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اخیر  روز  چند  در  که  مساله ای 
به  و  رسانه ها  توجه  مورد  شدت  به 
گرفته  قرار  عمومی  افکار  آن،  تبع 
اصفهان  در  اسیدپاشی  مساله  است؛ 
است  جنایتی  اسیدپاشی  است. 
از  هر  ما  جامعه  در  متاسفانه  که 
کسی  اگر  و  می دهد  رخ  چندگاهی 
اخیر  ماه  چند  در  روزنامه ها  صفحه 
بررسی کند، متوجه می شود که این 
جنایت بارها و بارها رخ داده و هر بار 
مملکت  این  فرزندان  از  یکی  چهره 
را زخمی کرده و هرگز به تیتر یک 
است.  نشده  تبدیل  رسانه ای  هیچ 
سوال این است که چرا این بار این 
مورد  و حجم  این شدت  به  جنایت 
پشت  و  گرفته  قرار  رسانه ها  توجه 
قرار  کسانی  چه  اسیدپاشی  پرده 

دارند؟
خالصه ماجرا این است که همزمان 
آمران  از  »حمایت  طرح  بررسی  با 
در  منکر«  از  ناهیان  و  معروف  به 
یکباره  به  اسالمی،  شورای  مجلس 
اسید  اصفهانی  دختر   5 صورت  به 
کامال  اقدامی  در  و  شد  پاشیده 
تصادفی و از پیش هماهنگ نشده)!( 
رسانه های اصالح طلب و بی بی سی 
آن  وسیع  پوشش  به  انقالب  ضد  و 
پرداختند و اندکی بعد به این نتیجه 
فراتر  و  اهلل  حزب  امت  که  رسیدند 
این  مسئول  اسالمی،  نظام  آن  از 
جنایت هستند و رطب و یابس را به 
هم بافتند تا به صورت امت حزب اهلل 
و نظام اسالمی اسید بپاشند و چهره 
زیبای و نورانی آن را با اسید شایعه و 

دروغ و تهمت خدشه دار کنند.
ژست انسان دوستی و حمایت از مردم 
ابدا به این جماعت دروغ گو و  ایران 
فتنه گر نمی آید. زمانی که تعدادی از 
اراذل  حمله  مورد  معروف  به  آمران 
و  گرفتند  قرار  مفسدین  و  اوباش  و 
چشمان برخی شان کامال تخلیه شد 
و یکی شان به شهادت رسید؛ همین 

سانسور  را  ماجرا  کلی  به  روزنامه ها 
کردند و دم بر نیاوردند که چرا باید 
خیابان های  در  بتوانند  هرزه  عده ای 
شهر جوالن بدهند و ضمن مزاحمت 
قداره کشی  مردم،  نوامیس  برای 
آسیب  مردم  جوانان  به  و  کرده 
برسانند. روزنامه های اصالح طلب و 
ضد انقالب هرگز حتی برای شهدای 
دفاع مقدس هم دل نسوزاندند تا چه 

در  که  اللهی  حزب  جوانان  به  رسد 
کوچه و خیابان های این شهر مقابل 

مفاسد آنان ایستادگی می کنند.
اما ماجرای اسیدپاشی به چهره امت 
محدود  اسالمی  انقالب  و  اهلل  حزب 
تاریخ  در  نمی شود.  مورد  همین  به 
تخریب  و  شخصیت  ترور  از  انقالب 
زیاد خوانده بودم؛ اما پنج سال پیش 
اولین بار بود که از عمق وجود، کینه 
ضد انقالب از انقالب اسالمی را درک 
کردم و تیزی پنجه آنان را بر چهره 
 88 سال  چشیدم.  انقالبمان  گلگون 
همین جماعت منافق به هر دروغی 
بتوانند مردم  تا شاید  متوسل شدند 
ادعای  به  کنند.  بدبین  نظام  به  را 
و...  انتخابات  در  تقلب  دروغین 
اسیدپاشی  ماجرای  اما  نمی پردازم، 
به  اصفهانی  دختران  چهره  به 
آقاسلطان«  »ندا  قتل  یاد  مرا  شدت 
»زن«  یک  باید  همیشه  می اندازد. 
دینی  احساسات  تا  شود  قربانی 

