
یک سیاســتمدار برای آنکــه بهترین 
تصمیم را بگیرد، در مرتبــه ی اول باید 
بداند که »در کجای تاریخ ایســتاده است؟«. برای 
همین »شــناخت واقعیت های میدان« مهم است. 
»یعنی ما بدانیم که االن در کجــا قرار داریم: ما کجا 
هستیم، دشمن کجا هســت، جایگاه ما چیست؟... 
فرض کنید اگر چنانچه ما ندانیم که موقعّیت ما در 
منطقه االن به نحوی اســت که دشمن از ما حساب 
می برد، یک جور عمل می کنیم، اگر دانســتیم که 
موقعّیت ما به نحوی اســت که دشمن از ما حساب 

می برد، جور دیگری عمل می کنیم.« 97/12/23
در مرتبه ی دوم، »هر کشوری، هر جامعه ای حوادثی 
دارد؛ این حوادث بعضاً حوادث خوب اســت، بعضاً 
حوادث تلخ است... نوع مواجهه ی با این حوادث خیلی 
مهم است که چه  جور با این حوادث مواجه بشویم.« 
97/12/23 مثال »یک وقت انسان وارد میدان می شود 
اّما می ترسد... این یک جور عکس العمل و واکنش و 
حضور در مقابل دشمن است، یک وقت با دلیری وارد 
می شود. در روایات دارد »ُخِض الَغَمراِت لِلَحقّ «؛ وارد 
میدان می شود با دلیری، با شجاعت؛ این هم یک جور 

دیگر برخورد. ببینید، ما نگاه کنیم به وضع کشورهای 
دنیا؛ کشورهایی که ما با آنها آشنا هستیم، مسائلشان 
را می دانیم؛ هر دو جور حرکت ها را ما در کارهای اینها 

می بینیم.« 97/12/23
همه این کشورها از آمریکا می ترسند جز شما

»این خاطره را بارها نقل کرده ام که در یکی از مجامع 
بین المللی که نطق خیلی پُرشــوری در آن جا علیه 
تسلط قدرت ها و نظام ســلطه در دنیا ایراد کردم و 
آمریکا و شــوروی را در حضور بیــش از صد هیأت 
نمایندگی و رؤسای دولت ها، به نام کوبیدم و محکوم 
کردم، بعد از آن نطق، عده ی زیادی آمدند تحسین 
و تصدیق کردند و گفتند: همین سخن شما درست 
است. یکی از سران کشورها که یک جوان انقالبی بود 
- و البته بعد هم او را کشــتند - نزد من آمد و گفت: 
همه ی حرف های شما درســت است، منتها من به 
شــما بگویم که به خودتان نگاه نکنید که از آمریکا 
نمی ترسید؛ همه ی اینهایی که در این جا نشسته اند، 
از آمریکا می ترسند! بعد سرش را نزدیک من آورد و 

گفت: من هم از آمریکا می ترسم!« 68/11/19
»در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، 

متالطم شدن، حّتی باورهای قطعی انسان هم از یاد 
می رود. انساِن مرعوب، این طور است. »ُجبن«، هم 
عقل را از کار می اندازد، هم عزم را. انســان مرعوب 
و َجبان، نه درســت می تواند فکر کند، نه درســت 
می تواند عزم و اراده خودش را بــه کار بیندازد؛ دائم 
یک قدم به جلو برمی دارد و یــک قدم به عقب. این 
است که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین در آن وصیت 
معروف خود فرمود: »والتشــاورّن جبانا. ألنّه یضّیق 
علیک المخرج«؛ با آدم جبان و ترسو در هیچ کاری 
مشــورت نکن، زیرا که گریزگاه و دریچه ی َفَرج را بر 
رویت می بندد. انســان وقتی که مرعوب نیســت، 
می تواند درســت فکر کند، درست تصمیم بگیرد و 
از این مانع عبور کند؛ اما وقتی مرعوب شد: »یضّیق 
علیک المخرج«؛ به بکنم، نکنم دچار می شود و خود 

را دست بسته تسلیم می کند.« 82/7/3
امام از هیچ چیزی نمی ترسید

در مقابل، »ما نه فقط در عمل احتیاج به شــجاعت 
داریم، در فهــم هم احتیــاج به شــجاعت داریم. 
در فهم فقیهانه، احتیاج به شــجاعت هســت؛ اگر 
شــجاعت نبود، حتی در فهم هم خلــل به وجود 

