
شــما در این چند ســال تعداد زیادی شــهید دادیــد - چهل و هفت شــهید در ایــن راهی که هیچ کــس خیال نمی کند شــهادتی در 
آن باشــد - و باب شــهادت را در این جــا باز نگه داشــتید...  شــما یــک کار نمادین می کنیــد. این که شــما از روی جســِد علی الّظاهر 
پنهان شــده ی یک شــهید، غبارها و خاکها را برطرف میکنید و آن را می آورید ســِر دســت می گیرید، یک معنای نمادین و رمزی دارد. 
معنایش این است که علی رغم کسانی که می خواهند مسأله ی شهادت و شهید و فداکاری را زیر غبارها و خاکها پنهان کنند، شما 

نمی گذارید این کار انجام شود.      79/12/20
* شــهید مجید پازوکی، فرمانده ی گروه تفحص لشــکر 27 محمد رســول ا... در 17 مهر 1381 در منطقه ی عمومی فکه بر اثر انفجار مین به شــهادت رســید. رهبر انقالب در دیداری که اعضای گروه 

تفحص پیکر شهدا در سال 79 با ایشان داشتند از تالش های آنان تقدیر به عمل آوردند. 

شهادت: انفجار مین هنگام تفحص پیکر شهدا

شجاعت در فهم فقیهانه
»جوامع بشری هرگاه از زمامداران باتدبیر و 
باتقوا و پرهیزگار و شجاع برخوردار بوده اند، 
توانســته اند قدم هایی جلو بروند. آن وقتی 
کــه جوامــع دچــار مدیرانــی شــدند کــه... 
ترجیــح منافــع مــردم بــر منافع خودشــان 
مطرح نبود، ترس از خدا و محاســبه ی الهی 
برایشان مطرح نبود -انسان های ضعیف، 
انسان های دل بسته ی به منافع و شهوات 
شــخصی - مشــکالت برایشــان بــه وجود 
آمــد؛ چه مشــکالت مــادی و چه مشــکالت 
اخالقی و معنوی.« 83/11/10 شجاعت یکی از 
ویژگی های الزم در حاکم جامعه ی اسالمی 
اســت و این موضوع نــه تنها از بــاب تجربه و 
اســتدالل عقلی کــه از طریق قرآن و ســنت 
غوَن  ِ
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اهلَل  َوَکفی ِباهلِل َحســيًبا« )احــزاب/39( و از 
همین روست که در اصل 109 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی شــجاعت، به عنوان یکی 
از شــرایط و ویژگی های الزم برای تصدی این 
مســئولیت عظیم و ســنگین مطرح شــده 

است.
اما مــراد از ایــن شــجاعت دقیقًا چیســت؟ 
آیــا فقــط شــجاعت در میــدان جنــگ و در 

مواجهه ی دشــمن مورد نظر بوده اســت؟ 
»شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده ای 
اســت. اثــر شــجاعت در میــدان جنــگ این 
اســت که انســان از خطر نمی هراســد؛ وارد 
میدان خطر می شــود، نیروی خــود را به کار 
می انــدازد و نتیجــه اش هم این اســت که بر 
دشمن پیروز میگردد.  مردم دنیا از شجاعت 
چنین شناختی دارند. اما غیر از میدان جنگ، 
میدانهــای دیگــری هم بــرای بروز شــجاعت 
وجود دارد که اثر شــجاعت در آنهــا از میدان 
جنگ مهم تر اســت. میدان زندگی... میدان 
معرفــت، میــدان تبيیــن حقایــق و میــدان 
موضع گیری هایی کــه در طــول زندگی برای 
انســان پیــش می آیــد از آن جملــه اســت. 
شــجاعت در چنین میدانهایی اســت که اثر 
خود را نشان می دهد. یک آدم شجاع، وقتی 
حق را دیــد و شــناخت، آن را دنبــال می کند، 
از چیزی نمی هراســد، رودربایســتی مانع او 
نمی شــود.«74/11/20 »مــا نه فقــط در عمل 
احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج 
به شجاعت داریم. در فهم فقیهانه، احتیاج 
به شجاعت هست؛ اگر شجاعت نبود، حتی 
در فهــم هم خلل بــه وجــود خواهــد آمد...
گاهی انســان به خاطر این ترســها، به خاطر 
این مالحظــات، صــورِت مســئله را درســت 

