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مقدمه
یا ابا عبداهلل! ای کاش کربال در جوار شما بودیم؛ اما قسمت نشد. در کربالی روح اهلل هم شهادت 
قسمت ما نشد؛ به دلیل غفلت یا هرچه اسمش را بگذارید. بسیار خوشحالم که در جمع فرماندهان 
گردان های عملیات اربعین هستم؛ به این فکر می کنم که اگر کسی مثل شهید ابراهیم همت یا 
احمد متوسلیان امروز در دو کوهه یا در پادگان ابوذر بودند، برای فرماندهان گردان ها درباره چه 

صحبت می کردند. 
من بیش ازهرچیز روی واژه »فرمانده گردان عملیات اربعین« تأکید دارم؛ چون می بینم که دشمن 
نســبت به  این کلمه بسیار حســاس اســت. من از حضرت روح اهلل و فرماند هانی مانند احمد 
متوسلیان، ابراهیم همت و محمد بروجردی یاد گرفتم که خودم را چگونه با دشمن باالنس  کنم؛ 
یعنی به حساسیت های دشمن توجه می کنم تا بفهمم که ضربه زدن به  چه جایی صدایشان را در 
می آورد؛ اگر صدایشــان در آمد، می فهمم که به هدف زده ام؛ چون ریشه فکری این آقایان همان 
مدل فکری تشیع انگلیسی است؛ باید مدل فکری آن ها را شناخت؛ این  تفکر می گوید: شما عزادار 
هستید! فقط سینه بزنید! با شمر، یزید، عمروعاص و اشعری زمان چه کار دارید؟ با  حسینیان و 
حسین زمان چه کار دارید؟ سینه بزنید و قیمه  بخورید و ... ؛ این یعنی حتی در کربال هم زیر بار 

مسئولیت نروید.
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bحرکت اربعین تحت اراده معصومین
مســئولیت ما در شرایط کنونی چیست؟ من در طول 15 سال این مسیر را فقط با احساس دل 
رفته ام ولی به نظرمی رسد که هرسال بیش ازپیش پرده از روی حقیقت اربعین برداشته می شود؛ 
این یک تقدیر تاریخی است که در اختیار ما نیست؛ این داستان از ابتدا تا انتهای تاریخ در دست 
قدرت حســین بن علی اســت. ما در دوره ای زندگی می کنیم که دوره آخرالزمانی است؛ برای 
این اعتقاد هم استدالل داریم. ما وجود نائب برحق امام زمان سیدعلی خامنه ایدامت افاضاته فقیه 
عالی قدر جامع الشــرایط، شجاع، بی باک و عالم را علمدار این جبهه می دانیم؛ إن شاء اهلل برخالف 
تبلیغات دشمن که ادعا می کند طی ده سال آینده چنین وچنان خواهد شد، پرچم انقالب بدون 
واســطه از دست ایشان به  دست حجت بن الحسن خواهد رسید؛  خود ایشان هم فرمودند: »هر 
شش رئیس جمهور آمریکا از این چرت وپرت ها زیاد گفتند؛ شصت تای دیگرشان هم می آیند و 

می روند و ما خواهیم ماند؛ إن شاءاهلل!«. 
ما در یک جریان تاریخی بســیار ویژه قرار داریــم؛ این جریان با اتفاقات بین النهرین و با روایات 
مربوط به منطقه شام و یمن تطبیق دارد. پیش از حوادث اخیر، جایگاه یمن در حوادث آخرالزمان 

مبهم بود؛ ولی االن ارتباط روایات و اتفاقات منطقه  با هم، روشن تر شده است.

حضــرت  از  مــن 

و    روح اهلل 

فرماند هانــی مانند 

متوســلیان،  احمد 

و  همت  ابراهیــم 

بروجردی  محمــد 

یاد گرفتم که خودم 

دشمن  با  چگونه  را 

یعنی  باالنس  کنم؛ 

حساسیت های  به 

توجــه  دشــمن 

می کنم تــا بفهمم 

به  چه  که ضربه زدن 

را  صدایشان  جایی 

در می آورد.
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اربعین نماد فرهنگ حسینی و مبارزه با استکبار 
این اتفاق الهی براســاس روایات ائمهb شــکل گرفته و هدف آن زنده نگه داشتن شور و فرهنگ 
حسینی به شکل قیام و اعتراض جمعی با شعار و برند یا لثارات الحسین است؛ این شعار، اعتراض 
به  زورگویان حاکم بر جهان و مستکبران و ظالمان و منافقان زمان است؛ در هر لباس و هر شکل 
َجْت  ًة اَْسَ و هر مقطع تاریخی که باشند؛ چنانچه در زیارات حضرت هم آمده است: »لََعَن اللَُّه اُمَّ
ًة َسِمَعت ِبذلَِك فََرِضيت  ًة ظَلََمتَك َو لََعَن اللُه امَّ بَْت لِِقتالَِك«1 یا »َوَ لَعَن اللُه امَّ َو اَلَْجَمْت َو تََنقَّ
ِبِه«؛2  بعضی از این ها که مورد لعن خدا هســتند در عاشــورا حتی دست به کشتار نزده اند؛ بلکه 
فقط سر تکان دادند و وقتی شنیدند سیدالشهداء کشته شده، اظهار تعجب کردند؛ یعنی  به این 
کار راضی بودند؛ آن ها حتی در کربال حضور نداشــتند و برای دشمن کاری نکردند؛ بلکه ]صدای 

مظلومیت سیدالشهداء را[ شنیدند ولی فریاد برائت از دشمنانش را سر ندادند.

