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تعالیباسمه



 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 نهم مبحث



ن )ع( و رد قیاا  اباعبداللاه الح ای از علت ، روشن شد تحلیل صحیحشد بیانگذشته  در مباحثدر پی مقدمات مفصلی که 
کاه یزیاد بارخالف هماه  گاردد به این نکته اساسی بااز می ا)ع( ابرخالف رفتار سایر ائمه معصومین  اهرگونه بیعت با یزید ا

و  هازار پیاامبر 421 سال تالش 0066که حاصِل  ارا ا «توحید و نبوت»خلفای نفاق و جور، تصمیم گرفت احترا  ظاهری به 
باه دوران جاهلیاِت  و امِت نبی اکر  )ص( را از بین ببرد اا بود پرستی از جزیره العرب نظیر نبی اکر  در محو بت ت بیمجاهدا

برگرداند. لذا در ابتدای حکومت خود، فرمان گرفتن بیعت از حضرت اباعبدالله )ع( یا کشاتن  پرستی آشکار و کفر و بت أولی
روان أسرا وارد کاخ یزید شدند، به دلیل اینکه واکنشی از جامعه اسالمی مشاهده نکرده ایشان را صادر کرد و در نهایت وقتی کا

را خواند و آشکارا توحید و نبوت و وحی را منکار شاد و  یا دید. لذا آن اشعار کفرآمیزخود مه د، فضا را برای علنی کردن کفربو
هاای حضارت زیناص )ص( و  . در این میان با خطباهقدرت نامیدمجاهدت های نبی اکر  )ص( در نابودی کفر جلی را بازی 

حضرت سجاد )ع(، انگیزه های مرد  شا  ن بت به توحید و نبوت برانگیخته شد و یزید با مشاهده ایان وعام مجباور شاد از 
و  پس از یزیادتار خلفای نفاق در منش و رف به دلیل ادامه روند ادبیاتبازگردد. لذا ائمه بعدی « ادبیاِت نفاق»به « ادبیاِت کفر»

و اماا  ح ان  )ع(همان کاری را انجا  دادند که امیرالمومنینعد  همراهی و یاری شیعیان برای ایجاد حکومت و تمدن الهی، 
شد نواب عا  حضرت ولای عصار )عاب( باه دلیال اساتمرار  بیانو نیز  و تقیه را در پیش گرفتند مجتبی )ع( بدان مأمور بودند

معصاومین )ع( دسات باه قیاا   از حضرات در دوران غیبت، به تأسی های اسالمی فا و امپراطوریدر رفتار خل« نفاق ادبیات»
طوری گیری رن انس، قدرت جهانی از دست امپرا سال اخیر، با شکل 066پیدا می کند تا اینکه قریص به نزدند. این روند ادامه 

علو  منطق و فل فه زمان با ایجاد تحولی عظیم در  های مغرب زمین منتقل می شود. در این اسالمی خارج شده و به حکومت
بشری را در سطح جدیدی  که تمنیات و شهوات جدیدی در طبیعت برای آنها مهیا شد قدرت تصرف و اختراعات و اکتشافات،

در رن اانس، شاکل « مادرن جاهلیات»لاذا . خاورد می ح اجتماعی و کامال پیچیده رقامدر سط دنیاپرستیو  کرد برآورده می
جدیاد باه رخ جهانیاان  عینای محصاو ت تمادن تی کارآمدی و قدرتبود. وق« کفر و اعالِ  استغنای از وحی»ای از  پیچیده

با خود نی ت! لذا « کفر و دنیاپرستی»چیزی جز « باطِن نفاق»کشیده شد، امپراطوری اسالمی شیفته و دلباخته آن شد! چرا که 
باود « جهاد و مبارزه با کفار فرهنگ»بر سر راه آنها بود همان  آن زندگی زیبا و جذاب بهره نبریم! تنها مانعی کهگفتند چرا ما از 

 زنادگی جاذاب»و « حفظ فرهنِگ جهاد با کفر»آن جنگیده بودند! لذا میان سال پشت در پشت برای حفظ  4666که قریص به 
کشاور  05ساله عثمانی به  066اسال  را بر زمین نهادند. لذا امپراطوری  دفاع از ، دومی را انتخاب کرده و پرچم«دنیای غرب

