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 روش پند دادن گناهکاران  -1

 سالم رسید و گفت، من مردی گناهکارم و نمی توانم خود را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.  خدمت امام حسین علیه الجوانی 

 قال االمام الحسین علیه السالم: 

 امام حسین علیه السالم فرمود: 

ر و هر چه می خواهی گناه کن. دوم: از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخو»

مد او را از خود بران خواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو آ

جوان اندکی فکر « لک دوزخ تو را به سوی آتش می برد در آتش وارد مشو و هر چه می خواهی گناه کن.و هر چه می خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که ما

 کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت های طرح شده چاره ای جز توبه نداشت. 

 اقسام جهاد  -2

 امام حسین علیه السالم فرمود: 

 دیگر[ یکی مستحب است که بدون واجب قوام نمی یابد و دیگری مستحب است:  جهاد بر چهار قسم می باشد، دو قسم آن واجب و ]دو قسم»

و جهاد با کافرانی که بر ضد شما  ب:یکی از دو جهاد واجب، مبارزه انسان با نفس خویش در ترک گناهان است که از بزرگترین نوع جهاد خواهد بود.  الف:

جهادی که مستحب است و برپا نمی شود جز با جهاد واجب، آن جهاد با دشمنان است که بر جمیع مسلمانان واجب است، اگر آن را ترک کنند  ج:برخواستند. 

من ت که ]دشعذاب الهی آنان را فرا خواهد گرفت، این همان عذابی است که دامن گیر امت اسالم می شود. و این جهاد بر امام مستحب است و آن زمانی اس

و آن جهادی که مستحب است، هر گاه مسلمان سنتی ]از سول خدا صلی هللا علیه و آله یا اسالم[ را بر پا  د:تهاجم کند پس[ در کنار مردم با دشمن بجنگد. 

دن سنت اسالمی است. که دارد و تالش کند و زحمت بکشد در همگانی شدن و زنده ماندن آن، پس عمل او، و تالش او از بهترین اعمال است; زیرا زنده کر

هر کس سنت نیکوئی را پایه ریزی کند پاداش آن و پاداش هر کس به آن عمل کند تا روز قیامت به این شخص داده  پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود: 

 خواهد شد. بدون این که از اجر کسانی که آن را انجام می دهند چیزی کاسته شود. 

 اقسام عبادت  -3

 م حسین علیه السالم فرمود: اما

رستش همانا مردمی خدا را برای شوق بهشت پرستش می کنند که این پرستش تجار است. و همانا مردم دیگری خدا را از روی ترس می پرستند که این پ»

 « وع پرستش واالترین نوع عبادت است.و همانا مردمی خدا را از روی شکر و سپاس عبادت می کنند که این عبادت آزادگان است و این ن بردگان است. 

 فرهنگ سخنان امام حسین علیه السالم، محمد دشتی. ( 5 ( تحف العقول4 ( جعفریات3جامع االخبار (2. بحاراالنوار (1منبع:

 

هلل  الحسین  علیه السالم  را خدمت  تمامی شیعیانسازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی فرارسیدن ایام  ران آن حضرت تسلیت رعض می نماید  سوگواری  اباعبدا  و دوستدا

حضرت ، امام حسن مجتبی)ع(است.  قبلیه قریشو از  هاشمبنیاست. او از خاندان  حضرت محمد)ص(و نوه  حضرت فاطمه)س(و  امام علی)ع(امام حسین)ع( فرزند 

  از خواهران او هستند. (سو ام کلثوم ) حضرت زینب)س(برادران و  عباس)ع(

دو نام حسن و حسین، که قبل از  بر اساس روایات، این نامگذاری به فرمان خداوند انجام گرفت. در منابع شیعه و سنی آمده است که پیامبر)ص( نام حسین را بر او نهاد.