نمی فهمد؛ نمی تواند مسئله را درست درک 
بکند و حــل بکند؛ موجــب اشــتباه خواهد 

شد.« 88/7/2
عقالنیت و سنجش مصلحت

در کنــار شــجاعت، عنصــر عقالنیــت و تدبیــر 
و  در تشــخیص مصالــح جامعــه، ویژگــی 
خصوصيت دیگری اســت که اداره ی جامعه 
در مــدار اعتــال و پیشــرفت را رقم خواهــد زد. 
امام خمینی رحمه ا... درباره ی اصلی عقالئِی 
ســنجِش مصلحــت در تصمیم گیری هــا در 
آخرین ســال حیات نورانی خود می فرمایند: 
»]در اداره ی جامعه ی اسالمی[ مهم شناخت 
درست حکومت و جامعه است که بر اساس 
آن نظام اســالمی بتواند به نفع مســلمانان 
برنامه    ریزی کند... و همین جا است که اجتهاد 
مصطلــح در حوزه     ها کافی نمی    باشــد. بلکه 
یک فــرد اگــر اعلم در علــوم معهــود حوزه ها 
هم باشــد ولــی نتوانــد مصلحت جامعــه را 
تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید 
را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طورکلی 
در زمینهی اجتماعی و سیاســی فاقد بینش 
صحیح و قدرت تصمیم گیری باشــد، این فرد 
در مســائل اجتماعــی و حکومتــی مجتهــد 
نیســت و نمی تواند زمام جامعه را به دســت 

گیرد.« 67/8/10 

در همیــن درک و فهــم از اســالم اســت کــه 
»شــریعت و عقالنیــت بــا یکدیگــر مالحظه 
میشوند، عاطفه و قاطعیت در کنار هم دیده 
می شوند؛ اینها همه باید باشد. قاطعیت در 
جای خــود، عواطف در جای خود، شــریعت 
در جای خــود، عقالنیت - که آن هــم خارج از 
شریعت البته نیست - در جای خود؛ همه در 
کنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگیرند؛ 
انحراف از این منظومه  ی مستحکم، موجب 

انحراف از نظام اسالمی خواهد بود.« 88/7/2
بگذارید به حساب خدا

از همان آغــاز ورود و فراگیری بیمــاری کرونا 
در کشور، بر مبنای همین رویکرد شجاعانه 
و عقالنی، رهبر انقــالب، حکم به رعایت نظر 
کارشناسان و دستورالعمل های بهداشتی 
در مراسم مذهبی و مناسک دینی داده اند و 
نتیجتًا نحوه ی اجرای این مراسم با تغییرات و 
محدودیت های فراوان مواجه شده است.. 
مراسمی که وزن و اهمیت آن در منظومه ی 
شریعت اســالمی آنقدر زیاد است که تداوم 
حیــات و قدرت اســالم در گــرو آنهاســت. در 
مکتــب اســالم انقالبی حفظ جــان افــراد و 
زندگــی مــردم چنــدان اهمیــت می یابد که 
مراسم ماه مبارک رمضان به داخل خانه ها 
اباعبدا... الحســین  ســوگواری  مراســم  و 
منتقــل  بــاز  فضاهــای  بــه  علیه الســالم 
می شوند؛  شرکت در مراسم حج یا اقامه ی 
نماز جماعت در مساجد تعطیل یا محدود 
می شــوند و عتبــات مقدســه ی حــرم اهل 
بیت علیهم السالم در مشــهد و قم نیز دچار 
محدودیت جدی می گردند. مراسم عزاداری 
محرم که هر ساله در حسينیه ی امام خمینی 
با حضور رهبــر انقــالب و خیل مشــتاقان و 
محبین به اهل بیت برگزار می شده، تعطیل، 
و بــه جلســه ی بــدون حضــور مــردم اکتفا 

