــاری مواجــه شــوند:  حالی کــه مســلمانان دوســت داشــتند بــا 

کاِرُهــوَن 
َ
ُمْؤِمنیــَن ل

ْ
ــَن ال  َفریقــًا ِم

َ
َحــّقِ َو ِإّن

ْ
ــَك ِبال ــْن َبْیِت ــَك ِم ّبُ ْخَرَجــَك َر

َ
َکمــا أ

ــی 
َ
ِإل ُیســاُقوَن  مــا 

َ
ّن
َ
َکأ ــَن  َتَبّیَ مــا  َبْعــَد  َحــّقِ 

ْ
ال ِفــي  وَنــَك 

ُ
ُیجاِدل )انفــال: 5( 

هــا 
َ
ّن
َ
اِئَفَتْیــِن أ َمــْوِت َو ُهــْم َیْنُظــُروَن )انفــال: 6( َو ِإْذ َیِعُدُکــُم اهلُل ِإْحــَدى الّطَ

ْ
ال

َحــّقَ 
ْ
ْن ُیِحــّقَ ال

َ
ُکــْم َو ُیریــُد اهلُل أ

َ
ــْوَکِة َتُکــوُن ل

َ
 َغْیــَر ذاِت الّش

َ
ّن

َ
وَن أ ُکــْم َو َتــَوّدُ

َ
ل

ــَن )انفــال: 7( کاِفری
ْ
ــَر ال ــَع داِب ــِه َو َیْقَط ِبَکِلماِت

ج( آزمــون خودنگهــداری محافظــان تنگــه   »احــد« در برابــر جمــع غنایــم 
یــت خــود باعــث شــدند  کــردن مأمور ــا رهــا  کــه ب )آل عمــران: 155-152( 

جنــگ مغلوبــه شــود.

کــردن حکومــت  ــر  ــرای زمین گی کــه مــدام ب ــا منافقیــن داخلــی  د( درگیــری ب
کــرم توطئــه می کردنــد؛ از فضاســازی علیــه طــرح و برنامه هــای  پیامبــر ا
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ــا یهــود مدینــه و مشــرکان مکــه و  ــا هم دســتی ب ــرم ت ک ــر ا جامعه ســاز پیامب
ــار روم کف

ک جبهــه  مشــرکان مکــه، کفــار اهــل کتاب  ه( مواجــه شــدن بــا ائتــالف ترســنا
و منافقــان داخلــی در »احزاب« 

و( آزمایش »صبر انقالبی« و »نرمش قهرمانانه« در »صلح حدیبیه« 

ز( پــس از »صلــح حدیبیــه« بــدون ســالح جنگــی بــه قلــب دشــمن رفتــن 
ــج ــک ح ــام مناس ــرای انج ب

ح( تــن دادن بــه فرمــان »عفــو عمومــی ســران شــرک – ماننــد ابوســفیان - بــه 
یــادی  شــرط اســالم آوردن آنــان«  پــس از »فتــح مکــه«، بــا وجــود جنایــات ز

کــه در حــق مســلمانان انجــام داده بودنــد

ط( آماده باش برای نبرد با امپراتوری متجاوز روم، پس از فتح مکه

تطبیق تاریخ انقالب

کمربندها را ببندید اولین پیام نوروزی امام: 

یــم شــاه همیشــه خطــر اصلــی را  حضــرت امــام از همــان آغــاز مبــارزه بــا رژ
می کــرد: معرفــی  اســرائیل  و  آمریــکا 

»ان شــاء اهلل همــه دســت بــه دســت هــم بدهیــم و ایــن ســد را بشــکنیم. 
کارتــر؛  کــه جلویــش ســد محمدرضاشــاه اســت، عقبــش ســد  ایــن ســدى 
اینهــا شکســته شــود. وقتــی شکســته بشــود، آن وقــت ســعادت اســت. بعــد 

از شکســتن آن طرفــش ســعادت همــه شــماها و ملــت شــما اســت «.1
کــه آمریــکا نخواهــد توانســت از دســت دادن ایــران و  بــر ایشــان روشــن بــود 

1 . 29 مهر 1357 
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کنــد؛ از ایــن رو در همــان  ــر مبنــای دیــن را تحمــل  تشــکیل حکومتــی مســتقل ب
اولیــن پیــام نــوروزی خــود، پــس از پیــروزی انقــالب، ایــن ســنت قطعــی الهــی را 
کــرد و از آنــان خواســت عــزم  یــه ای بــه مــردم اعــالم  بــدون هیچ گونــه تعــارف و تور

کننــد: ــرای ثبــات قــدم در ایــن آزمایشــها جــزم  خــود را ب

»مــا بایــد خودمــان را پیــروز ندانیــم؛ بایــد در آســتانه پیــروزى بدانیــم و 
ــا آســتانه پیــروزى رفتیــم و پیــروزى آن روزى  همین طــور هــم هســت. مــا ت
یشــه هاى فســاد از مملکــت  یشــه هاى اجانــب و تمــام ر کــه تمــام ر اســت 
ــاز نشــده اســت؛ بنابرایــن ملــت شــریف  ــده بشــود و قطــع بشــود و ب مــا بری
کــه تــا اینجــا  کــه ایــن نهضــت را بــه همیــن طــورى  ایــران موظــف اســت 
کلمــه و بــا  کنــد و بــا حفــظ وحــدت  آورده اســت ایــن نهضــت را حفــظ 
کــه عبــارت از اســالم و جمهــورى  حفــظ ایــن نهضــت و غایــت نهضــت - 
اســالمی بــود - بــا حفــظ اینهــا جلــو بــرود. سســتی راه ندهیــد بــه خودتــان، 
گمــان پیــروزى نهایــی  گمــان پیــروزى،  ســردى راه ندهیــد بــه خودتــان، 
گمــان بــرده بشــود یــا ایــن اعتقــاد پیــدا بشــود، سســتی پیــدا  گــر ایــن  نبریــد؛ ا
می شــود. شــما بایــد خودتــان را نیمه پیــروز بدانیــد و در نیمــه  راه  و بقیــه راه 
کــه بســیار مشــکل اســت بایــد بــا همــت همــه، بــا همــت همــه قشــرها،  را 

کنیــم و بــه نهایــت برســانیم«.1  بایــد مــا تعقیــب 

گروهکها  غائله  

انقــالب  پیــروزی  از  بیشــتر  مــاه  چنــد  هنــوز  بــود.  دقیــق  امــام  پیش بینــی 
کشــور بــه راه افتــاد.  کــه موجــی از فتنه گریهــا در نقــاط مختلــف  نگذشــته بــود 
ــه  ــتگان ب ــرف و وابس ــی منح ــری - سیاس ــای فک ــر نحله ه ــلطنت طلبها و دیگ س
کــه رأی قاطــع مــردم بــه »جمهــوری اســالمی« حســابی  اردوگاه شــرق و غــرب، 
کــه  ــان  ــد. آن ــود، می خواســتند از امــام و امــت انتقــام بگیرن کــرده ب عصبانیشــان 
پشــت عناویــن فریبنــده   پنهــان شــده بودنــد، بــه خیــال خودشــان، می خواســتند 

1 .  صحیفه امام، ج 6، ص 394
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بــه پشــتوانه  حمایــت  و  ببرنــد  بهــره  بــه بهتریــن نحــو  انقــالب  اول  از بی ثباتــی 
کشــور را تجزیــه  معنــوی و مــادی دشــمنان خارجــی بــا شــورش، قتــل و غــارت 

کننــد و نهــال انقــالب را از بیــن ببرنــد. 
کــدام بــه تنهایــی بــرای ســرنگونی یــک  کــه هــر  از مهم تریــن ایــن غائله هــا – 
کــرد:  کافــی بــود - می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره  حکومــت انقالبــی چندماهــه 
فتنــه   ماننــد:  داشــتند؛  مذهبــی   - قومــی  نقــاب  آنهــا  بیشــتر  کــه  غائله  هایــی 
»چریکهــای  کردســتان،  در  دموکــرات«   - »کومولــه  جدایی طلــب  گروهکهــای 
کاووس، »خلــق عــرب« در خوزســتان و »حــزب خلــق  گنبــد  فدایــی خلــق« در 
یــک  از  برخاســته  کــه  فرقــان«  و جنایــات »گروهــک  قــم  و  تبریــز  مســلمان« در 
برداشــت دینــی التقاطــی بــود؛ البتــه شــیوه برخــورد حضــرت امــام بــا ایــن فتنه هــا 
کــم بــر شــیوه حرکــت ایشــان در ســالهای نهضــت  کــه چیــزی غیــر از منطــق حا  –
روشــنگری  کنــد.  را جمــع  ایــن غائله هــا  توانســت  هزینــه  کمتریــن  بــا   - نبــود 
نســبت بــه اهــداف خائنانــه و روشــهای رذیالنــه و دســتهای پشــت پــرده، باطــل 
کثــری  گاه شــدن و جدایــی حدا ــرای آ کــردن منطــق مزّورانــه و پــوچ آنــان، صبــر ب
بدنــه  مردمــی و در نهایــت برخــورد خــود مــردم بــا معــدود ســرکردگان وابســته و 

گروهکهــا.  جنایتــکار ایــن 

تسخیر النه  جاسوسی و مقابله  علنی با شیطان بزرگ

کشــور را  گمــان می کــرد انقالبیــون تــوان اداره   کــه پیــروز شــد هــم آمریــکا  انقــالب 
ندارنــد و در برابــر شورشــهای داخلــی از پــای درمی آینــد و هــم خیالــش از »دولــت 
ــا آمریــکا نــدارد؛ از ایــن رو چنــد ماهــی صرفــا  کــه مشــکلی ب موقــت« راحــت بــود 
گذشــت، امــا پنــاه دادن بــه شــاه خائــن خنجــر  بــه لفاظــی آمریــکا علیــه انقــالب 
کــه بــه رغــم  یــم ایــاالت متحــده بــه قلــب ملــت ایــران زد. امــام،  کــه رژ بزرگــی بــود 
جنایــات پشــت پــرده  آمریــکا در دوران پهلــوی در ابتــدا دســت بــه اقدامــی علیــه 
آمریــکا نــزده بــود و حتــی بــا اشــغال ســفارت آمریــکا در 25 بهمــن 1357 توســط 
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کــرد،1 ایــن بــار از دانشــجویان و طــالب  برخــی جریانهــای چریکــی مخالفــت 
کننــد و بــرای بازگردانــدن  کــه آمریــکا را از ایــن اقــدام خائنانــه پشــیمان  خواســت 
ایــن پیــام و در بحبوحــه  تظاهــرات  بــا شــنیدن  شــاه تحــت فشــار بگذارنــد.2 
میلیونــی مــردم علیــه پنــاه دادن شــاه در آمریــکا جوانــان انقالبــی خــط امــام در 
کردنــد و آنجــا بــود  عملیاتــی خودجــوش النــه  جاسوســی آمریــکا را در تهــران فتــح 
ــکا علیــه  ــر دخالتهــا و طراحیهــای ســازمان یافته  آمری ــه اســناد مهمــی دال ب کــه ب
ملــت ایــران و انقــالب اســالمی دســت یافتنــد.3 در اعتــراض بــه ایــن حادثــه 

کردنــد، همــان اّول  کــه مــردم  کارهایــی  1 . »انقــالب پیــروز شــد. وقتــی انقــالب پیــروز شــد یکــی از 
گرفتنــد و در  روزهــاى بیســت و یــك و بیســت و دو بهمــن، بــه ســفارت آمریــکا رفتنــد و آمریکاییهــا را 
کــه چشــمهاى اعضــاى ســفارت امریــکا را  کــه مــا مســتقر بودیــم مــن خــودم دیــدم  آن روزهــا آنجایــی 
 

ً
کــه امــام دســتور خواهنــد داد اینهــا را یــا اعــدام و یــا مثــال بســتند و بــه آنجــا آوردنــد. مــن یقیــن داشــتم 
کــه اینهــا  کننــد! برخــالف تصــّور همــه و برخــالف تصــّور خــود آمریکاییهــا، امــام دســتور دادنــد  زندانــی 
ــراى  ــران را ب ــران رفتنــد؛ چــون اوضــاع ای ــه سفارتشــان رفتنــد؛ البتــه بعضیشــان از ای ــد و ب کردن را آزاد 

خودشــان مناســب ندانســتند؛ بعضــی هــم در ایــران ماندنــد.
ــال  ــران در ح ــت ای ــی مل ــد؛ یعن ــع نش ــا، قط ــرف م ــکا، از ط ــا آمری ــا ب ــه  م ــالب رابط ــروزى انق ــد از پی بع
ــن  ــر از ای ــرد. دیگ ک ــو  ــکا را عف ــت آمری ــت و دول گرف ــده  ــودش را ندی ــته  خ گذش ــاى  ــدار، مظلومیته اقت
بزرگــوارى باالتــر؟! مــا ســی ســال از طــرف آمریکاییهــا مظلومیــت داشــتیم؛ منتهــا نمی توانســتیم 
کــه پیــروز شــد ملــت ایــران اقتــدار را بــه  کنیــم و عکس العمــل نشــان دهیــم. انقــالب  مقابلــه  بــه  مثــل 
کــه عکس العمــل  گرفــت و می توانســت عکس العمــل نشــان دهــد. توّقــع طبیعــی ایــن بــود  دســت 
کنیــد! البتــه عــّده اى  کــه نشــان نــداد هیــچ، امــام دســتور دادنــد رهایشــان  نشــان دهــد. عکس العمــل 
از آن هــا رفتنــد، ولــی عــّده اى هــم ماندنــد و روابــط سیاســی مــا و آمریــکا برقــرار بــود.« )بیانــات رهبــری 

در خطبه هــاى نمــاز جمعــه تهــران ، 26/ 10/ 1376(
ــا قــدرت تمــام، حمــالت  ــه ب ک ــوم دینیــه اســت  ــر دانش آمــوزان، دانشــگاهیان و محصلیــن عل 2 . »ب
خــود را علیــه آمریــکا و اســرائیل گســترش داده و آمریــکا را وادار بــه اســترداد این شــاه مخلــوع جنایتکار 

کننــد.« )صحیفــه  امــام، ج 10، ص 412(  نماینــد و ایــن توطئــه بــزرگ را بــار دیگــر شــدیدًا محکــوم 
یــه رانــده شــده اســت، امــا اینجــا هــم دســتگاه  3 . »در دوران پیــروزى ایــن ملــت، امریــکا بــه زاو
کــه مــردم و امــام را دچــار ســوءظّن  جاسوســی آمریــکا از تــالش بازنمی مانــد و حرکاتــی انجــام می دهــد 
شــدید نســبت بــه ســفارت آمریــکا می کنــد و جوانانــی از میــان دانشــجویان، در چنیــن روزى، از 
ــه  ــان دانشــجو ب ــکا را تســخیر می کننــد. جوان ــان اســتفاده و ســفارت آمری راهپیمایــی روز ســیزدهم آب
کتــاب ـ در حــدود هفتــاد جلــد یــا  کردنــد و دههــا جلــد  آنجــا رفتنــد و اســناد و مــدارك را جمــع آورى 
ــا عناصــر  ــکا ب کتابهــا نشــان دهنده  ارتبــاط ســفارت آمری ــه ایــن  ک ــد  شــاید هــم بیشــتر ـ منتشــر نمودن
کشــور مــا ـ بعضــی مربــوط بــه قبــل از انقــالب، بعضــی هــم مربــوط بــه بعــد  وابســته  خودشــان در داخــل 
از انقــالب ـ بــود. بعضــی از آنهــا حتــی در دولــت موّقــِت آن روز انقــالب هــم منصــب و مقــام داشــتند؛ 

ــر انقــالب، 1378/8/12(  ــات رهب ــد!« )بیان یعنــی آمریکاییهــا دســت برنداشــته بودن
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کرد. دولت موقت استعفا 
کــرد از طریــق سیاســی بحــران پیش آمــده  رئیــس جمهــور آمریــکا ابتــدا تــالش 
را فیصلــه دهــد؛ از ایــن رو هیئتــی را بــه ســوی تهــران فرســتاد، امــا حضــرت امــام 
ــت  ــا هیئ ــدار ب ــور را از دی کش ــات  ــه  مقام ــرا هم ــدن از ماج ــردار ش ــض خب ــه مح ب

کــرد.1  آمریکایــی منــع 

1. توقیف داراییهای ایران در آمریکا و قطع رابطه  سیاسی

کــره طرفــی نبســته بــود، ابتــدا دســتور توقیــف  کــه از تــالش خــود بــرای مذا کارتــر، 
کلیــه داراییهــای ایــران را در بانکهــای آمریکایــی و شــعبه های خارجــی آن صــادر 
کــرد و ســپس قطــع روابــط سیاســی و بازرگانــی  و خریــد نفــت از ایــران را متوقــف 
کــه بــا اســتقبال امــام رو  کــرد؛ اتفاقــی  خــود را بــا جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم 

بــه رو شــد:

یافــت  »ملــت شــریف ایــران، خبــر قطــع رابطــه بیــن ایــران و امریــکا را در
ــه  گفــت ب کــه بتــوان  کــرده باشــد  کار  ــر در عمــر خــود یــك  کارت ــر  گ کــردم و ا
ــك  ــن ی ــه بی ــت. رابط ــه اس ــع رابط ــن قط ــت همی ــوم اس ــالح مظل ــر و ص خی
ملــت بپاخاســته بــراى رهایــی از چنــگال چپاولگــران بین المللــی بــا یــك 
مخــوار همیشــه بــه ضــرر ملــت مظلــوم و بــه نفــع چپاولگــر 

َ
چپاولگــر عال

کــه ایــن قطــع  اســت. مــا ایــن قطــع رابطــه را بــه فــال نیــك می گیریــم؛ چــون 
رابطــه دلیلــی بــر قطــع امیــد امریــکا از ایــران اســت. ملــت رزمنــده ایــران ایــن 
ــه قطــع رابطــه -  کی را وادار ب کــه ابرقــدرت ســفا طلیعــه پیــروزى نهایــی را 
گــر جشــن بگیــرد، حــق  کــرده اســت ا یعنــی خاتمــه دادن بــه چپاولگریهــا - 

دارد«.2

1 . صحیفه امام، ج10، ص503 
2 . صحیفه امام، ج 12، ص 233 
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گروگانها 2. حمله   نظامی شبانه برای آزادی 

حقوقــی   - سیاســی  فشــار  اعمــال  و  تهدیــد  بــا  دیــد  وقتــی  آمریــکا  دولــت 
گروگانهــا تصمیــم  نمی توانــد نتیجــه بگیــرد بــه اقــدام نظامــی شــبانه بــرای آزادی 
کامــال ســّری بالگردهــا و هواپیماهــای  کــه طــی عملیاتــی  گرفــت. قــرار بــر ایــن بــود 
کــه البتــه  کننــد  گروگانهــای خــود را آزاد  کننــد و  ک ایــران تجــاوز  آمریکایــی بــه خــا

ــورد. ــت خ ــی شکس ــه اذن اله ب

کودتای نوژه، دومین طراحی نظامی شکست خورده  آمریکا  .3

کودتــای »نــوژه« بــا هدایــت و تحریــک ســیا و بــا نقش آفرینــی بختیــار و  طراحــی 
ســلطنت طلبها و نفوذیهــای دولــت موقــت و برخــی بقایــای ارتــش شاهنشــاهی 
کــه آمریــکا ایــن بــار بــرای  و حمایــت مالــی ارتجــاع منطقــه نقشــه  دیگــری بــود 
گام بعــدی آن،  کــه حتــی  کشــید؛ نقشــه ای  ــدازی نظــام جمهــوری اســالمی  بران

ــود.1   یعنــی جنــگ تحمیلــی، نیــز پیش بینــی شــده ب

دفاع با دستان خالی در برابر جنگ جهانی

کــه نتوانســته بــود نتیجــه  مورد انتظــار را از توطئه هایــش بگیرد، تصمیم  آمریــکا، 
گرفــت ســطح تقابــل بــا ایــران را باالتــر ببــرد؛ از ایــن رو توانســت توســعه طلبی 
کنــد، بــا او بــر ســر منافــع مشــترک بــه توافــق برســد و بــا حمایــت  صــدام را تحریــک 
ــرای جنگــی نیابتــی علیــه نظــام یــک  ســال  و چنــد ماهــه   و هدایــت خــود او را ب

کنــد.2  جمهــوری اســالمی به خــط 
 http://yon.ir/KWNzu . 1

کشــور مــا داشــت. آمریــکا هــم بــا تشــکیل نظــام جمهــوری اســالمی  2 . »صــّدام طمــع ارضــی بــه 
ــره  گ ــم  ــا ه ــع ب ــن مناف ــد. ای ــانده را برگردان ــِی دست نش ــت طاغوت ــت حکوم ــود و می خواس ــف ب مخال
خوردنــد؛ لــذا در ســال 1359 وقتــی جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران شــروع شــد و صــّدام در روز اّول 
ــه او نرفتنــد و  کــرد، آمریکاییهــا از ســاعت اّول حّتــی چشــم غّره ای ب ــه همیــن تهــران هجــوم هوایــی  ب
کمــك خودشــان را بــه او روز بــه روز بیشــتر کردنــد. اینهــا چیزهــای یقینــی اســت؛ یعنــی جــای احتمــال 
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کــه وضعیــت تجهیــزات نظامــی مــا اصــال تعریفــی  جنــگ در حالــی شــروع شــد 
یــم بعــث  نداشــت. در حالی کــه شــرق و غــرب مدرن تریــن تســلیحات را بــرای رژ
عــراق تأمیــن می کردنــد، مــا را حتــی از داشــتن ســاده ترین وســایل؛ ماننــد: ســیم 

کــرده بودنــد.1  خــاردار و آر.پی.جــی نیــز محــروم 

کــرده بــود. ایــن را نمی توانــم  کــه از قبــل بــا آمریــکا هماهنــگ  نیســت؛ البتــه یــك احتمــال ایــن اســت 
کــه بنــده در  گزارشــهایی هســت. در ســفرهایی  کنــم؛ چــون نمی دانــم؛ البتــه در ایــن زمینــه  اّدعــا 
 بــا 

ً
کــه او قبــال یاســت جمهــوری داشــتم بعضــی از رؤســای کشــورهای اســالمی بــه مــا می گفتنــد  زمــان ر

یــم ایــن اســت  کــه یقیــن دار یــم. آنچــه  کــرده بــود؛ بــه  هــر حــال مــا یقیــن ندار بعضــی جاهــا هماهنــگ 
گرفــت و از  ــه صــّدام صــورت  کثــر حمایــت نســبت ب ــکا حّدا کــه بعــد از شــروع جنــگ، از طــرف آمری
ــه حمایــت از  ــه انحــای مختلــف ب ــر فشــار خــود ب ــی ســازمان ملــل را زی ــد؛ حّت کردن صــّدام حمایــت 
کردیــم. صــّدام بــه درد آمریکاییهــا خــورد؛  کردنــد. مــا هشــت ســال ایــن جنــگ را تحّمــل  صــّدام وادار 
چــون توانســت بــه نفــع آنهــا هشــت ســال انقــالب اســالمی را بــه یــك مســئله  داخلــی خونیــن، یعنــی 
گــر انقــالِب  یــادی می طلبــد. ا کنــد. خــوب جنــگ هــّم و اشــتغال و توّجــه ذهنــی ز جنــگ، مشــغول 
کارهــای  کار مبتــال بــه چنیــن جنــگ خونینــی نشــود، مجــال بازســازی و مجــال  کشــوری در اّوِل  یــك 
کــرد؛  بــزرگ بــرای آن وجــود دارد. صــّدام هشــت ســال از بهتریــن اوقــات مــا را بــه نفــع آمریــکا مشــغول 
گــره خــورده بــود.« )بیانــات رهبــر انقــالب در خطبه هــای نمــاز جمعــه،  بــرای اینکــه منافعشــان بــه هــم 

)1382/1/22
یــادى از قبیــل ســالح، مهّمــات و  گــون، محدودّیتهــاى ز گونا 1 . »مــا در دوران جنــگ، از جهــات 
ابزارهــاى جنگــی داشــتیم. حــال هــم ایــن آقایــان می خواهنــد زحمــت بکشــند و بــراى مــا محدودّیــت 
کردیــم؟  کار  کننــد. مگــر مــا در هشــت ســال دوره  جنــگ محدودّیــت نداشــتیم؟! آنجــا چــه  ایجــاد 
گــر بدانیــد  گفتــه باشــم: بــرادران و خواهــران، تعّجــب می کنیــد ا مــن شــاید یــك  وقــت دیگــر هــم ایــن را 
ى عبــور دهنــد و بیاورنــد،  کشــور شــورو کــه مســئولین مــا ســیم خاردار خریــده بودنــد. می خواســتند از 
ى نمی گذاشــت! ســیم خاردار دیگــر چیســت؟! چــه وســیله اى دفاعی تــر از ســیم خاردار؟!  امــا شــورو

 بگویــد: »نمی فروشــم«، بلکــه از جــاى دیگــر خریــده بودنــد.
ً

کــه مثــال از خــودش هــم نخریــده بودنــد 
کــم اهمّیــت را بــه مــا  گلولــه  آر. پــی. جــِی دم دســتِی  کردنــد!  شــما ببینیــد بــا جمهــورى اســالمی چــه 
کــه  کشــورى اســت  کســی بــاور می کنــد؟! خــوب ایــن جمهــورى اســالمی همــان   

ً
نمی فروختنــد. اصــال

کــه بــه فضــل  در آن وقــت ایــن محدودّیتهــا را داشــت. می دانیــد نتیجــه چــه شــد؟ نتیجــه ایــن شــد 
کارگاههــا رفتنــد؛  گوشــه  انبارهــا و  ــه  ــان مؤمــن ایــن مملکــت ب ــّوه  الهــی جوان ــه حــول و ق پــروردگار و ب
کار شــدند. مــا امــروز برخــی از پیچیده تریــن ابزارهــاى  ى خودشــان بســتند و مشــغول  درهــا را رو
کــرد، خودمــان در داخــل تهّیــه می کنیــم .«  کــه دشــمن بــه عقلــش هــم خطــور نخواهــد  جنگــی را 

)بیانــات رهبــر انقــالب، 1374/2/13( 
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فتنه  داخلی بنی صدر و سازمان منافقین

ــه،  ــن بره ــور در ای کش ــده   ــکالت عدی ــی و مش ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ــان ب هم زم
ــا نخســت وزیر،  کشــور را درگیــر اختالفهــای خــود ب رئیــس جمهــور بنی صــدر نیــز 
کــرده بــود. از ســوی دیگــر ســازمان »مجاهدیــن خلق«  مجلــس و حــزب جمهــوری 
نیــز، بــا بهره منــدی از حمایــت آمریــکا و اســتفاده از حضــور بنی صــدر در رأس 
کــردن مــردم از همراهــی بــا امــام خــط تــرور را – از علمــا و  دولــت، بــرای پشــیمان 

گرفــت.  کوچــه و بــازار - در پیــش  گرفتــه تــا مــردم  مســئوالن انقالبــی 

فتنه  78 و 88

کار آمــدن دولــت هفتــم جریــان نفــوذی ضــد انقــالب خارجــی  ی  پــس از رو
ــازی  ــا اســتفاده از فضــای ب گروههــای مســئله داری ماننــد: »نهضــت آزادی« ب و 
کــرده و زمــام عرصــه   کــه دولــت وقــت در اختیارشــان قــرار داده بــود میــدان پیــدا 
گرفتــه بــود. مجلــس پنجــم بــرای مقابلــه بــا ایــن  کشــور را بــه دســت  رســانه ای 

ــرد.  ک ــات«  ــون مطبوع ــالح قان ــه »اص ــدام ب ــه اق ــون فتن کان
ــه مجلــس  ــه دنبــال فضاســازی برخــی جریانهــای سیاســی علیــه ایــن مصوب ب
یــج عناصــر ضــد  گرفــت. بــه تدر کــوی دانشــگاه تهــران شــکل  تجمعهایــی در 
انقــالب زمــام اعتراضــات دانشــجویی را بــه دســت گرفتنــد و دامنــه  آن را به بیرون 
کشــاندند. برخــی از خیابانهــای تهــران چنــد روزی شــاهد آشــوب  کــوی دانشــگاه 
بــود. رســانه های بیگانــه، ذوق زده  و اغتشــاش و شــعار علیــه اصــول انقــالب 
از وقــوع ایــن حــوادث، آن را در صــدر اخبــار خــود قــرار داده بودنــد. همراهــی و 
هم داســتانی برخــی از چهره هــای سیاســی داخلــی بــا جریانهــای مســئله دار و 

بیگانــگان از نقــاط مهــم ایــن وقایــع بــود.
از حضــور دشمن شــکن 85 درصــدی دارنــدگان حــق  پــس  بعــد،  ده ســال 
کشــور،  یاســت جمهــوری، برخــی از مســئوالن ســابق  رأی در انتخابــات دهــم ر
کردنــد. ایــن جرقــه،  هم صــدا بــا دشــمنان، نظــام را متهــم بــه تقلــب در آرای مــردم 
برخــی  بــرای  ســختی  امتحــان  کــه  کــرد  روشــن  را  هشــت ماهه ای  فتنــه   آتــش 
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خــواص و ســابقه داران نظــام شــد. 
ــه ایــن دو  ک ــر آن اســت  ــن و اطالعــات، ب ــر اســاس قرائ ــر معظــم انقــالب، ب رهب

اتفــاق از برنامه هــای بلندمــدت دشــمن بــوده اســت:

را  شــواهد  و  قرائــن  دوســتان  بعضــی  بــه   88 فتنــه ى  همیــن  در  »مــن 
برنامه ریــزى  آن  از  قبــل  ســال  پانــزده  ســال ،  ده   از  حداقــل  دادم.  نشــان 
ــر آن  ــزى وجــود داشــت. اث ــام  برنامه ری وجــود داشــت. از بعــد از رحلــت ام
کــه ســال  کــوى ... قضایائــی  برنامه ریــزى در ســال 78 ظاهــر شــد. مســائل 
گذشــته پیــش آمــد، یــك تجدیــد حیاتــی بــود بــراى آن برنامه ریزیهــا؛ البتــه 
کار را انجــام  گــون، ایــن  گونا کردنــد بــا مالحظــه  وقــت و جوانــب  ســعی 

کــه خــب، بحمــدهلل، شکســت خوردنــد«.1 دهنــد 

»مسئله  هسته ای« و آزمون مسئوالن و مردم

کــه عناصــر نفــوذی دشــمن علیــه »فعالیــت هســته ای«  بــا جنجــال رســانه ای 
کــردن مســئوالن و مــردم بــه  کشــورمان بــه راه انداختنــد فشــار دشــمن بــرای وادار 
عقب نشــینی از ایــن حــق افزایــش یافــت. از تحریمهــای هســته ای تــا تــرور چهــار 
دانشــمند برجســته  هســته ای کشــورمان و ســپس تشــدید حلقــه  ســایر تحریمهــای 

کار انقــالب اســالمی. کــردن  اقتصــادی بــرای یکســره 

آزمون دفاع از حریم اسالم در برابر جریانهای تکفیری

ــا آن مواجــه شــدیم فتنــه  آمریکایــی  کــه در دهــه  اخیــر ب امتحــان مهــم دیگــری 
کــه  یه و عــراق بــود  گروهکهــای جهــادی - تکفیــری در ســور »داعــش« و ســایر 
یتشــان مواجهــه بــا »بیــداری اســالمی« و محــو جریــان مقاومــت از منطقــه و  مأمور

ــود. ــالمی ب ــوری اس ــف جمه ــت تضعی در نهای

1 . بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم ، 04/ 08/ 1389
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»حضور جمعی« مؤمنین در صحنه، تکیه گاه امام جامعه و 
دست نصرت خدا 

سرخط محتوایی

گر شما بیایید، خدا بی وفایی نمی کند ا

وِف  
ُ
ْوُفــوا ِبَعْهــدي أ

َ
ْیُکــْم َو أ

َ
ْنَعْمــُت َعل

َ
تــي  أ

َّ
1. یــا َبنــي  ِإْســرائیَل اْذُکــُروا ِنْعَمِتــَي ال

ــاَي َفاْرَهُبــوِن )بقــره:40( ِبَعْهِدُکــْم َو ِإّیَ
کــرده بــرای اقامــه  دیــن را تضمیــن می کنــد  آنچــه موفقیــت یــک ملــت قیــام 
کــم نیــاوردن در حمایــت از ولــی خــدا  اســتمرار حضــور جمعــی آنــان در صحنــه و 
ــق  ــه توفی ک ــد  ــی بودن ــن قوم ــی اولی ــرت موس ــوم حض ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کردنــد خداونــد وضعیــت  ــا پیامبــر خــدا و تشــکیل حکومــت را پیــدا  همراهــی ب

ــرار می دهــد.  ی مؤمنــان مدینــه ق ــه عنــوان عبــرت پیــش رو ــان را ب آن
کــه نعمــت تبدیــل شــدن خــود بــه  خداونــد بارهــا بــه بنــی اســرائیل می فرمایــد 
ــه  کنــم، ب ــا  ــم وف ــه وعده های گــر می خواهیــد ب ــوم قیام کــرده را فرامــوش نکنیــد و ا ق
کــه بــرای پایــداری جمعــی در مســیر اقامــه  دیــن و ایمــان بــه انبیــا و تشــکیل  قولــی 
کــه فقــط  کنیــد و در ایــن مســیر نــه از دشــمنان  حکومــت موعــود بــه مــن دادیــد وفــا 

از عــدم اســتقامت در مســیر و برداشــته شــدن حمایــت مــن بترســید.  

غلبه بر جالوت به برکت استقامت فئه  قلیله

ــُم  ُه
َ
ــّيٍ ل ــوا ِلَنِب

ُ
ــِد ُموســی  ِإْذ قال ــْن َبْع ــْن َبنــي  ِإْســرائیَل ِم ِ ِم

َ
َمــإ

ْ
ــی ال

َ
ــَر ِإل ــْم َت

َ
 ل

َ
2. أ

ْیُکــُم 
َ
ُکِتــَب َعل  َهــْل َعَســْیُتْم ِإْن 

َ
نــا َمِلــکًا ُنقاِتــْل فــي  َســبیِل اهلِل قــال

َ
اْبَعــْث ل
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ْخِرْجنــا 
ُ
 ُنقاِتــَل فــي  َســبیِل اهلِل َو َقــْد أ

َ
اّل

َ
نــا أ

َ
ــوا َو مــا ل

ُ
ــوا قال

ُ
 ُتقاِتل

َ
اّل

َ
 أ

ُ
ِقتــال

ْ
ال

 َقلیــاًل ِمْنُهــْم َو اهلُل 
َ
ــْوا ِإاّل

َّ
 َتَول

ُ
ِقتــال

ْ
ْیِهــُم ال

َ
ُکِتــَب َعل ــا  ّمَ

َ
ْبناِئنــا َفل

َ
ِمــْن ِدیاِرنــا َو أ

 
َ

 ِإّن
َ

ــوِد قــال ُجُن
ْ
ــوُت ِبال

ُ
ــا َفَصــَل طال ّمَ

َ
اِلمیــَن )بقــره: 246( ... َفل

َ
َعلیــٌم ِبالّظ

ــُه 
َ
ــُه َفِإّن ــْم َیْطَعْم

َ
ــْن ل ــي َو َم ــَس ِمّنِ ْی

َ
ــُه َفل ــِرَب ِمْن ــْن َش ــٍر َفَم ــْم ِبَنَه اهلَل ُمْبَتلیُک

ــا جــاَوَزُه  ّمَ
َ
 َقلیــاًل ِمْنُهــْم َفل

َ
ــًة ِبَیــِدِه َفَشــِرُبوا ِمْنــُه ِإاّل  َمــِن اْغَتــَرَف ُغْرَف

َ
ــي ِإاّل ِمّنِ

 
َ

ــوَت َو ُجُنــوِدِه قــال
ُ
َیــْوَم ِبجال

ْ
َنــا ال

َ
ــوا ال طاَقــَة ل

ُ
ذیــَن آَمُنــوا َمَعــُه قال

َّ
ُهــَو َو ال

َکثیــَرًة ِبــِإْذِن  َبــْت ِفَئــًة 
َ
ــٍة َغل

َ
َکــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقلیل ُهــْم ُمالُقــوا اهلِل 

َ
ّن
َ
ــوَن أ ذیــَن َیُظّنُ

َّ
ال

اِبریــَن )بقــره: 249( اهلِل َو اهلُل َمــَع الّصَ
مبــارزه   ماجــرای  می زنــد  مؤمنیــن  بــرای  خداونــد  کــه  مثالهایــی  از  یکــی 
از  جماعتــی  موســی  حضــرت  از  پــس  اســت.  جالــوت  ســپاه  بــا  بنی اســرائیل 
کنــد  کــه فرماندهــی برایشــان تعییــن  بنی اســرائیل از پیامبــر زمانشــان خواســتند 
کــه اینهــا  ــا دشمنانشــان بجنگنــد. پیامبرشــان شــک داشــت  ــه رهبــری او ب ــا ب ت
انتقــام  از دشــمن  گفتنــد: مــا می خواهیــم  امــا محکــم  ســر قولشــان بایســتند، 
کــه رســید خیلــی از آنــان زیــر قولشــان زدنــد؛ بــه هــر حــال  بگیریــم. وقــت جنــگ 
گفــت: خــدا شــما را بــا نهــر آب امتحــان  وقتــی طالــوت بــا ســربازانش راه افتادنــد 
کــس ننوشــد یــا فقــط یــک  کــس از آن بنوشــد از مــن نیســت و هــر  می کنــد. هــر 
مشــت بنوشــد از مــن اســت؛ پــس خیلــی از آنــان نوشــیدند و مــردود شــدند. وقتــی 
گهــان بــا جمعیــت انبــوه  کــم باقی مانــده همــراه بــا طالــوت از نهــر رد شــدند نا عــده  
گفتنــد: نباید  کــه قیامت بــاور بودنــد  ســپاه جالــوت مواجــه شــدند. اینجــا کســانی 
ــه  ــه ب ک کمــی  ــد جمعیتهــای  ــاد بوده ان ی ــر هســتیم بترســیم؛ چــون ز کمت از اینکــه 
کــه  ــادی پیــروز شــده اند؛ ولــی شــرط آن ایــن اســت  ی ــر جمعیتهــای ز اذن خــدا ب
کــه در ایــن صــورت،  »اهــل اســتقامت« باشــیم و صبــر خــود را از دســت ندهیــم 

ــا را تضمیــن می کنــد.   ــروزی م ــا اســت و پی ــا م خــدا ب

مؤمنان مجاهد صادق، تکیه گاه رهبر و دست نصرت خدا

ــَدَك ِبَنْصــِرِه َو  ّیَ
َ
ــذي أ

َّ
 َحْســَبَك اهلُل ُهــَو ال

َ
ْن َیْخَدُعــوَك َفــِإّن

َ
3. َو ِإْن ُیریــُدوا أ
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ْرِض 
َ ْ
ْنَفْقــَت مــا ِفــي ال

َ
ــْو أ

َ
وِبِهــْم ل

ُ
ــَف  َبْیــَن ُقل

َّ
ل

َ
ُمْؤِمنیــَن )انفــال: 62( َو أ

ْ
ِبال

ــٌم  ــٌز َحکی ــُه َعزی
َ
ــْم ِإّن ــَف  َبْیَنُه

َّ
ل

َ
ــّنَ اهلَل أ ــْم َو لِک وِبِه

ُ
ــَن ُقل ــَت َبْی ْف

َّ
ل

َ
ــا أ َجمیعــًا م

ُمْؤِمنیــَن 
ْ
َبَعــَك ِمــَن ال

َ
ِبــّيُ َحْســُبَك اهلُل َو َمــِن اّت َهــا الّنَ ّیُ

َ
أ )انفــال: 63( یــا 

ِقتــاِل ِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم 
ْ
ــی ال

َ
ُمْؤِمنیــَن َعل

ْ
ِبــّيُ َحــّرِِض ال َهــا الّنَ ّیُ

َ
)انفــال: 64( یــا أ

ــَن  ــًا ِم ف
ْ
ل

َ
ــوا أ ــٌة َیْغِلُب ــْم ِماَئ ــْن ِمْنُک ــِن َو ِإْن َیُک ــوا ِماَئَتْی ــُروَن َیْغِلُب ــُروَن  صاِب ِعْش

ُهــْم َقــْوٌم ال َیْفَقُهــوَن )انفــال: 65(
َ
ّن
َ
َکَفــُروا ِبأ ذیــَن 

َّ
ال

دشــمنان  گــر  ا می فرمایــد:  کــرم  ا پیامبــر  بــه  بــدر،  جنــگ  از  پــس  خداونــد، 
کافــی  خواســتند تــو را فریــب بدهنــد، نگــران نبــاش؛ چــون حتمــا خــدا برایــت 
کمــک خــاص خــود و بــه وســیله  مؤمنیــن یــاری داد  کــه تــو را بــا  اســت و او اســت 
کنــی، نخواهــی توانســت  و دلهــای مؤمنــان را بــه هــم پیونــد داد. تــو هــر چــه خــرج 
بــدون اراده  خداونــد دلهــا را بــه هــم پیونــد بدهــی. ایــن پیونــد قلبــی مؤمنیــن فقــط 
کار خــدا و ناشــی از شکســت ناپذیری و حکمــت اوســت؛ ســپس خداونــد دوبــاره 
بــه پیامبــر می فرمایــد: حمایــت خــاص خداونــد و پشــتیبانی مؤمنیــن برایــت بــس 

اســت و بــا داشــتن ایــن دو از هیــچ چیــز نتــرس. 
کنــد و بــا  کــرم می خواهــد مؤمنــان را بــه جهــاد ترغیــب  خداونــد از پیامبــر ا
ــر یــک ســرباز دشــمن  مــژده ای  ویــژه آنــان را تقویــت می کنــد. هــر مســلمان ده براب
نیــرو خواهــد داشــت؛ بــه شــرط اســتقامت و رهــا نکــردن میــدان. دلیــل آن هــم این 
کتــاب عالــم بی خبرنــد و مقاومــت مؤمنــان،  کــه دشــمنان از حســاب و  اســت 

آنــان را ســردرگم می کنــد. 

طلب استقامت، دعای ربیون

صاَبُهــْم فــي  
َ
َکثیــٌر َفمــا َوَهُنــوا ِلمــا أ ــوَن  ّیُ ّبِ ــْن  ِمــْن َنِبــّيٍ قاَتــَل َمَعــُه ِر ّیِ

َ
َکأ 4. َو 

اِبریــَن )آل عمــران:  َســبیِل اهلِل َو مــا َضُعُفــوا َو َمــا اْســَتکاُنوا َو اهلُل ُیِحــّبُ الّصَ
ْمِرنــا 

َ
نــا ُذُنوَبنــا َو ِإْســراَفنا فــي  أ

َ
َنــا اْغِفــْر ل ّبَ ــوا َر

ُ
ْن قال

َ
 أ

َ
ُهــْم ِإاّل

َ
کاَن َقْول 146( َو مــا 

ــَن )آل عمــران: 147( کاِفری
ْ
ــْوِم ال َق

ْ
ــی ال

َ
ــا َعل ــا َو اْنُصْرن ْقداَمن

َ
ــْت أ َو َثّبِ

شکســت احــد خیلــی بــرای مســلمانان ســنگین تمــام شــد و آنــان را از لحــاظ 
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کــه فکــر نکنیــد  آنــان دلــداری می دهــد  بــه  یخــت. خداونــد  بــه هــم ر روحــی 
تی  کــه در راه حــق مبــارزه می کنیــد و دچــار مشــکال گروهــی هســتید  شــما اولیــن 
همراهشــان  یــادی  ز خدابــاوران  کــه  دیگــری  پیامبــران  بســیار  چــه  شــده اید. 
ــر ســختیهای پیمــودن راه خــدا سســت نشــدند، ضعــف  ــد، امــا در براب جنگیدن
از خــود نشــان ندادنــد و در مقابــل دشــمن بــه ذلــت نیفتادنــد. خــدا اینچنیــن 

انســانهای اهــل اســتقامتی را دوســت دارد. 
وقتــی اصحــاب پیامبــران در مســیر حرکــت انقالبــی خــود دچــار مصیبتــی 
روحــی  ضعــف  مبــارزه،  میــدان  در  تزلــزل  عامــل  کــه  می فهمیدنــد  می شــدند 
یاده رویهــای  کــه خداونــد گناهــان و ز اســت؛ از ایــن رو تنهــا دغدغــه  آنــان ایــن بــود 
آنــان را ببخشــاید و بــه ایــن وســیله، موانــع ثبــات قــدم آنــان را برطــرف و آنــان را بــر 
ــر و  ــا فک ــد تنه ــز بای ــر نی ــه پیغمب ــان ب ــما مؤمن ــس ش ــد؛ پ کن ــروز  ــدا پی ــمنان خ دش
کــردن موانــع درونــی مبــارزه و طلــب ثبــات  ــان همیــن اســتقامت و برطــرف  ذکرت
قــدم از خــدا باشــد. در ایــن صــورت، هیــچ عامــل بیرونــی جلودارتــان نخواهــد 

بــود. 

نصرت الهی، پاداش قیام اهل ایمان

َقدیٌر )حج:39( 
َ
 اهلَل َعلــی  َنْصِرِهْم ل

َ
ُهــْم ُظِلُمــوا َو ِإّن

َ
ّن
َ
ــوَن ِبأ

ُ
ذیــَن ُیقاَتل

َّ
ِذَن ِلل

ُ
5. أ

ــْو ال َدْفــُع 
َ
َنــا اهلُل َو ل ّبُ ــوا َر

ُ
ْن َیُقول

َ
 أ

َ
ْخِرُجــوا ِمــْن ِدیاِرِهــْم ِبَغْیــِر َحــّقٍ ِإاّل

ُ
ذیــَن أ

َّ
ال

ــواٌت َو َمســاِجُد 
َ
َمــْت َصواِمــُع َو ِبَیــٌع َو َصل ُهّدِ

َ
ــاَس َبْعَضُهــْم ِبَبْعــٍض ل اهلِل الّنَ

َقــِوّيٌ َعزیــٌز 
َ
 اهلَل ل

َ
 اهلُل َمــْن َیْنُصــُرُه ِإّن

َ
َیْنُصــَرّن

َ
َکثیــرًا َو ل َکــُر فیَهــا اْســُم اهلِل 

ْ
ُیذ

)حــج: 40(
خداونــد بــه مظلومــان اجــازه  دفــاع از خــود داده اســت و حتمــا در ایــن راه 
کــه بــه ناحــق از خانه شــان  کمکشــان می کنــد. مظلومــان همــان مؤمنانــی هســتند 
کدخداهــا  بیــرون شــده اند؛ بــه جــرم اینکــه خداپرســت هســتند و زیــر بــار بندگــی 

نرفته انــد. 
کــه خداونــد بــه دســت برخــی از مــردم تجــاوز دیگــران را برطــرف  گــر نبــود  ا
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ــا  ــه ب ک کســانی را  ــود می شــد. خــدا حتمــا  می کنــد، حتمــا مکانهــای مقــدس ناب
مجاهــده  خــود، او و اولیائــش را یــاری می کننــد یــاری می کنــد. در ایــن یــاری 
کــرد؛ چــون خداونــد قطعــا قدرتمنــد و شکســت ناپذیر اســت.  خــدا نبایــد شــک 

استقامت در جهاد تا نیل به مقام "انصاراللهی"

یَن  ّیِ َحواِر
ْ
َیــَم ِلل  عیَســی اْبُن َمْر

َ
َکما قال ْنصاَر اهلِل 

َ
ُکوُنــوا أ ذیــَن آَمُنــوا 

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
6. یــا أ

ْنصــاُر اهلِل َفآَمَنــْت طاِئَفــٌة ِمــْن 
َ
ــوَن َنْحــُن أ ّیُ َحواِر

ْ
 ال

َ
ــی اهلِل قــال

َ
ْنصــاري ِإل

َ
َمــْن أ

ْصَبُحــوا 
َ
ِهــْم َفأ ذیــَن آَمُنــوا َعلــی  َعُدّوِ

َّ
ْدَنــا ال ّیَ

َ
َکَفــَرْت طاِئَفــٌة َفأ َبنــي  ِإْســرائیَل َو 

ظاِهریــَن )صف: 14(
جامعــه  اســالمی در آســتانه  نبــردی سرنوشت ســاز بــا دشــمن اســت، امــا برخــی 
کــه  کســانی  کــه خداونــد بــه  کوتاهــی می کننــد. اینجــا اســت  از مؤمنــان در جهــاد 
کنیــد، بلکــه بایــد آن قــدر  کرده انــد می فرمایــد: نــه تنهــا بایــد جهــاد  ادعــای ایمــان 
کــه بــه مقــام »انصاراللهــی« برســید؛ مثــل: حواریــون حضــرت  اهــل جهــاد باشــید 
کســانی حاضرنــد مــرا در مســیر حرکــت  کــه وقتــی ایشــان پرســیدند: چــه  عیســی 
کــه لبیــک بــه ولــی  کننــد؟  - چــون می دانســتند  کمــک  بــه ســوی آرمانهــای الهــی 
خــدا لبیــک بــه خــدا اســت - جــواب دادنــد: مــا انصــار اهلل هســتیم؛ البتــه دســته  
ــر  کاف ــان  ــه ایش ــد و ب ــواب رد دادن ــی ج ــرت عیس ــه حض ــه ب ک ــد  ــم بودن ــری ه دیگ
ــان را  ــد آن ــون در صحنــه، خداون ــه خاطــر حضــور حواری ــه ب ک ــود  شــدند. اینجــا ب
کردنــد؛ پــس بــاز هــم غلبــه  نهایــی حــق بــر باطــل  کــرد و بــر دشــمنان غلبــه  یــاری 

منــوط بــه لبیــک مؤمنــان مجاهــد و آمادگــی آنــان اســت.

یاری خدا مشروط به آمدن مؤمنان

ْقداَمُکْم )محمد:7(
َ
ْت أ ذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َیْنُصْرُکْم  َو ُیَثّبِ

َّ
َها ال ّیُ

َ
7. یا أ

کنیــد،  کنیــد و خــدا را یــاری  گــر جهــاد  خداونــد بــه اهــل ایمــان می فرمایــد: ا
را در راه خــودش اســتوار  یــاری می کنــد و قدمهــای شــما  را  حتمــا خــدا شــما 
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کنیــد و حضورتــان در صحنــه  کــه از خــود مراقبــت  می کنــد؛ پــس مهــم ایــن اســت 
ــود. ــگ نش کمرن

کفر مؤمنان، مجرای نزول عذاب بر ائمه  

ُســوِل َو ُهــْم َبَدُؤُکــْم  ــوا ِبِإْخــراِج الّرَ ْیماَنُهــْم َو َهّمُ
َ
ــوَن َقْومــًا َنَکُثــوا أ

ُ
 ال ُتقاِتل

َ
8. أ

ــه: 13(  ــْم ُمْؤِمنیــَن )توب ُکْنُت ــْوُه ِإْن  ْن َتْخَش
َ
ــّقُ أ َح

َ
ــاهلُل أ ــْوَنُهْم َف  َتْخَش

َ
ٍة أ ــّرَ  َم

َ
ل ّوَ

َ
أ

َیْشــِف  َو  ْیِهــْم 
َ
َعل َیْنُصْرُکــْم  َو  ُیْخِزِهــْم  َو  ْیدیُکــْم 

َ
ِبأ اهلُل  ْبُهــُم  ِ

ّ
ُیَعذ وُهــْم 

ُ
قاِتل

وِبِهــْم َو َیُتــوُب اهلُل َعلــی  
ُ
ِهــْب َغْیــَظ ُقل

ْ
ُصــُدوَر َقــْوٍم ُمْؤِمنیــَن )توبــه: 14( َو ُیذ

َمــْن َیشــاُء َو اهلُل َعلیــٌم َحکیــٌم )توبــه: 15(
کــه ایمانشــان ضعیــف  اســت و نســبت بــه جهــاد  خداونــد بــه برخــی از مؤمنــان 
کــه اینهــا عــوض نشــده اند؛  سســت شــده اند هویــت دشــمن را یــادآوری می کنــد 
بودنــد  از مکــه  پیامبــر  اخــراج  کــه دنبــال  گــروه پیمان شــکنی هســتند  همــان 
کــه جهــاد  کــه ســراغ شــما آمدنــد. از اینــان می ترســید  و اول خــود آنــان بودنــد 

ــر مؤمــن باشــید.  گ ــه ترســیدن اســت؛ البتــه ا ــی ب نمی کنیــد؟ خــدا اول
کنیــد و خــدا عــذاب بفرســتد و دشــمنان  کــه شــما راحــت زندگــی  قــرار نیســت 
کــه مدعــی حکومــت دینــی هســتید - بایــد بــا اینهــا  کنــد، بلکــه شــما -  را نابــود 
ــل  کنــد و شــما را در مقاب ــه دســت شــما عــذاب و خوارشــان  ــا خــدا ب بجنگیــد ت
کــه  آنــان یــاری دهــد و دل مؤمنــان را التیــام دهــد و عقــده  دل آنــان را بــاز کنــد و هــر 
را می خواهــد ببخشــاید. اینهــا همــه بــه خاطــر علــم و حکمــت خداونــد اســت و 
کنــد از علــم و حکمــت بهــره ای نــدارد.  کــس از ایــن دســتور الهــی ســرپیچی  هــر 
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تطبیق صدر اسالم

نصرت پیامبر توسط مهاجرین و انصار

کــه ســران قریــش نقشــه  تــرور  کــرم از طریــق وحــی باخبــر شــد  وقتــی پیامبــر ا
کار خــود قــرار داده انــد حضــرت امیــر علیــه  الســالم  شــبانه  پیامبــر را در دســتور 
بــه جــای حضــرت رســول صلــی  اهلل  علیــه  و آلــه در بســتر خوابیــد و آن حضــرت 

شــبانه از مکــه خــارج و بــه ســمت »یثــرب« رهســپار شــد. 
گاهــی زن و فرزنــد خــود را  کار و حتــی  کســب و  کاشــانه،  مســلمانان خانــه و 
ــه و دارایــی  ــد خان ــه مکــه می رفتنــد. مــردم مدینــه نیــز بای ــد و ب ــد رهــا می کردن بای
یــج زندگیشــان بــه حالــت عــادی  خــود را بــا آنــان تقســیم می کردنــد تــا بــه تدر
برگــردد؛ بــه همیــن خاطــر همیــن نصــرت پیامبــر در ســخت ترین شــرایط ممکــن 
َقــْد تــاَب 

َ
کریــم از »مهاجــران« و »انصــار« بــا احتــرام یــاد می کنــد: »ل کــه قــرآن  اســت 

ُعْســَرِة« )توبــه: 
ْ
َبُعــوُه فــي  ســاَعِة ال

َ
ذیــَن اّت

َّ
ْنصــاِر ال

َ ْ
ُمهاِجریــَن  َو ال

ْ
ِبــّيِ َو ال ــی الّنَ

َ
اهلُل َعل

کــه در اولیــن زمــان ممکــن بــه  117(؛ بــه ویــژه آن دســته از »مهاجریــن« و »انصــار« 
ْنصــاِر 

َ ْ
ُمهاِجریــَن  َو ال

ْ
ــوَن ِمــَن ال

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ــاِبُقوَن ال کردنــد: »َو الّسَ دســتور »هجــرت« عمــل 

ــاٍت  ُهــْم َجّنَ
َ
 ل

َ
َعــّد

َ
َبُعوُهــْم ِبِإْحســاٍن َرِضــَي اهلُل َعْنُهــْم َو َرُضــوا َعْنــُه َو أ

َ
ذیــَن اّت

َّ
َو ال

َعظیــُم« )توبــه: 100(
ْ
ــْوُز ال َف

ْ
ــَك ال ــدًا ذِل َب

َ
ْنهــاُر خاِلدیــَن فیهــا أ

َ ْ
َتْجــري َتْحَتَهــا ال

 نصرت پیامبر در جنگ بدر

ــرار داشــتند و اموالشــان  ــم اقتصــادی ق مســلمانان از ســوی مکــه تحــت تحری
کاروان تجــاری قریــش از حوالــی مدینــه  نیــز در دســت مکیــان توقیــف بــود. عبــور 
گرفتــن حقــوق غصب شــده  مســلمانان بــود، امــا ابوســفیان  فرصــت خوبــی بــرای 
کمــک خواســت.  ــه قریــش پیــام فرســتاد و  از تصمیــم مســلمانان باخبــر شــد و ب
کــرد  یارویــی نظامــی بــا مســلمانان خــود را تجهیــز  قریــش نیــز بــا تمــام تــوان بــرای رو
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کــرد.  و بــه ســمت مدینــه حرکــت 
کــرده بودنــد، یکــه  کاروان تجــاری آمــاده  گرفتــن  کــه خــود را بــرای  مســلمانان، 
خوردنــد و مایــل بــه نبــرد نظامــی نبودنــد، امــا اراده  الهــی بــه قدرت نمایــی ســپاه 
از  نفــری  رو جمعــی 313  ایــن  از  بــود؛  گرفتــه  تعلــق  و تحقیــر مشــرکان  اســالم 
مســلمانان بــه جنــگ ســپاه مجهــز 900 نفــری قریــش رفتنــد. خداونــد بــه دلهــای 
کــرد و همیــن جمعیــت انــدک امــا مصمــم و پــای  مســلمانان آرامــش خــود را نــازل 
کار پیامبــر توانســت بــه امــداد الهــی بــر مشــرکان پیــروز شــود و شکســت تلخــی را 

کــه تــا مدتهــا آن را بــه خاطــر داشــتند. بــرای ســران شــرک رقــم بزنــد 

نصرت پیامبر پس از شکست احد

پــس از آنکــه کمانــداران، تنگــه را رهــا کردنــد تــا خــود را بــه جمــع غنایم برســانند 
کــرد  یــادی از مســلمانان را تارومــار  دشــمن بــه ســپاه اســالم شــبیخون زد و عــده  ز
کــرد.  کردنــد. قریــش نیــز سرمســت از پیــروزی میــدان را تــرک  و عــده ای نیــز فــرار 
کردنــد مشــرکان دور مدینــه جمــع شــده اند تــا  کــه عــده ای شــایع  دیــری نگذشــت 
کننــد. پیامبــر نیــز دســتور داد فقــط همــان  کار مســلمانان را یکســره  بــا یــک حملــه 
کــه در میــدان احــد زخمــی شــده اند بایــد جمــع شــوند و بــه تعقیــب  کســانی 
کــم بــود، امــا بــا ایمــان راســخ و به رغــم خســتگی و  دشــمن برونــد. تعدادشــان 
ــِد مــا  ــْن َبْع ــوِل ِم ُس ــَن اْســَتجاُبوا هلِلَِّ َو الّرَ ذی

َّ
ــا پیامبــر عــازم شــدند: »ال جراحــات، ب

ْجــٌر َعظیــٌم« )آل عمــران: 172( و 
َ
َقــْوا أ

َ
ْحَســُنوا ِمْنُهــْم َو اّت

َ
ذیــَن أ

َّ
َقــْرُح  ِلل

ْ
صاَبُهــُم ال

َ
أ

کردنــد و بــا مصــادره  امــوال دشــمن،  کمین گرفتــه بــود، غافلگیــر  کــه  دشــمن را 
ــْم 

َ
ُبــوا ِبِنْعَمــٍة ِمــَن اهلِل َو َفْضــٍل ل

َ
بــدون اینکــه آســیبی ببیننــد، بازگشــتند: »َفاْنَقل

ــران: 174( ــٍم« )آل عم ــٍل َعظی ــواَن اهلِل َو اهلُل ُذو َفْض ــوا ِرْض َبُع
َ
ــوٌء َو اّت ــُهْم  ُس َیْمَسْس

نصرت پیامبر در جنگ احزاب

پــس از آنکــه مشــرکان مکــه نتوانســتند در بــدر و احــد بــه خواســته  خــود برســند 
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کردنــد تــا ایــن  کنــار خــود جمــع  کتــاب را در  جبهــه  بزرگــی از منافقیــن و اهــل 
کــه ضعــف ایمــان داشــتند، بــا دیــدن ایــن  بــار دیگــر ضربــه  نهایــی را بزننــد. آنــان 
یدنــد و هــر یــک بــه بهانــه ای از حضــور در  کــم دشــمن، بــه خــود لرز صــف مترا
ــه   کــه ایــن صحنــه مای ــد مؤمنــان صادقــی  میــدان جنــگ طفــره رفتنــد، امــا بودن
کــرم شــتافتند: »ِمــَن  کامــل بــه یــاری پیامبــر ا افزونــی ایمانشــان شــد و بــا یقیــن 
ــُه َو ِمْنُهــْم  ــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقضــی  َنْحَب ْی

َ
ــوا مــا عاَهــُدوا اهلَل َعل  َصَدُق

ٌ
ُمْؤِمنیــَن ِرجــال

ْ
ال

ــاًل« )احــزاب: 23( در نتیجــه ی اســتقامت و نصــرت  ــوا َتْبدی
ُ
ل

َ
ــُر َو مــا َبّد ــْن َیْنَتِظ َم

ــا دســت  کــه مشــرکان، پــس از چنــد مــاه محاصــره، ب همیــن مؤمنــان وفــادار بــود 
خالــی و دلــی لبریــز از خشــم بازگشــتند و بــدون اینکــه جنگــی درگیــرد مقابلــه بــه 
َکَفــی  ــوا َخْیــرًا َو 

ُ
ــْم َینال

َ
َکَفــُروا ِبَغْیِظِهــْم ل ذیــَن 

َّ
نفــع مســلمانان ختــم شــد: »َو َرّدَ اهلُل  ال

ــا َعزیــزًا« )احــزاب: 25( ّیً کاَن اهلُل َقِو  َو 
َ

ِقتــال
ْ
ُمْؤِمنیــَن ال

ْ
اهلُل ال

بیعت با پیامبر در حدیبیه

کــرم بــه  پــس از پایــان غرورانگیــز جنــگ احــزاب بــه نفــع مســلمانان پیامبــر ا
کــه تنهــا ســالح شــخصی بــه همــراه داشــتند،  بــرای  همــراه جمعــی از صحابــه، 
حــج، عــازم مکــه شــدند. مشــرکان در »حدیبیــه« راه را بــر پیامبــر بســتند. حضرت 
کــه بــرای جنــگ  ــا بــه آنــان اطمینــان دهــد  نمایندگانــی بــه ســوی مکــه فرســتاد ت
کــه بــه دســت  نیامده انــد، امــا بازگشــت آنــان بــه طــول انجامیــد و شــایع شــد 
کــرم یــاران خــود را زیــر درختــی جمــع  کشــته شــده اند؛ از ایــن رو پیامبــر ا مشــرکان 
کــرد و از آنــان بیعــت مجــدد گرفــت. اهمیــت بیعــت اصحــاب حضرت با ایشــان 
کریــم از آن بــه »بیعــت بــا خداونــد« تعبیــر  کــه قــرآن  در ایــن مقطــع بــه حــدی اســت 
ْیدیِهــم « )فتــح: 10(

َ
مــا ُیباِیُعــوَن اهلَل َیــُد اهلِل َفــْوَق أ

َ
ذیــَن ُیباِیُعوَنــَك ِإّن

َّ
 ال

َ
می کنــد: »ِإّن

کامــل یــاران پیامبــر خــدا  کــه بیانگــر آمادگــی   انتشــار خبــر »بیعــت رضــوان« - 
کــه در پــی  کــرد و باعــث شــد  بــرای هــر اتفاقــی بــود - روحیــه  مشــرکان را تضعیــف 
ــان  ــه پای ــه« ب ــح حدیبی ــا »صل ــه ب ــت قضی ــد. در نهای ــرت برآین ــا حض ــه ب مصالح
ُمْؤِمنیــَن 

ْ
َقــْد َرِضــَي اهلُل َعــِن ال

َ
کــرد: »ل کــه »فتــح مکــه« را تضمیــن  رســید؛ صلحــی 
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ْیِهــْم َو 
َ
ــکیَنَة َعل  الّسَ

َ
ْنــَزل

َ
وِبِهــْم َفأ

ُ
ــَجَرِة َفَعِلــَم مــا فــي  ُقل

َ
ِإْذ ُیباِیُعوَنــَك َتْحــَت الّش

ــْم َفْتحــًا َقریبــا« )فتــح: 18( ثاَبُه
َ
أ

تطبیق تاریخ انقالب

کشور از فتنه  پیچیده  "حزب خلق مسلمان"  نجات 

در اولیــن ســال انقــالب آمریکاییهــا قصــد داشــتند، بــا جلــو انداختــن یکــی از 
کننــد: بــزرگان حــوزه، انقــالب را بــا یــک »نســخه بــدل« ســاقط 

و  انقــالب  دشــمنان  بعــد  بــه  انقــالب  اول  دهــه   آخــر  ســالهاى  »از 
کارشناســهاى ایرانــی، یــك سیاســتی  جبهــه ى دشــمن، بــا اســتفاده از 
ــه ایــن نکتــه توجــه  ــی ب کارشناســهاى ایران ــد - چــون غیــر  کردن را طراحــی 
کــه طــرف مشورتشــان قــرار می گرفتنــد ایرانــی  کســانی  پیــدا نمی کردنــد؛ 
کننــد.  کــه از قــم آنتی تــز انقــالب درســت  بودنــد - و آن سیاســت ایــن بــود 
همان طورکــه انقــالب از قــم جوشــید یــك ضــد انقــالب هــم از قــم بــه وجــود 
ــم اســت،  ــم حــوزه  روحانیــت اســت. حــوزه  علمیــه ظاهــرًا در ق ــد. ق بیاورن
کشــور منتشــر اســت. ایــن طلبــه   ى در معنــا در همــه   امــا ایــن جمــع حــوزو
کن اســت، در شــهر خــود، در روســتاى خــود صاحــب  کــه در قــم ســا قمــی، 
کــه افــراد ایــن  کشــور در اینجــا جمع انــد. آن روزى  نفــوذ اســت. از سرتاســر 
کارى بــه منــازل خــود می رونــد معنایــش ایــن  حــوزه بــراى تعطیلــی یــا بــراى 
کشــور منتشــر می شــود؛ پــس هــر فکــرى در  کــه حــوزه در سرتاســر  اســت 
اینجــا اســت، هــر ایــده اى در اینجــا اســت، هــر عــزم و اراده اى در اینجــا 
ــع، در سرتاســر  اســت، هــر حرکــت و جهت گیــرى  در اینجــا اســت، در واق
کشــور یــك امتــدادى دارد. ایــن را بیگانه هــا نمی فهمیدنــد. آمریکاییهــا 
کننــد. ایــن را یــك خــودى، یــك  نمی توانســتند ایــن حقیقــت را تحلیــل 
ایرانــی، یــك آشــنا بــه طبیعــت روحانیــت می توانســت بفهمــد. ایــن را بــه 
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کننــد«. ــد در قــم زمینــه  فتنــه را فراهــم  کردن ــد؛ از ایــن رو ســعی  ــاد دادن آنهــا ی
حــزب خلــق مســلمان، ناخرســند از رأی مثبــت مــردم بــه قانــون اساســی و 
به ویــژه »اصــل والیــت فقیــه«، دســت بــه اغتشــاش و شــورش در تبریــز و قــم زدنــد 
و حتــی توانســتند مرکــز صــدا و ســیمای تبریــز را بــه اشــغال خــود درآورنــد، امــا بــا 
کــردن دامــان فتنــه، مــوج اعتراضــات  ــرای جمــع  ــه  امــام امــت، ب تدبیــر حکیمان
گرفــت و جمعیت میلیونی با تحصــن و راهپیمایی  مردمــی در سراســر کشــور بــاال 

در خیابانهــا خواســتار انحــالل حــزب شــدند: 

تبریــز حماســه  مــردم  هــم  قــم،  مــردم  هــم  و 59  »در همــان ســال 58 
کــردن، بلکــه  گــره  آفریدنــد؛ نــه فقــط حماســه  آمــدن تــوى میــدان و مشــت 

حماســه  معنــوى، حماســه  شــعور، حماســه  تحلیــل درســت«. 
کــرد و هیــأت مؤســس  کار خــود را  حضــور عظیــم مــردم و فشــار افــکار عمومــی 
کــرد. ســرانجام در روز 22 دی 1358،  حــزب خلــق مســلمان آن را منحــل اعــالم 
12  نفــر از عامــالن اصلــی اغتشاشــات، بــه حکــم دادگاه انقــالب تبریــز، بــه اعــدام 
کــه ایــن توطئــه  پیچیــده نیــز بــا هدایــت امــام و بــه  محکــوم شــدند.1 این گونــه بــود 

دســت خــود مــردم جمــع شــد:

گــر مــردم تبریــز در فتنــه  »حــزب خلــق مســلمان« و آمــدن عــده اى از  »ا
جاهــاى مختلــف بــه آنجــا بــراى فتنه گــرى ایســتادگی نمی کردنــد، مــن 

می شــد.«2 چــه  نمی دانــم 

جراحی بدون خونریزی "بنی صدر"

ــه عنــوان رئیــس جمهــور منتخــب  کثــری از بنی صــدر، ب امــام بــه صــورت حدا
کل قــوا حمایــت می کــرد؛ جوری کــه حتــی نزدیک تریــن یــاران  ملــت و فرمانــده 
کننــد،3 ولــی او رئیــس جمهــور  امــام نیــز نمی توانســتند ایــن رفتــار امــام را هضــم 

http://yon.ir/D65de . 1
کــز ســازمان صــدا و ســیماى جمهــورى اســالمی ایــران در اســتانها،  2 . بیانــات در دیــدار بــا مدیــران مرا

 70/12/7
یاســت جمهــورى بنی صــدر، وقتــی مأیــوس شــدیم از اینکــه امــام حــرف مــا را در  3 . »در زمــان ر
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کــه خــود مــردم بــه نتیجــه نرســیده بودنــد امــام وظیفه  قانونــی کشــور بــود و تــا زمانــی 
ــور  کش ــر  ــرف دیگ ــد. از ط کن ــک  کم ــود  ــی خ ــف قانون ــت او را در ادای تکالی داش
درگیــر جنگــی تمام عیــار بــود و امــام هــر مســئله ای غیــر از آن را فرعــی می دانســت، 
امــا از طرفــی بی تدبیریهــا و خیانتهــای بنی صــدر در مدیریــت جنــگ، ضررهــای 
کشــور زد و از ســوی دیگــر میــدان دادن او بــه منافقیــن و درگیــری علنــی  بزرگــی بــه 
کنــار جنــگ تحمیلــی درگیــر جنــگ  کشــور را در  بــا ســران نظــام  و مســتمر او 

کــرده بــود. داخلــی نیــز 
از  را  او  امــام  کــه  باعــث شــد  کارشــکنی و آشــوب  طلبی بنی صــدر  ادامــه ی 
کفایــت  کنــد؛ ســپس برخــی از نماینــدگان طــرح عــدم  کل قــوا برکنــار  فرماندهــی 
کــه راهپیمایــی میلیونــی مــردم نشــان  سیاســی رئیــس جمهــور را پیشــنهاد دادنــد 
داد ایــن طــرح بــا اســتقبال مــردم رو بــه  رو شــده اســت. ســرانجام بــا رأی مجلــس 
ــرت  ــد. حض ــار ش ــوری برکن ــت جمه یاس ــدر از ر ــام، بنی ص ــرت ام ــد حض و تأیی

ــر دانســت: امــام هوشــیاری مــردم در ایــن موقعیــت را بی نظی

ــه  ــازده  میلیــون  - ب ــا ی کــه ب کــه یــک رئیــس جمهــورى وقتــی  »کجاســت 
کــرد  قــول خودشــان - رأى ]کــه [ دارد وقتــی مــردم ببیننــد انحــراف پیــدا 

بــاره  آقــاى بنی صــدر قبــول بکننــد، خدمــت ایشــان رفتیــم. مــا یکــی  یکــی می رفتیــم، چنــد نفــرى 
رفتــم و صریحــًا  امــام  بــار خدمــت  یــك   مــن  زبانــی می گفتیــم.  نوشــته یی می گفتیــم،  می رفتیــم، 
کــه چــون دیگــر نمی شــود بــا آقــاى بنی صــدر برخــورد بکنیــم مــن  گفتــم: مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام 
کــه وقتــی  ــم  ــه همــان روش قبــل از انقــالب بایــد عمــل بکنــم. مــا قبــل از انقــالب حرفهایــی می زدی ب
گفتــم:  کســی در آن حرفهــا می اندیشــید موضعــی نســبت بــه آن دســتگاه پیــدا می کــرد. مــن بــه ایشــان 
ــاره  آنهــا اندیشــید موضعــی علیــه آقــاى بنی صــدر  کســی درب کــه وقتــی  مجبــورم اآلن حرفهایــی بزنــم 

کردنــد و هیــچ  چیــز نگفتنــد. کردنــد و تبســمی  بگیــرد. امــام نــگاه 
ــا  ــه رفق ــدم ب ــی می آم ــا وقت ــم، ام ــام می رفت ــت ام ــر خدم ــا دل ُپ ــن ب ــه م ک ــد  ــی می ش گاه ــا  در آن زمانه
کشــیدند و لقمــه  حلوایــی بــا لطــف و نــگاه خودشــان  کــه امــام دســتی بــه ســر و صــورت مــا  می گفتــم 
کــه می آمدیــم بــاز در ســخنرانی خودشــان می گفتنــد:  کردنــد. بعــد  گذاشــتند، مــا را رهــا  در دهــان مــا 
آقــاى رئیس جمهــور، آقــاى بنی صــدر! یعنــی همــان، همــان بــود! ایشــان مصلحــت می دیدنــد؛ چــون 
باالخــره ایشــان حکیــم بودنــد. امــام یــك حکیــم بــه معنــاى واقعــی بــود؛ یعنــی واقعــًا پشــت دیــوار 
کــه ماهــا قــادر نبودیــم آن را ببینیــم. ایشــان چیزهــاى خیلــی ریزتــرى  و پشــت حجــاب را می دیــد 
کــه در حــد دیــد مــا بــود و هســت می دیــد.« )بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار جمعــی از  از آنچــه 

 )1370/9/4 هنرمنــدان، 
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کشــور  کــه نتوانــد در ایــن  همــان یــازده  میلیــون  بــر ضــد او قیــام می کنــد 
کــه داشــته اســت و دنبالــش رئیــس جمهــور  بمانــد و فــرار کنــد بــا آن وضعــی 

ــه ایــن طــور ثبــات داشــته باشــد؟!«1  کــه ب کجاســت  کردنــد.  تعییــن 

مقاومت 40 روزه  مردمی در برابر سقوط خرمشهر

گرفــت بــه جمهــوری اســالمی حملــه  صــدام بــا حمایــت ابرقدرتهــا تصمیــم 
کــه در ظــرف چنــد روز بــه تهــران خواهــد رســید، امــا اســتقامت  کــرد  کنــد و اعــالم 

کــرد:  ــان دالور او را از خــواب خــوش بیــدار  مــردم و جوان

کردنــد و تــا ســیزده چهــارده   »در قــدِم اّول نیروهــاى عراقــی پیشــرفتهایی 
ــه  ک ــهر    -  ــه خرمش ــتند ب ــی خواس ــا وقت ــیدند، ام ــم رس ــواز ه ــرى اه کیلومت
ــت هــم ایــن بــود 

ّ
کننــد دچــار مانــع شــدند. عل مــرِز نزدیك تــر بــود - حملــه 

کــه نیروهــاى مردمــی، جوانــان مؤمــن و مــرد و زن انقالبــی وارد میــدان شــدند 
کردنــد و مّدتــی دشــمن را پشــت در نگــه داشــتند.  ... جوانــان مــا مقاومــت 
ح مــا توانســتند 

ّ
حــدود چهــل روز یــا بیشــتر جوانــان مؤمــن و نیروهــاى مســل

بــه ارتــش عــراق تودهنــی و او را پــس بزننــد«.

"شهادت طلبی"، بهترین نصرت مردم به امام در دفاع مقدس

حماسه ســازی ملــت رشــید ایــران در دفــاع مقــدس و مشــارکت آنــان در اداره  
جنــگ، به رغــم مشــکالت داخلــی و تحریمهــای خارجــی، معــادالت جهانــی را 
بــر هــم زد. در ایــن میــان حضــرت امــام بارهــا از روحیــه  »شــهادت طلبی« بــه طــور 
خــاص تجلیــل می کننــد و  از آن بــه عنــوان ضامــن پیشــبرد اهــداف انقــالب نــام 

می برنــد: 

مــا  کــه  می گویــد  و  می دهــد  ترجیــح  دارد  را  شــهادت  مــا  »ملــت 
ــودم  ــف ب ــن در نج ــًا - م ــت تقریب ــویم. از اول نهض ــهید بش ــم ش می خواهی

1 . صحیفه امام، ج 15، ص 190 و 191 
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ــد  ــتدعا می کنن ــن اس ــد و از م ــا می آین ــرد، جوانه ــاال زن، م ــا ح ــت- ت آن وق
کنیــد مــا شــهید بشــویم. مــن دعــا می کنــم ثــواب شــهید پیــدا  کــه شــما دعــا 
کــه مــا چنــد وقــت پیــش از ایــن در همیــن  کننــد. یــك مجلــس عقــدى 
کردنــد، بعــد آن زن یــك  ــا هــم ازدواج  کــه ب تهــران داشــتیم آن زن و مــردى 
کنیــد مــن  کــه شــما دعــا  کاغــذى بــه مــن داد خوانــدم. دیــدم می گویــد 
کــرده، می گویــد شــما  کــرده، شــوهر  کــه تــازه عروســی  شــهید بشــوم. زنــی 
کــه شــهادت را می طلبنــد و دعــا  کنیــد مــن شــهید بشــوم. یــك ملتــی  دعــا 
ــراى شــهادت اینهــا از دخالــت نظامــی می ترســند؟ اینهــا از  می خواهنــد ب

می ترســند؟«1 اقتصــادى  حصــر 

برتر از مردم صدر اسالم

 ملــت ایــران آن قــدر در یــاری انقــالب در عرصه هــای مختلــف، به ویــژه دفــاع 
کــه حضــرت امــام در وصیتنامــه  سیاســی - الهــی  مقــدس، خــوش درخشــیدند 

کــرم و امیرالمؤمنیــن نیــز باالتــر دانســتند: خویــش آنــان را از مــردم عصــر پیامبــر ا

کــه ملــت ایــران و تــوده میلیونــی آن در  »مــن بــا جــرأت مدعــی هســتم 
عصــر حاضــر بهتــر از ملــت حجــاز در عهــد رســول  اهلل )صلــی اهلل علیــه و 
کوفــه و عــراق در عهــد امیرالمؤمنیــن و حســین بــن علــی )صلــوات  آلــه( و 
اهلل  رســول   عهــد  در  کــه  حجــاز  آن  می باشــند.  علیهمــا(  ســالمه  و  اهلل 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( مســلمانان نیــز اطاعــت از ایشــان نمی کردنــد و بــا 
کــه خداونــد تعالــی در ســوره »توبــه« بــا  بهانه هایــی بــه جبهــه نمی رفتنــد 
آیاتــی آنهــا را توبیــخ فرمــوده و وعــده عــذاب داده اســت و آن قــدر بــه ایشــان 
کــه بــه حســب نقــل، در منبــر بــه آنان نفریــن فرمودنــد و آن اهل  دروغ بســتند 
کردنــد و از اطاعتــش  کــه بــا امیرالمؤمنیــن آن قــدر بدرفتــارى  کوفــه  عــراق و 
یــخ  کتــب نقــل و تار کــه شــکایات آن حضــرت از آنــان در  ســر باززدنــد 
ــه  ــهدا )علی ــا سیدالش ــه ب ک ــه  کوف ــراق و  ــلمانان ع ــت و آن مس ــروف اس مع

1 . صحیفه امام، ج  12، ص 373 
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ــد؛  ــوده نکردن کــه در شــهادت، دســْت آل ــان  کــه شــد و آن الســالم( آن شــد 
یــخ واقــع شــد، امــا  ــا آن جنایــت تار ــا نشســتند ت گریختنــد از معرکــه و ی ــا  ی
کــه ملــت ایــران از قــواى مســلح نظامــی و انتظامــی و ســپاه  امــروز می بینیــم 
و بســیج تــا قــواى مردمــی از عشــایر و داوطلبــان و از قــواى در جبهه هــا و 
کاریهــا می کننــد  کمــال شــوق و اشــتیاق چــه فدا مــردم پشــت جبهه هــا بــا 
کشــور  کــه مــردم محتــرم سراســر  و چــه حماســه ها می آفریننــد و می بینیــم 

ــد. ــده می کنن ــاى ارزن کمکه ــه  چ
کــه بازمانــدگان شــهدا و آســیب دیــدگان جنــگ و متعلقــان  و می بینیــم 
و  مشــتاقانه  کــردارى  و  گفتــار  و  حماســه آفرین  چهره هــاى  بــا  آنــان 
اطمینان بخــش بــا مــا و شــما رو بــه رو می شــوند و اینهــا همــه از عشــق و 
عالقــه و ایمــان سرشــار آنــان اســت بــه خداونــد متعــال و اســالم و حیــات 
کــرم )صلــی اهلل  کــه نــه در محضــر مبــارك رســول ا یــدان؛ در صورتــی  جاو
ــوات اهلل  ــه در محضــر امــام معصــوم )صل ــه و ســلم( هســتند و ن علیــه و آل
علیــه( و انگیــزه آنــان ایمــان و اطمینــان بــه غیــب اســت و ایــن رمــز موفقیت 
کــه چنیــن  کنــد  و پیــروزى در ابعــاد مختلــف اســت و اســالم بایــد افتخــار 
ــرى و در  ــن عص ــه در چنی ک ــم  ــه مفتخری ــا هم ــوده و م ــت نم ــی تربی فرزندان

پیشــگاه چنیــن ملتــی می باشــیم«.1

که می گفتند: »کوتاه نیایید!« آزادگانی 

کــه رهبــر انقــالب بــرای ســرافرازی ملــت در امتحــان نصــرت  مثــال دیگــری 
کشــور  امــام در دفــاع مقــدس ذکــر می کننــد درخواســت اســرای ایرانــی از مســئوالن 

بــرای ذلــت نشــان نــدادن در برابــر دشــمن اســت:

ــًا آزادمــردى نشــان  ــد. اســرا هــم حقیقت ــی دادن »ملــت مــا خــوب امتحان
دادنــد. اینکــه مــا بــه اســرایمان »آزادگان« می گوییــم بی وجــه نیســت. شــما 
کــه برگشــتید آبرومنــد و ســربلند برگشــتید. دیــن و اعتقــاد و دل بســتگیتان 

1 . صحیفه امام، ج  21، ص 410 و 411
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ى ملــت را  کردیــد. پیــش دشــمن آبــرو بــه امــام و اســالم و انقــالب را حفــظ 
حفــظ نمودیــد و ملــت را سرشکســته نکردیــد. اینهــا خیلــی ارزش دارد. 

