مضطرب نگردید
ناراحت و نگران نشوید ،مضطرب نگردید ،ترس و هراس را از
خود دور کنید .شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصائب
و فجایع صبر و استقامت کردند ،که آنچه ما امروز میبینیم
نسبت به آن چیزی نیست .پیشوایان بزرگوار ما ،حوادثی چون
روز عاشورا و شب یازدهم محرم را پشت سر گذاشتهاند و در
راه خدا یک چنان مصائبی را تحمل کردهاند.
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بیمطالعه به منبر نروید
در مـاه محـرم ،معارف حسـینی
و معـارف علـوی را  -کـه همان
معـارف قرآنـی و اسلام ِى اصیل
و صحیـح اسـت  -بـرای مـردم
بیـان کنید .بنـده مکـ ّرر عرض
کـردهام :منبـرِ بیمطالعـه رفتن؛
منبـری که انسـان بـرود ،بگوید
«حـاال ببینیم چـه خواهیم گفت»
و هرچـه بهدهانـش بیایـد در
منبـر بگویـد  -گاهـی حـرف
سسـت ،گاهـی خـدای ناکـرده
نقـ ِل نادرسـت ،خدای ناخواسـته
حرفـی که موهـن مذهب باشـد
 ناسپاسـی در حق عاشوراسـت.آقایان محتـرم؛ روحانیـون ،علما
و خطبـای گرامـی و زحمتکش
و ارزشـمند! امروز جوانـان ما ،با
ذهن سـیال خودشـان سـؤالهایی
دارنـد .ایـن سـؤالها را نبایـد
حمـل بـر ایرادگیری کنیـد .تا
یک جوان سـؤالی کـرد ،بگوییم:
«آقـا ،سـاکت!» گویـا دارد کفر
میگویـد! جـوان اسـت .ذهـن
جوان ،سـیّال اسـت .افـکار غلط
و استداللهای نادرسـت ،امروز در
همه جـای دنیا با توجه بـه روابط
صوتی و بصریای کـه وجود دارد،
گسـترده اسـت .جوان ما ،برایش

سـؤال بهوجـود میآیـد .چـه
کسـی باید این را برطـرف کند؟
من و شـما باید برطرف کنیم .اگر
شـما نروید و آن خأل فکری را به
شـکل درسـت پُر نکنید ،یـا آن
سـؤال و اشـکال را برطرف نکنید،
کـس دیگری می رود و به شـکل
غلـط ،جـواب او را میگویـد.
روحانـی بایـد بـا اندیشـه نـاب
اسالمی از بهترینش ،مستدلترینش
و قویترینـش مجهز باشـد .ما این
طـور اندیشـهها و حرفها ،بسـیار
داریـم .یـک نفـر مثـل شـهید
مط ّهـری رضوان َّ
اللتعالـی علیه،
یک جامعه دانشـگاهی را در مقابل
خود ،به قبول و اذعان و تسـلیم وا
میداشـت .در همان دانشـکدهای
کـه آن بزرگـوار تدریـس مـی
کـرد ،کسـانی بودند کـه بهطور
صریـح ،ضـ ّد دیـن تبلیغـات
میکردنـد و درس میگفتنـد.
آن بزرگـوار نرفـت با آنهـا دعوا
کنـد و دسـت به یقه شـود .حرف
زد ،فکـر داد ،حقایـق را گفت؛ از
ذهنیت صحیـح اسـتفاده نمود و
فضـا را قبضـه کرد.
رهبرمعظمانقالباسالمی
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ای آگاهان امت!
اگر حاضر بودید زیر بار جامعه مسلط کرد ،شما به زندگی
شکنجهوتوهین،مخالفتکنیدو دنیاییچسبیدهایدوحاضرنیستیداز
در راه خدا رنج ببرید ،حکومت آن جدا شوید.
اما بدانید که هر کس درراه
در دست صالحان بود ،اما شما در
برابربیعدالتیوستمگران،تمکین خدا کشته نشود ،عاقبت میمیرد.
و امور الهی و حکومت را به آیا گمان میکنید اگر شهید نشوید
اینانتسلیمکردید،حا لآنکهآنان تا ابد زنده میمانید؟ اما اگر شهید
به شبهات عمل میکنید و طبق نشوید ،مدتی بعد با ذلت میمیرید.
برشیازخطبةامامحسین(ع)دربرابرعلمای
شهوات خود حکومت میکنید و
دین را از حکومت تفکیک کردند .اسالموصحابیمعروفئپیامبر(ص) درسرزمین
منایکسالقبلازواقعةعاشورا
فرار شما از مرگ ،اینان را بر

