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حزباهلل این است

آنهاییکهمیگویندسازشخودرابهکریوکوریزدهاند؟

امید،شرطالزمبرایحرکتروبهجلو

آنهایی کــه به ما اشــکال میکنند که
شــما چــرا ســازش نمیکنید بــا این
قدرتهای فاســد ،آنها از باب این که
همه چیز را با چشــم مادی مالحظه
میکننــد ،بــا چشــم طبیعــی حــل و
فصل اشیا را میکنند .آنها نمیدانند
که انبیای خدا چه رویهای داشــتند؟
با ظالم چطور برخــورد میکردند؟ یا
میداننــد و خودشــان را به کــوری و
کری زدند؟ ســازش با ظالم ،ظلم بر مظلومین است ،ســازش با ابرقدرتها ،ظلم بر
بشر اســت .آنهایی که به ما میگویند ســازش کنید ،آنها یا جاهل هستند یا مزدور.
سازش با ظالم ،یعنی اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلم کند 10 .تیر 1363

نیروهایجوان؛یعنیمجموعهیشماهاکهایننیروهایجوان،پیشرانند؛اینهادر
یحرکتکردند،
واقعمثللوکوموتیوهستند،نقشلوکوموتیورا[دارند]کهوقت 
به طور طبیعی به دنبال خودشــان قطار را حرکت میدهند؛ ّ
البته اگر به وظایفی
که برعهدهی قشر جوان است ،درســت عمل بشــودّ .
البته روحیهی امید و عزم و
برنامهریزی -این ســه چیز[ -هم] الزم اســتّ .اوًال امیدتان را اصًال نباید از دســت
بدهید .اینکه همینطور دائمًا یأس را بیایند تزریق بکننــد در داخل جامعه -که
داردمیشوداینکار-اینکاریخصمانهاست؛حاالممکناستآنکسیکهاین
کار رامیکند،واقعًا دشمننباشد ّاماکار دشمنانهداردمیکندهر کسیکهیأس
را [تزریق میکند] که «آقا نمیشــود ،فایده ندارد ،همه چیز بههم ریخته است»؛
نه ،این کار [دشمنان ه اســت] .امید ،شــرط الزم اســت؛ یکی این .عزم ،اراده ،یعنی
تصمیمگیری -تصمیم باید گرفت ،این کارها تصمیم میخواهد -و برنامهریزی؛
بدونبرنامهریزیهمنمیشود؛اینسهچیز راداشتهباشید97/3/7 .

روایتتاریخی

عکسنوشت

بهمناسبتسالگرد اعتراضامامخمینیعلیهپذیرشکاپیتوالسیون:

انقالبمادر واقعیکمبارزهضد آمریکاییبود
«عزیـزان مـن! ایـن مبـارزهی شـانزده سـاله اگرچـه ظاهـرًا مبـارزه بـا رژیـم شـاه
محسـوب میشـد -چون اساسـا رژیم شـاه را آمریکاییها در سـال سـیودو بر سر
کار آورده بودنـد و آنهـا پشـتیبانیاش میکردنـد -امـا در واقـع یـک مبـارزهی ّ
ضـد
آمریکایـی بـود 73/8/11 ».در واقـع اساسـا دسـتگیری و تبعیـد امـام خمینـی(ره) در
 ۱۳آبـان سـال  ۱۳۴۳بهدلیل اعتراض ایشـان به طـرح کاپیتوالسـیون و مصونیت
آمریکاییهـا بـود« :امـام عزیـز مـا ،آن مـرد یگانـهی تاریـخ مـا ،در مقابـل طـرح
کاپیتوالسـیون و مصونیـت آمریکاییهـا -کـه آن روز در ایـران همـهکاره بودنـد-
ایسـتاد و بهخاطـر ایـن اعتـراض ،روز  ۱۳آبـان بـا حـال غربـت و تنهائـی ،بهوسـیلهی
مـزدوران آمریـکا از ایـران تبعیـد شـد ...پـس ،وقتـی در سـال پنجـاه و هفـت مبـارزه
پیروز شـد و انقلاب پیروزمنـد به ثمـر رسـید ،در حقیقـت یک انقلاب ّ
ضـد آمریکایی
ِ
بـه ثمـر رسـیده بـود»90/8/11 .

