
 
  اسالمی انقالبدر انقالب عاشورا و مندی عزت

 *االسالم والمسلمین علیرضا انصانیحجت

 اشاره

ترین اهداف بلبهد انبیها و جانشهیبان آفریبی، از مهمبخشی و عزتعزت
در تارک  ،امام حسین« هیهات مبا الذله»آنان است و عبارت معروف 
کهل »المی با الهام از اندیشۀ انقالب اس درخشد.این پرچم پر افتخار می

حسهیبی  شکل ارفت و جامعه عزتمبد« یوم عاشورا و کل ارش کربال
پرتوی به عبوان را انقالب اسالمی  خمیبیامام  .نمایش اذاشت به را

 فریاد برآورد:  و مانبد امام حسینمعرفی کرده  2از عاشورا
ان شداان کوثر عاشهورا و مبتاهرو سیراب هیهات که امت محمد

بار و به اسارت غهرب و شهرق تهن در وراثت صالحان، به مرگ ذلت

دهبد و هیهات که خمیبی، در برابر تجهاوز دیوسهیرتان و مشهرکان و 

...  خدا و امهت محمهدکافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول

                                                           

 .نویسبده و پژوهشگر* 
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حقهارت مسهلمانان  ههای ذلهت واهر صهحبهساکت بماند و یا نااره

 2باشد.

 شناسیالف( واژه

 عزت. 1

 1شهدن، ی سهربلبدی، سهرافرازی و ارامهیاعِزت مقابل ذِلّت، به معبه
ی ابهه معبه« ا ْرٌش ُعهزاز»از  که 9عامت، بزراواری و ارجمبدی است

زمین محکم و نفوذناپذیر ارفته شده اسهت. عهزت حهالتی اسهت کهه 
بهه « عهزت»در قهرآن نیهز واژه  0دارد.مهی انسان را از مغلوب شدن باز

فهردی و  عهزت ،و مباور از آن در ایبجابه کار رفته  همان معبای لغوی
 اجتماعی است.  عزت

  . جامعه عزتمند2

زیهرا فریهاد  ،هاسهتعاشورا درس زیست عزتمبدانه برای همهه انسان
ـة» َلّ ّ

ـا الر  َنّ  امهام .پیهامی بهرای همهۀ عصرهاسهت عبهداّلّله ابی« َهْیَهاَت م 
رزش و رهبهر ای کهه دیهن، اهمگان آموخهت در جامعههه ب حسین

َ  »مرگ در آن، بهتر از زندای است:  ؛عادل، حاکم نباشد
َ
الَّ  اْلَمـْوَت  اَل ذ إ 

الَّ َبَمما یَن إ  م  ال       4.«َسَعاَدًة َو اَل اْلَحَیاَة َمَع الظَّ
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محمهد بهن حبفیهه کهه از هبگام حرکت امام از مکه به سوی مدیبه 
براساس برخی پرداخت.  حضرتواو با آااه شد به افت قصد امام
بها یزیهد  توانهد در بیعهتخواست تا مهی ها، وى از امام حسیننقل

کوتاهی کبد و در این فرصت نمایبداانی به شهرهاى مختلف بفرسهتد، 
در غیر این صورت بها مانهدن در  ؛اار توفیقی به دست آورد، اقدام کبد

 .مدیبه مشکلی براى او پیش نخواهد آمد
ی نهرفتن بهه سهوی مبب ،هیمحمد حبف شبهادیپ در باره نیامام حس
ًو »کوفه فرمود: 

ْ
 َو اَل َمـأ

 
ُْ َیُرـْن َمْلَجـأ ـه  َلـْو َلـ ـي َو اللَّ خ 

َ
یـَد ْبـَن  َلَمـا َباَیْعـُت  َیا ذ  َیز 

َیة مسهکبی نباشهد، هراهز  به خدا قسم اار ههیچ پبااهاه و ، برادر2«ُمَعاو 
 دست بیعت با یزید نخواهم داد.
 بددو  یددر  لددم امنددون مددو دیددده هددیچ نبینددد

 

 
 2ز جان گرهتی مزین زنددگی ددو سدود باید  

 

