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»در بعضـی از کشـورهای دنیـا  سخن
هفتـه

معمول است، در کشـور ما هم 
اخیـرًا معمـول شـده کـه در اّول 
مسـئولّیت، رؤسـای محترم یک 
می کننـد  معّیـن  را  صـدروزه  فرصـت 
می گوینـد در ایـن 100 روز مثـًا این کارهـا را یا 
یک کارهایی را انجـام میدهیم، مـردم هم در 
می کننـد،  قضـاوت  صـدروزه  فرصـت 
مطبوعـات و دیگـران می گوینـد در ایـن 100 
روز ایـن جـور کار شـد؛ خب معلوم می شـود 
کـه در 100 روز میشـود کارهـای مهّمـی کـرد. 
یک سـال سـه  تـا 100 روز بـه اضافه ی یـک 6۵ 
بـرای کار  روز اسـت؛ بنابر ایـن، زمـان کمـی 

نیست.« 99/6/2
ایران هرســال در دهــه ی اول مــاه محرم در 
عزای ســید و ساالرشــهیدان یکپارچه شور 
و حضور می شــود. در یکــی دو دهه ی اخیر 
اما پدیــده هیئت هــای چنــد ده هزارنفری و 
برپایی مراســم عزاداری در ابعاد بسیار بزرگ 
در شهرها، رویدادی اســت که تبدیل به یک 
رویه ی ثابــت و غیرقابل انکار بــرای قلم ها و 
دوربین های رسانه ها شــده است. عزاداری 
در حســینیه ها و مصالهای بزرگ شــهرها با 
حضور خیل عزاداران در عین رعایت یک نظم 
و انسجام کامال بومی و مردمی از ویژگی این 

مراسمات است. 
با ایــن حــال دهــه ی اول محــرم امســال با 
همــه ی ســال ها و بلکــه دهه هــای اخیــر 
متفاوت اســت. شــیوع ویــروس منحوس 
کرونــا در کشــور مــا، همزمــان بــا نقــاط 
مختلف جهــان، نظم متفاوتــی را بر همه ی 
اجتماعــات انســانی تحمیــل کرده اســت. 
مصــرف  اجتماعــی،  فاصله گــذاری  لــزوم 
باالی اقالم بهداشــتی مثل ماســک و مواد 

ضدعفونی کننده، پرهیز از اجتماعات پرتراکم 
و ... همگی از پیش نشان می داد که اقامه ی 
عزای ساالر شــهیدان با مناســبات گذشته 
ممکن نیســت. مردم اما از پای ننشســتند 
و متناســب با توصیه های مدیران ســالمت 
کشور مساجد و تکایا و حسینیه ها را آماده 
کردند و با اعمــال تغییرات عمــده در نحوه 

برگزاری آماده ورود به محرم شدند.
دو روز بــه آغاز محرم مانده بــود و هیئت ها، 
تبلیغات و اطالع رسانی مراســم خود را هم 
با جدیــت دنبــال می کردند که بــا هر ترتیبی 
برایشــان محرز شــد کــه: "برگزاری مراســم 
عــزاداری مــاه محــرم در فضــای مســقف 

ممنوع است."
بســیاری از هیئت ها که حاال مــکان برگزاری 
مراســم خــود را از دســت داده بودنــد، باید 
ضمــن یافتن فضــای متناســب جدیــد، آن 
را بــرای برگــزاری مناســب تجهیــز و آمــاده 
می کردنــد. اتفاقی نشــدنی و غیرممکن با 
توجه بــه همــه ی محدودیت هــای مالی و 
تجهیزاتی و الــزام بــه اطالع رســانی مجدد. 
با ایــن حــال در عین گالیــه، از تصمیــم نهاد 
قانونــی تمکیــن کردنــد: »مــردم مؤمن و 
مسجدی ما بیشتر از دیگران به قواعد عمل 
می کننــد؛ یعنی به مــردم مؤمــن واقعًا اگر 
گفته بشود مثًا فرض کنید که در صحن ها یا 
در مراکز یا در مساجد یا در حسینّیه ها به این 
شکل می توانند حضور پیدا کنند، عقیده ی 
من این است که اینهایی که اهل مسجدند، 

