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ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و عزای اهل بیت �بر همه مسلمانان تسلیت باد

آمریکا در ماه اوت ۱۹۴۵ با یک بمب در شـــهر هیروشـــیما، به  طور فوری و آنی، صد هزار نفر را کشـــت؛ وقتی 
این بمب در هیروشیما فرود آمد، در همان ساعت اّول صد هزار نفر کشته شدند؛ البّته بعدها ده ها هزار 
نفر دیگر بمرور بر اثر مســـمومّیتهای ناشـــی از امواج کذایی هسته 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 ساخته شده بود، بمب دّوم با پلوتونیوم ساخته شده بود... برای آزمایش بمب، جان 
۱۵۰ هزار نفر در وهله ی اّول نابود میشـــود، از بین میرود؛ طبیعت ارتش اســـتکباری، ارتش بی دین، ارتش 

بی خدا، ارتش فاقد اخالق این است.         ۱3۹8/8/8      |      15 مرداد، سالروز انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما)1945 میالدی(

هر کشـــوری هرگونه حرکتی بکند که به اســـتقالل ملی و به رشـــد و توســـعه ی درون زای آن کشـــور کمک 
بکند، از نظر آنها ]نظام سلطه[ مبغوض است. آنها صنعت را حاضرند بدهند؛ اما صنعت وابسته را... انرژی 
هســـته یی، البته به معنای نیروگاه هســـته یی - نه آن کارخانه های مولد - را حاضرند به رژیمی مثل رژیم 
وابسته ی طاغوتی پهلوی بدهند؛ چون آن رژیم در مشت خودشان است و برای خودشان است؛ اما نوبت 
به جمهوری اســـالمی که می رســـد، حاضر نیســـتند این کار را بکنند؛ اما وقتی جمهوری اســـالمی که اگر آنها 
حاضر نشـــدند ســـوخت به او بدهند، می رود با جوانان، مهندســـان، دکترها و تحصیل کرده هایش شب و 
روز کار می کند و با یک مدیریت خوب، خودش فناوری تولید سوخت را کسب می کند و به دست می آورد، 

برایشان تلخ است؛ برایشان مطلوب نیست؛ لذا با آن مقابله می کنند.        ۱383/8/۱۵ 

طبیعی اســـت که انســـان براى برخوردهاى ماّدى، جســـم خودش را مستحکم می کند؛ براى برخورد 
با حوادثی که یك َطَرفی در روح انســـان دارند، آدم بایســـتی چه کند؟ من گمانم این اســـت که آدم 
بایـــد ایمـــان خودش را تقویت کند. انســـان باید ایمـــان خودش را به یك نقطه اساســـی، اطمینان 
بخـــش و امنیـــت بخـــش محکم کنـــد. وقتی که این ایمان بود، انســـان در هیـــچ مرحله اى از مراحل 
زندگیـــش دچـــار یأس نمی شـــود. توجه می کنید؟ اصاًل آن چیزى که انســـان را نابـــود می کند، یأس 
اســـت. این اســـت که انســـان دیگر نمی تواند قدم از قدم بردارد و انســـان را از بین می برد و همه ى 

قـــواى او را نابـــود می کند.      ۱3۷8/۵/۴   

درس عاشـورا، درس فـداکاری و دینـداری و شـجاعت و مواسـات و درس قیـام هَّلل و درس محّبـت و 
عشـق اسـت...»و انا من حسـین«؛ یعنی دین پیامبر، زنده شـده حسـین بن علی اسـت. آن روی قضیه، 
ایـن بـود؛ ایـن روی سـکه، حادثـه عظیـم و حماسـه ُپرشـور و ماجـرای عاشـقانه عاشوراسـت کـه واقعـا 
جـز بـا منطـق عشـق و بـا چشـم عاشـقانه، نمیشـود قضایـای کربـال را فهمیـد. بایـد بـا چشـم عاشـقانه 
نـگاه کـرد تـا فهمیـد حسـین بن علی در ایـن تقریبـا یـک شـب و نصـف روز، یـا حـدود یـک شـبانه روز - از 
عصـر تاسـوعا تـا عصـر عاشـورا - چـه کـرده و چـه عظمتـی آفریـده اسـت! لذاسـت کـه در دنیـا باقـی 
مانـده و تـا ابـد هـم خواهـد مانـد. خیلـی تـالش کردنـد کـه حادثـه عاشـورا را بـه فراموشـی بسـپارند؛ امـا 

