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مروری بر فراز و فرودهای
نهضت مشروطیت و عوامل انحراف آن

حذفمردم
نفوذدشمنِ ،
ِ

یادداشت از رویدادهــایمهــمتاریــختحوالتسیاســیایران،
هفتـــــه جنبشمشــروطهاســت.اگر وقایعمشروطهدقیق
مطالعــه شــود ،مشــخص میگــردد پیــش از
مشــروطیت،تحولیکهبتواندیکموجفکریایجاد
نماید تا جامعه با مقوالتی همچون آزادی آشــنا شــود ،وجود
نداشــتهاســت؛ازاینرو،بایدبهتحوالتیهمچونمشروطیت
افتخار کرد« :به مشروطه افتخار بکنید و مشروطه را جزو نقاط
عطــفتاریــخایــرانبدانیــد1385/2/9 ».امــاایــننهضتدر
رونــدحرکــتخودچهفراز وفرودهاییداشــتهاســت؟درسو
عبرتهای مشروطه برای حرکت امروز ما چیست؟

ثمرات نهضت عاشورا
نگاهی به ابعاد مهم و
ِ
براساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

پرچمدار عزت

صفحه ۲

فراز وفرودنهضتعدالتخواهانهملتایران
دردورانیکهجهاندرمسیرتحوالت ُپرشتابومهمبود،حکومت
قاجار در ایرانبارویکرداستبدادی،بیعدالتیواعطایامتیازات
مختلفبهقدرتهایاستعماریباعثشدصبرمردملبریزشود.
لــذامــردمبــهرهبریعلمایدینقیــامکردند«:دوراناســتبداد
حکومــتقاجــار،مــردمرابهجانآوردهبود.مــردمقیامکردند...
پیشــرو آنهاهمعلمایدینبودند 1381/3/14 ».اساســا در
ایرانهیچکانونیجز روحانیتنمیتوانستمردمرابسیجنماید
برایناســاس«درقضیهمشــروطهاگرعلمانبودند،مشروطیت
بهوجودنمیآمدوبهپیروزینمیرسید1381/3/14 ».هرچند
پیــشاز رخــدادمشــروطیتانجمنهایروشــنفکریدر تهران
فعالیت میکردند ،اما «آن چیزی كه مشروطیت را به ثمر رساند،
حضورمردمیایبــودكهجزبافعالیت
ایــنانجمنهــانبــود؛آن
ِ
وتأثیــرعلمــاامكانپذیــرنبــود1385/2/9 ».در آغــازتحــوالت
نیز مشــاهدهمیشــودکهحرکتمردماز مسجدسیدعزیزاهللو
مســجدجامعتهرانآغاز شــد،نهاز انجمنهایروشنفکری.در
انجمنهایروشنفکریمسائلمختلفمطرحمیشد،اماآنچه
مردماز حکومتمطالبهمیکردنداجرایعدالتبود.آنچهمردم
میخواســتند «بنیاد تأمینكنندهی عدالت بود ،كه اســمش را
میگذاشتندعدالتخانه» 1385/2/9والبتهمعیاراینعدالت
هــمقوانیــناســامیبــود.آنچــهدرحرکتعلمادرطــولتاریخ
مشــاهدهمیشــود،وجهضداســتعماریآناســت.در جنبش
مشروطهنیز آنچهاهمیتدارد،انگیزهوهدفضداستعماریآن
است« :اگر کسی وجه ضدسلطهای بیگانه را درحرکت مشروطه
ندیدهبگیرد،مثلایناستکهماهیتوهویتاینحرکتراندیده
گرفته است1385/2/9 ».
ادامهدرصفحه3
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گزیده بیانات

ثمرات نهضت عاشورا
نگاهی به ابعاد مهم و
ِ
براساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

پرچمـــدار عـــزت

از منظــر حضــرت آیـتاهلل خامنـهای ،نهضت عاشــورا برای دسـتیابی به حکومت یا شــهادتطلبی نبود ،مبــارزهای مظلومانه
و ّ
عزتمندانــه بــرای انجــام وظیفـهی اســامی بــود و پیــروز این میدان هــم در نهایت امام حســین بودند« .خطحــزباهلل»
در ایــن مطلــب اهــداف ،ویژگیهــا و ثمرات قیام حســینی را براســاس بیانــات رهبر انقــاب بازخوانی میکند.