ت مراقبت می کنند.« 99/2/21
ّ

بدق
اما این غیرممکن توســط نیروهای جهادی 
برنامه ریــزی  شــد.  ممکــن  بســیجی  و 
دقیــق، مواجهــه ی شــجاعانه با مشــکل و 
دو شــبانه روز بیــداری و کار جهــادی نتیجــه 

داد. تصاویــر نمــای بــاز هیئت های بــزرگ و 
شکوهمند عزاداری ساالر شهیدان در تهران 
و شهرهای بزرگ در همان شــب اول محرم، 

نشان از تحقق یک شبه ی معجزه می داد.
بــه رغــم همــه ی محدودیت هــای مالــی و 
تجهیزاتی که هیئت ها با آن مواجه بودند و 
در عین حــال خود را ملزم به حفظ ســالمت 
عــزاداران حســینی می دانســتند؛ تصاویــر 
تلویزیونــی و روایــت حاضــران در صحنــه از 
یک نظم جدید و شکوهمند در عین رعایت 

دقیق مالحظات بهداشتی خبر می داد.
همین تجربه در ابعادی دیگــر در موج اول 
کرونــا در کشــور و در رزمایش مردمی کمک 
مؤمنانه در مــاه رمضان تجربه شــده بود. 
»در قضّیــه ی ایــن بیمــاری اخیــر، ]یعنــی[ 
کرونــا، فداکاری ها به قدری چشــمگیر بود 
که افــرادی را که در خــارج از این کشــور هم 
هســتند به تحســین وادار کرد؛ در درجه ی 
پزشــکان،  درمانــی؛  مجموعه هــای  اّول 
کارکنــان  مدیــران،  بهیــاران،  پرســتاران، 
حــول و حــوش بیمارســتان ها. در کنــار 
اینهــا مجموعه هــای مردمــی داوطلــب، 
ب، بســیجی ها و عناصر 

ّ
دانشــجویان، طال

گوناگــون کــه رفتنــد در خدمــت درمــان و 
پرستاری از این بیماران قرار گرفتند، به یاری 
درمان کنندگان رفتند؛ همه ی اینها مایه ی 

عّزت و آبرو است.« 99/1/1
همیــن الگــوی کار جهــادِی امســال بچــه 
چالش هــای  از  بســیاری  در  هیئتی هــا 
گذشــته ی ملــت ایــران،  بزرگ تریــن موانع 
و گره هــا را از میــان برداشــته اســت. رهبــر 
انقالب در ارتباط تصویری با جلسه ی هیئت 
دولت وجــه ارتباط میــان دهه ی عاشــورا و 
هفتــه ی دولت را مفهــوم جهاد و شــهادت 

دانســتند  و به دولتی ها توصیــه کردند که 
بــا روحیــه ی جهــادی و پرتحرک با مســائل 
مواجه شوند: » مثًا فرض کنید شب که در 
خبرها تلویزیون این را پخــش می کند -ما 
می شنویم دیگر؛ بخش های خبر را معموًال 
همه می شــنویم- به نظــر مــن آن وزیری 
که میشــنود این خبر را، همان شــبانه با آن 
بخشی که از این قضّیه شکایت دارد تماس 
بگیرد، تلفــن بزند، بــرای فردا قــرار بگذارند، 
فردا بروند تا عصری مشکل را برطرف کنند.« 
99/6/2 که اگر رفتار و سبک زندگی دولتمردان 

اینگونه باشد و »اگر مدیرّیت در بخش های 
مختلف کشور، متدّین باشد، انقالبی باشد 
و کارآمد باشد، همه ی مشکالت کشور حل 
ی در 