نتوانسـتند.     ۱3۷۷/2/۱8   

ــم عــزاى حســینی دســت 
َ
ــم داران حســینی بدانیــد. َعل

َ
شــما خودتــان را َعل

شــما اســت؛ ایــن خیلــی مرتبــه ى بزرگــی اســت؛ ایــن خیلــی مقــام مقّدســی 
اســت. اگــر نهضــت امــام حســین در روز عاشــورا تمــام شــده بــود، امــام حســین 
ــم دار نمیخواســت؛ اّمــا فــرض ایــن اســت کــه نهضــت حســینی تــا 

َ
دیگــر َعل

اســت؛  برقــرار   � بقّیةاهَّلل االعظــم  حضــرت  معصومــش  فرزنــد  قیــام 
نهضــت  اســت،  گذشــته  زمــان  چــه  هــر  نیســت.  تمام شــدنی  کــه  نهضــت 
حســینی گســترده تر شــده اســت، اعمــاق آن بیشــتر آشــکار شــده اســت. 
ــم دارى دارد؛ دنیــاى فقاهــت بخشــی از 

َ
هــر بخشــی از ایــن نهضــت یــک َعل

ــم دارش مراجــع بزرگنــد؛ دنیــاى معنوّیــت و معرفــت 
َ
نهضــت حســین اســت، َعل

ک بــزرگ و اهــل 
ّ

م دارانــش ُســال
َ
بخشــی از منطقــه ى نهضــت حســین اســت، َعل

معرفتنــد؛ صحنــه ى عظیــم زندگــی مــردم کــه بــه  ســمت اســالم حرکــت میکنــد 
و نهضــت اســالمی و انقــالب اســالمی و حکومــت اســالمی، بخشــی از نهضــت 
ــود را دارد؛  ــه خ ــوص ب ــم داران مخص ــم داران و پرچ

َ
ــت، َعل ــین بن علی اس حس

بقــاى فرهنــگ ایــن نهضــت در بیــن مــردم هــم بخشــی از آن نهضــت اســت، 
پرچم دارانــش کســانی هســتند کــه اقامــه عــزاى حســینی را میکننــد، و از 
ــم را 

َ
ــم دار حســینی � هســتید؛ ایــن َعل

َ
جملــه شــماها هســتید. شــما َعل

بایســتی قــدر بدانیــد. آن چنــان کــه شایســته ى او اســت، ایــن کار را انجــام 
بدهید.دیدیــد کــه در ســال ۵۷، همیــن هیئــات مذهبــی شــما در روشــن 
کــردن حقایــق بــراى مــردم چــه نقــش بزرگــی ایفــا کــرد. مــردم در خیابانهــا راه 
میرفتنــد و نغمــه ى هیئتهــاى عــزادارى بــراى آنهــا بهتریــن تحلیل کننــده ى 
ــم  ــال ۴2 ه ــرد؛ در س ــان میک ــق را بی ــه حقای ــود، ک ــی آن روز ب ــی و انقالب سیاس
ــن  ــم همی ــروز ه ــود. ام ــور ب ــن ج ــم همی ــگ ه ــود، در دوران جن ــور ب ــن ج همی

جــور اســت.     ۱3۷3/۵/۱2   

سؤال:  خرید و فروش در روزهای تاسوعا و عاشورا چه حکمی دارد؟

جواب: فی نفسه حرام نیست، لکن شایسته است شخص به عزاداری اشتغال داشته باشد و خود را از ثواب بزرگ محروم نسازد.

عشــق و عاطفــه جوشــان ... از خصوصّیــات اصلــی جامعــه اســالمی اســت؛ عشــق بــه خــدا، عشــق خــدا 
بــه مــردم؛ »یحّبهــم و یحّبونــه«۱، »ان اهَّلل یحــّب الّتوابیــن و یحــّب المتطّهریــن«2، »قــل ان کنتــم تحّبــون 
اهَّلل فاّتبعونــی یحببکــم اهَّلل«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 
ــر ایــن خطــوط را  ــه اهــل بیــت؛ »ااّل المــوّدة فــی القربــی«۴ پیامب ــت ب ــر، محّب ــه پیامب ــت ب باشــی؛ محّب