  است. هاروننام پسران  ر و َشبیر )یا َشبّیر(،معادل َشب   ای نداشت،نزد مردم عرب سابقه اسالم

برخی  نامگذاری او ذکر شده است از جمله اینکه ابتدا امام علی)ع( او را حرب یا جعفر نامید ولی پیامبر)ص( نام حسین را برای او برگزید.های دیگری نیز درباره گزارش

  اند.ها را ساختگی خوانده و دالیلی در رد آن برشمردهاین گونه گزارش

ب حسین بن علی القا های او است.ابوعلی، ابوالشهداء )پدر شهیدان(، ابواالحرار )پدر آزادگان( و ابوالمجاهدین )پدر جهادکنندگان( از دیگر کنیه است.« ابوعبدهللا»او  کنیه

اند از: )سرور جوانان اهل بهشت(. برخی از القاب او عبارت سید شباب أهل الجنة، مشترک است؛ مانند امام حسن)ع(فراوانی دارد که بسیاری از آنها با القاب برادرش 

ب سید شبا»القاب و لقب  را مشهورتر از دیگر« زکی»ابن طلحه شافعی لقب  للّه، رشید، و التابع لمرضاة اللّه.زکّی، طیب، وفی، سید، مبارک، نافع، الدلیل علی ذات ا

  ت.خوانده شده اس سیدالشهداءیا  شهیدنیز امام حسین)ع( با لقب در بعضی احادیث  ترین آنها دانسته است.را مهم« أهل الجنه

درباره روز والدت او اختالف است. بنابر  است. سال چهارم هجریاند؛ اما قول مشهور دانسته سال سوم هجریبه دنیا آمد. برخی تولد او را در  مدینهحسین بن علی در 

  دانسته است. پنجم شعبانتولد او را  شیخ مفیدولی  بوده سوم شعبانقول مشهور والدت او 

 ، حسین)ع( نه از مادرش و نه از هیچ زنکافیبر پایه روایتی در کتاب  خبر داد. شهادتشآمده است پیامبر هنگام تولد او گریست و از  اهل سنتهای شیعه و در گزارش

در تعبیر ای از بدن پیامبر جدا و در دامن او )ام فضل( گذاشته شد. پیامبر خواب دید که قطعه عباس بن عبدالمطلبهمسر  اّم فضلنقل شده است  .دیگری شیر نخورد

ان نیز به عنو عبدهللا بن یقطرنام مادر  .اش را بر عهده گرفتفضل دایگیپسری به دنیا خواهد آورد و تو دایه او خواهی بود. وقتی حسین متولد شد ام فاطمهخوابش گفت 

  .اند حسین از هیچیک از آن دو شیر نخورددایه او گزارش شده ولی گفته

، مسجدو این عالقه چنان بود که گاه با ورودشان به  تخود، حسن و حسین را بیش از بقیه دوست داش اهل بیتدر منابع اهل سنت آمده است رسول خدا)ص( در میان 

از محبت به هر کس دیگری بازداشته  از پیامبر نقل شده است که محبت به این دو مرا .کشیدآمد و آنان را در آغوش میمی پایین منبرگذاشت، از اش را ناتمام میخطبه

  .است

رسول  اصحاب، حسین)ع( هفت سال داشت و از این رو او را در زمره واپسین طبقٔه پیامبر)ص(هنگام رحلت  .حضور داشت مباهلهدر ماجرای  اصحاب کساءاودر کنار دیگر 

  .اندخدا )طبقه پنجم( برشمرده
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 واقعه عاشورا روزشمار      

 واقعه عاشورا روزشمار

 قمری ۰۶سال 

  معاویه مرگ  رجب ۵۱

  .مدینه از( امام حسین )ع خروج  رجب ۸۲

  .مکه بهورود امام)ع(   شعبان ۳

 (.به امام)ع های کوفیاننامه رسیدن نخستین  رمضان ۵۶

  .عُمارَة سَلُولی و عبدالرحمان ارحبی ،قیس بن مُسْهِر نامه از کوفیان به امام)ع( توسط ۰۵۱رسیدن   رمضان ۵۸
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ی شهدا پیش خدای متعال ببینید چه غوغایی در کشور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان. همه

 -خداوند هیچوقت کارش بدون حکمت نیست-عزیزند لکن یک خصوصیتی در این جوان وجود داشته 

اخالص این جوان، نیت پاک این جوان، به موقع حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه به این جور 

