
 ی ایستادگی ومقاومت و مبارزه با استکبارآبان جلوه۱۳
 

 انگیزه سازی
رود با وجود نقشه مشخص است که خواھد ساختمان بسازد قبل از ھر کاری به دنبال کشیدن نقشه میکسی که می

این ساختمان چند طبقه است و چه استحکاماتی نیاز دارد، اتاق و آشپزخانه و پذیرایی در کدام قسمت ساخته می 
کت آغاز نمی گردد. لذا انسان برای ھر کاری باید ھدف شوند، در واقع ھر حرکتی نیاز به ھدف و نقشه دارد و بدون آن حر

 انجام آن کار را جویا شویم.  داشته و علت
لذا در تاریخ و وقایع مختلفی که برای مسلمین در طی سالھای مختلف اتفاق افتاده است یکی از مھمترین اصول این 

که بتوانیم نتایجی را برای بھره گیری در زندگی  است که بتوانیم علت و ھدف از قیام ھا و وقایع مختلف را تحلیل کنیم
سال خانه نشین می شود یا چرایی تحقق جنگ جمل از طرف دوستان  ۲۵استفاده کنیم. مانند اینکه چرا امیرالمومنین

 دیروز علی علیه السالم با ایشان ھمچنین عدم پیروزی امیرالمومنین در صفین با اینکه حضرت تا مرز پیروزی رفته بودند
 ولی در جریان حکمیت امیرالمومنین به کنار می روند یا چرایی صلح امام حسن علیه السالم و حوادثی که اتفاق افتاد

 یا در مورد امام حسین علیه السالم در حال غربت به شھادت می رسند.
د تحلیل واقع شود که یکی البته در تاریخ معاصر انقالب اسالمی ھم وقایع و اتفاقات بسیاری رقم خورده است که باید مور

آبان را می توان ھمانطور که امام خمینی به عنوان انقالب دوم ایران معرفی می کنند  ۱۳آبان است  ۱۳از آن وقایع جریان
بیان  ۵۷منشاء تحوالت بنیادین و اساسی در ایران دانست که اصل و اساس ان را می توان اصل انقالب اسالمی سال

 کرد.
 

 اقناع اندیشه
ُکْم أَْن َفأَْسأَُل اللََّه الَِّذی أَْکَرَمنِی بَِمْعرَِفتُِکْم َو َمْعرَِفِة أَْولِیَائُِکْم َو َرَزَقنِی اْلبََراَءَة ِمْن أَْعَدائِ «ا در زیارت عاشورا می خوانید:شم

ْنیَا َو اْآلِخَرة ؛ یا اباعبدهللا من از خدا می خواھم که با شما باشم و در عین حال دشمنی با [۱]یَْجَعلَنِی َمَعُکْم فِی الدُّ
اینکه کسی معرفت به امامش داشته باشد، محبت به سیدالشھدا داشته باشد کافی » دشمنان و تبری از آنھا بجویم.

و بداند دشمن خدا کیست، یزید کیست، شمر نیست، اینکه فقط کسی نفرت از دشمنان خدا را در دل داشته باشه 
 کیست، سنان بن انس کیست، یا یزید زمان صرفا کیست، این کافی نیست.

زیارت عاشورا به ما می آموزد که تو باید باامام حسین زندگی کنی، سیدالشھدا امام حی است، شھید است. با او باید 
ھدا و ارادت به سیدالشھدا استکبارستیزی بود، نه فقط زندگی کنی؛ لذا تحقق عینی محبت به ساحت مقدس سیدالش

 برائت قلبی بلکه وارد شدن و جھاد کردن از الزامات آن است.
 لذا از مھمترین اھداف امام حسین علیه السالم در مبارزه با دشمن به این موارد می توان اشاره داشت.