می شود. 
دلیل ایــن تصمیم گیــری هم واضح اســت: 
مســئولیت حاکم اسالمی نســبت به جان 
و ســالمت مردم؛ »اینکه انســان تلویزیون 
را باز کند ببيند می گوید امروز 1۸0 نفر، چند 
روز پیــش ۲۲0 نفــر ]جــان باختند[، انســان 
خیلی دل شکسته میشود، خیلی غّصه دار 
میشــود؛ در یــک شــبانه روز این تعــداد! آن 
وقتی که کم شــده بود حــدود 30 نفر ]بود، 
که[ آن هم زیاد بود. این 30 نفر هر کدامشان 
به تنهایــی عزیزانــی دارنــد، عزیــز کســانی 
هستند؛ پدر دارند، مادر دارند، همسر دارند، 
فرزند دارنــد، بــرادر دارند، دوســتانی دارند، 
اینها عزادار می شوند. حاال اگر این رقم مثًال 
برســد به ۲00 و 1۸0 و 1۵0 و مانند اینها، خب 
واقعًا خیلــی غم انگیــز اســت.« 99/4/22 و در 
همین راستاســت کــه »هر چیــزی که کمک 
کند به ســالمت جامعــه و عدم شــیوع این 

بیماری]کرونا[، یک حسنه است.« 98/12/13
زنجیــره ی همیــن تصمیم گیــری منطقی و 
البته شــجاعانه، حاال به راهپیمایی اربعین 
رســیده اســت و ســیل جمعیــت زائــران 
ایرانــی که هر ســاله پای در طریق الحســین 
می گذاشتند را از شــرکت در این حماسه ی 
عظیم محروم کرده اســت. حــاال دل به دریا 
زدن یعنــی مانــدن و نرفتــن؛ و ایــن معنا و 
جلــوه ای دیگر از شــجاعت اســت. تصمیم، 
هــم شــجاعانه اســت و هــم عاقالنــه؛ ولی 
حســرت جامانــدن از فیض عظمــای زیارت 
اربعین در جان مؤمنان و عاشــقان حسین 
نشسته اســت. حاال همه جامانده ایم ولی 
دل هایمــان امــروز در کربــال خواهــد تپیــد. 
شکوه به موالیمان می بریم و محاسبه را به 

خدا وامی گذاریم.  

حسینیه در همین

البالغه نهج 
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شهید هفته

کالم امام

حکومت باید دست کسانی باشد

 که شیعه سید الشهدا هستند                   
ما باید همان طوری ]عمل کنیم[ که 
الشــهدا)( تمــام حیثیــت  ســید 
و  را  خــودش  جــان  خــودش، 
بچه هایش را، همه چیز را ]به میدان 
آورد.[ در صورتــی کــه می دانســت 
قضیه این طور می شــود. کســی که 
فرمایشــات ایشــان را از وقتی که از مدینــه بیرون آمدنــد و به مکه آمدنــد و از مکه 
آمدند بیرون حرف های ایشان را می شنود همه را، می بیند که ایشان متوجه بوده 
اســت که چه دارد می کند. این جــور نبود که آمده اســت ببيند که، بلکــه آمده بود 
حکومت هم می خواســت بگیــرد، اصًال بــرای این معنا آمــده بود و ایــن یک فخری 
است و آنهایی که خیال می کنند که حضرت سید الشهدا برای حکومت نیامده، خیر؛ 
اینها برای حکومت آمدند، برای اینکه باید حکومت دسِت مثل سید الشهدا باشد، 
مثل کسانی که شیعه سید الشهدا هستند باشــد؛ اصل قیام انبیا از اول تا آخر این 