1. زیارت عاشورا.
2. زیارت وارث.

دوره ای  در  مــا 

که  می کنیم  زندگی 

آخرالزمانــی  دوره 

این  برای  اســت؛ 

اعتقاد هم استدالل 

وجود  مــا  داریم. 

امام  برحــق  نائب 

زمان ســیدعلی 

افاضاته  دامــت  خامنه ای 

فقیه عالی قدر جامع 

شجاع،  الشــرایط، 

را  عالم  و  بی بــاک 

جبهه  این  علمدار 

می دانیم.
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فریاد ما در اربعین، فریاد برائت است؛ همان فریادی که در حج آن را از ما گرفتند؛ همان فریادی 
که برای ساکت کردنش در سال 1366 حدود 500 نفر از حجاجـ  که حدود 299 نفر از آن ها ایرانی 
بودند و مابقی هم از کشورهای دیگر ـ به دستور اولریخ وگنر1 فرمانده آلمانی االصل امنیت مکه 
ـ که شش ماه قبل از مراسم حج فرمانده امنیت مکه شد و نیروهای عربستان را آموزش می دادـ  
با مسلسل و گلوله کشته شدند؛ حادثه جمعه خونین مثل فاجعه منی، به دلیل مسدودشدن مسیر 
حجاج رخ نداد؛ بلکه زیر شارع الهجون و پل کنار مدفن حضرت خدیجه حجاج را به  رگبار بستند 
و کشتند. امام پس از این فاجعه اشاره کردند که اگر از اسرائیل بگذریم، اگر از آمریکا بگذریم، 
اگــر از عراق و از همه جنایت ها و بدی هایی که به  ما کردند، بگذریم ولی از این فاجعه نخواهیم 

گذشت؛ این جنایت با آب زمزم هم پاک نمی شود و این قصه باید تا ابد زنده بماند. 
به فرموده ایشــان ما باید بسیج را زنده نگه داریم! پرچم این جبهه را ما باید بلند کنیم؛ ولی حاال 
خط را باید از چه کسی گرفت؟ قرار است که کمیته حقیقت یاب درباره فاجعه منی تشکیل شود! 

حاال کی بروند و چه کسی برود،  خدا عالم است! دغدغه ای برای این مسائل وجود ندارد! 

1. ژنرال اولریخ وِگِِن )uiresh wegener( در سال 1929 میالدی در شهر برادن بورگ به دنیا آمد. او در اواخر جنگ جهانی دوم 
که تنها 15 سال سن داشت به عضویت ارتش آملان در آمد و در سال 1952 به آملان غربی رفت و در امتحانات پلیس برای مدارس 
نظامی ثبت نام کرد. او جزو تأسیس کنندگان واحد ضدتروریستی ارتش آملان )GSG9( می باشد که دکرتین این بخش را نيز وی 

راه اندازی کرده است.
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اربعین،  در  ما  فریاد 

است؛  برائت  فریاد 

همــان فریادی که 

از  را  آن  حــج  در 

ما گرفتنــد؛ همان 

برای  کــه  فریادی 

ســاکت کردنش در 

ســال 1366 حدود 

500 نفر از حجاج ـ 

نفر   299 حدود  که 

از آن ها ایرانی بودند 

کشته شدند.

