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 واقعه كربال فقط يك تاريخ يا قصه نيست
قريب به 1400 سال پيش و پس از اينكه مردم 
شهر از حسين)ع( اس��تمداد كردند تا آنها را از 
ظلم خليفه خود نجات دهد، نوه پيامبر اكرم)ص( 
با خانواده و لشكر خود به كوفه در عراق رفتند. در 
طول سفر، مسير كاروان را تعقيب كرده و راه را 
بر ايشان بس��تند و كاروان را به سوي س��رزمين كربال 
منحرف كردند. در آنجا، ايشان و خانواده و يارانش را به 
مدت س��ه روز از دسترس��ي به آب )در بياب��ان گرم و 
س��وزناك( محروم كردند. پس از توقف��ي طوالني و به 
بن بست رسيدن مذاكرات، دستور يزيد براي قتل ايشان 
و همراهانشان به لشكر دشمن رسيد. لشكريان يزيد نيز 
همين كار را كردند؛ 72 تن از آنها را به شهادت رساندند 
و زنان و فرزنداني كه ش��هيد نكرده بودند، به اس��ارت 
گرفتند. نه! اين فقط يك درس تاريخ نيست. يك حكايت 
يا داستان غم انگيز براي خواندن قبل خوابيدن نيست. 
در تمام طول تاريخ نبردهاي��ي رخ دادند كه خصمانه و 
تاريك بودند. اما هيچ يك از آنها به اندازه ابعاد و زواياي 
اين نبرد مورد غفلت قرار نگرفتند. در حال حاضر و در 
سال 2019 ميالدي ماجراي كربال براي اسالم و جهان 
خيلي بيش از آنچه تصور مي ش��ود، معنا و مفهوم پيدا 
كرده است؛ به همين دليل است كه بايد درباره نبرد كربال 

بدانيم و آگاه بشويم. 

 پيروان حسين)ع( داعش را شكست دادند
اگر فكر مي كنيد »داعش« فقط در چند سال 
گذشته به وجود آمده، از آن جهت است كه 
شايد هرگز درمورد داستان كربال آموزش و 
اطالعات كاف��ي درياف��ت نكرده باش��يد. 
حسين)ع( تقريباً 1400 سال پيش با چنين 
ايدئولوژي مي جنگيد. ايشان از بيعت با يزيد و پدرش كه 
به اسم اسالم قتل، شكنجه، تجاوز و ستم روا مي داشتند، 
خودداري كردند. در واقعيت، آنها دنباله روي هيچ يك از 
اركان اسالم نبودند و به نهادهاي بنيادي جامعه كه مردم 
را صرف نظر از فرهنگ، نژاد و مذهب در كنار هم در يك 
جامعه انس��اني قرار مي داد، اهميت��ي نمي دادند. اين 
رويكرد براي شما آش��نا به نظر نمي رسد؟ اگر به خاطر 
ايستادگي امام حس��ين)ع( نبود، اسالم واقعي مدت ها 
پيش مرده بود. براي قرن ها، اين ايستادگي در برابر ظلم 
و بي عدالتي، مسلمانان را ايمن و سالم نگه داشته است. 
امثال داعش، القاع��ده و... هرآنچ��ه مي خواهيد آنها را 
بناميد، به اندازه كافي امكانات و پول داشتند و تصميم 
گرفتند كه اين تصوي��ر زالل را لكه دار كنن��د. پيروان 
ايدئولوژي هاي يزيدي حمالت گسترده اي نه تنها عليه 

شيعيان بلكه سني ها، مسيحيان و هر شخصي كه در راه 
حكومت استبداد و ظلم گسترده آنها ايستادگي مي كرد، 
انجام دادند و تالش كردند آنها را از سر راه خود بردارند. 

 قيام امام حسين)ع( داستان ايستادگي خير در 
برابر شر است

قيام امام حسين)ع( مي تواند در موضوع 
وحدت چيزهاي زيادي ب��ه ما بياموزد. 
اين داستان درباره اسالم خوب در برابر 
اسالم بد نيست. در مورد حسين)ع( در 
مقابل يزيد نيس��ت. و حت��ي در مورد 
درس��ت و غلط هم نيس��ت. اين واقعه در حقيقت و 
به صورت مطلق ايس��تادگي خير در برابر ش��ر است. 
همان چيزي است كه مردم را متحد مي كند تا در آن 
ميدان نبرد در كنار حسين)ع( بجنگند؛ داستان ساده 