؛ اار چهه در ظهاهر بود درصدد ایجاد جامعه عزتمبد امام حسین
های جامعه عزتمبد، مانبد فرهبه  به تشکیل آن نشد، اما شاخصه موفق
ْن  َو »بهود کهه فرمهود: از این رو  .ستیزی را نهادیبه کردستم ـْب  إ   َفَغْیـُم  َنْغل 

یَنـاُمَغ  ب 
ایم و اار شکست بخوریم ]و کشته شویم[ شکسهت نخهورده 9:لَّ

 .  «که ما را شکستی نیست
خهداباوری، متشهکل از ای جامعهه اسهالمی، ببابراین جامعه عزتمبد

مداری، استقالل، عزت، عدالت و کرامهت انسهانی محوری، ارزشاسالم
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َإ »عزت اصلی از آِن خداست:  است که در آن، ازَّ إنَّ الفم ِم َجينفاظََ ّلا و  8«لم
ُإ »ریشه در عهزت خهدا دارد:  ،و مؤمبان خداعزت رسول ازَّ ِم الفم ّلا ولم

ننَ لُيؤمم ِم ولم َرسولم ، نهراسیدن مهردم های این جامعهشاخصهدیگر از  1«.ولم
 هایشان به قهدرت خهدا و وجهوددلزیرا  شان و مرگ است؛از دشمبان
و اسهت ناپذیر زشمؤمن پیوسته سا ارم است.مبان ؤو م اکرمرسول

کبد و مرگ را بر ذلهت تهرجیح عزت خود را حفظ می ،در همه شرایط
آموخته اسهت کهه  بیت پیامبر؛ زیرا این راه و رسم را از اهلدهدمی
َقـمَّ  َو َمـْن » فرمهود: خهدارسهولاند؛ چبانکه ااه تن به ذلت ندادههیچ

َ
ذ

الرُّ    عًا َفَلْیَس  ب   ِ ْهَل  َطا
َ
ا ذ نَّ از خانهدان مها  ،هر که پذیرای ذلت شود 9:َبْیت  الْ  م 

 .«نیست
 مور اجرای اعدام شهید صفوی افته است: نیکی از افسران م

احترامش را به من تحمیهل  ،نواب صفوی با کرامت و بزراواری خود

شهبوم، بهدنم ها را میااه صدای آژیر آمبوتن  من هبوز هم هر .کرد

افتم که نواب با عشق و سهوز یلرزد و به یاد شب شهادت نواب ممی

افت: خلیلم، مافرم، محمهدم عجلهه و صالبت خاصی به یارانش می

مبتاهر  ام حضرت زههرای مرضهیهکبید، غسل شهادت کبید. جده

 0ماست.
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عزتمبهدی جامعهه جامعه عزتمبد ایران اسهالمی، یهی مصهداق از 
بها شهعار احیهای هویهت  خمیبهی ای کهه امهامجامعهاست؛  حسیبی
 دسهت ی و سربلبدی ایران اسالمی قیام نمود تا بتوانهد عهزت ازاسالم
مسهیر عهزت ناهام  مقام معاهم رهبهری،اکبون  کبد.ایران را احیا  رفته

ه و انقالب اسالمی را ایبگونهه توصهیف اسالمی را با شجاعت ادامه داد
افتخار را بهدون خیانهت  پُر ی چلهیتبها انقالبی است که »کرده است: 
 ،ایش پشت سر نهاده و از کرامت خود و اصالت شهعارهایشهبه آرمان

 پردازی وخودسازی و جامعه صیانت کرده و ایبی وارد دومین مرحله

 2.«استشده  سازیتمدن

 ب( راهکارهای حفظ جامعه عزتمند  

را جامعهه توان عزتمبهدی چگونه میشود که حال این سؤال مطرح می
وجهود دارد کهه بهه  یتعهدددر این خصوص راهکارهای م کرد؟حفظ 
 شود. آنها اشاره میاز برخی 

 خواهی الهی. عزت1

 ،خهواهیزیهرا عهزت ؛پهذیردمؤمن هراز ذلت نمی، در جامعه مؤمبانه 
ریشه در فطرت و ایمان انسان دارد و ااهر انسهان را از عهزت نفسهش 

