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چکيده
»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«. پس از رویداد عاشورا در سال 61 هجری، همواره خون 
امام حسین7 و شهیدان کربال نقش مؤثری در بیداری و آگاهی شیعیان و همۀ آزادگان 
در سراس��ر جهان داش��ته است. یادآوری عاشورا، هشداری به س��تمکاران و زورگویان در 
طول تاریخ بود و آنان را رس��وا می کرد. اکنون پس از قرن ها، هنوز پیام عاشورا مسلمانان 

سراسر جهان را بر ضد حکومت های ستمگر می شوراند و هراس بر دل آنان می افکند.
در زمانۀ دش��واری ک��ه ما زندگی می کنیم و در منطقۀ پرآش��وب خاورمیانه، پیام های 
عاش��ورا  با ش��وری که در دل های عاش��قان اهل  بیت: ایجاد می کن��د، می تواند نقش 

پررنگی در بیدارسازی و آگاهی بخشی توده های مسلمان داشته باشد.
ازآنجاکه عاش��ورا، هم فرهنگ اس��ت و هم تاریخ، و هم حماس��ه اس��ت و هم فاجعه، 
منبرهای امام حسین7 باید وسیله ای باشد برای استوارسازی این باورها در میان جوانان 

جامعۀ اسالمی که آینده سازان سرزمین های خود هستند.
 ای��ن مقال��ه پس از نگاهی گذرا به وضعیت سیاس��ی دنیای اس��الم به ویژه خاورمیانه، 
ب��ا برش��مردن ده مورد از پیام های عاش��ورا که روحانیون ش��یعه بای��د در منبرهای امام 
حس��ین7 در نظر داشته باش��ند، به نقش این پیام ها در جوامع مسلمان امروزی به ویژه 

کشور عراق می پردازد.
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از س��ال 61 هجری که بنی امیه خون پاک خاندان محمد9 و یاران ایش��ان را به ناحق بر 
زمین ریختند، این خون ها همواره پیام هایی بوده که قوی ترین و بیشترین آگاهی و بیداری را 

برای آحاد مردم در برداشته است.
این پیام ها و بیانیه های روش��نگر از آن جا آغاز شد که علی بن حسین7 و زینب کبری3 
قهرم��ان کرب��ال و زنان اهل  بیت: در کوفه فرود آمدند و آن گاه به ش��ام و س��پس به مدینه 
برده ش��دند. پیروان اهل  بیت: در عصرهای پس از آن، این پیام ها را که هش��دار به ظالمان 
و مس��تکبران بود و آنها را رس��وا می س��اخت، به میراث بردند و برای بیدار کردن و هدایت 

مسلمانان و توده های مستضعف از آن استفاده کردند.
امّا امسال که محرم سال 1436 را پیش رو داریم، پس از قرن های متمادی، هنوز هشدارها 
و پیام های حس��ینی، ظالمان را به هالکت و نابودی نوید می دهد و رسوای ش��ان می س��ازد و 
ب��ا قدرت و قوت روزافزون، آگاهی و امید را در جان توده های مس��لمان، در سرتاس��ر دنیا، 
برمی انگیزد و خطبای منبر امام حس��ین7 این پیام ها را نس��ل به نسل به رهروان حسینی منتقل 

می کنند.
در اینج��ا قصد داریم مجموعه ای از روش��ن ترین نکات این پیام های عاش��ورایی را برای 
مس��لمانان خاورمیانه و به ویژه مس��لمانان عراق بی��ان کنیم. اما پی��ش از آن، نگاهی گذرا به 

وضعیت سیاسی دنیای اسالم، به ویژه خاورمیانه خواهیم داشت.
پس از فروپاشی حکومت عثمانی، انگلستان و دولت های هم پیمان آن، طرح و نقشه خاصی 
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را برای خاورمیانه رس��م کردند و خاورمیانه و حکومت های شمال و غرب آفریقا را بین خود 
تقس��یم کردند. اما این نقش��ه سیاسی و اس��تکباری از نزدیک به چهل سال پیش با تکان های 
شدید سیاس��ی در منطقه روبه رو شده است. این که منافع آمریکا )وارث استعمار انگلیسی( و 
نفوذ سیاسی و نظامی اش در خالل این چهل سال با چالش های سخت روبه رو شود، هیچ قابل 

پیش بینی و انتظار نبود و به ذهن هیچ کس نمی رسید؛ امّا چنین شد:
انقالب بزرگ اسالمی در ایران به وقوع پیوست و نظام فاسد پهلوی را برانداخت. حزب   اهلل 
لبنان در کمتر از ده سال، دو بار نیروهای تا بُن دندان مسلّح اسرائیل را شکست داد. رژیم بعث 
عراق س��قوط کرد و حکومت و تصمیم گیری های سیاس��ی به مردم منتقل شد. توطئه بزرگی 
که بیش از س��ه س��ال و نیم در صدد براندازی حکومت سوریه بود، با شکست مواجه شده و 
در نهایت به محاصره زمینی و دریایی و هوایی حزب  اهلل لبنان و باز شدن درهای ترور و ورود 
تروریس��ت ها از مرزهای س��وریه به عراق انجامید. فش��ارهای آمریکا بر انقالب مردمی یمن 
به نتیجه نرس��ید و همبس��تگی بزرگ مردم، به پیش گامی انصاراهلل یمن هنوز خیابان های یمن 
را برای اعتراض های بدون خش��ونت در اختیار دارد که ه��دف آن، مجبور کردن حکومت 
عبد ربه منصور به پذیرفتن خواس��ته های مش��روع مردم اس��ت. با وجود همه س��رکوب ها و 
خش��ونت های آل  خلیف��ه در بحرین و کمک های همه جانبه آل س��عود، قیام ها و حرکت های 
مس��المت جویانه مردمی همچنان ادامه دارد و مردم حقوق ش��هروندی و حق تعیین سرنوشت 