خوبي در مقابل شرارت. 
در واقعه كربال م��ردي به نام »حر« كه فرمانده لش��كر 
يزيد بود روايت مي ش��ود كه وي وقتي متوجه اخالق و 
شيوه هاي فاسد يزيد ش��د، تصميم گرفت از سپاه خود 
جدا شود و در كنار حسين)ع( بجنگد. او اولين كسي بود 
كه به شهادت رسيد. »جون بن حوي« يك مسيحي اهل 
اتيوپي بود كه در كنار حسين)ع( به نام خير و عليه شر 
جنگيد. با وجود كهولت سن و به رغم درخواست امام كه 
از او خواستند از ميدان نبرد دور بماند، »جون« جان خود 
را براي ايستادگي در برابر ظلم از دست داد. حسين)ع(، 
خانواده و دوستانش، از همه نژادها، فرهنگ ها و مذاهِب 
مختلف، دست به دس��ت هم در برابر ارتش ظلم و ستم 
ايستادند. اگر ما امروز بتوانيم اختالفات و تشنگي خود 
براي قدرت و سلطه را كنار بگذاريم، مي توانيم به راحتي 
هركس��ي را كه در س��ر راه حفظ امنيت و خير بشريت 
مي ايستد، شكست دهيم. براي ادامه انتقال پيام وحدت 
حسين)ع(، بسياري از پيروان وي از عاشورا و داستان او 
استفاده مي كنند تا همه مردم را براي امور خير، مدارا و 
داشتن حسن نيت در كارها و روابطشان گرد هم آورند. 
در كشور عراق )جايي كه حرم ايش��ان و يارانشان قرار 
دارد( هر س��اله، هزاران عراقي، ازجمله يتيمان و افراد 
فقير، دِر خانه هاي خود را براي زوار حس��ين)ع( بدون 
توجه به مذهب و قوميت آنها باز مي كنند. حس��ين)ع( 
كيست؟ مراسم محرم و اربعين چيست؟ »يك سازمان 
غيرانتفاعي ك��ه پيام خود را تبلي��غ مي كند«؛ نذورات 
غذايي، اهداي خون، و رس��يدگي به افراد بي خانمان؛ 
همگي را به نام و ياد ايش��ان انجام مي دهيم. اين كار از 
سال 2012 در شهر لندن آغاز شد و از آن زمان به يك 

جنبش تبديل شده است. 

 اوج مقاومت و ايثار در واقعه كربال
امام در آغاز شب ياران خويش را جمع كرده 
فرمودند: »خدا را به بهترين ثنا و س��پاس 
مي س��تايم و در س��ختي و آرامش شكر 
مي گويم. من ي��اران و همراهاني وفادار و 
بهتر از ياران خودم و خانواده اي نيكوكار تر 
و دل بس��ته تر از خانواده خودم س��راغ ندارم. خدايتان 

پاداش نيك عنايت كند. آگاه باشيد كه فرجام فردايتان 
را با اين دشمنان به خوبي مي دانم. شما را آزاد مي گذارم، 
همه با فراغ خاطر برويد كه من بيعت خويش را از شما 

