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قیام امام 
حسین)ع( 
پاسخی به 

عهدشکنی 
معاویه و 

بدعتگذاری بود
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین )ع( با 
بیان اینکه روی کارآم��دن یزید، خالف همه 
اصول و عرف رایج زم��ان بود، گفت: اگر امام 
حسین )ع( قیام نمیکرد، قبح بدعتگذاری در 
دین شکسته و تمام دستاوردهای پیغمبر)ص( 
نابود میشد. جدیدترین قسمت از ویژه برنامه 
»سایه روشن« فرهنگسرای اندیشه به بررسی 
واقعه کربال پرداخت و شبهات مطرح شده در 
ای��ن موضوع را مورد نقد و بررس��ی قرار داد. 
مهمان این قس��مت از برنامه محمدحس��ین 
رجبی دوانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام 

حسین )ع( بود.
رجبیدوانی در ابتدای صحبتهایش در پاس��خ 
به س��والی مبنی بر اینکه چرا امام حسین)ع( 
صلح نک��رد، گفت: امیرالمومنی��ن )ع( و امام 
حس��ن )ع( هرگز ب��ا معاویه کن��ار نیامدند و 
صلحی در کار نبود. امام علی)ع( جز سرنگونی 
معاویه از حکومت شام به چیز دیگری رضایت 
نمیداد. تالش کرد او را به صورت مسالمتآمیز 
از ای��ن جایگاه ک��ه به ناح��ق تصاحب کرده 
ب��ود، کنار بزند ام��ا او مقاومت کرد و حضرت 
ناچ��ار به جنگ صفین ش��د. اگ��ر آن خیانت 
ص��ورت نمیگرفت و قرآنها به نیزه نمیرفت، تا 
اطرافیان حضرت ایشان را مجبور به آتشبس 
کنند، هرگز قائل به کنارآمدن با معاویه نبود. 
وی اضافه ک��رد: امام حس��ن مجتبی)ع( نیز 
همان راه پدر را ادامه داد، حضرت میخواست 
لشگرکش��ی معاویه به عراق را با قدرت پاسخ 
بده��د اما م��ردم عراق ب��ا ایش��ان همراهی 
نکردن��د؛ حتی به او خیان��ت کردند و بعضی 
از فرمانده��ان با معاویه مکاتبه کرده و گفتند 
»تو بگو حس��ن)ع( را زنده ی��ا مرده تحویلت 
بدهیم«. حتی فرمانده پیشقراوالن سپاه امام 
حسن )ع( با دیدن رشوه کالن معاویه، خیانت 
کرد و به س��پاه معاویه منتقل شد. به عبارت 
دیگر امام حس��ن)ع( قب��ل از آنکه بخواهد با 
دشمن مواجه ش��ود با خیانت داخلیها مواجه 
شده بود و اگر میخواس��ت با همان لشگر در 
برابر معاویه بایس��تد، ام��ام را از پای درآورده 
بودند. امام حس��ن وقتی این شرایط را دید با 
آن��ان اتمام حجت کرد و صراحتا فرمود »بین 
ما و معاویه به جز شمشیر، چیز دیگری نباید 
حاکم باش��د. اگر مرگ ب��ا عزت و رضای خدا 
را میطلبی��د باید بروید و با او بجنگید، اما اگر 

دنی��ا و باقی ماندن در دنیا را ترجیح میدهید 
پیش��نهاد صلح را بپذیرید. آنان هم فریاد دنیا 
دنی��ا برآوردن��د و این به معن��ای این بود که 
مرگ باع��زت و رضای خ��دا را نمیخواهیم و 
حتی معاویه را به تو ترجیح میدهیم.« رجبی 
دوانی درخصوص تغییر شرایط مسلمین پس 
از روی کار آم��دن یزی��د توضیح داد و گفت: 
در زم��ان ام��ام حس��ن)ع( جامعه به س��مت 
معاوی��ه میل پیدا ک��رد. در حقیقت مردم آن 
زمان احس��اس میکردند ب��ا حکومت معاویه، 
دنیایش��ان به خوبی تامین میشود و به همین 
دلیل به س��متش رفتند. عالوه بر این، ظاهر 
معاوی��ه به عنوان یکی از اصحاب پیغمبر، جز 
کاتبان وحی و ... باعث ش��ده بود پایگاهی در 
بین مردم داش��ته باشد و مردم او را بر فرزند 