خود را مطالبه می کنند.
خاورمیانه جدید طرحی اس��ت ک��ه آمریکا برای بازگرداندن نفوذ سیاس��ی و اقتصادی و 
نظامی خود به منطقه پی ریزی کرده و از جمله اهداف آن، برپا کردن حکومت ها و قدرت های 
معت��دل در مقابل نظام های تندرو و افراطی در خاورمیانه اس��ت. منظور از دولت های معتدل، 
حکومت هایی همچون سعودی و آل  خلیفه و حاکمان قطر و مانند آن است که طبق خواست 
و اراده آمری��کا عم��ل می کنند و دولت های افراطی و تندرو در اصطالح سیاس��ی آمریکا به 
نظام هایی گفته می ش��ود که نفوذ سیاس��ی و اقتصادی و فرهنگی آمریکا را نفی می کنند و به 

آن تن نمی دهند.
آمریکا برای ساقط کردن حکومت عراق از گزینه های مختلفی استفاده کرد، اما هیچ  کدام 
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نتوانست آنچه را دلخواه سردمداران کاخ سفید بود، تحقق بخشد. آخرین گزینه آمریکایی ها 
برای رس��یدن به این هدف، وارد کردن گروه تروریس��تی داعش به عراق و هموار نمودن راه 

آنان برای اشغال موصل بود.
داعش گروهی تروریستی و افراطی است که در دامان وهابیت رشد کرد و به دام آمریکایی ها 
افتاد. آمریکا برای ایجاد آشوب و اغتشاش و ناامنی در منطقه، داعش را به خدمت گرفت و همه 
نیازهای تس��لیحاتی و غیرنظامی آنها را برآورد. نقش محدود داعش در منطقه، گل آلود کردن 

آب  و وحشت آفرینی در مردم و ایجاد فرصت دوباره اشغال عراق برای آمریکاست.

پیام های منبر امام حسین7
پس از این مقدمه، روشن می شود که ما در زمانه ای ویژه قرار داریم و موقعیت های سخت و 
دشوار ما را احاطه کرده و در چنین وضعیتی است که به پیشواز ماه محرم می رویم؛ ماه خون 
و قیام؛ ماه فریادهای آگاهی بخش و بیدارگر حسینی که خطبا و سخنرانان باید با صدای بلند 
آن را به مردم ابالغ کنند و آنان که پای منبر حس��ینی نشس��ته اند، باید بدان گوش فرا دهند. 

آنچه در پی می آید، شرحی است کوتاه بر نکته های مهم این پیام.

1. آگاهی سیاسی
یکی از مهم ترین مراحل آگاهی سیاس��ی برای مردم ما این اس��ت که بدانند آمریکا برای 
درهم شکس��تن مقاومت و بیداری و قیام این امت و ناکام گذاشتن تالش آنها برای آزادی از 
نفوذ و س��لطه غرب، چه نقشه های خطرناکی کشیده اس��ت و چگونه عالم اسالم را به تبعیت 
سیاسی و اقتصادی و علمی از غرب وادار می سازد. ما این آگاهی سیاسی را در همه پایگاه های 
اجتماعی جامعه الزم داریم و این گونه نیست که تنها طبقه نخبه و ممتاز اجتماع به این آگاهی 
ملزم باش��ند. در این مرحله همه مردم باید وارد شوند و نقشه ها و برنامه های آمریکا برای ما و 

مراحل اجرای آن را بشناسند.
آگاهی های سیاسی جمعی، اوالً باعث می شود که مردم در برابر چالش هایی که در حیات 
سیاس��ی خود با آن مواجه می گردند، صبر پیش��ه کنند. ثانیا ترور و وحشت آفرینی و ریختن 
خ��ون، ما را غافل گیر نمی کند. ثالثاً این توان را به م��ا می دهد که در صحنه کارزار، بر ادامه 

مقاومت و استقامت و پایداری عزم خود را جزم نماییم.
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2. تحمل رنج ها و شکنجه ها
کودک��ی که حقیق��ت کار پزش��ک را نمی دان��د، هنگام 
تزریق داروی شفابخش گریه و زاری سر می دهد و ناشکیبایی 
می کند، اما انس��ان عاقل و فهیم خ��ود را برای عمل جراحی 
س��نگین قلب به جراح می س��پارد، بی آ ن که اظهار ناراحتی و 
بی تاب��ی کند. بی ش��ک، مایه فرق بین ای��ن دو عکس العمل، 

آگاهی است.
ما معموالً هنگام از دست دادن مال و جان و دستاوردهای 
تالش خ��ود، اندوهگین و داغدار می ش��ویم. ب��ا این همه در 
پیمودن راه های سخت  و و به ظاهر غیرممکن بی تابی نمی کنیم 
و جلوه های دنیای��ی ما را از ادامه حرک��ت بازنمی دارد. اهل 
بیت: موقعیت هایی بس س��خت تر و خشونت بارتر را تجربه 
کردند و با این که می توانس��تند ناش��کیبایی کنن��د، اما چنین 
نکردند؛ وگرنه کار امت اسالم تمام بود و همه ما زیر چرخ های 

سهمگین تاریخ درهم می شکستیم و نابود می شدیم.

