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 مقدمه
 

ــلامی ایران، بدون شــک معجزه ای الهی بود که به دســت انقلاب اس

جام نآله ، به اوعلیهاللهگر مردی از سلاله پاک رسول خدا صلیمعجزه

رســید و چشــم امید مظلومان و مســتضــعفان جهان را به خود خیره 

ای اعجاب انگیز، از خورشید فروزان انقلاب، همچون معجزه .سـاخت

ــقان حق و حقیقت روزنه امید و  افق توحید طلوع کرد و بر روی عاش

پس از پیروزی ، طولی نکشید که پرتوهای معنوی  و  آرامش گشـود

ــلمانان جهان را  این بارقه الهی مرزهای جغرافیایی را درنوردید و مس

از خواب غفلت بیدار کرد و رسـتاخیز اسلامی را در سراسر جهان پدید 

 .آورد

ســازی از دوران انقلاب اکنون که در موقعیت حســاس و ســرنوشــت

به تعبیر مقام معظم رهبری در یک پیچ  و ایم،اســـلـامی قرار گرفته

ان موزآهای اسلامی دانشاعضای انجمنمسئولیت  تاریخی هسـتیم،

 یشــتر ب ها و آثار گوناگون انقلاب راها، ریشــهکند تا واقعیتایجاب می

بشـناسـند تا پس از طی چهل سـال مسیر طی شده تشکل، با اتخاد 

دار  نقش خود را بیش از پیش در ریشه قوی و ،تصـمیمات سـنجیده
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انات یراســتای اهداف انقلاب اســلامی ایفا نمایند. بدین جهت گزیده ب

پیرامون انقلاب اسلامی تحت عنوان کتاب  نماینده مقام معظم رهبری

لله مورد مطالعه و استفاده ءشـایت الهی تهیه شـده اسـت  تا انمحاک

 قرار گیرد.  
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 لاو فصل

کمیت الهی  حا
 

 ای درباره انقلابسوره

نقلاب ا (، مطالب خیلی جالبی دربارهالسلامعلیهابراهیم ) مبارکه سـوره

 وآله(علیهالله)صلیاول که به پیامبر اعظم  اسـلامی دارد. از همان آیه

ِرَج لُِتخ  »شـود که ما این قرآن را به سـوی تو فرستادیم تا خطاب می

ــاتِ  ِلَ ــاسَ مِنَ الظُّلُمَ ــذِن نِ رَبِّهِم   یالنَّ ــه انن 0النُّورِبِ ؛ تــا مردم را ب

از  ، سخن«یبیرون آور ییروشنا یها به سویکپروردگارشـان از تاری

 وآله(علیههالل)صلینکه رسالت و مأموریت پیامبر اعظمظلمات و نور است و ای

 ی الهی مردم را از ظلمات به نور ببرد.این است که طبق نقشه

آیات بعدی با لطافت و شــیرینی این ظلمات و نور را برای ما واضــ  

فاق و اگر این ات کند تا معلوم شـود که مسئولیت ولّی خدا چیستمی

 دهد.ای بیفتد، چه تغییراتی در آن رخ میبرای جامعه
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 تغییرات اساسی در اجتماع، رسالت اصلی تمام انبیا

در این سـوره مسـئله فرعون و موسی مطرح شده است. در ماجرای 

همین مسئولیت به ایشان داده  (السلامعلیه)علی نبینا و آله و  حضـرت موسـی 

خود را از  قوم ؛6النُّورِ یمِنَ الظُّلُمَاتِ  ِلَ کخ رِج  قَو مَـأَن  أَ»شـــد کـه: 

 شود که رسالتمعلوم می«. بیرون آور یروشـنای یها به سـویکتاری

ی انبیای الهی عبارت اسـت از ایجاد تغییرات اسـاسی اجتماعی. همه

ــلیای که برای پیامبر اکرم همان وظیفه فی اول معر در آیه وآله(علیهالله)ص

 یمطرح شد. در ادامه السـلام()علیهپنجم برای حضرت موسی شد، در آیه

 شود. ممکن است برایآیه فرآیند انتقال از ظلمات به نور معرفی می

ر د مصـــداق یابیظلمات معانی متکثر و متعددی درســـت کنیم؛ اما 

ی مهمی است. مصداق اصلی و مرکز ظلمات و مصداق اینجا مسـئله

 اصلی نور چیست؟

ه شود و عملیاتی کامبر اینجا به عنوان یک مصـل  وارد میدان میپی

هم نه از جنس دهد، یک عملیات اصـلاحی فراگیر است؛ آنانجام می

رفرم )اصــلاح( و عملیات ســطحی و تغییرات ظاهری و محدود؛ بلکه 

اقدام او از نوع اصـــلاح عمیق و از جنس یک تحول بزرگ و انقلاب 

 عظیم است.

د و شـــوشـــود و کدام پیامبر موفق نمیامبر موفق میاینکه کدام پی

شـرای  برای کدام یک فراهم است، بح  دیگری است که در اینجا 

 پردازیم.به آن نمی

به عنوان یک مصداق تاریخی، از  (السلامعلیه)در ماجرای حضرت موسی 

مصادیقی است که حضرت موفق شد و چون موفق شده، قرآن اینجا 
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کند که خیلی بح  عملیات ایشـــان را مطرح مینیل ظلمات و نور، 

 لطیف و دقیقی است.

ا حرکتش ر ( موفق شد و پایهالسلامعلیهدر قدم اول حضـرت موسی )

ـــَ »فرماید: بعدی می خوبی گذاشـــت. در آیهبه لِقَو مِهِ  یوَ ِن  قَالَ مُوس

ومُونَم مِّن  آلِ فِر عَو کم   ِن  أَنجَاکرُوا  نِع مَةَ اللّهِ عَلَی کان  وءَکنَ یَســُ  م  ســُ

م  کن رَّبِّم بَلاء مِّکم  وَفِی نَلِکم  وَیَس تَح یُونَ نِسَاءکال عَذَابِ وَیُذَبِّحُونَ أَب نَاء

به قوم خود گفت  یه موســـکرا  یو ]بـه خاطر بیاور  هنگام 5عَظِیمٌ؛

ه شما را از فرعونیان رهانید کرا بر خود به یاد آورید آنگاه  نعمت خدا

داشـتند و پسرانتان را سر یه بر شـما عذاب سـخت روا مکن  ]همانا

ا از شــم یگذاشــتند و در این ]امر  برایبریدند و زنانتان را زنده میم

 «.بزرگ بود یجانب پروردگارتان آزمایش

 انحراف جامعه، نتیجه طبیعی حاکمیت طاغوت

ــی ) ــلامعلیهاز دید حضــرت موس ــت از الس ( نعمت بزرگ، عبارت اس

ه تعبیر قشــنگی اســت ک« اللهنعمت»فرعون. تعبیر  ســلطه نجات از

ی تشریفی به حضرت حق است تا معلوم شود این نعمت یک اضـافه

خیلی بزرگ است. نعمت مخصوص خدا در مورد خود را به یاد آورید 

که عبارت اسـت از نجات از دستگاه فرعون. کسی که شما را نجات 

ــتقیماب به ــبت داده  داد، خود خدا بود. اینجا مس ــرت حق نس خود حض

 شود.می

ــت؛ فرموده «فرعون»نفرموده  ــخا اس آل »؛ چراکه فرعون یک ش

یعنی دســـتگـاه و نظام فرعونی. ظلمات عبارت اســـت از « فرعون

حاکمیت آل فرعون و نور عبارت اســـت از حاکمیت الهی. به همین 

 که اهل قرآن باشـند، نهنشان از اینجا سریع به سوره هاآنروشـنی. 
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اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِنَ »شـــود: منتقل می 675 ره، آیهبق

رور  1فَروا أَولِیاؤُهُمُ الطّاغوتُ؛کالنّورِ وَالَّذینَ  یالظُّلُمـاتِ  ِلَ ـــَ خداوند س

 یها به ســـویکاند. آنان را از تاریه ایمان آوردهکاســـت  یســـانک

ــنای ــانک ؛ وبردیبه در م یروش ــان زیدهفر ورکه ک یس رورانش ــَ اند، س

اولیای اهل کفر، طاغوت است. آنجا «. اندطاغوت  ]همان عصیانگران

ی ولی اســت و اینجا اولیا اســتعمال شــده که این نوع کاربردها کلمه

 دقیق است.

مقابل روش اولیا و انبیا  کند؟ طاغوت درســـت نقطهطـاغوت چه می

الظُّلُمَـاتِ؛ آنان را از  یورِ  ِلَیُخ رِجُونَهُم مِّنَ النُّ»کنـد؛ یعنی عمـل می

طبع طاغوت همین «. برندیها به در میکتاری یبه ســـو یروشـــنای

اســـت. طـاغوت یعنی حاکمیت غیر الهی که در اوج طغیان در برابر 

هـای عادی که گیرد. این از آن طغیـانهـای الهی قرار میســـنـت

ی یعن« طَغی»گوییم معصـیت شـخصـی باشـد، نیست. آنجا هم می

گویند. طاغوت یعنی دســـتگاه و غیـان کرد؛ اما به آن طاغوت نمیط

ی های آن خیلی متفاوت است. در سورهحاکمیت غیرالهی که مصداق

ابراهیم، مصداقی که معرفی شده، فرعون است. آل فرعون عبارت از 

 دستگاه طاغوتی است و این منطق قرآن کریم است.

ها و ایمان را از نور ارزشها طبع طاغوت این است که جامعه و انسان

کند و با هـای عـالی و عدالت و عقلانیت خارج میو فطرت و هـدف

برد. علت اصلی آن نیز این است سرعت عجیب به سمت ظلمات می

که غصبی است و انن الهی برای فرمانروایی و مداخله در امور مردم 

 و جامعه ندارد.

                                       
 .675. بقره: 1
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ــت. نقطه ــتگاه طاغوت اس ــول عملیات دس ی مقابلش ظلمات محص

اجتماعی این ولایت، حضور ولّی خدا است  ولایت الهی است که جلوه

که در این سـوره مصـداق آن، موسی است. موسی اینجا نماد ولایت 

الهی اسـت؛ یعنی کسی که خدای متعال به او انن داده که جامعه را 

ی الهی، جامعه بشری را اداره کند و طبعاب نقشه هم دارد و طبق نقشه

 کند.ت نور هدایت میبه سم

حضرت موسی در آن مصداق تاریخی نظام حاکم را که نظام طاغوت 

بود، بانن الله تعالی متلاشـــی کرد و نظام الهی را جایگزین آن کرد. 

ترین نعمت خدا اســت ای رخ بدهد، بزرگاین اتفاق اگر در هر جامعه

در چراکه طاغوت منشـأ، ریشه، مرکز و ما که آنجا نازل شـده اسـت؛

ها اســت. طاغوت، مولّد تاریکی اســت؛ تاریکی جهالت و تمام تاریکی

ضـلالت و کفر و شـرک و ظلم و تشــویش و ترس و خوف و مفاسد 

مرکزی و کانون اصلی و  اخلاق. بر اسـاس دیدگاه قرآن کریم، نقطه

تر، مادر تمام فاســدها، طاغوت اســت. حال این طاغوت هر چه بزرگ

ام حضور و حاکمیتش بیشتر، بدبختی آن ظلماتش بیشـتر و هر چه ای

 ملت بیشتر است. این قاعده و قانونش است.

 (السلامعلیهممأموریت عظیم پیامبران و ائمه )

، وآله(علیهالله)صـــلیبلافاصـــله قرآن پس از معرفی مأموریت پیامبر 

کند. پس این مأموریت یک مأموریت عادی تاریخی می مصداق یابی

نیست که من شما را دعوت  طوراینت. و یک دعوت سـطحی نیسـ

؛ بلکه نیست طوراینکنم، اگر آمدید، آمدید و اگر نیامدید، نیامدید. می

 اینجا مأموریت، ایجاد تحول عظیم است.

ــت که معادل « خروج»ی این تحول عظیم در اینجا با کلمه آمده اس

گوییم. اخراج یعنی همان چیزی اســـت که ما امروز به آن انقلاب می
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ای از شرای  طاغوت خارج شود و به سوی ولایت الهی بیاید و جامعه

 ی الهی قرار گیرد.زیر پرچم ولایت الهی و حاکمیت ولی خدا و نقشــه

اســـت. این تحول، یک تحول « خروج»ی انقلاب، تعبیر قرآنی کلمه

ه گویند. البتهای سطحی، اصلاح میسـطحی نیست. امروزه به تحول

اصــلاح یک عملیات اســاسی است.  الاشـده؛ و  اصـلاح ظلم به کلمه

 ِن  أُرِیدُ  ِلاَّ »کند: گونه اعلام میحضـــرت شـــعیب کار خودش را این

. «ه بتوانمکندارم، جز اصلاح تا آنجا  یقصد من 7الذِص لاَحَ مَا اس تَطَع تُ؛

ــین  ــلاح یعنی انقلاب. لذا امام حس ــت و اص ــلاح اس مأموریت من اص

خ رُج  لَم  أَ  نِّی»گونه معرفی کرد: ت خود را این( نیز حرکالســـلامعلیه)

ربا وَلـاَبَطِربا وَلـاَمُف ســـِـدبا وَلـاَظَالِمبا ـــِ ؛ من دنبال عیش و نوش و «6أَش

 نَّمَـا خَرَج ـتُ لِطَلَبِ »گـذرانی و تفری  و ظلم نیســـتم؛ بلکـه خوش

لاَحِ فِی ــ  . «امأُمَّه جَدِّی؛ فق  برای اصــلاح امت جدم خروج کرده ال ذص

ُأِریُد »حضـرت در ادامه منظور خود را از اصـلاح مقداری توضی  داد: 

یَر ِبِسیَره َجِدّیکعَنِ ال مُن  أَن  ءَامُرَ بِال مَع رُوفِ وَأَن هَی  یَوِسیَره َأب رِ، وَأَســِ

نم و به کر کخواهم امر به معروف و نهی از منیم ؛5ب نِ أَبیطالِب یعَلِ

 طالبیابو پدرم علی بن  وآله(لیـهعاللـه)صـــلیروش جـدم محمـد 

ای که امام حســـین این چنـد جملـه«. نمک( رفتـار الســـلـامعلیـه)

 یعنی من؛ گوید، همان انقلاب است( پشـت سـر هم میالسـلامعلیه)

ام تا آل فرعون زمان را که یزید و آل یزید است، در هم بشکنم آمده

 حاکم سازم.جد و پدرم در جامعه  و حاکمیت الهی را طبق سیره

، امر به معروف و السلامعلیهامر به معروف و نهی از منکر امام حسین 

ی ما نبود که بخواهند در خیابان راه شدهنهی از منکر نهنی شـناخته

                                       
 .88. هود: 7
 .088 ص ،0 ج خوارزمی، مقتل. 6
 .088 ص ،0 ج خوارزمی، مقتل. 5
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بیفتند که خانم حجابت را رعایت کن و آقا قیمت منصـــفانه بگذار و 

ن ی مؤمنیی همهوظیفه هااینآقـا بـا خـانمـت خوب رفتار کن و... 

شــود. امر اســت. مؤمن قوی بدون امر به معروف و نهی از منکر نمی

. است« النور  ِلَى الظلمات مِنَ الناساخراج »به معروف در سط  ولیّ، 

ی منکرات برود. ی همهکار او این اســت؛ یعنی باید ســراش ریشــه

ی منکرات در جامعه حاکمیت طاغوت اســـت. این حاکمیت ریشـــه

ــد، ریشــه ــاخ و مشــکلات زده میی وقتی زده ش ــود و بعد باید ش ش

رســد. هایش را هم زد. اگر ریشــه باشــد، هیچ کاری به ثمر نمیبرگ

افتد، اما آن نور فراگیر که جامعه را روشــن گوشــه و کنار اتفاقاتی می

کنـد، فق  در ولـایـت الهی که حاکمیت جامعه را در اختیار دارد، می

اینجا اســـت. اگر اینجا  شـــود. فرماندهی کل قوا و مرکزمتجلی می

شود و اگر فاسد شود، جامعه به سمت اصـلاح شـود، جامعه اصلاح می

رود و رویکرد جامعه به سـمت ظلمات است و دائماب بر این فسـاد می

 شود.ظلمات افزوده می

ی انقلاب اســـت. پس مأموریت پیامبر این منطق قرآن کریم دربـاره

ــکل دادن ی وآله(علیهالله)صــلیاکرم  ــت و مصــداق ش ک انقلاب اس

 تاریخی آن، به مصاف فرعون رفتن حضرت موسی بود.

 تفاوت حاکمیت الهی و طاغوت

ــ و نه زندگی؛ چون به آن  تفاوت زندگی در حاکمیت الهی و بردگی ـ

ــود زندگی گفت ــــ در حاکمیت طاغوت، از فرش تا عرش و نمی ش

ل صــلاب قاببلکه بالاتر از آن اســتد دو فضــای کاملاب متفاوت اســت و ا

مقایسه نیستند. اگر کسی مقایسه کرد، نهنش خیلی ساده و بسی  و 

های حاکم بر افتاده اســـت. این آدم گرفتار عدم درک ســـنتعقـب

شود عالم هستی و جهل است و او را باید از جهل خارج کرد. مگر می
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ــه کرد؟ قرآن می ــد: نور را با عالم ظلمات مقایس تَوِی »پرس ــ  هَل  تَس

ان یکســـ  ایمان] نور با  کفر ی] هاتاریکی ایـآ اتُ وَ النُّورُ؛الظُّلُمـ

آید که این چه سؤالی است که خدای گاهی در نهنمان می«. اسـت؟

ها مساوی ها با زندهگوید آیا مردهمتعال مطرح کرده است؟د قرآن می

ــتند؟ می ــی پیدا هس ــت؟د مگر کس ــؤالی اس گویید: خدایاد این چه س

ها مســاوی هســتند؟ یا مثلاب علم و ها و مردههشــود که بگوید زندمی

جهل؟ حال آنکه این ســـؤال، خیلی دقیق اســـت؛ زیرا خیلی از ماها 

قـدرت تشـــخیا این موارد را نداریم. زندگی در حاکمیت طاغوت، 

زندگی نیســت؛ بلکه مردگی و بردگی اســت. اصــلاب اســم آن زندگی 

که  ه باشدنیسـت. اگر کسـی نهنش آن قدر بسی  و ساده و کودکان

نتوانـد تفـاوت بین حـاکمیـت طاغوت و حاکمیت الهی را درک کند، 

ــت؟ چه می ــان تفاوت را درک علت عدم درکش چیس ــود که انس ش

ی کند؟ آنجا گلســتان اســت و اینجا قبرســتان. عالم قبل از دههنمی

ی فجر، احیا اســـت. در منطق فجر، اموات اســـت و عالمِ بعد از دهه

و این گلستان است؛  ؛ چون ظلمات اسـتقرآن، آن گورسـتان اسـت

 چون نور است.

فرماید نور و ظلمات با هم مســـاوی نیســـتند، پس اینکـه قرآن می

ای نیســـت و به فهم عمیق نیاز دارد. انســـان باید های ســـادهگزاره

شـناس باشـد تا بتواند چنین تشــخیصی داشته شـناس و جامعهتاریخ

 کند.این دو را با هم مقایسه می الاباشد؛ و 

 بنی اسرائیل و کفران نعمت ولایت الهی

تر شـود. بنی اسـرائیل شـایستگی این زنم تا مطلب واضـ مثالی می

( فرعون را با معجزات الهی ـ السلامعلیهتحول را نداشـتند. موسـی )

که آیات آن در قرآن آمده اســت از ســر راه برداشــت. فرعون همان 
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أع لی؛ من پروردگار برتر شـــما أناَ رَبُّکُم  ال»گفت: کســـی بود که می

های حیات هم دست او بود. چون بشارت تمام سـرچشـمه«. هسـتم

کرد و زنان را زنده نگاه ها را نب  میی بچهمنجی را شنیده بود، همه

«. گذاشتندهایتان را زنده میم ؛ و زنکوَ یَس تَح یُونَ نِسَاءَ»داشـت: می

د نب  کند و هر کس را روایی مطلق داشـت؛ هر کس را بخواهفرمان

 بخواهد زنده نگاه دارد.

این فرعون با این خصــوصــیات، با قیام حضــرت موســی بن عمران 

( و بذنن الله تعالی از سر راه این ملت برداشته شد. جالب السـلامعلیه)

آنکه بنی اسـرائیل در جریان براندازی طاغوت، حضور فعال نداشتند. 

ر با ( بیشتالسلامعلیهضرت موسی )لذا بر اسـاس آیات قرآن، ظاهراب ح

اندازد تا بُرد؛ یعنی جلوی فرعون عصـــا را میاعجـاز کار را پیش می

بارد و انواع و دهد، از آسمان خون میاژدها شـود، ید بیضـا نشان می

شــود تا از کار ها به ســر این دســتگاه حاکم نازل میاقســام بدبختی

خود  ی را نداشت که با( کسالسلامعلیهبیفتد؛ چراکه حضـرت موسی )

 پیش فرعون ببرد.

سـرانجام نیز مردم را برداشـت و شـبانه حرکت کرد. بنی اسرائیل از 

افتادند. راه نمی الابس معجزه دیده بودند، دیگر زبانشان بسته بود؛ و 

آمدند تا به نیل رسیدند که از بس  هاآنفرعون و لشکرش پشت سر 

شود. قرآن هم به ر گفته میبزرگ اسـت، شبه دریا است و به آن بح

دهــد و آب دیگری رخ می گویــد. آنجــا بود کــه معجزهآن بحر می

ها کردند. فرعون که رسید، آبشد و بنی اسرائیل از آن عبور گشوده 

 گونه از بین رفت؛ بدون همراهی بنی اسرائیل.برگشت و فرعون این
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وا أُونینا الُق»با این حال بنی اسرائیل خطاب به حضرت موسی گفتند: 

از آنکه تو نزد ما بیایی و  شیپ ؛8مِن  قَب لِ أَن  تَأ تِیَنا وَ مِن  بَع دِ ما جِئ تَنا

بر ما ص«. ]حتی  بعد از آنکه به سوی ما آمدی، مورد آزار قرار گرفتیم

گویی مدتی یک نوع غذا بخورید، با خدای خود نـداریم. تو بـه ما می

ین نوع غـذا را نداریم. ما تنوع و حرف بزن و بـه او بگو مـا تحمـل ا

 َطَعاٍم َواِحٍد َفاد عُ  یلَن نَّص بِرَ عَلَ ییَا مُوسـَ »خواهیم: رنگین می سـفره

یُخ رِج  لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَر ضُ مِن َبق ِلَها َوِقّثَآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها  کلَنَا رَبَّ

 یتاب نیاوریم. از خدا کا]نوع  خور کهرگز بر ی یموس ی؛ ا9وَبَصَلِهَا

و  یرویاند، از ]قبیل  ســـبزیمـا بخواه تا از آنچه زمین م یخود برا

 «.ما برویاند یخیار و سیر و عدس و پیاز، برا

تواند تفاوت ظلمات و نور را اگر قومی اصـالتش شـکمش باشد، نمی

درک کنـد و قـدر ولـایـت الهی را بداند؛ حتی اگر ولایت الهی بدون 

 هدیه شود. هاآنزحمت به 

د. به بنی ان( خیلی صبور بودهالسلامعلیهبه هر ترتیب، حضرت موسی )

اســـرائیـل فرمودنـد: ای قومد یـک قدم به ارض مقدس مانده، یک 

 ؛ی مقدّمات فراهم شـده استعملیات بکنید دیگر تمام اسـت و همه

امُوا  فِیهَا فَان هَب   ِنَّا لَن نَّد خُلَهَا أَبَدبا مَّا دَ ییَا مُوســـَ »اما قومش گفتند: 

آنان در آن  یتا وقت یموســـ یفَقَاتِلا  ِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ؛ ا کأَنتَ وَرَبُّ

در آن ننهیم. تو و پروردگارت بروید و جنگ  یشـــهر ند ما هرگز پا

ای ند آمیز است. گفتخیلی توهین«. نشـینیمیه ما همین جا مکنید ک

ش با خدای خودت عملیات را ی پیموســـی همان طور که در مرحله

پیش بردی، این بار هم با خدای خودت برو و شهر را آزاد کن؛ بعد ما 

 هاآنرا خبر کن تا تشــریف فرما شــویمد خدای متعال برای مجازات 

                                       
 .069. اعراف: 8
 .60. بقره: 9
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نَةب یَتِیهُونَ فِی الأَر ضِ فَلاَ تَأ سَ »گفت:  ــَ فَذِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَی هِم  أَر بَعِینَ س

چهل سال بر ایشان حرام  آن سرزمین به ورود 01؛مِ ال فَاسِقِینَال قَو  یعَلَ

ــد ــرگردان خواهند بود. پس تو بر گروه نافرمانان  هک ش در بیابان س

 «.اندوه مخور

 انحراف امت در صدر اسلام

ی صدر اسلام متأسفانه پیمان شکستند، گرفتار ارتداد شدند، به جامعه

ان لبیک گفتند؛ لذا ولـایـت علوی پشـــت کردند و به دعوت شـــیط

مصـداق قسـمت اول آیه شـدند. تعبیر خودِ قرآن کریم این است که 

گرفتـار فتنـه شـــدنـد و فتنه، خروج از ولایت الهی و ورود به ولایت 

وَاتَّقُوا فِت نَةب لَا »دهد: شـــیطان اســـت. قرآن کریم چنین هشـــدار می

یبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِن  ةبکتُصـِ  به فق  هکبترسید  یاتنهف از و 00؛م  خَاصـَّ

قوم صـدر اسلام، چنین آتشی را روشن «. رسـدینم شـما ارانکسـتم

 کردند و بشریت را تباه ساختند و تاریخ را سوزاندند.