متدینین  و  شود  جریحه دار  مردم 
حزب  امت  بگیرند.  فاصله  نظام  از 
که  است  سال  چهارصد  و  هزار  اهلل 
کوچه های  در  زن  یک  غربت  برای 
اسیری  برای  می کند؛  گریه  مدینه 
در  دشمن  لشکر  میان  در  زن  یک 
صحرای کربال ضجه می زند و اساسا 
این امت حزب اهلل هستند که برای 
ناموس  و معنای  قائل اند  زن حرمت 
برای  که  آنان  واال  می فهمند  را 
را  دختران  اسالمی،  نظام  با  مقابله 
به برهنگی و »آزادی های یواشکی« 
چیزی  زن  از  مگر  می کنند،  دعوت 
جز شهوت می فهمند و قیمتی بیش 

از آن برای این »ریحانه« قائل اند؟
همان  از  اسیدپاشان  که  دارم  یقین 
»اکبر  که  می گیرند  دستور  کسی 
آنان  یقینا  و  می گیرد  دستور  پونز« 
همان  آغوش  به  مدتی  از  پس  نیز 
گنجی  اکبر  که  می برند  پناه  غربی 

پناه برده: غرب وحشی.
اسید  که  کسانی  به  است  خوب 
یادآوری  می پاشند  نظام  چهره  به 
هستید  همان هایی  شما  که  کنم 
پنج  تهران،  خیابان های  در  که 
زدید  آتش  زنده  زنده  را  بسیجی 
که جز یکی شان، همگی به شهادت 
عالم  تمام  در  کسی  آیا  و  رسیدند 
دارد؟  این سراغ  از  بزرگ تر  جنایتی 
این  برابر  ما در  نجابت  و  آیا سکوت 
جنایات، به جای آن که وادارتان کند 
گستاخ تر  را  شما  کنید،  حیا  کمی 
کرده؟ آیا فکر می کنید سوابق سیاه 
شما در دولت اصالحات در قتل های 
زنجیره ای و تصفیه های درون گروهی  
عمومی  اذهان  از  برون گروهی تان  و 
با  و  بی پروا  چنین  که  شده  پاک 
اهلل  حزب  امت  جان  به  درندگی 
افتاده اید؟ آیا وقت آن نرسیده لباس 
کرده  در  به  تن  از  را  تزویر  و  دروغ 
افکار  کردن  جریجه دار  از  دست  و 

عمومی دست بردارید؟
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و دوباره محرم از راه رسید. شب اول محرم هم که 
دروازه ی  اول  شب  باالخره  دارد.  را  خودش  صفای 
اما... حیف  است.  و جنون  دهه ی عشق  به  ما  ورود 
حسین  خیمه ی  زیر  که  ما  برای  محرم  امسال  که 
علیه السالم هستیم، یک چیز کم دارد. امسال شروع 
متفاوت  با شهدا  میثاق  اهالی هیأت  ما  برای  محرم 
است. تفاوتی از جنس از دست دادن عزیزی... تفاوتی 
از جنس نبود بزرگمان... امسال ما جای خالی بزرگی 
خود  که  بزرگی  کنیم.  می  حس  خود  جمع  در  را 
درس  نیز  ما  به  و  بود  علیه السالم  دلداده ی حسین 
محرم،  ایام  »در  گفت:  می  که  او  داد.  دلدادگی 
عزاداری سیدالشهدا علیه السالم را سبک نشمارید.« 
او که به ما آموخت: »نام امام حسین علیه السالم به 
ما عزت بخشیده است و انقالب ما در راستای قیام 
اباعبداهلل علیه السالم است.« امسال شب اول محرم 
برای ما فرق دارد، چون بزرگ ما نیست که به مجلس 
ما صفا دهد. هر سال شب اول محرم استاد اخالق و 
بزرگ ما، در میان ما حاضر می شد... اما امسال شب 
و  استاد  دیگریست، چون صندلی  برایمان جور  اول 
بزرگ ما خالی است و او در میان ما نیست تا بر آن 
به ما آموخت.  با منش خود درس ها  او  اما  بنشیند. 
اخالق  با  سیاست مداری  هم  می توان  داد  یاد  ما  به 
بود و هم عالمی بصیر. با این حسرت چه کنیم که 
ما عادت کرده ایم  نیست.  ما  ایشان در میان  امسال 
که شب اول محرم منتظر حضور ایشان در مجلس 
روضه باشیم... حضرت آیت اهلل مهدوی کنی امشب 

به مجلس ما سری بزن... دلمان برایت تنگ است...