امهام  .جدا کببهد، از انسهانیت و ایمهانش چیهزی بهاقی نخواههد مانهد
َن : »فرمود صادق هَ  إ  َ   َعزَّ َو َجَل  اللَّ َلی َفوَّ ن   إ  م  ْْ ُمـوَ هُ  اْلُم

ُ
ْ   ذ ُْ ُیَفـوِّ َهـا َو َلـ ُكلَّ

ْن ُیــر  َّ َنْفَســُه ...
َ
َلْیـه  ذ ــیًَل  إ  یــزًا َو اَل َیُرــوَن َذل  ْن َیُرــوَن َعز 

َ
ــي َلـُه ذ ُن َیْنَبغ  م  ْْ  1:َو اْلُمــ

                                                           

 .بیانیه اام دوم انقالب .2

 .60، ص 2 ج ؛یالکافلیبی؛ محمد بن یعقوب ک. 1
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 ،ه خود او وااذار کهردهخداوند عزیز و شکوهمبد، تمام امور مؤمن را ب
خهواهی بر این اساس عزت «.ولی به او اجازه نداده است که ذلیل باشد

ا»ذلت است:  ،از غیر خدا ازًّ ِم َنُكوُناوا َلُهاْم  َهاًة لم ِم آلم ا
َْ ُدونم اللَّ َخُذوا مم  2«.َو اتَّ

ه  »فرمود:  علیچبانکه امام  َغْیم  اللَّ یُز ب  یل اْلَعز     1.«َذل 

کشورهای اسهالمی برخی ریبانگیر حاکمان ، ازه ذلتسفانه امرونمت
آب از الویشهان پهایین  ،ای که بدون اجازه رهبهران کفهربه اونه ه؛شد
عزت و اقتدار خهود را در حمایهت  ،کشوری مانبد عربستانو  رودنمی

ایهن در حهالی اسهت کهه طبهق  .نمایهدصاحبان قهدرت جسهتجو مهی
ظالمان و کافران، موجب ذلت سرپرستی مبافقان،  قبول ،های قرآنآموزه
لنياظ» :است ََ اذابًظ  َِ َأنَّ َلُهْم  ََ بم قن َم رم اْلُينظ

ه کهبهه مبافقهان بشهارت ده  9:َبشِّ
 .  «هاستی در انتاار آنکمجازات دردنا

 های اسالمی. پایبندی به اسالم و ارزش2

ارائه شده اسهت.  یهای مختلفدیدااه ،اهداف قیام امام حسینباره در
برخهی دعهوت  ،نههی از مبکهر را امر به معروف و مامبرخی هدف ا

حقیقهت ههدف در اند، اما تشکیل حکومت دانستهدیگر و برخی  مردم
 ؛ چبانکهه امهامهاسهتارزش ، حاکمیهت اسهالم واصلی قیام امام

   فرمود:
ـي ُسـلْ  ا ُمَناَفَسًة ف  نَّ ي َكاَن م  ر 

ُْ َیُرن  الَّ ُه َل نَّ
َ
ُُ ذ َك َتْعَل نَّ َُّ إ  ُه َمـاَس اللَّ َ اٍن، َو اَل اْلت 

َنُم َشيْ ْن ل  ؛ َو َلر  ْن ُفُضو   اْلُحَ ام  ْصـََلَح  دَّ ٍء م  ـَم اْْل  ـَك، َو ُنْظه  ین  ـْن د  َُ م  اْلَمَعال 
                                                           

و آنان غیر از خدا، معبودانی را براى خود برازیدنهد تها مایهه عّزتشهان : »12. مریم: 2
 «.باشد! )چه پبدار خامی!(

 .24، ص 74 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1
 .293 :ء. نسا9
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َك  ـْن ُ ـُدود  َلـُة م  َك؛ َو ُتَقـاَم اْلُمَع َّ َبـاد  ْن ع  َمَن اْلَمْظُلوُموَن م 
ْ
َك؛ َفَیأ ََلد  ي ب   2:ف 

