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نادیده گرفته شده و در بین ما غایب است.  ی من گران بود که ببینم عنصری از حماسۀ کربالبرا

در ابتدای این سخنرانی باید دربارۀ  .منظورم عنصر زن در مکتب امام حسین و در ماجرای کربالست

دیده توان آن را نانقش عظیمی که زن در این حادثۀ بابرکت داشته است، سخن بگویم؛ نقشی که نمی

هایی را که زن در این میدان ایفا نقش نقش مردان بدانیم. پس از آن بایدگرفت هرچند آن را کمتر از 

ها را های موجود بکوشیم فاصلهکرده است با وضع زنان در این عصر مقایسه کنیم و با مشاهدۀ تفاوت

 .پر کنیم و مشکل را حل کنیم

ای هوشمندانه و با ترفندی نظامی به اعماق صحرا کشاندند؛ ا حیلهبرادران گرامی، امام حسین)ع( را ب

توانست آنچه را رخ داده است، به گوش ای بود و نه کسی میگذشت، نه بینندهجایی که نه عابری می

های روان دفن شود تا از او نام و نشانی خواستند حسین بمیرد و زیر ماسهمی  .جهان اسالم برساند

 زنی را او بیتاهل خواست ببیند، کشته را او خواست -او خود فرمودۀ به –اند. اما خدایی که باقی نم

 نای. برسانند اسالم دنیای مراکز قلب به صحرا دل از را آن ابعاد و جنگ این ماجرای تا ببیند اسیر

ن)ع( حسی امام همراه که داشت قرار جاودانه و قهرمان بانوان دیگر و( س)زینب دوش بر نقش

های جهان اسالم منتقل زینب تصویر جنگ را از دل بیابان و از وسط شن و ماسه به پایتخت د.بودن

  .کندمی

رساند. برای آنکه زن بتواند می کنـد و جهاد او را به اتمامزن در میدان کربال نقش مرد را کامل می

ده شود، باید او را پرورش داد. ما این رسالت را به دوش بگیرد و برای تحمل سنگینی آن آما

 .کنند، مواجه شویمگونه که برخی از مردم برخورد میتوانیم با زن آننمی

ی یا جویشود. در مناطق دیگر او را ابزار لذتمثابۀ ابزار تولید مثل برخورد میدر برخی مناطق با زن به

در برابر چشمان خود قرار دهد. با این خواهد آن را همیشه دانند که مرد میتابلویی هنری می

کنیم که گیریم و به او ثابت میگیریم، گوهر وجودی او را میبرخوردها روحیۀ زن را از او می

تواند رسالتی به عهده داشته باشد و هیچ امتیازی جز بهرۀ جنسی و زیبایی و خدمت کردن به نمی

 .مرد ندارد



زن نباید ارادۀ ما را سست کند، نباید قدرت ما را تضعیف کند، نباید در ما سستی و ضعف و 

ها را قوی کنند و محکم وجود بیاورد. بر عکس، ما نیازمند زنانی هستیم که اراده پذیری بهشکست

 .بایستند. این امر نیازمند آموزش و پروش کامل است

جم فراوانی از اراده و نیرو برای مقابله با ظلم و ستم در ما نیاز داریم که از دریای حسینی ح

 مان و در دنیامان برداریم.نطقهمان، در مهایمان، در میهنخانه

خواهند گویند اعراب دشمن تمدن هستند و میهای دنیا پر است از اتهاماتی بر ضد اعراب. میروزنامه

گونه توجیه کنند. تمدن مادی آنان فروپاشی تمدن خود را اینخواهند تمدن را نابود کنند. آنان می

د. کنجویانه استوار است، ناگزیر در دنیا جنگ به پا میهای صرفاً خودخواهانه و مصلحتکه بر پایه

کند. برخورد میان منافع و جنگ در همۀ جنگ و خودپرستی تمایل به سود و منفعت را تشدید می

 .انجامداست و این مسئله به فروپاشی تمدن آنان می ها امری دایمیزمینه

ایستند. از این کنند و در کنار حق میهاست نه دنیای شرافتمندانی که حق را یاری میدنیای گرگ

ی چند و ط بگیرند مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند، تفنگ به دست فلسطینیان جهت بود که

را دگرگون کردند، چهرۀ فلسطین و منطقه را دگرگون کردند  سال با جهاد و قهرمانی خود چهرۀ دنیا

 .و در چند جبهۀ محلی و جهانی پیروز شدند

نامندش می شناسم. به حسینی که شهیدِ گریهمن حسینی که به رنجدیدگان اهتمام نورزد نمی 

رم. ایمان من ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان و ناراحتی ایمان ندا

د: فرمواین است که امکان ندارد امام حسین جز برای احقاق حق کشته شده باشد. مگر او نبود که می

د که به بینی)مگر نمی« أال تَرَونَ الحَقَّ الیُعمَلُ بِهِ وَ الباطِلَ الیَُتناهَی عَنهُ لِیرَغبَ المُؤمِنُ فی لِقاءِ اللّهِ.»

