
Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال پنجم، شماره 243|  هفته سوم تیر 99     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
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ریشه همه خطرها برای انسان در 
خود آدم است                

مبدأ همــه ی خطرها 
برای انســان خود آدم 
اســت، و مبــدأ اصالح 
هــم از خــود آدم بایــد 
و  شــود.  شــروع 
یــک  کــه  نمی شــود 
واعظی که خودش اصالح نشده بتواند دیگران را 
اصالح کند. و آن واعظی می تواند موعظه کند که 
در باطنش هم موعظه شده باشد. و همین طور 
هر کس که می خواهد صحبت کند باید توجه کند 
که چه می خواهد بگوید. این راهی است برای سیر 
انســان به خدا که مراقبت کند از خودش و بعد از 

مراقبت، محاسبه نماید.  61/10/6

منزل پدری مــن کــه در آن متولد شــده ام، تا 
چهــار پنج ســالگی مــن، یــک خانــه ی  ۶0ـ  ۷0  
متری در محله ی فقیرنشــین مشــهد بود که 
فقط یــک اتاق داشــت و یــک زیرزمیــن تاریک 
و خفــه ای! هنگامــی که بــرای پــدرم میهمان 
می آمد -و معموًال پدر بنا بــر این که روحانی 
و محل مراجعه مردم بود، میهمان داشت- 
همــه ی مــا بایــد بــه زیرزمیــن می رفتیــم تــا 
مهمان بــرود. بعد عــده ای که به پــدر ارادتی 
داشــتند، زمیــن کوچکــی را کنــار ایــن منــزل 
خریده بــه آن اضافــه کردنــد و ما دارای ســه 

76/1/16 اتاق شدیم.     

امام رضا )( ولی نعمت ملت ایران             
برکت وجود حرم مطهر حضرت رضا )( در ســرزمین ما و حضور معنوی ایشــان در سرتاســر کشــور و در دل آحــاد مردم ما 

81/10/25 آشکار است. امام هشتم )( ولّی نعمِت معنوی و فکری و ماّدی ملت ماست.    

در ایـن برهـه  ی اخیـر، در همیـن دادگاه اخیـری 
کـه در قـّوه ی قضائّیـه مطـرح اسـت، بـه بعضـی 
قضائّیـه  قـّوه ی  قبلـی  پاک دسـِت  بـزرگاِن  از 
اهانـت شـد و بـه آنهـا ظلـم شـد؛ یعنـی واقعـا 
جفـا شـد بـه آنهـا کـه نبایسـتی ایـن کار می شـد 
و نبایـد بشـود... خطـاب مـن بـه مـردم مؤمـن 
و مـردم متدّیـن و جوان هـای خوبـی اسـت کـه 
می خواهنـد بـر طبـق حـق رفتـار بکننـد؛ مراقـب 
باشـند تعـّدی نکننـد، جفـا نکننـد، ظلـم نکننـد. 
االن  کـه  فسـاد  بـا  مبـارزه ی  حرکـت  همیـن 
قضائّیـه  قـّوه ی  در  خوبـی  ایـن  بـه  بحمـداهلل 
خـودش را دارد نشـان می دهـد خـب در زمـان 
آقـای آملـی شـروع شـد؛ یعنـی ایشـان  جنـاب 
شـروع کنندهِ ی ایـن حرکـت بودنـد..    99/4/7

هر کــس متوجــه و مراقــب خــود و رفتــارش باشــد، از 
این که نادانسته و ناخواسته کمک دشمن باشد، پرهیز 
خواهد کــرد. وقتی حــروف کلمه یا جملــه ای در جدول 
گذاشته می شود، باید عبارتی درست شود. بعضی ها 
نمی داننــد حرفی کــه دارنــد در ایــن خانــه می گذارند، 
مکمل آن عبارت اســت. تمهیداتی ]توســط دشــمن[ 
فراهم می شــود و اینها می آیند این حرف را در این خانه 
می گذارنــد 84/3/8 »قــل هــل ننّبئکــم باألخســرین 
 ســعیهم فی الحیــوة الّدنیــا و هم 

