
مراسم عزاداری عاشورای حسینی نه تنها در میهن عزیز 
اسالمی مان بلکه در بسیاری از کشورهای اسالمی و هر 
جا که محبان و دلدادگان امام حسین علیه السالم باشند، یک مراسم 
اســتثنایی و منحصربه فرد است. مرسوم اســت که وعاظ و خطبا 
مهم ترین نیازها و اولویت های جامعه و امت اسالمی را در چنین روزی 
که روز میثاق و پیمان مجدد با سیدوســاالر شــهیدان و اهل بیت 
علیهم الســالم اســت با مردم در میان می گذراند. مثال سخنرانی 
عاشــورایی امام خمینی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در روز 13 
خرداد 42 نمونه ای بی نظیر از همین دست سخنرانی هاست. دهه ی 
اول محرم امسال هم اگرچه مانند همیشه باشکوه برگزار شد، اما سه 
خبر ویژه هم همــراه خود داشــت: اول، حضور مقتــدی صدر، از 
مؤثرترین رهبران سیاسی عراق در شب شام غریبان در حسینیه ی 
امام خمینی بود که با واکنش های متعدد رسانه ها و ناظران بین المللی 
مواجه شد. برای مثال، بی بی سی درباره ی این رویداد چنین نوشت: 
»حضور مقتدی صدر در کنار رهبر ایران و فرماندهان سپاه پاسداران، 
نمایش قدرت و نفــوذ ایران در منطقه اســت.« یکــی از کاربران 
شــبکه های اجتماعی نیز با جمالت زیر، تصویــر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، مقتدی صدر و سرلشکر سلیمانی را بازنشر کرد: »تأثیر این 

عکس از حمله ی موشکی به تل آویو کمتر نیست.« 
خبر دوم اینکه از جبهه ی دشمن نیز اخبار ضعف و افول می رسد: جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا که همیشه دشمنی 

ویژه و استثنائی ای علیه ملت ایران داشته توسط ترامپ برکنار شد. 
ترامپ درباره ی این ماجرا چنین نوشــت: »شب گذشته ]دوشنبه 
1۸ شهریور[ به بولتون اطالع داده ام که دیگر کاخ سفید به خدمات 
او نیازی ندارد. من مانند خیلی ها در دولت، به شــدت با بسیاری از 

پیشنهادهای ایشان مخالف هستم. از او خواسته ام تا استعفا دهد.«
خبر ســوم اما در همان روز حضور مقتدی صدر در حسینیه ی امام 
خمینی، سیدحســن نصراهلل، این فرزند صالح حضرت روح اهلل نیز 
ســخنرانی مهمی درباره ی وضعیت منطقــه و وظایف مجاهدان 
جبهه ی مقاومت داشت که بالفاصله بازتاب های گسترده ی جهانی 
پیدا کرد. خبرگزاری سی ان.ان. نسبت به مواضع سید مقاومت چنین 
نوشت: »]سید[ حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان، در سخنرانی 
عاشورا، رهبر عالی ایران را به »حســین« تشبیه کرد.« رسانه های 
اسرائیلی نیز آن بخش از سخنان نصراهلل را تیتر کردند که به تل آویو 
هشــدار داده بود تبدیل کردن سرزمین های اشــغالی به مخروبه 
کار سختی برای حزب اهلل لبنان نیست. بعد از همین سخنرانی بود 
که هشتگ #ما_ترکناک_یابن_لحســین و #أنبقی_بعدک؟ به 
کلیدواژه های پرتکرار در شــبکه های اجتماعــی و فضای مجازی 
تبدیل شد و مخصوصا کاربران جهان عرب، ذیل آن به تولید محتوا 
پرداختند. مثال کاربری عرب زبان ذیل همین هشتگ نوشت: »ای 
آمریکا و شیطان بزرگ، ای اسرائیل، آل سعود و تمام محور شر، که 
اکنون در اردوگاه یزید هستید، هر تالشی دارید انجام دهید و سعی 

خود را به انتها برسانید که به خدا قسم ما فرزند حسین را رها نخواهیم 
کرد«. کاربر دیگری ضمن انتشار عکس های سیدحسن نصراهلل و 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نوشت: »این همه ی ماجراست ما عشاق 
والیت هستیم«. نظر به اهمیت باالی این سخنرانی، نشریه ی خط 

حزب اهلل بخش هایی از آن را مرور می کند:

   آمده ایم که ندای امام حسین را لبیک بگوییم
امام حسین)( در روز عاشورا در وسط صحرای کربال و در میانه محاصره 
و خطر و درگیری خونین ندایی سر داد که گویی تمام آیندگان را خطاب 
قرار می دهد. گویی تمام کسانی را که در زمان های ظلم و ستم و اشغالگری 
و استبداد و استکبار حضور دارند خطاب قرار می دهد و می فرماید: هل من 
ناصر ینصرنی، هل من ذابٍّ یذب عن حرم رسول اهلل. این ندای حسینی 
اســت که هم اکنون از حنجره مظلومان عالم به گوش می رسد  و حضور 
گسترده شما در مراسم روز عاشورا نشان از پاسخ مثبت ما و شما به آن ندای 

تاریخی دارد.