گزیدهبیانات

ُ
امید صادق

مابایدخودرابرای

مؤمنین انقالب از تشدید دشمنیها
چه پیامی دریافت میکنند؟

سخن «نخســتین و ریشــهایترین
هفتـه
جهــاد» کــه جامعــه مومــن و
انقالبیمکلفبهانجام آناست،
چیســت؟ ایجاد و پرورش «امید
صــادق و ّ
ّ
واقعیتهای عینــی» در
متکــی بــه
جامعه.رهبر انقالبدر «بیانیهیگامدوم»به
اینسوالکلیدیاینگونهپاسخمیدهندوآن
اساســی همهی قفلها» میدانند.
را «کلید
ِ
اما برای عمل به این تکلیف انقالبی چه نقاط
روشــنی در صحنهی واقعیات جامعه وجود
داردکه«امیدصادق»ایجادکند؟
افزایشدشمنینشانگر رشــدنفوذوقدرت
انقالب
برای پاســخ به ایــن ســوال به 43ســال قبل
بــاز میگردیــم .آیتاهلل ســید علی حســینی
خامنــهای در مقالــهای کــه در ســال  56بــا
نــام «روح توحیــد ،نفــی عبودیت غیر خــدا »
منتشر کردهاند ،برای ارزیابی رشد و موفقیت
نهضتهایکشاخصمهمراازتحلیلنهضت
پیامبراعظماستخراجمیکنند:
«...از راه مطالعــه در چهــرهى دشــمنان ايــن
نهضت و وابستگىهاى طبقاتى آنان میتوان
جهتگيــرى طبقاتــى و اجتماعــى آن نهضت
را دانســت و از مطالعــه در شــدت و جديــت
دشمنىهايشــان میتــوان عمــق و تاثيــر آن
رااندازهگيــرىكــردوبديــنســبباســتكــه
بــراى درســت شــناختن دعوتهــاى الهــى
يكــى از راههــاى قابــل اطمينــان ،مطالعه در
جبهــهی طرفــداران و جبههی دشــمنان اين
نهضتهاست»...
ایشــان در آن مقالــه توضیــح میدهنــد کــه
نهضــت پیامبــر اکــرم از ابتــدا بــا مواجهــهی
«طبقهى مســلط و قدرتمند» روبرو شد .آنها
شهید هفته

ابتدانسبتبهنهضتبیتوجهینشاندادند
وسپسبهتناسبتقویتنهضت،بامخالفت
و بعد تطمیع و تهدید و در نهایت با بکارگیری
تمام تــوان خود بــا آن به مقابله برخاســتند.
افزایش دشــمنی دشــمن و بکارگیــری تمام
توانش نشاندهندهی رشــد قدرت و ضریب
نفــوذوگســترشکمــیوکیفینهضــتبود
و تقابــل بــا قدرتهــای طاغوتــی نیز نشــان
دهندهیحفظجهتگیریآن.
حال بــا همیــن نگاه بــه انقــاب چهل ســاله
اســامی مردم ایــران نگاه میکنیــم .انقالبی
که همچنــان در تقابــل با طاغوتهــای عالم
حرکــت میکنــد؛ کــه ایــن یعنــی جهتگیری
حرکــت ،در مجمــوع حفــظ شــده و از ســوی
دیگر دشــمن تمام توان خود را برای تقابل با
انقالب به کار گرفته که این هــم به این معنی
اســت که گســترش و رشــد کمی و کیفی این
حرکت،حداقلبهمیزانافزایشکمیوکیفی
دشمنیدشمنانش،افزایشپیداکردهاست.

مردم،هدفدشمنیدشمنان
جالبتر آنکه در طول این دهها ســال ،بخش
عمده فشــارهای دشمن چه فشــار نظامی،
چــه فرهنگــی و چه اقتصــادی همــه متوجه
بدنهیمردماست.اینرویهیظالمانهنشان
میدهد که دشــمن ارادهی عمومی مردم را
نشانهگرفتاست.
رهبــر انقــاب حتــی پیــش از پیــروزی انقالب
معتقــد بودند «انقالب» اساســا یــک تحول
روحیدر جانامتاست؛چهآنکهایشانچند
سالقبلاز پیروزیانقالبواستقرار حکومت
اســامی در کتــاب «طــرح کلــی اندیشــهی
اســامیدر قرآن»،هویتانقــابرااز جنس
«بعثت» میدانند« .همان تحولی که در روح