ّ
ذین ضل

ّ
اعمــاال؟ ال

یحســبون اّنهم یحســنون صنعا«)کهــف/103و104(. 
خیال می کنند که دارنــد کار خوب انجــام می دهند؛ در 
حالی که فساد می کنند. متأسفانه کسانی هستند که 
با حرف های بی مبنای خود و یا از طریق موضعگیری ها و 
کارهای نامطلوب، در جامعه فساد می کنند.    68/4/13 

بعضی ها هســتند که اگــر چنانچه جریــان کار بر وفق 
مرادشان پیش آمد و به نقطه ی مورد نظر خودشان 
رســیدند، از دنبال کردن آرمان ها دســت می کشــند؛ 
این خطا اســت. »فاذا فرغت فانصب«؛)انشــراح/۷( 
قرآن به مــا می گوید: وقتی این کار را تمــام کردی، این 
تالش را تمام کردی، تازه خودت را آماده کن، بایســت 
بــرای ادامــه ی کار. بعضــی آن جورنــد - این اشــتباه 

است - بعضی هم بعکس؛ اگر آنچه که پیش می آید، 
بر طبق خواست آنها نبود، بر وفق مراد آنها نبود، دچار 
یــأس و انفعال و شکســت می شــوند؛ ایــن هم غلط 
اســت؛ هر دو غلط است. اصًال بن بســتی وجود ندارد 
در آرمانخواهــِی صحیــح و واقع بینانه. وقتی انســان 
واقعیت هــا را مالحظه کنــد، هیچ چیز بــه نظرش غیر 

قابل پیش بینی نمی آید.  92/5/6

مراقب باشید به افراد جفا نکنید!

همیشه خودتان را برای ادامه کارها آماده نگه دارید!

)( حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام رضا

کالم امام  

خانواده ایرانی  

اصول عدالت خواهی  

عکس نوشت  

خاطرات رهبری  تفسیر قرآن  

حزب اهلل این است  

زندگی زاهدانه مرحوم آیت اهلل 
سیدجواد خامنه ای

هشدار قرآن درباره زیان کارترین 
بندگان خدا

جلوه فروشی یک لحظه است  اما 
آثار مخرب آن ماندگار!                 

وضع حجــاب را، وضع عفــاف را، وضــع تقیدات 
و پایبنــدی را خانم هــا بایــد مراقبــت کننــد؛ این 
وظیفه اســت. خودنمائی و جلوه فروشــی، یک 
لحظــه اســت و آثار ســوء آن بــرای کشــور، برای 
جامعه، بــرای اخالق، حّتــی برای سیاســت، آثار 
مخرب و ماندگار اســت؛ در حالی که مالحظه ی 
عفــاف، مالحظــه ی حــدود شــرعی در رفتــار و 
حــرکات بانوان، اگر چنانچه ســختی ای داشــته 
باشــد، ســختِی کوتاهی اســت، اما آثــارش، آثار 
عمیق و مانــدگاری اســت. خــود خانم ها خیلی 
باید مراقبت کنند مسئله ی حجاب را، مسئله ی 
عفــاف را؛ وظیفه ی آنهاســت، افتخار آنهاســت، 

شخصیت آنهاست.     91/2/23

به مناسبت سالگرد وفات
 آیت اهلل سیدجواد خامنه ای 15 تیر 65

مطالبه رهبری   |    4 خانواده ایرانی  |    4 

جلوه فروشی یک لحظه است  
اما آثار مخرب آن ماندگار!