   در نبرد حسین)( و یزید، بی طرف نخواهیم بود
با هرگونه طرح نظامی علیه جمهوری اســالمی ایران مخالف هستیم. 
اعالن جنگ علیه ایران به منزله اعالن جنــگ علیه کل محور مقاومت 
است و منطقه را به آتش خواهد کشید و کشورها و ملت ها را نابود خواهد 
کرد. هدف از جنگ علیه ایران، از بین بردن آخرین روزنه های امید برای 
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آنچه ما امروز احتیاج داریم، این است که مردم ما قدر شهدای ما را بدانند و بدانند که این جوانی که رفت به شهادت رسید، این عالمی که به شهادت رسید، این فرد کاسب 
زحمت کش یا زارع زحمت کشی که به شهادت رسید، چه خدمتی به کشور و به اسالم و به نظام جمهوری اسالمی کرده.    ۹۸/3/27 

*عملیات حسین بن علی)(در تاریخ 26 شهریور 1361 در منطقه عملیاتی میمک در استان ایالم توسط نیروهای سپاه پاسداران و پشتیبانی ارتش و نیروهای عشایر منطقه با هدف انهدام 

نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت که شماری خودرو زرهی و سالح سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از هزار تن از نیروهای عراق کشته و زخمی شدند.

*)( آنچه امروز احتیاج  داریم، این است که مردم قدر شهدا  را  بدانند      |     این شماره تقدیم می شود ارواح طیبه شهدای عملیات حسین بن علی 

ن حرم از نسل مدافع�ی

نگذارید روح انقالب در جامعه منزوی شود
2

هفته
ت 

روای

سخنرانی تاریخی دبیرکل حزب اهلل لبنان
 در روز عاشورای امسال

چند نکته پیرامون عبرت های عاشورا از زبان رهبر انقالب

شهادت امام زین العابدین )( بر همه مســلمانان جهان تسلیت باد

   آمده ایم که ندای امام حسین را لبیک بگوییم
   در نبرد حسین و یزید، بی طرف نخواهیم بود

   ای فرزند حسین تو را رها نخواهیم کرد
   ارتش رژیم صهیونیستی عاجز و ضعیف و ناتوان است
   اولین بار است که اسرائیل در درون خود دفاع می کند
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بازگرداندن فلســطین و اماکن مقدس به آغوش جامعه 
اسالمی اســت. متجاوزان می خواهند با جنگ علیه ایران 
زمینه را برای سلطه تمام عیار آمریکا و اسرائیل در منطقه ما 
ایجاد کنند. در روز عاشورا به عنوان بخشی از محور مقاومت 
 )( اعالم می کنیم ما در نبرد حق و باطل و نبرد حسین
و یزید بی طرف نخواهیم بود. متجاوزان تصور می کنند که 
جنگ علیه محور مقاومت پایان محور مقاومت است اما من 
به آنها می گویم اگر جنگی علیه محور مقاومت در بگیرد 

پایانی بر اسرائیل و حضور آمریکا در منطقه ما خواهد بود.
بر فراز این محــور، ایــن اردوگاه و این پــادگان حضرت 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای قرار دارد. ما از لبنان به تمامی 
جهانیان اعالم می کنیم، امام ما، رهبر ما، آقای ما، عزیز ما و 
حسین)( ما در این زمان، حضرت آیت اهلل امام سیدعلی 
حسینی خامنه ای )دام ظله( اســت و جمهوری اسالمی 
ایران قلب این محور و مرکز اصلی و قوی ترین حامی محور 
مقاومت اســت. از این رو ما در روز عاشورا به کسانی که با 
تطمیع و تهدید به جنگ و تحریم می خواهند که ما از این 
محور خارج شویم می گوییم ما پسران و دختران آن امامی 
هستیم که در روز دهم محرم موضع خود را به روشنی اعالم 
کرد و حاضر شد هزینه آن را هرچقدر هم که باشد بدهد، 
امام ما فریاد زد حرامزاده، و فرزند حرامزاده ، مرا میان دو چیز 
مخیر کرده است میان کشته شدن و ذلت )در حالی که ذلت 

