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از رویدادهــای مهــم تاریــخ تحوالت سیاســی ایران،  یادداشت
جنبش مشــروطه اســت. اگر وقایع مشروطه دقیق هفتـــــه

از  پیــش  می گــردد  مشــخص  شــود،  مطالعــه 
مشــروطیت، تحولی که بتواند یک موج فکری ایجاد 
نماید تا جامعه با مقوالتی همچون آزادی آشــنا شــود، وجود 
نداشــته اســت؛ ازاین رو، باید به تحوالتی همچون مشروطیت 
افتخار کرد: »به مشروطه افتخار بکنید و مشروطه را جزو نقاط 
عطــف تاریــخ ایــران بدانیــد.«         1385/2/9 امــا ایــن نهضت در 
رونــد حرکــت خود چه فراز و فرودهایی داشــته اســت؟ درس و 

عبرت های مشروطه برای حرکت امروز ما چیست؟

       فراز و فرود نهضت عدالت خواهانه ملت ایران
در دورانی که جهان در مسیر تحوالت ُپرشتاب و مهم بود، حکومت 
قاجار در ایران با رویکرد استبدادی ، بی عدالتی و اعطای امتیازات 
مختلف به قدرت های استعماری باعث شد صبر مردم لبریز شود. 
لــذا مــردم بــه رهبری علمای دین قیــام کردند: »دوران اســتبداد 
حکومــت قاجــار، مــردم را به جان آورده بود. مــردم قیام کردند ... 
پیشــرو آن ها هم علمای دین بودند.«         1381/3/14 اساســا در 
ایران هیچ کانونی جز روحانیت نمی توانست مردم را بسیج نماید 
بر این اســاس »در قضیه مشــروطه اگر علما نبودند، مشروطیت 
به وجود نمی آمد و به پیروزی نمی رسید.«         1381/3/14 هرچند 
پیــش از رخــداد مشــروطیت انجمن های روشــن فکری در تهران 
فعالیت می کردند، اما »آن چیزی که مشروطیت را به ثمر رساند، 
ایــن انجمن هــا نبــود؛ آن حضوِر مردمی ای بــود که جز با فعالیت 
و تأثیــر علمــا امکان پذیــر نبــود.«         1385/2/9 در آغــاز تحــوالت 
نیز مشــاهده می شــود که حرکت مردم از مسجد سیدعزیزاهلل و 
مســجد جامع تهران آغاز شــد، نه از انجمن های روشن فکری. در 
انجمن های روشنفکری مسائل مختلف مطرح می شد، اما آنچه 
مردم از حکومت مطالبه می کردند اجرای عدالت بود. آنچه مردم 
می خواســتند »بنیاد تأمین کننده ی عدالت بود، که اســمش را 
می گذاشتند عدالت خانه«         1385/2/9 و البته معیار این عدالت 
هــم قوانیــن اســامی بــود.  آنچــه در حرکت علما در طــول تاریخ 
مشــاهده می شــود، وجه ضداســتعماری آن اســت. در جنبش 
مشروطه نیز آنچه اهمیت دارد، انگیزه و هدف ضداستعماری آن 
است: »اگر کسی وجه ضدسلطه ای بیگانه را درحرکت مشروطه 
ندیده بگیرد، مثل این است که ماهیت و هویت این حرکت را ندیده 

ادامه در صفحه 3گرفته است.«         1385/2/9
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نهضت حسینی تا قیام حضرت 
بقیه اهلل االعظم� برقرار است

صفحه ۲

این شماره تقدیم می شود به ارواح مطهر پنج شهید مدافع حرم که پیکرهای آنان به تازگی تفحص و  شناسایی شدند.
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پرچمدار عزتپرچمدار عزت
نگاهی به ابعاد مهم و ثمراِت نهضت عاشورا 
براساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
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گزیده بیانات

   الف( اهداف نهضت عاشورا
تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی

یک وقـــت مـــردم کـــه فاســـد میشـــوند، حکومتهـــا هـــم 
فاســـد میشـــوند، علمـــا و گوینـــدگان دیـــن هـــم فاســـد 
میشـــوند! از آدمهـــای فاســـد، اصـــا دیـــن صحیـــح 
ـــد؛  ـــف میکنن ـــق را تحری ـــرآن و حقای ـــود. ق ـــادر نمیش ص
خوبهـــا را بـــد، بدهـــا را خـــوب، منکـــر را معـــروف و 
معـــروف را منکـــر میکننـــد!... آن وقتـــی کـــه راه، عوضـــی 
شـــده اســـت و جهالـــت و ظلـــم و اســـتبداد و خیانـــِت 
کســـانی، مســـلمین را منحـــرف کـــرده و زمینـــه و 
شـــرایط هـــم آمـــاده اســـت... امـــام حســـین قیـــام کـــرد 
تـــا آن واجـــب بزرگـــی را کـــه عبـــارت از تجدیدبنـــای نظـــام 
ـــات  ـــل انحراف ـــام در مقاب ـــا قی ـــامی، ی ـــه ی اس و جامع
ـــد.             ـــام ده ـــت، انج ـــامی اس ـــه ی اس ـــزرگ در جامع ب