بلند کرد. خدای متعال او  -شهید شما را-ت، موجب شده که خدای متعال، نام جوان شما را شهاد

خداوند به مادر، به خانم، به پدر، به همه  .را در چشم همه عزیز کرد. خداوند جوان شما را عزیز کرد

د و کنی تان را توفیق دهد که بتوانید به وظایفتان عملشاهلل عوض خیر بدهد و همهبازماندگان ان

 .راه این شهید را ادامه دهید

 .خدا ما را هم قدردان شهدا قرار بدهد

 

ای داریم، افراد متخصّصی داریم، تولیدکنندگان خوبی داریم، کارآفرینان خوبی داریم، کارگران خوب و کشاورزان ما جوانهای ُپرانگیزه

قبیل بایستی اصالح بشود؛ اینها هستند  کارها به دست افرادی از این خوبی داریم، معلّمان خوبی داریم، استادان خوبی داریم.

ها که بایستی مشکالت کشور را برطرف بکنند؛ مشکل اقتصادی را هم اینها باید برطرف کنند و مشکالت گوناگون کاری را. از بیگانه

 .آیدکاری برنمی

نیست. از اوِّل انقالب، بنده جزو آن آدمهایی بودم که اصرار داشتم بر ارتباط من نمیگویم با دنیا قطع رابطه کنید، این اصالً نظر بنده  

االن هم همان عقیده را دارم، لکن بحثِ من این است که ما پای قدرتمند و طبیعِی خودمان را با عصای بیگانه  -ارتباط با اطراف دنیا-

ای خودمان تکیه کنیم، به عصای بیگانه تکیه کنیم، خطا است. جای اینکه روی پای خودمان بِایستیم و به پعوض نکنیم. اینکه به

ای داشتم و دارم و مکرّر با خوِد مسئولین ]البتّه مذاکره[ در ارتباطات جهانی عیبی ندارد؛ اشکالی که من نسبت به مذاکرات هسته

کره کنیم، مذاکره اشکالی در جلسات خصوصی در خلوت و جلوت مطرح کردم، همین است: من میگویم اشکالی نداشت ما مذا

جور نباشد که طرِف مقابل، هر غلطی خواست بکند، نداشت منتها در این مذاکره بایستی دقّت و مراقبت الزم انجام میگرفت تا این

نقض برجام محسوب نشود ]اّما[ ما اگر یک مختصر تکانی بخوریم، نقض برجام محسوب بشود! این خطا است، این نباید اتّفاق 

خاطر[ اتّکاء به طرف مقابل و عنصر خارجی، این آید، ]بهوجود میخاطر عدم اتّکاء و اعتنای به قدرت داخلی به تاد؛ این بهافمی

این را عرض میکنیم که به بیگانه نباید چشم دوخت، با دنیا باید کار بکنیم، حرفی نداریم، کار کردن با دنیا  .آیدوجود میحالت به 

ی به خارج نمیکنیم؛ چون دشمِن ما در بیروِن دوش میگیریم، منتها تکیهرد، آن الزامات را هم قبول میکنیم و به قهراً الزاماتی دا

ایم، ]آن ی دشمن در مقابِل ما است. خب الحمدهلل تا امروز ما به این جبهه ضربه زدهمحیِط جامعه و کشوِر ما زیاد است، یک جبهه

ی دشمنی نیست، یک م، بعد از این هم همین خواهد بود، لکن بدانیم که در مقابِل ما یک نقطهایایم، عقب راندهرا[ شکست داده

 .ی وسیع دشمنی استجبهه

های عزیزم، جوانهای عزیزم بگویم شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم بّچهمن میخواهم به شما 

ها، در مرزها، بینند؛ در شهرها، در روستاها، در جادّهمردم حضور دارید. خدمت شما را، تالش شما را، فداکاری شما را مردم می

ی فصول سال، نیروی انتظامی جلو چشم جا؛ در همهق خطرناک، در همهها و دشتها، در مناطهای مسافری، در کوهدر پایانه

های ی با این وسعت، همیشه در مقابل چشم مردم باشد. تواناییطور در یک پهنهمردم است. ما هیچ سازمانی را نداریم که این