الف) اهداف نهضت عاشورا
تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی
یکوق ــت م ــردم ک ــه فاس ــد میش ــوند ،حکومته ــا ه ــم
فاســد میشــوند ،علمــا و گوینــدگان دیــن هــم فاســد
میشـــوند! از آدمهـــای فاســـد ،اصـــا دیـــن صحیـــح
ص ــادر نمیش ــود .ق ــرآن و حقای ــق را تحری ــف میکنن ــد؛
خوبهـــا را بـــد ،بدهـــا را خـــوب ،منکـــر را معـــروف و
معــروف را منکــر میکننــد! ...آن وقتــی کــه راه ،عوضــی
ـت
ش ــده اس ــت و جهال ــت و ظل ــم و اس ــتبداد و خیان ـ ِ
کســـانی ،مســـلمین را منحـــرف کـــرده و زمینـــه و
ش ــرایط ه ــم آم ــاده اس ــت ...ام ــام حس ــین قی ــام ک ــرد
تــا آن واجــب بزرگــی را کــه عبــارت از تجدیدبنــای نظــام
و جامعــهی اس ــامی ،ی ــا قی ــام در مقاب ــل انحراف ــات
ب ــزرگ در جامع ـهی اس ــامی اس ــت ،انج ــام ده ــد.
۱۳۷۴/۳/۱۹

ّ
مبارزه تاریخی با جهل و ذلت
باط ــن قضی ــه [قی ــام اباعب ــداهلل] ،حرک ــت بزرگت ــری
اســـت کـــه ...آن حرکـــت علیـــه جهـــل و زبونـــی
انس ــان اس ــت .در حقیق ــت ،ام ــام حس ــین اگرچ ــه
ب ــا یزی ــد مب ــارزه میکن ــد ،ام ــا مب ــارزهی گس ــتردهی
تاریخ ــی وی ب ــا یزی ـ ِـد کوتهعم ـ ِـر بــیارزش نیس ــت،
بلکـــه بـــا جهـــل و پســـتی و گمراهـــی و زبونـــی و
ّ
ذل ــت انس ــان اس ــت؛ ام ــام حس ــین ب ــا اینه ــا مب ــارزه
۱۳۷۹/۱/۲۶
میکنـــد.
بزرگ تبدیل امامت به ســـلطنت
مقابله با
انحراف ِ
ِ
بــا گذشــت پنجــاه ســال [از حکومــت پیامبــر]،
قضایــا عــوض شــد ...امامــت بــه ســلطنت تبدیــل
شــد! ماهیــت امامــت ،بــا ماهیــت ســلطنت ،مغایــر
و متفــاوت و مناقــض اســت .ایــن دو ّ
ضــد همنــد.
پیشــوایى روحــی و معنــوی و پیونــد
امامــت ،یعنــی
ِ
عاطفــی و اعتقــادی بــا مــردم؛ امــا ســلطنت یعنــی
حکومــت بــا زور و قــدرت و فریــب ،بــدون هیچگونــه
علقـهی معنــوی و عاطفــی و ایمانــی .ایــن دو ،درســت
نقطـهی مقابــل هــم اســت .امامــت ،حرکتــی در میــان
امــت ،بــرای امــت و در جهــت خیــر اســت .ســلطنت
یعنــی یــک ســلطهی مقتدرانــه علیــه مصالــح مــردم
و بــرای طبقــات خــاص ،بــرای ثروتانــدوزی و بــرای
شــهوترانی گــروه حاکــم ...در چنیــن شــرایطی ،بــرای
کســی مثــل حســینبنعلی -کــه خــود او همــان
امامــی اســت کــه بایــد بــه جــای پیامبــر قــرار گیــرد-
۱۳۷۹/۱/۲۶
فرصتــی پیــش آمــد و قیــام کــرد.