مراقب قانون داناِن 
قانون شکن باشید!
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به نظر مـن یکـی از چیزهـای بسـیار مهمـی کـه در شـیراز بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد، مرکزیـت و محوریـت ایـن حرم مطهـری اسـت کـه کمتر شـهری از 
شـهرهای کشـور ما یک چنین امتیاز و برجسـتگی ای دارد. اینجا بعد از مشـهد و قم، در واقع سـومین حرم اهل بیت)(در سرتاسـر ایران اسـت. هم 
از لحاظ خدمت رسـانی بـه زوار این حـرم، هم از لحـاظ معرفـی کـردن و نشـان دادن و دل های مشـتاقان را در سرتاسـر کشـور و بیرون از کشـور متوجه 

این بارگاه عظمـی کـردن، کارهائی اسـت که بایسـتی انجـام بگیـرد.     87/2/18
)( به مناسبت روز ششم ذیقعده، روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی *

مزار: حرم مطهر حضرت شاهچراغ )(تاریخ شهادت: بین سال های 203 تا 217 قمری

 *)( اینجا سومین حرم اهل بیت در سرتاسر ایران است       |      این شماره تقدیم می شود به امامزاده ی شهید احمدبن موسی شاهچراغ

هی ها 
ّ
حزب الل

مراقب باشند!

243

شهید هفته  

اطالع نگاشت   |    2  

مراقب باشید به افراد جفا نکنید!

همیشه خودتان را برای ادامه کارها 
آماده نگه دارید!

ماجرای کرونا هنوز تمام نشده است...       

حزب اهلل این است  |    4  

مسئله روز    |     3  

اصول عدالت خواهی    |     4  

نقشه ای که امام رضا  نقش برآب کرد
شش اقدام اصلی امام رضا )( برای مقابله با طرح خطرناک مأمون عباسی

دربــاره ی نــگاه بدیــع و متفــاوت رهبر انقــالب بــه معرفت و 
ســیره ی اهل بیت  )( در چارچــوب نظریه ی انســان 250 
 )( ساله، در کنار نگاه کلی ای که به مبارزه ی سیاسی ائمه
در طــول دوران 250 ســاله ی آن ملحــوظ اســت، متضمــن 
جزئیــات و ظرائفی نیــز در مقــام بازخوانی عملکــرد و تالش 
هر یــک ائمــه نیز هســت که بــه معرفــت و شــناخت واقعی 
امامــان کمک شــایانی خواهــد کرد. نشــریه خــط حزب اهلل 

به مناســبت ایام میالد باســعادت امام رئــوف حضرت رضا 
)( بخشــی از پیــام مکتــوب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
بــه کنگــره ی جهانــی امــام رضــا را بازخوانــی کرده اســت که 
در آن بــه تدابیــر و سیاســت های امام هشــتم بــرای مقابله 
بــا »توطئــه ی خلیفــه ی عباســی مبنی بــر هضــم امامت در 
خالفت به وســیله ی والیتعهدی اجباری حضــرت« پرداخته 

شده است.

2

شهادت: توسط مأموران حکومت عباسی در شهر شیراز

رهبر انقالب در سه بیانات اخیر خود، نقدهایی نسبت به عملکرد نیروهای انقالبی 
بیان فرمودند. خط حزب اهلل این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

)(



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

رهبرانقالب در ســه بیانات اخیر خود )یعنی  سخن
ارتبــاط تصویری بــا نمایندگان تشــکل های هفتـه

دانشجویی، سخنرانی به مناسبت سالگرد 
رحلت امام)ره(، و در نهایت ارتباط تصویری با 
همایــش سراســری قــوه ی قضائیه( بــا تأکید بــر اهمیت 
مطالبه گــری، بــه نقــد برخــی روش هــای عدالتخواهــی 

پرداختند.
        کالن نگری در شناخت آرمان ها و واقعیت ها

مجموعه ی نکات ایشــان در حوزه ی ارتقــای مطالبه گری 
مربــوط بــه دیــدار دانشــجویی اســت. در آن بیانــات، 
رهبرانقالب یک توصیــه ی راهبردی داشــتند و آن، زاویه ی 
نــگاه در مطالبه گــری اســت. چــه آنکــه بــرای فهــم دقیق 
راهبردهــا الزم اســت زاویه ی نــگاه مطالبه کننــده، »کالن 
بوده« و ضمن »شناخت آرمان ها«، فهم دقیقی از »وضع 
و واقعیــت موجــود« داشــته باشــد. کالن نگــری یعنــی 
شــناخت ضعف ها در کنار فهم دقیق از جبهه بندی اصلی 
نظام اسالمی در نسبت با ظلم و ظالم اکبر و اعتنا به قدرت 
و دارایی های ملــی در این مبارزه. بر این اســاس اصولی که 

