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جهاننـد ،متفکـران آنهـا متوجه شـدند که اصلا اینطور
در 40سـالگی انقلاب اسلامی شایسـته
گفتاری از آیتا ...سیدمحمدمهدی میرباقری در آستانه 40سالگی انقالب
نیسـت و دوران ،دوران برخورد تمدنهاسـت و رقیب آنها
اسـت تحلیلـی درباره شـرایط فعلـی انقالب
تمـدن اسلامی بـا محوریـت ایـران اسـت .بنابرایـن همه
و آسیبشناسـی آن تقدیـم کنیـم.
قـوای خـود را متمرکز کردند ،جنـگ منطقهای را علیه ما
آغاز کردند و زمان هم معین کردند و گفتند سال 2005
 -1دشواریها و ناهمواریهای راه
نوبت ایران است! بوش هنگام حمله به خاورمیانه ،برای
ابتدا به آیات سـوره «ضحی» اشـاره میکنم
تصـرف ایـران تاریـخ معیـن کرد .ما هم تـا آن زمان اگرچه
و نکتـهای را متذکـر میشـوم .اعوذباللـه
انقلاب خـود را از نظـر فرهنگـی از مرزهـای جغرافیایـی
مـن
مـن الشـیطان الرجیـم« .ب ِْسـمِ ا ...الرَّحْ ِ
عبور داده بودیم ،ولی تقریبا حضور مسـتقیم نداشـتیم.
الضحـی * َو الل َِّیـل إِذا سَ ـجی * ما
َّحیـم * َو ُّ
الر ِ
بعـد از آن ناچـار شـدیم در مقابـل آنهـا حضـور مسـتقیم
ِـن ْالُولی
وَدَّ عَـک َربُّـک َو مـا قَلـی * َو ل َْلخِ ـرَه خَ یـ ٌر لَـک م َ
پیـدا کنیـم کـه جبهـه مقاومـت در منطقه شـکل گرفت و
ْف یعْطیـک َربُّـک َف َترْضـی» .خـدای متعـال در
* َو ل ََسـو َ
بـه فضـل الهـی مـا هـر روز پیروزتـر شـدیم و رقیـب مـا هر
ابتـدای آیـات ایـن سـوره دو سـوگند یـاد میکنـد؛ یکـی
روز ضعیفتـر؛ اینهـا نعمتهـای خداسـت .کشـورهایی
َّیل إِذا سَ ـجی»« .ضحی»
«الضحـی» و دیگـری بـه «الل ِ
بـه ُّ
کـه بـه تعبیـر امـام(ره) بـا حرکـتدادن یـک کشـتی،
زمانـی اسـت کـه خورشـید کاملا در آسـمان بـاال میآید
دولت سـاقط میکردند االن در وضعیتی هسـتند که در
و نـور آن فراگیـر میشـود؛ از روشـن شـدن روز ،تعبیـر به
مسـائل منطقـهای زمینگیـر شـدهاند؛ همـه قـوای خود
َّیـل إِذا سَ ـجی» زمانـی اسـت که
«ضحـی» میشـود« .الل ِ
را میآورنـد ولـی نمیتواننـد کاری بکننـد.
شـب آرام میگیـرد و کاملا تاریکـی فراگیـر میشـود.
نسـبت بـه جریا نهـای داخلـی دنیـای اسلام هـم
آغـاز شـب هنـوز هـوا کمـی روشـن اسـت و نور خورشـید
مـا از دو جریـان تقریبـا عبـور کردهایـم؛ یکـی جریـان
در آسـمان دیـده میشـود؛ ایـن تاریکـی کمکـم غلبـه
غربگـرا و دیگـری جریـان سـلفیها و عربسـتان .اینهـا
پیـدا میکنـد تـا اینکه هوا کامال تاریک میشـود .شـاید
نعمتهـای خداسـت .هرکـدام از ایـن پیروزیهـا واقعـا
فضیلت نماز عشـا هم همین موقع باشـد .از هنگامیکه
نیـاز بـه سـرمایهگذاریهای فراوانـی داشـت؛ مـا خیلـی
َّیل إِذا سَ ـجی» تعبیر میشـود.
شـب آرام میگیرد ،به «الل ِ
کـم سـرمایهگذاری کردیـم ولـی ایـن فتوحـات بهدسـت
در روایـات ،یـک معنـای دیگـر هـم بـرای این دو سـوگند
آمـد .مـن معتقـدم ملـت بزرگـوار مـا ایـن فتوحـات را هم
بیانشـده اسـت« .ضحـی» نـور و پرتـو نبـی اکـرم (ص)
میفهمنـد و هـم ارج مینهنـد.
اسـت کـه عالـم را روشـن میکنـد؛ ولـی بایـد دورانـی بـر
در آسیبشناسـی انقالب هم سـه نکته را اشاره میکنم.