 ایستند؟ باید مومنِ طرفدار حق، به لقای خداوند دل بندد.(باز نمی کنند و از باطلحق عمل نمی

ایم؟ چه شده است که نماز و جنگ را از یکدیگر حال چه شده است که ما جهاد را از دین جدا کرده

ایم؟ چرا نماز خواندن برای خدا و اهتمام به وضع رنجدیدگان و ستمدیدگان را از یکدیگر جدا کرده

أَرَأَیتَ الَِّذی یکَذِّبُ بِالدِّینِ. فَذَلِکَ الَّذِی یدُعُّ الْیتِیمَ. وَلَا :»دگوینیم؟ مگر نه اینکه قرآن میداجدا می

 «یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ 

خواهنـد عمامـه و مسجدهایشان را حفظ کنند و از حد به خدا سوگند آنـانی کـه از روحانیـان مـی

نروند، بازماندۀ همان کسانی هستند که در اروپا توطئه چیدند و مردم را بیرون راندند. آن فراتر 

ها که پروردگار خود را در کلیساها و در مساجد محبوس کردند و خواستند تا میدان برای آنان همان

 ، همخالی بماند تا به طغیان و ستمگری و بازی با مصالح مردم بپردازند. نه، خدا هم در مسجد است



جنگ. مردان خدا، بندگان خدا و مؤمنان به خدا نیز باید به همۀ این امور  در بازار و هم در میدان

 .اهتمام ورزند: هر کسی بنابر تخصص و شایستگی خود

شناسم. چرا من برای امام حسین گریه من حسینی را که کشته شده است تا من گریه کنم نمی

کنم تا او را به یاد داشته باشم و به یاد داشته باشم که او در می کنم؟ من برای امام حسین گریهمی

توانم مراسم عزاداری امام حسین)ع( را از تالش برای حمایت من نمی برابر دنیایی از قدرت ایستاد؛

توانم سوگواری برای امام حسین را درک کنم مگر آنکه بتواند مجاهدان در مرزها جدا بدانم. من نمی

قهرمانانی را تربیت کند؛ کسانی را تربیت کند که در برابر ستمگر بایستند و در برابر حاکم ستمگر 

 .بگویند. این است معنای حسین و معنای عزاداری برای امام حسینسخن حق را 

وظیفۀ ما مبارزه است. وظیفۀ ما دفاع کردن است. معنای سوگواری برای امام حسین این است، نه  

اینکه گریه کنیم و سپس با خیالی آسوده از مراسم بیرون برویم و بگوییم الحمدللّه وظیفۀ خود را 

ها ندارد. این قطره اشک برای امام حسین ریختیم. امام حسین نیازی به این اشکانجام دادیم و چند 

ای هرا بدانید. گریه بر امام حسین برای آن است که حسین را به یاد ما بیاورد تا موضع او و قهرمانی

قل نار عخوانی برای آن است که عواطف ما را برانگیزد تا در کاو را دریابیم و از او پیروی کنیم. مقتل

خود و در برابر دشمن بایستیم و با ستمگران مبارزه کنیم. اگر تنها به گریه و زاری بپردازیم مثل آن 

 .ایمایم و وارد محراب نشدهاست که کنار در ایستاده

برادران عزیز، معنای حرکت امام حسین و گرامیداشت یاد امام حسین این است که ما همچون امام 

تابد. امام حسین)ع( زندگی کردن با ستمگران را برنمی. حسین)ع( زندگی با ستمگران را ننگ بدانیم

ور از منظجنگد حتی اگر کشته شود. کند که در کنار ستمگر بایستد. با ستمگر میاو تحمل نمی

ستمگر کیست؟ هر ستمگری که باشد: چه اسرائیل، چه ستمگر داخلی. هرکس که حقوق تو را 

کند ستمگر پایمال کند ستمگر است، هرچند دولت باشد. کسی که تو را از حقوق خود محروم می

گیرد ستمگر است، در هر منصبی که است، هرچند حاکم باشد. کسی که فرصت زندگی را از تو می

 .پذیرد که تو با او سازش کنیخواهد باشد. امام حسین)ع( نمییم

معنای برگزاری مراسم سوگواری برای امام حسین این است. سوگواری امام حسین، افراد خوار و ذلیل 

دهد، هایی حسینی پرورش میدهد. عزای امام حسین انسانکننده پرورش نمیدهد، گریهپرورش نمی

 کنند. همانند امام حسین سکوت کردن در برابر ستمگر را رد میهایی که انسان

زه با ستمگر از اینجا بیرون برویم، خواه این ستمگر دستاورد عزاداری این است که با قصد مبار

 .کنداسرائیل و آمریکا و استعمارگران باشند یا نزدیکان و خویشان و حاکمان ما. فرقی نمی