 الف: اعالم عدم شایستگی یزید برای خالفت
زِیُد َرُجٌل َفاِسٌق َشارُِب اْلَخْمِر َقاتُِل ْیتِ النُُّبوَِّة َو َمْعِدُن الرَِّسالَِة َو ُمْخَتلَُف اْلَمَالئَِکِة َو بَِنا َفَتَح اللَُّه َو بَِنا َخَتَم اللَُّه َو یَ نَّا أَْھُل بَ اِ «

ا خاندان پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم و کانون رسالت ؛ مالنَّْفسِ اْلُمَحرََّمِة ُمْعلٌِن بِاْلِفْسقِ َو ِمْثلِی َال ُیبَایُِع بِِمْثلِه
شود و صراط کمال به وسیله ما ھستیم و آستانه ما محل رفت و آمد فرشتگان است، دفتر ھستى به وسیله ما باز مى

، شخصى مثل مثلى ال یبایع بمثله و کش و جنایتکار آشکار و گستاخ استگردد، یزید مردى فاسق شرابخوار، آدمختم مى
 [۲]»کند.من با فردى مثل او بیعت نمى

 ب: تصریح به شایستگی خود برای خالفت
امام حسین علیه السالم عالوه بر اینکه یزید را شایسته ی این جایگاه واال نمی دانست به شایستگی خود نسبت به امر 

 یت و حاکمیت اسالمی تصریح می کند.وال
ِمْن ھُوالِء اْلُمدَّعیَن ما لَْیَس  اَُیَھا النّاُس! اَنَا اْبُن بِْنتِ َرُسوِل اللِّه(صلى هللا علیه وآله) َو نَْحُن اَْولى بِوِالیَِه ھِذِه االُُمورِ َعلَْیُکمْ «

ْن تَثُِقوا بِاللِّه َو تَْعِرُفوا اْلَحقَّ الَْھلِِه َفیَُکوُن ذلَِک لِلِّه رِضًى، َو اِْن َکِرْھُتُمونا َو َجِھْلُتْم لَُھْم َو الّسایِریَن فیُکْم بِالظُّْلِم َو اْلُعْدواِن، َفاِ 
دختر رسول من فرزند  َحقَّنا َو کاَن َرْاُیُکْم َعلى ِخالِف ما جاَءْت بِِه ُکُتُبُکْم َو َقِدَمْت بِِه ُرُسلُُکْم اِْنَصَرْفُت َعْنُکْم؛ (اى مردم!

خدایم، ما به والیتاین امور بر شما (امامت بر مسلمین) از این مّدعیان دروغین که در میانتان به ظلم و ستم و تجاوز رفتار 
مى کنند سزاوارتریم. اگر به خدااعتماد کنید و صاحبان حق را بشناسید، مایه خشنودى خداوند است و اگر ما را ناخوش 

د و عقیده شما برخالف آن باشد که در نامه ھایتان نوشته اید و فرستادگانتان گفتند، از نزد داشته و حّق ما را نشناسی
 [۳] »شما باز مى گردم).

 
اه رو بیان داشته اند و ھم بی اعتباری و غیر قانونی بودن حکومت شاھنش ۵۷امام خمینی نیز با انقالب اسالمی سال 

 نقش و جایگاه والیت فقیه را برای مردم ترسیم کردند. ۵۷ھم با سخنرانی در بھشت زھرا بعد از ورود به ایران در سال 
را ادامه  ۵۸آبان ۱۳ی آغازین برای مبارزه با استکبار و از بین بردن النه جاسوسی در را می توان نقطه ۵۷لذا انقالب بھمن 

کر دانست و بیان داشت که مردم با تشخیص درست پازل مبارزه با استکبار و امپریالیسم زمانه را با حذف ی ھمان تف
 آمریکا از ایران کامل کردند.
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مرکز  -آنطور که اطالع دادند -آبا فرمودند: آن مرکزى ھم که جوان ھاى ما رفتند گرفتند ۱۳امام خمینی(س)در مورد 
ت. امریکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پایگاھى ھم اینجا براى جاسوسى و مرکز توطئه بوده اس

ھاى فاسد به فعالیت افتاده بودند که ما ھم دخالتى توطئه درست کنند و جوان ھاى ما بنشینند و تماشا کنند. باز ریشه
ن ھا یک کارى کردند براى اینکه دیدند، آخر ناراحت بکنیم و جوان ھا را بگوییم که شما بیرون بیایید از آنجایى که رفتند. جوا

 [۴]کردند این جوان ھا را.