بی دفاع « کفر مدرن» را در برابر« امت اسالمی»ن ه و ایتالیا و... رفتند و تجزیه شد و همگی تحت یوغ استعمار انگلیس و فرا
بازگشت به کفِر جلای اماا در شاکل  ( شکل گرفت و امت اسالمی در معرضط قیا  اما  ح ین )عیهمان شرا ند! پسرها کرد
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کارد ل)مدرنیته( قرار گرفت. در این شرائط نواب عا  حضرت ولی عصر )عب( موظف به قیاا  شادند و بارخالف عم جدید آن
هزار ساله شان که به حفظ و تبلیغ و تفقه در قرآن و روایات پرداختند، در این زمان به تشخیص موعاوعات عینای و اجتمااعی 

حضور خاود را در ایان آیت الله کاشانی  و آیت الله مدرس، ، شیخ فضل الله نوری میرزای شیرازی بر این اساس اقدا  کردند.
زمون و خطا محقق می شود. چرا رشد آ از رشِد عقالنیت در غیرمعصو  باد. البته نباید غفلت کرد که بخشی نکن قیا  قطعی می

معصومین که علمشان لدنی است، تدریجی است. در نهایت حضرت اما  خمینای )ره(  علمِی غیرمعصو  به خالف حضرات
همه مرد  ایران  رساند. البتهرا به پیروزی « انقالب اسالمی»بندی از آزمون و خطای آنها،  با دقت در رفتار علمای سابق و جمم

به سرانجا  رسیده است اماا تاا زماانی کاه بارای آن  اسالمی است و با تکیه بر فرهنگ عاشورا« انقالبشان»دانند که  وجدانًا می
کاه حقیقتاا  اا« آن تحریف و تاویل آرماان هاای» یخ انبیاء الهی آورده نشود امکاناستد ل عقلی و تحلیلی از نگاه فل فه تار

 زناده کاردن ه باه معناایاسالمی، پیش از آنک لذا اسالمیِت انقالب وجود دارد. ا است های بعثت نبی اکر  )ص( همان آرمان
است. چرا کاه باا « کفر و نفاق دستگاه»در برابر  امت دینی «خداپرستی و اعتقاداِت »باشد، به معنای حفاظت از  احکا  فقهی

 به خطر افتاد.« امت و حکومت پرستش خدای متعال در سطح»، «مدرن کفر»ادگی خلفای اسالمی در برابر واد

جارای احکاا  فاردی در جامعاه ساخن اکنند و دائماا از فقادان  وجو می فردی ج ت  ک انی که اسال  را فقط در احکا بااما 
اج کرد که کدا  دوره از تاریخ توان احتج کشورهای دیگر مشاهده کنند، می  مرد تا حدی که اسال  را فقط در اخالقگویند  می
ها و م اجد و...  ها و نماز جمعه ها و عرفه کافها و اعت ر شبهای قدر و ایا  رمضان و محر همه جمعیت د توان یافت که این می

فاطمیه قبل از انقالب در شهر مقدس  : مجالسگفت بپردازند؟! یکی از بزرگان می به عزاداری و عبادت و دقت در معارف الهی
ب ایار  لذا گ ترش دین در سطِح احکاا  فاردی،شد.  به مجالس خانگی زنانه ختم میقم که مرکز تشیم دنیای اسال  بود فقط 

« دستگاه کفر و نفاق»در برابر « حفاظت از اعتقادات و امت دینی»که انقالب اسالمی در سطِح  این تر مهم زیاد بوده است اما
هیچ گاه تعطیل پذیر نی ت و هیچ قیدی ندارد. چرا که هر قیدی برای « دینی سطح امت»گرفت. پرستش خدای متعال در  قرار

نواب عاا  حضارت  ور خواهد شد. لذا و یت و مدیریتحمله « کلمه خدا پرستی»ان زمینه به آن آوردید، دستگاه کفر در هم
ولی عصر )عب( در زمان غیبت اطالق دارد. و یت مطلقه فقیه به همین معناست. خصلِت کفر و دنیاپرستی چنین حکام مای 

دهند که دشامن باه  مکررًا هشدار می بری حفظه اللهور شود؛ لذا مقا  معظم ره ها به جامعه ایمانی حمله در تما  زمینهکند که 
 است. جانبه حمله او همه یک نقطه حمله نکرده، بلکه

