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انتش
نخ اربرای
س
تین بار

خط حزب اهلل برای اولین بار ،تحلیل  45سال پیش
حضرت آیتاهلل خامنهای درباره مراسم اربعین را منتشر میکند:

ی ن
رسزم� خاطره ها
میعاد در
عکسآرشیویاست
 45سالپیش،یعنیزمانیکههنوزمراسماربعین،بهشکوهامروزینشکلنگرفتهبود،رهبرانقالبدرتاریخ(۱۳52/12/24روزجمعه20صفرسال1394
هجریقمری)درجریانسلسلهجلساتیدرمسجدامامحسن()مشهدکهبهخواندنوتفسیرخطبنهجالبالغهاختصاصداشت،بهمناسبتتقارن

باشباربعینحسینی(،)تحلیلیتاریخیوجامعازچراییاهمیتزیارتاربعینارائهمیدهند.اینروزهاکهمصادفاستباایاماربعینسیدالشهداء()واجتماع
میلیونها انسان(اعمازمسلمانوغیرمسلمان)درکربال،خطحزباهللبرایاولینبار،متنکاملبخشمربوطبهاربعین اینسخنرانیرامنتشرمیکند.ازنکاتجالب

توجهآناستکهرهبرانقالبدرانتهایسخنرانیخود،بهاینموضوعاشارهمیکنندکه«اگرامروزهمبتوانندشیعیان،آنسرزمینپاکومقدّ سرایکچنینمیعادى

قرار بدهند ،البتّه بســیار کار بجا و جالبى خواهد بود و هم دنبالهگیرى از راهى اســت که ائ ّمهى هدی ( )به ما ارائه دادند ».متن آن سخنرانی بدین شرح است:

 ...میدانید یکى از عالئم ایمان زیارت اربعین است؟ بنده نمیدانم
این روایت چقدر صحیح است ،اصرارى هم ندارم که بگویم معناى

این روایت همین است که من گمان کردهام ،واقعش هم این است
که احتمال میدهم معنایش یکى از شقوق و احتماالت دیگرى

باشد که در این زمینه بیان میشود؛ ا ّما اگر این احتمال هم که من
میگویمباشد،مؤیّدفراوانىدارد؛«زیارةاالربعین».
عیبمهمیکهجمعشیعیانداشتند
متفرقى بود؛ یک جامعهاى بود که در یک جا و
شــیعه یک جمع ّ
در یک مکان زندگى نمیکرد؛ در مدینه بودند ،در کوفه بودند ،در
بصره بودند ،در اهواز بودند ،در قم بودند ،در خراسان بودند -اطراف
متفــرق و در این اجزای
و اکناف بالد -ا ّما یک روح در این کالب ِد
ّ
متشتّت در جریان است؛ مثل دانههاى تسبیح ،یک رشته و یک
نخ ،همهى اینها را به هم وصل میکرد .آن رشته چه بود؟ رشتهى
تشیع یعنى
اطاعت و فرما 
تشیع ،از رهبرى عالى ّ
نبَرى از مرکزیّت ّ
امام؛ همهى این رشــتهها به آنجا متّصل میشد؛ قلبى بود که به
تشــیع یک سازمان
همهى اعضا فرمان میداد؛ و به این ترتیب،
ّ
و یک تشــکیالت بود .ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشته
باشند ،ا ّما بودند کســانى که از حال همه باخبر بودند .اطاعت و
نبَرى آنها بهحساب ،فریاد زدنشان از روى دستور ،سکوتشان
فرما 
برطبقنقشه،همهچیزشانباحساب.
فقط یــک عیبى کار آنها داشــت و آن اینکــه همدیگر را کمتر
میدیدند .اهل یک شهر و شیعیان یک منطقه ،البتّه یکدیگر را
شیعیان روزگار
میدیدند ،ا ّما یک کنگرهى جهانى الزم بود براى
ِ
معیــن کردند ،وقتش را هم
ّ
ائمه ( .)این کنگرهى جهانى را ّ
ِ
معیــن ،در آن کنگره هرکس
د
موع
این
در
گفتند
کردند؛
ن
معی
ّ
ّ
بتواند شــرکت کند .آن موعد ،روز اربعین است؛ و جاى شرکت،
سرزمین کربال است؛ چون روح شــیعه روح کربالئى است ،روح
عاشورائى است؛ در کالبد شــیعه تپش روز عاشورا مشهود است؛
شیعه هرجا که هست دنبالهر ِو عاشوراى حسین است .این است
که مىبینیم همه جا این تپشهایى که در شیعه مکشوف شده،
از آن مرقد پاک ناشى است؛ اینها شــعلههایى بوده که از آن روح
مقدس و پاک و از آن تربت عالىمقدار سرکشــیده؛ به جانها و
ّ
روحها زده؛ انسانها را به گلولههاى داغى تبدیل کرده و آنها را به
قلبدشمنفروبرده.
چراائمهبراشکبرامامحسین( )تأکیدمیکردند؟
ا ّولین نهضتى که بعد از عاشوراى حســینى از طرف شیعیان به
وجود آمد ،نهضت ت ّوابین بود .اینها آمدنــد در آن مرقد پاک دور
هم جمع شدند -کتب تواریخ اینها را نوشتهاند -مبلغ زیادى اشک
ریختند .بعضى خیال میکنند این گریه وسیلهى عقدهگشایى
است؛ بله ،گریه وســیلهى عقدهگشایى اســت ،درصورتیکه با
فکر همراه نباشد .اگر گریه را و اشــک ریختن را فقط احساسات
هدایت بکند ،همین اســت که گفتهاند ،ا ّما اگر فکر و اندیشه به
انسان اشکى بدهد و چشم انسان قطرهى اشکى بچکاند ،این مثل
همان آب کبابى است که آتش را تیزتر و تندتر میکند؛ این عقده
نیست،سالحاست؛لذاستکهگریهجزوکارهاىمعمولىشیعیان
صدر ا ّول اســت که همهی آنها در راه ســتیزهگرى بودند 3