3. حضور و موضع گیری سیاسی
ما به حضور سیاس��ی گس��ترده در عرصه ها و موضع گیری 
صریح و روش��ن در برابر حوادثی که با آن مواجه می شویم، 
نیازمندی��م. بی تردید عرصه سیاس��ت هی��چ گاه نمی تواند از 
رهبران و فعاالن سیاسی خالی بماند. اگر فرزندان مخلص این 
سرزمین، با حضور و موضع گیری و فعالیت و شعار خود، این 
عرص��ه را پُر نکنند، به ناچار س��ودجویان و فرصت طلبان امور 
را به دس��ت می گیرند و اهداف خود را تحقق می بخش��ند. ما 
نمی توانیم سنّت ها و قوانین جاری خداوند در تاریخ و اجتماع 
را دگرگون کنیم. پس هرگاه بخواهیم این مرحله از تهدیدها 

ای��ن  اگ��ر فرزن��دان مخل��ص 
سرزمین، با حضور و موضع گیری 
و فعالیت و شعار خود، این عرصه 
را پُر نکنند، به ناچار سودجویان 
و فرصت طلبان امور را به دست 
می گیرند و اهداف خود را تحقق 

می بخشند. 
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و چالش ها را پش��ت س��ر بگذاریم، باید خود را با س��نت های الهی در تاریخ و اجتماع تطبیق 
دهیم و هماهنگ کنیم.

آگاهی از حق به تنهایی برای پیروز ش��دن کافی نیس��ت؛ بلکه بای��د در کنار حق، فعاالن 
سیاسی با شور و نشاط به عرصه بیایند. باطلی که در صحنه حاضر و بانشاط باشد، بی شک بر 
حقی که بی حرکت و دور از صحنه اس��ت، پیروز می شود و غالب می گردد و این سنّت الهی 
است. سالم و درود خداوند نثار علی بن ابی طالب امیر مؤمنان7 که  فرمود: »شما می خوابید، 

اما از شما غفلت نمی شود«.
اگ��ر ما ب��ا تهدیدهای تبلیغاتی و سیاس��ی و غارت گران��ه و با خیانت ها و مفاس��د عناصر 
خودفروخت��ه و فرصت طلب مقابله می کردیم و راهپیمایی های پرش��ور ب��ه راه می انداختیم، 
می توانس��تیم طبق یک داوری عادالنه، مجرمان را به مجازات برسانیم و در این صورت، این 

حوادث تکرار نمی شد و روزبه  روز بر حجم آن افزوده نمی شد. 
مشکل ما بی تفاوتی و مسئولیت گریزی و دوری از صحنه و عافیت طلبی و خودبینی است. 
در میان ما افراد صالح و آگاه و آینده نگر و فهمیده ای وجود دارند که متأس��فانه س��کوت و 
خاموشی را برگزیده اند. اگر اینان در صحنه حاضر می شدند، هرج و مرج طلبان و سودجویان 
مجال عرض اندام نمی یافتند و با بیانیه های آش��وبگرانه، امنیت جامعه اسالمی را بازیچه خود 

قرار نمی دادند.

4. آمادگی نظامی
آمادگی نیروها و قدرت نظامی، غیر از به کار گرفتن آن اس��ت. اس��تفاده از نیروی نظامی 
هنگام نیاز الزم می شود؛ اما آمادگی نظامی در هر زمانی باید وجود داشته باشد؛ چراکه عامل 
مهمی در بازدارندگی و دور نگاه داش��تن جامعه اس��المی از دشمنی دشمنان و توفیق آنها در 
رسیدن به اهداف ظالمانه است. از این رو خداوند در آیه 60 سوره انفال ما را به این آمادگی 
فرمان می دهد و می فرماید: »تمام امکانات خود را از نیرو گرفته تا اس��ب های ورزیده، آماده 
کنید تا به این وس��یله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و نیز گروه دیگری غیر از اینها را 
که نمی شناسید و خداوند آنها را می شناسد. هر چه در راه خدا هزینه کنید به شما بازگردانده 

می شود و به شما ستم نمی شود«.