توان  نامید؟ می زنید و آن را جاهلیت مدرن می می د  غرب و مدرنیته در از کفرگیرند که چرا اینق برخی به این مطالص خرده می
خان ران باه ناا  آغاا محماد: نقل است که برای یکی از شاهان ایاخی آغاز کردستان تاریاین دا پاسخ به این سوال را با توجه به

ا مندی از چنین خوراکی و ایان ساطح از رفااه ر در آن زمان فقط شاهان امکان بهره خود آوردند و فصِل  خربزه ای در غیر قاجار
و مقداری از آن را خاورد!  ت خودداری کندداشتند. یکی از نوکران درباِر او وقتی چشمش به آن خربزه افتاد هوس کرد و نتوان 

بزرگی انجا  داد ! اگر شاه بفهمد که من چنین کرد  حتما مارا خواهاد کشات! باا خره  د از این کار با خود گفت: چه خبطبع
ید تمدن جد رود و او را بکشد و چنین کرد! این در حالی است کهب ی نجات از این مخمصه شبانه به ب تر شاهتصمیم گرفت برا

 گذشته   مرد  امکان پذیر شده است. درمندی از زندگی شاهاِنه برای عمو بهره ای به ارمغان آورده است که زندگییت برای بشر
اآلن از طریاق کاولر  امکان ییالق و قشالق در بهترین مناطق را داشتند؛ اماا ،برای دوری از سرما و گرما فقط شاهان بودند که
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؛ اما اآلن مارد  رفتند نند. شاهان برای تفریح به باغ میک رای مرد  به هوای معتدل تبدیل میو... سرما و گرما را ب گازی و پکیب
کردند؛ اماا اآلن بهتارین  شاهان به تن میفقط لباس ها را  ترین ا و شهربازی و... می روند. ظریفبا اتومبیل به شمال و پارک ه

رد  اسات. زندگی ما جدید، تعمیم رفاه و سبِک زندگی شاهانه به ست. لذا رهاورد تمدنم اها برای مرد  متوسط نیز فراه لباس
کنند، طبیعای  آن را با تما  وجود حس می کنند و راحتی و سرعِت  چنین رفاه و زندگی را مشاهده می وقتی مرد  جهان رو، ازاین

اکنشای نشاان ه ودر برابار درخواسات آنهاا چااست که خواهان آن شده و به طرف آن حرکت کنند. صاحبان این محصاو ت 
های تحقیق و تولیِد این کا هاا را باه جاان  تی مرد  جهان، تما  زحمات و سختیگویند اساسًا ما برای راح دهند؟ ابتدا می می

به صرفه اما: خرید این محصو ت از ما برای شما مقرون به صرفه نی ت؛ آنچه که مقرون  ؛دهیم یم. لذا آن را به شما میخرید
صاص احتیااج گویند بارای اداره آن باه نیاروی متخ بعد از ایجاد کارخانه، میاست ایجاد کارخانه آن در کشور خودتان است. 

با آن را در کشاور ایجااد کنیاد. بعاد از ایجااد مادارس و نیروی متخصص باید نظا  آموزشی متناسص  دارید. لذا برای تربیت
مادیریِت خاصای بار آنهاا  بایاد نظاا  ،این کارخانه و نیروهای متخصص ند برای مدیریتگوی های متناسص با آن، می دانشگاه

ای و نیروگاهی و فرودگاه و آب و  های ارتباطی و حمل و نقل و جاده یک سری زیرساختگویند به  نند. بعد از آن میمدیریت ک
خواهید محصو ت این کارخانه هاا در طاول  اگر میگویند  نظا  تولیِد کا ها، می ز تشریحبرق و گاز و... احتیاج است. بعد ا

 د نظا  سیاسی و نظا  فرهنگای کشاوربای ،جدید بهره ببرید سطح سالیان سال و با بازدهی با  تولید شوند و دائما از تکنولوژِی 
و سیاسات در جهات دیگار  خاششود بخش فرهنگ در یک جهت حرکت کناد، ب نمی با این نظا  اقتصادی همراه باشد. شما

محور همااهنگی  «بخش اقتصاد»گوید  کنیم محور هماهنگی چی ت؟ می بخش اقتصاد در جهت سو  حرکت کند! سوال می
کنیم اینکه فرهنگ باید تابِم بخش اقتصاد باشاد باه چاه  سوال می همان کا یی که دوست داشتید!یعنی دو بخش دیگر است. 