ی افتخار و وقعِ شما، مایهشما، آبروی نظام جمهوری اسالمی است. قدرت شما، رشادت شما، اقدام شما، حرکت بجا و بم

مثالً جریان موادّ مخدر، جریان شرارت در -آمیز سربلندی نظام جمهوری اسالمی است. هنگامی که شما با یک جریان مفسده

سینه مواجه میشوید، فداکاری میکنید و در این راه زحماتی را متحّمل بهسینه -های گوناگونشهرها، جریان سرقت، جریان ناامنی

بینند. عالوه بر اینکه نیاز مردم را که امنیّت است، تأمین میکنید، برای نظام ید، مردم به چشم خودشان تالش شما را میمیشو

ه ای کی ناامن، در این منطقهی آبرو است. امروز بحمدهللا در این منطقهاسالمی هم آبرو تأمین میکنید. این برای یک کشور مایه

ی ُپرمسئله و ُپرماجرایی، ی دشمنان، بذر تروریسم را پاشیده است، در یک چنین منطقهلودهدستهای خصم دشمن، دستهای آ

ای را برای این کشور حفظ کنید؛ این بسیار حائز اهّمیّت است. زدنیاید امنیّت مثالشما و جوانان مسئول در این کشور توانسته

ی با مفاسد و شرارتهای گوناگون، تشکّر کنم. این نقشها در مقابله من الزم میدانم از زحمات نیروی انتظامی در بخشهای مختلف،

روز بایستی تقویت کرد. کار را عالمانه باید انجام داد. گزارشی که از این دانشگاه به من داده شد و امروز هم مسئولین را روزبه

و باارزشی است. هم کارهای علمی، هم کارهای  محترم اینجا ابراز کردند، ]نشان میدهد[ کارهایی که انجام میگیرد کارهای الزم

ی اینها الزم است و باید همواره با جّدیّت دنبال بشود. الزم است ما نیروی ها، همهآموزیتحقیقی، هم کارهای تجربی، هم مهارت

شیم. ]البتّه[ تا آنجا ی قرآنی و اسالمی داشته باانتظامِی در طراز جمهوری اسالمی، در طراز دولت اسالمی، در طراز یک جامعه

مبالغی فاصله داریم؛ این فاصله را شما جوانهای عزیز باید طی کنید و پیش بروید و من میدانم که شما میتوانید و به توفیق الهی 

 .این کار را انجام میدهید

http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=37769
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 بخش اول: تقاضای صحبت

ین حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی عجله نکنید تا من وظیفه خود را که موعظه و نصیحت شماست انجام دهم، تا علت آمدنم را به این سرزم
شود راه سعادت و خوشبختی را سخنم گوش دادید و عذر مرا پذیرفتید و با من از در انصاف و عدل وارد شدید، معلوم می توضیح دهم، اگر به

ت توانید همه دساید و دلیلی برای جنگ با من نخواهید داشت، لکن اگر عذرم را نپذیرفتید و از در انصاف و داد و با من وارد نشدید، آنگاه میدریافته
بدهید و بدون مهلت تصمیم باطلتان را اجرا کنید، ولی در این صورت دیگر امر بر شما مشتبه نمانده و پشتیبان من آن خدایی است که  به دست هم

 «قرآن را نازل کرده و یار و یاور نیکوکاران است.

 گریه اهل حرم

شنیدند، بلند شد. لذا امام)ع( سخن خود را قطع مام را میچون سخن امام به اینجا رسید، صدای گریه و شیون از بعضی زنان و اطفال که صدای ا
ش های بسیاری در پیفلعمری لیکثر بکاؤهن؛ به خدا قسم هنوز گریه»ها را ساکت کنید، دستور داد، بروید زن اکبرعلیو  ابوالفضلکرد و به حضرت 

  [زنان و کودکان آرام شدند.« دارند.
 بخش دوم: معرفی خود

ای مردم! به من بگویید من چه کسی هستم؟ آنگاه به خود آیید و خویشتن را نکوهش کنید و ببینید آیا کشتن و هتک حرمت من برای شما جایز 
است؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من فرزند وصی و پسرعموی پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر کسی نیستم که او پیش از همه 