را می توان منشاء آثار فراوانی برای کشور بیان  ۵۷آبا سال  ۱۳بر این اساس مبارزه با آمریکا با حذف فیزیکی در ایران در 
 داشت:

 ـ عزت و سربلندی و مبارزه علیه ظلم و بیداد۱
ی غرب آسیا بشمار اورد و این امروز جمھوری اسالمی را می توان یکی از مھمترین کشورھا در جھان باالخص منطقه

عزت و سربلندی مدیون خون شھدا و ایستادگی در مقابل دشمنان و باالخص آمریکا می باشد. امروز ایران را می توان 
ی مھمترین کشورھا در مبارزه و مقابله با تروریست و متحدان انھا دانست که این عزت و عظمت در ایران را ثمره یکی از

ی مردم عدالت خواه جھان ایران را با اسم مبارزه با آمریکا و متحدان او است. امروز مردم لبنان، عراق، سوریه، یمن و کلیه
کا و متحدانش را در صف حامیان انھا می دانند و این الگویی است که امام مبارز خط مقدم با تروریست دانسته و آمری

ی استکبارستیزی برای خود رقم زد، امام علیه السالم حسین به ما یاد داده است. عزتی که امام حسین(ع) به واسطه
ِطراً َو َال ُمْفِسداً َو َال ظَالِماً َو إِنََّما َخَرْجُت َو أَنِّی لَْم أَْخُرْج أَِشراً َو َال بَ « وقتی خواستند بسوی کوفه حرکت کنند فرمودند:

ْصَالحِ فِی ُأمَِّة َجّدِی ص ُأِریُد أَْن آُمَر بِاْلَمْعُروِف َو أَْنَھى َعِن اْلُمْنَکِر َو أَِسیَر بِِسیَرةِ  َعلِّیِ ْبِن أَبِی طَالٍِب؛  َجّدِی َو أَبِی لِطَلَبِ اْإلِ
 [۵]»پدرم علی بن ابیطالب قیام می کنم.  ومن به شیوه جدم رسول هللا 

حضرت در یکى از منازل بین راه در مورد اھداف   و سند جریان استکبارستیزی در کربال، این کالم امام حسین(ع) است که
ُسْلطاناً جائِراً ُمْسَتِحًالّ لُِحُرٍم اللَِّه ناکِثاً لَِعْھِد اللَِّه، ُمخالِفاً  وَل اللَِّه (ص) قاَل: َمْن َرأىایَُّھا النَّاُس، انَّ َرسُ « قیام خود فرمود:

ْثِم َواْلُعْدواِن َفلَْم ُیَغیِّْر َعلَْیِه بَِقْوٍل َوال فِْعٍل کاَن َحّقاً عَ  لُِسنَِّة َرُسوِل اللَِّه یَْعَمُل فى لَى اللَِّه اْن یَْدُخلَُه َمْدَخلَُه؛اى ِعباِداللَِّه بِاْألِ
مردم! پیامبر خدا فرمود: ھر مسلمانى با سلطانى زورگو مواجه گردد که حرام خدا را حالل نموده پیمان الھى را در ھم 

او در شکند، با قانون پیامبر مخالفت کند، در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و عدوان و دشمنى را ترویج نماید. ولى 
مقابل چنین سلطانى، با عمل و یا با گفتار اظھار مخالفت ننماید بر خداوند است که این فرد را به محّل ھمان طغیانگر در 

آتش جھنّم داخل کند،اى مردم! آگاه باشید اینان (بنى امیّه) اطاعت خدا را ترک و پیروى از شیطان را بر خود فرض 
اند و من به ھدایت و رھبرى ھى را تعطیل نموده و حالل و حرام خداوند را تغییر دادهاند فساد را ترویج و حدود النموده

  [۶]»ترم.اند از دیگران شایستهجامعه مسلمانان و قیام بر ضد این ھمه فساد و مفسدین که دین جّدم را تغییر داده
 
 ـ دمیده شدن روح امر به معروف و جھاد۲

 کند ایشان می فرمایند:شھید مطھری در کتاب ریشه ھای انقالب اسالمی خاطره ای را نقل می
در یکی از جلسات انجمن اسالمی مھندسین که درباره امر به  -خرداد ۱۵شاید قبل از  -من در حدود پانزده سال پیش«

ای شدم. امر به معروف و نھی از منکر یکی از ابواب فقه ماست و به متوجه نکتهکردم معروف و نھی از منکر بحث می
شود و اصطالح فقھی و فقھایی یکی از کتب فقه ماست یعنی ابواب فقه که به ترتیب از طھارت و انواع طھارتھا شروع می