آن بگـذرد؛ در عصـر ظهـور و رجعـت اسـت کـه حقیقـت
نکتـه اول ایـن اسـت کـه مـا نبایـد در زمین دشـمنبازی
عالـم بـه نـور نبی اکـرم (ص) نورانی شـده و دین حضرت
کنیـم .آنهـا جنـگ روانـی راه میاندازنـد و میخواهنـد
ظاهـر میشـود .تـا قبـل از ایـن مرحلـه ،دیـن و حقایقی
مـا را منفعـل کننـد تـا مـا بگوییم «خیلی بد شـد ،اشـتباه
کـه حضـرت بـا خودشـان آوردهاند در پرده حجاب اسـت
کردیـم ،کاش همـان نظـام شاهنشـاهی باقی بـود؛ باید
و عالـم هنـوز بـه آن نـور ،روشـن و نورانـی نشـده اسـت؛
توبه کنیم؛ انقالب شکست خورد و مردم برگشتند ».این
بعـد از ظهـور و رجعـت اسـت کـه عالـم روشـن میشـود.
جنـگ روانـی اسـت .تحلیل بنده این اسـت کـه اکثریت
بنابرایـن در بعضـی از روایـات «ضحـی» بـه همـان دوران
و قاطبـه مـردم بزرگـوار ایـران انقلاب را میخواهنـد؛
ظهـور تفسـیر میشـود کـه در آن ،حقیقـت نـور نبـوت و
اسـتقالل را میخواهنـد ،عـزت را میخواهنـد ،آزادی را
َّیـل
والیـت ،عالـم را روشـن میکنـد .معنـای باطنـی «الل ِ
میخواهنـد .نمیخواهنـد اسـیر قدرتهـا و کشـورهای
إِذا سَ ـجی» هـم شـاید دوران سـختیها و درگیریهـا و
دیگـر باشـند و دیگـران برا یشـان تصمیـم بگیرنـد؛
پردههـا و حجابهایـی اسـت کـه تـا قبـل از ظهـور بـر
فرهیختگان متن پیشرو گفتاری از آیتا ...میرباقری ،رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم است که در سالگرد  9دی  96ایراد شده و برای اولینبار به صورت کامل منتشر میشود .ایشان در این سخنرانی در مورد شرایط فعلی
دینشـان را میخواهنـد ،اسلام را میخواهنـد؛ شـک
حقیقـت دیـن میافتـد( .همیـن دورانهای سـختی که
انقالب و آسیبشناسی راه طیشده در  40سال گذشته نکاتی بیان کرد ه است .بخش ابتدایی با بحثی قرآنی پیرامون آیات سوره «ضحی» و مسیر تاریخیجامعه مسلمین در صدر اسالم و دشواریها و ناهمواریهای راه بندگی آغاز
نکنیـد! ولـی در کنـار ایـن ،مطالبـات حقـی هـم دارند و
تـا امـروز تجربهشـده و مـا هـم تجربـه میکنیـم).
و در ادامه به بشارت پروردگار به پیامبر(ص) برایگذار از دوران سخت و وعده «ضحی» اشاره میشود .آیتا ...میرباقری معتقد است توجه به نعم الهی موجب افزایش قدرت تحمل و صبر در این راه و فتوحات جبهه مومنان
پاداش استقامت در این مسیر خواهد بود.
مطالباتشـان هـم بایـد موردتوجـه قـرار گیرد.
بههرحـال خـدای متعـال ایـن دو قسـم را میخـورد.
رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم در بخش بعد با ورود به دوران انقالب اسالمی به تقریر محل نزاع درگیری انقالب با تمدن مادی غربی میپردازد و ظهور انقالب اسالمی بهعنوان یک انقالب معنوی در مواجهه با لیبرال دموکراسی
زمانـی کـه جریـان اصالحـات در انتخابـات شکسـت
بعـد میفرمایـد« :مـا وَدَّ عَـک َربُّـک َو مـا قَلـی»؛ پیغمبـر
غربی را موردتوجه قرار میدهد .این درگیریجدی است وجبهه حق در این چالش مسیر پرفراز و نشیبی را پیشروی خود خواهد داشت که در تازهترین مرحله خود به رویارویی نظامیجبهه مقاومت باجبهه استکبار رسیده است.