از ما به دور است(.
   ای فرزند حسین تو را رها نخواهیم کرد

به آقا و اماممان آیت اهلل سید علی خامنه ای می گوییم ای 
آقای ما، ای امام ما، ای حســین)( ما، ما همان حرفی 
را به شما می زنیم که اصحاب امام حسین )( در شب 
عاشــورا به او زدند و گفتند ای آقای مــا، ای امام ما، ای 
رهبر ما اگر ما می دانســتیم که کشته می شویم و سپس 
سوزانده می شویم و آنگاه خاکستر ما بر باد داده می شود 
و سپس زنده می شدیم و باز هم کشته می شدیم و سوزانده 
می شدیم و خاکسترمان بر باد داده می شد و این کار هزار 
بار با ما می شد و آمریکایی ها و صهیونیست ها این کار را با 
ما هزار بار بک نند ای فرزند حسین تو را رها نخواهیم کرد. 
ما همان حرفی را به تو می زنیم که اصحاب امام حسین 
)(در روز دهم محرم به او زدنــد، گفتند: آیا پس از تو 
زنده بمانیم )انبقی بعدک(، زندگی پس از تو گوارا مباد ای 

.)(حسین
   اولین بار است که اســرائیل در درون خود 

دفاع می کند
ارتش افسانه ای، ارتشــی که شکست ناپذیر بود به ارتشی 
هالیوودی تبدیل شده است که فیلم های سینمایی بازی 
می کند زیرا در میدان نبرد عاجز و ناتوان و ضعیف و ترسو 
و بزدل شده است و از مرزها عقب نشینی می کند. در تاریخ 
درگیری ما و اسرائیل این اولین بار است که اسرائیل در درون 
سرزمین های اشــغالی برای خود کمربند امنیتی ایجاد 
می کند نه خارج از آن. سعودی ها باید بدانند جنگی را که 
به پشتیبانی آمریکا علیه یمن به راه انداخته اند نتیجه ای جز 
شکست در بر نخواهد داشت. بار دیگر خواهان توقف جنگ 
ظالمانه ای هستیم که علیه کشور و ملت یمن به راه افتاده 

است.
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مباحث مربوط به قیام اباعبداهلل الحســین در منظومه ی اندیشــه حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در سه سرفصل اصلی قابل بیان اســت: »اول. علل و انگیزه های قیام امام حسین علیه السالم 
است، ...یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی این قیام. بحث دوم، بحث درس های عاشوراست 
که یک بحث زنده و جاودانه و همیشگی است و مخصوص زمان معّینی نیست. درس عاشورا، 
درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواســات و درس قیام هلل و درس محّبت و عشق است. 
بحث سوم، درباره ی عبرت های عاشوراست... بحث عبرت های عاشورا مخصوص زمانی است 
که اسالم حاکمیت داشته باشد. ...یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت بگیریم.« 77/2/1۸ »یعنی 
چه، عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با آن وضعیت مقایسه کند و بفهمد در چه حال و در چه وضعیتی 
اســت؛ چه چیزی او را تهدید می کند؛ چه چیزی برای او الزم است؟ این را می گویند: عبرت.« 
71/4/22 نشریه خط حزب اهلل در شــماره ی قبلی مروری مختصر و گذرا داشت بر سرفصل 
درس های عاشورا، در اندیشه رهبر انقالب؛ و در این شماره به  ذکر نکاتی پیرامون عبرت های 

عاشورا پرداخته است.

نگذارید روح انقالب در جامعه 
منزوی شود

چند نکته پیرامون عبرت های عاشورا از زبان رهبر انقالب

یک. عقب گردی که جامعه اسالمی را همیشه تهدید می کند
ما قضیه ]عبرت های عاشــورا[ را این گونه طرح کردیم که چطور شد جامعه 
اسالمی به محوریّت پیامبر عظیم الّشأن، آن عشق مردم به او، آن ایمان عمیق 
مردم به او، آن جامعه سرتاپا حماسه و شور دینی و آن احکامی که بعداً مقداری 
درباره آن عرض خواهم کرد، همین جامعه ساخته و پرداخته، همان مردم، حّتی بعضی 
همان کسانی که دوره های نزدیک به پیامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه سال کارشان به 
آن جا رسید که جمع شدند، فرزند همین پیامبر را با فجیع ترین وضعی کشتند!؟ انحراف، 
عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بیشتر چه می شود!؟...  آیا هر جامعه اسالمی، همین 
عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگیرند، نه؛ اگر عبرت نگیرند، بله. عبرت های عاشورا   این جاست. 

