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روزنگار هیئت میثاق با شهدا | منزل پنجم

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسالم

خالصه سخنرانی شب پنجم محرم هیات میثاق با شهدا

همه کس ،همه وقت ،همه جا :امتحانات الهی

خدا اعالم کرده است که تو را آفریده
برای اینکه امتحان شوی«.اليمكن
الفرار من حكومتک».تو را داریم
امتحان میکنیم.
این یک مبنای نظری است برای
برنامهریزی .مبنایی است برای درک
معارف دینی؛ مبنایی است برای
تنظیم روابط اجتماعی.علمای حقوق،
در شیوه قانونگذاری و تنظیم نظامات
حقوقی توجه کنند به این مبنا.
نمیشود که امتحان فلسفه خلقت
شما باشد و فلسفه دین شما نباشد.
نمیشود که فلسفه دین شما باشد و
فلسفه حکومت نباشد .حکومت دینی
حکومتی است که امکان امتحان و
فرصت امتحان میدهد .نمیشود
فلسفه حکومت شما باشد و فلسفه
تعلیم و تربیت شما نباشد.نمیشود
که شما در طراحی نظام تربیتی بدون
در نظر گرفتن مسئله امتحان طراحی
بکنی .دستورات دینی طوری هستند
که امکان امتحان را باقی بگذارند.
میفرماید غیبت نکن.کسی که
غیبت میکند دارد جنایت میکند.
دستگاه امتحان را به هم میزند .شما
با ممنوع کردن غیبت دارید فرصت
گناه میدهید .بله داریم فرصت
میدهیم که امتحان بشوند.
وقتی که ابلیس رجیم شد .برگشت
به خدا گفت این دنیا باید جواب
عبادتهایم را بدهی .فرمود چه می
خواهی؟ گفت :می خواهم مثل خون
در رگ فرزندان آدم نفوذ داشته باشم.
می خواهم عمر زیاد داشته باشم.
گفت باشد .ابلیس نامرد خدا شناس
است .گفت تو کریمی هر کس
چیزی بخواهد از کرمت یک چیزی
هم به آن اضافه میکنی .خدا فرمود.
باشد .کاری میکنم .در سینه آدم

نفس بزنی خیال کند که فکر و نفس
خودش است .برو هرکس بندگی تو
را بکند به حرف تو گوش کند به درد
من نمیخورد.حضرت آدمعلیه السالم
آمد .گفت خدایا چرا اینطور کردی.
فرمود تو چه می خواهی به تو هم
میدهم .اگر من بودم می گفتم که
آن ها را از ابلیس بگیر .اما با این
درخواست فلسفه خلقت را میخواهم
به هم بزنم.

میفرماید غیبت نکن.
کسی که غیبت میکند دارد
جنایت میکند .دستگاه
امتحان را به هم میزند .شما
با ممنوع کردن غیبت دارید
فرصت گناه میدهید .بله داریم
فرصت میدهیم که امتحان
بشوند
ما شما را برای چه آفریدیم؟ ما به
نتیجه کاری نداریم ما به فرآیند کار
داریم.
پیامبر(ص) در شب معراج سواالتی
میپرسند .پروردگار عالم وقتی به
مقدرات میرسد میفرماید:
ِين َم ْن َل
َو إ ِ َّن م ِْن ع َِباد َِي ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َ
َ
يُ ْصل ُِح ُه إ ِ َّل ال ْ ِغ َنى َو ل َ ْو َص َر ْف ُت ُه إِلى غ ْي ِر
َذل َِك ل َ َهلَ َ
ِين
ك َو إ ِ َّن م ِْن ع َِباد َِي ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َّ
َ
ْ
ْ
َم ْن َل يُ ْصل ُِح ُه إِل ال َفق ُْر َو ل ْو َص َرف ُت ُه
إِلَى َغ ْي ِر َذل َِك ل َ َهلَك(الکافی ج  2ص
)352
برخی بندگان من هستند که
اصالحشان نمی کند مگر غنا
برخی از بندگان من هستند که فقط
با فقر اصالح میشوند