پیغمبر ترجیح دهند.
وی اف��زود: روی کار آم��دن یزید خالف همه 
اصول و عرفی رایج زمان بود. اوال یزید بسیار 
جوان بود، ثانیا سوابقی نداشت، ثالثا به فسق 
و فجور معروف ب��ود و حضورش نوعی بدعت 
بود. اگر امام حس��ین اجازه می��داد این روند 
ادام��ه پیدا کن��د، قبح بدعتگ��ذاری در دین 
شکسته میشد و تمام دس��تاوردهای پیغمبر 
نابود میشد. بنده معتقدم اگر امام حسن )ع( 
زنده بود و یزید روی کار میآمد، همان کاری 
را میکرد که امام حسین انجام داد. باید بگویم 
امام حس��ین 1۰ سال و نیم امامت داشت که 
1۰ س��ال از آن در دوره خالف��ت معاویه بود؛ 
در این مدت ایش��ان همان رفت��اری را انجام 
داد که برادرش ک��رد. حتی دعوت به قیام از 
سوی مردم کوفه ش��د اما فرمود تا زمانی که 
معاویه زنده است من قیام نمیکنم. اما زمانی 
که معاویه مرد، شرایط تغییر پیدا کرد؛ کسی 
روی کارآمد که با زور به خالفت رس��یده بود، 

امام وظیفه داشت قیام کند.
رجبی دوان��ی تصریح کرد: عالوه بر این دقت 
کنی��د ک��ه معاوی��ه در پیمان صلح ب��ه امام 
حس��ن)ع( تعه��د داده بود ک��ه حکومت بعد 
از او به امام حس��ن )ع( میرس��د و اگر ایشان 
زنده نبود به حس��ین بن علی)ع( میرسد. در 
حقیقت معاویه حق تعیین جانش��ین نداشت، 
اما در نهایت پس��رش را قرار داد. امام حسین 
)ع( در براب��ر این منکر بزرگ ایس��تاد و قیام 

کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به سوالی 
مبن��ی بر حرکت امام حس��ین )ع( از مکه به 
س��مت کوفه و توصیه ناصحان گفت: ناصحان 
متاس��فانه به رغم دلس��وزیهایی که برای امام 
حسین داشتند، متوجه هدف امام نبودند. در 
حقیقت آنان نگران جان امام بودند و میگفتند 
امام با رفتن به س��مت کوف��ه جان خود را به 
خطر میاندازد. فلذا به ایشان توصیه میکردند 
که به س��مت مناطق دیگ��ری از جمله یمن 
بروید تا دس��ت این دش��منان به شما نرسد. 
این موضوع در حالی اس��ت که امام میخواهد 
به تکلیف خ��ود عمل کند، تکلیف امام حفظ 
اس��الم از خطر انحراف و نابودی قطعی است 
ک��ه در این راه اگر الزم باش��د، حاضر اس��ت 
حت��ی جانش را هم فدا کند. رجبی دوانی در 
بخش دیگ��ری از صحبتهای خود درخصوص 
همراهی خانواده امام حس��ین)ع( با ایشان در 
س��فر به کوفه گفت: یزید ب��ه فرمانده مدینه 