خواهد آمد. درک روشــن از ُکبریــات و ُصغریات؛ 
 گاهــی انســان ُکبریــات را درســت می فهمد،

در ُصغریات اشــتباه می کند. این درک صحیح از 
مبانی دیــن و از موضوعات دینــی و از موضوعات 
خارجِی منطبق با آن مفاهیم کلی و عمومی یعنی 
ُکبریات و ُصغریات احتیاج دارد به اینکه ما شجاعت 
داشته باشیم، ترس نداشته باشــیم؛ وااّل ترس از 
مال مان، تــرس از جان مان، تــرس از آبرویمان، 
انفعال در مقابل دشمن، ترس از جّو، ترس از فضا؛ 
اگر این حرف را بزنیم، علیه ما خواهند بود؛ اگر این 
حرف را بزنیم، فالن لکه را به ما خواهند چسباند؛ 
این ترس ها فهم انسان را هم مختل می کند. گاهی 
انسان به خاطر این ترسها، به خاطر این مالحظات، 
صورِت مسئله را درست نمی فهمد؛ نمیتواند مسئله 
را درســت درک بکند و حل بکند؛ موجب اشتباه 

خواهد شد.« 88/7/2 
بنابراین »در مواجهه ی با حوادث نباید دچار ترس 
و دلهره شــد. ااَل اِنَّ اَولِیاَء اهللِ ال َخوٌف َعلَیِهم َو ال ُهم 
یَحَزنون ؛ این ]آیه[ در ســوره ی یونس اســت؛ نگاه 
کردم، در ســوره ی بقره ]هم[ شاید چهار پنج جا ال 
َخوٌف َعلَیِهم َو الُهم یَحَزنون در مورد مؤمنین آمده. 
خب این به خاطر ایمان اســت، به خاطر ارتباط با 
خدا اســت، به خاطر قبول والیت الهی است؛ خوف 
و مانند آن نباید باشــد. امام )رضوان اهلل علیه( واقعاً 
نمی ترســید. ما یک وقتی خدمت ایشان نشسته 
بودیم - همان اّول انقالب؛ همــان وقت هایی که با 
آن بنده خدا یک ودو داشتیم سر قضایای نیروهای 
مســلّح و این حرف ها- بنده به ایشان گفتم »علّت 
اینکه شما مثالً فالن جمله را درباره ی فالن شخص 
گفتید این اســت که می ترســید...«؛ می خواستم 
بگویم »می ترسید که نیروهای مسلّح مثالً بدشان 
بیاید«، تا گفتم »می ترســید«، ایشان همین جور 
بالفاصله گفتند »من از هیچ چیز نمی ترسم«. ایشان 
منتظر نشــدند که متعلَّق ترس را بگویم؛ تا گفتم 
»شما می ترسید«، ایشان گفتند »من از هیچ چیز 
نمیترسم«. واقعاً هم همین جور بود؛ ایشان از هیچ 

چیز نمی ترسید.« 97/12/23
اگر مسئولین کشور بترسند...

»شــجاعت در برابــر هیبــت دشــمن، جــزو 
شاخص هاســت. در مقابل دشــمن اگر مسئولین 
کشــور احســاس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت 
بالهای بزرگ خواهد آمــد. آن ملت هائی که ذلیل 
و مقهور دست دشمن شدند، عمده ی علت این بود 
که مسئوالن - پیشــروان قافله ی ملت - شجاعت 
الزم، اعتماد به نفس الزم را نداشتند. گاهی در بین 
آحاد مــردم عناصر مؤمن، فعال، فــداکار، آماده ی 
به جانبازی هستند، منتها مسئولین و رؤسا وقتی 
خودشان این آمادگی را ندارند، نیروهای آنها هم از 
بین می رود و این ظرفیت هم نابود می شود. آن روزی 
که شهر اصفهان در دوره ی شاه سلطان حسین مورد 
غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت 
باعظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودند 
که حاضر بودند مبــارزه و مقاومت کنند؛ اما شــاه 
سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسالمی 
دچار شاه سلطان حسین ها بشــود، دچار مدیران 
و مسئوالنی بشود که جرأت و جســارت ندارند؛ در 
خود احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان 
احســاس توانائی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری 

اسالمی تمام خواهد بود.« 87/9/24

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  195|  هفتــه دوم مرداد 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