77/2/1۸

دو. مردم تبلیغات دســتگاه ظالم و فاسد را باور 
کردند

به هنگام قیام امام حسین  )( کسانی 
بودند که پســر پیغمبر، پسر فاطمه ی 

زهرا و پسر امیرالمؤمنین )( را به عنوان 
خروج کننــده بر امام عــادل معرفی کردنــد! امام عادل 

کیســت؟ یزید بن معاویــه! آن عّده، در معرفی امام حســین 
علیه الّســالم به عنوان خروج کننده، موّفق شدند. 

خب؛ دستگاهِ حکومِت ظالم، هر چه دلش 
می خواهد می گوید. مردم چرا باید باور 
کنند؟! مردم چرا ساکت بمانند؟! آنچه 

بنده را دچار دغدغه می کند، همین جاِی 
قضیه اســت... مگر ما از جامعه ی زمان 
پیغمبــر و امیرالمؤمنین )( قرصتر و 

محکم تریم؟! چــه کنیم که آن 
گونه نشود؟ 75/3/20

سه. دو عامل انحراف: دورشدن از محاسبات الهی و تبعیت از شهوات
قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمین معرفی می کند: »فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الّصالة واتبعوا 
الشــهوات فســوف یلقون غیّا.« دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است: یکی دورشدن از ذکر خدا که 

مظهر آن نماز است. فراموش کردن خدا و معنویّت؛ حساب معنویّت را از زندگی جدا کردن و توّجه و طلب از خدای 
متعال و توّکل به خدا و محاسبات خدایی را از زندگی کنار گذاشتن. دوم »واتّبعوا الشهوات«؛ دنبال شهوترانی ها رفتن؛ دنبال 
هوس ها رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. به فکر جمع آوری ثروت و التذاذ به شهوات دنیا افتادن. اینها را اصل دانستن و آرمان ها را 
فراموش کردن. این، درد اساســی وبزرگ است. ما هم ممکن است به این درد دچار شــویم. اگر در جامعه ی اسالمی، آن حالت 
آرمانخواهی از بین برود یا ضعیف شود؛ هر کس به فکر این باشد که کالهش را از معرکه در ببرد و از دیگران در دنیا عقب نیفتد؛ 
این که »دیگری جمع کرده است، ما هم برویم جمع کنیم و خالصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجیح دهیم«، معلوم 

است که به این درد دچار خواهیم شد. 71/4/22 

چهار. تغییر ماهیت خواص طرفدار حق
وقتی خواِص طرفدارِ حق، یا اکثریت قاطعشــان، در یــک جامعه، چنان تغییر ماهیت 
می دهند که فقط دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا می کند؛ وقتی از ترس جان، از ترس 
تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، 
حاضر می شوند حاکمیت باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند 
و جانشان را به خطر نمی اندازند؛ آن گاه در جهان اسالم فاجعه با شهادت حسین بن علی علیه الّسالم - با 
آن وضع - آغاز می شود. ... امروز به دنیای اسالم و به کشورهای مختلف اسالمی و سرزمینی که خانه ی 
خدا و مدینةالّنبی در آن قرار دارد، نگاه کنید و ببینید چه ُفّساق و ُفّجاری در رأس قدرت و حکومتند!... 
ٍد.« در درجه ی  ٍد َو آِل ُمَحَمّ لذا، شما در زیارت عاشورا می گویید: »اَللُّهمَ ّ الَْعْن اََوَّل ظالٍِم َظلََم َحقَ ّ ُمَحَمّ

اّول، گذارندگان خشت اّول را لعنت می کنیم، که حق هم همین است. 75/3/20

پنج. عبرت گیری از عاشورا یعنی تقویت انقالبیگری
انقالب اسالمی، یعنی زنده کردن دوباره ی اسالم؛ زنده کردن »إِّن أَکرمکم عندالله 
أَتقیٰکم«. این انقالب آمد تا این بســاط جهانی را، این ترتیب غلط جهانی را بشکند و 

