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 یفروشنیکاخ استبداد و د یواژگون یشدگان براسرکوب زانندهیراهنما و انگ ن،ی: حسیرجو میمر

 ۱۳۹۸شهریور 

 

 
 ۳در اشرف  ینیحس یدر مراسم عاشورا یسخنران

 
 

 َابا َعْبِداهلْل. ایَعَلْیَك  َالسَّالُم
 َعَلْیَك َیاْبَن َرُسوِل اهلْل. َالسَّالُم
 ْنیِراْلُمْوِمنیَعَلْیَك َیاْبَن َام َالسَّالُم
 . ْنیَعَلْیَك َیاْبَن فاِطَمْه َسیَِّدِة ِنساِء اْلعاَلم َالسَّالُم
 ثاَر اهلِل َواْبَن ثاِرْه َوالِوْتَر اْلَمْوُتوْر. ایَعَلْیَك  َالسَّالُم

 
  دان،یسرور و سردار شه ن،یبرحس سالم
 ،یبشر تیحر یهااودانه فروغو همه ج یآزاد خیتار دانیشه همه
  ،ییرها یایدن یبانو نیو فاطمه زهرا، برتر یمرتض یرسول خدا، عل یخدا، پاره تن و زاده آرمان خون
 ،ییدر هر زمانه یو ناآرام انیروح عص یا خ،یشورشگر بزرگ تار یبر تو ا سالم
  مت،یمقاومت به هر ق یالهام بخش ما برا یما، ا یخیتار یشوایپ یا یبر تو سالم

 ،یفروشنیکاخ استبداد و د یواژگون یشدگان براسرکوب زانندهیراهنما و انگ یا
 یزیریاست تو پ چشمداشتیما را که گوهر آن پرداخت ب یاستراتژ ،یگذاشت انیفام ما را تو بنسرخ آرمان
 .یاکرده میراه و رسم ما را که صداقت و فداست تو ترس ،یاکرده

 یتا فرازها مانانیو قتل عام زندان یتا روز اشرف و موس شانانگذارانیاز روز شهادت بن نیمجاهد خچهیتار
 است.  دهیتو جوش یاست که از عاشورا ییسارهاهمه چشمه یبرتیاشرف و ل یداریخونبار پا
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 .کوبدیرا درهم م هیفق تیوال یخروشان کاخ عنکبوت یالبیدوران است که در س یخون جار نیهم
 .هیفق تیـ مرگ بر اصل وال نیبر حس سالم

 
 ماندگار شده است؟ خیواقعه عاشورا در تار چرا
 خواهدیکه م یجهان یداشته باشد برا یالیهرچند خ ییتا الگو ندیآفریخود را م یهااسطوره ر،یدر زنج تیبشر

 دست آورد. آن را به
واقعه ماندگار شده است؟  نیاست که واقعا اتفاق افتاده است. چرا ا ییاسطوره ،ینیعاشورا، فروغ جاودان حس اما

که گذشت  دهدیانسان پاسخ م یو اجتماع یاسیس یاز زندگ یازیچه نبه ش،یقرن پ ۱۴ نیخون ییارویرو نیا
 زمان آن را کهنه نکرده است؟

که مناسک  یرج شد، تا وقتخا نهیرسالت بزرگ خود از مد یفایا یکه برا یاز هنگام نیکه امام حس دیدانیم
نبرد پرشکوه خود در کربال دست زد، عراق شتافت و تا آن روز که به یسوتمام گذاشت و به مهیحج را در مکه ن

 کردنبا چراغ خاموش ش،یهایسخنران اخلق کرد. ب یجاودان یهاسفر سرنوشت ارزش نیمقاطع ا نیتردر مهم
و خانواده  یبا فدا کردن تمام هست ای انیجوتیعاف تیردود شناختن نصحبا م ایآورانش، صفوف رزم هیتصف یبرا

 و خاندان.
 خلق شده: ینیکه در جنبش حس یبخشییها و سنن رهااست ارزش نیچن
 دن،یو جهاد د دهیرا در عق یآرمان، زندگ یترک خانواده و خانمان برا مت،یهر قمقاومت به چشمداشت،یب یفدا