ب) ویژگیهای نهضت عاشورا
حرکت خالصانه
ِ
حرکت حســـینبنعلی ،حرکتی خالصًا ،مخلصًا و بدون
هیچ شائبه ،برای خدا و دین و اصالح جامعه مسلمین
ّ
بود ...اینکه حسینبنعلی فرمود« :انی لم اخرج
اشرًا و البطرًا و الظالمًا و المفسدًا» خودنمایی نیست؛
خود نشـــان دادن نیســـت؛ برای خود ،چیزی طلبیدن
ذرهای ســـتم و ّ
نیســـت؛ نمایش نیستّ .
ذرهای فساد،
در این حرکت نیســـت۱۳۷۲/۱۰/۲۶ .
مظهر عزت
ِ
عــزت بــود؛ یعنــی ّ
حرکــت امــام حســین ،حرکــت ّ
عــزت
عــزت امامــت و ّ
عــزت دیــنّ ،
حــقّ ،
عــزت آن راهــی کــه
ّ
پیغمبــر ارائــه کــرده بــود .امــام حســین  مظهــر عــزت
بــود و چــون ایســتاد ،پــس مایـهی فخــر و مباهــات هــم
بــود .ایــن ّ
عــزت و افتخــار حســینی اســت .یــک وقــت
کســی حرفــی را میزنــد ،حــرف را زده و مقصــود را گفتــه
اســت ،امــا پــای آن حــرف نمیایســتد و عقبنشــینی
ّ
میکنــد؛ایــندیگــر نمیتوانــدافتخــار کنــد.افتخــار متعلق
بــه آن انســان ،ملــت و جماعتــی اســت کــه پــای حرفشــان
بایســتند و نگذارنــد پرچمــی را کــه آنهــا بلنــد کردهانــد،
توفانهــا از بیــن ببــرد و بخوابانــد .امــام حســین  ایــن
۱۳۸۱/۱/۹
پرچــم را محکــم نگــه داشــت.
مبارزه غریبانه
دشـــوارترین مبـــارزه ،مبـــارزهی غریبانه اســـت ...در
حادثهی عاشـــورای امام حســـین  ،حتی کســـانی
ماننـــد «عبداهللبنعباس» و «عبداهللبنجعفر» که
خودشان جزو خاندان بنیهاشم و از همین شجرهی
ّ
طیبهانـــد ،جرأت نمیکنند در مکه یا مدینه بایســـتند،
نام امام حســـین  ،شـــعار بدهند.
فریاد بزنند و به ِ
چنیـــن مبـــارزهای ،غریبانه اســـت و مبـــارزه غریبانه،
ترین مبارزههاســـت۱۳۷۳/۳/۱۷ .
ســـخت ِ
عظمت توأمان
مظلومیت و
ِ
از هزار و اندی آدمی که با امام حســـین  ،از مکه به
راه افتـــاده ،یـــا در بین راه به حضرت پیوســـته بودند،
در شـــب عاشـــورا تعداد اندکی ماندند که با مجموع
آنچه که روز عاشورا خودشان را به حضرت رساندند،
هفتـــاد و دو نفر شـــدند! این ،مظلومیت اســـت .این
ّ
مظلومیـــت ،بـــه معنای کوچکی و ذلت نیســـت .امام
حســـین علیـــه ّ
الســـام ،عظیمترین مبـــارز و مجاهد
تاریخ اســـام است؛ چون او در چنین میدانی ایستاد

و نترسید و مجاهدت کرد .اما این انسان بزرگ ،به قدر
عظمتـــش ،مظلومیـــت دارد۱۳۷۱/۴/۱۰ .
حادثهای منحصر به فرد
خیلیها در دنیا قیام کردند ،رهبری داشـــتند؛ کشته هم
شدند .در بین اینها ،از اوالد پیغمبران و از ّ
ائمه هم کم
نبودند .اما سیدالشهدا یک فرد خاص است .حادثهی
کربال ،یک حادثهی منحصر به فرد است .شهدای کربال،
یک جایگاه منحصر به خودشان دارند۱۳۷۲/۱۰/۲۶ .
ج) ثمرات نهضت عاشورا
شکست دشمن اسالم
ِ
هـــدف امـــام حســـین این بـــود کـــه در برنامهی
یکپارچـــهی دشـــمنان اســـام ،که همهجـــا را به رنگ
دلخواه خودشـــان درآورده بودند یا قصد داشـــتند
درآورند ،رخنه ایجاد شـــود؛ اسالم و ندای مظلومیت
و حقانیـــت آن در همـــه جا ســـر داده شـــود و باالخره
دشمن اسالم ،مغلوب شود و این ،شد۱۳۷۱/۴/۱۰ .
نابودی حکومت بنی ّ
امیه
این قیام و شـــهادت مظلومانه و اســـارت خاندان آن
بزرگـــوار ،نظام حکومت بنیامیه را متزلزل کرد .بعد از
همین حادثه بود که در دنیای اسالم -در مدینه و در
مکـــه -پیدرپی حوادثی پیش آمد و باالخره منجر به
نابودی سلســـلهی آل ابیسفیان شد .بهفاصله سه،
چهار ســـال ،سلسلهی آل ابیسفیان بهکلی برافتاد و
از بیـــن رفـــت۱۳۷۱/۴/۱۰ .
بیداری وجدان مردم
ِ
حســـین بـــن علـــی ،کاری کـــرد که وجـــدان مردم
بیدار شـــد .لذا شـــما میبینید بعد از شـــهادت امام
حســـین ،قیامهای اســـامی یکی پـــس از دیگری
بـــه وجود آمد ...مرتـــب در داخل ملتها قیام به وجود
آمد .این قیامها را چه کســـی به وجود آورد؟ حســـین
بـــن علی  .اگر امام حســـین  قیام نمیکرد ،آیا
روحیهی تنبلی و گریز از مسئولیت تبدیل به روحیهی
ظلمستیزی و مسئولیتپذیری میشد؟ ۱۳۷۱/۱۱/۶
حفظ و ماندگاری اسالم
اســـاس دیـــن با عاشـــورا پیونـــد خورده و بـــه برکت
بزرگ
عاشـــورا هـــم باقی مانده اســـت .اگر
فـــداکارى ِ
ِ
حســـینبنعلی نمیبـــود -کـــه این فـــداکاری،
ّ
ّ
متوجه و بیدار کرد -در همان
وجدان تاریخ را به کلی
قرن اول یا نیمهی قرن دوم هجری ،بســـاط اسالم به
ّ
کلی برچیده میشـــد۱۳۷۲/۳/۲۶ .
رشد اسالم در دنیا
در درازمدت هم امام حســـین  پیروز شـــد .شما به
تاریـــخاســـامنگاهکنیـــدوببینیدچقـــدر دیندر دنیا
رشـــد کرد! چقدر اسالم ریشهدار شد! چگونه ملتهای
اســـامی پدیدار شدند و رشـــد کردند! علوم اسالمی
پیشرفت کرد ،فقه اسالمی پیشرفت کرد و باالخره بعد
از گذشـــت قرنها ،امروز ،پرچم اســـام بر فراز بلندترین
بامهای دنیا ،در اهتزاز است .آیا یزید و خانواده یزید به
اینکهاسالماینطور،روزبهروز رشدکندراضیبودند؟
آنها میخواستند ریشه اسالم را بکنند؛ میخواستند
از قـــرآن و پیغمبر اســـام ،اســـمی باقـــی نگذارند .اما
۱۳۷۱/۴/۱۰
میبینیم که درست به عکس شد.
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سخن هفته
ادامه از صفحه 1

