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روحانی:

خاضعانه قدردان بانیان مجالس 
و هیئات مذهبی هستم

حاش��یه ای  مس��ائل  درگی��ر  را  ذهنت��ان 
نکنید!عاش��ورا و کربال، اگر در جان و دل ما 
رفته باشد، از س��رمان هم زیاد است. قلیل 
باش��یم یا کثیر، مهم نیست، مهم آن است 
که نکته دان عش��ق باش��یم نه نکته خوان 
عش��ق! حس��رت عاش��ورا و کرب��ال، بر دل 
خیلی ها نشس��ته و باز هم خواهد نشس��ت. 
ما اگر حسینی هستیم، باید رفتاری حسین 
گونه داش��ته باش��یم، ول��و ذره ای و اندکی. 
و ای��ن حس��ینی بودن که ب��ه تعبیر زیبای 
سردار سلحشور ایران اس��المی حاج قاسم 
س��لیمانی، ما ملت امام حسینیم، در وجود 
هم��ه ایرانیان نهادینه اس��ت. برخی  با دوز 
کمتر برخی بیشتر، اما گروه دوم نباید برای 
دیگ��ران تعیین تکلیف کند. وظیفه، تبعیت 
از والیت است.عاش��ورا کارزار ولی شناسان 

است. میدان آزمون والیتمداری است.
»ح��ر« را ببینی��د آی��ا تاکن��ون اینگونه به 
داستان »حر بن یزید ریاحی« نگریسته ایم 
ک��ه او چ��ه مصیبت هایی را بر س��ر کاروان 
اباعبداهلل آورد! قافله عش��ق را او مانع ش��د. 
از رفتن و نرفتن. از بازگش��تن و بازنگشتن. 
از آب علقمه محروم کرد قافله حس��ین )ع( 
را تا روز آخر، اما چه ش��د؟! همان که راه بر 
روی حس��ین )ع( و یارانش بست، که نه راه 
پیش داشت و نه را پس، با سخنان اباعبدهلل 
)ع ( دگرگون شد. متحول شد و بازگشت به 
س��وی حقیقت، حقیقتی که در روز عاشورا 
به مس��لخ رفت و »حر« یکی از شهدای آن 

روز واقعه بود.
حقیقت به مس��لخ رفت، ذبح شد سر بریده 
شد، خون ها ریخته شد اما به حیات معنوی 
خود ادامه داد. حقیقت، مرگ پذیر نیست، 
حس��ین )ع( از بازگش��ت »حر«  شادمان و 
خرس��ند گش��ت. به او نگفت برو! تو همانی 
ک��ه آب به روی حرم بس��تی! تو همانی که 
راه به روی کاروان حسینیان مسدود کردی 
ح��ال چگون��ه می خواهی بازگردی، ش��رم 
نمی کنی؟!  حس��ین )ع( با پذیرفتن »حر« 
آزادگ��ی و دلدادگی را ب��رای آیندگان معنا 
ک��رد و مفهوم آن را به همگان تفهیم نمود. 
اگر س��االر شهیدان دس��ت رد به سینه حر 
زده ب��ود تفاوت��ی در واقعه عاش��ورا بوجود 
نمی آمد  امام می دانس��ت که س��ردار سپاه 
یزید روزنه ای از نور در جانش دیده می شود 
که می توان آن را ش��عله ور کرد و شد آنچه 
باید می شد و این همان رسم عاشقی است. 
شیعه علی بن الحسین )ع( این رسم عاشقی 
را بیاموزد، برای دنیا و آخرتش کافی است.