ترســیم کــرد و جامعــه را بــر اســاس ایــن خطــوط بنــا نمــود.    ۱3۷۷/2/۱8  
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بمباران هیروشیما نشانگر طبیعت استکباری آمریکا است

نظام سلطه مخالِف رشد درون زای ماست

 ایام عزاداری فرصت مهمی برای تقویت دینداری است

تقویت ایمان راه پیروزی بر نا امیدی است 

عاشورا درس قیام هَّلل، شجاعت و مواسات است

 نهضت حسینی تا قیام 
حضرت بقیه اهَّلل االعظم� برقراراست

حکم خرید و فروش در روزهای تاسوعا و عاشورا

عشق و عاطفه جوشان از خصوصیات اصلی جامعه اسالمی است

روایت تاریخی  

خطبه های انقالب  

درس اخالق  

حسینیه  

احکام  

به رسم آیه ها  

این روضه و     این گریه آدم ساز است؛ انسان درست می کند. این مجالس روضه، این 
مجالس عزای     سیدالشـــهداء این آن تبلیغات بر ضد ظلم، این تبلیغ بر ضد طاغوت 
است. بیان ظلمی که به     مظلوم شده تا آخر باید باشد... اساسی     که همه چیز را تا حاال 
ن ُحَســـیٍن  یعنی دیانت را     او نگه می دارد، و این فداکاری  نگه داشـــته، اوســـت. پیغمبر هم فرمود که   أَنا ِمْ
دیانت اسالم را نگه داشته است، و ما باید نگهش داریم...   روضه خوانی     است که عواطف مردم را همچو 
تهییج می کند که برای همه چیز حاضرند. وقتی مردم     دیدند که سیدالشهداء جوانهایش را آنطور قطعه 
قطعه کردند و آنطور جوانهای خودش     را داد، برای مردم آسان می شود که جوان بدهند. و با این حس 

شهادت دوستی این معنی     را ملت ما پیش برد.    ۴ /۱3۵8/۹   

کالم امام   

مجالس روضه، تبلیغ بر ضد طاغوت است

شهدای هفته  

انتشار برای نخستین بار  عکس نوشت  

سینه زنی آیت اهلل خامنه ای در جمع رزمندگان لشکر ۳1 عاشورا،  1۳۶۷/5/۲9

یادداشت هفته  

در کشور حاال اّیام عاشورا یا بعض اّیام عزاداری دیگر، شما ببینید میلیون ها افراد و امروز غالبا جوان، می ایستند به یک 
گوینده ای که دارد نوحه میخواند گوش میکنند و آن شعر 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.      3۱ /۱3۹۵/3 

   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، اصـــاًل دیـــن صحیـــح صـــادر 
نمیشـــود. قـــرآن و حقایـــق را تحریـــف میکننـــد؛ خوبهـــا را 
بـــد، بدهـــا را خـــوب، منکـــر را معـــروف و معـــروف را منکـــر 
ــت و  ــده اسـ ــی شـ ــه راه، عوضـ ــی کـ ــد!... آن وقتـ میکننـ
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 و جامعـــه ی اســـالمی، یـــا 
قیـــام در مقابـــل انحرافـــات بـــزرگ در جامعـــه ی اســـالمی 

اســـت، انجـــام دهـــد.            ۱3۷۴/3/۱۹ 

ت
ّ
مبارزه تاریخی با جهل و ذل

ــام اباعبـــداهَّلل[، حرکـــت بزرگتـــری  باطـــن قضیـــه ]قیـ
ـــان  ـــی انس ـــل و زبون ـــه جه ـــت علی ـــه... آن حرک ـــت ک اس
ــد  ــا یزیـ ــه بـ ــین اگرچـ ــام حسـ ــت، امـ ــت. در حقیقـ اسـ
مبـــارزه میکنـــد، امـــا مبـــارزه ی گســـترده ی تاریخـــی وی 
ـــل  ـــا جه ـــه ب ـــت، بلک ـــی ارزش نیس ـــِر ب ـــِد کوته عم ـــا یزی ب
ـــت؛  ـــان اس ـــت انس