برداشتم. از تاريكي استفاده كنيد و برويد.«
ش��ايد مهم ترين درس��ي كه از حس��ين)ع( و ياران او 
مي توانيم ياد بگيريم، مقاومت و ايثار باش��د. »ماهاتما 
گاندي« يك بار گفت: »اگر من ارتشي مانند 72 سرباز 
حسين بن علي داشتم، در 24 ساعت مي توانستم هند 
را آزاد كنم.« داس��تان هر يك و تمامي ش��هداي كربال 
مي تواند اش��ك را بر چشمان ما جاري س��ازد. داستان 
فداكاري هاي مردان جوان تا بزرگس��ال و حتي پس��ر 
شش ماهه حسين)ع( است كه نه از تقابل خير در برابر 
شر بلكه از تش��نگي و گرس��نگي آگاه بود. هنگامي كه 
حسين)ع( او را بر روي دس��تانش نگه داشت و از لشكر 
خصم درخواست دسترسي به آب كرد، سپاه يزيد تيري 
به قلب او پرتاب كرد. اما، حزن انگيزترين فداكاري ها از 
سوي برادر امام حس��ين، حضرت عباس)ع( بود كه از 
ميدان نبرد به س��مت رود فرات عبور ك��رد تا آب براي 
نوزادان و كودكان بياورد. در آنجا، او به اميد رفع تشنگي 
آنها مشكي از آب پر كرد. سربازان تيري به چشمان آن 
بزرگوار پرتاب و بازوهاي او را قطع كردند، اما اينها ايشان 
را متوقف نكرد. ايشان مشك پوس��تي آب را در دهان 
خود گرفته و سينه خيز و به سختي به سمت خيمه هاي 
پر از كودكان منتظر رفتند، تا اينكه سپاه جرئت كردند 
به ايشان نزديك شوند و س��رانجام ايشان را به شهادت 
برسانند. و سرانجام، غرق در خون عباس، فرزند نوجوان 
شهيدش، همراهان و فرزند شيرخوارش، حسين)ع( در 
ميدان نبرد به تنهايي با زنان، كودكان و بيماراني كه در 
چادرها در انتظار او بودند، سينه در مقابل دشمن سپر 
كردند. ايشان با همه آنها وداع كردند و سپس به بيابان 
خالي پشت سرشان نگاهي كرده و فرياد برآوردند: »آيا 
كسي هس��ت كه مرا ياري كند؟« هنگامي كه سكوت 
تنها پاسخ بود، به سمت ميدان جنگ حركت كردند تا با 
ارتش يزيد بجنگند؛ جايي كه سر ايشان از بدن مبارك 
جدا شد )همان كاري كه امروزه داعش انجام مي دهد(، 
زير سم اس��بان رفت و بر باالي نيزه قرار گرفت. سپس 
سپاه زنان و كودكان را به زنجير كشيدند و آنها را شهر به 
شهر پشت سر جدا شده حسين)ع( به صورت پياده نزد 

فرمانده خود يزيد بردند. 

 حسين)ع( الگوي ماندگار تا امروز
در سراس��ر جهان ام��روز، م��ردم در برابر 
بي عدالتي مقاومت و از داستان حسين)ع( 
به عنوان الگو استفاده مي كنند. چند سال 
پيش در مصر، يك عالم شيعه به نام »حسن 
ِشحاته« كه به خاطر ايس��تادگي در برابر 
گروه هاي تندرو و ايدئولوژي هاي افراطي مشهور شده 
بود، به شهادت رسيد. شهادت او موجب برافروختگي و 
استقامت سني ها، شيعيان و مس��يحيان مصري شد و 
گفتمان در سطح محلي و ملي را تغيير داد. شيخ »نمر 
باقر النمر« در عربستان س��عودي به دليل انجام دقيقاً 
همان كاري كه شيخ »ِشحاته« در مصر انجام داد، اعدام 

شد. قتل او باعث خشم بين المللي شد، به ويژه در بحرين، 
جايي كه آزار و اذيت گروه هاي اقليتي كه شبيه شيخ نمر 
هستند، به همان اندازه رايج است. روحاني نيجريايي، 
»ش��يخ زاكزاكي« به دليل موضع گي��ري اش در برابر 
بي عدالتي بازداش��ت ش��د. پيروان او به خاطر وفاداري 

خود، زنده زنده سوزانده شدند. 
وقتي داس��تان هاي كربال را واقعاً بفهمي��د و به هريك 
با جزئيات گوش كنيد، آن هن��گام درك مي كنيد چرا 
ميليون ها نفر شيعه همه س��اله در ايام محرم عزاداري 
مي كنند. چرا گريه مي كنند و س��ياه مي پوش��ند و به 
چه دليل مسيحيان و س��ني ها به آنها ملحق مي شوند 
و در حرم هايشان در كربال به حس��ين)ع( و برادرشان 
عباس)ع( احت��رام مي گذارند. نه به اي��ن دليل كه اين 
ماجرا صرفاً يك تراژدي غم انگيز است، بلكه به اين دليل 
كه فداكاري هايي از اين دس��ت نه تنها اسالم واقعي را 
زنده نگه داش��ته بلكه خوبي و خيرخواهي را در سراسر 

مشرق زمين زنده نگه مي دارد. 