خـورد ،بعضـی از متفکـران اصالحـات گفتند و نشـریات
مـا! پـروردگارت نـه تـو را رهـا کـرده و بـا تو وداع کـرده و نه
در این میان انقالب اسالمی از دوجریان معارض داخلی (غربگرا) و منطقهای (سلفیگری) عبور کرده است و این از فتوحاتجبهه انقالب به شمار میرود .آیتا ...میرباقری در نیمه پایانی این سخنرانی نیز به آسیبشناسی انقالب
آن روز آنهـا هـم نوشـتند کـه «مـا اشـتباه کردیـم؛ مـردم
نسـبت به تو خشـم و غضب کرده اسـت .سـپس دو وعده
اسالمی میپردازد و معتقد است باید برای آسیبشناسی دقیق ،سهم نهادها ،ساختارها و مفاهیم نیز دیده شود« :در آسیبشناسی باید سهم نهادها و ساختارها و مفاهیم را هم دید؛ بخشی از اشکاالتی که ما روی دوش دولتها
نـان میخواسـتند و مـا خیـال میکردیـم کـه آزادی
ِن
بـه حضـرت میدهد .میفرمایدَ « :و ل َْلخِ ـرَه خَ ی ٌر لَک م َ
میگذاریم ،مربوط به ساختارها و نهادها و مفاهیم است .درواقع تصمیمسازان بیشتر مقصرند ،تصمیمسازانی که همیشه هم اپوزیسیوناند! مدلها و الگوها هم مقصرند؛ الگوی سرمایهداری دیگر در دنیاجواب نمیدهد ،آنوقت
عدهای در کشور ما این الگو را حلواحلوا میکنند .متفکران غرب از این الگو عبور میکنند ولی آنها رهایش نمیکنند!» در ادامه متن کامل این سخنرانی را خواهید خواند.
میخواهنـد؛ مـا روی آزادی مردم سـرمایهگذاری کردیم
ْالُولی»؛ عالم آخرتی برای شما در نظر گرفتیم که از این
ولـی آنهـا نـان میخواسـتند»؛ یعنـی مـردم را تحقیـر
اولی خیلی بهتر اسـت .این وعده اول اسـت .وعده دوم
میکردنـد ولـی اینطور نیسـت؛ مردم نـان میخواهند،
ادبیــات خــود ایــن را میگفتنــد؛ اولــی میگفــت «دیــن
و مـادرش را در طفولیـت و جـد و حامـی خـود را هـم در
میرویـم؛ وگرنـه چـرا کفـار ایـنهمـه در رفـاه و خوشـی
ْف یعْطیـک َربُّـک َف َترْضـی» اسـت؛ یعنـی خدای
« َو ل ََسـو َ
آزادی و عدالـت هـم میخواهنـد ،امـا همـه را زیـر سـایه
افیــون ملتهاســت» و دومــی هــم میگفــت «در غــرب،
کودکـی از دسـتداده اسـت ،خـدای متعال طـوری او را
هسـتند و سـختیها فقـط بـرای ماسـت؟» ایـن مسـیر
متعـال اینقـدر بـه تـو عطـا میکنـد که راضی شـوی.
اسلام میخواهنـد.
خــدا مــرده اســت؛ علــت پیشــرفت و ترقــی مــا ایــن اســت
بلنـد کنـد کـه همـه عالـم در زیـر چتـر او زندگـی کننـد؟
تاریخـی جامعـه مومنیـن بود.
ایـن دو در روایـات هـم تفسـیر شـدهاندَ « .و ل َْلخِ ـرَه»
بنابرایـن مـن معتقـدم نعمتهـای خداونـد بـرای مـا در
کــه مــا دیــن و مفاهیــم قدســی را رهــا کردهایــم ،بــه ادیــان
همـان خدایـی کـه ایـن کار را کـرد ،بقیـه راه را هـم جلـو
قـرآن بـه پیامبـر (ص) میفرمایـد :پیغمبـر مـا! نگـران
بـه رجعـت حضـرت تفسـیر شـده کـه حضـرت دوبـاره
طـول ایـن چهـل سـال ،بـا نعمتهـای خیلـی از امتها
و انبیــای الهــی پشــت کردهایــم و خودمــان بــا اهــوای
میبـرد .شـما فقـط یک کارکنیـدَ « :ف َأمَّا الْیتیـمَ فَال َتقْه ْر
نباشـید؛ ضحایی در عالم هسـت ،ولی شـب تاریکی هم
برمیگردنـد و دیـن حضـرت و نبـوت ایشـان در عالـم
در طـول قرنهـا قابلمقایسـه نیسـت .ولـی مـا چـون در
خودمــان جهــان را ســاختهایم ».در چنیــن دورانــی و در
ث».
السـائ َِل فَلا َتنْهـ ْر * َو أَمَّـا ِب ِنعْمَ ـه َربِّـک فَحَ ـدِّ ْ
* َو أَمَّـا َّ
هسـت؛ البته این شـب میگذرد و بهروز ختم میشـود.