ظرفیت های عظیم مانور اربعین و ناتوانی در استفاده از آن
مانور اربعین در خود، تولی و تبری دارد؛ »إنّی سلٌم لَِمن ساملُکم َو َحرٌب لَِمن حاَربُکم«؛ تولی 
و تبری از اربعین جداشدنی نیست. اربعین از آِن پابرهنگانی است که دستشان به  حج نمی رسد. 
مانور اربعین راه و روش زندگی جهادی را مثل روزهای طالیی جنگ به ما نشــان می دهد؛ مانور 
اربعین زندگی روزمره را مثل یک دایره بسته و روزمره می شکافد و ما را از اتاق خواب و پذیرایی 
و حمام و توالت شــخصی بیرون می کشــد و مانند حسین و اصحابش آواره بیابان می کند. در 
مانور اربعین ما با زائر یمنی، بحرینی، نیجریه ای، کشــمیری، افغانی، پاکستانی، سوری و لبنانی 
آشنا می شــویم؛ در مانور اربعین می فهمیم با زبان عربی، که هشتاد درصد با زبان فارسی ریشه 
مشترک دارد، آشنا نیستیم؛ چه قدر سخت است که نتوانیم ابتدائی ترین نیازها و حرف های روزمره 
خود را با مسلمانان جهان اسالم مطرح کنیم؛ یعنی نمی توانیم ابتدائی ترین پیام خود را برسانیم 
و ساده ترین حرف خود را به یکدیگر بفهمانیم. چرا طلبه های ما نمی توانند عربی صحبت کنند؟ 
چرا در عربستان ســعودی نمی توانند پاسخ بدهند؟ بیرون از عربستان هم نمی توانند؟! دوستان 
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طلبه می گویند: در حوزه اصاًل بنا نیست به ما تکلم آموزش بدهند؛ همان طور که در دانشگاه هم 
بنا نیســت به دانشجو تکلم آموزش بدهند؛ وقتی نتوان درباره مسائل روزمره با مسلمانان جهان 
صحبت کرد چگونه می توان درباره مسائل جهان اسالم با آن ها گفتگو کرد؟! آیا بدون آشنایی با 
زبان، می توان درباره مســائل عمیق با آن ها گفتگو کرد؟! کار در اینجا گره خورده اســت؛ هزاران 
نکته و حرف برای گفتن هست ولی نمی توان گفت. ترجمه هم فایده ای ندارد. دلیل موفقیت وزیر 
امور خارجه وقت ما این است که حتی خدمت سربازی اش را هم در نمایندگی ایران در واشنگتن 
گذرانده اســت؛ در آنجا طّی طریق کرده و  زبان انگلیسی را مثل زبان مادری چهچه می زند؛ بچه 

حزب اللهی! تو هم یاد بگیر! 
براساس یکی از اسناد النه جاسوسی،  غرب برای گسترش زبان انگلیسی در ایران، به ویژه پس از 
انقالب، برنامه ریزی کرده بود؛ البته کاش این اتفاق افتاده بود تا ما روی این موج سوار می شدیم و 
]در جهت انقالب[ از آن استفاده می کردیم؛ آن ها تصور می کردند با این برنامه از میان دانشجویان 

ما نیرو جذب می کنند و می توانند در مدارس و دانشگاه ها راحت تر با ما ارتباط برقرار کنند.
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مانور اربعین بستری برای دستیابی به راهکارهای راهبردی
ما در مانور واقعی اربعین جایگاه واقعی خود را در جهان اســالم پیدا می کنیم. رســانه ها، رادیو و 
تلویزیون چه قدر به  ما راست می گویند؟ در مانور اربعین راهکارهای سالیانه، راهکارهای تاکتیکی 
و استراتژیکی مشخص می شود؛ ]در این مانور می فهمیم که[ اگر در دانشگاه کار فرهنگی کنیم، 
فایده دارد یا نه و آیا باید زودتر و از دبســتان و دبیرســتان و حوزه شــروع کنیم؟ در این مانور 
می فهمیم که باید روحانی بشویم یا در جماعت کالسیک دانشگاهی قرار بگیریم یا به سوریه برویم 

و به یمن نرویم و ... ؛ بنابراین راهکارها از مانور اربعین به دست می آید.
 در مانور اربعین می توان نیازهای خود را برای مجاهدان اسالم و برای نبرد با دشمنان نیازسنجی 
کرد و نیازهای واقعی خود را شــناخت؛ مثاًل می فهمیم که مشکل تجهیزات داریم و اگر تانک و 
توپ به  سوری ها بدهیم، خط دشمن را می شکنند؛ هرچند که ثابت شد ما توپ و تانک به سوریه 
ندادیم و خودمان کمک کردیم و خط را گرفتیم و به سوری ها تحویل دادیم؛ حتی یک شب که 

ما عقب کشیدیم، سوری ها با یک فشار، خط را تحویل دشمن دادند.

و  راه  اربعین  مانور   .