ترتیب جدیدی درست کند... وقتی مثل امامی بر ســر کار آمد، یعنی ورق برگشت؛ 
شهوترانی و دنیاطلبی به انزوا رفت، وابستگی و فساد به انزوا رفت، تقوی باالی کار آمد، زهد روی کار 
آمد، صفا و نورانّیت آمد، جهاد آمد، دلسوزی برای انســان ها آمد، رحم و مرّوت و برادری و ایثار و 
ازخودگذشتگی آمد. امام که بر ســِر کار می آید، یعنی این خصلت ها و فضیلت ها 
می آید. ...اگر این ارزش ها را نگه داشــتید، نظام امامت باقی می ماند. آن وقت امثال 
حسین بن علی )(، دیگر به َمذبح برده نمی شوند. اما اگر اینها را از دست دادیم چه؟ 
اگر روحیه ی بسیجی را از دست دادیم چه؟ اگر به جای توّجه به تکلیف و وظیفه و آرمان 

به فکر تجّمالت شــخصی خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان بسیجی را، جوان الهی، 
جوان  را،  بااخــالص را -که هیــچ چیز نمی خواهــد جز این که مؤمــن 

میدانی باشد که در راه خدا مجاهدت کند- در انزوا 
انداختیــم و آن آدم پــرروِی افزون خــواهِ پرتوّقِع 
بی صفاِی بی معنویّت را مسلّط کردیم چه؟ آن وقت همه 
چیز دگرگون خواهد شــد. اگر در صدر اسالم فاصله ی بین 
رحلت نبّی اکرم )( و شهادت جگرگوشه اش پنجاه 
سال شد، در روزگار ما، این فاصله، خیلی کوتاه تر ممکن 
است بشود و زودتر از این حرف ها، فضیلت ها و صاحبان 
فضایل ما به مذبح بروند. باید نگذاریم. باید در 
مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما 
تحمیل کند، بایستیم. پس، عبرت گیری از 
عاشورا این است که نگذاریم روح انقالب 
در جامعه منــزوی و فرزند انقالب 

گوشه گیر شود.  71/4/22

مراسـم عـزاداری اباعبداهلل الحسـین در حسـینیه ی امام خمینـی با حضـور رهبر انقالب و اقشـار 
مختلـف مـردم تهـران و شهرسـتان های گوناگـون بیـش از بیسـت سـال اسـت کـه در روزهای 
ابتدایی محـرم برقـرار اسـت. امسـال نیز عاشـقان و عـزاداران حسـینی به مدت شـش شـب از 
شـب هفتم محـرم، همراه بـا حضـرت آیـت اهلل خامنه ای بـه اقامـه ی عـزای حسـینی پرداختند. 
آنچـه می خوانید روایتـی کوتاه و مختصر اسـت از مراسـم عزاداری شـام غریبان امسـال در همین 

. حسینیه
     هنـوز وارد حسـینیه ی امـام خمینی نشـده ایم. داریـم با خبرنگاران و عکاسـان مراسـم 
در خیابـان منتهی بـه درب اصلـی حسـینیه، به سـمت کفشـداری های حسـینیه حرکت 
می کنیـم. از کنـار چـادری رد شـدیم کـه در آن جمعـی مشـغول کشـیدن غذا هسـتند و 
صدای صلـوات دسـته جمعی هـم از آن به گوش می رسـد. بـا خـودم می گویـم ای کاش ما 
هم می توانسـتیم برویم کمـک و از توفیق خدمـت در مجلس عـزای امام حسـین بهره مند 

شـویم.
     وارد حسـینیه کـه شـدیم حجت االسـالم کریمـی مشـغول پاسـخ بـه احـکام شـرعی 
عزادارانـی بود کـه زودتر خودشـان را بـه داخل حسـینیه رسـانده اند. حجت االسـالم دکتر 
ناصر رفیعی که سـخنران اصلی مراسـم اسـت، گوشـه ای نشسـته و با دقت گـوش می کند.

     هنوز سـخنرانی قبـل از اذان تمام نشـده که پنج نفـر از جانبـازان سـرافراز،  از در کناری 
حسـینیه وارد می شـوند و جمعیـت برایشـان جایـی بـاز می کننـد. پـس از قرائت قـرآن و 
اقامـه ی نمـاز مغـرب و عشـا جمعیـت کـه منتظـر ورود رهبـر انقـالب هسـتند، شـروع 