لاَ تَخُونُوا  اللّهَ »دهد: گونه هشـــدار میقرآن کریم در دو آیـه بعد این

 رد نیز و نیدکم خیانت او مبرپیا و خدا به 06؛وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  أَمَانَاتِکُم 

متأســفانه خیانت کردند و این فتنه و «. نورزید خیانت خود یهاامانت

ــود. اگر کســی مجدداب به جاهلیت برگردد، خیانت، ارتداد نامیده می ش

دهد و هم افتخار هم خوشـــبختی و ســـعادت خود را از دســـت می

و ولّی  دهد. خداوند، دینداری سـعادت بشـریت را از دست میپرچم

ــلهخود را تنها نمی ــلس ــیا همواره در تنهایی گذارد. س ی اولیا و اوص

به خاطر همان فتنه و خیانت،  همانـد و در مورد خاتم الاوصـــیا بوده

                                       
 .66. مائده: 01
 .67. انفال: 00
 .65: انفال. 06
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ولیّ خدا در غیبت قرار گرفت. رفتار مردم، باع  محروم شــدنشان از 

ها بگذرد تا این آبِ رفته دسـترسـی به حجت خدا شد. حال باید قرن

 جوی برگردد.به 

 شودخوشبختی در پرتو حاکمیت الهی محقق می

ی مقابل ولی و سـلطان الهی، تعابیری نظیر سلطان درسـت در نقطه

جائر، امام جائر، طاغوت، سلطان باطل و جبّار عمید در فقه و مضامین 

ترین عنصری که بعد از توحید روایی و قرآن کریم موجود است. مهم

م ی حاکدارد، نظام سـیاسی الهی و مسئله در نظام فکری الهی وجود

ساز و مولد هویت است و از و سـلطان و امام اسـت؛ چراکه سرنوشت

آن گفتمان و راهبری و خوشـــبختی و ســـعادت دنیوی و اخروی به 

ی مقابلش، بدبختی و نامرادی در زندگی دنیایی و آید. نقطهدست می

ت انســـان، غبار آخرتی بـه همراه دارد و در حاکمیت غیر الهی فطر

رود. اســاساب خوشبختی جمعی بشر فق  ها بر باد میگیرد و ارزشمی

 ییابد و برای همین، مســـئلهدر پرتو حـاکمیـت ولیّ خدا تحقق می

ها بعد از توحید، حرف اول را حکومت در تأمین خوشـــبختی انســـان

ی ســـیاســـی کاملاب مورد نظر تمام زنـد. به همین دلیل فلســـفهمی

سـمانی، مخصـوصاب قرآن کریم است و قسمت اعظمی از های آکتاب

ویژه ی مؤمنان ـ بهفقه ما به این مسئله اختصاص دارد. اولین وظیفه

بینی توحیدی و ایدئولوژی اســـلامی ایمان مؤمنان کامل که به جهان

ـــ عبارت اسـت از تلاش برای تأسیس حاکمیت توحیدی و آورده اند ـ

مبارزه با طاغوت اســـت. از اول تا  الهی کـه این تلاش، معمولاب قرین

آخر زندگی اولیای خدا، این خ  تلاش برای تأسیس حکومت الهی را 

 توان مشاهده کرد.می
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الشــأن های رهبر عظیمای که از دیدگاهکنم مجموعهمن توصــیه می

گردآوری شده، یعنی کتاب انسان  (السلامعلیهم)در مورد زندگی اهل بیت 

ــاله را بخوانید؛ 671 ــت. خ  زیرا نمونه س ی کاملی در این زمینه اس

 در وس  میدان (السلامعلیهم)ی انبیا و ائمه سیر آن هم این است که همه

مبارزه برای تشـــکیل حکومت و ضـــربه زدن به حاکمیت طاغوتی 

 اند. حضرت آقا آنجا بیانات بسیار شیرین و آشکاری دارند.بوده

ــت؛ گاهی از این مطلب را یادآوری کنم که طاغوت دار ای مراتب اس

نوع استبدادی فردی خانوادگی است، گاهی از نوع دموکراسی لیبرال 

ای و کودتای نظامی است و گاهی نیز از نوع و گاهی از نوع سـرنیزه

ــت که همه اش تحت عنوان طاغوت قرار حزبی و انتخابات حزبی اس

ی هگیرد. خدای متعال کل این سـیستم و جریان و نظام را با کلممی

ــت؛ چراکه حق حکومت ندارند. البته در نظام « طاغوت» مُهر زده اس

تفویض  هاآنالهی، مردم مســـئولـان را انتخـاب و اختیـاراتی را بـه 

 کنند.می

 نهایت طاغوتفساد بی

اش بد اســـت، اما یک طاغوت بد و یک طاغوت بدتر طـاغوت همه

ی و ارشداریم. طاغوت خیلی بد، اسـتبدادی و آریسـتوکراسـی و اولیگ

توتالیتری و نظامی است. طاغوت دیگر این مدلی است که یک حزب 

ــکال طاغوت، از این جهت را بر حزب دیگر ترجی  می دهند. تمام اش

توانند خوشـبختی بشــر را تأمین کنند، با هم که باطل هسـتند و نمی

یکسـان هسـتند. از دل طاغوت، فسـاد فکری و رفتاری و نسلی و... 

ــود. تعبدرســت می ــت: یر زیبای قرآنیش  الحَرثَ کیُهلِ»اش این اس

اولیای خدا در «. ســازندمی نابود را چهارپایان و هازراعت 05وَالنَّســلَ؛

                                       
 .617 . بقره:05
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گویند باید سراش مادر منکرات برویم و اگر مقام مبارزه با منکرات می

کند و مادر منکرات، طاغوت آن را از بین ببریم، جامعه نجات پیدا می

ی مقابل طاغوت، سلطان و حاکم الهی است هاسـت. درسـت در نقط

ترین معروف، تلاش برای ایجاد ها اســـت و بزرگکـه مـادر معروف

چنین امر بزرگی اسـت. هر جا قدرت باشد اما الهی نباشد، ظلم تولید 

سـوز است و خوشبختی فردی و جمعی شـود و این ظلم، سـعادتمی

 اندازد.ها را به خطر میانسان

 

 ی ما الانشدنی نیست. جامعهدنی اسـت و توصیفکر. طاغوت درک

مَنَا»تصـویری از  ل طانُ یَتَهَضـَّ ندارند؛ یعنی تصویری از اینکه  01«السـُّ

ــد،  ــیت مردم باش ــخص را  هاآنحاکم به جای آنکه حافظ امنیت و ش

 ِ نَّ »ی سبا در قرآن آمده است که: نابود کند. تعبیری به نقل از ملکه

دُوها قَر یَةب وادَخَلُ  ِنا کال مُلُو ــَ  کذلِک وَ أَنِلَّةب أَه لِها أَعِزَّةَ جَعَلُوا وَ أَف س

 را عزیزانش و تباه را آن درآیند، شهری به چون پادشاهان 07؛یَف عَلُونَ

شـیوه پادشـاهان این است که «. کنندمی گونهاین و گردانندمی خوار

ها را نلیل. کنند و عزیزچیز را نابود میوقتی وارد جایی شـــوند، همه

اینجا روال عمومی ملوک و پادشاهان ستمگر را گفته است. گمان او 

لذا  ؛آورداین بود که اگر سـلیمان هم بیاید، همین بلا را بر سرش می

ورد ی من چگونه برخفرستم تا ببینم او با هدیهای میگفت: من هدیه

ان را می سلطنت و اخلاق الهی و کریمانه سلیکند. بعداب که شـیوهمی

 کردم.دید، گفت که من اشتباه می

شود و از قدرت خارج از نظم و تقوای الهی، به ظلم و سـتم منجر می

ها نابود و حرکت تکاملی دچار رهگـذر این ظلم و ســـتم، اســـتعداد

                                       
 .068ص  –. صحیفه سجادیه 01
 .51. نمل: 07
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های فراوانی در طول حکومت طاغوت بر باد شود. استعدادانحراف می

 فنا رفته است.

الشـــأن را دیده و مام عزیز و رهبر عظیمی ما که االـان مردم جامعه

توانند این آثار انـد، نمیقـدرت و عظمـت و آرامش آن را درک کرده

های ما هنوز مشکلاتی دارد که نظامطاغوت را درک کنند؛ البته خرده

دهد شود. قدرت، انسان را در معرض فساد قرار میکم درست میکم

را  هاآنکند شود و سعی مییرو مو طبع نظام الهی با این فساد روبه

 اصلاح کند.

 غیرقابل مقایسه بودن دوران انقلاب با دوران طاغوت

کنیمد یاد آن مـا چقـدر خوشـــبختیم کـه در چنین زمانی زندگی می

سار امام عادل، مساوی افتم که یک ساعت زندگی در سایهروایت می

اطر ه خشود مقایسه کرد؟ باید ببا هفتاد سـال عبادت اسـت. مگر می

هــای بزرگ امــام و شـــهــدا و ملــت و عزیزانی کــه برای این روز

و  های عزتگذاری کردند، خیلی شــاکر باشــیم؛ چراکه بنیانســرمایه

عظمت کشـور را اسـتوار ساختند. در خلوت خودتان دعا کنید و شکر 

ــت می ــان دس ــید. حس عجیبی به انس ــته باش دهد وقتی چنین داش

ای ملت ما عادی شده؛ در حالی که اصلاب بیند. کمی برهایی را میروز

گونه روز استقلالش و این سـال 11عادی نیسـت که یک ملت بعد از 

 .روز طلوع اسلام را با این کیفیت حضور جشن بگیرد
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 چند نکته

 . پناه بردن به خداوند از شر سلطان ستمگر1

خود را در حصـــن الهی قرار دهیم و از خدا بخواهیم تا ما را از شـــر 

 ی فکر و انسانیت است، در امان بدارد.لطان ظالم که نابودکنندهس

 . وجوب تقیه در حکومت طاغوت2

منش مؤمن در حکومت سلطان جائر و طاغوت، فاصله گرفتن و تقیه 

آموزان آن را زنم که البته دانشو رازداری اسـت. من گاهی مثالی می

ــهر مدرک نمی ــاواک ش ــر یکی از مأموران جزء س ا که دو کنند. پس

ه ی مدرسکلاسـی ما بود. این آقا، عزیزکردهخیابان بیشـتر ندارد، هم

ــینه بودند. کودن و کندنهن  ــت به س بود و معلم و مدیر پیش او دس

بود. من که درسم خوب بود و  61و  09هایش همیشه بود، ولی نمره

ها را هم داشـــتم، یک بار به او کشـــیـدم و احترام معلمزحمـت می

آموز . ناظم، مرا که در آن مدرســه به عنوان یک دانشاعتراض کردم

اخلاقی متواضـع شـناخته شده بودم، به عنوان اهانت از کلاس بیرون 

کشـید و جلوی دفتر مدرسـه ایستادم. چند دقیقه بعد ناظم آمد و آن 

پسر ساواکی را هم آوردند. خطاب به او گفت: چه شده عزیزم؟د گفت: 

ســت. بدون اینکه یک کلمه بپرســد، با این آقا به من اهانت کرده ا

ــر من کوبید و چند کلمه ــنگینش محکم بر س ــت س ــت و دس ی زش

رکیک هم به من گفت و او را با احترام به کلاس فرســتاد. ســپس به 

 من گفت: تو باید همین جا بایستی و کلاس نروی.

ی جوان معلم من به عنوان یک طلبه اما امروزه وضعیت چطور است؟

ــده بودم و ــخا اول  8-5حقوق  ش ــتم و فرزند ش هزار تومانی داش

ها خواند و در همین کلاساجرایی کشـور در همین مدرسه درس می

ــر رئیس خواند و جالب بود که جمهور مملکت اینجا درس میبود. پس
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سفارش کرده بودند که ایشان باید با یک پیکان که ماشین خانوادگی 

افظ هم به عنوان دفتردار و جمهور بود، به مدرســـه بیاید و محرئیس

های دیگر احســاس فرق و کادر مدرســه به مدرســه آمده بود تا بچه

وارد  های دیگرتفاوت نکنند. این بچه خودش باید از سر کوچه با بچه

ــه می ــد. به معلممدرس ــده بود که حق ندارید هیچ ش ــفارش ش ها س

ر و تدیـدم که این بچه از همه باهوشتفـاوتی ایجـاد کنیـد. من می

ر خواســتم او را بیشتتر اســت، میسـلیقهتر و خوشباصـفاتر و منظم

ایم که پســر تشــویق کنم، اما حق نداشــتم. ما آن روزگار را هم دیده

ساواکی مدرسه، حاکم مطلق مدرسه بود و مدیر و معلم همه له شده 

ه گونه به مدرسو اینجا هم پسر شخا اول اجرایی کشور، این بودند

خوب تربیت شده بودند و الان یکی از یکی بهتر  هااین آمد. چقدرمی

چیز رهبر عزیزمـان افتخار کنیم؛ از فرزند و توانیم بـه همـهو مـا می

 سبک زندگی و زهد و کفایت و فرهنگ و...

 . معنای پناه بردن به خداوند3

گیرد. پناه بردن در قرار می« نَعونُ بِکَ»ی ی ســـوم نیل کلمهنکته

رای از بین بردن کانون ظلم و ســـتم اســـت که الان اینجا طراحی ب

و  دهدی ما، مبارزه با دستگاه ظلم و ستم جهانی معنا میبرای جامعه

 کنند، معنایش حفظبرای کسـانی که در جمهوری اسلامی زندگی می

کیان جمهوری اســلامی و حاکمیت الهی و رفتن به مصــاف دســتگاه 

ــت. باید انقلابی بمانیم و ــتم جهانی اس ــتیم و س  روی پای خود بایس

ــاد و فرهنگمان را تقویت کنیم؛ و  ــتمگران  الااقتص ــت س ممکن اس

ــلطه ــتگاه س ی جهان، پوتین ظلمش را روی گردن ملت جهان و دس

به خودسازی و قدرشناسی از رهبری و « نعون»بنابراین ؛ ایران بگذارد

 شود.تقویت مبانی اقتدار معنا می
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 دوم فصل

 فجر آفرینش، )ع(سینحامام
 

صدرنشین سوره مبارکه فجر سوگند به فجر و سپید است. سوگند به 

سپیده، به فجر، به فجر صادق، به هر طلوع، به هر آغاز، به هر امید، 

به هر حرکت و به هر شــکفتن. اگر انســان بخواهد مســیر خود را به 

یه )علسـوی نور آغاز کند، باید وارد منزل بیداری شـود و سیدالشهدا 

الصَلاه والسّلام( و قیام و شخصیت و نور آن حضرت، بهترین کمک و 

یار برای این اســـت که انســـان وارد منزل یقظه و بیداری و آغاز و 

حرکت شـود. کاری که سیدالشهدا )علیه الصَلاه والسّلام( انجام داد، از 

ــریت، یک فجرآفرینی  ــفه تاریخ و جریان عمومی تاریخ بش نظر فلس

ام آن حضرت یک سپیده و یک فجر یا آغاز است؛ آغازی که بود و قی

بخش اسـت. بر اساس قیام و نقشه برای اقوام و جوامع مختلف الهام

شاءالله ی آزادگان قرار دادند، انراهی که آن حضرت در دسترس همه

ها بیدار شـــوند، به خود بیایند، دســـت و پای خود را از اقوام و ملت

 بداد و استعمار و کفر و شرک و نفاق باز کنندزنجیر ظلم و ستم و است

ــرف و کرامت و بزرگی و معنویت و توحید و  ــمان عزت و ش و در آس

اخلاق و فضیلت پرواز کنند و رشد داشته باشند. ضمناب بر اساس قاعده 

ه شاءاللدهد که این فجر و این آغاز، انقرآنی به ما این بشارت را می
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نجر خواهد شد. در فجر فرج است به طلوع کامل خورشـید حقیقت م

و فجر آغاز و اوجی دارد. آغازش با قیام حسین )علیه الَصلاه والّسلام( 

رفت تا زحمت آن اسـت؛ البته بعد از بعثت عظمای حضرت خاتم. می

بزرگوار به بیراهه برود و زحماتش نابود شــود و از دســت رود با آن 

اه امام حسـین )علیه الَصلی نفاق پیدا شـده بود. انحرافی که در لفافه

های مؤمنان برگرداند و پس از والسّلام( امید و حیات را به اسلام و دل

ی این، نور الهی خواهـد درخشـــید. حرکت آن حضـــرت برای همه

آفرین آفرین و حرکتعالم چراش راهنما، امیدبخش، حیات هـایملـت

همه قرن که است. از آن زمان که این قیام رخ داد تاکنون، بعد از این

خواه آزادی هایملتپشـت سـر گذاشـته شده است، در سراسر عالم 

ه گیرند و فق  بجهان از سـیدالشـهدا )علیه الصَلاه والّسلام( الهام می

مســلمانان اختصــاص ندارد. این راه نجات، رهایی، عزت، کرامت و 

همان چیزی اسـت که بشـریت حقیقتاب تشـنه آن اسـت. امام حسین 

( راه را نشان داد، الگو ارائه کرد، منطق ارائه کرد، برایش السلامعلیه)

کرد، چنین  )ع(قاعده و سبک و روش ارائه کرد. کاری که امام حسین

کاری است. علاوه بر اینکه سد را شکست. امام راحل و عظیم الشأن 

در جریان انقلاب اســلامی که یکی از معجزات و کرامات حســینی در 

با تکیه بر همین منطق و با همراهی یک شود، عصر ما محسوب می

ملت وفادار که به عنایت سـیدالشهدا )علیه الصَلاه والسّلام( بیدار شده 

 بودند، ملت ایران را آزاد کرد.

یک جمله است، ولی « خون بر شـمشـیر پیروز است»جمله مشـهور 

 منطق حسینی برای رسیدن به نجات و آزادی است.

ابی ینگاری و عمقنویت، فهم، ژرفنخایر عظیم بصیرت، معرفت، مع

 های را در سپیدافتد. چنین دههدر سـلوک حسـینی دهگانه اتفاق می

 ای است برایمان تجربه کردیم. دهه مبارکه فجر دههانقلاب اسلامی
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پخته شــدن، فهم، انســجام، ســازماندهی، خودیابی، خودشــناســی و 

 ایقدامی برچنین ا« لیال عشــر»اکتشــاف تا به نقطه رهایی برســد. 

ای باز است. هر دهه مصداق یابیبشـریت دارد و دسـت ما از جهت 

ــتگی ــد، آزادی از دلبس ــهمی در بیداری، رش های مادی، که چنین س

شـناسـی، شـناخت حقیقت و حق و افزایش بصیرت داشته باشد، ولی

 مصداق این آیه است.

 )ع(رابطه انقلاب ما با نهضت امام حسین

به هم  یدارد و در مجموع نظام یعاد گـوناگوناســلام جـلوه ها و ابـ

اما  ؛انسان راستین است کدادن همه شئون ی یتجل یپــیوسته بـرا

 کیاز امامان و رهبران و پیشوایان ما، اسوه ی کبه طـور خاص، هر ی

ــلام هستند ــرجسته اسـ ــعاد بـ  ما و یمقتدا و شهید و گواه برا از ابـ

اه و رسم اسلام را در عمل و در خواهند ر یـه مـک یمـسلمانان یبـرا

 .نمایند ینند و پیروکشیوه و در اقدام امامانشان بیابند و لمس 

 )ع(واژگونه جلوه دادن حقیقت قیام امام حسین

ــین بن عل ــــس ــهادت  )ع(یحـ را با خون، با مبارزه، با انقلاب و با ش

ــ ــجین مـ ــعن یعـ باید گفت مظهر جهاد، مظهر شهادت،  ییابیم. یـ

ـــر السلام،  یو اله یو نهضـت و پرخاش و خشم انقلاب تکمظهر حـ

ـــت. طاغوت و طاغوتیان و همه عمال بیگانه  )ع(یحسین بن عل اسـ

ــلام را در درون امـــت ما به صورت یم  پوسیده، یخواستند عنصر اسـ

 .رخت آور و مسخ شده درآورند

ما را در  یو اســلام ی، اجتماعیعظیم معنو یاز سـرمایه ها یبسـیار

ــین جامعه ــه کو محدود و واژگونه جلوه دادند  کوچکما آنچنان  بـ ـ

ـــقیقتش ته بسـیار مسخ شده از آن بر  یشـد و تنها قالب یروح و حـ

و  یه درس عدالت، مبارزه، ایستادگک )ع(امام حسین .مـــاند یجـــا
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داد، در جـامعـه و در امـت مـا، او و یاران و خاندانش به  یمقـاوت م

ه به کمده بودند، بطوریاز ضــعف در آ یتــــدریه به صــورت مظهر

ـــجالس عزادار ـــاشوراها و مـ در بین ما شیعیان نه تنها  یتدریه عـ

ــیدار ــحرکشورانگیز بـ ــبود بل کننده و تـ ــرین نـ ه به ه متذسفانکآفـ

س کننده و رخوت انگیز و ضعف آور و زبون پرور منعکسرد  یصـورت

ــ ــمه سرمایه ها یشده بود. دشمن مـ ارزشمند را از ما  یخواست هـ

ـــند تا ما محروم شویم و نتوانیم با تکرا مسخ  هاآنرد و بگی ه به یکـ

 .راهمان و راه حق اسلام را ادامه دهیم هاآن

 مظهر خشم خدا در برابر مفسدان )ع(امام حسین

 ربلا راک یه ماجراکقبل از آن یاش، حت یدر زنـدگ )ع(امــام حـسین

 کعاویه در یم ــند، مـظهر خـشم خدا در برابر ظالمان بود.کآغــاز 

ه: گویا کرد کرا نصیحت  )ع(نـــامه، بـــه خـــیال خـــود، امام حسین

ـد با تو آمد و ش یسانک، یرده اکشـنیده ام با این و آن رابطه برقرار 

ــویا خیال فتنه انگیز ــد و گـ و ایجاد تفرقه در بین امت اسلام  یدارنـ

 .یدار

و  یرفتار سازه مبادا خود را در فتنه گکدهم از آن یمـــن تو را بیم م

ـه د در ایـــن نـــامه بیبزن یدر بین امت اسلام ینکدست به تفرقه اف

ـــحنه  )ع(یبا حسـین بن عل یچهره نصـیحت گر اندرز گو وارد صـ

آراسته حضرت را دعـوت بـه  یو با ظاهر یفریب شـده بـود؛ با عوام

ــ یاز اخلال و تفرقه انداز یآرامش و حفظ امنیت و جلوگیر د نک یمـ

ـــوا محی  امن و از این قبیل توصیه ها را در  کست ایجاد یو درخـ

تند و  ینــامه اش دارد. امــا آن حــضرت در پــاسخ نـامه فرازهای

ــاسخ معاویه فرمود. از جمله این بود  ــنگر در پـ ه تو ب ه فرمودکروشـ

در نم کنم و گرفتار فته نکه من خود را در فتنه نیفک یمـن گفته بود
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و اصلا مظهر فتنه و سرچشمه فساد تو  یته ریشـه فته تو هسک یحال

ر در افتادن با تو نباشم، من کـه مـن به فک ی. تــو گـفته ایهــست

 .ر نباشم مسئول باشمکترسم اگر چنانچه به این ف یم

ر مـبارزه بـا تـو نـباشم در پـیشگاه خدا احساس کاگــر مــن در فـ

 و یعد ه حجربنک ینم. مگر تو نبودک یو عــصیان مـ ینــافرمان

ــبارزش را  ر ؟ مگیردکگفتند شهید  یه جز حق نمکیاران دلاور و مـ

ـــه فرمان دادک یتو نبود اســت او را از  )ع(یس بر دین علکهر  یـ

ـنند و حـقش را بگیرند و حقوقش را قطع کنار کومت عزل و بــرکح

ـــلک جز  )ع(یجز دین خداســت؟ مگر دین عل )ع(ینند؟ مگر دین عـ

 .یقرآن است؟ تو با حق درافتاد دین محمد )ص( و جز دین

ه کآنـچنان تند در این نامه معاویه را مورد پرخاش و هجوم قرار داد 

اغوت با ط یسر ناسازگار )ع(یه حسین بن علکاز همان ابتدا پیدا بود 

 .و با ظلم را دارد

ــینک یرغم قرار داد یمعاویه عل یوقت ــته و بنا  )ع(ه با امام حس بس

ند کرا به عنوان جانشین تعیین ن یسکش خود یــه بـه جـاکبــود 

از  کیرد، این یکارش یزید را به عنوان جانشــین تعیین کاما فرزند ناب

ه دید با کاین یبرا بــر افـروختن خـشم آن حضرت بود. یمــایه ها

ــت و مک یاین بدعت بزرگ خواهد خلافت را در  یه معاویه گذارده اس

یشین پ یاگر خلفا «لسلامالاسلام ا یو عل»ـند، ک یخاندانش مــوروث

ه بعد از کیه زده بودند، اما این امید بود کبناحق بـر مـسند خـلافت تـ

 ینند و بتوانند از راههایکه آن خلیفه رفت لااقل مردم دخالت کآنـــــ

ــه صـال  اسـت بـیابند و یا به سراش اما کرا  یــسکوارد شــوند و 

 .ندنکو را انتخاب پیامبر بروند و ا یراسـتینشان و خـلیفه واقـع

ــد  یاما وقت ــد و ح یموروث یه خلافت در خانواده اکبنا ش  ومتکباش

فامیل بگردد، دیگر بعد از آن تدبیر از دست  کدست بـــه دست در ی
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شود و  یمردم و از دســت اســلام و قـرآن و از دسـت همه خارج م

خاندان  کفامیل و در ی کتمـام قـدرت اســـلـام و قدرت امت در ی

 .گردد یز مکمتمر

تند حسین بن  یایــــن مــــقدمه مرحله جدید پرخاش و موضع گیر

 .امیه بود یدر برابر خلافت خاندان بن )ع(یعل

ه و خلافت پیمان او ب یمـعاویه مرد و یزید بر حسب وصیت غیر قانون

معاویه نشـــســـت. یزید به عمال و مذمورانش در ســـراســـر  یجا

ه بیعت بگیرند و ضمنا ب ـه از مردمکدسـتور داد  یاسـلام یسرزمینها

هم بیعت بگیرد. از  )ع(ه از امام حسینکعاملش در مـدینه دستور داد 

تسلیم و  یــربلا بـسته شد. بیعت با یزید یعنکاینجا نــطفه حــادثه 

ــازش و هم در برابر طاغوت. او بیعت را بر حسین بن  یارکپیمان سـ

ـــرضــه  )ع(یعل ـــرد و حضــرت هم امتناع فرمود. عرصــه برکعـ  ـ

امیه  یتنگ شد و مقدمات قیام و انقلاب را علیه خاندان بن )ع(حسین

 .ردکفراهم 

ه که که آمد تا در مکرد و به مک کمدینه را تر )ع(یحــسین بـن عل

 یاسلام هایملتمــحل عـبور و مرور قبایل است و از همه اقوام و 

من او ضمنا خانه  آیندمیشور پهناور اسلام بدانجا کـنار کاز گـوشه و 

ــت بتواند با نمایندگان مردم برا یاله ــاختن و یو حرم خداس  بیدار س

 علیه دستگاه هاآنردن احساسات کو زنده  هاآنارشـاد و برانگیختن 

امیه تـماس فـراوان بـگیرد و از هـمانجا هـم نـامه نوشتن و  یبــن

 .ردکوفه آغاز ک ینماینده فرستادن را به سو

اسلام بود و ایران  رشور پهناوکاز  یز قـسمت عـمده اکــوفه مــرک

ومت که از حک یوفه بود و مردم هم با سابقه اکهم وابـــسته بـــه 

ـــ یعل ـــالب یبن ابـ  و )ع(یعل یداشتند، آشناتر با برنامه ها )ع(طـ

با حسین بن  یارکو هم یتر بــه اظــهار وفادارکخاندان او و نــزدی
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وفه کارشاد مردم  یبرابـنابر ایـن، اقـدامات خود را  .بــودند )ع(یعل

در سراسر  یمخف ینیرو کو فــراهم ســاختن مـقدمات و بـسیه ی

ذا از رد. لکامیه شروع  یاین شهر عـلیه دسـتگاه ظـلم و طـغیان بـن

 ()عیمرتب حسین بن عل یطرف مشـغول ارشـاد مردم شد، یعن کی

ـنار کــه از گـــوشه و کقبایل و افــراد و نــمایندگان مــردم  یبرا

ــمل ــخنران آیندمیت کمـ ــ یسـ ــح  مک یمـ  یند، پیام مک یند، بـ

ن ه مساعدتریکرا  یزکنویسد و از طرف دیگر هم مر یفرستد، نامه م

ـــلیه دستگاه بن یان براکم  یامیه است، برا یآماده ساختن مردم عـ

ردم مقدمات انقلاب، آماده کو فراهم  هاآن یاجتماع مردم و همبستگ

 .ندک یم

ه درباره کرا  یوف را خطاب به علما نوشت و سخنبـعد آن نـامه معر

ه در آن روز با دستگاه طاغوت ساخته بودند بیان فرمود؛ ک یعــــلمای

و با همان عیش و عشرت، تفاخر و  یدنیای یـه بـا زنـدگک یعــلمای

منافع و مطامع خودشــان ســاخته بودند. آنچنان نامه حضــرت این 

دند و تند و آتشــین منقلب ه دربار خلافت سـاخته بوکسـوء را  یعلما

ـــمان نامه براکساخت  ت کحر یروحانیت ما و برا یما و برا یه هـ

گر ت بود. اکحر کانگیزه و برنامه ی کما ی یبیـدار و انقلـاب یعلمـا

ه ک ییادتان نرفته باشد و در گرما گرم نبرد ملت ما با طاغوت و فرمان

و همه علمیه  یحوزه ها یعلما یبیدار یامام پشت ســـرهم بـــرا

ــور صــادر مک یعلما ــین بن  یرد، گاهک یش هم به همین نامه حس

ـــمین نامه را بعض یاسـتشـهاد م )ع(علیه  یاز افراد انقلاب یشد و هـ

ـــه چـــگونه حـــسین بن کـــردند کمومن به انقلاب ترجمه و پخش 

اســلام  یفرماید وظایف روحانیان و دانشــمندان و علما یم )ع(یعل

 .اسلام سنگین است ییار یبرا
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ـــنابر این نامه م ند، ک یم یند، سخنرانک ینویسد، بیانیه صادر م یبـ

