ارزش ﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻋﺰاداری ﻫﺎ
رﻋـﺎﯾﺖ ﺷـﻮد /ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑـﺎﺷﯿﻢ ﻓﺘﻨـﻪ
ﻫﺎ ﻣﺎرا ﻧﻠﻐﺰاﻧﺪ و در ﮐﺎم ﺧﻮد
ﻓﺮو ﻧﺒﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺶ ﭘﺮس ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﺪادی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮی اﻟﻬﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺒﺮت ﻫﺎ و درﺳﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﺧﻮد دارد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درس ﻫﺎ و ﻋﺒﺮت ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮرا
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﺎ در آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
و ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎه ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﺎ ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز در اردوﮔﺎه اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
)ع( ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
)ع( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮ
ﻋﻠﯽ)ع( ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻼی ﮐﻮﭼﮏ در اﻣﺘﺪاد ﮐﺮﺑﻼی ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻨﻪ
ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺎ را
ﻧﻠﻐﺰاﻧﺪ و در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﺒﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﻓﺘﻨﻪ ﮐﺮﺑﻼ دﭼﺎر
ﻟﻐﺰش ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺗﺎ دﯾﺮوز رای ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﯽ
ﺗﭙﯿﺪ ﺗﺎ در رﮐﺎب ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ در واﻗﻌﻪ
ﮐﺮﺑﻼ در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ)ع( وارد ﻧﺒﺮد
ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﺷﻮرا در ﻋﺰاداری ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﻮد
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ و
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻮادث اﻣﺎﻣﺖ ،رﺳﺎت و

ﻧﻮﺑﺖ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮس و ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻘﻮی و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎﺟﺮ و ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ وﻓﺎ و ﺑﯽ وﻓﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اداﻣﻪ داد :ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮاره
را ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎی دﻟﯿﺮﻣﺮدان ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺮ ﻧﯿﺰه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪه و
ﺑﺪن ﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺪادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺮدم از ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺠﺠﯽ و ﺗﺸﯿﻊ
ﭘﯿﮑﺮ ﺷﻬﯿﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺮوز
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﮑﻮه از ﺑﺪن ﺑﯽ ﺳﺮ
ﺷﻬﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻤﻨﺎم در راه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و
اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺮﺑﻼ وﺳﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮ ﺷﻬﺪاﯾﯽ
ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﭘﺲ از روزﻫﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻬﯿﺪﺣﺠﺠﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺮﺑﻼی ﺣﺴﯿﻨﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد را در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺟﺎن و ﻫﺪﯾﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد در راه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺠﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( از ﻋﺮاﯾﻖ
ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب را در ﺷﺘﺎب ﺟﺪی ﺗﺮی ﻗﺮار داد اﻓﺰود:
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم ﺧﻮد اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( را در ﻧﺠﻒ در ﻣﯿﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻧﺎم آﺷﻨﺎ ﻗﺮاردادﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم )ره( ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺎم ،اﻧﻘﻼب
و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس،
ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻼح ،ﻓﮑﻮری ،ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﮐﻼﻫﺪور ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ارزش ﻫﺎی
اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد و رﺣﻠﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺻﺎﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﯿﺶ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺘﻨﻪ
ای ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺧﻮارج اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻫﺸﺪار داده و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﻇﻠﻢ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از
دﺳﺖ دادن دﯾﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن در آن ﺣﺴﺮت ﻣﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ».
وی دوﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را از زﺑﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( واژﮔﻮن ﺟﻠﻮه
دادن اﺳﻼم داﻧﺴـﺖ و اﻓـﺰود :آن ﻫـﺎ اﺳﻼم را واژﮔـﻮن ﺟﻠـﻮه داده و
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﺣﻼل ﺟﻠﻮه دادن ﺣﺮام ﻫﺎ
و ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻼل ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯿﺪادی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﭼﻬﺎرم ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ )ع( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻧﻔﺎق ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺰاداری
ﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺧﻂ ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻋﺰاداری ﮐﻨﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺰاداری ﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ در
اﺟﺮای ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰاداری در داﻣﻦ ﺿﺪ ارزش ﻫﺎ اﻓﺘﺎده و
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﯿﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻂ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم را واژﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ اﺳﻼم واژﮔﻮن ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /ﺣﺴﯿﻦ زاده