بوده است.             67/1/1

زینب کبری نسخه اصلی رفتار مادران شهدای ماست
من در هیچ کتاب و هیچ مقتلی ندیدم که این زینب بزرگوار، این عّمه سادات، این عقیله 
بنی هاشم، وقتی که دو پسر خودش، دو علی اکبر خودش هم در کربال شهید شدند - 
یکی »عون« و یکی »محّمد« - عکس العملی نشان داده باشد؛ مثًال فریادی کشیده 
باشد، گریه بلندی کرده باشد، یا خودش را روی بدن آنها انداخته باشد! به نظرم رسید 
این مادران شهدای زمان ما، حقیقتًا نسخه زینب را عمل و پیاده می کنند! بنده ندیدم، 
یا کمتر مادری را دیدم - مادر یک شــهید، مادر دو شــهید، مادر سه شهید - که وقتی 
انسان او را می بیند، در او ضعف و عجز احساس کند! مادران واقعًا شیر زنانی هستند 

که انسان میبیند زینب کبری نسخه اصلی رفتار مادران شهدای ماست.      74/3/19

مراقب انگیزه هایتان باشید
ــی، جــوان مؤمن ما اســت؛ 

ّ
یکــی از مهم تریــن ابزارهــای اقتــدار مل

می خواهند این ایمان را از جوان بگیرند. این جوان مؤمن اســت که 
در مسئله ی هسته ای، در مسئله ی پیشرفت های علمی، در نانو، در 
رویــان، در بقّیه ی بخش های علمی بیداْرخوابی می کشــد، ســختی 
می کشد تا اینکه یک پیشــرفت علمی را به نهایت برساند؛ این جواِن 
مؤمن اســت، اینها بّچه های مؤمن ما هســتند و خیلــی از اینها را ما 
از نزدیک می شناســیم. اینها می خواهنــد این ایمــان را از این جوان 

96/10/19 بگیرند، انگیزه را می خواهند از این جوان بگیرند. 

با نام امام حسین از مشکالت عبور خواهیم کرد               
می گویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم و اشک نیست، 

برای ارزش هاســت. آنچه پشت ســر این عزاداری ها، بر ســر و ســینه زدن ها، اشــک ریختنها وجود دارد... 

ارزشهای معنوِى الهی است... ملت اسالم اگر نام حسین را و یاد حســین را زنده نگه بدارد و آن را الگو قرار 

86/1110/19 بدهد برای خود، از همه ی موانع و مشکالت عبور خواهد کرد.   

حضرت آیت اهلل خامنه ای در روزهای پایانی دفاع مقدس و ایام عزای اباعبداهلل الحسین علیه السالم

عکس نوشت

  بیانات رهبر انقالب در دیدار با گروهی از زائران کربال پس از بازگشت به وطن

اگر راه کربال باز بود...
چندســالی بود که هر چه به ایام اربعین حسینی که نزدیک تر می شــدیم، بانگ رحیل به سوی کربالی امام حسین 

علیه السالم بیشتر و بلندتر در فضای کشور طنین می افکند و مشتاقان، هر کدام در پی تهیه و تمهید مقدمات سفر 

بودند. دل ها برای زیارت، بیشتر از گذشته می تپید و لحظه ی وصال را انتظار می کشید. امسال اما تکلیف در ماندن 

است و عمل به دستورات بهداشــتی و »هر چیزی که کمک کند به ســالمت جامعه و عدم شــیوع این بیماری، یک 

حسنه است.« 98/12/13 حاال امسال دایره ی جاماندگان و حســرت زدگان فراق، بسی گسترده شده است. رهبر 

انقالب فرمودند که »روز اربعین، همه ی مردم بنشینند زیارت اربعین را با حال، با توّجه بخوانند و ِشکوه کنند پیش 

امام حسین )علیه الّسالم( و بگویند یا سّیدالّشهداء، ما دلمان می خواست بیاییم، نشد، وضع این جوری است تا یک 

نظری بکنند، یک کمکی بکنند.« نشریه خط حزب ا... به همین مناسبت،  برای اولین بار بخشی از بیانات رهبر انقالب در 

دیدار گروهی از زائران کربال را منتشر می کند که در اولین سال های بازگشایی راه زائران پس از 20 سال بسته بودن آن و 

در دوران حاکمیت صدام ایراد شده است.