ـا فرستد، ب یگیرد، نـماینده و مـذمور مـ یمـ یخـصوص یتـمـاسها

 ند وک یصحبت م آیندمینار که از گوشه و کنــــمایندگان مــــردم 

ــقلاب ــر برده و علن یاعمال انـ ــند زیـ پرخاشگرانه علیه دستگاه  یتـ

 )ع(یاز حسین بن عل یپـس از دیگر کیــیه یــام یسلطه گر بــن

ه علی یت تند اجتماعکشود و دقــیقا درس انــقلاب و حـر یصادر م

ه به همیش یم را براکم و علیه دسـتگاه استبداد حاکدسـتگاه ظلم حا

 .آموزدیتاریخ م

چـرا این رواب ، این خطابه ها، این نامه ها، این پیامها، این تـماسها، 

 یرار نـمکما تـ یبرا یمنابر و در مجالس روضه خوانسالیان دراز بر 

ت عدالت دوس یطرفدار اسلام و انقلاب یشد؟ و چرا ما با حسین بن عل

بــــسیه  یه انواع نقشه ها و راهها را بــــراکآزادیخواه مبارز با ظلم 

ردن جامعه علیه قدرت سلطه گر کمــــردم و ارشــــاد آنان و منفجر 

 هکه حضــرت را آن گونه کیم؟ چرا شــد یپیمود، آشــنا نم یم مکحا

ـــا همه این مقدمات، حسین بنک ینم یباید به ما معرف  ()عردند؟ بـ

 .وفه شدکت به جانب کآماده حر

ـــزدی ـــدند و به او گفتند آقاد این سفر خطر دارد، دشمن کنـ انش آمـ

 ؟دروییجا مکنند، کلوم نیست وفا وفه هم معکاسـت، مـردم  یقـو

 .رکعن المن یلمعروف و  نهارید ان امر با د:فرمو

 .نمکر کاز من یروم تا امر به معرو و نه یم

یامبر ه جدم پکبیان فرمود: مگر نشنیده اید  یدر آن پیامش در جملات

 :فرمود

 ثا لعهدالله، مخالفا لســنهکســلطانا جأرا مســتحلا لحرم الله نا یمن ر 

ـــعدوان، العبادالل بالاثم و  یعلیه و آله، یعمل ف اللهصلیرسول الله  ـ

 .هالله ان یدخله مدخل یان حقا علکفـلم یعیر علیه بفعل و لا قول، 
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ـــر  ـــس ببیند کهـ در بین مردم حدود خدا را  یه سلطان ستمگرکـ

ر را احیا و کند، منک یــرده اســت، بــه مــردم ظــلم مـکپایمال 

بر مردم  یم ضد دین و ضد عدالتکرده است، حاکمعروف را لگدمال 

ند، بر کت و قیام نکت بـنشیند و در بـرابرش حرکامسل  است و سـ

ه کببرد  کیار را به همان درکت و سازشکه آن شخا ساکخداست 

ــتمگر را م ــلطان س ــلطان کدهد  یبرد و همانجا جا یآن س ه آن س

 .دهد یم یرا جا ائنخ

 .نمکفرمود: من وظیفه دارم، باید بروم و بگویم و مبارزه 

 .یفیما سیوف خذین یلابقتلان دین محمد لم یستقم اکوان 

ــن جدم پیامبر جز با قتل و شهادت من مستقر نم ــر دیـ ، گردد یاگـ

 .شمشیرها مرا در بر گیرید یپس ا

ترسانید؟ به قول امام و  یترسانید؟ از شهادت م یمــرا از مـرگ مـ

ه از هر قطره کرهـــبرمان همین شهادتها و همین خون شهید است 

 یشـــود و بر م یروید و زنده م یم یمبارز مســلمان انقلاب کاش ی

 .خیزد

ه در بین راه خبر شــهادت مسلم بن عقیل و کآن )ع(یحسـین بن عل

من دش یو خبر بسیه عموم هاآن یوفای یوفه و بکخبر شورش مردم 

بـه قـلب سپاه دشمن زد و پرخاش و تعرض  کمـعذال یرا شنید ولـ

 یاش، از هر عزیزو مبارزه و مـجاهده خود را انجام داد و هر صحنه 

 یشیر خوارش و از هر عزیز کودکش، از نافـتاد، از جوا که بر خاک

ه از او بــازماند ایــن پــرچم پـر افتخار را در اهتزاز نگاه داشت و ک

ـــه بسـیار ـــهادت را بـ  آن روز رسانید. یاز مناطق اسلام یپیام شــ

لثومش و همه عزیزانش به صــورت الگوها و ســمبلها و ک، ام زینبش

ــبارزه و حق خواه یمونه هان ــقلاب و مـ ــجاهده و انـ و  یعظیم مـ
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ـــرا یعدالت طلب ماندند و جاودانه  یهمیشــه تاریخ باق یدرآمدند، بـ

 .اسلام و دین و قرآنمان شدند

 )ع(ننده نهضت امام حسینک، احیا یامام خمین

را از آن  )ع(یـرد و حسین بن علکزنـده  عـاشورا را یامــام خــمین

ه گردو غبار رفتار ناهنجارمان در طول قرون، کتاریخ  کتاری یزوایـا

سـاخته بود، وارد صحنه  یتیره مخف یش را پشـت ابرهاکچهره تابنا

ه ناگهان عاشورا رنگ کخـاطر داریـد هـفده سـال قبل بود  به ـرد.ک

دو روز قــبل از پـانزده خرداد  یبه خود گرفت. در عــاشورا یدیگر

همه ساله، در آن  یو ســینه زنـ یرسال چهل دو، جملات نوحه گــ

ـــان، علیه ظلم و  یسال ناگهان به شعارها ـــلیه طاغوت زمـ تند عـ

ه و ه در گوشکمتفرق  یتبدیل شد و دیدیم همان هـیئتها یستمگر

آمدند و بـــه ســـرو ســـینه خودشان ینار محلات همه ساله بیرون مک

را در  مسل  بود و هـــیچگاه مـــشتشان هاآنزدند، اما دشمن بر  یم

ردند و هـــمیشه بـــه سـر ک یبــرابر دشــمن پرخاشگرشان گره نم

خـشمگین،  یزدند، در آن سال ناگهان این چهره ها یخــودشان م

 دشـمن یاخ مرمر به سوکمشتهایشان را در برابر  یمــردم حــسین

ــتمگر خود گره  ــر کردند و حرکس ــعار معروف را س ت دادند و آن ش

ــد  ــهکدادنـ ــمین» :ـ ــمین یخـ بمیرد بمیرد این خدا نگهدار تو،  یخـ

 «.دشمن خونخوار تو

 یرفتند و این سرمایه ها یبر باد مدراز  ه سالیانک یهـمان نیروهای

ــد و  یعظیم نابود م ــکش ــت  یس  یه چگونه این نیروهاکخبر نداش

ــامعه شیعه و در بطن جامعه اسلام ــطن جـ وجود دارد،  یعظیم در بـ

اعتراض  کموج و ی کبـه صورت ی ناگهان این نـیروها بـالا آمـد و

پارچه گـره شد و دشمن را لرزاند. لذا رهبر را در کشد و به صورت یـ
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 ردند وکه همان شب پانزده خرداد بود دستگیر کشب دوازدهم محرم 

ردند و دشمن هم حمله شدید کبر پا  یروز بعد مردم تظاهرات عظیم

 .ختبه راه اندا یشتار فجیع و سهمگین و وحشیانه اکو 

چیســت؟ این مشــت به  یتها براکگفتند این حر یم یآن روز عده ا

ــت تهکسندان  ــا دسـ ــا بـ ــت؛ مـ ــوبیدن اسـ  یسکدر برابر چه  یـ

 یه هایکنیم؟ برویم باز هم برگردیم به گوشــه مساجد و تکمقاومت 

 .نیم و توسل داشته باشیم، همین و همینکخودمان و همانجا زمزمه 

ردند کبنا  یردیم؟ عده اکارزه و پرخاش چرا بیرون آمـدیم و چرا مبـ

ن ه بعد از شهادت حسیک یست مثل سمپاشرردن. شاید دک یسمپاش

ه ظاهرا مسلمان بودند کاز مردم هم  یردند. عده اک یمـ )ع(یبن عل

ـــلام ـــریان آن ها جریان نداشت،  یاما روح اسـ  یهم م هاآندر شـ

یاران خود را را رفت؟ و چرا فرزندان و  )ع(یگفتند چرا حســین بن عل

شتن داد؟ مــگر تــوانست بـا هـفتاد و دو نفر در برابر آن خیل کبه 

ــتادگ  هک یدانســتند از همان روز یند؟ اما نمک یعظیم دشــمن ایس

مت وکــربلا ریــخت پـایه حـکبر سرزمین  )ع(یخون حسین بن عل

ه ـکدیدند  یطاغوت یزید و خاندان آن حضرت ایستاده بــودند و مـ

ند، منقلب شدند و ک یسر برادرش آمده و با او زمزمه مـ یازینب بال

ـــنه در صــفوف  یو شــرمندگ یروح یآن دگرگون آغاز شــد، آن رخـ

 یـه زینب مک یلامکدشمن و طاغوت آغاز شد. بعد قدم به قدم، هر 

و نیز  فرمود یگفت، امام ســجاد مســجد شــام م یلثوم مکگفت، ام 

ــــن کبود  یحامل پیام اهآن یگریه ها و عزاداریها و خطبه ها ه ایـ

ـــطرات خون شـهیدان را بر سر و رو مردم مرده و خواب آلوده  یقـ

عـــصرشان پاشید و خون شیهد در رگ و پوست این امت به جریان 

 یت به تدریه دودمان بنکه موج این حرکنـــگذشت  یافتاد و چـــیز

 .امیه را بر باد داد
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این طرف و آن  رتبم ه داده بودند،ک یمردم ما هم به دنبال شــهدای

ردند و عده ک یشتار بود، دژخیمان حمله مکطـــرف تـــظاهرات بود، 

ه آیا محرم چه خواهد شد؟ و آیا امام درباره محرم کنگران بودند  یا

ه بیانیه کبـه محرم مانده بود  یخواهند داد؟ چــند روز یچه دستور

 :امام صادر شد. امام در این بیانیه فرمود

خون بر شمشیر است. مو بر بدنها راست شد  یمــحرم مــاه پـیروز

 :هک

خواهد مردم  یرده است؟ چگونه مکاین مردم  یبرا یرکامـام چه ف

ــتد؟ م یرا جلو ــیل خون به راه  یگلوله بفرس خواهد در ماه محرم س

ـــبال این بیان امام و بسـیه او، چگونه جلسات ما  ـــه دنـ بیندازد؟ بـ

الب بر پا شد؛ در تاسوعا و وه، پـر حـرارت و پر تپش و چقدر جکپرش

 بر پا شد؛ در میان یوهکعظیم و اجتماع با ش یعاشورا چـه راه پیمای

 شور، میلیونها نفرکحمله دشـمن و در قلب توطئه دشـمن در سراسر 

ه پیام و هم کشعار و با ی کپارچه و همه با یکبه راه افـتادند: همه ی

ونه عاشورا و ه چگکملموس و محسوس بود  یقـیام. بـخوب کدر یـ

 یتاسوعا سـرنوشت ساز است. پشت دشمن را لرزاند، پشت ابرقدرتها

ه حسین بن کبـالاخره معلوم شد  .پشتوانه اســتبداد را هــم لــرزاند

لهام اسلام چگونه ا یرهـبر عظیم الشذن عدالت گستر و انقلاب )ع(یعل

، نـهضت ما بیش از هر یـرد. آرکداد و چــگونه جــامعه را بـسیه 

ربلا جان گرفت و از آنجا مایه گرفت و تغذیه و هدایت کچیز از حادثه 

 .شد

دو  کیو مخصوصا ی 16اگر تاریخ دقیق انقلاب و نهضـت را از سـال 

ه از ک یزکتها و مراکسال اخــیر بـنویسند و مـجموع شـعارها و حر

شته دادند، تمام کردند و کت کـه حـرک یت شـد و مـردمکآنجا حـر

ـــع ه چگونه کرد کاحسـاس خواهیم  یشـود، بخوب یه نگاراینها واقـ
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ــا و الهام بخش ما به کبیش از همه حادثه  ــق و راهگش ــرمش ربلا س

خدا و با اعتماد بر او، با  یبود و بـه هـر حـال بـه یار یپیروز یسو

 .همه مردم مسلمان بر دشمن پیروز شدند یهمبستگ
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 فصل سوم

 علیه(عالیتاللّه)رضوانخمینیامام

 

 نظیر، شخصیتی بی)ره(امام خمینی

ها، خـداونـد تبـارک و تعـالی اراده کرد تـا یک بار دیگر پس از قرن

بشـــریـت، دورنمـایی از حقیقـت انســـان کامل را تجربه کند. این 

یا، ی معصومین و انبنظیر پس از سـلسلهالقدر و بیشـخصـیت عظیم

 است. او (السلامعلیه) عصـرخمینی کبیر، از معجزات اسـلام، قرآن و امام 

کســـی بود کــه توانســـت بـا آن کـل ارتبــاط بگیرد و جزء معــدود 

هایی است که قرآن کریم با کلیت خود بر قلب مقدسش شـخصـیت

طلوع کرد و این کشفِ تام برای او رخ داد. این مسئله، برای مردمان 

زمان ما خیلی عجیب نیسـت؛ چراکه شـاهد هستند که آن شخصیت 

و تاریخی جدید شـد که تا ظهور به نام او شناخته  عصـرأ بزرگ، مبد

ی ما خمینیون هستیم و شناسند. همهرا با او می عصرشود و این می

که با این مرام و طرز تفکر همراه باشند، با او  هاآنشاءالله باشیم. ان

شـوند و او که شـخصـیتی عظیم و عارف و عامل است، شـناخته می

 غیبت است. رعصدار بخش اخیر پرچم
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اگر انسان بخواهد امام راحل را بشناسد، راهی جز قرآن ندارد و رهبر 

ــت. امام ولیده ــت و از عزیزمان این کار را کرده اس ی قرآن کریم اس

رحم قرآن کریم متولد شـده اسـت. آقا در اولین ســالگرد رحلت امام، 

ای دارند که خاص، خواندنی و متفاوت اســت؛ حتماب صــفحهپیام چهل

به آن رجوع کنید و آن را بخوانید. ایشـــان در آن پیام از قرآن کریم 

رِجالٌ لا تُلهیهِم تِجارَةٌ وَ لا بَیعٌ عَن نِکرِ اللّهِ »گوید: گیرد و میوام می

لوةِ و ایتـاءِ الزَّکوةِ یَخـافُونَ یَومـاب تَتَقَلَّـبُ فیهِ القُلُوبُ وَ  وَ  ِقـامِ الصـــَّ

آنان را از یاد خدا و  یجارت و نه داد و ستده نه تک یمردان 06؛الاب صارُ

 هک یدارد و از روزیات به خود مشغول نمکبرپا داشتن نماز و دادن ز

در سیر آن پیام «. هراسندیشـود، میها در آن زیرورو مها و دیدهدل

 کردند.نورانی، چند بار دیگر نیز به قرآن کریم مراجعه 

 )ره(عصر خمینی  

الله بود؛ رضوان خدا بر او باد. امام مانند یک الله و آیتهواقعاب امام کلم

جان مندرسی دمیده شد و این خفته ی خواب بیروح بود که در پیکره

را بیدار کرد و ایران عزیز ما با وجود نازنین او، آن قومی شد که قرآن 

کریم از آمدنشـان بشارت داده بود. به قوم صدر اسلام گفته شده بود: 

رویشی خواهد بود، اما طول خواهد کشید. این قوم  یعنی« فَسَوفَ»

اش این است که او را قوم خمینی شود و شناسهبا این امام تعریف می

 نامند.و امت خمینی می

شود. این تحول، بیداری و تا ظهور با نام خمینی نامیده می عصراین 

 اشاءالله این نهضت رانرژی که او پشـت سر این نهضت گذاشت، ان

 ی حضرت حجتبرد و این نیز ساخته و پرداختهی ظهور میتا آستانه

 است. (السلامعلیه)بن الحسن العسکری 

                                       
 .55. نور: 06
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که زمان خواهد برد تا شــناخته  اســت یک مربی کاملامام خمینی 

آبادی، خضر راه شد تا اسرار را به او بگوید و شـود، یعنی حضرت شاه

مصـــاف فرعون و  این موســـی با ید بیضـــای خود تجلی کند و به

فرعونیان برود. حکایت، حکایت یک رژیم اســتبدادی بالای ســر یک 

ــیلی  ــتکبار س ــربه زد که تمام جریان اس ملت نبود. این مرد چنان ض

 .خوردند

 تأثیر شخصیت امام راحل در پیروزی انقلاب

های الهی انقلاب ما با رهبری یک شـخصیت الهی و بر اساس ارزش

عمیقاب خدا را باور داشت. امام عزیز  شـکل گرفت. آن شخصیت الهی

ما نه فق  در واجبات و محرّمات، بلکه در مســـتحبات و مکروهات، 

گوی ســـبقت را از دیگران ربوده و زندگی خود را کاملاب بر اســـاس 

ه ی او بخواسـت خدا بنا نهاده بود. بزرگی امام، استواری و نفون کلمه

های عالم جمع شوند و در گردد. اگر تمام قدرتایمان و توکلش برمی

کند. امام برابر چنین شخصیتی بایستند، هیچ ترسی به او راه پیدا نمی

. «تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی»همـان اوائـل انقلـاب فرمودند: 

و  های نظامیزمانی ایشـان این جمله را گفتند که قوای مسل ، نیرو

از راه المللی در آغتوان دفاعی حداقلی داشتیم و از نظر سیاسی و بین

ــنیدم که آمریکایی ــی به کار های روانها گروهبودیم. من ش ــناس ش

های گرفته و این قسـمت از سخنان امام عزیز را به تحلیل و بررسی

ان اند تا ببینند این سخنشناسی بر اساس چهره و صوت گذاشتهروان

 ها این بود کهدر شـرای  هیجانی گفته شـده یا خیرد حاصـل بررسی

این آقا در کمال آرامش و در اوج اطمینان و از عمق وجود این جمله 

 را گفته است.
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ی تواند وجدان خفتهآید؟ چه کسی میچنین کاری از چه کسی برمی

ی تواند ملتی را که همهیـک ملـت را بیـدار کنـد؟ چـه کســـی می

هایش راکد اسـت و عقب نگه داشــته شــده است، به حرکت ظرفیت

شـدت عقب نگه داشته شده از کاروان پیشـرفت به درآورد؟ این ملت

 بود.

انقلاب اسـلامی ما حاصـل چنین نفس قدسی است. ملت ما آمادگی، 

و قبل  0516هایی داشت که کمک کرد تا در خرداد و ریشه سـرمایه

به پیروزی  0575از آن، بیداری شـــروع شـــد و در نهایت، در بهمن 

 رسید.

ــر و روزگاری، ب ــت. خوش به زندگی در چنین عص ــارتی بزرگ اس ش

ــد و از همان روز، یاری خداوند  ــماد ملت عزیز ما بیدار ش ــعادت ش س

های بزرگ جان شـامل حال او شد. مردم ما حاضر شدند برای آرمان

ی صــدق و پایمردی آنان آموزِ شـهید، نشـانههزار دانش 56بدهند و 

 است.

 با سایر علما )ره(تفاوت امام خمینی 

از بزرگـان امر به معروف و نهی از منکر را در  در تـاریخ، بســـیـاری

یک تفاوت اساسی داشت؛  هاآناند، اما امام با دسـتور کار خود داشته

ی در مورد منکر، سراش ام منکرات و در مورد معروف، سراش مادر همه

ی منکرات، طاغوت هـا رفـت. از نگـاه قرآن کریم، مادر همهمعروف

ای تحت لایت الهی. اگر جامعههـا، وی معروفاســـت و مـادر همـه

های انسانی، طبیعی، نخائر و میراث ی طاغوت باشد، استعدادسـیطره

شـــود. درنتیجــه فرهنگی و هر چــه دارد، علیــه او مصـــرف می

رود. این همان ســوزد و امکاناتش از دســت میاســتعدادهایش می

ها با تمام وجود لمس کرد و دید که چیزی است که ملت ما طی قرن
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میت طاغوت چه بر ســر اقتصــاد و فرهنگ و ســیاســت و جامعه حاک

 آورد.می

بـایـد قومی بـه میدان بیاید و جان و جانان بدهد تا چنین منکری از 

ها مستقر شود. ی معروفمیان برداشته شود و به جای آن، مادر همه

ــأن، با همراهی ملت این کار بزرگ را انجام داد. امام راحل عظیم الش

ر به معروف و ناهی از منکر عصر ما، امام راحل مؤسس ترین آمبزرگ

 ی ما حق حیات دارد.است که به گردن همه

 ی مادو حجت زمانه

یکی از معجزات بزرگ این اســـت که خمینی تکثیر و جوان شـــد و 

، «ای، خمینی دیگر اســـتخامنه»دوبـاره بـه صـــحنه آمد. شـــعار 

لاب اسلامی، عادی های انقی فهم ملت ایران است. شعاردهندهنشـان

استقلال، آزادی، جمهوری »نیست و بر اساس یک کشف است. شعار 

های کلان یک ملت است که یک شعار عادی نیست و فهم« اسلامی

ها در بچهها جاری گشــته اســت. به شــعار تبدیل شــده و بر زبان

ــه ــگاه مدرس ی انقلاب برای من خواندند که پوتین در دیدار با نمایش

قدر گفته است که: من مسی  را ندیدم، اما آنچه را عالی رهبر عزیز و

ی رهبر ایران مشــاهده کردم. رهبر در مورد مســی  خواندم، در چهره

ی دوم شــخصــیت امام هســتند و همان قدرمان نســخهعزیز و عالی

ــلابت را دارند که به ایمان به مبدأ و معاد برمی ــجاعت و ص  گردد.ش

ــه با رفتن امام، انقلاب از هم میها در این رؤیا بودند کبدبخت د؛ پاش

را  هااینامـا نـاگهان به خود آمدند و دیدند که همان دســـت، چنان 

 آید.گرفته است که نفسشان بالا نمی

ی بسـیار خوبی اســت. وای به حال کسی ی ما، زمانهالحمدلله زمانه

ارتباط نگرفته  عصـــرکـه در این روزگار زندگی کند، اما با روح این 
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ی که حجت، در آن طلوع خاصی دارد، متناسب عصرد. بدانید در باش

شـــود. بر مردمـان زمان ما با امام خمینی بـا آن بر مـا احتجـاج می

احتجاج خواهد شــد. او مســی  بود و نَفَســش این همه آدم را به اعلا 

رسـاند. باید برای شـخصـیت، اخلاق و همت خودمان حجت درسـت 

اما ما چه  ؛متعال حجت دارند ی شـــهـدا پیش خدایکنیم. خـانواده

داریم؟د این بیچــاره و این کمتر از نره چــه حجتی برای خود دارد؟د 

ام ای بر ما تمباید به حساب خودمان برسیم. حجت با خمینی و خامنه

 شده است.

الله اشـتهاردی را رحمت کند که از استادان سرشناس خدا، آقای آیت

حال، خیلی متواضع بودند. عینحوزه و از عارفان و سـالکان بودند. در

ها بردمد من چند سـفر با ایشـان همراه بودم و چه فیضـی از آن سفر

ی جمعه و نمایندگان ولیّ فقیه، در جمعی از اســـتـادان حوزه و ائمه

حدود یک هفته با هم بودند. ایشان هم چون از استادان حوزه بودند، 

ــی در گوش من گفته بود حوا ــریف آوردند. گویا کس ــت به آقتش ا س

اخت. سباشد. ایشان از افرادی بودند که نگاهشان انسان را متوجه می

ی اآقای خامنه»گفت: ی قشنگ خود میالله اشـتهاردی با لهجهآیت

ــبت به آقای خمینی، به منزله  شــاید«. ی جلد دوم کتاب اســتنس

هایی خواهیم رسید. این منظور ایشان این بوده که با همین آقا به جا

یک فقیه مسلّم سرشناس است که بسیاری از بزرگان فعلی،  صحبتِ

 اند.شاگردان ایشان بوده
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 فصل چهارم

 انقالب اسالمی
 

 نعمت بزرگی که از آن غافل هستیم

 ویژه ایام دهه فجرهمیشــه و به (الســلامعلیه)ی ابراهیم ی مبارکهســوره

ن و فراخوان خواندنی است. خدای متعال در این سوره، یک پیام روش

دهد که بســـیار نویدبخش و در بزرگ را جلوی چشـــم همه قرار می

تهدیدکننده است. خداوند متعال در این آیه که جزء عین حال بسـیار 

م  کنَّر تُم  لَأَزِیدَکم  لَئِن  شَکوَ  ِن  تَأَنَّنَ رَبُّ»فرماید: آیات مشهور است، می

 هک ردک اعلام پروردگارتان هک آنگاه 05؛یدٌفَر تُم   ِنَّ عَذابِی لَشَدِکوَ لَئِن  

 راگ و ردک خواهم افزون را شما  نعمت] نیدک یسـپاسـگزار واقعاب اگر

ما معمولاب در «. بود خواهد ســخت من عذاب قطعاب نمایید، یناســپاســ

هایی که به کســـی ی نعمتمحـاورات عرفی خود، این آیه را درباره

م آیه رست است، اما باید ببینیکنیم. البته درسـیده اسـت، استفاده می

 در مورد چه نعمتی است و شأن نزول آن چیست.

                                       
 .5. ابراهیم: 05
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 ها، شـــکر وی نعمتآیات قرآنی دلالتی فراگیر دارند و این آیه، همه

دهد؛ اما دانســتن شــأن نزول آیه، برای فهم ها را پوشــش میکفران

 دقیق آن خیلی راهگشا است.

ی جناب موسی بن عمران و ابلهمورد مقدر  (السـلامعلیه)ی ابراهیم سوره

ن  أَ»دهد که: فرمان می (السلامعلیه)فرعون است. خدای متعال به موسی 

 را خود قوم 08؛اللَّهِ امِیَّالنُّورِ وَنَکِّر هُم  بِأَ یأَخ رِج  قَو مَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ  ِلَ

 آنان به را خدا یروزها و آور بیرون یروشــنای یســو به هایکتاری از

 «.نک یدآوریا

دارد که موســـی آیه بعد خدای متعال، بیان میجالب اســـت که در 
ــلامعلیه) لِ  ِن  أَن جَاکُم  مِن  آ کُم ی ان کُرُوا نِع مَةَ اللَّهِ عَلَ»به قومش گفت:  (الس

ومُونَکُم یَفِر عَو نَ  وءَ ال عَـذَابِ وَ ســـُ ـــُ تَح یَأَب نَاءَکُم  وَ ذَبِّحُونَیُس  ونَیُســـ 

اءَکُ ــَ ــما هک آنگاه آورید، یاد به خود بر را خدا نعمت 09؛م نِس  از را ش

 و داشتندیم روا سـخت عذاب شـما بر هک  همانان] رهانید فرعونیان

د از این بع«. گذاشتندیم زنده را زنانتان و بریدندیم سر را پسـرانتان

کَر تُم  لأزِ»فرماید: یـادآوری می ـــَ  یذَابِ ِنَّ عَ وَلَئِن  کَفَر تُم  دَنَّکُم یلَئِن  ش

دِ  خواهم افزون را شما  نعمت] نیدک یسـپاسـگزار واقعاب اگر 61؛دٌیلَشـَ

 «.بود خواهد سخت من عذاب قطعاب نمایید، یناسپاس اگر و ردک

جه کنیم، متووقتی این آیه را در میان آیات قبل و بعدش مشاهده می

ات جکند. موضوع، نشویم که خدای متعال به چه نعمتی اشاره میمی

ــت. این همان  ــتقرار ولایت الهی اس یک ملت از جریان طاغوت و اس

نعمت بزرگی است که مطرح شده و فراخوان شکر برای آن داده شده 

 است.

