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روزنگار هیئت میثاق با شهدا | شب اول

کاروان حسین علیهالسالم به کربال رسید...

دیپلماسی هدایت!

این که اصوال در ادبیات دیپلماسی
تعریف «مذاکره» چیست؟ و آیا
واقعا این مالقاتهای عاشورایی با
همان معنای مصطلح دیپلماتیک،
مذاکره بوده است؟ آیا معنای
عباراتی چون «أرید أن ألقاک» و
ید أَ ْن أُ َکلِّ َمک» در مقاتل ،فصل
«أُ ِر ُ
«التقاء االمام الحسین علیهالسالم
بعمر بن سعد» ما را به مفهوم
«مذاکره» رهنمون میکند؟ آن هم
مذاکرهای که در قاموس سیاسیش
«برد-برد» برداشت میشود؟ آیا
مذاکرات (بخوانید گفتگو) در کربال
با رویکرد «برد-برد» دنبال میشود
یا «ظلمناپذیری»« ،ایستادگی»
و «مقاومت»؟! در کربال دیدارها با
رویکرد «موعظه و اندرز و تذکر»
مشاهده میشود که «دعوت به حق»
است و برای مستکبران فایدهای جز
«اتمام حجت» ندارد (نیز ر.ک:
غمنامه کربال  /ترجمه اللهوف على
قتلى الطفوف ،ص )120 :یا برای
تعامل سازنده با استکبار؟! آیا
حتی با عنایت به علم غیب امام و
این که امام روحیات مستکبرین را
میدانست ولی این مالقات را انجام
داد تا به همه تاریخ ،شاخصهای
رفتاری مستکبرین را به عینه و
تمام و کمال نشان دهد برای درس
گرفتن کافی نیست؟
مثال دیگر فهم نارسای مفاهیم
عاشورایی درباره حضرت حر است.
حر در کربال نماد بازگشت و فرصت
توبه است .اما به راستی «حر» کی
برگشت؟ و چگونه؟ قبل از واقعه
یا بعد از آن؟ گذشته از آن ،حر
علیرغم تقابل اولیه با امام ،تا قبل
از شب عاشورا نمیدانست که کار به
حدت و شمشیر و نیزه
این شدت و ّ
می انجامد و بعد از فهم آن ،مسیر

دیگری را انتخاب کرد و در موضع
گیریاش تجدید نظر کرد و برای
این تصمیم مهم لحظهای را نیز از
دست نداد و هزاران نکته دقیق که
مجال این سطور بیش از این نیست.
آیا کسانی که خود عامل فتنه بودهاند
و نیز پس از آن هم مصرانه بر آن
ایستادگی کردهاند حرند؟ کسانی که
ح ّر فرمانده سپاه عمر
سعد -تا قبل از کربالی  9دی
 88حر است؛ حری که تا قبل
از عاشورا خود را به پناه والیت
خیمههای حسین رسانده باشد
و اال بعد از عاشورا که برخی
خیمههای حسین را سوزنداند
و برخی دیگر قرآن و پرچم
های عزای حسین را ،دیگر
حر نیستند .حر را به امامش
حسین میشناسند چرا که زیر
خیمه ولی امرش حسین است

فاجعه عاشورا را رقم زدهاند لیاقت
حر
انتصاب به این القاب را دارند؟ ّ
فرمانده سپاه عمر سعد -تا قبل از
کربالی  9دی  88حر است؛ حری
که تا قبل از عاشورا خود را به پناه
والیت خیمههای حسین رسانده
باشد و اال بعد از عاشورا که برخی
خیمههای حسین را سوزنداند و
برخی دیگر قرآن و پرچم های عزای
حسین را ،دیگر حر نیستند .حر را
به امامش حسین میشناسند چرا
که زیر خیمه ولی امرش حسین
است .حر عاشورای حسینی ،والیی
است و رنگی از غیر حسین ندارد،
دستش در دست مستکبران نیست...
حر کجا؟ فتنهگران سال  88کجا؟
داستان کربالیی که ما شناختیم
حتی «سیاهی لشکر» سپاهش هم