ّ
ـــی و ذل ـــی و زبون ـــتی و گمراه و پس

ـــد.            ۱3۷۹/۱/2۶ ـــارزه میکن ـــا مب ـــا اینه ـــین ب ـــام حس ام

مقابله با انحراِف بزرِگ تبدیل امامت به ســـلطنت
بــا گذشــت پنجــاه ســال ]از حکومــت پیامبــر[، قضایــا عــوض 
شــد... امامــت بــه ســلطنت تبدیــل شــد! ماهیــت امامــت، بــا 
ماهیــت ســلطنت، مغایــر و متفــاوت و مناقــض اســت. ایــن 
دو ضــّد همنــد. امامــت، یعنــی پیشــوایِی روحــی و معنــوی 
و پیونــد عاطفــی و اعتقــادی بــا مــردم؛ امــا ســلطنت یعنــی 
حکومــت بــا زور و قــدرت و فریــب، بــدون هیچ گونــه 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 یعنــی یــک ســلطه ی 
مقتدرانــه علیــه مصالــح مــردم 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 امامــی اســت کــه بایــد بــه جــای پیامبــر قــرار گیــرد- 

فرصتــی پیــش آمــد و قیــام کــرد.            ۱3۷۹/۱/2۶

گی های نهضت عاشــورا    ب( ویژ
حرکِت خالصانه 

حرکت حســـین بن علی، حرکتی خالصا، مخلصا و بدون هیچ 
شـــائبه، بـــرای خدا و دیـــن و اصالح جامعه مســـلمین بود... 
این که حسین بن علی فرمود: »اّنی لم اخرج اشرًا و البطرًا 
و الظالما و المفســـدًا« خودنمایی نیست؛ خود نشان دادن 
نیســـت؛ برای خود، چیزی طلبیدن نیســـت؛ نمایش نیست. 
ذّره ای ستم و ذّره ای فساد، در این حرکت نیست.            ۱3۷2/۱۰/2۶ 

مظهِر عزت 
حرکــت امــام حســین، حرکــت عــّزت بــود؛ یعنــی عــّزت حــق، 
عــّزت دیــن، عــّزت امامــت و عــّزت آن راهــی کــه پیغمبــر ارائــه 
ــون  ــود و چ ــّزت ب ــر ع ــین  مظه ــام حس ــود. ام ــرده ب ک
ایســتاد، پــس مایــه ی فخــر و مباهــات هــم بــود. ایــن 
ــی  ــی حرف ــت کس ــک وق ــت. ی ــینی اس ــار حس ــّزت و افتخ ع
ــای  ــا پ ــت، ام ــه اس ــود را گفت ــرف را زده و مقص ــد، ح را میزن
آن حــرف نمی ایســتد و عقب نشــینی میکنــد؛ ایــن دیگــر 
ــق بــه آن انســان، ملــت 

ّ
نمیتوانــد افتخــار کنــد. افتخــار متعل

و جماعتــی اســت کــه پــای حرفشــان بایســتند و نگذارنــد 
پرچمــی را کــه آنهــا بلنــد کرده انــد، توفانهــا از بیــن ببــرد 
ــه  ــم نگ ــم را محک ــن پرچ ــین  ای ــام حس ــد. ام و بخوابان

داشــت.            ۱38۱/۱/۹

مبارزه غریبانه
دشـــوارترین مبـــارزه، مبـــارزه ی غریبانـــه اســـت... در 
حادثه ی عاشـــورای امام حسین ، حتی کسانی مانند 
»عبداهَّلل بن عباس« و »عبداهَّلل بن جعفر« که خودشان 
جزو خاندان بنی هاشم و از همین شجره ی طّیبه اند، جرأت 
نمیکنند در مکه یا مدینه بایستند، فریاد بزنند و به ناِم امام 
حسین ، شعار بدهند. چنین مبارزه ای، غریبانه است و 

مبارزه غریبانه، سخت تریِن مبارزه هاست.            ۱3۷3/3/۱۷

مظلومیت و عظمِت توأمان
از هـــزار و انـــدی آدمی که با امام حســـین ، از مکه به راه 
افتاده، یا در بین راه به حضرت پیوســـته بودند، در شـــب 
عاشـــورا تعـــداد اندکی ماندند که بـــا مجموع آنچه که روز 
عاشـــورا خودشـــان را به حضرت رســـاندند، هفتـــاد و دو 
نفـــر شـــدند! این، مظلومیت اســـت. ایـــن مظلومیت، به 
ت نیســـت. امام حسین علیه الّسالم، 

ّ
معنای کوچکی و ذل

عظیم ترین مبارز و مجاهد تاریخ اســـالم است؛ چون او در 
چنین میدانی ایســـتاد و نترســـید و مجاهدت کرد. اما این 
انسان بزرگ، به قدر عظمتش، مظلومیت دارد.            ۱3۷۱/۴/۱۰