 درسي براي تمام بشريت
كتاب هاي تاريخ ما هرگز اين موضوع را به 
ما ياد نداده ان��د. كتب تاري��خ هرگز به ما 
درباره زن��ان قدرتمندي مانند زينب)س( 
خواهر حس��ين)ع( نمي آموزند كه تصوير 
يك زن آزاده واقعي را مجسم كرد و تمام قد 
در برابر يزيد مستبد در قصر خالفت ايستاد؛ حتي وقتي 
دستانشان بسته بود و به فروش در بازار بردگان تهديد 
شدند. كتاب هاي ما هرگز به ما احترام وصف ناپذيري كه 
بسياري از مردان و زنان بزرگ )نويسندگان، مورخان، 
رؤس��اي جمهور، برندگان جوايز نوبل، هنرمندان و...( 
براي حسين)ع( قائل بودند، نياموختند. از قول »چارلز 
ديكنز« نويسنده انگليسي نقل مي شود كه: »اگر حسين 
براي اقناع خواسته هاي دنيوي خود مي جنگيد... پس 
نمي فهمم چرا خواهر، همسر و فرزندانش او را همراهي 
مي كردند.« اولين رئيس جمه��ور هند، دكتر »راِجندرا 
پاساد«، گفت: »فداكاري امام حسين تنها به يك كشور 
يا ملت محدود نمي شود، بلكه يك درس تاريخي موروثي 
در م��ورد ب��رادري بين تم��ام انسان هاس��ت.« اگرچه 
حسين)ع( در مقاومت و ايستادگي در برابر بي عدالتي 
پيروز هستند، اما ايشان زنده نماندند تا از پيروزي خود 
سخن بگويند. بازماندگان اين كار را كردند. افرادي كه 
شاهد بودند سر بريده ايشان در شهرهايشان چرخيد، 
اين كار را انجام دادند و خانواده هاي آن شهدا اين كار را 
انجام دادند. با اين وجود، فرزندان ما احتماالً هرگز يك 
كتاب تاريخي معروف درباره اسالم را كه حاوي ماجراي 
نبرد كربال هم باش��د، نخوانده اند. اين داس��تان شبيه 
داس��تان هاي بزرگ تري��ن نبردهاي بش��ري كه فكر 
مي كنيد، نخواهد بود. حتي ديدن مستنداتي در مورد 
جنايات داعش و س��اير گرو هاي افراطي يا مس��تندات 
تلويزيوني هم نمي توانند ما را در حال و هواي آن نبرد 
قرار دهند. اما، ما به هرحال بايد آن را بدانيم، فرزندان ما 
بايد در مورد آن بياموزن��د. اين ماجرا نح��وه مبارزه با 
تفكرات امثال داعش و ايستادگي در برابر هر بي عدالتي 
را به ما مي آموزد. ما مي توانيم از داستان كربال، آزادگي 
زنان، ك��ردار نيك، ارزش هاي اخالق��ي و وحدت را ياد 
بگيريم. حتي اگر )مسلمان يا مذهبي نيستيم( و در مورد 
اس��الم و حس��ين)ع( هم چيزي نمي دانيم، مي توانيم 
ببينيم اين چه داستاني است كه قرن هاست مردم را به 

اشك ريختن وا مي دارد. 
»آنتوان بارا« نويسنده مسيحي لبناني مي نويسد: »هيچ 
نبردي در تاريخ مدرن و گذشته بشريت، موجب همدلي 
و تحسين بيشتر از واقعه عاشورا نشده و همچنين درسي 
مانند شهادت حسين)ع( در نبرد كربال به ما نداده اند.« 
حس��ين)ع( و كربال تنها يك داس��تان براي مسلمانان 
شيعه نيستند، بلكه داستاني براي بشريت هستند. حال 
از خود س��ؤال كنيد چنانچه نبرد كربال مي تواند درس 
ايستادگي در برابر ارائه تصويري خالف واقع از اسالم كه 
امروز دنيا و رسانه هاي ضداسالم و تشيع نشان مي دهند، 
به ما بياموزد، پس چرا ما سعي نكنيم درس هاي آن را 

بياموزيم؟
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عاش��ورا به غير از درس، يك صحنه عبرت 
است. بايد انسان در اين صحنه نگاه كند تا عبرت 
بگيرد. يعني چه عبرت بگيرد؟ يعني خود را با 
آن وضعيت مقايسه كند، بفهمد در چه حال و 
وضعيتي است. چه چيز او را تهديد مي كند و چه 
چيز براي او الزم است. اين را عبرت مي گويند. 
يعني شما از جاده اي عبور كرديد، يك اتومبيلي 
را ديديد كه واژگون ش��ده يا تص��ادف كرده و 
آسيب ديده اس��ت، مچاله شده و سرنشينانش 
نابود شده اند، مي ايستيد و نگاه مي كنيد، براي 
اينكه عبرت بگيريد. معلوم ش��ود كه چه جور 
س��رعت و حركتي، چه جور رانندگي اي به اين 
وضعيت منتهي مي ش��ود. اين هم نوع ديگري 