 13۷4/3/19

ت
ّ
مبارزه تاریخی با جهل و ذل

ـــری  ـــام اباعبـــداهلل[، حرکـــت بزرگت ـــه ]قی باطـــن قضی
اســـت کـــه... آن حرکـــت علیـــه جهـــل و زبونـــی 
انســـان اســـت. در حقیقـــت، امـــام حســـین اگرچـــه 
بـــا یزیـــد مبـــارزه میکنـــد، امـــا مبـــارزه ی گســـترده ی 
تاریخـــی وی بـــا یزیـــِد کوته عمـــِر بـــی ارزش نیســـت، 
بلکـــه بـــا جهـــل و پســـتی و گمراهـــی و زبونـــی و 
ـــارزه  ـــا اینهـــا مب ـــت انســـان اســـت؛ امـــام حســـین ب

ّ
ذل

میکنـــد.            13۷9/1/2۶

مقابله با انحراِف بزرِگ تبدیل امامت به ســـلطنت
پیامبــر[،  حکومــت  ]از  ســال  پنجــاه  گذشــت  بــا 
قضایــا عــوض شــد... امامــت بــه ســلطنت تبدیــل 
شــد! ماهیــت امامــت، بــا ماهیــت ســلطنت، مغایــر 
و متفــاوت و مناقــض اســت. ایــن دو ضــّد همنــد. 
امامــت، یعنــی پیشــوایِی روحــی و معنــوی و پیونــد 
عاطفــی و اعتقــادی بــا مــردم؛ امــا ســلطنت یعنــی 
ــه  ــدون هیچ گون ــب، ب ــدرت و فری ــا زور و ق ــت ب حکوم
علقــه ی معنــوی و عاطفــی و ایمانــی. ایــن دو، درســت 
نقطــه ی مقابــل هــم اســت. امامــت، حرکتــی در میــان 
امــت، بــرای امــت و در جهــت خیــر اســت. ســلطنت 
ــردم  ــح م ــه مصال ــه علی ــلطه ی مقتدران ــک س ــی ی یعن
و بــرای طبقــات خــاص، بــرای ثروت انــدوزی و بــرای 
شــهوت رانی گــروه حاکــم... در چنیــن شــرایطی، بــرای 
کســی مثــل حســین بن علی -کــه خــود او همــان 
ــرد-  ــرار گی ــر ق ــای پیامب ــه ج ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس امام

فرصتــی پیــش آمــد و قیــام کــرد.            13۷9/1/2۶

گی های نهضت عاشورا    ب( ویژ
حرکِت خالصانه 

حرکت حســـین بن علی، حرکتی خالصا، مخلصا و بدون 
هیچ شائبه، برای خدا و دین و اصاح جامعه مسلمین 
بود... این که حسین بن علی فرمود: »اّنی لم اخرج 
اشرًا و البطرًا و الظالما و المفسدًا« خودنمایی نیست؛ 
خود نشـــان دادن نیســـت؛ برای خود، چیزی طلبیدن 
نیســـت؛ نمایش نیست. ذّره ای ســـتم و ذّره ای فساد، 

در این حرکت نیســـت.            13۷2/1۰/2۶ 

مظهِر عزت 
ــّزت  ــی ع ــود؛ یعن ــّزت ب ــت ع ــین، حرک ــام حس ــت ام حرک
حــق، عــّزت دیــن، عــّزت امامــت و عــّزت آن راهــی کــه 
پیغمبــر ارائــه کــرده بــود. امــام حســین  مظهــر عــّزت 
بــود و چــون ایســتاد، پــس مایــه ی فخــر و مباهــات هــم 
بــود. ایــن عــّزت و افتخــار حســینی اســت. یــک وقــت 
ــه  ــد، حــرف را زده و مقصــود را گفت کســی حرفــی را میزن
اســت، امــا پــای آن حــرف نمی ایســتد و عقب نشــینی 
ق 

ّ
میکنــد؛ ایــن دیگــر نمیتوانــد افتخــار کنــد. افتخــار متعل

بــه آن انســان، ملــت و جماعتــی اســت کــه پــای حرفشــان 
بایســتند و نگذارنــد پرچمــی را کــه آنهــا بلنــد کرده انــد، 
توفانهــا از بیــن ببــرد و بخوابانــد. امــام حســین  ایــن 