دس��تور داده بود که امام حسین)ع( را احضار 
کن��د ت��ا از او بیعت بگیرد و اگ��ر بیعت نکرد 
او را به ش��هادت برس��اند؛ اما امام اصال قصد 
بیع��ت ن��دارد و حتی میخواه��د در برابر این 
وضع بایس��تد. برهمین اس��اس امام تصمیم 
گرفت از مدینه بیرون رفته و به س��مت مکه 
برود. اگ��ر امام خانواده خود را با خود نمیبرد 
و آن��ان را در مدینه میگذاش��ت با س��ابقهای 
که از معاویه س��راغ داری��م، متعرض خاندان 
امام میش��دند. این موضوع در حالی است که 
معاویه نس��بت به یزید باهوشتر و زرنگتر بود. 
در حقیقت برای این که امام را وادار به بیعت 
کنند خانواده ایشان را به گروگان گرفته و به 

زندان میانداختند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین 
با توجه به دعوت گسترده مردم کوفه طبیعی 
اس��ت که امام باید همراه ب��ا خانواده خود به 
کوفه برود. امام به سوی جنگ نمیرفت، بلکه 

در پاسخ به دعوت مردم کوفه در حال عزیمت 
به آنجاس��ت. در روند طبیعی این دعوت امام 
بای��د همراه با خانواده خود در کوفه مس��تقر 
میشد و اگر بنای جنگ وجود داشت، خانواده 
امام در کوفه میماندند و امام همراه با نیروهای 

نظامی کوفه به جنگ میرفتند.
وی ادام��ه داد: با خیانت م��ردم کوفه و عدم 
یاری امام از س��وی آنان مقرر ش��د که مسیر 
امام سد شده و ایشان در محاصره قرار بگیرد. 
فلذا کار امام برای هم��راه کردن خانوادهاش 
امری منطقی اس��ت چرا که قرار بود آنان در 
کوفه مس��تقر ش��وند و امام همراه با نیروهای 
نظامی به جنگ روند. البته درس��ت است که 
حض��ور خان��واده حضرت در کنار ایش��ان در 
کربال منجر به فاجعه اس��ارت برای آنان ش��د 
اما از س��ویی باعث شد آنان پیامرسانان واقعه 
کربال باش��ند و اجازه ندهند این اتفاق عظیم 

در آنجا خاموش شود.

عضو هیئت علمی دانش��گاه امام حس��ین)ع( 
توضیحاتی درخصوص انتخاب حضرت مسلم 
به عنوان س��فیر امام داد و گفت: مس��لم بن 
عقیل شخصیت واال و برجستهای در خاندان 
امام حس��ین اس��ت. امام همین موضوع را در 
نامهای که به مردم کوفه مینویسد مورد اشاره 
قرار داده و میگوید برادر، پسرعمو و فرد مورد 
اعتماد خود را پیش ش��ما میفرس��تم. در این 
نامه میفرماید اگر مس��لم به من گزارش دهد 
که ش��ما پای حرفتان هس��تید به سوی شما 
حرکت میکنم. براس��اس اسناد تاریخی شمار 
بیعتکنن��دگان با مس��لم در کوفه بیش از 1۸ 
ه��زار تن بود. آن��ان میگفتند م��ا حاضریم با 
بذل جان و مال خود با دش��منان امام حسین 
بجنگیم. همین موضوعات باعث شد که برای 
مس��لم این یقین ایجاد شود که کوفه آمادگی 
کام��ل دارد. فلذا به امام نامه نوش��ت و گفت 

کوفه آماده است و شما بشتابید.

پیامبر اکرم )ص(:  برای شهادت حسین علیه السالم ، حرارت و گرمایی در 
دلهای مؤ منان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود .

فریاد »لبیک یا حسین« در شب 
عاشورای حسینی در کشور

 طنین انداز می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی طی اطالعیهای 
از مردم خواست در ش��ب عاشورای حسینی فریاد 
»لبیک یا حس��ین« سر دهند. ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اس��المی طی اطالعیهای از مردم خواست 
در شب عاشورای حسینی فریاد »لبیک یا حسین« 
سر دهند. متن اطالعیه شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی به این شرح است:
ف�ریاد حماس��ی و نجات بخش »لبیک یا حسین« 
ملت حس��ینی ایران در شب عاش���ورا در کران تا 

کران آسمان ایران اسالمی طنین انداز میشود.
میثاقی بزرگ در طلب خوِن به ناحق ریخته ش��دۀ 
حضرت امام حس��ین»علیه السالم«  و خوانخواهی 
ث��اراهلل،  به صورت ی�کپ�ارچ��ه  و عمومی، ت�ح�ت 
عن�وان 'س��راس�����ر ای���ران حس��ینی�ه' هم�راه 
با س���ردادن ف��ری��اد حم�اسی و نج�ات ب�خ�ش  
'ل�ب�ی�ک ی�ا حس��ی�ن' ملت عاشورایی و حسینی 
ایران در ش��ب عاش��ورای حس��ینی، رأس ساعت 
21:۰۰ )9 ش���ب( به صورت س�راس�ری از پش�ت 
ب��ام و پ�نجرۀ من���ازل و کوچه پ���س کوچههای 
ش�ره�، مأذنه مس���اجد و هیئات مذهبی و تکایا و 

جای جای ایران اسالمی، انجام خواهد شد.
ملت عاش��ورایی و ش��هیدپرور ایران اسالمی همراه 
با ش��ور و شعور حس��ینی و با عنایت به مقتضیات 
زمانی و محدودیت های ناش��ی از ش��یوع ویروس 
منحوس کرونا، امسال می کوشد تا با رعایت تمامی 
دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا  و توجه 
به موارد بهداش��تی، در کنار کمترین میزان ابتالء 
به کرونا ایام س��وگواری حضرت اباعبداهلل الحسین 
»علیه الس��الم« را با عظمت هر چه بیش��تر برگزار 
کند. با عنایت به ض��رورت وحدت حول محور ابی 
عبداهلل الحس��ین»علیه الس��الم« و ضرورت برپایی 
عزای س��رور و ساالر شهیدان با همراهی و همدلی 
سازمان صدا وس��یمای جمهوری اس��المی ایران، 
سازمان تبلیغات اس��المی، مرکز رسیدگی به امور 
مساجد ، هیأت رزمندگان اسالم  و هیئات مذهبی 
و تکایا و دس��ته جات عزاداری و مساجد در سراسر 
کش��ور، با هدف ایجاد شور حسینی در کنار شعور 
حسینی؛ ساعت 21:۰۰،  شب عاشورا، فریاد رسای 
'لبیک یا حسین' در آس��مان سراسر ایران اسالمی 

طنین انداز می شود.

4200 شغل برکت در سرزمین 
نخل و دریا

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام 42۰۰ شغل 
در مناطق محروم استان بوشهر ایجاد می کند.

معاون توسعه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت 
ضمن اعالم این خبر اف��زود: بنیاد برکت در اولین 
سال حضور خود در زمینه اشتغال زایی اجتماع محور 
در استان بوشهر 14۰۰ طرح را در مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته این استان راه اندازی می کند که 
منجر به ایجاد 42۰۰ فرصت شغلی برای متقاضیان 

می شود.
رضا راض��ی زاده اعتبار کلی پیش بینی ش��ده برای 
راه ان��دازی ای��ن تعداد ط��رح را یک ه��زار و 26۰ 
میلی��ارد ری��ال اعالم ک��رد و ادامه داد: پنج ش��هر 
دشتس��تان، دیلم، گن��اوه، دیر و تنگس��تان تحت 
پوشش فعالیت های اشتغال زایی اشتغال محور بنیاد 

برکت قرار دارند. 
ب��ه گفته معاون توس��عه  کارآفرین��ی اجتماع محور 
بنیاد برکت، 9 مجری و تسهیل گر در استان بوشهر 
شناس��ایی، اهلیت س��نجی و ایجاد اش��تغال برای 