ّ
خواهد شــد؛ ما مشــکل غیرقابــل حل

کشور نداریم.« 96/1/1
اینگونــه اســت کــه نــه تنهــا در مهلــت 100 
روزه، بلکــه در ظرف زمانــی 2 شــبانه روز نیز 
می تــوان کارهــای نشــدنی را شــدنی کرد، 
چــرا کــه در طــول تاریــخ انقالب بــه صورت 
عــام و در ماه هــای اخیــر به صــورت خاص 
به ما ثابت شده اســت که مغتنم شمردن 
فرصت ها همراه با روحیه جهادی و بسیجی 
غیرممکن هــا را ممکن می کنــد: »ما هرجا 
یک مدیرّیت انقالبِی فّعاِل ُپرتحّرک داشتیم، 
کار پیش رفتــه اســت؛ هرجــا مدیرّیت های 
ضعیــف، بی حــال، ناامیــد، غیرانقالبــی، و 
ف مانده 

ّ
بی تحّرک داشــتیم؛ کارها یا متوق

است، یا انحراف پیدا کرده است... و این یک 
ضعفی است که وجود دارد؛ باید مدیرانمان 
ان شــاءاهلل ُپرانگیزه تــر باشــند، کارآمدتــر 
باشند، تالش بیشتری را انجام بدهند، و به 
حول و قــّوه ی الهی همین جور هم خواهد 

شد.« 96/1/1

رحمت الهی  با مردن انسان تمام نمی  شود... من خیال می  کنم از جمله کسانی  که این رحمت در حد وافری  به آنها می  رسد - غیر از خود شهدا - 
پدران و مادران شهدای  این روزگارند... هیچ وقت نمی  شود کسی  را که در جبهه حضور دارد و جانش را می  دهد، با کسی  که در جبهه نیست مقایسه 
کرد. او کجا و این کجا! اما نقش پدران و مادران شهدای  ما در این زمان، با آنها قابل مقایسه است. حتی  اگر حمل بر مبالغه نشود، معتقدم که در 
71/1/25 | * طلبه ی شهید سیداحسان شهیدی  مواردی  - نه همه ی  موارد - نقش پدر و مادر شهید از نقش جوان شهید برجسته تر و بزرگتر است. 

فرزند مرحوم عالمه جعفر شهیدی است که در سال های ابتدایی جنگ به مقام رفیع شهادت نائل آمده است. مرحوم دکتر شهیدی در روز چهارم محرم الحرام سال 1386 شمسی به دیدار حق شتافت.

مزار: شهید گمنام

گاهی نقش پدرها و مادرها برجسته تر است          |         این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سیداحسان شهیدی *

شهید هفته

معرفی کتابکالم امام

حزب اهلل این است

شما امکاناتتان از سیدالشهداء )( بیشتر است                   

شــما یک قدری به فکر باشید... هی 
بــرای  شــرعی  تکلیــف  ننشــینید 
خودتان درســت کنیــد: کار تنبل ها! 
تکلیف شرعی ام این نیســت... شما 
قوه تان بیشتر از قوای سیدالشهداء 
اســت. قوایی نداشــت در مقابل آن 
قوه؛ ]ولی[ پاشد قیام کرد. او هم اگر تنبل بود -نعوذباهلل-  می توانست بگوید که 
تکلیف شرعی من نیست. از خدا می خواستند آنها که سیدالشهداء ساکت باشد و 
آنها به خرسواری خودشان ســوار باشــند. از »قیام« او می ترســند... اگر او هم سر 
جــای خــودش می نشســت و در مدینــه وقتی کــه مــردک ]ولیدبن عتبــه[ می آمد 
مه اهلل  تعالی! ]در ایــن صورت[ 