 ینقد و بالفعل، خلوص و پاک یازهایدستاوردها و امتو آرمان، چشم ندوختن به دهینثار کردن در راه عقجان
 مناالذله. هاتیو ه یریناپذمیتسل ،یبزن موحد انقال یشتازیو پ یرهبر مان،یسوگند و پصفوف، وفا به

 .درخشدیاست که فرا راه انسان م ییهاهمان فانوس هانیا
 

 دهد؟یپاسخ م یانسان ازیچه نبه ییگراآرمان ای یفداکار
جهان شمول که  یهاارزش ریو سا ییگراآرمان ای یفداکار ؟در کار است یکه چه هدف دیپرس توانیباز هم م اما

 دهد؟یپاسخ م یازیچه نبه استیبشر زنده و پو یدر سراسر زندگ
شود. پژواکش  روزیسرنوشت پ ویاست که نشان دهد فرزند انسان قادر است بر د نیا تیها در نهاارزش نیا هدف

 است که: نیانسان ا ریدر ذهن و ضم
زمانه قابل شکستن است  یهابستبن ،یسازیکه سرنوشت را م ییتو ،ییکنندهنییتو تع ،یتوانیانسان تو م یا

 .دیآیاز دست تو برم نیو ا
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از  هاتیاز ذلت، ه هاتیمناالذله، ه هاتیکه ه رسدیگوش مبه دانیو دار نبرد عاشورا، خروش سرور شه ریگ از
 ...  یو بندگ میعجز و تسل

 ِمن ُرکوِب العار. مرگ سزاوارتر از ننگ زانو زدن است... ٰیمناالذله و الَموُت اول هاتیه بله،
تعادل نابرابر را واژگون  یتوانیتو م ،یستیت که تو محکوم نانسان اسفراخوان دائمًا تکرار شونده خطاب به  نیا

 .یکن
در اراده جبرشکن توست،  ندهیو آ دیو تار است، نور ام رهیت زیاوضاع، همه چ نیتردر سخت یانسان وقت یا

 است.  یروزیو پ ییرها تیفراتر، حتم تیواقع شود،یم دهیکه در سطح و ظاهر د ستین نیهم تیواقع
است که  ییهاآن ریو نقشه مس ریمس نی. و ایی. راه تکامل و رهارودیراه مرا م یی: هر زندهدیگویم نیحس امام

تن  کندیم کتهید یو اجتماع یاسیس طی. به آنچه مالء و محدهندیساز تن نمزمانه و اجبارات بنده یبه جبرها
  .بازندیمو جان  دهندی... سر مجنگندی. مکنندی. شورش مدهندینم

 یزیچبه آورانشامیو پ امبریقول قرآن از جانب خدا و از جانب پهستند که به ییهاهمان یقیحق زندگان
 .دهندیفراخوان پاسخ مثبت م نیاو آنان به کندیها را زنده مکه آن شوندیفراخوانده م

  زش،یو خ امیق به
  رها،یدرهم شکستن زنج به
 ها، شکستن بت به
 استبداد،  یقلعه و ناخدا دنیدرهم کوب به
 به،یط اتیقرار داده است: ح یجهان بشراست آنچه حماسه عاشورا فرا راه  نی. استیآزاد یخدا تیروا نیا

 ها. آزاد از همه جبرها و اسارت یزندگ ،یقیحق یزندگ
 او.  اریتمام ع یو فلسفه فدا ینیحس امیاست گوهر درخشان ق نیا و

 هیتغذ شتریو باالبلندتر باشد، تکامل از آن ب تریمتیق مؤثرتر، نافذتر، یر که خونهر قد»: یمسعود رجو قولبه
سر از پا  میکه دژخ یوقت کشد،یتنوره م ویکه د یاست. وقت یو اعتال و جاودانگ... خلص تکامل  کندیم