روش زندگی جهادی 

روزهای  مثــل  را 

به  جنگ  طالیــی 

ما نشــان می دهد؛ 

مانور اربعین زندگی 

روزمــره را مثــل 

یک دایره بســته و 

روزمره می شکافد و 

خواب  اتاق  از  را  ما 

حمام  و  پذیرایی  و 

توالت شــخصی  و 

بیرون می کشــد و 

 حســین مانند 

آواره  اصحابــش  و 

بیابان می کند.
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در مانور اربعین مشخص می شــود که هالل احمر، سازمان حج و زیارت و سایر نهادهای دولتی 
نظام چه قدر پای کار هســتند. مانور بزرگ اربعین به ما امکان برنامه ریزی می دهد و مشــخص 
می کند که کجای جبهه قوی و کجای آن ضعیف اســت و جایگاه ما را در معرکه نشان می دهد؛ 
مانور بزرگ اربعین یک مانور بزرگ در جهان اسالم است که فقط به فاصله نجف تا کربال و عمق 
هشــتاد کیلومتری آن محدود نیست؛ بلکه در بعضی مناطق عمقی بیش از پانصد کیلومتر دارد؛ 
یعنــی عده ای حتی فاصله بصرهـ  کربال، االمارهـ  کربال یا فاوـ  کربال را پیاده می روند؛ فاصله فاو 
تا کربال بیش از پانصد کیلومتر است؛ این ها دیگر چه دیوانه هایی هستند! ما این همه برنامه ریزی 
و ســروصدا می کنیم و با هواپیما می آییم که سه شب از صوره العشرین، هشتاد کیلومتر تا کربال 
پیاده برویم؛ خودمان را می کشیم، پایمان تاول می زند و ... ؛ ولی بعضی پانزده روز از فاو یا سامرا 
 حدود چهارصد کیلومتر پیاده روی می کنند؛ اصاًل فاصله مدینه تا نجف و کربال که سیدالشهدا

آن را طی کردند، حدود 1500 کیلومتر است!
در مانور بزرگ اربعین یاد می گیرید چگونه صبر و بردباری و تحمل داشــته باشید؛ اگر در تهران 
صبح از خانه تا میدان شــوش یا از میدان امام حســین به میدان انقالب بروید و شب برگردید، 
محال است دعوا نبینید و فحش خواهرومادر نشنوید؛ پس آثار »اّنَا بُِعثُت ِلمتَِّم َمکاِرم االخالق«1 
کجاست؟ تجلی این حدیث در حج هم دیده نمی شود؛ در فاصله بیست کیلومتری منی و عرفات 
و رمی جمرات میان حدود سه میلیون یا بر فرض بیست میلیون حاجی، همیشه دعوا می شود که 
البته منشأ آن هم سعودی ها هستند؛ ولی در مانور بزرگ اربعین می توان آستانه صبر و تحمل خود 
را سنجید و فهمید کجا عنان از کف می رود؛ مثاًل ما در صف دستشویی و توالت عصبانی  می شویم 
ولی دیگران آرام  هستند؛ زائران مالزیایی، اندونزیایی، هندی، پاکستانی و اهالی شرق آسیا بسیار 

1. کنز العامل، حدیث 52175.
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آرام اند؛ ولی چرا ما در مقایســه با آن ها تندمزاج هستیم؟ آیا دلیل تندمزاجی ما این است که در 
کشور ما جنگ بوده و ما متولد جنگ هستیم؟ لبنان حدود چهل سال درگیر جنگ بوده است؛ 
بسیاری از چهارراه های لبنان چراغ قرمز ندارد ولی به جز صدای چند بوق و گفتن تفضلوا یا تشرفوا 

حرف دیگری شنیده نمی شود.
در مانور بزرگ اربعین، مشــکالت و تفاوت های فرهنگی کشورها در مقایسه با یکدیگر مشخص 
می شود؛ مزیت فرهنگی ایرانی ها، پاکستانی ها، عراقی ها و ... نسبت به هم روشن می شود؛ اگرچه با 
بررسی رفتار یک یا ده نفر نمی توان به فرهنگ یک کشور امتیاز داد؛ ولی امروزه روش هایی وجود 

دارد که براساس آن به آرام بودن یا عصبی بودن مردم یک کشور امتیاز می دهند. 
در مانور بزرگ اربعین، با اینکه ضعف های جهان اسالم و مسلمانان باعث تأسف است ولی جوشیدن 
مردم از زمین و زمان موجب خوشحالی است؛ مثاًل ساعت دو صبح که هوا تاریک است دسته دسته 
آدم از زمین می جوشــد؛ این ها از کجا آمده اند و کجا بوده اند؟ برخی می گویند جهان اسالم نیرو 
ندارد؛ پس این ها از کجا می آیند؟ آیا این ها فرشته و مالئکه اند؟! ما اصاًل برای دیدن همین  چیزها 

به مانور اربعین می رویم. 