شهیدان عزیز جزو کسانی بودند که نور حقیقت را در البالی ظلمت های متراکم زمانه دیدند و به سوی آن شتافتند. مهم این است. خیلی ها 
حقیقت را نمی بینند و نمی فهمند؛ خیلی ها حقیقت را می بینند، ولی شهامت و جرأت اقدام برای حقیقت را ندارند؛ اما کسی که هم توانایی 
آن را دارد که حقیقت را بیابد و ببیند و هم جرأت و دلیری این را دارد که به سوی حقیقت بشتابد و وظیفه خود را در این راه انجام دهد، او در 
هر برهه ای از زمان که باشد، یک انسان برجسته است؛ پیر باشد، جوان باشــد، نوجوان باشد، زن باشد، مرد باشد؛ در هر قشری از قشرهای 
اجتماعی باشد.    80/8/20     |        *عملیات ثاراهلل در 15 مرداد سال 1361 با هدف آزادسازی ارتفاعات مهم مشرف بر منطقه، تامین کامل جاده قصر 

شیرین به سرپل ذهاب صورت پذیرفت که با پیروزی رزمندگان اسالم این عملیات به پایان رسید.

شهیدحقیقترادرالبالیظلمتزمانهمیبیند

اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبه
شهدایعملیاتثاراهلل
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

روز مسئله

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

فریاد برائت ما
 نشانه چیست؟         

مـردم  فریـاد  مـا  برائـت  فریـاد 
فریـاد  اسـت،  آفریقـا  مسـلمان 
بـرادران و خواهـران دینـی مـا که به 
جـرم سـیاه بـودن، تازیانـه ی سـتِم 
سـیه روزان بی فرهنِگ نژادپرسـت را 

می خورنـد. فریاد برائت مـا، فریـاد برائت مـردم لبنان و فلسـطین و همـه ی ملت ها و 
کشـورهای دیگری اسـت که ابرقدرت های شـرق و غـرب، خصوصاً امریکا و اسـرائیل 
بـه آنان چشـم طمـع دوخته انـد و سـرمایه ی آنـان را بـه غـارت برده انـد و نوکـران و 
سرسـپردگان خـود را به آنـان تحمیـل نموده انـد و از فواصل هـزاران کیلومتـر راه به 
سـرزمین های آنـان چنـگ انداختـه و مرزهـای آبـی و خاکـی کشورشـان را اشـغال 
کرده انـد... فریـاد برائت ما، فریـاد دفاع از مکتـب و حیثیـات و نوامیس، فریـاد دفاع از 
منابـع و ثروت هـا و سـرمایه ها، فریـاد دردمندانـه ملت هایـی اسـت که خنجـر کفر و 

نفـاق قلـب آنـان را دریـده اسـت.     6 مـرداد 1366 

رهبری خاطرات

واکنشرهبرانقالباسالمیبهجنایتاخیررژیمآلخلیفه
ازدواجراآسانبگیرید

در پی شهادت دو تن از جوانان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه بحرین، حساب توئیتر عربی پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب اسالمی، موضعی از حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
واکنش به این جنایت را منتشر کرد. رهبر انقالب درباره ی این حادثه فرمودند: »ظلم  و زور پایدار 
نخواهد ماند و تصمیم  و اراده  ی ملت های  عدالت  طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.« گفتنی است 
رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب معترضان خود، روز شنبه  ی هفته جاری دو تن از جوانان بحرینی 

به نام های »احمد الماللی« 2۴ ساله و »علی العرب« 2۵ ساله، را پس از شکنجه، اعدام کرد.

ما از اّوِل انقالب دوگونه انقالبی داشــتیم و انقالبّیون ما دوگونه نقش ایفا کردند. بعضی 
از انقالبّیون، انقالبّیوِن مثبت بودند؛ بعضی از انقالبّیــون هم انقالبّیون منفی بودند. در 
اوایل انقالب، انقالبِی منفی به آن انقالبی ای می گفتیم که از میدان کار و تالش و حرکت، 
آنجایی که دردسری داشت، عقب می کشــید. انقالبی بود، اما انقالبِی وجاهت طلب و 
راحت خواه؛ انقالبی ای که می گفت من مبارزه ام را قبــل از انقالب کرده ام، اکنون دیگر 
می خواهم احترام شوم. بنابراین، چنین کســانی به میدان خطر و دردسر و آنجایی که 
چهار نفر آدم از انسان گله مند می شوند، وارد نمی شدند.یک عّده هم انقالبِی مثبت بودند. 
حاضر بودند آبرویشان را هم خرج کنند. آنجایی که فکر می کردند وجودشان می تواند 
کمکی بکند، با همه ی وجود حاضــر بودند. اگر جبهه بود، یک طور؛ اگر دانشــگاه بود، 
یک طور؛ اگر میدان فرهنگی یا سیاسی بود، وارد میدان می شدند. انقالبِی منفی، خودش 
را از کار کنار می گیرد؛ اما اگر یک وقت کاری هم به دستش افتاد، مثل آدم هایی که هیچ 
کاری در دستشان نیست، حالت منفی بافی و شکل اپوزیسیون به خودش می گیرد؛ کأنّه 
در هیچ کاری مســئولیت ندارد! انقالبِی مثبت حّتی اگر هیچ کاره هم باشد، خودش را 

