مرور سریع
بیانات در دیدار اعضاى ستاد مركزى هیئت رزمندگان اسالم
۲۹۳۰/۲۸/۰۲

جمالت طالیی

موضوعات اصلی


هيئت رزمندگان يك پديدهى مباركى است؛ نَفْس اينكه رزمندگان ما هيئت عزادارى تشكيل بدهند چيز بسيار مبارك و مهمّى است.



اصل انتساب هيئت به رزمندگان ،يك معناى مهمّى دارد .رزمندگان يعنى كسانى كه در مواجههى با دشمن مجاهدت كردند؛ مجاهدت هم اعمّ از مقاتله است؛ جهاد،

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

آن حركتى است كه در مواجههى با يك خصم ،با يك دشمن ،انجام ميگيرد.

هیئت
رزمندگان اسالم



اجتماعات بشرى خالى از دشمن نيستند و اگر چنانچه اين جامعه در درون خود يك نيروى مواجهشونده و مقابلهكنندهاى داشته باشد كه همان مبارزين و رزمندگان و
مجاهدين هستند ،ميتواند احساس امنيّت بكند.



اينكه اين مجموعه بيايند براى مسئلهى عاشورا و مسئلهى عزادارى حسينبنعلى (عليهماالسّالم) تالش بكنند و كار كنند و آن را گرم و گرامى و زنده بدارند ،اين خيلى
كار مناسب و الزمى است.



اسم هيئت در آن تبادر عرفى[ ،به معنى] بىنظمى است؛ ميگويند فالنى هيئتى عمل ميكند ،يعنى بىنظم عمل ميكند .تقريباً ميشود گفت شما اوّلين كسانى هستيد
كه آمديد اين مجموعهاى را كه گويا طبيعتش طبيعت "بىنظمى" است ،تحت نظم درآوريد؛ اين خيلى چيز خوبى است.



ارتباط هيئت را به ايمان مردم و عشق مردم ،و جاذبه و گيرايى خود هيئت و خود اين كانون را براى دلهاى مردم بايد نگه داريد ،اين را بايد حفظ كنيد ،يعنى جورى
نشود كه حالت ادارى و مانند اينها پيدا بكند.



اگر آمديم ما اينجا را وابسته كرديم به يك ادارهاى و يك ساختمانى و طبقهى اوّل و طبقهى دوّم و صندلى گردان و مانند اينها ،اين ديگر هيئت نميشود؛ ميترسم
اشكال پيدا بكند.



ویژگیهای

يك وقت حاال من و شما نشستهايم ،يك حرف غلطى هم از دهان بنده مىآيد بيرون ،چيزى نيست[ ،چون] دو نفر پهلو هم نشستهاند ،مهم نيست؛ يك وقت نه ،ما هزار
نفر ،ده هزار نفر ،گاهى پنجاه هزار نفر مستمع داريم ،گاهى اين جمعيّت تبديل ميشود به جمعيّتهاى ميليونى بهخاطر انتشار؛ اينجا بايد محاسبه بشودكه تأثير يك

هیأت و
هیأتداری

بيانات در دیدار

حرف غلط و نامناسب بر روى ذهن مخاطب چيست.


هيئتها نميتوانند سكوالر باشند؛ هيئتِ امام حسينِ سكوالر ما نداريم! هركس عالقهمند به امام حسين است ،يعنى عالقهمند به اسالم سياسى ،اسالم مجاهد ،اسالم
مقاتله ،اسالم خون دادن و اسالم جان دادن است؛ معناى اعتقاد به امام حسين اين است.



اينكه آدم در يك مجلس روضه يا هيئت عزادارى مراقب باشد كه نبادا وارد مباحث اسالم سياسى بشود ،اين غلط است .البتّه معناى اين حرف اين نيست كه هر
حادثهى سياسى در كشور اتّفاق مىافتد ،ما بايد حتماً در مجلس روضه آن را با يك گرايش خاصّى  -حاال يا اين طرف ،يا آن طرف  -بيان كنيم و احياناً با يك چيزهايى
هم همراه باشد.



فكر انقالب ،فكر اسالم ،خطّ مباركى كه امام(رضواناهللعليه) در اين مملكت ترسيم كردند و باقى گذاشتند ،اينها بايستى در مجموعهها و مانند اينها حضور داشته باشد.
1

جمعی از روحانيون
كهگيلویه و
بویراحمد
۷۰۱۰/۳۰/۷۱

2

جزئیات تکمیلی

اهتمام هیئتها به این موارد
 -۷نگه داشتن ارتباط هيئت به ایمان و عشق مردم
-2پرهيز از ادارهای شدن هيئت
 -۰حراست از نيروهاى گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهات
-4بيان كردن حادثه عاشورا با هنرمندی برای منقلب كردن دلهای مردم
 -5سکوالر نبودن هيئتها و عالقهمندی به اسالم سياسی و مجاهد
-6حضور داشتن فکر انقالب و اسالم و خط حركت امام خمينی(ره) در هيئتها
 -۱اهتمام به قرآنخوانی و معرفت قرآنی در هيئت
 -8گنجاندن مضامين اسالمی ،انقالبی و قرآنی در نوحهخوانیها

3