مانور بزرگ اربعین به 

ما امکان برنامه ریزی 

مشخص  و  می دهد 

می کنــد که کجای 

جبهه قوی و کجای 

اســت  ضعیف  آن 

و جایــگاه مــا را 

نشــان  معرکه  در 

می دهد.
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استفاده از فرصت اربعین برای ارتباط با مسلمانان جهان
من امسال حال و حوصله پیاده روی و تاول پا ندارم؛ فقط می خواهم چای بدهم و با بحث کردن، زائر 
تور کنم؛ زائران کشــورهای دیگر را برای خوردن چای بنشانم و با آن ها چای بخورم و گپ بزنم؛ 
حوصله تاول زدن پایم را ندارم ولی خیلی کار دارم؛ از صبح تا آخر شــب روی چهارپایه کار دارم؛ 
من با فکر و ذهن زائران نیجریه ای، عراقی، سوری و ... کار دارم؛ مثاًل به زائری که از نیجریه آمده، 
می گویم: دمت گرم! جمعیت شیعیان نیجریه چه قدر است؟ سروته دسته سینه زنی نیجریه معلوم 
نبود؟ عکس های عاشــورای نیجریه واقعی بود یا فتوشاپ؟ می گوید: نیجریه حدود 140 میلیون 
شیعه دارد؛ عکس مراسم عاشورای ما فتوشاپ نبود؛ بعد فیلم مراسم را برایم بلوتوث می کند؛ من 
هم مداحی عربی میثم مطیعی و مهدی رسولی را برایش بلوتوث می کنم؛ فقط یک ساعت با هم 
بلوتوث بازی می کنیم. بعد زائر یمنی که از راه می رسد با او هم همین طور برخورد می کنم؛ درباره 
اوضاع تنگه باب المندب صحبت می کنیم و از او می پرسم: شما می توانید تنگه را حفظ کنید یا نه؟ 
این تنگه خیلی مهم و استراتژیک است؛ از ما کاری ساخته است؟ می خواهید برای کمک بیاییم؟ 
می گوید: نه؛ ما آن قدر سالح و مهمات داریم که دیگر نیازی به سالح نداریم؛ ما به ایران رفتیم تا 

بگوییم وضع ما خوب است.
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مانور اربعین یادآور قدرت نفوس جهان اسالم
در این مانور با این همه جمعیت، ما دیگر مشــکل نفوس نداریم؛ پس مشــکل ما چیســت که 
نمی توانیم در مقابل شش میلیون یهودی موفق شویم؟ مشکل کار کجاست؟ امام می فرمود: »اگر 

هر مسلمان یک سطل آب بریزد، اسرائیل را آب می برد«؛ پس گیر کار کجاست؟ 
این ها چه زائرانی هستند؟ در میان زائران مردی را می بینی که با پای برهنه تاول زده یک طناب 
پالســتیکی هم به  دو جعبه  میوه پالســتیکی گره زده که داخل آن دو تا بچه است؛ این دو بچه، 
داخل دو جعبه  پالستیکی با طناب به هم وصل اند؛ یک گوسفند هم به زنش داده که حدود بیست 
کیلو بار روی سرش گذاشته است؛ این مقدار بار روی گردن بیاید، گردن خرد می شود؛ این خانواده 
کل زندگی و دارایی خود را در این مسیر برای امام حسین با خودش آورده است؛ آدم با دیدن 
این صحنه ها تعجب می کند؛ این چه بساطی است؟ این ها چه آدم هایی هستند؟ این سپاه اسالم 

چه قدرتی دارد! 

بدون کار تشکیالتی 

نمی توان بســیج را 

در  داد؛  تشــکیل 

بزرگ  مانــور  این 

به راحتــی می توان 

دید کــه نهادهایی 

مانند سازمان حج و 

احمر،  هالل  زیارت، 

وزارت کشــور و ... 

چه قدر از اندیشــه 

 روح اهلل حضرت 

ـ که معتقد اســت 

ما در نهضت جهانی 

به ســر  آخرالزمان 

می بریــم و در این 

واقعــه آخرالزمانی 

بر  عالم  پابرهنگان 

مســتکبرین غلبه 

 خواهنــد کــردـ  

فاصله دارند.
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کار تشکیالتی الزمه بسیج جهان اسالم
 از هفت اقلیم جهان در این مانور بزرگ شرکت می کنند؛  عمق فرمان استراتژیک حضرت روح اهلل
برای تشــکیل بسیج جهانی اسالم این نبود که بســیج بیست میلیونی را در ایران تشکیل بدهد. 
 است؛ یعنی ما به فرمان امام داعش و تشکیل آن نسخه بدلی بسیج بیست میلیونی آقا روح اهلل
گوش نکردیم و خوابیدیم و رئیس جمهورهای ما هم دنبال بازی سیاسی بودند و تحوالت سیاسی 
و اقتصادی مدنظر خود را دنبال می کردند؛ به این ترتیب منویات اســتراتژیک امام و حضرت آقا 

مدظله العالی دنبال نشد و روی زمین ماند.
 بدون کار تشــکیالتی نمی توان بسیج را تشــکیل داد؛ در این مانور بزرگ به راحتی می توان دید 
که نهادهایی مانند سازمان حج و زیارت، هالل احمر، وزارت کشور و ... چه قدر از اندیشه حضرت 
روح اهللـ  که معتقد است ما در نهضت جهانی آخرالزمان به سر می بریم و در این واقعه آخرالزمانی 
پابرهنگان عالم بر مستکبرین غلبه  خواهند کرد ـ فاصله دارند؛ این ها فقط به فکر هتل ستاره دار 
هستند و فقط درباره قیمت هتل با عراقی ها چانه می زنند؛ می گویند: اگر می خواهید روی کارتون 
بخوابید با دیگران بروید؛ از نظر این ها کسانی که در اربعین دنبال کارتون خوابی هستند، دیوانه اند؛ 
دیوانگانی که با اتوبوس به کربال می روند، با یک تکه نان خودشان را سیر می کنند و پرچم به دست 
می گیرنــد. آنجا مدام ندای »حّرک یا زائر حــّرک!«، »حّرک یا زائر!« به گوش می خورد؛ آن وقت 
بعضی با آشــغال خوری و با حدود هشــتادـ  نود کیلو وزن می خواهند دیگران را طی سه روز به 