چرا مشروطه به انحراف کشیده شد؟
.1نفوذاستعمار در بدنهجنبش
دردورانمشروطه،مسائلیازجملهایجادحائلدرکنار
هندوستانبرایانگلستانمهمبود.زمانیکهجنبش
عدالتخواهــیدر ایرانشــکلگرفت،منافعانگلیس
بهخطر افتاد؛بدینخاطر از طریقجریانروشنفکری
و عواملشــان بــه حرکــت مشــروطه نفــوذ کردنــد .از
مهمترینکارهاییکهانگلیسیهاانجامدادنداینبود
اصلیاینحركتراكهجنبهدینیوملیبود،از
که«اركان ِ
صحنهحذفكردند،بعدهمبااستفادهاز هرجومرجی
كــهدر ایــرانبهوجودآمد...زمینــهرابراییكحكومت
استبدادیمطلق،یعنیهمانچیزیكهمشروطهضد
اوآمــدهبــود،فراهــمكردنــد1385/2/9 ».تابتوانند
منافعشانرادر ایرانومناطقمختلفحفظنمایند.
انگلیســیهازمانیکهمتوجهوقایعشــدند،ســوار بر
موجشــدندومرکزتجمعمردمرا«ازشــاهعبدالعظیم
هدایتــشكردندبهســفارتانگلیــس،بعدهمگفتند
مشروطه!مشروطههماز نظر الهامدهندگانمعلوم
بــود كــه معنایــش چیســت!»  1385/2/9جریــان
فكریغربگراووابستههمبهجایدنبالکردن
روشن ِ
عدالت و منافع ملی ایرانیان و رسیدن به الگوی بومی
براســاس آموزههــایدینــیدر عرصــهیحکمرانــیو
مدیریتیکالنکشور،مشروطیتراسركارآورد.بنابراین
حكومتیانگلیسبود».
«مشــروطه،قالبوتركیب
ِ
1379/7/14کهبهجامعهیایرانتحمیلشد.
.2اقداماتجریانروشنفکر غربگرا
تحــوالت نهضــت مشــروطیت،
پیــش از شــکلگیری
ِ
تفکــراتغربــیبهتدریــجاز ســویعوامــلاشــرافی،
شاهزادگانووابستگاندرباروسلطنتدرذهنطیفی
از روشنفکرانواردشدهبود.اینگروهاز روشنفکران
بهتقلیداز اندیشههایغربیرویآوردندوپیادهسازی
الگوهای غربی را هدف خود قرار دادند .از سوی دیگر،
افرادیکهبایددر نقشروشــنگر جامعهباشــند،خود
یمنافع
داللمعامالتاســتعمارگرانوتأمینکنند ه 
بیگانــگانهــمبودنــد«:ایــنآقــایروشــنفکریکــه
بهعنوانمعروفترینپیامآورروشنفکریوروشنگری
در ایــرانمطــرحبود-یعنیهمینمیــرزاملکمخان-
خودش دالل قضیه رویتر بود!» 1377/2/22
جریــانروشــنفکریدرایــرانبهجــایاینکــهبهمبــارزهبا
اســتبداددرجهــتتأمیــنمنافعملتبرخیــزد،بهدینو
اعتقاداتمردموســنتهایاصیلوبومیمردمهجمه
کــردونشــانهیاینگرایشهمایناســتکــهدرتحوالت
مشــروطه«همــانگرایــشضــدكلیســاییدرغــربكــه
شاخصهمهمآزادیبود،دراینجاهمبهعنوانضدمسجد
وضدروحانیتوضددینبروزپیدامیکند1391/8/23 ».
.3ایجاداختالفمیانعلما
یکیاز نکاتمهمدر تحلیلجریاناتمشروطهایناست
کــهبرخــیعلمابهمســئلهیاســتقاللاهمیــتویژهای
میدادندوبانگاهیازسربصیرتوشناختاستعمار،به
گیری
نفوذفرهنگوالگوهایمادیوغیراسالمیوشکل ِ
انحرافدر جریاننهضتحساسبودند؛یعنیمخالفت
با«سلطهاقتصادی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعیونفوذ
ویرانكننــدهوخانهبرانــدازیكهغربدردنیاداشــته.آن
دوره ،دورهای بود كه غرب بانشاط و با سرزندگی داشت
میآمد و حالت تهاجمی داشت1385/5/15 ».
از ابزارهاییکهاستعمار بهکار گرفتتاجریانمشروطه