حساب است چه در سپاه امام حسین
و چه سپاه عمرسعد ،داستان آن
مرد مجازات شده که سیاهی لشکر
دشمن بود را باید دوباره خواند...« :
از او پرسیدم« :چرا چشمانت کور
شده است؟» گفت :من در کربال
در روز عاشورا (در میان لشکر عمر
سعد) حاضر بودم ،ولى نه نیزهاى
انداختم ،و نه شمشیر زدم و نه تیرى
افکندم ،هنگامى که امام حسین
السالم کشته شد ،به خانهام
علیه ّ
بازگشتم...عرض کردم« :اى رسول
خدا! سوگند به خدا نه شمشیر زدم
و نه نیزه افکندم ،و نه تیر انداختم»
السواد،
فرمود«:صدقت و لکن کثّرت ّ
راست مىگویى ولى موجب افزودن
سیاهى لشکر دشمنان شدى».
»(غمنامه کربال  /ترجمه اللهوف
على قتلى الطفوف ،ص )160 :این
سرنوشت «سیاهی لشکر» است امان
از سران و نقشآفرینان آن...
سخن آخر آن که با دیدن این غبارها
که گاه بر خاطر عاشوراییان  -و نه
عاشورا -مینشیند و مینشانند و
به هر بهانه رفتارهایی سخیف را با
معارفی رفیع توجیه میکنند بیش
از پیش ضرورت اثری برای نمایش
این تعارضات و توجیهات احساس
میشود؛ هنگامی که عمل انسان
با باورها و ارزشهای وی سازگاری
نداشته باشد ،آرامش ذهنی خود را
از دست میدهد ،برای آرامسازی
خود دست به دلیلتراشی میزند
و بهانههای فراوانی پیدا میکند.
امید که در تحلیل رفتارهایمان با
خطکش و معیار عاشورا از افراط و
تفریط به دور باشیم .بیاییم به امام
حسینمان بیش از این جفا نکنیم...
داستان کربال به قدر کافی غریب
هست...
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بوی فتنه
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حال و هوای این روزهای شهر مرا یاد
حدود  ۱۵سال پیش انداخت .مردم
حیرتزده از شروع ترورهایی تازه در کشور
بودند و انگشت اتهام به سمت نیروهای
مذهبی .طرحی امریکایی  -صهیونیستی
که نوچههای داخلی آن را پیاده میکردند،
سعی در ایجاد تقابل میان مردم با جریان مومن و
نظام داشت .رییس جمهور وقت نیز به این تنشها
دامن میزد و وزرا و مشاورانش صحنهگردان بودند.
سلب آرامش فکری از مردم طی دو سال سرانجام به
فتنهای انجامید که اگر نبود حضور مردم و راهبری
امام خامنهای تبعات دهشتناکی در پی داشت.
در این سالها چیزی که بیشتر از اغتشاشات خیابانی
ملت را آزار می داد اغتشاشات ذهنی مردم در پی
ایجاد نا امنی در کشور بود.
چند روزی است وقایع ،سخت شبیه به سالهای
ابتدایی دوران دوم خرداد شده است .باز دشمن سعی
دارد تا با اغتشاش فکری مردم را به مقابله با جریان
مومن و انقالبی بکشاند .در این میان عناصر داخلی
همچون روزنامهها و سایتهای وابسته به این خط
فکری سعی در هیزم ریختن به این آتش کردهاند.
اسیدپاشی بهانهای شده تا دوباره به کف خیابانها
بریزند و در این میان رئیس جمهور با حرفهایی
دو پهلو آتش را شعلهورتر میکند .حرفهایی از این
جنس که «مبادا فردا که نخواهد بود ،تحت لوای
شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
ما ناامنی آغاز شود».
در این میان جریان انقالبی باید هوشمندانهتر از
همیشه عمل نماید تا بار دیگر بتواند از این گردنه
سهمگین عبور نماید و این فتنهگران بدانند که
نمیتوانند با اغتشاش فکری و بر هم زدن آرامش
مردم راه به جایی برند و باز هم مانند همیشه نصرت
الهی با حق است.