و انقالب و  دیتوحتکامل و  میو فدا و ذبح عظ هیفد نیو اعتال، کلمه فداست و حس یرمز ماندگار شناسد،ینم
 «.است ییرها

 
 انسان یتیمسئولیو ب یریپذنگرش فعل هیعل یشورش عاشورا

عاجز،  نقش،یرو، بدنباله یعنی. داندیم ریپذوجود دارد که انسان را فعل یکه در نقطه مقابل، نگرش دیدانیم
 . و منکر اصالت و اعتبار انسان یو پوچ أسیدچار  جهیمحکوم و در نت
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ها و دردها خودش را بسازد؟ مگر خدا او را انبوه رنج انیاز م دیانسان مقرر نشده که خودش با ریدر تقد مگر
 وجود دارد؟  یو ناتوان تیعجز و احساس محکوم یبرا یینکرده؟ پس چه جا یمعرف نیزم یخود در رو نیجانش

که از  ی. اما نگرشخواهدیم یدارد. ازخودگذشتگ متیق یو آرمان یتعهدات انسان یفایاست که ا روشن
در  ینگرش نی. چنشناسدیرا مردود م یانسان تیو مسئول ندیبیم ریپذانسان را فعل رد،یگیکناره م یپرداختگر

 را از سر راه بردارند.  انعها موآن قدرت چشم دوخته و انتظار دارد که آن ای نیا به استیعالم س
 ستیمردم قائل ن یروین یطور کلها و جنبش ها و بهمقاومت یبرا ینقش مبارزه هم یایدن در

 است.  ینشیب نیچن یدرست رو در رو ،ینیحس یعاشورا
انسان و اجتماع  کنندهنییتع یرویفعال کردن ن یبرا یمحکوم دانستن انسان. و جنبش هیاست عل یشورش
 است. یانسان

 
 اریتمام ع یفدا یبرا یآمادگ ،ییعاشورا منطق

که  دیدانی. ممیاند نگاه کنکرده یخصوص در چهل سال گذشته طبه نیکه مجاهد یریمسمنظر، به نیاز ا حاال
 اند. الهام گرفته ینیحس یاز عاشورا نیها، مجاهدسرفصل نیتردر مهم

چشم ندوختن  نیچنو هم اریتمام ع یفدا یبرا یآمادگ یمعنابه ن،یبرخاسته است. ا ییما از منطق عاشورا نسل
 زودگذر است.  یبه دستاوردها

آن که محکوم و مقهور  یجاساز، بهاند در نقاط بغرنج، حساس و سرنوشتتوانسته نیخاطر مجاهد نیهمبه
 باشند  ییهاسرنوشت نندهیکرده، خودشان آفر میترس شانیبشوند که دشمن برا یسرنوشت

 . بردیم شیمقاومت و انقالب را پ که
فروغ  میاز تعرض عظ بخش،یارتش آزاد ییو برپا نیبه ارض امام حس نیخرداد تا رفتن مجاهد یس امیق از

 نیمضمون و هم نیو همه، هم همه ،یبرتیساله در اشرف و ل ۱۴پرشکوه  یداریو پا یتا انقالب درون دانیجاو
 را دارد.  امیپ

 طیآن که مقهور شرا یجابه نیبود که مجاهد نیا شیمعنا ،یو آرمان یاسیشگفت آن، از نظر س یداریو پا اشرف
مبارزه و مقاومت کردند.  یو الگو یآزاد گاهیشوند، اشرف را پا تکاریجنا میتوسط دو رژ یسخت محاصره ضدانسان

 را لرزاند.  میک دهه رژیشد و  انهیخاورم یهاخلق یو در محاصره، مکتب آزاد ریاشرف اس
 .لرزاندیرا م نیوندها و قاتالن مجاهدشده سوم کماکان آخ ریاشرف تکث امروز
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. کنندیم یرا نف میرژ نیا یسرنگون یبرا نیکه مبارزه مجاهد دیبنگر ییهاهمه آن یدعاونقطه مقابل، به در
را  یشورش یهاو گسترش کانون لیخرداد تا تشک یس امیجنبش از ق نیا بخشییها تعرضات و ابتکارات رهاآن