رامنحــرفســازد،بهرهبــرداریازبرخیچهرههایدینی
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به رسم آیهها
درمشــروطهبــود.ابتــداانگلیســیهاوروشــنفکران
خودباختــه بــا تبلیغــات و روشهــای خــاص خــود،
روحانیتومردمرانسبتبهنهضتمشروطهمأیوس
وبدبینکردند،سپسانگلیسیهاتوانستند«عدهای
از اعضــایجبههعدالتخواهی-یعنیهماناعضای
دینــیوعمدتــاعلمــا-رافریببدهندوحقیقترابرای
اینهــاپوشــیدهنگــهدارنــدواختالفایجادكننــد».
1385/2/9برخیعلماهمچونسیدعبداهللبهبهانی
وســیدمحمدطباطباییآنچهاز ســویروشــنفکران
مطــرحمیشــدراحمــلبرصحــتمیکردنــدودربرابر
روشــنگریهایشیخفضلاهللنوریمیگفتند«شما
داریدعجلهمیكنید؛سوءظندارید؛اینهاقصدبدی
ندارند؛اینهاهمهدفشاندیناست!» 1385/2/9
در واقع،عمالانگلیسیحساسیتعلمارادر مواجهه
بــاانحــرافکمکردندوبرخیعلما«اینحساســیترااز
دســتدادندودچار خوشباوریوحســنظنوشاید
همنوعیتغافلشدند 1385/2/9 ».از اینرو،یکی
دیگــر از مولفههایانحــرافدر نهضتباایجاداختالف
بینعلمایوقتشکلگرفت.
عبرتهایمشروطهبرایامروز
درهمــهتحــوالتوجنبشهــایاجتماعینقشمردم
تعیینکنندهاســتوهرجنبشــیبتواندحرکتخودرابا
مردمپیوندبزندازموفقیتبرخوردارمیگردد.درجنبش
مشــروطهایناتفاقرقمخورد،اماانگلیســیها«بامکر
وکلکخودشان،باحیلهوخدعهیخودشان،آمدندبر
امواجمشروطیتسوارشدند،مردمورهبرانمردمیرا
کنارزدند1390/7/20 ».واینگونهبودکه«مشروطیت
سر از قلدریرضاخاندرآورد1390/7/20 ».
از هوشــمندیهاییکــهجوانــانبامطالعــهیحوادث
وتحــوالتتاریــخبایــدکســبکننــد،آگاهیازنقشــهها
و ترفندهــای دشــمنان اســت .توطئــهی دشــمنان در
رخدادهایــیهمچــونجنبــشعدالتخانــهچنــدگام
دارد«:قــدماول،جدایــیدســتگاهسیاســتونهضتاز
دیــنوروحانیتاســت.قدمدوم،مأیوسشــدنمردم
از تحولــیکــهبهوجودآمدهاســت؛مثلمشــروطیت...
مأیوسشدنمردمموجبمیشودکهدرصحنهحضور
نداشتهباشند.قدمسوم،درغیابمردم،پدیدآمدنیک
دیکتاتوریظالمانهوبیرحمودرمشتدشمنواستکبار
واســتعمار قرارگرفتناســت 1380/8/20 ».بنابراین،
شــناختدشــمنومســئلهی
از عبرتهایمشــروطه،
ِ
بصیرتبرایخواصهمهست«:در صدر مشروطههم
علمایبزرگیبودند...کهاینهاندیدندتوطئهایراکهآن
روز غربزدگانوبهاصطالحروشــنفکرانیکهتحتتأثیر
غــرببودنــد،مغلــوبتفکــراتغــرببودنــد،طراحــی
میکردند؛توجهنکردندکهحرفهاییکهاینهادارنددر
ملىآنزمانمیزنند،یادرمطبوعاتشان
مجلسشورای ِ
مینویســند،مبارزهبااســاماست؛اینراتوجهنکردند،
مماشاتکردند1388/12/6 ».
از دیگر عبرتها،ضرورتمقاومســازیکشور است.اگر
درتاریخپیجوییشود،عاملاقتدارکشورایماندینی
بودهاست.در قضیهتنباکو،مشروطیت،جنبشملی
شدننفتوانقالباسالمی،عنصر ایماندینیباعث
پیروزیشــدهاســت؛بنابراین،نیازاستجامعهیایران
درمواجههبادسیســههایدشــمن،هوشمندواهل
شــناختدشــمنوبصیرتدرمقابلنقشههاینظام
ِ
سلطهباشدواینمهمتنهابامقاومسازیکشورهمراه
باایماندینیمیسر خواهدشد.