ِ
هیئت
ایرانی ما!
کامال
ِ
امسـال هیچ بنری چـاپ نکردیم،
از هیـچ رنـگ و قلـ م خارجـی
اسـتفاده نکردیم ،هیـچ هدیه غیر
ایرانـی نخریدیـم ،هیـچ المـپ
خارجـی مجلسـمان را روشـن
نکرد ،هیـچ پارچـه خارجی علم
نکردیـم ،امسـال حتـی از هیـچ
خوراکـی و تغذیـه ای کـه بوی
خارجی بودن از آن استشـمام می
شـد هـم اسـتفاده نکردیم...
امسـال هیئـت نوجوانـان مـا به
جـای بنـر ،فقـط بـا پارچـه و
کتیبـه مزیـن شـد ،رنـگ و قلم
مـوی ایرانـی خریدیـم و بـا هنر
دانشـجویان هنرمند ایرانی ،طرح
عـزای اباعبـداهلل بـرآن زدیم...
امسـال برخالف سـال هـای پیش
که اسـباب بازی و لوازمالتحریر و
روسـری چینی میخریدیـم ،دفتر
و خودکار و شـال وچـادر ایرانی
خریدیـم ،امسـال بـرای پذیرایی
حتـی از کیـک هایی کـه کاغذ
جلـدش خارجی بـود ،اسـتفاده
نکردیـم ،کیک یـزدی دادیم ،موز
ایرانـی به سـختی گیـر آوردیم و
توزیـع کردیم ،و با حلـوای ایرانی
پذیرایـی نمودیم.

اسمش مهم نیسـت؛ هیئت ایرانی،
هیئت سیاسـی ،هیئت والیـی یا،...
اما مهم است امسـال هزار نوجوان
ایرانـی فهمیدنـد که بـرای مان
مهم اسـت کـه باید برایشـان مهم
باشـد که با تعصـب کاالی ایرانی
بخرنـد ،برایمـان مهم اسـت که
کارگـر ایرانـی شـرمنده خانواده
اش نشـود ،برایمان مهم اسـت که
حرف ولـی روی زمیـن نماند...
امسـال هیئـت نوجوانـان
انصارالحسـین(علیه السلام) زیر
علـم والیت خیمـه علم کـرد...
هیئت ما امسـال ،چند نفـری را از
بیکاری نجـات داد ،دل خانوادهای
را شـاد کرد ،و لبخنـد را بر لبان
کودک ایرانی نشـاند...
یاد آمد به صحبت حجتاالسلام
پناهیان؛ می گفتنـد در هیئتی که
دغدغه مبارزه با اسـرائیل نباشـد،
شـمر هم سـینه م یزند...
بـه نظـرم رسـید در هیئتـی که
دغدغه گرسـنه مانـدن کودکان
و پابرهنـگان نباشـد ،کـه دغدغه
فرمـان ولـی نباشـد ،حتما شـمر
پایکوبـی و هلهلـه مـی کند.
سید سجاد پادام

چشـمه جوشـان خـون مبـارك
سيدالشهداء منشـا حيات رضواني
انسـان و همـه آفرينش اسـت.
شهیدسیدمرتضیآوینی