ی ن
تن
حس� فهمیده
پیوس� به ارواح اولیاست  |  این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید
مرگ عبارت ازعروج به ملکوت الیه و

مرگ عبارت از عروج به ملکوت الهی و پیوستن به ارواح اولیاست ،چه اهمیت میدهد که کِی این مرگ فرا برسد؟ مرگ برای او ،عبور از یک مرحله است؛ «وقت مردن آمد و َجستن
ز جو» .انسان حرکتی از جوی میکند؛ هرچه هست ،در یک لحظه است؛ بعد نعیم بیبدیل و بیمثال الهی است؛ شما اینگونه فکر میکردید .اگر کسی اینطور فکر نکند ،آنگونه
خود را عاشقانه در معرض کشته شدن قرار نمیدهد .شما شهادت را درست فهمیدید ،درست معنا کردید و با آن عاشقانه برخورد نمودید؛ لذا شما شب حمله میبینید که بچهها
حالشانبهترازشبقبلاست! 70/11/18
تاریخ شهادت ۸ :آبان ۱۳۵۹

شهادت :جنگ تحمیلی

2

مزار :بهشت زهرا

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

گزارش

هفته

تحلیلی کوتاه از رهبر انقالب اسالمی

ی ن
حس�( )قیام نیمکرد...
اگر امام
رهبر انقالب بیانات تحلیلی متعدّ دی دربارهی نهضت اباعبداهلل ()داشــتهاند که

قدیمیترین اسناد آن به چهار سخنرانیای بازمیگردد که در مح ّرم سالهای 1351

و  1352شمسی در مسجد کرامت مشهد ایراد شده اســت .این بیانات مربوط به دوران خفقان و

«انسان  250ساله» صورتبندی مفهومی رهبر انقالب برای ترسیم یک کلواحد از مجموع زندگانی
ائمه معصومین( )است .اما تاریخ زندگی سیاسی-اجتماعی این انسان 250ساله در همهی برههها

یکسان نبوده و ادوار مختلفی را پشت سر گذاشــته است .رهبر انقالب در گفتار پنجم و ششم کتاب
«همرزمان حسین( ،»)که متن پیاده شده سخنرانیهای ایشان 6 ،سال پیش
از پیروزی انقالب ،در بهمنماه  1351در هیئت انصارالحســین تهران است،

زمانی است که ایشان تحت نظر شدید رژیم پهلوی بودند و استفاده از تعابیری همچون «انقالب

«سیاستورزی» ائمه اطهار()در مقابل «سیاستبازی» حاکمان جور در این

تحلیلی است کوتاه مبتنی بر همین کتاب:

مبارزات امامان شیعه در مقابل حکومتهای طاغوتی ،با روشهای مقتضی در هر

اسالمی» در آن سخنرانیها میتوانسته تبعات ســنگینی برای گوینده داشته باشد .متن حاضر

2

ت
 4دوره حیات مبارزا� «انسان  250ساله»

 -1شـیعه از آنجـا کـه امامـان خـود را
حجـت و پیشـوا میدانـد ،رفتارهـا و
ّ
گفتارهـای ایشـان را سـرلوحهی زندگـی
خـود قـرار میدهـد .بنابرایـن هـر کاری
کـه حسـینبنعلی کـرده ،درصورتیکـه
شرايط ،شـرايط حسـینبنعلی باشـد ،آن
کار بـر همـهی شـیعیان الزم اسـت .ما بین
سـجاد
امـام حسـن و امـام حسـین و امـام ّ
و امـام علیال ّنقـی و امـام عسـکری ()
هیـچ فرقـی قائـل نیسـتیم؛ مـا معتقدیـم
که هـر کـدام آنچه عمـل کردهانـد ،برطبق
وظیفـه و تکلیـف الهـی و اسلامی و قرآنی
خـود عمـل کردهانـد و هر کـدام جـای امام
حسـین ( )میبودند ،عیناً مثـل او عمل
میکردنـد.