 . نندیبیم هودهیب
 . دانندیم یهودگیجهان را بطالت و ب نیا رییتغ یبرا یها مبارزه و مقاومت و فداکارآن قتیحق در
خلق،  نیصدر مشروطه و مدرس و مصدق و مجاهد نیو اسپارتاکوس تا مجاهد نیمنطق از امام حس نیا در

 اند. برخاسته هودهیو ب جهینتیب یبه کار یهمگ
 ست؟یچ یانسان اتیح یکه معن میبپرس دیبگذار پس

  ست؟یدر چ تیآدم یو معن نشان
  «تی آدم ِ خبر ندارد ز جهان َحَیــوان»

کرده  انیو جهاد، در آرمان و مجاهدت ب دهیرا در دو کلمه در عق یآدم اتیح یجاودان آزاد امبریپ نیحس امام
 است. 

  ماند؟یم یباق زیبرداشت، و آن وقت به نظاره نشست که چه چ رانیمعاصر ا خیدو کلمه را از تار نیا توانیم
به نقطه  رانیا خیتار یوالیه نیتربیعنوان مهرا به رانیحاکم بر ا ینید سمیفاش یو چه کس یزیچه چ یراست

 بود؟  ریرنج و خون و بدون آرمان و بدون مبارزه و جهاد امکانپذ یایهمه، بدون در نیا ایامروز رسانده است؟ آ
آباد  شود؟یدلشاد م ایآ یراست شود؟یبدون آرمان و بدون مبارزه و مجاهدت آزاد م رانیا ایآ ؟یچ ندهیآ در
 هرگز و هرگز. شود؟یم
 

 هاتمام نسل یماندگار برا یدرس
 حیا توضکار ر تیها و نهاهدف ،یاز مکه تا کربال، در هر توقفگاه نیقبل از عاشورا، امام حس یهاروزها و هفته در
طلبان و او، سوداگران، فرصت یهااست. حرف بازگشتیراه ب نیکه ا کندیهمراهانش بارها گوشزد م. به دهدیم

 .زندیم قلیو آرمان را ص مانیصاحبان ا اراده. در مقابل، کندیم هیعنصرها را در هر منزل تصفسست
 خواهد،یکه هرکس م دیگویو م کندین اتمام حجت مو همراها ارانینوبت با منزل به منزل و نوبت به ر،یمس در
. ستین نیاو در جبهه حس گاهیجانش را بردارد و برود. جا خواهد،یدون را م یایکارش برود. هر کس دن یپ

 . ستیرزمگاه پرچمداران آزاد نجای. استین ییلشکر فدا نیدر ا شیجا
ها . آندیاست که مرا با دشمن به حال خود بگذار نیآورانش او رزم نیاش به تمام مجاهدشب آخر باز سخن در

 . خواهندیرا نم یگری.... دخواهندی.... سر مرا م خواهندیمرا م
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ها همه نسل یماندگار برا یعنوان درسرا به شیآزما نیابه ینیپاسخ مجاهدان حس خ،یشب است که تار نیهم در
همه دشمن تنها رها  نی: چگونه ممکن است که ما تو را در محاصره اخروشندیکه م ی. مجاهدانرساندیثبت مبه
و همراه با تو  میجنگیهمراه با تو م م،یباش شتهندا یافزارجنگ چیاگر ه یخدا سوگند که حت. نه، هرگز. بهمیکن
 . میریمیم

نداشته باشم، با  ییلهیوس چیو اگر ه جنگمیمن نکند. م بیبعد از تو را نص یخدا زندگ»بن ُعوَسجه گفت:  مسلم
 . «رمیتا با تو بم شومیو از تو دور نم جنگمیسنگ م

و بدانم  سوزمیو پس از آن زنده زنده م گردمیوسپس زنده م شومیاگر بدانم که در راه تو کشته م»گفت:  دیسع
 .«شومیاز تو دور نم شود،یم نیکه هفتاد مرتبه با من چن

