
نمایشگاه هفته دفاع مقدس در بیمارستان کامكار بر پا شد.

 همزمانی هفته دفاع مقدس و دهه اول ماه محرم فرصت مهمی است تا بتوانیم مشـترکات این دو واقعه را در کنار هم 

قرار داده و نس ل جدید را با ارز شهای مهم اسالم و تشیع آشنا کنیم.

یكی از اساتید حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یك نگاه ساده به ماهیت قیام اما حسـین(ع) 

نشان دهنده بسترهایی است که برای ما شبیه به بسـترهای انقالب اسالمی سال 1357 بود، اگر بخواهیم بهتر بگوییم 

انقالب اسالمی بر همان زمین ههایی که قیام عاشورا بنا نهاده شده اتفاق افتاد و به نوعی عاشورا تكرار شد.

قاسم جعفری با بیان اینكه قیام اباعبداهللا الحسـین(ع) یك انقالب اجتماعی واقعی بود، گفت: یك انقالب اجتماعی 

در صدد ایجاد تحولی اساسی در همه ابعاد زندگی مردم جامعه از اعتقادات تا روش حكمرانی و مسئوالن است.

قیام اباعبداهللا(ع) یك حرکت پیامبرگون های بود

وی افزود: امام حسین(ع) در شرایطی قیام کردند که جامعه زمانشـان در حال تباهی ناشی از حكمرانی بنی امیه 

بود، از این رو قیام عاشورا یك قیام الهی بود، چرا که ایشان حرکتشـان را بر اساس آنچه خداوند در قرآن کریم بر 

آن تأکید کردند بنا نهاد، در واقع قیام اباعبداهللا(ع) یك حرکت پیامبرگون های بود به خصــوص شبیه به زمانی که 

حضرت رسول(ص) در مسیر الهی قدم برداشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ماهیت قیام پیامبران در این است که م یتواند جامعه را احیا کند، لذا بسیاری 

از مفسران م یگویند آنجا که قرآن کریم م یفرماید کسی که یك نفر را م یکشد گویی همه بشر را کشته و کسـی که 

یك نفر را نجات م یدهد همه بشـر را نجات داده، منظور فقط حیات دنیوی نیســت بلكه حیات فكری و روحی نیز 

مدنظر آیه است.

قیام اباعبداهللا(ع) یك حرکت پیامبرگون های بود به خصوص شبیه به زمانی که حضـرت رسول(ص) در مسـیر الهی 

قدم برداشتند

جعفری ضمن بیان اینكه حرکت امام حسـین(ع) برای همین مسـئله صورت گرفت، ادامه داد: از این جهت است که 

امام م یفرمایند من برای گردن کشی، ظلم، اشرافی گری و دنیاطلبی حرکت نكردم، بلكه حرکتم برای ایجاد طلب 

اصالح قیام کردم، یعنی جامع های در برابر ایشان بود که حتی اراده و طلب تحول نیز در آن وجود نداشت و حضرت 

خواستند این اراده را ایجاد کنند.

وی افزود: هدف دیگر امام مبارزه با ظلم بود، همچنین اتمام حجت با مدعیان دروغین حق جویی انگیـزه دیگـری 

برای مقابله با دستگاه یزید بود، افشاگری حكومتی که امام در مورد آن م یفرمایند مثل من نم یتواند با مثل یزیدی 

بیعت کند، این خود یك افشاگری مهم است.

قرآن م یفرماید نه ظلم کن و نه زیر ظلم برو

جعفری با تأکید بر اینكه با این وجود امام حسـین(ع) به هیچ عنوان آغازگر جنگ نبودند و حتی تیر اول نیز از سپاه 

یزید پرتاب شد، گفت: قرآن م یفرماید نه ظلم کن و نه زیر ظلم برو، لذا قیام امام نیز ای نگونه بود که حضــــرت 

م یخواهند اسوه بودن خود را به مسـلمانان نشــان دهند، درس تربیتی هم که وجود دارد این است که بین ذلت و 

شهادت، امام شهادت را برم یگزینند و تأکید م یکنند که من نزد کسانی تربیت شدم که نم یتوانم زیر بار ظلم بروم.

وی با اشاره به اینكه امام درس آزادی در انتخاب را به مردم م یدهند، گفت: به خصـوص آنجا که حتی شب عاشورا 

نیز به نیروهایشـان آزادی تام دادند، ما اگر این ماهیت قیام را در نظر بگیریم متوجه م یشویم که انقالب اسالمی ما 

نیز یك نمونه امروزی از قیام عاشورا است.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: آموز ههای حسـینی از سال 42 تا انقالب اسالمی در شعارها و حرکات مردم 

دیده م یشد و بیشترین کلم های که تكرار م یشد نام مبارك «حسـین» بود، لذا اگر امروز تقارنی وجود دارد، همان 

است که آن روزها گفته م یشد، یعنی کل عرض کربال، کل یوم عاشورا.

جنگ برای نابودی دستاوردهای انقالب اسالمی بود

وی با تأکید بر اینكه دشمنان جنگ را ایجاد کردند تا نسـخه امروزی قیام عاشورا را متوقف کنند، افزود: آ نها خوب 

م یدانستند که اگر پیام این انقالب صادر شود بساط ظلمشان جمع خواهد شد، بنابراین از زمین و هوا و با انواع ابزار 

انسان کشی حمله کردند و عنصر دیوان های همچون صدام را عامل آغاز جنگ قرار دادند.

مردم با پاس خگویی به امامشان ثابت کردند که هیچ زمانی دستاوردهای بزرگشان را از دست نم یدهند

جعفری ادامه داد: اما شرایط جنگی امتحان خوبی بود برای کسانی که م یخواستند در کربال کنار امام حسـین(ع) 

حضــــور داشته باشند، این جنگ با متجاوز دیگری همچون یزید شروع شد و ما فكر م یکنیم جنگ برای نابودی 

دستاوردهای انقالب اسالمی بود اما جوانان ملت ما یك شور حسـینی با نســخه حاکمیتی اهل بیت(ع) به نمایش 

گذاشتند و والی تپذیری خود را به خوبی نشان دادند.

این استاد حوزه و دانشـگاه اظهار داشت: مردم با پاس خگویی به امامشـان ثابت کردند که هیچ زمانی دستاوردهای 

بزرگشان را از دست نم یدهند، البته روزهای سختی بود اما نسـلی که در جنگ حضـور داشتند خوب م یدانند که 

حقیقتاً جنگ تحمیلی یك دانشگاه برای مردم ایران بود، جنگ نمونه بارزی از این جمله امام بود که فرمودند ملت ما 

جز یك برهه از صدر اسالم که یاران امام حسین را مستثنی م یکردند، از ملت صدر اسالم باالتر بود.

وی تأکید کرد در حال حاضر نیز نسل جدید این روحیه را دارد، محسـن حجج یها جنگ ندیده بودند اما م یروند و 

کاری م یکنند که انقالب به پا م یکند، هم اکنون نیز شاهدیم که یك تسـلط روحی در بین مدافعین حرم وجود دارد 

که نسخ های از روزهای اول دفاع مقدس است، روزهایی که خود نمون های از قیام عاشورا بود.
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