برخی خواص و عوام دقیقه نودی هس��تند، 
ناگهان جرقه ای در دلش��ان می زند و نوری 
به قلبش��ان می تابد و راه را می یابند، برخی 
هم نه! چرب و ش��یرین دنیا، هنوز که هنوز 
اس��ت چشم دلشان را روش��ن نکرده و دنیا 
پرس��تی، آن ها را ره��ا نمی کن��د؛ حرجی 
نیست، سرنوشت »حر« و »عمر سعد« را در 
ترازوی انصاف بگذاریم روشن است که کدام 
به عرش اعال رسید و کدام به حضیض ذلت. 
اباعبداهلل )ع( »عمر س��عد« را هم نصیحت 
کرد و موعظه، »ح��ر« را نیز.آن یکی دلش 
به دنیا بود و ش��رخوش از وعده ُملک ری و 
ای��ن یکی در اوج قدرت و ش��وکت دنیایی، 
رها کرد همه بندهای زنجیر اسارت را و شد 
»حر«؛ و اکنون هر که از آزادگی می خواهد 
بگوید ُحر می ش��ود مثالش و »عمرسعد« را 

چگونه توصیف می کنند!
ش��یعیان علی )ع( نیز آنگونه رفتار می کنند 
که مالک اشتر و پیروان حسین بن علی )ع( 
نی��ز همچون ابا الفضل العب��اس،  حر، وهب، 
حبیب بن مظاهر و دیگر یاران حس��ین )ع( 
و آن ها که اینگونه در آزمون سعی و خطای 
خود بیراهه می روند عبرتی اس��ت که پس از 
سال 61هجری قمری تاکنون برای شیعیان 

به یادگار مانده است.
عب��رت از آن اس��ت ک��ه اکن��ون نگذاری��م 
عاش��ورا آنگونه که در کربال اتفاق افتاد واقع 
ش��ود، تکرار شود و باز هم حکومت یزیدیان 

سربرآورد و عاشورا تکرار شود. 
عاشورا یکی است، کربال سرزمینی مقدس و 
پاک است که باید تا قیام مهدی موعود )عج( 
همان کربال بماند. اکنون باید مهیای قیامی 
دیگر ش��ویم قیامی با والی��ت مهدی )عج(، 

عاشورا کارزار ولی شناسان
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قدردانی رئیس جمهور از بانیان 
مجالس عزاداری

خاضعانه قدردان بانیان مجالس و 
هیئات مذهبی هستم

رئیس جمه��ور محّرم امس��ال را جل��وه ای پرش��کوه از نهایت 
دلدادگی عزاداران حسین)ع( خواند و با قدردانی از شهروندان 
و تم��ام بانی��ان مجال��س و گردانن��دگان هیئ��ات مذهبی که 
به شایس��تگی بر حفظ جان عاشقان امام حس��ین)ع( اهتمام 
ورزیدن��د، تاکید کرد: جامعه  مدنِی مذهبی ما، در دیگرخواهی، 
رواداری و مس��ؤولیت پذیری، خوش درخش��ید و این بی گمان 

سرمایه ای برای آینده ی ایران است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در پیامی محّرم 
امس��ال را جل��وه ای پرش��کوه از نهای��ت دلدادگی ع��زاداران 
حس��ین)ع( خواند و با قدردان��ی از ش��هروندان و تمام بانیان 
مجال��س و گردانندگان هیئ��ات مذهبی که به شایس��تگی بر 
حفظ جان عاش��قان امام حس��ین)ع( اهتم��ام ورزیدند، تاکید 
ک��رد: جامع��ه  مدنِی مذهبی م��ا، در دیگرخواه��ی، رواداری و 
مس��ؤولیت پذیری، خوش درخش��ید و این بی گمان سرمایه ای 

برای آینده ی ایران است.  متن این پیام به شرح ذیل است:
السالم علی الحسین وعلی علی ابن الحسین

 وعلی اوالده و اصحابه
آیی��ن محّرم نه فقط برای ش��یعیان که برای تمام مردمان این 
س��رزمین و همه آزادگان جهان، یادآور ارزش هایی اس��ت که 
فرات��ر از زم��ان و مکان، جامع��ه را به اخالق، ب��ه آزادگی و به 
باورمندی به »خیر« رهنمون می س��ازد. عاش��ورا نیازمند زنده 
نگاه داش��تن نیس��ت بلکه خود آب حیات جاودانی اس��ت که 
ب��ه همه جوامع، زندگی و جان می بخش��د. ای��ن ماییم که هر 
دم از حماس��ه  اش ج��ان می گیریم و در س��وگواری هایش تازه 
می شویم و این ماییم که از بازخوانی اش، کمال می یابیم. برای 
ما حس��ین)ع( کشتی نجات اس��ت و نامش آبروست و راهش، 
مقصد. این اقبال بلند ما ایرانیان است که فرهنگمان با عاشورا 
آمیخته اس��ت، این فخر ماست که هر س��اله، حماسه ای یگانه 
را م��رور می کنیم، ایس��تادگی در برابر ظالم را ارج می نهیم، بر 
مظلوم می گرییم و می آموزیم که رستگاری جز آزادگی نیست. 
ای��ن از افتخارات بزرگ یک ملت اس��ت که بزرگترین آیین ها، 