که خداوند تو و برادران تو و  یداشتم هزار بار کشته و باز زنده شوم، در حال به خدا سوگند، دوست»گفت:  ریزه
 «. تو را زنده بدارد تیاهل ب
 بودند. کپارچهیو  هیکسویدله و  کی ن،یو پوالد« مرصوص انیبن»ها به قول قرآن مانند که آن یراست

 . یاحیاست، داستان حر ر یانسان شدنهیکسویهمانا داستان انتخاب و  ب،یعجا از
 . افتیدست  دیشه نیبسته بود، به مقام نخست نیکس که راه را بر امام حس آن
بهشت  نیَنْفُسم ب»: دیگویو م لرزدیکشاکش انتخاب، به شدت به خودش م ،یلحظات تالطم و کشاکش درون در

 اودانه شد. و ج دیجنگ یسرانجام بهشت را انتخاب کرد. با قهرمان«. است ریو دوزخ مخ
. دارمیاز آرمانم دست برنم دیخدا سوگند اگر دستانم را قطع کنسوگند وفا عباس است که گفت: به گرید صحنه
 نیاند. فضل اهلل المجاهدنوشته بر شهادتگاه او را بر آرم خود حک کرده هیاست که آ نیبخش مجاهداو الهام

 !مایاجرا عظ نیالقاعدیعل
. با ردیرا نگ دشید یکهولت سن، ابروان خود را با دستمال بسته تا جلو لیدلمظاهر است. به بنبیحب گرید فراز

 گرفته است.  یشیساالن دشمن پاز جوان یبر فوج زدنریو شمش کاریحال، در پ نیا
را  دشیهاست. سر فرزند شهخلق یفداکار خیدر تار ییتازه ینام عمر، خالق شگفتبه یاوج نبرد، مادر مجاهد در

ام، که آن چه را در راه خدا داده خروشدیو م کندیها پرتاب مخود آن یکه قاتالن به دامانش انداختند، به سو
 .رمیگیپس نم

ها پرتاب گونه است و سر را به جانب خود آن نینام ام وهب به قاتالن همبه گریبزرگ زن د کیکه پاسخ  عجبا
 . ستیو حسرت ن فیو ترس و ح هیضجه و مو یبرا ییو ضد بشر جا شهیپ. بله در برابر دشمن شقاوتکندیم

حفاظت از او موضع گرفتند. به ناگاه  یبن عبداهلل برا دیو سع نیبن ق ریزه ستاد،یبه نماز آخر ا نیامام حس یوقت
 خرج داد تا به خاک افتاد. به یستادگیخود را سپر کرد و آنقدر ا کریپ دیآمد. سع نیامام حس یبه سو رهایرگبار ت
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 ن،یقهرمانانه جان باخت و بر خاک افتاد، امام حس کاریرشته پ نیپس از چند ریگرماگرم نبرد، آنگاه که زه در
 مانیکرد. بله دژخ فیتوص مونیچون خوک و م یسوخته جان، به لعنت قاتالن پرداخت و آنان را مسخ شدگان

 هستند...  نیهم ینیو خم دیزی
 ایو وهب، تا حر  ریاز زه سازند،یم یارزش ناب آرمان کیاز  یعاشورا سمبل از قهرمانان کیسو اما هر  نیا در
اند و در برابر حک شده یمردم در هر نسل یهاها و قلبها در ذهن. آنشتازیمظاهر و زنان موحد پ بنبیحب
 . کنندیفروزان م ار دیباور و ام یهاشعله هایها و ناباورنشدن ها،رممکنیغ
حداکثر و جنگ صد برابر، چراغ  یمنطق فدا یبه معن ،ینیحس دانیعاشورا، فروغ جاو یو تئور زشیو انگ امیپ

و موتور محرک عبور از  یداریپا هیما نیضدبشر بوده و خواهد بود. ا ینیدر مقابله با خم نیمجاهد یراهنما
 است. یاسیبزرگ س یها و راهبندهامهلکه