برخی بندگان من هستند که با
بیماری اصالح میشوند
و میفرماید که اینها را من فقط
خودم میدانم.
یک از شهدای تخریب خیلی نازنین
بود .بعد از جنگ در جریان تفحصها
شهید شد.
فرزند فلجی داشت گفت میرویم
خدمت امام رضاعلیه السالم هر
جوری شده شفایش را میگیریم
خیلی آدم با صفایی بوده .میرود.
بست مینشیند .شب آخر خواب
میبیند که امام رضاعلیه السالم می
فرماید :هر چه از ما میخواهی بخواه
اما این را از ما نخواه!
وابسته به دستگاه امتحان است.
یک سوال را جواب بدهم که در
تربیت چه رعایتهایی را باید بکنیم
که امتحان را مخدوش نکنیم؟ کار
سخت شد .ما در طراحی حکومت
و نظام حقوقی و تربیت چطور باید
اقدام بکنیم؟
خبری هم به شما بدهم .بعدا ان شاء
اهلل به لجن خواهم کشید این تمدن
غرب را آنها خواه یا نا خواه فلسفه
نظامشان این است که امتحان الهی
را مخدوش میکنند.
به جواب سوال بپردازیم .این که
گفتید امتحان را مخدوش نکنیم.
یعنی پس اینها در تربیت باید
میدان بدهند؟ آقا به ولنگاری
نیانجامد .مالکش چیست؟ دستورات
دین است.
االن آدم بیشتر از هر زمان دیگری
به دستورات دینی احساس تعلق
نمیکند؟
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توجه!
«این جا» هم حرم است
 .1آن شب ،مسؤول انتظامات جلوی
درب ورودی هیأت بودم .سخنرانی
تا چند دقیقه دیگر شروع می شد و
جمعیت فوج فوج وارد می شدند .عده
ای عجله بیشتری داشتند تا جای
خوبی در مجلس گیرشان بیاید .در آن
بین ،دیدم مردی میانسال که موهای
سپید یکی در میان روی سرش جا
خوش کرده بودند ،خیلی با ادب و طمأنینه جلوی
در ایستاد و دستی به در گرفت .رفتم جلو که تذکر
بدهم مسیر را باز کند که متوجه شدم دارد چیزی
زیر لب زمزمه می کند .گویی داشت اذن دخول
میخواند ...حالت انکسار که در چهره اش هویدا شد،
«بسم اهلل»ی گفت و وارد مجلس شد...
 .2پیرمرد تکیده ای بود .به راحتی  80سال را
داشت .به آستانه در که رسید ،به حکم عتبه بوسی
در مشاهد مشرفه ،چارچوب درب آهنی مسجد را
بوسید ،دستش را پس از تبرک جستن از در و دیوار
به صورت کشید و آن گاه قدم به مجلس گذاشت...
 .3جوان مشکیپوشی وارد مسجد شد ،همان ابتدا
که جایگاه و دکور مجلس را دید دست به سینه
گذاشت ،با نجوایی سوزناک گفت« :السالم علیک یا
اباعبداهلل»...
 .4راه زیادی تا رسیدن به داخل مجلس بود .پیرزنی
وارد سرباالیی شده و به سختی راه میرفت .برای
رفت و آمد پیران و آنهایی که راه رفتن برایشان
سخت بود ،سرویسی تعبیه شده بود .گفتم :حاج
خانم سوار سرویس هیأت بشوید .نگاهی کرد و گفت:
نه پسرم! بگذار کمی ثواب ببرم...
 .5فرمودهاند :هر جا روضه ما خوانده شود ،همان
جا حرم ماست .مجلس اباعبداهلل هم انگار «آداب»
خاص خودش را دارد .انگار که داری وارد حرم می
شوی .باید اذن دخول خواند :اللهم انی وقفت علی
باب من ابواب بیوت نبیک...