پرچــم را محکــم نگــه داشــت.            1381/1/9

مبارزه غریبانه
دشـــوارترین مبـــارزه، مبـــارزه ی غریبانه اســـت... در 
حادثه ی عاشـــورای امام حســـین ، حتی کســـانی 
ماننـــد »عبداهلل بن عباس« و »عبداهلل بن جعفر« که 
خودشان جزو خاندان بنی هاشم و از همین شجره ی 
طّیبه انـــد، جرأت نمیکنند در مکه یا مدینه بایســـتند، 
فریاد بزنند و به ناِم امام حســـین ، شـــعار بدهند. 
چنیـــن مبـــارزه ای، غریبانه اســـت و مبـــارزه غریبانه، 

ســـخت تریِن مبارزه هاســـت.            13۷3/3/1۷

مظلومیت و عظمِت توأمان
از هزار و اندی آدمی که با امام حســـین ، از مکه به 
راه افتـــاده، یـــا در بین راه به حضرت پیوســـته بودند، 
در شـــب عاشـــورا تعداد اندکی ماندند که با مجموع 
آنچه که روز عاشورا خودشان را به حضرت رساندند، 
هفتـــاد و دو نفر شـــدند! این، مظلومیت اســـت. این 
ت نیســـت. امام 

ّ
مظلومیـــت، بـــه معنای کوچکی و ذل

حســـین علیـــه الّســـام، عظیم ترین مبـــارز و مجاهد 
تاریخ اســـام است؛ چون او در چنین میدانی ایستاد 

از منظــر حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نهضت عاشــورا برای دســت یابی به حکومت یا شــهادت طلبی نبود، مبــارزه ای مظلومانه 
و عّزت مندانــه بــرای انجــام وظیفــه ی اســامی بــود و پیــروز این میدان هــم در نهایت امام حســین بودند. »خط حــزب اهلل« 

در ایــن مطلــب اهــداف، ویژگی هــا و ثمرات قیام حســینی را براســاس بیانــات رهبر انقــاب بازخوانی می کند.

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

پرچمـــدار عـــزت
و نترسید و مجاهدت کرد. اما این انسان بزرگ، به قدر 

عظمتـــش، مظلومیـــت دارد.            13۷1/4/1۰

حادثه ای منحصر به فرد 
خیلیها در دنیا قیام کردند، رهبری داشـــتند؛ کشته هم 
شدند. در بین اینها، از اوالد پیغمبران و از ائّمه هم کم 
نبودند. اما سیدالشهدا یک فرد خاص است. حادثه ی 
کربا، یک حادثه ی منحصر به فرد است. شهدای کربا، 
یک جایگاه منحصر به خودشان دارند.            13۷2/1۰/2۶

   ج( ثمرات نهضت عاشورا
شکسِت دشمن اسالم

هـــدف امـــام حســـین این بـــود کـــه در برنامه ی 
یکپارچـــه ی دشـــمنان اســـام، که همه جـــا را به رنگ 
دلخواه خودشـــان درآورده بودند یا قصد داشـــتند 
درآورند، رخنه ایجاد شـــود؛ اسام و ندای مظلومیت 
و حقانیـــت آن در همـــه جا ســـر داده شـــود و باالخره 
دشمن اسام، مغلوب شود و این، شد.            13۷1/4/1۰

نابودی حکومت بنی امّیه
این قیام و شـــهادت مظلومانه و اســـارت خاندان آن 
بزرگـــوار، نظام حکومت بنی امیه را متزلزل کرد. بعد از 
همین حادثه بود که در دنیای اسام -در مدینه و در 
مکـــه- پی درپی حوادثی پیش آمد و باالخره منجر به 
نابودی سلســـله ی آل ابی سفیان شد. به فاصله سه، 
چهار ســـال، سلسله ی آل ابی سفیان به کلی برافتاد و 

از بیـــن رفـــت.            13۷1/4/1۰

بیدارِی وجدان مردم
حســـین بـــن علـــی، کاری کـــرد که وجـــدان مردم 
بیدار شـــد. لذا شـــما می بینید بعد از شـــهادت امام 
حســـین، قیامهای اســـامی یکی پـــس از دیگری 
بـــه وجود آمد... مرتـــب در داخل ملتها قیام به وجود 
آمد. این قیامها را چه کســـی به وجود آورد؟ حســـین 
بـــن علی . اگر امام حســـین  قیام نمی کرد، آیا 
روحیه ی تنبلی و گریز از مسئولیت تبدیل به روحیه ی 
ظلم ستیزی و مسئولیت پذیری می شد؟            13۷1/11/۶