نهه بهه  ،میانجام داد [در امر حکومت]را ما  دانی که آنچها تو مییخدا

بهه متها  رسیدن خاطر به دست آوردن سلطبت و مقام بود و نه براى 

بهت را یههاى محهو شهده دن بود که نشانهیبلکه به خاطر ا ؛ایپست دن

م تها یم و اصالح را در شهرهاى تو آشکار کبهیم و بر پا سازیبازاردان

ن یمن اردند و حهدود و قهوانیا [ناز ظلم ظالما]ات دهیدببداان ستم

 .ات اقامه و اجرا شودل شدهیتعط

ههای برای تحقق این ههدف، از روش شهعار و ابزار امام حسین
 شهت،آنچه در قیهام حضهرت موضهوعیت دا، اما استفاده نمود یمتفاوت

که در پرتوی این دو، حق، عدالت، آزادی و بود سبت  حاکمیت دین و
به  امام حسینهمین رو بود که از  ؛ایردل می... شک مبارزه با مبکر و

مباور حاکمیت دین و سبت، در قالب امر به معروف و نههی از مبکهر 
سهخن افهت:  1ستیزی یزید و امویهانشکبی و دینقیام کرد و از سبت

َیت»  ی 
ُ
دَعَة َقد ذ میَتت و إنَّ الب 

ُ
با الههام از نیز انقالب اسالمی  9.«فننَّ الُسّنَة َقد ذ

زیهرا  ؛هها شهکل ارفهتارزش کربال، به مباور پاسداری از دین و قیام
 ستیز کمر بهه نهابودی دیهن بسهته بودنهد، از ایهن رو امهامرهبران دین
سهران  یا»...  :فریاد بهرآورددر دوران مبارزه با رژیم طاغوت  خمیبی

د، ای ینجف بهه داد اسهالم برسه یعلما ید، ایاسالم به داد اسالم برس
   0«.رفت اسالم ؛دیداد اسالم برسعلمای قم به 

                                                           
 .222، ص90 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 2
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عزت اسالم، حقانیت مبانی فکهری، مبهارزه  پایببدی مردم به اسالم،
 ؛ چبانکهه امهامرا به همراه خواههد داشهت مالومین و دفا  از استکبار
یـن  » فرموده است: علی ـُدُه د  یِّ َْ ـز  اَل ُی ـة   ُكلُّ ع  ههر عزتهی کهه دیهن  2:َمَرلَّ

امروزه دین در دنیا زنده و عزتمبد اسهت «. تتنییدش نکبد، خواری اس
پایببدی مردم بهه دیهن بهه وجهود  و م خمیبیاین امر به رهبری اما و
بههه  [امهام خمیبهی] او»چبانکه مقام معاهم رهبهری فرمهود: هم ؛آمد

اسهالم عهزت بخشید و پرچم قرآن را در جههان بهه اهتهزاز درآورد. او 
ملههت ایههران را از اسههارت بیگانگههان نجههات داد و بههه آنههان غههرور و 

درصهد  ۷۴ تقریبها   ،آمارههاببا بهر  1«.شخصیت و خودباوری بخشید... 
کببد و انقالب اسهالمی ایهران موجهب مردم اروپا احساس دیبداری می

 0پرفسهور اسهماعیل کیلهب  9شهده اسهت.دیبی در جهان احیای تفکر 
 اوید: احیای دین می درباره عزت و

اند، توجهه بهه مهذهب و دین زنده شده است، کلیساها جان تازه ارفته
شهود. بها تلقی نمهیها دیگر زشت و کمهای مذهبی در دانشگاهاندیشه
ه اسهت، های معبوی در زندای روزمره مورد بازیابی قهرار ارفتهزیبایی

اش بهه قهدرت دیهن و جهان برای نجات و زیبا کردن روابط اجتماعی
های معبوی ارایش شدید پیدا کرده است و ایهن همهه ناشهی از جاذبه

                                                           
 .976ص ؛عیون الحکم و المواعظعلی بن محمد لیثی واسطی؛ . 2
 .21/49/2961. پیام به ملت شریف ایران در تجلیل از امام امت، 1
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اش در عرصه افکار با انقالب دیبی دعوت نویبی بوده که امام خمیبی
   8.و ذهبیت جامعه جهانی آغاز کرد