مسئول ترین افراد می داند و وارد میدان می شود.      79/12/9   

همراه من یک قرآن، تســبیح، دفترچه ی تلفن و دفتر سفینه ی غزل بود، به اضافه ی 
کتاب تذکرة المتقین که حاوی مجموعه ی رســائل و اذکار عــده ای از علما و فقهای 
بزرگ است، مرا به سلولی بردند. دقایقی پس از آنکه مرا در سلول انداختند، در سلول 
باز شد و یک نظامی وارد شد. بعدا فهمیدم که نامش »اســتوار زمانی« است. استوار 
زمانی وارد شــد و گفت: با خودت چه داری؟ گفتم: می توانی بگردی. او شــروع کرد 
به بازرسی و گشــتن. قرآن را بیرون آورد، به آن نگاه انداخت و گفت: این قرآن است؛ 
اشــکالی ندارد، می توانی آن را نگه داری، ظاهرا وقتی مبلغ پول ناچیز را در جیب من 
دید، متأثر شد و دلش سوخت. بعد راجع به کتاب تذکرة المتقین پرسید و گفت: این 
کتاب دعا است؟ می خواست از من پاسخ مثبت بشنود تا کتاب را هم پیش من بگذارد. 
اما به او گفتم: این کتابی در زمینه ی عرفان اســت و... سخنم را قطع کرد و گفت: بله، 
کتاب دعا است، کتاب دعا است؛ اشکالی ندارد، می تواند پیش شما بماند. این برخورد 
به روشنی نشــان می داد که این مرد قصد کمک به من دارد. او به جز دفترچه ی تلفن 

که در جیبم بود، چیز دیگری از من نگرفت. رفت و من تنها ماندم.   
منبع: خون دلی که لعل شد 

ایـن سـؤال مهمـی اسـت. ایـن انقـالب بیـش از اّدعـا، آرمانهایـی داشـت. انقـالب 
نیامـده بود کـه بـرای مـردم ایـران پاسـخگویی کنـد. انقـالب، انقـالِب خـود مردم 
بـود. مـردم بـرای تحّقـق آرمانهایـی انقـالب کردنـد. ایـن آرمانهـا عبـارت بـود از 
سـاختن یک ایران آبـاد و آزاد، داشـتن مـردِم آگاه و برخـوردار از عدالـت اجتماعی، 
نجـات از وابسـتگی و عقب ماندگـِی علمـی و اسـتبداد و قهـری کـه آن روز بـر ایـن 
مملکـت حکمفرمـا بود. میپرسـید مـا چقدر بـه این اهـداف رسـیده ایم؛ مـن عرض 
میکنـم کـه تحّقـق ایـن اهـداف، تدریجـی اسـت؛ چیزهایـی اسـت کـه بایـد برای 
آن تـالش و مجاهـدت کـرد و قـدم بـه قـدم پیش رفـت. نظـام اسـالمی، یـک نظام 
پیش سـاخته - مثـل خانه هـای پیش سـاخته - نیسـت؛ نظامی اسـت که بایـد آجر 
آجـر و سـنگ سـنگ روی هـم چیـد و آن را بـاال بـرد. در اثنـای ایـن کار، طبیعـی 
اسـت کـه مشـکالتی پیـش بیایـد. ایـن مفاهیمـی هـم کـه مـن گفتـم - عدالـت 
اجتماعـی، آزادی، آگاهـی، معنویـت؛ کـه جزو مبانـی این نظامنـد - مفاهیم ایسـتا 
و متحّجـری نیسـتند. اینهـا چیزهایی هسـتند کـه بر حسـب پیشـرفت و اقتضائات 
زمـان، ممکن اسـت مصادیقشـان تغییـر پیـدا کنـد... بنابراین مـا پیشـرفِت زیادی 
 کرده ایـم؛ منتهـا اگـر از من بپرسـید که آیا بـه این حـد قانعم، پاسـخ من این اسـت:

 ابداً.   79/12/22

یـاُم َو الَحـجُّ تَسـکیُن الُقلـوب«)1(: هـم روزه و هـم حـج مایـه ی  قـال الباقـر)ع( »...َو الصِّ
سـکونِت دل هسـتند. سـکونت دل یکـی از آن نعمت های بـزرگ خدا اسـت: »اَن ــزََل 
كينَ ـــَة يف قُلـوِب ال ُمؤِمنـني«؛ »ثُـمَّ اَنـزََل اللُه َسـكيَنتَه َعـل رَسـولِه َو َعَل املُؤِمنني«؛ سـکینه،  السَّ

یعنی آرامـش دل. آرامـش دل به معنـای بی خیالی نیسـت، به معنـای بی دغدغه ای 
نیسـت؛ به معنای ایـن اسـت کـه دل تالطـم نـدارد...  از دو جهـت، حج هـم همین 
جور اسـت: هم از جهـت ذکـر و توجّهی کـه در حـج وجـود دارد - خـب، توّجهات و 
اذکار در حـج خیلی زیاد اسـت دیگر؛ صالت اسـت، طواف اسـت، سـعی بیـن صفا و 
مروه اسـت، ذکُر اهلل اسـت و عرفـات اسـت، از اّول تـا آخِر آن ذکـر و توّجه اسـت؛ هم 
از این جهت ذکـر الهی اسـت کـه: ااَل بِِذکــِر اهللِ تَطَمِئنُّ القُ ــلوب - هم شـاید از این 
جهت کـه مسـلمان، مؤمن بـه خاطـر حـوادث دنیـا ]نگرانی هایـی دارد[. همینطور 
که دشـمنی های جبهه ی خبیـث دشـمن در مقابل ما ایسـتاده و یـک نگرانی هایی، 
دغدغه هایـی، دلواپسـی هایی بـه وجـود می آیـد؛ وقتـی انسـان بـه حـج مـی رود، 
آنجـا می بیند ایـن جمعّیـت مسـلمانها را که از همـه ی اقطـار عالم آمدند، احسـاس 
می کنـد که تنهـا نیسـت؛ این احسـاس عـدم تنهایی، یـک آرامشـی به قلب انسـان 
می دهـد... پـس حـج از این جهـت هم کـه نـگاه بـه مجموعه ی مسـلمان ها اسـت، 
سـیاه و سـفید و زرد و انواع و اقسـام ملّیت ها و اقـوام و جغرافیای مختلـف آنجا جمع 
می شـوند ُدور خانـه ی خـدا طـواف می کننـد، همـه یـک عمـل را انجـام می دهند، 

این یک آرامشـی بـه انسـان می بخشـد.   97/11/14   
 )1( امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص 296

وسایلیکهرهبرانقالبدرزندانهمراهخودداشت

درآغازانقالباسالمیادعاهاییاعالممیشد،درحال
حاضرچقدربهآنادعاهارسیدهایم؟

حجمایهآرامشوسکونتدلبهانساناست

درمیانشهرهایعالم،شهریمانندهمدانکماست
من برای شهر همدان و برای این مجموعه ی اســتانی از دو جهت احترام و ارزش 
قائلم: اول، از جنبه ی ارزش تاریخی و گذشته ی بسیار پُرشکوه مدنی و علمی. در 
میان همه ی شهرهای عالم به ندرت می توان شهری را پیدا کرد که با سابقه ی شهر 
همدان بر سر پا باشد. جهت دوم، نقش آفرینِی مردم همدان و شهر همدان در تاریخ 
معاصر ماست؛ چه در دوران نزدیک به انقالب، و چه در دوران انقالب.       83/4/15  

نماز جماعت به امامت رهبر انقالب در جریان سفر به استان همدان، تیر83

تفاوتبینانقالبِیمثبتباانقالبیمنفی

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

یکی از مقوله های بسیار مهم و یقیناً یکی از ضرورت های جامعه، لبخند است. لبخند یکی 
از نیازهای زندگی انسان است. زندگِی بیشادی و بی لبخند، زندگی دوزخی است. زندگی 
بهشتی، زندگی با لبخند است. حضرت علی فرمود: »المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی 
قلبه«؛ اگر غصه ای دارید، باید در دلتان نگه دارید؛ مؤمن این طوری است. لبخند و شادی 
مؤمن در چهره ی اوست. اصالً چهره ها باید شاد باشد. اگر با چهره ی خودتان می توانید به 

71/10/1 جامعه شادی بدهید، باید این کار را بکنید. 