افق «خودت»
اذان به ِ

 .5خدا رب است ،رب تک تک ما ،رب من،
رب تو ،رب او ،و توحید ربوبی یعنی همین!
 .1قانون خدا که اصال شبیه قانون راهنمایی
یعنی اینکه خدا همه ی این امتحانات را با
رانندگی نیست! خدا که نیازی به نماز ما
هم مخلوط میکند ولی از هر کسی امتحان
ندارد.
خودش را میگیرد!
 .2به این دنیا نیامده ایم که زندگی کنیم و
مثال اگر خدای ناکرده کسی تصادف کند
به آن دنیا برویم ،آمده ایم که اینجا امتحان
هم او ،هم خانواده اش و دوستانش ،هم
شویم و آن دنیا زندگی کنیم!
عابرین ،هم بقیه ماشین ها ،هم کسی
 .3در بین همه ی اتفاقات دنیا حتی یک
که مقصر بوده و خانواده و
اتفاق هم نداریم!
یعنی
دوستانش ،هم آمبوالنس و
همه ،حساب شده
خدای ما آن قدر خدا هست پرسنل بیمارستان ،و هم...
است و حکمتی دارد
که بتواند یک اذان بگوید و تازه همه ی اینها کارهای
و البته حکمت آن
از همهی عالم امتحان بگیرد ،دیگری داشتند و با افراد
امتحان است.
متناسب با خودشان ،یعنی هر دیگری ارتباط داشتند که با
 .4امتحان خدا
کسی اذان خودش را دارد این اتفاق(!) همه ی آن ها هم
نیست،
کنکور
مبتال به امتحان شدند
که سواالت ثابتی
و این فقط یک بعدش بود ،از
برای همه داشته باشد ،بلکه برای هر
این فیلم بلند فقط عکس تصادف را مطرح
کس متناسب با نیاز خودش برای رشد
کردیم!
و متناسب با میزان توانایی اش طراحی
توحید ربوبی یعنی این!
میشود و آزمون گرفته میشود.
یعنی خدای ما آن قدر خدا هست که بتواند
یک لحظه فکر کنیم...
یک اذان بگوید و از همهی عالم امتحان
تا اینجای کار را شاید یک خدای کوچک
بگیرد ،متناسب با خودشان ،یعنی هر کسی
هم بتواند فراهم کند!!! یک معلم هم اگر
اذان خودش را دارد ،من اذان خودم  ،تو
مربی باشد میتواند به دانشجویانش به
 ،...او ...
میزان تالش و فراگیری آنان نمره بدهد؛ آیا
اذان به افق خودم!
خدا یک مربی خیلی بزرگ و است و بس؟!

پای منبر شهید مطهری

وقتی متوجه شدی که اساسا
همه کارها دست خداست و
فهمیدی که نه تنها در عالم
هیچ کاره ای ،بلکه اختیار
خودت هم دست خودت
نیست ،تازه می شود بای بسم
اهلل .یعنی این وقت است که
با خودت می گویی بی خیال
همه این ها .اگر قرار باشد این
همه بنشینم و برنامه ریزی
کنم و تازه بشود اول ماجرا
که آیا تقدیر الهی آن گونه
که تو خواسته ای رقم خورده
یا نه ،چه نیازی ست به این
همه زحمت؟! غافل از این که
دستگاه ابتالی الهی اتفاقا از
طریق همین عملکردهاست
که انسان را می سنجد .یعنی
رسما این سیستم خدایی را زیر
سؤال برده ای ،اگر گوشه ای
میت)
بخسبی و َک َ
الم ِّیت (مثل ّ
دراز بکشی و عالم و مافیها را