فراگیرترین مراسمات و پرشکوه ترین حضور جمعی اش، ُکرنش 
راس��تین آن ملت در برابر آزادگی باشد. ما ملت بزرگی هستیم 
چرا ک��ه فرهنگ دیرپای م��ا، آنچه که هویت مان می بخش��د، 
س��یراب از اخالق و معنویت اس��ت. مح��رم، ظرفیت فرهنگی 
بی پایانی اس��ت برای بالندگی معنوی ایرانیان، ظرفیتی مانا که 
می تواند پیشران ایران  به سوی جامعه ای حق مدار و حقیقت جو 
باش��د. ما نمی توانیم و نباید از این چش��مه ی جوش��ان، از این 
ظرفیت بی بدیل، از این فرهنگ ایستاده بر اوج، دست برکشیم 

که هرچه داریم از محرم و صفر داریم.
شیوع کرونا، تمام وجوه زندگی را در پهنه گیتی دگرگون ساخت 
و گریزی برای انس��ان امروز باقی نماند جز اینکه س��ازگارتر و 
منعطف تر شود. سازگاری با شرایط تازه و رعایت دستورالعمل ها 
نه تنها وظیفه ای ش��هروندی که امری اخالقی و دینی است و 
قابل انتظار بود که شهروندان دین دار چه در ادای مسؤولیت و 
چه در پایبندی به اخالق، پیش��گام باشند؛ که بحمداهلل چنین 
ش��د. شکوه آیین های عاش��ورایی نه فقط در تجمعات متراکم، 
نه فقط در صف های طوالنی و نه فقط در پرش��ماری مراسمات 
پرجمعیت که در خالقیت و ایده هایی اس��ت که می خواهد در 
هر ش��رایط و در هر زمانه ای، یاد س��االر ش��هیدان را در دل و 
زبان داش��ته باشند. محّرم امس��ال، جلوه ای پرشکوه از نهایت 
دلدادگی عزاداران حس��ین)ع( بود؛ آن هنگام که در مجاهدتی 
نوآورانه، مجالس کوچک و محلی را به کوچه ها بردند، مجالس 
بزرگ و نامدار را »برخط« به خانه ها آوردند و مجالس روضه و 
سینه زنی در فضای باز را به زینت نظم و فاصله آراستند. اینک 
دقیق تری��ن تصاویر از رعایت فاصله گذاری در حافظه ی جمعی 

ما تصاویری اس��ت که از عزاداری های امس��ال بر جای خواهد 
ماند و چه غرور و افتخاری گرانس��نگ تر از این. جامعه ی مدنِی 
مذهبی ما، در دیگرخواهی، رواداری و مسؤولیت پذیری، خوش 
درخشید و این بی گمان س��رمایه ای برای آینده ی ایران است. 
به عنوان رئیس جمهور و خادم ملت ایران، از تمام ش��هروندانی 
که مس��ؤوالنه محدودیت ها را پذیرفتند سپاسگزاری می کنم؛ 
خاضعان��ه قدردان و ارج گذار تمام بانیان مجالس و گردانندگان 
هیئات مذهبی هس��تم آنانکه به شایستگی امانت داری کردند 
و بر حفظ جان عاش��قان امام حس��ین)ع( اهتمام ورزیدند که 
چه چیز ارجمندتر از زندگی و جان انس��ان. نمی توانم در برابر 
آنانکه به سنت حسینِی امر به معروف اهتمام ورزیدند و منابر و 
فضاهای تبلیغی هیأت را به فرصتی برای آگاهی بخشی و دعوت 
ش��هروندان به مراعات بایدها بدل کردند، س��ر فرود نیاورم که 
چه معروفی باالتر از دعوت به س��المتی. از مراجع عظام تقلید 
و علمای روشن اندیش��ی که با فتاوای خود راه گش��ودند عمیقاً 
سپاس��گزاری می کن��م. در پایان نیز باید ب��ه ابتکار الهام بخش 
مقام معظم رهبری که چراغ مراسم ساالنه حسینیه امام)ره( را 
روشن نگاه داشتند و در تصویری بدیع و ماندنی، تنها خود پای 
منبر و روضه نشس��تند و اینچنین از هزاران میهمان »برخط« 