ْف
حاکم و موانع و حجابها برداشـته میشـودَ « .و ل ََسـو َ
همیـن دوران زندگـی میکنیـم ،نمیتوانیـم افتخاراتـی
مقابــل چنیــن مکتبــی کــه مدعــی جهــان اســت ،یــک
عـدهای از ایـن امـت شـما واقعا سـائل و یتیم هسـتند؛ با
برای نبوت شـما دورانی میرسـد که دوران ظهور دعوت
یعْطیـک َربُّـک» هـم ناظر به قیامت اسـت؛ خدای متعال
را کـه خـدای متعـال در ایـن دوران بـرای ایـن ملـت و
انقــاب معنــوی بـرای مقابلــه بــا آن ظهــور یافتــه اســت؛
آنهـا برخـورد مناسـب داشـته باشـید .از نعمتهایـی هم
شماسـت و همه عالم روشـن میشـود .ما درسـت گفتیم
آنقـدر دسـت حضـرت را در دسـتگیری از امـت و مردم باز
جوانـان رشـیدش خلق کرده اسـت ،ببینیـم؛ نمیتوانیم
بنابرایــن کار خیلــی ســخت اســت .کســانی کــه از ابتــدا
کـه خـدای متعـال به شـما و امتتان داده بـرای مومنان
َّاس» ،درسـت گفتیم که « َو
ال کافَّه لِلن ِ
که « َو ما أَرْسَ ـلْناک إِ َّ
ن یـک ترجمـه
میگـذارد کـه حضـرت راضـی شـوند .ایـ 
قلههـای معنویتـی را کـه اینهـا فتـح کردهانـد و سـابقه
افــق کار را میبیننــد ،میفهمنــد کــه ایــن کار یــک روز و
بگوییـد تـا بتواننـد درراه صبـر کنند.
ال رَحْ مَ ه ِللْعالَمین»؛ ما بحق به شـما وعده
ما أَرْسَ ـلْناک إِ َّ
کوتـاه از ایـن آیـات بـود.
تاریخـی نداشـته اسـت ببینیـم .فقـط از دور بـه تاریـخ
دو روز بــه نتیجــه نمیرســد ،ســالها مبــارزه میخواهــد.
اگــر از نعمتهایــی کــه خــدا بــه جبهــه مومنــان عطــا
دین الْحَ ِّق
ـل رَسُ ـولَه بِالْهـدی َو ِ
دادیـم کـه «ه َو الَّذی أَرْسَ َ
شـاید کلیـد فهـم ایـن آیـات آن باشـد کـه مگر ایـن توهم
صـدر اسلام نـگاه میکنیـم و میبینیـم کـه چـه دوران
میفهمنــد کــه ایــن حرکــت در خــأ نیســت کــه اگــر امروز
کــرده غافــل شــویم ،تحملمــان تمــام میشــود؛ ولــی
یـن کلِّـه َو لَـ ْو کـرِه الْمُ ْشـرِکونَ »؛ دینـی
لِیظْ هـرَه َعلَـی الدِّ ِ
بـوده کـه خـدای متعـال نسـبت بـه پیغمبـر خـود غضب
افتخارآمیـزی بـوده اسـت (آنهـم فقط در یـک مقطع)!
کشــور در دســت مــا افتــاد ،فــردا همهچیــز روی نظــم و
اگــر در کنــار ســختیهای راه ،نعمتهــای بــزرگ و
کـه بـا شـما فرسـتادیم دین حق اسـت؛ جریـان هدایتی
کـرده یـا ایشـان را فرسـتاده و در وسـط میـدان رهـا کرده
ایـن دوران بیشـک جـزء افتخارآمیزتریـن دورانـی اسـت
برنامــه باشــد؛ اینطــور نیســت .انقــاب شــما یــک کار
فتوحــات بزرگــی را کــه خــدای متعــال عطــا فرمــوده
کـه شـما آن را پرچمـداری میکنیـد جریان فاتح اسـت؛
اسـت؟ آیـا تصـور شـده بود خـدای متعـال اینبـار بزرگ
که در تاریخ بر امتها گذشـته اسـت؛ خیلی فوقالعاده
بــزرگ اســت کــه دشــمنهای بــزرگ جهانــی دارد .االن
ببینیــم ،قــدرت تحملمــان بــاال مــیرود .بلــه ،مــردم
قطعـا غلبـه میکنـد؛ « َو َل ْو کرِه الْمُ ْشـرِکونَ »؛ شـما نگران
را روی دوش پیامبـر (ص) گذاشـته و فرمـوده اسـت کـه
اسـت .نمیگویـم هیـچ ضعفـی نداریـم؛ هـم مسـئوالن
بــا جنگهایــی کــه در داخــل و در منطقــه و در گســتره
کنــار حضــرت گرســنگی میکشــیدند؛ امــا عــدهای
نباشـید! پیغمبر ما این حرفهای ما همه حق اسـت؛ به
مـا تـو را فرسـتادهایم تـا همـه مـردم را هدایـت کنـی « َو ما
مـا ضعـف و گاه خطـا دارنـد ،هـم مـردم مـا گاهـی ضعف
بینالمللــی علیــه مــا بــه راه انداختنــد و همــه جهــان
بتپرســت کــه بــرای مســائل ســاده قبیلــهای باهــم
دنبال این دوران سـخت ،ضحایی هسـت؛ این خورشید،