زندگیبهشتیزندگیبالبخنداست
هفته خبر

پاسخ پرسش 

250 ساله انسان 

حدیث شرح

مبتکر بحث آزاد اجتماعی امام جواد )( اســت. البته قبل از امام جواد هم در زمان ائمه 
بحث زیاد می شد، اما این یکه حاال بنشینند جمعا صحبت کنند امام جواد اول بار این کار را 
کردند. 60/3/2  در محضر مأمون عباسی، با علما و داعیه داران و مدعیان و موجهان، درباره ی 
دقیق ترین مسائل حرف زد و استدالل کرد و برتری خود را و حقانیت سخن خود را ثابت 
کرد. بحث آزاد، میراث اسالمی ماست، بحث آزاد در زمان ائمه ی هدی رائج بوده است و در 

زمان امام جواد به وسیله ی آن امام بزرگوار با آن شکل نظیف انجام گرفته است.    60/2/25

مسأله ی ازدواج که شــما گفتید، دولت یا همین »شــورای عالی جوانان« می توانند امامجواد،مبتکربحثهایآزاداجتماعی
فکرهایی درباره ی آن بکنند؛ لیکن مســأله ی ازدواج، یک مســأله ی کاماًل فردی و 
شخصی است. خانواده ها باید فکر کنند؛ دســتگاه های دولتی و عام، باید توصیه های 
عمومی بکنند. من خودم توصیه ام این است که ازدواج را آسان بگیرند؛ مهریه ها زیاد 
نشود؛ جهیزیه ها ســنگین نشود؛ در مراســم مهمانی ها، خیلی ریخت وپاش نشود و 
اسراف آمیز نباشد. باید روی این کار شود. چقدر خوب اســت که از لحاظ فرهنگی و 
هنری تبلیغ شود، تا مردم اینها را فرا گیرند. اگر این را فرا گرفتند، من فکر می کنم که 

ازدواج آسان خواهد شد.       77/2/7

سیاستمدار چرا
بایدشجاعباشد؟

»من به جوانان عرض می کنم، با تاریخ گذشته ی نزدیک کشورتان آشنا شوید؛ چون یکی از راه های فریب و اغواگری، تحریف تاریخ است که 
امروز متأسفانه این کار به وفور صورت میگیرد.« 80/8/20  آنچه خواندید تنها نمونه ای از توصیه ی مکرر رهبر انقالب به جوانان مبنی بر مطالعه ی 
تاریخ و تقویت حافظه ی تاریخی جامعه اســت. رهبر انقالب اما به این توصیه ی کلی اکتفا نکرده اند و به مصادیقی از موضوعات تاریخی و 
سرفصل هایی که می تواند در برنامه ی مطالعات جوانان و نوجوانان قرار گیرد نیز اشاراتی داشته اند. مطالعه ی تاریخ انقالب های معاصر، تاریخ 
مشروطه، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، تاریخ دفاع مقدس و تاریخ انقالب اسالمی از این جمله است. نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت سالگرد 

امضای فرمان مشروطه، در گزیده بیانات پیش رو، مروری کرده است بر دیدگاه های کلیدی رهبر انقالب درباره ی نهضت مشروطه.

مشروطهچگونهشکلگرفت
دوران استبداِد حکومت قاجار مردم را به جان آورده بود. مردم و دلسوزان جامعه قیام کردند؛ پیشرو آنها هم علمای دین بودند. در  1
نجف، مرجع تقلیدی مثل مرحوم آیت اهلل آخوند خراسانی؛ و در تهران سه نفر عالم بزرگ - مرحوم شیخ فضل اهلل نوری، مرحوم 
سید عبداهلل بهبهانی، مرحوم سید محّمد طباطبایی - پیشوایان مشروطه بودند... اینها می خواستند که در ایران عدالت برپا شود؛ یعنی 
استبداد از بین برود. وقتی که جوش و خروش مردم دیده شد، دولت انگلستان که آن وقت در ایران نفوذ بسیار زیادی داشت و از عواملی در 
میان روشنفکران برخوردار بود، اینها را دید و نسخه خودش را به اینها القاء کرد. البته در بین همان دلسوزان هم عّده ای از روشنفکران 