ّ
می گفت که بیعت کــن، می گفت بســیار خوب ســل

خیلی هم احترامــش می کردند، دســتش را هم می بوســیدند، روی سرشــان هم 
می گذاشــتند؛ پســر پیغمبــر بــود. ]منتها[ مثــل احترام بــه امــام زاده ی مــرده! به 
امامزاده ی مرده خیلی احترام می کنند؛ اما یک امام زنده ای اگر یک کلمه ای بگوید، 
اگر خود حضرت امیر هم باشــد، همان بســاطی را که ســر دیگران می آوردند سر او 

هم می آورند.  50/4/1

تحول عظیم را کسی به وجود می آوَرد که دلش نلرزد
کاری کـه امـام حسـین )( کردنـد، یـک کار فوق العـاده ای اسـت. یعنـی ابعـاد آن 
از آنچـه کـه مـا امـروز محاسـبه می کنیـم، خیلـی باالتـر اسـت... صبـرش فقـط صبـر 
بـر تشـنگی و کشـته شـدن یـاران نبـود؛ اینهـا صبـِر آسـان اسـت. صبـِر سـخت تر ایـن 
اسـت کـه دیگـران، افـراد آگاه و محتـرم هـی بگوینـد آقـا نکنیـد، ایـن کار غلط اسـت، 
این کار خطرناک اسـت. هی ایجـاد تردید کنند. کی هـا؟ افرادی مثل عبـداهلل جعفر، 
عبـداهلل زبیـر، عبـداهلل عبـاس؛ ایـن شـخصیت های برجسـته ی بـزرگ آن روز دنیـا. 
هـر کـه باشـد، اگـر اراده و ثبـات در او نباشـد، بـا خـودش فکـر می کنـد کـه مـن دیگـر 
تکلیفی نـدارم... آن کـه در مقابـل ایـن تردیدافکنی هـا بایسـتد و دلش نلـرزد و قدم 
در ایـن راه بگذارد، او همان کسـی اسـت کـه می تواند این تحـول عظیـم را به وجود 
بیـاورد. و امام بزرگـوار ما در ایـن جهت تشـّبه کردند و اقتفاء کردند به سـید و سـاالر 

شـهیدان.    90/4/13 

هم زمان با فرارســیدن ایام ســوگواری حضــرت اباعبداهلل الحســین )(و مطابق 
سال های گذشته، مجلس عزاداری ایام محرم 1۴۴2 نیز  در حضور رهبر انقالب برگزار 

خواهد شد.
رعایــت  بــه  انقــالب  رهبــر  تأکیــد  و  کرونــا  ویــروس  دلیــل شــیوع  بــه  امســال 
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا این مراسم بدون حضور جمعیت و تنها 

با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار می شود.
ایــن مراســم از شــب هفتــم تــا شــب دوازدهــم محــرم )چهارشــنبه ۵ شــهریور تا 
دوشنبه 10 شــهریورماه( به مدت شش شــب برگزار خواهد شــد. اطالعات بیشتر 
درباره ی این مراســم را در صفحه ی حســینیه ی امام خمینی در پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR و همچنین در شــبکه های اجتماعی با همیــن عنوان می توانید 

دنبال کنید.برنامه این مراسم در این شش شب به قرار زیر خواهد بود:

این حادثه نشان داد که 
زن در حاشیه ی تاریخ نیست

زینب کبـری یك نمونه ی برجسـته ی تاریخ اسـت که عظمـت حضور یك 
زن را در یکـی از مهمتریـن مسـائل تاریـخ نشـان می دهـد. اینکـه گفتـه 
می شـود در عاشـورا، در حادثـه ی کربـال، خـون بـر شمشـیر پیـروز شـد - 
 خون 

ّ
که واقعـًا پیروز شـد - عامـل ایـن پیـروزی، حضـرت زینـب بـود؛ واال

در کربـال تمـام شـد. حادثـه ی نظامی با شکسـت ظاهـری نیروهـای حق 
در عرصـه ی عاشـورا بـه پایـان رسـید؛ امـا آن چیـزی کـه موجـب شـد این 
شکسـت نظامِی ظاهـری، تبدیـل به یـك پیـروزی قطعـِی دائمی شـود، 
عبارت بود از منش زینب کبری ؛ نقشـی که حضرت زینب بر عهده گرفت؛ 
این خیلی چیـز مهمی اسـت. ایـن حادثه نشـان داد کـه زن در حاشـیه ی 

 89/2/1 تاریخ نیسـت؛ زن در متـن حـوادث مهـم تاریخـی قـرار دارد. 