حفظ و ماندگاری اسالم
اســـاس دیـــن با عاشـــورا پیونـــد خورده و بـــه برکت 
عاشـــورا هـــم باقی مانده اســـت. اگر فـــداکارِى بزرِگ 
حســـین بن علی نمی بـــود -کـــه این فـــداکاری، 
ی متوّجه و بیدار کرد- در همان 

ّ
وجدان تاریخ را به کل

قرن اول یا نیمه ی قرن دوم هجری، بســـاط اسام به 
ی برچیده میشـــد.            13۷2/3/2۶

ّ
کل

رشد اسالم در دنیا
در درازمدت هم امام حســـین  پیروز شـــد. شما به 
تاریـــخ اســـام نگاه کنیـــد و ببینید چقـــدر دین در دنیا 
رشـــد کرد! چقدر اسام ریشه دار شد! چگونه ملتهای 
اســـامی پدیدار شدند و رشـــد کردند! علوم اسامی 
پیشرفت کرد، فقه اسامی پیشرفت کرد و باالخره بعد 
از گذشـــت قرنها، امروز، پرچم اســـام بر فراز بلندترین 
بامهای دنیا، در اهتزاز است. آیا یزید و خانواده یزید به 
این که اسام این طور، روزبه روز رشد کند راضی بودند؟ 
آنها می خواستند ریشه اسام را بکنند؛ می خواستند 
از قـــرآن و پیغمبر اســـام، اســـمی باقـــی نگذارند. اما 

می بینیم که درست به عکس شد.            13۷1/4/1۰
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هـــر کشـــوری هرگونـــه حرکتـــی بکنـــد کـــه بـــه اســـتقال 
ملـــی و بـــه رشـــد و توســـعه ی درون زای آن کشـــور کمـــک 
بکنـــد، از نظر آنها ]نظـــام ســـلطه[ مبغـــوض اســـت. آنهـــا 
صنعـــت را حاضرنـــد بدهنـــد؛ امـــا صنعـــت وابســـته را... 
ــی  ــته یـ ــروگاه هسـ ــای نیـ ــه معنـ ــه بـ ــته یی، البتـ ــرژی هسـ انـ
- نـــه آن کارخانـــه هـــای مولـــد - را حاضرنـــد بـــه رژیمـــی 
مثـــل رژیـــم وابســـته ی طاغوتـــی پهلـــوی بدهنـــد؛ چـــون آن 
ـــت؛  ـــان اس ـــرای خودش ـــت و ب ـــان اس ـــت خودش ـــم در مش رژی
ــر  ــد، حاضـ ــه مـــی رسـ ــوری اســـامی کـ ــه جمهـ ــا نوبـــت بـ امـ
نیســـتند ایـــن کار را بکننـــد؛ امـــا وقتـــی جمهـــوری اســـامی 
کـــه اگـــر آنهـــا حاضـــر نشـــدند ســـوخت بـــه او بدهنـــد، مـــی رود 
بـــا جوانـــان، مهندســـان، دکترهـــا و تحصیـــل کـــرده هایـــش 
ـــودش  ـــوب، خ ـــت خ ـــک مدیری ـــا ی ـــد و ب ـــی کن ـــب و روز کار م ش
فنـــاوری تولیـــد ســـوخت را کســـب مـــی کنـــد و بـــه دســـت مـــی 
ـــذا  ـــت؛ ل ـــوب نیس ـــان مطل ـــت؛ برایش ـــخ اس ـــان تل آورد، برایش

ــد.         1383/8/15 ــی کننـ ــه مـ ــا آن مقابلـ بـ

نظام سلطه مخالِف رشد درون زای ماست 

خطبه های انقالب  

عشق و عاطفه جوشان
 از خصوصیات اصلی جامعه اسالمی است 

به رسم آیه ها  

طبیعـــی اســـت کـــه انســـان بـــراى برخوردهاى ماّدى، جســـم 
خودش را مســـتحکم می کنـــد؛ براى برخورد با حوادثی که یك 
َطَرفی در روح انســـان دارند، آدم بایســـتی چه کند؟ من گمانم 
این اســـت کـــه آدم باید ایمان خودش را تقویت کند. انســـان 
بایـــد ایمان خودش را به یك نقطه اساســـی، اطمینان بخش 
و امنیـــت بخـــش محکم کند. وقتی که این ایمان بود، انســـان 
در هیـــچ مرحلـــه اى از مراحل زندگیش دچار یأس نمی شـــود. 
توجـــه می کنیـــد؟ اصا آن چیزى که انســـان را نابـــود می کند، 
یأس اســـت. این است که انســـان دیگر نمی تواند قدم از قدم 
بـــردارد و انســـان را از بیـــن می بـــرد و همه ى قـــواى او را نابود 