بودند. حّق آنها نباید ضایع شود؛ لیکن یک عّده روشنفکر هم بودند که مزدور و خود فروخته و از عوامل انگلیس محسوب می شدند. این 
روشنفکران به جای این که دنبال دستگاه عدالت باشــند و یک ترکیب ایرانی و یک فرمول ایرانی برای ایجاد 

عدالت به وجود آورند، مشروطیت را سر کار آوردند. 1379/7/14

نهضتیکهضداستعماریوضداستبدادیبود
وقتی به علما نگاه می کنیم، می بینیم ســابقه ی فعالیت علما خیلی بیش از  2

دوره ی مشروطیت است. شاخصه ی آن فعالیت های قبلی، »ضد 
بیگانه بــودن« بــود.... اصــالً وجه ضداســتبدادی در 

فعالیت های علما، یک وجه منطــوی در جنبه ی ضد 
بیگانه و ضد استعماری بود... نتیجه این است که اگر 
کســی وجه ضد ســلطه ای بیگانه را در حرکت 
مشروطه ندیده بگیرد، مثل این است که ماهیت و 

هویت این حرکت را ندیده گرفته است. 85/2/9

عدالتخواهیشعاراصلیعلمایمشروطه
]در نهضت مشــروطه[ شــعار علما،  3
»عدالت خواهی« بود. به طور مشخص 
آنچه که می خواستند، »عدالت خانه« بود.  این، 

یک توقع اخالقی نبود؛ چون خواست عدالت چیزی 
نبود که این همه سر و صدا بخواهد... اما این جنجالی که به وجود 

آمد و آن تحصن ها، آن ایســتادگی ها و بعد مقابله هایی که با دستگاه 
استبداد شد و فداکاری هایی که انجام گرفت، فقط یک درخواست اخالقی 

محض نبود، بلکه آنها چیز دیگری را که فراتر از یک درخواست اخالقی بود، 
می خواستند. 85/2/9

هدفمشروطهخواهان،جلوگیریازظلمشاهبود 
]علما و متدینین[ می خواستند یک دستگاه قانونی ای وجود داشته باشد که بتواند پادشاه و  4

همه ی سلسله مراتب حکومتی را تحت کنترل و نظارت خودش قرار بدهد... حاال این میتوانست تفسیر 
شود به مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسالمی؛ میتوانست تفسیر شــود به یک چیز دیگر. آنچه آنها می خواستند یک نهاد 
عملی و یک واقعیت قانونی بود که قدرت این را داشــته باشد که جلوی شــاه را بگیرد؛ چون شاه اسلحه و ســرباز داشت که اگر 

می خواستند جلوی او را بگیرند، طبعاً بایستی این دستگاه قدرتی فراتر از سرباز و سربازخانه داشته باشد. 85/2/29

مردموعلما»عدالتاسالمی«میخواستند
معیـار ایـن عدالـت، قوانیـن اسـالمی بـود؛  5
یعنی »عدالت اسـالمی« می خواسـتند؛ در 
ایـن هیـچ تردیـدی نیسـت و ایـن را بارهـا و بارهـا 
گفتـه بودنـد. آنچه که مـورد درخواسـت مـردم بود 
ایـن بـود، کـه متنـش هـم مـواد اسـالمی و احکام 
اسـالمی و قوانیـن اسـالمی اسـت. انگلیس هـا ... 
آمدنـد بر ایـن مـوج فرصت طلبانه مسـلط شـدند و 
ایـن را گرفتنـد و از شـاه عبدالعظیـم هدایتـش 
کردنـد بـه سـفارت انگلیـس، بعـد هـم گفتنـد 
مشـروطه! مشـروطه هـم از نظـر الهام دهنـدگان 

معلوم بود که معنایش چیست! 85/2/29

اختالف،موجبکامیابیانگلیسشد!
6 نکته ای که  مورد توجهم هست، این است که چه شد 
که غربی ها، مشــخصاً انگلیســی ها، در این مسئله 
کامیاب شــدند؛ از چه شگردی اســتفاده کردند که کامیاب 
شــدند. در حالی که مــردم کــه جمعیت اصلی هســتند، 
می توانستند در اختیار علما باقی بمانند و اجازه داده نشود که 
شــیخ فضل اهلل جلو چشــم همین مردم به دار کشیده شود؛ 
قاعده ی قضیه این بود. به نظر من مشــکل کار از این جا پیش 
آمد کــه اینها توانســتند یک عــده ای از اعضــای جبهه ی 
عدالت خواهی - یعنی همان اعضای دینــی و عمدتاً علما - را 
فریب بدهند و حقیقت را برای اینها پوشــیده نگــه دارند و 