کــه برگشــته اید ـ بحمــد اهلل ـ پیــروز برگشــته اید. امــروز هــم 
از  بعــد  ســاِل  دو  ایــن  طــول  در  آزادگان   از  بعضــی  از  نامه هایــی  مــا 
کــه بــه خانواده هایشــان می نوشــتند. وقتــی  آتش بــس تــا امــروز داشــته ایم 
ــد و  کــه مــا مخاطــب هســتیم نامه هــا را می آوردن ــد  خانواده هــا می فهمیدن
بــه مــا می دادنــد. مــن هــم بــراى خیلــی از ایــن نامه هــا جــواب می نوشــتم. 
کــه شــما بــراى آزادى مــا بــه دشــمن بــاج ندهیــد. ایــن را اســیر  می نوشــتند 
می نوشــت. ایــن بــراى یــك ملــت خیلــی مهــم اســت که اســیرش در دســت 
کنــد  ــه  جــاى اینکــه مثــل انســانهاى بی ایمــان مرتــب التمــاس  دشــمن، ب
کــه مــن می خواهــم بــا ســربلندى  کنیــد، نامــه  بنویســد  کــه بیاییــد مــن را آزاد 
آزاد بشــوم. نمی خواهــد بــه خاطــر آزادى مــن پیــش دشــمن کوچــك بشــوید. 
اینهــا را مــا داشــتیم. اینهــا جــزء اســناد شــرف ملــی مــا اســت و تــا ابــد 

محفــوظ خواهــد بــود.
پــدران،  اینکــه  بــا  بــود.  همین طــور  هــم  ملــت  و  خانواده هــا  طــرف  از 
مــادران، همســران و فرزنــدان ســخت می گذراندنــد، امــا هرگــز مشــکلی 

نیاوردنــد.«1 و فشــار  بــراى مســئوالن درســت نکردنــد 

نصرت انقالب در دفاع یکپارچه  ملت از "فن آوری هسته ای"

هوشــیاری مــردم در شــناخت حــرف رهبــری و بصیــرت آنــان نســبت بــه اوضاع 
زمانــه در شعارهایشــان نمــودار می شــود. »انــرژی هســته ای حــق مســلم ماســت« 
ــی  ــم اراده  مل ــری آن را تجس گی ــالب فرا ــر انق ــه رهب ک ــت  ــعارها اس ــن ش ــی از ای یک

می دانــد: 

کشــور و بــه  کــه مــردم  مــا در هــر نقطــه   »همیــن شــعار انــرژى هســته اى  - 
هــر مناســبتی آن را مطــرح می کننــد و یــك خواســت ملــی را این طــور در 

کثیرى از آزادگان ، 04/ 06/ 1369 گروه  1 . سخنرانی در دیدار با 
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گاهانــه   صحنــه تجســم و عینیــت می بخشــند - نشــان دهنده  حضــور آ
کــه  مــردم در صحنــه اســت. حضــور مــردم در صحنــه معنایــش ایــن اســت 
آحــاد مــردم - پیــر و جــوان، قشــرهاى مختلــف، مــرد و زن در هــر نقطــه اى 
کشــور را مســائل خودشــان بداننــد، مســائل  کشــور - مســائل اساســی  از 
علمــی و پیشــرفت علمــی و فنــی را مســئله  اساســی خودشــان بــه حســاب 
کشــور و نظــام و مســئوالن بــه ارزشــهاى اساســی انقــالب  آورنــد، پایبنــدى 
ــه عنــوان یــك خواســت حقیقــی خودشــان همــه جــا مطــرح و مطالبــه  را ب
کننــد. اینهــا حضــور مــردم در صحنــه اســت. حضــور مــردم در صحنــه 
بی رغبــت  نکــردن،  رهــا  را  کشــور  سرنوشــت  نبــودن،  بی تفــاوت  یعنــی 
کشــور می گــذرد؛ ایــن معنــاى حضــور  کــه در  نبــودن نســبت بــه حوادثــی 
کوچکــش،  در صحنــه اســت. وقتــی یــك ملــت - پیــر و جوانــش، بــزرگ و 
داراى  خــود  کشــور  گــون  گونا مســائل  بــه  نســبت  مختلفــش-  قشــرهاى 
ــر آن پــاى می فشــرد و از  ــر زبــان مــی آورد، ب انگیــزه و فکــر اســت، آن فکــر را ب
ــن  ــده  آن تضمی ــت و آین ــده اى اس ــت زن ــت، مل ــن مل ــد. ای ــاع می کن آن دف

شــده اســت.«1
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای پشــتوانه  ایســتادگی مســئوالن را نیــز همیــن حضــور 

و اراده  همگانــی مــردم می دانــد:

بدهــد،  جــرأت  مســئوالن  بــه  توانســت  کــه  مســتحکمی  حصــار  »آن 
قــدرت بدهــد و ]ســبب شــد[ آنهــا در مقابــل زورگویــی و تحمیــل دشــمنان 
در قضیــه  هســته اى  بایســتند اراده  مــردم  بــود، پشــتیبانی مــردم  بــود. پایــگاه 
کشــور  بــزرگ را نصیــب  کــه توانســت ایــن موفقیــت  بــود  اقتــدار مردمــی 

کنــد«.2 

»پتک جمهوریت« در انتخابات سال 88:

کــرده  حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات مختلــف همیشــه انقــالب را تقویــت 
1 . بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اقشار مختلف مردم ، 22/ 09/ 1385

کرمانشاه، 1390/7/20  2 . بیانات رهبری در اجتماع مردم 
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کشــور شــده اســت. یکــی از حســاس ترین ایــن مقاطــع،  و باعــث تســریع حرکــت 
کــه دشــمن از ماههــا قبــل، بــا  یاســت جمهــوری در ســال 1388 بــود  انتخابــات ر
کنــد، امــا  شــعار »تقلــب در انتخابــات«، تــالش می کــرد مــردم را از حضــور دلســرد 

کــرد: مشــارکت 85 % مــردم در انتخابــات همــه را مبهــوت 

کــه در ایــن انتخابــات ملــت مــا زد - و  »یکــی از اساســی ترین حرفهایــی 
ــودش را  ــت خ ی ــه جمهور ک ــود  ــن ب ــا زد - ای ــالب م ــت انق گف ــد  ــع بای در واق
کــرد. در واقــع ایــن حضــور هشــتاد و پنــج درصــدى،  بــا فریــاد قــوى اثبــات 
کــه دائــم علیــه انقــالب ِهــی حــرف  یــت بــود بــر ســر دشــمنانی  پتــك  جمهور
یــت نظــام بــه خیــال  زدنــد، علیــه اســالم حــرف زدنــد، در پایه هــاى جمهور

کردنــد«. خودشــان خدشــه 
گر نبود، چه بسا فتنه  سال 88 به ثمر می نشست: که ا حضوری 

ى خــرداد ســال 88  گــر حضــور شــما مــردم  در انتخابــات بیســت و دو »ا
: ســی میلیــون 

ً
گــر بــه جــاى چهــل میلیــون مثــال یــك حضــور ضعیفــی بــود، ا

یــاد دشــمنان شــما موفــق می شــدند.  کــرده بودیــد، به احتمــال ز شــرکت 
ــود«. نقشــه هایی از پیــش طراحــی شــده ب

کردن بساط فتنه ی 78 و 88 با سیلی ملت: جمع 

کــه البتــه ایــن چالــش پیچیده تــرى بــود -  »یکــی دیگــر از چالشــها - 
کــه در فتنــه اى مثــل هجدهــم تیــر ســال 78  چالشــهاى فتنه انگیــزى بــود 
و فتنــه ى ســال 88، بــا فاصلــه ى ده ســال، اینهــا در تهــران راه انداختنــد. 
ــا ایــن فتنــه نظــام را شکســت بدهنــد؛ ضربــه  کــه بتواننــد ب امیــدوار بودنــد 
بعــد  روز  پنــج  تیــر،  هجدهــم  فتنــه   در  شــد.  به عکــس  امــا  کننــد،  وارد 
کردنــد، مــردم آن حرکــت عظیــِم  از اینکــه فتنه گــران فتنــه  خــود را شــروع 
23 تیــر را، نــه فقــط در تهــران بلکــه در ســایر شــهرها، بــه راه انداختنــد. 
در فتنــه ى 88، دو روز بعــد از حــوادث عاشــورا، آن قضیــه  عظیــم نهــم 
کــه از نزدیــك  ــه راه افتــاد. همــان وقــت بعضــی از ناظــران خارجــی،  دى ب
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گفتــه بودنــد:  کــه  دیــده بودنــد، در مطبوعــات غربــی نوشــتند و مــا دیدیــم 
آنچــه در نهــم دى در ایــران پیــش آمــد جــز در تشــییع جنــازه  امــام، چنیــن 
کردنــد. حضــور  اجتماعــی، چنیــن شــورى دیــده نشــده بــود. ایــن را مــردم 

مــردم این جــورى اســت«.

مقابله  خودجوش مردم با اغتشاشات سال 96:

کــه حاضرنــد در میدانهــای  »امــروز تعــداد جوانهــای مؤمــن ُپرانگیــزه ای 
کننــد چندیــن برابــر جوانهــای مــا در آســتانه  انقــالب و در  خطــر ســینه  ســپر 
کشــور اســت. خــب  ســالهای اّول انقــالب اســت؛ ایــن خــّط مســتمّر ایــن 
ــم. همیشــه هــم یــک شــواهدی،  ــه می زن بنــده همیشــه ایــن حرفهــا را البّت
قرائنــی وجــود دارد، لکــن آنچــه ایــن روزهــا اّتفــاق افتــاد شــواهد روشــن و 
ــت ایــران 

ّ
کردیــم مل کــه عــرض  واضحــی بــر ایــن قضّیــه بــود. همین طــور 

کوچــک، از روز  کشــور، در شــهرهای بــزرگ، در شــهرهای  در اقصــی نقــاط 
کــه ایــن آتش بازیهــا و ایــن شــیطنت کاریها ... تــازه شــروع شــده  نهــم دی - 
کــه دیدنــد  کردنــد؛ بعــد  کشــور ایــن حرکــت را آغــاز  بــود - در همه جــای 
نــه، مــزدوران دشــمنان دســت بردار نیســتند آن وقــت پــی  در پــی، روزهــای 
ــواز، در  ــم، در اه ــیزدهم در ق ــد. از روز س ــرار ش ــی تک ــن راهپیمای ــی ای متوال
کرمانشــاه، تــا روز چهاردهــم، روز پانزدهــم، روز شــانزدهم، روز  همــدان، در 
هفدهــم در شــهرهای مختلــف، در شــهرهای بــزرگ و بــاز در مشــهد، در 
شــیراز،  در اصفهــان، در تبریــز. اینهــا حــوادث معمولــی نیســت. اینهــا هیــچ 
ی اّطــالع عــرض می کنــم. ایــن  جــای دنیــا وجــود نــدارد. مــن ایــن را از رو
حرکــت عظیــم منســجم مردمــی در مقابــل توطئــه  دشــمن، بــا ایــن نظــم، بــا 
ــا ایــن انگیــزه در هیــچ جــای دنیــا نیســت و  ــا ایــن شــور، ب ایــن بصیــرت، ب
کــه ادامــه دارد. بحــث یــک ســال و دو ســال و پنــج  ایــن چهــل ســال اســت 
ــت اســت، نبــرد ایــران 

ّ
ــت بــا ضــّد مل

ّ
ســال و ماننــد اینهــا نیســت؛ نبــرد مل

بــا ضــّد ایــران اســت، نبــرد اســالم بــا ضــّد اســالم اســت. ایــن ]نبــرد[ ادامــه 
ــت نشــان داد 

ّ
داشــته و البّتــه بعــد از ایــن هــم خواهــد بــود؛ ... یعنــی مل
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ــِت باخــدا 
ّ
ــِت بانشــاط اســت، یــک مل

ّ
ــِت زنــده اســت، یــک مل

ّ
کــه یــک مل

کمــک می کنــد«.1 اســت و خــدا هــم 

دفاع از حریم اسالم در سوریه و عراق

ــرد. افتخــار جمهــوری  ک ــد در مرزهــای خــودش ســرکوب  »دشــمن را بای
یــم صهیونیســتی  کــه مــا در مجــاورت مرزهــای رژ اســالمی امــروز ایــن اســت 
یــم؛ ]حــاال یــا[ نیروهــای خودمــان یــا نیروهــای حــزب اهلل یــا نیروهــای  نیــرو دار
مقاومــت یــا نیروهــای عمــل. اینکــه اینهــا این قــدر ناراضی انــد و می گوینــد: 
جمهــوری اســالمی چــرا دخالــت می کنــد؟ بــه  خاطــر ایــن اســت. مــا امــروز 
یــم. ایــن بــرای اســالم و بــرای جمهــوری اســالمی  آنجــا باالســر اینهــا نیــرو دار
یه یــا در عــراق  کــه رفتنــد در ســور خیلــی افتخــار بزرگــی اســت. جوانهایــی 
کــه دارنــد  و بــه شــهادت رســیدند  ایــن بصیــرت را داشــتند، می فهمیدنــد 

کار می کننــد ... چــه  
و  نامــه می نویســند  مــن  بــه  کشــور  اطــراف  از  مرّتــب جوانهــا  هــم  االن 
یه بــرای جهــاد. ایــن  یــم ســور کــه آقــا اجــازه بدهیــد مــا برو التمــاس می کننــد 
ــت، 

ّ
گــر در یــک مل شــوق شــهادت اســت؛ ایــن خیلــی چیــز مهّمــی اســت. ا

در یــک قــوم و جمعّیــت، قــدرت و قــّوت چشم پوشــی از زندگــی باشــد، 
ــت«.2 ــت بخور نیس ــوم شکس ــن ق ای

1 . بیانات رهبر انقالب در دیدار مردم قم، 1396/10/19 
2  .http//:farsi.khamenei.ir/speech-content?id41853= 
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امدادهای غیبی، پاداش ویژه  اهل استقامت

سرخط محتوایی

وقتــی قومــی بــرای جریــان توحیــد و برپاداشــتن دیــن خــدا قیام می کنــد خداوند 
کمکهــای خــاص خداونــد  کمکهــای خــاص خــود بهره منــد می ســازد.  آنــان را از 
ــون و  ــدازی فرع ــرای بران ــان ب ــه آن ک ــت  ــوده اس ــن رو ب ــرائیل از همی ــوم بنی اس ــه ق ب
کردنــد. خداونــد بــه طــور معجزه آســایی بنی اســرائیل  اقامــه  تــورات اعــالم آمادگــی 
کــرد و فرعــون و لشــکریانش در آن غــرق شــدند؛ همچنان کــه خداونــد  را از نیــل رد 
کــرم را نیــز از چنــگال قریــش نجــات داد و آنــان را از  متعــال مؤمنــان بــه نبــی ا
عــده ای مســتضعف بــه یــک قــدرت منطقــه ای و جهانــی تبدیــل کرد. مســلمانان 
ــر  ــت صب ــه برک ــده، ب ــام ش ــان تم کارش ــر  ــد دیگ ــر می کردن ــه فک ک ــی  ــز در مقاطع نی
و اســتقامت جمعــی مؤمــن صــادق و خالــی نکــردن صحنــه، عــالوه بــر اقتــدار 
ــود  ــاص و جن ــای خ کمکه ــت - از  ــدا اس ــدرت خ ــت ق ــه دس ک ــود –  ــی خ جمع
غیبــی خداونــد بهره منــد شــدند؛ از »تــار عنکبــوت«، »بــاران« و »توفــان« تــا »رعــب 
ــت  ــکینه« و »تقوی ــزال س ــش«، »ان ــواب آرامش بخ ــمن«، »خ ــن در دل دش انداخت

دل مؤمنــان«.
کــه ایــن ســنت »امــداد جبهــه  حــق« مخصــوص بنــی اســرائیل  روشــن اســت 
کــردن  ــرای پیــاده  ــه ب ک و مســلمانان صــدر اســالم نیســت، بلکــه هــر جامعــه ای 
کننــد و تــا پــای جــان ایســتادگی  دیــن خــدا و بــه قــدرت رســاندن ولــی خــدا قیــام 
گرفــت؛ ماننــد: »ملــت ایــران«  کننــد مشــمول نصــرت جنــود الهــی قــرار خواهنــد 
کــه در طــول 40 ســال حرکــت مســتمر و از پــای  ننشســتن بــرای احیــای اســالم 
نــاب محمــدی، در مقاطــع مختلــف، از امــداد ویــژه  الهــی بهره منــد بوده انــد و در 
صــورت ادامــه  ایــن مســیر، در آینــده هــم مــورد الطــاف ویــژه  خداونــد خواهنــد بــود.
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آیات و تطبیق تاریخ اسالم

خدای شما همان خدای شکافنده  نیل است

ْرَســَل 
َ
َبُعــوَن )شــعراء: 52( َفأ ّتَ کــُم ّمُ

َ
ْســِر ِبِعَبــاِدى ِإّن

َ
ْن أ

َ
ْوَحْیَنــا ِإلــَی  ُموســَی أ

َ
1. َو أ

ــوَن 
ُ
ــْرِذَمٌة َقِلیل ِش

َ
ِء ل

َ
ــُؤال  َه

َ
ــعراء: 53( ِإّن ــِریَن )ش ــِن َحاِش َمَدائ

ْ
ــِی ال ــْوُن ف ِفْرَع

ــاِذُروَن  ــٌع َح ــا لَجِمی
َ
ــوَن )شــعراء: 55( َو ِإّن َغائُظ

َ
ــا ل َن

َ
ــْم ل )شــعراء: 54( َو ِإنّه

ُکُنــوٍز  َو  ــاٍت َو ُعُیــوٍن )شــعراء: 57(  ــن َجّنَ ّمِ ْخَرْجَناُهــم 
َ
)شــعراء: 56( َفأ

ْوَرْثَناَهــا َبنــِی ِإْســَراِءیَل )شــعراء: 
َ
اِلــَك َو أ

َ
َکذ یــٍم )شــعراء: 58(  َکِر َو َمَقــاٍم 

ْصَحــاُب 
َ
 أ

َ
َجْمَعــاِن َقــال

ْ
ــا َتــَرَءا ال ّمَ

َ
ْشــِرِقیَن )شــعراء: 60( َفل ْتَبُعوُهــم ّمُ

َ
59( َفأ

بّیِ َســَیْهِدیِن )شــعراء:   َمِعَی َر
َ

 ِإّن
ّ
کاَل  

َ
ُمْدَرُکوَن )شــعراء: 61( َقال

َ
ا ل

َ
ُموســَی ِإّن

 
ُ

کّل ــَق َفــکَاَن 
َ
َبْحــَر  َفانَفل

ْ
َعَصــاَك ال ِن اْضــِرب ّبِ

َ
ْوَحْیَنــا ِإلــَی  ُموســَی أ

َ
62( َفأ

ْفَنــا َثــّمَ اآلَخِریــَن )شــعراء: 64( 
َ
ْزل

َ
َعِظیــِم )شــعراء: 63( َو أ

ْ
ــْوِد ال کَالّطَ ِفــْرٍق 

ــَن  ــا اآلَخِری ْغَرْقَن
َ
ــّمَ أ ْجَمِعیــَن )شــعراء: 65( ُث

َ
ــُه أ َع ــن ّمَ ــا ُموســَی  َو َم نَجْیَن

َ
َو أ

ــعراء: 66(  )ش
کــه چنــد بــار خداونــد آن را در قــرآن بــه تصویــر کشــیده صحنــه   یکــی از حوادثــی 
»نجــات بنی اســرائیل از دســت فرعــون« اســت. پــس از آنکــه حضــرت موســی 
کــرد، فرعــون احســاس  ســاحران فرعــون را در پیــش چشــم همــه  مــردم مغلــوب 
کــه بیــش از ایــن نبایــد بــه حضــرت موســی و قومــش مهلــت بدهــد. خداونــد  کــرد 
گفــت شــبانه بــا قومــت از  کــرد و  حضــرت موســی را از ایــن تصمیــم فرعــون باخبــر 

یــد.  شــهر بیــرون برو
فرعــون نیــز جارچیهــا را بــرای بســیج نیروهایــش بــه شــهرهای مختلــف فرســتاد 
کــه مــا را بــه خشــم  کم جمعیــت هســتند  گروهکــی  کــه بگوینــد: »بنی اســرائیل 
کــه  آورده انــد. همــه بایــد علیــه آنــان بــا هــم متحــد شــویم«، امــا نمی دانســتند 
ــرت  ــت حض ــوای شکس ــه ه ــا را – ب ــدا اینه ــد. خ ــان را می کنن ــور خودش گ ــد  دارن
پــرزرق  و  گنجینه خانه هــا و اقامتگاههــای  از باغهــا، چشمه ســارها،  موســی - 
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کــرد و این گونــه همــه  اینهــا را در اختیــار بنی اســرائیل قــرار داد.  برقشــان بیــرون 
خالصــه ســپاه فرعــون موقــع طلــوع بــه بنی اســرائیل رســیدند. وقتــی دو ســپاه 
ــا  ــم!«، ام ــر افتادی گی ــر  ــد: »دیگ گفتن ــی  ــرت موس ــان حض ــیدند همراه ــم رس ــه ه ب
کنــارم اســت و  کــه خــدای مــن در  گفــت: »هرگــز! یقیــن دارم  حضــرت موســی 
کــه خداونــد بــه موســی  حتمــا مــرا از ایــن معرکــه خــالص می کنــد. اینجــا بــود 
یــا بــزن.« زد و نیــل خروشــان از هــم شــکافت و  کــرد: »بــا عصایــت بــه در وحــی 
کار  ــا ایــن  ــد ب ــزرگ، ثابــت مانــد! خداون کوهــی ب در هــر طرفــش انبــوه آب، ماننــد 
گــذر از نیــل، بــه آب نزدیــک شــوند، امــا  کــه ســپاه فرعــون، بــه طمــع  باعــث شــد 
گذشــتند، فرعــون و همــه  لشــکریانش در  کــه موســی و همراهانــش از آب  همیــن  
کــه بنی اســرائیل در اوج ناامیــدی،  حیــن عبــور از آب غــرق شــدند. این گونــه بــود 

ــر یــوغ فرعــون خــالص شــدند. از یــک عمــر بردگــی زی

گروهی فراری تا قدرتی منطقه ای مسلمانان، از 

ــْم َو  ــْم ِلمــا ُیْحییُک ُک ــوِل ِإذا َدعا ُس ــَتجیُبوا هلِلَِّ َو ِللّرَ ــوا اْس ــَن آَمُن ذی
َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ 2. ی

ــِه ُتْحَشــُروَن )انفــال:24(  ْی
َ
ــُه ِإل

َ
ّن
َ
ــِه َو أ ِب

ْ
ــْرِء َو َقل َم

ْ
ــَن ال  َبْی

ُ
 اهلَل َیُحــول

َ
ّن

َ
ُمــوا أ

َ
اْعل

َفُکــُم  ْن َیَتَخّطَ
َ
ْرِض َتخاُفــوَن أ

َ ْ
ْنُتــْم َقلیــٌل ُمْســَتْضَعُفوَن ِفــي ال

َ
... َو اْذُکــُروا ِإْذ أ

ُکــْم َتْشــُکُروَن 
َّ
َعل

َ
بــاِت ل ّیِ

ــَن الّطَ ــْم ِبَنْصــِرِه َو َرَزَقُکــْم ِم َدُک ّیَ
َ
ــْم َو أ ُک ــاُس َفآوا الّنَ

ْو 
َ
أ ــوَك 

ُ
َیْقُتل ْو 

َ
أ ِلُیْثِبُتــوَك   َکَفــُروا  ذیــَن 

َّ
ال ِبــَك  َیْمُکــُر  ِإْذ  َو   ... )انفــال:26( 

ِکریــَن )30( ما
ْ
ُیْخِرُجــوَك َو َیْمُکــُروَن َو َیْمُکــُر اهلُل َو اهلُل َخْیــُر ال

بــه مســلمانان می فرمایــد: در اجابــت دســتورهای خــدا  خداونــد در مدینــه 
و  مایــه  حیــات  از شــما می خواهنــد  هــر چــه  نکنیــد؛ چــون  کوتاهــی  رســول  و 
ســعادت شــما اســت. بعــد بــه آنــان یــادآوری می کنــد: مگــر همیــن شــما در مکــه 
کــه از شــکنجه و قتــل و غــارت  یــک عــده مســتضعف تحــت ظلــم قریــش نبودیــد 
آنــان بــه ســتوه آمــده بودیــد؟! امــا خداونــد شــما را در مدینــه پنــاه داد و در بــدر 
یتــان داد تــا بــا اطاعــت از خــدا و رســول در عمــل، شــکرگزار  کــرد و روز یتــان  یار
کــرم می فرمایــد: خداونــد تــو را در مدینــه هــم رهــا  او باشــید؛ ســپس بــه پیامبــر ا
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کــه در  کــه در مســیر هجــرت رهایــت نکــرد و نقشــه  قریــش را  نمی کنــد؛ همان گونــه 
کشــتن یــا تبعیــدت بودنــد بــا ســاده ترین وســیله ـ یعنــی: »تــار  پــی دســتگیری یــا 

کــرد. ــر آب  عنکبــوت« ـ نقــش ب

جنود غیبی در "بدر"

ــِة  ئَک
َ
َمل

ْ
ــَن ال ــٍف ّمِ

ْ
ل

َ
ــم ِبأ ُک

ُ
ــّیِ ُمِمّد ن

َ
ــْم أ ُک

َ
ــَتَجاَب ل ــْم َفاْس ُک ّبَ ــَتِغیُثوَن َر 3. ِإْذ َتْس

ــا  ــْم  َو َم وُبُک
ُ
ــِه ُقل  ُبْشــَرى  َو ِلَتْطَمئــن  ِب

َّ
ــُه اهلُل ِإال

َ
ــا َجَعل ُمْرِدِفیَن)انفــال:9( َو َم

َعــاَس  ــیُکُم الّنُ  اهلَل َعِزیــٌز َحِکیٌم)انفــال:10( ِإْذ ُیَغّشِ
َ

 ِمــْن ِعنــِد اهلِل ِإّن
َّ

ْصــُر ِإال الّنَ
ِهــَب َعنکــْم 

ْ
ــِه َو ُیذ َرُکــم ِب ُیَطّهِ ِ

ّ
ــَماِء َمــاًء ل ــَن الّسَ ْیُکــم ّمِ

َ
 َعل

ُ
ل ْنــُه َو ُینــَزّ َمَنــًة ّمِ

َ
أ

ْقَداَم)انفــال:11( ِإْذ 
َ ْ
ــَت ِبــِه ال وِبُکــْم َو ُیَثّبِ

ُ
ــْیَطاِن َو ِلیَرِبــَط َعلــَی  ُقل

َ
ِرْجــَز الّش

ِقی فــِی 
ْ
ل

ُ
ــوْا  َســأ ِذیــَن َءاَمُن

َّ
ــوْا ال ُت ــِی َمَعُکــْم َفَثّبِ ّن

َ
ئَکــِة أ

َ
َمل

ْ
ــَك ِإلــَی ال ّبُ ُیوِحــی َر

 
َ

ُکّل ــْم  ــوْا ِمنْه ُب ــاِق َو اْضِر ْعَن
َ ْ
ــْوَق ال ــوْا َف ُب ــَب َفاْضِر ْع ــُروْا الّرُ َکَف ــَن  ِذی

َّ
ــوِب ال

ُ
ُقل

ــاٍن )انفــال:12( َبَن
کــه  خداونــد پــس از بــدر امدادهــای خــاص خــود را بــه یــاد مســلمانان مــی آورد 
کننــد. می فرمایــد:  کوتاهــی  مبــادا بــه بهانــه  مشــکالت و ســختیها از یــاری پیامبــر 
ــدن دشــمن ســراپا مســلح از خــدا خواســتید  ــا دی کــه ب ــد هنگامــی را  ــان بیای یادت
ــا هــزار فرشــته  پشــت  ســر  ــان رســید و ب ــه دادت ــد هــم ب ــان برســد. خداون ــه فریادت ب
ــه  دادن و  ــرای روحی ــه ب ک ــدن  ــرای جنگی ــه ب ــتگان را ن ــا فرش ــرد، ام ک ــان  یت ــم یار ه
کــه او  گــر نــه، پیــروزی فقــط دســت خــدا اســت؛ چــرا  آرامــش دلهایتــان فرســتاد و 

شکســت ناپذیر و حکیــم اســت.
خــواب  بــه  را  مضطــرب  مؤمنیــن  کــه  بــود  ایــن  خداونــد  دیگــر  کمــک  دو 
کمبــود آب خــود  آرامش بخشــی فــرو بــرد و برایشــان بــاران فرســتاد تــا هــم مشــکل 
کــه بــه خاطــر گرفتــن چاههــا توســط قریــش ایجــاد شــده بــود - حــل کننــد، هم  را – 
شــنهای روان زیــر پایشــان را محکــم کنــد و هــم دلهایشــان اســتوار شــود؛ همچنین 
کــرد: خــودم همــراه شــما هســتم؛ پــس مؤمنــان را  خداونــد بــه فرشــتگان وحــی 
رزمنــدگان  پــس شــما  تــرس می انــدازم؛  کفــار  کنیــد. حتمــا در دل  ثابت قــدم 
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ــد. کنی ــع  ــان را قط ــد و سرانگشتانش ــمنان بکوبی ــر دش ــرق س ــر ف ــالم ب اس

جنود غیبی در "احد"

ِقتــاِل َو اهلُل َســمیٌع 
ْ
ُمْؤِمِنیــَن َمقاِعــَد ِلل

ْ
ُئ ال ْهِلــَك ُتَبــّوِ

َ
4. َو ِإْذ َغــَدْوَت  ِمــْن أ

ُهمــا  ْن َتْفَشــال َو اهلُل َوِلّیُ
َ
ــْت  طاِئَفتــاِن ِمْنُکــْم أ َعلیــٌم )آل عمــران: 121( ِإْذ َهّمَ

اهلُل  َنَصَرُکــُم  َقــْد 
َ
ل َو   )122 عمــران:  )آل  ُمْؤِمُنــوَن 

ْ
ال ِل 

َ
َیَتــَوّک

ْ
َفل اهلِل  ــی 

َ
َعل َو 

 
ُ

ــول ــْم َتْشــُکُروَن )آل عمــران :123( ِإْذ َتُق ُک
َّ
َعل

َ
ــوا اهلَل ل ُق

َ
ــٌة َفاّت

َّ
ِذل

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــْدٍر َو أ ِبَب

ِئَکــِة  َمال
ْ
َثــِة آالٍف ِمــَن ال ُکــْم ِبَثال ّبُ ُکــْم َر

َ
ْن ُیِمّد

َ
ــْن َیْکِفَیُکــْم أ

َ
 ل

َ
ُمْؤِمنیــَن أ

ْ
ِلل

ُتوُکــْم ِمــْن َفْوِرِهــْم 
ْ
ُقــوا َو َیأ ُمْنَزلیــَن )آل عمــران :124( َبلــی  ِإْن َتْصِبــُروا َو َتّتَ

میَن )آل عمــران  ِئَکــِة ُمَســّوِ َمال
ْ
ُکــْم ِبَخْمَســِة آالٍف ِمــَن ال ّبُ هــذا ُیْمِدْدُکــْم َر

 
َ
ْصــُر ِإاّل وُبُکــْم ِبــِه َو َمــا الّنَ

ُ
ُکــْم َو ِلَتْطَمِئــّنَ ُقل

َ
 ُبْشــرى  ل

َ
ــُه اهلُل ِإاّل

َ
:125( َو مــا َجَعل

َحکیــِم )126(
ْ
َعزیــِز ال

ْ
ِمــْن ِعْنــِد اهلِل ال

و در حــال ســامان دهی  کــرد  احــد حرکــت  میــدان  بــه ســوی  پیامبــر  وقتــی 
گرفتنــد از وســط راه  رزمنــدگان بــرای جنــگ بــود برخــی از ســپاهیان تصمیــم 
کــرد و ماندنــد. در ایــن صحنــه  کمکشــان  کننــد، امــا خــدا  برگردنــد و سســتی 
کــه با وجــود ضعف  خداونــد دوبــاره بــه امــداد خــود در جنــگ بــدر اشــاره می کنــد، 
کــرم  کــه پیامبــر ا نظامــی مســلمانان، بــا یــاری خــدا پیــروز شــدند؛ همــان هنــگام 
کــه خداونــد بــا ســه هــزار فرشــته  کمکــی بهتــر از ایــن  بــه ســپاهیان می فرمــود: »چــه 
توانتــان را افزایــش دهــد؟! قطعــا بــرای شــما چیــزی بهتــر از ایــن نیســت؛ پــس 
کنیــد و مراقــب درون خودتــان باشــید،  گــر اســتقامت  امــروز و در میــدان احــد نیــز ا
کاری از پیــش نمی بــرد و خــدا ایــن بــار  حتــی حمــالت برق آســای دشــمن هــم 
کــرد؛ ســپس خداونــد بــار دیگــر  بــا پنــج هــزار فرشــته ی ویــژه شــما را یــاری خواهــد 
کمــک  کــه قــرار نیســت فرشــتگان بــه جــای شــما بجنگنــد، بلکــه  کیــد می کنــد  تأ
کــه رزمنــدگان روحیــه بگیرنــد و دلشــان آرام بگیــرد وگرنــه،  آنــان بــرای ایــن اســت 

کــه شکســت ناپذیر و حکیــم اســت. پیــروزی فقــط دســت خداســت 
کمــک خــدا را  کــه مســلمانان بــا نافرمانــی و اختــالف خــود، ایــن  البتــه بمانــد 
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کــه نتیجــه بــه نفــع دشــمن برگــردد. کردنــد و ســبب شــدند  ناسپاســی 

نصرت الهی در "احزاب"

نا 
ْ
ْرَســل

َ
ْیُکــْم ِإْذ جاَءْتُکــْم ُجُنــوٌد َفأ

َ
ذیــَن آَمُنــوا اْذُکــُروا ِنْعَمــَة اهلِل َعل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
5. یــا أ

ــوَن َبصیــرًا )احــزاب:9( 
ُ
کاَن اهلُل ِبمــا َتْعَمل ــْم َتَرْوهــا َو 

َ
یحــًا َو ُجُنــودًا ل ْیِهــْم ر

َ
َعل

ائتــالف منطقــه ای دشــمنان در »احــزاب« دل هــر بیننــده  ضعیف االیمانــی را 
بــه تــرس می انداخــت، امــا خداونــد پــاداش اســتقامت مؤمنــان صــادق را داد. 
یخــت و ســربازان غیبی  کــه دســتگاه دشــمنان را بــه هــم ر توفــان شــدیدی فرســتاد 
خــود را بــرای دل گرمــی و تقویــت روحــی مؤمنــان فرســتاد و ایــن دأب همیشــگی 

کــه هیــچ موضــع و رفتــار مــا پیــش او از رقــم نمی افتــد. خدایــی اســت 

امداد الهی با سالح "رعب "

َف فــي  
َ

ِکتــاِب ِمــْن َصیاصیِهــْم َو َقــذ
ْ
ْهــِل ال

َ
ذیــَن ظاَهُروُهــْم ِمــْن أ

َّ
 ال

َ
ْنــَزل

َ
6. َو أ

ْوَرَثُکــْم  
َ
ِســُروَن َفریقــًا )احــزاب:26( َو أ

ْ
ــوَن َو َتأ

ُ
ْعــَب  َفریقــًا َتْقُتل وِبِهــُم الّرُ

ُ
ُقل

ُکّلِ َشــْي ٍء  کاَن اهلُل َعلــی   ــْم َتَطُؤهــا َو 
َ
ْرضــًا ل

َ
ُهــْم َو أ

َ
ْموال

َ
ْرَضُهــْم َو ِدیاَرُهــْم َو أ

َ
أ

َقدیــرًا )27(
کــرم بــا حفــر طاقت فرســای خنــدق جلــو ورود دشــمن را بــه مدینــه  پیامبــر ا
گرفــت، امــا بــرای اینکــه خیالشــان از پشــت ســر راحــت شــود، بــا عقــد پیمانــی، از 
کــه راه را بــر ورود مشــرکان بــه مدینــه ببندنــد،  گرفتنــد  یهودیــان »بنی قریظــه« تعهــد 
امــا آنــان پیمــان شکســتند و از پشــت بــه مســلمانان خنجــر زدنــد، امــا پــس از 
اتمــام غرورانگیــز احــزاب، خداونــد آنــان را در نبــرد بــا یهودیــان خائــن بنی قریظــه 
کــرد. پیامبــر و لشــکر اســالم، قریــب بــه یــک مــاه،  نیــز بــا کمــک خــاص خــود یــاری 
ــد در دلشــان انداخــت  کــه خداون ــا ترســی  ــد و ســرانجام ب کردن ــان را محاصــره  آن
برخــی از آنــان اعــدام شــدند و برخــی دیگــر اســیر. زمیــن و خانــه و امــوال آنــان 
ــی  ــلمانان تالش ــه مس ــدون اینک ــز ب ــان نی ــر یهودی ــای دیگ ــی از زمینه ــی برخ و حت
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کــرده باشــند بــه اختیــار آنــان درآمــد. 

َحْشــِر 
ْ
ِل ال ّوَ

َ
ِکتــاِب ِمــْن ِدیاِرِهــْم ِل

ْ
ْهــِل ال

َ
َکَفــُروا ِمــْن أ ذیــَن 

َّ
ْخــَرَج ال

َ
ــذي أ

َّ
7. ُهــَو ال

تاُهــُم 
َ
ُهــْم ماِنَعُتُهــْم ُحُصوُنُهــْم ِمــَن اهلِل َفأ

َ
ّن
َ
ــوا أ ْن َیْخُرُجــوا َو َظّنُ

َ
مــا َظَنْنُتــْم أ

ُبــوَن ُبُیوَتُهــْم  ْعــَب  ُیْخِر وِبِهــُم الّرُ
ُ
َف فــي  ُقل

َ
ــْم َیْحَتِســُبوا َو َقــذ

َ
اهلُل ِمــْن َحْیــُث ل

ْبصــاِر )حشــر:2(
َ ْ
وِلــي ال

ُ
ُمْؤِمنیــَن َفاْعَتِبــُروا یــا أ

ْ
ْیــِدي ال

َ
ْیدیِهــْم َو أ

َ
ِبأ

پیــروزی مســلمانان بــر یهــود خائــن »بنی نضیــر« یکــی دیگــر از صحنه هایــی 
کــه در آن امــداد خداونــد بــر مســلمانان نــازل شــد. قلعه هــای بنی نضیــر  اســت 
ــان  ــتند یهودی ــار نداش ــلمانان انتظ ــه مس ک ــود  ــر ب ــتحکم و نفوذناپذی ــان مس آنچن
گمــان می کردنــد ایــن دژهــای  بــه ایــن راحتیهــا بیــرون بیاینــد. خــود یهودیــان نیــز 
گمانــش را هــم  کــه  آهنیــن جلــو خــدا را هــم می توانــد بگیــرد، امــا خــدا از جایــی 
بــه سراغشــان رفــت! در دلهایشــان وحشــت انداخــت؛ جوری کــه  نمی کردنــد 
بــه دســت  بــه دســت خودشــان خانه هایشــان را خــراب می کردنــد و هــم  هــم 
کــه هنــوز بــه  گرفتــن آنــان  مســلمانان. ایــن نشــانه  روشــنی اســت بــرای عبــرت 

ــد. قــدرت خــدا شــک دارن

سکینه ی الهی در "حدیبیه"

 اهلُل 
َ

ــَزل ْن
َ
ــِة َفأ جاِهِلّیَ

ْ
ــَة ال ــَة َحِمّیَ َحِمّیَ

ْ
ــُم ال وِبِه

ُ
ــُروا فــي  ُقل َکَف ــَن  ذی

َّ
ــَل ال 8. ِإْذ َجَع

ــوا  کاُن ــوى  َو  ْق ــَة الّتَ َکِلَم ــْم  َزَمُه
ْ
ل

َ
ُمْؤِمنیــَن َو أ

ْ
ــی ال

َ
َســکیَنَتُه  َعلــی  َرُســوِلِه َو َعل

ــْي ٍء َعلیمــًا )26( ــُکّلِ َش کاَن اهلُل ِب هــا َو 
َ
ْهل

َ
ــّقَ ِبهــا َو أ َح

َ
أ

در صحنــه  حدیبیــه برخــی از مؤمنــان تمایــل داشــتند هــر جــور شــده بــه مکــه 
کــرده  گل  برونــد و حــج بگزارنــد، امــا مشــرکان قریــش نیــز تعصــب جاهلیشــان 
گرفتــه بودنــد نگذارنــد اقتــدار حکومــت نبــوی در حــج بــه رخ  بــود و تصمیــم 
کــه هنــوز در مکــه  کشــیده شــود. اینجــا خطــر درگیــری مســلمانانی را  همــگان 
مانــده و فرصــت هجــرت نیافتــه بودنــد تهدیــد می کــرد؛ لــذا خداونــد بــا فرســتادن 
کــه  کــرد و باعــث شــد  »ســکینه« و آرامــش قلبــی خیــال پیامبــر و مؤمنــان را راحــت 
کمتــر  آنــان بتواننــد بــر خــود مســلط شــوند و بــا انعقــاد صلــح حدیبیــه »فتــح« را در 
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کننــد. از دو ســال آینــده تضمیــن 

کارآمدی "برتری عددی" نصرت جنود غیبی در "حنین"، پس از نا

ــْم  َکْثَرُتُک ــْم  ْعَجَبْتُک
َ
ــٍن ِإْذ أ ــْوَم ُحَنْی ــَرٍة َو َی َکثی ــَن   ــي  َمواِط ــُم اهلُل ف ــْد َنَصَرُک َق

َ
9. ل

ــْم  ْیُت
َّ
ــّمَ َول ــْت ُث ْرُض ِبمــا َرُحَب

َ ْ
ــُم ال ْیُک

َ
ــْت َعل ــْیئًا َو ضاَق ــْم َش ــِن َعْنُک ــْم ُتْغ

َ
َفل

ُمْؤِمنیــَن 
ْ
ــی ال

َ
 اهلُل َســکیَنَتُه  َعلــی  َرُســوِلِه َو َعل

َ
ــَزل ْن

َ
ــّمَ أ ُمْدِبریــَن )توبــه:25( ُث

کاِفریــَن 
ْ
َکَفــُروا َو ذِلــَك َجــزاُء ال ذیــَن 

َّ
َب ال

َّ
ــْم َتَرْوهــا َو َعــذ

َ
 ُجُنــودًا ل

َ
ْنــَزل

َ
َو أ

)توبــه:26(
کمیــت اســالم از ســوی قبیلــه  »هــوازن« تهدیــد می شــد.  پــس از فتــح مکــه حا

بــه همیــن دلیــل پیامبــر بــرای مقابلــه بــا هــوازن در »حنیــن« آمــاده شــد. 
جمعیتشــان  مکــه  تازه مســلمانان  شــدن  اضافــه  بــا  حــاال  کــه  مســلمانان 
یــاد ســپاه خــود مغــرور شــدند و جنــگ را  چنــد برابــر شــده بــود، بــه جمعیــت ز
و  حساب شــده  نقشــه   یــک  بــا  هــوازن،  مــردان  امــا  می دانســتند،  ازپیش بــرده 
کــوه پنهــان شــدند و مســلمانان را  یکــی اول صبــح، در شــکاف  اســتفاده از تار
کــه تعــداد  کردنــد و ایــن باعــث شــد  بــا تیربــاران خــود در ابتــدای جنــگ غافلگیــر 
کلــی  ــه   ــاالی ســربازان سپاهشــان را ب کننــد و تعــداد ب ــرار  ــادی از مســلمانان ف ی ز

کننــد! فرامــوش 
کــه همچنــان مشــغول نبــرد بودنــد، ســپاه  پیامبــر و جمعــی از یــاران صدیقــش، 
را صــدا زدنــد. طمأنینــه  الهــی بــه واســطه  جنــود غیبــی بــر پیامبــر و مســلمانان نازل 
شــد و ســربازان فرارکــرده، بازگشــتند. ایــن بــار ســپاه اســالم بــه مــدد اســتقامت و 

یــاد لشــکر ـ پیــروز شــد.  آرامــش الهــی ـ و نــه تعــداد ز

یادآوری نصرت الهی در "لیلة المبیت" به قاعدان "تبوک"

ــْم  ُت
ْ
اَقل

َ
ــُروا فــي  َســبیِل اهلِل اّث ُکــُم اْنِف

َ
ُکــْم ِإذا قیــَل ل

َ
ــوا مــا ل ذیــَن آَمُن

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
ــا أ 10. ی

ْنیــا 
ُ

َحیــاِة الّد
ْ
ِخــَرِة َفمــا َمتــاُع ال

ْ
ْنیــا ِمــَن اآل

ُ
َحیــاِة الّد

ْ
 َرضیُتــْم ِبال

َ
ْرِض أ

َ ْ
ــی ال

َ
ِإل
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ْ

لیمًا َو َیْســَتْبِدل
َ
ْبُکــْم َعذابــًا أ ِ

ّ
 َتْنِفــُروا ُیَعذ

َ
 َقلیــٌل )توبــه:38( ِإاّل

َ
ِخــَرِة ِإاّل

ْ
ِفــي اآل

 
َ
ُکّلِ َشــْي ٍء َقدیــٌر )توبــه:39( ِإاّل وُه َشــْیئًا َو اهلُل َعلــی   َقْومــًا َغْیَرُکــْم َو ال َتُضــّرُ
ــي  ــا ِف ــِن ِإْذ ُهم ــَي اْثَنْی ــُروا ثاِن َکَف ــَن  ذی

َّ
ــُه ال ْخَرَج

َ
ــَرُه اهلُل ِإْذ أ ــْد َنَص ــُروُه  َفَق َتْنُص

ْیــِه 
َ
 اهلُل َســکیَنَتُه َعل

َ
ْنــَزل

َ
 اهلَل َمَعنــا َفأ

َ
 ِلصاِحِبــِه ال َتْحــَزْن ِإّن

ُ
غــاِر ِإْذ َیُقــول

ْ
ال

َکِلَمــُة اهلِل  ــْفلی  َو  َکَفــُروا الّسُ ذیــَن 
َّ
َکِلَمــَة ال ــْم َتَرْوهــا َو َجَعــَل 

َ
ــَدُه ِبُجُنــوٍد ل ّیَ

َ
َو أ

یــا َو اهلُل َعزیــٌز َحکیــٌم )توبــه:40(
ْ
ُعل

ْ
ِهــَي ال

کــه بــرای دفــع خطــر  کردنــد  یــک ســال پــس از فتــح مکــه، وقتــی پیامبــر اعــالم 
منافــق  و  ضعیف االیمــان  جریــان  شــویم،  »تبــوک«  عــازم  بایــد  روم  امپراتــوری 
ــی  ــا یــک ابرقــدرت جهان ــار ســخن از مقابلــه ب ــه شــدت ترســیدند؛ چــون ایــن ب ب
ــا  گرمــای هــوا ت کردنــد. از دوری راه و  بــود؛ لــذا سمپاشــی و بهانه تراشــی را شــروع 
کشــاورزی. خداونــد بــه ایــن جریــان  رســیدن وقــت چیــدن میوه هــا و محصــوالت 
کــه می رســد ســنگین می شــوید؟ آیــا بــه زندگــی دنیــا  می گویــد: چــرا وقــت جهــاد 
ی، عــددی  کــه زندگــی دنیــا در برابــر حیــات اخــرو راضــی شــده اید؟ در حالــی 
ک خــدا  یــد، دچــار عــذاب دردنــا گــر نرو کــه ا نیســت؛ ســپس تهدیدشــان می کنــد 
کســان  بــه خــدا ضــرری نمی زنــد؛ چــون هســتند  نرفتنتــان  می شــوید. ضمنــا 

کــه بــار خــدا را بردارنــد و اصــال خــدا بــر هــر امــری توانــا اســت. دیگــری 
ــاری نکنیــد، خــدا او را رهــا  گــر شــما پیامبــر خــدا را ی ــد: ا در آخــر هــم می فرمای
کــه مشــرکان  کــه در »لیلــة المبیــت« رهایــش نکــرد؛ وقتــی  نمی کنــد؛ همان طــور 
کنــار یــک نفــر دیگــر بــه غــار پنــاه بــرد.  کشــیده بودنــد و پیامبــر در  طــرح تــرورش را 
همــراه پیامبــر می ترســید و پیامبــر مرتــب بــه او می گفــت: نتــرس؛ خــدا بــا مــا 
ــا ســپاه نامرئــی  ــر پیامبــر فرســتاد و او را ب ــد آرامــش خــود را ب اســت. اینجــا خداون
کــرد و  کفــار را خــراب  کــرد و طــرح  خــود، یعنــی یــک »تــار عنکبــوت« ناچیــز یــاری 

پیامبــر، صحیــح و ســالم بــه مدینــه رســید.
خــدا همیشــه اســالم را یــاری می کنــد؛ چــه در »لیلــة المبیــت«، چــه در »بــدر« 
و »احــزاب« و چــه در »حنیــن« و »تبــوک«؛ چــون شکســت ناپذیر و حکیــم اســت.
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تطبیق تاریخ انقالب

تحول "شخصیت جمعی" ملت ایران

خــود اینکــه شــخصیت جمعــی مــردم مســلمان ایــران در فاصلــه  یکــی - دو 
 ســال مانــده بــه بهمــن 57 تحولــی شــگرف یافــت و ســالها ســکوت ناشــی از تــرس 
ــر ظلــم و جنایتهــای پهلــوی اول و دوم بــه وحــدت بی نظیــر و  و بی تفاوتــی در براب
یــم تــا بــن دنــدان  گوشــت و پوستشــان علیــه رژ قیــام شــجاعانه  سراســری مــردم بــا 

مســلح شــاه و اربابانــش تبدیــل شــد یکــی از مصادیــق مهــم نصــرت الهــی بــود:

یــارى  گــر  ا  )7 )محمــد:  ْقداَمُکــْم  
َ
أ ــْت  ُیَثّبِ َو  َیْنُصْرُکــْم  اهلَل  َتْنُصــُروا  »ِإْن 

کریــم  بکنیــد خــدا را - یــارى خــدا یــارى احــکام خــدا ا ســت، یــارى قــرآن 
کنیــد خــدا را،  اســت و یــارى جمهــورى اســالمی اســت - چنانچــه یــارى 
کــه یــارى می کنــد و شــما  خــدا هــم شــما را یــارى می کنــد. ایــن یــك قضیــه 
کردیــد اســالم را و یــارى  کــه شــما یــارى  ایــن قضیــه را در عیــن دیدیــد. 
کردیــد نهضــت اســالمی را، جمهــورى  کردیــد احــکام اســالم را و یــارى 
گــر یــارى خداونــد تعالــی نبــود،  کــرد شــما را. ا اســالمی را و خداونــد یــارى 
چــه طــور امــکان داشــت شــماى بــدون اســلحه، بــدون ســازوبرگ جنگــی و 
کــه خودشــان همــه چیــز داشــتند  کنیــد بــر آنهایــی  بــدون یــك نظــام، غلبــه 
و همــه قدرتهــا در دســت آنهــا بــود و قدرتهــاى شــیطانی خارجــی هــم پشــت 
سرشــان ایســتاده بــود و تأییدشــان می کــرد، لکــن شــما را خــدا نصــرت داد. 
ــم هســت 

َ
کــه یــك اراده بــزرگ در عال کــه غفلــت دارنــد از ایــن معنــا  آنهایــی 

و همــه چیــز تحــت آن اراده اســت، آنهــا برایشــان معّماســت، یــك معّمــاى 
کــه یــك ملــت بــا هیــچ و هیــچ  کــه چــه طــور شــد ایــن مطلــب  حــل نشــدنی 
کــرد و همــه را بیــرون رانــد.  ســازوبرگ بــر یــك همچــو قدرتهــاى بــزرگ غلبــه 
اینهــا غافل انــد از اینکــه یــك  اراده  اى فــوق همــه اراده  هــا هســت و خــداى 
کنیــد  کــه چنانچــه نصــرت  کــرده اســت بــه مــردم  تبــارك و تعالــی وعــده 
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کــه بــه مــاوراء طبیعــت  خــدا را، خــدا هــم نصــرت می کنــد شــما را. آنهایــی 
کــه قائــل بــه  اعتقــاد ندارنــد بــراى آنهــا ایــن مســائل معماســت، امــا بــراى مــا 
ــم یــك همچــو  کردی ــوى ثابــت  ــا برهــان ق ــی هســتیم- و ب یــك همچــو قدرت
قدرتــی را - هیــچ معّمــا نیســت. معّمــا پیــش مــا نیســت ایــن مســائل. 

کافــی اســت. کــرد شــما را و یــارى خداونــد  خداونــد یــارى 
کوتاهــی یــك  گــر یــارى خداونــد نبــود، چه طــور در ظــرف یــك مــدت  ا
هــر  بــراى خودشــان داشــتند  یــك خیــال خاصــی  کــدام  هــر  کــه  ملتــی 
همــه  یك دفعــه  داشــتند،  برنامــه اى  یــك  و  آرزو  و  آمــال  یــك  طبقــه اى 

امــر. یــك  مجتمــع شــدند در 
پاســبان  یــك  از  کــه  ملتــی  یــك  چه طــور  نبــود،  خــدا  نصــرت  گــر  ا  
ــه خــودش نمــی داد  ــازار می آمــد اجــازه ب گــر در ب می ترســید، یــك پاســبان ا
 بیــرق نمی زنیــم بــاالى دکانهــا، هیــچ همچــو 

ً
کــه بگویــد مــا امــروز مثــال

گــر  چیــزى در ذهنــش نمی آمــد، بــه خــودش همچــو اجــازه اى نمــی  داد، ا
یختنــد  یــارى خــدا نبــود، چه طــور همیــن ملــت بــه همیــن وضــع یك دفعــه ر
یــم دو هــزار   ســلطنت نمی  خواهیــم؟! ســلطنت رژ

ً
گفتنــد مــا اصــال بیــرون، 

ــما  ــت. ش ــن خداس ــاى ای ــن نصرته ــم. ای ــا نمی خواهی ــاله را م ــد س و پانص
کنیــد از آن«.1 گاهــی غفلــت  شــاید 

همچنان کــه تحــول جوانــان تربیت شــده در دل فرهنــگ غربــی بــه انســانهایی 
جهادگــر و ایثارگــر یــک معجــزه  و امــداد الهــی بــود:

»از آن طــرف تحــول دیگــرى پیــدا شــد. امــروز یــك دســته از جوانهــا، زن و 
گفتنــد مــا آمدیــم بــراى اینکــه در روســتاها  پــا آمدنــد پیــش مــن و  مــرد، از ارو
کــه ســابق در مســائل دیگــر  یــم و بــه مــردم خدمــت بکنیــم. جوانهایــی  برو
می آینــد،  می کننــد.  فکــر  مســائل  جــور  ایــن  در  امــروز  می کردنــد.  فکــر 
پــا می آینــد، از خــارج می آینــد، زن و مردشــان می آیــد بــراى اینکــه  از ارو
کننــد بــه روســتاییها. چنانچــه از داخــل، از  کمــك  در روســتاها برونــد و 
دانشــگاه، طبیــب، مهنــدس، خانمهــا، همــه می رونــد در ایــن روســتاها 

1 . صحیفه امام، ج  10، ص 216 و 217
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کــه یــك تحولــی  کمــك می کننــد. ایــن حــس تعــاون یــك حســی اســت  و 
کــه هســت خــداى تبــارك و تعالــی  کــه اعجازآمیــز اســت و آنچــه  اســت 

انجــام داده اســت«.1 

هجرت برنامه ریزی نشده امام به پاریس

ــاد  کــردن فری ــرای خامــوش  ــه عــراق ب ک تبعیــد امــام ب ــه تصریــح اســناد ســاوا ب
انداختــن وجهــه   فــروغ  از  و  نجــف  در ســکون سیاســی حــوزه   ایشــان  بیدارگــر 
علمــی ایشــان در بیــن چهره هــای بــزرگ حــوزه  علمیــه  نجــف بــوده اســت، امــا 
کــه امــام نه تنهــا از پــا ننشســت و ارتباطــش بــا ملــت ایــران قطــع  وقتــی دیدنــد 
یــم عــراق رفتــه رفتــه تصمیــم  نشــد، بلکــه روز بــه  روز بــر محبوبیتــش افــزوده شــد. رژ
گرفــت عرصــه را بــر ایشــان تنــگ  کنــد. ســرانجام پــس از ممانعــت  طوالنــی، در مهر 
یه اجــازه خــروج دادنــد، امــا  کویــت و ســپس ســور ســال 56 بــه امــام بــرای ســفر بــه 
کشــور اجــازه ورود نمی دهــد؛  کــه دولــت ایــن  کویــت بــه ایشــان اعــالم شــد  در مــرز 
لــذا مجبــور شــدند بــه عــراق بازگردنــد و در حالی کــه تصمیــم اولیه شــان عزیمــت 
کشــورهای اســالمی بــود بــا اتفاقــات پیش آمــده از رفتــن بــه  بــه یکــی دیگــر از 
یــس می شــوند: کردنــد و ناچــار بــه هجــرت بــه پار کشــورهای اســالمی قطــع امیــد 

بــود و مــا غافــل بودیــم. مــا  »خــداى تبــارك و تعالــی تقدیــرى فرمــوده 
کــه بــا آقایــان  کویــت بعــد از دو - ســه روزى  کــه از  بنایمــان بــر ایــن بــود 
یه و آنجــا یــك اقامــت طوالنــی بکنیــم،  یــم بــه ســور مالقــات می کنیــم برو
مــا  و  باشــد  دیگــر  چیــز  راه،  بایــد  کــه  بــود  کــرده  تقدیــر  خداونــد  لکــن 
کجــا منتهــی می  شــود. از آنجــا برگشــتیم  کــه ایــن تقدیــر بــه  نمی  دانســتیم 
کــه مــا  کــردم  بــه بصــره و از آنجــا هــم بــه بغــداد مــا را بردنــد. و مــن مالحظــه 
ــن  ــه همی ــت. ب ــب اس ــن مطل ــالمی همی ــن دَول اس ــم از ای ی ــا برو ــر ج ــر ه گ ا
ــه  ــم ب ی ــا می  رو ــه م ک ــابق -  ــر س ــچ فک ــدون هی ــم - ب گرفتی ــم  ــت تصمی جه

فرانســه«. )6 اســفند 57(

1 . صحیفه امام، ج 9، ص 197 
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کــه  حکمــت ایــن اتفاقــات و تغییــر مقصــد غیرمنتظــره وقتــی فهمیــده شــد 
کوچــک  ســیل خبرنــگاران از سراســر دنیــا بــرای مصاحبــه بــا امــام بــه دهکــده  
کــه حضــرت  گرفتــه بــود  نوفل لوشــاتو هجــوم آوردنــد. اراده  الهــی بــر ایــن تعلــق 
روح  اهلل ثمــره  اخــالص و ایمــان و صبــر خــود را بــه چشــم ســر ببینــد؛ از غربــت 
14 ســاله  و سانســور رســانه ای ایــام تبعیــدش در نجــف بیــرون بیایــد و بــه تیتــر 
کــه عمــال  یــک رســانه های بــزرگ جهــان تبدیــل شــود و بــا ایــن توجــه تبلیغاتــی – 
ــر همــه  حربه هــای  بــه دســت خــود دشــمن ایجــاد شــده بــود - بــا دســت خالــی ب
ــا نهضــت شــتابی فزاینــده بگیــرد و در ظــرف 4 مــاه بــه  تبلیغــی آنــان فایــق آیــد ت

ثمــر بنشــیند: 

کــه مایــل نبــودم از دَول اســالمی خــارج بشــوم، لکــن  »در عیــن حالــی 
کــه مســائل در آنجــا بــه طــور وســیع در همــه  کــرده بــود  خداونــد تقدیــر 
کــه  کردنــد  ــم هجــوم 

َ
جــاى دنیــا پخــش بشــود و خبرنگارهــا از اطــراف عال

کــه  امریــکا  از  خصوصــًا  و  می  شــد  مصاحبه  هــا  چندیــن  روزى  گاهــی 
ــه سراســر  ــد ب کردن ــا آنهــا شــد و آنهــا از همــان جــا پخــش  مصاحبه  هایــی ب
امریــکا و بــه بعــض از بــالد دیگــر و مــا هــم مســائل ایــران را در آنجــا روشــن 
کــه بــه واســطه تبلیغــات ســوئی  کــه بســیارى از ابهاماتــی  کردیــم؛ بــه طــورى 

ــع شــد. ــود در آنجــا رف ــه از طــرف اجانــب شــده ب ک
ــراى تبلیغــات  گفته  انــد ســالی صــد میلیــون دالر ب ــه مــن  کــه ب از قــرارى 
گذاشــته بــود! و ایــن تبلیغــات دامنــه  دار در همــه جــا، در همــه جــاى دنیــا، 
بــوده اســت بــر ضــد ملــت و روحانیــت و اینهــا و بعــد نفــاق ... خــود او و دار 
یــس بودیــم ایــن مســائل  کــه در پار و دســته هاى او و مــا در ایــن چنــد وقتــی 
کردیــم و ایــن مصاحبــات و نوشــته  ها و اینهــا مســائل را بــر  را تقریبــًا حــل 
کــرد. و تقریبــًا یــك ســال بعــد  مملکتهــاى خــارج، ملتهــاى خــارج روشــن 
از اینکــه از 15 خــرداد یــك قتــل عامهایــی شــد و آنچــه شــد و مــا بــه ترکیــه 
ــًا یــك قــدرى غفلــت حاصــل شــد، لکــن  ــه عــراق تبعیــد شــدیم تقریب و ب
کــه در یــك ســال - قبــل از یــك ســال و نیــم تقریبــًا - ایــن  عواملــی پیــدا شــد 

کــه ایــران بــه حرکــت آمــد«. )6 اســفند 57( عوامــل باعــث شــد 
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الهام الهی برای بازگشت امام به ایران در 12 بهمن 57 

کــه بیاییــم به ایران فعالیتهاى شــدید شــروع  کــه بنــا گذاشــتیم  »مــا اخیــرًا 
شــد بــراى اینکــه نیاییــم ایــران؛ البتــه قبلــش هــم از طــرف دولــت امریــکا و 
کــه بعضــی وقتهــا خودشــان می آمدنــد،  آنهــا خیلــی پیغامهــا می دادنــد 
ــه  ک ــود  ــوم ب ــن معل ــم، لک ــن بازرگان ــت م ــوان می گف ــه عن ــد ب ــر می آم ــك نف ی
ــه  ــد ب ی ــاال نرو ــما ح ــه ش ــرد و اینک ــا می ک ــود و صحبته ــی ب ــرد سیاس ــك م ی
کــه  ایــران. حــاال زود اســت رفتــن ایــران. ُنــوَرس اســت حــاال و بعــد هــم 
کــه شــاه رفــت و شــاه ســابق  ــاد و بعــد هــم  ی پشــتیبانی از شــاه می کردنــد ز
رفــت و بختیــار، وارث بــه حّقــش ـ یعنــی در جنایــت جــاى او بــود ـ آن وقــت 
هــم فعالیتهــا شــروع شــد بــه اینکــه شــما نیاییــد بــه ایــران حتــی از ایــران - از 
کــه شــما  ــد  ــد خواندن ــراى مــا آوردن ــه  وســیله دولــت فرانســه ب ــود - ب کجــا ب
گــر شــما  حــاال نیاییــد ایــران و حــاال اســباب چــه هســت و چــه می شــود و ا
یــاد زدنــد و  یــد بــه ایــران، حّمــام خــون راه می افتــد! و از ایــن حرفهــا ز برو
کــه رفتــن مــا بــه ایــران بــراى  کــه مــن در ذهنــم آمــد  ایــن اســباب ایــن شــد 
گــر چنانچــه نفــع داشــت برایشــان و می توانســتند  اینهــا یــك ضــررى دارد! ا
کننــد ایــن حرفهــا را نمی زدنــد؛  کــه مــا وقتــی رفتیــم ایــران فــورًا مــا را توقیــف 
و  تبــارك  و خــداى  آمدیــم  و  عــازم شــدیم  مــا  ایــران.  بیاییــد  می گفتنــد: 
ــا  ــا شــما و ب ــا و ب ــا م ــا حــاال ب ــی در همــه ایــن مســائل از اول نهضــت ت تعال

ملــت ایــران همراهــی فرمــود«. )10مهــر58(

ترس دشمن از مقابله نظامی با تظاهرات مردم یا زدن هواپیمای امام

ــرس ســران  ــه پیــروزی نهایــی انقــالب، ت یکــی از مهم تریــن امدادهــای الهــی ب
کــه بــا دســتان خالــی بــه خیابانهــا  یــم از مقابلــه  نظامــی ســنگین بــا مــردم -  رژ
ــود.  ــمان و ... ب ــان در آس ــام و زدن هواپیمایش ــرت ام ــرور حض ــا ت ــد ی ــه بودن یخت ر
خــود ایشــان ایــن مســئله را یکــی از مصادیــق ســنت الهــی »القــای رعــب در دل 
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برمی شــمارند: دشــمنان« 

جنگــی  ابــزار  جــور  همــه  ملــت،  دشــمنهاى  شــما،  و  مــا  »مخالفیــن 
در دستشــان بــود. قــدرت در دستشــان بــود. تانکهــا دســت آنهــا، توپهــا 
دســت آنهــا، مسلســلها دســت آنهــا و نظامیهــا هــم دســت آنهــا. همــه چیــز 
بــود. از آن طــرف پشــتیبانی همه جانبــه هــم از آنهــا می شــد.  دستشــان 
ى، انگلســتان، همــه پشــتیبانی می کردنــد، بلکــه دولتهــاى  امریــکا، شــورو
اســالمی! دولتهــاى اســالمی هــم پشــتیبانی می کردنــد. تمــام ابــزار جنگــی 
کــه آنهــا داشــتند و تمــام پشــتیبانیهاى اَبرقدرتهــا و قدرتهــاى بعــدى، اینهــا 
ُکنــد  همــه بودنــد، لکــن بایــد بگویــم خــداى تبــارك و تعالــی همــه َحْربه هــا را 
کــه دارنــد  کــه در یــك روز بــا ایــن قوه هایــی  کــرد؛ یعنــی اینهــا می توانســتند 
کننــد ملــت را، تهــران را بــه خــاك و خــون بکشــند؛ می توانســتند،  ســرکوب 
کــه ســران اینهــا خــوف  ُکنــد شــد؛ یعنــی خــدا خواســت  لکــن حربه هایشــان 
کــه ایمــان داشــتند ملحــق  در دلشــان افتــاد. تتمــه آنهــا هــم یــك دسته شــان 
شــدند بــه ملــت. یــك دســته دیگــر هــم می ترســیدند. خداوند گاهی اســالم 
ــه  ــه ُرعــب نصــرت مــی داده اســالم را در صــدر اســالم ب ــا همیــن نصــِر ب را ب
کــم، دشــمنهاى داراى همــه  گــروه  اینکــه دشــمنها را می ترســاندند. از یــك 
کــه شکســت   ســازوبرگها می ترســیدند. ایــن تــرس اســباب ایــن می شــد 
گــر خداونــد تبــارك و تعالــی در  گــر نترســیده  بودنــد، ا می خورنــد. اینهــا ا
کــه در یــك روز همــه مــا  ــود  ــود، ممکــن ب ــرس را نینداختــه ب دل اینهــا آن ت
کــه اســتعمال  را از بیــن ببرنــد. برایشــان امــکان داشــت، لکــن همچــو شــد 
اســلحه نتوانســتند بکننــد؛ یعنــی هیــچ بمبــاران نکردنــد ایــران را. تهــران را 
کــرده بودنــد باالییهــا، پایینی هــا  گاهــی  اینهــا می توانســتند بکننــد. امــر هــم 
کــه هیــچ  کــه مــا  کــه خــدا بــه مــا داد  نشــنیدند از آنهــا. ایــن یــك نصرتــی بــود 
کــه اینهــا  نداشــتیم؛ یعنــی نــه نظامــی بودیــم و نــه ملــت مــا نظامــی بــود 
مشــق نظامــی نکــرده بودنــد؛ اینهــا مدرســه نظــام نرفتــه بودنــد و هیــچ ابــزار 
ــود. هــم نظــام را آنهــا  ــود دســت دشــمن ب جنگــی هــم نداشــتیم. هــر چــه ب
داشــتند و قــدرت نظامــی داشــتند و تحصیــالت نظامــی داشــتند و اینهــا و 
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مــا نداشــتیم و هــم همــه ابــزار دســت آنهــا بــود و مــا نداشــتیم. می توانســتند 
اینهــا آب و بــرق را از تهــران یــا از شهرســتانها ببرنــد، شــما را در تشــنگی 
کــه آن چیزهایــی  کــرد خــدا  کارى  کــرد.  بگذارنــد. خداونــد منصرفشــان 
کــه دســت آنهــا بــود اســتعمال نتوانســتند بکننــد. حــاال  کــه و حربه هایــی 
از خــوف بــود، انصــراف بــود، هــر چــه بــود ایــن پیــروزى شــما مهمــش ایــن 
کار انداختــه بــود«.1 کــه دشــمن را یــا بــه خــوف یــا بــه انصــراف از  معنــا بــود 

بیعت همافران با امام در 19 بهمن 57

یــم شــاه بــه حســاب می آمدنــد و در  ی هوایــی نورچشــمی های رژ افســران نیــرو
کــه روزی آنــان بــه مــردم و نهضــت بپیوندنــد، امــا  مخیلــه  هیچ کــس نمی گنجیــد 
ــه خدمــت  ــران را نیــز ب ی هماف ــد نیــرو ــان، خداون علیرغــم محاســبات مادی گرای
هــم  را  گمانــش  هیچ کــس  کــه  جایــی  از  و  درآورد  قیام کــرده اش  امــت  و  امــام 
ــار دیگــر معجــزه  قیــام هلل  ــا چشــمان ظاهربیــن ب کــرد ت ــاری  ــرد، انقــالب را ی نمی ب

را ببیینــد:

ی  گروهــان - از نیــرو »آمدنــد آن چنــد مجموعــه - در مجمــوع مثــاًل چنــد 
کــه آمدنــد در مدرســه ایســتادند و ســرود خواندنــد و ســالم کردنــد بــه  هوایــی 
امــام. ایــن یــک رزق الُیحَتَســب بــود بــرای ایــن انقــالب و بــرای مبارزیــن و 
ــُه َمخَرًجــا * َو َیرُزقــُه ِمــن َحیــُث 

َ
ــِق اهلَل َیجَعــل ل بــرای امــام بزرگــوار: »َو َمــن َیّتَ

ال َیحَتِســب« )طــالق:2و3( ایــن حقیقتــًا رزق الُیحَتَســب بــود«.2

فرمان شکستن حکومت نظامی در عصر 21 بهمن 57

کــه بــه خیابانهــا بریزنــد  حضــرت امــام در عصــر 21 بهمــن بــه مــردم پیــام دادنــد 
یــم بــرای تــرور امــام  و حکومــت نظامــی را بشــکنند. همیــن تدبیــر، نقشــه  مرمــوز رژ

1 . صحیفه امام، ج  10، ص 49 
ی هوایی، 19 بهمن 1397  2 . دیدار رهبر معظم انقالب با فرماندهان نیرو
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کــرد. امــام ایــن قضیــه را نیــز  و ســران نهضــت و کشــتار وســیع مــردم را نقــش بــر آب 
الهــام ویــژه  الهــی می داننــد:

کار  ایــن  کــه  نمی  آمــد  ذهنمــان  در   
ً

اصــال مــا  کــه  می  شــود  »کارهایــی 
کــه  کــه نتیجــه دارد. در همیــن آخــر   بایــد بشــود؛ می  شــد و می  دیدیــم 

ً
مثــال

مــا آمدیــم تهــران و آقایــان هــم بــه عنــوان وزارت بودنــد حکومــت نظامــی 
حکومــت  چــه  بــراى  اینهــا  کــه  نمی  دانســتم   

ً
اصــال مــن  کردنــد.  اعــالم 

کــه مــا  گفتنــد - لکــن بــه ذهنــم آمــد  کرد ه  انــد - بعــد بــه مــا  نظامــی اعــالم 
کــه از ظهــر بــه آن  کردنــد  بشــکنیم ایــن حکومــت نظامــی را. آنهــا روز اعــالم 
طــرف حکومــت نظامــی و مــن نوشــتم و شکســته شــد و بعــد مــا فهمیدیــم 
کــه  ــوده اســت  ــراى ایــن ب ــوده اســت. ایــن حکومــت نظامــی ب کــه توطئــه ب
کــه دارنــد و شــب  بعــدش مســتقر بشــوند در خیابانهــا نظامیهــا و قوایــی 
کــرد.  کننــد و همــه ماهــا را و شــماها را از بیــن ببرنــد. ایــن را هــم خــدا  کودتــا 

ــر58( ــود«. )10مه ــئله  اى نب ــك مس ــان ی ــا در ذهنم ــچ م هی

کودتای مخوف "نوژه" لو رفتن 

کــه  بــا هدایــت و تحریــک ســازمان »ســیا« و بــا نقش آفرینــی  کودتــای نــوژه –  در 
بختیــار و ســلطنت طلبها و نفوذیهــای دولــت موقــت و برخــی بقایــای ارتــش 
شــده  طراحــی  منطقــه  ارتجــاع  مالــی  حمایــت  از  بهره منــدی  و  شاهنشــاهی 
کــز  بــود - قــرار بــود هواپیماهــا از یــک پایــگاه هوایــی در همــدان بلنــد شــوند و مرا
حساســی ماننــد: بیــت امــام در جمــاران بــا هواپیمــا بمبــاران شــود و یکــی از 
شــخصیتهای آن روز حــوزه، بــه عنــوان رهبــر جدیــد معرفــی شــود. همــه چیــز بــرای 
ــود، امــا یــک روز  اجــرای موفــق ایــن نقشــه  ســری در تیــر 1359 هماهنــگ شــده ب
ــود در آن حضــور داشــته  ــرار ب کــه ق ــان ارتشــی  ــه عملیــات یکــی از خلبان مانــده ب
کــه آن وقــت  باشــد بــه خــود می آیــد و نقشــه را بــه اطــالع آیــت اهلل خامنــه ای – 
کودتــا لــو مــی رود.1  امــام ایــن اتفــاق را  عضــو شــورای انقــالب بودنــد - می رســاند و 
کردنــد. ایــن هــم از طــرف  کودتــاى پایــگاه شــهید نــوژه را ترتیــب دادنــد و برنامه ریــزى  1 . »ماجــراى 
همــان دســتگاههاى جاسوســی دشــمن بــراى فتــح ارتــش بــود. آنهــا می خواســتند یــا موّفــق شــوند - 
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کار خدا دانستند:

کودتایــی  گذشــت بنــا بــود یــك  کــه  »شــما دیدیــد در ایــن دو - ســه روزى 
کــرد و   همه طرفــه بکننــد. خــداى تبــارك و تعالــی بــا مــا همــکارى 

ً
مثــال

کشــف شــد«. 1 

معجزه  "ما می توانیم"

»در روزهــاى اّول جنــگ یــك نفــر نظامــی پیــش مــن آمــد و فهرســتی آورد 
کــه انــواع و اقســام هواپیماهــاى مــا ـ جنگــی و ترابــرى ـ در آن فهرســت ذکــر 
کــه چنــد روز دیگــر همــه  فروندهــاى  گردیــده بــود  شــده بــود و مشــّخص 
 ایــن نــوع هواپیمــا در روز 

ً
ایــن نــوع هواپیماهــا زمین گیــر خواهــد شــد؛ مثــال

هشــتم، ایــن نــوع هواپیمــا در روز دهــم، ایــن نــوع هواپیمــا در روز پانزدهــم! 
کــه خدمــت امــام ببــرم تــا ایشــان بداننــد  ایــن فهرســت را بــه مــن داده بــود 
کــردم دیــدم  نــگاه  کــه  بــه آن فهرســت  مــن  مــا چیســت.  کــه موجــودى 
کــه هواپیمایــی از انــواع هواپیماهــاى مــا زمین گیــر خواهــد  دیرتریــن زمانــی 
شــد در حــدود بیســت و چنــد روز اســت؛ یعنــی مــا بیســت و چنــد روز 
ــد شــود! مــن  ى زمیــن بلن ــد از رو ــه بتوان ک ــم  ی ــچ هواپیمایــی ندار ــر هی دیگ

کــه عناصــر نفوذیشــان در آن بــود بــه  کــه ایــن هــدف اّولشــان بــود - و بــا ایــن توفیــق بــا دســِت ارتشــی 
گــر موّفــق نشــدند، بیــن مــردم و ارتــش و بیــن انقــالب و ارتــش فاصلــه  انقــالب خاتمــه دهنــد و یــا ا
ــه وســیله ارتشــیها خنثــی شــد. شــاید ملــت  ــود، امــا ایــن توطئــه هــم ب کــی ب ــد. توطئــه  خطرنا بیندازن
کودتــاِى بســیار خطرنــاك پایــگاه شــهید نــوژه خنثــی  کــه موجــب شــدند توطئــه   ایــران ندانــد آن کســانی 
کــه آمدنــد بــه مــا اّطــالع دادنــد. یــك خلبــان جــوان در نیمــه ى شــب  شــود خــوِد جوانــان ارتشــی بودنــد 
کــه  گــوش کنیــم. حرفــش ایــن بــود  کــه حرفــش را  کــرد  یــاد مــا را وادار  آمــد و دِر خانــه  مــا را زد و بــا اصــراِر ز
کودتــا در ظــرف بیســت و چهــار ســاعت آینــده انجــام می گیــرد. بعــد هــم عناصــر دنبال کننــده   ایــن 
کودتــا  کــردن آن  ایــن قضیــه - نظامیــان و ارتشــیهاى متدّیــن آن پایــگاه - بیشــترین نقــش را در خنثــی 
کــرد، خــوِد ارتــش بــود. خــوِد ارتــش نگذاشــت  کــه در ایــن صحنــه از ارتــش دفــاع  کســی  داشــتند. آن 
کنــد.« )بیانــات رهبــر  کــه ایــن چنــگال دشــمن بــه او وصــل شــود و توطئــه  خــود را در ارتــش پیــاده 

انقــالب در دیــدار اعضــاى ارتــش جمهــورى اســالمی ایــران ، 30/ 01/ 1374(
 همه طرفــه ـ بکننــد. 

ً
کودتایــی ـ مثــال گذشــت بنــا بــود یــك  کــه  1 . »شــما دیدیــد در ایــن دو - ســه روزى 

کــرد و کشــف شــد.« )صحیفــه امــام، ج  13، ص 23(  خــداى تبــارك و تعالــی بــا مــا همــکارى 
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ــه  ــه امــام نشــان دهــم. ایشــان ب کــه ایــن فهرســت را ببــرم و ب ــود  وظیفــه ام ب
گفتنــد: اعتنــا نکنیــد. مــا می توانیــم! برگشــتم و  کردنــد و  کاغــذ نــگاه  آن 
گفتــم: امــام می گوینــد: می توانیــد. آن هواپیماهــا  کــه بودنــد  ــه دوســتانی  ب
بــه هّمــت شــما و بــا توانســتن شــما هنــوز پــرواز می کننــد. هنــوز از بســیارى 
از تجهیــزات پرنــده  ایــن منطقــه پیشــترند. هنــوز در مصــاف بــا بســیارى از 
کــه وســایل مــدرن دارنــد برتــر و فایق ترنــد. از آن روز نزدیــك بیســت  کســانی 
ســال می گــذرد. ایــن اســت معجــزه  هّمــت انســان! ایــن اســت معجــزه  

ــد«.1   کردن کار  ــا آنهــا  ــد، ب کردن ایمــان! آنهــا را ســاختند، آنهــا را تعمیــر 

شکست مفتضحانه  حمله  سّری؛ شنها مأمور خدا بودند

ــکا وقتــی  ــان 1357، دولــت آمری ــکا در 13 آب ــه  جاسوســی آمری پــس از فتــح الن
دیــد بــا تهدیــد و اعمــال فشــار سیاســی - حقوقــی و حتــی قطــع رابطــه، نمی توانــد 
گرفــت بــا اقــدام نظامــی  کنــد، تصمیــم  ایــران را وادار بــه آزادی جاسوســهای خــود 
کامــال  کــه طــی یــک عملیــات  شــبانه، خــودش وارد عمــل شــود. قــرار بــر ایــن بــود 
و  کننــد  تجــاوز  ایــران  ک  خــا بــه  آمریکایــی  هواپیماهــای  و  بال گردهــا  ســری، 
کننــد. همــه  محاســبات بــه دقــت انجــام شــده بــود، غیــر  گروگانهــای خــود را آزاد 
از امــداد ویــژه ی الهــی بــه ملــت قیام کــرده  ایــران. در پنجــم اردیبهشــت 1359 
نــازل شــد و نقشــه  به ظاهــر  »توفــان شــن« در صحــرای طبــس  بســان »ابابیــل« 
کــه  کــرد  بــا آنــان چنــان  کــرد و  بــرآب  بی نقــص ارتــش مــدرن آمریــکا را نقــش 
یــده   ورز بدنهــای  از  کســتری  خا و  آن  افســانه ای  تجهیــزات  از  آهن پــاره ای  جــز 

ــر جــا نمانــد.2  کماندوهایــش ب

ى هوایی ، 1377/11/19 1 .  بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از پرسنل نیرو
ــی  ــه جائ کار ب ــرد.  ک ــش  ــا فروک ــم ملته ــان در چش گه ــت، نا ــا آن عظم ــه و ب ــا آن هیمن ــکای ب 2 . »آمری
ــی و  ــه حملــه ی نظامــِی پنهان گروگانهــا دســت ب ــرای نجــات ایــن  ــکا ب کــه رئیــس جمهــور آمری رســید 
کردنــد، آدم  کردنــد، مقدمــات فراوانــی فراهــم  شــبانه بــه ایــران زد. جاسوسانشــان را در اینجــا بســیج 
کــه طبــس پیــاده شــوند و از آنجــا  کردنــد، آمدنــد  دیدنــد، جــا دیدنــد، بــا هلیکوپتــر و هواپیمــا حملــه 
کــه آن ماجــرای معــروف طبــس اتفاق  بیاینــد و بــه خیــال خودشــان گروگانهــا را خــالص کننــد و ببرنــد؛ 
ی اینهــا را بــرد، هواپیماهــا و هلیکوپترهاشــان آتــش گرفــت و مجبــور شــدند  افتــاد، خــدای متعــال آبــرو
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کارتــر بعدهــا از آن بــه عنــوان یکــی از  کــه  پــس از ایــن شکســت تحقیرآمیــز – 
ــم اقتصــادی  کــرد - آمریــکا در خــرداد 1359 تحری ــاد  بدتریــن روزهــای عمــرش ی
علیــه ملــت ایــران را بــه اجــرا گذاشــت. در پــی ایــن تحریــم ، امــام علــت شکســت 
ــر ملــت مؤمــن ایــران دانســتند؛  ــار آمریــکا در طبــس را نصــرت الهــی ب فضاحت ب
کــه در صــورت حفــظ ایمــان، اســتقامت و شــهادت طلبی مــردم در نبــرد  نصرتــی 

پذیــر اســت: اقتصــادی نیــز تکرار

کــه  آنهایــی  بــا  باشــیم  داشــته  روابــط  کنیــم  چــه  می خواهیــم  »مــا 
کــه رابطــه  ــا آنهــا غیــر از ایــن اســت  می خواهنــد مــا را بچاپنــد؟ رابطــه مــا ب
چپاولگــر و چپــاول بشــو اســت؟ بــراى چــه مــا می خواهیــم ایــن را؟ درهــا را 
همــه را ببندنــد و مــا را محاصــره اقتصــادى بکننــد. مــا خودمــان در اینجــا 
یــم، خــدا بــاران هــم بــه مــا می دهــد،  یــم، آب هــم دار مملکــت وســیعی دار
یــم.  یــم و هیــچ احتیاجــی بــه ایــن مســائل ندار یــم و می خور خودمــان می کار
کشــتن بدهــد تــا  کــه می خواهــد خــودش را بــه  آنهــا نترســانند یــك ملتــی را 

اســتقاللش را حفــظ بکنــد. 
ــد اینجــا، همــه طیاره هایتــان  ی کشــتیهایتان را هــم بیاور ... حــاال همــه 
را هــم بفرســتید اینجــا. مســأله حــاال غیــر ســابق اســت. مــا اتــکال بــه خــدا 
کــه تــا  یــم. مــا بــراى ایــن جهــان یــك مدّبــر را می دانیــم هســت. آنهایــی  دار
کــه هیــچ  کــه یــك ملتــی  کنــون توجــه نداشــتند خــوب توجــه پیــدا بکننــد 
کنــار زد  کبــر و او همــه چیــز اســت. چطــور همــه قــوا را  نداشــت جــز اهلل ا
کــه همــه پشــتیبانش بودنــد، نــه فقــط ابرقدرتهــا،  و ایــن قــواى شــیطانی 
قدرتهــاى پاییــن دســت هــم دنبــال او بودنــد و مــا را نمی گذاشــتند در یــك 
ــن  ــد. ای ــا او بودن ــق ب ــه مواف ــم، هم کنی ــت  ــم و فعالی کنی ــی  ــی زندگ مملکت
یــب نظامــی  را  کــه ایــن ملــت ضعیــف بــدون تجهیــز، بــدون تدر ــود  چــه ب
کــه خــدا در  کــه رعبــی را  بــر ایــن همــه قدرتهــا غلبــه داد؟ ایــن جــز ایــن بــود 
کــه خــدا در قلــب  دلهــاى ایــن ســران انداخــت، مــا را بــه رعــب، بــه رعبــی 
کــه در صــدر اســالم هــم  کــرد؟ ایــن جــز همــان اســت  اینهــا انداخــت پیــروز 

از همان طبس برگردند و بروند.« )بیانات رهبر انقالب، 89/8/13(
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کــرد و همچــو رعبــی در قلبهــا  کثیــر پیــروز  یــك عــده قلیــل را بــر عده هــاى 
کننــد در مقابــل ســی هــزار جمعیــت  کــه نتوانســتند مقاومــت  انداخــت 
کــه هــر چنــد تایشــان یــك شمشــیر داشــت و هــر چنــد تایشــان یــك  عــرب، 
کــه شــصت هزارشــان  شــتر داشــت و آنهــا هفتصــد هــزار جمعیــت بودنــد 
کــه  ــود  ــود؟ ایــن جــز ایــن ب ــر آنهــا، چــه ب ــد اینهــا ب کردن ــود و غلبــه  طلیعــه ب
کــه توجــه به  کار اســت؟! نبایــد بیــدار بشــوند آنهایــی  یــك دســت غیبــی در 
معنویــات ندارنــد و بــه ایــن غیــب ایمــان نیاورده انــد؟ نبایــد بیــدار بشــوند؟ 
ــران بیاینــد  ــه ای کــه می خواســتند ب ــر را  کارت ــاى  کــی ایــن هلیکوپترهــاى آق
کردنــد. شــنها مأمــور خــدا  کردیــم؟ شــنها ســاقط  کــرد؟ مــا ســاقط  ســاقط 
ــور  ــاد مأم ــن ب ــرد. ای ــن ب ــاد از بی ــاد را ب ــوم ع ــت. ق ــور خداس ــاد مأم ــد، ب بودن

خداســت. ایــن شــنها همــه مأمورنــد. تجربــه بکننــد بــاز«.1

آزادی خرمشهر

کل قــوا در اختیــار بنی صــدر بــود، به رغــم مقاومــت  کــه فرماندهــی  تــا وقتــی 
ــود. امــا  کشــور ب کامــال بــه ضــرر  ــه  نیروهــای نظامــی و مردمــی، رونــد جنــگ  جانان
برکنــاری بنی صــدر، بــه زودی اثــر مثبــت خــود را در عرصــه ی میدانــی جنــگ 
کــه ظرفیــت جوانــان مؤمــن انقالبــی آزاد شــد و پــا بــه صحنــه ی  نشــان داد؛ چرا
گذاشــت. در نتیجــه ابتــدا بــا پیــروزی عملیــات »ثامــن الئمــه«، حصــر  نبــرد 
ــان رشــید  ــه دســت جوان ــادان شکســت. پــس از آن عملیــات »فتح المبیــن« ب آب
معنــوی  را معجــزه ی  آن  امــام  کــه حضــرت  رســید،  پیــروزی  بــه  اســالم  ســپاه 
گرفــت  انقــالب دانســتند2 و در نهایــت عملیــات بــزرگ بیــت المقــدس صــورت 
و در عیــن نابــاوری جهانیــان، خرمشــهر بــا دســت خالــی از ســالح های مــدرن و 
توســط طراحــان و نیروهــای جــوان مؤمــن بســیجی و ارتشــی و ســپاهی آزاد شــد:

کــه از طــرف  »در دوران هشــت ســال دفــاع مقــّدس، بزرگ تریــن ضرباتــی 
رزمنــدگان دالور مــا بــه ارتــش مجّهــز عــراق  وارد شــد- درحالی کــه آن ارتــش 

1 . صحیفه امام، ج 12، ص 379 و 380
2 . صحیفه امام، ج 16، ص149 
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کشــورهاى منطقــه  پــا و بســیارى از  ِى آن روز، ارو از ســوى آمریــکا، شــورو
کار طّراحــان و  حمایــت مالــی و تســلیحاتی و اّطالعاتــی می شــد- غالبــًا 
فرماندهــان جــوان و استراتژیســتهاى جنگــِی بیســت و پنــج شش ســاله 
کــه توانســتند ژنرالهــاى پیــِر ســالها دوره  هــاى مختلــف دیــده  ى ارتــش  بــود 
پــس گرفتــه بودند،  عــراق را بــه زانــو درآورنــد! وقتــی جوانــان مــا خّرمشــهر را باز
ــه ایــران آمــد و  ــود. یــك هیئــت جهانــی ب یاســت جمهــورى بنــده ب اوایــل ر
گفــت: امــروز در دنیــا وضــع  ــه مــن  ــه ایــن مضمــون- ب رئیــس آن- قریــب ب
کــرده اســت. او راســت  شــما بــا یــك ســال پیــش از زمیــن تــا آســمان تفــاوت 
می گفــت. دنیــا بــاور نمی کــرد جوانــان مــا، بســیجیان مــا، ســپاه نــورِس مــا و 
کــه  ارتــش ضربــت دیــده ى مــا بتواننــد خّرمشــهر را بــا آن  همــه اســتحکاماتی 

کــرده بودنــد، پــس بگیرنــد.«1  دشــمن و پشــتیبانانش درســت 
دنیا از شدت شگفتی یا خشم و حسد، حاضر به قبول این پیروزی نبود:

تدبیــر،  بــا  بیت المقــّدس  عملیــات  در  مــا  ح 
ّ
مســل نیروهــاى  »وقتــی 

از  اســتفاده ى  بــه خــدا،  تــوّکل  ایمــان،  از  اراده ى برخاســته  روشــن بینی، 
همــه ى امکانــات- یعنــی نگذاشــتند جزئــی از امکانــات هــدر بــرود- و 
ــه خــداى متعــال حرکتشــان را شــروع  ى خــود و اعتمــاد ب ــه نیــرو ــا تکیــه ب ب
کردنــد، هیچ کــس در دنیــا بــاور نمی کــرد این هــا بتواننــد خرمشــهر را آزاد 
ــم،  گرفته ای ــس  ــهر را پ ــم خرمش کردی ــالم  ــا اع ــی م ــتند. وقت ــا توانس ــد؛ ام کنن
تــا یکــی دو روز خبرگزارى هــاى دنیــا حاضــر نبودنــد ایــن خبــر را پخــش 
کننــد- بــا چشــم تردیــد بــه آن نــگاه می کردنــد- امــا ایــن اّتفــاق افتــاد و آخــر 
کننــد. در ایــن عملیــات،  هــم همــه مجبــور شــدند بــه ایــن پیــروزى اذعــان 
ــه اردوگاههــاى  گرفتنــد و ب ــا بیــش از پانزده هــزار اســیر عراقــی  رزمنــدگان م

ــه عقــب جبهــه فرســتادند.«2 اســرا ب
ــوری  ــع جمه ــه نف ــال ب کام ــگ را  ــادالت جن ــهر مع ــح خرمش ــزه ی فت ــی. معج بل

1 . بیانات رهبر انقالب، 1382/6/26  
2 . بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم بــه مناســبت ســالروز آزادى خّرمشــهر، 

 1381/3/1
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کــرد1 و موجــی از شــور و شــعف در بیــن مــردم و رزمنــدگان و  اســالمی دگرگــون 
 ِمْن ِعْنــِد اهلِل «2 

َّ
ْصــُر ِإال کــرد، امــا امــام بــا یــادآوری »َمــا الّنَ فرماندهــان نظامــی ایجــاد 

کــه ایــن پیــروزی نبایــد مایــه ی غــرور شــود؛ زیــرا  )آل عمــران:126( تذکــر دادنــد 
ــر نبــوده و  ــا نصــرت الهــی امکان پذی ــه ی خیره کننــده ای جــز ب ــوع چنیــن حادث وق

ــد:  ــی بوده ان ــق اراده ی اله ــزار تحق ــق، اب ــدان راه ح مجاه

ــق  ــدرت ح ــت ق ــه دس ک ــلح،  ــور مس ــواى سلحش ــالم و ق ــدان اس »از فرزن
کشــور بقیــة اهلل االعظــم )ارواحنــا لمقدمــه  از آســتین آنــان بیــرون آمــد و 
کــه آلتهایــی در دســت ابرقدرتــان  گــرگان آدمخــوار  الفــداء( را از چنــگ 
در  را  کبــر«  ا »اهلل  نــداى  و  آورد  بیــرون  جهانخوارنــد  امریــکاى  خصوصــًا 
کــرد و پرچــم پــر افتخــار »ال الــه اال اهلل« را بــر  خرمشــهر عزیــز طنین انــداز 
کشــیده  کــه بــا دســت پلیــد خیانتــکاران قــرن بــه خــون  فــراز آن شــهِر خــّرم- 
ــان  گرفــت - ]بیافراشــت [ تشــکر می کنــم. و آن ــام  شــده و »خونیــن شــهر« ن
فــوق تشــکر امثــال مــن هســتند. آنــان بــه یقیــن مــورد تقدیــر ناجــی بشــریت 
گیتــی )روحــی لتــراب مقدمــه الفــداء(  کننــده عــدل الهــی در سراســر  و برپا
می باشــند. آنــان بــه آرم »مــا َرَمْیــَت ِإْذ َرَمْیــَت َو لِکــّنَ اهلَل َرمــی «3 )انفــال:17( 

ــد.«4 مفتخرن

آزادی بی دغدغه ی هزاران اسیر ایرانی

فــراوان و چندجانبــه می فرمایــد: »و  کیــد  تأ بــا  »وقتــی خــداى متعــال 
ــًا  ــًا و یقین ــد، حتم ــان، بی تردی ــج:40( بی گم ــره« )ح ــن ینص ــرّن اهلل م لینص
کــه او را، یعنــی  کســانی را  خــداى متعــال نصــرت می کنــد، یــارى می کنــد 
کشــور- آمدنــد اینجــا بــا مــا  کشــور- پنــج شــش تــا، هفــت تــا  1 . »آقایــان رؤســاى جمهــور چندیــن 
گذشــته فــرق می کنــد؛ بعــد از  کــه اآلن دیگــر وضــع شــما بــا  گفتنــد  کردنــد و صریحــًا بــه مــا  مالقــات 
گرفــت.«  )بیانــات رهبــری در دیــدار اعضــاى هیئــت دولــت ، 18/ 06/  کــه انجــام  ایــن فتــح بزرگــی 

)1388
2 . نصرت فقط از جانب خداست. 