و امام حسـن( )و حتّـی دوران 10سـال
ابتدایـی امامت امـام حسـین(( )دورهی
حکومت معاویـه) مسـاعد برای انجـام یک
مجـدد اثربخش نبـود .لذا
انقالب اسلامی ّ
تجدیـد انقالب تـا مـرگ معاویه بـه تعویق
افتـاد .اگرچـه که طبـق برخی گزارشـهای
تاریخی امام حسـین ( )در اواخـر دوران
مقدمـات ایجـاد
تهیـهی ّ
معاویـه مشـغول ّ
یک قیـام بـرای تشـکیل حکومـت حقّهی
اسلامی و علوی بـوده اسـت .درواقـع «امر
بـه معـروف و نهـی از منکـر»ی کـه امـام
حسـین به عنوان یکـی از اهداف قیـام خود
برشـمردهاند ،امـر بـه تشـکیل حکومـت
و جامعـهی مطلـوب اسلامی و مبـارزه بـا
حکومـت طاغوتـی یزیـدی بوده اسـت.

 -2بـرای فهمیدن علّت قیام حسـینی باید
به تاریخ 50سـالهی قبل ایشـان نظر افکند.
پیامبـر اکـرم ( )در زمانی مبعوث شـد
که جامعهی انسـانی چـه در جزیرةالعـرب و
چـه در ایـران و رم و دیگـر نقاط ،دچار سـه
مشـکل اساسـی بود :شـرک بـا تمـام ابعاد
آن ،طبقاتی بـودن نظامات جامعـه و از بین
رفتـن کرامت انسـانی.
پیامبـر اسلام ،بـا ایجـاد یـک «انقلاب
اسلامی»ّ ،
خطسـیر جامعـه را بـه سـمت
توحید ،عدالـت اجتماعـی و تکریم انسـان
تغییـر داد .امـا بـا ارتحـال ایشـان و غصـب
والیت ،حکومت اسلامی بهتدریج از مسیر
خود خـارج گردیـد و بـه تبـع آن ،جامعهی
مدنظر ایشـان خارج
اسلامی نیز از مسـیر ّ
شـد .در زمانـهای که برخـی از افـراد جامعه
دچار فقـر شـدید و محتـاج نان شـب خود
بودنـد ،برخـی از صحابهی سـابق و اشـراف
آن روز ،آنقـدر ثروتهـای بـادآورده را جمع
کـرده بودنـد کـه بـرای تقسـیم ارثشـان،
شـمشهای طالیشـان را بـا تبـر تقسـیم
میکردنـد .در اینجـا بـود کـه جامعـهی
اسلامی نیازمند یک انقالب درجهی د ّوم ،و
جاهلیت شـد .اما
انقالب پـس از ارتجاع بـه
ّ
شـرایط دوران امامـت امیرالمؤمنیـن()

 -3مـا معتقدیـم کـه ایشـان در انقلابِ
خود پیروز شـد و الگویی شـد بـرای همهی
زمانها و شـرایطی که شـبیه دوران ایشـان
باشـد .پـس از ایشـان قیامهایـی همچـون
قیـام مدینـه ،قیـام ت ّوابیـن ،قیـام مختـار
امیـه
و قیامهایـی کـه بـه برانـدازی بنی ّ
انجامیـد و تـا قیامهـای معاصـر همچـون
قیـام هندوسـتان مفتخـر بودهانـد کـه
از نسـخهی عاشـورا بهـره گرفتهانـد .اگـر
حسـين ( )ايـن حركـت را نكـرده بـود،
ضدظلـم در تاريـخ اسلام
شـورشهاى ّ
انجـام نميگرفـت؛ قدرتها هر كار دلشـان
ميخواسـت ،ميكردنـد؛ ديـن بهكلّـى
از مسـير اصلـى خـود منحـرف ميشـد.
ازایـنرو بود که همیشـه قیام عاشـورا مورد
تحریف طاغوتهای زمان و ایـادی آنها قرار
گرفتـه اسـت و تلاش کردهاند کـه حرکت
امـام حسـین ( )را يـك عمل غيـر قابل
آمـوزش غيـر قابـل تقليد جلـوه دهنـد كه
ِ
بايـد در موزه گذاشـت و تماشـايش كـرد و
تنهـا بـر آن گريسـت.
*برای مطالعهی متـن کامل این چهار جلسـه،
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بـه کتـاب «دو امـام مجاهـد» کـه از سـوی

انتشـارات انقالب اسالمی منتشر شـده است،
مراجعـه فرمایید.