کربال کعبه دل هاست
کربال کعبه ى دلهاســت. همان نقطــه اى که روزى تصّور می شــد همــه چیز در آن جا دفن شــد؛ 
اصالتها، حقیقت ها، ارزشها، و همه ى جلوه هاى اسالِم ناِب پیغمبر از میان رفت و تمام شد، امروز 
ببينید چطور دلهاى مردِم دنیا را به خودش جذب کرده است! این، نه به صورت ایمان و باور، بلکه 
به صورت عشق است. از ایران، عربستان، هندوستان و از اقطار عالم، انسان هایی، با اشتیاق، به 
آن جا می روند. پس، معلوم می شود که دستهاى ماّدى، هیچ وقت نمی توانند اصالت ها را دفن 
کنند. اگر مردمی، ضعیف و بی عرضه باشــند و جلو چشــم آنها اخفا و کتمانی انجام گیرد، چوب 
بی حمیتی و بی هّمتی خودشان را خواهند خورد. لکن خداى متعال، انسانهایی را برمی انگیزد، که 

خواهند توانست از آن اصالت ها استفاده کنند.
هر چه گذشت این دایره وسیع تر شد

از وقتی که حادثه ى کربال اّتفاق افتاد، تا آن زمانی که مردم، گروه گروه، براى زیارت رفتند، این دایره، 
همین طور وسیع شــد. به خالف وضع طبیعی عالم، که شما وقتی ســنگی را در آب می اندازید، 
امواجی ایجاد می کند - یک دایره در محیط خودش به وجود می آورد - اما هرچه می گذرد، این 
دایره، همین طور کمرنگتر می شود. در این حادثه، عکس این، اّتفاق افتاده است. یعنی هرچه 
این دایره وسیع تر شده، موجش بلندتر، نمایانتر، ماندگارتر، زاینده تر و جوشنده تر شده است. 
امروز هم، مانع وجود دارد. حضراتی از بازماندگان جناب متوکل که آن جا هستند، حاضر نیستند 
تحّمل کنند! در همین سالهاى اخیر، تاکنون چند بار با جماعتهایی که در روز »اربعین« از بخشهاى 
مختلف عراق به سمت کربال می رفتند، مقابله کرده اند. عشایر غیور و مؤمن عراق، آزمایشهاى 

خونینی داشته اند. 
محبتی که روز به روز بیشتر شعله می کشد

همین سه - چهار سال قبل از این هم، یک نمونه اش را داشــتیم. اگر راه باز بود، آن وقت بیشتر 
دیده می شد که این شوقها کجاســت؛ این کانون هاى عشــق و شــور و محّبت در دلها... چقدر 
گسترده است، چقدر پرعمق است! آخر محّبت و عشق، یک آتش سوزنده است. بیشتر محّبتها، 
مثل چوب خشکی که روى آتش می گذارید، شعله می کشد؛ اما ماندگار نیست، سطحی است. 
اما این محّبت، یک محّبت معنوى اســت و روزبه روز اشتعالش بیشتر می شود. اصًال خاموشی 

ندارد؛ فرو نشستن ندارد. این، همان عامل معنوى است. 
شهدا هم شوق زیارت داشتند 

ه اى از این شــعله را در دلهاى خودشــان دارند. البته، صدها هزار 
ّ

خوش به حال کســانی که جرق
جواِن مؤمِن پرشــوِر ما هم داشتند؛ اما شهید شدند و نتوانســتند. امروز هم، در بین جانبازان 
ما، در بین خانواده هاى شهداى ما، هنوز هستند کسانی که امکانات برایشان فراهم نیست که 
بروند. بحمدا...، شما با طریق صحیح و مشروع رفتید و خدا این توفیق را به شما داد. این نعمت 
الهی را شــکر کنید و بدانید که دلهاى زیادى آرزو و حســرت آن مناظر و مراکز و مقاماتی را که شما 
ق بدارد.... امیدواریم باز هم، باز 

ّ
زیارت کردید، دارند. خداوند از شــما قبول کند و همه تان را موف

ق باشید. 1378/08/23   
ّ

هم، دهها بار دیگر هم، به شما قسمت کند. ان شاءا... موف

مسئله روز

دولت جوان انقالبیزیارت اربعین

مقدمات روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی چیست؟خالصه نهضت حسینی