رهبرانقالب در آن روز مطرح می کنند بدین شرح است: 
اول اینکه »جمهوری اســالمی، یک طرِف مبارزه ی وسیع و 
عظیم در سطح جهانی است«. این مالحظه، نسبت ما را در 
جبهه بندی کالن سیاسی در دنیا دقیق می کند و موضع ما 
را نسبت به مشکالت داخلی روشن می کند. دوم، »ظرفّیت 
باالی کشــور برای مقابله«. این مالحظه، شناخت دقیق از 
خودمان است. بی اعتنایی به این دارایی باعث می شود با 
مشاهده ی انواع مشکالت دچار ضعف و ناامیدی شویم. 
و در نهایــت، »نهادینه شــدِن احســاس قــدرت و عــّزت در 
کشــور«، و اینکه دشــمن در تالش برای مخــدوش کردن 
همین دســتاورد انقالب اسالمی اســت. باید مراقبت کرد 
این حس کرامت و عزت شکسته نشــود. اصالح ضعف ها 
با احساس ضعف میسر نیست. لذا خودحقیرپنداری باعث 
می شــود روحیه ی مبارزه و تحول با مشــاهده ی کمترین 

مشکل، تبدیل به خودزنی و رخوت و سستی شود. 
ســپس، رهبــر انقــالب بعــد از اینکــه زاویــه ی نــگاه را بــه 
کالن نگری و عمق بخشــی ارتقــا دادند درخصــوص رفتار 
فردی نیز چنــد توصیه ی کلیــدی دارند: اول »خودســازی 
فردی و اجتماعی« است. دقت کنیم که سال ها پیش رهبر 
انقالب موضــوع عدالتخواهــی را با دو شــاخص معنادار 
»عقالنیت و معنویت« مطرح کردند و تأکید داشــتند که 
بی اعتنایی به این دو شــاخص، منجر به »یک چیز ســربار، 
تحمیلی و اجبــاری« 90/2/27 خواهد شــد. جــای دیگر نیز 
توضیح می دهنــد کــه »عدالتخواهی بــدون معنویت و 
عقالنیت باعث می شــود عدالت به ضد خــودش تبدیل 
شــود خیلی از کارها را گاهی بعضــی از ایــن گروه های تند 
و افراطی توی این کشــور کرده اند که ضد عدالت شــده« 
88/6/16 و در جــای دیگــر نیــز می فرماینــد عدالتخواهی 
بدون معنویت »به ریاکاری، دروغ، انحراف و ظاهرسازی و 

تصنع تبدیل می شود«. 84/8/6
لذ در دیــدار با دانشــجویان ابتــدا به »خودســازی« تأکید 
دارنــد و در مرحلــه ی بعــد به »تقویــت مبانــی معرفتی«. 
ایشان توضیح می دهند که فرد متکی به مبانی، نه مقابل 
مشــکالت »منفعــل« می شــود و نــه دچــار »انحــراف« 
می گردد. سپس مثال می زنند که جمعی از جوانان متدین 
اول انقالب به دلیل نداشتن مبانی در سال های بعد تبدیل 
به »انقالبیــون پشــیمان« شــدند و حتی مقابــل انقالب 

ایستادند. 

       فرق بین تحّول خواهی واعتراض
رهبرانقالب اما در ســالگرد رحلت امام، موضوع مطالبه گری 
را با عنوان گســترده تر و عمیق تــری به نــام »تحول خواهی« 
مطرح می کنند و در همان ابتــدا جهت تبیین تحول خواهی 
می فرماینــد کــه در پرتــو روحیــه ی تحول آفرینــی امــام)ره(، 
»روحیه ی خمودگی و تسلیم ملت ایران به روحیه ای مطالبه گر 
تبدیل شــد«. ایشــان ســپس در تبییــن تحول خواهی چند 
توضیح راهبردی را ارائه فرمودند: اول اینکه »تحّول خواهی 
لزوما به معنای اعتراض نیســت« بلکه به معنی بهتر شــدن 
مستمر اســت. برخی تصور می کنند مطالبه گری صرفا فریاد 
کشــیدن اســت حــال آنکــه مطالبه گــری و تحول خواهی به 
معنای راضی نبودن از وضع موجود است و از این جهت، الزاما 