متقاضیان را برعهده دارند. 
راض��ی زاده تصریح ک��رد: 42۰۰ ش��غل مذکور در 
اس��تان بوش��هر با توجه به پتانس��یل های محلی و 
ظرفیت ه��ای منطق��ه ای، در رس��ته هایی همچون 
پ��رورش ماهی و میگ��و، صنایع وابس��ته به خرما، 
صنایع دس��تی و مش��اغل فنی و خدمات��ی ایجاد 
می ش��ود. وی با بیان این مطلب که تس��هیل گران 
بنیاد برکت در حال اهلیت سنجی متقاضیان اشتغال 
در شهرها و روستاهای هدف استان بوشهر هستند 
اظهار داشت: در فرآیند اشتغال  زایی در قالب مدل 
اجتماع محور در ابتدا و در بدو ورود بنیاد برکت به 
یک استان، جلسه ای با حضور استاندار و فرمانداران 
آن استان برگزار می شود. سپس کمیته  اشتغال در 
شهرس��تان های هدف ب��ا حضور فرمان��دار و تمام 
دس��تگاه های اجرایی برگ��زار و طرح ها و مدل های 

اشتغال زایی بنیاد برکت تشریح می شود.
مع��اون توس��عه  کارآفرین��ی اجتماع مح��ور بنیاد 
برکت عن��وان کرد: در ادامه و ب��ا حضور دهیاران، 
روستاهای هدف طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت 
مش��خص و کارگروه توسعه اش��تغال در هر روستا 
تش��کیل می شود. با تشکیل این کارگروه، مجری و 
تس��هیل گران بنیاد برکت در روستاها مستقر شده 
و فرآیند اهلیت س��نجی از متقاضیان اش��تغال آغاز 

می شود.
راضی زاده افزود: پس از پایان فرآیند اهلیت سنجی 
فنی، متقاضیانی که دارای ش��رایط الزم هس��تند 
به بانک عامل معرفی می ش��وند. بان��ک نیز بعد از 
اهلیت س��نجی اعتباری، تس��هیالت مورد نیاز را به 
آن ه��ا پرداخت کرده و به این ترتیب، فرآیند ایجاد 
و اس��تقرار مشاغل با حضور تسهیل گران و مجریان 

بنیاد برکت آغاز می شود.

خبر

اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اردبیل

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اردبیل در نظر دارد پروژه 
هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران 
مناقصه خواهد  برندگان  بعهده  . هزینه آگهى  نمایند  واگذار  واجد شرایط 

بود .
و  راهها  آسفالت  گیرى  لکه  و  راهدارخانه  تکمیل   : مناقصه  موضوع   -  1

تجدید بهسازى راههاى اصلى و فرعى و روستایى
توانند جهت  متقاضیان مى   : پیشنهاد قیمت  و  اسناد  2 - مهلت دریافت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ چاپ آگهى نوبت 
چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پایان  لغایت   99/6/5 چهارشنبه  روز  از  اول 
99/6/12 به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند . پیشنهادات قیمت بایستى 
تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 99/6/23 در سامانه ستاد ایران ثبت گردد . 
در ضمن ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 99/6/24 روز دوشنبه زمان بازگشایى 

قیمت ها مى باشد .
آگهى نوبت اول : 99/6/5
آگهى نوبت دوم : 99/6/6 
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مح��رم امس��ال را تجرب��ه ای دیگ��ر باید، اما 
ماهی��ت ذاتی این ماه خدا، برای ش��یعیانش 