                                       
 .7. ابراهیم: 08
 .6. ابراهیم: 09
 .5. ابراهیم: 61
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 شکر نعمت، نعمتت»گوییم: ما در معنا کردن آیه، اشـتباه داریم و می

ا این اثر قطعاب هست؛ ام«. افزون کند؛ کفر، نعمت از کفت بیرون کند

ی ؛ یعن«م کلَأَزِیدَنَّ»فرمـایـد: و میکنـد ش از این را بیـان میآیـه بی

ــما اعلام می ــما را پروردگار ش ــکر کنید، خودِ من خدا، ش کند اگر ش

این  یابد ومی کنم. شـخصـیت شاکر از برکت شکر توسعهبزرگ می

ی مقابل هم فرمود: اگر خیلی فراتر از گسترش نعمت است. در نقطه

وید، عذاب من شــدید اســت و تعارفی در کار گرفتار کفران نعمت شــ

ه در طور کنیسـت. عذاب شدید فق  گرفته شدن نعمت نیست. همان

 شود، در مورد کفران، کسیشکر، شاکر بزرگ و رفیع و سعادتمند می

 گیرد.که نعمت را زیر پا گذاشته، مخاطب عذاب قرار می

مت و تن نعگوییم ناشـــکری باع  رفکنیم و میما آیه را بد معنا می

اما در واقع اگر شکر کنیم، خدای ؛ شـکر باع  اضافه شدن آن است

دهد. متعال به وجود، فکر، روح، جان، شـخصیت و خرد تو توسعه می

گیرد و نلیل، چنـانچـه کفران باشـــد، خود کافر مورد عذاب قرار می

 شود.کوچک و حقیر می

ــت که یک ب ار دیگر، خواهش من از برادران و خواهران عزیز این اس

ی مبارکه مراجعه و این آیات را تلاوت این سورهدر اولین فرصت، به 

ت. ســاز شــکر اســ، زمینه«ایام الله»کنند. ضــمناب باید گفت: تذکر به 

هایی اســت که جریان طاغوتی حاکم از صــحنه خارج روز« ایام الله»

م او با محوریت ولیّ خدا، استقرار نظ گذاری مردمشود و با سرمایهمی

 گیرد.الهی صورت می

تدبر داشـت. آیات قرآن همیشــه تازه و تنوری است و  هااینباید در 

کنند. کنیم، بـا ما صـــحبت میرا تلـاوت می هـاآنهمین الـان کـه 

ی ما هســـتیم. ی فجر، همهی مبارکهمخاطب این آیه در مورد دهه
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رگ ی ما را جزء شــاکران این نعمت بزامیدواریم خدای متعال، جامعه

 قرار دهد.

 ایرانیان قوم برگزیده خداوند

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَن  یَر تَدَّ مِن کُم  عَن  دینِهِ »شـــدن آیه پس از نازل 

فَسَو فَ یَأ تِی اللَّهُ بِقَو مٍ یُحِبُّهُم  وَ یُحِبُّونَهُ أَنِلَّةٍ عَلَی ال ُمؤ ِمنیَن َأِعّزٍَة َعَلی 

بیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَو مَةَ لائِمٍ نلِکَ فَض لُ  فی ال کافِرینَ یُجاهِدُونَ سـَ

، یداآورده یمانکه ا یکسان یا 60؛اللَّهِ یُؤ تیهِ مَن  یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ

  را یگر]د یخدا گروه یخود برگردد، به زود ینهر کس از شــما از د

دارند.  او را دوســت  یزن]دارد و آنان یآورد که آنان را دوســت میم

  با مؤمنان، فروتن، ]و  بر کافران ســـرفرازند. در راه خدا جهاد ینان]ا

ــرزنش ه یم ــند. اینم متگریملا یچکنند و از س ــل خدا ینترس  فض

، «ستا دانا یشگردهد و خدا گشــایکه بخواهد مسـت. آن را به هر ا

کسانی  چه هااینپرسیدند:  وآله(علیهالله)صلیاصحاب از پیامبر اکرم 

دند: فرموهسـتند؟ حضـرت دسـت بر شانه سلمان فارسی گذاشتند و 

به  یند اگر 66؛مُعَلَّقٌ بِـالثُّرَیَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِن  فَارِسَالـدّین لَو  کَـانَ »

 از فارس یمردان یرد،ها قرار گبســته باشــد و در آســمان یاســتاره ثر

وَ آخَرِینَ »نگام نزول آیه ه«. خواهند گرفت یـارآن را در اخت ]ایران 

  یهای]نیز بر جماعت و 65وَهُوَ العَزیزُ الحَکیم؛ مِن هُم  لَمَّـا یَل حَقُوا بِهِم 

ســـت ارجمند ا اند و اونپیوســـته هاآنه هنوز به کدیگر از ایشـــان 

 نیز همین اتفاق افتاد.« ارکسنجیده

                                       
 .71. مائده: 60
 588:  صفحه  7 جلد القرآن، ریتفس یف زانیالم. 66

 .68. جمعه: 65
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یران ز اباز پیامبر عزیز ما دسـت روی شانه سلمان گذاشتند و سخن ا

آوردند و اینکه ایرانیان و اهالی فارس جماعتی بلندنظر و به میان می

ها هم باشـــد، آن را به بلندهمتند که اگر دین و ایمان در کهکشــان

 دست خواهند آورد.

ــور ما، در حقیقت از  66 ــلامی و الهی در کش بهمن در اوج حرکت اس

 هاآنآمدن  راه رسـیدن همان کسانی است که پیامبر عزیز ما منتظر

س َتِجیُبوا ِلَلِّه َوِللَرُّسوِل اِ »بود که از راه برسـند. فراخوان خداوند در آیه 

فرا  یچون خدا و پیامبر، شـــما را به چیز 61؛م کم  لِمَا یُح یِیک ِنَا دَعَـا

اســخ پبی« نیدکبخشــد، آنان را اجابت یه به شــما حیات مکخواندند 

ها م نبودند؛ علما و بزرگان رنهها مؤمنان کمـانـده بود. در طول قرن

گیری نظام ها کشــیدند؛ اما این آیه دعوت به شــکلبردند و زحمت

ــلام بود.  ــلامی، جامعه متحد، با حاکمیت و ولایت الهی و پرچم اس اس

آیند و این کار را پاســخ مانده بود و نشــانی جماعتی که میاین، بی

 کنند، پیامبر عزیز ما با سلمان داد.می

بلکه  تنها درباره ایمان،انگیز است و نهابیر بسـیار زیبا و شـوقاین تع

و  لَ »حضـرت در جمله دیگری باز به سـلمان اشاره کردند و فرمودند: 

تاره به ســـ یناگر د؛ بِالثُّرَیَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِن  فَارِسَالعِلم مَنُوطاب کَـانَ 

ن آ ]ایران  از فارس یمردان یرد،ها قرار گبسته باشد و در آسمان یاثر

 «.خواهند گرفت یاررا در اخت

 ی خداوندهای قوم برگزیدهویژگی

ــند، پرچم دین  هااین ــتند که وقتی از راه برس چه قوم و گروهی هس

خـدا برافراشـــته خواهد شـــد و زمینه برای ظهور حجت خدا فراهم 

ــارت همین آیهمی ــانی در مورد بش ــود؟ کس ی کریمه، از این قوم ش

                                       
 .61. انفال: 61
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یامبر هایی را نکر کردند. پد و پیامبر عزیز برای این قوم، نشانهپرسیدن

ن ی آی سـلمان گذاشـتند و فرمودند: سلمان، نشانهدسـت بر شـانه

های همشهری هااین 67قومی اسـت که بشـارت آمدنشـان داده شد.

های دیگر نیز سخن از این قوم سلمان و از دیار فارس هستند. در جا

از همان زمان، اهالی حجاز، نسبت به این قوم سربلند به میان آمد و 

انَ الدِّینُ کلَو  »حســادت ورزیدند. در جای دیگری حضــرت فرمودند: 

عِن ـدَ الثُّرَیـا لَـذَهَـبَ بِـهِ رَجُلٌ مِن  فَارِسَ او  قَالَ مِن  اب نَاءِ فَارِسَ حَتَّی 

دین  روایت با تعبیر ایمان و علم هم آمده اســت. اگر نیا «.66یتَنَاوَلَه

یا ایمان یا دانش در ثریا باشد، مردانی مرد، از فارس برخواهند خاست 

و آن را به دســت خواهند آورد. این فضــل خدا اســت که به هر کس 

شود که از خود لیاقت نشان دهد و البته به کسانی عطا میبخواهد می

 دهند.

 ی عاشقانه با خداوند. رابطه1

ی آن افتخار به واســـطه هـایی دارنـد کهاین جمـاعـت چـه ویژگی

ی عدل الهی را پیدا ســـازی برای ظهور حجـت خـدا و اقامهزمینـه

شــان با خدا، محبانه و کنند؟ ویژگی اولشــان این اســت که رابطهمی

 هاآنخدا را دوست دارند و هم خدای متعال  هاآنعاشقانه است؛ هم 

حید، را دوســت دارد، چون اهل تو هاآنرا دوســت دارد. خدای متعال 

توکل، صـــبر و جهاد هســـتند. خودِ خدای متعال فرموده اســـت که 

هم خدای  هاآن 65متوکلان و صـــابران و مجاهدان را دوســـت دارد.

شان با خدای متعال را دوسـت دارند و عاشـق حق هسـتند و دوستی

 گذاری آنان برای دین خدا است.متعال، بنیان سرمایه

                                       
 .مائده یسوره 71 یآیه نیل نمونه، و البیان مجمع تفسیر: ک.. ر67
 .090ص ،5ج مسلم، صحی . 66
 .1: ؛ الصف016: ؛ همان079: عمران . ر.ک: آل65



 

 

صل
ف

 
رم
ها
چ

 :
ب
قلا
ان

 
لام
اس

 ی
 خداوند دهیبرگز قوم انیرانیا

51 

تربیت  )ع(ســیدالشــهدا و محضــر )ع(اینان در مکتب امیرالمؤمنین

ی حسین بن دارِ حسـین و حسـینی هستند. رابطهاند و دوسـتشـده

و اصـحابش با خدای متعال، عارفانه و عاشـقانه بود و حاضر  )ع(علی

ها را در راه خدای متعال بپذیرند و جان و جانان ی سختیبودند همه

رســـند، کننـد. این جمـاعتی که از راه میرا در این مســـیر تقـدیم 

و اصحاب و انصارش دارند. پیامبر  )ع(هایی از حسـین بن علینشـانه

یناب»فرمود:  )ص(اســلام  کســی عاشــق  اگر «.أحَبَّ اللَّهُ مَن أحَبَّ حُســَ

، (امالسـلعلیه)شود. حسین حسین شد، معشوق و محبوب حضرت حق می

شود این جماعت نیز حق اسـت و معلوم می معیار عشـق به حضـرت

 تند.عشّاق الحسین هس

 . خدمتگزاری به مؤمنان2

ویژگی دیگرشان این است که بین خودشان الفت و صمیمت دارند و 

گشـا و دلسوز هستند و به گزار، گرهخاکسـار، خدمتدر برابر مؤمنان، 

ی فرجه )عجل الله تعالهستند. امام عصر « المُؤمِنینَ یأَنِلَّةٍ عَلَ»تعبیر قرآنی، 

ا خواهید به دیدار مید فرمودند که اگر میشیخ مف ای بهدر نامه الشریف(

ا به های شمدار یکدیگر باشید و چنانچه دلنائل شـوید، باید دوسـت

گزار یکدیگر باشــید، دیر هم برســد، به ما خواهید رســید. اگر خدمت

 68نخواهد بود که به من خواهید رسید.

گشایی شـوند و از گرهاین جماعت، از خدمت به همدیگر خسـته نمی

 کنند.زندگی دیگران، احساس خستگی نمیدر 

 

 

                                       
 .189ص ،6ج احتجاج، . احمد بن علی طبرسی،68
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 . تکبر در برابر دشمنان3

در  ، یعنی«افِرینَکال یأَعِزَّةٍ عَلَ»این اســت: ویژگی دیگر این جماعت 

های اسـتوار و نفونناپذیر هســتند. در برابر کفار، عزیز و مانند صـخره

در انی باشند. دستگاه کفر جهمی برابر کفار، شدید، سربلند و بالادست

آورد و از حضــور، ظهور، طلوع، شــجاعت، برابر این جماعت کم می

 لرزد.به خود می هاآنغیرت و فتوت 

 . جهاد در راه خدا4

ــود: میدر ادامه ویژگی دیگری بیان  بیلِ اللَّهِ»ش ــَ . «یُجاهِدونَ فی س

کوشـی هستند و اقداماتشان این قوم، اهل جهاد، مجاهدت و سـخت

ــوند، جهاد فرهنگی دارند. چنانچه  رهنگعادی نیســت. اگر وارد ف ش

شوند، شـوند، جهاد اقتصـادی دارند و اگر وارد سـیاست وارد اقتصـاد 

کوش هستند و جهاد سـیاسی دارند. وارد هر میدانی که شوند، سخت

 شوند و کارشان سریع است.خسته نمی

 . نهراسیدن از سرزنش دشمنان5

ــت که تحت ه ــرایطی، حتی با ویژگی دیگر این جماعت این اس ر ش

ها و شــدن دنیا از ســرزنشترین هجوم دشــمنان و پر وجود ســخت

وَلا یَخافونَ لَومَةَ »دهند: های تبلیغاتی، کار خود را انجام میشـــانتـاژ

عٌ وَاللَّهُ یَشـاءُ مَن یُؤتیهِ اللَّهِ فَضـلُ کنلِلائِمٍ  نش از سرز«. عَلیمٌ واسـِ

ه دهد کند به اینان ندا میترســند. آنگاه خداوگری نمیهیچ ســرزنش

حضرت حق است، برای  این فضـل، هدیه، لطف و عنایت مخصوص

ها کسـانی که از خود لیاقت نشان دادند. ملت و قومی که این ویژگی

فرماید: شود. در ادامه آیه میرا داشـته باشـد، مشمول فضل الهی می

 دهد.خداوند واسع است و این فضل را هر روز توسعه می



 

 

صل
ف

 
رم
ها
چ

 :
ب
قلا
ان

 
لام
اس

 ی
 خداوند دهیبرگز قوم انیرانیا

53 

ی کریمه براساس مطالعات تاریخی و تفسیری دقیق، کاملاب بر هاین آی

کنـد. ملت عزیز ما ملـت عزیز ایران و انقلـاب اســـلـامی تطبیق می

ی پیامبر عزیز ما، از دودمان ســـلمان هســـتند و براســـاس فرموده

کند. تطبیق می هاآنی کریمه گفته شـــد، بر هایی که در آیهویژگی

 نید و این را دریابید.توانید محاسبه کخودتان می

این ملت، نه در جنگ ســرد و نه در جنگ گرم، نه در جنگ نرم و نه 

در جنـگ ســـخـت، ترســـی بـه خود راه نداد و در پانزده خرداد به 

پاسخ  )ع(درخواسـت فرزند اسلام و فرزند پیامبر و فرزند امیرالمؤمنین

د، ، رشــیالقدرهای اولیه را به آن ســید جلیلداد. قبل از آن نیز پاســخ

ی سی اندیش دادند که در دههقدر و فقیه ژرفجوانمرد، عارف، عالی

 .به ملت عزیز ایران نامه نوشت

، مردم اولین لبیک عاشقانه را گفتند و درواقع به ولایت علی 16سال 

ــلامعلیه)ابن ابیطالب  ــت پای این  (الس ــر اس لبیک گفتند. این ملت حاض

ــابقون لبیک، جان و جانان خود را بدهد.  ــهدای پانزده خرداد از س ش

انقلاب اســلامی ما هســتند. پانزده ســال طول کشــید تا این حرکت، 

دار شود و خدای متعال، جان این رهبر آسمانی را صیانت کرد و ریشه

یزی رپردازی و برنامهبه دســت دشــمن تبعید شــد تا موفق به نظریه

و  اده کردمدار، از این فرصت استفشـود. این سـید باهوش و سیاست

ها شـکل گرفت و روحانیت به میدان آمد و نسل دهیها سـازمانبعد

جدیدی ظهور کرد. در آغاز تبعید، خطاب به این بزرگوار گفتند: با چه 

ـــاه را از مملکـت بیرون کنی و کشـــور را آزاد نیرویی می خواهی ش

ــاره ــان با آن اش ــازی؟ ایش ها ی ربانی گفت: یاران من در گهوارهس

رسید و این پاسخ ایشان، از نسلی حکایت داشت که از راه میهستند. 

، این نسـل موعود که نوجوان بودند، از راه رسیدند و آن 75در سـال 

 شد که شد.
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این ملت، دلدادگی، عشق، جهاد و معرفت خود را اثبات کرد. ملت ما 

در انقلاب اسلامی، مهربانانه کنار هم ایستادند و هیچ چیزی این ملت 

پا ننشـاند. دست به دست هم دادند و طاغوت را از کشور بیرون  را از

ی کردند و منتظر ورود امام عزیز شــدند. امام عزیز، با خودش، رایحه

دلپـذیر ولایت علوی و فاطمی را آورد. به تعبیر آن دانشـــمند عرب، 

ای بر پا شـد و زیباترین نظام عصر غیبت با مهندسی عالی امام زلزله

گذاری شد. قانون اساسی نوشتند و ولایت علوی بنیانراحل، براساس 

 ای که مردمهم به شــیوهپرســی برگزار شــد و بیعت گرفتند؛ آنهمه

 هایناشـناختند. بیعتیان غدیر خیلی زود بیعت شکستند، اما جهان می

ستیم ایگفتند ما تا زمان رسیدن ولایت مهدوی، پای ولایت علوی می

 شود.یها تکرار نمو دیگر آن روز

 انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه جعفری

آنچه که از امام صادق)علیه الصّلاة والسّلام( به ما رسیده، یک میراث 

ــت که امر دین و دنیای همه ــیار عظیم و گرانقدر و گرانبها اس ی بس

ناس را قدرش و انشاءالله خدای متعال ما کندتواند اصلاح بشریّت را می

ده شد که این میراث گرانبها به دست ما قرار بدهد؛ چه زحمتها کشـی

 اینکه تا هابرسد، در این مسیر با توجّه به موانع و مشکلات و دشمنی

ی گرانبها که خوشبختانه در روزگاری ما امروز هستیم و این مجموعه

ی ناپذیر ســی و چهارســالهکنیم که تلاش علمی خســتگیزندگی می

اشها و فداکاریهای آباء و اجداد ی تل( به ضمیمهالسلامعلیهامام صادق)

طاهرینشـان و فرزندان معصـومشـان رسیده به آنجایی که امروز در 

صـورت یک اتّفاق بسیار بزرگ و روشن، چشم انسان معاصر را خیره 

کرده و امیـد را در دل او زنـده کرده و در روزگاری که بشـــریّت به 
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از سانها بی امیدی به روی انبست رسیده از هر جهت، یک پنجرهبن

 کرده است.

امام راحل عظیم الشّأن ما که رحمت خدا بر روح مطّهر او و شهدای 

لاة  عزیز و گرانقدرمان باد، در روز شـــهادت امام صـــادق)علیه الصـــّ

والسّلام( آن کار بزرگ را آغاز کردند و آن حرکت عظیم که مبتنی بر 

دش، های خاصّ خوی زیباییفقه جعفری بنیان گذاری شـــد، با همه

ی روشـن شِفابخش پیش روی بشرّیت است، امروز مثل یک نسـخه

ــرمایه لام( و س ــّ لاة والس گذاری حرکت آن روز امام صــادق)علیه الصــّ

عظیم آن حضـرت در آن روزگار امروز برای انسان معاصر راه نجاتی 

کنیم که در یک چنین را فراهم کرده اســـت و ما خدا را شـــکر می

 نیم.کروزگاری داریم زندگی می

به ملت  ()عند به دستتت مبارح حضتترت رضتتاهدیه خداو

 ایران

انقلـاب اســـلامی هدیه خداوند به دســـت مبارک حضـــرت رضـــا 

ی ما به قربان آن ( برای ملـت ایران بود. جـان همهالســـلـامعلیـه)

ــید، برکت و رحمت را برای قدم های پر برکتی که وقتی به ایران رس

های ا به ولایت الهی و آرمانو ملت عزیز م ملـت مـا به ارمغان آورد

خـدایی گره خورد و برای بـه عهده گرفتن این مســـئولیت بزرگ و 

 عظیم مهیا شد.

( داریم؛ آن روز که فرمود: السلامعلیهما این انقلاب را از حضرت رضا )

اللّهُ حِصـــنی فَمَن دَخَلَ حِصـــنی اَمِنَ مِن عَذابی  الاکَلِمَـةُ لـا  لـهَ »

. ملت 69«وَ أنَا مِن شُروطِها»اندکی فرمود:  از فاصلهبعد ...« بِشُروطِها 

                                       
 ،6 ج ،(ع)الرضا أخبار ونیع ؛8 ح ،097 ص الصدوق، یأمال ؛65 ص ،67 ج د،یالتوح. 69
 .0 ح ،60 ص الأعمال، ثواب ؛0 ح ،550 ص الأخبار، یمعان ؛1 ح ،057 ص
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ایران برای این ولایت الهی امانتداری کرد و خود را آماده ســاخت. به 

همین دلیل مثل جان شـیرین از این انقلاب اسلامی و نظام برآمده از 

کند. اگر جنگ تحمیلی ی وجود حفاظت و حمایت میانقلـاب با همه

ا اش رقامت کردند و البته خداوند هم نتیجهپیش آمـد، ماندند، اســـت

 ِنَّ الَّذینَ قالوا »داد؛ چراکه خود در قرآن فرمود:  هـاآنخیلی زود بـه 

 51ا؛نوتَخافوا وَلا تَحزَ الاةُ کرَبُّنَـا اللَّـهُ ثُمَّ اســـتَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِ

 ینحرافا یچه یسپس ب ;که گفتند: پروردگارِ ما خداست یهمانا کسان

 یرود مبر آنان ف یامپ ینسخن ثابت قدم ماندند، فرشتگان با ا ینبر ا

د و تر شدائم دل ملت ایران محکم«. یدو اندوه مدار یدکه: نترس یندآ

خداوند جلوی چشـــم ملت ایران دشـــمنانش را مجازات کرد. ما در 

های را با چشــم خودمان دیدیم. در توطئه هااینســالهای گذشــته 

 ملت ما مقاومت کرد. مختلف

 ی مهم در قبال انقلاب اسلامیدو وظیفه

ــأَنَّنَ رَبُّ»قــال الـلــه تـعــالـی فـی کـتــاب الکریم:  َلِئن  م  کوَ ِن  تَ

ـــَ  دِیدٌکم  وَلَئِن کلـأَزِیـدَنَّ ر تُم کش ه کو آنگاه  50؛فَر تُم   ِنَّ عَذَابِی لَشـــَ

  شما نعمتنید، ]ک یگزاره اگر واقعاب سـپاسکرد کپروردگارتان اعلام 

نمایید، قطعاب عذاب من سخت  یرد و اگر ناسـپاسـکرا افزون خواهم 

 «.خواهد بود

شود، دو وظیفه از زاویه اخلاقی موضـوع انقلاب اسلامی که مطرح می

ــیار مهم بر عهده ــیار بس گیرد که این دو ی همه مؤمنین قرار میبس

 مسئله باید مورد توجه و تفکر قرار گیرد.

  

                                       
 .51. فصلت: 51
 .5. ابراهیم: 50
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 . صبر1

و مسئله دوم، وظیفه شکر است. قرآن کریم  اوّل، وظیفه صبر مسئله

از ســاین دو وظیفه را در ارتباط با تحولات بزرگ و عظیم ســرنوشــت

تـاریخی که در قالب یک نعمت بزرگ و متفاوت به اهالی آن روزگار 

  ِنَّ فِی»فرماید: فرمایند. قرآن کریم میشـــود، مطرح میتقـدیم می

هر  ی ، برایه قطعاب در این ]یادآورک 56؛ورٍکشَ صَبَّارٍ لِّکلِّ لآیَاتٍ کنَلِ

باط با در ارت صبّار و شکور«. ستیی اهاعبرت ،یگزارسپاس ییباکش

ایام الله مطرح شــده اســت. مصــداق ایام الله عبارت اســت از تحول 

 بزرگی که همراه خروج از ظلمات به ســوی نور باشــد. مصــداق ویژه

ــت. یا فرار از جهنمِ نظامِ  خروج از ظلمات به نور، نجات یک امت اس

ای فرعونی به بهشتِ نظامِ الهی است. این نعمت عظمی است. قطعه

وج از ظلمات به سوی نور در آن اتفاق افتاده، مقطع اصلی این که خر

ز اینجا روز به معنای رو شود.تعبیر می« ایام الله»تحول اسـت که به 

ی زمان است. آن قطعه زمان در برابر شـب نیست؛ بلکه منظور قطعه

ای اســت که باید به پروردگار متعال نســبت از نظر ظرفیت به گونه

شود. روز خدا برای یک اّمت و الله، روزهای خدا میداده شـود و ایام 

برای یک جامعه آن روزی است که از ولایت شیطان که ظهور عینی 

شود، خارج شوند و از آن وضعّیت اجتماعی و سـیاسی آن طاغوت می

نجات پیدا کنند؛ یعنی ولایت طاغوتی که مانع اصلی تکامل است، از 

ــود و جامعه نیل و ــته ش ــر راه برداش لایت و نظام الهی قرار گیرد. س

ــر قرآن کریم، فرعون، آل فرعون و  ــداق ویژه تاریخی در محض مص

 دستگاه فرعونی است.

                                       
 .7. ابراهیم: 56
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این تحول یک تحول عادی نیســت؛ لذا به پروردگار متعال نســبت 

ترین نعمت الهی بر یک امت نزول شـــود. در ایام الله بزرگداده می

 55؛م کرُوا  نِع مَةَ اللّهِ عَلَی کان »فرمـاید: رو قرآن کریم میکنـد؛ ازاینمی

به موسی بن عمران )علی نبینا و «. نعمت خدا را بر خود به یاد آورید

شود که نسبت به قومش دو مأموریت را ( خطاب میالسلامعلیهآله و 

قوم خود را از ؛ النُّور یمِنَ الظُّلُمَاتِ  ِلَ کأَخ رِج  قَو مَ»انجام دهد. اوّل: 

ــوها یکتاری ــنای یبه س مردم را از ظلمات ولایت «. بیرون آور یروش

طاغوت به نور ولایت الهی ببر، این مأموریت اوّل است. مأموریت دوم 

 هاایناین اسـت که این اتفاق بزرگ را همیشه در نهن، فکر و جان 

ا خد یو روزها؛ ر هُم  بِأَیَّامِ اللّهِکوَنَ» به صـورت برجسته زنده نگه دار:

داشت، نگهداری و تداوم به اندازه اصل پاس«. نک ین یادآوررا به آنا

است، اهمیت دارد. لذا « مِن الظُلمات  لی النور»این تحول که خروج 

اســت، فصــل « النُّور یمِنَ الظُّلُمَاتِ  ِلَ کأَخ رِج  قَو مَ»فصــل اوّل اگر 

 یم بناست؛ چه جامعه کوچک باشد، مثل قو« ر هُم  بِأَیَّامِ اللّهِکنَ»دوم 

تر و در سـط  جهانی باشد. نکر ایام الله اسـرائیل و چه جامعه بزرگ

 شود.سبب تقویت این دو عنصر می

 ضرورت عبرت گرفتن از سرنوشت بنی اسرائیل

ای که این تحول در آن رخ داده اگر دو عنصـر صبر و شکر در جامعه

و این نعمت بر آن نازل شــده و روزهای خدایی برایش محقق شــده، 

هایش، جریان و ر افراد، در گفتمان قالب، در ســـاختارها و ســـامانهد

پرورش پیـدا کرد، این جـامعـه لیاقت دارد که اولاب این نعمت برای او 

حفظ شـود. ثانیاب توسعه و رشد پیدا کند. مصداق تاریخی آن ماجرای 

حضـرت موسی، فرعون و قوم بنی اسرائیل است. ضرب المثل قرآن 

                                       
 .5. مائده: 55
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خی، تحولـات بنیـادین و نوع رفتـاری که با آن کریم در تحول تـاری

ــی در جبهه ولایت الهی ــده، ماجرای موس و فرعون، آل فرعون و  ش

ــرائیل نیز به  ــت. قوم بنی اس ــتگاه فرعونی در ولایت طاغوت اس دس

ی تاریخ در نوع مواجهه اســت. در قوم عنوان مظهر عبرت برای همه

 رد.هش پیدا کبنی اسرائیل دو عنصر صبر و شکر آسیب دید و کا

در موضـوع صـبر، در قرآن کریم آمده است که قوم بنی اسرائیل به 

بِرَ عَلَ»حضــرت موســی گفتند:   51؛کطَعَامٍ وَاحِدٍ فَاد عُ لَنَا رَبَّ یلَن نَّصــ 

مــا  یخود برا یاز خـدا ،تـاب نیــاوریم ک  خورا]نوع کهرگز بر یــ

قیام  گفتنـد که موســـی ما برای خیار، ســـیر، پیاز و عدس«. بخواه

کردیم. تو در درگاه الهی آدم مقرّبی هستی، برای این موارد دعا کن. 