د بیع و اجاره و رھن و وکالت، تا به بعد نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جھاد، بعد امر به معروف و نھی از منکر است و بع
 رسد.باب ارث و دیات می

بینیم که در حدود دویست سال است که امر به معروف و نھی از منکر از کتابھای کنیم میوقتی که در تاریخ مطالعه می
خص معینی خواھم بگویم شفارسی فقه ما افتاده است، مثل این که یک امر غیر الزمی باشد. ھمین طور جھاد. نمی

آمده است. آنجا تقریبا به دست آوردم که این امر از خواھم بگویم روحیه ملت ما به این سو میتعمد داشته است؛ می
کی و در چه زمانی بوده است. از صد سال پیش مصلحان و انقالبیون اسالمی، پیشروان و رھبران انقالبی اسالمی از نو 

بینید در این چھل پنجاه سال ھی از منکر را برای جامعه ما طرح کردند که شما میکتاب الجھاد و کتاب امر به معروف و ن
این مصلحان و رھبران انقالبی بذر این حالت تھاجم، تعرض و شورش بر  اخیر در این زمینه زیاد سخن گفته شده است.

 [۷].»گرفتنظامھای فاسد حاکم را در حالی که از روح اسالمی سرچشمه می

ی عطفی برای مبارزه با مستکبران و ی امر به معروف و نھی از منکر در دل مردم ایران را می توان نقطهاین روحیه
ترس از دشمنان دانست که باعث حذف آمریکا از قلمرو خاکی ایران شده است که امروزه مسئولین ما به راحتی و بدون 

ھیچ ابرقدرتی در سازمانھا و ھمایش ھای بین اللملی به انتقاد و روشنگری علیه ظالمان و باالخص مستکبران انجام 
 دھند.

 
 پرورش احساس

آبان روز مبارزه با استکبار است که در پیش قراول استکبار جھانی آمریکا است که شخصیت بزرگی مانند امام خمینی  ۱۳
ی عطفی دمید و مردم توانستند با آغاز انقالب اسالمی و در ادامه حذف فیزیکی آمریکا در ایران نقطهاین روح را در مردم 

 برای مبارزه با ظالمان و استکبار جھانی را آغاز کنند.

http://www.masjed.ir/fa/newsagency/30037/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1#_ftn4
http://www.masjed.ir/fa/newsagency/30037/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1#_ftn5
http://www.masjed.ir/fa/newsagency/30037/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1#_ftn6
http://www.masjed.ir/fa/newsagency/30037/13-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1#_ftn7


 محسن رضایی در خصوص پیام امام خمینی در عملیات خیبر نقل می کند:
له کردند یکی منطقه دجله و دیگری جزایر خیبر پس از یک نیروھای ما در عملیات خیبر به دو نقطه حساس دشمن حم

ھفته جنگیدن به دلیل مشکالت در مھمات رسانی و نبودن آتش توپخانه ناچار به عقب نشینی شدیم و تنھا جزایر خیبر 
سپاه بگویید به فرمانده ھان «دست ما بود در روز ھفتم احمد آقا فرزند حضرت امام تلفنی پیام حضرت امام را به من دادند 

من به اولین کسی که بی سیم زدم احمد کاظمی بود به محض اینکه احمد کاظمی پیام » باید حفظ کنند. جزایر خیبر را
 امام را ازمن شنید گفت: چشم چشم

کرد و آتش می ریخت ولی احمد کاظمی از آن طرف دشمن چندین شبانه روز به صورت مستمر به جزایر حمله می
پس از دو ھفته مقاومت که به قرارگاه مرکزی آمد سر و صورتش خاک گرفته و از دود آتش خمپاره سیاه کرد مقاومت می

 »احمد تو خیلی زحمت کشیدی«شده بود بسیار خسته و ژولیده بود او را بغل کردم و بوسیدم و گفتند: 
صدا زدم و گفتم اینجا عاشوراست احمد کاظمی در جواب من گفت: وقتی پیام امام را به من دادی من ھمه نیروھای را 

 باید به ھر قیمتی شده جزیره را حفظ کنیم و خودم رفتم خط مقدم و کنار رزمندگان جنگیدنم.
برد منحنی زن ھای عراق منطقه را می زدند شد و فقط غیرت بچه ھا بود که کار را جلو میعملیات به سختی دنبال می