شماره22، بـهار  1394
15

قرآن کریم علت این ضرورت، یعنی لزوم آمادگی دفاعی 
و نظامی را چنین بیان می کند که ِصرف داشتن توان و نیروی 
رزمی، دشمنان خدا و مردم را می ترساند و فکر دست درازی 

به مرزهای جامعه اسالمی را از سر آنها بیرون می کند. 
در موقعی��ت کنونی م��ا باید این آمادگی را کس��ب کنیم 
و جوان��ان مؤم��ن را به مراحل س��خت آموزش ه��ای نظامی 
برانگیزیم و آنها را برای ورود به معرکه های جنگ و جهاد در 
مواقع الزم مهیا سازیم و دست کم در وضعیت فعلی نمی توانیم 
از وجود آنها به عنوان نیروهای امنیتی رس��می استفاده نکنیم. 
البته نیروهای امنیتی ما باید براساس اصول علمی و فرهنگی و 

اعتقادی صحیح بازسازی و تجهیز شوند.
ما به چش��م خود دیدیم که جوانان این سرزمین با لبیک به 
فراخوان مرجعیت ش��یعه، چگونه درخواست آیت  اهلل العظمی 
سیس��تانی )حفظه  اهلل( را برای حضور داوطلبانه در جبهه نبرد با 
داعش پاسخ گفته و داعش را با شکست های پی  درپی مجبور 
به عقب نشینی کردند و این، مایه امنیت و آرامش خاطر مردم 
مس��لمان گردید و البته آمریکا و عامالن و دست نشاندگان او 
را به خش��م آورد؛ آنها با این که می دانستند دعوت مرجعیت 
اختصاص به ش��یعه اهل بیت: ندارد و فراخوانی برای همه 
جوانان مسلمان اس��ت، اما از نیروهای مردمی به »شبه نظامیان 

شیعی« تعبیر می کردند.

5. آمادگی و اقدام
جن��گ و مبارزه م��ا با آمری��کا و دست نش��انده های او به 
ش��تاب هر چه تمام تر در جریان است و ساده لوحی است که 
کس��ی تصور کند آمریکا به عراق آمده تا عراق را از دس��ت 

ِص��رف داش��تن ت��وان و نیروی 
رزمی، دش��منان خدا و مردم را 
می ترس��اند و فکر دست درازی 
به مرزهای جامعه اس��امی را از 

سر آنها بیرون می کند. 
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داعش نجات دهد. با این وجود، بسیار خطرناک است که انسان بدون آمادگی برای جنگ و 
رویارویی وارد این معرکه شود؛ معرکه ای که فراتر از جنگ در جبهه ها، بحران های سیاسی را 
که تبلیغات دشمن به وجود می آورد و به خطر انداختن امنیت جامعه و تخریب های فرهنگی 

و اقتصادی و عمرانی را نیز شامل می شود.
دفاع امر الزمی است، اما اشتباه است اگر به دفاع اکتفا کنیم و در عرصه مبارزه، از موضع 
ضعف اقدامی انجام دهیم. ما باید موضع خود را از حالت دفاعی به حالت هجومی تغییر دهیم 
و دشمنان را به دفاع وادار کنیم و این شدنی نیست، مگر این که در مواجهه و جنگ، حمله و 

هجوم و اقدام را اختیار کنیم، نه دفاع منفعالنه را.

6. گسترش فرهنگ عاشورا
عاش��ورا هم فرهنگ است و هم تاریخ؛ هم حماس��ه است و هم فاجعه، و اینها همه باید به 
روشن ترین شکل ابراز و بیان شود. تاریخی و بُعد مصیبت بار عاشورا در کنار هم،کامل کننده 
یک دیدگاه درس��ت در این باره است. این روز عظیم در تاریخ بشر باید از جهت فرهنگی و 
حماسی نیز مورد توجه قرار گیرد. حوادث روز عاشورا آکنده از آموزه های اصیل فرهنگی و 
دینی است: فرهنگ توحید و جهاد و امربه معروف نهی از منکر؛ فرهنگ فداکاری و شهادت 
در راه خ��دا؛ فرهن��گ مقاومت و پایداری؛ فرهنگ ذلت ناپذی��ری و زیر بار ظلم نرفتن و دل 
برکندن از دنیا؛ فرهنگ ش��جاعت و اقدام؛ فرهنگ اش��تیاق به دیدار خداوند؛ فرهنگ مسلط 
ش��دن بر باطل � هرچند سهمگین و عظیم باشد � و مغلوب و فریفته طاغوت ها نشدن و برکنار 
کردن حاکمان جور و رس��وا نمودن آنها و کوتاه کردن دستش��ان از جامعه اسالمی؛ فرهنگ 
رابط��ه با خدا و توکل بر خدای متع��ال و اعتماد به وعده های الهی و طلب یاری و پیروزی از 
طرف خداوند؛ فرهنگ سنّت های بی تغییر الهی در پیروزی و فرهنگ اخالص ورزیدن برای 

خداوند و بسیاری امور دیگر که مجال گفتن آنها نیست.
منبرهای امام حس��ین7 باید وس��یله ای برای بیان این فرهنگ ها باش��د. این فرهنگ ها در 
صورت رس��وخ در فرهنگ و باورهای جامعه، امت و به ویژه نس��ل جوان را از جهت فکری 
و عقیدتی و نیروی مقابله با دش��من محکم و استوار می س��ازد و امکان مقاومت و پایداری و 

روحیه پیوند و ارتباط با خداوند و بریدن از تعلقات دنیایی را در آنها زنده می  گرداند.
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7. مرجعیت دینی و والیت امر
این دو حقیق��ت یعنی مرجعیت دین��ی و والیت امر برای 
ما س��رمایه بزرگی اس��ت که ب��ه برکت تعالی��م اهل بیت: 
خ��دای متع��ال روزی ما کرده اس��ت. اهل بی��ت: همواره 
این دو مس��ئله را به پیروان و ش��یعیان خ��ود توصیه  کرده اند؛ 
چراکه همچون ابزاری قوی می تواند در سطحی بسیار متعالی 
اجتماع و سیاس��ت را به شایس��تگی ها و توانمندی های عظیم 
برس��اند و مردم مس��لمان را برای گذر از گردنه های سخت و 
تحمل حوادث س��همگین و موضع گیری های اصولی و قاطع 