َّاس» و تا قیامت بار همه مردم روی
ال کافَّه لِلن ِ
أَرْسَ لْناک إِ َّ
دارنـد؛ ولـی ایـن امـت در مجمـوع امتـی بینظیـر و این
هــم دستبهدســت هــم دادنــد ،دشــمنی آنهــا آشــکار
جنگهــای ســخت میکردنــد ،بــه انســانهایی موحــد
س َو ُضحاهـا»
الشـمْ ِ
عالـم را فرامیگیـرد (البتـه ذیـل « َو َّ
دوش تـو اسـت و تـو بایـد همـه را بهمقصـد برسـانی ،امـا
دوران هـم دوران درخششـی فوقالعـاده اسـت .اگـر
شــده اســت؛ از جنگهــای قومــی و کودتــا و جنــگ
و خداپرســت تبدیــل شــدند .مردمــی کــه دولتهــای
فرمودهانـد :شـمس خـود حضـرت هسـتند و ضحـی هم
در مقابـل هجـوم سـنگین شـیاطین و ابلیـس  ،ایشـان را
نگاهـی ماهـوارهای از ورای تاریـخ بـه انقلاب اسلامی
ل ســاله
هشتســاله گرفتــه تــا محاصــره اقتصــادی چه ـ 
اســتکباری رم و ایـران بــه حــدی تحقیرشــان کــرده بودند
دیـن حضـرت اسـت کـه عالـم را روشـن میکنـد) ،ولـی
در وسـط میدان رها کرده اسـت؟! یا توهم میشـده که
ایـران بیندازیـد ،معلـوم میشـود چـه اتفاقـات عظیمـی
و دیگــر تالشهایــی کــه در جهــان علیــه انقــاب شــده و
کــه اصــا بهحســاب نمیآمدنــد ،در طــول ســه دهــه
مسـیری کـه شـما میرویـد ،مسـیری طوالنـی اسـت.
خـدای متعـال نسـبت به این پیامبـر (ص) غضب کرده و
در حـال رخدادن اسـت.
میشــود .فشــاری کــه االن در جهــان بــر مــا وارد میآورند،
هــر دو حکومــت را شکســت دادنــد .اگــر ایــن نعمتهــا
کسـی کـه خربـزه مـیکارد ،بهسـرعت و بعـد از چنـد ماه
ایشـان در میانـه کار صـف خـود را از خداونـد جـدا کـرده
اینها نعمتهای خداسـت .از این نباید غافل شـد .نباید
بیســابقه اســت؛ همــه هــم معترفنــد؛ یعنــی محاصــرهای
را بــه آنهــا یــادآوری کنیــد ،تــوان صبــر پیــدا میکننــد.
محصول خود را برداشـت میکند ،محصولی که دو سـه
اسـت؟ آیـا اینطور اسـت؟
اجـازه داد جنـگ روانـی دشـمن در ما اثـر کند .میگویند
کامــا اســتثنایی و هجومــی همهجانبه اســت .بنابراین از
بایــد دربــاره ایــن نعمتهــا بــا مســلمانان گفتوگــو
مـاه بیشـتر نیسـت؛ ولـی درخت گردو یا نخـل بعد از 10
در ظاهـر توهمـی وجـود داشـته اسـت؛ ایـن توهـم چـه
مـردم از روحانیـت برگشـتهاند! مـن ایـن را قبـول نـدارم.
اول پیداســت که این مســیر بســیار پرفرازونشــیب اســت.
شــود تــا بفهمنــد دلیــل ایــن ســختیهای راه چیســت.
سـال ثمـر میدهـد؛ ثمـری که سـالها اسـتمرار دارد.
بـوده اسـت؟ شـاید تلقـی ایـن بـوده اسـت کـه وقتـی
البتـه یـک عـده هیچوقـت همراه دیـن و همـراه روحانیت
مرحـوم عسـگراوالدی نقـل کـرد :مـا در آغـاز مبـارزه از
ایــن ســختیها بــرای ایــن اســت کــه از ایــن آدمهــای
پیغمبر ما! راهی که شـما میروید یکراه بسـیار طوالنی
پیامبر (ص) تشـریف بیاورند زندگی مردم به یک سـامان
نبودهانـد .عـدهای هـم گالیههایـی دارنـد؛ در این شـکی
طـرف تهـران پیامی را برای حضـرت امام(ره) آوردیم .من
معمولــی انســانهای فوقالعــاده ســاخته شــود؛ از
و پـر از ناهمواریهـا و سـختیهایی اسـت کـه بایـد
ظاهـری میرسـد و همـه در دنیـا بـا خوشـی زندگـی
نیسـت؛ و بـه تعبیـر رهبـر معظـم انقالب حق آنهاسـت که
وقتـی نـزد امام(ره) رفتم ،مضطرب و نگران بودم .ایشـان
آنهایــی کــه دنبــال پرســتش بــت و چوب و خورشــید و ماه
پشتسـر بگذاریـد؛ ایـن بـه معنای آن نیسـت که خدای
میکنند؛ ولی حاال حضرت آمدهاند و آمدن ایشـان آغاز
چنیـن گالیههایـی داشـته باشـند؛ اما من معتقد نیسـتم