که تیر می زدی؛ بلکه خدا تیر زد.  که تیر می زدی، در حقیقت تو نبودی  3 . وقتی 
4 . صحيفه امام، ج 16، ص257 
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کننــد - وقتــی خــدا ایــن را می گویــد - مــن و شــما هــم  دیــن او را یــارى 
یــم از دیــن خــدا حمایــت می کنیــم، یــارِى دیــن خــدا  کــه دار می دانیــم 

کــرد. کــه خــدا نصــرت خواهــد  می کنیــم؛ بنابرایــن خاطرجمــع باشــید 
گــر ریزهایــش را  بعــد از آغــاز جنــگ تحمیلــی هــم ده هــا بــار- حــاال ا
گفــت؛ هزارهــا  کنیــم، بیــش از ایــن حرفهــا شــاید بشــود  بخواهیــم حســاب 
مــا  کنــد-  بخواهــد حســاب  آدم  را  رقمهــاى درشــت  آن  امــا حــاال  بــار، 
کمــك الهــی را دیدیــم. یکــی اش همیــن آمــدن  نصــرت الهــی را دیدیــم؛ 
اســرا بــود. مــا حــدود پنجــاه هــزار اســیر پیــش عــراق داشــتیم؛ پنجــاه هــزار. او 
کمتــر از ایــن، در همیــن حدودهــا، اســیر دســت مــا داشــت.  هــم یك خــرده 
کــه او پیــش مــا داشــت، همــه نظامــی  کــه اســیرهائی  منتهــا فرقــش ایــن بــود 
نظامــی  غیــر  خیلی شــان  داشــتیم،  او  پیــش  مــا  کــه  اســیرهائی  بودنــد، 
کــرده بودنــد، بــرده بودنــد. مــن  بودنــد. تــوى همیــن بیابانهــا مــردم را جمــع 
گرفتــن ایــن اســیرها از  کــه پــس  وقتی کــه جنــگ تمــام شــد، بــه نظــرم رســید 
 ســی ســال طــول می کشــد؛ ســی ســال! چــون تبــادل اســرا 

ً
صــدام، احتمــاال

را در جنگهــاى معــروف دیــده بودیــم دیگــر. در جنــگ بین الملــل، جنــگ 
گذشــت بیســت - ســی ســال، هنــوز یــك طــرف مدعــی بــود  ژاپــن، بعــد از 
یــم؛ چــك  چونــه،  یــم؛ او می گفــت ندار کــه مــا چنــد تــا اســیر پیــش شــما دار
بنشــین برخیــز؛ تــا باالخــره بــه یــك نتیجــه اى می رســیدند. بایــد صــد تــا 
کنیــم  گذاشــته بشــود، نشســت و برخاســت بشــود، تــا ثابــت  کنفرانــس 
کــه بلــه، فــالن تعــداد اســیر هنــوز باقی انــد؛ آن هــم قطره چکانــی. صــدام 
این جــورى بــود دیگــر؛ آدم بدقلــق، بداخــالق، خبیــث، مــوذى، هــر وقــت 
بدهــد؛  نشــان  خــودش  از  قدرت نمائــی   حتمــا  کنــد،  قــدرت  احســاس 
کــه اســرا  این جــور آدمــی بــود... مــن می گفتــم ســی ســال طــول می کشــد 
کــرد و ایــن احمــق قضیــه ى  آزاد بشــوند. خــداى متعــال صحنــه اى درســت 
کویــت  گــر بخواهــد بــا  کــه ا کــرد  کویــت پیــش آمــد، احســاس  حملــه اش بــه 
کویــت بــود -  کامــل  کویــت بــه قصــد تصــرف  بجنگــد - البتــه جنگــش بــا 
ــا بــودن  ــه اینکــه از ایــران خاطــرش جمــع باشــد؛ ایــن هــم ب احتیــاج دارد ب
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اســرا امکان پذیــر نیســت. اول نامــه نوشــت بــه رئیس جمهــور وقــت و بــه 
کــرد  نحــوى بــه بنــده، چــون از ایــن طــرف جــواب درســتی نگرفــت، بنــا 
کــه یادشــان اســت، یادشــان  کــه دیگــر آنهایــی  کــردن،  اســرا را خــودش آزاد 
کــه اســرا از مــرز دارنــد می آینــد؛ همیــن طــور  هســت. یکهــو خبــر شــدیم 
ــود، ایــن  کار خــدا ب ــا تمــام شــد. ایــن  ــد، ت گــروه آمدن گــروه  پشــت ســر هــم 

ــود.«1 نصــرت الهــی ب

پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه

کامــی طــرح »خاورمیانــه ی  اســرائیل در تابســتان ســال 1385 تصمیــم گرفــت نا
کنــد؛ حملــه ای که در  بــزرگ« را بــا حملــه ی تمام عیــار بــه مقاومــت لبنــان، جبــران 
آن، پشــتیبانی آمریــکا و اذنــاب منطقــه ای او را نیــز بــه همــراه داشــت. امــا حــزب 
اهلل پــس از 33 روز ایســتادگی جانانــه، در برابــر دیــدگان بهــت زده ی حامیــان 
غربــی و عربــی اشــغالگران، بــر ارتــش تــا دنــدان  مســلح متجــاوز اســرائیلی پیــروز 
کــه روزگاری طومــار ارتش هــای عربــی را در هــم  می پیچیــد، ایــن بــار  شــد. ارتشــی 
بــا تحمــل خســارات فــراوان، شکســت خــورد، آن هــم از یــک هســته ی مقاومــت:  

کــه نصــرت الهــی را بــه شــما ارزانــی  »جهــاد دالورانــه و مظلومانــه ى شــما 
کــه ســالح هاى مــدرن و مرگ بــار در برابــر  کــرد  داشــت، بــار دیگــر ثابــت 
کــه ایمــان و جهــاد دارد  کارآمــد اســت و ملتــی  ایمــان و صبــر و اخــالص، نا

مغلــوب ســیطره ى قدرتهــاى ســتمگر نمی شــود.
کردیــد؛  یــم صهیونیســتی تحمیــل  ...شــما برتــرى نظامــی خــود را بــر رژ
نمودیــد؛  تثبیــت  جهانــی  و  منطقه ئــی  ابعــاد  در  را  خــود  معنــوى  تفــوق 
ــه  افســانه ى شکســت ناپذیرى و هیبــت دروغیــن ارتــش صهیونیســت را ب
گذاشــتید.  ــه نمایــش  ــم غاصــب را ب ی گرفتیــد؛ و آســیب پذیرى رژ ســخره 
کــه دههــا  شــما بــه ملتهــاى عــرب، عــزت بخشــیدید و توانائیهــاى آنــان را 

1 . بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار بــا اعضــاى دفتــر رهبــرى و ســپاه حفاظــت ولــی امــر، 18/ 05/ 
1388
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ــود،  ســال به وســیله ى تبلیغــات و سیاســتهاى اســتکبارى، انــکار شــده ب
ــد.  ــه همــه نشــان دادی در صحنــه ى عمــل ب

 ... آنچــه اتفــاق افتــاد حجتــي از ســوي خداونــد بــر همــه ي دولتهــا و 
ــار دیگــر  ــه اســت. شــما ب ملتهــاي اســالمي و بویــژه در منطقــه ي خاورمیان
ُکــْم َءاَیــٌة فــی ِفَئَتیــِن 

َ
کاَن ل کالم نورانــي قــرآن شــدید: »َقــْد  مصــداق ایــن 

ى 
ْ
َرأ ْیِهــْم 

َ
ْثل ّمِ َیَرْوَنُهــم  کاِفــَرٌة  ْخــَرى 

ُ
أ َو  اهلِل  ســِبیِل  فــی  ُتقاِتــُل  ِفَئــٌة  َتَقَتــا 

ْ
ال

ْبصــاِر.«1 
َ
ولــی ال

ُ
ِعبــَرًة ل

َ
 فــی َذِلــك ل

َ
ــُد ِبَنصــِرِه َمــن َیشــاُء ِإّن ّیِ َعیــِن َو اهلُل ُیَؤ

ْ
ال

ایــن  اولوالبصــار، امــروز توده هــاي میلیونــي و جوانــان غیــور و مؤمــن در 
ــتقل و  ــران مس ــداران و رهب ــالم، و زمام ــیون س ــه، و سیاس ــورهاي منطق کش

خردمندنــد.
... و امــا لبنــان .. و مــا ادراك مــا لبنــان .. لبنــان بــه برکــت همــت و 
کــه بــا  شــجاعت مــردم خــود درخشــید. دشــمن بــه غلــط پنداشــته بــود 
کشــورهاي منطقــه را هــدف قــرار  حملــه بــه لبنــان ضعیفتریــن حلقــه ي 
میزنــد.  کلیــد  را  خــود  دلخــواه  خاورمیانــه ي  وهم آلــود  طــرح  و  میدهــد 
دشــمن، یعنــي امریــکا ـ اســرائیل، از صبــر و هوشــمندي و دالوري ملــت 
لبنــان غافــل بــود؛  از توانائــي بــازوان ســطبر لبنــان غافــل بــود؛ از ســنت الهــِي 
کِثیــَرَة ِبــِإْذِن اهلِل َو اهلُل َمــَع الصابِریــَن«2  َبــت ِفَئــًة 

َ
ــٍة َغل

َ
ــن ِفَئــٍة َقِلیل »کــم ّمِ

غافــل بــود. ملــت لبنــان و جوانــان دالور و سیاســتمداران هوشــمندش بــا 
ســیلي ســخت خــود، او را از ایــن غفلــت بیــرون آوردنــد.«3

گروهــی در راه خــدا  ــود.  ــراى شــما نشــانه اى ]و درس عبرتــی [ ب گــروه، ب 1 . قطعــًا در برخــورد میــان دو 
کــه آنــان ]=مؤمنــان [ را بــه چشــم، دو برابــر خــود می دیدنــد؛  کافــر بودنــد  می جنگیدنــد، و دیگــر ]گــروه [ 
کــه را بخواهــد بــه یــارى خــود تأییــد می کنــد، یقینــًا در ایــن ]ماجــرا[ بــراى صاحبــان بینــش  و خــدا هــر 

عبرتــی اســت. 
گروهــی بســیار، بــه اذن خــدا پیــروز شــدند، و خداونــد بــا شــکیبایان  کــه بــر  گروهــی انــدك  2 . بســا 

اســت .
3 . پیــام تبریــك رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه حجــت االســالم و المســلمین ســید حســن نصــر اهلل 

بــه مناســبت پیــروزى مقاومــت اســالمی ، 26/ 05/ 1385
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دست قدرت الهی در راهپیمایی 23 تیر 78

ــران! اى نمــودار عظمــت و قــدرت اســالم  ــزرگ ای ــزان مــن؛ ملــت ب »عزی
در ایــن روزگار! اى جوانــان! اى زن و مــرد! اى دلهــاى مؤمــن! اى روحهــاى 
گمــان  کســی  گــر  ــه ببینیــد. خطاســت ا گــرم! دســت خــدا را در ایــن حادث
کــه آن گونــه  یــا نیروهــاى مؤمنــی  بــه میــدان آمــد،  کــه  کنــد ملــت ایــران 
قدرت مندانــه ظاهــر شــدند، بــه خاطــر حــرف فــالن و بهمــان بــود؛ نــه، فــالن 
کســی هســتیم؟ ایــن،  کســی هســتند؛ مــن و امثــال مــن چــه  و بهمــان چــه 
اراده و دســت  قــدرِت  خداســت؛ ایــن همــان دســت  قــدرت  و عظمتــی 
کــه بیســت ســال اســت علی رغــم همــه ى دشــمنیها، ایــن ملــت و  اســت 

ایــن نظــام و ایــن انقــالب را پیــش می بــرد.«1

مشارکت باالی مردم در انتخابات مجلس هفتم

کــردن ملــت  کــه هدفــی جــز نومیــد  »پــس از دو مــاه جنــگ روانــی دشــمن 
گاهــی  ــار دیگــر آ کــردن انتخابــات نداشــت، شــما یــك ب ایــران و بی رنــگ 
و موقع شناســی خــود را در محــك آزمایــش جهانیــان نهادیــد و عظمــت 
کشــیدید. مســتکبران  ایــن ملــت مؤمــن و انقالبــی را بــه رخ دشــمنان خــود 
مداخله جــو بــه خیــال باطــل خــود می خواســتند جمهــورى اســالمی را از 
کننــد، و شــما خــط بطــالن بــر ایــن  پشــتوانه مردمــی خــود جــدا قلمــداد 
ى دشــمن مصــروف  کشــیدید. در ایــن دو مــاه همــه ى نیــرو پنــدار واهــی 
و  بــا متانــت  الهــی  قــوه  و  بــه حــول  ایــن طــرح خباثت آمیــز شــد و شــما 
زیــر  در  اســفند  اول  انتخابــات  کردیــد.  آب  بــر  نقــش  را  آن  هوشــمندى 
ــاع   ــات ســالهاى دف ــر از انتخاب ــی دشــمنان، اهمیتــی فرات بمبــاران تبلیغات
مقــدس در زیــر بمبــاران شــهرها دارد. این جانــب جبهه ى خضــوع به درگاه 
کشــور و ایــن ملــت را در ایــن تجربــه  الهــی می ســایم و امــداد الهــی بــه ایــن 
فراموش نشــدنی بــا همــه ى وجــود ســپاس می گویــم و بــار دیگــر عظمــت 

1 . خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت مقام معظم رهبرى ، 08/ 05/ 1378
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ــم.«1 ــم می کن ــان تکری ــه ى دل و ج ــا هم ــن را ب ــید و مؤم ــت رش ــما مل ش

مشارکت چهل میلیونی مردم در انتخابات سال 88

احســاس  از  بــود  عظیمــی  نمایــش  یــك  خــرداد   22 »انتخابــات 
ــود از روح  کشــور؛ نمایــش عظیمــی ب ــراى سرنوشــت  مســئولیت ملــت مــا ب
از  بــود  عظیمــی  نمایــش  کشورشــان؛  اداره ى  در  مــردم  مشــارکت جوى 
کشــور  کــه در  دلبســتگی مــردم بــه نظامشــان. حقیقتــًا مشــابه ایــن حرکتــی 
گــون -  گونا گرفــت، مــن امــروز در دنیــا و در ایــن دموکراســی هاى  انجــام 
کــه واقعــًا  چــه دموکراســی هاى ظاهــرى و دروغیــن و چــه دموکراســی هائی 
بــه آراء مــردم مراجعــه می کننــد- نظیــرش را ســراغ نــدارم. در جمهــورى 
هیــچ   -  58 فروردیــن   -  58 ســال  همه پرســی  در  جــز  هــم  اســالمی 
گذشــته شــما انجــام  کــه در جمعــه ى  نظیــرى دیگــر بــراى ایــن انتخاباتــی 
دادیــد، وجــود نــدارد؛ مشــارکت حــدود 85 درصــد؛ چهــل  میلیــون تقریبــًا 
ــا ایــن  ــی ب جمعیــت. انســان دســت مبــارك ولی عصــر را پشــت ســر حوادث

عظمــت می بینــد. ایــن نشــانه ى توجــه خداســت .«2

دست قدرت خدا در 9 دی 88

یــخ مانــد؛ ایــن هــم  کــه روز نهــم دِى امســال هــم در تار »مطمئــن باشــید 
ــرائط  ــه در ش ک ــت  گف ــود  ــا بش ــك معن ــه ی ــاید ب ــد. ش ــزى ش ــك روز متمای ی
کــه شــرائط غبارآلودگــِی فضاســت - ایــن حرکــت مــردم اهمیــت  کنونــی- 
ــا  ــود. هرچــه انســان در اطــراف ایــن قضای کار بزرگــی ب مضاعفــی داشــت؛ 
فکــر می کنــد، دســت خــداى متعــال را، دســت  قــدرت  را، روح والیــت را، 
کارهائــی  کارهــا  روح حســین بــن علــی )علیــه  الّســالم( را می بینــد. ایــن 
کار خداســت، ایــن  کــه بــا اراده ى امثــال مــا انجــام بگیــرد؛ ایــن  نیســت 

1 . پیام پیرامون انتخابات هفتمین دوره مجلس شوراى اسالمی ، 02/ 12/ 1382 
2 . بیانات رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعه 1388/3/29 
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موقعیــت  یــك  در  امــام  کــه  طــور  همــان  اســت؛  الهــی  قــدرت   دســت  
کــرده ام- بــه بنــده فرمودنــد: »مــن در  کــه مــن بارهــا ایــن را نقــل  حساســی- 
تمــام ایــن مــدت، دســت  قــدرت  الهــی را در پشــت ایــن قضایــا دیــدم«. 

ــدا. ــرد خ ــرت، آن م ــِذ بابصی ــرد ناف ــد آن م ــت دی درس
کار دشــوارتر اســت؛ تشــخیص دشــوارتر اســت. البتــه  در شــرائط فتنــه، 
خــداى متعــال حجــت را همیشــه تمــام می کنــد؛ هیچ وقــت نمی گــذارد 
ــا  ــراى م ــت را ب ــو حج ــد ت ــند و بگوین ــکار باش ــال طلب ــداى متع ــردم از خ م
گمــراه شــدیم. در  تمــام نکــردى، راهنمــا نفرســتادى، مــا از ایــن جهــت 
ــا  ــه ج ــی هم ــاره ى اله ــت اش ــت. دس ــده اس ــر ش ــا ذک ــن معن ــرر ای ــرآن مک ق
گــر چشــم را بــاز نکردیــم،  قابــل دیــدن اســت؛ منتهــا چشــم بــاز می خواهــد. ا
هــالل شــب اول مــاه را هــم نخواهیــم دیــد؛ امــا هــالل هســت. بایــد چشــم 
کنیــم، از همــه ى امکاناتمــان اســتفاده  کنیــم، دقــت  کنیــم، بایــد نــگاه  بــاز 
کــه خــدا در مقابــل مــا قــرار داده اســت، ببینیــم. ــا ایــن حقیقــت را  کنیــم ت
ــه انســان ایــن مجاهــدت را بکنــد. ایــن مجاهــدت  ک مهــم ایــن اســت 
بــه نفــع خــود انســان اســت؛ خــداى متعــال هــم در ایــن مجاهــدت بــه 
کمــك می کنــد. نــوزده دِى مــردم قــم در ســال 56 از ایــن قبیــل بــود،  او 
ــی  ــت میلیون ــن حرک ــًا ای ــه حقیقت ک ــور -  کش ــردم  ــاد م ــاِل آح ــم دِى امس نه

فوق العــاده .«1

1 . بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه ، 19/ 10/ 1388 
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وحدت، رمز پیشرفت؛ اختالف، مایه  عقب گرد

سرخط محتوایی

شــرط مهــم موفقیــت جبهــه ی حــق، حفــظ »پوینــد والیــت« در میــان خــود 
یــت ولــی الهــی برقــرار  کــه بــا وجــود »وحــدت« در جبهــه ی حــق، محور اســت؛ چرا
کثــری بــه خدمــت مبــارزه  مانــده و او می توانــد ظرفیــت مؤمنیــن را به طــور حدا
بــا باطــل و ســاخت جامعــه ی نمونــه درآورد، امــا در صورتی کــه اختالفــات بــر 
کــه وســط می آیــد  کــم شــود، ایــن »نفــوس متشــتت« اســت  جامعــه ی ایمانــی حا
کــه در پــی ســوار شــدن بــر امیــال  کار بــر رهبــر جامعــه ســخت شــده و دشــمن –  و 
کنــد. دنیادوســت مــردم اســت- بــه راحتــی می توانــد بــر جامعــه ی ایمانــی غلبــه 
کار ســختی اســت و  البتــه حفــظ وحــدت در عیــن داشــتن اختــالف ســلیقه، 
کمــک کار مؤمنــان  نیــاز بــه مراقبــه و اســتقامت دارد. امــا خداونــد در ایــن عرصــه، 

اســت.

آیات و تطبیق صدر اسالم

نزاع درونی، مایه ی سستی در تقابل با دشمن

 
َ

یُحُکــْم َو اْصِبــُروا ِإّن َهــَب ر
ْ

وا َو َتذ
ُ
ُه َو ال َتناَزُعــوا َفَتْفَشــل

َ
طیُعــوا اهلَل َو َرُســول

َ
1. َو أ

اِبریــن  )انفــال:46(  اهلَل َمــَع الّصَ
تبعیــت بی چــون  و  »بــدر«،  از عوامــل موفقیــت مســلمانان در جنــگ  یکــی 
کــرم بــود. خداونــد متعــال پــس از جنــگ بــدر، از  چــرای آنــان از فرمانهــای رســول ا
کــه بــرای اســتمرار حرکــت روبه جلــوی خویــش، اطاعــت  مســلمانان می خواهــد 
کــه  از خــدا و رســول را محــور زندگــی خــود قــرار دهنــد و از نــزاع بپرهیزنــد؛ چرا
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درگیــری درونــی، باعــث از بیــن رفتــن اقتــدار و شــوکت جامعــه شــده و بــه دشــمن 
کار دشــواری  کــه صبــر بــر »اختالفــات«،  میــدان می دهــد؛ البتــه خداونــد می دانــد 
کــه خــودش  اســت و نیــاز بــه خودنگهــداری و صبــر دارد؛ امــا تضمیــن می دهــد 

ــاری می دهــد. کــه در پــی تحصیــل ایــن ملکــه باشــند را ی کســانی 

شکست احد، نتیجه  نزاع و دنیاطلبی

ُتْم  َو َتناَزْعُتــْم 
ْ
ــی ِإذا َفِشــل ــوَنُهْم ِبِإْذِنــِه َحّتَ َقــْد َصَدَقُکــُم اهلُل َوْعــَدُه ِإْذ َتُحّسُ

َ
2. َو ل

ْنیــا َو 
ُ

ــوَن ِمْنُکــْم َمــْن ُیریــُد الّد ُکــْم مــا ُتِحّبُ را
َ
ْمــِر َو َعَصْیُتــْم ِمــْن َبْعــِد مــا أ

َ ْ
ِفــي ال

َقــْد َعفــا َعْنُکــْم َو 
َ
ِخــَرَة ُثــّمَ َصَرَفُکــْم َعْنُهــْم ِلَیْبَتِلَیُکــْم َو ل

ْ
ِمْنُکــْم َمــْن ُیریــُد اآل

ُمْؤِمنیــَن )آل عمــران:152(
ْ
ــی ال

َ
اهلُل ُذو َفْضــٍل َعل

پــس از آنکــه ورق جنــگ در »احــد« برگشــت، مســلمانان دچــار ابهــام شــدند 
کمــک و پیــروزی نــداده بــود؟« در اینجــا خداونــد  کــه »مگــر خــدا بــه مــا وعــده ی 
کــرد و بــه  پاسخشــان را می دهــد و می فرمایــد: خــدا در ابتــدا بــه وعــده اش وفــا 
کــه  ــا وقتــی  کردیــد. ایــن ادامــه داشــت، ت همیــن خاطــر، شــما دشــمن را متفــرق 
یتــی  کردیــد و دربــاره ی مأمور گهــان، سســتی  شــما چشــمتان بــه غنایــم افتــاد و نا
کردیــد و ســپس برخــی از شــما دچــار  کــه پیامبــر بــه شــما ســپرده بــود،  اختــالف 
کردنــد  بــه هــوای جمــع غنایــم، تنگــه را رهــا  عصیــان شــدند؛ دنیادوســت ها 
از  را  شــما  خداونــد  کــه  بــود  اینجــا  ماندنــد.  پستشــان  ســر  آخرت دوســت ها  و 
ــه  کــه توب کنــد. البتــه بعــدا شــما را  ــا آزمایشــتان  کــرد ت تعقیــب دشــمن منصــرف 

ــود. ــع نمی ش ــان قط ــر مؤمن ــد ب ــل خداون ــون فض ــید؛ چ ــد، بخش کردی

با اختالف درونی به دوران جاهلیت بازنگردید

ْنُتــْم ُمْســِلُموَن 
َ
 َو أ

َ
ُقــوا اهلَل َحــّقَ ُتقاِتــِه َو ال َتُموُتــّنَ ِإاّل

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
3. یــا أ

ُقــوا َو اْذُکــُروا ِنْعَمــَت اهلِل  )آل عمــران:102( َو اْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اهلِل َجِمیعــًا َو ال َتَفّرَ
ــْم  ُکْنُت ــًا َو  ــِه ِإْخوان ــْم ِبِنْعَمِت ْصَبْحُت

َ
ــْم َفأ وِبُک

ُ
ــَن ُقل ــَف َبْی

َّ
ل

َ
ــداًء َفأ ْع

َ
ــْم أ ُکْنُت ــْم ِإْذ  ْیُک

َ
َعل
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ــْم  ُک
َّ
َعل

َ
ــِه ل ــْم آیاِت ُک

َ
ــُن اهلُل ل ــَك ُیَبّیِ َکذِل ــا  ــْم ِمْنه ُک

َ
ْنَقذ

َ
ــاِر َفأ ــَن الّنَ ــَرٍة ِم ــفا ُحْف ــی  َش َعل

ُمــُروَن 
ْ
َیأ َو  َخْیــِر 

ْ
ال ــی 

َ
ِإل َیْدُعــوَن  ــٌة  ّمَ

ُ
أ ِمْنُکــْم  َتُکــْن 

ْ
ل َو  )آل عمــران:103(  َتْهَتــُدوَن 

ُمْفِلُحــوَن )آل عمــران:104( َو ال 
ْ
ــُم ال ــَك ُه ولِئ

ُ
ــِر َو أ ُمْنَک

ْ
ــِن ال ــْوَن َع ــُروِف َو َیْنَه َمْع

ْ
ِبال

ُهــْم 
َ
ولِئــَك ل

ُ
نــاُت َو أ َبّیِ

ْ
ُفــوا ِمــْن َبْعــِد مــا جاَءُهــُم ال

َ
ُقــوا َو اْخَتل ِذیــَن َتَفّرَ

َّ
َکال َتُکوُنــوا 

َعــذاٌب َعِظیــٌم )آل عمــران:105(
کــه اختــالف صدســاله ی »اوس« و  کــرم ایــن بــود  یکــی از معجــزات پیامبــر ا
کردنــد.  »خــزرج« را از بیــن بردنــد و آنــان را در مســیر اســالم، بــا هــم مثــل دو بــرادر 
کینه هــای جاهلــی  کــه دوبــاره آنــان را یــاد  تی ایجــاد می شــد  گاهــی مشــکال امــا 
می انداخــت و زمینــه ی نــزاع را فراهــم می کــرد. خداونــد متعــال بــه آنــان می فرمایــد 
گــر بخواهیــد مســلمان بمیریــد، بایــد خودنگهــدار باشــید و نســبت بــه حــق،  کــه ا

التــزام عملــی داشــته باشــید. 
یســمان الهــی، یعنــی  کــه همگــی بــا هــم بــه ر ســپس بــه مســلمانان امــر می کنــد 
کــرم« چنــگ بزننــد و متفــرق نشــوند و بــه یــاد بیاورنــد نعمــت  »والیــت رســول ا
کــرم،  کــه آنــان قبــل از ظهــور پیامبــر ا الهــی »پیونــد والیــت« میــان خــود را؛ چرا
مدت هــا بــا هــم دشــمن بودنــد؛ امــا خداونــد دل هــای آنــان را بــه هــم پیونــد داد و 
کــه جامعه شــان در آســتانه ی  بــا هــم بــرادر شــدند. اختــالف آنــان بــه حــدی بــود 
کــرم، از  ــر آنــان منــت نهــاد و بــا ارســال پیامبــر ا کامــل بــود. امــا خداونــد ب نابــودی 

ــان داد. ــت نجاتش ــن وضعی ای
از  یکــی  کــه  اســت  ایــن  یکپارچگــی،  ایــن  حفــظ  بــرای  خداونــد  تدبیــر 
یت هــای جمعــی مســلمانان، »امــر بــه معــروف« و »نهــی از منکــر« باشــد؛  مأمور
ــا ایــن مراقبــت اجتماعــی از  ــزاع در بیــن مــردم را ب یشــه های اختــالف و ن یعنــی ر
ــد  ــه ایــن توصیه هــا و تدبیرهــای خداون گــر مســلمانان نســبت ب ــد، امــا ا بیــن ببرن
بی اهمیــت باشــند، سرنوشتشــان هماننــد سرنوشــت پیــروان شــریعت موســوی و 
کــه بــا وجــود بــودن دالیــل روشــن، فرقــه  فرقــه شــدند. افــزون بــر ایــن  عیســوی اســت 

ــت. ــی اس ــذاب اله ــز ع ــان نی یش ــرانجام اخرو س
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ولی الهی، محور رفع نزاعهای درونی

ْمــِر ِمْنُکــْم َفــِإْن 
َ ْ
وِلــي ال

ُ
 َو أ

َ
ُســول طیُعــوا الّرَ

َ
طیُعــوا اهلَل َو أ

َ
ذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
4. یــا أ

َیــْوِم 
ْ
ُکْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َو ال ُســوِل ِإْن  ــی اهلِل َو الّرَ

َ
وُه ِإل َتناَزْعُتــْم  فــي  َشــْي ٍء َفــُرّدُ

یــاًل )نســاء:59( و
ْ
ْحَســُن َتأ

َ
ِخــِر ذِلــَك َخْیــٌر َو أ

ْ
اآل

مهم تریــن وظیفــه ی جامعــه ی اســالمی، تبعیــت از خــدا و رســول و نماینــدگان 
نیــز وظیفــه  کــه پیــش می آیــد  آنــان اســت. در نزاع هــای اجتماعــی احتمالــی 
یــت  کننــد و بــا محور کــه بــه خــدا و رســول مراجعــه  طرفیــن اختــالف ایــن اســت 

ــد.  کنن ــک  ــالف را خش ــه ی اخت یش او، ر
بــه جــای رهبــر جامعــه،  کــه برخــی مدعیــان ایمــان،  ایــن در حالــی اســت 

می دهنــد.  قــرار  اختالفــات  حــل  مرجــع  و  ملجــأ  را  دیگــران 

تطبیق تاریخ انقالب

دغدغه  حضرت امام نسبت به اختالفها در دوران نهضت

باعــث  کــه  بــود  برابــر طاغــوت  در  والیــت  پیونــد  تقویــت  بنیادیــن  اهمیــت 
می شــد امــام، پیوســته دغدغــه »وحــدت« امــت را داشــته باشــند و نــه تنهــا خــود 
و یارانشــان در مســائل حاشــیه ای اختالف آفریــن ورود نکننــد1، بلکــه همیشــه 
ــا طاغــوت و  کــه فراموشــی مســئله ی اصلــی –کــه مبــارزه ب ــه ملــت تذکــر دهنــد  ب
کــه اختالفــات فرعــی  اقامــه ی دیــن خداســت- ناشــی از ناپختگــی اســت2؛ چرا

یــد[ و هــر چیــز دیگــر وارد  کتاب]شــهید جاو 1 . »شــما در اختالفــات بیــن طــالب و اهــل منبــر راجــع بــه 
نشــوید.« )نامــه بــه آقــاى ســید احمــد خمینــی، 1352( 

ــا چــه دســتی در  ــم ب کــه نمی دان 2 . »آنچــه اخیــرًا مــورد تأســف ایــن جانــب اســت اختالفاتــی اســت 
حــوزه علمیــه قــم و بیــن اهــل منبــر بلکــه محــراب حــادث شــده اســت، و همیــن نحــو بیــن اهــل علــم 
یــم، پــس از انتشــار  کــه بــه تحریــك رژ تهــران و اهــل منبــر آنجــا حــادث شــده اســت ]اشــاره بــه تفرقــه اى 
بــود.[؛  یــد، تألیــف آقــاى صالحــی نجف آبــادى، بیــن روحانیــون پیــش آمــده  کتــاب شــهید جاو
کــه ممالــك آنهــا را می گرفتنــد حاصــل شــد  کــه بیــن علمــاى مســیحی در وقتــی  همــان نحــو اختالفــی 
کــه اصــول احــکام در  ]حــوادث مقــارن انقــراض امپراتــورى بیزانــس )روم شــرقی( در 1492 م.[. امــروز 
کلمــه، ایــن نحــو تفــرق و توهیــن بعضــی  ــه جــاى وحــدت  دســتبرد اجانــب و نوکرهــاى آنهاســت، ب
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ــه  ــا دســت کم ســودش ب ــا از آبشــخور دشــمن ســرازیر می شــود و ی وحدت شــکن ی
ــال  ــدن خی ــوده ش ــودی و آس ــوان خ ــن ت ــرز رفت ــث ه ــی رود و باع ــمن م ــب دش جی
کــه چــرا امــام چندیــن  ــرد  ک ــی می شــود تحلیــل  ــه خوب دشــمن می شــود. حــاال ب
ی و دانشــگاهی در قضایایــی ماننــد »کتــاب  بــار از درگیری هــای نخبــگان حــوزو
ــار دکتــر شــریعتی« بــه تلخــی  یــد«، »قتــل مرحــوم شــمس آبادی« و »آث شــهید جاو

کردنــد:  یــاد 

هــم  بــا  یــد!  جاو شــهید  کتــاب  بــراى  کردنــد  درســت  بســاطی  »چــه 
کــذا. یکــی  اختالفــات؛ اهــل منبــر و اهــل محــراب و اهــل بــازار و اهــل 
کشــید؛ و یــك مــاه مبــارك، یــك  کشــید و یکــی از آن طــرف  از آن طــرف 
کردنــد و قــوا را هــدر بردنــد،  مــاه محــّرم، و ســایر ایــام خودشــان را صــرف 
کمــال آرامــش امــوال ایــن ملــت را خــورد و ســلطه  و »اعلیحضــرت« بــا 
کجــاى  کــه  ظنــد  کــرد بــر آنهــا! آقایــان هــم، همــه متحّفِ خــودش را تحکیــم 
نوشــته،  چی چــی  کجایــش  نوشــته،  چی چــی  یــد  جاو شــهید  کتــاب 
مقصــودش ایــن اســت، مقصــودش آن اســت! دعــوا کردنــد ســر ایــن مطلب 
کــه  کــه ایــن ســدى  کــه بایــد صــرف ایــن بشــود  و اختالفــات؛ و منبرهایــی 
ســد بــراى اســالم، بــراى پیشــرفت اســالم، بــراى پیشــرفت مملکــت اســت 
بشــکنند، ایــن ســد محمــد رضــا شــاهی را بشــکنند، همــه قــوا صــرف 
ــد! هــدر  ی کتــاب شــهید جاو ــد شــد و اختالفــات ســر  ی کتــاب شــهید جاو
دادنــد قــواى خودشــان را چنــد ســال. اآلن هــم دنبالــه اش هســت. بعــد 
از آن دوبــاره یــك چیــز دیگــرى را آوردنــد. مرحــوم »شــمس  آبادى«- خــدا 
کشــته شــد. یــك بســاطی  کشــتندش یــا   یــا 

ً
کنــد- رفتنــد مثــال رحمتــش 

کــه آن آقــاى  ــد  کردن ــود. یــك ســال هــم مــردم را معطــل ایــن  هــم آن طــور ب
کــی نکشــته. دعــوا ســر یــك همچــو مســئله اى  کشــته،  کــی  شــمس  آبادى را 
کــه همیــن طــورى  کردنــد؛ و ایــن بی نقشــه نیســت. شــما خیــال نکنیــد 
کــرده. خیــر، ایــن  کســی هــم چــه  کشــته و یــك  کســی را  واقــع شــده، یــك 

کاشــف از عــدم رشــد جامعــه اســت.«  کمــال تأســف اســت، و  از بعضــی و تکفیــر بعضــی موجــب 
)صحیفــه امــام، ج 2، ص341( 
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کــه شــما  ى ایــن نقشــه حســاب شــده. آن وقتــی  کــه رو یــك نقشــه اى اســت 
کــه مبــادا در ایــن  کنیــد و آنهــا می ترســند  می خواهیــد اجتمــاع بــا هــم پیــدا 
اجتماعــات چــه بشــود، یــك همچــو مطلبــی را پیــش می آورنــد؛ یــك قــدرى 
ــد. »علــی شــریعتی«؛ چقــدر  کهنــه می شــود یــك چیــز دیگــر پیــش می آورن
کردنــد  قــواى مــا را، قــواى اســالمی را تحلیــل بردنــد و همــه را بــه هــم متوجــه 
کوبیدنــد بــراى اختــالف بیــن ایــن اهــل منبــر. داد و قــال  و همــه قدرتهــا را 
و اهــل محــراب چــه و دانشــگاهی چــه و دانشــکده اى چــه. اآلن هــم ایــن 
کــه دشــمنهاى  اختالفــات هســت. همیــن اختالفــات اســباب ایــن شــده 
اصیــل شــما بــا دل راحــت بخوابنــد و بگوینــد الحمــد هلل خودشــان بــه 

جــان خودشــان افتاده انــد و دارنــد تــوى ســر خودشــان می زننــد!«1 

کشور توسط امام مدیریت اختالفات بنی صدر و مسئوالن 

کســب قریــب بــه یــازده میلیــون رأی  کــه بــا شــعارهای انقالبــی و  بنی صــدر 
ــر  ــه دیگ ــن ب ــتمایه ی تاخت ــود را دس ــت خ ــن مقبولی ــود، ای ــده ب ــور ش ــس جمه رئی
ی در ســخنرانی ها و روزنامــه ی خــود، هــر روز  کشــور قــرار داده بــود. و مقامــات 
کشــور می ســاخت و تــوان مســئوالن را صــرف خــود  مســئله ی جدیــدی بــرای 
تــا  انتخــاب نخســت وزیر  بــر ســر  بــا مجلــس  او  از اختالفــات شــدید  می کــرد؛ 
جنــگ رســانه ای او علیــه حــزب جمهــوری و شــهید بهشــتی. ایــن در حالــی بــود 
کل قــوا را نیــز بــه بنی صــدر داده بودنــد و مدیریــت  کــه حضــرت امــام، فرماندهــی 
گفتنــد  ــود. ایشــان  کشــور ب موفــق جنــگ، مهم تریــن خواســته ی امــام از مســؤالن 
کــه در ایــن موقعیــت خطیــر، بــه اختالفــات دامــن می زننــد، »طاغــوت« و  کســانی 

»عمــال بی جیــره و مواجیــب آمریــکا« هســتند: 

کــه خونــش را داده  کــه یــك مملکتــی  »خــوب شــما انصــاف می دهیــد 
و شــما را بــه مســند نشــانده، ســر مســند جنــگ بکنیــد؟ دعــوا بکنیــد؟ هــر 
روز صحبــت بکنیــد؟ هــر روز انتقــاد بکنیــد؟ روزنامه هــا هــر روز انتقــاد 

1 . صحیفه امام، ج4، ص236 و 237 
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بکننــد؟ هــم را بکوبنــد؟ بــه هــم تهمــت بزننــد؟ بــه هــم افتــرا بزننــد؟ آخــر 
ایــن انصــاف اســت؟ پیــش خــدا چــه می خواهــد شــد ایــن؟ پیــش ملــت 
ــه  ــا هم ــد؟ آنه ــتفاده از آن می کنن ــه اس ــا چ ــی دارد؟ خارجیه ــه انعکاس چ
کلــه هــم بزنیــد و از مصالــح  کــه شــما ]تــوى [ ســر و  دلشــان می خواهــد 
کار خودشــان را، ضربــه خودشــان  مملکــت غافــل باشــید و آنهــا یــك وقتــی 

را بزننــد. 
کــه می خواســتند مــا را غــارت  ــا ابرقدرتهــاى دیگــر، آنهایــی  ــکا ی ...امری
کردنــد  کوشــش  یــخ  و در طــول ایــن پنجــاه و چنــد ســال،  کننــد، در طــول تار

کــه جوانهــاى مــا را بی تفــاوت بــار بیاورنــد.
گــر حــاال هــم شــما  آن روز آنهــا می کردنــد، حــاال دســت شــما افتــاد. ا
کــه توجــه مــردم را از مصالــح و توجــه خودتــان از مصالــح  کارهایــی بکنیــد 
کردســتان  بــه چیــز دیگــر متوجــه بشــود، عــوض اینکــه فکــر حــل مشــکل 
ایــن  بــراى  اینکــه  عــوض  بکنیــد،  دعــوا  هــم  بــا  و  بنشــینید  بکنیــد،  را 
کشــیدند و شــما  کــه زحمــت  پابرهنه هــا، بــراى ایــن ضعفــا، بــراى اینهایــی 
را بــه اینجــا رســاندند و حــاال هــم توقــع از شــما خیلــی ندارنــد بــراى اینکــه 
ــك برقــی، یــك چیزهــا ]یــی [ آن  ــی، ی ــك نان ــی، ی ــك آب ــی، ی ــك آب و نان ی
ــراغ  ــد س ی ــد و برو کنی ــت  ــن غفل ــانید؛ از ای ــا برس ــه اینه ــه را ب ــاى اولی چیزه
کــه آن وقــت امریــکا  جنــگ اعصــاب و بســاط، خــوب، ایــن همــان اســت 
ــرد، حــاال شــما  ــرد، حــاال شــما می کنیــد. آن وقــت آن طاغــوت می ک می ک
می کنیــد. شــما هــم طاغوتیــد، آنهــا هــم طاغوتنــد. فرقــی نمی کنــد؛ یکــی 

ــر. کوچکت ــیطان  ــی ش ــت، یک ــیطان اس ش
گــر شــما بــه مــردم کار نداشــته باشــید، بــه مصالــح مــردم، بــه مصالــح  ... ا
کــه مــن چطــور، شــما  کار نداشــته باشــید، فقــط مشــغول ایــن باشــید  کشــور 
یــد، مــردم بــا مــن هســتند، مــردم بــا شــما  چطــور، مــن چطــورم، شــما چطور
کــه امریــکا می خواهــد و  گــر فکــر ایــن باشــید، ایــن همــان اســت  هســتند، ا
کــه از عمــال امریــکا  شــما از عمــال امریــکا هســتید و در عــذاب بــا آنهایــی 
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یــادش.«1 کــم و ز بودنــد بــا توجــه، مشــترك هســتید، بــا 
ســخنرانی  در  اللهــی  حــزب  جوانــان  بــا  جمهــور  رئیــس  طرفــداران  درگیــری 
کــه حضــرت امــام »بیانیــه ی ده  14 اســفند او در دانشــگاه تهــران، باعــث شــد 
کننــد. پــس از آن نیــز  کننــد و ســران ســه قــوه را از ســخنرانی منــع  مــاده ای« صــادر 
کننــد.  کردنــد درگیــری را حــل و فصــل  بــا تشــکیل »هیئــت حــل اختــالف« ســعی 
امــا بنی صــدر دســت بردار نبــود تــا اینکــه ســرانجام بــا خواســت مــردم و تصویــب 

ــد.  کردن مجلــس، امــام او را برکنــار 
ی  کشــور پــس از ماه هــا رو گذاشــتن بنی صــدر، عرصــه ی مدیریــت  کنــار  بــا 
ی و  آرامــش بــه خــود دیــد و رکــود و شکســت در جنــگ، جــای خــود را بــه پیشــرو

پیروزی هــای چشــمگیر داد. 

اختالف نمایندگان مجلس در انتخاب نخست وزیر

انتخــاب  ســر  بــر   1364 ســال  در  مجلــس  نماینــدگان  شــدید  اختــالف 
کــرد. 99  کشــور درســت  یــادی در  کــه جنجــال ز نخســت وزیر، از مســائلی بــود 
نفــر از نماینــدگان مجلــس، بــا انتخــاب مجــدد نخســت وزیر ســابق، مخالــف 
کشــمکش بیــن ایــن جریــان و طرفــداران نخســت وزیر در  بودنــد. تــا مدت هــا 
مجلــس ادامــه داشــت، جوری کــه موجــب دغدغــه ی فرماندهــان و رزمنــدگان در 
کــرده  جبهه هــا نیــز شــده بــود و ذهــن آنــان را درگیــر دعواهــای سیاســی دو طــرف 
کــه جنــگ بــه روزهــای نفس گیــر خــود رســیده بــود و آمریــکا و  بــود؛ در شــرایطی 
ی، بــرای پیــروزی صــدام، تمام قــد آمــده بودنــد. امــام همــه را از ادامــه ی  شــورو

ایــن وضعیــت برحــذر داشــتند:

»اآلن یــك واقعیتــی اســت و آن اینکــه مجلــس  رأى اعتمــاد داده اســت 
کــه در قبــال همــه مــا واقــع  بــه نخســت  وزیــر. ایــن یــك واقعیتــی اســت 
کــه رأى  کــه در مجلــس آمــده اســت  شــده اســت، و ایــن ســه وضعــی 
کــه  ممتنــع و رأى مخالــف و رأى موافــق، اینهــا همــه بــراى ایــن بــوده اســت 

1 . صحیفه امام، ج13، ص201 و 202 
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تشــخیص دادنــد ایــن مطلــب را، در آن هــم صحبتــی نیســت. صحبــت 
کارشــکنی بکنــد  ــه بعــد مخالــف می خواهــد  ــن ب ــا از ای ــه آی ک ایــن اســت 
ــراى اثبــات  کنــد؟ ب ــه ترتیــب غربــی اش می خواهــد عمــل  ــراى دولــت، ب ب
اینکــه مــا راســت گفتیــم، می خواهــد اســالم را شکســت بدهــد، می خواهــد 
جمهــورى اســالمی را شکســت بدهــد؟ یــا اینکــه عقــل اقتضــا می کنــد 
ــع شــده اســت، اینکــه عقیــده اش  ــر واق ــل ایــن ام کــه در مقاب کــه  حاالیــی 
کــه بــه طــور شایســته عمــل نشــده اســت و از ایــن بهتــر می شــد  ایــن اســت 
کــه بــه طــور شایســته عمــل بشــود  کنــد  کمــك  کنــد،  عمــل بشــود، هدایــت 
کنــد، و خــداى  کارشــکنی  ــه اینکــه  کــه در دوره آتیــه همــه رأى بدهنــد، ن
کــه مــا واقــع هســتیم دولــت را  نخواســته در یــك همچــو موضــع حساســی 
کــه بــر خــالف اســالم اســت،  بــه شکســت برســاند، و ایــن از امــورى اســت 
گــر  کشــور اســت و بــر خــالف مصالــح خودتــان اســت. ا بــر خــالف مصالــح 
یــد - و اعتقــاد  یــد - چنانچــه دار یــد و عقیــده دار شــما اعتقــاد بــه اســالم دار
کشــور بــا قــدرت پیــش بــرود و در ایــن موضــع در جنــگ  کــه بایــد  یــد  دار
کشــور مــا قــوى بشــود،  پیــروز بشــود، راه بــراى ابرقدرت هــا بســته بشــود و 
کنیــد در انتقــاد. انتقــاد ســالم  کوشــش  کنیــد در تأییــد، نــه  کوشــش  بایــد 

ــر اســت. بایــد بکنیــد، ایــن هــم در پیشــرفت مســائل مؤث
وقتــی معرفــی  کــه  و در صحبتهایــی  از دســتور  قبــل  ... در نطقهــاى 
کــی نکننــد ایــن از شــأن آقایــان دور اســت. نبایــد یکــی  می کننــد وزرا را هتا
کــه  کننــد، نــه آنهایــی  کنــد، همدیگــر را تضعیــف  دیگــرى را تضعیــف 
ــه  ک ــی  ــه آنهای ــتند، ن ــت هس ــه در اقلی ک ــی  ــه آنهای ــتند، ن ــت هس کثری در ا
ــن  ــه ای ــراى اینک ــد، ب کار را بکنن ــن  ــد ای ــدام نبای ک ــچ  ــتند، هی ــع هس ممتن

خــالف رضــاى خداســت، خــالف شــرع اســت.
ارتــش باشــد و چــه  قــواى مســلحه؛ چــه  بــه  از آن طــرف هــم مــن   ...
]نیروهــاى [ محلــی باشــد و چــه پاســدارها باشــند، بــه همــه آنهــا ســفارش 
کــه یــك  کــه در امــور سیاســی دخالــت نکننــد. ایــن طــور نباشــد  می کنــم 
گفتــه، یــك دســته اى  کــی ایــن طــورى  دســته اى برونــد راجــع بــه اینکــه 
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بگوینــد راجــع بــه آنهــا، بــه آنهــا مربــوط نیســت، آنهــا بایــد مشــغول جنــگ 
کــه آنهــا مطلــع می شــوند از مجلــس،  باشــند. ولــی خــوب، معلــوم اســت 
ــر  گ ــه ا ک ــد بداننــد  ــان بای ــم مطلــع نشــوند، دخالــت نکننــد. و آقای نمی گوی
چنانچــه در مجلــس یــك اضطرابــی واقــع بشــود و یــك وضــع  ناخوشــی 
کارخانه هــا هســت و در  پیــش بیایــد، آن تأثیــرش در جبهه هــا هســت و در 
کشــاورزیها هســت و در همــه جــا تأثیــر دارد و ایــن بــه عهــده شماســت.«1

توبیخ تند نمایندگان مجلس در قضیه ی "مک فارلین"

بــه  ورود  و  ایــران  تعیین کننــده ی  پبروزی هــای  و  »خرمشــهر«  آزادی  از  پــس 
کنــار تقویــت  ک عــراق در عملیات هایــی ماننــد »والفجــر 8«، آمریــکا در  خــا
کــره بــا جمهــوری اســالمی نیــز می گرفــت  تســلیحاتی صــدام، ژســت تعامــل و مذا
کــره، هــم »ابرقدرتــی« خــود را بــه جهــان  تــا از طریــق کشــاندن ایــران بــه پــای میــز مذا

کنــد و هــم ایــران را از چشــم مســتضعفان بینــدازد.  ثابــت 
ــاز  ــردی، نی ــای راهب ــه پیروزی ه ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــت ای ــه می دانس ک ــکا  آمری
از برخــی واســطه ها و  بــا اســتفاده  ابتــدا  بــه برخــی ســالح های پیشــرفته دارد، 
کــرد تــا در پوشــش  یــگان - تــالش  ســپس بــا فرســتادن »مــک  فارلیــن« - مشــاور ر
کنــد؛ البتــه امــام بــه محــض  فــروش ســالح ، همــان اهــداف شــیطانی خــود محقــق 
کشــور را  کاخ ســفید مطلــع شــدند، همــه ی مقامــات  این کــه از ورود مقــام ارشــد 
کردنــد و مــک فارلیــن دســت از پــا درازتــر، مجبــور بــه بازگشــت  از دیــدار بــا او منــع 
ــی منتشــر شــد.  ــر از طریــق نفوذی هــا در یکــی از روزنامه هــای لبنان شــد. امــا خب
کــه طــرح ســؤال تعــدادی از نماینــدگان مجلــس از وزیــر امــور خارجــه ی  اینجــا بــود 
کــرد و نــگاه همــه را بــه خــود مشــغول  وقــت، فضــای رســانه ای ســنگینی درســت 
کــردن خبــر ایــن اتفــاق، باعــث تحقیــر مقامــات  کــه بــا علنــی  کــرد. حضــرت امــام 
آمریکایــی در جهــان شــده بودنــد، از اینکــه برخــی سیاســیون، بــا ایــن مــدل طــرح 
کردنــد و بــه جــای  کام همــه تلــخ  ســؤال، شــیرینی ایــن پیــروزی بــزرگ ملــت را بــه 
کشــور در میــدان نبــرد،  اســتفاده از ایــن فرصــت بی نظیــر بــرای تقویــت اقتــدار 

1 . صحیفه امام، ج19، ص400-398 
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کردنــد: کردنــد، بــه شــدت انتقــاد  آن را دســتمایه ی بازی هــای سیاســی داخلــی 

کــرده اســت، اینهــا  »امــروز حقیقــت ایمــان در ایــران شــکوفایی پیــدا 
بــرکات وحــدت شــما در  بــرکات ایمــان اســت. غافــل نباشــید از ایــن. 
تمــام امــور اســت. غافــل از ایــن وحــدت نباشــید، غافــل از ایــن حــّظ الهــی 
کرملیــن بــه  کاخ  کــه  کــه در حالــی  نباشــید. در عیــن حــال انســان می بینــد 
کاخ ســیاه ســیاهپوش شــده اســت  و می خواهنــد  لــرزه در آمــده اســت و 
کننــد هــی حرفهــاى خودشــان را و هــی از ایــن ور بــه آن ور می زننــد  توجیــه 
اینجــا  کــه  را  کســی  ایــن  و  کردنــد  کــه  خطایــی  ایــن  کننــد  توجیــه  کــه 
توجیــه  کردنــد، می خواهنــد  بیرونــش  اینجــا  از  رســوایی  بــا  و  فرســتادند 
کــه در خــود ایــران هســتند، توجــه  کننــد. مــع الســف، بعــض از اشــخاصی 
بــه مســائل یــا ندارنــد یــا متعمدنــد. اینهــا هــم بــه تبعیــت از تبلیغــات آنهــا، 

ــا همــان لســان، اینجــا تبلیــغ می کننــد. آنهــا هــم ب
... چــرا این قــدر مــا عقــب افتــاده هســتیم؟ چــرا مــا بایــد بــه واســطه 
کــه دنیــا بــه  یــم؟ چــرا بایــد وقتــی  اغــراض نفســانیه این قــدر خودمــان را بباز
کاخ ســفید و ســیاه،  تزلــزل درآمــده اســت بــراى ایــن بی اعتنایــی ایــران بــه 
ــزده  ــدر غرب ــد این ق ــا بای ــرا م ــا را؟ چ ــائل آنه ــم مس کنی ــه  ــد توجی ــا بای ــرا م چ
باشــیم یــا شــیطانزده؟ مــن هیــچ توقــع نداشــتم از بعــض ایــن اشــخاص، و 
کــه  لــو بعضیشــان در نظــر مــن پوچ انــد، لکــن از بعضــی از ایــن اشــخاص 
ــاد بزننــد  ــد فری کــه بای کــه در ایــن زمــان  ــد هیــچ توقــع نداشــتم  ســابقه دارن
ــماها  ــت؟ ش ــده اس ــه ش ــا! چ ــئولین م ــر مس ــد س ــاد می زنن ــکا، فری ــر امری س
تأثیــر  تحــت  بایــد  چــرا  شــماها  شــماها؟  کردیــد  چــه  اســت؟  چه تــان 
تبلیغــات خارجــی واقــع بشــوید یــا تحــت تأثیــرات نفســانیت خودتــان؟ در 
کــه بایــد همــه شــما دســت بــه هــم بدهیــد و  یــك همچــون مســئله مهمــی 
ــا ایــن طــور شــده  ــم، وحــدت م ی ــا وحــدت دار ــه م ک ــا  ــه دنی کنیــد ب ــت  ثاب
کــه هفتــه وحــدت اســت چــرا شــماها می خواهیــد تفرقــه  اســت و در روزى 
کنیــد؟ چــرا  کشــور تفرقــه ایجــاد  کنیــد؟ چــرا می خواهیــد بیــن ســران  ایجــاد 
کجــا  کنیــد؟ چــه شــده اســت شــما را؟  می خواهیــد دو دســتگی ایجــاد 
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َهُبــوَن؟« ... در یــك همچــو وقتــی، وقــت یــك 
ْ

یــد؟ »اْیــَن  َتذ یــد می رو دار
کاخ ســفید؟  همچــو امــورى اســت؟! وقــت یــك همچــو تأییــدى اســت از 
یــگان؟ لحن شــما در آن  چیــزى که به  وقــت یــك همچــو تأییــدى اســت از ر
کاخ نشــینان  مجلــس دادیــد، از لحــن اســرائیل تندتــر اســت، از لحــن خــود 
کــه ایــن  آن جــا تندتــر اســت. شــما چــه شــده اســت ایــن طــور شــدید؟ شــما 
ــد. ــد بعضیتــان. مــن بعضیتــان را می شناســم، شــما ایــن طــور نبودی نبودی
کنیــد بــه دنیــا،  کنیــد بــه مســائل، توجــه  کــه شــما بــاز توجــه  مــن امیــدوارم 
کنیــد بــه قــدرت خودتــان. نشــکنید ایــن  کنیــد بــه خودتــان، توجــه  توجــه 
کارى در  گرچــه شــماها نمی توانیــد، لکــن نبایــد یــك همچــو  قــدرت را، 
ایــران بشــود. مــن نمی خواهــم دل شــما را بشــکنم، لکــن شــما دل ملــت مــا 
کنــدرو  را نشــکنید، شــما دل مســئولین مــا را نشــکنید، شــما هــی تنــدرو و 
درســت نکنیــد، دودســتگی ایجــاد نکنیــد، ایــن خــالف اســالم اســت، 

کارهــا را.«1 خــالف دیانــت اســت، خــالف انصــاف اســت، نکنیــد ایــن 

 دعــوای اســالم نــاب - اســالم آمریکایــی در آســتانه ی انتخابــات مجلــس 
ســوم

دو  اختــالف  سیاســی،  عرصــه ی  در  دامنــه دار  جنجال هــای  از  دیگــر  یکــی 
جریــان چــپ و راســت در انتخابــات مجلــس ســوم بــود. البتــه ایــن اختــالف، بــا 
جدایــی »مجمــع روحانیــون مبــارز« از »جامعــه ی روحانیــت مبــارز« آغــاز شــده بود 
کــه حضــرت امــام همــان موقــع، در پاســخ بــه طیــف خواســتار جدایــی، فرمودنــد:

ایجــاد  و  مســتقل،  عقیــده  اظهــار  بــراى  تی  تشــکیال از  »انشــعاب 
ــه معنــاى اختــالف نیســت. اختــالف در آن موقعــی  تشــکیالت جدیــد، ب
کــس بــراى پیشــبرد نظــرات خــود بــه دیگــرى  کــرده هــر  کــه خــداى نا اســت 

کنــد.«2 پرخــاش 
امــا ایــن اختــالف بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات مجلــس جدیــد، جدی تــر 

1 . صحیفه امام، ج 20، ص159 
2 . صحیفه امام، ج 21، ص 28 
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ــتند  ــی داش ــاد دولت ــش اقتص گرای ــه  ک ــپ –  ــف چ ــان طی ــه جری ــا جایی ک ــد؛ ت ش
- خــود را طرفــدار »اســالم نــاب« معرفــی می کــرد و جریــان مقابــل را بــه دلیــل 
ــازار«، حامــی »اســالم آمریکایــی« می دانســت. حضــرت  طرفــداری از »اقتصــاد ب
ــات و  ــی خــود را از ایــن اختالف ــار دیگــر نگران ــات، ب ــزاری انتخاب ــس از برگ ــام پ ام
کــه فکــر  کردنــد و از همــه خواســتند  ضــرر آن بــه وضعیــت حســاس جنــگ اعــالم 

ــد: ــی باش ــگ تحمیل ــائل جن ــان مس و ذکرش

از  بخواهنــد  کــی  ناپا دســتهاى  و  عوامــل  کــه  می دهــم  احتمــال  »مــن 
کننــد و بــا  رقابتهــاى انتخاباتــی در رســیدن بــه آرزوهــاى خــود اســتفاده 
طــرح مســائل پــوچ و بی معنــا دلهــا را از یکدیگــر جــدا ســازند و یــا بــا تردیــد 
و ایجــاد ذهنیتهــا، صحــت و ســالمت انتخابــات  و نهایتــًا مشــروعیت 
ــران و  کــه در ایــن شــرایط همــه آحــاد ملــت ای ــد،  ــر ســؤال برن مجلــس  را زی
کنــار هــم و دســت در  کشــور بایــد در  همــه روحانیــون و دســت اندرکاران 
ــه راه مقــدس خــود ادامــه دهنــد و صاحبــان قلــم و ســخن و  دســت هــم ب
گفته هــاى خــود باشــند و  مطبوعــات نیــز بــه طــور جــّد مواظــب نوشــته ها و 
کننــد  نماینــدگان مجلــس نیــز بــه عدالــت و عطوفــت بــا یکدیگــر برخــورد 
و بــه مســائل  دامن نزننــد و خصوصــًا در اعتبارنامه هــا بــه مســائل شــخصی 
ــه شــخصیت  ــد و در نطقهــاى قبــل از دســتور و غیــر آن ب گروهــی نپردازن و 
کننــد و حرمــت مجلــس و نظــام و  و اعتبــار نمایندگــی مجلــس توجــه 
کالم اینکــه مجلــس  کریمــه اســالمی را مقــّدم دارنــد و خالصــه  اخــالق 
و نماینــدگان بایــد مؤیــد وحــدت و انســجام جامعــه باشــند و مســئولین 
کنــار مــردم و مــردم همــراه و پشــتیبان مســئولین بــه وظیفــه خــود عمــل  در 
کننــد و از بــرکات مــادى و معنــوى اتحــاد مقــدس خــود بهره منــد شــوند و از 
کناره گیــرى نباشــد  گناهــی باالتــر از  کــه امــروز شــاید  کنــار نرونــد  صحنه هــا 

ــود. ــه نمی ش ــالب پذیرفت ــه انق ــرك صحن ــراى ت ــه اى ب ــذر و بهان ــچ ع و هی
گذشــته بــه  و مــردم عزیــز ایــران بعــد از فراغــت از انتخابــات همچــون 
پشــتیبانی مــادى و معنــوى خــود از جبهه هــاى نبــرد و رزمنــدگان ادامــه 
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دهنــد و ســپاهیان نــور را حمایــت نماینــد.«1
کوتــاه نیامدنــد و آنچــه نبایــد، شــد.  امــا متأســفانه سیاســیون، از موضــع خــود 
کشــور ســایه انداخــت و مدیریــت جنــگ  ــر همــه ی شــئون  دعواهــای سیاســی ب
ــف  ــز مضاع ــه تمرک ــاز ب ــگ، نی ــه جن ــکا ب ــمی آمری ــا ورود رس ــه ب ک ــرو –  ــزام نی و اع
کــه امــام مجبــور  داشــت - آســیب جــدی دیــد. دو مــاه از ایــن پیــام نگذشــته بــود 

کشــور، »قطعنامــه« را بپذیرنــد.  شــدند بــا توجــه بــه وضعیــت 

اختالفات مسؤالن در بحبوحه  جنگ اقتصادی 

دولــت نهــم و دهــم، بــه دلیــل مواضــع انقالبــی خــود، آمــاج حمالت رســانه های 
دشــمنان خارجــی و مخالفــان داخلــی بــود؛ اشــخاص و جریاناتی که دل خوشــی 
ــه  ــرای ضرب از جهت گیــری مکتبــی رئیــس جمهــور نداشــتند و منتظــر فرصتــی ب
ــا وجــود تذکــرات و توبیخ هــای مکــرر  ــذا ب ــد؛ ل کــردن دولــت بودن زدن و ســرنگون 
رهبــری2، مــدام علیــه حرکــت انقالبــی شــتابنده ی دولــت نهــم، ســنگ اندازی  و 
ــه دولتی هــا تقویــت  جنجال ســازی  و بهانه گیــری می کردنــد. توصیــه ی رهبــری ب

»ســعه ی صــدر« و حتــی »تحمــل تخریب هــا« بــود:

1 . صیفه امام، ج21، ص51 و 52 
را  ایــن  و  قــرار بدهنــد  مــورد تکریــم   را  بایــد رئیس جمهــور  نگــه داشــت. همــه  بایــد  را  . »دولــت   2
کارآمــد جلــوه  کــه دولــت را نا همــه یــك اصــل بداننــد. اینکــه افــرادى بیاینــد و سعیشــان ایــن باشــد 
گــر عقیده شــان هــم ایــن اســت، ایــن عقیــده را بایســت بــه  کشــور نیســت. ا بدهنــد، ایــن خدمــت بــه 
کــه می تواننــد اثرگــذار باشــند، برســانند؛  ــا مســئوالنی  گــوش خــود مســئوالن دولتــی ی ــه  یــك نحــوى ب
ــر  گ ــه، صحیــح نیســت. ا ــر منصفان کــردن، آن هــم غی کارآمــدى  دولــت را در بیــن مــردم  ــِغ نا ــا تبلی ام
کوچــه و بــازار ظاهــر می شــد؛ چــه  واقعیــت هــم می داشــت، نبایــد بــه شــکل تبلیغاتــی و داد زدِن بــر ســر 
کــه واقعیــت هــم نــدارد و غیــر منصفانــه اســت. دولــت بــا جدیــت و تــالش خــوب،  برســد بــه آنجایــی 
کــه در فــالن مســئله ى اقتصــادى  گیــرم  کاِر پرحجــم و متکــی بــه محاســبه انجــام می دهــد، حــاال 
کارشــناس یکســان نباشــد؛ خــوب نباشــد؛ ایــن،  کــه بــا نظــر فــالن  ممکــن اســت نظــرى داشــته باشــد 
یــم می بینیــم و  کار دولــت نمی کاهــد. امــروز همــه دارنــد می بیننــد؛ مــا هــم دار از اهمیــت و ارزش 
کــه دولــت انجــام می دهــد، انصافــًا درخــوِر تحســین  کمــی  کار مترا کــه حجــم  دیگــران هــم شــاهدند 
کاِر خیلــی خوبــی اســت. انتقادهــاى غیــر منصفانــه نشــود.« )بیانــات رهبــر معظــم  و ســتایش اســت؛ 

ــزاران نظــام جمهــورى اســالمی ، 18/ 07/ 1385(  کارگ ــدار مســئوالن و  انقــالب اســالمی در دی
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»البتــه شــما در شــنیدن انتقادهــا ســعه ى صــدر داشــته باشــید. یعنــی 
بــاز بپذیریــد. حّتــی مــن  ى  بــا رو انتقــادى منصفانــه اســت،  گــر  ا واقعــًا 
کنیــد. باالخــره  کــه تخریبهــا را هــم تحمــل  کنــم  می خواهــم بــه شــما توصیــه 
ســال آخــر، علیــه غالــب دولتهــا ایــن چیزهــا هســت؛ البتــه علیــه ایــن 
دولــت بیشــتر هســت. دو جریــان اآلن علیــه ایــن دولــت وجــود دارد: یــك 
ــان خارجــی اســت  ــان هــم جری ــان داخلــی اســت؛ یــك جری ــان، جری جری
گــر رســانه هاى دنیــا و حرفهــاى محافــل  کــه او مهم تــر اســت. اآلن شــما ا
کنیــد، می بینیــد همه شــان-  خبــرى دنیــا و محافــل سیاســی دنیــا را نــگاه 
واقعــًا مثــل جنــگ احــزاب - دســت بــه دســت هــم داده انــد و دارنــد فشــار 
کــه ایــن دولــت را بکوبنــد. هــدف واقعیشــان هــم ایــن دولــت  می آورنــد 
ــژاد و شــماها - نیســت؛ البتــه آمــاج ایــن دعواهــا  - یعنــی آقــاى احمدى ن
شــمائید؛ امــا هــدف واقعــی، انقــالب اســت؛ هــدف واقعــی، نظــام اســت. 
شــماها هــم چــون حــرف نظــام را می زنیــد، طبعــًا آمــاج ایــن تهاجم هــا قــرار 
کــه اآلن در بیــرون وجــود دارد. همــه جــورش  می گیریــد؛ ایــن خطــی اســت 
را هــم مــا می بینیــم. حــاال بعضــی از انــواع ایــن تهاجمــات را عامــه ى مــردم 
می بیننــد، بعضیهــا را خیلــی از خــواص هــم نمی بیننــد؛ امــا مــا می بینیــم. 
کــه وجــود دارد  کــه بــه مــا می رســد و از نــوع تحــرك و تعاملــی  مــا از خبرهایــی 
کــه چطــور مجموعــه ى دولــت  کــه زده می شــود، می فهمیــم  و از حرفهایــی 
گفتمــان ایــن دولــت،  کــه  آمــاج حمــالت اســت. علتــش هــم همیــن اســت 
گفتمــان انقــالب اســت و در جهــت انقــالب حرکــت می کنــد. ایــن خــط 
طیــف  یــك  هــم  داخلــی  تخریــب  خــط  انگیزه هــاى  اســت.  خارجــی 
ــد: بعضیهــا  ــه یــك چــوب بران وســیعی اســت و نمی شــود انســان همــه را ب
کــم اســت  واقعــًا خبــرى ندارنــد - یعنــی مغــرض نیســتند؛ اطالعاتشــان 
و بــر اثــر بی اطالعــی چیــزى می گوینــد- بعضیهــا غرضهــاى شــخصی و 
غرضهــاى ســطحی دارنــد؛ بعضیهــا غرضهاشــان غرضهــاى عمقی اســت؛ 
کینــه ى امــام در دلشــان اســت و حرفهــاى  ــا نظــام مســئله دارنــد،  یعنــی ب
کــه از آن  امــام را یــا از اول قبــول نداشــتند یــا حــاال قبــول ندارنــد - آن هایــی 
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ــد و پشیمان شــده ها و برگشــته ها- این هــا یــك طیــف  حرفهــا رو برگرداندن
جمع بنــدى اش  و  محصــول  باالخــره  لیکــن  انگیزه هاســت،  از  وســیعی 
کــه وجــود دارد.« 1 کنی هاســت  همیــن تهاجم هــا و پنجه زدن هــا و لجن پرا

کنــار ایــن توصیــه، ایشــان از دولــت و رئیــس جمهــور هم می خواســتند  البتــه در 
کــه بهانــه بــه دســت کینه تــوزان ندهنــد:

کــه بهانــه هــم دســت دیگــران ندهیــد.  »یــك توصیــه ى دیگــر ایــن اســت 
شــما  خــوِد  طــرف  از  هــم  بهانه هایــی  گاهــی  متأســفانه  می بینــم  مــن 
کــه بهانــه هــم دســت  کنیــد  کــه ایــن را هــم بایســتی توجــه  داده می شــود 
گفــت: »اّتقــوا مــن مواضــع  کنیــد. و  کنیــد؛ حــزم  دیگــران ندهیــد؛ مراقبــت 
گفــت  گفتنــد یــك شــیخی در یــك مدرســه ى دینــی بــه طلبــه اى  الّتهــم«. 
گفــت:  گفته انــد فــالن طلبــه، فــالن مــراوده ى غلــط را دارد. طلبــه هــم  کــه 
اّتقــوا مــن مواضــع الّتهــم، آشــیخ تــو هــم؟! خالصــه اینکــه مواظــب باشــید، 
ــراى دولــت  ــان و ب ــراى خودت کنیــد؛ »اّتقــوا مــن مواضــع الّتهــم«؛ ب مراقبــت 
کســانی دنبالــش  کــه  ــراى جنجال آفرینی هــا -  مســئله درســت نکنیــد و ب

هســتند - بهانــه ندهیــد.«2
کــه دولــت حواســش بــه ایــن مســئله بــود و درگیــر حاشیه ســازی های  تــا زمانــی 
مخالفــان نشــد، اوضــاع خــوب پیــش می رفــت. امــا مجمــوع اتفاقــات تلخــی 
ــت  ــرد دول ــع و عملک ــر مواض ــرا ب ــه رخ داد، ظاه ــام فتن ــات 88 و ای ــه در انتخاب ک
یاســت جمهــوری نیــز در  نیــز بی اثــر نبــود؛ البتــه حتــی پیــش از انتخابــات دهــم ر
برخــی اقدامــات و تعامــالت دولــت، مشــکالت و آســیب هایی وجــود داشــت 
ــد؛ خطرســاز ترین ایــن نقــاط مــورد اشــاره ی  کــه رهبــری مرتبــا آن را تذکــر می دادن
کــه مهم تریــن دســتاورد دولــت نهــم، یعنــی »وحــدت  حضــرت آقــا، مــواردی بــود 
کــه در ایــن برهــه در جهــت اهــداف انقــالب  کم نظیــر مردمــی  ملــی« و همراهــی 

1 . دیدار رئیس جمهورى و اعضاى هیئت دولت ، 02/ 06/ 1387
2 . همان 



مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن 122

کــرده و تنهــا ابــزار باقی مانــده در دســت دشــمن1،  گرفتــه بــود، را خدشــه دار  شــکل 
ــی  ــه« و »تخریــب پشــتوانه ی مردمــی نظــام« را تأمیــن می کــرد2؛ نکات یعنــی »تفرق
کــردن  ماننــد: بهانــه دادن بــه جنجال آفرینــان،  درگیــر حاشــیه ها شــدن، متهــم 
دیگــران بــه اتهامــات ثابــت نشــده، کشــاندن اختالفــات مســؤالن بــه میــان مردم.3  
یــک، قبــل از انتخابــات نیــز بروزهایــی داشــت، امــا  برخــی از ایــن نقــاط تار
کردنــد. ولــی در ایــام  خیلــی بــه چشــم نیامــد و رهبــری بــا تذکرهایشــان آن را جمــع 
ــس از آن،  ــود - و پ ــده ب ــن ش ــگ طرفی ــدان جن ــبیه می ــما ش ــه رس ک ــات –  انتخاب
کم صبــری و  جلوه هــای تیره تــری از ضعف هــای دولتمــردان –همچــون غــرور و 
کــرد و اتفاقــا همین هــا بــه  منازعه جویــی و حاشیه ســازی و قبیله گرایــی- بــروز 

ــور در فتنــه را داد.  ــه و فرصــت مان دشــمن بهان
کــه ســران قــوا اختالفــات خــود را در تریبون هــای رســمی  کار بــه جایــی رســید 
کــه تلخ تریــن مثالــش، ماجــرای »یکشــنبه ی ســیاه مجلــس«  تصفیــه می کردنــد، 

ــر صخــره فــرود بیایــد.  ُکنــد شــود، ب 1 . »اســتحکام نظــام جمهــورى اســالمی موجــب شــده تیــغ آنهــا 
یــد  کننــد. نگذار ــم ایــن حالــت صخره گــون را ملــت و دولــت  عزیــز مــا حفــظ  و مــن می خواهــم بگوی
کــه دشــمن  در  را  آنچــه  یــد  بیایــد. نگذار بــه وجــود  یــد شــکاف   بیایــد. نگذار بــه وجــود  اختــالف 
تبلیغــات و در خباثتهــاى سیاســی و تفتینهــاى سیاســی می خواهــد در مــورد کشــور مــا انجــام بدهــد، 

ــارس ، 03/ 02/ 1390(  ــتان ف ــردم اس ــر از م ــزاران نف ــدار ه ــری در دی ــات رهب ــد.« )بیان ــام ده انج
کــه در مجموعــه ى نظــام مشــاهده می شــود، از همیشــه بهتــر و  2 . »امــروز بحمــد اهلل یکپارچگــی اى 
بیشــتر اســت. اتحــاد و ائتــالف و الفــت قلبــی عمیق تــر از همیشــه اســت؛ لیکــن ایــن توصیــه ى مــن، 
ــاز یــك توصیــه ى الزمــی اســت؛ مراقــب باشــید! دشــمن بیــدار اســت و ســعی در ایجــاد اختــالف  ب
کــه بــه نظــر مــا، همــه بایــد مراقــب باشــند. حــاال  و شــکاف می کنــد. ایــن، یکــی از چیزهایــی اســت 
اختــالف ســلیقه البتــه هســت، حّتــی اختــالف ذهــن و فکــر و مبانــی مختلــف هــم در برخــی جاهــا 
نــدارد. در زمینه هــاى اقتصــادى ممکــن اســت اختالف نظــر باشــد، در  هســت؛ این هــا اشــکالی 
نمی کنیــم؛  نکوهــش  را  این هــا  مــا  باشــد؛  اختالف نظــر  اســت  ممکــن  هــم  سیاســی  زمینه هــاى 
ــر  ــر را ب ــدن، یکدیگ ــت به گریبان ش ــاق، دس ــقاق، نف ــه ش ــر ب ــن اختالف نظ ــا ای ــد؛ ام ــر باش اختالف نظ
کــه نظــام بــا  زمیــن زدن، نبایــد برســد. در مقابــل دشــمن، همــه بایــد متحــد و متفــق باشــند. آنجایــی 
کلیــِت خــود یــك حرفــی می زنــد، همــه بایــد پشــت ســر آن حــرف بایســتند؛ و لــو در ده مــورد دیگــر هــم 
کــه تــا امــروز بحمــد اهلل وجــود داشــته و بعــد از ایــن  باهــم اختــالف داشــته باشــند. ایــن چیــزى بــوده 

هــم بایــد باشــد.« 
/ir.khamenei.farsi//:http کنیــد:  مراجعــه  نشــانی  ایــن  بــه  بیشــتر  مطالعــه ی  بــرای   .  3
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بــود؛ یــک »اســتیضاح« نابه جــا و مچ گیــری و برخوردهــای زننــده ی رؤســای دو 
کــه دل رهبــری و دوســت داران انقــالب را خــون  قــوه در جلســه ی علنــی مجلــس، 

کــرد1.  کــرد و یــک آتــش تهیــه ی حســابی بــرای بیگانــگان فراهــم 
کشــور در چنــد ســال  ــر رونــد شــتابنده ی  طبــق ســنت الهــی، ایــن اتفاقــات، ب
گذاشــت؛ بخشــی از طیــف مؤمــن پابــه کار انقــالب و همــراه  گذشــته، اثــر عکــس 
دولــت، بــا دیــدن ایــن اتفاقــات، از دولــت مأیــوس شــدند و برخــی دیگــر، بــه جــای 

1 . »قضیــه ای در مجلــس پیــش آمــد؛ قضیــه ی بــدی بــود، قضیــه ی نامناســبی بــود؛ هــم ملــت را 
ــر هــم از دو جهــت ناراحــت شــدم: هــم  ــرد. بنــده ی حقی ک ــرد، هــم نخبــگان را ناراحــت  ک ناراحــت 
ــر میکنــم؛ هــم بــه خاطــر ناراحتــی مــردم، انســان احســاس  ــا احســاس تأث خــودم در مقابــل ایــن قضای
تأثــر میکنــد. خــب، رئیــس یــک قــوه بــه اســتناد یــک اتهــاِم ثابــت نشــده و مطــرح نشــده ای در دادگاه، 
کارهــا، هــم خــالف  کار نامناســبی بــود؛ اینجــور  کار بــدی بــود، ایــن  کــرد؛ ایــن  دو قــوه ی دیگــر را متهــم 
شــرع اســت، هــم خــالف قانــون اســت، هــم خــالف اخــالق اســت، هــم تضییــع حقــوق اساســی مــردم 
کــه در آرامــش روانــی و در امنیــت روانــی زندگــی  اســت. یکــی از حقــوق اساســی مهــم مــردم ایــن اســت 
ــه  ــه فســاد اســت، نمیشــود ب ــردی متهــم ب ــر یــک ف گ ــرار باشــد. ا کشــور امنیــت اخالقــی برق کننــد؛ در 
گــر ثابــت هــم میشــد، چــه برســد بــه اینکــه ثابــت نشــده  کنــد؛ حّتــی ا خاطــر او انســان دیگــران را متهــم 
کــردن یــک نفــر، انســان بیایــد دیگــران  کمــه ای نشــده. بــه اســتناد متهــم  اســت، دادگاهــی نرفتــه، محا
کار غلــط اســت. بنــده  کار درســت نیســت، ایــن  کنــد؛ ایــن  را، مجلــس را، قــوه ی قضائیــه را متهــم 
کار شایســته ای بــرای نظــام جمهــوری اســالمی نیســت. آن طــرف  کار،  فعــاًل نصیحــت میکنــم. ایــن 
ــتیضاح  ــب، اس ــود. خ ــط ب ــت، غل گرف ــام  ــس انج ــه در مجل ک ــتیضاحی  ــن اس ــل ای ــم، اص ــه ه قضی
کار دولــت، اســتیضاح یــک وزیــر، آن هــم بــاز بــا  بایــد یــک فایــده ای داشــته باشــد. چنــد مــاه بــه پایــان 
کــه مربــوط بــه خــود آن وزیــر نیســت، چــه معنــی دارد؟ چــرا؟ ایــن هــم غلــط بــود.  یــک علــت و دلیلــی 
کســانی حرفهــای نامناســبی بــر زبــان آوردنــد، ایــن هــم غلــط  کــه شــنیدم در داخــل مجلــس  ایــن هــم 
ــه آن متهــم  ــا نظــام جمهــوری اســالمی؛ ن ــای نامتناســبی اســت ب ــا، قضای اســت. همــه ی ایــن قضای
کــرد، آن  کــه رئیــس محتــرم قــوه از خــودش  کــردن، نــه آن اســتیضاح. دفاعــی هــم  کــردن، نــه آن برخــورد 

ی بــود؛ لزومــی نداشــت. یــاده رو هــم یــک قــدری ز
ی مــا هســت، وقتــی توطئــه را  یــم، وقتــی دشــمن مشــترک جلــوی رو  وقتــی مــا همــه بــا هــم برادر
کنــار هــم  کار بایــد بکنیــم؟ تــا امــروز مســئولین در مقابــل توطئه هــای دشــمن همیشــه  میبینیــم، چــه 

ایســتاده اند، حــاال هــم بایــد همیــن جــور باشــد، همیشــه هــم بایــد همیــن جــور باشــد.
ــرده اســت، شــما  ک ــار دشــمن شــدت پیــدا  ــه رفت ک کــه حــاال  ــع بنــده از مســئولین ایــن اســت  … توق
هــم رفاقتهاتــان را بــا هــم شــدت بدهیــد و بیشــتر بــا هــم باشــید. تقــوا، تقــوا، تقــوا، صبــر، میــدان 
کــردن همــه ی تــوان و نیــرو بــرای  کشــور، متمرکــز  نــدادن بــه احساســات ســرکش، مالحظــه ی مصالــح 
ــم ان شــاءاهلل ایــن نصیحــِت  ی ــع ماســت. امیدوار کشــور؛ ایــن توق حــل مشــکالت مــردم و مشــکالت 
خیرخواهانــه و مشــفقانه مــورد توجــه مســئولین محتــرم، بخصــوص مســئولین بــاال قــرار بگیــرد؛ بــه ایــن 

ــن91( ــری، 29بهم ــات رهب ــند.« )بیان ــد باش ــئله پایبن مس
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خیرخواهــی و نصیحــت، بــه جــان دولــت افتادنــد و بــه بهانــه ی بصیرت افزایــی، 
از دولــت، مخالفــان  بــرای دفــاع  گــروه ســوم،  و  بــه تخریبــش مشــغول شــدند 
ــا والیــت فقیــه، رمــی می کردنــد1؛  ــا برچســب بی بصیرتــی و ضدیــت ب دولــت را ب
همــه غافــل از این کــه بــر ســر شــاخه نشســته اند و بــن می برنــد و پــازل آمریــکا را پــر 

می کننــد. 
ــگ  ــر جن ــز ب ــای تمرک ــه ج ــان، ب ــات فرعیش ــه اختالف ــؤالن ب ــدن مس ــغول ش مش
اقتصــادی –کــه رهبــری از مدت هــا پیــش هشــدار داده بودنــد2- و اندیشــیدن 
کشــور  کــه مــن امــروز زدم و از بعضــی از مســئوالن و ســران  1 . »ایــن را هــم عــرض بکنیــم؛ ایــن حرفــی 
کننــد علیــه ایــن و آن شــعار  کــه حــاال یــک عــده ای راه بیفتنــد، بنــا  کــردم، موجــب نشــود  گله گــزاری 
کار هــم مخالفــم. اینکــه شــما یــک نفــر را بــه عنــوان ضــد والیــت، ضــد  دادن؛ نــه، بنــده بــا ایــن 
کنیــد، بعــد یــک عــده ای راه بیفتنــد علیــه او  شــعار بدهنــد، مجلــس  بصیــرت، ضــد چــه، مشــخص 
کــه در قــم  کارهائــی  کارهــا هــم مخالفــم؛ ایــن را مــن صریــح بگویــم. ایــن  را بــه هــم بزننــد، بنــده بــا ایــن 
ــا  کــه در مرقــد امــام اتفــاق افتــاد، بنــده ب کارهائــی  کارهــا مخالفــم. آن  ــا اینجــور  اتفــاق افتــاد، بنــده ب
ــد،  کــه میتواننــد جلــوی ایــن چیزهــا را بگیرن کســانی  ــه مســئولین و  کارهــا مخالفــم. بارهــا ب اینجــور 
هــی و مؤمننــد، خــب نکننــد. 