کارآزموده و نیرومند سازد.
نخس��تین عاملی که باعث ش��ده فقهای متصدی مرجعیت 
و والی��ت دینی موقعیت��ی ممتاز و منحصربه ف��رد در جامعه و 
تحوالت اجتماعی داش��ته باش��ند، این است که این والیت و 
مرجعیت، دس��تاورد عصر و دنیای امروز نیست؛ بلکه میراث 
مبارک و فرخنده اهل  بیت: اس��ت که نسل به نسل و در پی 
رنج ها و مرارت های طاقت فرس��ا به دست ما رسیده و بیش از 

پیش در دل و اندیشه مؤمنان رسوخ یافته است.
عامل دیگر در این زمینه، تاریخ درخشان و پاک فقهاست 
که همواره در صفت نخست مبارزه با اشغال گری و فساد و ظلم 
قرار داش��ته اند و در روزهای سختی و مصیبت و رنج، بی هیچ 
تمایز و تفاوتی، با مردم به سر برده و در میان توده های مردم با 
آنان در مشکالت و گرفتاری هایشان هم دردی کرده اند. شاید 
به یقین بتوان گفت که این رهبری و پیشوایی دینی وجه تمایز 
و جدایی پیروان اهل  بیت: از دیگر مذاهب اس��المی است 
که همه مؤمنان در روزه��ای گرفتاری و بیچارگی به دعوت 

پیشوایان دینی خود لبیک می گوید و به آنها اقتدا می کنند.

مرجعی��ت دین��ی و والی��ت امر 
برای ما س��رمایه بزرگی است 
که به برکت تعالیم اهل بیت: 
خ��دای متعال روزی م��ا کرده 
است. اهل بیت: همواره این 
دو مسئله را به پیروان و شیعیان 

خود توصیه  کرده اند.
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ما امروز در عراق با این شرایط دردآور، بیش از همیشه به این رهبری اسالمی که مردم او 
را بپذیرند و هرگاه آنها را به یک موضع گیری سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی فراخواند، لبیک 
بگویند، نیازمندیم و بی شک جایگزینی برای آن نیست. بنده باور دارم که این مرکزیت دینی 
در زندگی سیاس��ی و فرهنگی امروز ما بسیار نقش آفرین است و خدای ناکرده اگر رخنه ای 
در آن ایجاد ش��ود، بدیلی برای آن نمی توان یافت. این را هم می دانم که نقش��ه های بزرگی 
برای تخریب این مرکزیت و ایجاد تزلزل در پایه های آن طراحی شده و دولت های استکباری 
عالم و دست نش��انده های آنان، یعنی حاکمان ستم پیش��ه و گروه های فریب خورده در جامعه، 
همه دس��ت به کار ضربه زدن به این نهاد شکوهمند و فاخر هستند. با وجود همه این تالش ها 
برای ناکارآمد نش��ان دادن مرجعیت دینی و لکه دار کردن چهره نورانی آن، شک ندارم که 
این فقها هستند که خلوص و پاکی دین اسالم را تاکنون حفظ کرده اند و سعی نظریه پردازان 
و نویس��ندگان منحرف در هر عصری برای تحریف این دین، چون با صخره مستحکم فقه و 

فقاهت برخورد کرده، متالشی و بی اثر گردیده است.
از ای��ن روس��ت که ما از خطبای منبر امام حس��ین7 می خواهیم چه��ره حقیقی و نورانی 
مرجعی��ت و نقش آن در ش��رایط خاص و بحرانی را بیش از پیش ب��رای مردم بیان کنند و از 
مردم بخواهند که به ندای مرجعیت پاسخ گویند و در کنار ایشان، با قوت و قدرت این مرحله 
س��خت را پشت سر بگذارند. همچنین بر منبر امام حسین7 باید شرایط و ویژگی های دقیقی 
که در احادیث اهل  بیت: برای شخصیت مرجع دینی که مایه امید و اعتماد مردم است، بیان 

شده، تشریح شود.

8. فرهنگ سازی و تربیت
فرهنگ سازی اسالمی، بر چهار پایه استوار است:

الف( تعالیم قرآن و س��نت و معارف اهل بیت:. این معارف شناخت خداوند و پیامبران 
و رسوالن و حقیقت انسان و نیز شناخت هستی از چشم انداز قرآن و سنت و شناخت زندگی 
در مجموع روابط اجتماعی و خانوادگی و ش��ناخت دوس��ت و دشمن و دوستی و دشمنی، و 

شناخت سنت های الهی در هستی و تاریخ و جامعه و مانند آن را شامل می شود.
ب( پاکسازی اخالق، که هم شناخت است و هم تربیت. یعنی همچون مورد نخست، فقط 
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دریاف��ت و ایمان و رابطه قلبی نیس��ت؛ بلکه تهذیب اخالق با 
وج��ود ایمان و اعتقاد قلبی، با عمل و تالش و تحصیل روحی 
و معنوی توأم اس��ت و از این رو، اسالم به این مسئله به عنوان 
راهی مؤثر در تربیت و فرهنگ س��ازی اسالمی اهتمام و توجه 