 افتاد در آن سختی کار شھید میثمی گفت:ای بر زمین میمندهو به و خمپاره ای بر زمین می نشست و رز
 »ھر که در طالئیه ایستاد اگر در کربال ھم بود، می ایستاد.«

شھید ھمت در شرایطی که با کمبود نیرو و تجھیزات مواجه بود گفت: اگر خودمان مرده ایم، اسلحه دست می گیریم و 
 .[۸]ود یک میلیون خمپاره در جزیره زد ولی جزیره حفظ شدطبق آمار در طی سه روز عراق حد» می جنگیم.

 
 این یعنی ھمان استادگی در مقابل ظلم و جور و استکبار ولو با دست خالی.

 
 

 رفتارسازی
ارد دشمن ھمان دشمن و رویکرد ھمان ضدیت با کشور وضعیت امروز کشور ما ھم با دوران انقالب و جنگ ھیچ تفاوتی ند

است و باید این را به یاد داشته باشیم که دشمن در طی این چند سال زخم ھای بسیاری از ما خورده است و به دنبال 
ی جبران صدماتی است که از ما دیده است و این نیاز به بصیرت ماست که دشمن را خوب بشناسیم و ھمان روحیه

 ای در ابتدای انقالب در انقالبیون موجود بوده است در امروز ھم حفظ شود. انقالبی
 امام خمینی در مورد ثمرات مبارزه با امریکا و استکبار ستیزی می فرمایند:

دانیم، ولی ھیھات که خادمان اسالم به ملت خود خیانت کسی تصور نکند که ما راه سازش با جھانخواران را نمی«
مان ھای آتشزنده در شعلهمان را جدا سازند، اگر سرمان را باالی دار برند، اگر زندهھایدبند استخوانکنند!... اگر بن

نامه کفر و شرک را مان به اسارت و غارت برند، ھرگز امانمان را در جلوی دیدگانبسوزانند، اگر زن و فرزندان و ھستی
 [۹]»کنیم.امضا نمی

 
امروز باید بدانیم که سازش و تسلیم در برابر دشمنان چیزی جز حقارت و شکست چیزی در پی نخواھد داشت تجربه ای 
که ما در چند سال گذشته ان را تجربه کرده ایم که در ابتدای امر وقتی مقاومت و ایستادگی بر سر آرمانھا و منافع ملی 

ن را مجبور به مذاکره کرد اما وقتی نگاه و روش از حالت مقاومت و ایستادگی به سازش و کوتاه آمدن از بعضی بود دشم
 اصول شد چیزی جز خسارات و عقب نشینی در پی نداشته است.

 
 ذکر مصیبت

لحسن امروز دل ساله ای به نام قاسم بن ا ۱۳چون امروز روز دانش اموز است یکی از الگوھای صحرای کربال یک نوجوان 
 ی این آقا زاده.....ھامون رو ببریم در خونه

 
 حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را

 دل دودمان آدم را  به خون نشانده

 غم تو موھبتِ کبریاست در دِل من  

 نمیدم به سرور بھشت این غم را

  

 حسین جان ..  حسین جان ..

 )۲(  بخشید  غبار ماتم تو به من آبرو 

 ندھم این غبار ماتم را  به عالمی
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 ..  جان  حسین  حسین جان .. 

 زمان به یاد عزایت محرم است حسین 

 اگر چه شور دگر داده این محرم را

 حسین جان .. حسین جان .. 

 چی میخوام بگم آقای من؟ 

 ندھم  به نیم قطرۀ اشِک محبتت 

  

 اگر دھم به دستم تمام عالم را

 حسین جان .. حسین جان ..

  

 ف آخر و بزنم**حر

 اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمر من حسین

 ھزار بار بمیرم نبینم آن دم را

 اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم 

 ھزار بار بمیرم نبینم آن دم را ....