هیچ فرقی نکرده است.
ش��اید یک ویروس ریز میکروسکوپی، دنیا را 
ب��ه هم ریخته و زندگی عادی را مختل کرده 
باش��د، اما زندگی با عاشورا و کربال در همین 
ش��رایط جریان دارد. محرم و عاش��ورا، امام 
حسین)ع( و حضرت عباس)ع( شاخصه های 
ایران اسالمی است، که اگر آنها نبودند هویت 
و عزت ب��رای ایران و ایران��ی باقی نمی ماند. 
قیام اباعبداهلل الحس��ین،  سرمشق و سرلوحه 
ش��یعیانی اس��ت ک��ه راه او را برگزیدن��د و 
پیمودن��د. جنگ و صل��ح را در این قیام وارد 
کردن، ب��ه قاموس قیام خدش��ه وارد کردن 
اس��ت، جنگ علیه فرزند رس��ول  خ��دا آغاز 
ش��د و شاید بر اس��اس تفکر برخی، پذیرش 
بیعت با یزید، از این حادثه، اهل بیت سید و 
ساالر شهیدان را در امان می داشت.  درست 

است که امام حس��ین )ع( برای جنگ راهی 
کوفه نش��د، اما جنگی به او تحمیل ش��د که 
صل��ح در آن، نتیجه ای درناکتر اط شکس��ت 
رق��م می زد و هیچ تأثی��ری و اثری در تاریخ 
اسالم و تشیع نداشت. ماندگاری قیام عاشورا 
در تاری��خ که حتی مردمان دیار دیگر دنیا را 
تحت تأثیر گذش��ته است، به خاطر مقاومت،  
آزادی خواه��ی،  آزاده ب��ودن از بند هر چه به 
دنی��ا گره خورده اس��ت، اص��الح دین که به 
دس��ت فاس��دترین خلیفه ناحق افتاده بود، 
درس به آیندگان بشریت و مسلمانان، خاصه 
شیعیان که به والیت وفادار باشند و بسیاری 
نکات ریز دیگر باز می گردد. همه آن روزهایی 
که امام حسین )ع( از مکه راهی کربال شد به 
دعوت مردم کوفه، تا قیام روز عاشورا، درس 
اس��ت، درس��ی که هر زمان و هر مکان برای 
ه��ر فرد و هر جماعتی که قرابتی با اس��الم، 
ائمه اطهار)ع( خاصه ابا عبداهلل الحس��ین)ع( 
و آزادگان جهان ارتباط دارد، می تواند و باید 
از توجه ویژه برخوردار باش��د. آنجا که مردم 
کوفه از خواص و عوام دعوت می کنند فرزند 
رس��ول خدا را، تا به دادشان برسد از ظلم و 
س��تم یزید و ابن زیاد، ت��ا آن که خلف وعده 
می کنند و از ترس یزید پا پس می کش��ند و 
پش��ت امام را خالی می کنند، اتفاقاتی است 
که عب��رت آمیز و عبرت آموز اس��ت. اکنون 
پس از گذش��ت 41 س��ال از پیروزی انقالب 
اس��المی، ه��ر لحظه بای��د ب��ه حقانیت این 

انقالب با توجه به حوادث و اتفاقات، توطئه ها 
و دسیس��ه هایی که علیه آن صورت گرفته و 
ادام��ه دارد، یقین کنیم چرا ک��ه قیام مردم 
ایران، از سرچشمه قیام اباعبداهلل الحسین)ع( 
سیراب گشته و می شود. در این میان هستند 
افراد و اش��خاصی که ب��ه مانند کوفیان عمل 
کنند و چند رنگ ش��وند یا مصلحت اندیش 
و عافیت طلب، ت��ا خود را از از مهلکه نجات 
دهن��د و دنیا را برگزینند. اگ��ر نبود آن دنیا 
طلبی و دنیا پرس��تی برخی ع��وام و خواص 
س��ال 61 هجری قمری، که نباید فرزند علی 
بن ابیطالب در صحرای کربال، تش��نه لب،  در 
میان محاصره سپاه اشقیا به همراه اهل بیت 
خود به شهادت می رس��ید. عزتی که اکنون 
ایران اس��المی در جه��ان دارد، به واس��طه 
تبعیت از س��ید و ساالر ش��هیدان اباعبداهلل 

الحسین است. 
آیا ای��ن عزت را می توان با چرب و ش��یرین 

دنیا عوض کرد؟ 
زندگی با عزت گوارتر است یا با ذلت؟!