ویژه دارد.
ج( آمادگ��ی روحی برای ارتباط ب��ا خداوند، که همچون 
تهذیب اخالق، هم ایمان و اعتقاد قلبی اس��ت و هم به دست 

آوردن و کسب و ریاضت دادن نفس.
د( تفق��ه در دی��ن و ش��ناختن حالل و حرام و ملزم ش��دن 
ب��ه حدود و اح��کام خداوند. این مورد نیز ب��ا التزام و عمل و 
فعالیت توأم اس��ت. س��ازوکار در این مرحله، تقواس��ت که 
خداوند فراوان به آن فرمان داده و پس از »توحید«، امری جز 

»تقوا« نیست که قرآن بر آن تأکید ویژه داشته باشد.
منبر امام حس��ین7 باید مردم را بر این چهار اساس تربیت 
و فرهنگ س��ازی دینی و اس��المی کند. ای��ن از بزرگ ترین 
مس��ئولیتی  است که گسترش فرهنگ دینی و رسوخ دادن آن 

در دل و جان مردمان را در پی دارد.

9. اهتمام و توجه به جوانان
منظور ما از جوانان، دختران و پس��رانی هس��تند که دفاع از 
وضعیت امروز خود به آنها سپرده شده و ساختن آینده کشور 
و دف��اع از کرامت و اس��تقالل و وطن هم��ه در گروه همت و 
ت��الش و بیداری این گروه زبده و مبارک اس��ت. خداوند در 
بدن ها و اندیش��ه ها و نفوس ایش��ان گنجینه هایی از نعمت ها و 
توانایی ها را به ودیعه نهاده که روزبه روز در حال بروز و فوران 
است؛ همچون زمینی که از درون آن چشمه های پاک و زالل 

تهذی��ب اخاق با وج��ود ایمان 
و اعتقاد قلب��ی، با عمل و تاش 
و تحصی��ل روحی و معنوی توأم 
اس��ت و از این رو، اسام به این 
مس��ئله به عنوان راهی مؤثر در 
تربیت و فرهنگ سازی اسامی 

اهتمام و توجه ویژه دارد.
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و ش��فاف آب بیرون می زند و این تا زمانی اس��ت که مردم آن آب را آلوده نکنند. اما با ورود 
آلودگی ها، چش��مه ها فاس��د و آب آن تباه و بیماری زا می شود و صحت و سالمت انسان را به 
خطر می اندازد. جوانان نیز چنین اند و هرگاه عقل ها و دل ها و اجسام آنها به مثابه گنجینه هایی 
از نعمت های الهی، به س��بب فرهنگ های منحرف، در ِگل والی فساد روحی و رفتاری و مواد 
مخدر و گرایش به مکتب ها و جناح های منحرف سیاس��ی و اعتقادی و فراموش��ی ارزش های 
دینی و اخالقی آلوده ش��ود، چنین نیس��ت که تنها موهبت های عقلی و روحی و بدنی آنان را 
از دس��ت داده باشیم؛ بلکه چنین جوانانی به عناصر تخریب و فساد در جامعه تبدیل می شوند، 
و این همان چیزی اس��ت که مؤسس��ات مرتبط با غرب، همچون مؤسسه های تبلیغاتی و علمی 
)دانشگاه ها( و مؤسسات فرهنگی و خبری )رسانه ها( و مؤسسات اجتماعی جدید و باشگاه های 

ورزشی، آن را پی گیری می کنند و برای آن برنامه می ریزند.
ما در مدتی طوالنی متحمل این خس��ارت و زیان در فرزندان دختر و پس��ر خود بودیم، تا 
این که خدای متعال پس از ش��بی تاریک و دهش��ت زا صبحی روش��ن را برآورد و جوانان ما 
که در گذش��ته قربانی مکتب ها و جناح های منحرف ش��ده و از اسالم و توحید و تربیت های 
دینی و احکام و ارزش های آن گمراه ش��ده بودند، امروز بازگش��تی جانانه به اسالم کرده اند 
و مس��اجد و نمازهای جماعت و جمعه و مجالس دعا و قرآن و خطابه های مربوط به فرهنگ 
دینی و مجالس حس��ینی از حضور آنان موج می زند. س��فرهای متعدد عمره و حج خانه خدا 
مملو از حضور ایشان شده و همه جا ندای لبیک به فراخوان خداوند از سوی ایشان به آسمان 

بلند است.
چه زیبا و باش��کوه است صحنه حضور همین جوانان در مشاهد مشرفه که دستان خود را در 
برابر ضریح امام علی بن ابی طالب و امام حسین8 بلند کرده و »لبیک یا علی« و »لبیک یا حسین« 

می گویند و صداقت و عزم خود بر ادامه خط آن پیشوایان پاک را به نمایش می گذارند.
و امروز همین جوانانند که میدان های مبارزه و جهاد با گروه های تروریس��ت و مفس��د در 
زمی��ن را پ��ر کرده و دل های آنها را از ترس و وحش��ت آکنده اند و با سرس��ختی و قّوت، از 
زیارتگاه های مقدس عراق حمایت و دفاع می کنند و باعث احساس امنیت و آسودگی خاطر 