 مقصد برسانند!
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این  به  این مانور  در 

می رســیم  نتیجه 

تحریم  از  نباید  که 

از  وقتی  ترســید. 

ایــن  وارد  نجــف 

آخرالزمانی  تونــل 

می شــوید به هیچ 

پولی نیاز ندارید.

مانور اربعین زمینه ساز ایستادگی در برابر سختی ها 
در این مانور به این نتیجه می رســیم که نباید از تحریم ترســید. وقتــی از نجف وارد این تونل 
آخرالزمانی می شوید به هیچ پولی نیاز ندارید؛ در این تونل با »بسم الله مجراها و مرساها«1 و 

»یا ابا عبداهلل نحن جائون« وارد می شویم و می گوییم: آقا جان! ما آمدیم ما را تحویل بگیر. 
 در مانور اربعین بیســت میلیون نفر کجا توالت می روند؟ ســپاه در یک مانور ده هزارنفری برای 
آماده سازی توالت با مشکل مواجه می شود و مدتی پیش از مانور، نیروهای لجستیک سپاه مشغول 
آماده ســازی توالت می شوند؛ حاال فکر کنید امنیت زائران اربعین چگونه باید تأمین  شود! ما که 
نمی دانیم امنیت چه می شود. آنجا امنیت فقط در دست ابا عبداهلل است؛ االن حتی خانه خدا 
هم امنیت ندارد؛ در همین حوادث اخیر کســی در مقام ابراهیم با فاصله سه متر از خانه خدا 
مشــغول دعا بود که ناگهان یک وزنه پانصد تنی روی ســرش  افتاد؛ وقتی در خانه خدا امنیت 
وجود ندارد در اربعین هم امنیت در دســت ما نیست. شاید امسال یک بمب هم منفجر شود؛ ما 

1. هود، 41.
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امیدواریم که به لطف ابا عبداهلل و حضرت اباالفضل العباس امنیت هر سال برقرار باشد؛ این 
امنیت در دست خود موالست؛ در این چند سال خون از دماغ کسی نریخته است. آن اوایل هم 
اگر مشــکالتی به وجود می آمد، مردم اصاًل توجه نداشتند؛ اتفاقاً امسال ممکن است دشمن برای 
ناامنی برنامه ریزی و اقدام کند؛ چون دشمن در حادثه منی و رمی جمرات خوار و خفیف شد؛ برای 
امنیت سه میلیون نفر نتوانستند برنامه ریزی کنند؛ البته کمیته حقیقت یاب باید ابعاد این حادثه 
را بررسی کند. شرطه های جوان عربستان از صبح تا ساعت پنج عصر کنار این حاجیانی که مثل 
ماهی روی هم افتاده بودند، ایســتادند و تماشا کردند؛ زائران مثل علی اصغر حسین با حالت 
تلذی تا لحظه آخر دهانشان را بازوبسته می کردند و این شرطه ها فقط نگاه می کردند؛ تا ساعت 
پنج عصر از روی سرشان رد می شدند و می رفتند و می آمدند؛ حاال کمیته حقیقت یاب می خواهد 
بررسی کند که این اتفاق، حادثه بوده یا نه؟! البته امیدوارم در این مسیر انفجاری اتفاق بیفتد و 
من و تو إن شــاء اهلل شهید بشــویم تا خیالمان از این همه حقه بازی و سیاسی کاری راحت شود و 

زودتر به دوستانمان ملحق شویم.
تأکید می شــود که خانم ها را به سفر اربعین نیاورید؛ ما آنجا با مردان کار داریم ولی همه مردان 
گرفتار زن و بچه هستند؛ خانواده را در یک فرصت دیگر به کربال ببرید و هتل چهارستاره برایشان 
بگیرید؛ ما به  ویژه با این فرمانده گردان ها و نیروها کار داریم؛ از وقتی که آقای پناهیان گفت: اربعین 

خانم ها را کربال نبرید، حرف ها علیه ایشان شروع شد؛ این حرف ایشان، شوخی نیست.
زائر بنگالدشــی، از کشــوری که حدود 120 میلیون نفر جمعیــت دارد، می گوید: ما از تحریم 
نمی ترســیم؛ ولی ما فقط با 75 میلیون جمعیت مدام از گرسنگی و خزانه خالی می نالیم و فقط 
به بازکردن تحریم ها فکــر می کنیم؛ بنگالدش با 120 میلیون جمعیت کجای جغرافیای جهان 
قرار دارد که از تحریم نمی ترسد؟ می گوید: ما زمین داریم و کشاورزی می کنیم و می خوریم و به 
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تأکید می شــود که 

خانم ها را به ســفر 

ما  نیاورید؛  اربعین 

آنجا با مــردان کار 

همه  ولــی  داریم 

و  زن  گرفتار  مردان 

بچه هستند؛ خانواده 

را در یــک فرصت 

دیگر به کربال ببرید.