عموی خود من  جعفر طیارسید الشهداء، عموی پدر من نیست؟ آیا  حمزهایمان آورد؟ و پیش از همه، رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ آیا مسلمانان 
 نیست؟ 

 طرح حدیث پیامبر)ص(

کنید، اید که فرمود: این دو، سروران جوانان اهل بهشتند؟ اگر سخنان مرا تصدیق میمگر شما سخن پیغمبر)ص( را درباره من و برادرم نشنیده
ضب گویان غام خداوند بر دروغها نیست، زیرا هنوز در طول عمر خود از آن روزی که فهمیدهترین خالف واقعی، در آناند و کوچکها همه حقاین

 ام. گرداند، هرگز دروغ نگفتهکرده و دروغ را به خودش برمی
 شاهد گرفتن بر مقام خود

 ،جابر بن عبدهللا انصاریها بپرسید، از توانید از آندر قید حیات هستند، می رسول خدا)ص( صحابهو اگر گفتارم را باور ندارید، اینک هنوز برخی از 
ها همه سخنان پیغمبر را درباره من و برادرم از رسول از اینان بپرسید. این انس بن مالک، زید بن ارقم، سهل بن سعد ساعدی، ابوسعید خدری
 تواند مانع شما گردد تا دست از کشتن و ریختن خون من بردارید. اند و بدانید همین یک جمله میخدا)ص( شنیده

 سخن شمر بن ذی الجوشن

متوجه شد ممکن است سخنان امام)ع( در روحیه افراد لشکر، مؤثر واقع شود و آنان را از جنگ بازدارد، خواست کاری کند تا  شمردر این هنگام 
 گوید؟ داند چه میکند و نمیسخنان امام قطع شود. لذا با صدای بسیار بلند فریاد زد و گفت: او خدا را روی یک کلمه عبادت می

 پاسخ حبیب بن مظاهر

یقول قد طبع هلل علی قلبک!؛ و هلل انی اراک تعبد هللا علی سبعین حرفاً و أنا أشهد انک صادق ما تدری ما »خطاب به شمر گفت:  حبیب بن مظاهر
گوید، فهمی که او چه میگویی که چیزی نمیدهم تو راست میپرستی و من شهادت میبینم که تو خدا را بر هفتاد حرف میبه خدا قسم من می

 «. خداوند قلب تو را مهر و موم کرده است
 ادامه معرفی

یا در این واقعیت هم شک دارید که من فرزند دختر پیغمبر شمایم؟! به خدا قسم در تمام اگر در گفتار پیغمبر)ص( درباره من و برادرم شک دارید آ
خواهید ام که در مقابل خون او میدنیا، نه در میان شما، و نه در غیر میان شما از من، پیغمبر فرزندی ندارد، وای بر شما، آیا کسی را از شما کشته

 « خواهید مجازاتم کنید؟ام که میام؟ یا جراحتی بر کسی وارد ساختهدهمرا بکشید؟ آیا مال کسی را حیف و میل کر
 های کوفیانبخش سوم: نامه

بودند و برایش  عمر سعددر مقابل گفتار امام هم سکوت کردند و کسی جوابی نداشت، لذا امام به چند نفر از افراد سرشناس که در لشکر 
و یا یزید بن الحارث الم تکتبوا الی أن قد  قیس بن اشعثو یا  حجار بن ابجر، و یا شبث بن ربعییا »نامه نوشته بودند، خطاب کرد و فرمود: دعوت

 اینعت الثمار، و أخضر الجناب و انما تقدم علی جند لک مجنده؟ 
هایمان رسیده، و نبودید برای من نامه نوشتید که: میوه! مگر شما یزید بن حارثای و قیس بن اشعثای  و حجار بن ابجرای ! وشبث بن ربعیای 

 کنیم(؟! درختانمان سرسبز و خرم شده، در کوفه بر لشکریانی مجهز و آماده به خدمت وارد خواهی شد. )در انتظار تو دقیقه شماری می
 ایم. ای به تو ننوشتهما چنین نامه فقالوا: لم نفعل؛»این افراد در برابر سخنان امام پاسخی جز انکار نداشتند و لذا گفتند: 

ای شوید به خدا قسم شما برسبحان هلل، بلی وهلل لقد فعلتم عجبا! چگونه منکر می»امام)ع( که با انکار آنان روبرو شد با تعجب و شگفتی فرمود: 
 « من نامه نوشتید.