در مردم و خانواده ها می شوند.
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بنابراین، وظیفه ماست که از این سرمایه های بزرگ و ارزشمند برای حال و آینده حمایت 
کنیم و در حفظ و حراست از آنها بکوشیم. همچنان که آنها جان خود را در دفاع از ما به خطر 
می اندازند و امنیت و مقدس��ات و کرامت و فرهنگ دینی را پاس می دارند، باید مش��کالت 
مرب��وط ب��ه زندگ��ی و کار و درس و ازدواج و مس��کن آنها نیز حل ش��ود و برخورداری از 

زندگانی پاک و کریمانه برای آنها تضمین گردد.
این مس��ئولیت ش��رعی، کار یک نفر و یک مؤسسه نیس��ت. اوالً دولت باید اقدام کند و 
آن گاه همه کسانی که می توانند به گونه ای از عهده این وظیفه برآیند. پرداختن به این مهم در 
منابر امام حس��ین7 و فرهنگ سازی و روشنگری و توجه و اهتمام نسبت به جوانان، یکی از 
وظایف مهم مبلغین است. این عنایت و اهتمام، بسیاری از جوانان این سرزمین را در پای منبر 
حسینی حاضر می کند؛ منبری که مردم آن را به محل دفاع از حقوق خویش و بیان دادخواهی 

خود و دعوت مسؤالن برای رسیدگی به خواسته های خود می شناسند.

10. تعامل با دولت و حکومت
منبر امام حس��ین7 از همان ابتدا هیچ گاه در برابر ظالمان و فس��اد و تباهی س��اکت نبوده 
و مردم هرگاه می بینند که خطیبی با حاکمان س��تمگر راه صلح و آش��تی پیش گرفته و ظلم 
آن��ان را نادی��ده می انگارد، یا آنها را به ناحق مدح و تملق می گوی��د، از او کناره گرفته اند و 
آن خطیب موقعیت خود را در میان مردم از دس��ت داده و منزوی شده است. این میراث منبر 

حسینی است که از سلف صالح به ما رسیده و باید آن را نگاه بداریم و حفظ کنیم.
در این جا باید درنگ کنیم و اندکی درباره روش صحیح اقامه منبر امام حس��ین7 و منبر 
نماز جمعه، با دولت و حکومت فعلی عراق س��خن بگوییم. آنچه بیش��تر مورد نظر ماس��ت، 
تعامل با آن بخشی از حکومت است که مسئولیت اجرای قوانین را به شکل عام بر عهده دارد 
و نقده��ا بیش از دیگر نهادهای دولتی، متوّجه آن اس��ت. برای درک روش صحیح تعامل با 

حکومت، سه نکته الزم است به توضیح است:
ال��ف( این دول��ت، میراث دار حکومت باندهای قدرتی اس��ت که حاکمیت را از دس��ت 
یکدیگر می ربودند و با استفاده از ابزار جنگی و ترساندن مردم در انتخابات و به بازی گرفتن 
خواس��ت مردم، زمام حکومت را به دست می گرفتند. آخرین این احزاب و باندها که سالیان 
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متم��ادی بر ع��راق حکومت راند، حزب بعث ب��ود؛ یک باند قدرت به تم��ام معنا و به همان 
مفهومی که در ادبیات اجتماعی و سیاس��ی عصر ما به کار می رود. باند و حزبی که ش��یوه اش 
برای تحکیم قدرت، هجوم به خانه ها و بانک ها و مراکز تجاری، و تجاوز به زنان و راهزنی و 
گرفتن اموال مردم و تجارت مواد مخدر و انجام جرم ها و جنایت ها و وحش��ی گری هایی بود 

که از شماره بیرون است.
س��رانجام خداوند اراده خود را تحقق بخشید و شب تاریک و هراس انگیز جای خود را به 
روز روش��ن داد و پس از گذشت سی سال غارتگری و پایمال کردن کرامت مردم و فساد و 
تباهی و زندان و ش��کنجه و گورستان های دس��ته جمعی، به لطف خداوند، حزب بعث ساقط 
ش��د. حال پس س��ال ها رنج و عذاب، همه باید توجه داشته باش��یم که در برنامه های سیاسی 
خود، دچار کم کاری و کوتاهی نش��ویم تا خ��دای ناکرده زمینه برای فرصت طلبان و منافقان 

فراهم نگردد.
در طول تاریخ عراق، از عصر بنی امیه تا سقوط حزب بعث، دولت فعلی یک نمونه نادر و 
بی همتاست و اولین بار در تاریخ عراق است که مردم به خیابان ها می آیند و خود، نمایندگان 
مجلس را انتخاب می کنند و از این طریق رؤس��ا و اعضای دولت را طبق قانون برمی گزینند. 
این یعنی حکومت و تصمیم گیری های آن به مردم منتقل می ش��ود و مردم احس��اس می کنند 