صنـدلی خالـی000
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و  هزار  اهلل  حزب  امت 
برای  که  است  سال  چهارصد 
کوچه های  در  زن  یک  غربت 
برای  می کند؛  گریه  مدینه 
اسیری یک زن در میان لشکر 
دشمن در صحرای کربال ضجه 
می زند و اساسا این امت حزب 
اهلل هستند که برای زن حرمت 
را  ناموس  معنای  و  قائل اند 

می فهمند

بررسی سوابق اسیدپاشی در پنج سال گذشته
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مذاکرات  این  از  نمی کنم  فکر  من 
ایران  ملت  که  را  نتیجه ای  آن 
لکن  بیاید،  دست  به  دارد،  انتظار 
تجربه ای است و پشتوانه ی تجربی 
ملت ایران را افزایش خواهد داد و 
تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد اّما 
بدانند  باشد.  بیدار  الزم است ملت 
چه اتّفاقی دارد می افتد تا بعضی از 
تبلیغاتچی های مواجب بگیر دشمن 
بی مزد  تبلیغاتچی های  از  بعضی  و 
ساده لوحی-  روی  از  مواجب-  و 
نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. 

)رهبرمعظم انقالب 92/8/12(

مذاکره یا دعوای عابر و سارق؟!
مذاکره دو کارکرد اساسی دارد:  

1- رفع سوء تفاهم 
2- معامله

می زنم.  مثالی  معامله  به  راجع 
را  گازمان  می خواهیم  اآلن  ما 
کنیم؛  صادر  هند  و  پاکستان  به 
پاکستانی ها  و  با هندی ها  می رویم 
توافق  به  تا  می کنیم  مذاکره 

و  مذاکره  عنوان  این  جا  برسیم. 
چون  است؛  درست  کامال  توافق 
یک بحث پایاپای و خرید و فروش 
که  است  این  در  نکته  اما  است؛ 
بین  که  مسائلی  از  زیادی  بخش 
دارد،  وجود  غربی  کشورهای  و  ما 
رابطه خرید و فروشی نیست، رابطه 
رابطه  و  است  مظلوم«  و  »ظالم 
گفتگوهای  است.  سارق«  و  »عابر 
مشاجراتشان  و  سارق  و  عابر 
کوتاه  بلکه  نیست،  مذاکره  اسمش 
است؛  سارق  فشار  زیر  عابر  آمدن 
عنوان  ما  ولی  نیست.  موافقتنامه 
نکردیم.  تولید  برایش  مناسبی 
خریدار  مسئله  ما  هسته ای  مسئله 
آقایی  یک  که  نیست  فروشنده  و 
بگوید  دیگری  به  طور  آن  برگردد 
تو مذاکره بلد نیستی! آنجا رفته ای 
است  معلوم  بیانیه می خوانی؛ خب 
آن  بفروشی  لیوان  بخواهی  تو  که 
بگوید 100 تومان و تو بگویی200 
نمی شود.  حاصل  توافق  تومان، 
در  فروشی  و  خرید  آقا!  می گوییم 

سارق  و  عابر  رابطه  نیست،  کار 
خودش  مسیر  داشت  ایران  است. 
گفتند  آمدند  عده ای  می رفت،  را 
بروی؛  این مسیر  از  نداری  تو حق 
البته  می رسد.  زورمان  چون  چرا؟ 
موقع  هیچ  را  می رسد  زورمان 
نمی گویند. این یکی دیگر از مؤلفه 
های قدرت غربی هاست.  بنابراین 
مساله ای  طرح  اصال  معتقدیم  ما 
که دارد می شود از بیخ غلط است؛ 
چون اصال این رابطه رابطه خریدار 
بگویی  تو  که  نیست  فروشنده  و 
پس   شد،  انجام  موافقتنامه  چون 
بدانیم  باید  است؛  مذاکره ات خوب 
نمی گویند  موقع  هیچ  آن ها  که 
زور  است،  قوی  بازویم  چون 
بازوی  زور  قدرت  مؤلفه  می گویم. 
از  یکی  اقناع  قدرت  نیست؛  قوی 
با  آن ها  و  است.  قدرت  مؤلفه های 
زور  و  می کنند  ظلم  آن  بر  تکیه 
آن  متوجه  کسی  ولی  می گویند 

نمی شود!
ادامه دارد ...