کسی وابسته نیستیم؛ ولی مسئولین ما در ایران با وجود منابع فراوان طبیعی، مدام از بسته های 
حمایتی و از خزانه خالی حرف می زنند؛ وقتی کارتر قطع ارتباط آمریکا با ایران را اعالم کرد، آقا 
روح اهلل بی درنگ فرمود: »خبر قطع رابطه آمریکا را شنیدم؛ اگر آقای کارتر در طول عمرش یک 
کار خوب کرده باشد، همین تحریم و قطع رابطه با ماست؛ این نشان می دهد که آن ها از ما قطع 

امید کرده اند؛ ملت ما اگر برای این قطع رابطه جشن بگیرد، حق دارد«1. 
این مانور بــزرگ، با وجود قدرت و عظمت وحدت فرماندهی اتفاق می افتد که ما به عنوان والیت 

فقیه از آن یاد می کنیم؛ همان اصلی که دشمن در فتنه 88 و تا االن آن را نشانه گرفته است.

1. پیام امام خمینی به مناسبت قطع رابطه امریکا و جنایات صدام 1359/01/19، صحیفه نور، ج 12، ص 40.
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پرهیز از ایجاد حساسیت سیاسی در مانور اربعین
جناب حجت االســالم پناهیان هم اشاره کردند که رهبر معظم انقالب فرمودند: از عکس من در 
این مراسم استفاده نکنید؛ اهل بصیرت معنی این حرف را تشخیص می دهد؛ ماجرای عکس آقا را 
امثال من نگفته ایم ، بلکه خود آقا فرموده اند. سال پیش درباره لخت شدن در سینه زنی اختالف نظر 
پیش آمد؛ بعضی هیأت ها گفتند: ما تا حاال لخت می شدیم ولی االن تردید داریم که لخت بشویم 
یــا نه؛ ولی عده ای به اصل قضیه توجه نمی کنند و دنبال فروع موضوع می روند؛ اینجا هم بعد از 
فرمایش آقا باید عکس ها را جمع کرد. برخی استدالل می کنند که: یکی از نشانه ها و برندهای ما 
در خانه  و محل کارمان پرچم ایران است؛ همه پرچم امام حسین و یا لثارات الحسین را دارند؛ 
به همین دلیل ایرانی باید پرچم ایران را روی بازو و سینه اش داشته باشد یا عکس آقا را، به کوری 
چشم همه، روی ساک و داخل کوله اش نصب کند. اگر رهبر معظم انقالب فرمودند که عکس من 

را نزنید برای این منظور بود که در این هشتاد کیلومتر حساسیت سیاسی ایجاد نشود.
 اصاًل ماجرای عکس از اینجا شروع شد که در مسیر اربعین یک عکس از روی کوله پشتی یک زائر 
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بزرگ،  مانــور  این 

و  قــدرت  با وجود 

وحدت  عظمــت 

اتفاق  فرماندهــی 

ما  کــه  می افتــد 

به عنوان والیت فقیه 

می کنیم؛  یاد  آن  از 

که  اصلی  همــان 

دشمن در فتنه 88 

و تا االن آن را نشانه 

گرفته است.

روی زمین افتاد و گلی شد؛ یک نفر عکس را برداشت و نگاه کرد و چون گلی بود آن را به زمین 
انداخت؛ سرباز عراقی از روی جیپ شیرجه زد و عکس گلی را برداشت و بوسید و از دوست نادان 
ما پرسید: »چرا عکس را انداختی و بی احترامی  کردی؟ چون گلی شده بود باید بی احترامی  کنی؟ 
خدا ایشــان را حفظ کند؛ تو نمی دانی ایشان کیست؟ ایشان مثل آیه قرآن است«؛ عراقی ها خأل 
والیت فقیه را بیشتر درک می کنند؛ ولی ما مثل ماهی درون آب در ناز و نعمت زندگی می کنیم 