 وابِط دقیاق مشاغول تولیادتا شص در این چرخه اقتصادی طبق عا بحگویند به این معناست که وقتی مرد  از ص معناست؟ می
هایی باشد که خ تگی خود را در آنجا  تگی او باید مجالس و مکانخ  شود، برای رفم کا ها ه تند طبیعتا روح آنها خ ته می

اما بخش سیاست چطور؟ به شادابی و نشاط تبدیل کنند. لذا باید مراکزی برای کن رت و تئاتر و فیلم و تفریح و... فراهم کرد. 
و  هاا هاای سارمایه )کارتال ی خاارجی بایاد باا قطاصهاا سرمایه ه ثروت انبوه دارد. لذا برای جذبگویند تولید کا  نیاز ب می

کنند، بلکه بهترین مکان برای سرمایه گذاری آنها،  گذاری نمی آنها در هر نقطه از جهان سرمایهو  ها( ارتباط داشته باشید تراست
کشورهای آرا  و با ثبات سیاسی است. ثبات سیاسی یعنی هر سخنی از هر کشوری بلند نشود، چرا که اگر چیزی گفتند که باا 

شد و زد و بند کرد و از  یعنی باید با آنها دوست هان در تضاد بود علیه او جنگ به راه می اندازند.مقاصِد صاحبان سرمایه در ج
تق ایِم کاار »یعنی باید . معنای انزوا طلبی دارد« شعار استقالل»کشور چشم پوشید! چرا که در ادبیات تمدن جدید،  استقالل

کشوری بخشی از مجموعه وظایف برای رسیدن به رفااه هر است که  ای جهانی را پذیرفت. جهان به منزله دهکده «بین المللی
م، باید در برابر  لذاگیرد.  دائم التزاید را بعهده می ساکوت کنیاد زیارا ایان رفتارهاا  زماه تاامین مناافم مظالم و جنایاات عاال،

بر  اند و در رسیدن به رفاه در دست گرفته کشور جهان را 266آنها کشورهایی ه تند که نظِم و برنامه  کشورهای ثروتمند است.
  شوند. انده می... تروری ت خویمن و سوریه و فل طین وایران و عراق و لبنان و  اساس همین است که

باید به لوازمات و راه و روِش دستیابی به رفاه جدید ملتز  بود. قهرمان شدن در رشته های مختلف ورزشی و هنری و...  بنابراین
راه و روش مخصوص به خود دارد، پس حتما دستیابی به بهترین سطح رفاه نیاز راه و رسام خاودش را دارد. صااحبان رفااه در 
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کشند. ایان معناای کفار و دنیاپرساتی جدیاد  فزون، بشریت را به غل و زنجیر میارفاه روز تمدن جدید، به بهانه چشاندِن طعم
ل، هزاران فعِل خدای متعا به تبِم انکاربلکه  پردازد فقط به انکار ذهنی خدای متعال نمی شد که کافر در مبحث اول بیاناست. 

کفاار  ت پیدا کند. خدای متعال در توصایفدس با ترین سطح لذت مادی را این است که به و به دنبال دهد کفرآمیز انجا  می
کافران ک انی ه تند که عشقشان دنیا است و آن را بر آخرت ترجیح می « الدنیا علی اآلخره الذین استحبوا الحیاه»فرماید:  می

آمریکا را   تند؛ ارتشریکا هآم م، می بینیم که مرد  ویتنا  مظهر مبارزه با امپریالی مکنی ویتنا  نظر می ه کشوردهند! لذا وقتی ب
رفاه  نتیجه رسیدند که ما که به دنبال بعد از سالها به این حا به استیصال کشاندند! جنگ را برایشان به کابوس تبدیل کردند اما 

 فر کرد وگذشت، چرا با او جنگ کردیم؟! تا جایی که چند سال پیش، اوباما به آنجا س یکا میدنیایی بودیم، راه و روشش از آمر
گاو  و ور باه گفاتبارای تعامال بایش از پایش دو کشا عذرخواهی از جنایات جنگی امریکا،هیچ گونه اظهار پشیمانی و  بدون

 در اختیاار شاان را سیاسی و فرهنگی و اقتصاادیی کشورهای جهان برای دستیابی به رفاه مادی، تما  مقدورات  همه! پرداخت
به برکت قیاِ  فقهای عظا  شیعه از دوران نهضت تنباکو، سپس نهضت کنند. اما  آن دست پیدا دهند تا به صاحبان تمدن قرار می