به معنی اعتراض نیست.
نکته ی دوم این است که رهبر انقالب در اینجا نیز »پشتوانه ی 
فکری« را »از لوازم تحّول صحیح« می دانند و تصریح می کنند 
که در زمینــه ی عدالت باید تحــول ایجاد کنیم امــا این تحول 
باید مبتنی بر مبانی فکری باشــد. سپس اشــاره می کنند که 
»اگر چنانچه یک چنین پشــتوانه ی فکری ای وجود نداشــته 
باشــد، این تحّول انســان، غلط خواهد بود و احتماًال انسان 
قدم را نابجا برمی دارد، بعد هم درســت پافشاری نمی کند.« 
توصیه ی دیگــر رهبرانقالب نیز این اســت کــه تحول خواهی 
اوال با »کارهای ســطحی« میســر نیســت و دیگــر اینکه البته 
»تدریجی« است و نیازمند »صبوری«. نکته  ی  قابل اشاره این 
است که رهبرانقالب سال ها پیش در پیامی کوتاه به جنبش 
عدالتخواهی آنها را به دو شــاخص مهم توجــه داده بودند: 
»اول بصیرت و دوم صبر.« 87/5/22 همان دویی که حاال بعد 

از 12 سال، بار دیگر آن را تکرار کرده اند. 
       مراقب قضاوت های نادرست باشید!

ســومین بیانات رهبرانقالب مربوط به همایش سراسری 
قوه قضائیه است. مخاطب اصلی ایشان اگرچه مسئولین 
و کارکنان دســتگاه قضائی بود امــا درخــالل آن، مجدد به 
برخی آسیب های مطالبه گری پرداختند که یکی از مهم ترین 
آنها اشاره به یک مصداق و حمایت از رئیس سابق دستگاه 
قضائی در مقابل تهمت های ناروا است. رهبر انقالب در این 
موضوع و فراتــر از یک مصداق تأکید داشــتند کــه جوانان 
مؤمن در مســیر مطالبه گری »مراقبت کنند تعّدی نکنند، 
جفا نکنند، ظلم نکنند...«. در بخش دیگری از همین دیدار 
چنین می فرماینــد: »خیلی ها قضاوت می کننــد در فضای 
مجازی؛ و با بیانهای خودشــان، با نوشــته های خودشان، 
در واقع در موضع یک قاضــی قرار می گیرند و رأی می دهند 
و بر اساس این رأی عمل می کنند؛ گاهی دشنام می دهند، 
گاهی تهمت می زننــد و کارهایی مانند اینها می کنند؛ همه 
مراقب باشند.« 99/4/7 لذا می فرمایند مبارزه با فساد مهم 
اســت اما ظلم نکردن و تعدی نکردن در این مسیر چه بسا 
مهم تر است، »یعنی وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک 
اســت اّما تعّدی به بی گناه به معنــای واقعی کلمــه از این 

خطرناک تر است.« 99/4/7
بنابراین می تــوان اینطور جمع بنــدی کرد کــه رهبرانقالب در 
دیدار با دانشجویان، زاویه ی نگاه مطالبه گری را به کالن نگری و 
راهبردی اندیشی ارتقا دادند، در سالگرد رحلت امام)ره( اصول 
حاکم بر تحول خواهی را توضیح دادند و در نهایت در دیدار با 
مسئوالن قضائی، با اشاره به یک مصداق، یک رویه ی نادرست 
در مطالبه گــری را مورد تذکــر قرار دادنــد. ایــن موضوعات و 
ســرفصل ها را می توان به عنوان اصول و مبانی مطالبه گری 
بیان کرد و بر نیروهای حزب اللهی فرض است که نسبت خود با 

این مبانی را مورد بازخوانی و بازبینی قرار دهند. 