میزبانی کردند، ادای احترام کنم.
محرم نی��ز به مانند نوروز و رمضان امس��ال، مجالی برای بروز 
عقالنیت جمع��ی و مس��ؤولیت پذیری ایرانیان ش��د؛ روزهای 
سختی گذشت و روزهای سختی می گذرد اما اندوخته ی مدنی 
و معن��وی ما از این هنگامه های دش��وار، ای��ران را در پیمودن 

مسیر توانمندتر خواهد ساخت.

حجت االسالم گواهی:
شکل گیری مقاومت در منطقه نتیجه عاشورا است

مع��اون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاس��ی فرماندهی معظم کل ق��وا گفت: مقاومتی که امروز در 
منطقه شکل گرفته و شکست های متعددی را به استکبار جهانی تحمیل کرده نتیجه همین درس های 
عاش��ورا است. حجت االسالم عبدالعلی گواهی معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی 
معظم کل قوا  با تسلیت شهادت اباعبداهلل الحسین )ع(، گفت: حرکت و قیام امام حسین )ع( و شهادت 

ایشان و عزیزانش در راه خدا بود که اسالم را زنده کرد.
وی با بیان اینکه عاش��ورا سراس��ر درس و معرفت است که در طول تاریخ افراد مختلف با درس گرفتن 
از این واقعه عظیم برای آزادی از دس��ت س��تمگران اقدام کرده اند، تصریح کرد: مقاومتی که امروز در 
منطقه ش��کل گرفته و شکس��ت های متعددی را به س��تمگران زمان و استکبار جهانی چشانده نتیجه 
همین درس های عاش��ورا است. معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا 
تاکید کرد: واقعه کربال درس های مختلفی دارد که یکی از مهمترین درس های آن دین داری و توجه به 
پروردگار است، امام حسین )ع( در آن شرایط و اتفاقات بزرگی که رخ داد حتی یک لحظه هم خداوند 
متعال را فراموش نکردند و همواره خدا را حاضر و ناظر می دانستند و در مسیر خواست خداوند متعال 
حرکت کردند. حجت االسالم گواهی گفت: امام حسین )ع( با فدا کردن جان خود و فرزندان و یارانش، 
ظلم ناپذیری، استقامت در برابر ظالم و حق خواهی را به ما آموختند که بدانیم در راه خداوند متعال و 
برای اثبات حقانیت باید ایستادگی کرد و حتی از جان و عزیزترین افراد خانواده گذشت. وی افزود: سید 
ش��هدا )ع( به ما ایستادگی در برابر ظلم و ستم را آموختند، امروز هم اگر می بینیم که استکبار جهانی 
تحریم را بر ملت ایران تحمیل کرده و حتی دارو و مواد غذایی را هم جزو تحریم قرار داده اند به خاطر 
حقانیت و عدم پذیرش ظلم از س��وی ملت ایران اس��ت. معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی 
فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: واقعه کربال حق شناسی و حق طلبی، شجاعت، غیرت، بصیرت و 

حرکت در مسیر رضای خداوند را به ما آموخت و ما نیز باید این مسیر را ادامه دهیم.مهر
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امیر  نامی:

ایران یکی از منظومه های قدرت 
جهان طی سال های آینده است
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سیاست روز وعده های متولیان برای تعادل بخشی در اقتصاد کشور را  بررسی می کند؛ 

نمایش شور و شعور عاشقان 
اباعبدالله الحسین)ع(

ایران اسالمی در عزای سید و ساالر شهیدان
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