ّ
گــر واقعــًا حزب الل کارهــا را میکننــد، ا کــه ایــن  کســانی  تذکــر داده ام. آن 

ــع  ــه نف ــا ب کاره ــن  ــت، ای ــور اس کش ــرر  ــه ض ــا ب کاره ــن  ــه ای ک ــت  ــن اس ــا ای ــخیص م ــه تش ک ــد  می بینی
نیســت. بــا احساساتشــان راه بیفتنــد اینجــا، آنجــا، علیــه ایــن شــعار بدهنــد، علیــه آن شــعار بدهنــد؛ 
کاری از پیــش نمی بــرد. ایــن خشــمها را، ایــن احساســات را بــرای جــای الزم  ایــن شــعاردادن ها 
گــر بســیجیها میخواســتند همیــن طــور برونــد یــک جائــی، طبــق  یــد. در دوران دفــاع مقــدس ا نگــه دار
کشــور در میآمــد. نظمــی الزم اســت، انضباطــی الزم  کــه خــب پــدر  کننــد،  میــل خودشــان حملــه 
کــه خــب حسابشــان  گــر چنانچــه بــه ایــن حرفهــا اعتنائــی ندارنــد، آنهــا  اســت، مراعاتــی الزم اســت. ا
کــه برخــالف موازیــن شــرع  کــه بــه ایــن حرفهــا اعتنــاء دارنــد و مقیدنــد  کســانی  جداســت؛ امــا آن 

کارهــا نکننــد.« )همــان( کننــد، از ایــن  حرکــت نکننــد، بایــد مراقبــت 
کــه مســئولیتی  کســی  کــردم؛ بــاز هــم هــر  کشــور همیشــه حمایــت  2 . »مــن از مســئوالن قــوا و مســئوالن 
کارهــا را نمیپســندیم؛ ایــن  کمــک میکنــم؛ امــا ایــن  بــر دوش دارد، بنــده از او حمایــت میکنــم، بــه او 
کــه خــورده شــده، مناســب نیســت. ایــن ملــت  کارهــا متناســب بــا تعهدهــا نیســت؛ بــا ســوگندهائی 
عظیــم را ببیننــد؛ شایســته ی ایــن ملــت، رفتــار دیگــری اســت. امــروز مســئوالن بایــد همــه ی تالششــان 
کننــد. بنــده ســه چهــار  کننــد، مشــکالت را برطــرف  گره هــای اقتصــادی را بــاز  را بکننــد بــرای اینکــه 
ســال قبــل از ایــن، در صحبــت اول ســال صریحــًا بــه مــردم و بــه مســئولین گفتــم که نقشــه ی دشــمنان 
کــه همیــن  ملــت ایــران از حــاال بــه بعــد، بیــش از همــه، نقشــه ی اقتصــادی اســت. خــب، میبینیــد 
کننــد  یشــان را، همــه ی فکــر و ذکرشــان را متمرکــز  جــور شــد. هــم دولــت، هــم مجلــس، همــه ی نیرو
ــاره ی فســاد اقتصــادی،  ی سیاســتهای درســت اقتصــادی. چنــد ســال قبــل از ایــن، بنــده درب ــر رو ب
کــه مطلــب تمــام  گفتــن  کنیــد. بــه زبــان  بــه رؤســای قــوا نامــه دادم. خــب، بــا فســاد اقتصــادی مبــارزه 
کــو؟ در عمــل  کنیــد. هــی بگوئیــم مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی. خــب،  نمیشــود؛ عمــاًل بــا فســاد مبــارزه 
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بــه  وابســتگی  ماننــد   – اقتصــاد  مزمــن  بیماری هــای  درمــان  بــرای  تدابیــر الزم 
موفــق  الگــوی  هماننــد   – تحریم هــا  کــردن  کم اثــر  یــا  کــردن  خنثــی  و  نفــت1- 
کــه در همیــن دوره، بــه همــت متخصصــان داخلــی انجــام  خودکفایــی در بنزیــن 
کشــور و زندگــی مــردم  کــه آثــار تحریــم  در فضــای اقتصــاد  شــد2- باعــث شــد 
ــت و  ــن دول ــه همی ــین، ب ــات پیش ــه در انتخاب ک ــی  ــی از مردم ــود و بخش ــر ش ظاه
کــه دولــت نمایندگیــش  مواضــع انقالبیــش رأی داده بودنــد، حــاال بــه شــعارهایی 
را می کــرد بدبیــن شــوند و در انتخابــات یازدهــم، بــه مخالــف سرســخت آن رأی 

دهنــد. 

که انسان را متأثر میکند.« )همان( کردید؟ اینهاست  کار  کار شد؟ چه  چه 
کشــور مــا متأســفانه از ده هــا ســال پیــش بــه این طــرف، وابســته ى بــه نفــت اســت. ایــن  1 . »بودجــه ى 
کشــور مــا عــادت شــده اســت.  روش را همــه ى اقتصاددانهــاى دلســوز رد می کننــد؛ ایــن روش در 
کننــد؛ ایــن شــیوه ى غلطــی اســت. مــن  کشــور را اداره  کننــد، بفروشــند، از پــول آن  نفــت را اســتخراج 
کشــور را  ــا بتوانیــم  کــه یــك روزى م کــه یکــی از آرزوهــاى مــن ایــن اســت  گفتــم  ســالها پیــش ایــن را 
گــر الزم بــود، یــك قطــره نفــت هــم صــادر نکنیــم و کشــور اداره شــود. ایــن  کــه حّتــی ا کنیــم  جــورى اداره 
کار بســیار مشــکلی  کار آســانی هــم نیســت،  کــه تــا امــروز پیــش نیامــده اســت. البتــه  چیــزى اســت 

اســت .« )بیانــات در جمــع زائــران و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوى ، 01/ 01/ 1390(
کار مــا در طــول زمــان همیــن بــوده اســت؛  2 . »گفتنــد بنزیــن را تحریــم می کنیــم. یکــی از مشــکالت 
کــه بنزیــن اســت، از خــارج وارد  یــادى فــرآورده ى نفــت را  کشــور تولیدکننــده ى نفــت، مبالــغ ز مــا 
یــم بنزیــن وارد شــود.  گفتنــد ایــن نقطــه ضعــف جمهــورى اســالمی اســت، نمی گذار می کردیــم. اینهــا 
کار  کار شــوند، مشــغول تهیــه ى مقدمــات شــدند.  کشــور مــا، قبــل از آنکــه آنهــا دســت بــه  مســئولین 
کــه در تولیــد بنزیــن، کشــور عزیــز مــا خودکفــا شــد؛ ایــن بــه برکــت تحریــم آنهــا بــود. »اّن  بــه جائــی رســید 
اهلل یؤّیــد هــذا الّدیــن بأقــوام ال خــالق لهــم«. بــه وســیله ى تحریــم آنهــا، مســئولین مــا بــه فکــر افتادنــد؛ 

کــردن بنزیــن بی نیــاز شــدیم .« )همــان( کردنــد، مــا از وارد  تــالش 
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 هزینه های کفار، مایه  نابودی خودشان

سرخط محتوایی

گزافــی خــرج می کننــد تــا راه خــدا را ببندنــد؛  دشــمنان بشــریت، پول هــای 
کننــد، بی نتیجــه اســت و آخــرش بــه واســطه ی همــان  امــا هــر چــه هــم خــرج 

می خورنــد.  شکســت  هزینه هــا، 
کاشته هایشــان را  کــه همــه ی  خرج هــای اینهــا ماننــد ســرمای ســوزانی اســت 

خشــک می کنــد!
کــه اهــل حــق، در صــورت اســتقامت  خداونــد اراده ی قطعیــش ایــن اســت 
کننــد و دشــمن هــر میــزان ِعــده و ُعــده داشــته باشــد، در  و مجاهــده، پیشــرفت 

ــوان اســت. ــر اراده ی قاهــر الهــی نات براب

آیات و تطبیق صدر اسالم

شکست دشمن در "بدر" اتفاقی نبود

وا َعــْن َســبیِل اهلِل َفَســُیْنِفُقوَنها ُثــّمَ 
ُ

ُهــْم ِلَیُصــّد
َ
ْموال

َ
َکَفــُروا ُیْنِفُقــوَن أ ذیــَن 

َّ
 ال

َ
1. ِإّن

ُبــون  )انفــال:36( 
َ
ْیِهــْم َحْســَرًة ُثــّمَ ُیْغل

َ
َتُکــوُن َعل

دیدیــد  کــه  می کنــد  یــادآوری  مســلمانان  بــه  خداونــد  بــدر،  جنــگ  از  پــس 
کفــار قریــش بــا شــما چــه شــد؟! یادتــان هســت در مکــه  یارویــی  نتیجــه ی رو
ــه در  ــد جــان ســالم ب ــد و شــما اصــال فکــر نمی کردی چــه بالهایــی ســرتان درآوردن
کــه وقتــی بــه مدینــه آمدیــد، بــاز هــم برخــی از شــما نگــران  ببریــد؟ یادتــان هســت 
یارویــی بــا آنــان بودیــد؟ حــاال بــه خواســت خــدا و ایســتادگی اهــل ایمــان، بینــی  رو
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کــه از لحــاظ پــول و امکانــات،  ک مالیدیــد؛ قریشــی  قریــش مســتکبر را بــه خــا
کــم نداشــت. حــاال کلــی از امــوال و تجهیــزات آنــان در اختیــار شماســت. چیــزی 
کــه ایــن شکســت مشــرکان، یــک اتفــاق بــوده  کنیــد  مبــادا یــک وقــت فکــر 
کــه بــرای بســتن راه خــدا  کفــر، ایــن اســت  کار همیشــگی جبهــه ی  اســت؛ خیــر! 
خــرج می کننــد. حتمــا بــاز هــم خــرج می کننــد، امــا مایــه ی حسرتشــان می شــود 
و شکســت هــم می خورنــد. شــما نگــران وضعیــت ظاهــری آنــان نباشــید؛ بلکــه 

کــه نقــاط اقتــدار درونــی خــود را از دســت ندهیــد. مراقــب باشــید 
یارویــی بــا مــوج ســنگین تری  ایــن آیــه، مســلمانان را از لحــاظ روحــی آمــاده ی رو
تــوان  بــا  مکیــان  »احــد«  در  کــه  همان گونــه  می کنــد؛  نیــز  دشــمن  هجــوم  از 
مضاعــف و هیاهــوی بیشــتری بــه میــدان آمدنــد. البتــه خداونــد ایــن اطمینــان را 
یارویــی حــق و باطــل، بــه نفــع جبهــه ی حــق اســت، و از  کــه نتیجــه ی رو می دهــد 

ــد دلســرد و ناامیــد شــد.  ــی، نبای شکســت های مقطعــی احتمال

کدخداهای عالم هیچ غلطی نمی توانند بکنند؛ حتی »فرعون«

ْوالُدُهــْم ِمــَن اهلِل َشــْیئًا َو 
َ
ُهــْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ــْن  ُتْغِنــَي  َعْنُهــْم أ

َ
َکَفــُروا ل ذیــَن 

َّ
 ال

َ
2. ِإّن

ذیــَن ِمــْن 
َّ
ِب  آِل ِفْرَعــْوَن َو ال

ْ
َکــَدأ ــاِر )آل عمــران:10(  ولِئــَك ُهــْم َوُقــوُد الّنَ

ُ
أ

)آل  ِعقــاِب 
ْ
ال َشــدیُد  اهلُل  َو  ُنوِبِهــْم 

ُ
ِبذ اهلُل  ُهــُم 

َ
َخذ

َ
َفأ ِبآیاِتنــا  ُبــوا 

َّ
َکذ َقْبِلِهــْم 

عمــران:11( 
ــان یهــود مدینــه  ــد، زب کــه مســلمانان در جنــگ احــد خوردن ــه ای  پــس از ضرب
ی مســلمانان بازتــر از قبــل شــد و چــه بســا ایــن، عاملــی بــرای شــک و تردیــد  بــه رو
گرفتــه  کــرم در پیــش  کــه بــا پیامبــر ا برخــی افــراد ضعیــف االیمــان در مســیری بــود 
ــا  ــان. ام ــر آن ــدن در براب ــاه آم کوت ــه  ــل ب ــر و تمای کف ــه ی  ــان از جبه ــرس آن ــد و ت بودن
کــه  کیــد بــه مســلمانان اطمینــان می دهــد  ــا تأ خداونــد متعــال، در ایــن مقطــع ب
گــر در احــد شکســت خورده انــد، بــه معنــای تغییــر  اراده ی الهــی نســبت بــه  ا
کفــار، بــا وجــود برخــورداری از ثــروت و  کــه  کفــار نیســت؛ چرا سرنوشــت نهایــی 
قــدرت هنگفــت خــود، نمی تواننــد مانــع خواســت قطعــی خداونــد –کــه گســترش 
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حــق اســت- بشــوند. 
کفــار تکذیب کننــده ی آیــات الهی شــک  گــر کســی ذره ای دربــاره ی سرنوشــت  ا
کســی هســتند، سرنوشــت مدعی تریــن  کــرده آنــان بــرای خودشــان  گمــان  دارد و 
کــه فریــاد »أنــا رّبکــم العلــی« )نازعــات:24(  یــخ را ببینــد؛ »فرعــون«  کدخــدای تار
ــّيَ 

َ
هــا َعل ــَك ِنْعَمــٌة َتُمّنُ

ْ
ســرمی داد و بنــی اســرائیل را بنــده ی خــود می دانســت »َو ِتل

ــْدَت  َبنــي  ِإْســرائیَل« )شــعراء:22( و مصــر و مافیهــا را ملــک طلــق خــودش  ْن َعّبَ
َ
أ

ــُك ِمْصــَر َو هــِذِه 
ْ
ْیــَس لــي  ُمل

َ
 ل

َ
 یــا َقــْوِم أ

َ
می خوانــد: »َو نــادى  ِفْرَعــْوُن فــي  َقْوِمــِه قــال

را مســخره  موســی  و  )زخــرف:51(  ُتْبِصــُروَن«  َفــال   
َ
أ َتْحتــي   ِمــْن   َتْجــري   ْنهــاُر 

َ ْ
ال

ــِه  ْی
َ
ِقــَي َعل

ْ
ل

ُ
ــْو ال أ

َ
گــر رهبرتــان اســت، پــس چــرا زیــر و زیــور نــدارد: »َفل کــه ا می کــرد 

ْســِوَرٌة ِمــْن َذَهــب « )زخــرف:53( 
َ
أ

بــرای مــردم دنیابیــن، چشــم پرکن  بــرق دســتگاه فرعــون آن قــدر  ایــن زرق و 
گســترش دعــوت حضــرت موســی شــده بــود. ایشــان از ایــن  کــه عمــال مانــع  بــود 
کــرد و نابــودی شــوکت مــادی فرعــون را طلــب  وضعیــت بــه درگاه خــدا شــکوه 
َحیــاِة 

ْ
ْمــوااًل ِفــي ال

َ
یَنــًة َو أ ُه ز

َ َ
ــَك آَتْیــَت ِفْرَعــْوَن َو َمــأ

َ
نــا ِإّن ّبَ  ُموســی  َر

َ
کــرد: »َو قــال

وِبِهْم 
ُ
ْمواِلِهــْم َو اْشــُدْد َعلــی  ُقل

َ
َنــا اْطِمــْس  َعلــی  أ ّبَ ــوا َعــْن َســبیِلَك َر

ُّ
نــا ِلُیِضل ّبَ ْنیــا َر

ُ
الّد

لیــَم« )یونــس:88( خداونــد بــه حضــرت موســی 
َ ْ
َعــذاَب ال

ْ
ــی َیــَرُوا ال َفــال ُیْؤِمُنــوا َحّتَ

کنیــد و بــه خاطــر جلــب  فرمــود: دعایــت اجابــت شــد؛ منتهــا بایــد اســتقامت 
جیَبــْت 

ُ
َقــْد أ  

َ
یــد: »قــال نظــر ضعیف االیمان هــا، از مســیر مبــارزه دســت برندار

ُمــوَن« )یونــس:89( 
َ
ذیــَن ال َیْعل

َّ
ِبعــاِن َســبیَل ال َدْعَوُتُکمــا َفاْســَتقیما َو ال َتّتَ

کــه حتــی دیــدن معجــزات موســی  بالخــره آن قــدر فرعــون در باطلــش فرورفــت 
کــرد و شــد  ــا خــواری در نیــل غرقــش  هــم بــرای هدایتــش افاقــه نکــرد؛ خــدا نیــز ب
ْجَمعیــَن * 

َ
ْغَرْقناُهــْم أ

َ
ــا آَســُفونا اْنَتَقْمنــا ِمْنُهــْم َفأ ّمَ

َ
آینــه ی عبــرت آینــدگان: »َفل

ِخریــَن« )زخــرف:55و56( 
ْ

فًا َو َمَثــاًل ِلل
َ
ناُهــْم َســل

ْ
َفَجَعل

کــه فرعــون، بــه دســت »موســی« در نیــل غــرق شــد؛ همــان  این طــوری شــد 
ــود:  کــرده ب کلــی بچــه ی بی گنــاه را ذبــح  ــه دنیــا نیامدنــش،  ــرای ب کــه ب »موســی« 
ــرای چشم روشــنی  ــه اراده ی خــدا، هــم او را ب ــْم« )قصــص:4( امــا ب ْبناَءُه

َ
ــُح أ ّبِ

َ
»ُیذ

 ِفْرَعــْوَن  َو هامــاَن 
َ

ا َو َحَزنــًا ِإّن ُهــْم َعــُدّوً
َ
 ِفْرَعــْوَن  ِلَیُکــوَن ل

ُ
َتَقَطــُه آل

ْ
گرفــت: »َفال از آب 
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ــَك ال 
َ
ُت َعْیــٍن لــي  َو ل ُت ِفْرَعــْوَن  ُقــّرَ

َ
ــِت اْمــَرأ

َ
کاُنــوا خاِطئیــَن * َو قال َو ُجُنوَدُهمــا 

ــدًا َو ُهْم ال َیْشــُعُروَن« )شــعراء:8و9( و عمری 
َ
ُه َول

َ
ِخــذ ْو َنّتَ

َ
ْن َیْنَفَعنــا أ

َ
ــوُه َعســی  أ

ُ
َتْقُتل

ِبْثــَت فینــا ِمــْن 
َ
ــَك فینــا َولیــدًا َو ل ــْم ُنَرّبِ

َ
 ل

َ
 أ

َ
کــرد: »قــال او را در دامــان خــودش بــزرگ 

کاری  ُعُمــِرَك ِســنیَن« )شــعراء:18( امــا وقتــی چوب خطــش پــر شــد، دیگــر هیــچ 
ــر ســرش آمــد: »َو  کــه می ترســید، ب از دســت قــدرت و ثروتــش برنیامــد و از همــان 
ُهــُم 

َ
ــًة َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهــْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي ال

َّ
ــی ال

َ
ْن َنُمــّنَ َعل

َ
ُنریــُد أ

ْرِض َو ُنــِرَي  ِفْرَعــْوَن َو هامــاَن َو ُجُنوَدُهمــا ِمْنُهــْم مــا 
َ ْ
ُهــْم ِفــي ال

َ
ــَن ل واِرثیــَن * َو ُنَمّکِ

ْ
ال

ُروَن« )قصــص:5و6(
َ

ــوا َیْحــذ کاُن
کــه مســیر  اینجــا خداونــد بــه مســلمانان می فرمایــد: ایــن سرنوشــت فرعــون بــود 
گرفــت و پــس  تکذیــب آیــات الهــی و دشــمنی بــا خلیفــه ی خداونــد را در پیــش 
از چنــد صباحــی جــوالن دادن، بالخــره خــدا بــه جــزای طغیانــش، او را عــذاب 
کار خودشــان را  کــرد؛ بقیــه طاغوت هــا، مثــل قریــش و ... دیگــر بایــد حســاب 
کــه بــا وجــود ایــن آینــده ی تیــره و تــار بــرای  بکننــد. مســلمانان هــم غفلــت نکننــد 
کفــار، هیــچ توجیهــی بــرای میــل بــه آنــان یــا تــرس از شکســت های موقتــی وجــود 

نــدارد.
در عمــل نیــز همیــن اتفــاق افتــاد؛ بــا این کــه در احــد، مســلمانان بــه خاطــر 
ــه ی عــده ای  ــد، امــا اســتقامت جانان مشــکالت داخلــی خودشــان آســیب دیدن
را  احــد  نهایــت، مشــرکان صحنــه ی  کــه در  باعــث شــد  قــوی دل،  از مؤمنــان 
کننــد و غنایــم نیــز بــه مســلمانان برســد و بــه منبعــی بــرای  دســت خالــی رهــا 
کفــار نیــز مجبــور شــدند بــرای انتقــام  کفــار تبدیــل شــود.  درگیری هــای بعــدی بــا 
کتــاب« -کــه دل خوشــی  از مســلمانان، در پــی تشــکیل ائتالفــی بــزرگ بــا »اهــل 

از آنــان نداشــتند- برآینــد.  

کتاب  کفار اهل  بی فایدگی قدرت و ثروت 

ْوالُدُهــْم ِمــَن اهلِل َشــْیئًا 
َ
ُهــْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ــْن  ُتْغِنــَي  َعْنُهــْم أ

َ
َکَفــُروا ل ذیــَن 

َّ
 ال

َ
3. ِإّن

ــاِر ُهــْم فیهــا خاِلــُدوَن )آل عمــران :116( َمَثــُل مــا  ْصحــاُب الّنَ
َ
ولِئــَك أ

ُ
َو أ



مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن 132

صاَبــْت َحــْرَث َقــْوٍم 
َ
یــٍح فیهــا ِصــّرٌ أ َکَمَثــِل ر ْنیــا 

ُ
َحیــاِة الّد

ْ
ُیْنِفُقــوَن فــي  هــِذِه ال

ــوَن )117( ــُهْم َیْظِلُم ْنُفَس
َ
ــْن أ ــُم اهلُل َو لِک َمُه

َ
ــا َظل ــُه َو م َکْت

َ
ْهل

َ
ــُهْم َفأ ْنُفَس

َ
ــوا أ ُم

َ
َظل

کــه هویــت مســلمانان را پــس از جنــگ احــد تهدیــد می کــرد،  خطــر دیگــری 
کــه آنــان در مدینــه بروبیایــی داشــتند  کافــر بــود؛ چرا کتــاب  گرایــش آنــان بــه اهــل 
گلوگاه هــای اقتصــادی را در دســت داشــتند.  ــد و هــم  و هــم مرجــع علمــی بودن
کــه بــاب  ــود  ــه ایــن فکــر انداختــه ب کامــی احــد، برخــی از مســلمانان را ب شــاید نا
گریزگاهــی داشــته باشــند.  کننــد تــا بــرای روز مبــادا،  ارتبــاط بــا ایــن جریــان را بــاز 
بــه  بیــان می کنــد،  را  از این کــه سرنوشــت نهایــی مشــرکان  لــذا خداونــد، غیــر 
کافــر نیــز سرنوشــت بهتــری از  کتــاب  کــه اهــل  مســلمانان اطمینــان می دهــد 
ســران شــرک ندارنــد؛ اینــان هــم بــا وجــود ثــروت و قــدرت چشم پرکن شــان، حتمــا 
در دنیــا مقهــور اراده ی الهــی هســتند و نمی تواننــد مانــع پیــروزی نهایــی جبهــه ی 

حــق در عالــم شــوند و در آخــرت نیــز جایشــان جهنــم اســت. 
کتــاب،  کفــار اهــل  خداونــد بــرای نشــان دادن اوج بی فایدگــی برتــری ظاهــری 
کــه بــه جــای تقویــت  ثــروت و قــدرت آنــان را بــه بــاد ســرد ســوزانی تشــبیه می کنــد، 
ــه امیــد  کــه ب کشــاورز بدبخــت را  ِکشــته ها، باعــث خشــک شــدن آن می شــود و 

ک ســیاه می نشــاند.  محصــول بیشــتر بــود، بــه خــا
کــه ثــروت و قــدرت  ــه آنــان نکــرده؛ خــود آنــان بودنــد  ضمنــا خداونــد ظلمــی ب
ــرای  ــان بیندازنــد، ب ــه جری کــه خــدا خواســته ب ــه جــای این کــه در راهــی  خــود را ب
یافــت می کننــد. کمــال در کردنــد و نتیجــه اش را هــم تمــام و  بســتن راه او خــرج 
»بنی قینقــاع«،  پیمان شــکن  یهــود  بــا  مســلمانان  یارویــی  رو سرنوشــت 
گویــای حقیقتــی اســت  »بنی نضیــر« و »بنی قریظــه« و ســپس خیبــر، بــه خوبــی 

کــرد. کریــم پیشــاپیش آن را بیــان  کــه قــرآن 

بی حاصلی هزینه های جریان قدرت و ثروت منافق

 ِمنُهــْم 
َ

نُکــْم َو ال ــا ُهــم ّمِ یِهــم ّمَ
َ
ــْوْا َقْوًمــا َغِضــَب اهلُل َعل

َّ
ِذیــَن َتَول

َّ
ــْم َتــَر ِإلــَی ال

َ
 ل

َ
4. أ

اًبــا َشــِدیًدا 
َ

ُهــْم َعذ
َ
 اهلُل ل

َ
َعــّد

َ
ُمــوَن)14( أ

َ
َکــِذِب َو ُهــْم َیْعل

ْ
َو َیْحِلُفــوَن َعلــَی ال
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وْا َعن َســِبیِل 
ُ

ــًة َفَصــّد ْیَمانُهــْم ُجّنَ
َ
وْا أ

ُ
ــذ

َ
ــوَن)15( اتّخ

ُ
کَاُنــوْا َیْعَمل ُهــْم َســاَء َمــا 

َ
ِإّن

ــَن  ــْم ِم ْوالُدُه
َ
ــْم َو ال أ ُه

ُ
ْموال

َ
ــْم أ ــَي  َعْنُه ــْن  ُتْغِن

َ
ِهیــٌن)16( ل اٌب ّمُ

َ
ــذ ــْم َع ُه

َ
اهلِل َفل

ــاِر ُهــْم فیهــا خاِلــُدوَن )مجادلــه:17( ْصحــاُب الّنَ
َ
ولِئــَك أ

ُ
اهلِل َشــْیئًا أ

دشــمنان  پــای  کــردن  بــاز  دنبــال  بــه  همچنــان  مســلمانان،  از  بخشــی 
ــان طــرح هم جبهگــی  ــا آن ــه جامعــه ی اســالمی هســتند و ب قســم خورده ی خــدا ب
می ریزنــد. ایــن آدم هــای بدبخــت ، طبیعتــا بــه خاطــر تمایــالت قلبیشــان، جــزو 
کتــاب نیــز این هــا را  کفــار اهــل  کــه  کــه نیســتند، امــا جالــب اســت  اهــل ایمــان 
جــزء خودشــان بــه حســاب نمی آورنــد و صرفــا اســتفاده ی ابــزاری از آنــان می کنند 
ــا  ــا ب ــت، ت ــان اس ــان سوگندهایش ــا ابزارش ــند. این ه ــان برس ــداف شومش ــه اه ــا ب ت
ــه ایــن خاطــر، اهــل جهنــم  ظاهــر اســالمی، مســلمانان را بفریبنــد؛ البتــه قطعــا ب

هســتند.
کــه جریانــات مؤمن نمــای ضعیــف  هــم اینــان و هــم مســلمانان مطمئــن باشــند 
االیمــان، نمی تواننــد بــا ثــروت و قــدرت خــود، جلــو طــرح خداونــد بایســتند و 
کارشــان شکســت  اســت و در آخــرت هــم عــذاب ابــدی جهنــم در  قطعــا آخــر 

انتظارشــان اســت.
کنیــم، همیــن وعــده ی الهــی  ــگاه  کــرم در مدینــه ن ــد حرکــت نبــی ا ــه رون گــر ب ا
کفــار خارجــی، بــه هــر دری زدنــد –از جنــگ  بــه خوبــی نمــودار اســت؛ منافقــان و 
اقتــدار  و  نتوانســتند جلــو عــزت  اقتصــادی-  و تحریــم  نــرم  تــا جنــگ  نظامــی 
کمتــر از ده ســال، طاغــوت منطقــه ی  روزافــزون جامعــه ی اســالمی را بگیرنــد و در 
کرســی بــه زیــر آمــد و اســالم، قــدرت بــال منــازع ایــن منطقــه شــد؛  شــبه جزیــره از 
بــه رســالت  کفــر جهانــی- هــم مجبــور شــد  –ســرکرده ی  ابوســفیان  طوری کــه 

ــد. ــا جانــش در امــان بمان ــن عبــد اهلل« شــهادت بدهــد ت حضــرت »محمــد ب

کفار یهود و نصاری، نتیجه ندارد جنگ رسانه ای 

ــِرَه  َک ــْو 
َ
ــوَرُه َو ل ــّمَ ُن ْن ُیِت

َ
 أ

َ
َبــی اهلُل ِإاّل

ْ
ْفواِهِهــْم  َو َیأ

َ
ــوَر اهلِل ِبأ ــُؤا ُن ْن ُیْطِف

َ
5. »ُیریــُدوَن أ

ــی 
َ
َحــّقِ ِلُیْظِهــَرُه َعل

ْ
ُهــدى  َو دیــِن ال

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَســَل َرُســول

َ
ــذي أ

َّ
ــُروَن * ُهــَو ال کاِف

ْ
ال
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ُمْشــِرُکوَن« )توبــه:32و 33(
ْ
ــِرَه ال َک ــْو 

َ
ــِه َو ل ِ

ّ
ُکل یــِن  الّدِ

پــس از »فتــح مکــه«، برخــی از تازه مســلمان ها یــا ضعیف االیمان هــا در مقابــل 
کتــاب روم و ســتون پنجمشــان  کفــار اهــل  ابهــت ظاهــری و جنــگ تبلیغاتــی 
کــه آنــان  در داخــل، منفعــل شــده اند. لــذا خداونــد می فرمایــد درســت اســت 
کمیــت توحیــد هســتند، امــا ابزارشــان  کــردن چــراغ حا همیشــه دنبــال خامــوش 
ــرای تحقــق  ــد ب ــل اراده ی خداون ــرم اســت و در مقاب ــا جنــگ رســانه ای و ن عمدت
کــه رســولش را  کمیــت مســتضعفین، راه بــه جایــی نمی بــرد. چــون خداســت  حا
کنــد،  کتــاب هدایــت و دیــن حــق فرســتاده تــا بــر همــه ی ادیــان قالبــی غلبــه  بــا 

گرچــه ســران شــرک نخواهنــد. 

نور حسین خاموش شدنی نیست

یزیــد بــرای نابــودی اســالم و یــاد و نــام  حضــرت ابــا عبــد اهلل و خاندان رســالت، 
کربــال و پــس از  کــه از دســتش برمی آمــد، در صحــرای  هــر جنایتــی و جســارتی 
ینــب ســالم اهلل علیهــا  آن در ایــام اســارت آل اهلل مرتکــب شــد. امــا حضــرت ز
قاطعانــه بــه او فرمودنــد: هــر غلطــی می خواهــی بکــن و هرچــه زور داری بــزن؛ امــا 
ی و مــا می مانیــم و نخواهــی توانســت یــاد مــا را محــو  کــه تــو مــی رو مطمئــن بــاش 
ِکَتــاِب َو 

ْ
َوْحــِي َو ال

ْ
َفَنا ِبال ــِذي َشــّرَ

َّ
َکْیــَدَك  َو اْجَهــْد ُجْهــَدَك َفــَو اهلِل ال کنــی؛ »ِکــْد 

 َتْمُحــو ِذْکَرَنــا« )احتجــاج، 
َ

ــُغ َغاَیَتَنــا َو ال
ُ
 َتْبل

َ
َمَدَنــا َو ال

َ
 ُتــْدِرُك أ

َ
ِة َو ااِلْنِتَخــاِب ال ُبــّوَ الّنُ

ص309( ج2، 
کربــال درســت بــود؛ یزیــد بــه درک رفــت، امــا در عــرض چنــد  پیش بینــی شــیرزن 
کشــیدند؛  ســال، دوبــاره خانــدان پیامبــر، عظمــت خــود را بــه رخ حــکام طاغوتــی 
کــه در مراســم حــج، هشــام بــن عبدالملــک – خلیفــه ی وقــت - از  تــا جایــی 
از ادامــه ی طــواف  کنــد و  را اســتالم  شــدت ازدحــام نتوانســت حجــر الســود 
بازمانــد، امــا در همــان زمــان، بــه محــض ورود حضــرت ســجاد علیه الســالم، 
کردنــد تــا اعمــال خــود را بــه راحتــی  کمــال احتــرام راه را برایشــان بــاز  مــردم بــا 
کــه نظاره گــر ایــن صحنــه بــود، خشــم و حســدش برانگیختــه  انجــام دهــد. هشــام 
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کــه بــود؟ هشــام خــود را بــه نادانــی زد.  شــد. شــامیان از هشــام پرســیدند: او 
کــه شــاهد ماجــرا بــود، در جــواب هشــام ایــن قصیــده ی معــروف را ســرود:  فــرزدق 

ُم
َ
هم                       هذا الّتقّیُ الّنقّیُ الطاهُر الَعل

ّ
کِل »هذا ابن خیِر عباِداهلل 

 و الَحَرُم
ُ

هذا الذى َتعِرُف الَبطحاُء َوطأَتُه               و البیُت َیعرُفُه و الِحّل
ه أنبیاُء اهلِل قــــــــد ُخِتُموا«1 ه     ِبَجّدِ

َ
کنَت جاهل  هذا ابُن فاطمَة إن 

 تطبیق تاریخ انقالب

دفاع از انقالب، به خرج شاه!

کــه ایــران داراى ســالح  بــود. ایــران ســالحش ســنگ  گمــان نکنیــد  »شــما 
بــود، چــوب، مشــت ]...[، لکــن ســالح معنــوى داشــت. ســالح معنوى اش 
ایمــان بــه مکتــب، ایمــان بــه خــداى تبــارك و تعالــی و تــوکل بــه مبــدأ قــدرت 
کــه می بینیــد دســت ملــت مــا- یعنــی غیــر  کلمــه ]بــود[. حــاال  و وحــدت 
کــه بــه غنیمــت از بســتگان  نظامیهــا- تفنــگ اســت، ایــن تفنگــی اســت 

کار نبــود، ایمــان بــود.«2  تفنگــی در 
ّ

شــاه  بــه دستشــان افتــاده، و اال
کــه مــردم بــه اســلحه دســت یافتنــد،  »تنهــا پــس از ســقوط پادگانهــا بــود 
کــرده بــود؛ ایــن ســالحها بــراى  امــا آن روز دیگــر نظــام پادشــاهی ســقوط 
گرفتــه شــد. مــردم جوانــان و پیــران،  کار  مراقبــت از نهــال نــورس انقــالب بــه 
ــوى و  ــر ق ــه نظ ــه ب ک ــوى را  ــم پهل ی ــه رژ ک ــد  ــانی بودن کس ــا  ــردان تنه ــان و م زن
گامهایــش را می شناســند.  کــه ســرزمین بطحــا جــای  کســی اســت  کــه تــو نمی شناســی همــان  1 . او 
بنــدگان  فرزنــد بهتریــن تمامــی  او  و هــم قدمنــد/  کعبــه و حــل و حــرم در شناســائیش همــدم  و 
خداســت، او همــان شــخصیت منــزه از هــر آلودگــی و رذیلــت و پیراســته از هــر عیــب و علــت، و مبــرا 
کــوه بلنــد علــم و فضیلــت و نــور افکــن عظیــم هدایــت اس/  او فرزنــد  از هــر تهمــت و منقصــت و 
کــه بــا جــّد او سلســله  گــر تــو نســبت بــه نســب او جهــل داری بــدان همــان کســی اســت  فاطمــه اســت. ا

گردیــده اســت.  شــریفه انبیــاء ختــم 
2 . صحیفه امام، ج 13، ص84 
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 مســلح می رســید، و از پشــتیبانی بزرگتریــن قدرتهــا برخــوردار بــود 
ً

کامــال
ــان  ــالح  آن ــد. س کار آوردن ــر  ــر س ــالمی را ب ــورى اس ــام جمه ــتند، و نظ شکس
ایمانشــان، اراده ى نیرومندشــان و خونشــان بــود، و خــون بــر شمشــیر پیــروز 

شــد.«1

کارتر گروگانها و سر بی کاله  آزادی 

کارتــر پــس از تســخیر ســفارت – یــا بــه تعبیــر بهتــر، جاسوســخانه  - آمریــکا، 
کنــد، امــا بــه هــر دری  گروگان هــا را آزاد  خــودش را بــه آب و آتــش زد تــا بتوانــد 
زد نشــد؛ از تهدیــد و تطمیــع و تحریــم تــا قطــع رابطــه و حملــه ی نظامــی شــبانه، 
کشــور راه  همــه شکســت خوردنــد. در نهایــت، بــا وســاطت الجزایــر، قــرار شــد دو 
کــردن  ــه رهــا  ــر تعهــد ایــران ب کننــد. آمریــکا در براب ــرای ایــن مســئله پیــدا  حلــی ب

جاســو س های آمریکایــی، قول هایــی بــه ایــران داد. 
کــه تصمیم گیــری رســمی مجلــس شــورای اســالمی بــرای تأییــد  امــا از آنجــا 
یاســت جمهــوری آمریــکا مصــادف شــده  کــرات بــا انتخابــات ر نهایــی نتایــج مذا
کنــد تــا شــرایط  گروگان هــا را آزاد  کــه ایــران بایــد زود  بــود، خیلی هــا معتقــد بودنــد 
ــرات و انتخــاب مجــددش فراهــم شــود؛  ــر دموک کارت ــی  ــرای اســتفاده ی تبلیغات ب
کمتــر می دانســتند. امــا بــا تدبیــر امــام  یــگان جمهوری خــواه  زیــرا ضــرر او را از ر
و ســران انقــالب، رأی گیــری نهایــی مجلــس در این بــاره بــه بعــد از انتخابــات 
یــگان،  گروگان هــا، چنــد ســاعت پــس از مراســم تحلیــف ر آمریــکا موکــول شــد. 
گروگان هــا  کــه بــرای آزادی  یــادی  کارتــر بــا وجــود هزینه هــای ز وارد آمریــکا شــدند و 

کــرد2. کاخ ســفید را تــرک  کــرده بــود، بــدون هیــچ بــرگ برنــده ای 

1 . ســخنرانی آیــت اهلل خامنــه اى در چهل ودومیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل، نیویــورك ، 31/ 
 1366  /06

http://yon.ir/FXzmv . 2
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جنگ خلیج فارس؛ تجهیزات آمریکایی علیه آمریکا 

ــا جمهــوری  آمریــکا میلیون هــا دالر ســالح و تجهیــزات مــدرن بــه صــدام داد ت
همــان  نیفتــاد.  اتفــاق  ایــن  امــا  بزنــد؛  زمیــن  تحمیلــی  جنــگ  در  را  اســالمی 
تجهیــزات اهدایــی آمریــکا را صــدام در جنــگ خلیــج فــارس علیــه خــود آمریــکا 

گرفــت: کار  بــه 

کــه  اســت  ایــن  آن،  و  دارد  وجــود  عبرت آمیــزی  نکتــه ی  اینجــا،  »در 
کــه امــروز در مقابــل ایــن نیروهــای مهاجــم بــه وجــود آمــده اســت  تجهیزاتــی 
]منظــور آمریــکا[، مولــود ســوء نیــت و خباثــت خــود اینهاســت. خــود آنهــا 
کردنــد  کــه ایــن پایگاههــا و ایــن ســکوهای موشــکی را درســت  هســتند 
و ایــن موشــکها و ایــن هواپیماهــا و ایــن ضدهواییهــا و ایــن تجهیــزات 
یــم عــراق دادنــد، تــا بــا آنهــا اســالم را بکوبــد.  مــدرن و پیشــرفته را بــه رژ
شــد.  همین طــور  یغلبــون«.  ثــّم  حســرة  علیهــم  تکــون  ثــّم  »فســینفقونها 
شــرق و غــرب، پــول و ســالح و وســیله ی تبلیغــات و امکانــات دادنــد و 
کــه داده  گذاشــتند و همــان چیزهایــی  تکنیکهــای نظامــی در اختیــار 
بودنــد، تــا بــا آنهــا اســالم نابــود بشــود، حــاال در مقابــل خودشــان قــرار داده 
کار مــی رود. بحمــداهلَلّ نتوانســتند بــا ایــن  می شــود و علیــه خودشــان بــه 
تجهیــزات، اســالم و انقــالب اســالمی را نابــود بکننــد. ایــن هــم آن نقطــه ی 
کــه بایســتی فهمیــد و خــدا را شــناخت.«1 حقیقتــًا عبرت انگیــزی اســت 

"راهپیمایی اربعین" ثمره  حمله  آمریکا به عراق!

کــه دیگــر  کــرد  کــرد؛ چــون احســاس  آمریــکا بعــد از افغانســتان بــه عــراق حملــه 
آبــش بــا صــدام در یــک جــوی نمــی رود2 و بــرای تکمیــل جورچیــن »خاورمیانــه ی 

1 . ســخنرانی رهبــر انقــالب در دیــدار بــا مجمــع نماینــدگان طــالب و فضــالى حــوزه ى علمیــه ى قــم ، 
 1369 /11 /04

کــرد؛ بــراى اینکــه منافعشــان  2 .  »صــّدام هشــت ســال از بهتریــن اوقــات مــا را بــه نفــع آمریــکا مشــغول 
کــرد، تضــاد منافــع پیــدا شــد  کویــت حملــه  کــه در ســال 1369 صــّدام بــه  گــره خــورده بــود. بعــد  بــه هــم 
کــه منافــع آمریــکا را در منطقــه بــه خطــر مــی  انــدازد؛ چــون  و دیدنــد بلندپــروازى ایــن آدم طــورى اســت 
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کــه  ــود  ــه ایــن خاطــر ب ــه تغییــر او داشــت1. البتــه ســقوط صــدام ب ــد« نیــاز ب جدی
مــردم عــراق، انگیــزه ای بــرای دفــاع از یــک دیکتاتــور خون ریــز نداشــتند2. 

گــر جلــِو صــّدام را نمی گرفتنــد، ممکــن بــود پــس از  کویــت، حملــه بــه منافــع آمریــکا بــود. ا حملــه بــه 
کنــد. خــوِد او ایــن را همــان وقــت هــم می گفــت! می گفــت مــن  آن بــه عربســتان ســعودى هــم حملــه 
کــه بشــود! نّیــت صــّدام  کــه بگیــرم، مــی روم جلــو، تــا امــارات، تــا بحریــن و تــا قطــر و تــا هرجــا  کویــت را 
کــرد. از اینجــا فشــارهاى ســازمان مللــی و  ایــن بــود. خــوب؛ اینجــا منافعشــان بــا همدیگــر تضــاد پیــدا 
کنــد. او حاضــر  کــه در مقابــل آمریــکا مقاومــت  تبلیغاتــی علیــه صــدام شــروع شــد. صــّدام آدمــی نبــود 
کنــار بیایــد، منتهــا آمریکاییهــا نمی توانســتند و صــّدام معضلــی برایشــان  کوتــاه آمــده و بــا آن هــا  بــود 
کنــار می آمدنــد، رفقــاى خــود را در خلیــج فــارس از دســت می دادنــد.  گــر آمریکاییهــا بــا او  بــود. ا
کنــد، چــون  کــه آمریــکا صــّدام را مجــّددًا و مثــل ســابق تقویــت  حــّکام خلیــج فــارس حاضــر نبودنــد 
ــی زیــر فشــار قــرار دهــد، منافعــی 

ّ
گــر بنــا بــود آمریــکا صــدام را به کل می ترســیدند. از طــرف دیگــر، ا

کــه در عــراق  هســت از دســت آمریــکا می رفــت. لــذا تضــادى بــراى آمریــکا وجــود داشــت. عــراق  
کشــورى بااین همــه نفــت، بااین همــه منابــع و بــا حــدود بیســت میلیــون جمعیــت بــراى آمریــکا 
اب بــود. آمریــکا می خواســت در عــراق  حضــور داشــته 

ّ
در ایــن نقطــه ى مهــّم خاورمیانــه خیلــی جــذ

کنــار می آمــد،  گــر بــا صــّدام  کنــد، امــا نمی توانســت. به خاطــر اینکــه ا کنــد، چپــاول  باشــد، فعالیــت 
کنــار نمی آمــد، ایــن منافــع از دســت او می رفــت. ایــن تضــاد  گــر  از آن طــرف مشــکل وجــود داشــت و ا
کــه به گونــه اى صــّدام را از  گرفــت. لــذا در فکــر رفتنــد  یــج شــّدت  یــم صــّدام بتدر بیــن آمریــکا و رژ
کننــد. ایــن قضایــا دنبــال آن اســت. بنابرایــن  میــان بردارنــد، عــراق  را بــراى خــود صــاف و راحــت 
کــه مــا آمدیــم به خاطــر مــردم عــراق  صــّدام را برداشــتیم،  کننــد  اینکــه آمریکاییهــا یــا انگلیســی ها اّدعــا 
ــدًا به خاطــر مــردم عــراق  نبــود. این هــا صــّدام  کار اب  مفتضــح و آشــکار اســت. ایــن 

ً
کامــال یــك دروغ 

 آن وقتی کــه منافعشــان یکــی 
ّ

کــرد، و اال را برداشــتند، چــون منافعشــان بــا منافــع صــّدام تضــاد پیــدا 
کردنــد.« )بیانــات رهبــر انقــالب،  کمااینکــه در دوران جنــگ حمایــت  بــود، حمایتــش هــم می کردنــد؛ 

 )1382/1/22
کــه امــروز  کشــورى  کشــورهاى عربــی اســت؛  کشــورهاى ایــن منطقــه و  1 . »عــراق یکــی از ثروتمندتریــن 
متأســفانه مردمــش این طــور در فقــر و حالــت دردآورى زندگــی می کننــد. آمریکائی هــا می خواســتند 
کافــی نبــود، غیــر قابــل محاســبه بــود- دولتــی را در آنجــا  کشــور را در مشــت بگیرنــد- صــدام  ایــن 
کــه هــم ظاهــر مردمــی داشــته باشــد، هــم تــوى مشــت آن هــا باشــد. ایــن یکــی از  کار بیاورنــد  ســر 
کــه بایــد بــر محــور منافــع اســرائیل بــه وجــود بیایــد. آن  قدمهــاى مهــم ایجــاد خاورمیانــه ى جدیــد بــود 
وقــت چنیــن خاورمیانــه اى می توانــد ایــران اســالمی را در محاصــره قــرار بدهــد؛ هدفشــان ایــن بــود.« 

ــر معظــم انقــالب اســالمی در خطبه هــاى نمــاز جمعــه ى تهــران ، 23/ 06/ 1386(  ــات رهب )بیان
ى مهاجمــان  هــم  ســریع  بــود، به  خاطــر همیــن بی  طرفــی ملــت عــراق بــود.  گــر پیشــرو 2 . »البتــه ا
کــه  را می  گرفــت، خــود مهاجمــان هــم می  داننــد  ایــن جنــگ طــرِف صــّدام  گــر ملــت عــراق در  ا
کشــور صــاف  ــا مدیــران آن  کشــورى ب کننــد. وقتــی دل ملــت یــك  ى  نمی  توانســتند این  طــور پیشــرو
کتــك خــورده بــود، اهانــت، تحقیــر،  نباشــد، قضیــه همیــن اســت. ملــت عــراق از مدیــران کشــور خــود 
کشــور،  ــود، لــذا از آن هــا هیــچ حمایتــی نکــرد. لــذا دشــمِن آن  غصــب، ســنگدلی و ضربــت دیــده ب

کننــد.« )بیانــات راهبــر انقــالب، 1382/1/22(  ى  یعنــی مهاجمــان، توانســتند ســریع پیشــرو
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کــرد1، تــا بــه خیــال خــودش  آمریــکا در ایــن حملــه صدهــا میلیــارد دالر هزینــه 
صــدام،  بــردن  بــا  و  کنــد  اشــغال  را  اســالمی  جمهــوری  راهبــردی  همســایه ی 
کنــد؛  مزدورانــی رامتــر و البتــه ظاهرالصالح تــر را بــه ملــت عــراق و منطقــه تحمیــل 
امــا همــه ی ایــن مخــارج ســنگین، بــه نفــع انقــالب اســالمی و بــه ضــرر آمریــکا 

تمــام شــد: 
کی ماننــد  اوال آمریــکا بــه دســت خــودش، ملــت عــراق را از شــر دیکتاتــور ســفا
گماشــته ی او را نیــز عراقی هــا خیلــی تحمــل  کــم نظامــی  کــرد. حا صــدام آزاد 
نکردنــد. در نتیجــه آمریــکا مجبــور شــد تــن بــه اراده ی مــردم عــراق بدهــد. بــا 
نوشــته شــدن قانــون اساســی جدیــد و برگــزاری انتخابــات، مجلــس و دولــت بــا 
ــه ی »مردم ســاالری« چنــد  ــا تجرب ــد و »عــراق« ب کار آمدن ــر ســر  رأی مــردم عــراق ب

گام رو بــه جلــو رفــت.2 
کــردن جمهــوری اســالمی وتقویــت صــدام در  بــرای مهــار  کــه  آمریــکا  ثانیــا 
شــد  مجبــور  ســال   15 از  بعــد  بــود،  کــرده  فراوانــی  هزینــه ی  تحمیلــی  جنــگ 
کنــد، در حالی کــه جمهــوری  ــدام نظامــی  ــرای حــذف صــدام اق خــودش رأســا ب
اســالمی در جنــگ تســلیم نشــد؛ مانــد و قــوی و قوی تــر شــد و بــا بــه  هــم پیوســتن 
جریــان  در  اســالمی  جمهــوری  یــت  محور عــراق،  و  ایــران  مســلمان  ملــت  دو 

کار  کردیــد، تــا بتوانیــد دولتــی بــر ســر  1 . »شــما در عــراق بــه اعتــراف خودتــان ســیصد میلیــارد خــرج 
کــرد- و نتوانســتید؛  ــا آن هــا لــج  کــه دست نشــانده و مطیــع امــر شــما باشــد- ملــت عــراق ب ــد  ی بیاور
کرده انــد.«   بیــش از این هــا خــرج 

ً
ایــن ســیصد میلیــارد، اعتــراف خودشــان اســت؛ امــا احتمــاال

)1385/3/14(
کــه امریکایی هــا مــی خواســتند. آنهــا یــك دولــت  2 . »آنچــه در عــراق پیــش آمــده، چیــزى نیســت 
دســت نشــانده ى خودشــان مــی خواســتند؛ آنهــا مــی خواســتند عــراق بظاهــر حکومــت مردمــی 
کــم باشــد؛ ولــی ایــن طــور نشــد. ملــت عــراق  داشــته باشــد، امــا در باطــن مــزدور آنهــا بــر عــراق حا
کردنــد و نگذاشــتند ایــن  کــرد، نخبــگان سیاســی عــراق همــت  کردنــد، مرجعیــت همــت  همــت 
کننــد.  کــه امــروز در تدویــن قانــون اساســی عــراق هــم دارنــد دخالــت مــی  کمــا ایــن  کار انجــام بگیــرد. 
کننــد. بــه شــما چــه؟  امریکایــی هــا رســمًا در تدویــن قانــون اساســی عــراق دارنــد دخالــت مــی 
ــز نباشــد.  ــز باشــد، فــالن چی کننــد: فــالن چی کارشــان را بکننــد. دخالــت مــی  ــی هــا  ــد عراق ی بگذار
کردنــد، امــا وعــده  ــادى  ی البتــه امریــکا در عــراق شکســت خــورده؛ در ایــن تردیــدى نیســت. خــرج ز
هایشــان هیچکــدام تحقــق پیــدا نکــرد؛ نفــرت مــردم عــراق هــم روزبــه روز از آنهــا بیشــتر شــده. شــاید 

کشــور عــراق هیــچ عنصــرى منفورتــر از جــورج بــوش نباشــد.« )1384/5/28( امــروز در 
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مقاومــت تثبیــت شــد.
یــارت عتبات  گیــری و امنیــت ز کــه خــود، مانــع بزرگــی بــر ســر راه فرا ثالثــا صــدام 
عالیــه ی عــراق بــود، از ســر راه برداشــته شــد و از دل جســارت چندبــاره ی آمریــکا 
کــه بــه هــدف ایجــاد  و عمالــش بــه اعتــاب مقــدس عــراق در دوران اشــغال گری - 
گرفــت - حماســه ی وحدت بخــش  نــزاع مذهبــی در عــراق و منطقــه صــورت 
راهپیمایــی میلیونــی اربعیــن، آن هــم در ابعــاد جهانــی روییــد و بــا جلوه هــای 
کشــیدن عشــق امــت بــزرگ اســالمی و آزادگان جهــان  شــورانگیز خــود و بــه تصویــر 
بــه خانــدان رســالت و حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه  الســالم خــاری در 

چشــم دشــمنان اســالم نــاب محمــدی شــد.1 

خودکفایی و جوشش استعدادها؛ نتیجه  فشارهای دشمن 

کشــور را از لحــاظ  ــه خیــال خودشــان  ــراى اینکــه ب ــم می کننــد، ب »تحری
کننــد، بگوینــد اســالم ملــت  کننــد، تــا دیگــران نــگاه  اقتصــادى ضعیــف 
را از لحــاظ اقتصــادى بــه عقــب می رانــد. دانشــمند را تــرور می کننــد تــا 
ــد حرکــت عظیــم و  ــران نتوان ــا ملــت ای کننــد، ت حرکــت علمــی را متوقــف 
ى  کــه بــه برکــت اســالم و انقــالب اســت، رو پیشــرفته ى علمــِی خــودش را 
دســت بگیــرد و بــه دنیــا نشــان بدهــد، بــه امــت اســالمی نشــان بدهــد. 

گرفتنــد؛  کنــار هــم قــرار  کردیــد در اربعیــن حســینی میلیون هــا انســان در  1 . »امســال شــما مالحظــه 
ــه مخصــوص شــیعه نبــود، ســّنی ها هــم  خــود ایــن حرکــت عظیــم یــک جمعــی از مســلمانها - البّت
گردهمایــی  کردنــد؛ آن را بزرگ تریــن  کردنــد؛ تجلیــل  کــرد، تعظیــم  کــه در دنیــا انعــکاس پیــدا  بودنــد - 
کــه دارنــد مســائل اســالمی را رصــد می کننــد...  کســانی؟ آنهایــی  عالــم بــه حســاب آوردنــد؛ چــه 
و دشــمنان  اســالم  را دشــمنان  راه  ایــن  کربــال.  اربعیــن  امســاِل  بــود حادثــه ی  حادثــه ی عجیبــی 
کــرده بودنــد. ببینیــد چــه حرکــت عظیمــی اّتفــاق افتــاد! وقتــی  اهل بیــت بــه خیــال خــود مســدود 
ــیم،  ــم باش ــا ه ــا ب ــر م گ ــد. ا ــدا میکن ــکاس پی ــور انع ــرد، این ج ــرار میگی ــم ق ــار ه کن ــمها در  ــی جس حّت
تهــای مســلمان - ســّنی و شــیعه و ِفــَرق مختلــف تســّنن و تشــّیع - بــا یکدیگــر 

ّ
کشــورهای اســالمی، مل

دلهایشــان صــاف باشــد، نســبت بــه یکدیگــر ســوءظن نداشــته باشــند، ســوءنّیت نداشــته باشــند، بــه 
یکدیگــر اهانــت نکننــد، ببینیــد در دنیــا چــه اّتفاقــی خواهــد افتــاد؛ چــه عّزتــی بــرای اســالم درســت 
خواهــد شــد.« )بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار مســئوالن نظــام و میهمانــان بیســت و هشــتمین 

کنفرانــس بین المللــی وحــدت اســالمی ؛ 1393/10/19(
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ــل  ــن قبی ــر و از ای ــوق بش ــا حق ــت ب ــه ضدی ــاق، ب ــه اختن ــد ب ــت می زنن تهم
افــکار عمومــی دنیــا را برگرداننــد؛  بــراى اینکــه  چیزهــا متهــم می کننــد، 
خباثتهــا،  ایــن  تبلیغــات،  ایــن  تالشــها،  ایــن  همــه ى  وجــود  بــا  لیکــن 

دارد می درخشــد. و  انقــالب درخشــید 
کردنــد، قوى تــر شــد. جنــگ  هرچــه بیشــتر بــه جمهــورى اســالمی حملــه 
ایــن  نبــود،  هشت ســاله  جنــگ  گــر  ا کــرد.  قوى تــر  را  مــا  هشت ســاله، 
ســرداران شــجاع، ایــن مــردان برجســته نشــان داده نمی شــدند، در بیــن 
ملــت بــروز نمی کردنــد؛ ایــن حرکــت عظیــِم مخلصانــه ى مــردم مجــال 
گــر فشــار اقتصــادى نبــود، تحریــم اقتصــادى  بــروز و ظهــور پیــدا نمی کــرد. ا
ــروز پیــدا  نبــود، تحریــم علمــی نبــود، اســتعدادهاى جوانهــاى مــا مجــال ب
نمی کردنــد؛ یعنــی همــه چیــز حاضــر بــود، آمــاده بــود، دنبالــش نمی رفتنــد، 
آمــد،  بــه جــوش  اســتعداد درونــی  کردنــد،  بــه آن نمی رســیدند. تحریــم 
کــرد، ایــن پرچــم هــی برافراشــته تر شــد. بعــد  کشــید، ملــت رشــد  ملــت بــاال 
از ایــن هــم همیــن اســت. »یریــدون لیطفئــوا نــور اهلل بأفواههــم  و اهلل متــّم 
کننــد، امــا خــدا اراده  کــره الکافــرون«؛ می خواهنــد نــور را خامــوش  نــوره و لــو 

کامــل خواهــد شــد.«1 کامــل شــود. و  ــور  کــرده ایــن ن

"داعش" عامل رسیدن ایران به مرز اسرائیل!

ــا  ــع از شکســت اســرائیل در نبــرد رو در رو ب ــکا پــس از آنکــه نتوانســت مان آمری
حــزب اهلل لبنــان در جنــگ 33روزه و بــا مقاومــت فلســطین در جنــگ 22روزه 
شــود، بــا »مــوج بیــداری اســالمی« ســیلی ســخت تری نیــز خــورد. لــذا بــه تقویــت 
کــرد  ی آورد و تــالش  اســرائیل بــا »ایجــاد درگیــری داخلــی در جهــان اســالم« رو
»داعــش« و »جریانــات تکفیــری« را بــرای مقابلــه بــا نظــام اســالمی2، انحــراف 

1 . بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، 27/ 11/ 1389 
یســت های تکفیــری و ماننــد اینهــا، همــه ازاین قبیــل  2 .  »ایــن قضّیه ی داعــش و ایــن قضّیــه ی ترور
کرده انــد بــرای اینکــه جمهــوری اســالمی را شکســت بدهنــد؛ عــراق  اســت. اینهــا را در واقــع درســت 
ــد.«  ــرار بدهن ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــد اینج ــه بتوانن ک ــود  ــن ب ــه ی ای ــود؛ مقّدم ــه ب ــام مقّدم ــود، ش ــه ب مقّدم
از خانواده هــای شــهدای  تیــر و جمعــی  )بیانــات رهبــری در دیــدار خانواده هــای شــهدای هفتــم 
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بــه خدمــت  مقاومــت«  بــه »جبهــه ی  زدن  و ضربــه  اســالمی«1  »بیــداری  مــوج 
بگیــرد. چنــد ســالی هــم ایــن فتنــه ی خبیثانــه توانســت امــت اســالمی را درگیــر 
کنــد؛ امــا بــه برکــت اســتقامت جمهــوری اســالمی و مجاهــدت خالصانه ی  خــود 
کســتان و افغانســتان، هــدف  یه و لبنــان و پا هســته های مقاومــت عــراق و ســور
کــه هیــچ،  اساســی  از طراحــی ایــن فتنــه، یعنــی امنیــت اســرئیل، محقــق نشــد 
امــروز جمهــوری اســالمی بــه مرزهــای فلســطین اشــغالی رســیده اســت و دعــوای 

دشــمن بــا مــا بــر ســر خــروج از ایــن منطقــه ی حســاس اســت:

کــه خــب  کــه ایــن بصیــرت را ندارنــد بــا خودشــان فکــر میکننــد  »کســانی 
ــاًل  ــم آنجــا مث ی ــا حــاال برو کجــا! م یه  کجــا، ســور ــاًل حلــب  کجــا، مث اینجــا 

مدافع حرم، 1395/4/5( 
کامــاًل در جهــت نّیات اســتکبار  کــه پشــتیبان و حامــی آن هســتند،  1 . »جریــان تکفیــر و حکومتهایــی 
کار آنهــا در جهــت هدفهــاى آمریــکا و دولتهــاى اســتعمارى  و صهیونیســم دارنــد حرکــت میکننــد؛ 
یــم اشــغالگر صهیونیســتی اســت؛ شــواهدى ایــن معنــا را قطعــی میکند. جریــان تکفیر ظاهر  پــا و رژ ارو
کــه  اســالمی دارد اّمــا عمــاًل در خدمــت جریانهــاى اســتعمارى و اســتکبارى و سیاســی بزرگــی اســت 
کار میکنند؛ شــواهد روشــنی وجود دارد، از این شــواهد نمیشود گذشت...  علیه دنیاى اســالم دارند 
ــک  ــالمی ی ــدارى اس ــت بی ــد. حرک کن ــرف  ــالمی را منح ــدارى اس ــت بی ــت حرک ــر توانس ــان تکفی جری
حرکــت ضّدآمریــکا، ضّداســتبداد، ضّددست نشــاندگان آمریــکا در منطقــه بــود؛ حرکتــی بــود از ســوى 
کــه علیــه اســتکبار بــود، علیــه آمریــکا بــود. جریــان  کشــورهاى مختلــف شــمال آفریقــا  عمــوم مــردم در 
تکفیــر، ایــن حرکــت عظیــم ضّداســتکبارى و ضّدآمریکایــی و ضّداســتبدادى را تغییــر جهــت داد 
بــه جنــگ بیــن مســلمانان و بــه برادرکشــی. خــّط مقــّدم مبــارزات در ایــن منطقــه مرزهــاى فلســطین 
کــرد بــه خیابانهــاى بغــداد و مســجد جامــع  اشــغالی بــود. جریــان تکفیــر آمــد ایــن خــّط مقــّدم را تبدیــل 
ّیه، و اینها شــد خّط مقّدم مبارزه! کســتان و شــهرهاى مختلف ســور ّیه و دمشــق و خیابانهاى پا  ســور
ّیه، بــه وضعّیــت عــراق، بــه وضعّیــت  کنیــد بــه وضعّیــت امــروز لیبــی، بــه وضعّیــت ســور  شــما نــگاه 
کار میــرود؟  کســانی دارد بــه  کســتان، ببینیــد نیروهــا و شمشــیرها در دســت مســلمانان علیــه چــه  پا
کار میرفــت. جریــان تکفیــر جهــت ایــن مبــارزه را تغییــر داد  یــم صهیونیســتی بــه  اینهــا بایــد علیــه رژ
و آورد داخــل خانــه، داخــل شــهرهاى مــا، داخــل ممالــک اســالمی. در داخــل مســجد جامــع دمشــق 
میکننــد،  منفجــر  را  انســانها  بغــداد  در  عــاّدى  مــردم  اجتماعــات  در  می آورنــد،  به وجــود  انفجــار 
ــه  ــه مالحظ ک ــی را  ــن وضعّیت ــی ای ــد، در لیب ــار میبندن ــه رگب ــر را ب ــا نف ــر صده ــا نف ــتان صده کس در پا
میکنیــد و مشــاهده میکنیــد به وجــود می آورنــد؛ همــه ى اینهــا یکــی از جنایــات فراموش نشــدنی 
کارى  کــه ایــن وضــع را به وجــود آورده اســت. تبدیــل ایــن حرکــت،  یخــِی جریــان تکفیــر اســت  تار
یس هاى جاسوســی  کارى اســت در خدمــت ســرو اســت در خدمــت آمریــکا، در خدمــت انگلیــس، 
آمریــکا و انگلیــس و موســاد و ماننــد اینهــا.« )بیانــات رهبــری در دیــدار شــرکت کنندگان در »کنگــره ى 

ــالم«، 1393/9/4( ــاى اس ــدگاه علم ــرى از دی ــی و تکفی ــاى افراط ــی  جریانه جهان
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کــه چــه؟ ایــن در اثــر بی بصیرتــی اســت. ]حضــرت علــی )علیــه  الّســالم([ 
کــه - حــاال عبــارت درســت شــاید یــادم نیایــد  قریــب بــه ایــن عبــارت فرمــود 
کــه دشــمن  ــوا«؛ نبایــد منتظــر مانــد 

ّ
 َذل

ّ
ــوٌم فــی ُعقــِر َداِرِهــم ِاال ــا ُغــِزَی َق - »َم

بیایــد در خانــه ی آدم، بعــد آدم بــه فکــر دفــاع از خانــه بیفتــد. دشــمن را 
کــرد. افتخــار جمهــوری اســالمی امــروز  بایــد در مرزهــای خــودش ســرکوب 
ــم؛  ی یــم صهیونیســتی نیــرو دار کــه مــا در مجــاورت مرزهــای رژ ایــن اســت 
]حــاال یــا[ نیروهــای خودمــان یــا نیروهــای حــزب اهلل یــا نیروهــای مقاومــت 
یــا نیروهــای امــل. اینکــه اینهــا این قــدر ناراضی انــد و می گوینــد جمهــوری 
اســالمی چــرا دخالــت میکنــد، به خاطــر ایــن اســت. مــا امــروز آنجــا، باالســر 
یــم. ایــن بــرای اســالم و بــرای جمهــوری اســالمی خیلــی  اینهــا نیــرو دار
یه یــا در عــراق و بــه  کــه رفتنــد در ســور افتخــار بزرگــی اســت. جوانهایــی 
دارنــد  کــه  داشــتند، می فهمیدنــد  را  ایــن بصیــرت  رســیدند،   شــهادت 

چــه کار می کننــد.«1

اعتراف ترامپ به هدر رفتن هفت تریلیون دالر در خاورمیانه

کــه در ایــن منطقــه ی غــرِب آســیا  کــرد  »رئیس جمهــور آمریــکا اعــالم 
ــت  ــه صحب ک ــد  ــودش میگوی ــد! خ کرده ان ــرج  ــول خ ــون دالر پ ــت تریلی هف
میلیــون نیســت، صحبــت میلیــارد نیســت، صحبــت تریلیــون اســت. 
»هفــت تریلیــون - هفــت  هــزار میلیــارد - دالر مــا در ایــن منطقــه خــرج 
ایــن  می گویــد؛  او  خــود  را  ایــن  نیامــد«،  دســتمان  چیــزی  و  کرده ایــم 
اســت.  شکســت خورده  منطقــه  در  آمریــکا  اســت؛  شکســت  معنایــش 
آمریــکا در منطقــه نتوانســته اســت، شــیطان بــزرگ بــا آن همــه تــالش، بــا 
آن همــه وسوســه و دمدمــه نتوانســته اســت بــه مقصــوِد خــود در ایــن منطقــه 
ــم َحســَرًة  یِه

َ
ــّمَ َتکــوُن َعل ــُینِفقوَنها ُث کــرده اســت، »َفَس برســد. پــول را خــرج 

بــون«؛ آیــه ی قــرآن اســت، پــول را خــرج می کننــد، اّمــا ســودی از آن 
َ
ــّمَ ُیغل ُث

نمی برنــد؛ بعــد از ایــن هــم قدرتهــای شــیطانی در ایــن منطقــه هرچــه پــول 
1  .http//:farsi.khamenei.ir/speech-content?id41853= 
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کننــد، همیــن مطلــب برایشــان وجــود دارد.«1 خــرج 

آرزوی به گوررفته!

آمریــکا  کنونــی  رئیس جمهــور  ایــن  ســخیف  و  زشــت  »رفتارهــای 
کــه  کارهایــی اســت  ]ترامــپ[، هیــچ خــالف انتظــار مــا نیســت؛ اینهــا 
گذشــته ی آمریــکا یک جــور بــود،  از اّول هــم میکردنــد؛ در دوران دولــت 
حــاال یک جــور اســت؛ دوران قبــل از او -دوران بــوش پســر- یک جــور بــود؛ 
در هــر دوره ای یک جــوری اینهــا خباثتهــای خودشــان را، دشــمنی های 
ــت ایــران و 

ّ
ــه مل ــد نســبت ب خودشــان را، َملَعَنــت خودشــان را نشــان دادن

ــت ایــران هــم بــا قــدرت در مقابــل همــه ی اینهــا ایســتاده. خیلــی  از آنهــا 
ّ
مل

کــرم  ک  ک خــورا ک شــد، بدنشــان هــم در زیــر خــا استخوانهایشــان هــم خــا
و مــور و مــار شــد، ]اّمــا[ جمهــوری اســالمی بحمــداهلل بــا قــدرت ســینه ســپر 
ک مــار و مــور  ک خواهــد شــد، خــورا کــرده ایســتاده؛ ایــن آقــا هــم بدنــش خــا

خواهــد شــد، جمهــوری اســالمی همچنــان خواهــد ایســتاد.«2

1 . خطبه های نماز عید فطر، 1397/3/25 
2 . بیانات در دانشگاه فرهنگیان، 1397/2/19
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تعلقات و عصیانها، مانع ثبات قدم و عامل انحراف و شکست 
انقالب

سرخط محتوایی
کتریــن آســیب هایی اســت  گرایــی« و »ضعف هــای معنــوی« از خطرنا »دنیا
کــه همــه ی انقالبیــون و انقالب هــای الهــی را تهدیــد می کنــد. تعلقــات دنیــوی 
کــه آرمان هــای الهــی  و آرزوهــای دور و دراز مــادی، خیلــی زود باعــث می شــود 

رنــگ ببازنــد و انقالبی هــا دچــار رکــود و عقب گــرد شــوند.
کمیــت  کــه خداونــد در همــه ی ادوار حا بــرای مقابلــه بــا همیــن آســیب اســت 
اســالمی نســبت بــه »انفــاق« اهتمــام ویــژه ای دارد. در ادوار مختلــف درگیــری 
»قبیله گرایــی«،  »کاخ نشــینی«،  و  »اشــرافی گرایی«  خــوی  باطــل،  و  حــق 
ــا دشــمن« از عمده تریــن دالیــل  ــه ســازش ب »تبعیــض«، »ویژه خــواری« و »میــل ب

ارتــداد عملــی و عــدول برخــی از مســلمانان از انقالبی گــری بــوده اســت. 

آیات و تحلیل صدر اسالم

خطر سبک زندگی قارونی برای جامعه  انقالبی 

 
َ

ــوِز مــا ِإّن ُکُن
ْ
ــَن ال ــْم َو آَتْینــاُه ِم ْیِه

َ
ــْوِم ُموســی  َفَبغــی  َعل ــْن َق کاَن ِم ــاُروَن    ق

َ
1. ِإّن

 اهلَل ال ُیِحّبُ 
َ

ــُه َقْوُمُه ال َتْفــَرْح ِإّن
َ
 ل

َ
ِة ِإْذ قــال ُقــّوَ

ْ
وِلــي ال

ُ
ُعْصَبــِة أ

ْ
 ِبال

ُ
َتُنــوأ

َ
َمفاِتَحــُه ل

ِخــَرَة َو ال َتْنــَس 
ْ

اَر اآل
َ

َفِرحیــَن )قصــص:76( َو اْبَتــِغ فیمــا آتــاَك اهلُل الــّد
ْ
ال

َفســاَد ِفــي 
ْ
ْیــَك َو ال َتْبــِغ ال

َ
ْحَســَن اهلُل ِإل

َ
َکمــا أ ْحِســْن 

َ
ْنیــا َو أ

ُ
َنصیَبــَك ِمــَن الّد
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وتیُتــُه َعلــی  
ُ
مــا أ

َ
 ِإّن

َ
ُمْفِســدیَن )قصــص:77( قــال

ْ
 اهلَل ال ُیِحــّبُ ال

َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
ال

 
ُ

َشــّد
َ
ُقُروِن َمْن ُهَو أ

ْ
ــَك ِمــْن َقْبِلِه ِمَن ال

َ
ْهل

َ
 اهلَل َقــْد أ

َ
ّن

َ
ــْم أ

َ
ــْم َیْعل

َ
 َو ل

َ
ــٍم ِعْنــدي أ

ْ
ِعل

ُمْجِرُمــوَن )قصــص:78( 
ْ
ْکَثــُر َجْمعــًا َو ال ُیْســَئُل َعــْن ُذُنوِبِهــُم ال

َ
ًة َو أ ِمْنــُه ُقــّوَ

ْیــَت 
َ
ْنیــا یــا ل

ُ
َحیــاَة الّد

ْ
ذیــَن ُیریــُدوَن ال

َّ
 ال

َ
یَنِتــِه قــال َفَخــَرَج َعلــی  َقْوِمــِه فــي  ز

ذیــَن 
َّ
 ال

َ
و َحــّظٍ َعظیــٍم )قصــص:79( َو قــال

ُ
ــذ

َ
ــُه ل

َ
وِتــَي قــاُروُن ِإّن

ُ
نــا ِمْثــَل مــا أ

َ
ل

 
َ
اهــا ِإاّل

َ
ّق

َ
ُکــْم َثــواُب اهلِل َخْیــٌر ِلَمــْن آَمــَن َو َعِمــَل صاِلحــًا َو ال ُیل

َ
ْیل ــَم َو

ْ
ِعل

ْ
وُتــوا ال

ُ
أ

ــُه ِمــْن ِفَئــٍة 
َ
کاَن ل ْرَض َفمــا 

َ ْ
اِبــُروَن )قصــص:80( َفَخَســْفنا ِبــِه َو ِبــداِرِه ال الّصَ

ْصَبــَح 
َ
کاَن ِمــَن الُمْنَتِصریــَن )قصــص:81( َو أ َیْنُصُروَنــُه ِمــْن ُدوِن اهلِل َو مــا 

ْزَق ِلَمــْن َیشــاُء   اهلَل َیْبُســُط الــّرِ
َ

ّن
َ
ْیــَکأ ــوَن َو

ُ
ْمــِس َیُقول

َ ْ
ــْوا َمکاَنــُه ِبال ذیــَن َتَمّنَ

َّ
ال

ــُح  ــُه ال ُیْفِل
َ
ّن
َ
ْیَکأ ــا َو ــَف ِبن َخَس

َ
ــا ل ْین

َ
ــّنَ اهلُل َعل ْن َم

َ
ــْو ال أ

َ
ــِدُر ل ــاِدِه َو َیْق ــْن ِعب ِم

ــُدوَن  ــَن ال ُیری ذی
َّ
ــا ِلل ه

ُ
ــَرُة َنْجَعل ِخ

ْ
اُر اآل

َ
ــّد ــَك ال

ْ
ــص:82( ِتل ــُروَن )قص کاِف

ْ
ال

قیــَن )قصــص:83( ُمّتَ
ْ
عاِقَبــُة ِلل

ْ
ْرِض َو ال َفســادًا َو ال

َ ْ
ا ِفــي ال ــّوً

ُ
ُعل

ــاره  ــل اش ــق و باط ــل ح ــخ تقاب ی ــزی از تار ــع عبرت انگی ــه مقاط ــم ب کری ــرآن  در ق
گرایــی خــواص و مــردم را بــه  کــه بــه خوبــی خســارات جبران ناپذیــر دنیا شــده 
فرهنــگ انقالبــی جامعــه نشــان می دهــد. یکــی از ایــن مقاطــع، برهــه ی رهبــری 
حضــرت موســی و انحرافــی اســت که »اشــرافی گری قــارون« در فرهنــگ جامعه ی 
کــرد و از یــک مؤمــن انقالبــی، بــه »تکذیب کننــده ی  انقالبــی بنی اســرائیل ایجــاد 
ــا َو  َنا ُموســَی  ِباَیِتَن

ْ
ْرَســل

َ
ــْد أ َق

َ
آیــات الهــی« تبدیــل شــد؛ مثــل فرعــون و هامــان: »َو ل

ــر:23 و  اٌب« )غاف
َّ

ــذ َک ــِحٌر  ــوْا َس
ُ
ــاُروَن َفَقال ــاَن َو َق ــْوَن َو َهاَم ــَی  ِفْرَع ِبیٍن*ِإل َطاٍن ّمُ

ْ
ــل ُس

)24
کــه به ظاهــر از مؤمنــان بــه حضــرت موســی بــود، وقتــی تــازه بــه نــان و نوایــی  ی  و
گــردش ثــروت بــه  کــرده و بــه بهره منــدی معقــول و  رســیده بــود، مــردم او را مؤاخــذه 
ــش  ــه اموال ــتناد این ک ــه اس ــا او ب ــد. ام ــوت می کردن ــی دع ــردم و آخرت گرای ــع م نف
کــرده، بــه انباشــت ثــروت و زندگــی اشــرافی خــود  را خــودش و از راه حــالل جمــع 

پــای فشــرد.
کارنــاوال درســت می کــرد  کــه رســما بــا ثروتــش  کــرد  کار قــارون آن قــدر بیــخ پیــدا 
کــه دیگــر  و مانــور تجمــل راه می انداخــت. آن قــدر ایــن صحنه هــا تکــرار شــده بــود 
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کنــد  بــرای مــردم قبحــی نداشــت. لــذا جامعــه بــه جــای این کــه او را نهــی از منکــر 
کنــد، حســرت مــال و منــال انباشــته ی قــارون را  و مــدل اقتصــادی او را تخطئــه 

می خــورد و او را الگــوی دیــن داری مطلــوب خــود می دانســت. 
ــه  ــی را می دانســتند - ب کــه خطــر ســبک زندگــی قارون البتــه مؤمنــان واقعــی – 
کســی از ایــن نحــوه زندگــی، خیــری نمی بینــد و پــاداش  کــه  مــردم می گفتنــد 
کــه البتــه نیــاز بــه اســتقامت  الهــی، مخصــوص اهــل ایمــان و عمــل صالــح اســت 

در برابــر وسوســه ها و فریبندگی هــای دنیــا دارد. 
کــه قــارون بــا نســخه ی غلــط مــادی خــود بــه  بالخــره بــه ســزای همیــن خســارتی 
دیــن و دنیــای جامعــه ی انقالبــی حضــرت موســی زد، خداونــد خــودش و ثروتــش 
کاری بکننــد و نــه  ــرد، در حالی کــه نــه دیگــران توانســتند برایــش  را در زمیــن فروب

کاری بکنــد. خــودش توانســت 
ی خانــه و زندگی اشــرافی قارون  کــه تــا دیــروز آرزو کــه مــردم ظاهربیــن  اینجــا بــود 
کــه روزی همــه دســت خداســت و  گفتنــد: معلــوم اســت  ــا خــود  ــد، ب را می کردن
گــر خــدا بــه مــا رحــم  گــر صــالح بدانــد، زندگــی را توســعه می دهــد. ا کــه ا اوســت 
کــه نعمت هــای  نکــرده بــود، اآلن زمیــن مــا را هــم فروبــرده بــود. معلــوم شــد کســانی 
را  رســتگاری  ی  رو می کننــد،  صــرف  او  خواســت  از  غیــر  مســیری  در  را  خــدا 

نخواهنــد دیــد.
کــه ســعادت دنیــا و آخــرت   جمع بنــدی خداونــد از ماجــرای قــارون ایــن اســت 
کــه در دنیــا دنبــال برتری جویــی و فســاد نباشــد و ســرانجام،  کســی اســت  از آن 

کــه نتیجــه می گیرنــد. اهــل تقــوا هســتند 
کــه خداونــد در آســتانه ی »هجــرت« و  ایــن ماجــرای عبرت انگیــزی اســت 
ــا مبتــال بــه  کمیــت انقالبــی« پیــش چشــم مســلمانان قرارمی دهــد ت »تشــکیل حا

ــی نشــوند. چنیــن آفات
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عصیان در مدینه، تزلزل در احد

ُتْم َو َتناَزْعُتــْم 
ْ
ــی ِإذا َفِشــل ــوَنُهْم ِبِإْذِنــِه َحّتَ َقــْد َصَدَقُکــُم اهلُل َوْعــَدُه ِإْذ َتُحّسُ

َ
2. َو ل

ْنیــا 
ُ

ــوَن ِمْنُکــْم َمــْن ُیریــُد الّد ُکــْم مــا ُتِحّبُ را
َ
ْمــِر َو َعَصْیُتــْم ِمــْن َبْعــِد مــا أ

َ ْ
ِفــي ال

َقــْد َعفــا َعْنُکــْم 
َ
ِخــَرَة ُثــّمَ َصَرَفُکــْم َعْنُهــْم ِلَیْبَتِلَیُکــْم َو ل

ْ
َو ِمْنُکــْم َمــْن ُیریــُد اآل

ــُووَن 
ْ
ُمْؤِمنیــَن )آل عمــران :152( ِإْذ ُتْصِعــُدوَن َو ال َتل

ْ
ــی ال

َ
َو اهلُل ُذو َفْضــٍل َعل

ــا ِبَغــّمٍ ِلَکْیــال َتْحَزُنــوا  ثاَبُکــْم َغّمً
َ
ُکــْم َفأ ْخرا

ُ
 َیْدُعوُکــْم فــي  أ

ُ
ُســول َحــٍد َو الّرَ

َ
َعلــی  أ

ــوَن )آل عمــران 
ُ
صاَبُکــْم َو اهلُل َخبیــٌر ِبمــا َتْعَمل

َ
َعلــی  مــا فاَتُکــْم َو ال مــا أ

ــًة ِمْنُکــْم  ــًة ُنعاســًا َیْغشــی  طاِئَف َمَن
َ
ــّمِ أ َغ

ْ
ــِد ال ــْن َبْع ْیُکــْم ِم

َ
 َعل

َ
ــَزل ْن

َ
ــّمَ أ :153( ُث

ــِة  جاِهِلّیَ
ْ
َحــّقِ َظــّنَ ال

ْ
ــوَن ِبــاهلِل َغْیــَر ال ْنُفُســُهْم َیُظّنُ

َ
ْتُهــْم أ َهّمَ

َ
َو طاِئَفــٌة َقــْد أ

ــُه هلِلَِّ ُیْخُفــوَن فــي  
َّ
ُکل ْمــَر 

َ ْ
 ال

َ
ْمــِر ِمــْن َشــْي ٍء ُقــْل ِإّن

َ ْ
نــا ِمــَن ال

َ
ــوَن َهــْل ل

ُ
َیُقول

ــا  ن
ْ
ــا ُقِتل ــْي ٌء م ــِر َش ْم

َ ْ
ــَن ال ــا ِم ن

َ
کاَن ل ــْو 

َ
ــوَن ل

ُ
ــَك َیُقول

َ
ــُدوَن ل ــِهْم مــا ال ُیْب ْنُفِس

َ
أ

َقْتــُل ِإلــی  
ْ
ْیِهــُم ال

َ
ُکِتــَب َعل ذیــَن 

َّ
َبــَرَز ال

َ
ُکْنُتــْم فــي  ُبُیوِتُکــْم ل ــْو 

َ
هاُهنــا ُقــْل ل

وِبُکــْم 
ُ
ــَص مــا فــي  ُقل َمضاِجِعِهــْم َو ِلَیْبَتِلــَي اهلُل مــا فــي  ُصُدوِرُکــْم َو ِلُیَمّحِ

ــْوا ِمْنُکــْم َیــْوَم 
َّ
ذیــَن َتَول

َّ
 ال

َ
ــُدوِر )آل عمــران :154( ِإّن َو اهلُل َعلیــٌم ِبــذاِت الّصُ

َقــْد َعَفــا اهلُل 
َ
َکَســُبوا َو ل ــْیطاُن ِبَبْعــِض مــا 

َ
ُهُم الّش

َّ
َمــا اْســَتَزل

َ
َجْمعــاِن ِإّن

ْ
َتَقــی ال

ْ
ال

صاَبْتُکــْم ُمصیَبــٌة 
َ
ــا أ ّمَ

َ
 َو ل

َ
 اهلَل َغُفــوٌر َحلیــٌم )آل عمــران:155( ... أ

َ
َعْنُهــْم ِإّن

 اهلَل َعلــی  
َ

ْنُفِســُکْم ِإّن
َ
ــی هــذا ُقــْل ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد أ

َ
ّن
َ
ُتــْم أ

ْ
ْیهــا ُقل

َ
َصْبُتــْم ِمْثل

َ
َقــْد أ

ــران:165( ــٌر )آل عم ــْي ٍء َقدی ُکّلِ َش
یــخ صــدر اســالم اســت؛ از آن جهــت  »احــد« یــک مقطــع عبرت آمیــز در تار
کــردن  کــه مســلمانان تــا پیــروزی قطعــی فاصلــه ای نداشــتند، امــا بــه دلیــل رهــا 
کــرده بــود، مســلمانان از پشــت  کیــد  کــه پیامبــر بــر حفظــش تأ تنگــه ی حساســی 
کــرد. حتــی در ایــن حیــن، خبــر  ســر شــبیخون خوردنــد و دشــمن آنــان را تارومــار 
یــادی از مســلمانان  کــرم« نیــز شــایع شــد و باعــث شــد جمــع ز »شــهادت پیامبــر ا
فــرار کننــد و پیامبــر را تنهــا بگذارنــد. در کل، در این نبرد، ضربه ی روحی ســختی 
ــف – ــاز و جان برک ــی جانب ــتقامت جمع ــا اس ــه ب ک ــه  گرچ ــورد.  ــلمانان خ ــه مس ب
همچــون امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم- دوبــاره ســپاه اســالم توانســت دشــمن 
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کنــد و تودهنــی ســختی بــه  را –کــه آمــاده ی حملــه ی نهایــی می شــد- غافلگیــر 
مشــرکان قریــش بزنــد.