. برای خواهیمتوانیم صبر کنیم، ما سفره متنوع میما با یک غدا نمی

و به این « ربک»گویند: در چند جا می هـاآنمـا نزد خـدا دعـا کن. 

کشــند. یک مورد اینجا اســت که شــکم ترتیب خودشــان را کنار می

صـبر آنان آسـیب ببیند. جای دیگر هنگام جهاد است که  باع  شـد

 کفَان هَب  أَنتَ وَرَبُّ»توانیم وارد درگیری شـــویم: گوینـد مـا نمیمی

 گویند:دوباره می«. نیدکتو و پروردگارت برو ]ید  و جنگ  57؛فَقَـاتِلـا

تو همراه با خدای خودت به جنگ برو «. ربنا»گویند: و نمی« ربک»

 ِنَّا هَاهُنَا »ام ده. کـار کـه تمام شـــد، ما را خبر کند قتـال را انجـ و

حال درگیری و چالش «. نشـــینیمیه ما همین جا مک 56؛قَـاعِـدُونَ

 نداریم. صبر در برابر شکم و شهوات و مواجهه با دشمن نداریم.
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قَب لِ أَن  أُونِینَا مِن»قوم بنی اسرائیل شکر هم نداشتند؛ چراکه گفتند: 

عد   بیو ]حت یه تو نزد ما بیایکاز آن پیش 55؛بَع دِ مَا ِجئ تَنَا تَأ تِینَا وَمِن

 «.مورد آزار قرار گرفتیم یما آمد یه به سوکاز آن

رشان قرار بگیرند. نه صب« نکر ایام الله»این قوم نتوانستند در موقف 

هایش متناسب بود و نه شکرشان هماهنگ با آن تحول و مسـئولیت

گرفته شــد، قرآن  هاآنشــد که نعمت از  با عظمت نعمت. نتیجه این

دِیدٌ»فرماید: کریم می قطعاب عذاب من سخت خواهد  58؛ ِنَّ عَذَابِی لَشـَ

نتوانســـتند نعمت را حفظ و نگهداری کنند و برای خودشـــان «. بود

توسـعه دهند. نتیجه این شـد که چهل سال آواره و سرگردان شدند: 

نَةب أَر بَعِینَ عَلَیهِم  محَرَّمَةٌ فَذِنَّهَا قَالَ» ــَ : فرمود 59ال أَر ضِ؛ یف یَتِیهُونَ س

 بر الس چهل تا سرزمین آن به یافتن دست شاننافرمانی این جرم به

. «باشند سـرگردان بیابان در سـال چهل نتیجه در شـد؛ تحریم آنان

چون برای برپـایی نظام الهی تلاش نکردید، این بلا بر ســـرتان آمد. 

بود برداشـته شد که البته آنجا هم که شما مانع که دسـتگاه فرعونی 

آنگاه   11؛م مِّن  آلِ فِر عَو نَک ِن  أَنجَا»کـاری نکردید، خدا نجاتتان داد: 

که مانع را برطرف کرد، باید به حال«. ه شــما را از فرعونیان رهانیدک

 کردید.آمدید و کاری میمیدان می

ــنت ــاس ماجرایهای الهی، بر اتحلیل جامعه تاریخی مبتنی بر س  س

حضرت موسی و بنی اسرائیل در قرآن، از تفسیرهای موضوعی درجه 

یک مورد نیاز قطعی امروز ما اسـت. در سوره مبارکه بقره و بسیاری 
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های قرآن، از بنی اســـرائیل، موســـی و فرعون هر جا به از ســـوره

 مناسبت، طرح مسئله شده است.

 ت که ممکن استترین تحولی اسبزرگ« خروج از ظلمات الی النور»

در زندگی انســان رخ دهد. مصــداق اعظم ظلمات در فرهنگ قرآنی، 

ولایت طاغوت اســـت. کار طاغوت، نورزدایی و تولید ظلمات اســـت: 

 10؛الظُّلُمَاتِ یفَرُوا  أَو لِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخ رِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ  ِلَکوَالَّذِینَ »

  د، ســرورانشــان ]همان عصــیانگرانانفر ورزیدهکه ک یســانک  ی]ول

در «. دبرنیها به در میکتاری یبه سو یه آنان را از روشنایک طاغوتند

ســمت دیگر هم مصــداق اعظمش ولایت الهی اســت. اگر برای یک 

این تحول بزرگ رقم خورد، در مســـیر تحول و آن رخــداد  جـامعــه

رد. پیش ببرا  هاآنتواند عظیم، دو عنصر صبر و شکر با همدیگر می

البته صـبر در اینجا معنایی فراخ دارد. صبر در جهاد درونی و اکبر در 

های نفسـانی و صـبر در جهاد اصــغر به معنای مواجهه برابر خواهش

ــبر کم  ــیطانی و طاغوتی. اگر ص میدانی در برابر عناصــر فرعونی، ش

بنابراین باید صـــبر در جامعه دائماب در حال  ؛گرددشـــود نعمت برمی

شـوند. صـبّار صبر عادی « صـبّار»یش باشـد تا تمام آحاد جامعه افزا

 نیست؛ صبر متراکم و متزاید و رو به رشد و در محور شکر است.

 . شکر2

در جامعه باید همواره عنصـر شکر نیز برقرار باشد. وقتی صبر و شکر 

رسد زمان با هم جلو روند، تحول الهی به سرانجام و مقصدش میهم

ن کند. علاوه بر این، ایشـود و توسعه پیدا میتقر میو ولایت نور مسـ

نعمـت در دل، جـان، فکر، نهن، ســـاختار، ظرفیت، جهات فرعی و 

کند؛ چون شـکر چنین سهمی دارد و باع  اجتماعی توسـعه پیدا می
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شــود. قرآن کریم در آیه هفت ســوره مبارکه ابراهیم این پرورش می

فرماید: نجا که میبندی کرده اســـت؛ آمطلـب را نیـل شـــکر جمع

رَاطِ ال عَزِیزِ یالنُّورِ بِذِن نِ رَبِّهِم   ِلَ یلِتُخ رِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ  ِلَ»  صـــِ

 یها به ســـویکتا مردم را به انن پروردگارشـــان از تاری 16؛ال حَمِیـدِ

 «.ناپذیر ستودهستکراه آن ش یبه سو یبیرون آور یروشنای

آفرین اســـت. این صـــراط همان وّل، عزّتاین راه دو ویژگی دارد. ا

کننده عزّت است. دوم، راهی است که صراط مستقیم است که تأمین

مورد پسند و با فطرت هماهنگ است. چند آیه پشت سر هم، پشتوانه 

ا به کند تبینی توحیدی را برای این حرکت و ســـیر معرفی میجهان

ده شلهی تطبیقهای اخواهد سنترسـد. همگام مینمونه تاریخی می

را برای رهبر کـل تبیین کنـد و پیـام و الهام الهی را در اختیار مردم 

قرار دهـد. البتـه پیـام و الهامش برای مردم بیشـــتر مبتنی بر جنبه 

 اش است.عبرتی

ید توانای را اجرا کنید، در موارد دیگر هم میاگر اینجـا بتوانیـد قاعده

نَّتِ اللَّهِ تَب دِیلبافَلَن تَجِ»براســاس آن عمل کنید؛ زیرا  و هرگز  15؛دَ لِســُ

عده تغیر و تبدیل در آن نیست، قا«. ییابینم یسنّت خدا تبدیل یبرا

 فراگیر، ثابت و استوار است.

ــَ » ل نَا مُوس ــَ ــ 11؛بِآیَاتِنَا یوَلَقَد  أَر س را با آیات خود  یو در حقیقت، موس

 نقشه و ما موسـی را فرستادیم و همراهش آیات، کتاب،« فرسـتادیم

ــل را نیز نازل کردیم. وظیفه اخرج قومک »اش این بود: معجزه مفص

؛ منتهـا محدود به قوم خودش بود. در اینجا «من الظلمـات الی النور

کاری زیبایی مطرح شده است. در ادامه مسـئله صبر و شکر با ظریف
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را از ظلمات به نور بُرد و  هااینخواهد عمل کند. اوّلاب آیه موســـی می

خواهد به فراز دوم عمل ییر اسـاسـی اتفاق افتاد. اکنون موسی میتغ

وَ ِن  »گفت:  هاآنرا به آنان یادآوری کند؛ لذا به « ایـام اللـه»کنـد و 

ـــَ  م مِّن  آلِ فِر عَو نَ کم   ِن  أَنجَاکرُوا  نِع مَةَ اللّهِ عَلَی کلِقَو مِهِ ان  یقَالَ مُوس

ومُونَ وءَ ال عَذَابِ وَیُکیَسـُ تَح یُونَ نَِساءکذَبِّحُونَ أَب نَاءم  سـُ م  َوِفی کم  وَیَسـ 

 یه موسکرا  یو ]به خاطر بیاور  هنگام 17؛م  عَظِیمٌکم بَلاء مِّن رَّبِّکنَلِ

ا ه شما رکبه قوم خود گفت: نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، آنگاه 

 دداشتنیه بر شـما عذاب سخت روا مک  از فرعونیان رهانید، ]همانان

ن گذاشــتند و در اییبریدند و زنانتان را زنده میو پسـرانتان را ســر م

ــ یبرا  ]امر ــما از جانب پروردگارتان آزمایش یادتان «. بزرگ بود یش

بیاید که خدا، شــما را از آل فرعون، دســتگاه فرعون و نظام فرعونی 

ــام بدترین رنه ــما را به انواع و اقس ــکنجهنجات داد. ش های ها و ش

وانی، فکری، اجتمــاعی و خــانوادگی مبتلــا کرده بود. دو جســـمی، ر

ــر می ــما را س ــران ش ــت: پس ــما را نگه مثالش این اس برید، زنان ش

 ها را برای اینکه بهداشـت. برای اینکه نسـلتان قطع شود و خانممی

ــتفاده ــوء اس ــام س ــند. کنیزی ببرند و انواع و اقس ــته باش ها را داش

ی، جویزن در تمام تاریخ، نگاه کامشــان به های فرعون نگاهدســتگاه

سـوء اسـتفاده و تحقیر است؛ چه در جاهلیت کهنه و چه در جاهلیت 

مدرن. همیشـه مسئله زنان مسئله حساسی بوده است. در محور ابناء 

کارشـان نب  فکری و اعتقادی و اخلاقی اســت. کسی که عبد  هاآن

 شود.شهوت شد، انسانیت در او نب  می

م  کلأَزِیدَنَّ ر تُم کلَئِن شَ م کوَ ِن  تَأَنَّنَ رَبُّ»فرماید: کریم میدر ادامه قرآن 

دِیدٌ وَقَالَ مُوســَ کوَلَئِن  ی فُرُوا  أَنتُم  وَمَن فِک ِن تَ یفَر تُم   ِنَّ عَذَابِی لَشــَ
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ه پروردگارتان اعلام کو آنگاه  16؛الـأَر ضِ جَمِیعبـا فَـذِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ

ــپاسه اگکرد ک ــما را افزون خواهم نید، ]نعمتک یگزارر واقعاب س   ش

ــک ــپاس ــخت خواهد بود یرد و اگر ناس  و ؛نمایید، قطعاب عذاب من س

ــ ــما و هر  یموس ــت همگ یه در روکگفت: اگر ش افر ک یزمین اس

 «.  استنیاز ستوده ]صفاتیگمان، خدا بیشوید، ب

 مزیت و مسئولیت سنگین زندگی در دولت اسلامی

در این عصـر، هم افتخار دارد و هم مسـئولیت. برخی از شما  زندگی

د و توانید تولاید؛ خوشا به سعادت شماد میدر همین عصـر متولد شده

های قبل از خود بکشانید؛ ی انسانعصر را به رخ همهزندگی در این 

ــنگینی نیز بر عهده دارید؛ چراکه پیامبر ــئولیت س  اما در کنار آن مس

 نَسَب عی عِبادَةِ مِن  اَف ضَلُ عادِلٍ اِمامٍ ساعَةُ»فرمود:  وآله(علیهالله)صـلی اکرم

نَةٍ؛ «. اســت بهتر ســال هفتاد عبادت از عادل امام ســاعت یک 15ســَ

ای در عرض زندگی شـما داده شــده است که یک ببینید چه توسـعه

سـاعت از زندگی شـما برتر از هفتاد ســال زندگی زیر بیرق سلطنت 

مرا  فهمیاند مراعات کماند، خواستهه افضل گفتهطاغوت اسـت. اینک

َلی َلُة ال َقد ِر َخی ٌر ِمن  َأل ِف »ی قدر فرمود: گونه که در سورهبکنند؛ همان

 «.است ارجمندتر ماه هزار از قدر شب 18؛شَه رٍ

کنید، باز میدان دارید. ســیر و ســلوک  در زمان امام عادل هر چه کار

شود که امام العاده دارد و معلوم میوقمؤمن در این زمان سـرعتی ف

، یک تجلی سـحرگاهی داشـته و از آن، )عجل الله تعالی فرجه الشـریف(عصـر 

 ی ظهور ایجاد شده است.فجری در آستانه
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ــید را ببینیم. میان ــاءالله روز طلوع خورش ه بینید که این فجر چه بش

اخ در این ک رو،روز مسـتکبران عالم آورده استد این ترام  پلید سیاه

سیاه، آمریکا را بیش از پیش، به روز سیاه خواهد نشاند. دائماب از باطن 

م؛ عرضه هستیحال و کمشود. ما البته مقداری بیآمریکا رونمایی می

وانید توگرنه این عصر خیلی منفت  و باز است و هر چه بخواهید، می

مینی روح خ کار کنید و اثرگذاری داشته باشید. راهش این است که با

ای اتحاد پیدا کنید تا با حقیقت امام عصــر، متحد شوید. این و خامنه

نشــدنی شــکل گیرد. در شــود در وجود تو انرژی تماماتحاد باع  می

ــان معمولی و کم ــورت، یک انس ــیت میغیر این ص ــوید که خاص ش

 مشغول زندگی خود است.

 علت عدم درح نعمت انقلاب

م. بریعصر هستیم، در حجاب به سر میمما چون با انقلاب اسلامی ه

شـــود انســـان دچار غفلت و اختلال هـایی که باع  مییکی از چیز

هایی تشخیا شود، قرب، مقاربت و حجاب معاصرت است. از نعمت

که خیلی به آن نزدیک هستیم، مراقبت بیشتری داشته باشیم؛ چراکه 

ــود. برای نمونه ما میبیشــتر مورد غفلت واقع می ــبینش کر یم، اما ش

 آوریم؛ زیرا به آن نزدیک هستیم.جا نمینعمت بینایی را به

باید مراقب باشیم که قرب زمانی و معاصر بودن با انقلاب اسلامی، به 

ضـرر ما نشود و باع  حجاب در تشخیا ما نباشد. اگر دچار چنین 

مانیم. اگر کسـی از شکر نعمت انقلاب حالتی شـویم، از شـکر باز می

باز بماند، عذاب خیلی سنگینی خواهد داشت؛ چرا که نعمت اسـلامی 

 خیلی بزرگی است.
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 ترین منکربزرگ

ها، آشنا کردن نسل جدید با انقلاب اسلامی ترین معروفیکی از بزرگ

تی قانون انسان وقاست. متأسفانه نسبت به این مسئله غافل هستیم. 

ه ها مقایسدیگر کشور جمهوری اسـلامی را با قانون اساسیاسـاسـی 

های آن را از جهت عقلانی بودن، مبانی مردمی، فهم کنـد، زیباییمی

تر، ها هر روز بیشکند. این زیباییهای انقلابی درک میجهانی و ریشه

 سازد.خود را آشکار می

 ی کســـانی کـه غـافلانه به برآیند و اثر آنچه در کلاس درس و مح

ا در ترین منکر رکنند، توجه ندارند، بزرگدانشگاه و زندگی مطرح می

ای که داریم و انس شــوند. ما به خاطر ریشــهی ما مرتکب میجامعه

ینیم؛ اما بخاصی از انقلاب داریم و به آسانی آسیب نمی سابق، نهنیت

م بیند. من اسنمایی اشـکالات جامعه، آسیب مینسـل جوان با بزرگ

ــیاهار را جنایت میاین ک ــی با س ــاس گذارم. چنانچه کس نمایی، احس

خوب انقلابی بودن را از نسل جوان و جامعه بگیرد، دچار کفران نعمت 

 شده است.

بیـان و نگاه رهبر عزیزمان را به مســـائل ببینید؛ جامع، امیدبخش و 

طوری که انســان با شــنیدن آن، احســاس غرور و دار اســت؛ بهآینده

همد. فهای انقلاب اسلامی را بهتر میکند و دستاوردر میعزت و افتخا

 کنیم، فق  خســـتگی ودر مقابل، وقتی با برخی مصـــاحبت پیدا می

 مانددملالت بر جا می

های جهان هستیم؛ چرا این احساس را در ترین کشـورما یکی از امن

 کنیم؟شهروندان خود ایجاد نمی

دهد. ما از سر غفلت رخ می بینانه این است که بگوییم این کارخوش

نباید در مقام نهی از منکر، شــخصــیت شــخا را زیر ســؤال ببریم؛ 

ای بلکه باید رفتار او را نقد کنیم. باید تذکر دهیم و اجازه ندهیم عده
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ــیمای با تحلیل ــای س های غل ، مخدوش و بدون فهم کلان و تماش

ه چالش انقلاب؛ نظام و کشـــور و انقلاب را در نهن مخاطب جوان ب

 بکشند و احساس خوب را از او بگیرند.

روزی در یک جمع دانشـجویی، دانشـجویی برخاست و به من گفت: 

آقـای محترمد بگـذاریـد مـا کار خود را بکنیم؛ ما برای آزادی انقلاب 

گفتم: ما نتوانستیم طعم خوب آزادی که خدا و خون کردیم. با خودم 

نیم. ناچار شدم دقایقی با او شـهدا به ملت ما داد، به این جوان بچشا

 های ما فضا عوض شد.گفتگو کنم؛ که بر اثر صحبت

 هاها و ارزشرئیس معروف

ها حالت ریاست امر به معروف و نهی از منکر، نسـبت به سایر ارزش

و یکی از  هــاآنبخش دارد؛ زیرا حــافظ، نگهــدارنــده و صـــیــانــت

 ی ما، بهدر جامعهاما متأسفانه ؛ های اسـلامی استترین ارزشمترقی

های غیرعالمانه، غیرمتخصصانه و غیرهنرمندانه، این اصل دلیل رفتار

 در نگرش نسل جوان، زشت جلوه داده شده است.

اصـــل امر به معروف و نهی از منکر، نظارت اجتماعی و احســـاس 

های علوم اجتماعی، مسـئولیت اجتماعی اسـت و چنانچه در دانشگاه

سی دنیا بررسی شود، همه مسرور خواهند شـناشـناسـی و روانجامعه

کنیم امر به معروف و نهی از شــد. مشــکل اینجا اســت که خیال می

 دستی است.منکر، یک کار ساده و دم

 همراهی با ولیّ خدا، رمز موفقیت یک جامعه انقلابی

ی جامعه و ( از ناحیهالسلامعلیهمتأسـفانه در مورد حضـرت موسـی )

نجام نشـد؛ چراکه صــبر و شکر نداشتند؛ لذا به ها با موفقیت اانقلابی

گرفته شـــد. در مورد  هاآنخاک مذلت نشـــســـتند و ولایت الهی از 

امید و نیز باز به موفقیت نینج وآله(علیهالله)صلینهضت پیامبر اعظم 
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آن شد که شد. ماجرای سقیفه اتفاق افتاد و این انقلاب در همان آغاز 

کسانی سر کار آمدند و چه شدد بعد خود به انحراف کشـیده شد. چه 

( السلامعلیهالبته در مقطع کوتاهی دست به دامن علی بن ابی طالب )

شـدند. ولی مصـائبی را به سـر امیر المؤمنین آوردند که انسـان اصلاب 

قدری امیر المؤمنین خواهـد آن قســـمـت تـاریخ را بخوانـد. بـهنمی

 ک روز آب خوش از گلوی( را انیت کردند که نگذاشتند یالسلامعلیه)

( پایین برود. به ولیّ خدا وقت ندادند الســـلامعلیهعلی بن ابی طالب )

( دست السلامعلیهسـازی برسـد. البته امیر المؤمنین )که به کار تمدن

سازی کرد؛ ولی نگذاشتند به طور کامل محقق برنداشت و خیلی مدل

. شتند و نه شکرشـود و وسـ  راه، بلکه اوایل راه بریدند. نه صــبر دا

بینی مادّی چرا؟ چون نکر نداشــتند. چرا نکر نداشــتند؟ چون جهان

 داشتند. به قول رفقا ویندوزشان خراب بود و عوض نشده بودد

بـالا تر از پیغمبر چه کســـی را داریم که بتواند جامعه را عوض کند؟ 

هم  هـاآنپیـامبران اولوالعزم، واجــب التعظیم بودنــد، مگر بــالـاتر از 

 ریم؟ددا

 لا اللَّهَ  ِنَّ»فرماید: خـداونـد در قرآن خیال همه را راحت کرده و می

هِم؛ ما یُغَیِّروا یحَتّ بِقَومٍ ما یُغَیِّرُ  را یقوم حال حقیقت خدا در 19بِأَنفُســِ

رم حتی اگر پیامبر اک«. دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدینم تغییر

ن جامعه همراه نشــود، تغییراتی رخ تا ای هم بیاید وآله(علیهالله)صــلی

ردمانی اش، ماما اگر فرزند یا تابع این پیامبر بیاید یا ســـایه؛ دهدنمی

  .افتد و افتادها فاصله بیایند و بخواهند، آن اتفاق میهم با قرن

                                       
 .00. رعد: 19
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 بینانه انقلابلزوم تحلیل واقع 

های اصلی ها و ستونها، چالشدر زمان خودمان برای شـما مصداق

نباید  بنابراین ؛، نکر و صبر و شکر آشکار شد«ایام الله»یف شـد. تعر

در تحلیل انقلاب اســلامی دچار اشــتباه شــویم. انقلاب اســلامی اعظم 

ها در زمان ما اســـت؛ طبق نا قرآنی که برای شـــما مرور نعمـت

ی کردیم. اگر شـــما بخواهید ابعاد و عظمتش را درک کنید، به گفته

انـدیش باید خودتان را به یک دید و ژرف قـدررهبر خردمنـد، عـالی

یر هر نگر و فراگنگر و فراگیر مجهز کنید. بدون این نگاه کلانکلـان

برنده نیســـت، تنها پیشتحلیل جزئی خودش یک حجاب اســـت. نه

بلکـه بـازدارنده هم اســـت. برای مثال شـــخصـــی فارش از تحلیل 

ما را  مروزشناسی تاریخی شروع کند وضعیت اقتصادی جامعه اجریان

ــت یک  ــورت یک برش تحلیل کند. عیبی ندارد، ولی بهتر اس به ص

شــاهی را مطالعه مقدار عقب برود و وضــعیت اقتصــادی دوران ســتم

ی یجهنگر نتکند. در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نگرش جزئی

دهد. به عنوان مثال، زمانی، پیرمردی خدمت آقا درست به دست نمی

هایش نشـسته بود. از روستاهای ار سـفر روی لباسآمد که گرد و غب

ــته بودند، ما دور  ــس ــت آمده بود. آن زمان آقا روی زمین نش دوردس

ایشـان حلقه زده بودیم. سـلام بلندی کرد، بدون اینکه به کسانی که 

نشـســته بودند اعتنایی کند، مســتقیم جلو رفت و محضــر آقا دو زانو 

ست و چگونه وارد شده بود نشـست. همه جا خورده بودند که این کی

کند. سپس شروع کرد سر آقا داد زدن که چرا رفتار می طوراینو چرا 

گویید اسلام؟د کدام اسلام؟د آقا هم با بردباری میدان دادند و ایشان می

ــهمی ــت؟ گفت: از گفت. آقا فرمودند که از کجا آمدی؟ قص ات چیس

م، ل ملکی پیدا کردآیم. آنجا من مشکفلان روسـتا از فلان استان می

دادگاه رفتیم، دادگاه مرا محکوم کرده و حق ما را گرفته اســـت. آقا 
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فرمودند: عجبد پس مشـکل اسـلام معلوم شـد که چیست؟ در آنجا 

ــکل  فرمودند ــیدگی کنید و ببینید که مش ــکل این آقا را رس که مش

اسـلامش چیسـت؟د این تعبیر من اسـت، رسیدگی کنید که مشکلش 

ه ایشان نشده باشد. سپس فرمودند: هرکس که به چیست و ظلمی ب

رود همین است، وقتی قاضی حکم داد، یک نفر خوشحال، دادگاه می

یک نفر دیگر ناراحت اسـت. صـحبت که تمام شد پیرمرد خوشحال 

شـد. آقا فرمودند: مسئله ایشان را رسیدگی کنید. سپس فرمودند: پدر 

ز ر این کشور همه چیجان چه کسـی گفت اسلام، ما کی  گفتیم که د

اسـلامی شـده اسـت، چه کسی گفته که اسلام کاملاب اجرا شده است؟ 

 آرزو داریم این کار انجام شود.