به تدریب در حال روشان برای جامعه اسالمی  کفر تمدن مدرن ، عمقمشروطیت و ملی شدن صنعت نفت تا انقالب اسالمی
 .شدن است

و مقدورات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود را در اختیاار  کنند رای رسیدن به رفاه مادی اقدا  میلذا وقتی کشورهای جهان ب
بم طبیعی )مثال نفات( و ، اولین سخن صاحبان تمدن، سخن از منادهند و به دنبال هماهنگی کامل با آنها ه تند آنها قرار می
انرژی قیمِت د: خیر، گوی نظا  عرعه و تقاعا معین شود! می گوییم شما گفتید قیمت کا ها باید در میآن است.  تعیین قیمت

مکاانیز  سیاسای و خاارج از که برای کارخانه نیاز دار  را باید خود  تعیین کنم. لذا قیمت منابم طبیعای خصوصاا نفات، باا 
های ملت ها را با قیمت ب یار کمی به یغما می برند! ظااهر زیباایی  از این طریق ثروت عرعه و تقاعا معین می شود. مکانیز 

شما در یک قرارداد دو طرفه با اختیار خودتان نفت را به آنها می فروشید! این برخورد با منابم طبیعای کشاورها هم دارد، اینکه 
ی  باا هزیناه های علم و تکنولوژی در غرب، بهتارین اساتعدادهای جهاان قطص به دلیل ایجاد ،اما در مورد نیروی ان انی بود.

و باه صاورت مجاانی و  دانشگاه های تمدِن جدید هجرت مای کننادشخصی برای پیشرفت علمی خودشان، به سوی بهترین 
های سانگین از  یعنی نه تنها پولی برای این ریاعت !دهند کشورهای پیشرفته را پاسخ می ترین نیازهای تحقیقاتی ان پیچیدهرایگ

ا به کشورهای توسعه یافته سفر تا بهترین جوانه )بورسیه( کنند از پول ملی خرج می ها گیرند، بلکه دولت کشورهای پیشرفته نمی
 تا سوال های علمی آنها را حل کنند!کنند 

ی بایاد که تکنولوژی بعدی چه زماان دانند اما چون می ؛د؟ بلهنتکنولوژی به ما می ده، آیا ی این مراحل و مقدمات بعد از همه
که ساخت آنها برای کشورهای توسعه یافته مقرون به صرفه نی ت، به کشورهای در را تکنولوژی قدیمی  وارِد بازار جهانی شود،

. بعد از آنکه کشورهای جهان به تکنولوژی ین استفاده از آنها را کرده باشندتر تا بیش فروشند توسعه با قیمت های گزاف میحاِل 
دوانند و  ها را به دنبال خود می ، دائما مرد  و دولتکارکنند و با این  جدید آن را وارد بازار جهانی می قدیم عادت کردند، سطح

! لذا حاعر نی تند هیچ یک از نیروی ان انی و دهند سطح جدید از رفاه را مبدأ حرکت آنها در واب تگی به خود قرار می به نیاز
برابر چناین اماری  اسالمی در منابم طبیعی و اختیارات و اموال و نفوس و دماء و نوامیس و... از سلطه شان خارج شود! جامعه
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ناامیم؛ گرچاه ایان  قرار گرفته است و به این دلیل است که ما روند موجود در تمدن جهانی را جاهلیت مدرن و کفر مادرن می
 بحثی کامال مختصر در این رابطه بود.

حکومت پهلوی تما  مظااهر باید گفت « جاهلیِت مدرن»در برابر  05تا  12حضرت اما  )ره( در سال  اما در تشریح نهضت
... واللاه اسال  در خطر است» :ی کفر مدرن می دید. اما  فرمود ه بود و حضرت اما  او را نمایندهتمدن غرب را وارد ایران کرد

از  آوریم، پس چرا ایان شاخص جا میما که نماز و روزه و حب و ... را بگفتند  برخی «.مرتکص کبیره است ک ی که فریاد نزند
پرساتش  را در ساطِح امات و حکومات و اسال اگر  مطرح شد ا قبالا بر اساس توعیحاتی که  امااسال  خبر می دهد؟!  رفتن