«اهدنا الصراط المستقیم» .روزانه
حداقل ده بار این جمله را به زبان می
آوریم اما این صراط مستقیم چیست؟
قرآن کریم پاسخ این سوال را به ما
داده است« .وان اعبدونی هذا صراط
مستقیم» .بله عبودیت و بندگی خدا
صراط و مسیر زندگی ماست .همین
جمله اگر درست درک شود بسیاری
از مشکالت حل خواهند شد .آن وقت
خواهیم دانست که عبادات ما یک سری
کارهای خوب به جا مانده از گذشته
نیستند! روضه و سینه زنی کاربردشان
این نیست که ما را به گذشته ببرند تا
خاطرات ما زنده شوند .این ها گوشه
وکنار زندگی نیستند .این جور نیست
که اصل و اساس زندگی پول در آوردن
و خرج کردن و خانه و ماشین خریدن پینوشت:
باشد و دین هم در گوشهای قرار گرفته  .1نقل است که مرجوم عالمه
باشد که هر جا در این موارد گیر کردیم طباطبایی فرموده اند اگر بخواهم قرآن
سراغ آن برویم .نگاه درجه چندمی به را در یک کلمه خالصه کنم خواهم
دین چیزی نیست که مختص غیر دین گفت« :تعالوا» یعنی باال بیایید!
داران باشد .کامال ممکن است فرد به

باال بیایید !000

بسیاری از واجب و حرامها هم پایبند
باشد اما مسیر زندگیاش را عبودیت
نداند .در نگاه صحیح دین حرکت
زاست .شور آفرین و موج ساز است.
روشن میکند که هر لحظه چگونه
باید عمل کرد تا تعالی و رشد اتفاق
بیفتد .آن وقت روشن میشود که چرا
نماز باید انسان را باال ببرد وگرنه نماز
نیست و روشن میشود که چرا توصیه
بر مداومت داشتن به زیارت عاشورا
شده یا چرا گریه بر اباعبداهلل این همه
اهمیت دارد .یک دلیل این است که
اینها ذکرند و یادآوری و بیدار کنندهی
انسان از خواب غفلت برای حرکت نو
1
به نو به سمت برترین اهداف(.تعالوا )

اهداف میانیای دارد؟ (زیرا هدف
غایی همان عبودیت است) جان کالم
این که در راه رسیدن به عبودیت
محوریترین وظیفه حکومت
از حکومت نبوی تا عاشورا ،از انقالب اسالمی تا....
اسالمی ،برپایی عدالت است.
گفتیم یکی از خطوط اصلی مسلمان و مقید هستند .آن وقت اگر این که چرا عدالت محل بحث فعلی
تربیتی پیامبر ،عدالت است .یک خانم بخواهد با وضعیت نامناسب ما نیست ،ولی همین قدر اشاره کنم
برای تفصیل این مطلب ابتدا در اماکن عمومی حضور پیدا کند ،که جدای از آموزههای دینی ما مبنی
بر برپایی عدالت،
به اصل حکومت اسالمی نگویم چه اتفاقی
عد ا لتخو ا هی
میافتد ولی حداقل
میپردازیم:
متاسفانه در ذهن
امر
هدفی که اسالم برای بشریت این است که امینت بسیاری ،بین دو مفهوم مساوات یک
در نظر گرفته ،عبودیت است  -همان روانی جامعه به زیر و عدالت خلط صورت گرفته و فطری است.
بندگی -که باید سعی کنیم برای تک صفر میل میکند! این دو ،یکی پنداشته میشوند .نکتهای هم
تک افراد جامعه محقق شود .اصال سرتان را به درد در حالی که عدالت یعنی این که که عدالت را
خود این سعی ،در مسیر عبودیت نیاورم ،خالصه این هر چیزی در سر جای خودش تا محوریترین
تعریف شده است .حال این سوال که برای رسیدن قرار بگیرد و مطابق شانش با آن وظیفه حکومت
اسالمی پیش
مطرح میشود که آیا در هر جامعهای به عبودیت در
رفتار شود
میبرد ،این
با هر نظام حکومتیای ،میشود این حد کالن ،نیاز به
است که وقتی
یک حکومت اسالمی
هدف را محقق کرد؟
شاید در وسعت بسیار کم و با است .حاال با این مقدمه ،وارد بحث عدالت به معنای صحیح آن (در
دشواری بسیار زیاد قابل تحقق باشد ،اصلی خودمان میشویم .وقتی که ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت)
ولی در مقیاس کالن و آن چه که ما میخواهیم دین را در مقیاس به وجود بیاید ،در واقع اسالم هم
مد نظر اسالم است خیر .چرا؟ در اجتماعی آن مطرح کنیم و عبودیت که در عمق جان و فطرت انسانها
این مختصر جای شرح این چرایی را گسترش دهیم ،اقتضائاتی پیش ریشه دارد به جایگاه مناسب خود
نیست ،ولی تصور کنید جامعهای را میآید که در بعد فردی مطرح که همان در برگیرندگی تمام ابعاد
که حکومت در آن هر نوع پوششی نیست .سادهترین آنها ،این که زندگی است ،خواهد رسید.
را آزاد میگذارد و از طرفی مردم آن جامعه اسالمی تشکیل شده ،چه اما کمی مفهوم عدالت را بازتر کنیم .ادامه دارد...