کردی به جا به آن پیرمرد بگویم: جرئت میمن دوسـت داشتم همان

ــور، نه؛  ــخا اول کش کدخدای محلتان یک کلمه بگویی؟ جلوی ش

 کشی.ش فریاد میبلکه جهان اسلام آمدی و به همین راحتی سر

نگر بـدون داشـــتن نگاه و تحلیل کلان، در تحلیل وقایع نگـاه جزئی

د یا اصــلاب بربرنده نیســت؛ یا به شــایســتگی پیش نمیاجتماعی پیش

برد یا بازدارنده اســـت. به عنوان مثال همین کاری که در پیش نمی

کنند یک پدیده را در یک شـود. شروع میهای ما انجام میدانشـگاه

کنند و های علمی روز مطالعه میطقه خاص و در دانشگاه با روشمن

کنند و از آن یک گیرند، ضـــرب و تقســـیم میها را میتحلیل داده

 گذارند. کاری کهکار علمی می کنند و اسمش رانامه درست میپایان

های آید باع  بدتر شـدن وضــع اقتصــاد شد. تحلیلاز دل آن درمی

ست. شناسی تاریخ مهم اسفه تاریخ و جریانمبتنی بر سـنت الهی، فل

جا شناسانه است و یکهای جزئی خوب است که آسیبسپس تحلیل

ها و بخش و در جای دیگر، هشـداردهنده است. هنگامی که نگاهامید

ــلامی خیلی نزدیک مینگرش ــود، حجاب های جزئی به انقلاب اس ش
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های دماوند هشــود و یک نوع کوری را به دنبال دارد. حکایت بچمی

 خود شهر دماوند ـ مخصوصا -های شهرستان دماوند اسـت. ما بچه

بینیم؛ چون خیلی به قله نزدیک هســتیم. وقت قله دماوند را نمیهیچ

های یک رشته کوه به نام ماز جلوی ما و قله کشیده شده است. بچه

کنند، قله را لـاریجـان، پلور و کســـانی کـه در دامنه قله زندگی می

خواهی قله دماوند را ببینی، باید ارتفاع بگیری. سوار بینند. اگر میمی

نید. تا بتوانید دماوند را ببی یک هواپیما در مسیر تهران به مشهد شوید

گوید: آیا این قله است که نماد کند، میکسی که در دامنه زندگی می

 ارد.دبینی اصلاب همانند نایران شده است؟ اما وقتی ارتفاع گرفتی، می

دهد. این ارتفاع نگرش کلـان امکان مقایســـه و تحلیل محیطی می

ــنگهمان تحلیل کلان ــت. قله باعظمت انقلاب که از فرس ها نگر اس

فاصــله، دل از مردم آزاده جهان برده اســت و برای آن کســی که در 

بخش نباشــد. ممکن کند، ممکن اســت خیلی لذتدامنه زندگی می

د و بگوید: این بود انقلاب ما؟ چون در است احساس ناراحتی هم بکن

ند. اشده است. یک اداره رفته و به او جواب سر بالا دادهانیت  زندگی

گوید این بود انقلابی که گفتیم؟ کنـد و میکـل مـاجرا را تحلیـل می

ان عصـــمتی کرده یا اختلاس فلعفتی و بیاینکه فلان خانم یا آقا بی

ــئول، تحلیل ــت. حتمس ای ههای جزئی جنبهی تحلیلهای جزئی اس

، های علمیمثبـت نیز خیلی خطرناک اســـت. برای مثال ما موفقیت

اقتصادی و فرهنگی را برجسته کنیم. خوب است، ولی کام را شیرین 

گویی کند؛ مگر اینکه مستحضر به نگاه تاریخی باشد. سپس مینمی

 نم؟ ر کهای زندگی در این روزگار شکتوانم برای ثانیهخدایا مگر می

آقا برای تبیین این مسئله، اسمش را پیچ تاریخی گذاشتند. ما از یک 

کنیم؛ ورود بـه عالم و تحول دیگری اســـت. پیچ تـاریخی عبور می

، رفتویژگی زمان ما این است. جهانی که به سمت کفر و شرک می
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رود. آقای ما به ناگهان اکنون به ســـوی معنویت و خداپرســـتی می

شـمالی و اروپای غربی نامه نوشته است. آقا نگفتند جوانان آمریکای 

که مسـلمان شوید؛ گفتند اسلام را از منابع اصلی مطالعه کنید. در آن 

بایکوت خبری و سـانسـور شدید با آن بستری که انقلاب اسلامی در 

در  ترین کتاباش این شد که قرآن پرفروشعالم فراهم کرده، نتیجه

نایاب شد. کسی که دلش برای ولایت  آلمان و فرانسـه شد و ناگهان

علوی لک زده بود، به لحاظ تاریخی این تحلیل کلان را داشـته باشد 

ای که ما گفتیم ایران اوّلین قطعه از فدک و ســـپس بفهمد آن جمله

ای برای آزادسازی کل عالم و قرار الزهرا است که آزاد شده و مقدمه

ن دید همه خود را محاسبه گرفتن در زیر پرچم ولایت الهی است. با ای

ُکم حاِسُبوا َان ُفسَ »فرمایند: یعلیه وآله( م اللهصـلیکنند. رسـول خدا )

بُوا؛ خویشتن را محاسبه کنید، قبل از آنکه به حساب  71قبلَ اَن تُحاسـَ

ایران اوّلین قطعه از فدک فاطمه است که در درخشش «. شما برسند

های ما اه و تثبیت شود. بچهانقلاب اسـلامی آزاد شـد. اینجا باید پایگ

گفتنـد: دیگر هـای عملیـات فهمیـده بودنـد. میرا در شـــب هـااین

ای را از ایران جدا کنید. در دوران قاجار و قبلش، گـذاریم منطقهنمی

گرفتند. افغانسـتان، تاجیکستان، آنربایجان و... مناطقی از ایران را می

د که این خاک، فدک اما روزگاری آمد که گفتن ؛جز خـاک ایران بود

کنیم. فاطمه است، آزاد شده و مقدس است. ما زهرایی از آن دفاع می

ــم فاطمه می ــیعه اینجا طلوع میچون اس کند. هر آید تمام غیرت ش

ــریم؛ لذا یک وجبش  چقدر خون بخواهد، برای یک وجبش هم حاض

 دهیم. نظام ما برای ما به نام مادرمان گره خورده است.را هم نمی

                                       
 .677 ص ،0 ج قرآن، در اخلاق از نقل به 55 ص ،65 ج بحارالانوار، .71
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ــت بچهدر  ــدند، عملیات والفجر هش ها وقتی وارد عراق و وارد فاو ش

اسم آنجا را فاطمیه گذاشتند؛ رمزش هم یا زهرا بود. اکنون هر کس 

ــر فاطمه  ــر، عص ــت، باید فاطمی زندگی کند. این عص هر جایی اس

ــت. یک قومی پیام فاطمه را گرفتند که ولایت علی ) ــلامالعلیهاس ( س

کنند تا دست صاحب این جماعت رها نمی گویند کهاست. روایات می

گونه شاءالله واقعیات هم همین را بگویند. ایناش برسـانند. اناصـلی

ی، اما شوکه باشـد، اگر شنیدی که در جایی اتفاقی افتاد، ناراحت می

ــی، ناملایمات و ناامید نمی ــته باش ــوی. چنانچه نگرش کلان نداش ش

 کند.مشکلات تو را ناامید می

بجنبیـد و روی این کـار کنید و آن را ترویه دهید. امروز دوســـتـان 

 ای را نباید از دست داد.روزش است. ثانیه

 خطر تحریف انقلاب

برادران و خواهران عزیز، این ملـت با آرمان بزرگ مهدوی به میدان 

دهد. سخن از اسـت که انقلاب اسـلامی ما را توضــی  می هااینآمد. 

ی ی عالم و نجات همهدر همه ی کفراضـــمحلـال و نـابودی همـه

ــت.  ــعار ملت ایران این چیزها بوده اس ــت. ش ــعفان عالم اس ــتض مس

الشأن این حرکت بزرگ، یعنی امام راحل مؤسس راحل کبیر و عظیم

بزرگ که معلم اول ملت ایران بود و درس انقلاب از مکتب او آموخته 

ــد، در دهه  ــته و اعلامیهدر نامه 51ش ، تکلیف ای که دادهای که نوش

نَّمَا قُل   ِ»نهضت اسلامی را معیّن کرده و این آیه را متذکر شده است: 

بگو من فق  به شـــما  70ی؛وَ فُرَدَ یأَعِظکُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا للَّهِ مَث ن

«. خدا به پا خیزید یبرا یه دو دو و به تنهایکـدهم یانـدرز م کیـ

تی ملت ایران این خرداد وق 07اســـت؛ لذا در « قیام لله»مســـئلـه 

                                       
 .16. سبأ: 70
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شـخصـیت را متفاوت یافت و متوجه شـد یک شخصیت الهی است، 

وه پارچه شکنشیند، یکسـراپا نور و اخلاص است، سخنش به دل می

و شـــجاعت اســـت، از همان وقت به او لبیک گفتند. در آن روزگار 

غربت، کفن پوشیدند، به میدان آمدند، هزاران شهید دادند، نهضت و 

شــود؛ با حرکت مرجعیت خرداد شــناخته می 07ما با  انقلاب اســلامی

شود. هرچه دیگران بگویند، بنویسند و تحلیل کنند، راه به شناخته می

 های انقلابهایی درصـدد هسـتند که ریشهبرند. امروز قلمجایی نمی

 اسلامی ما را به گونه دیگری تحلیل کنند.

 ننازل شدن نصرت الهی در جریان انقلاب اسلامی ایرا

وقتی مردم ما به ندای امام که ندای قرآن و پیامبر و اولیای خدا بود، 

لبیک گفتند و برایش خون دادند و حاضر شدند جان و جانان بدهند، 

را امتحان کرد. پانزده سال آن امتحانات سخت را  هاآنخدای متعال 

مؤمنین پشت سر گذاشتند. امام و امت از آن امتحانات سربلند بیرون 

د. یک رژیم پوســیده منح  پلید کثیف، وابســته، ســرشــار از آمدن

ها، یعنی رژیم ســتمشــاهی را به انن الله با کمترین هزینه در زشــتی

شــد یوم الفت  ملت ایران.  75هم کوبیدند و متلاشــی کردند و بهمن 

مردم فت  را در آنجـا دیـدنـد و خداوند این فت  بزرگ را روزی ملت 

 خود را نازل کرد. نصر هاآنایران کرد و بر 

بهمن که  66بهمن و از فراز قله باشکوه  66ملت عزیز ما از فراسوی 

زرگ ب گیرد، با همتتر و بالاتر قرار میهر سال هم فرازمندتر و رفیع

روشـــنی را  و با هدایت الهی رهبر خردمند و فرزانه و حکیم ما، آینده

ه بینند کیند. میبکند. هر ســال هم آن آینده را بهتر میمشــاهده می

شود. ملت ایران، نقش خود را جهان دارد برای آن روز بزرگ مهیا می

  فهمد.در این میانه خوب می
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 سربلندی ایرانیان در امتحانات پس از انقلاب

تحریم اقتصـــادی و نظامی و... پیش آمد، اما این ملت گفت: هر چه 

چه اینکه  نبود؛ ها برای این ملت کمایستیم. بشارتپیش بیاید، ما می

جماعتی از قم به پا »فرموده بودند:  )ع(حضـــرت موســـی بن جعفر

 .«شکنندهای آهن، سخت هستند و نمیخواهند خاست که مانند پاره

ها ی انقلاب و رهایی ملت ایران، هجوم سختیهای اولیههمان روز از

دانســـتند که چه متوجـه این ملت عزیز شـــد. خودِ ملت ایران نمی

های شــده اســت. امتحانات و غائله هاآنبزرگی متوجه  مســئولیت

ی آمد. جریانات کردستان، فتنهفراوانی پشـت سـر یکدیگر پیش می

ــت ــدر و هجمهجمهوری بنیمنافقین، ریاس ــتکبار با ص ی جهانی اس

داری صـدام وحشی و دیوانه رخ داد. بسیاری از سرداران رشید میدان

 ست رفتند.های اولیه از دنهضت، در همان سال

ی آزمایشی تبدیل شد که در آن ی ملت، به کورهسـالهجنگ هشـت

ــاختن مقدّمات تمدن  ــق برای س ــید و عاش ــجاع، رش مردانی مرد، ش

اســلامی ســاخته شــد. این ملت در آن آزمایش بزرگ، خیلی خوب 

 آزموده شد و راه خود را پیدا کرد.

ر م، اســـتکباامتحـانات ملت ایران ادامه پیدا کرد و هر چه پیش رفتی

تر های خود را بیشجهانی بیشـتر ترسـید و خداوند متعال نیز بشـارت

ــلامی، پیش چشــمان متعجب  کرد. خداوند متعال، در اوائل انقلاب اس

جهان، اتحاد جماهیر سـوسـیالیسـتی کمونیستی ضدخدا را  هایملت

ای به گورباچف، فروپاشی متلاشی کرد. جالب آنکه امام راحل در نامه

 ص()های پیامبر اسلام بینی کرد. این نامه یادآور نامها پیششـوروی ر

ه ی کمونیسم ببه پادشـاهان بود. امام فرمود مراقب باشید که از چاله

چاه امپریالیسم نیفتید. بزرگان و جوانان باهوش خود را به قم بفرستید 

 ها گورباچف گفت که من اشــتباه کردم که معنا وتا تعلیم ببینند. بعد

 م آن پیام را نگرفتم.مفهو
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روزه خود را به تهران برساند، بعد از هشت خواست هفتصدام که می

سـال، شکست خورد و ملت ایران از کیان اسلام و خودش دفاع کرد. 

، مرز ایران شده بود )س(ها تعریف جدیدی پیدا کرد و فدک فاطمه مرز

ک ی آزادشـــده از فدو این ملت حاضـــر بود برای حفاظت از قطعه

 ، جان و جوان بدهد.)س(فاطمه 

الشأن بود. استکبار یکی از امتحانات سخت، ارتحال امام راحل عظیم

کرد، اما وقتی امام از جهانی برای از دنیا رفتن امام، روزشـــماری می

دنیـا رفـت، در کمـال تعجب دیدند که خمینی جوان شـــد و به نام 

، ظهور کرد. ای، با همان سـیاسـت و تدبیر و کیاســت و عشقخامنه

گفته بود  ی ، نشریه88ی ی فتنهچندی قبل، در قصه

خواند و ما در ایران با یک اَبَرحریف مواجه هستیم که دست ما را می

 ملت، او را دوست دارد.

 ساز ظهورانقلاب ایران، زمینه

برادران و خواهران عزیزد انقلاب اسـلامی به کوری چشم دشمنان، به 

ســالگی رســیده اســت. این نظام برخاســته از فقه آل لی چهآســتانه

است، در انقلاب حسینی ریشه دارد و  (السـلامعلیهم)محمد و امام صـادق 

ی تمام مستکبران رغم خواستهاست. علی )س(آرمانش مهدی فاطمه 

ــت اند، انقلاب ما ســربلند و باکفایت دســت هم دادهبهجهان که دس

ــت و خداوند متعال ر ــتاده اس ــاکریم. جالب آنکه ایس ا از این بابت ش

ی اتفاقات تر شــد و این نشانهدشـمنان ما هر روز وضـعشـان خراب

آید، مقّدمات بزرگ در عالم است. بشارت داده شده بود قومی که می

فراهم خواهد  )عجل الله تعالی فرجه الشـــریف(را برای ظهور حضـــرت مهدی 

  آورد.
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 فصل پنجم

 یوم الله دهه فجر 
 

 رورت یادآوری ایام اللهض

 أَخ رِج  أَن »ی تو این است: خداوند به حضـرت موسـی فرمود: وظیفه

 یســـو به هایکتاری از را خود قوم النُّورِ؛ ی ِلَ الظُّلُمَاتِ مِنَ کقَو مَ

انقلاب کن و بنی اســـرائیل را از ظلمات آل «. آور بیرون یروشـــنای

ان برای اینکه تا پای هاینااما ؛ فرعون بـه نور ولایت الهی منتقل کن

 ار خدا یروزها اللّهِ؛ و بِأَیَّامِ ر هُم کوَنَ»خواهند: کار بمانند، اولاب نکر می

ی فجر را از یاد ببرند؛ چون روزی نباید دهه«. نک ییادآور آنان به

اید و آن تحول الهی رخ داده اسـت که شـما از ظلمات وارد نور شده

ایام »شود ها باشـد، میو اگر روز« لهیوم ال»شـود اسـت؛ آن روز می

ای که انقلاب کرده، دائم باید این یاد را برای خود تقویت جامعه«. الله

های بدبختی و نلت و رسوایی و استبداد های فرعون و روزکند و روز

های شــکوه و آزادی و و شــکنجه و ناامنی را به یاد آورد. ســپس روز

 یت الهی را نیز یادآوری کند.سربلندی و استقلال و نیل به ولا

بَّارٍ لِّکلِّ لآیَاتٍ کنَلِ فِی  ِنَّ»در ادامه فرمود:   نای در ورٍ؛ قطعابکشــَ  صــَ

اگر نکر «. ها استعبرت یسـپاسگزار ییباکشـ هر یبرا  ییادآور]
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ر دهد و هم شکباشد، این نکر در قوم انقلابی، هم صبر را افزایش می

شــود. محصــول نکر این تقویت می ی نکررا. این دو بال به وســیله

 شودکرده صبر و شکرش زیاد میی انقلاباست که انقلابیون و جامعه

رسند. این تحلیل به مقصـد می هااینو صـبر و شـکر که زیاد شـد، 

 ی فجر است.قرآنی دهه

 ی فجر، آغاز آزادی فدح فاطمه )سَلَامُ الله عَلَیهَا(دهه

 شاءالله)سَلَامُ الله عَلَیهَا( است. ان ی فجر آغاز آزادی فدک فاطمهدهه

 ادامه پیدا خواهد کرد.

این انقلاب شکر و قدرشناسی دارد. اگر بخواهیم زمان دوران طاغوت 

شاهی را با امروز و نسبتش را با عصر ظهور مقایسه کنیم، اگر و ستم

، مهتاب استاین سه کنار هم قرار گیرند؛ آن روزگار مثل شبهای بی

های قبل، بعد از ی سالیی هست، امّا تاریک است. طی همههاستاره

جریان غدیر و آنچه که رخ داد، نگوییم غدیر، بگوییم بعد از ماجرای 

است  یهاییکتاری 76ظُلُمَاتٌ بَع ضُهَا فَو قَ بَع ض؛»سقیفه، این تاریکی، 

هایی البتّه همیشه ستاره«. قرار گرفته است یبعض یبر رو یه بعضک

میدها حفظ شود. زمان ما حکایتش مثل آسمانی است که در بود که ا

ِفی »آن، ماه طلوع کرده، نه در هلال، نه در تربیع، نه در نصف؛ بلکه 

ــورت کامل و  لَی لَةِ بَد رِهِ وَ تَمَامِهِ وَ کَمَالِه؛ ــب به ص مثل ماه بدر در ش

این عصـر ما، عصـر امام و عصر انقلاب «. کنندنور افشـانی می تمام

شاءالله عصر امی است. روزگار فعلی ما، ماه شب چهارده است. اناسل

ظهور طلوع خورشـید است. آن زمان امام فرمودند ما در انتظار رؤیت 

ــای جامعه ــیدیم، این نور را بگیرید که از این ماه، تمام فض ی خورش

گیرد و شـما روشن شده است. این ماه هم از خورشید نور خود را می

                                       
 .11. نور: 76
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 ندسوگ وَالشَّم سِ وَ ضُحَهَا؛»تا خورشید طلوع کند؛  رساندبه شـما می

 شاءالله آن روز را هم خواهیم دید.، ان«اشیبه خورشید و تابندگ

ــیرین بود. به آقای احمد جبرئیل،  ــارتی دادند که خیلی ش آقا یک بش

پیام داده بود. ایشــان آدم جالبی اســت و جزء یکی از احزاب فعّال در 

حسن نصر الله همراه است. آقا ایشان را بسیار لبنان اسـت و با سـیّد 

تحویل گرفته بود و به ایشان بشارت داده بود که: جوانان شما آزادی 

ــت. ان ــارت اس ــطین را خواهند دید. این آن بش ــاءالله آزادی فلس ش

  ِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیداب، وَ»فرماید: فلســطین نزدیک اســت. قرآن کریم می

ش کبیننــد و ]مــا  نزدیی  را دور مرا آنــان ]عــذابزی 75نَرَاهُ قَرِیبــاب؛

 «.بینیمیم

های پیش رو آبستن حوادث بزرگی است؛ تحوّلات بزرگ روزها و شب

 در راه است که پشت سر هم اتّفاق خواهد افتاد.

وف آید؛ ولی این خشاءالله پیش نمیما فق  یک نگرانی داریم که ان

 وقت کانون تحول انکبخش است. نگرانی این است که یصـیانت 

ــید،  ــیرت انقلاب باش ــود. آقا فرمودند مواظب س از دســت ما خارج ش

ی خودش را عملی گرفتار صورت نشوید. اگر تخریب شود، خدا وعده

کند؛ منتها به جای اینکه آن وعده به دســـت ما عمل شـــود، به می

ــت دیگری عمل می ــبانهدس ــما باید ش ــود و ش وَ لَا »روز بگویید: ش

 جمعش هم ،«یمن قرار نده یرا به جا یدیگر و ب دِل بِی غَی رِی؛تَس تَ

تَب دِل بِنَا غَی رَنَا»شــود: این می ، کســی جای ما این پرچم را «وَ لَا تَســ 

 نگیرد و این افتخار در دست ما بماند.

  

                                       
 .5و  6. المعارج: 75
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 بهمن، ماه پیروزی ولایت الهی

ا هاند، بعضـــیها کوچککنند، بعضـــی نعمتها با هم فرق مینعمت

ضی تر هستند و بعها بزرگاند، بعضی نعمتترند، برخی بزرگکوچک

 هاینعمت مواظب باید هـا قرار دارنـد. ترین نعمـتدر ردیف بزرگ

أَلُنَّ ثُمَّ»: فرمایدمی کریم قرآن. بود بزرگ  و 71مِ؛النَّعِی عَنِ یَو مَئِذٍ لَتُســ 

ــت نعمت این از روز آن آنگاه ــویدیم بازخواس  یهمه «النعیم». «ش

 خدای که اســـت نورانی حدی  در ولی گیرد؛می بر در را هانعمت

پرسد. این به نعمت هوا و آب و این چیزها نمیقیامت راجع در متعال

مند هســتند. اگر درســت ســفره کرم الهی اســت که همه از آن بهره

های یعنی نعمت« النعیم»مند شـده باشـند، مورد سؤال نیستند. بهره

 قرآن نظر از. اســت نعمتها ترینبزرگ ردیف در که بزرگ و اصــلی 

ها که شکرش آمیخته با تهدید نعمت ترینبزرگ این ردیف در کریم

و به صـورت یک اعلام عمومی و فراخوان عمومی آمده عبارت است 

؛ آزادی از فراعنه و طواغیت قرار گرفتن نیل «نعمت ولایت الهی»از: 

های ی نعمتاست؛ چون مادر همه هاولایت الهی. این از اعظم نعمت

 دیگر است.

هـای الهی درباره ترین نعمـتمـاه بهمن یعنی یـادآور یکی از بزرگ

ی ما است و آن هم نعمت در هم شکستن طاغوت و فردفرد و جامعه

ولایت شیطانی و آغاز ولایت الهی در روزگار ما است. با همان ویژگی 

آن را به عنوان ولایت خاص خودش که سایه ولایت عظما است و ما 

ــول اکرم و امیرالمؤمنین فقیه می ــیم که در امتداد ولایت رس ــناس ش

  )علیهما السلام( است. منتها این سایه است و آن اصل.

                                       
 .8. تکاثر: 71
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 خود را از غدیر خم دارد بهمن شیرینی 22

شود و قرار نیل عید سـعید غدیر ترجمه می فجری و دهه بهمن 66

 اعیاد است.ی اکبر گیرد؛ لذا در زمرهمی

 ی ولایت الهیخود را از غدیر خم دارد؛ زیرا مسئله بهمن شیرینی 66

مطرح است. این را باید خیلی شکر کنیم، این روزها ایّام شکر است و 

ــورتر برگزار  هر کدام از شــما هر کاری که بلد اســت، باید برای پرش

د، داریشــدن این ایام انجام دهد. اگر اندیشــه دارید، فکر دارید، بیان 

مخاطب دارید، قلم دارید، هر کاری که بلد هســـتید انجام بدهید. در 

 تبیین، ترویه، توصیف و ارائه، فروگذار نکنید.

ــت،  ــکر اس چه نعمتی  و« وَ أَمَّا بِنِع مَةِ رَبِّکَ فَحَدِّث »این ایّام، ایّام ش

مند هســـتیم و نعمت بـالـاتر و برتر از نعمت ولایت که ما از آن بهره

ه آید، بنعمت بزرگی اسـت. انسـان به شوق و وجد و سرور می خیلی

کند که در چه زمانی قرار آیـد، وقتی کـه فکر میرقا عرفـانی می

گرفته اسـتد خواب است یا بیدار؟ صدها سال بزرگان ما، مشایخ ما، 

چه کرد این امام راحلد امام  و ؛اســتادان ما منتظر چنین چیزی بودند

ی که ها. کسانقّ دارد و هم نسبت به بعدیهم نسبت به پیشینیان ح

سازی کردند نیز بر با امام همراهی کردند و این اتّفاق بزرگ را زمینه

همه حق دارند. این روزها را دوســـتان خیلی قدر بدانند. عید بزرگی 

اسـت. هرکاری بتوانید بکنید تا این کار در خانواده شـیرین بشود. در 

رصت ایام را تبیین و ترویه کنید. خیلی ف فامیل، در بین رفقایتان، این

 شاءالله دریغ نکنیم.خوبی است، ان

 انگیزیک روز استثنایی و خاطره بهمن، 22

ـــال حس خیلی غریبی داریم؛ یعنی در  66بعــد ازظهر  بهمن هر س

عمق جانمان یک شــعف، یک خوشــحالی، یک فتحی شــده و اتفاق 
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ــال ــت. در تمام س ــت. چون امام  رطواینها بزرگی افتاده اس بوده اس

ــت و این  ــحال اس ــریف( نیز خوش عصــر )عجل الله تعالی فرجه الش

شود. چه اینکه اگر دوستانشان منعکس می خوشـحالی ایشان در دل

حضـــرت به هر دلیلی اندوهگین و غمگین باشـــند، غم و اندوهش 

شـود؛ مثلاب حس عجیبی که شـما در روز عاشورا دارید، به منتشـر می

 الم امکان است.خاطر قلب ع

برایتان تا حدی عادی شده است. عادی از جهت  .عادی نیست هااین

ولی این  افتد؛اینکه بخواهند تحلیل کنند چه اتفاقی پشت سرش می

قصـــه خیلی بزرگ اســـت. یکی از چیزهایی که انقلاب ما را در دنیا 

بهمن است. هیچ انقلاب و کشوری را  66کند، همین کاملاب متمایز می

 طوراینسال  11اش ندارید که جشن پیروزی و استقلالش را بعد از سر

های گیرند؛ اما جشـــنبرگزار کند. بعضـــی از کشـــورها جشـــن می

شــوند و یک جلســه ای جمع میای. در بعضــی از ادارات عدهکلیشــه

ــور میمی ــن آید و دیگران میگیرند. رئیس کش ــینند و این جش نش

 سال 11سراش ندارید که در طول  شـودد هیچ جای دنیاانقلابشـان می

جشـن مردمی برگزار شـود. حداکثر در پنه یا ده سـال نخست مردم 

ــحالی کردند ــت مثل ؛ حرکتی انجام دادند و ابراز خوش اما اینجا درس

روزهـای قبل اســـت؛ با این تفاوت که هر ســـال، هم کمیت و هم 

ر دشان را معمولاب های اصلیشـود و مردم حرفکیفیت آن بیشـتر می

زنند. مؤمنین شـــادمان بهمن در این اجتمـاعـات عظیم می 66روز 

 گرم.شوند و طرفداران انقلاب دلمی

 بهمن 22تجلی نصرت الهی در راهپیمایی 

ــکلات و  66قبل از  ــت. مش ــال بمباران نهنی هس بهمن در طول س

کنند. کنند و شایعه درست مینمایی و شـانتاژ میها را بزرگگرفتاری
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را مثل آشـــغال از فضـــای جامعه و کوچه و  هااینی هبهمن هم 66

کند و انهان، صــاف و شفاف های نهن مردم جارو و جمع میخیابان

ب گیرد. البته هر جایی متناسشود. حقیقتاب انسان روحیه میو تمیز می

ها کنند. در بسیاری از مراکز استانبا جمعیت خودش مردم شرکت می

توفیق دارم جزء سخنرانان مراکز استان در  ام وتا حالا سخنرانی کرده

ر گوید اینجا دیگرود، میمناسـبات اصلی هستم. انسان هر جا که می

 تر از شهرهای دیگر به میدانبیند اینجا قویطور نیسـت؛ بعد میاین

، ترکیب جمعیت، خانواده اســت و آییآیند. وقتی میان جمعیت میمی

ها و ها، جوانترها، بزرگراهی بچهها با همای نیست. خانوادهکلیشـه

ــتند، ها میپیر ــخت هس ــرای  س ــانی که در ش آیند. جالب آنکه کس

ن، ها برسانند. ایترخواهند خودشان را حتماب به شکلی به کنار جوانمی

ا انگیز و شورانگیز در انقلاب اسلامی مبزرگ و شگفت واقعاب یک پدیده

ــا ــت که مردم، انقلاب را برای خودش ــی که ن میاس دانند. مثل کس

ــت دارد و می ــاس فرزندش را دوس ــت. این احس گوید مال خودم اس

تعلق نســبت به انقلاب اســلامی در مردم وجود دارد. جالب اســت که 

 تر وبینید پرشورشـعارها همان شـعارهای اول انقلاب اسـت؛ تازه می

 تر هم شده است.جدی

 دوازده بهمن، یکی از مصادیق یوم الله است

شده بزند و بنا کند حرف مسـتند و حســابین برادر شـما سـعی میا

گویی کنیم. من بر اســـاس یقین عرض پردازی و گزافهنیســـت واژه

کنم که از مصـادیق اعظم یوم الله که در قرآن کریم به آن اشاره می

اســت. خدای متعال در یوم  0575روز دوازدهم بهمن ســال  77شــده،

  .الله، اسراری گذاشته است

                                       
 .7ی ابراهیم، آیه یمبارکه ی. سوره77
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 فصل ششم

 اسالمیتاثیر جهانی انقالب 
 

 های غیردینیبست رسیدن نظامبه بن

قدری به تحولات عصـر ما سـرعت بخشیده خداوند تبارک و تعالی به

که نگران هسـتم نسـل ما از بازشناسی اتفاقی که رخ داده است، باز 

بمانند. برای نسـل شما، درک ماجرای اتحاد جماهیری سوسیالیستی 

وی آسان نیست. به فضل الهی این اتحادیه مقابل دیدگان ما در شور

 قطعه شد.هم شکسته و قطعه

جمهور آنربایجان ملاقات من بـه بـاکو ســـفر کرده بودم و با رئیس 

ی جریانات آنجا پرسیدم. داشـتم. وقتی صحبت خصوصی شد، درباره

د. های دین مبارزه شسـال در اینجا با تمام نشانه 061ایشـان گفت: 

ــپس جزیره ــانی که ای را معرفی س ــیاری از کس کرد که در آنجا بس

ی دینی را داشتند، قتل عام شدند و مساجد را تا جایی های اولیهنماد

 که ممکن بود، دفن کردند.