بهفریادمابرسحسین!
شیعه از اسالم محمد(ص) و
علی(ع) پیروی می کردند و
می کنند؛ نه اسالم آلوده به انواع
جهل ،انحراف ،تحریف ،ارتجاع
و ...یا سازش با کسانی که می
خواهند عدالت را به فراموشی
سپارند .از این رو در برابر
ستمگران می ایستادند و با استکبار
و مستکبران سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی به مبارزه برمی خاستند
و در مقابل متکاثران و مترفان
و فرعون های مسرف سر فرود
نمی آوردند و خود را به قبول
تکاثر و ستم و استضعاف اقتصادی
تسلیم نمی کردند و به پرخوری
ستمگران مالی و گرسنه ماندن
ستمدیدگان رضا نمی دادند و نمی
پذیرفتند که اموال وسیله ای در
دست توانگران و ثروتمندان باشد.
یک نمونه از آنچه گفته شد ،ایستارِ
صحابی علوی بزرگوار ،حبیب بن
مظاهر اسدی -شهید عاشورایی
معروف -و صحابی بزرگوار
جنگنده در رکاب علی(ع) در
دو جنگ جمل و صفین  -و شهید
تواب در خونخواهی عاشورا-
سلیمان بن صرد خزاعی است.
هنگامی که آن دو به حضرت

به گونه ماه
نامت زبانزد آسمان ها بود
و پیمان برادری ات
با جبل نور
چون آیه های جهاد
محکم
تو آن راز رشیدی
که روزی فرات
بر لبت آورد
و ساعتی بعد
در باران متواتر پوالد
بریدهبریده
افشا شدی

سیدالشهدا(ع) نامه نوشتند و
خواستار آمدن امام از حجاز
به عراق (کوفه) شدند ،تا با
زمامداری او حق و عدل را
استقرار بخشند و باطل و ظلم
را از جامعه اسالمی برانند ،در
آن نامه از سیطره متکاثران بر
مردم و بلعیدن اموال مستضعفان،
دردگزاری فراوان کرده آن را
مینکوهند...
این دو بزرگمرد مجاهد ،از جمله
در نامه خود  -خطاب به امام
حسین(ع) چنین می نویسند:
« ...وجعل مال اهلل دوله بین
جبابرتها و أغنیائها »...یعنی «یزید،
مال خدا (اموال عمومی) را در
اختیار سرمایه داران جبار و
توانگران ...قرار داده است».
بحار ،ج ،44ص333

 ...و مال خدا چیزی جز مال
طبقات مختلف اجتماعی و
مستضعفان نیست .و این ایستار
قاطع ،به نوبه خود ،نشان می
دهد که پیشینیان انقالبی شیعه
در آن اهتمام داشتند که عدالت
اقتصادی و معیشتی را اجرا کنند.
محمدرضاحکیمی
الحیات ،جلد  ،6صفحه 403

و باد
تو را با مشام خیمه گاه
در میان نهاد
و انتظار در بهت کودکانه حرم
طوالنی شد
تو آن راز رشیدی
که روزی فرات
بر لبت آورد
و کنار درک تو
کوه از کمر شکست
سیدحسنحسینی

عبدالله بن مطيع
امام را نصیحت می کرد!