می کنـــد.       13۷8/5/4  

عشــق و عاطفــه جوشــان ... از خصوصّیــات اصلــی جامعــه 
اســامی اســت؛ عشــق بــه خــدا، عشــق خــدا بــه مــردم؛ »یحّبهــم 
ــن«2،  ــّب المتطّهری ــن و یح ــّب الّتوابی ــه«1، »ان اهلل یح و یحّبون
»قــل ان کنتــم تحّبــون اهلل فاّتبعونــی یحببکــم اهلل«3. محبــت، 
عشــق، محبــت بــه همســر، محّبــت بــه فرزنــد، کــه مســتحّب 
اســت فرزنــد را ببوســی؛ مســتّحب اســت کــه بــه فرزنــد محّبــت 
کنــی؛ مســتحّب اســت کــه بــه همســرت عشــق بــورزی و محّبــت 
کنــی؛ مســتحّب اســت کــه بــه بــرادران مســلمان محّبــت کنــی و 
محّبــت داشــته باشــی؛ محّبــت بــه پیامبــر، محّبــت بــه اهــل بیــت؛ 
»ااّل المــوّدة فــی القربــی«4 پیامبــر ایــن خطــوط را ترســیم کــرد 
و جامعــه را بــر اســاس ایــن خطــوط بنــا نمــود.     13۷۷/2/18 

1-مائـــده: ۵۴      |      ۲-بقـــره: ۲۲۲ 
3-آل عمران: 31      |      ۴-شـــوری: ۲3

تقویت ایمان راه پیروزی بر نا امیدی است  

درس اخالق  

       چرا مشروطه به انحراف کشیده شد؟
1. نفوذ استعمار در بدنه جنبش

در دوران مشروطه، مسائلی از جمله ایجاد حائل در کنار 
هندوستان برای انگلستان مهم بود. زمانی که جنبش 
عدالت خواهــی در ایران شــکل گرفت، منافع انگلیس 
به خطر افتاد؛ بدین خاطر از طریق جریان روشن فکری 
و عواملشــان بــه حرکــت مشــروطه نفــوذ کردنــد. از 
مهم ترین کارهایی که انگلیسی ها انجام دادند این بود 
که »ارکان اصلِی این حرکت را که جنبه دینی و ملی بود، از 
صحنه حذف کردند، بعد هم با استفاده از هرج ومرجی 
کــه در ایــران به وجود آمد ... زمینــه را برای یك حکومت 
استبدادی مطلق، یعنی همان چیزی که مشروطه ضد 
او آمــده بــود، فراهــم کردنــد.«         1385/2/9 تا بتوانند 

منافعشان را در ایران و مناطق مختلف حفظ نمایند.
انگلیســی ها زمانی که متوجه وقایع شــدند، ســوار بر 
موج شــدند و مرکز تجمع مردم را »از شــاه عبدالعظیم 
هدایتــش کردند به ســفارت انگلیــس، بعد هم گفتند 
مشروطه! مشروطه هم از نظر الهام دهندگان معلوم 
بــود کــه معنایــش چیســت!«         1385/2/9 جریــان 
روشن فکرِی غرب گرا و وابسته هم به جای دنبال کردن 
عدالت و منافع ملی ایرانیان و رسیدن به الگوی بومی 
براســاس آموزه هــای دینــی در عرصــه ی حکمرانــی و 
مدیریتی کان کشور، مشروطیت را سر کار آورد. بنابراین 
»مشــروطه، قالب و ترکیب حکومتِی انگلیس بود.«    

13۷9/۷/14 که به جامعه ی ایران تحمیل شد.
۲. اقدامات جریان روشن فکر غرب گرا

پیــش از شــکل گیری تحــوالِت نهضــت مشــروطیت، 
تفکــرات غربــی به تدریــج از ســوی عوامــل اشــرافی، 
شاهزادگان و وابستگان دربار و سلطنت در ذهن طیفی 
از روشن فکران وارد شده بود. این گروه از روشن فکران 
به تقلید از اندیشه های غربی روی آوردند و پیاده سازی 
الگوهای غربی را هدف خود قرار دادند. از سوی دیگر، 
افرادی که باید در نقش روشــنگر جامعه باشــند، خود 
دالل معامات اســتعمارگران و تأمین کننده ی  منافع 
بیگانــگان هــم بودنــد: »ایــن آقــای روشــن فکری کــه 
به عنوان معروف ترین پیام آور روشن فکری و روشنگری 
در ایــران مطــرح بود -یعنی همین میــرزا ملکم خان- 