نهضتی  هر  ابتدای  در  همیشه 
دارد.  وجود  بیشتری  خلوص 
روحیات مردم در ابتدای هر نهضت 
پاک تر  آن ها  نیات  و  خالص تر، 
است. در نهضت پیامبر اکرم )ص( 
زمان  مردم  است.  همین گونه  نیز 
طول  در  همیشه  )ص(  اهلل  رسول 
خمینی  امام  بوده اند.  زبانزد  تاریخ 
)ره( وقتی می خواهد عظمت مردم 
ایران را بیان کند، آن ها را با مردم 
زمان رسول اهلل مقایسه می کند و 
مردم ایران را برتر از آن ها می داند. 
پیامبر )ص(  معجزات  از  یکی  این 
بود که عرب جاهلی را از حضیض 
رساند.  جایگاهی  چنین  به  ذلت 
تشکیل  از  بعد  جامعه ای  چنین 
پیامبر  آمد.  وجود  به  حکومت 
حکومت  سال  ده  طول  در  )ص( 

مردم  می کرد  سعی  همواره  خود 
خصوصیاتی  برخالف  درست  را 

بزرگ  آن  با  که 
شده اند، تربیت 
به  ایشان  کند. 
طور کلی چهار 
را  اصلی  خط 
تربیت  برای 
دنبال  مردم 
»معرفت  کرد: 
و  شفاف 
 ، » م بها بی ا
لت  ا عد «

 ، » مطلق
و  »عشق  و  کامل«  »عبودیت 
نبوی  جامعه  جوشان«.  عاطفه 

براساس این خطوط بنا شد.
در چنین جامعه ای اهل بیت پیامبر 

)ص( جایگاه ویژه ای داشتند و در 
پیامبراعظم  بودند.  احترام  نهایت 
مردم  که  داشت  دختری  )ص( 
می دانستند خشم و رضایش، خشم 
برادری  و  داماد  و رضای خداست؛ 
داشت از همه با ایمان تر و شجاع تر، 
و  می شکست؛  را  بن بست ها  که 
که  داشت  نوادگانی 
ها  آن  کودکی  در 
جوانان  »سرور  را 
خطاب  بهشت« 
در  یعنی  می کرد؛ 
در  کودکی  دوران 
جوان  یک  حد 
می فهمیدند و عمل 

می کردند.
امام  آن ها،  از  یکی 
حسین )ع( بود که 
کسی  روز  آن  اگر 
می گفت این کودک به دست امت 
هیچ  بدون  )ص(  پیامبر  همین 
تخلفی کشته خواهد  و  گونه جرم 
بود.  باور  غیرقابل  مردم  برای  شد، 

همچنان که پیامبر )ص( فرمود و 
گریه کرد و همه تعجب کردند که 

مگر می شود؟
اما پنجاه سال بعد این اتفاق افتاد 
جامعه  دست  به  جنایتی  چنین  و 
داد.  رخ  )ص(  پیامبر  شده  تربیت 
تا به حال به این فکر کرده اید که 
دقیقا چه شد که این گونه شد؟ چه 
انقالب  که  دارد  وجود  تضمینی 
بالیی  چنین  دچار  ما  اسالمی 
آن  درمان  و  پیشگیری  راه  نشود؟ 

چیست؟
باید در همان چهار خط  جواب را 
آن  بر  را  جامعه  پیامبر  که  اصلی 
بنا کرده بود جستجو کرد. جابه جا 
به  منجر  عامل  چهار  این  شدن 
ما  چگونه؟  اما  شد.  کربال  حادثه 
یادداشت ها  سلسله  این  در  برآنیم 
این موضوع را از زمان پیامبر )ص( 
امام حسین )ع( تبیین  تا شهادت 
کنیم و بعد، آن را با انقالب اسالمی 
چاره  راه  دنبال  به  و  داده  تطبیق 

باشیم.