یک جمله در زیارت اربعیِن امام حســین علیه الّصالةوالّســالم ذکر شــده است که... 
ناظر به جهت قیام حســينی اســت- عرایضی عرض می کنیم. آن جمله این اســت: 
»و بذل مهجته فیک«. ایــن زیارت اربعین اســت؛ منتها فقره های اّول آن، دعاســت 
که گوینــده این جمالت خطــاب به خداوند متعــال عرض می کنــد: »و بذل مهجته 
فیک«؛ یعنی حســین بن علی، جان و خون خــود را در راه تو داد؛ »لیســتنقذ عبادک 
مــن الجهالة«؛  تــا بندگان تــو را از جهل نجــات دهــد؛ »و حیــرة الّضاللة«؛ و آنهــا را از 
سرگردانِی ناشــی از ضاللت و گمراهی برهاند. این یک طرف قضیه، یعنی طرِف قیام 
کننده؛ حسین بن علی علیه الّسالم اســت. طرف دیگر قضیه، در فقره بعدی معرفی 
می شود: »و قد توازر علیه من غّرته الدنیا و باع حّظه باالرذل األدنی«؛  نقطه مقابل، 
کســانی بودند که فریب زندگی، آنها را به خود مشــغول... و هواهای نفس، از خود 
بیخودشــان کرده بود؛ »و باع حّظه بــاالرذل األدنی«؛ ســهمی را که خــدای متعال 
برای هر انســانی در آفرینش عظیم خود قرار داده اســت -این ســهم عبارت اســت 
از ســعادت و خوشــبختی دنیا و آخرت- به بهای پســت و ناچیز و غیــر قابل اعتنایی 

فروخته بودند. این، خالصه نهضت حسينی است.       79/1/26

 نمونه هایی از کارهایی که می تواند نسل جوان را در نقش و شأِن محور بودِن حرکت عمومی 
جامعه کمک کند و ظرفّیــت الزم را به آنها بدهد. یکی تشــکیل کارگروه های فرهنگی اســت... 
یک کار دیگر، تشــکیل گروه های فّعالیت  سیاسی ]است[.... تشــکیل میزگردها و کرسی های 
آزاداندیشی در دانشــگاه ها... یک راهکار دیگر تشــکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل 
بین الملل و مسائل جهان ]است[... یک راهکار دیگر تشکیل گروه های علمی و همکاری با مراکز 
علمی ]است[.... فّعالّیتهای اطالعاتی مردمی. کارگروه هایی که ممکن است به هم مرتبط هم 
نباشند اّما بایستی هدایت بشوند، باید برنامه ریزی بشود. همه ی این کارها باید به وسیله ی 
ی که 

ّ
جوان ها برنامه ریزی بشود. البّته همه ی اینها هم بایستی با الهام گیری از آن جهت گیری کل

عرض کردم ]یعنی[ در جهِت رسیدن به جامعه ی اسالمی و تمّدن اسالمی است. … سرانجام 
]اینها[، کشاندن نســل جوان متعّهد به عرصه ی مدیرّیت کشور ]اســت[، ... ورود در عرصه ی 
مدیرّیت برای نســل جوان از ایــن راه ها اّتفــاق می افتد و طبعًا اگر نســل جــوان وارد عرصه ی 
مدیرّیت شــد، و مدیران ارشــد نظــام از جملــه ی جوان های متعّهد ]شــدند[ -کــه من گفتم 
جوان های متعّهد حزب اللهی، یعنی واقعًا باید حزب اللهی باشــند؛ به معنای درست کلمه ی 
حزب اللهی- آن وقت آن حرکت عمومی کشور طبعًا استمرار پیدا می کند، سرعت پیدا می کند 

و انجام می گیرد.  95/3/16 

محل شهادت: فکه

حزب اهلل این استخانواده ایرانی

امسال نیامدیم اما دلمان پیش شماست

ومی مشتاقی و محر
»بعضی ها خب عاشق امام حسین هستند، عاشق اربعینند؛ ]خب،[ معلوم است، همه ی ما ]هستیم[؛ حاال خیلی از شماها که خودتان رفته اید، بنده که محروم بودم و  سخن