حضور در مرقدمطهر حضرتعبدالعظیمحسنیدر سال۷۳

اهمیتزیارتحضرتعبدالعظیمعلیهالسالمدر بیانرهبر انقالب

جامعهمهدویآمادهکنیم

نبیایجادشــد،بایدبهیکشکلیبایکوضع
واقعیت اجتماع انجام بگیرد
خاصی ،در متن
ِ
و این همــان مطلبی اســت که مــا اســم آن را
گذاشتیمرستاخیزاجتماعینبوت...منظوراز
دگرگونی
کلمه انقالب ،یعنی یک تحول و یک
ِ
عمیقبنیادیدر یکاجتماع.در کلمهانقالب،
به طور حتم و لزوم ،زدو خورد نیست( ».طرحکلی
اندیشهاسالمیدرقران.صفحه)352-349

حاال اگر در عرصه واقعیت و عمل ثابت شــود
که ملتی این بعثت را در جان خود ایجاد کرده
و آنراحفظنمودهاســت،معنایش آناست
که او صاحب یک دارایی به شــدت امیدآفرین
شدهاست.از اینجهتاهمیتچهلسالگی
انقالب اســامی می تواند بیانگر نماد تثبیت
باشد.
ّ
«از میــان همــهی ملتهــای زیر ســتم ،کمتر
ّ
ملتــی بــه انقــاب ّ
همــت میگمــارد؛ و در
ّ
میــان ملتهایــی کــه بهپاخاســته و انقــاب
کردهانــد ،کمتــر دیــده شــده کــه توانســته
باشــند کار را به نهایــت رســانده و بهجز تغییر
حکومتها ،آرمانهای انقالبــی را حفظ کرده
باشند(».بیانیهگامدوم)
آرمانهایانقالب،مالکحمایتهاونقدها
از این منظر جالبتر میشود وقتی می بینیم
که هم مخالفــان و منتقدان کارگــزاران نظام
و هم موافقان آنها ،هر دو استداللشــان را به
همــان آرمانهــای انقــاب اســامی متصل
میکننــد .موضوعــی کــه رهبــر انقــاب آن را
مایهی نشــاط و بیــداری و زنــده بــودن مردم
ارزیابــیو آنراحتیمهمتــر از نقدهاوگلههاو
حفظآنرامایهیدلگرمیمیدانند.
ّ
«البتهدر مجموعاینبحثهاییکهدوستان
-پسرانودختراندانشجو-اینجاکردند،یک

نکته برای من خیلی جالب و برجســته است و
آناینکــهعلیرغمگلهگزاریهــاونگرانیهاکه
[بیان] کردند ،جلسهی امروز ما نشان داد که
محیط دانشجویی یک محیط بانشاط و زنده
است97/3/7».
حاالمیتوانیمتوضیحبدهیــمکهباایننگاه
چهنکتهیریشهایباعثحفظنظاماسالمی
شــده.صرفقدرتنظامیراحکومتپهلوی
هم داشــت و تمــام قــوای نظامــی عالم هم
حامیاوبودند؛در حالیکهامروز قواینظامی
و بلکه جبهــه همه جانبــه قدرتمنــدان عالم
مقابــل نظــام اســامی صفآرایــی کردهاند.
در واقع همــان عامل حیاتی که باعث شــده
نظــام پهلــوی ســرنگون شــود ،باعث شــده
همهقدرتهایعالمتمامفشارهاینظامی
و فرهنگــی و اقتصــادی شــان را بــرای تغییــر
انقــاببــهکار ببرنــد:ارادهوتحــولعمومی
مردم.کــهاینعاملاگــر درونمرزهــایایران
موجب سرنگونی نظام دیکتاتوری شد ،فراتر
از مرزهای آن میتواند عامل سرنگونی نظام
استکباریعالمشود.
در دههیشــصتدر اوجمشکالتاقتصادی
ونظامی،رهبر انقالبکهآنروز رئیسجمهور
بودند این آیه را برای رزمندگان زمزمه و تبیین
میکردنــد کــه «فــا تهنــوا و ال تحزنــوا و انتم
االعلونانکنتممومنین»اگرایمانتانراحفظ
کنید ،شــما برتر خواهید بــود .ایشــان آن روز
میدیدندکهاگر سالهایبعدقدرتنظامی
ایرانبهرخجهانیانکشــیدهمیشودوتوان
نفوذ منطقهای ایران از یک ســوی و تابآوری
او در مقابل فشارها و تحریمها از سوی دیگر،
چشمجهانراخیرهخواهدکرد،همهبهدلیل
چنین تحول روحــی عمیق و با ثباتــی در جان
امتانقالبیایراناست.