خداونــد در ســوره ی آل عمــران، مفصــال ماجــرای احــد و عبرت هــای آن را 
ــا در ادامــه ی حرکــت خــود، از یــک ســوراخ  پیــش چشــم مســلمانان می گــذارد ت

گزیــده نشــوند. دو بــار 
کــردم و شــما ابتــدا  خداونــد می فرمایــد: مــن بــه وعــده ام بــرای یــاری شــما وفــا 
گهــان  گرفتیــد. امــا نا دشــمن را بــه عقــل راندیــد و در آســتانه ی پیــروزی قــرار 
کردیــد  کــه پیامبــر بــه شــما ســپرده بــود، نــزاع  یتــی  سســت شــدید و در ایفــای مأمور
و در نهایــت، عــده ای از شــما بــا دیــدن غنایــم، از دســتور  فرمانــده ســرپیچی 
کردیــد؛ چــون بخشــی از شــما تــه دلشــان دنیــا را ترجیــح می دهنــد و بخشــی 

دیگــر، آخــرت را. 
کــه افتــاد، خداونــد به ســزای نافرمانیتان، شــما را از تعقیب دشــمن  ایــن اتفــاق 
کنــد. البتــه وقتــی پشــیمان شــدید، شــما را بخشــید.  کــرد تــا آزمایشــتان  منصــرف 

یــاد اســت. چــون فضــل خــدا ز
کــوه  ــه بــاالی  کــه وقتــی شــبیخون خوردیــد، از شــدت تــرس، ب ــان هســت  یادت
فــرار می کردیــد و پشــت ســرتان را هــم نــگاه نمی کردیــد؛ در حالی کــه پیامبــر خــدا، 
کــه برگردیــد و میــدان را رهــا نکنیــد. پــس خداونــد شــما را یکــی  صدایتــان می کــرد 
ــرای از دســت  ــه ب ــده شــوید و ن ــا آب دی ــرد ت ک ــدوه  ــه ان از پــس از دیگــری، مبتــال ب

کــه برایتــان پیــش می آیــد. تی  دادن دنیــا ناراحــت شــوید و نــه بــه خاطــر مشــکال
کنــد، عــده ای از مؤمنــان شــما را بــه  ســپس خــدا بــرای این کــه دلتــان را آرام 
کــه فقــط بــه فکــر خودشــان  خــواب فــرو بــرد؛ امــا عــده ی دیگــری از شــما هــم بودنــد 
گمان هــای دوران جاهلــی خــود را می بردنــد؛ می گفتنــد: واقعــا  بودنــد و بــه خــدا 
ــان بگــو همــه چیــز دســت خداســت. واقعیتــش  ــه آن ــر حقیــم؟ ای پیامبــر! ب مــا ب
کــه برایــت آشــکار نمی کننــد.  کــه این هــا چیزهایــی در دلشــان دارنــد  ایــن اســت 
ایــن  بــه  نبایــد  پــس  می کنــد،  کمکمــان  خــدا  و  حقیــم  بــر  مــا  گــر  ا می گوینــد 
وضعیــت می  افتادیــم و شــهید و زخمــی می دادیــم و دشــمن غلبــه می یافــت! 



151مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

کــه وقــت  گــر تــوی خانــه هــم نشســته بودیــد، عــده ای  ای پیامبــر! بــه آنــان بگــو ا
مردنشــان رســیده بــود، بــا پــای خودشــان می آمدنــد بــه قتلگاهشــان! لــذا این کــه 
کــه خــدا زیــر قولــش زده اســت.  کشــته و زخمــی دادیــد، نشــانه ی ایــن نیســت 
ــان  ــد قلبت ــد و زوائ ــرون بریزی ــان را بی ــون دلت ــا مکن ــت ت ــان اس ــه امتح ــا هم این ه

زدوده شــود. 
کــه می رســد، خــدا علــت لغــزش برخــی از مســلمانان  ســیر داســتان بــه اینجــا 
کــه در  کســانی  در لحظــات ســخت را برایشــان توضیــح می دهــد؛ می فرمایــد: 
کــه بــا نافرمانی هــا و تعلقــات خــود،  احــد لغزیدنــد و دررفتنــد، بــه خاطــر ایــن بــود 
بــه شــیطان میــدان دادنــد در دلشــان جــوالن بدهــد. البتــه در صــورت توبــه، 

می کنــد. چشم پوشــی  خداونــد 
کــه در جنــگ، دچــار مصیبــت شــده بودنــد و  ســپس بــه برخــی از مســلمانان 
کــه خوردیــد،  کــه شــما دو برابــر آســیبی  دنبــال علتــش می گشــتند، می فرمایــد: اوال 
بــه دشــمن ضربــه زدیــد؛ ثانیــا هــر چــه ســرتان آمــد، از ناحیــه ی خطاهــای خودتــان 
کــه  کــرد؛ مگــر ندیدیــد  کــه داده بــود، وفــا  بــود. و اال خداونــد بــه هــر وعــده ای 
ــزاری، دشــمن  ــا همــان خســتگی و ن ــا عــده ای از زخمی هــای جنــگ، ب پیامبــر ب
یشــان داد. پــس خــدا بــر همــه چیــز تواناســت؛ ایــن شــما  کــرد و فرار را تعقیــب 

کنیــد. کــه زمینــه ی نــزول نصــرت را بایــد فراهــم  هســتید 

ــْیطاُن 
َ

ُهــَدى الّش
ْ
ُهــُم ال

َ
ــَن ل ْدباِرِهــْم ِمــْن َبْعــِد مــا َتَبّیَ

َ
وا َعلــی  أ

ُ
ذیــَن اْرَتــّد

َّ
 ال

َ
3. ِإّن

َکِرُهــوا مــا  ذیــَن 
َّ
ــوا ِلل

ُ
ُهــْم قال

َ
ّن
َ
ُهــْم )محمــد:25( ذِلــَك ِبأ

َ
ْملــی  ل

َ
ُهــْم  َو أ

َ
  ل

َ
ل َســّوَ

ــُم ِإْســراَرُهْم )محمــد:26(
َ
ْمــِر َو اهلُل َیْعل

َ ْ
 اهلُل َســُنطیُعُکْم فــي  َبْعــِض ال

َ
ل ــّزَ َن

کــه فرمــان جهــاد صــادر  عــده ای از مســلمانان، دائمــا از پیامبــر می خواســتند 
کنــد. امــا وقتــی وحــی الهــی نــازل شــد و دیدنــد دســتور نبــرد بــا کفــار جدی اســت، 
کجــا معلــوم شــرایط  کــه از  کردنــد بــه جوســازی علیــه ایــن حکــم پیامبــر،  شــروع 

بــرای جنــگ مناســب باشــد؟! 
خداونــد ایــن ارتــداد عملــی را ناشــی از جهــل نظــری آنــان نمی دانــد؛ بلکــه 
ینــت داد و آنــان را  کــه هــوای نفسشــان را برایشــان ز می فرمایــد: ایــن شــیطان بــود 
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بــا آرزوهــای دور و دراز دنیــا فریفــت. امــا چــرا شــیطان توانســت در دلشــان رخنــه 
کنــد؟ چــون این هــا بــه خاطــر ضعف هــا و تعلقاتشــان، در خفــا، بــه دشــمنان 

کــه در برخــی مــوارد تابعشــان باشــند.  ــد  ــرآن قــول داده بودن ق

دنیاطلبی، ریشه  نفاق

َنُکوَنــّنَ ِمــَن 
َ
َقــّنَ َو ل

َ
ّد َنّصَ

َ
ِئــْن آتانــا ِمــْن َفْضِلــِه ل

َ
4. َو ِمْنُهــْم َمــْن عاَهــَد اهلَل ل

ــْوا َو ُهــْم ُمْعِرُضــوَن 
َّ
ــوا ِبــِه َو َتَول

ُ
ــا آتاُهــْم ِمــْن َفْضِلــِه َبِخل ّمَ

َ
اِلحیــَن )75( َفل الّصَ

ُفــوا اهلَل مــا 
َ
ْخل

َ
َقْوَنــُه ِبمــا أ

ْ
وِبِهــْم ِإلــی  َیــْوِم َیل

ُ
ْعَقَبُهــْم ِنفاقــًا فــي  ُقل

َ
)توبــه:76( َفأ

ــوَن )توبــه:77(  ــوا َیْکِذُب کاُن َوَعــُدوُه َو ِبمــا 
حکومــت  ثابــت  احــکام  از  یکــی  جهــاد،  هزینه هــای  تأمیــن  بــرای  انفــاق 

اســت.  بــوده  رســول  حضــرت  حکومــت  دوران  تمــام  در  اســالمی 
برخــی از مســلمانان، در ســال های ابتدایــی تشــکیل حکومــت در مدینــه، در 
گــر  کــه اآلن دســت و بالمــان تنــگ اســت و ا توجیــه عــدم انفــاق خــود، می گفتنــد 
ــرد و  ک ــرای جهــاد و در راه خــدا هزینــه خواهیــم  وضعمــان خــوب شــود، حتمــا ب

یکــی از خوبــان روزگار خواهیــم شــد. 
کمیــت اســالمی افــزوده  گســترش  یافــت و بــر اقتــدار حا امــا اســالم روزبــه روز 
 شــد، تــا این کــه مرکــز قطــب شــرک در منطقــه نیــز بــه دســت مســلمانان فتــح شــد 
گشــایش اقتصــادی خوبــی در زندگــی مســلمانان ایجــاد شــد. حــاال همــان  و 
اســتقامت  و  جهــاد  دســتاوردهای  ِقَبــل  از  کــه  دیــروز،  تهی دســت  آدم هــای 
مؤمنیــن، امــروز بــه نوایــی رســیده بودنــد، بــاز وقتــی پیامبــر از آنــان می خواســت از 
یدنــد و اصــال  کننــد، بخــل می ورز کــه خــدا در اختیارشــان قــرار داده انفــاق  روزی 

ــا دیــروز چــه ادعاهایــی داشــتند.  کــه ت ــه انــگار  انــگار ن

دنیاطلبی خواص، از "جمل" و "صلح تحمیلی" تا "عاشورا"

»دوراِن لغــزِش خــواِص طــرف داِر حــق، حــدودًا هفــت، هشــت ســال پس 
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ــدارم.  کار ن  
ً

ــال ــت، اص ــأله ى خالف ــه مس ــد. )ب ــروع ش ــر ش ــت پیغمب از رحل
کــه می خواهــم  کــی اســت  مســأله ى خالفــت، جــدا از جریــان بســیار خطرنا
کمتــر از یــك دهــه پــس از رحلــت پیغمبــر شــروع  ــا،  ــه آن بپــردازم.( قضای ب
کــه  کســانی  شــد. ابتــدا ســابقه داران اســالم- اعــم از صحابــه و یــاران و 
کــرده بودنــد- از امتیــازات برخــوردار  در جنگهــاى زمــان پیغمبــر شــرکت 
کــه بهره منــدِى مالــِی بیشــتر از بیت المــال، یکــی از آن امتیــازات  شــدند، 
ى آن هــا بــا ســایرین درســت نیســت  کــه تســاو بــود. چنیــن عنــوان شــده بــود 
و نمی تــوان آن هــا را بــا دیگــران یکســان دانســت! ایــن، خشــِت اّول بــود. 
ــود و  ــاز می ش ــی آغ کم ــه ى  ــه از نقط ــراف، این گون ــه انح ــر ب ــاى منج حرکته
ســپس هــر قدمــی، قــدم بعــدى را ســرعت بیشــترى می بخشــد. انحرافــات، 
از همیــن نقطــه شــروع شــد، تــا بــه اواســط دوران عثمــان رســید. در دوران 
کــه برجســتگان صحابــه ى  گونــه اى شــد  خلیفــه ى ســوم، وضعیــت بــه 
پیغمبــر، جــزو بزرگتریــن ســرمایه داران زمــان خــود محســوب می شــدند! 
اسمهایشــان  کــه  عالی مقــام  صحابــه ى  همیــن  یعنــی  می کنیــد!  توّجــه 
معــروف اســت- »طلحــه«، »زبیــر«، »ســعد بــن ابــی وّقــاص« و غیــره- ایــن 
»بــدر«  در  افتخــارات  قطــور ســابقه ى  کتــاب  یــك  کــه هرکــدام  بــزرگان، 
قــرار  اســالم  اّول ســرمایه داران  ردیــف  »احــد« داشــتند، در  و  و »ُحنیــن« 
گرفتنــد. یکــی از آن هــا، وقتــی ُمــرد و طالهــاى مانــده از او را خواســتند 
ــا  ــپس ب ــد و س ــمش درآوردن ــورت ش ــه ص ــدا ب ــد، ابت کنن ــیم  ــه تقس ــن ورث بی
کــه بــا  گذاشــتند -مثــل هیــزم،  کــردن آن هــا را  تبــر، بنــاى شکســت و خــرد 
ــا ســنِگ مثقــال  ــًا ب کننــد!- طــال را قاعدت کوچــك تقســیم  تبــر بــه قطعــات 
تبــر می شکســته اند!  بــا  را  آن  کــه  بــوده،  ببینیــد چقــدر طــال  می کشــند. 
کــه بگوییــم »شــیعه  یــْخ ضبــط شــده اســت و مســائلی نیســت  این هــا در تار
کــه همــه در ثبــت و ضبــط  کتابهــاى خــود نوشــته اند.« حقایقــی اســت  در 
کــه از این هــا بــه جــا می مانــد،  کوشــیده اند. مقــدار درهــم و دینــارى  آن 

ــود. افســانه وار ب
همیــن وضعیــت، مســائل دوران امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة و الّســالم 
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را بــه وجــود آورد. یعنــی در دوران آن حضــرت، چــون عــّده اى مقــام برایشــان 
ــت  ــال از رحل ــج س ــت و پن ــد. بیس ــی در افتادن ــا عل ــرد، ب ک ــدا  ــت پی اهمی
پیغمبــر می گذشــت و خیلــی از خطاهــا و اشــتباهات شــروع شــده بــود. 
گــر  ا بــود.  پیغمبــر  َنَفــس  الّســالم  و  الّصــالة  المؤمنیــن علیــه  امیــر  َنَفــس 
بیســت و پنــج ســال فاصلــه نیفتــاده بــود، امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة 
ــه اى  ــا جامع ــا ب ــت. ام ــکلی نداش ــه مش ــاختن آن جامع ــراى س ــالم ب و الّس
کــه: »یأخــذون مــال اهلل دوال و عبــاد اهلل خــوال و دیــن اهلل دخــال  مواجــه شــد 
کــه در آن، ارزشــها تحت الّشــعاع دنیــادارى قــرار  بینهــم.« جامعــه اى اســت 
کــه امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة و الّســالم،  گرفتــه بــود. جامعــه اى اســت 
وقتــی می خواهــد مــردم را بــه جهــاد ببــرد، آن همــه مشــکالت و دردســر 
کســانی  یعنــی  او- خــواص طــرف دار حــق  برایــش دارد! خــواص دوران 
ــر آخــرت  کــه دنیــا را ب ــد  کســانی بودن کثرشــان  کــه حــق را می شــناختند- ا
کــه امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة و  ترجیــح می دادنــد! نتیجــه ایــن شــد 
ــه مــاه  ــه راه انداخــت؛ عمــر چهــار ســال و ن الّســالم باالجبــار ســه جنــگ ب
گذرانــد و عاقبــت هــم بــه دســت  حکومــت خــود را دائمــًا در ایــن جنگهــا 

ــه شــهادت رســید. یکــی از آن آدم هــاى خبیــث ب
امــام  خــون  قــدر  بــه  الّســالم  و  الّصــالة  علیــه  المؤمنیــن  امیــر  خــون 
یــارت وارث می خوانیــد:  حســین علیه الّســالم بــاارزش اســت. شــما در ز
»الّســالم علیــك یــا ثــار اهلل و ابــن ثــاره.« یعنــی خــداى متعــال، صاحــب 
ــن  ــر المؤمنی ــدر او امی ــون پ ــب خ ــالم و صاح ــین علیه الّس ــام حس ــوِن ام خ
علیــه الّصــالة و الّســالم اســت. ایــن تعبیــر، بــراى هیچ کــس دیگــر نیامــده 
کــه  کســی  یختــه می شــود، صاحبــی دارد.  کــه بــر زمیــن ر اســت. هــر خونــی 
ــون  ــب خ ــدش صاح ــت؛ فرزن ــون اس ــب خ ــدرش صاح ــود، پ ــته می ش کش
ــّقِ دم  ــت ح ــی و مالکّی ــت. خونخواه ــون اس ــب خ ــرادرش صاح ــت؛ ب اس
ــاِر« امــام حســین علیه الّســالم از آِن خداســت.  ــار« می گویــد. »ث را عــرب »ث
ــه  ــق ب

ّ
ــدر بزرگــوارش، متعل یعنــی حــّق خــوِن امــام حســین علیه الّســالم و پ

خــوِد خداســت. صاحــب خــوِن ایــن دو نفــر، خــوِد ذاِت مقــّدِس پــروردگار 
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اســت.
روز  آن  وضعّیــِت  خاطــِر  بــه  الّســالم  و  الّصــالة  علیــه  المؤمنیــن  امیــر 
جامعــه ى اســالمی بــه شــهادت رســید. بعــد نوبــت امامــت بــه امــام حســن 
کــه آن حضــرت نتوانســت  ــود  علیه الّســالم رســید و در همــان وضعیــت ب
گذاشــتند. امــام حســن  بیــش از شــش مــاه دوام بیــاورد. تنهــاِى تنهایــش 
معــدوْد  عــّده ى  همــان  بــا  گــر  ا کــه  می دانســت  علیه الّســالم  مجتبــی 
یــه بجنگــد و بــه شــهادت برســد، انحطــاط  اصحــاب و یــاراِن خــود بــا معاو
کــم بــود، نخواهــد  کــه بــر خــواص جامعــه ى اســالمی حا یــادى  اخالقــِی ز
کــه دنبــال خــون او را بگیرنــد! تبلیغــات، پــول و زرنگی هــاى  گذاشــت 
گذشــت یکــی دو ســال،  کــرد و بعــد از  یــه، همــه را تصــّرف خواهــد  معاو
یــه  گفــت »امــام حســن علیه الّســالم بیهــوده در مقابــل معاو مــردم خواهنــد 
کــرد.« لــذا، بــا همــه ى ســختیها ســاخت و خــود را بــه میــدان  قــد علــم 

شــهادت نینداخــت؛ زیــرا می دانســت خونــش هــدر خواهــد شــد.
کــه چنیــن  گاهــی شــهید شــدْن آســان تر از زنــده مانــدن اســت! حّقــًا 
اســت! ایــن نکتــه را اهــل معنــا و حکمــت و دّقــت، خــوب درك می کننــد. 
ــه مراتــب  کــردن در یــك محیــط، ب یســتن و تــالش  ــدن و ز ــده مان گاهــی زن
کشــته شــدن و شــهید شــدن و بــه لقــاى خــدا پیوســتن اســت.  مشــکل تر از 

کــرد. امــام حســن علیه الّســالم ایــن مشــکل را انتخــاب 
بــوده اســت. خــواْص تســلیم بودنــد و حاضــر  وضــع آن زمــان چنیــن 
او  بــا  آمــد، جنگیــدن  کار  ســِر  بــر  کــه  یزیــد  کننــد.  نمی شــدند حرکتــی 
کشــته  ــد  ــا یزی کــه در جنــگ ب کســی  ــه تعبیــرى دیگــر:  ــر شــد. ب امکان پذی
کــه یزیــد داشــت، پامــال  می شــد، خونــش، بــه دلیــل وضعّیــت خرابــی 
کــرد. وضــع  نمی شــد. امــام حســین علیه الّســالم بــه همیــن دلیــل قیــام 
نظــر  بــه  ممکــن  انتخــاِب  تنهــا  قیــام،  کــه  بــود  گونــه اى  بــه  یزیــد  دوران 
دو  کــه  بــود  علیه الّســالم  حســن  امــام  دوران  به خــالف  ایــن،  می رســید. 
انتخــاِب »شــهید شــدن« و »زنــده مانــد« وجــود داشــت و زنــده مانــدن، 
کشــته شــدن بــود. لــذا، انتخــاب ســخت تر  ثــواب و اثــر و زحمتــش بیــش از 
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کــرد. امــا در زمــان امــام حســین علیه الّســالم،  را امــام حســن علیه الّســالم 
وضــع بدان گونــه نبــود. یــك انتخــاب بیشــتر وجــود نداشــت. زنــده مانــدْن 
معنــی نداشــت؛ قیــام نکــردن معنــی نداشــت و لــذا بایســتی قیــام می کــرد. 
کشــته  بــود.  بــه حکومــت می رســید، رســیده  قیــام  اثــر آن  گــر در  ا  

ْ
حــال

ــر ســِر راه  ــود. بایســتی راه را نشــان مــی داد و پرچــم را ب هــم می شــد، شــده ب
می کوبیــد تــا معلــوم باشــد وقتی کــه وضعّیــت چنــان اســت، حرکــت بایــد 

چنیــن باشــد.
در  کــه  عظمتــی  آن  بــا  کــرد-  قیــام  علیه الّســالم  حســین  امــام  وقتــی 
نــزدش نیامدنــد و  بــه  از خــواْص  جامعــه ى اســالمی داشــت- بســیارى 
کمــك نکردنــد. ببینیــد وضعیــت در یــك جامعــه، تــا چــه انــدازه  بــه او 
بــه راحتــی-  کــه حاضرنــد دنیــاى خودشــان را-  بــه وســیله ى خواصــی 
خــراب  دهنــد،  ترجیــح  آینــده  قرنهــاى  در  اســالم  دنیــاى  سرنوشــت  بــر 

1 می شــود!«

تطبیق انقالب

تضعیف "سبک زندگی انقالبی" در مدیریت پساجنگ

رهبــری،  و  امــام  خواســت  و  نظــام  اساســی  اولویــت  جنــگ  اتمــام  از  پــس 
کشــور بــود؛ البتــه ســازندگی همه جانبــه، متکــی بــه تــوده ی مــردم و  بازســازی 
کــه بتوانــد ایــران اســالمی را بــه عنــوان الگویــی  بــدون وابســتگی بــه شــرق و غــرب 
مدل هــای  از  خســته  جهــان  دیــدگان  برابــر  در  نــاب  اســالم  بــر  مبتنــی  عینــی 
ــی 

َ
ــًة َوَســطًا ِلَتُکوُنــوا ُشــَهداَء َعل ّمَ

ُ
ُکــْم أ نا

ْ
َکذِلــَك َجَعل شــرقی و غربــی قــرار دهــد: »َو 

ــاس «2 )بقــره:143(  الّنَ
کشــور پــس  بــه شــهادت رهبــر انقــالب در پایــان دو دوره  مدیریــت اجرایــی 

1 . بیانات در جمع فرماندهان لشکر 27 محّمد رسول اهلل )ص(، 1375/3/20 
2 . و بدین گونه شما را امتی ميانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشيد. 



157مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

در  جنــگ،  خرابی هــای  بازســازی  مســئله ی  در  دولــت  کارنامــه ی  جنــگ،  از 
بــر  نیــز  امــا متأســفانه در همیــن دوره، زخم هــای جــدی  بــود1؛  مجمــوع موفــق 
کشــور نشســت. در اثــر سیاســت های ایــن جریــان،  پیکــره ی فرهنــگ انقالبــی 
پایــان جنــگ بــه معنــای پایــان مبــارزه و فرارســیدن فصــل بهره منــدی از دنیــا 
قلمــداد شــد و دنیاطلبــی و خــوی اشــرافی و ایجــاد یــک طبقــه ی نوکیســه ی 
ــه  ــر جامعــه در دوران دفــاع مقــدس ب کــم ب ــد، فضــای جهــاد و شــهادت حا جدی

شــدت دســتخوش تغییــر شــد.
بــا علــم بــه آثــار مخــرب انحــراف خــواص در صــدر اســالم، امــام و رهبــری 
ایــن نســخه ی  بــه خطــرات و انحرافــات  از روز اول نســبت  انقــالب،  هوشــیار 
از جهــل و غفلــت و بی خیالــی و  آمیــزه ای  امــا  کشــور هشــدار دادنــد؛  اداره ی 
یــج میوه هــای  کــه بــه تدر خیانــت در بدنــه ی نخبگانــی جامعــه، ســبب شــد 
یکردهــای ســرمایه داری غربــی، از جملــه مظاهــر ضدفرهنگــی، در  مســموم رو

خــواص و ســپس بخشــی از مــردم نمــودار شــود: 

کنیــد؟  »شــما چگونــه می خواهیــد محبــت و اطمینــان مــردم را جلــب 
ــائل  ــال مس ــا دنب ــر م گ ــند. ا ــته باش ــاد داش ــما اعتم ــن و ش ــه م ــد ب ــردم بای م
دنبــال  افتادیــم،  خودمــان  شــخصی  زندگــی  فکــر  بــه  رفتیــم،  خودمــان 
کــردن بیت المــال هیــچ حــدى  تجمــالت و تشــریفاتمان رفتیــم، در خــرج 
کــه دردســر قضائــي درســت بکند!  بــراى خودمــان قائــل نشــدیم مگــر حــدى 
کــه بــه دســتور امــام تشــکیل شــد،  1 .  »مــن فرامــوش نمی کنــم، روزهــاى بعــد از جنــگ در آن جلســه اى 
کشــور نشســتیم؛ بــه نظــر خودمــان آرزوهــاى بزرگــی را  چنــد نفــرى بــراى طــرح خطــوط اصلــی بازســازى 
کــه إن شــاء اهلل در طــول چندیــن ســال انجــام  کردیــم و تصــور نمودیــم،  در آن نوشــته ها آوردیــم، بحــث 
کــه آن روز مــا آرزو  یاســت جمهــورى شــما اتفــاق افتــاده، از آنچــه  گیــرد. آنچــه در ایــن هشــت ســال ر

کشــور بازســازى شــد. داشــتیم، بیشــتر اســت و حقیقتــًا 
کــه قبــل از ویرانیهــاى جنــگ هــم، حقیقتــًا هیــچ میــراث زیربنایــِی قابــل توّجــه و قابــل قبولــی  کشــورى 
کــه بــود و در  کــه اســتقالل ایــن ملــت را نشــان دهــد نداشــت. بســیارى از آنچــه را هــم  گذشــته  یــم  از رژ
گرفــت. بعــد از جنــگ، ســاختن و  طــول ســالهاى متمــادى بــه دســت آمــده بــود، جنــگ از دســت مــا 
کار و تــالش و ابتــکار و نوســازى و  کــردن احســاِس  کشــور، راه انداختــن مــردم و مشــتعل  راه انداختــن 
گرفــت  کــه ایــن دولــت، ایــن وظیفــه را بــر عهــده  کار پرمرارتــی را می طلبیــد،  بازســازى، هّمــِت بلنــد و 
کابینــه ى ایشــان در پایــان  و بــا موّفقیــت انجــام داد.« )بیانــات در دیــدار آقــاى هاشــمی رفســنجانی و 

یاســت جمهــورى ، 09/ 05/ 1376(  دوره ى هشت ســاله ى ر
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کردیــم، مگــر اعتمــاد مــردم باقــی می مانــد؟ مگــر  و هرچــه توانســتیم خــرج 
کورنــد؟ ایرانیــان همیشــه جــزو هوشــیارترین ملتهــا بوده انــد؛ امــروز  مــردم 
هــم بــه برکــت انقــالب از هوشــیارترینهایند؛ از هوشــیارها هــم هوشــیارترند. 
می کنیــم؟...  زندگــی  چگونــه  مــا  کــه  نمی بیننــد  مــردم  مگــر  آقایــان! 
ــم و بغلتیــم و بخواهیــم  نمی شــود مــا در زندگــی مــاّدى مثــل حیــوان بچری
کــه خیلیشــان از  کننــد؛ مردمــی  مــردم بــه مــا بــه شــکل یــك اســوه نــگاه 

اولیــات زندگــی محرومنــد.
گذشــت. نــه فقــط از شــهوات حــرام،  در ایــن راه، از خیلــی چیزهــا بایــد 

گذشــت. از شــهوات حــالل نیــز بایــد 
...مــن و شــما همــان طلبــه یــا معلــم پیــش از انقالبیــم. یکــی از شــماها 
معلــم بــود، یکــی دانشــجو بــود، یکــی طلبــه بــود، یکی منبــرى بــود، همه مان 
این طــور بودیــم، امــا حــاال مثــل عروســی اشــراف عروســی بگیریــم، مثــل 
کنیــم، مثــل حرکــت اشــراف در خیابانهــا  ــه درســت  ــه ى اشــراف خان خان
ــان  یشش ــط ر ــا فق ــون آن ه ــد؟ چ ــه بودن ــر چگون ــراف مگ ــم! اش کنی ــت  حرک
کافــی اســت؟! نــه،  گذاشــته ایم، همیــن  یشــمان را  تراشــیده بــود، ولــی مــا ر
مــا هــم مترفیــن می شــویم. و اهلل در جامعــه ى اســالمی هــم ممکــن اســت 
ــا  َمْرن

َ
ــًة أ َی ــَك َقْر ْن ُنْهِل

َ
ــا أ َرْدن

َ
ــریفه  »َو ِإذا أ ــه ى ش ــد. از آی ــود بیای ــه وج ــرف ب مت

ْرناهــا َتْدمیــرًا«1 )اســراء:16(   َفَدّمَ
ُ

َقــْول
ْ
ْیَهــا ال

َ
ُمْتَرفیهــا َفَفَســُقوا فیهــا َفَحــّقَ َعل

بترســیم. تــرف، فســق هــم دنبــال خــودش مــی آورد.
گــر مبلغــی از مخــارج دولــت، عبــارت از تغییــر دکوراســیون اتــاق  ...ا
کّل و معــاون وزیــر و وزیــر و فــالن مســئول قضائــي و فــالن مســئول  مدیــر 
گــر یکــی از  گــون دیگــر باشــد، ایــن جــرم و خطاســت. ا گونا در بخشــهاى 
یــم و بیــن  کــه فــالن تعــداد ماشــین جدیــد بیاور مخــارج دولــت ایــن باشــد 
یــم ایــن را جــزو مخــارج دولــت  دســتگاه ها تقســیم بکنیــم، مــا حــق ندار
کنیــم و بــه حســاب آن از سوبســید مــردم بزنیــم. نــه، ایــن خــالف  حســاب 

ــه انحــراف ]و  ــا در آن ب ــم ت ی کنیــم، خوشــگذرانانش را وا می دار 1 . و چــون بخواهیــم شــهرى را هــالك 
کنیــم.  گــردد، پــس آن را ]یکســره [ زیــر و زبــر  فســاد[ بپردازنــد، و در نتیجــه عــذاب بــر آن ]شــهر[ الزم 
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کننــد  یــد. دســتگاه ها بایــد بخشــنامه  کارهــا حــد بگذار اســت. بــراى ایــن 
و در مــورد ایــن تغییــر دکوراســیون ها و تغییــر خانه هــا و خرجهــاى اضافــی 
کــه  ــم مثــل بعضــی از تندروهــا باشــیم  حــدى معیــن بکننــد. مــن نمی گوی
کنیــم؛ نــه، در مســجد نمی شــود.  می گوینــد در مســجد بنشــینیم و وزارت 
و  مســئول  تعــدادى  و  اتــاق  تــا  چهــار  و  ســاختمان  یــك  کــردن،  وزارت 
کــه می خواهــد  ــراى زندگــی آن آقایــی  یــك مقــدار هــم باالخــره امکانــات ب

ــد؛ امــا بایــد در حــدى باشــد. خدمــت بکنــد، می خواه
برخــی  در  و  می رســد  نومیدکننده یــی  گزارشــهاى  جاهایــی  از  گاهــی 
کنیــد.  مــوارد انســان واقعــًا عــرق شــرم بــر پیشــانیش می نشــیند؛ رعایــت 
ــه  ک ــاال؟ می گوینــد  ــو و مــدل ب کــه چــرا ماشــین لوکــس و ن ســؤال می کنیــم 
یــم! چــه اشــکال امنیتــی؟! آقایــان مســئول در شــوراى  اشــکال امنیتــی دار
کننــد و مســئله را در  کشــور یــا جاهــاى دیگــر، بنشــینند معیــن  امنیــت 
کنــم، بگوییــد در جایــی دخالــت  گــر بایــد دخالــت  جایــی بُبرنــد؛ مــن هــم ا
کتــاب جلــوى  کــه همین طــور بی حســاب و  کنــم. ایــن چــه وضعــی اســت 
گــون متعلــق بــه  گونا هــر وزارتخانــه و اداره یــی، دههــا ماشــین بــه رنگهــاى 
گفتــه  کســی چنیــن چیــزى را  مســئوالِن آنجــا بــه چشــم می خــورد؟! چــه 

اســت؟
کــه روحانــی عقیدتــی، سیاســی در یکــی از دســتگاه ها،  گــزارش آمــده 
کــه  خــودش ماشــین دارد، ولــی ماشــین دولتــی ســوار می شــود! مــن نوشــتم 
یــه اســت  کــه ایــن کار رو حــق نــدارد ایــن کار را بکنــد. بــراى مــن جــواب آمــد 
کــه بــراى خــودش  و همــه می کننــد! ایــن آقــا خــودش یــك ماشــین دارد، 
ایــن  از  خانمــش  کــه  نمی شــود  و  دارد  خانمــش  هــم  یکــی  اســت؛  الزم 

کنــد! عجــب! ایــن چــه حرفــی اســت؟ ماشــین اســتفاده 
کــه آن وقتی کــه  گفتــم   هــم نوشــتم و ایــن را 

ً
مــن اآلن اعــالم می کنــم و قبــال

دولتــی  امکانــات  از  ندارنــد  حــق  دارنــد،  شــخصی  امکانــات  آقایــان 
ــه و  ــه وزارتخان ــوید و ب ــوار ش ــد، آن را س ی ــین دار ــر ماش گ ــد. ا ــتفاده بکنن اس
گــر مــن از طــرف  کارتــان بیاییــد؛ ماشــین دولتــی یعنــی چــه؟ و اهلل ا محــل 
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کــه مرتــب مالحظــه ى جهــات امنیتــی  مــردم مــورد مالمــت قــرار نمی گرفتــم 
را توصیــه می کننــد، بنــده بــا ماشــین پیــکان بیــرون می آمــدم.

یــد؛ این هــا مــا را از مــردم  کنیــد و انــدازه نگــه دار کتفــا  بــه حــد ضــرورت ا
دور می کنــد، روحانیــون را از مــردم دور می کنــد. روحانیــون، بــه تقــوا و ورع 
و بی اعتنایــی بــه دنیــا در چشــمها شــیرین شــدند. بــدون ورع و بــدون دور 
انداختــن دنیــا، نمی شــود در چشــمها شــیرین مانــد. مــردم رودربایســتی 

کســی رودربایســتی نــدارد. ندارنــد؛ خــدا هــم بــا 
کــه خــداى متعــال در چنــد جــاى قــرآن در  کــرده ام  مــن بارهــا عــرض 
بــاره ى بنــی اســرائیل می گویــد: »و فّضلناهــم علــی العالمیــن« )جاثیه:16(؛ 
کــه  مــا شــما را بــر همــه ى مــردم دنیــا برتــرى دادیــم. همیــن بنــی اســرائیلند 
ــة و المســکنة 

ّ
ل

ّ
بــاز قــرآن در بــاره ى آن هــا می فرمایــد: »و ضربــت علیهــم الذ

موجــب  آن هــا  رفتــار خــود  )بقــره:61(. چــرا؟  اهلل«1  مــن  بغضــب  بــاءوا  و 
چنیــن وضعیتــی شــد. مگــر خــدا بــا مــن و شــما قــوم و خویشــی دارد؟ مگــر 
خــدا بــا جمهــورى اســالمی و بــا ایــن اســم قــوم و خویشــی دارد؟ مــن و شــما 
کنیــم ایــن جمهــورى، اســالمی اســت، یــا اســالمی  کــه بایــد معیــن  هســتیم 

نیســت؛ ایــن هــم در رفتــار ماســت.«2 
احســاس خطــر از جریــان مادی گرایــی بیــن برخــی مســؤالن بــه حــدی رســیده 
کــه رهبــری نســبت بــه انحــراف مســیر انقــالب و تکــرار احــد و عاشــورا هشــدار  بــود 

 دادنــد:

کــه بــا رفتــار خودمــان، بــا  »خــدا نعمــت را برنمی گردانــد؛ مــا هســتیم 
عقبگــرد خودمــان، بــا ســوء تدبیــر خودمــان در بــاره ى امــور خویــش، نعمــت 
ى هایتــان  یاده رو کــه از ز را برمی گردانیــم. لــذا قــرآن بــه مــا  یــاد می دهــد 
کنیــد؛ »رّبنــا اغفــر لنــا  ــه آنچــه در امــر خودتــان انجــام داده ایــد، اســتغفار  ب

ذنوبنــا و اســرافنا فــي امرنــا« )آل عمــران:147(

ــه انحــراف ]و  ــا در آن ب ــم ت ی کنیــم، خوشــگذرانانش را وا می دار 1 . و چــون بخواهیــم شــهرى را هــالك 
کنیــم.  گــردد، پــس آن را ]یکســره [ زیــر و زبــر  فســاد[ بپردازنــد، و در نتیجــه عــذاب بــر آن ]شــهر[ الزم 

2 . بیانات رهبر انقالب، 23/ 05/ 1370 



161مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

تحّبــون«  مــا  کــم  أرا مــا  بعــد  »مــن  برگشــت؛  قضیــه  احــد  جنــگ  در 
ــان داده  ــروزى را نش ــه ى پی ــد طلیع ــه خداون ــد از آنک ــران:152(. بع )آل عم
کردنــد. البتــه چــون مؤمننــد، چــون یکبــاره دســت نشســتند،  بــود، اشــتباه 
چــون هدفهــا را دوســت دارنــد، چــون در ایمــان بــه خــدا صادقنــد، »و لقــد 
کمــك  عفــا عنکــم« )آل عمــران:152(؛ خــدا می گــذرد، یعنــی جبــران و 
می کنــد؛ »و اهلل ذو فضــل علــی المؤمنیــن« )آل عمــران:152(. ایــن، درس 

ــت. ــد اس ــراى اح ماج
کــه آن چنــد ســاعت بــه مــا چــه. اآلن همــه ى مــا در همــان  نگوییــم 
وضعیتیــم. جامعــه ى مــا، نــه امــروز، بلکــه از بعــد از پیــروزى انقــالب در 
مــا  اســت.  گرفتــه  انجــام  مرحله یــی  پیــروزى  اســت.  وضعیــت  همــان 
کمیــن گاه را حراســت و محافظــت  یــم بــر اینکــه ثغــره و شــکاف و  مأمور
ضایعــه  و  زد  خواهــد  دور  را  مــا  دشــمن  کردیــم،  غفلــت  گــر  ا بکنیــم. 
کنیــد، هرجــا دور خوردیــم،  خواهــد آفریــد. از اول انقــالب تــا حــاال نــگاه 
گــر بگردیــم، غفلــت را پیــدا می کنیــم.  بــر اثــر چنیــن غفلتــی بــوده اســت. ا
ــل و  ــر فع ــن منک ــه م ــم. البت ی ــی نرو ــل سیاس ــائل تحلی ــال مس ــه اش دنب هم
انفعــاالت بیرونــی و واقعــی و سیاســی نیســتم؛ امــا اّس اســاس قضیــه در 

درون خــود ماســت.
در همیــن ردیــف آیــات، بعــد از یکــی، دو آیــه ى دیگــر می فرمایــد: »اّن 
هم الّشــیطان ببعــض مــا 

ّ
ــوا یــوم التقــی الجمعــان اّنمــا اســتزل

ّ
ذیــن تول

ّ
ال

کــه در جنــگ پیــروز می شــویم، به خاطــر  کســبوا« )آل عمــران:155(. مــا 
یــم، به خاطــر بی تقوایــی اســت؛ به خاطــر آن  گــر شکســت بخور تقواســت. ا
کرده ایــم.«1  کــرده و مــا از آن غفلــت  کــه در جــان مــا رخنــه  بیمــارى اى اســت 
کــه چــرا پنجــاه ســال بعــد از وفــات  کنــد  »جــا دارد ملــت اســالم فکــر 
از  مــردم مســلمان-  کــه  رســید  بــه جایــی  اســالمی  کشــور  کار  پیغمبــر، 
قارى شــان  قاضی شــان،  عالمشــان،  سردارشــان،  امیرشــان،  وزیرشــان، 
گوشــه ى  کربــال جمــع شــدند و جگــر  کوفــه و  و اجامــر و اوباششــان- در 

1 . همان 
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کشــیدند؟! خــوب؛ انســان  پیغمبــر را بــا آن وضــع فجیــع بــه خــاك و خــون 
کــه »چــرا چنیــن شــد؟« ایــن قضیــه را بنــده دو، ســه  بایــد بــه فکــر فــرورود، 
ســال پیــش، در یکــی دو ســخنرانی، بــا عنــوان »عبرتهــاى عاشــورا« مطــرح 
کــردم. البتــه »درســهاى عاشــورا« مثــل درس شــجاعت و غیــره جداســت. 
 

ً
قبــال مــن  را  ایــن  عاشوراســت.  عبرتهــاى  مهم تــر،  عاشــورا  درســهاى  از 
کــه جلــو چشــم مــردم، حــرم پیغمبــر را بــه  کار بــه جایــی برســد  گفتــه ام. 

کوچــه و بــازار بیاورنــد و بــه آن هــا تهمــت »خارجــی« بزننــد!
ــد.  کشــوِر خــارج آمده ان کــه این هــا از  »خارجــی« معنایــش ایــن نیســت 
نمی رفــت.  کار  بــه  امــروز  معنــاى  بــه  خارجــی،  اصطــالح  زمــان،  آن 
»خارجــی« یعنــی جــزو خــوارج. یعنــی خروج کننــده. در اســالم، فرهنگــی 
کنــد،   خــروج و قیــام 

ْ
کســی علیــه امــام عــادل گــر  اســت معتنــی بــه اینکــه، ا

مــورد لعــن خــدا و رســول و مؤمنیــن و نیروهــاى مؤمنیــن قــرار می گیــرد. 
کــه علیــه امــاِم عــادل خــروج می کنــد. لــذا،  کســی  پــس، »خارجــی« یعنــی 
خروج کننده هــا،  یعنــی  خارجیهــا،  از  روز  آن  مســلمان،  مــردم  همــه ى 

می آمــد. بدشــان 
کســی  کــه »مــن خــرج علــی امــام عــادل فدمــه هــدر«؛  در حدیــث اســت 
کنــد، خونــش هــدر اســت.   خــروج و قیــام 

ْ
کــه در اســالم، علیــه امــام عــادل

کــه ایــن قــدر بــه خــوِن مــردم اهمیــت می دهــد، در اینجــا، چنیــن  اســالمی 
کســانی بودنــد  برخــوردى دارد. بــه هنــگام قیــام امــام حســین علیه الّســالم 
کــه پســر پیغمبــر، پســر فاطمــه ى زهــرا و پســر امیــر المؤمنیــن را علیهم الّســالم 
عــادل  امــام  کردنــد!  معرفــی  عــادل  امــام  بــر  خروج کننــده  عنــوان  بــه  را 

یــه! کیســت؟ یزیــد بــن معاو
آن عــّده، در معرفــی امــام حســین علیه الّســالم بــه عنــوان خروج کننــده، 
موّفــق شــدند. خــوب؛ دســتگاِه حکومــِت ظالــم، هرچــه دلــش می خواهــد 
کت بماننــد؟! آنچــه  کننــد؟! مــردم چــرا ســا می گویــد. مــردم چــرا بایــد بــاور 
بنــده را دچــار دغدغــه می کنــد، همین جــاِى قضیــه اســت. می گویــم: چــه 
کــه آن قــدر  کــه اّمــت اســالمی  کار بــه اینجــا رســید؟! چــه شــد  کــه  شــد 
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نســبت بــه جزئّیــات احــکام اســالمی و آیــات قرآنــش دّقــت داشــت، در 
چنیــن قضیــه ى واضحــی، بــه ایــن صــورت دچــار غفلــت و ســهل انگارى 
گهــان فاجعــه اى بــه آن عظمــت رخ داد؟! رخدادهایــی چنیــن،  کــه نا شــد 
امیــر  و  پیغمبــر  زمــان  جامعــه ى  از  مــا  مگــر  می کنــد.  نگــران  را  انســان 
کــه آن گونــه  کنیــم  ــر و محکم تریــم؟! چــه  المؤمنیــن علیهماالّســالم قرص ت

نشــود؟
کــه تشــخیص دادنــد بــه موقــع و بــدون فــوِت  گــر خــواْص امــرى را  ... ا
یــخ نجــات پیــدا می کنــد و دیگــر حســین بــن علی ها  کننــد، تار وقــت عمــل 
گــر خــواْص بــد فهمیدنــد، دیــر فهمیدنــد،  کربالهــا کشــانده نمی شــوند. ا بــه 
یــخ تکــرار خواهــد شــد. کربالهــا در تار کردنــد؛  فهمیدنــد امــا باهــم اختــالف 
کنــد، او  کســی او را نصــرت  گــر  کــه ا ...خــداى متعــال وعــده داده اســت 
ــراى خــدا تــالش  کســی ب گــر  کــرد.، بروبرگــرد نــدارد! ا هــم نصرتــش خواهــد 
ــه هریــك نفــر  ــه اینکــه ب کنــد، پیــروزى نصیبــش خواهــد شــد. ن و حرکــت 
پیــروزى می دهنــد! وقتــی مجموعــه اى حرکــت می کنــد، البتــه، شــهادتها 
هســت، ســختیها هســت، رنجهــا هســت؛ امــا پیــروزى هــم هســت: »َو 
کــه نصــرت می دهیــم؛ خــون هــم   اهلُل َمــْن َیْنُصــُرُه«؛ نمی فرمایــد 

َ
َیْنُصــَرّن

َ
ل

کشــته  ــوَن«؛ می کشــند و 
ُ
ُیْقَتل َو  ــوَن 

ُ
نــه! »َفَیْقُتل کســی نمی آیــد.  از دمــاغ 

می شــوند؛ امــا پیــروزى بــه دســت می آورنــد. ایــن، ســّنِت الهــی اســت. 
یختــه شــدن خونمــان ترســیدیم؛ از هــدر شــدن پــول و آبــرو  وقتی کــه از ر
ــه  ــه خاطــر دوســتان ترســیدیم؛ ب ــواده ترســیدیم؛ ب ــه خاطــر خان ترســیدیم؛ ب
خاطــر منّغــص شــدن راحتــی و عیــش خودمــان ترســیدیم؛ بــه خاطــر حفــظ 
گســترش ضیــاع و  کار و موقعیــت حرکــت نکردیــم؛ بــه خاطــر  کســب و 
عقــار حرکــت نکردیــم؛ معلــوم اســت دیگــر! ده تــن امــام حســین هــم ســِر راه 
قــرار بگیرنــد، همــه شــهید خواهنــد شــد و از بیــن خواهنــد رفــت! کمااینکــه 
امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة و الّســالم شــهید شــد؛ کمااینکــه امام حســین 

علیه الّســالم شــهید شــد.«1

1 . بیانات در جمع فرماندهان لشکر 27 محّمد رسول اهلل )ص(، 20/ 03/ 1375
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ــد،  ــژه ای پی گیــر آن بودن ــا حساســیت وی کــه رهبــری در ایــن دوره ب از مــواردی 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مســؤالن بــود:

کــه بــه شــّدت بــا آن مقابلــه می شــود، رســوخ  »در نظــام اســالمی، چیــزى 
این طــور  نادرســت،  و  بــد  اعتقــاد  بــا  اســالمی،  نظــام  در  اســت.  فســاد 
و  اخالقــی  غیــر  عمــل  و  صحیــح  غیــر  عمــل  بــا  کــه  نمی شــود  مقابلــه 
کــه امــروز، در دوران  کــرده رســوخ فســاد مبــارزه می شــود. چیــزى  خــداى نا
کشــور، همــکاران دولــت، مدیــران درجــه ى دو و ســه  بازســازى، مســئولین 
بــا دّقــت مراقــب  بایــد  پایین تریــن رده هــا،  تــا  در دســتگاه هاى دولتــی، 
کــه در ایــن دوران بداننــد خطــر رســوخ و نفــوذ فســاد،  باشــند، ایــن اســت 
کار، فســاد  جــّدى و فلج کننــده اســت. واقعــًا فلج کننــده اســت! در ایــن 
ــه وادى فســاد  کــه دیگــران را ب ــرد مفســدى  ــد »مــن فســادم«! ف کــه نمی گوی
در  ناموّجــه  و  نامشــروع  قرارهــاى  کارى،  فســاد  مالــی،  فســاد  می کشــاند 
کــه انســان را تشــویق می کنــد و می لغزانــد  کســی  کارى  زمینه هــاى مســائل 
کنــم.« اّول  کــه شــما را فاســد  بــه ایــن ســمت، از اول نمی گویــد »مــن آمــدم 
کوچــك وارد میــدان می شــود. انســان  ــز  ــك چی ــا ی ــه؛ ب ــوان موّج ــك عن ــا ی ب
بــه شــدت آســیب پذیر اســت.  انســان،  اســت و آســیب پذیرِى شــدید. 

ــود.«1 ــد مراقــب ب ــذا، خیلــی بای ل
البتــه اعتمــاد بــه نســخه های اقتصــاد ســرمایه داری –کــه بــا شــاخص های 
کــم شــدن فاصلــه ی طبقاتــی  اقتصــادی مطلــوب انقــالب، همچــون عدالــت و 
کــه اقشــار محــروم جامعــه تحــت  ــود- باعــث شــد  و نفــی تبعیــض در تعــارض ب
کــه مــردم در شــهرهای مختلــف، علیــه  یــادی قــرار بگیرنــد، بــه حــدی  فشــار ز
کردنــد. در برخــی شــهرها -ماننــد  سیاســت های اقتصــادی دولــت راهپیمایــی 
مشــهد- حتــی منافقیــن توانســتند بــر ایــن مــوج اعتراضــی ســوار شــوند و شــورش 

ــا هوشــیاری بســیج مردمــی ختــم بــه خیــر شــد.  کــه البتــه ب راه بیندازنــد 
و  برگردانــد  را  ورق   ،1376 ســال  جمهــوری  یاســت  ر انتخابــات  ســرانجام 
کردنــد  کــه احســاس  مــردم بــا یــک حضــور دشمن شــکن، بــه نامــزدی رأی دادنــد 

1 .همان
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یکردهایــش بیشــترین فاصلــه را بــا دولــت ســازندگی دارد. رو

جریان اشرافیت در مجلس ششم و پیشنهاد جام زهر به رهبری

رواج  »خطــر  نیــز  اصالحــات  دوران  در  رهبــری  جــدی  هشــدارهای  از 
ــود: ــردم ب ــای م ــر توده ه ــرب آن ب ــر مخ ــور و اث کش ــؤالن  ــان مس ــرافی گری« در می اش

کــه رونــد حرکــت بــه ســمت عدالــت را در جامعــه  »از جملــه چیزهایــی 
کشــور اســت؛ از ایــن  ُکنــد می کنــد، نمــود اشــرافیگرى در مســئوالن بــاالى 
اجتنــاب کنیــد. اشــرافیگرى دو عیــب دارد؛ عیــب دومــش از عیــب اّولــش 
بزرگتــر اســت. عیــب اّوِل اشــرافیگرى، اســراف اســت- اشــرافی گرِى حــالل 
ــت  ــه دس ــق ب ــالل و بح ــش از راه ح ــه پول ک ــزى  ــی آن چی ــم؛ یعن را می گویی
کــه فرهنگ ســازى  ایــن اســت  امــا عیــب دوم بدتــر اســت و آن  آمــده- 
ــه  ــد. البت ــت می کن ــه درس ــابقه دادن هم ــراى مس ــزى ب ــی چی ــد؛ یعن می کن
در ایــن زمینــه مســئوالن درجــه ى یــك بســیار نقــش دارنــد؛ تلویزیــون بســیار 

نقــش دارد؛ منــش مــن و شــما هــم بســیار نقــش دارد.
کــه یکــی از وزراى معــادن- نمی گویــم در چــه  مــن یك وقــت شــنیدم 
ــم،  ی کشــور دار کــه مــا در  گران قیمتــی را  ــواع و اقســام ســنگهاى  ســالی- ان
کــرده اســت! مــن در اینجــا او را خواســتم و  کار  آورده و در وزارتخانــه اش 
گفــت: وقتــی مســافران خارجــی  کــردى؟  کار را  گفتــم: شــما چــرا ایــن  بــه او 
گیــرد و مشــترى  بــه وزارتخانــه می آینــد، ایــن ســنگها جلــِو چشمشــان قــرار 
پیــدا شــود! شــما را بــه خــدا، ایــن منطــق، قابــل قبــول اســت؟! مــا ایــن همــه 
کنیــم  کــه دارد یــا نــدارد- جمــع  کنیــم و ســنگهاى وزارتخانــه را-  خــرج 
کنیــم! شــما  کنیــم، بــراى اینکــه مشــترى پیــدا  و ســنگ جدیــد نصــب 
بــه  را  بزرگــی  چارچــوب   خــود  وزارتخانــه ى  اصلــی  ســالن  در  می توانیــد 
ــواع و اقســام ســنگهایتان  کنیــد و ان ــر درســت  طــول پنــج و عــرض ســه مت
کــه  کســانی هســتند  را بــه شــکل  بســیار بدیــع و زیبــا در آنجــا بچینیــد- 
کارشــان همیــن چیدن هاســت- بعــد هــر میهمانــی آمــد، بــه عنــوان اداى 
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کنــد؛ هــم تماشاســت، هــم  احتــرام، او را بــه آنجــا ببریــد تــا ســنگها را تماشــا 
مشــترى یابی؛ اینکــه بهتــر اســت. بهانــه بــراى تجّمل ســازى، واقعًا مناســب 
نیســت. بــه نظــر مــن زرق و بــرق در زندگــی شــما وقتــی بــه بیــرون منعکــس 
شــود، آن اشــکال دوم را دارد: فرهنــگ می ســازد و یــك عــّده نوکیســه  و تــازه 
یــادى تشــویق می کنــد. بعــد  بــه دوران رســیده را بــه خرجهــا و تجّمل بــازِى ز
هــم می بیننــد رؤســاى نظــام هســتند؛ همــه بــه آن طــرف حرکــت می کننــد؛ 
یــد  آن وقــت از شــما تندتــر هــم می رونــد؛ چــون شــما باالخــره مالحظاتــی دار
 سفارشــهایی 

ً
کــه بســیارى از آن هــا ندارنــد. البتــه مــن در ایــن زمینه هــا قبــال

کــرده ام. بــه عزیــزان 
ــه  ــه از بوشــهر و اصفهــان ب گان گــزارش جدا در همیــن چنــد مــاه قبــل دو 
کلمــه خــواب را از چشــم مــن ربــود؛ هــر  کــه بــه معنــاى حقیقــِی  مــن رســید 
گــزارش اصفهــان مربــوط  بــود.  بــه دســتگاه هاى دولتــی  دو هــم مربــوط 
ــه محــل ســّد اســت؛ مظهــر فاصلــه و دّره ى بیــن وضــع زندگــی قشــرهاى  ب
یالهایــی ســاخته اند- البتــه  فقیــر و قشــرهاى دولتــی. در آنجــا خانه هــا و و
کــرده  کارهــا  بخــش خصوصــی هــم هســت، امــا دولــت هــم در آنجــا از ایــن 
کــه  کنارشــان هــم مــردم زندگــی عــادى اى ندارنــد؛ نــان ندارنــد  اســت- 
ــدارد از  کســی حــق ن کــه  گذاشــته اند  کننــد؛ دروازه هــم  شکمشــان را ســیر 
کنــد و بــه آن طــرف بــرود! در یکــی از جزایــر بوشــهر هــم همیــن  آنجــا عبــور 
ــل   قاب

ً
ــك بخــش دولتــی اســت. این هــا اصــال ــه ی ــوط ب ــاده و مرب اتفــاق افت

کــه می خواهنــد  گــر اطــالع داشــتم  قبــول نیســت. بنــده خبــر نداشــتم؛ امــا ا
چنیــن جایــی را در اصفهــان و یــا بوشــهر بســازند، بااینکــه بنــا نــدارم در 
کتبــًا و یــا  کنــم، قطعــًا بــه آن اســتاندار یــا آن وزیــر،  کار اجرایــی دخالــت 
کار  کار را بکنــی. به هرحــال ایــن  ــدارى ایــن  شــفاهًا می گفتــم شــما حــق ن
کارهــا خیلــی بــزرگ  کرده انــد. تأثیــر ایــن  کرده انــد؛ ســاخته اند و تمــام  را 

اســت.«1
ــر تهدیدهــای  ــکا پــس از اشــغال افغانســتان، ب ــا ایــن برهــه، آمری امــا همزمــان ب

1 . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت ، 05/ 06/ 1380  
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ــه عنــوان اهــداف بعــدی  کنــار عــراق ب ــران را در  ــام ای ــود و ن ــزوده ب لفظــی خــود اف
حملــه مــی آورد. از ســوی دیگــر، منافقیــن اخبــار فعالیت هــای هســته ای ایــران را 
کشــور  کــرده بودنــد و  بــه مجامــع بیــن المللــی بــرده و حساســیت غــرب را جلــب 
گرفتــه بــود. ایــن عوامــل  از ایــن ناحیــه هــم تحــت بمبــاران رســانه های بیگانــه قــرار 
کــه در  کــه جریــان نفــاق و ضعیــف اإلیمان هایــی  کنــار هــم ســبب شــده بــود  در 
کالن در مجلــس و دولــت داشــتند، بــه شــدت از اقــدام  آن دوره مســؤلیت های 

نظامــی غــرب بترســند. 
کــه در روز روشــن بــه امــام المســلمین  کارش بــه جایــی رســید  جریــان مذکــور، 
نامــه نوشــت و از ایشــان خواســت »جــام زهــر« را خــودش بنوشــد تــا مشــمول اجــر 

الهــی شــود!1
یــد ضعف هــای خودتــان را پــای مــردم بنویســید؛  آقــا فرمودنــد شــماها حــق ندار
کــه بــه خاطــر هــوای  مــردم مؤمــن مــا اهــل ایســتادگی هســتند.2 ایــن شــما هســتید 

گــر جــام زهــری بایــد نوشــید  1 .  بخشــی از نامــه ی 127 نماینــده ی مجلــس ششــم بــه رهبــر انقــالب: »ا
قبــل از آنکــه کیــان نظــام و مهمتــر از آن، اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور در مخاطــره قــرار گیــرد باید 
ــا همــان پاداشــی  ــه، از ســوی ملــت ب ــه و متواضعان ــد ایــن برخــورد خردمندان نوشــیده شــود و بی تردی

کــه امــام عزیــز راحــل روبــرو شــد.« مواجــه مــی شــود 
کــره  اى؟! می  گوینــد بــا امریــکا  کــره  ى بــا امریــکا شــده اســت! چــه مذا 2 . »اآلن ورد و ذکــر عــّده  اى مذا
کــره کنیــد تــا موذى  گــرى نکنــد؛ فشــار وارد نیــاورد؛ تهدیــد نکنــد و منافــع ملــی مــا را رعایــت نمایــد.  مذا
کره  کــه امــروز مــورد تهدیــد امریــکا هســتند- غیــر از جمهــورى اســالمی- با امریــکا مذا مگــر کشــورهایی 
کــره موجــب می شــود  کــره بــا امریــکا، البتــه بــراى دولــت امریــکا مفیــد اســت... مذا نمی  کننــد؟... مذا
کــه اآلن از دور می کنــد، همیــن توّقعــات بیجــا و  کــه دولــت امریــکا بتوانــد همیــن تهدیدهایــی را 
ــا  کــره، بــا حجــم بیشــتر و ب کــه در مصاحبه  هــا و ســخنراني ها می گویــد، پشــت میــز مذا قلدرانــه  اى را 
ــکا  کــه امری کــره ایــن نیســت  کشــور مــا بریــزد. معنــاى مذا ــر ســر مســئوالن  قــدرت چانه  زنــی بیشــتر، ب
حاضــر باشــد هوّیــت ایــن ملــت را، نظــام جمهــورى اســالمی را، ایمــان ایــن مــردم و مواضــع آن هــا را 

بــه رســمیت بشناســد. 
یــم. ایــن ملــت، قــوى و زنــده و مؤمــن اســت؛  ... مــا نبایــد ضعفهــاى خــود را بــه پــاى ایــن ملــت بگذار
کشــور، قــدر ایــن انقــالب و ایــن نظــام مردمــی را  جوانــان مــا مؤمــن هســتند؛ قشــرهاى مختلــف ایــن 

می داننــد. 
... راه عــالج، ایســتادگی ملــت و دولــت در مقابــل فزون خواهــی امریــکا و طمــع  ورزى هــر قــدرت 
ى- هــر  دســت  انداز و مســتکبرى اســت. یــك روز در دنیــا دو قــدرت بــزرگ بودنــد- امریــکا و شــورو
ــا ایــران مخالــف بودنــد- در جنــگ تحمیلــی- مخالــف بودنــد؛ امــا جمهــورى اســالمی بــه  دو هــم ب
ــت  ــم نتوانس ــس ه ــید و هیچ ک ــود رس ــد خ ــه مقاص ــتاد و ب ــود ایس ــاى خ ى پ ــداد؛ رو ــاج ن ــدام ب هیچ ک
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کــره بــا  کــم آورده ایــد و دائــم بــر طبــل مذا نفــس و دنیاطلبــی  و اشــرافی گری خــود، 
شــیطان می کوبیــد:

روح  یــم؛  نگهدار زنــده  خــود  در  را  اســالمی  روح  بایــد  مســئوالن  »مــا 
یــم و رشــته  ى ســودجویی و ثروت  طلبــی و دنبــال  اشــرافي گرى را دور بینداز
یــدن و تجّمل  پرســتی و امثــال این هــا را از دســت و  منافــع شــخصی دو
گرفتاري هــاى مــا در بخشــی حــل نشــده اســت،  گــر  کنیــم. ا پــاى خــود بــاز 

کنیــم. تــش این  هاســت؛ این هــا را بایــد اصــالح 
ّ
عل

گره  هایــی  عــّد ه  اى بــا دستشــان بــه پــاى خــود رشــته  هایی را می  بندنــد و 
و  ملــت  ایــن  بــراى  اســتفاده  قابلیــت  از  را  خــود  می  آورنــد؛  وجــود  بــه  را 
احــکام  و  اســالمی  نظــام  و  اســالم  بعــد هــم  و  او می  اندازنــد  آرمان  هــاى 
در  بعضــی  بیشــتر؟!  ایــن  از  ناجوانمــردى  می  کننــد.  مّتهــم  را  اســالمی 
دِل خــود احســاس ضعــف می  کننــد، یــا چشــم  غّره  هاى امریــکا آن  هــا را 
می  ترســاند، یــا وعده  هــاى امریــکا و امثــال امریــکا دل ضعیــف و ناتوانشــان 
را بــه خــود جــذب می  کنــد؛ لــذا بــه ســمت امریــکا می  کشــند. آن گاه ملــت 
کــه  کشــور را مّتهــم می  کننــد  و جوانــان مؤمــن و مدیــران باایمــان و باصفــاى 

یــم تســلیم امریــکا شــویم!«1  یــم برو این هــا نمی  تواننــد؛ بنابرایــن ناچار
یخــی در دوران رهبــری، بــاز هــم آقــای دین شــناس  بــرای دومیــن مقطــع تار
نفــس  دشــمن،  کتریــن  خطرنا این کــه  از  گفتنــد2؛  »احــد«  عبرت هــای  از  مــا 

گاهــی  ــده و بیــدار و آ ــا، ملــت زن ــود. ملــت م هیــچ غلطــی بکنــد. بعــد از ایــن هــم همیــن خواهــد ب
 )1381/2/11( اســت.« 

1 . بیانات رهبر انقالب، 1381/3/1 
2 . »مهــار نفــس هــم مهــّم اســت. در جنــگ احــد می  دانیــد چــه اّتفاقــی افتــاد. پیــروزى پیــش آمــد، 
ــه  خاطــر اینکــه جمعــی نتوانســتند نفــس  ــه شکســت و خســارت شــد؛ ب بعــد ایــن پیــروزى تبدیــل ب
اّنمــا  الجمعــان  التقــی  یــوم  ــوا منکــم 

ّ
تول الذیــن  »اّن  قــرآن می فرمایــد:  آیــه  ى  کننــد.  را مهــار  خــود 

کــه در جنــگ احــد نتوانســتند  کســبوا« )آل عمــران:155(؛ آن هایــی  هم الّشــیطان ببعــض  مــا 
ّ
اســتزل

کــه خودشــان بــر ســر خــود  خــود را حفــظ کننــد و پایشــان لغزیــد، شــیطان بــه  خاطــر بعضــی از کارهایــی 
کــرد.  گذاشــته بودنــد- آن هــا را بــه ایــن بــال دچــار  کــه خودشــان در ســفره   ى خــود  آورده بودنــد- نانــی 
کــرده بودنــد؛ ایــن عــدِم مهــار نفــس اســت. مــا بایــد نفــس  خودشــان بــراى خودشــان مشــکل ایجــاد 
ات و شــهوات و جمــع  آورى 

ّ
گرفته  ایــم، بایــد بــه لــذ کــه قــرار  کنیــم. مــا در مســئولیتهایی  خــود را مهــار 
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کنیــم و درونمــان  گــر از جهــاد بــا نفــس غفلــت  ساخته نشــده ی خودمــان اســت؛ ا
از ایمــان حقیقــی تهــی شــود، دیگــر بــرای نابــودی جامعــه، نیــازی بــه دشــمن 

نیســت1.   خارجــی 

یم.« )1382/5/15(  ثروت دل نسپار
کــه در درون هریــك از افــراد مســلمان و مؤمــن وجــود  1 .  »دشــمن پنجــم عبــارت بــود از دشــمنی 
داشــت. خطرناك تــر از همــه ى دشــمن ها هــم همیــن اســت. ایــن دشــمن در درون مــا هــم وجــود دارد: 
کــه زمینــه ى  گمراهــی و لغزشــهایی  ــه  ــه انحــراف، میــل ب تمایــالت نفســانی، خودخواهی هــا، میــل ب
کــرد؛ منتهــا مبــارزه ى  ــا ایــن دشــمن هــم ســخت مبــارزه  آن را خــود انســان فراهــم می کنــد. پیغمبــر ب
تربیــت و تزکیــه و تعلیــم و هشــدار  بــه وســیله ى  بــه وســیله ى شمشــیر نیســت؛  ایــن دشــمن،  بــا 
دادن اســت. لــذا وقتی کــه مــردم بــا آن همــه زحمــت از جنــگ برگشــتند، پیغمبــر فرمــود شــما از 
کوچك تــر برگشــتید، حــاال مشــغول جهــاد بزرگتــر شــوید. عجــب! یــا رســول اهلل! جهــاد بزرگتــر  جهــاد 
چیســت؟ مــا ایــن جهــاد بــا ایــن عظمــت و بــا ایــن زحمــت را انجــام دادیــم؛ مگــر بزرگتــر از ایــن هــم 
ذیــن فــي قلوبهــم 

ّ
گــر قــرآن می فرمایــد: »ال جهــادى وجــود دارد؟ فرمــود بلــه، جهــاد بــا نفــس خودتــان.  ا

ذیــن فــي قلوبهــم مــرض« 
ّ
مــرض«، این هــا منافقیــن نیســتند؛ البتــه عــده اى از منافقیــن هــم جــزو »ال

ذیــن فــي قلوبهــم مــرض« اســت- یعنــی در دل، بیمــارى دارد- جــزو منافقیــن 
ّ
کــه »ال انــد، امــا هرکســی 

گاهــی مؤمــن اســت، امــا در دلــش مــرض هســت. ایــن مــرض یعنــی چــه؟ یعنــی ضعفهــاى  نیســت؛ 
گــر جلویــش را نگیــرى  کــه ا گــون؛  گونا اخالقــی، شــخصیتی، هوس رانــی و میــل بــه خودخواهی هــاى 
کــرد.  گرفــت و تــو را از درون پــوك خواهــد  و خــودت بــا آن هــا مبــارزه نکنــی، ایمــان را از تــو خواهــد 
کســی  گرفــت، دل تــو بی ایمــان و ظاهــر تــو باایمــان اســت؛ آن وقــت اســم چنیــن  وقتــی ایمــان را از تــو 
کــه ظاهرمــان، ظاهــِر  گــر خــداى نکــرده دل مــن و شــما از ایمــان تهــی شــد، در حالــی  منافــق اســت. ا
ایمانــی اســت؛ پابندى هــا و دل بســتگیهاى اعتقــادى و ایمانــی را از دســت دادیــم، امــا زبــان مــا 
 مــی زد؛ ایــن می شــود نفــاق؛ ایــن هــم خطرنــاك 

ً
کــه قبــال همچنــان همــان حرفهــاى ایمانــی را می زنــد 

ــات اهلل«؛ )روم:10( آن  ــوا بآی ب
ّ

کذ ــوأى ان  ــاءوا الس ــن أس ذی
ّ
ــة ال کان عاقب ــّم  ــد: »ث ــرآن می فرمای ــت. ق اس

ــات  ــد، بدتریــن نصیبشــان خواهــد شــد. آن بدتریــن چیســت؟ تکذیــب آی کردن ــد  کار ب کــه  کســانی 
کــه بــه ایــن وظیفــه ى بــزرگ- انفــاق در راه خــدا- عمــل  کســانی  الهــی. در جــاى دیگــر می فرمایــد: آن 
نکردنــد، »فأعقبهــم  نفاقــا فــي قلوبهــم الــی یــوم یلقونــه بمــا اخلفــوا اهلل مــا وعــدوه«؛ )توبــه:77( چــون 
کردنــد، در دلشــان نفــاق بــه وجــود آمــد. خطــر بــزرگ بــراى جامعــه ى اســالمی  بــا خــدا خلــف وعــده 
یــخ می بینیــد جامعــه ى اســالمی منحرف شــده شــده، از اینجــا  کــه شــما در تار ایــن اســت؛ هرجــا هــم 
کنــد، شکســت دهــد و تارومــار  منحــرف شــده اســت. ممکــن اســت دشــمن خارجــی بیایــد، ســرکوب 
کنــد باالخــره ایمــان می مانــد و در جایــی ســر بلنــد می کنــد و ســبز می شــود.  کنــد؛ امــا نمی توانــد نابــود 
کــرد و درون انســان را تهــی و خالــی نمــود،  کــه ایــن لشــکِر دشــمن درونــی بــه انســان حملــه  امــا آنجایــی 
راه منحــرف خواهــد شــد. هرجــا انحــراف وجــود دارد، منشــأش ایــن اســت. پیغمبــر بــا ایــن دشــمن 

کــرد.« )80/2/28( هــم مبــارزه 
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ماجرای فیشهای نجومی

کار آمدن دولتی که در ممشــا  کــه بــرای دولــت دهم افتاد و ســر  پــس از اتفاقاتــی 
یــادی بــه دولت هــای ســازندگی و  و جهت گیــری اقتصــادی خــود، شــباهت ز
یکردهــای ســرمایه داری و ســبک زندگــی اشــرافی  اصالحــات داشــت، بــاز هــم رو
ــارز  کــه »حقوق هــای نجومــی«، مثــال ب مســؤالن بــه شــدت خــودش را نشــان داد 
آن اســت. تبعــات ایــن ســبک زندگــی را در نــوع مواجهــه ی عــده ای از مدیــران بــا 
یابــی آنــان از وضعیــت جبهــه ی خــودی و موضع گیری شــان  کیفیــت ارز مــردم و 

کــرد: در برابــر دشــمن می تــوان مشــاهده 

»یکــی از مهم تریــن مســائل، جلوگیــری از فســاد داخلــی اســت. ایــن 
کــه حــاال مطــرح شــده و گفتــه شــده اســت و مســئولین هــم بحمــداهلل  کاری 
یاده خواهی هــا و  کــه جلــوی ایــن فســادها و ایــن ز کرده انــد  صریحــًا اعــالن 
ــد -کــه در بعضی جاهــا  گــزاف را میگیرن یاده خوری هــا و ایــن حقوقهــای  ز
گــزارش  کــه بــه مــا  هــم بحمــداهلل شــد؛ در بعضــی از بخشــها و ســازمانها 
گیــر بشــود،  کــرد، عملــی شــد- بایســتی فرا دادنــد، ایــن اقــدام تحّقــق پیــدا 
گرفتــه  کار، جلــوی فســاد بایــد  بایــد دنبــال بشــود، بایــد رهــا نشــود ایــن 

بشــود.
کشــور اســت.  گرفتــه بشــود؛ اشــرافی گری بــالی  جلــوی اشــرافی گری بایــد 
ه هــای جامعــه به وجــود آمــد، ســرریز خواهــد شــد 

ّ
وقتــی اشــرافی گری در قل

کــه وضــع معیشــتی  بــه بدنــه؛ ]آن وقــت [ شــما می بینیــد فــالن خانــواده ای 
کنــد یــا دختــرش را  خوبــی هــم نــدارد، وقتــی میخواهــد پســرش را دامــاد 
کنیــد مهمانــی بگیــرد، مجبــور اســت بــه ســبک  کنــد یــا فــرض  عــروس 
اشــرافی حرکــت بکنــد. وقتــی اشــرافی گری فرهنــگ شــد، میشــود ایــن. 
گفتــار مســئولین،  گرفتــه بشــود. رفتــار مســئولین،  جلــوی اشــرافی گری بایــد 
باشــد؛  اشــرافی گری  جهــت  ایــن  ضــّد  بایــد  میدهنــد،  کــه  تعالیمــی 

کمااینکــه اســالم این جــوری اســت.«1

1 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ، 1395/5/11 
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جمع شدن دشمنان و تشکیل »احزاب«، نشان قوت جبهه  
ایمان و فتح قریب

سرخط محتوایی

کنــد، دشــمنان  گســترش بیشــتری پیــدا  هــر چــه جبهــه ی حــق تقویــت شــود و 
بــه  بیشــتر  می کننــد  ســعی  خــود،  متشــتت   دنیاپرســت  باطــن  علیرغــم  نیــز 
هــم نزدیــک بشــوند و فشــار را تشــدید می کننــد. ایــن ســنت الهــی اســت. لــذا 
کــه درگیــری بــه مرحلــه ی سرنوشت ســاز خــودش  »احــزاب« نمــاد ایــن اســت 
کــم نیاورنــد و خطــای محاســباتی، اراده شــان را متزلــزل  گــر مؤمنــان  رســیده و ا
کفــر جهانــی برنمی آیــد و بایــد در انتظــار »فتــح  کاری از جبهــه ی  نکنــد، دیگــر 

قریــب« و »غلبــه ی نهایــی حــق« بــود.

آیات و تطبیق تاریخ صدر اسالم

ای فاتحان "بدر"، "احد" در پیش است

وا َعــْن َســبیِل اهلِل َفَســُیْنِفُقوَنها 
ُ

ُهــْم ِلَیُصــّد
َ
ْموال

َ
َکَفــُروا ُیْنِفُقــوَن أ ذیــَن 

َّ
 ال

َ
1. ِإّن

ــَم ُیْحَشــُروَن  َکَفــُروا ِإلــی  َجَهّنَ ذیــَن 
َّ
ُبــوَن َو ال

َ
ْیِهــْم َحْســَرًة ُثــّمَ ُیْغل

َ
ُثــّمَ َتُکــوُن َعل

َخبیــَث َبْعَضــُه 
ْ
ــَل ال ــِب َو َیْجَع ّیِ

ــَن الّطَ َخبیــَث ِم
ْ
ــَز اهلُل ال )انفــال:36( ِلَیمی

خاِســُروَن 
ْ
ولِئــَك ُهــُم ال

ُ
ــَم أ ــُه فــي  َجَهّنَ

َ
َعلــی  َبْعــٍض َفَیْرُکَمــُه َجمیعــًا َفَیْجَعل

)انفــال:37(
پــس از پیــروزی غرورانگیــز مســلمانان در »بــدر« -کــه علیرغــم توقــع اولیــه ی دو 
کــه آمــاده ی  ــه مؤمنــان نقشــه ی راه را نشــان می دهــد،  ــد ب طــرف رخ داد- خداون
یــد. ابوســفیان فکــر می کــرد  کنــش ســنگین دشــمن باشــید و جــا نخور مقابلــه بــا وا
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ــرده و  ک ــا  ــه خط ک ــد  ــه ش ــت، متوج ــروز اس ــش پی ــم قری ــودش ه ــور خ ــدون حض ب
کتیــک روانــی هــم می زنــد تــا  در نبــرد بعــدی حتمــا قریــش بــا تمــام قــوا می آیــد؛ تا

کســی در مکــه نمانــد. زنــان، مردانشــان را بــه جنــگ بفرســتند و 
کــه همه جــور هزینــه ای می کننــد تــا راه خــدا را ببندنــد.  کفــار ایــن اســت  دأب 
هــم  ســر  آخــر  و  می شــود  پشیمانی شــان  مایــه ی  امــا  می کننــد،  خــرج  حتمــا 
آخــرش  و  کردنــد  هزینــه  کلــی  »بــدر«  بــرای  همچنانکــه  می خورنــد؛  شکســت 
کفار در مســیر  کــه شــما قوی تــر شــوید،  تودهنــی خوردنــد. همچنیــن هــر مرحلــه ای 
ئــات  ــا ابتال کــه ب جهنــم دور هــم جمــع می شــوند؛ چــرا؟ چــون ســنت خداســت 
کنــد و ناخالصی هــا را  اجتماعــی، مؤمنــان دروغیــن را از مؤمنــان خالــص جــدا 
ی هــم بریــزد تــا همــه یک جــا جمــع شــوند و بــا هــم بــه جهنــم برونــد. این هــا  رو

واقعــا خســارت زده هســتند.