 250سال را در چهار دورهی مختلف تقسیمبندی کردهاند .تبیین خط مستمر
زمان،محوراطالعنگاشتزیراست.

ص�
دوره اول :دوره ب
از رحلت پیامبر( 11( )هجری)
تا به حکومت رسیدن امیرالمومنین علی( 35( )هجری)

ویژگی :تنها نقطهای است که در تاریخ  250ساله ائمه،
یک جا میبینیم که امام مبــارزهی به معنای درگیری
نداشــته؛ تبلیغ میکرد ،فضایل خود را بیان میکرد؛ شایستگی
خود را به رخ میکشــید ،اما درگیری نداشت .امیرالمومنین با تن
دادن به مصلحتی ،از مصلحت دیگر گذشت؛ (در میان د َوران امر ،در
میان یک چیز مهم و یک چیز مهمتر ،همیشه مهمتر را باید برگزید)
سؤال :آیا امیرالمومنین 25سال خانه نشین شد؟
خانهنشــین بود یعنی چه؟ یعنی میآمد مســجد نمازش را
میخواند بعد برمیگشــت خانه ،مشــغول عبادت میشــد یا مشغول
خانهداری میشــد؟ اینجــوری بود؟ نــه ،زندگی علی ایــن را گواهی
نمیکند؛ خانه نشینی نبود[ .فقط] در راس قدرت قرار نگرفت ...علی یک
روز هم خانه نشین نشد ...در تمام مسائل حســاس علی وارد بود ،همهی
تصمیمهای مهم با نظر علی گرفته میشــد ،در همهی غزوات نظر علی
جلب میشد و سوال میشــد ،در شــوراهای مهم نظامی علی رای قاطع
داشت و از نظر علی استفاده میشد نظر میداد.

دوره دوم :تشکیل حکومت اسالیم
از آغاز حکومت امیرالمومنین( 35( )هجری)
تا صلح امام حسن( 41( )هجری)

ویژگی :حکومت علی یــک حکومت «انقالبی» اســت؛ یک
حکومتی اســت که جامعهی قبل از خــود را از «بنیان» تغییر
میدهد .جامعهی عثمانی را با جامعهی علوی قیاس نمیشود کرد ...یک
حکومت انقالبی فراوان دردسر دارد .آنقدر برایش ایجاد اشکال میکنند،
تبلیغات علیه او میکنند ،شمشــیر علیه او میکشــند ،حــرف علیه او
میزنند؛ چرا؟ به جرم اینکه انقالبی است.
سؤال:مخالفینعلیچهکسانیهستند؟
همهی کســانی کــه از انقالب رنــج میبرنــد و صدمه میخورنــد؛ یعنی
«ضدانقالب»؛ اینها مخالفین حکومت انقالبی علی هستند« .قدرتمندانی» که سعی
میکردند قدرت را در دست بگیرند و در رأس قرار بگیرند« ،اشراف» و «ثروتمندانی»
که از بغل حکومتها و قدرتها میخواستند بخورند« ،الشهخوارانی» که عادت کرده
بودند در سایهی قدرت و حکومت خلفای پیشین ،تبعیضها را به نفع خود مستحکم
و باقی نگه دارند« ،مقدسمآبهایی» که در نظا ِم قبل برایشــان ارزش وجود داشت،
اگرچه کار نمیکردند اما در این نظام برایشان هیچ ارزشی ملحوظ نیست.
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سخن

ن
دوره سوم :ایجادتشکیالت پنها� برای قیام
از صلح امام حسن (41هجری) تا واقعه عاشورا (61هجری)