اگر شوق کربالداریم...

انتظار ،به معنای نشســتن و دســت روی دســت گذاشتن و چشــم به در
1
دوختن همنیست؛ انتظار به معنای آماده شــدن است ،به معنای اقدام
کردن اســت؛ به معنای این اســت که انســان احســاس کند عاقبتی وجود دارد که
میشود به آن دست یافت که برای رســیدن به آن عاقبت بایستی تالش کند .ما که
انتظار فرج داریم ،انتظار ظهور حضرت ّ
بقیةا( ...ارواحنا فداه) را داریم ،باید در این راه
تالشکنیم؛بایدتالشکنیمدرراهایجادجامعهیمهدوی؛همخودسازیکنیم،هم
بهقدرتوانمان،بهقدرامکانمان،دگرسازیکنیموبتوانیممحیطپیرامونیخودرابه
هر انــدازهایکهدر وســعوقــدرتمااســت،بهجامعــهیمهدوینزدیــککنیمکه
ّ
معنویتاســت،جامعهی
جامعهیمهــدوی،جامعهیقســطاســت،جامعــهی
ّ
معرفت است ،جامعهی برادری و ّ
اخوت است ،جامعهی علم است ،جامعهی عزت
است99/1/21.

جنــاب عبدالعظیــم مــرد بســیار بزرگــی اســت .مــردم مقامــات علمــی ایــن
ّ
ّ
بزرگــوار را نمیداننــد ...ایشــان صائــم النهــار و قائــم اللیــل بــوده اســت .در
حــاالت ایشــان نوشــتهاند :در مدتــی کــه ایشــان در ری زندگــی میکــرد،
همــهی روزهــا را روزه میگرفــت و همــهی شــبها را مشــغول عبــادت بــود...
در فضیلــت ایشــان روایــات معروفــی وارد شــده اســت .حضــرت هــادی ()
بــه یکــی از اهالــی ری کــه از زیــارت امــام حســین ( )میآمــد ،فرمــود« :اگــر
میرفتــی عبدالعظیــم را زیــارت میکــردی ،ثوابــی را کــه از زیــارت امــام حســین
نصیبــت شــده اســت بــه تــو میدادنــد ».مــا در جــوار جنــاب عبدالعظیــم
زندگــی میکنیــم ،شــوق کربــا هــم داریــم؛ ّامــا کمتــر توفیــق پیــدا میکنیــم بــه
زیــارت ایــن بزرگــوار برویــم.

مسئلهروز

عدالتدر حکومتمهدیموعودباموعظهونصیحتبهدستنمیآید

عدالتی که ما در انتظار آن هســتیم  -عدالت حضرت مهدی ( )که
2
مربوط به سطح جهان است  -با موعظه و نصیحت به دست نمیآید؛
موعود ملتها نمیآید ســتمگران عالم را نصیحــت کند که ظلم و
یعنی مهدی
ِ
زیادهطلبــی و ســلطهگری و اســتثمار نکننــد .با زبــان نصیحت ،عدالــت در هیچ
نقطهی عالم مستقر نمیشود .استقرار عدالت ،چه در سطح جهانی  -آن طور
که آن وارث انبیا انجام خواهــد داد  -و چه در همهی بخشهای دنیا ،احتیاج به
این دارد که مردمان عادل و انسانهای صالح و عدالتطلب ،قدرت را در دست
داشــته باشــند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند .با کســانی که سرمســت
قدرت ظالمانه هســتند ،نمیشــود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنهــا باید با زبان
اقتدار صحبت کرد81/7/30 .

مردمساالریامامزمانیعنیمردمساالریدینی

آنچــه امــروز در دنیــا اســم دمکراســی و مردمســاالری را روی آن
3
گذاشتهاند ،همان دیکتاتوریهای قدیمی اســت که لباس جدید بر
تن کرده اســت؛ یعنی دیکتاتوری گروهها ...امروز در دنیاهرجاشــعار دمکراســی
میدهند ،شــما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاســت جمهوری و یا نمایندگان
مجلسچهکار میکنند!پولخرجمیکنند.دمکراســیدر پنجهیاقتدار پولاســیر
ّ
اســت .مردمســاالری امام زمان  -یعنی مردمســاالری دینــی  -با ایــن روش ،بهکلی
متفاوتاست81/7/30.