رهبرانقالب در دیدار 
با دانشجویان، 

زاویه ی نگاه 
مطالبه گری را 

به کالن نگری و 
راهبردی اندیشی 

ارتقا دادند، 
در سالگرد 

رحلت امام)ره( 
اصول حاکم بر 

تحول خواهی را 
توضیح دادند 
و در نهایت در 

دیدار با مسئوالن 
قضائی، با اشاره به 

یک مصداق، یک 
رویه ی نادرست در 

مطالبه گری را مورد 
تذکر قرار دادند. 
این موضوعات 
و سرفصل ها را 

می توان به عنوان 
اصول و مبانی 

مطالبه گری بیان 
کرد و بر نیروهای 
حزب اللهی فرض 

است که نسبت 
خود با این مبانی 

را مورد بازخوانی و 
بازبینی قرار دهند.

هی ها مراقب باشند!
ّ
حزب الل
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ماجرای کرونا هنوز تمام 

نشده است...       
بعضی ها خیال می کنند قضّیــه ی کرونا تمام 
شد، حل شــد؛ نه، مســئله ی کرونا ادامه دارد. 
...حاال که نگاه می کنیم، می بینیــم که کأّنه آن 
حرکت اّولی، آن مجاهدت اّولی سست شده از 
ســوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین... 
نتیجه چه می شــود؟ نتیجه همین می شود 
که بعد از آنکه تلفات ما دورقمی شده بود و به 
حدود سی و چند نفر رسیده بود، حاال رسیده 
به صد و ســی و چند نفر؛ این انسان را غّصه دار 
می کند... همین اخیــرًا، ]یعنی[ چنــد روز قبل 
از این گزارشــی به مــن دادند، دیــدم بعضی از 
همان استان هایی که آن روز در گزارش بود که 
هیچ تلفات نداشتند، تلفات متعّددی در آنها 
گزارش کرده اند؛ انســان غّصه اش می شــود، 
خب نباید این کار را بکنیم، باید مالحظه کنیم، 
باید مراقبت بکنیم؛ هم مردم مراقبت کنند، هم 

مسئولین مراقبت کنند.   99/4/7

مسئله روز  اطالع نگاشت  سخن هفته  

روایت پیشرفت  

گاهی اوقات می شــود مثــًال یک جــوان مؤمن 
حزب اللهــی متدّینــی از روی احســاس وظیفــه 
می آید یک گزارشی به شما می دهد، منتها چون 
قانون دان نیست، یک اشتباهی اینجا می کند؛ 
مثًال یک اســمی را که نبایســتی تصریح می کرد 
در فالن  جا، این را تصریح می کند، یک اشتباهی 
می کنــد در این زمینه؛ آن کســی که قانــون داِن 
قانون شکن است از همین اشتباِه کوچِک این 
]جوان[ اســتفاده می کند و آن َمفسده ی بزرگ 
را پشــت این پنهان می کند، ایــن جوان محکوم 
می شود، او سالم درمی رود! این چیزها بایستی 
مالحظه بشــود. ایــن احتیــاج دارد بــه اینکه در 
داخل قــّوه ی قضائّیه یک زیرســاخت و زیربنای 
حقوقــی ای بــه وجــود بیایــد کــه هــم امنّیــت 
گزارشــگران مردمی را تأمین بکند، هم صّحت و 

سقم آنها را.   99/4/7

یکی دیگر از نقاط مثبت، آرامش سیاسی است، 
که همــه ی تالش های دســت های پنهان خنثی 
شــده اســت. شــما مشــاهده کردید که ســعی 
کردند اختالف مذهبی راه بیندازند، نشد؛ اختالف 
قومــی راه بیندازنــد، نشــد؛ اختالف صنفــی راه 
بیندازند، نشد. این، نشان دهنده ی این است که 
این دریای عمیق، آرامشی دارد که این تحرک های 
تدبیر شــده و برنامه ریزی شــده ی به وســیله ی 
دست های پنهان یا پنهان و آشکار، نمی تواند این 

دریا را به تالطم در بیاورد.    85/3/29

مراقب قانون داناِن 
قانون شکن باشید!