این  بعد  پنجاه سال  اما 
جنایتی  چنین  و  افتاد  اتفاق 
شده  تربیت  جامعه  دست  به 
پیامبر )ص( رخ داد. تا به حال 
به این فکر کرده اید که دقیقا 
شد؟  این گونه  که  شد  چه 
که  دارد  وجود  تضمینی  چه 
انقالب اسالمی ما دچار چنین 
پیشگیری  راه  نشود؟  بالیی 

چیست؟ آن  درمان  و 

عاشورا تکرار شدنی است!)1(  
از حکومت نبوی تا عاشورا، از انقالب اسالمی تا....     

ملت باید
 بیدار 
باشد!
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حسین  نجات  کشتی  باز 
از  را  ما  تا  است  آمده  علیه السالم 
به  هنوز  اما  دهد،  نجات  طوفان 
و  رنگ  هنوز  دلبسته ایم؛  زمین 
نگرفته ایم، شاید  به خود  را  بویش 
نامی از او لق لقه ی زبانمان باشد و 
به روضه هایش عادت کرده باشیم، 
اما قله کوه را از تکه چوبی بر آب 
او  به  پشت  می پنداریم.  محکم تر 
می رویم  قله  سمت  به  و  می کنیم 
حسین  هدایت  مشعل   . اما... 
علیه السالم راه را می نماید اما امان 
از  امان  گرفته  زنگار  چشم های  از 
چشم هایی که اشک هایش بر او نیز 
ما را بر سبیل حسین به حرکت در 

نمی آورد.
حسین  است؛  شده  چه  را  ما 
نزدیک تر  همه  با  علیه السالم 
او  از  قرن ها  ظاهر،  به  شدنش 
به  شدن  نزدیک  گرفته ایم.  فاصله 
می خواهد.  صفات  قرب  حسین 
و  بشناسیم  را  خصائلش  چه  هر 
حسینی تر  شویم  نزدیک تر  بدان 

می شویم.

نماد  حسین 
شجاعت است،

تمام  برابر  در  مردانه  شجاعتی 
از  که  آن جایی  تا  سیاهی ها، 
حسین  می گذرد.  دنیایش  تمام 
علیه السالم اسوه عزت است؛ عزتی 
پسرش  اربای  ارباً  پیکر  برایش  که 
علیه  حسین  کشید.  آغوش  در  را 

حّریت  جلوه  السالم 
آزادگی  این  است؛ 

که  بود  حسین 
رسای  صدای 
تمام  در  را  او 
جاودانه  تاریخ 
 . خت سا

حسین 
م  لسال علیه ا
اصالح  برای 
کرد؛  قیام 
 ، ی ر آ
ح  صال ا
زنگارهای 

نشسته 
قلوب  بر 

جد  امت 

بزرگوارش. او هدفش امر به معروف 
و نهی از منکر بود و به ما آموخت 
ظلمی  هیچ  مقابل  در  تنها  نه 
ذره ای کوتاه نیاییم و در مقابل آن 
اصالح  برای  بلکه  کنیم،  مقاومت 
در مقابل هر انحراف آشکاری قیام 
پای  پیش  اسالم  عزت  تا  نمائیم 

طاغوتیان لگد مال نگردد.
علیه السالم  حسین 
خود  دشمنان  با  اگر 
برای  می نمود  تعامل 
نه  بود  آن ها  هدایت 
ایشان.  با  معامله  برای 
حسین علیه السالم اگر 
سمت  به 
با  مذاکره 
باطل  جبهه 
هم می رفت 
امر  هدفش 
و  معروف  به 
و  بود  منکر  از  نهی 
برای  نه  عزتمندانه 
از  و  دنیایش  آبادی 
او  که  ناچاری  روی 
اسالم  عزت  برای 
تمام  و  جانش 
فدا  را  عزیزانش 

تا  ماهه اش  شش  علی  از  نمود؛ 
جوان تنومندش.