يزيدى ،در حزب حسينىها شركت
كردن و تظاهر به گريه كردن بر شهدا

نوعى اعالم وابسته بودن به گروه اهل
َو َج َب ْت ل َ ُه ال ْ َج َّن ُة كه حتى براى تباكى حق و اعالن جنگ با گروه اهل باطل
(خود را شبيه گريه كن ساختن) هم و در حقيقت نوعى از خود گذشتگى
ارزش فراوان قائل شده،
است .اينجاست كه
ْ
اصل فلسفهاش
در
عزادارى حسين بن
يزيدى،
خشن
شرايط
در
تهييج احساسات عليه
على يك حركت
شركت
حسينىها
حزب
در
يزيدها و ابن زيادها
است ،يك موج است،
كردن و تظاهر به گريه
و به سود حسينها
يك مبارزه اجتماعى
و حسينىها بوده .در كردن بر شهدا نوعى اعالم
است.
وابسته بودن به گروه اهل
شرايطى كه حسين به
اما تدريجاً روح و
حق و اعالن جنگ با گروه
صورت يك مكتب در
فلسفه اين دستور
اهل باطل و در حقيقت
يك زمان حضور دارد
فراموش مىشود و
نوعى از خود گذشتگى
و سمبل راه و روش
محتواى اين ظرف
است .اينجاست كه عزادارى
اجتماعى معين و حسين بن على يك حركت بيرون مىريزد و
نفى كننده راه و روش
مسئله شكل يك
است
موجود معين ديگرى
عادت به خود
قطره
است ،يك
مىگيرد كه مردمى
اشك برايش ريختن واقعاً
دور هم جمع بشوند و به مراسم
نوعى سربازى است .در شرايط خشن عزادارى مشغول شوند ،بدون اينكه

وقتی یزید میاندار می شود!
فکر کن عادت کنیم به خوردن
آبگوشت بدون گوشت .آن وقت هر
روز آبگوشت بخوریم(آب بخوریم) و
منتظر باشیم گوشت تن ما باال برود!
اسالم هم به دست اموی ها آبگوشت
بدون گوشت شد .امام علی می
فرمایند( :يُ ْك َف ُأ ْال ْسال ُم َكما يُ ْك َف ُأ ْالنا ُء)
اسالم به دست بنی امیه مانند ظرفی
است که وارونه شده و از محتوایش
خالی می شود .یعنی اسالم بی
تحرک شده و ساکن می شود ،اسالم
بی خاصیت شده و آبکی می شود.
عزاداری هم اگر انقالبی نباشد آبکی
می شود .بهتر است برویم پای منبر
شهید مطهری تا بفهمیم عزاداری
آبکی چیست؟
«اين عزادارى كه بحق در بارهاش
گفته شدهَ :م ْن بَكى ا ْو ابْكى ا ْو تَباكى

استراتژی ِاقــــدام

روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح
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احاله بدهی به در و دیوار!
یعنی اگر به این بهانه که چون
کارها دست من نیست ،بخواهی
هیچ کاری انجام ندهی ،اساسا
با میت تفاوتی نخواهی داشت.
انسان وقتی زنده است که
حرکت دارد ،عمل می کند و
به دنبال «اقدام» است .اساسا
اگر حرکتی نبود ،اتکال به
خداوند و توکل هم معنایی
نداشت .شما تا نخواهی قدمی
برداری ،مسلما نیازی به تکیه
گاه هم نداری و اصال اگر روزی
خواستی کناری بی حرکت
بنشینی تا لحظه مرگ فرا
رسد ،آن وقت می توانی خدا
را هم در زندگی ات نادیده
بگیری .اساسا در این نظام
خداوندی ،استراتژی ،استراتژی
اقدام است؛ آن هم اقدام مبتنی
بر تکلیف .یعنی اقدامی که
نتیجه اش هم دست خداست!