آرامش سیاسی یکی از نقاط 
مثبت کشور ماست

مطالبه رهبری  

نقشه ای که امام رضا 
نقش برآب کرد

شش اقدام اصلی امام رضا )( برای مقابله با طرح 
خطرناک مأمون عباسی

 )(  درباره ی نگاه بدیع و متفاوت رهبر انقالب به معرفت و ســیره ی اهل بیت
در چارچــوب نظریه ی انســان 250 ســاله، در کنــار نگاه کلــی ای که بــه مبارزه ی 
سیاســی ائمه )( در طــول دوران 250 ســاله ی آن ملحوظ اســت، متضمن 
جزئیات و ظرائفی نیز در مقام بازخوانی عملکرد و تالش هر یک ائمه نیز هست 
که بــه معرفت و شــناخت واقعــی امامان کمــک شــایانی خواهد کرد. نشــریه 
 )( خط حزب اهلل به مناســبت ایام میالد باســعادت امام رئوف حضــرت رضا
بخشــی از پیام مکتوب حضرت آیت اهلل خامنه ای به کنگره ی جهانی امام رضا را 
بازخوانی کرده است که در آن به تدابیر و سیاست های امام هشتم برای مقابله 
با »توطئه ی خلیفه ی عباســی مبنــی بر هضم امامــت در خالفت به وســیله ی 

والیتعهدی اجباری حضرت« پرداخته شده است.

اعالم نارضایتی 
از دعوت اجباری به خراسان

هنگامـی کـه امـام را از مدینـه بـه 
آن 1 کردنـد  دعـوت  خراسـان 

حضرت فضای مدینـه را از کراهت 
و نارضایـی خـود پرکـرد، بطوری کـه همه کس 
در پیرامـون امـام یقیـن کردنـد کـه مأمـون بـا 
دور  خـود  وطـن  از  را  حضـرت  سـوء  نیـت 
طبـق  بایـد  کـه  کسـانی  همـه ی  می کنـد... 
انتظـار مأمـون نسـبت بـه او خوش بیـن و 
نسـبت به امام بـه خاطـر پذیرش پیشـنهاد او 
بدبیـن می شـدند در اولین لحظات این سـفر 
دلشـان از کینـه ی مأمون کـه امام عزیزشـان 
را ایـن طـور ظالمانـه از آنـان جـدا می کـرد و به 

قتلگاه می برد لبریز شد.

امتناع علنی از پذیرش والیتعهدی 
هنگامــی کــه در مــرو پیشــنهاد 

والیت عهــدی آن حضرت مطرح 2
شــدت  بــه  حضــرت  شــد، 
اســتنکاف کردند و تا وقتی مأمــون صریحا 
آن حضــرت را تهدیــد بــه قتــل نکــرد آن را 
نپذیرفتنــد. این مطلــب همه جــا پیچید که 
علی بن موسی الرضا ولیعهدی و پیش از آن 
خالفت را که مأمون به او با اصرار پیشــنهاد 
کرده بود نپذیرفته است. دســت اندرکاران 
امور کــه بــه ظرافــت تدبیــر مأمــون واقف 
نبودند ناشــیانه عدم قبول امام را همه جا 
در  فضل بن ســهل  حتــی  کردنــد،  منتشــر 
جمعــی از کارگــزاران و مأمــوران حکومــت 
گفــت مــن هرگــز خالفــت را چنیــن خــوار 
بــه  را  آن  امیرالمؤمنیــن  ندیــده ام، 
و  می کنــد  تقدیــم  علی بن موســی الرضا 
علی بن موســی دســت رد بــه ســینه ی او 

می زند.