هفتـه
ی مربوط به کرونا است. اگر 

ّ
ف به صالح دید مسئوالن ستاد مل

ّ
مشتاق هم بودم -گر چه دوریم به یاد تو سخن میگوییم- اّما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، فقط متوق

گفتند نه -که تا االن گفتند نه- باید همه تابع باشند، همه باید تسلیم باشند... از داخل خانه اظهار ارادت کنیم. دو سه زیارت مهم روز اربعین وارد است؛ روز اربعین، همه ی 

مردم بنشینند زیارت اربعین را با حال، با توّجه بخوانند و ِشکوه کنند پیش امام حسین )علیه الّسالم( و بگویند یا سّیدالّشهداء، ما دلمان میخواست بیاییم، نشد، وضع این جوری است 

تا یک نظری بکنند، یک کمکی بکنند.« 99/6/31 راهپیمایی اربعین اولین برنامه ای نیست که از آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون بنا به مصلحت محافظت از جان مردم و با هدف جلوگیری 

از شیوع بیماری تعطیل یا محدود می شود. خط حزب ا.. مبنای این رویکرد تصمیم گیری در نظام اسالمی را بررسی کرده است.

  

ن بار
ر برای اولی

شا
انت

اربعین امسال، با ســال های گذشــته تفاوت ظاهری دارد؛ به دلیل شــیوع ویروس کرونا حضور در راهپیمایی و حرم  مطهر سیدالشهدا علیه السالم امکان پذیر نیســت؛ اما معرفت و زیارت 
اربعین حســينی راه دور و نزدیک نمی شناســد و از داخل خانه ها هم می توان با پای دل و فکر به سوی کربال گام برداشــت. در نگاه رهبر انقالب، اربعین، نقطه ی  شروع بســیاری از اهداف و 

برنامه های خاندان آل اهلل  بعد از شهادت سیدالشهدا است.  خط حزب ا... در گزیده بیاناِت پیِش رو به مرور  ابعاد گوناگون اربعین در بیانات رهبر انقالب پرداخته است.

اربعین یعنی
 جرأت بخشیدن به مظلوم

اولین شکوفه های عاشورایی
 در اربعین شکفته شد 

اولیـن  اسـت.  دیگـر  فروردیـن  یـک  خـود،  اربعیـن 
شـد.  شـکفته  اربعیـن  در  عاشـورایی  شـکوفه های 
محبـت  جوشـان  چشـمه ی  جوشـش های  اولیـن 
حسـينی - که شـّطِ همیشـه جاری زیـارت را در طـول ایـن قرن ها به 
راه انداختـه اسـت - در اربعیـن پدیـد آمـد. مغناطیـس ُپرجاذبـه ی 
حسـينی، اولین دل ها را در اربعین به سـوی خود جذب کـرد؛ رفتن 
جابربن عبـدا... و عطّیـه بـه زیـارت امـام حسـین در روز اربعیـن، 
سـرآغاز حرکت ُپربرکتی بود کـه در طـول قرن ها تا امروز، پیوسـته و 
پی درپـی این حرکـت ُپرشـکوه تر، ُپرجاذبه تر و ُپرشـورتر شـده اسـت 

و نام و یاد عاشورا را روزبه روز در دنیا زنده تر کرده است. 85/1/1 

شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی،
 در روز اربعین است 

شـروع جاذبـه ی مغناطیـس حسـينی، در روز اربعیـن 
اسـت. جابربن عبدا... را از مدینه بلند می کنـد و به کربال 
می کشـد. این، همـان مغناطیسـی اسـت که امـروز هم 
بـا گذشـت قرن هـای متمـادی، در دل مـن و شماسـت. کسـانی کـه 
معرفـت بـه اهل بیـت دارنـد، عشـق و شـور بـه کربـال همیشـه در 
دلشـان زنده اسـت. این از آن روز شـروع شـده است. عشـق به تربت 