شروع نهضت حضارت اماا  )ره( در فضاای ب ایار البته  ، آنگاه قضیه روشن می شود.ببینیم را در عرصه اجتماع خدای متعال
 معااد ِت علمای مبارزه و قیا  و ک اص قادرت کاه هار یاک دارای ی دو روش علمی برای غلبه سنگینی آغاز می شود! فضای

سیاست و قیا  و مبارزه نیز دو نوع کا  بیشتر وجود همانطور که در بازار کا یی برای استفاده وجود دارد، در بازار  ه تند. یعنی
هاای  انتخاباات و ک اص کرسایب و شارکت در ها برای مبارزه است که در آن با تشکیل حاز : یک روش، روِش غربینداشت
پارلمانی مشاهور  مبارزه این روش به روش شود که شود و قدرت او مقید و محدود می ی فشار آورده میمرکز قدرت به ،مجلس

کردند. هر یک از این دو روش  از طریق مبارزه م لحانه اقدا  میبود. روش دیگر، روِش شرقی ها بود که برای رسیدن به قدرت 
آزادی از یک طرف و سازمان مجاهدین خلق و  فدارانی داشتند. جبهه ملی و نهضته آن روز ایران نمایندگان و طرنیز در جامع

شاد  ه( که نه روش غربی و نه روش شرقی را قبول نداشت، متهم میحضرت اما  )ر ای فدایی خلق از طرف دیگر! اماچریک ه
خواص آن زمان به اما  گفتند قیاِ  تو کور است! مثل اینکه در دنیای ! لذا نخبگان و که حرکتش معقول و علمی و عقالنی نی ت

ی خواهم از طریق دیگری بارا شود شخصی ادعا کند من می ز موبایل و تلفن ثابت استفاده میامروز که برای ارتباط با دیگران ا
 ریخ عقالنی است( امااشد امتحانات دوره دو  تا بیانگذشته در مبحث )گویند شما عقالنیت ندارید.  ارتباط استفاده کنم. می

هاا کاه نمای  او گفتند با این پاپتیها تکیه کرد. به  ها و هیئتی ها و عزاداری حضرت برای پیشبرد هدف خود به م اجد و ح ینیه
حضرت اما  )ره(  سنگیِن تحلیل مادی آن روز، نهضت ، به دلیل همین فضای12خرداِد سال  50شود قیا  کرد! لذا بعد از قیا  

حکم به سروری و انزوا مای کنناد! اماا  ه تند کهها  عقالنیت ها و تحلیلامروز،  در جوامم ر انزوا قرار گرفت چونسال د 50
نصرت الهی همراه  ،قد  بردارید های خدای متعال و فل فه تاریخ الهی و سنت های بعثت قتی شما در راستای فرهنگ و آرمانو

معجازه باه خادای  شد بیانهمانطور که سابقا البته های موجود به عجز در خواهند آمد!  این طریق قدرتشما خواهد شد و از 
نواب عا  حضرت )عب( خواهناد  معجزه در دوران غیبت، متعال و حضرت ولی عصر )عب( منت ص است اما ظرِف تحقق آن

 12خارداد ساال  50نهضت آزادی بر موِج قیا   ایشان، مجاهدین خلق و با تبعید حضرت اما  و منزوی شدن نهضتلذا بود. 
ر مباارزه علیاه حکومات پهلاوی باه تما  روش های متداول د شدید حکومت پهلوی مواجه شدند وسوار شدند اما با سرکوب 

و جواناان را در مفاساد آن  ب ت رسید. از آن طرف نیز حکومت پهلوی تما  مظاهر زندگی غرب را در ایاران رواج داده باود بن
قم که مرکز قیاا  و  ، مرد 05زنامه اطالعات به اما  در سال حاج آقا مصطفی خمینی و اهانت رو با شهادتاما . ق کرده بودغر

بصیرت و پذیرش معارف اهل بیت بودند در اعتراض به آن تظاهرات کردند! این اولین جرقه دوباره نهضت حضارت اماا  )ره( 
شهدای تبریز در  قم در تبریز گرفته شد! و اربعین شهدای ها، اربعین به فرهنِگ چهلمشان است. با تأسی ساله ای 50بعد انزوای 