امام حسین علیه السالم حتی هنگامی که در 
شرایط دشوار قرار دارد و می بیند که یارانش 
و اهل بیت چگونه در عطش آب باقی مانده اند 
و دشمن وحش��یانه حمله می کند و رحم در 
او نیس��ت، باز هم س��خنانی را در آن شرایط 
ناباورانه و غیر قاب��ل توصیف بیان می کند تا 
آیندگان و شیعیانش هوشیار باشند و بدانند 
که جایگاه دنیا و آخرت چگونه و کجا اس��ت. 

ام��ام فرموده اند؛ »جایگاه من جایگاه کس��ی 
که از مرگ بهراس��د، نیست. چقدر مرگ در 
راه رس��یدن به عّزت و احیای حق س��بک و 
راحت اس��ت. مرگ در راه عزت، جز زندگی 
جاوید نیست و زندگی با ذلت جز مرگی فاقد 
حیات نیس��ت.آیا مرا از مرگ می ترس��انید؟ 
تیرهایتان به خطا رفته اس��ت و گمانتان تباه 
اس��ت! من کسی نیستم که از مرگ بهراسم. 
منش من بزرگ تر از این اس��ت و هّمت من 
عالی تر اس��ت از آن که از ترس مرگ، به زیر 

بار ستم روم.
و آیا بر بیش از کشتن من توانایی دارید؟

آفری��ن و درود به مرگ در راه خدا، اما ش��ما 
قادر ب��ه نابودی عظمت م��ن و از بین بردن 
عزت و ش��رافتم نیستید! پس در این صورت 

باکی از کشته شدن ندارم.«
شور و شعور حس��ینی می طلبد تا اکنون در 
این ش��رایط حاکم بر دنیا و ایران اسالمی، به 
عمق حادثه عاشورا بیشتر توجه و تفکر شود. 
قیام امام حس��ین )ع( هم عزادار می خواهد و 
هم پیرو،  پی��رو واقعی که راه او را ادامه دهد 
و بیراه��ه نرود. مرحوم دکتر علی ش��ریعتی 
سخنی زیبا درباره امام حسین دارد که گفته؛ 
امام حس��ین)ع( بیش��تر از آب تشنه لبیک 
بود، افس��وس به جای اف��کارش زخم هایش 
را نش��ان مان دادند و بزرگترین دردش را بی 
آبی نامیدند.« شاید او مخالف برگزاری عزای 
حسینی بوده است شاید هم به واسطه شرایط 

دوران حاکم س��تم شاهی چنین سخنی را بر 
زبان رانده است، اما برای درک افکار اباعبداهلل 
که همان به کار بردن شعور در این راه است، 
شور نیز نیاز است، شعور با شور قلیان می کند 
و به اوج می رس��د. مرحوم عالمه محمد اقی 
جعفری چه زیبا درباره امام حسین و عاشورا 
سخن گفته است و شاید بتوان بهترین پاسخ 
را به آنهایی دانس��ت که عزا را نمی خواهند و 
نمی پس��ندند و تنها به یک وج��ه از ماجرای 
عاشورا و کربال می نگرند، ایشان گفته؛ » حرکت 
کشتی نجات نیازی به دریا ندارد. این کشتی 
بر روی قطره اش��کی مقدس که برای حسین 
ریخته می شود، می گذرد. اشکی که از اعماق 
دل برمی آی��د و جان را می ش��وراند و آن گاه، 
رهس��پار پیش��گاه اقدس خداوندی می شود. 
قیام امام حسین )ع( مرز نمی شناسد، قیامی 
بی مرز اس��ت که به ظه��ور فرزندش اباصالح 

مهدی موعود)عج( متصل خواهد شد. 
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