درس است. اما درس از راه عبرت گيري.)1(
در مباحث مربوط به عاشورا سه بحث عمده 
وجود دارد: يكي بحث علل و انگيزه هاي قيام امام 
حسين)ع(... بحث دوم بحث درس هاي عاشورا 
اس��ت... بحث س��وم درباره عبرت هاي عاشورا 
است، كه چند س��ال قبل از اين، ما اين مسئله 
را مط��رح كرديم كه عاش��ورا غي��ر از درس ها، 
عبرت هايي هم دارد. بحث عبرت هاي عاش��ورا 
مخصوص زماني است كه اسالم حاكميت داشته 
باشد. حداقل اين اس��ت كه بگوييم عمده  اين 
بحث مخصوص به اين زمان است، يعني زمان 

ما و كشور ما، كه عبرت بگيريم.)2(
وقتي خواص طرفدار حق در يك جامعه -با 
اكثريت قاطعشان- آنچنان مي شوند كه دنياي 
خودشان برايشان اهميت پيدا مي كند، از ترس 
جان، از ترس از دست دادن مال و از دست دادن 
مقام و پست، از ترس منفور شدن و تنهاماندن، 
حاضر مي شوند حاكميت باطل را قبول بكنند و 
در مقابل باطل نمي ايستند و از حق طرفداري 
نمي كنند و جانش��ان را به خط��ر نمي اندازند 
-وقتي اينطور ش��د- اّولش با شهادت حسين 
بن علي با آن وضع آغاز مي شود، آخرش هم به 
بني اميه و شاخه مرواني و بعد بني عباس و بعد از 
بني عباس هم، سلسله سالطين در دنياي اسالم 

تا امروز مي رسد.)3(
ما بايد بفهميم بر س��ر آن جامعه چه باليي 
آمد كه سر بريده حس��ين بن علي)ع( -آقازاده 
اّول شخص دنياي اسالم و پسر خليفه  مسلمين، 
پسر علي بن ابي طالب- در همان شهري كه پدر 
او بر مسند خالفت مي نشسته اس��ت، گردانده 
بش��ود و آب از آب تكان نخورد! از همان ش��هر 
افرادي به كرب��ال بيايند، او و اصحاب��ش را با لب 
تشنه به شهادت برسانند و حرم اميرالمؤمنين را 
به اسارت بگيرند! در اين زمينه حرف زياد است 
من يك آيه از قرآن را در پاسخ به اين سؤال مطرح 
مي كنم. قرآن جواب ما را داده اس��ت. آن درد را 
قرآن به مس��لمين معرفي مي كن��د. آن آيه اين 
اس��ت كه مي فرمايد: »َفخلف من بعد هم خلف 
اضاُعوا الصلوة و اتّبعوا الش��هوات فس��وف يلقون 
غيا« عوامل اصلي اين گمراهي و انحراف عمومي 
دو چيز است: يكي دور شدن از ذكر خدا كه مظهر 
آن نماز اس��ت، فراموش كردن خدا و معنويت، 
حس��اب معنويت را از زندگي جدا كردن، توّجه 
و ذكر و دعا و توّس��ل و طلب از خ��داي متعال و 
توكل به خدا و محاس��بات خداي��ي را از زندگي 
كنار گذاش��تن و دوم »واتّبعوا الشهوات« دنبال 
ش��هوت راني ها رفتن، دنبال هوس ها رفتن و در 
يك جمله دنياطلبي، به فكر جمع آوري ثروت، 
مال و التذاد به شهوات دنيا افتادن. اينها را اصل 

دانستن و آرمان ها را فراموش كردن.)4(
يك��ي از چيزهايي كه عام��ل اصلي چنين 
قضيه اي شد، اين بود كه رواج دنياطلبي و فساد 
و فحش��ا، غيرت ديني و حساسيت مسئوليت 
ايمان را گرفت. اينكه ما روي مس��ئله  فس��اد و 
فحشا و مبارزه و نهي ازمنكر و اين چيزها تكيه 
مي كنيم، علت عمده اش اين است كه جامعه را 