خودش دالل قضیه رویتر بود!«         13۷۷/2/22
جریــان روشــن فکری در ایــران به جــای اینکــه به مبــارزه با 
اســتبداد در جهــت تأمیــن منافع ملت برخیــزد، به دین و 
اعتقادات مردم و ســنت های اصیل و بومی مردم هجمه 
کــرد و نشــانه ی این گرایش هم این اســت کــه در تحوالت 
مشــروطه »همــان گرایــش ضــد کلیســایی در غــرب کــه 
شاخصه مهم آزادی بود، در اینجا هم به عنوان ضدمسجد 
و ضدروحانیت و ضددین بروز پیدا می کند.«         1391/8/23

3. ایجاد اختالف میان علما
یکی از نکات مهم در تحلیل جریانات مشروطه این است 
کــه برخــی علما به مســئله ی اســتقال اهمیــت ویژه ای 
می دادند و با نگاهی از سر بصیرت و شناخت استعمار، به 
نفوذ فرهنگ و الگوهای مادی و غیراسامی و شکل گیرِی 
انحراف در جریان نهضت حساس بودند؛ یعنی مخالفت 
با »سلطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نفوذ 
ویران کننــده و خانه برانــدازی که غرب در دنیا داشــته. آن 
دوره، دوره ای بود که غرب بانشاط و با سرزندگی داشت 

می آمد و حالت تهاجمی داشت.«         1385/5/15
از ابزارهایی که استعمار به کار گرفت تا جریان مشروطه 
را منحــرف ســازد، بهره بــرداری از برخی چهره های دینی 

در مشــروطه بــود. ابتــدا انگلیســی ها و روشــن فکران 
خودباختــه بــا تبلیغــات و روش هــای خــاص خــود، 
روحانیت و مردم را نسبت به نهضت مشروطه مأیوس 
و بدبین کردند، سپس انگلیسی ها توانستند »عده ای 
از اعضــای جبهه عدالت خواهی -یعنی همان اعضای 
دینــی و عمدتــا علمــا- را فریب بدهند و حقیقت را برای 
این هــا پوشــیده نگــه دارنــد و اختاف ایجاد کننــد.«         
1385/2/9 برخی علما همچون سیدعبداهلل بهبهانی 
و ســیدمحمد طباطبایی آنچه از ســوی روشــن فکران 
مطــرح می شــد را حمــل بر صحــت می کردنــد و در برابر 
روشــنگری های شیخ فضل اهلل نوری می گفتند »شما 
دارید عجله می کنید؛ سوءظن دارید؛ این ها قصد بدی 
ندارند؛ این ها هم هدفشان دین است!«         1385/2/9 
در واقع، عمال انگلیسی حساسیت علما را در مواجهه 
بــا انحــراف کم کردند و برخی علما »این حساســیت را از 
دســت دادند و دچار خوش باوری و حســن ظن و شاید 
هم نوعی تغافل شدند.«         1385/2/9 از این رو، یکی 
دیگــر از مولفه های انحــراف در نهضت با ایجاد اختاف 

بین علمای وقت شکل گرفت.

       عبرت های مشروطه برای امروز
در همــه تحــوالت و جنبش هــای اجتماعی نقش مردم 
تعیین کننده اســت و هر جنبشــی بتواند حرکت خود را با 
مردم پیوند بزند از موفقیت برخوردار می گردد. در جنبش 
 مشــروطه این اتفاق رقم خورد، اما انگلیســی ها »با مکر
و کلک خودشان، با حیله و خدعه ی خودشان، آمدند بر 
امواج مشروطیت سوار شدند، مردم و رهبران مردمی را 
کنار زدند.«         139۰/۷/2۰ و اینگونه بود که »مشروطیت 

سر از قلدری رضاخان درآورد.«         139۰/۷/2۰
از هوشــمندی هایی کــه جوانــان با مطالعــه ی حوادث 
و تحــوالت تاریــخ بایــد کســب کننــد، آگاهی از نقشــه ها 
و ترفندهــای دشــمنان اســت. توطئــه ی دشــمنان در 
رخدادهایــی همچــون جنبــش عدالت خانــه چنــد گام 
دارد: »قــدم اول، جدایــی دســتگاه سیاســت و نهضت از 
دیــن و روحانیت اســت. قدم دوم، مأیوس شــدن مردم 
از تحولــی کــه به وجود آمده اســت؛ مثل مشــروطیت... 
مأیوس شدن مردم موجب می شود که در صحنه حضور 
نداشته باشند. قدم سوم، در غیاب مردم، پدیدآمدن یک 
دیکتاتوری ظالمانه و بی رحم و در مشت دشمن و استکبار 
و اســتعمار قرارگرفتن اســت.«        138۰/8/2۰ بنابراین، 
از عبرت های مشــروطه، شــناخِت دشــمن و مســئله ی 
بصیرت برای خواص هم هست: »در صدر مشروطه هم 
علمای بزرگی بودند... که این ها ندیدند توطئه ای را که آن 
روز غربزدگان و به اصطاح روشــن فکرانی که تحت تأثیر 
غــرب بودنــد، مغلــوب تفکــرات غــرب بودنــد، طراحــی 
می کردند؛ توجه نکردند که حرف هایی که این ها دارند در 
مجلس شورای ملِی آن زمان می زنند، یا در مطبوعاتشان 
می نویســند، مبارزه با اســام است؛ این را توجه نکردند، 