اختالف ایجاد کنند. 85/2/29

خوشباوری،کاردستعلماداد!
انســان وقتــی بــه اظهاراتــی کــه مرحــوم آســید عبــداهلل بهبهانــی و مرحــوم ســید محمــد طباطبایــی در مواجهــه و  7
ــد کــه  ــن مســئله را درمی یاب ــد، ای ــگاه می کن ــاح ایشــان داشــته اند، ن ــا حرف هــای شــیخ فضــل اهلل و جن ــه ی ب مقابل
ــه  ــت گفت ــال حکوم ــه از ســوی روشــنفکرها و به وســیله ی عم ــی را ک ــه ... حرف های ــن اســت ک ــه همی ــا ب عمــده ی حرف ه
ــه  ــد عجل ــما داری ــه: ش ــد ک ــور می گفتن ــد. این ط ــت می کردن ــر صح ــل ب ــد، حم ــه داده می ش ــی را ک ــد و وعده های می ش
می کنیــد؛ ســوءظن داریــد؛ اینهــا قصــد بــدی ندارنــد؛ اینهــا هــم هدف شــان دیــن اســت! ایــن مســائل در 
ــد  ــد منعکــس شــده اســت. انســان می بین ــه مرحــوم آخون ــای صدراعظــم و... ب ــات، نامه ه مکاتب
ــل  ــا مث ــا حساســیت بعضی ه ــد؛ ام ــم کرده ان ــل انحــراف ک ــا را در مقاب ــه حساســیت آنه ک
ــد و در  ــرار کردن ــد؛ اص ــاس ماندن ــا حس ــد؛ اینه ــی مان ــل اهلل باق ــیخ فض ــوم آش مرح
متمــم، آن مســئله ی پنــج مجتهــد جامع الشــرایط را گنجاندنــد و 
ــن  ــه، ای ــن جبه ــری از همی ــع دیگ ــک جم ــد. ی ــه کردن مقابل
از دســت دادنــد و دچــار خوش بــاوری و  حساســیت را 

ُحسن ظن و شاید هم نوعی تغافل شدند. 85/2/29

)(غفلتیکهامامخمینی
دچارآننشد

مـن بـه انقـالب خودمـان کـه نـگاه  می کنـم، می بینـم هنـر بـزرگ امـام 9
این بـود که دچـار این غفلـت نشـد؛ اسـاس کار امـام این اسـت. امام 
اشـتباه نکرد که حرفـی را کـه گفته بـود و هدفـی را که اتخـاذ کرده بـود، در سـایه ی تنبیـه و ظاهرسـازی های 
شـعارهای دیگـران گـم کنـد و فرامـوش کنـد. ایـن، اسـاس کار موفقیـت امام بـود که مسـتقیم بـه طرف هـدف پیـش رفت؛ 
صریـح و عریـان آن را جلوی چشـمش قـرار داد و به طـرف آن حرکت کـرد. متأسـفانه ایـن کار را زعمـای روحانی و مشـروطه 

نکردند و برایشان غفلت ایجاد شد؛ فلذا اختالف شد. اختالف که به وجود آمد، آنها تسلط پیدا کردند. 85/2/29

نهضتازمسیرخودشمنحرفشد
نتیجـه چـه شـد؟ نتیجـه این شـد کـه ایـن نهضت  8
عظیم مـردم که پشـت سـِر علمـا و به نـام دیـن و با 
شـعار دین خواهی بود، بعد از مـّدت بسـیار کوتاهی منتهی 
بـه ایـن شـد کـه شـیخ فضـل اهلل نـوری را در تهـران بـه دار 
کشـیدند. انـدک زمانـی بعـد، سـید عبـداهلل بهبهانـی را در 
خانه اش تـرور کردنـد. بعد از آن هم سـید محّمـد طباطبایی 
در انـزوا و تنهایـی از دنیا رفـت. آن وقت مشـروطه را هم 
می خواسـتند  خودشـان  کـه  شـکلی  همـان  بـه 
برگرداندنـد؛ مشـروطه ای کـه باالخـره منتهـی بـه 

حکومت رضاخانی شد! 1379/7/14

شگردانگلیسیهابرایشکستنهضتمشروطه
نه  نکته درباره نهضت مشروطه از نگاه رهبر انقالب

)( و حضرت زهرا )( به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین علی