عاشورا تکرار شدنی است!()2
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متاسفانه در ذهن بسیاری ،بین دو
مفهوم مساوات و عدالت خلط صورت
گرفته و این دو ،یکی پنداشته
میشوند .در حالی که عدالت یعنی
این که هر چیزی در سر جای
خودش قرار بگیرد و مطابق شانش
با آن رفتار شود ولی مساوات یعنی
برابری .شفاف است که عدالت مطلقا
خوب است ولی برابری خیر .فرض
کنید که شاگردی بسیار خوب درس
خوانده باشد اما شاگردی دیگر به
بازیگوشی اوقات گذرانده باشد ،حال
آیا صحیح است که معلم به هر دو
یک نمره بدهد ،و در واقع بر اساس
مساوات عمل کند؟ یا این که باید بر
اساس عدالت رفتار کرده و به هرکس
نمره خودش را بدهد؟
پس مساوات غیر از عدالت است و
عدالت است که پسندیده است .اگر
دقت کنید بر اساس همین معنا است
که ما میگوییم اگر عدالت برقرار
شود اسالم در شانیت واقعیش مطرح
می شود .در مطلب بعد به چگونگی
عدالت در حکومت اسالمی بیشتر
میپردازیم.
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جز حسین راهی نیست!

امام حسین علیه السالم عاشورا
را به عنوان یک حماسهی شیعی
برگزار نکرد .نباید پذیرفت که
عزاداری مختص شیعیان است .این
دست استکبار است که نقاط ضعف
جامعهی اسالمی را پیدا کردهاند
و آن را برجسته میکنند .باید
عزاداری امام حسین علیهالسالم
را توسعه داد .در یک فضای توأم
با اخوت اسالمی باید برای امام
علیهالسالم عزاداری کرد .برای
مثال میبینیم که شافعی  -فقیه
یکی از مذاهب اهل سنت  -کسی
بود که خیلی پرشکوهتر از ما برای
امام گریه میکرد.

گزیدهای از سخنان حجتاالسالم پناهیان در شب اول محرم

نگاهی برون دینی به عزاداری

حاال اگر بخواهیم بروندینی نگاه
کنیم و از نظر ریشههای مختلف
علمی مانند علوم سیاسی و روان شناسی
و علوم تربیتی بخواهیم این عزاداریها
را بررسی کنیم به یک جمله از امام
اشاره میکنیم :اگر بُعد سیاسی این
ها [عزاداریها] را اینها [روشنفکران
غربزده] بفهمند ،همان غربزدهها هم
مجلس به پا میکنند و عزاداری به پا
میکنند ،چنان چه ملت را بخواهند و
کشور خودشان را بخواهند .یعنی امام،
عزاداری را یک مسئلهای میدانند که به
سیاست کمک میکند.