نگرانـی را در چهـره مـن دیدنـد و گفتنـد (نقـل بـه معنـا
و امثــال آن بودنــد انســانهای موحــد و خالــص درســت
متعـال بـر شـما غضـب کـرده باشـد .اینهـا سـختیهای
درگیریهاسـت .تـا وقتـیدر مکـه بودنـد ،آن سـختیها
کـه قاطبـه مردم از دین یا روحانیت
میکنـم) :اگـر مـرد راه نیسـتید از
میشــود .یکدانــه بــرای سبزشــدن بایــد زیرخــاک بــرود
مسـیر بندگی اسـت؛ سختیهای
و سـه سـال شـعب ابیطالـب پیـش
برگشته باشند .با تمام هجومی که
همینجـا مسـیر خودتـان را جـدا
و ســختیهای آن دوران را کــه بهمنزلــه رحــم بــرای گیــاه
راه خداست .وقتی این سختیها
آمـد کـه قریش حضـرت را محاصره
دشمن آورده و این جنگ بیسابقه
کنیـد؛ مـا میخواهیـم در کشـور
اســت ،تحمــل کنــد تــا بعــد شــکوفا شــود؛ نــور خورشــید
را پشت سر گذاشتید ،دوران فتح
کـرده بودنـد و حضـرت و اصحـاب
سـخت و نرمـی کـه در هر سـه حوزه
یـک حکومـت دینـی برپـا کنیـم و
میتابــد ،بــاران رحمــت الهــی میبــارد و بــه وقتــش
و پیروزی و آرامش و قرار امت شما
حتی غذا نداشـتند و گرسـنه بهسر
مرحوم عسگراوالدی نقل کرد :ما در
بههرحال خدای متعال این دو قسم را
سیاسـت و فرهنـگ و اقتصـاد بـا ما
در دنیـای اسلام تحـول بهوجـود
ایــن دانــه شــکوفا خواهــد شــد ،ولــی ایــن شــکوفایی
فرا میرسـد.
میبردنـد .بعـد هـم در مدینـه بـا
آغاز مبارزه از طرف تهران پیامی را
میخورد .بعد میفرماید« :ما وَدَّعَ ک
بـهراه انداختـه اسـت ،مـن معتقـد
آوریـم و جهـان را برای ظهور آماده
زمــان میبــرد .پسکارهــای بــزرگ ،زمــان خــودش را
ا صحـا ب صفـه و جنگهـا ی
برای حضرت امام(ره) آوردیم .من
َربُّک َو ما قَلی»؛ پیغمبر ما! پروردگارت
نیسـتم دشـمن ما را زمینگیر کرده
کنیم؛ کار ،کار بزرگی اسـت .این
میبــرد؛ ولــی ثمراتــش هــم ثم ـرات بزرگــی اســت و بــه
 -2فتوحاتجبهه مومنین و
پیدرپـی مواجـه بودند کـه در این
وقتی نزد امام(ره) رفتم ،مضطرب
نه تو را رها کرده و با تو وداع کرده و نه
باشـد .البته به ما ضربه زده اسـت،
کار بـزرگ هزینـه خـودش را هـم
ایــن هزینههــا مــیارزد.
پاداشهای الهی
جنگهـا و آن محاصـره سـخت،
و نگران بودم .ایشان نگرانی را در
نسبت به تو خشم و غضب کرده است.
َس
ولـی «إِنْ یمْ َس ْسـکمْ قَـرْحٌ َفقَدْ م َّ
دارد .خـدا بـه فضـل خـود بـر این
گویـا نبیاکـرم ( ص ) نگـران
روزانـه غـذای دو مجاهـدی کـه در
چهره من دیدند و گفتند (نقل به
سپس دو وعده به حضرت میدهد.
ا ْلقَـوْمَ قَـرْحٌ ِم ْثلُه»؛ اگر بنا باشـد در
ملـت بزرگـوار منـت گذاشـته و
 -3قوتها و ضعفهای دوران انقالب اسالمی
امـت خـود بودنـد؛ چـون خـود
میـدان نبرد میجنگیدند یکدانه
معنا میکنم) :اگر مرد راه نیستید از
میفرمایدَ « :و �لَ ْلخِ رَه خَ یرٌ لَک مِنَ
جنـگ دسـت یکطـرف را ببندند و
میخواهـد بهوسـیله ایـن ملـت
حــال مــروری ســریع بــه وضعیــت کنونــی انقــاب
حضـرت کـه مومن بالله هسـتند؛
خرمـا بـود .طبیعتـا عـدهای تصـور
همینجا مسیر خودتان را جدا کنید؛
ْالُولی»؛ عالم آخرتی برای شما در
بهطـرف دیگر فرصت جنگ بدهند
تاریخـی کـه بیـش از هـزار سـال
اســامی خواهــم داشــت .انقــاب اســامی در نقطــه
ایـن سـختیها کـه حضـرت را از
میکردنـد کـه نکند خـدای متعال
ما میخواهیم در کشور یک حکومت
نظر گرفتیم که از این اولی خیلی بهتر
کـه چیـزی اتفاق نمیافتـد؛ اگر در
پـای عاشـورا ایسـتادهاند یک کار
مقابــل جریــانِ روشــنگری  -بــه قــول خودشــان – در
پـا درنمـیآورد؛ ایشـان مـرد ایـن
این پیامبر(ص) را رها کرده اسـت.