مماشات کردند.«         1388/12/۶ 
از دیگر عبرت ها، ضرورت مقاوم ســازی کشور است. اگر 
در تاریخ پی جویی شود، عامل اقتدار کشور ایمان دینی 
بوده است. در قضیه تنباکو، مشروطیت، جنبش ملی 
شدن نفت و انقاب اسامی، عنصر ایمان دینی باعث 
پیروزی شــده اســت؛ بنابراین، نیاز است جامعه ی ایران 
در مواجهه با دسیســه های دشــمن، هوشمند و اهل 
شــناخِت دشــمن و بصیرت در مقابل نقشه های نظام 
سلطه باشد و این مهم تنها با مقاوم سازی کشور همراه 

با ایمان دینی میسر خواهد شد.

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:   خرید و فـــروش در روزهای تاســـوعا و 
عاشورا چه حکمی دارد؟

جواب:  فی نفســـه حرام نیســـت، لکن شایســـته 
اســـت شخص به عزاداری اشتغال داشته باشد 

و خود را از ثواب بزرگ محروم نسازد.

حکم خرید و فروش
 در روزهای تاسوعا و عاشورا

احکام  

کالم امام  

حسینیه  

ایـــن روضه و     این گریه آدم ســـاز اســـت؛ انســـان 
درست می کند. این مجالس روضه، این مجالس 
عزای     سیدالشهداء این آن تبلیغات بر ضد ظلم، 
ایـــن تبلیغ بر ضد طاغوت اســـت. بیان ظلمی که 
به     مظلوم شـــده تا آخر باید باشـــد... اساسی     که 
همه چیز را تا حاال نگه داشته، اوست. پیغمبر هم 
ن ُحَسیٍن  یعنی دیانت را     او نگه می  فرمود که   أَنا ِمْ
دارد، و این فداکاری دیانت اســـام را نگه داشته 
اســـت، و مـــا باید نگهش داریـــم...   روضه خوانی   
  اســـت که عواطف مردم را همچو تهییج می کند 
کـــه برای همه چیز حاضرنـــد. وقتی مردم     دیدند 
کـــه سیدالشـــهداء جوانهایـــش را آنطور قطعه 
قطعـــه کردند و آنطـــور جوانهای خودش     را داد، 
برای مردم آســـان می شود که جوان بدهند. و با 
این حس شـــهادت دوستی این معنی     را ملت ما 

پیش برد.     1358/9/4   

درس عاشـــورا، درس فـــداکاری و دینـــداری و 
شـــجاعت و مواســـات و درس قیـــام هلل و درس 
محّبت و عشق است...»و انا من حسین«؛ یعنی 
دین پیامبر، زنده شـــده حسین بن علی است. آن 
روی قضیه، این بود؛ این روی سکه، حادثه عظیم 
و حماسه ُپرشور و ماجرای عاشقانه عاشوراست 
که واقعا جز با منطق عشـــق و با چشم عاشقانه، 
نمیشـــود قضایای کربا را فهمید. باید با چشـــم 
عاشـــقانه نگاه کرد تا فهمید حســـین بن علی در 
ایـــن تقریبـــا یک شـــب و نصف روز، یـــا حدود یک 
شـــبانه روز - از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا - چه 
کرده و چه عظمتی آفریده اســـت! لذاســـت که در 
دنیـــا باقی مانـــده و تا ابد هم خواهد ماند. خیلی 
تاش کردند که حادثه عاشـــورا را به فراموشـــی 

بسپارند؛ اما نتوانستند.      13۷۷/2/18  

مجالس روضه، 
تبلیغ بر 

ضد طاغوت است

عاشورا درس قیام هلل،
 شجاعت و مواسات است
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بمباران هیروشیما نشانگر طبیعت استکباری آمریکا است 

نهضت حسینی تا قیام حضرت بقیه اهلل االعظم� برقراراست
بیانات رهبر انقالب در دیدار شـــوراى مرکزى هیئتهاى عزاداری استان تهران