تخدير مي كند. همان مدينه اي كه اّولين پايگاه 
تشكيل حكومت اسالمي بود بعد از اندك مدتي، 
به مركز بهترين موسيقي دان ها و آوازه خوان ها 
و معروف ترين رقاص ها تبديل مي شود، تا جايي 
كه وقتي در دربار ش��ام مي خواس��تند بهترين 
مغنيان را خب��ر بكنند، از مدين��ه آوازه خوان و 

نوازنده مي آوردند.)5(
خب، چرا چنين شد؟! من كه نگاه مي كنم، 
مي بينم خواص مقصرند! همين خواص طرفدار 
ح��ق مقصرند! بعض��ي از اين خ��واص طرفدار 
حق، درنهايت بدي عمل كردند! مثل ش��ريح 
قاضي! ش��ريح كه ج��زو بني اميه نبود. كس��ي 
بود ك��ه مي فهميد حق با كيس��ت! مي فهميد 
اوضاع از چه قرار است! وقتي هاني بن عروة را به 
زندان انداختند و سر و رويش را مجروح كردند، 
س��ربازان و افراد قبيله اش اطراف قصر عبيداللّ  
زياد را گرفتند. ابن زياد ترسيد! آنها مي گفتند 
كه هاني را كش��تيد. ابن زياد به ش��ريح قاضي 
گفت: برو ببين هاني زنده است، برو به اينها بگو 
زنده است. شريح آمد، ديد كه هاني بن عروة زنده 
است، اما مجروح است. هاني بن عروة گفت:  اي 
مس��لمان ها، اين چه وضعي اس��ت!)خطاب به 
ش��ريح( پس قوم من چه ش��دند؟ مردند؟ چرا 
س��راغ من نيامدند؟ چرا نمي آيند مرا از اينجا 
نجات بدهند؟! شريح قاضي گفت: مي خواستم 
بروم و اين حرف هاي هاني را به همين كساني كه 
اطراف داراالماره را گرفته اند، بگويم، اما افسوس 
كه جاسوس عبيداللّ ، آنجا ايستاده بود! جرئت 
نكردم يعني چه؟ يعني همين كه ما مي گوييم 
ترجيح دنيا بر دين. شايد اگر شريح، همين يك 

كار را انجام مي داد، تاريخ عوض مي شد.)6(
اگر م��ا پيام ام��ام حس��ين)ع( را زنده نگه 
مي داري��م، اگر نام ام��ام حس��ين)ع( را بزرگ 
مي ش��ماريم، اگر اين نهض��ت را حادثه عظيم 
انس��اني در طول تاريخ مي دانيم و براي آن ارج 
مي نهيم براي اين است كه يادآوري اين حادثه 
به ما كمك خواهد كرد كه حركت كنيم و جلو 
برويم و انگشت اشاره امام حسين)ع( را تعقيب 
كنيم و به لطف خدا به آن هدف ها برسيم و ملت 

ايران ان شاء اللّ  خواهد رسيد.)7(
اگر اين ارزش ها را نگه داشتيد، نظام امامت 
باقي مي ماند. آن وقت امثال حسين بن علي)ع( 
ديگر به مذبح برده نمي ش��وند. اما اگر ارزش ها 
را از دس��ت داديم چه؟ اگر روحيه بسيجي را از 
دست داديم چه؟ اگر به جاي توجه به تكليف و 
وظيفه و آرمان الهي، به فكر تجمالت شخصي 
خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجي، مؤمن 
و با اخالص را -كه هيچ نمي خواهد جز اينكه يك 
ميداني باشد كه در راه خدا مجاهدت كند- در 
انزوا انداختي��م و آن آدم پُ��ر روي افزون خواه 
پرتوقع بي صفاي بي معنويت را مس��لط كرديم 
چه؟ همه چي��ز دگرگون خواهد ش��د. اگر در 
صدر اسالم بين رحلت نبي اكرم)ص( و شهادت 
جگرگوش��ه اش، 50 س��ال فاصله پي��دا كرد، 
در روزگار ما ممكن اس��ت اي��ن فاصله خيلي 
سريع تر بشود و زودتر از اين حرف ها فضيلت ها 
و صاحبان فضائل ما به مذبح بروند. بايد نگذاريم. 
در مقابل انحرافي كه ممكن است دشمن بر ما 
تحميل بكند بايد بايستيم. پس عبرت گيري از 
عاشورا اين است. نگذاريم روح انقالب و فرزندان 

انقالب در جامعه منزوي بشود.)8(
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