ین کنیم با چنوقتی صـحبت از جماهیر سـوسـیالیسـتی شوروی می 

ها کشــوری مواجه هســتیم؛ کشــوری که اســم خدا را افیون توده

 دانست.می
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الشـأن گروهی را جهت ابلاش پیامشان به آن کشور امام راحل عظیم 

ــتاد که آقای محمدجواد لاریجانی و آیت الله جوادی آملی هم در فرس

آن گروه بودند. در آن پیام بیان شــده بود که دوران شــما تمام شــد. 

ا نمراقب باشید که به دامن غرب نیفتید؛ به قم بیایید و با افکار ما آش

شـوید. این نوعی دعوت رسمی به اسلام بود. گورباچف عمل نکرد و 

 های کوچک تبدیلآن جریان متلاشی شد و آسیای مرکزی به کشور

 شد.

ــمت مرزکه با ما هم هاآن  ــتیاق به س های ما مرز بودند، چنان با اش

ی ارس غرق شدند و از بین ای در رودخانهشتاب کرده بودند که عده

اکو مساجد را از زیر خاک خارج کردند. ما رفتیم در یکی از رفتند. در ب

این مسـاجد نماز بخوانیم، متوجه شدند که ایرانی هستیم. بعد از نماز 

جلو آمد  هاآناطراف ما گِرد آمدند و ابراز محبت کردند. امام جماعت 

و شروع به اشک ریختن کرد و انگشتر خود را به من داد و گفت: به 

الشـــأن بیت و رهبری عظیماز جمع ما به پیروان اهل عنوان یـادگار

 های شما هستیم.تقدیم کنید و بگویید: تا پای جان، پای آرمان

قدری قدرتمند شده بود که اروپا را به دو قسمت غربی و شـوروی به

 شرقی تقسیم کرده و در میان برلین دیوار کشیده بود.

 انســان بسیار مغروری دو سـال قبل آقای پوتین به ایران آمد. پوتین

ام. راه رفتن او مغرورانه ها دیدهاســـت و من او را در برخی ضـــیافت

کند. ادعا دارد که اگر رئیس قدرت ای خاصی نگاه میاست و به گونه

ــد، رئیس قدرت دوم هســت. فوق ــی اول عالم نباش العاده به دیپلماس

و تمام قواعد کند. او به ایران آمد اهتمام دارد و به هر جایی سفر نمی

دیپلماســی را زیر پا گذاشــت و از فرودگاه مســتقیماب به بیت آمد و دو 

 ساعت خدمت آقا شرفیاب شد. جالب آنکه با خودش قرآن آورده بود.
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گذریم. مبانی متـأســـفـانـه ما خیلی عادی از کنار این جریانات می 

 ی مقاومت، آنجا ساخته شده است.بسیاری از اتفاقات کنونی جبهه

ن در روسـیه و در کل آسیای مرکزی، گرایش به اسلام جدی شده الا

اند و آقای و به قدری مطالبه دارند که مسـجدی را در مسـکو ساخته

 پوتین قبل از حضور در ایران، به آنجا رفت و سخنرانی کرد.

من نسـبت به مسـائل مربوط به مسـجد حسـاس هسـتم و مسائل  

های پوتین در حضور نماینده کنم.مسـاجد را در تمام دنیا پیگیری می

های مختلف در آن مسجد بزرگ، طی یک سخنرانی، مردم را کشـور

ــلامِ ایران دعوت کرد.  خیلی لطیف و ملایم، به اســلام، البته از نوع اس

علت این کار آن اسـت که عطش اسلام در آسیای میانه شکل گرفته 

 د.ستنمنتها جریاناتی نظیر داعش، مشغول جذب مسلمانان ه است؛

آوردن قرآن توســـ  پوتین، پیامی برای ملت خودش داشـــت و آن  

های دیگر نروید. به ایشــان مشــاوره اینکه اســلام اینجا اســت؛ به جا

اند که اگر آنجا جریانات داعشـــی و خوبی داده و درســـت بیان کرده

 رود.از بین می هاآنچیز سلفی قدرت بگیرند، همه

 جهانیانمعرفی انقلاب اسلامی ایران به 

ها و ها و حدی ها و صــحبتی حرفانقلاب اســلامی ما به رغم همه

ها، ناشـناخته مانده است. این نهضت الهی و خدایی، کار سـر و صـدا

و  های پاک و آسمانیخیلی بزرگ و باعظمتی بوده است که با انگیزه

با رهبر و مردمی متفاوت شکل گرفت و به هدف رسید؛ استبداد را در 

ور کُشـت و از سـر راه ملت برداشـت و نظام ســلطه را در داخل کشـ

جهان به چالش کشـید. انقلاب اسلامی ما هیچ شبیه و نظیری ندارد. 

 تواند، برایش شبیه بیاورد. انقلاب کبیر فرانسه را مطالعههر کسی می

تطبیقی کنید و جلوی چشــمتان بگذارید. ببینید آنجا چه گذشـــت و 
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ق شــد. در عرض کمتر از ده ســال، های مردم محقچقدر خواســته

نـاپلئون کـه یـک ژنرال بوده اســـت، خودش را امپراطور آنجا اعلام 

کند که به مراتب بدتر از لویی شانزدهم بوده است که انقلابیون او می

ها هم لویی هفده و هجده برگشتند. را از سـر راه برداشـته بودند. بعد

 انقلاب اکتبر روسیه را مطالعه کنید.

اب است انقلها شبهکه اسـمش انقلاب نیست و بعضی ات کوچکاتفاق

ما یا مناطق دیگر اتفاق افتاده و اصـــلاب قابل صـــحبت  که در منطقه

را کنار انقلاب اســلامی بیاورد.  هاآننیســتند که کســی بخواهد اســم 

های بزرگ را فهرســـت کنید تا ببینید این انقلاب از هر جهت، انقلاب

سال، باطراوت و بانشاط  11رد است؛ لذا بعد از ممتاز و منحصـر به ف

 بخش، وس  میدان جهانی مانده است.و سرزنده و الهام

ــتانِ انقلاب را در دنیا بررســی کنید. هیچ انقلابی در دنیا این قدر  دوس

طرفدار نداشـته است. از آنهایی که تحت تأثیر این انقلاب هستند. در 

و فداکار دارد و در اروپا که  خود آمریکا انقلاب ما، دوســتان صــمیمی

 الی ما شاء الله که گفتنی نیست.

 های یمن والله لبنان و در حوثیدر مقـاومت لبنان و تشـــکیل حزب

یقا اخیراب آفر در منطقهبینیم. بحرین و نیجریه، آثار انقلاب ایران را می

یک قلمش را شـنیدید. در ابتدای انقلاب ما، نیجریه حدود شــشــصد 

اما حالاشیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه، به ؛ بیت داشـتپیرو اهل 

قدر ما خطاب داشــت: اگر در اردوگاه ســیدالشــهدا رهبر عزیز و عالی

میلیون  07ای، بدانید که ( یک جون بود، ای امام خامنهالســلامعلیه)

شهادت در نیجریه دارید. شیعیان در اربعین مانور عظیمی  جون آماده

الله  بقیه را سرکوب، تعدادی را شهید و حسینیه هاآندادند که ارتش 

خمینیون اســـت و آنجا  هااینی را در زاریا تخریب کرد. اســـم همه
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شــناســند. ما از دوســتان انقلاب خبر نداریم. را با این عنوان می هاآن

 هایی است در عالم.بروید ببینید چه خبر است... خبر

یر است و هیچ انقلابی در دنیا نظاز نظر دشـمن هم انقلاب اسلامی بی

ــته اســت. در تمام این این قدر دشــمن  11های بدجنس خبی  نداش

ســال، آمریکا و رژیم صــهیونیســتی و... یک روز از دشــمنی دســت 

ــلامی، برکات و آثارش را  ــاب آمریکا. انقلاب اس ــوص ــتند؛ مخص برنداش

 معرفی کنید.

ها را کنند و پایه زداییالبتـه بـایـد این راه را ادامـه بدهند و طاغوت

های ما گرفتار زیرا هنوز آموزش و پرورش و دانشـــگاه محکم کنند؛

ی فرهنگ و هنر ما گرفتار اســـت. زهافکار طاغوتی اســـت. هنوز حو

ی فجر در خور انقلاب اسلامی ما است؟د در تراز کانون واقعاب جشـنواره

ر ی ما اســـت؟د خیلی کار داریم. صـــبّارِ شـــکوتحولات الهی زمانه

ها باید بایســتند؛ زیرا فت  بزرگ نزدیک اســت. با خواهد. انقلابیمی

ــلی را خواهید دید؛ همین رهبر و آقا )روحی فداه( ان ــاءالله روز اص ش

ی وجود شـاءالله نزدیک اسـت و با همهاگر شـاکر باشـید. آن روز ان

های بینید که نیروشود آن را احساس کرد. هر جای دنیا بروید، میمی

 شوند.دهی میانقلابی دارند سازمان مؤمن

 دشمنی همیشگی استکبار با انقلاب

نهضــت اســلامی به خاطر داشــتن پیام جهانی توحید و حرکت ضــد 

طـاغوت و ضـــد اســـتکبـار، به ایران عزیز اکتفا نکرد و موجش در 

های اول به سراسر نقاط جهان صادر شد. امام عزیز ما فرموده سـال

 کنیم؛ لذا سران استکبار دربه همه جا صادر می بودند ما این انقلاب را

برابر این حرکـت طوفنـده احســـاس خطر کردنـد و یک روز هم از 

است که در  سال 11دشمنی با انقلاب اسلامی کوتاه نیامدند. اگر شما 
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سال یک روز از توطئه علیه شما  11میدان هسـتید، دشمن شما هم 

 مد.دست برنداشته و کوتاه نیامده و نخواهد آ

ــ»فرماید: قرآن می ــار وَلَا الیَهودُ کعَن یوَلَن تَرض بِعَ تَتَّ یحَتّ یالنَّص

ــایان از تو راضــ و 76مِلَّتَهُم؛ ــوند، مگر ینم یهرگز یهودیان و ترس ش

ســـت از د هاآنتا ما تبعیت نکنیم «. ینک ییش آنان پیروکه از کآن

مانها دارند. ملت ما همان ملت است، دشمنان ما هم هسـر ما برنمی

ــتند. از روز اول امریکای جهانخوار ســینه به ســینه ملت ایران  هس

ها را بسیه کرد؛ چه در جنگ تحمیلی، چه در سایر ایسـتاد و شیطان

های فرهنگی، ها، چه در عرصــه تحریم اقتصــادی، چه در توطئهفتنه

همه را به میدان آورد، بسیه کرد، سازماندهی کرد، کمک کرد، یاری 

 داد. از قائله گنبد هاآنی فکر را فعال کرد و نقشه راه به هاکرد، اتاق

، یک لحظه از ضربه زدن به نهضت اسلامی کوتاه 88بگیرید تا فتنه 

 نیامده و نخواهد آمد.

ملـت مـا امروز دشـــمن درجـه یـک خودش را همچنـان امریکای 

دانـد؛ اگرچـه بـا هزاران رتوش، چهره کثیف و پلیـد و جهـانخوار می

ایتکار خود را آرایش کند. ملت ایران به انن الله تعالی و دژخیم و جنـ

بـه عنـایـت پروردگـار متعـال و بـه نعمـت ولـایـت الهی، بحمدالله 

د، ای دربیایاش خیلی خوب است. استکبار به هر چهرهشناسیدشـمن

شـناسد. حتی اگر چهره خودش را پشت ماسک ملت ایران آن را می

ان پلماتیک به ما بزند، ملت ایردیپلماســی مخفی کند و لبخندهای دی

بیند و آن چهره کریه و کثیف و پشـــت این ماســـک را به خوبی می

 شناسد.مملو از نفرت را خوب می

                                       
 .061. بقره: 76
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دانند که در این راه بـه فیض الهی همچنـان ادامه دارد و ملت ما می

مسـیر ساختن تمدن اسلامی، دارای مأموریتی بزرگ هستند و خداوند 

و به منابع فوق الارضــی و  هاآن، اســتعدادهای هاآن، نســل هاآنبه 

ــان، این هاآنتحت الارضــی  ــوق الجیشــی کشــورش ، به موقعیت س

ــته که این منطقه بتواند پیام ــان توحیدعنایات و الطاف را داش در  رس

آخرالزمان باشد و مقدّمات ظهور موعود را آماده سازد. خدا را شاکریم 

 قدم هستیدکه شما در این راه ثابت

عطش مستتلمانان جهان، فرصتتتی تازه برای جمهوری 

 اسلامی

یک باره نســـیمی از معنویت در محی  عالم به وجود آمد و مردم از 

ــرخوردگی کردند. همه ــاس س ــری احس ــتاوردهای فکری بش ی دس

دانستند که سرانجامِ آن، آمریکای لیبرالیسـم را آخرین حرف بشر می

 امروز شدد آیا به سعادت رسیدند؟

ــخگویی به عطش ی علمیهحوزهامروز  ــئولیت پاس ی بابرکتِ ما مس

ملل عالم نسبت به اسلام ناب محمدی را بر عهده دارد؛ بنابراین باید 

ی، به های فعلهای دنیا، خسته از نظامباشتاب حرکت کنیم نومسلمان

 .های اسلامی هستنددنبال نظام

هتای بهمن در خبرگزاری 22ستتتانستتور راهپیمتایی 

 المللیبین

های جمهوری اســلامی که شــدیداب ســانســور ترین برنامهیکی از مهم

هــا در یکی از بهمن 66بهمن اســـت. من یکی از  66شـــود، می

ها این اتفاق خیلی بزرگ را که طی آن کشورهای اروپایی بودم. نامرد

یا نظیر در دنبی افتد و یک پدیدهها راه میســـیل جمعیت در خیابان
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که کنند. با آندارد، به طور کامل سانسور میاسـت که هیچ مشابهی ن

پذیریم؛ مخصـــوصـــاب در های دنیا خبرنگار میما از تمام خبرگزاری

آید. با این حال، تهران کـه ســـیـل میلیونی جمعیـت بـه خیابان می

کنند؛ ولی کنند. ادعای آزادی میهای خارجی آن را سانسور میرسانه

ــاب ــوص خبرنگارهای آمریکایی و  هیچ اعتقادی به آزادی ندارند. مخص

های متخصا عالم هستند و در هایشـان که سـانسورچیخبرگزاری

کنند؛ به طوری که هیچ کس متوجه العاده عمل میســـانســـور فوق

شـود. حالا اگر در یک خیابان تهران، ده نفر جمع شــوند و سر و نمی

 هاآنصــدا و دعوایی راه بیندازند، این خبر جزء خبرهای فوری و اول 

 هاآنفتنه این امر را به ما نشـان داده است. طوری  شـود. تجربهمی

دادند که انگار تمام تهران آتش گرفته و ناامن است. فتنه را نشان می

ها، به آن عبریه خور بودن صـــهیونیســـتالعربیـه که به خاطر جیره

ده؛ کند. اصلاب انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاگویند، سانسور شدید میمی

سازند و اگر مشکل کوچکی پیش بیاید، فوری آن را برجسته می ولی

 کنند.ای پخش میهای اجتماعی و ماهوارهدر شبکه

بینند. مردم بینند، اما خودشــان میمردمشــان چنین حضــوری را نمی

ــط   ــتند و س ــی خیلی عقب هس ــیاس ــورهای اروپایی از نظر س کش

ازه یک به اندشـان خیلی پایین اسـت. یک بچه دبیرستانی ما فکری

فهمد؛ چون فضـای سـانسور در کشورشان می هاآناسـتاد دانشـگاه 

کنند در انـد که مردم خیال میحـاکم اســـت و طوری طراحی کرده

ست. ها پایین اها و تحلیلوضـعیت مناسـبی هسـتند، ولی سط  فکر

 ترین کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران است.ترین و مستقلآزاد

ها و ها، گفتگوها، حرف و حدی آزاد اطلـاعات، نقدواقعـاب این گردش 

از برکات  هااینی شـود، جای شکر دارد. همهمطالبی که منتشـر می

 انقلاب اسلامی هستند.
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 تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی در سراسر جهان

رود. در افتد و جلو میاتفاقاتی که پشـــت ســـر هم در دنیا می هااین

ان شــود و پیرومریکایی دارد یارگیری میهای اروپایی و آقلب کشـور

شوند؛ چراکه پشتیبان و دهی میبیت و دوسـتان حضرت سازماناهل

ــتیم، چطور می ــتیم برای کانون الهام دارند. اگر ما این را نداش خواس

 سازی کنیم؟ظهور زمینه

شــود و دهی میگیرد و ســازمانوقتی این کانون در ایران شــکل می

بینید که در کل دنیا، رویش شــود، میر شــناخته میداامر و پرچمولیّ

ا ت ی اسـلامی که فراتر از آن استبیت تا حوزهعظیمی از پیروان اهل

ــکل می آزادگان و احرار عالم جا یک غلغله و فهم جدید ؛ همهگیردش

روز تر از اموقت بدبختافتد. نظام سلطه هیچو بیداری دارد اتفاق می

تر از آمریکا امروز در دنیا وجود ندارد و مستأصلتر نبوده است. روسیاه

 شناسیم.از رژیم صهیونیستی نمی

زمانی به مســجد دانشــگاه جاکارتا رفتم که شــبیه مســجد دانشــگاه 

ها تر از آن است. رئیس دانشگاه با چند از دانشجوتهران، منتها بزرگ

ا هآمدند. تا گفتند فلانی از ایران آمده، دانشـــجوپشـــت ســـر ما می

به  هاآنهای خود ما از ما اســتقبال کردند. از وســ  تر از بچهپرشــور

محراب رفتیم و امـام جمـاعـت کـه در محراب بود، به کناری رفت. 

همه سنی بودند؛ آنجا اصلاب شیعه نیست یا خیلی کم است. اخیراب  هاآن

ــکل می ــازماندارند کمی ش ــوند. نماز جماعت دهی میگیرند و س ش

ی قنوت نگرفتیم و برایشــان حمد و سوره هاآناحترام خواندیم و به 

حجـازی خواندم که خیلی متفاوت بود. بعد از نماز، عواطف و محبت 

گویند به آقا های خودمان که میفراوانی از خود بروز دادند. مثل بچه

ــانید. خانمی یک بطری آب جلو آورد و  ــلام برس گفت: یک دعا به س
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دارم. علـت ارادتش این بود که گفته این آب بخوانیـد؛ چون مریض 

 بودند من با آقا ارتباط دارم.

افتـد و مـا کجای کار قرار داریم؟ این موج چـه اتفـاقی در عـالم می

را خیلی زود در بر گرفت. برای مثال  انقلاب اسـلامی است که منطقه

ها حفظ نشـد و آتِش زیر خاکستر گردید مصـر را گرفت که البته بعد

روختـه خواهد شـــد. این موج، لبنان عزیز را به مرکز هـا افکـه بعـد

نون، گیر کرد. اکهای عربی را زمینمقاومت تبدیل کرد که تمام لشکر

ی های رشید، یکها و شیخاند و در لبنان، سـیدیاران امام تربیت شـده

ــید.  ــید حســن نصــرالله رس پس از دیگری قیام کردند تا نوبت به س

یستی در مدت هشت روز مجبور به حاصلش این شد که رژیم صهیون

ــد. این موج، در اروپا و آمریکا نیز عقب نشــینی و در عالم روســیاه ش

 شود.احساس شده و می

به  هاآنی تر شــدند و همهروز بدبختدر برابر، دشــمنان شــما روزبه

ــیعه ــلیمانی، توجه دارند. ش ــم س ــردار ایرانی، قاس های زیدی یمن س

به  د و گفتند ما معتقد هستیم که بایدخدمت سید حسن نصرالله رفتن

امام قائم بالسـیف اقتدا کنیم و امام قائم بالسیف ما شما هستید. سید 

ی حزب الله، شـــاگردان مکتب حســـن نصـــرالله گفت: من و همه

مام قوا ها با تسـیدعلی هستیم و امام قائم بالسیف او است. این یمنی

د که کر. آل سعود فکر میانددر برابر جریان آل سعود ملعون ایستاده

ها که ماهه، یمن را تصــرف خواهد کرد. ولی یمنیروزه یا یکهشـت

گرد و بدوی بودند، اســتوار، رشید و قاطع ها، بیابانبه گمان سـعودی

 جلوی آنان ایستادند.

ایران پایگاه فرماندهی، پشــتیبانی و حمایت مادّی و معنوی از جریان 

 شده است. مقاومت و تشیع در سراسر عالم



 

 

صل
ف

 
شم
ش

 :
 ریتاث

هان
ج

 ی
ب
قلا
ان

 
لام
اس

 ی
 انقلاب دیجد هیسرما حرم، مدافع یشهدا

15 

ــد  آمریکا امروز وضــعیتش از هر روز دیگری بدتر اســت. ترام  فاس

فاجر که فساد اقتصادی و جنسی و اخلاقی دارد، به کاخ سیاه رفت تا 

این  شاءاللهملت آمریکا را به دست خودشان به روز سیاه بنشاند و ان

افتـد. دشـــمنان با ابرقدرتی جدید مواجه شـــدند که اتفـاق خواهـد 

 اهش معنویت و ایمان است.گتکیه

ها برای درخشـش بیشتر ملت ایران و ولایت علوی اکنون تمام زمینه

الله است تا به خودمان بیاییم و ببینیم که بهمن، ایام 66آماده اسـت. 

 ی ما چیست.چه بودیم، چه شدیم، چه باید بکنیم و وظیفه

ها و ی زنـده، بـه هر منـاســـبتی بـاید این بازنگرییـک مجموعـه

 ها را در مورد خودش داشته باشد. اندیشیباز

 سرمایه جدید انقلاب شهدای مدافع حرم،

ی جدیدی برای انقلاب هستند؛ از طرف دیگر، شـهدای حرم سرمایه

را  هانآتر. انســان باید زندگی یکی از یکی بهتر، یکی از یکی نورانی

ســان کند و حال و روزشــان ببیند، خوشــا به ســعادتشــان. ان مطالعه

 رسد کهکند که شهدای مدافع حرم به نظر میی احساس میطوراین

ــد. البته مقامات رتبه ــهدای دفاع مقدس بالاتر باش ــان در کل از ش ش

کنیم. های خودمان را عرض میپیش خـدا اســـت و مـا فق  تحلیل

یکی از قواعدش این است که آن زمان گفتمان غالب، گفتمان جنگ 

فتمان غالب، گفتمان زندگی اســـت و همه و جهـاد بود؛ امـا الـان گ

های دنیایی، یک دفعه مشـــغول زندگی هســـتند، وســـ  این جانبه

 ند.حجت هست هااینتصمیم بگیرد که حرکت کند و به میدان برود. 

هزار  56های دفاع مقدس، اغلبشان فاقد زن و بچه بودند و نوعاب بچه

داماد اغلب تازه اما شـــهدای مدافع حرم؛ آموز بودنددانش هـاآننفر 
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های کوچولو، هایی دارند؛ بچههایی و چه خانوادههســـتند و چه خانم

 دو تا، سه تا، سه ساله، چهار ساله.

ــه ن ی دفاع از وطی جنگ تحمیلی، شــائبهنکته دیگر اینکه در قص

به  هااینگفتم اگر گفت: به او میمطرح بود. مثلـاب پدر شـــهیدی می

و حسـابشان را برسیم. این غیرت وطنی ایران نزدیک شـدند، برویم 

 است. به من گفت: به من بگو مرز اسلام کجا است؟

آیند و روحیه و نشاط می هاایناین نگرش جهانی و فهم برتر اسـت. 

ها و را ســـر دســـت بگیریـد و با خانواده هـااینآورنـد. انقلـابی می

برخورد  اهاینهایشان ارتباط داشته باشید تا یک وقت غریبانه با بچه

نشود. همین شهید عزیز تمام مردم منطقه را به میدان آورد و انقلابی 

 درست کرد.

چیز آماده است و جدی و مصمم باشید و غرض اینکه برای شما همه

 برای کار کم نگذارید.
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 هفتمفصل 

 وظیفه انجمن اسالمی
 

دارند:  آموزانی انجمن اسلامی دانشی جالبی دربارهامام راحل جمله

ای از انجمن اســلامی بزرگ به رهبری امام انجمن اســلامی، شــعبه»

شــکرگزار آن  مطلب بســیار بزرگی اســت. چگونهاین «. زمان اســت

سَ عَلَ»کهباشــیم؟ این مجموعه  ــِّ روز  از 75؛مِن  أَوَّلِ یَو مٍ یالتَّق وَ یأُس

 یبحمدالله چنین مدالی را از شخصیت« نخسـتین بر پایه تقوا بنا شده

الشـأن دریافت کرده اســت. این نسبت عظیم، چون امام راحل عظیم

است و باید از انجمن اسلامی عطر انتظار  عصرهای ما با امام انجمن

ن، آفریفعال در محی  مدرســه پراکنده شــود؛ انتظاری که پویا، حیات

 .ساز باشدساز و آیندهتمدن

ا از آنِ ما فرد»انجمن با این فضــا خیلی هماهنگ اســت. های شــعار

ــت ــارت «اس ــت؛ چراکه قرآن نیز چنین بش ــعار مهدوی اس ، یک ش

 یادِرِ أَنَّ ال أَر ضَ یَرِثُهَا عِبَکالزَّبُورِ مِن بَع دِ الذِّ یتَب نَا فکوَ لَقَد   :»دهدمی

لِحُون؛ و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را  78الصـَّ

                                       
 .018. توبه: 75
 .7: . انبیاء78
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خدای متعال است و  یوعده«. ردبندگان شایسته ما به ارث خواهند ب

حرف سـاده و معمولی نیسـت. این شـعار اتحادیه است که به عنوان 

گیرید و در محضر رهبر عزیز آموزی سر دست میشعار جنبش دانش

 هم خواندید.