می کننـد بـه شـعاردادن:
این همـه لشـکر آمده به عشـق رهبـر آمـده / ابالفضـل علمـدار خامنـه ای نگـه دار. ناگهان 
شـعارها قطـع می شـود: انـگار آقـا باالخـره آمدنـد. نـه! حـاج قاسـم سـلیمانی و مقتـدی 
صدر پیـش از رهبـر انقـالب وارد حسـینیه شـدند و کنار همـان صندلـی ای که قرار اسـت 
آقا بنشـینند به پشـتی های حسـینیه تکیـه می دهند و بـا بقیه مسـئولین سـالم و علیکی 
می کننـد. بـه فاصلـه ی کوتاهـی هـم آقـا وارد می شـوند؛ جمعیـت یکپارچـه آمادگـی 
خودشـان را بـه رهبرشـان اعـالم می کننـد: ای رهبـر آزاده، آماده ایم، آمـاده. مـداِح قبل از 
منبر، حـاج مهدی سـماواتی اسـت که بـا زمزمـه ی دعای فـرج و غزلـی خطاب بـه مهدِی 
صاحب الزمـان، کـه یکـی از سـروده های حاج غالمرضا سـازگار اسـت، شـروع می کنـد: مه 

مبـارک در ابـر آرمیـده بیا...
     بعـد از آن، بالفاصلـه حجت االسـالم دکتـر ناصر رفیعـی سـخنرانی را آغـاز می کند که 
به تبیین یکـی از خطبه هـای حضـرت سیدالشـهدا  در روز عاشـورا اختصـاص دارد: "امروز 
امام حسـین خیلـی برای مـردم صحبـت کرد؛ چـون وظیفـه ی اصلی امـام هدایت اسـت و 
امـام به دنبال هدایت لشـکر کوفـه بود. ...آقـای رفیعی هـم در پایـان منبر بـرای مصدومین 

حادثه ی امـروز کربـال دعـا می کند.
     بعـد از سـخنرانی دکتـر رفیعـی، مرثیه خوانـی حـاج محمـود کریمـی بـا یـک بنـد از 
ترکیب بنـد معـروف محتشـم شـروع می شـود:  "تنهـای کشـتگان همـه در خـاک و خون 
نگـر/ سـرهای سـروران همه بـر نیزه هـا ببیـن"؛ و هر چـه می گـذرد بـر سـوز روضه خوانی 
می افزایـد و در اثنـای روضه خوانـی می گویـد از رهبر انقالب اجـازه گرفته کـه همان جوری 

کـه همیشـه روضـه می خوانـد، بخواند. 
     پایان بخـش مداحـی حـاج محمـود کریمی دودمـه ای بـود کـه بنـد اول آن را جمعیت 
جلـوی حسـینیه و بنـد دوم را جمعیت انتهای حسـینیه پاسـخ می دادنـد: بـال جبرائیل را 
فـرش محـرم می کنـد، دسـت سـردار حسـین / شـّر اسـرائیل را زاین جهـان کـم می کند، 

دسـت سـردار حسین.
     سـردار قاسـم سـلیمانی و مقتدی صـدر دارند با همیـن دو دمه سـینه می زنند و پاسـخ 
می دهند. بـا این اوصاف اسـرائیلی ها و همـه ی یزیدیان زمـان آب خوش از گلویشـان پایین 
نخواهد رفـت. این را اضافه کنید به سـخنرانی آتشـین سیدحسـن نصـراهلل در روز عاشـورا 
که عـالوه بـر تجدید بیعـت با آقـا اعالم کـرده بود کـه در نبـرد حـق و باطل و نبرد حسـین 

)ع( و یزیـد رهبـرش را تنها نخواهد گذاشـت.

)( شر اسرائیل را کم می کند، دست سردار حسین
روایت خط حزب اهلل از  مراسم شام غریبان در حسینیه امام خمینی
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ایرانی خانواده

  )( سیدالشهدا
برای حکومت قیام کرد                      
سیدالشــهدا )( تمام حیثیت خودش، جان 
خودش را و بچه هایش را، همه چیز را در صورتی 
که می دانســت قضیه اینطور می شود، کسی که 

فرمایشات ایشــان را از وقتی که از مدینه بیرون 
آمدنــد و به مکه آمدنــد و از مکــه آمدند بیرون 
حرف های ایشان را می شنود همه را، می بیند که 
ایشان متوجه بوده است که چه دارد می کند، این 
جور نبود که آمده است ببیند که، بلکه آمده بود 
حکومت هم می خواست بگیرد، اصالً برای این معنا 

آمده بود و این یک فخری است و آنهایی که خیال 
می کنند که حضرت سیدالشــهدا برای حکومت 
نیامده، خیر؛ اینها برای حکومت آمدند، برای اینکه 
باید حکومت دسِت مثل سیدالشهدا باشد، مثل 
کسانی که شیعۀ سیدالشهدا هستند باشد؛ اصل 