حسينی و به مرقد سرور شهیدان – سیدالشهدا. 85/1/1 

اربعین و وظیفه ما 
برای زنده نگاه داشتن نام شهید

ــا  ــن روز، ب ــه در ای ــت ک ــن در آن اس ــت اربعی ــا اهمی اساس
تدبیــر الهــی خانــدان پیامبــر)ص(، یــاد نهضــت حســينی 
بــرای همیشــه جاودانــه شــد و ایــن کار پایه گــذاری گردیــد. اگــر 
بازمانــدگان شــهدا و صاحبــان اصلــی، در حــوادث گوناگــون -  از 
قبیــل شــهادت حســین بن علی )علیه الســالم( در عاشــورا -  بــه 
از  بعــد،  نســل های  نبندنــد،  کمــر  شــهادت  آثــار  و  یــاد  حفــظ 
دســتاورد شــهادت اســتفاده ی زیــادی نخواهنــد بــرد. درســت 
ــه  ــده نگ ــم زن ــا ه ــن دنی ــهدا را در همی ــال، ش ــدای متع ــه خ ــت ک اس
مــی دارد و شــهید بــه طــور قهــری در تاریــخ و یــاد مــردم مانــدگار 
اســت؛ امــا ابــزار طبیعی یــی کــه خــدای متعــال بــرای ایــن کار - مثــل 
همــه ی کارهــا - قــرار داده اســت، همیــن چیــزی اســت کــه در اختیار 
و اراده ی ماســت. مــا هســتیم کــه بــا تصمیــم درســت و بجــا، 
می توانیــم یــاد شــهدا و خاطــره و فلســفه ی شــهادت را احیــا کنیــم 

و زنده نگهداریم.  68/6/29 

سیاست والئی زینب کبری این بود 
تا اجتماعی تشکیل شود

مرحـــوم ســـید بـــن طـــاووس- و بـــزرگان- نوشـــته اند کـــه 
وقتـــی کاروان اســـرا، یعنـــی جنـــاب زینـــب )ســـالم اهلل علیها( 
ــدا...  ــط جابربن عبـ ــا فقـ ــدند، در آنجـ ــال شـ ــن وارد کربـ ــه در اربعیـ و بقیـ
انصـــاری و عطیـــه ی عوفـــی نبودنـــد، »رجـــال مـــن بنـــی هاشـــم«؛ 
ــهدا  ــت سیدالشـ ــرد تربـ ــاران برگـ ــده ای از یـ ــم، عـ ــی هاشـ ــده ای از بنـ عـ
جمـــع شـــده بودنـــد و بـــه اســـتقبال زینـــب کبـــری آمدنـــد. شـــاید ایـــن 
ـــه کربـــال-  ـــم ب ـــری اصـــرار کـــرد کـــه بروی سیاســـت والئـــی هـــم کـــه زینـــب کب
در مراجعـــت از شـــام- بـــه خاطـــر همیـــن بـــود کـــه ایـــن اجتمـــاع 

کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود. 87/11/28  

اربعین یعنی جرأت بخشیدن به مظلوم
آنچــه در کلمات بــزرگان و قدما هســت، این اســت کــه وقتی زینــب کبری و 
مجموعه ی اهل بیت وارد کربال شدند، عطیه ی عوفی و جناب جابر بن عبد 
ا... و رجالی از بنی هاشــم در آنجا حضور داشــتند. این نشــانه و نمونه ای از 
تحقق آن هدفی است که با شهادت ها باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این فکر و 
جرئت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجرای توابین به وجــود آمد؛ اگرچه ماجرای 
توابین ســرکوب شــد؛ اما بعد با فاصلــه ی کوتاهــی ماجرای قیــام مختــار و بقیه ی آن 
دالوران کوفه اتفــاق افتاد و نتیجه ی در هم پیچیده شــدن دودمان بنی امیه ی ظالم و 
خبيث بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله ی مروانی ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا 
کرد؛ راه باز شــد. این خصوصيت اربعین اســت. یعنی در اربعین افشــاگری هم هست، 

عمل هم هست، تحقق هدف های آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد. 87/11/28  

گزیده بیانات