روایت تاریخی  

انتشار برای نخستین بار  

در کشور حاال اّیام عاشورا یا بعض اّیام عزاداری دیگر، شما ببینید میلیون ها افراد و امروز غالبا جوان، می ایستند 
بـــه یـــک گوینـــده ای که دارد نوحه میخواند گوش میکنند و آن شـــعر و آن آهنگ در آنها حالت هیجان به وجود 
می آورد؛ سینه میزنند، گریه میکنند، اعتقاداتشان، احساساتشان، عواطفشان نسبت به مفاهیم دینی بیشتر 

میشود، این خیلی فرصت مهّمی است؛ ما از این فرصت باید استفاده کنیم.       1395/3/31 

عکس نوشت  

سینه زنی آیت اهلل خامنه ای در جمع رزمندگان لشکر 31 عاشورا،  13۶۷/۵/۲۹

آمریکا در ماه اوت 1945 با یک بمب در شـــهر هیروشـــیما، به  طور فوری و آنی، صد هزار نفر را کشـــت؛ وقتی 
این بمب در هیروشـــیما فرود آمد، در همان ســـاعت اّول صد هزار نفر کشـــته شدند؛ البّته بعدها ده ها هزار 
نفر دیگر بمرور بر اثر مســـمومّیتهای ناشـــی از امواج کذایی هســـته ای کشته شدند یا معیوب ماندند. بعد 
سه روز بعدش در شهر ناکازاکی مجددًا یک بمب دیگر انداختند، پنجاه هزار نفر هم در آنجا کشته شدند... 
بمب اّول با اورانیوم ســـاخته شـــده بود، بمب دّوم با پلوتونیوم ســـاخته شـــده بود... برای آزمایش بمب، 
جان 15۰ هزار نفر در وهله ی اّول نابود میشـــود، از بین میرود؛ طبیعت ارتش اســـتکباری، ارتش بی دین، 

ارتش بی خدا، ارتش فاقد اخاق این اســـت.         1398/8/8
 1۵ مرداد، سالروز انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما)1۹۴۵ میالدی(

م عزاى حسینی دست شما است؛ این خیلی مرتبه ى بزرگی 
َ
م داران حســـینی بدانید. َعل

َ
شـــما خودتان را َعل

اســـت؛ این خیلی مقام مقّدســـی است. اگر نهضت امام حسین در روز عاشورا تمام شده بود، امام حسین 
ـــم دار نمیخواســـت؛ اّما فرض این اســـت که نهضت حســـینی تا قیام فرزنـــد معصومش حضرت 

َ
دیگـــر َعل

بقّیةاهلل االعظم � برقرار اســـت؛ نهضت که تمام شـــدنی نیســـت. هر چه زمان گذشـــته اســـت، نهضت 
م دارى 

َ
حســـینی گســـترده تر شده است، اعماق آن بیشتر آشکار شده است. هر بخشی از این نهضت یک َعل

م دارش مراجع بزرگند؛ دنیاى معنوّیت و معرفت 
َ
دارد؛ دنیاى فقاهت بخشـــی از نهضت حســـین اســـت، َعل

ک بزرگ و اهل معرفتند؛ صحنه ى عظیم زندگی 
ّ

م دارانش ُسا
َ
بخشی از منطقه ى نهضت حسین است، َعل

مردم که به  ســـمت اســـام حرکت میکند و نهضت اســـامی و انقاب اسامی و حکومت اسامی، بخشی از 
م داران و پرچم داران مخصوص به خود را دارد؛ بقاى فرهنگ این نهضت در 

َ
نهضت حسین بن علی است، َعل

بین مردم هم بخشـــی از آن نهضت اســـت، پرچم دارانش کسانی هستند که اقامه عزاى حسینی را میکنند، 
م را بایستی قدر بدانید. آن چنان که 

َ
م دار حسینی � هستید؛ این َعل

َ
و از جمله شـــماها هســـتید. شـــما َعل

شایســـته ى او اســـت، این کار را انجام بدهید.دیدید که در ســـال 5۷، همین هیئات مذهبی شما در روشن 
کردن حقایق براى مردم چه نقش بزرگی ایفا کرد. مردم در خیابانها راه میرفتند و نغمه ى هیئتهاى عزادارى 
براى آنها بهترین تحلیل کننده ى سیاســـی و انقابی آن روز بود، که حقایق را بیان میکرد؛ در ســـال 42 هم 

همین جور بود، در دوران جنگ هم همین جور بود. امروز هم همین جور اســـت.     13۷3/5/12   

 ایام عزاداری فرصت مهمی برای تقویت دینداری است 