 لاتیکسهیم بودن در مقاطع حساس انقلاب؛ رسالت تش

ه در کنهاد انقلابی مثل اتحادیه این است  کهای ناتی یجزو رسـالت

مقاطع حساس انقلاب، سهم داشته باشد. مثلاب در جریان انتخابات، هم 

آفرینی در درون قشــر در شــوردادن به انتخابات و هم در بصــیرت

ها را متوجه ند و اینکها را باز آموزی فعال باشــدف چشــم ایندانش

لات که این تشــیکارشــان بنماید. الان توقعات بشــتر اســت کاهمیت 

 اشته باشد.واقعاب نقش د

 اتیلکرسالت تش، سازان انقلابشف و پرورش آیندهک

آموزی و ه به مســـائل دانشکرد جـدیدی کاتحـادیـه بـه دلیـل روی

ی جدیدی از حیات خودش شـده اسـت های ان دارد، وارد مرحلهافق

ی ی فرهنــگ انقلــاب اســـلــامی و حوزهه در حوزهکــاری را کــآن 

ــت انجادانش خواهیم مثل م دهد. ما نمیآموزی، روی زمین مانده اس

تأثیر در جامعه داشــته مکرنگ و مکحضــور  کها، یبرخی مجموعه

لات یکارهای موازی با دیگر نهادها انجام دهیم. این تشکباشـیم و یا 

ه از آن برخوردار اســـت و بنیه و کهای خوبی بـا توجـه بـه ظرفیت

ــه ود را واند خته میکالله دارد و نیز این امتیاز ه بحمدکی خوبی ریش

خواهد لی ولی امر همراه نماید، میکهای جزیی و دائمـاب بـا دیـدگـاه

بازار فرهنگی مخصــوصــاب در ســازان این انقلاب را از این آشــفتهآینده

را برای برعهــده گرفتن  هــاآنشـــف نموده و کآموزی محی  دانش

ی جامعه آماده نماید تا بعد از پشـت سرگذاشتن های آیندهمسـئولیت
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انگیزه، وارد های مؤثر و خوشان مـدرســـه بتوانند به عنوان آدمدور

 های انقلاب را ادامه دهند.ل، آرمانکمیدان شوند و به بهترین ش

رستتالت  ،هتا برای ختدمت به انقلابردن بچتهکآمتاده 

 یلاتکتش

شش تر را پوهای زبدهشاءالله بتوانیم بچهه انکمأموریت ما این است 

ه در کای پایگاهی سـاخته شــود ر هر مدرسـهدهیم و از این طریق د

های انقلاب ترویه شده و در مواقع ها و آرمانها، ارزشجا اندیشـهآن

دفاع گردد. یعنی حقیقتاب بتواند نقش ســـنگر فرهنگی را  هاآنلزوم از 

نونی کیلات ما در شــرای  خطیر که تشــکنم کر میکایفا نماید. من ف

ما  آید و اگررزشمند به حساب میفرصت ا کبرای انقلاب اسـلامی، ی

راوانی های فنیم، بهرهکگذاری بتوانیم به خوبی در این زمینه سرمایه

ه خروجی مدرســـه، خیلی ســـریع به کخواهیم داشـــت. به دلیل این

ــگاه ــد، اگر دانشها و جامعه میدانش ــه آمادگی رس آموزان در مدرس

از ظرفیت ها برای خدمت به انقلاب نند، بعدکســـب کمنـاســـبی را 

 خصوصهای قبل و بهه در سالکمند خواهند بود، چنانبالاتری بهره

ـــال ه در کــثر افرادی کگونــه بود و اهــای اول انقلــاب همیندر س

ردند، از اعضای همین کشور به مردم خدمت میکهای مختلف بخش

 ها بودند.ت الهی در مدرسهکحر

 یلاتکتربیت دینی ت انقلابی؛ هدف تش

آموز عضـو اتحادیه ت الهی، به انوار هزاران شـهید دانشیلاکاین تشـ

ــلامی دانشانجمن ــهای اس ــت. در این تش یلات کآموزان، نورانی اس

ــت،  ــی نیس ــیاس ــی نمیکانگیزه س ا ه بکهایی خواهد از این بچهس

 ه درکند، چنانکشـــوند اســـتفاده ابزاری بجمع می کهای پاانگیزه

ه از این تجمعات بخواهند در کرد ها این انگیزه وجود داخیلی از گروه
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ــتفاده عرصــه ــی اس ــیاس نند. هدف ما به فضــل الهی در این کی س

ــ لمه تربیت ک کیلات فق  تربیت اخلاقی، علمی و انقلابی و در یکتش

ها خودشان رشد خواهیم بچههایمان است. ما میدینی و انقلابی بچه

راف ه اطکنوری باشــند  کنند و به مدد الهی به سـعادت برســند، یک

یلات است، ما به دنبال کنند. این هدف این تشــکخود را هم روشـن 

ــتیم  ــود. آقا این را از ما ه این مجموعه انکاین هس ــاءالله احیا ش ش

یلات زنده شـود، با طراوت شــود، به روز شود، منتها کخواسـتند؛ تشـ

ار زیادی داریم، در این راه عقب کبرای رســـیـدن بـه این مقصـــد 

 برسیم، راه زیادی در پیش داریم. به ان مقصد بخواهیمتا  ایمافتاده

 های اسلامیوظیفه مهم انجمن

یکی از وجوه شـــکر زنده نگه داشـــتن خاطره و یاد نعمت اســـت و 

 که قرآنترین وجوه شـکر است؛ چنانیکی از بزرگ« حدی  نعمت»

و از نعمت پروردگار  فحدّث ربّک و أمّـا بنعمـة»فرمـایـد: کریم می

اظهار، بیان و یادآوری نعمت، از «. ی  ســـخن گومردمخویش ]بـا 

اعظم وجوه شـکر اسـت؛ مخصوصاب برای کسانی که به دلیل شرای  

منتقل،  هاآناند؛ این مســـئله باید به ســـنی آن زمان را درک نکرده

اند، تبیین و روشـــنگری شـــود و آنهـایی که آن زمان را درک کرده

 خواهد.های جدی مییادآوری

کـار اتحـادیـه در این بخش، کار خیلی مهم و حســـاس و بنـابراین 

نشده در این مقوله مورد سازی است. در برابر کارهای انجامسرنوشت

 گیریم.عقاب الهی قرار می

فلسفه تشکیلات ما در درجه اول زنده نگه داشتن آرمان انقلاب و روح 

انقلابی و سـبک تربیت انقلابی در مدرســه و نســل جدید است و کار 

گری نداریم. فلســـفه وجودی انجمن اســـلامی و اتحادیه انجمن دی
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ــلامی، ــت. به اعتقاد من گُل فعالیت اس  های اتحادیه اینجز این نیس

است. این فضا، روحیه و نشاط انقلابی را به مدرسه منتقل کند، آرمان 

هـای انقلـاب را یادآوری بکند، دســـتاوردهای انقلابی و اســـلامی را 

زایی افی جدید دشمن را یادآوری کند، بصیرتشـمارش کند، ترفندها

کند، روشـنگری کند. البته این قبیل کارها همیشــه خوب است؛ ولی 

دهه فجر زمینه این کار فراهم است. همه  اش است. مثلابگاهی زمینه

اش اســـت؛ اما قابل ی عمومیآمـادگی دارنـد. ایـام دیگر هم زمینه

اند که راجع به انقلاب آمادهمقایسه با دهه فجر نیست. دهه فجر همه 

اسـلامی، یادآوری آن خاطرات، دستاوردهای انقلاب و شرایطی که در 

 آن هستیم، بشنوند.

کنم که طراحی شده است چند سـالی است که جریانی را ملاحظه می

تا در نهن نســل جدید جریان طاغوت را تطهیر کند. چیزی که برای 

ت؛ نسل جدید این گونه نیسنسل ما غیر قابل تصور است، ولی برای 

ها با آن اند و بر اســاس گزارشچون آن شــرای  را از نزدیک ندیده

شوند. برخی این خ  خطرناک در جامعه ما دنبال رو میشـرای  روبه

 کنند.می

 .شناسایی دستاوردهای انقلاب و موقعیّت فعلی نظام

ی، بخودسـتور کار انجمن اسـلامی مدرسه عبارت است از اینکه ما به

تا  هشدها، مبانی و مسیر طیحرکت پر خروش انقلاب اسـلامی، ریشه

امی های اسلبه امروز و وضـعیّت و موقعیّت فعلی را بشناسیم. انجمن

داران ترین پرچمهای ما اصلیدر محی  آموزش و پرورش و مدرســه

ــمانی بوده ــروع این تحوّل الهی و آس ــلامی در مبدأ ش اند. انقلاب اس

یّت و وضــعیّت، برای یک جوان عزیز عضــو انجمن شــناخت موقع

اسلامی از دو جهت مهم است. یکی از نظر خودش که بداند موقعّیت 
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این تحوّل بزرگ الهی، این انقلـاب عظیم الهی، کجا اســـت؟ در چه 

وضـعیّتی است؟ چه آثاری را در جغرافیای فکری، فرهنگی و سیاسی 

تاوردهایش برای ملّت جهان معاصر از خود به جای گذاشته است؟ دس

 هااینما، جهان اســـلام، جهان بشـــریّت و منطقه چه بوده اســـت؟ 

ی هی این قلّچیزهایی اســت که باید ما به آن فکر کنیم. ما بر دامنه

مانیم؛ کنیم. اگر غفلت کنیم، از این شـــناخت بازمیرفیع زنـدگی می

ا ها رهکنند، عظمت این قلّها زندگی میی قلّهکســـانی کـه در دامنه

ه کنند تا تر نگابینند؛ بنابراین باید دقیقشـــناســـند و گاهی نمینمی

تی اند، به درسای که دارند و موقعیّتی را که در آن قرار گرفتهسرمایه

 .بشناسند

بان بصیر انقلاب و مدبّر حکیم قدر ما به عنوان دیدهرهبر عزیز و عالی

ر آن موقعیّتی را که د شده، مسیر پیش رو وانقلاب اسلامی، مسیر طی

ــری  می ــیقرار گرفتیم، به خوبی ملاحظه و تش د کنند. دقّت کرده باش

قدر و امام بزرگوارمان های رهبر عالیها و ارائهجنس بیـانات، تحلیل

به سـنجش موقعیّت و ترســیم وضعّیتی که با تحلیل افراد دیگر راجع

 یار سطحیهایشـان، بسـها نگاهکند. بعضـیدر آن هسـتیم، فرق می

آیند، ولی های مطّلعی به نظر میاســـت؛ بـه حســـب ظاهر هم آدم

ها، ها، موانع و موفّقیّتی موقعیّت فعلی، چالشهایشــان دربارهدیدگاه

های عزیز انجمن کنم به بچهخیلی سـطحی اسـت. من پیشنهاد می

اســلامی که از همین آغاز جوانی، نگاهشــان را به مســائل، نگاهی 

ن حـال عمیق قرار دهنـد کـه بتواننـد جوانـب کار را مرتفع و در عی

 .خوبی بسنجند و ببینندبه

ی عادی نیست. در وحی ای مثل انقلاب اسـلامی ما یک پدیدهپدیده 

دارد. مسیری که طی کرده، آثاری که از  الهی و در مکتب انبیاء ریشه

های عظیم و متفاوتی که گذاریخود بـه جای گذاشـــته و ســـرمایه
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، اشورت گرفته، یک انقلاب متفاوت اســـت. یک نمونهبرایش صـــ

شود از کنار این تحّول ی نمیآموز هسـتند که به آسانشـهدای دانش

 ذشت.گ

 هارسالت تاریخی نسل سومی

شـما یک رسالت تاریخی دارید. رهبر انقلاب تعبیر کردند که در یک 

 کیعنی باید از این مرحله عبور کنیم و وارد ی ؛پیچ تاریخی هســـتیم

ی جدید خواهیم شـویم. انسان وقتی شناخت و هر مقدار فهم مرحله

انسـان از عظمت این نهضـت الهی بیشـتر شـود، احساس مسئولّیت 

کنــد. شـــرایطی کــه مــا الــان در آن هســـتیم، آرزوی عجیبی می

( بوده است. آرزوی اولیای خدا بوده که السلامعلیهالحسـین )اباعبدالله

ــ ــیعیانش ــتی پیش همچنین چیزی برای ش ان رُخ بدهد و چنین فرص

ها کجا؟ تاریخ را نگاه کنید. مؤمنین کجا بیاید. شیعه کجا و این حرف

 و چنین فرصتی کجا؟ قدر بدانیم، مطالعه کنیم، بشناسیم.

خواســتم تلنگری به خودم و دوســتان عزیزم بزنم؛ زیرا اخیراب فق  می

 ست، اّما یکپردازند. لازم هم هشناسی خیلی میهای آسیببه بح 

ــیبوقت به خودم آمدم و گفتم: در کنار بح  ــانه، در های آس ــناس ش

شـناسی است که به آن بهمن، بح  نعمت 66ی فجر و فضـای دهه

نیاز داریم. باید وارد سیر در ابعاد این نعمت بشویم، مطالعه کنیم، فکر 

کنیم، بعـد آن را یـادآوری کنیم. بعضـــی از مـاها قدر این نعمت را 

انیم، امّا محجوب و غافل هسـتیم؛ لذا نیازمند نکر هستیم. قرآن دمی

مردمد نعمت  یا 79؛نِع مَتَ اللَّهِ عَلَی کُم اُن کُروا یَا أَیُّهَا النَّاسُ »گوید: می

نعمت را مطالعه کنید و به یاد بیاورید. ما «. دنیکخدا بر خودتان را یاد 

ر و قبل از آن، فکر و هایمان علاوه بر نکنیازمند نکر هســـتیم. جوان

                                       
 .5. فاطر: 79
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خواهند. باید نعمت را شـناسـایی کنند. میانسالان ما بیشتر مطالعه می

 هم نیاز به مطالعه دارند. هاآننیاز به نکر دارند؛ البتّه 

 سازیسازی، شرط اصلی کمّیکیفی

ثیر أی تتکلیف شما، صیانت از انقلاب اسلامی و گسترش حوزه کنونا

 ؛تمهیدی خود به ســوی ظهور ادامه دهید باید عملیات لذا ؛اســتآن 

خدای متعال، توانش را به شما داده است؛ بنابراین در  بدین معنی که

در  فق خواهیم و کســـانی که بگویند من میؤهای ماین مقطع، نیرو

سته باید بازنشــ ود نخورکنیم، دیگر به درد نمیتلاش میحد توانمان 

، نیروی پا به کار اهل توکل جوان باشند. این مرحلهاگر  حتی ؛شـوند

و این  ؛کندی دائمی خواهد که از این وســـع خدادادی اســـتفادهمی

 توان در شما دید.استعداد را می

چیز در مجموعه سازی همهی این مرحله، عبارت از کیفیشـرط ویژه

ــت تا ما  ــترش کمّی برویم، از  خواهیمکه می در آیندهاس ــراش گس س

ی ی کّمی، ارتقای کیفید متناسـب با توسعهاش برآییم. شـما باعهده

 ی کیفیت است.لهئ، مسمهم یلهئلذا مس ؛داشته باشید

ــانی و کادر، در مجموعه  .زندی ما حرف اول را میکیفیت نیروی انس

اخلاقی و فرهنگی و... ، دانشـــی ،ی ابعاد روشـــیکیفیت باید در همه

جانبه بسته همهی ما باید با خودسازی باشـد. صـدر تا نیل مجموعه

ــود و همه باید پای این کار قرار گیرند تا بتوانیم قدم ی را های بعدش

برداریم. بـاید به لطف خدای متعال، به این ســـمت حرکت کنیم. در 

ا را همندانه، فضاها دور بسته و گارد داریم که باید هوشمکانبرخی 

 یم.ببر بهرههای پیرامونی باز کرد تا از ظرفیت

های ما اســـت. در این مرحله، ی فعالیتعار این مرحلهکیفیـت، شـــ

ار کها باید در دســتور ســازی روشبه و هاتقویت انگیزهر، تفک ،محتوا
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مـات این مقـدّزیرا  ؛هـا را انجـام دهیمتوانیم این کـارمی .قرار گیرد

ــتخیزش نیز تا حد زیادی در مجموعه ــکالات . ی ما فراهم اس  واش

را در خود  هافق  باید همت کنیم تا ضــعف ؛مدانیرا خوب می هاتقوّ

 کاهش دهیم.

 انقلابی بودن و انقلابی ماندن

جا توقع از همه ،قدرالشـأن و عالیشـما بارها شـنیدید که رهبر عظیم

تکبار مواجهه با جبهه اسبر دارند که انقلابی باشـند و انقلابی بمانند؛ و 

 د.تصری  فرمودنها آنو مرزبندی و رفتن به مصاف 

روش  ،در ادامه رویکردی که داشـــتیم ،ما باید در مجموعه خودمان 

ما بح   یتری داشـــتـه بـاشـــیم. رویکرد گذشـــتهکـار مفصـــل

أکید به تفسیر مطرح و ت کهمانند آن بود مسائلی اسـتکبارسـتیزی و 

و  «گریانقلابی» ،«انقلابی»با تأکید بر عنوان  شـــد؛ مخصـــوصـــاب

 ورزی.انقلابی

 درسه انقلابم

آموز ها که جوشیده از متن مدرسه است، باید با زبان دانشن برنامهای

آموزی باشـد. دوستان قدر این کار را خیلی بدانند. و با نیازهای دانش

تر توانید آن را کیفیاین کار جزء مصـادیق شکر است؛ لذا هر چه می

تر انجام دهید. هر کس شکر متناسب با خود را دارد. شکر و گسـترده

دستاوردهای عظیم  ها، جمال ولایت،شما معرفی انقلاب، زیباییمن و 

ها اســـت. شـــکر ما ها و روشـــنگری مخاطرات و چالشو موفقیت

 تر هم تربیت حماسیی انقلاب اسـلامی این اسـت. شکر عمیقدرباره

این عزیزان اسـت. این نسـل، تراز انقلاب اسـلامی تربیت بشــوند که 

تر اســـت. اگر چه کار اولی هم کار قیقتر و دالبتـه این کـار، پیچیده

 مهمی است و به سهم خودش دشوار است.
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 چند نکته برای برگزاری جشن انقلاب

 های خود را با چند چیز مقارن کنید، بهتر است:هر چه بتوانید فعالیت

یم خواهها را اقناع کند. ما نمیاول اینکه کار شما معناگرا باشد و خرد

بهمن را  66و کار سطحی کنیم. من جشن صرفاب یک تصویر بکشیم 

رای جشن معناگ»که شـما با نمایشگاه انقلاب در مدرسه بر پا کردید، 

پس از دیدن  رانـامگـذاری کردم. این تعبیر « انقلـاب در مـدرســـه

ود و ب طوراینای در بیرجند نوشتم. واقعاب نمایشـگاه انقلاب در مدرسه

یریم و چهار تا پرچم جشـــن بگ الـامعنـا داشـــت و معنـاگرا بود؛ و 

ــود و کار ــرود از بلندگو پخش ش ــهبچرخانیم و یک س ی اهای کلیش

آید. در کار معنادار، شـــور و شـــعور و هنر کنیم، چیزی از آن درنمی

 نهفته است.

ــود. بچه ــاعتدوم هنرمندانه ارائه ش ــیده بودند و س ها ها زحمت کش

ــتر ز ــته بودند. پوس ــته و با قلم خود، مطالب را نوش ــس  دن هم بدنش

ــت؛ اما این کجا و آنکه خودت طراحی کنی و گرافیکش را آماده  نیس

 کنی و بنویسی کجاد 

های دیگر است. شما باید حواسشان های مدرسه پرت جاحواس بچه

شود، آموزی میهای بزرگ کنید و کار هم وقتی دانشرا متوجه آرمان

به ام؛ تهمســـئولان آموزش و پرورش گف ها بهدهد. من بارجواب می

ها اعتماد کنید. ما در انجمن اســـلامی تجربه آن را داریم. وقتی بچه

دهید، آنچه به دســـت ها میکنید و کار را به بچهشـــمـا اعتماد می

آید، متفاوت است و اثرش هم متفاوت است. به همین خاطر است می

ما گویند: شــنشــینند، میهای انجمن اســلامی میکه وقتی آقا با بچه

نجات غریق باشـید؛ یعنی شما علاوه بر اینکه خودتان باید حفظ باید 

شوید می طوراینها را هم حفظ کنید و شـوید، باید بتوانید سـایر بچه

 سنگر فکری انقلاب در مدرسه.
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تحادیه قبل از انقلاب ا .ی مبارک به چهل ســالگی رســیداین اتحادیه

 م و برخیاعضـو انجمن اسـلامی شده 76سـال  بندهو  وجود داشـته

به  75اما در ســال ؛ اندانجمن اســلامی داشــته 77هم ســال  هامکان

گیری انصار اسـت. موج شکل اعلام موجودیت کردهرسـمی صـورت 

ها و دانشـــگاه ،های مختلف )از جملهی مجموعهامـام راحل در بدنه

ی هــای اســـلــامی بروز کرد و اولین مجموعــهمــدارس(، در انجمن

، ترین نهاد انقلاب اســـلامیود. قـدیمیاصـــحـاب امـام و انقلـاب ب

های و بخش ندفراگیر بود بســیار کههای اســلامی هســتند انجمن

ی قرار داد و مقدمهخود ثیر ٔ  اتحت تطور کامل بهرا جـامعه مختلف 

 های انقلابی و لبیک گفتن به امام راحل شد.دهی نیروسازمان

ــال ــلامی به چهلامس ــالگی می، انقلاب اس ــتس ــد و فرص ی برای رس

که های آن اســت. ما ها و فعالیتبندی در مورد روندبازنگری و جمع

ــویمداران انقلاب اســلامی محســوب میجزء طلایه ــالچهل نیز ش ه س

های انجمن اســلامی در اصــناف گوناگون، باید مجموعه شــویم ومی

 .ندخود را بازنگری کن

 زدگی نهها آری، مناسبتبرداری از مناسبتبهره

تر به به طور جدی و جمعیباید  ی فجردر دهه مبارکها کـه بحثی ر

ــن خودش و  ــادیق روش ــتیزی با مص ــتکبارس آن بپردازیم، بح  اس

افشــاگری در این زمینه اســت. این حرکت خوبی که الان به اســم 

ی انقلاب ـ کار خوبی است. ی ما ثبت شده ـ جریان مدرسهمجموعه

ی ما ندم که مجموعهپســـداننـد که خیلی نمیالبتـه دوســـتـان می

ها برداری از مناسبتزده بشـود؛ چراکه خطرناک است. بهرهمناسـبت

زدگی نهد دومی بیماری است؛ اما اولی هوشمندی را آری، اما مناسبت

ــاند. بهترین اســتفاده را در مناســبتی مثل دههمی ی فجر برای رس
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 هـای انقلابهـا و ارزشهـای انقلـاب و ترویه آرمـانمعرفی آرمـان

ا زدگی خیلی بد است. تشکیلات ماسـلامی داشـته باشید؛ اما مناسبت

ـــ چه عزیزانی که  متنش تربیت اسـت و همیشه مسئولین اتحادیه ـ

ها را دارند و چه معاونین بزرگوارشــان و حتی کادر مســئولیت اســتان

ـــ غلبهعمومی مجموعه ی نگاهشـان باید تربیتی باشد و این ی ما ـ

هایی که ما از ی بهرهراموش شـــود. همهمســـئله هیچ وقت نباید ف

ها ی تربیتی ما بریزد. بارها داریم، باید در حوزهها و مناســبتفرصــت

ایم رویکرد تربیتی اتحادیه، رویکرد حماســـی برگرفته از قرآن و گفته

سـتیزی و اسـتکبارستیزی جزء بافت اصلی این عترت اسـت که ظلم

 دستگاه تربیتی است.

شـــرای  باید دو اســـتفاده بکنیم: اول اینکه  ها ومـا از منـاســـبـت

ی ما تقویت بشـــود. دوم اینکه بتوانیم هـای تربیتی مجموعهویژگی

فضــا و محی  را به دســت بگیریم. این مســئله خیلی به ما کمک 

کند که بتوانیم عملیات خودمان را در محی  مدرســـه و فضـــای می

 عمومی آموزش و پرورش و در شهر انجام بدهیم.

صرفاب  اال ؛ وزدگی خیرها آری، اما مناسبتاز مناسبت این استفادهبنابر

گیرد. آنجا که شما های ظاهری فق  دست ما را میسـری برنامهیک

کنند، معنایش این اســـت که ها دارند کار میدهید خود بچهخبر می

کنند و برداری میکنند و آن یک دهه بهرهمثلاب ســـه ماه طراحی می

ربیت. محتوایش را آماده کرده و جلســه گذاشــته و به شــود تاین می

انقلاب و امام فکر کرده و مضــامین و ابتکارات خود را یافته اســـت. 

 ژه در آنبرداری ویعملیات تربیتی است و ما یک بهره هااینی همه

 مناسبت خاص خودش داریم.
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 های اسلامیهای انجمنضرورت بازنگری در فعالیت

 .است هاو ضعف هاتای از قوّ اریم که مجموعهشده دما مسیری طی

الله شاءان ؛کنیمها تشکر میها و شهرستانن اسـتانامسـئول ،از کادر

ی این راه به همین کیفیت چگونه اما ادامه ؛از همه قبول کند وندخدا

های تازه داریم؟د بنده به عنوان اسـت؟ خوب اسـت یا نیاز به تصمیم

کنم که ما به عرض می ،مجموعهاین در  ناظر از سوی امام مسلمین

هایی داشـــته باشـــد و باید ویژگی که نیاز داریم ایتصـــمیمات تازه

ی کار دیگر کس زیرا ؛این اسـت که باید پخته باشد ،ترین ویژگیمهم

 ،پخته ،کند. تصـــمیمات ما باید ســـنجیدهســـطحی از ما قبول نمی

اید ر من، دوستان بحاصل تفکر و اندیشه باشد. به نظ ،قوی ،دارریشه

این را در دســـتور کــار بگــذارنــد و بنــده در این زمینــه وظــایف و 

ری را پیگی هاآنالله شاءهای کلان اندر طراحی کهی دارم یاهپیشنهاد

 .دکرخواهم 

ورز قرار دهیم تا موضوعات های اندیشـهدر نقاط پیرامونی باید هیئت

هــا فراتر از بحــ  راهبردی و میــدانی را بــه مبــاحثـه بگـذاریم. این

سرعت  .اما در عین حال مرتب  با اشــخاص اســت ،اشـخاص اسـت

 گیر وهای تصــمیماقدامات و پیشــرفت متناســب و متوازن، در چرخه

دهد. من اکنون در این گیرد و آنجا خود را نشان میگر قرار میاقدام

 کنم.بخش اظهار نظری نمی

 شما» :م که فرمودندقدر عرض کنیک جمله هم از رهبر عزیز و عالی

ها و فهرســـت حجم برنامه «.ایدثیر گذاشـــتهٔ  ابـایـد ببینید چقدر ت

له این است که این اقدامات چه ئاقدامات، قابل توجه و زیاد است. مس

ثیر بگذارد. این مهم است که أی مخاطبان تر توانسـته در جامعهاقدم

ر ثؤی ماثیر مدرسهأی تانجمن اسـلامی شـما چقدر توانسـته در حوزه

ی های انقلاب اسلامر توانسته مخاطب جدید برای پیاماقدمباشد و چه 
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 قشـــربدین معنا که  ؛از آقا اســـت «خلقِ مخاطب»خلق کند. تعبیر 

م. این یساز تبدیلهای وفادار به انقلاب اسلامی خاکستری را به گروه

ــما داده  ــعش را به ش ــت که خدای تبارک و تعالی وس کار، کاری اس

خارج از وسـع و توان شما نیست. حضرت آقا  ،موریتأم اسـت و این

ا اللَّهُ لِّفُکیُ لا» :یاند آیهفرموده ــب ــعَها الا نَفس خدا هیچ کس را  61؛وُس

که  را باید این گونه ترجمه کرد« مگر به قدر توانایی او ،تکلیف نکند

ــما تکلیف قرار داده  از قبل ــما دیده و حال برای ش ــعش را در ش وس

ن همی :گویندکنند و میها طور دیگری معنی میتنبل اســـت. آیه را

 دما ساخته نیستاین از تر از یشتوانیم و بقدر می

 

          
 

 مجموعه انیم از کتاب نیا مطالب اســـت نکر به لازم انیپا در

 موضوع در یاکبریعلحاج نیوالمسـلم الاسـلامحجت یهایسـخنران

 میقدت منتخب و دهیگز صورت به که است شده هیته یاسـلام انقلاب

ــت دیام. گرددیم  اتیمنو به ترقیدق مراجعه با کینزد ندهیآ در اس

ــکل به کتاب نیا مطالب ،یرهبر معظم مقام ندهینما  یترکامل ش

 .شاءاللهان .گردد یگرام مندانعلاقه میتقد یاسلام انقلاب رامونیپ

 

 الله و برکاتهوالسلام علیکم ورحمه
 گی مقام معظم رهبریدفتر نمایند

 آموزانهای اسلامی دانشدر اتحادیه انجمن
 

                                       
 .686. بقره: 61






	Blank Page
	Blank Page