 اگر که بند بنِد من جدا کند عدوی تو 

 مرا زتو،تو را زمن نمی کند جدا حسین

 ..  حسین من .. حسین من 

  

 خدا نکرده دستِ رد اگر زنی به سینه ام 

 که رو کنم کجا حسین  مِن شکسته دل بگو

  

 ..  من  .. حسین  حسین من   

رو راضی کرد وارد میدان شد این سرباز سیزده ساله رجز میخونه " إْن تْنکرونی   ھر جوری بود از عمو اجازه گرفت عمو 
گفت به خدا من   نفر رو به درک واصل کرد،نانجیبی ۳۵قریب به   فداش بشم  المصطفی ....  فأنا اْبُن الحسن سبطُ النبی

 این پسُر می کشم کاری کرد دیگه از اسب رو زمین افتاد ناله اش بلند شد صدا زد : اغثنی یا عّماه ...

 عمو ، به فریادم برس ...

 قاسم بلند شد،ای عمو :  یه وقت صداِی نالۀمثِل باِز شکاری عمو اومد ، دید قاتل باالسِر قاسِم،جنگ مغلوبه شد ...  

  

 ای عمو یک دم بدار از جنگ دست 

 زیر سم مرکب اعضایم شکست ...

 حسین .. حسین .. 

 اگر این مطلب صحیح بوده باشه تنھا بدنی که کربال دوبار زیر سم اسب رفت ھمین نازنین بدن بود .. 



 گر چه لعل تو آب و تن تو تاب ندارد 
 گر غیر روی باب ندارددلت ھواِی د

 تو آن نه ای که جواب عموی خویش نگویی 

 لبان تشنه ی تو نیروِی جواب ندارد

  

 .. حسین ..  حسین 

 نمی رسید اگر پات بر رکاب مخور غم 

 (یه سرباز سیزده ساله مگر چقدر قد و قامت داره)

 نمی رسید اگر بر رکاب، پای تو، جا داشت 

 ندارد که چشم قابل پای تو را رکاب

  

 حسین .. حسین .. 

 ذبیح،پا به زمین سود و آب یافت ولیکن 
 َمسای پا که عمو دسترس به آب ندارد

 زمن بگوی به گلچین تالش بیُھده کردی 

 گلی که آب نخورده دگر گالب ندارد ..

 ..  حسین  ..  حسین 

زمین ُافتاده،عمو باالسرشِ ... قاسم پاھا رو جمع می کنه باز   * ھمین که گرد و غباِر معرکه فرو نشست دیدن قاسم رو
 می کنه ... یعنی جلو چشِم عمو داره جان میده ...

تواند برات عمو صبر کرد تا روح از بدنش مفارقت کرد،صدا می زد قاسمم،برا عموت سخته او رابه یاری بطلبی نتواند اگر ب 
سودی نداشته باشد .... حسین .. یه جمله بیشتر عرض ادب ندارم ، برداشت سینه قاسم رو به سینه 

 فھما اھِل روضه دلسوخته ھا ، گریه کنا،یه بیت گفتم،شنیدید :*  چسبانید،کنایه

 نمی رسید اگر بر رکاب، پای تو، جا داشت 

 که چشم قابل پای تو را رکاب ندارد

میگه یادم نمیره دیدم سینه قاسم رو به سینه چسبانیده ، اما پاھاِی قاسم رو زمین کشیده میشه ..  *حاال راوی 
 .. حسین .. بمیرم ، بمیرم ...*  حسین

 ش از لطف در آغوش کشیدخسته جان پیکر 

 رو به سوِی حرم آورد و به فریاد آمد

 کای عروس حسن از بخت شکایت منما

 مد ....حجلۀ حسن بیارای که دماد آ

 ..  اونم با چه قد و باالیی ... حسین .. حسین 

 عمو ، یتیم حسنم .... 

 

 ۱۷۷کامل الزیارات، ص: [ ۱]

 .۲۳لھوف، ص[ ۲]
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 ۱۳۷، ص۵فتوح ابن عثم، ج[ ۳]

 ۴۹۱، ص۱۰م خمینی، جصحیفه اما[ ۴]

 ۳۲۹، ص: ۴۴بیروت)، ج -؛بحار األنوار (ط [ ۵]

 ۵۵۲، ص ۲؛ الکامل، ابن اثیر، ج ۳۰۴، ص ۴تاریخ طبرى، ج [ ۶]

 ۱۳۳ریشه ھای انقالب اسالمی، ص[ ۷]

 ۹۱، ص۳تنبیه متجاوز،ج[ ۸]

 ۹۸، ص۲۱صحیفه امام خمینی، ج[ ۹]
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