عشق و عاطفه جوشان
از خصوصیات اصلی جامعه اسالمی است
ّ
خصوصیــات اصلــی جامعــه
عشــق و عاطفــه جوشــان  ...از
ّ
اســامی اســت؛ عشــق بــه خــدا ،عشــق خــدا بــه مــردم؛ «یحبهــم
یحــب ّ
ّ
ّ
ّ
و ّ
المتطهریــن»،2
یحــب
التوابیــن و
یحبونــه»« ،1ان اهَّلل
ّ
3
ّ
«قــل ان کنتــم تحبــون اهَّلل فاتبعونــی یحببکــم اهَّلل»  .محبــت،
ّ
عشــق ،محبــت بــه همســرّ ،
مســتحب
محبــت بــه فرزنــد ،کــه
اســت فرزنــد را ببوســی؛ مسـ ّ
ّ
ـتحب اســت کــه بــه فرزنــد محبــت
کنــی؛ مسـ ّ
ّ
ـتحب اســت کــه بــه همســرت عشــق بــورزی و محبــت
ّ
ّ
کنــی؛ مســتحب اســت کــه بــه بــرادران مســلمان محبــت کنــی و
محبــت بــه پیامبــرّ ،
محبــت داشــته باشــی؛ ّ
ّ
محبــت بــه اهــل بیــت؛
ّ
ّ
4
«اال المــودة فــی القربــی» پیامبــر ایــن خطــوط را ترســیم کــرد
و جامعــه را بــر اســاس ایــن خطــوط بنــا نمــود1377/۲/۱۸ .
-1مائـــده-2 | ۵۴ :بقـــره۲۲۲ :
-3آ لعمران-4 | ۳۱ :شـــوری۲۳ :