 . گسترش فرهنگ ایثار و شهادت 3

؛ های حفظ عزت، استرش فرهب  ایثهار و شههادت اسهتراهیکی از 
ثهار یا یخود را برا یدر شب عاشورا آمادا اران امام حسینیچبانکه 

هراز از »رد: کردند. مسلم بن عوسجه به امام عرش کشهادت اعالم  و
جب  با آنان هم نداشته باشم، با  یبرا یتو جدا نخواهم شد. اار سالح
مردم ایهران  1«.د تا همراه تو به شهادت برسمیسب  با آنان خواهم جبگ

ش، یهاران و طلبهی امهام حسهینشهادت فرهب  ایثار و با الهام ازنیز 
ویهژه جوانهان بهه هتعهداد زیهادی از مهردم به و کردند علیه شاه مبارزه

کردنههد، برخههی جوانههان دیگههر آرزوی شهههادت میشهههادت رسههیدند. 
کبم کهه احسهاس مهی» بود: نوشتهنامۀ خود در وصیت یجوانچه چبان

دانم چهرا وقتهی روحم عوش شده است و مرا حال دیگری است. نمی
شهود و اختیار اباهانم در خهاطرم زنهده میاذارم، بیسر به سجده می

دانم که چه هسهتم و شوید و در آن حال نمیهایم مهر نماز را میاشی
رههرو راه کجا هستم؟ خدایا! چگونه شکر تو را به جای آورم کهه مهرا 

جوانهان  9«.که همانا راه خون و شههادت اسهت، قهرار دادی! حسین
عزتمبد کشور در طول هشت سال دفا  مقدس، ثابت کردند کهه بهرای 

و  حفظ روحیه ایثار. ببابراین حاضرند جاِن خود را فدا کببد ،حفظ دین

                                                           
 ؛«در نگهاه صهاحبباران شهرق و غهرب امهام خمیبهی»باشگاه خبرنگاران جوان؛  .8
29/49/2930 .https://www.yjc.ir/fa/news/2114073 

 .90ص  ؛پیام عاشورا ؛. جواد محدثی1

 .2911ماه ، بهمن166شماره  ؛مجله پاسدار اسالم؛ «خاطراتی سبز از یاد شهیدان». 9



928    9318محرم  ۀتوشره 

 تقابهل عهزت و زیهرا ؛ضروری اسهت ،جهاد برای بقای جامعه عزتمبد
چبانکهه و عزت با جهاد اره خورده اسهت.  مصرف نداردتاریخ ، ذلت
ْسََلم»فرمود:  علیامام  ْْل  ّزًا ل  َهاَد ع     2«.َو اْلج 

آن جامعه ای نباشد، طلبی و جهاد در افراد جامعهاار روحیۀ شهادت
جهاد »فرماید: می علیامام چبانکه  ؛بار خواهد داشتسرنوشتی ذلت

ت است که خداوند آن را بهر دوسهتان در راه خدا، دری از درهای بهش
خاص خود اشوده است. جهاد، لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمهئن 
خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایبد دانسته و ترک کبد، خداوند 

 1.«پوشاندلباس ذلت و خواری را بر او می

 گرایی. معنویت و اخالق4

 کهرد.را جاودانه  حسینبالی بود که قیام امام  دو ،اخالق معبویت و 
خهود یارانش در شب عاشهورا بهه اوج  و ارایی امام حسینمعبویت
به نماز، تسبیح، استغفار، دعها و را تمام شب  شیاران حضرت و .رسید

ههای اردواهاه امهام هاز کبار خیم: »اویدمی راوی9تضر  مشغول بودند.
نبهد صهدای صدای زمزمه، و راز و نیاِز آنهان همام. اذر کرد حسین

برخی در حال رکو ، جمعی در سهجده  رسید.زنبور عسل به اوش می
 در نیهز امهام 0«.و اروهی ایستاده و نشسته به عبادت مشغول بودنهد

خدایا! بر تقهدیر تهو صهبورم، » های زندای عرضه داشت:آخرین لحاه
   2.«ای پباه بی پباهان ؛معبودی جز تو نیست، بر حکم تو صابرم
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عامههل  ،مههردم و ارایههی امههامالمی نیههز معبویههتدر انقههالب اسهه
مبهدی و خهروج کببهده سهرنگونی رژیهم شهاه، اسهتقالل، عهزتتعیین