ویژگی :امیرالمومنین( )گفته بود که «و قیام الحجه بوجود الناصر» ،من چون یاور داشتم دانستم که حجت خدا بر من تمام است و
بایستی قدرت را در دست بگیرم؛ همین ناصری که آن روز علی داشت ،امروز حسن( )نداشت؛ همین .ماجرای امام حسن خالصه
میشــود در این .در یک تنگنای عجیب قرار گرفت .در یک مضیقهای که هیچ انســان بزرگی از این مضیقه نمیتواند به سالمت رد بشود ،اما
حسن()به سالمت رد شد ...امام حسن وقتی که خود را در این مضیقه دید یک ابتکاری کرد که با این ابتکار مرحله سوم امامت شروع شد .این
ابتکار چه بود؟ این ابتکار این بود که صحنهی مبارزهی حق و باطل را ،یعنی صحنهی مبارزهی قرآن و ابوســفیان را ،و علی و
معاویهرا،ازرویزمینمنتقلکردبهزیرزمین...وجهادائمهازهمینجاشروعشدوایندورهیسومبود.
سؤال:امامحسنچهنقشیدرقیامعاشوراداشت؟
امام حسن شــروع کرد و جالب شــروع کرد و افراد را ساخت ،همان
کسانی که در جبههبندی میان امام مجتبی و معاویه تاب تحمل نیاورده بودند
و نتوانسته بودند یک جمعیت پرشــور قابل اطمینانی را برای امام حسن
درست کنند ،اینقدر اینها فرق کردند که ده سال بعد ،دوازده
ســال بعد ،تکتک در مقابل معاویه بلند شد ...اینها همه
فرآوردههای کارخانهی آدمسازی امام حسن هستند .و نفر
آخرشانکیست؟میشناسیدنفرآخررا؟...نفرآخربرادرش
حسینبنعلی اســت؛ یعنی قهرمان کربال ...قهرمان اول
کربال امام مجتبی است و قهرمان دوم امام حسینبنعلی
است؛اوبودکهصحنهیکربالرادرستکرد.

ت
تشکیال�باقدرتهاو ت
ق
حقی�
گس�شاسالم
دورهچهارم:دورهیمبارزه
پس از قیام عاشورا ( 61هجری) تا پایان امامت امام حسن عسگری(260( )هجری)

ویژگی:بعد از آنکه واقعهی عاشورا پیش آمد ،حکومت اموی ابتدا خیلی سرمست بود،
خوشحال بودند که قال کنده شد؛ همهجا تبلیغ کردند و گفتند که دشمنان حکومت،
دشمنان قدرت یزید ،سرکوب شــدند و از بین رفتند؛ تصور خودشان هم این بود ...ولی ناگهان
دیدند که نه ،اشــتباه کردهاند ...یزید فهمید که اشتباه کرده اســت؛ ماجرای نبوت ختم نشد،
دنبالهی علی هنوز در دنیا هست[ ...پس] از اطراف و با جمیع عوامل بنا کردند به کوشیدن برای
خاموش کردن فروغ تشــیع ...اینجا یکی از راهها ارعاب است .یکی از راهها تحمیق مردم
است؛ تجهیل مردم ،استحمار مردم ،و خالصه مردم را با پندارهای دروغین سرگرم
کردن.
سؤال:دواقدامائمه()دردورهچهارمامامتچهبود؟
 -1احیای مبانی فکری اسالم :در این فصل ،کاری که مورد نظر
است ،دو چیز اســت :یکی این است که مبانی فکری و ایدئولوژیکی
اسالمکهبراثرطولزمانوتغییرشکلجامعهیاسالمیبهجامعهی
طبقاتی جاهلی و بر اثر حکومت ممتد بنیامیه و پیش از بنیامیه -
ِ
آن کسانی که پدران فکری بنیامیه بودند -رو به فراموشی گذاشته
است ،احیا شود .در اینجا یک شغل برای امامان -از امام سجاد()
به بعد -به وجود میآید و آن ،مبارزهی با تحریف است .امام سجاد و
دودمان و جانشینانش باید با تحریف مبارزه کنند؛ یعنی درست در
نقطهی مقابل حرکتی که دستگاه حاکم به وجود آورده است ،اینها یک
حرکتی ایجاد کنند و یک جریان تازهای به وجود بیاوردند و خالصه برای اسالم تالش کنند؛ برای
نشاندادناسالمومعرفیطرزفکراسالمیوایدئولوژیاسالمیوساختنافکاریبرمبنایاسالم.این،کاراولآنهاست.
 -2تشکیل و اداره یک حزبِ مذهبی-سیاسی مخفی :و اما وظیفهی دوم این بزرگواران این بود که اینها سعی میکردند در ضمن اینکه جریان
اسالمی
سیاسی بسیار منظم و حسابشدهای را هم تعقیب کنند و وابستگان به طرز فکر
فکریِ اصیل اسالمی را حفظ میکنند ،یک جریان
ِ
ِ
خود را دور هم جمع نگه دارند و اینها را با هم ارتباط دهند و از لحاظ فکری و روحی ،اینها را تجهیز کنند و تسلیح کنند ...این یک کاری بوده است
که همهی ائمهی هشتگانهی بعد از امام حسین( )تا امام یازدهم( )این کار را داشتهاند و خالصهاش عبارت است از تشکیل و ادارهی یک
سیاسی مخفی ،و مجهز کردن فکری و روحی اینها برای اینکه در روزی که امر ما -به تعبیر روایت -ظاهر خواهد شد... ،از عهدهی
مذهبی
حزب
ِ
ِ
وظیفهیتاریخیخودبرآیندوامرائمهراپیشببرند.