مردمىبهتماممعناست
حکومتمهدیموعود،یکحکومت
ِ

حکومـت آینـده حضـرت مهـدی موعـود ارواحنافـداه ،یـک حکومـت
 4مردمـى بـه تمـام معناسـت .مردمـی یعنـی چـه؟ یعنـی ّ
متکـی بـه
ِ
ایمانهـا و ارادههـا و بـازوان مردم اسـت .امـام زمان ،تنهـا دنیا را ُپـر از عـدل و داد
نمیکنـد؛ امـام زمـان از آحـاد مؤمـن مـردم و بـا تکیـه به آنهاسـت کـه بنـای عدل
الهـی را در سرتاسـر عالـم اسـتقرار میبخشـد و یک حکومـت صددرصـد مردمی
تشـکیل میدهـد؛ امـا ایـن حکومـت مردمـی بـا حکومتهـای ّ
مدعـی مردمـی
بودنودمکراسیدر دنیایامروز از زمینتا آسمانتفاوتدارد81/7/30.

صلحالحسن ( ،)قیامالحسن

*شهیدمحمدمحمدی،ازبسیجیانپایگاهمقاومتانصاراالمامتهران،درروزیکشنبه27مهر،هنگامانجامفریضهیامربهمعروفونهیازمنکروبراثرحملهیاشراردرشرقتهرانبهشهادترسید.

تاریخ شهادت 27:مهرماه1399

شهادت در جریان نهیازمنکر بهدست اراذل و اوباش

نـشــریـه جـامـــعـه

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

ارتـبـاط بـا

مـؤمــنوانـقــالبــی

(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

خط حزبا...

10001028
پیامک:
دورنگار021-66977328:

ایتاeitaa.com/khattehezbollah :
ble.im/khattehezbollah
بله:

مزار:بهشتزهرایتهران
گپGap.im/KhatteHezbollah :
سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

خانواده ایرانی

پیرامــون مســئلهی «صلــح امــام حســن» و تحلیلهــای متفــاوت از ایــن حادث ـهی
عظیــم تاریــخ اســام بودهایــم .بــا توجــه بــه تحلیلهــا و اظهــارات گوناگــون
مســئولین ،خــط حــزبا ...بــه موضــوع «صلــح امــام حســن» از منظــر رهبــر انقــاب
پرداختــه اســت.

آغاز دورانزندگیبشر

«ما که انتظار فرج داریم ،انتظار ظهور حضرت ّ
سالگرد آغاز امامت مهدی موعود
بقیةا )( ...را داریم ،باید در این راه تالش کنیم» 99/1/21خط حزبا ...بهمناسبت  ۹ربیعاالول،
ِ
اروحنافداهبهگوشهایاز ویژگیهایحکومتمهدویاز منظر رهبر انقالبدر قالبگزیدهبیاناتپرداختهاست.
در دورهولیعصر ()بشر از امکاناتزمیناستفادهمیکندبدونضرر
دوره ّ
ولىعصر ارواحنافداه ،دوره آغاز زندگی بشر است؛ دوره پایان زندگی بشر نیست .از آنجا حیات حقیقی انسان و سعادت حقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع

5

خواهد شد و استفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژیهای نهفته در این فضا ،برای انسان  -بدون ضرر ،بدون خسارت ،بدون نابودی و ضایع کردن  -ممکن
محرکه و انرژیهای پنهان و ّ
خواهد شد .درســت اســت که امروز بشــر از چیزی اســتفاده میکند ،اما به یک چیز دیگر ضرر میزند ...بشــر نیروهای ّ
قوهی بخار و سایر نیروها را کشف
میکند،اماانسانهارابهانواعواقسامگرفتاریهایجسمانیاز ناحیهاینمشکالتیکهزندگی ّ
مادیبرایانسانهابهوجودمیآورد ،آلودهمیکند...لیکندر دورانظهور حضرت
بقیةا ...ارواحنافداه قضیه اینگونه نیست .بشر از خیرات عالم ،از انرژیهای پنهان و از نیروهای نهفته در طبیعت ،استفاده بیضرر و بی خسارت میکند؛ استفادهای که مایه رشد و
پیشرفتانساناست79/12/24.