و از نعمت بی خبریم.
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شناخت ابعاد جنگ نرم در مانور اربعین
در این مانور و مسیر می توان مفهوم جنگ ایدئولوژیک را درک کرد و جنگ نرم را فهمید؛  استاد 
این درگیری امام خمینی بود؛ غیر از باقی مانده های معاویه و عمروعاصـ  که دوســتان ایرانی 
خود را هم درس داده اندـ  استاد جنگ نرم، فقط آقا روح اهلل است که در گرماگرم جنگ فرمان 
می دادند: مراقب مردم عراق باشــید و بی هدف شــلیک نکنید؛ شــهید عباس دوران وقتی برای 
بمباران بغداد پرواز می کند چند بار در آســمان بغداد می چرخد تا مردم عادی از محل پراکنده 
شوند؛ وقتی زنان و بچه ها پراکنده نمی شوند بدون اینکه بمباران کند، برمی گردد. امروز مردم عراق 
برای زائرین اربعین ایثار می کنند و آن ها را با اصرار به خانه می برند؛ حتی زائر لباسش را می شوید و 
روی تلویزیون میزبان خشک می کند؛ بعد خود میزبان پنکه روشن می کند تا لباس خشک شود و 
...؛ من نمی توانم این صحنه ها را تحمل کنم و مدام گریه می کنم؛ چرا شرایط این طوری می شود؟ 
چون امام در گرماگرم جنگ می فرمود: نگران شکســت نباشــید؛ پیروزی می آید؛ می گفتیم: 
امام برای روحیه دادن به ما این  حرف ها را می زدند؛ تا روز آخر می گفتند: مراقب عراقی ها باشید. 

این چه جنگی است که باید مراقب دشمن باشیم؟
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در این مانور و مسیر 

مفهوم  می تــوان 

ایدئولوژیک  جنگ 

را درک کرد و جنگ 

نرم را فهمید؛  استاد 

این درگیــری امام 

خمینی  بود.

نیازهای جهان اسالم و مطالبه مسلمانان از انقالب اسالمی 
ما مبنای تبلیغ و همه ضعف های خود را در این مانور خواهیم شناخت؛ االن زائر یمنی و بحرینی 
از ما نرم افزار مدل انقالب را مطالبه می کند و می پرســد: شــما چگونه 37 سال انقالب را حفظ 
کرده اید؟ ما یک سال گفتیم: »الشعب یرید اسقاط النظام«؛ بحرینی ها اقدام کردند و موفق شدند و 
مصری ها هم که پوکیدند. عین این نسخه ها هم در  موصل، تکریت، حلب و کردستان ما پیاده شد.

 موضوع این است که ما چگونه باید تبلیغ کنیم؟ سال 1363 قبل از اعزام به حج نحوه تبلیغ را 
به  ما آموزش می دادند؛ چون کشورهای دیگر نمی دانستند ما در جنگ چه شرایطی داشتیم؛ یک 
جنــگ جهانی واقعی اتفاق افتــاده بود؛ به ما گفتند: در بقیع فقط دو رکعت فقط نماز بخوانید و 
برگردید؛ ولی با طالب خارجی صحبت کنید و از شرایط جنگ ایران برایشان بگویید؛ من در همان 
ســفر یک نفر را بعد از چند روز تالش جذب کردم که خیلی زیبا عربی صحبت می کرد؛ درباره 

انقالب و جنگ با او صحبت کردم؛ بعد از کلی بحث فهمیدم او اهل اهواز است!
 در این مســیر صحنه های عجیبی می بینید؛ افغانی های خوب و شــریف پارســال غوغا کردند؛ 
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همان هایی که سال هاســت در دفاع از حضرت زینب می  جنگند؛ وقتی هم که گمنام شــهید 
شدند، غریبانه دفن می شوند و کسی هم برایشان سینه نمی زند. وقتی شهید افغانی می آورند اگر به 
 حاج آقا تهرانی می گفتیم، می آمد؛ پناهیان هم می آمد؛ سعید قاسمی  هم می آمد؛ ولی بی سروصدا 
دفن شــدند؛ چون افغانی بودند و صالح نبود که مردم باخبر شوند؛ مدافع حرم است ولی افغانی 
اســت. دو هفته بعد از مراسم دفن دوباره به مادرش می گفتند: یک بار دیگر برای مراسم بیایید؛ 
مادرش می گفت: مگر نیامدم؟ در جواب می گفتند: فرزند تو بار پیش سر نداشت ولی االن سرش 

را آورده ایم.
 سال پیش در رینگ اول حرم، در آن سرمای شدید، همین افغانی های شریف آمده بودند؛ همین 
کسانی که سفرشان به کربال ممنوع است؛ اگر ویزا را بردارند، این ها باز هم در رینگ اول هستند. 
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هیأِت تراز انقالب اسالمی
همان قله ای است که باید به سویش حرکت نمود. همان هیأِت الگویی 

که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصر باشد. 
هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. هیأتی آماده 
حضور و ظهور...ترسیم بایسته ها و شایسته های چنین هیأتی، هر چند 

سخت و دشوار می نماید. اما الزم است و ضروری...
***

در فانوس، فانوس به دست گرفته ایم و می کوشیم تا شاید بتوانیم 
برخی از ابعاد مختلف هیأت تراز انقالب اسالمی را روشن کنیم.