دینی برپا کنیم و در دنیای اسالم
است .این وعده اول است .وعده دوم
مسـابقه کشـتی دسـت و پای یکی
بـزرگ در عالـم انجـام دهـد .قـرار
غــرب قــرار دارد .بــه بیــان آنهــا رنســانس نوعــی نوزایــی
سـختیها هسـتند و ا ز ایـن
بهخصـوص در سـختیهایی کـه
تحول بهوجود آوریم و جهان را برای
ْف یعْ طیک َربُّک َف َترْضی» است؛
« َو لَسَ و َ
از حریفان را ببندند و دیگری را آزاد
اسـت یـک اتفـاق عظیـم در عالـم
اســت کــه در غــرب اتفــاق افتــاده و ســرآغاز شــکلگیری
سـختیها اسـتقبال میکننـد؛
در دوران جنگهـا پیـش میآمـد
ظهور آماده کنیم؛ کار ،کار بزرگی
یعنی خدای متعال اینقدر به تو عطا
بگذارنـد کـه ایـن مسـابقه قهرمانی
رخ دهـد و ایـن پرچـم مـادی را
ایــن امپراتــوری مــادی بــزرگ در جهــان بــوده اســت،
قـول تحمـل ایـن سـختیها را بـه
چنیـن تصـو ری میشـد  .د ر
است
میکند که راضی شوی
نخواهـد داشـت .در ایـن جنگ هم
زمینگیـر کنـد کـه مقدمـه ظهـور
ن هــم
مراحلــی را پشتســر گذاشــته و آخریــن مرحلــه آ 
خـدای متعـال دادهانـد و بـه ایـن
جنـگ احـد مسـلمانان بهحسـب
دسـت طـرف مقابـل باز اسـت ،هم
ا ست .
غلبــه لیبــرال دموکراســی و نظــام ســرمایهداری بــر کل
دنیـا آمدهانـد .امـا حضـرت واقعـا
ظاهـر شکسـت سـختی خوردنـد و
دسـت شـما .ببینید آنها چقدر لطمه دیدهاند؛ آمریکا که
تـا همیـن االن هـم اتفاقاتـی از ایـن دسـت رقـم خـورده
رقبــای خــود و حاکمیــت ایــن نظــام بــر جهــان اســت.
نگـران امـت خـود هسـتند؛ آنهایـی که به حضـرت ایمان
حضـرت حمـزه بـه شـهادت رسـید .تلقـی عده زیـادی از
بـا حرکـت یـک کشـتی میتوانسـت یـک دولت را سـاقط
اسـت؛ مـا از غـرب سوسیالیسـتی و کمونیسـتی عبـور
در دوران غلبــه ایــن حاکمیــت ،انقــاب اســامی تنهــا
آوردند و دلخوش بودند و این راه طوالنی را نمیدیدند.
مسـلمین ایـن بـود کـه شـاید برحق نیسـتند که راهشـان
کنـد ،االن در مسـائل منطقـه مـا بـا وجود سـرمایهگذاری
کردهایم؛ مارکسیسـتها حذف شـدهاند .اینها مجموعه
نــدای خداخواهــی و معنویتخواهــی و دعــوت بــه حــق
قـرار هـم نیسـت حضـرت همـه سـختیهای راه را از ابتدا
اینقـدر سـخت اسـت .قـرآن از زبـان آنهـا نقـل میکنـد
فـراوان کاری از پیـش نمیبـرد .یکـی از متفکـران غربـی
مقتـدری بودنـد؛ نیمی از قدرت نظامی جهان در اختیار
و انبیاســت کــه اتفــاق افتــاده اســت.
بگوینـد؛ حضـرت نگـران بودنـد کـه سـختیهای زیادی
المْـ ِر شَ ـی ٌء مـا ُق ِتلْنـا
ِـن ْ َ
کـه میگفتنـد« :لَـ ْو کانَ لَنـا م َ
بـه ترامـپ گفتـه بـود« :بوش افغانسـتان و عـراق را به ایران
ائتلاف ورشـو (شـوروی آن موقـع و همپیمانانـش) در
مقیــاس درگیــری ایــن انقــاب نیــز درگیــری بــا ایــن
که مردم با ایشـان میکشـند ،مبادا آنها را از پا بیندازد.