وقتای شهر برگزار شد! لذا حکومت پهلوی به تزلزل در آمد.  21شهدای یزد در  ! بعد از شهادت مرد  یزد، اربعینیزد گرفته شد
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خره تهران بعنوان پایتخت قدر ادامه پیدا کرد که با وند آنحکومت خود را در معرض خطر دید، به کشتار مرد  روی آورد! این ر
خارج به تدریب کنترل مرد  از دست رژیم  عاشورا شکل گرفت و شهریور و تظاهرات 41ار فجیِم ایران به جنبش درآمد! و کشت

 برابار چشامانحاکمیات اساال  آورد! در  رژیم پهلوی پراکنده کرد و به سمت شد! حضرت اما  )ره( تمایالت مرد  را از حول
و ک اص قادرت و باا  استفاده از هیچ یک از دو روش مرسو  در مبارزه سان و نخبگان سیاسی آن روز، بدونحیرت زده کارشنا

م در دورانای کاه ها ها انقالب را به پیروزی رسااند. آن ها و عزاداری ها و هیئتی ها و عاشوراها، و همان م جدی تکیه بر اربعین
 و مارتبط های منطقه ای و جهاانی واب اته تما  قدرت قدرت، سیال است. یعنی سرنگونی یا بقا هر نظا ، بهاهیِت گویند: م می

می خواستند صدا  را سرنگون کنناد باه دلیال همراهای روسایه و چاین و مصار و  04های جهانی در سال  است. وقتی قدرت
هاای جهاانی یاا منطقاه موعام هاای  ما زمانی که قادرتنتیجه رسیدند! اعرب تان و... با دنیای غرب، بدون اتالف وقت، به 

حضرت اما  )ره( در زماانی باه پیاروزی  نهضتبا این حال سوریه!  شی بوجود می آید، مثلمتفاوتی داشته باشند جنگ فرسای
رهای اروپاایی و هام رسد که هم شوروی بعنوان قدرت اول شرق و هام آمریکاا بعناوان قادرت بلاوک غارب و هام کشاو یم

های درون کشور مخالف قیا  او بودند و علیه آن نیز به جنگ پرداختند اما حضارت اماا  )ره(  ای و هم قدرت ی منطقهکشورها
 05کنند در سال  کشور دنیا را مدیریت می 266ی که بعنوان ظرِف آیه الهی تما  قدرت کفر جهانی را به عجز کشاند! با عقالنیت

ی موفق نشدند! لذا ملت ایران سالهاست که با معجزه زندگی می کند! چه ک انی ه تند به مقابله با انقالب اما  برخواستند ول
های ملت ایاران  یکه ملت ایران را به خاطر برخی ععف ها تحقیر می کنند؟! بله، هر ملتی عرورتا ععف هایی دارد اما کاست

کاه ملات ایاران  ویناد شاما ثاروت نداریاد! درحاالیخواهند به ملت ایران بگ هایش قابل اعتناء نی ت! کفار می در برابر دارایی
در برابر آنها عازت الهای عطاا کارده  ملت ایرانبه خاطر ای تادگی پرچمدار مقابله با دستگاه کفر و نفاق ه تید! خدای متعال 

هماراه باا  )عاب( باه بنادگانش زنادگی راست. چه شرفی با تر از این که خدای متعال زیر سایه نائص عا  حضرت ولای عصا
نشده است! ملت « هدف قرار گرفتن رفاه مادی و دنیا پرستی»عنایت کند؟! ملت ایران تنها ملتی است که ت لیِم  معجزات الهی

آنها را م خ کردند باه نحاوی  ر عمِق ظلمات خود فرو بردند، عقلایران رفاه را در سایه اسال  می خواهد! تما  مرد  جهان را د
! غارق در زنادگی دهند نشی از خود نشان نمیزرگ جهان، کشتن کودکان و زنان و مردان و پیران... هیچ واککه در برابر مظالم ب

هاای  طارح مبود شغل و پاایین باودن درآماد و افازایش سان بازنش اتگی وکنند برای ک اگر تظاهراتی می اند و مادی خود شده
اند اما مرد  ایران با ح اسایت تماا  در برابار مظاالم،  خ کردههای مرد  جهان را م  نها و ذه کنند! روح تظاهرات می ریاعتی

 .پرچم خداپرستی را در برابر دستگاه کفر و طغیان به اهتزار در آورده اند

کناد و  نند و در برابار کفار مادرن ب ایب مایلذا حضرت ولی عصر )عب( در شبهای قدر، قلوب نواب عا  خود را امداد می ک
 خورد. معجزات این چنینی رقم می