از سوی دیگر انقالب اسالمی را کسهی  نیروهای بیگانگان از ایران بود.
در ایهن مقام معاهم رهبهری  .دار معبویت بودنمود که طالیهرهبری می

حیاتشان، ذکر و نماز و دعها را از ایشان تا آخرین لحاات » فرمود:باره 
... بعد از اتمام نماز ]ظههر و عصهر[ مشهغول ذکهر افهتن  دست ندادند

مرتب پشت سهر  ،بردندشدند و تا لحااتی که در حالت اغما به سر می
 2«.سبحان الّله والحمد لّله و ال اله ااّل الّله والّله اكبمافتبد: هم می

ثیر ناندیشمبدان غرب را تحهت تهای بود که به اونه معبویت امام
 :اویدمی 1کسیبجر یهبر قرار داد.
؛ ریزی مواجهه کهردهغرب را با بحران جهدی برنامه ،اّلّله خمیبی آیت

تصههمیمات او آنچبههان رعدآسهها بههود کههه مجههال هههر نههو  تفکههر و 
ارفهت. او پردازان سیاسی میمداران و ناریهریزی را از سیاستبرنامه
شهده در دنیها سهخن  ههای شهباختهیگری غیر از معیارهای دبا معیار
 .ارفهت، اهویی از جهای دیگهری الههام میکهردافت و عمل میمی

   9برارفته از تعالیم الهی او بود. ،اّلّله خمیبی با غرب دشمبی آیت
 نویسد: می درباره مالقاتش با امام خمیبی 0روبین وود زورث
 وزد.اردبادی از نیروی معبوی می تی آنکردم که از تبهاحساس می

                                                           
 .21/49/2961، های انقالب اسالمی. بیانات در مراسم بیعت فرماندهان کمیته2
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ای، عمامه مشهکی و ریهش سهفید، روح اویا در ورای آن عبای قهوه
که همهه بیببهداان را محهو تماشهای  طوری زندای جریان داشت؛ به

هبگهام حه  کهردم کهه بها حضهور او همهه مها  کرد. در آنخود می
ت. اسه ایم و اویا در سالن، کسهی جهز او بهاقی نمانهدهکوچی شده
ای از نور بود که در قلهب و روح همهه حضهار رسهو  آری، او بارقه

توانبهد مهرا در کهردم میبود. او تمام معیارهایی را که امهان می کرده
کببد، در هم شکسهت. او  تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری

با حضور خود، آنقدر در ما تنثیر اذارد که احساس کهردم تمهام روح 
ایهن  ،توانم بگویمکه می است... کمترین چیزی ارفته و جسمم را فرا

اسهت و یها ایبکهه او موسهای اذشته است که اویا او، یکی از انبیای 
   2.داسالم است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود بران

 سازی امر به معروف و نهی از منکر . نهادینه5

ف و نههی از مبکهر در ارو امهر بهه معهرو ،ایجاد و حفظ عزت اسالم 
ههای یهی پیکهر زیرا این دو عبصر مانبد جریهان خهون در رگ ؛است

رنه  شهدن دیهن و مهرگ انگاری در این باره، بهیاست. ترک و سهل
ایهن . متنسهفانه امهروزه خواهد داشتبه دنبال تدریجی امت اسالمی را 

تفهاوت بهی ،برابهر آن مهردم در وشهده فریضه الهی بار دیگر فراموش 
نشهان  یالعملهمانبد بدحجابی عک  هاییبرابر ناهبجاری درو  دانشده
ها، نشان مرگ آن ستم ملت نسبت به مفاسد و یی یتفاوتیدهبد. بنمی

را از دست داده باشهد و نسهبت  یبیرت دیه غک یاجامعه است. جامعه
تفهاوتی تفاوت باشد، ُمرده است. نتیجه این بییبه خوب و بد اوضا ، ب
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آمهده  امهام رضهادر سهخن اهربهار هد شد که اخوزی چیهمان نیز 
ُْ َفَیـْدُعو »است:  ـَماُ ُك ُْ ش  ْو َلُیْسَتْعَمَلنَّ َعَلْیُر