مقابل  در  السالم  علیه  حسین 
گزافه گویی های  و  نتندخویی ها 
حسین  نمی زد.  لبخند  دشمنش 
هر  برابر  در  را  خود  الهی  غیرت 
سید  می داد.  نمایش  تهدیدی 
در  مردم  جفای  از  اگر  الشهدا 
از  هرگز  اما  می گذشت  خود  حق 
عقب نشینی  ذره ای  اسالم  اصول 
در  سالم اهلل علیه  عباس  نمی نمود. 
را  دشمن  اشقیاء،  امان نامه  مقابل 
از خود نا امید کرد نه آنکه دست 
همین  کند.  دراز  سمتشان  به 
سفینة  بر  توانست  عباس  که  بود 
نشیند  علیه السالم  حسین  النجاة 
اما ما به سمت  و به سعادت رسد 

کدخدا رفتیم و ... .
بیاموزید  آری  بیاموزید؛  از حسین 
با کفر را، مقاومت  شجاعت مقابله 
را،  ظالمان  هجمه های  برابر  در  
و  را  اسالم  ارزش های  از  صیانت 
را.  طاغوت  با  رویارویی  در  عزت 
تحریف  قابل  السالم  علیه  حسین 
را  که  و  است  خورشید  او  نیست. 
توان خاموش کردن خورشید است.

مذاکره به سبک کربال!
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پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم 

تارمنای ماه نامه فرهنگی- سیاسی حیات

رایانامه حیات

پایگاه اطالع رسانی هیئت میثاق با شهدا

www.basijisu.ir
hayat.basijisu.com
hayatmag.isu@gmail.com
misaq.basijisu.ir

توضیح المسائل عزاداری

بایدها و نبایدهای عزاداری از نگاه رهبر معظم انقالب 

در  مشکی  لباس  پوشیدن  آیا 
شهیدان  ساالر  و  سید  عزای  ایام 
علیه السالم  حسین  اباعبداهلل 
حکم  به  توجه  با  ندارد؟  کراهت 
سیاه  لباس  پوشیدن  که  کلی 
نیز مکروه  نماز  کراهت دارد و در 
است. و اگر کسی نذر کرده باشد 

او  نذر  آیا 
صحیح است؟ 
حکم  یک  ما 
داریم  کلی 
خصوص  در 
لباس  پوشیدن 
تیره مشکی که 
و  دارد  کراهت 
با  خواندن  نماز 
ثواب  هم  آن 
کم  را  نماز 

هم  آقا  حضرت  فتوای  این  می کند؛ 
به  نسبت  دارد  هم  تبصره  اما  هست. 
عبا، عمامه و کفش استثنا شده و اگر 
مشکی باشد کراهت ندارد. و همچنین 
یک حکم کلی نسبت به عزادار داریم 
که صاحب عزا خوب است به گونه ای 

باشد که معلوم باشد عزادار هست و این 
هنگام  عزادار  پوشیدن  مشکی  لباس 
و  علیه السالم  حسین  امام  سوگواری 
ائمه بزرگوار، امروزه نشانه این هست 
من  دهد  نشان  می خواهد  طرف  که 
کراهت  حکم  بنابراین  هستم.  عزادار 
را ندارد. بنابراین اگر کسی نذر کرده 
شرایط  با  باشد 
شرعی،  نذر 
نذرش  طبق 
بتواند  اگر  هم 
باید عمل کند.

اما توجه داشته 
هر  به  باشید 
عزادار  حال 
بودن شیوه های 
دارد.  مختلفی 
ممکن  حاال 
باشد  مشکی  لباس  پوشیدن  با  است 
یا با پرهیز از افعال و کارهای شاد یا 
با گریه کردن و گریستن و شیوه های 
امیدوار  ما  حال  هر  به  دیگر.  مختلف 
هستیم بتوانیم این حالت عزاداری را 

در این ایام سوگواری مراعات کنیم.