کنیم.

به بعد معنوی و اخالقی میرسیم .گاهی
اوقات کارآیی این دهه میتواند در
رشد معنوی شما بیشتر از ماه رمضان
باشد؟ این کالم آقای قاضی است که
«اگر کسی بخواهد به مقام توحید
برسد إال و البد راهی جز سیدالشهدا
أباعبداهلل الحسین ندارد» .اصال احدی
جز از طریق امام علیهالسالم به جایی
نرسیده است .با این نگاه به مجلس امام
علیهالسالم نگاه کنیم نه با این نگاه که
لطف کنیم و برویم برای امام گریه کنیم
و به اصطالح بخواهیم به امام کمک

مظلوم الگو
آیتاهلل مهدوی کنی،
ِ
میخواهم یک نکتهی دیگری را به
تفصیل بیان کنم و آن هم در مورد
شخصیت حضرت آیت اهلل مهدوی
کنی است .جریان کمیتهها نشان داد
که قدرت مدیریت در هیچ یک از افراد
هستهی شورای انقالب به جز ایشان
نبود ،آن هم مدیریت موفق .من معتقدم
که خداوند به امام چیزهایی برای انقالب
داد که یکی از اینها شخصیت ایشان

است .امام در مورد ایشان میفرمایند که
فتواهای ایشان به فتواهای ما نزدیک
است .امام تولیت مدرسهی مروی را -
که در وقف نامهی آن آمده است باید
به کسی سپرده شود که اعلم علمای
شهر است  -به ایشان واگذار میکنند.
من این ها را به خاطر تولید دانش دارم
عرض میکنم و نه به خاطر تعریف از
ایشان در مجلس ختم.
در طول این انقالب با همهی
شایستگیهای ایشان هیچ کس به
اندازهی ایشان مظلوم واقع نشد .شهید
بهشتی هم با شهادتشان از مظلومیت
در آمدند .من جزو جوان های 18 ،17
سالهی بعد از انقالب بودم .آن زمان
طوری به ما می فهماندند که اصال
طرف آقای مهدوی نروید چرا که ایشان
طرفدار اسالم آمریکایی است .حزب
اللهیها این حرفها را می زدند! این
شخصیت باید شناخته شود.
امام بیهوده نمیفرمایند که ما ارادت
داشتهایم و داریم و خواهیم داشت به
ایشان .آماده بودن برای شرایط خاص
از ویژگیهای ایشان بود و کسی را
مثل ایشان نمیشناسیم .درایت ایشان
در فضای سیاسی و در فضای علم و
دانش در یک نفر درش این حد قابل
جمع نیست .ببینیم که آخوند مردمی و
سیاسی بودن یعنی چی؟ باید این ها را
نوشت و از این ها الگو گرفت.

» امر به معروف کنم؟! ما که زورمون نمیرسه آهنگ دیگه نه؛ فقط رادیو قرآن
جامعه رو درست کنیم! گناه خیلی زیاد شده...
خاطرهای از یک اثر عملی000

» هدف ما از امر به معروف و نهی از منکر ،درست
کردن همهی جامعه در عرض چند روز که نیست؛
ما وظیفهی شرعی و واجبمون رو انجام میدیم.
خدا خودش برکت میده به کار...
چون زورمون نمیرسه ولش کنیم؟ چون رفته کما،
دستگاههای بیمارستانی رو قطع کنیم بمیره؟! چون
گوشش َکر شده ،بزنیم چشمش رو هم کور کنیم؟
باید امر به معروف کرد که الاقل وضع از این بدتر
نشه.
» مرحوم آیت اهلل حق شناس (ره)« :شما امر به
معروف و نهی از منکر بکنید؛ خدا خودش جامعه را
درست خواهد کرد ».یعنی خدا فقط میخواد ببینه
که ما داریم تالشمون رو میکنیم .خودش کمک
میکنه.
» در روایت داریم :اگر خداوند یک نفر را به دست
ما هدایت کند ،از تمام دنیا و هر آن چه در آن است
برای ما بهتر است
.