َ
اْلَمْعُموف  َو َلَتْنُهنَّ َعن  اْلُمْنَرم  ذ  ب 

ُمُمنَّ
ْ
َلَتأ

 ُْ َیاُ ُك ُْ  خ  باید هر یی از شما امر بهه معهروف و نههی از  2:َفََل ُیْسَتَجاُب َلُهـ
نه شرورترین افراد بر شما تسلط یافتهه و آنچهه کهه  ار ید، ویمبکر نما

 .  «مستجاب نخواهد شد ،خوباِن شما دعا و نفرین کببد
 نویسد: در توضیح این روایت می شهید مطهری

آنقهدر پسهت  ،ببهدک کر را تهرکهوقتی امر بهه معهروف و نههی از مب

ن یرامتشهان از بهکآنقهدر رعبشهان، مهابتشهان، عزتشهان،  و شهوندمی

ل مه میکرود می  ،ببهدکچه نهدا مهی روند، هره وقتی به درااه همان ظ 

 شود. به آنها اعتبا نمی

امر به معهروف افراد جامعه باید همه  ،برای حفظ عزتمبدی ببابراین
ُْ » شود:میرستگاری جامعه سبب زیرا کببد؛ نهی از مبکر  و ـْنُر َو ْلَتُرْن م 

َلــی اْلَخْیـ ـة  َیـْدُعوَن إ  مَّ
ُ
ُُ ذ ـَك ُهــ ولئ 

ُ
ـاْلَمْعُموف  َو َیْنَهــْوَن َعـن  اْلُمْنَرــم  َو ذ ُمُموَن ب 

ْ
م  َو َیــأ

ُحوَن  ی و امر به معهروف و یکان شما، جمعی دعوت به نید از میبا 1:اْلُمْفل 
 .«ببد و آنها همان رستگارانبدکر کنهی از مب

 طلبی. مبارزه با رفاه6

 .ارایهی اسهتبا تجملهای حفظ عزتمبدی، مبارزه از روشدیگر یکی 
برای حفظ عزتمبدی، باید از برخی امکانهات رفهاهی چشهم پوشهد و 

از  فت. در روایهات نیهزا جهان و دل پهذیربههها را بعضی از محرومیت
َعـزَّ » فرمود: علیامام قباعت به عبوان وسیله عزت یاد شده است. 

َ
اَل ذ
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ْن  ع م  بهل، اسهراف، . در مقا«قهانع نیسهتعزیزتر از فهرد هیچ ک   2:َقـان 
ههای دادهببا بهر ارایی، وسیله ذلت معرفی شده است. تجمل و مصرف

بهر  برسد کههبه خودکفایی اقتصادی و پیروزی تواند میملتی  ،تاریخی
   نماید.و ذلت زوداذر را فدای عزت پایدار  بگیرد خود سخت

 دشددم حریصددان پددر نشددد وزهمدد
 

 
ن نشدد یتا صدد  قدانع نشدد   2پدر در

 

 تیزی . استکبارس7

روحیههه  .یزی اسههتتهههای عزتمبههدی، استکبارسههشاخصهههدیگههر از 
و نکهرد مذاکره با شاه که هراز  سبب شد خمیبیاستکبارستیزی امام 

مهداری امهام، او دین زیرا عقالنیت و ؛در مقابل استکبار مثل کوه ایستاد
در  امام 9نشیبی نکبد.را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، عقب

ملت آشکار کبد  یقت را براین حقیاتا تالش نمود  ،دوران مبارزهطول 
و عهدالت، در ی آزاد ،بهه اسهتقالل یابیعزت و دسهت ی،که راه سرافراز

 ،س آنأو در ر یدر برابهر اسهتکبار جههان یسهتادایاروه اسهتقامت و ا
ایهن اعتقهاد کهه بها  یر انقالب اسالمیکب تکار است. رهبریجبا یکایآمر
و ضهرورت اری آمریکها تجاوز یخو ،«کاستیا از آمرم یهمه بدبخت»