حادثه ای منحصر به فرد 
خیلیها در دنیا قیام کردند، رهبری داشـــتند؛ کشـــته هم 
شـــدند. در بیـــن اینها، از اوالد پیغمبـــران و از ائّمه هم کم 
نبودند. اما سیدالشـــهدا یک فرد خاص اســـت. حادثه ی 
کربال، یک حادثه ی منحصر به فرد اســـت. شـــهدای کربال، 

یک جایگاه منحصر به خودشان دارند.            ۱3۷2/۱۰/2۶

   ج( ثمرات نهضت عاشورا
شکسِت دشمن اسالم

هـــدف امام حســـین این بـــود که در برنامـــه ی یکپارچه ی 
دشمنان اسالم، که همه جا را به رنگ دلخواه خودشان درآورده 
بودند یا قصد داشتند درآورند، رخنه ایجاد شود؛ اسالم و ندای 
مظلومیت و حقانیت آن در همه جا ســـر داده شـــود و باالخره 

دشمن اسالم، مغلوب شود و این، شد.            ۱3۷۱/۴/۱۰

نابودی حکومت بنی امّیه
ایـــن قیـــام و شـــهادت مظلومانه و اســـارت خاندان آن 
بزرگـــوار، نظـــام حکومت بنی امیـــه را متزلزل کرد. بعد از 
همیـــن حادثـــه بود که در دنیای اســـالم -در مدینه و در 
مکـــه- پی درپـــی حوادثی پیش آمـــد و باالخره منجر به 
نابودی سلســـله ی آل ابی ســـفیان شـــد. به فاصله سه، 
چهار ســـال، سلسله ی آل ابی سفیان به کلی برافتاد و از 

بیـــن رفت.            ۱3۷۱/۴/۱۰

بیدارِی وجدان مردم
حســـین بن علـــی، کاری کرد که وجـــدان مردم بیدار 
 ،شد. لذا شما می بینید بعد از شهادت امام حسین
قیامهـــای اســـالمی یکی پس از دیگـــری به وجود آمد... 
مرتـــب در داخل ملتهـــا قیام به وجود آمـــد. این قیامها 
را چـــه کســـی به وجود آورد؟ حســـین بـــن علی . اگر 
امـــام حســـین  قیام نمی کـــرد، آیا روحیـــه ی تنبلی و 
گریـــز از مســـئولیت تبدیل بـــه روحیه ی ظلم ســـتیزی و 

مســـئولیت پذیری می شد؟            ۱3۷۱/۱۱/۶

حفظ و ماندگاری اسالم
اساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم 
 باقی مانده اســـت. اگر فداکارِى بزرِگ حسین بن علی
ی متوّجه 

ّ
نمی بود -که این فداکاری، وجدان تاریخ را به کل

و بیدار کرد- در همان قرن اول یا نیمه ی قرن دوم هجری، 
ی برچیده میشد.            ۱3۷2/3/2۶

ّ
بساط اسالم به کل

رشد اسالم در دنیا
در درازمدت هم امام حسین  پیروز شد. شما به تاریخ 
اسالم نگاه کنید و ببینید چقدر دین در دنیا رشد کرد! چقدر 
اسالم ریشه دار شد! چگونه ملتهای اسالمی پدیدار شدند 
و رشـــد کردند! علوم اســـالمی پیشرفت کرد، فقه اسالمی 
پیشـــرفت کرد و باالخره بعد از گذشـــت قرنها، امروز، پرچم 
اســـالم بر فـــراز بلندترین بامهای دنیا، در اهتزاز اســـت. آیا 
یزیـــد و خانواده یزید به این که اســـالم این طـــور، روزبه روز 
رشـــد کند راضی بودند؟ آنها می خواستند ریشه اسالم را 
بکنند؛ می خواستند از قرآن و پیغمبر اسالم، اسمی باقی 
نگذارند. اما می بینیم که درست به عکس شد.            ۱3۷۱/۴/۱۰

از منظــر حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای، نهضــت عاشــورا بــرای دســت یابی بــه حکومــت یــا شــهادت طلبی نبــود، مبــارزه ای 
 مظلومانــه و عّزت مندانــه بــرای انجــام وظیفــه ی اســالمی بــود و پیــروز ایــن میــدان هــم در نهایــت امــام حســین
ــر  ــات رهب ــاس بیان ــینی را براس ــام حس ــرات قی ــا و ثم ــداف، ویژگی ه ــب اه ــن مطل ــزب اهَّلل« در ای ــد. »خط ح بودن

انقــالب بازخوانــی می کنــد.