هاهنـا»؛ اگـر مـا بـر حق باشـیم کـه نباید اینطور کشـته
تقدیـم کـرد ،دولـت بعدی هم سـوریه و یمن را تقدیم کرد،
مقابـل ناتـو بـود ،قـدرت اقتصـادی آنهـا هـم بسـیار
تمــدن بــزرگ مــادی اســت .مــا در ایــن انقــاب بــه دنبــال
خـدای متعـال میفرمایـد :نگـران نباشـید! بهقـدری بـه
شـویم؛ ایـن سـختیها عالمـت ایـن اسـت کـه مـا برحـق
البـد شـما هـم میخواهیـد عربسـتان را بـه ایـران تقدیـم
بـود ،دههـا میلیـون کشـته داده بودنـد؛ امـا تمـام شـد و
نجــات ملــی بودیــم ،بــه دنبــال رهایی کشــور از اســتبداد و
شـما اجـازه میدهیـم از امـت خـود دسـتگیری کنیـد
نیسـتیم! بهخصوص شـیاطین و اهل نفاق این شـبهات
کنیـد ».آنهـا تمـام تلاش خـود را کردنـد؛ ولـی مـا موفـق
فاتحـهاش خوانـده شـد .ایـن از بـرکات انقالب اسلامی
اســتعمار بودیــم؛ همــه اینهــا درســت اســت ولــی حقیقت
کـه راضـی شـوید .در قبـال ایـن سـختیها پاداشهـای
را پراکنـده میکردنـد کـه اگـر پیغمبـر (ص) و راه شـما
بودهایم .پس این تحلیلها که مردم برگشـتهاند و بحران
و مقاومـت و شـهادت اسـت .اگـر مـا هیـچ دسـتاوردی
ایــن اســت کــه ایــن حرکــت عظیــم یــک حرکــت بــزرگ
عظیمـی در آخـرت هسـت .در همیـن دنیـا هـم رجعتـی
حـق بـود ،چـرا شکسـت خوردید؟ چرا قریش پیروز شـد؟
ایجـاد شـده و امثـال آن صحیـح نیسـت .نبایـد همـه این
نداشـته باشـیم و انقلاب همینجـا بایسـتد ،بـه نظـر
و یــک پاســخ بــزرگ از جبهــه حــق و ادیــان الهــی بــه
هسـت؛ شـما برمیگردیـد ،مومنان کامـل برمیگردند و
چـرا شـما گرسـنهاید و بهانـدازه اداره زندگی خودتان هم
وقایـع و اعتراضـات را یکجـور تحلیـل کرد؛ هم شـیطنت
شـما نمـیارزد؟ میارزیـد کـه  40سـال زحمت بکشـیم
تمــدن مــادی اســت؛ تمدنــی کــه مدعــی همــه عالــم و
در همیـن دنیـا تحقـق دیـن الهـی تجربه میشـود؛ ولی
امکانـات نداریـد ،ولی دسـت قریش و کفار پر از سـرمایه
در آن اسـت و هـم کسـانی هسـتند کـه واقعـا مطالباتـی
و از ایـن مکتـب عبـور کنیـم.
مدعــی نفــی دیــن اســت .البتــه االن کمــی لحــن خــود را
اینیک مسـیر طوالنی اسـت که باید پای آن بایسـتید.
اسـت؟! پس شـاید آنها حقند! این توهم میشده است.
دارنـد .پـس باید متناسـب تدبیر شـود .بعضـی مطالبات
بحرانـی کـه مـا بـا غـرب داریـم ،یک بحران جدی اسـت.
تعدیــل کردهانــد کــه ایــن هــم از بــرکات انقــاب اســامی
خـدای متعـال در وسـط سـوره هـم از گذشـته حضـرت
دربـاره انبیـای دیگـر هـم گاهـی قـرآن همین سـخنان را
هـم مطالبات حقی اسـت؛ شـاید حق نبود کـه برای عبور
سـرمایهداری روبه پایان اسـت و این هم به دلیل چالش
اســت؛ ولــی در دوران قبــل از انقــاب اســامی بــا صــدای
میگویـد و در ایـن بـاره میفرمایـد :ببینید ما درگذشـته
از امتشـان نقـل میکنـد :وقتـی انبیـا (ع) میآمدنـد و
از رکـود و تـورم ،اینطـور بـه مردم فشـار بیاید.
آن با انقالب اسلامی اسـت .درسـت در نقطهای که آنها
بلنــد میگفتنــد کــه دوران دیــن تمــا م شــده اســت .هــم
چطور از شـما دسـتگیری کردیم! چه کسـی باور میکرد
کار سـخت میشـد ،امتشـان بـه همیـن شـبهه دچـار
ادامه در صفحه ۱۶
احسـاس میکردنـد بـه غلبـه مطلـق رسـیدهاند و پیـروز
مارکسیســتها و هــم غــرب ســرمایهداری ،هریــک بــا
یتیمـی کـه پـدرش را (طبـق نظـر مشـهور) قبـل از تولـد
میشـدند و میگفتنـد «شـاید اصلا ما مسـیر را اشـتباه
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