حسینیه امام خمینی

پس از 50 سال
کتاب"پــس از ۵0 ســال؛ پژوهشــی تازه پیرامــون قیام امــام حســین علیه الســالم" از آثار ا 
اندیشــمند تاریخ معاصر، مرحوم عالمه سیدجعفر شهیدی اســت که رهبر انقالب از وی 
با عناوینی همچون »عالمه ی بزرگــوار«، »ادیب فرزانه«، »مورخ ژرف نگــر« و »مرد مؤمن 
صادق« 86/10/25 یاد کرده اند. نویسنده در این کتاب کوشیده تا درباره ی نهضت امام حسین 
علیه السالم به این سؤال پاسخ دهد که "آنچه رخ داد چرا رخ داد" و تالش کرده که "پاسخ 

این چرا از البالی حوادث داده شود."
مضمون این کتاب با یکی از سرفصل های کلیدی در اندیشه ی رهبر انقالب پیرامون علل 
و ابعاد حادثه ی عاشــورا قرابت مثال زدنی دارد: »چطور شــد جامعه اســالمی ســاخته و 
پرداخته شده به محورّیت پیامبر عظیم الّشأن... بعد از پنجاه سال کارشان به آن جا رسید 
که جمع شدند، فرزند همین پیامبر را با فجیعترین وضعی کشــتند!؟ انحراف، عقب گرد، 

برگشتن به پشت سر، از این بیشتر چه می شود!؟ 77/2/18« 
مرحوم جعفر شهیدی در مقدمه ی کتاب چنین نگاشته است که:"اگر در چنین کوششی 
توفیق داشته باشم، یقین دارم آنچه به دست آورده ام، عبرتی برای حال و آینده خواهد بود. 
چه اگرچه قهرمان حادثه کشته شده است، آنچه او برای آن جنگید و آنان که برای رسیدن 
به آن هدف به او وعده ی یاری دادند و به وعده ی خــود وفاکردند یا نکردند در طول تاریخ 

فــراوان بــوده و هســتند و خواهند 
بود."

کتاِب "پس از ۵0 سال" در سی فصل 
گردآوری شــده و روایتی روان، ساده 
امــا دقیق از زمانــه و تاریــخ حادثه ی 
عاشوراســت؛ هــر فصل بــا آیــه ای از 
قرآن یا روایتی از حضرات معصومین 
آغاز می شــود و همیــن فصل بندِی 
کتــاب، مطالعــه ی آن را آســان تر و 
هم اکنــون  می ســازد.  شــیرین تر 
نسخه ی چاپی و همچنین الکترونیک 
ایــن کتــاب از طریــق فضــای مجازی 
قابل تهیه اســت کــه نشــریه ی خط 
حزب اهلل مطالعــه ی آن را در این ایام 

به مخاطبین خود توصیه می کند.

خانواده ایرانی

در روزهای اخیر شــعری از شاعر شناخته شده ی کشــورمان جناب آقای 
افشین عال درباره ی سازش برخی از حاکمان عرب منطقه با رژیم جعلی 
صهیونیستی منتشر شد که با اســتقبال کاربران فضای مجازی مواجه 
شد. این ســروده ی اقای افشین عال مورد تحســین رهبر انقالب نیز قرار 
گرفته است: »شعری که خطاب به حاکمان عرب سرودید، بسیار بجا و به 

موقع بود. دست شما درد نکند.«
ابیات آغازین این شعر به این شرح است:

شیری که برازنده فخر است و مباهات
سید حسن است آیا یا شیخ امارات؟

آن لرزه درافکنده به ارکان تل آویو
این با تن لرزان شده پنهان به عمارات

ای شیخ! کنی تکیه به قومی که خداوند
از دوستی اش کرده تو را نهی به آیات؟

این نهی، ندیدی و نخواندی تو به قرآن؟
یا خوانده ای از وحی، فقط لفظ و عبارات؟

آیا نرهاندند نوامیس عرب را
سید حسن و قاسم و یاران ز بلیات؟

خنجر زدی از پشت به اعراب و نشستی
با مرتکب آن همه کشتار و جنایات

...آینده از آن یمن و غزه و قدس است
ای غرب به هش باش! رسد روز مکافات...

مسئله روز

آینده از آن یمن و غزه و قدس است

اّیام انقالب -در همان اّیام محّرم- یادم اســت نواری برای من آوردند 
ر ]بود[؛ اّوًال 

ّ
از سینه زنی در جهرم -ما مشهد بودیم- به قدری این مؤث

زیبا بود از لحاظ خود شــعر و لفظ و معنای شــعر؛ ثانیًا از لحاظ آهنگ؛ 
ثالثًا مهّیج، محّرک، راهنما؛ خیلی ارزش داشت. بعد از آن از یزد ]نواری [ 
آوردند، کــه از این دو شــهر من یادم اســت، جایی دیگری مــن ندیدم؛ 
خب مفاهیم سیاسِی آن روز را که در مبارزه مطرح بود، در قالب نوحه 
منتقل کرده بودند. ما شــبیه این را در دوره ی دفاع مقّدس داشتیم؛ 
ایــن نوحه هایی کــه آقای آهنگــران خوانــد -و آن شــاعر محترمی که 
می، کــه در اهــواز برای ایشــان شــعر 

ّ
خدا رحمتــش کنــد، آقــای معل

میگفت- آنها هم همین جور، اینها هم شعرهایی و نوحه هایی بود که 
95/3/31 آموزش دهنده بود. ما باید این کار را جّدی دنبال بکنیم. 

خاطرات رهبری

نوحه هایی که آموزش دهنده بود

کمک به پویش ایران همدل14#*

اطالع نگاشت

مثل بچه هیئتی ها
الگوسازی هیئات مذهبی

 برای کار جهادی دولت در یک سال پایانی

پیشنهاد خط حزب اهلل برای مطالعه یک کتاب عاشورایی 

اقامه عزای حسینی در حضور رهبر انقالب
چهارشنبه|99/6/5

6 محرم
سخنران: حجت االسالم

کاظم صدیقی
عزاداری: حجت االسالم

مرتضی وافی
پنج شنبه|99/6/6

7 محرم
سخنران: حجت االسالم

ناصر رفیعی
دعا و روضه:

جناب آقای مهدی سماواتی
جمعه|99/6/7

8 محرم
سخنران: حجت االسالم

ناصر رفیعی
عزاداری: حجت االسالم
محسن آتشکار

شنبه|99/6/8
9 محرم

سخنران: حجت االسالم
مسعود عالی

عزاداری: حجت االسالم
جعفر واضحی

یکشنبه|99/6/9
10 محرم

سخنران: حجت االسالم
مسعود عالی

عزاداری: حجت االسالم
سید بهاالدین ضیایی

دوشنبه|99/6/10
11 محرم

سخنران: حجت االسالم
سید احمد خاتمی

عزاداری: حجت االسالم
ناصر شهیدی

»درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام هلل و درس 
محّبت و عشق است. یکی از درس های عاشورا، همین انقالب عظیم و کبیری است که 
شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبداهلل الحسین)ع( انجام دادید. خود 
این، یکی از درس های عاشورا بود.« 77/2/18 نشریه ی  خط حزب اهلل در ایام عزاداری 
سید وساالر شهیدان فرازهایی از سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در شب عاشورای 
سال ۵1، یعنی شش سال پیش از پیروزی انقالب در هیئت انصارالحسین را مرور می کند. 
ایشان در این سخنرانی در پاسخ به این سؤال کلیدی درباره ی علل و انگیزه های قیام امام 
حسین)ع( سه برداشت نادرست یا ناقص را مطرح و پاسخ صحیح را تبیین نموده اند. در 
این میان استفاده از کلیدواژه ی انقالب اسالمی در سال هایی که ظاهرًا هنوز امیدی به 
براندازی رژیم ستم شاهی نیست قابل توجه است و البته شاهدی بر پیوند ناگسستنی 
نهضت حسینی و نهضت خمینی نیز هست.

نجات انقالب
یک منبر عاشورایی از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در شب عاشورای 45 سال قبل

طرح بحث | چرا امام حسین قیام کرد؟
طرح بحث این است که حسین بن علی)( که در سال شصت ویکم 
هجرت با یک وضعیت خاصی از مدینه به مکه آمد و از مکه به عراق آمد 
و در سرزمینی به نام کربال با وضع فجیعی و ضمن دالوري نمایانی به قتل رسید و 
شهید شد، انگیزه اش از این حرکت چه بود؟ این یک سؤالی است که قاعدتًا به 
ذهن شما آقایان عزیزی که اینجا هستید، رســیده و شاید هر کسی به فراخور 
مطالعات خود، در زمینه ی این مســئله، یک قضاوتی داشته باشــد، یا اینکه از 
دیگری یک چیزی را قبول کرده باشد. آنچه در این زمینه از قدیم در بین مردم رایج 
بوده، دو سه طرز فکر است... این دو ســه طرز فکر را بنده به طور خالصه عرض 
می کنم و جواب می دهم و روشــن می کنم که درست نیســت و بعد آنچه را که 

مورد نظر خودم است، تشریح می کنم.

پاسخ اّول)نادرست(.غیرت دینی؛ عامل نپذیرفتن ننگ حکومت یزید
بعضی عادت کرده اند که این جــور در این زمینه تصور کنند که آن 
چیزی که موجــب قیــام اباعبداهلل)(شــد، غیرت بــود... خیلی 
گفته می شود - که حسین بن علی)( اساســا یک مرد غیوری بود؛ غیرت 
اســالمی او اجازه نمی داد که ننگ حکومت یزید را تحمل کند و زیر بار ظلم و 
اســتبداد یزید برود؛ و این موجب شد که حســین بن علی)(حرکت کند و 
قیام کند. این طرز فکر اگر درســت باشــد، حرکت و قیــام اباعبداهلل)( یک 
قیام آموزنده ای نخواهد بود؛ درس نیست، آموزش نیست؛ بسته به غیرت 
هرکســی اســت: ناشــی یک صفت روانی اســت به نام غیرت اســت. ]ضمنًا[ 
هنری و مدح بزرگی بــرای امام همام نیســت. خــب، آدم غیرتــی در دنیا زیاد 

است. اصًا مسئله ی غیرت مطرح نیست؛ قضیه باالتر از این حرف ها است. 

پاسخ دوم )نادرست(. عشق به خدا و فدا شدن در راه او
بعضی دیگــر مســئله را می برنــد دور و بر مباحث عشــق و عاشــقی و 
جانبازی و مسائل عرفانی؛ که بله، امام حسین)( عاشق خدا بود و 
عاشق درصدد اســت که خود را در مقابل معشــوق خود فدا کند و او  
مثل پروانه ای خــودش را فدا کرد در مقابل پروردگار. بنده منکر اینگونه مســائل 
رقیق روحی نمی خواهم بشوم؛ در یک تحلیل خیلی عالمانه ی دقیقی شاید آخر کار 
مطلب به اینجاها برسد، اّما... مسئله ی قیام اباعبداهلل مسئله ی عشق عاشقی و 
این حرف ها هم نیست؛ مسئله ی یک مسئولیت و یک وظیفه و یک رسالت است. 
لذا شــما در هر یک از کلماتی که از حســین بن علی)(نقل شــده، اگر بگردید و 
تفحص کنید، کمترین اثری نه از غیرت و نه از عشق و عاشقی و این گونه مسائل 

نمی بینید. 