از رویدادهـــای مهـــم تاریخ تحوالت سیاســـی ایران، جنبش 
مشـــروطه است. اگر وقایع مشـــروطه دقیق مطالعه شود، 
مشخص می گردد پیش از مشروطیت، تحولی که بتواند یک 
موج فکری ایجاد نماید تا جامعه با مقوالتی همچون آزادی 
آشـــنا شود، وجود نداشته اســـت؛ ازاین رو، باید به تحوالتی 
همچـــون مشـــروطیت افتخار کـــرد: »به مشـــروطه افتخار 
بکنیـــد و مشـــروطه را جزو نقاط عطف تاریـــخ ایران بدانید.«     
    2/۹/ ۱38۵امـــا ایـــن نهضـــت در رونـــد حرکت خـــود چه فراز و 
فرودهایی داشـــته است؟ درس و عبرت های مشروطه برای 

حرکت امروز ما چیست؟

       فراز و فرود نهضت عدالت خواهانه ملت ایران
در دورانی که جهان در مســـیر تحوالت ُپرشـــتاب و مهم بود، 
حکومـــت قاجـــار در ایران با رویکرد اســـتبدادی ، بی عدالتی و 
اعطای امتیازات مختلف به قدرت های استعماری باعث شد 
صبر مردم لبریز شـــود. لذا مردم بـــه رهبری علمای دین قیام 
کردنـــد: »دوران اســـتبداد حکومـــت قاجار، مـــردم را به جان 
آورده بود. مردم قیام کردند ... پیشـــرو آن ها هم علمای دین 
بودند.«         ۱38۱/3/۱۴ اساسا در ایران هیچ کانونی جز روحانیت 
نمی توانســـت مردم را بســـیج نماید بر این اساس »در قضیه 
مشـــروطه اگر علما نبودند، مشـــروطیت به وجود نمی آمد و 
بـــه پیـــروزی نمی رســـید.«         3/۱۴/ ۱38۱هرچند پیش از رخداد 
مشـــروطیت انجمن هـــای روشـــن فکری در تهـــران فعالیت 
می کردند، اما »آن چیزی که مشـــروطیت را به ثمر رساند، این 
انجمن هـــا نبـــود؛ آن حضوِر مردمی ای بود که جز با فعالیت و 
تأثیر علما امکان پذیر نبود.«         2/۹/ ۱38۵در آغاز تحوالت نیز 
مشـــاهده می شود که حرکت مردم از مسجد سیدعزیزاهَّلل و 
مسجد جامع تهران آغاز شد، نه از انجمن های روشن فکری. 
در انجمن های روشنفکری مسائل مختلف مطرح می شد، اما 
آنچـــه مردم از حکومت مطالبه می کردند اجرای عدالت بود. 
آنچه مردم می خواســـتند »بنیاد تأمین کننده ی عدالت بود، 
که اسمش را می گذاشتند عدالت خانه«         2/۹/ ۱38۵و البته 
معیـــار این عدالت هم قوانین اســـالمی بود.  آنچه در حرکت 
علما در طول تاریخ مشـــاهده می شود، وجه ضداستعماری 
آن است. در جنبش مشروطه نیز آنچه اهمیت دارد، انگیزه و 
هدف ضداستعماری آن است: »اگر کسی وجه ضدسلطه ای 
بیگانه را درحرکت مشـــروطه ندیده بگیرد، مثل این اســـت که 
ماهیت و هویت این حرکت را ندیده گرفته است.«         ۱38۵/2/۹