هفته

 1همهی آنها در راه عاشورا قدم برمیداشتند.
امام جعفر صادق()اهل گریه اســت؛ امام رضا
( )اهل گریه اســت؛ شــعرا را وادار میکنند و
میگویند این قصائد بلند را بگویید ،بروید گروهها
تشیع بگریانید که با این گریه،
را به یاد گذشتهى ّ
آتششان مشتعلتر و برافروختهتر بشود.
ت ّوابین آمدنــد اینجا مبالغ زیــادی گریه کردند؛
هرچه بخواهیــد .گمانم گفتهام یک شــبانهروز
یا دو شــبانهروز -نوشــتهاند در تواریخ ،بنده یادم
رفته -اتّصاالً اشــک [ریختند]؛ بعد از این گریهها
بود که دست به دست هم دادند ،تصمیم گرفتند
که بروند تا جانشان را در راه خدا بدهند و تا کشته
نشدهاند ،دســت از جنگ برندارند و از این جنگ
زنده برنگردند؛ همین هم شــد .مردمان بزرگی؛
سلیمانبنصرد خزاعى -صحابى امیرالمؤمنین،
حوارى امام حســن -و امثال اینهــا رفتند و آنجا
جان دادند و کشــته شدند؛ [شــروعش] از کربال
بود؛ ببینید چه این حقیقت جلوهدار و جلوهگرى
بوده در آن روزگار! در ذهن مردم ما امروز البتّه ،این
حقیقت به آن زیبایى و به آن شــکوهمندى باقى
نمانده؛ جور دیگر است.
اربعینیعنىمیعادشیعیاندرکنگر هجهانی
مهمى
بنابراین ،مســئلهى اربعین یک مسئلهى ّ
است .اربعین یعنى میعاد شیعیان در یک کنگرهى
بینالمللى ،جهانى ،در یک سرزمینى که خود آن
سرزمین خاطرهانگیز اســت؛ سرزمین خاطرهها
است؛ خاطرههاى باشــکوه ،خاطرههاى عظیم؛
سرزمین شهدا ،مزار کشتهشدگان راه خدا .اینجا
تشیع ،و دســت برادرى و
جمع بشــوند پیروان ّ
پیمان وفادارىِ هرچه بیشــتر ببندند .این اربعین
است.
غیر از ت ّوابین باز هم سراغ داریم کسانى که آمدند
آنجا و از آنجا مایه گرفتند ...و البتّه شنیدهاید که
عبدالل انصارى هم آمد .بــه نظر من این
ّ
جابربن
بزرگوار س ّومین کســى اســت که به زیارت قبر
حسینبنعلى ( )آمده است؛ س ّومین جمعى
عطیه؛
که به زیــارت آمدند ،جمع جابر اســت و ّ
قبل از او کســانى بــه زیارت آمده بودند؛ شــاید
ا ّولین کســانى که زیارت کردند ایــن تربت پاک
مقدس
را همان بنىاســد بودند که آمدند نعش ّ
حســینبنعلى ( )را دفن کردنــد؛ آنها ا ّولین
کســانى بودند که این تربت را زیــارت کردند؛ و
جابر هم آمد به قصد زیــارت ،با آن تفصیالتى که
شــنیدهاید ...اجماالً ،یادآورى خاطرهى عاشورا و
خاطرهى آن جهاد و ازخودگذشــتگى و فداکارى
عظیــم ،در روز اربعین انجــام میگرفته؛ و در آن
ســرزمین .اگر امروز هــم بتوانند شــیعیان ،آن
مقدس را یک چنین میعادى قرار
سرزمین پاک و ّ
بدهند ،البتّه بسیار کار بجا و جالبى خواهد بود و
ائمهى هدی
هم دنبالهگیرى از راهى اســت که ّ
( )به ما ارائه دادند...
سالچهارم،شماره |156هفته اولآبان97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

روز ی ن
اربع� ازروزهای تحکیم
وحدت است
مــا از دســت آمریــکا نبایــد خیلــی گلــه
کنیــم ولــو امالفســاد اوســت ،لکــن از
کشــورهای اســامی و از حکومتهــای

نهج

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

اســامی بایــد شِ ــکوه کنیــم و فریــاد بزنیــم.
اســام ایــن قــدر بــرای اجتمــاع و بــرای
وحــدت کلمــه ،هــم تبلیــغ کــرده اســت و
هــم عمــل کــرده اســت؛ یعنــی ،روزهایــی را
پیــش آورده اســت کــه بــا خــود ایــن روزهــا
و انگیــزهی ایــن روزهــا تحکیــم وحــدت