درس اخالق

تقویت ایمان راه پیروزی بر ناامیدی است

طبیعـــى اســـت كـــه انســـان بـــراى برخوردهاى ّ
مادى ،جســـم
خودش را مســـتحكم مىكنـــد؛ براى برخورد با حوادثى كه یك
َط َرفى در روح انســـان دارند ،آدم بایســـتى چه كند؟ من گمانم
این اســـت كـــه آدم باید ایمان خودش را تقویت كند .انســـان
بایـــد ایمان خودش را به یك نقطه اساســـى ،اطمینان بخش
و امنیـــت بخـــش محكم كند .وقتى كه این ایمان بود ،انســـان
در هیـــچ مرحلـــهاى از مراحل زندگیش دچار یأس نمىشـــود.
توجـــه مىكنیـــد؟ اصًال آن چیزى كه انســـان را نابـــود مىكند،
یأس اســـت .این است كه انســـان دیگر نمىتواند قدم از قدم
بـــردارد و انســـان را از بیـــن مىبـــرد و همهى قـــواى او را نابود
مىكنـــد۱۳۷۸/۵/۴ .

خطبه های انقالب

مخالف رشد درونزای ماست
نظام سلطه
ِ
هـــر کشـــوری هرگونـــه حرکتـــی بکنـــد کـــه بـــه اســـتقالل
ملـــی و بـــه رشـــد و توســـعهی درون زای آن کشـــور کمـــک
بکنـــد ،از نظرآنها[نظـــام ســـلطه] مبغـــوض اســـت .آنهـــا
صنعـــت را حاضرنـــد بدهنـــد؛ امـــا صنعـــت وابســـته را...
انـــرژی هســـتهیی ،البتـــه بـــه معنـــای نیـــروگاه هســـته یـــی
 نـــه آن کارخانـــه هـــای مولـــد  -را حاضرنـــد بـــه رژیمـــیمث ــل رژی ــم وابس ــتهی طاغوت ــی پهل ــوی بدهن ــد؛ چ ــون آن
رژی ــم در مش ــت خودش ــان اس ــت و ب ــرای خودش ــان اس ــت؛
امـــا نوبـــت بـــه جمهـــوری اســـامی کـــه مـــی رســـد ،حاضـــر
نیس ــتند ای ــن کار را بکنن ــد؛ ام ــا وقت ــی جمه ــوری اس ــامی
کــه اگــر آنهــا حاضــر نشــدند ســوخت بــه او بدهنــد ،مــی رود
ب ــا جوان ــان ،مهندس ــان ،دکتره ــا و تحصی ــل ک ــرده های ــش
ش ــب و روز کار م ــی کن ــد و ب ــا ی ــک مدیری ــت خ ــوب ،خ ــودش
فن ــاوری تولی ــد س ــوخت را کس ــب م ــی کن ــد و ب ــه دس ــت م ــی
آورد ،برایش ــان تل ــخ اس ــت؛ برایش ــان مطل ــوب نیس ــت؛ ل ــذا
۱۳۸۳/۸/۱۵
بـــا آن مقابلـــه مـــی کننـــد.
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انتشار برای نخستین بار

کالم امام

بیانات رهبر انقالب در دیدار شـــوراى مرکزى هیئتهاى عزاداری استان تهران

مجالس روضه،
تبلیغ بر
ضد طاغوت است

ایـــن روضه واین گریه آدم ســـاز اســـت؛ انســـان
درستمیکند.اینمجالسروضه،اینمجالس
عزایسیدالشهداء این آن تبلیغات بر ضد ظلم،
ایـــن تبلیغ بر ضد طاغوت اســـت .بیان ظلمی که
بهمظلوم شـــده تا آخر باید باشـــد ...اساسیکه
همهچیز راتاحاالنگهداشته،اوست.پیغمبر هم
َ
ینیعنیدیانترااونگهمی
فرمودکهأنا ِْمن ُح َس ٍ 
دارد ،و این فداکاری دیانت اســـام را نگه داشته
اســـت ،و مـــا باید نگهش داریـــم...روضه خوانی
اســـت که عواطف مردم را همچو تهییج می کند
کـــه برای همه چیز حاضرنـــد .وقتی مردمدیدند
کـــه سیدالشـــهداء جوانهایـــش را آنطور قطعه
قطعـــهکردندو آنطـــور جوانهایخودشراداد،
برای مردم آســـان می شود که جوان بدهند .و با
این حس شـــهادت دوستی این معنیرا ملت ما
پیش برد1358/9/4 .

نهضت حسینی تا قیام حضرت بقیه اهلل االعظم برقراراست

َ
َ
شـــما خودتان را َعلمداران حســـینى بدانیدَ .علم عزاى حسینى دست شما است؛ این خیلى مرتبهى بزرگى
ّ
اســـت؛ این خیلى مقام مقدســـى است .اگر نهضت امام حسین در روز عاشورا تمام شده بود ،امام حسین
َ
دیگـــر َعلـــمدار نمیخواســـت؛ ّاما فرض این اســـت که نهضت حســـینى تا قیام فرزنـــد معصومش حضرت
ّ
بقیةاهللاالعظم  برقرار اســـت؛ نهضت که تمامشـــدنى نیســـت .هر چه زمان گذشـــته اســـت ،نهضت
َ
حســـینى گســـتردهتر شده است ،اعماق آن بیشتر آشکار شده است .هر بخشى از این نهضت یک َعلمدارى
َ
ّ
معنویت و معرفت
دارد؛ دنیاى فقاهت بخشـــى از نهضت حســـین اســـتَ ،علمدارش مراجع بزرگند؛ دنیاى
ُ ّ
َ
بخشى از منطقهى نهضت حسین استَ ،علمدارانش سلک بزرگ و اهل معرفتند؛ صحنهى عظیم زندگى