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

در دوران مشـــروطه، مســـائلی از جمله ایجـــاد حائل در کنار 
هندوســـتان بـــرای انگلســـتان مهم بود. زمانـــی که جنبش 
عدالت خواهی در ایران شکل گرفت، منافع انگلیس به خطر 
افتاد؛ بدین خاطر از طریق جریان روشن فکری و عواملشان 
بـــه حرکت مشـــروطه نفوذ کردند. از مهم تریـــن 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 
اســـتفاده از هرج ومرجی که در ایران به وجود آمد ... زمینه را 
برای یك حکومت اســـتبدادی مطلق، یعنی همان چیزی که 
مشـــروطه ضـــد او آمـــده بود، فراهم کردنـــد.«         2/۹/ ۱38۵تا 
بتوانند منافعشان را در ایران و مناطق مختلف حفظ نمایند.
انگلیســـی ها زمانی که متوجه وقایع شـــدند، ســـوار بر موج 
شـــدند و مرکز تجمع مردم را »از شـــاه عبدالعظیم هدایتش 
کردنـــد بـــه ســـفارت انگلیـــس، بعد هـــم گفتند مشـــروطه! 
مشروطه هم از نظر الهام دهندگان معلوم بود که معنایش 
چیست!«         2/۹/ ۱38۵جریان روشن فکرِی غرب گرا و وابسته 
هـــم به جـــای دنبـــال کردن عدالـــت و منافع ملـــی ایرانیان و 
رسیدن به الگوی بومی براساس آموزه های دینی در عرصه ی 
حکمرانی و مدیریتی کالن کشـــور، مشروطیت را سر کار آورد. 
بنابراین »مشروطه، قالب و ترکیب حکومتِی انگلیس بود.«  

  ۷/۱۴/ ۱3۷۹که به جامعه ی ایران تحمیل شد.
۲. اقدامات جریان روشن فکر غرب گرا

پیش از شـــکل گیری تحوالِت نهضت مشروطیت، تفکرات غربی 
به تدریج از سوی عوامل اشرافی، شاهزادگان و وابستگان دربار 
و ســـلطنت در ذهن طیفی از روشـــن فکران وارد شـــده بود. این 
گروه از روشـــن فکران به تقلید از اندیشـــه های غربی روی آوردند 
و پیاده ســـازی الگوهای غربی را هدف خود قرار دادند. از ســـوی 
دیگر، افرادی که باید در نقش روشنگر جامعه باشند، خود دالل 
معامالت اســـتعمارگران و تأمین کننده ی  منافع بیگانگان هم 
بودند: »این آقای روشن فکری که به عنوان معروف ترین پیام آور 
روشن فکری و روشنگری در ایران مطرح بود -یعنی همین میرزا 

ملکم خان- خودش دالل قضیه رویتر بود!«         ۱3۷۷/2/22
جریان روشن فکری در ایران به جای اینکه به مبارزه با استبداد 
در جهت تأمین منافع ملت برخیزد، به دین و اعتقادات مردم 
و ســـنت های اصیل و بومی مردم هجمه کرد و نشـــانه ی این 
گرایـــش هـــم این اســـت کـــه در تحوالت مشـــروطه »همان 
گرایش ضد کلیســـایی در غرب که شـــاخصه مهم آزادی بود، 
در اینجا هم به عنوان ضدمســـجد و ضدروحانیت و ضددین 

بروز پیدا می کند.«         ۱3۹۱/8/23
۳. ایجاد اختالف میان علما

یکی از نکات مهم در تحلیل جریانات مشـــروطه این است که 
برخی علما به مسئله ی استقالل اهمیت ویژه ای می دادند و 
با نگاهی از ســـر بصیرت و شناخت استعمار، به نفوذ فرهنگ 
و الگوهـــای مـــادی و غیراســـالمی و شـــکل گیرِی انحراف در 
جریـــان نهضت حســـاس بودند؛ یعنی مخالفت با »ســـلطه 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نفوذ ویران کننده 
و خانه برانـــدازی کـــه غرب در دنیا داشـــته. آن دوره، دوره ای 
بود که غرب بانشـــاط و با ســـرزندگی داشـــت می آمد و حالت 