در نظاماسالمیمهدیموعودحیلهگریبرایجلب آراءمردمجرماست

6

در نظام اسالمی که مظهر کامل آن ،حکومت حضرت بقیةا ...ارواحنافداه است ،فریب و حیلهگری برای جلب آراء مردم ،خودش جرم است؛ استفاده از قدرت برای بهدست
ّ
آوردن پول ،یکی از بزرگترین جرائم است .آنجا یاران حضرت مهدی موظفند در سطوح پایین زندگی کنند81/7/30.

دولتجوانانقالبی

انسان 250ساله

شهید،شفیعخانوادهخوداست

جوانان ،بارهای سنگین را به دوش بگیرند

اعترافمخالفانوموافقانبهفضائلامامحسنعسکری

شرححالهاییکهمامیخوانیماز خانوادهیشهدا،ازاینقبیلزیادهستکه
در این ِ
ّ
متوسل
همسر شهید،پدر شهید،مادر شهیددچار یکمشکلیمیشوند،بهشهید

بــرای اینکــه مــا بتوانیــم بــه ایــن آیندههــای مطلــوب برســیم ،احتیــاج بــه
کاردان راهبلــد داریــم.
تالشــگر
مؤمــن
باهمــت ُپرانگیــزهی
جــوان
نســل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یکــی از شــرایط اصلــیاش مؤمــن بــودن و متقــی بــودن اســت؛ اینکــه
میگوییــم تشــکلهای اســامی و محیطهــای دانشــجویی ،معــارف و
معرفــت اســامی را در خودشــان عمــق ببخشــند ،بــرای ایــن اســت کــه
ّ
بتواننــد ایــن بــار ســنگین را بــر دوش بگیرنــد و بــه منــزل برســانند؛ وال
نمیشــود .ایــن نکتــه و حــرف اصلــی مــا بــا مجموعههــای دانشــجویی
است85/7/25 .

امامیکهموافقان،شیعیان،مخالفان،غیرمعتقدان،همه،شهادتدادندواعتراف
کردند به فضل او ،به علم او ،به تقوای او ،به طهارت او ،به عصمت او ،به شــجاعت او
در مقابل دشــمنان ،به صبر و اســتقامت او در برابر سختیها ،این انســان بزرگ ،این
شخصیت باشکوه ،وقتی به شــهادت رسید ،فقط بیست و هشت ســال داشت .در
تاریخ پرافتخار شــیعه ،این نمونهها را کم نداریم .پــدر امام زمان عزیز مــا با آن همه
فضیلت،باآنهمهمقامات،باآنهمهکرامات،وقتیباسموجنایتدشمناناز دنیا
رفت ،فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشــود الگو؛ جوان احساس میکند
یکنمونهیعالیدر مقابلچشمدارد90/12/10 .

میشوند؛ میگویند «تو که دســتت باز اســت ،تو که میتوانی ،کمکمان کن» ،و او
کمک میکند .در برزخ هم همینجور اســت .شــماها میروید دیگر؛ شــماها هم که
ماندنی نیستید؛ من و شما همه رفتنی هســتیم؛ ما هم همین عالم برزخ را ،همین
داالن را ،همین وادی را در پیــش داریم ،به آنجا خواهیم رســید .وقتیکه رفتید ،آنجا
گرفتاریها زیاد اســت؛ اگر انسان آنجا بتواند شفیعی داشــته باشد که این شفیع به
درد آدمبخورد،خیلیقیمتدارد.اینشهید،شفیعشماهااست96/3/28 .

()