از "احد" نتیجه نگیرند، "احزاب" را می سازند

ِمهــاُد )آل 
ْ
ــَم َو ِبْئــَس ال ُبوَن َو ُتْحَشــُروَن  ِإلــی  َجَهّنَ

َ
ــُروا َســُتْغل َکَف ذیــَن 

َّ
ــْل ِلل 2. ُق

عمــران:12(
بــه مســلمانان وارد شــد، ایــن  کــه در »احــد«  شــاید ضربــه ی دورازانتظــاری 
کــه طــرح خــدا عــوض شــده اســت! امــا  کــرد  ذهنیــت را در برخــی از آنــان ایجــاد 
کــه آمــاده ی پاتــک ســخت دشــمن  ــودم  گفتــه ب ــد از قبــل هــم  ــد می فرمای خداون
ــرای  ــد ب ــدارد و بای کارشــان آخــر و عاقبــت ن کفــار  کــه  ــم  باشــید. اآلن هــم می گوی
شکســت حتمــی آمــاده باشــند. منتهــا شــما هــم بایــد بــرای نبردهــای بزرگ تــر 
آمــاده شــوید؛ ایــن بــار در »احــزاب« بایــد قــدرت ایمــان خودتــان را بــه رخ جبهــه ی 
راهــی  و  بکشــید  مکــه  مشــرکان  و  بی دیــن  کتــاب  اهــل  و  منافقــان  ائتالفــی 

کنیــد. جهنمشــان 
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کمر دشمن و رسوایی منافقان و بیماردالن آزمون "احزاب"، شکستن 

ــِت  َغ
َ
ْبصــاُر َو َبل

َ ْ
ــْم َو ِإْذ زاَغــِت ال ْســَفَل ِمْنُک

َ
ــْن أ ــْم َو ِم ــْن َفْوِقُک ــْم ِم 3. ِإْذ جاُؤُک

ُمْؤِمُنــوَن 
ْ
ُنوَنــا )10( ُهناِلــَك اْبُتِلــَي ال

ُ
ــوَن ِبــاهلِل الّظ َحناِجــَر َو َتُظّنُ

ْ
ــوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ال

ذیــَن فــي  
َّ
ُمناِفُقــوَن َو ال

ْ
 ال

ُ
ــزااًل َشــدیدًا )احــزاب:11( َو ِإْذ َیُقــول

ْ
ــوا ِزل

ُ
ِزل

ْ
َو ُزل

 
َ
ــا َرأ ّمَ

َ
ــُرورًا )احــزاب:12( ... َو ل  ُغ

َ
ُه ِإاّل

ُ
ــول ــا اهلُل َو َرُس ــا َوَعَدَن ــَرٌض م ــْم َم وِبِه

ُ
ُقل

ُه 
ُ
ُه َو َصــَدَق اهلُل َو َرُســول

ُ
ــوا هــذا مــا َوَعَدَنــا اهلُل َو َرُســول

ُ
ْحــزاَب قال

َ ْ
ُمْؤِمُنــوَن ال

ْ
ال

َکَفــُروا  ذیــَن 
َّ
 إیمانــًا َو َتْســلیمًا )احــزاب: 22( ... َو َرّدَ اهلُل ال

َ
َو مــا زاَدُهــْم ِإاّل

ــا َعزیــزًا  ّیً کاَن اهلُل َقِو  َو 
َ

ِقتــال
ْ
ُمْؤِمنیــَن ال

ْ
َکَفــی  اهلُل  ال ــوا َخْیــرًا َو 

ُ
ــْم َینال

َ
ِبَغْیِظِهــْم ل

)احــزاب:25(
پــس از تحقیــر قریــش در بــدر و خــروج بی نتیجــه اش از احــد، وعــده ی »حشــر« 
کفــار محقــق شــد؛ در ســال پنجــم هجــرت، »بنــی نضیــر« -از قبایــل  و »ائتــالف« 
ــه  کــرد و ب ــه مدینــه تحریــک  ــرای حملــه ب کتــاب خائــن مدینــه- قریــش را ب اهــل 
آنــان قــول همــکاری تــا پــای جــان داد. از قبیلــه ی »غطفــان« و از طریــق آن، از 
قبایــل هم پیمانــش ماننــد »بنی اســد« و »بنی ســلیم« نیــز بــرای شــرکت در جنــگ 

کــرد.  دعــوت 
کــه دشــمن مثــل مــور و ملــخ، از همــه ی اطــراف  گهــان مســلمانان دیدنــد  نا
ــمان  ــه چش ک ــد  ــث ش ــه، باع ــن صحن ــت. ای ــرده اس ک ــره  ــان را محاص ــه، آن مدین
گمان هــای مختلفــی  از وحشــت خیــره شــود و نفس هــا در ســینه حبــس شــود و 
بــه خداونــد بــرده شــود. اصــال ایــن صحنــه باعــث غربــال مؤمنیــن شــد و آنــان را 

تــکان ســختی داد.
کــه خــدا و رســولش   گفتنــد: مــا از اول هــم می دانســتیم  منافقــان و بیماردل هــا 
ــا را ســیره می مالنــد؛ ایــن هــم نتیجــه اش؛ دشــمن  ــا حرف هایشــان ســر م فقــط ب
کــه تــا چنــد روز پیــش و در مدینــه، از همــه  کلــک مــا را بکنــد. این هــا  کــه  آمــده 
ــو  ــوزه شــدند و باطــن خبیثشــان را خــوب ل ــد، در ایــن آزمایــش، رف ــر بودن مدعی ت

دادنــد.
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کمیــت اســالم  امــا همیــن صحنــه ی جمــع شــدن انــواع و اقســام مخالفــان حا
کــه حرف هــای خــدا پــس  کردنــد. آنــان  را مؤمنــان صــادق، جــور دیگــری تحلیــل 
ــدن ایــن میــدان، صداقــت خــدا و رســول  ــا دی ــود، ب ــدر« و »احــد« یادشــان ب از »ب
ســربلند  آزمایــش  از  و  تقویــت شــد  تسلیمشــان  و  ایمــان  و  کردنــد  را تصدیــق 
کــه وقتــی دنیاپرســتان دور  بیــرون آمدنــد. مؤمنــان راســتین، خــوب می فهمنــد 
هــم جمــع می شــوند، »وحدت«شــان بســیار شــکننده اســت و اصــال نبایــد از آن 
کــدام در ایــن اجتمــاع، دنبــال نفــع خودشــان  کــه هــر  ترســی بــه خــود راه داد؛ چــرا 
ُســُهْم َبْیَنُهــْم 

ْ
هســتند و تــه دلشــان می خواهنــد ســر بــه تــن دیگــران نباشــد: »َبأ

ــوَن« )حشــر:14( 
ُ
ُهــْم َقــْوٌم ال َیْعِقل

َ
ّن
َ
ی ذِلــَك ِبأ وُبُهــْم َشــّتَ

ُ
َشــدیٌد َتْحَســُبُهْم َجمیعــًا َو ُقل

کــه اجتماعشــان، »اعتصــام بــه حبــل اهلل« اســت و خیــر از  بــر خــالف اهــل ایمــان 
»معیــت یــد اهلل« می دهــد.

کاری حضــرت علــی علیه الســالم  نتیجــه مقابلــه امــا چــه شــد؟ بــا ضربــه ی 
کــرم –یعنــی تفرقــه انداختــن  بــه عمروبن عبــدود و حربــه ی اطالعاتــی رســول ا
کــه خــدا  کتــاب و قریــش- و نیــز امــداد الهــی –یعنــی توفــان شــدیدی  بیــن اهــل 
وزانــد- رعــب در دل دشــمن افتــاد و آن همــه هیاهــو، بــدون هیــچ نتیجــه ای بــرای 
دشــمن، پایــان یافــت. اصــال جنگــی درنگرفــت؛ خــدای قــوی و شکســت ناپذیر، 

ــرد.  ک این طــوری صحنــه را جمــع 
ــتن  ــا شکس ــود، ب ــده ب ــت ش ــالم درس ــه ی اس یش ــدن ر کن ــرای  ــه ب ک ــه ای  صحن
کــه ابتــکار عمــل  کمــر دشــمنان اســالم پایــان یافــت و از آن پــس، ایــن اســالم بــود 
گرفــت و فعاالنــه بــه مشــرکان تاخــت و دیگــر تــا »فتــح مکــه« قریــش  را در دســت 
کــه حضــرت رســول فرمودنــد: »اآلن  کاری از پیــش ببــرد؛ همان گونــه  نتوانســت 

ــا«1. ــم  و ال یغزونن نغزوه

که با آنان می جنگیم، نه آنان.  1 . از اآلن به بعد، این ما هستیم 
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تطبیق تاریخ انقالب

کفر جهانی و ورود مستقیم آمریکا به جنگ تحمیلی ائتالف 

آمریــکا بــا پیــروزی انقــالب، حیــاط خلــوت و مهمتریــن پایــگاه منطقــه ای خــود 
کــرده بــود؛  کاری می توانســت بــرای نگــه داشــتن شــاه  را از دســت داد. البتــه هــر 
کودتــای نظامــی1 نیــز نتوانســت جلــو  امــا حتــی بــا فرســتادن ژنــرال هایــزر بــرای 
ســقوط پهلــوی را بگیــرد. پــس از ایــن، امیــدش بــه ادامــه ی شــرارت از طریــق 
کــه آن هــم در پــی پذیــرش شــاه و اعتــراض امــام  ســفارت خــود در تهــران بــود 
ــان خــط امــام فتــح شــد و از دســت رفــت.   ــه ایــن مســئله، توســط جوان و مــردم ب
اثــر فتنه هــای داخلــی و شــورش های  بــر  کــه  در ادامــه، آمریــکا فکــر می کــرد 
گروهک هــا، نظــام تازه تأســیس انقالبــی ایــران، رشــته ی امــور را از دســت داده 
و بــه ســبب نارضایتــی مــردم، خودبه خــود از بیــن خواهــد رفــت؛ امــا ایــن هــم بــه 
کودتــای  مــدد روشــن گری امــام و حضــور به موقــع ملــت محقــق نشــد.همچنان که 
گســترده ی نــوژه نیــز بــا امــداد الهــی توســط خــود بدنــه ی مردمــی ارتــش نقــش بــرآب 

و خنثــی شــد.
کنــد؛  گرفتــن ایــن شــجره ی طیبــه را تحمــل  امــا آمریــکا نمی توانســت بــرگ و بــار 
گرفــت ســطح درگیــری را باالتــر ببــرد. لــذا توانســت توســعه طلبی  لــذ تصمیــم 
صــدام را تحریــک کنــد و بــا او بــر ســر منافــع مشــترک بــه توافق برســد و بــا حمایت و 
هدایــت خــود، او را بــرای یــک جنــگ نیابتــی علیــه نظــام یک ســال وچندماهه ی 

کنــد.2  جمهــوری اســالمی بــه خــط 

1  .http://yon.ir/PPR7h 
کشــور مــا داشــت، آمریــکا هــم بــا تشــکیل نظــام جمهــوری اســالمی  2 . »صــّدام طمــع ارضــی بــه 
گــره  مخالــف بــود و می خواســت حکومــت طاغوتــِی دست نشــانده را برگردانــد. ایــن منافــع باهــم 
ــد، لــذا در ســال 1359 وقتــی جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران شــروع شــد و صــّدام در روز  خوردن
کــرد، آمریکاییهــا از ســاعت اّول حّتــی چشــم غّره ای بــه او نرفتنــد  اّول بــه همیــن تهــران هجــوم هوایــی 
کردنــد. این هــا چیزهــای یقینــی اســت، یعنــی جــای  کمــك خودشــان را بــه او روز بــه روز بیشــتر  و 
کــرده بــود. ایــن را  کــه از قبــل بــا آمریــکا هماهنــگ  احتمــال نیســت. البتــه یــك احتمــال ایــن اســت 
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بــا وجــود بنی صــدر در فرماندهــی قــوا، نقشــه ی عــراق خــوب پیــش می رفــت و 
حتــی »خرمشــهر« هــم فتــح شــد. امــا خــوی اســتکباری بنی صــدر و اتحــاد شــوم 
کــرد و بــه ایــن ترتیــب، اوضــاع  او بــا »منافقیــن«، زمینــه را بــرای برکنــاری او فراهــم 

جنــگ، بــه نفــع ایــران دگرگــون شــد. 
کــره و آتش بــس بــه  بــا آزادســازی خرمشــهر و شکســت خــوردن تحمیــل مذا
گرفــت.  قــرار  کامــال در موضــع ضعــف  –بــر خــالف طراحی هــا-  امــام، عــراق 
ــل  ــالمی را تحم ــوی اس ــزون جمه ــی روزاف ــدار میدان ــت اقت ــه نمی توانس ک ــکا  آمری
طرفیــن  بیــن  نســبی  »تــوازن  اســتراتژی  و  بی طرفــی  ژســت  شــد  مجبــور  کنــد، 
کنــد. پــس از 17 ســال  گــذارد و حمایــت خــود از صــدام را علنــی  کنــار  جنــگ« را 
یــگان –علیرغــم این کــه نمی خواســت  قطــع رابطــه رســمی بیــن آمریــکا و عــراق، ر
کنــد، امــا- در آذر 62 اقــدام بــه برقــراری  صــدام دیوانــه و توســعه طلب را میــان دار 

ــرد.  ک ــدام  ــا ص ــی ب ــاری و سیاس ــی، تج ــبات نظام ــت مناس ــدد و تقوی مج
یــداد مهــم، صــدام نیــز بــر وحشــی گری خــود افــزود و در عملیــات  در پــی ایــن رو
گرفتــن فرآیند  کــرد. همــه ی قرایــن از ســرعت  خیبــر، از ســالح شــیمیایی اســتفاده 
کفــار« و نزدیــک شــدن بــه نبــرد سرنوشت ســاز »احــزاب« خبــر مــی داد. تــا  »حشــر 
ک عــراق، آمریــکا را بــه ایــن نتیجــه رســاند  این کــه »فتــح فــاو« و ورود ایــران بــه خــا
کافــی نیســت. برخــی  کــه حتــی حمایــت تســلیحاتی و اطالعاتــی از صــدام نیــز 
گــر ایــران بخواهــد بــه پیــروزی دســت یابــد،  کــه ا از مســؤالن آمریکایــی می گفتنــد 

ــه  ک گزارشــهایی هســت. در ســفرهایی  ــم. البتــه در ایــن زمینــه  کنــم، چــون نمی دان ــم اّدعــا  نمی توان
کــه  یاســت جمهــوری داشــتم، بعضــی از رؤســای کشــورهای اســالمی بــه مــا می گفتنــد  بنــده در زمــان ر
یــم ایــن  کــه یقیــن دار یــم. آنچــه  کــرده بــود. به هرحــال مــا یقیــن ندار  بــا بعضــی جاهــا هماهنــگ 

ً
او قبــال

گرفــت  کثــر حمایــت نســبت بــه صــّدام صــورت  کــه بعــد از شــروع جنــگ، از طــرف آمریــکا حــّد ا اســت 
کردنــد. حّتــی ســازمان ملــل را زیــر فشــار خــود بــه انحــای مختلــف بــه حمایــت از  و از صــّدام حمایــت 
کردیــم. صــّدام بــه درد آمریکاییهــا خــورد؛  کردنــد. مــا هشــت ســال ایــن جنــگ را تحّمــل  صــّدام وادار 
چــون توانســت بــه نفــع آن هــا هشــت ســال انقــالب اســالمی را بــه یــك مســأله ی داخلــی خونیــن، یعنــی 
گــر انقــالِب  یــادی می طلبــد. ا کنــد. خــوب؛ جنــگ هــّم و اشــتغال و توّجــه ذهنــی ز جنــگ، مشــغول 
کارهــای  کار مبتــال بــه چنیــن جنــگ خونینــی نشــود، مجــال بازســازی و مجــال  کشــوری در اّوِل  یــك 
کــرد؛  بــزرگ بــرای آن وجــود دارد. صــّدام هشــت ســال از بهتریــن اوقــات مــا را بــه نفــع آمریــکا مشــغول 
گــره خــورده بــود.« )بیانــات رهبــر انقــالب در خطبه هــای نمــاز جمعــه،  بــرای اینکــه منافعشــان بــه هــم 
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خودشــان مســتقیما وارد جنــگ خواهنــد شــد.1 
کــه –بــر اســاس نظــام محاســبات قرآنــی- احتمــال ســخت تر  حضــرت امــام نیــز 
شــدن شــرایط پــس از فتــح فــاو را داده  بودنــد، ســال 1365 را »ســال اســتقامت« 
ــث  ــم بع ی کار رژ ــردن  ک ــره  ــرای یکس ــا ب کمربنده ــتن  ــه بس ــگان را ب ــد و هم نامیدن

عــراق فراخواندنــد:

بــا  برتــرى  و  پیــروزى  نبــرد  جبهه هــاى  تمامــی  در  اینکــه  وجــود  »بــا 
گرفتــه شــده، ولــی ایــن  شماســت و خــواب راحــت از چشــم عفلقیــان 
کشــور اســالمی و دفــع تجــاوز نیســت. مســئولین  پایــان راه دفــاع مقــدس از 
بــا اســتفاده از امکانــات مــادى و  و فرماندهــان ارتــش و ســپاه و بســیج 
کــم بــر پیکــر پوســیده عــراق،  ــا تزلــزل ســخت و عمیــق حا معنــوى خــود، ب
نبــرد  بــه  »فــاو«،  قهرمانانــه  نبــرد  در  خصوصــًا  جنــگ،  جبهه هــاى  در 
بی امــان خــود و مقاومــت تــا ســقوط صدامیــان ادامــه دهنــد؛ و بــا وحــدت 
ســلب  آنــان  از  را  امــان  پیوســته  هــم  بــه  صفوفــی  در  کامــل  انســجام  و 
کــرده غــرور از پیروزیهــا باعــث سســتی در تکلیــف یــا  نماینــد؛ و خــداى نا
کمــال تواضــع، از ایــن مدافعــان  بی دقتــی در برنامه هــا نگــردد. و مــن بــا 
گاه از نصــرت حــق و تــوکل بــر خــداى بــزرگ  کــه هیــچ  پیــروز می خواهــم 
َحِکیــِم« و ملــت عزیــز 

ْ
َعِزیــِز ال

ْ
 ِمــْن ِعْنــِد اهلِل ال

َّ
ْصــُر ِإال غافــل نباشــید: »َو َمــا الّنَ

کــه در تمامــی صحنه هــا خــود را ملــزم بــه اداى تکلیــف الهــی  ایــران هــم، 
کــه امــروز پــر  و دفــاع از دســتاوردهاى آن می داننــد، بایــد متوجــه باشــند 
کــردن جبهه هــاى نبــرد از نیروهــاى آمــوزش دیــده و آمادگــی دفــاع از اســالم 
ــز  ــچ چی ــه هی ک ــت،  ــی اس ــات اله ــّم واجب ــرها از اه ــه قش ــراى هم ــران ب و ای

دیگــر مانــع از انجــام آن نمی شــود.«2
کــف داده بــود، رســما وارد جنــگ شــد. بــا رســیدن ایــران  کــه عنــان از  آمریــکا 
ی بــه بهانــه ی حفــظ  یــج ناوهــای آمریــکا و شــورو کویــت، بــه تدر بــه مــرز آبــی 
ــارس  شــدند. البتــه دالوری هــای  امنیــت شــناورها و نفت کش هــا وارد خلیــج ف

1  .http://gozarestan.ir/show.php?id=772 
2 .  صحیفه امام، ج 20، ص 32 و 33
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ی بــه میــدان میــن  یایــی ســپاه باعــث شــد چنــد نــاو آمریــکا و شــورو یگان هــای در
یــادی ببیننــد. آمریــکا در مقابــل ســکوهای نفتــی  کننــد و خســارات ز برخــورد 

ــرار داد.  ــارس را هــدف ق ــران در خلیــج ف ای
کشــید و  ک و خــون  آل ســعود نیــز ابتــدا راهپیمایــی برائــت از مشــرکان را بــه خــا

کــرد. ســپس روابــط خــود را بــا ایــران قطــع 
یــم بعــث شــده  از ســوی دیگــر، منافقیــن –کــه حــاال یکــی از بازوهــای اصلــی رژ
نیــز در  آزاد شــد. صــدام  البتــه ســه روزه  کــه  کردنــد،  را اشــغال  بودنــد- مهــران 
گرفــت.  هیاهــوی دعواهــای داخلــی، تمــام اراضــی از دســت رفتــه ی خــود را پــس 
کاهــش  کمتــر از 6 دالر  ــه  ــم شــد و قیمــت نفــت ب ــد نفــت ایــران نیــز تحری خری
کــه از شــدت اضطــرار، دشــمن حتــی وارد قمــار بــر ســر منافــع  یافــت؛ و ایــن یعنــی 
اقتصــادی خــود شــده و درگیــری بــه سرنوشت ســازترین مرحلــه ی خــودش رســیده 

یــت بــود. اســت. حــاال دیگــر صحنــه ی »احــزاب« بــه وضــوح قابــل رؤ
بــا ایــن اوضــاع، فشــارهای داخلــی بــرای پذیــرش قطعنامــه ی 598 و حتــی 
ــه  ک ــی  ــان موضع ــی هم ــت؛ یعن ــش می یاف ــکا افزای ــا آمری ــکالت ب ــردن مش ک ــل  ح

»احــزاب« می گرفتنــد. در  و ضعیف االیمان هــای داخلــی  نفــاق  جریــان 
امــا امــام ایــن اجتمــاع احــزاب را نشــانه ی قــوت اســالم و رســیدن بــه آســتانه ی 
پیــروزی می دانســتند؛ لــذا حتــی چنــد هفتــه مانــده بــه قبــول قطعنامــه، مصمــم 
ــه پشــت  ــم بخــورد، ن ــد در میــدان رزم رق ــه نتیجــه ی نهایــی جنــگ، بای ک ــد  بودن

کــره: میــز مذا

ــر  ــه ب ــا تکی ــا اعــم از ارتــش و ســپاه و بســیج ب ــز و دالور م »رزمنــدگان عزی
ایمــان و ســالح و امیــد بــه نصــرت حــق و بــا حمایــت بی شــائبه مــردم، بــه 
کننــد و بــر دشــمن  نبــرد و دفــاع مقــدس خــود ادامــه دهنــد و عزمهــا را جــزم 
زبــون بتازنــد و بــا همــت خــود افتخــار نصــرت و پیــروزى را بــه ارمغــان 
نــه در میــدان  رقــم می خــورد،  کــه سرنوشــت جنــگ در جبهه هــا  آورنــد 

کره هــا.«1 مذا

1 . صحيفه امام، ج 21، ص 53 
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از ایــن باالتــر، حتــی پــس از این کــه آمریــکا دســتکش مخملــی خــود را درآورد و 
کــرد، امــام از مســؤالن خواســتند تردیــد و  هواپیمــای مســافربری ایــران را ســرنگون 
کننــد و از مــردم  کنــار بگذارنــد و همــه ی همتشــان را صــرف جنــگ  اختــالف را 

کننــد: کــه بــرای جنگــی تمام عیــار بــا آمریــکا، جبهه هــا را پــر  نیــز خواســتند 

»مــردم آزاده جهــان همیشــه از ابرقدرتهــا خصوصــًا امریــکاى جنایتــکار 
کفــر و شــرك جهانــی  یارویــی بــا  صدمــه دیده انــد و تــا عــزم خــود را بــراى رو
و امریــکاى ســلطه گر جــزم ننماینــد، هــر روز شــاهد جنایتــی تــازه خواهنــد 

بــود.
کــه امــروز، روز مبــارزه و جنگیــدن  کننــد  مــردم شــریف ایــران بایــد توجــه 
کــه حقــوق حقــه تمامــی پابرهنــگان جهــان را  بــا تمــام شــیاطینی اســت 
کــه بــراى همیشــه  صــرف عیــش و نــوش و تهیــه ســالحهایی می نماینــد 

ــند...  ــنگان باش گرس ــاى  ــم دنی ک حا
ــرق و  ــاك ش ــتهاى ناپ ــا دس ــن روزه ــه ای ک ــد  ــز بدان ــران نی ــریف ای ــردم ش م
گــره خــورده اســت، بایــد  غــرب بــراى هــدم اســالم و مســلمین در یکدیگــر 
ــراى  ــرود. ب ــدان انقالبی مــان در جبهه هــا از بیــن ب کــه تــالش فرزن ــم  ی نگذار
برپایــی احــکام اســالم عزیــز دســت اتحــاد بــه یکدیگــر داده، محکــم و 

کنیــم. ــروزى اســالم حرکــت  ــا پی اســتوار ت
مســئولین نظــام بایــد تمامــی هــّم خــود را در خدمــت جنــگ صــرف 
کنیــم تــا تحولــی عظیــم در تمامــی مســائلی  کننــد. ایــن روزهــا بایــد تــالش 

ــم. ی ــه وجــود آور ــه جنــگ اســت ب ــوط ب کــه مرب
بایــد همــه بــراى جنگــی تمــام عیــار علیــه امریــکا و اذنابــش بــه ســوى 
کنیــم. امــروز تردیــد بــه هــر شــکلی خیانــت بــه اســالم اســت،  جبهــه رو 
غفلــت از مســائل جنــگ، خیانــت بــه رســول اهلل- صلــی اهلل علیــه و آلــه و 
ســلم- اســت. ایــن جانــب جــان ناقابــل خــود را بــه رزمنــدگان صحنه هــاى 

نبــرد، تقدیــم می نمایــم.«1

1 . صحیفه امام، ج 21، ص 68 و69 
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گــر  کمیــت اســالم، ا گســترش حا یخــی  طبــق پش بینــی قــرآن و تجربــه ی تار
مــا میــدان را تــرک نمی کردیــم، آمریــکا ضربــه ی نهایــی را خــورده بــود. امــا بــه 
کــم آورده بودنــد یــا اساســا  هــر حــال ظاهــرا برخــی در ایــن امتحــان اســتقامت 
ــا لحــاظ  ــام ب ــذا ام ــود. ل ــام ب ــی ام ــر از دســتگاه قرآن دســتگاه محاسباتی شــان غی
کارشناســان تــن دادنــد و قطعنامــه ی 598 را –کــه بــه  کشــور، بــه نظــر  مصالــح 
برکــت پیروزی هــای خیره کننــده ی مــا در عملیات هایــی ماننــد »والفجــر8« و 

کــف خواســته های نظــام را در بــر داشــت-  پذیرفتنــد.  »کربــالی5«، 

حملــه  آمریــکا بــه افغانســتان و عــراق، شکســت "احــزاب" در تغییــر نقشــه  
منطقــه 

دولــت جمهوری خــواه بــوش در آمریــکا قــدرت را در دســت داشــت و بــه دنبــال 
یــت  »تغییــر نقشــه ی خاورمیانــه« بــود؛ یعنــی ســاختن خاورمیانــه ای بــه محور

اســرائیل1.
کلیــد خــورد و آمریــکا بــا  ایــن طــرح، بــا انفجــار برج هــای دوقلــو در نیویــورک 
کــرد.  فضاســازی ســنگین رســانه ای، مســلمانان را مســؤل ایــن حملــه معرفــی 
ســپس همیــن اتفــاق مشــکوک، دســتمایه ی حملــه بــه افغانســتان و ســپس عــراق 

یســم شــد. ــا ترور بــه بهانــه ی مبــارزه ب
و  آمریــکا  از لشکرکشــی  پــس  کــه:  نقــل می کنــد  برهــه  آن  از  مقاومــت  ســید 
کــه ایــاالت متحــده فعــال مایشــاء  ناتــو بــه افغانســتان، همــه باورشــان شــده بــود 
کــه حتــی مقامــات بلندپایــه ی ایــران  منطقــه و جهــان شــده اســت. تــا جایــی 
هــم بــه رهبــری می گفتنــد راهــی جــز ســازش بــا آمریــکا نمانــده اســت. امــا ایشــان 

1 . »آمریکائی هــا قضیــه ى 20 شــهریور، یعنــی همــان 11 ســپتامبِر چهــار پنــج ســال قبــل را بهانــه اى 
قــرار دادنــد بــراى اینکــه مطامــع خودشــان را در خاورمیانــه پیــش ببرنــد. هــدف اصلــی آن هــا هــم ایــن 
کــه آن روز مــا  کننــد بــر محــور منافــع اســرائیل؛ بــه تعبیــرى  کــه بتواننــد خاورمیانــه اى درســت  بــود 
ــراق  ــغال ع ــود. اش ــان ب ــورد نظرش ــزى م ــور چی ــرائیل؛ این ط ــی اس ــا پایتخت ــه اى ب ــم، خاورمیان می کردی
و حملــه ى بــه عــراق، جزئــی از نقشــه هاى ایــن پــروژه بــود.« )بیانــات رهبــر انقــالب، 1386/6/23(
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کــه لشکرکشــی مســتقیم آمریــکا  ــد  ــه جــد معتقــد بودن ــر خــالف ایــن نظــرات، ب ب
کــه وقتــی  بــه منطقــه، یعنــی افــول آمریــکا! ســید حســن نصــر اهلل ادامــه می دهــد 
ــد،  کردن ــم تبییــن  ــرو شــدند، دلیــل ایــن تحلیــل را برای ــا تعجــب مــن روب ایشــان ب
ــه آمریــکا و نیــز تشــکیالت نظامیــش در منطقــه  گــر از نظام هــای وابســته ی ب کــه ا
کنــد و از آن ور دنیــا ایــن همــه نیــرو  کاری برمی آمــد، مجبــور نبــود ایــن همــه خــرج 

و تجهیــزات بیــاورد.1
کــه قــدرت  کالن رهبــری از صحنــه ی جهانــی و منطقــه ای ایــن بــود  تحلیــل 
روزافــزون جمهــوری اســالمی و عبــور از چالش هــای مختلــف دهــه ی اول و دوم 
انقــالب، رأس دســتگاه اســتکباری عالــم را بــه ایــن نتیجــه رســانده که بــه تنهایی 
ــی  ــاع جهان ــاخت اجم ــی س ــذا در پ ــد. ل ــالمی برآی ــالب اس ــس انق ــد از پ نمی توان
برآمــده و تغییــر نقشــه ی خاورمیانــه را بــا لشکرکشــی مســتقیم بــه افغانســتان و 
گــزاف مــادی  ســپس عــراق دنبــال می کنــد؛ علیرغــم این کــه می دانــد هزینه هــای 

و انســانی بایــد بدهــد، و همیــن اتفــاق نیــز افتــاد.

جنگ 33 و 22 روزه، "احزاب" علیه هسته های مقاومت"

ی کار آمــدن دولــت نهــم برگردانــدن ورق بــه نفــع گفتمــان انقــالب،  مقــارن بــا رو
پیروزی هــای  نیــز  جهانــی  عرصــه ی  در  اســالمی  انقــالب  معنــوی  فرزنــدان 
چشــمگیری بــه دســت آورد و هــر چــه را نظــام ســلطه و دنباله روهایــش بــرای 

کــرد.  تغییــر نقشــه ی منطقــه بــه ســود اســرائیل رشــته بودنــد، پنبــه 
کــرد2. ســپس  بــرای اولیــن بــار پــس از 38 ســال، اســرائیل از غــزه عقب نشــینی 

 http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=12605.  1
کــره بــود؛ ایــن حــرف خیلــی  کــه ایــن عقــب نشــینی بــر اثــر مذا کننــد  2 . »عــده ای مــی خواهنــد وانمــود 
کودکانــه اســت. در طــول 70 ســال اشــغال فلســطین، صهیونیســت هــا از یــك متــر خــاك اشــغالی بــا 
کــدام اســت؟! ایــن عقــب نشــینی بــر اثــر مقاومــت فلســطینی هــا  کــره  کــره عقــب ننشســتند؛ مذا مذا
کــه بــر  بــود. حادثــه ى اول، عقب نشــینی و فــرار از جنــوب لبنــان بــود؛ ایــن هــم حادثــه ى دوم اســت 
گــروه هــاى جهــادى فلســطین بداننــد؛ در ایــن دام  اثــر مقاومــت پیــش آمــد. ملــت فلســطین بدانــد، 
کــره غــزه را آزاد نکــرد؛ هیــچ نقطــه ى دیگــر  کــرد؛ نخیــر، مذا کــره غــزه را آزاد  کننــد مذا کــه خیــال  نیفتنــد 
ــت  ــار مقاوم ــرده، فش ک ــزه را آزاد  ــه غ ــرد. آنچ ک ــد  ــا را آزاد نخواه ــچ ج ــم هی ــد ه ــا اب ــرد؛ ت ــم آزاد نک را ه
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»حمــاس« - بزرگتریــن و اصلی تریــن هســته ى مقاومــت فلســطینی در مقابــل 
کــه  اســرائیل - در غــزه بــه پیــروزی رســید و دولــت تشــکیل داد. ایــن در حالــی بــود 
ــری  ــح« درگی ــاس« و »فت ــن »حم ــزه، بی ــش از غ ــا خروج ــرد ب ــان می ک گم ــرائیل  اس
بــه انــزوا خواهــد رفــت. امــا نتیجــه ی  داخلــی رخ داده و حمــاس خودبه خــود 
یخــت؛ مــردم  انتخابــات، تــوی دهانشــان زد1 و تمــام محاسباتشــان را بــه هــم ر

ــد2. گزینــه ی مقاومــت رأی دادن ــه  فلســطین ب
کــه از نتیجــه ی انتخابــات فلســطین بــه شــدت عصبانــی شــده بــود،  اســرائیل 
کــرد.  کــردن مقاومــت در فلســطین جــزم  یشــه کن  عزمــش را بــرای حملــه بــه غــزه و ر
گرفــت  گــروگان  در همیــن اثنــا، حــزب اهلل لبنــان یکــی از ســربازان اســرائیلی را بــه 
کــرد؛ قــرار  کنــد. در پــی ایــن اتفــاق، نظــام ســلطه، نقشــه را عــوض  تــا مشــغولش 
ــا  کنــد و ب یــم صهیونیســتی، بــه جــای غــزه، بــه جنــوب لبنــان حملــه  کــه رژ شــد 
نابــودی حــزب اهلل لبنــان، بــا یــک تیــر دو نشــان بزنــد؛ هــم انتقــام اخراجــش از 
لبنــان در ســال 2000 میــالدی را بگیــرد3، و هــم »خاورمیانــه ی بــزرگ« خــود را هــر 
ملــت فلســطین بــوده اســت؛ آنهــا ناچــار شــدند.« )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خطبه هــاى نمــاز 

جمعــه ى تهــران ، 28/ 05/ 1384(
کــه یــك نقطــه ى  1 . »در فلســطین ایــن نقشــه ]خاورمیانــه ی جدیــد[ شکســت خــورد. فلســطین 
گــروه  اصلــی و محــورى بــود، ایــن نقشــه در آنجــا شکســت خــورد. چــرا؟ به خاطــر اینکــه در فلســطین 
کــه بزرگتریــن و اصلی تریــن هســته ى مقاومــت در مقابــل اســرائیل اســت، بــا آراء مــردم دولــت  حمــاس  
کار آمــد. تودهنــی بــه امریــکا و اســرائیل از ایــن باالتــر؟« )بیانــات رهبــر معظــم  تشــکیل داد و ســر 

انقــالب اســالمی در خطبه هــاى نمــاز جمعــه ى تهــران ، 23/ 06/ 1386( 
کار آمــدن دولــت  ى  2 . »همیــن پیــروزى حمــاس در چنــد مــاه قبــل از ایــن در انتخابــات مردمــی رو
کــه تحــت تعقیــِب هــم دشــمن  گروهــی  حمــاس؛ بــه زبــان یــك حــرف آســانی اســت. حمــاس، یــك 
ــود و در طــول چنــد  کار آمــده ب ــر ســر  ــا همراهــی دشــمن غاصــب ب کــه ب غاصــب و هــم آن حکومتــی 
ــرقی و  ــاحل ش ــان را در س ــك و پیرمردش کوچ ــه ى  ــود، و بچ ــا ب ــت و آزار آنه ــارده و اذی ــورد مط ــال م س
گــروه -کــه رهبرانــش جرئــت نمي کننــد در  غــزه راحــت هــدف قــرار مي دادنــد و نابــود مي کردنــد؛ ایــن 
گروهــی- بــه حکومــت  کننــد و مــورد تهدیــد قطعــی هســتند، یــك چنیــن  خــود فلســطین حضــور پیــدا 
در فلســطین برســد! ایــن اصــاًل حادثــه ى شــگفت آورى بــود؛ امــا ایــن حادثــه اتفــاق افتــاد.« )بیانــات 

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار خبــرگان ، 1385/06/09(
ــار و از ســر  ــار شــاهد عقب نشــینی خفــت ب ــراى نخســتین ب 3 . »اینــك ملتهــاى عــرب و مســلمان ب
کــه ســالها آن را ملــك ِطلــِق خــود پنداشــته و  ناچــارِى غاصبــان صهیونیســت از ســرزمینی می باشــند 

ــاره ى آن را رد می کردنــد. گفتگــو در ب ــه  هرگون
ایــن حادثــه ى عظیــم، منشــأ مقایســه اى بــه یــاد ماندنــی میــان دوگونــه رفتــار بــا دولــت خشــن و زورگــوِى 
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جوری شده به دنیا بیاورد1. 
گرفتــه بــود؛ طراحــی و  کــه در برابــر »احــزاب« قــرار  ایــن بــار حــزب اهلل لبنــان بــود 
یم هــای  ــی توســط رژ ــا اســرائیل و پشــتیبانی مال ــکا، اجــرا ب ــی از آمری صحنه گردان
ــه و  ــاد حمل ــد: ابع ــل می کن ــاره نق ــر اهلل در این ب ــن نص ــید حس ــه. س ــع منطق مرتج
کــه همــه از نابــودی مقاومــت  ک بــود  جنایــات صهیونیســت ها بــه قــدری وحشــتنا
پیــام  انقــالب در همــان روزهــای اول جنــگ،  امــا رهبــر  صحبــت می کردنــد. 
فرســتادند و بــر اســاس تحلیــل قــرآن از مقطــع احــزاب، خبــر از پیــروزی مقاومــت 

ــر و تبدیــل آن بــه قدرتــی شکســت ناپذیر دادنــد: در ایــن نبــرد نابراب

»برادرانــم. ایــن جنــگ هم چــون جنــگ خنــدق اســت، جنــگ احــزاب، 
گــرد آمدنــد و رســول  کــه قریــش، یهــود مدینــه، عشــایر و قبایــل بــا تمــام نیــرو 
اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و اصحابــش را محاصــره کردنــد و تصمیم گرفتند 
کننــد. ایــن جنــگ ایــن طــور اســت. پــس  یشــه کن  ایــن جمعیــت مؤمــن را ر
ُنــواَن:  ُ ُنــوَن ِبلَلِ ال�ظ ُ �ظ َ ََناِجــَر َو�ت

ْ
ــُوُب ال ُ ــِت الْ�ت َ َ

گلــو خواهــد رســید »َوَبل جان هــا بــه 
گلــو رســید، و بــه خدا آن گمان هــا را می بردیــد.« ) احزاب:10(  و جــان هــا بــه 
کــه شــما پیــروز هســتید،  کنیــد، بنــده بــه شــما می گویــم  ولــی بــه خــدا تــوکل 
حتمــا؛ حتــی بیش تــر از ایــن، بنــده بــه شــما می گویــم: وقتــی ایــن جنــگ بــا 
کــه قــدرت  پیــروزی شــما بــه پایــان برســد، بــه قدرتــی تبدیــل خواهیــد شــد 

دیگــری جلودارش نیســت.«2

صهیونیســت و حامیــان بی انصــاِف آن اســت: رفتــارى از ســر شــجاعت و عدالــت خواهــی و متکــی 
ــتکبران.«  ــم مس ــر تصمی ــی ب ــز و متک گری ــلیم و  ــر تس ــارى از س ــان، و رفت ــه ى جوان کارِى مؤمنان ــدا ــر ف ب
)پیــام رهبــر انقــالب بــه مناســبت پیــروزى ملــت لبنــان و عقب نشــینی اســرائیل از مناطــق اشــغالی ، 

 )1379 /03 /04
1 . »در جنــگ ســی و ســه روزه، وزیــر خارجــه ى آمریــکا گفــت: ایــن درد زایمــان منطقــه ى خاورمیانه ى  
کــه همــان خاورمیانــه اى  جدیــد اســت! یعنــی از ایــن حادثــه یــك موجــود تــازه اى متولــد خواهــد شــد 
کــه بــر سرشــان آمــد.  کــه آمریــکا دنبالــش اســت. البتــه ایــن خــواب آشــفته تعبیــرش همانــی بــود  اســت 
کارى و ایثــار و جهــاد جوانــان مؤمــن در لبنــان، تــو دهــن نــه فقــط اســرائیل،  شــجاعت و بیــدارى و فــدا
بلکــه تــو دهــن آمریــکا و همــه ى پشتیبانانشــان و دنباله روانشــان زد.« )بیانــات رهبــر معظــم انقــالب 

اســالمی در دیــدار جمعــی از مــردم قــم بــه مناســبت قیــام نوزدهــم دى ، 19/ 10/ 1387( 
2  .http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26487
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و حــزب اهلل پــس از 33 روز ایســتادگی جانانــه، در برابــر دیــدگان بهــت زده ی 
حامیــان غربــی و عربــی اشــغالگران، بــر ارتــش تادندان مســلح متجــاوز اســرائیلی 
کــه روزگاری طومــار ارتش هــای عربــی را در هــم  می پیچیــد،  پیــروز شــد. ارتشــی 
ــراوان، شکســت خــورد، آن هــم از یــک هســته ی  ــا تحمــل خســارات ف ــار ب ایــن ب

مقاومــت:  

کــه نصــرت الهــی را بــه شــما ارزانــی  »جهــاد دالورانــه و مظلومانــه ى شــما 
کــه ســالح هاى مــدرن و مرگ بــار در برابــر  کــرد  داشــت، بــار دیگــر ثابــت 
کــه ایمــان و جهــاد دارد  کارآمــد اســت و ملتــی  ایمــان و صبــر و اخــالص، نا

مغلــوب ســیطره ى قدرتهــاى ســتمگر نمی شــود.
کردیــد؛  یــم صهیونیســتی تحمیــل  ...شــما برتــرى نظامــی خــود را بــر رژ
نمودیــد؛  تثبیــت  جهانــی  و  منطقه ئــی  ابعــاد  در  را  خــود  معنــوى  تفــوق 
ــه  افســانه ى شکســت ناپذیرى و هیبــت دروغیــن ارتــش صهیونیســت را ب
گذاشــتید.  ــه نمایــش  ــم غاصــب را ب ی گرفتیــد؛ و آســیب پذیرى رژ ســخره 
کــه دههــا  شــما بــه ملتهــاى عــرب، عــزت بخشــیدید و توانائیهــاى آنــان را 
ــود،  ســال به وســیله ى تبلیغــات و سیاســتهاى اســتکبارى، انــکار شــده ب

ــد.  ــه همــه نشــان دادی در صحنــه ى عمــل ب
 ... آنچــه اتفــاق افتــاد حجتــي از ســوي خداونــد بــر همــه ي دولتهــا و 
ــار دیگــر  ــه اســت. شــما ب ملتهــاي اســالمي و بویــژه در منطقــه ي خاورمیان
ُکــْم َءاَیــٌة فــی ِفَئَتیــِن 

َ
کاَن ل کالم نورانــي قــرآن شــدید: »َقــْد  مصــداق ایــن 

ى 
ْ
َرأ ْیِهــْم 

َ
ْثل ّمِ َیَرْوَنُهــم  کاِفــَرٌة  ْخــَرى 

ُ
أ َو  اهلِل  ســِبیِل  فــی  ُتقاِتــُل  ِفَئــٌة  َتَقَتــا 

ْ
ال

ْبصــاِر.«1 
َ
ولــی ال

ُ
ِعبــَرًة ل

َ
 فــی َذِلــك ل

َ
ــُد ِبَنصــِرِه َمــن َیشــاُء ِإّن ّیِ َعیــِن َو اهلُل ُیَؤ

ْ
ال

ایــن  اولوالبصــار، امــروز توده هــاي میلیونــي و جوانــان غیــور و مؤمــن در 
ــتقل و  ــران مس ــداران و رهب ــالم، و زمام ــیون س ــه، و سیاس ــورهاي منطق کش

گروهــی در راه خــدا  ــود.  ــراى شــما نشــانه اى ]و درس عبرتــی [ ب گــروه، ب 1 . قطعــًا در برخــورد میــان دو 
کــه آنــان ]=مؤمنــان [ را بــه چشــم، دو برابــر خــود می دیدنــد؛  کافــر بودنــد  می جنگیدنــد، و دیگــر ]گــروه [ 
کــه را بخواهــد بــه یــارى خــود تأییــد می کنــد، یقینــًا در ایــن ]ماجــرا[ بــراى صاحبــان بینــش  و خــدا هــر 

عبرتــی اســت. 
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خردمندنــد.
... و امــا لبنــان .. و مــا ادراك مــا لبنــان .. لبنــان بــه برکــت همــت و 
کــه بــا  شــجاعت مــردم خــود درخشــید. دشــمن بــه غلــط پنداشــته بــود 
کشــورهاي منطقــه را هــدف قــرار  حملــه بــه لبنــان ضعیفتریــن حلقــه ي 
میزنــد.  کلیــد  را  خــود  دلخــواه  خاورمیانــه ي  وهم آلــود  طــرح  و  میدهــد 
دشــمن، یعنــي امریــکا ـ اســرائیل، از صبــر و هوشــمندي و دالوري ملــت 
لبنــان غافــل بــود؛  از توانائــي بــازوان ســطبر لبنــان غافــل بــود؛ از ســنت الهــِي 
کِثیــَرَة ِبــِإْذِن اهلِل َو اهلُل َمــَع الصابِریــَن«1 غافــل  َبــت ِفَئــًة 

َ
ــٍة َغل

َ
ــن ِفَئــٍة َقِلیل »کــم ّمِ

بــود. ملــت لبنــان و جوانــان دالور و سیاســتمداران هوشــمندش بــا ســیلي 
ــد.«2 ــرون آوردن ــت بی ــن غفل ــود، او را از ای ــخت خ س

کــه نتوانســته بودنــد از پــس حــزب اهلل لبنــان برآیند، دوبــاره به طرح  اســرائیلی ها 
کاری نــدارد؛ ایــن  کــه دیگــر  کردنــد غلبــه بــر »حمــاس«  اولیه شــان برگشــتند و فکــر 
کردنــد و بــا پشــتیبانی همــان  کــه بــا هــر چــه در تــوان داشــتند بــه غــزه حملــه  شــد 
گرفتنــد.  کــودکان، شــهید  ائتــالف خبیــث، تــا توانســتند از غیرنظامیــان و زنــان و 
کارآمــدی  ــد.  کردن ــرک  کارزار را ت ــر،  ــا درازت ــاز هــم پــس از 22 روز، دســت  از پ امــا ب

الگــوی »هســته های مقاومــت« امــام خمینــی، بــاز هــم در عمــل اثبــات شــد:

»بــه ایمــان و تــوکل خــود، بــه حســن ظــّن خــود بــه وعــده ي الهــي،  بــه صبــر 
ــه آن  کــه امــروز همــه ي مســلمانان ب کاري خــود ببالیــد  و شــجاعت و فــدا
یــم صهیونیســت و حامیــان آنــان  میبالنــد. جهــاد شــما تــا امــروز آمریــکا و رژ

کــرده اســت. و ســازمان ملــل و منافقــان امــت اســالمي را رســوا 
پــا و آمریکا  کــه بســیاري از ملتهــاي ارو تهــاي مســلمان، 

ّ
امــروز نــه فقــط مل

ید  حقانیــت شــما را از بــن دنــدان پذیرفتــه  انــد. شــما همیــن امروز هــم پیروز
و بــا ادامــه ي ایــن ایســتادگي شــرافتمندانه دشــمن زبــون و ضــد بشــر را بــاز 

گروهــی بســیار، بــه اذن خــدا پیــروز شــدند، و خداونــد بــا شــکیبایان  کــه بــر  گروهــی انــدك  1 . بســا 
اســت .

2 . پیــام تبریــك رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه حجــت االســالم و المســلمین ســید حســن نصــر اهلل 
بــه مناســبت پیــروزى مقاومــت اســالمی ، 26/ 05/ 1385
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کشــاند؛ ا ن شــاءاهلل. هــم بیشــتر بــه ذلــت و شکســت خواهیــد 
کــه »و  ــا َقلــي«1 )ضحــی:3( و بدانیــد  ــك و م ّبُ َعــك َر ــا َوّدَ ــه »م ک بدانیــد 
کــه  َفَترَضــي«2 )ضحــی:5( انشــاءاهلل ... بدانیــد  ــَك  ّبُ َر َســوَف ُیعِطیــك 

َ
ل

 اهلَل 
َ

 اهلُل َمــْن َیْنُصــُرُه ِإّن
َ

َیْنُصــَرّن
َ
کــه فرمــود: »َو ل وعــده ي خــدا راســت اســت 

ــُد ِلَنفســه«4  ــِوّيٌ َعِزیــز« 3  )حــج:40( و فرمــود: »َو َمــن جاَهــد َفاّنمــا ُیجاِه َق
َ
ل

)عنکبــوت:6(«
کــه سرنوشــت آنــان بهتــر از یهودیــان  خیانتــکاران عــرب هــم بداننــد 
ذیــن َظاَهُروُهــم 

َّ
 ال

َ
کــه خداونــد فرمــود: »و َانــَزل جنــگ احــزاب نخواهــد بــود 

ِمــن َاهــِل الِکَتــاب ِمــن َصَیاِصِیهــم ...«5 )احــزاب:26( ملتهــا بــا مــردم و 
کنــد فاصلــه ي  ــر خــالف ایــن عمــل  کــه ب ــد. هــر دولتــي  مجاهــدان غــزه ان
تــش را عمیــق تــر مي کنــد و سرنوشــت چنیــن دولتهایــي معلــوم 

ّ
خــود و مل
است.«6

کار بســتن انــوع و اقســام حربه هــا، آخــر ســر، در  آمریــکا و اذنابــش پــس از بــه 
جنــگ تحمیلــی »احــزاب نظامــی« علیــه جمهــوری اســالمی ایــران راه انداختند. 
جمهــوری  و  خوردنــد  شکســت  ایــران،  مؤمــن  ملــت  پایمــردی  و  صبــر  بــا  امــا 
اســالمی بــه یــک قــدرت بــزرگ منطقــه ای تبدیــل شــد. حــاال از ســر ضعــف و 
زبونــی، »احــزاب نظامــی« را مجبــور شــده بودنــد علیــه »هســته های مقاومــت« راه 
بیندازنــد؛ امــا حتــی زورشــان بــه فرزنــدان معنــوی جمهــوری اســالمی نیــز نرســید و 

ــت.  ــش شکس ــش از پی ــان، بی ــوکت پوشالیش ش

1 . پروردگارت تو را وانگذاشته، و دشمن نداشته است.
گردى. 2 . و به زودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد، تا خرسند 

که ]دین [ او را یارى می کند، یارى می دهد. کسی  3  . و قطعًا خدا به 
کرده است. کند، تنها به نفع خودش جهاد  که جهاد  4 .  و هر 

کرده بودند، از دژهایشان به زیر آورد.  که از مشرکان پشتیبانی  کتاب را  کسانی از اهل  5 . و 
6 . پیــام رهبــر معظــم انقــالب بــه اســماعیل هنّیــه نخســت وزیر دولــت قانونــی حمــاس ، 26/ 10/ 
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"جنگ سوریه"، شکست مجدد "احزاب" علیه جریان مقاومت

مقابــل  در  توانســت  آن  مــردم  همراهــی  و  اســتقامت  بــا  یه  »ســور
ــا و متحــدان آنهــا در منطقــه ایســتادگی  پ ــکا، ارو ــزرگ از آمری یک ائتالف ب

ایــن حادثــه خــارج شــود.«1 از  پیــروزی  بــا  و  کنــد 
کــه در ایــن چنــد ســال، آمریکایی هــا در عــراق  »همیــن شکســتهایی 
یه و در لبنــان و در فلســطین و ماننــد اینهــا داشــتند، محصــول  و در ســور
یــک  امــروز  مقاومــت،  جبهــه ی  اســت.  مقاومــت  گروه هــای  مقاومــت 

جبهــه ی قــوی اســت«2

"احزاب اقتصادی" و "جنگ اراده ها"، آخرین تیر استکبار

فــاز  می آیــد  می شــود،  ناامیــد  نظامــی  و  فرهنگــی  جنــگ  از  وقتــی  دشــمن 
اقتصــادی راه می انــدازد؛ چــون اقتصــاد یعنــی قمــار بــر ســر دنیایشــان! و وقتــی 
کنــد  تحریمــش جــواب نمی دهــد، مجبــور می شــود احــزاب اقتصــادی درســت 
گــر مــا از  کــه ا ــه دامــن »ســعودی« و »امــارات« شــود؛ ایــن یعنــی  و حتــی دســت ب
گــر حواســمان بــه  ایــن مرحلــه رد شــویم، دیگــر شکســت بخور نیســتیم؛ البتــه ا
کــه ایــن همــه صحنه آرایــی بــرای »تضعیــف اراده ی  گــر بفهمیــم  خودمــان باشــد؛ ا

ــران« اســت: ملــت ای

ــت ایــران یــک 
ّ
گــر مل کــه ا »غــرب و آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 

نتیجــه  ایــن  بــه  آورد؛  خواهــد  دســت  بــه  حتمــًا  کنــد،  اراده  را  چیــزی 
ــت 

ّ
گــر ]مل کــرد؛ ا ــت ایــران نمیشــود مبــارزه 

ّ
ــی مل

ّ
کــه بــا اراده ی مل رســیده اند 

کــرد.  ــده ای نخواهــد  ــد، مانع تراشــی و ســنگ اندازی فای کردن ایــران[ اراده 
کــه  کننــد  کاری  کــه بایســتی  کار میکننــد؟ بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  چــه 
ــتند.  ــن هس ــر ای ــود؛ در فک ــف بش ــد، اراده اش ضعی ــران اراده نکن ــت ای

ّ
مل

امــروز در دنیــا میلیاردهــا پــول دارد خــرج میشــود بــرای اینکــه در اعتقــادات 
یه یا رهبر انقالب،  1397/12/6 1 . دیدار رئیس جمهور سور

2 . بيانات رهبری در سالگرد رحلت امام خمينی، 1398/3/1۴
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حرکــت،  اراده ی  تــا  کننــد  ایجــاد  رخنــه  مــا  جوانــان  دینــی  و  سیاســی 
ببرنــد،  بیــن  از  را  اراده  میخواهنــد  بــرود؛  بیــن  از  اینهــا  در  قیــام  اراده ی 
کــه نگذارنــد  میخواهنــد شــما تصمیــم نگیریــد. تــالش آنهــا ایــن اســت 
ــت ایــران بــرای پیشــرفت، بــرای مقابلــه، بــرای ایجاد جامعــه ی 

ّ
اراده ی مل

گــر ایــن اراده شــکل  کــه ا اســالمی و تمّدن اسالمی شــکل بگیــرد؛ میداننــد 
ــرد.«1 ک ــد  ــدا خواه ــق پی ــد تحّق ــدون تردی ــت، ب گرف

ــا تکیــه  ــر جنــگ فرهنگــی و سیاســی و امنیتــی دشــمن ب رهبــری بــه پیــروزی ب
بــر جوانــان مؤمــن انقالبــی پرداختنــد و راه پیــروزی در جنــگ اقتصــادی را نیــز 

می داننــد: همیــن 

ــا مــا؛ جنــگ  ــر جنــگ اقتصــادی ب »خــب، آمریــکا امــروز متمرکــز شــده ب
االن  هســت.  اقتصــادی  جنــگ  اّمــا  شــد  نخواهــد  و  نیســت  نظامــی 
مأیوســند.  نظامــی  جنــگ  از  چــون  چــرا؟  اقتصــادی؛  جنــگ  ی  رو متمرکزنــد 
کــه  از جنــگ فرهنگــی هــم مأیوســند. ببینیــد؛ در دهــه ی 70  حّتــی 
ــودی علیــه  ــود، یــک حرکــت فرهنگــی خباثت آل دهــه ی دّوم انقــالب مــا ب
کــه بنــده همان وقــت مســئله ی »تهاجــم فرهنگــی« را  کشــور مــا شــروع شــد 
کــردم، بــرای اینکــه  کــردم، مســئله ی »شــبیخون فرهنگــی« را مطــرح  مطــرح 
یــک  بداننــد.  مــردم  باشــد،  بــاز  چشمشــان  باشــد،  حواسشــان  جوانهــا 
ــا در دهــه ی 70 شــروع شــد؛ حــاال  کشــور م حرکــت وســیع فرهنگــی علیــه 
امــروز دارنــد میرونــد به عنــوان  دیــن دهــه ی 70، 

ّ
کنیــد؛ متول نــگاه  شــما 

نعششــان  نیــرو میدهنــد؛  و  مدافــع حــرم جــان میدهنــد، ســر میدهنــد 
کــه آن  را حــدس میــزد؟ در همــان دورانــی  ایــن  کســی  برمیگــردد! چــه 
گلهــا در بوســتان جمهــوری اســالمی  تهاجــم وســیع فرهنگــی بــود، ایــن 
شــدند؛  روییدند، حججی ها درســت  نهالهــا  ایــن  شــدند،  شــکفته 
پــس مــا در جنــگ فرهنگی پیــروز شــدیم و دشــمن در جنــگ فرهنگــی 
و   70 دهــه ی  در  انداختنــد  راه  فرهنگــی  جنــگ  یــک  خــورد.  شکســت 
بخشــی از دهــه ی 80، بــرای اینکــه افتخــارات دفــاع مقــّدس را بــه فراموشــی 

1 . بیانات رهبری در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی، 1398/1/1 
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بســپرند، و اصــرار داشــتند بــر ایــن؛ ]اّمــا[ جمهــوری اســالمی یــک فّنــاوری 
نــور  راهیــان  نــور.  یعنــی حرکــت عمده ی راهیــان  آورد،  بــه وجــود  را  نــرم 
یــک فّنــاوری اســت؛ یــک فّنــاورِی قــدرِت نــرم اســت. میلیون هــا جــوان 
کانــون معرفــت و قــدس،  راه افتادنــد رفتنــد در جبهه هــای جنــگ، در آن 
کــه چــه وضعّیتــی بــوده اســت و چــه  کاری، آنجــا دیدنــد  کانــون فــدا در آن 
اّتفاقاتــی افتــاده اســت؛ ]برایشــان[ شــرح دادنــد و در ماجــرای دفــاع مقــّدس 
گرفتنــد. بلــه، جمهــوری اســالمی ایــن اســت؛ مدافــع حــرم تربیــت  قــرار 
میکنــد؛ راهیــان نــور راه می انــدازد؛ معتکفیــن در مســاجد را -کــه تقریبــًا 
همــه هــم جواننــد، به عنــوان یــک نمــاد عالــی تضــّرع و قداســت- بــه وجــود 
کــه ]قبــاًل[ نبــود؛ پــس مــا در جنــگ فرهنگــی بــر دشــمن  مــی آورد؛ اینهــا 

ــدیم. ــروز ش ــا پی ــم م ــی ه ــگ نظام ــدیم. در جن ــروز ش پی
 در جنــگ امنّیتــی ـ سیاســی هــم مــا پیــروز شــدیم. جنــگ امنّیتــی ـ 
سیاسی شــان ســال 88 و حــوادث ســال 88 بــود. بــرای آن حــوادث ســالها 
کــه بــه  کشــیده بودنــد؛ آن جــور حــوادث یک ســاعته و یــک روزه  زحمــت 
ــت ایــران 

ّ
کشــیده بودنــد؛ مل وجــود نمی آمــد؛ چنــد ســال بــرای آن زحمــت 

ــر توطئــه ی دشــمن فائــق آمــد و پیــروز شــد. و نظــام جمهــوری اســالمی ب
کــه در جبهــه ی فرهنگــی خــورده و در  حــاال دشــمن بعــد از شکســتی 
جبهــه ی امنّیتــی خــورده و در جبهــه ی سیاســی خــورده و در جبهــه ی 
بــه شــما  مــن  اقتصــادی.  ی جبهــه ی  نظامــی خــورده، متمرکــز شــده رو
شکســت  هــم  جبهــه  ایــن  در  الهــی  توفیــق  بــه  دشــمن  بکنــم  عــرض 
خواهــد خــورد... دشــمن ضعیــف اســت، دشــمن ناتــوان اســت، دشــمن 
شکســت خورده اســت و مطمئّنــًا در آینــده هــم دشــمن در همــه ی مراحــل 
شکســت خواهــد خــورد؛ بــه شــرط اینکــه مــن و شــما بیــدار باشــیم، بــه 
شــرط اینکــه مــن و شــما بــه وظایفمــان عمــل بکنیــم، بــه شــرط اینکــه مــن 

و شــما ناامیــد نشــویم.«1
ــل  ــیم، مث ــی برس ــه ی بازدارندگ ــه مرتب ــز ب ــادی نی ــگ اقتص ــن جن ــد در ای ــا بای م

1 .بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 1397/5/22 
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جنــگ فرهنگــی و نظامــی:

ــا مــا  کــه دشــمن در حــال جنــگ اقتصــادی ب » امــروز همــه قبــول دارنــد 
کــه دشــمن در حــال جنــگ  اســت؛ ایــن را همــه میداننــد. البّتــه ایــن را 
ــاور  ــی ب ــا[ بعض ــم، ]اّم ــم، میگفتی ــرار میکردی ــا تک ــه م ــت، همیش ــا اس ــا م ب
فهمیده انــد  مســئولین  همــه ی  کرده انــد؛  بــاور  همــه  امــروز  نمیکردنــد؛ 
کــه دشــمن در حــال جنــگ بــا مــا اســت. جنــگ فقــط  کرده انــد  و قبــول 
جنــگ  امنّیتــی،  جنــگ  اقتصــادی،  جنــگ  نیســت؛  تفنــگ  و  تــوپ 
ک تــر  گاهــی خطرنا اّطالعاتــی، جنــگ سیاســی، اینهــا هــم جنــگ اســت؛ 
اســت؛  مــا  بــا  جنــگ  حــال  در  دشــمن  هســت.  هــم  نظامــی  جنــگ  از 
خــب ُبــروز و ظهــور ایــن جنــگ در امــر مســائل اقتصــادی اســت؛ ایــن را 
همــه امــروز قبــول دارنــد. مــا البّتــه در ایــن جنــگ بایــد دشــمن را شکســت 
ــه توفیــق الهــی دشــمن را شکســت خواهیــم داد؛ بلــه، دشــمن  بدهیــم و ب
ــی نیســت. حــرف مــن و مطالبــه ی  کاف ــن  ــا ای را شکســت خواهیــم داد اّم
کشــور، چــه در بخــش مســئولین دولتــی،  گــون  گونا مــن از مجمــوع فّعــاالن 
چــه در بخشــهای دانشــگاهی، مردمــی، عمومــی، چیــز دیگــری اســت؛ 
مــن میگویــم مــا بایــد عــالوه ی بــر شکســت دشــمن، بازدارندگــی ایجــاد 
گاهــی شــما دشــمن را شکســت میدهیــد  کنیــم؛ حــرف مــن ایــن اســت. 
اّمــا دشــمن منتظــر فرصتــی میمانــد و یــک ضربــه ی دیگــری بعــدًا وارد 
کــه  میکنــد؛ ایــن فایــده ای نــدارد؛ مــا بایــد بــه نقطــه ای برســانیم خودمــان را 
کــه از رخنــه ی اقتصــادی،  کنــد  بازدارنــده باشــد؛ یعنــی دشــمن احســاس 
کنــد  کشــور عزیــز مــا ضربــه وارد  از معبــر مســائل اقتصــادی نمیتوانــد بــه 
ــت فشــار بیــاورد؛ بایــد بــه اینجــا برســیم؛ بازدارندگــی؛ ایــن هــم 

ّ
و بــه مل

ــم-  ــاز اینجــا از مســائل نظامــی مثــال بزن ــه -ب ک ممکــن اســت، همچنــان 
در مســائل نظامــی خوشــبختانه وضعّیــت مــا ایــن جــوری اســت. یــک 
کــه مــا می نشســتیم و هواپیمــای دشــمن می آمــد در ارتفــاع بــاال  روزی بــود 
ــد  ــن ح ــی در ای ــیله ی دفاع ــم وس ــا ه ــرد، م ــاران میک ــا را بمب ــهرهای م و ش
نداشــتیم، یــا ]وقتــی[ موشــک میفرســتاد وســیله ای نداشــتیم بــرای مقابلــه؛ 
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کردیــم، امــروز دشــمنان مــا -حّداقــل در منطقــه؛  کــه امکانــات پیــدا  بعــد 
کــه  کــه در منطقــه هســتند یــا در منطقــه نیــرو دارنــد- میداننــد  آنهایــی 
ــال و دقیــق خــود در ایــن  ــا موشــکهای نقطــه زن و فّع جمهــوری اســالمی ب
کنــد و او را بکوبــد؛  کنــد و مواجهــه  منطقــه بــا هــر دشــمنی میتوانــد مقابلــه 
ــه  ک ــت  ــن اس ــش ای ــن معنای ــت؛ ای ــی اس ــن بازدارندگ ــد. ای ــن را فهمیدن ای
گاهــی هــوس تهاجــم نظامــی بــه سرشــان میزنــد، مالحظــه  کــه  دشــمنانی 
کــه نــه، ایــن جــوری نیســت، جمهــوری اســالمی، مشــت  کننــد؛ بفهمنــد 
ایــن میشــود بازدارنــده؛ مــا در  قــوی ای دارد درمقابــل؛  محکــم و دســت 

ــیم. «1 ــا برس ــه اینج ــد ب ــادی بای ــائل اقتص مس

گام دوم" »اآلن نغزوهم و ال یغزوننا« مقارنت "کنفرانس ورشو" و "بیانیه  

کنــار ســیل حضــور  در  ایــن چهــار دهــه  در  از چالش هــای مختلــف  عبــور 
ــن  ــه ای ــالب را ب ــر انق ــف، رهب ــای مختل ــی در عرصه ه ــان انقالب ــوش جوان خودج
گام دوم انقــالب آغــاز  کار جبهــه ی اســتکبار تمــام اســت و  کــه  نتیجــه رســانده 
شــده اســت؛ یعنــی عبــور از فــاز دفاعــی و ورود بــه فــاز تهاجمــی؛ نشــانه اش هــم 
کــردن جمهــوری  کار »فلســطین« و زمین گیــر  کــردن  کــه بــرای یک ســره  ایــن اســت 
اســالمی و جبهــه ی قــوی مقاومــت، مجبورنــد »مرتجعیــن منطقــه« و متحــدان 

کننــد: پایــی خــود را دور هــم جمــع  منافــق ارو

کــه بــا چنــد خودفروختــه یــا با چنــد هواپیما  »آن روز گمــان آمریــکا آن بــود 
و بالگــرد خواهــد توانســت بــر نظــام اســالمی فائــق آیــد، امــروز بــرای مقابلــه ، 
خــود را محتــاج بــه یک ائتالف بــزرگ از ده هــا دولــت معانــد یــا مرعــوب 

میبیند.«2
تشــکیل  را  »کنفرانس ورشــو«  میزننــد،  دیــوار  و  در  بــه  را  »خودشــان 
را،  خودشــان  همــکار  کشــورهای  نمیرســد؛  جایــی  بــه  میدهنــد، 

1 . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1398/1/1 
گام دوم  2 . بیانیه ی 
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مزدورهــای خودشــان را، دولتهــای مرعــوب و ضعیــف را دعــوت میکننــد 
کننــد،  به ورشــو برای اینکــه علیــه جمهــوری اســالمی ایــران تصمیم گیــری 
بــه نتیجــه هــم نمیرســد. اینهــا همــه نشــانه ی ضعــف دشــمن اســت. پــس 
دشــمن ضعیــف اســت. وقتــی دشــمن ضعیــف اســت، هــارت و هــورت 
یــاد میکنــد؛ ایــن جنجــال نبایســتی تــوی دِل  یــاد میکنــد، جنجــال ز ز
کنــد یــا فــالن جــوان را دچــار اشــتباه و خطــا بکنــد،  فــالن مســئول را خالــی 
کــه ایــن انقــالب  کــه حــاال چــه خبــر اســت؛ نــه. آن روزی  کنــد  و خیــال 
کردنــد تــا ایــن  یــک نهــال ضعیفــی بــود، همــه ی اینهــا دســت بــه یکــی 
نهــال ضعیــف را از زمیــن بَکننــد، نتوانســتند؛ امــروز آن نهــال ضعیــف 
ــه ایــن درخــت تنــاور، این شــجره ی طّیبــه ی عظیم تبدیــل شــده، هیــچ  ب
ــد فرمــود:  ــه یزی ینــب ب کــه حضــرت ز ــه ای  غلطــی نمیکننــد؛ همــان جمل
َکیــَدَک َو اســَع  َســعَیَک ...  َفــَواهلِل ال َتمحــو ِذکَرنــا«؛ هــر غلطــی میتوانــی  »ِکــد 

کــه هیــچ غلطــی نمیتوانــی بکنــی.«1 بکنــی بکــن، ]اّمــا[ بــدان 

1 . بیانات رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 1397/11/29 
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هزینه  سازش، ذلت، ارتداد و بدعهدی دشمن

سرخط محتوایی

کــردن  کــره، دنبــال مرتــد  دشــمنان دیــن خــدا، بدعهدنــد؛ امــا بــا پیشــنهاد مذا
کــه  کنیــم، نــه تنهــا هیــچ امتیــازی نمی گیریــم،  گــر بــا او ســازش  ماســت. لــذا ا
کــه از  ک ســیاه می نشــینیم. چــون اینهــا به قــدری از مؤمنیــن غیــظ دارنــد  بــه خــا
گــر خــاری بــه پایمــان  کــه بــه مــا برســد، دردشــان می گیــرد و ا کوچک تریــن خیــری 

ــوند.  ــرگ می ش ــرود، ذوق م ب
کــرده بــود؛ امــا  کــر  گــوش فلــک را  کــه ادعــای انقالبی گریشــان،  خیلی هــا بودنــد 
کــم آوردنــد و دنبــال ســازش و تســلیم افتادنــد و آخــرش هــم مرتــد شــدند. پــس مــا 
کــه اقامــه ی دیــن خــدا لنــگ مــا  نیــز بایــد حواشــمان جمــع باشــد و فکــر نکنیــم 
گــر مــا دور امــام جامعــه  یــم؛ چــون ا اســت و می توانیــم بــرای خــدا تاقچه بــاال بگذار
کنیــم، خــدا بهتــر از مــا را به جایمــان مــی آورد و اراده اش را در هــر صــورت  را خالــی 
بــه نتیجــه می رســاند. پــس حتــی از دســت دادن پیامبــر هــم نمی توانــد بهانــه ای 

کــردن راه حــق باشــد. بــرای رهــا 

آیات و تطبیق صدر اسالم

کفر مسلمانان کتاب، مشروط به  کفار اهل  رضایت 

 ُهــَدى 
َ

َتُهــْم ُقــْل ِإّن
َّ
ِبــَع ِمل ــی َتّتَ صــارى  َحّتَ َیُهــوُد َو اَل الّنَ

ْ
ــْن َتْرضــی  َعْنــَك ال

َ
1. َو ل

ــِم مــا 
ْ
ِعل

ْ
ــَن ال ــذي جــاَءَك ِم

َّ
ــَد ال ــْم َبْع ْهواَءُه

َ
ــَت أ َبْع

َ
ــِن اّت ِئ

َ
ُهــدى  َو ل

ْ
ــَو ال اهلِل ُه

ــَك ِمــَن اهلِل ِمــْن َوِلــّيٍ َو ال َنصیــٍر )بقــره:120(
َ
ل
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کنــار ســختی های  کافــر و هیبــت دنیایی شــان، در  مواضــع یهــود و نصــارای 
مســیر اقامــه ی دیــن، حتمــا عــده ای از مســلمانان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و 
کوتــاه آمــدن از مواضــع مســتقل جامعــه ی اســالمی  بــه فکــر جلــب رضایــت آنــان و 
می انــدازد. فضاســازی این هــا ممکــن اســت حتــی پیامبــر را تحــت فشــار قــرار 

کنــد.  دهــد و طــرح الهــی ایشــان را خــراب 
ــه هیــچ وجــه از  ــه پیامبــر و مســلمانان می فرمایــد: یهــود و نصــاری ب خداونــد ب

کامــال مطیــع آنــان شــوید.  ــا این کــه شــما  شــما راضــی نمی شــوند، ت
مســیر  کــه  باشــید  مطمئــن  گذاشــته،  یتــان  رو پیــش  پیامبــر  کــه  راهــی  جــز 
–یعنــی  رضایــت  جلــب  دنبــال  گــر  ا بنابرایــن  نــدارد؛  وجــود  دیگــری  هدایــت 
کافــر باشــی، طــرف حســابت خداســت  تبعیــت از هــوای نفــس- یهــود و نصــارای 

کســی نمی توانــد بــه دادت برســد.  و آن وقــت، 
کنند دنبال رابطه با شما هستند تا مرتدتان 

ــْم  وُک ِکتــاَب َیُرّدُ
ْ
ــوا ال وُت

ُ
ــَن أ ذی

َّ
ــَن ال ــًا ِم ــوا َفریق ــوا ِإْن ُتطیُع ــَن آَمُن ذی

َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ 2. ی

وا 
ُ

ِخــذ ذیــَن آَمُنــوا ال َتّتَ
َّ
َهــا ال ّیُ

َ
کاِفریــَن )آل عمــران: 100( ... یــا أ َبْعــَد إیماِنُکــْم 

َبْغضــاُء 
ْ
ــْم َقــْد َبــَدِت ال وا مــا َعِنّتُ وَنُکــْم َخبــااًل َوّدُ

ُ
ل

ْ
ِبطاَنــًة ِمــْن ُدوِنُکــْم ال َیأ

ــْم  ُکْنُت یــاِت ِإْن 
ْ

ُکــُم اآل
َ
ــا ل ّنَ ــْد َبّیَ ــُر َق ْکَب

َ
ْفواِهِهــْم َو مــا ُتْخفــي  ُصُدوُرُهــْم أ

َ
ــْن أ ِم

َکَفــُروا  ذیــَن 
َّ
ذیــَن آَمُنــوا ِإْن ُتطیُعــوا ال

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
ــوَن )آل عمــران:118( ... یــا أ

ُ
َتْعِقل

ــریَن )آل  عمــران: 149( ــوا خاِس ــْم َفَتْنَقِلُب ْعقاِبُک
َ
ــْم َعلــی  أ وُک َیُرّدُ

کتــاب  اهــل  زبــان  زد،  مســلمانان  بــه  »احــد«  در  دشــمن  کــه  ضربــه ای 
ایــن  تلخــی  کــرد.  بــاز  ی مســلمانان  رو بــه  قبــل  از  بیشــتر  را  دورافتاده ازکتــاب 
ــان  ــت از آن ــال اطاع ــه دنب ک ــوند  ــه ش ــده وسوس ــک ع ــد ی ــث ش ــا، باع زخم زبان ه
کــه ایمــان آوردیــد! تعهــد ایمانیتــان را  کســانی  بیفتنــد. خداونــد می فرمایــد: ای 
کفــر  کنیــد، شــما را بــه وادی  کافــر اطاعــت  کتــاب  گــر از ایــن اهــل  یادتــان نــرود؛ ا

می کشــانند. خودشــان 
کننــد؛ امــا پشــت صحنــه،  کفــار تبعیــت  یــک عــده ای از مســلمانان، علنــی از 
کــه  کفــار؛ شــاید فکــر می کننــد  ــا  ــرای ارتبــاط ب گذاشــته اند ب ــاز  یکــه ب یــک آب بار
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ایــن مقــدار از ارتبــاط، ضــرری بــه ایمانشــان نزنــد. بــاز خداونــد می فرمایــد: ای 
ــد  ــه نبای ــی این ک ــی دارد؛ یک ــان مالزمات ــن ادعایت ــد! ای ــان آورده ای ــه ایم ک ــانی  کس
کوتاهــی  بــه شــما  بــا بیگانــگان رفیــق شــوید؛ چــون این هــا از هیــچ ضربــه ای 
کــه نســبت بــه  کینــه ای  نمی کننــد. از ناراحتــی شــما خوشــحالند. بیــش از آن 

شــما اظهــار می کننــد را بــه دل دارنــد و نمی تواننــد نشــان بدهنــد. 
کنیــد، شــما را مرتــد  کفــار اطاعــت  گــر از  کــه ایمــان آورده ایــد! ا کســانی  ای 
کــه اســالم بــه  می کننــد تــا بــه دوران جاهلیــت برگردیــد و از عــزت و اقتــداری 

شــما داده، محــروم شــوید.

کنند کافرتان  مبادا منافقان 

ْوِلیــاء 
َ
وا ِمْنُهــْم أ

ُ
ِخــذ َکَفــُروا َفَتُکوُنــوَن َســواًء َفــال َتّتَ َکمــا  ــْو َتْکُفــُروَن 

َ
وا ل 3. َوّدُ

)نســاء:89( 
گذشــت چنــد ســال از »هجــرت« و  کــه بــا وجــود  عــده ای از مســلمانان بودنــد 
تشــکیل حکومــت اســالمی در مدینــه، هنــوز تــن بــه فرمــان هجــرت نــداده بودنــد. 
بــا مشــرکان  مزایــای مجــاورت  از  و  باشــند  در مکــه  هــم  این هــا می خواســتند 
گســترش  کمیــت رو بــه  بهــره ببرنــد و هــم بــا اظهــار اســالم، از منافــع ارتبــاط بــا حا
اســالمی ســود ببرنــد. برخــی از مســلمانان نیــز دلشــان بــه حــال اینهــا رحــم می آمــد 
کــه  و در پــی شــفاعت آنــان بودنــد. خداونــد بــه مســلمانان هشــدار می دهــد 
کــه مســلمین  کــه منافقــان از خدایشــان اســت  شفاعتشــان بی فایــده اســت؛ چرا
کــه نبایــد بــا آنــان پیونــد والیــت  کافــر شــوند؛ بــه همیــن خاطــر اســت  نیــز مثــل آنــان 

بســت و هم جبهه شــان شــد. 

یــد؛ چنانچــه بــه شــما دســت یازنــد، باطنشــان را  گــول زبانشــان را نخور
می ریزنــد بیــرون 

ْیِهــْم 
َ
ُقــوَن ِإل

ْ
ْوِلیــاَء ُتل

َ
ُکــْم أ ي َو َعُدّوَ وا َعــُدّوِ

ُ
ِخــذ ذیــَن آَمُنــوا ال َتّتَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
4. یــا أ
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ْن 
َ
ُکــْم أ ا  َو ِإّیَ

َ
ُســول َحــّقِ ُیْخِرُجــوَن الّرَ

ْ
َکَفــُروا ِبمــا جاَءُکــْم ِمــَن ال ِة َو َقــْد  َمــَوّدَ

ْ
ِبال

ُکْنُتــْم َخَرْجُتــْم ِجهــادًا فــي  َســبیلي  َو اْبِتغــاَء َمْرضاتــي   ُکــْم ِإْن  ّبِ ُتْؤِمُنــوا ِبــاهلِل َر
ــُه 

ْ
ْنُتــْم َو َمــْن َیْفَعل

َ
ْعل

َ
ْخَفْیُتــْم َو مــا أ

َ
ــُم ِبمــا أ

َ
ْعل

َ
ــا أ َن

َ
ِة َو أ َمــَوّدَ

ْ
ْیِهــْم ِبال

َ
وَن ِإل ُتِســّرُ

ُکــْم 
َ
ــبیِل )ممتحنــه:1( ِإْن َیْثَقُفوُکــْم  َیُکوُنــوا ل  َســواَء الّسَ

َ
ِمْنُکــْم َفَقــْد َضــّل

ــْو َتْکُفــُروَن 
َ
وا ل ــوِء َو َوّدُ ِســَنَتُهْم ِبالّسُ

ْ
ل

َ
ْیِدَیُهــْم َو أ

َ
ْیُکــْم أ

َ
ْعــداًء َو َیْبُســُطوا ِإل

َ
أ

)ممتحنــه:2(
کــه بــه خاطــر وجــود برخــی پیوندهــای فامیلــی یــا  دســته ای از مســلمانان بودنــد 
کننــد.  منافــع مــادی در مکــه، بدشــان نمی آمــد راهــی بــرای ارتبــاط بــا قریــش بــاز 
گــر واقعــا راســت  ــد! ا کــه ایمــان آورده ای کســانی  ــد: ای  ــان می فرمای ــه آن ــد ب خداون
کمیــت توحیــد و جلــب  کــه مؤمنیــد و می خواهیــد بــرای تحقــق حا می گوییــد 
کنیــد، نبایــد بــه دنبــال هم جبهگــی بــا دشــمن خــدا  رضایــت خداونــد مبــارزه 
کنیــد، در حالــی  و دشــمن خودتــان باشــید و دســت دوســتی بــه سمتشــان دراز 
کافرنــد و شــما و رهبرتــان را از ســرزمینتان بیــرون  کــه آنــان بــه حقایــق وحیانــی 

می کننــد. 
کفــر را  گــر در دلــش میــل بــه ارتبــاط بــا ســران شــرک و  کــه ا کســی فکــر نکنــد 
کفــار طــرح دوســتی بریــزد، خداونــد نمی فهمــد؛ بلکــه  بپرورانــد یــا مخفیانــه بــا 
کنــد، در  کــس غیــر از ایــن فکــر  بــرای خداونــد، آشــکار و نهــان فرقــی نــدارد و هــر 

گمراهــی آشــکار اســت. 
کفــر منــع  اینکــه خداونــد مســلمانان را از هرگونــه میــل و رابطــه بــا ســران قطــب 
یــخ بارهــا و  کــه در طــول تار می کنــد، دلیــل محکمــی دارد؛ آنــان –همان گونــه 
گــر دستشــان بــه پیــروان حــق برســد، دشمنیشــان را علنــی  بارهــا نشــان داده انــد- ا
کوتاهــی نمی کننــد؛  کــه بتواننــد، از ضربــه زدن بــه آنــان  می کننــد و بــا هــر ابــزاری 
ــول  ــز قب ــان نی ــت اسالمی ش ــا هوی ــلمانان را ب ــازه، مس ــی. ت ــه عمل ــی و چ ــه زبان چ

کافــر شــوند؛ مثــل خودشــان. ندارنــد؛ بلکــه دوســت دارنــد پیــروان اســالم، 
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مبادا با سازشکاری و ترک میدان آواره شوید

َجَعــَل  ِإْذ  ْیُکــْم 
َ
َعل اهلِل  ِنْعَمــَت  اْذُکــُروا  َقــْوِم  یــا  ِلَقْوِمــِه  ُموســی    

َ
قــال ِإْذ  َو   .5

میــَن 
َ
عال

ْ
ــَن ال َحــدًا ِم

َ
ــْؤِت أ ــْم ُی

َ
ــْم مــا ل ُک ــوکًا َو آتا

ُ
ــْم ُمل ُک

َ
ْنِبیــاَء َو َجَعل

َ
ــْم أ فیُک

ُکــْم َو ال 
َ
َکَتــَب اهلُل ل تــي  

َّ
َســَة ال

َ
ُمَقّد

ْ
ْرَض ال

َ ْ
ــوا ال

ُ
)مائــده:20( یــا َقــْوِم اْدُخل

 
َ

ــوا یــا ُموســی  ِإّن
ُ
ْدباِرُکــْم َفَتْنَقِلُبــوا خاِســریَن )مائــده:21( قال

َ
وا َعلــی  أ

ُ
َتْرَتــّد

ــوا  ــِإْن َیْخُرُج ــا َف ــوا ِمْنه ــی َیْخُرُج ــا َحّتَ ه
َ
ــْن َنْدُخل

َ
ــا ل

َ
ــَن َو ِإّن اری ــًا َجّبَ ــا َقْوم فیه

ْنَعــَم اهلُل 
َ
ذیــَن َیخاُفــوَن أ

َّ
 َرُجــالِن ِمــَن ال

َ
ــوَن )مائــده:22( قــال

ُ
ــا داِخل

َ
ِمْنهــا َفِإّن

ــی اهلِل 
َ
ُکــْم غاِلُبــوَن َو َعل

َ
ُتُمــوُه َفِإّن

ْ
بــاَب َفــِإذا َدَخل

ْ
ْیِهــُم ال

َ
ــوا َعل

ُ
ْیِهَمــا اْدُخل

َ
َعل

َبــدًا 
َ
هــا أ

َ
ــْن َنْدُخل

َ
ــا ل

َ
ــوا یــا ُموســی  ِإّن

ُ
ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن )توبــه:23( قال ــوا ِإْن 

ُ
ل

َ
َفَتَوّک

ــا هاُهنــا قاِعــُدوَن )مائــده:24( 
َ
ــَك َفقاِتــال ِإّن ّبُ ْنــَت َو َر

َ
مــا داُمــوا فیهــا َفاْذَهــْب أ

َقــْوِم 
ْ
ال َبْیــَن  َو  َبْیَننــا  َفاْفــُرْق  خــي  

َ
أ َو  َنْفســي    

َ
ِإاّل ْمِلــُك 

َ
أ ال  ــي  ِإّنِ َرّبِ   

َ
قــال

ــوَن   ــَنًة َیتیُه ْرَبعیــَن َس
َ
ــْم أ ْیِه

َ
ــٌة َعل َم هــا ُمَحّرَ

َ
 َفِإّن

َ
ــال ــده:25( ق فاِســقیَن )مائ

ْ
ال

فاِســقیَن )مائــده:26(
ْ
َقــْوِم ال

ْ
ــی ال

َ
َس َعل

ْ
ْرِض َفــال َتــأ

َ ْ
ِفــي ال

»مکــه« فتــح شــده بــود، امــا امپراتوری هــای بــزرگ ماننــد روم و ایــران، اســالم را 
کنــون قــدرت برتــر منطقــه شــده بــود- خطــر جــدی بــرای خودشــان بــه شــمار  –کــه ا

کــه مســلمانان بــرای پشــت ســر گذاشــتن مانــع پیش  می آوردنــد. لــذا ضــروری بــود 
کننــد و دچــار رکــود نشــوند و دل   رو و فتــح قلــل رفیع تــر، آمادگــی خــود را تقویــت 
کــه خداونــد سرنوشــت  بــه وضــع موجــود، خــوش نکننــد. بــه همیــن خاطــر اســت 
کــه در  ــه تصویــر می کشــد؛ سرنوشــتی  ــرای مســلمانان ب ــار بنی اســرائیل را ب ذلت ب

نتیجــه ی تــرک اســتقامت و روحیــه ی مجاهــده بــر سرشــان آمــد.
کــه نعمت هــای ویــژه ی خــود را بــر آنــان،  خداونــد از حضــرت موســی خواســت 
کنــد تــا یادشــان نــرود ســر ســفره ی چــه کســی نشســته اند و نمکــدان  برایشــان بازگــو 
کــه  نشــکنند؛ بنی اســرائیل قومــی مســتضعف و تحقیرشــده در بنــد فرعــون بودنــد 
کمیــت رســیدند و بــه  بــه لطــف خــدا، از میانشــان انبیایــی مبعــوث شــد و بــه حا

کــه در بیــن جهانیــان، نظیــر نداشــتند. قومــی قیام کــرده  تبدیــل شــدند 
کمیــت زیــر پرچــم انبیــای الهــی،   بعــد از ایــن یــادآوری نعمــت تشــکیل حا



201مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

همــان  شــوند؛  مقــدس  ســرزمین  وارد  کــه  خواســت  آنــان  از  موســی  حضــرت 
کمیــت موعــود را در آن تشــکیل  کــرده بــود حا کــه خــدا برایشــان مقــدر  ســرزمینی 
گــر بخواهنــد از ایــن فرمــان  کــه ا کــرد  بدهنــد. حضــرت موســی آنــان را تهدیــد 
را  دو  هــر  عمرشــان،  ســرمایه ی  و  ســود  و  شــده اند  مرتــد  عمــال  ســربازبزنند، 

نــد.  باخته ا
ــا آنهــا  ــد: در آنجــا قــوم جبــاری هســتند و ت امــا قــوم بنــی اســرائیل جــواب دادن

ــم!  ــا بیایی ــو ت ــد، بگ ــه رفتن ــض این ک ــه مح ــم! ب ی ــا نمی رو ــند، م باش
کنیــد، بــه  گــوش  گــر  گفتنــد: شــما بــه حــرف موســی ا مؤمنــان خداتــرس بــه اینهــا 
گــر ادعــای  محــض رســیدن بــه دروازه ی شــهر، حتمــا پیــروزی باشماســت. پــس ا

یــد. کنیــد و فرمــان پیامبــر خــدا را زمیــن نگذار یــد، بــه خــدا تــوکل  ایمــان دار
گفتنــد: تــا آن قــوم جبــار  کردنــد و  امــا این هــا بــاز حــرف خودشــان را تکــرار 
یــد و  تــو و خدایــت برو یــم.  بــه آن ســرزمین نمی رو بــه هیــچ وجــه  هســتند، مــا 

بیاییــم! و  را بدهیــد  پیــروزی  تــا خبــر  مــا منتظــر می مانیــم  بجنگیــد؛ 
گویــا مــن جــز خــودم و  کــه: خدایــا!  کــرد  حضــرت موســی بــه خــدا شــکایت 
ــدارم. پــس بیــن مــا و ایــن قــوم نافرمــان،  کســی را ن ــرادرم هــارون، اختیــار هیــچ  ب

جدایــی بینــداز.
کــرد و فرمــود: تــا 40 ســال، ورود بــه بیــت  خداونــد هــم دعــای موســی را اجابــت 
کــوه و  المقــدس بــر بنــی اســرائیل حــرام اســت و در ایــن مــدت مدیــد، بایــد آواره ی 

بیابــان باشــند. تــو هــم الزم نیســت غضــه ی ایــن قــوم نافرمــان را بخــوری.
کــه پیامبــر را در  ــا نقــل ایــن عاقبــت تلــخ، از مســلمانان می خواهــد  ــد ب خداون
گســترش اســالم تنهــا نگذارنــد تــا بــه غلبــه ی نهایــی اســالم در  مراحــل بعــدی 

جهــان برســند.