مشروط کردن پذیرش والیتعهدی 
 با این همه علی بن موســی الرضا 

فقــط بدیــن شــرط ولیعهــدی را 3
پذیرفت کــه در هیچ یک از شــئون 
حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و 
نصب و تدبیــر امور نپــردازد و مأمــون که فکر 
می کرد فعًال در شروع کار این شرط قابل تحمل 
اســت و بعدها به تدریج می تــوان امــام را به 
صحنه ی فعالیت های خالفتی کشــانید، این 
شرط را از آن حضرت قبول کرد. روشن است که 
با تحقق این شرط، نقشه ی مأمون نقش برآب 
می شــد و بیشــترین هدف های او نا بــرآورده 
می گشــت... مأمون بــه خوبی ایــن نقیصه را 
حس می کرد و لذا پــس از آن که کار ولیعهدی 
انجام گرفت بارها در صدد برآمد امام را بر خالف 
تعهد قبلی با لطائف الحیل به مشاغل خالفتی 
بکشاند و سیاست مبارزه منفی امام را نقض 
کند، اما هر دفعه امام هشــیارانه نقشــه او را 

خنثی می کرد.

دعــوت علنــی و بــدون تقیــه بــه 
)(  امامت و والیت اهل بیت

امــا بهره بــرداری اصلی امــام از این 
ماجــرا بســی از اینها مهم تر اســت: 4

امام با قبول ولیعهدی، دســت به 
حرکتی می زند کــه در تاریخ زندگــی ائمه پس از 
پایان خالفت اهل بیت در سال چهلم هجری تا 
آن روز و تا آخر دوران خالفت بی نظیر بوده است 
و آن برمــال کــردن داعیــه ی امامــت شــیعی در 
سطح عظیم اسالم و دریدن پرده ی غلیظ تقیه 
و رســاندن پیــام تشــیع بــه گــوش همــه ی 
مســلمان ها اســت. تریبون عظیــم خالفت در 
اختیار امام قرار گرفــت و... اهل بیت پیغمبر که 
هفتاد سال علنا بر منبرها دشنام داده شدند و 
ســال های متمادی دیگر کســی جرأت بــر زبان 
آوردن فضائل آنها را نداشت، اکنون همه جا به 
عظمت و نیکی یاد شدند، دوســتان آنان از این 
حادثه روحیــه و قوت قلب گرفتنــد، بی خبرها و 
بی تفاوت ها با آن آشــنا شــدند و بــه آن گرایش 
یافتند و دشــمنان ســوگند خورده احســاس 
ضعف و شکست کردند، محدثین و متفکرین 
شــیعه معارفــی را کــه تــا آن روز جــز در خلــوت 
نمی شد به زبان آورد، در جلسات درسی بزرگ و 

مجامع عمومی بر زبان راندند.

ارتباط گیری مستمر با مردم از آغاز 
تا انتهای سفر

در حالــی که مأمــون امــام را جــدا از 
مردم می پسندید و این جدائی را در 5

نهایت وسیله ای برای قطع رابطه ی 
معنوی و عاطفی میان امام و مردم می خواست، 
امام در هر فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم 
قرار می داد، با این که مأمون آگاهانه مسیر حرکت 
امام از مدینه تا مرو را به طرزی انتخاب کرده بود که 
شهرهای معروف به محبت اهل بیت مانند کوفه 
و قم در ســر راه قرار نگیرند. امام در همان مســیر 
تعیین شــده، از هر فرصتی بــرای ایجــاد رابطه ی 

جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد. 

تقویت و حمایت از بزرگان شیعه 
نه تنها سرجنبانان تشیع از سوی 

امام به ســکوت و سازش تشویق 6
نشــدند بلکــه قرائــن حاکــی از آن 
است که وضع جدید امام موجب دلگرمی آنان 
شد و... شاعر ناسازگار و تند زبانی چون دعبل 
که هرگز بــه هیچ خلیفــه و وزیــر و امیــری روی 
خوش نشــان نــداده و در دســتگاه آنــان رحل 
اقامت نیافکنده بود... توانست به حضور امام 
و مقتدای محبوب خود برسد و معروف ترین و 
شیواترین قصیده خود را که ادعانامه نهضت 
علوی بــر ضــد دســتگاه های خالفت امــوی و 
عباسی است برای آن حضرت بسراید و شعر او 
در زمانــی کوتاه به همــه ی اقطار عالم اســالم 
برسد، به طوری که در بازگشت از محضر امام آن 

را از زبان رئیس راهزنان میان راه بشنود.

)(