مردم که به ســـمت اســـام حرکت میکند و نهضت اســـامى و انقالب اسالمى و حکومت اسالمى ،بخشى از
َ
نهضت حسینبنعلى استَ ،علمداران و پرچمداران مخصوص به خود را دارد؛ بقاى فرهنگ این نهضت در
بین مردم هم بخشـــى از آن نهضت اســـت ،پرچمدارانش کسانى هستند که اقامه عزاى حسینى را میکنند،
َ
َ
و از جمله شـــماها هســـتید .شـــما َعلمدار حسینى  هستید؛ این َعلم را بایستى قدر بدانید .آنچنان که
شایســـتهى او اســـت ،این کار را انجام بدهید.دیدید که در ســـال  ،۵۷همین هیئات مذهبى شما در روشن
کردن حقایق براى مردم چه نقش بزرگى ایفا کرد .مردم در خیابانها راه میرفتند و نغمهى هیئتهاى عزادارى
براى آنها بهترین تحلیلکنندهى سیاســـى و انقالبى آن روز بود ،که حقایق را بیان میکرد؛ در ســـال  ۴۲هم
همین جور بود ،در دوران جنگ هم همین جور بود .امروز هم همین جور اســـت1373/5/12 .
عکس نوشت

حسینیه

عاشورا درس قیام هَّلل،
شجاعت و مواسات است

درس عاشـــورا ،درس فـــداکاری و دینـــداری و
شـــجاعت و مواســـات و درس قیـــام هَّلل و درس
ّ
محبت و عشق است«...و انا من حسین»؛ یعنی
دین پیامبر ،زنده شـــده حسینبنعلی است .آن
روی قضیه ،این بود؛ این روی سکه ،حادثه عظیم
و حماسه ُپرشور و ماجرای عاشقانه عاشوراست
که واقعًا جز با منطق عشـــق و با چشم عاشقانه،
نمیشـــود قضایای کربال را فهمید .باید با چشـــم
عاشـــقانه نگاه کرد تا فهمید حســـینبنعلی در
ایـــن تقریبـــا یک شـــب و نصف روز ،یـــا حدود یک
شـــبانهروز  -از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا  -چه
کردهوچهعظمتی آفریدهاســـت!لذاســـتکهدر
دنیـــاباقیمانـــدهوتاابدهمخواهدماند.خیلی
تالش کردند که حادثه عاشـــورا را به فراموشـــی
بسپارند؛ اما نتوانستند۱۳۷۷/2/۱۸ .

سینه زنی آیت اهلل خامنه ای در جمع رزمندگان لشکر  31عاشورا۱۳۶۷/5/۲۹ ،

ایام عزاداری فرصت مهمی برای تقویت دینداری است
در کشور حاال ّایامعاشورایابعض ّایامعزاداریدیگر،شماببینیدمیلیونهاافرادوامروز غالبًاجوان،میایستند
بـــهیـــکگوینـــدهایکهداردنوحهمیخواندگوشمیکنندوآنشـــعر وآنآهنگدر آنهاحالتهیجانبهوجود
میآورد؛سینهمیزنند،گریهمیکنند،اعتقاداتشان،احساساتشان،عواطفشاننسبتبهمفاهیمدینیبیشتر
ّ
میشود ،این خیلی فرصت مهمی است؛ ما از این فرصت باید استفاده کنیم۱۳۹۵/3/۳۱ .

روایت تاریخی

احکام

بمباران هیروشیما نشانگر طبیعت استکباری آمریکا است

حکم خرید و فروش
در روزهای تاسوعا و عاشورا
ســـؤال :خرید و فـــروش در روزهای تاســـوعا و
عاشورا چه حکمی دارد؟
جواب :فینفســـهحرامنیســـت،لکنشایســـته
اســـت شخص به عزاداری اشتغال داشته باشد
و خود را از ثواب بزرگ محروم نسازد.

آمریکا در ماه اوت  ۱۹۴۵با یک بمب در شـــهر هیروشـــیما ،به طور فوری و آنی ،صد هزار نفر را کشـــت؛ وقتی
این بمب در هیروشـــیما فرود آمد ،در همان ســـاعت ّاول صد هزار نفر کشـــته شدند؛ ّ
البته بعدها دهها هزار
ّ
مســـمومیتهای ناشـــی از امواج کذایی هســـتهای کشته شدند یا معیوب ماندند .بعد
نفر دیگر بمرور بر اثر
سه روز بعدش در شهر ناکازاکی مجددًا یک بمب دیگر انداختند ،پنجاه هزار نفر هم در آنجا کشته شدند...
بمب ّاول با اورانیوم ســـاخته شـــده بود ،بمب ّ
دوم با پلوتونیوم ســـاخته شـــده بود ...برای آزمایش بمب،
جان  ۱۵۰هزار نفر در وهلهی ّاول نابود میشـــود ،از بین میرود؛ طبیعت ارتش اســـتکباری ،ارتش بیدین،
ارتش بیخدا ،ارتش فاقد اخالق این اســـت1398/8/8 .
 15مرداد ،سالروز انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما( 1945میالدی)
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