کردن سایه  جنگ« یعنی: ارتداد رابطه با دشمن برای »دور 

ْوِلیــاُء 
َ
ْوِلیــاَء َبْعُضُهــْم أ

َ
صــارى  أ َیُهــوَد َو الّنَ

ْ
وا ال

ُ
ِخــذ ذیــَن آَمُنــوا ال َتّتَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
6. یــا أ
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اِلمیــَن 
َ

ــْوَم الّظ َق
ْ
 اهلَل ال َیْهــِدي ال

َ
ــْم ِإّن ــُه ِمْنُه

َ
ــْم ِمْنُکــْم َفِإّن ُه

َّ
ــْن َیَتَول َبْعــٍض َو َم

ــوَن 
ُ
َیُقول فیِهــْم  ُیســاِرُعوَن  َمــَرٌض  وِبِهــْم 

ُ
ُقل فــي   ذیــَن 

َّ
ال َفَتــَرى  )مائــده:51( 

ْمــٍر ِمــْن ِعْنــِدِه 
َ
ْو أ

َ
َفْتــِح أ

ْ
ِتــَي ِبال

ْ
ْن َیأ

َ
ْن ُتصیَبنــا داِئــَرٌة َفَعَســی اهلُل أ

َ
َنْخشــی  أ

َهــا  ّیُ
َ
ْنُفِســِهْم ناِدمیــَن )مائــده:52(... یــا أ

َ
وا فــي  أ َســّرُ

َ
َفُیْصِبُحــوا َعلــی  مــا أ

ــْم َو  ُه ــْوٍم ُیِحّبُ ــي اهلُل ِبَق ِت
ْ
ــْوَف َیأ ــِه َفَس ــْن دیِن ــْم َع  ِمْنُک

َ
ــّد ــْن َیْرَت ــوا َم ــَن آَمُن ذی

َّ
ال

کاِفریــَن ُیجاِهــُدوَن فــي  َســبیِل 
ْ
ــی ال

َ
ٍة َعل ِعــّزَ

َ
ُمْؤِمنیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ــٍة َعل

َّ
ِذل

َ
وَنــُه أ ُیِحّبُ

ــٌع  ــاُء َو اهلُل واِس ــْن َیش ــِه َم ــُل اهلِل ُیْؤتی ــَك َفْض ــٍم ذِل ــَة الِئ ْوَم
َ
ــوَن ل اهلِل َو ال َیخاُف

وا 
ُ

َخــذ
َ
ذیــَن اّت

َّ
وا ال

ُ
ِخــذ ذیــَن آَمُنــوا ال َتّتَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
َعلیــٌم )مائــده: 54( ...یــا أ

ْوِلیــاَء 
َ
ــاَر أ

َ
ُکّف

ْ
ِکتــاَب ِمــْن َقْبِلُکــْم َو ال

ْ
وُتــوا ال

ُ
ذیــَن أ

َّ
ِعبــًا ِمــَن ال

َ
دیَنُکــْم ُهــُزوًا َو ل

ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن )مائــده:57(  ُقــوا اهلَل ِإْن 
َ
َو اّت

گســترش  گردنه هــای نفس گیــر خارجــی و داخلــی، اســالم ایــن همــه  علیرغــم 
کــرده و قطــب مخالــف منطقــه ای را هــم از میــان برداشــته، امــا بــاز هــم  پیــدا 
کــه وقــت  عــده ای از مســلمانان بــه قــدرت اســالم، مطمئــن نشــده اند. حــاال 
کفــار یهــود و نصــاری  ــا  ــاره خطــر ارتبــاط ب کفــار فرامــرزی رســیده، دوب ــا  مقابلــه ب

ــت.  ــه اس گرفت ــوت  ق
ــی  ــه تول کــه میــل ب ــد می خواهــد  کرده ان کــه ادعــای ایمــان  کســانی  ــد از  خداون
گــر دنبــال پذیــرش  کــه ا کننــد؛ و تهدیدشــان می کنــد  کفــار را از دلشــان بیــرون 
کفــار خواهنــد شــد و قطعــا بــا ایــن  والیــت طاغــوت باشــند، خودشــان هــم یکــی از 

ظلــم آشــکار بــه خــود، از دایــره ی هدایــت الهــی بیــرون خواهنــد رفــت.
بــا جبهــه ی مقابــل عجلــه  ارتبــاط  بــرای  کــه خیلــی  بیمــاردالن را می بینــی 
دارنــد؛ چــرا؟ چــون از »ســایه ی جنــگ« می ترســند! امــا خداونــد وعــده ی قطعــی 
کــه یــا »فتــح« نصیــب مســلمانان می شــود و یــا حادثــه ی دیگــری بــه  می دهــد 
کفــر جهانــی رقــم می خــورد و باعــث می شــود  ــا  نفــع جبهــه ی اســالم، در تقابــل ب
ــمن،  ــا دش ــاط ب ــه ارتب ــان ب ــل پنهانش ــان و می ــام محاسبه ش ــن نظ ــا از ای ــه این ه ک

ــوند.  ــیمان ش پش
کــه مرتبــا  کــه ایمــان آورده ایــد! فکــر نکنیــد خــدا بــه شــما نیــاز دارد  کســانی  ای 
بــه آمادگــی بــرای مبــارزه دعوتتــان می کنــد و از ارتبــاط بــا دشــمن، برحذرتــان 
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کــه میــل بــه ارتبــاط بــا شــیطان داشــته باشــد  کــس از شــما  مــی دارد؛ خیــر! هــر 
ــد؛ بلکــه قطعــا  ی زمیــن نمی مان ــار خــدا رو کــه ب ــد  ــد بدان ــد شــود، بای و عمــال مرت
کــه هــم خــدا عاشقشــان اســت و هــم آنــان عاشــق خــدا هســتند؛  کســانی می آینــد 
و  عزیــز  کفــار،  مقابــل  در  و  دارنــد  تواضــع  خــود  مؤمــن  هم جبهه هــای  برابــر  در 
نفوذناپذیرنــد. مرتبــا در راه خــدا جهــاد می کننــد و از ســرزنش احــدی ابــا ندارنــد. 
ــد  ــته باش ــرایطش را داش ــس ش ک ــر  ــه ه ــه ب ک ــت  ــاص خداس ــل خ ــن فض ــه ای البت
ــه شــرایط بنــدگان،  گســترده اســت و از ســر علمــش ب می بخشــد. خــدا فضلــش 

می بخشــد. را  آن 
کتــاب  کفــار و اهــل  کــه ایمــان آورده ایــد! مبــادا در دایــره ی والیــت  کســانی  ای 
گــر واقعــا مؤمــن  گرفته انــد. ا یچــه  کــه دینتــان را بــه مســخره و باز یــد   بی دیــن برو

کنیــد. گــوش  هســتید، رعایــت عظمــت خــدا را هــم بکنیــد و بــه حرفــش 

تطبیق تاریخ انقالب

بدعهدی آمریکا در مذاکرات الجزایر 

کودتــا و حملــه ی نظامــی  آمریــکا بــا همــه ی خباثت هایــش –از قطــع رابطــه تــا 
نیمه تمــام در طبــس- نتوانســت عــزت و اقتــدار جمهــوری اســالمی را بشــکند و 
ــا اعــالم شــروطی  کنــد. ســرانجام ب گروگان هــا  ــه آزادی بی قیدوشــرط  مــا را وادار ب
بــا  آمریــکا  ایــران و  کــرات  امــام در 21 شــهریور 1359، مذا از جانــب حضــرت 

ــه ماجــرا شــروع شــد: ــرای فیصلــه دادن ب وســاطت الجزایــر ب

گروگان گیــرى توســط دانشــجویان مســلمان و مبــارز  کــه  گفتــه ام  »بارهــا 
از  مــا  کــه ملــت  العمــل طبیعــی صدماتــی اســت  مــا عکــس  و متعهــد 
پــس دادن امــوال شــاه معــدوم   بــا باز

ً
امریــکا خــورده اســت. و اینــان فعــال

و لغــو تمــام ادعاهــاى امریــکا علیــه ایــران و ضمانــت بــه عــدم دخالــت 
گذاشــتن تمامــی ســرمایه هاى مــا  سیاســی و نظامــی امریــکا در ایــران و آزاد 
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کــه البتــه ایــن امــر را محــول بــه مجلــس اســالمی نمــوده ام تــا  آزاد می گردنــد؛ 
کــه صــالح  می داننــد عمــل نماینــد.«1 ــه هــر نحــو  ــان ب آن

کــره، بالخــره آمریــکا ظاهــرا بــه شــروط ایــران تــن داد و  پــس از چنــد مــاه مذا
کــه روشــن  یــادی نگذشــت  گرچــه زمــان ز گروگان هــا پــس از 444 روز آزاد شــدند. 
ــوده و نتوانســته  ــه آمریــکا خوشــبین ب ــادی ب ی کره کننــده ی ایــران، ز شــد، تیــم مذا
کــردن  کــه جــز آزاد  کنــد؛ چــرا  از حیــث حقوقــی، پایبنــدی آمریــکا را تضمیــن 
ــه  ک ــان داد  ــفید نش کاخ س ــران،  ــت ای ــای مل ــی از دارایی ه کوچک ــیار  ــش بس بخ
بــه هیــچ یــک از تعهداتــش پایبنــد نبــوده اســت؛ از حمایــت معنــوی و مــادی از 
گرفتــه، تــا حمایــت از منافقیــن و خائنــان داخلــی  صــدام در جنــگ تحمیلــی 
بــا  بــه جنــگ  –ماننــد بنی صــدر- و تشــدید حلقــه ی تحریم هــا و ورود علنــی 

ایــران در ســال 65. بــه ایــن ترتیــب، اولیــن پیمان شــکنی آمریــکا در اولیــن مقطــع 
کــرات رســمی پــس از انقــالب رقــم خــورد.  مذا

گروگانهــای  آزادی  بــرای  ایــران  وســاطت  در  آمریــکا  بدعهــدی  دومیــن 
لبنــان در  آمریکایــی 

در نیمــه ی دهــه ی 60، حــزب اهلل لبنــان تعــدادی جاســوس  آمریکایــی  را بــه 
گروگان هــا، یکــی از  گرفتــه بــود. فیصلــه دادن بــه ایــن مســئله و آزادی  گــروگان 
کارهــای بــوش پــدر –رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا- بــود. بــا توجــه بــه  دســتور 
پایــان جنــگ تحمیلــی و نیــاز ایــران بــه منابــع مالــی بــرای بازســازی کشــور، آمریــکا 
گروگان هــا را بــراي فرســتادن پالــس مثبــت  فرصــت همــکاری جهــت آزادســازی 
کــره مناســب دیــد. رئیــس جمهــور آمریــکا بیانیــه ای صــادر  و دعــوت ایــران بــه مذا

گفــت.  کــرد و از »حســن نیــت« در برابــر »حســن نیــت« ســخن 
گروگان هــای  آزادی  بــه  کمــک  بــا  گمــان می کردنــد  برخــی مقامــات دولتــی 
کننــد  آزاد  را  آمریــکا  در  ایــران  شــده ی  بلوکــه  دارایی هــای  بتواننــد  آمریکایــی 
کشــور بــه دســت آورنــد. لــذا آقــای هاشــمی  و منابــع سرشــاری بــرای بازســازی 

1 . صحیفه امام، ج 13، ص 213 و 214 
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ــرای همــکاری از موضــع  ــران را ب رفســنجانی -رئیــس جمهــور وقــت- آمادگــی ای
کــردن حــزب اهلل، از آمریــکا خواســت تــا  کــرد. البتــه بــرای متقاعــد  برابــر اعــالم 
ــان مقاومــت  ــی سرشــناس جری ــم عبیــد« -روحان ــرای آزادی »شــیخ عبــد الکری ب
کنــد. شــرط  تــالش  بــود-  ربــوده  او را از درون منزلــش  یــم صهیونیســتی  کــه رژ
گذاشــت، آزادی 4 دیپلمــات ربــوده شــده  ی ایــران بــه دســت  کــه ایــران  دیگــری 

فاالنژهــا بــود. 
ــدی  ــز دور جدی ــا تالش هــای بی ســروصدای سیاســی، در داخــل نی هم زمــان ب
کــردن رهبــری بــه  از تالش هــای تبلیغاتــی از طــرف همیــن جریــان بــرای متقاعــد 
کمک هــای اقتصــادی آن  کــره و عادی ســازی روابــط بــا آمریــکا و اســتفاده از  مذا

کنــش قاطــع رهبــری را در پــی داشــت.1  کــه البتــه وا آغــاز شــد، 
ــان  ــده از مظلوم ــا آن ع ــه، آی گرفت ــام  ــان انج ــه در لبن ک ــی  گروگان گیریهای ــان  ــه می ــام مقایس 1 . »در مق
کشورشــان آمــده  کــه بــه  کســانی هســتند- جاســوس امریکایــی را  کــه مــا هــم نمی دانیــم چــه  لبنــان- 
کســی، صاحــِب  از خانــه ى  و  لبنــان می آیــد  بــه  کــه  یــا اســرائیل  اســت، می گیرنــد، محکوم ترنــد 
گــر بــه لبنانــی  کار، زشــت تر و منفورتــر اســت؟ ا کدامیــك از ایــن دو نــوع  خانــه را مــی دزدد و می بــرد؟! 
گــروگان گرفتیــد؟ خواهــد گفــت: ایــن فــرد  بگوینــد: چــرا شــما ســرهنگ امریکایــی یــا فــالن فــرد دیگــر را 
گــر بــه اســرائیل و امریــکا  گرفتــار نشــود. امــا ا ــا  ــرود ت داخــل خانــه ى مــن آمــده و جاسوســی می کنــد؛ ب
گرفتیــد بردیــد؟ چــه جوابــی دارنــد  بگوینــد: چــرا شــما آمدیــد »شــیخ عبیــد« را از داخــل خانــه اش 
کمــال وقاحــت  ــا  ــکا ب ــا ایــن؟ آن وقــت رئیس جمهــور امری گروگان گیــرِى منفــور، آن اســت ی بدهنــد؟ 
گروگان گیرهــا هســتید. از همــه ى  گروگان گیرهــا صحبــت نمی کنیــم! شــما پشــتیبان  می گویــد: مــا بــا 
کــه دســت نشــانده و دســت آموز شماســت. ایــن،  گروگان گیرهــا بدتــر و خبیث تــر، اســرائیل اســت 
کــه از حــق و انســانیت و عدالــت، فرســنگها  کیفیــت قضــاوت آن هــا در مســائل بین المللــی اســت 

ــد.  گونه ان ــن  ــا ای ــه دارد. آمریکاییه فاصل
کــره بــا ملــت  کــه امریــکا بیایــد مذا بــراى ملــت ایــران، چیــزى از ایــن خنده  آورتــر و مســخره  تر نیســت 
ــرار  ــران برق ــا ای ــان را ب ــرطی روابطم ــه ش ــا ب ــد م ــد و بگوی ــرار بده ــرط ق ــراى آن ش ــد و ب کن ــا  ــران را ادع ای
ــد از  ــا بع ــن دولته ــران، منفورتری ــت ای ــم مل ــروز در چش ــما ام ــود!! ش ــان بش ــن و چن ــه چنی ک ــم  می کنی
کــره بــا شــما  دولــت غاصــب صهیونیســتی هســتید. ملــت ایــران چــه احتیاجــی بــه ارتبــاط و مذا
کــره ى مــا بــا امریــکا  کــرده اســت؟ مذا کــره  کســی در نظــام جمهــورى اســالمی بــا شــما مذا دارد؟ چــه 
کشــور هشــدار می دهیــم و نهیــب  کــه در تریبون هــاى عمومــی، بــه ســردمداران آن  همیــن اســت 
می  زنیــم و می  گوییــم شــما بــا ایــن روشــها و بــا ایــن تهدیــد و تطمیعهــا، نخواهیــد توانســت ملــت بــزرگ 
گذشــته می  گوییــم:  ــا امــروز هــم مثــل  ــرار بدهیــد. م ــر ق ــا را تحــت تأثی کشــور م ــی و مســئوالن  و انقالب
ــا او را  ــا وقتی  کــه امریــکا در چنیــن مواضعــی قــرار دارد، مــا رابطــه ب ــا امریــکا را نمی  خواهیــم. ت رابطــه ب
ــدى  ــت پلی ــت از دول ــت و حمای ــب و جنای ــر دروغ و فری ــکا ب ــت امری ــه سیاس ــا وقتی  ک ــم. ت رد می  کنی
ــا وقتی  کــه خاطــره  ى جنایت هایــی  ــه ملتهــاى مســتضعف اســتوار اســت و ت مثــل اســرائیل و ظلــم ب
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گروگان هــا آمریــکا را بــه تکاپــو انداخــت.  کشــته شــدن یکــی از  از آن طــرف، 
کــه  کــرد  فرســتاده ی آمریــکا -کــه یکــی از مقامــات ســازمان ملــل بــود- اعــالم 
گروگان هــا آزاد شــوند و ســپس بــه تقاضاهــای ایــران  آمریــکا مایــل اســت ابتــدا 
پاســخ داده شــود. دولــت ایــران ابتــدا ایــن درخواســت را مســتکبرانه دانســت 
کــه در صــورت پرداخــت 10 درصــد  کــرد  پــس از مدتــی اعــالم  امــا  کــرد.  و رد 
دارایی هــای ایــران بــه عــالوه ی غرامــت هوایپمــای مســافربری ســاقط شــده ی 

گروگان هــا شــروع خواهــد شــد.  ایــران بــه قربانیــان، آزادی 
کــره  کــردن رهبــری بــه مذا از ســوی دیگــر، فضاســازی های رســانه ای بــرای وادار 
بــا آمریــکا همچنــان ادامــه داشــت. حتــی یکــی از وزرا یادداشــتی تحــت عنــوان 
ــه  ــدی ب ــش تن کن ــه ای وا ــت اهلل خامن ــرت آی ــت. حض ــتقیم« نوش ــره ی مس ک »مذا

ایــن یادداشــت نشــان دادنــد:

ــا رأس اســتکبار  ــد ب کــه فکــر می کننــد مــا بای کســانی  »مــن معتقــدم، آن 
کنیــم، یــا دچــار ســاده لوحی هســتند، یــا مرعوبنــد...  کــره  یعنــی امریــکا مذا
کــره در عــرف سیاســی، یعنــی معاملــه... مــا چــه می توانیــم بــه امریــکا  مذا
کــه او چــه می خواهــد؟  بدهیــم؟ او از مــا چــه می خواهــد؟ آیــا می دانیــد 
کــه   ان یؤمنــوا بــاهلل العزیــز الحمیــد« )بــروج:8(. و اهلل 

ّ
»و مــا نـــقموا منهــم اال

امریــکا از هیــچ  چیــز ملــت ایــران، بــه قــدر مســلمان بــودن و پایبنــد بــودن 
بــه اســالم نــاب محّمــدى، ناراحــت نیســت. او می خواهــد شــما از ایــن 
گــردِن برافراشــته و  یــد. او می خواهــد شــما ایــن  پایبندیتــان دســت بردار

ســرافراز را نداشــته باشــید؛ حاضریــد؟!«1
جنبه هــا ی  رعایــت  خاطــر  بــه  را  گروگان هــا  آزادی  بــه  کمــک  ایشــان  البتــه 

گرفتــه، در ذهــن ملــت ماســت و  ــه ملــت ایــران انجــام  کــه از طــرف ســردمداران امریکایــی نســبت ب
کــردن دارایی  هــا و امــوال ملــت ایــران  جبــران نشــده- مثــل خاطــره  ى ســقوط هواپیمــا، مثــل مســدود 
گــر  ــا او رابطــه  اى برقــرار نماییــم... ا ــا ب کنیــم ی کــره  ــا دولــت امریــکا مذا در امریــکا- امــکان نــدارد مــا ب
کشــور، دســت- آن هــم دســت  کشــورمان بــراى ســازندگی  کــه مســئوالن  کننــد  کســانی در دنیــا خیــال 
کــه ســخت در اشــتباهند. چنیــن چیــزى پیــش  کــرد، بداننــد  ذلــت- بــه ســوى امریــکا دراز خواهنــد 

نیامــده و ابــدًا پیــش نخواهــد آمــد.« )بیانــات رهبــر انقــالب، 68/5/23(
1 . بیانات رهبر انقالب، 69/2/12 
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کــره بــا  یچــه ای بــرای مذا انســانی مــردود ندانســتند، امــا این کــه ایــن قضیــه در
ــیری ناپذیری  ــدی و س ــر، بدعه ــت آخ ــد و دس کردن ــدت رد  ــه ش ــود را ب ــکا ش آمری
کردنــد: کــره ی احتمالــی پیش بینــی  اشــتهای آمریــکای مســتکبر را در هرگونــه مذا

کنیــد. ایــن هــم ســاده لوحی  گروگانهــا معاملــه  بــا  »می گوینــد بیاییــد 
کــه قــدرت  کــه مایلیــم بــه قــدرى  کردیــم  اســت. مــا البتــه از اول اعــالم 
گروگان گیــران  کــه مالــك  گروگانهــا آزاد بشــوند. مــا  کــه  کنیــم  کمــك  یــم،  دار
ى  رو کــه  هســتند  مظلومــی  مســتضعف  مردمــان  آن هــا  نیســتیم. 
کــه از  گروگانهــا را در اختیــار دارنــد. تــا آنجایــی  گونــی،  گونا انگیزه هــاى 
لحــاظ اصــول مــا، اشــکالی نداشــته باشــد و حــرف مــا ُبرندگــی داشــته 
کنیــم؛ امــا نــه بــراى خاطــر امریــکا، بلکــه بــراى  کمــك  یــم  باشــد، حرفــی ندار
خاطــر تکلیــف، بــراى خاطــر انســانیت و بــراى خاطــر اصــول. ایــن، اصــول 
کار را می کنیــم؟  کیســت؟ آیــا مــا بــراى خاطــر امریــکا ایــن  ماســت؛ امریــکا 
کــرد؛  کار را  کــه یــك نفــر آمــد، بــراى خاطــر امریــکا ایــن  کنیــم  حــاال فــرض 

امریــکا چــه پاســخی خواهــد داد؟
کــه از آن طــرف، بــوش  در تلکس هــاى همیــن دیــروز و پریــروز خواندیــم 
کــرده اســت، و از آن  گروگانهــا تشــکر  کمکــش بــه آزادى  ّیه، به خاطــر  از ســور
کــرده، یــا بــه تعبیــر آن هــا هشــدار  ّیه اخطــار  طــرف هــم دولــت امریــکا بــه ســور
گروگانهــا، بــراى عــادى  کــه شــما خیــال نکنیــد صــرف آزادى ایــن  داده 
کافــی اســت؛ بایــد در سیاســتهایتان تجدیــد  شــدن روابــط شــما بــا امریــکا 
کــه در سیاســتهاى مربــوط بــه جنــگ اعراب  کنیــد! آن وقــت اســم بــرده  نظــر 

کمپ دیویــد بشــوید! کنیــد؛ یعنــی وارد پیمــان  و اســرائیل تجدیــد نظــر 
کــه زیــر بــار این طــور تحمیلهــاى امریــکا  خــاك بــر ســر آن ملــت و دولتــی 
کــه در آن هــا اندکــی ضعــف  کســانی  بــرود. توقعــات امریــکا نســبت بــه 
در  بایــد  کــه  می گویــد  صریحــًا  اســت.  این گونــه  می کنــد،  احســاس 
کنیــد!  سیاســتهایتان، سیاســتهاى جنــگ اعــراب و اســرائیل تجدیــد نظــر 
ــا  ــره ب ک ــز مذا ــم پشــت می ی کســانی بگوینــد برو کــه  چــه ســاده لوحی اســت 
ــه اصــول انســانی و حقــوق بین الملــل  یــك دســتگاه متکبــر و بی اعتقــاد ب
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بنشــینیم. آمریکاییهــا، بــه اصــول و حقــوق بین الملــل، اعتقــادى ندارنــد.
کــه افســر جنایــت کارش دســتور تیــر  دولــت امریــکا، همــان دولتــی اســت 
کردنــد، هواپیمــاى مســافربرِى چنــد صدنفــره را در  داد، موشــك شــلیك 
کردنــد و دولــت  کوچــك و بــزرگ را نابــود  یــا ســاقط نمودنــد و مــرد و زن و  در
کــه رئیــس  جمهــور فعلــی  کمــه نکــرد و شــنیدم  امریــکا ایــن افســر را محا
کــر بــوش[ بــه آن افســر مــدال لیاقــت داده اســت! این هــا،  امریــکا ]جــرج وا
این طــور هســتند. شــما چــه می گوییــد؟ مگــر این هــا بــه حقــوق بین الملــل 

معتقدنــد؟ مگــر این هــا بــه حقــوق انســانها معتقدنــد؟«1
کــه  گــروگان آزاد شــدند و ایــران از طریــق ســوئیس پیــام فرســتاد  بــه هــر حــال، دو 
منتظــر اقــدام متناســب آمریــکا اســت. امــا بــوش پــدر همــه چیــز را منــوط بــه آزادی 
کمــال نابــاوری، بــوش  گــروگان آخــر هــم آزاد شــد، امــا در  کــرد.  گروگان هــا  همــه ی 
کشــته شــده ی آمریکایــی اســت!  گفــت منتظــر بازگردانــدن جنــازه ی تفنگــدار 
گــروگان آمریکایــی  جنــازه هــم بــه آمریــکا برگشــت و چهارمــاه از آزادی آخریــن 
گذشــت، امــا خبــری از عمــل آمریــکا بــه وعده هایــش نبــود.2 آمریــکا فتــوای امــام 
خمینــی در خصــوص »ارتــداد ســلمان رشــدی« را مغایــر بــا »حســن نیــت« ایــران 

دانســت و بــه همیــن بهانــه از انجــام تعهداتــش ســرباز زد3.

عاقبت "عرفات"، مایه  عبرت همه  انقالبیهای خسته

کــه بــا پایــان جنــگ تحمیلــی، از نابــودی نظامــی انقــالب ناامیــد شــده  آمریــکا 
برایــش  ی، زمینــه   پاشــی شــورو فــارس و فرو بــه واســطه ی جنــگ خلیــج  بــود، 
کنــد و نقشــه ی منطقــه را تغییــر دهــد.  فراهــم شــد تــا بــر مســئله ی فلســطین تمرکــز 
کــرد و تقریبــا همــه  ی اعــراب را  یــد را برگــزار  کنفرانــس مادر بنابرایــن ابتــدا در 1991 
کنفرانــس  یــم جعلــی صهیونیســتی بــه اجمــاع رســاند. ســپس  بــرای ســازش بــا رژ
کــرد تــا خیــال اســرائیل را از جریــان مقاومــت فلســطین خالص کند  اســلو را برگــزار 

1 . همان 
2  .http://yon.ir/2omhq 
3  .http://yon.ir/1Wii4 
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کنــد. رابیــن -نخســت وزیر اســرائیل- »ســازمان  و انتفاضــه ی ســنگ را متوقــف 
آزادی بخــش فلســطین« و دولــت خودگــردان را بــه رســمیت شــناخت و اجــازه داد 
کرانــه ی باختــری بازگردنــد. در عــوض یاســر عرفــات  رهبــران آواره ی آن بــه غــزه و 
کــرد و اســرائیل را بــه رســمیت شــناخت و  نیــز مرامنامــه ی »ســاف« را اصــالح 
کــرد. همچنیــن بــه نــص صریــح پیمــان اســلو،  مبــارزه ی مســلحانه را حــذف 
کرانــه باختــری عقب نشــینی  اســرائیل می بایســت ظــرف پنــج ســال از نــوار غــزه و 

می کــرد. 
در بیــن کشــورهای اســالمی، ایران تنها مخالف سرســخت ایــن کنفرانس های 
ــاال نگــه داشــتن پرچــم  ــرای ب ــود و تمــام تــالش خــود را ب ــه اصطــالح- صلــح ب -ب
مقاومــت و تقویــت مبــارزان فلســطینی انجــام داد. بــه تصریــح ســید حســن نصــر 
اهلل، در حالی کــه حتــی بســیاری از مقامــات ایرانــی نیــز از پایــان مقاومــت حــرف 
بی نتیجــه  و  ســازش  رونــد  شکســت  از  قاطعانــه  انقــالب  رهبــر  امــا  می زدنــد، 
گفتنــد و حتــی از حــزب اهلل لبنــان خواســتند تــا  بــودن تالش هــای آمریــکا ســخن 

مقاومــت را توســعه دهــد.1 
پیش بینــی رهبــری بــاز هــم بــه واقعیــت پیوســت؛ در ســپتامبر 1998 دوره ی 
پنج ســاله ی مقــرر در پیمــان اســلو تمــام شــد و اســرائیل بــه تعّهــدات خــود عمــل 
یــم غاصــب اســرائیل نــه تنهــا از زمین هــای اشــغالی  نکــرد؛ در ایــن مــدت، رژ
مضاعــف  رشــدی  بلکــه  نشــد،  متوقــف  شهرک ســازی  و  ننشســت  عقــب 
کشــاند و فلســطینیان  داشــت. این گونــه اســرائیل عمــال اســلو را بــه شکســت 
ــد و در  ــرائیلی داده بودن ــرف اس ــه ط ــادی ب ی ــی ز ــی و امنّیت ــازات سیاس ــه امتی ک  -
مقابــل جــز یــک شناســایی شــکلی و بازگشــت شــماری از  رهبــران ســاف چیــزی 
بــه انتفاضــه نخســت، دســت خالــی  عایدشــان نشــده و در ازای پایــان دادن 
انتفاضــه  بــه  بازگشــت  بــه  کــرات، تصمیــم  مذا نتایــج  از  ماندنــد - ســرخورده 
گرفتنــد و در ایــن میــان ورود آریــل شــارون بــه مســجد االقصــی صرفــا جرقــه ای بــود 
کــه امیــد  کســتر را شــعله ور ســاخت. بــاز هــم مقاومــت بــود  کــه آتــِش زیــر ایــن خا
ملــت مظلــوم فلســطین را بــرای احقــاق حقوقشــان زنــده نگــه داشــت؛ همان گونــه 

1  . http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=12605 
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یــد فرمــوده بودنــد: کنفرانــس مادر کــه حضــرت آقــا در ســال 70 در هنــگام برگــزاری 

کــه هیــچ تهدیــد و هیــچ ترفنــدى از قبیــل شــرکت دادن  »دشــمن بدانــد 
کنفرانــس امریکایــی،  بــه آرمــان فلســطین در  کــرده  فلســطینیاِن پشــت 
ــطین  ــات فلس ــاد در راه نج ــه جه ک ــی را  ــوس مؤمنه ی ــت نف ــد توانس نخواه
ى گــردان  را تکلیــف اســالمی خــود می داننــد، از ایــن مبــارزه ى برحــق رو
کنــد، و علی رغــم خواســت امریــکا و دســتیاران و وابســتگانش، جهــاد 
ملــت فلســطین ادامــه خواهــد یافــت و ایــن شــعله ى مقــدس، بــا خیانــت 

سیاســتمداران وابســته ى فلســطینی و عــرب خامــوش نخواهــد شــد.«1
کــه حــاال دیگــر ســالح خــود  سرنوشــت ذلت بــار عرفــات –مجاهــد ســابق، 
ــه رونــد ســازش نیــز مایــه ی عبــرت شــد؛  ــود- پــس از ورود ب گذاشــته ب ــر زمیــن  را ب
بــه  را  بــر فلســطین  –کــه مالکیــت غاصبانــه ی اســرائیل  او  بــه  اســرائیل حتــی 
ی را در دفتــر کارش در رام اهلل محاصــره  رســمیت شــناخته بــود- نیــز رحــم نکــرد؛ و

ــتند.  کش ــم  ــدن س ــا خوران ــپس ب ــد و س کردن
ــرای  ــم ترســیم می کنــد؛ ب کری ــرآن  کــه ق فرجــام عرفــات، همــان عاقبتــی اســت 
ــا ســختی ها و فشــارها در مســیر  ــه محــض مواجهــه ب کــه ب همــه ی انقالبی هایــی 
کــه  اقامــه ی دیــن و بــه هــوای رســیدن بــه رفــاه و پیشــرفت، همــه ی جنایاتــی 

کــرده را یادشــان مــی رود و مبــارزه را رهــا می کننــد.  دشــمن در حقشــان 

که بلندتر شد! "گفتگوی تمدنها و "دیوار بی اعتمادی" 

سیاســت  ادامه دهنــده ی  سیاســی،  عرصــه ی  در  اصالحــات  دولــت 
»تنش زدایــی« بــود و شــعار »گفتگــوی تمدن هــا« مــی داد و از »کوتــاه شــدن دیــوار 
بی اعتمــادی میــان ایــران و آمریــکا« دم مــی زد. درســت در همیــن مقطــع، دولــت 
جمهوری خــواه بــوش در آمریــکا قــدرت را در دســت داشــت و بــه دنبــال »تغییــر 
یــت اســرائیل2. نقشــه ی خاورمیانــه« بــود؛ یعنــی ســاختن خاورمیانــه ای بــه محور

 1370/7/25 . 1
ــه اى  ــل را بهان ــال قب ــج س ــار پن ــپتامبِر چه ــان 11 س ــی هم ــهریور، یعن ــه ى 20 ش ــا قضی 2 . »آمریکائی ه
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کلیــد خــورد و آمریــکا بــا  ایــن طــرح، بــا انفجــار برج هــای دوقلــو در نیویــورک 
کــرد.  فضاســازی ســنگین رســانه ای، مســلمانان را مســؤل ایــن حملــه معرفــی 
ســپس همیــن اتفــاق مشــکوک، دســتمایه ی حملــه بــه افغانســتان و ســپس عــراق 

یســم شــد. ــا ترور بــه بهانــه ی مبــارزه ب
آمریــکا از یــک ســو تــالش می کــرد بــا اســتفاده از زمینــه  ی موجــود در دولــت 
ــه آن  ــته ب گذش ــطور  ــه در س ــکا –ک ــا آمری ــه ب ــدن رابط ــادی ش ــرای ع ــات ب اصالح
اشــاره شــد- پــای جمهــوری اســالمی را بــه جنــگ افغانســتان و ســرنگونی طالبــان 
یســم مــی زد و مــا را بــه  کنــد و از ســوی دیگــر، بــه نظــام اســالمی برچســب ترور بــاز 
گرفتــن انتقــام »فاجعــه ی  کنــار انگیــزه ی  حملــه تهدیــد می کــرد. ایــن دو عامــل در 
ــه رهبــری  مــزار شــریف« از طالبــان، باعــث شــد برخــی از مقامــات داخلــی نیــز ب
یســم« بــه ســرکردگی آمریــکا  کشــور بــه »اتحــاد ضــد ترور کــه  پیشــنهاد بدهنــد 

ــدد. بپیون
امــا ایــن بــار نیــز پاســخ رهبــری منفــی بــود؛ ایشــان معتقــد بودنــد آمریــکا بــه 
ــه افغانســتان، در  ــا مشــارکت در حملــه ب ــران اســالمی ب کــه ای دنبــال ایــن اســت 
ــرای خــودش مجــوزی  ــرو شــود و از قبــل ایــن همراهــی، ب چشــم مســلمانان بی آب
ــه  ــکا ب ــا حملــه ی آمری یســم و هــم ب ــا ترور کــه مــا هــم ب ــد  کردن ــذا اعــالم  بتراشــد. ل

کشــور مســلمان همســایه مخالفیــم.1 

قــرار دادنــد بــراى اینکــه مطامــع خودشــان را در خاورمیانــه پیــش ببرنــد. هــدف اصلــی آن هــا هــم 
کــه آن روز مــا  کننــد بــر محــور منافــع اســرائیل؛ بــه تعبیــرى  کــه بتواننــد خاورمیانــه اى درســت  ایــن بــود 
می کردیــم، خاورمیانــه اى بــا پایتختــی اســرائیل؛ این طــور چیــزى مــورد نظرشــان بــود. اشــغال عــراق و 

ــر انقــالب، 1386/6/23( ــات رهب ــود.« )بیان ــروژه ب ــی از نقشــه هاى ایــن پ ــه عــراق، جزئ حملــه ى ب

کــه پــاى ایــران را بــه ایــن مناقشــه بکشــانند. البتــه نفــس این کــه مّتهــم  1 . »ســعی آمریکایي هــا ایــن بــود 
کــردن آن مجموعــه  ى افغــان یــا عــرب چقــدر درســت و چقــدر غلــط اســت، چــه دلیلــی دارد یــا نــدارد، 
کنــون بــه هیچ  کــس دلیــل قانع  کننــده  اى نشــان نداده  انــد- امــا برفــرض  کــه آمریکایي هــا تا کنــار-  بــه 
کــه ایــن تهمــت راســت باشــد، آن هــا بــه جــاى این کــه بــا مّتهمــاِن خودشــان روبــه  رو بجنگنــد و مبــارزه 
کننــد:  کننــد، ملــت افغانســتان را هــدف قــرار داده  انــد! ... اصــرار داشــتند مــا را وارد ایــن مناقشــه 
گــر دولــت ایــران از  کنیــم! ا یــد تــا مــا بتوانیــم عبــور  فضایتــان را بدهیــد و زمینتــان را در اختیــار بگذار

اّول آن موضــع قاطــع را نمی  گرفــت، توّقعاتشــان روز بــه روز بیشــتر می  شــد. 
کــه در سرتاســر دنیــاى اســالم بــراى  کــه بــه توده  هــاى عظیمــی  یکــی از هدف هــاى آن هــا ایــن بــود 
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رســانه ای  هیاهــوی  بــا  را  کشــور  سیاســیون  برخــی  هم نوایــی  ایشــان  البتــه 
کردنــد و آمریــکا را  دولتمــردان آمریکایــی پــس از انفجــار برج هــای دوقلــو مذمــت 

یســم در جهــان خواندنــد.1  ترور اصلی تریــن منشــأ 

کــه شــما خیــال می  کنیــد، ایــران  ملــت ایــران و نظــام اســالمی احتــرام قائلنــد، بگوینــد آن قــدرى هــم 
بــه اصــول اســالمی پایبنــد نیســت.

ــل  ــتان را قت ــت افغانس ــد. مل کنن ــب  کس ــّوز  ــی مج ــراى مسلمان  ُکش ــه ب ک ــود  ــن ب ــان ای ــدف دیگرش ه
ــا مــا همــراه اســت؟ مــا  کــه بگوینــد ایــران هــم خبــر دارد و ب عــام می  کننــد؛ چــه مجــّوزى از ایــن بهتــر 
کنیــم. مــن بــه مســئوالن  کــه مواضــع خــود را بــدون هیچ  گونــه ابهامــی بــراى دنیــا بیــان  یدیــم  اصــرار ورز
گفتــم بایــد در موضع  گیري هــا هیچ  گونــه دوپهلویــی وجــود نداشــته باشــد. صریــح و روشــن  کشــور 
ــه افغانســتان هــم مخالفیــم؛ در هیــچ  ــکا ب ــه  ى امری ــا حمل یســم مخالفیــم؛ ب ــا ترور ــا ب ــد بگوییــد م بای

ــات رهبــری، 1380/8/8(  کــرد.« )بیان ــکا باشــد، شــرکت نخواهیــم  کــه رهبــر آن امری ائتالفــی هــم 
کــوره ى تبلیغــاِت یك  جانبــه می  دمد.  1 . »امــواج تبلیغــات جهانــی و تحــّرکات سیاســی دنیــا مرّتبــًا در 
وســایل ارتبــاط جمعــی در اختیــار عــّده  ى مخصوصــی اســت. روزنامه  هــا، رادیــو و تلویزیون  هــا در 
دنیــا، در اختیــار ســرمایه  داران و زرمنــدان و زورمنــدان اســت؛ در اختیــار آحــاد مــردم و انســانهاى 
روشــن بیــن و صالــح و حکیــم نیســت. هرچــه را دلشــان می  خواهــد و طبــق منافــع آن هاســت، وارد 
کانال هــاى ارتباطاتــِی رادیوهــا و تلویزیون  هــا و خبرگزارى  هــا و روزنامه  هــا می  کننــد و در اعمــاق عالــم 
ــد و جــذب می  کننــد؛ عــّده  اى هــم متأســفانه  منتشــر می  ســازند. عــّده  اى، بی  توّجــه آن هــا را می  گیرن
کــه بــراى  کمــك می  کننــد؛ در حالــی  بــه ایــن امــواج یك  جانبــه و برخاســته از خودخواهــی و اســتکبار، 

آن هــا هیــچ ســودى نــدارد.
رفتــار و اظهــارات دولــت امریــکا و مســئوالن امریکایــی در ایــن قضیــه، بســیار متکّبرانــه  و مغرورانــه  و 
کــه بــا هیــچ منطقــی ســازگار نیســت.  برخاســته  ى از روح اســتکبار بــود و هســت. اظهاراتــی می کننــد 
ــه  دار  ــّدت خدش ــه ش ــا ب ــان در دنی ى امنّیتی  ش ــرو ــورده و آب ــه خ ــی لطم ــا خیل ــت آن ه ــه حیثّی ــه ب البت
کــه بــراى جبــران یــك تحقیــر، بــاز چهــره  ى اســتکبارى و  شــده اســت؛ امــا ایــن دلیــل نمی  شــود 
ى حــرف مــا حرفــی  قیافــه  ى خشــمگین بــه خــود بگیرنــد؛ یعنــی  مــردم دنیــا! مــا عصبانــی هســتیم؛ رو
کنــد؛  کــه آن هــا می  زننــد، حرفــی بــر زبــان جــارى  کســی جــرأت نکنــد در مقابــل حرفــی  نزنیــد! یعنــی 
بــه خیــال اینکــه می  شــود ملت هــا و انســان ها و دولت هــاى مســتقل را بــا ایــن شــیوه  ها از میــدان 
ــا آمریکاییهــا- نباشــد،  ــا مــا- یعنــی ب کــه هرکســی ب کــرد. از جملــه  ى ایــن حرفهــا ایــن اســت  خــارج 
ــار  کن ــر، این  طــور نیســت. خیلی  هــا در  یست  هاســت! ایــن حــرِف بســیار غلطــی اســت؛ نخی ــا ترور ب

یســت  هاى عالــم خطرناك  ترنــد. امریــکا هســتند، امــا از همــه  ى ترور
کردنــد! شــما چطــور در  کشورشــان را ضــّد اســالم  این هــا از اّولیــن ســاعات حادثــه، فضــاى عمومــی 

کرده  انــد؟!  کار را  کــه مســلمانان ایــن  همــان ســاعات اّول تشــخیص دادیــد 
در ایــن قضایــا، آمریکاییهــا از خودشــان ُپرتوّقعــی نشــان دادنــد. بــه آمریکاییهــا حملــه شــده اســت؛ 
کننــد؛ چــرا؟ چــون منافــع آن هــا ضربــه دیــده  کــه همــه ى دنیــا بایــد بــا آن هــا همــکارى  کرده انــد  توّقــع 
یــد همــه، منافــع شــما را  کــه حــال توّقــع دار کرده ایــد  اســت. مگــر شــما منافــع دیگــران را هرگــز رعایــت 

کننــد؟!  رعایــت 
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کــه دولتمردان مــا ورد زبانشــان »گفتگوی  جالــب این کــه دقیقــا در همیــن زمــان 
یســم« می گوینــد و  ــا ترور ــا غربی هــا مــدام از »مبــارزه ب ــوا ب تمدن هــا« اســت و هم ن
خالصــه، بــا ادبیــات مختلــف، می خواهنــد دل آمریــکا را بــه دســت بیاورنــد، 
کــه رئیــس جمهــور آمریــکا برمی گــردد و تــوی چشــم این هــا  درســت همینجاســت 

نــگاه می کنــد و می گویــد: ایــران محــور شــرارت اســت!

کــه مــا در مقابــل جبهــه ى دشــمن انعطــاف نشــان دادیــم و  »هــر برهــه اى 
ــد  ی ــم بگذار گفتی ــت  ــك وق ــاًل ی ــم -  مث کردی ــینی  ــی عقب نش ــا توجیه هائ ب
ــوءظن  ــد س ی ــم بگذار گفتی ــت  ــك وق ــم، ی ــمن بگیری ــت دش ــه را از دس بهان
گســتاخانه ترى علیــه  کنیــم - دشــمن مواضــع  دشــمن را از خودمــان زائــل 
کــه ادبیــات مســئولین مــا آلــوده شــد بــه حرفهــا و  گرفتــه. در آن روزى  مــا 
تعبیــرات تملق آمیــز نســبت بــه غــرب و فرهنــگ غربــی، در آن روز اینهــا 
کــه خــودش  کســی  کســی؟ آن  کردنــد! چــه  مــا را »محــور شــرارت« معرفــی 
مجســمه ى   - آمریــکا  قبلــی  جمهــور  رئیــس  بــود.  شــرارت  مجســمه ى 
ِکــی بــود؟  کــرد! ایــن  شــرارت - ایــران اســالمی را »محــور شــرارت« معرفــی 
کــه مــا در ادبیــات خودمــان، در اظهــارات خودمــان، حرفهــاى  آن وقتــی 
تملق آمیــز نســبت بــه غــرب و نســبت بــه آمریــکا و اینهــا را تکــرار میکردیــم. 

اینجورى انــد.«1 اینهــا 

بــد معنــا  را  یســم  ترور آن هــا  اســت.  یســم، مفهــوم غلطــی  ترور امریــکا، مفهــوم  در ذهــن مســئوالن 
کــه  کشــتار دســته  جمعی و قتــل عــاِم مــردم صبــرا و شــتیال-  کــه  گونــه  اى معنــا می  کننــد  می  کننــد؛ بــه 
کــه امــروز در رأس حکومــت  کســی  دو اردوگاه فلســطینی بودنــد- در یــك شــب بــه دســتور همیــن 
یســم بــه حســاب نمی  آیــد!« )بیانــات رهبــر انقــالب، 1380/7/4(  غاصــب صهیونیســتی اســت، ترور

1391/5/3 . 1
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پیشرفت در استقامت است، نه در سازش 

سرخط محتوایی

یــم و پشــت ســر ولــی  گرفته ایــم زیــر بــار والیــت شــیطان بــزرگ نرو مــا تصمیــم 
گرفتــن از مــا  کنیــم؛ لــذا او و اذنابــش دنبــال انتقــام  خــدا، دیــن خــدا را پیــاده 

هســتند و بقیــه اش بهانــه اســت. 
کــره و ســازش گری بــا طاغــوت اعظــم -کــه بــه بهانــه ی دور  پــس تــن دادن بــه مذا
کــردن ســایه ی جنــگ و حفــظ دســتاوردهای  اقتصــادی اســت- عمــال نتیجــه ی 
کمتــر از ارتــداد مــا از اســالم نــاب راضــی  عکــس دارد؛ چــون آن هــا بدعهدنــد و بــه 
ــه معنــای از دســت دادن عناصــر قــدرت  ــا ب ــا آنهــا، اتفاق کــره ب ــذا مذا نیســتند. ل

–مــادی و معنــوی- و افزایــش آســیب پذیری اســت. 

کــه مــا ابــزار قدرتــی را  کــره می دهــد  اصــال دشــمن وقتــی بــه مــا پیشــنهاد مذا
گــر زورش می رســید، بــرای  یــم و می خواهــد آن را از چنگمــان دربیــاورد؛ و اال ا دار

حملــه، معطــل نمی کــرد. 
گــر هــم بنــا بــه مصالحــی مجبــور شــدیم پیمانــی بــا دشــمن بســتیم، صرفــا  ا
یــم  کــه ســرقولش باشــد، بایــد بــه توافــق پایبنــد باشــیم و نبایــد بگذار تــا وقتــی 
بردارمــان  دســت  و  اســت  تجــاوزکار  چــون  بمانــد؛  بی جــواب  بدعهدیــش 

کنیــم. پشــیمانش  بایــد  بلکــه  نمی شــود؛ 
ــز  نظامــی  ــرای جهــاد و تجهی حفــظ دســتاوردها در ســایه ی آمادگــی دائمــی ب
کــردن در ایــن مســیر نبایــد  بــرای رعــب انداختــن در دل دشــمن اســت. از خــرج 

گذاشــت؛ چــون  خــدا جبرانــش می کنــد. کــم 
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آیات و تطبیق صدر اسالم

عقب نشینی ممنوع!

ْدبــاَر 
َ ْ
وُهــُم ال

ُّ
َکَفــُروا َزْحفــًا َفــال ُتَول ذیــَن 

َّ
قیُتــُم ال

َ
ذیــَن آَمُنــوا ِإذا ل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
1. یــا أ

ــزًا ِإلــی   ْو ُمَتَحّیِ
َ
فــًا ِلِقتــاٍل أ  ُمَتَحّرِ

َ
ِهــْم َیْوَمِئــٍذ ُدُبــَرُه ِإاّل ِ

ّ
)انفــال:15( َو َمــْن ُیَول

َمصیــُر )انفــال:16( 
ْ
ــُم َو ِبْئــَس ال واُه َجَهّنَ

ْ
ِفَئــٍة َفَقــْد بــاَء ِبَغَضــٍب ِمــَن اهلِل َو َمــأ

کفــار روبــرو  پیــام خداونــد بــه مســلمانان در »بــدر« ایــن بــود: وقتــی بــا انبــود 
چنیــن  کــس  هــر  یــد؛  برو در  و  کنیــد  پشــت  آنــان  بــه  تــرس  از  مبــادا  شــدید، 
کــه خشــم خــدا را خریــده و آخــرش جهنــم مــی رود؛ البتــه حرمــت  کنــد، بدانــد 
طراحــی  بــرای  کنــد  عقب نشــینی  این کــه  دارد؛  اســتثنا  یــک  عقب نشــینی، 
کنــار  حملــه ی مجــدد و یــا این کــه خــودش را بــه ســایر ســپاهیان برســاند و در 

آنــان بــه جنــگ ادامــه دهــد.

کن و به قدرت بازدارندگی برس کفار عهدنشناس را پشیمان 

)انفــال:55(  ُیْؤِمُنــوَن  ال  َفُهــْم  َکَفــُروا  ذیــَن 
َّ
ال اهلِل  ِعْنــَد  َواّبِ 

َ
الــّد َشــّرَ   

َ
ِإّن  .2

ُقــوَن  ٍة َو ُهــْم ال َیّتَ ُکّلِ َمــّرَ ذیــَن عاَهــْدَت ِمْنُهــْم ُثــّمَ َیْنُقُضــوَن َعْهَدُهــْم فــي  
َّ
ال

ُهــْم 
َّ
َعل

َ
َفُهــْم ل

ْ
ْد ِبِهــْم َمــْن َخل َحــْرِب َفَشــّرِ

ْ
ُهــْم ِفــي ال ــا َتْثَقَفّنَ )انفــال:56( َفِإّمَ

ْیِهــْم َعلــی  
َ
 ِإل

ْ
ــا َتخاَفــّنَ ِمــْن َقــْوٍم ِخیاَنــًة َفاْنِبــذ ــُروَن )انفــال:57( َو ِإّمَ

َ
ّک

َّ
َیذ

ــُروا  َکَف ذیــَن 
َّ
خاِئنیــَن )انفــال:58( َو ال َیْحَســَبّنَ ال

ْ
 اهلَل ال ُیِحــّبُ ال

َ
َســواٍء ِإّن

ٍة  ــّوَ ــْن ُق ــا اْســَتَطْعُتْم ِم ُهــْم َم
َ
وا ل

ُ
ِعــّد

َ
ُهــْم ال ُیْعِجــُزوَن )انفــال:59( َو أ

َ
َســَبُقوا ِإّن

ُکــْم َو آَخریــَن ِمــْن ُدوِنِهــْم ال  َخْیــِل ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ
ْ
َو ِمــْن ِربــاِط ال
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ْیُکــْم 
َ
 ِإل

َ
ُمُهــْم َو مــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َشــْي ٍء فــي  َســبیِل اهلِل ُیــَوّف

َ
ُموَنُهــُم اهلُل َیْعل

َ
َتْعل

ْل 
َ

هــا َو َتــَوّک
َ
ِم َفاْجَنــْح ل

ْ
ــل ُمــوَن )انفــال:60( َو ِإْن َجَنُحــوا ِللّسَ

َ
ْنُتــْم ال ُتْظل

َ
َو أ

 
َ

ْن َیْخَدُعــوَك َفِإّن
َ
َعلیــُم )انفــال:61( َو ِإْن ُیریــُدوا أ

ْ
ــمیُع ال ــُه ُهــَو الّسَ

َ
ــی اهلِل ِإّن

َ
َعل

ــال:62( ــَن )انف ُمْؤِمنی
ْ
ــِرِه َو ِبال ــَدَك ِبَنْص ّیَ

َ
ــذي أ

َّ
ــَو ال ــَبَك اهلُل ُه َحْس

ــا مشــرکان،  ــا در جنــگ ب ــود ت ــا یهــود مدینــه پیمــان بی طرفــی بســته ب پیامبــر ب
کردنــد و دشــمن را  از ناحیــه ی آنــان در امــان باشــد. امــا آنــان بارهــا نقــض عهــد 
ــران را  کاف ــن  ــد ای ــد. خداون ــر زدن ــدا خنج ــر خ ــه پیامب ــت ب ــد و از پش کردن ــک  کم
ــال  ــد و اص ــم ندارن ــان آوردن ه ــای ایم ــه بن ک ــد  ــی می کن ــات معرف ــن مخلوق بدتری

مراعــات عهــد و پیمــان را نمی کننــد.
گــذرش بــه این هــا افتــاد،  گــر در جنــگ  کــه ا خداونــد از  پیامبــر می خواهــد 
کار دستشــان  کــه دیگــر پیمان شــکنان نیــز حســاب  آنچنــان یورشــی بــه آنــان ببــرد 

بیایــد.
ــی  ــه قوم ک ــید  ــن، می ترس ــه قرای ــتند ب ــر مس ــر پیامب گ ــر؛ ا ــم باالت ــن ه ــی از ای حت
کــه مــا دیگــر پایبنــد  کنــد  کنــد، بایــد پیش دســتانه بــه آنــان اعــالم  پیمان شــکنی 
کنــد. چــون خداونــد خیانــت کاران را  بــه عهدمــان نیســتیم و پیمــان را الغــاء 
کــه قســر دررفته انــد؛ خیــر؛ خــدا  دوســت ندارد.کفــار پیمان شــکن نیــز فکــر نکننــد 

ــد. کن ــز  ــد عاج ــی نمی توان کس را 
کــه دشــمن فکــر  کار اســت؛ خیــر؛ تــا وقتــی  کــه پیــروزی »بــدر« آخــر  فکــر نکنیــد 
کــرد.  کنــد می توانــد بــه شــما ضربــه بزنــد؛ حتمــا بــرای ضربــه زدن طراحــی خواهــد 
لــذا وظیفــه ی همیشــگی جامعــه ی اســالمی در قبــال دشــمن ایــن اســت: تجهیــز 
نظامــی از هــر حیــث بــرای ترســاندن و بازداشــتن دشــمنان بالفعــل و بالقــوه -کــه 
در آینــده ممکــن اســت ســرراهتان ســبز شــوند- از هرگونــه فکــر پلیــد. نگــران 
نباشــید؛  بــه مرتبــه ی »بازدارندگــی« می کنیــد  راه رســیدن  کــه در  هزینه هایــی 
خــدا جبرانــش می کنــد و بــه شــما ظلــم نمی شــود؛ در دنیــا بــا عــزت و اقتــدار و 

کمیــت توحیــد و آخــرت هــم ســرجای خــودش. گســترش حا
ــان مثــل آدم بیاینــد و هوســت مســتقل  گــر آن البتــه مــا جنگ طلــب نیســتیم؛ ا
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دینــی مــا را بــه رســمیت بشناســند، مــا اهــل صلــح هســتیم؛ البتــه بــا تــوکل بــر 
ــت. ــان نیس ــرش پنه ــه ای از نظ ــچ توطئ ــه هی ک ــی  خدای

کــن؛  گــر دنبــال ماجراجویــی باشــند، بــا تکیــه بــر قــدرت خــدا تنبیهشــان  امــا ا
کمــک  خــدا بــا امــداد خــاص خــود و نیــز بــه دســت مؤمنــان صــادق مجاهــد، تــو را 

می کنــد.

گر ضربه خوردید، ضربه هم زدید؛ پس به سمت سازش نروید ا

ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن )آل عمــران :139(  ــْوَن ِإْن 
َ
ْعل

َ ْ
ْنُتــُم ال

َ
3. َو ال َتِهُنــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو أ

هــا َبْیــَن 
ُ
ــاُم ُنداِول ّیَ

َ ْ
ــَك ال

ْ
ــُه َو ِتل

ُ
َقــْوَم َقــْرٌح ِمْثل

ْ
ِإْن َیْمَسْســُکْم َقــْرٌح َفَقــْد َمــّسَ ال

 ِمْنُکــْم ُشــَهداَء َو اهلُل ال ُیِحــّبُ 
َ

ِخــذ ذیــَن آَمُنــوا َو َیّتَ
َّ
ــَم اهلُل ال

َ
ــاِس َو ِلَیْعل الّنَ

اِلمیــَن )آل عمــران:140(
َ

الّظ
کــه در »احــد« دچــارش شــدند،  ــی  ئات ــه خاطــر ابتال دســته  ای از مســلمانان، ب
گرفتــه بــود. خداونــد بــه آنــان می فرمایــد: شــما  کمــی سســت شــده بودنــد و دلشــان 
مثــال مؤمــن هســتید؛ معنــا نــدارد بــه خاطــر ایــن امتحــان، از پیمــودن ادامــه ی 
کــه خوردید  گــر بــه خاطــر ضرباتی  مســیر، سســت بشــوید یــا محــزون باشــید. تــازه، ا
کــه آنــان هــم در ایــن نبــرد، از شــما زخــم  ناراحتیــد، ایــن را مــد نظــر داشــته باشــید 
خوردنــد. روزگار بــاال و پاییــن دارد و قــدرت دســت بــه دســت می شــود تــا مؤمنــان 
ــرای همــه ی مؤمنیــن شــوند. البتــه  واقعــی خودشــان را نشــان دهنــد و الگویــی ب
کمیــت اســالم ظلــم می کننــد را  کــه بــا سســتی خــود بــه حا کســانی را  خداونــد 

دوســت نــدارد.

حفظ دستاوردها در سایه  استقامت

ــْن َیِتَرُکــْم 
َ
ــْوَن َو اهلُل َمَعُکــْم َو ل

َ
ْعل

َ ْ
ْنُتــُم ال

َ
ِم َو أ

ْ
ــل ــی الّسَ

َ
4. َفــال َتِهُنــوا َو َتْدُعــوا ِإل

ُکــْم )محمــد: 35( 
َ
ْعمال

َ
أ

ســازش،  خــط  پی گیــری  بــرای  سازشــکاران  همیشــگی  بهانه هــای  از  یکــی 
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»حفاظــت از دســتاوردها« اســت. خداونــد می فرمایــد: وقتــی رهبــر جامعــه امــر 
کوتــاه  کوتاهــی نکنیــد و سســت نشــوید و او را بــرای ســازش و  بــه جهــاد می کنــد، 
یــد؛ چــون شــما بــه برکــت اســتقامت  آمــدن در برابــر دشــمن، تحــت فشــار نگذار

ــد.  ی ــر را داشــته و دار مؤمنیــن وکمــک خــاص خــدا، دســت برت
از  محافظــت  شــما،  از  برخــی  مــادی  محاســبه ی  نظــام  خــالف  بــر  ضمنــا، 
دســتاوردها، در ســایه ی جهــاد اســت، نــه ســازش بــا دشــمن. خــدا خــودش از 
گــر از فرمانــش ســرپیچی نکنیــد. همــه ی دســتاوردهای شــما مراقبــت می کنــد، ا

ســکینه  الهــی، فتــح قریــب و غنایــم مــادی، نتیجــه  "بیعت" در ســخت ترین 
شرایط

ــَجَرِة َفَعِلــَم مــا فــي  
َ

ُمْؤِمنیــَن ِإْذ ُیباِیُعوَنــَك َتْحــَت الّش
ْ
َقــْد َرِضــَي اهلُل َعــِن ال

َ
5. ل

ثاَبُهــْم َفْتحــًا َقریبــًا )فتــح:18( َو َمغاِنــَم 
َ
ْیِهــْم َو أ

َ
ــکیَنَة َعل  الّسَ

َ
ْنــَزل

َ
وِبِهــْم َفأ

ُ
ُقل

کاَن اهلُل َعزیــزًا َحکیمــًا )فتــح:19( َوَعَدُکــُم اهلُل َمغاِنــَم  وَنهــا َو 
ُ

ُخذ
ْ
َکثیــَرًة َیأ

ــاِس َعْنُکــْم َو ِلَتُکــوَن  ْیــِدَي الّنَ
َ
 أ

َ
َکــّف ُکــْم هــِذِه َو 

َ
ــَل ل وَنهــا َفَعّجَ

ُ
ُخذ

ْ
َکثیــَرًة َتأ

ــْم َتْقــِدُروا 
َ
ْخــرى  ل

ُ
ُمْؤِمنیــَن َو َیْهِدَیُکــْم ِصراطــًا ُمْســَتقیمًا )فتــح:20( َو أ

ْ
آَیــًة ِلل

ُکّلِ َشــْي ٍء َقدیــرًا )فتــح:21( َو  کاَن اهلُل َعلــی   حــاَط اهلُل ِبهــا َو 
َ
ْیهــا َقــْد أ

َ
َعل

َنصیــرًا  َو ال  ــا  َوِلّیً َیِجــُدوَن  ُثــّمَ ال  ْدبــاَر 
َ ْ
ال ــُوا 

َّ
َول

َ
ل َکَفــُروا  ذیــَن 

َّ
ال ُکــُم 

َ
قاَتل ــْو 

َ
ل

ِة اهلِل َتْبدیــاًل  ــْن َتِجــَد ِلُســّنَ
َ
ــْت ِمــْن َقْبــُل َو ل

َ
تــي  َقــْد َخل

َّ
َة اهلِل ال )فتــح:22( ُســّنَ

)فتــح:23(
گرفتنــد   پیامبــر پــس از پیــروزی غرورانگیــز »احــزاب« بــه الهــام الهــی تصمیــم 
کننــد. لــذا در  کــه بــه »حــج« برونــد و ایــن حــق مســلم خــود و مســلمانان را اســتیفا 
میــان تــرس و مخالفــت ضعیــف اإلیمان هــا، بــا جمعــی از مســلمانان بــه ســمت 
کردنــد؛ البتــه بــدون  کمیــت دشــمنان قسم خورده شــان، حرکــت  مکــه، مرکــز حا

ســالح جنگــی. 
کــه  کننــد  نتوانســتند تحمــل  ایــن قضیــه خبــردار شــدند،  از  کــه  کفــار  امــا 
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صحنــه ی حــج، بــه مکانــی بــرای نمایــش اقتــدار انقالبیون مســلمان تبدیل شــود؛ 
کــه قصــد  لــذا اول بــر پــی مقابلــه ی نظامــی برآمدنــد. امــا حضــرت پیــام فرســتادند 
جنــگ ندارنــد. برگشــت فرســتادگان حضــرت بــه طــول انجامیــد. لــذا حضــرت 
کــه جمــع شــوند و بــرای نصــرت پیامبــر در نبــرد احتمالــی  از یارانشــان خواســتند 
کــه شــاید طبــق محاســبات  کننــد. بیعتــی  پیــش رو، بــا ایشــان بیعــت دوبــاره 
عقــل مــادی، چنــدان منطقــی نبــود؛ امــا از منظــر محاســبات غیب محــور قرآنــی 
یــخ حقانیــت آن را شــهادت می دهــد- بســیار صحیــح و به جــا صــورت  –کــه تار

گرفــت.  
خداونــد  شــد-  معــروف  رضــوان«  »بیعــت  بــه  –کــه  بیعــت  ایــن  دنبــال  بــه 
کــرد و »فتــح قریــب مکــه« و »غنایــم  »ســکینه« ی خــود را بــر دل مســلمانان نــازل 
گســترده ی  کــرد. تــازه بــه آنــان وعــده ی فتوحــات  بســیار« را برایشــان تضمیــن 
کــه هرگــز در خــواب شبشــان هــم نمی دیدنــد؛ فتــح خیبــر و  دیگــری را نیــز داد 

ایــران و روم و یمــن.
کــه از ایــن بیعــت و آمادگــی یــاران رســول اهلل باخبــر شــد، تــن بــه صلــح  قریــش 
کننــد، امــا  داد و طــی آن، قــرار شــد مســلمانان امســال را از حــج، صــرف نظــر 
کامــل بتواننــد مناســک حــج را انجــام  ســال آینــده راهشــان بــاز شــود و در امنیــت 

دهنــد. 
کــه  خداونــد می فرمایــد: منافقــان و ضعیف اإلیمان هــا بایــد خــوب ببیننــد 
کــم و بــا دســت خالــی به دل  چگونــه جمعــی مؤمــن اهــل اســتقامت، بــا جمعیــت 
دشــمن رفتنــد تــا حــق مســلم خــود را بگیرنــد و بــه ســالمت برگشــتند و حقشــان 
گــر هــم جنگــی درمی گرفــت، طبــق  ــازه ا کردند.ت ــرای ســال بعــد تضمیــن  را نیــز ب
ــود و  ــاز هــم پیــروزی از آن مســلمانان ب ــدر» و »احــزاب«، ب ســنت الهــی و مثــل »ب

دشــمن ترســو، فــرار را بــر قــرار ترجیــح مــی داد.

کن کفر، عهدنشناس و پیمان شکن اند؛ پشیمانشان  سران 

ذیــَن عاَهْدُتــْم 
َّ
 ال

َ
ُمْشــِرکیَن َعْهــٌد ِعْنــَد اهلِل َو ِعْنــَد َرُســوِلِه ِإاّل

ْ
َکْیــَف َیُکــوُن ِلل  .6
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 اهلَل ُیِحــّبُ 
َ

ُهــْم ِإّن
َ
ُکــْم َفاْســَتقیُموا ل

َ
َحــراِم َفَمــا اْســَتقاُموا ل

ْ
َمْســِجِد ال

ْ
ــَد ال ِعْن

ــًة   َو ال ِذّمَ
ً
ْیُکــْم ال َیْرُقُبــوا فیُکــْم ِإاّل

َ
َکْیــَف َو ِإْن َیْظَهــُروا َعل قیــَن )توبــه:7(  ُمّتَ

ْ
ال

ــَتَرْوا  ــْم فاِســُقوَن )توبــه:8( اْش ْکَثُرُه
َ
ــْم َو أ وُبُه

ُ
بــی  ُقل

ْ
ــْم َو َتأ ْفواِهِه

َ
ُیْرُضوَنُکــْم ِبأ

ــوَن 
ُ
کاُنــوا َیْعَمل ُهــْم ســاَء مــا 

َ
وا َعــْن َســبیِلِه ِإّن

ُ
ِبآیــاِت اهلِل َثَمنــًا َقلیــاًل َفَصــّد

ُمْعَتــُدوَن 
ْ
ال ُهــُم  ولِئــَك 

ُ
أ َو  ــًة  ِذّمَ ال  َو   

ً
ِإاّل ُمْؤِمــٍن  فــي   َیْرُقُبــوَن  ال  )توبــه:9( 

یــِن  کاَة َفِإْخواُنُکــْم ِفــي الّدِ ــالَة َو آَتــُوا الــّزَ قاُمــوا الّصَ
َ
)توبــه:10( َفــِإْن تاُبــوا َو أ

ْیماَنُهــْم ِمــْن َبْعــِد 
َ
ُمــوَن )توبــه:11( َو ِإْن َنَکُثــوا أ

َ
یــاِت ِلَقــْوٍم َیْعل

ْ
ــُل اآل َو ُنَفّصِ

ُهــْم 
َ
ل ْیمــاَن 

َ
أ ُهــْم ال 

َ
ِإّن ُکْفــِر 

ْ
ال ــَة  ِئّمَ

َ
أ ــوا 

ُ
َفقاِتل فــي  دیِنُکــْم  َطَعُنــوا  َو  َعْهِدِهــْم 

ــوا ِبِإْخــراِج  ْیماَنُهــْم َو َهّمُ
َ
ــوَن َقْومــًا َنَکُثــوا أ

ُ
 ال ُتقاِتل

َ
ُهــْم َیْنَتُهــوَن )توبــه:12( أ

َّ
َعل

َ
ل

ُکْنُتــْم  ْن َتْخَشــْوُه ِإْن 
َ
َحــّقُ أ

َ
 َتْخَشــْوَنُهْم َفــاهلُل أ

َ
ٍة أ  َمــّرَ

َ
ل ّوَ

َ
ُســوِل َو ُهــْم َبَدُؤُکــْم أ الّرَ

ُمْؤِمنیــَن )توبــه:13(
کردنــد تــا ظــرف  پــس از »فتــح مکــه« پیامبــر بــه دســتور خــدا بــه مشــرکان اعــالم 
ــا  کننــد و پیمان هــای قبلــی خــود را ب مــدت چهــار مــاه وضــع خــود را مشــخص 
کــرد. خداونــد می فرمایــد این هــا دأبشــان پیمان شــکنی بــوده و هســت؛  آنــان لغــو 

لــذا ادامــه دادن پیمــان بــه صــورت یک جانبــه، عقالنــی نیســت. 
گــروه از ایــن حکــم مســتثنا هســتند؛ آنانــی که کنــار مســجدالحرام با  البتــه یــک 
تــو عهــد بســتند و تــا اآلن نقــض عهــد نکرده انــد؛ تــا وقتــی ســر پیمانشــان هســتند، 

کــه التــزام بــه حــدودش دارند، دوســت دارد. کســانی را  تــو هــم وفــادار بمــان. خدا
و  عهــد  هیــچ  مراعــات  برســد،  شــما  بــه  دستشــان  گــر  ا پیمان شــکنان  آن 
پیونــدی را نمی کننــد. البتــه بــا زبــان چــرب و نرمشــان ســعی می کننــد شــما را 
ــه  ــر ب ــد س ــان می خواهن ــه دلش ــا ت ــد، ام ــان نگیری ــی علیه ش ــا موضع ــد ت کنن ــام  خ
تنتــان نباشــد. آخــر بیشترشــان اهــل نافرمانــی هســتند. چــرا؟ چــون آیــات روشــن 
الهــی در حقانیــت دیــن مبیــن اســالم و راه پیامبــر را نادیــده می گیرنــد و بــاز دنبــال 
بســتن راه خــدا هســتند. بــه هیــچ وجــه عهــد و پیونــد خودشــان بــا مؤمنیــن را 

مراعــات نمی کننــد و تــا بتواننــد بــه حقــوق مســلم آنــان تجــاوز می کننــد.
گــر مســلمان شــوند و اهــل اقامــه نمــاز و اداء حقــوق مالــی شــوند، بــرادر  البتــه ا
گــر بخواهنــد بــه روش  کنیــد. امــا ا دینــی شــما هســتند و نبایــد تعــدی بــه آنــان 



223مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن

دیــن  و  دهنــد  ادامــه  سوگندهایشــان  و  پیمــان   شکســتن  یعنــی  خــود،  ســابق 
کفــر  کننــد، بی درنــگ بایــد بــا ایــن ســران  شــما را ســیبل تبلیغــات ســوء خــود 
کنیــد تــا ادب شــوند و دســت بردارنــد؛ اینهــا ســوگند و قــول و قــرار سرشــان  مقابلــه 

نمی شــود.
کوتاهــی می کنیــد؟ مگــر این هــا  کفــر  چــرا در مبــارزه بــا ســران پیمان شــکن 
کردنــد و در پــی اخــراج  کــه علیرغــم ســوگندهای غلیــظ، عهدشــکنی  نبودنــد 
کردنــد، نــه شــما. کــه عهدشــکنی را شــروع  رســول برآمدنــد؟ تــازه آن هــا بودنــد 

کــه  کوتاهــی می کنیــد؟ خــوب خدایــی  کــه در نبــرد  آیــا از ســر تــرس اســت 
گــر هنــوز دیــن و ایمانــی  کــه بــه تــرس ســزاوارتر اســت؛ البتــه ا دســتور نبــرد داده 

اســت. باقی مانــده  برایتــان 

تطبیق تاریخ انقالب

کاخ سفید "ماجرای مک فارلین" از معامله  ناتمام تا عزای 

و  پیــروزی  نــوار  ی  رو و  کــرد  آزاد  را  »خرمشــهر«  اســالمی  جمهــوری  وقتــی 
ک عــراق نیــز شــود،  ی افتــاد و حتــی توانســت بــا »فتــح فــاو«، وارد خــا پیــش رو
کــه  کنــار آمادگــی بــرای دخالــت مســتقیم در جنــگ، دنبــال ایــن بــود  آمریــکا در 
جبهــه ای را نیــز در میــدان سیاســت بــاز کنــد. در گیــرودار اوج گیــری جــدال لفظی 
گهــان یکــی از روزنامه هــای لبنانــی بــه نقــل از  کــه نا مقامــات ایــران و آمریــکا بــود 
بیــت آقــای منتظــری، از »رابطــه ی محرمانــه ی ایــران و آمریــکا« خبــر داد. ماجــرا 
کــه طیفــی از سیاســتمداران آمریکایــی بــا دیــدن قــوت ایــران در  از ایــن قــرار بــود 
میــدان جنــگ، در پــی ازســرگیری ارتبــاط بــا ایــران افتــاده بودنــد؛ البتــه بــه مــدل 

آمریکایــی!
کــردن  در داخــل نیــز »مجمــع عقــال« بــرای رســیدن بــه »پیــروزی بــزرگ« و تمــام 
جنــگ، بــه خریــدن ســالح های پیشــرفته ی جنگــی نیــاز داشــتند. »ربــوده شــدن 
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کلیــد  تعــدادی از اتبــاع و دیپلمات هــای آمریکایــی در لبنــان« بهانــه را بــرای 
کــرد. چــون آمریــکا ایــن اتفــاق را زیــر ســر جریانــات مبــارز  خــوردن همــکاری فراهــم 
ــران حرف شــنوی داشــتند. همیــن شــد  ــه از ای ک ــی  ــی می دانســت؛ جریانات لبنان
ــه ایــران پیشــنهاد معاملــه داد؛ یعنــی ایــران وســاطت  کــه از طریــق غیررســمی، ب
گروگان هــا آزاد شــوند، و آمریــکا ســالح های مــورد نیــاز ایــران در جنــگ  کنــد تــا 
ــر  ک« و عناص ــاوا ــای »س ــی از مهره ه ــز یک ــرات نی ک ــن مذا ــد. دالل ای کن ــن  را تأمی

مرتبــط بــا ســازمان »ســیا« بــود.
البتــه فــروش ســالح، ظاهــر قضیــه بــود؛ هــدف خبیثانــه ی آمریــکا ایــن بــود 
گذاشــتن یــک عنصــر اســرائیلی در  کــره بکشــاند و بــا  کــه ایــران را پــای میــز مذا
ی انقــالب اســالمی را در جهــان اســالم  کــرات، بــا هیاهــوی رســانه ای آبــرو مذا
ببــرد و از ایــن طریــق، عمــال ایــران را در موضــع ضعــف قــرار دهــد و وادار بــه قبــول 

کنــد. شــرایط خــود 
کاخ ســفید »مــک فارلیــن« را بــه عنــوان نماینــده ی ویــژه ی خــود بــرای  بالخــره 
کلــت و انجیــل  دیــدار بــا مقامــات ایــران بــه تهــران فرســتاد؛ همــراه بــا یــک کیــک و 
بــه نشــانه ی دوســتی و البتــه از طریــق هواپیمــای بــاری و بــا هویــت مجعــول 
کشــور را از  ایرلنــدی! امــام بــه محــض این کــه مطلــع شــدند، همــه ی مقامــات 
ــه بازگشــت  ــر، مجبــور ب ــا درازت کردنــد و مــک فارلیــن دســت از پ ــا او منــع  دیــدار ب

شــد. 
یافــت محمولــه ای  از  البتــه قبــل از ایــن حادثــه، یــک معاملــه  ی اولیــه بــرای در
گرفتــه بــود. آمریکایی هــا می خواســتند ســالح ها را بــه قیمــت  ســالح صــورت 
ســه برابــر بفروشــند، امــا طــرف ایرانــی زیــر بــار پرداخــت دو برابــر اضافــی نرفــت. بــه 
کــره را بــه بیــت آقــای منتظــری می رســاند و  کــره خبــر مذا همیــن خاطــر، دالل مذا

از آن طریــق، خبــر در روزنامــه ی لبنانــی منتشــر می شــود. 
کــه می توانســت بــرگ برنــده ای  امــام بــا یــک اقــدام حکیمانــه، ایــن اتفــاق را 
بــرای دولتمــردان خبیــث آمریــکا شــود، مایــه ی تحقیــر خــود آنــان قــرار دادنــد. 
رســانه ها  و  مــردم  بــرای  را  ماجــرا  کل  کــه  خواســتند  هاشــمی  آقــای  از  ایشــان 

توضیــح دهنــد:
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رئیــس  بــودم،  رفتــه  ى  بــه شــورو مــن  گــر  ا کــه  ادعــا می کنــد  کــه  »آنــی 
ى  گمــان می کنــد اینجــا هــم شــورو ى ســه مرتبــه دیــدن مــن می آمــد،  شــورو
کــه  کرملیــن قابــل ایــن اســت  کشــور اســالم اســت. اینجــا نــه  اســت! اینجــا 
کشــور رســول خداســت، اینجــا  کاخ ســیاه؛ اینجــا  ذکــرى ازش بشــود و نــه 
کشــور حضــرت صــادق اســت، اینجــا پاســدارهاى مــا شــرافت دارنــد بــر 
کاخ نشــینها، اینجــا بســیجیهاى مــا و امــت مــا شــرافت دارنــد بــر تمــام 
کــه ادعــاى پــوچ خودشــان را می کننــد  کســانی  کاخ نشــینهاى عالــم و همــه 

ــم پیــش آنهــا خاضــع باشــد. ــد عال ــه بای ک گمــان می کننــد  و 
کــه می گفتنــد مــا چــه می کنیــم و چــه می کنیــم و قطــع رابطــه  آنهایــی 
کــه بــا عجــز و نالــه   می کنیــم و از ایــن مســائل می گفتنــد، امــروز معلــوم شــد 
کننــد،  کــه رابطــه برقــرار  در پیشــگاه ایــن ملــت آمده انــد و می خواهنــد 
می خواهنــد عــذر تقصیــر بخواهنــد و ملــت مــا قبــول نمی کنــد. ایــن یــك 
کــه از تمــام پیروزیهــاى شــما باالتــر اســت.  مســأله اســت، مســئله اى اســت 
مســئله رئیــس امریــکا بــا آن همــه بــه قــول خــودش جــالل و جبــروت، کســی 
کــه بــا مقامــات اینجــا مالقــات کنند  را از مقامــات عالــی بفرســتد بــه اینجــا 
کــه  و هیــچ یــك از آنهــا حاضــر بــه مالقــات نشــود. ایــن مســأله بزرگــی اســت 
کاخ ســفید را بــه عــزا نشــانده  کــرده اســت و بایــد هــم بکنــد،  دنیــا را منفجــر 

اســت و بایــد هــم بنشــاند، مســأله مســئله مهــم اســت.«1
کــردن »خبــر ســفر مــک فارلیــن«  ــا علنــی  ــه ســرانجام نرســید و ب ایــن معاملــه ب
کــه بــه  بــه دســتور امــام، آمریــکا حیثیتــش بــه بــاد رفــت، امــا طیــف سیاســی 
دنبــال جــوش دادن معاملــه بــود، طعــم تلــخ خیانــت آمریــکا را در همیــن فرآینــد 

نیمه تمــام نیــز چشــید.

کره برای حفظ دستاوردهای سازندگی پیشنهاد مذا

شکســت  کــه  پــدر-  بــوش  از  بعــد  آمریــکا  جمهــور  –رئیــس  کلینتــون  بیــل 

1 . صحیفه امام، ج20، ص160 
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یــد« و »اســلو« را زیــر ســر ایــران می دانســت، از یــک طــرف  کــرات »صلــح مادر مذا
ــو« را علیــه  ــه »دامات فشــار اقتصــادی را افزایــش داد و تحریم هــای نفتــی موســوم ب
ــر  ــرف دیگ ــد.2 و از ط کن ــه  ــران را تنبی ــود ای ــال خ ــه خی ــا ب ــرد1 ت ک ــب  ــران تصوی ای
ــر  گفتــه ی رهب ــه  کــه ب ــه حملــه ی نظامــی می کــرد؛ تهدیدهایــی  ــد ب ــران را تهدی ای
بــه  بــرای  و  ترســاند  واقعــا  را  کشــور  ارشــد  از مســؤالن  عــده ای  انقــالب، حتــی 
ــا آمریــکا  گفتگــو ب کشــور، بــه فکــر  خطــر نیفتــادن ســازندگی های انجــام شــده در 
انداخــت.3 ایــن در حالــی اســت که گذشــت زمــان توخالی بودن ایــن تهدیدات 
کــرده، راه  کریــم طراحــی  کــه قــرآن  ــر ایــن، در مســیری  کــرد. عــالوه ب را نیــز اثبــات 
حفاظــت از دســتاوردها، حفــظ روحیــه ی جهــاد و مبــارزه بــا دشــمن اســت، نــه 

وادادگــی.