که با اختیار و انتخاب خود، سرنوشت خویش را رقم می زنند.
امروز این خواس��ت تاریخی مردم عراق، برای همه، چه شیعه و چه سنی، به صورت نسبی 
و نه کامل تحقق یافته، ولی متأسفانه می بینیم دولت کنونی از سوی کسانی که تأثیر کالم  را 
درک نمی کنن��د، مورد نقدهایی قرار می گیرد که بیش از آن که جنبه خیرخواهی و نصیحت 
داش��ته باشد، تخریبی و براندازانه اس��ت. من این را در حالی می گویم که خود در همین فضا 
زندگی می کنم و نقص و کاس��تی های عمدی و از س��ر اش��تباه و نقاط ضع��ف و رخنه های 
فراوان در س��اختار این دولت را نیک می شناسم و می دانم که وضعیت در واقع چگونه است. 
اما این همه نباید باعث ش��ود که ما در تعامل با این دولت از نقد س��الم و درس��ت، به نقدهای 
تخریبی روی بیاوریم و ناخودآگاه از سخنان و حرکات مرموز و سؤال برانگیز حمایت کنیم. 
باید کاماًل متوجه باش��یم که با وجود همه خطاها و نقطه ضعف ها، فکر جایگزین شدن دولتی 
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به جای این دولت، نتیجه ای جز بازگشت حاکمیت احزاب و باندهای قدرت پیشین ندارد.
م��ا در زمان��ه و موقعیت بغرنجی زندگ��ی می کنیم و باید با این دولت و حکومت از س��ر 
حکمت و ِخرد تعامل نماییم و این نش��انه انفعال و کوت��اه آمدن در مقابل خطاها و کمبودها 
نیست، که این کار در دین خدا حرام است و امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی 
اس��ت که نباید در آن اهمال و کوتاهی کرد. اما همه موضع گیری های ما باید براساس عقل و 
حکمت باشد تا به دشمنان اسالم و عراق فرصت ندهیم  برنامه ها و قوانین سیاسی ما را تخریب 

و به طور کامل از درجه اعتبار ساقط کنند.
اکنون آمریکا در مس��ئله حاکمیت عراق، خود را در مقابل کار انجام شده می بیند و ناچار 
اس��ت از این منظر با حکومت فعلی تعامل نماید. بی ش��ک دولت عراق هرگز در پی راضی 
نگاه داش��تن آمریکا و عمل بر طبق خواست او نیس��ت. آمریکا حکومتی را می پسندد که در 
برابر نفوذ و سلطه اش مطیع و رام باشد و هیچ صورتی برای او بهتر از بازگشت حکومت های 

حزبی و باندی در عراق نیست.
ب( س��هم خواهی و شراکت در عراق، چیزی اس��ت که وجود دارد و حکومت نمی تواند 
آن را نادیده انگارد. این سهم خواهی متأسفانه در عراق براساس قومیت گرایی و طایفی گری 
ش��کل گرفته و گاه در محدوده یک خط و یک طایفه خود را نشان می دهد. بی شک عناصر 
گزینش های درست و تصمیم گیری های به جا در بیشتر حاالت یکجا به دست حاکمیت نیست 
و ای��ن نتیجه طبیعی گرایش های قومی و قبیله ای موجود در س��رزمین عراق می باش��د. امروز 
بس��یاری از برنامه ها و طرح های خوب و درس��ت، به سبب همین چالش ها و برخوردهاست و 
حکوم��ت خود را ناچار به کنار آمدن با آنها می بیند. این س��خن از باب توجیه عملکردهای 

خطا در حکومت نیست؛ بلکه واقعیتی است که همه با آن آشنایند.
ج( همچنان   ک��ه گفتیم، حاکمیت خطاها و کاس��تی ها و نقاط ضعف��ی دارد که هیچ قابل 
توجیه نیس��ت و برخی عناصر فاس��دی که از دوران حکومت بعث در وزارت خانه ها و مراکز 
تصمیم گیری بر جای مانده اند، هنوز بر س��ر کارند. حکومت باید با اندیش��ه و جّدیت با آنها 
برخ��ورد کند و نس��بت به درم��ان بیماری های اداری که میراث نظام بعث اس��ت، سس��تی و 

سهل انگاری نورزد.
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ب��ا توجه به این س��ه نکته مهم که ش��رح دادم، معتقدم که روش صحی��ح تعامل منبر امام 
حس��ین7 و منبر نماز جمع��ه با حکومت فعلی عراق باید با عنایت به آنچه گفته ش��د، انجام 
گیرد. پس درس��ت نیس��ت که حساب سیاست س��هم خواهی قومی و طایفه ای و گرایش ها و 
چالش هایی را که در تشکیل حکومت دخیل است، از حساب موقعیت های سخت حاکمیت 
فعلی جدا کنیم یا نقد و ایراد به دولت را تا حد رسواگری و براندازی و تخریب پیش ببریم؛ 
چه در مواردی که نقد صحیح اس��ت، یا صحیح نیس��ت. از س��وی دیگر در مورد خطاهایی 
ک��ه حکومت مرتکب می ش��ود و اکنون وجود دارد، نباید س��اکت ماند. خ��دای متعال از ما 
می خواه��د که امر ب��ه معروف و نهی از منکر کنیم و مراقب اَعمال حاکمیت باش��یم و بدون 
تأثیرپذیری از کانال های تبلیغاتی فاس��د، رویکرد خود را از نقد خیرخواهانه، به نقد تخریبی 

که امروز از سوی بعض مراکز شایع است، تغییر دهیم.
از خداوند می خواهم که این منبر حس��ینی را که ندای حق س��ر می دهد و مدافع اس��الم و 
حقوق مردم و مقاومت در برابر ظالمان و پاس دار پاکی شریعت سیدالمرسلین9 است، برای 

ما نگاه بدارد. والحمدهلل رب العالمین.