قیام انبیا از اول تا آخر این بوده است.   67/1/1  

رونق اقتصاد کشور، پیشــرفت اقتصاد کشور، 
هدف اصلی اش چیست؟ ... هدف این است که 
ما بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه تأمین 
کنیم، فقر را ریشه کن کنیم، تا ثروتمند شدن 
کشــور به نفع رفع فقر و ریشه کنی فقر باشد؛ 
وااّل االن ثروتمندترین کشور دنیا آمریکا است؛ 
آنجا چند میلیون انســان زیر خّط فقر زندگی 
می کنند، عّده ی زیادی در گوشه ی خیابانها از 
گرسنگی یا از سرما یا از گرما می میرند؛ ما این 
را نمی خواهیم. ِصرف اینکه یک کشور ثروتمند 
باشــد، این، آن چیزی نیســت که مورد نظر 
اسالم و مطلوب اسالم ]باشد[؛ باید این ثروت 
در خدمت ریشــه کنی فقر باشــد، در خدمت 
گســترش عدالت باشــد؛ با این نگاه و با این 

رویکرد باید حرکت کرد.     ۹۸/5/30  

زینب )(، هم در حرکت به سمت کربال، همراه امام حســین؛ هم در حادثه ی روز عاشورا، آن 
سختی ها و آن محنت ها؛ هم در حادثه ی بعد از شهادت حسین بن علی)(، بی سرپناهی این 
مجموعه ی به جا مانده ی کودک و زن، به عنوان یک ولّی الهی آنچنان درخشــید که نظیر او را 
نمی شود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پی درپی، 
در دوران اســارت زینب، در کوفه، در شــام، تا این روزها که روز پایان آن حوادث است و شروع 
یک سرآغاز دیگری است برای حرکت اسالمی و پیشرفت تفکر اسالمی و پیش بردن جامعه ی 
اسالمی. برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب کبری)( در نزد خداوند متعال یک مقامی 

یافته است که برای ما قابل توصیف نیست.   ۸۸/11/1۹  

هدف اصلی از پیشرفت 
اقتصادی کشور چیست؟ 

در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا کرد 

امروز ایران بالشــک از دورانی که ابن سینا 
و فارابی و خوارزمی و رازی و شــیخ طوسی 
و سایر دانشــمندان را پروراند، برای پرورش 
چنین شــخصیت های بزرگی بــه مراتب 
آماده تر است. چرا نمی خواهند بگذارند؟ اگر 
آن ها نمی خواهند بگذارند، چرا من و شــما 
تسلیم شویم؟ چرا من و شما طبق میل آن ها 
عمل کنیم؟ چرا باید جوان  یا سیاستمدار یا 
فرهنگِی ایرانی درست همان کاری را بکند 
که طّراحان سیاسی آمریکا و صهیونیست ها 

و دیگران برای تســلّط مجّدد خودشان بر 
ایران به آن احتیاج دارند؟! این ننگ اســت! 
هیچ کس هم نفهمد، در دل خودمان ننگ 
است. باید محصول دانشگاه های ما، انقالبیِ  
مثبت، انقالبِی فّعال، انقالبِی مسئول، انقالبِی 
متعّهد و امیدوار باشــد؛ که مــن امیدوارم 
چنین هم باشــد. من به محیط دانشگاه ها 
که نگاه می کنم از جمله محیط این دانشگاه 
عزیز ]دانشگاه صنعتی امیرکبیر[ همین را 

 7۹/12/۹ مشاهده می کنم.  

باید محصول دانشگاه های ما،  انقالبِی فعّال، متعهّد و 
امیدوار باشد 

از انحرافات و خرافه گویی 
در مجالس پرهیز کنید

فعالیت پرثمر و پنهان
)(امام سجاد 

حزب اهلل این است

رهربی مطالبه

اگـر مـا غافـل بشـویم، مـا بـه خـواب برویـم، 
همان دشـمن ضعیف زهـر خـودش را خواهد 
ریخت؛ بایـد همه بیـدار باشـیم؛ همچنان که 
بحمـداهلل امـروز همـه ی ملّـت بیدارنـد و در 
طول این سـالها هـم ملّـت بیـدار بودنـد؛ این 
بیـداری را باید حفـظ کنیم؛ توصیـه ی من به 
جوان هایمـان این اسـت؛ همـه، در هـر جایی 
کـه هسـتند، بـرای کشـور کار کننـد؛ بـرای 
تقویت کشـور، بـرای تقویـت اقتصاد کشـور، 
بـرای تولیـد داخلـی -کـه امسـال را مـا برای 
تولید داخلـی به صورت شـعار اعـالم کردیم- 
هـر کسـی در هـر جایـی کـه هسـت تـالش 
خـودش را بکنـد؛ تولیدکننـده یـک جـور، 
مصرف کننده یـک جـور، تصمیم گیرنده  یک 
جـور، قانون گذار یک جـور، مجری یـک جور، 
دولـت یـک جـور، مجلـس یک جـور، قـّوه ی 
قضائّیـه همین طـور؛ هـر کـدام بـا بیـداری و 
هشـیاری کامـل وظایفشـان را انجـام بدهند؛ 
ایـن توصیه ی مـا بـه مـردم اسـت.   ۹7/۹/21  