کــه بــا ســرمایه گذاری های خــود بــه ارتقــای  1 . الیحــه ای بــه منظــور اعمــال تحریــم بــر اشــخاصی 
کنــد.  کمــک  قابلیــت ایــران یــا لیبــی بــرای توســعه منابــع نفتــی شــان 

کــه مــا بــا ملــت ایــران طرفیــم. می گوینــد مــا بــا دولــت و  2 . »امــروز نمی خواهنــد صریحــًا بگوینــد 
ــراى ایــن اســت  ــا نظــام جمهــورى اســالمی، ب نظــام جمهــورى اســالمی طرفیــم! امــا طرفّیــت آن هــا ب
کــه ملــت ایــران بعــد از انقــالب، بــراى ایجــاد تحــّول بــر اســاس  کــه می خواهنــد ایــن حرکــت عظیمــی 
ــردن ســطح  ــاال ب ــراى ب ــه ى قــرآن، ب ــر اســاس تعالیــم عادالن ــراى بنــاى یــك جامعــه ب تفّکــر اســالمی، ب
کــرده اســت، در دنیــا نباشــد؛ چــون بســاط  زندگــِی یــك ملــت بــر اســاس تفّکــر توحیــدى و الهــی شــروع 
زورگویــی و قلــدرِى آن هــا را در دنیــا متزلــزل می کنــد و بنــاى امپراتــورى اســتکبار را در هــم می ریــزد. 
کســی  بــا ایــن، دشــمنند. بــراى- بــه تعبیــر خودشــان- مجــازات ایــران، قانــون می گذراننــد! شــما چــه 
کــه می خواهیــد مــردِم دنیــا را مجــازات  کنیــد؟! شــما مگــر رئیــس دنیــا هســتید  کــه مجــازات  هســتید 

کنیــد؟! اســتکبار، یعنــی ایــن.« )بیانــات رهبــر انقــالب، 07/ 06/ 1375(
کــه  کــه تهدیــد نظامــی بــه  قــدرى شــدید بــود  کلینتــون بــود  یاســت جمهــورى  3 . »در دوره  ى بــه نظــرم ر
کارى   بیائیــم فکــرى بکنیــم، 

ً
کــه مثــال ــًا ایــن را می  گفــت  ــه مــن غالب رئیــس جمهــور محتــرم آن روز ب

کــه انجــام دادیــم، ســاخت و ســازهائی  کارهائــی را  کننــد،  کــه بیاینــد حملــه  بکنیــم؛ حیــف اســت 
و  تهدیــد می  کردنــد  نبــود؛  کــم  احتمــال حملــه  یعنــی  ببرنــد؛  بیــن  از  بزننــد  دادیــم،  انجــام  کــه  را 
گاهــی  یاســت جمهــورى قبــل از دوره  ى نهــم، تهدیدهــاى نظامــی  می  گفتنــد. در همیــن دوره  ى ر
کــه حســابی دســت  اندرکاران داخلــی را  ــه  قــدرى شــدید می  شــد و تکــرار می  شــد از طــرف دشــمن  ب
یــم؛ مــن از  کــه حــاال فــراوان خاطراتــی از آن وقــت مــا دار دچــار رعــب می کــرد. جلســاتی وجــود داشــت 
کــه وجــود نداشــته باشــد.«   آن وقــت یادداشــتهائی دارم. تهدیــد نظامــی همیشــه بــود؛ این جــور نبــود 

ــالب، 89/5/27(  ــر انق ــات رهب )بیان
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"ماجــرای میکونــوس" از "گفتگوهــای انتقــادی" تــا ســیلی حســینیه  امــام 
ــا ــه اروپ ــی ب خمین

پــا« و پایــان آن بــا قضیــه ی »میکونــوس«1  »گفتگوهــای انتقــادی ایــران و ارو
کارآمــدی عینــی مقاومــت  کــه نشــان دهنده ی  از تابلوهــای مهــم دیگــری اســت 
ــا  ــا –کــه تشــکیل آن، تقریبــا مقــارن ب پ ــه ی ارو در مســیر پیشــرفت اســت. اتحادی
ی بــود- تصمیــم داشــت نقــش  جدی تــری در معــادالت جهانــی  پاشــی شــورو فرو
کنــد. سیاســت  عادی ســازی و  و از جملــه تعامــل بــا جمهــوری اســالمی ایفــا 
کــه بــا پایــان جنــگ و در دولــت ســازندگی آغــاز شــده  پــا  گســترش رابطــه بــا ارو
گفتگــو بــا ایــران  پــا آمادگــی خــود را بــرای آغــاز  کــه اتحادیــه ی ارو بــود، ســبب شــد 
کنــد؛ البتــه مشــروط بــه این کــه »انتقــادی« و دربرگیرنــده ی نگرانی هــای  اعــالم 
پــا از ایــران باشــد! و منظورشــان از »نگرانی هــا« ایــن مســائل بــود: حکــم ارتــداد  ارو
ســلمان رشــدی، وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران، حمایــت ایــران از نهضت هــای 
آزادی بخــش، رونــد ســازش بــا صهیونیســت ها )کــه صلــح خاورمیانــه خوانــده 
ــران.  ــت بنیــه ی موشــکی ای می شــد( و مســئله ی خریدهــای تســلیحاتی و تقوی

پایــی زیــر بــار  کشــورهای ارو کــه  پــا باعــث شــد  ژســت اســتقالل اتحادیــه ی ارو
فشــارهای بیــل کلینتــون )رئیــس جمهــور وقــت آمریکا( بــرای قطع گفتگوهــا نرود. 
تــا این کــه ماجــرای »رســتوران میکونــوس آلمــان« پیــش آمــد. در پــی حکــم دادگاه 
آلمانــی و بــه منظــور تحــت فشــار قــرار دادن جمهــوری اســالمی وشــاید اثرگــذاری 
ی ایــران، در بهــار ســال 1376، ابتــدا  یاســت جمهــوری پیــش رو بــر انتخابــات ر
گفتگوهــای  ــد و  ــران فرامی خوان کــه ســفیر خــود را از ای ــرد  ک دولــت آلمــان اعــالم 
پــا موضــع خــود را  انتقــادی خــود را بــا ایــران قطــع می کنــد. ســپس اتحادیــه ی ارو
پــا نیــز  کــه همــان تصمیمــات دولــت آلمــان بــود و ســفرای اتحادیــه ارو کــرد  اعــالم 
پایی هــا بــه  متقابــال از ایــران فراخوانــده شــدند. دولــت آمریــکا از ایــن تصمیــم ارو

کــرد.  شــدت اســتقبال 

کردســتان در رســتوران میکونــوس  کل حــزب منحلــه ی دموکــرات  1 .  در 26 شــهریور 1371، دبیــر 
آلمــان تــرور شــد. دادگاهــی در برلیــن، ایــران را مســؤل ایــن تیرانــدازی دانســت و حتــی علیــه برخــی 

ــرد.   ک ــران ماننــد شــخص رئیــس جمهــور، دادخواســت صــادر  مقامــات ای
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گمــان می کردنــد جمهــوری اســالمی بــرای بازگشــتن ســفرای  پــا  آمریــکا و ارو
برایشــان  انقــالب  رهبــر  موضــع  امــا  افتــاد؛  خواهــد  پــا  و  دســت  بــه  پایــی  ارو
جمهــوری  پشــتوانه ی  کــرده  فکــر  آمریــکا  کــه  گفتنــد  ایشــان  بــود.  غیرمنتظــره 
پــا را از ایــران جــدا  کــه ارو پاســت و بــه همیــن خاطــر نقشــه کشــیده اند  اســالمی، ارو
کــه اجمــاع شــرق و غــرب علیــه ایــران  ی شــود. امــا همان طــور  کننــد تــا ایــران منــزو
کاری از پیــش ببــرد، ایــن حربــه هــم نمی توانــد  در جنــگ تحمیلــی نتوانســت 
ــا  پ ــدون ارو ــد1 و مــا ب کــرده برگردان کــه انتخــاب  ــران را از مســیری  نظــام مردمــی ای

کنیم.2 کشورمان را اداره  هم می توانیم 
کــه راجــع بــه ایــران دارد  1 . »امریــکا در یــك تحلیــل غلــط و غیــر واقعــی مثــل اغلــب تحلیلهایــی 
ــت ایســتادگی جمهــورى اســالمی در مقابــل او و اینکــه نــه در 

ّ
کــه عل کــرده اســت  این طــور تصــّور 

کــه از  گونــی  گونا مقابــل قوانیــن زورگویانــه اش، نــه در مقابــل تهدیداتــش، نــه در مقابــل پیغامهــاى 
ــدش،  ــش و تهدی ــان فح ــر زب ــه در براب ــش و ن ــرم و چرب ــان ن ــل زب ــه در مقاب ــد، ن ــف می ده ــرق مختل ط
ــت گرمی  ــر پش ــه خاط ــت، ب ــتاده اس ــتوار ایس ــد و اس ــاه نمی آی کوت ــود  ــع خ ــود و از مواض ــلیم نمی ش تس
پــا فاصلــه بیندازنــد... در واقــع،  کــه بلکــه بتواننــد بیــن ایــران و ارو پاســت! تالششــان ایــن شــد  بــه ارو
ــه دام انداختنــد و در تنگنــا و  کمــك صهیونیســتها، در ایــن قضیــه دولــت آلمــان را ب ــا  آمریکاییهــا ب

ــد. ــرار دادن ــه ق ی در زاو
ــاى  ــر در زمینه ه گ ــه ا ک ــد  ــال می کنن ــا خی ــت. آن ه ــط اس ــِل غل ــن تحلی ــا، در ای ــتباه آمریکاییه ...اش
کننــد، خواهنــد  پــا و فــالن مجموعــه دولتهــا را از ایــران جــدا  اقتصــادى و غیــره، توانســتند آلمــان و ارو
ــن  ــا ای ــرا این ه ــت؟ چ ــتباهی اس ــه اش ــن، چ ــد. ای ــلیم نماین ــه تس ــران را وادار ب ــت ای ــه مل ک ــت  توانس
ى  ــا، امریــکا، شــورو پ ُکنــد فهمــی نشــان می دهنــد؟ مــن تعّجــب می کنــم! مگــر همیــن شــما ارو قــدر 
ــت  ــد و هش ــی نکردی ــه یک ــت ب ــر دس ــا همدیگ ــه ب ــن منطق ــع همی ــورهاى مرتج کش ــی از  ــابق، خیل س
ســال جنــگ نظامــِی آن چنانــی علیــه مــا ســازماندهی نکردیــد؛ ولــی ایــن ملــت ایســتاد؟ چــرا تجربه هــا 

را تکــرار می کنیــد؟ 
کنــد، یــا هرچــه بشــود، ملــت  کنــد، قطــع رابطــه  پــا هــم بــا ایــران فاصلــه پیــدا  گــر همــه ى ارو ...بداننــد، ا
ــا رفتــن آن هــا  کــه ب ــه ایــن میــدان قــدم نگذاشــته اســت  ــا و آســیا و ایــن و آن، ب پ ــه اعتمــاد ارو ایــران ب
ــا  احســاس خالــی بــودن پشــت خــود را بکنــد. ملــت ایــران در هیــچ شــرایطی، در هیــچ وضعیتــی، ب
ــز  ــود و ج ــول خ ــه اص ــز ب ــود، ج ــی خ ــور مردم ــه حض ــز ب ــود، ج ــتوار خ ــدم اس ــه ق ــز ب ــی، ج کیفّیت ــچ  هی
ــا را هــم از ایــران جــدا  پ گــر بتواننــد همــه ى ارو بــه ایمــان محکــم خــود مّتکــی نیســت. لــذا بــه فــرض ا
پــا هــم در اطــراف دنیــا بــراى ایــران درســت  گــر ده دشــمن مثــل ارو کــه البتــه نخواهنــد توانســت ا کننــد 
کننــد، ایــن ملــت بــا ایــن ایمــان و بــا ایــن قــدم اســتوار، در مقابــل زورگویی هــاى نــه امریــکا و نــه هیــچ 
دولــت دیگــرى، یك قــدم بــه عقــب نخواهــد برداشــت.« )بیانــات در دیــدار بــا جمعــی از فرماندهــان و 

پرســنل ارتــش، در آســتانه ى روز ارتــش جمهــورى اســالمی ایــران ، 27/ 01/ 1376( 
ــم. مــا  ی ــا هیــچ احتیاجــی ندار پ ــه ارو ــدًا. مــا ب ــم؛ اب ی ــه او احتیــاج دار کــه مــا ب ــا خیــال نکنــد  پ 2 . »ارو
کاالى  گــر چهــار قلــم  کنیــد، ا کنیــم. حــاال فــرض  ــا هــم اداره  پ کشــور خودمــان را می توانیــم بــدون  ارو
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گفتگوهای انتقادی نیز فرمودند: رهبر انقالب درباره ی قطع 

مــا  می گوینــد  و  می ترســانند  را  ایــران  دولــت  خودشــان،  خیــال  »بــه 
گــر  کــه قطــع می کنیــد! ا گفتگوهــاى انتقــادى را قطــع می کنیــم. بــه درك 
گفتگوهــا، از اّول  یــم. اســم ایــن  انتقــادى هســت، مــا از شــما انتقــاد دار
گفتگوهــا، انتقــاد  کــه بگوییــد ایــن  غلــط بــود. مــن از اّول هــم می گفتــم 
ــه اســت، مــا بیشــتر از شــما  ــر انتقــادات، انتقــاد دوطرف گ ــه اســت. ا دوطرف
ــه  ــد؟ انتقــاد شــما ب ی ــا. شــما چــه انتقــادى دار ــا شــما از م ــم، ت ی انتقــاد دار
ــار  ــن، افتخ ــم! ای ــود پایبندی ــالمی خ ــول اس ــه اص ــا ب ــرا م ــه چ ک ــت  ــن اس ای

ماســت.«1
پایــی از ایــران نیــز بــرای آنــان، به ویــژه  کنــش رهبــری بــه خــروج ســفرای ارو وا

دولتمــردان آلمانــی شــوک آور بــود:

کــه   تــا مّدتــی نبایــد راه بدهــد 
ً

»در مرحلــه ى اّول، ســفیر آلمــان را فعــال
بــه  یــك حرکــت  بــه عنــوان  کــه می خواهنــد  بقیــه هــم  بیایــد.  ایــران  بــه 
رفته انــد،  خودشــان  نــدارد.  مانعــی  برگردنــد،  آشــتی جویانه  اصطــالح 
کــه رفتنشــان هیــچ اهمیتــی نــدارد.  خودشــان هــم برمی گردنــد. دیدنــد 
این هــا می خواهنــد برگردنــد، مانعــی نــدارد؛ امــا در رفتــن ســفراى ایــران بــه 
ــر و فرصــت  ــد ســِر صب ــد بشــود. بای ــه اى نبای کشــورهاى آن هــا، هیــچ عجل
ــا  ــالمی اقتض ــّزت اس ــه ع ک ــه  ــت؛ هرچ ــت اس ــزى مصلح ــه چی ــد چ ببینن

می کنــد.
کــه می خواهنــد بــا ایــران ارتبــاط داشــته باشــند، بایــد بداننــد  کســانی   ...

گــر ارتبــاط، ارتبــاط اســتکبارى شــد، ملــت ایــران پس  خواهــد زد.«2 کــه ا

کــه مــورد نیــاز ملــت ماســت،  تــی از فالن جــا می آیــد، نیایــد؛ چــه اهمیتــی دارد. آنچــه  لوکــس و تجّمال
کشــورها  کــه مــا الزم داشــته باشــیم، خیلــی از  گــر هــم چیــزى باشــد  در داخــل تولیــد می شــود و ا
پایــی  کشــور ارو ــه ایــن چنــد دولــت  ــه مــا بفروشــند. چــه نیــازى ب ــا ب کشــیده اند ت کــه صــف  هســتند 
کارگــران و  کثیــرى از  کــه خیــال می کننــد صاحــب دنیــا هســتند؟!« )بیانــات در دیــدار جمــع  اســت 

ــم ، 10/ 02/ 1376(
ّ
کارگــر و روز معل مــان در آســتانه ى روز 

ّ
معل

1 . همان 
2 . همان 
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کنــش عزتمندانــه ی رهبــری را »بزرگتریــن آبروریــزی  پایــی ایــن وا رســانه های ارو
کشــورهای غربــی در 23 آبــان 1376  پــا« نامیدنــد. امــا حقــارت بزرگ تــر  بــرای ارو
تهــران  بــه  ســرافکندگی  بــا  پــا  ارو اتحادیــه  کشــورهای  ســفیران  کــه  داد  ی  رو
گفتــه ی رهبــری- آخریــن ســفیری  ــق  ــز –دقیقــا مطاب بازگشــتند. ســفیر آلمــان نی
بهــای  کشــور  ایــن  آلمــان،  تعبیــر رســانه های  بــه  و  برگشــت  ایــران  بــه  کــه  بــود 

ســختی بــرای بهبــود رابطــه بــا ایــران پرداخــت1: 

پائــی نســبت بــه جمهــورى اســالمی  »یــك روزى یکــی از دولت هــاى ارو
قضیــه  ى  ســر  دولــت  همــان  مي کــرد؛  اینهــا  و  ارتبــاط  و  عالقــه  اظهــار 
یــك  درجــه  ى  مســئولین  داد،  تشــکیل  دادگاه  میکونــوس  قهوه  خانــه  ى 
ــت  ــا همدس ــا آنه ــی ب پائ ــاى ارو ــرد! دولت ه ک ــم  ــور را در آن دادگاه مته کش
اینهــا  کردنــد؛  فراخوانــی  تهــران  از  را  خــود  ســفراى  همه  شــان  شــدند، 
ســخت  ترى  ســیلی  البتــه  بزننــد،  ســیلی   خواســتند  نرفتــه.  یادمــان  کــه 
تــا  بعــد  کــه  خوردنــد  ســیلی  اى  آنچنــان  حســینیه   همیــن  از  خوردنــد. 
مدتهــا دنبــال عالجــش بودنــد! هــر وقــت توانســتند، آنهــا درصــدد ســیلی 
کوتــاه آمدیــم، یــك خــرده  اى سســت برخــورد  زدن برآمدنــد. هــر وقــت مــا 
کردیــم، آنهــا پرروتــر شــدند. نخیــر؛ ایســتادگی جمهــورى اســالمی، تصریــح 
بــه شــعارهاى انقــالب، تصریــح بــه مبانــی انقــالب، عــزت مــا را در دنیــا 

کــرده اســت.«2 بیشــتر 
بــود،  انتقــادی«  »گفتگــوی  اســمش  کــه  سیاســتی   - »میکونــوس«  ماجــرای 
کــردن  بــرای تخطئــه  بــه دولت هــای منافــق غربــی  امــا رســمش میــدان دادن 
خــط مشــی اصولــی و مســتقل نظــام بــود - بــه خوبــی عقیــم بــودن سیاســت –
بــه اصطــالح- »تنش زدایــی« بــا دولت هــای مســتکبر و اقتــدار و عزت آفرینــی 
کمتــر از ارتــداد مــا از  کــه بــه  اســتقامت در برابــر آنــان را نشــان داد؛ دولت هایــی 
ــان  ــوند و از خدایش ــی نمی ش ــاده، راض ــان نه یم ــش رو ــاب پی ــالم ن ــه اس ک ــی  راه
یــج، تبعیــت مــا از  کــره، بــاب پیونــد و بــه تدر گفتگــو و مذا کــه بــه بهانــه ی  اســت 

1  .http://yon.ir/OXNvO 
2 . بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمی ایران ، 16/ 1390/05 
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ــود. ــوده ش گش ــان  آن

مسئله ی هسته ای؛ آینه تمام نمای تقابل "سازش" و "استقامت"
تجربه  عقب نشینی 

ایــران،  در  هســته ای  فنــاوری  خیره کننــده ی  رشــد  شــدن  علنــی  بــا 
جنجال ســازی و فشــارهای غربی هــا بــر ســر مســئله ی هســته ای روزبــه روز داشــت 
اوج می گرفــت. اوج اقتــدار علمــی ایــران در دســتیابی بــه دانــش بومــی هســته ای 

بــود.  کــرده  عصبانــی  را  غربی هــا  همه جانبــه،  تحریــم  علیرغــم 
نفوذی هــا و عناصــر ضعیــف اإلیمــان جبهــه ی خــودی، مثــل همیشــه، بــا بلنــد 
کــردن  کــه بــه عقلشــان رســیده بــود، بــرآورده  شــدن صــدای دشــمن، اولیــن چیــزی 
کــه بــا جریــان رســانه ای مســموم خــود، ابتــدا تــالش  خواســت دشــمن بــود. این هــا 
ــار تــالش  کننــد، ایــن ب ــکار  ــد اصــل بومــی شــدن فنــاوری هســته ای را ان می کردن
کــه  کم اهمیــت جلــوه بدهنــد  انــرژی هســته ای بومــی را مســئله ای  می کردنــد 
کــه بــه  کردنــد  ارزش دردســرهایش را نــدارد1، در مجلــس ششــم طرحــی را آمــاده 
کــه ایــن مســئله ى هســته اى مطــرح شــد، از پنــج شــش ســال  کشــور خودمــان از اولــی  1 . »»در داخــل 
کرده انــد. حّتــی عــده اى نامــه نوشــتند و  ــد و تکــرار  گفته ان ــا حــاال مرتبــًا ایــن مطلــب را  قبــل از ایــن ت
یــم،  گفتنــد آقــا مــا فیزیکدانیــم. اینکــه می گوینــد مــا توانســته ایم دســتگاه هاى ســانتریفیوژ را راه بینداز
کــه مــا مجبــور شــدیم افــرادى را بفرســتیم و  گفتنــد   واقعیــت نــدارد! بــه قــدرى قــرص ایــن را 

ً
اصــال

کــه این هــا می گوینــد، باشــد. ایــن،  کــه همینــی  کننــد، درســت ببیننــد؛ نکنــد  بگوئیــم برونــد بازرســی 
کار، بســیار خــوب، صحیــح، علمــی  گفتنــد نــه آقــا!  مــال پنــج شــش ســال قبــل اســت. رفتنــد، آمدنــد 
گفتنــد  کــه دیدنــد توانســتیم،  گفتنــد نمی شــود، نمی توانیــم؛ بعــد  و محکــم دارد انجــام می گیــرد. اول 
ــه ایــن عظمــت انجــام  کار ب کــه ســود نــدارد، فایــده اى نــدارد... حــاال یــك  آقــا ایــن هزینــه اى اســت 
کردنــد، آقــا  گرفتــه- مســئله ى انــرژى هســته اى - ایــن همــه در بــاره اش مــردم  شــادى و خوشــحالی 
کــه: چــرا شــما بیخــود مملکــت را بــه ایــن چالشــهاى این چنینــی می کشــانید، بــراى خاطــر  در بیایــد 
کم اهمیــِت انــرژى هســته اى؟! ببینیــد، ایــن همــان ایجــاد یــأس اســت؛ ایــن همــان چیــزى  یــك چیــز 
کــه اعتمــاد بــه نفــس ملــی را  کــه شــما بایــد مراقبــش باشــید. ایــن یکــی از آن رخنه هاســت  اســت 
ضربــه می زنــد.« )بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار دانشــجویان دانشــگاه هاى اســتان یــزد، 13/ 
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کنار بگذارد: موجب آن، دولت فناوری هسته ای را 

گرفتنــد  کســانی در یــك مجلــس دیگــرى پیــدا شــدند، تصمیــم  »یــك 
انــرژى هســته  اى را  کــه می  گفتنــد بســاط  برطبــق خواســته  ى مخالفیــن 
کــه دنبــال  کــه دولــت را الــزام کننــد  جمــع کنیــد، در کشــور قانــون بگذراننــد 

ــرود!«1  ــرژى هســته  اى ن ان
حضــرت آقــا مبتنــی بــر تحلیــل قرآنــی خــود، راه رســیدن ملــت و مســؤالن را 
بــه طمأنینــه قلبــی و اهــداف مــادی و معنــوی، اطمینــان بــه وعــده ی الهــی، 
گفتنــد  یاده خواهــی دشــمن دانســتند و  کوتــاه نیامــدن در برابــر ز ثبــات قــدم و 
کار نکنــد و  ــرس بعضــی  سیاســیون ظاهــرا باعــث شــده عقلشــان هــم درســت  ت

باورهــای قطعیشــان را یادشــان بــرود.2 

)1386 /10
1 .  بیانات رهبر انقالب، 1386/12/22

2 . »در شــرایط مرعــوب شــدن، ترســیدن، مضطــرب شــدن، متالطــم شــدن، حّتــی باورهــاى قطعــی 
ــدازد،  کار می ان ــاد مــی رود. انســاِن مرعــوب، این طــور اســت. »جبــن«، هــم عقــل را از  انســان هــم از ی
کنــد، نــه درســت می توانــد عــزم و  هــم عــزم را. انســان مرعــوب و جبــان، نــه درســت می توانــد فکــر 
کار بینــدازد؛ دائــم یك قــدم بــه جلــو برمــی دارد و یك قــدم بــه عقــب. ایــن اســت  اراده ى خــودش را بــه 
ــه  ــا. لّن ــر المؤمنیــن در آن وصیــت معــروف خــود فرمــود: »و ال تشــاورّن جبان ــه امی ــرم ب ک ــر ا کــه پیغمب
گریــزگاه و  کــه  کارى مشــورت نکــن، زیــرا  یضّیــق علیــك المخــرج«؛ بــا آدم جبــان و ترســو در هیــچ 
کنــد،  یــت می بنــدد. انســان وقتی کــه مرعــوب نیســت، می توانــد درســت فکــر  یچــه ى َفــَرج را بــر رو در
کنــد؛ امــا وقتــی مرعــوب شــد: »یضّیــق علیــك المخــرج«؛  درســت تصمیــم بگیــرد و از ایــن مانــع عبــور 
ــکینه«  ــه »س ک ــت  ــن اس ــد. ای ــلیم می کن ــته تس ــت بس ــود را دس ــود و خ ــار می ش ــم دچ ــم، نکن ــه بکن ب

خیلــی مهــّم اســت.
کــه  ...یکــی از آزمایشــهاى تلــخ و دشــوار مســلمانان همیــن قضیــه ى مربــوط بــه »اّنــا فتحنــا« بــود 
گرفــت بــه ســمت مکــه راه بیفتــد؛  کــرم بــر مبنــاى سیاســتی صحیــح و الهــی، تصمیــم  پیغمبــر ا
کــرده بــود و می خواســتند پــدر مــردم را  کــه دو ســال قبــل از ایــن موضــوع، مدینــه را محاصــره  مکــه اى 
در بیاورنــد. جنــگ بــا آن شــرایط ســخت پیــش آمــد و بــه خــون پیغمبــر و یــاران او تشــنه بودنــد. پیغمبر 
یــم. عــّده اى ترســیدند  یــم. بــه مســلمانان هــم فرمــود بیاییــد تــا برو فرمــود مــا می خواهیــم بــه عمــره  برو
ــزال الســکینة«  گفتنــد پیغمبــر بــه مدینــه برنمی گــردد؛ نابــود شــد؛ از بیــن رفــت. ایــن ماجــراى »ان و 
کــه رفتنــد و بــا دشــمن  کــرد  کــه خــداى متعــال آن چنــان دلهــاى مؤمنــان را آرام  مربــوط بــه اینجاســت 
کــه پیغمبــر می خواســت، تحّقــق  کامــل برگشــتند. در واقــع همــان چیــزى  مواجــه شــدند و بــا پیــروزى 

کــرد. پیــدا 
»ســکینه« ناشــی از اعتمــاد و حســن ظــّن بــه خداســت. وقتــی شــما هــدف درســتی را انتخــاب 
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در  مــردم  تودهنــی  بــا  واداده   جریــان  ایــن  کــه  بــود  ایــن  ایشــان  پیش بینــی 
ــا رأی  ــردم ب ــد؛ م ــم ش ــور ه ــه همین ط ک ــد1،  ــد ش ــرو خواهن ــدی روب ــات بع انتخاب

یــد، خــداى متعــال در اینجــا وعــده ى نصــرت داده  می کنیــد و در راه آن هــدف بــه تــالش می پرداز
اســت؛ بروبرگــرد هــم نــدارد. یك وقــت هســت شــما هــدف و آرمان را غلــط انتخاب کرده ایــد؛ یك وقت 
تــالش و مجاهدتــی  یــد و  امــا تحّرکــی ندار کرده ایــد؛  آرمــان را درســت انتخــاب  هســت هــدف و 
کمــك الهــی بی مــورد اســت. مســلمانان اهــداف و آرمان هایشــان اهــداف  نمی کنیــد. اینجــا انتظــار 
و آرمان هــاى خوبــی بــود؛ امــا قرنهــا به خاطــر اینکــه تحّرکــی در آن هــا وجــود نداشــت، توســرى خوردنــد. 
کــه می بینیــد مســلمانان دچــار تحقیــر و تذلیــل می شــوند، به خاطــر همیــن عــدم  اآلن هــم هرجایــی 
کــه هــدف درســت باشــد، مجاهــدت هــم باشــد،   آن جایــی 

ّ
تحــّرك و عــدم مجاهــدت اســت، و اال

کــه آزمایشــهاى دشــوار  نصــرت الهــی هــم قطعــًا هســت. البتــه نصــرت الهــی بــه معنــاى ایــن نیســت 
ــس  ــوال و االنف ــن االم ــص م ــوع و نق ــوف و الج ــن الخ ــی ٍء م ــم بش ــرا: »و لنبلوّنک ــت؛ چ ــخت نیس و س
ــر  ــا »و بّش ــود دارد؛ ام ــارزه وج ــِر راه مب ــا در س ــه ى این ه ــت و هم ــا هس ــره:155(«؛ این ه ــرات )بق و الّثم
ــداوم راه؛ ایــن مــورد بشــارت الهــی اســت؛ یعنــی  الّصابریــن )بقــره:155(«. صبــر یعنــی ایســتادگی؛ ت

پیــروزى نصیــب خواهــد شــد.
ــرا  ــش، چ ــت و درف ــت اس ــد مش ــه می گفتن ــد. هم ــدان بودی ــما در می ــیارى از ش ــارزه، بس در دوران مب
یــم طاغــوت،  بیخــود می جنگیــد و مبــارزه می کنیــد؛ فایــده اى نــدارد. حقیقتــًا هــم دســتگاه پلیســی رژ
کــرد. آن قــدر از ایــن داعیــه داران و خیلــی از کســانی  کــه بــه آســانی بشــود بــا آن مبــارزه  دســتگاهی نبــود 
کــه تحلیلهــاى مارکسیســتی و روشــن فکرى و اّدعــا و حــرف داشــتند، وقتــی آن زندانهــا را دیدنــد و 
شــکنجه هایش را حّتــی بســیارى ندیدنــد، بلکــه فقــط شــنیدند، از وســط راه برگشــتند و خودشــان را 
کردنــد و آمدنــد. اّولیــن برکــِت حرکــت آن هــا  کردنــد! امــا بســیارى هــم ادامــه دادنــد؛ حرکــت  تســلیم 
کــرد؛ راه آن هــا را درســت نشــان  کــه خــداى متعــال صــدق آن هــا را بــر مــردم آشــکار و علنــی  ایــن بــود 
داد و مــردم بــا آن هــا همــراه شــدند. وقتــی مــردم همــراه شــدند، همــه چیــز درســت خواهــد شــد. مهــم 
کننــد  کــه آن مجموعــه ى مبــارِز مصّمــم، صداقــت خودشــان را در پیمــودن راه اثبــات  ایــن اســت 
ــه دنبــال ایــن معنــا هســتند. آن وقــت خــداى متعــال نصرتــش را خواهــد  کــه صادقان و نشــان دهنــد 
کــه: »فلمــا رأى اهلل صدقنــا«؛ وقتــی خــدا صداقــت مــا را دیــد؛ دیــد  فرســتاد. در نهــج البالغــه هســت 
مــا راســت می گوییــم و بــه دنبــال دنیــا و پــول و هــوى و هــوس نیســتیم، »انــزل بعدّونــا الکبــت و انــزل 
ــود و در  کــرد و دشــمنان مــا را ســرکوب نمــود. ایــن، در مبــارزات مــا هــم ب علینــا الّنصــر«؛ مــا را پیــروز 
کشــور و  ى  کــه رو ایــن بیســت و ســه چهــار ســال هــم همیــن موضــوع بــوده اســت و هیچ وقــت نبــوده 

دولــت فشــار نباشــد.« )82/3/7( 
کــردن نــام جنــگ و تهدیــد بــه جنــگ، ملــت و در درجــه ى اّول مســئوالن را  1 . »می خواهنــد بــا مطــرح 
کــه در مقابــل آن هــا تســلیم شــوند؛ منافــع آن هــا را تأمیــن نماینــد و بــه ملــِت خــود  مرعــوب و وادار کننــد 
کشــور و در قــواى ســه گانه، هیچ کــس نمی توانــد  کــه در میــان مســئوالن  کننــد. ایــن را بداننــد  خیانــت 
کنــد.  انــدك انگیــزه اى داشــته باشــد بــراى اینکــه ملــت ایــران و مصالــح او را تســلیم دشــمن بیگانــه 
کنــد، ملــت او را بــا نهایــت  کســی در جهــت تســلیم منافــع ملــی و ملــت ایــران بــه دشــمن حرکــت  گــر  ا
کنــار خواهــد زد.« )بیانــات رهبــر انقــالب در مراســم ســالگرد رحلــت امــام، 1382/3/14(  بی رحمــی 
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ــه  ــرده ب ک ــت  ــف پش ــت، طی ــته ای مل ــق هس ــاق ح ــدار احق ــان طرف ــه جری ــود ب خ
کنــار زدنــد. کشــور  آرمان هــای انقــالب را از صحنــه ی مدیریــت 

بومی ســازی انــرژی هســته ای بــه واســطه ی مجاهــدت دانشــمندان جــوان و در 
کــه جوانــان  کشــور بــه دســت آمــده بــود؛ درســت بــا همــان روحیــه ای  عیــن تحریــم 
مــا در دفــاع مقــدس علیــه شــرق و غــرب جنگیدنــد و بــا خالقیــت و ابتــکار و 
کردنــد.1  بی اثــر  را  دشــمن  نظامــی  تحریم هــای  خــود،  خســتگی ناپذیر  تــالش 
کشــور،  رهبــری بــا علــم بــه اهمیــت راهبــردی انــرژی هســته ای بــرای پیشــرفت 
ــاه نمی آییــم،  کوت ــران، یــک قــدم هــم  ــا از ایــن حــق مســلم ملــت ای کــه م گفتنــد 
کــره  گرفتــن بهانــه از دســت غربی هــا، حاضریــم مذا امــا بــرای تثبیــت ایــن حــق و 
پایــی در »ســعدآباد« در همیــن برهــه  کشــور ارو کــرات ایــران بــا ســه  کنیــم2. مذا
1 . »هــر وقــت میدانــی بــاز شــده، ایــن حقیقــت- یعنــی اســتعدادهاى درخشــان- خــود را آشــکار 
کشــور مــا از متوّســط جهانــی باالتــر اســت. بــه عنــوان نمونــه، شــما بــه  کــرده اســت. متوّســط اســتعداد 
کــه میــدان بــراى بــروز اســتعدادها  صحنــه ى هشــت ســال دفــاع مقــّدس- یعنــی ســالهاى 59 تــا 67- 
ــه  ــه ب ک ــزى  ــر چی ــود. ه ــته ب ــا بس ى م ــه رو ــا ب ــاى دنی ــا دره ــود، ام ــراوان ب ــاز ف ــد. نی کنی ــگاه  ــد، ن ــاز ش ب
کمــك می کــرد، دنیــا حاضــر نبــود آن را در اختیــار مــا بگــذارد- نــه ســالح، نــه مهّمــات، نــه  جنــگ مــا 
کشــور درگیــر دفــاع از هوّیــت خــود، از خــاك خــود، از مرزهــا  پشــتیبانی و نــه اّطالعــات- از طرفــی هــم 
و از خانــه ى خــود بــود؛ بنابرایــن بــه آن امکانــات نیــاز داشــت. ایــن نیــاز موجــب شــد اســتعدادها در 
همــه ى زمینه هــا- هــم در زمینــه ى علمــی و هــم در زمینــه ى جنگــی و نظامــی- بــه جریــان افتــد. 
ــروز شــما برخــی از نمونه هــاى آن را می شــنوید- در دوران  ــه ام ک کشــور-  ــه ى پیشــرفتهاى علمــی  پای
کــه در بخشــهاى بســیار حّســاِس علمــی  گذاشــته شــد. امــروز بســیارى از جوانانــی  دفــاع مقــّدس 
کار  کــه بــا همــان روحیــه و انگیــزه مشــغول  کار هســتند، همــان عناصــر دفــاع مقّدســند  کشــور مشــغول 
کارهــاى شــگفت آمیز آن هــا همیــن غنی ســازِى مــواد هســته اى  اســت  شــده اند و امــروز یــك نمونــه از 
ــگاه  ــود ن ــار خ ــت در اختی ــا آن را دربس ــه قدرته ک ــت  ــی اس ــاى جهان ــن فناوریه ــزو محرمانه تری ــه ج ک
کار بــزرگ  داشــته اند؛ امــا جوانــان  مــا توانســتند بــا تکیــه بــه اســتعداد و هــوش و دســتاِن ماهــر خــود ایــن 
کــه امــروز  کــه شــما عکس العملهــاى مســتکبران عالــم را می بینیــد. جنجال هایــی  را انجــام دهنــد، 
در دنیــا وجــود دارد، عکس العمــل در مقابــل اســتعداد و توانایــی و افتخــارات شماســت.« )بیانــات 

ــوزان ، 26/ 06/ 1382(  ــالمی دانش آم ــاى اس ــه ى انجمنه ــاى اّتحادی ــدار اعض ــری در دی رهب
کینــه  کنونــی امریــکا -کــه  کمــه  ى  2 . » »صهیونیســتهاى غاصــِب ســرزمین فلســطین و هیئــت حا
ــد از هــر وســیله  ى رذالت  آمیــزى  ــدارد و حاضرن ــه جمهــورى اســالمی نهایــت ن و حقدشــان نســبت ب
کــه: »ایــران  کردنــد  کننــد- شــعارى را در ســطح دنیــا درســت  بــراى رســیدن بــه هــدف خــود اســتفاده 
ــد و  کردن ــکار عمومــی و خیلــی از دولتهــا را حّســاس  کار، اف ــن  ــراى ای دنبــال ســالح اتمــی اســت«! ب
کــه تــالش علمــی و فنــاورى  کــه اجمــاع جهانــی بــه اینجــا برســد  بعــد از جنجــال، هدفشــان ایــن بــود 
کــه  کــرد؟ بایــد اجــازه داد  اتمــی ایــران، موجــب بیــم عمومــی در دنیــا شــده اســت. اینجــا چــه  کار بایــد 
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ــه  از  ــه طــور داوطلبان کــه پــس از آن، تعلیــق موقــت فعالیت هــای هســته ای ب ــود  ب
جانــب ایــران آغــاز شــد. 

کــرات ادامــه یافــت تــا این کــه ســال بعــد، طرفیــن بــه آســتانه ی امضــای  مذا
پایی هــا از فشــارهای آمریــکا مانــع از  یــس« رســیدند. امــا اثرپذیــری ارو »توافــق پار
کمتــر از  توافــق شــد؛ علیرغــم قبــول اختیــاری تعلیــق از ســوی ایــران، امــا آنــان بــه 

ــد1:  ــی نبودن ــازی راض ــق غنی س ــی مطل تعطیل

کــرد  ــد نشــان داد و روشــن  ــه، بای ــا ن کننــد؛ ی صهیونیســت ها و آمریکایي هــا تبلیغــات خــود را تکــرار 
کــه روشــن  کردنــد  کــه نخیــر، این  طــور نیســت؟ مســئوالن محتــرم نظــام ایــن درایــت و تدبیــر را انتخــاب 
کــرده،  کنــون جمهــورى اســالمی قبــول  کــه تا کننــد و بگوینــد نخیــر، بیاییــد قضیــه را ببینیــد. آنچــه 
ــه  ک ــد؛  ــت- ببینن ــّخصی اس ــه  ى مش ــه در نقط ک ــازى   را-  ــات غنی  س ــد و عملی ــه بیاین ک ــت  ــن اس ای
کــه خیــال  کــه هرجــاى دیگــرى هــم  کــه وجــود دارد و اجــازه هــم داشــتند  آن هــا هــم آمدنــد و دیدنــد 
ــت ها  ــات صهیونیس ــه تبلیغ ک ــد  ــا بدانن ــد، ت ــد و ببینن ــت، برون ــازى هس ــات غنی  س ــد عملی می  کنن

ــراى حفــظ فنــاورى هســته  اى اســت. دروغ اســت. ایــن یــك راِه مســالمت آمیز ب
گــر امــروز همــه  ى دســتگاه  هایی  یــم ایــن فنــاورى را از دســت بدهیــم... ا  مــا بــه هیــچ قیمتــی  حــق  ندار
کــه البتــه نخواهنــد توانســت- از  کــه در اختیــار جمهــورى اســالمی اســت، دشــمنان مــا بتواننــد-  را 
یــه و وام نگرفته  ایــم و متخّصصــان  کســی عار بیــن ببرنــد، ایــن فنــاورى از بیــن نمــی  رود؛ چــون آن را از 
کــز قــدرت  گــر بــه میــل غربی  هــا و مرا کننــد. البتــه ا هوشــمند خــود مــا توانســته  اند بــه آن دســت پیــدا 
کــه جمهــورى اســالمی بــه چنیــن فنــاورى   دســت  جهانــی بــود، تــا صــد ســال دیگــر هــم نمی  گذاشــتند 

گرفتــه اســت . کار، علی  رغــم آن هــا و تحریــم مــا انجــام  کنــد و ایــن  پیــدا 
کــه وارِد ایــن گفتگــو بــا مســئوالن جمهــورى اســالمی شــدند، بخواهند بــا جمهورى  گــر آن هایــی  البتــه ا
یخــت  کننــد، همــه چیــز بــه هــم خواهــد ر یاده  طلبــی  اســالمی ســِر ایــن قضیــه بــه چالــش بیفتنــد و ز
و قطعــًا از جمهــورى اســالمی تودهنــی خواهنــد خــورد و بالشــك مــا در ایــن زمینــه مطلقــًا حاضــر بــه 

دادن هیــچ امتیــازى نخواهیــم بــود.
گرفتــه وجــود دارد، غیــر منطبــِق بــا  کــراِت انجــام  کــه در بــاره  ی مذا بــه نظــر بنــده هــر دو نــوع نظریــه  اى 
کــه افــراد مؤمــن و غیــور مــا تصــّور می  کننــد دولــت تســلیم شــد،  واقــع اســت. یــك طــرز فکــر ایــن اســت 
ــا اینجــا وجــود نداشــته اســت. ایــن یــك حرکــت  گفــت این  طــور نیســت و هیــچ تســلیمی ت کــه بایــد 
کــه در نقطــه  ى مقابــِل طــرز فکــر اّولــی اســت، ایــن  کار دیپلماســی اســت. طــرز فکــر دیگــر  سیاســی و 
کــرد و هرچــه آن هــا می  خواســتند بایــد داد  کــه عــّده  اى خیــال می  کننــد دیگــر نبایــد معّطــل  اســت 
کننــد! ایــن هــم درســت نیســت و دســت پاچه شــدن اســت. از طــرف دیگــر،  تــا مبــادا بهانه  گیــرى 
ب 

ّ
کــه دیگــر قــال کــه عــّده  اى از دشــمنان جمهــورى اســالمی دارنــد و خیــال می  کننــد  ایــن تفّکــر هــم 

کــرده و چــاره  اى نــدارد، درســت نیســت؛ نخیر،ایــن طــرز فکــر هــم  گیــر  در دهــان جمهــورى اســالمی 
کارگــزاران نظــام،  خــوش خیالــی و خیــال خــام اســت.« )بیانــات در دیــدار مســئوالن و 

 )1382 /08 /11
ــر  ــرار ب ــا اص ــال 2005 ب ــو در س ــون و نتانیاه ــر 98: »بولت ــخ 18 تی ی ــف در تار ــواد ظری ــر ج ــت دکت 1 . توئی
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کردیــم  کــه مــا بــا اینهــا همراهــی  »در همیــن قضیــه ى هســته اى، آن وقتــی 
ــود، امــا ایــن واقعیــت  ــه اى ب ــراى مــا تجرب ــم - البتــه ب کردی و عقب نشــینی 
کــرد،  گســتاخ تر  را  آنهــا  عقب نشــینی ها  آمدنــد...  جلــو  اینهــا   - اســت 
کــه اجــازه  کــه مســئولین مــا قانــع بودنــد  کــرد. یــك روزى بــود  طلبگارتــر 
گفتنــد نمیشــود!  کشــور داشــته باشــیم؛ آنهــا  بدهنــد مــا 25 ســانتریفیوژ در 
گفتنــد  کــه 5 تــا ســانتریفیوژ داشــته باشــیم؛ بــاز هــم  اینهــا قانــع شــدند 
کــه 3 تــا ســانتریفیوژ داشــته باشــیم؛  نمي شــود! مســئولین مــا قانــع شــدند 

گفتنــد نمي شــود!«1 بــاز هــم 

آغاز پیشروی با استقامت

ــان  ــه را پای کــه می خواهــد تعلیــق داوطلبان کــرد  ــران اعــالم  ــا ایــن اوصــاف، ای ب
گرفــت و پرونــده ی فعالیت هــای هســته ای ایــران  دهــد. امــا غربی هــا غیظشــان 

را بــه شــورای امنیــت بردنــد. 
کــه رونــد عقب نشــینی در  گفتنــد ایــن تجربــه بــه مــا و ملــت نشــان داد  رهبــری 
برابــر قلــدری دشــمن، انتهــا نــدارد و آخــرش مجبــور می شــویم معــادن اورانیــوم 
ــه  ــینی رفت ــار عقب نش ــر ب ــه زی ک ــی  ــان دولت ــه هم ــذا ب ــم! ل کنی ــع  ــم جم ــود را ه خ
کشــور  ــان دهــد2. تعــداد ســانترفیوژهای فعــال  ــه تعلیــق پای ــد ب ــود، دســتور دادن ب

ــران  ــه؟ ای ــد. نتیج ــن بردن ــی را از بی پای ــور ارو کش ــه  ــران و س ــان ای ــس می ی ــق پار ــر تواف ــازی صف غنی س
کنــون آنهــا بــا همیــن توهــم، دونالــد ترامــپ را  کــرد. ا غنی ســازی خــود را تــا ســال 2012، صــد برابــر 
بــرای از بیــن بــردن برجــام فریــب داده انــد. تیــم بــی درس نگرفتــه اســت. ولــی دنیــا بایــد درس بگیــرد.« 

1 .  بیانات رهبری، 1391/5/3
کــه بایــد پشــتوانه ى مســتحکم اعتمــاد بــه نفــس مــا ملــت  2 .  »همیــن مســئله ى انــرژى هســته اى را 
ایــران میشــد، خواســتند وســیله اى بکننــد بــراى اینکــه اعتمــاد بــه نفــس را از مــا بگیرنــد. هــی فشــار 
کنیــد. رســیدند  کنیــد، بایــد آن را تعطیــل  کنیــد، بایــد آن را تعطیــل  کــه بایــد ایــن را تعطیــل  آوردنــد 
کنیــد. آن مقدمــات اّولــی  گفتنــد: ایــن را هــم بایــد تعطیــل  کارخانــه ى یو.ســی.اف اصفهــان،  بــه 
گفــت  کردیــد، فــردا خواهنــد  گــوش  گــر ایــن حــرف را  کــه ا گفتــم  اســت. بنــده آن وقــت بــه مســئولین 
کنیــد بدهیــد بــه مــا، تــا  کاًل یــك جــا جمــع  کشــور هســت،  کــه تــوى ایــن  بایــد معــادن اورانیــوم را هــم 

ید! کــه شــما نمیخواهیــد بمــب اتــم بســاز خاطرجمــع شــویم 
ایــن فراینــد عقــب نشــینی البتــه بــراى مــا یــك فایــده اى داشــت - بــی فایــده نبــود ایــن عقــب نشــینی 
پائــی و غربــی را تجربــه  کــه هــم خودمــان وعــده هــا و حرفهــاى رقبــاى ارو هــا - فایــده اش ایــن بــود 
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کــه بــرای توقــف  بــه بــاالی ســه هــزار رســید، و حــاال ایــن طرف هــای غربــی  بودنــد 
ایــران در ایــن عــدد، التمــاس می کردنــد1. 

در مســئله ی هســته ای، بــه واســطه ی مجاهــدت دانشــمندان جــوان مؤمــن 
انقالبــی، بــه »غنی ســازی 20 %« رســیدیم و »چرخــه ی تولیــد ســوخت هســته ای« 
ــه  ــی را ب ــای غرب ــا، طرف ه ــدگان م کره کنن ــتوانه، مذا ــن پش ــا ای ــم و ب کردی ــی  را بوم
دانشــمند   4 شــهادت  رســاندند.  ایــران  خواســته های  بــه  دادن  تــن  آســتانه ی 
کــه تحریم هــای  کــرد، تــا جایــی  هســته ای روح اســتقامت را در ملــت تقویــت 

کــس بــه مــا میگویــد آقــا تعلیــق موقــت بکنیــد،  کــرد. امــروز هــر  کردیــم، هــم افــکار عمومــی دنیــا تجربــه 
کردیــم. فایــده اش  کردیــم؛ دو ســال! دو ســال تعلیــق موقــت  کــه یــك بــار  مــا میگوئیــم تعلیــق موقــت را 
چــه شــد؟ اول گفتنــد موقــت تعلیــق کنیــد، گفتنــد تعلیــق داوطلبانــه بکنیــد؛ مــا هــم بــه خیــال موقت 
ــم. بعــد هــر وقــت اســم از برداشــتن تعلیــق آمــد، یــك قرشــمال  کردی ــه، تعلیــق  ــه خیــال داوطلبان و ب
کردنــد - در ســطح مطبوعــات و رســانه هــا و محافــل سیاســی -  بــازى اى در ســطح دنیــا درســت 
کــه ایــران اصــاًل حــق  واى، داد، داد، ایــران میخواهــد تعلیــق را بشــکند! تعلیــق شــد یــك امــر مقــدس 
کــرده ایــم؛ دیگــر، تجربــه ى جدیــدى نیســت. آخــرش هــم  نــدارد نزدیکــش بــرود! مــا ایــن را تجربــه 
کنیــد. همیــن  کافــی نیســت؛ اصــاًل بایــد بکلــی بســاط اتمــی را جمــع  گفتنــد: ایــن تعلیــق موقــت 
گفتنــد بایســتی جمــع  کردیــم،  کار را  کنیــد، وقتــی ایــن  کــه میگفتنــد شــش مــاه تعلیــق  پائــی هــا  ارو
کنیــد! ایــن فراینــد عقــب نشــینی، ایــن فایــده را بــراى مــا داشــت؛ هــم بــراى خــود مــا تجربــه شــد، هــم 
کردنــد. مــن  ــود دیگــر؛ عقــب نشــینی  ــه شــد. لیکــن عقــب نشــینی ب ــراى افــکار عمومــی دنیــا تجرب ب
گــر چنانچــه بخواهنــد  گفتــم ا کــه از تلویزیــون پخــش شــد-  همــان وقــت هــم در جلســه ى مســئولین- 
کار را  بــه ایــن رونــد مطالبــه ى پی درپــی ادامــه بدهنــد، بنــده خــودم وارد میــدان می شــوم؛ همیــن 
ــد  ــه رون ــد عقب نشــینی متوقــف شــود و تبدیــل بشــود ب کــه بایســتی ایــن رون گفتــم  کــردم. بنــده  هــم 
کــه ایــن عقب نشــینی در آن  ى، و اولیــن قدمــش هــم بایــد در همــان دولتــی انجــام بگیــرد  پیشــرو
دولــت انجــام گرفتــه بــود؛ و همیــن کار هــم شــد.« )بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار دانشــجویان 

دانشــگاه هاى اســتان یــزد، 13/ 10/ 1386(
کــه بایــد ایــران  1 . »در مســئله ى هســته اى، آمریکائی هــا تــا همیــن چنــد مــاه پیــش اصــرار، اصــرار 
کردنــد؛  ــا لیبــی  کــه ب کارى  کنــار بگــذارد؛ یعنــی مثــل آن  بکلــی همــه ى فعالیتهــاى هســته اى اش را 
کنــد. اخیــرًا- چنــد هفتــه ى قبــل  کنــد بــه آن هــا؛ بکلــی اعــالم انصــراف  کنــد، تقدیــم  تــه اش را جــارو 
کنــد.  کــه هســت، توقــف  گفتنــد ایــران در همیــن حــدى  کــه  از ایــن- وضــع بــه جائــی رســیده اســت 
ــج عــدد  کــه این هــا حاضــر نبودنــد پن یــاد اســت. یــك روزى بــود  ببینیــد فاصلــه ى این هــا خیلــی ز
ــا  ــت ت ــد بیس ــده بودن ــر ش ــا حاض پ ــا ارو ــره ى ب ک ــو و مذا گفتگ ــئولین  ــد. مس کنن ــل  ــانتریفیوژ را تحم س
گفتــه بودنــد  گفتــه بودنــد پــس الاقــل پنج تــا،  گفتــه بودنــد نمی شــود؛  ســانتریفیوژ را نگــه دارنــد، آن هــا 
کار  گــر می گفتنــد یکــی، بازهــم می گفتنــد نمی شــود! امــروز ســه  هــزار تــا ســانتریفیوژ دارد  نمی شــود. ا
گذاشــتن اســت. می گوینــد در همیــن حــد متوقــف شــوید.«  کار  یــادى هــم آمــاده ى  می کنــد، مبالــغ ز

)همــان( 
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دشــمن، نــه فقــط در عمــل نتوانســت ایــران را بــه زانــو درآورد، بلکــه حتــی شــرکای 
بــزرگ آمریــکا از ایــن تحریم هــا بــه شــدت متضــرر شــده بودنــد و بــه دنبــال راهــی 

ــد.  ــه آن بودن ــان دادن ب ــرای پای ب

فتنه  سال 88، اختالفها، وادادگی داخلی و تجربه  »برجام«

امــا بــه خاطــر ضربــه ی وارد شــده بــه وحــدت ملــی در ایــام فتنــه و تشــدید 
اختالفــات نخبــگان و مســؤالن داخلــی پــس از آن، دشــمن ناامیــد، دوبــاره جــان 
گرفــت وتوانســت بــا ترفندهــای مختلــف، انگیــزه ی اســتقامت را از بخشــی از 
کــره یــا جنــگ، اثــر روانــی  کــردن دوگانــه ی مذا مســؤالن و مــردم بگیــرد و بــا پررنــگ 

کنــد.1  تحریم هــا را دوبــاره تقویــت  
بــا شــعار »هــم چرخیــدن ســانتریفوژ و هــم چرخیــدن چــرخ  دولــت جدیــد 
کــه در ســال  کار آمــد. غربی هــا  کــره بــرای رفــع تحریم هــا ســر  کارخانه هــا« و  مذا
کــرده  ــه  کــره، فشــار، عقب نشــینی و امتیازگیــری از ایــران را تجرب 2003 مــدل مذا
کــه  کره کننــده ی ایرانــی، امیــدوار شــدند  کار آمــدن همــان تیــم مذا ی  بودنــد، بــا رو

بــاز هــم نتیجــه بگیرنــد. 
گاهــی و اراده و قیام توده ی  رهبــری بــر اســاس مبانی اســالم نــاب معتقدند که آ
کــه مهم تریــن دلیــل پیــروزی انقــالب و تشــکیل نظــام اســالمی  مــردم، همان طــور 
بــوده اســت، مهم تریــن شــرط صیانــت از انقــالب و موفقیــت در مراحــل ســاخت 
ــه  ــت. ب ــز هس ــالمی نی ــدن اس ــه تم ــتیابی ب ــا دس ــالمی و نهایت ــور اس کش ــت و  دول
ــکا را، علیرغــم بی نتیجــه  ــا آمری ــره ب ک ــار مذا دلیــل همیــن اعتقــاد، ایشــان ایــن ب
دانســتن آن اجــازه دادنــد؛ البتــه در محــدوده ی قضیــه ی هســته ای؛ درســت بــه 
پایــی را در دولــت اصالحــات قبــول  کشــور ارو ــا ســه  کــره ب کــه مذا همــان دلیلــی 
یخــی. البتــه ایــن بــار »نرمــش قهرمانانــه« بــا  کســب یــک تجربــه ی تار کــرده بودنــد؛ 

ــرای چانه زنــی انجــام می شــد: ــر ب ــر و دســتی  پرت اتــکا بــه قدرتــی افزون ت
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کــه آمریــکا هــم  کــه امــروز دارد انجــام میگیــرد بــا شــش کشــور -  کــره اى  »ایــن مذا
کشــور اســت - فقــط در مــورد مســائل هســته اى اســت و الغیــر.  جــزو ایــن شــش 
کــره در  گفتــم ]کــه [ مذا بنــده هــم اّوِل امســال در مشــهد مقــّدس در ســخنرانی 
گفتــم مــن اعتمــاد نــدارم، خوشــبین  موضوعــات خــاص اشــکالی نــدارد؛ منتهــا 
ــه اذن اهلل  کننــد، بکننــد؛ مــا هــم ب کــره  کــره، لکــن میخواهنــد مذا ــه مذا نیســتم ب

ضــررى نمیکنیــم.

کــه حــاال مــن مختصــرًا  ــت ایــران اســت - 
ّ
» یــك تجربــه اى در اختیــار مل

ــت مــا را بــاال خواهــد 
ّ
کــرد - ایــن تجربــه ظرفّیــت فکــرى مل عــرض خواهــم 

کــه در ســال 82 و 83 در زمینــه ى تعلیــق غنی ســازى  بــرد؛ مثــل تجربــه اى 
ــا همیــن  کــرات ب کــه آن وقــت تعلیــق غنی ســازى را در مذا گرفــت،  انجــام 
پایی هــا، جمهــورى اســالمی بــراى یــك مّدتــی پذیرفــت. خــب مــا دو  ارو
ــم  ــه نفــع مــا تمــام شــد. چــرا؟ چــون فهمیدی ــم، لکــن ب ســال عقــب افتادی
غربــی  شــرکاى  طــرف  از  همــکارى  امیــد  غنی ســازى،  تعلیــق  بــا  کــه 
ــوى  ــه به نح ــه البّت ک ــارى را -  ــق اختی ــا آن تعلی ــر م گ ــدارد. ا ــود ن ــًا وج مطلق
کردنــد -  کردیــم، مســئولین مــا قبــول  تحمیــل شــده بــود، لکــن مــا قبــول 
کســانی بگوینــد خــب یــك ذّره  آن روز قبــول نکــرده بودیــم، ممکــن بــود 
ــده ى  ــد، همــه ى مشــکالت حــل میشــد، پرون شــما عقب نشــینی میکردی
هســته اى ایــران عــادى میشــد. آن تعلیــق غنی ســازى ایــن فایــده را بــراى ما 
کــه معلــوم شــد بــا عقب نشــینی، بــا تعلیــق غنی ســازى، بــا عقــب  داشــت 
کارهــا مشــکل حــل نمیشــود؛  کــردن بســیارى از  کار، بــا تعطیــل  افتــادن 
طــرف مقابــل دنبــال مطلــب دیگــرى اســت؛ ایــن را مــا فهمیدیــم، لــذا بعــد 
کــردن. امــروز وضعّیــت جمهــورى  کردیــم غنی ســازى را آغــاز  از آن شــروع 
کــرده؛ آن روز مــا چانــه میزدیــم  اســالمی بــا ســال 82، زمیــن تــا آســمان فــرق 
کــه [ امــروز چندیــن هــزار ســانتریفیوژ  ســِر دو، ســه ســانتریفیوژ، ] در حالــی 
کارنــد. جوانهــاى مــا، دانشــمندان مــا، محّققیــن مــا، مســئولین  مشــغول 
کــه  کراتــی هــم  کارهــا را پیــش بردنــد. بنابرایــن از مذا کردنــد،  مــا هّمــت 
کــرد. البّتــه بنــده همچنــان  امــروز در جریــان اســت، مــا ضــررى نخواهیــم 



مقاومت عاشورایی از نگاه قرآن 240

آن  کــرات  ایــن مذا ]از[  نمیکنــم  فکــر  مــن  نیســتم؛  گفتــم خوشــبین  کــه 
ــت ایــران انتظــار دارد، به دســت بیایــد، لکــن تجربــه اى 

ّ
کــه مل نتیجــه اى را 

ــت ایــران را افزایــش خواهــد داد و تقویــت 
ّ
اســت و پشــتوانه ى تجربــی مل

از  مــا  باشــد.  بیــدار  ــت 
ّ
مل اســت  الزم  اّمــا  نــدارد  ایــرادى  کــرد؛  خواهــد 

کــه دارنــد در جبهــه ى دیپلماســی فّعالّیــت میکننــد،  مســئولین خودمــان 
ــت بایــد بیــدار 

ّ
کار میکننــد، قــرص و محکــم حمایــت میکنیــم، اّمــا مل

باشــد، بدانــد چــه اّتفاقــی دارد می افتــد ]تــا[ بعضــی از تبلیغاتچی هــاى 
مواجب بگیــر دشــمن و بعضــی از تبلیغاتچی هــاى بی مزدومواجــب - از 

کننــد.«1 گمــراه  ى ســاده لوحی - نتواننــد افــکار عمومــی را  رو
کــره، از افشــای ماهیــت طاغوتــی و اســتکباری آمریکا  البتــه در کنــار تجویــز مذا

نیــز کوتــاه نیامدنــد و بارهــا تذکــر دادنــد که»هســته ای بهانه اســت«: 

ــت ایــران و بــا جمهــورى اســالمی اصاًل حــول محور 
ّ
دشــمنی آمریــکا بــا مل

کــه دعــواى آمریــکا  کنیــم  گــر خیــال  هســته اى نیســت؛ ایــن خطــا اســت ا
بــا مــا ســِر قضّیــه ى هســته اى اســت؛ نــه، قضّیــه ى هســته اى بهانــه اســت؛ 
دشــمنی ها،  همیــن  باشــد،  مطــرح  هســته اى  مســئله ى  اینکــه  از  قبــل 
مســئله ى  هــم  روزى  یــك  گــر  ا بــود؛  انقــالب  اّول  از  مخالفتهــا  همیــن 
کــرد؛  کنیــد جمهــورى اســالمی عقب نشــینی  هســته اى حــل شــد - فــرض 
همان کــه آنهــا میخواهنــد - خیــال نکنیــد مســئله تمــام خواهــد شــد؛ نــه، 
یــد؟  یــج پیــش میکشــند: چــرا شــما موشــك دار ده بهانــه ى دیگــر را به تدر
یــم صهیونیســتی بدیــد؟  یــد؟ چــرا بــا رژ چــرا هواپیمــاى بــدون سرنشــین دار
یــم صهیونیســتی را بــه رســمّیت نمی شناســید؟ چــرا از مقاومــت  چــرا رژ
در منطقــه ى بــه قــول خودشــان خاورمیانــه حمایــت میکنیــد؟ و چــرا؟ 
ــا  ــته اى ب ــه ى هس ــِر قضّی ــا س ــه اینه ک ــت  ــن نیس ــئله ای ــرا؟ مس ــرا؟ و چ و چ
از  نــه، تحریــم آمریــکا  کــرده باشــند؛  جمهــورى اســالمی اختــالف پیــدا 
کــه  اّول انقــالب شــروع شــد، روزبــه روز هــم بیشــتر شــده اســت، تــا امــروز 
خــب بــه نقطــه ى باالیــی رســیده. دشــمنی هاى دیگــر ]هــم [کردنــد: اینهــا 
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انســان مســافر  کردنــد، 290  ا ســرنگون  ر  اســالمی  هواپیمــاى جمهــورى 
کشــتند؛ اینهــا اوایــل انقــالب هنــوز مــردم از هیجــان انقــالب بیــرون  را 
کودتــاى پایــگاه شــهید نــوژه را بــه راه انداختنــد، علیــه انقــالب  نیامــده، 
کــه بودنــد  کشــور  کردنــد؛ اینهــا از ضّدانقالبهــا در هــر نقطــه اى از  کودتــا 
همــان  اینهــا؛  ماننــد  و  دادنــد  ســالح  ضّدانقــالب  بــه  کردنــد؛  حمایــت 
کردنــد، در اینجا]هــم [ ایــن  کشــورهاى دیگــر  کــه بعدهــا در بعضــی  کارى 
کردنــد. مســئله مســئله ى هســته اى نیســت؛ بایــد همــه بــه ایــن  کارهــا را 
کنیــم دشــمنی آمریــکا  کــه مــا خیــال  توّجــه داشــته باشــند. ایــن نیســت 
نــه،  اســت؛  هســته اى  مســئله ى  به خاطــر  ایــران  اســالمی  جمهــورى  بــا 
ــت ایــران بــه 

ّ
کــه [ مل مســئله مســئله ى دیگــرى اســت؛] مســئله ایــن اســت 

گفــت آمریــکا علیــه مــا هیــچ  ــت ایــران 
ّ
گفــت، مل خواســته هاى آمریــکا نــه 

غلطــی نمیتوانــد بکنــد. اینهــا بــا موجودّیــت جمهــورى اســالمی مخالفنــد، 
از  یکــی  اواخــر  اســالمی مخالفنــد. همیــن  اقتــدار جمهــورى  و  نفــوذ  بــا 
گفتــه ى او پخــش  گفــت - و  سیاســتمداران و از عناصــر فکــرى آمریــکا 
کــه ایــران چــه اتمــی باشــد، چــه  شــد، ایــن مســئله ى پنهانــی هــم نیســت - 
گفــت نفــوذ و اقتــدار  اتمــی نباشــد، خطرنــاك اســت. ایــن شــخص صریحــًا 
ایــران - بــه قــول خودشــان هژمونــی ایــران - در منطقــه خطرنــاك اســت؛ 
کــه امــروز از اعتبــار برخــوردار اســت، از احتــرام برخــوردار اســت، از  ایرانــی 
اقتــدار برخــوردار اســت. آنهــا بــا ایــن دشــمنند، بــا ایــن مخالفنــد. آن روزى 
ى،  کنارمانــده، منــزو ــت ضعیــف، 

ّ
کــه ایــران یــك مل اینهــا راضــی میشــوند 

بی اعتبــار و بی احتــرام باشــد؛ مســئله مســئله ى هســته اى نیســت.«1
کارهایــی از سیاســتمداران مــا ســر مــی زد  گاهــی  کــرات،  البتــه در رونــد مذا
بــود2؛ ماننــد  کــه مغایــر چارچــوب عزتمندانــه  ی ترســیم شــده توســط رهبــری 
گفتگــوی تلفنــی رئیــس جمهــور بــا اوبامــا، یــا قــدم زدن دو نفــره ی وزرای خارجه ی 

1 . همان 
2 . »البّتــه برخــی از آنچــه در ســفر نیویــورک پیــش آمــد، بــه نظــر مــا بجــا نبــود؛ لکــن مــا بــه هیئــت 
آمریکایی هــا  بــه  البّتــه  هســتیم؛  خوشــبین  خدمتگزارمــان  دولــت  و  عزیزمــان  ــت 

ّ
مل دیپلماســی 

)1392/7/13( یــم.«  ندار اعتمــادی  هیــچ  آنهــا  بــه  بدبینیــم؛ 
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ــن  ــت لح ــه توانس ــازی آورد، و ن ــران، امتی ــرای ای ــه ب ــا ن ــا این ه ــکا. ام ــران و آمری ای
ــاره مثــل چنــد ســال قبــل، تنــد و تیــز شــده  آمریکایی هــا را –کــه ایــن روزهــا، دوب

کنــد. ــر  ــود- مالیم ت ب
تغییــر  و  بازرســی ها  تشــدید  و  ســنگین  تعلیق هــای  قبــول  بــا  حــال،  هــر  بــه 
کــز هســته ای و ...، »برجــام« بــه امضــای طرفیــن رســید. قــرار بــر ایــن  کاربــری در مرا
کامــل رفــع  کــه تحریم هــای هســته ای بــا قطعنامــه ی ســازمان ملــل، بــه طــور  بــود 
کنــد، عمــل بــه  شــود. البتــه ایــران، بــرای این کــه رضایــت طــرف غربــی را جلــب 

ــود.  کــرده ب تعهداتــش را پیشــاپیش آغــاز 
ــد. روح  ــکار ش ــتر آش ــا بیش ــدی آمریکایی ه ــت، بدعه ــر رف ــه جلوت ــر چ ــان ه زم
کنــش خاصــی بــه بدعهــدی  و جســم برجــام، بارهــا نقــش شــد، امــا دولــت وا
بــه پایــان رســید و بــه  دشــمن نشــان نــداد. بالخــره دوران اوبامــای دموکــرات 
گفتــه ی مســؤالن دولــت، تقریبــا هیــچ امتیــازی در عمــل عایــد ایــران نشــد.1 
گزنده تــر از همیشــه شــد. او  زبــان آمریــکا  ترامــپ جمهوری خــواه،  آمــدن  بــا 
کــه دوبــاره ایــران را پــای میــز بکشــاند و برداشــتن تحریم هــا  بــه دنبــال ایــن بــود 
ــد  ــی تهدی کنــد. پــس از مدت ــه پذیــرش برجــام موشــکی و منطقــه ای  را مشــروط ب
تــالش  و  برجــام خــارج شــد  از  ترامــپ  باالخــره  برجــام،  کــردن  پــاره  بــه  زبانــی 
نافرجــام خــود را بــرای تشــدید حلقــه ی تحریم هــا و راه انداختــن ائتــالف جهانــی 

گرفــت. از ســر 

تجربه  برجام اروپایی

کــردن مشــکل  کــه از ابتــدا بــرای حــل  از ایــن طــرف، دولــت جمهــوری اســالمی 
کــه می خواهد  کــرد  کــرده بــود، بــا خــروج آمریــکا اعــالم  کــره را آغــاز  بــا »کدخــدا« مذا
کــه  کردنــد  ادامــه بدهــد؛ رهبــری دوبــاره پیش بینــی  برجــام  بــه  پایی هــا  ارو بــا 

نتیجــه ی خاصــی حاصــل نخواهــد شــد:

گفتــم بــه آمریــکا اعتمــاد نکنیــد!  »خــب، بنــده از روز اّول بارهــا و بارهــا 

1  .http://yon.ir/qlUvi 
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عمومــِی  جلســات  در  هــم  گفتــم،  را  ایــن  خصوصــی  جلســات  در  هــم 
گفتــم  گفتــم؛  گفتــم؛ در جلســات خصوصــی بیشــتر هــم ایــن را  مردمــی 
گــر میخواهیــد قــرارداد ببندیــد، تضمین هــای  بــه اینهــا اعتمــاد نکنیــد؛ ا
کنیــد، بعــد قــرارداد ببندیــد، بعــد  الزم را فراهــم بکنیــد، بعــد صحبــت 
کــه بنــده  کنیــد؛ بــه حــرِف اینهــا اعتمــاد نکنیــد. یکــی از چیزهایــی  امضــا 
که گفتــم مــا  کــرده بــودم ایــن بــود  ی آن تصریــح  آن وقــت، بخصــوص رو
ایــن قــرارداد را قبــول میکنیــم بــه ایــن شــروط -چند شــرط بــود- یکــی از 
گفتیــم رئیس جمهــوِر وقــِت آمریــکا بنویســد و امضــا  کــه  شــرط ها ایــن بــود 
ــود، جــزو شــرایط  ــا ب کــه تحریمهــا برداشــته شــد؛ ایــن جــزو شــرایط م کنــد 
کردنــد،  کشــیدند، تــالش  بنــده بــود؛ خــب، مســئولین محتــرم زحمــت 
کــه  یختنــد، ]ولــی[ نتوانســتند و ایــن نشــد و نتیجــه اش ایــن اســت  عــرق ر
ــه  ــا ب ــت، م ــته اس گذش ــال ونیم  ــال، دو س ــد: دو س ــاهده میکنی ــد مش ی دار
کــه  کرده ایــم، ایــن مــردک می آیــد بیــرون و میگویــد  همــه ی تعّهــدات عمــل 

ــم. ــان میکن ــم و چن ــن میکن ــوم و چنی ــارج میش ــدارم و خ ــول ن ــن قب م
پایــی  کشــور ارو کــه برجــام را میخواهیــم بــا ایــن ســه  گفتــه میشــود   حــاال 
کشــور هــم اعتمــاد نــدارم. مــن میگویــم بــه  ادامــه بدهیــم؛ مــن بــه ایــن ســه 
یــد، تضمیــن  گــر[ میخواهیــد قــرارداد بگذار اینهــا هــم اعتمــاد نکنیــد؛ ]ا
 فــردا اینهــا 

ّ
یــد -تضمیــن واقعــی، تضمیــن عملــی- َواال بــه دســت بیاور

ــا[ بــه یــک شــیوه ی  کــرد، ]اّم کــه آمریــکا  کــرد  کاری را خواهنــد  هــم همــان 
گاهــی  دیگــر. روشــهای سیاســی و دیپلماســی، روشــهای ویــژه ای اســت؛ 
لبخنــد میزننــد و در حــال لبخنــد، خنجــر را تــا دســته در ســینه ی انســان 
فــرو میکننــد؛ دیپلماســی ایــن اســت دیگــر؛ بــا اخــالق خــوش، بــا تعریــف 
کــه »بلــه شــما خیلــی خوبیــد، شــما آقاییــد، مــا میدانیــم شــما  و تمجیــد 
آنهــا  از  تضمیــن  توانســتید  چنانچــه  گــر  ا نمیزنیــد،«!  هــم  بــه  را  قــرارداد 
کــرد، خــب اشــکالی نــدارد، حرکتتــان  کــه بشــود اعتمــاد  بگیریــد به طــوری 
گــر نتوانیــد چنیــن تضمیــن قطعــی ای را بگیریــد -کــه  را ادامــه بدهیــد؛ ا
کــه بتوانیــد تضمیــن بگیریــد- آن وقــت دیگر  بنــده هــم بســیار بعیــد میدانــم 
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کــرد و این جــوری ادامــه داد. نمیشــود این جــوری حرکــت 
کشــور در معــرض یــک   مســئله بســیار حّســاس اســت. امــروز مســئولین 
کــرد  ــت عزیــز را خواهنــد 

ّ
ــا حفــِظ عــّزت و اقتــداِر ایــن مل آزمــون بزرگنــد؛ آی

ــت بایــد تأمیــن بشــود 
ّ
ــت تأمیــن بشــود، منافــع مل

ّ
یــا نــه؟ بایــد عــّزت ایــن مل

ــر  کــه خــب حــاال خوشــبختانه مســئولین هــم ب کلمــه،  ــه معنــای واقعــی  ب
گفتنــد بایــد منافــع مــا تأمیــن بشــود؛  کردنــد و  ــی تکیــه 

ّ
ی حفــظ منافــع مل رو

بلــه، بایــد تأمیــن بشــود منتهــا بــرای تأمیــن منافــع، بــه حــرِف فــالن رئیــس 
اینهــا  نکنیــد؛ حــرف  اعتمــاد  فــالن صدراعظــم  و  فــالن نخســت وزیر  و 
اعتبــاری نــدارد؛ امــروز یــک چیــزی میگوینــد، فــردا یک جــور دیگــری عمــل 
میکننــد؛ هیــچ رودربایســتی هــم ندارنــد، خجالــت هــم اصــاًل نمیکشــند. 
کــه وجــود نــدارد اخــالق انســانی  متأّســفانه در عالــم دیپلماســی چیــزی 
کــه هیــچ اصــاًل اخــالق را  پایی هــا  اســت؛ بخصــوص ایــن غربی هــا، ارو
بــو نکرده انــد؛ فقــط  گــون دیپلماســی و امثــال اینهــا،  گونا در ارتباطــات 
ــر طبــق منافــع خودشــان فکــر میکننــد و حرکــت میکننــد و نقشــه  ــًا ب صرف
کــرد.  کــرد، عاقالنــه بایــد رفتــار  میکشــند. بــا اینهــا بایــد بــا دّقــت رفتــار 
ــت بایــد حفــظ بشــود؛ 

ّ
ــت بایــد حفــظ بشــود، منافــع مل

ّ
بنابرایــن عــّزت مل

بــه معنــای واقعــی هــم حفــظ بشــود، اعتمــاد هــم نشــود.«1 
پــا را دنبالــه رو  ایشــان بــر اســاس شــناخت عمیــق خــود از طــرف مقابــل، ارو

می داننــد: آمریــکا 

پــا و آمریــکا شــکاف بــه  وجــود آمــد؛ خــب بلــه،  گفتــه میشــود مثــاًل بیــن ارو
ــه  وجــود  کم اهّمّیتــی هــم بینشــان ]ب ممکــن اســت یــک شــکاف ظاهــرِی  
کــه  کردیــم  کــره  کــره نکردیــم. مــا مگــر مذا آمــده[، لکــن مــا بــرای ایــن مذا
کــه تحریــم  کردیــم  کــره  پــا شــکراب بــه  وجــود بیایــد؟ مــا مذا بیــن آمریــکا و ارو
ــرای ایــن  کــره ب ــود، ادامــه ی مذا ــرای ایــن ب کــره ب برطــرف بشــود؛ شــروع مذا
گــر ایــن تأمیــن نشــد، بقّیــه ی چیزهایــی  بــود؛ و ایــن بایــد تأمیــن بشــود؛ ا
کــه  کــردم  یــادی را نخواهــد داشــت. و عــرض  کــه حاصــل شــده، ارزش ز

1 . بیانات در دانشگاه فرهنگیان، 1397/2/19 
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ــکا حرکــت  پایی هــا دنبــال آمری پایی هــا[ مخالفــت هــم نمیکننــد؛ ارو ]ارو
َکذاِلــَک َجَعلنــا ِلُکـــّلِ َنِبــّیٍ  کمــک هــم میکننــد: »َو  میکننــد، بــه همدیگــر 
ا َشــیاطیَن ااِلنــِس َو الِجــّنِ یوحــی َبعُضُهــم ِالــی َبعــٍض ُزخــُرَف الَقــوِل  َعــُدّوً
کمــک هــم میکننــد، بــه یکدیگــر پیــام هــم میدهنــد،  ُغــروًرا«؛ اینهــا بــه هــم 
کمــک هــم میکننــد، یکدیگــر را تقویــت روحــی هــم میکننــد. خــب، اینهــا 
کــه مــا به عنــوان تجربــه ی برجــام بایــد در نظــر داشــته  چیزهایــی اســت 

باشــیم.« 1
کــرده بــود، بــه یــک ســال و چنــد مــاه رســید،  کــه دولــت اعــالم  چنــد هفتــه ای 

گــرم نشــد: پــا هــم  امــا آبــی از ارو

پایی هــا بــه مــا ضربــه زدنــد. در  »در مــورد ایــران، از اواســط قاجــار، ارو
کردنــد؛ بــه عنــوان  جنگهــای ایــران و روس، انگلیس هــا بــه ایــران خیانــت 
واســطه وارد میــدان شــدند، اّمــا از پشــت خنجــر زدنــد. در قضّیــه ی امتیــاز 
کردنــد؛ فشــارهای  کــه بــا امیرکبیــر  کــو، در قضّیــه ی امیرکبیــر و رفتــاری  تنبا
ابلــه  پادشــاه  کــه  بــود  تهــران  پایــی در  ارو و ســفارتخانه های  انگلیس هــا 
کــه میتوانســت ایــران را  کــرد خــون امیرکبیــر را بریــزد و او را  قاجــار را وادار 

کنــار بگــذارد. کنــد،  متحــّول 
کار آوردن حکومــت دیکتاتــوری  ی  پایی هــا در رو  ]همچنیــن[ رفتــار ارو
دولــت  کــردن  ســاقط  در  آمریکایی هــا  و  پایی هــا  ارو رفتــار  رضاخــان، 
گــون اقتصــادی و سیاســی و امنّیتــی  گونا مصــّدق، رفتــار آنهــا در قضایــای 
مــا و رفتــار آنهــا در قضّیــه ی جنــگ تحمیلــی و بعــد هــم رفتــار آنهــا در 
ــه  ــا همیش ــا م ــا ب ــم. غربی ه ــاد ببری ــد از ی ــا نبای ــا را م ــم؛ اینه ــه ی تحری قضّی
داشــته  امیــدی  هیــچ  آنهــا  بــه  نمیتوانیــم  کرده انــد؛  رفتــار  جــور  همیــن 

باشــیم.
پایی هــا چــه  در همیــن قضّیــه ی اخیــر، در قضّیــه ی برجــام، وظیفــه ی ارو
کشــور  بــود؟ خــب یــک قــرارداد هفت جانبــه ای بســته شــده بــود -شــش 
کــه آمریــکا اســت خــارج  کشــور- یــک طــرف  و ایــران ایــن طــرف؛ هفــت 
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کــه  پایی هــا ایــن بــود  شــد؛ وظیفــه ی طرفهــای دیگــر چــه بــود؟ وظیفــه ی ارو
می ایســتادند در مقابــل آمریــکا، میگفتنــد مــا بــه تعّهــد خودمــان پایبندیــم؛ 
ــی برداشــته بشــود؛ بایــد محکــم 

ّ
کل کــه تحریمهــا بــه طــور  تعّهــد آنهــا ایــن بــود 

می ایســتادند، ]اّمــا[ بــا بهانه هــای مختلــف َنایســتادند. عــالوه بــر اینکــه در 
کیــد  مقابــل آمریــکا َنایســتادند، خودشــان هــم در عیــن اینکــه مــدام بــه مــا تأ
کــه »نبــادا از برجــام خــارج بشــوید«، عمــاًل از برجــام  کردنــد و میکننــد 
خــارج شــده اند؛ یعنــی حّتــی تحریمهــای جدیــدی را علیــه ایــران بــه وجــود 
پایی هــا اســت؛ از اینهــا میشــود توّقــع داشــت؟ ایــن  آورده انــد. ایــن رفتــار ارو
کانــال مالی درســت  کــه اخیــرًا مــدام گفتــه میشــود یــک  کانــال مالــی ای هــم 
کرده انــد، ایــن بــه شــوخی شــبیه تر اســت؛ البّتــه شــوخی تلخــی اســت. ایــن 
ــا  ــه آنه ــا آنچ ــت ب ــا اس ــه ی آنه ــه وظیف ک ــزی  ــدارد؛ آن چی ــی ای ن ــچ معن هی
دارنــد مطــرح میکننــد زمیــن تــا آســمان فــرق میکنــد. در آخریــن مســئله ی 
گذشــته از پشــت خنجــر زدنــد، بــه  پایی هــا مثــل  بین المللــی مــا، بــاز ارو
کردنــد. از اینهــا توّقــع نمیشــود داشــت؛ هیــچ توّقعــی نمیشــود  مــا خیانــت 

داشــت.«1

تقویت روزافزون جبهه  مقاومت در منطقه، نتیجه  استقامت

برابــر اســتکبار  کنــار تجویــز تجربــه ی برجــام، خــط مقاومــت در  رهبــری در 
را بــدون ذره ای مســامحه، محکــم و قاطــع پیــش بردنــد تــا نتیجــه ی دوگانــه ی 
»ســازش« و »اســتقامت« بــه خوبــی در برابــر دیــدگان همــه بــه تصویر کشــیده شــود:

 »بــه وضــوح امــروز آمریــکا، در ایــن منطقــه ضعیف تــر از ده ســال پیــش 
ــِم صهیونیســتِی خبیــث، امــروز  ی و بیســت ســال پیــش اســت؛ بوضــوح رژ
یــم صهیونیســتی  گذشــته اســت. چنــد ســال قبــل از ایــن، رژ ضعیف تــر از 
در مقابــل حــزب اهلل لبنــان شکســت خــورد؛ 33 روز توانســت مقاومــت 
بکنــد و بعــد شکســت خــورد؛ دو ســال بعــد از آن در مقابــل فلســطینی ها 
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کنــد و شکســت خــورد؛ چنــد ســال بعــد در  22 روز توانســت مقاومــت 
شکســت  و  بکنــد  مقاومــت  توانســت  روز   8 غــّزه  مظلــوم  مــردم  مقابــل 
خــورد؛ در همیــن هفتــه ی اخیــر 2 روز توانســت مقاومــت بکنــد و شکســت 
یــم  یــم صهیونیســتی اســت، ضعــِف روز افــزون رژ خــورد؛ ایــن ضعــف رژ

صهیونیســتی اســت.
کــه فکــری دارنــد، هوّیتــی دارنــد، انگیــزه ای دارنــد، مّتکــی  تهایــی 

ّ
مل

ــه خــدا هســتند، متــوّکل علــی اهلل هســتند، می ایســتند و خــدای متعــال  ب
ــُوا ااَلدبــاَر ُثــّمَ 

َّ
َول

َ
َکَفــروا ل ذیــَن 

َّ
ُکــُم ال

َ
ــو قاَتل

َ
کــرد. »َول کمــک خواهــد  بــه آنهــا 

ــَد  ــن َتِجـ
َ
ــُل َول ــن َقب ــت ِم

َ
ــی َقدَخل ت

َّ
َة اهلِل ال ــّنَ ــًرا * ُس ــا َوال َنصی ــدوَن َوِلّیً الَیِج

ــر  ــتند، ب ــلمانها ِبایس ــر مس گ ــت؛ ا ــی اس ــّنت اله ــن س ــال«؛ ای ِة اهلِل َتبدی ــّنَ ِلُس
همــه ی ســازوبرگ قدرتهــای طاغوتــی و مســتکبر پیــروز خواهنــد شــد. امــروز 
مــردم یمــن ســخت ترین شــکنجه ها را دارنــد از ناحیــه ی دولــت ســعودی 
و همراهانــش و آمریــکا -پشــتیبانش- تحّمــل میکننــد لکــن بدانیــد قطعــًا 
ــت یمــن و انصــاراهلل پیــروز خواهنــد شــد؛ آنهــا شکســت نمیخورنــد؛ 

ّ
مل

ــت فلســطین شکســت نمیخورنــد؛ تنهــا راه، مقاومت اســت و آن چیزی 
ّ
مل

کــه بــه حرفهــای یــاوه  کــرده  کــه امــروز آمریــکا را و مّتحدینــش را دســتپاچه 
تهــای 

ّ
کارهــای غلــط متوّســل میشــوند، ایســتادگی مل متوّســل میشــوند، بــه 

مســلمان اســت و ایــن ایســتادگی نتیجــه خواهــد داد.«1
گام دوم« بــه تفــاوت معنــادار وضعیــت جبهــه ی  همچنان کــه در »بیانیــه ی 

مقاومــت و نظــام ســلطه در ایــن 40 ســال پرداختنــد:

»ایــران مقتــدر، امــروز هــم ماننــد آغــاز انقــالب بــا چالشــهای مســتکبران 
گــر آن روز چالــش بــا آمریــکا  کامــاًل معنــی دار. ا روبــه رو اســت اّمــا بــا تفاوتــی 
یــم  رژ ســفارت  تعطیلــی  یــا  بیگانــه  عّمــال  دســت  کــردن  کوتــاه  ســر  بــر 
کــردن النــه ی جاسوســی بــود، امــروز چالش  صهیونیســتی در تهــران یــا رســوا 
یــم صهیونیســتی و برچیــدن  بــر ســِر حضــور ایــران مقتــدر در مرزهــای رژ
بســاط نفــوذ نامشــروع آمریــکا از منطقــه ی غــرب آســیاو حمایــت جمهــوری 
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ســرزمین های  قلــب  در  فلســطینی  مجاهــدان  مبــارزات  از  اســالمی 
سراســر  و مقاومــت در  حــزب اهلل  برافراشــته ی  پرچــم  از  دفــاع  و  اشــغالی 
خریــد  از  جلوگیــری  غــرب  مشــکل  روز،  آن  گــر  ا و  اســت.  منطقــه  ایــن 
تســلیحات ابتدایــی بــرای ایــران بــود،  امــروز مشــکل او جلوگیــری از انتقــال 
گــر آن روز  ــه نیروهــای مقاومــت اســت. و ا ســالحهای پیشــرفته ی ایرانــی ب
کــه بــا چنــد ایرانــی خودفروختــه یــا بــا چنــد هواپیمــا  گمــان آمریــکا آن بــود 
ــت ایــران فائــق آیــد، امــروز 

ّ
و بالگــرد خواهــد توانســت بــر نظــام اســالمی و مل

بــرای مقابلــه ی سیاســی و امنّیتــی بــا جمهــوری اســالمی، خــود را محتــاج 
ــه  ــا مرعــوب میبینــد و البّت ــد ی ــزرگ از ده هــا دولــت معان ــه یــک ائتــالف ب ب
کنــون  یارویــی، شکســت میخــورد. ایــران بــه برکــت انقــالب، ا بــاز هــم در رو
و  ایــران در چشــم جهانیــان  ــت 

ّ
مل در جایگاهــی متعالــی و شایســته ی 

گردنه هــای دشــوار در مســائل اساســی خویــش اســت.« عبورکــرده از بســی 