نمايانگر يك جهتگيرى خاص
اجتماعى باشد و بدون آنكه از نظر
اجتماعى عمل معنىدارى به شمار
رود ،فقط براى كسب ثواب (كه البته
ديگر ثوابى هم در كار نخواهد بود)
مجرد از وظايف اجتماعى
مراسمى را ّ
و بى رابطه با حسينهاى زمان و بى
َّ
عبيداللهاى زمان
رابطه با يزيدها و
بپا دارند .اينجاست كه حركت تبديل
به بنياد يعنى عادت شده و محتواى
ظرف بيرون ريخته و ظرف خالى باقى
مانده است .در چنين مراسمى است
كه اگر شخص يزيد بن معاويه هم از
گور بدر آيد حاضر است كه شركت
كند ،بلكه بزرگترين مراسم را بپا دارد.
در چنين مراسم است كه نه تنها
«تباكى» اثر ندارد ،اگر يك من اشك
هم نثار كنيم به جايى برنمىخورد».
مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى ،ج ،24ص،79 :
80
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دستهای حرم را قطع کنید،
این تاسوعا ،عاشورا ندارد
دستهای حرم را قطع کنید ،با
خمپاره گنبد را بزنید ،گرایش
دست خودتان ،طوری شلیک کنید
تا فرقش شکافته شود ،اصال منهدم
کنید تا بیسر شود ،یا نه! شنی
تازه به تانکهایتان ببندید و زیر
چرخ دندههایش ،دندههای حرم
را خورد کنید؛ آخرش چه ،حرم را
ویران کنید ،زینبیه تازه میشود
بقیع ....اینها را گفتم که بدانید ما از
همین ابتدا برای آخر خط آمادهایم،

هیأت با عطر ِ شهادت
نگاه اول :شهادت
تمام هیأت و مجلس روضه حضرت
ارباب با مفهوم شهادت گره خورده
است .اصال این شهادت امام و
اصحابش بود که بساط هیأت ها
را در تاریخ بر پا ساخت .شهادت
اوج تعالی برای انسان است؛ امام و
باالترین شهداء هستند.
اصحابش
ِ
امام ،سیدالشهدا علیه السالم بود
و اصحابش ،باالترین مقام را در

روایتهای آخرالزمانیمان را خودمان
برای دلخوشیتان میخوانیم تا
بدانید ما از دیدن شام ویران هم
ابایی نداریم.
بانوی ما برای امام زمانش ،سختتر
از اینها را دیده ،آن هم زیبا و
جمیل ،امروز گلدسته و گنبد که
سهل است ،حرم و ضریح را هم
فدای امام عصرش میکند ،بانو
همیشه دوران زینب است و برای
جهاد و رشادت آماده ،اما بدانید

این بار به مدد حضرتش ما هم
آمادهایم ،روایت آخرالزمان ارزانی
آنان که ُکمیتشان لنگ است و
دستشان کوتاه ،ما حدیثها را باهم
میخوانیم ،گهوارهنشینان خمینی،
سواران خامنهای اهل بداءند ،هرجا
خدای شهیدان راه دهد معادله قضا
و سنتها را به هم میریزند ولو أُب ِر َم
إِبراماً....
بانو اشاره کند ابابیلهای عجم ،سپاه
خلیج فارس نورد ابرهه را هم در هم
میشکند ،گله بیابانگرد که جای
خود دارد ...بازی هنوز گرم نشده ،در
تنور جنگتان بدمید و داغش کنید،
آتش بیشتر برای شیعه تنوری آماده

کنید تا خلیل الرحمان زمان را
ببینید .زمانه پیشرفت کرده و این
بار موسای ما نیل تا فرات را یکجا
در پیش دیدگان کورتان میشکافد.
دستهای حرم را قطع کنید ،با
خمپاره گنبد را بزنید ،گرایش دست
خودتان ،طوری شلیک کنید تا فرق
آن شکافته شود ،اصال منهدم کنید
تا بیسر شود ،یا نه! شنی تازه به
تانکهایتان ببندید و زیر چرخ
دندههایش ،دندههای حرم را خورد
کنید؛ اما بدانید تا دستهای علمدار
قطع نشود دستتان به سر سید و
ساالر نمیرسد ،بیایید دست
ادامه در صفحه 4

میان شهدای تاریخ دارند .جدای از
این شهدا ،شهدای زیاد دیگری نیز
از صدر اسالم تا کنون در مسیر
حاکمیت حق به شهادت رسیده اند،
نمونهی کوچک آن شهدای خودمان
در مسیر انقالب اسالمی وخصوصا
دفاع مقدس . . .
نگاه دوم :شهدای مدرن!
یک سوال :اصال چرا باید در هیأت
ذکر و یاد شهدای انقالب و جنگ
وجود داشته باشد؟ این شهدا کجا
و آن شهدا کجا؟ اصحاب امام با