تولید رونق

پرهیز از انحراف، پرهیز از خرافه گرایی، پرهیز 
از مشکل تراشــی در عقاید جوان ها؛ گاهی ما 
یک کلمه ای می گوییم که یک گرهی در ذهن 
جواِن مخاطب ما به وجود می آید؛ این گره را 
چه کسی می خواهد باز کند؟ این گرهی را که 
ما با بیان ناقص خودمان یا بیان غلط خودمان 
یا بی توّجهی و بی مسئولّیتی خودمان در ذهن 
این جوان به وجود می آوریــم و عقیده ی او را 
دچار مشــکل می کنیم، این گــره چگونه باز 

خواهد شد؟ اینها مسئولّیت است. ۹4/1/20

دوران زندگـی امـام سـّجاد)( بـا فّعالّیتی 
آرام و زیـر پـرده و در جهـت سـازندگی افراد 
صالح و قـوام بخشـیدن بـه طرز  فکر شـیعی 
در ذهـن پیـروان و مبـارزه بـا تحریف هـا 
همـراه بـود. درواقـع، گام نخسـتین در راه 
آرمـان تشـّیع  - یعنـی تحّقـق دادن بـه نظام 
اسـالم و ایجاد حکومـت علوی - به وسـیله ی 
آن حضـرت برداشـته شـده اسـت و ایـن 
به هیچ وجـه  مسـالمت آمیز،  به ظاهـر  روش 
موجب آن نشـد که امام و یارانش همیشـه از 
آسـیب قهر و کیـن دسـتگاه قـدرت بنی امّیه 
در امـان بماننـد. از یـاران امـام چندیـن نفـر 
بـه وضعـی فجیـع کشـته و عـّده ای آواره و 
دور از شـهر و دیـار و اسـیر زندان هـا شـدند 
و خـود آن حضـرت حّداقـل یـک مرتبـه بـا 
وضعـی تأثّرانگیـز و در حالی کـه بـه غـل و 
زنجیـر بسته شـده بـود و با پاسـداراِن بسـیار 
حفاظـت می شـد، از مدینـه بـه شـام بـرده 
شـد و بارهـا و بارهـا مـورد تعـّرض و آزار و 
شـکنجه ی مخالفـان قـرار گرفـت و عاقبـت 
نیز در سـال 95 هجـری به  وسـیله ی ولیدبن 
عبدالملک- خلیفه ی اموی- مسـموم شـد و 

بـه شـهادت رسـید.  
 )(منبع: پیشوای صادق

برای تولید ملی  هرکس در 
هرجایی تالش خود را بکند 

ن حرم از نسل مدافع�ی

کتاب معرفی

این مقتــل ]مقتِل »ابن طــاووس« - که کتــاب »لهوف« 
است[، مقتل بسیار معتبری اســت. این سیدبن طاووس - 
که علی بن طاووس باشد - فقیه اســت، عارف است، بزرگ 
است، صدوق است، موثّق اســت، مورد احترام همه است، 
استاد فقهای بسیار بزرگی اســت؛ خودش ادیب و شاعر و 
شخصیت خیلی برجسته ای است. ایشان اّولین مقتل بسیار 
معتبر و موجز را نوشت. البته قبل از ایشان مقاتل زیادی است. 
استادشان - ابن نَما- مقتل دارد، »شیخ طوسی« مقتل دارد، 
دیگران هم دارند. مقتل های زیادی قبل از ایشان نوشته شد؛ 
اما وقتی »لهوف« آمد، تقریباً همه آن مقاتل، تحت الّشعاع 
قرار گرفت. این مقتِل بسیار خوبی است؛ چون عبارات، خیلی 
خوب و دقیق و خالصه انتخاب شــده است. من حاال چند 

جمله از اینها را می خوانم.    77/2/1۸  

مقتلی معتبر برای مطالعه همه 