میشــود مثــل عاشــورا و اربعیــن .و قــرآن
کریــم پافشــاری دارد در ایــن مطلــب کــه
متفــرق نباشــند مــردم ،مســلمین از هــم،
و یــد واحــده باشــند و معتصــم بــه «حبــل
اهلل» باشــند.
امام خمینی (ره)؛  25آذر 1360

مسئله

روز

رهبرانقالبدردیدارجمعیازخانوادهشهدایمدافعحرم:

کیس بخاطرمسئولیت ،نباید
تغی�کند
رفتارش با مردم ی

 .۱نامه ۵۰نهجالبالغه  ،امالی طوسی ،ص۲۱۷

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

البالغه

رهبــر انقــاب اســامی صبــح دوشــنبه
گذشــته ( )97/7/23در ابتــدای جلســهی
درس خــارج فقــه خــود ،در توضیــح «نامــهی
حضرت امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) خطاب
بــه مســئوالن و فرماندهــان نظامــی»()۱
برخــی وظایــف آنــان را برشــمردند و ایــن
نامــه را بــه مثابــه دســتورالعملی بــرای
همــهی مدیــران نظــام اســامی دانســتند و
بــا اشــاره بــه فرازهایــی از ایــن نامــه گفتنــد:
در منطــق حکومــت علــوی اگــر کســی بــه
خاطــر مســئولیتش دارای امتیــاز و احترامــی
شــد ،ایــن موضــوع نبایــد اخــاق و رفتــار
او را بــا مــردم تغییــر بدهــد و او را از مــردم دور
کنــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد:
مســئوالن نظــام اســامی بدانند شــکر نعمت
مسئولیتشــان در ایــن اســت کــه بــه بنــدگان
خــدا نزدیکــی بیشــتری پیــدا کننــد ،بــا آنان
نشســت و برخاســت کننــد و نســبت بــه آنهــا
مهربانــی و توجــه بیشــتری بــه خــرج دهنــد.
ایشــان ســپس بــه فــراز دیگــری از ایــن
نامــه دربــارهی موضــوع شــفافیت مســئوالن
پرداختنــد« :اَال َو ا َِّن ل َ ُکــم عِنــدِی اَن َل
ـرا ًا ِّل فــی َحــرب» ...ایــن
اَحتَجِ َبـ َّ
ـن ُدون َُکــم سِ ـ ّ
ّافیتی
نکتــهی بســیار ّ
مهمی اســت؛ ایــن ش ـف ّ
کــه حــاال ســر زبانهــا اســت کــه «آقــا
شــفّاف ،شــفّاف» ،در کالم امیرالمؤمنیــن
اســت .بعضیهــا عــادت کر دهانــد هــر چیــز
خوبــی کــه در جامعــهی اســامی اســت را
نســبت بدهنــد بــه غربیهــا .واقعــاً انســان
تعجــب میکنــد از کوتهفکــری بعضیهــا!...
ّ
ّافیت را امیرالمؤمنیــن یــاد داده؛
ف
شــ
نخیــر،
ّ
میگویــد حــقّ شــما بــر مــن -یعنــی ح ّقــی
کــه شــما پیــش مــن داریــد[ -ایــن اســت
کــه] هیــچ رازی را از شــما پنهــان نــدارم،
هیــچ حرفــی را از شــما پنهــان نکنــم ،مگــر
در جنــگ و مســائل جنــگ و مســائلی کــه بــا
دشــمن طــرف هســتیم ،اینجــا نمیشــود
حرفهــا را زد؛ چــون حــرف را وقتــی کــه
گفتیــم ،شــما شــنفتی ،دشــمن هــم
میشــنود.

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

اگرشهدایشمانبودند،دشمن
ق�سیدالشهداءیمآمد
تانزدییک ب

حضوردرمرقدمطهرحضرتعبدالعظیمحسنیدرسال۷۳

ن
حق عظیم بهگردن تهرا�ها
مهمی از لحاظ علمی و فرهنگی در تاریخ ماست و سرسلسلهی بزرگان هم -جناب
ری مرکز بسیار ّ
عبدالعظیم -با اینکه اهل ری نیســت ،اما ح ّقاً و انصافاً به ری و تاریخ ری آبرو داد و حقّ عظیمی به
گردن همهی تهرانیها و اهل ری دارد82/3/5 .