پاسخ سوم )نادرست(. دستور خصوصی پروردگار برای قیام در زمان معین
یک تحلیل دیگری که می شــود، این اســت که می گویند رســول 
اکــرم)( از طــرف پــروردگار صحیفــه ی مخصوصــی بــه نــام 
حسین بن علی)( نوشته اســت. در این صحیفه که دست هر 
امامی از ائمه)( می رسد و باز می کنند و نگاه می کنند، تکالیف اینها به طور 
دقیق مضبوط و مسطور است وقتی که نوبت به حسین بن علی)( رسید، 
در این صحیفه مثًا نوشــته بود که در ســال دهــم از امامتت - که ســال 60 
هجری است - تو باید از مدینه به مکه بروی و بعد به کربال بروی و بعد چنین و 
چنان کنــی. البته روایاتــی به این مضمون هســت، بنده هــم ایــن روایات را 
تصدیق و تأیید می کنم... اّما چرا این صحیفه ی قرآن نباشــد؟ چرا فرمایش 
پیغمبر)(نباشــد؟ چه مانعــی دارد که آیــه ی قــرآن را، جمله ی پیغمبر 
اکرم)(را، توصیــه ی علی بن ابیطالب)( را - که تکلیف هــر امامی را در 
شــرایط خاص خودش و نــه به طور کلــی، نه به طور خصوصی و شــخصی، 
معین کرده - به صحیفه تعبیر کنند؟... صحیفه ی مخصوص اگر باشد، این 
مال امام حسین)( است؛ به من و تو چه؟ در این صورت برای ما آموزنده 

نخواهد بود.

)(تجدید حیات انقالب اسالمی پیامبر اکرم .)پاسخ چهارم )صحیح
هر دینی از ادیان الهی یک انقالب است. یک انقالب، یعنی چه؟ یعنی تحولی در مبانی 
اصلی آن جامعه ای که انقالب در آن به وقوع می  پیوندد؛... این انقالب یک اصولی دارد؛ 
مثًا اصل توحید، اصل برابری انســان ها، اصل تکریم انســان. یک اصولــی در انقالب 
اسالمی وجود دارد و پیغمبر اکرم)(تمام اصول انقالب اسالمی را بیان کرد و عالوه بر بیان، به 
این اصول در جامعه ی اسالمی جامه ی عمل پوشانید؛... یک اصل ]دیگری[ وجود دارد در انقالب 
اسالمی که اگر این اصل در یک انقالبی وجود نداشت، این انقالب، انقالب کاملی نیست، أن اصل 
عبارت است از اصل تجدید انقالب. یعنی چه؟ این اصل می گوید که هرگاه جامعه ی اسالمی به 
قهقرا گرایید، از راهی که برای آن معین شده است، جدا شد و منحرف شد و در خطی که باید در آن 
خط حرکت کند، متوقف شــد یا حرکتش کند شــد، این اصل جامعه را به حــال تعالی و تکامل و 
حرکت صحیح و جهت گیری صحیح خود بازگرداند. این اصل عبارت است از اصل انقالب مجدد، 
 )(انقالِب بعد از انقالب و یا به تعبیر دقیق اسالمی، امربه معروف و نهی ازمنکر. حسین بن علی
می خواســت به این اصل عمل کند؛ برای اینکه جامعه ی اســالم - این قطاِر از خط به در رفته - 
 )(مجددًا به خط برگردد؛ الزم بود که یک فداکاری ای انجام بشود، این فداکاری را امام حسین
انجام داد و به همه ی انسان هایی که مدعی پیرو اسالم اند فهماند که هرگاه اوضاع چنان بود، 

باید این کار را انجام داد.  منبع: کتاب دو امام مجاهد 