یه روز تو تاکسی نشسته بودم که راننده آهنگی
گذاشته بود .من اول فکر کردم صدای زنه! یعنی
خیلی شبیه صدای زنها بود .به راننده آروم گفتم:
میشه کمش کنید؟! راننده هم به آرامی گفت :از
آهنگ بدت میاد؟ من هم گفتم :خوشم نمیاد! بنده
خدا گفت این خواننده فالنیه از ارشاد مجوز داره
و فالنه بهمانه! (خیلی چیزای خوب خوب از مقام
قرانی گرفته تا)...
تا فهمیدم خواننده مرده یکم خیالم راحت شد تا
این که رانندهی شریف گفت :باشه به خاطر شما
اص ً
ال خاموشش میکنم! من هم خیلی خوشحال
شدم .نزدیک یک ماه بعد باز سوار همون تاکسی
شدم ولی راننده به صورتش ماسک زده بود من تا
آخرای مسیر نشناختمش .بعد از مشخصات داخل
ماشین فهمیدم ا ِ ا ِ ا ِ!!! این همون راننده است! ازش
عذر خواهی کردم که نشناختمش .بعد به ضبطش
اشاره کرد و گفت :ببین دیگه آهنگ گوش نمیدم!
از اون روز تا حاال فقط رادیو قرآن گوش میدم! امر به معروف و نهی از منکر
گویا فتح الفتوحی کرده بودم...
به یاد شهیدانی که نباید فراموش شوند...
با کلی خوشحالی پیاده شدم...

روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح

واجب فراموش شده؛
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پای درس استاد

مرگ ،حیات مومن

مرگ مومن با جهاد در راه خدا شکل می
گیرد .امام حسین علیه السالم میفرماید:
«ان ّی ال اری الموت ّال الحیاه»
من مرگ را جز
حیات(زندگی جاودانه)
نمیبینم»
در بعضی از نسخ «اال
السعاده» است .ولی
عبارت اول رساتر از
تعبیر دوم است .حضرت
علیهالسالم میفرماید
من که امام شما هستم،
مرگ را حیات میبینم.
حیات ما در مردن است.
یعنی مردن در راه خدا.
اگر زنده بمانیم ،مرده
هستیم.
«و ال الحیاه مع الظالمین اال برماً»
«و زنده بودن ما با ستمکاران چیزی جز
ذلت و بدبختی نیست».
سپس میفرماید:

«الناس عبید الدنیا و الدین ل َ ِعقٌ علی
السنتهم»
«مردم بندگان دنیایند و دین لق لقهی
زبانشان است».
این اشارات از حضرت علیهالسالم در
این جمله کوتاه پاسخ کسانی است
که اکثریت را معیار و میزان حقانیت
میشمارند .حضرت میفرماید اکثریتی
که در دینداری ثبات
قدم ندارد و دین را در
چارچوب منافع و مصالح
شخصی و یا گروهی
میخواهد ،یعنی تا آنجا
که دینداری به دنیای
آنان زیانی وارد نکند دین
دارند ،ولی همین که
گرفتاری پیش آید فرار
میکنند ،خواست چنین
اکثریتی نمیتواند مالک
حق و حقیقت باشد.
خدای متعال به پیامبر
اکرم صلی اهلل علیه و آله
میفرماید:
«و ا ِن تُطِ ع اکثر من فی االرض یُضِ لّ َ
وک»
«اگر پیرو اکثریت بشوی تو را گمراه می
کنند».
«و الدین لعق علی السنتهم»...