 
 د؟یگویآخوندزده چه م رانیدر باره ا نیمام حسا امروز

نام صاحب یهاتیخود در مکه خطاب به روشنفکران و شخص یهایسخنران نیاز مشهورتر یکیدر  نیحس امام
 :کندیم فیتوص نیجامعه آن روز را چن یشرائط عموم شان،تیمسئول یفایاها بهفراخواندن آن یزمان، برا

 یجاهاست. بر همهآن مالیپا نیسرزم نیمنبر دارند و ااز جانب خود بر ییندهیگو یظالمان در هرشهر نکیا»
 اند.گشادهآن دست 

 بخشییرها یو هشدارها هامانی...پآورندیشدت فشار مآنانند... بر ضعفا و ناتوانان به اریها و دراختبرده آن مردم
 «. اندحال خود رها کردهرا در شهرها به انریگنیو زم انیو ناشنوا انینایشده و ناب ریپبامبر، تحق

و  یضدمردم میرژ کی تیحاکم جیخشم آورده بود، نتارا به نیکه امام حس یاجتماع یهایو تباه هابتیمص
 تبهکار است. 

  د؟یگویچه م دهیگز ینیآخوندزده و خم رانیدرباره ا نیامروز امام حس یراست
 اند؟ دچار کرده یو درماندگ یتباهرا به رانیآخوندها که ا یهاتیو جنا هایرانگریمورد و در
 د؟یگویچه م رندیاس تیمردم در روستاها و شهرها که درگرداب فقر و محروم میعظ تیمورد اکثر در
 درباره گرسنگان .  و

  حقوق،یکارگران و زحمتکشان ب درباره
 فروشند،یم هیآنان که چشم و کل درباره
 ،ییو احکام قرون وسطا یزنان زندان درباره
  ،یکارگران و معلمان زندان درباره
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  انه،یارعاب و سرکوب وحش درباره
 سرپناهیو ب خانمانیب ل،یزلزله و س انیقربان درباره
 کودکان کار،  درباره
 ها، ها و کارتن خوابگورخواب درباره
 کولبران و سوختبران مجروح، درباره

 .ریملت اس کی ستیز طیو مح عتینابع و طبو م هاییدرباره قتل عام دارا و
 

  گفت: یبار مسعود رجو کیکه  چنان
 «.اوست دیپل میو رژ ینیخم ثٌهیکلمه خب یاللفظهمانا ترجمه تحت ینابود»

 ینفروشیو د تیبساط ارتجاع و دجال دنیمردم ستمزده است. در برچ نینجات هم نیاز امام حس یرویپ متقاباًل
 است.  هیفق تیوال میرژ یسرنگون یاست. در نبرد برا

 گفت: یابانیخ یخلق موس دیسردار شه ۵۸سال  در
 میکنی)ع(! ما با تو عهد م یوارث عل یوارث محمد )ص( و ا ی! ایسیوارث ع ی! ایوارث موس ی! انیحس یا»

 . «میکار بند... به یخیبست تاربن نیدر جهت شکستن ا میکه هرچه در توان دار
 .میکن تیاو تبع ییو منطق عاشورا نیاز حس میکه تا جان در بدن دار میکنیما عهد م بله
عمل خود  یاست، راهنما یکشاستبداد و ستم و بهره یو نف یو آزادگ یکه آرمان او را که آزاد میکنیعهد م ما

 .میقرار ده
 . میآخر ادامه دهپرچمش را برافراشت تا به یکبر نبیرا که ز ییکه راه رها میکنیعهد م ما
هر چه  هامانیپ نیو فروغ جاودان و تابناک عاشورا بگردان و بر ا نیراه حس ستهیبزرگ ما را شا یخدا یا و

 استوارتر کن.
 هیفق تیبر اصل وال مرگ
 یجاودان آزاد امبریپ نیبرحس سالم
  یکبر نبیبر ز سالم
 .دندییسا نیحس که سر بر آستان یبرمجاهدان سالم