آن مقام رفیع کجا و این شهدای
مدرن امروزی کجا؟ اصال شأن
هیأت و سیدالشهدا باالتر از این
شهدای امروزی است! شهدا با هم
فرق دارند ،بله قطعا تفاوت وجود
دارد ،اما  ...مگر نه این که ما برای
سیدالشهدا و اصحابش هیأت بر پا
می کنیم ،اشک می ریزیم تا از پی
این اشک ها ،شبیه اربابمان شویم و
از قصه ی کربال الگو و عبرت بگیریم.
به نظر شهدای خودمان ملموس
ترین و دم دست ترین انسان هایی

هستند که شبیه اربابمان شده اند!
آن ها را یاد می کنیم و در هیأت
نامشان را می بریم ،چون آن ها در
حد توان شبیه موالیشان شده اند و
در آن مسیر گام برداشته اند .آن ها
اصحاب آخرالزمانی پیر خمین بودند
که هم امامشان و هم خودشان در
مسیر سیدالشهدا بودند .چه الگوهای
نزدیک و ملموسی! حال آیا شما
الگوها و نمونه هایی از این نزدیک تر
و ملموس تر نسبت به ما ،در مسیر
سیدالشهدا علیه السالم سراغ دارید؟

روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح
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و امروز ،حسین ما یک لشگر عباس
ادامه از صفحه 3
علمداران زمان را قطع کنید ،به دارد .سکوت عباس از ادب و معرفت
این آدرس بیایید ،به کربالیی به اوست ،چشمانش به لبهای ولی
پهنای بالد امت أمیرالمؤمنین و به دوخته ،بگذار مقاتل را اهل سخن
تعداد منازل اهل والیت و مجالس پرکنند...
روضه دلسوختگان حضرت ارباب ،دوره آموزشی لشگر ما هیئت است
بیایید فی بُیوتٍ أَذ َِن اهلل أن تُر َف َع و میدان موانع نفس پای منبر ،دید
اسم ُه ،بیایید کشتگان در شب نفاق و تزویر را با قطبنمای
و یُذ َک َر فیها ُ
تقوا میآموزند ،جزوه
عشق را بکشید که تاختن
والیتمداری در دست
بر روی بدن-های
اما بدانید تا
مطهر رسمتان است ،دستهای علمدار قطع میاندار است ،دستش
گلدستهها را بزنید و نشود دستتان به سر را ببینیم میدانیم مداح
دست علمداران را قطع سید و ساالر نمیرسد ،کجا و چگونه عملیات
میکند ،فرمان که
کنید ،مشک چشمان
بیایید دست
پر از فرات اشکهای علمداران زمان را قطع صادر کند ،حماسه
کنید ،به این آدرس به سینه میزنیم و
پیشکش
محرم
شعور در شور .مستند
تیرهایتان ،با تیرهایتان
بیایید ،به کربالیی
میگرییم تا کمین
پر و بالمان بدهید ،ولی
به پهنای بالد امت
دشمن ستونمان را
هیچگاه دیگر دستتان
أمیرالمؤمنین
قطع نکند ،گریه باید
به حسین نمیرسد ،بعد
این تاسوعا ،عاشورایی نخواهید دید ...گرا داشته باشد وگرنه عمر سعد
سپاه کوفه و شام از ابوهاجر عراقی تا هم در کربال به پهنای صورت اشک
ابوعلی لبنانی از نام ابوالفضل العباس ،ریخت ،در هیئت مهیای شب عاشورا
یک لشگر آبرو گرفتهاند و برای جبران میشویم ،اینجا چراغها را که خاموش
آمدهاند زینبیه ،وقتش برسد سپاه یار میکنند تازه لشگر تازه نفس دیگری
خراسانی برای تکمیل خونخواهیاش ،از راه میرسد...
کیان کفر و تزویر را در هم میشکند لشگرها در پهنه بالد شیعیان و
و با ضربه آخر به یاد مالک پشت محبین أمیرالمؤمین آموزش دیده
خیمه فتنه را فرومیریزد .روزی و آمادهاند ،هرکجا که باشیمُ ،کلُّنا
اس َ
ک یا زینب
عباس برای حسینش یک لشگر بود َع ّب ُ

نقدی طنزگونه بر برچسب افراطیگری

خادمان چماق به دست!