محمدمحسن  مدیرمسئول:  جانشین   / هاشمی گلپایگانی  سیدمحمدحسین  مدیرمسئول: 

فیضی پور/ رسدبیر: سیدمحمدحسین ضیایی بافقی

تحریریه:عبدالحمید بیات، سیدجواد یوسفی، مجید صادقی، علی خورشیدی، محمد اصغری

تدارکات و پشتیبانی: صادق ابراهیمی/ طراحی و صفحه آرایی: علی سلیامنی

الِحقنی  و  ُمسلِماً  تَوفَّنی  »الهی 
بِالّصالحیَن«

به  و  ببر  دنیا  از  مسلمان  مرا  خدایا 
صالحان ملحق کن!

خدا  خاطر  به  دشمنی  و  دوستی  اگر 
به  زودی  به  و  نیست  پایدار  نباشد 

ضدش تبدیل می شود و باید دانست 

که این گونه دوستی ها موجب خسران 
متعال  خداوند  و  شد  خواهد  ابدی 
روز  در  دوستان  گونه  این  می فرماید 
و  می فرستند  لعن  یکدیگر  بر  قیامت 
اظهار  و  می جویند  تبّری  یکدیگر  از 
دوست  فالنی  با  کاش  ای  می دارند، 

نمی شدیم:
إاِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُهْم  یَْوَمئِذ   ُء  الِْخالَّ

الُْمتَِّقیَن )سوره مبارکه زخرف/آیه67(
دوستان امروزی در آن روز با یکدیگر 
دشمن می شوند مگر آن ها که دارای 
تقوا باشند )و دوستی شان بر پایه ایمان 

و تقوا استوار باشد.(
و در جای دیگر می فرماید:

َخلِیاًل  ُفاَلنًا  ْذ  أَتخِّ لَْم  لَْیَتنِی  َویْلَتیَ   یَا 
)سوره مبارکه فرقان/آیه28(

به  را  فالنی  کاش  من!  بر  وای  ای 
دوستی انتخاب نمی کردم!!!

پس، ای برادر و خواهر ایمانی، بکوش 
و  خدا  راه  در  همواره  دوستی ات  تا 
همیشه  و  باشد  او  برای  دشمنی ات 
با  و  بدار  دوست  را  خوبان  و  خوبی ها 
کژی ها و کژمداران در ستیز باش و از 
خدا بخواه: )الهی تَوفَّنی ُمسلِماً 

و الِحقنی بِالّصالحیَن (

پای درس استاد
درس اول

در  حضور  واقعی  حسینی  یک  برای 
است  مقدمه ای  اباعبداهلل،  مجلس 
ترویج  و  اعتقاد  میدان  در  تالش  برای 
می خواهیم   چگونه  حسینی.  گفتمان 
جوابگوی این سوال باشیم که در هیات 
حسین علیه السالم رفت و آمد داشتیم 
اما حرف حسین علیه السالم بر زمین 
مانده بود و تو تنها آه و اشک چهارده 

قرن پیش را می ریختی!
دیگر پس از سی سال عبور از انقالب 
عبداهلل  ابا  مجالس  گسترش  اسالمی و 

قابل قبول نیست که در هیات طوری 
بگوییم و بشنویم، اما در جامعه  و در 
عمل سازگاری با چنین معارفی نداشته 
چهارده  از  پس  که  است  آنجا  باشیم، 
قرن همچنان حسین علیه السالم را به 

مسلخ کربال خواهیم کشاند!
» اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه 
باید  که  آن جا  و  کنند  ترک  را  خدا 
جانشان  چون  نگویند،  بگویند،  حق 
مقامشان  برای  یا  می افتد،  خطر  به 
یا  پولشان  برای  یا  شغلشان  برای  یا 
و  نزدیکان  و  خانواده  اوالد،  به  محّبت 
آن  کنند،  رها  را  راه خدا  دوستانشان، 
کربال  مسلخ  به  حسین بن علی ها  وقت 
کشیده  قتلگاه  به  و  رفت  خواهند 

خواهند شد.«  

در »حیات عاشورایی«، ویژه نامه هیات میثاق 

با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 

علیه السالم خواهید خواند:

و آنگاه که
حسین بن علی

را به قتلگاه
می فرستیم000
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اهل کوفه نبودن 
یعنی بدانیم 
تا حسین 
علیه السالم 
نیامده، ولی امر 
مسلم است0