ارض. اگر هم اکنون از آمدنم ناخشنودید بگذارید به هر جایی از دنیا  ایها الناس! اذا کرهتمونی فدعونی، انصرف عنکم الی مأمن من»آنگاه فرمود: 
 « که امن و آرام باشد، بروم.

 بخش چهارم: اتمام حجت

ترین ناراحتی متوجه تو کنی؟ با تو به دلخواهت رفتار خواهد کرد و کوچکیا حسین! چرا با پسر عمویت بیعت نمی»گفت:  قیس بن اشعثدر اینجا 

 « نخواهد شد.

را از تو انتقام بگیرند؟ نه  مسلم بن عقیلبیش از خون  هاشمبنیخواهی مردان تو هم مثل برادرت هستی، می»امام)ع( در جواب قیس فرمود: 

0 

0 
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کران به روان پاک خاتم پیغمبران، محمد مصطفی )ص( و وصی و اتبارش علی با درود بی

ی امکان حضرت امام باالخص ولی دایرهمرتضی )ع( و یازده فرزند از اوالد و اجداد او 

سوی اطالق و توحید زمان)عج( که کاروان عالم هستی را به جذبه عشق و حرکت به

گذار کند؛ و با درود فراوان به نائب برحقش امام خمینی بنیانهللا رهبری میحضرت جل

به سوی  هادهنده راه پیشوایان گشت؛ و موجب حرکت کاروانجمهوری اسالمی که ادامه 

الخصوص به میعادگاه آن سرور دیار عاشقان و هللا و ائمه اطهار )علیهم السالم( علی

پایان به ارواح پاک تمامی شهیدان خونین و ساالر آزادگان حسین)ع( گردید. با درود بی

خصوص شهدای کربالی حسین )ع( تا سراسر کشور؛ و کربالهای ایران از اسالم به

خوزستان. و با درود و سالم خدمت پدر و مادر عزیزم که به من های کردستان تا دشت

و سپاس منت نهاده و مرا راهی مراکز علمی نمودند تا من از جهل و گمراهی نجات یابم؛ 

ی الطافش کران به خداوند حق تعالی، که به من توفیق عنایت فرمود تا در زیر سایهبی

تا خدایم را  ،نجات یابم و خودم را بشناسمدر این راه گام بردارم و از ظلمت و گمراهی 

اوست یگانه که  دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست.بیابم و اینک حقاً گواهی می

شریک ندارد و به درستی که محمد )ص( بنده او و فرستاده اوست که دین حق را از جانب 

رسیدن او رمزی شتابم و راه ام بسویش میحق آورده است و اکنون که خدایم را یافته

دانی که آنچه در شود. بار پروردگارا! حقاً تو میاست که معنایش در جبهه یافت می

ی د منشمااست و ما را به جبهه کشانیده، نه برای تفریح و تفرج است و نه برای فخر و بلن

تا موجب  ؛باشد، بلکه فقط به جهت میل به قیام و امر به معروف و نهی از منکر استمی

ای در لحظه مظلومان و سرکوبی ظالمان گردد.ای برادران و دوستان و آشنایان! نصرت

 روید؟ آیا زندگیتان به سویاید و به کجا میخود فرو روید و به خود بیندیشید که از کجا آمده

 زودیها بهرود یا به ذلت و خواری؟ و آنگاه راه خود را برگزینید که مرگحیات ابدی پیش می

و در انتخاب هیچ درنگ نکنیدکه الگوهای فراوانی برای شما هست که راه  رسدفرا می

 َوال ِذينَ ” فرماید: میخداوند کریم رسیدن به سعادت را برای شما نشان داده است. آنجا که 

های خود را به آنها کسانی که در راه ما جهاد کنند، ما راه“ َجاَهُدوا فِینَا لََنْهِديَن ُهْم ُسُبلَنَا