وارد هیأت میثاق با شهدا که
میشوی ،با مجموعهای از نمادها
مواجه میشوی که نشان میدهد این
هیأت« ،هیأت افراطی» هاست! یک
نمونه کوچک از آن هم ،خادمان این
هیأت اند:
 .1تفکیک جنسیتی :در همان ابتدای
ورود به دانشگاه،
هیأت،
خادمان
زن و مرد و ایضا
دختر و پسر را از
هم جدا میکنند؛
حتی به پیرمردها
و پیرزنها هم رحم
نمیکنند!
 .2چماق :همه
خادمان ،چماق به دست هستند؛ از
این چماقهای لطیف و نرم و رنگارنگ
که همه فکر میکنند آن «چوبپر»
است؛ غافل از اینکه این همان چماق
همیشگی است در رنگ و لعابی جدید!
 .3بیسیم :بعضی خادمان هیأت،
بیسیم هم دارند .صدای خشخش
بیسیمها را هم عمدا زیاد میکنند تا
همه حساب کار دستشان بیاید!

کربال الگویی قابل پیروی
ارائه دهند .به خاطر
همین ،محور روایت
گری تا سخنرانی و حلقه
های معرفت با تکیه به
نام یکی از این نوجوانان عاشورایی
رقم خورده است .حتی نمایش های
عاشورایی نیز با حال و هوای جبهه،
تبیین کننده همین مسئله می
باشند.
گردان قاسم ،شب عملیات:
 فرمانده :امشب عملیات سنگینیپیش رو داریم که نوجوانان نمیتوانند
در آن حضور داشته باشند
 [صدای همهمه و گریه]یکی از نوجوونا :باشد قبول،نمیرویم ،ولی بنویسید و امضا
کنید که ظهر عاشورا حضرت قاسم
نجنگید...

 .4شلوار خاکی و چفیه :خادمان هیأت،
با چفیه و شلوار خاکی توقعشان هم
این است که مردم لبخند روی لبشان
را باور کنند!
 .5ریش :همه خادمها ریش دارند،
در سایزهای مختلف :بلند ،کوتاه،
متوسط ،آنکادر و غیرآنکادر! فقط به
«صدق ریش» هم
اکتفا نمی کنند!
 .6موتور :بچههای
کارهای
هیأت،
و
پشتیبانی
هماهنگی را با موتور
( CG125ترجیحا
بی ترمز و بدون
کاله ایمنی) ،انجام
میدهند.
 .7پالک سبز :ظهرها که دسته
عزاداری بیرون میآید ،باندهای هیأت
روی یک ماشین با پالک سبز نصب
شدهاند ،آن ماشینهایی که آدم را یاد
ستاد تبلیغات جنگ و مرحوم حاجی
بخشی می اندازد!
حاال به نظر شما از ما افراطیتر هم
هست ،عـــایا؟!

میثاق ِنوجوانان
آری پیش از آنکه مرگ حسینی
بخواهیم؛ باید حیات حسینی
بخواهیم و این امکان پذیر است .چرا
که حضرت ابا عبداهلل یک انسان فوق
بود و نه یک فوق انسان و به راستی
عاشورا نیز یک واقعه بود نه یک
حادثه که هر آن امکان دارد تکرار
شود.
و ما هر یک باید آماده شویم تا گوشه
ای از این واقعه را زنده نماییم .پیران
ما حبیب سپاه امام خود شوند و
نوجوانان ما قاسم سپاه .خود این،
یکی از دغدغه های مسئوالن هیأت
نوجوانان عاشورایی بوده و هست که
تا آنجا که ممکن است از نوجوانان

روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح

روزنگار هیئت میثاق با شهدا؛ فتح
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