خانواده

ایرانی

مجاهدت ض
ح�ت زینب برای ما قابل توصیف نیست  
زینب ( ،)هم در حرکت به ســمت کربال ،همراه امام حســین؛ هــم در حادثهی روز
عاشورا ،آن سختیها و آن محنتها؛ هم در حادثهی بعد از شهادت حسینبنعلی(،)
ولی الهی آنچنان
بیسرپناهی این مجموعهی به جا ماندهی کودک و زن ،به عنوان یک ّ
درخشید که نظیر او را نمیشود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمیشود نظیری برای این پیدا
کرد .بعد هم در حوادث پیدرپی ،در دوران اســارت زینب ،در کوفه ،در شام ،تا این روزها
که روز پایان آن حوادث است و شروع یک ســرآغاز دیگری است برای حرکت اسالمی و
پیشرفت تفکر اسالمی و پیش بردن جامعهی اسالمی .برای خاطر همین مجاهدت بزرگ،
زینب کبری ( )در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف
نیست88/11/19 .

حزب اهلل این است

اگرازلحاظعلیم ش
پی�فتنکنیم
تهدیددشمندائیمخواهدبود  
ما احتیــاج داریم به اینکــه از لحاظ علمی
پیشرفتکنیم؛ایننیازقطعیمااست.اگراز
دشمنان
لحاظعلمیپیشرفتنکنیم،تهدید
ِ
تمدنی ما و دشــمنان فرهنگی و سیاسی
ّ
ما ،تهدید دائمی خواهــد بود؛ آن وقتی این
تهدید متو ّقف میشــود یــا خطرش کم
میشودکهماازلحاظعلمیپیشرفتکنیم.
بنده بارها روی این مســئله تکیه کردهام.

االن قریب بیست سال است روی این تکیه
میکنــم و بارها هم این حدیث شــریف را
ِلم ُســلطان»؛ علم ،قدرت
خواندهام که «اَلع ُ
اهم ّیت
نخبگان
به
نگاه
هم
است .از این نظر
ّ
پیدا میکند .نخبگان میتوانند علم کشور را
پیشرفت بدهند و کشور را به موضع اقتدار
و ع ّزتی برســانند که آسیبپذیریهایش
کاهش پیدا کند97/7/25 .

عباس ه ّمت گماشــته
یک روزی بود که خلفای بنی ّ
ّ
بودند که قبر مط ّهر حضرت اباعبدالل و البد به تب ِع آن،
جان
بقیهی قبور مط ّهره را از بین ببرند؛ یک ّ
عدهای با ِ
ّ
خودشان نگذاشتند؛ یعنی [آنها] گفتند اگر بیایید،
دســتتان را قطع میکنیم ،پایتان را قطع میکنیم،
شما را به قتل میرسانیم؛ درعینحال [اینها] رفتند.
همان رفتنها بود که حاال رســیده به بیست میلیون
زائر پیــادهی اربعین .اگر آنجا کســانی فــداکاری
ّ
اباعبدالل
محبت
نمیکردند ،امروز شوکت و هیمنهی ّ
الحسین ( )اینجور دنیا را فرا نمیگرفت؛ که شما
میبینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف
از فارس و ترک و اردو و کشورهای اروپایی و حتّی ازآمریکا-افرادیبلندمیشوندمیآیندآنجا؛این[کار]را
اصلی این کار را همان
چهکسی کرد؟ این خشت ا ّول و ِ
کسانی گذاشتند که درواقع جانشــان را برای زیارت
ّ
اباعبدالل( )فدا کردند .این ّبچههای شــما هم
قبر
همینجور؛اگرچنانچهاینفرزندانعزیزشما،شهدای
عزیز شما ،این کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند
ّ
اباعبدالل،
نبودند،دشمنتانزدیکیقبرمط ّهرحضرت
چندکیلومتریکربال،جلوآمدهبود97/7/30 .

روش

تحلیلسیاسی

برای شناخت روشهای
دشمن ،با تاریـ ــخ آشنا شوید
عزیزان من! هدف اصلی دشــمنان  -چه دشــمنان
خارجی ،چه دشمنان دورو و منافق داخلی  -عبارت
اســت از نفی حکومت دینی و حکومت اسالم .اصل
قضیه برای اینها این است و به کمتر از این هم راضی
نیســتند ...میخواهند این پایبندی را از بین ببرند؛
هدف این اســت .میخواهند همان تجربهای را که
در صدر اســام بهوجود آمد ،دوباره تکرار کنند ...با
تاریخ آشنا شــوید .تاریخ درس است؛ از تاریخ بسیار
درسها میشــود آموخت و بسیار تجربهها میشود
عدهای سعی میکنند حوادث روزگار
به دست آوردّ .
ما را یک حوادث استثنایی  -که به هیچ وجه از تاریخ
قابل استفاده نیســت  -وانمود کنند .این غلط است.
رنگهای زندگی عوض میشود ،روشهای زندگی
عوض میشود؛ اما پایههای اصلی زندگی بشر و جبهه
بندیهایاصلیبشر،تغییریپیدانمیکند79/2/1 .