تهاجمی داشت.«         ۱38۵/۵/۱۵
از ابزارهایـــی که اســـتعمار بـــه کار گرفت تا جریان مشـــروطه 
را منحـــرف ســـازد، بهره بـــرداری از برخی چهره هـــای دینی در 
مشـــروطه بود. ابتدا انگلیسی ها و روشن فکران خودباخته 
بـــا تبلیغـــات و روش هـــای خـــاص خـــود، روحانیـــت و مردم 
را نســـبت بـــه نهضت مشـــروطه مأیـــوس و بدبیـــن کردند، 
ســـپس انگلیســـی ها توانســـتند »عـــده ای از اعضای جبهه 
عدالت خواهـــی -یعنی همان اعضای دینی و عمدتا علما- 
را فریـــب بدهنـــد و حقیقت را برای این ها پوشـــیده نگه دارند 
و اختـــالف ایجـــاد کننـــد.«         2/۹/ ۱38۵برخـــی علما همچون 
ســـیدعبداهَّلل بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی آنچه از سوی 
روشن فکران مطرح می شد را حمل بر صحت می کردند و در 
برابر روشـــنگری های شـــیخ فضل اهَّلل نوری می گفتند »شما 
داریـــد عجلـــه می کنید؛ ســـوءظن دارید؛ این هـــا قصد بدی 
ندارند؛ این ها هم هدفشان دین است!«         2/۹/ ۱38۵در واقع، 
عمال انگلیســـی حساسیت علما را در مواجهه با انحراف کم 
کردند و برخی علما »این حساسیت را از دست دادند و دچار 
خوش باوری و حسن ظن و شاید هم نوعی تغافل شدند.«         
۱38۵/2/۹ از این رو، یکی دیگر از مولفه های انحراف در نهضت 

با ایجاد اختالف بین علمای وقت شکل گرفت.

       عبرت های مشروطه برای امروز
در همـــه تحـــوالت و جنبش هـــای اجتماعـــی نقـــش مردم 
تعیین کننـــده اســـت و هر جنبشـــی بتواند حرکت خـــود را با 
مـــردم پیوند بزنـــد از موفقیت برخوردار می گردد. در جنبش 
 مشـــروطه این اتفـــاق رقم خـــورد، اما انگلیســـی ها »با مکر
و کلـــک خودشـــان، با حیلـــه و خدعه ی خودشـــان، آمدند بر 
امواج مشـــروطیت ســـوار شـــدند، مردم و رهبران مردمی را 
کنار زدند.«         ۷/2۰/ ۱3۹۰و اینگونه بود که »مشـــروطیت ســـر 

از قلدری رضاخان درآورد.«         ۱3۹۰/۷/2۰
از هوشـــمندی هایی که جوانان با مطالعه ی حوادث و تحوالت 
تاریخ باید کسب کنند، آگاهی از نقشه ها و ترفندهای دشمنان 
اســـت. توطئـــه ی دشـــمنان در رخدادهایـــی همچون جنبش 
عدالت خانه چند گام دارد: »قدم اول، جدایی دستگاه سیاست و 
نهضت از دین و روحانیت است. قدم دوم، مأیوس شدن مردم از 
تحولی که به وجود آمده است؛ مثل مشروطیت... مأیوس شدن 
مردم موجب می شـــود که در صحنه حضور نداشـــته باشـــند. 
قدم ســـوم، در غیاب مردم، پدیدآمدن یک دیکتاتوری ظالمانه 
و بی رحم و در مشـــت دشمن و اســـتکبار و استعمار قرارگرفتن 
اســـت.«        8/2۰/ ۱38۰بنابراین، از عبرت های مشـــروطه، شناخِت 
دشـــمن و مســـئله 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 اصطالح روشـــن فکرانی که تحت تأثیر 
غـــرب بودند، مغلوب تفکرات غرب بودنـــد، طراحی می کردند؛ 
توجه نکردند که حرف هایی که این ها دارند در مجلس شـــورای 
ملِی آن زمان می زنند، یا در مطبوعاتشان می نویسند، مبارزه با 
اسالم است؛ این را توجه نکردند، مماشات کردند.«         ۱388/۱2/۶ 
از دیگــر عبرت هــا، ضرورت مقاوم ســازی کشــور اســت. اگر در 
تاریخ پی جویی شــود، عامل اقتدار کشــور ایمان دینی بوده 
است. در قضیه تنباکو، مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و 
انقالب اسالمی، عنصر ایمان دینی باعث پیروزی شده است؛ 
بنابراین، نیاز است جامعه ی ایران در مواجهه با دسیسه های 
دشمن، هوشمند و اهل شناخِت دشمن و بصیرت در مقابل 
نقشــه های نظام ســلطه باشد و این مهم تنها با مقاوم سازی 

کشور همراه با ایمان دینی میسر خواهد شد.

نفوِذ دشمن، حذِف مردمنفوِذ دشمن، حذِف مردم
مروری بر فراز و فرودهای نهضت مشروطیت و عوامل انحراف آن

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