یکی از نمونه افرادی که در حادثه
کربال حضور داشتند «عبداهلل بن
مطيع»استکهدرنصایحاحمقانهاش
به سیدالشهدا(ع) میگوید :آقا،
حرمت قريش ،حرمت عرب و
حرمت اسالم را حفظ بفرماييد .يعنى
بحث مليّت و قومیت و نژاد و مذهب،
همه را پيش میکشد .میدانید كه
فضاى سياسى كوفه با ورود مسلم
بن عقيل ،خيلى حسينى شده بود و
بعد در يك برنامه نظامى و تبليغاتى
و شبه كودتا ناگهان فضا يزيدى شد
و سپس ستاد بحران به وجود آمد
تنظامی اعالم شد و هوا
و حکوم 
پس شد و ناگهان اطراف مسلم بن
عقيل خالى شد .نقلشده كه خيلى
از زنان كوفه ،دست مردهايشان
را میکشیدند كه بیابرویم ،بقيه
هستند .بيعت با حسين(ع) ،بهجای
خود؛ ولى بقيه هستند ،تو بیابرویم.
همینطور،همهگفتند«:بقيههستند،
بقيههستند»تادیگرکسینماند.البته
زنان بسيار فداكار و بزرگى هم در
كوفه بودند كه محکمتر از شوهران
و برادرانشان در صف حسين(ع)
بودند؛ ولى تيپ غالب كوفه ،همين
بود كه عرض كردم؛ همان تيپى كه
وقتى فاطمه -دختر نوجوان حسين
بن على(ع)  -در عصر عاشورا
اسير میشود و دشمنان به خیمهها
يورش میآوردند ،میگوید« :من
ديدم همه مردان شهيد شدند و اين
جالدها بهطرف ما حمله آوردند و
میخواهند غارت كنند و گردن بند
و خلخال را از ما بكنند و ما را اسير
بگيرند .چند نفر بهسوی من آمدند.
من ترسيدم .نمیدانستم به چه قصدى
بهطرف من میآیند .فرار كردم .به
دنبالم دويدند و من زمين خوردم.
يكى از آنان باالى سر من آمد و
شروع كرد به باز كردن خلخال از
پاى من و درحالیکه خلخال را از
پاى من میکشید ،گريه هم میکرد.

به او گفتم كه چرا گريه میکنی؟
گفت :آخر شما دختران پيغمبريد.
گفتم :اگر میدانی كه ما دختران
پيغمبر هستيم ،پس چرا با ما اینگونه
برخورد میکنی؟ گفت :آخر اگر
من خلخال را از پايت درنياورم،
يكى ديگر میآید و چنين میکند.
كارى است كه بايد بشود .پس چرا
مننكنم؟».
از اين تيپ آدمها در كوفه زياد
بودند .البته توجه داشته باشيم كه
كوفيان از ابتدا آدمهای اساسا ً
فاسدى نبودند .فرزدق شاعر درراه
مكه م یبیند كه سيدالشّهدا(ع)
بهطرف كوفه میآیند .امام از او
میپرسند :وضع كوفه چطور است؟
فرزدق جواب میدهد« :مردم
دلهایشان با توست و شمشيرهايشان
با آنهاست .بهتر است از همینجا
برگرديد» .بعد هم احكام فقهى
طواف را از امام حسين(ع) میپرسد
و نمیپرسد كه اين وسط ،وظيفه من
چيست .آيا من هم بايد با تو بيايم يا
نه؟ میگوید آقا ،التماس دعا داريم.
خداحافظ شما .سيدالشّهدا(ع)
به فرزدق میگویند« :فرزدق آيا
تو میدانی كه ما چرا با اینها
درگير شديم؟ زيرا اينان نهتنها
فساد میکنند ،بلكه سرشان را باال
میگیرند و فساد میکنند .يعنى
فساد را در خانهها و خیابانها علنى
و موجه میکنند .کثافتکاریهای
خود را تئوريزه میکنند و قبح
آن را میشکنند .سرشان را باال
میگیرند و ظلم میکنند و بیتالمال
را باال میکشند»َ « .و أب ْ ِطلُوا ال ُح ُدو َد،
َو َشرِبُوا ال ُخ ُمو َر»؛ يعنى قانون خدا و
قانون دين را در زندگى و حكومت،
تعطيل کردهاند و شراب میخورند.
« َو اسْتَأْث َ ُروا ف ِی أَمْوا ِل الْفُقَراء ِ» اموال
فقرا و حقوق مستضعفين و گرسنهها
را باال میکشند.
حسن رحیم پور ازغدی