چنــد روز گذشــته در فضــای رســانهای کشــور شــاهد اظهارنظرهــای گوناگــون

نهیاز منکر واقعًامعجزهمیکند | اینشمارهتقدیممیشودبهروحبلندشهیدمحمدمحمدی*

یکیاز عواملیکــهدر جامعــهاز بدیهاجلوگیریمیکنــد،نهیاز منکر ومنکر ســاختنمنکر اســت.نگذاریم«منکــر»«معــروف»و«معروف»
«منکر»شــود.نهیاز منکر کــردن،مثلایناســتکهبگویید آقــاچراایــنکار رامیکنی؟ایــنچهحرکتبدیاســتکهانجاممیدهــی؟یکنفر
بگوید،دونفر بگویند،دهنفر بگوینــد؛باالخرهطرفمجبور میشــودترککند؛یعنیاگر بارهاگفتهشــد،روحًا مغلوبمیگــردد.منهمینامر
بهمعروفونهیاز منکــر زبانیرا-ولوبهشــکلخیلیراحــتو آراموبــدونهیچخشــونتودعوایی-واقعًا یکــیاز معجزاتاســاممیدانم.
مثًالیکنفر کار خالفیمیکند،میگویند آقاشــمااینکار رانبایدمیکردی.اینمطلبرابگووبرو.میگویداوبرمیگردددوتافحشبهمنمیدهد.خیلیخوب؛حاالدوتافحشهمبهشما
بدهد؛برایخاطر امر خدا ّ
تحملکنید.اگر نفر دومهمبگوید آقاشمابایداینکار رانمیکردی؛بدانیداگر دعواهمبکند،دعوایشکمتر از آنیاستکهبانفر ّاولکردهاست.نفر سومونفر دهم
و نفر بیستم هم همینطور .بنابراین ،اگر نهی از منکر باب شد و تا نفر بیســتم رســید ،شــما خیال میکنید آن آدم دیگر آن کار را تکرار خواهد کرد؟ نهی از منکر واقعًا معجزه میکند77/12/4 .

82/3/5

()

تشکیل نهضت در دور ه امام حسن()
در بــاب صلــح امــام حســن( ،)ایــن مســئله را بارهــا گفتهایــم و در
کتابهــا نوشــتهاند کــه هــر کــس ّ -
حتــی خــود امیرالمؤمنیــن()
 هــم اگــر بــه جــای امــام حســن مجتبــی( )بــود و در آن شــرایطقــرار میگرفــت ،ممکــن نبــود کاری بکنــد ،غیــر از آن کاری کــه
امــام حســن کــرد ...راجــع بــه صلــح ،از ابعــاد مختلــف صحبــت
کردهایــم؛ امــا حــاال مســأله ایــن اســت کــه بعــد از صلــح امــام
حس ـنمجتبی( ،)کار بــه شــکلی هوشــمندانه و زیرکانــه تنظیــم
شــد کــه اســام و جریــان اســامی ،وارد کانــال آلودهیــی کــه بــه
نــام خالفــت  -و در معنــا ســلطنت  -بــه وجــود آمــده بــود ،نشــود.
ایــن ،هنــر امــام حســن مجتبــی( )بــود .امــام حســن مجتبــی
کاری کــرد کــه جریــان اصیــل اســام  -کــه از مکــه شــروع شــده بــود
و بــه حکومــت اســامی و بــه زمــان امیرالمؤمنیــن و زمــان خــود
او رســیده بــود  -در مجــرای دیگــری ،جریــان پیــدا بکنــد ...اســام،
دوبــاره نهضــت شــد69/1/22 .
امام حسن مقتدرترین دشمن معاویه
مشــکل از اینجــا پیــش مىآیــد کــه در نظــر عمــوم« ،صلــح» در
جمل ـهى «صلــح امــام حســن» ،بــه معنــاى تســلیم و ســازش اســت
ولیکــن مســئله اینجــور نیســت؛ صلــح امــام حســن بــه معنــاى
ّ
متارکــهى موقــت جنــگ اســت بــراى آمادگــى جهــت ضربــت زدن
ضمــن صلــح نامــه ،معاویــه در تاریــخ رســوا شــد؛ بــا
قاطعتــر ...در
ِ
عمــل صلــح ،بزرگتریــن دشــمن معاویــه یعنــی خــود امــام حســن
و مقتدرتریــن دشــمن معاویــه در دنیــا بــرای ادامــهی دشــمنی
خــود بــا معاویــه باقــی مانــد؛ حــزب تشــیع تشــکیل شــد و زمین ـهی
انقالبهــای بعــدی و برافتــادن و انقــراض حکومــت بنــی امیــه
فراهــم آمــد؛ و خالصــه رابط ـهی نس ـلهای آینــده بــا مکتــب اســام
و چهــرهی واقعــی قــرآن محفــوظ مانــد ،و امــکان اینکــه امــروز بنــده
بنشــینم اینجــا و یــک آیـهای را تفســیر بکنــم یــا یــک جملـهای از تاریــخ
صحیــح اســامی بگویــم ،بــرای نس ـلهای بعــد بــه وجــود آمــد .ایــن
صلــح امــام حســن .و اینجــا اســت کــه میفهمیــم کــه همــان طــوری
کــه دو نفــر از علمــای قــرن ســوم هجــری در دو کتــاب جداگانــه ایــن
صلــح را بــه نــام قیــام معرفــی کردنــد و «قيــام الحســن» گفتنــد،
درســت فهمیدنــد.
(دو امام مجاهد صفحهی )105