به درستی که چقدر مرگ »فرماید: جا که سردار کربال حسین )ع( میو آن دهیم.شان مین

در راه وصول به عزت و احیای حق، سبک و راحت است و نیست مرگ در راه عزت مگر 

ا بنابراین بر م«. زندگانی جاوید و نیست زندگانی با ذلت مگر مرگی که با او حیاتی است

ن ما هستیم که باید راه او و یارانش را ادامه دهیم و دست اتمام حجت گردیده است و ای

چه سدی است ما را در این راه و مانع رسیدن بشوئیم از مال دنیا و فرزند و عیال و هرآن

 به کمال و جاودانگی. 

 

خصرروص انگلسررتان و روسرریه که از لحاظ قدمت و فعالیت دارای های اطالعاتی جهان و بهسرررویس

نگری معادالت سیاسی و باشند و همواره در خصوص آیندههای اطالعاتی میسابقة کهن در فعالیت

و بره این اصررررل حیراتی در طول فعرالیررت  کنردکرده و میای را ایفرراء میاقتصررررادی جهران نقش وی ه

اطالعاتی خود نائل گشررررته بودند که عنصررررر دین و به معنایی امت واحده )از لحاظ مذهبی( یکی از 

 باشد.موانع ورود به کشورها و در نهایت سیطرة استعماری بر منابع اقتصادی آنها می

ته اسررت فرآیندهای مختلفی را در تر، ادیان در طول تاریخ بشررر همیشرره توانسرردین یا به معنای اعم

 هایها و وی گیمعادالت زندگی اجتماعی بشر به منصة ظهور بگذارد و بر همین مبنا یکی از خصیصه

به جهت روشن شدن کارکرد دین در ایفاء این  مهم آن ایجاد سپرامنیتی در مقابل بیگانگان بوده است.

دهیم؛ از بررسی دین اسالم مورد مداقه قرار مینقش، یعنی سپر امنیتی، مسئلة نجاست کفار را در 

توان به این نتیجه روشررن دست منشرأ و هدف این تاکتیک و تحقیق و بررسری در هدف غائی آن می

ای بوده است که رسد، این است که این مقوله ابزار تحقق چتر امنیتینظر اقوی مییافت که آنچه به

ای با مخالفین)بیگانگان ایدئولوژیکی( در پشت یک دژ ندیشهمسلمانان از لحاظ مراودة فکری و تبادل ا

 محکم قرار گیرند.

ند تواگونه که مالحظه گردید: دین با استفاده از ابزارهای بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد میهمان

های اطالعاتی همواره تهدیدی بر علیه منافع بیگانگان محسرروب شررود و لذا براین اسرراس سرررویس

جهان با مطالعه و کند و کاو در این پروسه به این نتیجه رسیدند که؛ کلید گشودن درب این دژ محکم یا 

طوری که بتوان هم گرایی و نهایتاً شکست آن است، بهشکست آن یا ریزکردن آن از لحاظ زیرمجموعه

گر بناسررررت پروسرررره جرای مقابله با یک کل عظیم با یک جزء یا اجزاء متفرقه روبرو شررررد و لزوماً ابره

های متعدد هم الزم و هم جوابگو اسررررت، زیرا از گرایی اجرا گردد، مسررررلماً وجود زیر مجموعهتفرقه

های مختلفی که نماید که برداشرررتلحاظ اصرررولی و عقالنی تفرقه زمانی مصرررداق وجودی پیدا می

نی که ادیان از حالت شود مگر زماالنفع نیز هسرتند پا به عرصة وجود گذارند و این محق نمیمعارض

در این حالت تشکیالت اطالعاتی  گرایی( دچار گردند.گرایی )فرقهکلیت خارج و به معضل زیرمجموعه

گرایی( از دو سیکل خارج نگردیدند؛ بعضی اوقات آنان ابتدا به ساکن اقدام در اجرای این فرایند )فرقه

های انحرافی را در برخی اوقات آنان اندیشررره گرایی در کنار ادیان را نمودند وسرررازی و فرقهبه فرقه

 شناسایی و کشف و اقدام به پرورش و تقویت و ترویج آن نمودند.
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