توضیح المسائل
عزاداری

بایدها و
نبایدهای
عزاداری از نگاه
رهبر معظم
انقالب اسالمی
پرسیدند اگر شخصی در
روضهها به صورتش دست
بزند تا جایی که صورتش
زخم شود ،حتی کبود شود،
آیا این عمل مشکلی دارد؟
در پاسخ باید عرض کنیم در حد
کبود شدن که حاال ممکن است
با زنجیر زدن با سینه زدن بدن
کبود شود ،اگر ضرر متنابهی
برای بدن نداشته باشد به نظر
حضرت آقا اشکالی ندارد .اما
کارهایی فراتر از اینها که ممکن
است دشمنان سوء استفاده
کنند ،مثل مجروح کردن خود
یا بدن را زخم کردن و قمه
زدن یا مثل عبور از روی آتش

و امثال اینها که در بعضی جاها
برخی از افراد انجام میدهند،
چون به هر حال اینها اعمال
مستندی نیست ،در عزاداریها
نه وارد شده است ،نه سیره
بر این بوده است و امروزه هم
دشمنان از اینگونه اعمال علیه
مکتب اهلبیت علیهمالسالم و
پیروان اهلبیت علیهمالسالم
سوءاستفاده میکنند ،اگر در آن
حد باشد بله اشکال دارد .اما اگر
در همین حد که متعارف است
سینه میزنند زنجیر میزنند
بدنشان ممکن است سرخ شود
کبود شود ،در حد متعارفش که
ضرر معتنابهی برای بدن نداشته
باشد ،اشکالی ندارد.

مسابقه کتابخوانی
روایت عشق

خادم ارباب
کیست؟!
در «حیات عاشورایی» ،ویژهنامه هیات میثاق
با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
علیهالسالم خواهید خواند:
خادم باید اهل هنر باشد .کسی با
خادم بی هنر کار ندارد...« :که بنده را
نخرد کس به عیب بی هنری» ،یک
آشپز هنرمند از پوست پرتغال هم مربا
میسازد.
«جون» از همین
مثل
هنر
با
خادم
یک
َ
عیوب و نقطههای ضعفش در صدد
گفتگو و به عنوان یک عامل مثبت
در بحث استفاده کرد و از همین راه
در مذاکره با امام ایشان را قانع کرد.
اینها درسهایی است که باید سر
کالس عاشورا پای درس خادمان کربال
آموخت.
هنر داشتن ،شرط ورود است،

ازکتاب«72سخن
عاشورایی»
مقام معظم رهبری

«جون» ،اسلحه شناس و اسلحه
َ
ساز کربالست و برای امام کار می
کند .تو هم کاری کن تا راهت دهند!
باهنرها را راه میدهند ،هرکسی که
نوکر سیدالشهداء نمیشود ،لیاقت
میخواهد ،هنرمندی میخواهد،
ون» اسلحه ساز می شود خادم
«ج ِ
َ
سیدالشهداء.
حتی اگر هنری نداری باز هم راهی
هست بیا و خادم شو! اگر تو بخواهی
اینجا برای تو هم جایی هست فقط
اگر بخواهی:
گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح
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نحوه ثبت نام و تهیه کتاب:
غرفه عرضه محصوالت
بسیج دانشجویی دانشگاه
امام صادق علیهالسالم

روزنگار هیئت میثاق با شهدا؛ فتح

ماهنامه فرهنگی-سیاسی حیات | بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم
مدیرمسئول :سیدمحمدحسین هاشمیگلپایگانی  /جانشین مدیرمسئول :محمدمحسن
فیضیپور /رسدبیر :سیدمحمدحسین ضیایی بافقی
تحریریه:حجتاالسالم سید علیاصغر علوی ،مجید صادقی ،علی خورشیدی ،علی رزمآرا،
امیرحسین خرسوآبادی ،محمد اصغری ،محمد قامئی راد ،نوید رضایی،
پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم www.basijisu.com
تارمنای ماهنامه فرهنگی -سیاسی حیات
hayat.basijisu.com
رایانامه حیات
hayatmag.isu@gmail.com
پایگاه اطالع رسانی هیئت میثاق با شهدا
misaq.info

شماره سی و دوم 4 ،آبان | 1393دوم محرم 1436