ن یها»را برای همگان تبیین کرد و فرمود: مبارزه و عدم رابطه با استکبار 
 یمثل رابطه بره با ارگ است! رابطه بره بها اهرگ، رابطهه صهالحمبد
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خواهبد بهه مها یبها نمیخواهبد از ما بدوشبد، ایبها میا .ستیبره ن یبرا
مردم  ییا دشمن شماره یکآمر» فرمود:شان یابین همچ 2.«بدهبد یزیچ

 1«.محروم و مستضعف جهان است
چبانکهه رهبهر شده است؛ امروزه نیز استکبارستیزی سبب اقتدار ما  

ی  جمههور آمریکها را ئر ،معام انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن
پیهروی از سهیره امههام نتیجهه  مبهدیایهن عزت تیهق مهذاکره ندانسهت.

ی از یکن یشگفتا! زنازاده فرزند زنازاده مرا ب»ست که فرمود: ا حسین
ه مها کههات یم( و هین مرگ و ذلت )تسلیرده است، بکز مجبور یدو چ

 توانهد، میسهتیزارا و استکباررهبر عزتببابراین  9«.میریخوارى را بپذ
؛ خوانهدعزت فهرا  نجات داده و مردم را به گانجامعه را از سلطه بیگان

   فرمود: امامچبانکه 
بگویید که ایران باید قدرتمبد باشد و قدرتمبهد اسهت  توانیدنمیشما 

خواهیم که این کسی کهه می رود. ماو اار شاه برود، قدرت از بین می
این ضعف را برای ایران آورده، قهدرت را بهه ههدر داده اسهت، ایهن 

 0.برود

 همچبین امام درباره ذلت رضاشاه فرمود:
های سهابق دیهدم کهه در یی عکسهی کهه در سهالکه من یی وقتی 

محمدرضا پهلوی مقابل یکی از روسای جمهور آمریکا ایسهتاده بهود 

که اآلن اسم او را یادم نیست ]لیبدون جانسون[ من دیهدم مثهل یهی 
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عبد ضعیف ایستاده است در مقابهل یهی قدرتمبهد؛ عیبهی برداشهته 

اهش را بهه آن طهرف کبهد، نگهبه او نگاه نمهی طور و اصال  است این

انداخته است و این هم مثل یی بچه مکتبی مقابل معلم ایستاده است 

و من این قدر ناراحت شدم که وضع ما به ایبجا رسیده است که یهی 

کبد، در مقابل... یهی کبد، سلطبت میکسی که دارد به ما حکومت می

ای ایهن ههاحتیاج دارد به سرمایه ،اجببی که احتیاج دارد به این کشور

 2طور بایستد.کشور، این

 . افزایش توان علمی و نظامی8

افهزایش  ،جمهوری اسهالمی اقتدار های حفظ عزت واز راه دیگر یکی
تجهاوز  عامهل مههم بازدارنهده از ،زیرا قدرت ناامی ؛توان ناامی است
فلسفه فراخوانی قرآن به قدرت ناامی نیهز همهین اسهت:  .دشمن است

واَو » دُّ ِم
ِم َو َلُهْم  ََ ا

اُدوَّ اللَّ َِ ِم  ا ُباوَن بم بظطم اْلَخْنالم ُتْرهم َْ رم ٍإ َو مم َْ ُقوَّ َمظ اْسَتَطْفُتْم مم
ُكْم  ُدوَّ [ آمهاده د، براى مقابله با آنها ]دشمبانیی در قدرت داریرویهر ن 1:َِ
له ی، تا بهه وسه[دان نبردیبراى م]ده یهاى ورزاسب [نیهمچب]د و یساز

 .  «ا بترسانیدش ریآن، دشمن خدا و دشمن خو
 ؛محدود به ابزار ناامی نیسهت ،قدرت بازدارندای یی کشور امروز
در مباومهه . از ایهن روسهت کهه شهودسبب اقتدار ملی میدانش بلکه 

ساختاری استعماری امروزه، تکبولهوژی و علهم موجهب تسهلط یهی 
علهم، قهدرت و »د: یفرمامی علیامام شود. کشور بر کشور دیگر می
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ه بهدان که یسهکافت، فرمانرواست. ی  به آن دست کر اقتدار است. ه
 2«.افت، فرمانبر خواهد بودیدست ن
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